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 مقدمة

1958اتفاقية نيويورك   

االسترشاديالقانون الدولي امللزم والقانون الدولي   

في التحكيم واملعايير  الوطنيمبادئ التوافق بين القانون 

 الدولية

دولة قطر في مجال التحكيم إليهااالتفاقيات التي انضمت   

 الخاتمة



 مقدمة

 :  ينص الدستور القطري على االلتزام باالتفاقيات الدولية والذي في
 

تحترم الدولة املواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة االتفاقيات "؛ 6املادة 
 فيها

ً
 “.واملواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفا

 
تكون للمعاهدة أو االتفاقية قوة " .... من الدستور، والتي تنص على  68واملادة 

 ...".القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية
 



ومن ثم يثور التساؤل، حول ماهية االتفاقيات 
الدولية في مجال التحكيم التجاري الدولي، وما 

 موقف قطر من االنضمام إليها؟



بمثابة االتفاقية األم في  1958اتفاقية نيويورك تعد 
مجال التحكيم التجاري الدولي، إذ وضعت األحكام 

األساسية في االعتراف باألحكام أو القرارات التحكيمية 
الصادرة في املنازعات الناشئة عن العالقات العقدية أو غير 

. العقدية والتي يتم تسويتها عن طريق التحكيم  



اتفاقية األمم املتحدة بشأن استخدام كما جاءت 
الصادرة في الخطابات االلكترونية في العقود الدولية 

وعدلت من أحكام اتفاقية نيويورك، والتي كانت قد  2005
صدرت في وقت لم يكن استخدام الوسائط االلكترونية 

على تطبق أحكامها على  20شائعا، فنصت في املادة 
استخدام الخطابات اإللكترونية في سياق تكوين او تنفيذ 

.عقد تسري عليه اتفاقية نيويورك  



على  3فقرة  7لذا جاء قانون التحكيم القطري ونص في املادة 
 :أنه

 
"ً

ً
 وإال كان باطال

ً
وُيعتبر . يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا

 إذا ورد في وثيقة موقعة من األطراف، أو 
ً
اتفاق التحكيم مكتوبا

كان في صورة رسائل ورقية أو إلكترونية، أو في أي صورة أخرى 
ً
ً
 “تتم بوسائل االتصال التي تتيح إثبات االستالم كتابة

 
وبذلك يكون املشرع القطري قد استحدث صور جديدة 

 .ومخففة يتحقق فيها شرط الكتابة
 



 : كما يتعين علينا أن نفرق بين
 القانون الدولي امللزم    االسترشاديالقانون الدولي 

أصدر أيضا القانون النموذجي  األونسترالفإن 
مع  1985للتحكيم التجاري الدولي لعام 

التعديالت الواردة عليه والتي اعتمدت في عام 
2006.  

فإذا كانت اتفاقية نيويورك قد وضعت 
 أحكاما دولية ملزمة

متوائما مع  2017لسنة ( 2)ولذا جاء قانون التحكيم القطري في املواد املدنية والتجارية رقم 

 .قواعد التحكيم الدولية



مبدأ استقالل شرط التحكيم عن غيره من شروط  -1
 :العقد

و انهائه أثر على شرط التحكيم طاملا أو فسخه أال يترتب على بطالن العقد 

 .1الفقرة  16جاء هذا الشرط صحيحا في ذاته، كما جاء في املادة 

 يصيب بما يتأثًر اًل مستقل كاتفاق العقد في الوارد التحكيم شرط يعامل

  .ذاته في صحيح التحكيم شرط كان طاملا عوار، من األصلي العقد

أبرز املبادئ التي تعكس هذا التوافق بين القانون الوطني 
 :واملعايير الدولية

: 
 



 :مبدأ االختصاص باالختصاص-2 

وهو املبدأ الذى يخول هيئة التحكيم الفصل في اختصاصها بشأن نظر 

 :من قانون التحكيم القطري بأن 16فتقض ي املادة . اتفاق التحكيم

تفصل هيئة التحكيم في الدفوع املتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك "  

الدفوع املبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو عدم صحته أو بطالنه أو 

 ". سقوطه أو عدم شموله ملوضوع النزاع



 :مبدأ عدم قابلية حكم التحكيم للطعن -3

إذ ألغى القانون جواز استئناف او التماس إعادة النظر في حكم املحكم، 

 وغير " 6الفقرة  33كما جاء في املادة 
ً
يكون حكم املحكمة املختصة نهائيا

 ".قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن



 :  مبدأ االعتراف بأحكام التحكيم األجنبية وتنفيذها -4

إذ أن القانون ال يجيز رفض االعتراف بأي حكم تحكيمي أو رفض تنفيذه 

بصرف النظر عن الدولة التي صدر فيها، فتحوز أحكام املحكمين حجية 

األمر املقض ي به وتكون واجبة النفاذ بصرف النظر عن الدولة التي صدر 

 .  1فقرة  34فيها، كما جاء باملادة 



ما هي هذه االتفاقيات التي انضمت إليها دولة قطر في 
 مجال التحكيم؟ 



 االتفاقيات الدولية 

الخاصة باالعتراف وتنفيذ احكام املحكمين األجنبية والتي انضمت  1958اتفاقية نيويورك .1

 .2003/ 3/ 15املعمول به اعتبارا من  2003سنة  29اليها دولة قطر باملرسوم األميري رقم 

أو ما يعرف باتفاقية -اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين الدول ومواطني الدول األخرى .2

لسنة ( 5)التي صادقت عليها دولة قطر بمرسوم رقم  1965 -3 -18املوقعة بتاريخ  -واشنطن

والذي  ”ICSID“واملتعلقة  بإنشاء املركز الدولي لتسوية املنازعات الخاصة باالستثمار . 2011

 21وقد وقعت دولة قطر على هذه االتفاقية في . هو بمثابة الجهاز القضائي للبنك الدولي

والتي أنشأت املركز الدولي لتسوية النزاعات املتعلقة باالستثمارات أكسيد  2010ديسمبر 

ICSID.  

 



 االتفاقيات اإلقليمية 

والتي صادقت ( املعدلة)االتفاقية املوحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية 

 .  2016لسنة ( 26)عليها دولة قطر بمقتض ى مرسوم رقم 

 6/4/1983اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والتي وقعت عليها دولة قطر بتاريخ 

 ، 30/10/1985ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من 

اتفاقية تنفيذ األحكام واإلنابات واإلعالنات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، والتي قرر املجلس األعلى ملجلس التعاون لدول الخليج العربية املوافقة عليها في 

 .  1996لسنة  16، وصدقت عليها دولة قطر بمرسوم رقم 1995ديسمبر 

اململكة األردنية  -اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري، حررت هذه االتفاقية بمدينة عمان
 14/4/1987الهاشمية بتاريخ 



 الخاتمة

ابراز املعايير الدولية الحاكمة للتحكيم التجاري الدولي والتي تفرق بشكل واضح بين املعايير 

 في التحكيم التجاري،  االسترشاديةالدولية امللزمة واملعايير الدولية 

وضوح االتفاقيات اإلقليمية واالتفاقيات الدولية النافذة في هذا مجال التحكيم التجاري 

 .الدولي

استعراض موقف دولة قطر من االنضمام إلى هذه االتفاقيات مجتمعة واألخذ بأحكامها في  

 .القانون الوطني، مما يحقق التقارب بينهما

كما يسعى هذا التشريع إلى تشجيع القطاعات العامة والخاصة إلى استخدام هذه الوسيلة 

 عن الطريق العادي لفض النزاع 
ً
 (.القضاء)البدلية لفض املنازعات عوضا


