ر
العاش لغرفة التجارة الدولية – التحكيم الدول ف ر
الشق األوسط وشمال أفريقيا
المؤتمر السنوي
ي ي
مقاربة آخر التطورات ف التحكيم الدول ف ر
الشق األوسط وشمال أفريقيا
ي ي
ي
دب |  17-16مايو -أيار 2022
ي
الثالثاء  17مايو -أيار 2022
09.05 - 09.00

كلمة ر
التحيب
• فاطمة بلفقيه ،نائب رئيس لجنة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بدولة
اإلمارات العربية المتحدة وتسوية المنازعات؛ العضو المنتدب RKAH ،لالستشارات
القانونية ،اإلمارات العربية المتحدة.

09.15 - 09.05

الكلمة االفتتاحية الرئيسية
ن
األمي العام ،غرفة التجارة الدولية  -محكمة التحكيم الدولية،
• ألكسندر فساس،
باريس

09.45 - 09.15

جلسة حوار رئيسية :مستقبل التوجهات االقتصادية ف ر
الشق األوسط وشمال أفريقيا
ي
قمت عبيد ،رشيك مؤسس ،مكتب عبيد للمحاماة ،لبنان  /فرنسا ،محكم
• نايلة ر
معتمد ،عضو المجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية ،عضو مجلس معهد ICC
لقانون االعمال العالم.
• فادي غندور  ،رئيس تنفيذي  Wamda Capital ،؛ مؤسس مشارك  ،أرامكس ،
اإلمارات العربية المتحدة.
• كلوديا سالومون ،رئيس محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية،
باريس.

10.45 - 09.45

جولة ف أفق أحدث االتجاهات ف التحكيم الدول ف منطقة ر
الشق األوسط وشمال
ي ي
ي
ي
إفريقيا
−
−
−
−

القانون الواجب التطبيق عىل اتفاقية التحكيم :النقاش المستجد واالستنتاجات من
قضية كبابج؟
ن
سندات ضمان حسن األداء موضوع اساس لمنازعات البناء ف أعقاب الوباء؟
واجب المحكم نف اإلفصاح :قضية  Haliburton vs Chubbما ه العب الت يمكن
استخالصها وتوقعها بالنسبة لمنطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا؟
التعويضات :معالجة حكم التعويض عن غب ن
االضار ضمن إطار التحكيم الدول نف
منطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا ( التعويض العقاب ,التعويض المقطوع و
االنتصاف التفسبي).

• جرجس عبدالشهيد ،رشيك مدير ،شهيد للمحاماة ،مرص؛ عضو محكمة التحكيم
الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية
• ديفيد هيوم  ،مستشار  ،شبمان وستبلينك  ،اإلمارات العربية المتحدة
تس ،رشيك ورئيس قسم التحكيم الدول ،عالم ومشاركوه ،اإلمارات
• نيكوالس ي
العربية المتحدة
ادارة الجلسة:
• فيليبا تشارلز ،رشيك ورئيس قسم التحكيم الدول ،ستيوارتس ،المملكة المتحدة.
11.15 - 10.45

جلسة أسئلة وأجوبة

11.45 - 11.15

اسباحة

12.45 - 11.45

الست عىل الخط الرفيع :االختصاص والمقبولية
ر
ن
التميب والعواقب العملية
 −مسألة اختصاص أم مقبولية؟ أين يرسم خط
 −السؤال المعقد حول البنود المتعددة المستويات وخطوات ما قبل التحكيم:
▪ الطبيعة اإللزامية وعتبة المقبولية :مراجعة االجتهادات القضائية ذات الصلة فن
المنطقة.
ن
ن
▪ عملية حل ن
الباعات المتعددة المستويات ف ظل اتفاقيات إنشاءات فيديك : FIDIC
ن
الممارسي.
وجهات نظر
 −المقاربة الت يتبناها المحكم:
▪ من أجل إدارة اإلجراءات بصورة فعالة :اعتماد التشعب أو ال؟
▪ وقف اإلجراءات :خيار متاح للمحكم نف دول منطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا؟

• نادين دباس أشقر ،محكم مستقل ،لبنان.
ر
• مارك ديميتي ،مستشار ،محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية،
أبوظت
ر
• جورج فالفيانوس  ،شيك  ، DLA Piper ،قطر.
ادارة الجلسة:
• فلوريان الفود  ،مستشار  ،ديبيفواز وبليمبتون  ،الواليات المتحدة
13.15 - 12.45

جلسة أسئلة وأجوبة

14.45 - 13.15

اسباحة الغداء

15.45 - 14.45

تحديد اإلطار :سلطة المحكم يف مراجعة العقد
−
−
−
−

ن
القانوب وحدود سلطة المحكم نف مراجعة العقد
األساس
ن
بعي االعتبار :اتفاقية التحكيم والعقد األساس  /قانون
العوامل الواجب اخذها
التحكيم /القانون الوضع .
ن
المدب  civil lawمقابل مقاربة القانون العام common law
مقاربة القانون
ن
ر
آليات تعديل العقد :شوط قيام الضائقة  hardshipوبنود مراجعة األسعار ف عقود
الطاقة الطويلة األجل

ديجت بودن ،ر
الشيك المؤسس ،بودن للمحاماة ،تركيا.
•
ر
ر
ر
• سارة قليالت أرانجو  ،شيك  ،التميم وشكاه  ،اإلمارات العربية المتحدة ،عضو
محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية.
محتشم  ،QC ،رشيك  ،Three Crowns LLPالمملكة المتحدة.
• رضا
ي
ادارة الجلسة:
بوشنكاك  ،رشيك  ،هربرت سميث فري هيلز  ،الواليات المتحدة
• أمل
ي
16.15 - 15.45

جلسة أسئلة وأجوبة

16.45 - 16.15

اسباحة

17.45 - 16.45

جوهرة خفية ف الوسائل البديلة لحل التاع  :ADRاعتماد ر
متايد آللية تقرير الختاء
ي
لحل التاعات

بمثابة آلية بديلة لتسوية المنازعات ،تكتسب الية تقرير الخباء شعبية ن
مبايدة .ومع ذلك،
وعىل الرغم من مزاياها األساسية (الشعة واالستقاللية والطابع النهاب) ،ال يتم اعتماد هذه
ً
األداة عمليا ،إل أقىص إمكانياتها.
ستناقش هذه الجلسة:
ً
ن
 −كيف يمكن أن يكون تقرير الخبة مناسبا لحل رزمة واسعة من ن
الباعات سواء كانت
ن
المساهمي) أو فنية بحتة.
طبيعتها مالية (تتعلق بالتقييم ،عىل سبيل المثال نف اتفاقيات
ن
قانوب ،الفرقاء مدعوون إل ن
توخ المزيد من الحذر نف صياغة
 −نف ظل عدم وجود إطار
بنودهم التعاقدية.
 −الممارسات الفضىل المطلوبة لتفعيل هذه الوسيلة بما يخدم المصالح الفضىل لجميع
ن
المعنيي.
الفرقاء
• فريدريك قيليون ،رشيك ،بينسينت مايسون ،سنغافورة.
ن
قانوب أول  ،أدنوك  ،اإلمارات العربية المتحدة ؛ المحكم،
• الرا حمود ،مستشار
عضو مناوب  ،محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية.
ر
كروش إل إل ب ،الواليات
أورلوسك ،مستشار  ،جيبسون  ،دن آند
• فيكتوريا
ي
المتحدة ؛ رئيس اللجنة الدائمة  ،المركز الدول لتسوية المنازعات (.)ICC
ادارة الجلسة:
لدجيم ،مدير المركز الدول لتسوية المنازعات ( ، )ICCباريس.
• علياء
ي
18.15 - 17.45

جلسة أسئلة وأجوبة

18.30 - 18.15

مالحظات ختامية
• دانيا فحص ،مدير ،منطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا  ،محكمة التحكيم الدولية،
أبو ظت

18.30

حفل الختام

