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قرار اعتمدته اجلمعية العامة

بناء على تقرير اللجنة السادسة
] ً

([)A/67/465

 -90/67توصيات ملساعدة مؤسسات التحكيم
خيص التحكيم
وغريها من اهليئات املهتمة فيما ّ
مبقتضى قواعد التحكيم للجنة األمم املتحدة للقانون
التجاري الدويل بصيغتها املنقَّحة يف عام 2010
َّإن اجلمعية العامة،

املؤرخ  17كانون األول/
إذ تشري إىل قرارها ( 2205دَّ )21-
ديسمرب  1966الذي أنشأت مبوجبه جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري
الدويل هبدف تشجيع التنسيق والتوحيد التدرجييني للقانون التجاري الدويل
ملصلحة مجيع الشعوب ،وال سيما شعوب البلدان النامية،
املؤرخ  15كانون األول/
وإذ تشري أيضًا إىل قراريها َّ 98/31
املؤرخ  6كانون األول/ديسمرب  2010اللذين
ديسمرب  1976وَّ 22/65
أوصت فيهما باستخدام قواعد التحكيم للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري
()1
الدويل،
وإذ ِّتنوه بقيمة التحكيم بصفته وسيلة لتسوية املنازعات اليت قد تنشأ
يف سياق العالقات التجارية الدولية،
أن قواعد التحكيم معترف هبا باعتبارها نصا ناجحا
وإذ تالحظ َّ
للغاية وأهنا تستخدم يف ظروف خمتلفة للغاية تشمل منازعات متنوعة ،مبا
فيها املنازعات بني األطراف التجارية يف القطاع اخلاص واملنازعات بني
املستثمرين والدولة واملنازعات بني دولة وأخرى واملنازعات التجارية اليت
تديرها مؤسسات التحكيم ،يف مجيع أحناء العامل،
وإذ تدرك قيمة التوصيات اليت صدرت يف عام  1982ملساعدة
مؤسسات التحكيم وغريها من اهليئات املهتمة فيما خيص التحكيم مبقتضى
()2
قواعد التحكيم بصيغتها املعتمدة يف عام ،1976
((( الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة احلادية والثالثون ،امللحق رقم 17
( ،)A/31/17الفصل اخلامس ،الفرع جيم؛ واملرجع نفسه ،الدورة اخلامسة والستون ،امللحق
رقم  ،)A/65/17( 17املرفق األول.
((( املرجع نفسه ،الدورة السابعة والثالثون ،امللحق رقم  ،)A/37/17( 17املرفق
األول.
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وإذ تدرك أيضا ضرورة إصدار توصيات حمدثة فيما يتعلق مبساعدة
مؤسسات التحكيم وغريها من اهليئات املهتمة فيما خيص التحكيم مبقتضى
قواعد التحكيم بصيغتها املنقَّحة يف عام ،2010
أن إصدار توصيات حمدثة ملساعدة مؤسسات التحكيم
وإذ تعتقد َّ
وغريها من اهليئات املهتمة فيما خيص التحكيم مبقتضى قواعد التحكيم
بصيغتها املنقَّحة يف عام  2010سيزيد كفاءة التحكيم مبقتضى تلك القواعد
بقدر كبري،
أن إعداد توصيات يف عام  2012ملساعدة مؤسسات
وإذ تالحظ َّ
التحكيم وغريها من اهليئات املهتمة فيما خيص التحكيم مبقتضى قواعد
التحكيم بصيغتها املنقَّحة يف عام  2010كان موضوع مداوالت
ومشاورات مستفيضة مع احلكومات ومؤسسات التحكيم واهليئات
املهتمة،
بأن التوصيات بصيغتها اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا
واقتناعا منها َّ
اخلامسة واألربعني( )3مقبولة لدى مؤسسات التحكيم وغريها من اهليئات
املهتمة يف البلدان على اختالف نظمها القانونية واالجتماعية واالقتصادية
وميكن أن تسهم بقدر كبري يف إرساء إطار قانوين منسق لتسوية املنازعات
التجارية الدولية على حنو يتّسم بالعدالة والكفاءة ويف هتيئة عالقات اقتصادية
دولية و ّدية،
 -1تعرب عن تقديرها للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري
الدويل لصوغها التوصيات الرامية إىل مساعدة مؤسسـات التحكيم وغريها
من اهليئات املهتمة فيما خيص التحكيم مبقتضى قواعد التحكيم بصيغتها
املنقَّحة يف عام  )3( 2010والعتمادها تلك التوصيات؛
 -2توصي باالستعانة بالتوصيات يف تسوية املنازعات اليت تنشأ
يف سياق العالقات التجارية الدولية؛
 -3تطلب إىل األمني العام أن حييل التوصيات على نطاق واسع
إىل احلكومات وأن يدعوها إىل إتاحة تلك التوصيات ملؤسسات التحكيم
وغريها من اهليئات املهتمة حىت تصبح معروفة ومتاحة على نطاق واسع؛
 -4تطلب أيضا إىل األمني العام أن ينشر التوصيات ،بطرق منها
الوسائل اإللكترونية ،وأن يبذل قصاراه لكفالة ذيوعها وإتاحتها عموما.
اجللسة العامة 56
 14كانون األول/ديسمرب 2012
((( املرجع نفسه ،الدورة السابعة والستون ،امللحق رقم ،)A/67/17( 17
املرفق األول.
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توصيات ملساعدة مؤسسات التحكيم وغريها من اهليئات
خيص التحكيم مبقتضى قواعد األونسيترال
املهتمة فيما ّ
َّ
للتحكيم (بصيغتها املنقَّحة يف عام )2010
مقدمة
ألفِّ -
 -1قواعد األونسيترال للتحكيم (بصيغتها َّ
املنقحة يف عام )2010
 -1اعتُمدت قواعد األونسيترال للتحكيم بداية يف عام  )4(1976واستُخدمت
يف تسوية طائفة واسعة من املنازعات ،مبا فيها املنازعات بني األطراف التجارية يف
القطاع اخلاص يف احلاالت اليت ال تتدخل فيها مؤسسات التحكيم ،واملنازعات
التجارية اليت تديرها مؤسسات التحكيم واملنازعات بني املستثمرين والدول وبني
بأن هذه القواعد تع ّد أحد أكثر الصكوك الدولية ذات
دولة وأخرى .وقد أُ ّقر َّ
الطبيعة التعاقدية جناحًا يف جمال التحكيم .كما أهنا أسهمت بقوة يف تطوير أنشطة
التحكيم للعديد من مؤسسات التحكيم يف مجيع أرجاء العامل.
 -2وقد نُقِّحت قواعد األونسيترال للتحكيم لعام  1976يف عام
 )5(2010لتتوافق بصورة أفضل مع املمارسات احلالية يف التجارة الدولية
وملراعاة التغريات اليت طرأت على ممارسات التحكيم على مدى الثالثني سنة
املاضية .وكان الغرض من تنقيحها هو تعزيز كفاءة التحكيم مبقتضى قواعد
األونسيترال للتحكيم لعام  1976دون تغيري اهليكل األصلي لنص القواعد
وروحه وأسلوب صياغته .وقد أصبحت قواعد األونسيترال للتحكيم بصيغتها
املنقَّحة يف عام  2010نافذة اعتبارًا من  15آب/أغسطس .2010
 -2قرار اجلمعية العامة 22/65
 -3يف عام  ،2010أوصت اجلمعية العامة من خالل قرارها 22/65
باستخدام قواعد األونسيترال للتحكيم بصيغتها املنقَّحة يف عام  2010يف
تسوية املنازعات اليت تنشأ يف سياق العالقات التجارية الدولية .واستندت
((( الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة احلادية والثالثون ،امللحق رقم 17
( ،)A/31/17الفقرة .57
((( املرجع نفسه ،الدورة اخلامسة والستون ،امللحق رقم ،)A/65/17( 17
الفقرات  13إىل  ،187واملرفق األول.
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بأن "تنقيح قواعد التحكيم
اجلمعية العامة يف هذه التوصية إىل اقتناعها َّ
بطريقة مقبولة لدى البلدان على اختالف نظمها القانونية واالجتماعية
واالقتصادية ميكن أن يسهم كثريا يف هتيئة عالقات اقتصادية دولية متوائمة
ويف استمرار تعزيز سيادة القانون".
 -4وأشارت اجلمعية العامة يف ذلك القرار إىل َّأن "النص املنقَّح ميكن
أن يتوقع منه أن يساهم مسامهة كبرية يف إرساء إطار قانوين منسق لتسوية
املنازعات التجارية الدولية بعدالة وكفاءة".
 -3الغرض من التوصيات
 -5تتعلق هذه التوصيات باستخدام قواعد األونسيترال للتحكيم.
(لالطالع على التوصيات بشأن استخدام قواعد األونسيترال للتحكيم لعام
 ،1976انظر "توصيات ملساعدة مؤسسات التحكيم وغريها من اهليئات
املهتمة فيما خيص التحكيم مبقتضى قواعد األونسيترال للتحكيم"( )6اليت
اعتمدت يف الدورة اخلامسة عشرة للجنة األونسيترال يف عام .)1982
والغرض من هذه التوصيات هو توعية ومساعدة مؤسسات التحكيم وغريها
من اهليئات املهتمة اليت تزمع استخدام قواعد األونسيترال للتحكيم على النحو
املبيَّن يف الفقرة  6أدناه.
	-4تباين االستخدامات من جانب مؤسسات التحكيم
وغريها من اهليئات املهتمة
 -6استخدمت قواعد األونسيترال للتحكيم بالطرائق املتباينة التالية من
جانب مؤسسات التحكيم وغريها من اهليئات املهتمة ،مبا يف ذلك غرف
التجارة والرابطات التجارية:
(أ)	استخدمت بعض املؤسسات قواعد األونسيترال للتحكيم
كنموذج لصوغ قواعد التحكيم اخلاصة هبا .وتتباين الدرجة
اليت استخدمت هبا هذه القواعد كقواعد منوذجية من االستلهام
من هذه القواعد إىل االعتماد الكلي هلا (انظر الباب باء أدناه)؛
(ب)	تعرض بعض املؤسسات إدارة املنازعات مبقتضى قواعد
األونسيترال للتحكيم ،أو تقدمي خدمات إدارية يف عمليات
خمصصة مبقتضى القواعد (انظر الباب جيم أدناه)؛
حتكيم ّ
((( املرجع نفسه ،الدورة السابعة والثالثون ،امللحق رقم  17والتصويبان
( A/37/17و Corr.1و ،)Corr.2املرفق األول.
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(ج)	قد يطلب من مؤسسة ما (أو شخص ما) أن تعمل باعتبارها
(أن يعمل باعتباره) سلطة التعيني ،وفقًا ملا تنص عليه قواعد
األونسيترال للتحكيم (انظر الباب دال أدناه).

باء	-اعتماد قواعد األونسيترال للتحكيم بوصفها
القواعد املؤسسية ملؤسسات التحكيم أو غريها
من اهليئات املهتمة
 -1مناشدة لعدم تغيري فحوى قواعد األونسيترال للتحكيم
َّ
لعل املؤسسات تود ،عند إعداد قواعدها املؤسسية أو عند تنقيحها،
-7
()7
أن تنظر يف اختاذ قواعد األونسيترال للتحكيم منوذجًا .وينبغي للمؤسسة
اليت تعزم على اختاذ تلك القواعد منوذجًا أن تراعي توقعات األطراف بأن
حتذو تلك القواعد عندئذ نص قواعد األونسيترال للتحكيم حذوًا أمينًا.
 -8وال تعين هذه املناشدة باتّباع فحوى قواعد األونسيترال للتحكيم
اتّباعًا وثيقًا إمهال اهليكل التنظيمي اخلاص مبؤسسة ما أو إمهال احتياجاهتا
اخلاصة .فاملؤسسات اليت تعتمد قواعد األونسيترال للتحكيم كقواعد
مؤسسية هلا ستحتاج بالتأكيد إىل إضافة أحكام معينة ،كأحكام اخلدمات
اإلدارية أو جداول األتعاب .وعالوة على ذلك ،ينبغي مراعاة التعديالت
الرمسية اليت تؤثّر على حفنة قليلة من أحكام قواعد األونسيترال للتحكيم،
وفقًا ملا يرد يف الفقرات من  9إىل  17أدناه.
 -2عرض التعديالت
(أ)

شرح موجز

 -9إذا استخدمت املؤسسة قواعد األونسيترال للتحكيم كنموذج
يف صوغ القواعد املؤسسية اخلاصة هبا ،قد يفيدها النظر يف اإلشارة إىل
احلاالت اليت حتيد فيها قواعدها عن قواعد األونسيترال للتحكيم .فقد تفيد
تلك اإلشارات القراء واملستخدمني املحتملني الذين سيضطرون يف غياب
مثل تلك اإلشارات إىل إجراء حتليل مقارن حبثًا عن أوجه التباين.
((( انظر ،على سبيل املثال ،قواعد حتكيم مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم
التجاري الدويل اليت دخلت حيز النفاذ يف  1آذار/مارس ( 2011واملتاحة يف املوقع التايل:
 ،)www.crcica.org.egأو قواعد التحكيم (بصيغتها املنقَّحة يف عام  )2010اخلاصة مبركز
كواالملبور اإلقليمي للتحكيم (واملتاحة يف املوقع التايل.)www.klrca.org. my :
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 -10وقد تو ّد املؤسسة أن تدرج نصًا ،على شكل مقدمة مثالً ،تشري فيه
إىل التعديالت املحددة اليت أُدخلت على القواعد املؤسسية مقارنة بقواعد
األونسيترال للتحكيم )8(.كما ميكن إدراج اإلشارات إىل تلك التعديالت
يف هناية نص القواعد املؤسسية )9(.وقد يكون من املستصوب أيضًا إرفاق
()10
القواعد املؤسسية بشرح موجز لدواعي التعديالت.
(ب) تاريخ النفاذ
 -11حت ّدد الفقرة  2من املادة  1من قواعد األونسيترال للتحكيم تاريخ
بدء نفاذ تلك القواعد .وبطبيعة احلال ،سيكون للقواعد املؤسسية املستندة
إىل قواعد األونسيترال للتحكيم تاريخ نفاذ خاص هبا .ويوصى ،ألغراض
التيقن القانوين ،بأن يشار يف قواعد التحكيم إىل تاريخ نفاذ القواعد حبيث
يعلم الطرفان النسخة املنطبقة من القواعد.
(ج) قناة التخاطب
 -12عندما تدير مؤسسة ما قضية ما ،عادة ما يتم التخاطب بني األطراف
قبل تشكيل هيئة التحكيم عن طريق تلك املؤسسة .ومن مث ،يستحسن
تكييف املادتني  3و 4من قواعد األونسيترال للتحكيم املتعلقتني باخلطابات
قبل تشكيل هيئة التحكيم .فعلى سبيل املثال ،فيما يتعلق بالفقرة  1من
املادة ،3
تنص مقدمة قواعد حتكيم مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم
((( على سبيل املثالُّ ،
التجاري الدويل ،اليت دخلت حيز النفاذ يف  1آذار/مارس  ،2011على َّأن هذه القواعد
املعدلة عام  ،2010مع بعض
"تستند إىل قواعد حتكيم األونسيترال اجلديدة يف صيغتها َّ
تعديالت طفيفة اقتضاها أساسًا دور املركز كمؤسسة حتكيمية وسلطة تعيني" .وتنص قواعد
التحكيم اخلاصة مبركز كواالملبور اإلقليمي للتحكيم (بصيغتها املنقَّحة يف عام  )2010على
املعدلة وفقا للقواعد
َّأن قواعد املؤسسة للتحكيم هي "قواعد األونسيترال للتحكيم بصيغتها َّ
املبيَّنة أدناه".
((( انظر ،على سبيل املثال" ،القواعد االختيارية للمحكمة الدائمة للتحكيم بشأن
التحكيم بني منظمات دولية وأطراف خاصة" ،اليت دخلت حيز النفاذ يف  1متوز/يوليه 1996
(وهي تستند إىل نسخة قواعد األونسيترال للتحكيم لعام  ،)1976وهي متاحة على املوقع التايل:
.www.pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=201
( ((1على سبيل املثال ،ترد يف نص "القواعد االختيارية للمحكمة الدائمة للتحكيم
بشأن التحكيم يف املنازعات بني طرفني أحدمها فقط دولة" ،اليت دخلت حيز النفاذ يف  6متوز/
يوليه ( ،1993واملتاحة يف املوقع التايل،)www.pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=194 :
املالحظة التالية" :تستند هذه القواعد إىل قواعد األونسيترال للتحكيم لعام [ ،]1976مع
التعديالت التالية :تعديالت تبيِّن وظائف األمني العام واملكتب الدويل للمحكمة الدائمة
للتحكيم :املادة  ،1الفقرة ( 4إضافة)."...
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(أ)	إذا كانت اخلطابات ترسل عن طريق املؤسسة ،ميكن تعديل
الفقرة  1من املادة  3على النحو التايل:
		

	-١يُ ِ
ُ
بادر باللجوء إىل التحكيم
رس ُل
الطرف الذي يُ ُ
(يُ َس َّمى فيما يلي "املُ َّد ِعي" ،سواء أكان طرفًا واحدا
أم أكثر) ،إىل [اسم املؤسسة] إشعارًا بالتحكيم.
وتُرسل [اسم املؤسسة] اإلشعار بالتحكيم إىل
سمى فيما يلي "املُ َّد َعى عليه" ،سواء
الطرف اآلخر (يُ َّ
أكان طرفًا واحدا أم أكثر) [دون تأخري ال مربّر له]
[فورًا].

أو على النحو التايل:
		

ُ
بادر باللجوء إىل التحكيم
قدم
	-١يُ ِّ
الطرف الذي يُ ُ
(يُ َس َّمى فيما يلي "املُ َّد ِعي" ،سواء أكان طرفًا واحدا
أم أكثر) ،إشعارًا بالتحكيم إىل [اسم املؤسسة]،
ترسل [اسم املؤسسة] اليت ترسل ذلك اإلشعار إىل
الطرف اآلخر (يُ َس َّمى فيما يلي "املُ َّد َعى عليه" ،سواء
()11
أكان طرفًا واحدا أم أكثر).
(ب)	إذا كانت املؤسسة تتلقّى نسخًا من اخلطابات ،ميكن إبقاء
الفقرة  1من املادة  3دون تغيري وإضافة احلكم التايل:

		ترسل نسخة من مجيع الوثائق املرسلة مبقتضى املادتني  3و4
من قواعد األونسيترال للتحكيم إىل [اسم املؤسسة] بالتزامن
مع إرساهلا إىل الطرف اآلخر (سواء أكان طرفًا واحدا أم
()12
أكثر) أو بعد ذلك فورًا.
 -13وملعاجلة مسألة اخلطابات بعد تشكيل هيئة التحكيم ،ميكن للمؤسسة
انتقاء أحد اخليارين التاليني:
(أ)	إما تعديل كل مادة من قواعد األونسيترال للتحكيم اليت
تشري إىل اخلطابات؛ أي تعديل املواد التالية حتديدًا :املادة 5؛
واملادة 11؛ واملادة  ،13الفقرة 2؛ واملادة  ،17الفقرة 4؛
واملادة  ،20الفقرة 1؛ واملادة  ،21الفقرة 1؛ واملادة ،29
( ((1هذا هو النهج املتبع ،على سبيل املثال ،يف قواعد حتكيم مركز القاهرة اإلقليمي
للتحكيم التجاري الدويل ،اليت دخلت حيز النفاذ يف  1آذار/مارس .2011
( ((1ميكن ،على سبيل املثال ،مالحظة اتّباع هنج مشابه يف الفقرة  1من القاعدة  2من
قواعد التحكيم اخلاصة مبركز كواالملبور اإلقليمي للتحكيم (بصيغتها املنقَّحة يف عام .)2010
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الفقرات  1و 3و4؛ واملادة  ،34الفقرة 6؛ واملادة ،36
الفقرة 3؛ واملادة  ،37الفقرة 1؛ واملادة  ،38الفقرتان 1
و2؛ واملادة  ،39الفقرة 1؛ واملادة  ،41الفقرتان  3و4؛
(ب)	أو تضمني املادة  17من قواعد األونسيترال للتحكيم نصًا
على غرار ما يلي:
، ،
قررت املؤسسة تلقِّي مجيع اخلطابات املتعلقة
		  1إذا َّ
باإلشعار:
قدم مجيع اخلطابات املوجهة من أيِّ طرف إىل هيئة التحكيم
		"تُ َّ
إىل [اسم املؤسسة] لغرض إشعار هيئة التحكيم والطرف
اآلخر (سواء أكان طرفًا واحدا أم أكثر) ،ما مل تسمح هيئة
التحكيم خبالف ذلك .وتقدم مجيع اخلطابات املوجهة من
أي طرف إىل [اسم املؤسسة] لغرض إشعار
هيئة التحكيم إىل ِّ
()13
الطرف اآلخر (سواء أكان طرفًا واحدا أم أكثر)".؛
، ،
قررت املؤسسة تلقِّي نسخ عن مجيع اخلطابات
		  2أو ،إذا َّ
للعلم فقط:
		"ترسل أيضًا نسخة عن مجيع اخلطابات املتبادلة بني هيئة
وأي طرف إىل [اسم املؤسسة] ،ما مل تسمح هيئة
التحكيم ِّ
التحكيم خبالف ذلك".
 -14وحتقيقًا للكفاءة اإلجرائية ،قد يكون من املناسب للمؤسسة أن تنظر
فيما إذا كانت ستطلب عدم تلقي نسخ من اخلطابات إال بعد تشكيل هيئة
التحكيم .وإذا طبقت املؤسسة ذلك االشتراط ،كان من املستحسن اإلشارة
إىل تلقي النسخ بطريقة حمايدة تكنولوجيًا لكي ال تُستثىن تكنولوجيات
جديدة ومتطورة .وقد يؤدي اشتراط تلقي النسخ من اخلطابات باستخدام
تكنولوجيات جديدة إىل احلد من تكاليف املؤسسة ،وهو أمر مرغوب فيه.
(د) االستعاضة عن اإلشارة إىل "سلطة التعيني" باسم املؤسسة
 -15عندما تستخدم املؤسسة قواعد األونسيترال للتحكيم كنموذج لصوغ
قواعدها املؤسسية ،تضطلع املؤسسة دائمًا بالوظائف املسندة إىل سلطة التعيني
( ((1على سبيل املثال ،أُدرج حكم مشابه يف الفقرة  5من املادة  17من قواعد
حتكيم مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل ،واليت دخلت حيز النفاذ يف  1آذار/
مارس .2011
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مبقتضى القواعد ،ومن مث ،ينبغي هلا تعديل األحكام ذات الصلة من تلك
القواعد على النحو التايل:
(أ)	املادة  ،3الفقرة ( 4أ)؛ واملادة  ،4الفقرة ( 2ب)؛ واملادة ،6
الفقرات من  1إىل 4؛ وينبغي حذف اإلشارة إىل سلطة التعيني
الواردة يف الفقرة  5من املادة 6؛
(ب)	ميكن االستعاضة عن مصطلح "سلطة التعيني" باسم املؤسسة
يف األحكام التالية :املادة  ،6الفقرات  5إىل 7؛ واملادة ،7
الفقرة 2؛ واملادة  ،8الفقرتان  1و2؛ واملادة  ،9الفقرتان 2
و3؛ واملادة  ،10الفقرة 3؛ واملادة  ،13الفقرة 4؛ واملادة
 ،14الفقرة 2؛ واملادة 16؛ واملادة  ،43الفقرة 3؛ واملادة
 ،41الفقرات  2إىل  ،4يف حال اعتمدت مؤسسة التحكيم
آلية املراجعة إىل احلد املتوافق مع قواعدها املؤسسية .وكخيار
أن اإلشارة إىل سلطة التعيني
آخر ،ميكن إضافة قاعدة توضح َّ
ينبغي أن تفهم على أهنا إشارة إىل املؤسسة ،وميكن لنصها أن
يكون على غرار ما يلي" :تضطلع [اسم املؤسسة] بوظائف
سلطة التعيني مبقتضى قواعد األونسيترال للتحكيم".
 -16وإذا كانت هيئة تابعة للمؤسسة تؤدي وظائف سلطة التعيني،
يستحسن أن تُشرح ،يف مرفق مثالً ،تركيب ُة تلك اهليئة وإجراءات تعيني
حيسن باملؤسسة أن
أعضائها ،إذا كان ذلك مناسبًا .وحتقيقًا لليقني ،قد ُ
توضح ما إذا كانت اإلشارة إىل اهليئة يقصد هبا الوظيفة وليس الشخص
عينه (فإذا غاب الشخص ،أمكن لنائبه االضطالع مبهامه).
(ﻫ) األتعاب وجدوهلا
 -17يف احلاالت اليت تعتمد فيها املؤسسة قواعد األونسيترال للتحكيم
كقواعد مؤسسية خاصة هبا:
(أ)

ال تنطبق أحكام الفقرة (2و) من املادة 40؛

()14

ألي مؤسسة حتكيم أن تبقي على الفقرة (2و) من املادة  40من
( ((1غري أنه ميكن ِّ
أجل احلالة اليت ال تعمل فيها تلك املؤسسة كسلطة تعيني .فعلى سبيل املثال ،تنص الفقرة )8(2
من املادة  43من قواعد التحكيم لعام  2012ملركز قطر الدويل للتوفيق والتحكيم (اليت دخلت
حيّز النفاذ يف  1أيار/مايو  )2012واملستندة إىل قواعد األونسيترال للتحكيم بصيغتها املنقَّحة يف
عام  ،2010على ما يلي" :أتعاب أو نفقات لسلطة التعيني يف حالة عدم اختيار املركز ليكون
سلطة التعيني".
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ضمن املؤسسة آلية ملراجعة األتعاب وفقًا ملا تنص عليه
(ب)	قد تُ ِّ
()15
املادة  41من القواعد (بعد تكييفها مع احتياجاهتا).

جيم	-مؤسسات التحكيم وغريها من اهليئات املهتمة
اليت تدير التحكيم مبقتضى قواعد األونسيترال للتحكيم
أو تقدم بعض اخلدمات اإلدارية
إن أحد مقاييس النجاح الذي حقَّقته قواعد األونسيترال
َّ -18
للتحكيم ،من حيث تطبيقها الواسع النطاق وإثبات قدرهتا على تلبية
احتياجات األطراف يف طائفة واسعة من الثقافات القانونية وأنواع
خمتلفة من املنازعات ،قد تَمثَّل يف كثرة عدد املؤسسات املستقلة
اليت أعلنت عن استعدادها إلدارة عمليات حتكيم مبقتضى قواعد
األونسيترال للتحكيم (وقامت فعال بذلك) إىل جانب إدارهتا إلجراءات
مبقتضى قواعدها اخلاصة .وقد اعتمد بعض مؤسسات التحكيم قواعد
إجرائية تكفل هلا أن تعرض تويل إدارة عمليات حتكيم مبقتضى قواعد
األونسيترال للتحكيم )16(.كما جلأت أطراف إىل مؤسسات لتلقِّي
( ((1اعتُمد هذا النهج يف مركز قربص للتحكيم والوساطة الذي استند يف قواعده
للتحكيم إىل قواعد األونسيترال للتحكيم.
( ((1على سبيل املثال تقول املحكمة الدائمة للتحكيم يف الهاي على موقعها
الشبكي ( )www.pca-cpa.orgإنه "عالوة على الدور الذي يضطلع به األمني العام
للمحكمة الدائمة للتحكيم بشأن حتديد سلطات التعيني ،فإنه يعمل كسلطة تعيني مبقتضى
قواعد األونسيترال للتحكيم ،عندما يتفق طرفا املنازعة على ذلك .كما تقدم املحكمة
الدائمة للتحكيم دعمًا إداريًا كامال لعمليات التحكيم اليت جترى مبقتضى قواعد األونسيترال
للتحكيم" .وتشري هيئة لندن للتحكيم الدويل يف موقعها الشبكي ( )www.lcia.orgإىل "أهنا
تعمل بصورة منتظمة كسلطة تعيني وكجهة إدارة لعمليات التحكيم اليت جترى مبقتضى
قواعد األونسيترال للتحكيم .ولالطالع على املزيد من املعلومات ،انظر البنود اليت تُوصى
األطراف باعتمادها هلذه األغراض؛ ونطاق اخلدمات اإلدارية املعروضة؛ وتفاصيل النفقات
اليت تفرضها هيئة لندن للتحكيم الدويل لقاء تلك اخلدمات متاحة عند طلبها من أمانة
اهليئة" .وانظر أيضًا قواعد األونسيترال للتحكيم اليت تديرها هيئة التحكيم األملانية (واملتاحة
على املوقع الشبكي)www.dis-arb.de :؛ وانظر "القواعد اإلجرائية واإلدارية للتحكيم
مبقتضى قواعد األونسيترال للتحكيم" اليت أعدهتا رابطة التحكيم التجاري اليابانية ،بصيغتها
املعدلة اليت دخلت حيز النفاذ يف  1متوز/يوليه ( 2009واملتاحة على املوقع الشبكي:
َّ
)www.jcaa.or.jp؛ و"إجراءات مركز هونغ كونغ للتحكيم الدويل اخلاصة بإدارة التحكيم
الدويل" اليت اعتُمدت ودخلت حيز النفاذ يف  31أيار/مايو ( 2005واملتاحة على املوقع
الشبكي)www.hkiac.org :؛ (حىت تاريخ إعداد هذه التوصيات ،تستند القواعد اإلجرائية
واإلدارية للتحكيم مبقتضى قواعد األونسيترال للتحكيم اليت أعدهتا رابطة التحكيم التجاري
اليابانية وكذلك إجراءات مركز هونغ كونغ للتحكيم الدويل اخلاصة بإدارة التحكيم
الدويل إىل قواعد األونسيترال للتحكيم لعام .)1976
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بعض اخلدمات اإلدارية بدالً من تكليف مؤسسة التحكيم مبهمة إدارة
()17
إجراءات التحكيم إدار ًة كامل ًة.
أي مؤسسة
 -19واهلدف من املالحظات واالقتراحات التالية هو مساعدة ِّ
مهتمة على اختاذ التدابري التنظيمية الالزمة وعلى وضع اإلجراءات اإلدارية
املناسبة اليت تتوافق مع قواعد األونسيترال للتحكيم عندما تتوىل تلك
املؤسسة اإلدارة الكاملة لقضية ما مبقتضى القواعد أو عندما تكتفي بتقدمي
بعض اخلدمات اإلدارية املتعلقة بالتحكيم مبقتضى القواعد .ومن اجلدير
أن املؤسسات ،أثناء تقدميها خلدمات مبقتضى قواعد األونسيترال
بالذكر َّ
للتحكيم بصيغتها املنقَّحة يف عام  ،2010تواصل أيضًا تقدمي خدمات
()18
مبقتضى قواعد األونسيترال للتحكيم لعام .1976
 -1اإلجراءات اإلدارية املتوافقة مع قواعد األونسيترال للتحكيم
 -20عند وضع اإلجراءات أو القواعد اإلدارية ،ينبغي للمؤسسات أن
أن األطراف يف هذه القضايا
تويل االعتبار الواجب ملصاحل األطراف .ومبا َّ
اتفقت على إجراء التحكيم مبقتضى قواعد األونسيترال للتحكيم ،فينبغي
أال حتبط توقعاهتم بقواعد إدارية تتناقض مع قواعد األونسيترال للتحكيم.
والتعديالت اليت جيب إدخاهلا على قواعد األونسيترال للتحكيم لتمكني
املؤسسة من إدارة عملية التحكيم مبقتضاها هي تعديالت طفيفة ومشاهبة
للتعديالت املذكورة يف الفقرات من  9إىل  17أعاله .ويستحسن أن
توضح املؤسسة اخلدمات اإلدارية اليت ستوفرها بإحدى الطريقتني التاليتني:
(أ)

إما بإدراج تلك اخلدمات يف قائمة؛

( ((1على سبيل املثال ،اعتمد مركز هونغ كونغ للتحكيم الدويل "إجراءاته اخلاصة
بإدارة التحكيم الدويل" واليت تنص يف مقدمتها على َّأن "ليس يف هذه اإلجراءات ما مينع
يسميا مركز هونغ كونغ
الطرفني املتنازعني مبقتضى قواعد األونسيترال للتحكيم من أن ّ
للتحكيم الدويل كسلطة تعيني ،وال من أن يطلبا بعض اخلدمات اإلدارية منه دون إخضاع
تفسر تسمية مركز هونغ كونغ للتحكيم الدويل
التحكيم لألحكام الواردة يف اإلجراءات .وال ّ
كسلطة تعيني مبقتضى قواعد األونسيترال وال الطلب املقدم من طرفني أو من هيئة التحكيم
للحصول على مساعدة إدارية حمددة ومنفردة من املركز على َّأن أيًّا من تلك التسمية أو ذلك
الطلب يعين تسمية املركز مديرًا للتحكيم وفقًا ملا هو مبني يف هذه اإلجراءات .ويف املقابل،
يفسر الطلب املقدم إىل املركز إلدارة التحكيم على أنه تسمية للمركز كسلطة تعيني وكمدير
حيدد خالف ذلك".
للتحكيم وفقًا هلذه اإلجراءات ،ما مل َّ
( ((1لالطالع على مثال عن ذلك ،انظر اخلدمات اليت ق ّدمها معهد التحكيم
التابع لغرفة التجارة يف ستوكهومل مبقتضى صيغيت قواعد األونسيترال للتحكيم
(.)www.sccinstitute.com
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(ب)	أو بتقدمي نص لقواعد األونسيترال للتحكيم إىل األطراف
يُسلِّط الضو َء على التعديالت اليت أدخلتها على تلك القواعد
من أجل إدارة إجراءات التحكيم حصريًا؛ ويف هذه احلالة،
أن قواعد األونسيترال للتحكيم "تديرها
يوصى بأن يُشار إىل َّ
[اسم املؤسسة]" حبيث يُخطر املستخدم بوجود تباين بني
()19
هذه القواعد وقواعد التحكيم األصلية لألونسيترال.
 -21كما يُوصى مبا يلي:
تفرق اإلجراءات اإلدارية للمؤسسة بوضوح بني وظائف
(أ)	أن ِّ
سلطة التعيني كما تراها قواعد األونسيترال للتحكيم (انظر
الباب دال أدناه) واملساعدات اإلدارية األخرى الكاملة أو
اجلزئية ،وأن تُعلن املؤسسة ما إذا كانت تقدم هذين النوعني
من اخلدمات أو أهنا تقدم نوعًا واحدًا منهما فقط؛
تقدم املؤسسة ،املستعدة إما إلدارة القضية مبقتضى قواعد
(ب)	أن ِّ
األونسيترال للتحكيم إدارة كاملة أو لتوفري خدمات إدارية
معينة ذات طبيعة تقنية أو سكرتارية ،وصفًا للخدمات
املقدمة يف إجراءاهتا اإلدارية؛ وميكن تقدمي تلك اخلدمات إما
بطلب من األطراف أو من هيئة التحكيم.
 -22ويُوصى بأن تشري املؤسسة يف وصفها للخدمات اإلدارية إىل ما يلي:
(أ)	اخلدمات املشمولة يف أتعاهبا اإلدارية العامة ،واخلدمات غري
()20
املشمولة فيها (أي اليت حتتسب يف فاتورة منفصلة)؛
(ب)	اخلدمات اليت تقدمها داخل مرافقها اخلاصة وتلك اليت جيري
ترتيب تقدميها من جانب آخرين؛
أن بوسع األطراف أيضًا أن ختتار احلصول على خدمة (أو
(ج) َّ
خدمات) حمددة من املؤسسة فقط ،أي دون تكليف املؤسسة بإدارة إجراءات
التحكيم بالكامل (انظر الفقرة  18أعاله ،والفقرات  23إىل  25أدناه).
( ((1كمثال عن هذا النهج ،انظر قواعد األونسيترال للتحكيم بالطريقة اليت
تديرها مؤسسة التحكيم األملانية.
( ((2على سبيل املثال ،تنص قواعد غرفة البحرين لتسوية املنازعات ()BCDR
على َّأن "األتعاب الواردة أعاله ال تشمل تكاليف قاعات االستماع اليت توفر على أساس
اإلجيار .ويُرجى االتصال بغرفة البحرين لتسوية املنازعات للتحقق من مدى توفر القاعات
ورسوم إجيارها" .ويعود عهد قواعد التحكيم اخلاصة بغرفة البحرين لتسوية املنازعات إىل
عام  2009وهي تستند إىل قواعد األونسيترال للتحكيم لعام .1976
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 -2تقدمي اخلدمات اإلدارية
 -23ميكن للقائمة غري احلصرية التالية من اخلدمات اإلدارية املمكن
تقدميها أن تساعد املؤسسات على النظر يف اخلدمات اليت ميكنها تقدميها
والترويج هلا:
(أ)

االحتفاظ مبلف للخطابات املكتوبة؛

()21

(ب) تيسري التخاطب؛

()22

(ج)	إجراء الترتيبات العملية الالزمة لالجتماعات وجلسات
االستماع ،على أن تشمل ما يلي:
		

‘ ‘1مساعدة هيئة التحكيم على حتديد تاريخ انعقاد
جلسات االستماع وتوقيتها ومكان انعقادها؛

		‘ ‘2حتديد غرف االجتماع جللسات االستماع أو التداول
اخلاصة هبيئة التحكيم؛
		

‘ ‘3توفري وسائل التداول باهلاتف وبالفيديو؛

		

‘ ‘4نشر حماضر جلسات االستماع؛

		

البث املباشر جللسات االستماع؛
‘‘5
ّ

		

‘ ‘6اخلدمات السكرتارية أو املساعدة املكتبية؛

		‘ ‘7توفري خدمات الترمجة الشفوية أو الترتيب مع مق ّدميها؛
		‘ ‘8تيسري احلصول على تأشريات الدخول ألغراض
جلسات االستماع ،عند االقتضاء؛
		

َّ
واملحكمني؛
‘ ‘9ترتيب وسائل إيواء األطراف

( ((2ميكن لعملية االحتفاظ مبلف للخطابات املكتوبة أن تشمل االحتفاظ مبلف
أي
أي استفسار يقدم وجتهيز ِّ
كامل للمراسالت واملذكرات املكتوبة بغرض تيسري الرد على ِّ
أي وقت خالل إجراءات التحكيم .كما َّأن
نسخ قد تطلبها األطراف أو هيئة التحكيم يف ِّ
أي طرف أو ّ
حمكم من
عملية االحتفاظ مبلف من هذا النوع ميكن أن تشمل أيضًا ما حييله ُّ
خطابات مكتوبة على حنو تلقائي أو بنا ًء على طلب من األطراف.
( ((2ميكن لعملية تيسري التخاطب أن تشمل التأكد من َّأن اخلطابات املتبادلة فيما
بني األطراف واملحامني وهيئة التحكيم علنية وحمدثة ،كما ميكنها أن تقتصر على جمرد إحالة
اخلطابات املكتوبة.
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(د) توفري خدمات إيداع األموال؛

()23

(ﻫ)	التأكد من االلتزام بالتواريخ اهلامة إجرائيًا وإخطار هيئة
التحكيم واألطراف حباالت عدم االلتزام هبا؛
(و)	توفري توجيهات إجرائية نيابة عن هيئة التحكيم ،إذا ومىت لزم
()24
توفريها؛
(ز) تقدمي املساعدة السكرتارية أو املكتبية يف جماالت أخرى؛

()25

أي قرار
(ح)	تقدمي املساعدة للحصول على نسخ معتمدة من ِّ
صادر ،مبا يف ذلك توثيق نسخ منه عدليًا ،عند االقتضاء؛
(ط) تقدمي املساعدة يف ترمجة قرارات التحكيم؛
(ي)	تقدمي خدمات متعلقة حبفظ قرارات التحكيم وامللفات
()26
املتعلقة بإجراءات التحكيم.
 -3جدول األتعاب اإلدارية
 -٢٤ميكن للمؤسسة ،عند تبيان األتعاب اليت تفرضها لقاء خدماهتا ،أن تربز
جدوهلا لألتعاب اإلدارية أو أن تبيِّن األساس الذي تعتمده يف احتساهبا ،إن مل
()27
يكن لديها جدول هبا.
( ((2عاد ًة ما تتمثل خدمات إيداع األموال يف استالم املبالغ املقدمة من األطراف
وصرفها .وتشمل فتح حساب مصريف خمصص ،تودع فيه املبالغ اليت تدفعها األطراف،
حسب توجيهات هيئة التحكيم .وتعمد املؤسسة إىل صرف املبالغ املودعة يف ذلك احلساب
لتغطية النفقات ،وتطلع األطراف وهيئة التحكيم دوريًا على املبالغ املودعة واملصروفة .وعادة
ما تقيد املؤسسة الفوائد الناجتة عن مبالغ احلساب لصاحل الطرف املودع للمبالغ بسعر الصرف
السائد يف البنك الذي فُـتح احلساب فيه .وميكن خلدمات إيداع األموال أن تتسع لتشمل
أيضًا احتساب وحتصيل مبلغ يودع كضمان لتغطية التكاليف التقديرية لعملية التحكيم.
وإذا تولت املؤسسة عملية اإلدارة الكاملة إلجراءات التحكيم ،فقد متتد خدمات إيداع
األموال لتشمل عندئذ رصد تكاليف التحكيم على حنو أكثر دقة ،وال سيما التأكد من تقدمي
إشعارات منتظمة عن األتعاب والتكاليف وحساب مستوى السلف األخرى ،بالتشاور مع
هيئة التحكيم وباملقارنة مع اجلدول الزمين اإلجرائي املعتمد.
( ((2غالبًا ما تتعلق عملية توفري توجيهات إجرائية نيابة عن هيئة التحكيم ،إذا
ومىت لزم توفريها ،بتوجيهات بشأن سلف تغطية التكاليف.
( ((2قد يشمل تقدمي املساعدة السكرتارية أو املكتبية تدقيق مشاريع قرارات
التحكيم من أجل تصحيح األخطاء املطبعية والكتابية.
( ((2قد يكون حفظ الوثائق املتعلقة بإجراءات التحكيم إلزاميًا مبقتضى القانون
املنطبق.
( ((2انظر ،على سبيل املثال ،الفقرة  4من املادة  42بشأن تعريف املصاريف،
يف قواعد حتكيم مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل واليت دخلت حيز النفاذ
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لتعدد الفئات املحتملة للخدمات اليت ميكن للمؤسسة أن
 -25ونظرًا ُّ
تقدمها ،مثل أداء مهام سلطة تعيني و/أو العمل كمقدمة خدمات إدارية
(انظر الفقرة  21أعاله) ،يوصى بتبيان األتعاب املحددة لكل فئة على حدة
(انظر الفقرة  22أعاله) .ومن مث ،ميكن للمؤسسة أن تبيِّن األتعاب اليت
تفرضها لقاء ما يلي:
(أ)

االضطالع مبهام سلطة التعيني فقط؛ و/أو

(ب) تقدمي خدمات إدارية دون االضطالع مبهام سلطة التعيني؛
(ج) االضطالع مبهام سلطة التعيني وتقدمي خدمات إدارية.
 -4صوغ بنود منوذجية
 -26حتقيقًا للكفاءة اإلجرائية ،لعل املؤسسات تود أن حتدد يف إجراءاهتا
اإلدارية بنود حتكيم منوذجية تشمل اخلدمات الواردة أعاله .ويُوصى بالقيام
مبا يلي:
(أ)	عند إدارة املؤسسة لكامل عملية التحكيم مبقتضى قواعد
األونسيترال للتحكيم ،يصاغ نص مثل هذا البند النموذجي
على النحو التايل:
أي نزاعات أو خالفات أو مطالبات تنشأ عن هذا
		"تسوى ُّ
ّ
العقد أو تتعلق به ،أو عن اإلخالل به أو إهنائه أو بطالنه،
بواسطة التحكيم وفقا لقواعد األونسيترال للتحكيم اليت
تتوىل إدارهتا [اسم املؤسسة] .وتضطلع [اسم املؤسسة] مبهام
سلطة التعيني".
	(ب)	عند اقتصار مهام املؤسسة على توفري خدمات معينة ،ينبغي
اإلشارة إىل االتفاق املتعلق باخلدمات املطلوب تقدميها:
أي نزاعات أو خالفات أو مطالبات تنشأ عن هذا
		"تسوى ُّ
العقد أو تتعلق به ،أو عن اإلخالل به أو إهنائه أو بطالنه،
بواسطة التحكيم وفقا لقواعد األونسيترال للتحكيم.
يف  1آذار/مارس  ،2011واليت تقضي بأن تطبق أحكام الفصل املتعلق مبصاريف التحكيم
منها كقاعدة عامة يف احلاالت اليت تقبل فيها األطراف يف عملية حتكيم خمصص أن يقدم
املركز خدماته اإلدارية إىل عملية التحكيم تلك.
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وتضطلع [اسم املؤسسة] مبهام سلطة التعيني وتقدم اخلدمات
اإلدارية وفقًا إلجراءاهتا اإلدارية بشأن القضايا املعروضة
للتحكيم مبقتضى قواعد األونسيترال للتحكيم".
(ج)	ويف كلتا احلالتني ،ينبغي لألطراف أن تنظر يف إضافة امللحوظة
التالية وفقًا ملا يرد يف بند التحكيم النموذجي يف مرفق قواعد
األونسيترال للتحكيم:
		

حدد عدد َّ
املحكمني بـ [واحد أو ثالثة]؛
"(أ) يُ َّ

		

حدد مكان التحكيم يف [املدينة والبلد]؛
"(ب) يُ َّ

		"(ج) اللغة اليت ستستخدم يف إجراءات التحكيم هي [اللغة]".

دال -عمل مؤسسة التحكيم باعتبارها سلطة تعيني
 -27جيوز ملؤسسة (أو لشخص) أن تعمل باعتبارها (أن يعمل باعتباره)
أن
سلطة تعيني مبقتضى قواعد األونسيترال للتحكيم .وجتدر اإلشارة إىل َّ
املادة  6من القواعد تسلِّط الضوء على أمهية دور سلطة التعيني .وتُدعى
األطراف إىل االتفاق على سلطة تعيني ،وذلك عند إبرامها اتفاق التحكيم
أي
إن أمكن .وميكن لألطراف من جهة أخرى أن تعيِّن سلطة التعيني يف ِّ
وقت أثناء إجراءات التحكيم.
متمرسة يف أداء وظائف مماثلة
 -28وعاد ًة ما تكون مؤسسات التحكيم ِّ
للوظائف املطلوبة من سلطة التعيني مبقتضى القواعد .وفيما خيص الفرد الذي
يتوىل هذه املسؤولية ألول مرة جتدر اإلشارة إىل أنه يتعيَّن عليه ،ما ْأن يُ َس َّمى
ال وأن يظل مستق ً
سلط َة تعيني ،أن يكون مستق ً
ال وأن يكون مستعدًا ألن خيدم
فورًا كل األغراض املذكورة يف القواعد.
 -29وجيوز للمؤسسة الراغبة يف العمل كسلطة تعيني مبقتضى قواعد
األونسيترال للتحكيم أن تبيِّن يف إجراءاهتا اإلدارية شىت وظائف سلطة
املتوخاة يف هذه القواعد .وجيوز هلا أيضًا أن تصف الطريقة اليت
التعيني ّ
تعتزم هبا أداء تلك الوظائف.
 -30وتسند قواعد األونسيترال للتحكيم ست وظائف رئيسية إىل سلطة
املحكمني؛ (ب) البت يف أي اعتراض على َّ
التعيني( :أ) تعيني َّ
املحكمني؛
املحكمني؛ (د) املساعدة على حتديد أتعاب َّ
(ج) تبديل أحد َّ
املحكمني؛ (ﻫ)
املشاركة يف آلية مراجعة التكاليف واألتعاب؛ (و) إبداء تعليقات استشارية
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بشأن الودائع .وهتدف الفقرات التالية إىل توفري بعض اإلرشادات بشأن
دور سلطة التعيني مبقتضى قواعد األونسيترال للتحكيم؛ وذلك استنادًا إىل
األعمال التحضريية.
 -1سلطة التسمية وسلطة التعيني (املادة )6
 -31أُدرجت املادة  6باعتبارها حكمًا جديدًا يف قواعد األونسيترال
توضح ملستعملي
للتحكيم بصيغتها املنقَّحة يف عام  2010من أجل أن ِّ
()28
القواعد أمهية دور سلطة التعيني ،خاصة يف سياق التحكيم غري املؤسسي.
(أ)	إجراءات اختيار أو تسمية سلطة التعيني (املادة  ،6الفقرات  1إىل )3
حتدد الفقرات من  1إىل  3من املادة  6اإلجراءات الواجب أن
ِّ -32
تتبعها األطراف من أجل أن تتوىل هي اختيار سلطة التعيني أو تكلِّف غريَها
بتسمية هذه السلطة يف حال عدم اتفاق األطراف على اختيارها .وترسي
الفقرة  1املبدأ القائل بأنه ميكن لألطراف أن تعيِّن سلط َة التعيني يف أي وقت
()29
أثناء إجراءات التحكيم وليس يف بعض الظروف املحددة فقط.
التصرف  -سلطة تعيني بديلة (املادة  ،6الفقرة )4
(ب) عدم ُّ
 -33تتناول الفقرة  4من املادة  6احلالة اليت ترفض فيها سلطة التعيني أن
نصت عليها
تتصرف فيها سلطة التعيني يف غضون فترة َّ
تتصرف أو اليت ال َّ
َّ
َّ
القواعد أو اليت ال تبت فيها سلطة التعيني يف اعتراض على أحد املحكمني
يف غضون مدة معقولة بعد تسلّمها طلبًا من أحد األطراف بالقيام بذلك؛
ألي طرف أن يطلب إىل األمني العام ملحكمة
فتقول إنه جيوز عندئذ ِّ
يسمي سلطة تعيني بديلة .أما حالة عدم تصرف سلطة
التحكيم الدائمة أن ِّ
التعيني يف سياق آلية مراجعة األتعاب مبقتضى الفقرة  4من املادة  41من
القواعد فال تندرج ضمن الفقرة  4من املادة "( 6باستثناء ما أُشري إليه يف
الفقرة  4من املادة  )"41وإمنا تتناوهلا مباشر ًة الفقرة  4من املادة ( 41انظر
()30
الفقرة  58أدناه).
( ((2الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة اخلامسة والستون ،امللحق رقم 17
( ،)A/65/17الفقرة 42؛ و ،A/CN.9/619الفقرة .69
( ،A/CN.9/619 ((2الفقرة .69
( ((3الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة اخلامسة والستون ،امللحق رقم 17
) ،(A/65/17الفقرة .49
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(ج) الصالحية التقديرية يف ممارسة وظائفها (املادة  ،6الفقرة )5
 -34تنص الفقرة  5من املادة  6على أنه جيوز لسلطة التعيني ،عند ممارستها
وظائفها مبقتضى القواعد ،أن تطلب من أي طرف ومن َّ
املحكمني ما تراه
احلكم يف قواعد األونسيترال للتحكيم
ضروريًا من معلومات .وقد أُدرج هذا ُ
يزود صراح ًة سلط َة التعيني بصالحية أن تطلب معلومات ال من
من أجل أن ِّ
َّ
َّ
األطراف فحسب بل أيضًا من املحكمني .فاحلكم يشري إىل املحكمني إشار ًة
ألن هناك حاالت معينة ،عند مباشرة إجراءات اعتراض مثالً ،قد حتتاج
صرحي ًة َّ
فيها سلطة التعيني ،يف ممارستها لوظائفها ،إىل معلومات حتصل عليها من
()31
َّ
املحكمني.
 -35وإضافة إىل ذلك ،تقضي الفقرة  5من املادة  6بأن تتيح سلطة التعيني
َّ
للمحكمني عند االقتضاء ،فرص ًة لعرض آرائهم على أي
لألطراف ،وكذلك
حنو تراه سلطة التعيني مناسبًا .وأثناء املداوالت اليت جرت بشأن تنقيح القواعد
اتُفق على وجوب إدراج مبدأ عام مفاده وجوب إعطاء األطراف فرص َة أن
تستمع إليها سلط ُة التعيني )32(.وهذه الفرصة ينبغي إعطاؤها "بأي شكل تراه"
جتسد الصالحية التقديرية اليت تتمتع هبا سلطة
سلط ُة التعيني "مناسبًا" ،لكي ِّ
()33
التعيني يف احلصول على آراء األطراف جتسيدًا أفضل.
 -36وتنص الفقرة  5من املادة  6على أن توفِّر اجله ُة املرسل ُة جلميع
األطراف األخرى َّ
واملوجهة
كل املراسالت الصادرة عن سلطة التعيني
َّ
إليها .ويتسق هذا احلكم مع الفقرة  4من املادة  17من القواعد.
(د) حكم عام بشأن تعيني َّ
احملكمني (املادة  ،6الفقرتان  6و)7
 -37تنص الفقرة  6من املادة  6على أنه عندما يُطلب إىل سلطة التعيني
أن تعيِّن َّ
ُ
الطرف الذي
حمكمًا مبقتضى املادة  8أو  9أو  10أو  14يُرسل
وأي رد على
يقدم
ِّ
الطلب إىل سلطة التعيني نسخًا من اإلشعار بالتحكيم َّ
َ
ذلك اإلشعار ،إن ُوجد.
 -38وتنص الفقرة  7من املادة  6على وجوب أن تراعي سلطة التعيني
ني َّ
حمكم مستقل وحمايد .ومن أجل
رجح أن تكفل تعي َ
االعتبارات اليت يُ َّ
أن من
هذا الغرض تنص الفقرة  7على أن تضع سلطة التعيني يف اعتبارها َّ
( ،A/CN.9/WG.II/WP.157 ((3الفقرة .22
( ،A/CN.9/619 ((3الفقرة .76
( ،A/CN.9/665 ((3الفقرة .54
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املستصوب تعيني َّ
حمكم ذي جنسية مغايرة جلنسيات األطراف (انظر أيضًا
الفقرة  44أدناه).
 -2تعيني َّ
احملكمني
(أ)

تعيني َّ
حمكم وحيد (املادة  ،7الفقرة 2؛ واملادة )8

متنوعة بشأن تعيني
 -39تطرح قواعد األونسيترال للتحكيم إمكانيات ّ
َّ
املحكمني من جانب سلطة التعيني .فبمقتضى الفقرة  1من املادة  8جيوز
أن يُطلب إىل سلطة التعيني أن تعيِّن َّ
حمكمًا وحيدًا وفقًا لإلجراءات واملعايري
املذكورة يف الفقرة  2من املادة  .8وتعيِّن سلطة التعيني َّ
املحكم الوحيد بأسرع
تتدخل إالّ بنا ًء على طلب أحد األطراف .وجيوز
ما ميكن ،وال جيوز هلا أن َّ
لسلطة التعيني أن تستخدم طريق َة القائمة املح ّددة يف الفقرة  2من املادة .8
وجتدر اإلشارة إىل َّأن سلطة التعيني تتمتع ،مبقتضى الفقرة  2من املادة ،8
َ
ظروف القضية.
تقرر َّأن اتّباع طريقة القائمة ال يناسب
بصالحية تقديرية يف أن ِّ

 -40وتنص املادة  ،7كقاعدة مكملة عند تناوهلا عد َد َّ
املحكمني ،على أنه
املحكمني لزم تعيني ثالثة َّ
إذا مل تتفق األطراف على عدد َّ
أن
حمكمني .إالّ َّ
تتضمن آلية تصحيحية حبيث إذا اقترح أحد األطراف
الفقرة  2من املادة ّ 7
تعيني َّ
أي طرف آخر على هذا االقتراح ومل يعيِّن
يرد
حمكم وحيد ومل
ُّ
الطرف املعين (سواء أكان طرفًا واحدا أم أكثر) َّ
حمكمًا ثانيًا جاز لسلطة
التعيني ،بنا ًء على طلب أحد األطراف ،أن تعيِّن َّ
حمكمًا وحيدًا إذا رأت
ُ
أن هذا هو األنسب .وقد أدرج هذا احلكم يف
يف ضوء ظروف القضية َّ
املدعي
اقتراح
من
بالرغم
فيها،
بد
ال
يكون
حاالت
القواعد من أجل جتنُّب
َّ
ني َّ
حمكم وحيد ،من تشكيل هيئة حتكيم تتألف من
يف إشعاره بالتحكيم تعي َ
املدعى عليه على ذلك االقتراح .وتوفّر هذه
ثالثة أعضاء بسبب عدم رد َّ
املدعى عليه يف العملية ومل تكن
الفقرة آلية تصحيحية مفيدة إذا مل يشارك َّ
تسوغ تعيني هيئة حتكيم تتألف من ثالثة أعضاء.
القضية موضع التحكيم ِّ
ألن على سلطة التعيني يف
وال يُفترض يف هذه اآللية أن تسبب أي تأخري َّ
تتدخل يف عملية التعيني .وينبغي أن تتوافر لسلطة التعيني
مجيع األحوال أن َّ
أي
مجيع املعلومات ذات الصلة أو أن تطلب مبقتضى الفقرة  5من املادة َّ 6
()34
معلومات ضرورية لكي تتخذ قرارها بشأن عدد َّ
وتتضمن
املحكمني.
ّ
تلك املعلومات ،وفقًا للفقرة  6من املادة  ،6نُسخًا من اإلشعار بالتحكيم
وأي ر ّد على ذلك اإلشعار.
َّ
( ((3املرجع نفسه ،الفقرتان  62و.63
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 -41إذا طُلب إىل سلطة التعيني ،مبقتضى الفقرة  2من املادة  ،7أن
حتدد ما إذا كان تعيني َّ
حمكم وحيد أنسب يف ظروف القضية املعنية لَ َز َم أن
ُ
املقدار املتنازع عليه وتَ َع ُّق َد القضية (مبا يف
الظروف الواجب مراعاهتا
تتضمن
َ
ّ
()35
ذلك عدد األطراف الداخلة فيها) وكذلك طبيعة املعاملة وطبيعة النزاع.
املدعى عليه يف عملية تشكيل
 -42ويف بعض احلاالت قد ال يشارك َّ
هيئة التحكيم حبيث تقتصر املعلومات املعروضة أمام سلطة التعيني على
املدعي وحده .وهنا ميكن لسلطة التحكيم أن جتري
املعلومات الواردة من َّ
تقييمها استنادًا إىل تلك املعلومات وحدها ،واضع ًة يف اعتبارها أهنا قد ال
تعبِّر عن كل جوانب اإلجراءات الالحقة.
(ب) تشكيل هيئة حتكيم تتألف من ثالثة أعضاء (املادة )9
 -43جيوز ألحد األطراف ،مبقتضى الفقرة  2من املادة  ،9أن يطلب إىل
سلطة التعيني أن تعيِّن ثاين َّ
املحكمني الثالثة يف حال تشكيل هيئة تتألف
َّ
َّ
من ثالثة َّ
حمكمني .وإذا تعذّر على املحكميْن أن يتفقا على اختيار املحكم
(املحكم الرئيس) أمكن مطالبة سلطة التعيني بتعيني َّ
َّ
املحكم الثالث
الثالث
مبقتضى الفقرة  3من املادة  .9وجيرى هذا التعيني بنفس طريقة تعيني َّ
حمكم
وحيد مبقتضى املادة  .8ووفقًا للفقرة  1من املادة  8ال تتوىل سلطة التعيني
()36
هذا األمر إال بنا ًء على طلب أحد األطراف.

 -44عند مطالبة سلطة التعيني بتعيني َّ
املحكم الرئيس مبوجب الفقرة 3
فإن العوامل الواجب مراعاهتا تتضمن خربة َّ
املحكم واستحسان
من املادة َّ 9
تعيني َّ
حمكم ذي جنسية مغايرة جلنسيات األطراف (انظر الفقرة  38أعاله،
اليت تتحدث عن الفقرة  7من املادة .)6
املدعى عليهم (املادة )10
املدعني أو َّ
تعدد َّ
(ج) ُّ

املدعى
املدعني أو َّ
 -45تنص الفقرة  1من املادة  10على أنه يف حالة تعدد َّ
املدعى عليهم،
املدعني املتع ّددين ،باالشتراك معًا ،وعلى َّ
عليهم كان على َّ
َّ
باالشتراك معًا ،أن يعيِّنوا حمكمًا ما مل يتفقوا على غري ذلك .ويف غياب مثل
هذه التسمية املشتركة وعند تعذّر اتفاق كل األطراف على طريقة لتشكيل
( ((3مث ً
ال يف حال كان أحد األطراف دول ًة ما إذا كانت هناك دعاوى مضادة أو
دعاوى تعويضية يف الوقت احلايل (أو رمبا مستقبالً).
( ((3الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة اخلامسة والستون ،امللحق رقم 17
) ،(A/65/17الفقرة .59
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هيئة التحكيم تتوىل سلط ُة التعيني ،بنا ًء على طلب أي طرف مبقتضى الفقرة
وتكليف أحد َّ
َ
املحكمني بأن يكون
تشكيل هيئة التحكيم
 3من املادة ،10
َ
()37
هو َّ
املحكم الرئيس .ومن أمثلة احلاالت اليت ميكن أن يتعذّر فيها على
أي من اجلانبني إجراء مثل هذا التعيني احلال ُة اليت يكون فيها إما
األطراف يف ٍّ
املدعى عليهم ضخمًا جدًا أو يكون فيها هذا العدد
املدعني أو عدد َّ
عدد َّ
أو ذاك ال يشكل جمموعة واحدة ذات حقوق وواجبات مشتركة (مث ً
ال يف
()38
احلاالت اليت تنطوي على عدد ضخم من أصحاب املصلحة).
 -46وقد صيغت صالحي ُة سلطة التعيني يف تشكيل هيئة التحكيم صياغ ًة
فضفاضة يف الفقرة  3من املادة  10من أجل تغطية كل احلاالت اليت ميكن فيها
عدم التوصل إىل تشكيل هيئة التحكيم مبقتضى هذه القواعد ،وهذه الصالحية
ال تقتصر على احلاالت اليت تتعدد فيها األطراف .كما جتدر اإلشارة إىل َّأن
سلطة التعيني تتمتع بصالحية تقديرية يف إلغاء أي تعيني سبق إجراؤه وتعيني أو
حمكم من َّ
إعادة تعيني كل َّ
املحكمني )39(.فاملبدأ الوارد يف الفقرة  ،3والقائل
بأن تتوىل سلطة التعيني تعيني كل أعضاء هيئة التحكيم عندما يتعذّر على
األطراف املنتمية إىل نفس اجلانب من جانيب عملية حتكيم متعدد األطراف أن
تتفق معًا على َّ
حمكم ،أُدرج يف القواعد باعتباره مبدأً هامًا ،خاصة يف األوضاع
اليت تشبه األوضاع اليت أفضت إىل القضية املرفوعة بني شركة داتكو ()Dutco
من جهة وشركيت سيمنز ( )Siemensويب-كاي-إم-آي ( )BKMIمن جهة
أخرى )40(.وكان القرار الذي صدر يف تلك القضية قد استند إىل شرط معاملة
األطراف معامل ًة متساوية ،وهو الشرط الذي عاجلته الفقرة  3بإسنادها صالحية
التعيني إىل سلطة التعيني )41(.وتبيِّن األعمال التحضريية لقواعد األونسيترال
انصب على احلفاظ على هنج مرن ،مينح صالحيات تقديرية
للتحكيم َّأن التركيز َّ
لسلطة التعيني يف الفقرة  3من املادة  10بغية مراعاة التنوع الكبري يف احلاالت
()42
اليت تنشأ عمليًا.

( ،A/CN.9/614 ((3الفقرتان  62و ،63و ،A/CN.9/619الفقرة .86
( ،A/CN.9/614 ((3الفقرة .63
( ،A/CN.9/619 ((3الفقرتان  88و.90
( ((4شركة  BKMIو Siemensضد  ،Dutcoحمكمة النقض الفرنسية 7 ،كانون
الثاين/يناير ( 1992انظر  ،Revue de l’Arbitrageرقم  ،)1992( ،3الصفحات 470
إىل .)472
( ((4الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة اخلامسة والستون ،امللحق رقم 17
) ،(A/65/17الفقرة .60
( ،A/CN.9/619 ((4الفقرة .90
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(د)	االعتراضات املقبولة واألسباب األخرى لتبديل أحد َّ
احملكمني
(املادتان  12و)13
 -47جيوز مطالبة سلطة التعيني بتعيني َّ
حمكم بديل مبقتضى الفقرة  3من
املادة  12أو املادة  13أو  14من قواعد األونسيترال للتحكيم (عدم التصرف
أو استحالة التصرف ،واالعتراضات املقبولة واألسباب األخرى لتبديل أحد
َّ
املحكمني؛ انظر الفقرات  49إىل  54أدناه).
موجهة إىل املؤسسات اليت تعمل باعتبارها سلطة تعيني
(ﻫ) ملحوظة َّ
 -48يف كل حالة من احلاالت اليت قد تدعى فيها مؤسسة مبوجب قواعد
األونسيترال للتحكيم إىل تعيني َّ
تقدم تفاصيل معينة
حمكم جيوز للمؤسسة أن ِّ
مثل الكيفية اليت ستختار هبا َّ
املحكم .وبوجه خاص جيوز هلا أن تذكر ما إذا
كانت لديها قائمة َّ
حمكمني تنتقي منها املرشحني املالئمني ،وجيوز هلا تقدمي
معلومات عن تشكيل مثل هذه القائمة .كما جيوز هلا أن تذكر الشخص الذي
سيتوىل التعيني ،أو اجلهة اليت ستتوىل التعيني ،داخل املؤسسة (مث ً
ال رئيس
املؤسسة ،أو جملس إدارهتا ،أو أمينها العام أو جلنة تابعة هلا)؛ فإذا كانت تلك
اجلهة جملسًا أو جلن ًة جاز للمؤسسة أن توضح كيفية تشكيل تلك اجلهة و/أو
كيفية انتخاب أعضائها.
 -3البت يف االعتراضات على َّ
احملكمني
(أ)

املادتان  12و13

 -49تقضي املادة  12من قواعد األونسيترال للتحكيم بأنه جيوز االعتراض
على أي َّ
حمكم إذا ُوجدت ظروف تثري شكوكًا هلا ما يربرها بشأن حياده
أو استقالليته .وإذا طُعن يف هذا االعتراض (أي إذا مل يوافق الطرف اآلخر
يتنح َّ
املعترض عليه يف غضون  15يومًا
على االعتراض أو إذا مل َّ
املحكم َ
من تاريخ اإلشعار باالعتراض) جاز للطرف املعترِض أن يلتمس من سلطة
البت يف االعتراض مبقتضى الفقرة  4من املادة  .13وإذا أيّدت
التعيني َّ
االعتراض جازت مطالبتُها أيضًا بتعيني َّ
املحكم البديل.
سلطة التعيني
َ
موجهة إىل املؤسسات اليت تعمل باعتبارها سلطة تعيني
(ب) ملحوظة َّ
 -50جيوز للمؤسسة أن توضح تفاصيل كيفية بتّها يف االعتراض وفقًا لقواعد
األونسيترال للتحكيم .ويف هذا الصددّ ،
أي مدونة
لعل املؤسسة تود أن تذكر َّ
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أي مبادئ مكتوبة أخرى تعتزم تطبيقها بغية ّ
التأكد
مبادئ أخالقية خاصة هبا أو َّ
من استقاللية َّ
املحكمني وحيادهم.
 -4تبديل أحد َّ
احملكمني (املادة )14
 -51تقضي الفقرة  1من املادة  14من قواعد األونسيترال للتحكيم بأنَّه إذا
املحكمني أثناء سري إجراءات التحكيم ُعيِّن أو اختري َّ
لزم تبديل أحد َّ
حمكم بدي ٌل
مبقتضى اإلجراء املنصوص عليه يف املواد من  8إىل  11من القواعد والساري على
تعيني أو اختيار َّ
املحكم اجلاري تبديله .ويسري هذا اإلجراء حىت إذا مل يقم أحد
األطراف ،أثناء عملية تعيني َّ
املحكم املراد تبديله ،مبمارسة حقه يف التعيني أو يف
املشاركة يف التعيني.
 -52وخيضع هذا اإلجراء الستثناء مبوجب الفقرة  2من املادة  14من
تقرر ،بنا ًء على طلب
القواعد ،إذ متنح هذه الفقرة سلط َة التعيني صالحي َة أن ِّ
أحد األطراف ،ما إذا كان هناك مربِّر يسوغ حرما َن أحد األطراف من حقه
يف تعيني َّ
أن هناك مربرًا لذلك جاز
قررت سلطة التعيني َّ
حمكم بديل .فإذا َّ
َّ
واملحكمني اآلخرين إلبداء آرائهم،
هلا ،بعد إفساح الفرصة أمام األطراف
(أ) أن تعيِّن َّ
املحكم البديل ،أو (ب) بعد اختتام جلسات االستماع ،أن
َّ
أي قرار
تأذن
للمحكمني اآلخرين بأن يواصلوا عملية التحكيم ويصدروا َّ
أو ُحكم.
 -53وجتدر اإلشارة إىل أنَّه ال جيوز لسلطة التعيني أن حترم طرفًا من حقه
يف تعيني َّ
حمكم بديل إال يف ظروف استثنائية .ومن أجل هذا الغرض اختريت
عبارة "نظرًا للطابع االستثنائي لظروف القضية" ،الواردة يف الفقرة  2من
املادة  ،14حىت يتسىن لسلطة التعيني أن تراعي مجيع الظروف أو األحداث
اليت قد تكون قد طرأت أثناء اإلجراءات .وتبيِّن األعمال التحضريية لقواعد
األونسيترال للتحكيم َّأن حرمان أحد األطراف من حقه يف تعيني َّ
حمكم هو
قرار خطري ينبغي أن يستند إىل سلوك خاطئ من الطرف أثناء عملية التحكيم،
وأن جيري بنا ًء على حتقيق بشأن وقائع بعينها وأال خيضع ملعايري موضوعة .بل
تقرر ،بنا ًء على صالحيتها التقديرية ،ما إذا كان حيق
ينبغي لسلطة التعيني أن َّ
()43
للطرف تعيني َّ
حمكم آخر.
تقرر ما إذا كانت ستسمح هليئة
 -54وجيب على سلطة التعيني ،عندما ِّ
حتكيم جمتزأة بأن تواصل عملية التحكيم مبقتضى الفقرة (2ب) من املادة
ألن مرحلة
 ،14أن تأخذ يف حسباهنا املرحلة اليت بلغتها اإلجراءات .ونظرا َّ
( ،A/CN.9/688 ((4الفقرة  78و ،A/CN.9/614الفقرة .71
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جلسات االستماع قد تكون اختُتمت لعله يكون من األنسب ،توخيا
للكفاءة ،السماح هليئة التحكيم املجتزأة بأن تصدر أي قرار أو حكم هنائي
بدالً من أن تواصل عملية تعيني َّ
ُ
العوامل األخرى
حمكم بديل .وتتضمن
الواجب أخذها يف احلسبان قدر اإلمكان عمليًا عند تقرير مدى السماح
هليئة حتكيم جمتزأة بأن تواصل عملها القوانني ذات الصلة (أي ما إذا كانت
والسوابق القانونية ذات الصلة
القوانني تسمح مبثل هذا اإلجراء أو يقيِّده)
َ
هبيئات التحكيم املجتزأة.
 -5املساعدة على حتديد أتعاب َّ
احملكمني
(أ)

املادتان  40و41

 -55تقضي الفقرتان  1و 2من املادة  40من قواعد األونسيترال للتحكيم
بوجوب أن حتدد هيئة التحكيم تكاليف التحكيم .وتقضي الفقرة  1من املادة
 41بوجوب تقدير أتعاب َّ
املحكمني ونفقاهتم تقديرًا معقوالً وعلى حنو يُراعى
فيه حجم املبلغ املتنازع عليه ومدى تعقُّد موضوع النزاع والوقت الذي أنفقه
َّ
املحكمون وما حييط بالقضية من ظروف أخرى ذات صلة .وجيوز أن حتصل
هيئة التحكيم على مساعدة من سلطة التعيني يف أداء هذه املهمة؛ وإذا كانت
سلطة التعيني تطبق ،أو أعلنت أهنا ستطبق ،جدوالً أو طريق ًة معينة لتحديد
أتعاب َّ
املحكمني يف القضايا الدولية أخذت هيئة التحكيم ،لدى حتديد أتعاهبا،
َ
اجلدول أو تلك الطريقة بعني االعتبار مىت رأت ذلك مناسبًا يف ظروف
ذلك
القضية (الفقرة  2من املادة .)41
موجهة إىل املؤسسات اليت تعمل باعتبارها
(ب)	ملحوظة َّ
سلطة تعيني
 -56جيوز للمؤسسة اليت تود أن تعمل باعتبارها سلطة تعيني أن تذكر ،يف
أي تفاصيل ذات صلة فيما خيص حتديد األتعاب .وجيوز هلا
إجراءاهتا اإلداريةَّ ،
بوجه خاص أن تذكر ما إذا كانت وضعت جدوالً أو طريقة معينة لتحديد
أتعاب َّ
املحكمني يف القضايا الدولية على النحو الوارد يف الفقرة  2من املادة 41
(انظر أيضًا الفقرة  17أعاله).
 -6آلية املراجعة (املادة )41
 -57تتناول املادة  41من قواعد األونسيترال للتحكيم أتعاب َّ
املحكمني
ونفقاهتم ،وتتحدث عن آلية مراجعة لألتعاب من جانب جهة حمايدة هي
24

سلطة التعيني .وبغض النظر عن أنه قد تكون ألي مؤسسة قواعدها اخلاصة
باألتعاب يوصى بأن تتَّبِع املؤسسة اليت تعمل باعتبارها سلطة تعيني القواع َد
املبيَّنة يف املادة .41
 -58وتتألف آلية املراجعة من مرحلتني .يف املرحلة األوىل تُلزم الفقرة 3
من املادة  41هيئ َة التحكيم بأن تسارع ،بعد تشكيلها ،إىل إبالغ األطراف
أي طرف
بالكيفية اليت تقترحها لتحديد أتعاهبا ونفقاهتا .بعدها يُم َهل ُّ
مد ًة قدرها  15يومًا ليطلب يف غضوهنا إىل سلطة التعيني مراجعة ذلك
أن اقتراح هيئة التحكيم يتضارب مع
االقتراح .وإذا وجدت سلطة التعيني َّ
مقتضيات املعقولية املنصوص عليها يف الفقرة  1من املادة  41أَدخلت يف
أي تعديالت الزمة عليه ،وتكون تلك التعديالت ملزم ًة
غضون  45يومًا َّ
هليئة التحكيم .أما يف املرحلة الثانية فتنص الفقرة  4من املادة  41على أنه
حيق ألي طرف ،بعد إبالغه بتحديد أتعاب َّ
املحكمني ونفقاهتم ،أن يطلب
إىل سلطة التعيني مراجعة بيان األتعاب .فإذا مل يكن قد اتُّفق على سلطة
التعيني أو مل تكن قد ُعيِّنت ،أو إذا مل تتصرف سلطة التعيني يف غضون
ني العام ملحكمة
املهلة َّ
املحددة يف القواعد ،تَ َوىل إجرا َء هذه املراجعة األم ُ
التحكيم الدائمة .ويف غضون  45يومًا من تاريخ تسلم هذا البيان تُدخل
أي تعديالت على بيان أتعاب هيئة التحكيم تراها ضروري ًة
سلط ُة املراجعة َّ
من أجل استيفاء املعايري الواردة يف الفقرة  1من املادة  41إذا كان بيان
(وأي تعديل
هيئة التحكيم يتضارب مع اقتراح اهليئة ذاهتا مبقتضى الفقرة ِّ 3
عليه) ،أو إذا رأت سلطة املراجعة ،خبالف ذلك ،أن األتعاب والنفقات
املذكورة يف البيان مفرطة على حنو واضح.
أن عملية
 -59وتبيِّن األعمال التحضريية لقواعد األونسيترال للتحكيم َّ
حتديد أتعاب َّ
املحكمني ونفقاهتم تعترب حامسة بالنسبة لشرعية ونزاهة عملية
()44
التحكيم ذاهتا.
 -60لقد اختريت املعايري واآللية املذكورة يف الفقرات من  1إىل  4من
املادة  41على حنو يوفر إرشادات كافية لسلطة التعيني ويكفل جتنب إنفاق
وقت طويل يف االستغراق يف متحيص حتديد األتعاب )45(.وتتضمن الفقرة
( 4ج) من املادة  ،41باإلحالة املرجعية إىل الفقرة  1من تلك املادة ،إشارة
إىل مفهوم توخي املعقولية يف حتديد أتعاب َّ
املحكمني ،وهو عنصر جيب
على سلطة التعيني أن تأخذه بعني االعتبار إذا كان األمر يقتضي تعديل
أن عملية املراجعة ينبغي أال تكون
األتعاب والنفقات .ومن أجل إيضاح َّ
( ،A/CN.9/646 ((4الفقرة .20
( ،A/CN.9/688 ((4الفقرة .23
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مفرطة يف التدخل أُدرجت يف الفقرة ( 4ج) من املادة  41عبار ُة "مفرطة
()46
بشكل واضح".
 -7تعليقات استشارية بشأن الودائع
 -61تقضي الفقرة  3من املادة  43من قواعد األونسيترال للتحكيم
بأنه ال جيوز هليئة التحكيم أن حتدد مبالغ الودائع أو الودائع التكميلية إال
بعد التشاور مع سلطة التعيني اليت جيوز هلا أن تُبدي هليئة التحكيم ما تراه
مناسبًا من تعليقات بشأن مقدار تلك الودائع والودائع التكميلية إذا طلب
أحد األطراف ذلك ووافقت سلطة التعيني على القيام بتلك الوظيفة .ولعل
املؤسسة تود أن تبدي ،يف إجراءاهتا اإلدارية ،استعدا َدها ألداء تلك الوظيفة.
أن
وقد تكون الودائع التكميلية الزمة إذا اتضح ،أثناء سري اإلجراءاتَّ ،
قررت مث ً
ال هيئة التحكيم تعيني
التكاليف ستكون أعلى من املتوقع ،إذا َّ
خبري عم ً
ال بقواعد التحكيم .وقد دأبت سلطات التعيني أيضًا يف املمارسة
وإن
العملية على إبداء تعليقات وإسداء مشورة بشأن املدفوعات املؤقتةْ ،
خلت القواعد من أية إشارة صرحية إىل ذلك.
أن هذا النوع من املشورة ميثل ،يف إطار القواعد،
 -62وجتدر اإلشارة إىل َّ
املهمة الوحيدة املتعلقة بالودائع اليت جيوز مطالبة سلطة التعيني بأدائها .وهذا
معناه أنه إذا عرضت املؤسسة أداء أي وظائف أخرى (مثل االحتفاظ بودائع،
أن ذلك يشكل خدمات إدارية
أو تقدمي تقارير عنها) وجبت اإلشارة إىل َّ
إضافية غري مدرجة ضمن وظائف سلطة التعيني (انظر الفقرة  30أعاله).

( ((4الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة اخلامسة والستون ،امللحق رقم 17
( ،)A/65/17الفقرة .172
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مالحظة :باإلضافة إىل املعلومات واالقتراحات الواردة هنا ميكن احلصول
على مساعدة من أمانة األونسيترال بإرسال طلب إىل شعبة القانون التجاري
الدويل يف مكتب الشؤون القانونية:
International Trade Law Division
Office of Legal Affairs
United Nations
Vienna International Centre
P.O. Box 500
1400 Vienna
Austria

الربيد اإللكتروين:

uncitral@uncitral.org

فبوسع األمانة مث ً
ال أن تساعد ،إذا طُلب إليها ذلك ،على صياغة قواعد
تقدم اقتراحات يف هذا الصدد.
أن
أو
إدارية
مؤسسية أو أحكام
ِّ
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