سخني درباره مراكز داوري
منطقهاي كميته حقوقي مشورتي
آسيايي و افريقايي
دكتر مصطفي رنجبران

الف .اطالعاتي در مورد كميته حقوق مشوورتي
آسيايي و افريقايي

فكر تأسيس يك سازمان حقوق

مووقيت

منطقهاي براي همكايي كوقيهاي آسياي
وق
وه حقو
زمينو

وي
وا ايلو
بي الملو

جريان يك كنفرانس بي الملل
 1954دي زمينه مسائا حققق
وكيا
توو

و

دي

واي دي
بو

كه دي سوا
نوق

دي دهل

ور
وه مطو
وم برمو
ويله ديلو
بهيسو

گردي  .متعاقب آن با برگواايي كنفورانس
بانوو يند دي سووا
منطقهاي بي

 1955فكوور همكووايي

كوقيهاي جهان سقم تققيم

ي دي نتيجه دي  15نوقامرر سوا
سازمان آسياي
موقيت

 1956يوك

بوه نوام «كميتوه حقوقق

آسياي » با

ركم هفم كوقي برمه،

سيالن (سريالنكا) ،هن  ،انو يناي ،رورا ،
ژاپ
سا

ي سقييه توكيا گردي

كه بعو ها دي

 1958با رضقيم كوقيهاي افريقاي

سخني درباره مراكز داوري...
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آن به «كميته حقوقق

آسوياي

مووقيت

ي

افريقاي » تغيير نام يافم.
كميتووه حقووقق
افريقاي

آسووياي

موووقيت

كوه ممورك كنفورانس

ي

بانو يند

به ماي م آي  ،هم اكنقن  40رضق دايد كه
اما كليه كوقيهاي رم ك دي قايك آسيا ي
افريقا از جم له جمهوقيي اسوالم

ايوران

اسم1.

ه ف اصول
موقيت

از تووكيا كميتوه حقوقق

آسوياي

ي افريقواي

ايجواد يوك

سازمان منطقهاي براي برقورايي ي گسوتر
همكاييهوواي موون م ي سووازمانيافته بووي
واي
ي افريقو

وهمن قي
بو

وياي
وقيهاي آسو
كوو

ايفوواي نقووث موورمري دي تتووق

ي تقسووعه

مترقيانه ي ت يي

حقق

بي الملا اسم.

 .1ارضاي كنقن
ررايتن از:
 .1بنگالد  .2قررس  .3مصر  .4گامريا  .5غنوا  .6هنو .7
ان يناي  .8جمهقيي اسالم ايران  .9ررا  .10جمهقيي خلق
چي  .11ايدن  .12ژاپ  .13كنيوا  .14جمهوقيي دمكراتيوك
خلق كرك (كرك مال )  .15جمهقيي كرك (كورك جنوقب ) .16
كقيم  .17لير  .18موالاي  .19موقييس  .20مغقلسوتان .21
ور .26
وتان  .25قطو
وان  .24پاكسو
وه  .23رمو
وا  .22نيجريو
نپو
سنگا  .27سيرالئقن  .28سنگاپقي  .29سوقدان  .30سوقمال
وا  .34تايلن و .35
وقييه  .33تاناانيو
وريالنكا  .32سو
 .31سو
تركيه  .36ايگان ا  .37امايات ررب متتو ك  .38جمهوقيي
مال )  .39رربستان  .40بقتسقتا.
ررب يم (يم
كميته حققق
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موقيت

آسياي

مجلة حقوقي  /شمارة دوازدهم

ي افريقاي

كميتووه حقووقق
افريقاي
تخصصوو

موووقيت

با سازمان ملا متت

آسووياي

ي

ي مرسسوات

يابسووته بووه آن ي سوواير مجووام
كووه دي زمينووههاي حقووقق

بي المللوو

اقتصووادي فعاليووم داينوو
كميسيقن حقق

ي

بووهييژك بووا

بي الملا ) ، (I.L.C.كنفرانس

تجووايت ي تقسووعه سووازمان ملووا متتوو
) ،(UNCTADكميسيقن حقق
سازمان ملا متتو
رال

تجايت بي الملوا

) ،(UNCITRALكميسوايياي
بوراي پناهنو گان

سازمان ملا متت

) ،(UNHCRاتتاديوووه رووورر ،دبيرخانوووه
وووتر المناف
وووقيهاي موو
كوو
بي الملل

وووه
ي مرسسو

يكنقاخوم كوردن حقوق

خصقصو

) (UNIDROITدي ايتراط ناديوك اسوم ي هموه
ساله گااي هاي
حققق

رمو تا دي موقيد مسوائا

مطريحه دي سازمان ملا متت

تهيوه

ي ديخصقص مسوائا مووكقي ن ر يات حقوقق
موقيت

ي تقصيههاي مناسب به ارضا ايائه

م نماي  .يابطه ناديك كميتوه ي سوازمان
ملا متت
حققق

دي سا

 1980با انتخار كميتوه

بهرنقان نوارر دائمو

ملا يايد مرحله نقين

دي سوازمان

گردي .

بهمقجب اساسنامه كميته حققق  ،يكو
از يرايف اصل

آن بريس

مسائا مقيد بتث

سخني درباره مراكز داوري...
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ي مطالعه دي كميسيقن حقوق
ايائه تقصيههاي مقتض

بي الملوا ي
بوه

ي ن ر موقيت

وم.
ووكقي اسو
ويقن مو
وه كميسو
وا بو
وا ي يو
ارضو
بنابراي

كميته حققق

افريقووواي

آسوياي

موقيت

ي

بوووهييژك بوووا كميسووويقن

حقق بي الملا يابطهاي ناديوك دايد ي دي
امووور پيووووررد ي تقسوووعه ي تووو يي
وه
ورمر م با و  .از جملو
وا مو
حقق بي الملو
يرايف مهوم ديگور كميتوه بريسو
حققق

ايجوار

مسوائا

از رورف كووقيهاي رضوق ي

ايائه تقصيههاي مناسب به آنان اسم.
كميته حققق

ر

دييان حيات س

وهاي مختلفو
وقد دي كنفرانسو
خو
سازمان متتو
حققق

برگااي

وه تقسو
كو

بوهييژك دي زمينوه مسوائا
و ك ي نيوا مقفقيوم ايو

كنفرانسها بهخصقص كنفرانس حقق
كنفووورانس مربقطبوووه ييابووو
(ديپلماتيك) ،كنفرانس حقوق
بي الملا نقث قابا تقجه
دي حقق

ديياها،
سياسووو

معاهو ات ي

ووق
ووه حقو
ووهاي مربقطبو
كنفرانسو
از مفاهيم ج ي

ساله

ووايت
تجو

دا ته ي برخو
ديياها از جمله

«منطقووه انتصووايي اقتصووادي» دي جريووان
وقق
وه حقو
ويههاي كميتو
وها ي اجالسو
كنفرانسو
مطر
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ي به جامعه جهان

معرف

مجلة حقوقي  /شمارة دوازدهم

ك اسم.

از جمله يرايف ديگر كميتوه حقوقق ،
برگاايي گردهمائيهاي
مرادله ارالرات بي

براي ترواد ن ر ي

كوقيهاي رضق بهخصوقص

دي زمينووه مسووائا حقووقق

اسووم .دامنووه

فعاليتهاي كميتوه دي سوالهاي اخيور بوه
همكايي ي توريك مسار
مقريات حققق

دي زمينوه تو يي

دي موقيد منطقوه انتصوايي
واي ،
وم دييو
زيسو

وي
وم متو
وادي ،حفارو
اقتصو

معاض ت قضوائ  ،داييي دي زمينوه مسوائا
اقتصادي ي تجايي ي يف

اختالفات اقتصادي

(تجووايي) ي نيووا حقووق
آيايگان ،حقق

پناهنوو گان ي

ييدخانوههاي بي المللو ،

تج ي ن ر دي منوقي ملوا متتو
حواكم بور ييابو

اصق

بسيايي مسائا حققق

حسو

ي تو يي
همجوقايي ي

ديگر تق سعه يافتوه

اسم.
كميتووه حقووقق
افريقاي

موووقيت

آسووياي

ي

دي زمينوه تووقيق ي حمايوم از

سرمايهگواييهاي بي الملل
بهرما آييدك ي سوه رور

نيا مطالعات
وه ياج بوه
نمقنو

مقافقتنامههاي ديجانره دي مقيد توقيق ي
حمايم از سرمايهگواييها تهيه كردك ي آن
يا دي اختياي ارضا گوا ته اسم ي بهراليك
برناموووههاي

نيوووا بوووراي كوووايآمقزي

سخني درباره مراكز داوري...
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كاي ناسان كوقيهاي رضق دي متا دبيرخانه
بقلتن

دي دسم اجرا دايد .كميته همچني

يا چاپ ي منتور م سازد كوه دي آن رواليك
بوور انعكوواس فعاليتهوواي كميتووه ي نيووا
فعاليتهاي سازمان ملوا متتو
تخصص

ي مرسسوات

يابستهبه آن ،فهرسم ي خالصوه موت

قرايدادها ي مقافقتنامههاي دي جانروه ي
جانره منعق ك بي

چن

ققاني

برخ

كوقيهاي مختلوف ي

مهم مصقبه دي كوقيهاي جهان

ديج م گردد.
مسائا رمو ك ي برناموه كواي كميتوه
حققق

دي اجالسيههاي ساالنه آن كه معموقال

همه ساله ي به نقبم دي يك
رضق برگااي م

از كووقيهاي

قد ي نيوا دي اجالسويههاي

مياندييكاي آن مقيد بتث ي بريسو

قوراي

م گيرد ي راليك بر كووقيهاي رضوق تعو اد
كثيوووري از كووووقيهاي ديگووور جهوووان ي
سووازمانهاي بي المللوو

مربووقط هووم دي

اجالسيههاي ساالنه موكقي

ركم م نماين .

براساس تصوميمات متخووك دي بيسوم ي
ومي

اجالسيه ساالنه كميته حققق

ايايووا سووا

 1987دي بووانكق

گردي  ،برنامه كاي كميته

كوه دي
برگووااي

اما مسوائا ي

مقضقرات مختلف اسم كه اهم آنها ررايتن
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مجلة حقوقي  /شمارة دوازدهم

از )1 :حقوووق

ديياهوووا )2 ،اسوووترداد

مجرمان )3 ،يض

پناهنو گان ي آيايگوان،

ييدخانووههاي بي المللوو )5 ،

 )4حقووق

زيسم ديياي .

حفارم متي

بهرقي خالصوه كميتوه حقوقق
آسياي
تخصص

ي افريقواي

مووقيت

رمو تا يوك سوازمان
ي

منطقهاي اسم كه دي مقيد تو يي

تقسعه حقق بي الملوا فعاليوم دايد ي دي
زمينووه تمووام مسووائا مربووقط بووه حقووق
بي الملا ي حقق

تجايت بي الملا خو مات

مرمري به ارضاي خقد ايائوه م دهو
ررف سازمان ملا متت

ي از

ي ايگانهاي يابسته

به آن ي نيا ساير سازمانهاي بي المللو
ي بي ال يل

ي كووقيهاي جهوان بوا ايو

رنقان ي ماهيم ي بهرنقان مهمتري
وقق
حقو

بي المللو

افريقا ي يك
بي المللوو
ناخته

نهواد

ويا ي
وايك آسو
دي دي قو

از مهمتري

نهادهاي حققق

دي سراسوور جهووان بهيسووميم

ك اسم.

ب .طوورك كميتووه حقوووقي مشووورتي آسوويايي و
افريقايي
براي حل و فصل اختالفات تجاري

سخني درباره مراكز داوري...
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(تأسيس مراكز داوري منطقهاي كميته حقووقي
در كشورهاي آسيايي و افريقايي)

ان يوه تأسيس مراكا داييي منطقوهاي
تتم ن ايت كميته حققق

موقيت

آسياي

ي

افريقوواي  ،نخسووتي باي پووس از انتووواي
گووااي

پروفسووور نسووتور 2مخروور مخصووقص

كميسيقن حقق
(آنسيترا

)3

دهه  70مطر

تجايت بي الملا ملا متتو
دي زمينوه داييي دي اياسو
گردي .

پروفسور نسوتور دي گوااي

خوقد ضوم

ووعيم
ووانيام ي يضو
ووا مكو
ووه ي تتليو
تجايو
وه
وقد دي زمينو
واي مقجو
وازمانها ي نهادهو
سو
داييي بي المللوو

بووهمن قي حووا ي فصووا

اختالفووات تجووايي ،تأسوويس مراكووا داييي
منطقهاي ي تقسعه نهادهاي ملو

داييي دي

كوقيهاي جهوان سوقم يا بوراي پيووررد ي
تريج امور داييي دي جهوان تقصويه كوردك
بقد .بهمقجب گااي

موكقي كه دي ياسوتاي

استقراي ن ام نقي

اقتصوادي بي المللو

تهيه

وقد كوه دي
ك اسوم ،نهادهواي مقجو

وهيجقد آم كانو
وتعماي بو
ولطه اسو
دييان سو

2. Perofossor Ion Nestor.
3. UNCITRAL.
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مجلة حقوقي  /شمارة دوازدهم

با نيازهاي كوقيهاي جهان سقم

نم تقانن

منطرق ي متناسب با ن .
دي ايتراط با اي
اجمال

امر ،نگاه

به يضعيم داد ي ست

هرچن

ي تجايت بي

كوقيهاي استعمايگر ي كوقيهاي آسوياي
افريقاي

ي

دي رصر استيالي استعماي بخوقب

نوان م ده

كه دي اي

دييان كوقيهاي دي

قايك آسيا ي افريقا تقريرا بهرقي كاموا
صاديكنن ك مقاد خام ي يايدكنن ك كاالهاي
و ك از كووقيهاي غربو

ساخته

بقدنو

ي

وو تا دي
ووا رمو
ووايي نيو
وواي تجو
قرايدادهو
پايتختهاي امپراتقييهاي استعمايي منعق
كه

م گردي  ،ي دي نتيجه ،كليه نهادهاي

براي حا ي فصا اختالفات تجوايي تسوهيالت
يا فراهم م آييدنو  ،دي ايو

كووقيها ي

تتم ن ايت استعمايگران قراي دا تن  .دي
حال كه دي جهان امريز كه پوس از يزيو ن
وتعمايزداي
وق » ي دييان اسو
ويم تتو
«نسو
متق استعماي كالسيك ي استقال
وتخق
دسو

وقالت سياسو
تتو

ي

مسوتعمرات،

وادي
ويم ي بنيو
ر و

گردي ك اسم ،نهادهواي مووكقي نوه تنهوا
كاف

بهن ر نم يسون

ياقعيتهاي ج يو
اقتصادي بازيگان

بلكوه

با تقجهبوه

دي زمينوههاي سياسو
بي الملل

ي

ي نقث فعا

سخني درباره مراكز داوري...
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وف،
وقايد مختلو
وقم دي مو
وان سو
وقيهاي جهو
كوو
براي حا ي

پاسخگقي نيازهاي جامعه جهان

فصا اختالفات نيستن ؛ مضوافا بوه اينكوه
واايي
وان برگو
وقم از زمو
وان سو
وقيهاي جهو
كوو
والهاي 1947و و1948
وا دي سو
ورانس هايانو
كنفو
ّانه خقاستاي برقرايي ترتيرات
تاكنقن مصر
ج ي

ي رادالنوه ي

براي حا ي فصوا سوري

كمخرجتر اختالفات بوهييژك دي يابطوه بوا
وههاي رمرانو
برنامو

وا
وقد بقدكانو  .بو
خو

تقجهبه ياقعيات موكقي بقد كه كنقانسيقن
بي الملل

حا ي فصا اختالفوات دي زمينوه

سرمايهگوايي دي سا
كميسيقن حقق
ملا متتو

 1965منعق

گردي

تجوايت بي الملوا سوازمان

كوه دي سوا

 1966تأسويس

تصميم گرفم داييي تجوايي بي المللو
بهرنقان يك

ي
و
يا

از ايلقيتها دي دستقي كواي

خقد قراي ده .
دي سطق
كه بهرما آم

وايات
منطقهاي نيا با ابتكو
كنقانسيقنهاي

براي حوا ي

فصا يضايترخث اختالفات دي امريكاي التي ،
اييپوواي غربوو

ي بووي

كوووقيهاي رضووق

وقن»  (Comecon=CEMA)4منعق و
«كقمكو

گردي و .

 .4قياي كمكهواي متقابوا اقتصوادي
) Assistane=CEMAكه به بازاي موتر كووقيهاي اييپواي ورق
هرت دايد ي دي سا  1949تأسويس و ك اسوم ي رواليك بور
(Council for Mutual Economic
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مجلة حقوقي  /شمارة دوازدهم

راليكبراي  ،كق ووهاي كميسويقن اقتصوادي
اييپا منجربوه انعقواد كنقانسويقن سوا
1961

كه دي ياستاي بهروقد بازيگوان

وي
بو

ورر اقو ام مهمو
ي غو

ور
و

وماي
به و

م ييد.
معهوا رل يغم تتقالت مثرم مووكقي دي
سطق

منطقهاي ي جهان

دي دي قايك آسويا

ي افريقا ،دي زمينه حا ي فصا اختالفات ي
تغيير رم كاي بوه چووم

داييي بي الملل

نم خقيد ي كماكان دي اكثور قرايدادهواي
كوقيهاي اي

منعق ك بي

مستقر دي كوقيهاي غربو
وي
داييي تعيو

م

مووقيت

براي تغيير يين

داييي غرب

وب
ترتيو

و دي اياسو

هفتاد كميتوه حقوقق
وه ررحو
ايائو

بوهرنقان مرجو

و ن  .بو ي

همانرقي كه ا ايك
افريقاي

منطقه ،نهادهاي
و

دهوه

آسوياي

ي

موكقي به فكر

وايگاين
وراي جو
بو

واي
نهادهو

بهجاي نهادهواي منطقوهاي دي

كوقيهاي دي قايك آسيا ي افريقا افتاد ي
وااي
واس گو
براسو

وق
وتور مقضو
وور نسو
پروفسو

تأسيس مراكا داييي منطقهاي يا دي اجوالس
تقكيوووق دي سوووا

 1974موووقيد تقجوووه ي

كوقيهاي سقسياليست اييپاي ورق چنو كووقي كمقنيسوم
ديگر از قريا كقبا ي مغقلستان ي ييتنام نيا از ارضواي
آن هستن .

سخني درباره مراكز داوري...
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امعانن ر قراي داد .دي اجوالس مووكقي از
ورييا امور
لايم كق ث دي جهم پيوررد ي تو
داييي دي منطقه بهمن قي كواهث يابسوتگ
به كوقيهاي خايج از منطقه پوتيران
متعاقوووب آن پوووس از رووور

.

مقضوووق

دي

اجالسيههاي سواالنه كميتوه دي كقاالالمپوقي
(دي سا
براساس

 )1976ي بغ اد (دي سوا
رق

ي امريكاي التي

 )1977ي

بهرما آم ،

دي اجالس ديحه كه دي ژانقيه  1978برگااي
گردي

براساس گااي

دبيركا تصميم گرفته

ك كه يك مركا داييي منطقهاي دي كوقاال
المپقي ،مركوا ديگوري دي قواهرك ي مركوا
دي يك كوقي افريقاي

سقم

تصميم گرفته
و تأسيس

و كوه بعو ا

دي الگقس (نيجريه) با و

قد.

مركا داييي كقاال المپقي دي سوا
تأسيس

1978

ي مركوا داييي قواهرك دي سوا

 1979تأسيس گردي

ي دي اياخور سوا

1983

فعاليم خقد يا آغاز كرد .قرايداد تأسيس
مركا داييي الگقس نيا بي
موووقيت

آسووياي

كميتوه حقوقق

ي افريقوواي

ي ديلووم

وا يسوي ك اسوم ي بوهراليك
نيجريه به امضو
براساس تصميم متخووك دي بيسوم ي
اجالس ساالنه كميته حققق
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مجلة حقوقي  /شمارة دوازدهم

 1987دي بانكق

سا

جمهقيي اسالم

برگااي گردي  ،ديلم

ايران ميابان يك

ديگر از

مراكا داييي منطقوهاي كميتوه حقوقق
تهران خقاه

دي

بقد.
ويس
وراي تأسو
وواكرات بو
 1366مو

وا
دي سو

مركا داييي موكقي كه دي زمينه داييي دي
مسائا نفت
يكوو

نيا فعاليوم خقاهو

از مهمتووري
موقيت

حققق

بقد ،بي

مراكووا داييي كميتووه

آسياي

ي افريقاي

مقامات كميتوه حقوقق

جمهقيي اسالم

دا وم ي
خقاهو
ي ديلوم

ايوران دي جريوان بوقدك ي

پيثنقيس مقافقتنامه تأسويس مركوا داييي
موكقي هم تقس

دبيرخانه كميته حققق

اختياي مقامات جمهقيي اسالم

دي

قراي گرفته

اسم تا پوس از بريسويهاي الزم بوه امضوا
برس .
تأسيس مركا داييي منطقوهاي تهوران،
با تقجوه بوه اهميوم سياسو

ي اقتصوادي

ايران دي منطقه خليا فايس ي خاييميانوه
ي جهان ،گام مرمر ي مهم
داييي بي المللو
رر

كميته حققق

از رريق جوايگاي
غربو

دي ترييا امور

ومآميا
وراي مقفقيو
ي اجو
براي حا ي فصا اختالفات
كوردن نهادهواي داييي

وقيهاي
وا داييي دي كوو
وهجاي مراكو
بو
سخني درباره مراكز داوري...
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ي افريقاي

آسياي

بوقد .مراكوا

خقاهو

داييي منطقووهاي كميتووه حقووقق
ي افريقوواي

آسووياي

موووقيت

تتووم ن ووايت ايوو

سووازمان ي بووهرنقان ايگانهوواي آن بووه
فعاليم ا تغا

ي از ققارو

داين

« 1976آنسيترا » بوا جور

سا

داييي

ي تعو يا

مختصري براي داييي استفادك م كنن .
با تقجه به تأسيس مركا داييي تجايي
منطقهاي تهران كه دي دسوم بريسو
اي

ذكر اي

تضمي

نكته ضرييي با

اسوم،

كه بوراي

مقفقيم مركا موكقي بوهرنقان يكو

از نهادهاي مهم داييي ،رلم
دي سطح منطقه ي جهان
التا

ي تتقيقات

مسوائل

از قريوا

ايوران بوه كنقانسويقن سوا

نيقيقي

دي مقيد

داييي خايج  ،اصال

ناساي

1958

ي اجوراي آياي

مقريات داييي كنوقن

وه
ور دي زمينو
وقالت اخيو
وق تتو
وقي دي پرتو
كوو
داييي ي نيووا بووا اسووتفادك از مقووريات
قانقن نمقنه داييي تجايي بي الملل
 1985آنسيترا
 .5براي ارال
قد به:

5

ي همچني

سا

امرات احتموال

از قانقن نمقنه داييي آنسويترا

مراجعوه

Dr. Mostafa Ranjbaran, UNCITRAL Model Law on International Commerecial Arbitration,
1985: A Legal Appraisal, Post-Doctoral Research, (New Delhi: Jawahar lal Nehru University,
Centre for Studies in Diplomacy, International Law and Economics, 1987).
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نا

از اجراي مقريات اصا يكص

نهم قانقن اساس

ي سو

ي

جمهقيي اسالم

ايران دي

مقيد صلح درايي ياج به اموقا

ي

ديلتوو

يووا ايجووا

رموقم

آن بووه داييي بوور

فعاليتهاي مركا موكقي از جم له مسوائل
از هماكنقن مقيد تقجوه ي

اسم كه بايست

امعانن ر قراي گيورد .الزم بوه يوادآييي
اسم كه ديلم مالاي بهمن قي فراهم آييدن
زمينه مسار ي براي فعاليوم مركوا داييي
تجايي منطقهاي كقاال المپقي خايج از حيطه
ن ايت دادگاههاي داخل  ،راليك بر التوا
 1958نيقيقي  ،دي سا

به كنقانسيقن سا

 1980دي مقريات داييي سا

 1952اي

كوقي

نيا تج ي ن ر بهرما آييد.
وظايف مراكز داوري كميته حقوقي مشوورتي
آسيايي و افريقايي
يرايف رمو ك مراكوا داييي منطقوهاي
كميته حققق
ررايتن

موقيت

آسياي

ي افريقواي

از:

الووف .پيوووررد ي توورييا اموور داييي
تجايي بي الملل

دي منطقه،

سخني درباره مراكز داوري...
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ر .هماهند ساخت

فعاليتهاي نهادهاي

داييي مقجقد ي كمك به فعاليتهاي مووكقي
بهييژك دي داخا

منطقه6،

ج .ايائووه كمووك دي زمينووه انجووام
«داييي ييژك» مخصقصا دي مقايديكه داييي
براساس مقريات آنسيترا

صقيت م پويرد،

د .كمووك دي زمينووه اجووراي احكووام
داييي،
هو  .انجام داييي تتم ن وايت مركوا
دي مقايد مقتض .
الوووف .پيشوووبرد و تووورويج داوري تجووواري
بينالمللي

 .6مقصقد از داييي ييژك " "ad hoc arbitrationاسم كوه آن يا بوه
داييي خوواص ،تووك داييي ي داييي اتفوواق هووم ترجمووه
كردكان  .الزم به يادآييي اسم كوه داييي بي المللو يا
وا
وادي يو
وه داييي نهو
ويمبن ي كل و بو
وك تقسو
وقان دي يو
م تو
سازمان ) (institutional arbitrationي داييي ييوژك ررقهبنو ي كورد.
وم كوه مرجو
من قي از داييي نهادي يوا سوازمان آن اسو
داييي تتم ن وايت ي ضوقاب ادايي ي اجرايو يوك مركوا
داييي توكيا قد ي رما كن ؛ دي حال كه دايييهاي ييوژك
به دايييهاي ارال م گردد كه برحسوب نيواز ي بوهدنرا
راي خاص فق براي يوك بواي تووكيا ي پوس از
اجتما
يسي گ به اختالف ي اتمام كاي منتا م قد ،مانن ديقان
داييي درايي ايران و اياالت متت ك( .براي اروال بيووتر
مراجعه قد :مجله حقوقي ،دفتر خ مات حققق بي المللو
جمهقيي اسالم ايران ،مايك سقم ،پاييا  ،1364صوفتات 208
ي .209
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دي زمينه يريفه مراكوا داييي بوراي
پيوووررد ي توورييا اموور داييي تجووايي
بي الملل

دي منطقوه م توقان خاررنووان
داياي دي جنره اسم:

كرد كه مقضق
 .1معرفوو

ي متوو اي

سوواخت

نهوواد

داييي بهرنقان يسيلهاي براي حوا
ي فصا اختالفات تجايي.
 .2فووراهم آييدن تسووهيالت ي ايجوواد
مناسب ي مطلقر براي داييي

راي

بي الملل

دي منطقه.

دي سووالهاي اخيوور بووا گسووتر
مرووادالت بووي

حجووم

كوووقيهاي منطقووه ي سوواير

وادالت
واايث مرو
وا افو
وان ي نيو
وقيهاي جهو
كوو
بازيگان

كووقيهاي منطقوه بوا يكو يگر،

ررعا مياان اختالفات تجايي ن يا افواايث
يافتووه ي رريعوو

اسووم چنووي

اختالفووات

بهييژك يقت كه ررفهاي اختالف دي كوقيهاي
مختلف ساك

بقدك ي تواب

صوالحيم قضوائ

كوقي ياح ي نرا ن  ،با مراجعهبه داييي،
وا
وم .دي حو
وا اسو
وا ي فصو
وا حو
قابو

ور،
حاضو

نهادهوواي داييي مقجووقد دي منطقووه سووهم
كقچك

دي حا ي فصا اختالفات تجايي موكقي

داين ؛ زيرا اي
دي سووطح ملوو

نهادها بيوتر به داييي
م پردازنوو  .بنووابراي

سخني درباره مراكز داوري...
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وايي بي المللو
وات تجو
اختالفو

وه
رمو تا بو

وا
وه ايجو
وايج از منطقو
واي داييي خو
نهادهو
م

قد.
بنابراي

نهادهاي داييي منطقهاي ،ي

يا بهررايت بهتر ،مراكا داييي منطقوهاي
م تقاننو

وات
وا اختالفو
ور حو
ور فكو
دي ترليو

تجايي بي الملل

با مراجعه به داييي دي

داخا منطقوه نقوث مهمو
مراكا داييي همچني

اي فا نماينو .

با كمك به نهادهواي

داييي مقجووقد دي حووا ي فصووا برخوو
م

اختالفات تجايي كه به آنها ايجا

از
وقد

از ياك ايجوواد ارمينووان بووه كووايآي
نهادهووواي مووووكقي ي ترتيوووب داييان ي
ياهنموواي

نهادهوواي موووكقي دي زمينووه

وه ايو
وژك» ،دي مقايديكو
«داييي ييو
داييي موورجح اسووم ،م تقاننوو
ذيقيمت
اي

وق
نو

خوو مات

يا ايائه كنن  .بوراي نيوا بوه

ه ف مراكا داييي منطقهاي مقرفن

كه

با چاپ ي انتشار كتابها ي جوزوات راهنموا

دي زمينووه داييي ي توووكيا ي برگوواايي
سووخنران ها ي سوومينايها بووا همكووايي
آژانسهاي تخصصو

ملوا متتو

ي كووقيهاي

منطقه ي نهادهاي داييي دي داخا ي خوايج
منطقه ،اق امات يا بهرما آيين .
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ب .هماهنگ ساختن فعاليتهاي نهادهاي داوري
موجود
و كمك بوه فعاليتهواي موركور بوهويژه در
داخل منطقه

زمينه مراكا داييي با ايائه

دي اي

خ مات زير اق ام خقاهن

كرد:

1و جم آييي آماي ي ارالرات دي موقيد
تسهيالت مقجقد دي زمينه داييي ي مقوريات
مقيد استفادك دي كوقيهاي منطقوه كوه از
خ مات مركا بهركبردايي خقاهن
مراكا داييي همچني

كرد.
ي تتقيوق

بريس

خقاهنوو

كوورد كووه آيووا تسووهيالت مقجووقد

م تقان

اخوتالف بوه

دي مقايديكه رورفي

مختلووف تعلووق داينوو

كوووقيهاي

مووقيد

استفادك قراي گيرد يا خير؟
2و دي مقايديكه چني
دا ته با

يجوقد

تسهيالت

 ،مراكوا داييي بوه نهادهواي
دي

داييي مقجقد يا به اتاقهاي بازيگان

وي
وب ي تعيو
وريات داييي مناسو
وار مقو
انتخو
داييان ياج

صالحيم كمك خقاهن

كورد توا

نهادهوواي موووكقي بووراي انجووام داييي
بي الملل  ،دي مقايديكه اختالف
ايجا

م

قد ،مجها

به آنها

قن .

سخني درباره مراكز داوري...
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3و مراكا داييي بهراليك بوه هماهنود
ساخت

كاي نهادهواي داييي منطقوهاي كوه

بووراي انجووام داييي بي المللوو
توخيص دادك
تا اي

نيا خقاه ن

كان

مناسووب
پرداخوم

نهادها با كمك متقابا به يك يگر

به جلب ارمينان متافا تجايي براي ايجا
قن .

داييي به آنان مقفق

4ووو مراكووا داييي همچنووي
وي
كق و

خقاهنوو

وقيد
وريات داييي مو
وان مقو
حت االمكو

وه يا
وقد دي منطقو
واي مقجو
وتفادك نهادهو
اسو
ديخصقص انتخار داييان ،مياان هاينهها ي
هاينههاي ادايي يكنقاخم سازن .
وابراي
بنو

وه اق و امات
وقي خالصو
وه رو
بو

واخت
ود سو
وه هماهنو
وا داييي دي زمينو
مراكو
فعاليتهاي نهادهاي داييي مق جقد ي كموك
وه
ووكقي دي سو
واي مو
واي نهادهو
وه فعاليتهو
بو
مرحله به

ر

زير انجام خقاه

و دي مرحله اي

گرفم:

جم آييي ارال رات دي

مقيد تسهيالت قابا ايائه تقسو

نهادهواي

وريات داييي
وه ،مقو
وقد دي منطقو
داييي مقجو
مووقيد اسووتفادك آنووان ،فهرسووم داييان
صالحيت اي ي ياج
موكقي تقصيه
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كه تقس

كان .

مجلة حقوقي  /شمارة دوازدهم

نهادهاي

و دي مرحله ديم تهيه فهرسم نهادهاي
داييي كه با تقجه به تجواير ي تسوهيالت
كه دي اختياي داين

ايسته يسوي گ

اختالفووات تجووايي بي المللوو
م تقانن

بهرنقان مرج

بوه

هسووتن

ي

داييي بي الملل

مقيد استفادك قراي گيرن  ،ي باالخرك،
و برگاايي كنفرانس با

ركم مقاموات

نهادهاي دايي موكقي بهمن قي يكنقاخوم ي
يا هماهنود سواخت

مقوريات داييي موقيد

اسوووتفادك آنوووان ،انتخوووار داييان ي
هاينههاي داييي ي غيرك.
ج

و كمووك در زمينووه انجوواي داوري ويووژه

ً در مواردي
مخصوصا
صوورت

كه داوري براساس مقررات آنسويترا
ميپريرد

سقمي

يريفه مراكوا داييي دي موقيد

ايائه كمك براي انجوام دايييهواي ييوژك
اسم ،مخصقصا دي مقايديكه داييي براسواس
مقريات آنسيترا
اي

صقيت م پويرد.

يريفه يكو

از مهمتوري

يروايف

مراكا داييي اسم؛ زيرا كوقيهاي بسويايي
وواي
ووق نهادهو
ووه داييي از رريو
بو

داييي7

7. Institutional arbitration.

سخني درباره مراكز داوري...
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ن اين

تمايل

ي اصقال دي مقايد متعو دي

داييي ييژك ،با تقجه بوه اينكوه امكوان
وار داييان ي
وا داييي ي انتخو
وار متو
انتخو
اختالف م ده ،

مقريات داييي يا به ررفي
مرجح اسم.

زمينه ،كميته حققق  ،ررف اي

دي اي

اسوم

استفادك از مقريات داييي آنسيترا

ي يرووايف زيوور يا بووراي مراكووا داييي
پيثبين

كردك اسم:

 .1مراكووا داييي دي مووقيد تعريوور ي
تفسير صتيح مقريات داييي آنسيترا
آيي

ي يا

داييي ييژك ي نيوا تهيوه ي تو يي

وواي الزم يا دي
ووه داييي كمكهو
مقافقتنامو
اختياي ررفي

اختالف قوراي خقاهنو

بهراليك مراكا داييي با يك
بازيگان

داد.

از اتاقهواي

رم ك دي هر كووقي منطقوه نيوا

(به تقصيه كووقيهاي مربوقط) ترتيروات ي
قرايدادهاي

براي تأمي

خو مات

ووكر خقاهنو
خو مات فق الو
مراكا داييي فهرست

8

مووابه

ومنا
وم .ضو
دا و

از كاي ناسان

دي مقايد لايم ي زمان رر

كوه

مسائا بغورنا

وه
وقد ،تهيو
واييك نمو
وا موو
وا آنهو
وقان بو
بتو
خقاهن

كرد .ميواان حقالاحموهاي كوه دي
8. Panel.
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مقايد به مراكا داييي ي يا اتاقهاي

اي

بازيگان
خقاهو
م

ي يا كاي ناسان موكقي پرداخوم
و  ،تقسو

وي
وا داييي تعيو
مراكو

قد.
 .2ررفهاي مقافقتنامههاي داييي كوه

براساس مقوريات داييي آنسويترا

منعقو

ك اسم يا ررفهاي هر مقافقتنامه داييي
ييژك م تقانن

به مراكوا داييي مراجعوه

كنن  .دي اي

مقايد ،مراكا داييي كليوه

تسهيالت ي كمكهاي الزم يا بوراي داييي دي
مراكووا موووكقي يووا از رريووق اتاقهوواي
بازيگووان

دي منطقووه ،دي صووقيت تووأمي

هاينووهها ي مخووايج مربووقط ،دي اختيوواي
ررفي

اختالف قراي خقاهن

 .3دي صقيت كه ررفي
نماين

داد.
اخوتالف تقافوق

كه «هيئم يئيسه» مركوا بوهرنقان

«مقام تعيي كنن

ك»9

انجام يريفه نمايو

 .9مقصقد از مقام تعيي كننو ك ) (appointing authorityكوه آن يا
به مقام منصقركنن ك نيا ترجمه كردكان  ،مرجع اسم كوه
با تقافق ررفهاي داييي دي موقايدي بوراي انتصوار دايي
ياح  ،سردايي ي يا دايي ديم (دي صقيت كه يك از ررفها
ررف م ت معين دايي خقد يا تعيي ننماي ) انجام يريفه
خقاه كرد .براساس مقريات داييي آنسويترا اگور مقوام
ي يا اگر مقام
منصقر كنن ك تقس ررفها تعيي نو ك با
ك اسوم از انجوام يريفوه
منصقركنن كاي كه قرال تعيي
امتنا ييزد ي يا ررف س ييز پوس از دييافوم ديخقاسوم
ررف مرن بر تعيي دايي دي اي مقيد اق ام نكن  ،رورف

سخني درباره مراكز داوري...
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(براساس مقريات داييي آنسيترا

ي يا دي
داييي،

مقايدي كه دبيركا ديوقان دائمو

مركا يا بهرنقان مقام تعيي كنن ك معرف
نماي ) هيئم يئيسه مركا براساس مقوريات
آنسيترا

به انجوام ايو

يريفوه خقاهو

پرداخم.
د .كمك در زمينه اجراي احكاي داوري

اي

يريفه مراكا داييي نيا با تقجه

به اينكه اجراي سوري
افاايث كايآي
ورمر خقاهو
مو

احكوام داييي ،دي
داييي

نهادهاي بي الملل

وم.
وم اسو
وقد ،داياي اهميو
بو

همانطقيكه مستتضر هستي

معمقال حتو

از ص يي يأي متاكم داييي ،ررف
به زيان يي صادي

پوس

كوه يأي

و ك اسوم بوا تقسوا ي

ور
وه رو
وك بو
ورم ي تمسو
توو

وراي
واگقن بو
گقنو

جلووقگيري از اجووراي حكووم كق ووث بووهرما
م آييد ي اي
م

امر نه تنها بارث صرف يقم

قد بلكه نقض غرض اسم.
بنابراي

يك

از يروايف

مراكا داييي دين ر گرفته

كوه بوراي
ك اسوم كموك

اي م تقان از دبيركا ديقان دائم داييي الهه بخقاهو
كه مقام منصوقركنن كاي يا تعيوي نمايو  .بوراي اروال
بيوتر بوه بخوث ديم مقوريات داييي آنسويترا دي موقيد
تركيب ديقان داييي مراجعه قد.
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بووه اجووراي احكووام داييي صوواديك تقسوو
نهادهاي معترر داييي ي «يوا داييي ad hoc

» (داييي ييژك) بهرقي مسوتقيم ي يوا از
رريق يك

از اتاقهاي بازيگان

رمو ك دي

هر كوقي منطقه اسم.
مراكا داييي اي گقنه خو مات يا بوه
ك ي از

ديخقاسم نهادهاي داييي

ناخته

رريق ترتيرات مقري بوي

نهادهواي داييي

دي اختياي متقاضويان قوراي خقاهنو
موريط بر اينكه براي مركا مسجا
حكم داييي براساس اصق

داد

قد كوه

ر الم صادي

و ك

اسم.
ميوواان حقالاحمووه دييووافت

دي ايوو

مقايد با تقجه به خ مات ايائه

ك تقس

مركا داييي تعيي

خقاه

.

هو  .داوري توسط مراكز داوري منطقهاي

اگرچه يريفه رم ك ي ايليوه مراكوا
داييي معرفوو

ي قرقالنوو ن مفهووقم داييي

بهرنقان يسيلهاي مطلقر براي حوا ي فصوا
اختالفات ،كمك به نهادهاي داييي يجقد دي
واهنگ
وه ي همو
منطقو

واي
واي نهادهو
فعاليتهو

موكقي اسم ،معهوا انجوام داييي نيوا از
سخني درباره مراكز داوري...
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وم ايو
وايف مهو
وه يرو
جملو

وماي
وا به و
مراكو

م ييد.
دي اي

زمينه ررفهواي يوك قورايداد

م تقاننو

ورايداد
وادكاي دي قو
وا ديج مو
بو

منعقوو ك ي يووا بووا انعقوواد قوورايداد
ج اگانووهاي ،مركووا داييي منطقووهاي يا
بووهرنقان مرجوو

نماينوو .

داييي معرفوو

بوووههرحا  ،دي صوووقيت كه مركوووا داييي
بهرنقان مرج
داييي به

ر

داييي معرفو
زير خقاه

قد ،آيوي

بقد.

 .1دي صووقيت بووريز اخووتالف ،ررف كووه
خقاهان تقسا

به داييي اسوم اخطاييوهاي

براي ررف ديگر ي نيا يئويس مركوا داييي
خقاه

ايسا

كرد.

 .2هرررف يك دايي انتخار خقاه
ي دي صقيت كه يك

از ررفي

ررف م ت

كرد
صم

ييز از تاييخ صو يي اخطاييوه ،داييي يا
معرفوو

ننمايوو  ،مركووا داييي يكوو

از

وه
ووكقي يا بو
ورف مو
وقي رو
وه كوو
داييان ترعو
انتخار اتا

بازيگان

ررف قرايداد خوقد

دي كوقي فق الوكر بهرنقان دايي انتخوار
خقاه

كرد.

 .3سقمي

رضق متكمه داييي (سردايي)

كه يياسم جلسه يا بهره ك خقاه
90



مجلة حقوقي  /شمارة دوازدهم

دا م با

تقفق رورفي
خقاه

يا ررفهواي اخوتالف تعيوي
دي ايو

ي دي صوقيت كه رورفي

مقيد تقافق ننماين  ،سردايي بهيسيله يك
روورفي

مقووام «تعيي كننوو ك» كووه تقسوو

وقد ي دي

انتخار خقاه

 ،برگايو ك م

صقيت كه دي اي

مقيد نيوا تقافوق حاصوا

نوووقد« ،هيئووم يئيسووه» مركووا «مقووام
گايو  .سوردايي

تعيي كنن ك» يا برخقاه

معمقال از منطقه ديگري (خوايج از منطقوه
ررفي

اخوتالف) انتخوار خقاهو

اينكه ررفي

و

بهنتق ديگري تقافق نماين .

 .4دي مقايديكه ررفي

تقافق نماين

وار
وك دايي انتخو
وا يو
وه تنهو
كو
موكقي يا با تقافق ررفي
موكقي دي بن

مگور

وقد ،دايي
و

ي يا به ترتيب

 3انتخار خقاه

.

 .5نسووخههاي دادخقاسووم ي اسووناد دي
اختياي مركا (بهمن قي مرم ي ضر

آنهوا)

ي نيا دي اختياي ررفهاي اختالف ي ارضواي
هيئم داييي قراي خقاه
 .6داديس
تعيي

خقاه

گرفم.

دي متل كه بهيسيله ررفي
 ،انجام خقاه

گرفم ي دي

صقيت ر م تقافق ،متا انجوام داديسو
وا داييي خقاهو
وه مركو
دبيرخانو
صقيت كه داديس

دي مكوان

دي

وقد .دي
بو

ور از متوا
غيو

سخني درباره مراكز داوري...
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دبيرخانه مركا داييي انجام
داييي ضم
بازيگان

هماهنگ

با يكو

قد ،مركوا
از اتاقهواي

رم ك متوا ،تسوهيالت الزم بوراي

انجام داييي (اتا  ،امكانوات الزم بوراي
ي غيورك) يا فوراهم خقاهو

ترجمه ،منو
كرد.

 .7پس از صو يي يأي ،نسوخهاي از آن
ر

همراك با

جريان داديس  ،تقس

هيئم داييي به مركا داييي ايسا

ارضاي
خقاهو

.
 .8مياان حقالاحمه قابا پرداخم بوه
داييان تقس
داييان ،تعيي
مرلغ

مركا داييي ،ضم
خقاهو

مواييك با

و  .راليكبوراي ،

نيوا بوهرنقان مخوايج ادايي ،بوا

تقجه به مياان ي حجم كواي ي هاينوههاي
كه تقس

مركا داييي م

قد ،تعيي

خقاه

گردي .
 .9سوواير جنرووههاي داييي براسوواس
مقريات داييي آنسيترا
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