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ال�شروط النموذجية ملجال�س ت�سوية املنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية

نورد فيما يلي ال�شروط النموذجية ال�ستخدام الأطراف الراغبة في
ت�شكيل وت�شغيل مجال�س ت�سوية منازعات وفقا للقواعد الواردة في هذا
الكتيب.
مجل�س مراجعة المنازعات التابع لغرفة التجارة الدولية يليه
تحكيم غرفة التجارة الدولية عند االقت�ضاء
توافق «الأطراف» بموجب هذا على ت�شكيل «مجل�س مراجعة المنازعات»
وفقًا لقواعد مجال�س ت�سوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية
(«القواعد») ،والم�ضمنة في هذه الوثيقة كمرجع .ويت�ألف «مجل�س
مراجعة المنازعات» من (ع�ضو /ثالثة� ×/أع�ضاء) يتم تعيينهم �إما في
هذا «العقد» �أو طبقًا «للقواعد».

ويجب �أن تُق ّدم كل المنازعات النا�شئة عن «العقد» الحالي �أو المتعلقة
به � اًأول �إلى «مجل�س مراجعة المنازعات» وفقًا «للقواعد» ،والذي ُي�صدر
تو�صية وفقًا «للقواعد» ب�ش�أن �أ ّية منازعة مقدمة.
و�إذا لم يلتزم �أي «طرف» بتو�صية عندما يكون مطال ًبا بذلك وفقًا
«للقواعد» فيجوز «للطرف» الآخر �إحالة حالة عدم االلتزام بنف�سه ودون
الرجوع �إلى «مجل�س مراجعة المنازعات» � اًأول �إلى التحكيم طبقًا لقواعد
التحكيم الخا�صة بغرفة التجارة الدولية حيث يتواله مح ّكم �أو �أكثر يتم
تعيينهم طبقًا «لقواعد التحكيم» المذكورة .و«الطرف» الذي يخفق في
االلتزام بتو�صية عندما يكون مطال ًبا بذلك ال يجوز له �أن يثير �أية م�س�ألة
فيما يتعلق بمو�ضوع التو�صية كدفاع عن �إخفاقه في االلتزام بها بدون
ت�أخير.
و�إذا �أر�سل �أي طرف �إخطا ًرا مكتو ًبا �إلى الطرف الآخر و�إلى «مجل�س
مراجعة المنازعات» يعبر فيه عن عدم ر�ضاه عن التو�صية كما هو مبين
في «القواعد»� ،أو �إذا لم ي�صدر «مجل�س مراجعة المنازعات» تو�صية في
المدة المحددة المبينة في «القواعد»� ،أو �إذا تم حل هذا المجل�س قبل
�إ�صدار التو�صية ،فيجب ت�سوية المنازعة نهائي ًا طبقًا لقواعد تحكيم
غرفة التجارة الدولية بوا�سطة مح ّكم �أو �أكثر يتم تعيينهم طبق ًا «لقواعد
التحكيم» المذكورة.
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مجل�س الف�صل في المنازعات التابع لغرفة التجارة الدولية يليه
تحكيم غرفة التجارة الدولية عند االقت�ضاء
توافق «الأطراف» بموجب هذا على ت�شكيل «مجل�س الف�صل في
المنازعات» وفقًا «لقواعد مجال�س ت�سوية المنازعات» التابعة لغرفة
التجارة الدولية («القواعد») ،الم�ضمنة في هذه الوثيقة كمرجع.
ويت�ألف «مجل�س الف�صل في المنازعات» من (ع�ضو /ثالثة �أع�ضاء×/
�أع�ضاء) يتم تعيينهم �إما في هذا «العقد» �أو طبقًا «للقواعد».

ويجب �أن تُق ّدم كل المنازعات النا�شئة عن «العقد» الحالي �أو المتعلقة به
� اًأول �إلى «مجل�س الف�صل في المنازعات» وفقًا «للقواعد» ،والذي ُي�صدر
قرا ًرا وفقًا «للقواعد» ب�ش�أن �أ ّية منازعة مقدمة*.
و�إذا لم يلتزم �أي «طرف» بقرار عندما يكون مطال ًبا بذلك وفقًا
«للقواعد» فيجوز «للطرف» الآخر �إحالة حالة عدم االلتزام بنف�سه ودون
الرجوع �إلى «مجل�س الف�صل في المنازعات» � اًأول �إلى التحكيم طبقًا
لقواعد التحكيم الخا�صة بغرفة التجارة الدولية حيث يتواله مح ّكم �أو
�أكثر يتم تعيينهم طبقًا «لقواعد التحكيم» المذكورة .و«الطرف» الذي
يخفق في االلتزام بقرار عندما يكون مطال ًبا بذلك ال يجوز له �أن يثير
�أية م�س�ألة فيما يتعلق بمو�ضوع القرار كدفاع عن �إخفاقه في االلتزام به
بدون ت�أخير.
و�إذا �أر�سل �أي طرف �إخطا ًرا مكتو ًبا �إلى الطرف الآخر و�إلى «مجل�س
الف�صل في المنازعات» يعبر فيه عن عدم ر�ضاه عن القرار كما هو مبين
في «القواعد»� ،أو �إذا لم ي�صدر «مجل�س الف�صل في المنازعات» قرا ًرا
في المدة المحددة المبينة في «القواعد»� ،أو �إذا تم حل هذا المجل�س
قبل �إ�صدار القرار ،فيجب ت�سوية المنازعة نهائي ًا طبقًا لقواعد تحكيم
غرفة التجارة الدولية بوا�سطة مح ّكم �أو �أكثر يتم تعيينهم طبق ًا «لقواعد
التحكيم» المذكورة.
[* يمكن �أن تن�ص «الأطراف» �إذا رغبت على �أن يقوم «المركز» بمراجعة
قرارات «مجل�س الف�صل في المنازعات» عن طريق �إدراج الن�ص التالي
عند مكان النجمة �أعالهُ :يحيل «مجل�س الف�صل في المنازعات» كل قرار
�إلى غرفة التـجارة الدولـية لمراجعــته طبقًا للمادة الثالثة والع�شرين
من «القواعد»].
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مجل�س ت�سوية المنازعات الموحد التابع لغرفة التجارة الدولية
يليه تحكيم غرفة التجارة الدولية عند االقت�ضاء
توافق «الأطراف» بموجب هذا على ت�شكيل «مجل�س ت�سوية المنازعات
الموحد» وفقًا لقواعد مجال�س ت�سوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة
الدولية («القواعد») ،والم�ضمنة في هذه الوثيقة كمرجع .ويت�ألف
«مجل�س ت�سوية المنازعات الموحد» من (ع�ضو /ثالثة �أع�ضاء×/
�أع�ضاء) يتم تعيينهم �إما في هذا «العقد» �أو طبقًا «للقواعد».

ويجب �أن تُق ّدم كل المنازعات النا�شئة عن «العقد» الحالي �أو المتعلقة
به � اًأول �إلى «مجل�س ت�سوية المنازعات الموحد» وفقًا «للقواعد» .ول ّأي
منازعة معينةُ ،ي�صدر «مجل�س ت�سوية المنازعات الموحد» تو�صية� ،إال
�إذا اتفقت «الأطراف» على �إ�صداره قرا ًرا �أو �إذا قرر هو ذلك بنا ًء على
طلب «طرف» �أو وفقًا «للقواعد»*.
و�إذا لم يلتزم �أي «طرف» بتو�صية �أو قرار عندما يكون مطال ًبا بذلك
وفقًا «للقواعد» فيجوز «للطرف» الآخر �إحالة حالة عدم االلتزام بنف�سه
ودون الرجوع �إلى «مجل�س ت�سوية المنازعات الموحد» � اًأول �إلى التحكيم
طبقًا لقواعد التحكيم الخا�صة بغرفة التجارة الدولية حيث يتواله مح ّكم
�أو �أكثر يتم تعيينهم طبقًا «لقواعد التحكيم» المذكورة .و«الطرف» الذي
يخفق في االلتزام بتو�صية �أو قرار عندما يكون مطال ًبا بذلك ال يجوز
له �أن يثير �أية م�س�ألة فيما يتعلق بمو�ضوع التو�صية �أو القرار كدفاع عن
�إخفاقه في االلتزام ب�أي منهما بدون ت�أخير.
و�إذا �أر�سل �أي طرف �إخطا ًرا مكتو ًبا �إلى الطرف الآخر و�إلى «مجل�س
ت�سوية المنازعات الموحد» يعبر فيه عن عدم ر�ضاه عن القرار كما
هو مبين في «القواعد»� ،أو �إذا لم ي�صدر «مجل�س ت�سوية المنازعات
الموحد» تو�صية �أو قرا ًرا في المدة المحددة المبينة في «القواعد»� ،أو
�إذا تم حل هذا المجل�س قبل �إ�صدار التو�صية �أو القرار ،فيجب ت�سوية
المنازعة نهائي ًا طبقًا لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية بوا�سطة
مح ّكم �أو �أكثر يتم تعيينهم طبق ًا «لقواعد التحكيم» المذكورة.
[* يمكن �أن تن�ص «الأطراف» �إذا رغبت على �أن يقوم «المركز»
بمراجعة قرارات «مجل�س ت�سوية المنازعات الموحد» عن طريق �إدراج
الن�ص التالي عند مكان النجمة �أعاله ُ :يحيل «مجل�س ت�سوية المنازعات
الموحد» كل قرار �إلى غرفة التجارة الدولية لمراجعته طبقًا للمادة
الثالثة والع�شرين من «القواعد»].
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كيفية ا�ستخدام هذه ال�شروط
ين�ص كل �شرط من ال�شروط المذكورة �أعاله على نوع مختلف من
مجال�س ت�سوية المنازعات ،يليه اللجوء للتحكيم ك�إجراء رجوع نهائي
�إذا لم يتم حل المنازعة من خالل «مجل�س ت�سوية المنازعات».
وينبغي �أن تختار «الأطراف» نوع مجل�س ت�سوية المنازعات الأكثر
مالءمة ،ح�سب طبيعة العقد الخا�ص بها وعالقتها .وال تف�ضل غرفة
التجارة الدولية �أ ًيا من �أنواع مجال�س ت�سوية المنازعات على الآخر.
وقد يكون من ال�ضروري �أو من الم�ستحب «للأطراف» تكييف ال�شرط
الذي تختاره ليالئم ظروفها الخا�صة .فعلى �سبيل المثال ،قد ترغب في
ا�شتراط عدد المحكمين في حالة اللجوء للتحكيم .كما قد ترغب في
الن�ص على لغة ومكان التحكيم والقانون واجب التطبيق على مو�ضوع
المنازعة.
وفي حال قر ّرت «الأطراف» ا�ستبعاد اللجوء �إلى «�أحكام المحكم
الطارئ» �أو عدم تطبيق «قواعد الإجراء المعج ّل» �أو قر ّرت اللجوء �إلى
الإجراء المعج ّل في الدعاوي ذات المبالغ المرتفعة فعليها التن�صي�ص
على ذلك �صراحة.
لمزيد من المعلومات واالقتراحات يمكن االطالع على موقع الويب:
www.iccarbitration.org

ويجب دائ ًما في جميع الأوقات توخي الحر�ص والحذر لتجنب �أي غمو�ض
في �صياغة ال�شرط المختار .ف�صياغة ال�شرط بطريقة غير وا�ضحة
ت�ؤدي �إلى ال�شك والت�أخير كما يمكن �أن تعيق �أو حتى تقو�ض عملية ت�سوية
المنازعة.
يتعين على الأطـراف عند �إدراج �أي من هذه ال�ش ــروط في العـقــد
الخا�ص بها �أن ت�أخذ بعين االعتبار قابلية ال�شرط للتنفيذ بموجب
القانون واجب التطبيق.
يمكن االطالع على ترجمة ال�شروط الواردة �أعاله على موقع الويب:
www.iccdisputeboards.org
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