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Recommendations 
For The Middle East Judicial Dialogue ( MEJD ) 

Regarding the Application of the 1958 New 
York Convention, 

The Kingdom of Bahrain 3-5 May 2014 

Recommendation 1 

1- To continue the holding of dialogue sessions among Arab 
judges on international commercial arbitration issues on a 
periodic basis under an institutional sponsorship. 

Recommendation 2 

2- To launch a website through the Bahrain Chamber for 
Dispute Resolution (BCDR-AAA) which will compile judgments 
rendered in Arab countries regarding the recognition and 
enforcement of foreign arbitral awards in these countries. This 
website will rely on material provided by Arab judicial entities 
and other relevant bodies. (To communicate provisionally with 
the BCDR-AAA in this regard, and until the website is created, it 
is requested that the following e-mail address: info@bcdr-
aaa.org be used.) 

Recommendation 3 

3- To stress the importance of coordination among Arab judicial 
entities towards the creation of a unified judicial approach to 
the recognition and enforcement of foreign arbitral awards. 

Recommendation 4 

4- To reach out to legislative entities in Arab countries with a 
view to coordinating on the removal of any contradictions with 
respect to the applicable regimes concerning the recognition 
and enforcement of foreign arbitral awards. 

Recommendation 5 

5- To invite non-signatory Arab countries to consider joining 
and ratifying the New York Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 1958. 

Recommendation 6 

6- To call for the accreditation of the Arabic language as an 
official language with respect to international treaties and 
agreements related to international commerce and international 
arbitration centers. 

Recommendation 7 

7- To highlight the flexible nature of Islamic Shari’a and its 
integration of arbitration rules and commercial transactions.  

توصيات  
امللتقى القضائي القانوني العربي بخصوص تطبيق 

اتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨ 

مملكة البحرين 3 - 5 مايو (ايار) 2014 

التوصية األولى 

١. اســــــتمرار عــــــقد لــــــقاءات الــــــعمل الــــــحواريــــــة بــــــني الــــــقضاة الــــــعرب بــــــخصوص 
التحكيم التجاري الدولي بشكل دوري تحت رعاية مؤّسسية. 

التوصية الثانية 

٢. تـــدشـــني مـــوقـــع إلـــكترونـــي لتجـــميع األحـــكام الـــقضائـــيّة الـــصادرة فـــي الـــدول 
الــــعربــــيّة بــــخصوص اإلعــــتراف بــــأحــــكام الــــتحكيم األجــــنبيّـة وتــــنفيذهــــا فــــي تــــلك 
الـــدول وذلـــك بـــواســـطة غـــرفـــة البحـــريـــن لـــتسـويــــة املـــنازعـــات، واالعـــتماد فـــي هـــذا 
الــشأن عـلى مـا يــرد مــن الـجهات الــقضـائـية الـعربـية أو الـجهات األخـرى ذات 

الصلة إلمداد املوقع بشكل دوري بأحدث األحكام القضائيّة. 

التوصية الثالثة 

٣. ضــرورة الــتـنسـيق فــي مــا بــني األجـهــزة الــقضائــيّة الــعربــيّة مــن أجـــل الــعمل 
عــلى تــطـبيـق قـــضائـــي عــربــي مــوّحـــد ومُـــتَّســق فــي مــجـال اإلعــتراف بــأحــكام 

التحكيم األجنبية وتـنفيذها. 

التوصية الرابعة 

٤. الــــسعي لــــدى األجهــــزة التشــــريــــعيّة فــــي الــــدول الــــعربــــيّة لــــلتنسيق فــــي ســــبيل 
إزالــــــة أي تــــــناقــــــض حــــــول األنــــــظمة واجــــــبة الــــــتطبيق بــــــشأن اإلعــــــتراف بــــــأحــــــكام 

التحكيم األجنبيّة وتنفيذها في الدول العربيّة. 

التوصية الخامسة 

٥. دعـوة حـكومـات الـدول الـعربـيّة الـتي لـم تـنضم بـعد إلـى إتـفاقـية نـيويـورك لـعام 
١٩٥٨ الـــخاصـــة بـــاإلعـــتراف بـــأحـــكام الـــتحكيم األجـــنبية وتـــنفيذهـــا إلـــى دراســـة 

إمكانيّة االنضمام إلى هذه اإلتفاقية. 

التوصية السادسة 

٦. الــدعــوة إلــى اعــتماد الــلغة الــعربــيّة كــلغة رســميّة بــالنســبة لــالتــفاقــيات الــدولــيّة 
الخاّصة بالتجارة الدوليّة ومراكز التحكيم الدولية.  

التوصية السابعة 

٧. إبــــراز مــــا للشــــريــــعة اإلســــالمــــيّة مــــن مــــرونــــة بــــطبيعتها واســــتيعابــــها لــــقواعــــد 
التحكيم واملعامالت التجارية. 
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