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كات  الـ�� أمـام  البديلـة  الحلـول  أحـد  التحكيـم  يعتـ�� 
  قـد تنشـأ فيمـا بينهـا 

لتسـوية المنازعـات التجاريـة الـ�
وفقـاً ��ليـة تتسـم بال�عـة مـع ضمـان أعـ� مسـتويات 
وأسـهلها  الطـرق  اقـ�  التحكيـم  يقـدم  اذ  العدالـة، 
القانونيـة  ل��طـر  وفقـا  عادلـة  حلـول  ا¡  للوصـول 

لتنظيميـة. وا
التحكيـم    

¥¦ مهمـا  شـوطا  قطـر  دولـة  قطعـت  وقـد 
لعـدد  بالنسـبة  ا�ول  الخيـار  أصبـح  والـذي  التجـاري 
  

¥¦ يعتمدونـه  الذيـن  والمسـتثمرين  كات  الـ�� مـن  كبـ�  
  حـال حـدوث أيـة نزاعـات قـد 

عقودهـم للجـوء إليـه ¦¥
العقـود.  تلـك  تنفيـذ  خـ�ل  تنشـأ 

المدنيـة  المـواد    
¥¦ التحكيـم  قانـون  جـاء صـدور  وقـد 

والتجاريـة، ليعـزز مـن انتشـار ثقافـة التحكيـم ويجعـل 
مـن التحكيـم أداة قانونيـة فاعلـة ومؤثـرة، مثلمـا يمنـح 
ا�قتصـاد  تجـاه  المسـتثمرين  لـدى  الثقـة  مـن  مزيـدا 
  تعزيز 

القطـري، اذ ان وجـود قانـون للتحكيـم يسـهم ¦¥
  البـ�د، وذلـك وفقـاً لرؤيـة قطـر 

المنـاخ ا�سـتثماري ¦¥
  Äتنافـ اقتصـاد  بنـاء  إ¡  تهـدف    

الـ�  2030 الوطنيـة 
ومتنـوع. 

كمـا جـاء ليعـ�� عن طموحـات مجتمـع ا��عمـال القطري 
  Êإيجـاد آليـة فعالـة لحـل المنازعات التجاريـة، وليحا  

¥¦
ويتبـع  التحكيمـي،  الشـأن    

¥¦ الدوليـة  التطـورات  آخـر 
الحديثـة..  وا�تجاهـات  العالميـة  الممارسـات  أفضـل 
فـإذا كان المنـاخ ا�سـتثماري للـدول يتـم تقييمـه وفـق 
يعـات وا�جـراءات والسياسـات ا�قتصاديـة، فـأن  الت��
  هـذا 

قانـون التحكيـم قـد جـاء ليعـزز ريـادة  قطـر ¦¥
الجانـب، فالقيـادة الرشـيدة اسـتطاعت مـن خـ�ل حزمة 
¥ وا�جـراءات ا�قتصاديـة أن تجعل مـن الدوحة   Ñالقوانـ

للمسـتثمرين  مفضلـة  ووجهـة  هامـاً،  تجاريـاً  مركـزاً 
  حـال 

ا��جانـب الذيـن يفضلـون اللجـوء إ¡ التحكيـم ¦¥
  الدولـة المسـتضيفة.

كات ¦¥ �Ò نشـأ نـزاع مـع

الـدو¡   للتحكيـم    
¥Óالثـا العالمـي  للمؤتمـر  كان  لقـد 

  ت�يع اصدار 
  العام 2016 دورا مهمـا ¦¥

والـذي عقـد ¦¥
¥ توصياتـه الدعـوة ا¡   Ñقانـون التحكيـم، اذ كان مـن بـ
إصـدار قانـون خـاص بالتحكيـم التجـاري يشـتمل عـ� 
عقـب  تحقـق  مـا  وهـو  ومرنـة،  اجرائيـة حديثـة  قواعـد 
مـرور خمسـة اشـهر عـ� ختـام المؤتمـر، وذلـك عندمـا 
ة صاحـب السـمو الشـيخ تميم بـن حمد آل  أصـدر حـ�¥
  أمـ�  البـ�د المفـدى القانـون رقـم (2) لسـنة 2017 

¥Óثـا
  المـواد المدنيـة والتجاريـة 

بإصـدار قانـون التحكيـم ¦¥
يـع مسـتقل ينظـم التحكيـم التجـاري. كأول ت��

المؤتمـر  ا�يـام  هـذه  تسـتضيف  الدوحـة  كانـت  واذا 
مـن  كوكبـة  يضـم  الـذي  للتحكيـم،  الثالـث  الـدو¡  
مراكـز  ومديـري  الدوليـة  والعقـود  التحكيـم  أسـاتذة 
دارات  Þا� ومستشـاري   ¥  Ñوالمحامـ العالـم    

¥¦ التحكيـم 
التحكيـم    ßوممـار الدوليـة  والمنظمـات  الحكوميـة 
سـيناقش  حيـث  مختلفـة،  دول  مـن  المحامـاة  ومكاتـب 
وتبـادل  التحكيـم،    

¥¦ الحديثـة  ا�تجاهـات  المشـاركون 
ات حـول أفضـل الممارسـات للعمليـة التحكيميـة،  الخـ��
 ¥  Ñهـذا المجال.. فإننـا ع� يق  

وبحـث أبـرز التحديات ¦¥
الجلسـات  خـ�ل  مـن  سيسـاهم  كعادتـه  المؤتمـر  بـأن 
 ، ¥  Ñالوطنيـ  ¥  Ñللمحكمـ ات  الخـ�� صقـل    

¥¦ النقاشـية 
اهتمامـاً  تـو¡  قطـر  دولـة  أن  التأكيـد    

¥¦ وسيسـاعد 
يعيـة الجاذبـة ل��سـتثمار.  ملحوظـاً لتطويـر بنيتهـا الت��

اإلفتتاحية

الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاين 
رئيس مجلس إدارة غرفة قطر 

رئيس مجلس ادارة مركز قطر الدويل للتوفيق والتحكيم

ها يف التحكيم التجار الدويل وا ريا قطر  

1 عد خا
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يـــأيت انعقاد املؤمتـــر الدويل 
الثالـــث للتحكيـــم بعـــد النجـــاح 
الكبـــر الـــذي حققـــه املؤمتر 
الثاين والذي عقـــد يف العام  
يف  دوراً  لـــه  كان  حيـــث   2016
صـــدور قانون التحكيـــم  والذي 
واســـعة  بإشـــادات  حظـــي 
مـــن قبـــل جميـــع املامرســـن 
ملـــا  ومســـتخدميه  للتحكيـــم 
يحتويـــه مـــن نصـــوص حديثـــة 
روح  مـــع  تتـــامىش  متطـــورة 
لها  يشـــهد  بفعالية  التحكيـــم 
قطر  دولة  ويؤهـــل  الكثـــرون، 
لتصبـــح مركـــزاً دوليـــاً للتحكيم.
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الع�قـــات  تتشـــابك   ،  ¥ãالحـــا عالمنـــا    
¥¦  

ــا    عـــ� التكنولوجيـ
ــاس و¦¥ ¥ النـ  Ñــ ــة بـ القانونيـ

الـــذي نعيشـــه .
ـــة  ة Òيع ـــ�  ـــا وت ـــح له ـــات وأصب ـــورت الع�ق تط
  احتياجـــات الحيـــاة الع�يـــة بصفـــة  تلـــ��

عامـــة.

إ� أن تلـــك الع�قـــات القانونيـــة قـــد تـــؤدي 
  بعـــض ا��حيـــان إ¡ بعـــض المشـــك�ت أو 

¥¦
ــرق  ــا بطـ ــل فيهـ ــم الفصـ   يتـ

ــ� ــات الـ الخ�فـ
ــة )  ــائل البديلـ ــميتها ( بالوسـ ــم تسـ ــة تـ مختلفـ
  تتطـــور أدواتهـــا وأســـاليبها وقواعدهـــا وفقـــاً 

ـــ� ال
�حتياجـــات العـــ� .

قطـــر  مركـــز  دأب   ، المنطلـــق  هـــذا  ومـــن 
ـــرات  ـــم مؤتم ـــم بتنظي ـــق والتحكي ـــدو¡  للتوفي ال
ــتخدام  ــة ا�سـ ــول كيفيـ ــدة حـ ــات عديـ وفعاليـ
ا��مثـــل لتلـــك الوســـائل ومـــا أدخـــل عليهـــا 
مـــن تعديـــ�ت أو مـــا تـــم إضافتـــه مـــن وســـال 

مســـتحدثة .
ــدو¡   ــر الـ ــز قطـ ــم مركـ ــام ينظـ ــذا العـ   هـ

و¦¥
  

للتوفيـــق والتحكيـــم مؤتمـــره الـــدو¡  الثالـــث ¦¥
توقيـــت يتوافـــق مـــع مـــرور ســـتون عامـــاً عـــ� 
ـــازت    ح

ـــ� ة ال ـــه�  ـــورك الش ـــة نيوي ـــ�ن اتفاقي إع
ــم  ــع دول العالـ ــن جميـ ــاع مـ ــبه اجمـ ــ� شـ عـ
ــي  ــر هـ ــع دول تُفكـ ــى إ� بضـ ــم تبقـ ــث لـ حيـ
  ا�نضمـــام ل�تفاقيـــة وكانـــت 

ا��خـــرى جديـــاً ¦¥
 ¥  Ñـــ ـــدول ح ـــن ال ـــد م ـــباقة للعدي ـــر س ـــة قط دول
ــق  ــنة بالتصديـ ــ�� سـ ــة عـ ــذ خمسـ ــت منـ قامـ

ــة . عـــ� تلـــك ا�تفاقيـ
الـــدؤوب  للعمـــل  ة  المبـــ�� الم�مـــح  ومـــن 
  

ــز أن التوصيـــات الـــ� ــه المركـ الـــذي يقـــوم بـ
ـــم    للتحكي

¥Óـــا ـــدو¡  الث ـــر ال ـــن المؤتم ـــدرت ع ص
  عـــام 2016 بمناســـبة مـــرور 

الـــذي عقـــد ¦¥
عـــ�� ســـنوات عـــ� تأسيســـه تـــم ا��خـــذ بهـــا 
ـــات  ـــن الحلق ـــدد م ـــم ع ـــم تنظي ـــا ت ـــا كم وتفعيله
ـــة  ـــون بجامع ـــة القان ـــع كلي ـــاون م ـــية بالتع النقاش
قطـــر لوضـــع التصـــورات المختلفـــة ل�ســـتفادة 

مـــن تلـــك التوصيـــات .

¥ يـــد القـــارئ عـــدد خـــاص مـــن مجلـــة   Ñونضـــع بـــ
( الملتقـــى ) بمناســـبة انعقـــاد المؤتمـــر والـــذي 
ة مـــن ا��بحـــاث  ¥ يحتـــوى عـــ� مجموعـــة متمـــ� 
والمقـــا�ت القانونيـــة تشـــمل موضوعـــات شـــ� 
ـــه  ـــا اســـتجد علي ـــم وم ـــا التحكي ـــا بينه ـــع فيم يجم
مـــن نظـــم تعمـــل تحكيميـــة الطـــوارئ وتزايـــد 
  نزاعـــات عقـــود ا�ســـتثمار 

عـــدد التحكيمـــات ¦¥
ة عـــ� نمـــاذج  كذلـــك صـــدور تعديـــ�ت أخـــ� 
  العقـــود ا�نشـــائية 

  تســـتخدم ¦¥
العقـــود الـــ�

 ¥  Ñــ ــدو¡  للمهندسـ ــاد الـ ــا ا�تحـ   أصدرهـ
ــ� والـ

ـــاذج  ـــدرت نم ـــث ص ـــك ) حي ¥ ( الفيدي  Ñـــائي ا�نش
ــب  ــة تجنـ ــ� كيفيـ ــث عـ ــا تحـ ــدة داخلهـ جديـ
بطريـــق  حلهـــا    

¥¦ التفكـــ�   قبـــل  اعـــات  ¥ ال�¥
ــم . التحكيـ

ـــع  ـــدة عـــ� جمي ـــة أن تعـــم الفائ   النهاي
وأرجـــو ¦¥

  المؤتمـــر .
¥¦ ¥  Ñالمشـــارك

وí الموفق ،،،

الدكتور / ثاين بن عيل بن سعود آل ثاين

كلمة

عضو مجلس اإلدارة للعالقات الدولية

ً بكم يف املؤمتر الدويل الثالث للتحكيم

3 عد خا



روا التحكيم العامل يلتقو يف 

ة املؤمتر الدويل الثالث للتحكيم بالدو

راء: يس الو ح رعاية ر ي والتحكيم  قطر الدول للتو م  ين

ــل  ــي تفاصي ــر صحف ــالل مؤمت ــر خ ــة قط ــم بغرف ــق والتحكي ــدويل للتوفي ــر ال ــز قط ــف مرك كش
فعاليــات »املؤمتــر الــدويل الثالــث للتحكيــم« والــذي يعقــد خــالل الفــرة مــن 20 إىل 21 مــارس 
2018 تحــت الرعايــة الكرميــة ملعــايل الشــيخ عبداللــه بــن نــارص بــن خليفــة آل ثــاين رئيــس مجلس 

الــوزراء ووزيــر الداخليــة.

يا  و مر و امة يناقشها المؤ ا  رو ايا وا خليفة بن جاسم: ق

ع من  التحكيم ر

اوية  جر ال و  ا الشام  : ا التشريع والق الشيخ ثان

ولة قطر  ة والتقد   للنه
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امـــن انعقـــاد المؤتمـــر الذي يقـــام تحت  ¥ وي�
القطـــري  القانـــون   ¥  Ñبـــ عنـــوان «التحكيـــم 
الدوليـــة»  مع ا�حتفـــال بمرور  وا�تفاقيـــات 
60 عامـــاً ع� صـــدور اتفاقية ا��مـــم المتحدة 
اف وتنفيـــذ أحـــكام التحكيـــم الدولية  ل�عـــ�
المعروفـــة باتفاقيـــة نيويـــورك 1958، وكذلك 
بمـــرور 15 عاماً ع� انضمام دولـــة قطر لهذه 
ا�تفاقيـــة الهامة، وكذلك ��عمـــال لجنة ا��مم 
المتحـــدة للقانـــون التجاري الدو¡  (المســـماة 

ال). ا��ونســـ� لجنة 

امـــن المؤتمر مـــع مرور العـــام ا�ول  ¥ كمـــا ي�
والذي  التحكيم  لقانـــون  ع  المـــ�� إصدار  ع� 
حظـــي بإشـــادات واســـعة مـــن قبـــل جميع 
¥ للتحكيم ومســـتخدميه لما يحتويه   Ñالممارســـ
من نصوص حديثـــة متطورة تتمـــا�ß مع روح 
ون، ويؤهل  التحكيم بفعالية يشـــهد لهـــا الكث� 

دولة قطـــر لتصبح مركـــزاً دوليـــاً للتحكيم.

وخ�ل المؤتمر الصحفي، قال ســـعادة الشـــيخ 
  رئيس 

¥Óخليفـــة بن جاســـم بن محمـــد آل ثـــا
مجلـــس إدارة غرفة تجارة قطـــر ورئيس مجلس 
إدارة مركـــز قطر الـــدو¡  للتوفيـــق والتحكيم، 
بـــأن «المؤتمر الـــدو¡  الثالـــث للتحكيم» هو 
  العالم، 

اء التحكيـــم ¦¥ الملتقـــى ا��مثل لخـــ��
وسوف يتم خ�ل جلســـات العمل المتخصصة 
  المؤتمـــر، بحـــث موضوعـــات واطروحـــات 

¥¦
  مجـــا�ت التحكيم المتنوعـــة، معرباً 

هامـــة ¦¥
  ســـيتم 

  أن تســـهم التوصيات ال�
عـــن أمله ¦¥

  رفع شـــأن 
  ختـــام المؤتمر، ¦¥

ا�عـــ�ن عنها ¦¥
  العالم.

التحكيـــم ¦¥

واشـــار ســـعادته  إ¡ أن التحكيم أصبح مجا�ً 
دول  مختلـــف   ¥  Ñب شـــديدة  منافســـة  يشـــهد 
كات    حـــث ال��

  جذبـــه إليهـــا و¦¥
العالـــم ¦¥

العم�قـــة عـــ� اختيـــار تلـــك الـــدول كمقر 
مراكـــز متخصصة  نشـــاء  Þ� مكان  أو  للتحكيـــم 
للتحكيـــم، وذلك لمـــا توفره من دخـــل مرتفع 
ولما يعـــود ع� الـــدول المهتمة مـــن إيرادات 
  

ال� المتخصصـــة  الخدمـــات  مختلفـــة مقابل 
مجـــا�ت    

¥¦ التحكيـــم  أطـــراف  يحتاجهـــا 
عديـــدة كالنقل الجـــوي والمطـــارات والفنادق 
مكاتب  وخدمات  المؤتمـــرات  وقاعات  والمرافق 
أن  مؤكداً  ها.  وغ�  جمـــة  وال� العالمية  المحاماة 
انتشـــار التحكيـــم  ينعكس ايجابيـــاً ع� مناخ 

. ر �ستثما ا
  

¥Óبـــدوره قـــال ســـعادة الدكتـــور الشـــيخ ثا

  عضـــو مجلس 
¥Óبـــن ع�  بـــن ســـعود آل ثـــا

الـــدو¡  للتوفيـــق والتحكيم  إدارة مركـــز قطر 
للع�قـــات الدولية، بـــأن دولة قطـــر � تّدخر 
  التأكيـــد عـــ� ا�هتمـــام بالتحكيم 

جهـــداً ¦¥
يعـــات القانونيـــة المختلفـــة  وبتحديـــث الت��
القيـــادة  تحـــت    

�Óالقضـــا النظـــام  وكذلـــك 
ة صاحـــب الســـمو الشـــيخ  الحكيمـــة لحـــ�¥
  أم�  

¥Óتميـــم بـــن حمـــد بـــن خليفـــة آل ثـــا
البـــ�د المفدى، حـــ� تصبح دولـــة قطر هي 
  المنطقـــة، وأن يكون 

وجهـــة التحكيم ا�و¡ ¦¥
  الشـــامل هو 

�Óيعـــي والقضـــا صـــ�ح الت�� Þا�
  دولة 

  والتقدم ¦¥
حجـــر الزاوية للنهضة والـــر¦

المختلفة. ومؤسســـاتها  قطـــر 

  فعاليات المؤتمر كوكبة من أســـاتذة 
يشـــارك ¦¥

وعـــات  والم�� الدوليـــة  والعقـــود  التحكيـــم 
  العالم 

ى ومديـــري مراكـــز التحكيـــم ¦¥ الكـــ��
الحكوميـــة  دارات  Þا� ومستشـــاري   ¥  Ñوالمحامـــ
التحكيـــم    ßوممـــار الدوليـــة  والمنظمـــات 

المحامـــاة مـــن دول مختلفة. ومكاتـــب 

¥ مجموعة   Ñويناقـــش المؤتمر عـــ� مدى يومـــ
مـــن الموضوعات والمحـــاور الهامة ذات الصلة 
  

بمســـائل التحكيـــم والتطـــورات الحديثة ال�
  

  بلورة عدد من المبادئ الرئيسية ¦¥
ســـاهمت ¦¥

¥ وقواعد التحكيم   Ñاطار تقـــدم وازدهار قوانـــ
  العالـــم باعتبارها ع� رأس الوســـائل البديلة 

¥¦
¥ ع�   Ñالمحكمـــ بكون  تمتـــاز  حيـــث  للقضاء، 
الخاصـــة بمجا�ت  بالمعلومات  كاملـــة  درايـــة 
والتطويـــر  والتجـــارة  كا�ســـتثمار  مختلفـــة 
والتمويـــل  والطاقـــة  وا�نشـــاءات  العقـــاري 
الصناعة  فـــروع  المـــا¡  ومختلـــف  والتقييـــم 
والنقـــل البحـــري وعقـــود إدارة المرافق العامة 

. ها وغ� 

ويتحدث خـــ�ل المؤتمر أك�� مـــن 30 متحدثاً 
عالمياً يلقـــون الضوء ع� تجاربهـــم المختلفة 
وا  �Òبا  

  قضايـــا التحكيـــم الـــ�
اتهـــم ¦¥ وخ��

إجراءاتهـــا المختلفـــة، كما يتناولـــون بالحديث 
عن تطبيقـــات اتفاقية نيويورك وهـــي ا�تفاقية 
  

  مجـــال التحكيم ¦¥
كـــ�� شـــهرة ¦¥ الدوليـــة ا��

العالـــم، وكذلك أثـــر صدور قانـــون التحكيم 
  جذب ا�ســـتثمارات وتدفق رؤوس 

القطـــري ¦¥
ا��مـــوال ا��جنبيـــة بحثـــاً عـــن بيئـــة حديثـــة 
التحكيم بمســـاندة  للتحكيـــم وإعـــ�ء شـــأن 
أحـــكام  تنفيـــذ  حـــال  القطريـــة  المحاكـــم 

. التحكيم 
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املؤمتر العامل الثاين 

م الدول للتحكي

وقـــد افتتـــح فعاليـــات المؤتمر ســـعادة 
الدكتور حســـن بن لحـــدان المهندي وزير 
العدل، بحضور ســـعادة الشـــيخ خليفة بن 
  رئيس غرفة قطر وســـعادة 

¥Óجاســـم آل ثا
  عضو 

¥Óبن عـــ�  آل ثا  
¥Óالدكتور الشـــيخ ثا

للتوفيق  الـــدو¡   مركـــز قطر  إدارة  مجلس 
 ¥  Ñوالتحكيم، والســـيد رينود ســـوريول ا��م
للقانون  المتحـــدة  ا��مـــم  للجنـــة  العام 
ال» والســـيد  التجـــاري الدو¡  «ا��ونســـي�
¥ العـــام للمحكمة   Ñبـــروك دا¡  نائـــب ا��م
الدائمـــة للتحكيـــم، وبمشـــاركة نحو 750 
 ¥  Ñالمحلي ¥  Ñاء والقانونـــ مشـــاركاً من الخـــ��

. ¥  Ñلدولي وا

وتخلـــل ا�فتتـــاح احتفاليـــة مـــرور ع�� 
ســـنوات ع� تأســـيس مركز قطـــر الدو¡  
للتوفيـــق والتحكيـــم، حيث ُعـــرض فيلم 
تســـجي�  عـــن إنجـــازات المركـــز وقواعد 

التوفيـــق والتحكيـــم فيه.

ناقـــش المؤتمر عـــدداً من المحـــاور خ�ل 
7 جلســـات نقاشـــية تناولت نصوص مواد 
التحكيم القطـــري وأحكام القضاء المتصلة 
  

بهـــا، ودور مراكـــز التدريـــب الخليجية ¦¥
تهيئـــة بيئة جاذبـــة ل�ســـتخدام التحكيم 
  حســـم المنازعات، وا�تجاهات الحديثة 

¥¦
  اجـــواء التحكيـــم أمام مراكـــز التحكيم 

¥¦
ضافـــة إ¡ آليات نـــ�� ثقافة  Þالدوليـــة، با�
 ، ¥  Ñالتحكيـــم وتأهيـــل وإعـــداد المحكمـــ
المنازعـــات  لفـــض  البديلـــة  والوســـائل 
  التحكيم، و دور 

والمشـــك�ت العمليـــة ¦¥
  العالم 

  التحكيـــم ¦¥
¥¦  

القضـــاء الوطـــ�¥
  مســـتقبل التحكيم.

، و تأم�ت ¦¥   �Óالعـــر

تحــت رعايــة معــايل الشــيخ عبــد اللــه بــن نــارص بــن خليفــة آل ثــاين رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الداخليــة، انطلقــت بفنــدق ويســن الدوحــة خــالل شــهر اكتوبــر 2016 فعاليات املؤمتــر العاملي 
الثــاين للتحكيــم الــدويل، الــذي نظمــه مركــز قطــر الــدويل للتوفيــق والتحكيــم بغرفــة قطــر 

عــى مــدار يومــن.

م الدول م الدولللتحكي م الدولللتحكي م الدولللتحكي م الدولللتحكي م الدولللتحكي م الدولللتحكي م الدولللتحكي م الدولللتحكي م الدولللتحكي م الدولللتحكي م الدولللتحكي م الدولللتحكي م الدولللتحكي م الدولللتحكي م الدولللتحكي م الدولللتحكي م الدولللتحكي م الدولللتحكي م الدولللتحكي للتحكي
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املؤمتر الدويل الثالث للتحكيم



امة ا  تو

ورة  ¥ã ¡ختـــام أعماله دعا المؤتمـــر إ  
و¦¥

الدائمة  التحكيم  تحديث لوائح مؤسســـات 
  دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي بمـــا 

¥¦
يتوافق مـــع المســـتجدات ويعكس أفضل 
، وإط�ق  الدو¡  الصعيد  الممارســـات ع� 
ا��كاديمية  الجهـــات  كة مع  مبادرات مشـــ�
عداد دراســـات وبحـــوث تتعلق بالتحكيم  Þ�
ه مـــن الوســـائل البديلـــة لحســـم  وغـــ� 
، مشـــددا   

¥Óي الفكر القانو المنازعـــات تـــ��
عـــ� أهميـــة اســـتحداث قواعـــد خاصة 
¥ بما يعزز من   Ñللمحكمـــ  

بالســـلوك المه�¥
التحكيم ويزيد  اســـتق�لية ونزاهة منظومة 

¥ فيها.   Ñمن ثقـــة المتعاملـــ
  بن 

¥Óوقد قام ســـعادة الدكتور الشـــيخ ثا
  عضو مجلـــس ادارة مركز قطر 

¥Óعـــ�  آل ثا
الـــدو¡  للتوفيـــق والتحكيم، باســـتعراض 
  جلســـته الختامية، كما 

توصيات المؤتمر ¦¥
المؤتمر.   

¥¦  ¥  Ñالمتحدثـــ بتكريم  قام 
ووفقـــا للتوصيـــات فقـــد ناشـــد المؤتمر 
القطـــري ب�عة إصـــدار قانون  ع  المـــ��
التحكيـــم مشـــتم�ً عـــ� قواعـــد إجرائية 

  
حديثـــة ومرنـــة تعالـــج أوجه القصـــور ¦¥

القواعـــد الحاليـــة وتتم�Ä مـــع احتياجات 
  قطر، مـــع التأكيد ع� 

قطـــاع ا��عمـــال ¦¥
مفهـــوم أن التحكيـــم معـــاون للقضـــاء 
وليس منافســـاً له ويســـمح بحل الخ�فات 
والهندســـية  وا�قتصادية  والمالية  التجارية 
ات تتوافـــق وطبيعة    تتطلـــب خـــ��

والـــ�
المعام�ت. تلـــك 

وتضمنـــت توصيات المؤتمر إبـــراز ا��همية 
  عقود 

ط التحكيم» ¦¥ �Ò» الخاصة بصياغـــة
الهندســـية  وعات  والم�� ا��ساســـية  البنية 
  تعتمد ع� 

ى، وخاصة تلـــك الـــ� الكـــ��
مشـــاركة القطاع العام والقطـــاع الخاص، 
حـــث دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
ال  عـــ� ا�نضمـــام �تفاقيـــة ا��ونســـت� 
  التحكيـــم «اتفاقية 

الخاصة بالشـــفافية ¦¥
موريشـــيوس» لفـــض المنازعـــات القائمة 
المضيفة ل�ســـتثمار والمستثمر  الدولة   ¥  Ñب
المحاكـــم  دور  أهميـــة  إبـــراز   ،   ا��جنـــ��
المنازعات    مجـــال فـــض 

المتخصصـــة ¦¥
غـــرار محكمة  والماليـــة ع�  ا�قتصاديـــة 
  الما¡   �Óقطـــر الدولية ومحاكـــم مركـــز د

  المحافل 
العالمـــي، والتواجد المنتظـــم ¦¥

قليميـــة والدوليـــة المعنية  Þوالمؤتمـــرات ا�
بالتحكيـــم وا�طـــ�ع ع� تجـــارب الدول 
ة إجراءات  �Òالتطبيقـــات الحديثة لمبـــا  

¥¦
. لتحكيم ا

كمـــا دعـــا المؤتمـــر إ¡ عقـــد الـــدورات 
  مجـــال التأهيل المســـتمر 

التخصصيـــة ¦¥
¥ ع� مســـتوى البلـــدان العربية،   Ñللمحكم
التحكيم  مراكـــز  مـــع  ات  الخـــ�� وتبـــادل 
تنظيم  أهميـــة  عـــ�  مشـــددا  الرائـــدة، 
  ßممـــار ¥  Ñكة تجمـــع بـــ لقـــاءات مشـــ�
التحكيـــم من ناحيـــة أو¡ ، ومســـتخدمي 
التحكيـــم مـــن ناحية أخـــرى، ورصد أهم 
المشـــاكل والتحديـــات ليتـــم مناقشـــتها 
ورة  ¥ãبهـــدف إيجـــاد حلـــول مناســـبة، و
الدول  كافـــة  إعداد مرجعية ع� مســـتوى 
العربية ترصد بشـــكل منتظـــم التطبيقات 
القضائيـــة �تفاقية ا��مم المتحدة بشـــأن 
ا��جنبية  التحكيم  أحـــكام  وتنفيذ  اف  ا�ع�
«اتفاقيـــة نيويـــورك 1958» وتعمـــل ع� 

توحيـــد تفســـ�  وتطبيـــق ا�تفاقية .
وشـــدد المؤتمـــر عـــ� أهميـــة الحد من 
  تســـمح باســـتئناف احكام 

الطـــرق الـــ�
التحكيـــم أو التمـــاس إعـــادة النظر أمام 
القضـــاء، وق� ذلك ع� دعـــاوى البط�ن 
مـــع تحديـــد أســـبابه ع� ســـبيل الح� 
وكذلـــك تحديـــد المـــدة القانونيـــة لرفع 
دعـــوى البطـــ�ن ليصبح بعدهـــا الحكم 
للتنفيذ، والتأكيـــد ع� قيام المحكم  قاب�ً 
المقررة  التحكيم  بمهمته دون تجاوز مـــدة 
¥ أية نفقات   Ñودون أن يتكبـــد المتخاصمـــ
وريـــة ممـــا يضفـــي المصداقية  ¥ã  غـــ�

  منظومـــة التحكيم .
والثقـــة ¦¥
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  نظام 
من المبـــادئ التقليدية المســـتقرة ¦¥

التحكيـــم بصفة عامة، وطنيـــا كان أو ع� 
، أنه ح� يتـــم اللجوء  المســـتوى الـــدو¡ 
إ¡ التحكيـــم يجب أن يتفـــق ا��طراف ع� 
اع للعرض ع� هـــذا الطريق  ¥ قابليـــة الـــ�¥
مـــن طرق التســـوية. هـــذا ا�تفـــاق قلما 
  حـــال التعهد 

يكـــون مثـــارا لصعوبـــة ¦¥
اع  ¥ باللجـــوء إ¡ التحكيم ال�حق لنشـــوء ال�¥
  صـــورة اتفـــاق تحكيم خـــاص أو اتفاق 

¥¦
إحالـــة إ¡ التحكيـــم بشـــأن نـــزاع محدد 
  مثل هـــذه الحالـــة يوجد نزاع 

ثـــار، إذ ¦¥
خطورته  ومـــدى  ظروفه  محـــددة  ملموس 
أمام ا��طـــراف، اتفقوا ع� اللجوء بشـــأنه 
إ¡ التحكيـــم، وبالتا¡  ليس مـــن المتصور 

كالية التحكيم

اعا عقو االستثامر يف ن

ا د الع را م تور  د

أستاذ القانون الدويل العام بكلية 
القانون – جامعة قطر

عمـــ� أن يعلـــن أحد ا��طراف أنـــه � يقبل 
اللجـــوء إ¡ التحكيم بدعوى عـــدم قابلية 
(عدم  الطريـــق  بهـــذا  للتســـوية  اع  ¥ الـــ�¥

اع).   ¥ ال�¥ تحكيميـــة 

ا ما يتعـــ�� التوصل  ع� خ�ف ذلـــك، كث� 
اع للعرض  ¥ إ¡ ا�تفـــاق عـــ� قابليـــة الـــ�¥
  حال مـــا إذا كان التعهد 

ع� التحكيـــم، ¦¥
باللجوء إ¡ التحكيم، ســـابقا ع� نشوء أي 
ط لجوء  �Ò صـــورة  

¥ ا��طـــراف، ¦¥  Ñنـــزاع ب
  

إ¡ التحكيـــم (ورد عـــ� ســـبيل المثال ¦¥
اتفاقية دولية لتشـــجيع وحماية ا�ســـتثمار 
¥ المســـتثمر والدولة   Ñعقد اســـتثمار ب  

أو ¦¥
المضيفة للنشـــاط ا�ســـتثماري)، أو اتفاق 

تحكيم متخصـــص (ليس له مـــن موضوع 
آخر ســـوى التعهد باللجوء ع� التحكيم). 
والواقع أنه مهما كان صـــدق إرادة ا��طراف 
  

حول مضمـــون ونطاق التعهـــد، فليس ¦¥
إدراك  العمليـــة،  الناحيـــة  من  إمكانهـــم، 
ظـــروف ومـــدى خطـــورة ما قد ينشـــأ من 
نزاعـــات بالنســـبة لمصالحهـــم. لذلك إذا 
ما نشـــأ نـــزاع، يلـــزم – بمقتـــý¥ التعهد 
ا��صـــ�  باللجـــوء إ¡ التحكيـــم – تحريك 
إجراءات الدعوى بشـــأنه، ويجـــد الطرف، 
المحتمل مســـئوليته، نفســـه أمام مخاطر 
تـــب ع� ذلك  ي� للقضية ومـــا  الخســـارة 
ا مـــا يســـعى للحيلولة  مـــن آثار، لـــذا كث� 
را موقفه  دون الرجـــوع إ¡ التحكيـــم، مـــ��

ــرى  ــارة أخ ــون، وبعب ــع أو القان ــن الواق ــألة م ــول مس ــاق ح ــدم االتف ــو ع ــالف، ه ــزاع، أو الخ الن
هــو تعــارض يف الدعــاوى القانونيــة أو يف املصالــح بــن شــخصن. ويتــم إثبــات وجــود النــزاع 
موضوعيــا، حيــث ال يكفــي أن يدعــى طــرف واحــد وجــود نــزاع بينــه وبــن طــرف اآلخــر، بــل يجــب 
ــكار أو  ــات أن ادعــاء أحــد الطرفــن يواجــه معارضــة إيجابيــة مــن الطــرف اآلخــر، وال يكفــي إن إثب

مجــرد املنازعــة يف وجــود النــزاع لنفــى هــذا الوجــود.
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اع غـــ�  قابـــل للعرض ع�  ¥ هـــذا بأن الـــ�¥
قابلية  ومســـألة  تحكيمي).  (غـــ�   التحكيم 
  نطلق 

اع للعـــرض ع� التحكيـــم، ال� ¥ ال�¥
عنها  نع��    (arbitrability)مشـــكلة عليهـــا 
رئيســـة  عقبة  تعد  «التحكيمية»،  بمشـــكلة 
ض طريـــق تنفيذ التعهـــد باللجوء إ¡  تع�

          . لتحكيم ا

أمـــام هـــذا الوضع، الـــذي لـــو أطلقت 
ورة ا��خـــذ بالقاعـــدة التقليديـــة  ¥ã فيـــه
تـــب ع� ذلك  وهي اتفـــاق ا��طـــراف، ل�
باللجوء  الســـابق  التعهد  فعاليـــة  انعدام 
إ¡ التحكيم وشـــل أي إجـــراء تحكيم يراد 
¥ البحث   Ñاتخاذه. أمـــام هذا الوضع يتعـــ
اعات  ¥ عن تحديـــد موضوعـــي لماهيـــة ال�¥
  تقبل التســـوية 

التحكيميـــة، أي تلـــك ال�
ك لجهـــة  يـــ� ثـــم  التحكيـــم،  بطريـــق 
موضوعيـــة محايدة ســـلطة الفصـــل فيما 
اع يقبل التحكيـــم أم �. وتك��  ¥ إذا كان الـــ�¥
  حـــال التحكيم ع� 

شـــكالية ¦¥ Þإثارة هذه ا�
. الدو¡  المســـتوى 

  تلتقـــي مع 
اع الـــ� ¥ وفكـــرة قانونيـــة الـــ�¥

بمع�¥   ،  (justiciability)القضائيـــة مدلول 
القابلية للتســـوية بطرق القضـــاء، القصد 
اع الـــذي يقبـــل التســـوية  ¥ منهـــا أن الـــ�¥
بتطبيـــق قواعـــد القانون الموجـــودة، هو 
، وهو   

¥Óاع القانـــو ¥ ما يطلـــق عليهـــا الـــ�¥
الذي يمكن بشـــأنه اللجـــوء إ¡ التحكيم أو 
إ¡ القضـــاء. وعـــ� هذا يخـــرج عن نطاق 
اعـــات التحكيميـــة أو القضائية،  ¥ طائفة ال�¥
اع الـــذي � يقبـــل التســـوية بتطبيق  ¥ الـــ�¥
قواعـــد القانون الســـاري، وهـــو ما جرى 
اع  ¥ بعـــض الفقه ع� إط�ق اصطـــ�ح «ال�¥

عليه.  »   
¥Óالقانـــو غ�  

المعيار  اختـــ�ف  أن  بـــداءة،  والم�حـــظ 
اعات القانونية  ¥ ¥ ال�¥  Ñبـــ ¥ الـــذي يتخذ للتمي� 
اعات غـــ�  القانونية، من شـــأنه  ¥ ¥ ال�¥  Ñوبـــ
اع  ¥   التكييـــف الذي يعطـــى ل�¥

ا�ختـــ�ف ¦¥
اع الواحد قد يعتـــ�� قانونيا  ¥ . فالـــ�¥ ¥  Ñمعـــ
من وجهـــة النظـــر الموضوعيـــة (موضوع 
  

¥Óذات الوقـــت يعت�� غ�  قانو  
اع)، و¦¥ ¥ ال�¥

الشـــخصية (وجهة نظر  النظـــر  من وجهة 
اع) أو العكـــس. وي�حظ كذلك  ¥ أطـــراف ال�¥
صعوبـــة اختيـــار أو تفضيل أيـــا من هذين 
المعياريـــن. ليـــس هذا فقـــط، ولكن أيضا 
مـــن الصعوبة بمـــكان ا��خذ بـــأي منهما، 
فمن غـــ�  المنطقـــي ا�عتماد عـــ� إرادة 

)، أي التقدير   ýا��طراف، (المعيار الشـــخ
تنظيـــم  مجـــال    

¥¦ ل��طـــراف  التحكمـــي 
  وقت يســـعى فيـــه نحو تأكيد 

التحكيم، ¦¥
وتعزيـــز فعاليتـــه. ومن جهة أخـــرى، قلما 
يتحقق ثبـــوت وتأكيد المعيـــار الموضوعي 
اع قانونيا  ¥   ســـبيل تحديد ما إذا كان الـــ�¥

¥¦
فالواقـــع أن معظـــم   ،  

¥Óقانـــو أم غـــ�  
  ثناياها عنـــاã قانونية 

اعات تضـــم ¦¥ ¥ ال�¥
  ذات الوقت.   

وكذا عناã غـــ�  قانونيـــة ¦¥

ليس  الواقعيـــة،  الناحيـــة  مـــن  ا،  وأخـــ� 
  مجال 

¥ أيـــة فائدة عمليـــة ¦¥ لهـــذا التمي� 
 ¥  Ñب ¥ التحكيـــم؛ حيـــث أن هـــذا التميـــ� 
اعـــات غ�   ¥ ¥ ال�¥  Ñاعـــات القانونيـــة وبـــ ¥ ال�¥
¥ يفتقـــر إ¡ التأييد من  القانونية هـــو تمي� 
الناحيـــة القانونيـــة، إضافـــة إ¡ أنه خاطئ 

عمليا.      مفيـــد  وغـــ�   منطقيا 

وأيـــا كان ا�تجاه، فمن الثابـــت أن التطور 
الحديـــث للتحكيـــم يؤكـــد انتفـــاء وجود 
 ¥  Ñعـــات القانونيـــة وبـــ ¥ ¥ ال�¥  Ñبـــ ¥ التميـــ� 
اعات السياسية بســـبب ظهور وتضاعف  ¥ ال�¥
  وا�قتصادي. 

اعـــات ذات الطابع الفـــ�¥ ¥ ال�¥
  وقـــت واحد 

اعـــات تضـــم ¦¥ ¥ وهـــذه ال�¥
قانونية وسياســـية محاطة  وأســـس   ãعنا
بتقديرات علميـــة وفنيـــة واقتصادية. هذا 
 ¥  Ñضافـــة إ¡ أن مســـايرة منطـــق القائل Þبا�
اعـــات القانونية  ¥ ¥ ما يســـمى ال�¥  Ñب ¥ بالتمي� 
اعـــات غـــ�  القانونية، من شـــأنه إثارة  ¥ وال�¥
  الوقت 

العديـــد من التعقيـــدات العملية ¦¥
اعات  ¥ ، الذي صـــارت فيه كافـــة ال�¥ الحـــا¡ 
الدوليـــة تتخـــذ أشـــكا� وطبائـــع مختلفة 
ومتداخلـــة؛ اقتصاديـــة ، تجاريـــة، ثقافية 
  يضمها 

ها، كما تعددت العنـــاã ال� وغ� 
ا  اع الواحد، حيث مـــن المتصور – كث�  ¥ الـــ�¥
اع عنـــاã وأبعـــاد غ�   ¥ – أن يكـــون للـــ�¥
قانونيـــة من سياســـية واقتصاديـــة وأبعاد 
  ذات الوقـــت، وكل هـــذا مـــن 

قانونيـــة ¦¥
شـــأنه فتح المجال للتســـاؤل عن وســـيلة، 
أو وســـائل التسوية المناســـبة لحسم هذا 

اع.        ¥ ل�¥ ا

اعات  ¥ وبإنـــزال ما ســـبق توضيحه عـــ� ال�¥
المتعلقـــة بعقود ا�ســـتثمار لتحديد مدى 
قابليتهـــا للعـــرض ع� التحكيـــم، نخلص 
إ¡ تقرير أنهـــا نزاعات تحكيميـــة أي تقبل 
العـــرض عـــ� التحكيم، مـــادام قد وافق 
اع عـــ� ذلك. وهـــذا ما تأخذ  ¥ أطـــراف ال�¥
به ا��نظمـــة الوطنية والنظـــام الدو¡  ع� 

ســـواء. وقد ســـار قانون التحكيم القطري 
نزاعـــات  اعتـــ��  حيـــث  ا�تجـــاه  ذات    

¥¦
  

اعـــات التحكيميـــة ال� ¥ ا�ســـتثمار من ال�¥
تقبل التســـوية عـــن طريـــق التحكيم. كما 
ط اللجوء إ¡ التحكيم  �Ò قبلت قطـــر إدراج
  كافة اتفاقات تشـــجيع وحماية ا�ستثمار 

¥¦
  أبرمتهـــا مع مختلـــف الـــدول ثنائية 

الـــ�
كانت تلك ا�تفاقـــات أو متعددة ا��طراف.

وقد يعتقـــد البعض أن اتفاقات تشـــجيع 
مهـــا الدول    ت��

وحمايـــة ا�ســـتثمار الـــ�
تتضمـــن ما يســـمح بالدفع بعـــدم قابلية 
بدعوى  التحكيـــم،  عـــ�  للعرض  اع  ¥ الـــ�¥
اع بمصالـــح حيوية  ¥ تعلـــق موضـــوع الـــ�¥
تلـــك ا�تفاقات  للدولـــة، وذلك لجريـــان 
عـــ� النص ع� منع التأميـــم أو المصادرة 
  حكمهما للنشـــاط ا�ستثماري إ� إذا 

أو ما ¦¥
  order public العـــام  بالنظام  تعلق ذلك 
حيـــث � يوجد معيـــار موضوعـــي محدد 
وثابـــت للنظام العـــام، كمـــا أن مفهومه 
الزمان والمـــكان، مما يعطى  بتغـــ�   يتغ�  
للدفع  الفرصة  ل�ســـتثمار  المضيفة  الدولة 
  حـــال التأميم 

اع ¦¥ ¥ بعـــدم تحكيمية الـــ�¥
أو المصـــادرة. ونحـــن � نتفـــق مـــع هذا 
ا�عتقـــاد حيـــث أن المنازعة حـــول تعلق 
التأميـــم أو المصادرة بالنظـــام العام من 
  مســـألة موضوعية تكون 

عدمه هـــو نزاع ¦¥
اع الـــذي يراد عرضه  ¥ ذاتهـــا هي موضوع ال�¥
اع يدور هنا  ¥ ع� التحكيـــم، حيث أن الـــ�¥
المتعلق  حول تطبيـــق وتفســـ�  ا�تفـــاق 
الذي ينطبق  بتشـــجيع وحماية ا�ســـتثمار 
  

ط اللجـــوء إ¡ التحكيـــم الوارد ¦¥ �Ò عليه
هـــذا ا�تفاق. 

وكمبدأ عـــام تعت�� محكمـــة التحكيم هي 
  إشـــكالية 

  الفصل ¦¥
صاحبـــة ا�ختصاص ¦¥

اع (اختصـــاص ا�ختصاص).  ¥ تحكيميـــة ال�¥
وهـــذا مـــا اكـــدت عليـــه المـــادة 16 من 
بتقريرها «تفصل  القطـــري  التحكيم  قانون 
المتعلقـــة  الدفـــوع    

¥¦ التحكيـــم  هيئـــة 
  ذلـــك الدفوع 

بعـــدم اختصاصها بمـــا ¦¥
المبنيـــة ع� عـــدم وجود اتفـــاق تحكيم 
أو عدم صحتـــه او بط�نه أو ســـقوطه او 
ويعت��  اع.  ¥ الـــ�¥ لموضـــوع  شـــموله  عدم 
وط  �Ò اتفاقا مســـتق� عن ط التحكيـــم  �Ò
عـــ� بط�ن  تب  ي� ا��خـــرى، و�  العقـــد 
ط  �Ò عقد أو فســـخه أو إنهائـــه أي أثر ع�
التحكيـــم الذي تضمنـــه طالمـــا كان هذا 

  ذاته”.     
ط صحيحـــا ¦¥ الـــ��
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والحوكمـــة هـــي مـــن المفاهيم الـــ�

الماليـــة  ا��ســـواق    
¥¦ تداولهـــا  ينحـــ� 

والتفاعل  تداولهـــا  يتـــم  بـــل  فحســـب، 
معهـــا ع� نطاق واســـع بما يتجـــاوز تلك 
ا��ســـواق . حيث أصبح مفهـــوم الحوكمة 
رديفـــاً لمفهوم المأسســـة، وصمـــام أمان 
كات ســـواء المدرجـــة أو غ�   لحمايـــة ال��

دارة الرشـــيدة.  Þالمدرجـــة، ونظـــام ل�
بصيغته  الحوكمـــة  مصطلـــح  ظهـــر  وقد 
الحديثـــة عـــ� غـــرار مصطلحـــات أخرى 
والخصخصة  المجتمعية،  المســـؤولية  مثل 
  إطار 

إنســـجاماً مع مصطلحات دارجـــة ¦¥
العولمة.  نظـــام 

هتمـــام بالحوكمـــة خ�ل  Þوقـــد تزايـــد ا�
الســـنوات الماضية بســـبب ا��زمات المالية 

ة  ت ت ان ع  د عد

خبيــر إقتصــــادي
a.steitieh@salaminternational.com

تعتــر الحوكمــة “”CORPORAT GOVERNANCEمــن أهم املصطلحات 
والــركات  املاليــة،  األســواق  أوســاط  يف  الرائجــة  واملفاهيــم 

ــا .  ــة عليه ــات الرقابي ــدى الجه ــة ول املدرج

ة م و الح
يد ار الر ا ل ن

  
ى، كال� كات كـــ�� �Ò قتصاديـــة وإنهيار Þوا�

  
شـــهدتها العديـــد من أســـواق المـــال ¦¥

جميـــع انحـــاء العالـــم، وخاصـــة ا��زمة 
ة آواخر العام  قتصادية ا��خـــ�  Þالماليـــة وا�
  كان مـــن أهم 

2008 . تلـــك ا��زمـــة الـــ�
أســـبابها ليس غياب أنظمـــة حوكمة جيدة، 
متثال  Þإنمـــا غياب الممارســـة الســـليمة وا�
الشـــفافية  وإنتقـــاص  ا��نظمـــة،  لتلـــك 
بالفرص،  والمســـاواة  التعامل    

¥¦ والوضوح 
 ¥  Ñوعدم القـــدرة ع� التوفيق والتـــوازن ب

أصحـــاب المصالـــح المتعارضة. 

لـــذا فإننا نهـــدف من خ�ل هـــذه المقالة 
إ¡ تســـليط الضـــوء ع� نظـــام هام من 
دارة الرشـــيدة الهـــادف إ¡ تحقيق  Þأنظمة ا�

المصالح  ¥ أصحـــاب   Ñالتوفيق والتـــوازن ب
نهـــدف إ¡ تعريـــف  . كمـــا  المتعارضـــة 
 ¥  Ñوالقانوني  ¥  Ñقتصاديـــ Þوا� ا��عمـــال  رجال 
دارة  Þبالحوكمة كنظام شـــامل ل� ¥  Ñوالمهتم
الرشـــيدة . حيث سنعرض لنشـــأة النظام 
والتعريـــف بـــه، وأهميته ومزايـــاه ومبادئه 

. وشموليته

- ال و

عـــ� الرغـــم مـــن إرتبـــاط ظهـــور نظام 
با��زمات  الحديـــث  العـــ�    

¥¦ الحوكمـــة 
نهيـــارات الماليـــة الناجمـــة أحياناً عن  Þوا�
دارة التنفيذية .  Þا� ãإنحراف بعـــض عنـــا
همال  Þشـــيوع ا�  

نحراف المتمثل ¦¥ Þذلـــك ا�
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  الحســـابات، وعدم 
والفســـاد، والت�عب ¦¥

متثال لقواعد الحوكمة الرشـــيدة . إ� أن  Þا�
الحوكمـــة كمنظومـــة أخ�قية قـــد عرفتها 
الحضارة  أهمها  ومـــن  القديمة،  الحضارات 
ســـ�مية، حيث كان لها تطبيقات  Þالعربية ا�

 . ة يد عد

وتظهر أســـس ومعالـــم نظـــام الحوكمة 
ســـ�مية من خ�ل  Þالحضـــارة العربية ا�  

¥¦
  تقـــوم عليها العقـــود وفقاً 

ال� ا��ســـس 
س�مية الســـمحاء . حيث يجب  Þيعة ا� لل��
أن تقـــوم العقـــود عـــ� أســـس العدالة 

والمســـؤولية والمســـاءلة والشفافية. 

  
ال� ا��ســـس  مـــن أهم  فالعدالـــة تعت�� 

ســـ�مية  Þا� يعة  ال��   
العقود ¦¥ تقوم عليها 

  العديد مـــن آيات 
. وهـــذا مـــا نجـــده ¦¥

القرآن الكريم منهـــا: ” إن í يأمر بالعدل 
وا�Þحســـان“ ســـورة النحل – ا��ية 90، و ”يا 
¥ بالقســـط   Ñأيهـــا الذين أمنـــوا كونوا قوام
ط  ...“ النســـاء – ا��يـــة 135 . كمـــا تشـــ�
المســـؤولية  تحديـــد  عيـــة  ال�� القواعـــد 
المقـــررة عـــ� كل فريـــق بدقـــة، والحث 
عـــ� أدائهـــا بكل صـــدق وأمانـــة . بحيث 
اماته  ¥ تتم مســـألة كل فريـــق عـــن أداء إل�
ومدى الوفـــاء بها، ومحاســـبة كل من يخل 
داري أو  Þاماته بالجزاء ســـواء ا� ¥ بـــا��داء بإل�

مـــن í عزوجل.  وبالجزاء   ،  
�Óالقضـــا

ســـ�مية كل فريق  Þا� يعة  ال�� ألزمـــت  كما 
بتقديـــم البيانـــات الكافيـــة بمـــا يســـبغ 
  

عـــ� محل التعاقد شـــفافية كاملـــة كما ¦¥
قولـــه تعا¡ ”وأوفـــو الكيـــل إذا كلتم وزنوا 

بالقســـطاس“ ســـورة ا�Òاء – آية 35 .
ســـ�مية الســـمحاء  Þيعة ا� بذلك تكون ال��
التعامل    

قد أرســـت أســـس الشـــفافية ¦¥
وهذه  والدقة،  وا��مانـــة  الصـــدق  بمنتهى 

هي أســـس وأصـــول الحوكمة. 

ومـــن التطبيقات العملية لنظـــام الحوكمة 
ســـ�مية كأســـلوب  Þالحضـــارة العربية ا�  

¥¦
ة  الشـــه�  القصة  تلـــك  الرشـــيدة،  دارة  Þل�
للخليفـــة العـــادل عمـــر بن عبـــد العزيز 
عندمـــا إلتقـــى رســـو�ً مـــن أحـــد و�ته، 
¥ عندما   Ñوأوقد شـــمعة من مـــال المســـلم
تحـــدث با��مـــور العامة . ثـــم أطفأ تلك 
الشـــمعة، أوقـــد شـــمعة أخرى مـــن ماله 
الخـــاص عندمـــا تحدث مع ذلك الرســـول 

عـــن شـــؤونه الخاصة.
ومـــن التطبيقات الهامة أيضـــاً عندما كتب 

الخليفـــة العـــادل عمر بن عبـــد العزيز ا¡ 
أحد و�تـــه، حينما علم بأنه يـــزاول أعمال 
تجاريـــة بجانب شـــؤون الو�يـــة والحكم، 
¥ ”التجـــارة أو   Ñفأمـــره أن يختـــار مـــا بـــ

ماراة“.  Þا�

  تلـــك التطبيقات أمثلة واضحة وأســـس 
و¦¥

  متكامـــل يجســـد أصول 
لنظـــام أخـــ�¦

¥ المصالح   Ñالحوكمـــة والتوفيق والتوازن بـــ
المتعارضـــة بأفضل صـــوره، ويقدم قدوة 

 . الرشيدة  دارة  Þل� حســـنة 

  صيغتـــة الحديثة 
أما مفهـــوم الحوكمة ¦¥

كات التجارية،  فقـــد ظهر مع نشـــوء الـــ��
دارة.  Þا� الملكية عن  وإنتشـــار ظاهرة فصل 
حيـــث تعتـــ�� الحوكمـــة أحـــد النتائـــج 
دارة .  Þة لفصـــل الملكيـــة عـــن ا� �Òالمبـــا
دارة  Þحيـــث يـــؤدي فصـــل الملكية عـــن ا�
كة وحملة  ال�� إدارة  تعـــارض مصالـــح  إ¡ 
دارة تقـــوم بالنيابـــة عن  Þا��ســـهم . فـــا�
كـــة لصالحهم  حملة ا��ســـهم بـــإدارة ال��
من حيـــث المبـــدأ، وهـــي بهـــذه المثابة 
وكيـــ�ً عن حملة ا��ســـهم . وعندما يحصل 
دارة قـــد خرجت عن  Þالتعـــارض تكـــون ا�
حـــدود الوكالـــة الممنوحة لها . لـــذا فإن 
التطبيـــق الجيـــد ��لية الحوكمـــة ومبادئها 
ينهي مشـــكلة التعـــارض، ويزيـــل النتائج 

دارة .  Þالســـلبية لفصـــل الملكية عـــن ا�

- ت هو و ا ا ا

  حقيقـــة ا��مـــر � يوجد تعريـــف واحد 
¥¦

قتصاديـــن  Þا� كافـــة   ¥  Ñبـــ عليـــه  متفـــق 
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 . الحوكمة  بشـــأن   ¥  Ñوالمهتم  ، ¥  Ñوالقانونـــ
إ� أنـــه نـــود فيما يـــ�  أن نقـــدم تعريفاً 

مبســـطاً للحوكمـــة . 

دارة  Þرأينـــا هـــي نظام لـــ�  
فالحوكمـــة ¦¥

خاصـــة.  أو  عامـــة  إدارة  كانـــت  ســـواء 
القواعـــد  مـــن  مجموعـــة   يشـــمل 
تحقيق  إ¡  الهادفـــة  وا�Þجـــرءات  والمبادئ 
المصالح  ¥ أصحـــاب   Ñالتوفيق والتـــوازن ب
المتعارضة، وتوزيع الحقوق والمســـؤوليات 
فيما بينهـــا ضمن إطار عام من الشـــفافية 

الفرص.   
فصاح والمســـاواة ¦¥ Þوا�

  وضـــع الضوابـــط 
أي أن الحوكمـــة تعـــ�¥

  تضمن حســـن إدارة 
ووســـائل الرقابـــة ال�

كة . وتضمن من جهة أخرى أن تحســـن  ال��
كة وتســـعى إ¡  دارة اســـتغ�ل موارد ال�� Þا�
 تعظيـــم ربحيـــة وقيمـــة حقـــوق الملكية 
عـــ� المـــدى الطويـــل . وتعكـــس أيضاً 
دارة بالمصالح ا��ساســـية  Þمدى إهتمـــام ا�
  مجـــا�ت الصحـــة العامـــة 

للمجتمـــع ¦¥
يـــة، وحماية البيئة .  وتطويـــر الموارد الب��
بشـــكل عـــام، يمكن القـــول بـــأن نظام 
الحوكمة يشـــكل دليـــ�ً للرقابـــة الذاتية أي 
كـــة عندما � يراقبها  كيف تت�ف إدارة ال��

 . حد أ

كما تعتـــ�� الحوكمة إحدى أهم الوســـائل 
قتصادية  Þالهادفـــة إ¡ تحقيـــق التنميـــة ا�
الديمقراطية  قيم  وإرســـاء  المجتمع،  ورفاه 
  الفرص، والشفافية 

والعدالة، والمســـاواة ¦¥
  تضمن نزاهـــة المعام�ت، 

فصـــاح ال� Þوا�
وتعزيـــز ســـيادة القانون، ورســـم الحدود 
والعامة  الخاصـــة  المصالح   ¥  Ñبـــ الفاصلة 

والحيلولة دون اســـتغ�ل المنصب والنفوذ.
أن جوهـــر نظـــام الحوكمة هـــو التوفيق 
المتعارضـــة .  ¥ أصحـــاب المصالـــح   Ñبـــ
والتعـــارض المقصـــود هنا هـــو أن يكون 
لـــدى أحـــد ا��طـــراف مصلحـــة خاصـــة 
تتعـــارض مع المصلحـــة العامـــة . أي أن 
منـــاط التأثيم هو غلبـــة المصلحة الخاصة 
ع� حســـاب المصلحـــة العامـــة . بحيث 
 إذا إنتفـــت تلـــك الغلبـــة وزال التعارض � 

تكون المصلحة الخاصة مؤثمة . 

  المـــادة 108 
ع ¦¥ لذلـــك فقد نص المـــ��

كات التجاريـــة رقم (11)  مـــن قانون الـــ��
ك  لســـنة 2015 ع� عـــدم جواز أن يشـــ�
  أي عمـــل من شـــأنه 

عضـــو المجلـــس ¦¥
كة.  وأضافت المـــادة (109)  منافســـة ال��
ة أو غ�   �Òأو أن تكـــون لـــه مصلحة مبـــا”
رتباطات  Þوا� والمشـــاريع  العقود    

¥¦ ة  �Òمبا

كـــة“. بالمقابل    تتـــم لحســـاب ال��
الـــ�

أجـــازت المـــادة (27) من نظـــام الحوكمة 
الصادر عن هيئة قطر ل��ســـواق المالية أن 
  

يتقـــدم عضو مجلس أو أحـــد المديرين ¦¥
كة مـــا بعروضه لتنفيذ أعمـــال مقاو�ت  �Ò
أو مناقصـــات عـــ� قـــدم المســـاواة مع 
¥ آخريـــن . وعندمـــا يكون عرضه   Ñمتنافســـ
ا��نســـب أي زوال غلبـــة المصلحة الخاصة 
التعارض  وإنتفـــاء  العامة  المصلحـــة  ع� 
الجمعية  عـــ�  ا��مر  عـــرض  بينهما، يجب 

التعاقد.  هـــذا  لتوافـــق ع�  العامة 
إمـــا أن تكون حوكمـــة خاصة  والحوكمـــة 
كات) أو حوكمة عامة (أي  (أي حوكمة الـــ��
  مقالنا 

دارة العامة) وســـنتناول ¦¥ Þحوكمة ا�
كات.  ال�� حوكمـــة  هذا 

  الحوكمة خ�ل 
هتمـــام ¦¥ Þفقـــد تزايـــد ا�

الســـنوات القليلة الماضيـــة، فأصبح توف�  
تنظيم  يعيـــة وقانونية تضمـــن  بيئـــة ت��
عمـــل ا��ســـواق الماليـــة وزيـــادة كفاءتها 
طـــاً �زماً  �Ò عليها   �Óوتعزيـــز الدور الرقـــا
بإســـتقطاب  الماليـــة  ا��ســـواق  لنجـــاح 
المـــال  رأس  وإجتـــذاب  المدخـــرات 
  مجا�ت 

  وتوجيهمـــا ¦¥ ســـتثمار ا��جن�� Þوا�
 .  

قتصـــاد الوط�¥ Þا�  
ســـتثمار المختلفة ¦¥ Þا�

  آليات 
  ســـبيل ذلـــك � بد مـــن تبـــ�¥

و¦¥
الخاص  القطـــاع  وتطوير  الســـوق، ودعم 
النشـــاط    

أك�� ¦¥ ومؤسســـاته، ومنحه دوراً 
قتصـــادي من جهـــة، وتعزيـــز التعاون  Þا�
¥ القطـــاع العـــام والخـــاص من   Ñمـــا بـــ
جهـــة أخرى . هـــذا با�Þضافة إ¡ تشـــيجع 

 .   ا��جن�� ســـتثمار  Þا�
ام بالحوكمة  ¥ لـــ� Þز أهميـــة ا� لذلـــك تـــ��
دارة الرشـــيدة بمـــا يشـــمل  Þكنظـــام لـــ�
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دارة،  Þا� مجالـــس  هيكلـــة   إعـــادة 
وحماية حقـــوق ا��قلية، وتعزيـــز إجراءات 
فصاح  Þوا� الشـــفافية  وتكريـــس  الرقابـــة، 
كات    الـــ��

والمســـاواة بالفـــرص ســـواًء ¦¥
المدرجة. المدرجـــة وغـــ�  

  هـــذا الصـــدد فـــإن التحـــدي الكب�  
 و¦¥

  التعـــرف ع� المعايـــ�  العالمية 
يتمثل ¦¥

كات، وأفضل    حوكمـــة الـــ��
المعتمـــدة ¦¥

مـــع  لتتوائـــم  وتكييفهـــا  الممارســـات، 
وأنمـــاط  المحليـــة  كات  الـــ�� خصائـــص 
الملكيـــة، وا��ســـواق الماليـــة، وا��عـــراف 
المســـتقرة . وذلـــك بهـــدف تطويـــر إطار 
الحوكمة.   ¥  Ñلتوطـــ   متكامـــل موائم 

¥Óقانو
حوكمـــة  نظـــام  تطبيـــق  فـــإن  لذلـــك 
يســـتند بشـــكل أســـاß  عـــ� العديد من 
مثـــل   . وا�Þجـــراءات  والنظـــم   ¥  Ñالقوانـــ
كات، وأنظمة أســـواق المال  ¥ الـــ��  Ñقوانـــ
ومعاي�   المحاســـبة،  وأنظمـــة  والبنـــوك، 
المنافســـة   ¥  Ñوقوان الدوليـــة،  المحاســـبة 
المســـتهلك،  ا�Þحتكار، وقانون حماية  ومنع 
ائب والعمـــل وحماية البيئة.  ¥ ال�¥  Ñوقوانـــ

ومـــن الجديـــر بالذكـــر بأنـــه � يكفي أن 
يتـــم صياغة نظـــام متقن وقواعد شـــاملة 
للحوكمـــة، وإنمـــا المهم أن تتم ممارســـة 
هذا النظام بشـــكل فعـــال . وقد أظهرت 
العالميـــة  قتصاديـــة  Þالماليـــة وا� ا��زمـــة 
الدول    

¥¦ الحوكمـــة حـــ�  غيـــاب  ة  ا��خ� 
المتقدمـــة كممارســـة عـــ� الرغـــم مـــن 
 وجـــود أنظمة متكاملـــة وقواعد شـــاملة . 
فقـــد برهنـــت تلـــك ا��زمـــة عـــ� وجود 
  ممارســـة الحوكمة وضعف 

تقص�  كبـــ�  ¦¥

المعايـــ�   وغيـــاب  ��حكامهـــا  متثـــال  Þا�
دارة.  Þا� ســـلوك    

¥¦ ا��خ�قيـــة 

ة:- و د ال ايا وفوا الثا م

يتمتـــع نظام الحوكمة بالعديـــد من المزايا 
ســـتثمار،  Þوالفوائـــد من أهمها: تشـــجيع ا�
الماليـــة  ا��ســـواق  وإســـتقرار  بتـــكار،  Þوا�
وتخفيض  المخاطـــر  تخفيـــض  ونموهـــا، 
تكلفـــة رأس المـــال، وضمـــان المعاملـــة 
الثقة  وتعزيز  ا��ســـهم،  لحملـــة  المنصفة 
ســـليمة،  بيئة عمل  وإيجاد  والمصداقيـــة، 
وضمان المشـــاركة والمســـائلة والمحاسبة. 

  
ز أهم مزايـــا الحوكمة ¦¥ إضافة لذلك تـــ��

التالية:  المجا�ت 
مســـؤولية •  تتمثل  ا�جتماعي:  الرفـــاه 

¥ إحتياجات   Ñإنتاج وتأمـــ  
كات ¦¥ الـــ��

المجتمـــع مـــن الســـلع والخدمـــات 
المناســـبة،  والمواصفـــات  بالجـــودة 
ســـتخدام  Þوبأقـــل تكلفـــة ممكنة وبا�
الكـــفء لجميع مـــوارد المجتمع . و� 
كات أن تقوم بـــأداء تلك  يمكن للـــ��
المجتمعي  الرفـــاه  وتحقيق  الوظيفة، 
دارة فيهـــا  Þمالـــم يتســـم ســـلوك ا�

بالفرص. والمســـاواة  بالشـــفافية 
التنميـــة ا�قتصاديـــة: إن من شـــأن • 

الســـليمة  والممارســـة  التطبيـــق 
إ¡  تـــؤدي  أن  كات  الـــ�� لحوكمـــة 
الكفاءة باســـتخدام المـــوارد، وتعزيز 
كة  ال�� يمكـــن  بما  التنافســـية  القدرة 
مـــن الوصـــول إ¡ مصـــادر التمويل 
للتوســـع والنمـــو، وإغتنام  المختلفة 
  

اتيجية، والمساهمة ¦¥  فرص نمو إســـ�
نتاجيـــة والتنمية  Þتحقيـــق الكفـــاءة ا�
والوطنيـــة،  القطاعيـــة  قتصاديـــة  Þا�
إزدهـــار  تحقيـــق    

¥¦ والمســـاهمة 
مســـتديم.  إقتصـــادي 

 - ة و اد ال عا  م را

يســـتند نظـــام الحوكمة بشـــكل عام ع� 
مبـــادئ أساســـية تحـــدد هيـــكل نظـــام 

وهي: الحوكمـــة 
حمايـــة حقوق حملة ا��ســـهم: حيث • 

تهـــدف الحوكمـــة إ¡ وضـــع إطـــار 
ممارســـة  وضمان  لحمايـــة  متكامـــل 

لحقوقهم. ا��ســـهم  حملـــة 
الحوكمة •  تهـــدف  نصاف:  Þوا� العدالة 

العادلـــة  المعاملـــة  ضمـــان  إ¡ 
 لجميـــع حملـــة ا��ســـهم عـــ� حد 
ســـواء بغض النظر عن عدد ا��ســـهم 
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المملوكـــة، وضمان حقـــوق ومصالح 
ا��قليـــة . بحيـــث يضمـــن النظـــام 
لجميـــع حملة ا��ســـهم فرصة الدفاع 

عـــن حقوقهم. 
دارة: •  Þا� مجلـــس  مســـؤوليات  تحديد 

يضمـــن هذا المبـــدأ الرقابـــة الفعالة 
كـــة من قبـــل مجلس  عـــ� إدارة ال��
دارة مـــن جهة، ومســـؤولية مجلس  Þا�
كة وحملة ا��ســـهم  دارة تجـــاه ال�� Þا�

 . أخرى  جهـــة  من 
المصالـــح: •  أصحـــاب  دور  تحديـــد 

اف  ع� Þا� الحوكمـــة  نظـــام  يضمـــن 
وتحقيق  المصالـــح،  أصحاب  بحقوق 
التوازن والتوفيق فيمـــا بينهم . وهم 
المســـاهمون،  المثـــال:  ع� ســـبيل 
والدائنون،  والعمـــ�ء،  والعاملـــون، 
كة  ال�� فيـــه  تعمل  الـــذي  والمجتمع 
بشـــكل عام . ويعتـــ�� هـــذا المبدأ 
من أهم مبـــادئ الحوكمـــة . وإذا ما 
تم تطبيقه بشـــكل جيد فإنه يشـــكل 
مقدمـــًة لضمـــان تطبيـــق المبـــادئ 

 . ��خرى ا
كمـــا يضـــاف إ¡ المبـــادئ الســـابقة مبدأ 
الفرص:    

¥¦ والمســـاواة  والشفافية  فصاح  Þا�
والـــذي يعتـــ�� تطبيقـــاً عمليـــاً للمبـــادئ 

 . ��خرى ا

ة  و ا ال خامسا 
- ق خ ثا  م

يعتـــ�� نظـــام الحوكمـــة بمثابـــة ميثـــاق 
ســـلوكيات وأخـــ�ق عمـــل . وهـــو بذلك 
  أية مؤسســـة 

¥¦ ¥  Ñيعتـــ�� دليـــ�ً للعاملـــ
الممارسات  التعرف ع�  لمســـاعدتهم ع� 
ا��خ�قية والنــــزيهة، وتعزيز ثقافة ا��مانة، 
بتعـــاد عن الســـلوكيات غـــ�  القويمة،  Þوا�
نحـــراف عـــن مبادئ  Þورة محاســـبة ا� ¥ãو
يقدم  كمـــا   . العمل  ســـلوكيات وأخـــ�ق 
متثال  Þهـــذا النظام معايـــ�  وإجـــراءات ا�
للميثـــاق . ويجـــب أن يتضمـــن أي نظام 

حوكمـــة التوجهـــات التالية:

تجنـــب تضـــارب المصالـــح: حيـــث • 
دارة،  Þا� أعضاء مجلـــس  عـــ�  يحظر 
أية    

¥¦ ¥  Ñوالعامل ¥  Ñالتنفيذيـــ والمدراء 
كة أن يســـتغل أي منهـــم منصبه  �Ò
أو وظيفتـــه لتحقيـــق مصلحـــة له أو 
لزوجتـــه أو ��و�ده أو أحـــد من أقاربه 
كـــة وحملة  ع� حســـاب مصالح ال��
ا��ســـهم وأصحاب المصالـــح ا��خرى 
. وهـــذا مـــا تضمنتـــه المـــادة 111 
كات التجارية رقم  مـــن قانـــون الـــ��
  تنـــص ع�: 

(11) لســـنة 2015 الـــ�
”يحظر عـــ� رئيس وأعضـــاء مجلس 
¥ فيهـــا أن   Ñكـــة أو العاملـــ  إدارة ال��
يســـتغل أي منهم ما وقـــف عليه من 
معلومات بحكـــم عضويته أو وظيفته 
  تحقيـــق مصلحـــة لـــه أو لزوجته 

¥¦
أو ��و�ده أو ��حـــد مـــن أقاربه ح� 

الرابعة ....“.  الدرجـــة 
عدم ا�ســـتغ�ل: يجـــب أن يتجنب • 

فيهـــا   ¥  Ñوالعاملـــ كـــة  ال�� مـــدراء 
كة  إســـتخدام وإســـتغ�ل مرافق ال��
الخاصة  المعلومـــات  أو  وممتلكاتهـــا 
بهـــا لمنفعـــة شـــخصية أو التنافس 
عـــ� Òية  والحفاظ  كـــة،  ال�� مـــع 
فصاح عنها ما  Þالمعلومات، وعـــدم ا�
بموجب  مفروضـــاً  إفصاحـــاً  يكن  لم 

 . نون لقا ا

أن •  يجـــب  التعامـــل:    
¥¦ نصـــاف  Þا�

ام المـــدراء  ¥ يتضمـــن الميثـــاق إلـــ�
كـــة بالتعامـــل مع    ال��

¥¦ ¥  Ñوالعاملـــ
ومورديهـــا  كـــة  ال�� عمـــ�ء  جميـــع 
وموظفيهـــا تعامـــ�ً منصفـــاً وتجنب 
أو موقفه  ما  إستغ�ل حاجة شـــخص 

وظروفـــه الخاصـــة. 
وحســـن •  كـــة  ال�� أصـــول  حمايـــة 

جميـــع  عـــ�  يجـــب  اســـتخدامها: 
¥ إســـتخدام أصول   Ñالمـــدراء والعامل
كـــة  كـــة لتحقيـــق مصالـــح ال�� ال��
من  ا��صول  تلـــك  وعة، وحماية  الم��

والهدر. همـــال  Þا�
والنظـــم: •   ¥  Ñللقوانـــ متثـــال  Þا�

يجـــب أن يتضمـــن الميثـــاق إلزامية 
واللوائح  والنظـــم   ¥  Ñللقوان متثـــال  Þا� 
ام  ¥ لـــ� Þوا� عملـــه،  مجـــال    

¥¦ كٌل 
با��عراف المســـتقرة، ووضع الضوابط 
 ¥  Ñالرادعـــة لكل خروج عن تلـــك القوان

بحزم.   معهـــا  والتعامل  والنظـــم 

- ة و ة ال ول ا ش اد

عـــ� الرغم من تعـــدد الجهـــات المهتمة 
كات، إ� أن تلـــك الجهات  بحوكمـــة الـــ��
تح� نطـــاق تطبيق نظـــام الحوكمة ع� 
  ا��ســـواق 

كات المســـاهمة المدرجة ¦¥ ال��
إ�  لرقابتهـــا عموماً،  الماليـــة والخاضعـــة 
دارة  Þلـــ� الحوكمـــة كنظام    

نـــرى ¦¥ أننـــا 
الرشـــيدة نظامـــاً أكـــ�� شـــمولية ويتعدى 
ليشـــمل  والتجاري.  قتصـــادي  Þا� الطابـــع 
قتصادية  Þكات والمؤسســـات ا� جميع الـــ��
  معناه 

¥¦ الحوكمة  . فمفهـــوم  وا�Þجتماعية 
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المؤسسات  ليشـــمل جميع  يمتد  ا��شـــمل 
كات أو  �Ò المجتمع ســـواء كانت  

العاملـــة ¦¥
مؤسســـات إنتاجية أو خدمية. وسواًء كانت 
كات مدرجـــة أو غـــ�  مدرجة،  تلـــك الـــ��
كات  �Ò كات أموال، أو �Ò كات أشخاص أو �Ò
عائليـــة . وســـواًء كانت تلك المؤسســـات 
أو  الخـــاص  القطـــاع  قبـــل  مملوكـــة من 
  

مملوكة مـــن قبل القطـــاع العـــام، وال�
يرتبط نشـــاطها إما بإنتاج ســـلعة أو تقديم 
خدمة لصالح ورفاه الفـــرد والمجتمع ككل. 
لـــذا فإن مفهـــوم الحوكمة يرتبـــط إرتباطاً 
والماليـــة  القانونيـــة  بالجوانـــب  وثيقـــاً 
ومنظمومـــة  قتصاديـــة  Þوا� والمحاســـبية 
القيـــم ا�جتماعيـــة وا��عراف المســـتقرة. 
ورة إضافة  ¥ã هـــذا الصدد فإننا نـــرى  

و¦¥
مبـــدأ أســـاß  إ¡ مبـــادئ الحوكمـــة لم 
بحوكمة  المهتمة  والنظـــم  ا��دبيات  تتناوله 

المجتمعية.  المســـؤولية  كات وهـــو  ال��

ومن ناحية أخرى تختلف أســـاليب الحوكمة 
من حيث الشـــمولية والنطاق حســـب أنواع 

كز    تتســـم ب�
كات ال� الملكية . ففـــي ال��

كات الخاصة، وذات  الملكيـــة ومثالها الـــ��
المســـؤولية المحدودة، يســـيطر عدد قليل 
كـــة، ويكون  مـــن حملة ا��ســـهم ع� ال��
دارة،  Þلديهم الدافع والســـلطة لمراقبـــة ا�
ويحتفظون باســـتثماراتهم لمـــدة طويلة . 
  هذه الحالة احتمال ســـوء 

وبالتـــا¡  يقل ¦¥
كات    ال��

دارة وتعارض المصالـــح . أما ¦¥ Þا�
  تتســـم بتشـــتت الملكيـــة، ومثالها 

الـــ�
فقـــد  المدرجـــة،  المســـاهمة  كات  الـــ��
، و� يوجد  ¥  Ñيســـيطر عليها مدراء مســـتقل
¥ الســـلطة والحافـــز   Ñلصغـــار المســـاهم
تعارض  دون  والحيلولـــة  دارة،  Þا� لمراقبـــة 

 . المصالح 
 ¥  Ñالمســـاهم كز اهتمام صغار  وعادة ما ي�
المضاربة والمتاجرة  كات عـــ�    هذه ال��

¥¦
وتحقيق أكـــ�� قدر ممكن مـــن ا��رباح ع� 
ز بشـــكل ج�   المـــدى القصـــ�  . وهنا ي��
ورة  ¥ãوواضـــح دور الجهـــات الرقابيـــة، و
إعتمـــاد نظـــام حوكمـــة ومتابعـــة تنفيذه 

ام بمبادئه.  ¥ لـــ� Þوا�

كات العائليـــة، فهـــي � تواجه  أمـــا الـــ��
القـــدرة ع�    مدى 

النمطيـــة ¦¥ المشـــكلة 
أنهـــا تواجه مشـــاكل  دارة، إ�  Þا� مســـائلة 
دارة  Þا� ¥  Ñأخرى منهـــا إمكانيـــة الفصل بـــ
والملكيـــة، وحســـم المنازعـــات العائلية . 
لذا فـــإن تطبيق نظـــام الحوكمة يســـاعد 
كات ع� إقامـــة نظـــم إدارة  تلـــك الـــ��
فعالـــة وتوضيـــح دور كل فـــرد مـــن أفراد 
دارة من  Þكة، وتـــو¡  ا�   إدارة ال��

العائلـــة ¦¥
قبل أصحـــاب المهارات من أفـــراد ا��Òة، 
ات  ســـتعانة بالخ�� Þكة مـــن ا� ¥ ال��  Ñوتمكـــ
كة  الخارجيـــة ممـــا يخـــدم مصالـــح ال��

  آن واحـــد. 
وا��Òة ¦¥

كات القطاع العام، فإنها تســـتفيد  �Ò أمـــا
 ¥  Ñتحســـ  

أيضـــاً مـــن تطبيـــق الحوكمة ¦¥
¥ إدارة ا��مـــوال العامـــة،   Ñا��داء، وتحســـ
وفعالية وكفـــاءة توف�  الخدمـــات العامة، 
اتيجيات ســـليمة،  وتمكينها من إعداد إســـ�

والمحاســـبة.  للمســـائلة  نظام  وإعتماد 

زدهـــار والنهضـــة العمرانية،  Þحالـــة ا�  
و¦¥

والخطـــط  ى  الكـــ�� المشـــاريع  وتنفيـــذ 
التنمويـــة، وإزديـــاد الطلـــب الـــك�  ع� 
الســـلع والخدمات، تزداد مخاطر الفســـاد، 
للحيلولة  للحوكمة،  ملحـــة  الحاجة  وتصبح 
دون إســـتغ�ل فـــرص النمـــو وتعـــارض 
المصالـــح، بحيـــث تمثل الحوكمـــة ميثاق 

أخ�قية. ســـلوكيات 

اما  خت

دارة  Þإننا نعتقد بأن الحوكمة هـــي نظام ل�
قتصـــاد  Þالرشـــيدة لجميـــع مؤسســـات ا�
والمجتمع ع� حد ســـواء . وإن من شـــأن 
حســـن تطبيق هـــذا النظـــام أن يؤدي إ¡ 
 ¥  Ñا��داء، وتحســـ ¥ تقليل المخاطـــر وتحف� 
دارة والقيـــادة، وتعزيـــز القدرة  Þنوعيـــة ا�
المجتمع  إحتياجـــات   ¥  Ñإنتـــاج وتأمـــ ع� 
الكفء  ستخدام  Þبا� الســـلع والخدمات  من 
لجميـــع مـــوارد المجتمـــع، والحفاظ ع� 
البيئـــة . وإن الضمانة لنجـــاح هذا النظام 
  متكامـــل موائم 

¥Óهـــو توفر إطـــار قانـــو
ممارســـة هذا  الحوكمة، ويضمن   ¥  Ñلتوطـــ
متثـــال ��حكامه  Þالنظام بشـــكل فعـــال وا�
أسســـه  يســـتمد   ،  

أخ�¦ عمـــل  كميثـــاق 
ا��خ�قيـــة من القيـــم ا�Þجتماعية وا��عراف 

 . لمستقرة ا
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مفاوض تجاري بوزارة االقتصاد والتجارة 
بكالوريوس يف التجارة الدولية - جامعة تامبا ، الواليات املتحدة االمريكية

درجة دكتور يف القانون - جامعة حمد بن خليفة

نشـــاء  Þ� ومـــن هنا توجهـــت إرادة الدول
  دو¡   يكـــون مهمته العمل 

¥Óكيان قانـــو
اعات الناشـــئة عن ا�ستثمار  ¥ ع� حل ال�¥
¥ الـــدول والمســـتثمرين مـــن خ�ل   Ñبـــ
وســـائل قانونيـــة تحمـــي رؤوس ا��موال  
ا��جنبيـــة وتدفـــع ا�ســـتثمارات ل��مام 
ولذلك قـــام البنك الدو¡  بأنشـــاء مركز 

  عام 1965  وكان 
ا�كســـيد بواشـــنطن ¦¥

الهـــدف الرئيـــÄ   مـــن انشـــاء المركز  
خلق جو مناســـب ل�ســـتثمارات ا��جنبية 
¥ مصالـــح الدول   Ñوتحقيـــق  التـــوازن ب
¥ المســـتثمرين من   Ñالمســـتثمر فيهـــا وب
  

ال� والضوابط  القانونيـــة  ا��طـــر  خ�ل 
تضمن حمايـــة رؤوس ا��مـــوال ا��جنبية 

وحماية حقـــوق الدول المســـتثمر  فيها 
من ظلم المســـتثمرين مـــن خ�ل وضع 
والتوازن  الحمايـــة  يحقق    

¥Óقانـــو نظام 
، وقـــد اختـــص المركز وفقا  ¥  Ñالمطلوبـــ
اعـــات  ¥ لنظامـــه ا��ســـاß  بتســـوية ال�¥
¥ أي دولة   Ñالناشـــئة عـــن ا�ســـتثمار بـــ
 ¥  Ñمتعاقـــدة  ومنضمـــة للمعاهـــدة  وب

مفهو  د  حدي عوبا 

ة  ل م ح  تثامر   االس

د   ن معا 25 م املا  

1965 نطن  وا

ــة  ــتثامرات األجنبي ــة إىل االس ــت الحاج ــن وأصبح ــرن العري ــف الق ــذ منتص من
ــال كافــة الــدول وبصفــة خاصــة الــدول الناميــة والســاعية للتقــدم  تشــغل ب
والنمــو وللحصــول عــى التكنولوجيــا والخدمــات التقنيــة والفنيــة، مــام زادت 

معــه الحاجــة لوضــع  أطــر قانونيــة لحاميــة لالســتثامر و تشــجيعه ، 
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متعاقدة   لدولـــة  ينتمـــي     أجن�� مســـتثمر 
للمركز  العـــام  للســـكرت�   ويحـــق  أخرى، 
  حالة فقد الطلب 

رفض طلب التحكيـــم ¦¥
اع وهما ان  ¥ بالـــ�¥  ¥  Ñالمتعلق طيـــه  �Ò حد��
ة من أحد  �Òينشـــأ مبـــا  

¥Óيكون نـــزاع قانو
  نزاع اســـتثماري وان يكون 

ا�ســـتثمارات ¦¥
.   ¥ دولة ومســـتثمر اجن��  Ñبـــ

 ونظـــراً ��ن أســـاس ا�ختصـــاص للمركـــز 
المعاهدة   عنيت  فقد  ا�ســـتثمار  بمنازعات 
بالغة  بمفهوم وتعريـــف ا�ســـتثمار عناية 
نظـــراً ��همية ا�ســـتثمارات وتحديد ما هي 
المنازعـــات الخاضعـــة �ختصـــاص المركز 
اع  ¥ ال�¥ من خ�ل فهـــم وتحديـــد طبيعـــة 
المعـــروض عـــ� المركـــز ويتـــم تقديم 
اع للســـكرت�  العـــام للمركز  ¥ طلب فض ال�¥
و�بد مـــن فحـــص الطلـــب والتحقق من 
ان  وهمـــا   ¥  Ñا�ساســـي  ¥  Ñطـــ ال�� توافـــر 
ة من أحد  �Òينشـــأ مبـــا  

¥Óيكون نـــزاع قانو
¥ دولة ومستثمر   Ñا�ســـتثمارات وان يكون ب
، ومـــن هنا ظهـــرت الحاجة  لوضع    أجن��
 ¥  Ñتعريـــف ل�ســـتثمار وخاصة بعدمـــا تب
عـــدم وجـــود مفهـــوم محـــدد لمصطلح 
  المـــادة 25 مـــن معاهدة 

«ا�ســـتثمار»  ¦¥
واشـــنطن 1965، وقد أدى ذلك ا¡ الخ�ف 
التحكيم  القانـــون وهيئـــات  فقهـــاء    ¥  Ñب
  الوصـــول ا¡ مفهـــوم دقيـــق لمصطلح 

¥¦
 . ر �ستثما ا

ز عـــده نقـــاط هامة بالنســـبة  وهنـــا تـــ��
ا�ســـتثمار  مفهـــوم  وتحديـــد  لتعريـــف 
منهـــا فقـــد يكـــون مفهـــوم ا�ســـتثمار 
 ¥  Ñا�تفاقـــات الثنائية ب  

محدد وموضـــح ¦¥
البلديـــن وهنا � تجـــد هيئـــات التحكيم 
ايـــة مشـــك�ت لوجود ضوابـــط ومحددات 
لمفهوم ا�ســـتثمار، وقد تمنـــح ا�تفاقيات 
  تضييق مفهوم ا�ســـتثمار 

الـــدول الحق ¦¥
  ا�تفاقـــات عـــ� 

مـــن خـــ�ل النـــص ¦¥
اســـتبعاد بعـــض منازعات ا�ســـتثمار من 
نطـــاق اختصـــاص المركز كما هـــو الحال 
الســـعودية  العربيـــة  للمملكـــة  بالنســـبة 
ول من    اســـتبعدت منازعـــات البـــ�

الـــ�
اســـتبعدت  وكمـــا  المركـــز  اختصاصـــات 
ك� مـــن غانا وغينيـــا وجامايـــكا المنازعات 
المتعلقـــة بالمـــوارد الطبيعيـــة والمعدنية 

مـــن اختصـــاص المركز.
  تحديد 

 ولذلك فقد ظهرت ا�خت�فـــات ¦¥
  ثـــ�ث 

مفهـــوم ا�ســـتثمار و تتلخـــص ¦¥
 : اتجاهات 

ا��ول مفادها أن تعريف ا�ســـتثمار يخضع 
  مؤداها أن تعريف 

¥Óراده ا��طراف. والثـــا��
موضوعية  معاي�   توف�   يتطلب  ا�ســـتثمار 
حـــ� يتســـ�¥ أن يطلـــق عليه اســـتثمار. 
  ا�خـــذ بأراده 

وا�تجـــاه الثالث يتثمـــل ¦¥
أن    

¥¦ الموضوعيـــة  والمعايـــ�   ا��طـــراف 
. حد وا

را  راد ا و  تجا ا ا

القصد من هذا ا�تجاه أن مســـاله تعريف 
وكـــة كليـــاً ��راده ا��طراف .  ا�ســـتثمار م�
ومـــن ا��مثلة الشـــائعة ع� ذلـــك تعريف 
  اتفاقيـــات حماية 

مصطلـــح ا�ســـتثمار ¦¥
الدولة   ¥  Ñب الموقعة  ا�ســـتثمار  وتشـــجيع 
المستثمر.  المســـتضيفة ل�ســـتثمار ودولة 
  هذا 

  اتفـــاق تحكيمي، أو قانـــون. و¦¥
أو ¦¥

الســـياق عـــرف القانون القطـــري رقم 13 
لسنة 2000 ، بتنظيم اســـتثمار رأس المال 
  

  النشـــاط ا�قتصـــادي ، ¦¥
غـــ�  القطري ¦¥

المـــادة 1.4 بأنه « رأس المـــال غ�  القطري 
  أحـــد ا��نشـــطة المســـموح بهـــا وفقاً 

¥¦
القانون.  هـــذا  ��حكام 

يـــرى بعض مؤيـــدي هـــذا ا�تجاه  حيث 
شـــارة    Þمـــن عدم ا�  Äان الهـــدف الرئيـــ
  المـــادة 25 هو 

إ¡ مصطلح ا�ســـتثمار ¦¥
الغرض منه إعطـــاء اك�� مرونـــة ل��طراف. 
الســـياق،  هـــذا    

¥¦ با��طـــراف    
والمعـــ�¥

المســـتثمر والدولـــة المضيفة ل�ســـتثمار. 
حيـــث يمكنهـــم صياغة تعريف يتناســـب 
المحيطـــة  ا�قتصاديـــة  الظـــروف  مـــع 
¥ ا¡ أخـــر إذا دعت الحاجة   Ñه من ح وتغي� 
  

¥ مـــن التاريـــخ التفاو%¥  Ñا¡ ذلـــك. ويتب
لمعاهدة واشـــنطن أن تعريف ا�ســـتثمار 

قد تـــم تركـــه مفتوحاً عـــن قصد
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تجا الثا  ا

  
ورة توفـــر عناã موضوعيـــة محدده ¦¥ ¥ã

استثمارا �عتباره  النشـــاط 
يـــرى مؤيدو هـــذا ا�تجاه مـــن الفقهاء أن 
إرادة ا��طـــراف غ�  كافيـــة لتحديد مفهوم 
 ãا�ســـتثمار بـــل يتوجـــب توفـــر عنـــا
موضوعيـــة محددة بجانب رغبـــة ا��طراف. 
  حددت 

ومن ابـــرز ا��حكام الصـــادرة وال�
  ،  

مســـار هـــذا ا�تجاه هـــو حكم ســـالي�¥
قـــام بوضع  والـــذي   Salini v. Morocco
أربع معايـــ�  موضوعية لتصنيف النشـــاط 
  هذه 

ا�ســـتثماري. وتتلخـــص الوقائـــع ¦¥
كة  �Ò دعـــوى رفعت مـــن قبل  

القضيـــة ¦¥
مقـــاو�ت إيطالية ضد الحكومـــة المغربية 
 ¥  Ñيـــع بÒ تتعلـــق بتنفيـــذ انشـــاء طريق
  الخميســـات ومكناس  حيث طالبت 

مدين�
كـــة بالمســـتحقات المســـتحقة عـــن  ال��
كة . حيـــث قامت الحكومـــة المغربية  ال��
بالدفع بعـــدم اختصاص هيئـــة التحكيم 
اع عقدي  ¥ اع بحجة أن الـــ�¥ ¥   الـــ�¥

بالنظـــر ¦¥
كة  �Ò وليـــس اســـتثماري ، بينما تمســـكت
اســـتثمار حســـب  المنازعة  بكون    

ســـالي�¥
نصوص معاهدة واشـــنطن لعـــام 1965. 
وأنهت هيئة التحكيم هـــذا الخ�ف بحيث 

طلبت توف�  4 معايـــ�  محددة وهي:

1- تقديم  إسهامات نقدية وعينية
2- ديمومه النشاط لمدة زمنية محددة

وع 3-  تحمل المخاطرة الناتجة عن الم��
  تنميـــة اقتصـــاد الدولة 

4-  المســـاهمة ¦¥
ل�ستثمار.  المســـتضيفة 

وعـــ� ضـــوء مـــا تقـــدم وتطبيقـــاً لهذه 
أن  التحكيـــم  هيئـــة  قـــررت   ، المعايـــ� 
ســـهامات  Þبا� والمتعلـــق  ا��ول  المعيـــار 
¥ المســـتثمر  النقدية  والعينية هو الذي يم� 
  

كة ســـيلي�¥ �Ò المضـــارب. حيـــث أن عن 
قامت بتقديـــم ضمانـــات م�فية ووفرت 

وع  الم�� لتنفيذ هـــذا  المعـــدات ا�زمـــة 
  قام 

ة القانونية الـــ� ضافـــة إ¡ الخـــ�� Þبا�
المهندســـون بتقديمها . عـــ�وة ع� ذلك، 
ة  الف� وع ا�ســـتثماري بطـــول  الم��  ¥ يتم� 
الزمنيـــة فيما يتعلق بالمســـتثمر ع� عكس 
 ¥ ة وتتم�    العدة قصـــ� 

المضـــارب فهـــي ¦¥
 ،  

¥Óالثا العنـــ�  بال�عـــة. وفيما يخـــص 
والمتعلـــق بديمومـــه النشـــاط ا�قتصادي 
¥ ا¡ خمســـة   Ñعام ¥  Ñاوح ب لمدة زمنية تـــ�
  حق 

ط توفـــر ¦¥ أعـــوام. وأن هـــذا الـــ��
وع  كـــة المدعية نظراً �ســـتغراق الم�� ال��

شهر.   ¥  Ñوث�ث ســـتة 
  

وفيما يخـــص المعيـــار الثالـــث  والمع�¥
بتحمـــل  المخاطر الغـــ�  التجارية الناتجة 
وع ا�ســـتثماري ، وذلك ع�  عـــن المـــ��
وع  ســـبيل المثال � الح� كفشـــل الم��
  ßأو السيا  

نتيجة لعدم ا�ســـتقرار ا��م�¥
  البلـــد المضيف. 

¥¦ ¥  Ñأو تغـــ�  القوان
الرابـــع والذي  بالعنـــ�  يتعلـــق  وفيمـــا 
  تنمية 

يصعـــب أثباته وهـــو المســـاهمة ¦¥
اقتصاد الدولة المضيفـــة. وهناك انتقادات 
ة  لهـــذا المعيـــار حيث أنـــه يصعب  كث� 
محددة  موضوعيـــة  بمعايـــ�   شـــاد  ا�س�
وع ســـاهم بناحية  لمعرفة ما إذا كان الم��
  تحقيق تنميـــة اقتصادية.  

إيجابيـــة ام � ¦¥
  هذه الحالة ســـكون لهيئة التحكيم 

وانه ¦¥
  إقـــرار أن النشـــاط 

الســـلطة المطلقـــة ¦¥
  تنميـــة اقتصـــاد 

ا�قتصـــادي يســـاهم ¦¥
الدولة المســـتضيفة ل�ســـتثمار من عدمه. 
والجدير بالذكر أن بعـــض هيئات التحكيم 
رفضـــت ا��خذ بهـــذا المعيار. ع� ســـبيل 
 Fackes V. republic of قضيـــة  

المثـــال ¦¥
كيـــة بعد  Turkey  دفعـــت الحكومـــة ال�
اختصـــاص مركـــز ا��كســـيد نظـــراً لعدم 
  تنمية 

مســـاهمة المســـتثمر الهولنـــدي ¦¥
فأنه �يعد    وعليـــه، 

الوط�¥ تركيـــا  اقتصاد 
اســـتثماًر وفقاً لنصوص معاهدة واشـــنطن 
1965. وقـــررت هيئـــة التحكيم عدم قبول 
تب ع� عليه  هـــذا الدفـــع ��ن ذلك ســـي�
تقييـــد اختصـــاص مركز ا�كســـيد للعديد 
من ا�ســـتثمارات وســـببت الهيئة بأن هذا 
المعيـــار � يمكن ا��خذ به حســـب نصوص 

معاهدة واشـــنطن لعـــام 1965. 

تجا الثال ا

  قضية 
الجدير بالذكر أن هيئـــة التحكيم ¦¥

 Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. United
Republic of Tanzania  أخـــذت بنهج أك�� 

با�عتبار  اخـــذت  حيـــث  وعملية.  مرونـــة 
  حددتها قضية 

المعايـــ�  الموضوعية الـــ�
  ، مـــع ا�خـــذ برغبـــة ا��طـــراف 

ســـيلي�¥
ا�ســـتثمار. حيـــث  تعريـــف مفهـــوم    

¥¦
حت الهيئـــة أن النهج الـــذي أخذت به  �Ò
  تحديـــد ماهية ا�ســـتثمار ، قد 

¥¦  
ســـالي�¥

يســـتبعد بصورة تعســـفية أنواع معينة من 
  يقدمها مركز 

الـــ� المشـــاريع من الحماية 
 . كسيد �� ا

ضافـــة ا¡ أن هذا النهج قـــد يتعارض  Þبا�
¥ المســـتثمرين   Ñمـــع أي اتفـــاق موقع بـــ
والبلـــد المضيفة ل�ســـتثمار. عـــ�وة ع� 
عـــدم التطابق مع التعريف الواســـع الذي 

الثنائية.  ا�ســـتثمار  معاهدات  تجســـده 

ة   ا ال

نظـــراً لقلـــة الســـوابق قضائيـــة ولحداثة 
التحكيم كوســـيلة بديلة لفـــض المنازعات 
  مجا�ت ا�ســـتثمار وعدم وجود أســـس 

¥¦
يتـــم ا�عتمـــاد عليهـــا لتحديـــد مفهوم 
  وجهات النظر 

ا�ســـتثمار ووجود تبايـــن ¦¥
¥ هيئات التحكيـــم ورجـــال الفقه مما   Ñبـــ
أدى ا¡ ا�خت�ف وظهـــرت تلك ا�خت�فات 
  بعـــض القضايـــا. وعليه، فـــأن تعريف 

¥¦
ا�ســـتثمار ســـيعتمد عـــ� أعضـــاء هيئة 
فلـــو  القضائيـــة   والســـوابق  التحكيـــم  
ضنـــا أن ا��عضاء من مؤيـــدي المعيار  اف�
الموضوعـــي لتعريف ا�ســـتثمار ســـتقوم 
المعايـــ�  الموضوعيـــة  الهيئـــة بتطبيـــق 
 .  

ســـيلي�¥ قضية  حددتهـــا    
وال� ا��ربعـــة 

وعـــ� عكس ذلـــك أذا كان ا��عضاء يؤمنون 
  النهاية ا¡ 

بأن تعريف ا�ســـتثمار يرجـــع ¦¥
ا��طراف.   رغبـــة 
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¥ تأســـيس لجنة فـــض المنازعـــات وص�حياتها ¦¥  Ñوفيما ي�  ســـنب

  فســـيناقش اســـتق�ل لجنة 
¥Óالمطلـــب ا��ول، امـــا المطلـــب الثا

  قراراتها، وســـيوضح المطلـــب الثالث الطبيعية 
فـــض المنازعات ¦¥

  م�ف قطـــر المركزي، 
القانونية لعمـــل لجنة فـــض المنازعات ¦¥

¥ مـــدى فعاليـــة عمـــل لجنة فض   Ñامـــا المطلـــب الرابع فســـيب
المنازعـــات التابعـــة لم�ف قطـــر المركزي. 

ة ف  و ت لج طل ا ا
اتها عا و ا ا

  قانون م�ف قطر المركزي و تنظيم المؤسســـات 
ع ¦¥ حدد المـــ��

المالية الصادر بقانون رقم (13) لســـنة 2012 تأســـيس لجنة/ لجان 
فـــض المنازعـــات و أعضائها. اذ يقـــوم المجلس ا��عـــ� للقضاء 

طا  سن ال ور  تا  ا

أدرك املـُـرع القطــري يف قانــون مــرف قطــر املركــزي وتنظيــم املؤسســات املاليــة الصــادر بقانــون 
ــن  ــه ع ــد في ــة ليبتع ــة واملرفي ــات املالي ــض املنازع ــة لف ــرق البديل ــة الط ــنة 2012 أهمي ــم )13( لس رق
ــا  ــج فيه ــي عال ــة الت ــك اآللي ــون تل ــس القان ــن نف ــن م ــاب الثام ــن الب ــة. اذ تضم ــه الطويل ــاء وإجراءات القض

فــض املنازعــات بآليــة شــّذ فيهــا عــن الطــرق املعهــودة لفــض املنازعــات املاليــة.

وية  ديلة لت ليا ال ا

قاً  ية و عا امل املنا

لقانو م قطر املر
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بأختيار أعضائها من القضاة بحيث يرأســـها 
وعضوية  ا�ســـتئناف  محكمة  رؤســـاء  أحد 
¥ من   Ñمن محكمـــة ا�ســـتئناف واثن ¥  Ñاثنـــ
شـــيحهم  ة والذي يقوم ب� أصحاب الخـــ��
مجلـــس أدارة مـــ�ف قطـــر المركـــزي. 
  المنازعات 

وتختـــص اللجنـــة بالفصـــل ¦¥
¥ المصـــارف وبعضها أو   Ñقد تثور بـــ  

الـــ�
¥ المصـــارف وعم�ئها من المؤسســـات   Ñبـــ
  قد 

  التظلمـــات ال�
المالية كمـــا تفصل ¦¥

المؤسســـات  أحد  المـــ�ف ضد  يصدرها 
القانون.   حددهـــا 

ال� با��حـــوال  المالية 
ومـــن ص�حيـــات تلـــك اللجنة اتخـــاذ أي 
ب    تق�

إجراء يُمكنهـــا من أداء عملهـــا وال�
، كســـماع   

اً من ص�حيات القا%¥ فيه كثـــ� 
هـــا، كما  ، وغ�  ¥  Ñوحلـــف الشـــهود لليمـــ
ضافـــة إ¡ تكليف  Þاء با� للجنـــة ندب الخـــ��
ا��شـــخاص للمثول أمامها لعـــرض أي أدلة 
اع.  ¥ أو معلومـــات تتعلـــق بموضـــوع الـــ�¥
  

كما للجنـــة اعتماد التســـوية الوديـــة ال�
يرتضيهـــا ا��طـــراف. وللجنة عنـــد الفصل 
  � تكون 

اع رفـــض التظلمات الـــ� ¥   الـــ�¥
¥¦

ة فيهـــا، ويجوز  �Òلصاحبهـــا مصلحـــة مبا
لها أن تقـــرر تغريم المتظلـــم مبلغاً مالياً 
� يزيـــد عن مائـــة ألف ريال قطـــري، كما 
لهـــا وقـــف القـــرار المتظلم منـــه أو أي 
¥ فصلها   Ñإجـــراءات يتعلق بهذا القـــرار لح

التظلم. بهـــذا 

ت  طل الثا ا ا
عا  ا ة ف ا لج

 قراراتها 

ع عـــ� مجموعة مـــن المواد  نص المـــ��
لضمـــان اســـتق�ل اللجنة ومنهـــا أ� يكون 

  مجلس إدارة 
أحـــد أطراف اللجنة عضـــواً ¦¥

  
الم�ف أو يشـــغل وظيفة بالم�ف أو ¦¥

أي مؤسســـة ماليـــة تخضـــع لرقابة م�ف 
قطـــر المركـــزي. كمـــا يجـــب أن � يكون 
  اللجنة بما فيهـــا الرئيس أي 

��ي عضـــو ¦¥
ع�قـــات ماليـــة أو اقتصاديـــة لـــدى أحد 
اع؛ لضمان اســـتق�ل قرارات  ¥ أطـــراف الـــ�¥
  

ال� المؤسســـات  أو  المـــ�ف  اللجنة عن 
اع. ونرى أنه لضمان  ¥   الـــ�¥

قد تكون طرف ¦¥
اســـتق�ل عمل اللجنـــة وحيادها فإنه يجب 
¥ أعضاء اللجنـــة اعتماداً ع�   Ñأن يتـــم تعي
اع وأطرافـــه بحيـــث ينتهي عمل  ¥ نوع الـــ�¥
اللجنـــة بإصـــدار قرارها، و� يمتـــد عملها 
لمـــدة ث�ث ســـنوات قابلـــة للتمديد لمدة 
مماثلـــة كما نـــص عليـــة القانـــون؛ ذلك 
اء  ��نـــه قـــد يؤثر ســـلباً عـــ� قـــرار الخ��
أو القضـــاة الذيـــن يتم تعيينهم بشـــكل 
مســـبق. إذ انـــه مـــن الصعـــب أ� يرتبط 
ا��طراف  بجميـــع  اللجنـــة  أعضـــاء  جميع 
 ¥  Ñالتعيـــ أن  عـــدا  المصـــارف.  وخاصـــة 
الثابـــت ��عضـــاء اللجنة يزيد مـــن فرصة 
يع  ¥ الت��  Ñبـــ اللجنة. كما  عدم اســـتق�ل 
  أعمالهـــا بحيث � 

أن اللجنـــة مســـتقلة ¦¥
  أعمالهـــا 

يجـــوز ��ي شـــخص التدخـــل ¦¥
أو قراراتهـــا. وتنعقـــد اللجنـــة بدعوة من 
ط لصحـــة ا�جتماع حضور  الرئيس ويشـــ�
¥ مـــن ا��عضاء عـــ� أقل   Ñالرئيـــس واثنـــ
تقديـــر. وتنعقد جلســـات اللجنة بشـــكل 
وا  Òي ويتخـــذ القـــرار بأغلبية مـــن ح�¥
  حال تســـاوي ا��صوات يرجح 

الجلسة، و¦¥
جانـــب الرئيس. أضافـــة أن القـــرار يجب 
  

ع ¦¥ أن يكون مســـبباً وقـــد أصاب المـــ��
  إزالة 

هـــذا، ذلك ��ن التســـبيب يســـاعد ¦¥
اللجنة. اســـتق�ل  الشـــكوك حول 

عة  طل الثال الط ا
ة  ة لع لج و ا ال

عا   ا ف ا
ر                   م قطر ا

لـــم يوضح القانـــون طبيعة عمـــل اللجنة 
بنص ãيح ســـواء كان تحكيماً او وســـاطة 
هـــا. إ� أنـــه وباســـتعراض المـــواد  او غ� 
¥ لنا   Ñالمنظمـــة لهـــذه اللجنـــة فإنه يتبـــ
جليـــاً أن طريقـــة عمـــل اللجنـــة تتعارض 
تشكيل    

¥¦ والوســـاطة ســـواء  التحكيم  مع 
  ا�Þجراءات 

  إصدار قراراتها أو ¦¥
اللجنـــة أو ¦¥

القانون واجـــب التطبيق. حيث  المتبعة أو 
بإتاحة   ¥ يتمـــ�  التحكيم قضـــاًء خاصاً  يعد 
 ¥  Ñاع �ختيـــار المحكم ¥ الفرصة ��طـــراف ال�¥
وا�Þجـــراءات المتبعة أمـــام الهيئة والقانون 
منهي  بقـــرار  وينتهـــي  التطبيـــق  واجـــب 
للخصومـــة غـــ�  قابل للطعـــن إ� بدعوى 
بطـــ�ن طبقـــا للمـــادة 33 مـــن قانـــون 
التحكيم القطري (2) لســـنة 2017 الجديد، 
  ان قرارات 

خ�فـــاً لما نص عليه القانـــون ¦¥
  يمكن اســـتئنافها امام محكمة 

اللجنـــة ال�
ا�ســـتئناف ا��مر الذي يجعـــل تلك اللجنة 
 .  

تعـــد وكأنها درجـــة من درجـــات التقا%¥
ة  كما أنـــه يخالـــف الوســـاطة اذ أن ا��خ� 
تُتيـــح ل��طراف اختيار الوســـيط وقد تنتهي 
العمليـــة باتفـــاق ا��طراف أو قـــد � تثمر 

عـــن اتفاق.                                                                                                           

  فضـــ�ً عن أن اللجنة يتـــم تعينها بصورة 
  قد تنشـــأ 

  الخ�فات ال�
مســـبقة للنظر ¦¥

 ¥  Ñالمؤسســـات المالية وبعضهـــا أو ب ¥  Ñبـــ
أي مؤسســـة مالية وم�ف قطـــر المركزي 
اع،  ¥ وبغـــض النظر عن رغبـــة أطراف الـــ�¥
¥ أو   Ñف� يكـــون لهم حرية اختيـــار المحكم
الوســـيط أو ا�Þجـــراءات أو القانون الواجب 
  عملية 

شـــارة أن ¦¥ Þا� التطبيـــق. ويجـــدر 
ط أن يكونا  التحكيم او الوســـاطة � يشـــ�
  لجنة فـــض المنازعات 

من القضاة كمـــا ¦¥
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  نص عليه 
  م�ف قطـــر المركزي والـــ�

¥¦
ع ãاحة. المـــ��

  للجنـــة أنها 
¥Óونـــرى أن التكييـــف القانـــو

ليســـت هيئة تحكيمية و� وساطة بل أقرب 
  من أن يكـــون تحكيماً 

إ¡ القضاء الوطـــ�¥
  الدقيق. وع� 

¥Óاو وســـاطة بالمع�¥ القانو
وجـــه التحديد نرى أن هذه اللجنة تتشـــابه 
يعية للجنة فض  من الناحية الفنيـــة والت��
يجاريـــة، فهي لجنـــة إدارية  Þالمنازعـــات ا�
  ”وذلـــك وقفـــا 

�Óذات «اختصـــاص قضـــا
يجـــارات رقم (4) لســـنة 2008  Þلقانـــون ا�

                                          :  
Óا� حاصلها  ��ســـباب  وذلك 

(أ) أغلب أعضاء اللجنـــة قضاة من محاكم 
ا�ستئناف.

(ب) أعضـــاء اللجنـــة معينـــون مـــن غ�  
اع.  ¥ الـــ�¥ أطراف 

(ج) يعت�� القـــرار نهائياً وبإمـــكان ا��طراف 
  محكمة ا�ســـتئناف. 

اســـتئناف القرار ¦¥
  يحدد ا�ختصاص 

(د) � يوجد جـــدول زم�¥
  التح

اع كما ¦¥ ¥   الـــ�¥
  للجنـــة اللجنة ¦¥

الزم�¥
كيم.                                      

 
طل الرا مد  ا

ة  ة ع لج فعال
عة  عا التا ا ف ا

ر  قطر ا

عـــدم  إ¡  أدت  عمليـــة  أســـباب  هنـــاك 
العمـــل بالبـــاب الثامن مـــن قانون م�ف 
المركـــزي، ورغـــم جهـــود م�ف  قطـــر 
  وضع ســـبل بديلة لفض 

قطر المركـــزي ¦¥
  البـــاب الثامن من نفس 

المنازعات كمـــا ¦¥
القانـــون. إ� اننـــا نعتقد انـــه مازالت تلك 
النصـــوص يلحقها بعض القصـــور العم�  
، ومنها:   

أو بوجـــه أك�� دقـــة قصور فـــ�¥

عـــدم كفاية المـــواد المنظمـــة، حيث لم 
ة مـــادة كافيـــة لتنظيم  تكـــن ا�Þحدى ع��
عمل لجنة فض المنازعـــات، حيث اهملت 
  تنظيمها 

العديـــد من المواضيع المهمـــة ¦¥
النموذجي  البنـــد  التطرق إ¡  ومنها عـــدم 
الـــذي مـــن شـــأنه أن يُفعل عمـــل اللجنة 
ط التحكيم لدى  �Ò شـــأنه شـــأن نمـــوذج
المؤسســـات التحكيمية.  كمـــا أن النصوص 
لم تشـــتمل ع� جميـــع القيـــود المهنية 
ام بها  ¥ لـــ� Þيجب ا�  

��عضـــاء اللجنة والـــ�
ورة  ¥ãع أغفل الحيـــاد و إضافة أن المـــ��
عـــدم وجود صلـــة قرابة مع أحـــد أطراف 

تب عليها مـــن رد أحد أعضاء  اع وما ي� ¥ الـــ�¥
ها.. اللجنـــة وغ� 

إضافـــة ا¡ عـــدم وجود نصـــوص يعتمد 
فيهـــا ا��طـــراف لطلـــب رد أحـــد أعضاء 
¥ للخصـــوم عدم   Ñحـــال تبـــ  

اللجنـــة ¦¥
الحيـــاد أو وجود ع�قات ســـواء كانت مالية 
ها؛ ذلـــك ��نها تعد ضمانـــة إجرائية  أو غ� 
يعد  ما  ل��طـــراف، وهـــو  إتاحتها   ¥  Ñيتعـــ
عقبـــة إجرائية تحـــول دون تفعيـــل الباب 
. إضافة إ¡  العمـــ�  الثامن عـــ� الصعيد 
أن البـــاب الثامـــن لـــم ينص عـــ� المدة 
اللجنة  ¥ ع� أعضـــاء   Ñيتعـــ  

الـــ� الزمنية 
إصـــدار الحكم فيهـــا، أو عدد الجلســـات 
¥ ع� ا��عضاء عـــدم تخطيها.   Ñيتعـــ  

ال�
وري وضـــع مثـــل هذا  إذ كان مـــن الـــ�¥
اخي  البنـــد لحمل اللجنـــة ع� عـــدم ال�
اع والبـــت فيه وإ�  ¥   الـــ�¥

وÒعة النظـــر ¦¥
  المدة. 

¥ýســـقط اختصـــاص اللجنة بمـــ
ذلك ��نـــه قـــد ينتج منـــة تأخـــ�  انتفاع 
  

صاحـــب الحق بماله، أو ضيـــاع الفرصة ¦¥
اســـتثمار ا��موال واســـتمرار توتر الع�قات 
اع. ونرى انه  ¥ ¥ أطراف الـــ�¥  Ñا�قتصاديـــة بـــ
اع  ¥   أطـــراف ال�¥

¥ýليس مـــن المنطق أن يرت
ة  بتفعيـــل هذا البـــاب هربًا من طـــول ف�
  المحاكـــم ليحالـــوا إ¡ لجنة 

¥¦  
التقـــا%¥

  مازالـــت تحتاج ا¡ 
فـــض المنازعات الـــ�

  توضـــح عملها مثل 
الكث�  من المـــواد ال�

اللجنة  الزمنية �ختصـــاص  المـــدة  تحديد 
ض فيهـــا إطالة  وعدد جلســـاتها ممـــا يف�

.  
التقا%¥ أمـــد 

ة ا ال
يتضح مما ســـبق أن آلية فـــض المنازعات 
  نـــص عليهـــا قانـــون مـــ�ف قطر 

الـــ�
المركـــزي وتنظيـــم المؤسســـات الماليـــة 
الصادر بقانون رقم (13) لســـنة 2012 لم 
المتعارف  ا��ليـــات  أحد  فيها عـــ�  يعتمد 
  

والمـــ�¦¥ المـــا¡   القطـــاع    
¥¦ عليهـــا 

او  التوفيـــق  او  التحكيـــم  او  كالوســـاطة 
أعطى  جديـــداً  منهجاً  فانتهـــج  هـــا..،  غ� 
لجنة فـــض المنازعـــات ص�حيـــات أقرب 
لص�حيـــات القضـــاء، وأغفـــل بذلك رغبة 
  تســـوية نزاعاتهـــم بعيداً 

اع ¦¥ ¥ أطـــراف ال�¥
  

عـــن المحاكـــم وإجراءاتها الطويلـــة وال�
تعتمد فيهـــا ع� قانـــون المرافعات ليوكل 
تلـــك المهمـــة إ¡ لجنـــة لم ينظـــم فيها 
  نصوصه الكث�  

جميع أعمالهـــا وأهمـــل ¦¥
  تضبـــط عملهـــا لتصبح 

مـــن المواد الـــ�
  أن تكـــون خياراً جيـــداً قد يتجه 

فعالـــة ¦¥
اع لتســـوية منازعاتهم.  إلية أطـــراف الـــ�¥¥
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 ¥  Ñالطرف ¥  Ñبـــ �Òولكـــن ربما تتع�� طـــرق الحـــل المبا
فيلجآن إ¡ الحلـــول البديلة الودية أو القانونية، و� يخلو 
وط التعاقد الرئيســـة ســـواًء  �Ò أي نمـــوذج من نمـــاذج
ط لحـــل الخ�فات  �Ò المحليـــة أو الدوليـــة من وجـــود
بالطـــرق الودية أو عـــن طريق المهنـــدس أو عن طريق 

التحكيـــم أو الطـــرق القانونية عن طريـــق المحاكم.
  

  الدول ال�
ومن نماذج العقود المســـتخدمة وخاصـــة ¦¥

  العقـــود الصادرة عـــن ا�تحاد 
¥Óتطبـــق القانـــون المد

¥ والمعروفة اختصارا   Ñا�ستشـــاري ¥  Ñالـــدو¡  للمهندســـ
بعقـــود فيديـــك FIDIC بمختلـــف ألوانهـــا وتطبيقاتها 
اعـــات أو الخ�فات  ¥ ط لحـــل ال�¥ �Ò تحتـــوي ع�  

وال�
عـــن طريق التحكيـــم؛ والســـؤال م� يتـــم اللجوء إ¡ 

فيديك؟  عقـــود    
¥¦ التحكيم 

  إصدارات فيديك 
و ســـنبدأ بعرض الموضوع كمـــا ورد ¦¥

لعام 1999 ثم نســـتعرض بعد ذلـــك بعض التعدي�ت 
  إصدارات 2017.

  أُدرجت ¦¥
الـــ�

ال س   ت

عــادة مــا تنشــأ خالفــات يف املشــاريع اإلنشــائية بــن طــريف العقــد صاحــب العمــل )املالــك( 
ــة  ــا عالق ــا أو له ــة به ــامل أو مرتبط ــذ األع ــن تنفي ــة ع ــات ناتج ــذه الخالف ــون ه ــاول وتك واملق
باملــروع، ويتــم حــل هــذه الخالفــات بــن الطرفــن بوســائل عديــدة أفضلهــا وأبرزهــا أن يجلــس 

الطرفــان معــاً واضعــن نصــب أعينهــام مصلحــة املــروع والعالقــة اإليجابيــة بينهــام.

دارا  الت  
دي 1999 ف

هل يحق ��ي طرف اللجـــوء إ� التحكيم 
 � اع ب�� � بمجـــرد نشـــوء الخـــ�ف أو الـــ��

؟ � لطرف�� ا

  نمـــاذج عقـــود فيديـــك طبعـــة 1999 
¥¦”

) تنص   
¥ýالكتـــب ا��حمر و ا��صفـــر و الف)

المـــادة الفرعيـــة 20.6 عـــ� ”مـــا لم يكن 

اع وديا، فـــإن أي  ¥ قد تمـــت تســـوية الـــ�¥
اعات  ¥ نزاع يتعلق بقـــرار مجلس افـــض ال�¥
(إن وجـــد) و لـــم يصبـــح نهائيـــا وملزما 
تتم تســـويته بواســـطة التحكيم الدو¡  و 
 ما لـــم يتفـــق الطرفان ع� خـــ�ف ذلك:
اع نهائيا بموجب قواعد  ¥ (أ) يتم تســـوية ال�¥
التحكيم الصادرة عـــن غرفة التجارة الدولية 
 (ما لـــم يتم ا�تفـــاق ع� غـــ�  ذلك)، و

 ¥  Ñاع مـــن ث�ثة محكم ¥ (ب) يتم تســـوية ال�¥
¥ وفقا لقواعـــد التحكيم المذكورة، و  Ñمعين 

ا�تصـــال  بلغـــة  التحكيـــم  يجـــري  (ج) 
  البنـــد الفرعـــي 1.4 [القانون 

المحـــددة ¦¥
[ للغة ا و

ويكون لهيئـــة التحكيم الص�حيـــة الكاملة 
  إعـــادة طـــرح ومراجعـــة وتعديـــل أي 

¥¦
شـــهادة أو تعليمات أو تحديدات أو رأي أو 
تقييـــم صدر عـــن المهنـــدس، وكذلك أي 
اعات مما  ¥ قـــرار صادر عن مجلس فـــض ال�¥
اع. علما بأنـــه � يوجد ما  ¥ يتصـــل بهذا الـــ�¥
يمنع المهندس من أن يســـتدعى كشـــاهد 

التحكيم يف عقو 

يدي 1999 و 2017
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املؤمتر الدويل الثالث للتحكيم



وأن يقـــدم أدلة أمام هيئـــة التحكيم حول 
اع ¥ بال�¥ متعلـــق  أي موضوع 

  
¥ مقيـــداً ¦¥  Ñلـــن يكـــون أي مـــن الطرفـــ

بخصوص  التحكيم  هيئـــة  أمام  ا�Þجراءات 
  ســـبق طرحها أمام 

ا��دلـــة أو الحجج ال�
المجلـــس قبل اتخـــاذ قراره، أو بأســـباب 
  إخطـــاره بعدم 

الـــر%¥ المعطاة ¦¥ عدم 
، كمـــا يعتـــ�� أي قرار صـــادر عن  الـــر%¥

التحكيم.   
¥¦ مقبولـــة  بينـــة  «المجلس» 

ة بالتحكيم قبـــل أو بعد  �Òيجـــوز المبـــا
اتمـــام ا��شـــغال عـــ� أ� يؤثـــر ذلـــك 
امـــات كل مـــن صاحـــب العمل  ¥ عـــ� ال�
والمهنـــدس والمقـــاول والمجلس بســـبب 
ة التحكيـــم أثناء تنفيذ ا��شـــغال.“ �Òمبـــا
¥ أنه ح�   Ñومن دراســـة الفقـــرة ا��و¡ يتبـــ

يتـــم اللجـــوء للتحكيم يجب:
أ- أن يكون هناك نزاع،

اع  ¥ ب- أن يكـــون قـــد تـــم عرض هـــذا ال�¥
عـــ� مجلس فـــض الخ�فـــات (إن وجد)،
ت- أن قـــرار مجلـــس فـــض الخ�فات لم 

وملزماً، نهائيـــاً  يصبح 
اع ودياً.  ¥ ث- أن تتم محاولة تسوية ال�¥

وهذا يطرح التساؤ�ت التالية:

� يمكن أن تنشـــأ 
اعات ال�� � -1 ما هـــي ال��

ا��طراف؟  � ب��
-2 ما هو مجلس فض الخ�فات؟

اعات عـــ� مجلس  � -3 مـــ�� تعـــرض ال��
الخ�فات؟ فـــض 

-4 مـــاذا لـــو لـــم يوجد مجلـــس فض 
الخ�فـــات؟

-5 هل قـــرارات مجلس فـــض الخ�فات 
ملزمـــة؟ وم�� تصبـــح كذلك؟

-6 هل قـــرارات مجلس فـــض الخ�فات 
نهائية؟ ومـــ�� تصبح نهائيـــة وملزمة؟

-7  م�� يتم اللجوء للتسوية الودية؟
-8 ثم م�� يتم اللجوء للتحكيم؟

ول�Þجابـــة عـــ� الســـؤال ا��ول نرجـــع إ¡ 
  نمـــاذج 

  المـــادة 20.4 ¦¥
الفقـــرة ا��و¡ ¦¥

  تنص ع� أنـــه ”إذا 
فيديـــك 1999 والـــ�

 ¥  Ñالطرف ¥  Ñنشـــأ نزاع (مـــن أي نوع كان) بـــ
فيمـــا يتصل بالعقد أو ينشـــأ عنـــه أو عن 
  ذلـــك أي نزاع حول 

تنفيذ ا��شـــغال، بما ¦¥
أي شـــهادة أو تحديـــدات أو تعليمـــات أو 
رأي أو تقييـــم مـــن قبل المهنـــدس (وبعد 
¥ المجلـــس وفقاً   Ñأن يكون قـــد تم تعيـــ
¥ (20.2 و20.3)، فإنه يجوز ��ي من   Ñللمادتـــ
اع خطيا إ¡ مجلس  ¥ ¥ أن يحيل الـــ�¥  Ñالطرفـــ
قـــراره  الخ�فـــات للحصـــول ع�  فـــض 
بشـــأنه، مع إرسال نســـخ إ¡ الطرف ا��خر 
  كتاب 

والمهندس. وع� أن يتـــم التنويه ¦¥
اع هـــذا ع� أنه يتـــم بموجب  ¥ إحالـــة ال�¥

أحـــكام هذا البنـــد الفرعي“.
اع فيما يتصـــل بالعقد  ¥ الـــ�¥ وعليه يكـــون 
أو ينشـــأ عنـــه أو عـــن تنفيذ ا��شـــغال، 
  ذلك أي نـــزاع حول أي شـــهادة أو 

بمـــا ¦¥
تحديـــدات أو تعليمات أو رأي أو تقييم من 

المهندس. قبـــل 
  فإن مجلس 

¥Óجابة ع� الســـؤل الثـــاÞأما ا�
 Dispute Adjudication الخـــ�ف  فـــض 
الذي يتم  المجلـــس  Board (DAB) فهـــو 
¥ صاحب العمل   Ñتعيينه من قبـــل الطرفـــ
(المالك) والمقاول ويتكون إما من شـــخص 
واحـــد أو ث�ث أشـــخاص لديـــه (لديهم) 
  نوع العمل الـــذي ينفذه المقاول 

ة ¦¥ الخ��
وط التعاقد كما  �Ò  فهم وتفســـ�  

ة ¦¥ والخ��
أنـــه (أنهـــم) يتحدثون اللغـــة المنصوص 
  العقد بط�قة، إضافـــة للحيادية 

عليهـــا ¦¥
وا�ســـتق�لية وتخصيـــص الوقـــت ال�زم 
  تنـــاط بهم وبعض 

للقيـــام بالمهـــام ال�
  تنظـــم عملهم.

وط ا��خـــرى ال� ال��

ويتحمـــل الطرفـــان معـــاً أتعـــاب مجلس 
فـــض الخ�فات بحيـــث يدفـــع كل طرف 
الرســـوم، و� يمكن استبدال أعضاء  نصف 

المجلـــس إ� با�تفـــاق المتبادل. 
اعات  ¥ أما الســـؤال الثالث: م� تعـــرض ال�¥
فإجابته  الخ�فـــات؟  فـــض  مجلـــس  ع� 
  الفقـــرة ا��و¡ مـــن البنـــد الفرعي رقم 

¥¦
  تنص ع� أنـــه ”يجب أن يتم 

20.2 والـــ�
المنازعـــات من قبـــل مجلس    

الفصـــل ¦¥
فـــض الخ�فـــات وفقـــا للفقـــرة الفرعية 
20.4 [الحصـــول عـــ� قـــرار مجلس فض 

الخ�فات].“ أو  اعـــات  ¥ ال�¥
وعليـــه فإن أي نزاع يجـــب أن يعرض بداية 
عـــ� مجلس فـــض الخ�فات قبـــل عرضه 

التحكيم. ع� 

� حالة الســـؤال الرابع 
ولكن ما العمـــل �¹

وهو مـــاذا لو لـــم يوجـــد مجلس فض 
الخ�فات؟

منـــذ عـــام 1996 كان التوجـــه ل�تحـــاد 
فيديك   ¥  Ñا�ستشـــاري  ¥  Ñللمهندســـ الدو¡  
ورة وجـــود مجلس فـــض الخ�فات  بـــ�¥
  عقود المشـــاريع بمختلـــف أنواعها وتم 

¥¦
  إصـــدارات فيديك عام 

تطبيـــق ذلـــك ¦¥
¥ المجلس مع   Ñ1999 بحيـــث يتـــم تعيـــ
  

¥¦ وع Standby وذلـــك  المـــ��   
¥¦ البـــدء 

عقـــود التشـــييد (الكتاب ا��حمـــر) أو عند 
  عقود التصميم 

¥¦ Ad-hoc نشـــوء الخ�ف
 ¥  Ñالكتاب) المفتـــاح  تســـليم  وعقود  والبناء 
  إصـــدارات 2017 

). و¦¥  
¥ýا��صفـــر والفـــ

¥ المجلس   Ñأصبـــح التوجه بـــأن يتم تعيـــ
  

وع Standby وذلك ¦¥   المـــ��
مع البـــدء ¦¥

العقود.  نمـــاذج  كافة 
  الممارســـات القائمـــة أن 

إ� أننـــا نـــرى ¦¥
 ¥  Ñأصحـــاب العمل يقومـــون بإلغـــاء تعي
مجلـــس فـــض الخ�فـــات أو � يقومـــون 
تنفيذ  مـــدة  تمديـــد  لـــه عند  بالتجديـــد 
  

ا��عمـــال أو غ�  ذلـــك من ا��ســـباب ال�
تكـــون نتيجتها عدم وجود هـــذا المجلس. 
  هذه 

ويكـــون جـــواب الســـؤال الرابـــع ¦¥
الحالـــة بالرجـــوع إ¡ البند الفرعـــي 20.8 
 ¥  Ñتنـــص ع�: ”إذا نشـــأ أي نـــزاع ب  

وال�
¥ فيما يتصل بالعقد أو ينشـــأ عنه،   Ñالطرفـــ
أو عن تنفيذ ا��شـــغال، ولـــم يكن هنالك 
اعات» ســـواًء  ¥ ال�¥ وجـــود «لمجلس فـــض 
ة تعيينه، أو ��ي ســـبب  بســـبب انقضاء ف�

آخـــر، فإنه:

 20.4) ¥  Ñأ) � يتـــم تطبيـــق أحكام المادتـــ
– الحصـــول عـــ� قـــرار مجلـــس فـــض 

23 عد خا

www.qatarchamber.com



اعـــات) و (20.5 – التســـوية الودية)، و  ¥ ال�¥
ة إ¡ التحكيم  �Òاع مبـــا ¥ ب) يمكن إحالة ال�¥

 “.(20.6) المادة  بموجب 

اع  ¥   هذه الحالـــة فقط يمكن إحالـــة ال�¥
و¦¥

ة إ¡ التحكيم. �Òمبـــا
   

� الســـؤال الخامـــس إذا كان 
ونتســـاءل �¹

بعـــض  وأصـــدر  موجـــوداً  المجلـــس 
فض  مجلس  قـــرارات  فهـــل  القـــرارات 
تصبـــح كذلك؟ ملزمة؟ وم��  الخ�فـــات 

  البنـــد الفرعي 20.4 تنص 
الفقـــرة الرابعة ¦¥

المجلـــس إصدار  ¥ عـــ�   Ñأنـــه «يتع ع� 
قراره خـــ�ل 84 يومـــا بعد اســـت�م مثل 
هـــذه ا�Þحالة، أو خ�ل أي مـــدة أخرى قد 
حهـــا المجلس ويوافـــق عليها الطرفان،  يق�
ويجـــب أن يكون قرار المجلس مســـبباً وأنه 

قد صدر بموجـــب هذا البنـــد الفرعي. 
، اللذان  ¥  Ñويكون القـــرار ملزما لك� الطرفـــ
عليهما تنفيـــذه فورا إ¡ أن يتـــم مراجعته 
بطريقة التســـوية الودية أو بقـــرار تحكيم 

�حقاً.“  موصـــوف  هو  كما 

اعـــات ملزم  � إذن قـــرار مجلـــس فض ال��

بمجـــرد  الفـــوري  التطبيـــق  وواجـــب 
. ره و صد

وهـــل قـــرارات مجلس فـــض الخ�فات 
نهائيـــة؟ وم�� تصبـــح نهائيـــة وملزمة؟ 

  التســـاؤل الســـادس. ل�Þجابـــة 
كمـــا ورد ¦¥

الخامســـة  الفقرات  إ¡  نرجـــع  ذلـــك  ع� 
والسادســـة والســـابعة من البند الفرعي 2.4 
  حالـــة عدم رضا أي 

  تنص ع�: «و¦¥
والـــ�

¥ عن قرار المجلـــس يجوز ��ي   Ñمن الطرفـــ
، خ�ل 28 يوما بعد اســـت�م  ¥  Ñمن الطرفـــ
القـــرار، أن يخطـــر الطرف ا��خـــر بعدم 
  حالـــة أخفق المجلـــس باتخاذ 

رضـــاه. و¦¥
ة  ة 84 يومـــا (أو خ�ل ف� قـــراره خ�ل فـــ�
أخـــرى موافق عليهـــا) بعد تاريخ تســـلمه 

، لة حا Þل�
¥ خـــ�ل 28 يوما   Ñيجـــوز ��ي من الطرفـــ
بعد انقضاء هذه المـــدة أن يخطر الطرف 

رضاه. بعـــدم  ا��خر 
¥ أن يشـــ�    Ñيتع ، ¥  Ñالحالت ¥  Ñأي من هات  

و¦¥
إخطـــار عدم الرضا إ¡ أنـــه صادر بموجب 
ا��مر  الفرعـــي، وأن يحـــدد  البنـــد  هـــذا 
المتنازع عليه والســـبب (ا��ســـباب) لعدم 
  البند 

الرضـــا. باســـتثناء ما ينـــص عليـــه ¦¥
لقرار مجلس  ا�متثـــال  الفرعي 20.7 [عدم 

فـــض المنازعـــات] والبنـــد الفرعـــي 20.8 
اعات]،  ¥ ال�¥ فـــض  مجلس   ¥  Ñتعيـــ [انقضاء 
¥ بـــدء التحكيم   Ñيحـــق ��ي مـــن الطرف �
  نـــزاع ما لـــم يتم تقديم إشـــعار بعدم 

¥¦
الفرعي. البنـــد  الرضا وفقـــا لهذا 

 ¥  Ñوإذا مـــا أصدر المجلـــس قـــراره للطرف
بشـــأن أي أمر محل نزاع، ولـــم يصدر عن 
أي منهما إخطـــارا بعدم الرضـــا خ�ل 28 
يوما من تاريخ تســـلمهما لقـــرار المجلس، 
« ¥  Ñيصبح القـــرار نهائيا وملزما لـــك� الطرف
إذن حـــ� يصبـــح قـــرار مجلـــس فـــض 

فيجـــب: اعـــات نهائيـــا وملزمـــاً  ¥ ال�¥
 ¥  Ñ1- أن يُصـــدر المجلـــس قـــراره للطرفـــ

اع،  ¥ بشـــأن ا��مـــر محل الـــ�¥
2- أن � يكـــون قد صـــدر عـــن أي منهما 
بعـــدم الر%¥ خـــ�ل 28 يوما من  إخطاراً 

تاريخ تســـلمهما لقـــرار المجلس.

ون�حـــظ ايضـــاً بأنـــه � يحـــق ��ي مـــن 
  نـــزاع ما لم 

¥ بـــدء التحكيـــم ¦¥  Ñالطرفـــ
يتـــم تقديم إخطـــار بعدم الـــر%¥ وفقاً 
للبنـــد الفرعي 20.4 أي خـــ�ل 28 يوما بعد 

اســـت�م قـــرار المجلس.
 � ونـــرى أنـــه إذا قـــدم أي مـــن الطرف��
المجلس  قرار  عـــن   �Åالر بعدم  إخطاراً 
اع إ�  � � أي نـــزاع فإنـــه يجوز إحالة الـــ��

�¹
ة؟ ÊËالتحكيم ولكـــن هل يتم ذلـــك مبا

الفرعـــي 20.5 من إصـــدار فيديك  البنـــد 
1999 ينـــص ع� وجـــوب إتاحـــة الفرصة 
للحـــل الـــودي خ�ل مـــدة 56 يـــوم ع� 
ا��قـــل (مـــا لـــم يتـــم ا�تفاق عـــ� غ�  
 ¥  Ñذلـــك) مـــن تاريخ إخطـــار أحـــد الطرف
بعـــدم رضـــاه عـــن قـــرار مجلـــس فض 

. ت لخ�فا ا

  البداية فإن المـــادة الفرعية 
وكمـــا رأينـــا ¦¥

20.6 تنـــص عـــ� «مـــا لم يكن قـــد تمت 
اع وديـــا، فإن أي نـــزاع يتعلق  ¥ تســـوية ال�¥
اعـــات (إن وجد)  ¥ بقـــرار مجلس فـــض ال�¥
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ولـــم يصبـــح نهائيـــا وملزما تتم تســـويته 
بواســـطة التحكيـــم الدو¡  ومـــا لم يتفق 

الطرفـــان ع� خ�ف ذلـــك ...» 
لـــذا فإن إعطـــاء المجال للحل والتســـوية 
  إجراءات 

ط أســـاß  للبـــدء ¦¥ �Ò الوديـــة
¥ الســـابع   Ñالتحكيم، وهذا جواب للتســـاؤل

والثامـــن أع�ه.

لـــم يمتثل  لو  المهم هو ماذا  الســـؤال 
أحـــد ا��طـــراف لقـــرار مجلـــس فـــض 

؟ ت فا لخ� ا

  البنـــد الفرعـــي رقـــم 20.7 
والجـــواب ¦¥

  حالـــة أنه:
والـــذي ينـــص عـــ�: «¦¥

¥ بإرســـال اخطار   Ñأ) لـــم يقم أي من الطرف
  

ة المحـــددة ¦¥ بعـــدم الر%¥ خـــ�ل الف�
المـــادة (20.4 – الحصول عـــ� القرار من 

اعات)، و  ¥ قبـــل مجلس فـــض ال�¥
ب) أصبـــح قـــرار «المجلـــس» المتعلـــق 
اع المنظور (إن وجـــد) نهائياً وملزماً، و ¥ بال�¥

  ا�متثال لهذا القرار، 
ج) أخفق أي طرف ¦¥

عندئذ يمكن للطرف ا��خـــر- بدون إجحاف 
بأي حقـــوق أخرى قـــد تكون لـــه – إحالة 
هـــذا ا�Þخفاق إ¡ التحكيـــم بموجب المادة 
  مثـــل هذه الحالة � 

(20.6) التحكيـــم، و¦¥
¥ (20.4 – الحصول   Ñتطبق أحـــكام المادتـــ
اعـــات) و (20.5  ¥ ع� قـــرار مجلس فض ال�¥

– التســـوية الودية) ع� هـــذه ا�Þحالة.“
  هذه الحالة إ¡ 

ة ¦¥ �Òإذن الذي يحال مبـــا
اع،  ¥ التحكيـــم هو ا�Þخفاق فقط وليـــس ال�¥
وبـــدون العودة إ¡ طلب قـــرار من مجلس 
فض الخ�فات أو اللجوء للتســـوية الودية.

در  التعدي الت 
دارا 2017  

تـــم إدراج مجموعـــة مـــن التعدي�ت ع� 
  إصدارات 

اعات والتحكيـــم ¦¥ ¥ بنـــد فض ال�¥
2017 ونـــورد بعضها بشـــكل مخت�:

1- تم تقســـيم البند رقـــم 20 [المطالبات 
فيديك  إصـــدار    

¥¦ والتحكيم]  اعـــات  ¥ وال�¥
¥ ا��ول رقم 20   Ñ1999 إ¡ بنديـــن مســـتقل
[مطالبـــات صاحـــب العمـــل والمقـــاول] 

والتحكيم]، اعـــات  ¥ [ال�¥  21 رقـــم    
¥Óوالثا

2-  تـــم إضافة البنـــد الفرعـــي رقم 21.3 
اعـــات وأُضيفت إ¡ مجلس  ¥ ال�¥ وهو تجنب 
فـــض الخ�فـــات مهمة تجنـــب الخ�فات 
اعـــات وأصبح اســـم المجلس مجلس  ¥ وال�¥
Dispute Avoid- الخ�فـــات وفض   تجنب 

،(ance and Adjudication Board (DAAB
3 - تـــم توضيـــح وترتيب إجـــراءات البت 
  تجنـــب وفض الخ�فـــات بموجب البند 

¥¦
الفرعي رقـــم 21.4 والذي يتكـــون من أربع 

فرعية، مواد 
  حال قام المهنـــدس بإصدار قرار أو 

¥¦ - 4
ة 42  ¥ لديه ف�  Ñتحديد فـــإن أيا من الطرفـــ
يومـــا لتقديـــم إخطار بعدم الـــر%¥ ح� 
اع عـــ� مجلـــس تجنب  ¥ يتـــم عرض الـــ�¥
وفـــض الخ�فـــات، و إذا لم يتـــم تقديم 
ة  ا�Þخطار بعـــدم الر%¥ خ�ل هـــذه الف�
اع �غياً، (البنـــد الفرعي 21.4.1  ¥ يصبح الـــ�¥

(أ))؛
  حال كان قـــرار مجلس تجنب وفض 

¥¦  - 5
الخ�فـــات متضمنا أن يدفـــع أحد ا��طراف 
مبلغـــا للطـــرف ا��خر فـــإن هـــذه المبلغ 
ة مـــا لم يقم  �Òيصبـــح واجـــب الدفع مبا
المجلـــس بناًء عـــ� طلب أحـــد ا��طراف 
بتأجيـــل الدفع إذا ثبـــت بالدليل للمجلس 
بأن هـــذا الطرف غ�  قادر عـــ� الدفع ...، 

(البنـــد الفرعي )21.4.3؛
6 - المـــدة المتاحة للحل والتســـوية الودية 
بموجب البنـــد الفرعـــي 21.5 أصبحت 28 

يوما.   56 مـــن  بد�  يوماً 

ة ال

  حـــال نشـــوء نزاع (مـــن أي نوع كان) 
¥¦ - 1

نشـــائية فيما  Þعقـــد المقاولة ا�  
¥ طـــر¦¥  Ñب

يتصـــل بالعقد أو ينشـــأ عنـــه أو عن تنفيذ 
  ذلك أي نـــزاع حول أي 

ا��شـــغال، بمـــا ¦¥
شـــهادة أو تحديدات أو تعليمـــات أو رأي 
أو تقييـــم مـــن قبـــل المهنـــدس فيفضل 
¥ نصب   Ñأن يجلـــس الطرفـــان معاً واضعـــ

والع�قـــة  وع  المـــ�� مصلحـــة  أعينهمـــا 
بينهما؛ يجابيـــة  Þا�

  حـــال لـــم يتفـــق الطرفـــان فيجب 
¥¦ - 2

اع إ¡ مجلس فـــض (وتجنب)  ¥ إحالـــة الـــ�¥
  عقـــود فيديـــك قبـــل إحالة 

الخ�فـــات ¦¥
التحكيم؛ إ¡  اع  ¥ الـــ�¥

3 - قـــرار مجلس فـــض الخ�فـــات ملزم 
  عد صـــدوره ويكـــون واجب 

�Óوغـــ�  نهـــا
ة. �Òمبا التطبيـــق 

¥ عن   Ñحال عـــدم ر%¥ أي من الطرف  
¥¦ - 4

قـــرار مجلس فـــض (وتجنـــب) الخ�فات، 
فيجـــب ع� هذا الطرف أن يقـــدم إخطاراً 
ا��خر يعلمـــه فيه بعـــدم رضاه  للطـــرف 
عن قـــرار المجلـــس وذلك خـــ�ل 28 يوماً 

للقرار؛ اســـت�مه  تاريخ  من 
5 - إذا تأخـــر ا��طراف عـــن تقديم ا�Þخطار 
بعـــدم الـــر%¥ عن قـــرار مجلـــس فض 
(وتجنـــب) الخ�فـــات أكـــ�� مـــن 28 يوما 
بعـــد تاريـــخ اســـت�مهم لقـــرار المجلس 
  وملـــزم و� يحق 

�Óيصبـــح هذا القـــرار نها
اع للتحكيم  ¥ ��ي طرف أن يطلب إحالـــة ال�¥

بعـــد ذلك؛
6 -   إذا لـــم يصبـــح قـــرار مجلـــس فض 
  فيجـــب إتاحة 

�Ó(وتجنـــب) الخ�فـــات نها
الفرصـــة للحـــل والتســـوية الوديـــة قبل 

للتحكيم؛ اع  ¥ الـــ�¥ إحالـــة 
  حـــال لـــم يمتثـــل أحـــد ا��طراف 

¥¦ - 7
لقـــرار مجلس فـــض (وتجنـــب) الخ�فات 
الـــذي أصبح نهائيـــاً وملزما يمكـــن للطرف 
ا��خـــر- بـــدون إجحاف بأي حقـــوق أخرى 
قد تكون لـــه – إحالة هـــذا ا�Þخفاق وليس 
إ¡  العـــودة  التحكيـــم وبدون  إ¡  اع  ¥ الـــ�¥
طلب قـــرار من مجلـــس فـــض (وتجنب) 

الودية. للتســـوية  اللجوء  أو  الخ�فـــات 
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 ¥  Ñمجـــال تقن  
ع القطري تجربـــة رائدة ¦¥ وقـــد كان للمـــ��

  شـــ� المجا�ت 
بداعات الفكرية ¦¥ Þيعيـــة ل� الحمايـــة الت��

ا��دبيـــة والفنيـــة والتجاريـــة والصناعيـــة منـــذ منتصـــف 
  تقريبـــاً وحـــ� ا��ن. بداية من 

تســـعينات القرن المـــا%¥
القانـــون رقم 25 لســـنة 1995 بشـــأن حمايـــة المصنفات 
الفكريـــة وحقـــوق المؤلف (أُلغـــي بالقانون رقم 7 لســـنة 
2002 الخاص بحماية حقوق المؤلـــف والحقوق المجاورة). 
ومـــروراً بالقانـــون رقـــم 9 لســـنة 2002 بشـــأن الع�مات 
ات الجغرافيـــة والرســـوم  �Òوا��ســـماء التجاريـــة والمـــؤ
والنمـــاذج الصناعية. وانتهاًء بالقانون رقم 30 لســـنة 2006 

اع.  ا�خ� براءات  بشـــأن 
ع القطـــري ع� عاتقه  وعـــ� صعيد آخر، فقـــد أخذ الم��
¥ ا��حـــكام والقواعد   Ñمحـــاو�ت جديـــة ودائبـــة – تقن  

¥¦ –

  فض المنازعات 
  تبنتها ا�تفاقيات الدوليـــة ¦¥

القانونية الـــ�
  ع� 

Óيـــأ  
المحليـــة والدولية بالوســـائل الســـلمية – وال�

 ¥  Ñرأســـها بالطبـــع وســـيلة التحكيم – بهـــدف التوفيـــق ب
ا��طـــراف المتنازعة وإن اختلفت جنســـياتهم دون الخوض 
  لـــكل طرف منهم. 

¥Óإجـــراءات وشـــكليات النظام القانو  
¥¦

¥ أصدر القانـــون الذي   Ñوقـــد تكللت جهـــوده بالنجاح حـــ
طـــال انتظاره بشـــأن التحكيم هـــو القانون رقم 2 لســـنة 
ة نحـــو التقدم  2017.، والـــذي يعـــد خطـــوة إيجابية كب� 
هـــا من الدول  ¥ قطر وغ�   Ñوتدعيـــم الع�قـــات الدولية بـــ

  شـــ� المجا�ت.     
¥¦

ومـــن خ�ل الســـطور القليلـــة التالية، ســـوف نلقي الضوء 
ع� أهم ســـمات وأحـــكام القانون ا��خ�  بهـــدف الوقوف 
  ظله.  

ع� كيفية فض منازعـــات حقوق الملكيـــة الفكرية ¦¥

د فارس د الس د م

أستاذ القانون املدين املساعد – بكلية القانون جامعة قطر
وأستاذ القانون املدين املشارك – بكلية الحقوق جامعة القاهرة

إذا كان اإلنتــاج املــادي للســلع والخدمــات ميثــل الركيــزة األساســية لبنــاء الدخــل القومي يف 
ــة  ــل أهمي ــي ال يق ــري واإلبداع ــاج الفك ــإن اإلنت ــن، ف ــت الراه ــدول يف الوق ــن ال ــة م أي دول
ــعوب  ــدم الش ــة تق ــاس درج ــألة قي ــت مس ــد أضح ــدد. فق ــذا الص ــادي يف ه ــاج امل ــن اإلنت ع
وتطورهــا تعتمــد بصــورة رئيســة عــى مقــدار إنتاجهــا الفكــري واإلبداعــي يف مختلــف 

ــخ. ــة ...ال ــة والتجاري ــة والصناعي ــة والعلمي ــة والفني ــاالت األدبي املج

عا  التحكيم يف منا

امللكية الفكرية
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املؤمتر الدويل الثالث للتحكيم



حمايـــة  عـــن  تاريخيـــة  نُبـــذة   .1
الدو¡   الصعيديـــن  ع�  الفكريـــة  الملكية 

: لمحـــ�  وا
قد ظهـــرت الحاجـــة ملحة عـــ� الصعيد 
الـــدو¡  – منذ منتصف القرن التاســـع ع�� 
تقريباً – إ¡ حماية الملكية الفكرية بســـبب 
  Xوالميكاني  ¡

ا�� النســـخ  انتشـــار وذيـــوع 
جانب،  مـــن  والفنية  الذهنية  للمصنفـــات 
واستخدامها  التكنولوجية  الوســـائل  وتقدم 
  الصناعـــة والتجـــارة مـــن جانـــب آخر. 

¥¦
ة ا�عتـــداءات وال�قات  ممـــا أدى إ¡ كـــ��
المصنفـــات  عـــ�  الواقعـــة  والقرصنـــة 
اعات والنمـــاذج الصناعية  الذهنيـــة وا�خ�
والع�مـــات التجارية. وهو مـــا أدى بدوره 
إ¡ البحث عـــن القواعد القانونيـــة الكفيلة 
ل�بتكارات  يعيـــة  الت�� الحمايـــة  �Þضفـــاء 
  مختلـــف هـــذه 

بداعـــات الذهنيـــة ¦¥ Þوا�
. �ت لمجا ا

الثانية وما  العالميـــة  انتهـــاء الحرب  وإبان 
أســـفر عنهـــا من كســـاد اقتصـــادي عانت 
الدول  ارتـــأت  أجمـــع،  العالم  منـــه دول 
ورة إنشـــاء  ¥ã الحرب  

ى الحلفـــاء ¦¥ الكـــ��
 ¥ نظـــام جديـــد للتجـــارة الدوليـــة يتمـــ� 
بحرية المنافســـة من خ�ل إزالـــة العوائق 
  تواجه هـــذه التجارة وفتح ا��ســـواق 

الـــ�
التبادل  لتنشـــيط  م�اعيها  عـــ�  المحلية 
المحـــ�   ا�قتصـــاد  وتدعيـــم  التجـــاري 
لـــدول التحالف، ومحاولـــة توحيد القواعد 

  تكفـــل الحماية لها.
القانونيـــة الـــ�

  منتصف 
وقد تحقـــق للحلفاء مـــا أرادوا ¦¥

  
ـ وبالتحديد ¦¥ يـــن تقريبـــاً  القـــرن الع��

30 أكتوبـــر 1947م ـ بإبـــرام اتفاقية عامة 
أطلقوا  والتجـــارة  الجمركيـــة  للتعريفـــات 
عليهـــا اســـم «الجـــات» (GATT). تلكـــم 
  كانـــت بمثابـــة اللبنة ا��و¡ 

ا�تفاقيـــة ال�
يعيـــة الدولية    بنـــاء ãح الحماية الت��

¥¦
يعات دول    غالبيـــة ت��

للملكيـــة الفكرية ¦¥
.ãالمعا العالـــم 

وبعد مـــرور 47 عامـــاً ع� إنشـــاء منظمة 
  15 إبريل 

التجارية العالميـــة ـ وبالتحديد ¦¥
الختامية  الوثيقـــة  توقيـــع  تـــم  ـ  1994م 
�تفاقيـــة الجـــات المتضمنة نتائـــج جولة 
متعددة  التجاريـــة  للمفاوضات  أورجـــواي 
  انتهـــت بإنشـــاء منظمة 

ا��طـــراف والـــ�
 .WTO العالمية  التجـــارة 

وقـــد انضمت قطـــر بالفعـــل إ¡ ا�تفاقية 
  

¥¦ بهـــا  الملحقـــة  وا�تفاقيـــات  ة  ا��خـــ� 
دخلـــت  وقـــد  1994م.  أغســـطس   15
  

¥ التطبيـــق الفع�  ¦¥ هـــذه ا�تفاقية حـــ� 
قطـــر بموجب المرســـوم رقم 24 لســـنة 
1995م. ومـــا يهمنـــا من هـــذه ا�تفاقية 
الملحق  هـــو  المتعاقبة  بم�حقهـــا  ة  ا��خ� 
رقـــم 1/ج المســـمى بـ ”اتفاقيـــة الجوانب 
المتصلـــة بالتجـــارة مـــن حقـــوق الملكية 
الفكريـــة» والمعـــروف اصط�حـــاً باســـم 
بـــس» TRIPS. هـــذا الملحق  اتفاقيـــة «ال�
من ا�تفاقيـــة الذي كان يهـــدف إ¡ تحرير 
الحمايـــة  وتفعيـــل  العالميـــة  التجـــارة 
 ¥  Ñب الفكريـــة  الملكية  لحقـــوق  القانونيـــة 

ا�تفاقية.  هـــذه  أطـــراف 
الحضـــاري  التطـــور  مـــع  وتماشـــياً 
بداعات  Þا� شـــهدته  الـــذي  والتكنولوجـــي 
ع  الم�� عمـــد  فقد  الذهنية،  وا�بتـــكارات 
ين  القـــرن الع�� القطـــري منـــذ مطلـــع 
يعات  تقريباً إ¡ إصدار سلســـلة مـــن الت��

  
بهـــدف وضـــع ا�تفاقيـــات الدوليـــة ال�

التطبيق  إليها قطر مؤخـــراً موضع  انضمت 
 .   الداخ� 

العمـــ�  ع� الصعيـــد الوطـــ�¥
يعات، بل  ¥ تلكـــم الت��  Ñوقـــد كان من بـــ
وع� رأســـها، قانون حمايـــة حقوق المؤلف 
المجـــاورة رقم 7 لســـنة 2002.  والحقوق 
تـــ�ه القانون رقم 9 لســـنة 2002 بشـــأن 
التجارية  وا��ســـماء  التجاريـــة  الع�مـــات 
ات الجغرافية والرســـوم والنماذج  �Òوالمـــؤ
الصناعية. ثم القانون رقم 5 لســـنة 2005 
اً  وأخ�  التجاريـــة،  ا��Òار  حمايـــة  بشـــأن 
المرســـوم بقانـــون رقم 30 لســـنة 2006 

اع. ا�خ� بـــراءات  قانـــون  بإصدار 
ومـــن ناحية أخـــرى، فإنه مما � شـــك فيه 
ع    أرß الم��

الـــ� التحكيم  اتفاقـــات  أن 
المرافعات  بقانون  ا��و¡  ولبناتهـــا  دعائمها 
المدنيـــة والتجارية رقم 13 لســـنة 1990، 
  

أصبحـــت ا��ن وســـيلة فاعلـــة وناجـــزة ¦¥
  

الوط�¥ الصعيديـــن  المنازعـــات ع�  فض 
  مختلف المجـــا�ت. وقد عمد 

والـــدو¡  ¦¥
 ¥  Ñع القطـــري هنـــا أيضـــاً إ¡ تقن المـــ��
ا��مم  تبنتهـــا    

الـــ� القواعـــد وا��حـــكام 
وجه  وع�  الدولية،  وا�تفاقيـــات  المتمدنة 
با��حكام  اف  ا�عـــ� اتفاقيـــة  الخصـــوص 
داخلياً،  وتنفيذهـــا  ا��جنبيـــة  التحكيميـــة 
بقانـــون رقم 29  المرســـوم    صـــدر 

وال�
لســـنة 2003 بالموافقة عـــ� انضمام دولة 

قطـــر إليها.
بتقنينه  القطـــري  ع  المـــ�� فعل  وحســـناً 
الكثـــ�  مـــن القواعـــد وا��عـــراف الدولية 
بقانـــون التحكيم رقم 2 لســـنة 2017، مع 
  

¥ ا�عتبار ا��عـــراف الوطنية ال�  Ñأخـــذه بع
 ، كانت ســـائدة قبل صدور القانـــون ا��خ� 
¥ واللوائـــح ا��ساســـية   Ñونصـــوص القوانـــ
  كانـــت تنظـــم اتفاقـــات التحكيـــم 

الـــ�
¥ أخـــرى مثل قانون   Ñتضمنتهـــا قوان  

وال�
وقانون  والتجاريـــة  المدنيـــة  المرافعـــات 
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ولوائـــح مركز قطـــر للمال. ومـــن الجدير 
ع قـــد ألغـــى بموجب  بالذكـــر أن المـــ��
الواردة  ا��حكام  للتحكيـــم  الجديد  القانون 
بقانـــون المرافعات (المواد مـــن 190 ح� 
ة مع ا��حكام  210) ح� � تتعارض ا��خـــ� 
ر بشـــأنها.  الجديـــدة أو يقع ازدواج غ�  م��
وقـــد بات مفهـــوم التحكيم أوســـع نطاقاً 
  ظـــل القانـــون الجديـــد للتحكيـــم مما 

¥¦
  ظـــل قانون 

كان عليـــه الحال مـــن قبل ¦¥
المرافعات المدنيـــة والتجارية. وقد جاءت 
معظم مـــواد القانـــون الجديـــد متوافقة 
مع القانـــون النموذجـــي للتحكيم التجاري 
الـــدو¡  الـــذي أصدرتـــه لجنـــة قانـــون 
التجـــارة الدوليـــة التابعة ل��مـــم المتحدة 
والتعديـــ�ت   1985 عـــام   UNCITRAL
  تـــم اعتمادهـــا عام  

ال�حقـــة عليـــه ال�
2006م. 

وهذا كله يـــدل د�لة قاطعة عـــ� مواكبة 
قليميـــة  Þع القطـــري للتطـــورات ا� المـــ��
  هـــذه المجا�ت، 

والدوليـــة المت�حقـــة ¦¥
  

  مصاف الـــدول الرائدة ¦¥
ويضع قطـــر ¦¥

ا��وســـط.  ق  وال�� الخليج  منطقـــة 
2. المقصـــود بحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة 

: عها نوا وأ
حقـــوق الملكية الفكرية هـــي تلك الحقوق 
وا�بتـــكارات  بداعـــات  Þا� عـــ�  تـــرد    

ال�
  شـــ� المجـــا�ت ا��دبية والفنية 

الذهنية ¦¥
والتجارية. وقد جرى  والصناعيـــة  والعلمية 
 ¥  Ñتقســـيمها إ¡ قســـم   ع� 

¥Óالقانو الفقه 
¥ هما: الملكية ا��دبيـــة والفنية من   Ñرئيســـ
جانـــب، والملكية الصناعيـــة والتجارية من 

آخر.  جانب 
ويُقصـــد بحقـــوق الملكية ا��دبيـــة والفنية 
  يمنحهـــا القانون 

«الحقـــوق الذهنيـــة ال�
  المجال 

لمؤلفـــي المصنفـــات الذهنيـــة ¦¥
  قانون 

  والعلمي». والمتأمل ¦¥
  والفـــ�¥ �Óا��د

حمايـــة حقوق المؤلف والحقـــوق المجاورة 
ع قد  القطـــري الحـــا¡  يجـــد أن المـــ��
 : ¥  Ñقّســـم هذه الحقوق بدورهـــا إ¡ طائفت
الطائفـــة ا��و¡ منها هـــي: «حقوق المؤلف 
تلك  وهـــي  الذهنيـــة».  عـــ� مصنفاتـــه 
ع لمؤلف  ف بها المـــ��   يع�

الحقوق الـــ�
  أو مالـــك حقوقه ع� 

المصنـــف الذهـــ�¥
ما  إذا  الذهنيـــة  المصنفات  أو  ا�بتـــكارات 
ط  �Ò وط خاصـــة، وأهمها �Ò توفرت فيهـــا
الثانية  الطائفـــة  أمـــا  (ا��صالة).  ا�بتـــكار 
  

مـــن الحقـــوق، فهي تلـــك الحقـــوق ال�
يُطلـــق عليها اســـم: «الحقـــوق المجاورة 
  

لحـــق المؤلـــف». وهي تلك الحقـــوق ال�

المؤلف  ســـاعدوا  الذين  ل��شـــخاص  تثبت 
  إ¡ الجمهور. 

  إتاحـــة مصنفـــه الذهـــ�¥
¥¦

مثـــل  ا��داء:  (فنانـــو  المـــؤدون  وهـــم 
)، ومنتجو  ¥  Ñوالعازفـــ ¥  Ñوالمغني ¥  Ñالممثلـــ
ذاعة  Þالتســـجي�ت الصوتيـــة، وهيئـــات ا�

يون. لتليفز وا
  من أقسام 

¥Óأما بالنســـبة إ¡ القســـم الثا
الملكيـــة الفكريـــة الذي يطلق عليه اســـم 
«الملكيـــة الصناعيـــة والتجاريـــة»، فهـــو 
  تـــرد ع� 

يشـــمل تلـــك الحقـــوق الـــ�
الصناعي  المجـــال    

¥¦ الذهنية  بداعـــات  Þا�
ين  ¥ كب�   Ñوالتجاري. ويتفرع بـــدوره إ¡ فرع
  

مـــن الحقـــوق: الحقـــوق ا��و¡ تعتمد ¦¥
الجدة –  يعية ع� عنـــ�  الت�� حمايتهـــا 
أي أن تكـــون جديدة لم يصـــل إليها أحد 
من قبـــل – وعـــ� طابعها الخـــاص الذي 
يرتبـــط بالصناعـــة. وهي تُمنـــح ��صحابها 
يداع  Þبالتســـجيل وا� يطـــة أن يقومـــوا  �Ò
داري ل�بتـــكار بمكتب حماية  Þا� أو    

¥Óالقانو
الملكيـــة الفكريـــة التابـــع لـــوزارة التجارة 
ة تشـــمل  والصناعـــة. وهذه الحقوق ا��خ� 
اع، والرســـوم والنمـــاذج  بـــراءات ا�خـــ�
الصناعيـــة. أمـــا الحقوق الثانيـــة فهي ترد 
  تعد ا��ســـاس 

ة ال� ¥ ع� الع�مـــات المم� 
  جـــذب العمـــ�ء من الناحيـــة التجارية، 

¥¦
وتعمـــل عـــ� تمكينهـــم مـــن ا�ختيـــار 
¥ عـــدة منتجـــات أو محال   Ñوالمفاضلـــة ب
الع�مات  تشـــمل  تجاريـــة معينة. وهـــي 

التجارية.  وا��ســـماء 
الفكريـــة  الملكيـــة  3. مضمـــون حقـــوق 

حمايتهـــا: وط  �Òو
بعيـــداً عن التفصيـــ�ت الفنيـــة وا��حكام 
  تنظـــم حقوق 

يعيـــة الدقيقـــة ال� الت��
¥ القطريـــة   Ñالقوانـــ  

الملكيـــة الفكريـــة ¦¥
  � يســـع المقـــام لذكرها هنا 

الحالية وال�
بإيجاز أن حقوق  القول  تفصي�ً، نســـتطيع 
   �Óالمؤلـــف منهـــا ما يحمـــي الجانـــب ا��د
أو المعنـــوي لشـــخصية المؤلـــف بصفته 
يُطلق  ما  ، وهـــي   

الذه�¥ بـــداع  Þا� صاحب 

للمؤلف».  ا��دبيـــة  «الحقوق  اســـم  عليها 
ومنها مـــا يحافظ به المؤلـــف ع� الجانب 
الما¡  أو ا�قتصادي ويســـتطيع من خ�لها 
  بمـــا يعود عليه 

اســـتغ�ل مصنفه الذه�¥
، وهي مـــا تُســـمى «بالحقوق  بعائد مـــا¡ 
الماليـــة للمؤلـــف». وحقوق النـــوع ا��ول 
  إتاحـــة مصنفه 

  حـــق المؤلف ¦¥
تتمثـــل ¦¥

  
الـــ� وبالطريقـــة  الوقـــت    

¥¦ للجمهـــور 
  

). وحقه ¦¥ ¥ (حـــق النـــ��  Ñيراهما مناســـب
  

نســـبة مصنفه إليه (حق ا��بـــوة). وحقه ¦¥
ســـحب مصنفه من الســـوق وتعديله (حق 
  منـــع الغ�  من 

اً حقـــه ¦¥ النـــدم). وأخ� 
أي تعديـــل أو تحريف أو تشـــويه لمصنفه 
ام المصنـــف). أما    (حـــق احـــ�

الذهـــ�¥
  فتشـــمل حـــق المؤلف 

¥Óالثا النوع  حقوق 
  نســـخ مصنفـــه أو تثبيتـــه عـــ� دعامة 

¥¦
  شـــكل كتاب، 

ماديـــة، مثل طباعة الرواية ¦¥
أو تثبيـــت ا��غنية ع� اســـطوانة حاســـب 
  أداء مصنفـــه أداًء علنيـــاً 

آ¡  (). وحقـــه ¦¥
عـــن طريـــق التـــ�وة العلنيـــة أو التوقيع 
الموســـيقي أو التمثيل الم�حي أو العرض 
ذاعـــة ال�ســـلكية. وإ¡ جوار  Þأو ا�  

العلـــ�¥
، توجد حقوق  ¥  Ñالرئيســـ ¥  Ñهذيـــن الحقـــ
  حق المؤلف 

مالية أخـــرى ثانوية تتمثـــل ¦¥
  ا�قتبـــاس من مصنفه أو ا�شـــتقاق منه 

¥¦
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املؤمتر الدويل الثالث للتحكيم



جمـــة أو ترجمـــة المصنف  عن طريـــق ال�
من لغـــة ��خـــرى، وتحويره مـــن لون من 
ألوان ا��دب أو الفـــن إ¡ لون آخر (كتحوير 
 ،(  

�Óســـينما فيلـــم  إ¡  الروائيـــة  القصـــة 
  مصنف 

وتجميع عـــدة مصنفات ذهنيـــة ¦¥
واحد، مثـــل قواميس اللغة والموســـوعات 
العلميـــة ومختـــارات ا��دب أو الفن. وحق 
  تأج�  النســـخة ا��صلية 

اً ¦¥ المؤلـــف أخـــ� 
  إ¡ الجمهور بالنســـبة 

من مصنفـــه الذه�¥
(مثـــل  الب�يـــة  الســـمعية  للمصنفـــات 
 .  ¡

ا��ف�م الســـينمائية) وبرامج الحاسب ا��
  من 

¥Óالثـــا النـــوع  بالنســـبة لحقـــوق  أما 
حقـــوق الملكيـــة ا��دبيـــة والفنيـــة، وهي 
ع  الحقـــوق المجـــاورة: فقـــد منـــح الم��
 ¥  Ñللفنان)  ¥  Ñللمؤديـــ ا��دبية  الحقوق  بعض 
¥ ...الخ) ع�   Ñوعازفـــ ¥  Ñومغني ¥  Ñمـــن ممثل
  نســـبة هـــذا ا��داء 

أدائهـــم. مثل الحق ¦¥
بما  الغـــ�  ��دائهم  ام  اخـــ� إليهم، وحق 
¥ لهـــم منـــع أي تعديـــل أو تحريف  يجـــ� 
أو تشـــويه فيـــه. كمـــا أعطى لهـــم بعض 
  

¥¦ الحـــق  مثل  أيضـــاً  الماليـــة  الحقـــوق 
نســـخ أدائهم وتثبيته أو تســـجيله ع� أية 
  

�Óيط فيلم ســـينما �Ò دعامة ماديـــة، مثل
أو أســـطوانة حاســـب. كما منحهـــم أيضاً 
  بـــث وإذاعـــة وإتاحـــة أدائهم 

الحـــق ¦¥

للجمهـــور بأيـــة وســـيلة كانت ســـواًء كان 
بمقابـــل أو بغـــ�  مقابـــل (م 40 ق حماية 
بينما  المجاورة).  والحقـــوق  المؤلف  حقوق 
ع بمنح منتجي التســـجي�ت  اكتفى المـــ��
ذاعة حقوقـــاً مالية  Þالســـمعية وهيئـــات ا�
عـــ� المصنـــف أو ا��داء الذيـــن يقومون 
بتســـجيله أو نقلـــه إ¡ الجمهـــور، كالحق 
ه    نســـخه أو توزيعـــه أو بثـــه أو تأجـــ� 

¥¦
للجمهـــور (م 41 – 42 ق).

يعية الوحيد  ط الحمايـــة الت�� �Ò ويتمثـــل
للمصنفـــات الذهنيـــة بأنواعهـــا المختلفة 
  

ط ا�بتـــكار (ا��صالة). وهـــو � يع�¥ �Ò  
¥¦

  
ورة أن يكـــون المصنـــف الذهـــ�¥ بالـــ�¥

جديداً لـــم يســـبق إليه مؤلف مـــن قبل. 
وإنمـــا يُقصـــد بـــه أن يتســـم المصنـــف 
بالطابع الشـــخý  ا��صيـــل لمؤلفه بحيث 
ه  ¥ عن غ�  يظهر من خ�له أســـلوبه الممـــ� 
أديباً  ينســـخ  قـــد  . فمث�ً  ¥  Ñالمؤلفـــ مـــن 
  صـــورة قصـــة روائية 

أو شـــاعراً أفـــكاره ¦¥
، وقد تتشـــابه أفـــكاره من  أو شـــعر أو ن��
حيـــث مضمونها مـــع أفكار مؤلف ســـابق 
عليـــه، ومـــع ذلـــك يتمتـــع كل أديـــب أو 
شـــاعر منهما بحقوق المؤلـــف ع� مصنفه 
 ¥   لظهـــور طابعه وأســـلوبه المم� 

الذهـــ�¥
مـــن خـــ�ل ألفاظـــه وعباراته الشـــخصية 
وطريقة عـــرض أفكاره وتسلســـلها وطريقة 

معالجتـــه لمضمـــون مصنفه.
عـــ�  يعيـــة  الت�� الحمايـــة  وتنطبـــق 
مضمونها  كان  أيـــاً  الذهنيـــة  المصنفـــات 
أو شـــكلها أو طريقـــة التعب�  عنهـــا وفقاً 
للمـــادة الثانية مـــن قانـــون حماية حقوق 
المؤلـــف والحقوق المجاورة رقم 7 لســـنة 
بالطبع  المصنفـــات  2002. وتشـــمل هذه 
 ، المصنفات ا��دبية كا��دب والشـــعر والن��
والتصوير  كالرســـم  الفنيـــة  والمصنفـــات 

والنحـــت والزخرفـــة ... الخ. 
ع  لكن مـــا يمكـــن أن يؤخـــذ عـــ� الم��
القطـــري هنا – بحســـب ما نعتقـــد – هو 
عـــدم ذكـــر المصنفـــات العلميـــة مـــن 

  ذكرها عـــ� وجه 
¥ المصنفـــات الـــ�  Ñبـــ

وذلـــك  الســـابقة.  بالمـــادة  الخصـــوص 
  مجـــال الطـــب والفلـــك 

كالمصنفـــات ¦¥
والرياضـــة والعلـــوم والقانـــون ...الـــخ. 
  مغبة 

وهـــو ما قـــد يقع معـــه القضـــاء ¦¥
يعي يحمـــي به تلك  البحث عن نـــص ت��
المصنفات ســـيما إبـــان توقيعـــه العقوبة 
تقليدها؛  الجنائيـــة ع� مرتكـــب جريمـــة 
��نه من المســـلم بـــه أنـــه «� جريمة و� 

بنص».     إ�  عقوبـــة 
الصناعيـــة  الملكيـــة  حقـــوق  عـــن  أمـــا 
ا�بتـــكارات  عـــ�  ترد  فهـــي  والتجاريـــة، 
  يكشـــف عنهـــا البحـــث 

الجديـــدة الـــ�
العلمـــي، وترتب لصاحبها ســـلطة ا�نفراد 
باســـتغ�لها صناعيـــاً وتجارياً قبـــل الكافة. 
ط حمايتهـــا الوحيد هنـــا – وع� خ�ف  �Òو
حقوق الملكيـــة ا��دبية والفنيـــة – الجدة. 
أي أن تكـــون تلـــك ا�بتـــكارات جديدة لم 
يســـبق أحد إليهـــا من قبل. ويشـــمل هذا 
القســـم مـــن الحقـــوق: حقوق تـــرد ع� 
ع�  ترد  وأخـــرى  الموضوعية،  ا�بتـــكارات 

الشـــكلية. ا�بتكارات 
فأما حقوق ا�بتكارات الموضوعية فُتســـمى 
اع  ا�خ� ينصـــب  حيث  اع؛  ا�خـــ� اءات  ب��
فيهـــا إمـــا عـــ� ابتـــكار منتجـــات معينة 
غـــ�  معروفة مـــن قبل، أو ع� اســـتعمال 
منتجات  لصناعة  مســـتحدثة  طرق صناعية 
أخـــرى. مثل ابتـــكار آلة صناعيـــة جديدة. 
وا��مـــر كذلك بالنســـبة للتصاميم والدوائر 

 . ملة لمتكا ا
  

وأمـــا ا�بتكارات الشـــكلية، فهـــي تلك ال�
تنصب ع� الشـــكل الخارجـــي للمنتجات؛ 
إذ ا�بتـــكار هنـــا � ينصب عـــ� المنتجات 
  حـــد ذاتهـــا أو طريقة تصنيعهـــا، وإنما 

¥¦
ع� شـــكلها أو مظهرهـــا الخارجـــي. مثل 
ابتكار شـــكل خارجـــي أو رســـم أو نموذج 
جديد لطائرة أو لســـيارة. وهـــذا النوع من 
ا�بتـــكارات يطلـــق عليه اســـم ”الرســـوم 

الصناعية“. والنمـــاذج 
أمـــا الع�مـــات وا��ســـماء التجاريـــة فهي 
حقـــوق ترد عـــ� ع�مات وأســـماء تجارية 
ة، حيـــث تمنح صاحبها حق  ¥

ّ فريـــدة أو مم� 
الع�مة  اســـتخدام  أو  باستعمال  استئثاري 
¥ قبـــل الكافة  الفريـــدة أو ا�ســـم الممـــ� 
ه  ¥ منتجاته أو محلـــه التجاري عن غ�  لتميـــ� 
من المنتجـــات أو المحـــال التجارية. مثل 

 .  Êع�مة مرســـيدس أو اســـم كنتا
ولمـــا كانت صـــور ا�عتـــداءات وال�قات 
والقرصنـــة عـــ� أي مـــن حقـــوق الملكية 
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أمـــر متوقـــع  آنفـــاً  المذكـــورة  الفكريـــة 
الحدوث، ســـيما بعد التطـــور الكب�  الذي 
شـــهدته وســـائل التكنولوجيـــا والتقـــدم 
الهائل الذي شـــهدته وســـائل نقل البيانات 
نـــت وأجهزة ا�تصال  من خ�ل شـــبكة ا�ن�
ع القواعد  الحديثـــة؛ فقـــد نظـــم المـــ��
القانونيـــة الكفيلـــة بحماية تلـــك الحقوق 
وهو  لفاعلها.  الرادعـــة  العقوبـــات  ووضع 
  ع� 

¥Óتـــب عليه نـــزاع قانو مـــا يمكن أن ي�
بالطبع.  الحقـــوق  أٍي من هـــذه 

  يمكن أن 
وكأي حـــق مـــن الحقـــوق الـــ�

، فقـــد يلجأ   
¥Óاع قانـــو ¥ تكـــون محـــ�ً لـــ�¥

اع عـــ� حق من حقـــوق الملكية  ¥ طرفـــا ال�¥
الفكرية الســـابق بيانهـــا إ¡ جهة من جهات 
وفض  الصـــدع  رأب  لمحاولـــة  التحكيـــم 
اع بد�ً مـــن المثـــول أمـــام العدالة  ¥ الـــ�¥
ة  وســـاحات القضاء لمـــا تســـتغرقه ا��خ� 
من جهد ووقـــت ونفقات. وذلـــك مثل أن 
يتنـــازع مؤلف القصـــة ا��دبيـــة أو ا��غنية 
  مـــع النا�Ò أو 

�Óأو مؤلفو الفيلم الســـينما
المـــوزع أو المنتج لهـــذا المصنف ع� حق 
بينهما  العقد  المالية وتضمـــن  الحقوق  من 
ط التحكيـــم. أو يتنـــازع صاحب الع�مة  �Ò
  الع�مة مع شـــخص 

التجاريـــة ع� حقه ¦¥
آخر يدعـــي ملكيته لهـــا. فيثور التســـاؤل 
حول ماهيـــة المبادئ وا��حكام ا��ساســـية 

  
  هـــذه المنازعات ¦¥

  تنظم التحكيم ¦¥
ال�

القطري؟    القانـــون  ظل 
  منازعات 

4. المبادئ ا��ساســـية للتحكيم ¦¥
الفكرية: الملكية 

(أ) طبيعة وأطراف التحكيم:
من المســـلم به فقهاً وقضـــاًء أن التحكيم 
مـــا هو إ� نظـــام تعاقدي (اتفـــاق)، يلجأ 
اع بهدف حـــل أو فض  ¥ إليـــه طرفـــا الـــ�¥
الخـــ�ف بينهما بواســـطة شـــخص أو أك�� 
من غـــ�  القضاة. وســـواًء كانـــت المنازعة 
 ¥  Ñنـــ�� ب حـــول مســـألة مدنيـــة (كعقد 
) أم تجاريـــة (كع�مـــة  مؤلـــف ودار نـــ��
). وســـواًء كان أطراف  ¥  Ñكت �Ò ¥  Ñبـــ تجارية 
اع أو التحكيـــم من أشـــخاص القانون  ¥ الـــ�¥
(باســـتثناء  الخـــاص  القانـــون  أو  العـــام 
¥ أشـــخاص   Ñتنشـــأ بـــ  

المنازعـــات الـــ�
  

القانـــون العـــام بعضهم البعـــض وال�
ع التحكيم فيها). وســـواًء كان  حظر المـــ��
اع محلياً أو دوليـــاً (م 1 و2 ق التحكيم  ¥ ال�¥
رقم 2 لســـنة 2017). ويجـــوز ا�تفاق ع� 
  

التحكيـــم بوثيقـــة تحكيم خاصـــة، أو ¦¥
أي صورة أخـــرى مثل الرســـائل الورقية أو 

ونيـــة (م 7 ق التحكيـــم).  لك� Þا�
  جميع 

كما يجـــوز ا�تفاق ع� التحكيـــم ¦¥
  تنشـــأ من تنفيـــذ عقد 

الـــ� المنازعـــات 
 �Òالمؤلـــف والنا ¥  Ñكعقـــد الن�� ب . ¥  Ñمع

مث�ً. لكـــن يجب أن يكون اتفـــاق التحكيم 
  كل ا��حوال، وإ� كان باط�ً (م 7 

مكتوبـــاً ¦¥
التحكيم). ق 

ط التحكيم اتفاًقا مســـتق�ً عن  �Ò ويعتـــ��
تـــب عـــ�  وط العقـــد ا��خـــرى. و� ي� �Ò
بط�ن العقـــد أو فســـخه أو إنهائه أي أثر 
ط التحكيم الـــذي تضمنه، مادام  �Ò عـــ�
  ذاته (م 16 ق 

ط صحيحـــاً ¦¥ كان هذا ال��
 . ( لتحكيم ا

(ب) تشكيل هيئة التحكيم:
التحكيم بحســـب ا��صل  ¥ هيئـــة   Ñتتعـــ 
أنفســـهم؛  التحكيم    

�تفـــاق طـــر¦¥ وفقاً 
ع مهمة  فهـــم الذيـــن أوكل إليهم المـــ��
اختيـــار المحكـــم. وع� ذلـــك فيمكن أن 
يكون المحكم شـــخصاً طبيعيـــاً أو اعتبارياً 
(كمركز مـــن مراكز التحكيـــم المتخصصة). 
وتتشـــكل هيئة التحكيم مـــن محكم واحد 
، حســـب اتفاق ا��طراف أيضاً. فإذا  أو أك��
، كان العدد  ¥  Ñلم يتفقـــوا عـــ� المحكمـــ
  حال 

جيح بينهـــم ¦¥ ث�ثـــة ح� يجـــوز ال�
ا�ختـــ�ف عـــ� الحكـــم. ولهذا الســـبب 
أيضـــاً فإنـــه إذا تعـــدد المحكمـــون دون 
¥ ��ســـمائهم، وجب   Ñأو تعي تحديد للعدد 
أن يكـــون عددهم وتـــراً، وإ� كان التحكيم 
هـــذه    

و¦¥ التحكيـــم).  ق   10 (م  باطـــ�ً 
ة يمكن اللجـــوء إ¡ المحكمة  الحالـــة ا��خ� 
نهائياً  لتعيينهم، ويكـــون حكمها  المختصة 

  هـــذا الصـــدد (م 11 ق التحكيم).
¥¦

و� يجـــوز بحســـب ا��صـــل رد المحكـــم 
الذي تـــم تعيينه با�تفـــاق، إ� إذا وجدت 
رها حول  ظـــروف تث�  شـــكوكاً لهـــا مـــا ي��
حيادتـــه أو اســـتق�له. أو لـــم تتوفر فيه 
  اتفق عليهـــا ا��طراف (م 

المؤهـــ�ت الـــ�
12 ق التحكيـــم). 

  يجوز 
(ج) مســـائل الملكيـــة الفكرية الـــ�
التحكيم): (محـــل  التحكيم  فيهـــا 

ليســـت كل المنازعات يمكن أن تكون مح�ً 
  � تقبل 

�تفاق التحكيم؛ فالمنازعـــات ال�
الصلـــح � تقبل التحكيـــم بطبيعتها (م 7 
  � يجوز 

ق التحكيـــم). ومن المســـائل ال�
 : فيهـــا التحكيم والصلـــح ما ي� 

1 - المســـائل الجنائية الخاصـــة بالتجريم 
والعقاب، ســـواء تعلـــق ا��مـــر بجناية أو 

أو مخالفة. جنحـــة 
2 - المســـائل المتعلقة با��حوال الشخصية 
والمدنيـــة، من زواج وطـــ�ق وإرث وإثبات 

نســـب وأهلية وموطـــن ونحو ذلك. 
3 - المسائــــل المتعلقة بالجنسيـة من حيث 

إسقاطها.  أو  اكتسابها 
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  كل 
والحكمة من عـــدم جواز التحكيـــم ¦¥

  تعلقهـــا بالنظام 
هذه المســـائل يتمثل ¦¥

 bالعـــام؛ فـــكل اتفـــاق يخالف ذلـــك يُعد
تب عليه  باط�ً بط�نـــاً مطلقاً. وهو مـــا ي�
ورة بطـــ�ن حكم التحكيـــم الصادر  بال�¥

تلك.  من  مســـألة    
¥¦

والحقيقـــة أن غالبيـــة منازعـــات حقـــوق 
الملكيـــة الفكريـــة تعد – بحســـب ا��صل 
وكقاعـــدة عامـــة – قابلة للتحكيـــم؛ ��نها 
  الغالـــب بالمصالح الشـــخصية 

تتعلـــق ¦¥
��صحاب تلك الحقـــوق و� تتصل بالنظام 

 . م لعا ا
وبالمفهـــوم المخالـــف – واســـتثناًء مـــن 
القاعدة الســـابقة – فإنـــه � يمكن ا�تفاق 
  بعض مســـائل وحقوق 

عـــ� التحكيـــم ¦¥
الملكيـــة الفكريـــة إذا تعلقـــت بالنظـــام 
العام. وهي � تكـــون كذلك إ� إذا تعلقت 
لتســـجيل  اتخاذها  الواجـــب  با�Þجـــراءات 
  الجهـــة المختصـــة ح� 

الحـــق نفســـه ¦¥
  مواجهـــة الكافة، 

يص�  صحيحـــاً ونافذاً ¦¥
أو إذا تعلـــق ا��مـــر با�عتـــداء عليها حيث 
يشـــكل جريمـــة جنائية تســـتوجب تطبيق 

مرتكبيها.  عـــ�  عقابية  نصـــوص 
ومـــن أمثلة مســـائل وحقوق النـــوع ا��ول 
  � يجوز فيها التحكيـــم تلك المتعلقة 

الـــ�
بمـــدة تقـــادم حقـــوق الملكيـــة الفكرية 
المتصلة  أو  المالية منهـــا،  الحقوق  ســـيما 
الملكيـــة  حقـــوق  تســـجيل  بإجـــراءات 
الفكرية  الملكية  بمكتب  والتجارية  الصناعية 
والتجارة.  ا�قتصاد  لـــوزارة  التابع  المختص 
وع� ذلك فإذا ســـقط حـــق المؤلف الما¡  
  مث�ً بمـــرور مدة 

عـــ� مصنفـــه الذهـــ�¥
التقادم (50 ســـنة من الســـنة التالية لوفاة 
إعادة  يجـــوز  عامة)، ف�  كقاعـــدة  المؤلف 
  ال�يـــان بموجب حكم 

هـــذه المـــدة ¦¥
التحكيـــم، وإ� وقع الحكـــم باط�ً. كذلك 
اع  الحـــال إذا لم يقم صاحب بـــراءة ا�خ�
  

¥ýأو الع�مـــة التجارية بتســـجيلها، أو ق
بعدم صحـــة الحق عليها ��ي ســـبب، ف� 
  هذه المســـألة والقضاء 

يجـــوز التحكيم ¦¥
فيها بحكـــم مخالـــف وإ� كان باط�ً. 

ومن ناحيـــة أخرى فإنه � يجـــوز التحكيم 
  شـــأن قيام 

¥ المتهـــم والنيابة العامة ¦¥  Ñب
جريمـــة �نتهاك حـــق من حقـــوق الملكية 
عفـــاء من العقوبة بشـــأنها.  Þالفكريـــة أو ا�
  شـــأن تقدير 

بيـــد أنه يجـــوز التحكيـــم ¦¥
التعويض المســـتحق لمالك حـــق الملكية 
  عليـــه)، دون أن يؤثر ذلك 

الفكرية (المج�¥
  شـــأن 

عـــ� إمكانية رفع الدعوى الجنائية ¦¥

ذاتها. الجريمة 
  نظر منازعة 

(د) ســـلطة القضاء القطـــري ¦¥
: لتحكيم ا

يعة  �Ò ع بمبدأ العقـــد إيمانـــاً من المـــ��
عـــ�  ا�تفـــاق  وبحجيـــة  المتعاقديـــن 
مبدأ  عـــ� مقتضيـــات  التحكيـــم، ونزو�ً 
العدالـــة وســـلطة القضاء الو�ئيـــة بنظر 
أقام  فقـــد  ا��صل،  بحســـب  المنازعـــات 
¥ هذا المبـــدأ وذاك   Ñنوعاً مـــن التوازن بـــ
اع  ¥   ال�¥

بتقريـــر قرينة مفادهـــا نزول طـــر¦¥
  ا�لتجـــاء ا¡ القضاء حال 

عـــن حقهمـــا ¦¥
ط التحكيـــم. ومن ثم،  �Ò اتفاقهمـــا عـــ�
  يُرفـــع أمامها 

فقـــد ألـــزم المحاكم الـــ�
نزاع يوجد بشـــأنه اتفـــاق تحكيم أن تحكم 
يطـــة أن يدفع  �Ò بعـــدم قبول الدعـــوى
  التحكيـــم بهذا الدفـــع أمامها 

أحد طـــر¦¥
  الدعوى 

قبـــل إبداء أي طلـــب أو دفـــاع ¦¥
(م 8 ق التحكيـــم).

بيد أنه يظـــل للمحكمـــة المختصة – وهي 
إما محكمة ا�ســـتئناف إن لـــم يوجد اتفاق 
، أو الدائـــرة المدنية  ¥  Ñالطرف ¥  Ñمخالف بـــ
بالمحكمـــة ا�بتدائيـــة بمركز قطـــر للمال 
إذا ُوجـــد اتفـــاق عـــ� ذلك بينهمـــا – أن 
¥ المحكـــم إذا لم يوجـــد اتفاق ع� 

ّ  Ñتعـــ
تحديده كمـــا ذكرنا للتو. كمـــا يجوز لها أن 
تقيلـــه أو تعزله عن مهمتـــه إذا تعذر عليه 

هـــا أو انقطع عن أدائها  �Òأدائهـــا أو لم يبا
  إجراءات 

ر ¦¥ بما يـــؤدي إ¡ تأخ�  غ�  مـــ��
التحكيـــم (م 14 ق التحكيـــم). كما يظل 
  

للمحكمـــة المختصـــة ســـلطتها الو�ئية ¦¥
مراقبـــة صحـــة حكـــم التحكيـــم إذا تم 
الطعـــن عليـــه أمامها بالبطـــ�ن (م 33 ق 

. ( لتحكيم ا
(ذ) إجـــراءات التحكيـــم والطعـــن عـــ� 
حجيته: ومـــدى  فيـــه  الصـــادر  الحكـــم 

التحكيم    
الحريـــة لطـــر¦¥ تـــرك  ا��صـــل 

  تحديـــد ا�Þجـــراءات الواجـــب اتباعهـــا 
¥¦

  ذلك قواعد 
أمام هيئـــة التحكيم، بمـــا ¦¥

ثبـــات. فإن لم يوجد اتفـــاق، فإنه يجب  Þا�
  

¥¦ عليها  المنصـــوص  ا�Þجـــراءات  مراعـــاة 
(المـــواد 18 إ¡ 27). التحكيـــم  قانون 

  حكـــم التحكيم أمام 
و� يجـــوز الطعن ¦¥

المحكمـــة المختصة بأي طريـــق من طرق 
الطعـــن، إ� بطريـــق الطعـــن بالبطـــ�ن 
وفقـــاً ��حـــكام قانون التحكيـــم (م 33 ق 

 . ( لتحكيم ا
  الختـــام إ¡ أن حكم 

شـــارة ¦¥ Þوتجـــدر ا�
  به، 

¥ýالتحكيم يحـــوز حجية ا��مـــر المق
ويكـــون واجب النفاذ داخـــل قطر من قبل 
  التنفيذ بـــ�ف النظر عـــن الدولة 

قـــا%¥
  صـــدر فيها هـــذا الحكـــم (م 34 ق 

ال�
 . ( لتحكيم ا
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  المنطقة، 
يُعـــد هذا القانـــون ا��حـــدث ¦¥

مما مكـــن له مزايـــا عديدة، لـــدى مقارنته 
الظهور،    

¥ تحكيـــم ســـبقته ¦¥  Ñمن قوانـــ
ذلك أنـــه تناول المســـائل المذكـــورة آنفا 
بصـــورة واضحـــة تماما، ومفصلـــة بدرجة 
كافيـــة، من أجل الســـ�  بعمليـــة التحكيم 
بي� وســـهولة، من بداتيها حـــ� نهاتيها، 
¥ أطراف   Ñا��مر الـــذي يؤدى عمليـــا إ¡ تمك
التحكيم مـــن الوصول إ¡ الثمـــرة المرجوة 
من خ�ل انســـياب عمليـــة التحكيم بدون 
عوائـــق شـــكلية أو موضوعية تؤثـــر عليها 
ســـلبا. ويظهر ذلـــك من جوانـــب عديدة، 

� يتســـع المقام للخـــوض بهـــا، وأكتفي 
  ا��همية  

بالحديـــث عـــن مســـألة غايـــة ¦¥
التحكيـــم  بأحـــكام  اف  با�عـــ� تتعلـــق 

ها  تنفيذ و

ا  ا  ع ا
ا الت وت

اف بأحـــكام التحكيم  تُعد مســـألة ا��عـــ�
ونتفيذهـــا، المحصلـــة النهائيـــة والثمـــرة 
المرجـــوة مـــن عمليـــة التحكيـــم برمتها. 
لذلك نجـــد أن قانون التحكيـــم القطري، 

¥ صفة حجية   Ñالمحكمـــ يضفي ع� أحكام 
  ãاحة 

¥ýبـــه، كما يقـــ  
¥ýا��مـــر المقـــ

  
ع� وجـــوب نفاذها، أيا كانـــت الدولة ال�

ا��حـــكام. وذلك تحت  تلـــك  فيها  صدرت 
  ســـبيل ذلـــك يعطـــي قانون 

مظلتـــه. و¦¥
  

¥¦ الخيـــار  ا��طراف  القطـــري،  التحكيـــم 
  

ا%¥ تنفيذ حكـــم التحكيم عن طريـــق ال�
  

، و¦¥  
  مـــا بينهما أو بواســـطة  التقـــا%¥

¥¦
ة، يُقدم طلـــب تنفيذ الحكم  هذه ا��خـــ� 
  المختـــص، مرفقاً به 

كتابـــة، إ¡ القـــا%¥
صـــورة من اتفاق التحكيـــم، وأصل الحكم 
  صدر 

أو صـــورة موقعة منـــه باللغة الـــ�

ين الدين د  

استاذ القانون التجاري والبحري  
كلية القانون – جامعة قطر 

ــوى  ــخ20/02/16 ، ويحت ــة بتاري ــة والتجاري ــواد املدني ــري يف امل ــم القط ــون التحكي ــدر قان ص
عــى 44 مــادة، تناولــت تعاريــف وأحــكام عامــة، واتفــاق التحكيــم، وهيئــة التحكيــم، واجــراءات 
التحكيــم،  حكــم  يف  والطعــن  التحكيميــة،  اإلجــراءات  وانهــاء  التحكيــم،  وحكــم  التحكيــم، 

ــكام التحكيــم ونتفيذهــا، ومراكــز التحكيــم واعتــامد املحكمــن.  واألعــراف بأح

كا التحكيم  ا ب االع

ا و قانو  نفي و

التحكيم القطر التحكيم القطر التحكيم القطر 
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بهـــا، وترجمة الحكـــم إ¡ اللغـــة العربية 
من جهـــة معتمـــدة، إذا كان صـــادراً بلغة 

. جنبية أ

ومع ذلك، أجاز قانـــون التحكيم القطري، 
الحكم ضده، أن  تنفيـــذ  المطلوب  للطرف 
  المختـــص طلبا يطلب 

يقدم إ¡ القـــا%¥
اف بحكم تحكيم  فيه ا��مـــر برفض ا�عـــ�
أو برفض تنفيـــذه، إذا كان لديه دلي�ً يثبت 

إحدى الحـــا�ت التالية:

أ) أن أحـــد أطـــراف اتفـــاق التحكيم وقت 
إبرامـــه كان فاقداً ل��هليـــة أو ناقصها وفقاً 
للقانـــون الذي يحكم أهليتـــه، أو أن اتفاق 
التحكيـــم غ�  صحيح، وفقـــاً للقانون الذي 
اتفق ا��طراف ع� أن يـــ�ي ع� ا�تفاق، 
  صـــدر فيها 

أو وفقـــاً لقانـــون الدولة ال�
الحكـــم إذا لم يتفقـــوا ع� ذلك.

ب) أن الطـــرف المطلـــوب تنفيـــذ الحكم 
 ¥  Ñبتعي ضده لـــم يعلن إع�نـــاً صحيحـــاً 
¥ أو بإجـــراءات التحكيم، أو   Ñأحـــد المحكم
تعذر عليـــه تقديم دفاعه ��ي ســـبب آخر 

إرادته. عـــن  خارج 

  أمور 
ج) أن حكـــم التحكيم قد فصـــل ¦¥

� يشـــملها اتفـــاق التحكيـــم، أو جـــاوز 
حـــدود هذا ا�تفـــاق. ومع ذلـــك إذا أمكن 
بالمســـائل  المتعلقة  الحكـــم  أجزاء  فصل 
الخاضعـــة للتحكيـــم عن أجزائـــه الخاصة 
بالمســـائل غـــ�  الخاضعـــة لـــه، يجـــوز 
التحكيم  أجزاء حكـــم  تنفيذ  أو  اف  ا�عـــ�

  يشـــملها اتفاق 
  ا��مور ال�

  فصلـــت ¦¥
ال�

التحكيـــم أو لـــم تجاوز هـــذا ا�تفاق.

 ¥  Ñد) أن تشـــكيل هيئـــة التحكيـــم أو تعي
¥ أو إجـــراءات التحكيم، قد تم   Ñالمحكمـــ
بالمخالفـــة للقانون أو �تفـــاق ا��طراف، أو 
  حالـــة عدم وجود اتفـــاق أن يكون ذلك 

¥¦
قد تم عـــ� وجـــه مخالف لقانـــون البلد 

الـــذي جرى فيـــه التحكيم.

ه) أن حكـــم التحكيـــم لـــم يعـــد ملزماً 
ل��طـــراف، أو قـــد تـــم إبطالـــه أو إيقاف 
تنفيذه مـــن قبل إحـــدى محاكـــم الدولة 
  صـــدر فيها ذلـــك الحكـــم أو وفقاً 

الـــ�
. نها نو لقا

ومفاد ذلـــك أن قانون التحكيـــم القطري، 
قـــد أبقى البـــاب مفتوحـــاً أمـــام الطرف 
ه،  المطلـــوب التنفيذ ضده وحـــده دون غ� 
  

إذ لـــه حـــق التقـــدم بطلـــب إ¡ القا%¥
ا��مر،  الحصول عـــ�  أجـــل  المختص من 
اف بحكـــم التحكيم أو برفض  برفض ا�ع�
تنفيـــذه، وعـــ� أن يكـــون هـــذ الطلـــب 
وطـــاً بثبـــوت حالـــة مـــن  الحـــا�ت  م��
المذكـــورة آنفا ع� ســـبيل الحـــ�، ا��مر 
الذي فيـــه انصـــاف لهذا الطـــرف وعدم 
حرمانه مـــن تقديم مـــا لديه من اســـباب 
اف بحكم  ر رفـــض ا�ع� تُ�� وجيهة وثابتة، 
التحكيـــم أو رفض تنفيذه، ممـــا يؤدي إ¡ 

ضبـــط عمليـــة التحكيم بصـــورة عادلة.

ومن جهـــة اخـــرى يُمكن قانـــون التحكيم 

  المختص، مـــن تلقاء 
القطـــري، القـــا%¥

نفســـه، وبدون طلب من أي طرف كان، من 
اف    رفض ا�ع�

بســـط ســـلطته القضائية ¦¥
بحكـــم التحكيم أو رفض تنفيـــذه،  وذلك 

 : ¥  Ñالتاليت  ¥  Ñالحالتـــ   
¥¦ ح�اً، 

اع ممـــا � يجـــوز  ¥ أ) إذا كان موضـــوع الـــ�¥
الفصـــل فيه عـــن طريق  ا�تفـــاق عـــ� 

الدولة. لقانـــون  التحكيـــم وفقـــاً 

اف بالحكـــم أو تنفيـــذه  ب) إذا كان ا�عـــ�
يتعـــارض مع النظـــام العـــام للدولة.

  المختـــص أن حكـــم 
¥ للقـــا%¥  Ñوإذا تبـــ

تنفيذه  أو  به  اف  المطلوب ا�عـــ� التحكيم 
  

مطعـــون عليه بالبط�ن أمـــام المحكمة ¦¥
  صـــدر فيها، يجـــوز له تأجيل 

الدولـــة ال�
ا��مـــر بالتنفيـــذ بحســـب ما يراه مناســـباً، 
اف  ويجـــوز له بناًء ع� طلـــب طالب ا�ع�
أو التنفيـــذ أن يأمر الطـــرف ا��خر بتقديم 

الضمـــان الذي يراه مناســـباً.

ومفاد ذلـــك أن قانون التحكيـــم القطري، 
  المختص ســـلطة الرقابة 

يُعطـــي القـــا%¥
الذاتية عـــ� حكم التحكيم قبـــل تنفيذه، 
للتأكد من خلـــوه من أي مخالفـــه للنظام 
 ¥  Ñالحالت   حـــدود 

للدولـــة. وذلك ¦¥ العام 
¥ آنفا حـــ�اً، إذ فيهما ما تُغطي   Ñالمذكورت
المصلحـــة العامـــة للدوله بهـــذا الصدد. 
ا��مر الذي يجعل العمليـــة التحكيمة محل 
، وبأع� درجـــات المرونة   

�Óام قضـــا احـــ�
الممكنـــة، ممـــا يـــؤدي إ¡ زيـــادة القناعة 
بالتحكيم كوســـيلة اختيارية 
أن  ذلك  المنازعـــات،  لفض 
أينما كان  التحكيـــم،  أحكام 
مـــكان صدورهـــا، تُعامـــل 
  

¥¦ المســـاواة  قـــدم  عـــ� 
دولة    

¥¦ والتنفيـــذ  اف  ع� Þا�
قطـــر دون عوائـــق تُذكر.

أنه  بالذكـــر،  الجدير  ومـــن 
أمر برفض  و¦¥ حالة  صدور 
أو  التحكيم  حكـــم  تنفيـــذ 
هـــذا  يخضـــع  بتنفيـــذه، 
أمام  منـــه،  للتظلم  ا��مـــر 
المحكمـــة المختصـــة خ�ل 
¥ يومـــاً مـــن تاريـــخ   Ñث�ثـــ

ا��مر. صـــدور 
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ود  د م د  تور  الد

� الوســـائل-
هل يعتـــ�Ï التحكيم هو أفضل وســـيلة-مقارنًة ببا�¹

اكة؟ ÊÐلفض المنازعات الناشـــئة عن عقـــود ال

 ¥  Ñب  
�Óاكة بأنه اتفـــاق إجرا   عقـــود ال��

يمكن أن نعـــرّف التحكيم ¦¥
الدولـــة (القطاع العام) والمســـتثمر (القطاع الخـــاص) ع� عرض 
ط أن يكونوا من  المنازعـــات عـــ� فـــرد أو أفراد(محكـــم)-� يشـــ�
رجـــال القضـــاء أو ح� قانون-ليفصلـــوا فيه بحكم ملـــزم ��طرافه 
اكة    عقـــد ال��

ة زمنية يتفـــق عليها، ويدرج هـــذا ا�تفاق ¦¥   فـــ�
¥¦

اع (مشـــارطة  ¥ ط التحكيم) أو بعد نشـــوء ال�¥ �Ò) اع ¥ إمـــا قبـــل الـــ�¥
التحكيـــم). وقد يتـــم ا�تفاق عـــ� التحكيم عن طريـــق ا�Þحالة 
ط  �Ò حالة إ¡ وثيقـــة تتضمنÞاكة عـــ� ا�   عقـــد ال��

أي بالنـــص ¦¥
التحكيـــم. ويحدد مـــن قبل أطـــراف التحكيم ع� مـــكان وميعاد 
التحكيم، واللغـــة المســـتخدمة، والقانون الواجـــب التطبيق ع� 
اكـــة، والقانـــون الذي يحكم إجـــراءات التحكيـــم. وإذا  عقد ال��
اتفق طرفا التحكيم عـــ� إخضاع الع�قة القانونيـــة بينهما ��حكام 
عقـــد نموذجي أو اتفاقيـــة دولية أو أية وثيقة أخـــرى. وجب العمل 
بأحـــكام هذه الوثيقة بما تشـــمله مـــن أحكام خاصـــة بالتحكيم.

ات ومنافـــع تجعله متناغماً مع  ¥ وغ�  خـــاٍف أن التحكيم يتمتع بمم� 
جوهر وخصائـــص وطبيعة تلك الع�قات. ف�بد أن تت�ءم وســـيلة 
  اعتقادي 

فـــض المنازعة مع طبيعـــة وخصائص تلك المنازعـــة. و¦¥
اكة،  أن التحكيـــم هو أفضل وســـيلة لفـــض منازعات عقـــود ال��
  تقوم ع� 

اكة الـــ� ��ن فلســـفة التحكيـــم متفقة مع فلســـفة ال��
¥ العام   Ñالقطاع ¥  Ñالع�قة طويلة ا��جـــل، والمعقدة أو المركبة بـــ
ام المتبـــادل والرؤية  ¥ والخـــاص، القائمة ع� أســـاس الثقـــة وا�ل�
كة. والثقة مهمة لبث الطمأنينة والتشـــجيع ع� ا�ستثمار.  المشـــ�
وفلســـفة التحكيـــم تقوم عـــ� ال�عـــة وال�ية أصـــ� والمرونة 
والحفـــاظ ع� الع�قـــات ا�قتصادية وا�جتماعيـــة ��طرافه، وذلك 

: ع� التفصيـــل التا¡ 
اكة مـــن حياد القضاء •  ÊÐعقود ال �

�¹ � Ïجن���قلق المســـتثمر ا
المتعاقدة: للدولة   �

الوط��

إن قضـــاء الدولـــة، وإن كان محايدا ومســـتق� عن الدولـــة ذاتها، 
  قضاء الدولة المســـتضيفة ل�ســـتثمار  فبالنســـبة للمتعاقد ا��جن��
  فـــض منازعات تلـــك الدولة معـــه. وبالتا¡  

قضـــاء غـــ�  محايد ¦¥
تضطـــر الـــدول إ¡ ا�لتجـــاء إ¡ التحكيـــم كوســـيلة بديلة لفض 
المنازعـــات. لذلـــك فالتحكيـــم أداة ائتمـــان تضمـــن الحياديـــة 

.   وا�ســـتق�ل مـــن وجهة نظـــر ا��جن��

� من تمســـك الدولـــة بحصانتها •  Ïجنـــ���خشـــية المســـتثمر ا
: ئية لقضا ا

  أن يرفع نزاعاً معيناً ضـــد الدولة المتعاقدة  إن أراد المتعاقـــد ا��جنـــ��
ولكـــن أمام قضاء دولة أخرى، ســـواء كان أمام قضـــاء دولة المتعاقد 
  أو دولـــة أخرى، ســـوف يُواجـــه بحصانة الدولـــة القضائية  ا��جنـــ��
  الخاصـــة. وإزالًة لهذه    ع� حســـاب إهدار حقـــوق ا��جن��

Óتأ  
الـــ�

  
ط التحكيم ¦¥ �Ò يـــ� عـــ� إدراج   العقبـــة، فإن المتعاقـــد ا��جن��

اكة. ال�� عقود 

التحكيم وسيلة إجرائية لتشجيع ا�ستثمار:• 
  دولة مـــا يعتمد بصفة أساســـية ع� مقومات 

إن جذب ا�ســـتثمار ¦¥
يعيـــة -با�Þضافة إ¡ المقومـــات ا�قتصادية  ومقتضيـــات الدولة الت��
 ¥  Ñالموضوعيـــة والقوان ¥  Ñنقصـــد منها القوان  

داريـــة والمالية-وال� Þوا�
، باعتباره قانونـــاً إجرائياً يجب  ا�Þجرائيـــة. وقانـــون التحكيم الداخـــ� 
أن يت�ءم مـــع اقتصاديات الســـوق العالمي وا�ســـتثمارات الدولية، 
¥ ينـــص ع� جواز   Ñتلـــك الدولة ح  

  ا�ســـتثمار ¦¥
¥¦   يشـــجع ا��جن��

اكة باعتبار أن التحكيـــم ضمانة قانونية إجرائية    عقود ال��
التحكيـــم ¦¥

امـــات الدولة المتعاقدة. ¥ للحيلولة دون إهـــدار حقوقه والمطالبة بال�
ع القطري    جـــذب ا�ســـتثمار، تدخل المـــ��

و��هميـــة التحكيـــم ¦¥
بوضع قانون مســـتقل للتحكيـــم متمث�ً بالقانون رقم 2 لســـنة 2017 
والـــذي ينظـــم التحكيم الداخـــ�  والتجـــاري الدو¡  بهـــدف تهيئة 
  

مناخ صالح ل�ســـتثمار متمشـــيا مع سياســـة ا�Þص�ح ا�قتصادي ال�
اً لجـــذب رؤوس ا��موال المســـتثمرة  قطعـــت الدولة فيها شـــوطاً كب� 
  مجال ا�ســـتثمار � 

  وضعت ¦¥
¥ الـــ�  Ñلهـــا أن القوان ¥  Ñبعـــد أن تبـــ

ا�ســـتثمارات. زيادة  لتحقيق  تكفي وحدهـــا 
ة اختيارية بل انه  ¥ ضافـــة إ¡ انه مـــ�  Þاكة با�   عقـــود ال��

فالتحكيـــم ¦¥
اع  ¥   ليس مجرد وســـيلة إجرائية لفـــض ال�¥ بالنســـبة للمســـتثمر ا��جن��
¥ ا�ســـتثمار   Ñط للتعاقـــد أص�، ووســـيلة لتحقيق التوازن ب �Ò وإنمـــا
الخاص والمصلحة العامة. واســـتهداًء بسياســـة تشـــجيع ا�ســـتثمار، 
ع الفرنÄ  قـــد نص ãاحـــًة ع� جـــواز اللجوء إ¡  نجـــد أن المـــ��
  

ع الم�ي قـــد نص ¦¥ اكـــة، وكذلك المـــ��   عقـــود ال��
التحكيـــم ¦¥

  المادة 39 منه 
  البنية ا��ساســـية ¦¥

قانون مشـــاركة القطاع الخـــاص ¦¥
اكة.    عقـــود ال��

ع� جـــواز التحكيم ¦¥

اءا يف التحكيم ا
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وفقـــاً لكتـــاب الدكتور فتحـــي وا¡  "قانون 
  النظريـــة والتطبيـــق 2007"، 

التحكيـــم ¦¥
العليـــا  الدســـتورية  المحكمـــة  عرفـــت 
 ¥  Ñب ¥  Ñالتحكيـــم بأنـــه ”عرض نـــزاع معـــ
 ¥  Ñعـــ� محكم مـــن ا�غيـــار يع ¥  Ñطرفـــ
باختيارهما او بتفويـــض منهما او ع� ضوء 
  

وط يحددانهـــا ليفصل هـــذا المحكم ¦¥ �Ò
الخصومة  لدابـــر  قاطع  بقـــرار  اع  ¥ ال�¥ ذلك 
  احالها الطرفـــان اليه بعد 

  جوانبهـــا ال�
¥¦

ان يـــد¡  كل منهما بوجهة نظـــره تفصيليا 
  الرئيســـية".

من خـــ�ل ضمانـــات التقا%¥

قانـــون    
¥¦ التحكيـــم  يُنظـــم  قطـــر    

¥¦
الصادر  والتجاريـــة  المدنيـــة  المرافعـــات 

بالقانـــون رقـــم (13) لســـنة 1990 إ¡ أن 
صـــدر القانـــون رقـــم (2) لســـنة 2017 
المدنية  المواد    

التحكيـــم ¦¥ بإصدار قانون 
  المادة 

والتجاريـــة، وقد عرف التحكيـــم ¦¥
  

¥Óقانو  
ا��و¡ منـــه بأنه: "أســـلوب اتفـــا¦

مـــن اللجـــوء للقضاء  اع بـــد�ً  ¥ الـــ�¥ لحل 
  ســـتتو¡ إجراءات 

ال� ســـواًء كانت الجهة 
التحكيـــم، بمقتý¥ اتفاق ا��طـــراف، مركزاً 

دائمـــاً للتحكيـــم أم لم تكـــن كذلك."

¥ بها نظام    يتمـــ� 
ولكـــن ومع ال�عة الـــ�

التحكيم لم تقف الحاجـــة لل�عة إ¡ هذا 
  كثـــ�  من ا��حيـــان قد تظهر 

الحـــد، بل ¦¥
أمور تحتاج إ¡ ما هـــو أÒع من ال�عة � 

تحتمـــل ا�نتظار إ¡ أن يتم تشـــكيل هيئة 
التحكيـــم ذاتـــه، كأن يحتاج أحـــد اطراف 
اع إ¡ Òعة بيع بضائـــع Òيعة التلف  ¥ الـــ�¥
أو سماع شـــهادة شـــاهد يخ�Ä من عدم 
امـــكان ســـماع شـــهادته فيما لو تشـــكلت 
هيئـــة التحكيم لذلك ظهـــر مفهوم جديد 
ينتمـــي إ¡ عائلـــة التحكيم وهـــو "تحكيم 
الطـــوارئ" والـــذي يعت�� مفهـــوم جديد 
  الذي  �Óالوطن العـــر  

نســـبياً خصوصـــاً ¦¥
يـــكاد ينعدم فيه هذا المفهـــوم، فتحكيم 
الطـــوارئ يعالـــج الحاجـــة المســـتعجلة 
صـــدار تدابـــ�  وقتية � تحتمـــل التأخ�   Þ�
  يُخ�Ä ضيـــاع المنفعة منهـــا إذا ما 

والـــ�
انتظرنا تشـــكيل هيئة التحكيم، فهو يشـــبه 

ا ال ا ر 
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إ¡ حـــد كب�  "القضاء المســـتعجل".
الفكرة قـــد تكون  لذلـــك نظـــراً لحداثـــة 
  يواجها هـــذا النوع 

أكـــ�� التحديات الـــ�
، بالتا¡     �Óالوطن العـــر  

هو عدم أُلفتـــه ¦¥
قانوناً. تنظيمـــه  عدم 

  بحـــث الدكتـــور أحمد ســـيد محمود 
و¦¥

تحـــت عنـــوان "تحكيم ما قبـــل التحكيم: 
تحكيـــم الطـــوارئ، 2015" عـــرف تحكيم 
الطوارئ بأنه" تحكيم أي اتفاق ا��شـــخاص 
  

ع� اســـتصدار تدابـــ�  وقتية طارئـــة، ¦¥
العـــادي، ع�  التحكيم  قبـــل  مـــا  مرحلة 
ة أو يعهدوا لمؤسســـة  �Òفـــرد يختارونه مبا
  النهاية 

تحكيم ســـلطة تعيينه، ليصـــدر ¦¥
قـــراراً لـــه طبيعـــة قضائيـــة ملزمـــة لهم 
¥ تشـــكيل محكمـــة التحكيم أو   Ñومؤقته لح

إليها". الملـــف  إحالة 

بـــأن تحكيم  التعريف  ¥ مـــن   Ñيتب بالتـــا¡  
ا��ول   : ¥  Ñأساســـ عـــ�  قائـــم  الطـــوارئ 
  الحاجة إ¡ 

  يتمثـــل ¦¥
¥Óهو أســـاس قانـــو

اســـتصدار تداب�  وقتية وا��خر هو أســـاس 
  قائم عـــ� فكرة أن اللجـــوء لتحكيم 

زم�¥
  مرحلة مـــا قبل التحكيم 

الطـــوارئ يكون ¦¥
ا��ســـاß  هو  وبـــأن مصـــدره  العـــادي. 

ق. �تفا ا

¥ تحكيـــم الطـــوارئ بمجموعـــة من  يتمـــ� 
ه عـــن التحكيم العادي  ¥   تم� 

ات ال� ¥ الممـــ� 
أهمها: مـــن  أهميته،  بهـــا  ز  وت��

  
1. أن إجـــراءات تحكيم الطـــوارئ تكون ¦¥

التحكيم،  مرحلة سابقة ع� تشـــكيل هيئة 
  

بينما إجـــراءات التحكيم العـــادي تكون ¦¥
�حقة. مرحلة 

مبـــدأ  يحكمـــه  الطـــوارئ  تحكيـــم   .2
يســـمح  الـــذي  ك  المشـــ� ا�ختصـــاص 

  التدب�  المراد 
لمحكم الطـــوارئ النظـــر ¦¥

  ذات الوقـــت � يمنع المحكمة 
إصداره و¦¥

اع ع� عكـــس التحكيم  ¥   الـــ�¥
مـــن النظر ¦¥

  أي انـــه يمنع  العـــادي ذو ا��ثـــر الســـل��
اع. ¥   الـــ�¥

اللجـــوء للمحكمـــة للنظر ¦¥
3. تحكيـــم الطوارئ يتمتـــع بمرونة وÒعة 
العادي فهو  التحكيـــم  إجـــراءات  أك�� من 

ال�عة. Òعة 
 ¥  Ñ4. محكـــم الطوارئ هو محكـــم فرد يُع
مؤسســـياً، ع� عكـــس التحكيـــم العادي 
الـــذي قـــد يكـــون فـــرد أو أكـــ�� (هيئة) 
  او 

�Óاو قضا  
يتم تشـــكيلهم بشـــكل اتفا¦

.  
¥Ó نو قا

5. معاي�  اســـتصدار التدابـــ�  الوقتية من 
  

محكم الطـــوارئ أخف وأي� مـــن تلك ¦¥
العادي. التحكيم 

  وضعت 
أشـــهر القواعد المؤسســـية الـــ�

اللبنـــة ا��و¡ لتحكيـــم الطـــوارئ كانـــت 
 ” ICC " قواعـــد غرفـــة التجـــارة الدوليـــة
عـــام 1990 إذ نصت ع� "حـــق كل طرف 
صـــدار تداب�  مؤقتـــة أو تحفظية  Þ� يحتاج
 ¥  Ñلحـــ ا�نتظـــار  تحتمـــل  مســـتعجلة � 
تشـــكيل الهيئة أن يلجأ لتحكيـــم الطوارئ 
¥ ا�عتبار   Ñصدار ا�مـــر"، مع ا�خذ بعـــÞ�
بتنظيـــم تحكيم  أنها لم تســـتقل وحدها 
الطـــوارئ بـــل تلتهـــا العديد مـــن المراكز 
الدو¡   المركـــز  قواعـــد  مثل:  المختلفـــة، 
  نصـــت 

لفـــض المنازعـــات " ICDR" الـــ�
  المـــادة السادســـة منـــه تحـــت 

عليـــه ¦¥
بأنه  إجـــراءات مســـتعجله وقائيـــة  عنوان 
"يجـــوز ��ي طرف التقـــدم بطلب من أجل 
الحصـــول ع� إجـــراٍء عاجل قبل تشـــكيل 
 ICDR هيئـــة التحكيم" بالتا¡  تكـــون قواعد
قد أخـــذت بفكـــرة تحكيم الطـــوارئ مع 

"محّكم  آخر وهـــو  لمصطلح  اســـتخدامها 
له  انهـــا منحت  كما  المســـتعجلة"،  ا��مور 
ص�حيـــة إصدار ا��وامـــر أو ا�حكام وليس 
ا��وامـــر فقط مثـــل قواعد غرفـــة التجارة 

. ولية لد ا

الفائـــدة  يحقـــق  الطـــوارئ  تحكيـــم 
ا�قتصادية للدولة فهو يشـــجع رأس المال 
  ذات الوقت يحمي 

  ل�ســـتثمار، و¦¥ ا��جن��
نتيجة  مـــن ضيـــاع حقوقهـــم  ا��طـــراف 
بـــطء ا�Þجراءات، فـــإن افرضنا قيـــام نزاع 
 ¥ Ñالمنقولـــة ع� م البضاعة  ¥ صاحـــب   Ñب
¥ صاحب الســـفينة وكانت   Ñســـفينة نقل وب
البضاعـــة مـــن البضائـــع Òيعـــة التلف 
بيعها ع�  البضاعـــة إ¡  ويحتاج صاحـــب 
الفـــور واللجـــوء إ¡ التحكيـــم العادي قد 
يأخـــذ مدة مـــن الزمـــن تـــؤدي إ¡ ه�ك 
البضاعـــة نتيجـــة الوقت الذي يســـتغرقه 
تشـــكيل هيئة التحكيم فتظهـــر هنا أهمية 
  نظمته 

تحكيـــم الطوارئ ��ن القواعـــد ال�
نا لها ســـابقا  �Òا  

الـــ� التابعـــة للمراكـــز 
اع  ¥ ال�¥   

المحكم وفصلـــه ¦¥  ¥  Ñجعلت تعيـــ
مســـألة � تتعدى أيام أو ســـاعات، أي انها 
حرصـــت ع� عامـــل ال�عـــة والمرونة بما 
للعدالة. وتحقيق  ل��طـــراف  الفائدة  يحقق 

نصـــوص  عـــ�  با�طـــ�ع  الختـــام،    
و¦¥

ع قد  قانـــون التحكيم القطري فـــإن الم��
¥ ا�عتبار فكـــرة تنظيم تحكيم   Ñيأخذ بعـــ
التحكيم  عائلـــة  وإدخاله ضمن  الطـــوارئ 
ة تعـــود ع�  لمـــا لـــه مـــن فائـــدة كبـــ� 
ا��طـــراف حفاظاً ع� حقوقهم وتشـــجيعاً 
الطريقة  الراهن،  الوقت    

¥¦ اما  ســـتثمار،  Þل�
  يســـتطيع بهـــا ا��طـــراف اللجـــوء 

الـــ�
با�تفاق. هـــي  الطـــوارئ  لتحكيم 
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   Êليحـــا  2017 لســـنة   (2) رقـــم  التحكيم الجديـــد  قانـــون  جـــاء 
يجـــاد بيئـــة محّفـــزة ل��عمـــال  Þالتطـــّورات المحليـــة والدوليـــة، و�
وا�ســـتثمار، وليواكـــب أيضا النمـــو ا�قتصادي وا�ســـتثماري الحا¡  
اتيجية الدولة    إطـــار اســـ�

¥¦  
Óوالمســـتقب�  لدولة قطـــر، وهو يـــأ

  الحـــرص عـــ� تدعيـــم البيئـــة العدلية بكافـــة مرافقهـــا ا��صلية 
¥¦

. يلة لبد وا

 وهنا نؤكـــد ع� أن التحكيم هو وســـيلة فّعالة لتســـوية المنازعات، 
والقانـــون القطـــري الجديد يتناغم مـــع أفضل الممارســـات الدولية 
  مجـــال التحكيم، حيث جاءت 

وا�تجاهـــات الحديثـــة المعمول بها ¦¥
معظم مـــواد القانـــون الجديـــد متوافقة مـــع القانـــون النموذجي 
للتحكيـــم التجـــاري الدو¡  والـــذي اعتمدتـــه لجنة قانـــون التجارة 
  عام 

¥¦ (UNCITRAL ال الدولية التابعـــة ل��مم المتحـــدة (اليونســـ�
  عام 2006م 

  طرأت عليه وتـــم اعتمادها ¦¥
1985م والتعديـــ�ت ال�

، حيـــث تب�¥ القانـــون الجديد معظـــم العناوين وأرقـــام المواد من 
  اعتمدت 

  نســـخته ال�
النـــص ا��ص�  للقانـــون النموذجي للتحكيم ¦¥

 ¥  Ñبه مـــن القانوني ¥  Ñعـــام 2006م، وذلك تســـهي� عـــ� المتعامل  
¥¦

  تحديد ا��حـــكام الرئيســـّية للقانون 
¥¦ ¥  Ñالدوليـــ ¥  Ñســـيما المحامـــ�

  
  مجال التحكيم الـــدو¡  المب�¥

اتهم الســـابقة ¦¥ وا�ســـتفادة من خ��
عـــ� القانون النموذجـــي للتحكيم.

ووجـــود قانـــون للتحكيم كقانون مســـتقل ســـيضع دولـــة قطر ع� 
  انتشـــار 

، ا��مر الذي ســـوف يســـاهم ¦¥ خارطـــة التحكيم الـــدو¡ 
ضافة إ¡ اســـتقطاب مراكز  Þالدولة، با�  

ثقافة التحكيم بشـــكل كبـــ�  ¦¥
التحكيـــم الدوليـــة المرموقة ذات الســـمعة العالمية لتأســـيس فروع 

  الدولة.
لهـــم ¦¥

ونـــود أن نوجه الدعوة إ¡ جميـــع مراكز التحكيم الدولية ل�ســـتفادة 
  ظل 

  الدولـــة، ¦¥
من قانـــون التحكيـــم الجديد وفتـــح فروع لهـــا ¦¥

  
تصورنـــا بأن القانون ســـيوفر لهـــم المزيد مـــن فرص ا�نتشـــار ¦¥

  
يد ¦¥ ¥   منطقـــة الخليج مما ســـ� 

ق ا��وســـط �ســـيما ¦¥ منطقـــة ال��
  ذات المجال.

ات ¦¥ ¥ مراكز التحكيم وتبادل الخـــ��  Ñفرص التنافس بـــ

طورا  وا  قطر 

التحكيم العاملية

و ن راشد الس ص  د ف الس

الرئيس التنفيذي ملحكمة قطر الدولية
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ـــل  � فص
ـــ�� ـــا ال ـــة القضاي ـــال.. قيم ـــون ري 1.5 ملي

�
ـــا�� ـــام الم ـــا الع ـــز فيه ـــا المرك فيه

بنـــاًء عـــ� التوصيـــات الصـــادرة عـــن المؤتمـــر 
الـــذي  الـــدو¡   للتحكيـــم    

¥Óالثـــا العالمـــي 
  شـــددت 

اســـتضافته الدوحـــة عـــام 2016، والـــ�
  

ــم ¦¥ ــاص للتحكيـ ــون خـ ــود قانـ ورة وجـ ¥ã ــ� عـ
  

  ظـــل الطفـــرة ا�قتصاديـــة الـــ�
دولـــة قطـــر، و¦¥

تشـــهدها الدولـــة ودخـــول ا�ســـتثمارات ا��جنبيـــة 
  تنفذهـــا الدولـــة، وأيضـــاً مـــن 

  المشـــاريع الـــ�
¥¦

  كان 
خـــ�ل عـــدد مـــن الفعاليـــات المختلفـــة الـــ�

ينظمهـــا مركـــز قطـــر الـــدو¡  للتوفيـــق والتحكيـــم 
ـــا  ـــدت جميعه   أّك

ـــ� ـــام 2006، وال ـــه ع ـــذ تأسيس من
ــع  ــون، ليضـ ــدار القانـ   إصـ

Òاع ¦¥ Þورة ا� ¥ã ــ� عـ
  تســـتحّقها عـــ� 

  المكانـــة المرموقـــة الـــ�
قطـــر ¦¥

ة  خريطـــة التحكيـــم العالميـــة ، أصـــدر حـــ�¥
  

¥Óـــا ـــد آل ث ـــن حم ـــم ب ـــيخ تمي ـــمو الش ـــب الس صاح
ــنة 2017. ــم 2 لسـ ــم رقـ ــون التحكيـ قانـ

ــة  ــّزز البيئـ ــم ليعـ ــون التحكيـ ــدور قانـ ــاء صـ وجـ
القانونيـــة وجـــذب ا�ســـتثمارات لنـــ�� الطمأنينـــة 
الصعيديـــن  عـــ�  المســـتثمرين  نفـــوس    

¥¦
  تحقيـــق 

، ممـــا سيســـاهم ¦¥   المحـــ�  وا��جنـــ��
رؤيـــة قطـــر 2030 لتنميـــة ا�قتصـــاد مـــن خـــ�ل 
مركـــز  أن  كمـــا  المثمـــر،  ا�قتصـــادي  التنـــوع 
يـــكاً  �Ò قطـــر الـــدو¡  للتوفيـــق والتحكيـــم يعتـــ��
  تطبيـــق أحـــكام القانـــون الجديـــد، 

أساســـياً ¦¥
ــا الدوليـــة  ــتقبال المركـــز لعـــدد مـــن القضايـ واسـ
  مجـــال 

ة ¦¥ كات عالميـــة يتيـــح اكتســـاب خـــ�� لـــ��
التحكيـــم وتطبيـــق القواعـــد المتفـــق عليهـــا مـــن 
ـــارج  ـــن الخ ¥ م  Ñـــ ـــام محكم ـــا ق ـــراف، كم ـــل ا�ط قب

ــز . ــة للمركـ ة تابعـ ــ�  ــا كثـ   قضايـ
ــل ¦¥ بالفصـ

ي والتحكيم تو مر قطر الدويل لل

حكيم القطر وقانو الت

را شه

األمن العام املساعد ملركز قطر 
الدويل للتوفيق والتحكيم
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قانـــون  فـــإن  واضـــح،  هـــو  وكمـــا 
ـــات  ـــن طموح ّ ع ـــ�� ـــري يع ـــم القط التحكي
  

¥¦ ¥  Ñوالمختصـــ ¥  Ñوالقانونيـــ ¥  Ñالمحكمـــ
مجـــال التحكيـــم ســـواء داخـــل الدولـــة 
ــد  ــون الجديـ ــا �¦ القانـ ــا، كمـ أو خارجهـ
ـــع  ـــق م ـــه يتواف ـــم؛ كون ـــاً منه ـــاً طيب ترحيب
¥ الدولـــة ويتبـــع النظـــام العـــام،   Ñقوانـــ
ــق  ــ� تحقيـ ــادر عـ ــم قـ ــون التحكيـ وقانـ
هـــذه البيئـــة القانونيـــة المحفـــزة؛ كونـــه 
¥ الجاذبـــة لـــرأس المـــال   Ñمـــن القوانـــ
، كمـــا أن المبـــادئ وا�تجاهـــات    ا��جنـــ��
  

¥¦ ع  المـــ�� أوردهـــا    
الـــ� الحديثـــة 

  
القانـــون ترمـــي إ¡ جعـــل التحكيـــم ¦¥

ـــاً  ـــًة وجذب اً وفاعلي ¥ ـــ�  ـــ�� تم ـــر أك ـــة قط دول
ل�ســـتثمار. 

التحكيـــم  قانـــون  مـــواّد  واســـتطاعت 
وآليـــات  وط  �Ò بالتفصيـــل  تقـــدم  أن 
  

  مختلـــف المنازعـــات الـــ�
التحكيـــم ¦¥

  ذلـــك 
يحددهـــا القانـــون، ُمتوافقـــة ¦¥

للتحكيـــم  النموذجـــي  القانـــون  مـــع 
التجـــاري الـــدو¡  الـــذي اعتمدتـــه لجنـــة 
ـــم  ـــة ل��م ـــة التابع ـــارة الدولي ـــون التج قان
  عـــام 1985م 

ال ¦¥ المتحـــدة اليونســـ�
ــم  ــه وتـ ــرأت عليـ   طـ

ــ� ــ�ت الـ والتعديـ
  عـــام 2006م

اعتمادهـــا ¦¥

ــم  ــون التحكيـ ــأن قانـ ــر بـ ــراً بالذكـ وجديـ
ــا،  ــن المزايـ ــد مـ ــاز بالعديـ ــري يمتـ القطـ
ع القطـــري عمـــد إ¡  حيـــث إن المـــ��
ــي  ــ�  والخارجـ ــم الداخـ ــم التحكيـ تنظيـ
ــح  ــد نجـ ــه قـ ــا أنـ ــد، كمـ ــون واحـ   قانـ

¥¦

  
¥¦ العمليـــة  المشـــاكل  مـــن  الحـــد    

¥¦
ع  المـــ�� أجـــاز  وايضـــاً  التحكيـــم. 
ط  داريـــة، واشـــ� Þالعقـــود ا�  

التحكيـــم ¦¥
لذلـــك الحصـــول عـــ� موافقـــة مســـبقة 
مـــن معـــا¡  رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، 
أو مـــن يفّوضـــه، وأنشـــأ ســـج�ً لقيـــد 
¥ بـــوزارة العـــدل؛ ومـــن أهـــم   Ñالمحكمـــ
جـــواز  ألغـــى  أنـــه  القانـــون  ات  ¥ ممـــ� 
  

¥¦ النظـــر  إعـــادة  والتمـــاس  اســـتئناف 
، وأنـــه و��ول مـــرة  ¥  Ñأحـــكام المحكمـــ
يوجـــد نـــّص يحـــدد مســـؤولية المحكـــم 

المهنيـــة.
ــا    نتخذهـ

ــ� ــوات الـ ــم الخطـ ــن أهـ ومـ
للتوفيـــق  الـــدو¡   قطـــر  مركـــز    

¥¦
هـــذه    

¥¦ نقـــوم  بأننـــا  والتحكيـــم 
  

ة المقبلـــة با�ســـتمرار ¦¥ ة والفـــ� الفـــ�
نـــ�� الثقافـــة التحكيميـــة، والتعريـــف 
بقانـــون التحكيـــم مـــن خـــ�ل الـــدورات 
ــط  ــس فقـ ــي، ليـ ــ�� الوعـ ــدوات لنـ والنـ
ـــن  اء، ولك ـــ�� ¥ والخ  Ñـــ ـــاق القانوني ـــ� نط ع
أيضـــاً ��صحـــاب ا��عمـــال والمســـتثمرين 

التحكيـــم. بمجـــال   ¥  Ñوالمهتمـــ

خـــ�ل  المركـــز  انجـــازات   Äننـــ و� 
ــن  ــ�� مـ ــث يعتـ ة، حيـ ــ�  ــنوات ا�خـ السـ
أبـــرز ا�نجـــازات قيـــام المركـــز بتنظيـــم 
والنـــدوات  المؤتمـــرات  مـــن  عـــدٍد 
المؤتمـــر  أبرزهـــا  ولعـــل  التحكيميـــة، 
 ، الـــدو¡  للتحكيـــم    

¥Óالثـــا العالمـــي 
مـــن  نخبـــة  اســـتقطاب  واســـتطاع 
 ¥  Ñوالمختصـــ  ¥  Ñوالقانونيـــ  ¥  Ñالمحكمـــ
المركـــز  قـــام  كمـــا  العالـــم،  حـــول 

الخاصـــة  التحكيـــم  �ئحـــة  بُمراجعـــة 
متابعـــة  آليـــات  وتحديـــث  بالمركـــز، 
المركـــز،  أمـــام  المنظـــورة  القضايـــا 
ـــداد  ع Þـــة ا� ـــي إ¡ مرحل ـــال التدريج وا�نتق
  لدعـــاوى التحكيـــم وا��رشـــفة 

¥Óو لكـــ� Þا�
ـــة  ضاف Þـــاوى، با� ـــة لمســـتندات الدع الرقمي
  للمركـــز 

¥Óو لكـــ� Þإ¡ تزويـــد الموقـــع ا�
بعـــدد كبـــ�  مـــن المبـــادئ القانونيـــة 
¥ وكذلـــك  الصـــادرة عـــن محكمـــة التميـــ� 
الـــدورات  وعقـــد  التحكيـــم.  أحـــكام 
  تســـتهدف فئـــة 

التدريبيـــة الهامـــة والـــ�
 ¥  Ñــ ــ�  قانونـ ¥ والغـ  Ñــ ــن القانونـ ة مـ ــ�  كبـ
.  

¥Óـــو ـــم والوعـــي القان ـــة التحكي لنـــ�� ثقاف
ـــم الفصـــل    يت

ـــ� ـــا ال وبالنســـبة ا¡ القضاي
  بلـــغ إجمـــا¡  

فيهـــا لـــدى المركـــز والـــ�
  تـــم 

المبالـــغ الماليـــة للقضايـــا الـــ�
ـــل  ـــن قب   م

ـــا%¥ ـــام الم ـــا الع ـــل فيه الفص
ـــم  ـــق والتحكي ـــدو¡  للتوفي ـــر ال ـــز قط مرك

نحـــو 1.5 مليـــار ريـــال.

  يتـــم 
ــا الـــ� ومـــن حيـــث عـــدد القضايـ

ــي  ــز فهـ ــ�ل المركـ ــن خـ ــا مـ ــر فيهـ النظـ
تشـــهد تزايـــد مســـتمر، حيـــث إن هنـــاك 
ـــم  ـــ� قوائ ¥ ع  Ñـــ ـــن المحكم اً م ـــ�  ـــدداً كب ع
ــيق  ــز وبالتنسـ ــة بالمركـ ــاد الخاصـ ا�عتمـ
  المنازعـــات، 

مـــع وزارة العـــدل للفصـــل ¦¥
  يتلقاهـــا المركـــز 

أمـــا عـــن القضايـــا الـــ�
ـــح التجـــار  ـــة حيـــث أصب ـــاً تجاري فهـــي غالب
ــون  ــر يفضلـ ــة قطـ   دولـ

ــتثمرين ¦¥ والمسـ
ـــض  ـــة لف ـــيلة بديل ـــم كوس ـــوء للتحكي اللج
اع  ¥ ¥ أطـــراف الـــ�¥  Ñاع أو للتوفيـــق بـــ ¥ الـــ�¥

عنـــد حدوثـــه.

ي والتحكيم تو مر قطر الدويل لل

حكيم القطر وقانو الت
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المسألة ا�و�: فيم اختصام؟
  ا��و¡، وبعـــد قبول الدعـــوى المرفوعة أو 

  مراحـــل التقـــا%¥
¥¦

المقدمـــة ثم رد الخصـــم عليها، فإن الســـؤال التـــا¡  يجب أن 
يطـــرح: فيم يختصـــم ا��طراف؟

اع ، أو التدافـــع ، أو المرافعة  ¥   بهذا التســـاؤل: نقـــاط ال�¥
المع�¥

، أو الســـماع أيـــاً كان المصطلح الـــذي يتبناه قانـــون المرافعات 
  أي بلد.

¥¦  
أو أصول التقـــا%¥

  اعتقـــادي أنه وعـــ� الرغم من وضـــوح هذه المســـألة ، فإن 
¥¦

¥ عليها، ��ن قيـــام المحكمة أو هيئة  كـــ�  مـــن المجدي إثارتها وال�
جابـــة عليها ع�  Þالتحكيـــم بطرح أســـئلة ع� نفســـها ومن ثم ا�
ضـــوء ما قدمه أطـــراف التداعي من دفوع وبينـــات، يحقق فوائد 
¥ هـــذا، وما يقولـــه البعض أن   Ñعديـــدة .  ليس ثمة تعـــارض ب
تبـــادل أو تداول المذكـــرات يحقق المطلـــوب، وبمع�¥ آخر  فإن 
، لن يؤدي  ¥  Ñمعـــ  

¥Óا��خذ بهـــذه الطريقة إعمـــا�ً لنظـــام قانو
  آخر.

¥Óورة إ¡ مخالفـــة ما يتبناه نظـــام قانو بالـــ�¥
¥ الفوائد العديـــدة، هناك ع� ســـبيل المثـــال الفوائد   Ñمـــن بـــ

: تية �� ا
¥ ا��طراف جانباً،   Ñ1-  طرح المســـائل المقـــر بها أو متفق عليها بـــ
كـــز المحكمـــة أو هيئـــة التحكيم ع� المســـألة أو المســـائل  ل�

المختلـــف حولها.
ثبـــات بطريقة بصورة ميـــ�ة عند ا�ط�ع  Þ2-  إعمـــال قواعد ا�
ع� مســـتندات ا��طـــراف أو إفادتهـــم، ف� ينظـــر إ¡ بينة غ�  
اع. ¥ منتجة، أو ليســـت ذات ع�قة بالمسألة أو المســـائل محل ال�¥

¥ للدعوى ، وتعبيـــد الطريق المؤدي   Ñ3-  بناء أســـاس ســـليٍم ومت
إ¡ خ�صـــات، ومن ثم إ¡ حكم مؤســـس ع� صحيـــح القانون، 

  ذلك القضاء العادي أو مـــن هيئة تحكيم.
يســـتوي ¦¥

هذه المســـألة تنســـحب أيضا عـــ� ا��حـــكام التمهيدية بندب 
ة ع� قدر من  اء، أذ أن من ا��وفق إحالة المســـائل للخـــ�� الخـــ��
التفصيـــل وليـــس التعميم، بحيـــث تنح�  مهـــام الخب�  ع� 

ة. الخ�� ببينـــة  تتعلق    
الـــ� ا��مور  لب 

المسألة الثانية: كفاءة المحكم:-
  عـــ� أســـاس المبدأ الراســـخ (أن 

هنـــاك مفهوم خاطـــئ مب�¥
  

��طـــراف اتفـــاق التحكيم أو أطـــراف طلب التحكيـــم الحرية ¦¥
.( ¥  Ñترشـــيح أو تســـمية المحكم

هـــذا المفهـــوم الخاطئ هـــو (حرية أطـــراف اتفـــاق التحكيم 
ط الكفاءة أو  �Ò اختيـــار المحكـــم بغـــض النظر عـــن توفـــر  

¥¦
. ( لمؤهل ا

و التقا            العا والتحكيم ر  خوا

ان ل ن  دالر ع

مستشار قانوين بغرفة قطر
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املؤمتر الدويل الثالث للتحكيم



  
التنبيـــه إ¡ أن المعـــ�¥ بدايـــة يجـــدر 

بالكفـــاءة هنـــا: القدرة عـــ� التمحيص 
المبادئ  ببعـــض  والعلم   ، وا�ســـتد�ل 
ع�  والقـــدرة   ،  

التقـــا%¥   
¥¦ ا��ساســـية 

الصياغـــة المقبولة وغ�  ذلـــك، فالقضاء 
محظور. بجهـــل 

 ، إليـــه  المشـــار  المبـــدأ    
¥¦ جـــدال   �

  إهمال 
لكـــن ذلـــك � يجـــب أن يعـــ�¥

جانـــب الكفـــاءة والمؤهـــل طالمـــا كان 
اع وأطـــراف العملية  ¥ هـــدف أطراف الـــ�¥
يقوم  حكـــم  إ¡  الوصـــول  التحكيميـــة 
منطوقه  ليكـــون  صحيحة،  أســـباب  ع� 

وعادل. صحيـــح 
رب قائـــل أنه من الطبيعي أن يســـمي أو 
يرشـــح كل طرف من يـــرى فيـــه الكفاءة 
والمؤهـــل لتو¡  المهمـــة التحكيمية ، كما 
أن مـــن المرجـــح أن من يتم تســـميته أو 
ترشـــيحه لن يتجرأ ع� قبـــول المهمة إن 

ومؤهل. كفـــاءة  ذو  يكن  لم 
ك ل��وضاع  لـــكل ا��مر يجـــب أن � يـــ�
الطبيعيـــة ، مـــن الـــوارد وليـــس مـــن 
المســـتبعد أن يقـــع أحـــد ا��طـــراف أو 
 ¥  Ñط كلهم فريســـة لعـــدم مراعـــاة ال��
يتعرض  أن  الـــوارد  ومـــن  المذكوريـــن، 
اع .. ومـــن ثـــم الحكـــم التحكيمي  ¥ الـــ�¥

شـــكاليات. Þ� (بدرجـــات متفاوتـــة)
التحكيم  تنـــص أنظمـــة  كافيـــاً أن  ليس 
ط ا��هليـــة بالمعـــ�¥  �Ò احـــة عـــ�ã
  المتعـــارف عليه، وليـــس كافيا 

¥Óالقانـــو
  

اهة ¦¥ ¥ النـــص ع� مبـــدأ الحياديـــة وال�¥
طي  �Ò المحكـــم، وإنمـــا تجب إضافـــة
الموضوعي  بالمعـــ�¥  والمؤهل  الكفـــاءة 
النظر عن  بغـــض  المتقدم ذكـــره، ذلك 
 ¥  Ñإمكانية اســـتعانة المحكـــم أو المحكم

 . ء ا لخ�� با

المســـألة الثالثة: التحكيـــم والتحكيم 
-: �

اف القا�� بـــإ��

اً مـــن الكتـــب  مـــن الم�حـــظ أن كثـــ� 
والدراســـات والبحـــوث حـــول التحكيم 
تبـــدأ با��ية الكريمة من ســـورة النســـاء 
(وإن خفتم شـــقاق بينهمـــا فابعثوا حكماً 
مـــن أهلـــه وحكماً مـــن أهلهـــا إن يريدا 

إص�حـــاً يوفق í بينهمــــا).
ع�قـــة  إ¡  واضحـــة  إشـــارة  ا��يـــة    

¥¦
ذلك  بالتحكيـــم،  ســـ�مية  Þا� يعـــة  ال��
  

عـــ� الرغم مـــن أن التحكيم المـــراد ¦¥
  كثـــ�  مـــن جوانبه عن 

ا��يـــة يختلف ¦¥
التحكيـــم موضـــوع المراجـــع والبحوث 

إليها. المشـــار 
فع� ســـبيل المثـــال، وإعمـــا�ً لمحكم 
وإ¡   130) مـــن  المـــواد  قـــررت  ا��يـــة 
) مـــن قانـــون ا��Òة  133عـــ� التـــوا¡ 
: القطـــري رقم  (22) لســـنة 2006 ما ي� 
ر واســـتمر الشـــقاق  "إذا لـــم يثبت ال�¥
 ¥  Ñيع صـــ�ح  Þا� وتعـــذر   ، ¥  Ñالزوج  ¥  Ñبـــ
¥ مـــن أهليهمـــا ممـــن   Ñحكمـــ  

القـــا%¥
ا�Þص�ح،  عـــ�  القـــدرة  فيهما  يتوســـم 
وإ� فمـــن غـــ�  أهليهما، ويحـــدد لهما 

التحكيم". مـــدة 
¥ تقý  أســـباب الشـــقاق   Ñعـــ� الحكم"
 ، ¥  Ñالزوج ¥  Ñصـــ�ح بـــ Þوبـــذل الجهد ل�
تقريراً عن    

القـــا%¥ إ¡  الحكمـــان  يقدم 
مســـاعيهما متضمناً مدى إســـاءة كل من 
مشـــفوعاً  ل��خر  أحدهمـــا  أو   ¥  Ñالزوجـــ

. " يهما برأ
¥ إذا   Ñاعتمـــاد تقريـــر الحكمـــ  

"للقـــا%¥
الســـابقة،  المادة  ��حـــكام  موافقـــاً  كان 
هما بقرار مســـبب  ¥ غ�   Ñحكمـــ ¥

ّ  Ñعـــ eوإ�
للقيـــام بمهمـــة التحكيـــم مجـــدداً، أو 

ضـــم إليهمـــا حكمـــاً ثالثاً".
إ¡  اســـتناداً  بالتفريق  يحكم  أن    

"للقا%¥
¥ إذا تعذر الصلح واســـتمر   Ñتقرير الحكم
. فـــإن لم يقدم  ¥  Ñالزوج ¥  Ñالشـــقاق بـــ
الحكمـــان تقريرهمـــا وثبـــت اســـتحكام 
بالتفريق  فيحكم   ، ¥  Ñالزوجـــ  ¥  Ñب الخ�ف 

. " بينهما
هذا بشـــأن ا��ية القرآنيـــة ، أما التحكيم 
الكتب والدراســـات والبحوث،  موضـــوع 
المعـــ�¥  ا�عتبـــــار    

¥¦ ا��خـــذ  ومـــع 
 ¥  Ñب اتفـــاق  أنه  للتحكيـــم  ا�صط�حـــي 
تنازعهم    حالـــة 

¥¦ بأنـــه    
¥ýيقـــ أطراف 

فإنهما/إنهـــم يلجآن/يلجـــأون إ¡ محكم 
اع  ¥   الـــ�¥

¥ لتـــو¡  الفصـــل ¦¥  Ñأو محكمـــ
التعريفات). مـــن  (واحـــدة 

ا�ختـــ�ف  أوجـــه  تتضـــح  ذلـــك  مـــن 
¥ أحكـــــام ا��يـــة الكريمة وأحكـــــام   Ñب
حيث  فمن  الدراســـــة:  موضوع  التحكيم 
¥ (حكمـــان أو محكمان) ،   Ñعـــدد المحكم
  وليس 

ومـــن حيث مـــن عينهما (القـــا%¥
المهمة  ومـــن حيث طبيعـــة   ، ا��طراف) 
(تقý  أســـباب الشـــقاق وبـــذل الجهد 
)، ومـــن حيث  ¥  Ñالزوجـــ ¥  Ñصـــ�ح بـــ Þل�

 . ¥  Ñإلزاميـــة قـــرار الحكم
¥ أن مـــا ذكرناه بشـــأن   Ñويجـــدر أن نبـــ
الخـــ�ف � يجـــب أن يفهـــم منـــه أن 
لهـــا  صلـــة   � ا�ســـ�مية  يعـــة  ال��
) ، مثـــل   

¥Óبالتحكيـــم بمعنـــاه (القانـــو
هـــذا القـــول ســـيكون مغلوطـــا تماماً ، 
 ¥  Ñســـ�مية ســـبقت القوان Þيعـــة ا� فال��
الحديثـــة معرفـــًة بالتحكيـــم، وهي ع� 
أقـــل تقديـــر لم تحظـــره والـــذي ليس 
مبادئها  ومـــن   ، مبـــاح  فإنـــه  محظـــور 
طاً  �Ò إ� وطهـــم  �Ò عنـــد "المســـلمون 
حـــرم ح��ً أو أحل حرامـــا" ومن مبادئها 
المراجع    

، و¦¥  " "والصلح خـــ�  القرآنيـــة 
  

الفقهيـــة، أوضـــح كل من المـــاوردي ¦¥
  

  المغ�¥
  ، وابـــن قدامـــة ¦¥

أدب القـــا%¥
التحكيم.   بعـــض حـــا�ت وأحـــكام 

ســـورة  آيـــة  أن  بيانـــه  أردت  كلمـــا  إن 
النســــــاء تتعلق بمســـألة معينة تختلف 
  

  الدراســـات ال�
  أحكامهـــا عن ما يرد ¦¥

¥¦
تبـــدأ بذكرهـــا، ولعمـــري فإنهـــا لبداية 

. فقة مو

و التقا            العا والتحكيم ر  خوا
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املحامي

ط  د السل ع م

هتمـــام البالغ الذي  Þبلدي الحبيـــب قطر وا�  
ســـتثمار ¦¥ Þظـــل إزدهار ا�  

¥¦
اع،  وكونهم يؤثـــرون التحكيم  ¥ يوليه المســـتثمرون �يجـــاد آلية لحل الـــ�¥
  

¥¦ ¥  Ñيته وإختيـــار هيئته مـــن المتخصصÒع� قضـــاء الدولة ل�عتـــه و
 . التحكيم  محـــل  اع  ¥ ال�¥ نوع 

  المـــواد المدنية 
ع صنعـــاً بإصداره قانونـــاً خاصاً للتحكيم ¦¥ ّ

أحســـن الم��
والتجاريـــة وهـــو القانون رقـــم (2017/2) الـــذي بموجب المـــادة الرابعة 
مـــن مواد إصـــداره ألغيت المواد مـــن 190 إ¡ 210 من الكتـــاب ا��ول من 

قانـــون المرافعات المدنيـــة والتجارية رقم/13 لســـنة 1990. 
  

  المـــواد الملغاه وال�
ع غالبية القصور الـــذي كان موجوداً ¦¥ فتـــ�¦¥ الم��

اتـــه وهي Òعـــة الفصل فيه ،  ¥ ة من مم�  ¥ كانـــت تفقـــد التحكيم أهم مـــ� 
 -: ي�   ممـــا  ويتضح ذلك 

ط المـــادة/190 من قانـــون المرافعات تحديد  أو�ً :-  بعـــد أن كانت تشـــ�
  وثيقـــة التحكيم أو أثنـــاء المرافعة وترتـــب ع� عدم 

اع ¦¥ ¥ موضـــوع الـــ�¥
  المادة/197 

مراعاة ذلك بط�ن التحكيم وكان يشـــار إ¡ وثيقـــة التحكيم ¦¥
¥ أن يصدروا    Ñع عـــ� المحكمـــ   المـــادة/200 كان يوجـــب عـــ� الم��

و¦¥
ط المادة/202 أن يشـــتمل حكـــم التحكيم  حكمهـــم ع� أساســـها وتشـــ�
بوجـــه خاص ع� صـــورة من وثيقـــة التحكيـــم وتوجب المـــادة/203 من 
قانـــون المرافعـــات إيداع أصـــل وثيقة التحكيـــم مع أصـــل الحكم قلم 

اع .  ¥ كتـــاب المحكمـــة المختصة أص�ً بنظـــر ال�¥
  المحكمة 

وكانت المـــادة/204 من قانـــون المرافعـــات توجب ع� قـــا%¥
  أودع أصل الحكـــم قلم كتابهـــا أن يصدر ا��مر بتنفيـــذ الحكم بعد 

الـــ�
 . التحكيم  ط�ع ع� الحكـــم وع� وثيقـــة  Þا�

وكانـــت المـــادة/207-1 مـــن قانـــون المرافعـــات ترتب ع� عـــدم وجود 
وثيقة تحكيـــم أو إذا كانت الوثيقة باطلة أو ســـقطت أو خـــرج الحكم عن 

¥ بنـــاء ع� طلب ذي الشـــأن .   Ñحدودهـــا بط�ن حكـــم المحكم
  الغالب ع� تحرير 

والـــذي كان يحدث عم�ً أن يختلـــف طرفا التحكيـــم ¦¥
الوثيقـــة أو يمتنـــع أحدهمـــا عن إبرامهـــا فيفـــرغ بإرادته المنفـــرده إتفاق 
التحكيم مـــن مضمونـــه ��ن هيئة التحكيم � تســـتطيع مـــوا�ة إجراءات 

  ظل وجود هـــذه الوثيقة . 
التحكيـــم إ� ¦¥

ع عندما خلـــت مواد قانـــون التحكيم تمامـــاً من أية  وحســـناً فعل المـــ��
إشـــارة لعبـــارة وثيقـــة التحكيـــم ولـــم يعد عـــدم وجودها من أســـباب 

 . ¥  Ñبطـــ�ن  حكـــم المحكم
ســـتئناف  Þثانيـــاً :-   بعـــد أن كان حكـــم التحكيـــم يقبـــل الطعن عليه با�
  المادة/205 ويقبـــل الطعن عليه 

عـــ� النحو الـــذي كان منصوصاً عليـــه ¦¥
  المـــادة/206 وما 

بإلتماس إعـــادة  النظر وفقـــاً لما كان منصوصـــاً عليه ¦¥
لتماس  Þســـتئناف وا� Þا�  

يســـتتبعه من الطعن عـــ� الحكم الذي يصـــدر ¦¥
 . ¥ بالطعـــن بالتمي� 

  
نّصـــت المـــادة/33-1 من القانـــون الجديد عـــ� أنه � يجـــوز  الطعن ¦¥

حكـــم التحكيم بأي طريق من طـــرق الطعن إ� بطريـــق الطعن بالبط�ن 
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ثالثـــاً :-   بعد أن كانت دعـــوى البط�ن 
ترفـــع إ¡ المحكمـــة المختصـــة أصـــ�ً 
اع ع� النحو الـــذي كان وارداً  ¥ بنظر الـــ�¥
تـــب ع� رفعها  ي� المـــادة/208 وكان    

¥¦
¥ ما لم   Ñوقـــف تنفيـــذ حكـــم المحكمـــ
تقـــض المحكمة بإســـتمرار التنفيذ ودون 
فكان  لرفعهـــا  وقتـــاً  ع  الم�� يحـــدد  أن 
يث ح�  يمكـــن للمحكـــوم ضـــده أن ي�
تنفيـــذ    

المحكـــوم لصالحـــه ¦¥ ع  يـــ��
بط�ن  برفع دعوى  ا��ول  فيبـــادر  الحكم 
تـــب عليهـــا وقف تنفيـــذ الحكم مما  وي�
المادة/209  وأن  التحكيم خاصـــة  يعطل 
¥ لمحكمة البطـــ�ن إذا قضت  كانت تجـــ� 
ببطـــ�ن حكـــم هيئـــة التحكيـــم كله أو 
 ¥  Ñبعضه أن تعيـــد القضيـــة إ¡ المحكم

صـــ�ح ما شـــاب حكمهم .  Þ�
  تصـــدر مـــن محكمـــة 

وا��حـــكام الـــ�
ســـتئناف  Þالبطـــ�ن تقبل الطعن عليها با�
  القانون أي أن 

طبقاً ل��وضاع المقـــررة ¦¥
ســـتئناف يقبل  Þا�  

الحكـــم الذي يصدر ¦¥
¥ خـــ�ل (60) يوماً .   الطعـــن عليه بالتمي� 
طبقـــاً  البطـــ�ن  دعـــوى  أصبحـــت 
للمـــادة/33-4 من القانـــون الجديد ترفع 
خ�ل شـــهر أمـــام المحكمـــة المختصة 
نســـخة  ا��طراف  تســـليم  تاريـــخ  مـــن 
إعـــ�ن طالب  تاريـــخ  مـــن  أو  الحكـــم 
بطـــال بحكـــم التحكيم ما لـــم يتفق  Þا�
ا��طـــراف كتابـــة ع� تمديـــد ميعاد رفع 

 . البط�ن  دعـــوى 
وبالرجوع إ¡ تعريـــف المحكمة المختصة 
الجديد  التحكيم  قانـــون  المادة/1 من    

¥¦
يتضـــح أنهـــا دائـــرة منازعـــات التحكيم 
ســـتئناف  Þوالتجـــاري بمحكمة ا�  

¥Óالمـــد
بتدائيـــة بالمحكمة المدنية  Þأو الدائـــرة ا�
والتجاريـــة لمركـــز قطـــر للمال حســـب 

إتفـــاق ا��طراف . 
عجـــاب أن الحكم  Þوا��مـــر الذي يثـــ�  ا�
  دعوى البطـــ�ن يكون 

الـــذي يصـــدر ¦¥
غـــ�  قابل للطعـــن عليه بـــأي طريق من 

للمـــادة/33-6 من  الطعن طبقـــاً  طـــرق 
 . الجديد  القانـــون 

ع ع� رفـــع دعوى  ولـــم يرتـــب المـــ��
  القانون الجديـــد وقف تنفيذ 

البطـــ�ن ¦¥
  ا��مر أنه عّلـــق قبول 

الحكـــم كل مـــا¦¥
التحكيـــم عـــ� إنقضاء  تنفيـــذ حكـــم 
النحو  عـــ�  البط�ن  دعـــوى  رفع  ميعاد 
  المـــادة/34-3 من 

المنصـــوص عليـــه ¦¥
القانـــون الجديـــد ، وهـــو كما أســـلفنا 
شـــهر من تاريخ تســـليم ا��طراف نسخة 
إعـــ�ن طالب  تاريـــخ  مـــن  أو  الحكـــم 

بطـــال بحكـــم التحكيم .   Þا�
رابعـــاً :-  بعـــد أن كانت الفقـــرة الثانية 
المرافعات  قانـــون  من  المـــادة/190  من 
ثبات  Þ� ط الكتابـــة وحدها وســـيلة تشـــ�

تفـــاق عـــ� التحكيم .  Þا�
نصـــت الفقرة/7-3 ع� وجـــوب أن يكون 
. باط�ً  كان  التحكيم مكتوبـــاً وإ�  إتفاق 

أن  المادة  ذات  مـــن  الفقـــرة/4  ت  وإعت��
ط  �Ò ًيكـــون مســـتوفيا التحكيم  إتفـــاق 
  

¥¦ ا��طـــراف  أحـــد  إدعـــى  إذا  الكتابـــة 
صحيفة الدعوى أو  مذكـــرة وجود إتفاق 
تحكيـــم ولم ينكـــر  الطـــرف ا��خر ذلك 

 . دفاعه    
¥¦

  
ويجـــدر التنويـــه أن الكتابـــة كانـــت ¦¥

ظل المـــادة/190 من قانـــون المرافعات 
ثبـــات وجـــود إتفاق  Þ� ًطـــا �Ò الملغـــاه
القانون    ظـــل 

أمـــا ¦¥ التحكيـــم فقـــط 
التحكيم  إتفـــاق  نعقاد  Þ� طـــاً  �Ò الجديد

 . وصحته 
  

¥¦  ¥  Ñالمحكمـــ تفويـــض    
¥¦   -: خامســـاً 

الصلـــح أي إصـــدار حكمهـــم بصفتهم 
¥ كانت المـــادة/191   Ñمصالحـــ ¥  Ñمحكمـــ
ه إ� إذا  ¥ مـــن قانـــون المرافعات � تجـــ� 
  

كان المحكمـــون مذكورين بأســـمائهم ¦¥
إتفـــاق التحكيـــم أو إتفاق مســـتقل . 

بينمـــا نّصت المـــادة/28-3 مـــن القانون 
الجديـــد عـــ� أنـــه � يجـــوز  لهيئـــة 
اع ع� أســـاس  ¥   ال�¥

التحكيـــم الفصـــل ¦¥

التقيد  نصـــاف دون  Þالعدالـــة وا� مبادئ 
بأحـــكام القانـــون إ� إذا أجـــاز ا��طراف 

لهـــا ذلـــك ãاحة . 
المحكمـــون  يكـــون  أن  ط  تشـــ� ولـــم 
  إتفاق التحكيم . 

مذكورين بأســـمائهم ¦¥
سادســـاً :-  كانت المـــادة/193 من قانون 
وط الواجب  المرافعـــات تنص ع� الـــ��
  المحكـــم وهـــي أ� يكـــون 

توافرهـــا ¦¥
قاãاً أو محجـــوراً عليـــه أو محروماً من 
حقوقه المدنية بســـبب عقوبـــة جزائية . 
ع    القانـــون الجديـــد أجمـــل المـــ��

و¦¥
  الفقـــرة (أ) 

وط ســـالفة الذكـــر ¦¥ الـــ��
  عبارة واحـــدة وهي 

المـــادة/11 ¦¥ مـــن 
أن يكـــون المحكم كامل ا��هلية وحســـناً 
فعـــل ولم يذكـــر أ� يكون مفلســـاً رغم 

 . المـــادة/193    
ط ¦¥ الـــ�� ورود هذا 

  
ســـتئناف ¦¥ Þســـابعاً :-  كانـــت مواعيد ا�

المـــادة/205 من قانـــون المرافعات تبدأ 
  

مـــن تاريخ إيـــداع حكـــم التحكيـــم ¦¥
اع  ¥ المحكمـــة المختصـــة أص�ً بنظـــر ال�¥
وهـــو ميعاد قـــد يجهله طرفـــا التحكيم 
بحســـبان أن الـــذي يـــودع الحكـــم هو 
التحكيـــم ومن ثم  أعضـــاء هيئـــة  أحد 
كان يمكـــن أن يمر الميعـــاد دون الطعن 

ســـتئناف .  Þعـــ� الحكم با�
ع عندمـــا جعل  المـــ�� وحســـناً فعـــل 
ميعاد الطعـــن بالبط�ن يبـــدأ من تاريخ 
بطال  Þا� إع�ن طالب  أو  الحكم  إســـت�م 

 . التحكيم  بحكـــم 
التحكيم  قانـــون  أن  عـــ�  نؤكـــد  ونحن 
الجديد ســـيوفر لنـــا جميعـــاً المزيد من 
ســـتثمار ¦¥ المنطقـــة ، وأنه بهذا  Þفرص ا�
التعديـــل ســـيضع دولتنـــا الحبيبة قطر 
عـــ� خارطـــة التحكيم الـــدو¡ أك�� من 
ا��ول ا��مـــر الـــذى ســـوف يســـاهم ¦¥ 
انتشـــار ثقافـــة التحكيم بشـــكل كب�  ¦¥ 
ضافـــة ا¡ إســـتقطاب مراكز  Þالدولـــة با�
التحكيم الدولية المرموقة ذات الســـمعة 
العالمية لتأســـيس فروع لهـــم ¦¥ دولتنا . 
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را د ال

باحث قانوين بغرفة قطر

ة صاحـــب الســـمو  بحمـــد í أصـــدر حـــ�¥
ــ�     أمـ

¥Óــا ــد آل ثـ ــن حمـ ــم بـ ــيخ تميـ الشـ
البـــ�د المفـــدى القانـــون رقـــم (2) لســـنة 
ـــواد    الم

ـــم ¦¥ ـــون التحكي 2017 بإصـــدار قان
ـــتقل  ـــع مس ي ـــة كأول ت�� ـــة والتجاري المدني
  الســـابق 

ينظـــم التحكيـــم بعـــد أن كان ¦¥
أحـــد أبـــواب قانـــون المرافعـــات المدنيـــة 
والتجاريـــة رقـــم (13) لســـنة 1990، كمـــا 
  بعـــض 

شـــارة إ¡ التحكيـــم ¦¥ Þتمـــت ا�
ـــم (4)  ـــادة رق ـــل الم ـــة مث ¥ القطري  Ñـــ القوان
مـــن قانـــون غرفـــة تجـــارة وصناعـــة قطـــر 
ــم  ــادة رقـ ــنة 1990، والمـ ــم (11) لسـ رقـ
(34) مـــن قانـــون تنظيـــم المناقصـــات 

ــنة 2015. والمزايـــدات رقـــم (24) لسـ

ومـــن المؤكـــد أن هـــذا يعتـــ�� تطـــور 
ون، ذلـــك  مهـــم، وقـــد انتظـــره الكثـــ� 
ــاء  ــة للقضـ ــيلة بديلـ لكـــون التحكيـــم وسـ

¥ بال�عـــة وال�يـــة. العـــادي يتمـــ� 
الجوانـــب  لكافـــة  القانـــون  تعـــرض 
ـــاز  ـــتعرض بإيج ـــم ، ونس ـــة بالتحكي المتعلق
ــون  ــذا القانـ ــا لهـ ــمات والمزايـ ــم السـ أهـ

-:  
Óعـــ� النحـــو ا��

القانـــون  اختـــار  التحكيـــم:  اتفـــاق 
التعريـــف المتعـــارف عليـــه أن "اتفـــاق 
ا��طـــراف ســـواًء كانـــوا مـــن ا��شـــخاص 
 ¥  Ñالطبيعيـــ ا��شـــخاص  أو  المعنويـــة 
القانونيـــة  با��هليـــة  يتمتعـــون  الذيـــن 
للتعاقـــد، عـــ� ا�لتجـــاء إ¡ التحكيـــم، 
  

  كل أو بعـــض المنازعـــات الـــ�
للفصـــل ¦¥

  قـــد تنشـــأ بينهـــم بشـــأن 
نشـــأت أو الـــ�

44

20
18

 - 
ار

م
 / 

68
 / 

دد
لع

ا

املؤمتر الدويل الثالث للتحكيم



ر يم القط انو           التحك ن ق ة ع ملح

ـــت  ـــة كان ـــددة، تعاقدي ـــة مح ـــة قانوني ع�ق
أو غـــ�  تعاقديـــة، ويجـــوز أن يكـــون 
ــورة    صـ

ــ�ً أو ¦¥ ــم منفصـ ــاق التحكيـ اتفـ
ــب أن  ــد"، ويجـ   عقـ

ــم وارد ¦¥ ط تحكيـ �Ò
يكـــون اتفـــاق التحكيـــم مكتوبـــاً وإ� كان 

ــ�ً.  باطـ
وهنـــا نشـــ�  إ¡ أن القانـــون اســـتبعد 
أشـــخاص القانـــون العـــام مـــن إمكانيـــة 
ـــود  ـــة العق   حال

ـــم، و¦¥ ـــوء إ¡ التحكي اللج
ط للجـــوء إ¡ التحكيـــم  داريـــة يشـــ� Þا�
موافقـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء أو مـــن 

ــه. يفوضـ

هيئـــة التحكيـــم: وفقـــاً للمـــادة رقـــم 
ـــم  ـــن محك ـــم م ـــة التحكي ـــكل هيئ (10) تش
، حســـب اتفـــاق ا��طـــراف،  واحـــد أو أكـــ��
¥ كان   Ñــ ــ� المحكمـ ــوا عـ ــم يتفقـ ــإذا لـ فـ
ــون  ــدد المحكمـ ــة، وإذا تعـ ــدد ث�ثـ العـ
وجـــب أن يكـــون عددهـــم وتـــراً، وإ� 
كان التحكيـــم باطـــ�ً، ومـــن المبـــادئ 
المعروفـــة مبـــدأ فرديـــة الهيئـــة بـــأن 
ـــردي  ـــن بعـــدد ف ـــون واحـــد، أو متعددي يك

وليـــس زوجـــي.

هيئـــة  تفصـــل  التحكيـــم:  حكـــم 
للقواعـــد  وفقـــاً  اع  ¥ الـــ�¥   

¥¦ التحكيـــم 
  يتفـــق عليهـــا ا��طـــراف، 

القانونيـــة الـــ�
وإذا لـــم يتفـــق ا��طـــراف عـــ� القواعـــد 
طبقـــت  التطبيـــق،  واجبـــة  القانونيـــة 
ــرره  ــذي تقـ ــون الـ ــم القانـ ــة التحكيـ هيئـ
ــد  ــي بعـ ، وتنتهـ ¥  Ñــ ــازع القوانـ ــد تنـ قواعـ
ذلـــك و�يـــة هيئـــة التحكيـــم بانتهـــاء 

ـــل  ـــك ترس ـــد ذل ـــم، وبع ـــراءات التحكي إج
داريـــة  Þا� للوحـــدة  التحكيـــم  هيئـــة 
ــوزارة،  ــم بالـ ــؤون التحكيـ ــة بشـ المختصـ
ونيـــة مـــن حكـــم التحكيـــم  صـــورة إلك�
ــب  ــة، بحسـ ــي للخصومـ ــرار المنهـ أو القـ
ـــداره. ـــن إص ¥ م  Ñـــبوع ـــ�ل اس ـــوال خ ا��ح

¥ عـــ� هيئـــة التحكيـــم إصـــدار   Ñيتعـــ
الحكـــم المنهـــي للخصومـــة كلهـــا خـــ�ل 
¥ ا��طـــراف،   Ñالميعـــاد المتفـــق عليـــه بـــ
أن  وجـــب  اتفـــاق  يوجـــد  لـــم  فـــإذا 
ـــخ  ـــن تاري ـــهر م ـــ�ل ش ـــم خ ـــدر الحك يص

ــة. ــاب المرافعـ ــل بـ قفـ

  حالـــة 
ط (¦¥ أي أن القانـــون لـــم يشـــ�

ـــن  ـــدة تحتســـب م ـــاق) م ـــدم وجـــود اتف ع
ــه،  ــم إ¡ نهايتـ ــراءات التحكيـ ــة إجـ بدايـ
ــا حـــدد المـــدة (بعـــد قفـــل بـــاب  وإنمـ

ــة). المرافعـ

ــوى  ــم بدعـ ــم التحكيـ ــذ حكـ ــم تنفيـ يتـ
يقدمهـــا صاحـــب الشـــأن لـــدى محكمـــة 
ـــات  ـــادة التعريف ـــارت م ـــد أش ـــذ، وق التنفي
  المختـــص" وعرفتـــه بأنـــه 

إ¡ "القـــا%¥
ــة،  ــة ا�بتدائيـ ــذ بالمحكمـ   التنفيـ

ــا%¥ قـ
ــة  ــة المدنيـ ــذ بالمحكمـ   التنفيـ

ــا%¥ أو قـ
ـــق  ـــال إذا اتف ـــر للم ـــز قط ـــة لمرك والتجاري

ا��طـــراف عـــ� ذلـــك.

  حكـــم التحكيـــم: مـــن أهـــم 
الطعـــن ¦¥

ـــاب  ـــكام الب ـــع أح ـــات م ـــا وا�خت�ف المزاي
أن  المرافعـــات  قانـــون  مـــن  الملغـــي 
ا��صـــل  أن  جعـــل  الجديـــد  القانـــون 

  أحـــكام التحكيـــم أنهـــا غـــ�  قابلـــة 
¥¦

ـــق الطعـــن بالبطـــ�ن  با�ســـتئناف إ� بطري
وذلـــك حســـب نـــص المـــادة رقـــم (33) 

مـــن القانـــون.

بالبطـــ�ن  الطعـــن  طريـــق  ويكـــون 
المحكمـــة  أمـــام  التحكيـــم  حكـــم    

¥¦
المختصـــة (دائـــرة منازعـــات التحكيـــم 
  والتجـــاري بمحكمـــة ا�ســـتئناف، 

¥Óالمـــد
ـــة  ـــة المدني ـــة بالمحكم ـــرة ا�بتدائي أو الدائ
والتجاريـــة لمركـــز قطـــر للمـــال، بنـــاًء 

ــراف). ــاق ا�طـ ــ� اتفـ عـ

 : ¥  Ñمراكـــز التحكيـــم واعتمـــاد المحكمـــ
ـــون  ـــا القان   حققه

ـــ� ـــا ال ـــن أهـــم المزاي وم
ــص  اخيـ ــح ال� ــط منـ ــق بضوابـ ــا يتعلـ مـ
بإنشـــاء مراكـــز التحكيـــم وفـــروع مراكـــز 
التحكيـــم ا��جنبيـــة داخـــل دولـــة قطـــر، 
  ســـوف يصـــدر بهـــا قـــرار مـــن 

والـــ�
وزيـــر العـــدل، كمـــا ســـيصدر الوزيـــر 
¥ واعتمادهـــم   Ñســـج�ً لقيـــد المحكمـــ

ــدل. ــوزارة العـ بـ
هـــذه مجـــرد لمحـــات مختـــ�ة لبعـــض 
ـــم  ـــون التحكي ـــا قان   تناوله

ـــ� ـــائل ال المس
القطـــري رقـــم (2) لســـنة 2017، والـــذي 
 ¥  Ñالقوانـــ أهـــم  مـــن  واحـــداً  يعتـــ�� 
ة و� شـــك  ة ا��خـــ�    الفـــ�

الصـــادرة ¦¥
ــ��    نـ

ــراف ¦¥ ــع ا��طـ ¥ جميـ  Ñــيع ــه سـ أنـ
  

الوطـــ�¥ المســـتوى  عـــ�  التحكيـــم 
ــد  ــق الفوائـ ــل أن تحقـ ــي، ونأمـ وا�قليمـ
  مـــن أجلهـــا صـــدر أو اســـتصدر 

الـــ�
ــون. ــذا القانـ هـ

45 عد خا

www.qatarchamber.com



غدير شع

باحث قانوين مبركز قطر 
الدويل للتوفيق والتحكيم

المرافعـــات  قانـــون  نظـــم  بدايـــة 
القطري رقـــم 13 لســـنة 1990 دعوى 
¥ من حيث   Ñبطـــ�ن أحـــكام المحكمـــ
  يجـــوز الطعن 

الـــ� أحـــوال البط�ن 
ع إجراءات  فيهـــا، حيث رتـــب المـــ��
  نصوص 

رفع دعـــوى بط�ن وذلـــك ¦¥
المـــواد 207-209 واعمـــا�ً بتوصيـــات 
الدو¡   للتحكيم    

¥Óالثـــا الدو¡   المؤتمر 
  أكتوبر مـــن عام 2016 

والـــذي ُعقد ¦¥
صـــدر قانـــون التحكيم رقم 2 لســـنة 
القطري  التحكيم  قانون  ســـخ  ل�   2017
  

كقانـــون مســـتقل، ونجـــد تشـــابها ¦¥
الملغـــاة من  المـــواد  بعض نصـــوص 
الذي  القانـــون  مع  المرافعات  قانـــون 

مؤخراً. صـــدر 
حيـــث نـــص القانون مؤخـــراً عن عدم 
جـــواز الطعن ع� حكـــم التحكيم بأي 
إ� بطريق  الطعـــن،  طريق من طـــرق 
حا�ت  حســـب  وذلك  بالبط�ن  الطعن 
تم ح�ها ولم يتوســـع بهـــا من قبل 
القضاء  ســـ�   ع، حفاظـــاً ع�  المـــ��
مســـاوياً  التحكيـــم  وكـــون  العـــادل 

أحكامه. متانـــة    
¥¦ للقضاء 

المـــادة 33 مـــن قانون  وعليـــه نصت 
  

¥¦  2017 لســـنة   2 رقـــم  التحكيـــم 
الفقـــرة ا��و¡ عن عدم جـــواز الطعن 
  حكـــم التحكيـــم بـــأي طريـــق من 

¥¦
طـــرق الطعن عـــدا الطعـــن بالبط�ن 
عـــ� أن يكون ذلـــك أمـــام المحكمة 
  

  نص عليهـــا القانون ¦¥
المختصـــة وال�

المـــادة ا��و¡ بكونها  الفصل ا��ول من 
دائـــرة منازعـــات التحكيـــم بمحكمـــة 
ع  المـــ�� أجـــاز  وكمـــا  ا�ســـتئناف، 
القطـــري ل��طراف ا�تفاق ع� اســـناد 
تحققـــه  (حـــال  بالبطـــ�ن  الطعـــن 
ا�بتدائية  الدائـــرة  ا¡  ا��دلـــة)  ووجود 
بمحكمـــة مركـــز قطر للمـــال .  وجديراً 
ك حا�ت  ع لم يـــ� بالذكـــر أن المـــ��
¥ وانمـــا   Ñجـــازة أو التخمـــ Þالطعـــن ل�
  المـــادة رقـــم 33 الفقرة 2  

ح�هـــا ¦¥
ع حدد أيضاً  وجديـــراً بالذكر أن المـــ��

فيها رفع  ل��طـــراف  يجوز    
الـــ� المدة 

التحكيم  ببط�ن حكـــم  طلب دعـــوى 
ع عـــ� أن تكون خ�ل شـــهر ( 30 يوم 
  

�Óالنها الحكـــم  تاريخ صـــدور  ) مـــن 
أو مـــن تاريـــخ اعـــ�ن طالـــب بط�ن 
حكـــم التحكيم بالحكم – أيهما أســـبق 
– وتطبـــق ذات المـــدة عـــ� حكـــم 
للحكم  المف�  أو  المصحـــح  التحكيم 
  ونشـــهد هنـــا تمديـــد المدة 

�Óالنهـــا
كان ســـابقاً قبل صـــدور قانون  عن ما 
التحكيـــم كقانون مســـتقل حيث كانت 
ع  المـــدة 15 يـــوم . كما أجـــاز الم��
ل��طـــراف ا�تفـــاق ع� مد مـــدة رفع 
المدة  مـــن  كـــ��  �� البطـــ�ن  دعـــوى 
المنصـــوص عليهـــا أو لمـــدة مماثلـــة 
وعادة  كتابـــة  ذلـــك  يثبـــت  أن  عـــ� 
  وثيقـــة التحكيم 

يتـــم اثبات ذلـــك ¦¥
التحكيم).  (مشـــارطة 

وتُحســـب هذه المدد مـــن اليوم التا¡  
  

�Óعـــ�ن أو تســـلم الحكـــم النهـــا Þل�
يوم  يكـــون  أن  القانـــون  ويســـتوجب 
عمل رســـمي بحيث إذا صـــادف اليوم 
  الدولة أو إجازة 

التـــا¡  إجازة رســـمية ¦¥
يوم  مـــن  تحســـب  ا��ســـبوع  نهايـــة 
ع  ة العمـــل وذلك وفقـــا للم�� �Òمبـــا
القطـــري وقواعـــد مركز قطـــر الدو¡  

والتحكيم. للتوفيـــق 
  

 ويكون حكـــم المحكمـــة المختصة ¦¥
هـــذا الشـــأن حكمـــاً نهائياً غـــ�  قابل 
للطعـــن بأي طريق من طـــرق الطعن. 
اً  وذلـــك حفاظا ع� قوة القضاء وســـ� 
الطريق  العدالة وكون هـــذا  لتحقيـــق 
  

العـــادي ¦¥ القضاء  مســـاوياً لطريـــق 
نفاذ أحكامـــه. ويجدر التنويـــه هنا أن 
حكـــم المحكمة المختصة يكـــون نهائياً 
من حيـــث الموضوع بينمـــا يمكن ��حد 
ا��طـــراف التقدم بطلـــب بط�ن حكم 
  

¥¦ ¥ التحكيـــم أمـــام محكمـــة التميـــ� 
  يكون فيهـــا الحكم قد 

ا��حـــوال الـــ�
  تطبيق القانـــون حيث 

شـــابه عيبـــاً ¦¥
قانون. محكمـــة   ¥ التمي�  محكمـــة  تعد 

كم التحكيم الطعن يف 
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ــائل    وسـ
ــل ¦¥ ــور الهائـ ــارة  والتطـ ــبل التجـ ــدم سـ ــة وتقـ ــت العولمـ فرضـ

ــال  ــة الحـ ــات، فبطبيعـ ــض المنازعـ ــدة لفـ ــس جديـ ــد وأسـ ــال قواعـ تصـ Þا�
  

ـــ� ـــة، وال ـــارة الدولي ـــة التج ـــ� حرك ـــا�Ò ع ـــكل مب ـــر بش ـــد أث ـــور ق ـــذا التط ه
ـــث  ـــع، حي ـــع وÒي ـــات ناج ـــض المنازع ـــق لف ـــود طري   وج

¥ýـــ ورة تقت ـــ�¥ بال
¥ الـــدو�رات بـــل   Ñــة يصـــل ا¡ م�يـــ أن حجـــم تلـــك المعامـــ�ت التجاريـ
كات  �Ò ــوا دول او ــواء كانـ ــتثمرين سـ ــلوك المسـ ــارات، وسـ ــا ا¡ المليـ احيانـ
  تنتـــج 

  كوســـيلة لفـــض المنازعـــات الـــ�
او افـــراد مســـلك القضـــاء الوطـــ�¥

  خســـارة قـــد تصـــل حجمهـــا ا¡  حـــد 
عـــن تلـــك المعامـــ�ت سيتســـبب ¦¥

جـــراءات وتعمـــد  Þيفـــوق قيمـــة تلـــك المعامـــ�ت، وذلـــك بســـبب بطـــئ ا�
ــه  ــل فيـ ــد يظـ ــذي قـ ــر الـ ــة، ا��مـ ــوء نيـ ــة بسـ ــوم المماطلـ ــض الخصـ بعـ
ـــوء  ـــن أن اللج ـــ�ً ع ، فض ¥  Ñـــن ات الس ـــ�� ـــاء لع ـــام القض ـــروض ام اع مع ¥ ـــ�¥ ال
اً مـــا يثـــ�   للقضـــاء فيمـــا يتعلـــق بالمنازعـــات التجاريـــة الدوليـــة كثـــ� 
شـــكا�ت، خاصـــة بمـــا يتعلـــق با�Þختصـــاص الـــدو¡  كـــون  Þالعديـــد مـــن ا�
ــيات،  ــددة الجنسـ ــة متعـ ــارة الدوليـ ــارس التجـ   تمـ

ــ� كات الـ ــ�� ــب الـ أغلـ
  دفعـــت 

فـــكان التحكيـــم التجـــاري الـــدو¡  بمثابـــة المنقـــذ والدعامـــة الـــ�
ســـتثمار والتجـــارة الدوليـــة ا¡ ا��مـــام، إذ وفـــر التحكيـــم كوســـيلة  Þبا�
ـــة  اه ¥ ـــة وال�¥ ـــن الحيادي ـــد تضم ـــل، و قواع   الفص

ـــة ¦¥ ـــات ال�ع ـــض المنازع لف
ـــاء  كتف Þـــاء وا� ـــن القض ـــ�  ع ـــن التخ ـــه �يمك   ان

ـــ�¥ ـــذا �يع ـــن ه ـــة، ولك وال�ي
  منظومـــة 

بالتحكيـــم كوســـيلة لفـــض المنازعـــات، ��نهمـــا يتكامـــ�ن ¦¥
اصـــة، فأحـــكام التحكيـــم تنفـــذ عـــن طريـــق القضـــاء، وهـــو مـــا بـــان  م�
ـــث  ـــنة 2017، حي ـــم 2 لس ـــد رق ـــري الجدي ـــم القط ـــون التحكي   قان

ـــاً ¦¥ واضح
ـــة  ـــذ بالمحكم   التنفي

ـــا%¥ ـــم بق ـــكام التحكي ـــذ أح ـــري تنفي ع القط ـــ�� ـــاط الم ن
  انشـــئها بذلـــك القانـــون -مالـــم يتـــم 

بتدائيـــة الكليـــة وفقـــاً ل��ليـــة الـــ� Þا�
ــ�ف  ــر- بخـ ــق آخـ ــم بطريـ ــم التحكيـ ــذ حكـ ــ� تنفيـ ــراف عـ ــاق ا��طـ تفـ Þا�
جرائيـــة يختـــص بهـــا القضـــاء تمكينـــاً ل��طـــراف مـــن  Þعـــدد مـــن ا��مـــور ا�
اع،  ¥ ــ�¥ ــوع الـ   موضـ

ــل ¦¥ ــ� الفصـ ــا حـ ــم لعملهـ ــات التحكيـ ــتكمال هيئـ اسـ
  كونهمـــا أشـــهر الوســـائل لفـــض المنازعـــات 

ويتفـــق التحكيـــم والقضـــاء ¦¥
  عـــدة نقـــاط منهـــا أن القضـــاء 

المدنيـــة والتجاريـــة، ولكنهمـــا يختلفـــان ¦¥
اعـــات، و حـــق اللجـــوء اليـــه مقـــرر للكافـــة  ¥ يتنـــاول انـــواع شـــ� مـــن ال�¥
ــك   ــدول- وذلـ ــة الـ ــن كافـ ــم يكـ ــدول – ان لـ ــب الـ ــات�  أغلـ ــý¥ دسـ بمقتـ
ـــت  ـــم الب ـــات التحكي ـــوز لهيئ ـــائل � يج ـــاك مس ـــث هن ـــم بحي ـــ�ف التحكي بخ
ــا ا� اذا  ــزاع مـ   نـ

ــل ¦¥ ــات التحكيـــم � تفصـ ــا ان هيئـ ــا، كمـ ــر فيهـ او النظـ
  

اع قـــد اتفقـــا عـــ� اللجـــوء ا¡ التحكيـــم للفصـــل ¦¥ ¥ كان اطـــراف هـــذا الـــ�¥
ـــب ان  ـــده، ويج اع أو بع ¥ ـــ�¥ ـــوء ال ـــل نش ـــاق قب ـــذا ا�تف ـــواء كان ه ـــم س نزاعه
ـــد نشـــوء  ـــم عن ـــة التحكي ـــام هيئ   ســـتتبع ام

ـــ� ¥ ا�جـــراءات ال  Ñـــ يحـــدد الطرف
ـــا  ـــا هم ـــابهاتهما واخت�فاتهم ـــاء بتش ـــم والقض ـــد ان التحكي ـــك نج اع، لذل ¥ ـــ�¥ ال
ـــيلة  ـــم كوس ـــدف، فالتحكي ـــس اله ـــ�ن نف ـــض ويحم ـــم البع ـــ�ن لبعضه مكم
لفـــض المنازعـــات �ينافـــس القضـــاء، وهـــو مـــا يســـتوجب معـــه أن تبـــذل 
ــ�ع  ــن ا�ضطـ ــم مـ ــن التحكيـ ــة تمكـ ــيلة ممكنـ ــة كل وسـ ــات القضائيـ الجهـ
ـــن  ـــيلة م ـــم وس ع للتحكي ـــ�� ـــار الم ـــن اعتب ـــة م ـــق الغاي ـــ� تتحق ـــه، ح بمهام

وســـائل فـــض المنازعـــات.

ا ا ال  اء و التحكيم والق

املحامي

ي مس دالع ر ع ع
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الوقائع
بطريـــق  طعـــن   2016/5/3 يـــوم    

¥¦
  حكـــم محكمـــة ا�ســـتئناف 

¥¦ ¥ التميـــ� 
رقـــم 1675 لســـنة 2015 الصـــادر بتاريـــخ 
وذلـــك بصحيفـــة طلبـــت   2016/4/25
فيهـــا الطاعنـــة الحكـــم بقبـــول الطعـــن 
¥ الحكـــم    الموضـــوع بتميـــ� 

شـــك�ً و¦¥
المطعـــون فيـــه والتصـــدي للموضـــوع. 
الطاعنـــة  أودعـــت  اليـــوم  نفـــس    

و¦¥
  2016/5/4 أعلنـــت 

ــارحة. و¦¥ ــرة شـ مذكـ
ــن.  ــة الطعـ ــا بصحيفـ ــون ضدهـ المطعـ
المطعـــون  أودعـــت   2016/5/12   

و¦¥
ــتنداتها  ــفوعة بمسـ ــرة مشـ ــا مذكـ ضدهـ

طلبـــت فيهـــا رفـــض الطعـــن. وبجلســـة 
عـــ�  الطعـــن  عـــرض   2016/6/13
ــرأت  ــورة – فـ ــة المشـ   غرفـ

ــة -¦¥ المحكمـ
ــة  ــددت جلسـ ــر وحـ ــر بالنظـ ــه جديـ أنـ
 2016/6/20 وبجلســـة  للمرافعـــة. 
ســـمعت الدعـــوى أمـــام هـــذه الدائـــرة 
¥ بمحـــ�¥ الجلســـة   Ñعـــ� مـــا هـــو مبـــ
ـــة  ـــي الطاعن ـــن محام ـــم كل م ـــث صم حي
ــا  ــ� مـ ــا عـ ــون ضدهـ ــي المطعـ ومحامـ
ـــررت إصـــدار  ـــة ق ـــه والمحكم جـــاء بمذكرت

ــة. ــذات الجلسـ ــم بـ الحكـ
المحكمة 

ا��وراق وســـماع  بعـــد ا�طـــ�ع عـــ� 

  
ــا%¥ ــيد القـ ــ�ه السـ ــذي تـ ــر الـ التقريـ

المقـــرر والمرافعـــة وبعـــد المداولـــة.
ــن  ¥ مـ  Ñــ ــا يبـ ــ� مـ ــث إن الوقائع-عـ حيـ
الحكـــم المطعـــون فيـــه وســـائر ا��وراق – 
ـــت  ـــة أقام ـــة الطاعن ك   أن ال��

ـــل ¦¥ تتحص
ـــب  ـــنة 2015 بطل ـــم 704 لس ـــوى رق الدع
التنفيذيـــة  الصيغـــة  بوضـــع  الحكـــم 
ــن  ــا مـ ــادر لصالحهـ ــم الصـ ــ� الحكـ عـ
غرفـــة التجـــارة الدوليـــة بباريـــس رقـــم 

  Cky16978
حـــاً لدعواهـــا إنـــه بتاريـــخ  �Ò وقالـــت
المشـــار  الحكـــم  صـــدر   2013/5/16
ــأن  ــا بـ ــون ضدهـ ــزام المطعـ ــه بإلـ إليـ

حكم
ــن  ــم بـ ــيخ تميـ ــمو الشـ ــب السـ ة صاحـ ــ�¥ ــم حـ ــادر باسـ صـ

ــر ــة قطـ ــ�  دولـ   أمـ
¥Óــا ــد آل ثـ حمـ

  مقر المحكمة بتاريخ 2016/6/20
بالجلســـة المنعقدة علنـــاً ¦¥

  ....     نائب رئيس المحكمة
برئاســـة الســـيد القا%¥

وعضوية الســـادة القضاة المحكمة: -
....... و ..........

........     و    .........
وحضور كاتب الجلســـة السيد / .......

  (الدائـــرة 
¥Óمـــد ¥   الطعـــن رقـــم 173 لســـنة 2016 تميـــ� 

¥¦
الثانيـــة)

المرفوع من
كـــة ........ ذ.م.م – محلهـــا المختـــار مكتـــب ...........  �Ò

ــي. المحامـ
ح�¥ عنها ا��ســـتاذ المحامي ........

ضد
ــا المختـــار مكتـــب ............  كـــة ......... ذ.م.م – محلهـ �Ò

المحامـــي.
ح�¥ عنها ا��ســـتاذ المحامي...........
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املؤمتر الدويل الثالث للتحكيم



ـــوم  ـــة المحك ـــغ المالي ـــا المبال ـــؤدي إليه ت
بهـــا فقدمـــت طلبـــاً لتذييلـــه بالصيغـــة 
التنفيذيـــة إ� أنـــه تـــم حفـــظ ملـــف 
التنفيـــذ فأقامـــت الدعـــوى. حكمـــت 
ــتأنفت  ــوى. اسـ ــض الدعـ ــة برفـ المحكمـ
الطاعنـــة الحكـــم برقـــم 1675 لســـنة 
قضـــت   2016/4/25 بتاريـــخ   .2015
ــتأنف.  ــم المسـ ــد الحكـ ــة لتأييـ المحكمـ
الحكـــم  هـــذا    

¥¦ الطاعنـــة  طعنـــت 
ــون  ــت المطعـ ، وقدمـ ¥ ــ�  ــق التميـ بطريـ
ــدم  ــا بعـ ــت فيهـ ــرة دفعـ ــا مذكـ ضدهـ
قبـــول الطعـــن لرفعـــه مـــن غـــ�  ذي 
صفـــة، وإذ عـــرض الطعـــن عـــ� هـــذه 
  غرفـــة المشـــورة حـــددت 

المحكمـــة ¦¥
ــره. ــة لنظـ جلسـ

المبـــدى  الدفـــع  مبـــ�¥  إن  وحيـــث 
ــا بعـــدم قبـــول  مـــن المطعـــون ضدهـ
الطعـــن لرفعـــه مـــن غـــ�  ذي صفـــة 
كـــة    ال��

كاء ¦¥ أن قـــرار جمعيـــة الـــ��
الطاعنـــة الصـــادر بتاريـــخ 2014/4/26 
قـــد خـــ� مـــن تفويـــض مـــن أصـــدر 
الطعـــن  رافـــع  للمحامـــي  التوكيـــل 

باعتبـــاره ممثـــ�ً قانونيـــاً لهـــا.
(3)

  الطعـــن رقـــم 
تابـــع أســـباب الحكـــم ¦¥

 
¥Óمـــد ¥ 2016/173 تميـــ� 

ـــه ,  ـــ�  محل   غ
ـــع ¦¥ ـــذا الدف ـــث إن ه وحي

ـــة  ـــادة السادس ـــه الم ـــا أوجبت ـــك أن مم ذل
ــنة 2005  ــم (12) لسـ ــون رقـ ــن القانـ مـ
¥ –وعـــ� مـــا  بشـــأن الطعـــن بالتميـــ� 
ـــه  ـــة – أن ـــذه المحكم ـــاء ه ـــه قض ـــرى ب ج
ينبغـــي عـــ� الطاعـــن عنـــد تقديـــم 
صحيفـــة الطعـــن أن يـــودع معهـــا ســـند 
ـــع    التوقي

ـــه ¦¥ ـــذي وكل ـــي ال ـــة المحام وكال
عـــ� هـــذه الصحيفـــة وإ� كان الطعـــن 
ــة  ــه المحكمـ   بـ

¥ýــ ــول , وتقـ ــ�  مقبـ غـ
مـــن تقـــاء نفســـها , والغايـــة مـــن ذلـــك 
التحقـــق مـــن صحـــة الوكالـــة ومـــدى 
ـــت  ـــإذا كان ¥ , ف ـــ�  ـــن بالتمي ـــاعها للطع اتس
ــل الشـــخص  ــن ممثـ ــادرة مـ ــة صـ الوكالـ
¥ عـــ� المحامـــي الـــذي   Ñالمعنـــوي تعـــ
وكل لرفـــع الطعـــن أن يـــودع مـــع ســـند 
  

¥Óوكالتـــه مـــا يثبـــت صفـــة الممثـــل القانـــو
ـــع الطعـــن  ـــذي رف ـــوي ال للشـــخص المعن
باســـمه لـــX  تتحقـــق المحكمـــة مـــن 
  توكيـــل 

تلـــك الصفـــة ومـــدى ســـلطته ¦¥
ــة  ¥ نيابـ ــ�  ــن بالتميـ ــع الطعـ ــام لرفـ محـ

عـــن الشـــخص المعنـــوي الـــذي يمثلـــه 
ــع  ــي رافـ ــا كان ذلـــك، وكان المحامـ . لمـ
ـــ�ً  ـــة توكي ـــع الصحيف ـــد أودع م ـــن ق الطع
ـــ�  ـــه ممث ـــن (......) بصفت ـــه م ـــادراً إلي ص
كـــة كمـــا أرفـــق – قبـــل  قانونيـــا لل��
حجـــز الطعـــن للحكـــم – قـــرار جمعيـــة 
كـــة الطاعنـــة الصـــادر    ال��

كاء ¦¥ الـــ��
أن  يثبـــت  الـــذي   2016/1/14 بتاريـــخ 
ـــل  ـــو الممث ـــل ه ـــه التوكي ـــدر إلي ـــن أص م
كـــة طبقـــاً لشـــكلها    لتلـــك ال��

¥Óالقانـــو
محـــدودة)  مســـئولية  (ذات    

¥Óالقانـــو
ويضحـــي الدفـــع عـــ� غـــ�  أســـاس. 

وحيـــث إن الطعـــن اســـتو¦¥ أوضاعـــه 
الشـــكلية.

كـــة  ــاه ال�� ــا تنعـ وحيـــث إن حاصـــل مـ
الطاعنـــة عـــ� الحكـــم المطعـــون فيـــه 
  تطبيـــق القانـــون والقصـــور 

الخطـــأ ¦¥
  بيـــان ذلـــك تقـــول 

  التســـبيب ، و¦¥
¥¦

نيويـــورك  اتفاقيـــة  كانـــت  لمـــا  إنـــه 
أحـــكام  اف وتنفيـــذ  با�عـــ� الخاصـــة 
الحاكمـــة  هـــي  ا��جنبيـــة   ¥  Ñالمحكمـــ
لصحـــة  توافرهـــا  الواجـــب  وط  للـــ��
المـــراد     ا��جنـــ�� التحكيـــم  حكـــم 
  الدولـــة ا��مـــر الـــذي يرتـــب 

تنفيـــذه ¦¥
ـــد  ـــال القواع ـــذ بإعم   التنفي

ـــا%¥ ام ق ¥ ـــ� ال
وط  لـــ�� حاجـــة  دون  بهـــا  المقـــررة 
ـــم المطعـــون  ـــة ، وإذ رفـــض الحك إضافي
فيـــه تذييـــل حكـــم التحكيـــم موضـــوع 
عـــ�  التنفيذيـــة  بالصيغـــة  الدعـــوى 
ســـند خلـــوه واتفـــاق التحكيـــم مـــن 
تصديـــق الجهـــات المختصـــة باعتبـــار 
ـــة  ـــاً ل�تفاقي ـــا طبق ط �زم لصحته �Ò ـــه أن
ا�تفاقيـــة  أن  حـــال  إليهـــا  المشـــار 
ــا  ــاً بمـ ــون معيبـ ــه يكـ ــه فإنـ ــم تتطلبـ لـ

ه. ¥ يســـتوجب تميـــ� 
 ، ســـديد  النعـــي  هـــذا  إن  وحيـــث 
ذلـــك أنـــه بانضمـــام دولـــة قطـــر إ¡ 
ـــة  ـــام 1958 الخاص ـــورك لع ـــة نيوي اتفاقي
 ¥  Ñاف وتنفيـــذ أحـــكام المحتكمـــ با�عـــ�
ي  ــ�  ــوم ا��مـ ــب المرسـ ــة بموجـ ا��جنبيـ
رقـــم (29) لســـنة 2003 المعـــول بـــه 
ـــكام  ـــح أح ـــن 2003/3/15 تصب ـــاراً م اعتب
 ¥  Ñهـــذه ا�تفاقيـــة قانونـــاً مـــن قوانـــ
ـــال القواعـــد    بإعم

م القـــا%¥ ¥ ـــ� ـــة يل الدول
 ¥  Ñــ ــكام المحكمـ ــ� أحـ ــا عـ ــواردة بهـ الـ
ــة  ــادرة عـــ� اقليـــم دولـ ــة الصـ ا��جنبيـ
ـــة  ـــادة الثالث   الم

ـــص ¦¥ ـــرى ،  وكان الن أخ

ف كل  ـــة عـــ� أن "تعـــ� ـــك ا�تفاقي مـــن تل
ــرار  دولـــة مـــن الـــدول المتعاقـــدة بالقـ

ــق ــي وتوافـ التحكيمـ

(4)
  الطعـــن رقـــم 

تابـــع أســـباب الحكـــم ¦¥

 
¥Óمـــد ¥ 2016/173 تميـــ� 

  
ـــة ¦¥ ـــول المتبع ـــق ا��ص ـــذه وف ـــ� تنفي ع

ـــ�  ـــذ ع ـــوب التنفي ـــة المطل ـــم الدول إقلي
وط الـــواردة  أرضهـــا وذلـــك وفـــق الـــ��
ـــرض  ـــوز أن تف ـــة و� يج ـــواد ال�حق   الم

¥¦
تنفيـــذ  أو  اف  با�عـــ� يتعلـــق  فيمـــا 
ـــا  ـــق عليه   تطب

ـــ� ـــة ال ـــكام التحكيمي ا��ح
ـــات  ـــÄ او نفق وط أق �Ò ـــة ـــذه ا�تفاقي ه
  تفـــرض 

قضائيـــة أعـــ� مـــن تلـــك الـــ�
ـــة  ـــذ المتعلق اف والتنفي ـــ� ـــا�ت ا�ع   ح

¥¦
بالقـــرارات التحكيميـــة الوطنيـــة فـــإن 
ذلـــك – وطبقـــاً لمـــا هـــو مســـتفاد مـــن 
الغايـــة المتوخـــاة مـــن ا�تفاقيـــة وهـــي 
¥ أن يعامـــل   Ñيتعـــ  

توحيـــد المعاملـــة الـــ�
  الدولـــة 

¥¦   ¥ ا��جنـــ��  Ñبهـــا حكـــم المحكمـــ
ـــدل عـــ� أن  ـــة – ي ـــدة أو المنضم المتعاق
ـــات  ـــد المرافع ـــا لقواع ـــم طبق ـــذ يت التنفي
المطلـــوب  قليـــم  Þا�   

¥¦ المتبعـــة 
إليـــه التنفيـــذ عـــ� أن يراعـــى ا��خـــذ 
واســـتبعاد  يـــ�اً  كـــ��  ا�� جـــراءات  Þبا�
تعقـــد   � حـــ�  منهـــا  كـــ�� شـــدة  ا��
ــة إ¡    هدفـــت ا�تفاقيـ

جـــراءات الـــ� Þا�
تلـــك   تبســـيطها و أن نطـــاق تطبيـــق 
  إجـــراءات التداعـــي 

القواعـــد ينحـــ� ¦¥
ــول  ــا للحصـ ــاء إليهـ   يجـــب ا�لتجـ

ــ� الـ
عـــ� ا��مـــر بتنفيـــذ هـــذا الحكـــم أمـــا 
فيمـــا عـــدا ذلـــك مـــن قواعـــد وأحـــكام 
  

وط الـــ�زم توافرهـــا ¦¥ تتعلـــق بالـــ��
يقـــع  مـــن  وعـــ�   ¥  Ñالمحكمـــ حكـــم 
  

الـــ� والمســـتندات  إثباتهـــا  عـــبء 
ــا  ¥ عـــ� طالـــب التنفيـــذ تقديمهـ  Ñيتعـــ
  إصـــدار 

¥¦   
القـــا%¥ وحـــدود ســـلطة 

ـــوص  ـــع لنص ـــا تخض ـــذ فإنه ـــر بالتنفي ا��م
ا�تفاقيـــة وحدهـــا والقـــول بغـــ�  ذلـــك 
¥ مواقـــف الـــدول   Ñيخـــل بالتـــوازن بـــ
   ¥  ا��جنـــ��  Ñبالنســـبة لحكـــم المحكمـــ
، وكانـــت المـــادة الرابعـــة مـــن اتفاقيـــة 
نيويـــورك تنـــص أن " (1) عـــ� الطـــرف 
ـــق  ـــذ وف اف والتنفي ـــ� ـــب ا�ع ـــذي يطل ال
ــابقة أن يرفـــق  ــادة السـ   المـ

ــاء ¦¥ ــا جـ مـ
ـــ�  (أ) ا��صـــل المصـــدق  ـــا ي ـــات م بالطلب
لقـــرار التحكيـــم أو صـــورة عنـــه تتوفـــر 
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ـــا . (ب)  ـــة لصحته وط المطلوب ـــ�� ـــه ال في
  المـــادة 

أصـــل ا�تفـــاق المنـــوه عنـــه ¦¥
وط  ـــا الـــ�� ـــه تتوفـــر فيه (2) أو صـــورة عن
المطلوبـــة لصحتهـــا. (2) إذا كان القـــرار 
المذكـــور  ا�تفـــاق  أو  إليـــه  المشـــار 
  اللغـــة الرســـمية للبلـــد 

غـــ�  مكتـــوب ¦¥
تـــب  المطلـــوب فيـــه تنفيـــذ الحكـــم ي�
ـــم  ـــذ تقدي اف والتنفي ـــ� ـــب ا�ع ـــ� طال ع
ــة  ــك اللغـ   تلـ

ــق ¦¥ ــذه الوثائـ ــة لهـ ترجمـ
مثبتـــة  جمـــة  ال� تكـــون  أن  ويتوجـــب 
ـــل  ـــن قب ـــف أو م ـــم محل ج ـــل م� ـــن قب م
موظـــف دبلومـــاß  أو قنصـــ�  والنـــص 
ـــة  ـــن ذات ا�تفاقي ـــة م ـــادة الخامس   الم

¥¦
اف  ـــ� ـــض ا�ع ـــوز رف ـــه " -1 � يج ـــل ان ع
والتنفيـــذ بالنســـبة للقـــرار التحكيمـــي 
ــرف  ــب الطـ ــ� طلـ ــاء عـ ــم بنـ إ� إذا تـ
ـــم  ـــده تقدي ـــرار ض ـــذ الق ـــوب تنفي المطل
ـــام  ـــ�  أم ـــا ي ـــ� م ـــل ع هـــذا الطـــرف دلي
...... .....(ج)  .....(ب)  (أ)  الســـلطة 
(هــــ) أن � يكـــون قـــرار التحكيـــم قـــد 
ـــم  ـــون ت ¥ أو أن يك  Ñـــ ـــاً للطرف ـــح ملزم أصب
إبطالـــه أو تعليـــق (تنفيـــذه) مـــن قبـــل 
الـــذي  البلـــد    

¥¦ المختصـــة  الســـلطة 
صـــدر فيـــه هـــذا القـــرار أو بموجـــب 
ــذا البلـــد ، يـــدل عـــ� أنـــه  ¥ هـ  Ñقوانـــ
ـــذ ا��صـــل  ـــب التنفي يكفـــي أن يقـــدم طال
ــادة  ــة بالمـ ــتندات المبنيـ ــمي للمسـ الرسـ
صـــور  أو  ذكرهـــا  المتقـــدم  الرابعـــة 
وط  منهـــا مطابقـــة ل��صـــل تجمـــع الـــ��
ــة  اف بحجيـ ــ� ــمية ل�عـ ــة الرسـ المطلوبـ
ام بتنفيـــذه  ¥ القـــرار التحكيمـــي وا�لـــ�
لشـــكليات  �Þخضاعـــه  حاجـــة  دون 
وأنـــه  مصادقـــات  أو  إجـــراءات  أو 
ــك  ــذ تلـ ــب التنفيـ ــم طالـ ــرد تقديـ بمجـ
المســـتندات تقـــوم لصالحـــه قرينـــة 
ــ�  ــس عـ ــات العكـ ثبـ Þ� ــة ــة قابلـ قانونيـ
وقابليتـــه  التحكيمـــي  القـــرار  صحـــة 
  

ـــذي يرغـــب ¦¥ ـــذ وعـــ� الخصـــم ال للتنفي
ـــا يدحـــض هـــذه  ـــم م ـــذ تقدي   التنفي

ـــو¦ ت
القرينـــة واثبـــات أن الســـلطة المختصـــة 
  صـــدر فيهـــا قـــد ألغتـــه 

  البلـــد الـــ�
¥¦

كان  لمـــا  لقانونهـــا.  أوقفتـــه وفقـــاً  أو 
¥ أن حكـــم التحكيـــم   Ñذلـــك وكان البـــ
عـــن  قـــد صـــدر  الدعـــوى  موضـــوع 
مركـــز التحكيـــم التابـــع لغرفـــة التجـــارة 
كـــة الطاعنـــة  الدوليـــة بباريـــس وأن ال��
الصـــادر لصالحهـــا الحكـــم المذكـــور 
ــب  ــة بطلـ ــوى الراهنـ ــت الدعـ ــد أقامـ قـ
تذييلـــه بالصيغـــة التنفيذيـــة وأرفقـــت 
المســـتندات  دعواهـــا  صحيفـــة  مـــع 
  المـــادة الرابعـــة مـــن ا�تفاقيـــة 

المبينـــة ¦¥
وهـــي أصـــل القـــرار التحكيمـــي باللغـــة 
 ¥  Ñالمحكمـــ مـــن  موقـــع  يـــة  ¥ نجل�  Þا�
ـــة  ـــم باللغ ـــاق التحكي ـــل اتف ـــة وأص الث�ث
 ¥  Ñـــ ـــل المحكم ـــن قب ـــع م ـــة موق ي ¥ نجل�  Þا�
ـــة  ـــة العربي ـــة باللغ اع وترجم ¥ ـــ�¥   ال

ـــر¦¥ وط
كـــة  �Ò لهذيـــن المســـتندين صـــادرة عـــن
  الطعـــن رقـــم 

تابـــع أســـباب الحكـــم ¦¥

 
¥Óمـــد ¥ 2016/173 تميـــ� 

  دولـــة قطـــر ومســـجلة 
ترجمـــة مرخصـــة ¦¥

أرفقـــت  التجـــاري،  كمـــا  الســـجل    
¥¦

الفرنســـية   ¥  Ñباللغتـــ صـــادرة  شـــهادة 
ـــة  ـــة للمحكم ـــة العام ـــن ا��مان ـــة ع والعربي
الدوليـــة لـــدى غرفـــة التجـــارة الدوليـــة 
ـــه  ـــد أن بباريـــس مؤرخـــة 2015/10/13 تفي
ـــة  ـــاص بغرف ـــم الخ ـــام التحكي ـــاً لنظ طبق
التجـــارة الدوليـــة فـــإن حكـــم التحكيـــم 
 cyk 16978 القضيـــة رقـــم  

الصـــادر ¦¥
اع بتاريـــخ 2013/5/16  ¥   الـــ�¥

¥ طـــر¦¥  Ñبـــ
يعـــد نهائيـــاً وملزمـــاً لطرفيـــه وقابـــ�ً 
 ¥  Ñللتنفيـــذ دون تأخـــ�  لتنـــازل الطرفـــ
ـــاً،  ـــررة قانون ـــن المق ـــرق الطع ـــن كل ط ع
ـــة  ـــة الطاعن ك ـــح ال�� ـــك لصال ـــوم بذل فتق
ـــ�  ـــا ع ـــالف بيانه ـــة الس ـــة القانوني القرين
صحـــة ذلـــك الحكـــم وقابليتـــه للتنفيـــذ 
وكانـــت المطعـــون ضدهـــا لـــم تقـــدم 
ـــاً  ـــه وفق ـــة صحت ـــض لقرين ـــل الداح الدلي
ــن  5/هــــ مـ ــادة  المـ ــه  ــت عليـ ــا نصـ لمـ
ا�تفاقيـــة مـــن أن الحكـــم لـــم يصبـــح 
ملزمـــاً أو أنـــه ألغـــي أو أوقـــف مـــن 
ــادر  ــد الصـ   البلـ

ــة ¦¥ ــلطة المختصـ السـ
ـــذ  ـــل للتنفي ـــ�  قاب ـــه غ ـــ�  ب ـــا يص ـــا مم به

ــه  ــكت بـ ــا تمسـ ــك مـ ــن ذلـ ــ�  مـ و� يغـ
ــن  ــه مـ ــت عليـ ــا ودللـ ــون ضدهـ المطعـ
اقامتهـــا طعنـــاً أمـــام محكمـــة النقـــض 
ــن  ــادر مـ ــم الصـ ــ� الحكـ ــية عـ الفرنسـ
ــض  ــية برفـ ــتئناف الفرنسـ ــة ا�سـ محكمـ
التحكيـــم  حكـــم  بطـــ�ن  دعـــوى 
موضـــوع الدعـــوى وأن ذلـــك الطعـــن 
ـــه  ـــد أن ـــذا � يفي ـــإن ه ـــوراً ف ـــزال منظ �ي
ـــت  ـــ� زال ـــذه ف ـــف تنفي ـــي أو أوق ـــد ألغ ق
ـــم  ـــن ث ـــه وم ـــة لطرفي ـــة ملزم ـــه قائم حجيت
ـــه  وط صحت �Ò ًيضحـــى الحكـــم مســـتوفيا
الحكـــم  خالـــف  وإذ  للتنفيـــذ  وقابـــ�ً 
ـــة  ـــ� قال ـــر ع ـــذا النظ ـــه ه ـــون في المطع
ط �زم  �Ò ¡ـــم إ ـــاق التحكي ـــاره واتف افتق
ـــات  ـــن الجه ـــة م ـــو المصادق ـــا وه لصحته
المختصـــة ورتـــب عـــ� ذلـــك قضـــاءه 
ـــة  ـــم بالصيغ ـــل الحك ـــب تذيي ـــض طل برف
ـــة  ـــن أن اتفاقي ـــم م ـــ� الرغ ـــة ع التنفيذي
ــذ  اف وتنفيـ ــ� ــة با�عـ ــورك الخاصـ نيويـ
ــبان  ــة بحسـ ¥ ا��جنبيـ  Ñــ ــكام المحكمـ أحـ
ـــوص    خص

ـــق ¦¥ ـــب التطبي ـــون الواج القان
وط الواجـــب توافرهـــا لصحـــة حكـــم  الـــ��
اف  ـــ� ـــوب ا�ع   المطل ـــ�� ¥ ا��جن  Ñـــ المحكم
ط ذلـــك بـــل و  بـــه وتنفيـــذه لـــم تشـــ�
ـــة  ـــدة أو المنضم ـــدول المتعاق ـــت ال ألزم
أكـــ�� شـــدة  وط  �Ò تفـــرض أ�  إليهـــا 
¥ ا��جنبيـــة   Ñلتنفيـــذ أحـــكام المحكمـــ
  تفـــرض لتنفيـــذ أحـــكام 

مـــن تلـــك الـــ�
¥ الوطنيـــة، فإنـــه يكـــون قـــد   Ñالمحكمـــ
وشـــابه  القانـــون  تطبيـــق     

¥¦ أخطـــأ 
يوجـــب  بمـــا  التســـبيب    

¥¦ القصـــور 
ه . ¥ ــ�  تميـ

لذلك
ت المحكمـــة الحكـــم المطعـــون  ¥ مـــ� 
ضدهـــا  المطعـــون  وألزمـــت  فيـــه، 
ا¡  القضيـــة  وأحالـــت  الم�وفـــات، 

ا�ســـتئناف.   محكمـــة 
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 ¥ يعتـ�� الحكـم الصـادر مـن محكمـة التميـ� 
  

القطريـة حكمـاً يرß قاعـدة قانونية هامه ¦¥
شـأن تنفيذ نصـوص اتفاقية ا�مـم المتحدة 
¥ ا��جنبية   Ñاف وتنفيذ احـكام المحكمـ ل�عـ�
  

والمعروفـة باسـم (اتفاقيـة نيويـورك) والـ�
والتوقيـع   1953 عـام  منـذ  اعدادهـا  تـم 
  عـام 1958 وقـد دخلـت ا�تفاقيـة 

عليهـا ¦¥
  7 يونيـو 1959 بتمـام توقيع 

¥ التنفيـذ ¦¥ حـ� 
25 دولـة عليهـا. وقـد حلـت هـذه ا�تفاقيـة 
 ¥  Ñسـابقت ¥  Ñدوليتـ ¥  Ñالهامـة بـد� مـن وثيقتـ
وهمـا بروتوكول جنيف لعـام 1923 واتفاقية 

جنيـف لعـام 1927.
اتفاقيـة  عـ�  قطـر  دولـة  صدقـت  وقـد 
جـزءا  ا�تفاقيـة  نصـوص  لتصبـح  نيويـورك 
يـع القطـري ممـا يلـزم المحاكـم  مـن الت��
تطبيـق  مرتبـة  وبـذات  نصوصـه  بتطبيـق 
  حالـة وجـود 

¥¦ انـه  بـل  الداخـ�   يـع  الت��
الخـاص  النـص   ¥  Ñبـ تعـارض  او  اختـ�ف 
يع الداخ�  والنـص الخاص با�تفاقية  بالت��
الدوليـة، كانـت نصوص ا�تفاقيـة هي ا�و¡ 

لتطبيـق. با
  

  الـدول المختلفـة الـ�
وتقـدم المحاكـم ¦¥

ل�تفاقيـة  انضمـت  او  صادقـت  او  وقعـت 
لمـواد  الموحـد  التفسـ�     

¥¦ حيـوي  بـدور 
منسـق  بشـكل  تطبيقهـا  وكذلـك  ا�تفاقيـة 
اليهـا  ترمـى    

الـ� ا�هـداف  مـع   �Äيتمـ
ا�هـداف  هـذه  اهـم  وتعتـ��  ا�تفاقيـة. 
هـو تيسـ�  تنفيـذ احـكام التحكيـم ا��جنبية 
  دولـة أخـرى 

  دولـة مـا وذلـك ¦¥
الصـادرة ¦¥

  
تلـك ا�حـكام صـدرت ¦¥ كانـت  إذا  خاصـة 

منازعـات تتعلـق بأطراف تنتمي ا¡ جنسـيات 
دول    

¥¦   Äالرئيـ مركزهـا  يقـع  او  مختلفـة 
. مختلفـة

  
الـ� الوطنيـة  المحاكـم  عـ�   ¥  Ñيتعـ كمـا 

ها  تفسـ�  او  ا�تفاقيـة  تطبيـق  فيهـا  يطلـب 
الـدو¡   القانـون  تفسـ�   لقواعـد  طبقـاً 
قانـون  بشـأن  فيينـا  اتفاقيـة    

¥¦ والمدونـة 
و32). (م31  المعاهـدات 

قـد  الحكـم  هـذا  ان  ا¡  التنويـه  ويجـب 
  عـام 2016 أي قبـل صـدور قانـون 

صـدر ¦¥
رقـم  القانـون   ¥ýبمقتـ القطـري  التحكيـم 

مـع  متمشـياً  جـاء  والـذي   2017 لعـام   2
يعكـس  ممـا  نيويـورك  اتفاقيـة  نصـوص 
تشـجيع دولـة قطر عـ� اسـتخدام التحكيم 
وايضـاً حرصهـا عـ� تنفيـذ احـكام التحكيم 
عـ�  خارجهـا  او  قطـر  دولـة    

¥¦ الصـادرة 
السـواء.

  سـياق هـذا يتضح لنـا ان هذا الحكم قد 
و¦¥

صـدر بشـأن تنفيـذ حكـم تحكيم صـادر من 
غرفـة التجـارة الدوليـة (ICC) او بمعـ�¥ ادق 
حكـم تحكيم صـادر وفقـاً لقواعـد التحكيم 
التجـارة  لغرفـة  التابعـة  التحكيـم  لمحكمـة 
الدوليـة وهـي مـن أكـ�� المراكـز المؤسسـية 
ى  كات الكـ��   تلجـأ إليهـا الـ��

للتحكيـم الـ�
ابـرام العقـود عـن طريـق    مرحلـة 

سـواء ¦¥
ط النموذجـي الصـادر مـن غرفـة  ادراج الـ��
وط التعاقديـة  التجـارة الدوليـة ضمـن الـ��
يتفـق ا�طـراف    مرحلـة �حقـة عندمـا 

أو ¦¥
عـ� تطبيـق �ئحـة التحكيم الخاصـة بغرفة 

التجـارة الدوليـة.

عـ�  قـد حصلـت  الطاعنـة  كـة  ال�� وكانـت 
حكـم تحكيـم لصالحهـا مـن غرفـة التجـارة 
الدوليـة بباريـس وارادت ان تحصـل كذلـك 
للقواعـد  وفقـا  التنفيذيـة  الصيغـة  عـ� 
المدنيـة  المرافعـات  بقانـون  الخاصـة 
والتجاريـة القطـري الصـادر بالقانـون رقـم 
للقواعـد  وفقـا  وكذلـك   1990 لسـنة   13
نيويـورك  اتفاقيـة    

¥¦ عليهـا  المنصـوص 
انفـاً. اليهـا  المشـار 

برفـض  فوجئـت  الطاعنـة  كـة  ال�� ان  ا� 
   ا�جنـ�� التحكيـم  حكـم  وتنفيـذ  اف  ا�عـ�
  ايـدت الحكم 

امـام محكمـة ا�سـتئناف ال�
الصـادر مـن محكمـة التنفيـذ برفـض وضـع 
اتفـاق  خلـو  بحجـة  التنفيذيـة  الصيغـة 
تصديـق  مـن  التحكيـم  وحكـم  التحكيـم 
الجهـات المختصـة بالخـارج وفقـا للمـادة 4 
  تسـتجوب ان تكون 

مـن اتفاقية نيويورك ال�
جم محلف  ترجمـه الحكـم مثبته من قبـل م�
. او مـن قبـل موظـف دبلومـاß  أو قنصـ� 
لذلـك  تصـدت  قـد   ¥ التميـ�  محكمـة  ان  ا� 
  تمسـكت 

كـة الطاعنة ال� ورجحـت كفـة ال��

¥م بإعمـال القواعـد  بـان محكمـة التنفيـذ تلـ�
المقـررة با�تفاقيـة وبقانـون المرافعات دون 
اط  وط أخـرى مثل اشـ� �Ò حاجـه ا¡ إضافـة
اتفـاق  عـ�  المختصـة  الجهـات  تصديـق 

التحكيـم وحكـم التحكيـم.
 ¥ وقـد ذكـر الحكم الصادر مـن محكمة التمي� 

انـه بمقتý¥ المـادة الثالثة ل�تفاقية:
المتعاقـدة  الـدول  مـن  دولـة  كل  ف  «تعـ�
تنفيـذه  عـ�  وتوافـق  التحكيمـي  بالقـرار 
الدولـة  إقليـم    

¥¦ المتبعـة  ا��صـول  وفـق 
المطلـوب التنفيـذ عـ� أرضهـا وذلـك وفـق 
  المواد ال�حقـة و� يجوز 

وط الـواردة ¦¥ الـ��
اف أو تنفيـذ  أن تفـرض فيمـا يتعلـق با�عـ�
  تطبـق عليهـا هـذه 

ا��حـكام التحكيميـة الـ�
قضائيـة  نفقـات  او   Äأقـ وط  �Ò ا�تفاقيـة
حـا�ت    

¥¦ تفـرض    
الـ� تلـك  مـن  أعـ� 

بالقـرارات  المتعلقـة  والتنفيـذ  اف  ا�عـ�
الوطنيـة...»  التحكيميـة 

واضحـة   ¥ التميـ�  محكمـة  عبـارات  وجـاءت 
نيويـورك  اتفاقيـه  تطبيـق    

¥¦ وصحيحـة 
  تنفيذ احـكام التحكيم 

وأكـدت بأنـه يراعى ¦¥
ام بقواعـد المرافعات المتبعة  ¥ ا��جنبيـة ا�ل�
  الوقت ذاته، يراعي 

  دولـة التنفيـذ إ� انه ¦¥
¥¦

وط ا�كـ�� يـ�اً واسـتبعاد ايـة  ا�خـذ بالـ��
وط اخـرى تكـون أشـد او أك�� ممـا تتطلبه  �Ò
ا�تفاقيـة.  والقصـد مـن ذلـك انه مـن ناحية 
ا�صـل  تقديـم  التنفيـذ  لطلـب  يكفـي  أو¡ 
الرسـمي للمسـتندات المبينة بالمـادة الرابعة 
التحكيـم  اتفـاق  (أصـل  نيويـورك  �تفاقيـة 
لهمـا  ترجمـة  مـع  التحكيـم  حكـم  واصـل 
ا¡ اللغـة العربيـة او صـور رسـمية مطابقـة 
ل��صـل لتلك المسـتندات). ومـن ناحية ثانية 
لتلـك  التنفيـذ  طالـب  تقديـم  بمجـرد  انـه 
المسـتندات تقـوم لصالحـه قرينـة قانونيـة 
عـ� صحة حكـم التحكيم وقابليتـه للتنفيذ.
¥ بانـه � مجال  اً، قضـت محكمـة التمي�  واخـ� 
أحـكام  لتنفيـذ  شـدة  أكـ��  وط  �Ò لفـرض 
تفـرض    

الـ� تلـك  مـن  ا��جنبيـة   ¥  Ñالمحكمـ
ان  ا¡  الوطنيـة   ¥  Ñالمحكمـ احـكام  لتنفيـذ 
ط التصديـق عـ� اتفـاق التحكيـم وحكم  �Ò
التحكيـم من جهات رسـمية -والذي تمسـكت 
كـة المطعـون ضدهـا-� يتفـق مـع  بـه ال��
اتفاقيـه  بـه  جـاءت  ومـا  القانـون  صحيـح 
¥ عن  نيويـورك وبالتـا¡  التفتت محكمـة التمي� 
¥ت حكم محكمة ا�سـتئناف  ذلـك الدفـع وم� 

المطعـون فيـه.

التعلي عىل الحكم

بقلم الدكتور

ادوريان اس خات م
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الوقائع:
: تتلخص وقائع الدعوى فيما ي� 

(المسـتأنفة)  المدعيـة  أقامـت   -
ضـد  حكمهـا  المسـتأنف  البطـ�ن  دعـوى 
المدعـى عليهـا ( المسـتأنف ضدها)، حيث 
-25  

¥¦ ¥  Ñالطرفـ ¥  Ñإنـه قـد تـم ا�تفـاق بـ
8-2013 عـ� أن تقـوم المدعيـة كمقـاول 
  منطقـة اللؤلـؤة لفائـدة 

وع ¦¥ بتنفيـذ مـ��
تنفيـذ   ¥¦ البـدء  وبعـد  عليهـا،  المدعـى 
وط  م المدعـى عليها ب�� ¥ وع لم تلـ� المـ��
ا�تفـاق وتعدي�ته فأرسـلت إليهـا المدعية 
بطلـب  وتقدمـت  العقـد،  بإنهـاء  إخطـاراً 
¥ محكـم   Ñإ¡ غرفـة التجـارة الدوليـة لتعيـ
 ¥  Ñوُعـ  ، ¥  Ñالطرفـ  ¥  Ñبـ اع  ¥ الـ�¥   

¥¦ للفصـل 
  6-1-2016 أصدر المحكم 

محكـم فرد. و¦¥
المذكـور حكمـه بعدم ا�ختصـاص باعتبار 
أن التحكيـم سـابق ��وانه، لعدم اسـتنفاذ 
إجـراءات معينـة تسـبق اللجـوء للتحكيـم.
ايـر 2017 اتفـق الطرفـان    ف��

و¦¥  -
عليهـا،  المتفـق  المطالبـات  تسـوية  عـ� 
عليهـا  المختلـف  المطالبـات  وإحالـة 
للتحكيـم وعينتـا هيئـة التحكيـم وليكـون 
عـ� ضـوء قواعد التحكيم لـدى مركز قطر 

وأصـدرت  والتحكيـم،  للتوفيـق  الـدو¡  
 2017-2-26   

¥¦ حكمهـا  التحكيـم  هيئـة 
اع وقضـت بـأن المدعيـة لـم تكـن  ¥   الـ�¥

¥¦
  إنهـاء العقـد بصفة منفـردة وأنها 

صائبـة ¦¥
بالمبلـغ  مـة بتعويـض المدعـى عليهـا  ¥ مل�

بـه. لـزام  Þا� تـم  الـذي 
أودعـت   2017-3-8 بتاريـخ   -
حكـم  بطـ�ن  دعـوى  صحيفـة  المدعيـة 
المحكمـة  أمـام  المذكـور  التحكيـم 
  قضت بتاريـخ 2017-7-18 

ا�بتدائيـة وال�
بعـدم اختصاصهـا اسـتناداً إ¡ أن المـادة 
ا��و¡ من قانـون التحكيم القطري الجديد 
رقـم 2 لسـنة 2017 قـد حـددت المحكمـة 
التحكيـم  منازعـات  بدائـرة  المختصـة 
ا�سـتئناف،  بمحكمـة  والتجـاري    

¥Óالمـد
المدنيـة  بالمحكمـة  ا�بتدائيـة  الدائـرة  أو 
بنـاًء عـ�  للمـال،  والتجاريـة لمركـز قطـر 
كـة المدعية  اتفـاق ا��طـراف. فطعنت ال��
وقيـدت  با�سـتئناف  الحكـم  هـذا  عـ� 
 2017/2199 برقـم  ا�سـتئناف  عريضـة 
بتاريـخ 15-8-2017، وطلبـت إلغاء الحكم 
  أصدرته 

المسـتأنف واعتبـار المحكمـة الـ�
  دعـوى البط�ن مع 

هـي المختصـة نوعياً ¦¥

التحكيـم.  حكـم  تنفيـذ  وقـف  اسـتمرار 
أصـدرت   2017-11-20 بتاريـخ   -
بقبـول  حكمهـا  ا�سـتئناف  محكمـة 
المسـتأنف،  الحكـم  وإلغـاء  ا�سـتئناف 
والحكـم مـن جديـد باختصـاص المحكمـة 
ا�بتدائيـة بنظـر دعـوى البطـ�ن المقامـة 
بشـأن حكـم التحكيـم، وبإعـادة الدعـوى 
دعـوى  لنظـر  ا�بتدائيـة  المحكمـة  إ¡ 
البطـ�ن مـع اسـتمرار وقـف تنفيـذ حكـم 
  دعوى البط�ن.     

¥ الفصـل ¦¥  Ñالتحكيـم لح
المسألة المثارة:

  المـادة 3 مـن مـواد إصـدار قانـون 
¥ýتقـ

التحكيـم القطـري الجديـد رقـم 2 لسـنة 
2017 بأنـه تـ�ي أحـكام قانـون التحكيـم 
  المـواد المدنيـة والتجاريـة المرفـق عـ� 

¥¦
  تاريـخ نفـاذه أو يبـدأ 

كل تحكيـم قائـم ¦¥
التحكيـم  قانـون  أقـر  ولقـد  نفـاذه.  بعـد 
ا�حـكام  مـن  بالعديـد  الجديـد  القطـري 
  المادة ا�و¡ 

المسـتحدثة، ومنهـا مـا ورد ¦¥
الجديـد  القطـري  التحكيـم  قانـون  مـن 
  حـددت المحكمـة المختصـة بدائـرة 

والـ�
والتجـاري    

¥Óالمـد التحكيـم  منازعـات 
بمحكمـة ا�سـتئناف، أو الدائـرة ا�بتدائيـة 

نة  يا قانو التحكيم القطر الجديد رقم 2 ل

ما  يث ال 2017 من 

نا رقم: كم محكمة االست علي عىل 
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بالمحكمـة المدنيـة والتجاريـة لمركـز قطـر 
للمـال، بنـاًء عـ� اتفـاق ا��طـراف. 

التعليق:
مـن المعلـوم جليـاً أن القواعـد القانونيـة 
  تنشـأ منـذ التاريخ 

تطبـق عـ� الوقائع ال�
أمـا  نافـًذا،  القانـون  فيـه  يصبـح  الـذي 
فـ�  القانـون  نفـاذ  السـابقة عـ�  الوقائـع 
يـ�ي عليهـا، بمعـ�¥ آخـر أن القانـون � 
  .وتجد 

ينسـحب أثـر تطبيقـه عـ� المـا%¥
جـواز  عـدم    

¥¦ أصلهـا  القاعـدة  هـذه 
رجعيـة أثـر النصـوص القانونيـة حيـث أن 
قواعـد ا�نصـاف والعدالـة تـأ�Ó أن ين�ف 
حكـم القواعـد القانونيـة المسـتحدثة عـ� 
  سـبق أن أبرمها 

ا��فعـال أو الت�فـات الـ�
ا��فـراد ¦¥ ظـل القانون السـابق ا��قدم من 
حيـث الصـدور. كمـا تجـد هـذه القاعـدة 
عـ�  الحفـاظ  ورة  ¥ã   

¥¦ راتهـا  م�� أيضـا 
¦¥ ضمـان  تتمثـل    

الـ� العامـة  المصلحـة 
  ان�فـت 

ثبـات واسـتقرار الت�فـات الـ�
. ¥  Ñظـل قانـون معـ  

برامهـا ¦¥ Þ� نيـة ا��فـراد
الدسـتور  المبـدأ  هـذا  عـ�  أكـد  ولقـد 
والـذي   2004 لسـنة  قطـر  لدولـة  الدائـم 
قـý¥ ¦¥ المـادة 40 منـه ع� أنـه "� ت�ى 
¥ إ� عـ� مـا يقع مـن تاريخ   Ñأحـكام القوانـ
تـب عليها أثـر فيما وقع  العمـل بهـا، و� ي�
المـواد  غـ�    ¥¦ يجـوز  ذلـك  ومـع  قبلهـا، 
مجلـس  أعضـاء    

ثلـ�� وبأغلبيـة  الجنائيـة، 
الشـورى النـص عـ� خـ�ف ذلـك".   

وبمـا أن قانـون التحكيـم القطـري رقـم 2 
لسـنة 2017 قـد نفـذ بتاريـخ 2017-4-13 
  الجريـدة 

ه ¦¥ ( بعـد مـرور شـهر عـ� نـ��
عـ�  المطـروح  السـؤال  فـإن  الرسـمية)، 
هـو  التعليـق  محـل  الحكـم    

¥¦ المحكمـة 
مـدى انطبـاق الحكـم الخـاص بالمحكمـة 
القائمـة  التحكيمـات  عـ�  المختصـة 
حاليـاً.  ول�Þجابـة عـ� السـؤال �بـد لنا من 
الوقـوف عنـد مصطلـح " تحكيـم قائـم " 
مفـاده،  ونتفحـص  معنـاه  نسـتج�   حـ� 
¥ Òيـان   Ñالعـرض بـ  

ورة التفرقـة ¦¥ ¥ã مـع
اقرهـا    

الـ� النوعـي  ا�ختصـاص  قواعـد 
لسـنة   2 رقـم  الجديـد  التحكيـم  قانـون 
التحكيـم  اتفاقيـات  صحـة  وأيضـاً   ،2017
  أبرمـت قبـل نفـاذه ولـم تبـدأ بشـأنها 

الـ�
التحكيـم.  خصومـة 

Ò .1يان قواعد ا�ختصاص النوعي 

قانـون  المـادة رقـم 2 مـن إصـدار  تنـص 
 13 رقـم  والتجاريـة  المدنيـة  المرافعـات 
¥ المرافعات   Ñيان قوانـÒ لسـنة 1990 ع�

الدعـاوى  عـ�  ل�ختصـاص  المعدلـة 
المتداولـة مـا لـم يكـن بـاب المرافعـة فيها 
قـد أقفـل قبـل صـدور القانـون المعـدل 
سـالفة  المـادة  تنـص  حيـث  ل�ختصـاص. 
 ¥  Ñقوانـ تـ�ي   "  : يـ�  مـا  عـ�  الذكـر 
قـد فصـل  يكـن  لـم  مـا  المرافعـات عـ� 
فيـه مـن الدعـاوى أو تـم مـن ا�Þجـراءات 
قبـل تاريخ العمـل بها، ويسـتث�¥ من ذلك: 
مـ�  ل�ختصـاص،  المعدلـة   ¥  Ñالقوانـ  2-
بـاب  إقفـال  بعـد  بهـا  العمـل  تاريـخ  كان 

الدعـوى".   
¥¦ المرافعـة 

 : ¥ بما ي�    ذلك قضت محكمة التمي� 
و¦¥

  المـادة الثانيـة مـن القانـون رقم 
"النـص ¦¥

(13) لسـنة 1990 بإصدار قانون المرافعات 
 ¥  Ñالمدنيـة والتجاريـة عـ� أن "تـ�ي قوان
المرافعـات عـ� مـا لـم يكن قـد فصل فيه 
مـن الدعـاوى أو تـم مـن ا�Þجـراءات قبـل 
تاريـخ العمـل بهـا، ويسـتث�¥ من ذلـك: ... 
¥ المعدلـة ل�ختصاص، م� كان   Ñ2 القوانـ-
  

العمـل بهـا بعـد إقفـال بـاب المرافعـة ¦¥
ع وضـع قاعدة  الدعـوى." مفـاده أن المـ��
 ¥  Ñقوانـ   خصـوص Òيـان 

¥¦ تطبـق  عامـة 
المرافعـات مـن حيـث الزمـان بـأن يـ�ي 
القانـون الجديـد بأثـر فـوري عـ� مـا لـم 
يكـن قـد فصـل فيـه مـن الدعـاوى أو مـا 
لـم يكـن قـد تـم مـن إجـراءات واسـتث�¥ 
¥ المعدلـة   Ñمـن ضمـن مـا اسـتثناه القوانـ
ل�ختصـاص مـ� كان تاريـخ نفاذهـا تاليـاً 
وكان  الدعـوى.    

¥¦ المرافعـة  بـاب  قفـال  Þ�
القانـون الجديـد المتعلـق بالنظـام العام 
المراكـز  عـ�   �Òمبـا بأثـر  ويطبـق  يـ�ي 
  تاريخ 

القانونيـة القائمـة ولو كانت ناشـئة ¦¥
سـابق ع� نفاذه وأن مقتـý¥ ا��ثر الفوري 
للقانـون أن يـ�ي عـ� كل واقعـة تعـرض 
مركـز  عـن  ناشـئة  كانـت  ولـو  نفـاذه  فـور 

  وجـد قــبل هــذا التاريخ".
¥Óقانـو

  المـادة 3 مـن 
¥ýشـارة، تقـ Þوكمـا سـبق ا�

القطـري  التحكيـم  قانـون  إصـدار  مـواد 
قانـون  أحـكام  تـ�ي  أن  عـ�  الجديـد 
والتجاريـة  المدنيـة  المـواد    

¥¦ التحكيـم 
تاريـخ    

¥¦ قائـم  تحكيـم  كل  عـ�  المرفـق 
نفـاذه. بعـد  يبـدأ  أو  نفـاذه 

المقصـود  أن  عـ�  الفقـه  اسـتقر  وقـد 
بالتحكيـم القائم، هو الدعـاوى التحكيمية 
  لم يصـدر فيها حكم عنـد تاريخ نفاذ 

الـ�
القانـون الجديـد. بمعـ�¥ أخـر، � يـ�ي 
قانـون التحكيـم الجديـد عـ� الخصومـة 
  

¥¦ يفصـل  حكـم  بصـدور  انتهـت    
الـ�

 .2017-4-13 قبـل  أي   ، اع  ¥ الـ�¥ موضـوع 

الحكـم  هـو   ، هنـا  بالحكـم  والمقصـود 
يعتـد   � وبالتـا¡   للخصومـة.  المنهـي 
الوقتيـة  التدابـ�   أو  التمهيديـة  با��حـكام 
  تصدرهـا هيئـة التحكيـم أو ا��حـكام 

الـ�
الشـهود).  أحـد  اسـتدعاء  (مثـل  ا�Þجرائيـة 
كمـا � يعتـ�� أيضاً منهيـاً للخصومة الحكم 
بخصـوص  التحكيـم  هيئـة  مـن  الصـادر 
اع المعـروض عـ�  ¥ جـزء مـن موضـوع الـ�¥
التحكيـم، حيـث تعتـ�� خصومـة التحكيم 
ثـم  ومـن  السـابقة،  الحـا�ت    

¥¦ قائمـة 
يـ�ي عليهـا قانـون التحكيـم الجديد عند 

نفـاذه.  تاريـخ 
وترتيبـاً عـ� ذلـك، فـإن منازعـات التحكيم 
قبـل  تحكيـم  احـكام  بشـأنها    صـدر 

الـ�
تاريـخ نفـاذ قانـون التحكيـم الجديـد، أي 
قبـل 13-4-2017، تظـل محكومـة بالقانون 
مـن   210  190- مـن  المـواد  أي  القديـم، 
قانـون المرافعـات رقـم 13 لسـنة 1990. 
و¦¥ حـال مـا إذا تـم اقفـال بـاب المرافعـة 
تـم  ثـم  الجديـد،  القانـون  Òيـان  قبـل 
القانـون  نفـاذ  عـ�  ميعـاد �حـق  تحديـد 
بالحكـم،  النطـق  أجـل  مـن  الجديـد 
فسـيظل التحكيـم أيضـاً خاضعـا لنصوص 
ثمـة  أن  إ�  الملغـاة.  المرافعـات  قانـون 
أنـه عـ� هيئـة  إ¡  يذهـب  الفقـه    

¥¦ رأيـا 
تاحة  Þ� التحكيـم إعـادة فتح بـاب المرافعـة
اع لتوفيـق أوضـاع ما  ¥ الفرصـة ��طـراف الـ�¥
تـم مـن إجـراءات قبـل نفـاذ القانـون مـع 
مـا اسـتحدثه قانـون التحكيـم الجديـد من 

ملزمـة.  أحـكام 
مفهـوم  عـ�   10-31 المـادة  أكـدت  وقـد 
عـ�  بنصهـا  التحكيـم  خصومـة  انتهـاء 
بانتهـاء  التحكيـم  تنتهـي و�يـة هيئـة  أنـه 
الحكـم  صـدور  أي  التحكيـم،  إجـراءات 
مراعـاة  مـع  وذلـك  للخصومـة،  المنهـي 
¥ 32 (بخصـوص تصحيـح   Ñأحـكام المادتـ
أو تفسـ�  حكـم التحكيـم أو إصـدار حكم 
بخصـوص   )  5 33/بنـد  والمـادة   (  

إضـا¦¥
تصحيـح حكـم التحكيـم أثنـاء نظـر دعوى 

القانـون.  البطـ�ن)  مـن هـذا 
  حكـم المحكمة 

ولقـد ورد هـذا التفسـ�  ¦¥
القضيـة    

¥¦ بتاريـخ 2017-6-21  ا�بتدائيـة 
رقـم 2015/2834، حيـث أشـارت انـه "

" ولمـا كان مـن المقـرر وفقـاً للمـادة الثالثة 
مـن مـواد إصـداره تنـص عـ� أنـه تـ�ي 
  المـواد المدنية 

أحـكام قانـون التحكيـم ¦¥
والتجاريـة المرفـق عـ� كل تحكيـم قائـم 
  تاريـخ نفـاذه أو يبـدأ بعـد نفـاذه، وكان 

¥¦
حكـم التحكيـم المطعـون عليـه قـد صدر 

53 عد خا

www.qatarchamber.com



بتاريـخ 2015/8/26 أي قبـل نفـاذ أحـكام 
القانـون رقـم 2 لسـنة 2017 بإصدار قانون 
  المواد المدنية والتجارية، وكان 

التحكيـم ¦¥
القانـون الجديـد � ي�ي إ� عـ� منازعات 
  

  لم يفصـل فيها ¦¥
التحكيـم القائمـة والـ�

  تبـدأ 
تاريـخ نفـاذ القانـون الجديـد أو الـ�

عـدم Òيـان  مقتضـاه  ممـا  نفـاذه،  بعـد 
منازعـات  عـ�  الجديـد  القانـون  أحـكام 
  فصـل فيها قبل نفـاذه، مما 

التحكيـم الـ�
مقتضـاه اسـتمرار احتفـاظ حكـم التحكيـم 
  كانت 

المطعـون عليـه بطـرق الطعـن الـ�
كمـا  السـابق،  القانـون    ظـل 

¥¦ لـه  مقـررة 
يظـل ا�ختصـاص بنظرهـا لـذات المحاكم 
  كانـت مختصـة بـه بمقتـý¥ القانـون 

الـ�
تـب عليه اسـتمرار  السـابق، ا��مـر الـذى ي�
دعـوى  بنظـر  المحكمـة  هـذه  اختصـاص 
ا�Þحالـة  طلـب  ويكـون  فيـه  البطـ�ن 
لمحكمـة ا�سـتئناف ع� غ�  سـند وترفضه 

المحكمـة".  
تحكيـم  حكـم  صـدر  إذا  ذلـك،  وعـ� 
وطعـن عليـه بالبطـ�ن قبـل نفـاذ القانـون 
  هـذا الفـرض مـن 

الجديـد، فـ� مشـاحة ¦¥
عـدم إعمـال قواعـد تعديـل ا�ختصـاص 
التحكيـم  قانـون  بهـا  جـاء    

الـ� النوعـي 
انتهـى  قـد  التحكيـم  أن  حيـث  الجديـد 
وتـم تحريـك دعـوى البطـ�ن قبـل Òيان 
لسـنة   2 رقـم  الجديـد  التحكيـم  قانـون 
  

¥¦ المرافعـة  بـاب  ظـل  ولـو  حـ�   ،2017
دعـوى البطـ�ن مفتوحـاً إ¡ مـا بعد Òيان 
 .2017-4-13 بعـد  أي  الجديـد،  القانـون 
محـل  الدعـوى  وقائـع  إ¡  وبالرجـوع 
الدراسـة، نجد أن حكـم التحكيم - المنهي 
للخصومـة - المطعـون عليـه بالبطـ�ن قـد 
إن  وحيـث   ،2017/02/28 بتاريـخ  صـدر 
القانـون الجديـد للتحكيـم رقـم (2) لسـنة 
2017 قد صـدر بتاريخ 2017/02/16، وبدأ 
Òيانـه ونفـاذه بتاريـخ 2017/04/13، فـإن 
قانـون التحكيـم � يـ�ي عليـه مـن حيـث 
الزمـان باعتبار أن التحكيـم غ�  قائم وقت 
نفـاذ القانـون الجديـد رقم 2 لسـنة 2017. 
هـذه    

¥¦ ا�سـتناد  يمكـن   � فإنـه  وبالتـا¡  
الحالـة إ¡ ما اسـتقرت عليه أحـكام محكمة 
¥ من أن النصـوص المتعلقة بتعديل  التميـ� 
  تـ�ي بأثر فـوري ما 

�Óا�ختصـاص القضـا
لـم تكـن الدعـوى قد حجـزت للحكـم قبل 
صـدور تلـك النصـوص، وذلـك ��ن قانـون 
التحكيـم الجديـد � ي�ي اصـ�ً من حيث 

الزمـان عـ� هـذه الحالة.
وعـ� ذلك، يكون حكم محكمة ا�سـتئناف 

أن  حيـث  القانـون  صحيـح  صـادف  قـد 
مخالفـاً  جـاء  قـد  المسـتأنف  الحكـم 
¥ صدر مقـرراً بعدم   Ñحـكام القانـون، حـ��
دعـوى  بنظـر  نوعيـاً  المحكمـة  اختصـاص 
التحكيـم  قانـون  قواعـد  وفـق  البطـ�ن، 
الجديـد، والـذي عـّدل ا�ختصـاص بنظـر 
دعـوى البطـ�ن، وجعلهـا مـن اختصـاص 
  والتجاري 

¥Óدائـرة منازعـات التحكيـم المـد
بمحكمـة ا�سـتئناف، أو محكمـة مركز قطر 
للمـال بحسـب اتفـاق ا��طـراف، حيـث � 
اع بوصف  ¥ يـ�ي القانـون الجديـد ع� الـ�¥
صـدور  وقـت  قائـم  غـ�   التحكيـم  أن 

القانـون.
بـأن  القـول  يكـون  كلـه،  ذلـك  أجـل  ومـن 
محكمـة أول درجـة طبقـت قانـون رقم (2) 
لسـنة 2017 عـ� دعـوى � ينطبـق عليهـا 
هـذا القانـون هـو قـول صحيـح. وهـذا مـا 
  الحكـم محل 

أكدتـه محكمـة ا�سـتئناف ¦¥
الدراسـة بقولهـا:  

  
" ولمـا كان ذلـك، وكان الحكـم الصـادر ¦¥

-2-26  
اع المعـروض عـ� التحكيـم ¦¥ ¥ الـ�¥

-3-8  
2017، وتـم الطعـن فيه بالبطـ�ن ¦¥

2017، أي قبـل العمـل بقانـون التحكيـم 
........2017-4-13  

المذكـور الـذى يبـدأ ¦¥
فـإن حكـم التحكيـم يبقي خاضعـاً ��حكام 
قانـون المرافعـات المدنيـة والتجارية الذى 
مـا  عليـه وقـت صـدوره سـواء  كان سـارياً 
وط صحتـه أو طـرق الطعن فيه  تعلـق بـ��
  تختـص بنظـر هـذا الطعـن 

أو الجهـة الـ�
الجديـد  القانـون  وأن  خاصـة   ، ا��خـ� 
 ¥  Ñلـم يجـز الطعـن عـ� أحـكام المحكمـ
ه عدا الطعـن بالبط�ن  با�سـتئناف أو بغـ� 
بينمـا أثنـاء صـدور حكـم التحكيـم محـل 
  

¥¦ صـدر  قـد  كان  الماثلـة  الدعـوى  هـذه 
¥ الطعن  ظـل قانـون المرافعـات الذي يجـ� 
ضافـة إ¡ الطعـن بالبط�ن  Þبا�سـتئناف با�
بنظـر  أصـ�ً  المختصـة  المحكمـة  أمـام 
  هـذه 

اع وهـي المحكمـة ا�بتدائيـة ¦¥ ¥ الـ�¥
 ¥ýقـ لمـا  المسـتأنف  والحكـم  الحالـة، 
قـد  فإنـه  النوعـي،  ا�ختصـاص  بعـدم  
¥ الغـاؤه   Ñتطبيـق القانـون ويتعـ  

أخطـأ ¦¥
  أصدرته 

وإعـادة الدعـوى إ¡ المحكمة الـ�
اع مـن جديـد". ¥ لنظـر الـ�¥

2. المراكز القانونية ا�تفاقية
جـاء قانـون التحكيـم الجديد رقم 2 لسـنة 
2017 بالعديـد مـن النصوص المسـتحدثة 
التحكيـم، لعـل  اتفـاق  إابـرام  بخصـوص 
العقـود    

¥¦ التحكيـم  مسـألة  أبرزهـا  مـن 
مـن   (2)2 المـادة  نصـت  حيـث  داريـة  Þا�

لسـنة   2 رقـم  الجديـد  التحكيـم  قانـون 
2017  بـأن "يكـون ا�تفـاق عـ� التحكيـم 
دارية بموافقة رئيس  Þمنازعـات العقـود ا�  

¥¦
مجلـس الـوزراء أو مـن يفوضـه". 

العقـد  أن  القطـري  القضـاء  اسـتقر  وقـد 
مـه شـخص  داري هـو "العقـد الـذي ي�� Þا�
العـام  القانـون  أشـخاص  مـن  معنـوي 
ه، ويُظهر  بقصـد إدارة مرفـق عام أو تسـي� 
  ا��خذ بأحكام القانـون العام، 

فيـه نيتـه ¦¥
غـ�   اسـتثنائية  وطـاً  �Ò بتضمينـه  وذلـك 
  القانـون الخـاص، أو يحيـل فيـه 

مألوفـة ¦¥
إ¡ اللوائـح الخاصـة بـه".

قانـون    
¥¦ ع  المـ�� يكـون  ذلـك،  وعـ� 

بموجـب  وضـع  قـد  الجديـد  التحكيـم 
مسـألة  عـ�  قيـداً  أمـرة  قانونيـة  قاعـدة 
داريـة حيـث  Þالعقـود ا�  

جـواز التحكيـم ¦¥
ط موافقـة رئيـس مجلـس الـوزراء أو  اشـ�
مـن يفوضـه، كمـا لـم يبـح بـأي حـال مـن 
ا��حـوال ��شـخاص القانـون العـام اللجوء 
مـن  بينهـم  ينشـأ  مـا  لحـل  التحكيـم  إ¡ 
هـذه  مخالفـة  عـ�  تـب  وي� منازعـات. 
  العقود 

القاعـدة بط�ن اتفـاق التحكيـم ¦¥
دارية. إ� أن رأي من الفقه يذهب إ¡ أن  Þا�
  هذا الشـأن من شـأنها 

الموافقـة ال�حقة ¦¥
  

Óيطـة أن تـأ �Ò ،أن تصحـح هـذا البطـ�ن
  

الموافقـة قبـل أن تفصل هيئـة التحكيم ¦¥
� عـن العقد، حيـث أن الغاية  �ßاع النـا ¥ الـ�¥
ع مـن تقييـد التحكيم    توخاهـا المـ��

الـ�
داريـة قـد تحققـت با�Þجـازة.  Þالعقـود ا�  

¥¦
(أنظـر حكم هيئـة التحكيم بمركـز القاهرة 
لسـنة   118 رقـم  التحكيميـة  القضيـة    

¥¦
 .(1999/4/29 بجلسـة   1998

  هذا الصدد، 
ولعل السـؤال الذى يطـرح ¦¥

هـو ما أثر صـدور قانون التحكيـم الجديد 
العقـود    

¥¦ التحكيـم  اتفـاق  صحـة  عـ� 
  ظـل النصـوص ( 

  أبرمـت ¦¥
داريـة الـ� Þا�

الملغيـة) لقانون المرافعات رقم 13 لسـنة 
موافقـة  ط  تشـ�  � كانـت    

والـ�  -  1990
رئيـس مجلـس الـوزراء أو مـن يفوضـه ع� 
اتفـاق التحكيـم- ثم تم بعـد ذلك تحريك 
دعـوى تحكيـم بموجـب هـذا العقـد عنـد 
لسـنة   2 رقـم  الجديـد  القانـون  Òيـان 

2017؟ 
ونحـن نـرى أن القانون القديـم - المقصود 
هنـا النصوص الملغيـة لقانـون المرافعات 
- يظـل حاكمـاً للمراكـز القانونيـة ا�تفاقيـة 
تعبـ�   أنـه  باعتبـار  ظلـه    

¥¦ نشـأت    
الـ�

  
¥¦ أو  نشـوئها    

¥¦ الشـأن  ذوي  إرادة  عـن 
يطـة أن � يكـون  �Ò انقضائهـا  

آثارهـا أو ¦¥
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القانـون الجديـد – المقصـود هنـا قانـون 
المراكـز  أخضـع  قـد   - الجديـد  التحكيـم 
القانونيـة سـالفة البيـان لقواعد آمـرة، وهنا 
يطبـق القانـون الجديـد فـوراً عـ� مـا لـم 
يكـن قـد اكتمـل مـن هـذه المراكـز وعـ� 
يحكـم  كمـا  والمسـتقبلة  ة  ¥ãالحـا آثارهـا 

انقضاءهـا. 
القطريـة   ¥ التميـ�  محكمـة  اسـتقرت  وقـد 

أنـه: عـ� 
بأثـر  يـ�ي  القانـون  أن  ا��صـل  كان  "إذا 
  تتكـون 

فـوري عـ� المراكـز القانونيـة الـ�
  إنتاجهـا آثارهـا 

  نشـأتها أو ¦¥
بعـد نفـاذه ¦¥

  
  انقضائهـا وهـو � يـ�ي ع� الما%¥

أو ¦¥
  نشـأت واكتملـت 

  المراكـز القانونيـة الـ�
¥¦

القانـون  نفـاذ  قبـل  سـببها  تحقـق  فـور 
الـذي  القديـم  للقانـون  تخضـع  الجديـد 
  

  ظلـه، أمـا المراكـز القانونيـة ال�
نشـأت ¦¥

  الزمـان 
ة تمتـد ¦¥ تنشـأ وتكتمـل خـ�ل فـ�

 ãالعنـا يحكـم  القديـم  القانـون  فـإن 
¥ يحكم   Ñحـ  

  ظله ¦¥
  تتحقـق ¦¥

وا��ثـار الـ�
  

الـ� وا��ثـار   ãالعنـا الجديـد  القانـون 
تتـم بعـد نفـاذه، إ� أن المراكـز القانونيـة 
ا�تفاقيـة تظـل خاضعـة للقانـون القديـم 
  ظلـه باعتبار أنـه تعب�  عن 

الـذي نشـأت ¦¥
  آثارها أو 

  نشـوئها أو ¦¥
إرادة ذوي الشـأن ¦¥

يطـة أن � يكـون القانـون  �Ò انقضائهـا  
¥¦

الجديـد قد أخضع المراكز القانونية سـالفة 
البيـان لقواعد آمـرة فحينئذ يطبـق القانون 
الجديـد فـوراً عـ� مـا لـم يكـن قـد اكتمل 
ة  ¥ãالحـا آثارهـا  المراكـز وعـ�  مـن هـذه 

والمسـتقبلة كمـا يحكـم انقضاءهـا". 
  ذلك تقول محكمة ا�سـتئناف الم�ية 

و¦¥
المطعـون  التحكيـم  حكـم  كان  "لمـا  أنـه 
فإنـه   1994/4/27 بتاريـخ  قـد صـدر  فيـه 
� يخضـع ��حـكام قانـون التحكيـم رقـم 
نافـذة  أصبحـت    

الـ�  1994 لسـنة   27
إعمـا�  وذلـك   ،1994/5/22 مـن  اعتبـاراً 
إصـداره،  مـواد  مـن  ا��و¡  المـادة  لنـص 
وترتيبـاً عـ� ذلـك فـإن ذلـك الحكـم يظـل 
محكومـا بالمـواد مـن 501 - 513 من قانون 
طلـب  رفـع  ويكـون  الملغـاة،  المرافعـات 
المحكمـة  إ¡  المعتـادة  با��وضـاع  بط�نـه 
كان  الـذي  اع  ¥ الـ�¥ بنظـر  أصـ�  المختصـة 

التحكيـم".  محـل 
النقـض  محكمـة  أيضـاً  اسـتقرت  كمـا 
صـدور  بتاريـخ  ا�عتـداد  عـ�  الم�يـة 
تطبيـق  لتحديـد  كمعيـار  التحكيـم  حكـم 
قضـت  حيـث  المـ�ي  التحكيـم  قانـون 
لسـنة   27 رقـم  القانـون  كان  "وإن  أنـه 

1994 المعمـول به اعتباراً مـن 1994/5/21 
ضمـن المـادة ا��و¡ مـن مـواد ا�Þصـدار ما 
يفـرض أحكامـه ع� كل تحكيـم قائم وقت 
نفـاذه أو يبـدأ بعـده ولـو اسـتند إ¡ اتفـاق 
تحكيـم سـبق إبرامـه قبـل نفـاذه، وكانـت 
  ظل 

دعـوى المطعـون ضـده قد أقيمـت ¦¥
العمـل بأحـكام هـذا القانـون فـإن الحكم 
النظـر  هـذا  خالـف  وقـد  فيـه  المطعـون 
التحكيـم  باتفـاق  ا�عتـداد  عـن  وانـ�ف 
أشـخاص  تحديـد  مـن  خـ�  أنـه  بقالـة 
  تطبيق 

¥ فإنـه يكـون قـد أخطـأ ¦¥  Ñالمحكمـ
القانـون". 

داريـة العليـا هـذا  Þكمـا أكـدت المحكمـة ا�
التفسـ�  بقولهـا أن " الدفـع بعـدم قبـول 
 ¥  Ñقامتهـا بعـد مـرور سـت Þ� ًالدعـوى شـك�
يومـاً فـإن المنازعـة تتعلـق ببطـ�ن حكـم 
هيئـة تحكيـم ولما كانـت المـادة ا��و¡ من 
مـواد إصـدار القانـون رقم 27 لسـنة 1994 
  ب�يان أحـكام القانون 

¥ýالمشـار إليه تق
عـ� كل دعـاوى التحكيـم ولو كانـت قائمة 
¦¥ تاريـخ نفـاذه أو تسـتند إ¡ اتفاق تحكيم 
فـإن  وعليـه  التاريـخ  هـذا  عـ�  سـابق 
عليهـا  المنصـوص  والمواعيـد  ا�Þجـراءات 
  القانـون المذكـور هـي الـ� تـ�ي عـ� 

¥¦
المنازعـة الماثلـة - وهـي منازعـة تحكيميـة 
ومـن ثم يـ�ي عليهـا أحكام هـذا القانون 
ترفـع  بـأن    

¥ýتقـ   
الـ�  54 المـادة  ومنهـا 

خـ�ل  التحكيـم  حكـم  بطـ�ن  دعـوى 
¥ يومـاً التاليـة لتاريـخ إعـ�ن حكم   Ñالتسـع
التحكيـم للمحكـوم عليـه ، ولمـا كان حكم 
هيئـة التحكيـم - محـل المنازعـة - صـدر 
بتاريـخ 1998/2/8 وأقيمـت دعوى البط�ن 
أي   1998/4/29 بتاريـخ  المحكمـة  أمـام 
خـ�ل ا��جل المنصوص عليـه ¦¥ المادة 54 
المذكـورة فـإن الدعـوى تكـون قـد أقيمـت 
¥ معـه   Ñخـ�ل المواعيـد المقـررة ممـا يتعـ

القضـاء برفـض الدفـع".
  

وعـ� ذلـك، تخضـع اتفاقيـات التحكيم ¦¥
  أبرمـت قبـل Òيـان 

داريـة الـ� Þالعقـود ا�
قانـون التحكيـم الجديد من حيـث تكوينها 
المرافعـات  قانـون  لنصـوص  وصحتهـا 
ط آنـذاك موافقـة رئيـس    قـد � تشـ�

والـ�
مجلـس الـوزراء أو من يفوضه عنـد اللجوء 
للتحكيـم. والقـول بخـ�ف ذلـك يتضمـن 
بأثـر  الجديـد  التحكيـم  قانـون  تطبيـق 
رجعـي، وهـو مـا يهـدد المراكـز القانونيـة 
ا�تفاقيـة، وقواعـد العدالـة وا�نصاف. إ� 
أن ثمـة رأيـاً ¦¥ الفقـه يذهـب إ¡ أنـه عـ� 

هيئـة التحكيـم إعـادة فتـح بـاب المرافعـة 
لتوفيـق  اع  ¥ الـ�¥ ��طـراف  الفرصـة  تاحـة  Þ�
نفـاذ  قبـل  إجـراءات  مـن  تـم  مـا  أوضـاع 
القانـون مـع مـا اسـتحدثه قانـون التحكيم 

الجديـد مـن أحـكام ملزمـة.  
 الخاتمة:

الحكـم    
¥¦ ا�سـتئناف  محكمـة  حسـمت 

المثـار بخصـوص  الجـدل  الدراسـة  محـل 
 2 رقـم  الجديـد  التحكيـم  قانـون  Òيـان 
لسـنة 2017 مـن حيث الزمـان، حيث أقرت 
  حكمهـا بتطبيـق معيـار صدور 

المحكمـة ¦¥
  نزاع التحكيم 

الحكـم المنهي للخصومـة ¦¥
كمعيـار لتحديـد Òيـان القانـون الجديـد.  
فـإذا كان حكـم التحكيـم قـد صـدر قبـل 
تاريـخ نفـاذ القانون، أي قبـل 2017-4-13، 
محكومـاً  يظـل  بأنـه    

¥ýيقتـ ذلـك  فـإن 
بنصـوص قانـون المرافعـات الملغـاة. أمـا 
Òيـان  بعـد  التحكيـم  حكـم  صـدر  إذا 
 ،2017-4-13 بعـد  أي  الجديـد،  القانـون 
قانـون  ��حـكام  خاضعـاً  سـيكون  فإنـه 

الجديـد.  التحكيـم 
البطـ�ن، فقـد أقـرت  وبخصـوص دعـوى 
الجديـد  التحكيـم  قانـون  أن  المحكمـة 
تـم    

الـ� البطـ�ن  دعـوى  عـ�  يـ�ي   �
 � آخـر،  بمعـ�¥  Òيانـه.  قبـل  تحريكهـا 
قانـون  نصـوص  الحالـة  هـذا    

¥¦ تـ�ي 
 2017 لسـنة   2 رقـم  الجديـد  التحكيـم 
دعـاوى  بنظـر  با�ختصـاص  عهـد  والـذي 
للمحكمـة   ¥  Ñالمحكمـ أحـكام  بطـ�ن 
المختصـة، وهـي دائـرة منازعـات التحكيم 
  والتجـاري بمحكمـة ا�سـتئناف، أو 

¥Óالمـد
محكمـة مركـز قطـر للمـال بحسـب اتفـاق 

ا��طـراف.
بخصـوص  التسـاؤل  قائمـاً  يظـل  انـه  إ� 
حكـم التحكيـم الصـادر قبل نفـاذ القانون 
الجديـد، أي قبـل 13-4-2017، ثـم يطعن 
عليـه بالبطـ�ن بعـد تاريـخ نفـاذه، حيـث 
لهـذا  ا�سـتئناف  محكمـة  تتعـرض  لـم 
الفـرض، وهـو ا��مـر الـذي يبـ�� باجتهـاد 
المسـألة.  هـذه  يعالـج  جديـد    

�Óقضـا
وإن كنـا نـرى أنـه بمـا أن حكـم التحكيـم 
نفـاذ  قبـل  صـدر  قـد  للخصومـة  المنهـي 
دعـوى  فـإن  الجديـد،  التحكيـم  قانـون 
لقواعـد  خاضعـة  تظـل  عليـه  البطـ�ن 
قانـون المرافعـات الملغـاة، ومنهـا قواعـد 

النوعـي.  ا�ختصـاص 
   

وí مـن وراء القصـد وهـو يهدي السـبيل 
 ،،،،
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عرفـــت الكويـــت نظـــام التحكيـــم منـــذ بدايـــة نشـــأتها مـــن خـــ�ل مـــا 
ـــه    خـــاص عرف

�Óيعـــرف بنظـــام "أهـــل الســـالفة"، وهـــو نظـــام قضـــا
  المنازعـــات 

ة بالفصـــل ¦¥ ا��جـــداد يقـــوم مـــن خ�لـــه ذوي الخـــ��
  "الســـابقة"، حيـــث كان 

  تعـــرض عليهـــم، و"الســـالفة" تعـــ�¥
الـــ�

  ا��عـــراف 
ـــل ¦¥ ـــة تتمث ـــن خـــ�ل قواعـــد قانوني المحّكمـــون يقضـــون م

ـــة  ـــة وا�جتماعي ـــاة ا�قتصادي ـــة، ومـــع تطـــور الحي والســـوابق القضائي
ـــون  ـــت بموجـــب مرســـوم بقان ـــة الكوي ـــة تجـــارة وصناع تأسســـت غرف
صـــدر عـــام 1959 م واكتســـبت وصـــف "ذات نفـــع عـــام؛ تتمتـــع 
ــت  ــد قامـ ــا" وقـ ــاَ ومعنويـ ــتقلة ماديـ ــة؛ مسـ ــخصية ا�عتباريـ بالشـ
الغرفـــة منـــذ نشـــأتها بتشـــكيل لجـــان دائمـــة للتوفيـــق والتحكيـــم 
والتســـجيل، وتـــو¡ رئاســـة تلـــك اللجـــان شـــخصيات لهـــا درايـــة 
ـــروف  ـــاد مع ـــة وحي ـــمعة طيب ـــع بس ـــارة، وتتمت ـــال التج   مج

ة ¦¥ ـــ�� وخ
  الغرفـــة شـــهرته مـــن 

عنـــد النـــاس، فاكتســـب نظـــام التحكيـــم ¦¥
  عرفـــوا 

ـــ� نصـــاف ال Þـــة وا� ـــادئ العدال ســـمعة هـــؤ�ء وتطبيقهـــم لمب
ـــا. به

يعـــي نظـــاَم التحكيـــم وصـــدرت   ثـــم �حـــق التطـــور الت��
ـــاد  ـــورات ا�قتص ـــع تط ـــاً م ـــه تجاوب ـــة ب ـــة الخاص ـــوص القانوني النص
، فأنشـــأت الغرفـــة "مركـــز الكويـــت للتحكيـــم التجـــاري"   

الكويـــ�
عـــام1999 ،

ـــت  ـــة، واتجه ـــة العدال ـــن أجنح ـــاً م ـــم جناح ـــك التحكي ـــح بذل وأصب
ـــم ـــا يتس ـــدول لم ـــم وال ـــن النظ ـــد م ـــه العدي إلي

بـــه مـــن ال�عـــة والتخصـــص، الذيـــن قـــد يفتقدهمـــا جنـــاح 
  بعـــض ا��وقـــات بســـبب

العدالـــة ا��خـــر ¦¥
  الدعاوى المختلفة. 

ض Òعة الفصل ¦¥   تع�
الشكليات ال�

وقـــد شـــهد العالـــم منـــذ نصـــف قـــرن أو أكـــ�� حـــركات فقهيـــة 
  ظـــل هـــذا 

يعيـــة لتنظيـــم الوســـائل البديلـــة ومـــا تمثلـــه ¦¥ وت��
، فـــكان مـــن الطبيعـــي   

العـــ� مـــن مؤثـــر عـــ� صعيـــد التقـــا%¥
ــذه  ــن لهـ ــٍم يضمـ ــاٍر م�ئـ ــاد إطـ يجـ Þ� ــدة ــل الـــدول جاهـ أن تعمـ
ـــق  ـــة لتحقي ـــك أداة فاعل ـــون بذل ـــا لتك ـــم تطبيقه ـــا ث ـــائل تقنينه الوس

وتثبيـــت العدالـــة وصيانـــة الحقـــوق.

ـــام    النظ
ـــاً ¦¥ اً هام ¥ ـــ�  ـــذ ح ـــد أخ ـــم ق ـــام التحكي ـــد أن نظ ـــك نج لذل

ــة دول مجلـــس  ــدول وخاصـ ــن الـ ــد مـ   للعديـ
�Óــا   والقضـ

¥Óــو القانـ
ــه التنظيـــم  ــد اتجـ ــن الـــدول، وقـ ــا مـ هـ ــاون الخليجـــي وغ�  التعـ
ة نحـــو    الســـنوات ا��خـــ� 

  والـــدو¡  للتحكيـــم التجـــاري ¦¥
الوطـــ�¥

ـــون  ـــة وك ـــيخاً للمرون ـــراف، ترس ـــة ل��ط ـــن الحري ـــ�  م ـــدر كب ـــاء ق إعط

. وقـــد عقـــدت الكثـــ�  مـــن المؤتمـــرات الدوليـــة   
�Óالتحكيـــم رضـــا

والعربيـــة وصيغـــت العديـــد مـــن ا�تفاقيـــات لضمـــان تنفيـــذ 
ــا  ــن أهمهـ ــة ومـ ــم الدوليـ ــات التحكيـ   منازعـ

ــادرة ¦¥ ــكام الصـ ا��حـ
ـــم  ـــرارات التحكي ـــذ ق ـــة بتنفي ـــام 1958 المتعلق ـــورك ع ـــة نيوي اتفاقي
ا��جنبيـــة. وقـــد عملـــت العديـــد مـــن الـــدول العربيـــة عـــ� ســـن 
  وا�قتصـــادي 

¥Óالتحكيـــم بهـــا تجاوبـــاً مـــع الفكـــر القانـــو ¥  Ñقوانـــ
عـــ� المســـتوى العالمـــي.

ـــتقبلية  ـــة مس ـــاري رؤي ـــم التج ـــت للتحكي ـــز الكوي ـــد مرك ـــد اعتم ولق
  

ــز ¦¥ ــتهدف المركـ ــة، فيسـ ــاً نبيلـ ــامية وأهدافـ ــالة سـ ــدة ورسـ واعـ
ـــ�   ـــن المح ـــ� الصعيدي ـــم ع ـــز تحكي ـــل مرك ـــون أفض ـــه "أن يك رؤيت

قليمـــي" Þوا�
ـــم  ـــة التحكي ـــ�� ثقاف ـــز ون   "تعزي

ـــق رســـالته ¦¥ ـــز لتحقي ويعمـــل المرك
ـــة". ـــل لحـــل المنازعـــات التجاري كبدي

كما يعمل المركز ع� تحقيق أهدافه وهي:
 •.  Äن�� ثقافة التحكيم المؤس
اعات•  ¥   حل ال�¥

إبراز أهمية التحكيم ودوره الفّعال ¦¥
اعات التجارية.•  ¥   حل ال�¥

تحقيق ال�عة والمصداقية ¦¥
  مجـــال • 

¥ ذوي كفـــاءة عاليـــة ¦¥  Ñتأهيـــل كـــوادر مـــن المحّكمـــ
التحكيـــم.

¥ المركـــز ومراكـــز التحكيـــم •   Ñتعزيـــز وتطويـــر التعـــاون بـــ
ا��خـــرى.

مر الكوي للتحكيم 
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املؤمتر الدويل الثالث للتحكيم



يعتـــ�� مركـــز التوفيـــق والمشـــورة والتحكيـــم 
خاص ودائـــم  مركـــز  هـــو    

¥Óالعمـــا
� طبقـــاً ��حـــكام القانـــون رقـــم 4  �Äأنـــ
لعـــام 2008 ويمـــارس أعمـــال التحكيـــم 
هـــا مـــن الوســـائل والطـــرق  والتوفيـــق وغ� 
البديلـــة عـــن القضـــاء العـــادي لحســـم 
ــة  ــة المحليـ ــة والمدنيـ ــات التجاريـ المنازعـ
والدوليـــة، وذلـــك وفقـــا ��حـــكام القانـــون 
يضـــم  واتفاقهـــم،  الخصـــوم  وإرادة 
¥ أعضائـــه نخبـــة مـــن الســـادة   Ñالمركـــز بـــ
 ¥  Ñـــ ـــاة والمحام ¥ والقض  Ñـــ ـــاتذة الجامعي ا��س
  المجـــا�ت 

¥¦ ¥  Ñوالمتخصصـــ ¥  Ñوالمهندســـ
تلبيـــة  إ¡  ويســـعى  ا��خـــرى،  العلميـــة 
  

ـــات ¦¥ اع ¥ ـــل ال�¥   ح
ـــة ¦¥ ـــة وهام ورة حيوي ¥ã

مجـــال التجـــارة والمعامـــ�ت المدنيـــة.
شـــأن  شـــأنها  العمانيـــة  يعـــات  الت��  
ـــراءات  ـــت �Þج ـــورة؛ انتبه ـــات المتط يع الت��
التحكيـــم كآليـــة مهمـــة وحيويـــة للفصـــل 
بالعقـــود  تتعلـــق    

الـــ� اعـــات  ¥ ال�¥   
¥¦

ـــارة  ـــة عب ـــذه ا��لي ـــث أن ه ـــات، حي وا�تفاقي
عـــن تعبـــ�  ãيـــح عـــن نيـــة أطـــراف 
  اللجـــوء ��ليـــة التحكيـــم 

اع  ¦¥ ¥ العقـــد أو الـــ�¥
ــأ بينهـــم مـــن منازعـــات  ــا ينشـ لحســـم مـ
ـــارت  ـــه، س ـــدوا علي ـــا تعاق ـــوص م ـــول نص ح
يعـــات القانونيـــة العمانيـــة تنفيـــذاً  الت��
ـــدأ أن العقـــد  ـــة وتماشـــياً مـــع مب لتلـــك الرغب
هـــذا    

و¦¥ المتعاقديـــن،  يعـــة  �Ò هـــو 
  

¥Óالســـياق وبموجـــب المرســـوم الســـلطا
  

ــم ¦¥ ــون التحكيـ ــدر قانـ ــم 47/97  صـ رقـ
المنازعـــات المدنيـــة والتجاريـــة بتاريـــخ 28 

يونيـــو 1997.

  المنازعـــات 
إحتـــوى قانـــون التحكيـــم ¦¥

مـــادة   (58) عـــ�  والتجاريـــة  المدنيـــة 
تســـمح ��طـــراف العقـــد بإحالـــة نزاعاتهـــم 
لهيئـــات التحكيـــم، كمـــا تســـمح لهـــم 
ــا    تتبعهـ

ــ� ــراءات الـ ــ� ا�Þجـ ــاق عـ با�تفـ
ــا  ــك إخضاعهـ ــن ذلـ ــم، ومـ ــة التحكيـ هيئـ

ــز  ــة أو مركـ   أي منظمـ
ــذة ¦¥ ــد النافـ للقواعـ

تراضيـــا  قـــد  ا��طـــراف  يكـــون  تحكيـــم 
  داخـــل 

اع، ســـواء ¦¥ ¥   الـــ�¥
عليـــه للفصـــل ¦¥

ــد  ــم يوجـ ــإذا لـ ــا ، فـ ــلطنة أو خارجهـ السـ
  

ـــ� ¥ ا�طـــراف عـــ� ا�Þجـــراءات ال  Ñـــ ـــاق ب إتف
ــم أن  ــة التحكيـ ــا ؛ كان لهيئـ ــي إتباعهـ ينبغـ
ـــار بنفســـها ا�Þجـــراءات المناســـبة للســـ�   تخت
  إجـــراءات التحكيـــم، ولكـــن يجـــب أن 

¥¦
 ¥  Ñـــ ـــع القوان ـــارض م ـــا � يتع ـــك بم ـــون ذل يك

ــة . الُعمانيـ

وكذلـــك ل��طـــراف ان يتفقـــوا عـــ� المســـائل 
ا��خـــرى مثـــل مـــكان التحكيـــم داخـــل 
التحكيـــم،  الســـلطنة، ولغـــة  أو خـــارج 
  حالـــة عـــدم اتفاقهـــم حـــول هـــذه 

و¦¥
ـــم تحديدهـــا  ـــة التحكي المســـائل يكـــون لهيئ
ــاة ظـــروف وطبيعـــة الدعـــوى . مـــع مراعـ
ـــة  ـــراءات المتعلق ـــن ا�Þج ـــاء م ـــب ا�نته وعق
بتشـــكيل هيئـــة التحكيـــم وتحديـــد شـــكل 
ــد  ــم عقـ ــا يتـ ــا وزمانهـ ــراءات، مكانهـ ا�Þجـ
  

¥ طـــر¦¥  Ñجلســـات هيئـــة التحكيـــم لتمكـــ
ـــا  ـــرد عليه ـــوى وال ـــرض الدع ـــن ع ـــوى م الدع
ـــم أن  ـــة التحكي ـــرات ، ولهيئ ـــم المذك وتقدي
ـــا أن  ـــا يجـــوز له تســـمع شـــهود ا��طـــراف كم
وط  ـــ�� ـــوى بال   الدع

ـــ�� ¦¥ اً أو أك ـــ�  ¥ خب  Ñـــ تع
ــادة 36  ــا بالمـ ــوص عليهـ ــد المنصـ والقواعـ

 .  
¥Óمـــن قانـــون التحكيـــم الُعمـــا

ـــم  ـــدور حك ـــم بص ـــراءات التحكي ـــي إج تنته
ـــص    ن

ـــ� ـــط ال وط والضواب ـــ�� ـــم بال التحكي
ـــاب    الب

¥¦  
¥Óـــا ـــم الُعم ـــون التحكي ـــا قان عليه

ـــم (39 و 51) ـــواد رق ـــه الم ـــس من الخام
ــو  ــم هـ ــكام التحكيـ ــذ أحـ ــا كان تنفيـ ولمـ
خ�صـــة الهـــدف المنشـــود مـــن عمليـــة 
كان  الحقـــوق،  �ســـتيفاء  ككل  التحكيـــم 
المتعلقـــة  ا�Þجـــراءات  تجـــد  أن  �بـــد 
  

¥¦ حظهـــا  التحكيـــم  أحـــكام  بتنفيـــذ 
ــة  ــات المدنيـ   المنازعـ

ــم ¦¥ ــون التحكيـ قانـ
والتجاريـــة، وســـواء كانـــت تلـــك ا�حـــكام 

صـــادرة عـــن إجـــراءات تحكيـــم داخـــ�  أو 
ــة  ــطة المحكمـ ــذ بواسـ ــي تنفـ ؛ فهـ   ــ�� أجنـ
ا��حـــكام صالحـــة  تلـــك  تكـــون  وحـــ� 
وإجـــراءات  خطـــوات  فهنـــاك  للتنفيـــذ 
  

ـــه إتباعهـــا حـــ� محـــددة يجـــب للمحكـــوم ل
ـــة  ـــم، لجوهري ـــم التحكي ـــذ حك ـــ�¥ تنفي يتس

مســـألة تنفيـــذ احـــكام التحكيـــم.
ى  ـــ�� ـــة ك ـــم أهمي ـــول أن للتحكي ـــدر الق ويج
كات  الـــ��  ¥  Ñبـــ ا�قتصاديـــة  الحيـــاه    

¥¦
بنـــد  يقـــدم  إذ  وا��فـــراد،  ا�ســـتثمارية 
اللجـــوء إ¡ التحكيـــم عـــ� اللجـــوء إ¡ 
ـــي أو  ـــد تجـــارى أو صناع   أي عق

¥¦  
ـــا%¥ التق

يجـــار أو  Þعقـــد عقـــاري، مثـــل البيـــع أو ا�
الرهـــن. عـــ� ســـبيل المثـــال عندمـــا يلجـــأ 
الطرفـــان إ¡ التحكيـــم ويمتنـــع القضـــاء 
ـــذا  ـــه به اع، فأن ¥ ـــ�¥ ـــوع ال   موض

ـــر ¦¥ ـــن النظ ع
اع بأقـــل مجهـــود و¦¥  ¥   الـــ�¥

يحقـــق الفصـــل ¦¥
  

ـــة ¦¥ ـــان العدال ـــع ضم ـــن م ـــت ممك ـــل وق أق
اع مـــع بســـاطته وســـهولته  ¥   الـــ�¥

الفصـــل ¦¥
وط  �Ò ــه ــم ليـــس لـ ويـــ�ه، إذ إن التحكيـ
معينـــة أو إجـــراءات يجـــب أن تتبـــع بـــل هـــو 
 أبســـط مـــن رفـــع الدعـــوى أمـــام المحكمـــة .

  
وتـــأÓ أهميـــة أخـــرى للتحكيـــم تتمثـــل ¦¥

ــاش    إنعـ
¥¦  ßــا ــكل أسـ ــاعد بشـ ــه يسـ كونـ

الحيـــاة التجاريـــة، وتشـــجيع المســـتثمر 
ة  كبـــ�  اســـتثمارات    

¥¦ الدخـــول  عـــ� 
وإقامـــة ع�قـــات تجاريـــة واســـعة، دون 
ــة  ــوق أو إطالـ ــاع الحقـ ــن ضيـ ــوف مـ الخـ
  حـــال حـــدوث منازعـــة 

¥¦ ،  
أمـــد التقـــا%¥

ـــا  ـــد، كم ـــذ عق ـــة أو تنفي ـــة تجاري بشـــأن عملي
  ßتســـهم عمليـــة التحكيـــم بشـــكل أســـا
  تشـــجيع ا�ســـتثمارات ا��جنبيـــة، حيـــث 

¥¦
 ¥  Ñمـــن القوانـــ   يخـــ�Ä المســـتثمر ا��جنـــ��
 ،  

المحليـــة ومـــن بـــطء إجـــراءات التقـــا%¥
ـــق  ـــب التطبي ـــون واج اط القان ـــ� ـــه اش فيمكن
  حالـــة حـــدوث منازعـــة ســـواء كان القانـــون 

¥¦
.   ــ��   أو أجنـ

¥Óــا عمـ

جراءا التحكيم  قراء عامة 

ي واملشور  يف مر التو

والتحكيم العامين
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انضمـــت قطـــر �تفاقيـــة واشـــنطن لتســـوية المنازعـــات عـــام • 
2011

� المركز عام 1965 ومقره واشنطن•  �Äان

ـــل  ـــه بدائ ـــذي تلعب ـــام ال ـــدور اله ـــة بال ـــة الكامل ـــن القناع ـــاً م انط�ق
تســـوية المنازعـــات وعـــ� رأســـها التحكيـــم، تـــم إنشـــاء العديـــد 
ــم  ــز التحكيـ ــن مراكـ ــون مـ ــة لتكـ قليميـ Þــة وا� ــز الدوليـ ــن المراكـ مـ
ــز  ــن المراكـ ــن ضمـ ــة، ومـ ــات التجاريـ ــوية المنازعـ المؤســـÄ  لتسـ
 ICSIDـــدو¡  لتســـوية منازعـــات ا�ســـتثمار ـــز ال ـــة الهامـــة (المرك الدولي
نشـــاء  Þـــ�  وا� ـــدو¡  للتعم ـــك ال ـــذي اســـتحدثه البن ـــز ال � المرك �Äـــ ). أن
ـــدول  ¥ ال  Ñـــ ـــات ا�ســـتثمار ب (IBRD) بموجـــب معاهـــدة تســـوية منازع
  تعـــرف بــــ "اتفاقيـــة واشـــنطن 

  الـــدول ا��خـــرى، والـــ�
ومواطـــ�¥

ــة    العاصمـ
ـــز ¦¥ ــع المرك ــام 1965 ويقـ ـــب"، عـ ــّددة الجوان المتعـ

. ويوجـــد بالمركـــز  كيـــة واشـــنطن، وهـــو تابـــع للبنـــك الـــدو¡  ا��م� 
¥ وفـــق ا��نظمـــة   Ñوالوســـطاء المســـتقل ¥  Ñمجموعـــة مـــن المحكمـــ
واللوائـــح الخاصـــة بالمركـــز. وتهـــدف اتفاقيـــة المركـــز الـــدو¡  
ـــرأس مـــال  ـــق ال ـــز تدّف لتســـوية منازعـــات ا�ســـتثمار (ICSID) إ¡ تعزي
ـــق اســـتحداث مؤسســـة  ـــن طري ـــة، ع ـــدول النامي   لل ـــ�� الخـــاص ا��جن
ــتثمرين  ــدول والمسـ ¥ الـ  Ñــ ــات بـ ــوية المنازعـ ــهيل تسـ ــة "لتسـ وآلّيـ
ـــن  ـــمولة ضم ـــات المش ـــة للمنازع ـــة الخاص ـــّ� الطبيع ـــب، تف ا��جان

اختصـــاص المركـــز.

ويجـــدر التوضيـــح أن ص�حيـــات هـــذا المركـــز وســـلطاته تنحـــ� 
ــا،  هـ ــط دون غ�  ــتثمار فقـ ــة با�سـ ــات المتعلقـ ــوية المنازعـ   تسـ

¥¦
إمـــا عـــ�� التحكيـــم أو الوســـاطة وهـــذا مـــا يجعلـــه _نوعـــاً مـــاً_ 
  هـــذه المنازعـــات، ممـــا يشـــ�  بشـــكل دقيـــق إ¡ أّن 

متخصصـــا ¦¥
ـــراد،  ¥ ا��ف  Ñـــ ـــات ب ـــرة بالنســـبة إ¡ المنازع ـــ�  متوّف ـــز غ ـــات المرك خدم

اع ا�خـــرى. ¥ ¥ دولـــة ومواطنيهـــا، او أي مـــن أشـــكال الـــ�¥  Ñأو بـــ
، لنظـــام التحكيـــم الخـــاص بالمركـــز   Äوبالتـــا¡  فـــإن الهـــدف الرئيـــ 
ـــ�  ـــاظ ع ـــو" الحف ـــتثمار، (ICSID) ه ـــات ا�س ـــوية منازع ـــدو¡  لتس ال
¥ للدولـــة المضيفـــة" ،   Ñالمســـتثمرين والتابعـــ ¥  Ñتـــوازن دقيـــق بـــ

ــث  ــض، بحيـ ــ�� دور إداري محـ ــز يعتـ ــة ا¡ أن دور  المركـ ضافـ Þبا�
يقـــع عليـــه تســـهيل ا�Þجـــراءات التحكيميـــة، فـــ� ينخـــرط المركـــز  

  إجـــراءات التحكيـــم.
بنفســـه ¦¥

¥ الـــدول   Ñاع أن يكونـــوا مـــن بـــ ¥ ويســـتوجب عـــ� أطـــراف الـــ�¥
ـــات  ـــخاص أو الهيئ ـــن ا��ش ـــنطن“ أو م ـــدة واش ـــ� ”معاه ـــة ع الموقع
ــة    حالـ

ــز ¦¥ ــوء للمركـ ــن اللجـ ــوا مـ ــدول، ليتمكنـ ــذه الـ ــة لهـ التابعـ
ـــق ا��طـــراف أصحـــاب الشـــأن  ـــا يجـــب أن يواف ـــا، كم ـــزاع م حـــدوث ن

اع للمركـــز للتحكيـــم أو المصالحـــة. ¥ كتابـــًة عـــ� إحالـــة الـــ�¥
  نطـــاق ضيـــق، وغـــ�  

 وبالرغـــم مـــن أن ســـلطات المركـــز تقـــع ¦¥
مفتوحـــة عـــ� كل المنازعـــات، إ� أن نســـبة القضايـــا المحالـــة 
  ارتفـــاع نظـــراً لقناعـــة العديـــد مـــن المســـتثمرين أن 

للمركـــز ¦¥
إجـــراءات تنفيـــذ أحـــكام هيئـــات التحكيـــم، وفـــق النصـــوص 
¥ الـــدول،   Ñكة بـــ   اتفاقيـــات ا�ســـتثمار الثنائيـــة المشـــ�

الـــواردة ¦¥
ــدول  ــن الـ ــذ مـ ــول للتنفيـ ــد قبـ ــل وتجـ ــدة بـ ــ�  معقـ ــهلة وغـ سـ
شـــارة ا¡ أن  Þعتمادهـــا اتفاقيـــات ا�ســـتثمار الثنائيـــة. وتجـــدر ا��
ـــات  ـــوية منازع ـــنطن لتس ـــة واش ـــت إ¡ اتفاقي ـــد انضم ـــر ق ـــة قط دول
ي رقـــم 5 لســـنة 2011  بالتصديـــق  ا�ســـتثمار وفقـــاً للمرســـوم ا��مـــ� 
  15 مـــارس 2011 ( تاريـــخ 

¥ النفـــاذ ¦¥ عـــ� ا�تفاقيـــة ودخلـــت حـــ� 
ــبيل    سـ

ــود ¦¥ ــاً للجهـ ــمية) وذلـــك تتويجـ ــدة الرسـ   الجريـ
النـــ�� ¦¥

   النمـــو المطـــرد 
جـــذب ا�ســـتثمارات ا��جنبيـــة للدولـــة، بالنظـــر ¦¥

ـــح  ـــث أصب ـــتثماري، حي ـــادي وا�س ـــاري وا�قتص ـــد التج ـــ� الصعي ع
المســـتثمرين يتنافســـون ل�ســـتحواذ عـــ� نصيـــب مـــن ا�ســـتثمار 
ـــات  يع ـــة وت�� ـــق أنظم ـــارة وف ـــال التج   مج

ـــدة ¦¥ ـــا رائ ـــر كونه   قط
¥¦

ــهده  ــذي تشـ ــع الـ ــور ال�يـ ــع التطـ ــق مـ ــة تتوافـ ــة ودوليـ وطنيـ
ـــود  ـــة العق ـــت كاف ـــة؛ أصبح ـــتثمارية آمن ـــة اس اً لبيئ ـــ�  ـــة، وتوف المنطق
ـــص  ـــة تن ـــتثمارية الوطني ـــود ا�س ـــب العق ـــة وأغل ـــتثمارية ا��جنبي ا�س
  يحيلهـــا أغلـــب 

ط اللجـــوء للتحكيـــم أو الوســـاطة، والـــ� �Ò عـــ�
  

ــر ¦¥ ــر الـــدو¡  للتوفيـــق والتحكيـــم للنظـ ا��طـــراف ا¡ مركـــز قطـ
ـــه إ¡ ا�Þجـــراءات الصحيحـــة مـــن  ـــه مـــن يلتجـــأ إلي الموضـــوع، وتوجي
خـــ�ل بـــدء إجـــراءات التحكيـــم أو الوســـاطة و تقديـــم المشـــورة 

  حالـــة عـــدم ا�ختصـــاص.
القانونيـــة ¦¥

عا  وية منا املر الدويل لت

ICSID االستثامر

تثمر والدولة وا بني امل
غدير شعث
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اف) و(تنفيذ  ¥ (ا�عـــ�  Ñمـــن  التفرقـــة بـــ
أحـــكام التحكيم) حيث أنه مـــن الجائز أن 
اف بحكم تحكيـــم دون القيام  يتم ا�عـــ�
  الوضـــع العكÄ  إذا كان 

بتنفيـــذه، ولكن ¦¥
حكم التحكيـــم قد تم تنفيـــذه؛ فإن هذا 
  التنفيذ 

ف بـــه قـــا%¥   أنه قـــد اع�
يعـــ�¥

  المختـــص) الذي قـــام بإصدار 
(القـــا%¥

ا��مـــر بالتنفيذ.
الـــذي صدر  للطرف  يجـــوز  عليه،  وبنـــاًء 
يطلـــب  أن  لصالحـــه  التحكيـــم  حكـــم 
اف    طلبه ا�ع�

اف به أو أن يجمـــع ¦¥ ا�ع�
الغرض  ويكون  التحكيـــم،  لحكم  والتنفيذ 
اف بالحكـــم بمثابـــة  مـــن طلـــب ا�عـــ�
درع وقايـــة، ويقصـــد بـــه الطالـــب منع 
  ذات 

أي محاولـــة لدفع دعوى جديـــدة ¦¥

  قد 
الموضوع أو المســـائل الخ�فيـــة وال�

  دعـــوى التحكيم.
تم الفصـــل فيهـــا ¦¥

امـــا الغـــرض مـــن طلـــب تنفيـــذ حكم 
للمباغتة  الســـيف  بمثابـــة  التحكيـــم؛ هو 
والحصـــول ع� مـــا تم الحكـــم لصالحه، 
  الذي 

وليس فقط عن شـــكل الدرع الـــوا¦
يقيـــه إعـــادة الدعوى مـــن جديد.

 ¥  Ñأوروبـــا ما ب  
وبالرغم الخلـــط الفقهي ¦¥

اف) و (التنفيذ) واســـتخدام كل لفظ  (ا�ع�
بدي�ً عن ا��خـــر، إ� أن لهما مع�¥ ومدلول 

يختلف بحســـب اللفظ المستخدم.
وهـــذا الخلط يعـــود إ¡ أن كل من القانون 
ال واتفاقية نيويورك  النموذجـــي ل��ونســـي�
معاً   ¥  Ñاللفظـــ يســـتخدمان   1958 لســـنة 
  حالة تنفيـــذ أحكام التحكيم 

وذلـــك ��نه ¦¥

جنبيـــة ¦¥  قطر، فإنه من غـــ�  المتصور 
�

ا�
  المختص القطـــري با��مر 

قيـــام القـــا%¥
ف  بتنفيـــذ هـــذا الحكـــم قبـــل أن يعـــ�
  حـــاز عليهـــا (حجية 

بـــه وبالحجيـــة ال�
  به) ولذلـــك كان اللفظان 

¥ýء المقـــ  
�Äال

. ¥  Ñزم مت�
ومـــع ذلك فإنـــه مـــن المتصـــور أن يتم 
اف بحكـــم تحكيـــم دون أن يليـــه  ا�عـــ�

. لتنفيذ ا
وكما ســـبق القـــول فإنه مـــن المتصور أن 
يقـــوم الطرف الذي صدر حكـــم التحكيم 
التنفيذ  اف دون  لصالحـــه بطلـــب ا�عـــ�
 Òلوقـــف أي محـــاو�ت من الطـــرف الخا
عادة الدعوى أمـــام المحكمة أو أي جهة  Þ�

صلة. ذات 

  يقع 
  عـام 1919 والـ�

تأسسـت غرفـة التجـارة الدوليـة ¦¥
  العاصمـة الفرنسـية باريـس بهـدف عام 

مقرهـا الكائـن ¦¥
لـم يتغـ�  منـذ تأسيسـها أ� وهـو خدمـة قطـاع ا��عمـال 
عـن  المـال  لـرأس  الحـر  والتدفـق  وا�سـتثمار  الـدو¡  
قليمي  Þطريـق تعزيـز التجارة وا�سـتثمار ع�� المسـتوى ا�
  

والـدو¡  وتعتـ�� غرفة التجـارة الدولية أكـ�� الكيانات ال�
  

تمثـل القطـاع التجـاري حـول العالـم. كمـا أنها تصـل ¦¥
لتقديـم الخدمـات ا¡ مسـتوى صنـاع  العليـا  حدودهـا 
منظمـات  ا¡  يقـدم  التعـاون  وحـ�  الـدول    

¥¦ القـرار 
مشـابهة مثـل منظمـة التجـارة العالميـة وا�مـم المتحدة 
 ¥  Ñالقطاعـ ا¡  خدماتهـا  وتمتـد  يـن  الع�� ومجموعـه 

  
  تقديـم خدماتهـا ¦¥

هـا ¦¥ ¥ الخـاص والعـام وهـذا مـا يم� 
مجـا�ت التحكيم والخدمات الم�فيـة اللجان والهيئات 
  تضمهـا وذلـك مـع وجـود شـبكة عالميـة تضـم أك�� 

الـ�
  أك�� من 100 دولـة، عملت الغرفة 

¥ عضـو ¦¥  Ñمـن 6 م�يـ
عـ� تعزيـز التجـارة الدولية، وسـلوك العمل المسـؤول، 
ونهـج عالمـي للتنظيـم من خـ�ل مزيج فريد من أنشـطة 
الدعـوة ووضـع المعايـ�  جنبـا إ¡ جنـب مـع الخدمـات 

  مجـال تسـوية المنازعـات.
الرائـدة ¦¥

 وجديـراً بالذكـر أن غرفـة التجارة الدوليـة قامت بتحديث 
 2017 العـام    

¥¦ الـدو¡   بالتحكيـم  الخاصـة  قواعدهـا 
وذلـك مـن خـ�ل غرفـة التجـارة الدوليـة ¦¥  دولـة قطـر.

للتحكيـــم  الدائمـــة  المحكمـــة  تأسســـت 
مـــن خـــ�ل اتفاقيـــة التســـوية الســـلمية 
  

ــا ¦¥   توصـــل إليهـ
ــة الـــ� ــات الدوليـ اعـ ¥ لل�¥

مؤتمـــر الســـ�م المنظـــم بمدينـــة �هـــاي 
الهولنديـــة عـــام 1899، وبالتـــا¡  تعتـــ�� 
للتســـوية  مؤسســـة  أقـــدم  المحكمـــة 
اعـــات. تمـــت مراجعـــة  ¥ الدوليـــة وحـــل ال�¥

  للســـ�م 
¥Óالمؤتمـــر الثـــا  

اتفاقيـــة 1899 ¦¥
ــ��    1907. وتعتـ

ــاي ¦¥ ــد ب�هـ ــذي انعقـ الـ
ـــتقلة  ـــم مس ـــة تحكي ـــة هيئ ـــة الدولي المحكم
ـــ��  ـــة. و� تعت ـــارة الدولي ـــة التج ـــة لغرف تابع
  للكلمـــة بـــل 

¥Óمحكمـــة بالمعـــ�¥ القانـــو
هيئـــة تتـــو¡ تشـــكيل محاكـــم خاصـــة 
اعـــات حيـــث تتـــو¡ المحكمـــة  ¥ لتســـوية ال�¥

  
¥¦ والفصـــل  البـــت  للتحكيـــم  الدائمـــة 

ـــات  ـــدول والمنظم ¥ ال  Ñـــ ـــات الناشـــئة ب اع ¥ ال�¥
الدوليـــة وا��طـــراف الخاصـــة ســـواء كانـــت 
نزاعـــات ثنائيـــة أم متعـــددة ا��طـــراف. 
 ¥  Ñـــ ـــة تعي ـــة الدائم ـــل المحكم ـــن عم ويتضم
اع أو المســـاعدة  ¥   الـــ�¥

¥ للنظـــر ¦¥  Ñالمحكمـــ
¦¥  تعيينهـــم.

ة التجار الدولية ر   ICC

ة للتحكيم املحكمة الدا

كا التحكيم ا والتنفي أل الفر بني االع

سلمان محمد 
المضاحكة
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ان اطـــراف الع�قـــة البحريـــة الدوليـــة الخاصة عندمـــا يقومون 
اع او مشـــارطته  ¥ وط التحكيـــم قبل نشـــوء ال�¥ �Ò با�تفـــاق عـــ�
التحكيم بعد نشـــوئه فانهـــم بذألك يكونون قـــد اتفقوا ع� إحالة 
  قد نشـــئت فعـــ� بينهم ع� 

� او ال� �Äســـتن  
المنازعـــات الـــ�

التحكيم البجري والـــذي قد يكون التحكيم البحري المؤســـÄ  او 
. الحر  البحـــري  التحكيم 

يقصـــد بالتحكيم البحري المؤســـÄ  هـــو عندما يتفـــق ا��طراف 
  قد نشـــئت فع� 

� او الـــ� �Äســـتن  
عـــ� إحالـــة المنازعـــات ال�

  
بينهـــم عـــ� التحكيم البجـــري الدائمة مثـــل غرفـــة التحكيم ¦¥

باريـــس وتقوم الغرفة بتـــو¡  العمليـــة التحكمية مـــن بدايتها ا¡ 
يتها  نها

امـــا التحكيـــم البحـــري الحر فهـــو ذلـــك التحكيم الـــذي يتم 
بعيدا عن مؤسســـات البحـــري الدائمة حيث يقـــوم ا��طراف ع� 
دارة والتنظيـــم التحكيم بأنفســـهم يتفقون ع� تشـــكيل الهيئة  Þا�
التحكميـــة وع� ا�Þجـــراءات التحكمية وع� اختيار مـــكان التحكيم 

والقانـــون المطبق عـــ� الموضوع 
¥ ع� ان التحكيم المؤسÄ  يتطلب   Ñالنوع ¥  Ñيمكن التفرقة ب

1- مركز تحكيم دائم بأجهزته العضويةوالتنظيمية.
  تقوم بتنظيـــم وإدارة العملية التحكمية 

دارية الـــ� Þ2-  ا�جهـــزة ا�
اف عليهـــا مـــن تلقـــي الطلبات وحـــ� إصدار قـــرار هيئة  �Òوا�

. التحكيم 
:  Äيمتاز التحكيم المؤس

  إدارة التحكيم 
1- ان التحكيـــم المؤســـÄ  هو الوســـيلة ا��كفـــأ ¦¥

ة    المنازعـــات ذات القيمة الكب� 
وخاصه عندمـــا يكون التحكيـــم ¦¥

والموضوعـــات المعقدة.
2- ان هيئـــات ومنظمـــات ومراكز التحكيـــم الدائمة يكـــون لديها 
  مخلف المج�ت يســـتطيع 

¥¦ ¥  Ñالمختص ¥  Ñقوائم بأســـماء المحكم
من خ�لهـــا ا��طـــراف اختيـــار محاكمهـــم اللذين يرون منســـب 

للمهمـــة التحكمية .
3- ان تلـــك الهيئات ومنظمـــات ومراكز التحكيم الدائمة بســـيطة 

وÒيعـــة مما يجنـــب المحاكم مؤنـــة ا�تفاق .
داريـــة والهيئات من ســـكرتارية وترجمة وحفظ  Þ4- ان الخدمـــات ا�
ات المراكز وهيئات  ¥ ه مـــن ممـــ�  ¥ ¥ الوثائق هي م�   Ñللملفـــات وتامـــ

التحكيـــم الدائمة .
¥ بالمحكم   Ñلكـــن يعاب هذا النـــوع ع� عـــدم معرفته المحتكمـــ

  حيدتـــه وأمانته .
معرفـــة كافية تؤمن لهـــم الثقة ¦¥
:  Äمراكز التحكيم البحري المؤس

1- غرفة التحكيم البحري بباريس 1929.
2- المنظمة الدولية للتحكيم البحري.

3- دور المنظمة الدولية للتحكيم البحري .
4- غرفة اللويدز للتحكيم البحري.

 ¥  Ñ1-  التحكيـــم البحـــري الحر ا��طـــراف يقمون باختيـــار المحكم
وتســـميتهم ووضع مـــا يرونه مـــن إجراءات. 

اف مـــن منظمة التحكيـــم حيث ان  �Òبعدم وجـــود إ ¥  2-  يتمـــ� 
ا��طـــراف يســـتقلون بوضع نظـــام ا�Þجراءات .

¥ بانـــه اقل كلفه مـــن التحكيم  3-  التحكيـــم البحـــري الحـــر يتم� 
البحري المؤســـÄ  ممـــا يجعل ا��طـــراف يفضلونه .

4- ال�يـــة هي مطلـــب من يختـــار التحكيم ليكـــون الطريق لفظ 
ام  ¥ � من نزاع والتحكيـــم البحري الحر هـــو ا��ك�� ال� �Äمما قد ينـــ
 � �Äتن  

  المنازعات الـــ�
  تكون الحاجـــه اليها اكـــ�� ¦¥

بمبـــدأ والـــ�
عن الع�قـــات ا�قتصادية او العقـــود نقل التكنلوجيـــا وتراخيص 

اع . اســـتغ�ل براءة ا�خ�
 و يعاب عليه 

1- احتمـــال عدم قـــدرت ا��طراف عـــ� التعـــاون عندما يحدث 
اع وتســـود الع�قـــة بينهم . ¥ ال�¥

  قد تواجهها هيئـــت التحكيم 
2-  صعوبـــة التنبؤ بالمشـــاكل الـــ�

  تغطيها 
ومـــن ثم عـــدم القـــدرة ع� حســـم المشـــك�ت الـــ�

. التحكيم  اتفاقيـــة 
  تنفيذ حكم التحكيم .

3-  قد يواجه التحكيم الحر صعوبة ¦¥
مراكز التحكيم البحري الحر هي :

¥ بلندن 1960.  Ñجمعية المحكم
¥ بلندن .  Ñدور جمعية المحكم

¥ بنيويورك �ئحـــة تحكيم لجنة ا�مم   Ñالبحري ¥  Ñجمعية المحكمـــ
ال 1976). المتحدة للقانون التجاري الدو¡  ( اليونســـ�

1- التحكيم التجاري البحري 
  

Óمرا Þجـــراءات المدنيـــة ا�Þ2- التحكيـــم البحري (وفـــق لقانون ا�
( الدولية  وا�تفاقيـــات  المـــ�ي  والقانون 

  المنازعات البحرية 
3- التحكيم ¦¥

حر املؤس  التحكيم ال

حر الحر والتحكيم ال

متدربتان بمركز قطر الدو¡  للتوفيق والتحكيم
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املؤمتر الدويل الثالث للتحكيم



المادة 1
ـــرارات  ـــ� الق ـــة ع ـــذه ا�تفاقي ـــق ه -1 تطب
التحكيميـــة الصـــادرة عـــ� إقليـــم دولـــة 
اف بهـــذه    يطلـــب ا�عـــ�

غـــ�  تلـــك الـــ�
ا��حـــكام وتنفيذهـــا عـــ� أرضهـــا، تلـــك 
 ¥  Ñتنشـــأ عـــن منازعـــات بـــ  

ا��حـــكام الـــ�
 ¥  Ñاعتباريـــ  ¥  Ñبـــ أو   ¥  Ñعاديـــ أشـــخاص 
ـــة  ـــرارات التحكيمي ـــ� الق ـــا ع ـــق أيض ويطب
ـــة    الدول

ـــة ¦¥ ـــا داخلي ـــ�� أحكام   � تعت
ـــ� ال

ــذه  ــم وتنفيـ اف بالحكـ ــ� ــوب ا�عـ المطلـ
عـــ� أراضيهـــا.

ــرارات)  ــكام (القـ ــ�  "ا��حـ   تعبـ
ــ�¥ -2 ويعـ

عـــن  الصـــادرة  ا��حـــكام  التحكيميـــة" 
  حـــا�ت 

¥ تمـــت تســـميتهم ¦¥  Ñمحكمـــ
ا��حـــكام  كذلـــك    

ويعـــ�¥ محـــددة، 
الصـــادرة عـــن أجهـــزة تحكيـــم دائمـــة 
إخضـــاع  (المعنيـــة)  ا��طـــراف  قـــررت 

لحكمهـــا. اع  ¥ الـــ�¥   
¥¦ الفصـــل 

-3 لـــدى توقيـــع أو لـــدى تصديـــق هـــذه 
ــا أو  ــام إليهـ ــدى ا�نضمـ ــة أو لـ ا�تفاقيـ
عـــ�ن عـــن تمديدهـــا وفقـــا لمـــا  Þلـــدى ا�
ة، يحـــق لـــكل  �Òالمـــادة العـــا  

جـــاء ¦¥
دولـــة أن تعلـــن عـــ� أســـاس المعاملـــة 
ــة  ــق ا�تفاقيـ ــوف تطبـ ــا سـ ــل، أنهـ بالمثـ
اف والتنفيـــذ بالنســـبة ل��حـــكام    ا�عـــ�

¥¦
ـــدة  ـــة المتعاق ـــم الدول ـــ� إقلي الصـــادرة ع
أيضـــا  الدولـــة  وتســـتطيع  وحدهـــا. 
ـــط  ـــة فق ـــتطبق ا�تفاقي ـــا س ـــح بأنه الت�ي
ــات  ــئة عـــن ع�قـ ــات الناشـ عـــ� المنازعـ

عقديـــة،  غـــ�   أو  عقديـــة  حقوقيـــة 
ع�قـــات  الوطنيـــة  قوانينهـــا  هـــا  تعت��

ــة. تجاريـ

المادة 2
الموقعـــة  الـــدول  مـــن  كل  ف  تعـــ�  1-
م  ¥ يلـــ� الـــذي  المكتـــوب  با�تفـــاق 
بموجبـــه الطرفـــان بعـــرض منازعاتهمـــا أو 
ـــات  ـــن ع�ق ـــئة ع ـــا الناش ـــض منازعاتهم بع
حقوقيـــة معينـــة، ســـواء أكانـــت هـــذه 
الع�قـــات عقديـــة أو غـــ�  عقديـــة عـــ� 
ــن  ــت مـ ــا إذا كانـ ــك فيمـ ــم. وذلـ التحكيـ
ـــق  ـــن طري ـــويتها ع ـــن تس   يمك

ـــ� ـــور ال ا��م
التحكيـــم.

ــوب"  ــاق مكتـ ــ�  "اتفـ ــود بتعبـ 2 - المقصـ
ـــد أو  ـــه العق ـــذي يتضمن ـــم ال ط التحكي �Ò
¥ مـــن   Ñصـــك التحكيـــم، إذا كانـــا موقعـــ
¥ أو إذا تضمنهـــا تبـــادل   Ñقبـــل الطرفـــ

ــات. ــ�ت أو برقيـ مراسـ
  

اع عـــ� محكمـــة ¦¥ ¥ 3 - إذا عـــرض الـــ�¥
ــدة وكان يتعلـــق  إحـــدى الـــدول المتعاقـ
ــه  ــان عـــ� عرضـ ــق الطرفـ ــوع اتفـ بموضـ
ـــود  ـــ�¥ المقص ـــب بالمع ـــم، إذا طل للتحكي
  هـــذه المـــادة- عـــ� المحكمـــة أن تحيـــل 

¥¦
ــد  ــب أحـ ــم إذا طلـ ــ� التحكيـ اع عـ ¥ ــ�¥ الـ
ــة)  ــك، إ� إذا رأت (المحكمـ ¥ ذلـ  Ñــ الطرفـ
أن ا�تفـــاق �غـــي أو غـــ�  ذي مفعـــول، 

أو غـــ�  صالـــح للتطبيـــق.

المادة 3
ـــدة  ـــدول المتعاق ـــن ال ـــة م ف كل دول ـــ� تع
ـــذه  ـــ� تنفي ـــق ع ـــي وتواف ـــرار التحكيم بالق
إقليـــم    

¥¦ المتبعـــة  ا��صـــول  وفـــق 
ـــا.  ـــ� أرضه ـــذ ع ـــوب التنفي ـــة المطل الدول
ـــواد    الم

ـــواردة ¦¥ وط ال ـــ�� ـــق ال ـــك وف وذل
ال�حقـــة. و� يجـــوز أن تفـــرض، فيمـــا 
ــكام  ــذ ا��حـ اف أو التنفيـ ــ� ــق با�عـ يتعلـ
  تطبـــق عليهـــا هـــذه 

التحكيميـــة الـــ�
ـــ�  ـــات أع ـــÄ أو نفق وط أق �Ò .ـــة ا�تفاقي
  (حـــا�ت) 

  تفـــرض ¦¥
مـــن تلـــك الـــ�

اف والتنفيـــذ المتعلقـــة بالقـــرارات  ا�عـــ�
التحكيميـــة الوطنيـــة

المادة 4
اف  ـــ� ـــب ا�ع ـــذي يطل ـــرف ال ـــ� الط 1 - ع
المـــادة    

¥¦ جـــاء  مـــا  وفـــق  والتنفيـــذ 
: ــ�  ــا يـ ــب مـ ــق بالطلـ ــابقة، أن يرفـ السـ
آ- ا��صـــل المصـــدق لقـــرار التحكيـــم 
وط  أو صـــورة عنـــه تتوفـــر فيـــه الـــ��

لصحتهـــا.  المطلوبـــة 
  المـــادة 

ـــه ¦¥ ب- أصـــل ا�تفـــاق المنـــوه عن
وط  2، أو صـــورة عنـــه تتوفـــر فيهـــا الـــ��

ـــا. ـــة لصحته المطلوب
أو  إليـــه  المشـــار  القـــرار  كان  إذا   -  2
ـــة    اللغ

ـــوب ¦¥ ـــ�  مكت ـــور غ ـــاق المذك ا�تف
ــذ  ــه تنفيـ ــوب فيـ ــد المطلـ ــمية للبلـ الرسـ
اف  تـــب) عـــ� طالـــب ا�عـــ� الحكـــم (ي�
والتنفيـــذ تقديـــم ترجمـــة لهـــذه الوثائـــق 

فاقية نيويور ا

ا  نفي ية و كا التحكيمية األجن ا باأل و االع فاقية  ا

يرا  1958 وقيعها يف نيويور بتاريخ 10  م 

ل  ية و كا التحكيم األجن ا ب ع فاقية نيويور ل ولة قطر اىل ا ام  ان

قة عليها يف 15 مار 2003 ا نة 2003 بامل قاً للمرسو األم رقم 29 ل و
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ــون  ــب أن تكـ ــة... ويتوجـ ــك اللغـ   تلـ
¥¦

جـــم  م� قبـــل  مـــن  مثبتـــة  جمـــة  ال�
  ßـــا ـــف دبلوم ـــل موظ ـــن قب ـــف أو م محل

. أو قنصـــ� 
المادة 5

اف والتنفيـــذ  1 - � يجـــوز رفـــض ا�عـــ�
بالنســـبة للقـــرار التحكيمـــي إ� إذا تـــم، 
بنـــاء عـــ� طلـــب الطـــرف المطلـــوب 
تنفيـــذ القـــرار ضـــده، تقديـــم هـــذا 
الطـــرف دليـــل عـــ� مـــا يـــ�  أمـــام 

الســـلطة.
  

إليـــه ¦¥ آ- إن طرفـــا العقـــد المشـــار 
  

¥¦ ا��هليـــة  فاقـــدي  كانـــا   2 المـــادة 
ــا،  ــر القانـــون الـــذي ينطبـــق عليهمـ نظـ
أو إذا كان ا�تفـــاق (المعقـــود) بينهمـــا 
ــذي  ــون الـ ــر القانـ   نظـ

ــح ¦¥ ــ�  صحيـ غـ
  نظـــر 

أخضعـــه إليـــه الطرفـــان، أو ¦¥
ـــرار  ـــه الق ـــدر في ـــذي ص ـــد ال ـــون البل قان
التحكيمـــي إذا كان ا�تفـــاق � يتضمـــن 

إشـــارة مـــا لهـــذا الموضـــوع، أو....
ب- أنـــه لـــم يتـــم إخطـــار الطـــرف 
بتســـمية  ضـــده  التنفيـــذ  المطلـــوب 
أو  التحكيـــم،  بإجـــراءات  أو  المحكـــم 
إذا اســـتحال عليـــه، ��ســـباب أخـــرى، 

أو.... دفـــوع،ه  تقديـــم 
ج- أن يتضمـــن الحكـــم نزاعـــا غـــ�  وارد 
ط  �Ò صـــك التحكيـــم أو � يشـــمله  

¥¦
مقـــررات  يتضمـــن  أن  أو  التحكيـــم، 
تتجـــاوز منطـــوق صـــك التحكيـــم أو 
ـــك إذا  ـــع ذل ـــم، وم ط التحكي �Ò ـــوق منط
كان يمكـــن فصـــل المقـــررات الخاضعـــة 
  � تخضـــع 

للتحكيـــم عـــن ا��مـــور الـــ�
اف بالمقـــررات  لـــه، فإنـــه يمكـــن ا�عـــ�
ـــا، أو.... ـــم) وتنفيذه ـــة للتحكي (الخاضع

المحكمـــة  تشـــكيل  يكـــون  أن  د- 
إجـــراءات  تكـــون  أن  أو  التحكيميـــة 
ــاق  ــة عـــ� ا�تفـ ــ�  مطابقـ التحكيـــم غـ
  حـــال 

، و¦¥ ¥  Ñالطرفـــ ¥  Ñ(المعقـــود) بـــ
تتوافـــق   � أن  اتفـــاق  وجـــود  عـــدم 
ـــه  ـــم في ـــذي ت ـــد ال   البل

ـــون ¦¥ ـــع القان (م
.... أو  التحكيـــم، 

ــد  ــم قـ ــرار التحكيـ ــون قـ هــــ- أن � يكـ
ـــم  ـــون ت ¥ أو أن يك  Ñـــ ـــا للطرف ـــح ملزم أصب
إبطالـــه أو تعليـــق (تنفيـــذه) مـــن قبـــل 
الـــذي  البلـــد    

¥¦ المختصـــة  الســـلطة 
ــب  ــرار، أو بموجـ ــذا القـ ــه هـ ــدر فيـ صـ

ــد. ــذا البلـ ¥ هـ  Ñــ قوانـ
ــذ  اف والتنفيـ ــ� ــض ا�عـ ــن رفـ 2 - ويمكـ

إذا  التحكيميـــة  للقـــرارات  بالنســـبة 
  البلـــد 

وجـــدت الســـلطة المختصـــة ¦¥
ـــذ، أن: اف والتنفي ـــ� ـــه ا�ع ـــوب في المطل
 ¥  Ñقوانـــ بموجـــب  اع،  ¥ الـــ�¥ محـــل  آ- 
هـــذا البلـــد، � يجـــوز تســـويته بطريـــق 

أو... التحكيـــم، 
اف والتنفيـــذ لهـــذا القـــرار  ب- ا�عـــ�
ـــد. ـــذا البل   ه

ـــام ¦¥ ـــام الع ـــف النظ يخال

المادة 6
ـــة  ـــت الســـلطة المختصـــة المعني إذا طولب
بإبطـــال  هــــ   ،1 5، مقطـــع  المـــادة    

¥¦
  

ـــ� ـــلطة ال ـــق للس ـــه يح ـــم أو تعليق الحك
عـــرض عليهـــا الحكـــم، إذا رأت ذلـــك 
  تنفيـــذ الحكـــم، ولهـــا 

تأجيـــل النظـــر ¦¥
أيضـــا بنـــاء عـــ� طلـــب الطـــرف الـــذي 
ـــرف  ـــر الط ـــم أن تأم ـــذ الحك ـــب تنفي يطل

¥ المناســـب.  Ñا��خـــر بتقديـــم التأمـــ

المادة 7
ـــة عـــ�  ـــر أحـــكام هـــذه ا�تفاقي 1 - � تؤث
ــة أو عـــ� ا�تفاقـــات  ا�تفاقـــات الثنائيـ
ـــل  ـــن قب ـــودة م ـــراف المعق ـــددة ا��ط متع
اف  ـــدول المتعاقـــدة والمتعلقـــة با�عـــ� ال
وتنفيذهـــا،  التحكيميـــة  بالقـــرارات 
ــب  ــرف صاحـ ــع الطـ ــا � تمنـ ــا وأنهـ كمـ
ـــرار  ـــداد بالق ـــك وا�عت ـــن التمس ـــق م الح
التحكيمـــي بالشـــكل وضمـــن الحـــدود 
ــد المطلـــوب  ¥ البلـ  Ñقوانـــ  

¥¦ ¥  Ñالمقبولـــ
  

  المعاهـــدات الـــ�
فيـــه التنفيـــذ أو ¦¥

يرتبـــط بهـــا هـــذا البلـــد.
2 - يتوقـــف مفعـــول كل مـــن بروتوكـــول 
وط  جنيـــف لعـــام 1923 المتعلـــق بـــ��
التحكيـــم واتفـــاق جنيـــف لعـــام 1927 
ــة  ــكام التحكيميـ ــذ ا��حـ ــة بتنفيـ الخاصـ
ـــدول  ¥ ال  Ñـــ ـــا ب ـــف مفعوله ـــة يتوق ا��جنبي
ـــا-  ـــن انتمائه ـــخ وضم ـــن تاري ـــدة م المتعاق

وطهـــا وارتباطهـــا بهـــذه المعاهـــدة. �Ò

المادة 8
1 - يبقـــى بـــاب التوقيـــع عـــ� هـــذه 
المعاهـــدة مفتوحـــا حـــ� 31 كانـــون 
ا��ول 1958 بالنســـبة للـــدول ا��عضـــاء 
لـــكل  وبالنســـبة  المتحـــدة  ا��مـــم    

¥¦
دولـــة منتســـبة أو ستنتســـب إ¡ واحـــدة 
أو أكـــ�� مـــن المؤسســـات المتخصصـــة 
لـــكل  أو  المتحـــدة  ل��مـــم  التابعـــة 
ــة  ــام محكمـ   نظـ

ــا ¦¥ ــة تشـــكل طرفـ دولـ

العـــدل الدوليـــة، و�يـــة دولـــة تدعوهـــا 
الجمعيـــة العموميـــة التابعـــة ل��مـــم 

المتحـــدة (للقيـــام بذلـــك).
2 - يتوجـــب تصديـــق هـــذه المعاهـــدة 
التصديـــق  وثائـــق  إيـــداع  ويتوجـــب 
ــم  ــة ا��مـ ــام لمنظمـ ¥ العـ  Ñــ ــدى ا��مـ لـ

المتحـــدة.

المادة 9
  

ــة ¦¥ ــدول المعنيـ ــة الـ ــتطيع كافـ 1 - تسـ
ــة. ــذه ا�تفاقيـ ــام لهـ ــادة 8 ا�نضمـ المـ
وثيقـــة  بإيـــداع  ا�نضمـــام  يتـــم   2-
العـــام   ¥  Ñا��مـــ لـــدى  ا�نضمـــام 

المتحـــدة. ا��مـــم  لمنظمـــة 

المادة 10
1 - تســـتطيع كل دولـــة عنـــد التوقيـــع 
ـــام،  ـــد ا�نضم ـــة أو عن ـــد المصادق أو عن
أن تـــ�ح أن هـــذه ا�تفاقيـــة تمتـــد 
  ا��قاليـــم 

(آثارهـــا) عـــ� كامـــل أرا%¥
ـــ�  ـــدو¡  أو ع ـــال ال   المج

ـــا ¦¥   تمثله
ـــ� ال

واحـــد أو أكـــ�� مـــن هـــذه ا��قاليـــم. 
وتكـــون لهـــذا الت�يـــح آثـــاره لـــدى 

ــة.   الدولـ
ــة ¦¥ ــاذ ا�تفاقيـ ــخ نفـ تاريـ

 2 - كل تمديـــد مـــن هـــذا النـــوع يتـــم 
بعـــد ذلـــك يجـــب أن يتـــم تبليغـــه 
ا��مـــم  لمنظمـــة  العـــام   ¥  Ñا��مـــ إ¡ 
ـــوم  ـــن الي ـــدءا م ـــاره ب ـــدأ آث ـــدة وتب المتح
¥ الـــذي يـــ�  اســـت�م التبليـــغ   Ñالتســـع

مـــن قبـــل.

  � تطبـــق 
3 - فيمـــا يتعلـــق با��قاليـــم الـــ�

ـــك  ـــواء أكان ذل ـــة س ـــذه ا�تفاقي ـــا ه عليه
بتاريـــخ التوقيـــع أو بتاريـــخ ا�نضمـــام، 
تقـــوم كل دولـــة بدراســـة إمـــكان اتخـــاذ 
هـــذه  لتطبيـــق  المناســـبة  التدابـــ�  
ا�تفاقيـــة عـــ� هـــذه ا��قاليـــم مـــع 
  حـــال 

ا�حتفـــاظ عنـــد ا�قتضـــاء، و¦¥
ـــك،  ـــرض ذل ـــة تف يعي ـــباب ت�� ـــود أس وج
(بالحصـــول) عـــ� موافقـــة حكومـــات 

هـــذه ا��قاليـــم.

المادة 11
ــدول  ــ� الـ ــة عـ ــكام التاليـ ــق ا��حـ تطبـ

ا�تحاديـــة أو غـــ�  الموحـــدة:
  

ـــ� ـــة ال ـــذه ا�تفاقي ـــواد ه ـــبة لم آ- بالنس
ـــة  ـــلطة ا�تحادي ـــاص الس ـــن اختص ـــي م ه

62

20
18

 - 
ار

م
 / 

68
 / 

دد
لع

ا

املؤمتر الدويل الثالث للتحكيم



امـــات الحكومـــة  ¥ يعيـــة، تكـــون ال� الت��
ـــدول  ـــات ال ام ¥ ـــس ال� ـــي نف ـــة ه ا�تحادي
ـــة. ـــت دو� اتحادي   ليس

ـــ� ـــدة ال المتعاق
ب- بالنســـبة لمـــواد هـــذه ا�تفاقيـــة 
إحـــدى  اختصـــاص  مـــن  هـــي    

الـــ�
  تشـــكل 

الـــدول أو المقاطعـــات الـــ�
  ليســـت ملزمـــة، حســـب 

ا�تحـــاد والـــ�
ــاذ  ــاد، باتخـ ــتوري ل�تحـ ــام الدسـ النظـ
يعيـــة (ال�زمـــة)، تقـــوم  التدابـــ�  الت��
ــة،  ــة الكليـ ــة بال�عـ ــة الفدراليـ الحكومـ
بإبـــ�غ هـــذه المـــواد لعلـــم الســـلطات 
المقاطعـــة  أو  الدولـــة    

¥¦ المختصـــة 
  يتشـــكل منهـــا ا�تحـــاد وترفـــق 

الـــ�
.   �Óــا ــرأي إيجـ ــواد) بـ ــذه المـ (هـ

ج- تقـــوم الدولـــة ا�تحاديـــة الموقعـــة 
عـــ� هـــذا ا�تفـــاق، بنـــاء عـــ� طلـــب 
ـــن  ـــا ع ـــدة يرده ـــرى متعاق ـــة أخ ـــة دول أي
¥ العـــام لمنظمـــة ا��مـــم   Ñطريـــق ا��مـــ
بإعطـــاء  الدولـــة  تقـــوم  المتحـــدة- 
 ¥  Ñوالقوانـــ يـــع  الت�� لحالـــة  عـــرض 
  

ـــ� ـــدات ال   الوح
ـــاد و¦¥   ا�تح

ـــذة ¦¥ الناف
  كل 

تشـــكل ا�تحـــاد، فيمـــا يتعلـــق ¦¥
¥ إ¡   Ñـــ ـــ� أن تب ـــة ع ـــكام ا�تفاقي ـــن أح م
ـــكام  ـــذه ا��ح ـــق ه ـــم تطبي ـــة ت ـــة درج أي
ســـواء أكان ذلـــك عـــن طريـــق عمـــل 

ــك. ــ�  ذلـ ــي أو غـ يعـ ت��

المادة 12
  

1 - تكـــون هـــذه ا�تفاقيـــة نافـــذة ¦¥
¥ الـــذي يـــ�  تاريـــخ   Ñاليـــوم التســـع
أو  مصادقـــة  وثيقـــة  ثالـــث  إيـــداع 

انضمـــام.
2 - بالنســـبة لـــكل دولـــة تصـــادق عـــ� 
هـــذه ا�تفاقيـــة أو تنضـــم إليهـــا بعـــد 
إيـــداع وثيقـــة المصادقـــة أو ا�نضمـــام 
  

¥¦ نافـــذة  ا�تفاقيـــة  تكـــون  الثالثـــة، 
¥ الـــذي يـــ�  تاريـــخ   Ñاليـــوم التســـع
إيـــداع وثيقـــة المصادقـــة أو ا�نضمـــام 

مـــن قبـــل هـــذه الدولـــة.

المادة 13
تســـتطيع  متعاقـــدة  دولـــة  كل   -  1
ا�نســـحاب مـــن هـــذه ا�تفاقيـــة ببـــ�غ 
العـــام   ¥  Ñا��مـــ إ¡  يوجـــه  مكتـــوب 
ويبـــدأ  المتحـــدة.  ا��مـــم  لمنظمـــة 
  ســـنة 

¥ýمفعـــول ا�نســـحاب بعـــد مـــ
مـــن تاريـــخ اســـت�م البـــ�غ مـــن قبـــل 
¥ العـــام لمنظمـــة ا��مـــم المتحـــدة   Ñا��مـــ
ــ�  ــا عـ ــيتوقف تطبيقهـ ــة سـ أن ا�تفاقيـ
ــنة  ــد سـ ــوع البحـــث بعـ قليـــم موضـ Þا�

مـــن تاريـــخ اســـت�م البـــ�غ مـــن قبـــل 
ا��مـــم المتحـــدة.

أو  بالت�يـــح  قامـــت  دولـــة  كل   -  2
ــادة 10    المـ

ــاء ¦¥ ــا جـ بالتبليـــغ وفـــق مـ
 ¥  Ñتســـتطيع فيمـــا بعـــد إبـــ�غ ا��مـــ
العـــام لمنظمـــة ا��مـــم المتحـــدة أن 
عـــ�  تطبيقهـــا  ســـيتوقف  ا�تفاقيـــة 
بعـــد  البحـــث  موضـــوع  قليـــم  Þا�
ســـنة مـــن تاريـــخ اســـت�م البـــ�غ مـــن 
ــم  ــة ا��مـ ــام لمنظمـ ¥ العـ  Ñــ ــل ا��مـ قبـ

المتحـــدة.
ـــ�  ـــة ع ـــة مطبق ـــذه ا�تفاقي ـــى ه 3 - تبق
  تـــم إجـــراء 

القـــرارات التحكيميـــة الـــ�
اف أو تنفيـــذ بالنســـبة إليهـــا قبـــل  اعـــ�

نفـــاذ ا�نســـحاب.

المادة 14
ـــب  ـــدة أن تطال ـــة متعاق ـــتطيع دول � تس
  

¥¦ ا�تفاقيـــة  هـــذه  أحـــكام  تطبيـــق 
ـــدر  ـــدة أخـــرى إ� بق ـــة دول متعاق مواجه
م هـــي بنفســـها لتطبيـــق هـــذه  ¥ مـــا تلـــ�

ا��حـــكام

المادة 15
¥ العـــام لمنظمـــة ا��مـــم   Ñيقـــوم ا��مـــ
الـــدول  كافـــة  بإبـــ�غ  المتحـــدة 

:8 المـــادة    
¥¦ المقصـــودة 

المشـــار  والمصادقـــات  بالتواقيـــع  آ) 
.8 المـــادة    

¥¦ إليهـــا 
ب) بحـــا�ت ا�نضمـــام المشـــار إليهـــا 

ــادة 9.   المـ
¥¦

ج) بالت�يحـــات والتبليغـــات المشـــار 
  المـــواد 1، 10، 11.

إليهـــا ¦¥
ــذه  ــه هـ ــح فيـ ــذي تصبـ ــخ الـ د) التاريـ
ا�تفاقيـــة نافـــذة، عمـــ� بالمـــادة 12.
ــوه  المنـ ــات  والتبليغـ ــحابات  ا�نسـ هــــ) 

ــادة 13.   المـ
ــا ¦¥ بهـ

المادة 16
  

¥¦ ا�تفاقيـــة  هـــذه  إيـــداع  يتـــم   -  1
محفوظـــات منظمـــة ا��مـــم المتحـــدة، 
يـــة  ¥ نكل�  Þا� للنصـــوص  بـــأن  علمـــا 
والفرنســـية  ســـبانية  Þوا� والصينيـــة 
المثبتـــة. القيمـــة  نفـــس  والروســـية 

لمنظمـــة  العـــام   ¥  Ñا��مـــ يقـــوم   -  2
نســـخة  بتســـليم  المتحـــدة  ا��مـــم 
ــة للـــدول  ــة مـــن هـــذه ا�تفاقيـ مصدقـ

المـــادة 8.   
المنـــوه عنهـــا ¦¥
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Convention on the 

Recognition and Enforcement 

of Foreign Arbitral Awards 

(New York, 1958)

Article I
1. This Convention shall apply to 
the recognition and enforcement of 
arbitral awards made in the territory 
of a State other than the State where 
the recognition and enforcement of 
such awards are sought, and arising 
out of di�erences between persons, 
whether physical or legal. It shall 
also apply to arbitral awards not 
considered as domestic awards in 
the State where their recognition 
and enforcement are sought.
2. The term “arbitral awards” shall 
include not only awards made by 
arbitrators appointed for each case 
but also those made by permanent 
arbitral bodies to which the parties 
have submitted.
3. When signing, ratifying or 
acceding to this Convention, or 
notifying extension under article 
X hereof, any State may on the 
basis of reciprocity declare that it 
will apply the Convention to the 
recognition and enforcement of 
awards made only in the territory 
of another Contracting State. It 
may also declare that it will apply 
the Convention only to di�erences 
arising out of legal relationships, 
whether contractual or not, which 
are considered as commercial under 
the national law of the State making 
such declaration.

Article II
1. Each Contracting State shall 

recognize an agreement in writing 
under which the parties undertake 
to submit to arbitration all or any 
di�erences which have arisen or 
which may arise between them 
in respect of a de�ned legal 
relationship, whether contractual 
or not, concerning a subject matter 
capable of settlement by arbitration.
2. The term “agreement in writing” 
shall include an arbitral clause 
in a contract or an arbitration 
agreement, signed by the parties or 
contained in an exchange of letters 
or telegrams.
3. The court of a Contracting State, 
when seized of an action in a matter 
in respect of which the parties have 
made an agreement within the 
meaning of this article, shall, at the 
request of one of the parties, refer 
the parties to arbitration, unless it 
�nds that the said agreement is null 
and void, inoperative or incapable 
of being performed.

Article III
   Each Contracting State shall 
recognize arbitral awards as binding 
and enforce them in accordance 
with the rules of procedure of the 
territory where the award is relied 
upon, under the conditions laid 
down in the following articles. There 
shall not be imposed substantially 
more onerous conditions or higher 
fees or charges on the recognition 
or enforcement of arbitral awards to 

which this Convention applies than 
are imposed on the recognition or 
enforcement of domestic arbitral 
awards.

Article IV
1. To obtain the recognition and 
enforcement mentioned in the 
preceding article, the party applying 
for recognition and enforcement 
shall, at the time of the application, 
supply:
   (a) The duly authenticated original 
award or a duly certi�ed copy 
thereof;
   (b) The original agreement referred 
to in article II or a duly certi�ed copy 
thereof.
2. If the said award or agreement is 
not made in an o�cial language of 
the country in which the award is 
relied upon, the party applying for 
the recognition and enforcement 
of the award shall produce a 
translation of these documents into 
such language. The translation shall 
be certi�ed by an o�cial or sworn 
translator or by a diplomatic or 
consular agent.

Article V
1. Recognition and enforcement 
of the award may be refused, at 
the request of the party against 
whom it is invoked, only if that 
party furnishes to the competent 
authority where the recognition and 
enforcement is sought, proof that:

1
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(a) The parties to the agreement 
referred to in article II were, under 
the law applicable to them, under 
some incapacity, or the said 
agreement is not valid under the law 
to which the parties have subjected 
it or, failing any indication thereon, 
under the law of the country where 
the award was made; or
(b) The party against whom the 
award is invoked was not given 
proper notice of the appointment 
of the arbitrator or of the arbitration 
proceedings or was otherwise 
unable to present his case; or
(c) The award deals with a 
di�erence not contemplated by 
or not falling within the terms of 
the submission to arbitration, or 
it contains decisions on matters 
beyond the scope of the submission 
to arbitration, provided that, if the 
decisions on matters submitted to 
arbitration can be separated from 
those not so submitted, that part of 
the award which contains decisions 
on matters submitted to arbitration 
may be recognized and enforced; or
(d) The composition of the arbitral 
authority or the arbitral procedure 
was not in accordance with the 
agreement of the parties, or, 
failing such agreement, was not 
in accordance with the law of the 
country where the arbitration took 
place; or
(e) The award has not yet become 
binding on the parties, or has 
been set aside or suspended by a 
competent authority of the country 
in which, or under the law of which, 
that award was made.
2. Recognition and enforcement 
of an arbitral award may also be 
refused if the competent authority 
in the country where recognition 
and enforcement is sought �nds 
that:
(a) The subject matter of the 
di�erence is not capable of 
settlement by arbitration under the 
law of that country; or
(b) The recognition or enforcement 
of the award would be contrary to 
the public policy of that country.

Article VI
   If an application for the setting 
aside or suspension of the award 
has been made to a competent 
authority referred to in article V(1)
(e), the authority before which the 
award is sought to be relied upon 
may, if it considers it proper, adjourn 
the decision on the enforcement 
of the award and may also, on the 
application of the party claiming 
enforcement of the award, order the 
other party to give suitable security.

Article VII
1. The provisions of the present 
Convention shall not a�ect the 
validity of multilateral or bilateral 
agreements concerning the 
recognition and enforcement of 
arbitral awards entered into by the 
Contracting States nor deprive any 
interested party of any right he may 
have to avail himself of an arbitral 
award in the manner and to the 
extent allowed by the law or the 
treatie of the country where such 
award is sought to be relied upon.
2. The Geneva Protocol on 
Arbitration Clauses of 1923 and 
the Geneva Convention on the 
Execution of Foreign Arbitral 
Awards of 1927 shall cease to have 
e�ect between Contracting States 
on their becoming bound and to 
the extent that they become bound, 
by this Convention.
Article VIII
1. This Convention shall be open 
until 31 December 1958 for 
signature on behalf of any Member 
of the United Nations and also on 

behalf of any other State which is or 
hereafter becomes a member of any 
specialized agency of the United 
Nations, or which is or hereafter 
becomes a party to the Statute of 
the International Court of Justice, 
or any other State to which an 
invitation has been addressed by 
the General Assembly of the United 
Nations.

2. This Convention shall be rati�ed 
and the instrument of rati�cation 
shall be deposited with the 
Secretary-General of the United 
Nations.

Article IX
1. This Convention shall be open for 
accession to all States referred to in 
article VIII.
2. Accession shall be e�ected 
by the deposit of an instrument 
of accession with the Secretary-
General of the United Nations.

Article X 
1. Any State may, at the time of 
signature, rati�cation or accession, 
declare that this Convention shall 
extend to all or any of the territories 
for the international relations of 
which it is responsible. Such a 
declaration shall take e�ect when 
the Convention enters into force for 
the State concerned.

2. At any time thereafter any 
such extension shall be made 
by noti�cation addressed to the 
Secretary-General of the United 
Nations and shall take e�ect as 
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from the ninetieth day after the 
day of receipt by the Secretary-
General of the United Nations of 
this noti�cation, or as from the date 
of entry into force of the Convention 
for the State concerned, whichever 
is the later.

3. With respect to those territories 
to which this Convention is not 
extended at the time of signature, 
rati�cation or accession, each 
State concerned shall consider the 
possibility of taking the necessary 
steps in order to extend the 
application of this Convention to 
such territories, subject, where 
necessary for constitutional reasons, 
to the consent of the Governments 
of such territories.

Article XI
In the case of a federal or non-unitary 
State, the following provisions shall 
apply:
   (a) With respect to those articles 
of this Convention that come within 
the legislative jurisdiction of the 
federal authority, the obligations 
of the federal Government shall to 
this extent be the same as those of 
Contracting States which are not 
federal States;
   (b) With respect to those 
articles of this Convention that 
come within the legislative 
jurisdiction of constituent states 
or provinces which are not, under 
the constitutional system of the 
federation, bound to take legislative 
action, the federal Government shall 
bring such articles with a favorable 
recommendation to the notice 
of the appropriate authorities of 
constituent states or provinces at 
the earliest possible moment;
   (c) A federal State Party to this 
Convention shall, at the request 
of any other Contracting State 
transmitted through the Secretary-
General of the United Nations, 
supply a statement of the law and 
practice of the federation and 
its constituent units in regard to 
any particular provision of this 

Convention, showing the extent to 
which e�ect has been given to that 
provision by legislative or other 
action.

Article XII

1. This Convention shall come 
into force on the ninetieth day 
following the date of deposit of the 
third instrument of rati�cation or 
accession.
2. For each State ratifying or 
acceding to this Convention after 
the deposit of the third instrument 
of rati�cation or accession, this 
Convention shall enter into force 
on the ninetieth day after deposit 
by such State of its instrument of 
rati�cation or accession.

Article XIII
1. Any Contracting State may 
denounce this Convention by a 
written noti�cation to the Secretary-
General of the United Nations. 
Denunciation shall take e�ect one 
year after the date of receipt of 
the noti�cation by the Secretary-
General.
2. Any State which has made a 
declaration or noti�cation under 
article X may, at any time thereafter, 
by noti�cation to the Secretary-
General of the United Nations, 
declare that this Convention shall 
cease to extend to the territory 
concerned one year after the date 
of the receipt of the noti�cation by 
the Secretary-General.
3. This Convention shall continue 

to be applicable to arbitral awards 
in respect of which recognition 
or enforcement proceedings 
have been instituted before the 
denunciation takes e�ect.

Article XIV
   A Contracting State shall not 
be entitled to avail itself of the 
present Convention against other 
Contracting States except to the 
extent that it is itself bound to apply 
the Convention.

Article XV
The Secretary-General of the United 
Nations shall notify the States 
contemplated in article VIII of the 
following:
   (a) Signatures and rati�cations in 
accordance with article VIII;
   (b) Accessions in accordance with 
article IX;
   (c) Declarations and noti�cations 
under articles I, X and XI;
   (d) The date upon which this 
Convention enters into force in 
accordance with article XII;
   (e) Denunciations and noti�cations 
in accordance with article XIII.
Article XVI
1. This Convention, of which the 
Chinese, English, French, Russian 
and Spanish texts shall be equally 
authentic, shall be deposited in the 
archives of the United Nations.
2. The Secretary-General of the 
United Nations shall transmit a 
certi�ed copy of this Convention to 
the States contemplated in article 
VIII.
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the 1958 New York 
Convention in Qatar

The New York Convention 
provides a uniform legal 

framework for the enforcement of 
foreign arbitral awards in more than 
155 Contracting Parties. Although 
the New York Convention has 
been criticized for some textual 
ambiguities and the lack of a clear 
common standard of ‘public policy,’ 
its application has been a real 
success in the �eld of arbitration 
for more than sixty years. As it 
became a signatory of the New 
York Convention in 2003, Qatar is 
obliged to recognize all forms of 
‘written arbitration agreements’ and 
to enforce foreign arbitral awards 
according to its internal rules of 
procedure. In the last few years, 
the Qatari Supreme Court decided 
surprisingly to use the ‘national’ 

standard of public policy to set 
aside a number of national and 
foreign arbitral awards based on the 
absence of a formal prologue at the 
opening of the award as required 
for the court’s judgments. This 
tendency was reduced relatively 
by a subsequent judgment of the 
Court of Cassation which declared 
that the prologue requirement does 
not apply to an ICC award since the 
parties agreed in their contract that 
the arbitration would be governed 
by the ICC Rules and that Qatari 
Law was applied to the merits of 
the dispute only. Finally, with the 
advent of the Qatari Arbitration 
law in 2017, the legislator made 
a unique innovation by equaling 
the conditions for the (non-)
enforcement of the arbitral awards 

for those rendered whether in Qatar 
or abroad.
1. Introduction
The United Nations Convention on 
the Recognition and Enforcement 
of Foreign Arbitral Awards (the 
‘New York Convention’) is a strong 
incentive to choose arbitration as 
a means of international dispute 
resolution. The Convention 
eliminates some of the uncertainties 
of transnational business by 
providing a uniform legal 
framework for the enforcement and 
recognition of foreign arbitration 
agreements and arbitration awards 
in 150 contracting States, including 
the six Gulf Cooperation Council 
(GCC) States.
By contrast, there is no international 
regime for the enforcement and 
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recognition of foreign court 
judgments with the exception of 
some regional conventions such 
as the 1983 inter-Arab Riyadh 
Convention on Judicial Cooperation 
between the Member States of the 
Arab League.
As Lord Mustill put it back in 1989, 
‘[T]his Convention has been the 
most successful international 
instrument in the �eld of arbitration, 
and perhaps could lay claim to 
be the most e�ective instance 
of international legislation in the 
entire history of commercial law. 
Scores of nations have acceded 
to the Convention, and important 
accessions are continuing up to the 
present day.’
As a signatory to the New York 
Convention, Qatar has two principal 
obligations. First, Qatar must 
recognize ‘written’ arbitration 
agreements, which are de�ned in 
Article II(2) to include ‘an arbitral 
clause in a contract or an arbitration 
agreement, signed by the parties 
or contained in an exchange of 
letters or telegrams.’ Second, Qatar 
must recognize and enforce foreign 
arbitral awards as ‘binding’ in 
accordance with national rules of 
procedure.
With respect to the second 
obligation, Article V(1) stipulates 
that recognition and enforcement 
of an award ‘may be refused ... only 
if [the party resisting enforcement]’ 
proves: (a) incapacity of a party or 
that there was an invalid arbitration 
agreement; (b) a party had improper 
notice or was unable to present 
its case; (c) the award exceeded 
the scope of the submission to 
arbitration; (d) there were defects in 
the composition of the tribunal or 
selection procedure of its members; 
or (e) the award has not yet become 
binding on the parties, or has been 
set aside.
In addition to these grounds, 
under Article V(2), a court may 
decline to enforce an award on its 
own initiative if either the subject 
matter is not capable of settlement 

by arbitration under its laws, or if 
recognition or enforcement would 
be contrary to the ‘public policy of 
that country’.

2. An appraisal of the New York 
Convention
Over the years since the New York 
Convention was signed some �fty-
six years ago, it has proved highly 
e�ective in the enforcement of 
foreign arbitral awards abroad. 
Nonetheless, the Convention 
has been criticized for textual 
ambiguities that have resulted 
in disparate judicial treatment of 
foreign arbitral awards, as well 
as costly litigation and lengthy 
delays in enforcement. A few of the 
most prominent criticisms of the 
Convention’s enforcement regime 
are as follows:
a- The requirement of a ‘written’ 
arbitration agreement is too strict 
and outdated
As de�ned in Article II(2) of the 
Convention, it is out of step with 
commercial practice, including 
e-commerce, and it is unnecessarily 
stricter than many national laws. 
While some national courts 
have ‘corrected’ this problem by 
interpreting Article II(2) expansively 
or relying on national law for 
determining compliance with the 
writing requirement, the degree to 
which strict adherence to Article II(2) 
is required by national courts has 
resulted in inconsistent application 
of the Convention. In Qatar, the 
judiciary authority is still reluctant 
to accept an arbitration agreement 
or clause drafted electronically or 
exchanged by e-mail.
b- The application of national 
procedural rules to enforcement 
proceedings creates invisible 
barriers to global enforcement
By specifying in Article III that the 
signatories to the Convention 
shall enforce arbitral awards 
‘in accordance with the rules of 
procedure of the territory where the 
award is relied upon,’ the application 
of national rules of procedure may 

result in unforeseen barriers to the 
enforcement of arbitral awards. In 
Qatar, for example, enforcement 
proceedings start by lodging 
or depositing the award within 
�fteen days of its issuance at the 
clerk’s o�ce of the court originally 
having jurisdiction over the 
dispute followed by an application 
for exequatur submitted to the 
competent judge accompanied 
by the �nal award (translated into 
Arabic if rendered in any other 
language) as well as the arbitration 
agreement.
c- Article V(1)(e) of the New York 
Convention fails to de�ne the term 
‘binding’
Article V(1)(e) of the New York 
Convention provides that 
enforcement may be refused if the 
award has not yet become ‘binding’ 
on the parties, but leaves that 
term unde�ned. Although there 
appears to be a consensus that 
‘binding’ does not require a party to 
obtain leave for enforcement in the 
country of origin of the award, there 
are divergent interpretations in 
national courts regarding what law 
should be applied to the question 
of whether an award is considered 
binding. One approach, for example, 
is to consider an award binding if it 
is no longer subject to appeal on the 
merits, while another approach is to 
consider an award binding unless it 
has been set aside or suspended.
d- Article V(2)(b) of the New York 
Convention fails to establish a 
common international standard of 
public policy
Article V(2)(b) of the New York 
Convention permits a country in 
which recognition or enforcement 
is sought to refuse to do so if it 
would be ‘contrary to the public 
policy of that country,’ but does 
not draw any distinction between 
public policy for domestic relations 
and public policy for international 
relations. Even though numerous 
national courts, including federal 
courts in the United States, have 
applied a restrictive interpretation 
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of international public policy when 
making enforcement decisions 
under the Convention, losing 
parties may be encouraged by 
this ambiguity in the Convention 
to resist enforcement of arbitral 
awards on the basis of domestic 
public policy standard as we shall 
see in the Qatari experience.

3. The New York Convention’s 
speci�c grounds under Article V(2): 
arbitrability and public policy issues 
under Qatari Law
Arbitrators must verify that the 
subject matter of the dispute is 
arbitrable under Qatari law. If the 
jurisdiction of the arbitrators can 
only go as far as agreed by the 
parties, one has to add immediately 
that this jurisdiction can also go 
only as far as the subject matter of 
the dispute is arbitrable. Often that 
limit is considered part of public 
policy.
In Qatar, questions of civil or personal 
status, individual labor disputes and 
criminal matters are non-arbitrable. 
Disputes over contracts considered 
Shari’a non-compliant such as loans 
with excessive interest or aleatory 
contracts are considered contrary 
to public policy and hence non-
arbitrable.
The notion of public order has not 
received any legislative de�nition 
in Qatar but its meaning or content 
can be discerned by looking at other 
similar jurisdictions, such as in the 
other member States of the GCC.
For example, under Article 3 of the 
UAE Civil Transactions Act:
[P]ublic policy shall be viewed as 
including such provisions relating 
to private status such as marriage, 
inheritance, and lineage, as well as 
provisions relating to sovereignty, 
free trade, distribution of wealth, 
rules of private ownership and 
the other rules and foundations 
upon which society is based, in 
such a manner as not to con�ict 
with the de�nitive provisions and 
fundamental principles of Islamic 
Shari’a.

Also, court decisions may be helpful, 
as in the case of a recent judgment 
of the Qatari Supreme Court of 
Cassation in 2012, or an older Omani 
judgment dated 8 December 1993, 
which de�ned the concept of public 
order as follows:
Laws which go to public order 
are those whereby it is intended 
to accomplish a public interest – 
political, social or economic – which 
goes to the higher order of society 
and which transcends the interest 
of individuals. All individuals 
must respect such interest and 
the accomplishing of it, and they 
may not negate it by agreements 
entered into between them, even 
where such agreements accomplish 
interest for them, because private 
interests cannot prevail over the 
public interest.

4. A comparative view: does a 
U.S. court a�ord more protection 
under the New York Convention 
than a Qatari court for an ICC 
award rendered in favor of a Qatari 
company?
Article 207 of the 1990 Law provides 
for cases of annulment of the arbitral 
award. In fact, Qatari Law does 
not make any distinction between 
domestic and foreign awards in this 
respect. When Qatar rati�ed the 
New York Convention in 2003, it did 
not amend its arbitration provisions 
to take account of its accession to 
the Convention, though the latter 
prohibits the annulment of any 
foreign award (i.e. not rendered in 
Qatar).
This is a critical issue to be 
considered when parties draft an 
International Court of Arbitration 
of the International Chamber 
of Commerce (‘ICC’) arbitration 
clause, which necessarily means 
that the arbitral tribunal and the 
parties together prepare the terms 
of reference and the parties must 
also adhere to the following: ‘Every 
award shall be binding on the 
parties. By submitting the dispute 
to arbitration under the Rules, 

the parties undertake to carry 
out any award without delay and 
shall be deemed to have waived 
their right to any form of recourse 
insofar as such waiver can validly 
be made.’ For example, the last 
phrase of this ICC article regarding 
exclusion agreements with respect 
to annulment appears to be 
inoperative under the 1990 Law, 
as its Article 208(1) states that: ‘the 
waiver by any party of the right to 
have the award set aside before it 
has been rendered, does not lead to 
the inadmissibility of such a request 
for setting aside.’
Furthermore, the 1990 Law does 
not indicate a time limit for the 
bringing of an action to set aside an 
arbitral award. This means that the 
successful party may see the award 
challenged before the Qatari courts 
for an inde�nite period of time.
The resulting divergence between 
the provisions of the 1990 Law and 
the New York Convention is likely 
to create confusion for litigants and 
judges alike as demonstrated by the 
case of DynCorp, which involved the 
annulment of an ICC arbitral award 
rendered in Paris notwithstanding 
the applicability of the New York 
Convention.
DynCorp Aerospace Technology 
(‘DynCorp’) is a U.S. military private 
contractor with operations in Qatar. 
A dispute arose with its Qatari 
business partner, International 
Trading and Industrial Investment 
Company (‘International Trading’), 
over the minimum contract 
term and the right to terminate 
the contract. Pursuant to their 
arbitration agreement, they 
submitted their dispute to an ICC 
arbitration in Paris and DynCorp 
was ordered to pay $1.7 million as 
compensation to its Qatari partner. 
DynCorp then petitioned the 
Qatari courts to review de novo the 
arbitrator’s application of Qatari 
contract law because the Arabic 
language version of the arbitration 
agreement failed to provide that 
the arbitration would be �nal and 
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binding. The lower courts rejected 
DynCorp’s claims, but DynCorp 
prevailed in the Court of Cassation, 
where the Qatari court set aside the 
award due to the arbitral clause’s 
non-binding language.
International Trading then 
petitioned the U.S. District Court 
for the District of Colombia to 
enforce the ICC award which earlier 
had been set aside by the Qatari 
Supreme Court but upheld by the 
Paris Court of Appeal. The District 
Judge con�rmed the award, �nding 
that the Qatari Court of Cassation 
was not the ‘competent authority’ 
to set aside the award within the 
meaning of Article V(1)(e) of the 
New York Convention.
It is unfortunate that the interests 
of the Qatari Company were better 
protected by the U.S. Court (which 
undertook a straightforward 
application of the New York 
Convention) than the Qatari Court 
(which was similarly bound by 
this international instrument of 
enforcing foreign arbitral awards).

5. The unfortunate non-application 
of the New York Convention by the 
Qatari courts
In order to understand the non-
application of the New York 
Convention by Qatari judges in 
several recent cases and their 
decisions to set aside the awards 
instead of ordering or refusing 
their enforcement, it is instructive 
to examine �rst the Qatari Court of 
Cassation ruling of 12 June 2012.
The case concerned a disagreement 
which arose between the partners 
in a Qatari limited liability company 
(‘LLC’) when one of them (the 
Plainti�) decided to exit the LLC 
and assign his shares to the other 
partners (the Defendants) in 
return for an amount of money 
that became the subject of the 
dispute. The partner who wished to 
leave the LLC initiated arbitration 
proceedings in 2008 as the other 
partners disagreed on the value of 
his shares. The award rendered by 

a sole arbitrator in 2010 obliged the 
Defendants to pay to the Plainti� 
an amount of QAR 8,843,023 (about 
$2,429,500).
Shortly afterwards, the Defendants 
�led a civil case with the Tribunal 
of First Instance in Qatar seeking 
to nullify the impugned award. The 
Tribunal of First Instance rejected 
the Defendants’ case. In 2011, the 
Defendants brought the decision of 
the Tribunal of First Instance before 
the Court of Appeal. Nevertheless, 
in a Judgment delivered in January 
2012, the Court of Appeal a�rmed 
the �nding of the Tribunal of First 
Instance. Finally in March 2012, the 
Defendants lodged a further appeal 
with the Court of Cassation to set 
aside the same award. The Supreme 
Qatari Court invalidated the award, 
holding that it violated public policy 
due to the fact that the award was 
not rendered in the name of H.H. 
The Emir of Qatar.
In justifying its position, the 
Supreme Court built its reasoning 
on several legal texts placed in 
hierarchical order. The �rst one is 
Article 63 of the Qatari Constitution 
which states that ‘Judicial Authority 
shall be vested in the Courts in 
the manner prescribed in this 
Constitution and Judgments shall 
be issued in the name of the Emir.’ 
This text was complemented by 
Article 69 of the 1990 Law which 
provides that ‘[j]udgments are 
issued and executed in the name of 
H.H. the Emir of the State of Qatar’. 
Then, the Court decided to analyze 
some of the legal provisions which 
govern arbitration in particular and 
where the Arabic text of the law 
makes no distinction between the 
terms ‘award’ and ‘judgment’.
For example, Article 198 of the 
1990 Law stipulates that ‘[a]
rbitrators render their judgments 
… provided they do not violate the 
rules of public order and morality.’ 
In addition, Article 204 provides 
that ‘[a]rbitrators’ judgments are 
not enforceable unless an order 
of execution is granted by the 

President of the Court with whose 
clerk the original judgment was 
registered, upon request of any of 
the concerned parties.’ Moreover, 
the Court added that Article 207 
speci�es that ‘[p]arties may request 
the setting aside of arbitrators’ 
judgments in the following cases: if 
the award was made without there 
being an arbitration agreement … ; 
or if it breaches one of the rules of 
public order or morality.’
In the light of the above-mentioned 
articles, the Court considered that 
the legislator quali�ed the decision 
of the arbitrator as a judgment, 
insisting on its binding e�ect on 
the parties and the authority of the 
Court to issue an execution order to 
implement and enforce its terms. 
Therefore, by virtue of Article 204 
of the 1990 Law, the arbitrator’s 
judgment (award) should be issued 
in the name of H.H. The Emir of 
Qatar. The Court added: ‘rendering 
the judgment in the name of 
H.H. The Emir con�rms that it is 
supported by Public Force and is 
enforceable as such in accordance 
with the public order. Any decision 
or judgment of the arbitral tribunal 
should be rendered in the name of 
H.H. the Emir; otherwise, it shall be 
considered null and void, contrary 
to public order and the Court may 
sua sponte declare it as such.’
It is obvious that Qatari judges 
have misconstrued the status of the 
Arbitrator and confused between 
the ‘permanent mandate’ of the 
national judge to render justice by 
‘judgments’ on one hand, and the 
‘temporary mission’ of the arbitrator 
who is not part of the Judicial 
Authority and renders ‘awards’ or 
‘decisions’ on the other hand. Part 
of this misperception lays in the 
Arabic text of the law. As previously 
mentioned in this article, Arabic 
makes no distinction between the 
words ‘award’ and ‘judgment.’
This controversial ruling has been 
criticized by arbitration practitioners 
in Qatar and has raised several 
concerns:
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(a) Enforcing foreign arbitral 
awards in Qatar faces added 
di�culty because arbitrators may 
– in the absence of any speci�c lex 
fori – reject the idea of rendering an 
award in the name of a King, Sultan 
or Emir.
(b) Does this mandatory 
requirement as stated by the Qatari 
Judiciary represent part of the lex 
loci arbitri which the arbitrators 
should abide by if the seat of 
arbitration is in Qatar? Does this also 
apply to an international arbitration 
(e.g., requiring that a German 
arbitrator in an ICC case between a 
Qatari contractor and a Turkish sub-
contractor to render his award in the 
name of The Emir of Qatar)? In other 
words, isn’t it di�cult to see how an 
ICC arbitrator seated in Paris who 
is not a Qatari national derives any 
authority to issue an award in the 
name of His Highness The Emir?
(c) Furthermore, because 
Qatar rati�ed in 2003 the New York 
Convention whose Article V(2)(b) 
authorizes the national judge of 
exequatur to refuse proprio motu 
the enforcement of an award if such 
enforcement would be contrary to 
public policy, how can a concerned 
party overcome the situation in 
which his award cannot be enforced 
and can simply be rejected by a 
judge who lacks knowledgeable and 
experience in arbitration matters?
Finally, it is worth noting that 
between June 2012 and August 
2013, few other arbitral awards were 
simply set aside by lower Qatari 
jurisdictions following the same 
rationale of the Supreme Court. 
However, the outcome in each case 
was di�erent, as Article 209 of the 
1990 Law stipulates:
The Court having jurisdiction over 
the request for setting aside may 
either con�rm the award, or set the 
award aside totally or partially. If 
the award is totally or partially set 
aside, the Court may refer the case 
back to the arbitrators to repair the 
violations contained in the award, or 
the Court may decide on the merits 

of the case itself if it hold that it has 
jurisdiction to do so ….
Therefore, some Qatari judgments 
have set aside the award without any 
further directions, others have ruled 
– after setting aside the award – to 
refer the case back to the arbitrators 
to repair it and lastly, a Court has 
decided to uphold jurisdiction and 
rule on the merits of the case.

6. The refusal to enforce foreign 
arbitral awards in Qatar on the 
grounds of public policy
By the end of 2013, a new bump 
on the New York Convention road 
arose as a Qatari Tribunal of First 
Instance decided to set aside an 
ICC award rendered in Paris, again 
based on the claimed necessity that 
the award must be rendered in the 
name of His Highness The Emir of 
Qatar, regardless of the application 
of the New York Convention.
The award of several million dollars 
concerned a construction dispute 
between two Qatari contractors. 
Submitted to the Court by the 
winning party, the award was 
supposed to be either enforced 
according to Article III of the New 
York Convention or rejected under 
any of the grounds included in 
Article V. The award was challenged 
by the losing party before the 
Court of First Instance. The three 
judges decided to apply the same 
provisions of the Qatari Law (which 
does not make any distinction 
between provisions for domestic 
awards and foreign awards in 
respect of nullity) and to follow the 
ruling of the Supreme Court of June 
2012 in the case where the award 
was not subject to the New York 
Convention.
The respondent argued that, 
because the award was rendered 
in an arbitration seated in Paris, it 
followed that the Qatar Court had 
no grounds to consider the appeal. 
Instead, it was required to enforce 
the award on the grounds that 
Qatar was a signatory to the New 
York Convention, which has been 

codi�ed by Qatar Law. The Qatar 
Court of First Instance dismissed 
the respondent’s argument, holding 
that:

As regards the plea for lack of 
jurisdiction, it is established in the 
documents that the contracting 
agreement was concluded in Qatar 
and was performed in the same 
country. The arbitral award provides 
that the dispute is subject to the 
State of Qatar laws. Thus, the Qatari 
Courts have the jurisdiction to 
settle this appeal from the arbitral 
award. As such, [the Respondent’s] 
plea violates the facts and law, and 
should be dismissed accordingly.
The judges con�ated the issues 
of the validity of an award and its 
enforceability. In other words, the 
validity of an award in its country 
of origin must be distinguished 
from its enforceability in another 
country. For a foreign award, only 
the enforceability provisions under 
the New York Convention should be 
applied in such circumstances.
Since Qatar is party to the New York 
Convention, its provisions became 
part of the national legislation and 
even have priority of application 
over any contrary internal rule. 
It is true that an arbitrator has a 
particular duty to conduct the 
arbitration in such a way that leads 
to a valid award that is not open 
to challenge. An arbitrator also 
has to take into consideration all 
issues which might threaten the 
validity of the award. However, it 
will not be reasonable to ask the 
arbitrator to ensure enforceability 
as he or she cannot presume to 
know in which country the award 
will be attempted to be enforced. 
Only in limited circumstances may 
an arbitrator anticipate the place 
of enforcement, such as in the 
case of opposing parties from the 
same country. Accordingly, if the 
case concerns two parties from 
an Islamic country, the arbitrator 
shall ensure the enforceability of 
the award by rendering an award 
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without interest.

7. A �rst application of the New York 
Convention by the Qatari Supreme 
Court
On March 2014, the Supreme Court 
applied the provisions of the New 
York Convention on a case brought 
by a subcontractor who sought to 
enforce an arbitral award rendered 
in his favor under the ICC Rules 
of Arbitration against the main 
contractor.
Following a disagreement on 
payment terms, the parties resorted 
– as per the contract – to a sole 
arbitrator appointed under the 
ICC Rules to settle the dispute. 
The sole arbitrator sitting in Doha 
rendered the award in favour of 
the subcontractor. This award was 
subsequently set aside by the Qatari 
Court of First Instance and upheld 
by the Court of Appeal on the 
grounds of the absence of the formal 
endorsement (i.e. in the name of 
H.H. The Emir). Brought before the 
highest court with jurisdiction to 
determine the correct application of 
the law, the Qatari Supreme Court 
decided to apply the New York 
Convention for the enforcement of 
the said award.
The Court declared:
The parties to the dispute have 
decided by their will the law 
applicable to arbitration, which 
consists of the rules of the ICC of 
Paris; that the arbitration shall be 
conducted in Qatar; and that the 
contract shall be subject to the 
Qatari Laws only in respect of the 
interpretation of its clauses, terms 
and conditions.
The Qatari law requirement that all 
decisions issued in Qatar be issued 
in the name of the Emir does not 
apply to an ICC award rendered in 
Qatar since the parties agreed in 
their contract that the arbitration be 
governed by the ICC Rules and that 
Qatari law applied to the merits of 
the dispute only.
The Court then a�rmed:
[A]ccording to articles I and II (rectus 

III) of the New York Convention – to 
which Qatar adhered by virtue of 
the Emiri Decree n. 29 of 2003 and 
which became applicable since 15 
March 2003 – each signatory state 
should recognize and enforce the 
foreign arbitral awards according 
to its national or internal rules of 
procedure. The said Convention 
did not stipulate any provisions 
regarding the form of the award or 
any particular elements. Any foreign 
award is subject to the Qatari 
procedural law at its enforcement 
phase only.

8. The compatibility of the New 
Qatari Arbitration Law with the New 
York Convention 
On February 2017, the new 
Qatari Arbitration law in civil and 
commercial matters (“Law n. 2 
of 2017”) was released. Inspired 
from the well-tested UNCITRAL 
Model Arbitration Law of 1985 
(as revised in 2006), the new law 
constitutes a sound and promising 
set of rules and re�ects most of the 
modern principles of international 
arbitration practice.
By reviewing article 35 of the 
law, which deals in its �rst two 
paragraphs with the grounds for 
the refusal of the enforcement of 
an arbitral award, it is clear that the 
text of the said article has replicated 
the same text of Article V(1) and 
V(2) of the New York Convention. 
The Qatari legislator made also 
a unique innovation by equaling 
the conditions for the (non-)
enforcement of the arbitral awards 
for those rendered whether in Qatar 
or abroad.
Article 35.1 provides: 
Recognition and enforcement of 
any award may not be refused, 
regardless its country of origin, 
except in the two following cases:
1-     Upon the request of the 
party against whom it is invoked, 
only if that party furnishes to 
the competent judge where the 
recognition and enforcement is 
sought, proof of any of the following:

a. Either party to the arbitration 
agreement was, upon its conclusion, 
under some incapacity according 
to the law governing its capacity, 
or the said agreement is not valid 
under the law to which the parties 
have subjected it or, failing any 
indication thereon, under the law 
of the country where the award was 
made;
b.     The party against whom the 
award is invoked was not given 
proper notice of the appointment 
of any of the arbitrators or of the 
arbitration proceedings or was 
otherwise unable to present its case 
for any reason falling beyond its 
control;
c. The award deals with a di�erence 
not falling within the terms of the 
arbitration agreement, or on matters 
falling beyond the scope of the 
arbitration agreement. However, if 
the decisions on matters submitted 
to arbitration can be separated from 
those not so submitted, that part of 
the award which contains decisions 
on matters submitted to arbitration 
or on matters not falling beyond 
the scope of the agreement may be 
recognized and enforced;
d.     The composition of the arbitral 
tribunal, the appointment of the 
arbitrators or the arbitral procedure 
was not in accordance with the 
law or with the agreement of the 
parties, or, failing such agreement, 
was not in accordance with the law 
of the country where the arbitration 
took place;

e. The award has not yet become 
binding on the parties, or has been 
set aside or suspended by a court of 
the country in which, or under the 
law of which, that award was made..
By applying identical conditions for 
the enforcement of both domestic 
and foreign arbitral awards, the 
new Qatari arbitration law set an 
unprecedented expansion of the 
application of New York Convention 
using the same standards used 
by the Convention on domestic 
awards.
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