
	  

	  

 
 

 
 

 في سنغافوررةة االمناززعاتتاالدررااسة ااالستقصائيیة لألكادديیميیة االدووليیة لتسويیة 

 :ملخص تنفيیذيي

نتائج االدررااسة ااألووليیة االتي أأجرتهھا  2020: يیعرضض االتقريیر االنهھائي لعامم االدووليیة االمناززعاتتددررااسة ااستقصائيیة عن تسويیة 
 عاتتاالمناززفي سنغافوررةة بشأنن خيیاررااتت ووخبرااتت وومماررساتت ووررؤؤىى مستخدمي تسويیة  االمناززعاتتااألكادديیميیة االدووليیة لتسويیة 

 ٬،لدوولياالدووليیة: االتحكيیم االتجارريي اا االمناززعاتتاالدووليیة حولل االعالم. بحثت االدررااسة ااالستقصائيیة ثالثث آآليیاتت ررئيیسيیة لتسويیة 
االمناززعاتت٬، ة تسويیمختلطة لضافة إإلى آآليیاتت وواالتقاضي في فض االمناززعاتت االتجارريیة االدووليیة٬، باإل ٬،وواالوساططة االتجارريیة االدووليیة

 ساططة.وو - ووتحكيیم٬، تحكيیم - ووساططة مثل

ووأأنظمة ددعم  ٬،مثل أأددووااتت االتحليیل االتنبؤيیة ٬،االدووليیة االمناززعاتتتطرقت االدررااسة أأيیضاً إإلى ااستخداامم االتقنيیاتت االحديیثة في تسويیة 
 ااستخداامم االتقنيیاتت االحديیثة.  ووططرحت االدررااسة على االمستخدميین سؤااالً يیتعلق بمدىى ررضاهھھھم عن ٬،االتفاووضض

قاةة وويیكشف االنقابب عن ااالتجاهھھھاتت االرئيیسة االمست على االتواالي٬،يیعرضض االتقريیر بشكل موجز االنتائج االمستخلصة من كل آآليیة 
 االدووليیة. االمناززعاتتوواالتعرفف على ااتجاهھھھاتت االتغيیيیر االتي تؤثر على تسويیة  ٬،من االبيیاناتت

 وونعرضض أأبرزز االنتائج االرئيیسة للتقريیر على االنحو االتالي:  

 

 في تسويیة االمناززعاتت؟ليیاتت االمختلطة ااآلوو ٬،وواالتقاضي٬، وواالوساططة ٬،االتحكيیمآآليیاتت االخيیاررااتت بشأنن  تم تحديید كيیف

 قصائيیة. تلمشارركيین في االدررااسة ااالسل االمناززعاتتااآلليیة االمفضلة لتسويیة بكونهھا آآليیة االتحكيیم االتجارريي االدوولي  إإحتفظت  •
 ن مقاررنةً مع االمستخدميین االعمالء. يیكانت آآليیة االتحكيیم االتجارريي االدوولي أأكثر ررووااجاً بيین االمستخدميین االقانونيی   •
ررهھھھم آلليیة تسويیة عواامل في ااختيیا ةثالثأأهھھھم َصنَّفَت االعيینة االمشارركة في االدررااسة قابليیة االتنفيیذ وواالحيیدةة وواالتكلفة كأفضل   •

 االنزااعع. 
االقانونيیونن قابليیة االتنفيیذ كأكثر ااالعتباررااتت أأهھھھميیة٬، بيینما َصنََّف االمستخدمونن االعمالء ااعتباررااتت َصنََّف االمستخدمونن   •

 ثر االعواامل أأهھھھميیة في ااختيیاررهھھھم آلليیة تسويیة االنزااعع.   كاالحيیدةة كأ
ن عن ررضاهھھھم ع أأعربواامن مستخدمي آآليیة االوساططة  ااً كبيیر ااً ٬، كشفت االنتائج أأنن جزءيینرضا االمستخدملفي مقاررنة   •

 مستخدمي آآليیتي االتحكيیم وواالتقاضي.   معرعة وواالتكلفة بالمقاررنة االس
 

 :وواالدوولة بيین االمستثمر االمناززعاتتتسويیة 
أأوو  االدوولة٬،وو بيین االمستثمر مناززعاتت في شارركوااكشفت نتائج االدررااسة أأنن نحو نصف االعيینة االمشارركة في ددررااستنا قد   •

 . 2018إإلى  2016ووذذلك في االفترةة ما بيین  ٬،ااستثمارريیة متعدددةة ااألططراافف مناززعاتت
 ٬،تحكيیم االمؤسسياال يیفضلوننلدىى غالبيیة االمستخدميین االذيین  االمناززعاتتكانن االتحكيیم االتجارريي هھھھو ااآلليیة االمفضلة لتسويیة   •

 . وواالدوولة بيین االمستثمر االمناززعاتتاالمنعقد لغرضض معيین لتسويیة االتحكيیم االحر٬، أأوو 
ؤثر على االتي ت ةةة على ررأأسس أأكثر االعواامل االثالثداالسيیاسيیة وواالحيی عتباررااتتالااختارر االمستخدمونن قابليیة االتنفيیذ وواا  •

 . وواالدوولة بيین االمستثمر االمناززعاتتآآليیة تسويیة  هھھھمااختيیارر
بيین  عاتتاالمناززآآليیة االتحكيیم في هھھھذاا االمجالل٬، أأبدىى االمستخدمونن اانفتاحاً نحو ااختيیارر آآليیاتت أأخرىى لتسويیة  سيیطرةةررغم   •

 مثل االتقاضي وواالوساططة.  وواالدوولة٬، االمستثمر
 ررددوودد االمستخدميین ضرووررةة إإجرااء إإصالحاتت في هھھھذاا االمجالل.  تعكس  •
 
 
 
 



	  

	  

 االتقاضي في االمناززعاتت االتجارريیة االدووليیة       االتحكيیم االتجارريي االدوولي 

تظل آآليیة االتحكيیم االتجارريي االدوولي أأكثر ااآلليیاتت ااستخدااماً   •
من عيینة  %74ووااستعانن بهھا  ٬،االدووليیة االمناززعاتتلتسويیة 

 . 2018وو 2016االدررااسة بيین عامي 

من االمستخدميین أأنن عواامل مثل  %80ااعتبر أأكثر من   •
يیة تمثل أأهھھھم ةةوواالحيید االقوااعد٬، ووووضوحح ٬،قابليیة االتنفيیذ

ليیة آآبوصفهھ لتقاضي لفي ااختيیاررهھھھم  أأساسيیةبالغة أأوو 
 . االمناززعاتتلتسويیة 

 

سة إإلى أأنن من االمشارركيین في االدرراا %75أأشارر أأكثر من   •
ساسيیة أأ ووقطعيیة االُحكم تُعد عواامل ٬،وواالحيیدةة ٬،قابليیة االتنفيیذ
سويیة آآليیة لتبوصفهھ في تحديید ااختيیاررهھھھم للتحكيیم  وومهھمة

 . االمناززعاتت
 

غم ما بر االمناززعاتت لتسويیة االمفضلةظظل االتحكيیم ااآلليیة   •
نسبة ررضا منخفضة بشأنن  عن أأعربب عنهھ االمستخدمونن

 لتحكيیم. االسرعة ووتكلفة اا

من االمستخدميین إإلى أأنهھم ررااضونن  %50ل من أأشارر أأق  •
 ً ما عن سرعة االتقاضي  أأوو ررااضونن إإلى حدٍّ  ٬،تماما
 . تهھووتكلف

 

 

٬، أأشارر أأكثر من االدووليیة لمحاكم االتجارريیةاا ختيیارراا بشأنن  •
 تعدمن االمشارركيین في االدررااسة إإلى أأنن االكفاءةة  80%

ً عامالً  ً أأوو أأساسيیا فقط  %45للغايیة٬، إإال أأنن نحو  مهھما
 ً  من ووااقعما  أأوو ررااضيین إإلى حدٍّ  ٬،كانواا ررااضيین تماما

 ليیةاالدوو تجدرر ااإلشاررةة إإلى أأنن االمحاكم االتجارريیة تجارربهھم.
تحظى بفرصة سانحة لتعزيیز االكفاءةة لزيیاددةة جاذذبيیتهھا 

 . االمناززعاتت لتسويیةكمنصة 
 



	  

	  

 االوساططة االتجارريیة االدووليیة 

 

االتجارريیة االدووليیة٬، أأشارر أأكثر  ختيیارر االوساططةبالنسبة ال  •
سرعة االمن االمستخدميین إإلى االحيیدةة وو %80من 

تؤثر على  أأوو أأساسيیةهھمة مكعواامل  وواالسريیة
 ااختيیاررااتهھم. 

لم يیصنف مستخدمو آآليیة االوساططة االتجارريیة االدووليیة   •
 ختيیاررهھھھمال ااألسبابب االرئيیسة ضمنقابليیة االتنفيیذ 

 ُمعجلة آآليیة ووجودد عدمم ذذلكلوساططة. قد يیعكس اا
ً وو توفر ااتفاقيیة  ااألحكامم. لتنفيیذمعترفف بهھا ددووليیا

ً سنغافوررةة  شأنن ب االُمعجللتنفيیذ ااة يیقابل االصاددررةة حديیثا
يید على االصعاالوساططة. وو االمنبثقة منااتفاقاتت االتسويیة 

يیيین االمستخدميین االحال االوساططةستقطب ت ٬، قداالمستقبلي
 تنفيیذقابليیة االممن تمثل لهھم االتقاضي وواالتحكيیم  آلليیاتت
 . ؤثرااً عامالً م

ً  جاء االتصنيیفلوسطاء٬، اا ااختيیارر بشأنن  •  ااألكثر شيیوعا
 يیاتت االحميیدةةااألخالق ووفق ااعتباررااتتن يیمستخدملل

االمناززعاتت كأهھھھم االمؤهھھھالتت وواالخبرةة في تسويیة 
سهھم االتطوررااتت االتنظيیميیة تُ  في ااالختيیارر.ااألساسيیة 
وء في تسليیط االض ٬،مثل ااتفاقيیة سنغافوررةة االمستحدثة٬،

ووهھھھذاا ٬، مماررساتت االوساططةي ف على االمعايیيیر االمهھنيیة
 يیتواافق مع أأوولويیاتت االمستخدميین. 

 بأنن ااألكثر ميیالً لالعتراافف االمستخدمونن االعمالء كانن  •
مقاررنةً أأوو مفيیدةة  جداا٬ً،االتقنيیاتت االحديیثة مفيیدةة 

 بالمستخدميین االقانونيیيین.

  االمناززعاتت ااآلليیاتت االمختلطة لتسويیة    

 

االسلبيیاتت من  االحدتحظى ااآلليیاتت االمختلطة بإمكانيیة   •
حيین يیكونن كل  أأوو االوساططة التحكيیمب االمرتبطة االمنظوررةة

 .منهھما مستقالً 
أأشارر االمستخدمونن إإلى أأنن اااللتزااماتت االتعاقديیة تمثل    •

تسويیة ل االمختلطة ليیةااآلاالسبب االرئيیس الختيیارر 
  االمناززعاتت.

 بانفتاحح أأكثر من االمستخدميین يیتسم االمستخدمونن االعمالء  •
يیة تسو يیاتت االمختلطة فيااآللاالقانونيیيین في ااختيیارر 

 . االمناززعاتت
 االحفاظظ على االعالقاتت االتجارريیة لألططرااففتحددد ااعتباررااتت   •

ارر في ااختيی أأساسيیيین كعامليیناالكفاءةة وواالتكلفة أأهھھھميیة 
 . مستقلاالآلليیاتت االمختلطة بدالً من االتحكيیم ل يیناالمستخدم

هھمة٬، ماالكفاءةة وواالتكلفة ووقابليیة االتنفيیذ عواامل كانت  كلما  •
ختارر االمستخدمونن ااآلليیاتت االمختلطة بدالً من االتحكيیم اا

 االمستقل. 
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