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مـقـدمــة

مجل�س ت�سوية المنازعات هو هيئة دائمة تت�شكل نموذج ًيا عند توقيع عقد
متو�سط �أو طويل الأمد وبدء تنفيذه بهدف م�ساعدة الأطراف على تجنب
�أو التغلب على �أية تعار�ضات �أو منازعات تن�ش�أ �أثناء تنفيذ العقد .وينت�شر
ا�ستخدام مجال�س ت�سوية المنازعات في م�شروعات البناء والت�شييد،
وفي مجاالت �أخرى ت�شمل البحث والتطوير والملكية الفكرية والم�شاركة
في الإنتاج واتفاقيات حاملي الأ�سهم .وتت�ألف «قواعد مجال�س ت�سوية
المنازعات» التابعة لغرفة التجـارة الدولية من مجموعة �شاملة من
الأحكام من �أجل ت�شكيل وت�شغيل مجل�س ت�سوية منازعات .وتغطي هذه
«القواعد» �أمو ًرا مثل تعيين ع�ضو (�أو �أع�ضاء) مجـل�س ت�سـوية المـنازعات
وما يقدمونه من خدمات وما يح�صلون عليه من تعوي�ضات .ومنذ بدء
ا�ستخداما وا�سع
العمل بها في �سنة  ،2004التزال هذه «القواعد» ت�شهد
ً
النطاق في كافة �أرجاء العالم .وبعد ع�شر �سنوات ،تم �إجراء مراجعة
لتحقيق مواءماتها مع الممار�سات والمتطلبات الحديثة .وي�ضم هذا
الكتيب بين دفتيه نتيجة هذه المراجعة� ،أال وهي :قواعد .2015
و�أحد الإبتكارات الرئي�سة لقواعد  2015هي تو�ضيح المهام الثالث
الأ�سا�سية لمجال�س ت�سوية المنازعات ،بغية الت�أكيد على �أهمية الأ�ساليب
الر�سمية وغير الر�سمية المتبعة في ت�سوية المنازعات .والآن ،تن�ص
تعار�ضا
«القواعد» �صراحة على �أنه حين يدرك مجل�س ت�سوية المنازعات ً
محتم ًال يجوز له ( )1ت�شجيع الأطراف على التغلب على هذا التعار�ض
من تلقاء �أنف�سها .ف�إن ا�ستحال عليها ذلك �أو كان التعار�ض متر�سخ ًا
للغاية فيمكن لمجل�س ت�سوية المنازعات ( )2التدخل ب�صورة غير ر�سمية
لم�ساعدة الأطراف على �إيجاد حل باالتفاق �أو ( )3تحديد المنازعة عن
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طريق تو�صية �أو قرار ي�صدران عقب �إجراء �إحالة ر�سمية .وكل وظيفة
من هذه الوظائف تت�ساوى في القيمة من حيث الم�ساعدة على الحد من
المخاطر وتكلفة تعطيل عقد الأطراف.
التزال «قواعد  »2015تتيح للأطراف �إمكانية االختيار من بين
ثالثة �أنواع مختلفة من مجال�س ت�سوية المنازعات يتميز كل منها بنوع
اال�ستنتاج الذي ي�صدره عند تقديم �إحالة ر�سمية .فمجال�س الف�صل
في المنازعات تُ�صدر قرارات ،والتي يجب االلتزام بها على الفور .و�أما
مجال�س مراجعة المنازعات من جانب �آخر فت�صدر تو�صيات ،والتي ال
إلزاما فور ًيا ولكنها ت�صبح كذلك �إذا لم يعتر�ض
تكون ُملزِ مة للأطراف � ً
يوما .وتقدم مجال�س ت�سوية المنازعات الموحدة
عليها طرف خالل ً 30
ح ًال ً
و�سطا ما بين ما تقدمه مجال�س مراجعة المنازعات ومجال�س
الف�صل في المنازعات ،وذلك ب�إ�صدارها لتو�صيات في المعتاد ولكنها
قد تُ�صدر قرارات �إذا طلب منها ذلك �أحد الأطراف ولم يعتر�ض طرف
�آخر� ،أو �إذا قرر مجل�س ت�سوية المنازعات ذلك على �أ�سا�س معايير
من�صو�ص عليها في «القواعد» .وعززت «قواعد  »2015من واجب
االلتزام بالتو�صيات والقرارات ،عندما يكون مطلو ًبا ،وذلك بعدم
ال�سماح باالعترا�ضات على مو�ضوعهما كدفاع عن الإخفاق في االلتزام
بهما وكذلك باال�ستخدام ال�صريح ال�صطالحي «نهائي» و« ُملزِ م».
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مــقـدمـــة

ويجوز تطبيق «قواعد مجال�س ت�سوية المنازعات» التابعة لغرفة
التجارة الدولية دون الرجوع �إلى غرفة التجارة الدولية .مع ذلك ف�إن
غرفة التجارة الدولية تقترح عد ًدا من الخدمات الإدارية لت�سهيل
تطبيق «القواعد» .وت�شمل هذه الخدمات تعيين �أع�ضاء مجال�س ت�سوية
المنازعات واتخاذ القرار في طلبات رد ه�ؤالء الأع�ضاء وتحديد
�أتعابهم ،ومراجعة قرارات مجال�س ت�سوية المنازعات .وتُق َّدم هذه
الخدمات ح�صر ًيا من المركز الدولي للت�سوية الود ّية للمنازعات التابع
لغرفة التجارة الدولية وفق ال�شروط المبينة في «القواعد».
تُن�صح الأطراف التي ترغب في ا�ستخدام «قواعد مجال�س ت�سوية
المنازعات» التابعــة لغرفة التجارة الدولية ب�إدراج بند منا�سب في
العقود التي تبرمــها .وتحقيقًا لهذا الغـر�ض ،تقدم على التوالي ثالثة
بنـود نمــوذجــية في نهاية هذا الكتيب ،وتتنــاول كل نوع من الأنواع
الثالثة لمجال�س ت�سوية المنازعات .وف�ض ًال عن ذلك ،هنالك اتفاقية
ع�ضو مجل�س ت�سوية منازعات نموذجية ،تغطي �أمو ًرا مثل تعهد ع�ضو
مجل�س ت�سوية المنازعات وتعوي�ضاته (�أتعابه) ومدة االتفاقية .ويمكن
تنزيل جميع هذه الوثائق وترجماتها من الموقع الإلكتروني لغرفة
التجارة الدولية.

04

غرفـة التجـارة الدولـية  -ن�شــرة عــدد 873-4 ARA

ال�شروط النموذجية
لمجال�س ت�سوية
المنازعات التابعة
لغرفة التجارة الدولية

05

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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�أحكام متهيدية

المادة الأولى
نطاق القواعد
 1ت�ساعد مجال�س ت�سوية المنازعات التي تم ت�شكيلها طبقًا لقواعد
مجالـ�س ت�سـوية المــنازعات («القـواعد») التابعـة لغرفة التجارة
الدولية «الأطراف» في تجنب �أو حـل «التعار�ضات» و«المنازعات»
التي تن�ش�أ بينـها .ويمكنها م�ســاعدة «الأطراف» في ( )1تجـنب
«التعار�ضات» كما تبينه المادة ال�ساد�سة ع�شرة� ،أو ( )2حل
«التعار�ضات» عبر الم�ساعدة غير الر�سمية كما تبينه المادة ال�سابعة
ع�شرة� ،أو ( )3حل «المنازعات» عن طريق �إ�صدار «ا�ستنتاجات»
بموجب المادة الثامنة ع�شرة.
�	2إن مجال�س ت�سوية المنازعات لي�ست هيئات تحكيم و«ا�ستنتاجاتها»
لي�ست واجبة التنفيذ مثل �أحكام هيئات التحكيم .بل تتفق
«الأطراف» تعاقد ًيا على االلــتزام «باال�ســتنتاجات» وفق �شروط
محددة من�صو�ص عليها في هذه الوثيقة .في حال تطبيق «القواعد»،
يمكن �أن تقدم غرفة التجارة الدولية خدمات �إدارية «للأطراف»،
وذلك من خالل المركز الدولي للت�سوية الود ّية للمنازعات التابع
لها («المركز») وهو جهاز �إداري م�ستقل منبثق عن غرفة التجارة
الدولية .وت�شمل هذه الخدمات تعيين �أع�ضاء مجال�س ت�سوية
المنازعات ،والبت في طلبات رد �أع�ضاء هذه المجال�س وتحديد
�أتعابهم ،ومراجعة القرارات.
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المادة الثانية
تعريفات
على معنى هذه «القواعد»ُ ،يق�صد بــ:
(« )1عقد» يعني اتفاق «الطرفين» (�أو الأطراف) الذي يت�ضمن �أو
يخ�ضع لن�صو�ص تق�ضي بت�شكيل مجل�س ت�سوية منازعات وفق «القواعد».
(« )2ا�ستنتاج» يعني �إما تو�صية �أو قرار ي�صدر مكتو ًبا عن مجل�س ت�سوية
المنازعات ،كما هو مو�ضح في «القواعد».
(« )3تعار�ض» يعني �أي اختالف بين «الطرفين» (�أو الأطراف) ين�ش�أ
عن «العقد» �أو فيما يتعلق به ولم يرقَ بعد لي�صبح «منازعة» ،وهو ي�شمل
«التعار�ضات» التي يمكن تجنبها كما هو وارد في المادة ال�ساد�سة ع�شرة
من «القواعد»� ،أو الم�ساعدة غير الر�سمية الواردة في المادة ال�سابعة
ع�شرة من «القواعد».
(« )4منازعة» تعني �أي «تعار�ض» تتم �إحالته ر�سم ًيا �إلى مجل�س ت�سوية
المنازعات لإ�صدار «ا�ستنتاج» وفق �شروط «العقد» وعم ًال ب�أحكام المادة
الثامنة ع�شرة من «القواعد».
(« )5مجل�س ت�سوية منازعات» («المجل�س») يعني «مجل�س مراجعة
المنازعات» �أو «مجل�س الف�صل في المنازعات» �أو «مجل�س ت�سوية
المنازعات الموحد» ،وهو يت�ألف من ع�ضو واحد �أو من ثالثة �أع�ضاء
�أو �أكثر.
واحدا �أو �أكثر،
(« )6طـرف» يعني طــرفًا في «العـقــد» ،وي�ش ـمـل طـرفًا ً
ح�سب الإقت�ضـاء.
المادة الثالثة
االتفاق على تطبيق «القواعد»
 1ما لم ُيتفق على خالف ذلك ،تُ�ش ِّكل «الأطراف» «مجل�س ت�سوية
المنازعات» («المجل�س») في وقت �إبرام «العقد» ،ويجب عليها تحديد
ما �إذا كان هذا «المجل�س» هو «مجل�س مراجعة المنازعات» �أو «مجل�س
الف�صل في المنازعات» �أو «مجل�س ت�سوية المنازعات الموحد».
2

بع�ضا ومع «المجل�س» في
تتعهد «الأطراف « بالتعاون مع بع�ضها ً
تطبيق «القواعد».
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�أنواع مجال�س ت�سوية المنازعات

المادة الرابعة
جمل�س مراجعة املنازعات
 1يمكن �أن ي�ساعد «مجل�س مراجعة المنازعات» «الأطراف» في تجنب
«التعار�ضات» ،وفي �إيجاد حل لها من خالل الم�ساعدة غير الر�سمية،
وكذلك عن طريق �إ�صدار «ا�ستنتاجات» ب�ش�أن «المنازعات» عند
الإحالة الر�سمية؛ يقدم «مجل�س مراجعة المنازعات» عند الإحالة
الر�سمية تو�صيات ب�ش�أن «المنازعات».
2

3

طوعا ولكنها
يجوز «للأطراف» عندما تت�سلم تو�صية �أن تلتزم بها ً
غير مطالبة بذلك.
تتفق «الأطراف» على �أنه �إذا لم ِ
يعط �أي «طرف» �إخطا ًرا مكتو ًبا �إلى
«الطرف» الآخر و�إلى «مجل�س مراجعة المنازعات» يعبر فيه عن عدم
يوما من ت�سلمه �إياها ت�صبح التو�صية
ر�ضاه عن التو�صية خالل ً 30
نهائية و ُملزِ مة «للأطراف» .وتتعهد «الأطراف» بااللتزام دون ت�أخير
بالتو�صية التي �أ�صبحت نهائية و ُملزِ مة وتتعهد كذلك بالموافقة على
عدم الطعن في هذه التو�صية ،ما لم تكن هذه الموافقة محظورة
بمقت�ضى القانون واجب التطبيق.

�	4إذا لم يلتزم �أي «طرف» بالتو�صية عندما يكون مطال ًبا بذلك وفقًا
لهذه المادة فيجوز «للطرف» الآخر �إحالة حالة عدم االلتزام بنف�سه
ودون الرجوع �إلى «مجل�س مراجعة المنازعات» � اًأول �إما �إلى التحكيم
�إذا اتفقت «الأطراف» على ذلك� ،أو �إذا لم تتفق ف�إلى �أية محكمة
ذات اخت�صا�ص .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.
5

16

يجب على �أي «طرف» غير را�ض عن التو�صية �إعطاء �إخطار مكتوب
يوما من ت�سلمه يعبر فيه عن عدم ر�ضاه �إلى «الطرف»
خالل ً 30
الآخر و�إلى «مجل�س مراجعة المنازعات» .ويجوز �أن يحدد هذا
الإخطار �أ�سباب عدم ر�ضا ذلك «الطرف» ،والتي يجوز في حالة
عدم احتواء الإخطار عليها �أن يطالب «مجل�س مراجعة المنازعات»
ذلك «الطرف» بتزويده وتزويد «الطرف» الآخر كذلك ب�أ�سباب
مخت�صرة عن عدم ر�ضاه.
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�	6إذا �أعطى �أي «طرف» �إخطا ًرا مكتو ًبا يو�ضح عدم ر�ضاه عن تو�صية،
�أو �إذا لم ي�صدر «مجل�س مراجعة المنازعات» تو�صيته خالل المدة
المحددة المبينة في المادة الثانية والع�شرين� ،أو �إذا تم حل «مجل�س
مراجعة المنازعات» بموجب «القواعد» قبل �إ�صدار تو�صية ذات
�صلة «بالمنازعة» ،فتتم ت�سوية «المنازعة» المعنية نهائي ًا عن طريق
التحكيم� ،إذا اتفقت «الأطراف» على ذلك� ،أو �إذا لم تتفق فعن طريق
�أية محكمة ذات اخت�صا�ص.
المادة الخام�سة
جمل�س الف�صل يف املنازعات
 1يمكن �أن ي�ساعد «مجل�س الف�صل في المنازعات» «الأطراف» في
تجنب «التعار�ضات» وفي �إيجاد حل لها من خالل الم�ساعدة غير
الر�سمية ،وكذلك عن طريق �إ�صدار «ا�ستنتاجات» ب�ش�أن «المنازعات»
عند الإحالة الر�سمية .وي�صدر «مجل�س الف�صل في المنازعات» عند
الإحالة الر�سمية قرارات ب�ش�أن «المنازعات».
2

3

القرار ُملزِ م «للأطراف» عند ت�سلمه ،ويجب عليها االلتزام به دون
ت�أخير ،دون الإخالل ب�أي تعبير عن عدم الر�ضا وفقًا لهذه المادة.
توافق «الأطراف» على �أنه �إذا لم ُي ِ
عط �أي «طرف» �إخطا ًرا مكتو ًبا
�إلى «الطرف» الآخر و�إلى «مجل�س الف�صل في المنازعات» يعبر
يوما من ت�سلمه �إياه يظل
فيه عن عدم ر�ضاه عن القرار خالل ً 30
القرار ُملزِ ًما وي�صبح نهائ ًيا .كما توافق «الأطراف» على عدم الطعن
في قرار �أ�صبح نهائ ًيا ،ما لم تكن هذه الموافقة محظورة بمقت�ضى
القانون واجب التطبيق.

�	4إذا �أخفق �أي «طرف» في االلتزام بقرار تم �إ�صداره كما هو وارد
ملزما ونهائ ًيا ،فيجوز «للطرف»
ملزما �أو ً
في هذه المادة� ،سواء كان ً
الآخر �إحالة حالة عدم االلتزام بنف�سه ودون الرجوع �أو ًال �إلى «مجل�س
الف�صل في المنازعات» �إما �إلى التحكيم �إذا اتفقت «الأطراف» على
ذلك� ،أو �إذا لم تتفق ف�إلى �أية محكمة ذات اخت�صا�ص .وال يجوز
«للطرف» الذي يخفق في االلتزام بقرار �أن يثير �أي م�س�ألة فيما
يتعلق بمو�ضوع القرار كدفاع عن �إخفاقه في االلتزام به دون ت�أخير.
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5

يجوز لأي «طرف» غير را�ض عن قرار �إعطاء �إخطار مكتوب خالل
يوما يعبر فيه عن عدم ر�ضاه �إلى «الطرف» الآخر و�إلى «مجل�س
ً 30
الف�صل في المنازعات» .ويجوز �أن يحدد هذا الإخطار �أ�سباب عدم
ر�ضا ذلك «الطرف» ،والتي يجوز في حالة عدم احتواء الإخطار
عليها �أن يطالب «مجل�س الف�صل في المنازعات» ذلك «الطرف»
بتزويده وتزويد «الطرف» الآخر كذلك ب�أ�سباب مخت�صرة عن عدم
ر�ضاه.

�	6إذا �أعطى �أي «طرف» �إخطا ًرا مكتو ًبا يو�ضح عدم ر�ضائه عن قرار،
�أو �إذا لم ي�صدر «مجل�س الف�صل في المنازعات» قراره خالل المدة
المحددة المبينة في المادة الثانية والع�شرين� ،أو �إذا تم حل «مجل�س
الف�صل في المنازعات» بموجب «القواعد» قبل �إ�صدار تو�صية ذات
�صلة «بالمنازعة « ،فتتم ت�سوية «المنازعة» المعنية نهائ ًيا عن طريق
التحكيم �إذا اتفقت «الأطراف» على ذلك� ،أو �إذا لم تتفق فعن
طريق �أية محكمة ذات اخت�صا�ص .وتظل «الأطراف» ملزمة ب�أي
قرار تم �إ�صداره في المدة المحددة المبينة ،وذلك حتّى يتم ت�سوية
«المنازعة» ت�سوية نهائية عن طريق التحكيم �أو بطريقة �أُخرى� ،أو ما
لم تقرر هيئة التحكيم �أو المحكمة خالف ذلك.
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المادة ال�ساد�سة
جمل�س ت�سوية املنازعات املوحد
 1يمكن �أن ي�ساعد «مجل�س ت�سوية المنازعات الموحد» «الأطراف» في
تجنب «التعار�ضات» وفي �إيجاد حل لها من خالل الم�ساعدة غير
الر�سمية ،وكذلك عن طريق �إ�صدار «ا�ستنتاجات» ب�ش�أن «المنازعات»
عند الإحالة الر�سمية .وي�صدر «مجل�س ت�سوية المنازعات الموحد»
عند الإحالة الر�سمية تو�صيات ب�ش�أن «المنازعة» وفقًا للمادة
الرابعة ،ولكن يجوز له �إ�صدار قرارات وفقًا للمادة الخام�سة ،كما
هو من�صو�ص عليه في الفقرتين  2و 3من هذه المادة.
2

3

ُي�صدر «مجل�س ت�سوية المنازعات الموحد» قرا ًرا �إذا طلب �أي
«طرف» �إ�صدار قرار فيما يت�صل «بمنازعة» معينة ولم يعتر�ض عليه
�أي «طرف» �آخر.
ي�صــدر «مجـل�س ت�ســويـة المــنازعات الموحد» قرار ًا نـهائ ًيا ب�ش�أن
ما �إذا كان �سيـ�صـدر تو�صـية �أو قـرار ًا �إذا طـلب �أي «طرف» �إ�صـدار
قرار واعتر�ض «الطـرف» الآخر عليه .وحال تقرير ذلك ،ينبغي على
«مجل�س ت�سوية المنازعات الموحد» مراعاة العوامل التالية ولكن
دون االقت�صار عليها وحدها:
• ما �إذا كان القرار �سي�سهل تنفيذ «العقد» �أو يمنع خ�سارة
�أو �ضر ًرا جوهر ًيا لأي «طرف» ،وذلك ب�سبب اال�ستعجال �أو
اعتبارات �أخرى ذات �صلة؛
• ما �إذا كان القرار �سيمنع تعطيل «العقد»؛
• ما �إذا كان القرار �ضرور ًيا لحفظ الأدلة.

�	4أي طلب من «طرف» يحيل «منازعة» �إلى «مجل�س ت�سوية المنازعات
الموحد» لإ�صدار قرار يجب �أن ُيد َرج في بيان الدعوى وفقًا للمادة
التا�سعة ع�شرة .وينبغي �أن ُيقدم �أي طلب مماثل من «طرف» �آخر
مكتو ًبا في فترة ال تتجاوز وقت تقديمه لرده طبقًا للمادة الع�شرين.
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المادة ال�سابعة
تعيني �أع�ضاء جمل�س ت�سوية املنازعات
 1يتم ت�شكيل «المجل�س» وفقًا للن�صو�ص الواردة في «العقد»� ،أو عندما
ال ين�ص «العقد» على ذلك ف ُي�ش َّكل وفقًا «للقواعد».
2

عندما تتفق «الأطراف» على ت�شكيل «مجل�س ت�سوية منازعات» وفقًا
«للقواعد» ولكن لم تتفق على عدد �أع�ضائه ف�سوف يت�ألف من ثالثة
�أع�ضاء.

3

عندما تتفق «الأطراف» على �أن يت�ألف «المجل�س» من ع�ضو واحد
منفرد فيجب �أن تقوم مجتمعة بتعيين هذا الع�ضو .و�إذا �أخفقت
يوما من توقيع
«الأطراف» في تعيين هذا الع�ضو في غ�ضون ً 30
يوما بعد بدء �أي تنفيذ بموجب «العقد»� ،أيهما
«العقد» �أو ً 30
�أ�سبق� ،أو خالل �أي فترة زمنية �أخرى تتفق عليها «الأطراف» فيع ّينه
«المركز» بنا ًء على طلب �أي «طرف».
عندما يت�ألف «المجل�س» من ثالثة �أع�ضاء تُع ّين «الأطراف» مجتمعة
�أول ع�ضوين ،ف�إن �أخفقت في تعيين �أحدهما �أو كليهما في غ�ضون
يوما بعد بدء �أي تنفيذ بموجب
ً 30
يوما من توقيع «العقد» �أو ً 30
«العقد»� ،أيهما �أ�سبق� ،أو خالل �أي فترة زمنية �أخرى تتفق عليها
«الأطراف» ُيع ّين «المركز» كال الع�ضوين بنا ًء على طلب �أي «طرف».
يقترح ع�ضوا «المجل�س» الأوالن على «الأطراف» الع�ضو الثالث خالل
يوما التالية لتعيين الع�ضو الثاني «لمجل�س ت�سوية المنازعات».
ً 30
و�إذا لم تع ّين «الأطراف» ع�ضو «المجل�س» الثالث المقترح خالل 15
يوما من تلقيها لالقتراح� ،أو �إذا �أخفق الع�ضوان الأوالن «لمجل�س
ً
ت�سوية المنازعات» في اقتراح الع�ضو الثالث ،ف ُيع ّين «المركز» الع�ضو
الثالث بنا ًء على طلب �أي «طرف» .ويتولى هذا الع�ضو الثالث رئا�سة
«المجل�س» ما لم يتفق كافة �أع�ضاء «المجل�س» على رئي�س �آخر
بموافقة «الأطراف».

4

5
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6

�ستبدل ع�ضو في «مجل�س ت�سوية منازعات» ب�سبب الوفاة �أو
عندما ُي َ
اال�ستقالة �أو �إنهاء الخدمة �أو اال�ستبعادُ ،يع َّين الع�ضو الجديد بنف�س
الطريقة التي تم بها تعيين الع�ضو الم�ستبدل ،مع مراعاة التعديل
الالزم بح�سب الأحوال ،ما لم تتفق «الأطراف» على خالف ذلك.
وتظل كافة الإجراءات والت�صرفات التي اتخذها «المجل�س» قبل
ا�ستبدال �أحد �أع�ضائه �صحيحة .وعندما يتكون «المجل�س» من ثالثة
�أع�ضاء �أو �أكثر وعندما يتم ا�ستبدال �أحد �أع�ضائه ي�ستمر الع�ضوان
الآخران في من�صبيهما كع�ضوين في «المجل�س» .وقبل ا�ستبدال
ع�ضو ،ال يجوز للع�ضوين المتبقيين عقد جل�سات ا�ستماع �أو �إ�صدار
«ا�ستنتاجات» بدون موافقة جميع «الأطراف».

7

ي�أتي تعيين «المركز» لأي ع�ضو في «مجل�س ت�سوية منازعات» بنا ًء
على طلب �أي «طرف» �إذا اقتنع «المركز» �أن هذا التعيين ي�ستند �إلى
مبررات وذلك ل�ضمان التطبيق ال�سليم «للقواعد».

8

يلتزم «المركز» عند تعيين ع�ضو «مجل�س ت�سوية منازعات» بمراعاة
�صفات هذا الع�ضو المحتمل ،بما في ذلك – على �سبيل المثال ال
الح�صر – الجن�سية ومحل الإقامة والمهارات اللغوية والتدريب
والم�ؤهالت والخبرة وكذلك مدى �إتاحته وقدرته على �أداء
العمل المطلوب ،ف�ضلاً عن �أية مالحظات �أو تعليقات �أو طلبات
«للأطراف» .ويجب �أن يبذل «المركز» كل جهوده المعقولة لتعيين
ع�ضو «مجل�س ت�سوية منازعات» تتوافر فيه ال�صفات � -إن ُوجدت -
التي اتفقت عليها جميع «الأطراف».
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المادة الثامنة
اال�ستقاللية
محايدا وم�ستقلاً عن
«المجل�س»
ع�ضو
ويظل
يكون
أن
 1يجب �
ً
«الأطراف».
2

3

يتعين على كل ع�ضو محتمل «لمجل�س ت�سوية المنازعات» �أن يوقع
�إقرا ًرا يبين قبوله و�إتاحته وحيدته وا�ستقالليته ،و�أن يف�صح كتاب ًة
�إلى «الأطراف» و�أع�ضاء «المجل�س» الآخرين و�إلى «المركز» �إذا كان
هذا الع�ضو �سوف يقوم «المركز» بتعيينه عن �أية وقائع �أو مالب�سات
من �ش�أنها �أن ت�شكك في ا�ستقالليته في نظر «الأطراف» وكذلك عن
�أية ظروف و�أو�ضاع من �ش�أنها �أن تثير �شكوك ًا معقولة حول حيدته.
يتعين علي ع�ضو «المجل�س» �أن يبادر فور ًا بالإف�صاح كتاب ًة «للأطراف»
ولأع�ضاء «المجل�س» الآخرين عن �أية وقائع �أو مالب�سات مماثلة
في طبيعتها لتلك الم�شار �إليها في الفقرة ( )2من المادة الثامنة
بخ�صو�ص حيدته وا�ستقالليته التي قد تن�ش�أ �أثناء فترة ع�ضويته
«بمجل�س ت�سوية المنازعات».

�	4إذا رغب �أي «طرف» في رد ع�ضو «مجل�س ت�سوية منازعات» على
�أ�سا�س االنتفاء المزعوم للحيدة �أو اال�ستقاللية �أو غير ذلك ،فيجوز
له خالل  15يو ًما من معرفة الوقائع التي ي�ستند �إليها هذا الرد
تقديم طلب �إلى «المركز» التخاذ قرار بهذا ال�ش�أن ،على �أن ي�ضمن
طلبه �إفادة مكتوبة بالوقائع .و�سيقوم «المركز» باتخاذ قرار نهائي
ب�ش�أن الرد بعد �إتاحة الفر�صة لع�ضو «المجل�س» مو�ضع هذا الطلب
والأع�ضاء الآخرين و«الطرف» الآخر الفر�صة للتعليق على طلب الرد.
�	5إذا تم رد ع�ضو «مجل�س ت�سوية منازعات» فيجري ا�ستبعاده على
الفور و�إنهاء «اتفاقية ع�ضو مجل�س ت�سوية المنازعات» بين هذا
الع�ضو و«الطرفين» [�أو الأطراف]� ،إن ُوجدت.
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المادة التا�سعة
عمل جمل�س ت�سوية املنازعات وال�سرية
 1بموجب قبولهم هذه الع�ضوية يلتزم �أع�ضاء «المجل�س» ب�أداء
م�س�ؤولياتهم طبق ًا «للقواعد».
2

3

ما لم تتفق «الأطراف» على خالف ذلك �أو ما لم يتطلب القانون
واجب التطبيق خالف ذلك ،يتعهد ع�ضو «المجل�س» ب�أن ي�ستخدم
�أية معلومات يح�صل عليها خالل فترة �أن�شطة مجل�سه لأغرا�ض هذه
الأن�شطة فقط وب�أن يتعامل معها على �أنها معلومات �سرية.
ما لم تتفق «الأطراف» كتاب ًة على خالف ذلك ،ال يجوز لع�ضو
«المجل�س» �أن يعمل �أو يكون قد �سبق له العمل قا�ضي ًا �أو محكم ًا �أو
خبير ًا �أو ممث ًال لأحد «الأطراف» �أو م�ست�شار ًا له في �أية �إجراءات
ق�ضائية �أو تحكيمية �أو �إجراءات مماثلة فيما يتعلق «بالعقد».
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المادة العا�شرة
اتفاقية ع�ضو جمل�س ت�سوية املنازعات
 1يتعين على كل ع�ضو من �أع�ضاء «المجل�س» قبل بدء �أن�شطة مجل�سه
التوقيع مع جميع «الأطراف» على «اتفاقية ع�ضو مجل�س ت�سوية
المنازعات» .و�إذا كان هناك ثالثة �أع�ضاء �أو �أكثر «بمجل�س ت�سوية
المنازعات» فيتعين �أن تتطابق ال�شروط المو�ضوعية «التفاقية ع�ضو
مجل�س ت�سوية المنازعات» مع �شروط االتفاقيات المماثلة للأع�ضاء
الآخرين ،ما لم تتفق «الأطراف» وع�ضو «المجل�س» المعني على
خالف ذلك.
 2يجوز «للأطراف» مجتمع ًة في �أي وقت وبدون �إبداء �أ�سباب وب�أثر
فوري �إنهاء «اتفاقية ع�ضو مجل�س ت�سوية المنازعات» الخا�صة ب�أي
ع�ضو ولكن يتعين عليها دفع �أتعاب الإدارة ال�شهرية لهذا الع�ضو
لمدة الثالثة �أ�شهر على الأقل التالية للإنهاء ،ما لم تتفق «الأطراف»
وع�ضو «المجل�س» المعني على خالف ذلك.
3

24

يجـوز لكل ع�ضــو من �أع�ضــاء «المجل�س» �إنهاء «اتفاقية ع�ضو مجل�س
ت�سوية المنازعات» في �أي وقت بتقديم �إخطار مكتوب ال تقل مدته
عن ثالثة �أ�شهر �إلى «الأطراف» ،ما لم تتفق «الأطراف» والع�ضو
المعني على خالف ذلك.
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التزام التعاون

المادة الحادية ع�شرة
تقدمي املعلومات
 1تتـعـهـد «الأطــراف» بالتـعــاون التام مع «المـجـل�س» وتزويــده
بالمعــلومات في الوقت المنا�سب .وعلى وجه الخ�صو�ص� ،أن يتم
التعاون بين «الأطراف» و«المجل�س» بما ي�ضمن �أن ي�صبح «المجل�س»
على دراية تامة «بالعقد» وتنفيذ «الأطراف» له ،وذلك في �أقرب وقت
ممكن بعد ت�شكيل هذا المجل�س.
 2ت�ضمن «الأطراف» ا�ستمرار �إط ّالع «المجل�س» على تنفيذ «العقد»
و�أية «تعار�ضات» تن�ش�أ في �سياق ذلك عن طريق و�سائل مثل التقارير
المرحلية واالجتماعات وكذلك الزيارات الميدانية �إذا كانت مهمة
«للعقد».
 3يقوم «المجل�س» بعد الت�شاور مع «الأطراف» ب�إبالغها كتاب ًة على
طبيعة و�شكل ومدى تكرار �أية تقارير مرحلية تر�سلها «الأطراف» �إليه.
4

بنا ًء على طلب «المجل�س» ،توفر «الأطراف» في االجتماعات
والزيارات الميدانية لهذا المجل�س م�ساحة عمل مالئمة و�إقامة
وو�سائل ات�صال وت�سهيالت ن�سخ وكافة الأجهزة المكتبية و�أجهزة
تكنولوجيا المعلومات الالزمة التي ت�سمح له ب�أداء مهامه.
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التزام التعاون

المادة الثانية ع�شرة
االجتماعات والزيارات امليدانية
 1يقوم «المجل�س» في بداية �أن�شطته وبالت�شاور مع «الأطراف» بو�ضع
جدول زمني لالجتماعات وكذلك للزيارات الميدانية �إذا كانت
مهمة «للعقد» .ويتعين �أن يكون مدى تكرار االجتماعات والزيارات
الميدانية المجدولتين ٍ
كاف لإبقاء «المجل�س» على دراية بتنفيذ
«العقد» وب�أية «تعار�ضات» .وما لم تتفق «الأطراف» و«المجل�س» على
خالف ذلك ،يتعين �أن تكون هناك ثالث زيارات ميدانية �سنو ًيا على
الأقل عندما تكون هذه الزيارات ذات �صلة «بالعقد» .ويجب على
«الأطراف» و«المجل�س» ح�ضور جميع هذه االجتماعات والزيارات
الميدانية والتي يجوز خاللها �أن يدخل �أع�ضاء المجل�س في محادثات
غير ر�سمية مع �أحد من ممثلي «الأطراف» �أو �أكثر .وفي حالة عدم
تمكن «طرف» من الح�ضور فيجوز للمجل�س مع ذلك �أن يقرر الم�ضي
قد ًما في االجتماع �أو الزيارة .وفي حالة التعذّر على ع�ضو من �أع�ضاء
«المجل�س» الح�ضور فيجوز للمجل�س الم�ضي ُقد ًما في االجتماع �أو
الزيارة �إذا وافقت «الأطراف» على ذلك �أو قرره المجل�س.
2

تتم الزيارات الميدانية في الموقع �أو المواقع التي يجري تنفيذ
«العقد» بها .و�أما االجتماعات فيمكن عقدها في �أي مكان �أو عن
طريق الهاتف �أو م�ؤتمرات الفيديو الم�صورة ،ح�سبما يتفق عليه
«الأطراف» و«المجل�س» .و�إذا لم يتفقا على مكان �أو طريقة عقد
االجتماع فيقرر «المجل�س» هذه الأمور بعد الت�شاور مع «الأطراف».

3

يقوم «المجل�س» خالل االجتماعات والزيارات الميدانية با�ستعرا�ض
تنفيذ «العقد» مع «الأطراف» ،ويجوز له م�ساعدة «الأطراف» في
تجنب «التعار�ضات» كما هو وارد بالمادة ال�ساد�سة ع�شرة �أو تقديم
م�ساعدة غير ر�سمية فيما يتعلق ب�أية «تعار�ضات» وفقًا للمادة
ال�سابعة ع�شرة.

4

يجوز لأي «طرف» طلب عقد اجتماع عاجل �أو زيارة ميدانية عاجلة
�إ�ضافة �إلى االجتماعات والزيارات الميدانية المجدولة .وعلى
�أع�ضاء «المجل�س» تلبية مثل هذا الطلب في �أقرب وقت ممكن و�أن
يبذلوا ق�صارى جهدهم كي يتفرغوا لعقد االجتماعات الفعلية �أو
يوما من الطلب.
الزيارات الميدانية العاجلة خالل ً 30
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5

يقوم «المجل�س» بعد كل اجتماع وزيارة ميدانية ب�إعداد ملخ�ص
مكتوب حول االجتماع �أو الزيارة الميدانية ،بما في ذلك قائمة
بالحا�ضرين.

المادة الثالثة ع�شرة
الإخطارات �أو املرا�سالت املكتوبة؛ واملُدد الزمنية
 1تُر�سل كافة الإخطارات �أو المرا�سالت المكتوبة من «الأطراف» �إلى
«المجل�س» �أو من «المجل�س» �إلى «الأطراف»� ،إ�ضافة �إلى �أية ملحقات
ومرفقات ،في نف�س الوقت �إلى جميع «الأطراف» و�أع�ضاء «المجل�س»
على العنوان الموجود في ملف كل منهم.
2

تُر�سل الإخطارات �أو المرا�سالت المكتوبة بطريقة يتم االتفاق عليها
بين «الأطراف» و«المجل�س» �أو ب�أية طريقة توفر لل ُم ِ
ر�سل �سج ًال يثبت
�إر�سال هذه الإخطارات �أو المرا�سالت.

3

تُر�سل كافة الإخطارات �أو المرا�سالت المكتوبة من «طرف» �إلى
«المركز» في نف�س الوقت �إلى جميع «الأطراف» على العنوان الموجود
بملف كل «طرف».

4

ُيعد الإخطار �أو المرا�سلة قد تم �إر�سالهما في التاريخ الذي ت�سلمهما
(�أو كان ُيفتر�ض �أن يت�س ّلمهما فيه) الطرف الم�ستلم المق�صود �أو
َمن يمثله� ،إذا ّتم ذلك طبق ًا لهذه المادة.
يبد�أ �سريان ال ُمدد (الزمنية) المحد ّدة في «القواعد» �أو المثبتة
بموجبها اعتبار ًا من اليوم التالي للتاريخ الذي ُيعد فيه الإخطار �أو
المرا�سلة قد ّتم �إر�سالهما وفقا للفقرة ال�سابقة .و�إذا كان اليوم التالي
للتاريخ الذي ّتم فيه الإخطار �أو المرا�سلة يوافق يوم عطلة ر�سمية
�أو عطلة عمل في البلد الذي ُيعد فيه الإخطار �أو المرا�سلة قد تم
�إر�سالهما ،فيجب �أن يبد�أ ح�ساب المدة اعتبار ًا من �أول يوم عمل يليه.
وتدخل �أيام العطالت الر�سمية وعطالت العمل في ح�ساب المدة.
و�إذا كان �آخر يوم من �أيام ال ُمدة الم�سماة يوافق يوم عطلة ر�سمية �أو
يوم عطلة عمل في البلد الذّي تم �إر�سال الإخطار �أو المرا�سلة �إليه،
فتنتهي ال ُمدة المحددة بنهاية �أول يوم عمل يلي ذلك اليوم.

5
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عمل مجل�س ت�سوية المنازعات

المادة الرابعة ع�شرة
بداية ونهاية �أن�شطة جمل�س ت�سوية املنازعات
 1يبد�أ «المجل�س» �أن�شطته بعد توقيع كل ع�ضو «بالمجل�س» و«الأطراف»
على «اتفاقية (اتفاقيات) ع�ضو مجل�س ت�سوية المنازعات».
2

ُينهي «المجل�س» �أن�شطته عند ا�ستالم �إخطار من «الأطراف» بقرارها
الم�شترك الذي يق�ضي بحل «المجل�س» ،ما لم تتفق «الأطراف» على
خالف ذلك.

3

يجوز �أن ي�ستقيل ع�ضو «المجل�س» منه في �أي وقت بتقديم �إخطار
مكتوب �إلى «الأطراف» مدته ثالثة �أ�شهر ،ما لم يرد في «اتفاقية
(اتفاقيات) ع�ضو مجل�س ت�سوية المنازعات» خالف ذلك.

4

تتم ت�سوية �أ ّية «منازعة» قد تن�ش�أ بعد حل «المجل�س» ت�سوية نهائية
عن طريق التحكيم� ،إذا اتفقت «الأطراف» على ذلك� ،أو �إذا لم تتفق
عليه فعن طريق �أية محكمة ذات اخت�صا�ص.

المادة الخام�سة ع�شرة
�صالحيات جمل�س ت�سوية املنازعات
 1تخ�ضع الإجراءات �أمام «المجل�س» «للقواعد» ،و�إذا خلت «القواعد»
من الن�ص المطلوب تخ�ضع الإجراءات لأية ﻘﻮاﻋﺪ تتفق ﻋﻠﻴﻬﺎ
«الأطراف» �أو يقررها «المجل�س» في حالة عدم اتفاق «الأطراف».
وعلى وجه الخ�صو�ص ،وفي حالة عدم وجود اتفاق بين «الأطراف»
فيما يتعلق بذلك ،يملك «المجل�س» ال�صالحية ،من بين �أمور �أخرى،
للقيام بالآتي:
• تحديد اللغة �أو اللغات الم�ستخدمة في الإجراءات �أمام
«المجل�س» ،مع �إيالء االهتمام الواجب لجميع الظروف ،بما
في ذلك لغة «العقد»؛
• مطالبة «الأطراف» بتقديم �أية وثائق وم�ستندات يراها
«المجل�س» �ضرورية لت�أدية مهامه؛
• الدعوة �إلى عقد االجتماعات والزيارات الميدانية وجل�سات
اال�ستماع؛
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2

3

• التقرير ب�ش�أن جميع الم�سائل الإجرائية التي تن�ش�أ �أثناء �أي
اجتماع �أو زيارة ميدانية �أو جل�سة ا�ستماع؛
• ا�ستجواب «الأطراف» وممثليهم و�أية �شهود تقوم بدعوتهم،
بالترتيب الذي يختاره؛
• تعيين خبير �أو �أكثر ،باالتفاق مع «الأطراف»؛
• �إ�صدار «ا�ستنتاج» حتّى �إذا تخلف �أحد الطرفين في االلتزام
بطلب «لمجل�س ت�سوية المنازعات»؛
• اتخاذ قرار ب�ش�أن �أي �إن�صاف م�ؤقت مثل التدابير الم�ؤقتة �أو
التحفظية؛
• اتخاذ �أية تدابير �ضرورية للنهو�ض بمهامه «كمجل�س ت�سوية
منازعات».
يقوم ب�إ�صدار قرارات «المجل�س» المتعلقة بالقواعد الحاكمة
للإجراءات الع�ض ُو الواحد المنفرد «للمجل�س»� ،أو عندما يتكون
«المجل�س» من ثالثة �أع�ضاء �أو �أكثر فت�صدر هذه القرارات ب�أغلبية
الأ�صوات .و�إذا لم توجد �أغلبية في�صدر القرار من رئي�س «المجل�س»
وحده.
يجوز «للمجل�س» �أن يتخذ تدابير لحماية �أ�سرار المهنة والمعلومات
ال�سرية.

�	4إذا كان هناك �أكثر من «طرفين» في «العقد» فيجوز تكييف تطبيق
«القواعد» ،ح�سب االقت�ضاء ،لتتواءم مع حالة تعدد الأطراف عن
طريق اتفاق كافة «الأطراف»� ،أو  -عند الإخفاق في التو�صل لهذا
االتفاق  -عن طريق «المجل�س».
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الخدمات الثالث التي يقدمها مجل�س ت�سوية المنازعات

المادة ال�ساد�سة ع�شرة
جتنب التعار�ضات
�إذا ر�أى «المجل�س» في �أي وقت وخا�صة خالل االجتماعات والزيارات
الميدانية �أنه قد يكون هناك «تعار�ض» محتمل بين «الأطراف» فيجوز
له �إثارة هذا مع «الأطراف» بهدف ت�شجيعها على تجنب «التعار�ض» من
تلقاء �أنف�سها بدون �أي تدخل �أكثر من «المجل�س» ،وفي هذا ال�صدد،
يجوز له م�ساعدة «الأطراف» في تحديد «التعار�ض» المحتمل .كما يجوز
له اقتراح عملية محددة يمكن «للأطراف» �إتباعها لتجنب «التعار�ض»،
مو�ضح ًا في الوقت ذاته �أنه على �أهبة اال�ستعداد لتقديم م�ساعدة غير
ر�سمية �أو �إ�صدار «ا�ستنتاج» في حالة عدم قدرة «الأطراف» على تجنب
«التعار�ض» من تلقاء �أنف�سها.
المادة ال�سابعة ع�شرة
امل�ساعدة غري الر�سمية يف التعار�ضات
 1يجوز «لمجل�س ت�سوية المنازعات» م�ساعدة «الأطراف» ب�صورة غير
ر�سمية في حل �أية «تعار�ضات» تن�ش�أ خالل تنفيذ «العقد» ،وذلك
بمبادرة منه �أو بنا ًء على طلب من �أي «طرف» ،وفي كلتا الحالتين
بموافقة كل «الأطراف» .ويجوز تقديم هذه الم�ساعدة غير الر�سمية
خالل �أي اجتماع �أو زيارة ميدانية .ويتعهد «الطرف» الذي يقترح
الح�صول على م�ساعدة غير ر�سمية من «المجل�س» بالحر�ص على
�إبالغ «المجل�س» و«الطرف» الآخر بذلك بفترة كافية قبل االجتماع
�أو الزيارة الميدانية التي �سوف يتم فيها تقديم هذه الم�ساعدة غير
الر�سمية.
2

30

يمكن �أن ت�أخذ الم�ساعدة غير الر�سمية المقدمة من «المجل�س»
�شكل محادثة بينه وبين «الأطراف»� ،أو اجتماع �أو �أكثر بينه وبين
�أي «طرف» قبل موافقة جميع «الأطراف»� ،أو �آراء ووجهات نظر غير
ر�سمية يقدمها «المجل�س» �إلى «الأطراف»� ،أو �إخطار مكتوب منه �إلى
«الأطراف»� ،أو �أي �شكل �آخر من الم�ساعدة قد ي�ساعد «الأطراف»
في �إيجاد حل «للتعار�ض».
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�	3إذا ُطلب من «المجل�س» �إ�صدار «ا�ستنتاج» فيما يتعلق «بتعار�ض» قدم
ب�ش�أنه م�ساعدة غير ر�سمية فلن يتقيد «المجل�س» ب�أية �آراء �أو وجهات
نظر � -سواء تم التعبير عنها �شفاهة �أو كتابة  -يكون قد �سبق له
تقديمها في �سياق م�ساعدته غير الر�سمية ،كما لن ي�أخذ في اعتباره
�أية معلومات لم تكن متاحة لكافة «الأطراف».
المادة الثامنة ع�شرة
الإحالة الر�سمية لإ�صدار ا�ستنتاج
يجوز لأي «طرف» في �أي وقت �أن يحيل «التعار�ض» ر�سم ًيا �إلى «مجل�س
ت�سوية المنازعات» لإ�صدار «ا�ستنتاج» وعند هذه النقطة ي�صبح
«التعار�ض» «منازعة» .ولن تكون هناك محادثات غير ر�سمية �أثناء
الإحالة الر�سمية وال اجتماعات منف�صلة بين �أي ع�ضو من �أع�ضاء
«المجل�س» و�أي «طرف» فيما يت�صل ب�أي من الم�سائل التي تغطيها الإحالة
الر�سمية .وتنطبق الإجراءات الواردة �أدناه على الإحالة الر�سمية.
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�إجراء الإحالة الر�سمية للمنازعات

المادة التا�سعة ع�شرة
بيان الدعوى
 1يمكن لأي «طرف» �إحالة منازعة �إلى «المجل�س» بتقديم �إفادة
موجزة مكتوبة بدعواه («بيان الدعوى») �إلى «الطرف» الآخر و�إلى
«المجل�س» .ويجب �أن ي�شمل بيان الدعوى:
وا�ضحا وموجزًا لطبيعة ومالب�سات «المنازعة»؛
• و�صف ًا
ً

• قائمة بالم�سائل المقدمة �إلى «المجل�س» لإ�صدار «ا�ستنتاج»
و�إفادة بموقف «الطرف» القائم بالإحالة منها ،بما في ذلك
�أية وقائع �أو قوانين ذات �صلة؛
• دعم ًا ذا �صلة لموقف «الطرف» القائم بالإحالة ،مثل الوثائق
والم�ستندات والر�سومات والجداول الزمنية والمرا�سالت؛
• بيانًا بالإن�صاف والمبالغ المطالب بهما لأي مطالبات تم
تحديد قيمتها ،وكذلك القيمة المالية التقديرية لأية مطالبات
�أخرى �إلى �أق�صى حد ممكن؛
• �أي طلب التخاذ �أي تدابير تحفظية �أو م�ؤقتة؛
• في حالة «مجل�س ت�سوية المنازعات الموحد»� ،إذا رغب
«الطرف» القائم بالإحالة في قيام «مجل�س ت�سوية المنازعات
الموحد» ب�إ�صدار قرار فيجب �أن ي�شمل بيان الدعوى طلب
�إ�صدار قرار و�أ�سباب قناعته بوجوب �إ�صدار هذا المجل�س قرا ًرا
بد ًال من تو�صية.

2

ُيعتبر تاريخ ا�ستالم الع�ضو الواحد المنفرد �أو رئي�س «المجل�س»،
ح�سبما تكون الحالة ولكافة الأغرا�ض ،هو تاريخ بدء الإحالة
(«تاريخ البدء»).

3

يبقى « للأطراف» حرية ت�سوية «المنازعة» في �أي وقت ،بم�ساعدة
من «المجل�س» �أو بدونها.
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المادة الع�شرون
الرد والوثائق وامل�ستندات الإ�ضافية
ً
يوما من
30
خالل
(«الرد»)
ة
كتاب
 1يقدم «الطرف» القائم بالرد رده
ً
ت�سلم بيان الدعوى ،ما لم تتفق «الأطراف» على خالف ذلك �أو ي�أمر
«المجل�س» بخالف ذلك .ويجب �أن يت�ضمن هذا الرد ما يلي:
• �إفادة وا�ضحة وموجزة عن موقف «الطرف» القائم بالرد فيما
يت�صل «بالمنازعة»؛
• دعم ًا ذا �صلة لموقفه ،مثل الوثائق والم�ستندات والر�سومات
والجداول الزمنية والمرا�سالت؛
• �إفادة بالم�سائل التي يطلب «الطرف» القائم بالرد من
«المجل�س» �إ�صدار «ا�ستنتاج» ب�ش�أنها ،وي�شمل ذلك �أي طلب
التخاذ تدابير تحفظية �أو م�ؤقتة؛
• في حالة «مجل�س ت�سوية المنازعات الموحد» ،ر ًدا على �أي
طلب «للطرف» القائم بالإحالة التخاذ قرار� ،أو �إذا لم يكن
هذا «الطرف» قد تقدم بطلب فيت�ضمن «الرد» �أي طلب
من «الطرف» القائم بالرد التخاذ قرار ،بما في ذلك �أ�سباب
اعتقاده ب�أن «مجل�س ت�سوية المنازعات الموحد» ينبغي �أن ي�صدر
«اال�ستنتاج» الذي يرغبه.
2

قد يطلب «المجل�س» في �أي وقت من �أحد «الأطراف» تقديم
�إفادات مكتوبة �أو وثائق وم�ستندات �إ�ضافية لم�ساعدته في �إعداد
«ا�ستنتاجه» .وينبغي �أن ير�سل «المجل�س» كل طلب مماثل �إلى
«الأطراف» مكتو ًبا.

المادة الحادية والع�شرون
تنظيم وعقد جل�سات اال�ستماع
 1تُعقد جل�سة ا�ستماع فيما يتعلق «بالمنازعة» ما لم تتفق «الأطراف»
و«المجل�س» على خالف ذلك.
2

ما لم ي�أمر «المجل�س» بخالف ذلك ،تُعقد جل�سات اال�ستماع خالل
يوما من تاريخ ا�ستالم ع�ضوه الواحد المنفرد �أو رئي�سه  -ح�سبما
ً 15
تكون الحالة « -للرد».
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3

تُعقد جل�سات اال�ستماع في ح�ضور كافة �أع�ضاء «المجل�س» ما لم
يقرر في تلك الظروف وبعد الت�شاور مع «الأطراف» �أنه من المنا�سب
عقد جل�سة اال�ستماع في غياب �أحد �أع�ضائه .ويمكن عقد جل�سة
ا�ستماع قبل ا�ستبدال ع�ضو بالمجل�س بح�ضور الأع�ضاء المتبقين
فقط بموافقة كافة «الأطراف» وفقًا للفقرة  6من المادة ال�سابعة.

�	4إذا رف�ض �أي من «الأطراف» �أو تخلف عن الم�شاركة في �إجراء
«المجل�س» �أو في �أي مرحلة من مراحله يجوز للمجل�س متابعة
الإجراء بالرغم من هذا الرف�ض �أو التخلف.
5

يب�سط «المجل�س» كامل �سلطته على جل�سات اال�ستماع.

6

يت�صرف «المجل�س» بنزاهة وحيدة و عليه �أن يت�أكد من ح�صول كل
«طرف» على فر�صة معقولة لعر�ض دعواه.
َيم ُثل «الأطراف» �إ ّما �شخ�صي ًا �أو عن طريق ممثلين مفو�ضين على
وجه �صحيح م�س�ؤولين عن تنفيذ «العقد» .كما يمكن «للأطراف»
اال�ستعانة بم�ست�شارين.

8

ت�سير جل�سة اال�ستماع كما يلي ،ما لم يقرر «المجل�س» غير ذلك:
• عر�ض الدعوى � ،اًأول من «الطرف» القائم بالإحالة ثم «الطرف»
القائم بالرد؛
• قيام «المجل�س» بتحديد �أية م�سائل تحتاج �إلى المزيد من
التو�ضيح؛
• تو�ضيح «الأطراف» فيما يتعلق بالم�سائل التي حددها «مجل�س
ت�سوية المنازعات»؛
• ردود كل «طرف» على الإي�ضاحات المقدمة من «الطرف»
الآخر ،في حدود ما �أثير من م�سائل جديدة في معر�ض هذه
االي�ضاحات.

9

يجوز �أن يطلب «المجل�س» من «الأطراف» تقديم ملخ�صات مكتوبة
لما قامت بعر�ضه.

7

 10يجوز «لمجل�س ت�سوية المنازعات» المداولة في �أي مكان يراه منا�س ًبا
قبل �إ�صدار «ا�ستنتاجه».
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المادة الثانية والع�شرون
مدة �إ�صدار اال�ستنتاج
 1ي�صدر «المجل�س» «ا�ستنتاجه» ب�سرعة  ،وعلى �أي حال خالل
يوما من «تاريخ البدء» كما هو من�صو�ص عليه في الفقرة ( )2من
ً
المادة التا�سعة ع�شرة .ولكن ،يجوز له �أن يمدد هذه المدة باالتفاق
مع «الأطراف» .وفي حالة عدم وجود مثل هذا االتفاق ،يجوز له
تمديدها بعد الت�شاور مع «الأطراف» لأق�صر مدة يعتبرها �ضرورية،
يوما.
ولكن على �أال تزيد المدة الإجمالية لأي تمديدات عن ً 20
وحال تقرير تمديد المدة المحددة ،على «المجل�س» و«الأطراف»
الأخذ بعين االعتبار طبيعة و مدى تعقيد «المنازعة» والمالب�سات
والظروف الأخرى ذات ال�صلة.
90

2

حيثما تكون «الأطراف» قد اتفقت على تقديم قرارات �إلى غرفة
التجارة الدولية بهدف مراجعتها ،يتم تمديد المدة المحددة
لإ�صدار القرار ح�سب الوقت الذي يتطلبه «المركز» لمراجعة القرار.
يوما من ا�ستالمه للقرار �أو دفع
ويكمل «المركز» مراجعته خالل ً 30
ر�سوم الت�سجيل الم�شار �إليها في المادة الثالثة من الملحق� ،أيهما
يحدث الحقًا .و�إذا دعت الحاجة �إلى المزيد من الوقت لأغرا�ض
المراجعة يبلغ «المركز» «المجل�س» بذلك كتاب ًة قبل نهاية مدة 30
يوما ،محد ًدا التاريخ الجديد لإكمال المراجعة.
ً

المادة الثالثة والع�شرون
مراجعة املركز للقرارات
ُيقدم «المجل�س» القرارات �إلى «المركز» قبل توقيعها وذلك عندما تن�ص
«الأطراف» على �أن يقوم «المركز» بمراجعة قرارات «مجل�س الف�صل
في المنازعات» �أو «مجل�س ت�سوية المنازعات الموحد» .و ُيرفق كل قرار
بر�سوم الت�سجيل الم�شار �إليها في المادة الثالثة من الملحق .ويجوز �أن
ُيدخل «المركز» تعديالت تتعلق فقط ب�شكل القرار .وال يتم توقيع �أي
قرار من �أع�ضاء «المجل�س» �أو �إعطائه �إلى «الأطراف» ما لم يتم اعتماده
من «المركز».
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المادة الرابعة والع�شرون
حمتويات اال�ستنتاج
ت�شير «اال�ستنتاجات» �إلى تاريخ �إ�صدارها وتذكر النتائج التي تو�صل �إليها
«المجل�س» والأ�سباب التي ت�ستند �إليها .ويجوز �أن ت�شمل «اال�ستنتاجات»
أي�ضا ،على �سبيل المثال ال الح�صر ولي�س بال�ضرورة بالترتيب التالي:
� ً
•
•
•
•
•

ملخ�صا «للمنازعة» ومواقف «الأطراف» و«اال�ستنتاج» المطلوب؛
ً
ملخ�صا لن�صو�ص «العقد» ذات ال�صلة؛
ً
ً
ت�سل�سال زمن ًيا للأحداث ذات ال�صلة؛
ملخ�صا للإجراء المتبع من «المجل�س»؛
ً
قائمة بالمذكرات والوثائق والم�ستندات المقدمة من
«الأطراف» �أثناء الإجراء.

المادة الخام�سة والع�شرون
�إ�صدار اال�ستنتاج
يجب على �أع�ضاء «المجل�س» عندما يت�ألف من ثالثة �أع�ضاء �أو �أكثر
�أن يبذلوا ق�صارى جهدهم للو�صول �إلى �إجماع في الآراء .ف�إن تعذر
عليهم ذلك ي�صدر «اال�ستنتاج» ب�أغلبية الأع�ضاء ،و�إذا لم توجد
�أغلبية ف ُي ِ
رئي�س «المجل�س» وحده منفر ًدا .وعلى �أي
�صدر
َ
«اال�ستنتاج» ُ
ع�ضو لديه اعترا�ض على «اال�ستنتاج» تقديم �أ�سبابه في وثيقة مكتوبة
منف�صلة والتي لن ت�شكل جز ًءا من «اال�ستنتاج» ولكن يمكن �إعطا�ؤها �إلى
«الأطراف» .و�إذا تعذر على ع�ضو «المجل�س» تقديم �أ�سباب اعترا�ضه
فال يمنع ذلك �إ�صدار «اال�ستنتاج» �أو �سريانه.
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المادة ال�ساد�سة والع�شرون
ت�صحيح وتف�سري اال�ستنتاجات
�صحح �أي خط أ�
ي
أن
�
منه
بمبادرة
المنازعات»
 1يجوز «لمجل�س ت�سوية
ُ ّ
كتابي �أو ح�سابي �أو مطبعي �أو �أية �أخطاء ذات طبيعة مماثلة وردت
في «ا�ستنتاج»� ،شريطة عر�ض هذا الت�صحيح على «الأطراف» خالل
 30يوم ًا من تاريخ هذا «اال�ستنتاج».
2

يجوز لأي «طرف» �أن يقدم طل ًبا �إلى «المجل�س» لت�صحيح خط�أ من
النوع الم�شار �إليه في الفقرة ( )1من المادة ال�ساد�سة والع�شرين �أو
يوما
لتف�سير «ا�ستنتاج» .و ُيق َّدم هذا الطلب �إلى «المجل�س» خالل ً 30
من ا�ستالم هذا «الطرف» «لال�ستنتاج» .وبعد ا�ستالم الع�ضو الواحد
المنفرد �أو رئي�س «المجل�س»  -ح�سبما تكون الحالة  -لهذا الطلب،
يجب على «المجل�س» منح «الطرف» الآخر مهلة زمنية ق�صيرة
من وقت ا�ستالم هذا «الطرف» للطلب لتقديم �أية مالحظات له.
يوما
ويجب �إ�صدار �أي ت�صحيح �أو تف�سير من «المجل�س» خالل ً 30
من انتهاء المهلة الزمنية المحددة ال�ستالم �أية مالحظات من
«الطرف» الآخر .ولكن يجوز �أن تتفق «الأطراف» على تمديد هذه
المهلة لإ�صدار �أي ت�صحيح �أو تف�سير.

ت�صحيحا �أو تف�سي ًرا «ال�ستنتاج» يجب �أن تبد أ�
�	3إذا �أ�صدر «المجل�س»
ً
جميع ال ُمدد الزمنية المرتبطة بهذا «اال�ستنتاج» من جديد عند
ا�ستالم «الأطراف» لهذا الت�صحيح �أو التف�سير.
المادة ال�سابعة والع�شرون
قبول اال�ستنتاجات يف �إجراءات الحقة
يجب قبول �أي «ا�ستنتاج» و�أي وثيقة مكتوبة منف�صلة يتم �إ�صدارهما
طبقًا للمادة الخام�سة والع�شرين في �أية �إجراءات ق�ضائية �أو تحكيمية
كان جميع �أطرافها «�أطرافًا» في �إجراءات «المجل�س» التي �صدر فيها
هذا «اال�ستنتاج» ،ما لم تتفق «الأطراف» على خالف ذلك.
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المادة الثامنة والع�شرون
اعتبارات عامة
 1يجب �أن تت�شارك «الأطراف» بالت�ساوي في كافة �أتعاب ونفقات
�أع�ضاء «المجل�س» ،ما لم تتفق «الأطراف» على خالف ذلك.
2

3

ما لم تتفق «الأطراف» على خالف ذلك� ،إذا كان «المجل�س» يت�ألف
من ثالثة �أع�ضاء �أو �أكثر فيجب معاملتهم على حد �سواء ويجب �أن
يح�صلوا على ذات �أتعاب الإدارة ال�شهرية وذات الأتعاب اليومية
نظير عملهم �أع�ضا ًء «بمجل�س ت�سوية المنازعات».
ما لم يرد خالف ذلك في «اتفاقية (اتفاقيات) ع�ضو مجل�س ت�سوية
المنازعات» تُحدد الأتعاب لفترة � 24شه ًرا الأولى التالية لتوقيع
«اتفاقية (اتفاقيات) ع�ضو مجل�س ت�سوية المنازعات» ويجري
تعديلها في الذكرى ال�سنوية لهذه االتفاقية (االتفاقيات) وفقًا
لل�شروط الواردة فيها.

�	4إذا تعذر االتفاق بين «الأطراف» و�أع�ضاء «المجل�س» على �أتعاب
ه�ؤالء الأع�ضاء فيحددها «المركز» بنا ًء على طلب �أي «طرف» �أو
�أي ع�ضو منهم وذلك بعد الت�شاور مع «الأطراف» والأع�ضاء .وتتعهد
«الأطراف» بااللتزام بتحديد «المركز» .ولأع�ضاء «المجل�س» قبول
التحديد �أو رف�ض التعيين.
المادة التا�سعة والع�شرون
�أتعاب الإدارة ال�شهرية
 1ما لم يرد خالف ذلك في «اتفاقية (اتفاقيات) ع�ضو مجل�س ت�سوية
المنازعات» يجب �أن يح�صل كل ع�ضو من �أع�ضاء «المجل�س» على
�أتعاب �إدارة �شهرية ح�سبما هو مبين في االتفاقية الخا�صة به،
لتغطية ما يلي:
• لي�صبح ويظل على اطالع «بالعقد» والتقدم المحرز في تنفيذه؛
• �أن�شطة �إدارة وتن�سيق عمل «المجل�س»؛
• درا�سة التقارير المرحلية (التقدم المحرز) حتى يمكنه  -من
جملة �أمور �أخرى  -تقييم التقدم المحرز في التنفيذ وتحديد
«التعار�ضات» المحتملة؛
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• مراجعة كافة المرا�سالت بين «الأطراف» والتي يتم تزويد
«المجل�س» بنُ�سخ منها؛
• �أن يكون جاهزا لح�ضور كافة اجتماعات «المجل�س» مع «الأطراف»،
واجتماعات «المجل�س» الداخلية ،والزيارات الميدانية؛
• الم�صروفات العامة الثابتة للمكتب.
2

ما لم ُيتفق على خالف ذلك في «اتفاقية (اتفاقيات) ع�ضو مجل�س
ت�سوية المنازعات» ،يجب �أن ت�ساوي �أتعاب الإدارة ال�شهرية ثالثة
�أ�ضعاف الأتعاب اليومية المن�صو�ص عليها في االتفاقية المذكورة
ويجب دفعها من تاريخ توقيع هذه االتفاقية وحتى انتهائها �أو
�إنهائها ،فيما عدا ما هو من�صو�ص عليه في الفقرة ( )2من المادة
العا�شرة.

المادة الثالثون
الأتعاب اليومية
 1ما لم ُيتفق على خالف ذلك في «اتفاقية (اتفاقيات) ع�ضو مجل�س
ت�سوية المنازعات» يجب �أن يح�صل كل ع�ضو من �أع�ضاء «المجل�س»
على �أتعاب يومية ح�سب ما هو مبين في االتفاقية المذكورة ،نظير
الوقت الذي يق�ضيه في الأن�شطة التالية:
• االجتماعات والزيارات الميدانية؛
• التنق ّالت وال�سفر؛
• االجتماعات الداخلية «للمجل�س»؛
• درا�سة الوثائق والم�ستندات المقدمة من «الأطراف» فيما
يت�صل بالإجراءات المنظورة �أمام «المجل�س»؛
• العمل المت�صل بتجنب «التعار�ضات»؛
• العمل المت�صل بالم�ساعدة غير الر�سمية في «التعار�ضات»؛
• العمل المت�صل بالإحالة الر�سمية لإ�صدار «ا�ستنتاج» ،بما في
ذلك جل�سات اال�ستماع.
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المادة الحادية والثالثون
تكاليف التنقالّت وال�سفر والنفقات ا ُلأخرى
 1ما لم ين�ص على خالف ذلك في «اتفاقية (اتفاقيات) ع�ضو مجل�س
ت�سوية المنازعات» تُ�سترد نفقات ال�سفر الجوي ب�أ�سعار تذكرة درجة
رجال الأعمال غير المقيدة بين مقر ع�ضو «المجل�س» والوجهة
المق�صودة .وتُ�سترد النفقات المتكبدة نظير الإقامة في الفنادق
والوجبات عند ال�سفر ب�سعر التكلفة.
 2تُ�سترد النفقات المتكبدة في عمل «المجل�س» نظير التنق ّالت البرية
ومكالمات الهاتف الخارجية وخدمات البريد وتو�صيل المرا�سالت
و ن�سخ الم�ستندات وطوابع ور�سوم البريد والت�أ�شيرات وما �إلى ذلك
ب�سعر التكلفة ،ما لم ين�ص على خالف ذلك في «اتفاقية (اتفاقيات)
ع�ضو مجل�س ت�سوية المنازعات» .
المادة الثانية والثالثون
ال�ضرائب والر�سوم
 1لن ترد «الأطراف» �أية �ضرائب �أو ر�سوم  -فيما عدا �ضريبة القيمة
الم�ضافة  -المفرو�ضة من بلد �إقامة �أو بلد جن�سية ع�ضو «المجل�س»
فيما يت�صل بالخدمات التي يقدمها هذا الع�ضو.
2
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المادة الثالثة والثالثون
ترتيبات الدفع
 1ما لم ُيتفق على خالف ذلكُ ،يقدم كل ع�ضو من �أع�ضاء «المجل�س»
الفواتير �إلى كل «طرف» لأغرا�ض الدفع كما يلي:
• تُق َّدم فواتير �أتعاب الإدارة ال�شهرية وتُدفع على �أ�سا�س ربع
مقدما لفترة الثالثة �أ�شهر التالية.
�سنوي ً
• تُق َّدم فواتير الأتعاب اليومية ونفقات التنق ّالت وال�سفر وتُدفع
بعد كل اجتماع �أو زيارة ميدانية �أو جل�سة ا�ستماع �أو «ا�ستنتاج».
2

يوما من ا�ستالمها.
يجب دفع فواتير �أع�ضاء «المجل�س» خالل ً 30

�	3إن �أخفق �أي «طرف» في دفع ح�صته من الأتعاب والنفقات خالل 30

يوما من ا�ستالم فاتورة ع�ضو «المجل�س» يخ ِّول لهذا الع�ضو بالإ�ضافة
ً
يوما بعد تقديم �إخطار بالتعليق
�إلى �أية حقوق �أُخرى تعليق العمل ً 15
�إلى «الأطراف» و�إلى �أي �أع�ضاء �آخرين «بالمجل�س» ،ويظل هذا
التعليق �سار ًيا حتّى ا�ستالم كافة المبالغ الم�ستحقة �إ�ضاف ًة �إلى فائدة
ب�سيطة وفق الفائدة ال�سائدة بين بنوك لندن (ليبور) ل�سنة واحدة
م�ضاف ًا �إليها اثنين بالمائة �أو �سعر الفائدة الرئي�سي الثنا ع�شر �شه ًرا
بالعملة المتفق عليها بين «الأطراف» و�أع�ضاء «المجل�س».

4

في حال تعذر على �أي «طرف» دفع ح�صته من �أتعاب ونفقات ع�ضو
«المجل�س» عند اال�ستحقاق ،يجوز لأي «طرف» �آخر بدون التنازل
عن حقوقه دفع المبلغ الم�ستحق .ويحق «للطرف» القائم بالدفع
�إ�ضافة �إلى �أية حقوق �أخرى مطالبة «الطرف» الذي تعذر عليه
الدفع ب�سداد جميع المبالغ المدفوعة �إ�ضاف ًة �إلى فائدة ب�سيطة وفق
الفائدة ال�سائدة بين بنوك لندن (ليبور) ل�سنة واحدة م�ضاف ًا �إليها
اثنين بالمائة� ،أو �سعر الفائدة الرئي�سي الثنا ع�شر �شه ًرا ،ما لم يكن
ذلك محظو ًرا بمقت�ضى القوانين واجبة التطبيق ،على �أن يتم الدفع
بالعملة المتفق عليها بين «الأطراف» و�أع�ضاء «المجل�س».

5

عند توقيع «اتفاقية ع�ضو مجل�س ت�سوية المنازعات» يجب على
«الأطراف» تزويد الع�ضو ب�صيغة الفاتورة التي يجب �أن ير�سلها،
بما في ذلك العنوان الذي �ستر�سل �إليه الفاتورة وعدد ن�سخ الفواتير
المطلوبة ورقم �ضريبة القيمة الم�ضافة� ،إن ُوجد.
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المادة الرابعة والثالثون
النفقات الإدارية للمركز
 1ت�شمل النفقات الإدارية «للمركز» مبلغ لكل تعيين لع�ضو «مجل�س
ت�سوية منازعات» ومبلغ لكل طلب لتحديد «المركز» �أتعاب �أع�ضاء
«المجل�س» ومبلغ لكل قرار عند رد �أحد �أع�ضاء «المجل�س» ،وعندما
يتفق «الأطراف» على تقديم قرارات «مجل�س الف�صل في المنازعات»
�أو «مجل�س ت�سوية المنازعات الموحد» �إلى «المركز» للمراجعة
فهناك مبلغ لكل مراجعة.
2

ي�ستلم «المركز» مقابل كل طلب لتعيين ع�ضو «مجل�س ت�سوية منازعات»
المبلغ غير القابل لال�سترداد المحدد في المادة الأولى من الملحق.
ويمثل هذا المبلغ التكلفة الإجمالية لتعيين «المركز» لع�ضو واحد من
�أع�ضاء «المجل�س» .ويمتنع «المركز» عن التعيين ما لم يتم ا�ستالم
المبلغ المطلوب .و تت�شارك «الأطراف» بالت�ساوي في تكلفة كل تعيين
يقوم به «المركز».

3

يحدد «المركز» النفقات الإدارية لكل قرار عند رد ع�ضو «مجل�س
ت�سوية منازعات» بمبلغ ال يزيد عن الحد الأق�صى للمبلغ المحدد
في المادة الثانية من الملحق .ويمثل هذا المبلغ التكلفة الإجمالية
لقرار «المركز» عند رد ع�ضو «مجل�س ت�سوية منازعات» .ويمتنع
«المركز» عن �إ�صدار قراره وال ي�سري �أثر �إجراء الرد ما لم ي�ستلم
«المركز» المبلغ المذكور .ويتحمل «الطرف» الطالب للرد تكلفة كل
قرار ي�صدره «المركز».

4

عندما تن�ص «الأطراف» على �أن يقوم «المركز» بمراجعة قرارات
«مجل�س الف�صل في المنازعات» �أو «مجل�س ت�سوية المنازعات
الموحد» يحدد «المركز» النفقات الإدارية لمراجعة كل قرار بمبلغ ال
يزيد عن الحد الأق�صى للمبلغ المحدد في المادة الثالثة من الملحق.
واحدا.
ويمثل هذا المبلغ التكلفة الإجمالية لمراجعة «المركز» قرا ًرا ً
و يمتنع «المركز» عن اعتماد القرار ما لم يت�سلم المبلغ المذكور.
وتتحمل «الأطراف» بالت�ساوي تكلفة مراجعة كل قرار بالت�ساوي.
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5

يت�سلم «المركز» نظير كل طلب لتحديد �أتعاب �أع�ضاء «المجل�س»
المبلغ غير القابل لال�سترداد المحدد في المادة الرابعة من الملحق.
ويمثل هذا المبلغ التكلفة الإجمالية لتحديد «المركز» �أتعاب �أع�ضاء
«المجل�س» .ويمتنع «المركز» عن تحديد �أتعاب �أع�ضاء «المجل�س» ما
لم يتم ا�ستالم المبلغ المطلوب .وتتحمل «الأطراف» بالت�ساوي تكلفة
خدمات «المركز» المتعلقة بتحديد �أتعاب �أع�ضاء «المجل�س».

�	6إذا تعذر على �أي «طرف» دفع ح�صته من النفقات الإدارية «للمركز»
«فللطرف» الآخر الحرية في دفع كامل مبلغ هذه النفقات الإدارية.
المادة الخام�سة والثالثون
�أحكام عامة
 1عند اتفاق «الأطراف» على تطبيق «القواعد» بعد تاريخ دخول
«قواعد مجال�س ت�سوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية
ل�سنة  »2015حيز التنفيذ ف ُيعتبر �أن هذه «الأطراف» قد اتفقت على
تطبيق هذا الإ�صدار من «القواعد» ما لم تتفق على خالف ذلك.
	2ال يتحمل �أع�ضاء «المجل�س» �أو «المركز» �أو غرفة التجارة الدولية
وموظفوها �أو لجان غرفة التجارة الدولية الوطنية والمجموعات
وموظفوهما وممثلوهما الم�س�ؤولية تجاه �أي �شخ�ص عن �أي فعل �أو
امتناع عن فعل متعلق ب�إجراءات «المجل�س» ،فيما عدا �إلى الحد
الذي يكون فيه تحديد تلك الم�س�ؤولية محظو ًرا بموجب القانون
واجب التطبيق.
3

يلتزم «المجل�س» و«المركز» بمراعاة روح «القواعد» في كل ما لم
تن�ص عليه �صراحة ،ويبذل «المجل�س» ق�صارى جهده ل�ضمان �صدور
«اال�ستنتاجات» وفقًا «للقواعد».
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الملحق  -جدول التكاليف

المادة الأولى
يجب �أن ترفق مع كل طلب لتعيين ع�ضو «مجل�س ت�سوية منازعات» ر�سوم
ت�سجيل قدرها  5,000دوالر �أمريكي لكل ع�ضو يلزم تعيينه .ور�سوم
الت�سجيل غير قابلة لال�سترداد ،ولن يتم النظر في �أي طلب لتعيين ع�ضو
«مجل�س ت�سوية منازعات» ما لم ُيرفق به المبلغ المطلوب.
المادة الثانية
يجب �أن ترفق مع كل طلب لإ�صدار قرار عند رد ع�ضو «مجل�س ت�سوية
منازعات» ر�سوم ت�سجيل قدرها  5,000دوالر �أمريكي .ولن يتم النظر
في مثل هذا الطلب ما لم ُيرفق به المبلغ المطلوب .ور�سوم الت�سجيل
غير قابلة لال�سترداد وتُدفع لح�ساب النفقات الإدارية المتعلقة ب�إ�صدار
قرار عند رد ع�ضو .ويحدد «المركز» هذه النفقات الإدارية بمبلغ ال يزيد
عن الحد الأق�صى وهو  10,000دوالر �أمريكي.
المادة الثالثة
يجب �أن ترفق مع ك ّل قرار «لمجل�س ف�صل في منازعات» �أو «مجل�س
ت�سوية منازعات موحد» ُيق ّد ُم «للمركز» لمراجعته ر�سوم ت�سجيل قدرها
 5,000دوالر �أمريكي .ولن تتم مراجعة �أي قرار ما لم ُيرفق معه
المبلغ المطلوب .ور�سوم الت�سجيل غير قابلة لال�سترداد وتُدفع لح�ساب
النفقات الإدارية المتعلقة بمراجعة كل قرار .ويحدد «المركز» هذه
النفقات الإدارية بمبلغ ال يزيد عن الحد الأق�صى وهو  10,000دوالر
�أمريكي.
المادة الرابعة
يجب �أن ترفق مع كل طلب لتحديد «المركز» لأتعاب �أع�ضاء «مجل�س
ت�سوية منازعات» ر�سوم ت�سجيل قدرها  5,000دوالر �أمريكي .ور�سوم
الت�سجيل غير قابلة لال�سترداد ،ولن يتم النظر في مثل هذا الطلب ما
لم ُيرفق به المبلغ المطلوب.
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اتفاقية ع�ضو مجل�س
ت�سوية المنازعات
النموذجية

45

اتفاقية ع�ضو مجل�س ت�سوية المنازعات النموذجية

تم �إبرام هذه االتفاقية بين كل من:
ع�ضو مجل�س ت�سوية المنازعات [اال�سم بالكامل ،والم�سمى الوظيفي،
والعنوان] و ُي�شار �إليه فيما بعد با�سم «ع�ضو مجل�س ت�سوية المنازعات».
و
الطرف الأول[ :اال�سم بالكامل والعنوان]
الطرف الثاني[ :اال�سم بالكامل والعنوان] ،و ُي�شار �إليهما فيما بعد مجتمع ْين
با�سم «الأطراف»
بينما/حيث �أنه:
عقدا بتاريخ ____ («العقد») لغر�ض [نطاق
�أبرمت «الأطراف» ً
العمل و� /أو ا�سم الم�شروع] ،وهو واجب التنفيذ في [مدينة وبلد التنفيذ]؛
وين�ص «العقد» على وجوب �إحالة «الأطراف» المنازعات التي تن�ش�أ بينها �إلى
[مجل�س مراجعة منازعات� ،أو مجل�س ف�صل في منازعات� ،أو مجل�س ت�سوية
منازعات موحد] بموجب «قواعد مجال�س ت�سوية المنازعات» التابعة لغرفة
التجارة الدولية («القواعد»)؛
تم تعيين ال�شخ�ص الموقع �أدناه ب�صفة ع�ضو مجل�س ت�سوية منازعات.
وبنا ًء عليه ،اتفق ع�ضو مجل�س ت�سوية المنازعات والأطراف على ما يلي:
 .1تعهد
يعمل «ع�ضو جمل�س ت�سوية املنازعات» [ع�ضو جمل�س ت�سوية منازعات منفرد ًا،
�أو رئي�س جمل�س ت�سوية منازعات� ،أو ع�ضو مبجل�س ت�سوية منازعات] ويقبل
مبوجبه �أداء هذه الواجبات وفق ًا ل�شروط «العقد» و«القواعد» و�شروط هذه
«االتفاقية» .وي�ؤكد «ع�ضو جمل�س ت�سوية املنازعات» على �أنه �سيظل حمايد ًا
وم�ستق ًال عن «الأطراف».
 .2تنظيم مجل�س ت�سوية المنازعات وبيانات االت�صال
• البديل الأول :يمكن التوا�صل مع «ع�ضو مجل�س ت�سوية المنازعات»
المنفرد كما يلي:
[اال�سم والعنوان والهاتف وعنوان البريد الإلكتروني و�أية بيانات ات�صال
�أخرى]
• البديل الثاني� :أع�ضاء مجل�س ت�سوية المنازعات هم الأ�شخا�ص ال ُمدرجة
بياناتهم �أدناه ويمكن التوا�صل معهم كما يلي:
الرئي�س:
[اال�سم والعنوان والهاتف وعـنوان البريد الإلكتروني و�أية بيانات ات�صـال
�أخرى]
�أع�ضاء مجل�س ت�سوية المنازعات الإ�ضافيين:
[اال�سم والعنوان والهاتف وعنوان البريد الإلكتروني و�أية بيانات ات�صال
�أخرى لكل �شخ�ص مذكور]
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�أطراف «العقد» هم �أولئك الم�شار �إليهم �أعاله مع بيانات االت�صال الخا�صة
بهم كما يلي:
الطرف الأول[ :اال�سم وال�شخ�ص الم�س�ؤول عن «العقد» والعنوان والهاتف
وعنوان البريد الإلكتروني و�أية بيانات ات�صال �أخرىظظطذ ظ
الطرف الثاني[ :اال�سم وال�شخ�ص الم�س�ؤول عن «العقد» والعنوان والهاتف
وعنوان البريد الإلكتروني و�أية بيانات ات�صال �أخرى]
يجب �إبالغ �أية تغييرات في بيانات االت�صال المذكورة �إلى جميع الأطراف
المعنية على الفور.
 .3الم�ؤهالت
تقر «الأطراف» الموقعة �أدناه فيما يتعلق ب�أي «ع�ضو مجل�س ت�سوية
المنازعات» ،على �أنه يجب على هذا الع�ضو �أن يمتلك ال�صفات المطلوبة،
بما في ذلك الم�ؤهالت المهنية والقدرة اللغوية للقيام بمهام «ع�ضو مجل�س
ت�سوية المنازعات».
 .4الأتعاب
• يجب �أن تكون �أتعاب الإدارة ال�شهرية [حدد العملة والمبلغ الكامل]� ,أي
[تحـديد متعـدد] �أ�ضعاف الأجر اليومي.
• يجب �أن تكون الأتعاب اليومية [حدد العملة والمبلغ الكامل] على �أ�سا�س
[حدد عدد ال�ساعات] �ساعة يوم ًيا
في الأيام التي يعمل فيها «ع�ضو مجل�س ت�سوية المنازعات» �أقل من [حدد
العدد] �ساعات [اذكر االتفاق] .وفي الأيام التي يعمل فيها «ع�ضو مجل�س
ت�سوية المنازعات» �أكثر من [حدد العدد] �ساعة [اذكر االتفاق].
• يجب �أن تكون هذه الأتعاب لفترة � 24شه ًرا الأولى التالية لتوقيع «اتفاقية
ع�ضو مجل�س ت�سوية المنازعات» وبعد ذلك يتم تعديلها تلقائي ًا في كل
ذكرى �سنوية لهذه االتفاقية (االتفاقيات) وفقًا لل�شروط الواردة فيها
با�ستخدام الدليل التالي [حدد الدليل].
• لأيام ال�سفر [اذكر االتفاق].
• يجب ت�سديد نفقات «ع�ضو مجل�س ت�سوية المنازعات» كما هو مبين في
الفقرة ( )2من المادة الحادية والثالثين من «القواعد» [بالتكلفة /على
�أ�سا�س بدل يومي ثابت من .]...
 .5دفع الأتعاب والنفقات
• البديل الأول :يجب �أن تُق َّدم جميع فواتير الأتعاب والنفقات �إلى [الطرف
×] مع ُن�سخ «للطرف» الآخر ،ويجب �أن تُدفع �إلى «ع�ضو مجل�س ت�سوية
المنازعات» بوا�سطة [الطرف ×] .وي�سترد [الطرف ×] ح�صتّه من الأتعاب
والنفقات من «الطرف» الآخر بحيث يتحملها كال «الطرفين» بالت�ساوي.
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• البديل الثاني :يجب �أن تُقدم فواتير كافة الأتعاب والنفقات �إلى
«الأطراف» وتدفع منهم بح�ص�ص مت�ساوية.
يتم �سداد جميع املدفوعات �إىل «ع�ضو جمل�س ت�سوية املنازعات» ،دون
ا�ستقطاعات �أو قيود على احل�ساب التايل[ :ا�سم البنك ،رقم احل�ساب ،كود
�سويفت ،الخ] .ويتحمل ر�سوم التحويل «الطرف» القائم بالتحويل.
يوما من ا�ستالم «الطرف» الفاتورة من
يتم �سداد كافة المدفوعات خالل ً 30
«ع�ضو مجل�س ت�سوية المنازعات».
 .6مدة وانتهاء� /إنهاء االتفاقية
يوافق �أع�ضاء «مجل�س ت�سوية المنازعات» على العمل لمدة مجل�س ت�سوية
المنازعات ،مع مراعاة ن�صو�ص هذه المادة.
يجوز «للأطراف» مجتمعة �إنهاء هذه «االتفاقية» �أو حل «مجل�س ت�سوية
المنازعات» بالكامل في �أي وقت ،وب�أثر فوري� ،شريطة دفع �أتعاب �إدارية
�شهرية لمدة [ثالثة] �أ�شهر.
يجوز «لع�ضو مجل�س ت�سوية المنازعات» اال�ستقالة من «مجل�س ت�سوية المنازعات»
في �أي وقت بتقديم �إخطار مكتوب مدته [ثالثة] �أ�شهر �إلى «الأطراف».
 .7التعوي�ض
يجـب على «الأطـراف» مجتمـعــة �أو منـفـردة تـعـوي�ض و�إبـراء ذمة كـل ع�ضو
من �أع�ضاء «مجل�س ت�سـوية المنازعات» من �أية مطــالبات للغــير عن �أي فعل �أو
امتنـاع عن فـعــل (ت ْرك) في تنفــيذ �أو تنفيذ ُمدعى به لأن�شطة «ع�ضـو مجل�س
ت�سوية المنازعات» ،ما لم يظهر �أن الفعل �أو االمتناع عن الفعل كان عن �سوء نية.
 .8المنازعات والقانون واجب التطبيق
جميع المنازعات التي تن�ش�أ عن هذه «االتفاقية» �أو تتعلق بها ،يجب �أن يتم
ت�سويتها نهائي ًا طبقًا «لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية» بوا�سطة محكم
واحد يتم تعيينه طبق ًا «لقواعد التحكيم» المذكورة .تخ�ضع هذه «االتفاقية»
لـ [حدد القانون واجب التطبيق] .ومكان التحكيم هو [ا�سم المدينة /البلد]،
و�أما لغة التحكيم فهي [حدد اللغة].
تم �إبرام هذه «االتفاقية» في [حدد التاريخ] في [حدد المكان].
ع�ضو مجل�س ت�سوية المنازعات
[التوقيع]

الطرف الأول

الطرف الثاني

[التوقيع]

[التوقيع]
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