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"تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا"مشروع   

  اليمن -ةالدورات التدريبي برامج 

  

  

  لمحة عامة

  

تعزيز القوانين التجارية  " اإلقليميمشروعال نفيذبت) ACRLI(يقوم المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة 

كل من في  وذلك (MEPI) الشراكة الشرق أوسطية مبادرةلتعاون مع با" في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 .اإلمارات العربية المتحدة، واليمنوتونس، ، ولبنان
  

  

تقارير وطنية وإقليمية حـول     وضع  ولتحقيق أغراضه، يعمل المشروع على تنفيذ مجموعة من النشاطات تشمل           

وغيرهـا   ،دورات تدريبية  ومؤتمرات إقليمية،    ، ورش عمل وطنية   ودراسات متخصصة واقع القوانين التجارية،    

 لنـشر   )كومبنـديوم  (متخـصص تطوير موقع الكترونـي     من النشاطات التي ترمي إلى نشر وتعميم الوعي، ك        

  . حمالت التوعيةإلى، باإلضافة التجارية التشريعات
  

  

الجمهورية دريبيتين في  تدورتين في هذا اإلطار يقوم المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بتنظيم

 في المواضيع المتعلقة بالنزاعات المحامين ورجال األعمالالقضاة التجاريين وبناء قدرات تهدف إلى اليمنية 

  .التجارية وطرق حل هذه النزاعات

 

  :التواريخ المقررة

  ) .2010/مارس / 14-13(  :األولىالدورة 

  ).2010/مارس  / 16-15(  :الثانيةالدورة 
  

  :يع الدوراتمواض

  

   نظام التقاضي في القضايا التجارية و النزاعات التجارية:األولىالدورة 
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 دروس نظرية وتطبيقية حول مؤسسات وأنظمة التجارة الدولية والنزاعات الناشئة عنها لدورةستتناول هذه ا

آليات التقاضي  ستتناولكذلك .  واالختصاص لناحية الهيكلية والتنظيماليمن التجاري في ئينظام القضاال وكذا

  .في اليمنفي النزاعات التجارية بعض األحكام المهمة   وأمام المحاكم
  

  " البديلة لحل المنازعاتلطرقا"دورة تدريبية حول   :الدورة الثانية 
  

 التفـاوض   ، تحديـداً   وآلياتهـا  البديلة التي يمكن اللجوء إليها عوضاً عن المحـاكم        لطرق  ا الدورةستتناول هذه   

، ومـدى   اليمن وستتم دراسة التشريعات الداخلية التي ترعى موضوع التحكيم في           .التحكيمالتوفيق و وساطة و الو
  .الدولية الموجودة في هذا اإلطار وةالثنائية واإلقليميانسجامها مع المعاهدات 

  

  

  نظام التقاضي في القضايا التجارية و النزاعات التجارية:األولىالدورة 

  

  المدربون  2010/مارس/ 13لتاريخ  ا–اليوم األول 

   دروس نظرية حول المؤسسات واألنظمة الدولية التجارية:الباب األول  11:00 -09:00
  

  . النزاعات الناشئة عن تطبيق معاهدة التجارة الدولية:القسم األول
 

  : أنواع النزاعات التجارية الدولية:القسم الثاني
، مثالً خرق إحدى النزاعات بين دولتين منتميتين للمعاهدة .1

الهند ومشكلة (الدول لحقوق الملكية األدبية وبراءات االختراع 
  )المواد الكيماوية واألدوية

خرق (النزاعات الناشئة عن المنافسة التجارية بين الدول  .2
  )المعاهدة

 .النزاعات المتعلقة بالتعدي على البيئة .3
  

ددة الجنسيات والعابرة  النزاعات الناتجة عن عمل الشركات المتع:القسم الثالث
  .للحدود

 .تعريف العقد ذو الطبيعة الدولية .1

  النزاعات الناتجة عن العقود ذات الصفة الدولية .2

أجنبـــي خبيـــر 
ينتـدب مـن قبـل    
ــي  ــز العرب المرك
لتطــوير حكــم  

  القانون والنزاهة
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ظمة من( أعمال تطبيقية ودراسات حاالت على الصعيد الدولي العام :الباب الثاني  11:00 -13:00
  )التجارة العالمية

  

 حالة خرق قوانين المنافسة وقوانين الملكية الفكرية على المستوى :القسم األول
  ).ماليزيا/الهند(الدولي 

  

عقود غرفة التجارة ( النزاعات الناتجة عن عقود المقاوالت الدولية :القسم الثاني
  )ICCالدولية في باريس 

  

خبيـــر أجنبـــي 
ينتـدب مـن قبـل    

ــز العر ــي المرك ب
لتطــوير حكــم  

  القانون والنزاهة

2010/مارس/ 14اليوم الثاني   

النزاعات التجارية ونظام ( دروس نظرية على الصعيد الوطني :الباب األول 11:00 -09:00
  )التقاضي في القضايا التجارية

  

الصلح /اإلعسار( النزاعات الناتجة عن إعسار التاجر :القسم األول
  )اإلفالس/الواقي

  

 النزاعات الناتجة عن استعمال األوراق المالية :ثانيالقسم ال
  ...)سندات الدين.../السندات ألمر/الشيكات/الكمبياالت(
  

عقـود  : النزاعات الناتجة عن تنفيذ العقـود اختيـار أي مـن             :القسم الثالث 
  .عقود التمويل/اإلقراض

   أعمال تطبيقية ودراسات حاالت على الصعيد الوطني:الباب الثاني  11:00 -13:15
  

 دراسة تطبيقية مقارنة حول قوانين اإلفالس وتطبيقها في البلد المعني :القسم األول
 يتجه نحو إصالح وضع التاجر بدالً والمعايير الدولية الحديثة لنظام اإلفالس الذي

  .من عقابه
/ وإدارة/ بناء (– (BOT) دراسة تطبيقية لعقد تمويل استثماري :القسم الثاني

  )وإعادة

ســـــعيد / د
أسـتاذ   الشرعبي

المرافعات كليـة   
ــشريعية  الـــ

القانون جامعـة   و
  ءصنعا

ــد / القاضــي عب
الملك الجنـداري   
عضو المحكمـة   
ــا  العليـــــ

  للجمهورية 

    التقييم وتوزيع الشهادات  13:30-13:00
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  "الوسائل البديلة لحل المنازعات"دورة تدريبية حول   :الدورة الثانية 
  

  دربونالم   2010/مارس/ 15التاريخ : اليوم األول

  ):منظمة التجارة العالمية( دروس نظرية على الصعيد الدولي :الباب األول 11:00 -09:00
  

  حل النزاعات التجارية بين الدول بواسطة هيئة حل النزاعات:القسم األول

 L'Organe de règlement des différends (ORD)  
 

  )1965(معاهدة واشنطن لحل نزاعات االستثمار الدولية :القسم الثاني
  

  . )ICC(وفقاً لنظام التحكيم  :القسم الثالث
 

 1958 معاهدة نيويورك لتنفيذ القرارات التحكيمية لعام :القسم الرابع
  

على سبيل :  حل النزاعات بواسطة مراكز التحكيم اإلقليمية:القسم الخامس
مركز التحكيم لدول /  للتحكيم التجاري الدولي المثال  مركز القاهرة اإلقليمي

  .في البحرين  ) GCC(الخليج العربي 
  

 ذتنفي:  أعمال تطبيقية ودراسات حاالت على الصعيد الدولي:الباب الثاني  11:15 -13:00

  ) جلسات محاكاة( ق تجارية دولية جلسات صورية لقضايا تحكيم وتوفي

ــي   ــر أجنب خبي
ينتدب مـن قبـل     
المركز العربـي   
ــم   ــوير حك لتط

  القانون والنزاهة

2010/مارس/ 16اليوم الثاني   

   حل النزاعات التجارية الداخلية :الباب األول 11:00 -09:00
  

  : بواسطة القضاء:القسم األول
 المحاكم التجارية .1

المحاكم التجارية /  القضائي العامممحاكم تابعة للتنظي(أنماط المحاكم  .2
 )المتخصصة

  

 سـليمان علي  / د

ــب  الزامكــي نائ

ــة   ــيس هيئ رئ

القضائي التفتيش  

لشؤون المحـاكم   

  التجارية
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  : وسائل حل النزاعات التجارية الداخلية بالطرق البديلة:القسم الثاني
 الوساطة والتوفيق الملزم .1

 ) : المحلية(التحكيم وفق القوانين الداخلية  .2

   التحكيم االتفاقي بين األطراف-               أ 
 التحكيم لدى مراكز التحكيم المحلية ، المركز اليمني -       ب 

  . للتوفيق والتحكيم 

  شاهر الصالحي/ أ

ــام   ــين الع األم

المساعد لالتحـاد   

العربي للتحكـيم   

   الدولي 

 )الصيغة التنفيذية( تنفيذ القرارات التحكيمية . 1

   . بطالن أحكام. 2
  

تنفيذ : أعمال تطبيقية ودراسات حاالت على الصعيد الوطني:الباب الثالث  11:15 -13:00

  )جلسات محاكاة(جلسات صورية لقضايا تحكيم وتوفيق تجارية وطنية 

  

  

سلطان / القاضي

الشجيفي عضو 

الشعبة التجارية 

  ة العاصمةبأمان

  التقييم وتوزيع الشهادات  13:30-13:00
  

  

  :المدربون

  

وستكون . دول المعنية بالمشروع يعاونهم خبير دوليلخبراء الوطنيون في كل من ال اسوف يتولى تنفيذ التدريب

   : مهمتهم األساسية
  

/ النصوص  ( )األجنبيبالنسبة للخبير  (والدولية) الوطنيبالنسبة للخبير ( الوطنيةعلوماتجمع الم .1

 ...) األحكام 

 Power بعرض معلوماتي يستخدم تقنية أيضا وتخريجها )المحتوى التدريبي( صياغة المادة التدريبية  .2

Point Presentation. ي التوالمستندات  المهمة لألحكام ترفق بها الئحة المراجع والنص الحرفي

 .يجوز ترجمتها وتوزيعها دون المس بحقوق الملكية الفكرية
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  التقييم للنتائج المحصلةوإجراء المحاضرات إعطاء .3

 
  

ع التطبيقي البحت؛ البعيد عن األسلوب  ذات الطابدريبكما سيتم التركيز من قبل المدربين على أساليب الت

، وذلك لضمان المشاركة والتفاعل والذي يستند إلى منهجية التفاعل بين المدرب والمتدربين النظري الصرف 

  .من قبل المتدربين، ولتحقيق أكبر قدر من الفائدة المرجوة
  

 ع ونسخة عن شروحات المادة تتضمن بخاصة المراجتزويد كل متدرب بحقيبة تدريبية، يتولى المدرب أيضا

الوسائل السمعية ( األدوات الداعمة للتدريب  اعتماد سيصار إلى بعض النصوص واألحكام والمقاالت، كماو

    ...) والمنتجين المحليين ICC إذا توفرت مجانا من قبل المنتجين الدوليين مثال البصرية
 

  :ةالتدريبيلمشاركين في الدورات ا

  )في كّل من الدول المعنية بالمشروع (من المحامين و رجال األعمال متدرب 40-30سيحضر كل دورة 
  : يتوزعون على الشكل التالي

  

  قاضي تجاري 15 -

 )أساتذة جامعين 5 من بينهم (محام  15 -

  رجل أعمال15 -

القضائية ونقابة المحامين والهيئات الممثلة ئات يتولى الخبير الوطني بالتعاون مع كل من الهي -
 دربينتالمكما سوف يطلب من ، ات االقتصادية والتجارية الختيار المرشحين للتدريبللقطاع

  :   على الشكل التالي  أوراق بحثيةكتابة مرشحينال
  

  المتوفرة لديهمدبياتاأل عن و القائمة في بلدهمعن القوانين) ثالث صفحات( تقديم ورقة : المحامون -
 قانون التجاريمواضيع التتعلق بالتي 

 

 المشاكل التي تصادفهم ويعانون منها في أكثرعن )ثالث صفحات( تقديم ورقة  :األعمالل رجا -
  . والنزاعات التجارية في المواضيعإعمالهم

 

 مواضيع القانون التجاري ب  في بلدهم  الصادرةاألحكامعن ابرز  )ثالث صفحات(  تقديم ورقة :القضاة -
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 المتدربين وفق نظام تقييم يوضع لهذه الغاية ويأخذ باالعتبار  بتقييم وفي نهاية كل دورةالمركزقوم يوسوف 
 األداء/  االنضباط وااللتزام/ مهارات التحليل والعرض/الجدية والمثابرة  / الحيةالمشاركة :تقييم الجوانب التالية

خصيصا لهذه للتقييم وتوضع وتتم عملية التقييم وفق الئحة مرجعية تعتمد المعايير العلمية / النظري والعملي
  .بإصدار شهادة تدريب للمتدربعلى ضوء ذلك سيقوم المركز الغاية؛ 

  
  مراجع حول أصول التدريب وحول المواضيع: إضافة بعض المراجع إلرشاد المدربين

  


