
تنفيذيملخص

منالثانيةالنسخةنتاجئ2022لعامالهنايئالتقريريعرض:ادلوليَّةاملنازعاتتسويةبشأ ناس تقصائيَّةدراسة

جرهتااليتادلراسة حيث؛2021عاممدارعىل(SIDRA)س نغافورةيفاملنازعاتلتسويةادلوليةال اكدمييةأ 

حولادلوليةازعاتاملنتسويةمس تخديموممارساتخلرباتأ فضلٍ فهم ٍعىلالوقوفا ىلادلراسةهذههتدف

التجاريةوالوساطةادلويل،جاريالتالتحكمي:يفاملمُتث ِّةلادلوليةاملنازعاتتسويةأ ليَّاتعنرضامهومدىالعامل،

وأ لياتاملنازعات،لتسويةطةاخملتل ٍال ليَّاتا ىلابل ضافةادلولية،التجاريةاملنازعاتفضيفوالتقايضادلولية،

.وادلوةلاملستمثربنياملنازعاتتسوية

هاالاس تقصائيةادلراسةواصلتالصدد،هذايف املنازعاتتسويةتخديممس بتجربةاملتعل ِّقةللبياانترصد 

قتاس تخداهما؛عنرضامهمدىوقياسالتقنياتل حدث ةل ولادلراسةوتطرَّ بفهميتعلقسؤالٍ طرحا ىلمرَّ

.الثالثالطرفمتويلا ىلوجلوهئمادلوليةاملنازعاتتسويةمس تخديم

.حتسيهُناميكناليتواجملالتالناش ئةوالاجتاهاتادلراسةنتاجئالتقريرهذايعرُضٍ

ٍأ دانهييلوفامي :ادلراسةنتاجئل برزموجزٍ عرض 

:هناعرضامهومدىاملنازعاتتسويةأ ليَّاتاختيارعواملأ مهيةبشأ نادلراسةيفاملشاركنياءأ ٍر

والتقايضوالوساطة،التحكمي،

نَّف ت• نةص  ي ِّ التحكمي،:مثلاملنازعاتتسويةل ليَّةارھماختييفعامل نْيٍك فضلواحل ْيدةالرسعةٍ ادلراسةٍِّيفاملُشاركةالع 

.والتقايضوالوساطة،

عربوااملشاركنيمنكبريًاجزءًاأ نالنتاجئكشفتاملس تخدمني،لرضامقارنةيف• يفوالتلكفةلرسعةاعنرضامهعنأ 

ٍمعابملقارنةالوساطة، .والتقايضالتحكميأ لِّيَّيت 

نَّف ت• ي ِّنةص  ٍادلراسةيفاملشاركةالع  الاعتباراتك كرثالعمالءل عاملبارشةاملغريوالتاكليفالتجاريةالعالقاتعىلاحلفاظ 

ٍمعابملقارنةالوساطةأ لِّيَّةاختياريفأ مهيَّة .والتقايضالتحكميأ لِّيَّيت 



ادلويلالتجاريالتحكمي

نادلراسةيفاملشاركنيمنكبريةنس بةاعتربت• جراءات،يفواملرونةة،والرسياملبارش،التنفيذقابليَّة:مثلعواملأ  تُمث ِّلال 

وابلغةًٍأ مهيَّةًٍ .املنازعاتلتسويةأ لِّيَّةبوصفهللتحكمياختيارمهيفأ ساس يةًٍأ 

َّةالعالقاتعىلاحلفاظبشأ نمنخفضةٍ رضانس بةعناملشاركونأ عرب• وتلكفةالعمالءل عاململبارشةاغريوالتاكليفالتجاري

.التحكمي

رت• ٍالسفر،قيودٍِّاعتباراُتٍتصدَّ ٍالزناع،وجحمٍِّالتحكمي،تلكفةواخنفاضِّ اليتالعواملك كرثالقضاايعقيدتدرجةواخنفاضِّ

ٍ ةابس تخدامقراًرااختاذمهعنداملس تخدمونهبايُعن  ؛اكبشلكللتحكميا لكرتونيَّةمنصَّ ٍمل  .ادلراسةنتاجئعنهكشفتماوفق 

لالثالث،الطرفلمتويلاس تخداهممعدممنالرمغعىل• نا  همستعكاملشاركنيمنكبريٍ جزءٍ اختياراتأ  جراءاته،ف هم  ل 

ابملقارنةالثالثالطرفويلمتاس تخداميفأ قلخربةدلهيماملس تخدمنيمنالكثريٍ أ نا ىلال شارةوجيدر.معهلوكيفيةوأ اثره،

.اخلارجينياملستشارينمع

ادلوليةالتجاريةالوساطة

ٍاملشاركنيأ كرثاختارادلولية،التجاريةالوساطةلختيارابلنس بة• ٍالعمل،عالقةعىلاحلفاظ  ،والرس ِّ َّة  ،ي رأ سعىلوالرسعة 

وأ مهيةالثالثالعواملأ كرث .املنازعاتلتسويةليةادلٍوالتجاريةالوساطةأ ليةٍ اختيارمهعىلتؤثراليتللغايةال ساس يةأ 

عربالوسطاء،اختياربشأ ن• يفواخلربةاللغويةاراتواملهال خالقيةاملعايريعنالرضامنعالٍ مس توًىعناملشاركنيأ كرثأ 

.اخملتارينللوسطاءاملنازعاتتسوية

جراءللغايةمفيًدااكناحلديثةالتقنيَّاتاس تخدامأ نا ىلاملشاركنيمنكبريجزء ٍأ شار• نرتنتعرب/افرتاضيةةوساطل  ومن.ال 

البياانتعنالبحث)وينال لكرٍتالاكتشاف:مثلخمتلفًة،تقنيَّةًٍوسائلوجدواالعمالءاملس تخدمنيأ نلالهامتم،املثري

املستشارينمنائدةًٍفأ كرثٍ وجدوهاالوس يط،تعينيوحتليالتال يل،التفاوضوأ دواتالواجبة،العناية(/ا لكرتونيًّا

.اخلارجيني

ريقعوالتنو ٍواجلنس ية،الاجامتعي،النوع:مثلاجلوانببعضحتسنيرضورةاملس تخدمنيردودتعكس• جلنة ٍاختيارعندالعِّ

.الوسطاءمن



ادلوليةالتجاريةاملنازعاتيفالتقايض

أ ليَّةًٍبوصفهللتقايضتيارھماخعىليؤث ِّراذليأ مهيةال كرثالعامليهللتحكميالهنائيةالنتيجةأ نا ىلاملشاركنيأ كرثأ شار•

.املبارشالتنفيذوقابليَّةاحل ْيدة،:ال خرىاملهمَّةالعواملوتشمل.املنازعاتلتسوية

عربت• جراءاتواالقواعديفوالشفافيةالوضوحعنالتامرضامهعنادلراسةيفاملشاركنيمنكبريةنس بةأ  جانبا ىلل 

جراءات،يفملرونةابيتعلقفاميماحد ٍ ا ىلأ قلرضانس بةعنأ عربوابيامناملبارش،التنفيذوقابليةاحل ْيدة، عىلواحلفاظال 

.املنازعاتلتسويةأ ليَّةًٍهبوصفللتقايضاختيارمهعندوالقضاة،وال ماكناملؤسسات،اختياريفواملرونةالتجارية،العالقات

نهادلراسةنتاجئتعكسادلولية،احملامكاختياربشأ ن• ٍِّالاختياريهاحملليةاحملامكتزاللأ  احملامكمعابملقارنةللمس تخدمنيراملتكر 

."(SICC)"ادلوليةالتجاريةس نغافورةوحممكة،"(LCC)"التجاريةلندنحممكة:مثلادلوليةالتجارية

نَّف ت• نةمنكبريةنس بةص  اتادلراسةيفاملشاركةالعي ِّ نصَّ جراءمِّ نرتنت،عرب/فرتاضيةالاالاس امتعجلساتا  والاكتشافال 

نظمةالواجبةالعناية(/ا لكرتونيًّاالبياانتعنالبحث)ال لكرتوين َّف هتاال لكرتونيةابةالسحا ىلاملستندةالتخزينوأ  ن بأ هناص 

امفيدةتقنيات وجدًّ .ادلوليةالتجاريةاملنازعاتيفالتقايضيفمفيدةأ 

املنازعاتلتسويةاخملتل طةال ليَّات

ى• ماكنيةاخملتل طةال ليَّاتحتظ  وابلتحكمياملرتبطةاملنظورةالسلبيَّاتمناحلداب  ٍمنھاملكيكونحنيساطةالٍوأ  .مس تقالًّ

لتسويةاخملتل طةال ليَّةيارلختالرئيسالسببمتثلالتعاقديةالالزتاماتأ نا ىلاملشاركنيمنكبريةنس بةاختياراتأ شارت•

.املنازعات

الاختيار،يفاملؤثرةلعواملارأ سعىلتأ يتوتلكفتهالتقايضورسعةال طرافبنيالتجاريةالعالقاتعىلاحلفاظل ننظًرا•

.املس تقل ٍِّلتحكميامنبدلًٍاملنازعاتلتسويةاخملتل طةال ليَّاتاختيارا ىلاملشاركنيمنكبريةنس بةتوهجت

ٍَّواملرونةالعملعالقاتعىلاحلفاظأ نا ىلاملشاركنيمنكبريةنس بةاختياراتأ شارت• جراءاتيفةالن ِّسبي توف ِّرهااليتال 

بدلًٍاملنازعاتلتسويةاخملتل طةليَّاتال ٍاختيارمهعنداعتبارٍ وحملٍَّاملهمَّةالعواملمناكنتاملنازعاتلتسويةاخملتل طةال ليَّات

.املس تقةلالوساطةأ ليَّةمن



وادلوةلاملستمثربنياملنازعاتتسوية

التحكمييفضلوناذلينخدمنياملس تغالبيةدلىاملنازعاتلتسويةاملفضةلال ليَّةبكوهناادلويلالتحكميأ ليَّةاحتفظت•

واملؤسيس، ٍلغرضاملنعقداحلر،التحكميأ  .وادلوةلاملستمثربنياملنازعاتلتسويةمعنيَّ

تسويةل ليَّةاختيارمهيفاملؤثرةالعواملك مهواحل يدةالس ياس يةوالاعتباراتاملبارشالتنفيذقابليةاملس تخدموناختار•

.وادلوةلاملستمثربنياملنازعات

لتسويةيةالمؤسسالوساطةيستخدمونالمشاركينمنكبيًراعددًاأنالنتائجأظهرت•

الدولية،يةالتجارالمنازعاتفيالتقاضيمنأكثروالدولةالمستثمربينالمنازعات

.والدولةالمستثمربينالمنازعاتلتسويةالمحليالتقاضيأو

عربت• عةعنرضامهعناملشاركنيمنكبريةنس بةأ  َّةالرس  ي واحل ْيدةالعملالقاتععىلاحلفاظعىلوالقدرةوالرس ِّ

.الوساطةأ ليةتوف ِّرهااليتالس ياس يةوالاعتبارات
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