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temporary and urgent measures and procedures without resorting to
the judiciary before the arbitral tribunal is formed or delayed. A major
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problem in the scope and how to apply them.
Does it apply automatically when the parties choose the arbitral
tribunal rules incorporating these rules or do they need a new
independent agreement.
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الخالصة  :يعد نظام التحكيم التجاري الطارئ من احدث االنظمة التحكيمية والذي يقوم عمى اساس

معلومات البحث :
توارٌخ البحث:

-

االستالم /4 :تشرين الثاني8102/

 القبول /82 :تشرين الثاني8102/ -النشر المباشر /0 :اذار8102/

تمبية متطمبات السرعة لألطراف المتنازعة عند حاجتهم لتدابير واجراءات وقتية ومستعجمة من دون المجوء
لمقضاء ،قبل ان تتشكل هيئة التحكيم او تأخر تشكيمها ان وجود قواعد التحكيم التجاري الطارئ المبتكرة
لدى مراكز التحكيم التجاري الدولية تثير مشكمة كبيرة في مسالة نطاق وكيفية تطبيقها.

الكلمات المفتاحٌة :

فهل تنطبق تمقائيا عند اختيار االطراف لقواعد المركز التحكيمي المتضمن لهذه القواعد ام انها تحتاج

 التطبيق الذاتيتطبيق اتفاقية قواعد التحكيم التجاري -أنظمة التحكيم

التفاق مستقل جديد.

©  ،9102كلية الحقوق ،جامعة تكريت

المقدمة :
الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌدنا محمد على اله وصحبه وسلم وبعد:
اوال :التعرٌف بموضوع البحث واهمٌته.
يعتبر التحكيم التجاري من اهم واقدم وسائل فض المنازعات؛ نظررا للمزايرا التري يتمتر بهرا بكركل كبيرر
والتي جعلته يحتل المراتب العليا في الطرق البديلة واالصيلة في حسم المنازعات.
وان التطورات المستمرة فري اطرار هرذا النظرام لرم يقتصرر علره مبادئره واسسره العامرة ،برل امترد لظهرور
انظمة تحكيمية جديدة ذات خصوصية ومن اهمها نظام التحكيم التجاري الطارئ.
ويعد نظام التحكيم التجاري الطارئ من احدث االنظمة التحكيمية والذي يقوم عله اساس تلبيرة متطلبرات
السرعة لألطررا

المتنازعرة عنرد حراجتهم لتردابير واجرراتات وقتيرة ومسرتعجلة ،قبرل ان تتكركل هيئرة التحكريم او

تأخر تككيلها ،ولغرض مجابهة المخاطر المحدقة بالبضاعة محل النزاع او اي مستندات اخررى او اوراق ببوتيرة
او اي اضرار قد تصيب احد الطرفين وبمصلحة خاصة به ،لذا يرتم اختيرار محكرم وحيرد وبسررعة كبيررة وقياسرية
وفقا لقواعد مراكز التحكيم التجاري التي اقرت قواعد التحكيم التجاري الطارئ .
ثانٌا :مشكلة البحث.
ان وجرود قواعررد التحكرريم التجراري الطررارئ المبتكرررة لردى مراكررز التحكرريم التجراري الدوليررة تبيررر مكرركلة
كبيرة في مسالة نطاق وكيفية تطبيقها ،فهل يكون وفقا لالتفراق المسربق مرن االطررا

ام انهرا تطبرق تلقائيرا وهرل
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النزاع اختيار قواعرد مركرز مرا لحسرم نرزاعهم وفقرا لقواعردئ االجرائيرة واختيرار قواعرد مركرز اخرر

لم واجهة حاالت الطوارئ المسرتعجلة والوقتيرة

ومرا الضرير فري قيرام اطررا

النرزاع برارادتهم باسرتبعاد تطبيرق

قواعرد التحكرريم التجرراري الطررارئ المندمجررة مر قواعررد التحكريم التجرراري للمركررز المختررار لحسررم المنازعررة ومررا
االساس الذي يقوم عليه التطبيق الذاتي والتلقائي لهذئ القواعد المندمجرة ومر انعردام الدراسرات الفقهيرة القانونيرة
في هكذا مواضي تكمن مككلة البحث ايضا واهميتها بككل كبير.
ثالثا :هدف البحث.
يحاول البحث ان يوضح نظام التحكيم التجاري الطارئ بككل عام ،واساس ظهورئ والتركيرز بعرد ذلر
علرره نطرراق تطبيررق النصررون القانونيررة لقواعررد التحكرريم التجرراري الطررارئ وفقررا لنظررامي( االسررتبعاد

opt-out

 )systemاو االختيار  ،)opt-in systemومدى تأبير هاتين الطريقتين فري تطبيرق قواعرد التحكريم التجراري
الطارئة عند اللجوت إلحدى المراكز التحكيمية.
رابعا :فرضٌة البحث.
ان وجود قواعد خاصة بالحمايرة الطارئرة المسرتعجلة والوقتيرة ،سيختصرر الرزمن مرن خرالل جهرة واحردة
تحكيمية تنظر في هذئ الطلبات واتخاذ االجراتات بكأنها مرن دون المسراس برالحق الموضروعي ،وقبرل ان تتكركل
هيئررة التحكرريم التجرراري ،مررن خررالل اعتمرراد احررد اكرركال تطبيررق قواعررد التحكرريم التجرراري الطررارئ مررن قبررل مراكررز
التحكيم الدولية.
خامسا :منهج البحث.
سيتم اعتماد المنهج التحليلري والمقرارن والمتعلرق بحرال وواقر تطبيرق هرذا النظرام الجديرد لقواعرد التحكريم
التجاري الطارئ بهذا الكأن ،وفقا لقواعد المراكز التحكيمية الدوليرة التري تبنرت التحكريم الطرارئ ،كمرا فري قواعرد
غرفررة التجررارة الدوليررة فرري برراريس لعررام  ،9109وقواعررد مركررز اسررطنبول للتحكرريم الرردولي لعررام ،9102وقواعررد
محكمة لندن للتحكيم الدولي لعام .9102
سادسا :هٌكلٌة البحث.
المبحث االول :ماهية االبتكار الحديث في قواعد التحكيم التجاري.
المطلب االول :التعري

بقواعد التحكيم التجاري الطارئ وتطورها التاريخي.

المطلب الباني :اهمية قواعد التحكيم التجاري الطارئ.
المبحث الباني :احكام سريان قواعد التحكيم التجاري الطارئ وموق

قواعد التحكيم.

المطلب االول :مظاهر اِعمال قواعد التحكيم التجاري الطارئ.
المطلب الباني :موق

قواعد التحكيم التجاري ،وراينا المقترح.

المبحث االول :ماهٌة االبتكار الحدٌث فً قواعد التحكٌم التجاري.
امتاز نظام التحكيم التجاري عله مرر االزمران برالتطور مرن عردة نرواح منهرا مرا تعلرق بالقواعرد القانونيرة
الحديبة ومنها باألساليب التحكيمية وطرق اجرائه والتي تبنتها معظم مراكز التحكريم التجراري الدوليرة ،وكران مرن
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اهمها نظام التحكيم التجاري الطارئ ،مما يستوجب هنا بيان االصول االوله لظهور هكذا قواعد مهمرة فري حسرم
المنازعات واعتمادها من عدة مراكز دولية مهمة في العالم.
لذا البد هنا من توضيح اساس هذئ الفكرة واهمية تكريعها وتبنيها من المراكز التحكيميرة الدوليرة ،ووفقرا
للمطلبين اآلتيين:
المطلب االول :التعري

بقواعد التحكيم التجاري الطارئ وتطورها التاريخي.

المطلب الباني :اهمية قواعد التحكيم التجاري الطارئ.

المطلب االول  :التعرٌف بقواعد التحكٌم التجاري الطارئ وتطورها التارٌخً.
ان ظهررور قواعررد قانونيررة جديرردة اساسرري ومهررم لغرررض مواكبررة اهررم التحرروالت و التطررورات التجاريررة
واالسررتبمارية بهررذا الكررأن ،حيررث ظهرررت قواعررد التحكرريم التجرراري الطررارئ واعتمرردت مررن العديررد مررن المراكررز
التحكيمية الدولية بالككل الجديد والذي يستهد

مواجهرة حراالت االسرتعجال الطارئرة التري تواجره اطررا

النرزاع

قبل ان تتككل هيئة التحكيم ،او تأخر تككيلها ألي سبب كان.
ولرذا ظهررر مررا يعرر

بمحكررم الطرروارئ والررذي يكرير إلجررراتات تحكيميررة خاصررة ومكرابه الرره حررد كبيررر

للقضات المستعجل ولنظام َحكرم االجرراتات الوقتيرة ،حيرث يرتم تعيرين محكرم الطروارئ لغررض اتخراذ هرذئ التردابير
الخاصة والمؤقتة بككل سري ال يمكن معها انتظار تككيل هيئة التحكيم .)0
وعليرره فرران التحكرريم التجرراري الطررارئ هررو تحكرريم تجرراري مؤسسرري ،يواكررب ويحرراكي نظررام القضررات
المستعجل ويتم من خالله اتفاق االطرا

من ادارة المركز باختيار كخن طبيعي محكم الطوارئ) وفقا لقواعد

المركز ،لغرض اتخاذ قرارات التدابير المستعجلة الوقتية لحين تككيل هيئة التحكيم التي ستحسم النزاع.
ومررن المعرررو

ان االسررتعجال واجراتاترره موجررودا فرري القضررات العررادي وهررو مررا يطلررق عليرره ب ر القضات

المستعجل ،والذي يعني " :وسيلة مؤقتة تقضري بمسرائل طارئرة ومسرتعجلة ال تمرس اصرل الحرق الموضروعي مرن
خررالل دعرروى تنظررر علرره وجرره االسررتعجال لحمايررة الحقرروق مررن الضررياع"  ،)9وعررر

ايضررا بانرره " :نظررام اوجرردئ

المكرع للتوفيق بين حسن سرير القضرات وتمكرين الخصروم مرن اببرات مرا يدعونره وتقرديم دفروعهم وتروفير الحمايرة
الوقتية المستعجلة لهم والقابلة للتنفيذ ومن دون المساس بأصل الحق الموضوعي .)3
فالبررد مررن وجررود نظررام سرررري يسررتجيب للتطررورات الترري تكرررهدها الحيرراة لمجابهررة حرراالت االسرررتعجال
والطوارئ من خالل اصدار االوامر والقرارات التي توفر حمايرة اساسرية للحقروق والمصرالح المهرددة بالفقردان او
االنهيار .)2

)1

Jussi Hakanen, emergency arbitration, master thesis, university of Helsinki, august2013,
) p.1.
) )9د .إبراهيم صالح ،مدى فاعلية القضات المستعجل والية تنفيذئ وفقا للتكري االردني ،بحث منكور في مجلة جامعة االنبار للعلوم
القانونية والسياسية ،المجلد  ،0العدد  ، 9103 ،8ن.83
) )3يوس حسني الحر ،صالحية اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية في االعمال التحكيمية ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة
الكرق االوسط ،عمان -االردن ،9102 ،ن.03
) )2د .عمار سعدون المكهداني وبيدات صالح ،نطاق استنفاذ والية القاضي المدني ،بحث منكور مجلة كلية القانون للعلوم القانونية
والسياسية ،كلية القانون -جامعة كركو  ،المجلد  ،2العدد ،02الجزت الباني، 9102 ،ن229و.228
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ومننن خننالل التطننور التننارٌخً لهننوا النةننام والصننورة االخٌننرة التننً ةهننر بهننا نجررد ان غرفررة التجررارة
)0
الحكرم فري مرحلرة مرا قبررل
الدوليرة فري براريس ومنرذ عرام  0221كانررت قرد اصردرت قواعرد يطلرق عليهرا قواعررد َ

التحكريم  )9 )Pre-Arbitral Referee Procedureوكانرت هرذئ القواعرد مسرتقلة –منفصرلة – عرن قواعرد
التحكيم التجاري للغرفة النافذة.
ولقد تضمنت هذئ القواعد انفة الذكر ما تعلق باإلجراتات الوقتية والتحفظية المستعجلة والطارئة التي قرد
يحتاج اليها احد او كال الطرفين ،وهي ال تتعلق وال تتصدى لحسم المنازعة القائمة من الناحيرة الموضروعية تجرائ
اطرا

النزاع ،حيث ان هذئ القواعد اعالئ كانت تتعلق بمرحلة ما قبل التحكيم من خرالل اختيرار كرخن المحكرم

وتلقرري طلبررات الطررر

او الطرررفين معررا فرري مسررالة قررد تضرررهم او تسرربب خسررارة فادحررة ان لررم تتخررذ مبررل هررذئ

االجراتات.
ان قواعد َحكم االجراتات الوقتية البد من وجود اتفاق من اطررا

النرزاع ومكتوبرا لكري تطبرق علريهم

)3

وبالتالي من دون االتفاق المكتوب السابق ال محل لتطبيق هذئ القواعد.
ان هذئ القواعد التزال سارية المفعول اله االن عله الرغم من صدور قواعد غرفرة التجرارة الدوليرة فري
باريس لعام  ،9109والتي اقرت قواعد خاصة ضمنها قواعد التحكيم التجاري الطارئ .)2
واعتمرردت ايضررا قواعررد جمعيررة التحكرريم االمريكيررة لعررام  0222قواعررد خاصررة لتحكرريم مررا قبررل التحكرريم
الموضوعي والتي اطلق عليها بالقواعد االختيارية للحماية الطارئة .)2
وفي تطور الحق ومهم منذ عام  9112قامت جمعية التحكيم االمريكية من خالل المركز الدولي لتسوية
المنازعات الدولية اله اعتماد قواعد قانونية خاصة ومستقلة عن قواعرد التحكريم التجراري للمركرز ،اال انهرا تكرون
ملحقة بها

)2

باعتماد قواعد التحكيم التجاري الطارئ او المحكم الطارئ كما تسرمه ،لتكرون االسراس والبرديل الي

قواعررد قانونيررة اخرررى بكرران مواجهررة حالررة الطرروارئ واالسررتعجال قبررل ان تتكرركل هيئررة التحكرريم او تاخرهررا فرري
التككيل.
ولقررد تب ر جمعيررة التحكرريم االمريكيررة فيمررا بعررد العديررد مررن المراكررز التحكيميررة الدوليررة فرري اعتمرراد قواعررد
التحكيم التجاري الطارئ كما فري مركرز هونرو كونرو عرام  ،9118ومعهرد سرتوكهولم فري السرويد للتحكريم الردولي

) )0غرفة التجارة الدولية والتي يكار اليها اختصارا ب  )ICCاي
COMMERCE
) )9القواعد هذئ متاحة عله موق غرفة التجارة الدولية https://iccwbo.org/dispute-resolution- :)ICC
 /services/pre-arbitral-refereeاخر زيارة .9108/2/0
) )3اري كافيز واخرون ،التحكيم الخان بغرفة التجارة الدولية من الناحية التطبيقية ،ترجمة ابراهيم ستوت ،ط ، 0المنكورات
الحقوقية صادر ،لبنان ،9100 ،ن.222
) )2لمزيد من التفاصيل ينظر :د.مصطفه ناطق صالح ،التطورات الحديبة في التحكيم التجاري ،دراسات قانونية مقارنة ومعمقة في
نظام التحكيم ،دار الكتب القانونية ،مصر ،9102 ،ن029ومابعدها.
) )2موق جمعية التحكيم االمريكية /https://www.icdr.org :
)Raja Bose & Ian Meredith, emergency arbitration procedures: A comparative Analysis, )2
international arbitration law review, p.186, on website:
https://ar.scribd.com/doc/315323273/Emergency-Arbitration-Procedures-a-ComparativeAnalysisاخر زيارة 9108/2/01
CHAMBER OF

INTERNATIONAL
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عام  9101وغرفة التجارة الدولية في باريس عام  ،9109ومركز الكارقة للتحكيم التجراري الردولي عرام 9109
كونه يعد اول مركز تحكيم عربي يقر مبل هذئ القواعد .)0
والبد من االكارة هنا اله ان خبرة وعراقرة لجنرة االمرم المتحردة للقرانون التجراري الردولي ووجرود قواعرد
االونسررترال الخاصررة بررالتحكيم التجرراري الصررادرة عررام  0292والمعدلررة عررام  ،9101وقواعررد القررانون النمرروذجي
للتحكرريم التجرراري الرردولي الصررادرة عررام  0282والمعدلررة ايضررا عررام 9112

)9

اال انهررا لررم تقررر قواعررد التحكرريم

التجاري الطارئ اله االن.
ولو اردنا ان نبين موق

التكري العراقي من هذئ المسالة لوجدنا ان المادة  )020من قرانون المرافعرات

المدنية رقم  083لسنة  0222النافذ نصت عله اختصان محكمة البداتة بنظرر المسرائل المسرتعجلة التري يخكره
عليها فوات الوقت بكرط عدم المساس بأصل الحق ،فال يملر المحكرم أي سرلطة فري تروفير مبرل هرذئ االجرراتات
المؤقتة والمستعجلة؛ والسبب يعود لوالية القضات العادي في منح هرذئ الحمايرة الطارئرة والعاجلرة ،والسربب االخرر
يتعلق بان نصون التحكيم والواردة في القانون اعالئ هي قواعد عامة اوردهرا ذلر القرانون وهري تعرالج التحكريم
المحلرري الررداخلي فقررط ،وتعررد فرري ظررل التطررورات النوعيررة فرري التحكرريم التجرراري قاصرررة بكرركل كبيررر عررن مواكبررة
التطورات االنية والمستقبلية لنظام التحكيم التجراري ،وبالترالي نوصري المكررع العراقري بضررورة تحرديث قواعرد
قررانون المرافعررات الحاليررة الخاصررة بررالتحكيم ،واالفضررل براينررا ان يصرردر تكررري تحكيمرري تجرراري متطررور فرري
العراق ،متضمنا اهم المبادىت القانونية الحديبة في التحكيم التجاري.
وبموجب التطورات المتنوعة والسريعة في مبادئ التحكيم التجراري اصربح بامكران االطررا

المتنازعرة

امامهم سبل متعددة ومنافذ كبيرة في الحصول علره المسراعدة العاجلرة والوقتيرة الطارئرة مرن دون اللجروت للقضرات
العادي وكل ذل من خالل التحكيم التجاري الطارئ .)3

المطلب الثانً  :اهمٌة قواعد التحكٌم التجاري الطارئ
ان ظهور التطورات التكريعية المتنوعرة وعلره كافرة االصرعدة حقرق قفرزات رئيسرة ومهمرة ،وان وجرود
مبل هذئ القواعرد محرل البحرث منرذ عرام  0221وانتكرارها فيمرا بعرد واعتمادهرا مرن المراكرز التحكيميرة ،ومرن برم
انتقالها بككل جديد الره تنظريم قرانوني دقيرق ومفصرل بهرذا الخصرون ادى الره وضر القواعرد القانونيرة المسرتقلة
لنظرام التحكريم التجراري الطرارئ ،وضررمن قواعرد التحكريم التجراري لمراكررز التحكريم المؤسسري المنتكررة فرري دول
العالم.

) )0المادة  )92من قواعد غرفة التجارة الدولية في باريس لعام  9109وملحقها الخامس ،والمادة  )9/31والجدول رقم  0لقواعد
مركز سنغافورة لعام  ،9102والمادة  ) 2/39وملحقه الباني لقواعد معهد ستوكهولم للتحكيم ،والمادة  )0/30من قواعد مركز
اسطنبول لعام  ،9102والمادة  )31لمركز الكارقة للتحكيم التجاري الدولي النافذة عام .9109
) )9موق االونسترال:
 http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.htmlوايضا:
 http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/2010Arbitration_rules.htmlاخر
زيارة .9108/8/2
)Steven Lim, interim relief in international arbitration , SIAC, conference 2014, 6june2014, )3
Singapore,
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ان التحكيم التجاري بما حققره مرن سرمعة طيبرة وكبيررة وانتكرار واسر النطراق وبمرا يتمتر بره مرن مزايرا
تتعلرق بالسرررية والسرررعة واتسرراع مبرردأ سرلطان االرادة مررن خررالل تمتر اطرررا

النرزاع بحريررة كبيرررة فرري اختيررار

محكميهم في التحكيم الحر الخان) او في نظام التحكيم المؤسسي واختيار مكان ولغرة التحكريم التجراري وتحديرد
القانون الواجب التطبيق ،ادى ذل كله اله لجوت التجار والمستبمرين اله نظام التحكيم التجاري لفض منازعراتهم
خصوصررا منازعررات االسررتبمار الترري يخكرره م ر حصررولها المسررتبمر فررردا ام كررركة) اللجرروت للقضررات الرروطني
والقررانون الرروطني والررذي يجهررل الكبيررر مررن احكامرره وعرردم ترروفر الخبرررة الفنيررة التقنيررة لفررض المنازعررات الحديبررة
والمعقدة فيجد المستبمرون انفسهم امام الوسيلة الفضله اال وهي التحكيم التجاري.
ومررا دام المسررتبمرون يفضررلون التحكرريم التجرراري ويرغبررون فيرره بعيرردا عررن قضررات الدولررة وعررن الوسررائل
االخرى البديلة في فض المنازعات كما في الوساطة والتوفيق وغيرها فان اجراتات اختيار هيئرة التحكريم منفرردة
كانت ام متعددة ،قد يحصل فيها التأخير او ال تتككل بالسرعة المطلوبرة ألي اسرباب وبرروز حالرة طارئرة ووقتيرة
ومستعجلة لدى احد او كال الطرفين لمواجهة اي خطرر او ضررر يصرابون بره سروات اكران بالمرال او البضراعة او
اببات حالة او ادلة ،او وق

منح خطاب ضمان للمستفيد او غرق البضاعة او وق

اعرالن تلفرازي مضرر او بير

االموال الحتمال هالكها او تلفها بككل كبيرر وغيرهرا مرن االمرور التري تهرم المتنرازعين ،وهرم فري ذات الوقرت ال
يرغبون باللجوت للقضات للحصول عله هذئ التدابير انفة الذكر ،بسبب عالنية جلسراته وككرفه ألسررار المكرروع
او الكركات مما ادى ذل لوجود قواعد قانونية تستهد

معالجرة هرذئ الحالرة مرن خرالل اختيرار محكرم وفقرا لقواعرد

التحكيم المؤسسي بسرعة كبيرة لمواجهة هذئ الظرو

دون ان يمس اصل النزاع الموضوعي .)0

وعليرره تبرررز اهميررة هررذئ القواعررد التحكيميررة الطارئررة بالنسرربة ألكررخان المنازعررة التحكيميررة برران احررد
االطرا

او كالهما عندما يحتاجون ألي تدابير او اجراتات وقتية مستعجلة عاجلة وطارئة لمواجهة خطر معرين

وكل ذل قبل ان تتككل هيئة التحكيم التجاري فان اطرا

العالقة امام خيارين :امرا انتظرار تكركيل هيئرة التحكريم

التجاري لتتوله اصدار هذئ التدابير وفقا لسلطتها القانونية ،او اللجوت للقضات الوطني الذي ال يحبرذئ المسرتبمر او
التجار.
ان وجررود قواعررد تحكرريم تجرراري طارئررة وخاصررة برراجراتات التحكرريم يرروفر بيئررة قانونيررة واسررعة النطرراق
بعكس حالة اللجوت للقضات العادي للحصول عله الحمايرة المطلوبرة ،بحيرث ان االخيرر اجراتاتره محرددة وقاصررة
عله القانون الوطني وهذا ما نجدئ مخال

فري التحكريم التجراري الرذي يكرون مفهروم التردابير واالجرراتات الوقتيرة

المسررتعجلة والطارئررة اوسر ؛ بسرربب عرردم التقيررد بقررانون معررين لقرردرة اطرررا

النررزاع علرره تحديررد القررانون الواجررب

التطبيق المالئم لحكم النزاع .)9
لذا فأهمية هذئ القواعد تظهر من جانبين اساسين :اولهما :انها تمنح محكم الطروارئ فعاليرة وسرلطة اكبرر
في سرعة بدت االجراتات واختصار الوقت واالهم من كل ذل هو االبتعاد عن سلطات القضات العرادي وتدخالتره
) )0لمزيد من التفاصيل :د .أحمد السيد صاوي ،التحكيم طبقا للقانون رقم  99لسنة  0222وانظمة التحكيم الدولية ،ط ،9المؤسسة
الفنية للطب والنكر ،مصر ،9112 ،ن 02وما بعدها؛ وايضا :د .محمود سمير الكرقاوي ،التحكيم التجاري الدولي ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،9100 ،ن28و.22
)Raja Bose & Ina Meredith, op.cit., p.188. )9
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النزاع انها تؤبر عله اسرارهم التجارية وصرفقاتهم؛ امنا الثنانً :فران هرذئ االجرراتات مهمرة
النرزاع بسربب حراجتهم لهرا تجنبرا أليرة اضررار بالغرة بأحردهم نتيجرة االنتظرار لحرين تكركيل هيئرة

التحكيم .)0
ومن المالحظ ان اتفاق التحكيم التجاري التقليردي يحتراج الره اتفراق تحكريم يتمبرل باحردى صرور انعقرادئ،
كما في كرط التحكيم او مكارطة التحكيم او االحالة اله عقد نموذجي وغيرها من الصرور االخررى  ،)9بينمرا فري
التحكيم التجاري الطارئ فانه ال يحتاج اله اتفاق خان بكأنه للجروت اليره ،انمرا اختيرار احردى القواعرد المؤسسرية
التحكيميرة والمتبنيرة لهرذا النظرام يعرد كافيرا العتمراد النظرام مرالم يتفرق اطررا

النرزاع علره اسرتبعاد تطبيرق قواعررد

التحكيم التجاري الطارئ وباتفاقهم.
لررذا ابتكرررت العديررد مررن المراكررز التحكيميررة قواعررد خاصررة اطلررق عليهررا قواعررد نظررام التحكرريم التجرراري
الطا رئ لتواجه مبل هذئ الحاالت السابقة وتتم اختيار محكما طارئ وفقا لقواعد المركز التحكيمي الذي تم اللجروت
اليه والمتضمن مبل هذئ القواعد من خالل اعتماد السرعة في اختيرار محكرم منفررد طرارئ وخرالل مردة قياسرية ال
تتجاوز  92ساعة .)3
وعليه نجد ان هذئ االلية الجديدة من قبل مراكز التحكيم التجراري تروفر مزايرا متعرددة واهميرة كبيررة فري
مجابهة االخطار في التجارة الدولية من خالل وجود قواعد اجراتات تواجه الظررو

االسرتبنائية مرن خرالل مهرل

قليلة واجراتات سريعة.
ان االعترا

والتأييد المهم لقواعد التحكيم التجاري الطارئ جات من قبل مجتم التحكيم والممارسين لره

بككل فعلي واكدت عليه مؤسسات التحكيم الدولية من خالل مبادرتهرا فري تحسرين ادارة قواعرد المركرز ومسراعدة
االطرا

الذين يكونون بأمس الحاجة للتدابير الوقتية والعاجلة قبل تككيل هيئرة التحكريم التجراري ،وفري احصرائية

جمعها متخصصين في كؤون التحكيم التجراري وجرد ان مرا نسربته  %23يرؤدون وجرود قواعرد التحكريم التجراري
الطارئ م قواعد التحكيم التجاري للمركز المؤسسي .)2
وتبرز اهمية هذئ القواعد التحكيمية الطارئة بوجه خران فري اطرار منازعرات االسرتبمار وفري المكراري
الخدمية واالستبمارية الحيويرة فري الدولرة ،كمرا فري عقرود توريرد المكرتقات النفطيرة لمحطرات توليرد الكهربرات عنرد
انقطاع المكتقات النفطية عنها مما يتسبب بتوق

التجهيز بخدمة الكهربات وبالتالي فان تعامل محكرم الطرارئ مرن

خالل اصدارئ التدابير الوقتية المستعجلة لمواجهة خطر انقطاع الكهربات او انخفاض تجهيزها في بعرض االحيران
عن مكاري مهمة وحيوية في الدولة فالبد من مجابتها بالسرعة القصوى.

) )0د.مصطفه ناطق صالح ،دور محكم الطوارئ في التحكيم التجاري ،مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ،المجلد ،2
العدد  ،9103 ،09ن029و.028
) )9د.محمود مختار بريري ،التحكيم التجاري الدولي ،ط ،3دار النهضة العربية ،القاهرة ،9112 ،ن22؛ د.مصطفه ناطق صالح،
الوافي في المحكم التجاري ،ط ،0المؤسسة الحديبة للكتاب ،لبنان ،9109 ،ن011ومابعدها.
) )3المادة  )2من الملحق الباني لقواعد تحكيم معهد ستوكهولم ،والمادة  )3من قواعد مركز سنغافورة للتحكيم الدولي.
)Dominik Horodyski, enforcement of emergency arbitrator's decisions under Polish Law , )2
January 2017,
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وبالتالي اعتمدت العديد من المراكز التحكيمية مبل هذئ القواعد ونظمتها بالتفصريل وذلر العتمادهرا مرن
النزاع عند اختيارهم المركز التحكيمي المتضمن في قواعدئ مبل هذئ التدابير.

قبل اطرا

المبحث الثانً  :احكام تطبٌق قواعد التحكٌم التجاري الطارئ وموقف قواعد التحكٌم
ان وجود قواعد التحكيم التجاري الطارئ يبير جملة من التساؤالت المهمرة حرول مردى وسرريان تطبيقهرا
عند نظر النزاع او قبله ،وكي

يمكن ان تطبق مبل هذئ القواعرد الخاصرة وهرل باإلمكران اسرتبعادها عنرد اللجروت

للمركز التحكيمي المعين واختيار قواعد اخرى لمركرز اخرر وعليره سريتم بيران مردى سرريان هرذئ القواعرد وكير
تطبق م بيان نماذج من مراكز التحكيم التجاري بهذا الكأن ايضا وفقا للمطلبين اآلتيين:
المطلب االول :مظاهر اِعمال قواعد التحكيم التجاري الطارئ.
المطلب الباني :موق

قواعد التحكيم التجاري ،وراينا المقترح.

المطلب االول  :التطبٌق الواتً او االتفاقً للتحكٌم التجاري الطارئ
بداية البد من بيران ان التطبيرق الرذاتي التلقرائي او االتفراقي لقواعرد التحكريم التجراري الطرارئ يرتم بمجررد
االتفرراق علرره التحكرريم واحالررة النررزاع للنظررر فيرره مررن قبررل احررد مراكررز التحكرريم الدوليررة والمتضررمنة قواعررد التحكرريم
التجاري الطارئة ،اي ال حاجة التفاق االطرا

عله ذل  ،فعنردما يطلرب احرد االطررا

المتنازعرة تردبيرا مؤقترا

طارئا مستعجال تنطبق قواعد المركز المتعلقة بهذا الموضوع مباكرة.
لذا فان نظام استبعاد التطبيق  )opt-out systemيذهب اله اختيار اطرا

النزاع الخضوع لمركرز

تحكيم مؤسسي معين واختيار قواعدئ الفاصلة لموضوع النزاع التحكيمي سيؤدي ذل تلقائيا لتطبيق قواعد تحكريم
الطوارئ بككل ذاتي وعند حاجة اطرا

النزاع اليهرا ،دونمرا حاجرة التفراق جديرد وخران ومسرتقل بهرذئ القواعرد

والمتعلقة بالتدابير الوقتية والمستعجلة والطارئة .)0
ومبل هذا االجرات او التطبيق اعالئ هو االصل في اعتماد قواعد التحكريم التجراري الطرارئ اي ال حاجرة
التفاق االطرا

عله ضرورة تطبيقها عند الحاجة اليها.

ويعود السبب الرئيس في التبرير القرائم علره اسراس تطبيرق قواعرد التحكريم التجراري الطارئرة والمندمجرة
م قواعد المركز التحكيمي الذي لجأ اليه اطرا

النزاع هو وجود اكبر من اتفراق وعلره ذات القواعرد التحكيميرة

المطبقة سيؤدي بالتأكيد لإلربا وحصول منازعات جديدة وخالفرات بكران مبرل هرذئ االتفاقرات ومضرمونها الرذي
قد يكون غير واضحا او غامضا مما قد يتسبب بتداخلها م اتفاق التحكيم وضررورة تحديرد نطاقهرا وموضروعها،
وان اطرا

النزاع عندما يلجأون للخضوع لهذا المركز التحكيمي بالذات يعد قبول ضمني بقواعدئ كافرة المتعلقرة

بالتحكيم التجاري عامة وقواعد التحكيم التجاري الطارئ المدرجة معهرا وبكركل غيرر مباكرر طالمرا انهرا مندمجرة
م القواعد ال عامة للتحكيم التجاري ،مالم يوجد اتفاق عله استبعاد هذئ القواعد صراحة.
ويمكننا القول ان تطبيق نظام االستبعاد ان

الذكر يجرد اساسره فري مبردا سرلطان االرادة الرذي يسرتند اليره

اصررال نظررام التحكرريم التجرراري الطررارئ؛ وذلر الن اطرررا

النررزاع عنررد لجوئهررا الرره التحكرريم التجرراري المؤسسرري

) )0مذكرة لجنة االمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ،الدورة  28تسوية المنازعات التجارية :اعداد معيار قانوني بكان الكفافية في
التحكيم التعاهدي بين المستبمرين والدول ،نيويور  ،9103/9/8- 2ن2
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وبرارادتهم علره قبرول قواعرد المركرز بكرل نصوصرها القانونيرة

وتحديباتها بما فيها مالحقها القانونية كرون ان االخيررة هري جرزت مرن الكرل وال يمكرن فصرلها عرن مجمرل القواعرد
التحكيمية للمركز.
وكتبرير اخر انه في كبير من االحيان يحصرل فري المنازعرات االسرتبمارية الضرخمة والمعقردة ان يترأخر
تككيل هيئة التحكيم او حصول خالفات بكان اختيارهم بين اطرا

النزاع او م سرلطات المركرز التحكيمري ممرا

سيؤدي اله تأخر حسم المنازعة اصرال وحصرول حالرة مرن ضرياع او خسرارة فري االدلرة او كرهادة كرهود او تلر
بضاعة او انخفاض بمنها او تناقن قيمتها وهالكها مما سيؤدي لحاجة اطرا

النزاع وقبل تككيل هيئرة التحكريم

لتدابير مسرتعجلة مؤقترة ال تمرس اصرل النرزاع برين الطررفين ،وبالترالي فران اطررا

النرزاع علره فررض لرو كرانوا

يجهلررون هررذئ القواعررد ألخررذوا بهررا واقروهررا ولجررأوا اليهررا بالسرررعة الممكنررة ألهميتهررا ومواجهررة الخطررر المحرردق
والضرر الذي سيصيب مصالحهم.
اما بكان التطبيق االتفاقي لقواعرد تحكريم الطروارئ او كمرا تسرمه باختيرار التطبيرق )opt-in system
فانره وفقرا لهرذا التطبيررق فران قواعرد تحكريم الطرروارئ ال تنطبرق هنرا اال عنرد وجررود اتفراق وتراضري مرن االطرررا
المتنازعة عله ذل ومن خالل اتفاق صريح وواضح .)0
ففي مبل هذئ الصورة ال ي كتفه فقط باختيار المركز التحكيمي المؤسسري وقواعردئ التحكيميرة العامرة وان
وجدت قواعد التحكيم الطارئ مندمجة معها فانها ال تطبق بككل ذاتي ،بل البد من وجرود تراضري مرن االطررا
المتنازعة عله تطبيق قواعد التحكيم التجاري الطارئة فضال عرن االتفراق التحكيمري االصرلي فري اللجروت للمركرز
واختيار قواعدئ لحسم النزاع.
لذا فوفقا لهذئ الطريقة سيكون هنا اتفاق تحكيم اساسي يتحدد فيه اطار حسرم المنازعرة وفقرا الي مركرز
والخضروع لقواعرردئ التحكيميررة الخاصررة برره ،واضرافة لررذل يكررون هنررا اتفرراق اخرر يتعلررق بتطبيررق قواعررد التحكرريم
الطارئ الملحقة م قواعد التحكيم التجاري الخاصة بالمركز.
ويبور تساؤل حول فرضية قيام اطرا

النزاع باحالة منازعتهم إلحردى مراكرز التحكريم التجراري ووفقرا

لقواعرردئ القانونيررة التحكيميررة ،اال انهررم لررم يكرريروا فرري اتفرراقهم التحكيمرري ككرررط او مكررارطة التحكرريم) لنسررخة
االصدار الخان بقواعرد التحكريم التجراري للمركرز ،فريالحظ هنرا بهرذا الخصرون ان لجروت االطررا

المتنازعرة

لهذا المركز يؤدي اله تطبيق القواعد النافذة والمفعلة بككل مؤكد من وقت احالة المنازعة اليه وقبولهم للخضروع
لقواعدئ التحكيمية فال تطبرق قواعرد المركرز التري كانرت نافرذة وقرت االتفراق التحكيمري قبرل حصرول المنازعرة ،اذا
كانت قواعد المركز قد استبدلت بأخرى حديبة منها ونفذت بعد اتفاق التحكيم .)9

) )0مذكرة لجنة االمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ،المصدر السابق ،ن.9
)Anna-Kaisa Maenpaa, emergency arbitrator proceedings in international commercial law, )9
bachelor thesis,Tallinn University of technology school of business and governance,
department of law, p.39.
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النزاع في االتفاق علره اسرتبعاد قواعرد التحكريم

التجاري الطارئة المدرجرة فري المركرز المتفرق عليره مرن خرالل اختيرار قواعرد اخررى فهرل يمكرن ان تسرتبعد هرذئ
القواعد الطارئة بنات عله االتفاق ام ال
حيث يركز بهذا الكأن عله القانون الواجب التطبيرق علره االجرراتات اذا مرا كران ال يرنن علره حراالت
منح التدابير الوقتية المستعجلة قبل تككيل هيئة التحكيم ،وعلره سربيل المبرال لرو اتفرق اطررا

النرزاع الره اللجروت

لمركررز اسررطنبول للتحكرريم والررذي يررنن فرري قواعرردئ علرره تحكرريم الطرروارئ  ،)0وتررم االيعرراز لهررذا المركررز باختيررار
المحكمين ونظر النرزاع ،وترم اتفراق االطررا

علره اختيرار قواعرد القرانون النمروذجي لالونسرترال كقرانون واجرب

التطبيق عله اجراتات التحكيم  ،)9وان هذا القانون االخير ال يعالج مسرالة التحكريم التجراري الطرارئ اصرال ،فران
مبل هكذا فرضية ال تؤدي الستبعاد قواعد التحكيم التجاري الطارئ لمركز اسطنبول بهذا الكأن.
امررا اذا كرران العكررس اي ان القررانون الواجررب التطبيررق علرره االجررراتات يتضررمن مسررالة الترردابير الوقتيررة
المستعجلة قبرل تكركيل هيئرة التحكريم فران نرن القرانون علره حراالت معالجرة تحكريم الطروارئ فيطبرق بهرذا الكرأن
قاعدة عدم الجم بين قواعد محكم الطوارئ وقواعد اجرائية اخرى ترنن ايضرا علره ذات سرلطة التردابير الوقتيرة
والمستعجلة الطارئة.
اما لو كران القرانون الواجرب التطبيرق علره االجرراتات يرنن علره سرلطة ملزمرة لمرنح مبرل هرذئ التردابير
الوقتية والمستعجلة يعود لقضات الدولة حصرا  )3حيث ال تمنح هذئ السلطة لهيئة التحكيم.
اال انرره تررم تعررديل قواعررد سررنغافورة مررن خررالل طبعتهررا السادسررة والنافررذة فرري  9102/8/0حيررث اكررارت
القاعدة االوله منها عله " :اذا اتفق االطرا

عله احالة النزاع اله التحكيم امام مركز سنغافورة للتحكيم الردولي

او اله التحكيم بمقتضه قواعد تحكريم مركرز سرنغافورة للتحكريم الردولي يعرد ذلر اتفاقرا برين االطررا

علره ترولي

المركز عملية التحكيم وادارتها وفقا لهذئ القواعد".
وعليه نجرد ان تبنري نظرام التحكريم التجراري الطرارئ مرن قبرل مراكرز التحكريم الدوليرة واقررارئ لهرا يؤكرد
اهميته العملية االساسية في اطار حسم المنازعات وعدم التابير عله الواق التجاري االئتماني للمتنازعين.

المطلب الثانً  :موقف قواعد التحكٌم التجاري ،ورأٌنا المقترح.
ان وجود التطورات السريعة والحديبة في مجال التحكيم التجراري وخصوصرا اذا كانرت تلر المسرتجدات
اوجدتها مراكز تحكيم تجاري دولية وعريقة يحتاج منا ان نوضح موقفها من التحكيم التجاري الطرارئ ،وطريقرة
تطبيرق قواعررد التحكرريم التجرراري الطررارئ فالبررد مررن اسرتعراض هررذئ القواعررد وموقفهررا ،وبيرران راينررا المقترررح بهررذا
الكأن ،وهذا ما سيتم بيانه وفقا للفقرات االتية:

) )0المادة  )30والملحق  )0من قواعد مركز اسطنبول للتحكيم النافذة عام .9102
) )9انطالقا من مبدأ سلطان االرادة ،يحق لالطرا المتنازعة االتفاق عله تحديد القانون الواجب التطبيق عله االجراتات
وال موضوع او اختيار اكبر من قانون يالئم العالقة القانونية بهذا الخصون؛ د.فوزي محمد سامي ،التحكيم التجاري الدولي ،دار
الحكمة ،بغداد ،0229 ،ن029؛ د.مصطفه ناطق صالح ،المصدر السابق ،ن092وما بعدها.
) )3المادة  )92من قواعد سنغافورة للتحكيم الدولي لعام  9103الملغية.
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اوال :قواعد غرفة التجارة الدولٌة فً بارٌس:
توجد لدى غرفة التجارة الدولية في باريس نوعين مرن القواعرد وكالهمرا نافرذئ الره االن فراألوله :قواعرد
حكررم االجررراتات الوقتيررة لعررام  ،0221والبانيررة :قواعررد محكررم الطرروارئ الترري اضرريفت اخيرررا الرره قواعررد التحكرريم
التجاري للغرفة عام 9109؛ لذا سيتم بيان موق

القواعد هذئ من سريان قواعد التحكيم الطارئ بهرذا الكرأن وفقرا

لالتي:
اوال :ان قواعد حكم االجراتات الوقتية لغرفة التجارة الدولية في باريس والصادرة عام  0221التزال نافرذة الره
االن ،ولقد كانت قواعد حكرم االجرراتات الوقتيرة هرذئ تأخرذ بنظرام اختيرار التطبيرق اي البرد مرن وجرود اتفراق علره
تطبيق قواعد حكم االجراتات الوقتية مما ادى لعدم جدواها في توفير حمايرة قانونيرة نوعيرة متميرزة لمرنح التردابير
المستعجلة والمؤقتة ألطرا

النزاع.

ثانٌننا  :تعررد قواعررد غرفررة التجررارة الدوليررة فرري برراريس والنافررذة منررذ عررام  9109مررن اهررم واكبررر القواعررد المتميررزة
واكبرها انتكارا وعراقة في ميدان التحكيم التجاري المؤسسي.
ولقد نصت المادة  )0/92مرن المرادة انفرة الرذكر علره " :يجروز للطرر

الرذي يحتراج لتردابير تحفظيرة او

وقتية عاجلة ال يمكنها انتظار تككيل هيئة التحكريم " التردابير الطارئرة " ان يتقردم بطلرب التخراذ مبرل هرذئ التردابير
وفقررا لقواعررد محكررم الطرروارئ الررواردة فرري الملحررق الخررامس ،".....وهنررا نجررد السررند القررانوني فرري لجرروت االطرررا
لألمانررة العامررة لغرفررة التجررارة الدوليررة لبيرران حرراجتهم الرره اجررراتات وقتيررة عاجلررة قبررل ان تتكرركل هيئررة التحكرريم
التجاري.
وذهبت الفقرة  )2من ذات المادة السابقة علره عردم سرريان االحكرام القانونيرة المتعلقرة بمحكرم الطروارئ
في احدى الحاالت االتية " :االولره :عنردما يكرون اتفراق التحكريم ابررم قبرل نفراذ هرذئ القواعرد ،والبانيرة :عنرد اتفراق
االطرررا

صررراحة علرره عرردم تطبيررق قواعررد محكررم الطرروارئ ،البالبررة :اتفرراق االطرررا

علرره اي اجررراتات تسرربق

التحكيم التجاري توفر لهم الحماية العاجلة والوقتية بهذا الكأن" ،ويالحظ من خالل هرذئ الحراالت ان قواعرد غرفرة
التجررارة الدوليررة فرري برراريس تبنررت نظررام اسررتبعاد التطبيررق او كمررا يسررمه باسررتبعاد االختيررار اي ان قواعررد التحكرريم
التجرراري الطررارئ تطبررق تلقائيررا ومررن دون حاجررة التفرراق م ر القواعررد العامررة لغرفررة التجررارة الدوليررة فرري برراريس
والمتعلقة برالتحكيم التجراري لحسرم النرزاع الموضروعي برين اطرافره  ،)0ويضرا

لرذل ان القواعرد لرم تحردد كركل

االتفاق وصيغته مما يدل عله جواز االتفاق باي ككل كفهيا ام تحريريا لهذا الغرض.
ولقد اكرارت قواعرد تحكريم غرفرة التجرارة الدوليرة لبنرود نموذجيرة مقترحرة مرن الغرفرة لتسروية النزاعرات
وديا-التحكيم دون االستعانة بخدمات محكم الطوارئ هي كاالتي " :يق فض جمير النزاعرات التري تنكرا عرن هرذا
العقد او تتعلق به وبصفة نهائية وفق قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدوليرة باالعتمراد علره محكرم او اكبرر
وتق تسميتهم بمقتضه هذئ القواعد ،ال تنطبق القواعد الخاصة بمحكم الطوارئ ".
) )0ذكرت في ديباجة قواعد معهد التحكيم لغرفة تجارة ستوكهولم النافذة في  9101/0/0عله االتي " :عند االحالة في اي اتفاق اله
قواعد تحكيم معهد التحكيم بغرفة تجارة ستوكهولم قواعد التحكيم) يعد ذل بمبابة موافقة من االطرا عله اتباع القواعد التالية
او اية قواعد م عدلة تكون سارية عند بدت التحكيم او تقديم طلب لتعيين محكم طوارئ مستعجل) مالم يتفق االطرا عله خال
ذل ".
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ثانٌا :محكمة لندن للتحكٌم الدولً:
تبنت محكمة لندن للتحكيم الدولي ومن خالل قواعدها النافرذة فري  9102/01/0احكامرا خاصرة ومتميرزة
للتحكيم التجاري الطارئ ،حيث جات فري نرن المرادة  )02/2مرن القواعرد بعردم انطبراق المرادة /2ب)  )0منهرا فري
حالررة ابرررام اطرررا

النررزاع اتفرراقهم التحكيمرري قبررل  9102/01/0ولررم يوافررق الطرفرران علرره اختيررار المررادة /2ب)

منها ،والحالة االخرى عند لجوت اطرا

النزاع واختيارهم قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي لحسرم لنرزاع القرائم

وفقا لقواعدها ،واتفاقهم من جانب اخر كتابة عله عدم تطبيق نن المادة /2ب) من القواعد انفة الذكر.
وبالتالي فان قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي تبنت واعتمدت نظام استبعاد االختيار كما هرو الحرال مر
قواعد غرفة التجارة الدوليرة فري براريس ،يالحرظ علره قواعرد محكمرة لنردن للتحكريم الردولي ايضرا ،انهرا اكرترطت
الكتابة بككل صرريح السرتبعاد ابرر تطبيرق قواعرد التحكريم التجراري الطرارئ لرديها ،هرذئ خصوصرية اساسرية لهرذئ
القواعد عن غيرها.
واقرت ايضا " قواعد التحكيم التجراري المكرتر برين مركرز دبري المرالي العرالمي ومركرز لنردن للتحكريم
الدولي"

)9

والتاب لمحكمة لندن للتحكيم الدولي ونفذت قواعد التحكيم التجاري المكتر في .9102/01/0

وان هذئ القواعد انفة الرذكر اوجردت قواعرد مكرابهة الره حرد كبيرر لقواعرد محكمرة لنردن للتحكريم الردولي،
حيرررث اكرررارت " قواعرررد التحكررريم المكرررتر لمركرررز دبررري المرررالي العرررالمي ومركرررز لنررردن للتحكررريم الررردولي " الررره
المادة  )02/2والتي جات بها " :ان المادة 2ب) سو

لن تنطبق في احدى الحالتين التاليتين:

أ-اذا ابرم اتفاق التحكيم قبل  9102/01/0ولم يوافق االطرا
ب-حالة اتفاق االطرا

عله تطبيق المادة 2ب).

صراحة وكتابة عله عدم تطبيق المادة 2ب) ".

ثالثا :مركز اسطنبول للتحكٌم التجاري الدولً:
كرعت قواعد المركز في عام  9102ونصت عله بنردا تحكيميرا يتعلرق بسرريان قواعرد محكرم الطروارئ
م قواعدئ التحكيمية حيث جات فيه االتي " :اي نزاعات تنكأ فيما يتعلق تسوية العقد الحالي يتم حسمه نهائيرا عرن
طريق التحكيم في اطار مركز اسطنبول للتحكيم ويمكن اضافة االحكام التالية لنموذج كرط التحكيم:
ال تنطبق قواعد محكم الطوارئ. ".......واخيرا البد من بيان راينا الخان بكان مدى سرريان وتطبيرق قواعرد التحكريم التجراري الطرارئ نجرد ان
استقرار هذئ القواعد الجديردة وانردماجها مر قواعرد التحكريم التجراري للمراكرز التحكيميرة وتطبيقهرا تلقائيرا وبكركل
ذاتي افضل من وجود اتفاقات جديدة لغرض تطبيق مبل هذئ القواعد؛ الن وجود قواعد التحكيم التجراري الطرارئ
م قواعد التحكيم التجاري للمركز التحكيمي انما يعبر وبككل اساس عله انها وحردة واحردة ال تتجرزأ ،وال يمكرن
استبعادها اال باتفاق االطرا

عله ذل .

وهذا ما وجدنائ في قواعد التحكيم التجاري لمراكز التحكيم الدولية في باريس ولندن وغيرها مرن اعتمراد
التطبيق الذاتي المباكر عند اللجوت للمركز التحكيمي وتبني قواعدئ في حسم المنازعات القائمة بين اطرافه.
) )0تضمنت المادة / 2ب) من القواعد عله فقرات متعددة تتعلق بحاجة اطرا
الحاالت المستعجلة والوقتية قبل تككيل هيئة التحكيم.
) )9اعتمدت قواعد التحكيم التجاري المكتر لدى سلطة مركز دبي المالي العالمي في دولة االمارات العربية المتحدة.

النزاع الختيار محكم الطوارئ لغرض مواجهة
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الخاتمة :
بعد ما تم استعراضه وبيانه في موضوعنا نصل اله مجموعة نتائج وتوصيات وهي كما يأتي:
اوال :النتائج:
-0اببت التحكيم التجاري وجودئ واستقالليته عن القضات العادي بككل واس النطاق.
-9ظهور التطورات الحديبة في التحكيم التجاري يحتاج دوما للمتابعة في سبر هذئ االمور.
-3تاكدت اهمية هذئ القواعد الحديبة من خالل اعتمادها وادراجها في مراكز التحكيم التجاري الدولية.
-2الغاية الرئيسة مرن قواعرد التحكريم التجراري الطرارئ تتمبرل فري مواجهرة االخطرار المحدقرة بحقروق احرد او كرال
الطرفين المتنازعين او بموضوع الحق محل النزاع من خالل اتخاذ تدابير وقائية مستعجلة لهذا الغرض.
-2االبتعرراد عررن القضررات العررادي بكرران هررذئ االجررراتات المسررتعجلة والوقائيررة مررن خررالل مررنح قرروة قانونيررة لمراكررز
التحكيم التجاري بهذا الكأن.
-2لقد نظمت مراكز التحكيم التجاري الدولية قواعد التحكريم التجراري الطرارئ وحرددت سرريانها وطريقرة االتفراق
عليها وفقا لنصون قانونية خاصة بها.
ثانٌا :التوصٌات:
-0مررن الضررروري ان يقرروم المكرررع العراقرري باصرردار تكررري التحكرريم التجرراري الررذي طررال انتظررارئ وجعررل هررذا
التكري متضمنا المبادئ والتطورات الحديبة التي جرت في التحكيم التجاري الدولي.
-9نقترح عله مراكز التحكيم التجاري في العراق كما في مركز العراق للتحكريم التجراري الردولي وبقيرة المراكرز
التحكيمية العربية واالقليمية تبني نظام التحكيم التجاري الطارئ في قواعدها التحكريم ليرتم تطبيقهرا ضرمنا عنرد
اختيار اطرا

النزاع لهذئ المراكز مالم يتفرق علره اسرتبعادها ،لغررض حصرر المنازعرة التحكيميرة فري اطرار

هيئة التحكيم وعدم اللجوت للقضات .

المصادر :
اوال :الكتب.
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ثانٌا :البحوث وموكرات اللجان الدولٌة .
-0د .إبراهيم صالح ،مدى فاعلية القضات المستعجل واليرة تنفيرذئ وفقرا للتكرري االردنري ،بحرث منكرور فري مجلرة
جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية ،المجلد  ،0العدد 9103. ،8
-9د .عمررار سررعدون المكررهداني وبيرردات صررالح ،نطرراق اسررتنفاذ واليررة القاضرري المرردني ،بحررث منكررور مجلررة كليررة
القانون للعلوم القانونية والسياسية ،كلية القانون-جامعة كركو  ،المجلد  ،2العدد ،02الجزت الباني9102. ،
 -3أ.م .مصطفه ناطق صالح ،دور محكم الطوارئ في التحكريم التجراري ،مجلرة جامعرة تكريرت للعلروم القانونيرة
والسياسية ،المجلد  ،2العدد 9103. ،09
-2مررذكرة لجنررة االمررم المتحرردة للقررانون التجرراري الرردولي ،الرردورة  28تسرروية المنازعررات التجاريررة :اعررداد معيررار
قانوني بكان الكفافية في التحكيم التعاهدي بين المستبمرين والدول ،نيويور .9103/9/8-2
ثالثا :الرسائل واالطارٌح.
-0يوس

حسني الحر ،صالحية اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية في االعمال التحكيمية ،رسرالة ماجسرتير ،كليرة

الحقوق ،جامعة الكرق االوسط.9102 ،
رابعا :مصادر الشبكة العالمٌة للمعلومات.
-0قواعدغرفررة التجرررارة الدوليرررة https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/pre- :)ICC
. /arbitral-referee
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http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/2010Arbitration_rul
es.html
خامسا :التشرٌعات وقواعد التحكٌم التجاري.
-0قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  83لسنة  0222النافذ والمعدل.
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