
A/76/17 

 

V.21-05808   120  

 
 قواعد األونسيترال للتحكيم المعجل  

  
 من قواعد األونسيترال للتحكيم 1 نص الفقرة اإلضافية في المادة -ألف 

 المتعلقة بالتحكيم المعجل الواردة فإ التمايل علئ التحكيم رذا اتفق األطراف علئ ذلك"وتطبَّق القواعد  -5"
  

 نص قواعد األونسيترال للتحكيم المعجل -باء 
 

 تذييل لقواعد األونسيترال للتحكيم  

 قواعد األونسيترال للتحكيم المعجل  

 نطاق االنطباق  
 

 1 المادة  
غير   أو  ا شف بي هم م  م اوعات بشفن عالقة قانونية محددة، تعاقدية كانت ما رذا اتفق األطراف علئ رحالة

تعاقدية، رلئ التحكيم بمقتضئ قواعد األونسيترال للتحكيم المعجل )"القواعد المعجلة"(، سويت تلك الم اوعات 
بصيغتها المعدلة بمقتضئ امو القواعد المعجلة ورا ا بما قد اتفق عليه ع دئم وفقا لقواعد األونسيترال للتحكيم 

 (1)األطراف م  تعداالتو
  

  2 المادة  
يجوو لألطراف، فإ أي وقت أث اء سير اإجراءات، أن اتفقوا علئ أن القواعد المعجلة لم تعد ت طبق   -1

 علئ التحكيمو

يم، فإ ظروف استث ائية وبعد دعوة األطراف رلئ ب اء علئ طلب أحد األطراف، يجوو لهيئة التحك -2
 ربداء آرائهم، أن تقرر أن القواعد المعجلة لم تعد ت طبق علئ التحكيمو وعلئ ايئة التحكيم تعليل اما القرارو

، ظلت ايئة التحكيم م عقدة 2 أو  1رذا لم تعد القواعد المعجلة ت طبق علئ التحكيم عمال بالفقرة  -3
 التحكيم وفقا لقواعد األونسيترال للتحكيمووتسي ِّر 

  
 سلوك األطراف وهيئة التحكيم  
 3 المادة  

 التز  األطراف بالتصرف بصورة مستعجلة طوال سير اإجراءاتو -1

تلتز  ايئة التحكيم بتسيير اإجراءات بصورة مستعجلة، آخمة فإ حسبانها اتفاق األطراف علئ رحالة  -2
 المعجل والمهل المحددة فإ القواعد المعجلةو   م اوعتهم رلئ التحكيم

 __________ 

( )أ( 4) 3ال ت طبق المواد التالية فإ قواعد األونسيترال للتحكيم علئ التحكيم المعجل، ما لم اتفق األطراف علئ خالف ذلك: المادة  (1) 
(؛  3) 21(؛ المادة 1) 21(؛ الجملة األولئ م  المادة 1) 20(؛ الجملة األولئ م  المادة 1)  8؛ المادة 7المادة (؛  2) 6و)ب(؛ المادة 

 (و2) 27؛ الجملة الثانية م  المادة 22المادة 
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يجوو لهيئة التحكيم، بعد دعوة األطراف رلئ ربداء آرائهم ومع مراعاة ظروف القضية، أن تستخد    -3
أي وسيلة تك ولوجية ترااا م اسبة لتسيير اإجراءات، بما فإ ذلك لالتصال باألطراف وعقد المشاورات وجلسات 

 االستماع ع  بعدو
  

 اإلشعار بالتحكيم وبيان الدعوى   
 4 المادة  

 الإ:   ما ُيضمَّ  اإشعار بالتحكيم أيضا -1

 لم يك  األطراف قد اتفقوا علئ ذلك م  قبل؛   ما  اقتراحا بتسمية سلطة تعيي ، )أ( 

 اقتراحا بتعيي  محكمو )ب( 

 الدعو وع د ررسال اإشعار بالتحكيم رلئ المدعئ عليه، ارسل المدعإ أيضا بيان   -2

 ارسل المدعإ اإشعار بالتحكيم وبيان الدعو  رلئ ايئة التحكيم فور تشكيلهاو -3
  

 الرد على اإلشعار بالتحكيم وبيان الدفاع  

 5 المادة  
اوما م  تاريخ تسلم اإشعار بالتحكيم ردا علئ  15ارسل المدعئ عليه رلئ المدعإ فإ غضون  -1

( )أ(  1) 4 ردا علئ المعلومات الواردة فإ اإشعار بالتحكيم عمال بالمادةاإشعار بالتحكيم اتضم  أيضا 
 و)ب( م  القواعد المعجلةو  

اوما م  تاريخ تشكيل   15ارسل المدعئ عليه بيان الدفاع رلئ المدعإ وايئة التحكيم فإ غضون  -2
 ايئة التحكيمو  

  
 سلطة التسمية وسلطة التعيين  

 6 المادة  
اوما علئ تسلم جميع األطراف   15ميع األطراف علئ اختيار سلطة تعيي  بعد انقضاء رذا لم اتفق ج -1

اآلخري  اقتراحا بشفن تسمية سلطة التعيي ، جاو ألي طرف أن يطلب رلئ األمي  العا  للمحكمة الدائمة  
 أن اتولئ مها  سلطة التعيي و   أو   للتحكيم أن يسمإ سلطة التعيي 

( م  قواعد األونسيترال للتحكيم، أن 4) 6 تقديم الطلب بمقتضئ المادةيجوو ألحد األطراف، ع د  -2
 يطلب رلئ األمي  العا  للمحكمة الدائمة للتحكيم أن اتولئ مها  سلطة التعيي و

،  2 أو   1رذا ُطلب رلئ األمي  العا  للمحكمة الدائمة للتحكيم أن اتولئ مها  سلطة التعيي  وفقا للفقرة  -3
 لم يقرر أن م  األنسب، نظرا لظروف القضية، تسمية سلطة تعيي و ما  تعيي تولئ مها  سلطة ال

  
 عدد المحكمين  
 7 المادة  

 لم اتفق األطراف علئ خالف ذلكو ما اتولئ التحكيم محكم واحد،
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 تعيين محكم وحيد  
 8 المادة  

 يشترك األطراف فإ تعيي  محكم وحيدو -1

اوما علئ تسلم جميع    15اتفاق بشفن تعيي  محكم وحيد بعد انقضاء رذا لم اتوصل األطراف رلئ  -2
األطراف اآلخري  االقتراح، عي ت سلطة التعيي ، ب اء علئ طلب أحد األطراف، محكما وحيدا وفقا 

 ( م  قواعد األونسيترال للتحكيمو2) 8 للمادة
  

 التشاور مع األطراف  

 9 المادة  
اوما م  ذلك التاريخ مع األطراف، م  خالل اجتماع   15كيلها وفإ غضون  تتشاور ايئة التحكيم فورا بعد تش

 خالفه، حول الطريقة التإ ستسي ِّر بها التحكيمو  أو   ردارة القضية
  

 السلطة التقديرية الممنوحة لهيئة التحكيم فيما يتعلق بالمدد الزمنية  

 10 المادة  
لهيئة التحكيم فإ أي وقت، بعد دعوة األطراف رلئ ربداء آرائهم، م  القواعد المعجلة، يجوو  16 را ا بالمادة

اتفق عليها  أو  تقصر أي مدة وم ية ت ص عليها قواعد األونسيترال للتحكيم والقواعد المعجلة أو  أن تمدد
 األطرافو  

  
 جلسات االستماع  
 11 المادة  

ال لم ُيطلب عقد جلسات استماع، أن تقرر  يجوو لهيئة التحكيم، بعد دعوة األطراف رلئ ربداء آرائهم وفإ ح
 عد  عقد جلسات استماعو

  
 المطالبات لغرض المقاصة أو المطالبات المضادة  

 12 المادة  
مطالبة لغرض المقاصة فإ مدة أقصااا وقت تقديم بيان الدفاع، شريطة أن  أو  تقدَّ  مطالبة مضادة -1

 تملك ايئة التحكيم االختصاص فإ ذلكو

أن يست د رلئ مطالبة لغرض المقاصة فإ مرحلة  أو  يجوو للمدعئ عليه أن يقد  مطالبة مضادةال  -2
الحقة م  رجراءات التحكيم، رال رذا رأت ايئة التحكيم أن السماح بتلك المطالبة م اسب، آخمة فإ حسبانها 

 ظروف أخر وأي   أو   ا شف ع ها م  ضرر باألطراف اآلخري  ما أو  التفخر فإ تقديم تلك المطالبة
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 الدفاع أو تعديل واستكمال الدعوى   
 13 المادة  

دفاعه، بما فإ ذلك المطالبة   أو  يستكمل دعواو أو  ال يجوو ألحد األطراف، أث اء رجراءات التحكيم، أن يعدل
االستكمال  أو  المطالبة لغرض المقاصة، رال رذا رأت ايئة التحكيم أن السماح بملك التعدال أو  المضادة
قد ا شف ع ه م  ضرر باألطراف   ما أو  االستكمال أو  ، آخمة فإ حسبانها وقت طلب اما التعدالم اسب

الدفوع، بما فإ ذلك المطالبة  أو  استكمال الدعاو  أو  يجوو تعدال ال أي ظروف أخر و ولك  أو  اآلخري 
مستكملة ع  نطاق  ال أو  الدفوع المعدلة أو  المطالبة لغرض المقاصة علئ نحو يخرج الدعاو  أو  المضادة

 اختصاص ايئة التحكيمو
  

 البيانات المكتوبة اإلضافية  

 14 المادة  
رذا كان اتعي  علئ األطراف تقديم أي  ما يجوو لهيئة التحكيم، بعد دعوة األطراف رلئ ربداء آرائهم، أن تقرر

 رذا كان يجوو لهم ذلكو ما أو  بيان مكتوب رضافإ
  

 األدلة  

 15 المادة  
األدلة األخر  التإ ا بغإ لألطراف   أو  البي ات أو  اإ المست دات ما يجوو لهيئة التحكيم أن تقرر -1

لم يك  مقدما م  جميع األطراف، إرساء رجراء يمك   ما ربراوااو ويجوو لهيئة التحكيم أن ترفض أي طلب،
 بموجبه لكل طرف أن يطلب م  طرف آخر ربراو مست داتو

لم تصدر ايئة التحكيم توجيهات أخر ، تقدَّ  رفادات الشهود، بم  فيهم الشهود الخبراء، مكتوبة  ما  -2
 وممهورة بتواقيعهمو

يجوو لهيئة التحكيم أن تقرر م  ام الشهود، بم  فيهم الشهود الخبراء، الما  يمك هم اإدالء  -3
 بشهاداتهم أمامها رذا ُعقدت جلسات استماعو

  
 ار التحكيممهلة إصدار قر   
 16 المادة  

لم اتفق األطراف  ما يصدر قرار التحكيم فإ غضون ستة أشهر م  تاريخ تشكيل ايئة التحكيم، -1
 علئ خالف ذلكو

يجوو لهيئة التحكيم، فإ ظروف استث ائية وبعد دعوة األطراف رلئ ربداء آرائهم، تمداد المدة الزم ية   -2
 مجموعه تسعة أشهر م  تاريخ تشكيل ايئة التحكيمو   ما تتجاوو مدة التمداد وال  و1المحددة وفقا للفقرة 

رذا خلصت ايئة التحكيم رلئ أن م  المحتمل أال تتمك  م  رصدار قرار التحكيم فإ غضون تسعة   -3
م أشهر م  تاريخ تشكيل ايئة التحكيم، اقترحت تمدادا أخيرا، معللة اقتراحها، ودعت األطراف رلئ ربداء آرائه

ُيعتمد التمداد رال رذا أبد  جميع األطراف موافقتهم علئ االقتراح فإ غضون  وال فإ غضون مهلة محددةو
 المهلة المحددةو
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، جاو ألي م  األطراف أن يطلب أال تعود القواعد 3رذا لم اواَفق علئ التمداد الوارد فإ الفقرة  -4
بداء آرائهم، يجوو لهيئة التحكيم أن تقرر مواصلة المعجلة ت طبق علئ التحكيمو وبعد دعوة األطراف رلئ ر

 تسيير التحكيم وفقا لقواعد األونسيترال للتحكيمو
  

 نص مرفقات قواعد األونسيترال للتحكيم المعجل -جيم 
 بند التحكيم النموذجي الخاص بالعقود  

 رنهائه أو  ع  اإخالل به أو   تتعلق به، أو  المطالبات التإ ت شف ع  اما العقد أو  الخالفات أو  كل الم اوعات
 تسو  بواسطة التحكيم وفقا لقواعد األونسيترال للتحكيم المعجلو  ،بطالنه أو 

 الإ: ا بغإ لألطراف أن ا ظروا فإ رضافة ما -ملحوظة

 ؛ [الشخص  أو  اسم المؤسسة]تكون سلطة التعيي    )أ( 

 ؛  [المدا ة والبلد]مكان التحكيم  )ب( 

 التحكيم اإوووولغة رجراءات   )ج( 
  

 البيان النموذجي  

الإ رلئ بيان االستقاللية عمال  ا بغإ لألطراف أن ا ظروا فإ الطلب رلئ المحكم رضافة ما -ملحوظة
 م  قواعد األونسيترال للتحكيم:  11 بالمادة

الالو  إجراء اما أؤكد، ب اء علئ المعلومات المتاحة لإ فإ الوقت الراا ، أن إ أستطيع أن أكرس الوقت 
التحكيم بع اية وكفاءة وبصورة مستعجلة وضم  الحدود الزم ية المقررة فإ قواعد األونسيترال للتحكيم وقواعد 

 األونسيترال للتحكيم المعجلو

 

  


