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٢٠-٢١ مارس  ٢٠١٨

ســـعـــادة  أعــــلــــن   :]  - ـــــدوحـــــة  ال
الــشــيــخ الــدكــتــور ثــانــي بــن عــلــي آل ثــانــي 
الدولي  قطر  مركز  إدارة  مجلس  عضو 
فــي  تــوصــيــات   ١٠ والــتــحــكــيــم  لــلــتــوفــيــق 
الــجــلــســة الــخــتــامــيــة لــفــعــالــيــات الــمــؤتــمــر 
نّظمه  الـــذي  للتحكيم،  الــثــالــث  الــدولــي 
والتحكيم  للتوفيق  الدولي  قطر  مركز 
ظهر  عقدت  والتي  قطر،  لغرفة  التابع 

كارلتون. الريتز  فندق  في  أمس 
 وأّكـــد الــمــؤتــمــر الــحــرص عــلــى إبـــراز 
بعض  وخضوع  للتحكيم  الدولي  الطابع 
التفاقية  الــخــارج  في  الــصــادرة  األحــكــام 
نــيــويــورك الــدولــيــة مــا يــســتــدعــي أولــويــة 
تـــطـــبـــيـــق نـــصـــوصـــه بـــشـــكـــل مــــوحــــد مــن 
واالستشهاد  المختصة،  القضاء  جهات 
بـــمـــبـــادئ الـــشـــريـــعـــة اإلســـالمـــيـــة الـــغـــراء 
وقــواعــد الــتــحــكــيــم الــخــاصــة بــهــا وإبـــراز 

مـــــدى تــطــابــقــهــا مــــع الــــقــــواعــــد الـــعـــامـــة 
إلى  المؤتمر  وأشار   . للتحكيم  الحديثة 
لنصوص  الــمــوحــد  الــتــفــســيــر  عــلــى  الــعــمــل 
المنظمة  والدولية  العربية  االتفاقيات 
الــنــفــاذ  يعطيها  مــا  الــتــجــاري،  للتحكيم 
ــُمــؤتــمــر عــلــى الــعــمــل  الــــدولــــّي. وشـــــّدد ال
تحسينات  إدخــــال  عــلــى  ُمــنــتــظــم  بــشــكــل 
إدارة  بشأن  التحكيم  مراكز  قواعد  على 
الــــدعــــاوى وســـيـــر اإلجــــــــراءات وإضـــفـــاء 
التحكيم،  مــراحــل  جميع  فــي  الشفافية 
مـــــا يـــــزيـــــد الــــثــــقــــة لـــــــدى مـــســـتـــخـــدمـــي 

لمحتوى  التحليلية  والــقــراءة  التحكيم. 
الــــشــــروط الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة لــلــتــعــاقــد 
فـــي مـــجـــال عـــقـــود اإلنــــشــــاءات والــبــنــيــة 

الــتــحــتــيــة والــتــوصــيــة بــاســتــخــدام آلــيــات 
خالل  المنازعات  بتجنب  تسمح  جديدة 
تلك  تعرقل  ال  حتى  العقد  تنفيذ  فترة 

الــمــنــازعــات مــواعــيــد إنــهــاء الــمــشــروعــات 
للمالك. وتسليمها 

كــمــا أّكــــد الــمــؤتــمــر عــلــى مــبــدأ سلطان 
مع  التحكيم  عــلــى  االتــفــاق  بــشــأن  اإلرادة 
إفــــســــاح الـــمـــجـــال إلعــــمــــال ســلــطــة هــيــئــة 
الــتــحــكــيــم فـــي حـــــاالت الــتــحــكــيــم مــتــعــّدد 
األطــــــــــراف. ونــــاشــــد الـــمـــؤتـــمـــر الـــمـــشـــّرع 
الــقــطــري إلــــى مــعــالــجــة احــتــمــال الــتــعــدد 
الالحق ألطراف خصومة التحكيم بإضافة 

نصوص تشريعية في هذا الخصوص.
وأوصــــــى الـــُمـــؤتـــمـــر الـــقـــائـــمـــيـــن عــلــى 

صــيــاغــة ومـــراجـــعـــة الـــعـــقـــود اإلنــشــائــيــة 
ــُكــبــرى بــــإدراج بــعــض الــخــطــوات الــتــي  ال
كالتفاوض  التحكيم  شرط  تطبيق  تسبق 
والصلح  التوفيق  أو  المنازعات  حل  على 
مـــع مـــنـــاشـــدة الـــمـــشـــرع بــســرعــة إصــــدار 
ــتــوفــيــق والـــصـــلـــح. واالهـــتـــمـــام  قـــانـــون ال
تماشياً  الــبــحــريــة  قــطــر  مــوانــئ  بــتــطــويــر 
عقد  في  والتوسع  الــدولــة  توجيهات  مع 
اتــفــاقــيــات مــع شــركــات الــنــقــل الــبــحــري 
وتــفــعــيــل الـــشـــروط الــتــي تــتــفــق وطــبــيــعــة 
تـــلـــك الـــعـــقـــود واالتـــفـــاقـــيـــات بـــمـــا فــيــهــا 

البحري.  التحكيم 
الــخــبــرة  دور  عـــلـــى  الـــمـــؤتـــمـــر  ــــــد  وأّك
إجــالء  على  يساعد  مؤثر  كعامل  الفنية 
الـــحـــقـــائـــق والــــوقــــائــــع وأهـــمـــيـــة إســـهـــام 
رأي الــخــبــراء فــي الــوصــول إلـــى أحــكــام 

العدالة. وجه  تعكس  التي  التحكيم 

١٠ توصيات في ختام المؤتمر الدولي للتحكيم.. د. ثاني بن علي:

تحسينات  على قواعد  مراكز التحكيم
ـــــــــة ـــــــــحـــــــــري ـــــــــب ـــــــــــــــــئ قــــــــــــطــــــــــــر ال ـــــــــــــــــوان ــــــــــر م ــــــــــوي ــــــــــط ــــــــــت ـــــــــــــــام ب ـــــــــــــــم ـــــــــــــــت االه

 د. ثاني بن علي ال ثاني في الجلسة الختامية للمؤتمر

دعوة باإلسراع
في إصدار قانون 
التوفيق والصلح

   آليات جديدة 
تسمح بتجنب
المنازعات

 استعرض االتفاقيات الدولية

الــجــلــســة  بـــحـــثـــت   :]  - الـــــدوحـــــة 
من جوانب التحكيم يتمّثل  الخامسة جانباً 
ــبــحــريــة بــيــن مــصــالــح  فـــي الـــمـــنـــازعـــات ال
الــنــاقــلــيــن ومـــصـــالـــح الــشــاحــنــيــن، تـــرأس 
مؤسس  سيوفي  جــورج  المحامي  الجلسة 
مكتب اس آر دي للُمحاماة، وتحدث فيها 
كـــّل مــن الــمــحــامــي فيليب دلــبــيــك أســتــاذ 
الــقــانــون بــجــامــعــة بــاريــس ورئــيــس غرفة 
التحكيم البحرية بباريس، والمحامي نجاد 
تحسين من مكتب كاليد اند كو للمحاماة، 
الفرج،  الــرضــا  عبد  األمــيــر  عبد  والــدكــتــور 

الربان والمحكم البحري بدولة الكويت.
االتفاقات  من  عــدداً  الندوة  استعرضت 
والــمــوانــئ،  الــبــحــري  النقل  لعقود  الــدولــيــة 
والتزامات  حقوق  تنظيم  إلى  تهدف  التي 
أطـــــراف الــعــقــد الـــبـــحـــري، ومــنــهــا قــواعــد 
 ،٢٠٠٩ روتردام  واتفاقية   ١٩٧٨ هامبورج 
واتفاقية بروكسيل وتعديالتها عام ١٩٢٤.

من  االستفادة  يتّم  بأن  الندوة  وأوصت 
المصادقة  يتم  لم  التي  روتـــردام  اتفاقية 
البحرية  التجارة  لتخدم  اآلن،  حتى  عليها 

العربية البينية.
مـــن جــانــبــه، أشــــاد عــبــد األمـــيـــر الــفــرج 
بــتــوجــيــهــات حــضــرة صــاحــب الــســمــو أمير 
اتفاقيات  عقد  في  للتوسع  المفدى،  البالد 
مع شركات النقل البحري العالمية، لربط 
موانئ قطر مباشرة بالموانئ العالمية، كما 
واستقباله  حمد  ميناء  بتشغيل  الفرج  أشاد 

مليون حاوية.
فــــي حـــيـــن رّكـــــــزت الــجــلــســة الـــســـادســـة 
ـــرة فــــي الــعــمــلــيــة  ـــخـــب واألخـــــيـــــرة عـــلـــى ال
الخبراء  به  يقوم  الذي  والدور  التحكيمية، 
وأهـــمـــيـــتـــهـــم فــــي ضـــــوء قــــانــــون الــخــبــرة 
ويليام  السيد  الجلسة  وتـــرأس  الــقــطــريــة، 
العبداهللا  سلطان  بمكتب  الشريك  كــاتــان 
ومــــشــــاركــــوه لـــلـــُمـــحـــامـــاة واالســــتــــشــــارات 
المهندس  مــن  كــل  بــمــشــاركــة  الــقــانــونــّيــة، 

محمد بن عبد اهللا الكواري المحكم ونائب 
رئـــيـــس جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن الــقــطــريــة، 
لمكتب  اإلقليمي  المدير  ودوارد  وأنـــدرو 
كــوانــتــوم غــلــوبــال ســلــيــوشــيــنــز، وجــونــاثــان 
مايسنز  بينسنت  بمكتب  الشريك  كوليير 
لـــلـــُمـــحـــامـــاة، وتــحــســيــن صـــالـــح الــمــحــكــم 
سهير  ـــدكـــتـــورة  وال ــهــنــدســي،  ال والــخــبــيــر 
الــحــقــوق  بكلية  الــقــانــون  أســـتـــاذة  منتصر 
جامعة الزقازيق والمحامية أمام محكمة 
الـــنـــقـــض. واســـتـــعـــرض جـــونـــاثـــان كــولــيــيــر 
وجــهــات نــظــر الــــدول الــتــي تــعــّيــن الــخــبــراء 
التي  ونقيضتها  التحكيمية،  العملية  فــي 
الخارج،  من  خبراء  لتعيين  حاجة  ترى  ال 
خطأ  وقـــوع  إشــكــالــيــات  كوليير  بحث  كما 
بين  الرأي  تعارض  أو  الخبراء،  جانب  من 
ما  نــادراً  أنه  إلى  ُمشيراً  والقاضي،  الخبير 
يتم االستعانة بخبراء في القضايا الكبرى.

مـــن جــهــتــه، قـــــّدم الــخــبــيــر الــهــنــدســي 
تجّنب  مجلس  عــن  نــبــذة  صــالــح  تحسين 
التي  والخطوات   DAAB النزاعات  وفــّض 
المحكمة،  هيئة  لتشكيل  المجلس  يتبعها 
إلى  تصل  المجلس  أتــعــاب  أن  إلــى  وأشـــار 
هــيــئــة  والء  لـــضـــمـــان  طـــــرف  لـــكـــل   ٪٥٠
بتقديم  الــمــجــلــس  يــقــوم  كــمــا  الــمــحــكــمــة، 
الرأي أو النصيحة بخصوص الخالف بين 
أن قرار مجلس تجّنب  األطراف، ُموضحاً 

وفّض النزاعات هو ملزم.
وأوصــــــى الــمــهــنــدس مــحــمــد عــبــد اهللا 
الــــكــــواري بـــضـــرورة نــشــر الـــوعـــي بــمــهــّمــة 
ونــدوات  ودورات  ورش  وتنظيم  الخبير، 
أعمال  لتطوير  واألبحاث  الدراسات  وعقد 
لحمل  الجديدة  األجيال  وتشجيع  الخبرة، 
مــســؤولــّيــة الــخــبــرة، كــمــا أوصـــى الــكــواري 
بــإعــادة الــنــظــر فــي حــلــف اليمين والــنــّص 
الخبراء  والــتــزامــات  حــقــوق  على  صــراحــة 
الخبراء  الختيار  واضــحــة  معايير  ووضـــع 

وَقبولهم.

 مؤتمر التحكيم يبحث المنازعات البحرية

 من أعمال الجلسة الخامسة للمؤتمر أمس

الجلسة  نــاقــشــت   :]- الـــدوحـــة 
للُمؤتمر  الــخــتــامــّي  الــيــوم  فــي  الــرابــعــة 
الدولي الثالث للتحكيم أمس آلية فّض 
المنازعات في العقود اإلنشائية الُكبرى، 
وتــــــــرأس الـــجـــلـــســـة الــــدكــــتــــور مــيــنــاس 
خاتشادوريان أستاذ القانون والمستشار 
للتوفيق  الدولي  قطر  لمركز  القانوني 
والــتــحــكــيــم، وبــمــشــاركــة كـــل مـــن عبد 
للشؤون  التنفيذي  المدير  المال  العزيز 
استاد  لشركة  العام  والمدير  التجارية 
الشريك  بوست  بوال  والسيدة  الدولية، 
ود.  اسبيشليس،  راســل  شارلز  بمكتب 
المساعد  الــقــانــون  أســتــاذ  جمعة  طـــارق 
واألستاذ  قطر،  جامعة  القانون  بكلية 
إدارة  مـــديـــر  فـــالبـــيـــفـــيـــانـــوس  جــــــورج 
التحكيم بمكتب بينيت جونز للمحاماة. 
واســتــعــرض الــســيــد عــبــد الــعــزيــز المال 
المثلى  اإلدارة  فــي  سند  عقود  تجربة 
للمشروعات الكبرى، من واقع خبرتها 
في إدارة حوالي ٢٥٠ مشروعاً منذ عام 
التي  عقود «سند»  أن  وأوضــح   ،٢٠٠٢
مجموعة  تضم  اســتــاد  شركة  أطلقتها 
مـــن أربـــعـــة عـــقـــود، عـــبـــارة عـــن نــمــاذج 
جميع  تغطي  لعقود  نموذجية  وصــيــغ 
كعقود  اإلنـــشـــائـــي،  الــمــشــروع  مـــراحـــل 

اإلنـــشـــاء والــتــشــيــيــد وعـــقـــود الــتــصــمــيــم 
التصميم،  خـــدمـــات  وعـــقـــود  والـــبـــنـــاء، 

وعقود الخدمات المهنية.
ووفقاً لمنظومة عقود سند؛ فإن حل 
اإلنشاءات،  عقود  في  النزاعات  وتسوية 
تكون إما عن طريق حل النزاع بالطرق 
إلـــى  بـــالـــلـــجـــوء  الـــتـــقـــاضـــي  أو  الـــــوديـــــة، 
دولــة  لمحاكم  الــحــصــري  االخــتــصــاص 
لــلــمــادة ٣٤ فــقــرة رقــم ٨،  قطر وفــقــاً 
ما لم يقّر الطرفان استخدام التحكيم 

كبديل للقضاء.

التحكيم متعّدد األطراف
بـــــدوره، قــــّدم د. طــــارق راشــــد من 
جــامــعــة قــطــر ورقــــة عـــن دراســـــة عن 
عقود  فــي  األطــــراف  مــتــعــدد  التحكيم 
الــتــشــيــيــد والـــبـــنـــاء قــــام بــهــا مــجــمــوعــة 
بــاحــثــيــن فــــي جـــامـــعـــة قـــطـــر بــعــنــوان 
التشييد  لــعــقــود  الــقــانــونــي  «الــتــنــظــيــم 
والبناء في ضوء تنظيم قطر لمونديال 
هذه  أن  على  فيها  أّكــد  والتي   ،«٢٠٢٢
الهام  العالمي  الحدث  لهذا  االستضافة 
بمناخ  المرتبطة  األحــــداث  مــن  تعتبر 
التشريعية  وبالبيئة  بالدولة  االستثمار 

والتي لها دوٌر كبيٌر في االستثمار.
التشييد  ُمنازعات  إن  راشد  وأضــاف 

والــبــنــاء تــّتــســم بــأنــهــا تــرتــبــط بعالقات 
بــأطــراف  وتــرتــبــط  متشابكة  تعاقدية 
موقف  على  الضوء  ألقى  كما  متعددة، 
متعدد  التحكيم  من  القطري  القانون 
تعدد  حــدث  لــو  بأنه  منوهاً  األطــــراف، 
في أطراف اتفاق التحكيم منذ البداية 
من  جــائــزاً  يــكــون  اتــفــاق التحكيم  فــإن 
للمادة  طبقاً  وذلــك  القانونية  الناحية 
في  التحكيم  قــانــون  مــن   ٧ الــِفــقــرة   ١

تعريفها لهيئة التحكيم.
وقال إن مركز قطر الدولي للتوفيق 
والتحكيم قد أقّر في الماّدة ١٨ فقرة 
٦ عــلــى فـــرضـــيـــات الــتــحــكــيــم مــتــعــدد 
ألي  األطــراف بشرط أال يحدث ضــرراً 
إلى  تطرق  كما  التحكيم،  أطــراف  من 
هيئة  تشكيل  تــواجــه  الــتــي  الــصــعــوبــات 
عقود  فــي  األطــــراف  مــتــعــدد  التحكيم 
فريق  أن  إلــى  وأشـــار  والــبــنــاء.  التشييد 
الــبــحــث الــمــشــارك فـــي هـــذه الـــدراســـة 
توصل إلى أن المشرع القطري لم يمنع 
األطــراف،  متعدد  تحكيم  اتفاق  إبــرام 
مــتــعــدد  تــحــكــيــم  وجـــــود  احــتــمــال  وأن 
األطـــــراف فـــي عــقــود الــتــشــيــيــد والــبــنــاء 

مرهون باتفاق األطراف.
مـــن جــهــتــه، قــــّدم الــدكــتــور األســتــاذ 

إدارة  مـــديـــر  فـــالبـــيـــفـــيـــانـــوس  جــــــورج 
ـــتـــحـــكـــيـــم بـــمـــكـــتـــب بـــيـــنـــيـــت جـــونـــز  ال
بخبرة  يتمتع  والـــذي  قطر  للمحاماة 
األطراف  متعددة  النزاعات  في  كبيرة 
المحامين  جمعية  من  معتمد  وزميل 
األمــريــكــيــة، ورقـــة بحثية عــن أحــكــام 

فّض النزاعات متعددة األطراف.
ولفت فالبيفيانوس إلى أن التحكيم 
متعدد األطــراف ال ينحصر فقط على 
عــقــود الــتــشــيــيــد والــبــنــاء ولــكــنــه يشمل 

مجاالت أخرى.
كثيرة  فــوائــد  مــن  بالرغم  إنــه  وقــال 
يحاط  أنــه  إال  التحكيم  مــن  الــنــوع  لهذا 

ببعض العيوب.
وعن الفوائد، قال إنه يعطي األطراف 
الــمــتــعــاقــدة الــفــرصــة لــحــل الــنــزاعــات 
والــخــالفــات فــي أقــّل وقــت وكلفة كما 
ما  بينهم  الخالف  حــّدة  من  يخّف  أنــه 

يؤدي إلى تضييق دائرة النزاع.
أمــــــا فـــيـــمـــا يـــخـــص الــــعــــيــــوب، قـــال 
فـــالبـــيـــفـــيـــانـــوس إنــــــه يـــعـــطـــي مـــجـــاالً 
في  المحاكم  من  قضائية  العتراضات 
النزاعات المعقدة، كما أنه يطرأ خالله 
نـــوع مـــن أنـــــواع عـــدم االمــتــثــال لحكم 

التحكيم.

 الجلسة الرابعة تناقش آلية فض المنازعات في المشروعات
 عبد العزيز المال يستعرض عقود «سند»

 المتحدثون في الجلسة الرابعة باليوم الختامي للمؤتمر ( تصوير : انتصار نصر )
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