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 2018ديسمبر  8السبت 

 قاعة مصر  – التسجيل 21.00: 20.00

 2018ديسمبر  9األحد  : اليوم األول

 قاعة مصر – املشاركني تسجيل 09.00: 08.00

0
9
.0
0

 :
0
9
.5
5

 

 كلمة الترحيب بالحضور 
 إسماعيل سليم   / الدكتور

مدير مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي، أمين صندوق االتحاد الدولي لمؤسسات 

 (مصر( )AfAA)وعضو مجلس إدارة الجمعية االفريقية للتحكيم ( IFCAI)التحكيم التجاري 
 

 نبيل العربي / معالي األستاذ الدكتور
لجامعة الدول  األمين العامو الدوليرئيس مجلس محافظي مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري 

 (مصر)العربية سابقاً 
 

  مصطفى البهبيتي / القاضيالسيد 
 مساعد وزير العدل لشئون التحكيم والمنازعات الدولية ورئيس المكتب الفني للجنة العليا للتحكيم 

 (مصر)الدولي واللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود االستثمار 
 

  برهان أمر هللا / المستشار الدكتور
 وعضو اللجنةأمين عام االتحاد العربي للتحكيم الدولي ورئيس محكمة استئناف القاهرة األسبق 

 (مصر)للتحكيم التجاري الدولي  اإلقليمياالستشارية لمركز القاهرة 
 

 ستيفانو آزالي / السيد األستاذ
واألمين العام لغرفة ميالنو للتحكيم ( IFCAI)رئيس االتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري 

 (إيطاليا)
 

 الكلمة الرئيسية 
 بريت-آنا جوبان / السيدة االستاذة

 (األونسيترال)أمين عام لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 
    

 اسرتاحة قهوة 10.15: 09.55
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في دور محاكم الدولة في التحكيم  أبرز التطورات التشريعية والقضائية المؤثرة: الجلسة األولى

 الدولي

1
0
.1
5

 :
1
1
.5
0

 

 

 ليأحمد الورف / السيد الدكتور: رئيس الجلسة
 (تونس)محام، قاضى سابق، مستشار قانوني لرئيس الجمهورية سابقاً 

 
 

 دور القضاء في تجنب انكار العدالة التحكيمية
   أشيل نجوانزا / الدكتور 

، رئيس مجموعة عمل األوهادا في اللجنة الفرنسية ICCعضو محكمة غرفة التجارة الدولية 

 (الكاميرون( )CFA)للتحكيم 
 

 نظرة مقارنة: التعويض الجزائي في التحكيم التجاري الدولي
 هادي سليم / البروفيسور

 (لبنان - فرنسا)أستاذ القانون، جامعة فرانسوا رابليه  
 

 العربية اإلمارات توافق: لإلمارات ٢٠١٨ لعام ٦ رقم االتحادي للقانون وفقا القضاء دور

 الدولية المعايير مع المتحدة

   نايدرستوماس  / السيد األستاذ
 (الواليات المتحدة - اإلمارات)مكتب التميمي ومشاركوه  -شريك ورئيس قسم التحكيم

 
 دور القضاء في ضوء التعديالت الحديثة في قانون التحكيم األردني 

  عمر الجازي / األستاذ الدكتور
 (األردن)محامون ومستشارون قانونيون  / مدير شريك، مكتب الجازي ومشاركوه

 

نحو مزيد من السرعة : 2018المعدل  OHADAدور القضاء وفقا لقانون تحكيم األوهادا 

 التحكيميةوالتوقع في العملية 
  مايكل بوهلر / السيد الدكتور 
 (ألمانيا– فرنسا)باريس -شريك بمكتب جونز داي  

 

 مناقشة

 اسرتاحة قهوة 12.10: 11.50



 

7شــــــرم الشـــــــيخ   
 

 

 sharmvii.crcica.org 9 -10   2018ديسمبر  

 

 

 الدولة وتنفيذ أوامر التحكيم الوقتية والمستعجلة ممحاك: الثانيةالجلسة 

1
2
.1
0

 :
1
3
.4
5

 

 
 نائلة قمير عبيد  / البروفسير: رئيس الجلسة
مكتب عبيد للمحاماة، عضو مجلس محافظي مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم  -شريك مؤسس

 (لبنان)التجاري الدولي 
 

رؤية نقدية لنصوص قانون األونسترال النموذجي المتعلقة بدور محاكم الدولة في تنفيذ التدابير 

 الوقتية
  دنكان باجشو / السيد األستاذ  

 (المملكة المتحدة)لندن  -مكتب ستيفنسون هاروود  -مستشار
  

 المحاكم السويسرية وتنفيذ التدابير الوقتية المقررة وفقا للقواعد السويسرية للتحكيم
 كارولين مينج      / السيدة األستاذة

 (  سويسرا)السويسرية المدير التنفيذي والمستشار العام لغرفة التحكيم 
 

 تنفيذ التدابير الوقتية في ضوء التطورات األخيرة ألحكام القضاء المصري  
    إسماعيل الزيادي / القاضيالسيد 

 (مصر)الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رئيس الدائرة السابعة التجارية 
 

حكم ممارسات المحاكم اإلنجليزية فيما يتعلق باالعتراف وتنفيذ التدابير الوقتية التي يصدرها م

 الطوارئ
 كودىكوادو سار / السيد األستاذ

 (المملكة المتحدة)لندن –مجموعة التحكيم الدولي، مكتب ماير بروان  -شريك
 

 تنفيذ التدابير الوقتية والتحفظية أمام المحاكم السودانية من منظور مقارن 
  الطيب حسبو / السيد األستاذ

الشريك المدير ورئيس قسم الشركات واألعمال بمكتب أزتان للمحاماة واالستشارات القانونية 

 (السودان)
 

 مناقشة

13.45 :15.15 
  مكتب نصار للمحاماة واالستشارات القانونيةغذاء برعاية  اسرتاحة

 *(بهو الفندققرب  –تراس لي بالكوني  )باملبين الرئيسي للفندق 

 تراس لو بالكوني إلى* لالنتقال 

  أمام مدخل قاعة المؤتمرباص(  )شاتيل الخاصة بالفندقتتوفر األتوبيسات 

   بجوار منصة القاعة  2االقدام يمكن استخدام باب رقم  على ولمن يرغب في الذهاب سيرا 

 



 

7شــــــرم الشـــــــيخ   
 

 

 sharmvii.crcica.org 9 -10   2018ديسمبر  

 

 

 دور محاكم الدولة أثناء إجراءات التحكيم وعقب انتهائها الجلسة الثالثة

1
5
.1
5

: 
1
7
.1
5

 

 هيا راشد آل خليفة الجلسة الشيخةرئيس 
مركز  محافظيالشريك الرئيسي والمؤسس لمكتب هيا راشد آل خليفة للمحاماة، عضو مجلس   

 (البحرين) الدولي التجاريللتحكيم  اإلقليميالقاهرة 
 

 إيداع أحكام التحكيم في المحاكم المصرية للحصول على أمر بتنفيذها 
 مصطفى البهبيتي  / القاضيالسيد 

مساعد وزير العدل لشئون التحكيم والمنازعات الدولية ورئيس المكتب الفني للجنة العليا للتحكيم 

 (مصر)الدولي واللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود االستثمار 
 (متحدث مشارك)ميشيل نصر حكيم  / المستشار الدكتور 

 (مصر)صرية مدير المكتب الفني للتحكيم بوزارة العدل الم
 

 نطاق الرقابة القضائية على قرارات المحكمين المتعلقة باختصاصهم
 نسيب زيادة    / البروفيسور

الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات ونائب رئيس االتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم 

، عضو اللجنة االستشارية وعضو مجلس محافظي مركز القاهرة االقليمي للتحكيم IFCAI)التجاري 

 (شيلي -لبنان – البحرين)التجاري الدولي 
 

الموقف : سلطة مؤسسات التحكيم في الفصل في طلبات رد المحكمين في إطار التحكيم المؤسسي

 المتساهل لمحاكم الدولة 
 ستيفانو آزالي          / السيد األستاذ

واألمين العام لغرفة ميالنو للتحكيم ( IFCAI)ئيس االتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري ر

 (إيطاليا)
 

رؤية تحليلية من الناحيتين : التحديات التي تواجه األطراف الرابحة في مراحل تنفيذ أحكام التحكيم

 االقتصادية والقانونية
 عمرو عباس   / السيد الدكتور

والمدرس بقسم المالية العامة  وحناوي،مكتب معتوق بسيوني  -التحكيمشريك ورئيس قسم 

 (مصر)جامعة القاهرة  -كلية الحقوق -والتشريعات الضريبية
 

 رؤية سويسرية : بطالن أحكام التحكيم
 رباب ياسين   / السيدة األستاذة 

شريك بمكتب منتا وشركاه للمحاماة في جنيف، ونائب قاضي في المحاكم المدنية في جنيف، عضو 

 (العراق - سويسرا)اللجنة االستشارية لمركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي 

 مناقشة
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 2018ديسمبر  10اإلثنين  : اليوم الثاني

 والمحاكم اإلقليمية في تحكيم االستثماردور محاكم الدولة  الجلسة الرابعة

1
0
.0
0

 :
1
1
.3
5

 

  كريم حافظ / السيد الدكتور: رئيس الجلسة
محكم دولي، مكتب حافظ، عضو اللجنة االستشارية لمركز القاهرة االقليمي للتحكيم التجاري 

 (مصر)الدولي 
 

 اإلقليمية ودولية التحكيمظاهرة حكم أكميا واتفاقيات االستثمار الثنائية بين الحماية القضائية 
 محمد صالح عبد الوهاب / األستاذ الدكتور

رئيس قسم القانون الدولي الخاص وأستاذ التحكيم الدولي بكلية الحقوق، جامعة القاهرة، شريك  

مؤسس ورئيس مجموعة التحكيم الدولي بمكتب ذوالفقار وشركاها لالستشارات القانونية والمحاماة، 

، عضو اللجنة االستشارية ICCالدولية للتحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس نائب رئيس المحكمة 

 (مصر) بمركز القاهرة االقليمي للتحكيم التجاري الدولي
 

 الدروس المستفادة لدحض الرؤى السلبية من الربيع العربي وتحكيم اتفاقيات االستثمار في مصر
 كريم يوسف / السيد الدكتور

 (مصر)مكتب يوسف وشركاه  -ينقسم التحكيم والقانون الدوليالشريك المدير ورئيس 
 

اغسطس  6حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في : أحدث األحكام بشأن سجال قضية الخرافي

2018 
  خالد فتحي / قاضىالسيد ال

 (مصر)تجاري  62الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، عضو الدائرة 
 

رقابة محاكم الدولة علي االحكام التحكيمية الصادرة في منازعات االستثمار خارج إطار األيكسيد 

ICSID  ومدي قابلية هذه األحكام للرقابة 
   ألكسندر ماركوبولس / السيد األستاذ

 (فرنسا)باريس  -مستشار، مكتب شيرمان اند ستيرلنج
 

 مناقشة

 اسرتاحة قهوة 11.55: 11.35
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 تراس لو بالكوني إلى* لالنتقال 

  أمام مدخل قاعة المؤتمر)شاتيل باص(  بالفندقالخاصة تتوفر األتوبيسات 

   بجوار منصة القاعة  2االقدام يمكن استخدام باب رقم  على ولمن يرغب في الذهاب سيرا 
 

 

 

وسيلة مستقرة ومتجددة لتيسير تنفيذ : االحتفال بالعيد الستيني التفاقية نيويورك الجلسة الخامسة

 أحكام التحكيم األجنبية

1
1
.5
5

 :
1
3
.3
0

 

 

 برناردو كريمادس / البروفيسور: رئيس الجلسة
شريك رئيسي بمكتب كريمادس وشركاه، رئيس المحكمة اإلسبانية للتحكيم سابقا وعضو مجلس 

 (اسبانيا)محافظي مركز القاهرة االقليمي للتحكيم التجاري الدولي 
 

 تنفيذ أحكام التحكيم العربية في انجلترا و ويلز وفقا التفاقية نيويورك 
    إيميليا أونيما / السيدة الدكتورة

 -كلية الدراسات الشرقية واإلفريقية  SOAS  -القانون التجاري الدولي، كلية الحقوقمحاضر في 
عضو  الدولي،عضو اللجنة االستشارية بمركز القاهرة االقليمي للتحكيم التجاري  لندن،جامعة 

 (نيجيريا –المملكة المتحدة ((   )AfAAللتحكيم مجلس إدارة الجمعية االفريقية 
 

 تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية وفقا التفاقية نيويورك في ضوء أحكام القضاء المصري 
     نبيل عمران / السيد القاضي

 (مصر)نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الدائرة التجارية 
 

 المرونة والتطور: اتفاقية نيو يورك وممارسات التحكيم الدولي
   فيليب لوبولنجيه/ البروفيسور 

نائب رئيس اللجنة االستشارية  سابقاً،ولنجيه للمحاماة، رئيس لجنة التحكيم الفرنسية مكتب لوب

 (فرنسا)وعضو مجلس محافظي مركز القاهرة االقليمي للتحكيم التجاري الدولي 
 

 رفض وقف التنفيذ ورفض التنفيذ بسبب النظام العام : قضية شركة هيبي للبترول والغاز ضد الهند
   نايدرستوماس  / السيد األستاذ

 (الواليات المتحدة - اإلمارات)مكتب التميمي ومشاركوه  -شريك ورئيس قسم التحكيم
 
 

 مناقشة

13.30 :15.00 
 اسرتاحة غذاء 

 قرب مكتب االستقبال( –تراس لي بالكوني  )باملبين الرئيسي للفندق 
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 محاكم الدولة وحصانة الدولة ضد التنفيذ الجلسة السادسة

1
5
.0
0

 :
1
6
.3
5

 

 
 نجالء نصار / األستاذة الدكتور: رئيس الجلسة
 (مصر)مكتب نصار للمحاماة واالستشارات القانونية  -شريك رئيسي

 
  : حلقة نقاشية

 
الحصانة ضد التنفيذ ومدي إمكانية التنفيذ ضد الدول األجنبية تحت مظلة قانون الشفافية ومكافحة 

 الفساد وتحديث الحياة االقتصادية الفرنسي الجديد 
     سالي السواح / السيدة الدكتورة

 (مصر -فرنسا)محام ومحكم مستقل 
 
 

 القانون والقضاء في المملكة المتحدة
 كريج تيفنديل / السيد األستاذ

عضو اللجنة االستشارية  لندن، –شريك ورئيس التحكيم الدولي بمكتب هربرت سميث فريهيلز 

 (المملكة المتحدة)بمركز القاهرة االقليمي للتحكيم التجاري الدولي 
 
 

 القانون والقضاء البلجيكي
 بول لوفيبر / البروفيسور

 (بلجيكا)شريك بمكتب هانوتيو وفان دان برج 
 

 قضاء المحاكم األمريكية
 يزم-الكسندرا كير / البروفيسور

 (USA)مكتب ميتشيل سيلزبرج وكناب  -أستاذ مساعد بجامعة جورج تاون وشريك
 
 

 مناقشة
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 المالحظات الختامية للمؤتمر

1
6
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5
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1
7
.3
0

 

 

   إسماعيل سليم / الدكتور
مدير مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي، أمين صندوق االتحاد الدولي لمؤسسات 

 (مصر( )AFAA)وعضو مجلس إدارة الجمعية االفريقية للتحكيم ( IFCAI)التحكيم التجاري 
 
 

 بريت-آنا جوبان / السيدة االستاذة
 (   األونسيترال)أمين عام لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي   
 
 

 داليا حسين  / السيدة الدكتورة
 (مصر)نائب مدير مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي 

 
 

 فولوكى أكينموالدون  / السيدة األستاذة
 (نيجيريا)مديرة غرفة ترايزون لو  –المحامية 

 
 

تكريم واحتفاء بكبار أعالم قانون التحكيم الدولي الذين أجزلوا العطاء لمركز القاهرة االقليمي 

والذين تركوا المركز، للتحكيم التجاري الدولي تقديراً لجهودهم المتواصلة والوفية في دعم 

 .٢٠١7مواقعهم باللجنة االستشارية للمركز في عام 

 نبيل العربي / معالي األستاذ الدكتور
لجامعة  األمين العامو رئيس مجلس محافظي مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي

 (مصر)الدول العربية سابقاً 
   إسماعيل سليم / الدكتور

مدير مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي، أمين صندوق االتحاد الدولي لمؤسسات 

 (مصر( )AFAA)وعضو مجلس إدارة الجمعية االفريقية للتحكيم ( IFCAI)التحكيم التجاري 
 

 

 


