
 
 
 

نیویورك وباریس. یتركز عملھا مدینتي في  للمكتبفلوریان الفو عضو في مجموعة حل النزاعات الدولیة التابعة أن 
التركیز بشكل خاص على الشرق ، مع وأیضا في الدعاوي القضائیة المعقدة القانون الدولي العام والتحكیم الدولي في

في إنجلترا  (solicitor) مسجلة في نقابتي المحامین في نیویورك وباریس، ومحامیة مسجلة محامیة األوسط، وھي
 وویلز.

متعددة الجنسیات والدول الالفو المشورة وتمثل الشركات  السیدة بخبرتھا التي تزید عن خمسة عشر عاماً، تقدم
القضائیة والمنتدیات المختصة بقضایا القانون المدني والعام، والقانون  السلطات  السیادیة في مجموعة متنوعة من

مؤخراً بتمثیل دولة قطر أمام محكمة الفو  السیدة الدولي العام، وتفسیر المعاھدات والعقود. على سبیل المثال، قامت
قائمة على المعاھدات الطیران المدني الدولي، كما قامت بتمثیل كیانات قطریة في قضایا تحكیم  العدل الدولیة ومنظمة

تجاریة. وھي تشغل منصب محكم، بما في ذلك في ھیئة التحكیم الریاضي القطریة، وتعمل كمحامیة  وقضایا تحكیم
 مجموعة واسعة من المسائل الدولیة. على

وتمثیل العمالء دون مقابل في مجالي القانون المحلي وقضایا القانون الدولي العام. الفو بتقدیم المشورة  السیدة تقوم
للسعي إلى تحقیق  Legal Action Worldwideوفي اآلونة األخیرة، عملت مع منظمة العمل القانوني حول العالم 

فریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب. كما العدالة للروھینغیا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ولشعب تیغرایان أمام اللجنة األ
التي  رفیعة المستوى في عدد من القضایا Clooney Foundation for Justiceعملت مع مؤسسة كلوني للعدالة 

 .تسعى إلى إطالق سراح صحفیین مسجونین بشكل غیر قانوني

بھا  Chambers Global (2022) تشامبرز جلوبالتقدیراً لعملھا في مجال حل النزاعات في قطر، یشید دلیل 
"لمعرفتھا القویة بالقانون الدولي العام، باإلضافة إلى كونھا عملیة واستراتیجیة للغایة في االستجابة الحتیاجات 

حیث وصفت فیھا على Chambers USA ) 2022( أيیو اس تشامبرز  من قبل السیدة الفو موصى بھاعمالئھا". 
 عمالئھا".الدینامیكیة، والشغف اتجاه عملھا الذي یلھم الثقة والتقدیر من قبل  ،الدقة"تتمتع ب  "محامیة مذھلة"انھا 

 ً                         على أنھا "نجمة صاعدة" في مجال التحكیم الدولي من قبل دلیل السیدة الفو معترف بھا أیضا
The Legal 500 US (2022)  (2022-2021) ومجموعةEuro Money Legal Media Group والتي ،

جراح طبیب على انھا " The Legal 500 US دلیلب ھاوصف تم لقد تُمنح ألبرز المحامین الواعدین في المنطقة.
  السیدة الفو موصى بھا كرائدة عالمیة للتحكیم من قبل دلیل ومتحفزة جدا".مثالیة قانوني" وأیضا على انھا "

Who’s Who Legal (2022)  فیما سبق، تم ترشیحھا لمدة خمس سنوات متتالیة كقائدة مستقبلیة في التحكیم من .
ً  قبل الدلیل المذكور. ، یصفھا أقرانھا بأنھا "استثنائیة" و"نجمة ساطعة في مجال Who’s Who Legal لدلیل وفقا

بأنھا "واحدة أیضاً التحكیم الدولي" تتمتع "بمعرفة تامة بالقانون التنظیمي". وصفتھا اإلصدارات السابقة من الدلیل 
موھوبة جدًا  من أمھر المحامین في ھذا المجال" و"واحدة من أفضل الممارسین في مجالھا. إنھا تھتم بالتفاصیل وھي

 في تحلیل وبناء الحجج القانونیة".

لسیادة القاضي دوغالس بي وودلوك في محكمة  قانونیة كاتبةكالفو  السیدة ، عملت2011إلى عام  2009من عام 
في القانون المدني الذین  تمرسینالوالیات المتحدة لمقاطعة ماساتشوستس. السیدة الفو ھي من المحامین القالئل الم

 عملوا ككتبة قانونیین فیدرالیین، وبالتالي فلدیھا خبرة قویة في التقاضي في الوالیات المتحدة. خالل فترة عملھا ككاتبة
 التي استمرت عامین، شاركت في مجموعة واسعة من القضایا المدنیة والجنائیة. قانونیة

، وھي إحدى الشركات Totalالفو في شركة توتال  السیدة ، عملت2007في عام  Debevoiseقبل انضمامھا إلى 
 ، فقدواإلنتاج في شركة توتال لتنقیبفي القسم القانوني لشعبة ا العالمیة الرائدة في مجال النفط والغاز. بصفتھا عضو

 الصناعة.اكتسبت السیدة الفو خبرة متعمقة في صناعة النفط والغاز واالتفاقیات الخاصة بھذه 

التابع  دارةاإلمجلس  لعضویةالفو  انتخاب السیدة تم ،2022في عام  .عدد من المناصب القیادیة والسیدة الف تبوأت
 وأیضا في مجال التحكیم الدولي. والتنوع المرأة وضع تعزز دولیة منظمة وھي ،ArbitralWomenالتحكیم  نساءل

حالیا منصب الرئیس المشارك للجنة التحكیم الدولي التابعة للفرع األمریكي لرابطة القانون الدولي  والسیدة الف تشغل
)ABILA( في عطلة نھایة األسبوع منصب الرئیس المشارك للدورة التدریبیة في القانون الدولي تشغل وكذلك  
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2022 (ILW)  International Law Weekend العدید من منظمات التحكیم، بما في  تحمل عضویة. كما أنھا
 . Debevoise & Plimpton LLP ) الذي تمثل فیھITAذلك المجلس االستشاري لمعھد التحكیم عبر الوطني (

  .ة الدولیةیغرفة التجارلل كما عملت مؤخرا كممثلة إقلیمیة في نیویورك لمنتدى المحكمین الشباب التابع

المسائل المتصلة بالقانون الدولي. تشمل منشوراتھا الرئیسیة ما  حولبالتحدث والنشر بشكل منتظم  الفو السیدة تقوم
                         مجلة التحكیم العالميیلي: "إعادة االستثمار في القانون الدولي: خمس نصائح رئیسیة"، 

Global Arbitration Review (2021) تفسار: المحاكم الفرنسیة واألوروبیة االس ؛ "واجب اإلفصاح، وواجب
 دلیل في التحكیم االستثماري"، التعویضات ؛ "مبادئ LexisPSL (2021) تتناول استقالل المحكم وحیاده"،
 لجنة التحكیم، "الوالیات المتحدة األمریكیة -دلیل التحكیم ")؛ 2018( الطبعة الثالثة -التعویضات في التحكیم الدولي 

 دلیل مجلة التحكیم العالمي، "،في التحكیم االستثماري التعویضاتمبادئ " ؛)IBA )2018 الدولیة برابطة المحامین
 مجلة التحكیم العالمي "الفساد في التحكیم الدولي: التحدیات والعواقب" ؛)2018( في التحكیم الدولي التعویضات

أخبار قانون النفط  "،Urbaser أورباسیر  قضیة مسؤولیة الشركات عن انتھاكات حقوق اإلنسان بعد" ؛)2018(
 شورزاو لمبادئتاریخ التقییم في التحكیم االستثماري: فحص أساسي " ؛)2017( المحامین الدولیة رابطة -والغاز 

Chorzów،" مجلة "،لإلنفاذ مانعمنتدى غیر مالئم ك"اختیار  ؛)2016( في التحكیم الدولي التعویضات مجلة 
في الوالیات  (ICSID) بأحكام المركز الدولي لتسویة منازعات االستثماراالعتراف " ؛)2017( لألمریكتین  التحكیم

تحدید التعویض عن "و ؛)2016( لألمریكتین   التحكیم مجلة ؟"،المتحدة: ھل االلتماسات من طرف واحد مسموح بھا
الممارسین الرائدین للتحكیم الدولي في مجال دلیل "، على المعاھدات ةالنفط والغاز القائم اتنزع الملكیة في تحكیم

 ).2015( النفط والغاز

-جامعة باریس الثانیة بانثیونفي للتحكیم في معاھدة االستثمار" تدریس "التدریب العملي  األخیرة ھاخطاباتوتشمل 
وسبل االنتصاف : آلیات تسویة المنازعات "الدبلوماسیة القسریة في السماء ؛)2022في دبي (, الحرم الجامعي أساس

لمواجھة مجلس األمن التابع لألمم المتحدة اصالح " ؛)2022( عطلة نھایة األسبوع للقانون الدوليالقانونیة للدول" 
االستثمار الثنائیة في الوالیات معاھدات سیاسة " ؛)2022( عطلة نھایة األسبوع للقانون الدولي التحدیات الحدیثة"

  ؛ )2022( االستثمار لمعاھدات السنوي المؤتمر  "على ضوء قضایا اتفاق التجارة الحرة ألمریكا الشمالیةالمتحدة 
 إطار في للوظائف المھنیةحواجز النجاح كسر " ؛ )2022( إسطنبول في التحكیم أسبوع  "التحكیم وحقوق االنسان"

 ؛)2022( (WILIG)للنساء في مجموعة مصالح القانون الدولي  التابعةالوظائف السنویة  لجنة  "القانون الدولي
"كیفیة  ؛)Mute Off Thursdays( )2022( الخمیس أیامالصوت  كتم  "التحكیم في منازعات حقوق االنسان"

"التحكیم  ؛)2022( (CILS)التحكیم الدولي بمركز الدراسات القانونیة الدولیة ندوة  ، معالجة قضایا الفساد المزعوم"
المشي على الخیط "؛  )2022(منازعات المنتدى للتحكیم والطرق البدیلة لتسویة الأالستثماري في الشرق األوسط"، 

للغرفة التجاریة الدولیة بالشرق  المؤتمر العاشر"، : االختصاص والمقبولیة(Walking the Thin Line) الرفیع
المركز  المؤتمر المشترك بین: التعریف والشرعیة والفساد"، "مفھوم االستثمار؛ )2022(األوسط وشمال افریقیا 

الممارسة السادسة "؛ )2022( (ADGM)وسوق أبو ظبي العالمي  (ICSID) الدولي لتسویة منازعات االستثمار
محكمة التحكیم الدولیة التابعة للغرفة التجاریة   "،(Sixteenth Vis Moot Practice)  فیس الصوریة عشر

مناقشة حول " ؛ )2022( (USCIB) لمجلس االعمال التجاریة الدولیة بالوالیات المتحدة  البث الشبكي الدولیة /
 (IEL)الكتاب االفتراضي التابع للجنة الممارسة الدولیةالبث الشبكي لنادي ، "الطاقة والشرق األوسط

ندوة عبر اإلنترنت للفرع األمریكي لرابطة ، "التطورات األخیرة المتعلقة بالتحكیم في الشرق األوسط”؛ (2022)
)؛ 2021( كولومبیا جامعة كلیة الحقوق في "،النساء في التحكیم" ؛)2022( ة الدولیةیغرفة التجارالو القانون الدولي

اختفاء األراضي والمشردین: تغیر المناخ "، و"دور محكمة العدل الدولیة في تدخل الدول غیر األطراف في النزاع"
لرابطة  األمریكي للفرع االجتماع السنوي التاسع والتسعین -عطلة نھایة األسبوع للقانون الدولي ، "والقانون الدولي
 اتمعاھدالخاضعة لالتحكیم  ایاالتقاضي التجاري الدولي وتمویل قضالتطورات في " ؛)2021( القانون الدولي

اختیار تاریخ التقییم في المصادرات غیر " ؛)2021( لشبكة إدارة المعلوماتمؤتمر تمویل التقاضي  "،االستثمار
االستماع جلسات ؛ ")2021( 2021سلسلة مناقشة الشھود الخبراء  "،دولةالعلى  العبءالمشروعة: یجب أن یقع 

 ورشة عمل التحكیم الدولي لجمعیة طالب قانون التحكیم الدولي بجامعة ھارفارد استجواب شھود الخصم"،و
 معھد قانون الطاقة في مجال حقوق اإلنسان"، صناعة الطاقةإسھامات النھوض بالطاقة: مناقشة حول "؛ )2021(
)2020(.  
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وماجستیر في  2007على درجة الماجستیر في القانون من كلیة الحقوق بجامعة بنسلفانیا في عام  حصلت السیدة الفو
. وھي ناطقة باللغة 2005أساس مع مرتبة الشرف في عام -التقاضي والتحكیم من جامعة باریس الثانیة بانثیون

 اللغة الھولندیة.وتتحدث اللغة اإلسبانیة بطالقة، ولدیھا معرفة أساسیة ب كلغة أم الفرنسیة

 الدراسة

  ،ماجستیر في القانون2007كلیة الحقوق بجامعة بنسلفانیا ، 

 ماجستیر2005أساس، -جامعة باریس الثانیة بانثیون ، 

 عضویة نقابات المحامین

 نیویورك 

 باریس 

 محامیة مسجلة في إنجلترا وویلز 
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