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*2005244*  

 لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

 الفريق العامل الثاني )المعني بتسوية المنازعات(

 الدورة الثانية والسبعون 
 2020أيلول/سبتمبر  25-21، )عبر اإلنترنت( فيينا

   
 مشروع ملخص   

 
مة  - أول    مقد ِّ

، على تكليف الفريق العامل الثاني بتناول  2018اتفقت اللجنة، في دورتها الحادية والخمسييييييع في عا   -1
وبناء على ذلك، بدأ الفريق العامل نظره في المسييييييييياقل المتعلقة االتحلي    ( 1) المسييييييييياقل المتعلقة االتحلي  المعجل 

( وأجرى مناقشيييييية أولية لنلا  عمله 2019شييييييراي/فبراير   8-4يع )نيويورك، المعجل في دورته التاسييييييعة والسييييييت 
 وخصاقص التحلي  المعجل والشلل الذي يملع أن يتخذه العمل 

ونظرت اللجنة، في دورتها الثانية والخمسييييييييع، في تقرير الفريق العامل عع أعمال دورته التاسيييييييعة والسيييييييتيع   - 2
 (A/CN.9/969  وأعربت عع ارتياحها للتقد  الذي أحرزه الفريق العامل وللدع  الذي قدمته األمانة ،) (2 ) 

( والحادية والسييييييييرعيع  2019أيلول/سييييييييبتمبر  27- 23واصييييييييل الفريق العامل، في دورتيه السييييييييرعيع )فيينا، و  - 3
مشيييييياريا األحلا  المتعلقة االتحلي  المعجل  وفي نهاية الدور   اشيييييي ن مداوالته  ، ( 2020اير شييييييراي/فبر   7- 3)نيويورك، 

ُلل  للى األمانة أن تعد نسيخة منقحة مع مشياريا أحلا  التحلي  المعجل اشيللها لذا وردت يتذييل   الحادية والسيرعيع، 
ُلل  للى األمانة أن تت  ناول التفاعل بيع األحلا  المتعلقة االتحلي   لقواعد األونسييييييييييييييترال للتحلي   و، يييييييييييييافة للى ذلك، 

المعجل وقواعد األونسيترال للتحلي ، وأن تقد  لمحة عامة عع مختلف األُر الزمنية التي يملع أن تنلبق في التحلي   
 (  14، الفقر  A/CN.9/1010المعجل ) 

الفريق العامل عع أعمال دورتيه السيييرعيع والحادية  ي تقرير في  في دورتها الثالثة والخمسييييع، ونظرت اللجنة،  - 4
ارتياحها للتقد  الذي أحرزه الفريق العامل  وأعربت عع   ، على التوالي( A/CN.9/1010و  A/CN.9/1003)  والسيييييييييييييرعيع 

لبت   ( 3) ة  وللدع  الذي قدمته األمان  األحلا  المتعلقة   لعداد مشيييياريا   للى الفريق العامل أن يواصييييل عمله على اللجنة ُو

__________ 

   252(، الفقر   A/73/17)   17الوثاقق الرسمية للجمعية العامة، الدور  الثالثة والسرعون، الملحق رق    ( 1)  
   158- 156رات  (، الفق A/74/17)  17الدور  الرااعة والسرعون، الملحق رق   المرجا نفسه،   ( 2)  
 ***.  ات الفقر قيد اإلعداد؛  ،  A/75/17)(  17الدور  الخامسة والسرعون، الملحق رق   المرجا نفسه،   ( 3)  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/969
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1010
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1003
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1010
http://undocs.org/ar/A/73/17
http://undocs.org/ar/A/74/17
http://undocs.org/ar/(A/75/17
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ُييا  دراجهييا يقترح ُريقيية إل اييالتحلي  المعجييل، وأن  الفريق  ُلبييت اللجنيية للى يمييا  ( 4)   اقواعييد األونسييييييييييييييترال للتحلي  ارترييا
في دورته الثالثة والسيييييييرعيع في عا   ( 5) العامل أن يسيييييييتعرز اشيجاز مشييييييياريا النصيييييييول المتعلقة االوسييييييياُة الدولية 

 ( 6)   2021تيسير اعتماد تلك النصول اسرعة في الدور  الرااعة والخمسيع للجنة في عا   مع أجل  ، وذلك 2021
 
 

 تنظيم الدورة  - ثانيا   

ية والسيييرعيع في ثان مع جميا الدول األعضييياء في اللجنة، دورته ال العامل، الذي يان مؤلفا  عقد الفريق  -5
اشييييييلل دورات األفرقة العاملة التااعة  ما المقرر المتعلقتماشيييييييا ، 2020 سييييييبتمبر/أيلول 25للى  21مع  فيينا،

(، الذي 19-)كوفيد 2019لألونسييييييييترال وأعضييييييياء ملاتبها وأسيييييييالي  عملها خرل جاقحة مرز فيرو  يورونا 
 ( A/CN.9/1038 )الوارد في الوثيقة 2020آب/أغسييييييييل    19اعتمدته الدول األعضيييييييياء في األونسيييييييييترال في  

  الترتيرات الرزمة لتمليع الوفود مع المشارية في الدورات شخصيا وعع اعد تخذت  وا

االتحاد الروسييييييييي، األرجنتيع، لسييييييييرانيا،  وحضييييييييرت الدور  الدول التالية األعضيييييييياء في الفريق العامل   -6
(، ليلاليا، البرازيل، بلجيلا، بيرو،  اإلسييييرمية -أسييييتراليا، لسييييراقيل، ألمانيا، لندونيسيييييا، أويرانيا، ليران )جمهورية 

تايلند، ترييا، تشيليا، الجزاقر، الجمهورية الدومينيلية، جمهورية يوريا، رومانيا، زمرابوي، سري النكا، سنغافور ، 
  ديفوار،يوت   يندا، يرواتيا، فييت نا ، فنلندا، البوليفارية(، –فنزوير )جمهورية  سيويسيرا، شييلي، الصييع، فرنسيا،

  اليااان الواليات المتحد  األمريلية، هنغاريا، هندورا ، الهند، النمسا، الملسيك، ماليزيا، ليبيا، لبنان، كولومبيا،

  بوريينييييا فيييياسييييييييييييييو، الرحريع، ايييياراغواي، أوروغواي،وحضيييييييييييييير الييييدور  مراقبون عع الييييدول التييييالييييية   -7
  هولندا نيلاراغوا، النرويج، ميانمار، بيق،موزام مصر، مدغشقر، الصومال، السلفادور، جنوب السودان،

 عع الكرسي الرسولي   ون مراقب  وحضر الدور  أيضا   -8

 ة التالي المدعو  حضر الدور  مراقبون عع المنظمات الدولية كما  -9

  مصرف التجار  والتنمية لشر  أفريقيا والجنوب األفريقي، اللجنة المنظمات الحلومية الدولية )أ( 
الملسيييلي مع  فرعاالقتصييادية ألمريلا الرتينية ومنلقة الكاريبي، المريز الدولي لتسييوية منازعات االسييتثمار، ال

، المحلمية اليداقمية للتحلي ، أميانية التكياميل موقا بيع الوالييات المتحيد  والملسييييييييييييييييك وينيداال ي تفيا  التجيار أميانية اال
 ؛نوب األفريقياالقتصادي ألمريلا الوسلى، الجماعة اإلنماقية للج

  راالة المشيييارييع السيييااقيع في مسيييااقة ولي  يي  الدولية لمحاكا  المنظمات غير الحلومية )ب( 
ماتقضييييييييييايا التحلي  التجاري، منظمة   ، معهد التحلي  التااا لغرفة اسييييييييييتكهول  للتجار ، المريز ا سيييييييييييوي الملحلَّ

نيويورك، لجنييية بيجيع للتحلي /مريز بيجيع للتحلي  اليييدولي، المريز للتحلي  اليييدولي، راالييية المحييياميع لميييدينييية 
ميع، لجنة  ُية، مريز القياهر  اإلقليمي للتحلي  التجياري اليدولي، المعهيد المعتميد للمحلَّ البلجيلي للتحلي  والوسييييييييييييييا

لقلاع البناء،  التحلي  االقتصييادي والتجاري الدولي الصييينية، المجل  االسييتشيياري التفاعية البيا، مجل  التحلي  
غرفة الوسيييييياُة الدولية في فلورنسييييييا، منتدى التوفيق والتحلي  الدولييع، مريز التحلي  الدولي في جورجيا، معهد 

للتحلي ،   التحلي  األلماني، مريز هونغ يونغ للتحلي  الدولي، مريز هونغ يونغ للوساُة، لجنة البلدان األمريلية
لمحاميع الدولية، المجل  الدولي للتحلي  التجاري، معهد اإلعسييييار الدولي، األكاديمية الدولية للوسييييلاء، راالة ا

المعهد الدولي لدرء المنازعات وتسييييييييييييويتها، المجل  الكوري للتحلي  التجاري، الراالة القانونية  سيييييييييييييا والمحي  
__________ 

 ***.  المرجا نفسه، الفقرات  ( 4)  
مشروع دليل اشتراع  (؛  A/CN.9/1027) ملحوظات األونسيترال اش ن الوساُة  ؛ مشروع  (A/CN.9/1026) قواعد األونسيترال للوساُة مشروع   ( 5)  

   (2018) (A/CN.9/1025)  التسوية الدولية المنبثقة مع الوساُة   واستعمال قانون األونسيترال النموذجي اش ن الوساُة التجارية الدولية واتفاقات 
   ***  الفقر  قيد اإلعداد؛  ،  )A/75/17(  17ون، الملحق رق   رع الوثاقق الرسمية للجمعية العامة، الدور  الخامسة والس  ( 6)  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1038
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1026
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1027
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1025
http://undocs.org/ar/A/75/17
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رااليية التحلي   الهيياد ، محلميية مييدريييد للتحلي ، جمعييية ميييامي للتحلي  الييدولي، مريز نيويورك الييدولي للتحلي ،
 الروسية، مريز فيينا للتحلي  الدولي 

أعره(، اسييتمر العضييوان التاليان  5قرر الذي اتخذته الدول األعضيياء في اللجنة )انظر الفقر  موفقا للو  -10
  في شغل منصبيهما

 السيد أندري  خانا )شيلي(  الرقي  

 السيد تاكاشي تاكاشيما )اليااان( :المقرر 

ر ييييييييييييييييييييت عييلييى الييفييريييق الييعييييييياميييييييل الييوثيييييقييتيييييييان الييتييييييياليييييتيييييييان -11    )أ( جيييييييدول األعييميييييييال الييمييؤقيييييييتوعييل
(A/CN.9/WG.II/WP.213)اشيييييييييييييييييي ن مشيييييييييييييييييياريا األحليييييا  المتعلقييييية ايييييالتحلي   ميييييانييييية ؛ )ب( ميييييذير  مع األ

ل  27الفريق العييييامييييل في  مع رقي موجهيييية وبنيييياء على دعو   ( Add.1و A/CN.9/WG.II/WP.214)المعجييييَّ
 أتيحت على الموقا الشرلي لألونسيترال  خليةد تعليقات ، قدمت الوفو 2020آب/أغسل  

 وأقرَّ الفريق العامل جدول األعمال التالي  -12

 افتتاح الدور   -1  

 لقرار جدول األعمال  -2  

 النظر في المساقل المتعلقة االتحلي  المعجل  -3  
 
 

 النظر في المسائل المتعلقة بأحكام التحكيم المعجل  - ثالثا 
 

 مسائل عامة -1 

ه ال يزال و  -13 يتعيع عليييه أن يحييدد الشييييييييييييييلييل النهيياقي لألحلييا  المتعلقيية اييالتحلي  الحظ الفريق العييامييل أنييَّ
ل وقرر أن ينظر فيهيا اشييييييييييييييللهيا لذا وردت يتيذيييل لقواعيد األونسيييييييييييييييترال للتحلي  اسييييييييييييييتنيادا  للى الوثيقية   ،المعجيَّ

A/CN.9/WG.II/WP.214  ريقة  ها في مرحلة الحقة مع مداوالته لدراجومناقشة شللها ُو

ية أو مذير  تفسيييييرية مصيييياحرة لألحلا  المتعلقة لرشييييادورقي عموما أنه سيييييلون مع المفيد لعداد مواد  -14
أن تكون وا ييييحة وسييييهلة نفسييييها ينرغي أن األحلا  المتعلقة االتحلي  المعجل    ، رغ كر أنهاالتحلي  المعجل  وذل 

 بهذا اإلجراء  منه  هذه األحلا ، وال سيما غير الملميع عمليية يملع أن تساعد مست رشادالمواد اإل تلكالفه ، ف

ذلكر أنَّ عمل الفريق العامل ينرغي أن يتفادى أي تداخل ما عمل األفرقة العاملة األخرى،   ، المناقشيييييية  وأثناء  -15
 وال سيما عمل الفريق العامل الثالث )المعني اشصرح نظا  تسوية المنازعات بيع المستثمريع والدول(  

 
 

 نطاق النطباق -2 

اول نلا  تلبيق األحلا  المتعلقة االتحلي   الذي يتن   1نظر الفريق العامل اعد ذلك في مشيييييروع الحل   -16
 المعجل  

حيذف في أن ت يملع  روردا على اقتراح مفياده أن بريار  رورهنيا اميا قيد يتفق علييه األُراف مع تعيديرت -17
ُيار سييييييييييييييييا  األحليا  المتعلقية ايالتحلي  المعجيل، قييل لنيه ينرغي اإلاقياء في   ر توفمهيذه األحليا  على المرونية الل

  3قواعد األونسيترال للتحلي ، وال سيما ييما يتعلق امشروع الحل  موج  ا لألُراف 

https://conferences.unite.un.org/DocumentStorage/MultiLanguageAlignment.bitext?Symbol=A/CN.9/WG.II/WP.213&language1=English&language2=Arabic&location=Vienna
https://conferences.unite.un.org/DocumentStorage/MultiLanguageAlignment.bitext?Symbol=A/CN.9/WG.II/WP.213&language1=English&language2=Arabic&location=Vienna
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.214
http://undocs.org/ar/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.214
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وييما يتعلق امسيييييي لة ما لذا يان مع الضييييييروري أن تشييييييير قواعد األونسيييييييترال للتحلي  للى لملانية أن يقترح  - 18
التحلي ، رقي عمومييا  ُرف على اللرف ا خر أو األُراف ا خريع تلبيق األحليا  المتعلقية ايالتحلي  المعجيل على 

  على نحو  في قواعد األونسيييييييترال للتحلي   وقيل لن هذه المعلومات يملع أن تقدَّ  شييييييار  أنه ال حاجة للى لدراج هذه اإل 
مفيد في وثيقة لرشيييييييييادية  يما رقي على نلا  واسيييييييييا أنه يملع التلر  للى ا ثار المترترة على اتفا  األُراف على 

 لتحلي  المعجل اعد مراشر  التحلي  غير المعجل في وثيقة لرشادية  تلبيق األحلا  المتعلقة اا 

 دون تغيير  1وأقرَّ الفريق العامل مشروع الماد   -19
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*2005314*  

 للقانون التجاري الدولي لجنة األمم المتحدة

 الفريق العامل الثاني )المعني بتسوية المنازعات(

 الدورة الثانية والسبعون 

 2020أيلول/سبتمبر  25-21فيينا )عبر اإلنترنت(، 

  

    
  مشروع ملخص   

  إضافة
ل  النظر في المسائل المتعلقة بأحكام التحكيم  - ثالثا    )تابع(  المعجَّ

 
ل في قواعد األونسيترال للتحكيم  اجمإد  -3   األحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّ

(A/CN.9/WG.II/WP.214 34، الفقرة) 

ي فم  واعاااا   -1 نظر الفريق العااااايااااي فم نملين يدتملين إلكيااااات اقة اااااك المتعلجااااي بااااالتد    المعلاااا 
م شاااااااااااااا ي ت ييي لجواع  اقونساااااااااااااايترال للتد   ا ويتإمي أة ألما فم لكتات اقة اك المتعلجي بالتد    المعل ي ف 

 ين (1)1 الماكذ  أض  اقونسااايترال للتد    كوض لةاااافي أ  فجرذ فم أل ا الجواع ا وتليي ا لم ا الرأ ، أشاااير لل   
 واعا  اقونساااااااااااااايترال للتد    توفر للالراة المروناي الالياي لتعا ياي ألا ا الجواعا ا و ياي أ  اااااااااااااااا  لنا  ةت  لو 
أصاحدت اقة اك المتعلجي بالتد    المعل ي ت ييا  لجواع  اقونسايترال للتد   ، ف لل لن  لا ي تع يا للجواع ، 

 اع اوبالتالم فل س ين ال روت  لكتات لشاتذ للة اك فم الجو 

ين  واع  اقونساااااايترال للتد    عل  الندو التالم   1وألناك نمج آخر يتمإي فم لةااااااافي فجرذ لل  الماكذ  -2
ي "تنطبق اقة ااك المتعلجاي باالتد    الواتكذ فم التا يياي عل  التد    ل ا اتفق اقالراة عل   لالا" و ياي  المعلا 

  اقالراة لل  ةااروتذ اتفا م  صااراةي عل  انطحاح اقة اك المتعلجي بالتد    انتحاالض أل ا الصاا  ي سااوة تو    
ي نساااايترال ين  واع  اقو  (4) 1ةت  يتساااان  لم  تطب جما عل  المنالعي المعن يا وتنم أض صاااا اةي الماكذ   المعل 

للتد    ف ما يتعلق بجواع  اقونساااااايترال بلاااااالض اللاااااافاف ي فم التد    التعاأل   دين المسااااااتإمرين وال ول  م ن أض  
تلااا ي نمو  ا   دت ه ب ، قض لكتات ت ييي   ي  سااا  وض بمإابي تع يي لجواع  اقونسااايترال للتد   ا وبينما أ عر   

ين  واع   1لض لكتات فجرذ لةاااااااف ي فم الماكذ  أ  ااااااا    ويساااااايرا،  ييعن التليي  لم ا النمج باعتحاتا نملا واةاااااادا  
اقونساااااايترال للتد    ين شاااااالن  أض يوك  لل  ال مون عن  تفسااااااير ن ي اقالراة بلاااااالض اإل را  ال   اختاتواا  

ي وعل  و   الخصاااااوع، أ عر  عن شاااااواةي يفاكألا أض اإلشااااااتذ لل  اقة اك المتعلجي بالتد    فم  واع    المعل 
ونساااااااااااااايترال للتد     ا  تعنم أض ألا ا اقة ااك تعتبر ينطحجاي عنا ياا   وض اقالراة  ا  اتفجوا عل  تطبيق  واعا  اق

ااقونساااايترال للتد   ا وت  عل   لل، أ وةاااا  أض تطبيق  واع  اقونساااايترال للتد    لن  عنم ةاااامنا  أ  انطحاح  كًّ
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ي تلجانم للة اك المتعلجي بالتد    يطلوبي النطحاح أل ا اقة اك، عل  الندو المنصاااااااااااااوع  ، قض الموافجيالمعل 
 ا1عل   لل" ويلروع الد    ااا عل   فم كي ين الفجرذ اإلةاف ي بعحاتذ "ل ا اتفق

ي  وأ عر  عن آتا  يفاكألا أض لكتات اقة اك المتعلجي بالتد     - 3 فم  واع  اقونساااااااااااايترال للتد        دتات   المعل 
لل  لعاكذ النظر ف   بع  أض  د ك الفريق العايي شاااااااااا ي اقة اك والريجي لكتا ماا وفم أل ا الساااااااااا اح، أعربت ع ك ين  

 الوفوك عن تف يلما إلكتات أل ا اقة اك فم ش ي ت ييي قسحا  تتعلق بالوةوح وأ  ا  إلتاةي لي ان ي الترويج لماا 

أض لكتات فجرذ لةاااف ي فم  واع  اقونساايترال للتد       يللك النظر ف   باال تراض يع التع ياخ اقخره  و  كر-4
ك عل  أض لكتات لشاااتذ لل  اقة اك المتعلجي  ا عل   لل، شاا عل المجترح لكخالما عل   واع  اقونساايترال للتد   ا وتكًّ

ي بالتد    ال للتد    لن  لاااا ي تع يا   وألريا ، ول لل ال يللك بال ااااروتذ ين  واع  اقونساااايتر  1فم الماكذ   المعل 
لت ا  اتخا   رات بلااااالض أل ا المساااااللي لل  يرةلي الةجي عن يا ي نظر فم لي ان ي لكخال تع ياخ عل  ي اااااموض  

  واع  اقونسيترال للتد   ا  

ونسااااااايترال للتد     صااااااا  ين  واع  اق 1وفم ةين كاض ألناك تليي  عاك إلكتات فجرذ لةااااااااف ي فم الماكذ  -5
ي لكتات اقة اك المتعلجي بالتد    ، اتفق الفريق العايي عل  لعاكذ النظر فم أل ا المساااااااااااللي بع  النظر فم المعل 
 ش ي اقة اك والريجي لكتا ماا

  
ل الحكم العام المتعلق بالتحكيم -4   (18-14، الفقرات A/CN.9/WG.II/WP.214) المعجَّ

 ال   يت اااااااامن ة ما عايا بلاااااااالض المحاكك التو يم ي للتد    2نظر الفريق العايي فم يلااااااااروع الد     -6
ي  ينطبق عل  اقالراة وعل  أليئي التد   ا المعل 

الدا ي  ، عل  أساس أن  س  وض لان ا  عن2وأ عر  عن بعض الل وك بللض الدا ي لل  يلروع الد     -7
ين  واع  اقونساااااايترال للتد   ا وتنم أض ين ال ااااااروت  العمي،   ت اإلي اض،   (1) 17فم ةااااااو  و وك الماكذ 

ي عل  تفاك  تكرات العحاتاخ الواتكذ فم  واع  اقونساااااااااااااايترال للتد    فم اقة اك المتعلجي بالتد    ا وبنا   المعل 
 ث جي لتشاك يافم و  2عل   لل، ا ت رح لكتات ي موض يلروع الد   

فم  2يفاكا أن  ساا  وض ين المفي  اإلبجا  عل  يلااروع الد    وكاض ألناك تأ  يلااترك عل  نطاح واسااع -8
ي اقة اك المتعلجي بالتد    الوا ع  لوا ب  ساااالض ال ااااو  عل  الطابع السااااريع والفعال ل  را اخ، وا ، قن المعل 

ينح م أض   جرأ  2لل  أض يلااروع الد     أ  ااا   و   الساارعيا وأشاايرعل  اقالراة وأليئي التد    بالتصاارة عل  
، 2ين  واع  اقونسااااايترال للتد   ا وعاوذ عل   لل، أشاااااير لل  أض يلاااااروع الد    (1) 17باال تراض يع الماكذ 

  لض أ  اا    بإشااتت  لل  اإلنصااة، يم ة لل  تدجيق التوالض دين السارعي وةاماض اإلنصااة فم اإل را اخا و يي
ين  (1) 17يت من عناصر لةاف ي تتعلق ب ي ين "السرعي" و"الفعال ي"، يما  ميلا عن الماكذ  2يلروع الد   

أليئي التد    ين    م علنين شالن  أض  (1) 2 واع  اقونسايترال للتد   ا وأشاير ك لل لل  أض لكتات يلاروع الد    
التوصاي لل  تساويي ساريعي للمنالعي، ال سا ما فم   ت كير اقالراة دوا ب التعاوض ال    جع عل  عاتجما ين أ ي

 س اح التد    المخصص ةيث ال تو   يوسسي  انمي ت ير التد    للتعليي بالعمل يا

وتنم أض عنواض يلاروع أل ا الد    ا2ع ك ين اال تراةاخ الصا اي ي ف ما يتعلق بملاروع الد     و  عليت -9
، 2ا وبينما ا ت رح كيج الفجرتين الواتكتين فم يلاروع الد   ألما يعا "الفعال ي" أو  أو م ن أض  لاير لل  "السارعي"  

التلاياخ أليئي التد    يع أخ   2اقالراة دينما تتناول الفجرذ   وا حاختتناول   1ا ت رح أ  ااااااا  فصاااااالمما قض الفجرذ 
 عاخ اقالراة فم الدسحاضاتو 

عل  ةاااروتذ تعاوض اقالراة عل  ةاااماض فعال ي العمل ي، وأض تراعم  2وا ت رح أض   لااا ك يلاااروع الد    -10
يا وا ت رح كا لال أض يرتحض  أليئاي التد    المماي اللين اي المنصااااااااااااااوع عليماا فم اقة ااك المتعلجاي باالتد     المعلا 

ي"ا كما    عيت  تلاكبااللااللتلاك بالتصاااااارة بساااااارعي وفعال ي  بالتصاااااارة "وفجا  لاااااااااااااااااااالة اك المتعلجي بالتد    المعل 
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ب لمي "نوا ا" أو بعحاتذ "االتفاح عل   2ا تراةاخ صاااااااااا اي ي باالسااااااااااتعاةااااااااااي عن كلمي "تو عاخ" فم نما ي الفجرذ 
ي"ا  انطحاح اقة اك المتعلجي بالتد    المعل 

، قض 3، تنم أض ين اقف اااااي لكتا   بع  يلاااااروع الد   2وف ما يتعلق بموةاااااع لكتات يلاااااروع الد    -11
ي 3و 1يلروعم الد مين   يتناوالض يعا انطحاح اقة اك المتعلجي بالتد    المعل 

  
 ل لمي سلطي التسم ي وسلطي التعيين 2توس ع نطاح يلروع الد   

ل لااامي سااالطي التسااام ي  2نظر الفريق العايي فم يساااللي يا ل ا كاض ينح م توسااا ع نطاح يلاااروع الد     -12
(  2) 8ل س ةاروتيا ، عل  أسااس أض الماكذ نطا   دم ا اللا ي  وسالطي التعيينا وتأخ ع ك ين الوفوك أض توسا ع

ا وت     لل، أشاااااااااير لل  أض ين المفي   ا علكًّ ين  واع  اقونسااااااااايترال للتد    تعالج أل ا المساااااااااللي عل  ندو كاة 
ي، وأشاااير ل  التلكي  عل  أض ألاتين السااالطتين ي تو ع ينمما أ  اااا أض تتصااارفا بسااارعي أكبر فم لالات التد    المع

 ين  واع  اقونسيترال للتد   ا 6لل  الممي اللين ي الواتكذ فم الماكذ 

  
مين واستع اكأل   توافر الو ت ل ه المد  

مين أض يوك وا تساام ا أض ل يم  الو ت واالسااتع اك ل ااماض    ي فم لي ان ي أض   طلب لل  المد نظر الفريق العاي  - 13
تسيير التد    عل  و   السرعي فم د اض، يع لي ان ي كيل  يع د اض االستجال يا و ألب أة  اآلتا  لل  انتفا  الدا ي  

ي قض يلااااااااااروعم الد   (، يجروناض دنمو ت د اض  3)   9و   2مين لل  لع اك نمو ت د اض ينفصااااااااااي خاع بالتد    المعلع
ين  واع  اقونسيترال للتد   ،  خ ياض أل ا ال رنا وتنم أض ين اقف ي    11االستجال ي المنصوع عل   فم الماكذ 

ي فم لالات اقة اك المتعلجي   ي فم لالات  واع  اقونساايترال للتد    والتد    المعلع ع ك التمييل دين التد    ةير المعلع
مين ال  خ اااااااااااعوض لنفس المعايير فم  بالتد   ي، قض  ين شااااااااااالض  لل أض  عطم فكرذ خاالئي يفاكألا أض المد      المعل 

 لالات  واع  اقونسيترال للتد   ا ول لل، ا ت رح لكتات أل ا المسللي فم الوث جي اإلتشاك يا  

ي، يما ساا لاا ي ين المفي  أض   وض ألناك نمو ت د اض خاع بالتد  وين ناة ي أخره،   كر أض -14    المعلع
باالةاطاع بالوا حاخ المطلو  أكاهألا بمجت ا  اقة اك  المد   ل  را اخ وساي برل التلاك ل راتا بالطابع الساريع 

ي )تبما يلااااااااروع الد    يا وا ت رح أض تت اااااااامن اقة اك المتعلجي بالتد    المعل    ينما( 8المتعلجي بالتد    المعل 
الو ت الالك للعمل ي وأض  متإي للمملي اللين ي المنصااوع عليما فم  المد   شاارالا تلكي  ا ينص عل  أض   رس 

 إلص ات  رات التد   ا  16يلروع الد   

ك عل  أض يعظ   - 15 يا وشاا عل و ره تحاكل التلات  الخاصااي بموسااساااخ التد    التم ت ير ل را اخ التد    المعلع
مين المدتملين  في  بلض ل يم  الو ت واالسااااتع اك لتساااايير ل را  التد        و وك تلكي  ين المد  أل ا الموسااااساااااخ تلااااتر  

ي؛ ةير أض يعظ  أل ا الموساسااخ أشااتخ لل  أض نفس نمو ت الب اض   ساتخ ك فم التد    العاك والتد    المع  ي ل  المعلع
  اةي أكإر صراييا عل  ة  سوا ، فم ةين أض الب اض الخاع دم ا اقخير  م ن أض يت من ص 

  
 ستنتا اخاال

ي يع  2تنم عمويا أض ين ال اااااااروت  اإلبجا  عل  يلاااااااروع الد    -16 فم اقة اك المتعلجي بالتد    المعل 
لكخال بعض التدساايناخ عل  الصاا اةي )انظر الفجراخ عع أعاا(ا واتفق أ  ااا عل  ع ك توساا ع نطاح يلااروع 

ل لاامي ساالطي التساام ي وساالطي التعيينا و يي لض  ين المم ن اإلشاااتذ فم الوث جي اإلتشاااك ي لل  ةااروتذ  2الد   
وساااالطي التعيين عل  و   الساااارعي وفجا  للممي اللين ي المد كذ، وبلاااا ي أع  وفجا  لروح  أض تعمي ساااالطي التساااام ي

ياقة اك المتعلجي بالتد      االمعل 
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لعدم انطباق األحكام المتعلقة بالتحكيم  -5   (31-19، الفقرات A/CN.9/WG.II/WP.214) المعجَّ

الاا   يتناااول الظروة التم ال تحج  فيمااا اقة اااك المتعلجااي  3نظر الفريق العااايااي فم يلااااااااااااااروع الد    -17
يبالتد     يتناول الداالخ التم   وض    3ينطحجي وك لل العوا ب المدتملي ل للا وأ وة  أض  يلروع الد     المعل 

يل  انطحاح اقة اك المتعلجي بالتد    ع اتفجوافيما اقالراة     ، ولكنم  اتفجوا بع   لل عل  االنساااااااااااادا  المعل 
ي أو يرةب فيما أة أل  فم االنسادا  ين ا وفم أل ا السا اح، أشاير لل  ةاروتذ تع يي عنواض  ين اإل را  المعلع

يلكم  ستوعب عل  ندو أف ي فكرذ أض  اقة اك المتعلجي بالتد      3يلروع الد    لن تحج  ينطحجي د ال  المعل 
 ين استخ اك عحاتذ "ع ك االنطحاح"ا

  
  اتفاح اقالراة عل  ع ك االنطحاح -( 1) 3يلروع الد   

 كوض ت ييرا (1) 3أ ر  الفريق العايي يلروع الماكذ  -18

  
  اللب أة  اقالراة ع ك االنطحاح -( 2) 3يلروع الد   

، ال   ينص عل  آل ي تت   للطرة ال   كاض    وافق فم الب ا ي  ( 2)   3نظر الفريق العايي فم يلاااروع الد     - 19
ي  عل  تطبيق اقة اك المتعلجي بالتد      أض يو   الةجا اللحا لل  أليئي التد    بخصوع ع ك انطحا ماا   المعل 

ي  اقة اك المتعلجي بالتد      أض التد    تنص فجض عل  لي ان ي أض تجرت أليئي   2وأشاااااااير لل  أض الفجرذ  - 20    ل  المعل 
تنطبق "دريتما" وأن  ينح م توفير المروني لميئي التد    لكم تجرت أض بعض أل ا اقة اك ساااااااااااااوة تحج  ينطحجي أو   تع  

  تد    لن تنطبق عل  التد   ا وبنااا  عل   لاال، ا ترح لكتات عحاااتذ "أو أ لا  ينمااا" بعاا  عحاااتذ "اقة اااك المتعلجااي بااال 
ي  ا عل   لل،   كر أض أليئي التد    ل يما بالفعي الصااااااة ي التج يريي لكم ت سااااايعلر التد    عل  الندو ال   كًّ "ا وت المعل 

ي  تراا يناسااااااااااحا وأض توفير أل ا المروني عل  ندو صااااااااااري  فم اقة اك المتعلجي بالتد         ساااااااااابب اتتحاكا ل ه    المعل 
  تسااااااااااااي ر وفجا لجواع  اقونساااااااااااايترال للتد    أو وفجا للة اك المتعلجي بالتد      اقالراة بلاااااااااااالض يا ل ا كانت اإل را اخ 

ي  ، ال   يتناول الصاااااااة ي التج يريي  10ا وا ت رح أض  عاك النظر فم أل ا المسااااااللي عن  النظر فم يلااااااروع الد   المعل 
 الممنوةي لميئي التد    ف ما يتعلق بالمميا 

 3 (2)سا  وض يساتن ا لل  ةريي اقالراة، فإض يلاروع الد     (1) 3وتنم أن  فم ةين أض يلاروع الد    -21
سااااااااا  وض ينا  اااااااااا لمفموك ةريي اقالراة، وال سااااااااا ما اتفاح اقالراة عل  تساااااااااويي ينالعاتم  فم لالات اقة اك 

ي المتعلجي بالتد    ا و يي لض ترك يساااااااللي البت فم اإل را  المناساااااااب لميئاخ التد     م ن أض يوك  لل  المعل 
 ع س فم  الفريق العايي بلاااااااااالض توفير آل ي قة   (2) 3ا عل   لل، لوةظ أض يلااااااااااروع الد   كًّ ال جينا وت ع ك 

ي اقالراة لطلب االنسااااااااااادا  ين اقة اك المتعلجي بالتد    فم ةاالخ يد وكذ فجض، يما ين شااااااااااالن  أض    المعل 
ك عل  أض يلااااروع ا يا وشاااا  ع لن  ساااام  بالللو  لل   (2) 3لد    طمئن اقالراة ال ين يبريوض اتفاح تد    يعل 

ي التد    ةير لال للالراة التم ل يما أسحا  يجنعي ويبرتذ ل للا و  كر ك لل أن  د وض أل ا الد  ،  م ن    المعل 
 يرألجي فعا فم بعض الداالخا 16أض تكوض المملي اللين ي المنصوع عليما فم يلروع الد   

وا ترح أض  سااتن  أ   رات ين  انب أليئي التد    لل  التلاااوت يع اقالراة عل  الندو المنصااوع عل    -22
، تنم عموياا أنا  ينح م االةتفااه دما ا  2وف ماا يتعلق بعحااتذ "وروة اسااااااااااااااتإناان اي" الواتكذ فم الفجرذ  ا3فم الفجرذ 

ي التد    بلاالن ا كما شاا ك عل  أض أل ا العحاتذ العحاتذ إلدرال الطابع االسااتإنانم لطلب الطرة المعنم ولجرات أليئ 
 م ن أض تمنع أ  لساااااااااااا ذ اساااااااااااتعمال ين  انب اقالراة دم ة تلخير العمل يا وين ناة ي أخره، ا ت رح لكتات 

ين أ ي يعاللي النجطي التم تفي  بلض دت أليئي التد    فم أل ا المساااللي  م ن أض   2تفاصااايي لةااااف ي فم الفجرذ  
ي أو لل  ع ك يا يي اقة اك  سااااااااااااااتنا  لل  ةااااااااااااااروتذ أ و يعجول اي االعتمااك عل  ل را  آخر ةير التد    المعلاع

ي المتعلجي بالتد     لتسويي المنالعي المعن يا المعل 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.214


A/CN.9/WG.II/LXXII/CRP.1/Add.1 
 

 

V.20-05314 5/5 

 

ك، أض 2ا تراةاخ بلض   طلب لل  أليئي التد   ، عن  دتما فم أل ا المسااااااااااللي بمو ب الفجرذ   يت عل    كما  -23  تج عل
 اللتلاك دتسيير اإل را اخ بسرعي وفعال ياتعليلما وأض تكوض يلليي با
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 للقانون التجاري الدولي لجنة األمم المتحدة
 الفريق العامل الثاني )المعني بتسوية المنازعات(

 الدورة الثانية والسبعون 
 2020أيلول/سبتمبر  25-21فيينا )عبر اإلنترنت(، 

  

   
 

 مشروع ملخص   
 

 إضافة  
 

ل  - ثالثا    )تابع( النظر في المسائل المتعلقة بأحكام التحكيم المعجَّ
 

ل ) -5   )تابع(( 31-19، الفقرات A/CN.9/WG.II/WP.214عدم انطباق األحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّ
 

 العناصر التي ينبغي أخذها في الحسبان عند البت في هذه المسألة   -( 3) 3مشروع الحكم 

 2وضع قائمة بما يرد في الفقرة ال تحاول  3ينبغي قراءتهما معا وأن الفقرة  3و 2أن الفقرتين  أشير إلى -1
بان عند البت في المسألة  "ظروف استثنائية"، بل تبين العناصر التي ينبغي أن تأخذها هيئة التحكيم في الحس  من

 توضيحية وليست شاملة.  3القائمة الواردة في الفقرة  أنكذلك  أوضح. و 2وفقا للفقرة 

ل وأك ِّد على أن اتفاق األطراف على إخضاع منازعتهم لألحكام المتعلقة بالتحكيم -2 يجب االمتثال  المعجَّ
ل له؛ وبالتالي، فال ينبغي أن يكون االنسحاب من إطار األحكام المتعلقة بالتحكيم ممكنًا إال في ظروف  المعجَّ

توفر إرشادات مفيدة لهيئة التحكيم للبت في هذه المسألة وتكفل عدم إساءة استعمال  3محدودة. وقيل إن الفقرة 
ل قة بالتحكيمطلبات االنسحاب من إطار األحكام المتعل  التأخير.  ، وال تصل إلى مستوى حاالتالمعجَّ

في حكم أو   3وأُعرب عن آراء متباينة بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج قائمة العناصر الواردة في الفقرة  -3
ل  حاشية أو وثيقة إرشادية. وذهب أحد اآلراء إلى أن إدراج هذه القائمة في األحكام المتعلقة بالتحكيم يمكن   المعجَّ

أن يكون بمثابة دعوة لألطراف إلى تقديم عدد من المبررات لالنسحاب وأن يجعل من الصعب البت في المسألة  
ل  على نحو سريع. وذهب رأي آخر إلى أن إدراج تلك القائمة في األحكام المتعلقة بالتحكيم يوفر إرشادات    المعجَّ

 ذها هيئة التحكيم في الحسبان. وافية للبت في المسألة وبشأن ماهية العناصر التي ستأخ

وبالنظر إلى أن مفهوم "ظروف استثنائية" يمكن تفسيره بطرائق مختلفة، اقترح أن تشير تلك العبارة بدال  -4
ل من ذلك إلى ظروف تصبح فيها األحكام المتعلقة بالتحكيم ال تضمن تلبية توقعات األطراف المتعلقة  المعجَّ
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 لك، قيل إن اإلشارة إلى توقعات األطراف من شأنها أن تستحدث معيارا ذاتيا، ا على ذد  بإجراءات منصفة. ور 
 وال سيما أن توقعات األطراف ستتباين على األرجح. 

ط العناصر المدرجة في الفقرة  -5 المنـازعة والمرحلة التي  تعقُّد، مثال، باإلشارة إلى مدى 3واقترح أن تبسَّ
 رى ذات الصلة. وصلت إليها اإلجراءات والظروف األخ

ا على رأي مفاده أن مراعاة األصول القانونية ينبغي أن يشكل عنصرا آخر تنظر فيه هيئة التحكيم، أشير  د  ور  - 6
إلى ضرورة توخي الحذر على اعتبار أن حق األطراف في ضمان مراعاة األصول القانونية محفوظ أيضا في إطار  

ل   التحكيم   عن شكوك بشأن اإلشارة إلى "إنصاف اإلجراءات" في الفقرة الفرعية )و(. . وفي هذا الصدد، أعرب  المعجَّ

( من أجل تحديد 3)  3و  (2)  3وبعد المناقشة، رئي على نطاق واسع أنه ينبغي تنقيح مشروعي الحكمين   -7
ل عتبة عالية تقيد إمكانية انسحاب األطراف بسهولة من إطار األحكام المتعلقة بالتحكيم رشادات  وتوفير إ المعجَّ

لهيئة التحكيم عند البت في هذه المسألة. واتفق الفريق العامل على النظر في مشروع منقح في دورته المقبلة 
وعلى مواصلة النظر فيما إذا كان من األفضل إدراج العناصر التي يتعين على هيئة التحكيم أخذها في الحسبان 

ل في األحكام المتعلقة بالتحكيم  أي منها. فيفألمر كذلك، ، وإذا كان االمعجَّ
  
 تبعات عدم االنطباق   -( 4) 3مشروع الحكم  

(، الذي يتناول التبعات التي ستنتج إذا لم تعد األحكام المتعلقة 4)  3نظر الفريق العامل في مشروع الحكم   -8
ل  بالتحكيم منطبقة على التحكيم. وُأوضح أن الغرض من هذه الفقرة هو ضمان االستمرارية وتجنب التأخير   المعجَّ

 مع الحفاظ على حرية األطراف. 

ل  ورئي عموما أنه ينبغي أن تكون القاعدة التكميلية في حالة االنتقال من اإلجراء -9  إلى اإلجراء غير   المعجَّ
ل وفي هذا السياق، اقترح حذف عبارة "قدر اإلمكان" لتعزيز تلك القاعدة. هي أن تظل هيئة التحكيم قائمة.    المعجَّ

ومن ناحية أخرى، أعرب أيضا عن التأييد لإلبقاء على تلك العبارة ألنها توفر المرونة لألطراف ولهيئة التحكيم 
ل عند االنتقال إلى التحكيم غير  .المعجَّ

قدر اإلمكان" ستكون قابلة للتأويل، فيمكن االستعاضة وفيما يتعلق بالصياغة، رئي أنه بما أن عبارة " -10
عنها بنص يحدد الحاالت التي ال تبقى فيها هيئة التحكيم قائمة، مثال عندما يتفق األطراف على تشكيل هيئة 

تضم أكثر من محكم واحد( أو عندما ال يكون لدى المحكم الوقت واالستعداد لتسيير إجراء   تحكيم جديدة )ربما
لغير التحكيم  ويَتعيَّن عليه أن يستقيل. غير أنه ُذكر أن هذه الحاالت منصوص عليها في أجزاء أخرى   المعجَّ

 من قواعد األونسيترال للتحكيم، وأنه من األفضل ذكر هذه الحاالت في وثيقة إرشادية.

ل  حكيموُقدم اقتراح آخر بشأن الصياغة مفاده النص على أن عدم انطباق األحكام المتعلقة بالت  -11 لن   المعجَّ
يستتبع تغييرا في هيئة التحكيم، مما من شأنه أن يبرز على نحو أفضل حقوق األطراف فيما يتعلق بتشكيل هيئة 
التحكيم. وذهب اقتراح آخر بشأن الصياغة إلى أن عبارة "وفقا لقواعد األونسيترال للتحكيم" ينبغي توصيفها ألن 

". وأخيرا، اقترح أن ُيذكر االنتقال إلى المعجَّل األحكام المتعلقة بالتحكيم" وفقهيئة التحكيم ستكون قد شكلت 
ل التحكيم غير مكسبب مقبول النسحاب  المعجَّ  من منصبه.   المحكَّ

ل   أن يبدأ اإلجراء غير   ‘ 1’ على ما يلي:   4، بوجه أعم، أن تنص الفقرة واقُترح - 12 في المرحلة التي ينتهي    المعجَّ
ل، و  ل منطبقة. غير أنه، فيما يتعلق بهذه النقطة    ‘ 2’ فيها اإلجراء المعج  أن تظل القرارات التي ُتتخذ أثناء اإلجراء المعج 

 األخيرة، لوحظ أنه قد تكون هناك حاالت قد تحتاج فيها هيئة التحكيم إلى الحيد عن قراراتها السابقة.  

من حيث المضمون ووافق على النظر في مشروع منقح يأخذ في االعتبار  4ل الفقرة وأقر الفريق العام -13
 أعاله(. 12- 9التعليقات المقدمة )انظر الفقرات 
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 البند النموذجي ألف 
اتفق الفريق العامل على إرجاء النظر في البند النموذجي ألف إلى حين إعداد بند نموذجي منفصل بشأن  -14

 حكام.األحكام المتعلقة باأل
  

ل   المسائل ذات الصلة بانطباق األحكام المتعلقة بالتحكيم  - 6  ،  A/CN.9/WG.II/WP.214وطريقة عرضها )   المعجَّ
 ( 49- 35الفقرات  

، A/CN.9/WG.II/WP.214من الوثيقة  49إلى  43فيما يتعلق بالمسائل التي نوقشت في الفقرات من  -15
رئي عموما أن مضمونها يمكن أن يدرج على نحو مفيد في وثيقة إرشادية. واتُّفق كذلك على أن بعض العناصر  

ل راف أن تنظر فيها عند اإلشارة إلى األحكام المتعلقة بالتحكيمالتي ينبغي لألط يمكن أن تصاغ في بند  المعجَّ
ل نموذجي خاص باألحكام المتعلقة بالتحكيم  . المعجَّ

 
 المعجَّل انطباق قواعد األونسيترال بشأن الشفافية على التحكيم 

نظر الفريق العامل في مسألة ما إذا كانت قواعد األونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين   - 16
ل  والدول )"قواعد الشفافية"( ستنطبق في سياق التحكيم  بعد أهمية عمله   يقي ِّم . وأشير إلى أن الفريق العامل لم المعجَّ

ل   التحكيم المتعلق ب     . تناول لن يُ هذا الموضوع  لتحكيم االستثماري وأن  بالنسبة ل   المعجَّ

من الوثيقة   40إلى  38في الفقرات من  ورد كما المسألة، هذه  تحليل  أن وأُعرب عن آراء مفادها  - 17
A/CN.9/WG.II/WP.214 ، وأشارت بعض الوفود إلى أنها قد تقدم ورقات لتوضيح موقفها  مزيدًا من النظر ستحق  ي .

ق األحكام  بشأن هذه المسألة، وخصوصًا أنه إذا ما كان على الدول األطراف في معاهدة استثمار أن تتفق على انطبا 
ل   المتعلقة بالتحكيم     ، فينبغي النص على ضرورة الحصول على موافقة إضافية من أجل تطبيق قواعد الشفافية. المعجَّ

واتفق الفريق العامل على إبالغ الفريق العامل الثالث )المعني بإصالح نظام تسوية المنازعات بين  -18
 .2021بعد دورته الثالثة والسبعين في عام المستثمرين والدول( بالتقدم المحرز حتى اآلن 

  
 (61-50، الفقرات  A/CN.9/WG.II/WP.214اإلشعار بالتحكيم والرد عليه وبيانا الدعوى والدفاع )الوثيقة  - 7 

 4مشروع الحكم 
ــروع الحكم  -19 ــل  4نظر الفريق العامل في مشــــ ــا عندما يرســــ ــال بيان دعواه أيضــــ الذي ُيلزم المدعي بإرســــ

 .4اإلشعار بالتحكيم. وكان هناك تأييد عام لمشروع الحكم 

(، إذ يحيل إلى 1) 4وأشــير إلى أن المدعي قد يواجه صــعوبة في ذلك، بالنظر إلى أن مشــروع الحكم  -20
شــــــــــــــفع بيـان الـدعوى  يُ لتحكيم، يشــــــــــــــتر  أن من قواعـد األونســــــــــــــيترال ل 20( من المـادة 4( إلى )2الفقرات من )

األدلة األخرى التي يستند إليها المدعي". وقيل إن هذه الصياغة يمكن أن  "بـــــــــ بالمستندات فحسب، وإنما أيضا  ال
تفهم على أنها تتطلب تقديم إفادات الشــهود وتقارير الخبراء مع بيان الدعوى، وأشــير في هذا الصــدد إلى مشــروع  

ى ذلك، اقُترح إلزام المدعي بأن يحدد في بيان دعواه الشــــــــــــهود الذين ســــــــــــوف يســــــــــــتند إلى . وبناء عل15الحكم 
شـــهادتهم، وموضـــوع الشـــهادة، والمواضـــيع التي يعتزم المدعي تقديم تقارير خبراء بشـــأنها. وقيل إن المدعى عليه  

 سيكون ملزما باألمر نفسه في بيان دفاعه.

( هو أن يتطلب، توخيا للفعالية، عرض 1) 4روع الحكم  ا على ذلك، قيل إن المقصـــــــــــود من مـشــــــــــ د  ور  -21
ــفع بيان الدعوى، "قدر اإلمكان"، بكل   ــا المرونة للمدعي، حيث ينبغي أن ُيشــــــ ــية كاملة، ولكنه يكفل أيضــــــ القضــــــ

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.214
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المســـــتندات واألدلة األخرى التي يســـــتند إليها المدعي، أو "أن يتضـــــمن إشـــــارات إليها". ولذلك، رئي أنه ال حاجة 
 في وثيقة إرشادية. بهذا الشأن وأنه يمكن تقديم توضيح  4صيغة إضافية في مشروع الحكم  إلى إدراج

ــروع الحكم  د  ور  -22 ــود من مشـ ــأن المقصـ ــ ال بشـ ــير إلى أن ذلك الحكم ينبغي أال 2) 4ا على سـ ( )ب(، ُأشـ
ــحين المنا ــم محكم، بل أن يقترح قائمة بالمرشــــ ــبين/الم هالت  ُيفهم على أنه يقتضــــــي من المدعي أن يقترح اســــ ســــ

المناســـــبة أو آلية يســـــتخدمها األطراف لالتفاق على المحكم. وُأوضـــــح أنه في حال اتفق األطراف على أن يتولى  
 الحكم لن يلزم المدعي بأن يقترح تعيين محكم وحيد.  هذاالتحكيم المعجل أكثر من محكم واحد، فإن مشروع 

وكنقطة عامة، ُطرح ســــ ال بشــــأن ما إذا كان اشــــترا  تقديم البيانات "كتابة" ســــيحتاج إلى توضــــيح في  -23
 األحكام المتعلقة بالتحكيم المعجل، بغية مراعاة الوسائل اإللكترونية وغيرها من وسائل اإلرسال. 

 من حيث المضمون. 4وبعد المناقشة، أقر الفريق العامل مشروع الحكم   -24
 

 5 الحكممشروع 
. ولوحظ أن رد المدعى عليه على مرحلتين هو حل مناسـب للغاية،  5نظر الفريق العامل في مشـروع الحكم  - 25

ألن الرد على اإلشــــعار بالتحكيم يشــــرك المدعى عليه في تشــــكيل هيئة التحكيم، في حين أن تحديد تاري  الحق لتقديم  
 . 5جوهر المنازعة. وكان هناك تأييد واسع لمشروع الحكم  بيان الدفاع يتيح للمدعى عليه وقتا إضافيا لمعالجة 

أقصر من الالزم وأنه ينبغي منح المدعى عليه وقتا  تكون قد    3في الفقرة   ة الوارد  لمهلة اقتراح مفاده أن ا وُقدم   - 26
ــتندية  ــا إلى حجم األدلة المســــ ــيته، وذلك بالنظر أيضــــ ــح أن  د  المطلوبة. ور كافيا لإلعداد لقضــــ  المهلة ا على ذلك، ُأوضــــ

يوما    15إال بعد تشــكيل هيئة التحكيم، ومن ثم فإن مرحلة اإلعداد لن تقتصــر على فترة   تبدأ يوما ال   15بفترة  ة المحدد 
 بعد اإلشعار بالتحكيم، وهي الفترة التي يلزم فيها الرد على اإلشعار التحكيم. 

ــيرة من تشــــكيل هيئة التحكيم يمكن أن  -27 ــترا  تقديم بيان الدفاع في غضــــون فترة زمنية قصــ وُذكر أن اشــ
بدأ اعتبارا من  ت أطول لتقديم بيان الدفاع   مهلةعلى ي دي إلى تأخير تشــــــــــكيل هيئة التحكيم. ولذلك، اقُترح النص 

لك يمكن أن ي دي إلى إلزام المدعى عليه بتقديم بيان  ا على ذلك، ُذكر أن ذد  تاري  تلقي اإلشـــــــــــعار بالتحكيم. ور 
ــباب التي دعت إلى بدء  ــكيل هيئة التحكيم، وأن أحد األســـ ــة مهلةالالدفاع قبل تشـــ لتقديم بيان الدفاع   المخصـــــصـــ

 بقرار من هيئة التحكيم. تلك المهلةاعتبارا من تشكيل هيئة التحكيم هو إتاحة إمكانية تمديد 

( )ب(، اقُترح أن تضاف في نهاية الفقرة الفرعية )ب( العبارة التالية: 2) 5وفيما يتعلق بمشروع الحكم  -28
 موافقته على تعيين محكم يقترحه المدعي"."ما لم ي كد المدعى عليه 

 من حيث المضمون. 5وأقر الفريق العامل مشروع الحكم  -29
 

 (68-62، الفقرات A/CN.9/WG.II/WP.214سلطة التسمية وسلطة التعيين )الوثيقة  -8 

، أحـا  الفريق العـامـل علمـا بمـذكرة خطـية ت ـيد اتـباع نهج ممـاـثل للنهج 6فيمـا يتعلق بمشــــــــــــــروع الحكم  -30
من قانون األونســـــــــــيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، مما يعني إشـــــــــــراك المحكمة أو  11الوارد في المادة 

ل ،العملســــلطة أخرى في مكان التحكيم. بيد أن الفريق العامل أكد من جديد ضــــرورة    ، في ســــياق التحكيم المعجَّ
وُأكد  من قواعد األونســـــيترال للتحكيم.  6على تبســـــيط العملية المكونة من مرحلتين والمنصـــــوص عليها في المادة 

يكفل عملية مبســــــــــــطة ومرنة، مع النص في الوقت ذاته على منح األمين العام  6أن مشــــــــــــروع الحكم من جديد 
للمحكمـة الـدائمـة الصــــــــــــــالحيـة التقـديريـة في تلـك العمليـة. وأعرب األمين العـام  قـدرا منللمحكمـة الـدائمـة للتحكيم 

ــروع الحكم للتحكيم  ــوص عليها في مشــــــ ــطالع باألدوار المنصــــــ ــتعداده لالضــــــ ــة 6عن اســــــ ، بما في ذلك ممارســــــ
 (.2) 6في مشروع الحكم الالزمة المتوخاة الصالحية التقديرية 
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ــتمر انطباقها    6من المادة   7إلى    3وأكد الفريق العامل أن الفقرات من   - 31 ــيســ ــيترال للتحكيم ســ من قواعد األونســ
ل. وفي هذا الصــــــدد، ُأكد ما يلي  تبعات رفض    6‘ أنه ال داعي إلى أن يتناول مشــــــروع الحكم 1’  :على التحكيم المعجَّ

‘ أن المدة 2؛ ’ الزمنية المحددة األمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم التصــرف أو عدم تعيينه محكما في غضــون المدة 
( من قواعد األونســـــــــيترال للتحكيم ال تحتاج إلى تغيير في ســـــــــياق التحكيم  4)   6الزمنية المنصـــــــــوص عليها في المادة 

ل؛ ’  ل على الحاجة  3المعجَّ ــادية الخاصـــة باألحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّ ــليط الضـــوء في المواد اإلرشـ ‘ أنه ينبغي تسـ
 ( من قواعد األونسيترال للتحكيم. 5)   6األطراف على النحو المنصوص عليه في المادة  إلى التشاور مع 

 من حيث المضمون. 6وبعد المناقشة، أقر الفريق العامل مشروع الحكم  -32
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V.20-05433 (A) 

*2005433*  

 للقانون التجاري الدولي لجنة األمم المتحدة

 الفريق العامل الثاني )المعني بتسوية المنازعات(

 الدورة الثانية والسبعون 

 2020أيلول/سبتمبر  25-21فيينا )عبر اإلنترنت(، 

  

   

 مشروع ملخص   
 

 إضافة
 

ل  - ثالثا    )تابع( النظر في المسائل المتعلقة بأحكام التحكيم المعجَّ
 

مين ) -9   (72-69، الفقرات A/CN.9/WG.II/WP.214عدد المحكَّ

أنه، في حالة اختالف األطراف على   أيضا   وأك ِّد . 7أكد الفريق العامل من جديد موافقته على مشروع الحكم  - 1
 م وحيد. ك  وافقوا على مح   قد ل، ُيعتبر أن األطراف  ج  عدد المحكمين بمقتضى األحكام المتعلقة بالتحكيم المع 

  
م ) -10   (82-73، الفقرات A/CN.9/WG.II/WP.214تعيين المحكَّ

م"، ُأوضح أن  هذه 2) 8نظر الفريق العامل في مشروع الحكم  -2 (، وفيما يتعلق بمعنى "اتفاق بشأن المحك 
مالعبارة تتناول الحالة التي يقبل فيها   ، الذي يحدده األطراف، التعيين.المحك 

، كان  A/CN.9/WG.II/WP.214من الوثيقة  78و  77في الفقرتين  الوارد وصفهما وفيما يتعلق بالخيارين  - 3
لن يكون المدعى عليه في وضع يسمح له بتأخير العملية،    ، الخيار هذا  هناك تأييد عام للخيار ألف. وقيل إنه في إطار  

ه وسيتسن ى إشراك سلطة التعيين حتى عندما ال يقوم المدعى عليه باإلبالغ عن  إن  المهلة الواردة في   أيضا   وقيل . رد ِّ
 في وقت مبكر من اإلجراءات، وستكفل اإلسراع في تشكيل هيئة التحكيم.   متاحة   الخيار ألف ستكون 

وُذكر أن الخيار باء، الذي سيتيح لسلطة التعيين أن تطلع على آراء جميع األطراف، سيكون أكثر مالءمة   -4
يتعلق بالقلق المعرب عنه من أن الخيار باء قد يسمح للمدعى عليه بتأخير للتحكيم المتعدد األطراف. وفيما 

يوما في نهاية المهلة المنصوص عليها للرد على اإلشعار بالتحكيم.  15العملية، اقترح أن تبدأ المهلة البالغة 
خر، بموجب قواعد وقيل إن هذه القاعدة ستكون مفيدة أيضا  في الحاالت التي يقترح فيها المدعي على الطرف اآل

 ل.لمعج  األونسيترال للتحكيم، تطبيق األحكام المتعلقة بالتحكيم ا
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من قواعد األونسيترال    13و   9واتفق الفريق العامل على أن يعيد النظر في مالءمة المهل الواردة في المادتين   - 5
 . ل المعج  ألحكام المتعلقة بالتحكيم  ل بعد أن ينظر في المهل األخرى الواردة في ا للتحكيم في سياق التحكيم المعج  

من حيث المضمون، على أن يكون مفهوما أنه سُينق ح لكي  8ووافق الفريق العامل على مشروع الحكم  -6
 . 2يعكس التأييد العام الذي أعرب عنه للخيار ألف الوارد في الفقرة 

  
 (88-83، الفقرات A/CN.9/WG.II/WP.214التشاور مع األطراف والجدول الزمني المؤقت ) -11 

( وأكد أن التشاور بين هيئة التحكيم واألطراف في مرحلة  1) 9نظر الفريق العامل في مشروع الحكم  -7
ل، أمر أساسي لضمان تنظيم اإلجراءات على نحو يتسم بالكفاءة واإلنصاف. بيد مبكرة، في إطار التحكيم المعج  

، ألن لالمعج  ور في األحكام المتعلقة بالتحكيم أن أحد اآلراء ذهب إلى أنه ال داعي إلى إدراج مهلة محددة للتشا
 من قواعد األونسيترال للتحكيم ستكون كافية.  17المرونة المنصوص عليها في المادة 

يوما من ذلك التاريخ"، ألن المهلة المخصصة للمشاورات    15وأُعرب عن شكوك بشأن عبارة "وفي غضون   -8
م فيه بيان الدفاع وفقا لمشروع الحكم   (. ورئي أن من األفضل  3)  5سوف تنتهي في نفس اليوم الذي ينبغي أن ُيقد 

األطراف. وتأييدا لذلك، قيل إن ذلك من شأنه أن يكون بيانا الدعوى والدفاع معا لدى هيئة التحكيم وقت استشارة  
أن يسمح لهيئة التحكيم بوضع جدول زمني ثابت، يمكن أن يتالءم مع المهلة المخصصة إلصدار قرار التحكيم 

 وقد ال يحتاج إلى تعديل بعد تلقي بيان الدفاع.

 تشير إلى  بـعبارة 1فقرة وبناء على ذلك، اقترح أن يستعاض عن اإلشارة إلى تشكيل هيئة التحكيم في ال -9
انقضاء وقت تبليغ بيان الدفاع. وقيل إن هذا التنقيح سيتيح لهيئة التحكيم بعض الوقت الستعراض بياني الدعوى 

 والدفاع. وأعرب عن بعض التأييد لهذه الصيغة المقترحة. 

م -10 فيها بيان الدفاع قبل   وأثيرت أسئلة بشأن ما إذا كان النص المنقح يمكن أن يناسب الحاالت التي يقد 
تشكيل هيئة التحكيم. وإضافة إلى ذلك، وبما أن  هيئة التحكيم يمكنها أن تمدد المهلة المخصصة لتقديم بيان 

 لن يكون فعاال إال إذا لم ُيوافق على التمديد. المنق حالدفاع، قيل إن النص 

يان الدفاع يمكن أن يؤدي إلى حدوث وباإلضافة إلى ذلك، قيل إن ربط المهلة المخصصة للتشاور بب  - 11
دتأخيرات.   على ضرورة التعجيل بهذه العملية وإلى توفير اليقين، وأُعرب عن تفضيل تحديد مهلة تبدأ انطالقا    وُشد ِّ

على هيئة  عرضمن حدث ثابت )مثل تشكيل هيئة التحكيم(. كما أثيرت مسألة ضرورة أن يكون بيان الدفاع قد  
التحكيم، بموجب قواعد األونسيترال للتحكيم، تجري عادة مشاورات مع األطراف استنادا  التحكيم، حيث إن هيئة

 .1فقط إلى اإلشعار بالتحكيم والرد عليه، وتشرع في إصدار األمر اإلجرائي رقم 

هي ضرورة إجراء   لالمعج  وتسليما بأن النقطة التي ينبغي التأكيد عليها في األحكام المتعلقة بالتحكيم  -12
لمشاورات في أسرع وقت ممكن بعد تشكيل هيئة التحكيم، اتفق الفريق العامل على اإلبقاء على المشروع الحالي ا

 وإدراج التنقيح المقترح المذكور أعاله بين معقوفتين لمواصلة النظر فيه.  1في الفقرة 

شادية، ولكن إذا احتفظ (، ُذكر أن مضمونه يمكن أن يدرج في وثيقة إر 2)  9وفيما يتعلق بمشروع الحكم   -13
ح أن مختلف أساليب إجراء المشاورات المنصوص لالمعج  به في األحكام المتعلقة بالتحكيم  ، فينبغي أن ُيوض 

ل.  عليها في هذا الحكم ستكون متاحة أيضا  لهيئات التحكيم في إطار التحكيم غير المعج 

 .9على مشروع الحكم أعاله، وافق الفريق العامل  12ورهنا بالفقرة  -14
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 (96-89، الفقرات A/CN.9/WG.II/WP.214المهل والصالحية التقديرية لهيئة التحكيم ) -12 

وكذلك الصيغة البديلة والمبسطة على النحو المنصوص عليه   10نظر الفريق العامل في مشروع الحكم  -15
 .( "النص المبسط") A/CN.9/WG.II/WP.214من الوثيقة  93في الفقرة 

ن قواعد  ( م 2)  17زائد عن الحاجة في ضوء وجود المادة  10وذهب أحد اآلراء إلى أن مشروع الحكم  - 16
( بشأن الجدول الزمني اإلجرائي. وُذكر كذلك أنه، إذا لم تكن هناك  3)  9األونسيترال للتحكيم وكذلك مشروع الحكم 

ل، فإن مشروع الحكم    سيكون أكثر جدوى.   10إمكانية النسحاب طرف من إطار األحكام المتعلقة بالتحكيم المعج 

مع تبسيطه ألن من شأنه أن يبرز وُيعزز الصالحية  10كم وأُعرب عن التأييد لإلبقاء على مشروع الح -17
ل. وُأوضح أن النص  التقديرية لهيئة التحكيم فيما يتعلق بالمهل المعمول بها في األحكام المتعلقة بالتحكيم المعج 

ال يكرر  من قواعد األونسيترال للتحكيم، وبالتالي فهو (2) 17المبسط يهدف إلى إكمال الجملة الثانية من المادة 
القاعدة الواردة فيها. ومع ذلك، قيل إن هناك حاجة إلى تسليط الضوء على الصالحية التقديرية لهيئة التحكيم في  
تمديد أو اختصار أي مدة يتفق عليها األطراف، ألنه ال يمكن تفسير أي إشارة إلى هذه اإلمكانية على أنها تعني 

لأن هيئة التحكيم في إطار التحكيم   لن تكون لديها هذه الصالحية التقديرية. المعج 

ط وإضافة عبارة    10وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على االستعاضة عن مشروع الحكم   -18 بالنص المبس 
 30مفادها أن هيئة التحكيم يمكنها تمديد أو اختصار أي مدة يتفق عليها األطراف. وأك ِّد كذلك على أن المادة 

لال للتحكيم ينبغي أن تنطبق على التحكيم من قواعد األونسيتر  دون تغيير وأنه ال داعي إلى إدراج حكم  المعج 
ليتعلق بالتأخر في تقديم المذكرات في األحكام المتعلقة بالتحكيم   .المعج 

  
 (107-97، الفقرات A/CN.9/WG.II/WP.214جلسات االستماع ) -13 

النص زائد عن الحاجة في ضوء  هذا ، أُعرب من جديد عن رأي مفاده أن11فيما يتعلق بمشروع الحكم  -19
ة. ومن جهة أخرى، ُذكر أن من من قواعد األونسيترال للتحكيم ويمكن إدراجه في وثيقة إرشادي  (3) 17المادة 

ل من أجل التشديد على أن  المفيد اإلبقاء على حكم بشأن جلسات االستماع في األحكام المتعلقة بالتحكيم المعج 
ل. وقيل إن النص  لدى هيئة التحكيم صالحية تقديرية لتقرر "عدم" عقد جلسات استماع في إطار التحكيم المعج 

 اول استيعاب مختلف اآلراء التي أعرب عنها في إطار الفريق العامل حتى اآلن.يح 11الحالي لمشروع الحكم 

وُقد ِّمت عدد من االقتراحات في هذا الشأن. وذهب أحدها إلى اختصار النص بحيث ال يكرر ما سبق  -20
على  من قواعد األونسيترال للتحكيم. كما أعرب عن شكوك بشأن الحاجة إلى اإلبقاء (3) 17ذكره في المادة 

تشترط أن تتشاور هيئة التحكيم مع األطراف قبل اتخاذ قرار بعدم عقد جلسات استماع.  1، ألن الفقرة 2الفقرة 
أن منح األطراف الحق في طلب عقد جلسة استماع وكذلك االعتراض على قرار بعدم عقد جلسة   أيضا   وُذكر

 . 2بشأن المهلة المخصصة لالعتراض في الفقرة استماع قد يكون أمرا معقدا للغاية. وأُعرب عن آراء متباينة 

، اقُترح أن تشير A/CN.9/WG.II/WP.214من الوثيقة  106وفيما يتعلق بالصيغة الواردة في الفقرة  -21
ل إلى أن جلسات االستماع في إطار التحكيم    لالمعج  الوثيقة اإلرشادية الخاصة باألحكام المتعلقة بالتحكيم     المعج 

يمكن أن تكون قصيرة ويمكن أن تعقد دون حضور األطراف شخصيًّا. وعالوة على ذلك، ُذكر أن استخدام 
ة والوقت الالزمين للقيام باإلجراءات يحتاج إلى مزيد من البحث. وتأييدا التكنولوجيا لتبسيط العملية وتوفير التكلف

الحالية،  19-لذلك، قيل إن توفير هذه اإلمكانية مناسب من حيث التوقيت، ال سيما في سياق جائحة كوفيد
ل بشأن استخدام الوسائل ا لتكنولوجية في وُقد مت اقتراحات بإدراج حكم عام في األحكام المتعلقة بالتحكيم المعج 

ل. واقُترح كذلك أن يكون الخيار المفضل هو وسائل االتصال عن بعد، بالنظر إلى طبيعة التحكيم  التحكيم المعج 
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ل. وقيل إن من شأن هذا الحكم أن يعزز الصالحية التقديرية لهيئة التحكيم في استخدام طائفة واسعة من  المعج 
لةالمعالوسائل التكنولوجية في اإلجراءات   . ج 

ل تتناول  -22 وبعد المناقشة، كان هناك تأييد عام إلدراج قاعدة عامة في األحكام المتعلقة بالتحكيم المعج 
جلسات االستماع االفتراضية أو   ستعمالا إمكانية استخدام هيئة التحكيم لوسائل اتصال مختلفة أثناء اإلجراءات و 

ل ينبغي أن  المعقودة عن بعد. وأشير كذلك إلى أن الوثيقة اإلرشادية الخاصة باألحكام المتعلقة بالتحكيم المعج 
ل لن يعني ضمنا أن استخدام الوسائل  توضح أن إدراج حكم من هذا القبيل في األحكام المتعلقة بالتحكيم المعج 

ل.  التكنولوجية لن يكون متاحا لهيئة التحكيم في إطار التحكيم غير المعج 
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