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ي�ض��ّرين االإف��ادة باأّنن��ا اختتمن��ا عاًم��ا ناجًح��ا اآخ��ر لغرف��ة البحري��ن لت�ض��وية 
املنازع��ات وذل��ك يف كّل جم��االت ن�ض��اطاتنا وه��ي اإدارة الق�ضاي��ا والدع��اوى، 
واملوؤمت��رات، وامل�ض��اريع امل�ض��رتكة، واالإ�ض��دارات، وامل�ض��اركة يف اأعم��ال جلن��ة 

االأون�ضيرتال باالإ�ضافة اإىل التعليم والتدريب.

فع��دد الق�ضاي��ا الت��ي ت�ض��ّجلها غرف��ة البحرين لت�ض��وية املنازع��ات تنمو بوترية 
ثابتة.

واأطلق��ت غرف��ة البحري��ن لت�ض��وية املنازع��ات يف ع��ام 2019 قواع��د و�ض��اطة 
جدي��دة وحمّدث��ة لتتكام��ل م��ع قواع��د التحكي��م احلديث��ة الت��ي اأُطلق��ت بنهاي��ة 
ع��ام 2017. وج��اء توقي��ت اإط��الق قواع��د الو�ض��اطة متزامًن��ا م��ع حف��ل توقي��ع 
اّتفاقّي��ة �ض��نغافورة ب�ض��اأن الو�ض��اطة، وال��ذي ح�ض��ره اأحم��د ح�ض��ني، امل�ض��ّجل 

العام لدى الغرفة.

ونتوّق��ع يف ع��ام 2020 اإ�ض��دار قواع��د جدي��دة الإدارة ق�ضاي��ا التحكي��م احل��ّر 
م��ن قب��ل الغرف��ة، م��ا يكم��ل جمموعتن��ا ال�ض��املة خلي��ارات اأدوات ت�ض��وية 

املنازعات التجارّية. 

وم��ع اأّن قواع��د التحكي��م الت��ي اأطلقناه��ا يف ع��ام 2017 	حظي��ت با�ض��تقبال 
وبا�ض��تمرار 	كيفّي��ة  كث��ٍب  ع��ن  نتاب��ع  فاأّنن��ا  العاملّي��ة،  االأو�ض��اط  يف  م�ض��هود 
وندر���س  التحكي��م،  جم��ال  يف  والتط��ّورات  الواق��ع،  اأر���س  عل��ى  تطبيقه��ا 
با�ضتمرار نواحي ت�ضينها وتنقيحها يف ن�ضخة جديدة يف الوقت املنا�ضب.

ويف ع��ام 2019، ا�ض��ت�ضافت و�ض��اركت غرف��ة البحري��ن لت�ض��وية املنازع��ات يف 
12 موؤمت��ًرا ح��ول التحكي��م التج��اري والتحكي��م يف جم��ال املنازع��ات ب��ني 

امل�ضتثمرين والدول.

كم��ا تابع��ت الغرف��ة ن�ض��اطها يف جم��ال االإ�ض��دارات، 	مب��ا فيه��ا جمّل��ة التحكيم 
�ضت  ال��دويل لغرفة البحرين لت�ض��وية املنازع��ات الذائعة ال�ضيت، حيث خ�ضّ
عددي��ن منه��ا لقواع��د التحكي��م اجلدي��دة. وتن��وي الغرف��ة يف ع��ام 2020 
اإ�ض��دار عددي��ن	م��ن	املجّل��ة، االأّول ح��ول التموي��ل م��ن ط��رف ثال��ث، والث��اين 
��ا ل�ض��مري �ضال��ح،  ح��ول ت�ض��ارب امل�ضال��ح. كم��ا اأ�ض��درت الغرف��ة كتاًب��ا تكرمييًّ
الكت��ب  م��ن  �ضل�ض��لة  �ضم��ن  الغرف��ة  اأ�ضدرت��ه	 ال��ذي	 الث��اين	 الكت��اب  وه��و 
واالإ�ض��دارات لتك��رمي اإجن��ازات باحث��ني وممار�ض��ني قانونّي��ني ع��رب مّم��ن 
كان��ت له��م ب�ضم��ات وا�ضح��ة واإ�ض��هامات ب��ارزة يف جم��ال التحكي��م والقان��ون 

الدولّيني يف العامل العربي.

1. كلمة الرئي�س التنفيذي 

الرئي�س التنفيذي
الربوف�ضور	ن�ضيب	زيادة
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وت�ض��تمّر غرف��ة البحري��ن لت�ض��وية املنازع��ات يف لع��ب دور ه��ام يف جلن��ة االأمم 
وف��د  تراأّ�ض��ت  حي��ث  )االأون�ض��يرتال(،  ال��دويل  التج��اري  للقان��ون  املّتح��دة 
مملك��ة البحري��ن يف اجتماع��ات كّل م��ن الفري��ق العام��ل الث��اين والثال��ث 
وال�ضاد���س التابع��ني لالأون�ض��يرتال، كم��ا اأع��ّدت مذّكرت��ي مملك��ة البحري��ن 
الر�ض��مّيتني اللت��ني ُقّدمت��ا للفري��ق العام��ل الث��اين والفري��ق العام��ل الثال��ث 
التابع��ني لالأون�ض��يرتال ح��ول امل�ض��ائل املتعّلق��ة بالتحكي��م املعّج��ل، واإ�ض��الح 

نظام ت�ضوية املنازعات بني امل�ضتثمرين والدول على التوايل.

تظ��ى غرف��ة البحري��ن لت�ض��وية املنازع��ات بامل�ض��اندة يف اأداء مهامه��ا م��ن 
البيئ��ة املوؤاتي��ة الت��ي تعم��ل فيه��ا، اإذ تتمّت��ع مملك��ة البحرين مبنظوم��ة قانونّية 
متين��ة وفّعال��ة وببني��ة ق�ضائّي��ة م�ض��اندة للتحكيم. فقد تبّن��ت البحرين يف عام 
2015 قان��ون االأون�ض��يرتال النموذج��ي للتحكي��م التج��اري ال��دويل )القان��ون 
النموذج��ي(، بتعديالت��ه املُعتم��دة يف	ع��ام	2006،	واأ�ض��درت	يف	ع��ام	2019 
مر�ض��وًما بقانون ب�ض��اأن الو�ض��اطة متوافًقا يف اأحكامه اإىل حّد كبري مع قانون 
الدولّي��ة  التجارّي��ة  الو�ض��اطة  ب�ض��اأن   201٨ لع��ام  النموذج��ي  االأون�ض��يرتال 

واّتفاقات الت�ضوية الدولّية املُنبثقة من الو�ضاطة.

مني �ضّد امل�ض��ائلة  كم��ا ن���سّ قان��ون التحكي��م البحريني عل��ى احل�ضانة للمحكَّ
ع��ن اأّي فع��ل اأو امتن��اع عن��د تنفي��ذ مهامه��م، 	با�ض��تثناء ما ي�ضدر منهم ب�ض��وء 

نّية اأو ما كان ناجًتا عن خطاأ ج�ضيم.

وُت�ض��ري االأح��كام ال�ض��ادرة حديًث��ا م��ن حماك��م البحري��ن، مب��ا فيه��ا حمكم��ة 
التميي��ز، تواف��ق توّج��ه الق�ض��اء وتطبيقات��ه م��ع التوّجه��ات العاملّي��ة احلالّي��ة يف 
تف�ض��ري وتطبي��ق القان��ون النموذج��ي واملعاه��دات الدولّي��ة االأخ��رى املتعّلق��ة 

بالتحكيم.

فعل��ى �ض��بيل املث��ال، فّرق��ت حمكم��ة اال�ض��تئناف العلي��ا م��ا ب��ني مفه��وم امل��كان 
امل��اّدي وامل��كان القان��وين للتحكي��م، اأي مق��ّر التحكي��م، يف احلك��م ال�ض��ادر يف 
اال�ض��تئناف رق��م 2017/4٨2٣ بجل�ض��ة 201٨/12/27، واملوؤّي��د الحًق��ا م��ن 
حمكم��ة التميي��ز )الطع��ن رق��م 194 ل�ض��نة 2019  - ق��رار غرف��ة م�ض��ورة 
بتاري��خ 2019/10/16(. فق��د اأّك��دت حمكم��ة اال�ض��تئناف العلي��ا املدنّي��ة على 
م��ا متلك��ه هيئ��ة التحكي��م م��ن �ضالحّي��ة يف تدي��د م��كان التحكيم امل��اّدي وما 
لهيئ��ة التحكي��م م��ن مرون��ة يف تدي��د موق��ع وط��رق املداول��ة ما ب��ني اأع�ضائها 
بالط��رق والو�ض��ائل الت��ي تراه��ا منا�ض��بة دون التقّي��د باملوق��ع اجلغ��رايف ملق��ّر 
التحكي��م. وُيكّر���س ه��ذا احلك��م مب��داأ املرون��ة ال��ذي ُيع��ّد	عم��اًدا	م��ن	اأعم��دة 

التحكيم ومفتاًحا ل�ضمان الفعالّية وخف�س الُكلف يف اإجراءاته.

كم��ا اأّن تطبيق��ات املحاك��م يف معاجل��ة م��ا يتعّل��ق بطلب��ات االإلغ��اء واالع��رتاف 
وتنفي��ذ اأح��كام التحكي��م ُمتوافق��ة م��ع كّل م��ن القان��ون النموذج��ي واّتفاقّي��ة 
االأجنبّي��ة  التحكي��م  بق��رارات  االع��رتاف  ب�ض��اأن   195٨ لع��ام  نيوي��ورك 
بجل�ض��ة  ال�ض��ادر   2014/14954 رق��م  اال�ض��تئناف  يف  وتنفيذه��ا. 
2/2٣/	2017، واملوؤّي��د الحًق��ا م��ن حمكم��ة التميي��ز )الطع��ن رق��م 92 ل�ض��نة 
2017 - جل�ض��ة 2019/٣/19(، اأّك��دت حمكم��ة اال�ض��تئناف العلي��ا املدنّي��ة 
الت��زام حماك��م البحري��ن بالتف�ض��ري ال��وارد يف املذّك��رة االإي�ضاحّي��ة م��ن اأمان��ة 
االأون�ض��يرتال ب�ض��اأن القانون النموذجي عند تف�ض��ري املحاكم لقانون التحكيم 
البحرين��ي املبن��ي عل��ى اأ�ضا���س القان��ون النموذج��ي. وه��ذا ي�ض��ّكل �ضمان��ًة 
لالأط��راف �ض��ّد التف�ض��ريات الفردّي��ة مّم��ا يوؤّم��ن له��م اال�ض��تقرار واإمكانّي��ة 

التنّبوؤ بالنتائج القانونّية.

واأوّد اأن اأع��رّب ع��ن امتن��اين ال�ض��ديد ل��كّل الذين دعموا على م��دار العام غرفة 
تنع��م  بات��ت  والت��ي  العدي��دة،  ن�ض��اطاتها  يف  املنازع��ات  لت�ض��وية  البحري��ن 
باال�ض��تقالل امل��ايّل، وكّل الذي��ن ه��م م�ض��تمّرون يف توف��ري ه��ذا الدع��م م��ن 
املوؤمت��رات  يف  وال�ض��ركاء  االأمن��اء،  جمل���س  واأع�ض��اء  اأوفي��اء،  موّظف��ني 
والن��دوات، واالأ�ضدق��اء وامل�ضت�ض��ارين العديدي��ن الذي��ن عمل��وا معن��ا ط��وال 
الع��ام عل��ى ت�ض��ني خدماتن��ا وتطويره��ا، باالإ�ضاف��ة اإىل توف��ري اأنف�ض��هم 
وال�ض��كر  للغرف��ة.  التابع��ة  ال��دويل  التحكي��م  جمّل��ة  يف  للم�ض��اهمة  ب�ض��خاء 
مو�ض��وٌل للع��دد املتنام��ي م��ن االأط��راف املتعاق��دة التي تثق بالغرف��ة وتويل لها 

م�ضوؤولّية ت�ضوية منازعاتها.

الربوف�سور ن�سيب زيادة
الرئي�س التنفيذي 

اأوّد	اأن	اأع��رّب	ع��ن	امتن��اين	ال�ض��ديد	ل��كّل	الذي��ن	دعم��وا	عل��ى	م��دار	الع��ام	
غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	يف	ن�ض��اطاتها	العدي��دة،	والت��ي	بات��ت	
تنع��م	باال�ض��تقالل	امل��ايّل،	وكّل	الذي��ن	ه��م	م�ض��تمّرون	يف	توف��ري	ه��ذا	

الدعم.
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الطاقم الإداري والفّني

الرئي�س التنفيذي
ن�ضيب	زيادة

الطاق��م الإداري والفّني

2. الطاقم الإداري والفّني للغرفة وجمل�س اأمنائها

القانونّيون املوّظفون 
امل�سّجل العام واملدير التنفيذي للعملّيات

اأحمد	ح�ضني

م�ست�سار الرئي�س التنفيذي
نوازي�س	�ضودري

مدير دعوى اأّول
�ضليم	�ضليمان

قائم باأعمال مدير دعوى اأّول
خالد	اخلّياط

مدراء دعوى
حنني	اخلان

فاطمة	الزايد	اجلالهمة

املوّظفون الإدارّيون
اآمر احل�سابات
ب�ّضام	غ�ّضان	بيد�س

من�ّسق مايل
عائ�ضة	اإ�ضحاق

مدير تقنّية املعلومات والّت�سال
يو�ضف	اآل	�ضيف

ائي اأّول لتقنّية املعلومات والّت�سال اأخ�سّ
ح�ضني	اإبراهيم

موّظف �سوؤون املوارد الب�سرّية
فاطمة	الوردي

من�ّسق تطوير الأعمال
خالد	جلوان

�سكرتري املدير التنفيذي للعملّيات
مهناز	كاظمي

�سكرتري امل�سّجل العام
اأمل	فريد

ائّيو عالقات العمالء اأخ�سّ
اإ�ضراء	اأحمد
دانة	عي�ضى

موّظف املوا�سالت
ح�ضني	احلجريي
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جمل�س الأمناء

رئي�س جمل�س الأمناء
ال�ضيخة	هيا	بنت	را�ضد	اآل	خليفة

را�ضد	عبدالرحمن	اإبراهيم
اإنديا	جون�ضون

جمل�س اأمناء الغرفة )بغياب يان بول�سون( والرئي�س التنفيذي للغرفة

اأع�ساء املجل�س 
ريت�ضارد	ناميارك
يان	بول�ضون

ويليام	�ضاليت	الثاين
يو�ضف	عبداحل�ضني	خلف

5غرفة البحرين لت�سوية املنازعات



كما	ُذكر	�ض��ابًقا،	مُتار���س	غرفة	البحرين	لت�ض��وية	املنازعات	مهامها	يف	بيئة	قانونّية	م�ض��ّجعة	على	التحكيم	ترتافق	مع	
عة	على	اّتفاقّية	نيويورك	لعام	195٨	ب�ض��اأن	االعرتاف	 �ض��لطة	ق�ضائّية	داعمة	له.	فمملكة	البحرين	هي	من	الدول	املوقِّ
بق��رارات	التحكي��م	االأجنبّي��ة	وتنفيذه��ا،	كم��ا	تبّن��ت	يف	ع��ام	2015	قان��ون	االأون�ض��يرتال	النموذج��ي	للتحكي��م	التج��اري	

الدويل	)القانون	النموذجي(	لُيطّبق	على	التحكيم	املحّلي	والدويل.	

ينبث��ق	عم��ل	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	م��ن	املنازع��ات	الت��ي	اإّم��ا	ُتعر���س	اأمامه��ا	كمحكم��ة،	واإّم��ا	ُتعر���س	اأم��ام	
	الغرفة	بالنظر	 جن��اح	التحكي��م	ال��دويل	التاب��ع	له��ا	وال��ذي	ُيع��رف	ب���	BCDR-AAA.	ويف	اإط��ار	عمله��ا	كمحكمة،	تخت���سّ
يف	املنازع��ات	الت��ي	تزي��د	قيم��ة	املطالب��ة	فيه��ا	عن	خم�ض��مائة	األف	دين��ار	بحريني	)حوايل	1.٣	ملي��ون	دوالر	اأمريكي(،	
��ا	اأو	تك��ون	م��ن	ب��ني	اأطراف	النزاع	فيها	موؤ�ّض�ض��ات	مالّية	مرّخ�س	لها	مبوج��ب	اأحكام	قانون	 ��ا	دوليًّ وت�ض��مل	نزاًع��ا	جتاريًّ
م�ض��رف	البحري��ن	املرك��زي.	اأّم��ا	جن��اح	التحكي��م	ال��دويل	التاب��ع	للغرف��ة	)BCDR-AAA(	فينظ��ر	يف	الق�ضايا	مبوجب	

قواعد	التحكيم	والو�ضاطة	املعتمدة	لدى	الغرفة.	

متتل��ك	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	فريًقا	من	م��دراء	الدعوى	ُيتقنون	اللغ��ات	العربّية	واالإجنليزّية	والفرن�ض��ّية،	
وُي�ضرفون	على	كّل	ق�ضّية	من	بدايتها	حتى	نهايتها	�ضواء	ب�ضدور	احلكم	اأو	الو�ضول	اإىل	ت�ضوية.

وق��د	مّت	تدي��ث	قواع��د	التحكي��م	لغرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	والت��ي	اأ�ضبحت	نافذة	بن�ض��ختها	اجلدي��دة	ابتداًء	
من	االأّول	من	اأكتوبر	)ت�ض��رين	االأّول(	2017	لكي	تاأخذ	باالعتبار	الت�ض��ريع	الذي	�ض��ّنته	مملكة	البحرين	يف	عام	2015	
للتحكي��م	يف	مملك��ة	 ال��دويل	كقان��وٍن	 التج��اري	 للتحكي��م	 النموذج��ي	 “االأون�ض��يرتال”	 قان��ون	 واعتم��دت	مبوجب��ه	
البحرين،	ولكي	تعك�س	اأف�ضل	معايري	التحكيم	املعتمدة	عامليًّا	من	قبل	اأبرز	واأهّم	مراكز	التحكيم	الدولّية	واالإقليمّية،	

باالإ�ضافة	اإىل	قواعد	االأون�ضيرتال	للتحكيم	ب�ضيغتها	املنّقحة	يف	عام	2010.

والتزم��ت	القواع��د	اجلدي��دة	الت��ي	�ضيغ��ت	عل��ى	ي��د	جلن��ة	ثالثّي��ة	رفيع��ة	امل�ض��توى	�ض��ّكلها	جمل���س	اأمن��اء	غرف��ة	البحرين	
��ا.	و�ضّمت	اللجنة	الثالثّي��ة	باالإ�ضافة	اإىل	الرئي���س	التنفيذي	 لت�ض��وية	املنازع��ات	اأف�ض��ل	معاي��ري	التحكي��م	املعتَم��دة	عاملًيّ
 Adrianال�ض��ّيد	)LCIA(	الدويل	للتحكيم	لندن	ملحكمة	ال�ض��ابق	العام	املدير	من	كّل	زيادة،	ن�ض��يب	الربوف�ض��ور	للغرفة
Winstanley،	ونائ��ب	االأم��ني	الع��ام	ال�ض��ابق	للمرك��ز	ال��دويل	لت�ض��وية	منازع��ات	اال�ض��تثمار)ICSID(		واالأم��ني	الع��ام	

.Antonio Parra	الدكتور	)ICCA(	التجاري	للتحكيم	الدويل	للمجل�س	ال�ضابق

	من	االأ�ض��تاذ	فادي	ب�ض��ارة،	حماٍم	لبناين،	والربوف�ض��ور	ن�ض��يب	زيادة،	يف	 وقد	اأعّد	ن�ض��خة	القواعد	باللغة	الفرن�ض��ّية	كلٌّ
	من	ال�ض��ّيد	اأحمد	ح�ض��ني،	امل�ض��ّجل	العام	لدى	الغرفة،	والدكتور	فار���س	الن�ضيوات،	حماٍم	 حني	اأعّد	الن�ض��خة	العربّية	كلٌّ

اأردين،	والربوف�ضور	ن�ضيب	زيادة.

ا	من	التغيريات	امللحوظة	يف	القواعد	اجلديدة	مقارنًة	بقواعد	عام	2010. جتدون	اأدناه	بع�ضً

٣. ق�سايا ودعاوى التحكيم

م��دراء الدع��وى لدى الغرفة. من اليمني اإىل الي�س��ار: �س��ليم �س��ليمان وخالد اخلّي��اط وحنني اخلان وفاطمة 
الزايد اجلالهمة
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البدء يف الإجراءات
مل	يع��د	متعّيًن��ا	اأن	يت�ضّم��ن	طل��ب	التحكي��م	الئح��ة	الدع��وى،	حي��ث	مُيك��ن	
تقدميه��ا	يف	مرحل��ة	الحق��ة	بع��د	تعي��ني	هيئ��ة	التحكي��م.	وكذل��ك،	ف��اإّن	املحتكم	
�ض��ّده	يتع��نّي	علي��ه	فق��ط	اأن	يق��ّدم	مذّك��رة		خمت�ض��رة	للرّد	على	طل��ب	التحكيم	
ول��ه	اأن	يق��ّدم	مذّك��رة	دف��اع	تف�ضيلّي��ة	يف	مرحل��ة	تب��ادل	املذّك��رات	الكتابّي��ة	

الحًقا.

مني تعيني املحكَّ
يف	ظ��ّل	القواع��د	القدمي��ة،	كان	لالأط��راف	حّرّي��ة	اختي��ار	اأّي	اإج��راء	يرت�ضون��ه	
م��ني،	حت��ى	ل��و	مل	يلح��ظ	ذل��ك	االإج��راء	اأّي	تدّخ��ل	م��ن	غرف��ة	 لتعي��ني	املحكَّ
البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات.	اأّم��ا	يف	ظ��ّل	القواعد	اجلدي��دة،	يف	حني	ال	زالت	
م��ني،	ف��اإّن	الغرف��ة	ه��ي	وحده��ا	م��ن	 االأط��راف	تتمّت��ع	باإمكانّي��ة	ت�ض��مية	حمكَّ

مني. يقوم	ر�ضميًّا	بتعيني	االأ�ضخا�س	املُ�ضّمني	من	قبل	االأطراف	كمحكَّ

اإبالغ طلبات رّد املحّكمني
مل	تتطّل��ب	القواع��د	القدمي��ة		اإع��الم	هيئ��ة	التحكي��م	عن��د	تق��دمي	طلب��ات	رّد	
م��ني.	ولزي��ادة	ال�ض��فافّية	والفعالّي��ة،	تتطّل��ب	القواع��د	اجلدي��دة	وج��وب	 املحكَّ
االأط��راف	 واإىل	جمي��ع	 الغرف��ة	 م��ن	 كّل	 اإىل	 م��ني	 املحكَّ رّد	 طلب��ات	 تق��دمي	
االأخ��رى	واإىل	هيئ��ة	التحكي��م.	كم��ا	اأّن	للغرفة	اأن	تطل��ب	معلومات	اإ�ضافّية	عن	
��م	املطل��وب	رّده	وم��ن	االأط��راف	وم��ن	اأّي	ع�ض��و	اآخ��ر	م��ن	 طل��ب	ال��رّد	م��ن	املحكَّ

اأع�ضاء	هيئة	التحكيم.

اأمني �سر هيئة التحكيم
��ا	ُتنّظ��م	م�ض��ائل	تعي��ني	اأمن��اء	�ض��ّر	هيئ��ات	التحكي��م	 هن��اك	اأح��كام	جدي��دة	كّليًّ

ومهامهم	وحدود	عملهم.

الإجراءات املعّجلة
م	فرد	 مّت	اإدخ��ال	م��اّدة	جدي��دة	تتعّل��ق	باالإج��راءات	املعّجل��ة	ُتوج��ب	تعي��ني	حمكَّ
يف	احل��االت	الت��ي	تك��ون	القيم��ة	الكّلّي��ة	املتن��ازع	عليه��ا	يف	الدع��وى	والدع��وى	
املتقابل��ة	ال	تتج��اوز	مبل��غ	امللي��ون	دوالر	اأمريك��ي،	حّت��ى	اإن	ُوج��د	اّتف��اق	خمالف	
م��ني.	كم��ا	تت�ضّم��ن	ه��ذه	 	عل��ى	وج��وب	تعي��ني	ثالث��ة	حمكَّ ب��ني	االأط��راف	ين���سّ
االإج��راءات	املعّجل��ة	تداب��ري	اأخ��رى	ته��دف	اإىل	تق�ضري	االإج��راءات	واحلّد	من	

الُكلف.

اإجراءات الف�سل ب�سكل خمت�سر
جُتي��ز	القواع��د	اجلدي��دة	لهيئ��ة	التحكي��م	الف�ض��ل	ب�ض��ورة	خُمت�ض��رة	يف	اأّي	
واقع��ة	اأو	م�ض��األة	قانونّي��ة	موؤّث��رة	يف	نتيجة	التحكي��م	ترى	الهيئة	اأّنه	من	املُمكن	
وم��ن	الواج��ب	الف�ض��ل	فيه��ا	تبًع��ا	الإج��راءات	الف�ض��ل	ب�ض��كل	خمت�ض��ر.	وتاأت��ي	
ه��ذه	االأح��كام	ا�ض��تجابًة	للمخ��اوف	املتزاي��دة	ب�ض��اأن	التاأخ��ري	يف	اإج��راءات	

التحكيم	وازدياد	ُكلفها.

م اإىل التحكيم الإدخال وال�سّ
ل��ة	ب�ض��اأن	اإدخ��ال	اأط��راف	اإىل	التحكي��م.	كم��ا	اأّن	 هن��اك	اأح��كام	جدي��دة	مف�ضّ
هن��اك	اأح��كام	جدي��دة	ب�ض��اأن	�ض��ّم	دعوي��ي	تكي��م	اأو	اأك��ر،	وذل��ك	اإّم��ا	بن��اًء	
عل��ى	اّتف��اق	االأط��راف،	واإّم��ا	عندم��ا	تك��ون	ه��ذه	الدع��اوى	مقام��ة	عل��ى	اأ�ضا���س	

اّتفاق	التحكيم	ذاته	اأو	نا�ضئة	من	ذات	العالقة	القانونّية.

متثيل الأطراف 
تت�ضّم��ن	القواع��د	اجلدي��دة	تنظي��م	�ض��لوك	ممّثل��ي	االأط��راف	وذل��ك	وف��ق	
اإر�ض��ادات	االّت��اد	ال��دويل	للمحام��ني	لتمثي��ل	االأط��راف	يف	التحكي��م	ال��دويل.	
وتُظ��ر	القواع��د	اجلدي��دة	اأّي	�ض��لوك	قد	يوؤّدي	اإىل	اإعاق��ة	اإجراءات	التحكيم	
	اأح��كام	تنظي��م	�ض��لوك	ممّثل��ي	االأط��راف	عل��ى	 اأو	املُخاط��رة	به��ا.		كم��ا	تن���سّ

عقوبات		يف	حال	خمالفتها.

هيكلّية جديدة للر�سوم 
تت�ضّم��ن	القواع��د	اجلدي��دة	اأحكاًم��ا	ب�ض��اأن	ُكل��ف	التحكي��م	ته��دف	اإىل	التقلي��ل	
م��ن	ُكل��ف	اللج��وء	اإىل	العدال��ة	وكذل��ك	ُكل��ف	التحكي��م	عموًم��ا.	فيوج��د	االآن	
ر�ض��م	ثاب��ت	لقي��د	التحكي��م	حم��ّدد	دون	اعتب��ار	لقيم��ة	الن��زاع		مق��داره	000.٣	
دوالر	اأمريك��ي	ُي�ض��ّدد	م��ن	قب��ل	املُحتك��م	عن��د	تقدمي��ه	لطل��ب	التحكي��م.	ويتب��ع	
ر�ض��م	القي��د	الثاب��ت،	ر�ض��م	اإدارة	التحكي��م	الذي	ُتت�ض��ب	قيمته	بح�ض��ب	قيمة	
الن��زاع،	وُي�ض��ّدد	بع��د	تق��دمي	املحتك��م	�ض��ّده	ملذّك��رة	ال��رّد	عل��ى	طل��ب	التحكيم.	
م��ني	مبوج��ب	القواع��د	اجلدي��دة	حل��ّد	اأعل��ى	ال	يتج��اوز	 وتخ�ض��ع	اأتع��اب	املحكَّ
500	دوالر	اأمريك��ي	ع��ن	ب��دل	اأتع��اب	ال�ض��اعة	و4.000	دوالر	اأمريك��ي	ع��ن	
الب��دل	اليوم��ي،	م��ع	االأخ��ذ	يف	االعتبار	اإمكانّية	جت��اوز	ذلك	احلّد	يف	الظروف	

اال�ضتثنائّية.

�سرط التحكيم النموذجي 
يت�ضّم��ن	امللح��ق	)2(	م��ن	القواع��د	اجلدي��دة	�ض��رط	تكي��م	منوذج��ي	مُيك��ن	
لالأط��راف	اإدراج��ه	يف	عقوده��م	الإخ�ض��اع	اأّي	ن��زاع	حُمتم��ل	فيم��ا	بينه��م	اإىل	

التحكيم	مبوجب	قواعد	الغرفة.

تتوّف��ر	قواع��د	التحكي��م	باللغ��ات	االإجنليزّي��ة	والعربّي��ة	والفرن�ض��ّية	عل��ى	املوق��ع	
.www.bcdr-aaa.org للغرفة	الر�ضمي
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يعك���س	ازدي��اد	ع��دد	الق�ضاي��ا	التي	ُتديره��ا	غرفة	البحرين	لت�ض��وية	املنازعات	
املكان��ة	املتمّي��زة	الت��ي	تتمّت��ع	به��ا	الغرف��ة	كمرك��ز	تكي��ٍم	مرم��وٍق	وموث��وق،	

ميتلك	قواعد	تكيم	حديثة	ومعتمدة	عاملًيّا.

�ض��ّجلت	غرف��ة	 ع��ام	2019،	 نهاي��ة	 ع��ام	2010	حت��ى	 تاأ�ضي�ض��ها	يف	 ومن��ذ	
البحرين	لت�ضوية	املنازعات	2٨2	ق�ضّية.

وبع��د	م��رور	الوق��ت	ال��ذي	يحتاج��ه	اأّي	مرك��ِز	تكي��ٍم	جدي��د	لتزاي��د	وت��رية	
ت�ض��جيل	الق�ضاي��ا	لدي��ه،	ب��داأ	ع��دد	الق�ضاي��ا	امل�ض��ّجلة	ل��دى	الغرف��ة	بالنم��و	
املت�ض��ارع،	م��ع	ت�ض��جيل	41	ق�ضّي��ة	جدي��دة	يف	ع��ام	2019	باإجم��ايل	مطالب��ات	

و�ضل	اإىل	1.44	مليار	دوالر	اأمريكي.	

عدد الق�سايا

اأحمد ح�سني امل�سّجل العام للغرفة

اإح�سائّي��ات الق�سايا

2٨2
٤1

اإجمايل عدد
الق�سايا امل�سّجلة

الق�سايا امل�سّجلة
عام 2019

1,٤٤ ملي��ار دولر اأمريكي
املطالبات اإجمايل 

يف عام 2019
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مّدة  اإجراءات التقا�سي اأمام الغرفة
من	الق�ضايا	التي	مّت	ح�ضمها:

29.5%	مّت	ح�ضمها	يف	غ�ضون	�ضتة	اأ�ضهر
47%	مّت	ح�ضمها	بني	6	اإىل	12	�ضهًرا

12.5%	مّت	ح�ضمها	بني	12	اإىل	1٨	�ضهًرا
7%	مّت	ح�ضمها	بني	1٨	اإىل	24	�ضهًرا

4%	مّت	ح�ضمها	بعد	24	�ضهًرا

جن�س��ّيات الأط��راف واأع�س��اء هيئة ت�س��وية النزاع وتن��ّوع اأع�ساء 
هيئة ت�سوية النزاع 

اأك��ر	م��ن	70%	م��ن	الق�ضاي��ا	الت��ي	�ُض��ّجلت	ل��دى	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	
املنازع��ات	�ضّم��ت	عل��ى	االأق��ل	طرًف��ا	واح��ًدا	غ��ري	بحريني،	وح��وايل	5%	�ضّمت	

ح�ضًرا	اأطراًفا	غري	بحرينّية.

وت�ضّمن��ت	هيئ��ات	ت�ض��وية	الن��زاع	الت��ي	عّينته��ا	الغرف��ة	اأف��راًدا	م��ن	اأ�ض��رتاليا	
وتون���س	 و�ض��نغافورة	 و�ض��وريا	 ولبن��ان	 واالأردن	 والبحري��ن	وم�ض��ر	وفرن�ض��ا	

واململكة	املّتحدة.

و�ض��ّكلت	الن�ض��اء	م��ا	ن�ض��بته	1	م��ن	ب��ني	كل	٨	اأع�ض��اء	عّينته��م	الغرفة	يف	هيئات	
ت�ضوية	النزاع.

القطاعات القت�سادّية
�ض��ملت	املنازع��ات	الت��ي	نظ��رت	فيه��ا	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	
والتموي��ل،	 امل�ضرفّي��ة	 واخلدم��ات	 الط��ريان،	 منه��ا	 متنّوع��ة	 قطاع��ات	
االإ�ض��المي،	 والتموي��ل	 والتاأم��ني،	 واال�ضت�ض��ارات،	 والبن��اء،	 والت�ض��ييد	
واإدارة	 والعق��ارات،	 والتقاع��د،	 واملعا�ض��ات	 االأثرّي��ة،	 والتح��ف	 واللوح��ات	

ال�ضل��ب،	واإدارة النفايات.
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القواعد اجلديدة للو�ساطة  .٤
يف	1	يولي��و	)مّت��وز(	2019،	اأ�ض��درت	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	
والعربّي��ة	 االإجنليزّي��ة	 باللغ��ات	 به��ا	 ��ة	 الو�ض��اطة	اجلدي��دة	اخلا�ضّ قواع��د	
والفرن�ض��ّية.	وتت�ض��اوى	قواع��د	الو�ض��اطة	اجلدي��دة	يف	احُلّجّي��ة	يف	كّل	م��ن	ه��ذه	
اللغ��ات.	وُتعت��رب	قواع��د	الو�ض��اطة	اجلدي��دة	اإ�ضاف��ًة	اإىل	االإط��ار	القان��وين	

للو�ضاطة	يف	املنطقة.	

وق��د	مّت	اختي��ار	موع��د	اإطالقه��ا	ليتزام��ن	م��ع	توقي��ع	اّتفاقّي��ة	االأمم	املّتح��دة	
��ا	 ب�ض��اأن	اّتفاق��ات	الت�ض��وية	الدولّي��ة	املنبثق��ة	م��ن	الو�ض��اطة	)واملعروف��ة	اأي�ضً
با�ض��م	“اّتفاقّي��ة	�ض��نغافورة	ب�ض��اأن	الو�ض��اطة”(	والت��ي	ته��دف	اإىل	ت�ض��هيل	

التنفيذ	بني	الدول	الّتفاقات	الت�ضوية	الدولّية	املنبثقة	من	الو�ضاطة.

وُتوؤم��ن	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	باأّن��ه	ميك��ن	الّتفاقّي��ة	�ض��نغافورة	
��ة	بالغرف��ة	اإع��ادة	تكوي��ن	 ب�ض��اأن	الو�ض��اطة	وقواع��د	الو�ض��اطة	اجلدي��دة	اخلا�ضّ
ال�ض��رق	 املنازع��ات	يف	منطق��ة	 لت�ض��وية	 البديل��ة	 للط��رق	 بالن�ض��بة	 امل�ض��هد	
االأو�ض��ط	و�ض��مال	اأفريقي��ا.	فهم��ا	توّف��ران	لالأط��راف	املتنازع��ة	عل��ى	نطاق��ي	
االقت�ضادي��ن	االإقليم��ي	والعامل��ي	اإمكانّي��ة	ت�ض��وية	منازعاته��م	ب�ض��رعة	اأك��رب	

وبكلف��ٍة	تق��ّل	بكث��رٍي	ع��ن	كلف��ة	الُطرق	االأخ��رى	االأكر	مواجهة	حّل��ل	املنازعات،	
وتوّف��ران	االآن	�ضمان��ًة	اأك��رب	لتنفي��ذ	اّتفاق��ات	الت�ض��وية	املنبثق��ة	م��ن	الو�ض��اطة	

اإذا	دعت	احلاجة	اإىل	ذلك.

��ة	بالغرف��ة	بن�ض��ختها	االإجنليزّي��ة	 تاأت��ي	قواع��د	الو�ض��اطة	اجلدي��دة	اخلا�ضّ
نتيج��ة	عملّي��ة	�ضياغ��ة	دقيقة	من	قبل	نف���س	جلنة	مراجع��ة	قواعد	الغرفة	التي	
اأن�ض��اأها	جمل���س	اأمن��اء	الغرف��ة	والت��ي	كان��ت	ق��د	راجع��ت	يف	ال�ض��ابق	قواع��د	
التحكي��م	يف	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات.	وت�ض��ّم	ه��ذه	اللجن��ة	ال�ض��ّيد	
ن�ض��يب	 Antonio Parra،	والربوف�ض��ور	 Adrian Winstanley،	والدكت��ور	

زيادة.

وبه��دف	اعتم��اد	منهجّي��ة	موّح��دة	يف	اإط��ار	خمتل��ف	خدم��ات	ت�ض��وية	املنازع��ات	
الت��ي	تقّدمه��ا	الغرف��ة،	قام��ت	جلن��ة	مراجع��ة	قواع��د	الغرف��ة	مبواءم��ة	قواع��د	
الو�ض��اطة	اجلدي��دة	م��ع	قواع��د	التحكي��م	لع��ام	2017،	وحر�ض��ت	على	اأن	تعك���س	
��ل	اإلي��ه	م��ن	اأف�ض��ل	املمار�ض��ات	 قواع��د	الو�ض��اطة	اجلدي��دة	اأح��دث	م��ا	مّت	التو�ضّ

املُعتمدة	يف	جمال	الو�ضاطة	الواردة	يف	قواعد	اأبرز	املوؤ�ّض�ضات	االأخرى.
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��ا	االحتياج��ات	 وم��ن	اأج��ل	�ضم��ان	اأن	تلّب��ي	قواع��د	الو�ض��اطة	اجلدي��دة	اأي�ضً
�ض��ة	للبحري��ن	ومنطق��ة	ال�ض��رق	االأو�ض��ط	و�ض��مال	اأفريقي��ا،	قام��ت	 املتخ�ضّ
الغرف��ة	بن�ض��ر	م�ض��وّدة	القواع��د	اجلدي��دة،	داعي��ًة	املمار�ض��ني	وجمي��ع	املهتّم��ني	
الإب��داء	مالحظاته��م	حوله��ا،	وا�ضت�ض��ارت	الغرف��ة	امل�ض��تخدمني	املحتمل��ني	
مراجع��ة	 عل��ى	 اللجن��ة	 وحر�ض��ت	 فعله��م.	 وردود	 اآرائه��م	 ال�ض��تعرا�س	
املالحظ��ات	املر�ض��لة	اإليه��ا	كاّف��ة	واعتم��دت	التعدي��الت	التي	راأت	اأّنها	ت�ض��اهم	

يف	ت�ضني	القواعد.

	م��ن	االأ�ض��تاذ	ف��ادي	ب�ض��ارة،	 وق��د	اأع��ّد	ن�ض��خة	القواع��د	باللغ��ة	الفرن�ض��ّية	كلٌّ
حم��اٍم	لبن��اين،	وال�ض��ّيد	�ض��ليم	�ض��ليمان،	مدي��ر	دع��وى	اأّول	ل��دى	الغرف��ة،	
	م��ن	ال�ض��ّيد	 والربوف�ض��ور	ن�ض��يب	زي��ادة،	يف	ح��ني	اأع��ّد	الن�ض��خة	العربّي��ة	كلٌّ
اأحم��د	ح�ض��ني،	امل�ض��ّجل	الع��ام	ل��دى	الغرف��ة،	والدكت��ور	فار���س	الن�ض��يوات،	

حماٍم	اأردين،	وال�ضّيد	�ضليم	�ضليمان،	والربوف�ضور	ن�ضيب	زيادة.

عل��ى	غ��رار	قواع��د	التحكي��م	التابع��ة	للغرف��ة	الت��ي	ب��داأ	العم��ل	به��ا	يف	ع��ام	
2017،	تعك���س	قواع��د	الو�ض��اطة	اجلدي��دة	م��دى	الت��زام	الغرف��ة	جت��اه	توف��ري	
وتق��دمي	خدم��ات	وا�ضح��ة،	وبكلف��ة	معقول��ة	لت�ض��وية	املنازع��ات	م��ن	خ��الل	

تب�ضيط	وت�ضهيل	اإجراءات	الو�ضاطة	املعتمدة	لديها.

واأدناه	اأبرز	اأحكام	قواعد	الو�ضاطة	اجلديدة:

تف�ضي��ل وتو�ضي��ح عملّي��ة الب��دء باإج��راءات الو�ض��اطة �ض��واء م��ن قب��ل 		
جمي��ع االأط��راف اأو بع�ضه��م اأو فق��ط اأحده��م، و�ض��واء بوج��ود اّتف��اق 
ُم�ض��بق لت�ض��وية الن��زاع ع��ن طري��ق الو�ض��اطة اأو بعدم وجود هك��ذا اّتفاق 

)املاّدة 2(؛ و

تو�ضي��ح	تاري��خ	الب��دء	بالو�ض��اطة،	وال��ذي	يك��ون،	يف	حال��ة	وج��ود	اّتف��اق			
ُم�ض��بق	عل��ى	ت�ض��وية	الن��زاع	ع��ن	طري��ق	الو�ض��اطة،	م��ن	تاري��خ	ا�ض��تالم	

الغرف��ة	ل��كّل	م��ن	طل��ب	الو�ض��اطة	ور�ض��م	القي��د،	اأو	يك��ون،	يف	حال��ة	ع��دم	
وج��ود	هك��ذا	اّتف��اق	ُم�ض��بق	وب�ض��رط	ا�ض��تالم	ر�ض��م	القي��د،	م��ن	تاري��خ	

اّتفاق	جميع	االأطراف	على	اللجوء	للو�ضاطة	)املاّدة	٣(؛	و

تب�ض��يط	وت�ض��ريع	عملّي��ة	اختي��ار	وتعي��ني	الو�ض��يط	وتدي��ث	االأح��كام			
املتعّلقة	با�ضتقاللّيته	وحيدته	)املاّدة	4(؛	و

مرون��ة	اأك��ر	ُتخ��ّول	االأط��راف	والو�ض��يط	تقي��ق	نتيج��ة	عادل��ة	و�ض��ريعة			
)املاّدة	6(؛	و

اإج��راءات			 ا�ض��تكمال	 اأو	 بب��دء	 املتنازع��ة	 االأط��راف	 قي��ام	 اإمكانّي��ة	
تكيمّية	اأو	ق�ضائّية	موازية	)املاّدة	11(؛	و

ج��دول	ر�ض��وم	ُمع��ّدل	يت�ضّم��ن	�ض��قًفا	لب��دل	اأتع��اب	ال�ض��اعة	املُحت�ض��ب			
للو�ضيط	)	امللحق	1(؛	و

بن��ود	منوذجّي��ة	ميك��ن	لالأط��راف	اإدراجه��ا	يف	اتفاقاته��م	الإحال��ة	اأّي	نزاع			
ق��د	ين�ض��اأ	م��ن	العق��د	اأو	بخ�ضو�ض��ه	للو�ض��اطة،		اأو	للو�ض��اطة	الت��ي	يتبعها	
��ة	بغرف��ة	 التحكي��م	اإذا	ل��زم	االأم��ر،	مبوج��ب	قواع��د	الو�ض��اطة	اخلا�ضّ

البحرين	لت�ضوية	املنازعات		)	امللحق	2(.

تبق��ى	الغرف��ة	ملتزم��ة	بتوف��ري	خدم��ات	مرن��ة	واقت�ضادّي��ة	غ��ري	ُمكّلف��ة	لت�ض��وية	
املنازع��ات	املحّلّي��ة	والدولّي��ة،	وذل��ك	بلغ��ات	ع��ّدة.	وتقيًق��ا	له��ذه	الغاي��ة،	
�ض��تقوم	الغرف��ة	مبراقب��ة	اأّي	تط��ّورات	يف	االإط��ار	القان��وين	االإقليم��ي	للو�ض��اطة	
ع��ن	كث��ب،	و�ضت�ض��عى	دائًم��ا	اأن	تت�ضّم��ن	خدماته��ا	اأف�ض��ل	املمار�ض��ات	يف	ه��ذا	

املجال.

تتوّف��ر	قواع��د	الو�ض��اطة	اجلدي��دة	باللغ��ات	االإجنليزّي��ة	والعربّي��ة	والفرن�ض��ّية	
.www.bcdr-aaa.org	للغرفة	الر�ضمي	املوقع	على

Antonio Parraون�سيب زيادة و Adrian Winstanley :جلنة مراجعة قواعد الغرفة. من اليمني اإىل الي�سار

11غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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��ا	م��ن	ر�ض��الة	غرف��ة	 ُي�ض��ّكل		ن�ض��ر	الوع��ي	القان��وين	ح��ول	التحكي��م	واآلّي��ات	ت�ض��وية	املنازع��ات	االأخ��رى	والقان��ون	ال��دويل	ب�ض��كٍل	ع��ام	ج��زًءا	هاًمّ
البحرين	لت�ضوية	املنازعات.	وهي	توؤّدي	هذه	الر�ضالة	من	خالل	ا�ضت�ضافة	املوؤمترات	وامل�ضاركة	بفعالّيات	دولّية	حول	هذه	املوا�ضيع.	جتدون	

اأدن��اه	تقاري��ًرا	ح��ول	اأح��دث	ه��ذه	الفعالّي��ات،	واملوؤمت��رات	االأخ��رى	املزم��ع	تنظيمه��ا	قريًب��ا.	

املوؤمتر امل�سرتك لغرفة البحرين لت�سوية املنازعات وغرفة �ستوكهومل للتجارة

كان	اآخ��ر	موؤمت��رات	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	لع��ام	201٨	موؤمت��ًرا	
م�ض��رتًكا	م��ع	مرك��ز	التحكي��م	التاب��ع	لغرف��ة	�ض��توكهومل	للتجارة	ح��ول	املوا�ضيع	

الراهنة	يف	التحكيم	يف	منازعات	اال�ضتثمار.

ا	من	 ُعقد	املوؤمتر	يف	العا�ضمة	البحرينّية	املنامة،	وح�ضره	اأكر	من	150	�ضخ�ضً
ممّثل��ني	حكومّي��ني	رفيع��ي	امل�ض��توى	و�ضانع��ي	ق��رار	وممار�ض��ني	عاملّي��ني	يف	جمال	
التحكيم	واأكادميّيني	مرموقني.	وجرت	خالل	املوؤمتر	نقا�ضات	بّناءة	حول	م�ضائل	
مف�ضلّي��ة	تواج��ه	التحكي��م	يف	منازع��ات	اال�ض��تثمار،	مم��ا	عك���س	ال��دور		الري��ادي	
��ة	اإقليمّية	وعاملّي��ة	للحوار	 ال��ذي	تلعب��ه	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	كمن�ضّ

والتوا�ضل	حول	املوا�ضيع	املرتبطة	بت�ضوية	املنازعات.

رّحب��ت	�ض��عادة	ال�ض��يخة	هي��ا	بن��ت	را�ض��د	اآل	خليف��ة،	رئي���س	جمل���س	اأمن��اء	غرف��ة	
البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات،	خ��الل	كلمته��ا	االفتتاحّي��ة	يف	املوؤمت��ر،	بامل�ض��اركني	
واأ�ضادت	بالتعاون	املُثمر	بني	غرفة	البحرين	لت�ضوية	املنازعات	وغرفة	�ضتوكهومل	
للتج��ارة،	الفت��ًة	اإىل	اأّن	توقي��ت	انعق��اد	املوؤمت��ر	منا�ض��ب	اإذ	اأّن��ه	يتزام��ن	مع	اهتمام	
ال��دويل	 التج��اري	 للقان��ون	 املّتح��دة	 االأمم	 للجن��ة	 الثال��ث	 العام��ل	 الفري��ق	
“االأون�ضيرتال”	باإ�ضالح	نظام	ت�ضوية	املنازعات	بني	امل�ضتثمرين	والدول.	و�ضكرت	
ال�ضيخة	هيا	وزارة	اخلارجّية	ووزارة	العدل	وال�ضوؤون	االإ�ضالمّية	يف	البحرين	على	
رعايتهم��ا	الكرمي��ة	للموؤمت��ر،	مّم��ا	يعك���س	دع��م	احلكوم��ة	البحرينّي��ة	واهتمامها	
بجهود	غرفة	البحرين	لت�ض��وية	املنازعات	ون�ض��اطاتها	يف	الرتويج	حلكم	القانون	

يف	املنطقة.

واأّك��دت	الدكت��ورة	ال�ض��يخة	رن��ا	بن��ت	عي�ض��ى	ب��ن	دعي��ج	اآل	خليف��ة،	وكي��ل	وزارة	
اخلارجّي��ة	البحرينّي��ة،	اأهّمّي��ة	امل�ض��اركة	يف	املوؤمت��ر	لدع��م	جه��ود	غرفة	البحرين	
ني	يف	التحكيم	ملناق�ض��ة	التحّدي��ات	الراهنة.	 لت�ض��وية	املنازع��ات	يف	جم��ع	املخت�ضّ
واأ�ضارت	ال�ضيخة	رنا	اإىل	االإجنازات	التي	حّققتها	مملكة	للبحرين	يف	تطوير	بيئة	
ت�ضريعّية	لت�ضجيع	اال�ضتثمار	مبا	يف	ذلك	و�ضع	قواعد	لت�ضوية	املنازعات	املتعّلقة	
باال�ض��تثمار،	واإيج��اد	منظوم��ة	قانونّي��ة	ل�ضم��ان	حق��وق	اأط��راف	الن��زاع	وتنفي��ذ	

قرارات	التحكيم	االأجنبّية	يف	اململكة.

االأم��ني	 	،Annette Magnusson	ال�ض��ّيدة املوؤمت��ر	 بع��د	ذل��ك	يف	 وتّدث��ت	
الع��ام	ملرك��ز	التحكي��م	التاب��ع	لغرفة	�ض��توكهومل	للتج��ارة	يف	ال�ض��ويد،	الفت��ًة	اإىل	اأّن	
نقا�ضات	املوؤمتر	�ضتتطّرق	للهدف	االأ�ضا�ضي	لو�ضائل	ت�ضوية	املنازعات	الدولّية،	اأال	
وهو	ت�ضوية	املنازعات	ب�ضكل	فّعال	وحيادّي	وباأقّل	جهد	وكلفة،	خمتتمًة	كلمتها	باأّن	

التحكيم	الدويل	ُيعترب	من	ركائز	التجارة	العاملّية.

ولف��ت	الربوف�ض��ور	ن�ض��يب	زي��ادة	اإىل	حداث��ة	املوا�ضي��ع	الت��ي	�ض��يتناولها	املوؤمت��ر،	
واجلهود	التي	بذلتها	غرفة	البحرين	لت�ض��وية	املنازعات	يف	هذا	املجال.	واأ�ض��ار	
زي��ادة	فيم��ا	يتعّل��ق	مبو�ض��وع	الكف��اءة	االإجرائّي��ة	يف	تكيم	منازعات	اال�ض��تثمار	
اإىل	اأّن	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	ق��د	�ضّمن��ت	يف	اأح��كام	قواع��د	
مني	لالأمور	 التحكي��م	التابع��ة	له��ا	وال�ض��ادرة	يف	�ض��نة	2017	اإمكانّية	تعيني	حمكَّ
الطارئ��ة	الإ�ض��دار	تداب��ري	ذات	طبيع��ة	طارئ��ة،	واإمكانّي��ة	ت�ض��وية	املنازع��ات	عرب	

لة	واإجراءات	الف�ضل	ب�ضكٍل	خمت�ضر.	 االإجراءات	املُعجَّ

منازع��ات	 عر���س	 وج��وب	 مو�ض��وع	 االأوىل	 النقا�ض��ّية	 اجلل�ض��ة	 وناق�ض��ت	
اال�ض��تثمار	عل��ى	التحكي��م	ال��دويل	اأم	عل��ى	حمكم��ة	دائم��ة	لال�ض��تثمار.	واأدار	
اجلل�ض��ة	رئي���س	جمل���س	االأمناء	يف	مركز	القاهرة	االإقليمي	للتحكيم	التجاري	
وال��دويل،	والقا�ض��ي	يف	حمكم��ة	الع��دل	الدولّي��ة	�ض��ابًقا،	مع��ايل	الدكت��ور	نبي��ل	
العرب��ي،	و�ض��ارك	فيه��ا	رئي���س	دائ��رة	القان��ون	الع��ام	والقان��ون	ال��دويل	الع��ام	
 Marc	الدكت��ور	الربوف�ض��ور	باأملاني��ا	Saarland	جامع��ة	يف	االأوروب��ي	والقان��ون
يف	 للمحام��اة	 	 	Hogan Lovells مكت��ب	 يف	 وال�ض��ريك	 Bungenberg؛	

لن��دن	املحام��ي	الدكت��ور	Markus Burgstaller؛	واالأم��ني	الع��ام	لالّت��اد	
 Nikos	الدكتور	الربوف�ض��ور	بلجيكا	يف	والتحكي��م	اال�ض��تثمار	لقان��ون	االأوروب��ي

Lavranos؛	والربوف�ضور	ن�ضيب	زيادة.

الت��ي	 الثاني��ة	 النقا�ض��ّية	 اجلل�ض��ة	 	Adrian Winstanley ال�ض��ّيد	 واأدار	
تناول��ت	مو�ض��وع	فعالّي��ة	االإج��راءات	يف	تكي��م	منازعات	اال�ض��تثمار.	و�ض��ارك	
��م	امل�ض��تقّل	وال�ض��ريك	يف	مكت��ب	 يف	اجلل�ض��ة	الدكت��ور	ك��رمي	حاف��ظ،	املحكَّ
حاف��ظ	للمحام��اة	يف	م�ض��ر؛	واملحامي��ة	Ginta Ahrel،	ال�ض��ريكة	يف	مكت��ب	
	،Anne Hoffmann واملحامي��ة	 �ض��توكهومل؛	 يف	 للمحام��اة	 	Lindhal

يف	 ال�ض��ريك	 	،Johan Sidklev واملحام��ي	 دب��ي؛	 يف	 امل�ض��تقّلة	 املَُحّكم��ة	
مكتب	Roschier	للمحاماة	يف	�ضتوكهومل.

وناق�ض��ت	اجلل�ض��ة	الثالثة	الت��ي	اأداره��ا	الدكت��ور		Antonio Parra	كيفّية	الو�ضول	
لت��وازٍن	ب��ني	حماي��ة	اال�ض��تثمارات	وح��ّق	الدول��ة	املُ�ضيف��ة	يف	تنظي��م	اال�ض��تثمار.	
��رة	يف	القان��ون	يف	 و�ض��ارك	يف	ه��ذه	اجلل�ض��ة	الدكت��ورة	Crina Baltag،	املحا�ضِ
وال�ض��ّيد	حمم��ود	اخلرا�ض��ي،	 املّتح��دة؛	 اململك��ة	 Bedfordshire	يف	 	 جامع��ة	
 Francisco		واملحام��ي	البحري��ن؛	ململك��ة	اخلارجّي��ة	ل��وزارة	القان��وين	امل�ضت�ض��ار
 González de Cossío	ملكت��ب	املُوؤ�ّض���س	ال�ض��ريك	،González de Cossío

Abogados	للمحام��اة	يف	املك�ض��يك؛	واملحام��ي	Alexander Uff،	ال�ض��ريك	

يف	ق�ضم	التحكيم	الدويل	ملكتب	Shearman & Sterling	للمحاماة	يف	لندن.	

املوؤمترات والفعالّيات الأخرى  .٥
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Annette Magnusson املتحّدثون اأثناء الكلمات الإفتتاحّية. من اليمني اإىل الي�سار: ال�سيخة رنا اآل خليفة وال�سيخة هيا اآل خليفة ون�سيب زيادة و

�سورة جماعّية للم�ساركني يف اجلل�سة النقا�سّية الأوىل.
ونبي��ل  زي��ادة  ون�س��يب   Nikos Lavranos الي�س��ار:   اإىل  اليم��ني  م��ن 

Marc Bungenbergو Markus Burgstallerالعربي  و

�سورة جماعّية للم�ساركني يف اجلل�سة النقا�سّية الثالثة.
 Alexanderو Francisco González de Cossío :من اليمني اإىل الي�س��ار

Uff  وAntonio Parra وCrina Baltag  وحممود اخلرا�سي

�سورة جماعّية للم�ساركني يف اجلل�سة النقا�سّية الثانية.
 Adrianو Anne Hoffmannو Johan Sidklev الي�س��ار:  اإىل  اليم��ني  م��ن 

Winstanley  وGinta Ahrel وكرمي حافظ

�سورة جماعّية للم�ساركني يف اجلل�سة النقا�سّية الرابعة.
 Annetteو Eloïse Obadiaو Hannah Tümpel :م��ن اليم��ني اإىل الي�س��ار

Magnusson  وحممد عبد الرءوف وليلى ال�سنتناوي

	Annette Magnusson	ال�ض��ّيدة	اأدارته��ا	الت��ي	الرابع��ة	اجلل�ض��ة	وناق�ض��ت
م��دى	فعالّي��ة	و�ض��يلتي	التوفي��ق	والو�ض��اطة	يف	ت�ض��وية	املنازع��ات	ب��ني	ال��دول	
	،Hannah Tümpel	ال�ض��ّيدة	م��ن	كّل	اجلل�ض��ة	يف	وت��ّدث	وامل�ض��تثمرين.
مدي��رة	التوا�ض��ل	والتفاع��ل	يف	حرك��ة	كّلّيات	العامل	املّتحد	يف	لندن؛	واملحامية	
ليل��ى	ال�ض��نتناوي،	املحامي��ة	يف	مكت��ب	التميم��ي	للمحام��اة	يف	دب��ي؛	والدكت��ور	
يف	 للمحام��اة	 ال��رءوف	 عب��د	 مكت��ب	 يف	 ال�ض��ريك	 ال��رءوف،	 عب��د	 حمم��د	

القاه��رة؛	وال�ض��ّيدة	Eloïse Obadia،	امل�ضت�ض��ارة	القانونّي��ة	للبن��ك	ال��دويل	
يف	وا�ضنطن	يف	جمال	اال�ضتثمار.	

واخُتت��م	املوؤمت��ر	بكلم��ة	ل��كّل	م��ن	ال�ض��ّيدة	Magnusson	والربوف�ض��ور	زي��ادة،	
وم��ن	ث��ّم	مّت	عر���س	فيل��م	وثائق��ي	م��ن	اإعداد	غرفة	�ض��توكهومل	للتج��ارة	بعنوان	
ا�ض��تعر�س	 وال��ذي	 الع��امل”	 وج��ه	 التحكي��م	 غ��رّي	 الهادئ-كي��ف	 “الن�ض��ر	
تاري��خ	ودور	التحكي��م	ال��دويل	يف	خل��ق	نظ��ام	دويل	�ض��لمي	واحلف��اظ	عل��ى	

�ضيادة	القانون.
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�ض��ارك	الربوف�ض��ور	ن�ض��يب	زي��ادة	يف	يوني��و	)حزي��ران(	2019	كمتح��ّدٍث	يف	
حف��ل	نّظم��ه	مرك��ز	القاه��رة	االإقليم��ي	للتحكي��م	التج��اري	ال��دويل	)مرك��ز	
القاه��رة	االإقليم��ي(	لتاأب��ني	الفقي��ه	القان��وين	العرب��ي	الرائ��د	الدكت��ور	اأحم��د	

�ضادق	الق�ضريي.

و�ض��مل	احلف��ل	جل�ض��تني	رئي�ض��تني،	االأوىل	بعن��وان	“الدكت��ور	اأحم��د	�ض��ادق	
الق�ض��ريي:	َعل��م	م��ن	اأع��الم	التحكي��م	يف	م�ض��ر	والع��امل”،	والثاني��ة	بعن��وان	
“ماذا	ترك	لنا	الدكتور	الق�ضريي؟	تاأّمالت	يف	اأهّم	اإ�ضهاماته	القانونّية”.

وتراأَّ���س	اجلل�ض��ة	االأوىل	مع��ايل	الدكت��ور	نبي��ل	العرب��ي.	و�َض��ِهدت	ه��ذه	اجلل�ض��ة	
كلم��ات	ل��كّل	م��ن	�ض��مّو	االأم��ري	الدكت��ور	بن��در	ب��ن	�ض��لمان	ب��ن	حمم��د	اآل	�ض��عود،	
نائ��ب	رئي���س	جمل���س	حمافظ��ي	مرك��ز	القاه��رة	االإقليم��ي،	والدكت��ور	حمم��ود	
�ض��مري	ال�ض��رقاوي،	اأ�ض��تاذ	القان��ون	التج��اري	والبح��ري	وعمي��د	ُكّلّي��ة	احلق��وق	
االأ�ض��بق	يف	جامع��ة	القاه��رة،	وامل�ضت�ض��ار	حمم��ود	فهم��ي،	نائ��ب	رئي���س	جمل���س	
	يف	ِخت��ام	 الدول��ة	ورئي���س	هيئت��ي	�ض��وق	امل��ال	واال�ض��تثمار	�ض��ابًقا.	كم��ا	ُعِر���سَ

اجلل�ضة	فيلم	وثائقي	عن	الدكتور	اأحمد	الق�ضريي.

وُعق��دت	اجلل�ض��ة	الثاني��ة	برئا�ض��ة	الدكت��ور	ط��ارق	ريا���س،	ال�ض��ريك	يف	مكت��ب	
الق�ض��ريي	ورا�ض��د	وريا���س	للمحام��اة	واال�ضت�ض��ارات	القانونّي��ة	ورئي���س	اللجنة	

التنفيذّية	ملركز	دبي	للتحكيم	الدويل	يف	حينها.	

و�ض��ملت	ه��ذه	اجلل�ض��ة	كلم��اٍت	ل��كّل	م��ن	الدكتور	عب��د	احلميد	االأحدب،	رئي���س	
	،Philippe Leboulanger والدكت��ور	 ال��دويل،	 للتحكي��م	 العربّي��ة	 الهيئ��ة	
للمحام��اة	 و�ض��ركاه	 	Leboulanger ملكت��ب	 املوؤ�ّض���س	 وال�ض��ريك	 املحام��ي	
ونائ��ب	رئي���س	اللجن��ة	اال�ضت�ض��ارّية	وع�ض��و	جمل���س	حمافظ��ي	مرك��ز	القاه��رة	
االإقليم��ي،	والدكت��ور	مفي��د	�ض��هاب،	اأ�ض��تاذ	القان��ون	ال��دويل	بكّلّي��ة	احلق��وق	يف	
جامع��ة	القاه��رة،	ورئي���س	اجلمعّية	امل�ضرّية	للقانون	الدويل،	ووزير	املجال���س	

النيابّية	وال�ضوؤون	القانونّية	االأ�ضبق.

حفل تاأبني الدكتور اأحمد الق�سريي

املتحّدث��ون يف اجلل�س��ة الثاني��ة. م��ن اليم��ني اإىل الي�س��ار: عب��د 
ريا���س  وط��ارق   Philippe Leboulangerو الأح��دب  احلمي��د 

ون�سيب زيادة ومفيد �سهاب

ن�سيب زيادة متحّدًثا اأثناء اجلل�سة الثانية

�سورة للح�سور اأثناء حفل التاأبني

واخُتِتم��ت	اجلل�ض��ة	الثاني��ة	بكلم��ة	للربوف�ض��ور	ن�ض��يب	زي��ادة	َحَمل��ت	عن��وان	
فيه��ا	 اأّك��د	 اال�ض��تثمار”،	 يف	تكي��م	 الف�ض��اد	 ملواجه��ة	 القانونّي��ة	 “ال�ُض��بل	
وثقافت��ه	 الق�ض��ريي	 الدكت��ور	 وِخ��رْبات	 ِخ�ض��ال	 عل��ى	 زي��ادة	 الربوف�ض��ور	
الق�ض��ريي	 الدكت��ور	 ب�ض��رية	 ُم�ض��يًدا	 واالأ�ضي��ل،	 العمي��ق	 وفك��ره	 املو�ض��وعّية	
��ا	عل��ى	ال��دور	 العِط��رة	احلافل��ة	باالإجن��ازات	وتوا�ضع��ه	وعطائ��ه،	ومثنًي��ا	اأي�ضً
الالف��ت	ال��ذي	َلِعَب��ُه	الدكت��ور	الق�ض��ريي	يف	�ضياغ��ة	القواع��د	القانونّي��ة	الت��ي	

ترعى		ق�ضايا	اال�ضتثمار.

��ا	 وق��د	�ض��بق	واأن	نّظم��ت	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	حف��اًل	تكرمييًّ
للدكت��ور	اأحم��د	الق�ض��ريي	يف	البحري��ن	يف	مار���س	)اآذار(	2015،	ح�ضره	اأكر	
م��ن	150	م��ن	زم��الء	واأ�ضدق��اء	الدكت��ور	الق�ض��ريي	م��ن	اأنح��اء	الع��امل	كاّف��ة.	
��ا	 و�ض��هد	احلف��ل	اإ�ض��دار	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	كتاًب��ا	تكرمييًّ
للدكت��ور	اأحم��د	الق�ض��ريي	ت�ضّم��ن	46	مق��ااًل	الأب��رز	االأكادميّي��ني	واملمار�ض��ني	

وزمالء	له	حول	اأهم	املوا�ضيع	القانونّية	ذات	العالقة	باأعماله.
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فعالّي��ات	احلف��ل	 رعاي��ة	 املنازع��ات		يف	 لت�ض��وية	 البحري��ن	 �ض��اركت	غرف��ة	
الت��ذكاري	للربوف�ض��ور	الراح��ل	Francisco Orrego Vicuña،	اأح��د	اأب��رز	
الفقه��اء	القانونّي��ني	الدولّي��ني،	وال��ذي	اأقي��م	يف	لن��دن	يف	اأكتوب��ر	)ت�ض��رين	
االأّول(	2019.	وح�ض��ر	ه��ذه	الفعالّي��ات	ق�ض��اة	�ض��ابقون	وحالّي��ون	يف	حمكم��ة	

مون	دولّيون	وممار�ضون	حمّلّيون	ملهنة	التحكيم. العدل	الدولّية،	وحمكَّ

ومّت	اختي��ار	لن��دن	ال�ض��ت�ضافة	ه��ذا	احلف��ل	الت��ذكاري	باعتباره��ا	املدين��ة	الت��ي	
ح�ض��ل	فيه��ا	الربوف�ض��ور	Orrego	عل��ى	�ض��هادة	الدكت��وراة،	والت��ي	َعِم��َل	به��ا	

م	دويل. ك�ضفري	جمهورّية	ت�ضيلي	يف	اململكة	املّتحدة،	وغالًبا	كمحكَّ

م��ت	الفعالّي��ات	م��ن	قب��ل	عائل��ة	الربوف�ض��ور	Orrego،	بالتع��اون	م��ع	ُكّل	من	 ُنظِّ
وزارة	خارجّي��ة	جمهورّي��ة	ت�ض��يلي،	ومرك��ز	اأم��ريكا	الالتينّي��ة	التاب��ع	جلامع��ة	
Heidelberg،	وق�ض��م	احلق��وق	يف	كّلّي��ة	لن��دن	لالقت�ض��اد	والعل��وم	ال�ضيا�ض��ّية		

غرف��ة	 اإىل	 باالإ�ضاف��ة	 للمحام��اة،	 	Baker Botts LLPومكت��ب 	،)LSE(
البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات.	و�َض��َمَل	برنام��ج	احلف��ل	ُقّدا�ًض��ا	اأُقي��م	ع��ن	راح��ِة	
َنف���س	الربوف�ض��ور	Orrego	يف	االأّول	م��ن	اأكتوب��ر	)ت�ض��رين	االأّول(	2019	يف	
 St. James’s Church,( 	 اإ�ض��بانيا	 �ض��ارع	 يف	 جامي���س	 القّدي���س	 كني�ض��ة	
Spanish Place(،	َتراأَّ�َض��ُه	ال�ض��فري	الباب��وي	يف	اململك��ة	املّتح��دة	املون�ض��نيور	

Adams	Edward،	اأعَقَبت��ُه	يف	الي��وم	الت��ايل	ن��دوة	نقا�ض��ّية	يف	مكتب��ة	�ض��او	

)Shaw Library(	يف	ُكّلّية	لندن	لالقت�ضاد	والعلوم	ال�ضيا�ضّية.

 Jan الدكت��ور	 م��ن	 ل��كّل	 ترحيبّيت��ني	 بكِلمت��ني	 النقا�ض��ّية	 الن��دوة	 وب��داأت	
لن��دن	 كّلّي��ة	 يف	 القان��ون	 يف	 امل�ض��اعد	 الربوف�ض��ور	 	،Kleinheisterkamp

	،David Gallagher ال�ض��فري	 و�ض��عادة	 ال�ضيا�ض��ّية،	 والعل��وم	 لالقت�ض��اد	
�ض��فري	جمهورّي��ة	ت�ض��يلي	يف	اململك��ة	املّتح��دة.	واأعَقَب��ت	هات��ني	الكِلمت��ني	خم���ُس	
جل�ض��اٍت	نقا�ض��ّية	احَتَفَل��ت	ب��اإرث	الربوف�ض��ور	Orrego	وُم�ض��اهمته	القّيم��ة	يف	
دة	الت��ي	�َض��َغَلها	والت��ي	 القان��ون	ال��دويل	م��ن	خ��الل	املنا�ض��ب	املرموق��ة	املُتع��ِدّ
	غ��ري	 	غ��ري	متف��ّرغ	يف	حمكم��ة	الع��دل	الدولّي��ة،	وقا���سٍ �َض��َمَلت	من�ض��ب	قا���سٍ
متف��ّرغ	يف	املحكم��ة	الدولّي��ة	لقان��ون	الِبح��ار،	ورئي���س	املحكم��ة	االإدارّي��ة	للبن��ك	
��م	 	يف	املحكم��ة	االإدارّي��ة	ل�ضن��دوق	النق��د	ال��دويل،	وحمَكّ ال��دويل،	وقا���سٍ

وو�ضيط	دويل	وباحث	واأكادميي	واأ�ضتاذ.

وَتراأَّ���س	الربوف�ض��ور	ن�ض��يب	زي��ادة	اجلل�ض��ة	اخلام�ض��ة	واالأخ��رية	م��ن	الن��دوة	
يف	 و�ض��ارك	 ال��دويل”.	 والتحكي��م	 	Orrego Vicuña “الربوف�ض��ور	 بعن��وان	
اجلل�ض��ة	الربوف�ض��ور	Juan Fernández-Armesto،	املُحّك��م	وال�ض��ريك	يف	
املجل���س	 اإدارة	 جمل���س	 رئي���س	 ونائ��ب	 	Armesto & Asociados مكت��ب	
	،José Ricardo	 Feris وال�ض��ّيد	 	،)ICCA( التج��اري	 للتحكي��م	 ال��دويل	
االأم��ني	 ونائ��ب	 للمحام��اة،	 	Squire Patton Boggs مكت��ب	 يف	 ال�ض��ريك	
	،)ICC(الدولّية	التج��ارة	لغرفة	التابعة	الدولّية	التحكيم	ملحكمة	ال�ض��ابق	الع��ام
	Uría Menéndez مكت��ب	 يف	 ال�ض��ريك	 	،Gabriel Bottini والدكت��ور	

للمحاماة.	

Francisco Orrego Vicuña حفل تاأبني الربوف�سور

املتحّدثون اأثناء اجلل�س��ة اخلام�س��ة والأخرية بعنوان “الربوف�س��ور 
Orrego Vicuña والتحكيم الدويل”.

زي��ادة        ون�س��يب   José Ricardo Feris الي�س��ار:  اإىل  اليم��ني  م��ن 
Gabriel Bottiniو Juan Fernández-Armestoو

احل�سور اأثناء الندوة النقا�سّية

الأوىل  اجلل�س��ة  تدي��ر   Rosalyn Higgins GBE QC القا�س��ي 
بعن��وان “الربوف�س��ور Orrego Vicuña وتط��ّور القان��ون ال��دويل”. 
 Sir Christopher Greenwood GBE الي�س��ار:  اإىل  اليم��ني  م��ن 
 Rosalyn والقا�س��ي   Samuel Wordsworth QCو  CMG QC

Jean-Marc Thouveninو Higgins GBE QC

واأ�ض��ار	الربوف�ض��ور	زيادة	يف	م�ض��تهّل	كلمته	اإىل	اأّن	الربوف�ض��ور	Orrego	ترك	
م��ن	خ��الل	م�ض��ريته	املهنّي��ة	املتنّوع��ة	والغنّي��ة	عالمت��ه	الفارق��ة	يف	معظ��م	
جم��االت	القان��ون	ال��دويل،	ب��دًءا	م��ن	القان��ون	ال��دويل	الع��ام،	مب��ا	يف	ذل��ك	
تر�ض��يم	احل��دود	الرّبّي��ة	والبحرّي��ة،	و�ض��واًل	اإىل	قان��ون	اال�ض��تثمار	والقان��ون	
التج��اري	والقان��ون	االقت�ض��ادي	والقان��ون	البيئ��ي	والقان��ون	االإداري	ال��دويل.	
واأ�ض��اد	زي��ادة	بال�ضف��ات	االإن�ض��انّية	الهائل��ة	واللط��ف	والتوا�ض��ع	وح���ّس	امل��زاح	

التي	امتلكها	الربوف�ضور	الراحل.	
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املوؤمتر ال�سنوي الرابع والع�سرون ملركز التحكيم التجاري لدول جمل�س التعاون اخلليجي
جم��ع	املوؤمت��ر	ال�ض��نوي	الراب��ع	والع�ض��رون	ملرك��ز	التحكي��م	التج��اري	ل��دول	
جمل���س	التع��اون	ل��دول	اخللي��ج	العربّية	الذي	ُعقد	يف	�ضاللة	يف	�ض��لطنة	ُعمان	
يف	اأغ�ضط���س	)اآب(	2019	جمموع��ة	كب��رية	م��ن	املتحّدث��ني	يف	جمال	التحكيم	
م��ن	دول	جمل���س	التع��اون	لعر���س	خرباته��م	العملّي��ة	فيم��ا	يتعّل��ق	بالتحكي��م	
ب��دول	جمل���س	التع��اون.	ودار	النقا���س	خ��الل	املوؤمت��ر	ح��ول	خم�ض��ة	حم��اور	
اأ�ضا�ض��ّية	وهي	التحكيم	يف	قوانني	ا�ض��تثمار	راأ���س	املال	االأجنبي	بدول	جمل���س	
التع��اون؛	والتحكي��م	يف	اّتفاقّي��ات	ت�ض��جيع	وحماي��ة	اال�ض��تثمارات	ب��ني	دول	
و�ضم��ان	 وحماي��ة	 ت�ض��جيع	 واّتفاقّي��ة	 االأخ��رى؛	 وال��دول	 التع��اون	 جمل���س	
اال�ض��تثمارات	ب��ني	ال��دول	االأع�ض��اء	يف	منّظم��ة	املوؤمت��ر	االإ�ض��المي	ودوره��ا	يف	
ح��ّل	منازع��ات	اال�ض��تثمار؛	وت�ض��وية	املنازع��ات	النا�ض��ئة	ب��ني	الدول��ة	املُ�ضيف��ة	
معاه��دة	 يف	 ُع�ض��و	 اأخ��رى	 لدول��ة	 التاب��ع	 االأجنب��ي	 وامل�ض��تثمر	 لال�ض��تثمار	

وا�ضنطن	لعام	1965؛	وت�ضوية	منازعات	اال�ضتثمار	يف	الدول	العربّية.

واألق��ى	الربوف�ض��ور	ن�ض��يب	زي��ادة	كلم��ة		باللغ��ة	العربّي��ة	بعن��وان	“اإ�ض��اءة	عل��ى	
تّديات	التحكيم	الدويل	يف	منازعات	اال�ض��تثمار:	بدايات	االأم���س،	م�ض��ارات	
الي��وم	وم��اآالت	امل�ض��تقبل”،	ا�ض��تعر�س	فيه��ا	مفاهي��م	القان��ون	ال��دويل	الت��ي	
كان��ت	قائم��ة	وُمعتم��دة	م��ن	ِقب��ل	ال��دول	قب��ل	ن�ض��وء	التحكي��م	حل��ّل	املنازع��ات	
املتعّلق��ة	باال�ض��تثمار،	ومنه��ا	مفه��وم	“احلماي��ة	الديبلوما�ض��ّية”	يف	القرن��ني	

الثامن	ع�ضر	والتا�ضع	ع�ضر	وبدايات	القرن	الع�ضرين.

كم��ا	ت��ّدث	الربوف�ض��ور	زي��ادة	ع��ن	ن�ض��اأة	وتط��ّور	التحكي��م	ب��ني	امل�ض��تثمرين	
االأجان��ب	وال��دول،	بداي��ًة	باإق��رار	االّتفاقّي��ة	ب�ض��اأن	ت�ض��وية	منازعات	اال�ض��تثمار	
	)ICSID(	اإك�ض��يد	باّتفاقّي��ة	املعروف��ة	االأخ��رى	ال��دول	ومواطن��ي	ال��دول	ب��ني

ل�ض��نة	1965	والت��ي	ن�ض��اأ	عنه��ا	املرك��ز	ال��دويل	لت�ض��وية	منازع��ات	اال�ض��تثمار،	
��ا	يف	الفري��ق	العام��ل	الثال��ث	بلجن��ة	االأمم	 و�ض��واًل	اإىل	امل��داوالت	اجلاري��ة	حاليًّ
املّتح��دة	للقان��ون	التج��اري	ال��دويل	)االأون�ض��يرتال(	ح��ول	كيفّي��ة	اإ�ضالح	نظام	

ت�ضوية	املنازعات	بني	امل�ضتثمرين	والدول.

وا�ض��تعر�س	الربوف�ض��ور	زي��ادة	كذل��ك	اأب��رز	م�ض��اكل	وثغ��رات	نظ��ام	التحكي��م	
احل��ايل	ب��ني	ال��دول	وامل�ض��تثمرين	االأجان��ب	كتعار���س	امل�ضال��ح	ب�ض��ّتى	�ض��وره،	
وانع��دام	التن��ّوع	والتوزي��ع	الع��ادل	يف	ت�ض��كيل	وتعي��ني	اأع�ض��اء	هيئ��ات	التحكيم،	
والتزاي��د	يف	ط��ول	وق��ت	وكلف��ة	اإج��راءات	التحكي��م،	باالإ�ضاف��ة	لوج��ود	تناق�س	
يف	تف�ض��ري	ذات	املب��ادئ	املو�ضوعّي��ة.	ولكّن��ه	نّب��ه	يف	الوق��ت	نف�ض��ه	اإىل	خط��ورة	
الط��رح	الرام��ي	اإىل	اإلغ��اء	التحكي��م	يف	جم��ال	اال�ض��تثمار	ب��ني	االأف��راد	وال��دول	
ب�ض��كل	ت��اّم	واال�ض��تعا�ضة	عن��ه	مبحكم��ة	دائم��ة	يف	جم��ال	منازع��ات	اال�ض��تثمار	
اإذ	اأّن	ذل��ك	ق��د	ي��وؤّدي	اإىل	التاأث��ري	�ض��لًبا	عل��ى	ت�ض��جيع	اال�ض��تثمار	وتنميت��ه،	
داعًي��ا	اإىل	�ض��رورة	معاجل��ة	م�ض��اكل	التحكي��م	يف	جم��ال	اال�ض��تثمار	ب�ض��كل	

جذري	وعدم	الرتكيز	فقط	على	اأعرا�ضها.

واأدار	ال�ض��ّيد	اأحم��د	ح�ض��ني،	امل�ض��ّجل	الع��ام	ل��دى	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	
املنازع��ات،	جل�ض��ة	ح��ول	ت�ض��وية	منازع��ات	اال�ض��تثمار	يف	ال��دول	العربّي��ة.	
و�ض��ارك	يف	ه��ذه	اجلل�ض��ة	كّل	م��ن	املحام��ي	الدكت��ور	فه��د	حمم��د	الرفاع��ي،	
والتحكي��م	 للمحام��اة	 الرفاع��ي	 فه��د	 الدكت��ور	 التنفي��ذي	ملكات��ب	 الرئي���س	
ال��دويل	يف	اململك��ة	العربّي��ة	ال�ض��عودّية،	والدكتور	حممود	عمر	حممود،	اأ�ض��تاذ	
القان��ون	املق��ارن	وامل�ضت�ض��ار	القان��وين	جلامع��ة	املل��ك	عبدالعزي��ز	�ض��ابًقا،	
والدكت��ور	حمم��د	�ض��عيد	عب��داهلل	ال�ض��ياب،	رئي���س	ق�ض��م	القان��ون	اخلا���س	
واأ�ض��تاذ	القان��ون	التج��اري	يف	كّلّي��ة	احلق��وق	بجامع��ة	ال�ض��لطان	قابو���س	يف	

�ضلطنة	ُعمان.

م��ن اليم��ني اإىل الي�س��ار: اأحم��د جن��م ون�س��يب زي��ادة وح�س��ن ر�س��ي 
وجمدي اإبراهيم قا�سم

�سورة للح�سور اأثناء املوؤمتر

م��ن اليم��ني اإىل الي�س��ار: اأحم��د ح�س��ني وفه��د حمم��د الرفاع��ي 
وحممود عمر حممود وحممد �سعيد عبداهلل ال�سياب

التقرير ال�سنوي لعام ٢٠١٩ 16



الربوف�ض��ور	زي��ادة	َمثل��ني	ع��ن	اّتفاقّي��ات	ا�ض��تثمار	اإقليمّي��ة	تلح��ظ	اإمكاني��ة	
اللج��وء	اإىل	التحكي��م	احل��ّر)ad hoc(،	وهم��ا	االّتفاقّي��ة	املوّح��دة	ال�ض��تثمار	
روؤو���س	االأم��وال	العربّي��ة	يف	ال��دول	العربّي��ة	لع��ام	19٨0،	واالّتفاقّي��ة	لت�ض��جيع	
وحماي��ة	و�ضم��ان	اال�ض��تثمارات	ب��ني	ال��دول	االأع�ض��اء	يف	منّظم��ة	املوؤمت��ر	
االإ�ض��المي	لع��ام	19٨1،	ُم�ضيًف��ا	اأّن	ه��ذه	االأدوات	ُتوّف��ر	فر�ض��ة	حقيقّية	ملراكز	

التحكيم	االإقليمّية	جلذب	منازعات	التحكيم	يف	جمال	اال�ضتثمار.
و�ض��ّدد	الربوف�ض��ور	زي��ادة	عل��ى	�ض��رورة	عم��ل	مراك��ز	التحكي��م	االإقليمّي��ة	وف��ق	
املعاي��ري	الدولّي��ة	اإذا	اأرادت	ج��ذب	املنازع��ات	اال�ض��تثمارّية،	حي��ث	يجب	عليها	
اأّواًل	اعتم��اد	قواع��د	تكي��م	ع�ضرّي��ة،	وم��ن	ث��ّم	توظي��ف	موّظف��ني	موؤّهل��ني	
م��ني	ذوي	اخل��ربة.	وخت��م	الربوف�ض��ور	 واالحتف��اظ	بقائم��ة	متنّوع��ة	م��ن	املحكَّ
زي��ادة	اأّن��ه	باالإ�ضاف��ة	اإىل	ذل��ك،	فاإّن��ه	يج��ب	عل��ى	ال��دول	حي��ث	تتواج��د	مراك��ز	
التحكي��م	االإقليمّي��ة	خل��ق	الظ��روف	املالئم��ة	الت��ي	ت�ض��مح	بنم��و	وازده��ار	
التحكي��م	ال��دويل	م��ن	خ��الل	اعتم��اد	قوان��ني	تكي��م	منفتح��ة،	ومن��ح	ح�ضان��ة	

مني	واأن	تكون	حماكمها	ُم�ضاندة	للتحكيم. كافية	للمحكَّ
	،María Fernanda Espinosa �ض��عادة	 م��ن	 بكلم��ة	 االجتم��اع	 واخُتِت��م	
م��ن	 م�ض��رتك	 اإع��الن	 و�ض��دور	 املّتح��دة،	 ل��الأمم	 العاّم��ة	 اجلمعّي��ة	 رئي���س	
جمعّي��ات	القان��ون	ال��دويل	يوؤّك��د	على	ال��دور	الهام	الذي	تلعبه	ه��ذه	اجلمعّيات	

يف	ترّقب	التطّورات	املفيدة	للقانون	الدويل	والرتويج	لها	ومواكبتها.

اأكادميّية لهاي للقانون الدويل
�ض��اركت	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	يف	�ض��هر	�ض��بتمرب	)اأيلول(	2019	
مت��ه	 برعاي��ة	االجتم��اع	العامل��ي	الث��اين	جلمعّي��ات	القان��ون	ال��دويل	ال��ذي	نظَّ
اجلمعّي��ة	الفرن�ض��ّية	للقان��ون	ال��دويل	ت��ت	عن��وان	“التحّدي��ات	الراهن��ة	يف	
ُعِق��د	يف	 وال��ذي	 ال��دويل”،	 القان��ون	 ال��دويل:	دور	اجلمعّي��ات	يف	 القان��ون	

اأكادميّية	الهاي	للقانون	الدويل.
ت�ضّم��ن	االجتم��اع	خم���س	جل�ض��ات	نقا���س	عاّم��ة	واإثنت��ي	ع�ض��رة	جل�ض��ة	نقا���س	
ُم�ضّغ��رة.	وق��د	حّف��زت	جمي��ع	اجلل�ض��ات	املناظ��رات	واحل��وار	ب��ني	جمعّي��ات	
 International(	ال��دويل	القانون	لرابطة	الوطنّية	والف��روع	ال��دويل	القان��ون
Law Association(	ح��ول	خُمتل��ف	امل�ض��ائل	الت��ي	ُتواج��ه	القان��ون	الدويل	يف	

وقتنا	احلايل.
وتّدث	الربوف�ضور	ن�ضيب	زيادة	يف	جل�ضة	النقا�س	املُ�ضتديرة	التي	اختتمت	اليوم	
االأّول	م��ن	االجتم��اع.	و�ض��ّلطت	جل�ض��ة	النقا���س	ه��ذه	والت��ي	اأدارته��ا	القا�ضي��ة	
Hanqin Xue،	نائب	رئي�س	حمكمة	العدل	الدولّية،	ال�ضوء	على	مو�ضوع	الت�ضوية	

ًة	الو�ض��ائل	املتاح��ة	لت�ض��وية	املنازع��ات	 ال�ض��لمّية	للمنازع��ات	الدولّي��ة،	ُم�ض��تعر�ضِ
واالأ�ضئلة	التي	ُيثريها	وجود	خمتلف	هذه	الو�ضائل.	و�ضارك	اإىل	جانب	الربوف�ضور	
زي��ادة	يف	النقا���س	كّل	م��ن	ال�ض��ّيد	Philippe Gautier،	امل�ض��ّجل	الع��ام	ملحكم��ة	
 Max معه��د	 مدي��رة	 	،Hélène Ruiz Fabri والربوف�ض��ورة	 الدولّي��ة،	 الع��دل	
 Ben Juratowitch	االأ�ضتاذ	املحامي	اإىل	باالإ�ضافة	االإجرائي،	للقانون	Planck

QC	ال�ضريك	يف	مكتب	Freshfields Bruckhaus Deringer	للمحاماة.

“»�ض��وق«	قان��ون	اال�ض��تثمار:	 الفرن�ض��ّية	ح��ول	مو�ض��وع	 باللغ��ة	 ويف	حديث��ه	
املرك��ز	ال��دويل	لت�ض��وية	منازع��ات	اال�ض��تثمار	)ICSID(	ومراك��ز	التحكي��م	
االإقليمّي��ة:	مناف�ض��ة	اأو	تكام��ل؟”	اأ�ض��ار	الربوف�ض��ور	زي��ادة	اإىل	مي��زة	وهيمن��ة	
نظ��ام	املرك��ز	ال��دويل	لت�ض��وية	املنازع��ات	)ICSID(،	وال��ذي	تكم��ن	قّوت��ه	
��ا	يف	وج��وب	اع��رتاف	كّل	دول��ة	ع�ض��و	يف	اّتفاقّي��ة	)ICSID(	باإلزامّي��ة	 خ�ضو�ضً
لة	�ضم��ن	اإط��ار	 الق��رارات	التحكيمّي��ة	ال�ض��ادرة	ع��ن	هيئ��ات	تكيمّي��ة	ُم�ض��كَّ
املرك��ز	ال��دويل	لت�ض��وية	املنازع��ات	)ICSID(	وتنفيذه��ا	كاأّنه��ا	حك��م	نهائ��ي	

اأ�ضدرته	حمكمة	من	تلك	الدولة.
والتنمي��ة	 للتج��ارة	 املّتح��دة	 االأمم	 م��ن	موؤمت��ر	 اإح�ض��اءات	 اإىل	 وباال�ض��تناد	
��ه	متزاي��د	لالعتم��اد	عل��ى	 )االأونكت��اد(،	لف��ت	الربوف�ض��ور	زي��ادة	اإىل	وج��ود	توجُّ
مراك��ز	تكي��م	اأخ��رى	لت�ض��وية	املنازع��ات	اال�ض��تثمارّية	غ��ري	املرك��ز	ال��دويل	
لت�ض��وية	املنازع��ات	)ICSID(.	واأ�ض��اف	الربوف�ض��ور	زي��ادة	اإّن	ه��ذا	التناف���س	مل	
ي��اأِت	م��ن	مراك��ز	تكي��م	اإقليمّي��ة	ب��ل	من	مراكز	تكي��م	ذات	انت�ض��ار	عاملي	مثل	
املحكم��ة	الدائم��ة	للتحكي��م	)PCA(،	ومرك��ز	التحكي��م	التابع	لغرفة	�ض��توكهومل	
للتج��ارة	)SCC(،	واملحكم��ة	الدولّي��ة	للتحكي��م	التابع��ة	لغرف��ة	التج��ارة	الدولّي��ة	
)ICC(.	وبالن�ض��بة	للربوف�ض��ور	زي��ادة،	مل	يك��ن	ذل��ك	التط��ّور	مفاجًئ��ا	اإذ	اأّن	
اّتفاقّي��ات	اال�ض��تثمار،	مب��ا	فيه��ا	تل��ك	املوّقع��ة	ب��ني	ال��دول	النا�ض��ئة،	ُت�ض��ري	ب�ض��كل	
�ض��به	ح�ض��رّي	اإىل	مراك��ز	التحكي��م	يف	الغ��رب،	ُم�ض��رًيا	اإىل	مرك��ز	القاه��رة	
االإقليمي	للتحكيم	التجاري	الدويل	باعتباره	اأحد	اال�ضتثناءات	يف	هذا	املجال.
ولف��ت	الربوف�ض��ور	زي��ادة	اإىل	اأّن	اأح��د	املج��االت	الت��ي	مُيك��ن	في��ه	ملراك��ز	
التحكي��م	االإقليمّي��ة	ا�ض��تقطاب	ق�ضاي��ا	اال�ض��تثمار	ه��و	جم��ال	اإدارة	التحكي��م	
واأعط��ى	 االإقليمّي��ة.	 اال�ض��تثمار	 اّتفاقّي��ات	 يف	 امللح��وظ	 	)ad hoc( احل��ّر	

ن�سيب زيادة اأثناء اإلقاء كلمته يف الجتماع

احل�سور يف جل�سة النقا�س

جل�س��ة النقا���س العاّمة حول مو�سوع الت�س��وية ال�س��لمّية للمنازعات 
زي��ادة                                                                                 ن�س��يب  الي�س��ار:  اإىل  اليم��ني  م��ن  الدولّي��ة. 
 Hélène Ruiz Fabriو Hanqin Xueو Ben Juratowitch QCو

Philippe Gautierو
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�سورة عن احل�سور خالل املوؤمتر

�ساحة دار النزل يف املحّرق مبملكة البحرين

جل�س��ة حوارّي��ة بعن��وان “الأدوات البديل��ة للحماي��ة الفّعال��ة 
  Gerard Meijer :لال�س��تثمار وامل�س��تثمر”. من اليمني اإىل الي�س��ار
      Mélida N. Hodgsonون�س��يب زي��ادة و Eloïse M. Obadiaو

Mark Appelو

�ض��اهمت	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	ك�ض��ريٍك	يف	املوؤمت��ر	ال�ض��نوي	
اخلام���س	لالّت��اد	االأوروب��ي	لقان��ون	اال�ض��تثمار	والتحكي��م	)EFILA(	ال��ذي	
 Herbert Smith مكت��ب	 2020	يف	 الث��اين(	 )كان��ون	 يناي��ر	 	٣0 ُعق��د	يف	

Freehills	للمحاماة	يف	مدينة	لندن.

وناق���س	املوؤمت��ر	ال��ذي	�ض��هد	ح�ض��وًرا	ممّي��ًزا	موا�ضي��ع	منه��ا	حماية	اال�ض��تثمار	
وامل�ض��تثمر	مبوج��ب	قان��ون	االّت��اد	االأوروب��ي،	واالأدوات	البديل��ة	للحماي��ة	
الفّعال��ة	لال�ض��تثمارات	وامل�ض��تثمرين،	وم�ض��تقبل	ت�ض��وية	املنازع��ات	ب��ني	دول	

االّتاد	االأوربي	تت	معاهدة	ميثاق	الطاقة.
البديل��ة	 “االأدوات	 بعن��وان	 زي��ادة	جل�ض��ة	حوارّي��ة	 ن�ض��يب	 الربوف�ض��ور	 اأدار	
	،Mark Appel	ال�ض��ّيد	فيها	�ض��ارك	وامل�ض��تثمر”	لال�ض��تثمار	الفّعال��ة	للحماي��ة
لت�ض��وية	 ال��دويل	 للمرك��ز	 �ض��ابق	 تنفي��ذي	 رئي���س	 ونائ��ب	 	ArbDB ع�ض��و	
يف	 ال�ض��ريك	 	،Mélida N. Hodgson وال�ض��ّيدة	 	،)ICDR( النزاع��ات	
	،Éloïse  M. Obadia وال�ض��ّيدة	 للمحام��اة،	 	Jenner & Block مكت��ب	
 Gerard	والربوف�ض��ور	ال��دويل،	البن��ك	يف	لال�ض��تثمار	القان��وين	امل�ضت�ض��ار

Meijer،	ال�ضريك	يف	مكتب	Linklaters	للمحاماة.

ودار	يف	ه��ذه	اجلل�ض��ة	ح��وار	ح��ول	جمموع��ة	وا�ض��عة	م��ن	االأ�ض��ئلة	املتعّلق��ة	
ب��االأدوات	البديل��ة	لت�ض��وية	املنازع��ات	ب��ني	امل�ض��تثمرين	وال��دول،	منه��ا	م��ا	اإذا	
كان��ت	الو�ض��اطة	يف	اإط��ار	ت�ض��وية	املنازع��ات	ب��ني	امل�ض��تثمرين	وال��دول	تختل��ف	
ع��ن	الو�ض��اطة	يف	امل�ض��ائل	التجارّي��ة،	والتداب��ري	الت��ي	مُيك��ن	اّتخاذه��ا	لزي��ادة	
ا�ض��تخدام	الو�ض��اطة	يف	ت�ض��وية	املنازع��ات	ب��ني	امل�ض��تثمرين	وال��دول،	وم��ا	اإذا	
كان	مُيك��ن	التوفي��ق	ب��ني	الطبيع��ة	ال�ض��ّرّية	للو�ض��اطة	وال�ض��فافّية	املطلوب��ة	يف	

املنازع��ات	ب��ني	امل�ض��تثمرين	وال��دول،	وم��ا	اإذا	كان��ت	الو�ض��اطة	ُمتاح��ة	ب�ض��كٍل	
مت�ضاٍو	ومنا�ضٍب	لالأطراف	وللدول	على	حّد	�ضواء.	

كم��ا	تناول��ت	نقا�ض��ات	املنتدي��ن	م��دى	اأف�ضلّي��ة	وفعالّي��ة	اأدوات	من��ع	ن�ض��وب	
املنازع��ات	لتجّن��ب	ن�ض��وء	وتبل��ور	املنازع��ات.	وعل��ى	�ض��وء	احلك��م	ال�ض��ادر	يف	
ق�ضّي��ة	Achmea	وُمق��رتح	املفّو�ضّي��ة	االأوروبّية	اإن�ض��اء	نظام	حمكمة	ا�ض��تثمار	
دولّي��ة	دائم��ة،	ناق���س	املنت��دون	وتداول��وا	فيم��ا	اإذا	كان	مُيك��ن	للمحاك��م	املحّلّية	
يف	ال��دول	االأع�ض��اء	يف	االّت��اد	االأوروب��ي	اأن	تك��ون	بدي��اًل	منا�ض��ًبا	للتحكيم	يف	

جمال	اال�ضتثمار	داخل	االّتاد	االأوروبي.	
لت�ض��وية	 ال��دويل	 للمرك��ز	 الع��ام	 االأم��ني	 	،Meg Kinnear ال�ض��ّيدة	 واألق��ت	
منازع��ات	اال�ض��تثمار	)ICSID(،	كلم��ة	رئي�ض��ة	بعن��وان	“الو�ض��ائل	البديل��ة	
لت�ض��وية	املنازعات	يف	جمال	اال�ض��تثمار:	دور	االآلّيات	التكميلّية	واملنهجّيات”،	
والت��ي	كان��ت	يف	الواق��ع	تقري��ًرا	ع��ن	م�ض��روع	قواع��د	الو�ض��اطة	اجلدي��دة	يف	
��ا	يف	 املرك��ز	ال��دويل	لت�ض��وية	منازع��ات	اال�ض��تثمار	)ICSID(	والت��ي	ه��ي	حاليًّ

تقّدم	عرب	عملّية	ال�ضياغة	ال�ضاملة	والت�ضاور	حولها.
	Loukas Mistelis	الربوف�ض��ور	اجلل�ض��ات	وم��دراء	املتحّدث��ني	قائم��ة	و�ض��ملت
)م��ن	جامع��ة	Queen Mary		يف	لن��دن	ورئي���س	املجل���س	التنفي��ذي	لالّت��اد	
	Raffaella Assetta وال�ض��ّيدة	 والتحكي��م(،	 اال�ض��تثمار	 لقان��ون	 االأوروب��ي	
امل��ايل	 لال�ض��تقرار	 العاّم��ة	 املديرّي��ة	 رئي���س	 نائ��ب	 االأوروبّي��ة،	 )املفّو�ضّي��ة	
DGFISMA(،	والدكت��ورة	 اأ�ض��واق	راأ���س	امل��ال	 واخلدم��ات	املالّي��ة	واّت��اد	
	Herbert Smith Freehills	مكت��ب	يف	ال�ض��ريك(	Patricia	Nacimiento

 Debevoise	مكت��ب	يف	ال�ض��ريك(	Goldsmith QC	والل��ورد	،)للمحام��اة
	Nikos Lavranos الدكت��ور	 والربوف�ض��ور	 للمحام��اة(،	 	& Plimpton

)االأمني	العام	لالّتاد	االأوروبي	لقانون	اال�ضتثمار	والتحكيم(.

املوؤمتر ال�سنوي لالّتاد الأوروبي لقانون ال�ستثمار والتحكيم
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�ض��اركت	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	يف	اأكتوب��ر	)ت�ض��رين	االأّول(	2019	
يف	مناظ��رة	فييّن��ا	للتحكي��م	يف	منازع��ات	اال�ض��تثمار	الت��ي	نّظمه��ا	الربوف�ض��ور	
	Moritz Keller	والدكت��ور	فييّن��ا،	جامع��ة	م��ن	August Reinisch	الدكت��ور
اآخ��ر	 وناق�ض��ت	 للمحام��اة	يف	فرانكف��ورت،	 	Clifford Chance م��ن	مكت��ب	
امل�ض��ائل	يف	التحكيم	يف	منازعات	اال�ض��تثمار.	وُعِقَدت	الفعالّية	يف	كّلّية	القانون	
بجامع��ة	فييّن��ا	حي��ث	تناظ��ر	الربوف�ض��ور	ن�ض��يب	زي��ادة	م��ع	الربوف�ض��ور	الدكت��ور

Marc Bungenberg		م��ن	جامع��ة	Saarland	باأملاني��ا	ح��ول	معرف��ة	م��ا	اإذا	

كان��ت	هنال��ك	حاج��ة	ملزي��د	م��ن	التجان���س	يف	اأح��كام	ت�ض��وية	املنازع��ات	ب��ني	
امل�ض��تثمرين	والدول،	وبالتايل	بروز	حاجة	لالإ�ضالح.	كما	تطّرق	النقا���س	الذي	
اأداره	الربوف�ض��ور	Reinisch	اإىل	اإمكانّية	ت�ض��ّبب	اأّي	اإ�ضالحات	يف	هذا	االجّتاه	
مبنع	ظهور	معايري	جديدة	حلماية	اال�ض��تثمار	اأو	اإمكانّية	اأن	توؤّدي	االإ�ضالحات	

اإىل	اختفاء	مبداأ	املعاملة	العادلة	واملن�ضفة	)FET(	مبفهومه	احلايّل.

�سخ�س من احل�سور يطرح �سوؤاًل على املتحّدثني
 Marc الي�س��ار:  اإىل  اليم��ني  م��ن  املناظ��رة.  خ��الل  املتحّدث��ون 
زي��ادة                                         ون�س��يب   August Reinischو  Bungenberg

Moritz Kellerو

مناظرة فييّنا للتحكيم يف منازعات ال�ستثمار

تراأّ�ض��ت	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	من��ذ	ع��ام	201٨	وف��د	مملك��ة	
البحري��ن	امل�ض��ارك	يف	جل�ض��ات	الفري��ق	العام��ل	الثال��ث	التاب��ع	للجن��ة	االأمم	

املّتحدة	للقانون	التجاري	الدويل	)االأون�ضيرتال(.	

كم��ا	تراأّ�ض��ت	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	الوف��د	البحرين��ي	يف	)1(	
الدورت��ني	التا�ض��عة	وال�ض��تني	وال�ض��بعني	م��ن	جل�ض��ات	الفري��ق	العام��ل	الث��اين	
التاب��ع	لالأون�ض��يرتال	املعن��ي	بامل�ض��ائل	املتعّلق��ة	بالتحكي��م	املعّج��ل	خالل	الفرتة	
م��ن	4	اإىل	٨	فرباي��ر	)�ض��باط(	2019	يف	نيوي��ورك،	وم��ن	2٣	اإىل	27	�ض��بتمرب	
والثامن��ة	 والثالث��ني	 ال�ض��ابعة	 والدورت��ني	 	)2( فييّن��ا؛	 يف	 	2019 )اأيل��ول(	

وبرنام��ج	 املنازع��ات	 لت�س��وية	 البحري��ن	 لغرف��ة	 املُ�س��رك	 الو�س��اطة	 ي��وم	
)CLDP(	التجاري	القانون	تطوير

ا	 �ضً تنّظم	غرفة	البحرين	لت�ض��وية	املنازعات	يف	مقّرها	باملنامة،	يوًما	خم�ضّ
للو�ض��اطة	بال�ض��راكة	م��ع	برنام��ج	تطوي��ر	القان��ون	التج��اري	)CLDP(	التاب��ع	
Michael Patchett-	ال�ض��ّيد	التدري��ب	وُيدي��ر	االأمريكّي��ة.	التج��ارة	ل��وزارة
	Ely Chambers	مكت��ب	م��ع	الربيطانّي��ة	العلي��ا	املحاك��م	يف	حم��اٍم	،Joyce

	،Alya Ladjimi وال�ض��ّيدة	 	،Adrian Winstanely وال�ض��ّيد	 للمحام��اة،	
مدي��ر	املرك��ز	ال��دويل	حل��ّل	املنازع��ات	بالط��رق	البديل��ة	التاب��ع	لغرف��ة	التجارة	
اأحم��د	 وال�ض��ّيد	 	،)ICC International Centre for ADR( الدولّي��ة	
ُيوّف��ر	 املنازع��ات.	 لت�ض��وية	 البحري��ن	 ل��دى	غرف��ة	 الع��ام	 امل�ض��ّجل	 ح�ض��ني،	
ا	عن	كّل	من	الو�ض��اطة	كو�ض��يلة	فّعالة	لت�ض��وية	 الربنام��ج	التدريب��ي	تعريًف��ا	عاًمّ
املنازعات؛	واّتفاقّية	�ض��نغافورة	ب�ض��اأن	الو�ض��اطة؛	وقواعد	الو�ض��اطة	اجلديدة	
والقان��ون	 ال�ض��ادرة	يف	ع��ام	2019،	 املنازع��ات	 لت�ض��وية	 البحري��ن	 لغرف��ة	
البحرين��ي	اجلدي��د	ح��ول	الو�ض��اطة	ال�ض��ادر	يف	ع��ام	2019	باالإ�ضاف��ة	اإىل	

اأحدث	التطّورات	يف	جمال	الو�ضاطة	على	ال�ضاحتني	الدولّية	واالإقليمّية.

والثالث��ني	م��ن	جل�ض��ات	الفري��ق	العام��ل	الثال��ث	التاب��ع	لالأون�ض��يرتال	املعن��ي	
باإ�ض��الح	نظ��ام	ت�ض��وية	املنازع��ات	ب��ني	امل�ض��تثمرين	وال��دول	خ��الل	الف��رتة	م��ن	
1	اإىل	5	اأبري��ل	)ني�ض��ان(	2019	يف	نيوي��ورك،	والف��رتة	م��ن	14	اإىل	1٨	اأكتوب��ر	
)ت�ض��رين	االأّول(	2019	يف	فييّن��ا؛	و)٣(	ال��دورة	اخلام�ض��ة	والثالث��ني	م��ن	
جل�ض��ات	الفريق	العامل	ال�ضاد���س	التابع	لالأون�ض��يرتال	املعني	بالبيع	الق�ضائي	

لل�ضفن	خالل	الفرتة	من	1٣	اإىل	17	مار�س	)اآذار(	2019	يف	نيويورك.

و�ضترتاأّ���س	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	وف��د	مملك��ة	البحري��ن	ال��ذي	
�ضي�ضارك	يف	اجتماعات	الفريقني	العاملني	الثاين	والثالث	يف	2020.

	Arnold & Porter و	 املنازع��ات	 لت�س��وية	 البحري��ن	 غرف��ة	 اأكادميّي��ة	
للتحكيم	الدويل	يف	ال�سرق	الأو�سط

 Arnold &	مكت��ب	م��ع	بال�ض��راكة	املنازع��ات	لت�ض��وية	البحري��ن	غرف��ة	ض��تنّظم�
��ا	مل��ّدة	يوم��ني	يف	اجلامع��ة	امللكّي��ة	للبن��ات	 Porter	للمحام��اة	برناجًم��ا	تدريبًيّ

يف	الرف��اع.	و�ض��ُيدير	ن��دوات	الربنام��ج	التدريب��ي	كّل	من	ال�ض��ّيدة	ماريا	�ض��ديد	
 Arnold & مكت��ب	 يف	 واملحام��ي	 ال�ض��ريكة	 	،Kabir Duggal والدكت��ور	
Porter	للمحام��اة	عل��ى	الت��وايل،	حي��ث	�ض��تغّطي	الن��دوات	امل�ض��ائل	العملّي��ة	

الت��ي	ت��ربز	ع��ادًة	يف	املراح��ل	االأ�ضا�ض��ّية	خ��الل	عملّي��ات	التحكي��م	التج��اري	
وتكي��م	منازع��ات	اال�ض��تثمار،	من��ذ	بداي��ة	تق��دمي	الطل��ب	وت�ض��كيل	هيئ��ة	
التحكي��م،	ُم��روًرا	باالإج��راءات	وتط��ّور	االإّدع��اء	والدف��اع،	حت��ى	اإ�ض��دار	احلكم	

النهائي.

و�ضي�ض��هد	الربنام��ج	التدريب��ي	ال��ذي	ي�ض��تمّر	ليومني	كلمات	رئي�ض��ة	من	ال�ض��ّيد	
Adrian Winstanley	والربوف�ضور	ن�ضيب	زيادة.

الفرق العاملة الثانية والثالثة وال�ساد�سة لالأون�سيرتال

الفعالّيات الأخرى املخّطط لها لعام 2020
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�سورة جماعّية للم�ساركني يف م�سابقة Vis التح�سريّية لل�سرق الأو�سط لعام 2019

الن�سخة العا�سرة من م�سابقة Vis التح�سريّية لل�سرق الأو�سط يف التحكيم التجاري الدويل
القان��ون	 تطوي��ر	 وبرنام��ج	 املنازع��ات	 لت�ض��وية	 البحري��ن	 غرف��ة	 �ض��تنّظم	
التج��اري	)CLDP(	التاب��ع	ل��وزارة	التج��ارة	االأمريكّي��ة	الن�ض��خة	العا�ض��رة	م��ن	

م�ضابقة	Vis	التح�ضريّية	لل�ضرق	االأو�ضط	يف	التحكيم	التجاري	الدويل.

ال��دويل	املرموق��ة	 Willem C. Vis	ال�ض��نوّية	للتحكي��م	التج��اري	 وم�ض��ابقة	
وال�ضهرية	عاملًيا		هي	االآن	بدورتها	ال�ضنوّية	ال�ضابعة	والع�ضرين.

تق��ام	اأك��ر	م��ن	50	م�ض��ابقة	ت�ضريّي��ة	يف	التحكي��م	التج��اري	ال��دويل	يف	
	Vis	م�ض��ابقة	ُتعت��رب	امل�ض��ابقات،	ه��ذه	ب��ني	وم��ن	الع��امل.	ح��ول	خمتلف��ة	اأماك��ن
التح�ضريّي��ة	لل�ض��رق	االأو�ض��ط	يف	التحكي��م	التج��اري	ال��دويل	الت��ي	تنّظمه��ا	
غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	بالتع��اون	م��ع	برنام��ج	تطوي��ر	القان��ون	
التج��اري	)CLDP(	ومرك��ز	الدرا�ض��ات	القانونّي��ة	الدولّي��ة	)CILE(	يف	كّلّي��ة	
احلق��وق	بجامع��ة	Pittsburgh	االأمريكّي��ة،	امل�ض��ابقة	التح�ضريّي��ة	الوحي��دة	

يف	منطقة	ال�ضرق	االأو�ضط	و�ضمال	اأفريقيا.

	ته��دف	ه��ذه	امل�ض��ابقة	اإىل	ت�ض��جيع	ودع��م	الف��رق	من	منطقة	ال�ض��رق	االأو�ض��ط	
و�ض��مال	اأفريقي��ا	للتح�ض��ري	مل�ض��ابقة	Willem C. Vis	ال�ض��نوّية		مّم��ا	يجعله��ا	
املنازع��ات	يف	 الرائ��دة	يف	جم��ال	ح��ّل	 النا�ض��ئة	 للوج��وه	 ا	 اأ�ضا�ض��يًّ ُمنطلًق��ا	
املنطق��ة.	فم��ن	خالله��ا	تخت��رب		ف��رق	م��ن	ط��اّلب	القان��ون	مهاراته��م	ع��رب	
حم��اكاة		للمواق��ف	الت��ي	ق��د	تواجهه��م	يف	احلي��اة	الواقعّية،	ويت��ّم	تقوميهم	من	
�ض��ني	معروف��ني	يف	ه��ذا	املج��ال	ُت�ض��ّكل	ن�ضائحه��م	وت�ض��جيعهم	 قب��ل	ُمتخ�ضّ
م�ض��اهمة	بالغ��ة	االأهمّي��ة	لتط��ّور	الط��اّلب	يف	امل�ض��تقبل.	كم��ا	ُت�ض��ّهل	امل�ض��ابقة	

للم�ضاركني	فيها	بناء	�ضبكة	عالقات	ُم�ضتدامة	مل�ضتقبلهم	املهنّي.

وجت��ذب	م�ض��ابقة	Vis	التح�ضريّي��ة	لل�ض��رق	االأو�ض��ط،	الت��ي	اأُطلق��ت	يف	ع��ام	
االأردن	 منه��ا	 ع��ّدة،	 دول	 م��ن	 احلق��وق	 كّلّي��ات	 م��ن	 مت�ض��ابقني	 	،2011
و�ض��ريالنكا	 وتون���س	 والبحري��ن	 املّتح��دة	 العربّي��ة	 واالإم��ارات	 واأفغان�ض��تان	
والع��راق	والكوي��ت	ولبن��ان	واململك��ة	العربّي��ة	ال�ض��عودّية	ودول	اأخ��رى.	وعل��ى	

م��دار	�ض��نوات	امل�ض��ابقة،	ا�ض��تفاد	م��ا	يق��ارب	5٣5	طالًب��ا	م��ن	توجي��ه	ورعاي��ة	
ا	من	ممار�ضي	التحكيم	واالأكادميّيني	والق�ضاة. حوايل	٣50	�ضخ�ضً

تتاأّل��ف	م�ض��ابقة	Vis	التح�ضريّي��ة	لل�ض��رق	االأو�ض��ط	م��ن	مرحلت��ني	رئي�ض��تني،	
االأوىل	ُتعقد	عادًة	يف	�ض��هر	اأكتوبر	)ت�ض��رين	االأّول(	وتوّفر	تدريًبا	يف	جمايل	
للج��زء	 امل�ض��اركني	 اإع��داد	 به��دف	 القانونّي��ة	 والكتاب��ة	 القان��وين	 البح��ث	

.Willem C. Vis	م�ضابقة	من	التحريري

اأّم��ا	املرحل��ة	الثاني��ة،	فت�ض��تمّر	خلم�ض��ة	اأّي��ام	يف	مملك��ة	البحري��ن	ت�ض��ت�ضيفها	
غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	بال�ض��راكة	مع	اجلامع��ة	امللكّية	للبنات	يف	
البحري��ن،	ويّت��م	الرتكي��ز	فيه��ا	عل��ى	مه��ارات	الرتاف��ع	به��دف	التح�ض��ري	
Willem C. Vis.		وتتاأّل��ف	ه��ذه	املرحل��ة	 	 للج��زء	ال�ض��فهّي	م��ن	م�ض��ابقة	
الثاني��ة	م��ن	ثالث��ة	اأج��زاء:	اأّواًل،	تدري��ب	الط��اّلب	عل��ى	املرافع��ة	ال�ض��فهّية؛	
م��ون	اإىل	التط��ّورات	 ثانًي��ا،	جل�ض��ة	نقا���س	م�ض��تديرة	يتط��ّرق	خالله��ا	املحَكّ
احلالّي��ة	يف	جم��ال	التحكي��م	املُرتبط��ة	مبو�ضوع	النزاع	الذي	�ض��تتمحور	حوله	
م�ض��ابقة	Willem C. Vis؛	وثالًث��ا،	م�ض��ابقة	تتك��ّون	م��ن	تكي��م	�ض��وري	يت��ّم	
في��ه	ت�ضني��ف	الط��اّلب	بح�ض��ب	مهاراته��م	يف	املرافع��ة	ال�ض��فهّية	م��ن	ِقب��ل	
��ا،	وذل��ك	يف	ظ��ّل	ظ��روف	مماثل��ة	 م��ني	م�ض��هورين	يف	املنطق��ة	ودوليًّ حمَكّ

ل�ضروط	اجلوالت	ال�ضفهّية	يف	م�ضابقة	Willem C. Vis	يف	فييّنا.

تفخ��ر	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	بارتباطه��ا	الوثي��ق	به��ذه	التجرب��ة	
التح�ضريّي��ة	الهاّم��ة	والفري��دة	م��ن	نوعه��ا،	الت��ي	تزي��د	م��ن	الوع��ي	ح��ول	
التحكي��م	التج��اري	ال��دويل،	وترف��ع	معاي��ري	الرتاف��ع	ل��دى	امل�ض��اركني.	وعل��ى	
نط��اق	اأو�ض��ع،	فه��ي	تدم��ج	ب��ني	الدرا�ض��ة	النظرّية	واملمار�ض��ة	الفعلّي��ة	للقانون	
التج��اري	ال��دويل	والتحكي��م	يف	ال�ض��رق	االأو�ض��ط،		وم��ن	خ��الل	ذل��ك	تر�ض��م	

مالمح	امل�ضتقبل.
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مركز التجارة العاملي البحريني يف املنامة مبملكة البحرين

�ض��ُتطلق	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	مبادرته��ا	ال�ض��بابّية	الت��ي	ته��دف	
ح��ول	 وعيه��م	 تعزي��ز	 للم�ض��اهمة	يف	 لل�ض��باب	 تعليمّي��ة	 ��ة	 من�ضّ توف��ري	 اإىل	
الو�ض��ائل	البديل��ة	لت�ض��وية	املنازع��ات	يف	منطق��ة	ال�ض��رق	االأو�ض��ط	و�ض��مال	
اأفريقي��ا،	وم�ض��اعدتهم	عل��ى	التع��اون	والعم��ل	مًعا	ملناق�ض��ة	التحّدي��ات	املتعّددة	
الت��ي	يواجهه��ا	املجتمع��ان	القان��وين	والتجاري	يف	خمتلف	دول	منطقة	ال�ض��رق	

االأو�ضط	و�ضمال	اأفريقيا.

مُيك��ن	االإّط��الع	عل��ى	تقاري��ر	الفعالّي��ات	ال�ض��ابقة	كاّف��ة	وتواري��خ	الفعالّي��ات	
امل�ضتقبلّية	على	موقع	غرفة	البحرين	لت�ضوية	املنازعات	

 .www.bcdr-aaa.org	

اإطالق	مبادرة	غرفة	البحرين		لت�سوية	املنازعات	ال�سبابّية

الن��دوة	ال�س��نوّية	الثاني��ة	ح��ول	القان��ون	التج��اري	ال��دويل	والتحكي��م:	٤٠	
عاًم��ا	عل��ى	اّتفاقّي��ة	الأمم	املّتح��دة	ب�س��اأن	عق��ود	البي��ع	ال��دويل	للب�سائ��ع	

وامل�سائل	احلالّية	يف	التحكيم	الدويل

�ض��تنّظم	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	الن��دوة	ال�ض��نوّية	الثاني��ة	ح��ول	
القان��ون	التج��اري	ال��دويل	والتحكي��م	يف	اجلامع��ة	امللكّي��ة	للبن��ات	يف	الرف��اع،	
وذل��ك	بالتع��اون	م��ع	مركز	الدرا�ض��ات	القانونّية	الدولّي��ة	)CILE(	التابع	لكّلّية	
القان��ون	 تطوي��ر	 وبرنام��ج	 االأمريكّي��ة،	 	Pittsburgh بجامع��ة	 احلق��وق	
ل��وزارة	التج��ارة	االأمريكّي��ة	واجلامع��ة	امللكّي��ة	 التاب��ع	 	)CLDP(	التج��اري

للبنات.

و�ض��تحتفي	الن��دوة	بالذك��رى	ال�ض��نوّية	االأربع��ني	الّتفاقّي��ة	االأمم	املّتح��دة	ب�ض��اأن	
عق��ود	البي��ع	ال��دويل	للب�ضائ��ع،	و�ض��تجمع	كب��ار	املمار�ض��ني	واالأكادميّي��ني	يف	
حوار	ونقا���س	حول	امل�ض��ائل	احلالّية	ذات	العالقة	مبمار�ض��ة	القانون	التجاري	

الدويل	وت�ضوية	املنازعات.

و�ضُي�ض��ارك	يف	الندوة	ممار�ض��ون	مرموقون	اإقليميًّا	ودوليًّا،	منهم	الربوف�ض��ور	
 Stefanالدكت��ور والربوف�ض��ور	 �ض��ديد،	 ماري��ا	 وال�ض��ّيدة	 	،Ronald Brand

ر�ض��ي،	 عل��ي	 ح�ض��ن	 والدكت��ور	 	،Jan Paulsson والربوف�ض��ور	 	، 	Kröll

 Ingeborg والربوف�ض��ورة	 	Maxi Scherer الدكت��ورة	 والربوف�ض��ورة	
Schwenzer	وغريهم.
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من��ذ	�ض��دور	الع��دد	االأّول	م��ن	جمّل��ة	التحكي��م	ال��دويل	لغرفة	البحرين	لت�ض��وية	
املنازع��ات	)“املجّل��ة”(	يف	ع��ام	2014	)ال��ذي	غّط��ى	مو�ض��وع	االع��رتاف	
باأح��كام	التحكي��م	االأجنبّي��ة	وتنفيذه��ا	يف	دول	اخللي��ج	العربّي��ة(،	مّت	ت�ضني��ف	

�ضة	يف	جمالها. املجّلة	من	بني	اأبرز	املجاّلت	العلمّية	املتخ�ضّ

ع��ن	 ال�ض��ادرة	 	Rivista dell’Arbitrato جمّل��ة	 يف	 ُن�ض��ر	 ل��ُه	 تقري��ٍر	 ويف	
 Piero 	 الربوف�ض��ور	 ��م	 املحكَّ و�ض��ف	 للتحكي��م،	 االإيطالّي��ة	 اجلمعّي��ة	
Bernardini جمّل��ة	التحكي��م	ال��دويل	لغرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	

و“�ض��هرة	 حمتواه��ا”	 بج��ودة	 “تتمّي��ز	 والت��ي	 احلكيم��ة”	 “مب��ادرة	 بال���	
امل�ض��اهمني	بكتاب��ة	املق��االت	والتقاري��ر	فيه��ا”،	خمتتًم��ا	تقري��ره	باأّن��ه	يج��ب	
موث��وٍق	 “كم�ض��دٍر	 املنازع��ات	 لت�ض��وية	 البحري��ن	 الرتحي��ب	مبجّل��ة	غرف��ة	
للمعلوم��ات	ال�ض��املة	والوافي��ة	ع��ن	القان��ون	وممار�ض��ة	التحكي��م	ال��دويل	يف	

دول	اخلليج	العربي”.

ويف	تقري��ٍر	مبجّل��ة	Arbitration International،	املجّل��ة	الر�ض��مّية	الت��ي	
ت�ضدره��ا	حمكم��ة	لن��دن	للتحكي��م	ال��دويل	)LCIA(،	اأّك��د	املحّك��م	املرم��وق	
Constantine Partasides QC	اأهّمّي��ة	جمّل��ة	التحكي��م	ال��دويل	التابع��ة	

لغرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات،	م�ض��ّدًدا	عل��ى	اأّن	قيمته��ا	تتخّط��ى	الع��امل	
��ا	للمعلوم��ات	القانونّي��ة	 ��ا	مهمًّ العرب��ي،	مم��ا	يجع��ل	منه��ا	“م�ض��دًرا	عامليًّ
��ة	ل�ض��خ�ضّيات	عاملّي��ة	لك��ي	تعّل��ق	عل��ى	 وملمار�ض��ة	التحكي��م	ب�ض��كل	ع��ام،	ومن�ضّ
املوا�ضي��ع	الدولّي��ة”.	واختت��م	Partasides	تقري��ره	ب��رٍد	عل��ى	الت�ض��اوؤل	ع��ن	
احلاج��ة	اإىل	جمّل��ة	مث��ل	جمّل��ة	التحكي��م	ال��دويل	التابع��ة	لغرف��ة	البحري��ن	
لت�ض��وية	املنازع��ات	بالق��ول	اأّن	املجّل��ة	“جُتيب	على	ذلك	الت�ض��اوؤل	ب�ض��كل	قاطع	
وث��رّي	م��ن	�ضل��ب	منطق��ة	يف	الع��امل	لديه��ا	م��ا	ُت�ضيف��ه	لقيم��ة	وف��ن	التحكي��م	

الدويل”.

الثاني��ة	 باري���س	 جامع��ة	 م��ن	 	Charles Jarrosson الربوف�ض��ور	 ويق��ول	
)بانتي��ون-	اأ�ضا���س(	لق��ّراء	جمّل��ة	Revue de l’arbitrage	الفرن�ض��ّية	اأّن	
“اأح��د	اأه��داف	جمّل��ة	التحكي��م	ال��دويل	التابع��ة	لغرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	
املنازع��ات	ه��و	تعزي��ز	املعرف��ة	بالتحكي��م	ودرا�ض��ته	يف	ه��ذا	اجل��زء	م��ن	الع��امل	

ا”. الذي	ُيحيط	به	الكثري	من	الفو�ضى	حالًيّ

وَت�ض��در	املجّل��ة	مّرت��ني	يف	الع��ام	وت�ض��تمل	عل��ى	حمت��وى	باللغت��ني	العربّي��ة	
واالإجنليزّي��ة،	مب��ا	يف	ذل��ك	مق��االت	وملّخ�ضات	لق�ضايا	ووثائ��ق	هاّمة.	وُيرّكز	
كّل	ع��دد	م��ن	املجّل��ة	عل��ى	مو�ضوع	حم��ّدد	واآيّن		مرتبط،	ولكن	لي���س	بال�ضرورة	

	ب�ضكل	ح�ضري،	باملنطقة	العربّية.

االأجنبّي��ة	 التحكي��م	 باأح��كام	 االع��رتاف	 االأّول	ح��ول	 الع��دد	 اإ�ض��دار	 ومن��ذ	
وتنفيذه��ا	يف	دول	اخللي��ج	العربّي��ة،	غّط��ت	املجّل��ة	كذل��ك	املوا�ضي��ع	التالي��ة:	
اأ�ض��وات	ن�ض��ائّية	يف	التحكي��م	ال��دويل،	والتحكي��م	يف	م�ض��ر،	والتحكيم	الدويل	
يف	منازع��ات	اال�ض��تثمار	يف	ال�ض��رق	االأو�ض��ط،	والتحكي��م	يف	قط��اع	االإن�ض��اءات	
يف	ال�ض��رق	االأو�ض��ط،	وقواع��د	التحكي��م		لغرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	
لع��ام	2017	الت��ي	غّطته��ا	املجّل��ة	عل��ى	امت��داد	عددي��ن	بتحلي��الت	�ض��املة	م��ن	
اأب��رز	املمار�ض��ني	واملهنّي��ني.	وُتعت��رب	املجّل��ة	منوذًج��ا	رائًع��ا	للعم��ل	اجلماع��ي	

ة	جتمع		التقاليد	الثقافّية	واللغوّية	والقانونّية	حول	العامل. ومن�ضّ

و�ضّم��ت	قائم��ة	امل�ض��اهمني	والكّت��اب	يف	العددي��ن	ح��ول	قواع��د	التحكيم	لغرفة	
البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	لع��ام	2017،		واللذي��ن	ُن�ض��را	يف	ع��ام	2019	كّل	
وال�ض��ّيد	 Dharshini Prasad(؛	 )وال�ض��ّيدة	 	Gary Born ال�ض��ّيد	 م��ن:	
والربوف�ض��ور	 Mark Friedman؛	 وال�ض��ّيد	 James Castello؛	

 Alex )وال�ض��ّيد	 	Rémy Gerbay والدكت��ور	 Emmanuel Gaillard؛	

 Eckhard )وال�ض��ّيد	 	Andrea Menaker وال�ض��ّيدة	 Harris(؛	

 Antonio والدكت��ور	 Sophie Nappert؛	 وال�ض��ّيدة	 Hellbeck(؛	

 Nathalie )وال�ض��ّيدة	 	Maxi Scherer الدكت��ورة	 والربوف�ض��ور	 Parra؛	

غ��ايل(؛	 ج��ورج	 )وال�ض��ّيد	 �ض��ليم	 اإ�ض��ماعيل	 والدكت��ور	 Allen Prince(؛	

Alexander Bedrosyan(؛	 )وال�ض��ّيد	 	John Townsend وال�ض��ّيد	
Adrian Winstanley؛	 وال�ض��ّيد	 Melanie Willems؛	 وال�ض��ّيدة	

والربوف�ضور	ن�ضيب	زيادة.

و�ض��وف	ي�ض��در	يف	ع��ام	2020	ع��ددان	للمجّل��ة	يتن��اوالن	مو�ضوع��ي	التموي��ل	
من	طرف	ثالث	وت�ضارب	امل�ضالح.

ُت�ض��در	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	جمّل��ة	قان��ون	دويل	ومن�ض��ورات	علمّي��ة	اأخ��رى	ال	مثي��ل	له��ا	يف	املنطق��ة.	وت�ض��اهم	ه��ذه	املب��ادرات	يف	
تر�ض��يخ	�ض��معة	الغرفة	كمركٍز	للتعليم	والتدريب.

جمّلة التحكيم الدويل لغرفة البحرين لت�سوية املنازعات
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“تكرمًي��ا	ل�ض��مري	�ضال��ح:	تاأّم��الت	يف	ت�ض��وية	املنازع��ات	م��ع	تركي��ٍز	خا�س	على	
الوط��ن	العرب��ي”،	ه��و	كتاب	تكرميّي	عبارة	ع��ن	19	مقااًل	باللغتني	االإجنليزّية	
والفرن�ض��ّية،	ُي�ض��ّلط	ال�ض��وء	عل��ى	جم��االت	القان��ون	وت�ض��وية	املنازع��ات	الت��ي	

مّيز	االأ�ضتاذ	�ضمري	�ضالح	نف�ضه	فيها.

�ضني	 و�ض��ّكلت	الكتاب��ات	العدي��دة	ل�ض��مري	�ضال��ح،	اأح��د	ال��رّواد	الع��رب		املُتخ�ضّ
يف	جم��ال	التحكي��م	التج��اري	ال��دويل،	م�ضدر	اإلهام	للنقا�ض��ات	حول	التحكيم	
التج��اري	ال��دويل	يف	منطق��ة	ال�ض��رق	االأو�ض��ط،	وكان��ت	ل��ه	اإ�ض��هامات	ب��ارزة	يف	

درا�ضة	القانون	التجاري	يف	املنطقة.

��ا	 وعم��ل	�ض��مري	�ضال��ح	يف	ف��رتة	�ض��بعينّيات	الق��رن	املا�ض��ي	م�ضت�ض��اًرا	قانونيًّ
ل�ض��لطان	ُعم��ان،	مّم��ا	�ض��مح	ل��ه	التعّم��ق	يف	فه��م	الثقاف��ة	القانونّي��ة	العربّي��ة	
واالإ�ض��المّية.	وبع��د	ان��دالع	احل��رب	االأهلّي��ة	يف	لبن��ان،	انتق��ل	اإىل	لن��دن	حي��ث	

وال�ض��ريعة	 االأو�ض��ط	 ال�ض��رق	 قان��ون	 يف	 كخب��ري	 للمحام��اة	 مكتًب��ا	 اأ�ّض���س	
كّلّي��ة	 ال�ض��رق	االأو�ض��ط	يف	 االإ�ض��المّية	وق��ام	بتدري���س	قان��ون	التحكي��م	يف	
مدر�ض��ة	الدرا�ض��ات	ال�ض��رقّية	واالأفريقّي��ة	التابع��ة	جلامع��ة	لن��دن.	ويف	ع��ام	
19٨2،	اأ�ضب��ح	اأّول	�ض��خ�س	م��ن	املنطق��ة	العربّي��ة	يتب��ّواأ	من�ض��ب	نائ��ب	رئي���س	

.)ICC(	الدولّية	التجارة	لغرفة	التابعة	الدولّية	التحكيم	حمكمة

و�ض��ّم	الكت��اب	التكرمي��ّي	مق��االت	ل��كّل	م��ن	الدكت��ور	عم��ر	اجل��ازي،	واالأ�ض��تاذ	
اأحم��د	 والدكت��ور	 	،Benjamin G. Davis والربوف�ض��ور	 عا�ض��ي،	 روجي��ه	
 J. Martin والربوف�ض��ور	 	،Dominique Hascher والقا�ض��ي	 الق�ض��ريي،	
ج��و	 واالأ�ض��تاذ	 Renan Ferdiani Torres Peres(؛	 )وال�ض��ّيد	  Hunter

	،Sigvard Jarvin عي�ض��ى	اخل��وري،	والربوف�ض��ور	�ض��ليم	جاه��ل،	وال�ض��ّيد	
غال��ب	 والدكت��ور	 معم��اري،	 مهي��ب	 والقا�ض��ي	 جري��ج،	 رم��زي	 والنقي��ب	
حمم�ض��اين،	والدكت��ور	ف��ادي	مغي��زل،	واالأ�ض��تاذ	ف��ادي	ن��ادر،	والدكت��ورة	
نات��ايل	جّن��ار،	وال�ض��ّيدة	Mirèze Philippe،	والدكت��ور	ح�ض��ن	عل��ي	ر�ض��ي	

والربوف�ضور	ن�ضيب	زيادة.

��ة	يف	الوط��ن	العربي	لتكرمي	اإجنازات	الباحثني	 ويف	غي��اب	اأّي	منت��دى	اأو	من�ضّ
واملمار�ض��ني	القانونّي��ني	الع��رب	مّم��ن	كانت	له��م	ب�ضمات	وا�ضحة	واإ�ض��هامات	
ب��ارزة	يف	جم��ال	التحكي��م	والقان��ون	الدولّي��نْي	يف	العامل	العرب��ي،	اأخذت	غرفة	
البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات		ومن��ذ	ع��ام	2015	االأم��ر	عل��ى	عاتقه��ا	واأعلن��ت	
مبادرته��ا	الإط��الق	�ضل�ض��لة	من	الكتب	واالإ�ض��دارات	التي	تّكرم	هوؤالء	الباحثني	
واملمار�ض��ني	القانونّي��ني	الع��رب.	وُيعت��رب	الكت��اب	التكرميّي	ل�ض��مري	�ضالح	ثاين	
كت��ب	ه��ذه	ال�ضل�ض��لة	بع��د	�ض��دور	كت��اب	“تكرمًي��ا	الأحمد	الق�ض��ريي:	م��ن	العامل	

العربي	اإىل	عاملّية	القانون	الدويل	والتحكيم”	يف	عام	2015.

اأ�ض��درت	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	يف	ع��ام	2014	الرتجم��ة	العربّية	
لدلي��ل	املجل���س	ال��دويل	للتحكي��م	التجاري	)ICCA(	لتف�ض��ري	اّتفاقّية	نيويورك	
وتنفيذه��ا.	 االأجنبّي��ة	 التحكي��م	 بق��رارات	 االع��رتاف	 ح��ول	 	195٨ لع��ام	
وت�ض��تهدف	الرتجم��ة	العربّي��ة	للدلي��ل	الق�ض��اة	الع��رب	القائم��ني	عل��ى	الب��ّت	يف	
طلب��ات	االع��رتاف	بحك��م	تكي��م	اأجنب��ي	اأو	تنفي��ذه	املقّدم��ة	وف��ق	اّتفاقّي��ة	
نيوي��ورك،	وامل�ض��اهمة	بالو�ض��ول	اإىل	منهجّي��ة	ق�ضائّية	موّحدة	جتاه	االعرتاف	

باأحكام	التحكيم	االأجنبّية	وتنفيذها.

كم��ا	ُتوّف��ر	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات،	يف	كت��ٍب	ُمنف�ضل��ة،	قواعده��ا	
والعربّي��ة	 االإجنليزّي��ة	 باللغ��ات	 والو�ض��اطة	 التحكي��م	 م��ن	 ل��كّل	 اجلدي��دة	

والفرن�ضّية.

الكتاب التكرميّي لالأ�ستاذ �سمري  �سالح

الإ�سدارات الأخرى املُتاحة

ة	يف	الوطن	العربي	لتكرمي	اإجنازات	الباحثني	 يف	غياب	اأّي	منتدى	اأو	من�ضّ
واملمار�ضني	القانونّيني	العرب	مّمن	كانت	لهم	ب�ضمات	وا�ضحة	واإ�ضهامات	
ب��ارزة	يف	جم��ال	التحكي��م	والقان��ون	الدولّي��نْي	يف	الع��امل	العرب��ي،	اأخ��ذت	

غرفة	البحرين	لت�ضوية	املنازعات		ومنذ	عام	2015	االأمر	على	عاتقها.
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كم��ا	ذك��ر	الرئي���س	التنفي��ذي	يف	كلمت��ه	االفتتاحّي��ة،	فق��د	تراأّ�ض��ت	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازعات	الوف��د	البحريني	امل�ض��ارك	يف	اجتماعات	
الفريق	العامل	الثاين	التابع	لالأون�ض��يرتال	املعني	بالتحكيم	املعّجل،	والفريق	العامل	الثالث	التابع	لالأون�ض��يرتال	املعني	باإ�ضالح	نظام	ت�ض��وية	
املنازع��ات	ب��ني	امل�ض��تثمرين	وال��دول،	والفري��ق	العام��ل	ال�ضاد���س	التاب��ع	لالأون�ض��يرتال	املعن��ي	بالبي��ع	الق�ضائ��ي	لل�ض��فن.	وتلع��ب	غرف��ة	البحري��ن	

لت�ض��وية	املنازع��ات	دور	اجل�ض��ر	ال��ذي	يرب��ط	بني	جمتمعات	التحكيم	االإقليمّي��ة	وبني	تلك	الدولّية.

جلنة الأمم املّتحدة للقانون التجاري الدويل )الأون�سيرتال(  .٧

ل الفريق العامل الثاين التابع لالأون�سيرتال املعني بتناول امل�سائل املتعّلقة بالتحكيم املعجَّ

ُكّل��ف	الفري��ق	العام��ل	الث��اين	التاب��ع	لالأون�ض��يرتال	بتن��اول	امل�ض��ائل	املتعّلق��ة	
��ل	والت��ي	ت�ض��مح	بقي��ام	االأون�ض��يرتال	ب���	)1(	تق��دمي	التوجي��ه	 بالتحكي��م	املعجَّ
للموؤ�ّض�ض��ات	التحكيمّي��ة	ب�ض��اأن	اأف�ض��ل	املمار�ض��ات	واملب��ادئ	العاّم��ة	الرامي��ة	
واح��رتام	 التجارّي��ة	 للمنازع��ات	 ال�ض��ريع	 احل��ّل	 ب��ني	 الت��وازن	 اإىل	تقي��ق	
احلق��وق	االإجرائّي��ة	و)2(	تطوي��ر	اأف�ض��ل	املمار�ض��ات	يف	اإج��راءات	الف�ض��ل	

ب�ضكل	خمت�ضر.	

وبينم��ا	اعرتف��ت	مذّك��رة	مملك��ة	البحري��ن	الر�ض��مّية	الت��ي	�ضاغته��ا	غرف��ة	
البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	بطل��ب	امل�ض��تخدمني	املتزاي��د	بتح�ض��ني	فعالّي��ة	
اإج��راءات	التحكي��م،	دعم��ت	املذّك��رة	ب�ض��ّدة	النظ��رة	القائل��ة	ب��اأّن	اجله��ود	
الهادف��ة	للرتوي��ج	لفعالّي��ة	اإج��راءات	التحكي��م	ال	يج��ب	اأن	تك��ون	عل��ى	ح�ض��اب	
احلق��وق	االإجرائّي��ة	والتنفي��ذ	الفّع��ال	الأح��كام	التحكي��م	اأو	�ض��المة	اإج��راءات	

التحكيم.				

وت�ض��رح	مذّك��رة	البحري��ن	كي��ف	اأّن	زي��ادة	الفّعالّي��ة	يف	مراح��ل	اإج��راءات	
التحكي��م	كاّف��ة،	م��ع	احلف��اظ	عل��ى	احلق��وق	االأ�ضا�ض��ّية	لالأط��راف	يف	عر���س	
ق�ضيته��م،	ه��ي	يف	�ضمي��م	قواع��د	التحكي��م	اجلدي��دة	الت��ي	اأ�ضدرته��ا	غرف��ة	
البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	يف	ع��ام	2017،	وبذلك	يتّم	منح	هيئات	التحكيم	

�ضالحّيات	وا�ضعة	بهدف	زيادة	فعالّية	التحكيم.	

ترّك��ز	املذّك��رة	عل��ى	االإج��راءات	املعّجل��ة	للتحكي��م	مبوج��ب	امل��اّدة	6	من	قواعد	
التحكي��م	اجلدي��دة	للغرف��ة،	والت��ي	توّف��ر	االإط��ار	الع��ام	للتحكي��م	املعّج��ل	يف	
الق�ضاي��ا	الت��ي	ال	تتج��اوز	فيه��ا	القّيم��ة	الكّلّي��ة	املتن��ازع	عليها	مبل��غ	مليون	دوالر	
اأمريك��ي،	اأو	اإذا	اّتف��ق	االأط��راف	كتاب��ة	عل��ى	تطبي��ق	ه��ذه	امل��اّدة	بغ���ّس	النظ��ر	

عن	قيمة	الدعوى	اأو	الدعوى	املتقابلة.	

ت�ض��مل	اأب��رز	خ�ضائ���س	االإج��راءات	املعّجل��ة	مبوج��ب	قواع��د	غرف��ة	البحري��ن	
��م	 لت�ض��وية	املنازع��ات	م��ا	يل��ي:	)1(	وج��وب	ت�ض��كيل	هيئ��ة	التحكي��م	م��ن	حمكَّ
ف��رد	حت��ى	واإن	ُوج��د	اّتف��اق	خمال��ف	ب��ني	االأط��راف	لت�ض��كيل	هيئ��ة	تكي��م	
ل��ة	للدع��وى	 ثالثّي��ة؛	و)2(	تف�ضي��ل	الدع��وى	ابت��داًء	ع��رب	تق��دمي	لوائ��ح	مف�ضّ
��ا	ع��ن	تق��دمي	طل��ب	تكي��م	 والدف��اع	والدع��وى	املتقابل��ة	)اإن	ُوج��دت(،	ِعَو�ضً
وتق��دمي	ال��رّد	علي��ه؛	و)٣(	وج��وب	اإ�ض��دار	احلك��م	النهائ��ي	يف	م��ّدة	ال	تتع��ّدى	
٣0	يوًم��ا	م��ن	بع��د	اإقف��ال	ب��اب	املرافع��ات.	ويتوّقع	اأن	توؤّدي	االإج��راءات	املعّجلة	
اإىل	ت�ض��هيل	الو�ض��ول	اإىل	العدال��ة	لالأط��راف	املتنازع��ة	)ال	�ض��ّيما	ال�ض��ركات	
ال�ضغ��رية	واملتو�ّض��طة	احلج��م(	والت��ي	ق��د	يردعه��ا	توا�ض��ع	قيم��ة	مطالباته��ا	
ع��ن	اللج��وء	اإىل	التحكي��م	ب�ض��بب	تخّوفه��ا	م��ن	ط��ول	م��ّدة	اإج��راءات	التحكي��م	

وارتفاع	كلفتها.

ا	عل��ى	ابتكار	اآخ��ر	ت�ضّمنته	قواعد	 وق��د	�ض��ّلطت	مذّك��رة	البحري��ن	ال�ض��وء	اأي�ضً
الغرف��ة	يف	امل��اّدة	1٨	منه��ا	وه��ي	اإج��راءات	الف�ض��ل	ب�ض��كل	خُمت�ض��ر	والت��ي	
اأعط��ت	لهيئ��ة	التحكي��م	�ضالحّي��ات	وا�ض��عة	للف�ض��ل	ب�ض��كل	خمت�ض��ر	يف	اأّي	
م�ض��األة	قانونّي��ة	اأو	واقعّي��ة	يراه��ا	مق��ّدم	الطل��ب	اأّنها	موؤّث��رة	يف	نتيجة	التحكيم	
)وتوافق��ه	عل��ى	ذل��ك	هيئ��ة	التحكي��م(.	وك�ضمان��ة	اإ�ضافّي��ة	ملراع��اة	احلق��وق	
االإجرائّي��ة،	يت��ّم	من��ح	جمي��ع	االأط��راف	االأخ��رى	الفر�ض��ة	لل��رّد	عل��ى	الطل��ب	
املق��ّدم	للف�ض��ل	ب�ض��كل	خمت�ض��ر.	واإذا	مّت��ت	املوافق��ة	عل��ى	الطل��ب،	وجب	على	
الهيئ��ة	اإخط��ار	االأط��راف	ب��دون	تاأخ��ري	باخلط��وات	االإجرائّية	التالي��ة	الواجب	

اّتخاذها.	

وخل�ض��ت	املذّك��رة	اإىل	اأّن	االأح��كام	املتعّلق��ة	باالإج��راءات	املعّجل��ة	واإج��راءات	
الف�ض��ل	ب�ض��كل	خمت�ض��ر	ه��ي	اإ�ضاف��ات	مرّح��ب	به��ا	يف	تط��ّور	التحكيم	الدويل	

وينبغي	اأن	ت�ضبح	جزًءا	مقبواًل	من	اأّي	اإجراءات	تكيمّية.	

ومُيك��ن	ق��راءة	مذّك��رة	مملك��ة	البحري��ن	بالكام��ل	عل��ى	موق��ع	غرف��ة	البحري��ن	
.www.bcdr-aaa.org	املنازعات	لت�ضوية
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	تكلي��ف	الفري��ق	العام��ل	الثال��ث	التاب��ع	لالأون�ض��يرتال	بالعم��ل	عل��ى	متابع��ة	 مّتّ
امل�ض��تثمرين	 ب��ني	 املنازع��ات	 ت�ض��وية	 نظ��ام	 باإج��راءات	 املتعّلق��ة	 ال�ض��واغل	
	م��ن	ال�ض��واغل	 وال��دول،	ودر���س	م��دى	احلاج��ة	اإىل	االإ�ض��الح	عل��ى	�ض��وء	اأيٍّ
املُ�ض��تبانة،	واإع��داد	احلل��ول	املنا�ض��بة	للم�ض��اكل	املح��ّددة	وتق��دمي	التو�ضي��ات	

ب�ضاأنها	اإىل	االأون�ضيرتال.

واأع��ّدت	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	املذّك��رة	الت��ي	قّدمته��ا	حكوم��ة	
البحرين	يف	اأغ�ضط���س	)اآب(	2019،	والتي	مّت	ن�ض��رها	على	املوقع	االإلكرتوين	
لالأون�ض��يرتال	وترجمتها	اإىل	كّل	اللغات	الر�ض��مّية	املعتمدة	يف	االأمم	املّتحدة.	
وق��د	مّت��ت	االإ�ض��ارة	اإىل	ه��ذه	املذّك��رة	با�ض��تمرار	م��ن	ِقب��ل	االأع�ض��اء	االآخري��ن	

يف	الفريق	العامل.				

وُت�ض��ّلط	الغرف��ة	ال�ض��وء	يف	مذّك��رة	مملك��ة	البحري��ن	الر�ض��مّية	عل��ى	بع���س	
اجلوان��ب	االإيجابّي��ة	للم�ض��تثمرين	وال��دول	يف	نظ��ام	ت�ض��وية	املنازع��ات	ب��ني	
امل�ض��تثمرين	وال��دول،	حي��ث	ُت�ض��ّدد	عل��ى	اأّن	اأّي	اإ�ضالح��ات	له��ذا	النظ��ام	يج��ب	
اأن	ُتافظ	على	هذه	املزايا	واأن	ُت�ّض��نها.	وت�ض��مل	هذه	املزايا	حيادّية	ت�ض��وية	
املنازع��ات	ب��ني	امل�ض��تثمرين	وال��دول	م��ن	امل�ضال��ح	ال�ضيا�ض��ّية	والتجارّي��ة،	
ونهائّي��ة	واإنف��اذ	الق��رارات	التحكيمّي��ة،	وواق��ع	اأّن	نظ��ام	ت�ض��وية	املنازع��ات	بني	
امل�ض��تثمرين	وال��دول	ال	يتطّل��ب	م��وارد	كب��رية	كم��ا	تتطّلبه��ا	هيئ��ات	ق�ضائّي��ة	

اأخرى	مثل	منّظمة	التجارة	الدولّية.

وبينم��ا	ُتق��ّر	املذّك��رة	اأّن	نظ��ام	ت�ض��وية	املنازع��ات	احلايل	ت�ض��وبه	�ض��كوك	جلهة	
م��ني	وجله��ة	كلف��ة	وم��ّدة	 ت�ض��ارب	امل�ضال��ح	وع��دم	التن��ّوع	يف	تعيين��ات	املحكَّ
الدع��اوى	التحكيمّي��ة	باالإ�ضاف��ة	اإىل	التناق���س	بني	اأحكام	وق��رارات	التحكيم،	
فاإّنه��ا	تدع��و	ب�ض��ّدة	اإىل	اأّن	اأّي	ت��رك	باجّت��اه	نظ��ام	يعتم��د	حمكم��ة	دائم��ة،	اأو	

اأك��ر،	لال�ض��تثمار	يج��ب	اأن	ُينظ��ر	اإلي��ه	بح��ذر.	وُت�ضي��ف	املذّك��رة	اأّن	اعتم��اد	
ه��ذا	النظ��ام	ل��ن	يف�ض��ل	فح�ض��ب	يف	ح��ّل	امل�ض��اكل	االأ�ضا�ض��ّية	للنظ��ام	احل��ايل	
لت�ض��وية	املنازع��ات	ب��ني	امل�ض��تثمرين	وال��دول	امل�ض��ار	اإليه��ا	اأع��اله،	ب��ل	اإّن��ه	ق��د	
ي��وؤّدي	اإىل	ب��روز	م�ض��اكل	جدي��دة	مث��ل	ت�ضيي���س	تعي��ني	الق�ض��اة	املعّينني	يف	هذه	

املحكمة.

وع��رّبت	املذّك��رة	الر�ض��مّية	ململك��ة	البحري��ن	ع��ن	اأ�ض��فها		لعدم	انته��از	الفر�ضة	
ب��ني	 املنازع��ات	 لت�ض��وية	 احل��ايل	 للنظ��ام	 مو�ضوعّي��ة	 اإ�ضالح��ات	 الإج��راء	
امل�ض��تثمرين	وال��دول،		مب��ا	يف	ذل��ك	اإ�ض��الح	معاي��ري		احلماي��ة	املتوّف��رة	�ضم��ن	

االّتفاقّيات.

وا�ض��تعر�ضت	املذّك��رة	الر�ض��مّية	ململك��ة	البحري��ن	خم�ض��ة	مقرتح��ات	بديل��ة	
لالإ�ضالح	وهي:

تطوير	قواعد	�ضلوكّية	ُملزمة	من	قبل	موؤ�ّض�ضات	التحكيم	للت�ضّدي	لكّل	 	)1(
مني	والواجبات	االأخالقّية	 جوانب	ت�ضارب	امل�ضالح	ومنها	اختيار	املُحكَّ
للمحامني	 االأخالقي	 وال�ضلوك	 مني	 املحكَّ رّد	 وطلبات	 مني	 للُمحكَّ

وموّظفي	اجلهات	املوؤ�ّض�ضّية؛

م��ني	 م��ني،	مب��ا	في��ه	اعتم��اد	حُمكَّ اعتم��اد	جمموع��ة	اأو�ض��ع	م��ن	املُحكَّ 	)2(	
م��ن	دول	نا�ض��ئة	ب�ض��كل	ي�ض��مح	ل��كّل	الُنظ��م	القانونّي��ة	يف	الع��امل	اأن	
الت��ي	 التحكيمّي��ة	 الهيئ��ات	 يف	 وواٍف	 ع��ادٍل	 ب�ض��كٍل	 مُمّثل��ة	 تك��ون	
بدوره��ا	ُت��ّدد	اجتهاد	ت�ض��وية	املنازعات	بني	امل�ض��تثمرين	والدول؛

اإن�ض��اء	جلان	تف�ض��ريّية	ُم�ض��رتكة	لتن�ض��يق	تف�ض��ري	بن��ود	االّتفاقّي��ات	بداًل	 	)٣(	
عن	اآلّية	اال�ضتئناف؛

�ض��ني	ب�ض��كل	ح�ض��رّي	 م��ني	يكون��ون	ُمتخ�ضّ اعتم��اد	جمموع��ة	م��ن	املُحكَّ 	)4(	
يف	النظ��ر	يف	اإج��راءات	االإبط��ال	يف	اإط��ار	اتفاقّي��ة	املرك��ز	ال��دويل	
تطبي��ق	 اّت�ض��اق	 ل�ضم��ان	 	)ICSID( اال�ض��تثمار	 منازع��ات	 لت�ض��وية	

االّتفاقّية	وقواعدها؛	و

التو�ّض��ع	يف	اأ�ض��باب	اإبط��ال	الق��رارات	التحكيمّي��ة	يف	اإط��ار	اّتفاقّي��ة	 	)5(
املرك��ز	ال��دويل	لت�ض��وية	منازع��ات	اال�ض��تثمار	)ICSID(	م��ن	خ��الل	
اعتم��اد	اأ�ض��باب	قانونّي��ة	جدي��دة	لالإبط��ال	يف	اّتفاقّي��ات	اال�ض��تثمار	

الدولّية.

ومُيك��ن	ق��راءة	مذّك��رة	مملك��ة	البحري��ن	بالكام��ل	عل��ى	موق��ع	غرف��ة	البحري��ن	
.www.bcdr-aaa.org	املنازعات	لت�ضوية

الفريق العامل الثالث التابع لالأون�سيرتال املعني باإ�سالح نظام ت�سوية املنازعات بني امل�ستثمرين والدول
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https://www.bcdr-aaa.org/wp-content/uploads/UNCITRAL-WG-III-Bahrain-submission-31-July-2019.pdf


٨. الكلمة اخلتامّية

تتطّل��ع	غرف��ة	البحري��ن	لت�ض��وية	املنازع��ات	بثق��ة	للحف��اظ	عل��ى	اإ�ض��هاماتها	يف	
وكّل	 التحكي��م	 املمار�ض��ات	يف	 اأف�ض��ل	 وتروي��ج	 لتطوي��ر	 القادم��ة	 ال�ض��نوات	
الو�ض��ائل	البديل��ة	االأخ��رى	لت�ض��وية	املنازع��ات،	وذل��ك	من	اأجل	تعزي��ز	التجارة	
ا	اإىل	اال�ض��تمرار	 العاملّي��ة	والتب��ادل	الثق��ايف	القان��وين.	كم��ا	تتطّل��ع	الغرف��ة	اأي�ضً
يف	توطي��د	�ض��معتها	ومكانته��ا	كمرك��ٍز	للتعلي��م	والتدري��ب.	و�ضت�ض��عى	الغرف��ة	
جاه��دًة	لتنمي��ة	�ض��بكة	�ض��راكاتها	م��ع	املراك��ز	التحكيمّي��ة	االأخ��رى	وهيئ��ات	

وموؤ�ّض�ضات	القانون	الدويل.		
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مكتب	٣01	)الطابق	الثالث(
بناية	بارك	بالزا

مبنى	247	طريق	1704
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املنامة
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