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التجارة الدولية    البنود المقترحة الخاّصة بنظام حّل النزاعات البديلة التابع لغرفة               

  .                                                                                                                               حرّية الّلجوء إلى نظام وسائل حّل النزاعات البديلة                 * 

.                                                                                                         ضرورة األخذ بعين االعتبار نظام وسائل حّل النزاعات البديلة             * 

عتبار آلية انقضاء اآلجال المحّددة  بصفة                 يتوجب إحالة النزاع إلى نظام وسائل حّل النزاعات مع األخذ بعين اال                     * 

                                                                                .                                                                                                                              أوتوماتيكية

.                   بنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية        يتوجب إحالة النزاع إلى نظام وسائل حّل النزاعات البديلة المتبوعة                      * 



)١ماّدة  (مجال النظام     

.                               يقع تطبيق هذا النظام في إطار النزاعات ذات الصبغة التجارية فقط                  * 

.           ية أو الداخلية  هذا النظام قابل لالستعمال أو التطبيق سواء في إطار النزاعات الدول              * 

                          . لتجارة الدولية هذا مع العلم أّن هذا النظام يمكن تعديله أو تنقيحه بموافقة غرفة ا                     



لتجارة الدولية    الشروع في إتباع إجراءات نظام حّل النزاعات البديلة التابع لغرفة ا                

                    :                        يمكن لألطراف اعتماد طريقتين بديلتين     
:                                     اعات البديلة لغرفة التجارة الدولية في حال عدم االتفاق المسّبق إلحالة النزاع إلى نظام وسائل حّل النز           * 

                                        
جراءات نظام وسائل حّل النزاعات البديلة لغرفة                 تبدأ االجراءات على إثر مصادقة الطرف اآلخر على اللجوء إلى اتخاذ إ                            

                                                                                                          .                                                                                                                               التجارة الدولية      
                                  .                                                                                                                                ّأّما إذا تعسّر االتفاق فال مجال التخاذ هذه اإلجراءات                 

:             عات البديلة التابع لغرفة التجارة الدولية  في حال وجود اتفاق يّنص على اللجوء إلى قواعد نظام وسائل حّل النزا                  * 
رفة التجارة الدولية أو اتفاقا الحقا في إطار اللجوء إلى                         يضّم العقد بندا خاّصا بنظام وسائل حّل النزاعات البديلة التابع لغ               (

يتوجب على األطراف االجتماع قصد المفاوضة أو التحاور فيما               )  نظام وسائل  حّل النزاعات البديلة لغرفة التجارة الدولية                  
                                        .                                                                                                                               من النظام  ٥ من الماّدة    ١بينهم تطبيقا للفصل     



)٣ماّدة  (اختيار المحايد   

يتوجب تعيين المحايد مع األخذ بعين االعتبار مؤهالته اللغوية            * 
.                                  و التقنية أو المهنية و عالقاته و محّل إقامته     

يتوجب ان يكون المحايد مستقال ما إذا اتفق األطراف على خالف           * 
.                                                                                    ذلك  

إّما من قبل غرفة      :يجوز اللجوء إلى وسيلتين بديلتين لتعيين المحايد       * 
.                             التجارة الدولية أو من قبل األطراف نفسهم       



) ٤ماّدة (األتعاب و المصاريف  

                          :                                                                                                                              في بداية األمر تحّدد غرفة التجارة الدولية مبلغا لتغطية            * 

                                                                                                      أتعاب المحايد                                                                                                         -
                                                                                                   مصاريف المحايد                                                                                                     -
ية                                                                                مصاريف جميع الخدمات اإلدارية المقّدمة من قبل غرفة التجارة الدول                   -

  
مع العلم أنّ       ( دوالر أمريكي  ١٠٠٠٠أن تتعّدى مبلغا قدره   ال يجوز للمصاريف االدارية المقّدمة من قبل غرفة التجارة الدولية                      *  

).                                                              دوالر أمريكي ١٥٠٠أتعاب التسجيل تندرج ضمن هذه القيمة الجملية الّتي تضاهي ما قدره                
  

.      شارة و موافقة  غرفة التجارة الدولية و المحايد واألطراف                تحّدد أتعاب المحايد باعتبار عدد الساعات الّتي تحّدد بدورها  باست         * 
        

.                                                                                                              نهميتوجّب على األطراف تسديد آّل المصاريف و األعباء بالتساوي فيما بي           * 

ائل حّل النزاعات البديلة لغرفة التجارة الدولية فتحسب                    هذا مع العلم أّنه إذا سبقت التحكيم محاولة مصالحة في إطار نظام وس                 
عات البديلة ضمن المبلغ المطلوب آمصاريف ادارية           نصف المصاريف االدارية الّتي دفعت بشأن اجراء نظام وسائل حّل النزا               

(٨)                                          .                                                                                                                              ٣ من الملحق    ٢ نظام التحكيم، المّادة     ( للتحكيم    



إدارة االجراءات المتبعة في إطار نظام وسائل حّل النزاعات البديلة          

أي : د التفاوض و المحاورة فيما بينهم ألجل بلوغ أو طرق أنسب أسلوب على إثر اختيار المحايد، يتوجب على المحايد و األطراف االجتماع قص*
         .                                                               ب مرآّبةالوساطة، التقييم الموفق، أوأّي طريقة أخرى تضّم بدورها عّدة أسالي 

                                      

                .                                                                                                                              في حال تعّسر االتفاق بين األطراف يتوجب اللجوء إلى الوساطة                   * 

.                                                                                                             الّتي أوآلت إليه      يدير المحايد االجراءات بالطريقة الّتي يراها مناسبة وفقا للمهّمة                   * 

.                                                                                                                              يتوجب على األطراف اعتماد حسن النّية في إطار معامالتهم مع المحايد            * 



) ٦ماّدة (انتهاء اجراءات نظام وسائل حّل النزاعات البديلة          

                                                                          .                                                               تسوية االتفاق * 

).             انت قد تّمت مع المحايد فإّنه بالرغم من هذا االنسحاب يّتم السير بالنظر إلى أّول مفاوضة آ ( في حال انسحاب أحد األطراف    * 

                                                              .                                                               يتوجّب اتمام عمل المحايد* 

                                                                                                                    

                .                                                               ضرورة االقتناع بمعاينة المحايد لمدى جدوى  االجراءات المتخذة  * 

                                        .                                                               انقضاء أّي أجل زمني محّدد لهذه االجراءات* 

                           :                                                               الرسائل الكتابية لغرفة التجارة الدولية لإلخطار بما يلي  * 

                                                                       لم يقع تسديد الوديعة من قبل األطراف                            -

                                                 .                                                                يجوز عدم تثبيت المحايد-



) ٧ماّدة(سرّية الجلسات و المداوالت      

                                                                          :                                                                                                                               تكتسي المّواد اآلتية طابع السرّية         

أو المداخالت الّتي تتضمّنها اجراءات نظام وسائل حّل                           / الوثائق المقّدمة، االقتراحات، وجهات النظر أو اآلراء، و                  *  

                                                                                                  .                                                                                                                               النزاعات البديلة     

                                                                                                                                  تسوية االتفاق                                                                                                        * 

:                                                                                                                             :                                                                                                                             في حالتين استثنائيتين         في حالتين استثنائيتين         
..في حال تطلب القانون القابل التطبيق إفشاء أو نشر هذه السرّية               في حال تطلب القانون القابل التطبيق إفشاء أو نشر هذه السرّية               *  *                                      
. . إفشاء أو نشر هذه السرّية   إفشاء أو نشر هذه السرّية     في حال تّم االتفاق بين األطراف على        في حال تّم االتفاق بين األطراف على        * *                 



الدولية  أبرز خصائص نظام وسائل حّل النزاعات البديلة التابع لغرفة التجارة      

                        يتمّيز النظام بمرونته                                                                                        * 
                                                                                                                                

 هذا النظام قابل للتكييف و حاجيات األطراف                                                  -
  ال يتقّيد نظام وسائل حّل النزاعات البديلة لغرفة التجارة الدولية                    -      

.       بأسلوب معّين فيما يتعّلق بوسائل حّل النزاعات البديلة        
      

       مشرف عليه من قبل األطراف                                                                                   *
                                                                                                                                                    

                 سرّية الجلسات و المداوالت                                                                                      *
                                                                                                                        

عاجل أو سريع مع انخفاض تكاليف مصاريفه                                                              * 

    قصيرو بسيط وذو آجال غير محددة                                                                         * 



:االتصال بــنا على

خدمات نظام وسائل حّل النزاعات لغرفة التجارة الدولية                
آور آلبيربرمييه                                                                  ٣٨ 

باريس                                                                        ٧٥٠٠٨
        فرنسا                                                                             
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