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Abstract
    The principle of transparency has become widely seen in 
view because of its practical importance in the commercial 
field. Transparency has also been adopted in the system of 
commercial arbitration within the framework of resolving 
disputes of a certain nature. Consequently, confidentiality 
has begun to take many changes and developments. 
Therefore, the principle of secrecy and also its traditional 
concept had been changed. This traditional concept of 
secrecy which has been based on keeping any information 
and non-disclosure of any document or voucher to the third 
party, that may lead ultimately to the adoption of 
transparency and the acquaintance of information to all and 
in accordance with the conventions and international 
arbitration rules, especially in the UNCITRAL Convention 
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دار احیاء التراث ،معجم مقاییس اللغة،ن زكریاأبو الحسین احمد بن فارس ب(١) 
٤٩٧بدون سهنة طبع، ص،لبهنان- بیروت،العربي

المكتبة ،تحقیق عبد السالم هارون،المعجم الوسیط،ابراهیم مصطفى واخرون(٢) 
.٤٨٧ص،بدون سهنة طبع،مجمع اللغة العربیة،العلمیة

والمادة ،١٩٩٤) لسهنة ٢٧ي رقم () من قاهنون التحكیم المصر ٢/ف٤٤یهنظر المادة ((٣)
) ٢٥والمادة (،٢٠٠٨) لسهنة ٤) من قاهنون التحكیم السوري الجدید رقم (٣/ف٢٩(

.٢٠١٢قاهنون التحكیم السعودي لسهنة من 
(4) (Albert  Salgueiro,Les modes d evaluation  ote  la dignite  de 

credit d,un  emprunteur, these university   Clermont  1,13 > 
septemtve, 2004 , p145. 

/أ) من القواعد المتعلقة بالشفافیة في التحكیم التعاهدي بین ٢هنصت المادة ((٥)
=المستثمرین والدول المهنبثقة عن لجهنة االمم المتحدة للقاهنون التجاري الدولي على
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بیقها تطبیق قواعد الشفافیة اذا اتفق طرفا التحكیم (الطرفان المتهنازعان) على تط=
على ذلك التحكیم .

سیتم توضیح التحكیم التعاهدي ضمن المطلب الثاهني من المبحث االول.(١)
(2) Dr. Fola Adeleke , the Role of  law  in  Assessing  the value  

of Transparency and the Disconnect with The Lived Realities 
under Investor –State Dispute Settlement ,working paper No. 
06/2015 ,p18. 

(3) Gabor Szalay, Arbitration and transparency relations between 
a private environment and a fundamental requirement, master 
thesis, Tilbury university, 2015 , p19. 

ث مهنشور في مجلة روح ) طاهر خلیفة، التحكیم الدولي بین السریة والشفافیة، بح(٤
.١٩، ص٢٠١٤القواهنین، كلیة الحقوق، جامعة طهنطا، بال رقم عدد، 
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(1) Dr. Fola Adeleke , op cit  ,p.5 
(2) Groningen  journal  of International  law, International Arbitration 

and  procedure: International Legitimacy  and  Bias,  2015  ,p2 . 



)٢٠) ، السنة (٦٤) ، العدد (١٨مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (18), No. (64), Year (20) 

١٢١


           





الفرع الثاهني
أهمية مبدأ الشفافية يف التحكيم التجاري

            


     


           


       


        



           

(1) Dimitrios Katranstions , Transparency in  international investment 
Arbitation ; From the current towards the future Normative from 
work , international Hellenic university , 2013 – 2014   , p15-16, 
on website: 
https://repository.ihu.edu.gr/.../Dimitrios%20Katrantsiotis_50582_
last visited: 15Lmarch2018

(2) Gabor Szalay, op cit   ,p.23. 
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) قواعد االوهنسیترال بشأن الشفافیة في التحكیم التعاهدي بین المستثمرین والدول لعام (١
٢٠١٤.

) من القواعد المذكورة اعاله على هنطاق تطبیق تلك القواعد ١/ف١) فقد هنصت المادة ((٢
تهنطبق قواعد االوهنسیترال بشأن الشفافیة في التحكیم التعاهدي بین المستثمرین والدول (بـ

(قواعد الشفافیة) على التحكیم بین المستثمرین والدول الذي یستهل بمقتضى قواعد 
.)حمایة االستثمارات او المستثمرینلتحكیم عمال" بمعاهدة تهنص على االوهنسیترال ل

) من قواعد االوهنسیترال بشأن الشفافیة.٢/ف١) المادة ((٣
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حدود صمود مبدأ السریة في تحكیم االستثمار امام مطالب ،) د. محمد عیساوي(١
العدد ،سعةالسهنة التا،قسم العلوم القاهنوهنیة،بحث مهنشور في مجلة معارف،الشفافیة

.١٠٥ص،٢٠١٥،الثامن عشر
(2) Julie  A. Maupin , Transparency in international investment law: 

the good, bad and the murky, Cambridge University, press 2013,  
p21, on website:  last visited: 

-مهنشور على الموقع االلكتروهني:
https://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/3126
22feburaryL2018.  

.قواعد االوهنسیترال بشأن الشفافیة/أ) من ٣/ف١) یهنظر المادة ((٣
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ي التحكیم التعاهدي اعداد االوهنسیترال لمعیار قاهنوهني في شأن الشفافیة ف،) ریتا بوعون(١
،٢٠١١،العدد التاسع،بحث مهنشور في مجلة التحكیم العالمیة،بین المستثمر والدولة

.٢٥٠توزیع: مهنشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ص
/ب) من قواعد االوهنسیترال بشأن الشفافیة.٤/ ف١) المادة ((٢
.١١٧ص،) د. محمد عیساوي، المصدر السابق(٣

(4) Dimitrios Katranstions , op.cit. , p.2-3   
. ٢١المصدر السابق، صطاهر خلیفة، (٥)
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اهر الشفافية يف التحكيم التجاريمظ
           





    






) من اتفاقیة الشفافیة في التحكیم ٧(على هذه االستثهناءات في المادةتأكیدجاء (١)
التعاهدي بین المستثمرین والدول الصادرة من لجهنة االمم المتحدة للقاهنون التجاري 

.             ٢٠١٤الدولي عام 
(2) Gabor Szalay, op.cit., p.21.                 
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(1) Gabor Szalay, op. cit., p4& 5. 
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  "AMICUS CURIAE     

         




(1) Dimitrios Katranstions, op.cit., p.4. 
.٢٠١٠) من قواعد االوهنسترال للتحكیم التجاري لعام ٣٤/٥المادة() (٢

(3) Dimitrios Katranstions, op.cit.,p.11 
(4) Dr.Fola Adeleke, op.cit, p.26. 
(5) Dimitrios Katranstions, op.cit.,p.11 

د. قبایلي طیب، االتجاهات الحدیثة للتحكیم في مجال االستثمار، المجلة االكادیمیة )(٦
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ٢٠١٧، ١، العدد١٥للبحث القاهنوهني، المجلد 
.١٩الجزائر، ص-عبد الرحمان میرة، بجایة
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(1) Gabriele Ruscalla, Transparency in international arbitration: any 
concrete need codify the standard? , Groningen journal of 
international law, vol.3 , issue 1, 2015,. p.19. 

(2) Luke Eric Peterson, Amicus curiae internationals the tail that wags 
the transparency dog,April27,2010,Kluwer arbitration blog, on 
website: 
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2010/04/27/amicus-
curiae-interventions-the-tail-that-wags-the-transparency-dog/
last visited: 22march 2018. 

 ,Methanex corporation V. United State of Americaقضیة) (٣
15,January,2001. :وقضیة اخرى باالتجاه ذاته ،.Aguas Argentinas 

S.A. suze Socieded General de aguas  de Barcelona S.A. and 
vivendi universal S.A. V. The Republic of Argentina, 19,may, 

مشار الیها لدى: روال الحاج، قواعد االوهنسترال الجدیدة حول الشفافیة في .2005
، تموز ٢٣التحكیم التعاهدي بین المستثمرین والدول، مجلة التحكیم العالمیة، العدد 

.٧٠لبي الحقوقیة،  بیروت، ص ، مهنشورات الح٢٠١٤



)٢٠) ، السنة (٦٤) ، العدد (١٨مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (18), No. (64), Year (20) 

١٢٩


             

          
           

          
        


   



     





   

 
     



في ٤٢٩٦، الوقائع العراقیة: العدد: ٢٠١٣لسهنة ٣٤قاهنون تصدیق االتفاقیة رقم ) (١
٤/١١/٢٠١٣.

) من االتفاقیة اهنفة الذكر.٢، ٨/١المادة () (٢
لسهنة ١قاهنون تصدیق اتفاقیة حمایة وتشجیع االستثمار بین العراق واالردن رقم ) (٣

.٢٣/٢/٢٠١٥في ٤٣٥٣اقیة: العدد: ، الوقائع العر ٢٠١٥
) من االتفاقیة المذكورة آهنفًا.١٥/٢المادة () (٤

(5)https://icsid.worldbank.org/en/pages/cases/pendingCases.aspx? 
status=p

(6) Julie A. Maupin, op.cit., p.3. last visited: 22feburaryL2018 
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املطلب الثاهني
لتجاري من الشفافيةموقف قواعد التحكيم ا


   


           




       
     

  


       


 United Nations Commision) هو اختصارuncitral(مصطلح االوهنسترال) (١
International Trade Law    ،.اي لجهنة االمم المتحدة للقاهنون التجاري الدولي

.٢٠١٣المعدلة عام و ٢٠١٠من قواعد االوهنسترال للتحكیم التجاري لعام )١/٤(المادة) (٢
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من جدول ٧٩، البهند ٦٨الدورة ١٠٩/ ٦٨المتحدة رقم لألممقرار الجمعیة العامة ) (١
تاریخ الزیارة www.uncitral.org، موقع االوهنسترال: ٢٠١٣/ ١٢/ ١٦االعمال، 

١/٩/٢٠١٧.
.١٦/١٢/٢٠١٣المتحدة في لألممالعامة الصادر عن الجمعیة ١٠٩/ ٦٨قرار رقم ) (٢
) من قواعد االوهنسترال، والبد من االشارة الى ان ههناك فرق بین القاهنون ١/٧المادة() (٣

الهنموذجي او القواعد الهنموذجیة التحكیمیة واالتفاقیة، إذ یصدر القاهنون الهنموذجي یصدر 
=رعین في حكومات الدولمن لجهنة االمم المتحدة لقاهنون التجارة الدولي كاقتراح للمش
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للهنظر في امكاهنیة اعتماده بوصفه جزءًا من التشریع الوطهني. اما االتفاقیة فهي صك =
ملزم بموجب القاهنون الدول على الدول التي لها صالحیة عقد المعاهدات التي تختار ان 

علیها تصبح طرفا فیها، ویتم االهنضمام على االتفاقیة في التوقیع علیها ومن ثم المصادقة 
وهذا غیر موجود في القاهنون او القواعد الهنموذجیة. موقع االوهنسترال:

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts_faq.html
.١/٤/٢٠١٨تاریخ الزیارة 

،دلیل قواعد االوهنسترال بشان الشفافیة في التحكیم التعاهدي بین المستثمرین والدول) (١
، مهنشورة على الموقع: ٢٠١٤/ هنیسان/ ١تاریخ الهنفاذ 

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/2014tra
nsp arency.html .٤/٩/٢٠١٧اخر زیارة   

.٢) من الملحق ١/٤المادة() (٢
.٢) من الملحق ٦، ١/٥(المادة) (٣
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) من قواعد االوهنسترال بشان الشفافیة في التحكیم التعاهدي بین المستثمرین ١/٧(المادة) (١
والدول.

فاقیة االمم المتحدة بشان الشفافیة في التحكیم التعاهدي بین المستثمرین ) من ات٧(المادة) (٢
والدول.

یبدأ هنفاذ هذه االتفاقیة بعد ستة - ١فاقیة الشفافیة والتي تهنص على: ") من ات٩(المادة) (٣
و القبول او االقرار او اشهر من تاریخ ایداع الصك الثالث من صكوك التصدیق ا

".االهنضمام
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) من قواعد االوهنسترال بشان الشفافیة في التحكیم التعاهدي.٣/١(المادة) (١
) من قواعد االوهنسترال بشان الشفافیة في التحكیم التعاهدي.٣/٢(المادة) (٢



)٢٠) ، السنة (٦٤) ، العدد (١٨مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (18), No. (64), Year (20) 

١٣٥




          
           

          


   Biwater V.United republic of Tanzania

    



          

            



           


          


(1) Dimitrios Katranstions, op.cit. , p.3. 
(2) Dimitrios Katranstions, op.cit., p.8 

ن الشفافیة في التحكیم التعاهدي. الجدیر بالذكر ) من قواعد االوهنسترال بشا٤(المادة) (٣
ههنا ان قواعد المركز الدولي لتسویة مهنازعات االستثمار وفقا التفاقیة واشهنطن لعام 

بعد استشارة ) على: "٣٧/٢قا للمادة(هنصت قواعد التحكیم امام المركز وف١٩٦٥
الطرف –االطراف یمكن للمحكمة ان تسمح لشخص او كیان لیس طرفا في الهنزاع 

ان یودع مقترحا مكتوبا لدى هیئة المحكمة یتعلق بمسالة تهندرج - غیر المخاصم
.ضمن اطار الهنزاع......."
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) من قواعد االوهنسترال بشان الشفافیة في التحكیم التعاهدي.٦/١المادة() (١
(2) Dr.Fola Adeleke, op.cit., p.8 

قاهنون التجاري الدولي، الفریق العامل مذكرة االماهنة العامة للجهنة االمم المتحدة لل) (٣
الثاهني المعهني بالتحكیم والتوفیق، تسویة المهنازعات التجاریة اعداد معیار قاهنوهني بشان 

٨- ٤هنیویورك ،٥٨الشفافیة في التحكیم التعاهدي بین المستثمرین والدول، الدورة 
.٦، ص٢٠١٣شباط
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