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التسجيل ً 8:30 – 9:00 صباحا

الكلمة الرئيسية- يلقيها مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي ً 9:00 - 9:20 صباحا

“كلمة ترحيبية: إطار العمل الدولي لتميز المحاكم: ماذا وكيف ولماذا؟” ً 9:20 - 9:50 صباحا

المتحدثون: السيدة ريم الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات وتميز األعمال في سلطة تسوية 
المنازعات )رسالة ترحيبية(؛ والسيد دانيال جيه. هول، رئيس االتحاد الدولي لتميز المحاكم ونائب 

رئيس “المركز الوطني لمحاكم الواليات” )عرض توضيحي قصير عن “إطار العمل الدولي لتميز 
.)IFCE ”المحاكم

ستقدم السيدة ريم الشحي موجزاً حول رؤية محاكم مركز دبي المالي العالمي بخصوص المؤتمر، 
وما تأمل تزويد الحاضرين به من معرفة وفرص تعاون وقيمة مضافة عقب المؤتمر.

وبدوره سيقدم السيد دانيال هول لمحة عامة عن “إطار العمل الدولي لتميز المحاكم” )IFCE(؛ حيث 
سيشرح ماهية اإلطار، وكيفية عمله، وفوائد تطبيقه من جانب الهيئات القضائية. والهدف من ذلك 

هو تشجيع اعتماد وتنفيذ اإلطار على نطاق واسع بين المحاكم المحلية المعنية. كما سيساعد ذلك 
على تعزيز كفاءة وشفافية وسمعة المحاكم في جميع أنحاء العالم.

وسيقلي الكلمة الختامية مدير عام محاكم دبي سعادة طارش عيد المنصوري، حول أهمية المؤتمر 
بالنسبة لدبي والمنظومة القضائية المحلية )7 دقائق(.

عروض توضيحية وجلسة نقاشية

“الطريق إلى التميز: االستراتيجية والهيكليات والحوكمة” ً 9:50 - 11:00 صباحا

المتحدثون: السيد دانيال جيه. هول، نائب رئيس قسم الخدمات االستشارية للمحاكم، “المركز 
الوطني لمحاكم الواليات” ورئيس “االتحاد الدولي لتميز المحاكم”؛ وسعادة جنيفر ماري، نائب 

رئيس محاكم الواليات في سنغافورة وعضو “االتحاد الدولي لتميز المحاكم”؛ والبروفسور لو جينغ 
دونغ، رئيس قسم قانون االقتصاد الدولي في معهد القانون التابع لـ “األكاديمية الصينية للعلوم 

االجتماعية”؛ والسيدة سيا الجوس، أمين السجل القضائي الرئيسي وأمين سجل العمليات 
الوطنية؛ والسيد عصام التميمي، الشريك الرئيسي في مكتب “التميمي وشركاه”؛ وسعادة كاشم 

زانا، كبير قضاة المحكمة العليا في والية برنو النيجيرية.

تهدف هذه الجلسة إلى مناقشة ماهية االستراتيجية والهياكل والحوكمة التي تسهم في تفوق 
المحكمة. . وستسلط هذه الجلسة الضوء على التوجهات الجديدة التي يمكن للقيادة القضائية 

أن تتبناها ضمن أنظمة المحاكم المحلية لتحقيق تميز المحاكم في نهاية المطاف. كما ستتمحور 
الجلسة حول مناقشة كيفية تغير المشهد االجتماعي القانوني على مدى السنوات نتيجًة لعوامل 

مختلفة منها العولمة، ونيل الحقوق، والتوقعات العامة للهيئة القضائية، إلخ.

وستدير هذه الجلسة السيدة كاثرين هيوسر، الرئيس السابق للجمعية الدولية إلدارة المحاكم.

استراحة الحتساء الشاي والقهوة ً 11:00 - 11:30 صباحا
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عروض توضيحية 

“محكمة الدعاوى الصغيرة الذكية: جلسات االستماع االفتراضية” ً 11:30 - 12:00 ظهرا

المتحدثان: السيد ناصر الناصر، قاضي وأمين السجل في محكمة الدعاوى الصغيرة في محاكم مركز 
دبي المالي العالمي؛ وسعادة القاضي محمد عبيد الكعبي، وزارة العدل.

تهدف هذه الجلسة إلى تقديم نظرة عامة حول كيفية توظيف محاكم مركز دبي المالي العالمي 
لوسائل لتكنولوجيا في محكمة الدعاوى الصغيرة الذكية )جلسات االستماع عن بعد، والخدمات 

كثر سهولة وفعالية من  المتاحة عبر البريد اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي(، وذلك لجعلها أ
حيث التكلفة في حل النزاعات. وستتمحور الجلسة حول نموذج محكمة الدعاوى الصغيرة الذكية 
في محاكم مركز دبي المالي العالمي والذي يمكّن األطراف من الوصول إلى العدالة أينما وجدت في 

العالم.

عروض توضيحية وجلسة نقاشية

“تجربة النظام القضائي في دولة اإلمارات العربية المتحدة/ دول مجلس التعاون 
الخليجي”

ً 12:00 - 1:00 ظهرا

المتحدثون: سعادة القاضي محمد السبوسي؛ رئيس المحكمة التجارية في دبي؛ وسعادة الدكتور 
رمزان عبدهللا النعيمي، مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، مملكة البحرين؛ وسعادة 
القاضي إبراهيم بن هويمل، رئيس محكمة االستئناف بالرياض ووكيل شؤون المحاكم بوزارة 

العدل، المملكة العربية السعودية.

تستعرض العروض التوضيحية ضمن هذه الجلسة أمثلة عن التفوق القضائي واإلصالح والتنمية 
من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. تليها مناقشة موجزة حول “احتياجات العمالء ورضاهم”، 

والذي يقيس بطريقة ما نجاح المحكمة كمزود للخدمة ويزود الجمهور بتجربة اإلمارات العربية 
المتحدة/ دول مجلس التعاون الخليجي - وهي والية شابة نسبياً، مع تزايد عدد القضايا في كل من 

النظم المدنية والقانون العام، مع التركيز على التكنولوجيا وخدمة العمالء.

ويدير هذه الجلسة الدكتور حبيب المال، رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لشركة “بيكر ماكينزي. حبيب 
المال”.

استراحة لتناول الغداء ً 1:00 - 2:00 ظهرا

عروض توضيحية 

“نزعة التميز في المحاكم الدولية”  ً 2:00 - 2:30 ظهرا

المتحدثون: سعادة القاضي بارني توماس، المحكمة الجزئية في نيوزلندا )أوكالند(؛ والقاضي 
فيكتوريا برات، محكمة نيوآرك البلدية في الواليات المتحدة؛ وفخامة اللورد ديفيد هوب، رئيس 

محاكم سوق أبوظبي العالمي.

يناقش مقدمو العروض التوضيحية في هذه الجلسة أعمال اإلصالح القضائي غير المسبوقة التي 
يقومون بها. 

وسيدير الجلسة السيد مارك بير، حامل وسام اإلمبراطورية البريطانية ورئيس الجمعية الدولية 
إلدارة المحاكم، والرئيس التنفيذي وأمين السجل السابق في محاكم مركز دبي المالي العالمي.



المؤتمــر الدولــي لالبتــكار والتميز في المحاكمبرنامج المؤتمر

7 نوفمبر 2018

عروض توضيحية 

“آفاق التعاون المفتوحة أمام المحاكم” ً 2:30 - 3:00 ظهرا

المتحدثون: سعادة القاضي بارني توماس، المحكمة الجزئية في نيوزلندا )أوكالند(؛ والسيد مارك 
بير، حامل وسام اإلمبراطورية البريطانية ورئيس “الجمعية الدولية إلدارة المحاكم” )IACA(؛ 

والسيد مايكل بالك، محام لدى شركة “توني فور أولد بلدينجز” للخدمات القانونية، لندن.

مع ارتفاع وتيرة النزاعات الدولية، تستكشف هذه الجلسة الفرص القائمة أمام المحاكم عبر 
مختلف الواليات القضائية للتعاون مع بعضها البعض، والحد من الغموض لمستخدمي المحكمة، 

كات  وتحسين كفاءة إجراءات اإلنفاذ. وستتركز الموضوعات التي سيتم مناقشتها على: إقامة شرا
بين المحاكم، وتنفيذ “اتفاقيات” جديدة ومبتكرة، والتواصل، وتسهيل التبادل. وبشكل جوهري، 

يجب أن تكون نظرة ثاقبة على التقنيات التي يمكن أن تمكن المحاكم من التعلم من بعضها 
البعض، و “وضع موضع التنفيذ” ما سمعوه في المؤتمر.

عروض توضيحية

“خطة عمل لمحكمة القرن الحادي والعشرين” ً 3:00 - 3:45 عصرا

المتحدثون: : السيد روجر بيلودو، أمين سجل المحكمة العليا في كندا؛ والسيدة جيسكا دير 
ماتوسيان، أمين السجل القضائي، االستراتيجية الرقمية، المحاكم الفيدرالية في أستراليا.

تهدف هذه الجلسة إلى مناقشة العديد من المسائل الهامة، مثل: )أ( كيف يمكن للمحكمة أن 
 ،IFCE(( ”تحقق أداًء أفضل في المجاالت السبعة التي حددها “إطار العمل الدولي لتميز المحاكم

)ب( التحديات التي تواجهها المحاكم، واألساليب العملية التي يمكن تنفيذها للتغلب عليها، )ج( 
استخدام التكنولوجيا لتعزيز تميز المحكمة، و)د( دور األخالقيات القضائية وكيف يمكن دمج هذه 

القيم في خطط عمل المحاكم.

ستدير الجلسة السيدة شيال شادماند، الشريك المسؤول عن مكتب شركة “جونز داي” في دبي.

استراحة الحتساء الشاي والقهوة ً 3:45 - 4:15 عصرا

عروض توضيحية

“عالم المحاكم اإللكترونية” ً 4:15 - 5:00 عصرا

المتحد: البروفيسور ريتشارد سوسكيند، حامل وسام اإلمبراطورية البريطانية وبروفيسور في 
جامعة يونيفيرسيتي كوليدج لندن.

يوضح البروفيسور سوسكيند في هذه الجلسة أن تضاعف أعمال المحاكم سيوجب استبدال العديد 
من الممارسات البالية التي تنتهجها المحاكم التقليدية. 

وتتولى المحكمة اإللكترونية قيادة الدفة نحو توفير خدمات متكاملة مستقبالً سواء كانت إلكترونية 
أو ملموسة. كما سيقدم البروفيسور سوسكيند، وهو صاحب العديد من المؤلفات في هذا الموضوع، 

نموذجاً عن المحاكم اإللكترونية ودور القضاء والمهن القانونية في عالم المحاكم اإللكترونية.



المؤتمــر الدولــي لالبتــكار والتميز في المحاكمبرنامج المؤتمر

7 نوفمبر 2018

جلسة نقاش

“هيئة قضائية ديناميكية: قصص نجاح تسطرها محاكم من مختلف أنحاء العالم ً 5:00 - 5:30 عصرا

المتحدث: تون زكي بن عزمي، القاضي في محاكم مركز دبي المالي العالمي؛ وقاضي المحكمة 
الفرنسية العليا دومينيك هاشر؛ والسير جيريمي كوك، القاضي في محاكم مركز دبي المالي 
العالمي والعضو في مركز شنغهاي الصيني للتحكيم، والقاضي الدولي في المحكمة العليا في 

سنغافورة.

سيشارك مقدمو العروض التوضيحية في هذه الجلسة قصص نجاح الممارسات والنظم التي تم 
تنفيذها لتحسين عمل الهيئات القضائية، والمساعدة في تطبيق استراتيجياتها. وتهدف هذه الجلسة 

إلى مشاركة أفضل الممارسات المختلفة للمحاكم وتشجيع كبار أعضاء الهيئات القضائية على 
االبتكار.

وسيدير الجلسة السيد مارك بير، حامل وسام اإلمبراطورية البريطانية ورئيس الجمعية الدولية 
إلدارة المحاكم، والرئيس التنفيذي وأمين السجل السابق في محاكم مركز دبي المالي العالمي.

ختام اليوم األول
8 نوفمبر 2018

التسجيل ً 8:00 - 8:30 صباحا

كلمة ترحيبية تقدمها السيدة آمنة العويس، الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم 
مركز دبي المالي العالمي والرئيس التنفيذي لسلطة تسوية المنازعات في محاكم 

المركز.

ً 8:45 - 9:00 صباحا

تقدم هذه الجلسة لمحة عامة توضح فيها األهمية القصوى التي يوليها نموذج عمل محاكم 
مركز دبي المالي العالمي لمسألة توفير الخدمات المتميزة، وكيفية معاملة المحاكم لمستخدميها 

كعمالء. وهذا ما يجعل من محاكم مركز دبي المالي العالمي نموذجاً قضائياً فريداً من نوعه، كما أن 
استخدامها ألحدث وسائل التكنولوجيا يضمن تزويد العمالء بخدمة سلسلة وفعالة

عرض توضيحي

“التكنولوجيا والوصول إلى العدالة” تقدمه شركة “مايكروسوفت” ً 9:00 - 9:30 صباحا

المتحدث: السيد ستيف كراون، نائب رئيس شركة “مايكروسوفت”.

تقدم هذه الجلسة تعريفاً وشرحاً ألهم المصطلحات التكنولوجية، مثل العقود الذكية، والبلوك 
تشين، والذكاء االصطناعي، والبيانات الضخمة، وغيرها؛ وكيف يمكن لهذه التقنيات أن تعزز من 

الوصول إلى العدالة. وستقدم شركة “مايكروسوفت” أمثلة لحاالت من مشاريع إصالح التكنولوجيا 
القضائية التي قامت بتنفيذها في مختلف أنحاء العالم.

عرض توضيحي

“التكنولوجيا والوصول إلى العدالة” تقدمه شركة “مايكروسوفت” ً 9:30 - 9:40 صباحا

المتحدث: نور هنيدي كيرك، نائب أمين السجل في محاكم مركز دبي المالي العالمي.

تستعرض السيدة هنيدي كيرك حل تقنية البلوك تشين من محاكم مركز دبي المالي العالمي 
للتصديق على األحكام األجنبية.



المؤتمــر الدولــي لالبتــكار والتميز في المحاكمبرنامج المؤتمر

8 نوفمبر 2018

عرض توضيحي

“إعادة رسم مالمح المشهد القانوني من خالل االبتكار- تسوية المنازعات عبر اإلنترنت 
والبيانات الضخمة كأداة لتحقيق المزيد من الشفافية”

ً 9:40 - 10:00 صباحا

المتحدثة: اآلنسة شيتو ناجراجن، المدير العام لـ “مودريا”- حل لتسوية المنازعات عبر اإلنترنت في 
.Modria.com  والشريك المؤسس لـ ODRIndiaو ODRworld الهند- ومؤسس

تقدم هذه الجلسة الجوانب األساسية لالبتكار التكنولوجي لممارسة القانون وإقامة العدل. 

قامت اآلنسة ناجراجن بتطوير وتنفيذ عدد من المنصات اإللكترونية اإلبداعية لتسوية المنازعات، 
مثل ) ODRworld وODRIndiaوModria.com(. وستستسكشف ناجراجن أيضاً دور هذه المنصات 

في دعم جاونب الشفافية وسهولة التعامل والفاعلية في النظام القضائي.

عرض توضيحي

“تميز المحاكم في عصر رقمي”  ً 10:00 - 10:30 صباحا

المتحدثون: القاضي سيه تشي-لينغ، قاضي المحكمة الجزئية/ كبير مديري محاكم الدولة 
في سنغافورة )يقدم دراسة حالة عن “نظام المحاكمات والعدالة االجتماعية، محاكم الدولة في 
سنغافورة(؛ والسيد كايل سنودن، نائب رئيس المبيعات الدولية في شركة “تايلر تكنولوجيز”.

سيقدم القاضي سيه تشي-لينغ دراسة حالة عن نظام المحاكمات والعدالة االجتماعية، والذي 
تم إطالقه ضمن محاكم الدولة في سنغافورة في يوليو 2017. وهو نظام رائد للمرافعات وإدارة 

القضايا وتسوية المنازعات عبر اإلنترنت. ويعتمد هذا النظام على التكنولوجيا الحديثة في تحويل 
نظام المرافعات واإلدارة المعتِمد على األوراق إلى نظام ومنصة إلكترونيين لتسوية المنازعات. ومن 

أهم سمات هذا النظام العمليات المؤتمتة التي تساعد المتخاصمين على ملء االستمارات عن 
بعد؛ باإلضافة إلى منصات تسوية المنازعات عبر اإلنترنت والتي تتيح المجال للتفاوض والتوسط 

إلكترونياً. 

وستركز مناقشة السيد سنودن على أهمية تعزيز فرص الوصول إلى العدالة من خالل نشر 
التكنولوجيا على نطاق واسع بغية إحداث نقلة نوعية في المجتمع. فالكثير من هذه التقنيات 

المهمة تبدأ وتنتشر على شكل ’أفكار مجدية‘ لعدة سنوات دون أن يكون لها سوى تأثير محدود 
على مجتمعنا. وتكرس شركة “تايلر تكنولوجيز” جهودها لجمع هذه األفكار ونشرها على نطاق واسع 

يشمل آالف المحاكم وماليين األفراد الذين تخدمهم هذه المحاكم. وستتمحور المناقشة حول 
توظيف التقنيات بشكل عام، مثل رفع القضايا إلكترونياً وتسوية المنازعات عبر اإلنترنت.

ستدير الجلسة السيدة شيال شادماند، الشريك المسؤول عن مكتب شركة “جونز داي” في دبي

عرض توضيحي

“لَم تزداد أهمية الوساطة كأداة لتفادي المنازعات بالنسبة للمحاكم؟” ً 10:30 - 11:00 صباحا

المتحدث: ماركوس ليم، المدير التنفيذي لـ “معهد سنغافورة الدولي للوساطة”.

تركز هذه الجلسة على أهمية الوساطة كأداة لتفادي المنازعات، وال تقتصر أهميتها على أنظمة صيغ 
تسوية المنازعات، بل تتعداها أيضاً إلى المحاكم. ويعمل السيد ليم حالياً على تطبيق نموذج لـ 

“وساطة ابتكار القيمة” في سنغافورة، بحيث يقدم للوسطاء عملية تعاقد مكشوفة لضمان جلوس 
كال الطرفين على طاولة المفاوضات بالتساوي، وذلك كآلية لمنع المنازعات الناتجة. وال يقتصر نجاح 
المحكمة المتميزة على تسوية المنازعات فحسب، بل ينبغي عليها أيضاً وضع استراتيجية لتجنب 

حدوث المنازعات.
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استراحة الحتساء الشاي والقهوة ً 11:00 - 11:30 صباحا

عروض توضيحية وجلسة نقاشية

“الروبوتات والقانون اإللكتروني واألدلة اإللكترونية واألمن اإللكتروني: آفاق وتحديات 
جديدة”

ً 11:30 - 12:00 ظهرا

المتحدثون: الدكتور كيم كوانغ رايموند تشو، أستاذ مشارك في جامعة تكساس؛ والسيد بول 
ساكس، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا ومؤسس شركة “كيسالينز”.

تهدف هذه الجلسة إلى تقديم لمحة عامة موجزة حول اآلفاق والتحديات التي تواجهها المحاكم مع 
بزوغ عصر الروبوتات. وستركز الجلسة بشكل خاص على تأثير القانون اإللكتروني واألدلة اإللكترونية 

واألمن اإللكتروني، على مسائل تحقيق العدالة.

يعتبر الدكتور كيم كوانغ رايموند تشو خبيراً بارزاً بمجال األمن اإللكتروني، وسيشرح التوجهات 
المتنوعة لتطبيق القانون اإللكتروني في مختلف االختصاصات القضائية.

يعتبر السيد ساكس مؤسس شركة “كيسالينز” التي تجمع تحت مظلتها باقة واسعة من الخبرات 
كثر من 10 سنوات من العمل في المجال القضائي.  الرائدة في مجال التكنولوجيا القانونية مع خبرة أ

وتفخر “كيسالينز” بتوفير منظومة فريدة تستخدم باقة موثوقة من التعامالت لعرض األدلة مع 
المزايا الدامغة المضافة لتقنية البلوك تشين.

وسيدير الجلسة السيد سيمون برادفورد، مدير تقنيات الحوسبة السحابية في شركة 
“مايكروسوفت”.

عروض توضيحية

“الفصل في قضايا الذكاء االصطناعي” ً 12:00 - 12:45 ظهرا

المتحدثون: بيتر لي، الشريك المؤسس للمهندسين القانونيين “ويف لينغث”؛ والسيد أوليفر 
بولتهاوسن، الشريك التنفيذي والرئيس العالمي للخدمات التحكيم الدولي والمنازعات العالمية.

تهدف هذه الجلسة إلى تقديم لمحة عامة حول الفصل في قضايا الذكاء االصطناعي، والفوائد 
والتحديات ذات الصلة. أين نحن اآلن من الفصل في قضايا الذكاء االصطناعي، وكيف يمكننا 

االستعداد لذلك في المستقبل القريب؟ وما الدور الجديد للقضاء في ظل انتشار الفصل في قضايا 
الذكاء االصطناعي؟

“ويف لينغث” هي شركة هندسية قانونية رائدة في المملكة المتحدة، شارك في تأسيسها بيتر لي. 
وتفخر الشركة بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية القانونية لمعالجة أوجه القصور المتأصلة في 

ممارسة القانون، وإتاحة فرص جديدة ومتميزة في الربط بين التكنولوجيا والبيانات والقانون.

سيقدم السيد بولتهاوسن لمحة عامة ومثيرة لالهتمام حول توظيف تقنية الذكاء االصطناعي حالياً 
للفصل في قضايا التحكيم الدولي، واستخدام اإلمكانات الرائدة للذكاء االصطناعي مستقبالً على 

صعيد الفصل في الدعاوى.

ستدير الجلسة السيدة شيال شادماند، الشريك المسؤول عن مكتب شركة “جونز داي” في دبي.
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جلسة نقاش

“التكنولوجيا والوصول إلى العدالة” ً 12:45 - 1:25 ظهرا

المتحدثون: : سعادة القاضي علي المدحاني، محاكم مركز دبي المالي العالمي؛ وديفيد فون، 
شركة “كيمونكس انترناشيونال”، أوكرانيا )سيقدم دراسة حالة حول “دور التكنولوجيا في تعزيز 

الوصول إلى العدالة واالستقالل القضائي” في أوروبا الشرقية ومنطقة رابطة الدول المستقلة(؛ 
وديفيد ماسوهارا، المحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا البريطانية )سيقدم عرضاً توضيحياً حول 

“التكنولوجيا في المحاكم”(.

تهدف هذه الجلسة إلى تقديم لمحة عامة حول أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في المحاكم؛ 
فهي تساعد على تعزيز عوامل اإلنتاجية والشفافية والمساءلة، كما أنها تتيح تعزز سبل التواصل 

بين الهيئات القضائية. 

سيناقش السيد فون التحسينات التي أجراها فريقه كجزء من مشروع أوسع  نطاقاً للوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية، في النظام القضائي ودور التكنولوجيا في كل من هذه التحسينات. 

وسيناقش القاضي ماسوهارا كيف كرس معظم حياته المهنية لالهتمام بقضايا تكنولوجيا 
المعلومات وإطالق العديد من المبادرات المختلفة لتحويل النظام القضائي إلى منصات رقمية 
كثر من 130  ومراجعة سياسات التكنولوجيا. وتضمن عمل القاضي ماسوهارا استطالعاً آلراء أ
عضواً في القضاء الكندي حول جوانب متعددة من الذكاء االصطناعي للمساعدة في استطالعه 

لعوامل التجاوب واألمور الحساسة والمخاوف من منظور قضائي.

وسيدير الجلسة سعادة القاضي علي المدحاني، محاكم مركز دبي المالي العالمي.

مالحظات ختامية تقدمها ريم الشحي؛ الرئيس التنفيذي للعمليات لدى محاكم مركز 
دبي المالي العالمي، ونائب الرئيس التنفيذي، محاكم مركز دبي المالي العالمي، 

سلطة تسوية المنازعات

ً 1:25 - 1:30 ظهرا

مأدبة غداء ً 1:30 - 3:00 عصرا

ورشة عمل حول “إطار العمل الدولي لتميز المحاكم” )IFCE( )اختيارية( ً 3:00 - 5:00 عصرا

يقدم الورشة كل من سعادة جنيفر ماري، نائب رئيس محاكم الواليات في سنغافورة وعضو 
“االتحاد الدولي لتميز المحاكم”؛ والقاضي سيه تشي-لينغ، قاضي المحكمة الجزئية/ كبير مديري 

محاكم الدولة في سنغافورة؛ والسيد دانيال جيه. هول، نائب رئيس قسم الخدمات االستشارية 
للمحاكم، “المركز الوطني لمحاكم الواليات” ورئيس “االتحاد الدولي لتميز المحاكم”؛ والدكتور ليز 

ريتشاردسون، مسؤول في “االتحاد الدولي لتميز المحاكم”، أمانة االتحاد الدولي لتميز المحكمة، 
وزميل باحث أول في كلية الحقوق بجامعة موناش، أستراليا.

ختام اليوم الثاني
مجاني وسهل / استكشاف دبي فترة بعد الظهيرة

الحفل السنوي ألكاديمية القانون بمحاكم مركز دبي المالي العالمي 2018 

)فعالية منفصلة يجب الحجز فيها مقابل رسوم إضافية بتذكرة منفصلة، أو يمكن شراء 
تذكرتها مع تذكرة المؤتمر(

7:00 - 11:00 مساًء

مالحظة: سُيعقد هذا المؤتمر باللغة اإلنجليزية مع توفير ترجمة فورية إلى اللغة العربية.


