
                    

 

 

 ة لغرفة البحرين لتسوية المنازعاتات التدريبي  أسبوع الفعالي  

 2020مارس  14حتى  9من 

مه غرفة البحرين الذي تنظ   2020مارس  14إلى  9 من ةات التدريبي  يسعدني دعوتكم للمشاركة في أسبوع الفعالي  
 لتسوية المنازعات.

 مجال تسوية المنازعات، وذلك بدًءافي  النوعي للمشاركين قاعدة شاملة ومتكاملة من التدريب ر هذا األسبوعويوف  
 برنامج تطويربالمشاركة مع مه الغرفة تنظ  ، والذي 2020 مارس 9ص للوساطة في من يوم التدريب المخص  

ليومين حول  األسبوع بندوة تستمر  ات ابع فعالي  ت  . وت  ةركي  يالتابع لوزارة التجارة األم (CLDP) القانون التجاري 
 Arnold & Porterمكتب  م بالتعاون معنظ  تحكيم منازعات قضايا االستثمار ت  و  الدولي التحكيم التجاري 

من القانون  ة في كل   عالية المستوى حول المسائل الحالي  ة نقاشي   عقبها ندوة تمارس، ل 12و 11في  للمحاماة 
حدة بشأن عقود البيع الدولي ة األمم المت  فاقي  الت   40التجاري الدولي والتحكيم الدولي، وذلك احتفاًء بالذكرى الـ 

 مارس. 12( أيًضا في CISGللبضائع )

، والتي ي ةلشبابا تهالمبادر  مارس إطالق غرفة البحرين لتسوية المنازعات 11وسيشهد هذا األسبوع كذلك في 
ين وتوحيد جهود التعاون بين المهني  ة حول تسوية المنازعات، ة تعليمي  نص  غرفة إلى خلق مالتهدف من ورائها 

دة يات التحد   ناقشةملالشباب  منطقة الشرق في مختلف دول  والتجاري  القانوني نامجتمعالواجهها يالتي  المتعد 
 األوسط وشمال أفريقيا.

ات النسخة فعالي  التعاون مع شركائها ستستضيف غرفة البحرين لتسوية المنازعات بمارس،  14و 13وأخيًرا في 
 2011في التحكيم التجاري الدولي. وبعد إطالقها في العام  التحضيري ة للشرق األوسط Visالعاشرة من مسابقة 

لمانيا أأفغانستان والبحرين و اآلن متسابقين من كل ي ات الحقوق في المسابقة تجتذب بمشاركة أربع فرق فقط، 
ة ودول حدة المت  ة وسريالنكا وتونس واإلمارات العربي  ة السعودي  والعراق واألردن والكويت ولبنان والمملكة العربي  

شخًصا من ممارسي التحكيم  3٥0طالًبا من توجيه ورعاية حوالي  ٥3٥ما يقارب ى اآلن وقد استفاد حت   أخرى.
 .واألكاديمي ين والقضاة

الذين دعموا غرفة البحرين لتسوية المنازعات، والذين  ر عن امتناني لكل  ني أن أنتهز هذه الفرصة ألعب  ويسر  
فونا األوفياء موظ   ات هذا األسبوع التدريبي، وهم عالي  للمساهمة في تنظيم ف بسخاء   عملوا معنا ووهبوا وقتهم 

 وشركاؤنا والعديد من األصدقاء والمستشارين.

 نسيب زيادة  
  الرئيس التنفيذي         



                     

مشترك لغرفة البحرين لتسوية المنازعات وبرنامج تطوير القانون  اليوم الوساطة 
 ( CLDP) التجاري 

 الوقت - التاريخ 16:00حتى  09:30 - 2020مارس  9

برنامج بالشراكة مع  مه غرفة البحرين لتسوية المنازعاتنظ  ت   ،ص للوساطةيوم مخص  
متابعة ، يت م  خالله ةركي  يالتابع لوزارة التجارة األم (CLDP) تطوير القانون التجاري 

 إلى التعر فة، و ة واإلقليمي  رات في مجال الوساطة على الساحتين الدولي  أحدث التطو  
ة سنغافورة بشأن الوساطة وقواعد الوساطة الجديدة لغرفة البحرين فاقي  الوساطة وات  

 .(2019)الصادرة في العام  لتسوية المنازعات

         ةنبذة حول الفعالي  

صون في و تسوية المنازعات  في مجالممارسون ال الشركات  شؤون المحامون المتخص 
لو ممث  و ون حكومي  المحامون المسؤولون و الو لشركات ن لو خلي  الداون والمستشارون القانوني  
 ب.طال  الجدد و الخر يجون القطاعات األعمال و 

الفئات المستهدفة 
      للحضور

Joyce-Patchett Michael ،محام  في المحاكم العليا البريطانية ، PlaceEly 
Chambers 

Winstanley Adrian  م ومستشار في الوسائل البديلة لتسوية   ، وسيط مستقل ، محك 
 (LCIAالمنازعات، المدير العام السابق لمحكمة لندن للتحكيم الدولي )

Alya Ladjimi ، مدير المركز الدولي لحل  المنازعات بالطرق البديلة التابع لغرفة
 (ICC International Centre for ADR) التجارة الدولي ة

ل العامو ، المدير التنفيذي للعملي ات أحمد حسين غرفة  لدى القائم بأعمال المسج 
 البحرين لتسوية المنازعات

        أعضاء هيئة التدريب

 غةالل   ةاإلنجليزي  

)الطابق الثالث(،  301لتسوية المنازعات في المنامة، مكتب مكاتب غرفة البحرين 
 ، المنامة، مملكة البحرين317مجمع  ،1704، طريق 247بارك بالزا، بناية 

     المكان

 التسجيل      هنا رجى التسجيلي   -انيتسجيل مج  ال

https://elyplace.com/barrister/michael-patchett-joyce/
https://www.adrianwinstanley.com/#profile
https://iccwbo.org/contact-us/contact-international-centre-adr/
https://www.bcdr-aaa.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86/
https://bahrainchamberfordisputeresolution.formstack.com/forms/bcdr_aaa_cldp_mediation_day


                     

 

 مون المنظ  

 
 



                     

للتحكيم   Arnold & Porterة غرفة البحرين لتسوية المنازعات وأكاديمي  
 الدولي في الشرق األوسط

 1٥:30حتى  09:00 – 2020مارس  11

 14:1٥حتى  09:00 – 2020مارس  12

 األوقات -ريخ واالت

للتحكيم الدولي في  Arnold & Porterة غرفة البحرين لتسوية المنازعات وأكاديمي  
التحكيم التجاري ز على ة يومين يرك  الشرق األوسط هي عبارة عن برنامج  تدريبي لمد  

ة التي ة المسائل العملي  الدولي وتحكيم منازعات قضايا االستثمار. وستبحث األكاديمي  
منذ بداية ، وتحكيم منازعات االستثمار ات التحكيم التجاري تبرز عادًة خالل عملي  

عاء وت عاء والدفاع، حتى  شكيلاالد  ر االد  هيئة التحكيم، مروًرا باإلجراءات وتطو 
 .لحكم النهائيإصدار ا

         ةالفعالي   عننبذة 

صون في   شؤون الممارسون في مجال تسوية المنازعات والمحامون المتخص 
ون الداخلي ون للشركات والمسؤولون والمحامون الشركات والمستشارون القانوني  

في  ن و تنفيذي  ال ن مسؤولو اللو قطاعات األعمال و ون وممث  دبلوماسي  الو الحكومي ون 
 ب.طال  الجدد و الخر يجون المملوكة للقطاع العام و السات مؤس  ال

الفئات المستهدفة 
      للحضور

Chedid Maria ،في مكتب شريك Arnold & Porter  ؛ أستاذ مساعدللمحاماة 
 Straus Institute for Dispute) لتسوية المنازعات معهد ستراوس لدى

Resolution)محكمة التحكيم الدولي ة لدى غرفة التجارة الدولي ة  في ركيي؛ عضو أم
(ICC)( ؛ رئيس مجلس كاليفورنيا للتحكيم الدوليCIAC ) والرئيس المشترك لمجلس

  تهإدار 

Duggal Kabir ،ل ؛ أستاذ للمحاماة  Arnold & Porter في مكتب مشارك أو 
 (Columbia Law School)ة الحقوق بجامعة كولومبيا ي  كل   لدى مساعد

        أعضاء هيئة التدريب

drian WinstanleyA ،   م ومستشار في الوسائل البديلة لتسوية ، محك  وسيط مستقل 
  (LCIAالمنازعات، المدير العام السابق لمحكمة لندن للتحكيم الدولي )

غرفة البحرين لتسوية المنازعات، نائب األمين العام ل ، الرئيس التنفيذينسيب زيادة
 (ICSIDولي لتسوية منازعات االستثمار )لمركز الدل (واألمين العام بالوكالة)السابق 

 ون ثون الرئيسي  المتحد  

https://www.arnoldporter.com/en/people/c/chedid-maria
https://www.arnoldporter.com/en/people/d/duggal-kabir
https://www.adrianwinstanley.com/#profile
https://www.bcdr-aaa.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84/%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a8-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9/


                     

 2020مارس  11

 10:00 – 09:00 ة التحكيمفاقي  التحكيم التجاري الدولي وات   مدخل إلى

 10:1٥ – 10:00 استراحة

هم ينماختيار المحك    10:45 – 10:15 ورد 

ات ، وصالحي  الواجب التطبيقالتحكيم، والقانون  مقر  
 م في التحكيم التجاري الدوليالمحك  

10:45 – 11:30 

 11:4٥ – 11:30 استراحة

 Adrian Winstanley 11:45 – 12:15: لـ الكلمة الرئيسة

 13:30 - 12:1٥ استراحة الغداء

 14:30 – 13:30 واإلجراءات اآللي اتالتحكيم التجاري الدولي: 

 14:4٥ – 14:30 استراحة

 15:30 – 14:45 هانفيذاالعتراف بقرارات التحكيم الدولي وت

 

 2020مارس  12

 09:30 – 09:00 التحكيم الدولي في منازعات االستثمار إلى مدخل

 09:4٥ – 09:30 استراحة

 10:30 – 09:45 اإلجراءات الوقتي ةاالختصاص و 

 11:15 – 10:30 ومعايير الحماية )الجزء األول( التأميم 

 11:30 – 11:1٥ استراحة

 12:15 – 11:30 ومعايير الحماية )الجزء الثاني( التأميم 

 12:45 – 12:15  وتنفيذه  حكم التحكيم  بطالإ

 13:00 – 12:4٥ استراحة

 13:30 – 13:00 نسيب زيادة: لـ الكلمة الرئيسة

 14:30 – 13:30 استراحة الغداء
 

 الجدول



                     

 الل غة اإلنجليزي ة

     المكان الجامعة الملكي ة للبنات، الرفاع الغربي، مملكة البحرين

اني لممث لي الجهات الحكومي ة  100رسوم التسجيل  دوالر أميركي؛ التسجيل مج 
ب الجامعات   هناي رجى التسجيل  –وطال 

 التسجيل     

 

 مون المنظ  

 

 

 

https://bahrainchamberfordisputeresolution.formstack.com/forms/bcdr_aaa_arnold_porter


                     

  ي ةالشبابغرفة البحرين لتسوية المنازعات إطالق مبادرة 
 الوقت -ريخ االت 20:00ابتداًء من الساعة  – 2020 مارس 11

توفير إلى طلق غرفة البحرين لتسوية المنازعات مبادرتها الشبابي ة التي تهدف ت  
حول الوسائل البديلة  هم ين الشباب للمساهمة في تعزيز وعية تعليمي ة للمهني  منص  

لتسوية المنازعات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ومساعدتهم على 
دةيات التحد   ناقشةالتعاون والعمل مًعا لم ن القانوني االتي يواجهها المجتمع المتعد 

 والتجاري في مختلف دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

         ةالفعالي   عننبذة 

ين به، ين الشباب الذين يعملون في مجال تسوية المنازعات أو المهتم  المهني   جميع
والمحامون والمستشارون  في مجال تسوية المنازعاتومنهم الشباب الممارسون 

القانوني ون الداخلي ون للشركات والمسؤولون والمحامون الحكومي ون وممث لو قطاعات 
ب.األعمال باإلضافة إلى الخر يجين الجدد   والطال 

الفئات المستهدفة 
      للحضور

Marike Paulsson ،ل لدى  ةي  ثة الرئيسالمتحد    Albright Stonebridge Group مستشار أو 

 الل غة اإلنجليزي ة

الذي يقع على  The Sofitel Bahrain Zallaq Thalassa Sea & Spaفندق 
 ، مملكة البحرين٥٥٥طريق زالق، المنامة 

     المكان

اني  إلكتروني ة إلى  رسالةي رجى التسجيل عبر إرسال  –التسجيل مج 
aaa.org-events@bcdr 

 

 التسجيل     

 

https://www.albrightstonebridge.com/team/marike-paulsson
mailto:events@bcdr-aaa.org


                     

على  اعام   40:  والتحكيم ة الثانية حول القانون التجاري الدوليالندوة السنوي  
ة في  حدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والمسائل الحالي  ة األمم المت  فاقي  ات  

 التحكيم الدولي 

 الوقت -ريخ االت 18:30حتى  14:30 – 2020مارس  12

ة الحقوق في الجامعة ي  غرفة البحرين لتسوية المنازعات بالتعاون مع كل  م هذه الندوة نظ  ت  
ة الحقوق ي  في كل   (CILEة )ة الدولي  ة للبنات في البحرين، ومركز الدراسات القانوني  الملكي  

ترال(، يحدة للقانون التجاري الدولي )األونسة، ولجنة األمم المت  ركي  يبجامعة بيتسبرغ األم
ين رفيعي المستوى ين وأكاديمي  . وتجمع الندوة مهني  (CLDPقانون التجاري )برنامج تطوير الو 

حدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع واالنخراط ة األمم المت  فاقي  لتعزيز المعرفة والوعي حول ات  
ة ذات العالقة بممارسة القانون التجاري الدولي وتسوية في حوار ونقاش حول المسائل الحالي  

 ا.ا ودولي  المنازعات إقليمي  

 عننبذة 
         ةالفعالي  

صون في  الشركات  شؤون الممارسون في مجال تسوية المنازعات والمحامون المتخص 
لو ون الداخلي ون للشركات والمسؤولون والمحامون الحكومي ون وممث  والمستشارون القانوني  

سات المملوكة للقطاع العام والخر يجون المؤس  ون في قطاعات األعمال والمسؤولون التنفيذي  
ب ب الحقوق.الجدد والطال   ، السي ما طال 

الفئات 
المستهدفة 

 للحضور

 البترامن جامعة  ،هشام عبابنة
Pasquale Borea،  في الجامعة الملكي ة للبناتعميد كل ي ة الحقوق 

Ronald Brand،  من جامعةPittsburgh ة الدولي  القانوني  ، مركز الدراسات( ةCILE) 
Maria Chedid، من مكتبArnold & Porter   للمحاماة 

Cathy Lynn Danzer، من شركة Danzer Holding AG 
Stefan Kröll ، م مستقل  ومدير مسابقة   Willem C. Vis Moot محك 

Jan Paulssonمن مكتب ، Three Crowns  للمحاماة  
 رضي ومشاركوهمن مكتب حسن رضي، علي حسن 

Maxi Scherer ،من جامعة  Queen Mary University of London ومكتب 
Wilmer Hale للمحاماة 

Ingeborg Schwenzerم ية، محام   ةمستقل   ةومحك 

 ثون المتحد  



                     

David Stewart ، لجامعة الملكي ة للبناتلالرئيس بالوكالة 

عقود البيع الدولي حدة بشأن ة األمم المت  فاقي  ات  عاًما على  40
 (CISGللبضائع )

14:30 – 16:10 

 16:30 – 16:10 استراحة

 18:30 – 16:30 ة في التحكيم التجاري الدوليالمسائل الحالي  
 

 الجدول

 الل غة اإلنجليزي ة

     المكان الجامعة الملكي ة للبنات، الرفاع الغربي، مملكة البحرين

اني  events@bcdr-إلكترونية إلى  رسالةي رجى التسجيل عبر إرسال  –التسجيل مج 
aaa.org 

 التسجيل     

  

 مون المنظ  

  
 

 
 

 

mailto:events@bcdr-aaa.org
mailto:events@bcdr-aaa.org


                     

في التحكيم   األوسط  التحضيري ة للشرق   Visمسابقة  النسخة العاشرة من
 التجاري الدولي  

 ريخ االتو  2020مارس  14و 13

التحضيري ة للشرق األوسط إلى تعزيز مشاركة وتنافسي ة الفرق  Visتسعى مسابقة 
 Willem C. Visالقادمة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مسابقة 

( https://vismoot.pace.eduالسنوي ة للتحكيم التجاري الدولي في فيين ا )انظر 
ب https://www.cisgmoot.orgر وهونغ كونغ )انظ (. ويتم  فيه تصنيف الطال 

مين مشهورين في المنطقة ودولي ا،  بحسب مهاراتهم في المرافعة الشفهي ة من ِقبل محك 
 Willem C. Visوذلك في ظل  ظروف مماثلة لشروط الجوالت الشفهي ة في مسابقة 

 وهونغ كونغ.في فيين ا 

         ةالفعالي   عننبذة 

منشج   مين العاملين في المجال القانوني وغيره على التسجيل كمحك  يم تقيل ينع المحك 
ة للمسابقة، وذلك دعًما لهذا التدريب الجدير باالهتمام لممارسي المرافعات الشفوي  

 مهنة تسوية المنازعات في المستقبل.

الفئات المستهدفة 
      للحضور

 من جامعة البترا، هشام عبابنة
Ronald Brand،  من جامعةPittsburgh  ة ة الدولي  ، مركز الدراسات القانوني

(CILE) 
Maria Chedid، من مكتبArnold & Porter   للمحاماة 
Cathy Danzer ،من شركة Danzer Holding AG 

Stefan Kröll م مستقل  ومدير مسابقة  Willem C. Vis Moot ، محك 
Michael Patchett-Joyce ، من مكتبEly Place Chambers للمحاماة 

Jan Paulssonمن مكتب ، Three Crowns للمحاماة 
Marike Paulsson من ،Albright Stonebridge Group 

 من مكتب حسن رضي ومشاركوه، رضيعلي حسن 
Maxi Scherer ،من جامعة  Queen Mary University of 

Londonومكتب Wilmer Hale للمحاماة 
Ingeborg Schwenzerمة مستقل ة   ، محامية ومحك 

م  نيبعض المحك 

https://vismoot.pace.edu/
https://www.cisgmoot.org/


                     

Adrian Winstanley م ، وسيط  مستقل  ومحك 

 الل غة اإلنجليزي ة

     المكان ة للبنات، الرفاع الغربي، مملكة البحرينالجامعة الملكي  

م التسجيل  هنايرجى التسجيل  –اني التسجيل مج         كمحك 

 

 مون المنظ  

 
  

 

 الشريك األكاديمي

 

 

 الداعمون 

 

https://www.adrianwinstanley.com/#profile
https://bahrainchamberfordisputeresolution.formstack.com/forms/premoot_2020_arbitrator_registration_form

