
قــواعد التحكیــــم والوســاطةعـــرض ل
مركــز الوســاطة والتحكیـــــــممن قبـــلالمقترحــة

في الغرفـة التجــاریة العــربیة الفرنســــیة

ن حزیـرا/یونــیو9تقـــرر في الجمعیة العمـومیة ومجلـس إدارة الغرفة التجـاریة العـربیة الفرنسـیة المنعقـدین بتـاریخ 
وإدخــال الوســاطة كإحـدى الوسـائط البدیلـة لحـل الخـالفات من جھـة، ، مبـــدأ تبســیط النظـام األسـاسـي للتحكیم 2008

.، من جھـة أخـرىالتجــاریة في العــالقات العــربیة الفرنســیة

، بتنفیــذ ھذه المھــام 2009ضــون عــام وھكـذا قام مجلس الوسـاطة والتحكیــم یسـاعده في ذلـك مجلســھ العلمــي، في غ
.ومراجعـة نظـام التحكیـم والنظــام الداخلـي، وتحــریر نظـام الوســاطة
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ـــط، نظــرا لتطـور مختلـف األنظمـة التحكیمیة في العــالم بـدا للغرفـة أنھ أضحـى من الضــروري اعتمـاد نظـام مبسّ 
.یعطي األطـراف والمحكمة التحكیمیة حریــة تعـاقدیة كـاملة

وقد اختـار ھذا النظـام أن یلتصق بإرداة األطــراف مقترحــا علیھـم وبطریقة مبتكــرة خیــارات متـاحة قبل اإلجراءات 
.التحكیمیة وأثنــاءھا بحیث یكّيّ◌ّ◌فون التحكیـم الذي یتناسـب بأفضل شـكل مع نزاعھــم

:وبإیجــاز، فإن ھذا النظـام األسـاسي قام بإدخــال اإلجراءات التي تســمح بما یلي 
 ،إجــراءات ســریعة
،إجـراءات أقل كلفــــة
یث تم إدخـال نظـام التـرابط والضـم إلى طلبــات التحكیم مما یســمح ألطــراف أخـرى إجــراءات مبتكـرة ح

.میة الجـاریةباالنضمـام لإلجـراءات التحكی

و ال بـد من اإلشـارة في ھذا الســیاق إلى اإلجـراء الجـدید المبتكـر المتعلق بالخـروج من اإلجراءات التحكیمیة واللجـوء 
تكون ـام تحكیمي آخـر یتیح ذلك، وبھذاوحسـب علمنـا ال یوجد أي نظ.إلى محـاكم الدولــة عند تقــاعس أحد األطـراف

إن میــزة ھذا اإلجـراء ھي تفــادي .العربیة الفرنسیة أول من یدخـل ھذا اإلجراء إلى أنظمتھ األساسیةالغرفة التجاریة
إذ أن مركز الوساطة والتحكیم یصبح من حقھ ، عن طریق مجلسھ التحكیمي، .إجــراءت التحكیموسـائل المماطلــة وتقییـد 

ویُنظـر إلى ھذا البطـالن كتنـازل .عـدم تســدید الرسـوم النـاتجة عنھــاأن یعتبـر أن الدعـوى التحكیمیة معطلــة في حـال 
.عن طلب التحكیم فاتحا الطریق أمام اللجوء إلى محاكم الدولة في مقـر الطـرف الذي لم یتقاعس

ح النظام التحكیمي ـمــل الخـالفات التجاریة، وھكذا یسأخیرا، یسـعى النظـام إلى إرســاء جسـور بین مختلف طـرق ح
أن یقتـرح في أي وقت كان اللجـوء إلى الوســاطة ،للمحكمة التحكیمیة أو لمجلس التحكیم والوساطة أو ألحـد األطـراف

.الوسـاطة للغرفة التجـاریة العـربیة الفرنسـیةوفق نظـام 

عملیة الوســاطة ، تســتعید اإلجـراءات وفي حـال فشــل .ویتم تعلیـق المحكمة التحكیمیة عند اللجوء إلى الوســاطة
.التحكیمیة مجراھــا

أخیرا فیما یخص جـدول األتعـاب، فلقد ُوضــع مع األخذ بعین االعتبـار متوســط مبلــغ الخـالفات التجـاریة التي تُعــرض 
لیات االقتصـادیة باللجوء إلى نظام وھو جدول معتــدل یشــجع ویقنـع الفعـا.على نظام التحكیم العربي الفرنسي عــادة

.الغرفة التحكیمي
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.الوسـاطة ھي طریقة بدیلـة لحل النزاعـات التجــاریة تأخــذ شـیئا فشـیئا مكـانتھا في العـالم

دتھم على معـاودة االتصـال فیمـااعإن مھمـة الوســیط ھي االســتماع إلى األطـراف ومواجھـة وجھـات نظـرھم بھـدف مسـ
.بینھـم مما یسـمح بانبثـاق اتفـاق مقبــول من قبلھم

إن الوسـیط ال یدلـي برأیھ، بعكس الخبیــر،
وال یقـدم  اقتـراحا بعكس المــوفق أو المصلــح، 

وال یحــل النـزاع، بعكس المحكـم أو القـاضي،
.ـره إلى حـل نزاعھـم وربمـا معـاودة اســتئناف عــالقاتھم التجـاریةتتوصـل األطـراف عبـأن الوســیط ھو من

فعـالیة، أن نظـام الوسـاطة للغرفة التجـاریة العـربیة الفرنسـیة منســجم مع باقي األنظمـة الدولیـة، ویتمیـز بالسـرعة وال
ویحق لمركز الوساطة .ریخ تعیین الوســیطھر منذ تـاب أن ال یســتغرق أكثر من ثــالث أشــوھو قلیل التكلفــة، ویج

غلق تلقـائیا ملف الوسـاطة إذا اسـتغرق أكثر من سـتة أشـھر ابتـداء من تـاریخ في الغرفة العربیة الفرنسیة أن یوالتحكیم
.تقدیم طلب الوسـاطة

ءات التحكیمیة، بالمقابل، عند فشـل ومثلما ھو الحال في النظام التحكیمي، حیث ھناك انفتـاح على الوسـاطة أثناء اإلجرا
.الوسـاطة، یمكن لألطـراف أن تطلب مباشـرة اإلجراءات التحكیمیة وفق قـواعد الغرفـة

سـاعة عمل یقوم بھا الوسـیط، وحسـب 20وبالنسبة لألتعاب، فھي معقـولة إلى حـد كبیر، وھنالك مبلغ مقطـوع لفتـرة 
.سـاعة20فترة الـ الوقت الذي یقضیـھ بعد انقضـاء


