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قرار اختذته اجلمعية العامة
]بناء على تقرير اللجنة السادسة ([)A/65/465
ً

 -22/65قواعد األونسيترال للتحكيم
بصيغتها املنقّحة يف عام 2010
		إن اجلمعية العامة،
		إذ تشري إىل قرارها ( 2205د )21-املؤرخ  17كانون األول/
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،
		وإذ تشري أيضًا إىل قرارها  98/31امل��ؤرخ  15كانون األول/
()1
ديسمرب  1976الذي يوصي باستخدام قواعد األونسيترال للتحكيم،
تنوه بقيمة التحكيم بصفته وسيلة لتسوية املنازعات اليت قد
		وإذ ّ
تنشأ يف سياق العالقات التجارية الدولية،
		وإذ تالحظ أن قواعد التحكيم معترف هبا باعتبارها نصا ناجحا
للغاية وأهنا تستخدم يف طائفة واسعة من الظروف تشمل نطاقا عريضا
من املنازعات ،مبا فيها املنازعات بني األط��راف التجارية يف القطاع
اخلاص واملنازعات بني املستثمرين والدولة واملنازعات بني دولة وأخرى
واملنازعات التجارية اليت تديرها مؤسسات التحكيم ،يف مجيع أحناء العامل،
وإذ ت��درك ض��رورة تنقيح قواعد التحكيم حبيث تتوافق مع
املمارسات الراهنة يف التجارة الدولية ومواكبة التغريات اليت حدثت
على مدى السنوات الثالثني املاضية يف ممارسات التحكيم،

( )1الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة احلادية والثالثون ،امللحق رقم 17
( ،)A/31/17الفصل اخلامس ،الفرع جيم.
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		وإذ ترى أن قواعد التحكيم بصيغتها املنقحة يف عام  2010من
أجل جتسيد املمارسات الراهنة ستعزز كثريا كفاءة التحكيم يف إطار
تلك القواعد،
واقتناعًا منها بأن تنقيح قواعد التحكيم بطريقة مقبولة لدى
البلدان على اختالف نظمها القانونية واالجتماعية واالقتصادية ميكن
أن يسهم كثريًا يف هتيئة عالقات اقتصادية دولية متوائمة ويف استمرار
تعزيز سيادة القانون،
وإذ تالحظ أن إعداد قواعد التحكيم بصيغتها املنقحة يف عام
 2010كان موضوع مداوالت مناسبة ومشاورات مستفيضة مع
احلكومات والدوائر املعنية ،وأن النص املنقّح ميكن أن يتوقّع منه أن
منسق لتسوية املنازعات
يساهم مسامهة كبرية يف إرساء إطار قانوين ّ
التجارية الدولية بعدالة وكفاءة،
وإذ تالحظ أيضًا أن جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
قامت يف دورهتا الثالثة واألربعني باعتماد قواعد التحكيم بصيغتها
()2
املنقحة يف عام  2010بعد إجراء املداوالت املناسبة،
 -1تعرب عن تقديرها للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري
الدويل الضطالعها بوضع واعتماد األحكام املنقّحة لقواعد التحكيم
اليت يرد نصها يف مرفق تقرير جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري
()3
الدويل عن أعمال دورهتا الثالثة واألربعني؛
 -2توصي باستخدام قواعد التحكيم بصيغتها املنقحة يف عام
 2010يف تسوية املنازعات اليت تنشأ يف سياق العالقات التجارية الدولية؛
 -3تطلب إىل األمني العام أن يبذل قصارى جهده لضمان
أن تصبح قواعد التحكيم بصيغتها املنقّحة يف عام  2010معروفة
ومتاحة عمومًا.
اجللسة العامة 57
 6كانون األول/ديسمرب 2010

( )2املرجع نفسه ،الدورة اخلامسة والستون ،امللحق رقم ،)A/65/17( 17
الفصل الثالث.
( )3املرجع نفسه ،املرفق األول.
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قواعد األونسيترال للتحكيم
(بصيغتها املنقّحة يف عام )2010

الباب األول -قواعد متهيدية
نطاق االنطباق*
املادة 1
ُ
األطراف على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن
َق
 -1إذا اتَّف َ
ٍ
حد َدة ،تعاقُديَّ ًة كانت أم غريَ تعاقدية ،إىل التحكيم
عالقة قانونية ُم َّ
املنازعات عندئذ
تلك
ت
ي
و
س
للتحكيم،
األونسيترال
مبقتضى قواعد
ُ
ُ ِّ َ
ُ
األطراف من تعديالت.
وفقًا هلذه القواعد ،رهنا مبا قد يَتَّ ِف ُق عليه
َ
األطراف يف اتفاقات التحكيم املُربََم ِة بعد  15آب/
أن
ض َّ
 -2يُفتَ َر ُ
أغسطس  2010قد أشاروا إىل القواعد بصيغتها السارية يف تاريخ
ُ
األطراف قد اتَّ َفقُوا على تطبيق صيغة ُمعيَّنَ ٍة
بدء التحكيم ،ما مل يكن
اتفاق التحكيم قد
للقواعد .وال ينطبق هذا
االفتراض عندما يكون ُ
ُ
ُدم قبل
أُبرم بقبول األطراف بعد  15آب/أغسطس َ 2010ع ْرضًا ق ِّ
ذلك التاريخ.
ِّ -3
أي منها مع
تنظم هذه القواع ُد عمليَّ َة التحكيم .ولكن ،إذا تعارض ٌّ
حكم يف القانون املنطبق على التحكيم ال ميكن لألطراف أن خيرجوا عنه،
كانت ال َغلَبَ ُة عندئذ لذلك احلكم.

اإلشعار وحساب املدد
املادة 2
ُ
إرسال اإلشعار ،مبا يف ذلك ُ
البالغ أو اخلطاب أو االقتراح،
 -1جيو ُز
تيح إمكاني َة توفري ذلك
ِّ
بأي وسيلة اتصال توفِّر سجال بإرساله أو تُ ُ
السجل.
ِّالع على بند حتكيم منوذجي خاص بالعقود يف ُمرفَق القواعد.
* ميكن االط ُ
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 -2إذا عيَّن ٌ
طرف عنوانًا هلذا الغرض حتديدًا أو أذنت هبذا العنوان
أي إشعار إىل ذلك الطرف يف ذلك العنوان ،ويُعترب
هيئ ُة التحكيمُ ،سلِّم ُّ
تسليم اإلشعار
اإلشعار قد تُ ُسلِّم إذا ُسلِّم على هذا النحو .وال جيوز
ُ
ُ
بالوسائل اإللكترونية ،مثل الفاكس أو الربيد اإللكتروين ،إالّ إىل عنوا ٍن
معيَّ ٍن أو مأذو ٍن به على النحو اآلنف الذكر.
أي إشعار:
 -3إذا مل يُعيَّن ذلك العنوا ُن أو يؤذن به ،اعتُرب ُّ
املرسل إليه شخصيا؛
(أ) قد تُ ُسلِّم إذا ُسلِّم إىل َ

املرسل إليه أو ِّ
حمل
َر عمل َ
(ب)	يف ُحك ِم املتسلَّم إذا ُسلِّم يف َمق ِّ
إقامته املعتاد أو عنوانه الربيدي.
وفق الفقرة  2أو  3بعد بذل جهود
 -4إذا تعذَّر
تسليم اإلشعار َ
ُ
معقولة ،اعتُرب أنه قد تُ ُسلِّم إذا أُ ِ
أي وسيلة
مسجلَة أو ِّ
رسل ،برسالة َّ
ًّ
َر عمل أو
أخرى تُ َوف ُِّر
سجال بالتسليم أو حما َولَة التسليم ،إىل آخر َمق ِّ
َم َح ِّل إقام ٍة معتاد أو عنوا ٍن بريدي معروف للمرسل إليه.
وفق الفقرة  2أو  3أو ،4
 -5يُعتَبَ ُر
اإلشعار قد تُ ُسلِّم يو َم تسليمه َ
ُ
رس ُل بالوسائل
وفق الفقرة  .4ويُعتَبَ ُر
أو يو َم حماول ِة تسليمه َ
اإلشعار املُ َ
ُ
رس َل
اإللكترونية قد تُ ُسلِّم يو َم إرساله ،إالّ أ ّن
اإلشعار بالتحكيم املُ َ
َ
على هذا النحو ال يُعتَبَ ُر قد تُ ُسلِّم إالّ يف يوم وصوله إىل العنوان
للمرسل إليه.
اإللكتروين
َ

أي مدة مبقتضى هذه القواعد ،يبدأ سريا ُن تلك
 -6لغرض حساب ِّ
املدة يف اليوم التايل لتسلُّم اإلشعار .وإذا كان اليو ُم األخري من تلك
املدة ُعطل ًة رمسية أو عطلة جتارية يف ِّ
َر عمله،
حمل إقامة املرسل إليه أو َمق ِّ
ُم ِّددت تلك املد ُة حتّى َّأو ِل يو ِم عمل يلي انتها َء العطلة .وتدخل يف
حساب تلك املدة أيا ُم العطلة الرمسية أو العطلة التجارية اليت تَتَ َخلَّلُ َها.

اإلشعار بالتحكيم
املادة 3
 -1يُ ِ
ُ
بادر باللجوء إىل التحكيم (يُ َس َّمى فيما
رس ُل
الطرف الذي يُ ُ
ِ
يلي "املُ َّدعي" ،سواء أكان طرفًا واحدا أم أكثر) ،إىل الطرف اآلخر
(يُ َس َّمى فيما يلي "املُ َّد َعى عليه" ،سواء أكان طرفًا واحدًا أم أكثر)
إشعارًا بالتحكيم.
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إجراءات التحكيم قد بدأت يف التاريخ الذي يَتَسلّم فيه
 -2تُعتَبَ ُر
ُ
اإلشعار بالتحكيم.
امل ّد َعى عليه
َ
اإلشعار بالتحكيم ما يلي:
ضم ُن
ُ
 -3يُ َّ

(أ) ُمطالب ًة بإحالة املنازعة إىل التحكيم؛

ِ
وبيانات االتصال هبم؛
(ب) أمسا َء األطراف
(ج) حتديدًا التفاق التحكيم املستظ َه ِر به؛

ألي عق ٍد أو ٍّ
صك قانوين آخر نشأت املنازع ُة عنه
(د)	حتديدًا ِّ
موجزًا للعالقة ذات الصلة يف حال
أو بشأنه ،أو وصفًا َ
عدم وجود عقد أو ٍّ
صك من ذلك القبيل؛
موجزًا للدعوى وبيانًا بقيمة املبلغ املطالَب به ،إن
(ﻫ)	وصفًا َ
ُوجد؛
امللتمس؛
(و) التدبريَ االنتصايف أو
التصحيحي َ
َّ
(ز)	اقتراحًا بشأن عد ِد َّ
املحكمني ولغ ِة التحكيم ومكانه ،إذا
مل يكن األطراف قد اتفقوا على ذلك من قبل.

 -4جيوز أن يُ َض َّم َن اإلشعار بالتحكيم أيضا ما يلي:

(أ)	اقتراحًا بتسمية سلطة التعيني اليت تشري إليها الفقرة  1من
املادة 6؛
(ب)	اقتراحًا بتعيني َّ
املحكم الوحيد الذي تُشري إليه الفقرة 1
من املادة 8؛

(ج) بَالغًا بتعيني َّ
املحكم املشار إليه يف املادة  9أو املادة .10

أي خالف يتعلق مبدى
 -5ال حيول دون تشكيل هيئة التحكيم ُّ
حسم ذلك اخلالف يف النهاية.
كفاية اإلشعار بالتحكيم ،إذ تتولّى اهليئ ُة َ

الرد على اإلشعار بالتحكيم
املادة 4
 -1يُ ِ
املد ِعي ،يف غضون  30يومًا من تاريخ
املد َعى عليه إىل َّ
رسل َّ
يتضمن ما يلي:
تسلُّم اإلشعار بالتحكيم ،ر ّدًا على ذلك اإلشعار ّ
5

ِ
وبيانات االتصال به؛
اسم ُك ِّل ُم ّد ًعى عليه
(أ)
َ

	ردا على املعلومات الواردة يف اإلشعار بالتحكيم ،عمال
(ب) ًّ
بالفقرة ( 3ج) إىل (ز) من املادة 3؛
الرد على اإلشعار بالتحكيم أيضا ما يلي:
يتضمن ُّ
 -2جيوز أن ّ

	أي دف ٍع بعدم اختصاص هيئة التحكيم اليت ستُ َّ
شك ُل
(أ) َّ
مبقتضى هذه القواعد؛

(ب)	اقتراحًا بتسمية سلطة التعيني املشار إليها يف الفقرة  1من
املادة 6؛
(ج)	اقتراحًا بتعيني َّ
املحكم الوحيد املشار إليه يف الفقرة  1من
املادة 8؛
(د) بالغًا بتعيني َّ
املحكم املشار إليه يف املادة  9أو املادة 10؛

املقدمة
موجزًا للدعاوى
املضاد ِة أو الطلبات َّ
َّ
(ﻫ)	وصفًا َ
يتضمن ،حسب
بغرض الدفع
ّ
باملقاصة ،إن ُوج��دتّ ،
مقتضى احلال ،بيانًا باملبالغ ذات الصلة والتدبري االنتصايف
املُلتَ َمس؛
(و)	إشعارًا بالتحكيم وفقا للمادة  3إذا ما أقام املُ َّد َعى عليه
دعوى على طرف آخر يف اتفاق التحكيم غري املُ َّد ِعي.
 -3ال ُ
أي خالف بشأن عدم
حيول دون تشكيل هيئة التحكيم ُّ
ردا ناقصًا
ردا على اإلشعار بالتحكيم أو إرساله ًّ
إرسال املُ َّد َعى عليه ًّ
الرد عليه ،إذ تتولّى اهليئ ُة حسم ذلك اخلالف يف النهاية.
أو ُّ
تأخره يف ِّ

التمثيل واملساعدة
املادة 5
جيوز ُ
رس ُل أمسا ُء
لك ِّل طرف أن ميثّلَه أو يساع َده
ٌ
أشخاص من اختياره .وتُ َ
أولئك األشخاص وعناوينُهم إىل مجيع األطراف وإىل هيئة التحكيم.
حدد يف تلك الرسالة ما إذا كان تعيينُ ُهم هو لغرض التمثيل أو
ويُ َّ
الشخص ليكون ممثّال ألحد األطراف ،جيوز هليئة
املساعدة .وعندما يُعيَّ ُن
ُ
أي من األطراف،
التحكيم ،سواء من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب ٍّ
املمنوح لذلك املمثّل
التفويض
ِت
َ
أن تطلب يف ِّ
أي وقت تقدميَ ما يُثب ُ
َ
تقر ُره اهليئ ُة.
بالشكل الذي ّ
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سلطة التسمية وسلطة التعيني
املادة 6
ُ
األطراف قد اتفقوا على اختيار سلطة التعيني ،جاز
 -1إذا مل يكن
اسم مؤسس ٍة واحدة أو أكثر أو
يقترح يف ِّ
ِّ
ألي طرف أن َ
أي وقت َ
شخص واحد أو أكثر ،كاألمني العام ملحكمة التحكيم الدائمة يف
ٍ
ّ
الهاي (اليت يُشار إليها فيما يلي بـ»حمكمة التحكيم الدائمة») ،لتولي
مهام ُسلطة التعيني.
ِّ
 -2إذا انقضى  30يومًا على تسلُّم مجيع األطراف اآلخرين اقتراحًا
قدمًا وفقًا للفقرة  1دون أن يتَّفق كل األطراف على اختيار سلطة
ُم َّ
ألي طرف أن يطلب إىل األمني العام ملحكمة التحكيم
تعيني ،جاز ِّ
يسم َي ُسلط َة التعيني.
الدائمة أن ّ
تنص على ُمهلة زمنية جيب على أحد
 -3إذا كانت هذه القواع ُد ّ
األطراف أن حييل يف غضوهنا مسأل ًة ما إىل سلطة تعيني ،ومل تكن
تلك السلط ُة قد اتُّ ِف َق عليها أو ُس ِّميت بع ُد ،أُوَقِ��ف َسريان هذه
املهلة اعتبارًا من تاريخ شروع ذلك الطرف يف اإلجراءات اخلاصة
باالتفاق على سلطة التعيني أو تسميتها حىت تاريخ ذلك االتفاق أو
تلك التسمية.

 -4باستثناء ما أشري إليه يف الفقرة  4من املادة  ،41إذا َرفَضت
تتصرف ،أو مل تعيِّن ُم َح َّكمًا يف غضون  30يومًا من
سلط ُة التعيني أن ّ
تاريخ تَسلُّمها طلبًا من أحد األطراف بالقيام بذلك ،أو مل تتصرف يف
ص عليها هذه القواع ُد ،أو مل تَبُ َّت يف
غضون ِّ
أي مدة زمنية أخرى تَنُ ُّ
َّ
اعتراض على أحد املحكمني يف غضون مدة معقولة بع َد تسلّمها طلبًا
يطلب إىل األمني
من أحد األطراف بالقيام بذلك ،جاز ِّ
ألي طرف أن َ
يسم َي ُسلط َة تعيني بديل ًة.
العام ملحكمة التحكيم الدائمة أن ِّ
 -5جيو ُز لسلطة التعيني ولألمني العام ملحكمة التحكيم الدائمة،
أي طرف
لدى ممارسة وظائفهما مبقتضى هذه القواعد ،أن يطلبا من ِّ
ومن َّ
املحكمني ما يَ َريَانه ضروريا من معلومات ،وعليهما أن يُتيحا
َّ
للمحكمني عند االقتضاء ،فرص ًة لعرض آرائهم
لألطراف ،وكذلك
ِ
أي حنو يريانه مناسبا .وتُوفِّر اجله ُة املرسلة أيضا جلميع األطراف
على ِّ
اآلخرين ُك َّل املراسالت الصادرة عن ُس َ
لط ِة التعيني وعن األمني العام
واملوجهة إليهما.
ملحكمة التحكيم الدائمة
َّ
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 -6عندما يُطلَب إىل سلطة التعيني أن تُعيِّ َن ُم َّ
حكمًا مبقتضى املادة
 8أو  9أو  10أو  ،14يُ ِ
ُ
الطلب إىل ُسلط ِة
الطرف الذي يق ّدم
رس ُل
َ
وأي رد على ذلك اإلشعار،
التعيني نُ َسخًا من اإلشعار بالتحكيم َّ
إن ُوجد.
ني َّ
ِ
رج ُح أن تكف َ
حمكم
 -7تُرا ِعي سلط ُة التعيني
َل تعي َ
االعتبارات اليت يُ َّ
َّ
ٍّ
مستقل وحمايد ،وتأخذ يف اعتبارها مدى استصواب تعيني حمكم ذي
جنسية مغايرة جلنسيات األطراف.

8

الباب الثاين -تشكيل هيئة التحكيم
عدد َّ
احملكمني

املادة 7
األطراف قد اتفقوا ُمسبَقًا على عدد َّ
ُ
املحكمني،
 -1إذا مل يكن
مث مل يتَّفقوا يف غضون  30يومًا من تاريخ تسلُّم ا َّملُ��د َع��ى عليه
اإلشعار بالتحكيم على أن يكون هناك َّ
حمك ٌم واحد فقطُ ،عيِّ َن ثالث ُة
َ
َّ
حمكمني.
ني َّ
حمكم
 -2على الرغم من الفقرة  ،1إذا اقترح أَ َح ُد األطراف تعي َ
أي طرف
وحي ٍد يف غضون املدة املنصوص عليها يف الفقرة  ،1ومل يَ ُر َّد ُّ
َ
ُ
املعين أو األطراف املعنيُّو َن
آخر على ذلك االقتراح ،ومل يُعيِّن
الطرف ُّ
ُم َّ
لسلطة التعيني ،بنا ًء
جاز
،10
املادة
حكمًا ثانيًا وفقا للمادة  9أو
ُ
على طلب أحد األطراف ،أن تُعيِّن ُم َّ
حكمًا وحيدًا مبقتضى اإلجراء
املنصوص عليه يف الفقرة  2من املادة  8إذا ما رأت ،يف ضوء ظروف
القضيةَّ ،أن هذا هو األنسب.

تعيني َّ
احملكمني (املواد  8إىل )10
املادة 8
األطراف على تعيني ُم َّ
ُ
حك ٍم وحي ٍد ،مث انقضى  30يومًا
 -1إذا اتَّفق
على تسلُّم مجيع األطراف اآلخرين اقتراحا بتعيني َّ
حمكم وحي ٍد دون
يتوصلوا إىل اتفاق هبذا الشأن ،تولَّت ُس َ
ني ذلك
لط ُة التعيني تعي َ
أن ّ
َّ
املحكم بنا ًء على طلب أحد األطراف.
لط ُة التعيني املُ َّ
 -2تُعيِّ ُن ُس َ
حك َم الوحي َد بأسرع ما ميكن .وتتَّبع يف
ُ
األطراف على عدم اتباع
هذا التعيني طريق َة القائمة التالية ،ما مل يتَّفق
قرر ُس َ
لط ُة التعيني ،مبا هلا من صالحية تقديرية،
تلك الطريقة أو ما مل تُ ِّ
َ
ظروف القضية:
ناسب
َّ
أن اتِّ َ
باع طريق ِة القائمة ال يُ ُ
(أ)	تُ ِ
رس ُل ُس َ
لط ُة التعيني إىل ُك ِّل واحد من األطراف نسخًا
تتضمن ثالث َة أمساء على األقل؛
متطابقة لقائمة ّ
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(ب)	جيو ُز ُ
لك ِّل طرف ،يف غضون  15يومًا من تاريخ تَسلُّم
هذه القائمة ،أن يعيدها إىل سلطة التعيني بعد شطب
االسم أو األمساء اليت يعترض عليها وترقيم األمساء املتبقية
يف القائمة ُمرتَّبَ ًة حبسب أفضليَّتها لديه؛

(ج)	بعد انقضاء املدة املذكورة أعاله ،تُعيِّ ُن ُسلط ُة التعيني
املُ َّ
حك َم الوحيد من بني األمساء اليت وافق عليها األطراف
ُ
يف القوائم اليت أعيدت إليها ووفقًا لترتيب األفضلية الذي
بيّنه األطراف؛
ني َّ
املحكم باتِّباع
ألي سبب من األسباب ،تعي ُ
َّرِّ ،
(د)	إذا تَعذ َ
هذه الطريقة ،جاز لسلطة التعيني أن متارس صالحيتها
التقديري َة يف تعيني َّ
املحكم الوحيد.

املادة 9

حمكمني ،فَيُ َعيِّ ُن ُك ُّل طرف ُم َّ
ني ثالثة َّ
حكمًا واحدًا،
 -1إذا أُريد تعي ُ
املحكمان املُعيَّنان على هذا النحو املُ َّ
مث خيتار َّ
حك َم الثالث ،الذي يتولّى
رئاسة هيئ ِة التحكيم.
 -2إذا أَبلَغَ طرفٌ طرفًا آخر بتعيني حمكَّم ،مث مل يقم هذا األخريُ،
َ
البالغ ،بتبليغ الطرف األول
خالل  30يومًا من تاريخ تسلُّمه هذا
َّ
األول أن يطلب من سلطة التعيني
باملحكم الذي عيَّنَه ،جاز للطرف َّ
أن تعيِّن َّ
املحك َم الثاين.
 -3إذا انقضى  30يومًا على تعيني َّ
املحكم الثاين دون أن يتَّفق
املحكمان على اختيار َّ
َّ
ني
املحكم الرئيس ،تولَّت سلط ُة التعيني تعي َ
املحكم الرئيس بالطريقة نفسها املتَّبع ِة يف تعيني َّ
َّ
املحكم الوحيد مبقتضى
املادة .8
املادة 10
ني ثالثة
 -1ألغ��راض الفقرة  1من امل��ادة  ،9عندما يُ��را ُد تعي ُ
َّ
تعدد األط��راف سواء بصفة ُمَّ��د ٍع أو ُم َّد ًعى عليه،
حمكمني مع ُّ
وعدم اتفاق األطراف على طريقة أخرى لتعيني َّ
املحكمني ،يقوم
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ُ
املتعددون معا ،سواء بصفة ُم َّد ٍع أو ُم َّدعى عليه ،بتعيني
األطراف ِّ
َّ
حمكم.
األطراف على أن تُ َّ
ُ
شكل هيئ ُة التحكيم من عدد من
 -2إذا اتَّفق
َّ
َّ
ني هؤالء املحكمني وفقا
املحكمني ليس واحدا أو ثالثة ،وجب تعي ُ
للطريقة اليت يتَّفق عليها األطراف.
 -3يف حال عدم ُّ
التمكن من تشكيل هيئة التحكيم مبقتضى هذه
َ
تشكيل
أي طرف،
القواعد ،تتولّى سلط ُة التعيني ،بنا ًء على طلب ِّ
أي تعيني سبق
لغي َّ
هيئ ِة التحكيم ،وجيوز هلا ،لدى القيام بذلك ،أن تُ َ
ال من َّ
ُ
إجراؤه وأن تعيّن ُك ًّ
ني ك ٍّل منهم ،وأن
املحكمني أو تُعي َد تعي َ
سم َي أح َدهم َّ
حمكمًا رئيسًا.
تُ ِّ

إفصاحات َّ
احملكمني واالعتراض عليهم** (املواد  11إىل )13
املادة 11

عند ُمفاحتة شخص ما بشأن احتمال تعيينه ُم َّ
حكمًا ،يُفصح ذلك
أي ظروف يُحتَ َم ُل أن تُثري شكوكًا هلا ما يُربِّ ُرها بشأن
الشخص عن ِّ
ُ
حياده أو استقالليته .ويُفصح َّ
املحكم ،منذ وقت تعيينه وطوال إجراءات
التحكيم ،لألطراف ولسائر َّ
املحكمني دون إبطاء عن أي ظروف من
هذا القبيل ما مل يكن قد أعلم ُهم هبا من قبل.

املادة 12

أي َّ
حمكم إذا ُوجدت ظروف تثري شكوكًا
 -1جيوز
ُ
االعتراض على ِّ
هلا ما يُربِّ ُرها بشأن حياده أو استقالليته.
يعترض على َّ
املحكم الذي عيّنه إالَّ
ألي طرف أن
َ
 -2ال جيوز ِّ
ألسباب أصبح على علم هبا بعد تعيينه.
 -3يف حال عدم قيام َّ
قانوين
املحكم مبهامه ،أو يف حال وجود مانع
ٍّ
�راءات املتعلقة
أو
واقعي حيول دون أدائه تلك املهام ،تسري اإلج� ُ
ٍّ
باالعتراض على َّ
املنصوص عليها يف املادة .13
املحكم
ُ
ِّالع على منوذجي بيانَي االستقاللية ،املطلوبني مبقتضى املادة  ،11يف
** ميكن االط ُ
ُمرفَق هذه القواعد.
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املادة 13

أي َّ
 -1يُ ِ
ُ
حمكم إشعارًا
الطرف الذي يعتزم
رسل
َ
االعتراض على ِّ
باعتراضه يف غضون  15يومًا من تبليغه بتعيني َّ
املعترض عليه ،أو
املحكم َ
ُ
الطرف على علم
يف غضون  15يومًا من التاريخ الذي أصبح فيه ذلك
بالظروف املذكورة يف املادتني  11و.12
اإلشعار باالعتراض إىل ُك ِّل األط��راف اآلخرين وإىل
رسل
 -2يُ َ
ُ
َّ
َّ
املعترض عليه وإىل سائر املحكمني .وتُبيَّن يف ذلك اإلشعار
املحكم َ
أسباب االعتراض.
ُ
أي َّ
حمكم ،جاز ِّ
لكل األطراف
 -3إذا اعترض أح ُد األطراف على ِّ
َّ
أن يوافقوا على ذلك االعتراض .وجيوز أيضا للمحكم ،بعد االعتراض
يتنحى عن النظر يف الدعوى .وال تُعترب تلك املوافق ُة وال ذلك
عليه ،أن ّ
التنحي إقرارًا ضمنيًّا بصحة األسباب اليت يستند إليها االعتراض.
ّ
يتنح َّ
املحك ُم
 -4إذا مل يوافق مجي ُع األطراف على االعتراض ،أو مل َّ
ض عليه ،يف غضون  15يومًا من تاريخ اإلشعار باالعتراض،
املعتر ُ
َ
ِ
ِض أن يواصل إجراءات االعتراض .وعليه يف تلك
جاز
للطرف املُعتَ ِر ِ
احلالة ،ويف غضون  30يومًا من تاريخ اإلشعار باالعتراض ،أن
البت يف االعتراض.
يلتمس من سلطة التعيني َّ
َ

تبديل أحد َّ
احملكمني
املادة 14

 -1مع مراعاة أحكام الفقرة  ،2يُعيَّ ُن أو يُختار ُم َّ
حك ٌم بديل ،مىت
تبديل أحد َّ
لزم ُ
املحكمني أثناء سري إجراءات التحكيم ،وفقا لإلجراء
املنصوص عليه يف املواد  8إىل  11والساري على تعيني أو اختيار
َّ
املحكم اجلاري تبديله .ويسري هذا اإلجراء حىت وإن مل يقم أح ُد
األطراف ،أثناء عملية تعيني َّ
املحكم املراد تبديله ،مبمارسة حقه يف
التعيني أو يف املشاركة يف التعيني.

أن
 -2إذا رأت سلط ُة التعيني ،بنا ًء على طلب أحد األط��رافَّ ،
سوغًا حلرمان أحد األطراف من حقه يف تعيني َّ
حمكم بديل،
هناك ُم ِّ
نظرًا للطابع االستثنائي لظروف القضية ،ج��از لسلطة التعيني،
َّ
واملحكمني املتبقّني فرص ًة إلب��داء آرائهم:
بعد إعطاء األط��راف
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(أ) أن تعيِّن املُ َّ
حك َم البديل؛ أو (ب) بعد اختتام جلسات االستماع،
َّ
للمحكمني اآلخرين بأن يواصلوا عملية التحكيم ويتخذوا
أن تأذن
حتكيمي.
حتكيمي أو غري
أي قرار
َّ
ٍّ
ٍّ

تكرار جلسات االستماع يف حال تبديل أحد َّ
احملكمني
املادة 15

يف حال تبديل أحد َّ
اإلجراءات عند املرحلة اليت
ف
املحكمني ،تُستَأنَ ُ
ُ
قرر هيئ ُة
تَ َوق َ
َّف فيها املُ َح َّك ُم الذي جرى تبديله عن أداء مهامه ،ما مل تُ ِّ
َ
خالف ذلك.
التحكيم

استبعاد املسؤولية
املادة 16
ُ
األطراف ،إىل أقصى مدى يسمح به
عمد ،يتنازل
باستثناء اخلطأ املُتَ َّ
أي ِّادعاء على َّ
وأي
املحكمني أو سلطة التعيني ِّ
القانون املنطبق ،عن ِّ
أي فعل أو تقصري متعلِّق بالتحكيم.
بسبب
التحكيم
شخص تعيِّنه هيئ ُة
ِّ
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الباب الثالث -إجراءات التحكيم
أحكام عامة
املادة 17
التحكيم
 -1مع مراعاة هذه القواعد ،جيو ُز هليئة التحكيم أن تُسيِّ َر
َ
ُ
األطراف على قدم
على النحو الذي تراه مناسبًا ،شريط َة أن يُعا َم َل
تاح ِّ
لكل طرف ،يف مرحلة مناسبة من اإلجراءات ،فُرص ٌة
املساواة وأن تُ َ
ِ
معقولة لعرض قضيَّته .وتسيِّر هيئ ُة التحكيم ،لدى ممارستها صالحيتَها
التقديري َة ،اإلج� ِ
�راءات على حنو يتفادى اإلبطا َء واإلنفاق بال داع،
ُ
َ
اإلنصاف والكفاءة يف تسوية املنازعات بني األطراف.
ويكفل
َ
املؤقت للتحكيم يف أقرب
الزمين
اجلدول
 -2تضع هيئ ُة التحكيم
َ
َّ
وقت ممكن عمليا بعد تشكيلها وبعد دعوة األطراف إىل إبداء آرائهم.
أي وقت ،بعد دعوة األط��راف إىل إبداء
وجيوز هليئة التحكيم يف ِّ
فق
آرائهم ،أن تُ ِّ
ص عليها القواع ُد أو يتَّ ُ
قصر َّ
أي مدة زمنية تَنُ ُّ
مدد أو تُ ِّ
ُ
األطراف.
عليها
ِ
جلسات استماع ألقوال الشهود ،مبن فيهم
 -3تعقد هيئ ُة التحكيم
أي طرف
الشهود اخلرباء ،أو للمرافعات الشفوية ،إذا طلب ذلك ُّ
يف مرحلة مناسبة من اإلجراءات .فإن مل يُطلب ذلك ،ق ََّررت هيئ ُة
التحكيم ما إذا كان من األوفق عق ُد جلسات استماع من هذا القبيل
السريُ يف اإلجراءات على أساس الوثائق وغريها من املستندات.
أو ّ
ٍ
خطابات إىل هيئة التحكيم أن يُ َ
 -4على الطرف الذي يُ ُ
رسل
رسل
ِ
ُ
رسل مجي ُع هذه
ُك َّل تلك
اخلطابات إىل مجيع األطراف اآلخرين .وتُ َ
ِ
اخلطابات يف وقت واحد ما مل تسمح هيئ ُة التحكيم خبالف ذلك ،إن
كان القانو ُن املنطبق جييز هلا هذا.
بضم
 -5جيوز هليئة التحكيم ،بنا ًء على طلب ِّ
أي طرف ،أن تسمح ّ
شخص ثالث واحد أو أكثر كطرف يف عملية التحكيم ،شريط َة أن
الشخص طرفًا يف اتفاق التحكيم ،ما مل َتر هيئ ُة التحكيم،
يكو َن ذلك
ُ
بعد إعطاء مجيع األطراف ،مبن فيهم الشخص أو األشخاص املراد
الضم
ُّ
ضمهم ،فُرص ًة لسماع أقواهلم ،أنه ينبغي عد ُم السماح بذلك ِّ
بأي من أولئك األطراف .وجيوز هليئة التحكيم أن
ضررًا
لحق
ي
ألنه
ُ ُ
ٍّ
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قرار حتكيم واحدًا أو ع ّدة قرارات حتكيم بشأن ُك ِّل األطراف
صدر َ
تُ َ
املشاركني على هذا النحو يف عملية التحكيم.

مكان التحكيم
املادة 18
ُ
األطراف قد اتَّفقوا ُمسبَقًا على مكان التحكيم،
 -1إذا مل يكن
َ
ظروف القضية يف
ني مكان التحكيم آخذ ًة
تولَّت هيئ ُة التحكيم تعي َ
قرار التحكيم صادرًا يف مكان التحكيم.
االعتبار .ويُعترب ُ

أي مكان تراه مناسبًا.
 -2جيوز هليئة التحكيم أن جتتم َع للمداولة يف ِّ
ألي
أي مكان تراه مناسبًا ِّ
وجيوز هليئة التحكيم أيضا أن جتتم َع يف ِّ
غرض آخر ،مبا يف ذلك عقد جلسات استماع ،ما مل يتَّفق األطراف
على خالف ذلك.

اللغة
املادة 19
ُ
عقب
فق عليه
 -1مع مراعاة ما قد يتَّ ُ
األطراف ،تُسار ُ
ِع هيئ ُة التحكيم َ
تشكيلها إىل حتديد اللغة أو اللغات اليت ستُستخدم يف اإلجراءات.
وأي بيانات
ويسري هذا التحدي ُد على بيان الدعوى وبيان الدفاع ِّ
كتابية أخ��رى ،وكذلك على اللغة أو اللغات اليت ستُستخ َد ُم يف
جلسات االستماع الشفوية ،إذا ُعقدت جلسات من هذا القبيل.
وثائق مرفق ٍة ببيان
أي َ
تأمر بأن تكون ُّ
 -2جيوز هليئة التحكيم أن َ
ٍ
ٍ
عرض يف
ت
ة
تكميلي
مستندات
أو
وثائق
وأي َ
الدعوى أو بيان الدفاعُّ ،
َُ
قد َم ًة بلغتها األصلية ،مشفوع ًة بترمجة إىل اللغة أو
سياق اإلجراءاتُ ،م َّ
ُ
األطراف أو ح ّددهتا هيئ ُة التحكيم.
فق عليها
اللغات اليت اتَّ َ

بيان الدعوى
املادة 20
 -1يُ ِ
رسل املُ ّد ِعي بيا َن دعواه كتاب ًة إىل املُ َّد َعى عليه وإىل ٍّ
كل من
َّ
للم َّد ِعي
املحكمني يف غضون فترة زمنية حت ّددها هيئ ُة التحكيم .وجيوز ُ
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املشار إليه يف املادة  3مبثابة بيا ِن دعوى،
إشعار ُه بالتحكيم
أن يعتربَ
َ
َ
اإلشعار بالتحكيم أيضًا مبقتضيات الفقرات  2إىل 4
يفي
ُ
شريطة أن َ
من هذه املادة.
ُ
التفاصيل التالية:
درج يف بيان الدعوى
 -2تُ َ
(أ) امسا الطرفني والبيانات الالزمة لالتصال هبما؛
(ب) بيا ٌن بالوقائع املؤيِّدة للدعوى؛
(ج) ُ
نقاط اخلالف؛
(د) التدبريُ املطلوب لإلنصاف أو لتصحيح الوضع؛
احلج ُج القانوني ُة املؤيِّد ُة للدعوى.
(هـ) األُ ُس ُس أو َ

أي عقد أو ٍّ
قانوين آخر
صك
ٍّ
 -3تُرفَق ببيان الدعوى نُ َ
سخ ٌة من ِّ
سخ ٌة من اتفاق التحكيم.
نشأت املنازع ُة عنه أو بشأنه ،ونُ َ

 -4ينبغي ،قدر اإلمكان ،أن ُيُش َف َع بيا ُن الدعوى ِّ
بكل املستندات
ٍ
إشارات إليها.
يتضم َن
واألدلّة األخرى اليت يستن ُد إليها املُ َّدعي ،أو أن ّ

بيان الدفاع
املادة 21
 -1يُ ِ
رس ُل املُ َّد َعى عليه بيا َن دفاعه كتاب ًة إىل املُ َّد ِعي وإىل ُك ٍّل من
َّ
للم َّد َعى عليه
ني يف غضون مدة ِّ
املحكم َ
حتد ُدها هيئ ُة التحكيم .وجيوز ُ
املشار إليه يف الفقرة  4مبثابة بيان
أن يعترب َّ
رد ُه على اإلشعار بالتحكيم َ
الرد على اإلشعار بالتحكيم أيضا مبقتضيات
يفي ُّ
دفاع ،شريطة أن َ
الفقرة  2من هذه املادة.
رد على املسائل املذكورة يف البنود (ب)
در ُج يف بيان الدفاع ٌّ
 -2يُ َ
إىل (هـ) من بيان الدعوى (الفقرة  ٢من املادة  .)20وينبغي ،قدر
اإلمكان ،أن يُش َف َع بيا ُن الدفاع بكل املستندات واألدلة األخرى اليت
يتضمن إشارات إليها.
يستن ُد إليها املُ َّد َعى عليه ،أو أن ّ

للم َّد َعى عليه أن يُق ّد َم يف بيان دفاعه ،أو يف مرحلة الحقة
 -3جيو ُز ُ
تسوغ هذا
من إجراءات التحكيم إذا رأت هيئ ُة التحكيم َّأن الظروف ِّ
التأخري  ،دعوى مضادة أو أن يستند إىل دعوى ُمقامة لغرض الدفع
خمتص ًة بذلك.
باملقاصة ،شريطة أن تكون هيئ ُة التحكيم َّ
ّ
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 -4تسري أحكا ُم الفقرات  ٢إىل  4من امل��ادة  20على الدعوى
املضادة والدعوى املشار إليها يف الفقرة ( 2و) من املادة  4والدعوى
باملقاصة.
املُستَنَد إليها لغرض الدفع
ّ

تعديل الدعوى أو الدفاع
املادة 22
ألي ٍ
َ
يستكمل
طرف أثنا َء إج��راءات التحكيم أن يع ّد َل أو
جيوز ِّ
دعواه أو دفا َع ُه ،مبا يف ذلك الدعوى املضادة أو الدعوى املقامة
السماح بذلك
أن
لغرض الدفع
باملقاصة ،إالّ إذا رأت هيئ ُة التحكيم َّ
ّ
َ
التأخر يف تقدميه أو ما
التعديل أو االستكمال ليس مناسبًا بسبب ّ
أي ظروف أخرى.
ينشأ عنه من ضرر لألطراف اآلخرين أو بسبب ِّ
ُ
ُ
استكمال الدعوى أو الدفاع ،مبا يف ذلك
تعديل أو
ولكن ال جيوز
باملقاصة ،حبيث
الدعوى املضادة أو الدعوى املقامة لغرض الدفع
ّ
ستكم ُل،
عدل ُة أو
املستكملَة ،أو الدفاع املُ َّ
خترج الدعوى املُ َّ
عد ُل أو املُ َ
َ
عن نطاق اختصاص هيئة التحكيم.

الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم
املادة 23
البت يف اختصاصها ،مبا يف ذلك
 -1تكو ُن هليئة التحكيم صالحي ُة ّ
أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو صحته .وهلذا الغرض،
ُّ
ِّ
يُ َ
فاق
نظ ُر إىل بند التحكيم الذي يشكل جزءًا من العقد على أنه اتّ ٌ
ِ
أي قرار هليئة
مستقل عن بنود العقد األخرى .وال يترتب تلقائيًا على ِّ
التحكيم ببطال ِن العقد بطال ُن بند التحكيم.
الدف ُع بعدم اختصاص هيئة التحكيم يف موعد أقصاه
قدم َّ
 -2يُ َّ
وقت تضمينه يف بيان الدفاع أو ،فيما يتعلق بالدعوى املضادة أو
ُ
الرد على تلك الدعوى.
يف
باملقاصة،
ع
ف
الد
بغرض
املقامة
الدعوى
ِّ
َّ ِ
الطرف من تقدمي ذلك ال ّدفع لكونه عيَّن ُم َّ
ُ
حكمًا أو
وال يُمنَع
نطاق
�أن هيئ َة التحكيم تتجاوز َ
ش��ارك يف تعيينه .أم��ا ال� َّ�دف� ُع ب� َّ
طرح املسأل ُة اليت يُزعم أهنا تتجاو ُز
سلطتها ،فيجب تقدميُه حاملا تُ َ
نطاق سلطتها أثناء إجراءات التحكيم .وجيو ُز هليئة التحكيم ،يف
َ
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كلتا احلالتني ،أن َ
التأخ َر
قد ُم بع َد هذا املوعد إذا رأت َّ
تقبل دفعًا يُ َّ
أن ُّ
يسوغُه.
له ما ِّ

أي دفع من الدفوع املشار إليها
 -3جيو ُز هليئة التحكيم أن تفصل يف ِّ
بالبت يف وجاهته .وجيوز هليئة
يف الفقرة  ٢إ ّما كمسأل ٍة أولية وإ ّما ِّ
َ
صدر قرارًا ،بصرف النظر
التحكيم أن
تواصل إجراءات التحكيم وأن تُ َ
أي طعن يف اختصاصها مل تفصل فيه املحكم ُة بع ُد.
عن ِّ

البيانات املكتوبة األخرى
املادة 24
قر ُر هيئ ُة التحكيم ماهيَّ َة البيانات املكتوبة األخرى ،إىل جانب بيان
تُ ِّ
الدعوى وبيان الدفاع ،اليت يتعيّ ُن على األطراف تقدميها أو جيوز هلم
حد ُد املُ َه َُل املتاحة لتقدمي تلك البيانات.
تقدميها ،وتُ َّ

ُاملدد
املادة 25
ينبغي أالّ تتجاو َز املُ ُ
هل اليت حت ّد ُدها هيئ ُة التحكيم لتقدمي البيانات املكتوبة
(مبا فيها بيان الدعوى وبيان الدفاع) مخسة وأربعني يومًا .ولكن جيو ُز
مسوغًا لذلك.
هليئة التحكيم أن مت ّد َد احلدو َد الزمنية إذا رأت ّ

التدابري َّ
املؤقتة
املادة 26
صدر تدابريَ مؤقَّت ًة بنا ًء على طلب أحد
 -1جيوز هليئة التحكيم أن تُ َ
األطراف.
أي تدبري وقيت تأمر مبقتضاه هيئ ُة التحكيم
 -2التدبري املؤقَّت هو ُّ
إصدار قرار التحكيم الذي يفصل
يسبق
وقت
أي
أح َد األطراف ،يف ِّ
َ
بأي مما يلي:
يف املنازعة هنائيا ،أن يقوم ،على سبيل املثال ال احلصرٍّ ،
بقي احلال على ما هو عليه ،أو أن يعي َد ُه إىل ما كان
(أ)	أن يُ َ
عليه إىل حني الفصل يف املنازعة؛
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ٍ
حدوث ‘ ‘1ضر ٍر ٍّ
وشيك أو
حايل أو
(ب)	أن يتَّخ َذ إجرا ًء مينع
َ
مساس بعملي ِة التحكيم نفسها ،أو أن ميتن َع عن اختاذ
‘‘2
ٍ
ُ
الضرر أو املساس؛
حتمل أن يسبِّ َب ذلك
َ
إجراء يُ َ

(ج)	أن يُوف َِّر وسيل ًة لصون املوجودات اليت ميكن أن تُستخ َد َم
لتنفيذ قرار الحق؛

هم ًة وجوهريَّ ًة يف
(د) أن يُحافِ َظ على األدلة اليت قد تكون ُم َّ
حسم املنازعة.
ُ
َّت مبقتضى الفقرة ( 2أ)
قد ُم
 -3يُ ِّ
الطرف الذي يطلب التدبريَ املؤق َ
إىل (ج) ما يُقن ُع هيئ َة التحكيم مبا يلي:
رجح أن يُحدث ضررًا ال ميكن
(أ) َّ
	أن عد َم اختاذ التدبري يُ َّ
ٍ
الضرر
وأن ذلك
جربُه على حنو واف مبنح
تعويضاتَّ ،
َ
لح َق بالطرف
يفوق بكثري
الضرر ال��ذي يُحتمل أن يَ َ
َ
املستهدف بذلك التدبري إذا ما اتُّخذ؛
فص َل يف موضوع املنازعة
(ب) َّ
	أن هناك احتماالً معقوالً أن يُ َ
أن
لصاحل الطرف الطالب بنا ًء على وجاهة دعواه .على َّ
ميس مبا تتمتّع به هيئ ُة التحكيم
َّ
البت يف هذا االحتمال ال ُّ
أي قرار الحق.
من صالحية تقديرية يف اختاذ ِّ
 -4فيما يتعلَّق بطلب اختاذ تدبري مؤقَّت مبقتضى الفقرة ( ٢د) ،ال
ّبات الواردة يف الفقرة ( 3أ) و(ب) إالّ مىت رأت هيئ ُة
تسري املتطل ُ
التحكيم ذلك مناسبا.
أي تدبري مؤقَّت
 -5جيوز هليئة التحكيم أن تُ ِّ
عد َل أو تُعلِّ َ
نهي َّ
ّق أو تُ َ
أي طرف أو ،يف ظروف
كانت قد اختذته ،وذلك بناء على طلب ِّ
استثنائية وبعد إشعار األطراف ُمسبَقًا ،مببادرة من هيئة التحكيم ذاهتا.
َ
الطرف الذي يطلب تدبريًا ُمؤقَّتًا
 -6جيوز هليئة التحكيم أن تُلزم
ص ذلك التدبري.
بتقدمي ضمانة مناسبة فيما يَ ُخ ُّ
سارع باإلفصاح
أي طرف بأن يُ َ
 -7جيوز هليئة التحكيم أن تُلز َم َّ
أي تغيُّ ٍر جوهري يف الظروف اليت استُند إليها يف طلب التدبري
عن ِّ
املؤقَّت أو اختاذه.
ِ
 -8جيوز ُ
تكاليف
أي
حتميل
َ
طلب تدبريًا ُمؤقَّتًا تَبِ َع َة ِّ
الطرف الذي يَ ُ
ألي طرف ،إذا رأت هيئ ُة التحكيم
وأضرا ٍر يتسبّب فيها ذلك التدبريُ ِّ
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أن ذلك التدبريَ ،يف الظروف السائدة آنذاك ،ما كان ينبغي
الحقا َّ
ِ
اخت��ا ُذ ُه .وجيوز هليئة التحكيم أن تُصد َر ق��رارًا بالتعويض عن تلك
أي وقت أثناء اإلجراءات.
التكاليف واألضرار يف ِّ

أي طرف من السلطة القضائية اختا َذ تدابري ُمؤقَّتَ ٍة
طلب ِّ
 -9ال يُعتَبَ ُر ُ
عم ً
ال ُمناقِضًا التفاق التحكيم أو نزوالً عن ذلك االتفاق.

األدلة
املادة 27
 -1يَ َق ُع على عاتق ُك ِّل ٍ
طرف ِعب ُء إثبات الوقائع اليت يستند إليها
يف تأييد دعوا ُه أو دفا ِع ِه.

ألي فرد ،حىت وإن كان طرفًا يف التحكيم أو تربطه ِصلٌَة
 -2جيو ُز ِّ
ما بأحد األطراف ،أن يكو َن من الشهود ،مبن فيهم الشهود اخلرباء،
ُ
أي
الذين يق ّدمهم
األطراف لإلدالء بشهادة أمام هيئة التحكيم يف ِّ
مسألة تتَّصل بالوقائع أو باخلربة الفنية .وجيو ُز للشهود ،مبن فيهم
الشهود اخلرباء ،أن يُدلُوا بأقواهلم ،مكتوب ًة وممهور ًة بتواقيعهم ،ما مل
تُو ِعز هيئ ُة التحكيم خبالف ذلك.

أي وقت أثناء
تطلب من األطراف يف ِّ
 -3جيو ُز هليئة التحكيم أن َ
وثائق أو
إجراءات التحكيم أن ِّ
يقدموا ،يف غضون مدة حت ّددها اهليئةَ ،
أي أدلة أخرى.
مستندات أو َّ
املقد َمة ِ
وصلتَها بالدعوى
تقر ُر هيئ ُة التحكيم مدى مقبولية األدلة َّ
ِّ -4
وطاب َعها اجلوهري ووزنَها.

جلسات االستماع
املادة 28
توجه هيئ ُة التحكيم
 -1يف حال عقد جلسة استماع شفويةِّ ،
إىل األطراف ،قبل وقت كاف ،إشعارًا بتاريخ انعقادها وموعدها
ومكاهنا.
االستماع إىل الشهود ،مبن فيهم الشهود اخلرباء ،بالشروط
 -2جيوز
ُ
قر ُرها.
اليت ِّ
حتد ُدها هيئ ُة التحكيم وأن يُستَ َ
جوبُوا بالطريقة اليت تُ ِّ
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جلسات االستماع ُمغلَ َق ًة ،ما مل يتَّفق األط� ُ
�راف على
 -3تكون
ُ
أي شاهد أو من
خالف ذلك .وجيوز هليئة التحكيم أن تطلب من ِّ
الشهود ،مبن فيهم الشهود اخلرباءُ ،م َغا َد َر َة اجللسة أثناء إدالء الشهود
َب من
اآلخرين بشهاداهتم .ولكن ،ال جيوز من حيث املبدأ أن يُطل َ
ٌ
أطراف يف التحكيم ،أن
الشهود ،مبن فيهم الشهود اخلرباء ،الذين هم
يُغادروا اجللس َة.
 -4جيوز هليئة التحكيم أن تُوع َز باستجواب الشهود ،مبن فيهم
الشهود اخل�براء ،من خ�لال وسائل اتصال ال تتطلّب حضورهم
شخصيا يف جلسة االستماع (مثل التداول باالتصاالت املرئية).

تعينهم هيئة التحكيم
اخلرباء الذين ّ

املادة 29

 -1جيوز هليئة التحكيم ،بعد التشاور مع األطراف ،أن تُ َعيِّ َن خبريًا
حتد ُدها
مستقال أو أكثر لتقدمي تقرير كتايب إليها بشأن مسائل ُمعيَّنَ ٍة ِّ
حددهتا
رس ُل إىل األطراف نُسخ ٌة من الصالحيات اليت َّ
هيئ ُة التحكيم .وتُ َ
هيئ ُة التحكيم لذلك اخلبري.
قد ُم اخلبريُ ،قبل قبول تعيينه ،إىل هيئة التحكيم وإىل األطراف
 -2يُ ِّ
ُ
األطراف هيئ َة التحكيم،
بيانًا مبؤ ّهالته وإقرارًا حبياده واستقالليَّتِ ِه .ويُبل ُغ
أي
يف غضون الوقت الذي تُ ِّ
حد ُد ُه هيئ ُة التحكيم مبا إذا كانت لديهم ُّ
ِع هيئ ُة
اعتراضات على مؤ ّهالت اخلبري أو حياده أو استقالليته .وتُسار ُ
أي من تلك االعتراضات .وبعد تعيني
بالبت يف مقبولية ٍّ
التحكيم ّ
يعترض على مؤ ّهالت اخلبري أو حياده أو
ألي طرف أن
َ
اخلبري ،ال جيوز ِّ
ُ
الطرف
االعتراض قائمًا على أسباب أصبح ذلك
استقالليته إالّ إذا كان
ُ
سارع هيئ ُة التحكيم إىل حتديد ما
على علم هبا بعد أن متَّ التعي ُ
ني .وتُ ُ
ستتخذه من إجراءات إن لز َم ذلك.
قد ُم األط� ُ
أي معلومات ذات صلة باملنازعة،
 -3يُ ِّ
�راف إىل اخلبري َّ
وثائق أو بضائ َع ذات
فحص ُه أو ُّ
تفق َده من َ
ُب َ
ويوفِّرون له ما قد يَطل ُ
أي خالف بني أحد األطراف وذلك اخلبري بشأن مدى
صلة .ويُحال ُّ
صلة املعلومات أو الوثائق أو البضائع املطلوب توفريها باملنازعة إىل هيئة
تبت فيه.
التحكيم لكي َّ
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 -4تُ ِ
رس ُل هيئ ُة التحكيم إىل األطراف نُسخ ًة من تقرير اخلبري إثر
وحيق
تسلُّمها إيَّا ُه ،وتُتاح هلم الفرص ُة إلبداء رأيهم يف التقرير كتاب ًةُّ .
أي وثيقة استن َد إليها اخلبريُ يف تقريره.
للطرف أن
يفحص َّ
َ

االستماع
أي طرف ،جيوز
ُ
 -5بعد تسليم التقرير ،وبنا ًء على طلب ِّ
إىل أقوال اخلبري يف جلس ٍة تُتاح لألطراف فرص ُة حضورها واستجواب
ألي طرف أن يق ّدم يف هذه اجللسة شهودًا خربا َء ليُدلُوا
اخلبري .وجيوز ِّ
بشهاداهتم بشأن نقاط اخلالف .وتسري على تلك اإلجراءات أحكا ُم
املادة .28

التقصري
املادة 30
َصر املُ َّد ِعي ،دون إبداء ُعذر مقبول ،يف تقدمي بيان
( -1أ)	إذا ق َّ
دع���واه ،خ�لال امل��دة امل��ح� َّ�ددة يف ه��ذه القواعد أو اليت
حت ّددها هيئ ُة التحكيم ،أصدرت اهليئ ُة أمرًا بإهناء إجراءات
ُ
ُ
الفصل
مسائل متبقي ٌة قد يلز ُم
التحكيم ،ما مل تكن هناك
أن من املناسب فعل ذلك؛
فيها ورأت هيئ ُة التحكيم َّ
َصر املُ َّد َعى عليه ،دون إبداء عذر مقبول ،يف تقدمي
(ب)	إذا ق َّ
�رد على إشعار التحكيم أو بيان دفاعه ،خالل املدة
ال� ِّ
املحددة يف هذه القواعد أو اليت حت ّددها هيئ ُة التحكيم،
َّ
أصدرت اهليئ ُة أمرًا باستمرار إج��راءات التحكيم ،دون
أن تعترب هذا التقصريَ يف ح ّد ذاته قبوالً ملزاعم املُ َّد ِعي؛
وتسري أحكا ُم هذه الفقرة الفرعية أيضا على تقصري
ردا على دعوى مضادة أو دعوى
املُ َّد ِعي يف تقدمي دفاعه ًّ
باملقاصة.
ُمقا َم ٍة لغرض الدفع
َّ
َص َر أح ُد األطراف ،بعد إبالغه حسب األصول وفقا هلذه
 -2إذا ق َّ
القواعد ،يف حضور جلسة استماع دون إبداء ُعذر مقبول ،جاز هليئة
التحكيم أن تُ َ
واصل إجراءات التحكيم.
 -3إذا دعت هيئ ُة التحكيم أح� َد األط��راف حسب األص��ول إىل
ٍ
وقصر يف تقدميها خالل املدة
وثائق أو
تقدمي َ
مستندات أو أدلٍّة أخرى َّ
قرار
صدر َ
املح ّددة ،دون إبداء ُعذر مقبول ،جاز هليئة التحكيم أن تُ َ
التحكيم بنا ًء على األدلة املوجودة أمامها.
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اختتام جلسات االستماع
املادة 31
عما إذا كانت
 -1جيوز هليئة التحكيم أن تستفسر من األط��راف ّ
ٌ
لديهم أدلٌَّة أخرى لتقدميها أو شهو ٌد آخرون لسماعهم أو أقوال أخرى
لإلدالء هبا .فإذا مل يكن لديهم شي ٌء من ذلك ،جاز هليئة التحكيم أن
علن اختتا َم جلسات االستماع.
تُ َ

قر َر ،مببادرة منها أو بنا ًء على طلب أحد
 -2جيوز هليئة التحكيم أن تُ ِّ
أي وقت قبل صدور قرار
األطراف ،إعاد َة فتح جلسات االستماع يف ِّ
التحكيم ،إذا رأت ضرور ًة لذلك بسبب وجود ظروف استثنائية.

التنازل عن حق االعتراض
املادة 32
أي خمالفة هلذه
أي طرف يف املسارعة إىل االعتراض على ِّ
يُعتَبَ ُر تقصريُ ِّ
ألي شرط يف اتفاق التحكيم تنازالً عن حق ذلك الطرف
القواعد أو ِّ
ثبت َّأن
يف تقدمي ذلك االعتراض ،ما مل يَ ُكن مبقدور ذلك الطرف أن يُ َ
ختلّ َف ُه عن االعتراض يف الظروف القائمة ،كان له ما يُربِّ ُره.
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الباب الرابع -قرار التحكيم
القرارات
املادة 33

 -1يف حال وجود أكثر من َّ
أي
صدر هيئ ُة التحكيم َّ
حمكم واحد ،تُ ُ
قرار حتكيم أو قرار آخر بأغلبية َّ
املحكمني.
 -2فيما يتعلَّق باملسائل اإلجرائية ،جيوز لرئيس َّ
صدر
املحكمني أن يُ َ
القرار وحده يف حال عدم وجود أغلبية أو عندما تأذن هيئ ُة التحكيم
القرار خاضعًا للمراجعة من قِبَل هيئة التحكيم،
بذلك ،ويكون هذا ُ
إذا ما لزم األمر.

شكل قرار التحكيم وأثره
املادة 34
 -1جيوز هليئة التحكيم أن تُص ِد َر ق� ِ
�رارات حتكيم ُمنفصل ًة بشأن
َ
مسائل ُمختلف ٍة يف أوقات خمتلفة.

 -2تُص َدر ُك� ُّ�ل ق��رارات التحكيم كتاب ًة ،وتكون هنائي ًة و ُملزِمة
لألطراف .وينفِّذ األطراف َّ
كل قرارات التحكيم دون إبطاء.
القرار ،ما
 -3على هيئة التحكيم أن تُبيِّن
َ
األسباب اليت استند إليها ُ
ُ
األطراف قد اتَّفقُوا على عدم بيان األسباب.
مل يكن
قرار التحكيم ممهورًا بتوقيع َّ
املحكمني ،ويُ َ
التاريخ
ذكر فيه
ُ
 -4يكون ُ
َّ
الذي أُصدر فيه ومكا ُن التحكيم .ويف حال وجود أكثر من حمكم واحد
وعدم توقيع أحدهم ،تُ َ
أسباب عدم التوقيع.
ذكر يف القرار
ُ

نشر قرار التحكيم علنًا مبوافقة ِّ
كل األطراف أو مىت كان
 -5جيوز ُ
ِ
أح ُد األطراف ُمل َزمًا قانونا بأن يُفصح عن ذلك القرار من أجل محاية
ٍ
إجراءات قانونية أمام حمكمة أو
حق قانوين أو املطالبة به أو يف سياق
ٍّ
هيئة خمتصة أخرى.
 -6تُ ِ
رس ُل هيئ ُة التحكيم إىل األط��راف نُ َسخًا من قرار التحكيم
ممهور ًة بتوقيع َّ
املحكمني.
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القانون املنطبقَ ،
املقيد
واحلَكم غري َّ

املادة 35

ُ
األطراف باعتبارها
 -1تُطبِّ ُق هيئ ُة التحكيم قواع َد القانون اليت يُعيِّنها
ُ
األطراف تلك القواع َد،
ُمنطبق ًة على موضوع املنازعة .فإذا مل يُعيِّن
َطبَّقَت هيئ ُة التحكيم القانو َن الذي تراه مناسبا.
كح َكم غري مقيَّد
 -2ال جيوز هليئة التحكيم أن تفصل يف املنازعة َ
بنص أحكام القانون أو وفقًا ملبادئ العدل واإلنصاف إالّ إذا أذن
ِّ
ُ
األطراف هلا بذلك صراحة.
 -3يف مجيع األحوال ،تَ ِ
فص ُل هيئ ُة التحكيم يف املنازعة وفقًا لشروط
أي أعراف جتارية سارية على
العقد إن وجدت ،وتُرا َعى يف ذلك ُّ
املعاملة.

التسوية وغريها من أسباب اإلهناء
املادة 36
ُ
األطراف ،قبل صدور قرار التحكيم ،على تسوي ٍة تُنهي
َق
 -1إذا اتَّف َ
املنازع َة ،كان على هيئة التحكيم إ ّما أن تُص ِد َر أمرًا بإهناء إجراءات
ثبت التسوي َة ،بنا ًء على طلب األطراف وموافقة
التحكيم ،وإ ّما أن تُ َ
اهليئة على ذلك ،يف شكل قرار حتكيم ُمتَّف ٍ
َق عليه .وال تكون هيئ ُة
التحكيم ُملز َم ًة بتسبيب هذا القرار.
االستمرار يف إجراءات التحكيم ،قبل ُصدور قرار
 -2إذا أصبح
ُ
التحكيم ،عدميَ اجلدوى أو ُمستحي ً
ألي سبب غري مذكور يف الفقرة
ال ِّ
 ،1أَبل َغت هيئ ُة التحكيم األط� َ
�راف بعزمها على إصدار أمر بإهناء
اإلجراءات .وتكو ُن هليئة التحكيم صالحي ُة إصدار ذلك األمر ،ما مل
ُ
ُ
أن
مسائل متبقّي ٌة قد يلزم
تكن هناك
الفصل فيها وترى هيئ ُة التحكيم َّ
َ
الفصل فيها.
من املناسب
رسل هيئ ُة التحكيم إىل األطراف نُ َسخًا ممهور ًة بتوقيع َّ
 -3تُ ُ
املحكمني
من األمر بإهناء إجراءات التحكيم أو من قرار التحكيم املُتَّفَق عليه.
ويف حال إصدار قرار حتكيم ُمتَّف ٍ
َق عليه ،تسري عليه األحكا ُم الواردة
يف الفقرات  2و 4و 5من املادة .34
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تفسري قرار التحكيم
املادة 37
يطلب من هيئة التحكيم ،يف غضون
ألي ط��رف أن
 -1جي��وز ِّ
َ
َرار التحكيم وشريط َة إشعار األطراف
 30يومًا من تاريخ تسلّمه ق َ
اآلخرين هبذا الطلب ،إعطا َء تفسري لقرار التحكيم.

 -2يُ َ
عطى التفسريُ كتاب ًة يف غضون  45يومًا من تاريخ تسلّم
ّ
الطلب .ويشكل التفسريُ ُجزءًا من قرار التحكيم وتسري عليه أحكا ُم
الفقرات  2إىل  6من املادة .34

تصحيح قرار التحكيم
املادة 38
يطلب من هيئة التحكيم ،يف غضون
ألي ط��رف أن
 -1جي��وز ِّ
َ
قرار التحكيم وشريط َة إشعار األطراف
 30يومًا من تاريخ تسلُّمه َ
تصحيح ما يكون قد وقع يف القرار من أخطاء
اآلخرين هبذا الطلب،
َ
أي سهو ذي
أو
أخرى
أخطاء
أي
أو
مطبعية
حسابية أو كتابية أو
ِّ
ِّ
مسو ٌغ،
طابع مشابه .وإذا ما رأت هيئ ُة التحكيم َّ
أن هذا الطلب َّ
التصحيح يف غضون  45يومًا من تاريخ تسلُّم الطلب.
جرت
َ
أَ َ
ِي تلك التصحيحات من تلقاء
 -2جيو ُز هليئة التحكيم أن تُجر َ
نفسها يف غضون  30يومًا من تاريخ إرسال قرار التحكيم.
ِّ
وتشكل ج��زءًا من قرار
التصحيحات كتاب ًة،
جرى تلك
ُ
 -3تُ َ
التحكيم .وتسري عليها أحكا ُم الفقرات  2إىل  6من املادة .34

قرار التحكيم اإلضايف
املادة 39
يطلب من هيئة التحكيم ،يف غضون
ألي ط��رف أن
 -1جي��وز ِّ
َ
األمر بإهناء اإلجراءات أو قرار التحكيم
 30يومًا من تاريخ تسلُّمه َ
قرار حتكيم،
صدر َ
وبشرط إشعار األطراف اآلخرين هبذا الطلب ،أن تُ َ
قرار حتكيم إضافيًّا بشأن ما مل ِ
ُدمت أثناء
تفصل فيه من طلبات ق ِّ
أو َ
إجراءات التحكيم.
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طلب إصدار قرار حتكيم ،أو
 -2إذا رأت هيئ ُة التحكيم َّأن َ
يسوغه ،أصدرت قرارها أو أكملته يف غضون
قرار حتكيم إضايف ،له ما ّ
 60يومًا من تاريخ تسلُّم الطلب .وجيوز هليئة التحكيم ،عند الضرورة،
القرار يف غضوهنا.
أن ِّ
متد َد املهل َة اليت جيب أن تُصدر ذلك َ

 -3يف حال إصدار قرار حتكيم ،أو قرار حتكيم إضايف ،من
هذا القبيل ،تسري أحكا ُم الفقرات  2إىل  6من املادة .34

حتديد التكاليف
املادة 40
تكاليف التحكيم يف قرار التحكيم النهائي،
حد ُد هيئ ُة التحكيم
َ
 -1تُ ِّ
وكذلك يف قرار آخر إذا ما رأت ذلك ُمناسبًا.
 -2ال يشمل تعبريُ "التكاليف" إالّ ما يلي:

خيص ُك َّل
(أ)
َ
	أتعاب هيئة التحكيم ،وتُبيَّن تلك األتعاب فيما ّ
َّ
حد ُدها اهليئ ُة بنفسها وفقا للمادة 41؛
حمكم على حدة وتُ ِّ
(ب)	ما يتكبّ ُد ُه َّ
ٍ
ونفقات أخرى
املحكمو َن من نفقات سفر
معقولة؛
شور ُة اخلرباء وغريُها من املساعدات الالزمة
(ج)	ما تتطلّبُه َم َ
ٍ
تكاليف معقولة؛
هليئة التحكيم من
َ
ٍ
ونفقات أخرى
(د)	ما يتكبّ ُده الشهو ُد من نفقات سفر
وافق على تلك النفقات؛
معقولة ،ما دامت هيئ ُة التحكيم تُ ُ
ُ
تكاليف قانوني ٍة وتكاليف أخرى
األطراف من
(ﻫ)	ما يتكبّ ُد ُه
َ
أن مبل َغ
تتعلق بالتحكيم ،ما دامت هيئ ُة التحكيم ترى َّ
تلك التكاليف معقو ٌل؛

	أي أتعاب ونفقات لسلطة التعيني ،وكذلك أتعاب
(و) َّ
ونفقات األمني العام ملحكمة التحكيم الدائمة.
أي قرار حتكيم أو تصحيحه أو تكميله
 -3فيما يَتعل ُ
َّق بتفسري ِّ
تطالب بالتكاليف
مبقتضى املواد  37إىل  ،39جيو ُز هليئة التحكيم أن
َ
املشار إليها يف الفقرات ( 2ب) إىل (و) ،ولكن ب��دون أتعاب
إضافية.
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أتعاب َّ
احملكمني ونفقاهتم
املادة 41

قدر مبلَ ُغ أتعاب َّ
املحكمني ونفقاهتم تقديرًا معقوال ،ويُرا َعى يف
 -1يُ َّ
ُ
والوقت
حجم املبلغ املتنا َزع عليه ،ومدى تعقُّد موضوع املنازعة،
ُ
تقديره ُ
الذي أنفقه َّ
املحكمون ،وما حييط بالقضية من ظروف أخرى ذات صلة.
 -2إذا ما ُو ِج��دت سلط ُة تعيني وكانت تطبِّق ،أو أعلنت أهنا
ستطبِّ ُق ،جدوالً أو طريق ًة ُمعيَّنَ ًة لتحديد أتعاب َّ
املحكمني يف القضايا
َ
اجلدول أو
الدولية ،أخذت هيئ ُة التحكيم ،لدى حتديد أتعاهبا ،ذلك
تلك الطريق َة بعني االعتبار ،مىت رأت ذلك مناسبا يف ظروف القضية.
�ارع هيئ ُة التحكيم ،بعد تشكيلها إىل إب�لاغ األط��راف
 -3تُ��س� ُ
تقترحها لتحديد أتعاهبا ونفقاهتا ،مبا يف ذلك ما تعتز ُم
بالكيفية اليت ُ
ألي طرف ،يف غضون  15يومًا من تاريخ
وجيوز
تطبي َق ُه من أسعار.
ِّ
تسلُّم ذلك االقتراح ،أن َ
االقتراح إىل ُسلط ِة التعيني ملراجعته .وإذا
حييل
َ
َو َج َدت ُسلط ُة التعيني يف غضون  45يومًا من تاريخ تسلُّمها تلك
أي
اقتراح هيئة التحكيم
اإلحال َةَّ ،
يتضارب مع الفقرة  ،1أدخلت َّ
ُ
أن َ
ٍ
التعديالت ُمل ِز َم ًة هليئة التحكيم.
تعديالت الزمة عليه ،وتكو ُن تلك
ُ
َّ
املحكمني ونفقاهتم اليت
( -4أ)	عند إب�لاغ األط��راف بأتعاب
وض ُح
ُح ِّددت مبقتضى الفقرة ( 2أ) و(ب) من املادة  ،40تُ ِّ
هيئ ُة التحكيم أيضا الكيفي َة اليت ُحسبت هبا تلك املبال ُغ؛
ألي طرف ،يف غضون  15يومًا من تاريخ تسلُّمه
(ب)	جيوز ِّ
بيا َن األتعاب والنفقات اليت ح ّددهتا هيئ ُة التحكيم ،أن
يُ َ
حيل ذلك البيا َن إىل ُسلطة التعيني ملراجعته .ويف حال
عدم االتِّفاق على سلطة تعيني أو عدم تسميتها ،أو إذا
حددة يف هذه
تتصرف سلط ُة التعيني يف غضون املدة املُ َّ
مل ّ
ُ
ني العام ملحكمة
راج َع َة عندئذ األم ُ
القواعد ،أجرى هذه امل َ
التحكيم الدائمة؛
ني العام ملحكمة التحكيم
(ج)	إذا رأت سلط ُة التعيني أو األم ُ
ِ
والنفقات اليت ح ّددهتا هيئ ُة التحكيم
األتعاب
الدائمة أ ّن
َ
متضارب ًة مع اقتراح هيئة التحكيم مبقتضى الفقرة 3
(وأي تعديل عليه) أو رأت ،خبالف ذلك ،أهنا مفرط ٌة
ِّ
بشكل واضح ،أدخلت التعديالت الالزمة للوفاء باملعايري
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املنصوص عليها يف الفقرة  1على ما ح ّددته هيئ ُة التحكيم
من أتعاب ونفقات يف غضون  45يومًا من تاريخ تسلم
التعديالت ُملزم ًة هليئة التحكيم؛
تلك اإلحالة .وتكو ُن تلك
ُ

أي تعديالت من هذا
ِج َّ
(د)	على هيئة التحكيم إ ّما أن تُدر َ
القبيل يف قرارها ،وإ ّم��ا أن تُ َض ِّمنَها يف تصحيح لقرار
حد ُد يف الفقرة  3من
التحكيم يسري عليه اإلج��را ُء املُ َّ
قرار التحكيم قد َص َد َر.
املادة  ،38إذا كان ُ
ِ
إجراءات التحكيم وفقا ألحكام الفقرة 1
 -5تُسيِّ ُر هيئ ُة التحكيم
ِ
ُ
من املادة  17طوال اخلطوات املتَّ َخ َذة مبقتضى الفقرتني  3و.4
بأي قرار وارد يف
ألي إحالة مبقتضى الفقرة  4أن متس ِّ
 -6ال جيوز ِّ
تؤخر
أتعاب هيئة التحكيم ونفقاهتا ،وال أن ِّ
قرار التحكيم إالّ فيما خيص َ
َ
االعتراف جبميع أجزاء قرار التحكيم وإنفاذها خالف ما يتصل منها
بتحديد أتعاب هيئة التحكيم ونفقاهتا.

توزيع التكاليف
املادة 42
ُ
الطرف اخلاسر أو
حيث املبدأ،
يتحم ُل
-1
َ
تكاليف التحكيم ،من ُ
َّ
ُ
األطراف اخلاسرون .ولكن جيوز هليئة التحكيم أن تقسم ك ًّ
ال من تلك
التكاليف بني األطراف إذا رأت ذلك التقسيم معقوالِ ،
َ
ظروف
آخ َذ ًة
القضية يف االعتبار.
أي قرار
 -2تُ ِّ
حد ُد هيئ ُة التحكيم ،يف قرار التحكيم النهائي ،أو يف ِّ
َ
حتكيم آخر إذا رأت ذلك مناسبا ،املبل َغ الذي قد يتعيّ ُن على أحد
األطراف أن يدفَ َع ُه إىل طرف آخر نتيج ًة لقرار توزيع التكاليف.

إيداع التكاليف
املادة 43
إيداع
ُب من األطراف َ
 -1جيوز هليئة التحكيم ،إثر تشكيلها ،أن تطل َ
كسلفة لتغطية التكاليف املُشار إليها يف الفقرات ( 2أ)
مبال َغ ُمتساويَ ٍة ُ
إىل (ج) من املادة .40
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ُب من األط��راف ،أثناء إجراءات
 -2جيوز هليئة التحكيم أن تطل َ
التحكيم ،تقدميَ ودائ َع تكميلي ٍة.

 -3يف حال االتِّفاق على سلطة التعيني أو تسميتها ،ال جيوز هليئة
حد َد َمبال َغ الودائع أو الودائع التكميلية إالّ بعد التشاور
التحكيم أن تُ ِّ
مع سلطة التعيني ،إذا طلب أح ُد األطراف ذلك ووافقت ُسلط ُة التعيني
بدي هليئة
على القيام بتلك الوظيفة .وجيوز لسلطة التعيني عندئذ أن تُ َ
التحكيم ما تراه مناسبا من تعليقات بشأن مقدار تلك الودائع والودائع
التكميلية.
سدد مبال ُغ الودائع الالزمة كامل ًة يف غضون  30يومًا من
 -4إذا مل تُ َّ
َ
َ
تاريخ تسلّم الطلب ،أبل َغت هيئ ُة التحكيم األطراف بذلك ليقو َم واح ٌد
سدد ذلك املبل ُغ جاز هليئة
منهم أو أكثر بتسديد املبلغ املطلوب ،فإذا مل يُ َّ
التحكيم أن تأ ُم َر بوقف إجراءات التحكيم أو إهنائها.
قد ُم
 -5بعد إصدار أمر إهناء اإلجراءات أو قرار التحكيم النهائي ،تُ ِّ
ٍ
حساب بالودائع اليت تلقّتها وتَ ُر ُّد
كشف
هيئ ُة التحكيم إىل األطراف
َ
أي رصيد مل يُنفَق منها.
إليهم َّ
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املرفق
بند حتكيم منوذجي خاص بالعقود
تنشأُ عن هذا العقد
كل املنازعات أو اخلالفات أو املطالبات اليت َ
سوى بواسطة
أو تتعل ُ
َّق به ،أو عن اإلخالل به أو إهنائه أو بُطالنه ،تُ َّ
التحكيم وفقا لقواعد األونسيترال للتحكيم.
ملحوظة -ينبغي لألطراف أن ينظروا يف إضافة ما يلي:
(أ) سلط ُة التعيني هي/هو [ ...اسم املؤسسة أو الشخص]؛
(ب) عد ُد َّ
املحكمني [ ...واحد أو ثالثة]؛
(ج) مكا ُن التحكيم يف [ ...املدينة والبلد]؛

(د) اللغ ُة اليت ستُستخدم يف إجراءات التحكيم هي. ...

بيان تنازل حمتمل
ُ
استبعاد إمكانية َّالطعن يف قرار التحكيم اليت قد
األطراف
ملحوظة :إذا أراد
َ
متاحة مبقتضى القانون املنطبق ،جاز هلم أن ينظروا يف إضافة حكم
ُ
تكون ً
ُ
فعالية
أن
االعتبار
بعني
يأخذوا
أن
على
أدناه،
ح
ر
قت
امل
احلكم
ِفق
و
املعىن
هبذا
َّ َ
َ
ََ
َ
تتوقف على القانون املنطبق.
هذا االستبعاد
وشروطُه ّ
تنازل
ُ
أي شكل من أشكال
	يتنازل
األطراف مبوجب هذا عن حقهم يف ِّ
أي حمكمة أو هيئة خمتصة أخرى،
الطعن يف قرار التحكيم أمام ِّ
طاملا جاز هلم إجرا ُء هذا التنازل مبقتضى القانون املنطبق.

منوذجان لِبيانَ ْي استقاللية مطلوبني مبقتضى املادة  11من القواعد
جيدر اإلفصاح عنها
يف حال عدم ُوجود ظروف ُ

أُقِ ُّر بأنين ُمحاي ٌد و ُمستَ ِق ٌّل عن ِّ
		
كل طرف من األطراف،
أي
�وج� ُد ُّ
وأع��ت��ز ُم أن أظ� ّ�ل كذلك .ويف ُح � ُدود علمي ،ال تُ� َ
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ٍ
ظروف ،سابق ٍة أو حالي ٍة ،يُحتَ َم ُل أن تثري شكوكا هلا ما يُربِّ ُرها
َ
وسائر
األطراف
عه ُد بأن أبلِّ َغ
بشأن حيادي أو استقاللييت .وأتَ َّ
َ
َّ
بأي ظروف من هذا
املحكم َ
ني اآلخرين على وجه السرعة ِّ
أفطن إليها الحقا أثناء هذا التحكيم.
القبيل قد ُ
اإلفصاح عنها
يف حال وجود ظروف جيدر
ُ
	أُقِ ُّر بأنين ُمحايِ ٌد و ُمستَ ِق ٌّل عن ُك ِّل طرف من األطراف ،وأعتَز ُم
أن َّ
َدمًا مبقتضى املادة 11
أظل كذلك .وأُرف� ُ�ق طيّه بيانًا ُمق َّ
من قواعد األونسيترال للتحكيم يُفي ُد عن( :أ) عالقايت املهنية
والتجارية وعالقايت األخ��رى ،السابقة واحلالية ،باألطراف؛
أي ظروف أخرى ذات صلة[ .يُدرج هنا البيان] ّ
وأؤكد
و(ب) ِّ
وأتعه ُد
َّ
أن هذه الظروف ال تؤثِّر على استقاللييت وحياديَّ .
َّ
َ
بأي
بأن أبلِّ َغ
األطراف واملحكمني اآلخرين على وجه السرعة ِّ
ٍ
أفطن إليها الحقًا
عالقات أو ظروف أخرى من هذا القبيل قد ُ
أثناء هذا التحكيم.
يطلب من َّ
ألي طر ٍ
ف أن ُ
احملكم
ملحوظةُ :
جيوز ِّ
ينظَر يف أن َ
إضافة ما يلي إىل بيان االستقاللية:
َ
أُ ِّ
تاح ِة يل يف الوقت الراهن ،أنين أستطي ُع
ؤك ُد ،بنا ًء على املعلومات املُ َ
الوقت الالزم إلجراء هذا التحكيم بعناية وكفاءة وضمن
أكر َس َ
أن ِّ
ُ
قر َر ِة يف القواعد.
مل
ا
الزمنية
احلدود
َّ
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