
  

 

 

 

 

 

 

 الالئحة الداخلية لألكبديمية الدولية للوسبطة والتحكيم
 

 عبمةالكحكب  األ -أولا 

 : انًبدح األٔنٗ

 : "رًٓٛذ"       

خبص يسزمم رى رأسٛسّ نًجبششح َشبؽ انزسكٛى انزدبس٘ ػهٗ انًسزٍٕٚٛ )انذٔنٙ األكبدًٚٛخ انذٔنٛخ نهٕسبؽخ ٔانزسكٛى ْٙ يشكض 

ٔيمشْب خًٕٓسٚخ يظش ، ٛخ نسسى انًُبصػبد انزدبسٚخ ٔاإلداسٚخ ٔفمبً إلسادح انخظٕو ٔارفبلٓى ػهٗ رنكٔاإللهًٛٙ( كٕسٛهخ لبََٕ

 ."انًشكض" فٙ ْزِ انالئسخ ثـ ٔٚشبس إنٛٓبيذُٚخ انًُظٕسح ،،،  انؼشثٛخ، انذلٓهٛخ،

 : انًبدح انثبَٛخ

 :انًشكض" أْذاف "       

ػٍ ؽشٚك  أٔ الزظبدٚخ سٕاء أكبَذ يذَٛخ أٔ ردبسٚخ أٔ إداسٚخ – انزٙ ٚدٕص فٛٓب انظهر –رسٕٚخ خًٛغ انًُبصػبد  -1

 .)انزفبٔع، انٕسبؽخ، انزٕفٛك، أٔغٛشْب( انًُبصػبد  نسسى انٕسبئم انجذٚهخ إزذٖانزسكٛى أٔ 
 رسذ انًُبصػبد نسسى انٕسبئم انجذٚهخ إنٗ ثبإلػبفخ ٔانذٔنٛخ انًسهٛخ انزسكًٛبد إداسحٔ انًؤسسٙ انزسكٛى خذيبد رمذٚى -2

 انًسكًٍٛ لبئًخ خالل يٍ سٕاء ،األؽشاف ثٍٛ ػهٛٓب االرفبق ٚزى أخشٖ لٕاػذ أ٘ أٔ نمٕاػذِ ٔفمبً  ،ضخ انًشكسػبٚ

 .خبسخٓى يٍ أٔ نذّٚ انًؼزًذٍٚ

رمذٚى كبفخ انخذيبد انزسكًٛٛخ يٍ يسكًٍٛ يزخظظٍٛ فٙ يجبششح انمؼبٚب انزسكًٛٛخ ٔانذفبع أيبو ْٛئبد انزسكٛى، ٔرمذٚى  -3

نزسٕٚخ  مبََٕٛخ ٔانفُٛخ نفغ انًُبصػبد انًسهٛخ ٔانذٔنٛخ ػٍ ؽشٚك انزسكٛى ٔغٛشِ يٍ انٕسبئم انجذٚهخاالسزشبساد ان

 .انًُبصػبد كبنظهر ٔانٕسبؽخ ٔانزٕفٛك ثٍٛ األؽشاف ٔانخظٕو
 .رًثٛم أطسبة انشأٌ فٙ إثشاو ٔطٛبغخ انؼمٕد انزدبسٚخ انذٔنٛخ -4
 ٔانكٕادس انذٔنٍٛٛ انًسكًٍٛ إلػذاد ٔانًُظًبد يٍ انًؤسسبد غٛشِ يغ ثبنزؼبٌٔ ػًم ٔٔسش رذسٚجٛخ ثشايح رُظٛى -5

 .انمبََٕٛخ

 : انًبدح انثبنثخ

 :" َطبق سشٚبٌ انالئسخ ٔاخزظبص انًشكض"       

 رسشٖ أزكبو ٔلٕاػذ ْزِ انالئسخ ػهٗ انمؼبٚب انزسكًٛٛخ انزٙ رُظش ثبنًشكض. -1

ازخ ٔكزبثخ ػهٗ رسٕٚخ يُبصػبرٓى ػٍ ؽشٚك انزسكٛى ٔفمًب نالئسخ ُٚؼمذ االخزظبص ثبنزسكٛى نهًشكض إرا ارفك األؽشاف طش -2

 .ٔإخشاءارّنهٕسبؽخ ٔانزسكٛى  ٙانًشكض انذٔن ٔلٕاػذ

 22ب ألزكبو لبٌَٕ انزسكٛى انًظش٘ سلى رسشٖ الئسخ انًشكض ػهٗ يب نى ٚزفك ػهّٛ األؽشاف يٍ إخشاءاد رفظٛهٛخ، ٔرنك ٔفمً  -3

 ٔثًب ال ٚخبنفّ. 1994نسُخ 

 بدء سير خصومة التحكيم -يبا بنث
 : انًبدح انشاثؼخ

 :" انزسكٛى إخطبس"        

 .انزسكٛى" يٍ طبزت انشأٌ أٔ يًٍ ًٚثهّ لبََٕبً  إخطبسرجذأ إخشاءاد انزسكٛى ثزهمٙ سكشربسٚخ انًشكض " 

 : انخبيسخانًبدح 
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مذٚى انطهت يٍ يًثم لبََٕٙ زبنخ رٔفٙ  ،انزسكٛى" اسى طبزت انشأٌ ٔطفزّ ٔيسم إلبيزّ ٔخُسٛزّ إخطبسٚدت أٌ ٚزؼًٍ " 

 انشسًٙ. ٚشفك ثبنطهت طٕسح يٍ انزٕكٛم أٌ ٚدت

 :اٜرٙٚشفك ثبنطهت ثظفخ ػبيخ ٔ          
 .طٕسح يٍ ارفبق انزسكٛى أٔ ثُذ انزسكٛى انٕاسد فٙ انؼمذ يسم انزُبصع ثٍٛ انطشفٍٛ -1

 . ة انشأٌطٕسح يٍ انًسزُذاد انزٙ رسذد انسك أٔ انٕالؼخ يسم انخالف ثٍٛ أطسب -2
 . اسى انطشف انثبَٙ فٙ انُضاع ٔطفزّ ٔيسم إلبيزّ ٔخُسٛزّ -3
 : انسبدسخانًبدح 

خ، ثًثبثخ إلشاس يٍ طبزت انشأٌ ثمجٕل انزسكٛى ٔفمبً نالئسخ خبيسانزسكٛى" يسزٕفٛبً نًب ٔسد فٙ انًبدح انإخطبس ٚؼزجش رمذٚى "

  .خشٖانًشكض يب نى ٚزفك أؽشاف انُضاع طشازخ ػهٗ إرجبع إخشاءاد أ
 : انًبدح انسبثؼخ

" فٙ انسدم انًؼذ نزنك ثبنًشكض ٔرمٕو ثئخطبس انطشف انثبَٙ انًؼُٗ ثبنُضاع فٙ انٕٛو انزسكٛى إخطبسرزٕنٗ سكشربسٚخ انًشكض لٛذ "

 .انزبنٙ نمٛذ انطهت

 : انثبيُخانًبدح 

 :" انزسكٛى إخطبس ػهٗ انشد"       
 ٔٚمٕو انزسكٛى، إخطبس سزالوإ ربسٚخ يٍ خًسخ ػشش ًٕٚيب لخال انزسكٛى بسإخط ػهٗ سداً  انًشكض نذٖ ػهّٛ انًذػٗ ٕٚدع -1

 :ٙٚه يب ػهٗ انزسكٛى إخطبس ػهٗ انشد ٚشزًم أٌ ٔٚدت .األخشٖ األؽشاف أٔ انطشف إنٗ ثئسسبنّ انًشكض
 .ػهّٛ ثبنًذػٗ االرظبل ٔثٛبَبد اسى -أ         
 .نهًبدح انخبيسخ ٔفمبً  زسكٛى،ان إخطبس فٙ انٕاسدح انًؼهٕيبد ػهٗ انشد -ة        
٘   -ج          .برشكٛهٓ انًضيغ انزسكٛى ْٛئخ اخزظبص ثؼذو دفغ أ

 ثبسزٛفبء ٚطبنجّ أٌ نهًشكض ٚدٕص انًبدح، ْزِ يٍ ح انسبثمخانفمش فٙ انٕاسدح انجٛبَبد يٍ أل٘ ػهّٛ انًذػٗ سزٛفبءإ ػذو زبنخ فٙ -2
 .انجٛبَبد رهك
 انزأخش أٔ انشد ْزا كفبٚخ ثؼذو أٔ، انزسكٛى إخطبس ػهٗ انشد ػهّٛ انًذػٗ إسسبل ثؼذو ٚزؼهك خالف أ٘ ٚسٕل ال فٙ أ٘ زبل -3
 .انزسكٛى ْٛئخ ثٕاسطخ َٓبئٛبً  انخالف ْزا فٙ انفظم ٔٚزى انزسكٛى، ْٛئخ رشكٛم دٌٔ إسسبنّ، فٙ

 تشكيل هيئة التحكيم -با ثبلث
 : انًبدح انزبسؼخ

 : رٙٔرنك ػهٗ انُسٕ اٜ -إرا نى ٚزفك األؽشاف ػهٗ غٛش رنك - "يسكًٍٛثالثخ رشكم ْٛئخ انزسكٛى يٍ "        
الئسخ انًشكض" أٔ يٍ غٛشْب فٙ خالل خًسخ ػشش ٕٚيبً يٍ لٛذ ؽهت انزسكٛى فٙ ٚخزبس "ؽبنت انزسكٛى" يسكًّ يٍ " -1

 .انًشكض
ش ٕٚيبً يٍ ربسٚخ إخطبسِ الئسخ انًشكض" أٔ يٍ غٛشْب فٙ خالل خًسخ ػشطشف انثبَٙ فٙ انُضاع يسكًّ يٍ "ٚخزبس ان -2

 . ثمٛذ ؽهت انزسكٛى فٙ انًشكض يٍ لجم سكشربسٚخ انًشكض
 . ٌ رى اخزٛبسًْب يٍ لجم انطشفٍٛ ػهٗ انًسكى انثبنث ٔانز٘ ركٌٕ نّ سئبسخ ْٛئخ انزسكٛىاٚزفك انًسكًبٌ انهز -3
ٕيبً يٍ ربسٚخ إخطبسِ يٍ لجم إرا ايزُغ انًسزكى ػذِ ػٍ اخزٛبس يسكًّ ٚكٌٕ نطبنت انزسكٛى ثؼذ اَمؼبء خًسخ ػشش ٚ -4

 22سكشربسٚخ انًشكض ثمٛذ ؽهت انزسكٛى انهدٕء إنٗ يسكًخ انًبدح انزبسؼخ انًشبس إنٛٓب فٙ لبٌَٕ انزسكٛى انًظش٘ سلى 

)ْٔٙ انًسكًخ انًخزظخ أطالً ثُظش انُضاع فٙ زبنخ انزسكٛى انٕؽُٙ ٔفمًب نٓزا انمبٌَٕ، أيب إرا كبٌ انزسكٛى  1994نسُخ 

دٔنًٛب فٛكٌٕ االخزظبص نًسكًخ اسزئُبف انمبْشح يب نى ٚزفك انطشفبٌ ػهٗ اخزظبص يسكًخ اسزئُبف أخشٖ فٙ  ردبسًٚب

 . نزؼٍٛٛ يسكًبً ثذالً يٍ انطشف انًًزُغ يظش(
خزٛبس انًسكى انثبنث، ٚكٌٕ أل٘ يٍ ؽشفٙ انزسكٛى ثؼذ إانطشفٍٛ فٙ ٌ رى اخزٛبسًْب يٍ لجم اإرا أخفك انًسكًبٌ انهز -5

انزسكٛى خًسخ ػشش ٕٚيبً يٍ ربسٚخ رؼٍٛٛ انًسكى انثبَٙ انهدٕء إنٗ يسكًخ انًبدح انزبسؼخ انًشبس إنٛٓب فٙ لبٌَٕ َمؼبء إ

 .، نزؼٍٛٛ انًسكى انثبنث ثذالً يٍ انًسكًٍٛ انًخزبسٍٚ ٔركٌٕ نّ سئبسخ ْٛئخ انزسكٛى1994نسُخ  22انًظش٘ سلى 
 : انًبدح انؼبششح
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ى اخزٛبس ثذٚم نّ ٚشغم َفس يشكضِ، يبَغ يبد٘ أٔ لبََٕٙ ٚسٕل دٌٔ لٛبو أزذ انًسكًٍٛ ثًًٓزّ فٙ ْٛئخ انزسكٛى، ٚز ظٓشإرا 

ٔخٕد  يٍ ربسٚخ ثجٕدالرفبق فٙ خالل خًسخ ػشش ٕٚيبً "رفبق ثٍٛ انًسزكى ٔانًسزكى ػذِ فئرا رؼزس ْزا اخزٛبسِ ثبإلإٔٚدشٖ 

، 1994نسُخ  22ٛٓب فٙ انمبٌَٕ سلى ٍ انطشفٍٛ انهدٕء إنٗ يسكًخ انًبدح انزبسؼخ انًشبس إن" كبٌ أل٘ يانًبَغ انًبد٘ أٔ انمبََٕٙ

 نزؼٍٛٛ ْزا انًسكى .

 : انًبدح انسبدٚخ ػشش

رٕلٛغ إلشاس كزبثٙ ثمجٕل أداء يًٓخ انزسكٛى كزبثخ ٔاالنزضاو ثالئسخ انًشكض  –ثؼذ رًبو رشكٛم ْٛئخ انزسكٛى–ى ٚدت ػهٗ انًسك 

 .لشاس فٙ سكشربسٚخ انًشكضٔٚسفع ْزا اإل
 : انًبدح انثبَٛخ ػشش

 .رُؼمذ خهسبد انزسكٛى فٙ يمش انًشكض انًسذد فٙ انًبدح األٔنٗ يٍ انالئسخ يب نى ٚزفك ؽشفٙ انزسكٛى طشازخ ػهٗ خالف رنك 

 : انًبدح انثبنثخ ػشش

ػشش ٕٚيبً يٍ ربسٚخ اكزًبل رشكٛم ْٛئخ  خخًسٚدت أٌ رؼمذ اندهسخ اإلخشائٛخ األٔنٗ نُظش خظٕيخ انزسكٛى خالل فزشح ألظبْب 

  .انزسكٛى
 : انًبدح انشاثؼخ ػشش

 فٙ أٔل خهسخ نُظش خظٕيخ انزسكٛى ثبالرفبق يغ ؽشفٙ انزسكٛى : رسذد ْٛئخ انزسكٛى 
 . انًٕؽٍ انًخزبس نكم ؽشف أثُبء َظش خظٕيخ انزسكٛى -1

انشأٌ ٔانمٕاػذ اإلخشائٛخ انٕاخجخ  سكٛى ٔأطسبةؽشٚمخ ٔشكم رجبدل انًشاسالد ٔانًزكشاد ٔاإلخطبساد ثٍٛ ْٛئخ انز -2

 . انزطجٛك
إثجبد يٕافمخ أٔ ػذو يٕافمخ أطسبة انشأٌ ػهٗ رفٕٚغ ْٛئخ انزسكٛى فٙ رسٕٚخ انُضاع ٔفمبً نمٕاػذ انؼذانخ ٔاإلَظبف  -3

 . دٌٔ انزمٛذ ثأزكبو انمبٌَٕ
 رسذٚذ انمبٌَٕ انٕاخت انزطجٛك ػهٗ يٕػٕع انُضاع . -4

 مرافعةجلسبت ال -رابعبا 
 : انًبدح انخبيسخ ػشش

اَؼمبدْب  ثزبسٚخ األلم، ػهٗ سجؼخ أٚبو ثًذح انًشافؼخ خهسخ األؽشاف، لجم انزسكٛى ْٛئخ رخطش انشفٓٛخ، انًشافؼخ زبنخ فٙ -1

 .َٓبٔيكب ٔيٕػذْب
ُدْب انزٙ ٔانطشٚمخ نهششٔؽ انخجشاء، ٔفمبً  انشٕٓد فٛٓى ثًٍ انشٕٓد، ٔيُبلشخ االسزًبع ٚدٕص -2  .انزسكٛى ْٛئخ رسذِّ
ِّ٘  يٍ رطهت أٌ انزسكٛى ٔنٓٛئخ .رنك غٛش األؽشاف ػهٗ ٚز فك نى يب يغهمخ، انشفٓٛخ انًشافؼخ خهسبد ركٌٕ -3  أٔ أ٘ شبْذ أ

 ثبسزثُبءٔرنك  ،رٓىثشٓبدا آخشٍٚ شٕٓد إدالء أثُبء اندهسخ لبػخ انخشٔج يٍ انخجشاء، انشٕٓد رنك فٙ ثًٍ انشٕٓد، يٍ ػذد
 .اندهسخ لبػخ يٍ يُّ انخشٔج ٚطهت أٌ انًجذأ، زٛث يٍ ٚدٕص، ال ٔانز٘ انزسكٛىفٙ  انطشف انشبْذ

 الحكم إصدارميعبد  -خبمسبا 
 : انًبدح انسبدسخ ػشش

" ٔٚؼزجش ْزا انًٛؼبد خْٕشٚبً ثسٛث ال ٚدٕص نٓٛئخ نسكى انًُٓٙ نهخظٕيخ كهٓب خالل "رسؼٌٕ ٕٚيبً ػهٗ ْٛئخ انزسكٛى إطذاس ا

  .ٕػذ نفزشح أخش٘ يب نى ٚزفك ؽشفٙ انزسكٛى طشازخ ػهٗ خالف رنكانزسكٛى رًذٚذ ْزا انً
 : انًبدح انسبثؼخ ػشش

  . ٚجذأ يٛؼبد انزسكٛى يٍ ربسٚخ أٔل خهسخ إخشائٛخ نُظش خظٕيخ انزسكٛى يب نى ٚزفك ؽشفٙ انزسكٛى طشازخ ػهٗ خالف رنك
  : انًبدح انثبيُخ ػشش

 .ٔاالَمطبع انًُظٕص ػهٛٓب فٙ لبٌَٕ انًشافؼبد انًظش٘ ٚمف يٛؼبد انزسكٛى ُٔٚمطغ ٔفمبً ألسجبة انٕلف
 : انًبدح انزبسؼخ ػشش

ٚسمؾ زك ْٛئخ انزسكٛى فٙ  إرا اَمؼٗ يٛؼبد انزسكٛى ثذٌٔ أٌ رزًكٍ ْٛئخ انزسكٛى يٍ إطذاس انسكى انُٓبئٙ انسبسى نًٕػٕع انُضاع

َظش انُضاع يٍ ربسٚخ اَمؼبء ْزا انًٛؼبد رهمبئٛبً يب نى ٚزفك ٔٚزؼٍٛ ػهٛٓب انزٕلف ػٍ االسزًشاس فٙ  اسزسمبق األرؼبة انًمشسح نٓب

  .ؽشفٙ انُضاع طشازخ ػهٗ خالف رنك
 : انًبدح انؼششٌٔ
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رسهى ْٛئخ انزسكٛى إنٗ انًشكض طٕسح زكى انزسكٛى يٕلؼخ يٍ انًسكًٍٛ خالل ٕٚيٍٛ يٍ ربسٚخ طذٔسِ ، ٔٚمٕو انًشكض ثزسهٛى  

 فٙ خالل يذح ألظبْب ثالثخ أٚبو يٍ رسهى انًشكض نهسكى . طٕسح زكى انزسكٛى إنٗ كم يٍ انطشفٍٛ

 السرية -با سبدس
 : انؼششٌٔانسبدٚخ ٔانًبدح 

انزسكٛى  أزكبو خًٛغ سشٚخ ػهٗ ثبنًسبفظخ ٚزؼٓذ األؽشاف رنك، غٛش ػهٗ ٔكزبثخً  طشازخ األؽشاف ٚزفك نى يب -1

ٔرنك يب نى ٚمِغ انمبٌَٕ أٔ ٚزفك  ٔرنك انزسكٛى، إخشاءاد األؽشاف أثُبء يٍ انًمذيخ انًسزُذاد خًٛغ ٔكزنك ٔانمشاساد

. ٔٚسش٘ ْزا انزؼٓذ أٚؼبً ػهٗ انًسكًٍٛ ٔانخجشاء انًؼٍُٛٛ يٍ لجم ْٛئخ انزسكٛى .األؽشاف طشازخً ٔكزبثخً ػهٗ غٛش رنك

 ٔػهٗ أيبَخ ْٛئخ انزسكٛى ٔانًشكض.
 بً اإلفظبذ ػُّ ثًٕخت لشاس يٍ سهطخ لؼبئٛخ.ٔفٙ زذٔد يب لذ ٚكٌٕ يطهٕث ثبسزثُبءركٌٕ يذأالد ْٛئخ انزسكٛى سشٚخ  -2

ٚزؼٓذ انًشكض ثؼذو َشش أ٘ لشاس أٔ زكى رسكٛى أٔ خضء يُّ ثًب ٚكشف ػٍ شخظٛخ أ٘ يٍ األؽشف ثذٌٔ انًٕافمخ انكزبثٛخ  -3

 انًسجمخ يٍ خًٛغ األؽشاف.

ْٛئخ انزسكٛى ٔأؽشاف انُضاع ٚدٕص إػذاو طٕس انًسزُذاد ٔانًشاسالد ٔ انًخبؽجبد انٕاسدح ٔانظبدسح يٍ ٔانٗ انًشكض ٔ -4

ثؼذ يٓهخ سزخ أشٓش رجذأ يٍ ربسٚخ طذٔس زكى انزسكٛى يب نى ٚمذو أ٘ يٍ أؽشاف انُضاع ؽهجبً كزبثٛب ثسست يب لذيّ يٍ 

ٔفٗ زبنخ إٚذاع َسخ أطهٛخ يٍ انًسزُذاد أٔ انؼمٕد ٚدت ػهٗ يٍ   .أٔساق أ أٖ أٔساق رزظم ثبنطؼٍ فٗ انسكى أٔ رُفٛزِ

ٔٚؼزجش انًشكض غٛش يسئٕل ػٍ أ٘ يٍ  .ى ؽهت كزبثٙ السزشدادْب خالل شٓش يٍ ربسٚخ طذٔس انسكىأٔدػٓب رمذٚ

 .انًسزُذاد سبنفخ انزكش ثؼذ انزبسٚخ انًزكٕس
 اإلعفبء من المسئولية -عبا سبب

 : ٔانؼششٌٔ ثبَٛخانًبدح ان

فؼم أٔ ايزُبع  ٘ردبِ أٖ شخض ػٍ أ يسئٕالً  ّيٕظفٛ ال ٚؼزجش أ٘ يٍ انًسكًٍٛ أٔ انًشكض أٔ أٖ يٍ أػؼبء يدهس إداسرّ أٔ

 .ٔسٛهخ يٍ ٔسبئم زسى انًُبصػبد أٔ إخشاءارٓب ٘فًٛب ٚزؼهك ثأ
 مصبريف التحكيم -با ثبمن

 : خ ٔانؼششٌٔنثانًبدح انثب

 .يُبسجبً  رنك سأد إرا آخش لشاس أ٘ ٔفٙ انًُٓٙ نهخظٕيخ انزسكٛى زكى فٙ انزسكٛى يظبسٚف انزسكٛى ْٛئخ رسذد -1
ًم يظطهر "انًظبسٚف" انًظبسٚف انًؼمٕنخ انزٙ ٚزسًهٓب انًشكض فًٛب ٚزؼهك ثبنزسكٛى ٔكزا انُفمبد اإلداسٚخ ٔرنك ٔفمبً ٚش -2

 ( انخبص ثبنًظبسٚف اإلداسٚخ.1نهدذٔل )

 


