التحكيم متعدد األطراف في عقود التشييد والبناء وفقا ً لقانون
التحكيم القطري الجديد رقم  2لسنة 2017

دراسة تحليلية مقارنة
اعداد
فريق المشروع البحثي ألساتذة كلية القانون ( د.حسن البراوي ود .عبدالناصر هياجنه ودياسين
الشاذلي ود .طارق راشد )
و الممول من الصندوق القطري بالتعاون مع جامعة قطر

اجري هذا البحث في اطار المشروع البحثي رقم ()NPRP8-999-5-136
الممول من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ضمن برنامج األولويات
الوطنية للبحث العلمي –الدورة الثامنة ،بعنوان " التنظيم القانوني لعقود لتشييد
والبناء في ضوء تنظيم دولة قطر لكأس العالم  . "2022وهذا المشروع ممول
من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وجامعة قطر
وللمزيد عن هذا المشروع يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للمشروع البحثي
https://www.worldcup2022-constructionlaw-qa.com/

المقدمة
•

•

•

•

تعتبر استضافة دولة قطر لكأس العالم  2022من األحداث المرتبطة بقطاع االستثمار في الدولة وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة من
أجل جذب االستثمارات الوطنية واألجنبية  ،ومن ثم فإن تطوير اآلليات الخاصة بتسوية المنازعات التجارية وبخاصة في قطاع التشييد
والبناء تعتبر من أهم األولويات التي تعمل على تحسين مناخ االستثمار وتوفير وسيلة ناجعة وفعالة لحل ما قط ينشأ من منازعات في
هذا القطاع الحيوي والمهم لتنظيم استضافة كأس العالم .
ولعل من أبرز خصائص منازعات التشييد والبناء أنها ترتبط بعالقات قانونية متشابكة بين أطراف متعددة  ،كما أن جل هذه العقود لها
طابع دولي حيث تشارك فيها العديد من الشركات األجنبية المساهمة في تشييد كأس العالم  ، 2022ومن ثم تتبدى أهمية البحث محل
الدراسة فيما يخص تسوية المنازعات التي تنشأ بين أطراف عقود التشييد والبناء عن طريق التحكيم  .وفي هذه الحالة تبرز أهمية
مسألة ضم هذه التحكميات بين هؤالء األطراف في عقود التشييد والبناء لكأس العالم .2022
مثال توضيحي  :مثال ذلك ،أن يوجد نزاع معروض على هيئة التحكيم طبقا لعقد مقاولة بين (أ) رب العمل و (ب) المقاول الرئيسي،
في نفس الوقت يوجد نزاع آخر بين المقاول الرئيسي (ب) والمقاول من الباطن (ج) معروض على هيئة تحكيم أخرى ومتعلق بنفس
النزاع أو المعاملة.
إننا سوف نقصر مجال البحث حول دراسة احتماالت وجود التحكيم متعدد األطراف الالحق وصوره المختلفة وذلك ألجل الوصول
إلى مجاالت تطبيق تلك الفكرة ،وتحديد الحاالت التي قد يمكن أن يوجد فيها تحكيم متعدد األطراف بناء على التعدد الالحق ألطراف
النزاع في عقود التشييد والبناء ،وذلك في ضوء كل من قانون التحكيم القطري الجديد رقم  2لسنة  2017وأيضا قانون المرافعات
واإلجراءات المدنية لوالية كاليفورنيا األمريكية  California code ofوذلك نظراً لتباين الوضع التشريعي بين البلدين.

 -4موقف القانون القطري من التحكيم متعدد األطراف
 -2التعدد الالحق أو العارض ألطراف
اتفاق التحكيم.

 -1التعدد األصلي لألطراف في اتفاق التحكيم
لو حدث تعدد أطراف اتفاق التحكيم منذ البداية يكون اتفاق
التحكيم جائز من الناحية القانونية ،حيث يجوز أن يتعدد
األطراف في اتفاق التحكيم منذ البداية بدون أدنى تأثير في
صحة اتفاق التحكيم ،و ذلك طبقا ً للمادة ( )1الفقرة السابعة
من قانون التحكيم في تعريفها لهيئة التحكيم بأنها  :الهيئة
المشكلة من محكم فرد أو عدد فردي من المحكمين ،للفصل
في النزاع المحال للتحكيم.

التعدد الالحق ألطراف اتفاق التحكيم أي
أن تبدأ دعوى التحكيم بين طرفين ثم
يحدث وأن يطلب أحد األشخاص من الغير
بعد ذلك التدخل في تلك الدعوى
المعروضة على التحكيم ،ففي هذه الحالة
ال يجوز عقد تحكيم متعدد األطراف إال
بموافقة الطرفين على طلب التدخل ،فال
يكفي موافقة أحد الطرفين على طلب
التدخل دون الطرف األخر لحدوث
التحكيم متعدد األطراف.

المحور األول•

االتجاهات التشريعية في تنظيم
التحكيم متعدد األطراف

المحور الثاني•

الفروض التطبيقية للتحكيم
متعدد األطراف من حيث تدخل
الغير في خصومة التحكيم

المحور الثالث •

صعوبات تشكيل هيئة التحكيم
متعدد األطراف في عقود
التشييد والبناء

ً
أوال  :االتجاهات التشريعية في تنظيم التحكيم متعدد األطراف
 -1موقف القانون المقارن من التحكيم متعدد األطراف
 تم طرح موضوع التحكيم متعدد األطراف للنقاش على الصعيد الدولي عندما عقدت غرفة التجارة الدولية مؤتمرً ا في عام 1980حول التحكيمالدولي في المنازعات التجارية متعددة األطراف .
 حدث تطور مهم على صعيد التنظيم القانوني لفكرة التحكيم متعدد األطراف حيث نصت المادة  )5( 17من قواعداألونسيترال لعام  2010على أنه " لهيئة التحكيم ،بنا ًء على طلب أيِّ طرف ،أن تسمح بض ّم شخص ثالث واحد أو أكثر
تر هيئ ُة التحكيم ،بعد إعطاء
كطرف في عملية التحكيم ،شريط َة أن
يكون ذلك الشخصُ طرفا ً في اتفاق التحكيم ،ما لم َ
َ
ً
جميع األطراف ،بمن فيهم الشخص أو األشخاص المراد ضمُّهم ،فُ
رصة لسماع أقوالهم ،أنه ينبغي عد ُم السماح بذلك الض ّم
ألنه ي ُ
قرار تحكيم واحداً أو ع ّدة قرارات تحكيم بشأن
صدر
ُلحق ضرراً بأيٍّ من أولئك األطراف .ويجوز لهيئة التحكيم أن ُت
َ
َ
ُك ِّل األطراف المشاركين على هذا النحو في عملية التحكيم.
 -2االتجاه في التشريعات األجنبية
ضم الدعاوى المرتبطة بنفس المعاملة أمام هيئة تحكيم
بالنسبة لالنضمام الغير إلى التحكيم
المقارن كاليفورنيا الصادر في عام  1978أن ينضم الغير للنزاع المعروض على التحكيم ،كما يجوز
التشريعوالية
 يجوز طبقا لقانونضم الدعاوى المرتبطة بنفس المعاملة أمام هيئة تحكيم واحدة دون حاجة للحصول على موافقة األطراف في اتفاق
يجوز دون الحصول على موافقة األطراف في اتفاق التحكيم.
يجوز ذلك
والية كاليفورنيا الصادر في
قانون
1
التحكيم.
عام 1978
 أما النظام المطبق في دول أوروبا الشرقية ،فيجيز التحكيم متعدد األطراف في حاالت محددة على سبيل الحصر ،مثلالوطنيـين،سبيلوحق
والعمالء
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التجارة الخارجية
 2حق
المقاولغرفة
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هذا بينالنظام
العميل.في كما
الباطن
التحكيم من
المقاول
التحكيم بين
األوراق على
المعروض
الرئيسي في التدخل في
و الحصول على نسخ منها ،دون أن يصبح طرفا ً أو خصما ً
المعروض بين
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النزاع
في
التدخل
في
الرئيسي
المقاول
وحق
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في
يسمح بالتدخل الجزئي أو الناقص للغير ،فيكون من حقه االطالع على المذكرات و األوراق الخاصة بالنزاع
المقاول من الباطن و العميل
النزاع المعروض على التحكيم .
المعروض على التحكيم .
دون أن يصبح طرفا ً أو خصما ً في النزاع
على التحكيم و الحصول على نسخ منها،

 -3االتجاهات المطبقة في مؤسسات التحكيم األجنبية
• لقد أفردت تلك المؤسسات قواعد خاصة تتناول مسألة إدخال الغير
في خصومة التحكيم وأي ً
ضا ضم التحكميات وذلك لمواجهة ما ينجم
عن تشابك األطراف ذوي العالقة مع الخصومة المعروضة على
التحكيم خاصة في عقود التشييد والبناء .
• ويمكن تطبيق ذلك على اتفاق التحكيم في عقود التشييد والبناء
لمواجهة تعدد األطراف في هذه العقود في حال ما عرض النزاع
على التحكيم  ،بحيث يمكن صياغة اتفاق تحكيم يشمل قواعد
التحكيم في المنازعة الرئيسية وما ينجم عنها من اتفاقات تبعية .
• ومن التطبيقات :

مؤسسات التحكيم

بالنسبة لالنضمام الغير إلى التحكيم

ضم الدعاوى المرتبطة بنفس المعاملة
أمام هيئة تحكيم

 -1غرفة التحكيم الدولية بباريس لعام
 2012ونسختها الصادرة عام 2017

صياغت قواعد خاصة لمعالجة اآلثار
الناجمة عن التعدد الالحق لخصومة
التحكيم ،فنصت المادة  7منها على حق
أحد األطراف في طلب إدخال الغير في
خصومة التحكيم قبل تشكيل هيئة
التحكيم.

نصت المادة  10من ذات القواعد على
حق هيئة التحكيم في ضم التحكميات
المنظورة أمام الغرفة في حالة موافقة
األطراف أو عندما تكون المطالبات
خاضعة لذات اتفاقية التحكيم.

نصت المادة  22على حق أحد أطراف
خصومة التحكيم في إدخال طرف جديد
في الخصومة بشرط موافقته .

جواز ضم التحكميات .

-2محكمة لندن للتحكيم الدولي الصادرة
في عام 2014
-3غرفة التحكيم بالسويد

يجوز إدخال الغير في خصومة التحكيم
طب ًقا لنص المادة  13منها بعد تشكيل
هيئة التحكيم من طرف المحتكمين
األصليين ،كما تتيح القواعد أيضًا للغير
تعيين محكمين جد ًدا في الهيئة أو إعفاء
المحكمين المعينين قبل إدخال الغير في
الخصومة.

مؤسسات التحكيم

بالنسبة لالنضمام الغير إلى التحكيم

 4مؤسسات التحكيم في قارة
آسيا

نصت المادة  18من قواعد لجنة الصين للتجارة الدولية
والتحكيم على جواز إدخال الغير في خصومة التحكيم
سواء قبل تشكيل هيئة التحكيم أو بعدها بناء على طلب
أحد أطراف خصومة التحكيم على أن تختص اللجنة في
طلب اإلدخال عند اعتراض الطرف اآلخر على طلب
اإلدخال .

 5مركز سنغافورة للتحكيم
التجاري الدولي

يجوز إدخال الغير في خصومة التحكيم بناء على طلب
أحد األطراف وبشرط أن يكون الغير طر ًفا في ذات
ً
وقابال للتدخل في الخصومة  ،وهذا ما
اتفاق التحكيم
ورد في المادة  24من نسخة قواعد المركز للتحكيم
الصادرة في عام 2013

ضم الدعاوى المرتبطة
بنفس المعاملة أمام هيئة
تحكيم

أجازت قواعد المركز
الصادرة في عام  2016في
الفقرة األولى من المادة
الثامنة ضم تحكيمين أو أكثر
مشكلين وف ًقا لقواعد المركز
.

مؤسسات التحكيم

بالنسبة لالنضمام الغير إلى التحكيم

ضم الدعاوى المرتبطة بنفس
المعاملة أمام هيئة تحكيم

6

مركز هونج كونج للتحكيم
الدولي،

أجازت المادة  27من قواعد المركز ألحد
األطراف أو للغير أن يقدم طلبًا للتدخل في
خصومة التحكيم طالما كان هذا الغير هو
أحد أطراف اتفاق التحكيم.

أجازت المادة  28من قواعد
المركز لهيئة التحكيم ضم
التحكميات بناء على طلب أحد
األطراف.

7

قواعد التوفيق والتحكيم
الصادرة عن مركز قطر
الدولي للتوفيق والتحكيم
التابع لغرفة قطروالسارية
منذ  1مايو عام 2012

تنص المادة  18فقرة  6على أنه " لهيئة
التحكيم بناء علي طلب أي طرف أن تأذن
بإدخال شخص أو أكثر من الغير كطرف
في التحكيم إذا كان هذا الشخص طر ًفا في
اتفاق التحكيم ما لم تجد هيئة التحكيم ......
أنه ال يمكن اإلذن باإلدخال على أساس أنه
يلحق ضررً ا بأي من هؤالء األطراف .

تناولت الفروض التي قد يثيرها
التحكيم متعدد األطراف عند
تشكيل هيئة التحكيم .فتنص المادة
 11من قواعد التحكيم على انه
"عندما يُرا ُد تعيينُ ثالثة مح َّكمين
عند تع ُّدد األطراف المدعية أو
المدعى عليها يقوم األطراف
المتع ِّددون مجتمعين ،سواء كانوا
مدعين أو مدعى عليهم ،بتعيين
مح َّكم ،وذلك ما لم يتفق جميع
األطراف على وسيلة أخرى
لتعيين المحكمين".

المحور الثاني

الفروض التطبيقية للتحكيم متعدد األطراف
ً
أوال  :اختصام الغير في خصومة التحكيم :
االختصام هو إجبار شخص من الغير على أن يصبح طرفا ً في الخصومة وهو أمر جائز في الدعوى المدنية .
ولكن التحكيم متعدد األطراف ال يتحقق إال في حالة موافقة الغير على طلب االختصام سواء كان بناء على طلب أحد
األطراف في اتفاق التحكيم أو طلب هيئة التحكيم كل ذلك مع عدم اإلخالل بحق األطراف أو هيئة التحكيم باللجوء
إلى القضاء العادي إلى محكمة المادة ( )17من اجل استدعاء الغير كشاهد أو الحفاظ على ورقه أو مستند تحت يد
الغير .
ولكن الوضع يختلف تماما ً في الواليات المتحدة األمريكية حيث أن الفقرة (و) من المادة 1280من قانون اإلجراءات
المدنية لوالية كاليفورنيا ينص على أن الغير قد يصبح طرفا ً في دعوى التحكيم :
بأمر من المحكم األرجح بناء على طلب مقدم من أحد أطراف اتفاق التحكيم أو بناء على أمر المحكم األرجح
ثان ًيا :تدخل الغير في خصومة التحكيم-
 لقد أجاز المشرع القطري للغير أن يتدخل في الدعوى المدنية متى كانت له مصلحة وكان ذلك قبل قفل بابالمرافقة  .وهذا ما ال يمكن تطبيقه في مجال التحكيم .
حيث إنه أنه ال يقبل التدخل من الغير إال بموافقة أطراف اتفاق التحكيم .وفي هذه الحالة على األطراف كتابة اتفاق
تحكيم جديد يضم الغير.

 : فروض تدخل الغير في خصومة التحكيم
السؤال  :هل يكون للمحكم سلطة توسيع خصومة التحكيم دون موافقة أطراف النزاع؟
نطرح المثال اآلتي لتوضيح الفرض الماثل أمامنا :فإذا وجد نزاع معروض على التحكيم و ذلك طب ًقا التفاق التحكيم
بين كل من العميل و المقاول الرئيسي بشأن تنفيذ عقد المقاولة ،و في نفس الوقت قدم المقاول من الباطن  ،الذى
عهد إليه بتنفيذ نفس المعاملة بطلب للتدخل في النزاع المعروض على التحكيم ،ووافق األطراف على هذا الطلب
للتدخل فما هي اإلجراءات واجبه األتباع في هذا الفرض من أجل جمع كل أطراف العالقة التعاقدية أمام هيئة تحكيم
واحدة؟
العبرة هنا بتحديد وقت تقديم طلب التدخل في النزاع المعروض على التحكيم :
 إذا كان قبل عرض النزاع على هيئة التحكيم  :يعد اتفاق تحكيم متعدد األطراف يبرم منذ البداية بين أكثر منطرف ،أي تعدد أصلى لألطراف ،وذلك جائز طبقا للفقرة ( )5من المادة األولى من قانون التحكيم القطري.
 فإذا كان بعد عرض النزاع على هيئة التحكيم  :فالتدخل هنا معلق على شرط واقف هو موافقة أطراف التحكيموإذا وافقوا نكون بصدد اتفاق تحكيم جديد  .والخيارات المتاحة لألطراف هي  :إما إنهاء أجراءات التحكيم
األصلي وف ًقا للمادة ( )31الفقرة رقم ( )9من قانون التحكيم القطري  ،وإما تستمر نفس هيئة التحكيم السابقة مع
موافقة الطرف المتدخل عليها  .وأخيرً ا إذا اختلفوا فنلجأ إلى نص تطبيق نص الفقرة ( )5من المادة  11من
قانون التحكيم القطري التي تنظم كيفية اختيار هيئة التحكيم عند اختالف األطراف .

الخالصة

المشرع القطري يغلب الطابع االتفاقي و الشكلي للتحكيم ،و يستوجب ذلك ضرورة موافقة األطراف على
طلب التدخل من الغير ،والذى يترتب عليه ضرورة كتابة اتفاق التحكيم في حالة موافقة األطراف على
طلب التدخل ،وذلك قد يؤثر على مصير هيئة التحكيم ،وقد يؤدى إلى إعادة تشكيل هيئة جديدة ،مما قد
يؤدى إلى إضاعة الوقت و المال ،وذلك بال شك يتعارض مع أهداف نظام التحكيم.
أما المشرع األمريكي :فيغلب الطابع اإلجرائي أو العملي ،حيث يمنح لهيئة التحكيم السلطة التقديرية في
قبول أو رفض طلب التدخل المقدم من الغير ،كما أنه ال يشترط إبرام اتفاق تحكيم جديد ،وبالتالي تستمر
نفس الهيئة في نظر النزاع ،مما يوفر على األطراف مشقة تشكيل هيئة جديدة.

المحور الثالث  :صعوبات تشكيل هيئة التحكيم متعدد األطراف في عقود التشييد
والبناء
 -1ضم التحكيمات في القانون القطري والقانون المقارن
 -1القانون القطري :فكرة الضم غير موجودة في مجال منازعات التحكيم  ،فقاعدة أن قاضى
األصل هو قاضى الفرع ال مجال لها في التطبيق داخل نظام التحكيم طبقا للقانون رقم  2لسنه
 ، 2017فهيئه التحكيم ال تستطيع أن تضم من تلقاء نفسها أي مسألة ال تكون واردة في
اتفاق التحكيم.

• ومن ثم نخلص إلى اآلتي :
• أوال :في خصوص الضم للطلبات و المسائل المرتبطة بين نفس األطراف الذين أبرموا

اتفاق التحكيم ،ال يكون ذلك إال بناء على اتفاق األطراف أو تفويضهم الصريح لهيئة
التحكيم للقيام بذلك وال نكون بصدد تحكيم نتعدد األطراف
• ثانيا :في خصوص الضم للدعاوى المرتبطة و المنظورة أمام هيئات تحكيم مختلفة بين
عدة أطراف( ،يوجد اتفاق تحكيم بين المقاول من الباطن والمقاول الرئيسي وفي نفس
الوقت يوجد تحكيم آخر بين المقاول الرئيسي والعميل خاص بنفس المعاملة) ال يتصور
الضم إال باتفاق جميع األطراف على ذلك  ،وهنا يجب إبرام اتفاق تحكيم مكتوب من جديد
وإال كان اتفاق التحكيم باطل.

 : -2ضم التحكيميات في قانون والية كاليفورنيا

لم يكتف هذا القانون في الباب الخاص بالتحكيم باإلحالة للقواعد العامة في شأن ضم الدعاوى المرتبطة،
ولكن نص صراحة على كيفية الضم للدعاوى المرتبطة وإجراءاته أيضا في خصوص التحكيم ،وذلك
طبقا للمادة  1297الفقرة ( )272والتي تعالج كيفيه تدخل المحكمة عند الضم لدعاوى التحكيم المرتبطة
في حالة وجود اتفاق بين األطراف على الضم و لكن يختلفوا وهم بصدد تنفيذ هذا االتفاق .فنجد أن المادة
سالفة الذكر تعرض لفرضين-:
الفرض األول -:قد يتفق األطراف في أكثر من اتفاق تحكيم على ضم إجراءات التحكيم المنفصلة أمام هيئة
تحكيم واحدة لتنظر النزاع ،و ال تظهر أي خالفات بشأن إتمام إجراءات الضم  ،وهذا الفرض ال يثير أي
مشاكل و بالتالي قد تحقق فكرة التحكيم متعدد األطراف عن طريق اتفاق األطراف  ،و لقد ذكرنا فيما
سبق بجواز حدوث ذلك طبقا لقانون التحكيم القطري .
الفرض الثاني - :وهو عندما يتفق األطراف على الضم و لكن على الرغم من ذلك يختلفوا وهم في صدد
تنفيذ االتفاق على الضم ويتقدم أحد األطراف بطلب إلى المحكمة العليا إلتمام إجراءات الضم .

وهنا تأمر المحكمة بضم التحكيمات أمام محكمة واحدة

ثان ًيا  :فكرة المحكم المشترك
• حيث إنه قد يوجد اتفاق التحكيم بين المقاول من الباطن والمقاول الرئيسي
ويفوض هذا االتفاق أحد مراكز التحكيم الختيار هيئة التحكيم وتقوم
الهيئة باختيار الهيئة المشكلة من المحكم (أ) لتحكيم النزاع.
• وفي الوقت نفسه يوجد اتفاق تحكيم آخر بين العميل والمقاول الرئيسي
يفوض أحد مراكز التحكيم الذي يقوم باختيار نفس هيئه التحكيم المكونة
من المحكم (أ) في النزاع بينهما.
• وبالتالي يظهر لنا هنا انه يوجد محكم مشترك ينظر اكثر من نزاع
تحكيمي مختلف من حيث األطراف  ،ولكن على الرغم من ذلك تكون
كل تلك النزاعات متعلقة بمعاملة واحدة أو موضوع واحد .
و بالتالي يثور التساؤل حول ما إذا كان للمحكم هنا الحق في أن يضم تلك
النزاعات و يقوم بتوحيد إجراءات التحكيم من تلقاء نفسه أم ال ؟ وما هو
دور األطراف في اتفاق التحكيم في هذا الصدد؟ وهل يجوز تحقيق التحكيم
متعدد األطراف طبقا لتلك الفكرة أم ال ؟

مدى جواز تطبيق فكرة المحكم المشترك فى القانون القطري

• فكرة المحكم المشترك قد يتصور وجودها في القانون
القطري  ،ولكن ال يتصور أن تؤدى تلك الفكرة إلى وجود
التحكيم متعدد األطراف إال إذا اتفق كل األطراف في اتفاق
تحكيم جديد على اللجوء للتحكيم  ،فإذا لم يتحقق ذلك ال نجد
أي مجال للتحكيم متعدد األطراف .

النتائج
• أوالً :لم يمنع المشرع القطري صراحة إبرام اتفاق تحكيم متعدد
األطراف ،ولكنه سكت عن تناول احتمال التعدد الالحق ألطراف
خصومة التحكيم .ب
• ثانيا ً :إن احتمال وجود التحكيم متعدد األطراف في عقود التشييد والبناء
مرهون باتفاق األطراف حيث إن المشرع القطري لم يذكر أي إجراءات
يجب على األطراف اتباعها عند حدوث هذا االحتمال ،ومن ثم يخضع
الموضوع برمته لما يتفق عليه األطراف.
• ثالثا ً :ال يزال المشرع القطري حتى اآلن ينظر للتحكيم نظرة ضيقة
بعض الشيء حيث لم يتعرض المشرع لمدى إمكانية توحيد إجراءات
التحكيم المنفصلة أمام هيئة تحكيم واحدة في حالة وجود االرتباط
والتماثل في المعاملة ،وذلك إذا وجدت أكثر من دعوى تحكيم موجودة
بين أحد األطراف في اتفاق التحكيم وطرف من الغير.

•
•
•

•

وعلى العكس من ذلك نجد أن الوضع مختلف تماما ً في النظام القانوني في
الواليات المتحدة من حيث إنه- :
أوال :صاغ القانون منظومة متكاملة بشأن فكرة التحكيم متعدد األطراف  ،ولم
يترك جواز تحقيق التحكيم متعدد األطراف مرهونا ً بإرادة األطراف فقط بل
نص على جواز ذلك بأمر من المحكمة المختصة بناء على طلب مقدم لها.
ثانيا :وضع المشرع قواعد وضوابط من اجل تنظيم التدخل أو اإلدخال في
خصومة التحكيم ،كما نظم بشكل دقيق كيفية ضم الدعوى المرتبطة في حالة
وجود إجراءات تحكيم منفصلة أو دعوى قضائية أو أي إجراء خاص بين أحد
األطراف في اتفاق التحكيم و طرف أخر من الغير.
ثالثا :حسم المشرع مشكلة تنازع القوانين في حاله حدوث التحكيم متعدد
األطراف عن طريق الضم للدعاوى المنفصلة ،و أعطي للمحكمة سلطه حل
التنازع في هذا الصدد .

التوصيات
 -1أن يراعى المشرع الطابع التعاقدي للتحكيم دون أن يضع ذلك عقبة
في خصوص سلطات هيئة التحكيم في مواجهة األطراف ،فالبد من
زيادة مقدار سلطة هيئة التحكيم تجاه أطراف الخصومة خاصة في
شأن التدخل للغير والضم للدعوى المرتبطة.
-2البد أن يؤخذ المشرع في االعتبار األهمية المتزايدة و الملحة لوجود
تنظيم لفكرة التحكيم متعدد األطراف ،سواء بشأن التحكيم التجاري
الدولي أو التحكيم التجاري الداخلي.

