
  
  

  
  

   ICC/9308شماره:                                                
   09/08/1397تاريخ :                                                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

     

 برپا خواهد ICCالمللي مراسم بزرگداشتي توسط ديوان داوري بين ،همزمان با شصتمين سالگرد كنوانسيون نيويورك
متحد  ملل سازمان المللبين تجارت حقوق المللي به همراه كميسيونشد. به همين مناسبت، اتاق بازرگاني بين

المللي اي با موضوع تحوالت قانون داوري بينكنفرانس يك روزه ،المللياتاق بازرگاني بين و كميته ايراني (آنسيترال)
   نمايد. هاي اخير را برگزار ميدر دهه

  

 17:00  الي  9:00ساعت:  1397ماه آذر 5 شنبه،دو :زمان 
 

  :زانلويمحسن ا هريسي، ارفع زاده، ابراهيم اسماعيلي هوربي، همايون محبي، سامي محسن مور، آقايان الكسيسسخنرانان  ،
               كزازي، ي، مجتبيجهرم يقنبر جعفر شمس، سينو، شهرام سيفي، بنجامين جمال رضوانيان، ي، اويسبيحس نيآذ به

 مشكور، كورين مونتينري و خانم لعيا جنيدي مشكان
  

 :ايران و كشاورزي معادن ،صنايع ،، اتاق بازرگاني175خيابان طالقاني شماره  محل برگزاري 
 

 ميل  -اي  88308330فكس  88306127تلفن رتباط با دبيرخانه:اiran.com-ccICCIran@i 
 

 

ريال براي اعضاي  4,000,000(مبلغ  كنفرانسفوق، هزينه شركت در  كنفرانسنويسي در شود براي ناماز عالقمندان دعوت مي
به شماره حساب  1397  ماه آبان 30 شنبهچهارريال براي غيراعضا) را حداكثر تا تاريخ  5,000,000  و كميته ايراني

            ) به نام كميته ايراني اتاق بازرگاني5/6325  نزد بانك ملت شعبه وزارت نفت (كد 970852شناسه كد 1550050092
  كنندگان را به همراه تصوير فيش واريزي به دبيرخانه كميته ايراني ارسال نمايند.     المللي واريز و اسامي شركتبين

            ، بخش آموزش، در دسترسICC (www.icc-iran.org)  و بروشور مرتبط با آن در سايت كميته ايراني كنفرانسبرنامه 
  نويسي نمايند.   نام آنالين در سايت فوق نامبخش ثبت  به  توانند با مراجعهمي عالقمندان همچنين باشد.مي

  

  شايان ذكر است كه سمينار به زبان فارسي و انگليسي (ترجمه همزمان) برگزار خواهد شد.      
  اعطا خواهد شد.نندگان گواهينامه معتبر به شركت ك

  



  

  

  

  

  

  

  17:00الی   9:00ساعت  – 1397ماه آذر  5دوشنبه  زمان:

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایرانطبقه هشتم ، 175خیابان طالقانی شماره تهران  محل برگزاري:
  

ا خواهد برپ ICC المللیدیوان داوري بینمراسم بزرگداشتی توسط کنوانسیون نیویورك مین سالگرد تهمزمان با شص

 متحد ملل سازمان المللبین تجارت حقوق کمیسیون المللی به همراهبین به همین مناسبت، اتاق بازرگانی. شد

المللی قانون داوري بین تبا موضوع تحوال ايکنفرانس یک روزه ،المللیاتاق بازرگانی بینو کمیته ایرانی  (آنسیترال)

    نماید.برگزار می را اخیرهاي در دهه

و   آنسیترال، المللیاتاق بازرگانی بیندر این کنفرانس شاهد بحث و تبادل نظر موضوعات مهمی توسط سخنرانانی از 

خواهیم بود که وضعیت داوري در حال و آینده را به تصویر کشیده،  المللی در ایراناساتید و متخصصین امور بین

انداز قوانین ایران مطرح ري را در چشماگذاخالقی و تحوالت ناشی از سرمایه هاينحوه دادرسی در امر داوري، نگرانی

  خواهد کرد. 
  

  :کنندگان شرکت

 در توانندمی دارند، فعالیت بازرگانی تجاري دعاوي زمینه در که، قضات دادگستري، داوران و اشخاصی حقوقدانان ،وکال

                  هاي بازرگانی و اقتصادي نیزاندرکاران فعالیت ن و دستاساتید دانشگاه، متخصصیضمناً  .نمایند شرکت کنفرانس

  مطلوب به عمل آورند.ث این همایش استفاده حتوانند از مبا می

       برگزار خواهد شد.  (ترجمه همزمان) انگلیسی و فارسی زبان به سمینار که است ذکر شایان

 گواهینامه معتبر به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.

  

  

  



  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  اول: بخش 

 :گیسال 60نقطه عطف  ونسیون نیویورك کنوا

  نیازمند بازنگري است؟المللی آیا نظام داوري بین
  

المللی به عنوان یک روش در توسعه و رشد داوري بین کنوانسیون نیویورك ساله 60نقش در بخش اول این کنفرانس 

در ترویج  آنسیترال مچنین نقشدر این بخش ه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ترجیحی براي حل اختالفات مرزي

               نسبت به تفسیر این سند مختصر تبیین هاي ملی دادگاه از دیدگاه از کنوانسیون نیویورك و کاربرد یکپارچهتفسیر 

در مورد دیدگاه ایران در  به تفصیل سخنرانانساله اصالحات مطلوب است؟ در نهایت،  60. آیا براي این ابزار گرددمی

بحث خواهند داوري خارجی تحت کنوانسیون نیویورك و تاثیر آن در قوانین دادرسی داخلی آراء د شناخت و اجراي مور

 .نمود

  

  :دوم بخش 

 المللیدر داوري بین مهمموضوعات 

  گیرد.قرار میبررسی  مطرح در جهان، موردالمللی داوري بین مهماین پانل موضوعات در 
 

هاي سریع و با هزینه مناسب از یک سو و اعمال اصل مقدس به دادرسی نیاز اساسی تلفیق یچگونگبا در نظر گرفتن  

،  به فرآیند داوري موضوعات مورد بحث شامل موارد ذیل است: پیوستن اشخاص ثالث رسیدگی مقتضی از سوي دیگر،

و نحوه برخورد  المللیدر داوري بین قالاخاله مهم و رو به رشد مس بعالوه مواردي چون ادغام رسیدگی. و  هاقراردادتعدد 

حفظ یکپارچگی  باالمللی شفافیت و الزامات محرمانه بودن در داوري بین بین تعادل ایجاد چگونگی ،هابا چنین نگرانی

  .داوري هاي رسیدگی

  

  :سوم بخش

  بررسی وضعیت و اصالحات پیشنهادي : گذارسرمایه -  دولت اختالفات و فصل حلنحوه 
  

دیدگاه ایران و  و روند اخیر آن از گذارسرمایه-حل و فصل اختالفات دولت ، به بحث و گفتگو پیرامونمیزگرد این ر د

طرفی در هاي در حال افزایش نسبت به هزینه، شفافیت و بیکشورهاي در حال توسعه خواهد پرداخت. نگرانی همچنین

هاي انجام شده در گروه جه قرار گرفته است، از جمله در بحثاخیرا مورد تو گذارسرمایه-حل و فصل اختالفات دولت

را مورد بررسی  گذارسرمایه-حل و فصل اختالفات دولت ممکن در خصوص ، که در حال حاضر اصالحاتآنسیترالکاري 

فات حل و فصل اختالهاي جهانی و اصالحات سیستم . این فرصتی است براي برگزاري بحث در مورد دیدگاهدهد قرار می

و رویکردهاي  آنسیترالپیشنهاد شده، کارهاي کنونی توسط  ایکسید کههاي جدید از جمله اصالحیه گذارسرمایه-دولت

  ).گان الگوهامختلف علمی که اصالحات زیر را شامل می شوند (ابزار سازان، اصالح طلبان سیستم،  تغییر دهند
  



    
 

  همایون ارفع زاده - 

  دفتر پیتون (سوئیس) –وکیل دادگستري 

  ابراهیم اسماعیلی هریسی   - 

 و نویسنده وکیل دادگستري

    زانلویمحسن ا - 

 دانشیار دانشگاه تهران

  جنیدي لعیا - 

  ICC داوري  نماینده کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در دیوان بین المللی

  به آذین حسیبی   - 

 ه یک دادگستريدکتراي حقوق بین الملل، وکیل پای

  اویس رضوانیان   - 

 وکیل پایه یک دادگستري

  جمال سیفی - 

 وکیل پایه یک دادگستري

    (Benjamin Siino)سینوبنجامین  - 

 ، پاریسShearman & Sterlingمشاور، 

  شمس شهرام - 

  دفتر همکاران شید ایران –حقوقدان 

  یجهرم يقنبر جعفر - 

 ي ایرانالملل و حقوق تجارت، وکیل دادگستراستاد حقوق بین

  مجتبی کزازي - 

 اي داوري تهرانالمللی و عضو دیوان داوري مرکز منطقهداور مستقل بین

  مشکان مشکور - 

 Sanglajدفتر  -مشاور حقوقی

 محسن محبی    - 

 در پاریس ICCالمللی داوري عضو دیوان بین

 ICCدبیر کمیسیون حقوقی و داوري کمیته ایرانی 

   )Alexis Mourre(الکسیس مور - 

 پاریس در ICC داوري المللی بین دیوان رییس

  )(Corinne Montineriکورین مونتینري  - 

  وین  آنسیترالمدیر حقوقی 

  )Sami Houerbi( سامی هوربی - 

 ICCالمللی داوري  بین دیوان - آفریقا و بخش خاورمیانه مدیر



  

  

  

  

   
    

  

ریال  4,000,000کت در سمینار (مبلغ نویسی در سمینار فوق، هزینه شرشود براي ناماز عالقمندان دعوت می

به  7139 ماه آبان 03شنبه چهارریال براي غیراعضا) را حداکثر تا تاریخ  00,0000,5براي اعضاي کمیته ایرانی و 

) به نام کمیته 5/6325نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت (کد 852709شناسه  کد 1550050092شماره حساب 

کنندگان را به همراه تصویر فیش واریزي به دبیرخانه کمیته لی واریز و اسامی شرکتالملایرانی اتاق بازرگانی بین

       ایرانی ارسال نمایند.

، بخش آموزش، در ICC (www.icc-iran.org)برنامه سمینار و بروشور مرتبط با آن در سایت کمیته ایرانی 

  باشد.دسترس می

  نام آنالین در سایت فوق نام نویسی نمایند.عه به بخش ثبتتوانند با مراجهمچنین عالقمندان می

  

  

  
  

  

  ......................................................................................................................................................................... نام و نام خانوادگی :

  ......................................................................................................................................................................... مت :س

  ......................................................................................................................................................................... نام شرکت /سازمان :

  ......................................................................................................................................................................... : آدرس

  ......................................................................................................................................................................... کدپستی :

  ................................................................................ :فکس    ............................................................................................... :تلفن  

  ......................................................................................................................................................................... : آدرس ایمیل 

  عضو کمیته ایرانیICC  

 غیر عضو  

     ................................................................. تاریخ فیش واریزي :    ........................................................... : شماره فیش واریزي

  

  .............................................................................................. :  امضاء     .......................................................................................... :  تاریخ
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