
يهدف ال�نامج لتنمية مهارة التفاوض وعرض
 مناهج التفاوض وأهم السمات التي يتسم بها

 كل نوع وا�دوات الالزمة للتفاوض الناجح. 

املتحدث:
السيدة كاثرين آينزورث 

احملامية واخلب�ة � �ال التفاوض.

املكان:
مقر املركز السعودي للتحكيم التجاري بالرياض.

الوقت:
أيام ا�حد واالثنني والثالثاء ٢٢-٢٤ ربيع ا�ول ١٤٣٩ - ١٠-١٢ ديسم� ٢٠١٧.

من الساعة ٠٩:٠٠ صباًحا حتى ٠٥:٠٠  مساًء.

لغة ال�نامج:
ا»جنليزية مع ترجمة فورية.

الرسوم:
�انية.

الفئة املستهدفة (سيدات):
 •احملاميات والقانونيات.

 •احملكمات والوسيطات.
 •الباحثات ا�كادمييات.

برنامج مهارات التفاوض والوساطة
يقدمه املركز السعودي للتحكيم التجاري

 بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري
.(CLDP) بوزارة التجارة ا�مريكية 
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Negotiation & Mediation Skills
Presented by SCCA in collaboration with 
the Commercial Law Development Program 
(CLDP) – US Department of Commerce.

The program aims to develop negotiations 
and mediation skills and present the various 
features and techniques for successful 
negotiation. 

Speaker:
Kathryn Ainsworth
International lawyer and expert in negotiation.  

Location:
Saudi Center for Commercial Arbitration, Riyadh.

Who should attend? (Females)
• Lawyers and legal consultants.
• Arbitrators and mediators.
• Academic researchers. 

Time:
Sun – Mon – Tue 10-12 December 2017.
09:00AM – 05:00PM.

Language:
English with Arabic Interpretation.

Fees:
Free.



تعمل كاثرين مونهان إينسورث حالي¡ بدوام جزئي كمستشار ومدرب دو� � جهود تطوير سيادة القانون. خالل حياتها املهنية، عملت 
السيدة إينسورث � برامج � عشرين بلد® ¬تلفة. وقبل تقاعدها من العمل بدوام كامل � العمل الدو�، شغلت منصب النائب ا�ول 
للمدير اµقليمي ملبادرة سيادة القانون التي أطلقتها جمعية احملامني ا�مريكية ("ABA ROLI")، شعبة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، 

الكائن مقرها � ا�ردن (٢٠٠٤-٢٠٠٨). و� ا«ونة ا�خºة، باµضافة إ¸ الدورات التدريبية الدورية، شغلت السيدة إينسورث مناصب قيادية مؤقتة 
� مبادرة سيادة القانون مبصر (٢٠١١-٢٠١٢ و ٢٠١٦)، والفلبني (٢٠١٣) والصني (٢٠١٣) وليبيا (ومقرها � تونس ٢٠١٦-٢٠١٧). 

وقبل عملها الدو�، زاولت السيدة إينسورث مهنة احملاماة ملدة خمسة عشر عام¡، وعملت مستشار® كبº® للسياسات مع احلاكم السابق 
لوالية مني، وكانت شريك¡ � شركة وساطة وتيسº وحتكيم.  وبصفتها Èامية ووسيطة، قامت بتدريس بدائل تسوية املنازعات � كلية 

احلقوق بجامعة مني ملدة ست سنوات. والسيدة إينسورث حاصلة على درجة الدكتوراه من كلية احلقوق بجامعة مني، ودرجة البكالوريوس 
من جامعة أيوا.

السيدة إينسورث رئيسة سابقة لرابطة الوسطاء � مؤسسة نقابة احملامني مبني وهي عضو � جمعية تسوية النزاعات وجمعية 
احملامني ا�مريكية. وحصلت على وسام الشرف على عملها لضمان العدالة للجميع ولتعزيز دور املرأة � مهنة احملاماة. وتعمل السيدة 

إينسورث حالي¡ متطوعة مع ال�نامج القانوÑ لالجئني وخدمات الهجرة � والية مني، وهو برنامج يساعد � ضمان توفº خدمات قانونية 
منخفضة التكلفة لالجئني واملهاجرين ذوي الدخل املنخفض.

 

د. كاثرين مونهان أينسورث
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Dr. Kathryn Monahan Ainsworth

Kathryn Monahan Ainsworth currently works part time as an international consultant and trainer in Rule of Law 
development e�orts. During her career, Ms. Ainsworth has worked in/on programs in twenty di�erent countries. 
Before retiring from full-time international work, she served as Senior Deputy Regional Director for American Bar 
Association, Rule of Law Initiative (“ABA ROLI”), Middle East & North Africa Division, stationed in Jordan (2004-2008). 
More recently, in addition to periodic trainings, Ms. Ainsworth served in interim leadership positions for ABA ROLI in 
Egypt (2011-12 & 2016), the Philippines (2013), China (2013) and Libya (based in Tunis 2016-2017). 

Prior to her international work, Ms. Ainsworth practiced law for �fteen years, served as senior policy advisor for a 
former Governor of Maine and was a partner in a mediation, facilitation, and arbitration �rm.  As a lawyer and 
mediator, she taught Alternative Dispute Resolution at the University of Maine School of Law for six years. Ms. 
Ainsworth holds a J.D. from the University of Maine School of Law and a B.A. from the University of Iowa.

Ms. Ainsworth is a past President of the Maine Association of Mediators and the Maine Bar Foundation and is a 
member of the Association for Con�ict Resolution and the American Bar Association. She has received honors for 
her work to ensure justice for all and for advancing the role of women in the legal profession. Ms. Ainsworth 
currently volunteers with the Refugee and Immigration Services legal program in Maine which helps ensure 
low-cost legal services for low-income refugees and immigrants.


