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الإدارة الفـعـالة للتـحـكـيم
دليل امل�ست�شار اخلا�ص
وممثلي الأطراف الآخرين
يهدف هذا الدليل �إىل تزويد امل�ست�شار اخلا�ص وممثلي الأطراف الآخرين،
مثل املديرين وامل�س�ؤولني احلكوميني ،ب�أداة عملية التخاذ القرارات يف كيفية
ت�سري التحكيم بطريقة فعالة من حيث الوقت والتكلفة؛ وذلك بالنظر �إىل
م�ستوى تعقيد املنازعة وقيمتها .كما ميكن لهذا الدليل م�ساعدة امل�ست�شار
اخلارجي يف العمل مع ممثلي الأطراف يف هذا ال�ش�أن.
ولكي يعك�س الدليل اجلهود امل�ستمرة لغرفة التجارة الدولية لتوفري و�سائل
�ضمان �سري �إجراءات التحكيم ب�شكل فعال مل�ستخدمي التحكيم ،ف�إنه يركّز
على الأمور املتعلقة بالوقت والتكلفة يف �إدارة التحكيم .ورغم �أن االعتبارات
اال�سرتاتيجية ذات �أهمية كبرية يف �أي حتكيم ،كما ولها ت�أثري ًا كبري ًا على
�إدارته� ،إال �أنها متيل لتكون حالة حمددة وخارج نطاق هذا الدليل.
ورغم �أن �إعداد هذا الدليل قد َّمت يف �إطار مراعاة قواعد التحكيم اخلا�صة
بغرفة التجارة الدولية� ،إال �أنه ميكن ا�ستخدام معظم حمتوياته بالإ�ضافة �إىل
الديناميكية النا�شئة منه يف �أي حتكيم .وكذلك ميكن �أن يفيد هذا الدليل يف
الدعاوى ال�صغرية والكبرية.
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مقـــــدمة
التحكيم هو �آلية ت�سوية املنازعات التي توفر للم�ستخدمني يف جميع �أنحاء
العامل حمكمة حيادية ،ونظام ًا موحد ًا للتنفيذ واملرونة الإجرائية التي تتيح
للأطراف حتديد الإجراءات التي تنا�سب احتياجاتهم يف كل دعوى .وعن
طريق االلتزام امل�شرتك بالإدارة الفعالة من قبل الأطراف ،وكذلك امل�ست�شار
اخلارجي وهيئات التحكيم ،ميكن ت�سوية املنازعات بطريقة اقت�صادية
وكفوءة .وبدون هذا االلتزام ،ميكن �أن يكون العك�س �صحيح ًا :ميكن �أن ت�ؤدي
املرونة ال�شديدة للتحكيم �إىل زيادة الوقت والتكلفة.
ومبا �أن التحكيم �أ�صبح �أكرث تعقيد ًا ،ف� ً
ضال عن ازدياد التدقيق يف �آليات
ت�سوية املنازعات ،فقد عرب امل�ستخدمون عن قلقهم من �أن التحكيم ي�ستغرق
يف كثري من الأحيان وقت ًا طوي ًال ويكون مكلف ًا للغاية .وت�ساءل �أحد امل�ستخدمني
ملاذا ميكن بناء ج�سر يف �سنة واحدة �أو �سنتني ،فيما ي�ستغرق التحكيم لتحديد
امل�س�ؤولية عن الت�أخري والعيوب ثالث �أو �أربع �سنوات .ويف �ضوء خماوف
امل�ستخدمني ،قررت غرفة التجارة الدولية املبا�شرة مبعاجلة م�س�ألة كفاءة
التحكيم زمني ًا واقت�صادي ًا من حيث الكلفة.
وكانت �أوىل اخلطوات عام  ،2007حيث ن�شرت جلنة التحكيم التابعة لغرفة
التجارة الدولية (كما كانت تُ�سمى �آنذاك) تقريرها اخلا�ص بالتحكم يف الوقت
والتكاليف يف التحكيم .وكانت الأبحاث ال�سابقة التي تغطي جمموعة كبرية من
دعاوى غرفة التجارة الدولية قد �أظهرت – و�سطي ًا � -أن:
•  %82من تكاليف التحكيم كانت تكاليف متعلقة بالأطراف مبا يف ذلك
�أتعاب ونفقات املحامني ،والنفقات املتعلقة ب�أدلة اخلرباء وال�شهود،
والتكاليف الأخرى التي يتحملها الأطراف يف التحكيم.
•  %16من التكاليف كانت تغطي ر�سوم ونفقات املحكمني.
•  %2من التكاليف كانت تغطي النفقات الإدارية اخلا�صة بغرفة التجارة
الدولية.
وكان طبيعي ًا �أن تقليل التكاليف يجب �أن يركز ب�شكل خا�ص على تقلي�ص
التكاليف املتعلقة بتقدمي الأطراف للدعاوى اخلا�صة بهم .وي�ضع التقرير
�سل�سلة من التدابري امللمو�سة املقرتحة لكل مرحلة من مراحل التحكيم والتي
ميكن ا�ستخدامها لتقليل الوقت والتكلفة.
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وبعد ذلك ،يف عام  ،2009بد�أت جلنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة
الدولية تعديل قواعد التحكيم اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية .و�أ�صبحت
«القواعد» املعدلة �سارية يف  1يناير  .2012وكان �أحد املبادئ التوجيهية
للتعديل حت�سني فعالية الوقت والتكلفة للتحكيم .ومن بني الأحكام
املوجهة لهذه الغاية ا�شرتاط جل�سة �إدارة الدعوى امل�سبقة ،والتي ميكن
للأطراف وهيئة التحكيم من خاللها و�ضع �إجراء فعال من حيث الوقت
والتكلفة للتحكيم .وميكن ا�ستخدام االقرتاحات الواردة يف تقرير عام
 ،2007والتي مت �إدراج الكثري منها يف ملحق «القواعد» ،لهذا الغر�ض.
وميثل الدليل احلايل ا�ستمرار ًا لهذا اجلهد ،ويهدف �إىل م�ساعدة ممثلي
الأطراف لتنفيذ �أحكام جديدة واتخاذ قرارات منا�سبة لإدارة الدعوى
ب�شكل فعال .كما �سيقدم الدليل امل�ساعدة �إىل امل�ست�شار اخلارجي يف
العمل مع ممثلي الأطراف ل�ضمان التخطيط اجليد للإجراءات و�إدارتها
ب�شكل منا�سب.
وكما ذُ كر �أعاله ،ت�سمح قواعد التحكيم باملرونة وال حتدد بدقة كيفية
�إجراء التحكيم .وعلى �سبيل املثال ،ال تت�ضمن قواعد التحكيم اخلا�صة
بغرفة التجارة الدولية ما ين�ص على حتديد عدد جوالت املذكرات� ،أو
تقدمي امل�ستندات� ،أو ا�ستجواب ال�شهود� ،أو املرافعات ال�شفهية� ،أو
مذكرة ما بعد اال�ستماع� ،أو التفريع� .إن الطبيعة املفتوحة للقواعد تمُ ّكن
الأطراف وهيئة التحكيم من ت�صميم �إجراء فعال ينا�سب احتياجات
وخ�صو�صيات كل دعوى .ولكن ،عند درا�سة هذه امل�س�ألة ،خل�صت اللجنة
�إىل ا�ستنتاج مفاده �أن الأطراف وهيئات التحكيم يف كثري من الأحيان ال
يقومون بت�صميم الإجراء يف مرحلة مبكرة ،بل يطبقون حلو ًال منطية،
�أو �أنهم بب�ساطة يقررون الأمور الإجرائية تدريجي ًا مع �سري الدعوى.
و ُوجد �أن ذلك يزيد من الوقت والتكلفة يف العديد من دعاوى التحكيم.
ومبوجب �أحكام �إدارة الدعوى اجلديدة املن�صو�ص عليها يف املواد من
الثانية والع�شرين �إىل الرابعة والع�شرين  -يف «القواعد» ،التي ُو�ضعت
خ�صي�ص ًا ملعاجلة هذه امل�شكلة� ،أ�صبحت عملية ت�صميم الإجراءات الآن
�شرط ًا ر�سمي ًا.
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�إن ت�صميم الإجراءات بحيث يكون التحكيم �أ�سرع و�أرخ�ص لي�س م�س�ألة
�صحبة التحقيق بحد ذاتها .وميكن �أن يتفق الأطراف على الإجراءات
الأرخ�ص والأ�سرع ،وعند عدم اتفاقهم ،يكون لهيئة التحكيم ال�سلطة
لتحديد هذه الإجراءات بعد الت�شاور مع الأطراف .ويتم ذلك عاد ًة يف
جل�سة �إدارة الدعوى الأوىل .ويتمثل التحدي الأكرب يف حتديد امل�ستوى
املنا�سب من العمليات واملوارد ليتنا�سب مع قيمة الدعوى وتعقيدها.
فمن الأرخ�ص والأ�سرع �أن تكون هناك جولة واحدة من جوالت تقدمي
املذكرات بد ًال من ثالثة� ،أو عقد اجلل�سات يف ثالثة �أيام بد ًال من ثالثة
�أ�سابيع ،ولكن يجب التنازل عن الفر�صة املمتدة لال�ستماع .كما �أن تقدمي
ال�شهود عن طريق الفيديو �أقل يف التكلفة و�أقل عبئ ًا ،ولكن رمبا يكون
�أقل �إقناع ًا �أي�ض ًا .ويهدف جميع الأطراف لتقدمي الدعاوى اخلا�صة بهم
بطريقة تكون �أكرث �إقناع ًا لهيئة التحكيم لتحكم يف �صاحلها .و�سيختلف
الوقت والتكلفة املرغوب يف تقليلهما وفق ًا لأهمية املنازعة وتعقيدها
وقيمتها .ويجب اتخاذ قرارات التكلفة /املخاطرة /الفائدة ،لكل مرحلة
من مراحل التحكيم.
وميكن اتخاذ القرارات املنا�سبة اخلا�صة بالوقت والتكلفة عندما يكون
لدى ممثلي الأطراف عالقة تعاونية مع امل�ست�شار اخلارجي ،وعندما
ي�شاركون بفاعلية يف اتخاذ هذه القرارات .ويعلم كل طرف ب�شكل
جيد االجراءات الداخلية اخلا�صة به ،وقيمة املعامالت ال�ضمنية ،وما
هو املعر�ض للخطر يف النهاية .فهذه متثل دعوى الأطراف ،وخماطر
الأطراف ،و�أموال الأطراف ،ولذلك فهم �أف�ضل من يقرر م�ستوى خطر
املقبول والقرارات اال�سرتاتيجية التي يجب اتخاذها .وميكن �أن يقدم
امل�ست�شار اخلارجي امل�ساعدة يف الو�صول لهذه القرارات على �أ�سا�س
التقييم الواعي للمزايا والعيوب املتعلقة بالبدائل املتوفرة .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،ت�ؤدي هيئات التحكيم دور ًا هام ًا من خالل تقدمي خرباتها
لإعداد �إجراءات فعالة من حيث التكلفة وت�شجيع جميع الأطراف
للم�ساعدة يف �إجراء التحكيم ب�شكل �سريع وفعال وبتكلفة معقولة ،وفق ًا ملا
ين�ص عليه البند ( )1من املادة الثانية والع�شرين من «القواعد».
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اعتبارات �إدارة الدعاوى
كقاعدة عامة ،يجب �أن يراعي الأطراف ما يلي عند �إدارة التحكيم:
التقييم امل�سبق للدعوى .ميكن توفري الكثري من الوقت والتكلفة بعدم
التقا�ضي �إن كانت فر�ص النجاح قليلة� ،أو عندما ال ي�ستحق ذلك التكلفة
�أو الوقت �أو �إلهاء املوظفني .ويجب حتليل ذلك قبل بدء التحكيم ،ولكن،
يجب �أن ي�ستمر تقييم الدعوى خالل عملية التحكيم.
املحافظة على جداول زمنية واقعية� .إن �إعداد جدول زمني واقعي
لكامل عملية التحكيم وااللتزام بهذا اجلدول ،ما مل توجد �أ�سباب هامة
لعدم القيام بذلكُ ،يعد �أمر ًا جوهري ًا ل�ضمان �إجراءات منظمة ميكن
التنب�ؤ بها .و�سوف يتمكن الأطراف من التنب�ؤ مبوعد احلكم وو�ضع
اخلطط املالية املنا�سبة ب�شكل �أكرث دقة .و�ست�ؤدي هيئة التحكيم دور ًا
هام ًا يف �إعداد جدول زمني واقعي واملحافظة عليه.
و�ضع �إجراءات م�صممة خ�صي�صاً وفعالة من حيث التكلفة .با�ستخدام
هذا الدليل ،ميكن ملمثلي الأطراف مع امل�ست�شار اخلارجي حتديد
الإجراءات املثلى من منظور الأطراف .ويكون ال�س�ؤال بعد ذلك هو كيفية
تنفيذ هذه الإجراءات� .أو ًال ،ميكن لأحد الأطراف الت�شاور مع الطرف
الآخر بهدف التو�صل التفاق بخ�صو�ص الإجراءات املطبقة .ويجب تنفيذ
�أي اتفاق وفق ًا للمادة التا�سعة ع�شر من «القواعد» .ويف حالة عدم اتفاق
الطرفني على هذه الإجراءات ،يجوز لكل طرف عر�ض موقفه على هيئة
التحكيم قبل �أو خالل جل�سة �إدارة الدعوى .و�ست�صدر الهيئة قرارها بعد
�سماع الطرفني.
الوعي ب�إجراءات الت�سوية .ميكن تنفيذ �إجراءات الت�سوية مثل الو�ساطة،
والتقييم احليادي ،ومناق�شات الت�سوية املبا�شرة يف �أي وقت قبل �أو
خالل التحكيم .وخالل �سري التحكيم ،ميكن �أن تتغري �آراء الأطراف
واحتياجاتهم ،مما ي�ؤثر على الرغبة وطبيعة الت�سوية املحتملة .فيمكن �أن
تظهر وقائع جديدة� ،أو ي�صدر حكم جزئي كما ميكن �أن حتدث تغيريات
�إدارية وتن�ش�أ منظورات جديدة يف العالقات بني الأطراف .ويجب على
الأطراف �إعادة تقييم الدعاوى اخلا�صة بهم با�ستمرار لتحديد ما �إذا
كانت هناك – يف �أي وقت  -فر�ص ٌة لتحقيق ت�سوية هادفة.
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هيكل الدليل
يتكون هذا الدليل من ثالثة �أجزاء رئي�سية ،مت ت�صميم كل منها
للم�ساعدة يف �إ�صدار قرارات فعالة من حيث الوقت والتكلفة للتحكيم:
�أو ًال :مناق�شة اعتبارات الت�سوية ،ثاني ًا :مناق�شة جل�سة �إدارة الدعوى،
ثالث ًا� :سل�سلة مكونة من �أحد ع�شر �صحيفة مو�ضوع.
كل �صحيفة مو�ضوع تتعامل ب�شكل م�ستقل مع خطوة معينة يف عملية
التحكيم حيث يجب اتخاذ قرارات التكلفة/املخاطر /الفوائد .وال
ت�ستهدف �صحائف املو�ضوع تغطية جميع جوانب التحكيم ،بل مت
ت�صميمها لتقدمي منهجية التخاذ القرار .كما ميكن �أي�ض ًا �أن تكون
�أداة للم�ساعدة يف اتخاذ القرارات املنا�سبة يف كل مو�ضوع .ومت تغطية
املو�ضوعات التالية:
• «طلب التحكيم»
• الرد واملطالبات املقابلة
• التحكيم متعدد الأطراف
• الف�صل املُ�سبق يف امل�سائل
• جوالت املذكرات املكتوبة
• تقدمي امل�ستندات
• �ضرورة �شهود الواقع
• بيانات �شهود الواقع
• ال�شهود اخلرباء
• جل�سات املرافعة ب�ش�أن مو�ضوع املنازعة
• مذكرات ما بعد جل�سات اال�ستماع
مت ت�صميم كل �صحيفة مو�ضوع لتكون مبثابة ملخ�ص تنفيذي ،وهي تتبع
�صيغة موحدة تتكون من �سل�سلة من الأق�سام املنف�صلة .ويعر�ض الق�سم
الأول املو�ضوع ويحدد امل�س�ألة (امل�سائل) ،ويحدد الق�سم الثاين اخليارات
املتوفرة للأطراف عن هذا املو�ضوع ،ويناق�ش الق�سم الثالث مزايا وعيوب
اخليارات املختلفة ،ويحلل الق�سم الرابع االختيارات املختلفة من منظور
التكلفة /اخلطر /الفائدة ،وي�سرد اجلزء اخلام�س الأ�سئلة املفيدة التي
�ست�ساعد يف الرتكيز على القرارات الرئي�سية التي يجب اتخاذها .وميكن
�أن تكون قائمة الأ�سئلة ،على �سبيل املثال� ،أ�سا�س ًا للمناق�شة بني ممثلي
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الأطراف وامل�ست�شار اخلارجي بخ�صو�ص االختيارات التي يجب �أن تتم
لهذه املرحلة اخلا�صة من التحكيم .وحيثما كان ذلك مفيد ًا ،يوجد ق�سم
�أخري يت�ضمن خيارات عامة �أخرى للنظر فيها.
و�صحائف املو�ضوع لي�ست �إلزامية وال تقدم �أي �إجابات قاطعة بل تت�ضمن
االقرتاحات التي ميكن ا�ستخدامها لتحفيز النقا�ش واتخاذ القرار.
وت�أمل اللجنة �أن ت�ساعد �صحائف املو�ضوع هذه يف اتخاذ قرارات/
التكلفة /اخلطر /الفائدة التي يجب اتخاذها ل�سري التحكيم ب�شكل
�سريع وفعال من حيث التكلفة بالنظر �إىل مدى تعقيد املنازعة وقيمتها.
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اعتبارات الت�سوية
ميكن �أن يوفر التو�صل �إىل ت�سوية املنازعة عن طريق التفاو�ض الكثري من
الوقت والتكلفة ،و�س ُين�صح الأطراف بالرتكيز على توفر فر�ص الت�سوية
قبل و�أثناء التحكيم .وتو�ضح �أ�ساليب �إدارة الدعاوى الواردة يف البند
(ح) �أنه يجوز لهيئة التحكيم �إعالم الأطراف �أن لهم احلرية يف ت�سوية
املنازعات �أو جزء منها يف �أي وقت و�أنه يجوز لها ،باالتفاق مع الأطراف،
اتخاذ �إجراءات لت�سهيل الت�سوية وفق ًا العتبارات الإنفاذ مبوجب القانون
املعمول به.

الت�سوية �أم عدم الت�سوية
�س�ؤال ُمعقد للغاية يختلف من دعوى لأخرى .ويجب املوازنة بني فر�ص
النجاح يف التحكيم مقابل جمموعة من العوامل مبا يف ذلك التكاليف
والأعباء و�صرف االنتباه الناجت عن الإجراءات والوقت املطلوب للح�صول
على نتيجة .وقد يت�أثر االختيار بعدة عوامل منها امل�سائل املبدئية �أو
احلاجة �إىل الق�ضاء على ال�شكوك املالية �أو غريها .وت�شمل االعتبارات
الإ�ضافية ما يلي:
احلفاظ على العالقات .ميكن �أن يكون لأطراف التحكيم عالقة
م�ستمرة يرغبون يف احلفاظ عليها .وميكن �أن ت�ساعد الت�سوية يف دعم
هذه العالقة �أف�ضل من التقا�ضي حول النزاع.
�صعوبات التنفيذ� .إذا توقع املُدعي وجود م�صاعب يف تنفيذ قرار
حتكيمي �ضد مدعى عليه معني ،يجب عليه حتليل هذه ال�صعوبة يف تقييم
قوة الدعوى اخلا�صة به .وعندما يكون التنفيذ غري م�ؤكد ،ميكن �أن تكون
الت�سوية مببلغ �أقل منا�سبة.
�أ�سباب عدم الت�سوية .ميكن �أن تتجمع العديد من العوامل �ضد الت�سوية.
فعلى �سبيل املثال ،ميكن �أن يرغب املُدعي يف احل�صول على �سابقة �أو
توجيه من هيئة التحكيم ال�ستخدامه يف الدعاوى امل�ستقبلية �أو ميكن �أن
يرى �أن عر�ض الت�سوية املقدم ال يتوافق مع فر�ص النجاح يف التحكيم.
وميكن �أن يف�ضل املدعى عليه عدم الت�سوية من �أجل ثني املدعى عليهم
الآخرين عن طلب الت�سوية �أو اخلوف من تف�سري الت�سوية على �أنها
اعرتاف بامل�س�ؤولية.
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�أهمية ال�سرية .ميكن �أن تكون الت�سوية مف�ضلة عن التحكيم غري ال�سري.
ولن تكون �إجراءات التحكيم يف غرفة التجارة الدولية �سرية �إال �إذا اتفق
الأطراف على ذلك� ،أو �أمرت هيئة التحكيم �أو اقت�ضى القانون ذلك.

طرق الت�سوية
�إذا قرر الأطراف ال�سعي للتو�صـل �إىل ت�سـوية ،فثمة طرق عدة متاحة لهم
لبلوغ ذلك .فقد ي�سـعـون للتو�صل �إىل الت�سوية مبفـردهم ،وذلك مب�ساعدة
م�ست�شار �أو و�سيط طبق ًا لقواعد الو�ساطة اخلا�صة بغرفة التجارة
الدوليـة .وقد يتم اللجوء �إىل قواعد الو�ساطة بنا ًء على اتفاق مربم بني
الأطراف �أو طلب من جانب واحد يتقدم به �أحد الأطراف ويقبله الطرف
الآخر يف وقت الحق .ورغم �أن قواعد الو�ساطة التابعة لغرفة التجارة
الدولية تتعلق يف الأ�سـا�س بالت�سـوية عن طريق الو�سـاطة� ،إال �أنها ت�سمح
كذلك للأطراف باختيار �أي طريقة �أخرى من طرق الت�سوية قد تكون
مالئمة �أكرث للمنازعة اخلا�صة بهم .وت�شمل طرق الت�سوية التي ميكن
اال�ســتفادة منها مبوجب قواعد الو�ساطة اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية
ما يلي:
ي�سر ًا ي�ساعد الأطراف على
الو�ساطة .يت�صرف املحايد باعتباره ُم ّ
التو�صل �إىل ت�سوية ملنازعتهم عن طريق التفاو�ض .ويكون املحايد غري
ُملزَ م ب�إبداء �أي ر�أي بخ�صو�ص مو�ضوع املنازعة.
التقييم احليادي .يقدم املحايد ر�أي ًا �أو تقييم ًا غري ملزم ب�ش�أن �أي م�س�ألة
�ضمن جمموعة وا�سعة من امل�سائل ،مبا يف ذلك م�سائل الواقع �أو احلق� ،أو
امل�سائل الفنية �أو تف�سري العقود.
املحاكمة امل�صغرة .جلنة تت�ألف من املحايد وتنفيذي خمول من كل طرف
مهمتها �سماع مرافعات الأطراف ،وبعد ذلك ميكن لأي من اللجنة �أو
املحايد التو�سط حلل املنازعة �أو �إبداء ر�أي ب�ش�أن مو�ضوعها.
اجلمع بني الطرق ،مثل الو�ساطة مع التقييم احليادي ب�ش�أن م�س�ألة
معينة.
وقد ي�ساعد تقري ٌر ي�صدره �أحد اخلرباء ،يتم اختياره طبق ًا لقواعد غرفة
التجارة الدولية اخلا�صة ب�إدارة �إجراءات اخلرباء ،ليقدم ا�ستنتاجات
ب�ش�أن امل�س�ألة املتنازع عليها ،يف تي�سري التو�صل �إىل ت�سوية .ومع ذلك،
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فعلى عك�س التقييم احليادي ،وما مل تتفق الأطراف على خالف ذلك،
يتم قبول تقرير اخلبري يف الإجراءات الق�ضائية �أو التحكيمية يف حال مل
يتم التو�صل �إىل ت�سوية.

�أ�ساليب �إدارة الدعوى
على كل من الأطراف وامل�ست�شار اخلا�ص بهم �أن ي�ضعوا يف اعتبارهم �أنه
حتى �إذا تعذر التو�صل �إىل ت�سوية قبل �أو عند بدء التحكيم ،فمن املمكن
�أن ُيدار التحكيم بطريقة تي�سر التو�صل �إىل ت�سوية خالل جميع مراحل
الإجراءات .وي�سلط امللحق ( )4من قواعد التحكيم اخلا�صة بغرفة
التجارة الدولية ال�ضوء على �أ�ساليب عدة لإدارة الدعوى ميكن اال�ستفادة
منها لبلوغ هذا الغر�ض:
التجزئة (التق�سيم) .يف احلاالت املنا�سبة ،قد يعمل �إ�صدار حكم جزئي
ب�ش�أن اخت�صا�ص ق�ضائي �أو م�س�ؤولية ما على تي�سري التو�صل �إىل ت�سوية.
فعلى �سبيل املثال� ،إذا قررت هيئة التحكيم �أنها ذات اخت�صا�ص ،عندها
�سيعرف الأطراف �أنه �سيتم امل�ضي قدم ًا يف �إجراءات التحكيم .وهذا
ميكن �أن يدفعهم �إىل التفاو�ض ب�ش�أن الت�سوية .وعلى نحو مماثل� ،إذا
ارت�أت هيئة التحكيم �أن طرف ًا من الأطراف يتحمل امل�س�ؤولية ،فقد يف�ضل
الأطراف ت�سوية امل�سائل املتعلقة بالتعوي�ضات بد ًال من �إ�ضاعة الوقت
وتكبد مزيد من النفقات حتى ينتهي التحكيم.
التدبر املبكر للم�سائل التي حتكم عملية التحكيم .يف بع�ض احلاالت
تكون هناك م�سائل تخ�ص القانون �أو الوقائع �أو مزيج من االثنني ،مما
ي�ؤثر بال�ضرورة على حتديد املطالبات خالل التحكيم ،ولكن ميكن
ت�سويتها ب�صورة منف�صلة بنفقات قليلة ن�سبي ًا .ومن الأمثلة على ذلك
حتديد القانون املعمول به ،وقانون التقادم ،وتف�سري بند تعاقدي معني،
وحتديد واقعة رئي�سية �أو م�س�ألة فنية �أو قيا�س الأ�ضرار .وقد يجد
الأطراف �أن من الأ�سهل التو�صل �إىل ت�سوية بعد حل مثل هذه امل�سائل من
قبل الهيئة.
م�شاركة هيئة التحكيم .حيثما يتفق الأطراف ،ويف �إطار ما ي�سمح به
القانون املعمول به ،ميكن لهيئة التحكيم امل�شاركة بفعالية يف ت�سهيل
التو�صل �إىل ت�سوية �إما عن طريق حث الأطراف على اتباع �إحدى طرق
الت�سوية املذكورة �أعاله� ،أو من خالل املناق�شات مع الأطراف.
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االبتكار واالنفتاح
غالب ًا ما تنتهج دعاوى التحكيم م�سارها اخلا�ص مبجرد قيام كل طرف
بتحديد موقفه والتكاليف املرتتبة عليه .ينبغي على كل من الأطراف
وامل�ست�شار اخلا�ص بهم �أن ي�ضعوا يف اعتبارهم �أنه ميكن التو�صل �إىل
ت�سوية يف �أي وقت خالل التحكيم ،و�أن قواعد التحكيم اخلا�صة بغرفة
التجارة الدولية حتث الأطراف على ال�سعي ال�ستك�شاف هذا االحتمال.
وعندما يتمتع الأطراف بالإرادة والإبداع يف �سعيهم للتو�صل �إىل ت�سوية،
فغالب ًا ما يتو�صلون �إىل حلول ال تتوفر من خالل التحكيم.
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جل�سة �إدارة الدعوى
توفر جل�سة �إدارة الدعوى �آلي ًة لتحديد الطريقة التي �سيتم بها التحكيم.
و�إذا تعذر حتديد الإجراءات ب�أكملها خالل جل�سة �إدارة الدعوى الأوىل،
فيجوز الف�صل يف امل�سائل املتبقية يف جل�سة الحقة .وميكن تعديل
القرارات ال�صادرة عن جل�سة �إدارة الدعوى �أثناء �سري التحكيم مبوجب
اتفاق جميع الأطراف �أو� ،إذا تعذر التو�صل �إىل مثل هذا االتفاق ،مبوجب
قرار هيئة التحكيم.
يطالب البند ( )1من املادة الرابعة والع�شرين من قواعد التحكيم
اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية هيئة التحكيم بعقد جل�سة �إدارة دعوى
مبكرة للت�شاور مع الأطراف ب�ش�أن �سري التحكيم .وبعد ذلك ،طبق ًا للبند
( )2من املادة الثانية والع�شرين ،يجوز لهيئة التحكيم �إقرار التدابري
الإجرائية اخلا�صة بالتحكيم� ،شريطة عدم تعار�ضها مع �أي اتفاق
مربم بني الأطراف .يطالب البند ( )1من املادة الثانية والع�شرين هيئة
التحكيم والأطراف ببذل ق�صارى جهدهم لي�سري التحكيم ب�شكل �سريع
وفعال وبتكلفة معقولة ،بعد النظر �إىل مدى تعقيد املنازعة وقيمتها.
وت�شمل امل�سائل التي يتعني تقريرها :عدد جوالت تقدمي املذكرات؛ وحدود
تقدمي امل�ستندات� ،إن وجدت؛ والف�صل امل�سبق يف امل�سائل؛ و�شهود الواقعة
وال�شهود اخلرباء؛ و�سري اجلل�سة� ،إن وجدت .ومت �إعداد �صحائف املو�ضوع
امل�ضمنة يف هذا الدليل مل�ساعدة الأطراف� ،إىل جانب امل�ست�شار اخلا�ص
بهم وهيئة التحكيم ،يف اتخاذ اخليارات املنا�سبة ل�سري التحكيم.
ومن الناحية العملية ،فبعد ا�ستالم ملف الدعوى ،يجوز لهيئة التحكيم
دعوة الأطراف لتقدمي املقرتحات اخلا�صة ب�إدارة الدعوى .و�إذا مل تفعل
ذلك ،ميكن �أن يتفق الأطراف فيما بينهم ب�ش�أن �سري الإجراءات .ويف حال
تو�صلوا �إىل اتفاق ،فيجب االلتزام به ،وذلك رهن ًا ب�أية مقرتحات قدمتها
هيئة التحكيم اتفق عليها جميع الأطراف .ويف حال مل يتو�صل الأطراف
لأي اتفاق ،تقوم هيئة التحكيم ،بعد �سماع مرافعة جميع الأطراف،
ب�إقرار التدابري الإجرائية التي تراها منا�سبة للدعوى املطروحة.
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جلـ�س ــة �إدارة الدع ــوى

ورغم �أن البند ( )1من املادة الثانية والع�شرين ي�شري �إىل اتخاذ
�إجراءات �سريعة وفعالة من حيث التكلفة� ،إال �أنه يو�ضح �أن ال�سرعة
والتكلفة املنخف�ضة لي�سا غايتني يف حد ذاتهما؛ �إذ ال بد من مراعاة مدى
تعقيد املنازعة وقيمتها .والتحكيم ال�سريع والفعال من حيث التكلفة هو
التحكيم الذي يكون فيه الوقت والتكلفة املخ�ص�صان لت�سوية املنازعة
متنا�سبني مع ما تنظوي عليه املنازعة .ويف جميع الأحوال ،يكون من
ال�ضروري �إجراء حتليل للتكلفة والفائدة ملعرفة ما �إذا كان التدبري
الإجرائي مربر ًا من حيث التكلفة.
و�سوف تلعب �أهداف جميع الأطراف دور ًا حا�سم ًا يف اتخاذ مثل هذه
اخليارات .وفيما يلي بع�ض الأمثلة التي تو�ضح كيف تتحول �أهداف
الأطراف �إىل ا�سرتاتيجية �إدارة دعوى:
• عندما تكون �إحدى م�سائل املبد�أ الهامة على املحك يف املنازعة،
رمبا يكون من اجلدير بذل ما يلزم من وقت ونفقات لإجراء
فح�ص �شامل للوقائع ،وليتم الإف�صاح ب�شكل كامل عن كافة
احلجج القانونية .ويكون الطرف الذي ي�سعى لتحقيق هذا الهدف
على ا�ستعداد لتكبد النفقات اخلا�صة بتقدمي مزيد من امل�ستندات
والدخول يف جوالت متعددة لتقدمي مذكرات مكتوبة وا�ستقدام عدد
كبري من �شهود الواقع وال�شهود اخلرباء ،وما �شابه ذلك.
• عندما ال ينطوي الأمر على م�س�ألة مبد�أ مهمة �أو م�س�ألة تتعلق
باملبالغ الكبرية على املحك يف املنازعة ،فقد يرغب الأطراف يف
�أن يكون التحكيم �سريع ًا وغري مكلف قدر الإمكان .وهنا ،قد ت�سعى
الأطراف يف املقابل للحد من تقدمي امل�ستندات وتقييد عدد ال�شهود،
وكذلك تق�صري مدة اجلل�سات �أو التقليل من تقدمي املذكرات.
• يف حال رغبت الأطراف يف ت�سوية الدعوى ،للحفاظ على عالقتهم
مث ًال �أو للتخفيف من خماطر اخل�سارة ،فيمكنهم حينئذ اال�ستفادة
من جل�سة �إدارة الدعوى لتق�سيم الإجراءات �أو للف�صل امل�سبق يف
امل�سائل التي تتحكم ب�سري الدعوى ،وقد ي�ؤدي القرار ال�صادر خالل
هذه اجلل�سة �إىل تي�سري التو�صل �إىل ت�سوية .كما ميكن للأطراف
االتفاق على اتخاذ �إجراءات الت�سوية �إما قبل �أو �أثناء املراحل
املتبقية من التحكيم.
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جــدول املحـــاور
�صحيفة املو�ضوع ( :)1طلب التحكيم
�صحيفة املو�ضوع ( :)2الرد واملطالبات املقابلة
�صحيفة املو�ضوع ( :)3دعوى التحكيم متعددة الأطراف
�صحيفة املو�ضوع ( :)4الف�صل امل�سبق يف امل�سائل
�صحيفة املو�ضوع ( :)5جوالت املذكرات املكتوبة
�صحيفة املو�ضوع ( :)6تقدمي امل�ستندات
�صحيفة املو�ضوع ( :)7احلاجة �إىل �شهود الواقع
�صحيفة املو�ضوع (� :)8إفادات �شهود الواقع
�صحيفة املو�ضوع ( :)9ال�شهود اخلرباء
(م�سائل ما قبل جل�سة املرافعة)
�صحيفة املو�ضوع ( :)10جل�سة اال�ستماع للمرافعة يف
مو�ضوع املنازعة (مبا يف ذلك م�سائل ال�شهود)
�صحيفة املو�ضوع ( :)11مذكرات ما بعد جل�سات املرافعة
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�صحيفة املو�ضوع ()1

�صحيفة املو�ضوع (:)1
طلب التحكيم
م ـقــدمــة
يبد�أ التحكيم اخلا�ص بغرفة التجارة الدولية بتقدمي طلب حتكيم
(الطلب) �إىل الأمانة العامة للمحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة
التجارة الدولية (املادة الرابعة من قواعد التحكيم اخلا�صة بغرفة
التجارة الدولية) .ويف جميع احلاالت ،يجب �أن يحتوى «الطلب» على
املعلومات التي يتطلبها البند ( )3من املادة الرابعة من «القواعد».
ويهدف هذا احلكم �إىل احل�صول على معلومات كافية متكن املدعى
عليه من الرد على ادعاءات املُدعي ،على النحو الذي يقت�ضيه البند ()1
من املادة اخلام�سة من «القواعد» ،وكذلك لكي ت�ضطلع املحكمة الدولية
للتحكيم مبهامها مبوجب «القواعد» فيما يتعلق بت�شكيل هيئة التحكيم
وبدء التحكيم.
امل�س�ألة :هل ينبغي �أن يحتوي «الطلب» على احلد الأدنى فقط من �شروط
القواعد �أم يتعني تقدمي مذكرة دعوى �أكرث تف�صي ًال؟

اخليارات
�أ .تقدمي طلب ق�صري يفي ب�شروط القواعد دون تقدمي �أية حمتويات �أو
�أدلة �أخرى تتجاوز ما تقت�ضيه «القواعد».
ب .تقدمي طلب �شامل ي�شكل مذكرة دفاع كاملة ،مبا يف ذلك امل�ستندات
القانونية.
�إن اخليارين املو�ضحني �أعاله ميثالن خيارين متناق�ضني .ورغم ذلك،
يوجد �أي�ض ًا خيار �آخر لتقدمي طلب يت�ضمن حمتويات و�أدلة يكون يف
م�ستوى متو�سط بني هذين اخليارين.

املزايا والعيوب
ميكن �إعداد طلب �أق�صر و�أقل �شمولية ،ولكن ب�صورة �أكرث �سرعة وفعالية
من حيث التكلفة من �أي م�ستند �آخر �أكرث �شمولية.
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�صحيفة املو�ضوع ( :)1طلب التحكيم

ويف املقابل ،قد ي�ؤدي «الطلب» الأكرث �شمولية �إىل اال�ستغناء عن العديد
من جوالت تقدمي «الطلبات» الالحقة ،مما يرتتب عليه ت�سريع التحكيم.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،من املمكن �أن ي�ؤدي تقدمي املزيد من املعلومات �إىل
زيادة ت�أثري «الطلب» على املدعى عليه .كذلك ،فقد ت�ؤدي التفا�صيل
الإ�ضافية �إىل متكني الأطراف وهيئة التحكيم من الرتكيز على امل�سائل
الرئي�سية يف �أ�سرع وقت ممكن ،مما ي�سهل �صياغة وثيقة املهمة و�سري
جل�سة �إدارة الدعوى.

حتليل التكلفة والفائدة
ينبغي عـلى املُدعي يف جميع الأحـوال النظـر بجـدية يف �إجـراء تقـييم
م�سبق لطبيعة الدعـوى ونقاط القـوة وال�ضعف بها قـبل تقدمي «الطلب».
وهذا من �شـ�أنه متـكينه ،يف املقـام الأول ،من تقــرير ما �إذا كـانت
االدعاءات قوية مبا يكفي لرفع دعوى التحكيم �أو ما �إذا كان من الأف�ضل
التو�صل �إىل ت�سوية للمنازعة .و�إذا قرر املتابعة يف �إجراءات التحكيم،
ف�إن التقييم امل�سبق للدعوى �سي�ساعده على الت�أكد من خلو «الطلب»
من �أية �أخطاء ،و�أن ادعاءات املُدعي مو�ضحة على النحو ال�صحيح،
ومن�صو�ص عليها بالطـريقة الأكرث فعالية .ورغم �أن هذا التقييم يتطلب
بع�ض الوقت والنفقـات� ،إال �أنه ي�ؤدي عادة �إىل توفري كل منهما خالل
عملية التحكيم ككل.
�إذا قرر املُدعي املتابعة يف �إجراءات التحكيم ،فعليه تقرير ما �إذا كان
�سيقدم طلب ًا ق�صري ًا �أو طوي ًال .فيما يت�أثر القرار اخلا�ص مبدى �شمولية
«الطلب» �إىل حد كبري بظروف الدعوى واالعتبارات اال�سرتاتيجية.
وميكن توفري بع�ض الوقت والتكلفة من خالل �صياغة طلب ق�صري ،رغم
�أن ذلك قد يكون م�ؤقت ًا يف حالة �ضرورة قيام املُدعي يف النهاية بتكميل
هذا الطلب مبعلومات تف�صيلية �إ�ضافية .ويف حال كان «الطلب» والرد
ميثالن على التوايل مذكرة دعوى كاملة ومذكرة دفاع كاملة ،ف�إنه ميكن
توفري الوقت والتكلفة من خالل تفادي جولة واحدة �أو �أكرث من جوالت
تقدمي املذكرات الإ�ضافية .غري �أن ذلك قد ال يكون ممكن ًا يف الدعاوى
املعقدة ،حيث قد حتل املذكرات املكتوبة الالحقة حمل «الطلب» والرد يف
نهاية املطاف.
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�صحيفة املو�ضوع ()1

�إذا كان الغر�ض الأ�سا�سي من تقدمي «الطلب» هو ال�سعي �إىل عقد
مناق�شات ت�سوية ،فينبغي بحث ما �إذا كان بلوغ ذلك �سيتحقق ب�صورة
�أف�ضل من خالل تقدمي طلب ق�صري �أم طويل .فقد يكون من الأف�ضل
تقدمي طلب ق�صري �إذا كان من غري املرجح �أن يقوم املدعى عليه
مبناق�شة الت�سوية ما مل يتم بدء التحكيم ،و�سيكون من الأف�ضل التعامل
مع اجلوانب املو�ضوعية لالدعاء خالل مناق�شات الت�سوية .وقد يكون من
الأف�ضل تقدمي طلب طويل �إذا كان الهدف هو � ْإطالع املدعى عليه خطي ًا
على نقاط قوة دعوى املُدعي قبل بدء مناق�شات الت�سوية.

�أ�سئلة مطروحة
 .1ما هي النتيجة املرجوة من تقدمي «الطلب» (مث ًال ،حتفيز ال�سعي
نحو عقد مناق�شات ت�سوية �أو حل املنازعة عن طريق التحكيم)؟
 .2هل ثمة �أ�سباب وجيهة لعدم �إجراء تقييم م�سبق للدعوى؟
 .3هل ثمة توفري حقيقي يف التكاليف عند تقدمي طلب ق�صري؟ هل
تطغى مزايا تقدمي طلب طويل لأي من الأ�سباب املذكورة �أعاله؟
 .4هل ثمة اعتبارات ا�سرتاتيجية �أو قانونية �أخرى قد ت�ؤثر على توقيت
تقدمي «الطلب» ،وبالتايل ما �إذا كان ينبغي �أن يكون ق�صري ًا �أو طوي ًال؟

نقاط �أخرى ت�ؤخذ يف االعتبار
يف بع�ض احلاالت ،قد ت�صب امل�سائل املتعلقة بالتوقيت يف �صالح «الطلب»
الق�صري .فعلى �سبيل املثال ،قد يكون من ال�ضروري تقدمي «الطلب»
ب�سرعة لتفادي �سقوطه بالتقادم مبوجب قانون التقادم .وقد يتعني
كذلك تقدمي الطلب خالل � 10أيام من تاريخ ا�ستالم طلب اتخاذ
التدابري امل�ستعجلة من قبل الأمانة العامة طبق ًا للمادة الأوىل من «قواعد
املحكم الطارئ» (امللحق ( )5اخلا�ص بالقواعد).
طبق ًا للبند ( )3من املادة الثالثة والع�شرين من «القواعد» ،بعد �إعداد
وثيقة املهمة ،ال يجوز تقدمي �أي طلبات جديدة ،دون احل�صول على �إذن
من هيئة التحكيم .لذا ف�إنه من الأف�ضل بالن�سبة للمدعي �أن يقدم كافة
طلباته قبل التوقيع على وثيقة املهمة.
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ين�ص البند ( )6من املادة اخلام�سة من «القواعد» على �أنه يتعني على
املُدعي تقدمي رد على �أي «طلب» مقابل يقدمه املدعى عليه طبق ًا للبند
( )5من املادة اخلام�سة من «القواعد» .وتقدم �صحيفة املو�ضوع املتعلقة
بالرد والطلبات املقابلة �إر�شاد ًا بخ�صو�ص هذه امل�س�ألة.
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�صحيفة املو�ضوع ()2

�صحيفة املو�ضوع (:)2
الرد واملطالبات املقابلة
مـقـدم ــة
يتعني على املدعى عليه تقدمي رد على «طلب» التحكيم لدى الأمانة العامة
(املادة اخلام�سة من قواعد التحكـيم اخلا�صـة بغرفة التجـارة الدوليـة).
ويف جميع احلاالت ،يجب �أن يحتوى الرد على املعلومات التي يتطلبها
البند ( )1من املادة اخلام�سة من القواعد .يجب �أن يحتوي الرد على
مطالبة مقابلة وفق ًا للبند ( )5من املادة اخلام�سة من القواعد.
م�س�ألة :ما املدى ال�ضروري لتف�صيل �أو �شمولية الرد و�أي مطالبة مقابلة،
بالإ�ضافة �إىل ما تتطلبه القواعد؟

اخلــيارات:
�أ .تقدمي رد ق�صري يفي ب�شروط القواعد دون �أن يقدم مزيد ًا من املحتوى
�أو الأدلة التي تتعدى ما تتطلبه القواعد ب�شكل �صارم.
ب .تقدمي رد �شامل ي�شكل مذكرة دفاع كاملة ،مبا يف ذلك م�ستندات
الأدلة.
�إن اخليارين املو�ضحني �أعاله ميثالن خيارين متناق�ضني .ورغم ذلك،
يوجد �أي�ض ًا خيار �آخر لتقدمي طلب يت�ضمن حمتويات و�أدلة يكون يف
م�ستوى متو�سط بني هذين اخليارين.
�أثناء حتديد الطول املنا�سب للرد ،يجب على املدعى عليه �أن يدر�س
مطابقة طول وم�ستوى التفا�صيل التي يختارها املُدعي من عدمه .وعلى
وجه التحديد ،يجوز للمدعي عليه االختيار من اخليارات التالية:
�أ) تقدمي رد يعك�س النهج الذي ي�سلكه املُدعي (مثال على ذلك:
م�ستند �أق�صر �أو �أطول)
ب) تقدمي رد يف �شكل خمتلف عن �شكل «الطلب» املُقدم من جانب
املُدعي.
ج .تقدمي مطالبة مقابلة ،بغ�ض النظر عن طول الرد �أو حمتواه .ويخ�ضع
تقدمي املطالبة املقابلة العتبارات م�شابهة لتلك االعتبارات املو�ضحة يف
�صحيفة املو�ضوع يف «طلب» التحكيم.
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املــزايا والـعـيوب
قد تختلف مزايا وعيوب تقدمي رد ق�صري �أو طويل ا�ستناد ًا �إىل �شكل
«الطلب» املُقدم من جانب املُدعي .يف حالة تقدمي املُدعي طلب ًا ق�صري ًا
وقيام املدعى عليه برد ق�صري �أي�ض ًا ،ف�إنه ميكن البدء يف التحكيم ب�سرعة
نحو وثيقة املهمة وجل�سة �إدارة املو�ضوع ،ويرجع ذلك جزئي ًا �إىل �أنه من
غري املرجح �أن يحتاج املدعى عليه �إىل متديد الوقت من �أجل تقدمي رد
وفق ًا للبند ( )2من املادة اخلام�سة من «القواعد» وعلى اجلانب الآخر،
يف حالة تقدمي املُدعي طلب ًا طوي ًال �أو �أكرث تف�صي ًال ،عندئذ قد يلزم على
املدعى عليه طلب متديد الوقت من �أجل تقدمي رد تف�صيلي.
ميكن �إعداد رد �أق�صر و�أقل �شمولية ب�شكل �أكرث فاعلية من حيث التكلفة
و�أكرث �سرعة من م�ستند �أكرث �شمولية.
يف حالة تقدمي املُدعي لطلب �شامل واتخاذ املدعى عليه قرار ًا بتقدمي
رد �شامل ،قد ي�ؤدي ذلك �إىل اال�ستغناء عن العديد من جوالت تقدمي
املذكرات الالحقة مما ي�ؤدي �إىل ت�سريع التحكيم.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،من املمكن �أن ي�ؤدي توفري املزيد من املعلومات �إىل
زيادة ت�أثري الرد .قد ت�ؤدي التفا�صيل الإ�ضافية �أي�ض ًا �إىل زيادة قدرة
الأطراف وهيئة التحكيم على الرتكيز على امل�سائل الرئي�سية يف �أ�سرع وقت
ممكن مما ي�سهل من �صياغة وثيقة املهمة و�سري جل�سة �إدارة الدعوى.

حتليل التكلفة والفائدة
وفقا للمدى امل�سموح به يف الوقت املتاح ،يجب على املدعى عليه �إجراء
تقييم م�سبق لطبيعة الدعوى ونقاط القوة وال�ضعف بها قبل تقدمي رد.
وهذا من �ش�أنه متكينه ،يف املقام الأول ،من حتديد ما �إذا كان ينبغي
الدفاع يف الدعوى �أو موا�صلة الت�سوية من عدمه .يف حالة اتخاذ املدعى
عليه قرار ًا بالدفاع يف التحكيم ،ورمبا ت�أكيد املطالبات املقابلة ،ف�إن
التقييم امل�سبق للدعوى �سي�ساعد على �ضمان عدم وجود �أخطاء يف
الرد و�أنه مت و�صف وحتديد دفاع املدعى عليه و�/أو الطلبات املقابلة
وحتديدها ب�شكل �صحيح وبطريقة �أكرث فعالية .ورغم �أن هذا التقييم
يتطلب بع�ض الوقت والنفقات� ،إال �أنه ي�ؤدي عادة �إىل توفري كل منهما
خالل دعوى التحكيم ككل.
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تتمثل �أحد االعتبارات الإ�ضافية للمدعى عليه يف املدة الزمنية املحدودة
املتاحة مبوجب «القواعد» للقيام بتقييم م�سبق للدعوى وتقدمي رد لها.
يف حالة معرفة املدعى عليه امل�سبقة باملنازعة ،عندئذ ميكن له �إجراء
تقييم م�سبق للدعوى قبل احل�صول على «طلب التحكيم» .وعلى اجلانب
الآخر� ،إذا كان ا�ستالم «طلب التحكيم» ميثل الفر�صة احلقيقية الأوىل
لتقييم «مطالبات» املُدعي ،ف�إن الوقت املتاح له مبوجب هذه «القواعد»
لهذا الغر�ض يكون حمدود ًا.
ا�ستناد ًا �إىل الظروف امل�شار �إليها �أعاله ،يتعني على املدعى عليه تقرير
تقدمي رد ق�صري �أو طويل من عدمه .ويت�أثر قرار كيفية �شمولية الرد
بدرجة كبرية بظروف الدعوى واالعتبارات اال�سرتاتيجية واملدة الزمنية
املحدودة املتاحة لتقدمي الرد مبوجب القواعد .وميكن توفري بع�ض الوقت
والتكلفة من خالل �صياغة رد ق�صري رغم �أن ذلك قد يكون م�ؤقت ًا يف
حالة �ضرورة قيام املدعى عليه يف النهاية بتكميل هذا الرد مبعلومات
تف�صيلية �إ�ضافية.
يف حالة قيام املُدعي بتقدمي مذكرة كاملة بالدعوى يف طلبه ويف حالة
�إمكانية تقدمي مذكرة دفاع كاملة يف الرد خالل املدة الزمنية املتاحة،
ف�إنه ميكن توفري الوقت والتكلفة من خالل تفادي جولة واحدة �أو �أكرث
من تقدمي املذكرات الإ�ضافية .ورغم ذلك ،قد ال يكون ذلك ممكن ًا يف
احلاالت املعقدة.
يجب االهتمام ب�ش�أن ما �إذا كان تقدمي رد ق�صري �أو طويل �سي�ؤدي �إىل
ت�سهيل مناق�شات الت�سوية من عدمه .قد يكون الرد الق�صري �أف�ضل �إذا كان
�سيتم التعامل مع اجلوانب املو�ضوعية للت�سوية ب�شكل �أف�ضل باملفاو�ضات
وتوجد احتمالية معقولة للت�سوية .وقد يكون الرد الطويل �أف�ضل �إذا كان
الهدف هو �إظهار نقاط قوة دفاع املدعى عليه و�أي من املطالبات املقابلة
له للمدعي ب�شكل خطي وذلك لأغرا�ض مناق�شات الت�سوية.
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�أ�سئلة مطروحة
 .1هل ثمة توفري حقيقي يف التكاليف عند تقدمي رد ق�صري؟ هل تطغى
مزايا تقدمي رد طويل لأي من الأ�سباب املذكورة �أعاله؟
 .2هل هناك ما يكفي من الوقت لإجراء تقييم م�سبق للدفاع وتقدمي رد
يف غ�ضون الـ ( )30يوم ًا املحددة يف القواعد� ،أو هل من ال�ضروري طلب
متديد الوقت لتقدمي الرد وفقا للبند ( )2من املادة اخلام�سة؟
 .3هل هناك �أية مطالبات مقابلة جدية ميكن وينبغي �أن تثار يف
التحكيم؟ هل يجب �أن تلتزم فقط باحلد الأدنى للمتطلبات املن�صو�ص
عليها يف القواعد �أو تكون �أكرث تف�صي ًال ومرفقة مب�ستندات الأدلة؟

نقاط �أخرى ت�ؤخذ يف االعتبار
وفقا للبند ( )4من املادة الثالثة والع�شرين من «القواعد» ،بعد �إن�شاء
وثيقة املهمة ،ال يجوز تقدمي �أي مطالبات جديدة ،دون احل�صول على
�إذن من هيئة التحكيم .ولذا ف�إنه من الأف�ضل �أن يقدم املدعى عليه �أي
من املطالبات املقابلة قبل التوقيع على وثيقة املهمة.
يف حالة رغبة املدعى عليه يف �ضم طرف �إ�ضايف وفقا للبند ( )1من
املادة ال�سابعة من «القواعد» ،ف�إنه يجب �أن يكون حري�صا على �أن يقوم
بذلك يف غ�ضون املهلة الزمنية املحددة يف تلك املادة.
�إذا كان هناك اعرتا�ضات جدية على االخت�صا�ص ،يجوز للمدعى عليه
النظر يف احلفاظ على ق�صر الرد فيما يتعلق مبو�ضوع املنازعة.
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دعوى التحكيم متعددة الأطراف
مـقــدمــة
مبوجب قواعد التحكيم اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية ،ف�إنه يجوز
�أن يتم التحكيم الذي يت�ضمن �أكرث من طرفني يف حالة موافقة كافة
الأطراف على ذلك .قد تنتج دعاوى التحكيم متعددة الأطراف من
اخليارات الإجرائية املتنوعة:
• يجوز للمدعي البدء يف التحكيم وفق ًا للمادة الرابعة من «القواعد»
�ضد اثنني �أو �أكرث من املدعى عليهم.
• يجوز الثنني �أو �أكرث من املدعني البدء يف التحكيم وفق ًا للمادة
الرابعة من «القواعد» �ضد واحد �أو �أكرث من املدعى عليهم.
• وقبل ت�أكيد �أو تعيني �أي محُ كم ،يجوز لأي طرف �ضم طرف �آخر
للتحكيم وفق ًا للمادة ال�سابعة من «القواعد».
• وبناء على طلب �أي طرف ،يجوز توحيد اثنني �أو �أكرث من دعاوى
التحكيم القائمة يف دعوى حتكيم واحدة من جانب «املحكمة» ،مع
مراعاة متطلبات املادة العا�شرة من «القواعد».
امل�س�ألة :ما الأمور التي تفيد فيها دعوى التحكيم متعددة الأطراف؟

اخليارات:
�أ .دعوى حتكيم واحدة ت�شمل كافة الأطراف املعنية يف حالة موافقتهم
جميع ًا على ذلك.
ب .اثنان �أو �أكرث من دعاوى التحكيم املنف�صلة.

املزايا والعيوب
يرتتب على دعوى التحكيم الواحدة متعددة الأطراف� ،إذا �أمكن ذلك،
�إجراءات قانونية �شاملة ومتنع حدوث التكرار .كما �أنها متنع �أي�ض ًا
احتمالية القرارات املت�ضاربة يف دعاوى التحكيم املنف�صلة.
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على اجلانب الآخر ،قد يرتتب على �ضم دعوى حتكيم واحدة متعددة
الأطراف وجود �إجراءات قانونية �أكرث تعقيد ًا ،مما قد يزيد من طول
التحكيم وتكلفته .على �سبيل املثال ،قد ال يرغب الطرف الذي يكون له
دور �صغري يف املنازعة يف امل�شاركة يف دعوى حتكيم متعددة الأطراف وقد
يرف�ض القيام بذلك يف غياب اتفاق حتكيم ملزم .وعالوة على ذلك ،ويف
دعوى التحكيم التي توجد فيها هيئة حتكيم من ثالثة �أع�ضاء ،قد ي�ؤدي
اختيار �أكرث من طرفني يف دعوى التحكيم �إىل حرمان الأطراف من
قدرتهم على اختيار ع�ضو هيئة حتكيم ،لأن «املحكمة الدولية للتحكيم»
التابعة لغرفة التجارة الدولية قد تقرر تعيني هيئة التحكيم ب�أكملها وفق ًا
للبند ( )8من املادة الثانية ع�شر من «القواعد».

حتليل التكلفة/الفائدة
يجب الأخذ يف االعتبار ما �إذا كانت دعوى التحكيم الواحدة متعددة
الأطراف ،مقارنة باثنني �أو �أكرث من دعاوى التحكيم املنف�صلة� ،ستوفر
الوقت واملال .ورغم �أن دعوى التحكيم الواحدة عادة ما تكون �أكرث
فاعلية من حيث التكلفة ،قد توجد حاالت قد تظل فيها دعاوى التحكيم
املنف�صلة خيار ًا �أكرث فاعلية لطرف واحد �أو �أكرث.
يف حالة كون دعوى التحكيم الواحدة متعددة الأطراف هي اخليار الأكرث
فاعلية من حيث الوقت والتكاليف ،ف�إنه ينبغي على الأطراف درا�سة
ما �إذا كانت مزايا الوقت والتكلفة تفوق �أي ًا من العيوب املحتملة ،مثل
خماطر خ�سارة فر�ص اختيار ع�ضو هيئة حتكيم لأن املحكمة الدولية
للتحكيم قد جتد �أنه من ال�ضروري تعيني هيئة التحكيم وفق ًا للبند ()8
من املادة الثانية ع�شر من القواعد.
هناك عامل �آخر ي�ؤخذ يف االعتبار عند حتديد ما �إذا كانت دعوى
التحكيم الواحدة متعددة الأطراف تعترب مفيدة وهو الدور التعاقدي
لكل طرف وامل�صالح املحددة املرتتبة على ذلك الدور .وقد ت�ؤدي دعوى
التحكيم يف املنازعة اخلا�صة بك مع �أحد الأطراف �إىل �إ�ضعاف موقفك
فيما يتعلق بطرف �آخر .على �سبيل املثال ،يف حالة تقا�سم الأطراف
امل�س�ؤولية املحتملة فيما يتعلق بطرف تعاقدي مقابل ،فقد يكون منا�سب ًا
لهم من الناحية التخطيطية عر�ض املنازعات الداخلية بينهم على
التحكيم مع الطرف التعاقدي املقابل ،لأن ادعاءاتهم �ضد بع�ضهم
البع�ض قد تدعم من دعوى الطرف املقابل �ضدهم.
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الف�صل امل�سبق يف امل�سائل
م ـقــدم ــة
امل�س�ألة :يف �أي من الأحوال قد يكون من املفيد البدء يف م�سائل معينة
من �أجل الف�صل امل�سبق من جانب هيئة التحكيم يف حكم حتكيم جزئي؟
حتظى �أنواع متنوعة من امل�سائل بهذه املعاجلة:
�أوال ،قد تكون هناك م�سائل �أ�سا�سية حتدد نتيجة التحكيم ب�أكمله.
تت�ضمن هذ امل�سائل ما يلي:
• ما �إذا كانت املنازعة �ضمن االخت�صا�ص الق�ضائي لهيئة التحكيم.
• ما �إذا كان قانون التقادم املعمول به مينع املنازعة.
• ما �إذا كانت هناك م�س�ؤولية.
• ما �إذا كانت املنازعة قابلة للتحكيم.
• ما �إذا كان مبقدور الأطراف رفع دعوى �أو ميكن رفع دعوى �ضدهم.
على �سبيل املثال� ،إذا كانت هيئة التحكيم ب�صدد تقرير افتقارها �إىل
االخت�صا�ص الق�ضائي يف املنازعة ب�أكملها ،ف�إن ذلك قد ي�ؤدي �إىل حكم
حتكيم نهائي برف�ض كافة املطالبات املقدمة يف التحكيم� .إذا قررت
هيئة التحكيم �أنها متتلك االخت�صا�ص الق�ضائي ،فقد ي�ؤدي هذا القرار
�إىل حكم حتكيم جزئي وقد ي�ستمر التحكيم ،ما مل ي�ؤدي قرار هيئة
التحكيم �إىل ت�سوية .وقد ينطبق نف�س الأ�سلوب ،بعد �إجراء التعديالت
الالزمة ،على الأمثلة الأخرى املو�ضحة �أعاله.
ثاني ًا ،قد توجد م�سائل منف�صلة ميكن البدء والف�صل فيها ب�شكل منا�سب
يف حكم حتكيم جزئي ،رغم �أن حلها قد ال ي�ؤدي �إىل حتديد نتائج التحكيم
ب�أكمله .وقد ي�ؤدي احلل امل�سبق مل�س�ألة معينة �إىل ت�ضييق �أو تب�سيط امل�سائل
التي �سيتم الف�صل فيها يف بقية التحكيم �أو ت�سهيل الت�سوية .تت�ضمن هذ
امل�سائل ما يلي:
• قرار ب�ش�أن معنى احلكم التعاقدي.
• قرار ب�ش�أن القانون املعمول به.
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• قرار ب�ش�أن وقائع رئي�سية حمددة يف منازعة.
• قرار ب�ش�أن م�س�ألة قد ت�ؤثر ب�شكل كبري على تعر�ض طرف ملطالبة �أو
�أكرث ،مثل الف�صل يف �أنواع التعوي�ضات القابلة لال�سرتداد.
على �سبيل املثال ،قد يوفر قرار ب�ش�أن القانون املعمول به احلماي َة
للأطراف من حتمل الوقت والتكلفة يف الدفاع عن الدعوى على �أ�سا�س
القوانني البديلة املعمول بها .ينطبق نف�س التحليل على الأمثلة الأخرى
امل�شار �إليها �أعاله.

اخلــيارات
�أ .ال تبد�أ بالف�صل امل�سبق يف �أي من امل�سائل.
ب .البدء يف الف�صل امل�سبق يف واحدة �أو �أكرث من امل�سائل من خالل حكم
حتكيم.

املــزايا والعــيوب
قد ي�ؤدي الف�صل امل�سبق يف م�س�ألة �أو �أكرث يف حكم حتكيم جزئي �إىل ف�ض
املنازعة ب�أكملها �أو تب�سيط بقية التحكيم �أو ت�سهيل الت�سوية .ورغم ذلك،
�إذا مل يحقق حكم التحكيم �أحد هذه الأهداف ،قد ي�ؤدي �إجراء الف�صل
امل�سبق �إىل زيادة الوقت والتكلفة .عالوة على ذلك ،قد ي�ؤثر البدء يف
م�س�ألة منف�صلة دون الف�صل فيها �إىل جانب امل�سائل الأخرى على �أ�سلوب
هيئة التحكيم يف الف�صل يف م�س�ألة �أو �أكرث.

حتليل التكلفة/الفائدة
البدء يف امل�سائل التي قد ت�ؤثر على نتائج التحكيم ب�أكمله.
يعترب حتليل التكلفة/الفائدة يف هذه امل�س�ألة �أمر ًا معقد ًا لأنه يجب اتخاذ
القرار يف ظل �أمور جمهولة هامة .عند اتخاذ قرار ب�ش�أن البدء يف �إحدى
امل�سائل من عدمه ،ال ميكن للأطراف معرفة ما �إذا كانت هيئة التحكيم
�ستتخذ قرار ًا �أم ال .على �سبيل املثال ،يف احلاالت التي تت�ضمن م�سائل
تتعلق بامل�س�ؤولية والتعوي�ضات ،يف حالة البدء يف م�س�ألة امل�س�ؤولية و�إ�صدار
هيئة التحكيم قرار ًا بعدم وجود م�س�ؤولية ،فقد يتم توفري مقدار كبري من
الوقت والتكاليف حيث لن تكون هناك حاجة �إىل تبادل املذكرات وعقد
جل�سات املرافعة ب�ش�أن التعوي�ضات .وعلى اجلانب الآخر� ،إذا ر�أت هيئة
التحكيم وجود م�س�ؤولية� ،إذا مل ي�ؤدي ذلك �إىل ت�شجيع الأطراف على
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ت�سوية الدعوى ،ف�ستكون هناك مرحلة تعوي�ضات وقد ي�ضيف البدء يف
م�س�ألة امل�س�ؤولية �إىل �إجمايل وقت وتكلفة الإجراءات القانونية.
ونظر ًا لهذه الأمور املجهولة ،فال بد �أن يتجه حتليل التكلفة/الفائدة
�إىل تقييم االحتماالت وتقدير التكاليف املحتملة .وعند تقرير البدء
يف م�س�ألة من عدمه ،قد يكون من املفيد �أن يتم تقييم النتائج املحتملة
بالإ�ضافة �إىل الوقت والتكلفة للرد على �أ�سئلة حمددة ومعينة:
• ما هي احتمالية ت�أثري قرار هيئة التحكيم على التحكيم ب�أكمله؟
• يف حالة عدم ت�أثري القرار على نتائج التحكيم ب�أكمله ،ما هي
احتمالية �أن ي�ؤدي الف�صل امل�سبق يف م�س�ألة من جانب هيئة
التحكيم �إىل ت�سوية الدعوى؟
• ما هو الوقت والتكلفة امل�ضافة اللذان قد يرتتبان على الف�صل
امل�سبق يف امل�س�ألة مقارنة ب�إجمايل التكلفة� ،أي ما مقدار الوقت
والتكلفة يف حالة �إجراء التحكيم يف جزئني بد ًال من جزء واحد؟
ميكن �أن ت�ساعد الإجابة على هذه الأ�سئلة يف تقرير البدء يف الف�صل
امل�سبق يف �أحد امل�سائل من عدمه .ت�ؤيد العوامل التالية البدء يف الف�صل
امل�سبق يف �أحد امل�سائل:
• عندما تكون احتمالية الف�صل امل�ؤثر على النتائج كبرية.
• عندما تكون احتمالية الت�سوية كبرية ،حتى دون الف�صل امل�ؤثر على
النتائج.
• عندما يكون من املحتمل �أن تكون املراحل املتبقية طويلة ومكلفة.
• عندما تكون التكلفة الإ�ضافية الناجتة عن الف�صل امل�سبق منخف�ضة.
�إمكانية اتخاذ قرار بالبدء يف ق�ضية من خالل تقدير هذه العوامل فيما
يتعلق ببع�ضها البع�ض.
البــدء يف م�ســائل يف حـكــم حتكــيم جــزئي ال يـ�ؤثــر على نتائج التحــكيم
ب�أكمله.
قد ينطبق نوع مماثل لتحليل التكلفة/الفائدة هنا ،رغم �أن امل�سائل ذات
ال�صلة تختلف اختالف ًا طفيف ًا.
• ما هي احتمالية �أن ي�ؤدي الف�صل امل�سبق من جانب هيئة التحكيم
يف م�س�ألة معينة �إىل ت�ضييق مهم �أو تب�سيط مهم للم�سائل الأخرى
التي �سيتم الف�صل فيها يف بقية التحكيم؟
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• ما هي احتمالية �أن ي�ؤدي الف�صل امل�سبق يف م�س�ألة معينة �إىل
ت�سوية الدعوى؟
• ما هو الوقت والتكلفة الإ�ضافية املحتمل �أن ترتتب على الف�صل
امل�سبق يف م�س�ألة معينة؟
مرة �أخرى ،ميكن �أن ي�ساعد تقييم الردود على هذه الأ�سئلة مقابل
بع�ضها البع�ض يف تقرير ما �إذا كان من املفيد �أن يتم البدء يف الف�صل
امل�سبق يف م�س�ألة معينة.

�أ�سئلة مطروحة
 .1هل حتتوي الدعوى على م�سائل رئي�سية �أو هامة ميكن الف�صل فيها يف
حكم حتكيم منف�صل؟
 .2هل من املمكن �أن يكون الف�صل امل�سبق يف هذه امل�سائل من جانب هيئة
التحكيم مفيد ًا ،يف �ضوء حتليل التكلفة/الفائدة امل�شار �إليه �أعاله؟
 .3هل من املحتمل �أن ي�ؤدي الف�صل امل�سبق �إىل (�أ) ف�ض املنازعة ب�أكملها
(ب) ت�سهيل الت�سوية �أو (ج) تب�سيط بقية التحكيم؟

نقاط �أخرى ت�ؤخذ يف االعتبار
ي�سمح البند ( )5من املادة ال�سابعة والثالثني لهيئة التحكيم ،عند
تخ�صي�ص تكاليف التحكيم ،ب�أن ي�ؤخذ يف االعتبار مدى قيام كل طرف
بالتحكيم بطريقة �سريعة وفعالة من حيث التكلفة .ميكن لهيئة التحكيم
�أن تخ�ص�ص مبلغ ًا ما من التكاليف �ضد الطرف اخلا�سر يف الف�صل
امل�سبق مل�س�ألة من املحتمل �أن ت�ؤثر على نتائج التحكيم يف حالة اعتبار
�أن هذا الطرف ت�صرف ب�سوء نية �أو �أنه مل يعمل بطريقة �سريعة وفعالة
من حيث التكلفة .قد تكون هناك �أ�سباب لوج�ستية للبدء يف الف�صل
امل�سبق مل�س�ألة �أو �أكرث ،مثل توفر ال�شهود وت�سهيالت جل�سات املرافعة
وامل�ست�شارين �أو املحكمني .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قد ي�سمح ذلك ب�إجراء
الدعوى املعقدة بطريقة �أكرث تنظيم ًا.
قد توجد �أ�سباب مقنعة للف�صل امل�سبق يف م�سائل معينة يف التحكيم ،مثل
�إمكانية عقد جل�سة مرافعة للمطالبات املقدمة مبوجب اتفاقيات حتكيم
خمتلفة مع ًا يف دعوى حتكيم واحدة .ميكن اتفاق الأطراف على الف�صل
يف م�س�ألة يف حكم حتكيم جزئي �أو الف�صل من جانب هيئة التحكيم يف
حالة عدم موافقة الأطراف.
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جوالت املذكرات املكتوبة
م ـقــدم ــة
يبد�أ التحكيم اخلا�ص بغرفة التجارة الدولية عن طريق تقدمي طلب
حتكيم (املادة الرابعة من قواعد التحكيم اخلا�صة بغرفة التجارة
الدولية) .وبعد ذلك يقدم املدعى عليه رد ًا (املادة اخلام�سة)� .إذا
ت�ضمنت املطالبة املقابلة رد ًا ،ف�إن املدعي يقدم رد ًا عليها (املادة
اخلام�سة) .يتم �إعداد وثيقة املهمة بعد ذلك من �أجل التحكيم (املادة
الثالثة والع�شرون).
امل�س�ألة :ما هو العدد املنا�سب للجوالت الالحقة للمذكرات املكتوبة يف
دعوى حتكيم معينة؟

اخليارات
�أ .ال �ضرورة لوجود مذكرات مكتوبة �أخرى ،لأن الطلب والرد يو�ضحان
الدعوى ب�شكل كاف.
ب .جولة الحقة من املذكرات املكتوبة.
ج .جولتني �أو �أكرث من اجلوالت الالحقة للمذكرات املكتوبة.
د .مذكرات ما بعد جل�سات املرافعة (مع افرتا�ض وجود جل�سة مرافعة).

املـزايا والـعــيوب
يتمكن الأطراف بف�ضل اجلوالت الإ�ضافية للمذكرات املكتوبة من تو�ضيح
موقفهم ب�شكل �أكرث �شمولية والرد على احلجج املقدمة على كل جانب.
ورغم ذلك ،قد ت�ؤدي جوالت املذكرات الإ�ضافية �إىل تكرار غري �ضروري
وتفا�صيل زائدة وتخطيطات ت�ؤدي �إىل الت�أخري.

حتليل التكلفة والفائدة
ت�ؤدي كل جولة من املذكرات املكتوبة �إىل زيادة مدة دعوى التحكيم
وتكلفتها .لذا فمن ال�ضروري ،على وجه اخل�صو�ص ،حتديد ما �إذا كانت
مزايا جولة �إ�ضافية ت�ستحق مزيد ًا من التكلفة والوقت.
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قد تكون املذكرات الإ�ضافية مفيدة على وجه اخل�صو�ص يف حاالت
معينة ،ومن ذلك مث ًال حالة وجود م�سائل معقدة تتعلق بالوقائع �أو
بالقانون �أو م�سائل ذات �أهمية ا�سرتاتيجية بالن�سبة لأحد الأطراف .ويف
هذه احلاالت ،من ال�شائع �إجراء جولتني من املذكرات املكتوبة قبل جل�سة
املرافعة بعد املذكرات الأولية.

�أ�س ــئلة مطروح ــة
 .1هل ت�ستدعي احلالة مزيد ًا من الوقت والتكلفة ب�سبب املذكرات
املكتوبة الإ�ضافية؟
وعلى وجه التحديد،
 .2هل تعترب جوالت املذكرات الإ�ضافية مفيدة فع ًال �أو �ضرورية لطرف
لتقدمي دعوى لهيئة التحكيم ،و�إذا كان هذا هو احلال ،فلماذا؟
 .3ما هي التكلفة التقديرية لهذه اجلوالت الإ�ضافية؟
 .4هل ت�ستحق الفائدة التكلفة ،و�إن كان الأمر كذلك ،فلماذا؟

نقــاط �أخــرى ت�ؤخــذ يف االعــتبار
ي�ؤخذ يف االعتبار تقليل عدد �صفحات املذكرات املكتوبة.
ي�ؤخذ يف االعتبار احلد من نطاق هذه املذكرات ،مثال على ذلك امل�سائل
املثارة من جانب الطرف الآخر يف مذكرته ال�سابقة مبا�شرة.
ُي�ؤخذ يف االعتبار قيام هيئة التحكيم بالإ�شارة �إىل امل�سائل التي ترغب
الأطراف يف الرتكيز عليها يف �أي جولة �أخرى من املذكرات.
ي�ؤخذ يف االعتبار �إن كانت �أية جوالت الحقة من املذكرات �ستتم يف نف�س
الوقت �أو متتابعة .على �سبيل املثال ،قد يكون من اجليد تقدمي مذكرات
ما بعد جل�سات املرافعة يف نف�س الوقت.
ي�ؤخذ يف االعتبار ما �إذا كانت مذكرات ما بعد جل�سات املرافعة مفيدة �أو
�ضرورية فع ًال� ،أو ما �إذا كانت جولة واحدة من مذكرات ما قبل جل�سات
املرافعة ومذكرات ما بعد جل�سات املرافعة كافية.
ميكن تنفيذ االقرتاحات �سالفة الذكر �إما من خالل اتفاق بني الأطراف
�أو يف �أمر من هيئة التحكيم بناء على طلب من �أحد الأطراف.
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تقدمي امل�ستندات
م ـقــدم ــة
ميكن �أن ينطوي تقدمي امل�ستندات على الكثري من الوقت والتكلفة .ومن
الوا�ضح �أن بو�سع كل طرف �أن يقدم امل�ستندات من طرف واحد لدعم
الدعوى اخلا�صة به .وي�شري تقدمي امل�ستندات �إىل مدى �إمكانية قيام
طرف بطلب م�ستندات من طرف �آخر.
ال حتتوي قواعد التحكيم اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية على �أحكام
حمددة تنظم تقدمي امل�ستندات .تتيح املادة التا�سعة ع�شر من القواعد
للأطراف املوافق َة على تطبيق الإجراءات وتمُ ّكن هيئ َة التحكيم من
الف�صل يف حالة عدم اتفاق الأطرافُ .يلزم البند ( )4من املادة الثانية
والع�شرين هيئة التحكيم ب�ضمان ح�صول كل طرف على فر�صة معقولة
لتقدمي الدعوى اخلا�صة به .وين�ص البند ( )1من املادة اخلام�سة
والع�شرين �أن حتدد هيئة التحكيم وقائع الدعوى بكافة الو�سائل املمكنة
وي�سمح البند ( )5من املادة اخلام�سة والع�شرين لها با�ستدعاء �أي طرف
لتقدمي �أدلة �إ�ضافية.
باخت�صار ،ترتك القواعد �س�ؤا ًال عما �إذا كان �سيتم تقدمي م�ستندات
للأطراف واملحكمني وكميتها ،ب�شرط معاملة الأطراف ب�شكل عادل
وحيادي و�أن يح�صل كل طرف على فر�صة لتقدمي الدعوى اخلا�صة
به .وعندما يتم تقدمي امل�ستندات ،ميكن �أن ت�ؤثر طريقة تنفيذ العملية
ودرجة تقدمي امل�ستندات بدرجة كبرية على الوقت والتكلفة.
يجب على امل�ست�شار اخلا�ص وممثلي الأطراف الآخرين ،الذين يعملون
مع امل�ست�شار اخلارجي� ،أن ي�أخذوا يف االعتبار ما �إذا كان تقدمي
امل�ستندات مفيد فع ًال و�أكرث فاعلية من حيث التكلفة و�إىل �أي مدى يكون
ذلك .وعندما يتم تقدمي امل�ستندات ،ميكن تخفي�ض الوقت والتكلفة
بدرجة كبرية من خالل �إعداد �إجراءات فعالة لتقدمي امل�ستندات.
امل�س�ألة :هل يعترب تقدمي امل�ستندات �أمر ًا مرغوب ًا ،و�إذا كان الأمر كذلك،
ما كمية امل�ستندات الواجب تقدميها؟
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اخليارات
ومتتد اخليارات ابتداء من عدم تقدمي امل�ستندات على الإطالق �إىل
تقدمي امل�ستندات الكاملة.
�أ .عدم تقدمي امل�ستندات.
• يجوز للأطراف �أن يقرروا عدم طلب م�ستندات من بع�ضهم
البع�ض واالعتماد فقط على امل�ستندات التي يف حوزة كل منهم.
• ميتلك الأطراف دائم ًا حرية تقدمي امل�ستندات اخلا�صة بهم.
• ميتلك الأطراف �أي�ض ًا حرية الطلب من هيئة التحكيم �إ�صدار �أمر
بتقدمي م�ستندات حمددة.
ب .يقت�صر التقدمي على م�ستندات حمددة �أو فئات �ضيقة من
امل�ستندات ،ذات �صلة و�أهمية للف�صل يف م�س�ألة يف دعوى التحكيم.
و ُي�ؤخذ يف االعتبار ا�ستخدام ما يلي:
• قواعد رابطة املحامني الدولية ب�ش�أن جمع الأدلة يف التحكيم
الدويل («قواعد رابطة املحامني الدولية») كمعيار.
• االقرتاحات املوجودة يف تقرير جلنة غرفة التجارة الدولية
والت�سوية الودية للمنازعات ال�صادر بعنوان «التحكم يف الوقت
وامل�صاريف يف التحكيم».
• تقرير جلنة غرفة التجارة الدولية املعنية بالتحكيم والت�سوية الودية
للمنازعات ال�صادر بعنوان «�إدارة تقدمي امل�ستندات الإلكرتونية».
ج .تقدمي امل�ستندات ال�شاملة كما هو م�ستخدم يف بع�ض الواليات
الق�ضائية امل�شمولة بالقانون العام.
• يجوز للأطراف االتفاق على الطلبات ال�شاملة للم�ستندات.
• ويف حاالت نادرة ،يجوز للأطراف املوافقة على �أ�سلوب القانون العام
«االكت�شاف» مبا يف ذلك �أخذ الأقوال و�/أو حما�ضر اال�ستجواب.
وعندما يتم تقدمي التقارير ،يجوز للأطراف االتفاق على القواعد
الأ�سا�سية لطلب امل�ستندات وتقدميها لبع�ضهم البع�ض.
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يف حالة عدم اتفاق الأطراف على تقدمي التقارير من عدمه �أو مدى
تقدمي التقارير �أو القواعد الأ�سا�سية لهذا التقدمي ،تقوم هيئة التحكيم
بالف�صل يف هذا الأمر.

املزايا والعيوب
قد تكون عملية تقدمي امل�ستندات مكلفة للغاية وم�ستهلكة للوقت؛ �إذ
كلما كانت عملية تقدمي امل�ستندات على نطاق �أو�سع ،كانت �أكرث كلفة
وم�ستهلكة �أكرث للوقت .فهي تقت�ضي من الطرف الذي ي�سعى للح�صول
على امل�ستندات وتقدميها بذل املزيد من الوقت والنفقات ،وكذلك
الطرف الذي يتعني عليه درا�سة وحتليل امل�ستندات املُق َّدمة.
ويف املقابل� ،إذا كان �أحد الأطراف هو املالك الوحيد للم�ستندات
املطلوبة من قبل الطرف الآخر ،فقد تكون عملية تقدمي امل�ستندات
عندئذ �ضرورية .عالوة على ذلك ،قد توفر هذه العملية للأطراف
وهيئة التحكيم �إمكانية التو�صل �إىل فهم �أكرث �شمولية ملو�ضوع الدعوى.
وبالنظر �إىل �أنه من غري املرجح �أن يتقدم الأطراف بامل�ستندات من
تلقاء �أنف�سهم عندما ال تكون يف �صالح موقفهم يف الدعوى ،ف�إن عملية
تقدمي امل�ستندات تلزمهم بالقيام بذلك.

حتليل التكلفة /الفائدة
بالنظر �إىل الوقت والتكلفة الالزمني لعملية تقدمي امل�ستندات ،ف�إن
حتليل التكلفة والفائدة ُيعد �ضروري ًا من �أجل حتديد ما �إذا كان ينبغي
القيام بهذه العملية من عدمها؛ و�إن كان الأمر كذلك ،تكون �ضرورية
�أي�ض ًا لتقرير احلد املرجو لهذه العملية .وينبغي على الأطراف بحث ما
�إذا كان ميكنهم تلبية حاجتهم للأدلة على نحو فعال بامل�ستندات التي
يف حوزتهم بالفعل ،وما �إذا كان من املرجح �أن يكون لدى الطرف الآخر
م�ستندات تُعترب ذات فائدة للطرف الأول لإثبات حقه.
عندئذ ينبغي على كل طرف تقدير الوقت والتكلفة الإ�ضافيني الناجمني
عن عملية تقدمي امل�ستندات ،و�أن يقارن ذلك مقابل احتمالية �أن ت�ؤدي
هذه العملية حق ًا �إىل �إثبات حقه .على �سبيل املثال� ،إذا كان من املقدر �أن
تتكلف عملية تقدمي امل�ستندات  500,000دوالر �أمريكي ،وكانت ن�سبة �أن
ت�سفر هذه امل�ستندات عن نتائج ق ّيمة ال تتجاوز  %10يف �أف�ضل احلاالت،
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فعندئذ ين�ش�أ ت�سا�ؤل عما �إذا كانت فر�صة الـ %10هذه ت�ستحق هذه
النفقات التي تبلغ  500,000دوالر �أمريكي .وميكن اتخاذ هذا القرار
على نحو �أف�ضل مب�شاركة الطرف ،والذي ميثله عاد ًة م�ست�شا ٌر خا�ص،
وم�ست�شا ٌر خارجي .ثمة عوامل �أخرى عديدة قد تـ�ؤخـذ باحل�سبـان ،مثل
املبلغ املتنازع عليه ،وما �إذا كانت ثمة م�سائل تتعلق بال�سيا�سات ،وما �إذا
كان هناك قلق ب�ش�أن �سابقة معينة ،وما �إذا كان من املمكن �أن يطغى
ال�ضرر الناجم عن �إلزام �أحد الأطراف بتقدمي امل�ستندات بنف�سه على
الفائدة من وراء احل�صول على امل�ستندات من الطرف الآخر.

�أ�سئلة مطروحة
 .1هل ُيعترب �أي طلب لتقدمي امل�ستندات ذا فائدة حقيقة �أو �ضروري ًا
بالن�سبة لأحد الأطراف لإثبات حقه �أم ميكن لهذا الطرف االعتماد
ب�صورة فعالة على امل�ستندات التي يف حوزته؟
 .2ما هو احلد املفيد �أو ال�ضروري لعلمية تقدمي امل�ستندات؟
 .3ما هو الوقت املنا�سب للقيام بعملية تقدمي امل�ستندات؟
 .4ما هي التكلفة املُقدرة لعملية البحث عن امل�ستندات وتقدميها،
وكذلك تكلفة مراجعة وحتليل امل�ستندات املُق َّدمة؟
 .5هل ت�ستحق الفائدة احلا�صلة من وراء عملية تقدمي امل�ستندات ما
تتكبده من تكلفة ،و�إن كان الأمر كذلك ،فلماذا؟

نقاط �أخرى ت�ؤخذ يف االعتبار
انظر �إن كان من املنا�سب التعامل مع عملية تقدمي امل�ستندات عند و�ضع
�شرط التحكيم ،مث ًال عن طريق االتفاق على �أنه لن يكون هناك تقدمي
م�ستندات (مث ًال يف العقود حيث يكون من امل�ؤكد ن�سبي ًا �أن عملية تقدمي
امل�ستندات لن ت�ساعد يف حل املنازعات املحتملة)؛ �أو من خالل االتفاق
على تقييد عملية تقدمي امل�ستندات طبق ًا لقواعد رابطة املحامني الدولية؛
�أو باالتفاق على تو�سيع نطاق عملية تقدمي امل�ستندات �أو «البحث عنها».
انظر فيما �إذا كان ينبغي القيام بعملية تقدمي امل�ستندات مرة واحدة �أو
�أكرث من مرة .وانظر فيما �إذا كان ينبغي القيام بها قبل �أو بعد تقدمي
املذكرات املكتوبة.
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انظر فيما �إذا كان من املنا�سب حتديد كمية امل�ستندات املحالة �إىل هيئة
التحكيم حتى ي�سهل التحكم فيها.
�ضع يف اعتبارك تكاليف الرتجمة عند تقدير التكلفة الناجمة عن عملية
تقدمي امل�ستندات.
ابحث القواعد الأ�سا�سية التي يتعني اعتمادها للقيام بعملية تقدمي
امل�ستندات ،مبا يف ذلك ا�ستخدام جدول ريدفرين ،وو�ضع �أق�صر الأطر
الزمنية املعقولة لعملية التقدمي.
قد تكون هناك حاجة �إىل اعتبارات خا�صة يف حال اتفق الأطراف على
تقدمي امل�ستندات الإلكرتونية �أو �أمرت هيئة التحكيم بذلك .ويف هذه
احلاالت ،ميكن ا�ستخدام تقرير جلنة غرفة التجارة الدولية املعنية
بالتحكيم والت�سوية الودية للمنازعات ال�صادر بعنوان «�إدارة تقدمي
امل�ستندات الإلكرتونية» للم�ساعدة يف اختيار الطرق الأكرث فعالية لتقدمي
امل�ستندات الإلكرتونية.
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احلاجة �إىل �شهود الواقع
م ـقــدم ــة
يطالب البند ( )1من املادة اخلام�سة والع�شرين من قواعد التحكيم
اخلا�صة لغرفة التجارة الدولية هيئة التحكيم با�ستجالء وقائع الدعوى
بكل الو�سائل املالئمة .وهذا قد ي�شمل ال�سماع ل�شهود الواقع .فيما ي�سمح
البند ( )3من املادة اخلام�سة والع�شرين من «القواعد» لهيئة التحكيم
بتقرير �سماع ال�شهود .ومع ذلك ،ف�إن البند ( )6من املادة اخلام�سة
والع�شرين ي�سمح لهيئة التحكيم بالف�صل يف الدعوى ا�ستناد ًا �إىل
امل�ستندات املقدمة من الأطراف ال غري ،ما مل يطلب �أحد الأطراف عقد
جل�سة مرافعة .وهذا من �ش�أنه ال�سماح ب�أن يتم التحكيم من دون جل�سات
مرافعة ودون اال�ستماع ل�شهود الواقع.
امل�س�ألة :هل ثمة حاجة حقيقية ل�شهود الواقع؟

اخليارات
�أ .عدم ا�ستدعاء �شهود واقع على الإطالق.
ب .ا�ستدعاء �شاهد واقع �أو �أكرث.
• حتديد امل�سائل التي يكون فيها ال�سماع ل�شهادة ال�شاهد �ضروري ًا.
• حتديد �شهود الواقع املالئمني للم�سائل.

امل ــزايا والع ــيوب
قد يكون اال�ستماع ل�شهود الواقع �ضروري ًا لإثبات حالة .ومع ذلك ،ف�إن
اال�ستماع لل�شهود يطيل من مدة التحكيم ويزيد من تكلفته ،لأنه يف الغالب
�سيكون على كل �شاهد تقدمي �إفادة مكتوبة �أو �أكرث ،ف� ً
ضال عن �أنه قد يلزم
اال�ستماع �إىل ال�شهادة ال�شفوية اخلا�صة بكل �شاهد خالل جل�سة املرافعة.
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حتليل التكلفة /الفائدة
قد يكون اال�ستماع ل�شهود الواقع �ضروري ًا للغاية لإثبات الوقائع املتنازع
عليها �أو لتقدمي �صورة �أو�ضح للظروف املحيطة باملنازعة .وعند تقرير
مدى احلاجة �إىل اال�ستماع ل�شهود الواقع ،ميكن مراعاة امل�سائل التالية:
• هل هناك �أية وقائع متنازع عليها؟ قد يظهر من مذكرات الدفوع
�أن ثمة وقائع متنازع عليها ،ولكن قد يبدو بعد املناق�شة التي تتم
بني الأطراف �أن تلك الوقائع يف احلقيقة لي�ست حمل نزاع� .إ�ضافة
�إىل ذلك ،قد يوافق �أحد الأطراف على �أال يدخل يف منازعة على
وقائع معينة من �أجل توفري الوقت والتكلفة عندما ال تكون املنازعة
على تلك الوقائع مهمة مبا فيه الكفاية.
• �إذا كانت هناك وقائع متنازع عليها ،فهل هذه الوقائع هامة
وجوهرية لتقرير �إحدى امل�سائل حمل املنازعة؟ لي�ست هناك
حاجة �إىل تكبد مزيد من الوقت والتكلفة للح�صول على �شهادة
�شاهد يف وقائع متنازع عليها �إن مل ت�ؤثر ب�شكل حقيقي يف الف�صل يف
امل�س�ألة حمل املنازعة.
• �إذا كانت هناك وقائع متنازع عليها هامة وجوهرية ،فهل ميكن
�إثباتها بامل�ستندات فقط �أم ثمة حاجة ما�سة �إىل �شهود واقع لإثباتها؟
• من املفيد ا�ستدعاء �شهود واقع للقيام مبرافعة عامة ب�ش�أن
الظروف املحيطة باملنازعة.
يف حال قرر �أحد الأطراف اال�ستعانة ب�شهود الواقع ،فيمكن عندئذ تقليل
الوقت والتكلفة عن طريق جتنب ا�ستدعاء الكثري من ال�شهود للإدالء
ب�شهادتهم على الوقائع ذاتها ،وكذلك من خالل احلر�ص على تركيز
نطاق ال�شهادة اخلا�صة بكل �شاهد.
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�أ�سئلة مطروحة
 .1هل ثمة حاجة حقيقية ل�شهود الواقع؟
 .2و�إن كان الأمر كذلك ،فمن يجب ا�ستدعا�ؤهم ك�شهود؟ وما هو
النطاق ال�ضروري ل�شهادتهم؟ وما هو العدد الالزم ل�شهود الواقع
ال�ستجالء واقعة معينة �أو عر�ض ظروف الدعوى؟

نقاط �أخرى ت�ؤخذ يف االعتبار
ادر�س ا�ستخدام امل�ؤمترات امل�صورة للح�صول على �شهادة ال�شاهد
ال�شفوية لتوفري الوقت والتكلفة.
ادر�س الطريقة الأكرث فعالية ال�ستجواب �شهود الواقع خالل جل�سة
املرافعة :على �سبيل املثال ،اال�ستجواب املبا�شر وا�ستجواب �شهود
اخل�صم؛ �أو افتتاح املرافعة با�ستجواب ال�شاهد يليه ا�ستجواب �شاهد
اخل�صم؛ �أو اال�ستعانة بالإفادة املكتوبة اخلا�صة بال�شاهد كبديل عن
اال�ستجواب املبا�شر ثم التوجه مبا�شر ًة ال�ستجواب �شاهد اخل�صم؛ �أو
ا�ستجواب �شهود الواقع من قبل هيئة التحكيم فقط؛ �أو ا�ستجواب �شهود
الواقع من قبل هيئة التحكيم يليها امل�ست�شار.
قرر ما �إذا كان من املف�ضــل بالن�ســبة ل�شــاهد معــني �أن يديل ب�شــهادته
باللغة امل�ستخدمة يف التحكيم �أم بلغته الأ�صلية .وعندما يديل �أحد
ال�شهود ب�شهادته بلغة �أخرى غري اللغة امل�ستخدمة يف التحكيم� ،ستكون
هناك يف الغالب حاجة �إىل توفري الرتجمة املنا�سبة ،مما ي�ؤدي �إىل زيادة
الوقت والتكلفة.
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�إفادات �شــهـود الواقع
م ـقــدم ــة
امل�سائل التي تن�ش�أ عند تقرير �أحد الأطراف تقدمي �أدلة عن طريق �شهود
الواقع :هل ينبغي تقدمي �إفادات ال�شاهد؟ وما هو النطاق ال�ضروري لهذه
الإفادات؟ ومتى ينبغي تقدميها؟

اخليارات
النموذج
�أ .عدم تقدمي �إفادات �شهود مكتوبة.
ب .موجز لنطاق �أدلة ال�شهود (ملخ�ص �شاهد).
ج .تقدمي �إفادات �شهود كاملة.
نطاق �إفادات ال�شهود الكاملة
�أ� .إفادة مطولة و�شاملة.
ب� .إفادة ق�صرية تقت�صر على امل�سائل الرئي�سية الواقعية املتنازع عليها.
العدد والتوقيت
�أ .جولة �أو �أكرث لتقدمي �إفادات ال�شهود.
ب .تقدمي �إفادات ال�شهود مع مذكرات مكتوبة.
ج .تقدمي �إفادات ال�شهود عقب تبادل املذكرات املكتوبة.
د .تقدمي �إفادات ال�شهود يف وقت واحد �أو بالتتابع.
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امل ــزايا والع ــيوب
النموذج
تزيد �إفادات ال�شاهد املكتوبة من مدة وتكلفة مرحلة ما قبل جل�سة
املرافعة ،ولكن ميكن تقليل وقت وتكلفة جل�سة املرافعة عن طريق
ا�ستبدال اال�ستجواب املبا�شر وال�سماح باملزيد من اال�ستجوابات املركزة
ل�شهود اخل�صم .فيما �سيقلل اال�ستغناء عن تقدمي �إفادات �شهود� ،أو
تقدمي ملخ�صات �شهود فقط ،من التكاليف املتكبدة خالل مرحلة ما قبل
جل�سة املرافعة ،غري �أنه ميكن �أن يزيد من مدة وتكلفة جل�سة املرافعة.
النطاق
ميكن �أن تكون �إفادات ال�شهود ال�شاملة جزء ًا قيم ًا من عر�ض الدعوى،
حيث تتيح الفر�صة لل�شهود ل�سرد ق�صة املنازعة وتقدمي �أدلة م�ستندية
يف �سياقها .ومع ذلك ،ف�إن �إفادات ال�شهود املطولة �ستزيد من الوقت
والتكلفة ،ف� ً
ضال عن نطاق ا�ستجواب �شهود اخل�صم.
العدد والتوقيت
يح�صل ال�شهود على فر�صة لتفنيد �أدلة ال�شهود الآخرين من خالل �أكرث
من جولة لتقدمي �إفادات ال�شهود ،ولكن ذلك يت�سبب يف زيادة الوقت
والتكلفة خالل مرحلة ما قبل جل�سة املرافعة.
�إن تقدمي �إفادات ال�شهود مع املذكرات املكتوبة يقدم �إثبات ًا مبا�شر ًا
للوقائع وقت االدعاء بها .كما ت�سمح للأطراف بتحديد امل�سائل الواقعية
وتقليلها تدريجي ًا ،مما ي�ؤدي �إىل تقدمي مذكرات �أق�صر و�أكرث حتديد ًا يف
وقت الحق.
قد يتيح تقدمي �إفادات ال�شهود فقط بعد تبادل املذكرات املكتوبة
الفر�صة للأطراف لتقليل امل�سائل الواقعية حمل املنازعة قبل �إعداد
وتقدمي �إفادات ال�شهود ،وبالتايل قد تكون �أكرث تركيز ًا على امل�سائل حمل
املنازعة.

حتليل التكلفة /الفائدة
رغم �أن �إفادات ال�شهود قد تقدم �أدلة قيمة تدعم موقف �أحد الأطراف،
�إال �أنها قد تزيد ب�شكل كبري من الوقت والتكلفة .وبالتايل يجب مقارنة
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�أهمية الدليل الذي يتعني تقدميه يف مقابل الوقت والتكلفة الالزمني
لتقدميه .فعلى �سبيل املثال� ،إذا توافرت م�صادر �أدلة �أخرى بديلة
(كالأدلة امل�ستندية املتزامنة على �سبيل املثال) ،فلن يكون ثمة مربر
لتكبد تكاليف تقدمي �إفادة �شاهد ب�ش�أن تلك الوقائع .وعلى نحو مماثل،
�إذا قدم �شاهد �إفادة ب�ش�أن واقعة معينة ،ف�إن تقدمي �إفادة �شاهد �أخرى
ت ّدل على الواقعة ذاتها قد ال تكون مربرة من حيث التكلفة ،ال �سيما �إذا
كانت الواقعة غري مهمة.
�إن �إفادات ال�شهود تقت�ضي مزيد ًا من العمل ،وبالتايل يكون �إعدادها
مكلف ًا �أكرث من �إعداد ملخ�صات ال�شهود .ومع ذلك ،فهي قد توفر
الوقت والتكلفة الحق ًا يف جل�سة املرافعة من خالل ا�ستبعاد احلاجة �إىل
اال�ستجواب املبا�شر لل�شاهد خالل جل�سة املرافعة.
ت�شمل �أ�ساليب �إدارة الدعوى املن�صو�ص عليها يف امللحق  4من «القواعد»
حتديد طول ونطاق �أدلة ال�شاهد املكتوبة لتجنب التكرار وللرتكيز على
امل�سائل الرئي�سية .ووفق ًا للمحلق  ،4يجوز للأطراف بحث كيفية هيكلة
�أدلة �شهود الواقع اخلا�صة بهم ب�أق�صى فعالية ممكنة.

�أ�سئلة مطروحة
 .1يف �ضوء م�صادر الأدلة الأخرى املتاحة ،هل يكون �إعداد �إفادة �شاهد
معينة مربر ًا من حيث الوقت والتكلفة؟
 .2هل من ال�ضروري تقدمي �إفادة �شاهد لإثبات م�س�ألة خا�صة ب�إحدى
الوقائع املتنازع عليها �أم من ال�ضروري تقدمي معلومات �أ�سا�سية؟ وهل
من ال�ضروري تقدمي �أكرث من �إفادة �شاهد لتحقيق ذلك؟ وهل ثمة �سبب
معقول لعدم ق�صر �إفادة ال�شاهد على امل�سائل الواقعية الرئي�سية حمل
املنازعة؟
 .3هل ينبغي تقدمي �أدلة ال�شاهد يف �صورة �إفادات �شهود كاملة �أم
ملخ�صات �شهود؟
 .4هل من ال�ضروري �أن يكون هناك �أكرث من جولة لتقدمي �إفادات
ال�شهود؟
 .5هل ينبغي رفع �إفادات ال�شهود بالتزامن مع� ،أو فقط بعد ،املذكرات
املكتوبة اخلا�صة بالأطراف؟
45
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�صحيفة املو�ضوع ( :)9ال�شهود اخلرباء
(م�سائل ما قبل جل�سة املرافعة)
م ـقــدم ــة

ين�ص البند ( )3من املادة اخلام�سة والع�شرين من قواعد التحكيم
اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية على �إمكانية تعيني خرباء من قبل
الأطراف ،بينما ين�ص البند ( )4من املادة اخلام�سة والع�شرين على
�أنه بعد ا�ست�شارة الأطراف ،يجوز لهيئة التحكيم �أن تعني خبري ًا �أو �أكرث،
وحتدد مهمتهم وتتلقى تقاريرهم.
امل�سائل :هل ثمة حاجة حقيقية لتعيني خرباء؟ هل يتوىل تعيينهم
الأطراف �أم هيئة التحكيم �أم كليهما؟ ما الطريقة التي ينبغي اختيارهم
بها؟ ما هي الطريقة التي ينبغي بها تقدمي تقارير اخلرباء املكتوبة؟

اخليارات
تعيني خرباء �أم ال وكيفية تعيينهم
�أ .عدم تعيني خرباء على الإطالق.
ب .تعيني خرباء من قبل الأطراف فقط.
ج .تعيني خرباء من قبل هيئة التحكيم فقط.
د .تعيني خرباء من قبل كل من الأطراف وهيئة التحكيم.
كيفية اختيار اخلرباء املعينني من قبل الأطراف
�أ .اختيار خبري من قبل الأطراف �أو من م�ست�شارهم.
ب .اختيار خبري مقرتح من قبل املركز الدويل للت�سوية الودية للمنازعات
التابع لغرفة التجارة الدولية بنا ًء على طلب الأطراف.
كيفية اختيار اخلرباء املعينني من قبل هيئة التحكيم
�أ .االختيار من هيئة التحكيم فقط بعد احل�صول على مالحظات
الأطراف على اخلبري املعني ،مبا يف ذلك ما يتعلق با�ستقالل اخلبري
ونزاهته .وهذا اخليار يت�ضمن اختيار هيئة التحكيم خلبري مقرتح من
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املركز الدويل للت�سوية الودية للمنازعات التابع لغرفة التجارة الدولية
بنا ًء على طلب من هيئة التحكيم.
ب .اختيار خبري من هيئة التحكيم متفق عليه من قبل الأطراف �أو من
قائمة اخلرباء املقدمة من قبل الأطراف ب�شكل م�شرتك.

تقدمي التقارير الكتابية
�أ .التقارير املنف�صلة التي تقدم بها اخلبري املعني من قبل كل طرف.
• ميكن تقدمي هذه التقارير مع مذكرات الأطراف �أو بعد تقدمي
الأطراف لإفادات �شهود الواقع اخلا�صة بهم.
• ويجوز تقدمي هذه التقارير يف وقت واحد �أو بالتتابع.
ب .بد ًال من تقدمي التقارير املنف�صلة �أو بعد تقدميها ،يجتمع اخلرباء
املعينون من قبل الأطراف لتحديد نقاط االتفاق واخلالف ،وكذلك
لتقدمي التقارير التي تو�ضح مواقفهم ذات ال�صلة ب�ش�أن نقاط اخلالف.
ج� .إعداد هيئة التحكيم لوثيقة املهمة اخلا�صة باخلرباء املعينني من قبل
هيئة التحكيم بعد تقدمي امل�شروع �إىل الأطراف لتقدمي املالحظة .وبعد
ذلك ،يقدم اخلبري تقرير ًا كتابي ًا ي�ستند �إىل وثيقة املهمة.

امل ــزايا والع ــيوب
قد يكون من ال�ضروري عر�ض م�سائل فنية معينة من خالل �آراء اخلرباء.
ويف بع�ض احلاالت ،قد تلعب �آراء اخلرباء دور ًا حا�سم ًا يف الدعوى .ومع
ذلك ،ف�إن ا�ستدعاء ال�شهود اخلرباء يزيد �إىل حد كبري من مدة وتكلفة
دعوى التحكيم.
و�إذا كان البد من ا�ستدعاء خرباء ،فيجب عندئذ مراعاة مزايا وعيوب
ا�ستدعاء اخلرباء املعينني من قبل الأطراف و�/أو اخلرباء املعينني من
قبل هيئة التحكيم .ففي بع�ض احلاالت اخلا�صة ،فقد يكون اخلبري
املعني من قبل هيئة التحكيم الأكرث �إقناع ًا بالن�سبة للمحكمني الآتني
من ثقافات قانونية بعينها ،غري �أن االعتماد على اخلبري املعني من قبل
هيئة التحكيم يحرم الأطراف من بع�ض درجات التحكم .و�سواء كان من
ال�ضروري طلب ا�ستدعاء خبري معني من قبل هيئة التحكيم ،ف�إن ذلك
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ُيعد �أحد الأمور الهامة اخلا�صة باال�سرتاتيجية التي يتعني النظر فيها
على �أ�سا�س كل دعوى على حدة.
�إن اللجوء �إىل اخلبري املعني من قبل هيئة التحكيم فقط ،بدون �أي
خرباء معـينني من قـبل الأطـراف� ،ســيكون بـال �شـك اخليار الأقل كلفة.
ومع ذلك ،قد تكون هناك حاالت ال يتمكن فيها الأطراف من مناق�شة
�أو اختبار �آراء اخلبري املعني من قبل هيئة التحكيم ب�صورة كافية بدون
م�ساعدة خرباء معينني من قبل الأطراف .و�سوف يزيد اللجوء �إىل
كليهما من الوقت والتكلفة.

حتليل التكلفة /الفائدة
تعيني خرباء �أم ال وكيفية تعيينهم

ميكن �أن يكون ال�س�ؤال اخلا�ص بتعيني خرباء �أم ال معقد ًا ويتطلب النظر
يف العديد من العوامل ،مبا يف ذلك طبيعة امل�سائل ،واخللفية القانونية
والثقافية لهيئة التحكيم ،وتوفر اخلرباء ،وا�سرتاتيجية الدعوى ،والأثر
على الوقت والتكلفة .و�سيكون االعتبار الرئي�سي هو ما �إذا مت ت�سويغ
التكلفة والوقت املرتبطان بال�شهود اخلرباء بحاجة حقيقة يف الدعوى
حمل النظر.

كيفية اختيار اخلرباء املعينني من الأطراف
�أ .اختيار خبري من الأطراف �أو من م�ست�شارهم
لتقدمي دليل على امل�سائل التي تتطلب خربة ،يجوز للأطراف �أو
مل�ست�شارهم اختيار خبري خارجي لتقدمي تقرير اخلبري .وبد ًال من ذلك،
ميكن تقدمي دليل على هذه امل�سائل من اخلرباء الفنيني الداخليني
التابعني للأطراف .وميكن �أن يكون اخلرباء الداخليني على دراية كبرية
مبجالهم ولديهم معرفة علمية بامل�سائل الفنية املحددة يف الدعوى.
ويوجد حتى الآن خطر قد تنظر �إليه هيئة التحكيم على �أنه جزئي .وميكن
�أن يكون اخلرباء اخلارجيني �أكرث تكلفة و�أكرث ا�ستهالك ًا للوقت ،ولكن
ميكن اعتبارهم �أكرث حيادية ا�ستناد ًا �إىل م�ؤهالتهم و�سلوكهم املهني.

ب .اختيار خبري مقرتح من املركز الدويل للت�سوية الودية للمنازعات
التابع لغرفة التجارة الدولية بنا ًء على طلب �أحد الأطراف.
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يقدم املركز الدويل للت�سوية الودية للمنازعات التابع لغرفة التجارة
الدولية للأطراف وهيئة التحكيم خدمة �إيجاد خرباء من جمموعة
وا�سعة من القطاعات والبلدان .وميكن �أن ُي�سرع ذلك عملية حتديد
اخلرباء وتقليل التكلفة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن �أن تنعك�س حقيقة �أن
اخلبري املعني من �أحد الأطراف حمدد من املركز الدويل للت�سوية الودية
للمنازعات التابع لغرفة التجارة الدولية جيد ًا على م�ؤهالت اخلبري
وا�ستقالله ونزاهته.

كيفية اختيار اخلرباء املعينني من هيئة التحكيم
�أ .االختيار من هيئة التحكيم فقط بعد احل�صول على مالحظات
الأطراف على اخلبري املعني ،مبا يف ذلك ما يتعلق با�ستقالل اخلبري
ونزاهته .ويت�ضمن هذا اخليار اختيار هيئة التحكيم خلبري مقرتح من
املركز الدويل للت�سوية الودية للمنازعات التابع لغرفة التجارة الدولية
بنا ًء على طلب من هيئة التحكيم.
ميكن �أن يكون اختيار اخلبري من هيئة التحكيم وحدها �أكرث �سرعة،
كما من �ش�أنه �أن يتفادى النزاعات بني الأطراف ب�ش�أن مدى تنا�سب
مقرتحاتهم ذات ال�صلة .وعالوة على ذلك� ،سي�ؤدي تعيني خبري واحد
�إىل تقليل الوقت والتكلفة .ولكن ،ت�ستبعد هذه الطريقة الأطراف من
عملية االختيار وت�سبب خطر ًا ب�أن اخلبري املختار ميكن �أال يفي بتوقعات
الأطراف .والعيب الإ�ضايف من منظور الأطراف هو �إمكانية بقاء حمتوى
ر�أي اخلبري غري معروف لهم حتى تقدميه �أمام هيئة التحكيم.

ب .اختيار خبري من هيئة التحكيم متفق عليه من الأطراف �أو من قائمة
من اخلرباء مقدمة من الأطراف ب�شكل م�شرتك.
ميكن �أن ت�ستغرق هذه العملية وقت ًا �أكرث من تعيني خبري من هيئة
التحكيم فقط ،ولكن تتميز بتقييد االختيار خلبري مقبول من الأطراف
وهيئة التحكيم .وعالوة على ذلك� ،سي�ؤدي تعيني خبري واحد �إىل تقليل
الوقت والتكلفة .ولكن� ،سيكون العيب املحتمل من منظور الأطراف �أي�ض ًا
هو �إمكانية بقاء حمتوى ر�أي اخلبري غري معروف لهم حتى تقدميه �أمام
هيئة التحكيم.
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تقدمي التقارير الكتابية
�أ .التقارير املنف�صلة من اخلبري املعني من كل طرف.

• ميكن تقدمي هذه التقارير مع مذكرات الأطراف �أو بعد تقدمي
الأطراف لإفادات �شهود الواقع اخلا�صة بهم.
	�إن تقدمي دليل اخلبري مع مذكرات الأطراف يتميز ب�أنه ُيوفر فهم ًا
�أكرث �شمولية لدعوى ه�ؤالء الأطراف .كما ميكن �أن ي�ساعد يف
الرتكيز على حمتوى �أي مذكرات الحقة خا�صة باجلوانب الفعلية
بد ًال من اجلوانب املفرت�ضة التي ميكن تقدمي دليل اخلبري فيها.
ويكون العيب هنا �أن دليل اخلبري ميكن �أال ي�أخذ يف االعتبار �أي
�أدلة مقدمة من الطرف الآخر يف �إفادات ال�شهود� ،أو تقارير اخلبري
الالحقة� ،أو املذكرات الالحقة ،وميكن �أن تكون غري كاملة �أو تخلق
احلاجة لدليل خبري تكميلي.
• يجوز تقدمي هذه التقارير بالتزامن �أو بالتتابع.
عندما تكون نقاط اخلالف وا�ضحة ب�شكل كايف� ،سيكون التقدمي
املتزامن للتقارير �أ�سرع ب�شكل عام من التقدمي املتتابع لأنه �سي�ؤدي
�إىل عدد �أقل من اجلوالت .ولكن ،عندما ال تكون نقاط اخلالف
وا�ضحة ب�شكل كايف ،ميكن �أن ي�ؤدي التقدمي املتزامن �إىل عدم
توافق �أو جتاوب �أدلة اخلبري مع بع�ضها البع�ض ،مما �سي�ؤدي بالفعل
�إىل زيادة الوقت والتكلفة.
�سيعتمد االختيار املطلق �أي�ض ًا على اعتبارات ا�سرتاتيجية �أو فنية تتعدى
م�سائل الوقت والتكلفة.
ب .بد ًال من تقدمي التقارير املنف�صلة �أو بعد تقدميها ،يجتمع اخلرباء
املعينون من الأطراف لتحديد نقاط االتفاق واخلالف ويقدمون التقارير
التي تو�ضح مواقفهم ذات ال�صلة ب�ش�أن نقاط اخلالف.
ميكن �أن يكون تقدمي تقارير اخلبري الكتابية مكلف ًا و�أكرث ا�ستهالك ًا
للوقت .و�سي�ؤدي ت�ضييق نطاق تلك التقارير �إىل تقليل الوقت والتكلفة.
و�إذا ما ُمنح اخلرباء املُعينون من قبل الأطراف الفر�ص َة لالجتماع
مع بع�ضهم البع�ض وحتديد نقاط اخلالف بو�ضوح ،ميكن اخت�صار
تقاريرهم والرتكيز على نقاط اخلالف.
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ج� .إعداد هيئة التحكيم لوثيقة املهمة اخلا�صة باخلرباء املعينني من
هيئة التحكيم بعد تقدمي امل�شروع �إىل الأطراف لتقدمي املالحظات .وبعد
ذلك ،يقدم اخلبري تقرير ًا كتابي ًا ي�ستند على وثيقة املهمة.
من املهم �ضمان تركيز اخلبري املعني من هيئة التحكيم وتقدير الر�أي
على امل�سائل املحددة يف النزاع يف نطاق جماالت اخلربة ذات ال�صلة.
ومت �إعداد وثيقة املهمة لهذا الغر�ض .وب�إتاحة تقدمي املالحظات وتقدمي
مدخالت لوثيقة املهمة� ،سيكون للأطراف درجة من التحكم على العملية.
�أ�سئلة مطروحة
 .1هل ثمة حاجة حقيقية لتعيني اخلرباء �أو هل ميكن رفع الدعوى
ب�شكل فعال دون دليل اخلبري؟
 .2هل يوجد خرباء معينون من الأطراف� ،أو خرباء معينون من هيئة
التحكيم �أو كليهما؟
 .3ما هي الطريقة املنا�سبة الختيار اخلرباء املعينني من الأطراف �أو
اخلرباء املعينني من هيئة التحكيم ،بح�سب ما يقت�ضيه احلال؟
 .4يف حالة وجود خرباء معينني من الأطراف ،كم عدد اخلرباء
الالزمني فعلي ًا؟
 .5متى يجب على اخلرباء تقدمي التقارير وب�أي �شكل؟
 .6هل يجب تقدمي التقارير بالتزامن �أو بالتتابع؟
 .7هل يجب على اخلرباء املعينني من الأطراف االجتماع لتحديد نقاط
االتفاق واخلالف؟
 .8يف حالة انعقاد هذا االجتماع ،هل يجب �أن يكون امل�ست�شار حا�ضر ًا يف
االجتماع؟
نقاط �أخرى ت�ؤخذ يف االعتبار
النظر يف جتنب وجود �أكرث من خبري معني من �أحد الأطراف لكل مو�ضوع
يف كل جانب.
النظر �إن كانت هناك حاجة لوجود �شاهد خبري يف امل�سائل القانونية.
وميكن توفري الكثري من الوقت واجلهد �إذا مت الرتافع يف امل�سائل
القانونية من امل�ست�شار اخلارجي يف املذكرات اخلا�صة به ويف جل�سة
اال�ستماع للمرافعة.
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�صحيفـة املو�ضوع ( :)10جلـ�ســة
اال�سـتماع للمــرافـعـة يف مو�ضــوع
املنازعة (مبا يف ذلك م�سائل ال�شهود)
م ـقــدم ــة

وفق ًا للبند ( )2من املادة اخلام�سة والع�شرين من قواعد التحكيم
اخلا�صة بغرفة التجارة الدولية ،يجب عقد جل�سة ا�ستماع للمرافعة يف
حالة طلب �أحد الأطراف .وعالوة على ذلك ،وفق ًا للبند ( )2والبند ()3
من املادة اخلام�سة والع�شرين ،يجوز لهيئة التحكيم �سماع الأطراف� ،أو
ال�شهود� ،أو اخلرباء� ،أو �أي �شخ�ص �آخر� ،إذا قررت ذلك من تلقاء نف�سها.

يتكلف عقد جل�سات ا�ستماع املرافعة مبالغ كبرية وكلما زادت مدتها،
زادت تكلفتها.
امل�سائل :هل من ال�ضروري عقد جل�سات اال�ستماع للمرافعة على
الإطالق؟ و�إذا كان الأمر كذلك ،هل يوجد حاجة لعقد �أكرث من جل�سة
ا�ستماع للمرافعة؟ ما هي املدة املنا�سبة جلل�سة ا�ستماع املرافعات ،وكيف
ميكن تنظيمها؟

اخليارات
�أ .عدم عقد جل�سات ا�ستماع للمرافعات و�إ�صدار القرار يف الدعوى فقط
بنا ًء على امل�ستندات املقدمة من الأطراف.
ب .عقد �أكرث من جل�سة ا�ستماع للمرافعة ،كما يلزم.
عند عقد جل�سة اال�ستماع للمرافعة ،يجب النظر يف العديد من
اخليارات ،مبا يف ذلك:
• املوقع املنا�سب.
• التواريخ.
• احلا�ضرون.
• املدة املنا�سبة.
• توزيع الوقت بني الأطراف.
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•
•
•

•
•

وجود بيانات افتتاحية و�/أو ختامية من عدمه ومدتها.
وجوب �إجراء ا�ستجواب مبا�شر ،وا�ستجواب �شهود اخل�صم ،و�/أو
عقد م�ؤمترات ال�شهود ل�شهود الواقع واخلرباء من عدمه.
وجوب ت�سجيل اال�ستماع للمرافعة من عدمه ،ويف حالة الوجوب،
�ضرورة �إجراء الت�سجيالت اليومية و�/أو الت�سجيالت احلية (مثل
ت�سجيالت الوقت الفعلي املتوفرة الكرتوني ًا للم�شاركني خالل
اال�ستماع للمرافعة) من عدمها.
عند احلاجة �إىل الرتجمة ،هل يجب �أن تكون تتبعية �أو فورية.
ا�ستخدام امل�ؤمترات امل�صورة (فيديو كونفرن�س) جلل�سة اال�ستماع
للمرافعة بالكامل �أو جزء منها.

امل ــزايا والع ــيوب

تُعترب املرافعات ال�شفهية عن�صر ًا رئي�سي ًا للأطراف لتقدمي الدعاوى
اخلا�صة بهم وكذلك للمحكمني لفهم وتقييم الدليل.
على اجلانب الآخر ،تُعترب املرافعات ال�شفهية عاد ًة واحدة من �أكرث
املراحل تكلفة وا�ستهالك ًا للوقت يف العملية التحكيمية .وتن�ش�أ التكاليف
نتيجة للعديد من العوامل ،مبا يف ذلك الإعداد ال�شامل والذي يكون
�ضروري ًا دائم ًا وعدد الأ�شخا�ص احلا�ضرين للمرافعة .وعالوة على ذلك،
غالب ًا ما يتم ت�أجيل التحكيم نتيجة ل�صعوبة �إيجاد وقت منا�سب للطرفني
جلميع امل�شاركني من ذوي ال�صلة.
ومع ذلك ،ميكن تقليل الوقت والتكلفة عن طريق اخليارات املنا�سبة فيما
يتعلق بتنظيم اال�ستماع للمرافعات.

حتليل التكلفة /الفائدة
عند تقرير طلب اال�ستماع للمرافعة �أو املوافقة عليه ،يجب �أن ي�أخذ
الأطراف يف اعتبارهم العديد من العوامل .ويجب �أن تكون جل�سات
اال�ستماع للمرافعة �أكرث �إفادة عندما يوجد م�سائل متنازع عليها يف
الوقائع يجب مناق�شتها من جانب �شهود الوقائع و�شهود اخلرباء .ويجوز
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للأطراف امل�ضي قدم ًا يف الإجراءات دون ا�ستماع للمرافعة ،يف احلاالت
التالية:
• حتول الدعوى ح�صر ًا على م�سائل تف�سري العقد التي ال حتتاج
ل�شهادة ال�شهود.
• حتول الدعوى ح�صر ًا مل�س�ألة قانونية
• عدم م�شاركة مدعى عليه.
• انخفا�ض قيمة املنازعة
• �ضرورة اتخاذ قرار �سريع.
وينبغي حتديد ما �إذا كانت الفوائد املحتملة لال�ستماع للمرافعة تربر ما
يرتبط لها من وقت وتكلفة .وميكن للخيارات املتعلقة بتنظيم جل�سات
اال�ستماع للمرافعة تقليل الوقت واجلهد وميكن �أن ت�ؤثر على القرار
اخلا�ص بعقد جل�سة ا�ستماع للمرافعة �أم ال.

املوقع املنا�سب

وفق ًا للبند ( )2من املادة الثامنة ع�شر ،يجوز لهيئة التحكيم عقد
جل�سات اال�ستماع للمرافعة يف �أي مكان ،ولي�س بال�ضرورة مكان التحكيم.
وميكن تقليل تكلفة جل�سة اال�ستماع �إذا مت اختيار املكان املرجح �أن يكون
مفيد ًا من حيث التكلفة.

التواريخ

تفادي ًا للت�أخري ،يجب حتديد تاريخ جل�سة اال�ستماع للمرافعة يف �أقرب
فر�صة معقولة وت�سجيلها يف تقوميات اجلميع .ومن الناحية املثالية يجب
حتديد تاريخ جل�سة اال�ستماع للمرافعة خالل جل�سة �إدارة الدعوى الأوىل.

احلا�ضرون

يجب �أن يكون عدد احل�ضور مق�صور ًا على من يلزم لهم فعلي ًا �إجراء
جل�سة اال�ستماع.

ميكن تقليل الوقت والتكلفة �إذا �شارك ممثلو الأطراف املبلغون وممن
هم على دراية ولديهم �سلطة اتخاذ القرار يف �إعداد جل�سة اال�ستماع
للمرافعة وح�ضورها .و�سيكون هذا ال�شخ�ص يف و�ضع ي�سمح له اتخاذ
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قرارات الوقت/التكلفة بالت�شاور مع امل�ست�شار اخلارجي .وبالن�سبة
لل�شركات ،يكون املمثل عاد ًة هو امل�ست�شار اخلا�ص .وبالن�سبة للدول
والكيانات احلكومية ،يجوز تعيني �شخ�ص لديه �سلطة اتخاذ القرار.

املدة املنا�سبة

ال يوجد مدة حمددة جلل�سات اال�ستماع للمرافعة مبوجب القواعد.
وعملي ًا ،يطلب الأطراف عاد ًة عقد جل�سات اال�ستماع للمرافعة التي ال
تكون �أطول من الالزم .وكلما زادت مدة اال�ستماع للمرافعة ،كلما زادت
التكلفة .ويجب اختيار مدة جل�سة اال�ستماع بعناية بحيث ال ت�ستغرق وقت ًا
�أكرث من الالزم لتقدمي الدعوى ب�شكل ِ
كاف.

ا�ستخدام البيانات االفتتاحية واخلتامية ومدتها
ُيعترب البيان االفتتاحي فر�صة لعمل ملخ�ص وحتليل الدعوى وميكن �أن
ي�ساعد يف الرتكيز على اهتمام هيئة التحكيم بامل�سائل الرئي�سية .وكلما
كانت البيانات �أطول ،زادت التكلفة .وعند تف�صيل الدعوى كامل ًة بالفعل
يف املذكرات مع امل�ستندات الداعمة و�إفادات ال�شهود ،قد ال يكون من
ال�ضروري �إعادة هذه الأمور يف البيان االفتتاحي.
ُيعترب البيان اخلتامي فر�صة لعمل ملخ�ص وتلخي�ص ما حدث خالل
جل�سة اال�ستماع للمرافعة .ومع ذلك ،قد ال تكون للبيان فائدة تُذكر �إذا
مل تمُ نح الأطراف وقت ًا كافي ًا لإعداد بيان ختامي .وعالوة على ذلك ،قد
ال يكون من ال�ضروري عمل بيان ختامي ومذكرة ما بعد املرافعة ،حيث
ُيرجح �أن تكرر بع�ضها البع�ض وتزيد الوقت والتكلفة دون دا ِع.

اال�ستجواب املبا�شر ،وا�ستجواب �شهود اخل�صم ،وعقد م�ؤمترات
ال�شهود

يف بع�ض الأنظمة القانونية ،غالب ًا ما يقع عبء ا�ستجواب ال�شهود على
هيئة التحكيم ،مع دعوة م�ست�شار كل طرف لطرح �أ�سئلة متابعة .ووفق ًا
لهذا النهج ،ال يوجد ا�ستجواب مبا�شر �أو ا�ستجواب �شهود اخل�صم.

يف بع�ض الأنظمة القانونية الأخرى ،وعلى نحو متزايد يف التحكيم
الدويل ،غالب ًا ما يتوىل امل�ست�شار عملية ا�ستجواب ال�شهود من خالل
اال�ستجواب املبا�شر وا�ستجواب �شهود اخل�صم ،مع حق هيئة التحكيم يف
التدخل بطرح �أ�سئلة يف نهاية �شهادة ال�شاهد.

56

غرفة التجـارة الدولـية  -ن�شـرة عـدد 866-0 ARA

�صحيفة املو�ضوع ()10

�سي�ؤدي النهج الأول يف الغالب �إىل عقد جل�سات ا�ستماع للمرافعات �أقل
يف الوقت والتكلفة .و�سيوفر النهج الثاين عاد ًة ا�ستجواب ًا �أكرث �شمو ًال
لل�شهود .وحيث �أن النهج الأول يتيح لهيئة التحكيم التحكم ب�شكل �أكرب،
ف�إن املجال املتوفر للأطراف التخاذ قرارات التكلفة /الفوائد يكون
حمدود ًا .وبينما يكون �إجمايل املدة والتكلفة يف النهج الثاين �أكرب ،ف�إنه
يوجد العديد من اخليارات لتقليل الوقت والتكلفة ،كما يلي:

اال�ستجواب املبا�شر
اال�ستجواب املبا�شر هو ا�ستجواب ال�شهود من الطرف الذي قدم هذا
ال�شاهد .ويف التحكيم الدويل ،غالب ًا ما يقدم ال�شهود �إفادات مكتوبة
تعر�ض �أدلتهم .وعند تقدمي هذه الإفادات ،ميكن اال�ستغناء عن
اال�ستجواب املبا�شر بالكامل �أو تقليل مدته (من � 10إىل  15دقيقة).
و�سي�ؤدي ذلك �إىل تقليل وقت وتكلفة جل�سات اال�ستماع للمرافعة.

ا�ستجواب �شهود اخل�صم (الإ�ستجواب املقابل)
ا�ستجواب �شهود اخل�صم هو ا�ستجواب ال�شهود من الطرف اخل�صم.
و�إذا خُ �ص�ص وقت كامل لكل طرف خالل جل�سة اال�ستماع ،يحق لكل
طرف حتديد زمن اال�ستخدام لكل �شاهد طاملا �أنه ال يتجاوز الوقت
الإجمايل .وبد ًال من ذلك ،ميكن تقليل الوقت والتكلفة عن طريق و�ضع
حدود زمنية ال�ستجواب �شهود اخل�صم.
ويجب �أي�ض ًا النظر يف النطاق املنا�سب ال�ستجواب �شهود اخل�صم .وميكن
�أن ي�ؤدي حتديد نطاق ا�ستجواب �شهود اخل�صم للم�سائل التي تت�ضمنها
�إفادة ال�شاهد �أو اال�ستجواب املبا�شر� ،إن ُوجد� ،إىل تقليل تكلفة جل�سات
اال�ستماع للمرافعة.
يف حالة عدم �ضرورة ا�ستجواب بع�ض �شهود اخل�صم الذين قدموا
�إفادات عن الطرف الآخر ،ميكن توفري الوقت والتكلفة بعدم
ا�ستجوابهم .ويف هذه احلالة ،يجب احل�صول على موافقة الطرف الآخر
�أو �أمر من هيئة التحكيم ين�ص على �أن القرار بعدم ا�ستجواب �أحد �شهود
اخل�صم ال ي�شكل اعرتاف ًا بحقيقة الإفادة الكتابية لهذا اخل�صم.
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عقد م�ؤمترات ال�شهود
ميكن �أن يعمل عقد م�ؤمترات ال�شهود كبديل �أو �إ�ضافة �إىل ا�ستجواب
�شهود اخل�صم .ويف عقد م�ؤمترات ال�شهود ،يتم ا�ستجواب اثنني �أو
�أكرث من ال�شهود يتعاملون مع نف�س جمال الأدلة مع ًا �إما من خالل هيئة
التحكيم �أو ًال ثم من خالل م�ست�شار �أو العك�س .يتم منح ال�شهود الفر�صة
�أي�ض ًا ملناق�شة بع�ضهم البع�ض.
ميكن لعقد م�ؤمترات ال�شهود وال �سيم ًا (عقد م�ؤمترات �شهود اخلرباء)
�أن يوفر الوقت والتكلفة بقدر ما ي�ساعد على الرتكيز على جماالت
اخلالف حول الأدلة وتو�ضيحها وحلها.
يف حالة قيام هيئة حتكيم بتوجيه عقد م�ؤمترات ال�شهود ،ف�إنه يتعني
على املحكمني اال�ستعداد امل�سبق بعناية من �أجل القدرة على �أداء دورهم
اال�ستجوابي ب�شكل فعال .وقد ي�ؤدي ذلك �إىل حرمان الأطراف من بع�ض
ال�سيطرة على عر�ض الدعوى.
يف حالة قيام امل�ست�شارين بتوجيه عقد م�ؤمترات ال�شهود ،ف�إنهم
يحتفظون ب�سيطرة �أكرب على العملية وميكن �أي�ض ًا �إجراء مناق�شة بني
ال�شهود .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،متتلك هيئة التحكيم فر�صة لتوجيه
الأ�سئلة اخلا�صة بها .ورغم ذلك ،من املمكن فقدان بع�ض من مزايا عقد
م�ؤمترات ال�شهود �إذ قد تكون العملية �أطول و�أكرث تكلفة و�أقل تركيز ًا.

طبيعة الت�سجيالت ،عند ال�ضرورة
الت�سجيالت باهظة الثمن ،وخا�صة الت�سجيالت اليومية والت�سجيالت
احلية (مثل ت�سجيالت الوقت الفعلي املتوفرة الكرتوني ًا للم�شاركني خالل
اال�ستماع للمرافعة) .يتعني اتخاذ قرار التكلفة/الفائدة ب�ش�أن ما هو
�ضروري ب�شكل فعلي .يتمكن الأطراف وهيئة التحكيم بف�ضل الت�سجيل
من احل�صول على �سجل كامل ودقيق ب�ش�أن الأدلة املقدمة يف جل�سة
اال�ستماع .وقد يكون ذلك مفيد ًا للأطراف عند �إعداد مذكرات ما بعد
جل�سة املرافعة� ،إن وجدت ،وهيئة التحكيم عند �إعداد حكم التحكيم.
ويف الدعاوى ذات القيمة املنخف�ضة �أو الب�سيطة ،قد يكون من املمكن
توفري تكلفة الت�سجيل دون حتمل خ�سارة كبرية.
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ويف احلاالت املعقدة لدى العديد من ال�شهود ،من املمكن تعديل
الت�سجيالت اليومية والت�سجيالت احلية ب�شكل جيد� .سي�ؤدي ذلك �إىل
ت�سهيل اال�ستجواب الفعال ل�شهود اخل�صم وقد يفيد عند اال�ستعداد ملزيد
من ا�ستجواب ال�شهود.

الرتجمة املتعاقبة �أو الفورية ،عند ال�ضرورة
يجب االختيار بني الرتجمة الفورية واملتعاقبة.
تتطلب الرتجمة املتعاقبة عدد ًا �أقل من املرتجمني واملعدات ،ولكن تزيد
مدتها عن �ضعف مدة الرتجمة الفورية ،مما يجعل ذلك مكلف ًا ب�شكل
�أكرب ال �سيما ب�سبب الوقت الإ�ضايف الذي �سيق�ضيه املحامون واخلرباء
يف جل�سة املرافعة .ورغم �أن من ال�سهل التحكم يف دقة الرتجمة املتعاقبة،
ف�إنه يجب مقارنة هذه امليزة مع الوقت والتكلفة الكبرية التي قد ت�ضيفها
�إىل جل�سة املرافعة.
ا�ستخدام امل�ؤمترات امل�صورة (فيديو كونفرن�س) جلل�سة اال�ستماع
للمرافعة بالكامل �أو جلزء منها.
رغم �أنه ُيف�ضل عموم ًا عقد جل�سات املرافعة بح�ضور املحكمني ب�أنف�سهم
والأطراف وال�شهود ،ف�إنه ميكن تفادي الوقت الطويل وتكاليف ال�سفر
التي قد يتطلبها ذلك من بع�ض ال�شهود عن طريق ا�ستخدام امل�ؤمترات
امل�صورة.

�أ�سئلة مطروحة
 .1هل تعترب املرافعات ال�شفوية �ضرورية من �أجل الف�صل العادل يف
امل�سائل حمل املنازعة وتربير الوقت والتكلفة الإ�ضافية التي تت�ضمنها؟
 .2هل من ال�ضروري اختبار �إفادة ال�شاهد املكتوبة عن طريق ا�ستجواب
�شهود اخل�صم يف جل�سة املرافعة؟
 .3هل يوجد مكان �أكرث مالءمة جلل�سة املرافعة من مكان التحكيم؟
 .4ما هو �أقرب وقت ميكن فيه حتديد مواعيد جل�سة املرافعة؟
 .5من الذي يتعني عليه فع ًال ح�ضور جل�سة املرافعة؟
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جل�سة اال�ستماع للمرافعة يف مو�ضوع املنازعة (مبا يف ذلك م�سائل ال�شهود)

 .6هل يجب ال�سماح ل�شهود الواقع و�/أو �شهود اخلرباء ح�ضور جل�سة
املرافعة �أثناء قيام ال�شهود الآخرين بالإدالء ب�شهادتهم؟
 .7مع الأخذ يف االعتبار طبيعة امل�سائل حمل املنازعة وقيمة املنازعة
وعدد ال�شهود ،ما العدد الإجمايل للأيام الالزمة فع ًال جلل�سة املرافعة؟
هل املدة املقرتحة جلل�سة املرافعة مربرة من حيث التكلفة؟
 .8كيف يجب توزيع الوقت الإجمايل جلل�سة املرافعة بني الأطراف؟.
 .9هل يجب وجود بيان افتتاحي ،و�إذا كان الأمر كذلك ،ما امل ّدة الزمنية
التي يجب �أن ي�ستغرقها؟ هل من ال�ضروري فع ًال وجود كل من البيان
اخلتامي ومذكرة ما بعد جل�سة املرافعة؟ و�إذا كان هناك بيان ختامي،
فما هي املدة الزمنية التي يجب �أن ي�ستغرقها وما مقدار الوقت الذي
يجب تخ�صي�صه يف �إعداد هذا البيان؟
.10هل يتعني ا�ستجواب كل �شاهد؟
�	.11أي من جماالت الأدلة يتطلب الفح�ص وما هي الطريقة الأكرث
فاعلية لعملية الفح�ص (ا�ستجواب �شهود اخل�صم �أم عقد م�ؤمترات
ال�شهود)؟
.12هل يجب ت�سجيل جل�سة املرافعة و�إذا كان الأمر كذلك ،هل يتعني
وجود ت�سجيالت يومية و�/أو ت�سجيالت حية؟
�	.13إذا كانت الرتجمة �ضرورية ،فهل يجب �أن تكون ترجمة متعاقبة �أم
ترجمة فورية؟
.14هل يجب ا�ستخدام امل�ؤمترات امل�صورة (فيديو كونفرن�س) جلل�سة
اال�ستماع للمرافعة بالكامل �أم جلزء منها؟
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�صحيفة املو�ضوع ( :)11املذكرات
اخلتامية (ما بعد جل�سات املرافعة)
م ـقــدم ــة
يكون لدى الأطراف يف التحكيم الفر�صة لتقدمي حججهم القانونية
والوقائع ذات ال�صلة يف مذكرات ما بعد جل�سة املرافعة وخالل جل�سة
املرافعة نف�سها .وامل�س�ألة هنا فيما �إذا كان �ضروري ًا �أو مفيد ًا للأطراف
تقدمي مذكرات ما بعد جل�سة املرافعة.
وميكن ا�ستخدام مذكرات ما بعد جل�سة املرافعة للفت انتباه هيئة
التحكيم للوقائع ذات ال�صلة التي ن�ش�أت يف جل�سة املرافعة وو�ضعها يف
�سياق الطلبات والدفوع .وميكن �صياغة ذلك بطريقة ت�ساعد هيئة
التحكيم عند �صياغة احلكم التحكيمي .ويف بع�ض احلاالت ،يجوز لهيئة
التحكيم حتديد امل�سائل الرئي�سية التي يجب معاجلتها من الأطراف يف
مذكرات ما بعد املرافعة.
و�إذا مت تقدمي البيانات اخلتامية يف نهاية جل�سة املرافعة ،قد تكون
مذكرات ما بعد جل�سة املرافعة غري �ضرورية .وباملقابل� ،إن كانت هناك
مذكرات ما بعد جل�سات املرافعة ،قد ت�صبح البيانات اخلتامية غري
�ضرورية.
امل�س�ألة :هل يجب وجود مذكرات ما بعد جل�سة املرافعة و�/أو بيانات
ختامية؟

اخليارات:
�أ .االنتقال مبا�شر ًة من جل�سة املرافعة �إىل احلكم دون بيانات ختامية �أو
مذكرات ما بعد جل�سة املرافعة.
ب .تقدمي بيانات ختامية بعد املرافعة �أو يف �أي وقت متفق عليه ،ولكن ال
يوجد مذكرات ما بعد جل�سة املرافعة.
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املذكرات اخلتامية (ما بعد جل�سات املرافعة)

ج .تقدمي مذكرات ما بعد جل�سة املرافعة ولكن دون بيانات ختامية.
د .تقدمي بيانات ختامية ومذكرات ما بعد جل�سة املرافعة.
هـ .ميكن تقدمي مذكرات ما بعد املرافعة� ،إن ُوجدت ،بالتزامن �أو
بالتتابع ،وميكن �أن يكون هناك �أكرث من جولة �أو مذكرة ما بعد جل�سة
املرافعة.

املزايا والعيوب
ميكن �أن حتقق جل�سات ما بعد املرافعة العديد من الأهداف املفيدة على
النحو املذكور �أعاله .ويف جل�سات املرافعة الطويلة واملعقدة ،قد يكون
�ضروري ًا لكل طرف تلخي�ص ما مت �إثباته يف جل�سة املرافعة .وميكن �أن
تت�ضمن مذكرات ما بعد جل�سة املرافعة مراجع قيمة لت�سجيل املرافعة
وتقدمي ملخ�ص نهائي ق�صري من الأدلة ووقائع الق�ضية ،والتي قد تكون
ذات قيمة كبرية لهيئة التحكيم عند �صياغة احلكم.
وباملقابل ،ف�إن مذكرات ما بعد جل�سات املرافعة تزيد من تكلفة التحكيم
وقد ت�ؤخر �إ�صدار حكم التحكيم .و�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إنها قد ال تكون
مفيدة كثري ًا �إن كانت جمرد تكرار للوقائع واحلجج ايل فهمتها هيئة
التحكيم بالفعل على �أكمل وجه.

حتليل التكلفة /الفائدة
يجب �أن يكون الوقت والتكلفة الإ�ضافية املطلوبة ملذكرات ما بعد جل�سات
املرافعة متوازنة مقابل ما ُيحتمل �أن حتققه من الأهداف املبينة �أعاله.
فعلى �سبيل املثال� ،ستكون مذكرات ما بعد جل�سات املرافعة مفيدة ب�شكل
خا�ص عند وجود العديد من ال�شهود ،والوقائع املعقدة �أو املتنازع عليها،
�أو ا�ستجواب ممتد ل�شهود اخل�صم .ويف جميع احلاالت ،يجب �أن يكون
الوقت والتكلفة املرتبطان مبذكرات ما بعد جل�سات املرافعة متوازنان
مقابل �أثرهما املمكن على حكم هيئة التحكيم.
وميكن عاد ًة تقليل الوقت والنفقات املرتبطة مبذكرات ما بعد جل�سات
املرافعة �إذا مت االتفاق على تدابري جتعلها خمت�صرة وق�صرية ن�سبي ًا،
مثل حتديد عدد ال�صفحات.
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�أ�سئلة مطروحة
 .1هل ت�سوغ هذه الق�ضية مزيد ًا من الوقت والنفقات ملذكرات ما بعد
جل�سات اال�ستماع �أو البيانات اخلتامية �أو كالهما؟
وعلى وجه التحديد،
 .2هل تُعترب مذكرات ما بعد جل�سات املرافعة مفيدة فع ًال �أو �ضرورية
لطرف لتقدمي دعوى لهيئة التحكيم ،و�إذا كان هذا هو احلال ،فلماذا؟
 .3ما هي التكلفة املقدرة لإعداد مذكرات ما بعد جل�سات اال�ستماع؟
 .4هل ت�ستحق الفائدة التكلفة ،و�إن كان الأمر كذلك ،فلماذا؟

نقاط �أخرى ت�ؤخذ يف االعتبار
ف ّكر يف حتديد نطاق وطول ووقت مذكرات ما بعد جل�سات املرافعة.
ف ّكر يف تقدمي مذكرات ما بعد جل�سات املرافعة يف وقت واحد لتوفري الوقت.
ويف بع�ض احلاالت ،قد يكون من املفيد فع ًال �إتاحة مدة زمنية لكل طرف
للرد ب�إيجاز على مذكرة ما بعد جل�سة املرافعة املقدمة من الطرف الآخر.
ويف بع�ض احلاالت ،ميكن �أن تكون للمذكرات املقدمة يف وقت واحد نتيجة
غري مرغوبة �إذ تخلق حاجة �إىل املزيد من جوالت تقدمي املذكرات.
ولذلك ،يجب احلر�ص على التحديد املنا�سب ملوا�صفات مذكرات ما بعد
جل�سات املرافعة.
وميكن �أن تت�ضمن مذكرات ما بعد جل�سات املرافعة مذكرات خا�صة
بالتكاليف ،والتي ال يتم عاد ًة مناق�شتها يف جل�سة املرافعة .وقد ي�ؤدي
ذلك �أي�ض ًا �إىل توفري الوقت.
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جلنة التحكيم واحللول البديلة للمنازعات بغرفة التجارة الدولية
� ّإن جلنة غرفة التجارة الدولية املعنية بالتحكيم والت�سوية الود ّية للمنازعات هي
جهاز غرفة التجارة الدولية الذّي ي�ضطلع بو�ضع القواعد و�إجراء البحوث من �أجل
ؤ�س�سة فكر فريدة من نوعها ب�ش�أن ت�سوية
خدمات ت�سوية املنازعات .كما �أنّها م� ّ
املنازعات الدولية .وت�ضطلع هذه اللجنة ب�صياغة وتنقيح قواعد غرفة التجارة
الدولية املتعد ّدة حول ت�سوية املنازعات والتّي ت�شمل جماالت التحكيم والو�ساطة
وجمال�س ت�سوية املنازعات واقرتاح وتعيني اخلرباء واملحكمني املحايدين و�إدارة
�إجراءات اخلرباء.
تقوم اللجنة كذلك بتقدمي تقارير وتوجيهات فيما يتعلق باجلوانب القانونية
لف�ض املنازعات� .أما فيما يتعلق باجلانب البحثي ،ف�إن
واالجرائية والتطبيقية ّ
اللجنة تقرتح �سيا�سات تهدف �إىل �ضمان ف�ض املنازعات بنجاعة وب�أقل تكلفة
وتوفر م�صادر بحثية مهمة لتي�سري املنازعات .يقع ن�شر بحوث اللجنة طباعة وعلى
االنرتنت.
ف�ض املنازعات الدولية من جميع
ت�ضم اللجنة جمموعة من اخلرباء يف جمال ّ
ّ
ت�ضم حاليا �أكرث من �ستمائة ع�ضو
�أنحاء العامل ومن �أنظمة قانونية خمتلفة .كما ّ
من ما يقارب الت�سعني بلداّ .
تنظم اللجنة جل�ستني علنيتني كل �سنة والتّي من
خاللهما يتم مناق�شة القواعد واملواد اجلديدة ثم الت�صويت عليها .فيما بني هاتني
اجلل�ستني ،يتمثل عمل اللجنة يف �إجراء ور�شات عمل �أ�صغر.
تهدف هذه اجلنة �إىل:
• ن�شر على نطاق وا�سع خدمات ف�ض املنازعات الدولية عن طريق �آليات
التحكيم والو�ساطة واخلربة وجمال�س ت�سوية املنازعات وغريها من طرق
ف�ض املنازعات.
ّ
• توفري توجيهات فيما يتعلق مبجموعة من الق�ضايا واملوا�ضيع ذات الأهمية
خا�صة بك ّل ما من �ش�أنه تطوير
يف جمال ّ
ف�ض النزاعات الدولية مع عناية ّ
خدمات ف�ض املنازعات.
ف�ض
• خلق رابط بني املحكمني وامل�ست�شارين وامل�ستخدمني لتمكني �آلية ّ
املنازعات لغرفــة التجـارة الدولية من الإ�س ـتـجابة بنجــاعة لإحــتياجات
امل�ستخــدمني.
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