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فيق فرص التحكيم الدولي في التو
ريعة بين الُنهج المختلفة في الش

ون اإلسالمية والقانون العام والقان
المدني

بقلم األستاذة الدكتورة نايلة قمير عبيد



INTRODUCTION

•An overview of the different legal traditions in the MENA region
•The main procedural and substantive law differences between 

the legal approaches in Islamic, Common and Civil legal 
traditions



مقدمة

نظرة عامة عن التقاليد القانونية المختلفة في منطقة الشرق•
األوسط وشمال أفريقيا

ي بين االختالفات الرئيسية في القانون اإلجرائي والقانون الموضوع•
ظم القانون وتقاليد ن، الُنهج القانونية في تقاليد الشريعة اإلسالمية

ونظم القانون المدنيالعام ، 



RECONCILIATION OF THE DIFFERENT APPROACHES THROUGH ARBITRATION

LAWS, RULES AND GUIDELINES

•The UNCITRAL Model Law and the New York Convention and 
their impact on arbitration laws in the MENA region 
• Institutional Arbitration Rules as a reconciliation of procedural 

approaches in different legal traditions
•Role of organisations such as the IBA in the harmonisation of legal 

approaches in international arbitration (e.g., the IBA Rules on the 
Taking of Evidence in International Arbitration; the IBA Guidelines 
on Conflicts of Interest in International Arbitration)



، اعدوالقو، التوفيق بين الُنهج المختلفة من خالل القوانين
والمبادئ التوجيهية للتحكيم

لى قانون األونسيترال النموذجي واتفاقية نيويورك وأثرهما ع•
ا قوانين التحكيم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقي

هج اإلجرائية قواعد التحكيم المؤسسية كطريقة للتوفيق بين الن  •
في التقاليد القانونية المختلفة

دور المؤسسات مثل االتحاد الدولي للمحامين في توافق •
هج القانونية في التحكيم الدولي  ل المثال، على سبي)ومواءمة الن 

كيم قواعد رابطة المحامين الدولية بشأن األخذ باألدلة في التح
أن تعارض الدولي؛ والمبادئ التوجيهية لرابطة المحامين الدولية بش

(المصالح في التحكيم الدولي



RECONCILIATION OF THE DIFFERENT APPROACHES THROUGH THE

PRACTICE OF INTERNATIONAL ARBITRATION

•Reconciliation of procedural approaches through interactions 
between Counsel/Arbitrators and the Tribunals’ internal 
dynamics
•Reconciliation of substantive law approaches and the drafting 

of arbitral awards



التوفيق بين الُنهج المختلفة من خالل ممارسة
التحكيم الدولي

هج اإلجرائية من خالل التفاعال• ت بين التوفيق بين الن 
داخلية ال( الديناميكيات)المحكمين و اآلليات /المحامين

لهيئة التحكيم
هج القانونية الموضوعية وص• ياغة قرارات التوفيق بين الن 

التحكيم



RECONCILIATION OF THE DIFFERENT APPROACHES THROUGH

EDUCATION AND TRAINING

•Organisation of trainings around the world targeting all actors 
in the arbitration procedural process (including in particular, 
the training of judges)
•The role of arbitration conferences
•Cooperation of different arbitral institutions as a way to 

facilitate the organisation of educational events



تدريبالتوفيق بين الُنهج المختلفة من خالل التعليم وال

جميع تنظيم دورات تدريبية في جميع أنحاء العالم تستهدف•
ذلك بما في)األطراف الفاعلة في عملية التحكيم اإلجرائية 

(تدريب القضاةعلى وجه الخصوص

دور مؤتمرات التحكيم•

ل تنظيم تعاون مؤسسات التحكيم المختلفة كطريقة لتسهي•
الفعاليات التعليمية



CONCLUSION

•Arbitration has the ability to create a harmony and a dialogue 
between different cultures and traditions

•With time and practice, homogeneity and a common 
“language” has been created by all actors involved in the 
arbitral process



الخاتمة

ين لدى التحكيم القدرة على تحقيق التآلف والتفاهم والحوار ب•

الثقافات والتقاليد المختلفة

مع مرور الوقت والممارسة، نجحت جميع األطراف الفاعلة •

"  غةل"المشاركة في عملية التحكيم بتحقيق التجانس وإيجاد 

مشتركة



شكرًا لكم
Thank You







المؤسسات التحكيمية، والتنوع 
ومشروعية التحكيم الدولي

Dr. Dalia Hussein, Deputy Director, CRCICA

Arbitration Institutions, Diversity, and 
the Legitimacy of International 

Arbitration
داليا حسين/ د

الدويلنائب مدير مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري



• Is there a trend towards regionalism in arbitration?

• Why regionalism in arbitration?

• Diversity: A Necessary corollary to trend towards 

resgionalism? 

I- Trend towards Regionalism and Diversity:



هل هناك اتجاه نحو اإلقليمية في التحكيم؟•

لماذا التوجه نحو اإلقليمية؟•

حو هل يمكن اعتبار التنوع نتيجة حتمية لالتجاه ن: التنوع•

اإلقليمية؟ 

االتجاه نحو اإلقليمية  والتنوع: أوال



• Institutional Arbitration Rules?

• Panel of Arbitrators

• Appointment by the Institution: Identical Lists Method

• Pledges, Young Forum and Other Possible Initiatives

II- How Can Arbitration Institutions Help in 
Ensuring Diversity?



هل تلعب قواعد التحكيم المؤسسي دورا؟•

قوائم المحكمين•

نظام : ةتعيين المحكمين من قبل المؤسسة التحكيمي•
القائمة المتطابقة

المبادرات المختلفة ومجموعات الشباب•

؟ما هو دور مؤسسات التحكيم في نشر التنوع: ثانيا



• Party Autonomy

• Confidentiality in commercial arbitration?

• Social, Legal and Cultural Barriers

III- Challenges Facing Arbitration Institutions



مبدأ سلطان اإلرادة•

سرية التحكيم التجاري؟•

العوائق االجتماعية والقانونية والثقافية•

ي مسألة التحديات التي تواجه مؤسسات التحكيم ف: ثالثا
التنوع



Examples from CRCICA’s Recent Cases: Regional Diversity- 2017

2017-أمثلة على التنوع اإلقليمي من قضايا مركز القاهرة 



Examples from CRCICA’s Recent Cases: Regional Diversity- 2017

2017-أمثلة عىل التنوع اإلقليمي من قضايا مركز القاهرة 



Examples from CRCICA’s Recent Cases: Age and Gender 
Diversity- 2018

2017-أمثلة عىل التنوع من قضايا مركز القاهرة 



Examples from CRCICA’s Recent Cases: Regional Diversity- 2019

2019-أمثلة عىل التنوع اإلقليمي من قضايا مركز القاهرة 

• First Quarter:



Examples from CRCICA’s Recent Cases: Age and Gender 
Diversity- 2019

2019-أمثلة عىل التنوع من قضايا مركز القاهرة 

• First Quarter: Out of 62 arbitrators, 4 were females and 4 were under 40.

.تحت سن األربعين4سيدات و4محكم، منهم 62تعيين 2019شهد الربع األول من عام •



• Second Quarter: of the 38 arbitrators appointed this quarter, 6 are under 40

.تحت سن األربعين6محكم، منهم 38تعيين 2019شهد الربع الثاني من عام •

Examples from CRCICA’s Recent Cases: Age and Gender 
Diversity- 2019

2019-أمثلة عىل التنوع من قضايا مركز القاهرة 



Conclusion  الخالصة

•Can Diversity Enhance the legitimacy of International 
Arbitration?

عىل هل يؤدي التنوع إىل إضفاء املزيد من املرشوعية•

التحكيم الدويل؟



شكرًا لكم
Thank You


