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  تقريرتقرير

   اليمن  اليمن --الدورة التدريبية الدورة التدريبية 

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

  مم20102010 مارس  مارس 1616--1313

   بصنعاء بصنعاءالمركز اليمني للتوفيق والتحكيمالمركز اليمني للتوفيق والتحكيمالتي نفذت بقاعة التي نفذت بقاعة 

  

فريقيا الذي ينفذه فريقيا الذي ينفذه في إطار مشروع تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق األوسط وشمال أفي إطار مشروع تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق األوسط وشمال أ

ي شايف ي شايف غازغاز/ / وتحت رعاية معالي الدكتوروتحت رعاية معالي الدكتور  المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهةالمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة

 اليمن مشروع تعزيز القوانين التجارية في  اليمن مشروع تعزيز القوانين التجارية في --الدورة التدريبية الدورة التدريبية األغبري وزير العدل أنعقدت األغبري وزير العدل أنعقدت 

   خالل الفترة خالل الفترةدول الشرق األوسط وشمال أفريقيادول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  مم20102010 مارس  مارس 1616--1313

  :مواضيع الدورات

  

   نظام التقاضي في القضايا التجارية و النزاعات التجارية:الدورة األولى

 

لدورة دروس نظرية وتطبيقية حول مؤسسات وأنظمة التجارة الدولية والنزاعات الناشئة  هذه اتتتناول
آليات كذلك .  واالختصاص لناحية الهيكلية والتنظيماليمن التجاري في ئينظام القضاال عنها وكذا

  .في اليمنفي النزاعات التجارية بعض األحكام المهمة   وي أمام المحاكمالتقاض

  

  " البديلة لحل المنازعاتلطرقا"دورة تدريبية حول   :الدورة الثانية 
  

 التفاوض ، تحديداً وآلياتهاالبديلة التي يمكن اللجوء إليها عوضاً عن المحاكملطرق ا الدورةول هذه ننات
، اليمن دراسة التشريعات الداخلية التي ترعى موضوع التحكيم في تم و.يمالتحكالتوفيق والوساطة وو

  .الدولية الموجودة في هذا اإلطار وةالثنائية واإلقليميومدى انسجامها مع المعاهدات 
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   المشاركينتسجيل •

 الجلسة االفتتاحية  •

  الخبير الوطني للمشروع –اسماعيل أحمد الوزير / كلمة األستاذ -

 . قدمها الدكتور انطوان باسيلكلمة  المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة  -

  النزاعات التجارية و نظام التقاضي في القضايا التجارية:الدورة األولى

  

  المدربون  2010/مارس/ 13خ  التاري–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
 خرق إحدى النزاعات بين دولتين منتميتين للمعاهدة، مثالً .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
  

لجنسيات والعابرة  النزاعات الناتجة عن عمل الشركات المتعددة ا:القسم الثالث
  .للحدود

 .تعريف العقد ذو الطبيعة الدولية .1
  النزاعات الناتجة عن العقود ذات الصفة الدولية .2

خبيـــر أجنبـــي 
ينتـدب مـن قبـل    
ــي  ــز العرب المرك
لتطــوير حكــم  

  القانون والنزاهة



منظمة ( أعمال تطبيقية ودراسات حاالت على الصعيد الدولي العام :الباب الثاني  11:00 -13:00
  )لتجارة العالميةا
  

 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    
ــي  ــز العرب المرك

طــوير حكــم  لت
  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 :القسم الثاني
  ...)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
الشرعبي أسـتاذ   
المرافعات كليـة   
ــشريعية  الـــ
والقانون جامعـة   

  صنعاء
ــد / اضــيالق عب

الملك الجنـداري   
عضو المحكمـة   
ــا  العليـــــ

  للجمهورية 

    التقييم وتوزيع الشهادات  13:30-13:00

  

  

  

  "الوسائل البديلة لحل المنازعات"دورة تدريبية حول   :الدورة الثانية 
  



  المدربون   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(االستثمار الدولية معاهدة واشنطن لحل نزاعات :القسم الثاني
  

  ) .ICC( التحكيم وفقاً لنظام :القسم الثالث
 

 1958 معاهدة نيويورك لتنفيذ القرارات التحكيمية لعام :القسم الرابع

  

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

  .في البحرين  ) GCC(الخليج العربي 
  

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

  ) اكاةجلسات مح( جلسات صورية لقضايا تحكيم وتوفيق تجارية دولية 

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
  

  : بواسطة القضاء:القسم األول
 المحاكم التجارية .1

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

  

علي سـليمان   / د

ــب  الزامكــي نائ

ــة   ــيس هيئ رئ

لتفتيش القضائي  ا

لشؤون المحـاكم   

  التجارية

09:00- 11:00 

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

 ) : المحلية(التحكيم وفق القوانين الداخلية  .2

   التحكيم االتفاقي بين األطراف-               أ 
م المحلية ، المركز اليمني  التحكيم لدى مراكز التحكي-       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:لباب الثالثا  11:15 -13:00

  )جلسات محاكاة(جلسات صورية لقضايا تحكيم وتوفيق تجارية وطنية 

  

  

سلطان / القاضي

الشجيفي عضو 

الشعبة التجارية 

  بأمانة العاصمة

  التقييم وتوزيع الشهادات  13:30-13:00
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