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Save the date:
15-17 April 2013
In English and
Arabic

¢¢

Top class speakers
including
regional experts

¢¢

Topical discussions

¢¢

Excellent
opportunity
to network

¢¢

Taking place in English and Arabic, this first annual conference is a
“must attend” for arbitration professionals in the MENA region who want
to keep up to date on the latest arbitration developments.
Topics will be of particular interest to practicing lawyers, corporate
counsel, business professionals and academics coming from or doing
business in the MENA region.

Topics will include
¢¢ICC

arbitration in the MENA region: any influence of the Arab Spring
two years on?

¢¢The

changing and challenging perceptions to having the MENA as a
seat of arbitration. Assessment of individual states and territories.

¢¢The

interplay between civil law and common law in international
arbitration: clash or harmony?

¢¢State
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contracts and international arbitration in the MENA region

Participants will be able to take part in a Mock ICC Court session:
Arbitrators’ ethics from the ICC Court’s standpoint

Sponsorship opportunities
This conference offers you an unrivalled opportunity to build worldwide
partnerships. Sponsoring will get you visibility with the major decision
makers in global business and/or within the international network.
Luz Rodriguez | Tel +33 (0)1 49 53 28 42 | luz.rodriguez@iccwbo.org

ديب

|  17-15ابريل 2013

| املؤمتر السنوي األول لغرفة التجارة الدولية حول

التحكمي الدويل يف الرشق االوسط
و مشال افريقيا

حتت ارشاف حممكة التحكمي الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية

جسل املوعد
 17-15ابريل 2013


باالنلكزيية و العربية



نقاشات موضوعية

 متحدثون من الدرجة
األوىل مبا يف ذلك
خرباء إقلمييون
 فرصة ممتازة
للتواصل

بانعقاده باللغتني االنلكزيية و العربية ،ميثل هذا املؤمتر السنوي األول حدثا "يستلزم احلضور" من قبل
املختصني يف جمال التحكمي مبنطقة الرشق االوسط و مشال افريقيا الذين يودون مواكبة أحدث
التطورات يف جمال التحكمي.
ستكون املواضيع ذات أمهية خاصة بالنسبة لملحامني املامرسني و حمايم الرشاكت ورجال األمعال
واألاكدمييني القادمني من منطقة الرشق األوسط أو املامرسني فهيا ألمعال جتارية.

ستتضمن املواضيع

 حتكمي غرفة التجارة الدولية يف منطقة الرشق االوسط و مشال افريقيا  :هل من تأثري للربيع
العريب بعد مرور عامني ؟
 الرؤى املتغرية و احملفزة عىل اختيار دول الرشق االوسط و مشال افريقيا مكقرات للتحكمي .تقيمي
الدول و األقالمي بصفة فردية.

لملزيد من املعلومات
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التفاعل بني القانون املدين والقانون االنلكو-سكسوين يف التحكمي الدويل  :رصاع أم انجسام؟



العقود الدولية و التحكمي الدويل يف منطقة الرشق االوسط و مشال افريقيا.

تتاح لملشاركني يف املؤمتر فرصة املشاركة يف اجللسة الصورية حملمكة غرفة التجارة
الدولية للتحكمي حول أخالقيات احملمك من منظور حممكة غرفة التجارة الدولية

فرص الرعاية

هذا املؤمتر يوفر لك فرصة ال تضاىه لبناء رشااكت يف مجيع أحناء العامل .سوف متكنك هذه الرعاية من
الظهور مع أمه صانيع القرار يف جمال األمعال التجارية العاملية
و /أو مضن الشبكة الدولية.
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