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 المنازعات لتسوٌة البحرٌن غرفة

 

 مع باالشتراك نظمت

 المقارن، والقانون الدولً للقانون البرٌطانً المعهد

 االستثمار اتمعاهد منتدى

 

 أفرٌقٌا وشمال األوسط الشرق منطقة فً الدولً االستثمار تحكٌم دورة

 5102 دٌسمبر 9 – 6

 بلو رادٌسون الدبلومات فندق

 البحرٌن المنامة،

 

 األول الٌوم

 5112 دٌسمبر 6 األحد

 

 عامة فكرة

 

 تعارفوال االستقبال  0011

 

  والسٌاسة القانون المباشر، األجنبً االستثمار   00:1

 البرٌطانً المعهد االستثمار، اتمعاهد منتدى كاالمٌتا، جانسن إن 0المدربون

 لندن المقارن،  والقانون الدولً للقانون

 لندن ،"Withers وذرز" ،حائري حسٌن    

 

 التركٌبةو التوجهو الحجم فً األجنبً االستثمار تدفق تطور. 

 التخصصات متعدد كمحور األجنبً االستثمار قانون. 

 مركزي كأساس المضٌفة والدول األجانب نٌالمستثمر بٌن المنازعات تسوٌة 

       .وتروٌجه الدولً االستثمار لهٌكلٌة

 

 العرفً الدولً والقانون االتفاقٌاتو المحلً القانون – القانون مصادر 11002

 المنامة المنازعات، لتسوٌة البحرٌن غرفة ،ةزٌاد نسٌب 0المدربون  



 

 

 مملكة عهد ولً الملكً السمو صاحب دٌوان كرٌشان، اشٌشفدٌ

 المنامة البحرٌن،

 

 األجانب نٌالمستثمر بمعاملة قةالمتعل   األساسٌة مسائلال: 

o ؛األجانب نٌالمستثمر لمعاملة الدولً األدنى معٌارال 

o ؛التمٌٌز عدم 

o والتعوٌض المصادرة.  

 التحدٌات) الدولً االستثمار قانون حول الغربٌة لآلراء التارٌخٌة التحدٌات 

 .(االستعمار بعد ما فترة تحدٌاتو الالتٌنٌة، اركٌمأ تحدٌاتو االشتراكٌة

 والدول نٌالمستثمر بٌن المنازعات بتسوٌة قةالمتعل   األساسٌة مسائلال: 

o (:االستثمار معاهداتو التشرٌعات إلى العقود من) اضالر مفهوم تطور 

 ؛سرٌالنكا ضد (AAPL) إل بً أ أ |مصر ضد (SPP) بً بً إس

o التطبٌق واجبال القانون فً التفكٌر تطور.  

 

 استراحة 15011

 

 العشرٌن القرن من األخٌر النصف فً التطورات 150:1

 ،"Chambers MENA تشٌمبرز مٌنا" بٌنو، عمخان عدنان 0المدربون

 المنامة

  لندن "،Withers "وذرز ،حائري حسٌن    

 واشنطن ،الدولً البنك بارا، آر أنطونٌو    

  

 االستثمار منازعات لتسوٌة الدولً المركز تأسٌس (كسٌدإ ICSID). 

 الثنائٌة االستثمارٌة االتفاقٌات نمو - الثنائٌة الجهود: 

o االستثمارٌة لالتفاقٌات العامة الهٌكلٌة. 

 متنوعة نتائج - األطراف المتعددة الجهود: 

o االقتصادي التعاون )منظمة األطراف متعدد نظام أجل من الجهود فشل 

 ،MAI األطراف ةالمتعدد االستثمار معاهدة ،OECD 0961 والتنمٌة

 ؛(WTO العالمٌة التجارة منظمة

o  معاهدةو ا،تناف) اإلقلٌمٌة االتفاقٌات مجال فً النجاحات بعض على أمثلة 

 ؛(اإلسالمً المؤتمر منظمة اتفاقٌةو العربٌة، الدول استثمار

o (الطاقة مٌثاق إتفاقٌة) القطاعٌة االتفاقٌات. 

 

 الغداء فترة 10011
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 الحدٌثة العالمٌة األنماط من المزٌد 12011

 ،"Chambers MENA تشٌمبرز مٌنا" بٌنو، عمخان عدنان 0المدربون

 المنامة

 ٌطانًالبر المعهد االستثمار، معاهدات منتدى كاالمٌتا، جانسن إن

 لندن المقارن،  والقانون الدولً للقانون

 مملكة عهد ولً الملكً السمو صاحب دٌوان كرٌشان، اشٌشفدٌ

 المنامة البحرٌن،

 

 أكثر وتعقٌدات وإطالة تفاصٌل – النافتا بعد اإلتفاقٌات صٌاغة أسلوب فً التحول 

  ASEAN آسٌان استثمار إتفاقٌة ،511٢ لعام وكندا ركاٌأم نماذج :مثال)

 .(لشبونة بعد األوروبً االتحاد ،5119 لعام الشاملة

 االستثمار صولف إلى االستثمار اتفاقٌات من المتزاٌد التحول. 

 الهادئ المحٌط عبر الشراكة) إلقلٌمٌةا نحو مستجد حراك TPP، ومفاوضة 

 ألفرٌقٌا التنمٌة مجموعة ،ASEAN أسٌان ،واحدة كوحدة األوروبً االتحاد

 .(SADC الجنوبٌة

 (فنزوٌالو إندونٌسٌا،و البرازٌل،و أفرٌقٌا، جنوب :مثال) الخروج؟ إختٌار. 

 

 استراحة 160:1

 

 أفرٌقٌا وشمال األوسط الشرق فً الراهنة الحالة 10011

 الدولً، التجاري للتحكٌم اإلقلٌمً القاهرة مركز وف،ءعبدالر محمد 0المدربون

 القاهرة

 المنامة المنازعات، لتسوٌة البحرٌن غرفة زٌادة، نسٌب    

 

 األول الٌوم ختام 10011

: 



 

 

 الثانً الٌوم

 5112 دٌسمبر 0

 

 والدول نٌالمستثمر بٌن المنازعات وإدارة تسوٌة

 

 

  الدولً االستثمار منازعات وتفادي األجنبً االستثمار عالقات إدارة  0011

 الدولً، التجاري للتحكٌم اإلقلٌمً القاهرة مركز وف،ءعبدالر محمد 0المدربون

 القاهرة

 ،"Chambers MENA تشٌمبرز مٌنا" نو،ٌب عمخان عدنان

 المنامة

 البرٌطانً المعهد االستثمار، معاهدات منتدى كاالمٌتا، جانسن إن

 لندن المقارن،  والقانون الدولً للقانون

     

 (التأمٌمو والعادلة المنصفة المعاملة على التركٌز مع) الدولة التزامات فهم. 

 الدولة على لمسؤولٌةل المحتملة مصادرال تحدٌد. 

 القدرات وبناء التدرٌبو المعلومات نشر. 

 الحكومة داخل والعملٌات اإلجراءات. 

 

 استراحة 11011

 

 حدوثها قبل المستثمر لدعاوى  االستعداد 110:1

 البرٌطانً المعهد االستثمار، معاهدات منتدى كاالمٌتا، جانسن إن 0المدربون

 لندن المقارن،  والقانون الدولً للقانون

 لندن "،Withers "وذرز ،حائري حسٌن    

 البحرٌن، عهد ولً الملكً السمو صاحب دٌوان كرٌشان، اشٌشفدٌ

 المنامة

 

 الدفاع األمر لزم وإن المطالبات حول المشورة لتقدٌم مؤسسٌة تجهٌزات تأسٌس 

 .قضٌة عن

 داخلً فرٌق إنشاء. 

 الحقائق لتقصً مؤسسً أو داخلً تعاون. 

 

 الغداء فترة 1:0:1
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 والدول نٌالمستثمر منازعات تسوٌة جراءاتإ 100:1

 الدولً، التجاري للتحكٌم اإلقلٌمً القاهرة مركز وف،ءعبدالر محمد 0المدربون

 القاهرة

 واشنطن الدولً، البنك بارا، آر أنطونٌو    

 ستوكهولم، تجارة غرفة تحكٌم معهد كٌٌرو، سالٌناس سٌلٌستً

 ستوكهولم

 

 والصلح الوساطةو التفاوض وسلبٌات إٌجابٌات. 

 ومحكمة الوطنٌة، المحاكم) االستثمارٌة المنازعات لتسوٌة الممكنة المنتدٌات 

 .(والدولة المستثمر بٌن التحكٌمو الدولً، التجاري التحكٌمو الدولٌة، العدل

 الوطنٌة المحاكم فً ًقاضتال وسلبٌات إٌجابٌات.  

 المؤسسً والدولً، المحلً :للتحكٌم المتعددة األشكال وسلبٌات إٌجابٌات 

 .(مؤسسًال غٌرالحر)و

 رالتٌاألونس" :والدول نٌالمستثمر بٌن للتحكٌم األساسٌة األشكال 

UNCITRAL"، كسٌدإو للتحكٌم، الدائمة المحكمة ستوكهولم، تجارة غرفة. 

 

 استراحة 160:1

 

 وأجوبة أسئلة - مفتوحة نقاش جلسة 10011

 

 الثانً الٌوم ختام 100:1
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 الثالث الٌوم

 5112 دٌسمبر 0

 

 مختارة تحكٌم قواعد حسب والدول نٌالمستثمر بٌن التحكٌم إجراءات

 

 ٌنوالدولٌ ٌنالمحلٌو ٌٌنالحكوم 0نٌالقانونٌ نٌالمستشار مع التعامل  0011

  بارٌس ،"Prat Bredin برات برٌدٌن" هللا، فتح رائد 0المدربون  

 القاهرة الدولة، قضاٌا هٌئة ،خلٌفة فاطمة    

واشنطن ،"Case and White ٌساك آند واٌت" مٌناكر، آندرٌا

  

 حامٌنالم وإدارة اختٌار. 

 وغٌرها التحكٌم مراكز ورسوم والنفقات المصارٌف مٌزانٌة تخطٌطو إعداد 

 .الرسوم من

 الداخلٌة التكالٌف تحدٌد :التكالٌف معرفة. 

 

 استراحة 11002

 

 الدعوى إجراءات فً البدء 11012

 الدولً، التجاري للتحكٌم اإلقلٌمً القاهرة مركز وف،ءعبدالر محمد 0المدربون

 القاهرة

 واشنطن الدولً، البنك بارا، آر أنطونٌو    

 ستوكهولم، تجارة غرفة تحكٌم معهد كٌرو، سالٌناس سٌلٌستً

 ستوكهولم

 

 التحكٌم إشعار. 

 (الدعوى الئحة) المطالبة بٌان. 

 التحكٌم قواعد متطلبات. 

 االنتظار فترات :اإلتفاقٌات على المبنٌة متطلباتلا.  

 

 الغداء فترة 1:011

 

 ٌةالتحكٌم اتهٌئال تشكٌل 10011

 الهاي للتحكٌم، الدائمة المحكمة دالً، بروكس 0المدربون  

 واشنطن الدولً، البنك بارا، آر أنطونٌو
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 ستوكهولم، تجارة غرفة تحكٌم معهد كٌرو، سالٌناس سٌلٌستً

 ستوكهولم

          

 انتقائه وآلٌة المؤهل الشخص اختٌار كٌفٌة. 

 عضائهاأ ركٌبةوت ٌةالتحكٌم هٌئةال تأسٌس. 

 التخلف إجراءات. 

 حتملةالم المصالح تضارب عن اإلفصاح. 

 

 إستراحة 12002

 

 المحكمٌن رد 16012

 الهاي للتحكٌم، الدائمة المحكمة دالً، بروكس 0المدربون  

Smith Herbert  فرٌهلز سمٌث هٌربرت" ،ماكسوٌل إٌان

Freehills"، لندن 

 المنازعات لتسوٌة البحرٌن غرفة ،ةزٌاد نسٌب    

 

 المحكمٌن ردو إستبدال. 

 االستراتٌجٌة واالعتبارات الطعن أسباب. 

 دٌسمبر 8) الطعن قرار ،اإلكوادور ضد اكوادور بٌرنكو :المهمة القضاٌا 

 ،(الهاي مقاطعة محكمة) غانا جمهورٌة ضد بٌرهاد مالٌزٌا تٌلٌكوم ،(5119

 ضد اورباسر (،5119 اكتوبر 0٢) الطعن قرار كندا، ضد الوغ فٌتو

 دٌسمبر 52) فنزوٌال ضد واتر تاٌد (،5101 أغسطس 05) األرجنتٌن

5101).  

  

 الثالث الٌوم ختام 10011

0 



 

 

 الرابع الٌوم

 5112 دٌسمبر 0

 

 وتنفٌذه الحكمب واإلعتراف م،احكاأل صدور بعد والطعون ماحكاأل

 

 الحكم  0011

 واشنطن ،"Case and White ٌساك آند واٌت" مٌناكر، آندرٌا 0المدربون  

 واشنطن ،"Crowns Three  كراونز ثري "بولسون، ٌان    

 ،"Crowns Three كراونز ثري" ٌلوس،كبٌترو ٌوسجورج

 بارٌس

 

 وصدوره الحكم صٌاغة. 

 الشكلٌة شروطال. 

 والدول نٌالمستثمر بٌن التحكٌم قضاٌا فً النتائج ملخص. 

 

 استراحة 11002

  بارٌس ،Prat Bredin برا برٌدن برعاٌة  

 

 مصارٌفوال التعوٌضات 11012

 ،"Chambers MENA تشٌمبرز مٌنا" بٌنو، عمخان عدنان 0المدربون

 المنامة

 بارٌس "،Prat Bredin برات "برٌدن ،هللا فتح رائد    

Smith Herbert  فرٌهلز سمٌث هٌربرت" ماكسوٌل، إٌاٌن

Freehills"، لندن 

 الوقتٌة والتدابٌر والتعوٌض العٌنً التنفٌذ. 

 والرسوم التكالٌف حكم. 

 

 الغداء فترة 1:011

 

 المبنٌة التحكٌم قضاٌا فً الشفافٌة إرساء فً األونسٌترال جهود الغداء0 فترة كلمة 1:002

  والدول المستثمرٌن بٌن اإلتفاقٌات على

  فٌٌنا األونسٌترال، لٌماي، تٌموثً

 

 كسٌدإ لجان لدى بطالواإل الوطنٌة المحاكم - الحكم صدور بعد  المتاحة اإلجراءات 10011

0 



 

 

 طانًالبرٌ المعهد االستثمار، معاهدات منتدى كاالمٌتا، جانسن إن 0المدربون

 لندن المقارن،  والقانون الدولً للقانون

 بارٌس ،"Brown Mayer براون ماٌر" خٌاط، دانً    

 واشنطن الدولً، البنك بارا، آر أنطونٌو    

 

 التصحٌح. 

 التفسٌر. 

 المراجعة. 

 اإلبطال. 

 ستئنافاال إمكانٌة. 

 

 استراحة 1012:

 Crowns Three كراونز ثري برعاٌة  

 

 وإكسٌد نٌوٌورك تًإتفاقٌ بمقتضى والتنفٌذ عترافاإل 16011

 

 واشنطن ،"Case and White ٌساك آند واٌت" مٌناكر، آندرٌا 0المدربون  

 ،"Crowns Three كراونز ثري" ٌلوس،كبٌترو ٌوسجورج

 بارٌس

 المنامة المنازعات، لتسوٌة البحرٌن غرفة ،ةزٌاد نسٌب    

 

 العالقة ذات والقضاٌا األحكام. 

 الحدٌثة االحصائٌات. 

 

 الرابع الٌوم ختام  100:1

0 


