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متهيد
اعتمدت لجن ُة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل (األونسيرتال) الصيغ َة
األوىل للملحوظات عن تنظيم إجراءات التحكيم يف دورتها التاسعة
()1
والعرشين ،يف عام .1996
وانتهت األونسيرتال من وضع صيغة ثانية للملحوظات يف دورتها التاسعة
()2
واألربعني ،يف عام .2016
وقد شارك يف املداوالت بشأن هذه الصيغة الثانية ،إىل جانب ممثِّيل الدول
األعضاء الستني يف األونسيرتال ،ممثِّلو العديد من الدول واملنظامت الدولية
األخرى .واستشارت األمانةُ ،وهي ت ُ ِع ُّد الصيغ َة الثانية للملحوظات ،خربا َء
من مختلف ال ُّنظُم القانونية وهيئات التحكيم الوطنية والدولية وكذلك
الرابطات املهنية الدولية.

((( حولية األونسيرتال ،املجلَّد السابع والعرشون ،1996 :الجزء الثالث،
املرفق الثاين.
((( ترد األعامل التحضريية للصيغة الثانية من امللحوظات يف الوثائق التالية:
تقريري لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل عن أعامل دورتها الثامنة واألربعني
ْ
(الوثائق الرسمية للجمعية العامة ،الدورة السبعون ،امللحق رقم ،)A/70/17( 17
الفقرات  ،)133-14ودورتها التاسعة واألربعني (الوثائق الرسمية للجمعية العامة،
الدورة الحادية والسبعون ،امللحق رقم  ،)A/71/17( 17الفقرات )158-132؛ ومذكِّرتني
من األمانة نظرت فيهام اللجنة( A/CN.9/844 :يف دورتها الثامنة واألربعني)،
و( A/CN.9/879يف دورتها التاسعة واألربعني)؛ وتقارير فريق األونسيرتال العامل
الثاين (املعني بتسوية املنازعات) عن أعامل دورته الحادية والستني (،)A/CN.9/826
ودورته الثانية والستني ( ،)A/CN.9/832ودورته الرابعة والستني ()A/CN.9/867؛
ومذكِّرات من األمانة نظر فيها الفريق العاملA/CN.9/WG.II/WP.183 :
و( A/CN.9/WG.II/WP.184يف دورته الحادية والستني)؛ وA/CN.9/WG.II/
 WP.186و( A/CN.9/WG.II/WP.188يف دورته الثانية والستني) ،وA/CN.9/
( WG.II/WP.194يف دورته الرابعة والستني).
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املقرر الذي اعتمدت به جلنة األمم املتحدة
َّ
للقانون التجاري الدويل ملحوظات األونسيترال
()3
عن تنظيم إجراءات التحكيم لعام 2016
إ َّن لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،
إذ تستذكر قرا َر الجمعية العامة ( 2205د ،)21-املؤ َّرخ  17كانون
األول/ديسمرب  ،1966الذي أُنشئت مبقتضاه لجنة األمم املتحدة للقانون
تتول تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيني للقانون
التجاري الدويل ليك َّ
التجاري الدويل ،عىل أن تراعي يف هذا الشأن مصالح جميع الشعوب ،وخاصة
شعوب البلدان النامية ،يف تطوير التجارة الدولية عىل نطاق واسع،
وإذ تعاود تأكي َد فائدة التحكيم وازدياد استخدامه كوسيلة لتسوية
املنازعات،
وإذ تسلِّم بالحاجة إىل تنقيح ملحوظات األونسيرتال عن تنظيم
إجراءات التحكيم )4(،التي اعتُمدت بداية يف عام  ،1996لجعلها متوافقة مع
مامرسات التحكيم الراهنة،
وإذ تشري إىل أ َّن الغرض من ملحوظات األونسيرتال عن تنظيم
إجراءات التحكيم هو رسد قامئة باملسائل ذات الصلة بتنظيم إجراءات
التحكيم ووصف تلك املسائل بإيجاز ،وأ َّن املقصود من تلك امللحوظات،
التي أُع َّدت بحيث تركِّز عىل التحكيم الدويل ،هو أن ت ُستخدم عىل نحو عام
عم إذا كان التحكيم يُدار من ِقبل مؤسسة تحكيم،
وشامل ،برصف النظر َّ
وإذ تشري أيضاً إىل أ َّن ملحوظات األونسيرتال عن تنظيم إجراءات
ألي مامرسة بصفتها مامرسة فضىل ،نظرا ً
التحكيم ال تهدف إىل الرتويج ِّ
لكل منها
لتباين األساليب واملامرسات اإلجرائية املتَّبعة يف التحكيم وأل َّن ٍّ
مزاياه الخاصة،
وإذ تشري كذلك إىل أ َّن تنقيح ملحوظات األونسيرتال عن تنظيم
إجراءات التحكيم قد استفاد كثريا ً من املشاورات مع الحكومات ومع
((( الوثائق الرسمية للجمعية العامة ،الدورة الحادية والسبعون ،امللحق رقم 17
( ،)A/71/17الفقرة .158
((( حولية األونسيرتال ،املجلَّد السابع والعرشون ،1996 :الجزء الثالث،
املرفق الثاين.
vii

املنظامت الدولية الحكومية وغري الحكومية الناشطة يف ميدان التحكيم،
مبا فيها مؤسسات التحكيم ،وكذلك مع خرباء منفردين،
 -1تعتمد ملحوظات األونسيرتال عن تنظيم إجراءات التحكيم
نص تلك امللحوظات وتضعها يف صيغتها
لعام  ،2016وتأذن لألمانة بأن تنقِّح َّ
النهائية بنا ًء عىل مداوالت اللجنة بشأنها يف دورتها التاسعة واألربعني؛
 -2تويص باستخدام هذه امللحوظات ،مبا يف ذلك من ِقبل
األطراف يف التحكيم وهيئات التحكيم ومؤسسات التحكيم ،وكذلك لألغراض
األكادميية والتدريبية املتعلقة بتسوية املنازعات التجارية الدولية؛
 -3تطلب إىل األمني العام أن ينرش ملحوظات األونسيرتال
عن تنظيم إجراءات التحكيم لعام  ،2016مبا يف ذلك إلكرتونيًّا ،بلغات
األمم املتحدة الرسمية الست ،وأن يبذل قصارى جهده ليك تصبح امللحوظات
معروفة ومتاحة للجميع.

viii

مقد مة
ِّ

الغرض من امللحوظات
 -١الغرض من امللحوظات هو رسد قامئة باملسائل ذات الصلة بتنظيم
إجراءات التحكيم ووصف تلك املسائل بإيجاز .والقصد من هذه امللحوظات،
التي جرى الرتكيز يف إعدادها عىل دعاوى التحكيم الدويل ،هو أن ت ُطبَّق
يتول التحكي َم مؤسس ٌة
عم إذا كان الذي َّ
تطبيقاً عا ًّما وعامليًّا برصف النظر َّ
تحكيمية أم مل يكن.
 -٢ونظرا ً لوجود تباين فعيل بني األساليب واملامرسات اإلجرائية ،وأل َّن
ألي مامرسة
ٍّ
لكل منها ميزاتها الخاصة فإ َّن امللحوظات ال تسعى إىل الرتويج ِّ
باعتبارها أفضل املامرسات يف هذا امليدان.

طابع امللحوظات غري اإللزامي
أي اشرتاط قانوين ملزِم لألطراف أو لهيئة
 -٣ال تفرض امللحوظات َّ
التحكيم .ويجوز لألطراف ولهيئة التحكيم استخدام امللحوظات أو اإلحالة
املرجعية إليها وفقاً لتقديرها ويف حدود ما تراه مالمئاً ،وهي غري مل َزمة
معي منها وال بإبداء أسباب لعدم أخذها به.
باألخذ ِّ
بأي عنرص َّ
 -٤ال يصلح استخدام هذه امللحوظات كقواعد تحكيمٍ  ،إذ إنها ال ت ُلزِم
رصف بطريقة معيَّنة .وقد تشمل قواعد
األطراف أو هيئة التحكيم بالت ُّ
التحكيم املنطبقة مسائل مختلفة تناقشها هذه امللحوظات .واستخدام هذه
َ
امللحوظات ال يعني ضمناً
أي تعديل عىل قواعد التحكيم هذه.
إدخال ِّ
 -٥امللحوظات ليست حرصيةً ،ولكنها تشمل مجموع ًة واسع ًة من
الحاالت التي ميكن أن تنشأ يف دعاوى التحكيم؛ علامً بأ َّن كثريا ً من دعاوى
التحكيم ال ينشأ فيها إلَّ عدد محدود فقط من املسائل التي تتناولها هذه
امللحوظات ،أو ال يلزم فيها النظر إلَّ يف عدد محدود من تلك املسائل.
املسائل التي
َ
فالظروف املع َّينة املحيطة بدعوى التحكيم هي التي ستح ِّدد
من املفيد النظر فيها ومرحل َة إجراءات التحكيم التي ينبغي أن يجري فيها
أي مسألة
النظ ُر يف املسائل املعنية .لذلك فإ َّن من املستصوب عدم إثارة ِّ
َّإل إذا ات َّضح أ َّن من املر َّجح أنه سيلزم تناولها.

خصائص التحكيم
 -٦التحكيم هو عملية مرنة ترمي إىل تسوية املنازعات؛ ولألطراف ح ِّرية
االتفاق عىل األسلوب الذي تتبعه هيئ ُة التحكيم يف تسيري إجراءات التحكيم،
وذلك رهناً باألحكام اإللزامية املنصوص عليها يف قانون التحكيم املنطبق.
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وتتَّسم االستقاللية الذاتية لألطراف يف تحديد اإلجراءات بأهمي ٍة خاصة يف
دعاوى التحكيم الدويل .فهي تسمح لألطراف بأن تختار اإلجراءات وتك ِّيفها
أي مامرسات
وفقاً لرغباتها واحتياجاتها الخاصة من دون أن تعوقها عن ذلك ُّ
وتقاليد قانونية قد تكون متعارضة.
 -٧عاد ًة ما متارس األطر ُاف استقالليتها الذاتية باالتفاق عىل مجموعة
من قواعد التحكيم لتنظيم إجراءات التحكيم .ومن فوائد اختيار مجموعة من
قواعد التحكيم زياد ُة القدرة عىل التنبُّؤ باإلجراءات ،ومتكني األطراف وهيئة
التحكيم من توفري الوقت والتكاليف بفضل استخدام مجموعة راسخة من
قواعد التحكيم ،التي قد تكون مألوفة لدى األطراف ،والتي صاغها بعناية
وفستها عىل نطاق واسع هيئاتُ
مامرسون مح َّنكون ،والتي كثريا ً ما طبَّقتها َّ
تحكيم ومحاكم ،وعلَّق عليها مامرسون وأكادمييون .وباإلضافة إىل ذلك،
تكون ملجموعة قواعد التحكيم امل ُختارة (حسبام تع ِّدلها األطراف بالقدر
املسموح به) الغلب ُة عاد ًة عىل األحكام غري اإللزامية من قانون التحكيم
َ
أهداف األطراف بصورة أفضل من األحكام
املنطبق ،وميكن أن تحقِّق
االحتياطية الواردة يف قانون التحكيم املنطبق .أ َّما إذا مل تتَّفق األطراف مسبقاً
عىل اختيار مجموعة من قواعد التحكيم ،فيجوز لها أن تتَّفق عىل اختيارها
بعد بدء التحكيم (انظر الفقرة  10أدناه).
 -٨ما مل تتَّفق األطراف عىل األسلوب اإلجرايئ الذي ينبغي أن تتَّبعه
هيئ ُة التحكيم يف عملها أو عىل مجموعة قواعد التحكيم لتنظيم إجراءات
التحكيم ،تكون لهيئة التحكيم الصالحية التقديرية يف تسيري اإلجراءات
حسبام تراه مناسباً ،وذلك رهناً بقانون التحكيم املنطبق .ومن املعتاد أن متنح
قوان ُني التحكيم هيئ َة التحكيم قدرا ً كبريا ً من الصالحية التقديرية واملرونة
يف تسيري إجراءات التحكيم ،رشيطة مراعاة مقتضيات العدل واإلنصاف
والكفاءة )5(.كام تح ِّدد مجموع ُة قواعد التحكيم التي تختارها األطراف
أبعا َد الصالحية التقديرية لهيئة التحكيم يف تسيري إجراءات التحكيم،
إ َّما بتعزيز تلك الصالحية وإ َّما بتقييدها .وهذه الصالحية التقديرية وتلك
املرونة مفيدتان ألنهام متكِّنان هيئ َة التحكيم من اتخاذ قرارات بشأن تنظيم
إجراءات التحكيم تأخذ يف االعتبار ظروف القضية وتوقُّعات األطراف ،ومتتثل
يف الوقت ذاته ملقتضيات األصول القانونية الصحيحة .وفيام يتعلق بتحديد
طريقة تسيري إجراءات التحكيم يف حال عدم اتفاق األطراف عىل األسلوب
اإلجرايئ أو قواعد التحكيم ،يجوز لهيئة التحكيم أن تسرتشد مبجموعة من
قواعد التحكيم وتستخدمها كمرجع لها يف هذا الشأن.
تنص املادة  19من قانون األونسيرتال النموذجي
((( عىل سبيل املثالُّ ،
للتحكيم التجاري الدويل (مع التعديالت التي اعتمدت يف عام  )2006عىل ما ييل:
“( )1مع مراعاة أحكام هذا القانون ،يكون للطرفني ح ِّرية االتفاق عىل اإلجراءات التي
يتعي عىل هيئة التحكيم اتِّباعها لدى السري يف التحكيم )2( .فإذا مل يكن مث َّة مثل
َّ
هذا االتفاق ،كان لهيئة التحكيم ،مع مراعاة أحكام هذا القانون ،أن تسري يف التحكيم
البت يف مقبولية
بالكيفية التي تراها مناسبة .وتشمل السلط ُة املخ ّولة لهيئة التحكيم َّ
األدلة املقدَّمة وصلتها باملوضوع وجدواها وأهميتها”.
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الشروح
	-1التشاور بشأن تنظيم إجراءات التحكيم؛
واالجتماعات اإلجرائية
(أ) املبدأ العام للتشاور بني األطراف وهيئة التحكيم
 -٩من املعتاد أن ت ُرشك هيئ ُة التحكيم األطر َاف يف عملية اتخاذ القرارات
بشأن تنظيم إجراءات التحكيم ،وأن تلتمس ،حيثام أمكن ،اتفاقها عليها.
متأصلة يف الطابع التوافقي للتحكيم ،ويُضطلع بها عاد ًة
وهذه املشاورات ِّ
بخصوص معظم القرارات التنظيمية التي تتناولها امللحوظات .ولك ْن حرصاً
عىل اإليجاز ،قد ال تتكرر بالرضورة اإلشارة إىل الحاجة إىل هذه املشاورات يف
كل مرة يُتوقَّع فيها حدوث مشاورات.
 -10وكذلك من املعتاد أن تتشاور األطراف مع هيئة التحكيم متى ات َّفقت
أي مسألة قد تؤث ِّر يف تنظيم إجراءات التحكيم .وعندما يكون
فيام بينها عىل ِّ
التفاق األطراف تأثري يف خطط املحكَّمني ،من املعتاد أيضاً أن تلتمس األطراف
موافقة هيئة التحكيم عىل ذلك .وإذا اتَّفقت األطراف ،بعد تشكيل هيئة
التحكيم ،عىل أن تدير مؤسس ٌة تحكيمية دعوى التحكيم ،فإنها تعمد عاد ًة إىل
كل من هيئة التحكيم وتلك املؤسسة عىل ذلك.
الحصول عىل موافقة ٍّ

(ب) االجتماعات اإلجرائية

’ ’1االجتماع اإلجرائي األول
 -11من املستصوب أن تق ِّدم هيئة التحكيم إىل األطراف يف الوقت املناسب
ٍ
إرشادات بشأن تنظيم إجراءات التحكيم والطريقة التي تعتزم اتباعها يف
عملها .فقد تكون األطراف معتادة ،خصوصاً يف دعاوى التحكيم الدولية،
عىل أساليب مختلفة يف تسيري إجراءات التحكيم؛ ومن دون تلك اإلرشادات،
قد يتعذَّر عليها التنبُّؤ بجوانب معيَّنة من تلك اإلجراءات ويصعب عليها
االستعداد لها.
 -12يجوز لهيئة التحكيم أن تأخذ بأساليب من أجل التشاور مع األطراف
مستهل إجراءات التحكيم ،يف عقد اجتامع أو مؤمتر إلدارة
ِّ
منها النظر ،يف
القضية تح ِّدد فيه كيفي َة تنظيم إجراءات التحكيم وجدولً زمن ًّيا إجرائ ًّيا.
 -13عاد ًة ما يُتنا َول عدد من املسائل املشمولة بامللحوظات يف االجتامع
اإلجرايئ األول ،مام يريس أساساً لفهم مشرتك لإلجراءات بني األطراف وهيئة
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ٌ
زمني إجرا ٌّيئ ،فقد يُفيد ،عىل سبيل املثال ،يف
التحكيم .وإذا ُوضع
جدول ٌّ
اإلشارة إىل حدود زمنية لتقديم اإلفادات املكتوبة وإفادات الشهود وتقارير
الخرباء واألدلة املستندية ،ليك يتس َّنى لألطراف أن تخطِّط يف وقت مبكر من
إجراءات التحكيم .وقد يتض َّمن الجدول الزمني اإلجرايئ أيضاً مواعيد مبدئية
لجلسات االستامع .ولدى إعداد الجدول الزمني اإلجرايئ ،قد ترغب األطراف
وهيئة التحكيم أيضاً يف أن تنظر فيام إذا كان قانون التحكيم املنطبق
أي مهل زمنية قانونية و/أو إلزامية
أو قواعد التحكيم املنطبقة َّ
ينصان عىل ِّ
بشأن مدة إجراءات التحكيم.

’ ’2االجتماعات اإلجرائية الالحقة
 -١٤تعقد هيئة التحكيم عاد ًة اجتامعات إجرائية إضافية (مبا يف ذلك
اجتامعات يشار إليها أحياناً باسم “املؤمترات التحضريية” أو “املؤمترات
السابقة لجلسات االستامع”) يف مراحل الحقة من إجراءات التحكيم .وهذه
االجتامعات اإلجرائية مهمة ألنها مت ِّهد األرضية لتسيري إجراءات التحكيم،
وتهدف إىل ضامن كفاءتها .ويجوز استخدام االجتامعات اإلجرائية ،عىل
سبيل املثال ،ليك تعيد هيئ ُة التحكيم تقدير ما إذا كانت هناك حاجة إىل
تقديم إفادات أو أدلة أخرى ،وكذلك ملناقشة مسائل تتعلق بتنظيم جلسات
االستامع .وميكن تحديث الجدول الزمني اإلجرايئ وفقاً للتق ُّدم يف سري
إجراءات التحكيم.

’ ’3تعديل القرارات بشأن تنظيم إجراءات التحكيم
 -١٥ميكن لهيئة التحكيم أن ت ُعيد النظر يف القرارات املتعلقة بتنظيم
إجراءات التحكيم وأن ت ُع ِّدلها أثناء املراحل ذات الصلة من إجراءات التحكيم.
َّإل أنه ينبغي لهيئة التحكيم أن تتوخَّى الحذر يف تعديل الرتتيبات اإلجرائية،
وخصوصاً عندما تكون األطراف قد اتَّخذت خطوات معيَّنة اعتامدا ً عىل تلك
الرتتيبات .وقد ال تتمكَّن هيئة التحكيم من تعديل الرتتيبات اإلجرائية إذا
ما كانت نابعة من اتفاق مربم بني األطراف .وإذا ما لزم إدخال تعديل ،فإ َّن
من املعتاد أن تلتمس هيئة التحكيم موافقة األطراف عىل ذلك.

’ ’4تسجيل نتائج االجتماع اإلجرائي
تسجيل نتائج االجتامع اإلجرايئ أشكاالً متع ِّددة وفقاً
ُ
 -16ميكن أن يتَّخذ
ألهميتها ،كأن يأخذ مثالً شكل أمر إجرايئ أو محرض موجز أو خطابات
عادية بني األطراف وهيئة التحكيم .وعاد ًة ما تس ِّجل هيئة التحكيم القواعد
اإلجرائية التي يتق َّرر أنها تنطبق عىل إجراءات التحكيم يف أمر إجرايئ .وميكن
أن ت ُق َّدم نتائج االجتامع اإلجرايئ كتاب ًة أو أن ت ُتىل شفويًّا يف بادئ األمر ث َّم
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ت ُد َّون كتاب ًة يف مرحلة الحقة بعد االجتامع اإلجرايئ .ويجوز لألطراف ولهيئة
تسجيل
ً
التحكيم أن تنظر يف إمكانية إصدار محارض حرفية ،ميكن أن تتيح
دقيقاً لوقائع االجتامع اإلجرايئ (انظر الفقرة  135أدناه).

’ ’5حضور األطراف
أي
 -١٧من املستصوب عاد ًة أن تحرض األطر ُاف بنفسها ،باإلضافة إىل ِّ
ِ
االجتامعات اإلجرائيةَ.
ربا تكون قد ع َّينته ،تلك
ممثِّل َّ
 -١٨إذا مل يشارك أح ُد األطراف يف االجتامع اإلجرايئ أو مل ميثَّل فيه ،فينبغي
لهيئة التحكيم ،رغم ذلك ،أن تحرص عىل أن تتيح لذلك الطرف غري املمثَّل
فرصة املشاركة يف مراحل إجراءات التحكيم األخرى وعرض دعواه .وينبغي
أن يتيح الجدول الزمني اإلجرايئ ،يف حال وضعه ،هذه الفرصة.
 -١9ميكن عقد االجتامعات اإلجرائية إ َّما بحضور جميع املشاركني حضورا ً
فعليًّا وإ َّما عن بُ ْعد باستخدام وسائل التواصل التكنولوجية .ويجوز لهيئة
كل قضية ،أن تنظر فيام إذا كان من املفضَّ ل أن يُعقد االجتامع
التحكيم ،يف ِّ
التفاعل الشخيص ،أو باستخدام
َ
مم قد يُيَ ِّس
بالحضور الفعيل لألشخاص َّ
مم قد يؤدِّي إىل الح ِّد من التكاليف (انظر
وسائل التواصل عن بُ ْعد َّ
الفقرة  122أدناه).

 -٢لغة أو لغات إجراءات التحكيم
(أ) حتديد اللغة

سي بها
 -٢٠يجوز أن تتَّفق األطراف عىل اللغة أو اللغات التي ستُ َّ
إجراءاتُ التحكيم .ويكفل هذا االتفاق أن تكون لدى األطراف القدرة
عىل التواصل باللغة أو اللغات املعت َمدة يف إجراءات التحكيم .ويف حال
عدم وجود مثل هذا االتفاق ،تح ِّدد هيئ ُة التحكيم عاد ًة تلك اللغ َة
أو اللغات .وت ُح َّدد تلك اللغة أو اللغات وفق معايري شائعة تتمثَّل يف
اعتامد اللغة األساسية للعقد (للعقود) أو الصكوك القانونية األخرى
التي نشأت املنازعة يف إطارها ،واللغة التي تستخدمها األطراف عادة
يف مراسالتها .وتختار األطراف وهيئة التحكيم عاد ًة لغة واحدة لتسيري
إجراءات التحكيم بها (انظر الفقرة  24أدناه).

(ب)	احتمال وجود حاجة إىل الترمجة التحريرية
والترمجة الشفوية
 -٢١يجوز لألطراف االعتامد عىل األدلة املستندية واألحكام القضائية
والنصوص القانونية (“املراجع القانونية”) غري املتاحة بلغة إجراءات
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البت فيام إذا كانت ستطلب ترجم َة
التحكيمَّ .
ولعل هيئة التحكيم تودُّ ،عند ِّ
هذه الوثائق كل ًّيا أو جزئ ًّيا ،أن تنظر فيام إذا كان بوسعها وبوسع األطراف
فهم مضمون تلك املستندات دون ترجمة ،وفيام إذا كان يتس َّنى اتخاذ
تدابري تحقِّق النجاعة من حيث التكاليف عوضاً عن تك ُّبد تكاليف ترجمة
املستندات كاملة (كرتجمة الجزء ذي الصلة من تلك املستندات أو إعداد
ترجمة منوذجية واحدة للمستندات املتشابهة أو املو َّحدة يف مضمونها).
 -٢٢قد تكون الرتجمة الشفوية رضورية عندما يكون الشهود أو
الخرباء الذين َيثُلون يف جلسة االستامع غري قادرين عىل اإلدالء بشهادتهم
بلغة إجراءات التحكيم .وقد يحتاج الشهود والخرباء ،رغم إملامهم بلغة
التحكيم ،إىل ترجمة شفوية جزئية بني الحني واآلخر ال إىل ترجمة شفوية
كاملة .وإذا اقتضت الرضور ُة توف َري خدمات ترجمة شفوية ،يُوىص بالنظر
فيام إذا كانت هذه الرتجمة ستكون فورية أو ت َـتَ ُّبعية .ويف حني أ َّن الرتجمة
أوثق ملدى
الفورية تستغرق وقتاً أقل ،فإ َّن الرتجمة التَّتَبُّعية تتيح رصدا ً َ
دقة الرتجمة الشفوية.
 -23جرت العادة عىل أن تتح َّمل األطر ُاف مسؤولي َة توفري خدمات
الرتجمة التحريرية و/أو الرتجمة الشفوية حتى يف دعاوى التحكيم التي
تديرها مؤسسة تحكيمية.

تعدد اللغات
(ج) ُّ
 -٢٤نظرا ً إىل الصعوبات اللوجستية والتكاليف اإلضافية الكبرية التي
كثريا ً ما تنشأ عن تسيري إجراءات التحكيم بأكرث من لغة واحدة ،تختار
األطراف وهيئة التحكيم عاد ًة لغة واحدة لتسيري إجراءات التحكيم،
ما مل تكن هناك ظروف خاصة تقتيض استخدام أكرث من لغة واحدة.
 -٢٥يف حال استخدام لغات متع ِّددة يف إجراءات التحكيم ،قد تحتاج
تبت فيام إذا كانت ستستخدم تلك اللغات
األطراف وهيئة التحكيم إىل أن َّ
أي ترجمة تحريرية أو شفوية ،أو فيام إذا كان
استخداماً تبادل ًّيا من دون ِّ
من الرضوري ترجمة جميع املراسالت واملستندات ترجمة تحريرية؛ وتوفري
ترجمة شفوية لألدلة الشفوية إىل جميع اللغات املستخدمة يف إجراءات
وكحل بديل ،قد تق ِّرر األطراف وهيئة التحكيم تخصيص إحدى
ٍّ
التحكيم.
اللغات باعتبارها اللغة ذات الح ِّجية لغرض إجراءات التحكيم (بحيث ميكن
أي من اللغات املتع ِّددة أثناء اإلجراءات ،عىل أن تصدر األوامر
استخدام ٍّ
أي حال،
اإلجرائية والقرارات التحكيميةً ،
مثل ،باللغة ذات الح ِّجية) .وعىل ِّ
حينام تكون الرتجمة الزمة فقد يلزم أن تنظر األطراف وهيئة التحكيم ،حرصاً
عىل االقتصاد والكفاءة ،يف مدى مقبولية قرص الرتجمة عىل األجزاء ذات
الصلة باملوضوع من املستندات أو عدم ترجمة أنواع مع َّينة من املستندات،
مثل املراجع القانونية (انظر الفقرة  21أعاله).
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(د) تكاليف الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية
 -٢٦عند اتخاذ قرارات بشأن الرتجمة التحريرية والرتجمة الشفوية ،من
تبت هيئة التحكيم فيام إذا كان عىل األطراف أن تس ِّدد جزئ ًّيا
املستصوب أن َّ
أو كليًّا التكاليف املتكبَّدة وقت تكبُّدها .وبرصف النظر ع َّمن يدفع التكاليف
حني تك ُّب ِدها ،فقد يكون عىل هيئة التحكيم أن تق ِّرر الحقاً كيفية توزيعها،
مع غريها من تكاليف التحكيم ،فيام بني األطراف يف نهاية املطاف ،إذا رأت
هيئة التحكيم أ َّن هذه التكاليف ستُدرج يف تكاليف دعوى التحكيم (انظر
الفقرات  39و 49-47أدناه).

 -٣مكان التحكيم
(أ) حتديد مكان التحكيم
 -٢٧يجوز أن تتَّفق األطراف عىل مكان (أو “مقر”) التحكيم .وإذا مل تكن
األطراف قد ات َّفقت عىل مكان التحكيم ،فسيكون عىل هيئة التحكيم
مستهل إجراءات التحكيم.
ِّ
أو املؤسسة التحكيمية عاد ًة أن تح ِّدده يف
وتتض َّمن قواع ُد التحكيم الخاصة ببعض املؤسسات مكا َن تحكي ٍم احتياط ًّيا
يُستخدم يف حال عدم اختيار األطراف مكاناً للتحكيم.

املترتبة
(ب)	العواقب القانونية وغري القانونية ِّ
على مكان التحكيم
 -٢٨عاد ًة ما يح ِّدد مكا ُن التحكيم قانو َن التحكيمِ املنطبق .ولتحديد
مثل االشرتاطات
املكان عىل هذا النحو تأثري قانوين عىل مسائل متنوعة؛ منها ً
املتعلقة بتعيني املحكَّمني والطعن يف املحكَّمني ،وما إذا كان ميكن لطرف
من األطراف أن يلتمس إجرا َء مراجعة قضائية لقرارات التحكيم أو إلغا َءها
واألسباب التي تس ِّوغ له ذلك ،وما هي املحكمة املختصة بشأن إجراءات
التحكيم ،عالوة عىل رشوط االعرتاف بقرارات التحكيم وإنفاذها يف واليات
قضائية أخرى .ومن املستصوب أن تكون األطراف وهيئة التحكيم عىل إملام
بقانون التحكيم والقوانني اإلجرائية األخرى ذات الصلة يف مكان التحكيم،
ومبا يف ذلك عىل وجه الخصوص األحكام اإللزامية.
 -٢٩تؤث ِّر عوامل قانونية وغري قانونية متن ِّوعة يف اختيار مكان التحكيم،
وتتفاوت أهميتها النسبية من قضية إىل أخرى .ومن بني أبرز العوامل
القانونية ما ييل:
(أ)

مدى مالءمة قانون التحكيم املعمول به يف مكان التحكيم؛
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(ب) القوانني واالجتهادات القانونية واملامرسات املعمول بها يف
مكان التحكيم بشأن ’ ’1تدخُّل املحاكم يف سري إجراءات التحكيم؛ و’ ’2نطاق
أي اشرتاط من
املراجعة القضائية لقرارات التحكيم أو أسباب إلغائها؛ و’ِّ ’3
االشرتاطات الخاصة مبؤ ِّهالت املحكَّمني واملستشارين القانونيني؛
(ج) ما إذا كانت الدولة التي يجري فيها التحكيم ،ومن ث َّم التي
سوف يصدر فيها قرار التحكيم ،طرفاً يف اتفاقية االعرتاف بقرارات التحكيم
أي
األجنبية وتنفيذها (نيويورك“( )1958 ،اتفاقية نيويورك”) و/أو يف ِّ
معاهدة أخرى ثنائية أو متع ِّددة األطراف بشأن إنفاذ قرارات التحكيم.
 -٣٠عندما يكون من املتوقَّع أن تُعقد جلساتُ االستامع يف مكان التحكيم،
قد تصبح لعوامل أخرى أهمي ٌة يف اختيار هذا املكان ،ومنها:
(أ)
الوصول إليه؛

مدى مالءمة املوضع لألطراف وللمحكَّمني ،مبا يشمل سبل

(ب) مدى توافر خدمات الدعم وتكلفتها؛
(ج) مكان وجود اليشء موضوع املنازعة وقرب األدلة منه؛
أي قيود خاصة بالتأهيل مفروضة بشأن متثيل املستشارين.
(د)
ُّ

(ج)	إمكانية عقد جلسات استماع واجتماعات يف موضع
خيتلف عن مكان التحكيم
 -٣١مكان التحكيم ليس بالرضورة هو املكان الذي ت ُعقد فيه جلساتُ
االستامع و/أو االجتامعاتُ  ،مع أنهام كثريا ً ما يكونان املكان نفسه .ففي
ظروف مع َّينة ،قد يكون من األرسع أو املالئم بالنسبة لألطراف وهيئة
التحكيم أن ت ُعقد جلساتُ استامع و/أو اجتامعاتٌ يف موضع يختلف عن
مكان التحكيم ،أو بالتداول عن بُعد باستخدام وسائل التواصل التكنولوجية.
وهناك قوانني تحكيم وقواعد تحكيم كثرية تسمح رصاح ًة لهيئة التحكيم بأن
()6
ِ
جلسات االستامع واالجتامعات يف مكان آخر غري مكان التحكيم.
ت َعقد
ومع ذلك ،فقد يلزم أن تنظر األطراف وهيئة التحكيم فيام إذا كان من شأن
عقد جميع جلسات االستامع خارج مكان التحكيم أن يسبِّب صعوبات يف
مرحلة املراجعة القضائية لقرار التحكيم أو إلغائه أو إنفاذه.

مثال ،الفقرة  2من املادة  20من قانون األونسيرتال النموذجي
((( انظرً ،
للتحكيم التجاري الدويل (مع التعديالت املعت َمدة يف عام )2006؛ والفقرة  2من
املادة  18من قواعد األونسيرتال للتحكيم (بصيغتها املنقَّحة يف عام .)2010
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 -٤الدعم اإلداري هليئة التحكيم

(أ) الدعم اإلداري واملؤسسات التحكيمية

 -٣٢قد تحتاج هيئ ُة التحكيم إىل دعم إداري ليك تقوم بوظائفها .وينبغي
أن تنظر هيئة التحكيم واألطراف يف موضوع الجهة التي سوف تكون
مسؤولة عن تدبري هذا الدعم.
تتول مؤسسة تحكيمية إدارة سري القضية ،قد تق ِّدم تلك
 -٣٣عندما َّ
املؤسسة بعض الدعم اإلداري إىل هيئة التحكيم .ويتفاوت مدى توافر هذا
الدعم وطبيعته بقدر كبري تبعاً للمؤسسة التحكيمية .فبعض املؤسسات
التحكيمية يق ِّدم دعامً إداريًّا حتى يف سياق إجراءات دعاوى التحكيم التي
ُسي مبقتىض قواعدها هي ،وبعض املؤسسات التحكيمية أبرم اتفاقات
ال ت َّ
تعاون بغية تبادل املساعدة يف توفري الدعم إلجراءات التحكيم.
 -٣٤إذا مل َّ
تتول مؤسسة تحكيمية الرتتيبات اإلدارية املتعلقة باإلجراءات،
تتول ذلك األطر ُاف أو هيئ ُة التحكيم .وميكن تدبري مرافق جلسات
فعاد ًة ما َّ
متخصصة يف
االستامع ،مبا يف ذلك بعض الخدمات ذات الصلة ،من مراكز
ِّ
عقد جلسات التحكيم قامئة يف بعض املدن ،وتكون مرتبطة أحياناً مبؤسسة
التحكيم .ويف غري ذلك من األحوال ،ميكن تدبري مرافق جلسات االستامع
وما يتصل بها من خدمات من كيانات معيَّنة ،مثل الغرف التجارية
املتخصصة التي توفِّر خدمات دعم مشابهة.
أو الفنادق أو الرشكات
ِّ
وقد يكون من املقبول أيضاً ُ
ترك بعض الرتتيبات ليضطلع بها أح ُد األطراف،
رهناً مبوافقة الطرف اآلخر أو األطراف األخرى.

(ب) أمني سر هيئة التحكيم
 -35ميكن الحصول عىل دعم إداري من خالل تعيني أمني رس لهيئة
ٍ
ِ
خدمات
الخدمات أو
التحكيم ليؤدِّي مهامه بتوجيهات منها .وقد يق ِّدم تلك
موظف إداري .وتعمد بعض املؤسسات
كاتب أو
ٌ
مامثل ًة أيضاً مس ِّج ٌل أو ٌ
التحكيمية بصفة روتينية إىل تعيني أمناء رس للقضايا التي تدير تسيريها هي.
وإذا مل تكن الحالة كذلك ،فإ َّن بعض املحكَّمني كثريا ً ما يستعينون بأمناء رس،
وذلك عىل وجه الخصوص يف القضايا الكبرية أو املعقَّدة ،يف حني ال يفعل
غريهم من املحكَّمني ذلك.
 -36الوظائف واملهام التي يؤدِّيها أمناء الرس واسعة النطاق .وقد
يق ِّدم أمناء الرس دعامً تنظيم ًّيا بحتاً ،مثل حجز قاعات جلسات االستامع
واالجتامعات وتوفري الخدمات اإلدارية أو تنسيقها .وترغب بعض هيئات
وظائف جوهري ًة تشمل إجرا َء
التحكيم يف االستعانة بأمناء رس ليؤدُّوا
َ
بحوث قانونية وتقدي َم مساعدات فنية أخرى يف املجال املهني ،مثل إعداد
موجز الوقائع أو سجل مسار إجراءات التحكيم ،أو تجميع سوابق قضائية
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أو تعليقات منشورة عن مسائل قانونية تح ِّددها هيئة التحكيم أو إعداد
موجزات لها ،وإعداد مشاريع القرارات اإلجرائية .غري أ َّن من املسلَّم به أ َّن
أمناء الرس ال ينخرطون وال يشارِكون يف صنع القرارات يف هيئة التحكيم،
ومتخصصة من قضايا التحكيم (عىل سبيل املثال،
إلَّ يف أنواع معيَّنة ونادرة
ِّ
تنص قواعد تحكيم مح َّددة عىل أنه يتوقَّع من أمناء الرس أن يسدوا
حيثام ُّ
املشورة القانونية فيام يتعلق بقرار هيئة التحكيم يف األحوال التي تكون
فيها هيئة التحكيم مك َّونة من اختصاصيني يف موضوع القضية من غري
فحسب).
املحامني
ُ
 -37يُتوقَّع من أمناء الرس أن يكونوا محايدين ومستقلني وأن يظلوا كذلك
أثناء إجراءات التحكيم .وإ َّن من مسؤولية هيئة التحكيم الحرص عىل ذلك.
وللوفاء بهذه املسؤولية ،تطلب بعض هيئات التحكيم من أمني الرس أن يوقِّع
عىل إقرار باستقالله وحياده.
 -38إذا أرادت هيئة التحكيم تعيني أمني رس ،فإنها تفصح عاد ًة لألطراف
عن ذلك وعن هوية أمني الرس املقرتح ،وطبيعة املهام التي سيؤدِّيها،
أي أتعاب مقرتحة يف هذا الشأن ومصدر تلك األتعاب .وقد ترغب
ومقدار ِّ
األطراف يف االتفاق عىل دور أمناء الرس واملامرسات الواجب ات ِّباعها
بشأنهم ،وكذلك عىل الرشوط املالية التي تنطبق عىل خدماتهم .وقد
تز ِّود املبادئُ التوجيهية املؤسسية املتعلقة بأمناء الرس األطر َاف مبعلومات
مفيدة يف هذا الصدد.

 -5تكاليف التحكيم
(أ) بنود التكاليف
 -39تشمل بنود التكاليف املعتادة ما ييل:
(أ)

رسوم هيئة التحكيم؛

مثل بخصوص
(ب) النفقات التي تتك َّبدها هيئة التحكيمً ،
’ ’1تكاليف السفر واإلقامة؛ و’ ’2الدعم اإلداري ،إذا مل تتكفَّل به األطراف
مبارشة؛ و’ ’3الخرباء الذين تعيِّنهم الهيئة (مبا يف ذلك أتعابهم وتكاليف
سفرهم وإقامتهم) واملساعدات األخرى التي تحتاجها هيئة التحكيم؛
(ج) رسوم ونفقات املؤسسة التحكيمية؛
(د) التكاليف التي تتك َّبدها األطراف ،مثل ’ ’1الرسوم واملرصوفات
القانونية ،و’ ’2املرصوفات املتعلقة بالشهود (مبا يف ذلك سفرهم وإقامتهم)
والخرباء (مبا يف ذلك أتعابهم وسفرهم وإقامتهم) ،و’ ’3الرتجمة التحريرية
والشفوية (انظر الفقرة  26أعاله).
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 -40يف حني أ َّن من املقبول عىل نطاق واسع أن تكون التكاليف التي
تتك َّبدها األطراف بخصوص التمثيل القانوين والشهود والخرباء قابلة
لالسرتداد ،فإ َّن معظم قواعد التحكيم يصمت عن ذكر التكاليف القانونية
واإلدارية وغريها من التكاليف التي قد تتك َّبدها األطراف داخل ًّيا (املشار
إليها بتعبري “التكاليف الداخلية”) يف إقامة الدعاوى التحكيمية أو الدفاع يف
إطارها ،تارك ًة مسألة قابليتها لالسرتداد لتقدير هيئة التحكيم .وقد متثِّل تلك
أي طرف
التكاليف الداخلية قسطاً كبريا ً من إجاميل التكاليف التي يتكبَّدها ُّ
عندما يقوم املستشارون القانونيون واملديرون اإلداريون والخرباء واملوظفون
اآلخرون الداخليون بأدوار استباقية قبل بدء إجراءات التحكيم وأثناءها.
علامً بأنه ليس مث َّة من مبدأ يحظر اسرتداد التكاليف الداخلية املتك َّبدة
فيام يتعلق مبارش ًة بالتحكيم .وقد أصدرت بعض الهيئات التحكيمية قرارا ً
باملوافقة عىل اسرتداد تلك التكاليف إذا كانت رضورية ،وإذا مل تتداخل عىل
نحو غري معقول مع أتعاب املستشارين الخارجيني ،وإذا أُثبت بقد ٍر كاف من
التفصيل أنها تتميَّز عن النفقات االعتيادية الخاصة باملوظفني ،وإذا كانت
مبقدار معقول.
 -41إذا كانت بنود االتفاق املربم بني األطراف أو أحكام قانون التحكيمِ
املنطبق أو قواعد التحكيم املنطبقة ال تتناول عىل نحو واف تكاليف
التحكيم الداخلية ،فقد يكون من املفيد أن تح ِّدد هيئة التحكيم ما إذا
كانت تلك التكاليف الداخلية التي تتك َّبدها األطراف قابلة لالسرتداد،
وإن كانت كذلك فام هي املستندات التي يلزم تقدميها لتسويغ املطالبة
بتلك التكاليف.
يتعي عىل األطراف واملحكَّمني النظ ُر يف كيفية معالجة مسألة
 -42قد َّ
الرضائب املفروضة عىل الخدمات ،وخصوصا رضائب القيمة املضافة ،عند
تحديد التكاليف.

(ب) إيداع التكاليف
 -43إذا مل تضطلع مؤسسة تحكيمية مبعالجة مسألة إيداع التكاليف،
تطلب هيئة التحكيم عادة من األطراف إيداع مبلغ كدفعة مسبقة من
التكاليف املشار إليها يف الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة .39
أي اعرتاض
وال يعني إيداع طرف ما ذلك املبلغ أ َّن ذلك الطرف قد تنازل عن ِّ
تبي أثناء سري اإلجراءات
قد يكون لديه عىل اختصاص هيئة التحكيم .وإذا َّ
مم كان متوقَّعاً (عىل سبيل
التحكيمية أ َّن التكاليف سوف تكون أعىل َّ
املثال ،بسبب إطالة اإلجراءات التحكيمية ،أو عقد جلسات استامع إضافية،
أو تعيني هيئة التحكيم خبريا ً) ،فقد يُطلَب إيداع مبالغ تكميلية .وميكن
سداد املبالغ املطلوب إيداعها بكاملها أو عىل أقساط؛ وميكن أن تكون
الضامنات املرصفية وسيل ًة لتأمني هذه املبالغ املطلوبة.
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 -44يتض َّمن الكثري من قواعد التحكيم أحكاماً بشأن هذه املسائل ،ومنها
يقسم بالتساوي بني
أحكام تح ِّدد ما إذا كان املبلغ املطلوب إيداعه ينبغي أن َّ
()7
أي طرف للمبلغ املطلوب منه.
األطراف ،وعواقب عدم سداد ِّ
تتول إدارة سري عملية التحكيم،
 -45إذا كانت مؤسسة تحكيمية هي التي َّ
يجوز أن تشمل الخدمات التي تق ِّدمها تلك املؤسسة تحديد مقدار املبالغ
املودعة واالحتفاظ بها وكذلك إدارتها واالضطالع باملحاسبة بشأنها .وإذا
مل تكن املؤسسة التحكيمية ت َ ْعرض تلك الخدمات ،كان عىل األطراف أو هيئة
مثل مع أحد
التحكيم أن تتَّخذ الرتتيبات الرضورية يف هذا الصدد ،وليكن ذلك ً
كل األحوال ،من املفيد إيضاح
خارجي آخر .ويف ِّ
املصارف أو مع مق ِّدم خدمات
ٍّ
أمور معيَّنة ،مثل نوع الحساب الذي ستُحفَظ فيه الودائع ومكانه والكيفية
التي ستدار بها ،وما إذا كانت ستستحق فوائد عليها.
 -46ينبغي أن تكون األطراف وهيئة التحكيم واملؤسسة التحكيمية عىل
علم بالقيود التنظيمية التي قد تؤث ِّر عىل التعامل مع املبالغ املودعة تحت
مثل قيود لوائح نظام املحاماة واللوائح التنظيمية املالية
بند التكاليف ،ومنها ً
املتعلقة بتحديد هوية املستفيدين والقيود املفروضة عىل التجارة أو عىل
سداد املبلغ.

(ج) حتديد التكاليف وتوزيعها
 -47تراعي هيئة التحكيم عادةً ،يف جميع مراحل اإلجراءات ،الحاجة إىل
رصد التكاليف والحفاظ عىل فعالية العملية بر َّمتها من حيث تكاليفها.
أي جزء ميكن اسرتداده من التكاليف التي
وتح ِّدد هيئ ُة التحكيم عاد ًة َّ
تتك َّبدها األطراف واملشار إليها يف الفقرة الفرعية ( 39د) ،وكذلك التكاليف
الداخلية ،املشار إليها يف الفقرتني  40و .41وعند تحديد هذه التكاليف
املمكن اسرتدادها ،تنظر هيئة التحكيم عاد ًة يف معقولية التكاليف ،وتق ِّرر
ما إذا كان يلزم تقديم ما يثبت تك ُّب َد تلك التكاليف بالفعل .ويف قضايا
التحكيم التي تديرها مؤسسة تحكيمية ،يجوز للمؤسسة التحكيمية أن
تح ِّدد بعض التكاليف األخرى املشار إليها يف الفقرة .39
 -48بعد تحديد تكاليف التحكيم ،تق ِّرر هيئة التحكيم أسلوب توزيع
التكاليف بني األطراف .وعند القيام بذلك ،تأخذ هيئة التحكيم عاد ًة يف
ينص عليها
االعتبار طريقة التوزيع املتَّفق عليها بني األطراف ،أو التي ُّ
قانون التحكيم املنطبق أو قواعد التحكيم املنطبقة .ومث َّة طرائق متن ِّوعة
لتوزيع التكاليف ،ولك َّن القاعدة العامة هي أ َّن التكاليف تتبع الح َدث
أي أ َّن من يتح َّمل التكاليف كل ًّيا أو جزئ ًّيا هو الطرف الخارس أو
الواقعْ ،
األطراف الخارسة .ويجوز لهيئة التحكيم أيضاً ،عند توزيع التكاليف ،أن
((( انظر ،عىل سبيل املثال ،املادة  43من قواعد األونسيرتال للتحكيم
(بصيغتها املنقَّحة يف عام .)2010
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املعي الذي تنتهجه األطراف .وميكن أن يتض َّمن السلوك
تنظر يف السلوك َّ
املنظور فيه (أ) عدم امتثال أحد األطراف لألوامر اإلجرائية الصادرة عن
(مثل
هيئة التحكيم أو (ب) الطلبات اإلجرائية املق َّدمة من أحد األطراف ً
طلبات الحصول عىل مستندات واملطالبات اإلجرائية وطلبات االستجواب
املقابل للشهود) التي ت ُعترب غري معقولة ،بقدر ما يؤث ِّر ذلك السلوك تأثريا ً
فعليًّا مبارشا ً عىل تكاليف التحكيم و/أو تق ِّدر هيئة التحكيم أنه قد أَخَّر
أو َعرقل س َري إجراءات التحكيم دومنا رضورة.
أي وقت مناسب
 -49يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من األطراف يف ِّ
أثناء سري إجراءات التحكيم أن تق ِّدم إفادات بشأن التكاليف .وال يلزم
بالرضورة أن تتَّخذ هيئة التحكيم قراراتها بشأن التكاليف وتوزيع
التكاليف باالقرتان بقرار التحكيم النهايئ .وذلك ألنه يجوز اتخاذ قرارات
أي وقت أثناء سري إجراءات التحكيم (عىل سبيل املثال،
بشأن التكاليف يف ِّ
عند إصدار قرار تحكيم جزيئ أو قرار إجرايئ) وكذلك بعد إصدار قرار
التحكيم بنا ًء عىل أساس الدعوى.

السرية؛ الشفافية يف التحكيم
	-6إمكانية االتفاق على ِّ
التعاهدي بني املستثمرين والدول
السرية
(أ) االتفاق على ِّ

 -50يُرى عىل نطاق واسع أ َّن التحكيم التجاري يقتيض بحكم طبيعته
رسية من السامت املفيدة والنافعة يف التحكيم
رسية ،وأ َّن ال ِّ
مراعاة ال ِّ
التجاري الدويل .غري أ َّن القوانني وقواعد التحكيم الوطنية ال تتبع نهجاً
مو َّحدا ً يف تحديد مدى وجوب إلزام املشاركني يف قضايا التحكيم بالحفاظ
رسية املعلومات املتعلقة بإجراءات التحكيم.
عىل ِّ
شاغل أو أولوي ًة ومل تكن األطراف راضية
ً
رسية متثِّل
 -51إذا كانت ال ِّ
عن كيفية معالجة هذه املسألة يف أحكام قانون التحكيم املنطبق
رسية
أو يف قواعد التحكيم املنطبقة ،فقد تو ُّد االتفاق عىل نظام ال ِّ
املرغوب تطبيقه يف هذا الشأن بالقدر الذي ال يتناىف مع أحكام قانون
التحكيم املنطبق.
رسية عنرصا ً واحدا ً أو أكرث من
 -52ميكن أن يشمل االتفاق بشأن ال ِّ
رسيتها
العنارص اآلتية( :أ) النصوص أو املعلومات املطلوب الحفاظ عىل ِّ
(مثل وجود دعوى تحكيم ،وهوية األطراف واملحكَّمني ،ومفردات األدلة،
واإلفادات املكتوبة والشفوية ،ومضمون قرار التحكيم)؛ (ب) التدابري التي
رسية جلسات االستامع
رسية تلك املعلومات وعىل ِّ
تكفل الحفاظ عىل ِّ
رسية؛ (ج) الظروف التي يجوز فيها إفشاء املعلومات
ومدة االلتزام بال ِّ
حق قانوين؛ (د) الظروف األخرى التي
كليًّا أو جزئيًّا بالقدر الالزم لحامية ٍّ
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(مثل املعلومات املتاحة لعامة الجمهور ،أو
قد يُسمح فيها بهذا اإلفشاء ً
املعلومات التي يقتيض القانون أو أحد األجهزة الرقابية إفشاءها) .وقد
رسية ليشمل
تو ُّد األطراف أن تنظر يف كيفية متديد نطاق االلتزام بال ِّ
الشهود والخرباء ،وكذلك األشخاص اآلخرين الذين لهم ارتباط باألطراف يف
إجراءات التحكيم.
رسية املفروض عىل األطراف ومستشاريها
 -53يف حني أ َّن االلتزام بال ِّ
القانونيني قد يختلف باختالف ظروف القضية وقانون التحكيم املنطبق
وقواعد التحكيم املنطبقة ،فمن املتوقَّع بوجه عام من املحكَّمني املحافظة
أي معلومات تتعلق بهذه
رسية ِّ
رسية إجراءات التحكيم ،مبا يشمل ِّ
عىل ِّ
اإلجراءات أو يت ُّم الحصول عليها أثناءها.
ٌ
 -54هناك أيضاً
ظروف قد ت ُعترب فيها بعض املعلومات أو املواد املع َّينة
رسي ًة بالنسبة ألحد األطراف يف التحكيم (مثل األرسار التجارية أو املمتلكات
ِّ
الفكرية ،أو املعلومات املتعلقة باألمن الوطني يف قضية تحكيم تشمل دولة
أو كياناً حكوميًّا) .ويجوز أن تتَّخذ األطراف ،ويف ظروف معيَّنة هيئ ُة التحكيم
ٍ
ترتيبات لحامية تلك املعلومات أو املواد ،وذلك عىل سبيل املثال بقرص
أيضاً،
إمكانية االطِّالع عىل تلك املعلومات أو املواد عىل عدد محدود من األشخاص
املح َّددين املشاركني يف دعوى التحكيم.

(ب) الشفافية يف التحكيم التعاهدي بني املستثمرين والدول
 -55حثَّت الخصائص املح َّددة لقضايا التحكيم الناشئة بني املستثمرين
والدول يف إطار معاهدات استثامرية عىل تطوير نظم شفافية من أجل
هذه القضايا التحكيمية .وقد تتض َّمن املعاهدة االستثامرية التي تنشأ يف
إطارها قضايا التحكيم بني املستثمرين والدول أحكاماً مح َّددة بشأن نرش
رسية املعلومات
املستندات أو علنية جلسات االستامع والحفاظ عىل ِّ
أو حاميتها .وإضاف ًة إىل ذلك ،قد تتض َّمن قواعد التحكيم املنطبقة املشار
إليها يف املعاهدات االستثامرية أحكاماً مح َّددة بشأن الشفافية )8(.ويجوز
أيضاً لألطراف يف قضايا التحكيم التعاهدي أن تتَّفق عىل تطبيق أحكام معيَّنة
()9
خاصة بالشفافية.

((( انظر ،عىل سبيل املثال ،قواعد األونسيرتال بشأن الشفافية يف التحكيم
التعاهدي بني املستثمرين والدول (قواعد الشفافية)؛ ويجوز أن يكون لقواعد الشفافية
أيضاً أثر عىل مختلف جوانب إجراءات التحكيم ،كالجوانب املتعلقة باملذكِّرات التي
تقدِّمها أطراف ثالثة وإجراء جلسات االستامع.
((( عىل سبيل املثال ،املادة ( )2( 1أ) من قواعد الشفافية.
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 -7وسائل التواصل
(أ) حتديد وسائل التواصل
مستهل اإلجراءات
ِّ
 -56من املفيد لألطراف ولهيئة التحكيم أن تح ِّدد يف
التحكيمية وسائل التواصل التي ينبغي استخدامها أثناء اإلجراءات.
ومن العوامل التي ميكن النظر فيها عند اختيار وسائل التواصل ضامن
ما ييل:
(أ) تيسري اطِّالع األطراف وهيئة التحكيم عىل املستندات
والرجوع إليها بسهولة ،من خالل ع َّدة ُسبل ومنها استخدام قاعدة بيانات
لتحميل املستندات والتشارك فيها؛
(ب) إمكانية التأكُّد من استالم املستندات؛
(ج) مقبولية وسائل التواصل مبقتىض قانون التحكيم املنطبق؛
(د) معقولية التكاليف املرتت ِّبة عىل استخدام وسائل التواصل
املختارة.
 -57عىل الرغم من جواز استخدام أكرث من وسيلة تواصل واحدة
(كاستخدام وسيلة ورقية إىل جانب وسيلة إلكرتونية) ،فقد تو ُّد األطراف أن
تنظر يف املسائل التي يثريها تع ُّدد وسائل التواصل ،مبا يف ذلك تحديد الوسيلة
ذات الح ِّجية بينها؛ وأن تنظر كذلك ،يف حال تطبيق آجال زمنية محدودة
لتقديم املستندات ،يف تحديد الفعل الذي يشكِّل تقدمياً للمستند.

(ب) وسائل التواصل اإللكترونية
 -58ميكن الستخدام وسائل التواصل اإللكرتونية أن يزيد من رسعة
اإلجراءات وفعاليتها .غري أ َّن من املستصوب النظر فيام إذا كانت هذه
يتعي عىل
الوسائل متاحة لجميع األطراف أو مألوفة االستخدام لديها .وقد َّ
األطراف وهيئة التحكيم أن تبحث ،عند اختيار وسائل التواصل اإللكرتونية،
املسائل املتعلقة بقابليتها للتوافق ،والتخزين ،والوصول إىل املستندات ،وأمن
َ
البيانات ،وكذلك بالتكاليف ذات الصلة.

(ج) استرسال االتصاالت
 -59يجري عادة تبادل املراسالت مبارشة بني هيئة التحكيم واألطراف،
ما مل تكن هناك مؤسس ٌة تحكيمية تعمل وسيطاً .ومن املعتاد موافاة
جميع األطراف بنسخ من جميع املراسالت املو َّجهة إىل هيئة التحكيم
والصادرة عنها.
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 -8التدابري املؤقَّتة

املؤقتة
(أ) منح التدابري َّ

 -60أثناء سري إجراءات التحكيم ،من املمكن أن يحتاج أحد األطراف
إىل استصدار تدبري مؤقَّت ،عارض بطبيعته ،إ َّما من هيئة التحكيم
وإ َّما من محكمة وطنية .وتجيز معظم قوانني التحكيم وقواعده لهيئة
التحكيم أن متنح تدابري مؤقَّتة ،بنا ًء عىل طلب أحد األطراف )10(.وت ُجيز
قوانني التحكيم أيضاً للمحاكم أن متنح تدابري مؤقَّتة تتعلق بالتحكيم.
أي طلب يتق َّدم به طرف إىل محكمة وطنية
وهناك مبدأ راسخ مفاده أ َّن َّ
الستصدار تدبري مؤقَّت ،قبل إجراءات التحكيم أو أثناءها ،ال يتعارض مع
وجود اتفاقٍ عىل التحكيم.
يتعي عىل األطراف وهيئة التحكيم النظر فيها
 -61تشمل املسائل التي َّ
فيام يتعلق بطلب التدابري املؤقَّتة ما ييل:
(أ) القانون املنطبق عىل التدابري املؤقَّتة ،مبا يف ذلك مسألة ما إذا
كان منح التدابري املؤقَّتة يندرج ضمن صالحيات هيئة التحكيم؛
(ب) نوع التدابري املؤقَّتة التي يجوز لهيئة التحكيم أن متنحها؛
(ج) رشوط طلب التدابري املؤقَّتة ومنحها؛
(د) اآلليات املتاحة إلنفاذ التدابري املؤقَّتة؛
(ﻫ) حدود منح التدابري املؤقَّتة يف حال احتامل تأث ُّر طرف
ثالث بها؛
(و) إمكانية وقوع تعارض بني قرار هيئة التحكيم بشأن تدبري
مؤقَّت وتدبري مؤقَّت آخر صادر بأمر من املحكمة.
 -62تبعاً ألحكام قانون التحكيم أو قواعده املنطبقة ،يجوز أن يكون
ألي طرف
أي طرف أن يق ِّدم طلباً من جانبه وحده (أي دومنا إشعار ِّ
مبستطاع ِّ
من األطراف األخرى) بشأن اتخاذ تدبري مؤقَّت ،وأن يطلب يف الوقت نفسه
قصد منه
إصدار ما يُشار إليه يف كثري من األحيان باسم ‘أمر أويل’ ،وهو أمر يُ َ
عاد ًة التنبيه عىل األطراف بعدم إحباط الغرض املتوخَّى من التدبري املؤقَّت
املطلوب ريثام تق ِّرر هيئة التحكيم ما إذا كانت ستمنحه .وال يجوز يف العادة
ألي طرف أن يق ِّدم طلباً من جانبه وحده َّإل يف الظروف التي قد يؤدِّي
ِّ
فيها اإلفصاح عن طلب التدبري املؤقَّت (قبل إصدار هيئة التحكيم األمر
األ َّويل الذي يضمن بقاء الوضع الراهن كام هو) إىل دفع الطرف املستهدف
مثال ،الفصل الرابع ألف من قانون األونسيرتال النموذجي للتحكيم
( ((1انظرً ،
التجاري الدويل (مع التعديالت التي اعتُمدت يف عام  ،)2006واملادة  26من قواعد
األونسيرتال للتحكيم (بصيغتها املنقَّحة يف عام .)2010
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رصف عىل نحو ميكن أن يحبط الغرض من ذلك
بالتدبري املطلوب إىل الت ُّ
التدبري (عىل سبيل املثال بتنحية املوجودات أو نقل البضائع املتنازع عليها
()11
إىل والية قضائية أخرى).

املؤقتة؛
(ب)	التكاليف واألضرار الناشئة عن التدابري َّ
ضمانات التكاليف والتعويض عن األضرار
َ
الطرف الذي يطلب تدبريا ً مؤقَّتاً بتح ُّمل
 -63قد يُلزِم القانو ُن املنطبق
تبعة التكاليف واألرضار املرتت ِّبة عىل التدبري املؤقَّت إذا ما رأت هيئة التحكيم
الحقاً أ َّن ذلك التدب َري مل يكن ينبغي منحه ،يف الظروف السائدة عند األمر
بالتدبري .ويجوز لألطراف وهيئة التحكيم تحديد إجراءات لتقديم املطالبات
بشأن سداد التكاليف والتعويض عن األرضار الناشئة عن التدابري املؤقَّتة،
مثل إىل املرحلة التي يجوز فيها لألطراف أثناء إجراءات
وذلك بأن تشري ً
التحكيم التق ُّدم بتلك املطالبات ويجوز فيها لهيئة التحكيم أن تصدر قرارا ً
بشأن تلك التكاليف والتعويضات عن األرضار.
َ
الطرف الذي يطلب تدبريا ً مؤقَّتاً بتقديم
 -64يجوز لهيئة التحكيم أن ت ُلزِم
ضامن لسداد التكاليف والتعويضات عن األرضار التي يحتمل أن تنشأ عن
ذلك التدبري.

	-9اإلفادات املكتوبة وإفادات الشهود وتقارير
اخلرباء واألدلة املستندية
 -65أثناء إجراءات التحكيم ،تق ِّدم األطراف عادة مجموعة واسعة
التن ُّوع من الوثائق ،مثل اإلفادات املكتوبة وإفادات الشهود وتقارير
الخرباء واألدلة املستندية .وتشمل اإلفادات املكتوبة عريضة الدعوى
أي جولة ثانية ت ُق َّدم للطعن يف الحجج
وعريضة الدفاع ،وكذلك مذكِّرات ِّ
واالدِّعاءات ،وغري ذلك من املذكِّرات التي ميكن أن تعتربها األطراف وهيئة
التحكيم رضوريةً.
 -66ميكن تقديم اإلفادات بالتعاقب ،أي أن يق ِّدم ٌ
طرف (عاد ًة الطرف
الذي يق ِّدم الطلب أو يلتمس تدبريا ً انتصاف ًّيا) إفادته ،ث َّم يق ِّدم بعدها
الطرف اآلخر أو األطراف األخرى إفادة مضادَّة .وعىل نحو بديل ،يجوز
أيضاً مطالبة جميع األطراف بأن تق ِّدم إفاداتها بالتزامن .وقد يعتمد النهج
املتَّبع عىل نوع املسائل املراد تناولها يف اإلفادات ،واملرحلة التي بلغتها
إجراءات التحكيم ،والوقت املتاح لألطراف إلعداد إفاداتها .وتتناول معظم
مثال ،القسم  ٢من الفصل الرابع ألف من قانون األونسيرتال
( ((1انظرً ،
النموذجي للتحكيم التجاري الدويل (مع التعديالت التي اعتُمدت يف عام .)2006
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تفصل كيفية تسلسل اإلفادات
قواعد التحكيم هذه املسألة ،وأحياناً ِّ
ومحتوياتها املطلوبة.

	-10تفاصيل عملية بشأن شكل اإلفادات
وطريقة تقدميها
شكل اإلفادات وطريقة تقدميها ،ال ب َّد من النظر يف
يخص َ
 -67فيام ُّ
مجموعة من التفاصيل العملية ،مبا فيها التفاصيل املذكورة يف امللحوظة .7
وتتض َّمن بعض قواعد التحكيم املع َّينة أحكاماً مع َّينة ذات صلة بهذه املسألة.
فتبعاً لحجم اإلفادات املق َّدمة املطلوب معالجتها ونوعها ،يجوز لألطراف
ولهيئة التحكيم النظر فيام إذا كان من املفيد االتفاق عىل تفاصيل عملية
مثل ،مبا ييل:
تتعلقً ،
(أ) الشكل الذي تق َّدم به اإلفادات (كأن تق َّدم يف شكل ورقي
منصة إلكرتونية مشرتكة) ،وصيغتها (مثل الصيغ
أو إلكرتوين أو عن طريق َّ
اإللكرتونية املح َّددة ،من قبيل الصيغة األصلية أو املحلية حيثام انطبق ذلك،
وسامت البحث)؛
خاصيات إدارة اإلفادات؛ نظام ترتيب اإلفادات وتوسيمها
(ب)
ِّ
وتحديدها وتعيني مصادرها املرجعية ،مبا يف ذلك مدى إمكانية عرضها
تيس سبل االطِّالع عليها بفعالية (باستخدام الوصالت اإللكرتونية
بطريقة ِّ
لالستشهاد باألدلة املستندية أو املرجعيات القانونية ،عىل سبيل املثال)؛
البت يف
(ج) تنظيم أنواع معيَّنة من اإلفادات املق َّدمة (مثل ُّ
وجوب عرض جداول البيانات الضخمة أو الرسوم البيانية أو غريها من أنواع
املستندات عىل نحو منفصل)؛
(د) حفظ اإلفادات املق َّدمة وخزنها؛ قد يشرتط القانون املنطبق
يف بعض الحاالت املعيَّنة اتِّباع إجراء مح َّدد يف حفظ األدلة املستندية قبل
بدء التحكيم؛
مثل باملعلومات
خاصيات حامية البيانات (فيام يتعلق ً
(ﻫ)
ِّ
عن الشهود).

	-11النقاط املتنازع عليها وتدابري االنتصاف
أو التعويضات املطلوبة
(أ) إعداد قائمة بالنقاط املتنازع عليها
 -68كثريا ً ما يُعترب مفيدا ً أن ت ُ ِع َّد هيئة التحكيم ،بالتشاور مع األطراف،
قامئة إرشادية بالنقاط املتنازع عليها (مقابل النقاط غري املتنازع عليها)
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تستند إىل اإلفادات املق َّدمة من األطراف .وميكن أن تساعد هذه القامئة،
عند إعدادها يف مرحلة مناسبة من إجراءات التحكيم وتحديثها حسب
االقتضاء ،األطراف يف تركيز حججها عىل املسائل التي ح َّددتها هيئة
يحسن فعالية إجراءات التحكيم
التحكيم بأنها شديدة األهميةَّ ،
مم ِّ
ويقلِّل تكاليفها.

البت يف النقاط املتنازع عليها؛ إمكانية
(ب)	حتديد ترتيب ِّ
تفرع اإلجراءات
ُّ

 -69رهناً باتفاق األطراف ،يكون لدى هيئة التحكيم املرونة والصالحية
التقديرية يف تحديد تتابع إجراءات التحكيم ،ويجوز لها أن تعالج جميع
النقاط املتنازع عليها مجتمع ًة أو عىل التوايل تبعاً لظروف التحكيم.
 -70تبعاً للنقاط املتنازع عليها ،يجوز لهيئة التحكيم أن تنظر يف مدى
البت يف مطالبات أو مسائل مع َّينة (مثل االختصاص القانوين أو تبعة
مناسبة ِّ
املسؤولية أو مسائل تقديرية أخرى من املر َّجح أن يؤدِّي حسمها إىل
إحراز تق ُّدم يف تسوية القضية) قبل أن تصدر قرارها بشأن النقاط األخرى.
ولعل هيئة التحكيم تودُّ ،عند توخِّي األخذ بهذا النهج ،أن تنظر فيام إذا
َّ
كان ميكن ،مبقتىض قانون التحكيم املنطبق ،أن تكون قراراتها التحكيمية
الجزئية أو غريها من القرارات بشأن املطالبات أو املسائل املح َّددة أولوياتها
خاضعة للمراجعة القضائية قبل إصدار القرار التحكيمي النهايئ .ومتى
ق َّررت هيئة التحكيم األخذ بنهج التف ُّرع يف تسوية مسائل معيَّنة ،ميكنها
أن تنظِّم عملية تقديم اإلفادات من األطراف ،وعند االقتضاء ،اإلفصاح عن
املستندات يف مراحل منفصلة يتب َّدى فيها هذا التنظيم املرحيل لإلجراءات.
لعل
وقد يؤث ِّر هذا النهج عىل عملية إصدار األحكام القضائية ،ومن ث َّم َّ
هيئة التحكيم تو ُّد أن متعن النظر فيام إذا كان من شأن العملية املنظَّمة
عىل مراحل أن توفِّر الوقت والتكاليف بخصوص اإلجراءات كلِّها أو أن
تؤث ِّر عكس ًّيا يف هذا الصدد.

(ج) االنتصاف أو التعويض امللتمس
 -71إذا ارتأت هيئة التحكيم أ َّن تدبري االنتصاف أو التعويض الذي
أي طرف يفتقر إىل الدقة الكافية ،وذلك عىل سبيل املثال لضامن
يلتمسه ُّ
أي قرار تحكيمي مينح انتصافاً أو تعويضاً من هذا القبيل،
ُوجوبيَّة تنفيذ ِّ
فلعلَّها تنظر يف إبالغ األطراف بشواغلها ،عىل أن يوضع يف االعتبار أ َّن
هيئات التحكيم تتج َّنب عادة اقرتاح التامس تدبري انتصاف جديد من
تلقاء أنفسها.
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الودية
 -12التسوية ِّ
للتوصل إىل تسوية بني األطراف،
 -72عندما تكون الظروف مناسبة
ُّ
يجوز لهيئة التحكيم أن تقرتح إمكانية اللجوء إىل مثل هذه التسوية.
ويف بعض الواليات القضائية ،يجيز قانون التحكيم لهيئة التحكيم أن
التوص َل إىل تسوية باتفاق األطراف .ولك ْن ال يجوز لهيئة التحكيم
ت َي ِّس
ُّ
يف واليات قضائية أخرى سوى طرح احتامل التوصل إىل تسوية ال دخل لها
التوص َل
تيس
ُّ
فيها .فإذا كان القانون املنطبق يسمح لهيئة التحكيم بأن ِّ
إىل تسوية ،جا َز لها ،إذا ما طلبت األطراف منها ذلك ،أن تق ِّدم إرشادات
أو مساعدات لألطراف يف املفاوضات التي تجريها .وتقتيض مجموعات
التوصل
سبيل
َ
تيس هيئ ُة التحكيم
ُّ
مع َّينة من قواعد التحكيم أن ِّ
إىل تسوية.

 -13األدلة املستندية
احملددة لتقدمي األطراف األدلة املستندية،
(أ)	املهل الزمنية َّ
التأخر يف تقدميها
وعواقب التخلُّف عن تقدميها أو ُّ
مهل زمنية لتقديم األدلة املستندية يف
 -73تح ِّدد هيئة التحكيم عاد ًة ً
مستهل إجراءات التحكيم .ويجوز للهيئة أن توعز إىل األطراف بتقديم
ِّ
أدلَّة يع َّول عليها وقت تقديم إفادتها املكتوبة أو بعد ذلك مبا ال يتجاوز
ح ًّدا زمن ًّيا مع َّيناً.
عواقب التأخُّر يف تقديم األدلة
 -74يجوز لهيئة التحكيم أن توضِّ ح
َ
والكيفية التي تعتزم اتِّباعها يف معالجة طلبات قبول األدلة املتأخَّر يف
تقدميها .ويجوز لهيئة التحكيم أن تطالب الطرف الذي يلتمس تقديم أدلة
بعد انقضاء املهلة الزمنية املح َّددة بإبداء أسباب هذا التأخُّر .وعىل هيئة
تبت فيام إذا كانت ستقبل األدلة املق َّدمة يف وقت متأخِّر،
التحكيم ،وهي ُّ
أن تنظر فيام إذا كان رفض قبولها من شأنه أن يحقِّق كفاءة اإلجراءات،
ويف الفائدة املحتملة من قبولها ،ويف مصالح األطراف (عىل سبيل املثال،
إتاحة الفرصة للطرف اآلخر للتعليق عىل اإلفادات املق َّدمة يف وقت متأخِّر
أو لتقديم أدلة إضافية خاصة به ردًّا عليها).
 -75ميكن لهيئة التحكيم أن تذكِّر األطراف بأنه يجوز لها ،يف حال تقديم
أي طرف أدل ًة غري مدرجة يف الجدول ،أن تنظر يف جواز قبول تقديم هذه
ِّ
األدلة .ويجوز للهيئة التحكيمية أيضاً ،يف حال تخلَّف أحد األطراف عن
تقديم أدلة طُلب منه تقدميها لتأييد دعواه يف غضون الحدود الزمنية املق َّررة
من دون إبداء أسباب وجيهة يف هذا الصدد ،أن تصدر قرار التحكيم بنا ًء عىل
فحسب.
األدلة املوجودة أمامها
ُ
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(ب) طلبات إبراز املستندات
ألي
 -76تتباين نهوج قوانني التحكيم ومامرساته فيام إذا كان يجوز ِّ
طرف أن يطلب من الطرف اآلخر أو األطراف األخرى إبراز مستندات
أي ح ٍّد ينبغي لهيئة التحكيم أن توعز بإبراز تلك املستندات
مع َّينة ،وإىل ِّ
ُ
الطرف املطلوب منه تقدميها
(إلتاحة إمكانية تقدميها كأدلة) ،عندما يرفض
لعل من املفيد أن توضِّ ح الهيئة التحكيمية
إبرازها طواعية .ولذلكَّ ،
ألي طرف
يجوز
كان
إذا
ما
اءات
ر
اإلج
سري
لألطراف يف مرحلة مبكرة من
ِّ
أن يطلب من الطرف اآلخر إبراز تلك املستندات ،وإن كان يجوز ذلك ،أن
تبي نطاق إبرازها ،وأن تح ِّدد املهل الزمنية الخاصة بذلك ،وشكل طلبات
ِّ
إبراز املستندات ،واإلجراءات التي تُتَّبع بشأن االعرتاض عىل تلك الطلبات،
إن كان ذلك واردا ً.
 -77يجوز تقديم طلبات إبراز املستندات بطرائق متن ِّوعة ،ولكنها يف
قتص عىل
األحوال النمطية ت ُس َّجل يف جدول يُق َّدم إىل الطرف اآلخر ،وال يُ َ
يبي
بيان املستندات املطلوبة ،بل ت َُّبي أيضاً أسباب ذلك الطلب ،وكثريا ً ما َّ
كذلك السبب الداعي إىل االعتقاد بأ َّن املستندات املطلوبة موجودة يف
بأي سبيل آخر.
حوزة الطرف اآلخر وأنها ليست متاحة للطرف الطالب ِّ
ويجوز للطرف اآلخر عند ذلك أن يذكر يف الجدول ما إذا كان يوافق عىل
يبي أسباب عدم موافقته .وعادةً ،ال تتبادل األطراف
ذلك الطلب ،أو أن ِّ
أوالً املستندات امل َربزة إلَّ فيام بينها ،ث َّم تق ِّرر ما هي املستندات التي
تق َّدم كأدلة.
 -78يف حال االعرتاض عىل طلبات إبراز املستندات ،يجوز للطرف الطالب
تبت فيام إذا
أن يق ِّرر إحالة الطلبات املعرتَض عليها إىل هيئة التحكيم ليك َّ
كانت ستأمر أيًّا من الطرفني أو كليهام بإبراز املستندات .وكثريا ً ما تضيف
هيئة التحكيم إىل الجدول قرارها مبا إذا كانت ستأمر بإبراز املستندات
أي من الطلبات املعرتَض عليها.
بخصوص ٍّ

(ج) األدلة اليت حتصل عليها هيئة التحكيم من أطراف ثالثة
 -79عند الرضورة وبنا ًء عىل ما يسمح به قانون التحكيم املنطبق وقواعد
التحكيم املنطبقة ،يجوز لهيئة التحكيم أن تتَّخذ بنفسها الخطوات املناسبة
للحصول عىل أدلة من طرف ثالث ،بعد التشاور مع األطراف .وهذا ينطبق فيام
يتعلق باألدلة املستندية ،وكذلك األدلة األخرى (انظر امللحوظة  16أدناه).

(د) ُّ
التأكد من مصدر األدلة املستندية وصحتها
 -80يف مرحلة مبكرة من إجراءات التحكيم ،كثريا ً ما تح ِّدد هيئة
أي من االستنتاجات التالية
التحكيم أنه ما مل يعرتض أحد األطراف عىل ٍّ
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يف غضون فرتة زمنية مح َّددة ،فإنها ستفهم ما ييل( :أ) قبول املستندات
املق َّدمة عىل أنها مستنداتٌ منشؤها هو املصدر املذكور فيها؛ (ب) قبول
أي رسالة مبعوثة ،من دون الحاجة إىل تقديم إثبات آخر بأ َّن املرسل إليه
ِّ
قد ت ََسلَّمها؛ (ج) قبول النسخ املق َّدمة من املستندات عىل أنها نس ٌخ طبق
األصل عن املستندات األصلية .وميكن لبيانٍ تصدره هيئة التحكيم بهذا
يبسط عملي َة تقديم األدلة وأن يثبِّط االعرتاضات التي ال سند
املعنى أن ِّ
لها والهادفة إىل التعويق.
 -81يف حال وجود تساؤالت حول مصدر األدلة املستندية ومدى صحتها
واكتاملها ،يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب التحقُّق من صحتها؛ ويجوز لها
تظل ُسبل االطِّالع عىل تلك األدلة يف صورتها
عالوة عىل ذلك أن تطلب أن َّ
األصلية متاحة لألطراف ولها هي أيضاً.

(ﻫ) تقدمي األدلة املستندية
 -82تج ُّنباً لتكرار تقديم اإلفادات ،من املعتاد إ َّما أن تتَّفق األطراف عىل أ َّن
أي منها ال يل َزم أن يعيد ٌ
طرف آخر
الدليل املستندي الذي يق ِّدمه يف السجل ٌّ
تقدميه ،وإ َّما أن توعز هيئة التحكيم بذلك.
كل طرف من تقديم أدلته املستندية ،يجوز لهيئة
 -83بعد انتهاء ِّ
التحكيم أن تش ِّجع األطر َاف عىل إعداد مجموعة مشرتكة من األدلة
املستندية قبل ابتداء جلسة االستامع .وقد يكون من املفيد عمل ًّيا أيضاً أن
تختار األطراف و/أو هيئة التحكيم من هذه املجموعة األدلة التي يكرث
استعاملها لتك ِّون منها مجموعة من مستندات “العمل” أو املستندات
عم إذا كانت تلك األدلة قد قُ ِّدمت معاً
“األساسية” ،برصف النظر َّ
أو عىل نحو آخر.
 -84قد يكون من األيرس تقديم بعض األدلة املعيَّنة ،بسبب ضخامة
حجمها أو طابعها الخاص ،إذا ما لُخِّص مضمونها يف شكل تقرير
مثل محاسباً عموميًّا أو مهندساً
يصدر عن مستشار أو خبري (ليكن ً
استشاريًّا) .وميكن أن يعرِض التقري ُر املعلومات يف صيغة ملخَّصات أو
جداول أو أشكال بيانية .وميكن أن يقرتن تقديم هذا التقرير برتتيبات
تتيح لألطراف وهيئة التحكيم فرص ًة الستعراض البيانات واملنهجية
األساسية املتَّبعة يف إعداده ،وكذلك للتحقُّق من االفرتاضات التي ِ
وضعت
عند إعداده.
تفاصيل عملية أخرى قد ترغب األطراف
َ
 -85تورد امللحوظتان  7و10
وهيئة التحكيم بحثها فيام يتعلق بتقديم األدلة املستندية.
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 -14الشهود على الوقائع
(أ)	حتديد هوية الشهود على الوقائع؛ االتصال
وممثليها
باألطراف ِّ
’ ’1إفادات الشهود واإلشعار املسبق
 -86يجوز لهيئة التحكيم أن توضِّ ح لألطراف ما إذا كان سيجري عرض
أقوال شهو ٍد عىل الوقائع ،وإن كان كذلك ،ما إذا كان سيجري تقديم أقوال
الشهود مكتوبة (انظر الفقرة  88أدناه).
 -87يجوز لهيئة التحكيم أن توضِّ ح أيضاً كيف ت ُح َّدد مسبقاً هوية الشهود
أي جلسة استامع .وعىل وجه الخصوص،
ونطاق شهاداتهم املتوقَّعة قبل ِّ
يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من األطراف املعلومات التالية بخصوص
الشهود املقرتحني باإلضافة إىل أسامئهم وعناوينهم:
(أ)

موضوع شهادة الشاهد والوقائع التي سيشهد عليها؛

(ب) اللغة التي سيشهد بها الشاهد؛
بأي من األطراف وباملنازعة؛
(ج) طبيعة عالقة الشاهد ٍّ
(د) مؤ ِّهالت الشهود وخرباتهم إذا كانت لها صلة باملنازعة أو
بالشهادة ،ومدى تلك الصلة ،إن وجدت؛
(ﻫ) الكيفية التي علم بها الشهود بالوقائع التي سيشهدون عليها.
 -88إفادة الشاهد هي مستند قد يصلح الستخدامه كدليل مق َّدم من
ذلك الشاهد ،وهي تشمل عاد ًة املعلومات الواردة يف الفقرة  .87ومن املفيد
أن تح ِّدد إفادات الشهود جمي َع األدلة املستندية التي بُنيت عليها .ومن
املقبول بوجه عام يف حال تقديم إفادات بأقوال الشهود عدم وجود حاجة
لتكرار اإلدالء بتلك األقوال شفويًّا يف جلسات االستامع .وكثريا ً ما ت ُقبَل تلك
اإلفادات باعتبارها أقوال الشاهد الكاملة الصادرة عنه مبارشة ،وال يلزم يف
جلسة االستامع سوى تقديم بيان شفوي قصري يلخِّص أقوال الشاهد أو
يؤكِّدها (رمبا بإبراز نقاط معيَّنة منها) أو يح ِّدث اإلفادة املكتوبة .كام ميكن
إلفادات الشهود املكتوبة أن تغني عن الحاجة إىل االستامع ألقوال الشهود
عىل الوقائع غري الخالفية ،حيث ال يلزم من جميع الشهود الذين ق َّدموا
إفادات مكتوبة اإلدالء بأقوالهم يف جلسة االستامع (انظر الفقرة  123أدناه).
كل طرف أن يح ِّدد شهود الطرف اآلخر
ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من ِّ
أو األطراف األخرى الذين يرغب يف استجوابهم يف جلسة االستامع.
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’	’2ما إذا كان جيوز االستماع ألقوال أحد األطراف
أو األشخاص ذوي الصلة باألطراف باعتبارهم شهودًا
 -89قد تختلف أعراف التحكيم الدويل عن مامرسات املحاكم الوطنية
يخص جواز االستامع ألقوال أحد األطراف أو بعض األشخاص ذوي
فيام ُّ
الصلة باألطراف باعتبارهم شهودا ً (مثل املديرين التنفيذيني أو املوظفني
التابعني لألطراف أو وكالئهم) .فقد ال تجيز بعض النظم القانونية سامع
شهادة أحد األطراف أو هؤالء األشخاص باعتبارهم شهودا ً يف إجراءات
(مثل باعتبار
الدعاوى يف املحاكم ،ولكنها تجيز االستامع لهم بصفة مختلفة ً
الطرف أو الشخص املعني حائزا ً عىل معلومات ذات صلة بالقضية) .ومع
ذلك ،فإ َّن هذا التمييز ،يف التحكيم الدويل ،نادرا ً ما يُتقيَّد به ،وميكن يف
األحوال النمطية االستامع ألقوال أحد األطراف أو أحد هؤالء األشخاص
باعتباره شاهدا ً.

’ ’3طبيعة اتصال الطرف أو ممثِّله بالشهود
 -٩٠ميكن أن تختلف املامرسة يف التحكيم الدويل عن مامرسات املحاكم
يخص جواز السامح بإجراء اتصاالت بني األطراف أو من ميثِّلهم
الوطنية فيام ُّ
والشهود الذين تق ِّدمهم تلك األطراف قبل إدالئهم بشهاداتهم ،وكذلك فيام
يخص طبيعة تلك االتصاالت .فمن املقبول عىل نطاق واسع يف التحكيم
ُّ
الدويل االتصال بالشهود قبل إدالئهم بشهاداتهم ،مع أ َّن بعض قواعد املحاماة
تحظر عىل املستشار القانوين مناقشة شهادة الشهود مسبقاً قبل االستامع لها
مستهل إجراءات
ِّ
يف محكمة أو هيئة تحكيم .وقد تنظر هيئ ُة التحكيم ،يف
أي طرف أو بني من
التحكيم ،يف توضيح طبيعة االتصاالت املسموح بها بني ِّ
تقص وقائع القضية ،وعند إعداد إفادات
ميثِّله وشهود ذلك الطرف ،عند ِّ
الشهود املكتوبة ،وعند استعداد شاهد لإلدالء بشهادته الشفوية .ويف حني
أ َّن من املامرسات الشائعة السامح للطرف أو ملمثِّله مبقابلة شهوده للتحاور
حول وقائع املنازعة أو ملساعدتهم عىل إعداد إفادة بأقوالهم ،توجد آراء
متباينة بشأن كيفية قيام الطرف أو ممثِّله مبساعدة الشهود عىل االستعداد
لالستامع لهم يف الجلسة.

(ب) طريقة أخذ أقوال الشهود الشفوية
 -٩1متنح قوانني التحكيم وقواعده يف األحوال النمطية هيئة التحكيم
قدرا ً كبريا ً من الصالحية التقديرية بشأن كيفية أخذ أقوال الشهود الشفوية
(الشهادات الشفوية) ،ولكن املامرسات املتَّبعة يف هذا الشأن متباينة.
لعل هيئة
ومن باب التيسري عىل األطراف يف االستعداد لجلسات االستامعَّ ،
كل املسائل املذكورة يف امللحوظة  17أدناه.
التحكيم تنظر يف توضيح بعض أو ِّ
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 -١٥اخلرباء
(أ) أنواع اخلرباء واختيارهم
ينص الكثري من قوانني التحكيم وقواعده عىل مشاركة خبري واحد
-٩2
ُّ
أو أكرث يف إجراءات التحكيم .ويف أحيان كثرية تق ِّدم األطراف تقريرا ً صادرا ً
عن واحد أو أكرث من الخرباء الذين تستعني بهم (يُشار إليهم باسم “الخرباء
الذين تع ِّينهم األطراف” أو “الشهود الخرباء”) من أجل معالجة النقاط
تعي هيئة التحكيم
املشمولة يف املسألة املتنازع عليها .ويجوز أيضاً أن ِّ
خاصا بها (يُشار إليه باسم “الخبري الذي تع ِّينه هيئة التحكيم”) من
خبريا ً ًّ
أجل تقديم تقارير عن مسائل تتطلَّب إرشادات الخرباء أو ملساعدتها يف
متخصصة.
مسائل تتطلَّب معرفة أو مهارات
ِّ
ُ
والغرف التجارية واملنظامت
 -٩3ميكن أن تق ِّدم املؤسساتُ التحكيمية
املتخصصة األخرى مساعد ًة إىل األطراف وهيئة التحكيم بشأن اختيار
ِّ
الخرباء ،عند الحاجة .ويُطلب إىل الخرباء عاد ًة تقديم معلومات عن
خرباتهم الفنية وتجاربهم الحديثة العهد يف سرية ذاتية قبل املشاركة يف
اإلجراءات أو قبل تعيينهم.

تعينهم األطراف ،والشهود اخلرباء
(ب) اخلرباء الذين ِّ

لكل طرف أن يعطي تعليامت للخرباء الخاصني به (“الخرباء
 -٩4يجوز ِّ
الذي تع ِّينهم األطراف” أو “الشهود الخرباء”) بشأن املسائل املطلوب أن
يعالجوها يف تقاريرهم ،أو يجوز لألطراف أن تتَّفق عىل قامئة مشرتكة
باملسائل املطلوب أن يعالجها الخرباء.
 -٩5يجوز لهيئة التحكيم أن تدعو الحقاً الخرباء الذين تع ِّينهم األطراف
والذين يعالجون املوضوع نفسه إىل تقديم تقرير مشرتك يح ِّددون فيه
مم قد يؤدِّي إىل
النقاط التي يتَّفقون عليها والنقاط التي يختلفون بشأنهاَّ ،
تضييق نطاق املسائل التي سيت ُّم تناولها يف املراحل الالحقة من اإلجراءات.

 -96إذا تعارضت آراء الخرباء الذين تع ِّينهم األطراف ،ميكن لهيئة التحكيم
أن تنظر يف طلب تقارير تكميلية أو تقارير تتض َّمن ردودا ً ملعالجة النقاط
املتنازع عليها.
 -97يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب أيضاً إىل الخرباء الذين تع ِّينهم األطراف
أن يتبادلوا تقاريرهم ،ث َّم تدعوهم إىل عقد اجتامع غري رسمي يُناقشون فيه
نقاط االتفاق واالختالف .وميكن للخرباء ،بات ِّباع هذا النهج ،الر ُّد بفعالية أكرب
كل منهم من أسئلة و/أو إيجاد أرضية مشرتكة بينهم و/أو
عىل ما يطرحه ٌّ
أي مسائل مح َّددة .ومن ث َّم ميكن تعديل تقارير الخرباء بنا ًء
ِّ
التأن يف مناقشة ِّ
يتوصلون
التي
النتائج
استامع
جلسة
يف
يعرضوا
أن
اء
رب
للخ
ميكن
أو
ذلك
عىل
َّ
إليها من خالل هذا اإلجراء.
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 -98قد يتصادف يف بعض األحيان أن تتَّفق األطراف عىل خبري مشرتك
يحق لها
واحد ،أو عىل أن يُصدر الخرباء الذين تع ِّينهم تقريرا ً مشرتكاً واحدا ً ُّ
التعليق عليه .وقد يكون من فوائد هذين النهجني تقليل التكاليف وتبسيط
مسار إجراءات التحكيم .وعند االتفاق عىل خبري واحد مشرتك أو عىل إصدار
تقرير مشرتك واحد ،قد يكون من الرضوري التوضيح يف البدء ما إذا كانت
األطراف ستكون مل َزمة باستنتاجات الخبري املشرتك أو باالستنتاجات الواردة
يف التقرير املشرتك.
 -99قد تنظر هيئة التحكيم فيام إذا كان ينبغي تقديم تقارير الخرباء عىل
نحو متتابع أو متزامن ،وكذلك يف توقيت تقدميها ،وخصوصاً فيام إذا كان
تقدميها ينبغي أن يرتافق مع تقديم عريضة الدعوى أو مرافعة الدفاع.
لعل هيئة التحكيم تو ُّد أيضاً أن توضِّ ح طبيعة ونطاق
 -100إضاف ًة إىل ذلكَّ ،
االتصاالت بني األطراف أو ممثِّليها وبني خربائها ،وما إذا كان سوف يُطلب من
أي من األطراف اإلفصاح عن هذه االتصاالت.
ٍّ

تعينهم هيئُة التحكيم
(ج) اخلرباء الذين ِّ

’ ’1وظيفة اخلبري الذي تعيِّنه هيئ ُة التحكيم

 -١٠1عاد ًة ما تتمثَّل وظيفة الخبري الذي تع ِّينه هيئة التحكيم يف إعداد
متخصصة،
تقرير عن نقطة مح َّددة واحدة أو أكرث تحتاج إىل معرفة
ِّ
تبت
أو يف مساعدة هيئة التحكيم عىل فهم مسائل تقنية مع َّينة .وعندما ُّ
هيئة التحكيم فيام إذا كان ينبغي تعيني خبري خاص بها ،فهي تضع أيضاً يف
الحسبان عاد ًة كفاءة إجراءات التحكيم .ويف بعض األحوال قد تق ِّرر هيئة
التحكيم تعيني خبري يف مرحلة الحقة من إجراءات التحكيم ،وذلك عىل سبيل
املثال إذا ما أدَّى تباين آراء الخرباء الذين تعيِّنهم األطراف إىل عدم إتاحة
املجال لهيئة التحكيم للتوصل إىل استنتاج.
أي خبري ،من أنه يستويف
 -١٠2عاد ًة ما تتأكَّد هيئة التحكيم ،قبل تعيني ِّ
املؤ ِّهالت املطلوبة وتحصل عىل إقرار منه بحياده واستقالليته .ويف العادة
أيضاً تتيح هيئة التحكيم لألطراف فرصة للتعليق عىل املهام املقرتحة للخرباء
ومؤ ِّهالتهم ومدى حيادهم واستقالليتهم.
 -١٠3قد يكون من املستصوب أن تتشاور هيئة التحكيم مع الخبري لدى
ولعل هيئة
تعيينه بغية توضيح نطاق التقرير واملسائل التي سيشملهاَّ .
التحكيم تو ُّد أيضاً أن تتشاور مع الخبري قبل أن يستكمل تقريره ،ليك تضمن
أن يفي التقرير مبتطلبات املهمة املقرتحة املكلَّف بها الخبري املعني.
 -104قد ترتئي هيئ ُة التحكيم توضيح طبيعة ونطاق االتصاالت التي يجوز
لخبريها أن يجريها مع األطراف وممثِّليها عىل نحو مشرتك أو منفصل ،وكيفية
رسية.
التعامل مع االتصاالت املتعلقة مبسائل ِّ
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يحق لألطراف عاد ًة
 -١٠5عندما يُق ِّدم خبري عيَّنته هيئة التحكيم تقريرهُّ ،
أن تعلِّق عىل التقرير إ َّما من خالل تقديم إفادات رسمية أو غري رسمية
(مبا يف ذلك بتقديم تقرير يصدر عن خربائها هي) ،وأن تستجوب الخبري الذي
تعيِّنه هيئة التحكيم ،يف إحدى جلسات االستامع.

’ ’2اختصاصات اخلبري الذي تعيِّنه هيئ ُة التحكيم

 -١٠6الغرض من تحديد اختصاصات الخبري الذي تع ِّينه هيئة التحكيم هو
بيا ُن املسائل التي ينبغي له أن يديل فيها برأيه ،بحيث يتج َّنب إبداء آراء
حول نقاط ليس له أن يق ِّي َمها ،وإلزام الخبري بجدول زمني .ويكفل تحدي ُد
يخص العالقة بني هيئة التحكيم
اختصاصات الخبري أيضاً الشفافي َة فيام ُّ
والخرباء الذين تعيِّنهم.
تبي اختصاصات الخبري عاد ًة التفاصيل املتعلقة باملستندات واملواقع،
ِّ -١٠7
واملمتلكات أو البضائع التي يستطيع الخبري االطِّالع عليها ،والكيفية التي
سوف يتلقَّى بها الخبري املعلومات ذات الصلة إلعداد تقريره .ومن أجل تيسري
تقييم تقرير الخبري ،من املستصوب إلزا ُمه بأن يض ِّمن التقرير اختصاصاته
وكذلك معلومات عن الطريقة التي ات َّبعها يف التوصل إىل استنتاجاته،
ومصادر املعلومات التي اعتمد عليها ،واالفرتاضات الوقائعية التي وضعها
عند إعداد التقرير .ويُشار عاد ًة إىل أتعاب الخبري الذي تع ِّينه هيئة التحكيم
يف بيان اختصاصاته.

 -١٦تفتيش املواقع أو املمتلكات أو البضائع
 -108يف بعض دعاوى التحكيم قد تحتاج هيئة التحكيم إىل تقييم أدلة
مثل بفحص بضائع أو ممتلكات أو تفقُّد
مادية غري األدلة املستندية ،وذلك ً
معي .وقد يكون لعمليات التفتيش املادي أو االفرتايض للمواقع
موقع َّ
طابع استداليل أو وظيفة إيضاحية بالنسبة لهيئة التحكيم بغية تحسني
فهمها للقضية.

(أ) األدلة املادية
 -109يف حال تقديم أدلة مادية ،يجوز لهيئة التحكيم تحديد جدول زمني
لعرض تلك األدلة والطريقة التي تُتَّبع يف ذلك ،واتخاذ ترتيبات لتمكني
الطرف اآلخر أو األطراف األخرى من االستعداد لعرض األدلة ،واتخاذ تدابري
للمحافظة عليها.
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(ب) تفتيش املواقع أو املمتلكات أو البضائع
 -110قد تنظر هيئة التحكيم فيام إذا كان من املفيد أو الالزم تفتيش
بعض املواقع أو املمتلكات أو البضائع .فإذا ما ارتأت تفتيشها ،فيمكن
أن تنظر فيام إذا كان التفتيش يقتيض حضو َر املحكَّمني شخص ًّيا أو ما إذا
كان من املمكن أو الوايف بالغرض إجراء تفتيش افرتايض لضامن الكفاءة
أو االقتصاد يف التكاليف.
تفتيش مادي ملواقع أو ممتلكات أو بضائع ،فعىل هيئة
ٌ
 -١11إذا أُجري
التحكيم أن تنظر يف مسائل متن ِّوعة ،تشمل التوقيت ،وتوزيع التكاليف،
كل األطراف من الحضور أو إيفاد من ميثِّلها أثناء
والرتتيبات الالزمة لتمكني ِّ
سيتول مهمة اإلرشاد يف عملية التفتيش
َّ
التفتيش وتحديد الشخص الذي
ويق ِّدم اإليضاحات الالزمة بشأنها .وقبل التفتيش ،قد يكون من املفيد أن
تتَّفق األطراف وهيئة التحكيم عىل بروتوكول للتفتيش وعىل تحديد نطاق
عملية التفتيش.
 -١١2كثريا ً ما تكون املواقع أو املمتلكات أو البضائع املراد تفتيشها خاضع ًة
لسيطرة أحد األطراف .ويف هذه الحالة ،قد يكون من املستصوب السامح
للطرف اآلخر بتَ َفقُّد مكان التفتيش قبل قيام هيئة التحكيم بتَ َفقُّده من
أجل إتاحة الفرصة لذلك الطرف ليك يتع َّرف عىل حالة املوقع أو املمتلكات
أو البضائع وأوضاعها ،ويطلب من هيئة التحكيم االطِّالع عىل أدلة إضافية
أو أدلة مختلفة يف مكان التفتيش.
 -١١3إذا كانت املواقع أو املمتلكات أو البضائع تحت سيطرة موظف
يعمل لدى أحد األطراف أو سيطرة ممثِّل ألحد األطراف ،وقام ذلك املوظف
أو املمثِّل بإعطاء إرشادات أو إيضاحات لهيئة التحكيم ،فعاد ًة ما يحصل
ذلك بحضور الطرف اآلخر أو ممثِّله .وينبغي أن يُوضع يف االعتبار أ َّن تلك
اإليضاحات ال تعا َمل عاد ًة معامل َة األدلة يف إجراءات التحكيم ،وذلك خالفاً
ملا قد يديل به املوظف أو املمثِّل املذكوران من أقوال بصفة شاهد عىل
الوقائع يف جلسات االستامع.

 -١٧جلسات االستماع
البت فيما إذا كان ينبغي عقد جلسات استماع
(أ)
ُّ
ألي طرف أن يطلب عقد
 -١١4كثريا ً ما تجيز قوانني التحكيم وقواعده ِّ
جلسات استامع ليك يَعرض الشهود والخرباء أدلتَهم و/أو لتقديم مرافعات
أي من األطراف عق َد جلسة استامع ،كان لهيئة
شفوية .فإذا مل يطلب ٌّ
التحكيم أن تق ِّرر ما إذا كان ينبغي عقد جلسة استامع .ويجوز إعادة النظر
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يف مدى الحاجة إىل عقد جلسات استامع ،وذلك يف مرحلة الحقة يف ضوء
اإلفادات املق َّدمة من األطراف.
 -١١5من املامرسات املقبولة عىل نطاق واسع تقديم إفادات مكتوبة
وإفادات من الشهود وتقارير خرباء وأدلة مستندية أخرى قبل جلسة
االستامع .وقد يساعد ذلك عىل تركيز املسائل املراد معالجتها أثناء جلسات
االستامع واجتناب إطالة الجلسات .ومن أجل تيسري استعدادات األطراف
أي سوء فَ ْهم ومنع إثارة مسائل غري متوقَّعة ،يجوز لهيئة التحكيم أن
وتج ُّنب ِّ
مستهل إجراءات التحكيم وكذلك قبل
ِّ
تناقش هذه املسألة مع األطراف يف
أي جلسة استامع.
عقد ِّ

(ب) حتديد اجلدول الزمين للجلسات
 -116عاد ًة ما ت ُح َّدد تواري ُخ الجلسات يف أبكر فرصة ممكنة لضامن حضور
املشاركني .ومن املامرسات الشائعة عقد الجلسات يف فرتة تتابعية واحدة.
غري أ َّن عقد الجلسات يف فرتات منفصلة يف بعض األحوال يكون رضوريًّا
لضامن التوافق مع الجداول الزمنية املختلفة لألطراف والشهود والخرباء
وهيئة التحكيم.
 -117يتوقَّف طول جلسة االستامع يف املقام األول عىل تعقُّد املسائل
واألدلة ،وكذلك عىل عدد الشهود والخرباء الذين سيحرضونها .ويعتمد الطول
أيضاً عىل األسلوب اإلجرايئ املتَّبع يف التحكيم.
لكل
 -118قد يكون من املفيد تحديد املقدار اإلجاميل من الوقت املتاح ِّ
طرف من أجل تقديم إفادات شفوية واستجواب من يستدعيهم من الشهود
والخرباء ،واستجواب شهود وخرباء الطرف اآلخر أو األطراف األخرى .وعىل
لكل األطراف مقادير إجاملية متساوية من الوقت
تخصص ِّ
وجه العمومَّ ،
املتاح ،ما مل ترتئي هيئة التحكيم أ َّن هناك ما يس ِّوغ تخصيص ُمهل زمنية
مختلفة لهم .ومن املفيد تحديد الطريقة التي تُتَّبع يف الحفاظ عىل التق ُّيد
بالوقت طيلة جلسة االستامع.
 -119من شأن توزيع الوقت عىل هذا النحو ،رشيطة أن يكون واقع ًّيا
ييس عىل األطراف التخطيط
ومنصفاً وخاضعاً إلرشاف هيئة التحكيم ،أن ِّ
لتقديم مختلف األدلة والحجج ،وأن يح َّد من احتامالت نفاد الوقت قُبيل
أي إجحاف فعيل أو متص َّور من
نهاية جلسات االستامع ،وأن يج ِّنب حدوث ِّ
جراء عدم تساوي الوقت املتاح لألطراف.
تخصص هيئة التحكيم وقتاً ملداوالتها طوال مدة إجراءات
 -120عاد ًة ما ِّ
التحكيم وكذلك قبل اختتام جلسات االستامع أو بُ َعيْ َد اختتامها.
33

(ج) طريقة تسيري جلسات االستماع
’ ’1اختالف املمارسات
رصف لدى هيئة التحكيم يف
 -121بالنظر إىل الهامش الواسع من ح ِّرية الت ُّ
تسيري جلسات االستامع ،وإىل اختالف املامرسات املتَّبعة فيام يتعلق بذلك،
فقد تتع َّزز كفاءة إجراءات التحكيم إذا ما أوضحت هيئة التحكيم لألطراف،
سي بها جلسات االستامع ،ولو
قبل جلسات االستامع ،الطريقة التي ستُ ِّ
بعبارات عامة عىل األقل.

’ ’2عقد جلسة االستماع باحلضور الشخصي أو عن بُ ْعد

 -122ميكن عقد جلسات االستامع بالحضور الشخيص أو عن بُ ْعد من خالل
وسيلة تكنولوجية (انظر الفقرة  19أعاله) .ومن املر َّجح أن يتأث َّر القرار بشأن
مثل
عقد الجلسات بالحضور الشخيص أو عن بُعد بعوامل مختلفة ،ومنها ً
أهمية النقاط قيد التنازع ،واستحسان التفاعل املبارش مع الشهود ،وإمكانية
حضور األطراف والشهود والخرباء ،وكذلك تكاليف عقد الجلسة بالحضور
الشخيص واحتامالت تأخُّر عقدها .وقد يلزم أن تنظر األطراف وهيئة
التحكيم يف مسائل تقنية ،من قبيل مدى توافق عمل الوسائل التكنولوجية
املراد استخدامها يف أماكن مختلفة.

	البت يف َمن هم الشهود على الوقائع والشهود اخلرباء
’ُّ ’3
(“الشهود”) الذين سوف يدلون بشهادة شفوية
 -123عندما تكون األطراف قد أحالت إفادات أو تقارير مكتوبة مق َّدمة
كل طرف ،قبل جلسة
من شهودها ،يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من ِّ
االستامع ،تحديد َمن هم شهود الطرف اآلخر أو األطراف األخرى الذين
يو ُّد استجوابهم يف جلسة االستامع (انظر الفقرة  88أعاله) .وعاد ًة ما يكون
أي شاهد من شهوده يف جلسة االستامع إذا
ُّ
كل طرف مسؤولً عن تقديم ِّ
ما أبدى الطرف اآلخر وكذلك هيئة التحكيم رغبة يف استجواب ذلك الشاهد.
فإذا مل يُ ِبد طرف آخر رغبة يف استجواب ذلك الشاهد ،وإذا كانت هيئة
التحكيم ال تو ُّد استجوابه بنفسها ،فيجوز لها أن تق ِّرر عدم رضورة إدالئه
بشهادته يف جلسة االستامع .وحرصاً عىل كفاءة سري اإلجراءات ،يجوز لهيئة
التحكيم أن تتَّخذ قرارا ً
مامثل حتى إذا كان طرف آخر قد طلب إتاحة
ً
ٍ
لشاهد ،أو إذا طلب طرف تقديم
الفرصة له للقيام باستجواب مقابل
شاهده ،إذا رأت هيئة التحكيم ،عىل سبيل املثال ،أ َّن الشهادة املقرتحة غري
جوهرية أو مج َّرد تحصيل حاصل ،واضعة يف اعتبارها منح الطرف الطالب
فرصة معقولة لعرض قضيته .وإذا ما ق َّررت الهيئة عدم االستامع إىل
يغي هذا القرار من
شهادة شفوية من شاهد ما يف مثل تلك الظروف ،فال ِّ
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األهمية التي ميكن أن تحظى بها إفادة هذا الشاهد املكتوبة لو مل تق ِّرر
الهيئة ذلك.

’ ’4عدم مثول الشهود
 -124يجوز لهيئة التحكيم أن تنظر يف إبالغ األطراف بالعواقب التي ميكن
أن ترتت َّب عىل عدم حضور الشهود جلسات االستامع بعد دعوتهم للشهادة
فيها .وعاد ًة ما تتيح هيئة التحكيم قدرا ً من املرونة يف التعامل مع حاالت
تخلُّف الشهود عن الحضور ،مبا يف ذلك أن تق ِّرر ما إذا كانت سوف تنظر مع
ذلك يف إفادات الشهود املكتوبة يف حال تقدميها ،وإن كان كذلك ،فام هي
األهمية التي سوف ت ُعطى لهذه اإلفادات يف القضية.

’ ’5استدعاء هيئة التحكيم للشهود
أي
 -125قد يكون عىل هيئة التحكيم أن تقوم بخطوات مناسبة لدعوة ِّ
شاهد إىل اإلدالء بشهادته ،وذلك عىل سبيل املثال يف حال عدم قيام األطراف
بدعوة شاهد تو ُّد أن تستجوبه هيئة التحكيم .ويجوز أيضاً لهيئة التحكيم أن
تق ِّدم الدعم لألطراف الراغبة يف استجواب شاهد غري خاضع لسيطرتها وذلك
بدعوة ذلك الشاهد إىل الحضور.

َسم
’	’6مسألة جواز تقدمي شهادة شفوية مشفوع ًة بق َ
أو بتوكيد بصحتها ،وشكل تقدميها
 -126تختلف قوانني التحكيم ومامرساته بشأن وجوب اإلدالء بشهادة شفوية
مشفوعة بق ََسم أو بتوكيد مامثل بصحتها .ففي بعض النظم القانونية قد ت ُلزِم
هيئ ُة التحكيم ،بنا ًء عىل صالحيتها التقديرية ،الشهو َد بق ََسم اليمني .أ َّما يف
نظم قانونية أخرى ،فإ َّن الشهادة الشفوية املشفوعة بيمني إ َّما غري معروفة يف
يتولها
التحكيم وإ َّما يجوز أن ت ُعترب غ َري مناسبة ،أل َّن سلطة تحليف القسم ال َّ
إلَّ مسؤول رسمي كالقايض أو كاتب العدل .ويف مثل تلك األحوال ،ميكن
االكتفاء بأن يُطلب من الشهود أن يؤكِّدوا أنهم سوف يشهدون بالحق .وقد
ولعل
يكون من الالزم توضيح َمن هو الشخص الذي سيقوم بتحليف الق ََسمَّ .
هيئة التحكيم تلفت انتباه الشهود ،حيثام ينطبق ذلك ،إىل الجزاءات الجنائية
التي يُحتمل أن يتع َّرضوا لها يف حال اإلدالء بشهادة زور.

’ ’7ترتيب تقدمي اإلفادات يف جلسات االستماع
رصف يف تحديد
 -127تتمتَّع هيئة التحكيم بهامش عريض من حرية الت ُّ
ترتيب اإلفادات املق َّدمة يف جلسات االستامع .وضمن هذا الهامش ،تختلف
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مثل بالسامح باإلدالء ببيانات استهاللية أو
املامرسات املتَّبعة فيام يتعلق ً
ختامية ،ويف حال السامح بذلك ،فيام يتعلق أيضاً بتتابُع تلك البيانات وم َّدتها
و َم ْن الطرف الذي ستكون له الكلمة األخرية.
 -128يرسي أيضاً هذا الهامش العريض من الح ِّرية املتاح لهيئة التحكيم عىل
طريقة سام ِع الشهود وتتابع شهاداتهم واالستامع لها ،وعىل تحديد املسائل
أي جلسة من جلسات االستامع .وعندما يُراد سامع
األخرى التي ت ُعالج أثناء ِّ
ع َّدة شهود ويُتوقَّع أن تكون شهاداتهم طويلة ،فمن املفيد أن يح َّدد مسبقاً
ترتيب استدعاء الشهود .ويف بعض الظروف املع َّينة ،قد يُستص َوب االستامع
ُ
عىل نحو جامعي لع َّدة شهود بشأن املوضوع نفسه .ومن املر َّجح أن يؤدِّي
كل
ذلك إىل تقليل التكاليف وتيسري عملية الجدولة الزمنية .وميكن دعوة ِّ
طرف إىل اقرتاح الرتتيب الذي يعتزم تقديم شهوده.

’	’8الطريقة اليت تُتَّبع يف االستماع للشهود على الوقائع
والشهود اخلرباء (“الشهود”)
 -129يجوز أن تكون هيئة التحكيم هي البادئة باالستامع للشهود .وخالفاً
لذلك ،فإ َّن املامرسة العامة املتَّبعة هي أن يكون الطرف الذي استدعى
الشاهد هو البادئ باستجوابه (وملعرفة مدى السامح بذلك ،ومدى لزوم
ذلك ،انظر الفقرتني  88و 123أعاله) ،ث َّم يجري استجوابه املقابِل من ِقبل
الطرف اآلخر أو األطراف األخرى .ويف هذا السياق ،قد تنشأ مسألة ما إذا
كان يجب تقييد االستجواب املقابل بنطاق إفادة الشاهد وشهادته الشفوية.
ولعل األطراف وهيئة التحكيم تو ُّد توضيح هذه املسألة مسبقاً قبل تقديم
َّ
إفادات الشهود وقبل جلسة االستامع .وبعد االستجواب املقابل ،قد يُعاد
استجواب الشاهد من ِقبل الطرف الذي استدعاه ،مع ق َْص األسئلة عىل
املسائل املثارة أثناء االستجواب املقابل .وبعد ذلك ،يجوز للطرف الذي قام
باالستجواب املقابل أو األطراف التي قامت به استجواب الشاهد مج َّددا ً.
أي وقت.
ويجوز عاد ًة لهيئة التحكيم أن تو ِّجه أسئلتها يف ِّ
 -130تختلف قوانني ومامرسات التحكيم بشأن درجة التحكُّم الذي
متارسه هيئة التحكيم عىل استجواب الشهود من ِقبل األطراف .وعىل سبيل
املثال ،يسمح بعض املحكَّمني لألطراف بطرح األسئلة بح ِّرية عىل الشهود
مبارشةً .ويطبِّق محكَّمون آخرون قواعد وقيودا ً أكرث رصام ًة بخصوص شكل
االستجواب املبارش أو املقابِل تشبه ما يُط َّبق يف إجراءات الدعاوى يف املحاكم.

’	’9مسألة ما إذا كان جيوز حضور الشهود على الوقائع
يف قاعة اجللسات عندما ال يدلون بشهاداهتم
 -131تتفاوت املامرسات املتَّبعة فيام يتعلق بحضور الشهود عىل الوقائع
يف قاعة الجلسات قبل اإلدالء بشهاداتهم وبعده .فريى بعض املحكَّمني،
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كقاعدة عامة ،أنه ال ينبغي السامح للشهود عىل الوقائع بالحضور يف قاعة
الجلسات َّإل يف وقت إدالئهم بشهاداتهم .والغرض من هذه القاعدة هو
الحيلولة دون أن يتأث َّر الشهود عىل الوقائع بأقوال الشهود اآلخرين ،واجتناب
احتامل أن يؤث ِّر حضور شاهد عىل شهادة شاهد آخر .ويف حال عدم السامح
بحضور الشهود عىل الوقائع يف قاعة جلسات االستامع ،تُتَّخذ عاد ًة تدابري
بغية الحيلولة دون اطِّالعهم عىل املحارض امل ُع َّدة عىل نحو مزامن لجلسات
االستامع .ويرى محكَّمون آخرون أ َّن من املفيد أن يكون الشهود عىل الوقائع
حارضين وقت إدالء شهود آخرين بأقوالهم بغية ردعهم عن اإلدالء بشهادات
كاذبة ولتوضيح التناقضات بني شهادات الشهود أو تقليلها .وينبغي كقاعدة
أي فرتة
عامة أن ميتنع الشهود عىل الوقائع عن مناقشة شهاداتهم أثناء ِّ
ولعل هيئة التحكيم تو ُّد أن تق ِّدم
اسرتاحة تتخلَّل إدالءهم بالشهادةَّ .
إرشادات بشأن هذه املسائل ،ألنها قد تؤث ِّر عىل تنظيم جلسات االستامع.
 -132يجوز لهيئة التحكيم أن تق ِّرر ما هو النهج الذي ينبغي ات ِّباعه
كل شاهد من الشهود عىل الوقائع .وعىل سبيل املثال ،قد يكون
بخصوص ِّ
يخص الشهود عىل الوقائع الذين َيثُلون أيضاً
من املناسب وضع قاعدة فيام ُّ
(مثل املديرين اإلداريني أو املسؤولني التنفيذيني
بصفة ممثِّلني ألحد األطراف ً
أو املستشارين من داخل املنشأة) ،أل َّن أولئك املمثِّلني قد يلزم حضورهم
طيلة جلسة االستامع بغية اإلرشاف عىل عرض قضيتهم.

’ ’10تقدمي أدلة جديدة
لعل هيئة التحكيم تو ُّد أن تش ِّدد عىل األطراف بأ َّن تقديم أدلة جديدة
َّ -١٣٣
أثناء جلسات االستامع لن يكون يف العادة مقبولً  .ويف بعض الظروف االستثنائية
حيث تجيز هيئة التحكيم تقديم أدلة جديدة ،قد يكون عليها أن تنظر فيام إذا
كانت ستسمح بتقديم املزيد من اإلفادات حتى يتس َّنى للطرف اآلخر الرد.

(د) ترتيبات تسجيل جلسات االستماع
 -١٣٤يجوز لهيئة التحكيم أن تنظر يف الطريقة التي تُتَّبع يف إعداد سجل
لإلفادات الشفوية وشهادات الشهود التي يُدىل بها أثناء جلسات االستامع،
وكذلك تحديد املسؤول عن اتخاذ الرتتيبات الرضورية يف هذا الصدد .ومن
الشائع يف هذا الخصوص استخدام التسجيالت الصوتية واملحارض ال َحرفية.
 -١٣٥يجوز أن تنظر األطراف وهيئة التحكيم فيام إذا كان ينبغي إعداد
محارض َحرفية كتابية من التسجيالت الصوتية ،وأن توضِّ ح ما إذا كانت
الرسمي (انظر أيضاً الفقرة 16
رض الجلسات
التسجيالت الصوتية ستشكِّل مح َ
َّ
أعاله) .وإذا تق َّرر إعداد محارض حرفية ،جا َز لهيئة التحكيم أن تنظر فيام إذا
مثل
كانت األطراف ستُمنح فرصة لفحص املحارض وكيفية فحصها .وقد تق ِّرر ً
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أي تغيريات يراد إدخالها يف تلك املحارض إلَّ مبوافقة األطراف ،فإذا
عدم إجراء ِّ
للبت يف أمرها.
مل توافق األطراف عىل إدخالها ،أُحيلت إىل هيئة التحكيم ِّ

(ﻫ) تقدمي اإلفادات الالحقة جللسات االستماع
 -١٣٦قبل جلسات االستامع أو بعدها ،تق ِّرر األطراف وهيئة التحكيم عاد ًة
أي إفادات إضافية بعد جلسة االستامع،
ما إذا كان يُراد أن تق ِّدم األطراف َّ
ٌ
جدول زمني لهذا الغرض .وقد يكون تقديم
وإذا كان كذلك ،فيوضع عاد ًة
اإلفادات الالحق رضوريًّا من أجل إتاحة املجال لألطراف لتقديم ملخَّص
للقضية ،أو ملعالجة مسائل معيَّنة نشأت أثناء جلسات االستامع ،أو ملعالجة
تأثري األدلة التي انبثقت أثناء جلسات االستامع عىل قضيتها.

املتعدد األطراف
 -١٨التحكيم ِّ
 -137عندما يشرتك أكرث من طرفني يف عملية تحكيم واحدة (تحكيم متع ِّدد
يظل الكثري من املسائل اإلجرائية مطابقاً لإلجراءات املتَّبعة يف
األطراف)ُّ ،
التحكيم الثنايئ األطراف .ولكن قد تنشأ صعوبات يف التحكيم املتع ِّدد األطراف.
فعىل سبيل املثال ،ينبغي لهيئة التحكيم أن تحرص عىل عدم افرتاض أ َّن األطراف
املجتمعة بصفة م َّدعني أو م َّدعى عليهم سيكون لديها بالرضورة املصالح نفسها
أو ستق ِّدم اإلفادات نفسها ،أو ستلتمس سبل االنتصاف نفسها.
 -138إضاف ًة إىل ذلك ،مث َّة صعوبة أخرى يف ضامن اإلنصاف يف اإلجراءات ،ويف
أن تتاح ملختلف األطراف فرصة متساوية للمشاركة يف تعيني هيئة التحكيم.
وامللحوظات ،التي تح ِّدد مسائل قد يُنظر فيها عند تنظيم إجراءات التحكيم
مسألتي صياغة اتفاقات التحكيم أو تشكيل هيئة التحكيم.
بوجه عام ،ال تشمل
ْ
وهام أمران يثريان تساؤالت خاصة يف مجال التحكيم املتع ِّدد األطراف مقارنة
()12
بالتحكيم الثنايئ األطراف فحسب ،وميكن تناولهام يف قواعد تحكيم مع َّينة.

والدمج
الضم َّ
ُّ -١٩

الضم
(أ)
ُّ

 -139يعني الض ُّم إضاف َة طرف أو أطراف جديدة إىل عملية التحكيم
القامئة .ولكن ال تقتيض جمي ُع طلبات الض ِّم بالرضورة موافق ًة متزامنة

مثال ،الفقرة  1من املادة  10من قواعد األونسيرتال للتحكيم
( ((1انظرً ،
(بصيغتها املنقَّحة يف عام  )2010التي تنص عىل ما ييل “( )...عندما يُرا ُد تعي ُني ثالثة
محكَّمني مع تعدُّد األطراف سواء بصفة ُم َّد ٍع أو ُمدَّعى عليه ،وعدم اتفاق األطراف
عىل طريقة أخرى لتعيني املحكَّمني ،يقوم األطر ُاف املتعدِّدون معاً ،سواء بصفة ُم َّد ٍع
أو ُمدَّعى عليه ،بتعيني محكَّم”.
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كل األطراف (أي أطراف التحكيم والطرف الجديد) .فقد يكون
من جانب ِّ
قبل باتفاق التحكيم؛ كام قد تكون عملية الض ِّم
الطرف الجديد ُم َق َّيدا ً من ُ
مأذوناً بها مبقتىض اتفاق التحكيم و/أو قانون التحكيم املنطبق و/أو
قواعد التحكيم املنطبقة.
 -140قد تو ُّد األطراف ض َّم طرف جديد إىل عملية التحكيم يف األحوال
التي ال تكون قادرة فيها عىل أن تعرض متاماً مطالباتها من دون مشاركة
ذلك الطرف الجديد ،أو قد تو ُّد اجتناب تضارب القرارات بالنسبة إىل
مختلف األطراف .وقد عالجت بعض قواعد التحكيم املع َّينة موضوع الض ِّم
نصت عىل أنه يجوز لهيئة التحكيم أن تض َّم ،بنا ًء عىل طلب أحد
حيث َّ
األطراف ،طرفاً جديدا ً واحدا ً أو أكرث إىل عملية التحكيم ،برشط أن يكون
الطرف الجديد ُم َق َّيدا ً باتفاق التحكيم )13(.وال تشرتط قواعد تحكيم أخرى
أن يكون الطرف املراد ضمه إىل التحكيم ُم َق َّيدا ً باتفاق التحكيم الذي تنشأ
يف إطاره الدعوى ،برشط أن يكون ملزماً باتفاق تحكيم آخر ذي صلة يُقيِّد
البت يف قبول طلب الض ِّم ،يجوز لهيئة
أيضاً األطراف األخرى املوجودة .وعند ِّ
التحكيم أن تنظر يف أثره اإليجايب أو السلبي عىل كفاءة اإلجراءات (مبا يشمل
ما قد يستتبعه من تأخري) ،ويف صلة الطرف الجديد املراد ضمه باملوضوع،
بأي طرف .ويجوز لهيئة
ويف مسألة إنصاف األطراف املوجودة أو اإلجحاف ِّ
التحكيم أيضاً أن تنظر يف صالحياتها وطريقة تشكيلها.
أي طرف جديد إىل عملية التحكيم يف أبكر وقت ممكن
 -141يُ َ
وص بض ِّم ِّ
من إجراءات التحكيم .والكثري من قواعد التحكيم التي تعالج مسألة الض ِّم
يفرض قيودا ً تح ُّد من القدرة عىل التامس الض ِّم بعد تعيني هيئة التحكيم.
ألي طرف أن يطلب ض َّم طرف جديد عند تقدميه
فعىل سبيل املثال ،يجوز ِّ
ال َّرد عىل إشعار التحكيم )14(.ويف هذه الحالة ،ميكن ض ُّم الطرف الجديد
إىل اإلجراءات قبل تعيني هيئة التحكيم .وتبعاً لقوانني التحكيم وقواعده
املنطبقة ،يجوز أيضاً ض ُّم طرف ثالث بعد تعيني هيئة التحكيم يف حال
استيفاء رشوط مع َّينة.

الدمج
(ب) َّ
 -142تنشأ مسألة الدمج يف الحاالت التي ت ُست َهل فيها ع َّدة دعاوى تحكيم
متاميزة وذلك مبقتىض اتفاقات تحكيم واحدة أو مختلفة .ويشري الدمج إىل
عم إذا كانت إجراءات التحكيم
املزج بني دعاوى تحكيم منفصلة ،برصف النظر َّ
ذات الصلة قد بُورشت مبوجب اتفاق تحكيم واحد أو مختلف .وميكن أن يؤدِّي
مثال ،الفقرة  5من املادة  17من قواعد األونسيرتال للتحكيم
( ((1انظرً ،
(بصيغتها املنقَّحة يف عام .)2010
مثال ،الفقرة الفرعية ( 2و) من املادة  4من قواعد األونسيرتال
( ((1انظرً ،
للتحكيم (بصيغتها املنقَّحة يف عام .)2010
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التوصل إىل نتائج متعارضة بشأن مسائل
الدمج إىل زيادة الفعالية وتج ُّنب ُّ
مرتابطة .إلَّ أنه قد تكون لدى طرف واحد أو ع َّدة أطراف مصلحة مس َّوغة يف
التعامل مع ع َّدة منازعات عىل نحو منفصل ،وذلك عىل سبيل املثال أل َّن إحدى
املنازعات ذات أولوية أو أل َّن دمج ع َّدة قضايا من شأنه أن يزيد من تعقُّد
إجراءات التحكيم ويطيل أمدها .وقد ال يكون من املمكن عمل ًّيا دامئاً دمج
عمليات التحكيم إن مل تكن مؤسسة تحكيم داخلة فيها.
 -143يتزايد عدد قواعد التحكيم التي تعالج الدمج .ولك َّن قواعد
التحكيم ،التي تجيز رصاح ًة دمج دعويني أو أكرث من دعاوى التحكيم
التي ال تزال منظورة ،إمنا تراعي اعتبار ٍ
ات مختلف ًة يف هذا الشأن من قبيل
ما ييل( :أ) أن يكون الدمج قد طلبه أحد األطراف؛ و(ب) أن توافق األطراف
كلُّها عىل الدمج؛ و(ج) أن تكون املنازعات قد نشأت يف إطار عالقة قانونية
واحدة أو اتفاق تحكيم واحد ،وإن مل يكن كذلك ،ما إذا كان مث َّة توافق
أم ال بني اتفاقات التحكيم املختلفة؛ و(د) أن تكون هيئة تحكيم قد ُعيِّنت
أي دعوى من دعاوى التحكيم املطلوب ضمها.
يف ِّ

	-٢٠االشتراطات املحتملة خبصوص شكل قرار
التحكيم ومضمونه وإيداعه وتسجيله وتسليمه
 -144ينبغي لألطراف وهيئة التحكيم أن تضع يف االعتبار قانون التحكيم
املنطبق والقوانني املعمول بها يف املكان املحتمل (أو األماكن املحتملة)
أي
إلنفاذ قرار التحكيم ،وكذلك قواعد التحكيم املنطبقة ،عند النظر يف ٍّ
من االشرتاطات الخاصة بشكل القرار أو مضمونه أو إيداعه أو تسجيله
أو تسليمه.
 -145يشرتط بعض القوانني إيدا َع قرارات التحكيم أو تسجيلَها لدى محكمة
مختصة.
أو لدى جهة مامثلة ،أو تسلي َمها بطريقة مع َّينة أو من خالل جهة
َّ
مثل ،نوع قرار التحكيم
وتختلف تلك القوانني بشأن مسائل معيَّنة منهاً ،
الذي ينطبق عليه هذا االشرتاط (كأن ينطبق ،عىل سبيل املثال ،عىل جميع
قرارات التحكيم أو يقترص انطباقه عىل قرارات التحكيم التي ال تصدر تحت
رعاية مؤسسة تحكيمية)؛ أو املهل الزمنية املح َّددة إليداع قرار التحكيم
أو تسجيله أو تسليمه (يف بعض الحاالت ميكن أن تكون تلك املهل الزمنية
قصرية عىل األرجح)؛ وعواقب عدم االمتثال لهذه االشرتاطات.
 -146يف حال وجود اشرتاطات من هذا القبيل من املفيد أن يُح َّدد ،قبل
صدور قرار التحكيمَ ،من سيكون عليه اتخاذ الخطوات الالزمة الستيفاء تلك
االشرتاطات وكيفية توزيع التكاليف املتكبَّدة .وقد يؤث ِّر عدم االمتثال لهذه
االشرتاطات عىل صحة قرار التحكيم و/أو وجوبية إنفاذه.

40

100

*1605044*

V.16-05044

