
 

آفاق املستقبل اقع مراكز التحكيم و  ...  و

 القا��ي الدكتور 

 محمد وليد منصور 

 نائب رئيس محكمة النقض السور�ة 

 ة النقض بمحكمعضو الهيئة العامة 

 ٢٠٠٨/ لعام  ٤رقم /ابتدعها القانون  التحكيم �� سور�ة ليس ظاهرة جديدة  
ٌ

تم تقنينھ منذ أك�� أصيل    ، بل هو عرف

ال  ةلنصت عليھ مج ،  عام  مئةمن   باملرسوم  ت املدنية  ، ومن ثم قننھ قانون أصول ا�حاكما١عدليةاألح�ام  الصادر 

لعام  ٨٤/  التشري�� خاص  ،  ٢  ١٩٥٣/  قانون  صدر  أن  الفكر  إ��  تطور  متطلبات  مع  ين�جم  بالتحكيم  ومستقل 

 .التحكي�ي العاملي

املؤسسا�ي(�شريع  �  يعت�و  من  )التحكيم  سور�ة،  تحكيم  مراكز  إ�شاء  خالل  استحد��ا  ه أ  من  ال�ي  النقاط  هذا  م 

وهل استطاعت بالفعل استقطاب قضايا   ؟وة م��اهل حققت هذه املراكز الغاية املرج  ولكن يبقى السؤالالقانون،  

ودولية داخلية  نوعية  معظمو   ؟تحكيمية  دور  اقتصر  تح  اهملاذا  دورات  تنظيم  محليةع��  الغاية  أفقد��ا  ،  كيم 

املراكز ضمن نخبة املراكز  ليتم إدارج هذه  أال و�� استالم قضايا تحكيمية نوعية    زكالرئيسية لتشريع عمل هذه املرا

 العر�ية والعاملية.

 
ً
 : ٢٠٠٨/ لعام ٤تأسيس املراكز التحكيمية حسب القانون / -أوال

بداية،   ��يء  األ ل�ل  مكتوفة  سور�ة  تقف  أمام  وأن  التحكيميدي  بمجال  القانو�ي  والدو��  التطور  أمٌر العر�ي  هو   ،  

من  ال  �انت  دولة  مع  أن    أوائليتفق   
ً
وخاصة  ،

ً
متطورا  

ً
قانونيا  

ً
�شريعيا  

ً
نظاما امتلكت  ال�ي  العر�ية  التحكيم  الدول 

لنشأة    أصبح  
ً
نظرا للتحكيم  عواصم  إ��  املدن  �عض  تحولت  كما  ومؤلفاتھ.  وقوانينھ  أنظمتھ  لھ  الصناعة  من   

ً
نوعا

الزمن ثق الدول من خالل   ةمراكز تحكيمية مهمة ف��ا اكتسبت مع مرور  الدولية. وتقوم هذه  التجارة   �� املتعامل�ن 

لتحكيم املتواجدة ف��ا ملا �� ذلك من مردود عل��ا من حيث السمعة وامل�انة والتأث��  قواني��ا وشر�ا��ا بدعم مراكز ا

ك �س�� الدول إ��  لذلوالعائد املادي. كما أن صناعة التحكيم لها أثر �� م�انة الدولة �� مؤشر التنافسية الدولية. و 

  كيم العاملية.املؤهلة ح�ى تتواجد ع�� خر�طة التح  طرودعمها باأل نوعية إ�شاء مراكز تحكيم 

/ومن   لعام  ٤القانون  �انت  ٢٠٠٨/  مع  ٣البداية،  إال  عيو�ھ  تظهر  ال  جديد  �ل  و�ون  العم��،  �ان  التطبيق  إتاحة ، 

ا الضوابط  وفق  ل�جميع  بقاالفرصة  املوضوعة  التحكيلتشريعية  التحكيم،   ،م نون  قانون  مزايا  إحدى  الذي    �� 

 صدوره وح�ى يومنا هذا أك�� من /
ُ

 ل٧٠استقطب منذ
ً
 . لتحكيم/ مركزا

 
التحكیم ھو عبارة عن أن اتخاذ الخصمین حاكماً برضاھما لفصل خصومتھما  على مایلي: (حكام العدلیة مجلة األ / من۱۷۹۰المادة / فقد نصت - ۱

ن موافقاً لألصول وإال  الحاكم المنصوب من قبل السلطان صدقھ إذا كاذا عرض حكم المحكم على (إ :/ على مایلي ۱۸٤۹) ونصت المادة /ودعواھما
 ). نقضھ

النسبة التفاقات التحكیم المبرمة  والتزال ھذه المواد ساریة المفعول ب ٥۳٤إلى  ٥۰٦نص ھذا القانون على قواعد إجرائیة للتحكیم قننھا بالمواد من  - ۲
 بوشرت أم لم تباشر. قد انت إجراءات التحكیم  سواء أك ۲۰۰۸لعام  ٤قبل نفاذ قانون التحكیم رقم 

قدم  وزیر العدل، تنظر بطلبات التأسیس واإلشھار لمراكز التحكیم، وعلیھ یار من ، فقد تم تشكیل لجنة بقر۲۰۰۸لعام  /٤عمالً بأحكام القانون رقم / - ۳
حسب   المدیر أن یكونیجب و  اإلشھار المؤسسة لھذه الغایة، رض على لجنة التأسیس وارة العدل ویودع في دیوان الوزارة لیعإلى وزطلب التأسیس  

عمل القانون  وحائز على إجازة في القانون وممارس لل غیر محكوم بجنایة أو جنحة، ھا، قیماً فیوم على األقل سنوات منذ خمس القانون أن یكون سوریاً 
والخدمات التي یقدمھا،   والھیكل التنظیمي واإلداري لھ،  ، وأھدافھكز مرلب على اسم الیجب أن یحتوي الطاً،  / عام۱٥أو القضائي مدة التقل عن /
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ن أساسي�ن، انت�ج��ما ئ�ب�� من املراكز بالعمل �� مجال التحكيم، يقوم ع�� مبد�انت الغاية لل��خيص لهذا الكم الك

 �� تلك الف��ة، وهما:العدل  وزارة

 عليھ. تمع القانو�ي السوري، الذي �عت�� التحكيم املؤسسا�ي جدحكيمية �� ا�جتلا الثقافة�شر  -١
ً
 يدا

آلليات خلية و�يجادها  ه املراكز لتطو�ر أنظم��ا الداك يدفع هذ، وذلتوف�� املناخ املالئم للتنافسية ب�ن هذه املراكز  -٢

�� املس�ستقطب من خاللها دعاوى تحكيمية هامة ي��تب معها  اتقب،  بي��ا لتشكيل مركز    جندمال  هذه املراكز فيما 

 ري. أن ي�ون نقطة تحول هامة ع�� صعيد التحكيم السو قادر ع��  نو��

ة، جدت العديد من الثغرات بنظام السماح غ�� املشروط لتأسيس املراكز التحكيميإال أنھ وخالل التطبيق العم��، و 

ادر ع�� استقطاب  ق  نو��كز تحكيم قانو�ي معتمد و مر   دإيجاال و��  غاية ال�ي أسست ألجلها، أأفقد هذه املراكز ال

 .القضايا التحكيمية الداخلية والدولية الهامة

التحكيمية   املراكز  اللوم ع��  الذي وضعت  باملطلقول�ي النلقي  القانو�ي  باملناخ  ن�ون محيط�ن وملم�ن  أن  ، فيجب 

وما�سبب    ��ا،ظاللها علالتزال تر�� بو   ٢٠١١  ما الع  ابتدأت ��  �يسور�ة خالل ف��ة األزمة الا�جمهور�ة العر�ية الفيھ  

 . بھ هذا املناخ بخلق حاجز اسمن�ي مت�ن بوجھ االستثمارات ا�خارجية

 
ً
 ا�ل العملية للتحكيم املؤسسا�ي �� سور�ة:املش -ثانيا

 ع��  ١٤/مع مرور أك�� من  
ً
 م  مراكز التحكيغالبية  قانون التحكيم، نجد أن عمل  صدور  / عاما

ً
�� سور�ة اليزال هشا

 
ً
ع�� أرض الواقع �ش�ل �حيح،  تتم ترجمتھ  ، وأن الغاية املتوخاة من إفساح ا�جال للتحكيم املؤسسا�ي لم  وضعيفا

او  املراكز  تنظرها  ال�ي  القضايا  عدد  وتا�عنا  استبيان  عملنا  لو   
ً
التحكيمية  تلخاصة الدعاوى  مع   

ً
مقارنة حكيمية 

، و   ٤٪ ١لوجدنا أن النسبة ال تتعدا    cHo d(A(مستقلة    ةاملنظورة أمام هيئات تحكيمي 
ً
من  و�� �سبة منخفضة جدا

 أهم أسباب انخفاضها ماي��: 

 وضع كما  -١
ً
 رج.اخخالل ف��ة األزمة، أدى إ�� تقليص االستثمار �� الداخل وا� األم�يالبلد ذكرنا سابقا

منتحول    -٢ للمح  العديد  وتأهيل  تدر�ب  مراكز  إ��  التحكيم  بممارسة  كم�نمراكز  األسا��ي  دورهم  عن  متخل�ن   ،

 ضايا تحكيمية عملية.ق

التحك  -٣ مراكز  تملك  معظم  ال  داخ��  يم  �افة  نظام  �غطية  ع��  قادر  مت�ن،  خالل إجرائي  تظهر  ال�ي  اإلش�االت 

 . التحكيم

التحكيم    -٤ فكرة  فهم   �� حيث  ملاا�خطأ  أنؤسسا�ي،  �سمية  إ��  التحكيم  بمراكز  األفراد  معظم  �ش�ل ي�جأ  فسهم 

 عن مركز التحكيم الذي يمثلونھ، ما �س�ى ��خصنة التحكيم، وذلك �ي ي��ر�وا من النفقات امل��تبة 
ً
�خ��ي �عيدا

 . للمركز �� حال اعتماد قواعده و�جراءاتھ

 
زیر العدل بعد تقدیم رأي اللجنة فیھ  ویعرض ھذا الطلب على تمدین لدیھ، وأسس تقدیر أتعاب التحكیم ونفقاتھ،  القانونیة للمحكمین المعھالت والمؤ

ر  یر، وفي حال الرفض، یخضع ھذا القرا، في حال القبول یشھر المركز بقرار من الوز/ یوماً ٦۰/بالقبول أم عدم القبول، ویجب أن یتم ذلك خالل مدة  
 م القضاء اإلداري في مجلس الدولة. للطعن اما

م  تم إجراء إحصائیة بمجھودات شخصیة من مكتب منصور للمحاماة، وذلك من خالل جمع القرارات الصادرة عن محاكم االستئناف المتعلقة بالتحكی - ٤
ھذه  و حكیم خاضعة للتحكیم المستقل، موجھة لقرارات ت ٪۹۹بنسبة دعاوى االكساء ت دمشق وریف دمشق وحمص وحلب وتبین أن معظم  بمحافظا 

 . إال أنھا تعطي مؤشر ھام عن توجھ التحكیم في سوریة ٪۱۰۰كون دقیقة التقد   اإلحصائیة
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تؤهلهم للعب   بمجال التحكيم  التحكيمية، ع�� غ�� سو�ة قانونية  زاملراك  مدراء ورؤساء  وجود �سبة البأس ��ا من  -٥

 ء. عملية التحكيم، �سبب نقص ا�خ��ة العملية والعلمية لهؤالل قيام ء �ارثية خال ، مايتسبب بأخطاهذا الدور 

 
ً
 ما�� ا�حلول املق��حة:  -ثالثا

 ما   إجراءاتمامن شك أن وزارة العدل قد ابتدأت باتخاذ  
ً
غ�� مؤهلة ألخذ دور مركز ملراكز البحق �عض ا  صارمة نوعا

أنتحكي�ي،   هإال  اليزال  اتجھ  الدولة  من  وتقص��  املؤسسا�ي،  التحكيم  �عملية  شديد،  خلل  القطاع  ناك  هذا  اه 

ا للعديد من القضايا  من خالل استقطا��  هامة تدر ع�� الدول مالي�ن الدوالراتهام، الذي أصبح صناعة  ا�حيوي ال

 أ إل��ا األطراف لثق��م بمراكز التحكيم ��ذه الدول.ي�جالتحكيمية 

للتحكيم  إ�شاء  ف وطنية  من  صناعة  أو  للدولة  املكتسبة  السمعة  حيث  من  سواء  مضافة،  قيمة  الدولة  ع��  �سبغ 

�ن إحالة �ل قضايا التحكيم  و ال�ي تتم ع�� أراض��ا،  حيث املردود املادي الذي �عود عل��ا من خالل عمليات التحكيم  

الدولة من �ل هذه املزايا واملكتسبات وتحول مركز    ف��ض معا�ج��ا �� الدولة إ�� مراكز تحكيم أجنبية �ع�ي حرمانامل

 . التحكيم الوط�ي إ�� مجرد وسيط يقتصر دوره ع�� إحالة قضايا التحكيم �� الدولة إ�� ذلك املركز األجن�ي

التجارة    محكمة التحكيم الدولية بباريس التا�ع لغرفة  ومن املعروف للشاغل�ن بالتحكيم عدد القضايا ال�ي تنظرها

 ع�� سبيل املثال.  (LCIA)� لندن للتحكيم الدو�ومحكمة  (ICC)ة الدولي

الوط�ي وضرورة توحيد طاقاتھ و�عز�زهاوقد تن��ت دو  للتحكيم ء مركز وط�ي  ، إل�شالة اإلمارات إ�� أهمية التحكيم 

س شد نائب رئيحمد بن راعن سمو الشيخ م  ٢٠٢١م  / لعا٣٤هامة، فصدر املرسوم رقم /�ستقطب قضايا تحكيمية  

اإلم العر�يدولة  املارات  بة  والقا��ي  مر تحدة،   �� التحكيم  «مؤسسة  وصالحيات  اختصاصات  املا��  دمج  د�ي  كز 

ر�حية  غ��  دائمة  مستقلة  هيئة  الدو��»،  للتحكيم  د�ي  «مركز  ضمن  البحري»  للتحكيم  اإلمارات  و«مركز  العاملي» 

.مات التحكيم التجاري و�سو�ة الن�اعات التجا��دف إ�� توف�� خد
ً
 ودوليا

ً
  ر�ة إقليميا

سور�ة،   مركز  و��  إحداث  بتوجيھ  التشريعية  ا�حاوالت  أو��  طر�ق  فنجد  عن  �ان  االستللتحكيم،  رقم قانون  ثمار 

اد غرف التجارة  يحدث لدى اتح  -التحكيم الداخ��: أ  / منھ ع�� ماي��: (( ��٣٥املادة /  �جاء �   حيث،  ٢٠٢١/ لعام  ١٨/

� مستقل  تحكيم  مركز  ب   س�ىالسور�ة  للتحكيم”  السور�ة  التجارة  غرف  اتحاد  ��    -“مركز  بالنظر  املركز  يختص 

 -ج  والتجار�ة الناشئة عن االستثمار وذلك �� حال اتفاق الطرف�ن ع�� ال�جوء إ�� التحكيم أمامھ.املنازعات املدنية  

للقواعد ال�ي يحددها قانون الداخ�� للمركز، ونظام التحكيم أمامھ وفقا  يضع اتحاد غرف التجارة السور�ة النظام  

 )).  التحكيم النافذ بما ال يتعارض مع أح�ام هذا القانون 

يَر  لم  النور  إال أن هذا املركز  القائم�ن ع�� غرف  ح�ى  إ�� عدم اعتبار  التحكيم التجارة  أيامنا هذه، باإلضافة  بأن   ،

مة، ال أن يتم التعامل معها ب��ا�� وكنوع من العمل ع�� تقو���ا و�عطا��ا األولو�ة الالز ت ضرورة م�حة يجب أن يتم  با

 ال��ف القانو�ي. 

و�جراء �عديل ع�� إعداد خطة قانونية تنظم آلية عمل التحكيم �� سور�ة،  البد لنا من القول، أنھ يجب    و�� ال��اية،

ت و�توجب  وجلية  ظاهرة  باتت  عيو�ھ  ألن  التحكيم  عقانون  وآلية  �شروط  م��ا  املتعلق   
ً
وخاصة املراكز  داركها،  مل 

 التحكيمية. 


