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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ   ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منهااملندوبني و
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 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة 

 الدورة اخلامسة والتسعون

 2112تشرين األول /أكتوبر 11-8روما، 

 بنود التحكيم املوّحدة يف العقود التجارية ملنظمة األغذية والزراعة مراجعة

      
 

 مقّدمة- أواًل

 
عن طريق  املنازعاتدًا ينّص على تسوية بن تتضمن مجيع العقود واالتفاقات املربمة بني املنظمة ونظراء جتاريني- 1

لذا، ويف الفرتة . ةوبقيت احلاالت اليت برزت فيها ضرورة اللجوء إىل حتكيم جتاري حاالت استثنائي. التحكيم امللزم

 .1، جرى تسوية ثالثة نزاعات فقط مع مزّودين جتاريني عن طريق التحكيم0211و 0222 ياملمتدة بني عام

 

. التحكيم إجراءات سريطريقة إىل مراجعة تب الشؤون القانونية بة خالل اإلجراءات دفعت مكواخلربة املكتس  -0

وُيطلب إىل اللجنة النظر يف اقرتاح لتعديل بند التحكيم املوّحد يف العقود املرَبمة بني املنظمة ومزّودين جتاريني، حبيث 

دائمة يف الهاي، هولندا، ألسباب يرد تفصيلها الحكيم تالبإدارة إجراءات التحكيم من جانب حمكمة  ًاتضّم حكمًا معني

 .يف هذه الوثيقة

 

                                                      
، Granuco Salشركة ( 0)؛ 0222سي ملنظمة الفاو، عام ، شركة إيطالية تقّدم خدمات الصيانة يف املقّر الرئي.Equipe ’90 Srlشركة ( 1)نزاع مع  1

، اليت تقّدم خدمات السفر إىل .Summertime Srlشركة ( 3) ؛ و0222عام  ،شركة لبنانية مزّودة للعلف احليواني يف إطار برنامج النفط مقابل الغذاء

 . 0211املنظمة، سابقًا يف املقر الرئيسي ملنظمة الفاو عام 
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 بند التحكيم احلالي- ثانيًا

 
زعات عن جتاريني بندًا ينّص على تسوية املنابصورة عامة، تدرج املنظمة يف العقود اليت تربمها مع مزّودين - 3

واحلصانات اليت  طبيعية لالمتيازات نتيجًة امللزم معن طريق التحكي املنازعاتوتشّكل تسوية . طريق التحكيم امللزم

التنازل ذ قد يؤدي هذا األمر إىل لمحاكم الوطنية، إل لوالية القضائيةتتمتع بها املنظمة، وهو ما حيول دون خضوعها ل

ناشئة عن طرق مالئمة لتسوية املنازعات ال"ويف الوقت ذاته، يتوّجب على املنظمة أن تضمن إجياد . ن حصانة املنظمةع

 .2"ي منازعات أخرى ذات طبيعة خاصة تكون املنظمة طرفًا فيهاأالعقود أو 

 

من اتفاق املقّر بني اجلمهورية اإليطالية واملنظمة املؤّرخ  11املادة الثامنة، القسم وينعكس هذا احلكم أيضًا يف - 4

كانون الثاني /يناير 2بتاريخ  11انون رقم درج يف القانون اإليطالي مبوجب الققد ُأ، و1292تشرين األول /أكتوبر 31

الرسائل  ومبوجب أحكام. ية يف إيطاليائ، والذي مبوجبه تتمتع املنظمة باحلصانة من اخلضوع للوالية القضا1291

وسائر منازعات  ،ى مجيع املنازعات الناشئة عن عقودسَوُت 1291كانون األول /ديسمرب 00و 12و 11املتبادلة بتواريخ 

 .عن طريق التحكيم ،اخلاص القانون

 

 ن املنظمة ومزّودين جتاريني كمّكالتحكيم امللزم يف العقود املربمة بني ىوبالتالي، إن إدراج حكم ينّص عل- 9

وبالفعل، يشّكل التحكيم النمط املوّحد لتسوية املنازعات لدى مجيع . التزاماتها الدولية الصرحيةب الوفاء املنظمة من

حدة يف العقود التجارية، وكذلك يف جمموعة من أنواع أخرى من االتفاقات، مبا يف ذلك يف بعض وكاالت األمم املت

 .األوقات، يف اتفاقات التمويل املوّقعة مع بعض اجلهات املاحنة

 

أو نتيجة  ،ستمرة، وجتري التعديالت ردًا على التطّورات ذات الصلةخيضع بند التحكيم إىل املراجعة املو- 1

وجرت إحدى هذه املراجعات عقب إجراءات التحكيم مع شركة . ات املكتسبة خالل إجراءات التحكيمتقييم اخلرب

Equipe ’90 Srl ،قد إضافة إىل مناقشة حول التحكيم بني املستشارين القانونيني ملنظمة األمم املتحدة خالل اجتماع ُع

 بعض الصعوبات اليت تربز خالل إجراءات ويف تلك املناسبة، مّت النظر يف. 0220آذار /مارس 9-7يف جنيف يف 

، واملدة الزمنية إلجراءات من قبيل القانون الساري حول قضايامبا فيها التحكيم، كما ُقّدم عدد من املالحظات، 

 3.وإجراءات التسوية اإللزامية قبل التحكيمالتحكيم، والتعويضات العقابية، 

 

إىل  أخرى ، يف دورتها الثالثة والسبعني، على إضافة عناصروصادقت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية- 7

شرط اتباع إجراءات تسوية رمسية قبل اللجوء إىل التحكيم كوسيلة إلدراج خطوة ( 1: )احلكم املوّحد اخلاص بالتحكيم

                                                      
 .من االتفاقية اخلاصة بامتيازات وحصانات الوكاالت املتخصصة( أ) 31التاسعة، القسم ُأنظر املادة  2
 .10-4الفقرات  ،CL 123/5والوثيقة  ، CCLM 73/2ُأنظر الوثيقة 3
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ن كما طلبت اللجنة إىل مكتب الشؤو. أحكام بشأن التعويضات العقابية إصدار حظر( 0)ة قبل التحكيم، ويطوس

 . منظومة األمم املتحدةيفالقانونية مواصلة مراجعة أحكامها التعاقدية، مع األخذ يف االعتبار املمارسات واخلربات 

 

بإجراءات رمسية  دراج مدة زمنية ُتطَبق على الشروعتعديل آخر عرب إ ُأجرَيوبالفعل، ويف مرحلة الحقة، - 9

العقد موضوع  إنهاءطلقت إجراءات التحكيم بعد مخس سنوات من لتسوية املنازعات، سيما أنه يف إحدى احلاالت، ُأ

 ونتيجًة. مع األمم املتحدة يف سياق برنامج النفط مقابل الغذاء امن القضاي إىل عدد متويل املطالبة العالقة ، وأفضىنزاعال

 .، مّت إدخال عنصر حتديد املدة الزمنية إىل بند التحكيمهلذه اخلربات

 

الية لبند التحكيم املوّحد، واليت أفضت التعديالت الوارد وصفها هنا إىل وضع النسخة احلوبصورة عامة، - 2

 :نّص على ما يليت

 
، أو أي وثيقة أو أي [العقد/االتفاق/املذكرة]هذا النص  وتطبيق أي نزاع ينشأ بني الطرفني بشأن تفسري

بناًء  ،يته بالتفاوض بني الطرفني، ُيطرحوإذا تعّذرت تسو. ترتيب متصل به، ُيسَوى بالتفاوض بني الطرفني

وإذا مل يتوصل الطرفان إىل اتفاق على تسمية شخص واحد للتوفيق، يعّين . ، للتوفيقعلى طلب أي طرف

م املتحدة موجيري التوفيق وفقًا لقواعد التوفيق اليت وضعتها جلنة األ. كل واحد من الطرفني شخصًا للتوفيق

  . سارية اآلنال ،للقانون التجاري الدولي

 

إىل التحكيم وفقًا  ،بناء على طلب أي طرف ،ُيحال مل كمكن تسويته أثناء التوفيق أي نزاع بني الطرفنيو

وال تتمتع حمكمة  .السارية اآلن ،األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي لقواعد التحكيم اليت وضعتها جلنة

 . سلطة ملنح تعويضات عقابية التحكيم بأي

 

ي العقد على أن تكون يف أ/االتفاق/ةت بها صياغة املذكرإجراءات التوفيق أو التحكيم باللغة اليت مّت تسريو

وإذا مل (. العربية، والصينية، واإلنكليزية، والفرنسية، والروسية، واإلسبانية)حال واحدة من لغات املنظمة 

، تسري إجراءات التوفيق أو التحكيم باللغة العقد واحدة من لغات املنظمة الرمسية/ االتفاق/تكن لغة املذكرة

 .اإلنكليزية

 

وعلى أي حال بعد انقضاء  [العقد/االتفاق/املذكرة] جيوز للطرفني طلب التوفيق أثناء تنفيذو

وجيوز للطرفني طلب التحكيم يف مدة ال  .إثين عشر شهرًاإنهائه مبدة ال تقل عن  أو [العقد/االتفاق/املذكرة]

 .انتهاء إجراءات التوفيق بعديومًا  22تقل عن 

 

 .حتكيمي يصدر وفقًا ألحكام هذه املادة يكون نهائيًا وملزمًا للطرفني أي حكمو
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، األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي جلنةإىل قواعد التحكيم اليت وضعتها  وتتضمن أحكام التحكيم إشارًة- 12

وتوّفر . تتصل بها اليت تحكيم املوّحدة يف منظومة األمم املتحدة، أووهي قواعد ال 0212.4واليت تشّكل حاليًا نسخة عام 

اإلطار اإلجرائي للتحكيم، وتغطي عددًا كبريًا من  األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي جلنةقواعد التحكيم يف 

ى الرئاسة، واملدة حتكيم، وتعيني حمّكم ثالث يتوّل اجلوانب اإلجرائية، من قبيل الشروع بإجراءات، وتعيني هيئة

 .لتقديم املذكرات، وقواعد اإلثبات، والقانون الساري، إخلالزمنية 

 

حتكيم تتألف من ثالثة  تشكيل هيئة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي جلنةالقواعد اليت وضعتها  وتلحظ- 11

الثالث الذي يتوّلى الرئاسة مبوجب اتفاق بني  ن الطرفان يف النزاع إثنني منهما يف حني يتّم تعيني احملكمحمّكمني، يعّي

يتم تعيني احملّكم الذي يتوىل أما يف حال عدم التوصل إىل اتفاق بهذا الشأن، . نهما الطرفانني اإلثنني اللذين يعّياحملكَم

فاق بهذا الرئاسة من جانب سلطة التعيني اليت جيري تعيينها باالتفاق بني الطرفني أو، يف حال عدم التوصل إىل ات

  .عام حملكمة التحكيم الدائمة، تلقائيًاالشأن، من جانب األمني ال

 

ص، ّصخم حتكيم على أساس هيئتاويف حالتني، ُأنشئت . صصساس خمعلى أولذا، ُتشَكل جلان التحكيم - 10

يتمكن الطرفان من  إمنا يف حالة أخرى، مل. مون على احملّكم الثالث الذي يتوّلى الرئاسةويف احلالتني اّتفق احملّك

االتفاق على تعيني احملّكم الذي يتوّلى الرئاسة يف حني اتفقا على أن يعمل األمني العام حملكمة التحكيم الدائمة كسلطة 

، اتفق الطرفان أيضًا على أن التحكيم الدائم كسلطة تعيني يف تلك احلالة فة إىل تعيني األمني العام حملكمةوإضا. تعيني

واستنادًا . لتحكيم، وأن تؤدي مهامًا إدارية، ولوجستية، وإجرائية داعمة إلجراءات التحكيمبإدارة اكمة هذه احمل تقوم

حاالت  مسؤولة عن إدارةيف تعيني حمكمة التحكيم الدائمة أنه سيكون هناك مزايا املختلفة، ُيعتَبر  رباتإىل هذه اخل

 . التحكيم الناشئة عن عقود واتفاقات مربمة مع املنظمة

 
 يف جمال التحكيم املمارسات واخلربات- ثالثًا

 
كما هو مذكور، يشّكل اختيار التحكيم اإللزامي كوسيلة لتسوية املنازعات إحدى وظائف االمتيازات - 13

وإضافة إىل . ّكن املنظمة من الوفاء بالتزاماتها الدولية نتيجة لوضعها القانونيصانات اليت تتمتع بها املنظمة، وكمواحل

الوضع القانوني ملنظمة الفاو، ينطوي التحكيم على عدد من املزايا، مبا لتسوية املنازعات بطريقة تّتسق مع  ه وسيلةكون

إجراءات  تظهر يفإمنا . والسرعة ،يف ما يتعّلق بالعقود املهمة، ةخاصبصورة ، وفيها قياس الفعالية من حيث الكلفة

   . هيكلية، وبدرجة من عدم قابلية التنبؤ حباالت التحكيملل أوجه ضعف تتصل عامًة بالغياب النسيبالتحكيم 

 

اإلجرائي مقارنة  جيري التحكيم يف بيئة ال توّفر املستوى ذاته من اهليكلية، واإلشراف، واالستقرار- 14

 فّصلةختضع جملموعة مالتحكيم جزءًا من هيكلية قضائية أكرب،  هيئات وال تشّكل .باإلجراءات أمام احملاكم الوطنية

                                                      
4 e.pdf-2010-revised-rules-revised/arb-rules-ttp://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arbh. 

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-2010-e.pdf
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على ذلك، فإن إجراءات التحكيم ليست علنية، وهو ما يساهم يف احلفاظ على سرية  وعالوًة. من القواعد اإلجرائية

 . اإلجراءات يف حني قد ال يساعد يف وضع عملية مّتسقة

 

ابقة، هو أن جلان التحكيم غري ملزمة رمسيًا بأي سبصورة خاصة بهذا السياق  ةغري أن أحد العوامل املتصل- 19

ومل يبلغ االجتهاد يف التحكيم، ألسباب عدة، مستوى من . إصدار حكم يف نزاع ماتتمتع بدرجة ملحوظة من التقدير يف و

النظر بملزمني سابقة أو اجتهاد، أو ب ليسوا ملزمني رمسيًاواحملّكمون . االستقرار مقارنة بالنظم القضائية الوطنية القائمة

تشّكل عاماًل يف هذا  األحكامتسم بها العديد من إجراءات التحكيم وة السرية اليت يوالطبيع. يف سابقة أو اجتهاد

التحكيم، وحتى كمصدر ملراجع طوعية وغري  جماليف  السوابق القضائية من جمموعةالصدد، إذ حتول دون وضع ونشر 

 .   ملزمة

 

قانون التجاري الدولي متنح احملّكمني درجة جلنة األمم املتحدة للك، فإن القواعد اليت وضعتها لعلى ذ وعالوًة- 11

وتنّص . والقانون الساري األدّلةكبرية نسبيًا من التقدير يف املسائل اإلجرائية، وكذلك يف املسائل اجلوهرية، من قبيل 

 أن تسّير جيوز هليئة التحكيم"جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي على أنه وفقًا للقواعد  وضعتها القواعد اليت

ويف ما خيّص (. ي الدوليقواعد جلنة األمم املتحدة للقانون التجارن م 17املادة )" على النحو الذي تراه مناسبًا التحكيم

من قواعد  07املادة )"مدى مقبولية األدّلة املقّدمة، وصلتها بالدعوى، وطابعها اجلوهري ووزنها"حملكمة ا تقّرر، األدّلة

املادة ) "تطّبق هيئة التحكيم قواعد القانون اليت يعّينها األطراف"وأخريًا، ( لقانون التجاري الدوليجلنة األمم املتحدة ل

وبالتالي، فإن إطار قواعد جلنة األمم املتحدة للقانون . 5(من قواعد جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي 39

مني، حبيث أن نظم احملاكم الوطنية ُتنَظم بكثري من التفصيل، التجاري الدولي يرتك جمااًل واسعًا من التقدير للمحّك

 . من خالل قانون إجرائي صريح ومن خالل االجتهاد

 

، أو "التساوي والتعادل"وأحد األمثلة على ما تقّدم هو اجتاه هيئات التحكيم إىل إصدار األحكام على أساس - 17

ويف األساس، غالبًا ما . احة من جانب الطرفني للقيام بذلكرعلى أساس اإلنصاف، حتى ولو ُخِولت هيئة حتكيم ص

داًل ومنصفًا تّتجه هيئات التحكيم إىل حتديد حّل يعكس مصاحل الطرفني يف النزاع، وإىل تطبيق فقط ما يراه احملكمون عا

ويف . وضوعيةالسارية على جمموعة من الوقائع والظروف امل دة، عوضًا عن تطبيق جوهر القواعوفق ظروف حالة حمّدد

 .غري جوهرية من قبيل حجم األطراف النسيب وقّوتهم املاليةهذا السياق، تدخل يف احلسبان اعتبارات 

                                                      
ذ أن أحكام إن احلكم املتصل بالقانون الساري يطرح بعض القضايا يف هذا السياق اخلاص بالنسبة إىل املنظمة وإىل وكاالت أخرى يف األمم املتحدة، إ 5

ويرد نص احلكم . ص القانون الساري عامة بالضرورة يف طبيعتها سيما أن وضع املنظمة حيول دون التطبيق املباشر للقانون الوطيناملنظمة يف ما خي

القانون  ومن شأن مبادئ. ينالقانون العامة، مع استبعاد أي نظام قانوني وط ترعي هذا العقد مبادئ: "املوّحد بشأن القانون الساري على النحو التالي

هي جمموعة من  UNIDROITهيئة  ومبادئ". 0212عام  UNIDROITعقود التجارية الدولية اليت اعتمدها املعهد الدولي لا مبادئلعامة أن تشمل ا

 . لتوفري درجة من التعريف ملفهوم قواعد القانون العامة بادئقواعد العقود العامة، وُتضاف إشارة إىل امل

 : لالّطالع، ُأنظر

 e.pdf-http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010. 

 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf


6 CCLM 95/4  

 

 

ئية وملزمة، وغري قابلة إن األحكام الصادرة مبوجب بند التحكيم يف املنظمة هي أحكام نهافعلى ذلك،  وعالوًة- 19

التحكيم اليت وضعتها  دأت هيئة حتكيم يف تفسري أو تطبيق قواعما من إمكانية طعن يف حال أخط ،وبالتالي. للطعن

وبكل وضوح، إن تشكيلة هيئة حتكيم، مبا   .جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي، أو القانون املطَبق على النزاع

إمنا ال كمكن . نظمة وآرائهاتعينه املنظمة، توّفر ضمانة بشأن األخذ يف االعتبار على حنو مالئم مواقف امل ميف ذلك حمّك

ي طبيعة كانت، سيما أن هيئات التحكيم ومبوجب قواعد جلنة األمم من أ استبعاد أن ترتكب هيئة التحكيم أخطاًء

يضع العبء على املنظمة لطعن وعدم وجود إمكانية ل. البسيطة خذ قراراتها باألغلبيةاملتحدة للقانون التجاري الدولي تّت

  . قدر اإلمكان ،لية التحكيم حبّد ذاتها مستقرة وقابلة للتنبؤلضمان أن تكون عم

 

 خربتهاجراءات التحكيم، وهي تقرتح بناًء على خفيف من بعض املساوىء املصاحبة إلوتسعى املنظمة إىل الت- 12

. املقارنة اخلاصة، أن تضمن إدارة حاالت التحكيم يف املنظمة من جانب حمكمة التحكيم الدائمة يف الهاي، هولندا

ع لوجسيت موعة من اخلدمات والوظائف ذات طابوتقوم حمكمة التحكيم الدائمة باستضافة التحكيم، وتقّدم جم

شارة إىل أن قضايا التحكيم املتصلة وجتدر اإل. كما يرد أدناهالتحكيم، وإداري، إمنا توّفر أيضًا الدعم اإلجرائي هليئة 

باملنظمة قد ال جتري تلقائيًا يف الهاي، إمنا ينبغي على األطراف أن يتفقوا على موقع التحكيم، وبإمكان حمكمة 

 .ي مكان تقريبًا يف العامليم الدائمة أن تقّدم اخلدمات يف أالتحك

 
 حمكمة التحكيم الدائمة - رابعًا

 
من أجل التسوية  1922شئت مبوجب اتفاقية الهاي عام لدائمة هي منظمة حكومية دولية ُأنحمكمة التحكيم ا- 02

. السلمية للمنازعات الدولية، وهي تعمل على تيسري تسوية املنازعات الدولية عن طريق التحكيم وعمليات أخرى

الدائمة قضايا التحكيم اليت تعين دولة واحدة على  وتدير حمكمة التحكيم. عضوًا 119وتتألف احملكمة حاليًا من 

. ، أو كيانًا حكوميًا، أو منظمة دولية مبوجب قواعد األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي يف حال منظمة الفاواألقل

تعددة الناشئة وبالتالي، ختضع املنازعات اليت تعين منظمة الفاو إلدارة حمكمة التحكيم الدائمة، وتستفيد من املزايا امل

وحاليًا، تنظر حمكمة التحكيم . عن ذلك، سيما أن هذه املزايا ال تتوفر يف املنازعات اليت تنشأ بني أطراف خاصة حبتة

قضية حتكيم مبوجب قواعد جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي، وقد قامت يف السنوات  92الدائمة يف أكثر من 

 .من قضايا حتكيم تعين منظمات دولية األخرية بإدارة عدد ملحوظ

 

كيانًا أو وكالة يف منظومة األمم املتحدة وبالتالي، فهي هيئة حيادية يف  ليست حمكمة التحكيم الدائمةو- 01

وكما سبقت اإلشارة إليه، فإن قواعد التحكيم اليت وضعتها جلنة األمم . املنازعات اليت تطال وكاالت األمم املتحدة

حني ال يكون   العام حملكمة التحكيم الدائمة،عددًا من الوظائف إىل األمني تلقائيًا نون التجاري الدولي توكلاملتحدة للقا

م الذي يتوىل الرئاسة، أو حني يتعذر على سلطة التعيني أن تؤدي مهمتها ضمن لتعيني احملّك األطراف قد حّددوا سلطًة

، قواعد جلنة 1املادة )العام حملكمة التحكيم الدائمة كسلطة تعيني ويف هذه احلال، يعمل األمني . حمددة فرتة زمنية
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ويف املنازعات اليت تطال منظمات دولية، متثل حمكمة التحكيم الدائمة كيانًا (. األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي

 . مناسبًا يعمل كسجّل إلدارة قضايا التحكيم اخلاصة باملنظمة

 

م الدائمة جمموعة من اخلدمات تساعد احملاكم يف اجلوانب اللوجستية واإلجرائية يف وتقّدم حمكمة التحكي- 00

ويرتاوح نطاق إدارة حمكمة التحكيم الدائمة حسب احلاالت، وفقًا حلاجات األطراف واحملاكم، . الدعاوى القضائية

 :وقد يشمل

 
 نقل االتصاالت بني األطراف وهيئة التحكيم؛ (أ)

 
 ات واملراسالت؛حفظ أرشيف امللف (ب)

 
راف بشأن أتعاب احملكمني واملبالغ املسبقة اليت يدفعها طتيسري االتفاق بني هيئة التحكيم واأل (ج)

 األطراف لتغطية هذه الرسوم؛ 
 

 احملكمة؛ب األتعاب والنفقات املتصلةالطرف، وصرف  ودائعحفظ  (د)

 

شعار مسبق بشأنها ، ومكانها، وإعطاء إلسات، وموعدهامساعدة هيئة التحكيم على حتديد زمان اجل (هـ)

 ده احملكمة؛إىل األطراف وفقًا ملا حتّد

 

 أو يف أي مكان آخر؛ ،اجللسات واالجتماعات يف الهاي توفري قاعات (و)

 

واملطاعم، أو أي دعم  ،التحريرية والرتمجةوالرتمجة الفورية، للنسخ، والتسجيل، وضع ترتيبات  (ز)

 جتماعات يف قصر السالم أو يف أي مكان آخر؛آخر مصاحب للجلسات أو اال
 

 املساعدة يف حجوزات السفر والفنادق، ويف منح تأشرات الدخول؛  (ح)

 

 .تأدية أي مهام أخرى موكلة إليها من جانب األطراف أو هيئة التحكيمو (ط)
 
ملناسبة إىل احملاكم على ذلك، ترصد حمكمة التحكيم الدائمة املهل الزمنية، وتعطي التبليغات ا وعالوًة- 03

حمكمة التحكيم الدائمة  وُيعَين لكل قضية حتكيم تديرها. كّل إجراءاف من أجل تشجيع التقّدم الفعال يف واألطر

واملساعدة اليت يوّفرها . كل قضية حتكيم، ويعمل كنقطة اتصال يف تابعًا للمحكمة يكون على األقل دواح مستشار قانوني

ىل السوابق واخلربات إنها قد تستند أسيما  ،مح بقيام إجراءات أكثر استقرارًا وفعاليةمستشار قانوني متخّصص تس

  . جرائيةمة، وخباصة يف املسائل اإلالواسعة اليت تتمتع بها حمكمة التحكيم الدائمة ملساعدة األطراف واحملك
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وبفضل خربة منظمة . حتكيم حمّددةشارة إليه آنفًا، قامت حمكمة التحكيم الدائمة بإدارة قضية وكما مّتت اإل- 04

. ككّل صة السابقة، وكانت التجربة إجيابيةم مقارنة بقضايا التحكيم املخّصالفاو، سارت تلك اإلجراءات على حنو منَظ

وإن وجود إطار حمكمة التحكيم الدائمة، واملعارف املتأتية عن قضايا حتكيم سابقة كمكن البناء عليها، وخباصة الرصد 

للذين يوّفرهما املستشار القانوني يف حمكمة التحكيم الدائمة، مجيعها عوامل تفرض درجة من اهليكلية والنظام والدعم ا

تحكيم من جانب حمكمة التحكيم الدائمة ال الوإن إدارة قضية . كانت لتكون غائبة يف حاالت أخرىتحكيم، اليف هيئة 

إمنا توّفر بيئة أكثر تنظيمًا هليئة حتكيم، وهذا . م بصورة عامةتتطّرق بشكل كامل إىل مجيع املسائل املصاحبة للتحكي

وبالفعل، إن وجود مؤسسة عريقة الصيت مثل حمكمة التحكيم . يساهم يف تأمني استقرار اإلجراءات وإمكانية التنبؤ بها

 . ، يضمن شكاًل من أشكال مراقبة جودة اإلجراءاتمبجّرد قيامهاالدائمة، 

 

 ات على الكلفةاإلنعكاس   - خامسًا
 
يف ما خيّص االنعكاسات على الكلفة، جتدر اإلشارة إىل أنه يتّم تقدير رسوم حمكمة التحكيم الدائمة يف أي - 09

ونظرًا إىل أن . مسألة متصلة بالسجل حسب معدل الساعة، استنادًا إىل العمل الذي يؤديه موظفو حمكمة التحكيم الدائمة

ويلها جزئيًا من مساهمات البلدان األعضاء، فهي قادرة على تقديم خدمات إدارية هذه احملكمة مؤسسة عامة يتّم مت

لدعم إجراءات التحكيم بكلفة معقولة بالنسبة إىل األطراف يف املنازعات، سيما أن االسرتجاع الكامل للتكاليف، أو 

حمكمة التحكيم  الرسوم اليت تفرضهاوترد . األرباح، ال ينعكس يف مستويات الرسوم احملددة يف حمكمة التحكيم الدائمة

 .هلذه الوثيقة 1 الدائمة يف امللحق

 

لساعة مقابل اخلدمات باًا رسومالتجاري الدولي، تفرض احملاكم  ومبوجب قواعد جلنة األمم املتحدة للقانون- 01

ومن خالل إيكال . لدائمةاليت تقّدمها، وهذا قد يتضمن عادة جزءًا من اخلدمات اإلدارية اليت تقدمها حمكمة التحكيم ا

أقل  هذه الوظائف إىل حمكمة التحكيم الدائمة، كمكن خفض التكاليف إذ أن الرسوم املفروضة على اخلدمات اإلدارية

  .للمحّكمني بكثري من املعدالت العادية

 

ة سنوية ، أو رسومًا إداريالدعوى تسجيلكمة التحكيم الدائمة رسومًا على وعالوة على ذلك، ال تفرض حم- 07

كذلك، ال يسدد . ي رسم باملقابل بالنسبة إىل األطرافف التحكيم من دون أتكالي ودائعوهي حتفظ  .مقابل األتعاب

الستخدام قاعات اجللسات واالجتماعات يف قصر  رسم يأحمكمة التحكيم الدائمة  األطراف يف اإلجراءات اليت تديرها

ويتحّمل . فورةا، وسنغموريشيوس، وجنوب أفريقيالدائمة يف كوستاريكا، والسالم يف الهاي، أو مرافق حمكمة التحكيم ا

الربيد، وتكاليف األطراف املصاريف األخرى اليت تنشأ عن قضاياهم، من قبيل تكاليف مراسلي احملكمة، ورسوم 

 . والشفهية الرتمجة التحريرية

 

ائف متصلة مبراجعة تكاليف التحكيم، واألتعاب وأخريًا، توكل أيضًا إىل أمني عام حمكمة التحكيم الدائمة وظ- 09

وبناًء على (. لتجاري الدولي، قواعد جلنة األمم املتحدة للقانون ا(ب) 4-41املادة )والنفقات اليت يتقاضاها احملّكمون 

ك إدرا معقولة يف ظّل ظروف القضية، ومدىكانت األتعاب والنفقات ذا د الطرفني، يقّرر األمني العام ما إحطلب أ
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ويف هذا السياق، إن مشاركة حمكمة التحكيم الدائمة الفورية . حمكمة التحكيم الدائمة لتكاليف التحكيم يف قضايا مقارنة

 .يف قضايا التحكيم تؤدي إىل خفض أتعاب احملّكمني

 

 رفع وبصورة عامة، إن مشاركة حمكمة التحكيم الدائمة كمسؤولة عن إدارة قضايا التحكيم ال تساهم عادة يف- 02

 .يف الواقع أن متارس ضغطًا خلفض تكاليف التحكيم أكثر املرّجحمن تكاليف التحكيم، إمنا 

 

 تعديل البند التحكيمي   - سادسًا
 
مشاركة حمكمة التحكيم الدائمة من خالل إدراج العبارة الصرحية التالية يف البند التحكيمي  ُتلحظكمكن أن - 32

 :ة حكم يتعّلق بإدارة حمكمة التحكيم الدائمةاملوّحد ملنظمة الفاو، عرب إضاف

 
 ."جتري إدارة قضايا التحكيم مبوجب هذا احلكم من جانب املكتب الدولي حملكمة التحكيم الدائمة"

 

 التدابري اليت ُيقَتَرح على اللجنة اختاذها  - سابعًا
 

ا التحكيم أعاله، وأن تصادق على االعتبارات املتصلة بقضاي تلحظيف ظل ما تقّدم، ُيطلب إىل اللجنة أن - 31

التعديل املقَتَرح للبند التحكيمي املوّحد لضمان أن جتري إدارة قضايا التحكيم اخلاصة باملنظمة من جانب حمكمة 

 .التحكيم الدائمة
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 1املرفق 

 

 (cpa.org-www.pca: من املوقع اإللكرتوني حملكمة التحكيم الدائمة)جدول األتعاب والتكاليف 

 

 جدول األتعاب والتكاليف

 
وترد مجيع املبالغ باليورو، . ينطبق هذا اجلدول لألتعاب والتكاليف على خدمات حمكمة التحكيم الدائمة التالية

 .وهي قابلة للتعديل

 

 التجاري الدولي تسمية سلطة تعيني وفقًا لقواعد التحكيم اليت وضعتها جلنة األمم املتحدة للقانون

 

 يورو 792   رسم املعاجلة غري القابل لالسرتداد          

 

 خدمات السجل اليت يقّدمها املكتب الدولي

 

 الساعة/يورو 092 األمني العام

 الساعة/092 األمني العام املساعد

 الساعة/179 كبار املوظفني القانونيني

 الساعة/109 صغار املوظفني القانونيني 

 الساعة/92 الكّتاب/ و األمانةموظف

 

 :الطلب عندوبإمكان املكتب الدولي أن يقّدم تقديرات ملا يلي، 

 
، الرتمجة الفورية، الرتمجة التحريرية، نسخ الوثائق، التجهيزات الصوتية، واملرئية إعداد احملاضر احلرفية

 .، إخلوالفيديويةواملسموعة، املؤمترات اهلاتفية 

 

 اتجتماعاال/مرافق اجللسات

 
إن قاعات اجللسات واالجتماعات يف قصر السالم متاحة جمانًا حملاكم وهيئات التحكيم اليت تعمل حمكمة 

 . وأّما املعدات الثانوية، فنفقاتها منفصلة. التحكيم الدائمة كسجّل هلا

http://www.pca-cpa.org/

