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داء                                         اه  

 

حفظها هللا و الغالية العزيزة  اميرمحه هللا و طيب ثراه و اىل الطاهرة اىل روح والدي 
 ....ا اطال يف عمره

و ابين  و بنتاييف اجناز هذا العمل ، اليت كانت يل سندا و عوان  الغاليةاىل زوجيت 
 .................و رعاهم هللا حفظهم

 .............اىل اخويت و اخوايت األعزاء 

 ..............و عائلته الكرمية  اىل صهري

 .....اىل الدكتور الفاضل زروق يوسف الذي اشرف على هذا العمل 

 ........الزمالء يف دفعة الدكتوراه قانون عام معمق  اىل كل األصدقاء و

و موظفي و عمال كلية احلقوق و العلوم السياسية جبامعة اىل كل األساتذة االفاضل 
 ................زاين عاشور ابجللفة

 .........اهدي مثرة عملي هذا 

 

 



 
 

 

رشكر و تقدي                                                      

 

  

 احلمد هلل العلي القدير الذي وفقنا و اعاننا يف إمتام هذا العمل

انه ملن دواعي فخري و اعتزازي و عظيم عرفاين و امتناين  ان أتقدم جبزيل الشكر و 
التقدير للدكتور زروق يوسف الذي اشرف على هذا العمل و مل يبخل علي يوما 

حة و العافية ونتمىن له دوام الص........ابجلهد و النصيحة   

كما أتقدم ابلشكر اجلزيل اىل األساتذة الكرام أعضاء جلنة التكوين يف الدكتوراه 
 ختصص القانون العام املعمق 

 كما ال يفوتين ان اشكر األساتذة االفاضل أعضاء جلنة املناقشة 

و الشكر و االمتنان لكل من اسهم معنا يف اجناز هذه االطروحة من قريب او من بعيد 
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عدد : ع   

 

ADR : alternative dispute résolution  

MARC : modes alternatifs de règlement des conflits  

Adr rules : alternative dispute resolution rules  

Icsid : international centre for settlement of investment 
disputes  

Uncitral : united nations commission on international 
trade law  

Icc : international chamber of commerce   
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 مقدمة 

حترص كافة الدول على حتقيقه يف شىت متثل التنمية االقتصادية التحدي األكرب الذي         
اجملاالت و بكل الوسائل ، فهي احدى ظواهر العصر املهمة ملا حتققه من تغيري اقتصادي و 
اجتماعي يتجلى يف زايدة الدخل القومي للدولة و ارتفاع يف مستوى معيشة افرادها ، لذا جندها 

ل ما تكفله هلا من ضماانت و تنتهج سياسات من شاهنا جذب االستثمارات األجنبية من خال
حوافز و توفري البيئة االستثمارية املناسبة اليت تساعد على جذب رؤوس االموال و حتقيق أوجه 

 .املخاطر السياسية و االقتصادية اليت قد تواجهها  الضمان املختلفة ضد

مصدرا أساسيا لألموال و التكنولوجيا ، فهو االستثمار األجنيب  لذا حتتاج معظم الدول اىل       
و هو من اهم أوجه النشاط التجاري يف وقتنا احلايل ألنه القناة اليت يتدفق عربها راس املال و 
اخلربة الفنية و العملية ،  خاصة يف الدول النامية اليت تواجه مشاكل عديدة و متنوعة حتول دون 

االدخار احمللي و اخنفاض مستوى الدخل  حتقيق أهدافها يف خمتلف اجملاالت ، بسبب ضعف
و القومي ، فضال عن غياب التكنولوجيا احلديثة ، لذا تسعى هذه الدول اىل استغالل طاقاهتا 

مبا يسهم يف تنمية بنيتها و زايدة فرص نقل التكنولوجيا احلديثة اليها استغالل مواردها الطبيعية ، 
من خالل جذب هذه يب االيدي العاملة احمللية ، و تدر و خلق فرص العمل ألفرادها التحتية ، 

االستثمارات و اليت ال ميكن ان تتم دون توفري الضماانت الكافية اليت توفر هلا احلماية القانونية 
الدولية ، سواء كانت ضماانت موضوعية و أخرى إجرائية تصب كلها يف جمال محاية املستثمر 

 .األجنيب 

لى الدول النامية فقط بل أصبح جذب االستثمارات يهم كذلك مر عال يقتصر هذا األ       
الدول املتقدمة لتحسني وضعها االقتصادي ، و هو ما دفعها اىل سن تشريعات خاصة و ابرام 
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، ما 1اتفاقيات االستثمار الثنائية و املتعددة األطراف لتشجيع تدفق رؤوس األموال األجنبية اليها 
ة يتعاظم و ينمو على الصعيد الدويل و أصبحت من اهم وسائل جعل دور االستثمارات األجنبي

التمويل  حيث خلقت حركة استثمارية كبرية نتيجة ملسامهة الشركات املتعددة اجلنسيات يف نقل و 
تدوير األموال عامليا من خالل ختطيها للحدود و بناء شبكاهتا عرب الدول لالستفادة من امليزات 

الستثمار يف البلدان النامية ، كاخنفاض تكلفة اليد العاملة ووفرة املواد النسبية اليت يتمتع هبا ا
األولية الالزمة ، و برز بذلك االستثمار األجنيب يف شكل أنشطة صناعية و جتارية و خدمات و 

 .تعليم و صحة و اشكال أخرى عديدة و متعددة 

اجملاالت سواء من طرف بذلك أصبحت هذه االستثمارات حتظى ابألمهية على مجيع         
الدولة او االفراد ملا تلعبه من دور على االقتصادايت احمللية و ذلك رغم اختالف األنظمة و 
القوانني اليت حتكم كل دولة ، كما شكل اهتمام رجال القانون و االقتصاد و السياسة و ذلك 

سني احملاكم املتخصصة و ، و يعد حت2المتداده اىل مجيع هذه اجملاالت فيؤثر فيها و يتأثر هبا 
القوانني و التشريعات الداخلية  و توفري الفرص االقتصادية و االنفتاح السياسي و االقتصادي 

 .للدولة على العامل اخلارجي عوامل جاذبة لالستثمارات األجنبية 

كل هذه احلركية و التدفق املتبادل لالستثمارات و االحتكاك املتواصل جعل وجود        
ازعات و الصدامات بني الطرفني او اطراف االستثمار ظاهرة طبيعية نتيجة تعارض املصاحل و املن

اختالف الرؤى او خرق احد بنود العقد ال سيما أن مصاحل الطرفني ال تسري دائما يف اجتاه واحد 
دولة ، مبا ان عملية االستثمار األجنيب تتم بني طرفني خيضعان ألنظمة قانونية خمتلفة ، احدمها 

تتدخل ابعتبارها ذات سيادة و سلطة على اقليمها و هي شخص من اشخاص القانون الدويل 
امام متعاقد قد يكون شخص طبيعي او معنوي ، و أصبح خوف املستثمر األجنيب من فقدان 

                                                           

، ص  2102الوسائل البديلة حلل النزاعات التجارية ، دراسة مقارنة ، منشورات احلليب احلقوقية ، الطبعة الثانية  عالء أاب راين ،  1  
01.  

، ص  2101عيبوط حمند وعلي ، االستثمارات األجنبية يف القانون اجلزائري ، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع ، الطبعة الثانية   2
01.  
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حقوقه يف النزاعات اليت تثور بينه و بني الدولة املضيفة احد اهم األسباب اليت تعيق احلركة 
رية ، فهو حياول دائما حتقيق اكرب قدر من الثبات و االستقرار و االستفادة من مشروعه االستثما

االستثماري و ابلتايل اصبح ال يثق يف القضاء الوطين للدولة خشية بسط سيادهتا و النعرة الوطنية 
ة لدى قضاهتا ، و حىت و ان كان احلكم يف صاحله فان بطء التقاضي و ارتفاع تكاليفه صار نقيص

، مما أدى إىل وجوب التصدي هلذه النزاعات عن 1ارتقع هبا ثوب العدالة املنظمة من قبل الدولة 
طريق القوانني و اتفاقات االستثمار املربمة بني اطرافه إبجياد وسيلة فعالة لتحقيق التوازن بني 

 .املتخاصمني و فض النزاعات بشكل يرضي مجيع األطراف 

صة لعقود االستثمار األجنيب انعكست على اليات تسوية املنازعات هذه الطبيعة اخلا         
الناشئة عنها ، فهي تشتمل على صفقات ضخمة طويلة االجل ، و تتغري فيها الظروف 
االقتصادية و السياسية و االجتماعية اليت ابرم فيها العقد ، كما قد تتضمن شروطا تعاقدية غري 

زعاهتا معقدة نوعا ما ، كما يصعب التوفيق بني األهداف مألوفة ، مما جيعل عملية تسوية منا
العامة اليت تسعى الدولة املضيفة لتحقيقها ، و املصاحل اليت ينشدها املستثمر األجنيب ، ابإلضافة 
اىل قصور النظم التشريعية و القضائية عن الوفاء مبتطلبات هذا النظام االستثماري املتوسع خاصة 

ا للعديد من األسباب السياسية او االقتصادية و األمنية اليت شغلت حركة لدى الدول النامية نظر 
 .التطور التشريعي عن االستعداد ملواجهة التطورات العاملية االقتصادية و االستثمارية 

كما تطرح عقود االستثمار األجنيب مسالة حتديد القانون الواجب التطبيق ، نظرا لطابعها           
ها خبطط التنمية االقتصادية للدولة املضيفة ، مما جيعل هذه الدول ال تقبل بسهولة الدويل و ارتباط

، ابإلضافة اىل التفاوت القانوين و االقتصادي يف مراكز 2اخلضوع لقانون غري قانوهنا الوطين 
األطراف ، مما جيعل املستثمرين األجانب املتعاملني معها اىل حماولة اخراج العقد من نطاق تطبيق 

                                                           
ص  2101، رمي سالمة ، النظرية العامة للنظم الودية لتسوية املنازعات ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة األوىل امحد عبد الك  1

20 . 

.01، ص  2101ليندا جابر ، القانون الواجب التطبيق على عقود االستثمار األجنيب ، املؤسسة احلديثة للكتاب ، لبنان ،   2  
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القانون الداخلي للدولة املضيفة او حماولة تدويله ، ابإلضافة اىل تضمينه شروطا ذاتية ، كشرط 
 .الثبات التشريعي الذي يقيد الدولة و مينعها من املساس ابلعقد و جتميده زمنيا 

    Alternative Disputes Résolution (ADR)لذا اصبح اللجوء لآلليات البديلة          
تلبية ملتطلبات االعمال االستثمارية احلديثة و اليت مل يعد القضاء قادرا على فضها ، و , امرا ملحا 

نظرا ملا أصبحت هذه االليات حتتله يف الفكر القانوين االقتصادي و عقود االستثمار الدولية 
مرونة و سرعة و ابعتبارها أداة فاعلة لتحقيق و صيانة العدالة و تثبيت احلقوق و ملا توفره من 

، و اهلروب بذلك 1و هو ما مينحهم نوعا من الطمأنينة و الراحة مشاركة األطراف يف حل نزاعهم 
 .من عسر التقاضي اىل يسر الرتاضي و هو ما حيبذه اطراف النزاع 

قد تكون مباشرة مثل املفاوضات حيث يلتقي اخلصوم وجها لوجه ،  االلياتتلك          
بعرض احللول املقرتحة و املناسبة ، كما قد يتدارسون أسباب تنازعهم و شقاقهم و كيفية جتاوزها 
اىل ما جيمعهم و يصلوا اىل كلمة سواء بينهم يقدم كل من الطرفني بعض التنازالت حملاولة التوصل 

 يضرهم ، و قد تكون غري مباشرة ، يلجا فيها املتنازعون اىل طرف لالث حتقق ما ينفعهم و ال
ليحاول التوفيق بينهم او موفق سواء كان ذلك مؤسساتيا او عن طريق إرادة األطراف احلرة ، حمكم 

وسيط جيدون فيه ثقتهم ، ليقارب بينهم و أيخذ طرف او و الوصول اىل تسوية النزاع وداي ، 
 .2 اتفاق تسوية أبيديهم اىل ابرام

أصبحت هذه اآلليات يعتد هبا سواء يف االتفاقيات الدولية او املراكز او الغرف او          
املنظمات كوسائل رئيسية لتسوية منازعات االستثمار األجنيب ملا هلا من مميزات توافق ما يصبو اليه 

 .ية اليوم اطراف العملية االستثمارية و ما ترتكز عليه مبادئ التجارة الدول

                                                           

.06، ص  2110العقود املربمة بني الدولة و األشخاص األجنبية ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية  حفيظة السيد احلداد ،  1  
اخلري قشي ، املفاضلة بني الوسائل التحاكمية و غري التحاكمية لتسوية املنازعات الدولية ، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و  2

  .8ص  ، 0111التوزيع ، الطبعة األوىل ، بريوت 
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و كذلك يف نطاق دراستنا , انطالقا من هذا املعىن خيرج التقاضي عن اطار هذا التعريف         
فاألصل هو جلوء األطراف اىل , فهو ال يعد وسيلة بديلة حلل النزاعات بل وسيلة اصلية , هذه 

 . احملاكم لتسوية املنازعات بينهما عرب التقاضي 

: تربز أمهية املوضوع فيما يلي   

ختتلف تبعات فض أي نزاع بشكل عام ابآلليات البديلة عن القضاء ، فاألعراف متيل إىل  -
 .استحباب التسوية الودية عن ساحات احملاكم 

إن اآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب هي وسائل ودية تعتمد يف حل  -    
تفاوضي الذي يشرك األطراف يف ذلك و حيافظ على سرية النزاع و استمرار النزاع على الطابع ال

 .العالقات عوضا عن وضعهم امام القضاء مع تبعات هذا األخري السلبية على مجيع األطراف 

ابت من الطبيعي اعتماد وسائل التسوية اخلاصة نظرا للطابع الدويل ملنازعات االستثمار   -   
 .ابعادا أخرى اذا ما استمر هذا النزاع األجنيب اليت قد أتخذ 

ان ما يعرفه القضاء بشكل عام اصبح ظاهرا و ابلتايل اجته الفقه احلديث اىل التخفيف عن   -  
 .هذه األجهزة القضائية الرمسية و اعتماد االليات البديلة لفض النزاعات 

جل القوانني الداخلية من  إن نظام اآلليات البديلة اخذ بعدا دوليا متواصال ابعتماده يف -  
 .خالل االتفاقيات الدولية يف هذا الشأن 

إن اآلليات البديلة هي املناسبة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب لتوافق مميزاهتا و  -  
 .خصائصها مع ما يتطلبه اجملال االستثماري 

 ليات البديلة لتسويةاآل تتمثلفيما : بعدما تقدم ميكن ان تتبلور لدينا اإلشكالية التالية         
 ؟ تفعيلها  إجراءاتهي ستثمار األجنيب ؟ و ما منازعات اإل
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الفرعية على  التساؤالتهذه اإلشكالية الرئيسية قد تقودان بدورها اىل طرح العديد من        
 : النحو التايل 

 االستثمار األجنيب ؟ و ما أمهيتها يف ذلك ؟ ما املقصود ابآلليات البديلة لتسوية منازعات -
 ما الطبيعة القانونية لآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب ؟ -
كيف تصنف االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب ؟ و ما مصادرها  -

 القانونية ؟ 
 ام اللجوء هلا ؟ ما هي اإلجراءات املتبعة يف تفعيل هذه االليات ؟ و ما احك -

ليات وع ، فمنهجنا املتبع يف دراسة اآلخيتلف منهج الدراسة حسب طبيعة كل موض         
ليات البديلة بوصف طبيعتها التحليلي ، حيث سنقوم بدراسة ماهية اآلالبديلة هو املنهج الوصفي 

 .درها او مميزاهتا و حتليل بعض النصوص القانونية اليت تستمد منها مص

، إلجابة على اإلشكالية املطروحة ارأتينا تقسيم املوضوع اىل اببني ا لطبيعة املوضوع و لتبع        
الباب األول التنظيم املوضوعي لآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار يف نتناول حيث 

،  البديلة يف الفصل االول و حيتوي على فصلني حبيث نتطرق فيه اىل ماهية اآللياتاألجنيب ، و ه
يف الفصل الثاين االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب و مصادرها القانونية  امهيةمث 

ار نتناول فيه التنظيم االجرائي لآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمفالباب الثاين  ، اما
 احكام مث ، األجنيب  يف فصلني ، حيث نتطرق إلجراءات تفعيل هذه االليات يف فصل اول

.يف فصل لاين لالليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار االجنيب اللجوء 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الباب األول 

التنظيم املوضوعي لآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار  
األجنيب
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ان التطورات السريعة تعد هي السمة الغالبة لألنشطة االقتصادية يف العصر احلايل ، من         
و هو ما خيلق صدامات و نزاعات , خالل استخدام الوسائل األكثر فعالية و سرعة يف احلياة 

يقوم على عنصر ، متعددة بني من يزاولون هذه األنشطة ، و مبا إن عمل القضاء بشكل عام 
, لة  اليت يرتبط مفهومها مبجموعة من املفاهيم األخرى كاحلق و احلرية و االخالق حتقيق العدا

فيما يرى ارسطو ابن العدالة هي ممارسة الفضيلة و , فهي برأي سقراط منح كل شخص حقه 
فيما تعرف لغة اهنا التوسط يف االمر من غري زايدة و , السلوك املستقيم يف عالقاتنا مع االخرين 

 .1ال نقصان 

, فيستند حتقيق العدالة على جهاز القضاء الذي كان الوسيلة الوحيدة حلل النزاعات         
فاألصل ان احملاكم هي صاحبة الوالية العامة ابلفصل يف مجيع املنازعات سواءا املدنية او التجارية 

ليفه الباهضة إال ان تطور اجملتمعات و كثرة الدعاوى و بطء إجراءات التقاضي و تكاو غريها ،  
دفعت رجال القانون و املهتمني مبجال االستثمار اىل اللجوء اىل وسائل أخرى بديلة حلل النزاعات 

, بشكل ودي يضمن استمرار العالقات و يرضي الطرفني حىت و ان كان هناك طرف رابح 
لتزاماته و فاملشكل احلقيقي الذي يواجه املستثمر األجنيب ال يكمن يف مسالة تعريفه حبقوقه و ا

حتديد مداها ، بقدر ما هو مشكل البحث عن وسيلة مستقلة و فعالة ميكن اللجوء هلا لتسوية 
املنازعات اليت قد تنشا بينه و الدولة املضيفة ، كما ان املنازعات اليت يتوجه أطرافها اىل تسويتها مل 

، و امنا تشمل أيضا  تعد تقتصر على منازعات بني الدول فقط ، او بني اشخاص القانون اخلاص
 .منازعات بني الدول و مؤسساهتا من جهة ، و املستثمرين من جهة أخرى 

اذا كانت عقود االستثمار الدولية بشكل عام تثري منازعات تتميز ابلتعقيد نظرا لدوليتها ،        
دا نظرا لوجود فان عقود االستثمار بني الدولة املضيفة و املستثمر األجنيب تثري منازعات اكثر تعقي

الدولة كطرف يف العالقة التعاقدية ، مما جيعل احلل األمثل يف هذه احلالة ال يكمن يف اللجوء اىل 
القضاء الوطين ، بل يف إجياد اليات أخرى حتقق نوعا من العدالة اخلاصة بعيدا عن الارة مسالة 

                                                           

.67، ص  2118امحد كوجان ، التحكيم يف عقود االستثمار بني الدولة و املستثمر األجنيب ، منشورات زين احلقوقية ، لبنان   1  
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تفعيل االليات البديلة لتسوية تنازع القوانني ، و حتظى  ابلقبول لدى الطرفني ، و هو ما يتأتى ب
و هو ما املنازعات ، كالتحكيم او الوساطة او الصلح ، هذه االليات تتميز ابلسرعة و الفعالية 

جعل املستثمرين األجانب يشرتطوهنا يف عقودهم االستثمارية مع الدول املضيفة و يرتضوهنا سبيال 
اليت  املرونةشك و ريبة ، فضال عن السرية و  ألهنم ال يثقون يف القضاء الوطين و ينظرون اليه نظرة

و اليت تتناسب مع طبيعة عقود االستثمار فهي أتيت منسجمة مع رغبة  االلياتمتتاز هبا هذه 
املستثمرين ابالبتعاد عن القضاء الداخلي و جتنب املساس بسمعتهم و مركزهم يف اجملال 

ولية االستثمارية و التجارية ال تكاد ختلو االستثماري ، لذلك أصبحت كل العقود و املعامالت الد
من شرط اتفاقي ينص على ضرورة سعي األطراف عند حدوث أي خالف بينهم حنو حماولة حله 

 .كا منهم لسالمة البعد عن القضاء ابلطرق الودية إدرا 

اىل ان صياغة و مضمون الشروط التعاقدية او النصوص التشريعية اليت ترشد اطراف النزاع        
أمهية ولوج االليات البديلة لتسوية املنازعات ليست سواء ، فالبعض من تلك الشروط جعلت 
اللجوء اىل هذه االليات اختياراي أي ان هذه االليات هي رخصة جيوز استعماهلا ، لكن الغالب 

فية عمال ان اطراف العقد االستثماري يدركون جيدا اهنم ادرى من غريهم مبصاحلهم املشرتكة و كي
فيحاولون التغلب عليها  ،1 احلفاظ عليها اثناء تنفيذ العقد او عند حدوث أي نزاع متعلق به

ابلتفاوض املباشر بينهم او توسيط طرف اخر ليعينهم و يساعدهم على الوصول إىل التسوية ، و 
أوىل  بذلك جند ان معظم الشروط التعاقدية جتعل من ولوج االليات البديلة امرا الزاميا و خطوة

 .2جيب اتباعها حنو تسوية النزاع و حيظر على كل األطراف ختطيها او جتاوزها ابللجوء اىل القضاء 

سنتناول يف هذا الباب ماهية االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب من لذلك        
.و مصادرها القانونية   ألمهيتهاكما سنخصص الفصل الثاين , فصل اول خالل 

                                                           

.21، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س  1  
.16، ص  ابقفيظة السيد احلداد ، مرجع سح  2  
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و , فوظيفة القضاء و تنظيمه ليست سواء دائما , خيتلف مفهوم العدالة من بلد اىل اخر       
مما جعل طول فرتة التقاضي و ارتفاع , ابلتايل ختتلف مهمة القاضي نسبيا من بلد اىل اخر 

 خصوصا يف الدول املتقدمة ملا يتسم به قضاءها من االهتمام املتزايد بكثرة, تكاليفه امر ال بد منه 
و هو الذي أدى اىل ظهور , 1الشكليات و التعقيدات مما جعله بعيدا عن طموح املتقاضني 

مفاهيم جديدة حلل النزاعات بني املتخاصمني اخذت مكاهنا عن طريق مواجهة القضاء التقليدي 
 la justiceمثل القضاء غري الرمسي , عرفت أبمساء كثرية و خمتلفة تعدت الثمانني امسا , 

informelle   و القضاء االتفاقيla justice convenue   , أو القضاء الوديla justice 

2
amiable   , أو كما مساها بعض الفقهاء ابلعدالة غري الرمسية و العدالة الفعالة. 

قد تسهم االليات البديلة يف تقدمي احللول املناسبة امام ما قد يثور من منازعات بني          
املستثمر و الدولة املضيفة له لذلك فان معظم الشروط التعاقدية او النصوص التشريعية جتعل من 
 ولوج طريق التسوية الودية امرا الزاميا و خطوة أوىل حنو فض النزاع و حيظر على أي طرف ختطيها

 .3او جتاوزها و اللجوء اىل القضاء 

قبل ان و تطورها التارخيي  ان حتديد ماهية االليات البديلة يتطلب حتديد مفهومها         
 . تصنيفها  مث متييزها عن بعض النظم املشاهبة األخرىنستعرض 

االليات  فمباحث حيث نتناول تعري عليه قسمنا دراستنا يف هذا الفصل اىل ثالثةو بناء         
يف مبحث اول ، مث نستعرض البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب و تطورها التارخيي 

ستثمار آلليات البديلة لتسوية منازعات االتصنيفها يف مبحث لان ، قبل ان نتطرق اىل متييز ا
 . يف مبحث لالث  األجنيب عن غريها من النظم املشاهبة االخرى

                                                           

.60، ص  مرجع سابق،  أابراينعالء   1  
.11، ص  مرجع سابق شكور صاحل ، أزاد  2  
مىن حممود مصطفى ، احلماية الدولية لالستثمار األجنيب املباشر و دور التحكيم يف تسوية منازعات االستثمار ، دار النهضة العربية ،  3

  .8، ص  0111القاهرة ، 
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 املبحث األول 

اآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب و تطورها  تعريف 
 التارخيي

هي طرق أو   ( alternative dispute resolution )االليات البديلة لتسوية املنازعات         
و أصبحت اليوم , وسائل خمتلفة تستخدم لفض املنازعات خارج نطاق القضاء الرمسي و احملاكم 

و ذلك التساع , 1همة يف األنظمة احلديثة و قوانني االستثمار و التجارة الدولية حتتل مكانة م
رقعة االستثمارات الدولية و كثرة العقود التجارية مما افرز كم كبري من النزاعات بني أطرافها و 
ابلتايل أصبح اللجوء ابستمرار هلذه الوسائل كطريق امثل ملا توفره هذه الوسائل من مزااي يعجز 

 .القضاء الرمسي عن توفريها ألطراف النزاع 

 وجب تعريف هذه للوصول اىل مفهوم االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب        
 .يف مطلب أول ، مث نشأهتا و تطورها التارخيي يف مطلب لاين  االليات 

 تعريف االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب : املطلب األول 

تستخدم حلل املنازعات ، على اهنا وسائل او عمليات خمتلفة ، تعرف االليات البديلة         
مستفيدة من مزااي السرعة يف , 2خارج نطاق احملاكم و اهليئات القضائية الرمسية بطريقة ودية ، 

أبقل التكاليف يف أوضاع  ، و و احلفاظ على السرية مبشاركة اطراف النزاع ذاهتم ، حسم النزاع 
إضافة اىل مرونتها من حيث إجراءات حل النزاع و و احملافظة على استمرار العالقات ، , كثرية 

 .القواعد املطبقة عليه 

                                                           
،  2111منشورات احلليب احلقوقية ، لبنان ، بشار دمحم االسعد ، الفعالية الدولية للتحكيم يف منازعات عقود االستثمار الدولية ،  1

  .21الطبعة األوىل ،  ص 
 .21، ص الكرمي سالمة ، مرجع سابق  امحد عبد  2



 

13 
 

تم بواسطتها اللجوء اىل طرف لالث حمايد بدل اعتماد الدعوى كما يقصد هبا أي وسيلة ي       
و ذلك من اجل تقريب وجهات النظر و ابداء اآلراء االستشارية اليت تتيح الوصول , القضائية 

او كما عرفها البعض أبهنا تلك االليات اليت يلجا هلا األطراف عند نشأة , 1للحل هبذه الوسيلة 
دي بغية التوصل حلل لذلك اخلالف بطريقة ودية سلسة دون ء العااخلالف بينهم عوضا عن القضا

 .اصدار االحكام القضائية 

فقد عرفها الفقه املصري , جاء تعريف بعض الفقهاء هلذه اآلليات متقاراب نوعا ما          
هي إجراءات " أو " هي بدائل فض املنازعات عن غري طريق القضاء " بتعاريف متعددة منها 

" أو " الوسائل السلمية و الرضائية " و " وسائل بديلة للعدالة القضائية " أو " تسوية النزاع بديلة ل
جمموعة من " أبهنا   loukes amistelisفيما عرفها األستاذ , " وسائل التسوية غري التحاكمية 

ص و غالبا ما تستوجب تدخل شخ, اإلجراءات اليت تشكل بديال عن احملاكم يف حسم النزاعات 
جمموعة غري حمددة من اإلجراءات " أبهنا   jarrossonو عرفها األستاذ " لالث نزيه و حيادي 

حلل النزاعات حبيث تتم يف اغلب األحيان بواسطة تدخل طرف لالث هبدف إجياد حل غري 
 .2" قضائي هلذه النزاعات 

من اإلجراءات هتدف جمموعة " على أهنا   brownو   marriott   فيما اتفق األستاذان        
 ." إىل حل النزاع بطريق غري قضائي 

العمليات اليت " هذه الوسائل أبهنا   Acdcعرف املركز التجاري حلل النزاعات يف اسرتاليا         
و ذلك بواسطة شخص , هتدف إىل تشجيع املتنازعني بغرض الوصول إىل حل خالفاهتم أبنفسهم 

 ." 3لالث حيادي لتسهيل عملهم 

                                                           

.012، ص  ابقشكور صاحل ، مرجع س أزاد  1   
2
 Charles jarrosson , «  les modes alternatifs de règlement des conflits  » , cours dess , 

université Lyon , 2002, p 02.  

   3 .62، ص  ابقعالء أاب راين ، مرجع س   
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أي أن " اآلليات الودية "استعملت مصطلح  "ICC"كما جند ان غرفة التجارة الدولية          
هذه الطرق هي ودية او اجراء قبلي عن اللجوء اىل القضاء الرمسي و ابلتايل فان حل املنازعات 

 .بواسطة هذه االليات يبقي على الروابط بني املتنازعني عكس ما خيلفه التقاضي 

اآلليات البديلة لتسوية "فيما تبقى التسميات الشائعة حاليا و األكثر استعماال هي          
 Alternative Disputeوهي خمتصر A.D.R أو ما يعرف يف اللغة اإلجنليزية " النزاعات

Resolution   , او الطرق املناسبة لفض املنازعات"Appropriate Dispute Resolution " ,
 Modes Alternatifs deو هي تدل على  M.A.R.Cلفرنسية ب فيما تعرف يف اللغة ا

Règlement des Conflits  و تعرف أيضا بSORREL   يف كندا و هي اختصار ل
Solutions de Rechange au Règlement Litiges 

1
. 

يف تسوية املنازعات و هي اخليار البديل ، مجيع هذه التسميات تدور حول فكرة واحدة          
بعيدا عن التعقيدات و اإلجراءات الرمسية اليت تتطلب وقتا و جهدا و ، عن القضاء التقليدي 

وصول اىل و ذلك عن طريق التوسط او التدخل من طرف لالث مستقل و نزيه هبدف ال, 2تكلفة 
 .حل هنائي يرضي األطراف 

ئية ، أي يف طابع يف حرية اختيار الطرق غري القضا" البديل " استعمل مصطلح كما         
إلعطاء جمال أوسع للمتنازعني على االتفاق ابللجوء اليها يف أي مرحلة من مراحل النزاع ، ودي 

و سعيا لفض هذه النزاعات وداي و سراي ملراعاة بقاء الروابط ، و ذلك كسبا للوقت و املال 
 .3التجارية 

                                                           
1
 Mireille taok , les modes alternatifs de règlement des conflits , éditions delta , Beyrouth 

Liban 2009, p 25. 
، التفاوض ، التسوية : عرفت االليات البديلة لتسوية املنازعات عدة تسميات يف يف الوالايت املتحدة االمريكية ميكن ان نذكر منها  2

، املصاحلة ، التوفيق ، التسهيل ، التقييم احليادي املبكر ، التحكيم ، الوسيط احملكم ، الوساطة ، احملاكمة املختصرة ، تقصي احلقائق 
حمي الدين القيسي ، الوسائل البديلة حلل اخلالفات التجارية ، املؤسسة احلديثة .راجع يف ذلك د....ي البسيط ، استئجار قاض التقاض

  .21، ص  2111للكتاب ، بريوت لبنان ، 
.011، ص  ابقشكور صاحل ، مرجع س أزاد  3  
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وسائل و طرق تستعمل يف تسوية املنازعات " هي  من هنا ميكن القول ان اآلليات البديلة        
خارج نطاق القضاء الرمسي بواسطة طرف لالث مستقل يعمل على تقريب وجهات النظر و 

 ."  الوصول اىل فض النزاع بطريق ودي 

أاي كانت طبيعة ,  اطراف اخلصومة تلعب هذه االليات دورا كبريا يف تسوية املنازعات بني        
يعرض على اجلهة املكلفة مبوجب اتفاق مسبق بني طرفيه او بطلب من احدهم و  النزاع الذي

و ذلك خارج نطاق , موافقة الطرف االخر او بناءا على امر قضائي او نص قانوين يف هذا الشأن 
و كل ما تتميز به هذه اآلليات من سرعة يف فض النزاع و قلة , احملاكم و اهليئات القضائية الرمسية 

بل أصبحت الطرق املناسبة , ف و السرية يف االجراءات جعلها األكثر مالئمة و استقطااب التكالي
لفض منازعات االستثمار األجنيب و جندها تقريبا يف كل عقوده حيث يتم النص عليها يف احد 

 .بنوده و اللجوء اليها يف حال وقوع النزاع 

 منازعات االستثمار األجنيب   نشأة و تطور االليات البديلة لتسوية: املطلب الثاين 

تعترب اآلليات البديلة لتسوية املنازعات أقدم من قضاء الدولة يف حد ذاته ، فهي قدمية قدم         
حيث  مستمدة من الدين و الثقافة و التقاليد و العادات االجتماعية  اجملتمعات البشرية ، و 

بطرق ودية و رضائية بني الناس ، على و تقوم على أساس تسوية اخلالفات ، كانت موجودة 
متوازنة قدر  حلوال ترتتب عنهاحيث ، 1أساس مبادئ اإلنصاف و التوازن بني مصاحل األطراف

اذ يكون الطرف الثالث مبراعاة مصاحل الطرفني و طي أسباب اخلالف بينهما ، ، و ذلك اإلمكان 
مبا اهنا طرق سلسة و العامة ،  بساطة و قبول لدى و هو ما اضفى عليهاحمايدا و مستقال ، 

يستند  التقاضي اين منعلى العكس بسيطة و ال ختلف اي ضغينة او احقاد او خملفات بعدية 
و يصدر احكاما ، اليت قد تكون احياان قاسية و تصب يف مصلحة ، القاضي على تطبيق القانون 

 ان  صح القول كلية ، و منه  طرف واحد من اطراف النــزاع ، فيمــا قد تظر ابلطرف االخر بصورة

                                                           

.21، ص  2111ورات احلليب احلقوقية ، بريوت عكاشة دمحم عبد العال ، اتريخ النظم القانونية و االجتماعية ، منش  1  
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، مبا أن تقاليد و عادات الشعوب قدميا   القضاءاآلليات البديلة وجدت يف اجملتمعات القدمية قبل  
 .1كانت حتث على التصاحل و التسوية الودية و التوافق 

 االليات البديلة يف الشريعة اإلسالمية : الفرع األول 

مكانة هامة لآلليات البديلة لتسوية النزاعات ، مثل التحكيم و جعلت الشريعة اإلسالمية         
الصلح ، و ذلك ملا هلا من دور يف فك النزاع و فض اخلصومة و نشر املودة و الوائم بني أفراد 
اجملتمع و إحالل الوفاق حمل الشقاق و القضاء على البغضاء بني املتنازعني ، لذلك أمجعت عليها 

 .ي اليت أقرت النهج التصاحلي يف تسوية اخلالفات مصادر التشريع اإلسالم

لقد ثبتت مشروعية التحكيم يف الشريعة اإلسالمية ابلقرآن الكرمي و السنة النبوية الشريفة و        
إبمجاع الصحابة ، حيث جند ذلك يف القرآن الكرمي بصريح اآلايت ، حىت يف العالقة الزوجية 

ْفُتْم  "من سورة النساء  16ا لقوله تعاىل يف االية للحفاظ على متاسك االسرة و بقائه َوإِّْن خِّ
ْن َأْهلَِّها إِّْن يُرِّيَدا إِّْصاَلًحا يُ َوف ِّقِّ اَّللهُ بَ ي ْ  َقاَق بَ ْينِّهَِّما فَابْ َعُثوا َحَكًما مِّْن َأْهلِّهِّ َوَحَكًما مِّ نَ ُهَما إِّنه شِّ

، و يستدل من هذه االية على جواز التحكيم يف حال وقوع خالف بني " 2 اَّللهَ َكاَن َعلِّيًما َخبِّريًا
الزوجني اذا مل يعرف احملق من املبطل منهما ، و اهنا األساس يف جواز التحكيم يف سائر 

َر يفِّ َكثِّرٍي مِّْن جَنَْواُهْم إِّاله َمْن َأَمَر  "لنساء كذلك من سورة ا  001اخلصومات ، و اآلية  اَل َخي ْ
ا ٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو إِّْصاَلٍح بَ ْْيَ النهاسِّ َوَمْن يَ ْفَعْل َذلَِّك ابْتَِّغاَء َمْرَضاةِّ اَّللهِّ َفَسْوَف نُ ْؤتِّيهِّ َأْجرً بَِّصَدقَ 

ُنوَن إِّْخَوة  فََأْصلُِّحوا بَ ْْيَ " من سورة احلجرات  01و قال تعاىل يف االية " 3َعظِّيًما  َا اْلُمْؤمِّ إَِّّنه
 .4"  وا اَّللهَ َلَعلهُكْم تُ ْرمَحُونَ َأَخَوْيُكْم َوات هقُ 

                                                           
، الطبعة األوىل ، ص  2110مجال مولود ذيبان ، تطور فكرة العدل يف القوانني العراقية القدمية ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد   1

21.  
.16سورة النساء ، االية   2  
.001سورة النساء ، االية   3  
.01سورة احلجرات ، االية   4  
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كما ثبتت مشروعية التحكيم ابلسنة النبوية الشريفة سواء كانت قولية ام فعلية ام تقريرية ،        
من حكم بني اثنني " حيث روي عن ايب بكر الصديق هنع هللا يضر ان النيب صلى هللا عليه و سلم قال 

، و يف احلديث الذي رواه االمام " يعدل بينهما ابحلق فعليه لعنة هللا حتاكما اليه و ارتضيا به فلم 
سامل بن أيب  عن عمرو بن مرة عن األعمش عن أبو معاوية حدثنانا هناد ، حدث:  الرتمذي

أال أخربكم أبفضل من درجة "  قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : قال أيب الدرداء عن أم الدرداء عن اجلعد
"  فإن فساد ذات البني هي احلالقة قال صالح ذات البني" قالوا بلى " الصيام والصالة والصدقة 

ال أقول حتلق ، هي احلالقة " قال أبو عيسى هذا حديث صحيح ويروى عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال  
، و قد اختري النيب دمحم صل هللا عليه و سلم حكما يف النزاع املتعلق 1" الدين   الشعر ولكن حتلق

، و يستدل من هذه االحاديث النبوية ان الرسول صلى هللا عليه و سلم  2بوضع احلجر األسود 
 .قد أجاز التحكيم قوال و مارسه فعال 

يع اإلسالمي الرئيسيان هبذا حث القران الكرمي و السنة النبوية الشريفة و مها مصدرا التشر        
على التسوية الودية بني املتخاصمني ابلتحكيم و الصلح ، اما املصادر املختلفة األخرى كالتشريع 
و القياس فقد اعتمدت هذه االليات استدالال ابلقران الكرمي و السنة النبوية الشريفة ، يف سبيل 

ملؤمنني ، ملا للمصلح من اجر عظيم و إصالح ذات البني و نبذ اخلالفات و تسوية املنازعات بني ا
درجة رفيعة يناهلما ، و حافظ الفقهاء و رجال الدين على التحكيم و الصلح كآليتني حلل 
اخلالفات حيث نصت على ذلك كل كتب الفقه اإلسالمي ، و منه تعززت هذه الوسائل و  

كانت متارس بشكل   أصبح الناس يلجؤون إليها قدر اإلمكان بدل اللجوء إىل احملاكم ، حيث
بسيط و متعارف عليه ، فيحاول أطراف النزاع حل خالفاهتم أبنفسهم أو عن طريق شخص آخر 

حياول أن يتوسط و يصلح بني املتنازعني قدر و مقبول من األطراف حيث ذي مسعة طيبة 
 .القضاء  اإلمكان و جينبهم اللجوء إىل

                                                           

: سنن الرتمذي ، صفة القيامة و الرقائق و الورع عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ، متاح على العنوان االلكرتوين  1 
 www.islamweb.net ،22/11/2121.  

.000، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س  2  

http://www.islamweb.net/
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كبديل لنظام   االلياتيف اتريخ سابق للعقدين املاضيني كان هناك اجتاه الستعمال هذه        
التقاضي العادي ، و لعب رجال الدين دورا كبريا يف حسم النزاعات ، حىت تلك اليت تصل إىل 

، اين يتم تفعيل 1القضاء كثريا ما كانت تنتهي عن طريق آلية من اآلليات البديلة عن التقاضي 
لية يف أي مرحلة من مراحل التقاضي قبل صدور حكم القاضي يف النزاع ، سواء إبرادة هذه اال

املتنازعني او بسعي من رجال الدين و املصلحني و الوسطاء ، و هو ما اجازته اليوم خمتلف 
 .التشريعات الداخلية للدول املتعلقة ابآلليات البديلة و إجراءاهتا و سريها 

 البديلة يف اجملتمع الدويل  االليات: الفرع الثاين 

قدميا كانت احلرب الوسيلة الوحيدة لتسوية النزاعات الدولية ، إال أن تطور العالقات         
السياسية و التجارية الدولية ، و منو املفاهيم اإلنسانية دفعت اجملتمع الدويل للبحث جداي عن 

جتهت الدول إىل إبرام معاهدات ثنائية قواعد سلمية لتسوية املنازعات الناشئة بني الدول ، فا
اآلليات البديلة لتسوية " غرضها تسوية املنازعات ابلوسائل السلمية ، إال أن استخدام مصطلح 

كما عرفت اآلليات البديلة ،  2يف القانون الدويل كان يقصد به تفادي استخدام القوة " املنازعات 
ويل ، حيث كانت مطبقة يف العهد القدمي يف فرنسا لتسوية النزاعات مراحل خمتلفة يف اجملتمع الد

مبفهوم التحكيم و املصاحلة و اليت تعين توسط شخص لالث بني املتنازعني لغرض اإلصالح بينهما 
و تسوية النزاع ، و أصبح اللجوء إليها آنذاك بشكل دائم ، و كان يتم فض النزاعات على شكل 

اصل استخدامها من جديد بعد الثورة الفرنسية عام حماكم مصغرة و لكنها غري رمسية ، كما تو 
عندما يعجز القضاء عن حتقيق  ، فيتم اللجوء اىل االليات البديلة، أما يف بريطانيا 3 0681

أبعداد كثرية من املصطلحات اليت  العدالة ، فيما كان يسمى آنذاك بنظام العدالة ، كما عرفت
تدل على الوساطة يف اتريخ اإلمرباطورية الرومانية ، فعند إقامة أي دعوى قضائية ، جند أن هنالك 

                                                           

.26، ص  ابقعبد الكرمي سالمة ، مرجع سامحد     1  
.60، ص  2112خلف رمضان دمحم بالل ، دور املنظمات الدولية يف تسوية املنازعات ، أطروحة دكتوراه ، جامعة املوصل ،   2  
.2106قاهرة القانونية ، الطبعة األوىل ، ال لإلصداراتزينب وحيد دحام ، الوسائل البديلة عن القضاء ، املركز القومي   3  
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هتدف إىل فك اخلالف بطريقة ودية ، سابقة هلا و غري مباشرة ، تكون عمليات قضائية غري رمسية 
 ، كما عرف الرومان نظام التحكيم بصنفيه ،   من خالل عقد اجملالس املصغرة بني اطراف النزاع، 

االختياري و االجباري ، فكان االفراد يلجؤون اىل التحكيم االختياري يف العقود الرضائية ، و  
 .كان يتعني على القاضي إحالة النزاع اىل حمكم اذا تعلق االمر مبدى احلق و ليس أبصله ووجوده 

ة املنازعات على نطاق واسع يف العالقات االجتماعية و كما وجدت اآلليات البديلة لتسوي       
التجارية الياابنية ، حيث يعترب الياابنيون أن التسوية القضائية أمر غري مرغوب فيه متاما و جيب 
االبتعاد عنها كلما أمكن ، و إن مالحقة أي شخص امام احملكمة أمر معيب ، و مفهوم العيب 

رة الياابنية ، و مصدره يعود إىل املبادئ األخالقية املوروثة عن يشكل ركنا أساسيا يف نظام احلضا
الداينة الكونفوشيوسية ، و ابلتايل هم يفضلون الطرق غري القضائية يف حل اخلالفات و الحيبذون 

 .1التسوية العلنية 

 االليات البديلة يف االتفاقيات الدولية : الفرع الثالث 

كان التحكيم من اقدم االليات البديلة لفض املنازعات ، و عرف انتشارا كبريا يف الكثري         
من اجملاالت ، و تطور بشكل متواصل خصوصا بعد تنامي العالقات التجارية الدولية يف خمتلف 

، و مع هذا  ادولي جتاراي ااصبح له طابعملا يتميز به من خصائص عديدة ، كما نظرا ، النواحي 
و ينشا ، ه مل يليب مجيع مطالب اطرف النزاع ألنه يفرض حلوله على األطراف يف هناية الدعوى فان

لدى املراكز و و ارتفاع كلفته املالية ، احياان ، هلا طابع إلزامي ، ابإلضافة اىل بطء إجراءاته 
،   ابدئ األمر مما اثر على مزاايه اليت جعلت األطراف يلجؤون إليه يفاهليئات الدولية املعروفة ، 

كما ان نقص عدد احملكمني املؤهلني ، دفع املستثمرين و رجال االعمال اىل جتنب اللجوء إىل 
، و تولدت لديهم القناعة بضرورة اللجوء اىل حلول بديلة أخرى لتسوية 2هيئات التحكيم 

                                                           
1
 Mireille taok , op cit , p 37. 

.66، ص  2102دمحم نعيم علوه ، موسوعة التحكيم الدويل ، منشورات زين احلقوقية ، الطبعة األوىل ، بريوت   2  
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و ، ألهنا تلعب دورا خاصا يف تسوية منازعات املال و االستثمار بطريقة سلسة ، املنازعات 
و تنفيذ العقد االستثماري ، دون اللجوء اىل القضاء او تضمن استمرار العالقات االستثمارية ، 

 اتفاق ابلرتاضي تفاداي للخسارة املادية و اهدار الوقتلذا يفضل الطرفان البحث عن التحكيم ، 
 .1ظة على عالقات الثقة بينهما ، و هذا ما يربر البحث عن حلول قابلة للتفاوض و احملاف

كما لعبت املبادالت التجارية و االستثمارية الضخمة بني الدول دورا ابرزا يف توطيد        
عالقات متزايدة بني املستثمرين بتكاثر العقود و تشابكها بشكل كبري يف ظل موجة التحرر و 

صخصة و ما نتج عن ذلك من منافسة شديدة يف عامل التجارة الدولية اليت ولدت العوملة و اخل
منازعات و خالفات و هو ما أدى اىل البحث عن اليات أخرى لتسوية املنازعات خصوصا يف 
العقود األخرية من القرن املاضي ، و ذلك بعيدا عن مشاكل و تعقيدات القضاء و االبتعاد عن 

لدعاوى ، مبا يوفر هلم الوقت و اجلهد و املال و حيافظ على سرية النزاعات جو احملاكم املكتضة اب
بشكل أفضل و أيسر ، مبا أن الفكر السائد لدى التجار و رجال االعمال ليس فكرا قانونيا ، بل 
فكرا ماليا اقتصاداي مبين على اقتصار الوقت و اجلهد و املال خصوصا ، مما ادى اىل ظهور وسائل 

كما جاءت اتفاقية الهاي وض و الوساطة و التوفيق كبدائل عن القضاء و التحكيم ،  مثل التفا
املتعلقة بتسوية املنازعات ابلطرق الودية و السلمية أبسس و قواعد جديدة حول  0116سنة 

نظام الوساطة ، حيث حثت الدول األعضاء ابللجوء إىل وساطة الدول الصديقة يف حال وقوع 
و اإلقليمية " ميثاق األمم املتحدة " إىل أن العديد من املواثيق الدولية مثل  ، ابإلضافة2نزاعات 

قد نصت بشكل صريح على " ميثاق االحتاد اإلفريقي " و " ميثاق جامعة الدول العربية " مثل 
فض املنازعات يف مجيع اجملاالت ابلطرق السلمية ، و حظيت هذه اآلليات ابهتمام خاص يف 

م و حدة نتيجة ربطها مببدأ حترمي القوة يف العالقات الدولية و احملافظة على السلميثاق األمم املت
 .الدولية الروابط و استمرار العالقات 

                                                           

.66، ص  ابقعالء اابراين ، مرجع س  1  
.006، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س  2  
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يف الوالايت املتحدة االمريكية سنة " واشنطن " كما اعتمدت اتفاقية البنك الدويل        
نظام التوفيق كآلية لتسوية منازعات االستثمار بني الدول املضيفة و املستثمرين ، مث  01761

انتشرت يف كندا و اوراب و شرق اسيا و اسرتاليا و بقية الدول املتقدمة و املزدهرة اقتصاداي ، و مع 
تسمى   االزدايد املستمر يف اللجوء اىل هذه االليات حلسم املنازعات يف العقود الدولية أصبحت

سنوات السبعينات ، كما وضعت اتفاقية املؤسسة   ADR" ابلوسائل البديلة لتسوية املنازعات "
نظامي التوفيق و الوساطة بديلني عن القضاء و التحكيم  0161العربية لضمان االستثمار لسنة 

ة مبثابة حمطة مهم 0167سنة " pound"، و كان  مؤمتر2وجب اللجوء إليهما حلسم النزاعات 
يف دفع هذه االليات عندما أشار كبار رجال القضاء و احملامون اىل مساوئ نظام القضاء و اندوا 
بضرورة تقنني و تفعيل نظام اآلليات البديلة خصوصا التوفيق و الوساطة قدر اإلمكان يف تسوية 

 .املنازعات 

إال أهنما مل حيظيا ابلتفعيل ، 3اصبح التوفيق و الوساطة اليتني بديلتني حلسم النزاعات هبذا        
الالزم و االنتشار الواسع ، و بقي القضاء هو الوسيلة األساسية و التحكيم هو الوسيلة البديلة 

 .دائما حلسم النزاعات ، و كان هذا هو التقليد السائد لدى غالبية الدول 

اهم يف اعتماد نزاع طال امده ، لكنه س 0166عرفت الوالايت املتحدة االمريكية سنة        
الوساطة كآلية فعالة لتسوية النزاعات ، حيث كانت احلل إلهناء دعوة عالقة عجز عن فكها 
القضاء ملدة ثالث سنوات ، كلفت اتعاب حمامني و مرافعات و خرباء و جلسات و مستندات  

م هذا كثرية ، أرهقت الطرفني ابلوقت و املصاريف ، قبل ان تطرح فكرة اللجوء اىل الوساطة حلس
النزاع ، فقبل الطرفان هبذه الفكرة و أوقفت إجراءات احملاكمة القضائية  و مت اختيار ممثلني عن 

                                                           

.66، ص  ابقزينب وحيد دحام ، مرجع س  1  
.02، ص   مرجع سابقحفيظة السيد حداد ،   2  
على الوساطة و التوفيق كآليتني بديلتني لتسوية النزاعات  10/11/0161نصت اتفاقية املؤسسة العربية لضمان االستثمار بتاريخ  3

يف ( اليونسرتال ) قبل اللجوء اىل التحكيم ، كما اعتمد القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل الصادر عن جلنة األمم املتحدة 
 . لتسوية املنازعات  كآليةجديدة للتوفيق  قواعد  20/17/0186
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، مث مت اختيار و مجيع جوانبه الطرفني من كبار موظفيهما ممن هلما دراية و معرفة بتفاصيل النزاع 
هو ن إلزامية يف شيئ و رئيسا حمايدا و نزيها للعب دور الوسيط و ترأس جلسة الوساطة اليت مل تك

 .ما منح األطراف ارحيية اكرب يف حضور اجللسة 

ملدة نصف ساعة ، عرض فيها الطرفان طبيعة النزاع و أسبابه و جلسة الوساطة استمرت         
، بعدها أدىل رئيس اجللسة برأي شفهي  للتوصل اىل تسوية مناسبة و متوازنة مطالب كل منهما 

ا النزاع مع تنازل كل طرف على جزء من مطالبه ، و اعطى الفرصة للطرفني تضمن اقرتاح احلل هلذ
للرد على قبول اقرتاحه من عدمه ، مث دخل ممثال الطرفني اىل غرفة جانبية و خرجا ليعلنا اتفاقهما 

و انتهت الدعوى بسالم ، و كانت االنطالقة الفعلية لنظام الوساطة كآلية  1و قبول احلل التوافقي
 . يات البديلة لتسوية النزاعات من االل

كما مل تعد املنازعات االستثمارية تتسم ابلبساطة و الوضوح يف عصر ميتاز ابلتقدم       
التكنولوجي و التداخل الفكري و عامل يشهد ثورة غري مسبوقة يف تكنولوجيا االتصاالت و سرعة 

، حديثة و معقدة نوعا  2و عقود تدفق املعلومات و ما تنتجه الشبكات االلكرتونية من عالقات 
 .ما يتطلب الية مالئمة هلذا النوع من املنازعات و تكوين خاص لدى اجلهة املكلفة بتسويتها ما 

تشجيعا على اللجوء اىل االليات البديلة حلل املنازعات ، قررت اجلمعية العامة جمللس وزراء        
دعوة الدول اىل االهتمام بوضع قانون  01/00/21123بتاريخ  66العدل العرب يف دورهتا 

منوذجي لتوحيد إجراءات تسوية النزاعات عن طريق التوفيق التجاري الدويل ، و احلصول على 
 .4خدمات الوساطة ابألمر الذي يتناسب مع متطلبات االستثمار و التجارة الدولية 

                                                           
1
Mireille taok , op cit , p 31. 

2
 Mustafa trari tani , droit de l’arbitrage commercial international , Berti éditions , 1 ère 

édition , Alger 2007 , p 19. 
.21، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س  3  

يع انتشار هذه سامهت االتفاقيات و املعاهدات بشان االليات البديلة التحكيم التجاري الدويل و الوساطة و التوفيق اليت عقدت بني الدول يف دعم و تشج 4
بة متاما لتسوية املنازعات االليات بشكل كبري و تطورها و ظهور صور و أنواع جديدة منها و اليت تفرعت بدورها من االليات املعروفة ، و اليت أصبحت مناس

  .ضي االستثمارية الكربى ، و هذا ما أدى اىل اعتمادها يف التشريعات الداخلية للدول كطرق لتسوية املنازعات الداخلية و الدولية قبل التقا
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 املبحث الثاين

 االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب تصنيف

اختلفت التصنيفات الفقهية لآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب ، و ذلك         
ابختالف املعايري املستند اليها ، فهناك من اعتمد طريقة إدارة النزاعات كمعيار لتصنيف االليات 

على الطابع االلزامي للنتائج املتوصل اليها كمعيار أساسي لتصنيف  البديلة ، كما اعتمد اخرون
يف بعض أنواع 1هذه االليات ، و هناك من يقسمها على أساس مدى الزامية اللجوء اليها 

 . املنازعات 

بني االليات البديلة  "sergesur"و   "jean combacau"ميز الفقيهان         
، فيصنفان الوساطة و التوفيق و املفاوضات و املساعي احلميدة  2الدبلوماسية و شبه القضائية 

فيما يرى البعض االخر ان كآليات دبلوماسية اما التحكيم فهو الية ذات طابع شبه قضائي ، 
، على اعتبار ان 3تصنيف االليات البديلة اىل اليات حتاكمية و أخرى غري حتاكمية هو االصح 

 افرزت قرارات الزامية و هنائية للطرفني ، و تكون غري حتاكمية اذا االلية البديلة تكون حتاكمية مىت
  "jarosson"، اما األستاذ 4أسندت اىل جهاز حر و مل تكن قراراته ملزمة ألطراف النزاع 

                                                           
فيما يتعلق ببعض مسائل من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار على الزامية اللجوء للتوفيق  216نصت املادة على سبيل املثال  1

  .الصيد ، غري انه غري الزامي من حيث نتائجه 
،  2116مصر ،  –دور األطراف يف تسوية املنازعات العقدية ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، اإلسكندرية مصطفى املتويل قنديل ،   2

  .10ص 
.01، ص  ابققشي اخلري ، مرجع س  3  

 
اعتمد بعض الفقهاء تقسيم االليات البديلة اىل حتاكمية و غري حتاكمية ، فتم تصنيف التحكيم و الوساطة القضائية و التوفيق   4

املؤسسي مىت افرز احكاما هنائية كاليات حتاكمية ، فيما صنفت االليات األخرى ذات الطابع التفاوضي و اخلاص مثل املفاوضات و 
 : على اهنا اليات غري حتاكمية ، للتفصيل اكثر انظر ...ر قاض و املساعي احلميدة و احملاكم املصغرة و اسئجا

 .12، ص  ابققشي اخلري ، مرجع س
 .60، ص ابق اابراين عالء ، مرجع س

 .06، ص  ابقزينب وحيد دحام ، مرجع س
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فيصنف االليات البديلة على أساس مدى تدخل الغري حيث يرتب املفاوضات املباشرة ابعتبار اهنا 
اخر ، مث االليات األخرى كالتحكيم و الوساطة و التوفيق اليت حتتاج  الية ال تتطلب تدخل طرف

 . 1اىل طرف لالث لتفعيلها 

اما التصنيف األكثر دقة و موضوعية هو االعتماد على طبيعة االلية املتبعة و كيفية إدارة         
قضائي نظرا  إجراءاهتا يف تسوية املنازعات ، حبيث يتم اعتبار التحكيم كآلية ذات طابع شبه

، فيما 2القرتابه من أسلوب القضاء خاصة مع تطوره و الزامية احكام احملكمني ألطراف النزاع 
تصنف االليات األخرى على غرار الوساطة و التوفيق و املفاوضات كآليات ذات طابع تفاوضي ، 

استئجار " نظرا ملكانة األطراف و حريتهم يف التفاوض و احلوار ، كما تعترب االليات املشاهبة مثل 
اخلاصة ابإلضافة  اليات ذات طابع خاص نظرا إلجراءاهتا" االحتكام اىل تقرير اخلبري " او " قاض 

 .3اىل عدم شيوعها و قلة اللجوء اليها 

اذا كانت اغلب االليات البديلة هتدف اىل تسوية النزاع ابلطرق الودية و خارج دواليب       
القضاء ، و ذلك ابالعتماد على طرف لالث يعمل على تقريب وجهات النظر بني األطراف ، 

، و مدى طريقة تسوية النزاعات  سواء من خاللهذه االليات ختتلف عن بعضها البعض  فان
ف درجة تدخل الطرف الثالث اذا كان حمكما او ابإلضافة اىل اختالحرية األطراف يف ذلك ، 

جيعلها مينحها طابعا معينا  هذا ماو  وسيطا او موفقا ، و مدى الزامية قرارته ابلنسبة لألطراف
 .ختتلف عن بعضها البعض 

رف الثالث يف االليات البديلة لتسوية النزاعات معيارا مهما يف تصنيفها و يعترب دور الط       
ترتيبها ، حيث خيتلف من درجة اىل أخرى ، اذ يقتصر دوره يف املفاوضات مثال على اعداد أرضية 

 طة فقط ، و ينتقل ــات البسيــط و هذا ما جنده يف النزاعــوع اخلالف ابلضبـــالنقاش و حتديد موض

                                                           
1
 Albert colliard , institution des relations internationales , 7 eme ed , paris 1987 , p 328. 

.06، ص ابق امحد كوجان ، مرجع س   2  
3
 Dominick kolhagen , Adr and mediation ,universities ed,  adis ababa , 2007 , p 62.  
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، اما 1 الوساطة اىل إدارة احلوار و تنظيمه و من مث االشراف على صناعة احلل و صياغته دوره يف
يف التوفيق فله صالحية اقرتاح احللول املمكنة للنزاع بعد دراسة مجيع جوانبه فيما يبقى هذا الرأي 

املكلفة  اختياراي لألطراف و ليس اجباراي ، فيما يكون دور احملكم اقوى من مجيع أدوار األطراف
بتسوية النزاعات يف االليات السابقة ، اذ يتمتع هذا الطرف يف التحكيم بصالحيات و سلطات 
أوسع أمهها حسم النزاع و إعطاء حل يلزم اجلميع و هلذا صنف كآلية ذات طابع شبه قضائي إال 

 .انه ال ينبين ابلضرورة على قواعد قانونية 

لة ذات طابع شبه قضائي يف مطلب اول ، مث االليات عليه سنتطرق للتحكيم كآلية بدي       
البديلة ذات الطابع التفاوضي من خالل مطلب لان ، قبل ان نستعرض االليات البديلة ذات 

 .الطابع اخلاص يف مطلب لالث 

 التحكيم كآلية بديلة ذات طابع شبه قضائي: املطلب األول 

عرفت اجملتمعات القدمية نظام التحكيم كوسيلة للفصل يف املنازعات وفق القواعد العرفية و         
حيث عرف حىت قبل نشأة الدولة العصرية و قضائها ، التقاليد السائدة يف العصور القدمية ، 

لية و كان معموال به يف العالقات الداختطبيقات كثرية عند قدماء املصريني و االغريق و الرومان ، 
و سرعان ما تطور بتطور مفهوم الدولة و تقنينه و اعتماده كآلية بديلة لتسوية ، 2و اخلارجية 

هدات و االتفاقيات املتعلقة به و اليت تضمنتها املعا ات أبشكاله و تقسيماته املختلفةاملنازع
، مما املنازعات استثمارية  يف تسوية ابإلضافة اىل ما اثبته طريق التحكيمالتشريعات الداخلية ، 

أدى اىل اعتباره اكثر االليات انتشارا و مالئمة هلذا النوع من املنازعات ملا له من واقعية و اقناع يف 
 . 3الدويلاالستثماري املنازعات ذات الطابع 

                                                           

.068، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س  1  
دور التحكيم يف فض منازعات عقود االستثمار ، دراسة مقارنة لبعض التشريعات يف الدول العربية و األجنبية  خالد كمال عكاشة ،  2

  .11، ص   2101،  0، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان األردن ، ط و االتفاقيات الدولية و خصوصية مركز واشنطن 
3
 Mustpha trari tani , op cit , p 16. 
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تسوية االلية االصيلة يف  ان تطور نظام التحكيم جعل النظرة اليه تتغري ، حيث اصبح ميثل       
و هذا ، 1يتم اللجوء اىل اليات أخرى كالوساطة و التوفيق قبل اللجوء اليه  ، وبعض املنازعات 

نظرا لعدة اعتبارات مثل تقييد حرية اطراف النزاع يف التحكيم مقارنة ابآلليات األخرى ، ففي 
ال ميكن لألطراف اختيار ، التحكيم املؤسسي الذي يسند اىل هيئات و مؤسسات حتكيم دولية 

ابإلضافة اىل التزامهم بقبول و تبقى حريتهما حمدودة ، احملكم مثال و إجراءات عملية التحكيم ، 
يقرتب من القضاء و اصبح ذو  و هو ما جعل هذا النظاماليت يضمنها القاضي ، تنفيذ احكامه ، 

 .طابع شبه قضائي 

 تعريف التحكيم : الفرع األول 

   يف اللغوي التعر : أوال 

َقاَق بَ ْينِّهَِّما فَابْ َعُثوا َحَكًما مِّْن َأْهلِّهِّ َوَحَكًما مِّْن " مي قال تعاىل يف القران الكر         ْفُتْم شِّ َوإِّْن خِّ
نَ ُهْم ُثُه اَل " كما قال تعاىل 2"  َأْهلَِّها ُنوَن َحَّته ُُيَك ُِّموَك فِّيَما َشَجَر بَ ي ْ َيُِّدوا يفِّ َفاَل َورَب َِّك اَل يُ ْؤمِّ

ْم َحَرًجا ِمِّها َقَضْيَت َوُيَسل ُِّموا َتْسلِّيًما هِّ  ." 3 أَنْ ُفسِّ

( بتشديد الكاف مع الفتح ) –حّكم  -و مصدره ،  " التفويض" التحكيم يف اللغة يعين        
، اذ فوضت اليه احلكم فيه فاحتكم علي يف ذلك ، و 4و يقال حكمت فالان يف مايل حتكيما 

فالن يف مال فالن اذ جاز فيه حكمه ، و حكموه فيما بينهم أي امروه و فوضوه ان استحكم 
 .5االمر و جعلوه حكما فيما بينهم ، و حكمه أي فوض احلكم اليه  حيكم يف

                                                           
،   2101مصر ،  –التحكيم الدويل يف منازعات االستثمار األجنبية ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية و طالب ، فؤاد دمحم دمحم أب  1

  .62ص 
.16سورة النساء ، االية   2  
.76سورة النساء ، االية   3  
. 1ايب منصور دمحم ابن امحد ، هتذيب اللغة ، دار املصرية للتأليف و الرتمجة ، القاهرة ، بدون سنة نشر ، ج  –االزهري   4  
غسان علي علي ، االستثمارات األجنبية و دور التحكيم يف تسوية املنازعات اليت قد تثور بصددها ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة   5

  .12، ص  2111لعام ، كلية احلقوق ، جامعة عني مشس الدكتوراه يف القانون ا
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و حكمت عليه (  بفتحتني ) حكمت بني القوم أي فصلت بينهم ، فاان حاكم و حكم        
اخلروج من ذلك ، و حكموه بينهم بينهم أي امروه ان  بكذا أي منعته من خالفه فلم يقدر على

 .1حكمنا فالان بيننا أي اجزان حكمه بيننا : حيكم بينهم و يقال 

هو الذي يفّوض اليه احلكم يف الشيء ، و قيل هو ( بتشديد الكاف مع الفتح ) احملّكم        
 .الرجل اجملرب 

المر للغري للفصل فيه ، و يفيد اطالق اليد يف تفويض ا" غة ل" استخالصا يفيد التحكيم         
 . او حمتكما اليه " حمّكما " الشيء او تفويض االمر للغري و يسمى 

 التعريف الفقهي : اثنيا 

تولية يف اصطالح الفقهاء يعين التحكيم تعددت اراء الفقهاء حول تعريف التحكيم ، لكن        
ذوي الشأن شخصا او اكثر للحكم فيما تنازعا فيه ،  اخلصمني حكما حيكم بينهما ، أي اختيار 

 .2 كما يعترب تولية من طرف اخلصمني لطرف لالث ليفصل فيما اختلفا فيه

اتفاق على طرح النزاع على شخص معني ، أو أشخاص معينني ، يعرف التحكيم أبنه        
 هيئة يلجأ مبعرفة شخص أوليفصلوا فيه دون احملكمة املختصة به ، و التحكيم هو النظر يف نزاع 

، و التحكيم هو نظام 3 إليه أو إليها املتنازعون مع إلتزامهم بتنفيذ القرار الذي يصدر يف النزاع
لتسوية املنازعات عن طريق افراد عاديني خيتارهم اخلصوم إما مباشرة أو عن طريق وسيلة أخرى 

 .يرتضوهنا

أو هو الطريق ،  املنازعات املالية بني األطرافنظام حلل كما يعرف التحكيم أيضا أبنه        
و هو اختيار اخلصمني حاكما فيما وقع بينهما من   نزاع بواسطة الغري ،اخلصوصي للفصل يف

                                                           

.01، ص ابق دمحم أبو طالب ، مرجع سفؤاد دمحم  1  
.16، ص  ابقعبدالكرمي سالمة ، مرجع س امحد  2  

.06، ص  0188مصر ،  –، القاهرة  6التحكيم االختياري و االجباري ، دار الفكر العريب ، الطبعة ا ، امحد أبو الوف   3  
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، عقدية أو غري عقدية على أن يتم الفصل يف املنازعة اليت لارت 1 عالقة قانونية معينةخالف عن 
طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمني ، و يتوىل بينهم ابلفعل ، أو اليت حيتمل أن تثور عن 

، بياان لكيفية 2 ، أو على األقل يضمنون اتفاقهم على التحكيم األطراف حتديد أشخاص احملكمني
، أو أن يعهدوا هليئة أو مركز من اهليئات أو مراكز التحكيم الدائمة لتتوىل تنظيم  اختيار احملكمني

 .وائح اخلاصة هبذه اهليئات أو املراكزعملية التحكيم وفقا للقواعد أو الل

التحكيم أبنه نظام للقضاء اخلاص تقضي فيه خصومة معينة "  Robert"يعرف األستاذ        
 .عن اختصاص القضاء العادي و عهد هبا إىل أشخاص خيتارون للفصل فيها

أبنه إهناء خالف  التحكيم الدويل - القانون الدويل -ه يف مؤلف"  اوبنهامي " يعرف كما        
 - غري حمكمة العدل الدولية –بني الدول من خالل قرار قانوين يصدره حمكم أو أكثر أو حمكمة 

  3خيتارها األطراف

يعرف آخر التحكيم أبنه اجراء اختياري لتسوية املنازعات حبكم ملزم بتأسيس على  فيما        
، ينشأ من االتفاق  نظام خاص للتقاضي و، من جانب األطراف يف النزاع ، او ه القبول املسبق

املنازعات يف ، مبهمة الفصل  بني األطراف ، على العهدة إىل شخص أو أشخاص من الغري
 .4 القائمة بينهم حبكم يتمتع حبجية األمر املقضي

خترج يف معناها من خالل التعريفات السابقة و اليت قدمها معظم الفقهاء للتحكيم فإهنا ال        
 :املعىن التايل عن 

، ليفصلوا  ، أو أشخاص معينني على طرح النزاع على شخص معني هو االتفاق التحكيم       
إىل القضاء مع إلتزامهم  اللجوء، فبمقتضى التحكيم ينزل اخلصوم عن  فيه دون احملكمة املختصة به

                                                           

.06، ص  ابق دمحم أبو طالب ، مرجع سفؤاد دمحم  1  
2
 mustafa trari tani , op cit , p 63. 

3
 Mireille taok , op cit , p 112. 

.11، ص  ابقخالد كمال عكاشة ، مرجع س  4  
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، وقد يكون هذا االتفاق تبعا  بطرح النزاع على حمكم أو أكثر ليفصلوا فيه حبكم ملزم للخصوم
 .1يذكر يف صلبه و يسمى شرط التحكيم لعقد معني 

، و يسمى يف هذه احلالة  عني قائم ابلفعل بني اخلصوممع ا مبناسبة نز التحكيم قد يكون        
 . كان أم مشارطة  ا، شرط شريطة أن يقر املشرع هذا االتفاق مشارطة التحكيم أو اتفاق التحكيم

 عدم اخضاع املنازعات حملاكم الدولة يت يقوم عليها التحكيم هيأن الفكرة ال ع الفقهاءامج       
، و هذا االتفاق قد يكون مدرج يف بند العقد املربم بني  على اتفاق اخلصوم ا، و ذلك بناء

يف  يربم، ألنه  العمليةهو األكثر شيوعا من الناحية ، و  يسمى بشرط التحكيم هو ماو األطراف 
 هو ماف اما اذا كان االتفاق منفصال عن العقد بني أطراف اخلصومة ودوقت يسوده الوائم وال

النزاع و ما خيلفه من انشقاق بني اطرافه مما  اليت يتم ابرامها بعد حدوث شارطة التحكيممبيسمى 
 . االتفاق يؤدي إىل صعوبة ابرام

اخلروج ، و ابلتايل  اطراف اخلصومة لقضائهماختيار األساس القانوين يف التحكيم هو ان        
و العمل على تسوية املنازعات اليت نشبت أو قد تنشب ، 2  للدولةالوطين عن دائرة القضاء 

التحكيم ، ف3  على العقد حمل النزاع الواجب التطبيقالقانون  ، مبا يف ذلكبواسطة حمكم دويل 
 فيه ، أما إذا مل اإلرادة ، أي جيب أن يكون إلرادة اخلصوم شأان يقوم على أساس مبدأ سلطان

، ليس ذلك  ، و إمنا يعترب قضاء دولة ، فال تكون بصدد حتكيم هبذه اإلرادة و مت حموها يؤخذ
، أي جواز  املشرع  رادة و املتمثلة يف اتفاق اخلصومل  البد من إقرار املشرع لتلك االفحسب ، ب

، ميثالن األساس  ، و إقرار املشرع هلذه اإلرادة 4، فإرادة اخلصوم حكيمللخصوم ابللجوء للت
جراءات و ملا يقوم به املشرع من تنظيم لال القانوين و اجلوهري للعملية التحكيمية ، و ذلك

                                                           

.07، ص  ابق دمحم أبو طالب ، مرجع سفؤاد دمحم   1  
.21، ص  ابقمىن حممود مصطفى ، مرجع س   2  
.62، ص  ابقجابر ، مرجع سليندا    3  
.86، ص  ابقغسان علي علي ، مرجع س  4  
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، و عليه فأحكام  ، و كذلك املقومات اليت تساعد على حسن سري عملية التحكيم القواعد
، فاجراءات  ، و إرادة القانون من اجلانب اآلخر1 وم من جانبالتحكيم ختضع إلرادة اخلص

 .التحكيم حتل حمل اإلجراءات القضائية بنص القانون

،  وهر التحكيم، بل و ميثل ج ، يعترب سببا يف وجوده خلضوع اختيارا للتحكيما كذلك فإن      
لتتجه حنو  االرادة سلطانحقوقهم املكفولة مبقتضى إرادة األطراف إىل ممارستهم  جتاهو إن ا
من القضاء اخلاص بعيدا عن والية  ا، حيث يعترب ذلك نوعللتحكيم على االحتكام  االتفاق

، إال أن املشرع قد ينص يف معظم أو يف  ، و إذا كان يف األصل أن التحكيم اختيارا حماكم الدولة
، حلل نزاعهم فهو 2 ، و يفرض على اخلصوم اللجوء للتحكيم بعض احلاالت اللجوء للقضاء

، و ابلتايل يستبعد جلوء  على اللجوء للتحكيم -قانوان –التحكيم الذي جيرب فيه األشخاص 
، إال اذا أصبح هذا التحكيم اختياراي مبوجب نص  األشخاص إىل القضاء عند إلارة النزاع

 .3القانون

 التعريف القضائي : اثلثا 

عرض نزاع معني بني طرفني على  " مصر التحكيم أبنهعرفت احملكمة الدستورية العليا يف       
، ليفصل هذا  يعني ابختيارمها أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط حيدداهنا االغيارحمكم من 

لدابر  و قاطعا جمردا من التحايل ، احملكم يف ذلك النزاع بقرار يكون انئيا عن شبهة املماألة
، بعد أن يديل كل منهما بوجهة نظره تفصيال من  ان إليهاليت أحاهلا الطرف اخلصومة يف جوانبها

 .4 خالل ضماانت التقاضي الرئيسية

                                                           
1
Stefan jupé , marc , étude approfondi ,article publie sur le site www.univ-Grenoble-

alpes.fr , 2010. 
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.11، ص ابق زينب وحيد دحام ، مرجع س  3  
و املنشور مبجلة احملكمة لسنة  01خبصوص الدعوى رقم  0111ديسمرب  06حكم احملكمة الدستورية العليا الصادر جبلسة  4 
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اتفاق على طرح النزاع على شخص  "عرفت احملكمة اإلدارية العليا يف مصر التحكيم أبنه         
 "1 فيه دون احملكمة املختصة امعني أو أشخاص معينني ليفصلو 

اتفاق على عرض نزاع معني على حمكمني و " كما عرفته حمكمة النقض يف مصر أبنه        
ق فصل اخلصومات قوامه اخلروج عن طر طريق استثنائي ل" ، و أبنه "  الرتود على حكمهم

 "  التقاضي العادية

طريق استثنائي يلجا اليه اخلصوم لفض ما " على انه  األردنيةفيما عرفته حمكمة التمييز         
 " 2ينشا بينهم من نزاعات مبوجب اتفاق بينهم قصد اخلروج عن طريق التقاضي العادية 

طريق خاص حلل النزاعات بني " 3فعرفته على انه " PCA"اما احملكمة الدائمة للتحكيم        
 " اخلصوم ، يلجؤون اليه إبرادهتم 

ابلنظر اىل التعريف القضائي للتحكيم ، فانه يعترب وسيلة استثنائية لتسوية النزاعات بدال        
 . األطراف إبرادةعن القضاء العادي ، و ان اللجوء اليه يكون 

 التعريف القانوين :  رابعا

 عبارة عن اختاذ اخلصمني حكما آخرهو " ب التحكيم  عرفت جملة األحكام العدلية       
 "4دعوامها  ، لفصل خصومتها و برضامها

التحكيم هو " ب  2يف املادة  2992لسنة  22رقم " القانون اليمين للتحكيم " عرفه       
، يف ما يقوم بينهما  ، دون احملكمة املختصة شخصا آخر أو أكثر للحكم بينهما اختيار طرفني

                                                           

.11، ص  ابقخالد كمال عكاشة ، مرجع س  1  
. 02/17/2117يف  2117-101حكم حمكمة التمييز األردنية رقم   2  

3
 Franck neciphore , arbitrage commercial international et développement , thèse de 

doctorat en droit , université de Montesquieu-bordeaux 2 , 2013 , p 23. 
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جراء خاص لتسوية بعض ا" ، فيما عرفه املشرع الفرنسي على انه "  من خالفات أو نزاعات
 " 1مبهمة القضاء فيها مبقتضى اتفاق حتكيم  األطرافاخلالفات بواسطة حمكمة حتكيم يعهد اليها 

 للنزاعاتاحلل السلمي "  ب ةاخلاص 2991لسنة  2رقم " ية الهاي اتفاق"  عرفت        
 النزاعاتيهدف إىل حل  هو طريقالتحكيم : "  كما يلي 21يف املادة الدويل التحكيم " الدولية 

هذه أن هذا النص  منيتضح ، 2 " بني الدول بواسطة قضاة خيتاروهنم على أساس احرتام القانون
كالمها ، فالتحكيم و القضاء   وسيلة حلل اخلالفات الدوليةالدويل كالتحكيم االتفاقية اعتمدت 

 القضاء يف القانون الدويل العام، و الفرق الوحيد بني التحكيم و بني  نية حلل اخلالفاتطريقة قانو 
قضائي يعتمد يف وجوده و يف تشكيل اهليئة اليت تفصل يف شبه التحكيم طريق ان ، يعود إىل 

القضاة الذين يتولون  من خيتارون، فأطراف النزاع هم  اخلصومة على إرادة أطراف تلك اخلصومة
، و  احملكمة و تشكيلها الن، ، يف حني ال جمال لذلك يف القضاء الدويل  الفصل يف اخلصومة

 .3 القانون حيددها،  اإلجراءات اليت تطبقها

حيمل هذا املعىن حيث  أوردهمل يعرف املشرع اجلزائري التحكيم بشكل صريح ، لكن ما          
شرط التحكيم هو االتفاق الذي يلتزم مبوجبه " : على ان من ق ا م ا  2991يف املادة نص 

، لعرض النزاعات اليت قد تثار  أعاله 2991يف عقد متصل حبقوق متاحة مبفهوم املادة  األطراف
" : من نفس القانون على  2922يف املادة و نص كذلك " 4بشان هذا العقد على التحكيم 

" 5مبوجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم  األطرافاتفاق التحكيم هو االتفاق الذي يقبل 
اتفاق  ": و عرفه مبا يلي ، كيم اتفاق التححول صري املشرع املله  تطرق ما، ابالضافة اىل 

أو ميكن أن تنشأ ، لتسوية كل أو بعض املنازعات اليت نشأت ، إىل التحكيم  اللجوءالطرفني على 

                                                           

.  122/11، ج ر رقم  10رقم  املتعلق ابلتحكيم ، املادة  0111لسنة  12القانون الفرنسي رقم   1  
.06، ص  ابقطالب ، مرجع سأبو فؤاد دمحم دمحم   2  
.026 ، ص ابقبشار دمحم االسعد ، مرجع س  3  
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و نصت املادة ذاهتا على أنه  "1 بينهما مبناسبة عالقة قانونية معينة عقدية كانت أو غري عقدية
، سواء قام مستقال بذاته أو ورد يف عقد  جيوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع

،كما جيوز أن يتم االتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع ، و لو كانت قد أقيمت يف شأنه  معني
 .دعوى أمام جهة قضائية

التحكيم يف صورتيه  اصري قد عرفامل ني اجلزائري وأن القانون نيالسابق نييتضح من النص         
درج  يمن الناحية الواقعية حيث شرط التحكيم ملا ل ،"  مشارطة التحكيم" و  "التحكيم شرط"

 جارة الدولية وهذا الشرط الركيزة و الدعامة األساسية يف ميدان الت فقد اصبح،  كثريا يف العقد
 تنشأ مستندة إىل شرط التحكيم خاصة يف اجملال الدويل التحكيم معظم القضااي املعروضة على

 .الذي يكون سابقا على قيام النزاع

على ان اتفاق  2991لسنة القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل  أشاركما         
اليت اتفاق الطرفني على ان حييال اىل التحكيم مجيع او بعض املنازعات احملددة " التحكيم هو 

نشأت او قد تنشا بينهما بشان عالقة قانونية تعاقدية كانت او غري تعاقدية ، و جيوز ان يكون 
 ". 2اتفاق التحكيم يف صورة شرط حتكيم وارد يف عقد او يف صورة اتفاق منفصل

يكون اتفاق التحكيم مقصودا به شرط " 3فقد نصت  2919اما اتفاقية نيويورك لسنة        
او االتفاق الذي تتضمنه اخلطاابت  األطرافقد او اتفاق التحكيم املوقع عليه من التحكيم يف ع

 "املتبادلة او الربقيات 

( اتفاق التحكيم ) يف حد ذاته او شرطه هناك عدة تعاريف خمتلفة للتحكيم يتضح ان        
نصت عليه قوانني الدول الداخلية و املواثيق الدولية من معاهدات و قرارات صادرة عن املنظمات 

هو الية و لوائح هيئات التحكيم الدائمة ، يستخلص منها ان التحكيم  أنظمة أوردتهالدولية ، كما 
                                                           

. املتعلق ابلتحكيم يف املواد املدنية و التجارية  0111لسنة  26رقم  املصري القانونمن  01املادة  نص  1  
.10، ص  ابقدمحم نعيم علوه ، مرجع س  2  
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يه يلجا الاو نزاع قائما فعال ، حيث ، ال بمستق ني أو خصومة معينةوقوع نزاع مع تفرتض
 و، ك اخلصومة بعيدا عن ساحات القضاء يف تسوية أو حل تلمن خالله يرغبون  و األطراف

 : عناصر  أربعةبتوفر يرتبط 

شرط ) أو  احتمال نشأته مستقبال ( مشارطة التحكيم ) بني اطراف  وجود نزاعا قائما -
 ( التحكيم 

 .عن طريق التحكيم دون القضاء تسوية النزاع على اجتاه إرادة األطراف -

 .بقرار ملزم لألطراف  أو مركز حتكيم (فرد أو أفراد) حمكمطة تسوية النزاع يتوىل سل -

 .اعتماد التشريع الداخلي على طريق التحكيم كآلية لتسوية املنازعات  -

 كيم نشأة و تطور التح: الفرع الثاين 

يف تسوية و عريقة اترخيية  حيث يعترب الية،  جذور التحكيم إىل العصور القدميةتعود         
يتم مبعرفة زعيم القبيلة أو أمري املقاطعة ، مث انتشر  لدى اجملتمعات القدمية اين كاناملنازعات 

التحكيم يف كثري من الدول أبشكال خمتلفة ، و مل يعد مقتصرا على الفصل يف منازعات أطراف 
بل تعداه إىل تسوية منازعات أطراف العقود الدولية سواء كانت هذه املنازعات ، العقود الداخلية 

، أم بني األفراد مع 1بني الدول بعضها البعض أم بني الدول من جانب و األفراد من جانب آخر 
و امجع الفقهاء أن التحكيم قد أتسس اترخييا بشكل جيد ، و استجاب عرب  بعضهم  البعض ، 
يف التجارة و األعراف و التكنولوجيا و العرف السائد يف احلقل القانوين هلذا القرون للتغريات 

 .اصبح الية فعالة لتسوية النزاعات 

 نشأة التحكيم يف عصر اإلغريق: أوال 

حيث  ،  بقسميه الداخلي و اخلارجيالتحكيم  ( اإلغريق )لقد عرف اليواننيون القدماء        
،  و ذلك بطريقة واسعةكان يعترب الية لتسوية اخلالفات بني االفراد ، او بني الدول يف حد ذاهتا ، 
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نت كل النزاعات تطرح على كا  ، سواء كانت املدنية منها أو التجارية ففي جمال العالقات الداخلية
قاد الراسخ أبنه الوسيلة ملكانة التحكيم يف تسوية اخلالفات و االعتو ذلك نتيجة  ،1احملكمني اوال 

ذلك ازدايد العبء على احملاكم الشعبية اليت كانت موجودة يف اىل  ابإلضافةلذلك ،  األنسب
 .الوقت 

، فإن أخفق يف ذلك أصدر حكمه أو قراره  كانت مهمة احملكم اإلصالح بني اخلصمني      
أمام  احملكم من قبل اخلصم اخلاسر عنر احلكم الصاد فمع ضمان حق استئنا2،  مشفوعا بقسم
 احملكمني ألجل الصلح بني اخلصومقد أحالت ذات النزاع من قبل هليئة اذا كانت  احملاكم الشعبية

مهمته تويل الفصل يف  ، فقد كان هناك جملس دائم للتحكيم و أما يف جمال العالقات اخلارجية ،
كانت هذه النزاعات تتعلق ابملسائل التجارية أو ، سواء   اليت حتدث بني املدن اليواننية املنازعات

، و قد عرف اليواننيون يف ذلك العهد أيضا معاهدات  ، أو تلك اليت تتعلق ابحلدود املدنية
 .3 ، إضافة إىل حاالت التحكيم املنفردة التحكيم الدائمة

كطريق لتسوية النزاعات بني االفراد و اجلماعات ،   عرف التحكيم عند قدماء املصريني كما       
، حيث   يباشر القضاء بنفسه إال يف حاالت اندرة ال االول ، بينمافلقد كان امللك هو القاضي ، 

كان الكهنة يف ذلك الوقت هم الذين يتولون مهمة الفصل بني اخلصوم رمسيا عن طريق القضاء 
، و كانت هذه املهمة حمصورة يف ذلك الوقت 4 األولأصال القاضي  يعترب، الذي  نيابة عن امللك

لطة سكان األمراء يف األقاليم هم الذين يتولون   ، فيما على املدن الكربى حيث توجد املعابد
، مث انفرد أمراء األقاليم يف عهد األسرة " امللك" ، نيابة عن القاضي األول  القضاء بني اخلصوم

 يتوىل الفصل يف اخلصومة حبكم،  ح أمري اإلقليم هو القاضي، و أصب لطة عن امللكسالسادسة ابل
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مع ذلك فقد كان لألفراد حق اللجوء للتحكيم للفصل فيما ينشأ ، و 1 هنائي ال يقبل الطعن فيه
، مبوجب اتفاق التحكيم حيددون احملكم و اإلجراءات الواجب اتباعها  حيث ،نزاعات بينهم من 

و دوافع النزاع من مجيع جوانبه ، قبل ان تصدر حكما  أسبابحيث تتوىل هيئة التحكيم دراسة 
كما ساهم ،   ، دون احلاجة لعرضه مرة أخرى على القضاء به االطرافيلتزم  هنائيا قابال للتنفيذ ،

 . 2ابلقضاء اخلاص انتشار نظام التحكيم قدميا كوسيلة لفض النزاعات يف وصفه

ك و التضامن هو مبدأ الدفاع املشرت  يف ذلك الوقت ، عاممبدأ  اجملتمع املصري القدمي ساد       
كل مواطن كانت يف محاية اجملتمع ككل على أساس تضامن اجلميع يف الدفاع   حقوقأن مبا يعين 
 .3تمع و عن حياة  و حقوق كل فرد يعيش فيه عن اجمل

 نشأة التحكيم يف العصور الوسطى: اثنيا

اندى هبا اليت يف ظل املبادئ  ا مستمرا خصوصاتطور  عرف التحكيم يف القرون الوسطى      
اإلرادة مصدر القوة امللزمة  ابعتبار انبدأ قدسية العقد اين كان االعتقاد السائد مبفقهاء الكنيسة ، 

، فكان للمتعاقدين احلرية يف االتفاق 4يف العقد ، و مبدأ حسن النية قاعدة يف تنفيذه و تفسريه 
، و  االلتزام بقرار احملكم مع احرتام وكآلية لتسوية املنازعات الناشئة عن التعاقد ، على التحكيم  

التسامح و الصلح و التضحية املتبادلة و يكرس ابركت الكنيسة هذا االجتاه ذلك الن التحكيم 
 . 5يف اجلهود و االتعاب اليت خيلفها التقاضي االقتصاد

بفعل عدة عوامل و ذلك  اوراب الغربية انذك ، تطورت فكرة اللجوء للتحكيم يف كما      
من  اتباعه كوسيلة لتسوية املنازعات بني املسيحينيضرورة و الدعوة إىل التحكيم  مثل اجتماعية 
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أن اجلماعات احمللية األوروبية قد مارست اىل  ابإلضافة ، و البااب الكاثوليكيةالكنيسة  طرف
كما ان اخلالفات اليت   ، 1النزاعات بطرق مالئمة و متوازنةو تعتربه الية فعالة لفض ،  التحكيم

،   ، أو نزاع ابمللكية اإلقليمية قطاعياإل اجملتمعو امللوك يف اطار  كانت تنشا بني كبار التجار
 . لتحكيمكانت تسوى عن طريق ا

على ينص  2119الثاين مرسوما عام  اأيضا و يف العصور الوسطى أصدر امللك فرانسو        
و هو ما ساهم بسنه يف التشريع ، 2 قسمة الرتكات والتحكيم إجباراي يف املسائل التجارية  ختاذا

اندت الثورة الفرنسية ابحلرية يف خمتلف  الداخلي و اعتباره اجراءا وجب تفعيله و اللجوء اليه ، كما
صدرت التقنينات الفرنسية  و،  ، و أقرت نظام التحكيم اجملاالت و من بينها جمال التعاقد

 .3الذي جعل التحكيم إجباراي  القانون التجارياملوضوعية مثل 

هلا الدور البارز كان اليت  ،  يةتطور الثورة الصناع منذ بداية القرن التاسع عشر الذي عرف       
ور إىل تطكذلك أدى  مما ،  ، و تدفق رأس املال بصورة كبرية يف ظهور شركات األموال الكربى

لسندات الشحن  ، و أصبحت العقود النموذجية4الدولية و استعادة طابعه الدويل  قانون التجارة
، و  و أتجري السفن و بوالص التأمني و عقود بيع البضائع و تسليمها و استغالل براءة االخرتاع

 كإقامة املوانئت األشغال الكربى  و عقود تراخيص اإلنتاج و مقاوال، مقاوالت االنشاء و املصانع 
حيث كانت  ،5 ، ال ختلو من شرط التحكيم يف معظم األحوال و املطارات و الطرق و غريها

و نتيجة هلذه الظروف فقد هتيئ اجلو املالئم  جترب اطراف العقود التجارية و االستثمارية الدولية ،
وى الدويل يف القرن املستاملنازعات بني التجار على  لتسويةاوىل ودة إىل التحكيم كوسيلة للع

 .6العشرين 
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القرون الوسطى يف غرب أورواب و حوض البحر  لتجارة الدولية اثناءا كما ساهم انتشار       
اليت كانت تقوم عليها مجهورايت مشال إيطاليا منذ  مثل العمليات التجارية،  األبيض املتوسط

واق و املعارض و املرافئ يف بعض املدن اليت تركزت يف األس ، و احلركة التجارية القرن احلادي عشر
أعراف و  ظهور ، يف الكربى يف غرب أورواب فيما بني القرن الثاين عشر و القرن الرابع عشر

يف تسوية فأصبحت عامة  ،1سبت الصفة الدولية يف طابعا التجاري اكت عادات أنشأها التجار و
التجارة ذو الطابع الدويل الذي ساد أورواب  ، ذلك ما أطلق عليه قانونالنزاعات يف اجملال التجاري 

 .، حىت أواخر القرون الوسطى أيضا و يف املشرق

ستمد أساسا من أعراف و تقاليد التجارة و كرتاث مازدايد أمهية التحكيم  ترتب على         
ا فيه وجدو الذين التجار نشاط جتاري ملحوظ و ساهم ذلك يف تشجيع  املرتاكم لسنوات طويلة

و من مث فإن او غريهم ، فيما بني التجار  ، سواءحلل مشاكلهم و منازعاهتم  لوب األمثلاألس
انتشار و شيوع  أعراف و عادات املعارض و األسواق التجارية قد مشل الشرق و الغرب على 
السواء و ننتهي ابلقول أن التحكيم كان موجودا و معروفا يف العصور الوسطى كوسيلة يلجأ إليها 

 .2بينهم من نزاع التجار للفصل فيما ينشب 

 من عشرالتحكيم الدويل يف القرن الثا: اثلثا

الدور البارز الذي احتله التحكيم يف العصور السابقة ، و اعتماده لدى املماليك و مع         
و اصبح وسيلة فعالة لتسوية ، تطور يف شقه اخلارجي  الدول كآلية لتسوية النزاعات الداخلية ،

املطلق يف  ة اليت قضت على احلكم االستبداديبعد الثورة الفرنسي ، خصوصا النزاعات الدولية
 أدتكما ،  3الذي كان يسود أورواب منذ العصور الوسطى ،  املقدس اإلهليفكرة احلق  فرنسا و

 انون ، الذي ــــــو تطبيق فكرة احلق و القالثورة الفرنسية اىل تغري املفاهيم الدينية و السياسية السائدة 
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 . خرى على تطور فكرة نظام التحكيم الدويلاو أبساعد بطريقة  

يف تطور و انتشار التحكيم ،  2111استقالل الوالايت املتحدة األمريكية عام كما ساهم        
اعتماد نظام على  - و اليت كونت احتادا فدراليا – انذك الثالث عشر اتفقت الوالايتحيث 

يتم  اليتعرض النزاع على هيئة التحكيم ب ،1 بينها من منازعات كآلية لتسوية ما ينشا فيماالتحكيم  
و كان هذا االتفاق ينصرف إىل ، أو بواسطة الكوجنرس  املعنيةتعيني أعضاؤها عن طريق الوالايت 

 يف مجيع اجملاالت التجارية و املدنية ، قبل ان يسري الشؤون الداخلية للوالايت املتحدة األمريكية 
دون بقيت عالقة ، و ذلك لتسوية املنازعات اليت  بريطانيامع ، و خاصة  عالقاهتا اخلارجيةعلى 

و  الغنائم البحرية ، و مسألة، تعيني احلدود مع كندا  ، مثل نزاع حسم بعد االستقالل األمريكي
 اىل ابإلضافة،  ودائعالساابت و خملفات الربيطانيني يف الوالايت املتحدة االمريكية مثل احل

 . 2واجبات و حقوق الدول احملايدة

و يف ظل التطورات اليت شهدها العامل ، التحكيم الدويل  نظاماليت مر هبا املراحل  بعد هذه      
شكله احلديث ، بعدما كان ابستمرار يف جمال تسوية املنازعات الدولية ، عرف نظام التحكيم ب

اىل ظهور هيئات  أدىمنذ القدم ، بتسوية اخلالفات البسيطة ، مما يعتمد يف شكله الداخلي فقط 
الدويل ، نتيجة ختتص ابلفصل يف النزاعات عن طريق التحكيم  إقليميةو مراكز دولية و 

كاهليئة   -اللجوء اىل التسوية الودية للنزاعات  علىللمعاهدات و االتفاقيات الدولية اليت حتث 
على خالف ، لنظام التحكيم املؤسسي  أسستاليت ، AAA "3"  –االمريكية الدائمة للتحكيم 

 إضافةملزمة ألطراف النزاع ، بناء على اتفاقهم ،  اكانت احكامها و قراراهت  التحكيم احلر ، حيث
، الذي مت انشاءه بناء على اتفاقية واشنطن  icsidلدويل لتسوية منازعات االستثمار اىل املركز ا

 .االخرى  املتعلقة بتسوية منازعات االستثمار بني الدول و رعااي الدول 2911لسنة 

                                                           

.و ما بعدها  71، ص  ابقدمحم عبد العال ، مرجع سعكاشة   1  
.201، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س  2  
.22، ص  ابقعبدالكرمي سالمة ، مرجع س امحد  3  
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 :القرن التاسع عشر الدويل يفالتحكيم : رابعا 

مراكز متخصصة يف  أنشئتحيث ،  يز القرن التاسع عشر بتطور نظام التحكيم الدويلمت       
تسوية النزاعات بواسطة التحكيم ، خصوصا بني الدول يف القضااي السياسية ، او بينها و بني 

انشاء ما يسمى بلجان املطالبات  يف العالقات التجارية و االستثمارية ، مثل األجانبالرعااي 
، و  ابحلدود و األمور السياسية املختلفة ة املنازعات املتعلقةكانت تتوىل أمر تسوي  اليت،  املختلطة

قد كانت هذه اللجان تشكل من بعض رؤساء الدول الذين عملوا كمحكمني لتسوية املنازعات 
، و ذلك مبوجب 1 يسمى مبحاكم اللجان املختلطة إنشاء ما اىل ابإلضافة،  بني الدول اليت تثور

، و كانت مهمة هذه اللجان تسوية املنازعات الدولية  اتفاقيات دولية تربم بني الدول املعنية
، و أحكامه تكون ملزمة للدول األعضاء يف  اخلضوع له عتبارها نظام قضائيا إراداي يرتضياب

 .2 اتفاقيات انشاء هذه احملاكم الدولية

" شرط التحكيم " سواء يف شقيه ،  قامت العديد من الدول إببرام اتفاقيات حتكيم كما        
أو اليت الذي يتم النص عليه يف العقد الذي يربط الطرفني كطريق لتسوية النزاعات بني االطراف ، 

، و  يت تربم فيما بينها يف اجملاالت املختلفة، يف املعاهدات ال "التحكيم مشارطة"تنص على 
األمريكية و بريطانيا عام  بني الوالايت املتحدة، " حتكيم االلباما "  منها، وضوعات املشرتكة امل

و حىت سنة  2199سنة اليت عقدت بني البلدين  "جاي"معاهدة  حيث لعبت ،3 2912
 دات التحكيم ــــة ملعاهــــة احلقيقيــــالبدايمبثابة  كانتو  ،  لقضاء الدويلدورا ابرزا يف اتطري  ا 2912

                                                           

.10، ص  ابق دمحم أبو طالب ، مرجع سفؤاد دمحم  1  
2
 Stifan jupe , op cit , p 31. 

اتريخ التحكيم الدويل ، حيث شجعت هذه القضية الكثري من الدول على ابرام اتفاقات مبثابة منعرج حاسم يف "  حتكيم االلباما  " يعترب  3
رفع الوالايت  و تتمثل تفاصيل هذه القضية يف التحكيم حلل الكثري من النزاعات اليت كانت عالقة انذك و اليت عجز القضاء عن تسويتها ، 

بعدما كانت بريطانيا تدعم صناعة هذه السفن يف الوالايت ،  السفن احلربية الربيطانيةاليت خلفتها املتحدة االمريكية دعاوى تعويض عن االضرار 
حيث مت االتفاق على تعيني مخسة أعضاء على ان تعني كال الدولتني واحدا و بعدما أسند الفصل للمحكمني اجلنوبية و كانت االلباما احداها ، 

إيطاليا و رئيس االحتاد السويسري و امرباطور الربازيل ، بعدما اجتمعت اهليئة يف سبتمرب منهم فيما يتم تعيني الثالثة االخرين من طرف ملك 
فيما التزمت بريطانيا هبذا مليون دوالر  06.6مت احلكم على بريطانيا بدفع تعويضات للوالايت املتحدة االمريكية مقدرة ب جبنيف ،  0862
 .احلكم 
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عن طريق عضو لكل طرف و من مث يتم  حتكيمتكوين حمكمة ، حيث كانت تقتضي 1 احلديثة
من بينها  من قبل كل منهما أمساء خيتار، أو يتم االقرتاح  اختيار العضو الثالث من قبل العضوان

النزاعات سواء  كثري من الحل  هبذا مت، و  هذين االمسني، بواسطة االقرتاع على  الطرف الثالث
 .2 ، أو دول أخرى كانت بني الدولتني

هذه االتفاقية لعهد جديد يف تطور التحكيم الدويل بوضع قواعد يف تسوية  أسست         
 : الواجب اتباعها يف هذا اجملال مثل  اإلجراءاتالنزاعات و 

 ؛شكل حمكمة التحكيم و نظامها الداخلي  -

 ؛شروط تعيني احملكمني و مهامهم و كيفية انعقاد اجللسات التحكيمية  -

 ؛القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع  -

  بني احملكمني جلواز حكم التحكيم ؛ اعتماد التصويت ابألغلبية -

 ؛لجوء اليه التحكيم كشرط جوهري ل أبحكاماجبار األطراف على االلتزام  -

التحكيم الدويل  إجراءاتبتقنني  2911كما قام معهد القانون الدويل الذي انشا سنة         
التحكيم  أمهيةبدا بتبيان  أساسيةتضمنت اربع حماور ،  2911سنة ووضع الئحة خاصة بذلك 

، مث طرق تفعيل و احملافظة على استمرار العالقات الدولية يف فض النزاعات بطرق ودية و سلسة 
سري العملية  إجراءاتاللجوء اىل التحكيم بني اطراف النزاع الدويل ، فيما تضمن احملور الثالث 

، و نص احملور الرابع على وسائل تنفيذ االحكام التحكيمية و امام هيئة التحكيم التحكيمية 
 .االعرتاف الدويل هبا 

اعتماد  و اتفاقيات دولية تنص علىام معاهدات ابر  اىل تشجيع بقية الدول على أدىمما          
لتسوية النزاعات اليت تنشا عن ترابط العالقات الدولية يف شىت  لبدياللجوء اىل التحكيم كطريق 

                                                           

.11، ص  ابق دمحم أبو طالب ، مرجع سفؤاد دمحم  1  
.026، ص  ابقشة دمحم عبدالعال ، مرجع سعكا  2  
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دائمة حيث اىل التفكري يف انشاء حمكمة حتكيم  أدى، و هو ما 1االقتصادية و السياسية  اجملاالت
لنظام  أبكملهو مت ختصيص الفصل الرابع  2991و  2999تضمنته اتفاقيتا الهاي لعامي 

املتبعة امامها و شروط خضوع  اإلجراءاتالتحكيم ، ابتداء ابلنظام الداخلي هلذه احملكمة و 
لى ، و حثت ع األعضاء، كما اطرت اجراءاته يف تسوية املنازعات بني الدول  2النزاعات للتحكيم

و ابقي الدول العتماد اللجوء اىل  األعضاءبني الدول  األطرافابرام اتفاقيات ثنائية و متعددة 
 .التحكيم يف تسوية النزاعات الدولية و االستثمارية خصوصا 

 التحكيم الدويل يف عهد عصبة األمم : خامسا 

بعد انشاء  أساسياواليات التسوية الودية للمنازعات مبدأ الدويل اعترب اللجوء للتحكيم        
، خصوصا مع 3 2929عقب مؤمتر ابريس للسالم سنة اطار للتنظيم الدويل  و وضع األممعصبة 

بضرورة قيام منظمة عاملية تعمل على  األوروبيةو مناداة الدول ،  األوىلخملفات احلرب العاملية 
، و هو شاكل اليت تعرتض العالقات الدولية ابلطرق السلمية تشجيع التعاون بني الدول و حل امل

على عرض النزاعات  األعضاءاين اتفق منه  21صراحة يف املادة "  األممعهد عصبة "  ما تضمنه
 .4انذلك دولة  19انظمت اليه الذي ، و اليت قد تنشا بينهم على التحكيم 

سنة " املتبادلة و عدم االعتداء  بروتوكول جنيف للمساعدة" تكرس ذلك مبوجب         
، و لعرب هذا االتفاق دورا مهما يف  "ال امن بدون حتكيم " حيث قام على مبدأ انه  2929

                                                           
1
 : مثال ذلك   

 و اليت تضمنت شرط اللجوء للتحكيم يف تسوية املنازعات بني أطرافها  0867معاهدة انشاء احتاد الربيد العاملي سنة  -
 النزاعات التجارية ابلتحكيم و اليت تنص على تسوية  0881املعاهدة اليت ابرمت بني أمريكا اجلنوبية و سويسرا سنة  -
 . 0811سنة بني إيطاليا و فرنسا اتفاقية النقل ابلسكك احلديدية  -
بني عشرة دول من أمريكا الالتينية و اليت تضمنت اعتماد التحكيم لتسوية  0811املعاهدة اليت ابرمت يف املكسيك سنة  -

 املنازعات بني أطرافها 
 اخلاصة بتسوية النزاعات املرتتبة عن تصدير احلديد ابلتحكيم  0810املعاهدة بني الوالايت املتحدة االمريكية و بريطانيا سنة  -

  .11، ص ابق فؤاد دمحم دمحم ابوطالب ، مرجع س  2 
  .01، ص مرجع سابق إبراهيم دمحم العناين ،   3
  .06، ص ابق خالد كمال عكاشة ، مرجع س 4 
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املربمة بني املانيا و بلجيكا و فرنسا " اتفاقيات لوكارنو "تدعيم فكرة اللجوء اىل التحكيم ، و تبعته 
طوة مهمة حنو االخذ مببدأ اللجوء و اليت كانت خ 2921و بولندا و تشكسلوفاكيا سنة 

 . 1االجباري للتحكيم بني الدول

سبتمرب  21اىل وضع ميثاق عام للتحكيم يف  األممكما توصلت اجلمعية العامة لعصبة        
الذي اصبح ساري و ذلك يف صورة اتفاقية عامة للتسوية السلمية للمنازعات الدولية ، و  2929

للعديد من  األساس، و كان هذا امليثاق مبثابة  2929 أكتوبر 22يف عليه  املفعول بعد التصديق
  .3اليت تبعته و اليت ضاعفت حركة اللجوء للتحكيم كآلية لتسوية املنازعات 2االتفاقيات الثنائية 

   التحكيم الدويل يف عهد األمم املتحدة: سادسا 

دورا مهما يف تطور يف اعقاب احلرب العاملية الثانية كان لظهور منظمة األمم املتحدة        
التحكيم الدويل مبا ان هدفها الرئيسي كان حتقيق السالم و االمن يف العامل بعد فشل التنظيم 

و هو ما نصت عليه الدويل ، و هتدف املنظمة اىل تسوية اخلالفات الدولية ابلطرق السلمية ، 
و هلذا كان البد من االستناد اىل التحكيم الدويل لفض ، 4اق املادتني األوىل و الثانية من امليث

 0116، حيث عملت جلنة تطوير القانون الدويل التابعة للمنظمة سنة النزاعات بطرق سلسة 
 .على إعطاء األولوية للتحكيم يف الدراسة ووضع إجراءات موحدة بني الدول يف اللجوء اليه 

                                                           

.01، ص  0116مصر ، الطبعة الثانية  –إبراهيم امحد إبراهيم ، التحكيم الدويل اخلاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة   1  
 : على سبيل املثال   2
 . 0121اتفاقية التحيكم املربمة بني مصر و الوالايت املتحدة االمريكية سنة  

 .0110اتفاقية التحكيم بني إيطاليا و فرنسا سنة 
  .االتفاقية املربمة بني النمسا و اكرانيا و إيطاليا و بريطانيا املتعلقة ابللجوء للتحكيم يف املنازعات التجارية 

.20-21، ص  ابقرجع سإبراهيم دمحم العناين ، م   3  
، وحتقيقاً هلذه الغاية تتخذ اهليئة  الدويلحفظ السلم واألمن : على  0116من ميثاق األمم املتحدة لسنة  -الفقرة األوىل  –نصت املادة األوىل   4

، وتتذرّع ابلوسائل  ، وتقمع أعمال العدوان وغريها من وجوه اإلخالل ابلسلم زالتهاا التدابري املشرتكة الفّعالة ملنع األسباب اليت هتدد السلم و
 . تؤدي إىل اإلخالل ابلسلم أو لتسويتها، حلل املنازعات الدولية اليت قد  ، وفقاً ملبادئ العدل والقانون الدويل السلمية

يفض مجيع أعضاء اهليئة منازعاهتم الدولية ابلوسائل السلمية على وجه ال جيعل السلم و : على  –الفقرة الثالثة  –و نصت املادة الثانية 
 .االمن و العدل الدويل فرصة للخطر 
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تفعيل ميثاق جنيف للتحكيم الذي  0111املتحدة سنة قررت اجلمعية العامة لألمم         
حيث مت تعديله جزئيا وفق ما يتناسب مع الوضع الدويل اجلديد  0128أعدته عصبة األمم سنة 

 .1و اوصت الدول ابإلذعان اليه 

مبثابة العرف الدويل الذي تواترت عليه االتفاايت ان املالحظ ان اللجوء اىل التحكيم اصبح        
مألوفا خصوصا بعد نشأة منظمة األمم املتحدة ، و ذلك عن طريق و املعاهدات الدولية ، و 

، كما حذت الكثري من 2املعاهدات العامة او اخلاصة و االتفاقيات الثنائية او املتعددة األطراف 
اىل التحكيم كآلية لتسوية املنازعات يف االتفاقيات  املنظمات الدولية على تضمني شرط اللجوء
   .3املوقعة فيما بينها او فيما بينها و بني الدول 

 التحكيم يف منازعات االستثمار األجنيب : سابعا 

يف جمال التجارة الدولية ، و سهولة املواصالت و التطور الكبري الذي شهده العامل  ان        
األشخاص و عروض التجارة عرب القارات ، و ما لعبته الوكاالت الدولية و انتقال رؤوس األموال و 

االتفاقيات الثنائية و املتعددة األطراف و الشركات املتعددة اجلنسيات ، أدى اىل ظهور العديد من 
النزاعات الدولية بني األطراف ، و هذا نتيجة هلذه احلركية املستمرة و املتعددة و املختلفة األطراف 

لك اجتهت العالقات التجارية الدولية اىل التحرر من القوانني الوطنية للدول اليت ال تتماشى مع لذ
 .هذا النوع من النزاعات الذي حيتاج اىل خربة و كفاءة عاليتني و سرعة يف إجياد احللول 

تماده كما ان جناح التحكيم يف فض العديد من النزاعات سواء الداخلية او الدولية ، و اع       
يف العديد من القوانني و االتفاقيات و املعاهدات ، جعله النظام األمثل لتسوية النزاعات التجارية 

 .الدولية 

                                                           

.08، ص  ابقهيم دمحم العناين ، مرجع سإبرا  1  
.11، ص  ابق دمحم أبو طالب ، مرجع سفؤاد دمحم  2  
على اللجوء اىل  21اليت نصت مادهتا  0160االتفاقية املوقعة بني منظمة الصحة العاملية و دول شرق اوراب سنة : مثال ذلك  3

  .التحكيم لتسوية املنازعات اليت قد تنشا بني األطراف 



 

45 
 

اهتم اجملتمع الدويل بتنظيم التحكيم يف العالقات االقتصادية الدولية ، و هذا منذ هناية        
اللذان وضعا  0126و  0121احلرب العاملية األوىل ، خصوصا بوضع بروتوكويل جنيف سنة 

حجر األساس لنظام التحكيم يف العالقات االستثمارية و التجارية ، حيث مت اعتماد شروط 
يف العقود النموذجية الدولية  بعد ذلك اعتمد التحكيم التحكيم و كيفية تنفيذ احكامه ، كما 

، كاتفاقية احلديد 1وروبية ، يف الدول االقتصادية الكربى أوال مث الدول األكآلية لتسوية املنازعات 
، و بني الوالايت املتحدة االمريكية و بريطانيا يف شركات  0128بني إيطاليا و بريطانيا سنة 

، و بعد ذلك اصبح وسيلة عاملية فعالة لتسوية املنازعات  0110السكك احلديدية سنة 
عمليات  االستثمارية بني الدول و الشركات األجنبية او رعااي الدول األخرى الذي يقيمون

 .2استثمارية و جتارية دولية 

القواعد اجلديدة بشان االعرتاف و تنفيذ ببعض  0168اتفاقية نيويورك لسنة جاءت        
احكام التحكيم ، و حذت حذوها االتفاقية االوربية املتعلقة ابلتحكيم التجاري الدويل املوقعة يف 

ركز الدويل للفصل يف املنازعات الناشئة مث معاهدة واشنطن إلنشاء امل 0170افريل  20جنيف يف 
 0162ماي  21و نظمت معاهدة موسكو املوقعة يف ،  0176مارس  08عن االستثمار يف 

قواعد تسوية منازعات االستثمار بني الدول االشرتاكية ، و اليت أصبحت االلية املثلى بني هذه 
ستثمار و اليت تنص يف بنودها على الدول و مت وضع عقود منوذجية يتم اعتمادها يف اتفاقيات اال

، ابإلضافة اىل اتفاقية تسوية منازعات 3اللجوء اىل التحكيم لتسوية ما ينشئ بينها من نزاعات 
جوان  0االستثمار بني الدول املضيفة لالستثمارات العربية و مواطين الدول العربية األخرى يف 

عات يف التشريعات الداخلية للدول العربية ، اليت مهدت لسن التحكيم كنظام لتسوية النزا 0161
" كما قامت جلنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدويل إبعداد قواعد التحكيم الدويل ابسم ،  4

                                                           
1
 Mustapha trari tani , op cit , p 92. 

.62، ص  ابق دمحم أبو طالب ، مرجع سفؤاد دمحم   2  
.10، ص  ابقهيم دمحم العناين ، مرجع سإبرا  3  

4
 Alan redfern , the jurisdiction of an international commercial arbitrator , journal of 

international arbitration , vol 13 n 01 , 2002.  
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يف  10للدورة  18و مت اقرارها يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبقتضى القرار رقم " يونسرتال 
 .1 0167ديسمرب  06

مل يكن ابملكان  بعد االستقالل اعترب التحكيم خمالفا للسيادة الوطنية ، و يف اجلزائر و        
مت اختاذ موقفا معاداي له و عدم اعطاءه مكانة يف النظام  اعتماده نظرا حلداثة الدولة انذلك حيث

القانوين رغم الفراغ التشريعي انذلك ، و اختص القضاء الوطين بفض كل املنازعات االقتصادية او 
 .التجارية األجنبية 

هذا رغم تبين اجلزائر للتحكيم كوسيلة لتسوية املنازعات االقتصادية مع فرنسا مبوجب         
الفرنسي  –االقتصادي اجلزائري املتعلقة ابلتعاون و االتفاقيات ، 2 0172سنة " ايفيان " اتفاقية 

" و املتضمنتان التحكيم  ، مث اتفاقية  21/16/01764و  27/17/01713يف اليت تلتها 
ابلبحث عن الوقود و استغالله املتعلقة  01785لسنة  " جييت برتوليوم كومباين –سوانطراك 

على كيفية اجراء التحكيم رغم نص قانون اإلجراءات املدنية  61اىل  67حيث نصت املواد ،
 .على منع اجراء التحكيم من قبل املؤسسات العمومية  77/061

خصوصا اب جتاه تبين التحكيم التجاري الدويل يظهر ان موقف املشرع اجلزائري عرف تذبذ        
، و هو الذي فرضته األوضاع االقتصادية الدولية و العالقات  0160بعد أتميم احملروقات سنة 

اىل غاية صدور التجارية اليت أجربت الدول على اعتماد التحكيم كوسيلة لتسوية املنازعات ، 
 82/016املتعلق بتنظيم االستثمار االقتصادي الوطين اخلاص ، و املرسوم رقم  82/006القانون 

                                                           
1
 Franck nicephore , op cit , p 37. 

.01، ص  2118دمحم كوال ، تطور التحكيم التجاري الدويل يف القانون اجلزائري ، منشورات البغدادي ، اجلزائر   2  
الفرنسي حول التحكيم و ملحق خاص بنظام التحكيم  –املتضمن نشر االتفاق اجلزائري  01/11/0171املؤرخ يف  71/181املرسوم رقم   3

  . 76/76، ج ر  27/17/0171املربم يف ابريس بتاريخ 
  www.mjustice.dz .: قائمة االتفاقيات القضائية الثنائية املصادق عليها من طرف اجلزائر املتاحة على الرابط  4  
املتضمن املوافقة على االتفاق اخلاص ابلبحث عن الوقود و استغالله يف اجلزائر من  10/01/0178مؤرخ يف  78/610امر رقم  5

  .78/ 88، ج ر " جييت برتوليوم كومباين " طرف شركة 
  .82/ 11يتعلق ابالستثمار االقتصادي الوطين اخلاص ، ج ر  20/18/0182مؤرخ يف  82/00قانون رقم   6

http://www.mjustice.dz/
http://www.mjustice.dz/
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كرسا التوجه حنو التحكيم التجاري   ناملتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، اللذا1 82/016
،  82/2612الدويل و ترمجا اتفاق التعاون االقتصادي بني اجلزائر و فرنسا مبوجب املرسوم رقم 

و  11/113و صدور املرسومني رقمي  0181االقتصادي سنة اىل غاية مرحلة االنفتاح 
اللذان اعدا احمليط الالئم إلعمال التحكيم و هذا مسايرة لألنظمة القانونية املقارنة و  11/024

دفعا لإلصالحات االقتصادية اليت تبنتها الدولة نزوال عند رغبة املستثمرين األجانب و ضماان 
 .حلقوقهم 

املتتالية اليت صدرت يف اجلزائر التحكيم كوسيلة لتسوية   نني االستثماركما نظمت قوا       
، و اليت كانت هتدف لرتقية و بصفة تدرجيية النزاعات بني الدولة اجلزائرية و املستثمر األجنيب 

االستثمار خصوصا يف شقه األجنيب ، بعد االتفاقيات اجلزائرية الفرنسية املتعلقة ابلتعاون يف تطوير 
 .ال االقتصادي اجمل

و الذي تضمن إمكانية اللجوء للتحكيم  0111الصادر سنة  11/015 بدءا ابملرسوم رقم       
او وفق ما تنص عليه ، على العقد املربم مع املستثمر  بناءللتحكيم لتسوية النزاعات االستثمارية 

 2110لسنة  10/116مث صدور االمر رقم املعاهدات او االتفاقيات الدولية مع دولة املستثمر ، 
املتعلق بتطوير االستثمار ، و الذي محل ضماانت جديدة للمستثمر األجنيب حلماية  2110

منها ما هو قانوين مثل ضمان املساواة مع املستثمر الوطين و شرط الثبات رأمساله و حقوقه ، 
ال التشريعي ابالضافة اىل ضمان ضد نزع امللكية ، و منها ما هو مايل كضمان حتويل رؤوس األمو 

                                                           

  82.1/ 06املتضمن الصفقات العمومية ، ج ر  01/11/0182املؤرخ يف  82/016املرسوم رقم  
املتضمن املصادقة على الربوتوكول اخلاص ابلتعاون االقتصادي بني احلكومة  16/18/0182املؤرخ يف  82/261املرسوم رقم  2

  .12/82اجلزائرية و احلكومة الفرنسية ، ج ر 
املتضمن تعديل قانون اإلجراءات املدنية و تنظيم احكام التحكيم التجاري  26/11/0111مؤرخ يف  11/11مرسوم تشريعي رقم   3

  .26/11الدويل ، ج ر 
  71/11.4متعلق برتقية االستثمار ، ج ر  16/01/0111مؤرخ يف  11/02مرسوم تشريعي رقم  

. تنظيم االستثمار يتعلق ب 02/02/0111مؤرخ يف  11/01مرسوم رقم   5  
. يتعلق بتطوير االستثمار 21/18/2110مؤرخ يف  10/11امر رقم   6  



 

48 
 

و العائدات االستثمارية ، ابإلضافة اىل ضمان إمكانية اللجوء اىل التحكيم الدويل يف تسوية 
 .املنازعات ، اذا نص العقد املربم مع الدولة على ذلك او بناء علىاتفاقية مع دولة املستثمر 

ذي نص املتعلق برتقية االستثمار ، و ال 2107لسنة  07/111 قبل ان يصدر القانون رقم       
على إمكانية اللجوء اىل حتكيم خاص لتسوية النزاعات بني الدولة اجلزائرية و املستثمرين األجانب 

ما مت االتفاق  إاليف احلاالت العامة ، األولوية للقضاء الوطين  منحاجلزائري ، حىت و لو ان املشرع 
يعد ضماان جلذب االستثمار  و ما كان طرفا يف معاهدة دولية ، و هو ماا ، يف العقد االويل بشأنه

    .األجنيب و تكريسا لالتفاقيات و املعاهدات الدولية املصادق عليها من قبل الدولة اجلزائرية 

 الطبيعة القانونية للتحكيم : الفرع الثالث 

تعد دراسة الطبيعة القانونية للتحكيم من األمور الضرورية ، لكي يتبوأ التحكيم مكانته         
املالئمة اليت تتناسب مع أمهيته املعاصرة يف جمال التجارة الدولية و االستثمار ، حيث ان حتديد 

 .2الطبيعة القانونية يرتتب عليها نتائج يف غاية األمهية و الضرورة كما يرى البعض 

فمنهم من قال أن  لتحكيم ،حول الطبيعة القانونية لعدة نظرايت  يالفقه الار اجلدل        
و مبا ان أساسه هو العقد و كل ما هو اتفاقي هو تعاقدي ، التحكيم من طبيعة تعاقدية إرادية ، 

عمل ابلنظر اىل املهمة اليت يؤديها احملكم و اليت تقرتب من طبيعة قضائية ،  هناك من قال أنه ذو
و البعض اآلخر حاول األخذ مبوقف وسط و هو أن التحكيم يتسم بطبيعة خمتلطة أو القاضي ، 

مزدوجة تتقابل فيها التأثريات التعاقدية و القضائية ، و اآلخر ذهب إىل أن التحكيم له طابعه 
 .3له ذاتية مستقلةو اخلاص ، 

 :  يلي على ضوء ما تقدم سنتطرق هلذه النظرايت وفق ما         

                                                           

.يتعلق برتقية االستثمار  11/18/2107مؤرخ يف  07/11قانون رقم   1  
.12، ص  ابق دمحم ابوطالب ، مرجع سدمحم  2  
.11ص  2116التحكيم الدويل اخلاص ، دار النهضة العربية ، الطبعة الرابعة ،  إبراهيم امحد إبراهيم ،  3  
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 الطبيعة التعاقدية : أوال

أن أساسه هو اتفاق أطراف على التعاقدية للتحكيم يف الطبيعة النظرية  تستند هذه        
سواء كان ذلك إبدراج شرط يف العقد ، أو ابتفاق خاص فهو الذي ميثل مركز الثقل ، اخلصومة ، 

هذا االتفاق اخلاص ، و بذلك  التنفيذية من، و إن قرار التحكيم يستمد قوته 1مستقل عن العقد 
 .إىل توافق إرادة األطراف يف اللجوء للتحكيم تعودعدم قابلية قرارات التحكيم للطعن  فان

ال الن كال واحدا ، حبيث ثفاتفاق التحكيم و حكم احملكمني عند أنصار هذه النظرية مي       
، و  كقاعدة   اتفاق التحكيم تند علىيسهما يكوانن هرما ميكن فصل احدمها عن اآلخر ، ف

 . 2قمة له  حكم احملكمني

، فاحملكمون ليسوا قضاة ،  يتميز احملكم بصفته التحكيمية يف شىت أنواع التحكيم و اقسامه       
للتحكيم تعاقدية الطبيعة ال و تسوية النزاع ، و حسببل هم أفراد يعهد إليهم مبهمة تنفيذ االتفاق 

عن بعض يتخلون ألطراف  عة من التصرفات التعاقدية اخلاصة اليت جتعلفهو ميثل جممو ، 
تحقيق مبادئ العدالة و ل ، سعيا اليت حيققها النظام القضائي نية و اإلجرائيةالضماانت القانو 
 .3 تباع إجراءات سريعة تكون أقل رمسية من إجراءات احملاكم، و ا العادات التجارية

فإبرام ،  من أدوات املعامالت الدولية اليت يوصف هبا التحكيمالصفة التعاقدية كما تعترب       
العقود التجارية و االستثمارية يتم بشكل يومي و مستمر و يتضمن الشرط التحكيمي بناءا على 
إرادة األطراف ، فاملعامالت الدولية االستثمارية أو التجارية يعرتضها القضاء و التشريعات 

و هنا ال ميكن و اليت أصبحت تشكل عائقا لتطور االستثمارات الدولية ، ، 4دول الداخلية لل
حترير تلك التجارة الدولية أو املبادالت الدولية إال عن طريق العقد ملا يتصف به من طابع دويل ، 

                                                           

.60، ص  ابقبشار دمحم االسعد ، مرجع س  1  
.61، ص  ابق دمحم أبو طالب ، مرجع سفؤاد دمحم  2  
.60، ص  ابقهيم دمحم العناين ، مرجع سإبرا  3  
.12، ص  ابقدمحم نعيم علوة ، مرجع س  4  
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فلن تقم للتحكيم قائمة بدون جوهره و ملا له من قوة الزامية لطرفيه او امام اهليئات الدولية ، 
، و اليت تنص  كل يوم  ةتزايدملا لبات هذه املعامالتمتط مناصبح ابلتايل فالتحكيم و التعاقدي ، 

 .على التحكيم كآلية لتسوية النزاعات اليت قد تثار بشأهنا 

من قانون  01161 اخذ هبذه الطبيعة حيث جند ان املادةيتضح ان املشرع اجلزائري        
ذكرت ان شرط التحكيم يستند على وجود اتفاق مفرغ يف  18/11اإلجراءات املدنية و اإلدارية 

 0100عقد و يرتب التزام بني األطراف ، مما يسمح هلم ابللجوء اىل التحكيم ، كما نصت املادة 
هذا ان مبا يتضح من ،  من نفس القانون على وجود اتفاق انبع بدوره من عقد بني األطراف 2

 .التحكيم يف اصله او اتفاقه ينبع من عقد بني األطراف و ابلتايل ما يعطي له الطبيعة التعاقدية 

، ابعتبار ان اتفاق التحكيم هو ايدت حمكمة التمييز الفرنسية الطبيعة التعاقدية للتحكيم        
سواء ابللجوء اليه و أساس إرادة األطراف ، و ان مبدا سلطان اإلرادة هو مبدا اصلي يف ذلك ، 

اختيار هيئة التحكيم ، او حتديد طبيعة القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ، او على 
الذي 26/16/01163حكمها الصادر يف االجراءات اليت تنظمه ، و هذا ما يظهر مبوجب 

احدة مع وحدة و ان قرارات التحكيم الصادرة على أساس عقد حتكيم ، تكّون : " تضمن ما يلي 
 les sentences arbitrales qui ont pour »" هذا العقد و تنسحب عليها صفته التعاقدية 

base un compromise , font corps avec lui et participant de son caractère 

conventionnel «  4. 

                                                           
شرط التحكيم هو " ان على  26/12/2118املؤرخ يف  18/11من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  0116نصت املادة   1

أعاله ، لعرض النزاعات اليت قد تثار بشان هذا  0117االتفاق الذي يلتزم مبوجبه األطراف يف عقد متصل حبقوق متاحة مبفهوم املادة 
 " العقد على التحكيم 

اتفاق التحكيم " على كذلك  26/12/2118املؤرخ يف  18/11من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  0100املادة نصت   2 

 " هو االتفاق الذي يقبل األطراف مبوجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم
.26/16/0116بتاريخ  16حكم حمكمة التمييز الفرنسية رقم   3  

4
 Robert fouchard , l’arbitrage commercial international dans le droit français , revue de 

prof juridique , vol n 56 , 2007. 
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املستمد من بناء على أساس اللجوء اىل التحكيم كما اخذت حمكمة النقض املصرية هبذا املبدأ 
"  ان  21/10/0111بتاريخ الصادر  2678قررت يف احلكم رقم  اتفاق األطراف ، حيث

 1." التحكيم طريق استثنائي لفض اخلصومات قوامه اتفاق األطراف 

 الطبيعة القضائية : اثنيا

يتجه انصار هذه النظرية اىل ان حتديد الطبيعة القانونية للتحكيم جيب ان يكون بتغليب       
املعايري املوضوعية و املادية ، أي بتغليب املهمة اليت يؤديها احملكم ، و الغرض من هذا النظام ليس 

العدالة جمرد الوقوف عند معايري شكلية او موضوعية مستمدة من االدعاء ابحتكار الدولة إلقامة 
بني االفراد ، الن فكرة املنازعة و كيفية تسويتها هي اليت حتدد طبيعة العمل الذي يقوم به احملكم 

 .2ابعتباره قاض ختتاره األطراف ليحكم بينهم 

،  اليت يقوم هبا احملكم ة املهمةطبيع اءا علىبن ،للتحكيم  ترجيح الطبيعة القضائية هلذا مت        
يقوم ابلفصل يف النزاع ، و يتمتع أو حيوز حكمه على  يقابل قاضي الدولة وفهو قاضي خاص 

، كما أن حكم التحكيم يتميز بعدم قابليته للطعن فيه يف ظل معظم  حجية األمر املقضي
، حيث ميكن  للطعن فيه ، أما حكم القاضي فإنه يكون قابال3 الدولية االتفاقيات، و  التشريعات

، و األساس الذي يعتمد عليه بقيام احملكم  أخرى أمام الدرجة الثانية إعادة عرض النزاع مرة
، و اليت نصت يف تشريعاهتا جبواز اللجوء للتحكيم كوسيلة  ، هو قانون الدولة بوظيفة القاضي

 . إليها اللجوءلتسوية املنازعات ميكن لألفراد 

األصل  ولة التدخل ، ذلك ألنه حيق للد، فان نتيجة العتبار التحكيم ذا طبيعة قضائية       
ال ينتمون هلذه  جييز ألفراد آخرين ابلسلطة القضائية ، و يعترب التحكيم كاستثناء خيول القضاء

                                                           

.16، ص  ابقخالد كمال عكاشه ، مرجع س   1  
.276، ص  ابقغسان علي علي ، مرجع س  2  
.62، ص  ابق دمحم أبو طالب ، مرجع سفؤاد دمحم  3  
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، فكان البد من تدخل الدولة و القيام ابملراقبة و التدخل كذلك 1 السلطة القيام بوظيفة القاضي
سمح ابلطعن يف ، و ت سالمة احلكم، و  ، لضمان و سالمة إجراءات التحكيم بقواعد آمرة

 . ، و تقوم بتنظيم اإلجراءات و القواعد الالزمة لتنفيذ حكم التحكيم احلكم أمام القضاء

الطبيعة القضائية على مجيع مكوانت  ال يعممونان مؤيدي هذه النظرية  اجلدير ابلذكر       
ي الذي يصدر عن احملكمني أو ، فالطبيعة القضائية من وجهة نظرهم هي للعمل القضائ التحكيم

،  التعاقديةالطبيعة ، أما مكوانت عملية التحكيم مثل العقد املربم بني احملتكمني فتبقى له  احملكم
 . 2و خيضع يف ابرامها و آلارها للقواعد العامة يف العقد

أهنا  ، حبسب لقد كان هلذا االجتاه الفضل يف كشف حقيقة الوظيفة اليت يؤديها احملكم        
و هذا ما قامت بتسجيله حمكمة  اوز جمرد تنفيذ شروط عقد التحكيم ،، ألهنا تتج وظيفة قضائية

إىل التحكيم إمنا  بلجوئهمحيث سلمت أبن أطراف اخلصومة  قراراهتاالنقض الفرنسية يف كثري من 
و اكدت حمكمة استئناف ابريس  ،3سلطة قضائية  (احملكم)يعربون عن ارادهتم يف إعطاء الغري 

القرار التحكيمي ليس عمال عاداي ، و لكن جيب مقابلته ابحلكم القضائي احلقيقي و " على ان 
الذي يرتب نفس النتائج مع االحتفاظ ابملقابل للصفة التنفيذية اليت ال يتخذها إال من خالل 

 la sentence arbitrale n est pas un acte ordinaire , mains doit" االمر ابلتنفيذ 

assimilée a un véritable jugement dont elle comporte les effets , toutefois le 

caractère exécutoire , qu’   elle ne prend qu’ avec l ordonner d exécutions «  4 ،
، نظرا القرتاب مهامه من الطبيعة القضائية ملهمة احملكم اىل اقرار حمكمة النقض املصرية  ذهبت و

مهمة القاضي ، فهو يصدر حكما حتكيميا واجب التطبيق بعد ايداعه لدى القاضي احمللي 
 2991ة ــــــسن،  أصدرتهيف احلكم الذي املختص ، و ملزم لطريف النزاع مبوجب اتفاقهما ، و هذا 

                                                           

.6، ص  2111، دار النهضة العربية ،  1التحكيم التجاري الدويل ، ط حممود خمتار امحد بريري ،   1  
.16، ص  ابقخالد كمال عكاشة ، مرجع س  2  
.66، ص  ابقة دمحم عبد العال ، مرجع سعكاش  3  
.61، ص  ابقدمحم نعيم علوة ، مرجع س  4  
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قضائي الصادر شان العمل ال، حيث قررت ان حكم احملكم هو عمل قضائي شانه يف ذلك 1 
 .عن السلطة القضائية للدولة 

عند اكتسابه احلجية منذ ، خصوصا حكم احملكم يشبه احلكم القضائي  اىل ان ابإلضافة        
، و مع  التنفيذية الصيغة إلعطائه، و كذلك جواز استئنافه منذ صدوره و دون انتظار  صدوره

، ال يتضمن ابلضرورة انكار الطبيعة القضائية  مية ابلنسبة لنظام التحكيمء العمو ذلك فان انتفا
بتأكيد واسع يف احكام القضاء يف  د حظيت الطبيعة القضائية للتحكيم، هذا و ق2هلذا النظام 

اليت اقرت ان  29993بريطانيا و بلجيكا فيما بعد ، مثل حكم حمكمة التحكيم يف بلجيكا سنة 
يف فض النزاعات بني املتخاصمني  لى مهامهعمل احملكم هو من صميم عمل القضاء ، استنادا ع

، اذ استند هذا احلكم على شق التحكيم القضائي ، و هو عمل احملكم الذي يفصل بني 
 .املتنازعني 

يرجح هنا انه ميكن وصف طبيعة التحكيم ابلقضائية احملضة فعال ، لكن يف شقه املتعلق        
صدار االحكام ، فهو مبثابة يف تسوية النزاعات و او اليت تشبه عمل القاضي ، مبهة احملكم فقط 

 .قاض خاص الذي يوازي قاضي الدولة 

التعاقدية النابعة عن العقد  أوهلماهبذا الوصف ميكن ان يكتسب التحكيم طبيعتان        
االستثماري الذي يربط الطرفان و الذي ينص على اللجوء اىل التحكيم لتسوية املنازعات بينهما ، 

العام يف اللجوء اىل  األصلكن تفعيل ذلك اال حبصول الرتاضي بني اطراف النزاع الن فال مي
القضائية ابالستناد اىل طبيعة الطبيعة و لانيهما ،  اإلرادةاالليات البديلة يعود اىل مبدا سلطان 

و حقوق   أسبابهابلنظر يف النزاع و عمل احملكم الذي يسوي املنازعات و يشبه مهمة القاضي ، 
و بذلك تصبح اىل الطابع االلزامي الذي اصبح مييز االحكام التحكيمية ،  ابإلضافةكل طرف ، 

                                                           

. 0188لسنة  20منشور يف جملة القضاة عدد  17/12/0187يف  2087حكم حمكمة النقض املصرية رقم   1  
.1، ص  ابقخمتار امحد بريري ، مرجع سحممود   2  

3
 Décision n 238 du 12/04/1990 , de cour d arbitrage de Belgique , concernant le conflit 

entre «  darco for « et total . 



 

54 
 

و هو ما ذهب اليه انصار هذه النظرية اليت سنراها فيما من جانبني هذه الطبيعة خمتلطة او مزدوجة 
 .يلي 

 الطبيعة املختلطة : اثلثا

إىل احلقيقة بل  كال من النظريتني السابقتني مل تتوصالإىل أن  1أنصار هذه النظرية  يعتقد       
، و  دون األخرى يؤدي إىل كثري من الصعابمطلقا  إبحدامها، يف حني أن األخذ  جلزء منها

 .2لذلك كان األصوب اجلمع بينهما

،  وصفا واحدا وصف نظام التحكيمى النظريتني السابقتني يعيب أنصار هذه النظرية عل        
 .أنه يف احلقيقة نظام خمتلط حيث يبدأ ابتفاق مث اجراء مث ينتهي بقضاء هو قرار التحكيم يف حني

ا و قيفي ذلك تطبف ، ه نظاما خمتلطا أو مزدوجاوفق هذه الطبيعة على انلتحكيم اذ ينظر ل        
فالتحكيم ، حكما ذا شكل تعاقدي  فهو، أما قرار التحكيم  احلكم توزيعا لقواعد العقد و

، فهي واضحة عند قيام اخلصوم ابختيار  ، األوىل و هي الصفة التعاقدية يتعاقب عليه صفتان
،  التحكيم وسيلة للفصل يف منازعاهتم و عدم رغبتهم يف التوجه حنو قضاء الدولة" قضاء"

 .3 يارهم للقانون الواجب التطبيق على اإلجراءات و على موضوع النزاعتاخ اىل ابإلضافة

و ذلك بفضل تدخل ، ن التحكيم يتغري من طبيعته التعاقدية هذه إىل الطبيعة القضائية مث ا      
قضاء الدولة عندما يلجأ إليه األطراف ملنح قرار التحكيم القوة التنفيذية عن طريق االحكام 

، و من مث  األجنبية و اليت جتوز على أمر التنفيذ ، إذ يتحول التحكيم هبذا األمر إىل عمل قضائي

                                                           
 : من انصار هذه النظرية  1
.21، ص  0112،  162عزالدين عبدهللا ، تنازع القوانني يف مسائل التحكيم الدويل ، جملة مصر املعاصرة ، عدد  -  
.20، ص  2112حمسن شفيق ، التحكيم التجاري الدويل ، دار النهضة العربية ،  -  
.60، ص  0181ار النهضة العربية ، سامية راشد ، التحكيم يف العالقات الدولية اخلاصة ، د -  

.17، ص  0118مصر ،  –امحد حسن الغندور ، التحكيم يف العقود الدولية لإلنشاءات ، دار النهضة العربية ، القاهرة   2  
.11، ص ابق خالد كمال عكاشة ، مرجع س  3  
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، تعترب أحكاما قضائية بغض النظر عن  فإن قرارات التحكيم اليت تصدر طبقا للنظرية القضائية
، أما قرارات التحكيم اليت تصدر طبقا للنظرة الوسطية أو التوفيقية 1 األمر التنفيذيصدور عدم 

األمر مبثابة ، قبل األمر التنفيذي إال أهنا تصبح هبذا ا املختلطة فهذه القرارات و إن اعتربت عقد
تنفيذ األحكام القضائية  إلجراءات، و بذلك فإهنا ختضع ابلضرورة عند تنفيذها  احلكم القضائي

 .2األجنبية

، عند اصدار األمر  ، تبدأ تعاقدية و تنتهي قضائية بطبيعة مزدوجة التحكيميتمتع  هبذا       
تصرفات من حيث النظام العام ، يوجد فيما بني ال بتنفيذ احلكم ، فالتحكيم خيضع لنظام خاص

، و إمنا  أن التحكيم ليس اتفاقا حمضا و ال قضاءا حمضا اذ، 3 القانونية ، و نظام العمل القضائي
فهو يف أوله  طابعا خمتلفا ، ، و تتخذ هو نظام مير مبراحل متعددة تلبس كل منها لباسا خاصا

 . 4ا و يف آخره حكماو يف وسطه اجراء ااتفاق

 نظرية استقالل التحكيم  :رابعا

هو  ، و يرى أنصار هذه النظرية أن نظام التحكيم ظهر يف اجملتمعات البدائية قبل القضاء       
 ، و  يزال قائما بعد ظهور القضاء ال ، و حىت اللحظة امازال مستمر  نظام عريق لتسوية املنازعات

، األمر الذي  بعد ظهور هيئات و غرف و مراكز التحكيم ، خاصة منتشر يف كل دول العامل
أداة حلل املنازعات ختتلف  ، فالتحكيم لقضاء الدولة و لكنه يستقل عنه موازي قضاءمبثابة جعله 

، و منه فهو  ، و يهدف إىل حتقيق العدالة بطرق قانونية خمتلفة عن القضاء عن العقد و القضاء
ب النظر اليه بنظرة مستقلة و ال ميكن تفسريه يف ضوء املبادئ ذو طبيعة خاصة و مستقلة ، و جي

                                                           

.001، ص  ابقبشار دمحم االسعد ، مرجع س  1  
.16، ص  ابقامحد حسن الغندور ، مرجع س  2  
ة خالد دمحم القاضي ، الطبيعة القانونية للتحكيم بني العقد و القضاء ، حبث مقدم اىل املؤمتر الثالث للتحكيم التجاري الدويل ، القاهر  3

0117.  
  .86، ص ابق غسان علي علي ، مرجع س  4  
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التقليدية ، مبحاولة ربطه ابلعقد او ابحلكم القضائي او هبما معا ، و ذلك بسبب االعرتاضات و 
، نظرا مليزته اخلاصة عن قضاء الدولة و الطرق اإلشكاالت القائمة عند حماولة تكييف طبيعته 

 .1البديلة األخرى 

يس جوهر التحكيم ، ذلك ألن العقد ل العقدية للتحكيمالطبيعة أنصار هذه النظرية  يرفض       
أن ، حبجة يرفضون النظرية القضائية للتحكيم  كما،   يف التحكيم االجباري ، بديل عدم وجوده

النظام حفظ القانون و  تطبيق، يقوم القاضي مبباشرهتا هبدف   القضاء سلطة من سلطات الدولة
، وهي  م يف نظرهم يهدف إىل حتقيق وظيفة اجتماعية و اقتصادية متميزةيالتحكان ، يف حني 

 .، فضال عن حتقيق العدالة  التعايش السلمي بني أطراف اخلصومة يف املستقبل

، و  مييزه عنهما و فيه ما، و فيه قضاء ، فيه اتفاق ، فالتحكيم أداة متميزة حلل املنازعات        
أخرى يتشابه معها يف أمور و  ةقانوني، و الزج به يف إطار أنظمة  حقيقة التحكيملتغيري  ال جمال

، و اليت ختتلف  املستقلةو  نقر للتحكيم طبيعته اخلاصة و جيب ان،  خيتلف عنها يف أمور أخرى
طراف ، حني يلجأ إليه األ ، فالتحكيم نظام قانوين ، كما خيتلف عن أحكام القضاء عن العقود

، ابعتبار ان اخليار الطراف النزاع يف حرية اللجوء من عدمه وفق 2حلل منازعاهتم دون القضاء
العالقة التعاقدية اليت تربطهما ، كما ميكن هلما اختيار هيئة التحكيم سواء كانت هيئة دولية او 

النزاع و اجراءات مركزا خمتصا ، ابالضافة اىل اتفاقهما حول القانون الواجب التطبيق على موضوع 
التحكيم ، و هذا ما ال يتوفر عند اللجوء اىل القضاء ، الن املدعي ال ميكنه اختيار القاضي الذي 

 .خيضع هلا موضوع النزاع سيفصل يف النزاع ، او اختيار اي قواعد قانونية 

                                                           
 : من انصار هذا االجتاه   1
 .11ص  ابقاخلاص ، مرجع سكيم الدويل إبراهيم امحد إبراهيم ، التح -

 .006، ص  ابقم التجاري الدويل ، مرجع سخالد دمحم القاضي ، موسوعة التحكي
 .17، ص  ابقدمحم عبد  العال ، مرجع س عكاشة

 .17، ص  ابقمرجع س مصطفى دمحم اجلمال ،
.11، ص ابق يم امحد إبراهيم ، مرجع سإبراه   2  
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مع  جانب آخر يؤيد هذه الطبيعة اخلاصة للتحكيم و ذلك التفاق هذه النظريةهناك          
رض مظاهر عديدة للتحكيم على و مع االعتبارات العلمية اليت تف ، الطبيعة اخلاصة للتحكيم
، و تستجيب هذه النظرية ملتطلبات عوملة  ، و على املستوى احمللي املستوى الدويل اإلقليمي

 .1 و التطور التكنولوجي داالقتصا

  أنواع التحكيم : الفرع الرابع 

، ابختالف دوافع اللجوء اليه ، او طبيعة اطرافه ، و نوع هيئة  تتعدد أنواع التحكيم        
 ، ألن هذه اإلرادة هي اليت حتدد مساره التحكيم ، فإرادة األطراف تلعب دورا ابرزا يف حتديد نوعه

اف ، ، و هتيمن عليه منذ بدايته ابالتفاق على التحكيم و حىت هنايته بصدور حكما ملزما لألطر 
و هذه اإلرادة هي اليت تتوىل اختيار احملكمني و حتديد عددهم و اإلجراءات اليت جيب أن تتبع 

، و هو ما أدى إىل زايدة اللجوء للتحكيم سواء من قبل 2حلل النزاع ، و القانون الواجب التطبيق 
ذات الطابع  األفراد أو الدول للفصل فيما ينشب بينهم من منازعات ، خاصة يف جمال املعامالت

الدويل ، و نتيجة لتعدد املعامالت التجارية و تشعبها أصبح التحكيم الوسيلة املثلى حلل املنازعات 
 .اليت تثار بصددها 

وفق مبدا اذا كانت إرادة األطراف هي الفيصل يف اللجوء اىل التحكيم من عدمه ،         
اليه ، و هذا ما يقسم التحكيم اىل اختياري  إال اهنا قد ختتل أحياان بفرض اللجوءسلطان االرادة ،

و اجباري ، كما قد خيضع الفصل يف النزاع اىل حمكم حر ، او منظمة او هيئة حتكيم من اختيار 
، 3األطراف او بناءا على العقد املربم بينهم ، و هذا ما يقودان اىل حتكيم حر و اخر مؤسسي 

يق ، حيث قد يفصل احملكم بناءا على قواعد قانونية ابإلضافة اىل ما يفرضه القانون الواجب التطب
 ابلقانون ، اما اذا مت االستناد ابلفصل على قواعد العدالة و االنصاف ،و هو ما يسمى ابلتحكيم 

                                                           

.66، ص  ابق دمحم أبو طالب ، مرجع سفؤاد دمحم  1  
.62، ص  ابقخالد كمال عكاشة ، مرجع س  2  
.12، ص  2116قانون التحكيم يف النظرية و التطبيق ، منشاة املعارف ، اإلسكندرية ، مصر ، الطبعة األوىل  فتحي وايل ،   3  
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 . 1فهو ما يسمى ابلتحكيم ابلصلح 

دة ان أي تصنيف يعطى للتحكيم يبىن على الزاوية اليت ينظر من خالهلا له ، و ما يولد ع        
 : أنواع سنراها فيما يلي 

 االجباري التحكيم التحكيم االختياري و: أوال

األصل يف التحكيم أن يكون اختياراي ، ألنه يستند إىل إرادة أطراف النزاع وفقا ملبدأ ان        
سلطان اإلرادة ، حيث يتم االتفاق بينهم على إحالة ما خيتلفون فيه على التحكيم ، من اختيار 

 .2احملكم و القانون الواجب التطبيق اىل مجيع إجراءات التحكيم 

و اإلرادة احلرة إال ان الواقع العملي يشهد أحياان حتكيما اختياراي رغم ان أساس التحكيم ه       
، يضطر احد الطرفني اىل قبوله بسبب القوة االقتصادية للطرف االخر ، او حاجته اىل ابرام العقد 
األصلي معه ملا يقدمه من متويل ، كما قد يقبل اجراء التحكيم يف بلد اجنيب او وفقا لقواعد قانون 

 . 3رغم ذلك يعد هذا النوع حتكيما اختيارايمعني ، و 

كما قد ينص على ذلك العقد املربم بني األطراف ، يف حالة نشوب خالف أو نزاع متعلق       
ابلعقد ، و يستلزم أيضا إقرار املشرع هلذه اإلرادة من انحية أخرى ، و من مث فإن التحكيم 

االستثمارية ، و جيوز يف التحكيم االختياري أن االختياري هو الشائع يف املعامالت التجارية و 
، و هذا هو شرط  امعين ايكون سابقا على قيام النزاع ، سواء كان مستقال ، أو كان ضمن عقد

اختيار األطراف على اللجوء اليه التحكيم ، كما جيوز أن يكون اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع و 
 .4الذي يسمى مبشارطة التحكيم و هو 

                                                           
1
 krig Adams , law of international  arbitrate  , scientific journal of researcher , n 71 , 

university of Cambridge in 2002 ,p 203.    
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قد يكون التحكيم اجباراي عندما ينظمه القانون على اخلصوم لتسوية بعض املنازعات        
، و الذي يرد عادة يف قانون خاص ، و هنا 1املتعلقة بروابط قانونية معينة حبسب طبيعتها اخلاصة 

ال يستطيع اخلصوم اللجوء للقضاء للفصل يف تلك املنازعات ، او اذا كان األطراف طرفا يف 
هذه املعاهدات على أطرافها اللجوء  حيث تشرتط –مجاعية كانت أم ثنائية  -هدة دولية معا

للتحكيم للفصل يف منازعاهتم املتعلقة مبوضوع املعاهدة ، و هذا ال يعين انعدام ارادة الدول بل 
، كما ان الدول أبرمت 2يظل الدور اإلرادي قائما يف االنضمام من عدمه إىل هذه املعاهدة 

يد من املعاهدات الثنائية و اليت تتعلق بتشجيع و محاية االستثمارات ، و اليت أشارت إىل العد
املركز الدويل : بعض املراكز الدولية اليت تعمل على تسوية منازعات االستثمار و من أشهرها 

الذي خيتص بتسوية منازعات االستثمار اليت تنشا بني "  ICSID" لتسوية منازعات االستثمار
، و اليت تلزم 3دولة و مواطين دولة أخرى من الدول األطراف يف االتفاقية املنشئة هلذا املركز 

اطرافها ابللجوء إىل املركز يف جمال التحكيم او التوفيق ،  و من هذه املعاهدات االتفاقية الثنائية 
، و هولندا و  0161، و الياابن مع سويسرا سنة  0166مصر سنة  املربمة بني يوغسالفيا و

، و ابلرغم من ذلك فإن كثري من املعاهدات الثنائية املربمة لتشجيع 4 0181فرنسا سنة 
االستثمار األجنيب ترتك حرية اللجوء للمركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار التفاق األطراف ، 

، كما قد يكون معلقا على شرط و ذلك بطلب يقدم من املستثمر فيكون التحكيم هنا اختياراي 
 .5بغرض االستفادة من خدمات املركز يف هذا الشأن 

اقرت احملكمة الدستورية العليا يف مصر ان األصل العام يف اللجوء اىل التحكيم هو اتفاق         
بعض احلاالت اخلاصة األطراف أي التحكيم االختياري ، فيما اجازت التحكيم االجباري يف 

                                                           

.60، ص  ابقمىن حممود مصطفى ، مرجع س  1  
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ال جيوز أبي حال من األحوال ان يكون التحكيم اجباراي يذعن اليه " فقط ، حيث حكمت أبنه 
احد الطرفني انفاذا لقاعدة قانونية امرة ال جيوز االتفاق على خالفها ، ذلك الن التحكيم مصدره 

ان األصل العام " حكم اخر  و يف1" االتفاق و اليه ترتد السلطة الكاملة اليت يباشرها احملكمون 
يف التحكيم ان يكون وليدا التفاق اخلصوم على اللجوء اليه ، إال ان هناك ما حيول اخلروج عن 
هذا األصل العام اذا قامت أوضاع خاصة خبصوم حمددين و بشان منازعات معينة هلا طبيعتها 

األساسية لضماانت التقاضي كان هنج  املغايرة لطبيعة املنازعات العادية ما دام ان االلتزام ابملبادئ
 .2" املشرع عندما وضع تنظيما تشريعيا للتحكيم 

 املؤسسيالتحكيم التحكيم احلر و : اثنيا

" اخلاص"قد أيخذ التحكيم صورتني أخرتني ، اوهلما و هي ما يطلق عليه ابلتحكيم احلر         
، فالتحكيم احلر ، أو التحكيم " النظامي " و الصورة الثانية ما يطلق عليه التحكيم املؤسسي 

اخلاص ، و يسمى كذلك ابلتحكيم الذايت ، فهو صورة تقليدية للتحكيم اين يقوم أطراف النزاع 
م بتنظيم إجراءات التحكيم ، بعيدا عن أي مركز دائم او مؤسسة دائمة للتحكيم  فيختارون انفسه

، الذين يتولون الفصل يف النزاع كما يتولون يف الوقت ذاته حتديد 3أبنفسهم احملكم أو احملكمني 
اإلجراءات و القواعد اليت تطبق بشأنه ، و تفويضهم يف حتديدها حسب ظروف النزاع ، فهو 

 . 4يم منظم خمصص يف نزاع معني ، و يطلق عليه حتكيم احلاالت اخلاصة حتك

 08/00/0111نشري كمثال على اللجوء للتحكيم احلر إىل ما ورد يف العقد املربم بتاريخ         
األوتوسرتاد " بني احلكومة اللبنانية و بعض الشركات الفرنسية اخلاصة من أجل تنفيذ مايسمى

تم حسم اخلالفات الناشئة عن هذه االتفاقية بواسطة التحكيم ، مع تطبيق ، أي أن ي" العريب 
                                                           

. 00/16/2111بتاريخ  181حكم احملكمة املصرية رقم   1  
. 00/16/2111بتاريخ  16حكم احملكمة املصرية رقم   2  
.18، ص  ابقفتحي وايل ، مرجع س   3  
حول  –كلية احلقوق   –امحد عبدالعزيز السنساوي ، التحكيم احلر و النظامي ، ورقية حبثية ضمن فعاليات ملتقى جامعة عني مشس   4
 .16، ص 2111الدولية ، هدات التحكيم الدويل بني التشريعات الوطنية و املعا: 
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و أن يكون التحكيم يف " يونسرتال"نظام إحكام جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل 
 .1بريوت ابللغة الفرنسية ، و أن يتم تطبيق القانون اللبناين يف أساس املوضوع

أما التحكيم املؤسسي او النظامي ، فهو ذلك التحكيم الذي يعهد به إىل هيئة ، أو         
، و الذي يتم وفقا إلجراءات و 2منظمة ، أو مراكز التحكيم الدائمة سواء كانت وطنية او دولية 

ز قواعد موضوعة سلفا حتددها االتفاقات الدولية او القرارات املنشئة هلذه اهليئات ، كان يقوم املرك
بتعني احملكمني او احدهم حسب اتفاق الطرفني ، او مراجعة حكم التحكيم حسب ما تنص عليه 

 .الئحته 

ينصرف لفظ " على ان 3 1/0اعرتف قانون التحكيم املصري بكال النوعني اذ تنص املادة        
حلرة سواء  التحكيم يف حكم هذا القانون اىل التحكيم الذي تتفق عليه اطراف النزاع إبرادهتما ا

كانت اجلهة اليت تتوىل إجراءات التحكيم مبقتضى اتفاق الطرفني منظمة او مركز دائم للتحكيم او 
 ".مل يكن كذلك 

أصبح هذا النوع تتواله هيئات  و أجهزة التحكيم املؤسسي ، حيثقد انتشرت مراكز كما        
و االستثمار ، مثل املركز الدويل عات التجارة الدولية منظمة دولية أو وطنية خمتصة مبجال مناز 

 0176سنة مبوجب اتفاقية واشنطن لتسوية املنازعات الناشئة عن االستثمار بواشنطن الذي انشا 
التحكيمية اليت تتوىل تسوية املنازعات االستثمارية ابلطرق و الذي تبعته بعض املراكز و اهليئات ، 

فيما بعد مثل الغرفة الدولية لتسوية منازعات االستثمار بباريس ، البديلة مثل التوفيق و الوساطة ، 
، فيما  0111لسنة و مركز جنيف للتحكيم ، "  icc" اليت تعتمد قواعد غرفة التجارة الدولية 

اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل ، وفق قواعد قانون التحكيم املصري ئت مصر مركز القاهرة شان
 .0111لسنة  26رقم 

                                                           

.71، ص  ابق دمحم ابوطالب ، مرجع سفؤاد دمحم  1  
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 الدويلالتحكيم التحكيم الوطين و : ثا اثل

التحكيم الوطين هو التحكيم الذي تكون كل مقوماته أو عناصره منحصرة يف دولة معينة ،         
ابتداء من موضوع النزاع إىل جنسية و حمل إقامة طريف النزاع ، ابإلضافة اىل احملكمني و القانون 

 .1الواجب التطبيق ، و مكان انعقاد التحكيم 

عندما يكون التحكيم أو عناصره ال تنتمي مجيعها إىل نفس الدولة ، فالتحكيم هنا غري         
 .2وطين أو بتعبري آخر هو حتكيم أجنيب أو دويل 

مبعىن سيكون التحكيم وطنيا اذا تعلق بنزاع ميس دولة واحدة سواء كان النزاع مدنيا او        
نتمون جبنسيتهم لدولة واحدة أو لدول خمتلفة ، و كان نزاعهم ، و اذا كان أطراف النزاع ي3جتاراي 

يتعلق مبشروعات أو أموال موجودة يف دولة أخرى ، أو يتم التحكيم يف مركز دويل للتحكيم نشأ 
، وفقا للمعيار الذي جاء به القانون النموذجي 4وفقا التفاقية دولية ، فذلك يعترب حتكيما دوليا 

model law   الذي أصدرته جلنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدويل ، ووافقت عليه اجلمعية
 : 5يعد التحكيم دوليا : و الذي جاء يف مادته األوىل  0186العامة لألمم املتحدة سنة 

واقعني على التحكيم ، اذا كان مقر عمل طريف اتفاق التحكيم وقت عقد ذلك االتفاق  -
 .يف دولتني خمتلفتني 

، او دولة ا كان احد األماكن التالية واقعا خارج الدولة اليت يقع فيها مقر عمل الطرفني اذ -
 : مقر التنفيذ 

 مكان التحكيم اذا كان حمددا يف اتفاق التحكيم او طبقا له ؛   - 0 -
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أي مكان ينفذ فيه جزء هام من االلتزامات الناشئة عن العالقة التجارية او املكان  - 2 -
 .ضوع النزاع اوثق صلة به الذي يكون ملو 

اذا اتفق الطرفان صراحة على موضوع اتفاق التحكيم متعلق أبكثر من دولة و اضافت  -
 : على انه ¼ املادة 

 اذا كان ألحد الطرفني اكثر من مقر عمل فتكون العربة مبقر العمل ؛  - 0 -
 .1اذا مل يكن الحد الطرفني مقر عمل فتكون العربة مبقر عمله املعتاد  - 2 -

أما التحكيم األجنيب فإنه ال يوصف ابلدويل و ذلك مبجرد وجود طرف أجنيب يف النزاع ، و        
لكن يعتد مبكان التحكيم دون األخذ جبنسية األطراف أو طبيعة النزاع ، أما جراينه يف اخلارج 

يم اليت فيؤدي إىل وصفه ابألجنيب ، و قد تبنت هذا املعيار اتفاقية نيويورك لوصف حكم التحك
 .2تصدر يف دولة غري الدولة املراد تنفيذها فيها 

 التحكيم الكلي و التحكيم اجلزئي : رابعا 

كل نزاع ينشا عن تطبيق العقد او تفسري احد شروطه ، أي ان  الكلي ،   التحكيم يشمل        
الذي يرد ، كل النزاعات بني األطراف ختضع للتحكيم ، و هو ما يعرب عنه عادة بشرط التحكيم 

و يشري اىل حل كل اخلالفات الناشئة عن تنفيذ العقد او تفسريه يف شكل بند او مادة ، يف العقد 
: " مثل ، و قد يكون مكتواب بصيغة معينة معدة هلذه الغاية 3عن طريق التحكيم دون سواه 

عن طريق خيضع كل نزاع ينشا بني اطراف هذا العقد ، بسبب تنفيذه او تفسريه ، اىل التسوية 
، الذي ينص صراحة على اللجوء اىل 4و هو ما يسمى بشرط التحكيم النموذجي ، " التحكيم 

 .التحكيم دون سواه يف تسوية النزاع بني االطراف 

                                                           

.0186قانون االونيسرتال  النموذجي للتحكيم التجاري الدويل ، جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل لسنة   1  
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من الئحة مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدويل و اليت  08من ذلك ما جاء يف املادة          
يسوى أي خالف او ادعاء ينشا عن هذا العقد او يتعلق به خبرق او اهناء او : " تنص على 

 . " 1ابطال له عن طريق التحكيم وفقا لقواعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدويل 

من النزاع ال جيوز جتاوزه و إال يفسخ  التحكيم اجلزئي فيقتصر اتفاقه على جزء معنياما         
احلكم التحكيمي ، أي على احملكم ان يتقيد عند إصداره قرارا بشان النزاع املعروض عليه حبدود 
االتفاق املربم ، و ان ال يتناول مسائل أخرى مل يتفق األطراف على حلها ابلتحكيم و إال كان 

 .2رار قابال لإلبطال الق

 التحكيم ابلقضاء و التحكيم ابلصلح : خامسا 

، قواعد القانون املوضوعي التحكيم ابلقضاء هو التحكيم العادي الذي يطبق فيه احملكم        
 .ابملقابل فان احملكم يستند يف التحكيم ابلصلح على قواعد العدل و االنصاف 

م ما مل احملكم تطبيق قواعد و إجراءات اخلصومة امام احملاكعلى 3اوجبت بعض التشريعات        
حيصل اعفاءه منها صراحة ، على العكس من ذلك ابلنسبة للتحكيم ابلصلح فان احملكم غري ملزم 

 .4أصال بتطبيقها و يكون اكثر حتررا من القيود املفروضة على إجراءات التحكيم 

إبجراءات اكثر بساطة ، من أنواع التحكيم األخرى عن غريه ، كما يتميز التحكيم ابلصلح       
اذ يـــستند على خربته كمحكم يف ، بني االطراف ابلنسبة للمحكم الذي يتم تفويضه ابلصلح 

 ل ـــن ، فهو يفصــــــــــو يصبح حكمه هنائي غري قابل للطعالتوصل اىل الصلـــح ، بقواعده البسيـــطة ، 

                                                           

.0117الئحة مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدويل لسنة   1  
 . 21، ص  ابقالربيري ، مرجع س حممود خمتار امحد  2
. 617السيما املادة  0178و جمموعة املرافعات املصرية لسنة  0111قانون اإلجراءات املدنية املصري لسنة : مثال ذلك   3 
.26املادة  ال سيما 0111لسنة  26قانون التحكيم املصري رقم   -  
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يف النزاع وفقا لقواعد العدالة دون التقيد بقواعد القانون املوضوعي ، و قد يقضى فيه ألحد 
 .1الطرفني بكامل طلباته 

 متييز التحكيم عن غريه من االليات األخرى :  اخلامسالفرع 

إن التحكيم كآلية لتسوية منازعات االستثمار قد يتشابه مع غريه من االليات البديلة        
، و لذا وجب توضيح  رى ، و ذلك كالصلح و اخلربة و الوكالة ، كما قد يتشابه مع القضاءاألخ

 .الفروق اجلوهرية بينه و بني هذه النظم ، حىت يتضح استقالله عنها 

ميثل اتفاق األطراف أساس التحكيم و ابلتايل فالتمييز يستند على تكييف هذا االتفاق       
حتكيم ام ال وفقا للقانون الذي حيكمه ، و حسب طبيعة املهمة اليت للنظر فيما اذا كان اتفاق 

مينحها و اليت قد تكون عمال شبه قضائيا ، او وساطة و حماولة الصلح بني الطرفني ، او يكون 
 .تقرير خبري 

 :  و منه سنحاول التمييز بني التحكيم و ما يشاهبه من أوضاع من خالل ما يلي        

 و الصلحالتحكيم : أوال 

من العقود  ابعتبارمها،  تسوية املنازعاتبديلتان ل اليتان يعترب كل من التحكيم و الصلح      
يف اهناء اخلصومة بطريقة ودية تنادا إىل إرادة أطراف النزاع ، اسحيث يتم اللجوء اليهما ، الرضائية 

العام ، و ابلتايل فإهنا تقبل و ال تتعلق ابلنظام اليت ترتب حقوقا مالية  خصوصا يف املنازعات، 
 .2الصلح و التنازل

عن الصلح ، ألن الصلح عقد يتم بني أطراف اخلصومة أنفسهم أو مبن  يمالتحكخيتلف        
 ا يتمسك بهجزء ممعن طرف ميثلوهنم ، يعملون مبوجبه ابلفصل يف نزاعاهتم عن طريق نزول كل 

                                                           
1
 Pierre Edward , l’arbitrage en conciliation , forum international des marc , université 

paris 2 ,p 12,  2002.  

.72، ص  ابقمرجع س خالد كمال عكاشة ،  2  
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من هنا يتبني ان الصلح و ، 1به نزاعا قائما او يتقيان به نزاعا حمتمال  انفيحسم، من ادعاءات  
 : يتطلب ثالثة عناصر هي 

 وجود نزاع قائم او حمتمل ؛  -
 ؛ لدى الطرفان نية حسم النزاع توفر  -
 .تنازل كل من الطرفني عن جزء من ادعاءاته  -

كما حيقق ،  يتميز الصلح أبنه طريق ودي و ال يفض النزاع ابلقوة ، بل حيله ابلرتاضي         
و هلذا قيل ابن ، و نبذ الشحناء و البغضاء يؤدي اىل السالم االجتماعي  و التجانس بني االفراد

دورا ابرزا طيلة اليت تلعب إرادة الطرفني  فهو يستند على، صلحا سيئا خري من قضية انجحة 
الذي ميكن ان يبدأ ابتفاق الطرفني و ينتهي حبكم احملكم  الذيل اخلصومة ، عكس التحكيم مراح

 يفصل يف النزاع الذي يعترب حيكم لطرف بكل ما يدعيه ، فاحملكم يقوم مبهمة شبه قضائية حيث
من شخصا آخر غري أطراف النزاع يتم اختياره احملكم يعترب  هبذا، و  قضية تدور إجراءاهتا أمامه

، فحكم التحكيم ال ميكن املساس حبجيته إال مبا يقرره القانون قبلهم ، و الرضا مبا يؤول اليه النزاع 
 .2، عكس الصلح اين ميكن ابطاله لعيب من العيوب اليت تلحق العقد 

إذا كان سابقا للنزاع ، و مشارطة التحكيم إذا كان  يشبه الصلح شكل شرط التحكيم        
هلذا صنف ابلعمل مبين على التفاوض املباشر بني األطراف ، فهو  ، وب النزاعالحقا على نش

يف التحكيم بتخويل احملكم سلطة الفصل يف النزاع حبكم ،  التعاقدي يف حني يتوقف دور األطراف
ا ميكن وصفه باشرة بعد وضع الصيغة التنفيذية ، و هلذفالتحكيم ينتهي بقرار حاسم قابل للتنفيذ م

به القضائي ، اما الصلح فهو طريق ودي يستند على إرادة األطراف و مدى جتاوهبم مع ابلعمل ش
 .مسعى الصلح لتسوية النزاع 

                                                           
املنظمة من قبل مركز القاهرة " اعداد احملكم " إبراهيم امحد إبراهيم ، اختيار طريق التحكيم و الاره ، مداخلة مقدمة اىل دورة   1

  .17/2111-21للتحكيم التجاري الدويل ، مصر 
.20، ص  ابقفتحي وايل ، مرجع س  2  
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 التحكيم و اخلربة: اثنيا 

للتغلب على الصعوابت تعرف اخلربة أبهنا استعانة القاضي او اخلصوم أبشخاص خمتصني        
، و ذلك ابلقيام أبحباث و استخالص النتائج ، لكن يف الفنية او العملية اليت تتعلق بوقائع النزاع 

 .1كل غري ملزم للمحكمة او للخصوم ، فهو غري خمول إببداء اراء قانونية ش

بني التحكيم و اخلربة الن كل منهما يستند على اللجوء اىل طرف لالث يتم اخللط من هنا         
حول املهمة اليت يقوم  يتأسسان الفرق بينهما  إال، كما ان اختيار احملكم يتم بناءا على خربته ، 

اسب ، أو مصريف ، أو طبيب ، أو مهندس ، أو حم" اخلبري هو شخص فين، ف2هبا اخلبري و احملكم 
ة أو منازعة مطروحة على يقوم إبعطاء رأيه االستشاري فيما يتعلق مبسألة فنية تتطلبها قضي .."غريه

ندبه تلبية لطلب احد اخلصوم أو من تلقاء نفس احملكمة ،  يتمو ، اإلملام هبا فنيا  احملكمة يصعب
أما احملكم فهو يقوم مبباشرة مهنته دون وجود قضية ، 3احملكمة  صوم و الو هذا الرأي ال يقيد اخل

أمام احملكمة و دون حكم بندبه منها ألنه خمتار من اخلصوم سواء يف شرط أم مشارطة حتكيم ، و 
 .اف النزاع ، دون أن يكون للقضاء سلطة تقديرية يف ذلكيصدر قرارا ملزما ألطر 

ان احملكم يفصل يف نزاع قانوين و يقرر حقوق طريف النزاع ، اما 4يرى الدكتور فتحي وايل        
، كما يديل برايه الذي يساعد يف تبيان حقوق اخلبري فيحدد قيمة شيء او قدره و يفحصه 

و ال يقرر حقوقهما ، و اذا كان عمل اخلبري ني الطرفني لكنه ال يفصل يف النزاع باالطراف ، 
يؤدي أحياان اىل تقرير هذه احلقوق فان هذا يتم بطريق غري مباشر نتيجة الن الطرفني قد اتفقا 
على ان حقوقهما تعتمد على ما يقرره اخلبري من رأي فين ، و هو ما ذهب اليه جانب من الفقه 

 . يف التفرقة بني التحكيم و اخلربة
                                                           

.66، ص  ابقيظة السيد احلداد ، مرجع سحف  1  
.266، ص  ابقغسان علي علي ، مرجع س  2  
.60، ص  ابقزينب وحيد دحام ، مرجع س  3  
4
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ني ابستجالء جانب معني منه ، فهو ال يعترب  مبا أن اخلبري ال يفصل يف النزاع و إمنا يع        
ال يوجد هناك ما مينع أن يكون اخلبري حمكما و خبريا يف الوقت نفسه ، إذا طلب حمكما ، كما 

، بشرط 1اخلصوم ذلك ليقوم ابلفصل يف منازعاهتم قاصدين الفصل يف النزاع و االستعانة خبربته 
يف التجارة ذائعا هذا النوع من التحكيم  يه إىل جانب اخلربة أهليته للحكم ، فيما أصبحأن يتوفر ف

ية ، ملا له من فعالية و مرونة ، خصوصا يف جمال املنازعات االستثمارية الكربى اليت تتطلب ولالد
اخلربة الالزمة و الكفاءة لدى احملكم ، كما اهنا تقتصد املال و الوقت ، فعوض ان يلجا األطراف 

التحكيم يف  اىل خبري مث اىل حمكم ، فتجدهم يسعون اىل اللجوء اىل من تتوفر فيه اخلربة و كفاءة
 .نفس الوقت 

 التحكيم و الوكالة: اثلثا 

يكون فيها لشخص معني سلطة متثيل شخص آخر يف عملية  الوكالة هي عالقة قانونية      
معينة ، يلتزم مبقتضاها الوكيل ان يربم تصرفا قانونيا ابسم و حلساب موكله الذي تنصرف  جتارية

 .2الار هذه التصرفات اليه مباشرة 

 ، اال3يشرتك كل من التحكيم و الوكالة يف تفويض شخص اخر للقيام بتصرف جائز قانوان        
الوكالة ابلرغم من وجود العقد يف كل منهما ، ذلك ألن األطراف يف عقد خيتلف عن أن التحكيم 

التحكيم مها طرفا النزاع ، و موضوعه هو اختيار طرف آخر أجنيب عنهما للفصل فيه ، هو احملكم 
، و احملكم مستقل عن األطراف أثناء أتديته مهمته ، و خيضع لسلطان ضمريه ، و القانون الذي 

صبح له صفة القاضي ، و ال ميلك اخلصوم التدخل يف عمله و يكون حكمه و تحيكم النزاع ، 
أما طرفا عقد الوكالة مها املوكل و الوكيل ، و موضوعه هو ختويل الوكيل ذاته سلطة ، 4ملزما هلم 

                                                           

.012، ص  ابق دمحم أبو طالب ، مرجع سفؤاد دمحم  1  
2
  Stifan jupe , op cit , p 56. 

.76، ص  ابقخالد كمال عكاشه ، مرجع س  3  
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ملوكل عند أتديته مرتبطا ابالوكيل  ، فيما يبقيالنيابة عن املوكل يف عمل من األعمال القانونية 
تعدى ذلك كان  ا أوكل فيه ، فإنال يكون له أكثر مم حيث يؤمتر أبوامره وكل فيه ، للعمل املو 

 .1للموكل أن يتنصل من العمل الذي أجراه حلسابه

 التحكيم و القضاء: رابعا 

فاحملكم يقوم  يستجمع التحكيم عناصر العمل القضائي كاالدعاء و النزاع و العضو ،        
 .اليت حتكم العالقة حمل النزاع بعمل القاضي عن طريق حتقيق فعالية القواعد القانونية 

كل من له حق ، ف، ال حيتاج إىل اتفاق من أطراف النزاع  يعترب اللجوء للقضاء حقا عاما        
ينازعه فيه اآلخر يدعيه لدى الطرف اآلخر ، أن يلجأ للقضاء بطلب احلماية القضائية حلقه الذي 

، بينما يستند 2 االستناد إىل نص خاصاو ، و دون حاجة ملوافقة الطرف أو اخلصم اآلخر ، 
اتفاق التحكيم على اإلرادة يف اللجوء اليه سواءا ورد يف شكل شرط حتكيم او مشارطة حتكيم ، 

على االتفاق املربم بني األطراف يف اخلصومة ،  ايقوم إبصدار حكمه بناءفاحملكم  شخص خاص 
و هذا االتفاق هو مصدر سلطاته ، و ال يتلقى أي سلطة من الدولة ، و بذلك ال يعترب التحكيم 

 .3جزء من اجلهاز القضائي يف الدولة 

ابعتبار أن التحكيم اتفاق ، و أنه ليس خلق الدولة ، فهو ال يسهر يف سبيل العمل على         
ي إىل ترك اجملال واسع و احلرية رتام القواعد اآلمرة يف نظام قانون معني ، و ابلتايل فإنه يؤداح

النظام القانوين املالئم للحكم يف اخلصومة املطروحة غري مقيد هبذا أو احملكم و الكبرية يف اختيار 
ة مؤقتة ، أي يف الدويل اخلاص ، أو قواعد اإلسناد ، و الذي يكون بصفذاك ، من أنظمة القانون 

ضي الذي يبقى عمله عاما و دائما ، يستند فيه نزاع معني فقط ، و هو ما جيعله خيتلف عن القا
 .اىل تطبيق القانون 

                                                           

.17، ص  ابقدمحم نعيم علوة ، مرجع س  1  
.167، ص  ابقامحد أبو الوفا ، مرجع س  2  
.66، ص سابق فؤاد دمحم دمحم أبو طالب ، مرجع   3  



 

70 
 

 التحكيم و التوفيق او الوساطة : خامسا 

اهنا ختتلف  إاليعترب كل من التحكيم و التوفيق و الوساطة اليات بديلة لتسوية النزاعات ،         
من القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدويل  1-0يف كيفية ادارهتا للنزاع ، حيث عرفت املادة 

مساعدهتما يف سعيهما اىل  –املوفق  –التوفيق أبنه عملية يطلب فيها الطرفان من شخص لالث 
او لنزاع متصل هبذه التوصل لتسوية ودية لنزاعهما الناشئ عن عالقة قانونية عقدية او غري عقدية 

، حيث يظهر من هذا ان التوفيق يرمي اىل تدخل شخص لالث للتقريب بني الطرفني 1العالقة 
املتنازعني لكنه ال ميلك صالحية الفصل يف النزاع او اصدار االحكام امللزمة و هذا جوهر 

 .االختالف مع عمل احملكم 

فيما يقوم الوسيط الذي خيتاره الطرفان للقيام ابلوساطة بينهما بعرض اقرتاحات مناسبة        
، و 2لفض النزاع ، دون ان يفرض أي تسوية ملزمة بينهما ، فهو يعد وسيطا و ليس حمكما 

ينتهي عمله إبعداد حمضر الوساطة دون أي قرار او حكم ، كما ال متنع توصية جلنة الوساطة 
  .اللجوء اىل التحكيم او القضاء الطرفني من 

يعترب كل من التوفيق و الوساطة اليتني بديلتني لتسوية املنازعات سابقني على التحكيم ،       
فكل املراكز و هيئات التحكيم حتث املتنازعني على اللجوء اليهما قبل التحكيم لعدة اعتبارات 

 : منها 

 لفة و حفاظا على العالقات بني املتنازعني ؛قني وديني اقل تكيان التوفيق و الوساطة طر  -
غياب الطابع االلزامي الحكام التسوية عن طريق التوفيق و الوساطة ابملقارنة مع التحكيم  -

 ، فاملوفق و الوسيط يقرتحان ، بينما احملكم يصدر احكاما ؛ 
   .تسوية النزاع يف وقت وجيز عن طريق التوفيق او الوساطة ابملقارنة مع التحكيم  -

                                                           

.61، ص  ابق، مرجع سخالد كمال عكاشة   1  
2
 Robert coulson , professional mediation of civil disputes , copy right 1994, American 

arbitration association , www.adr.org , in 27/08/2019. 
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 االليات البديلة ذات الطابع التفاوضي : املطلب الثاين 

، اليت أتيت الوساطة و التوفيق و املفاوضات على راس االليات البديلة ذات الطابع التفاوضي       
تستند على التقريب بني الفرقاء و مساعدهتم على رؤية موقفهم الضعيف هبدف الوصول اىل اتفاق 

 .مشرتك ، سواء مبساعدة طرف لالث او بدونه 

تعتمد هذه االليات بصورة رئيسية على عملية التفاوض هبدف الوصول اىل تسوية النزاع        
، او التقريب بني رؤى و وجهات النظر بني 1رتاحات القائم ، من خالل التحاور و تبادل االق

و اليت حتتاج اىل األطراف بغية التوصل اىل اتفاق يؤدي اىل تسوية قضية او قضااي نزاعية بينها ، 
تفاعل حقيقي هلذه األطراف تبعا لوجود مصاحل مشرتكة بينهم يتعذر حتقيقها دون االتصال و 

 .احلوار حول موضوع النزاع 

قد يتم حل الكثري من النزاعات عرب املفاوضات املباشرة بني اطراف النزاع دون احلاجة        
إال اهنا قد تتعثر يف أي مرحلة ، او ان حدة النزاع ال تسمح مبفاوضات مباشرة لوسيط او موفق ، 

نظرا لرفض احد األطراف التفاوض مع الطرف و االتصال به مباشرة بسبب يف بعض األحيان ، 
و هذا ما حيتم االستعانة بطرف لالث قد يكون وسيط او ل اباللتزامات املتعاقد عليها ، االخال

دون اللجوء اىل القضاء الوطين ألي دولة ، و هو ما ، 2موفق للمساعدة و التقريب بني األطراف 
تصار و اخاليت يتحملوهنا ،  الباهظةجيعل هلا اثرا إجيابيا يف جتنب اإلجراءات الطويلة و التكاليف 

اليت تعترب عامال و تسهم يف اإلبقاء على استمرار العالقات التجارية و االستثمارية ، الوقت ، 
و هذا ما جعل مهما جدا تتيحه هذه االليات الن االستثمار هو رؤوس أموال و حركة مستمرة ، 

 .هذه االليات تتبوأ مكانة مهمة يف هذا النوع من العقود 

 :ن الوساطة و التوفيق مث املفاوضات من خالل الفروع االتية لذا سنتطرق لكل م        

                                                           

.086، ص  سابقشكور صاحل ، مرجع ازاد    1  
.11، ص  ابق، مرجع س إبراهيم الشيهاوي   2  
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 الوساطة: الفرع األول 

يقوم هبا ، الية من االليات البديلة لتسوية املنازعات هي " médiation"الوساطة         
و مساعدهتما على التوصل الذي يعمل على تسهيل احلوار بني الطرفني املتنازعني ، الوسيط 

، و توصف الوساطة أبهنا النواة احلقيقية لنظام االليات البديلة ابعتبارها احملرك 1لتسوية النزاع 
 .2الرئيسي إلجياد حل توافقي بني املتنازعني 

هبدف حل ، لالجتماع و احلوار ، يقوم نظام الوساطة على توفري ملتقى ألطراف النزاع         
اخلالفات و إزالة سوء التفاهم ، سواء من خالل احلوار املباشر او عن طريق الوسيط ، الذي يقرتح 

تسوية النزاع ابلطريقة املالئمة و املتوازنة ، حىت و اليت من شاهنا ، احللول املناسبة على األطراف 
ح أسبابه فقط ، و يتم انه يف بعض األحيان يقتصر دور الوسيط على مجع اطراف النزاع و توضي

حيث يقرتحان احلل املتوازن الذي يزكيه ، التوصل اىل التسوية مباشرة بعد االتصال املباشر بينهما 
 .الوسيط فقط 

للتفصيل يف الوساطة ، سنتطرق اىل تعريفها اوال ، مث نشاهتا و تطورها يف تسوية منازعات        
 : ا و انواعها على النحو التايل االستثمار االجنيب ، قبل ان نستعرض خصائصه

 تعريف الوساطة : أوال 

 التعريف اللغوي  -0

الشيء كبريا كان او صغريا ، كثريا  ، و وسط يعين ما يتوسط  الوساطة لغة من أصل وسط       
، أو يقال يسط وسطا وسطة املكان و 3كان أو قليال ، و تعين أيضا ما يتوصل به إىل الشيء 

 ط يف ـــتوس: ، وساطة القوم دل و االنصاف ـــم بينهم ابلعـــــو كان حيكهم ــــجلس وسطىن ــــــالقوم مبع

                                                           

.211، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س  1  
2
 Charles jarrosson , op cit , p 329. 

.016، ص  ابقطفى دمحم الدوسكي ، مرجع سمص   3  
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، و الوسيط أي املتوسط الساعي ابلتوفيق بني املتخاصمني و اوسطهم أي 1احلق و العدل 
 .اقصدهم اىل احلق 

 التعريف االصطالحي  -9

يقوم هبا طرف حمايد ،  Adrالوساطة اصطالحا فهي أحد احللول البديلة لتسوية النزاعات        
التفاوض بني الطرفني و تسيري عملية تسهيل الذي يستند عمله على " الوسيط " هو لالث 

، من خالل تدارس أسباب النزاع و جوانبه و حماولة التوصل اىل احلل التوافقي عن طريق املتنازعني 
قرار أو حل ، اال اذا وافق ميلك الوسيط سلطة فرض اته اليت يقدمها لألطراف ، بينما ال اقرتاح

، كما عرفت الوساطة اهنا مسعى ودي يقوم به شخص لالث من أجل نزاع قائم بني الطرفان عليه 
 .، و هي عملية ودية يقيم فيها األطراف املتخاصمة عدالتهم مبساعدة الغري 2طريف النزاع 

 . 3و الوساطة هي عملية توسط طرف لالث بني متخاصمني لإلصالح بينهم       

 التعريف الفقهي  -3

ذهب جانب من الفقه اىل ان الوساطة هي عملية ودية يقيم فيها األطراف املتخاصمة       
الية كما ذهب جانب اخر من الفقه اىل ان الوساطة هي ،  4عدالتهم أبنفسهم مبساعدة الغري 

املفاوضات بني األطراف ، يقوم هبا طرف حمايد هبدف مساعدة اطراف النزاع لتسيري عملية 
للتوصل اىل حل النزاع القائم بينهم ، و هي تتطلب مهارات يف الوسيط متكنه من احلوار و 

                                                           

.0118لبنان ،  –، بريوت  2معجم املصطلحات القانونية ، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، مج    1  
.211، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س  2  

.761، ص  ابقامحد أبو الوفا ، مرجع س   3  
الوسائل السلمية لتسوية املنازعات ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة عني مشس ،  خالفي عبداللطيف ،   4

  . 022، ص  0182 مصر  -القاهرة 
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التواصل مع األطراف لتقريب وجهات نظرهم و تسهيل توصلهم اىل حل نزاعهم على حنو مقبول 
 .1منهم 

كذلك ذهب جانب لالث من الفقه اىل ان الوساطة تعين االستعانة بطرف اجنيب عن        
النزاع تسمح له مؤهالته الشخصية و جتربته يف اجملاالت االقتصادية و االجتماعية ابملسامهة يف 
إجياد حل للنزاع ، حيث يتقدم الوسيط بعد إجراءات البحث و التحقيق بتوصية حلل النزاع ال 

 .2وة تنفيذية او الزامية ما مل يقبلها الطرفان تتمتع أبي ق

 un processus amiable dans » : أبهنا Philippe luyet  3: كما عرفها األستاذ       

lequel des personnes qui s opposent se font justice a elles mêmes avec l aide d 

un tiers » . 

و عرفها اخرون أبهنا تعين تدخل شخص من الغري بني اطراف النزاع ، حيث يؤدي دورا        
إحدى الطرق الفعالة لفض ، او هي 4اكثر إجيابية من ذلك الذي يتم يف اطار املساعي احلميدة 

املنازعات بعيدا عن التقاضي و ذلك من خالل إجراءات سرية تكفل اخلصوصية بني أطراف النزاع 
استخدام وسائل و فنون مستحدثة يف املفاوضات بغية الوصول إىل تسوية ودية ، من خالل 

 .5مرضية جلميع األطراف 

   تعريف الوساطة وفق اهليئات الدولية و التشريعات الوطنية  -4

وفق تدخل الطرف الوسيط و لوساطة تعريفا ل ، "ICC"غرفة التجارة الدولية  وضعت      
 tiers"الصيغة اليت مبقتضاها يتدخل الغري احملايد :  أبهنا عبارة عنمهامه ، و ذلك 

                                                           

.200، ص  ابققشي اخلري ، مرجع س  1  
.101، ص  ابقفى املتويل قنديل ، مرجع سمصط  2  

3
 Phillipe luyet , arbitrage et médiation , comparaison dans un cas pratique , mémoire , 

université de Lausanne , 2016 , p 17. 

.018، ص  ابقطفى دمحم الدوسكي ، مرجع سمص  4  
.12، ص  ابقزينب وحيد دحام ، مرجع س  5  
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impartial  " بصفته مسهال"facilitateur " ، بغية مساعدة األطراف أو الفرقاء املتنازعني
 .1يف بذل اجلهود للوصول إىل تسوية ودية لنزاعهم 

الصادرة " وساطة قواعد ال" كما تطرق مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل يف         
الوساطة هي اليت يتوىل مبوجبها شخص : " اىل تعريف الوساطة على النحو التايل  21012سنة 

حمايد ، يعني بواسطة اطراف النزاع او نيابة عنهم ، معاونتهم بشكل فعال ليتوصلوا اىل تسوية 
، و نصت املادة "  النزاع او اخلالف مع حتكمهم الكامل يف قرار التسوية و بنود اتفاق التسوية

" على ان  21013الصادرة عن الغرفة العربية سنة " قواعد الوساطة و التوفيق " من  0- 76
اتفاق أطراف عالقة قانونية عقدية كانت او غري عقدية ، على عرض املنازعات اليت  الوساطة هي

حمايد يعينونه او الصلح ، على وسيط او اكثر  بشأهنانشأت او ميكن ان تنشا عنها ، و جيوز 
   "يتفقون على طريقة تعيينه لتسويتها وداي إببرام اتفاق ملزم هلم 

مبوجب  ، 114-18نظم املشرع اجلزائري الوساطة يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية         
إال انه مل يتطرق اىل  تعريف واضح هلا ، بل نص على اإلجراءات ،  0116اىل  111مواده من 

 0265، اما قانون املرافعات املدنية الفرنسي رقم القضائية الواجب اتباعها يف سري عملية الوساطة 
تعين كل عملية منظمة أاي كانت التسمية اليت : على اهنا منه  20فعرف الوساطة يف املادة  0265

او اكثر الوصول اىل اتفاق حول احلل الودي ملنازعتهم ، مبساعدة اليت حياول من خالهلا طرفان 
، اما قانون املرافعات " خيتارونه او يعينه القاضي ابتفاق األطراف  –الوسيط  –شخص من الغري 

                                                           
خالفي عبداللطيف ، الوسائل السلمية لتسوية املنازعات ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة عني مشس ،   1

  .021، ص  0182 مصر  -القاهرة 
 :املتاحة على الرابط  2101ركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل لسنة قواعد الوساطة مل  2
 www.crcica.org/rules/mediation  ،12/11/2101 . 

. امحد عبدالكرمي سالمة . قواعد الوساطة و التوفيق للغرفة التابعة جلامعة الدول العربية و هي من اعداد د  3  
.2118-12-26 املؤرخ يف 11-18قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية رقم   4  
.0116-12-18املؤرخ يف  026قانون املرافعات املدنية الفرنسي رقم   5  

http://www.crcica.org/rules/mediation
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اتفاق الوساطة : " منه  0-67فنص على ما يلي يف املادة  21181لسنة  6املدنية املغريب رقم 
هو العقد الذي يتفق األطراف مبوجبه على تعيني وسيط يكلف بتسهيل ابرام صلح إلهناء نزاع نشا 

 "  .او قد ينشا فيما بعد 

يقصد ابلوساطة عامة تدخل طرف لالث حمايد بني طريف النزاع من أجل الوصول إىل و         
ئية لتسوية هذا النزاع ، او هي آلية حلل املنازعات وداي بني فريقني أو أكثر بواسطة صيغة هنا

شخص لالث حمايد يلعب دور الوسيط و يقوم بتوجيه املفاوضات و تسهيلها و املساعدة على 
إعطاء احللول كما تعرف اهنا اجراء غري ملزم يقوم به شخص حمايد لالث هبدف التوصل إىل حل 

، يتمثل جوهر عمله يف مساعدة األطراف 2طرافه بعد أن تتم تسميته و االتفاق عليه النزاع بني أ
على االجتماع و احلوار و تقريب وجهات النظر و تقييمها و التوصل إىل حل وسط يقبله الطرفان 

 .عن طريق اخليارات اليت يطرحها 

اليت لتسوية املنازعات  يتضح من خالل ما سبق أن الوساطة هي احدى الوسائل الفعالة         
و هذا ما جعلها توصف ابلنواة احلقيقية لنظام االليات البديلة مبا اهنا ، تطورت بشكل الفت 

تشرتك مع هذه االليات يف تدخل الطرف الثالث ، كما إبمكان القائم هبذه االليات ان يكون 
ان تنتهي ابلوساطة يف وسيطا سواء كان حمكما او مصلحا او موفقا ، فجميع هذه االليات ميكن 

يسعى اليه اطراف النزاع يف  بعيدا عن عملية التقاضي ، و هو ماتسوية النزاع ، و هذا طبعا 
خيلفه التقاضي من هدر للجهد و الوقت و التكاليف ، حيث خيتارون  العملية االستثمارية تبعا ملا

، و اكز او اهليئات اخلاصة سواء كان حرا او ضمن احد املر أحد األشخاص اخلارجني عن املنازعة 
، الذي جيب ان يتمتع بقدرات و مهارات شخصية " médiator" هو ما يسمى الوسيط 

متكنه من تسوية النزاع بعد االستماع إضافة اىل الدراية و اخلربة الكافية يف تسوية النزاعات ، و اليت 
و حماولة إجياد احللول ، و دراسة مجيع جوانبه إىل أطرافه ، و مجع املعلومات الكافية حول النزاع 

                                                           

.2118لسنة  6قانون املرافعات املدنية املغريب رقم   1  
.120، ص ابق عبدالكرمي سالمة ، مرجع سامحد   2  
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حياول اقناعهما بذلك يف صورة توصية غري ملزمة ، و  ها عليهمقبل ان يعرضاليت تناسب الطرفان 
يقوم بتحرير اتفاق على املصاحل املشرتكة بينهما خصوصا يف العملية االستثمارية ، قبل ان  حفاظا

تزام إلسباغ الشكل القانوين عليه مبا يرتتب على ذلك من الالتسوية بينهما و توقيعه من الطرفني 
 .األطراف به 

 نشأة و تطور الوساطة يف منازعات االستثمار األجنيب : اثنيا 

، مبعىن توسط ، أي "  ميدايتور"و" ميدايتوس"يعود اصل الوساطة يف اللغة الالتينية إىل كلمة      
اتصال له بشيء أو بشخص إال بطريقة غري مباشرة  يعين ذلك الشخص الذي ال عالقة له ، و ال

، عن طريق وسيط ، او مبعىن الشخص الذي يتوسط أو الذي يتم اختياره بغرض الوصول إىل 
 .1اتفاق

يف احلضارة اليواننية أتسيسا على فلسفة ذلك العهد اليت   ظهرت اآللار األوىل للوساطة      
، و هي  كانت هتدف إىل بيان ما هو أصلح يف الفرد و توخي العقالنية يف العالقات اإلنسانية

يف حد أقدم من عدالة الدولة  حل النزاعات ، حيث يعتربقدمي جدا من العدالة و بذلك شكل 
قائم على اصطالح ذات البني ، و  السابق بشكل بسيط، و إذا كانت الوساطة تتم يف 2ذاهتا 

بعة من العادات و التقاليد السائدة يف اجملتمع ، فقد كانت مطبقة يف العهد القدمي يف فرنسا ان
 .3 0681يد بعد الثورة الفرنسية عام مبفهوم املصاحلة ، و استخدمت من جد

من القرن املاضي ظهور اول مشروع عرفت الوالايت املتحدة االمريكية يف الستينات         
" خصوصا مع انشاء ما يعرف ب ، حديث للوساطة كآلية لتسوية املنازعات املدنية و التجارية 

اليت كانت تشرف على تسوية منازعات االستثمار و التجارة "  mini trial" " احملاكم املصغرة 
                                                           

1
 Bruno deillard , la médiation et la conciliation en loi commercial , article publie sur revu 

de chercheur juridique , n 336 , faculté de droit , université de Metz , 2001 , p 231.  
بتاريخ :    مدى فعالية الوسائل البديلة حلل املنازعات و عالقتها ابلقضاء ، حبث متاح على العنوان االلكرتوين  امحد أنور انجي ،  2

10/11/2101 . www.lawjo.net 
.111، ص  ابق ازاد شكور صاحل ، مرجع س   3  

http://www.lawjo.net/
http://www.lawjo.net/
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األطراف املتنازعة الذين هلم خربة و  يف الوالايت املتحدة االمريكية ، عن طريق توسط وكالء بني 
، حيث مت 1قبل ان تنتقل ألورواب مببادرة من بعض القضاة الفرنسيني كفاءة يف ميدان االستثمار ، 

اللجوء اليها يف تسوية نزاعات العمل ، مث أصبحت الية رمسية لتسوية النزاعات التجارية و مت النص 
املتعلق ابلوساطة يف املعامالت التجارية ، كما سامهت  61/1222عليها مبوجب القانون رقم 

األجنبية و تطور تبادالت التجارة الدولية ، و ما نتج عنها من منازعات ذات احلركة االستثمارية 
طبيعة خاصة يف تفعيل الوساطة و انتشارها يف منازعات االستثمار و اصبح اللجوء اليها ضرورة 

السيما يف القوانني االجنلوساكسونية اليت عرفت إبجراءات مطولة ، ملحة قبل التحكيم و القضاء 
    .و تكاليف مرتفعة 

اىل تنظيم الكثري من  3كما أدت االتفاقيات الدولية خبصوص الوساطة و التوفيق        
التشريعات الداخلية للدول هلذه االليات كبديل عن التقاضي يف املسائل املدنية و التجارية ، و 

تحكيم نظرا لبساطتها و مرونتها ابملقارنة معه ، و هو ما تزامن مع استحداث هيئات و حىت ال
، ابإلضافة اىل اعتمادمها من 4 مراكز دائمة لتسوية النزاعات عن طريق الوساطة و التوفيق الدوليني 

 .التحكيم و الغرف التجارية و الصناعية كحلوال بديلة يتم اللجوء اليها قبل طرف مراكز التحكيم 

 خصائص الوساطة و أنواعها: اثلثا 

 خصائص الوساطة: 0

عدة خصائص و مميزات يف تسوية املنازعات ، منها ما جعلها الية فعالة يتوجب لوساطة ل        
تتمحور حول اللجوء يف بعض أنواع النزاعات و هو ما مييزها عن ابقي االليات األخرى ، و هي 

 : ما يلي
                                                           

1
 Bruno deillard , op cit , p 232. 

.يف فرنسا متعلق ابجراءات الوساطة يف املعامالت التجارية  00/17/0161مؤرخ يف  61/122قانون رقم   2  
و ، و اتفاقية دول أمريكا الالتينية  بني دول شرق أورواب  0160االتفاقية األوروبية للوساطة و التوفيق سنة : على سبيل املثال   3 

  .0162سنة التجارية يف املنازعات  و التحكيم للوساطةالصني 
.  0180، و غرفة الوساطة التجارية الدولية هبولندا سنة  0167مركز واشنطن للوساطة و التوفيق سنة : مثال ذلك   4  
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للتوصل إىل تسوية تسمح للخصوم  بتسوية ، ى حاجة ملحة و عاجلة الوساطة هي رد عل -
 ؛النزاع القائم بينهم ابلطريقة املالئمة 

 الوساطة هي تدخل طرف حمايد بني خصمني متنازعني ؛ -
الوساطة هي وسيلة مرنة ألهنا غري مقيدة إبجراءات و شكليات و تعقيدات ، حيث تتيح   -

 ؛ 1النزاع بشكل واضح و جليمواضيع لألطراف إمكانية حتديد 
الوساطة الية سريعة هتدف إىل اختصار الوقت ، فأطول وساطة تستمر عادة من شهر إىل  -

كن أن ستة أشهر ، و هي مهلة قصرية مقارنة ابلدعوى أمام ساحات القضاء اليت مي
 تستغرق سنوات ؛ 

 ؛2الوساطة وسيلة اختيارية يتم اللجوء اليها بناءا على حرية األطراف   -
قدرا من اخلصوصية و السرية اثناء العمل هبا ، حبيث ال ميكن اإلدالء أبية  الوساطة تكفل  -

و ال ميكن استعماهلا الحقا خصوصا يف أية ، تصرحيات أو اقرتاحات متت أمام الوسيط 
كما يلتزم كل من يشارك يف الوساطة مبا يف ذلك الوسيط   ،إجراءات قضائية أو حتكيمية 

ثلوهم و املستشارون و اخلرباء و كل من حيضر أثناء االجتماعات بعدم و الفرقاء و مم
 ؛3حتفاظ بنسخ عن املستندات املقدمة افشاء ما يطلع عليه من معلومات أو ا

يتقاسم  ، إذ   القضاء تكاليفالوساطة قليلة الكلفة ، إذا ما قورنت بنفقات التحكيم و   -
الفرقاء املتنازعون مصاريف الوساطة مبا فيها اتعاب الوسيط اذا كان اللجوء إىل الوساطة 

و يف حالة عدم التوافق على توزيع الكلفة ، فإهنا تكون على عاتق  ضا الفريقني ،قد مت بر 
 ؛4تبىن مبادرة اللجوء إىل الوساطة  الطرف الذي

                                                           

.112، ص  ابقعبدالكرمي سالمة ، مرجع س امحد   1  
.66، ص  ابقزينب وحيد دحام ، مرجع س  2  
جامعة عني مشس ، كلية احلقوق ، اجستري ،  امل مذكرة لنيل شهادةدمحم سعيد علوان ، دور الوساطة يف تسوية النزاعات الدولية ،   3

  .017، ص 0111مصر ،  –القاهرة 
.71، ص  ابقامرية جعفر شريف ، مرجع س  4  
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نزاع يف كل مراحل تسويته ، حبيث ميكنه التخلي الوساطة تسمح للفرقاء ابلسيطرة على ال  -
اه أو عن الوساطة يف أي وقت دون أن يكون يف وسع أي منهم التمسك أبي مما أبد

 اقرتاح طرحه أثناء الوساطة ؛
و تقدمي تفسرياته و تربيراته  يراه مناسبا ،الوساطة تسمح لكل طرف ابإلدالء لآلخر مبا   -

 تبادل اآلراء حوله ؛ إعادة النقاش ومن خالل للنزاع 
رارية العالقة بني اطراف الوساطة حتافظ على العالقات املستقبلية كما حتافظ على استم  -

أي تبقى العالقات الودية بني اخلصوم يف الوساطة بعكس اخلصومة القضائية اليت النزاع ، 
 ؛1الغالب إىل قطع مثل تلك العالقات تؤدي يف 

فإن تنفيذها على ، الوساطة هي من صنع اطراف النزاع ملا كانت اتفاقية التسوية يف   -
األغلب سيتم برضائهم ، ألنه يتفق مع مصاحل كل طرف على مدى طويل و قابل للتنفيذ 

 .دون صعوبة ، بعكس احلل القضائي الذي يتم تنفيذه جربا

 أنواع الوساطة: 9

تقسيم الرئيسي الذي اعتمدته اختذت الوساطة أنواع و فروع خمتلفة منذ ظهورها ، إال أن ال      
هو تصنيفها إىل نوعي الوساطة القضائية املنازعات تسوية و هيئات الوساطة لالتشريعات و مراكز 
، إال ان هذا النوع األخري هو الشائع يف منازعات االستثمار األجنيب ، نظرا 2و الوساطة االتفاقية 

لطبيعتها و بناءا على إرادة األطراف يف العملية االستثمارية اليت تتطلب اليات اكثر سالسة و 
 .3سرعة يف تسويتها 

ذلك فإن يبحث أطراف النزاع يف الوساطة عن قضاء توافقي و تفاوضي ، لمن املعروف ان        
الوساطة هي مرحلة مهمة و حساسة يف تسوية النزاعات ، تستند ابألساس  على طرح الرؤى 

                                                           

.061، ص  سابقمصطفى دمحم الدوسكي ، مرجع   1  
.116، ص ابق ازاد شكور صاحل ، مرجع س  2  
.011، ص ابق عبدالكرمي سالمة ، مرجع س امحد  3  
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ووجهات النظر حول موضوع النزاع و حماولة التقريب بينهما ، و هو ما امسته بعض التشريعات 
 .اء ابلوساطة التوافقية أو االتفاقية ، و هي ختتلف عن الوساطة القضائية اليت يشرف عليها القض

الواضح مما سبق ان االتفاق و الرتاضي بني اطراف النزاع مها أساس الوساطة ، و ذلك على عدة 
 : مسائل تتمثل يف 

 اختيار الوساطة كآلية لتسوية النزاع بينهم ؛  -
 ؛ 1االتفاق على الوساطة هو التزام من اطراف النزاع مبساعدة الوسيط يف مهمته   -
يعتمد سري عملية الوساطة على تراضي األطراف يف اتفاقهم على قبول مبدأ االتصال و  -

 النقاش و التعاون بصدق مع الوسيط حلل النزاع ؛ 
ان نتيجة الوساطة ال قيمة هلا ما مل يقبلها اطراف النزاع ، فلهم حق االخذ مبا توصل اليه  -

 .2الوسيط او رفضه 

فقه يغلب الصفة االتفاقية للوساطة مبا اهنا تبدأ ابتفاق هذا ما جعل جانب من ال         
  : األطراف و تستند عليه يف قبول ما مت التوصل اليه ، و هذا ما سنراه فيما يلي 

  :الوساطة االتفاقية -ا 

هي ما يتم اللجوء إليها إما ابتفاق األطراف بعد حصول النزاع ، أو مبوجب نص يف العقد         
، حيث يتفق األطراف على اختيار الوسيط دون اللجوء إىل احملكمة ، كما جيوز ألحدهم الطلب 3

من احملكمة حتديد وسيط معني اذا كان ذلك من شروط االتفاق بينهم ، أو كان هناك اتفاق على 

                                                           

مصر ، بدون سنة  –عمر هاشم دمحم صدقة ، ضماانت االستثمارات األجنبية يف القانون الدويل ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية  1 
  .066نشر ، ص 

احلماية الدولية لالستثمار االجنيب املباشر يف اطار اتفاقيات االستثمار الثنائية ، دار وائل للنشر و التوزيع الودود أبو عمر ،  دمحم عبد  2
  .006، ص  2106،  0االردن ، ط  –، عمان 

  .116، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س 3  
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 الوساطة بشكل عام دون اتفاق على أن احملكمة تتوىل حتديد الوسيط اذا مل يتم االتفاق عليه من
 .1األطراف ، هذا و يتم اثبات االتفاق خطيا و يوقع عليه أطراف النزاع و حماميهم 

و هذا ما مييز الوساطة االتفاقية عن غريها ، من حيث أهنا تتم ابالتفاق بني األطراف          
عند ابرام العقد أو عند نشوب النزاع ، و هي طريق غري قضائي حلل النزاع ، خالفا للوساطة 

ئية اليت تتم بعد رفع الدعوى ، او عن الوساطة يف القطاع العام ، خصوصا تلك اليت خيتص القضا
اليت ظهرت يف عدة "   le médiateur de la républiqueوسيط اجلمهورية " هبا ما يسمى ب 

املعمول هبا يف  ombudsman"3"، تشبها بفكرة 2دول منها فرنسا و اجلزائر أو تونس أو لبنان 
" سكندانفية و غريها ، علما أن بعض الفقهاء الفرنسيني يفضلون استبعاد مصطلح الدول اال
ألن التقنيات املستخدمة " التوفيق " او " املصاحلة " يف القطاع العام و استبداله ب " وساطة 

 .4تشري إىل املصاحلة أكثر منها إىل الوساطة 

تطور مفهوم الوساطة االتفاقية مع انتشار هذا النظام ، بظهور مفاهيم اكثر دقة و بعد          
للوساطة ، و اليت استخلصت من عملية التوسط و عمل الوسيط يف حد ذاته ، منها ما يصنف 

، حيث يقوم الطرف 5الوساطة االتفاقية القائمة على احلقوق عن غريها القائمة على املصلحة 
يط يف الوساطة القائمة على احلقوق بتقدمي تقديره ألسس القضية و نتيجتها احملتملة احملايد الوس

للطرفني ، و يف هذا النوع يكون الرتكيز أكثر على النزاع اآلين و تركيز حصري على احلقوق عوضا 
عن الصراع األساسي ، و مع ذلك ، يشجع املساومة املبنية على املواقف االنية و يضعف من 

                                                           

  .016، ص ابق اخلري قشي ، مرجع س 1 
، ص  2100لبنان ،  –، بريوت  0النظم البديلة لتسوية النزاعات الدولية ، املؤسسة احلديثة للكتاب ، ط  مازن ليلو راضي ، 2

200.  
3
  ombudsmen : املفوض و هو شخص مكلف من : ، و يعين هذا املصطلح  0811هو نظام أتسس يف السويد مبوجب دستور

يتخذ خطوات حلل تلك املشاكل ، ابلتوسط بني اإلدارة و الشخص املدعي ، مث الربملان يتلقى الشكاوى حول العراقيل البريوقراطية و 
  .انتقل اىل الوالايت املتحدة االمريكية و بعض البلدان األوروبية 

حمي الدين القيسي ، الوساطة و املصاحلة و املفاوضات ، وسائل بديلة حلل اخلالفات التجارية ، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات  4
 .01، ص  2101عات ، بريوت العريب االول حول التحكيم و الوسائل البديلة لتسوية املناز امللتقى 

.61، ص  2106لبنان ،  –النظام القانوين لعقد االستثمار ، منشورات زين احلقوقية ، بريوت يل حسني الفتالوي ، سه  5  
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تقدير الوسيط أو تعديله أو األساسية اجلوهرية آللية التوسط ، فالفريقان هلما احلرية يف قبول القيمة 
 رفضه 

أما الوساطة القائمة على املصلحة ، فهي تسعى لرتكيز اهتمام األطراف على مصاحلهم        
، اطرافه و اليت ختتلف حسب طبيعة كل نزاع و األساسية و ليس على احلصيلة احملتملة للتقاضي 

اين حياول الوسيط حتديد األسباب فنجد هذا النوع خصوصا يف منازعات االستثمارات الكربى ، 
، و اليت يراعى فيها مصاحل األطراف اليت جتعل األطراف يتخذون مواقف حول مسائل معينة 

هم ، ، و تشجيعهم على إجياد خيارات جيدة لتحقيق مصاحل1التجارية و االستثمارية كأولوية أوىل 
مث يركز الوسيط على املعايري املوضوعية اليت غالبا ما يضعها األطراف ملساعدهتم على االختيار من 
بني اخليارات املتاحة هلم ، عندئذ يقرر األطراف أي اخليارات هو األفضل و أيخذون به و 

 :للوساطة القائمة على املصلحة فوائد عديدة منها 

احتياجاهتم بطريقة أفضل بكثري مما هو عليه احلال يف احللول التعبري عن مصاحل األطراف و  -
 .2البديلة القائمة على احلقوق أو يف احملكمة 

مسامهة األطراف يف صياغة احلل الذي يتم التوصل إليه ابلنهاية بعد دراسة كل اخليارات املتاحة  -
املكاسب اليت يرغب  هلم ، و هو ما ميكنهم من احملافظة على مصاحلهم التجارية و غريها من

 .الفرقاء يف احلفاظ عليها

اقتناع الطرفني املتنازعني ابحلل الذي مت الوصول إليه من خالهلما و املوافقة عليه ، و االلتزام   -
 .بضمان تنفيذه

 .3ان هذا النوع من الوساطة يتصف ابلسرعة و املرونة  -

                                                           

.066، ص  ابقفى املتويل قنديل ، مرجع سمصط  1  
.211، ص  ابقمرجع س مىن حممود مصطفى ،  2  
.201، ص  ابقمازن ليلو راضي ، مرجع س   3  
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يساهم هذا النوع من الوساطة يف حتسني العالقات بني الطرفني ، أو على األقل عدم االضرار  -
العالقة هبا بعد تسوية النزاع ، على العكس متاما من التقاضي العادي الذي يؤدي إىل تدهور هذه 

 بصدور احكام قضائية قد تولد االحقاد و الضغينة بني اطراف النزاع ، 

االتفاقية اهم انواع الوساطة اليت ترتجم االرادة الكاملة لالطراف ، فهم من تعترب الوساطة  -
النزاع بينهم ، كما خيتارون الوسيط و حيددون مهامه ، و ميكن يقررون اللجوء اليها لتسوية 

 .لالطراف اهناءها ، على عكس الوساطة القضائية 

نجد ان الوساطة االتفاقية معمول هبا ، فابلنظر اىل التطور التارخيي الذي عرفته الوساطة         
الايت املتحدة االمريكية اليت كانت مهد هذا النظام ، و اليف النظم االجنلوسكسونية و ابألخص يف 

أي متيزت ابنتشارها يف عقود االستثمار ، كآلية يتم اللجوء اليها لتسوية مجيع املنازعات اليت تنشا 
 .1الدعوى بل ميكن ان تكون قبل ذلك تكون بعد قيد  حيث ال يشرتط فيها ان بني أطرافها ،

لتسوية  كآليةنصت العديد من التشريعات الوطنية للدول على نظام الوساطة االتفاقية          
، و هذا نتيجة نتيجة لتطور هذا النظام و فعاليته يف تسوية هذا النوع من النزاعات االستثمارية 

بذلك النظام األكثر شيوعا يف العقود االستثمارية ، خصوصا بعد ارتفاع  فأصبحتالنزاعات ، 
قد تضمن  112-07فنجد ان قانون االستثمار اجلزائري تكاليف التحكيم و طول اجراءاته ، 

هذا النوع يف تسوية النزاعات اليت قد تنشا بني الدولة اجلزائرية و املستثمر األجنيب ، حيث 
، و هو ما ذهب اليه القضاء الفرنسي يف وصف  213يف مادته " ة املصاحل" استعمل مصطلح 

الوساطة االتفاقية على اهنا مصاحلة بني اطراف النزاع يتم ابرامها بواسطة شخص لالث و ابتفاق 

                                                           
1
 Bruno deillard , op cit, p 235. 

.متعلق برتقية االستثمار يف اجلزائر  11-07قانون رقم   2  
خيضع كل خالف بني املستثمر األجنيب و :" املتعلق برتقية االستثمار يف اجلزائر على  11-07من القانون رقم  21نصت املادة   3

, او يكون بسبب اجراء اختذته الدولة اجلزائرية يف حقه للجهات القضائية اجلزائرية املختصة إقليميا , الدولة اجلزائرية يتسبب فيه املستثمر 
او يف حالة وجود اتفاق مع , حلة و التحكيم إال يف حالة وجود اتفاقيات ثنائية او متعددة األطراف ابرمتها الدولة اجلزائرية تتعلق ابملصا

 " املستثمر ينص على بند تسوية يسمح للطرفني ابالتفاق على حتكيم خاص
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نظام الوساطة االتفاقية  0111لسنة  26اطراف النزاع ، كما تضمن قانون التحكيم املصري رقم 
ية و جعلها اجراء استباقي قبل اللجوء اىل التحكيم ، و هذا ما اعتمده لتسوية النزاعات االستثمار 

، حيث أاتح اللجوء اىل الوساطة االتفاقية يف  10املشرع األردين يف قانون التحكيم األردين رقم 
 .1تسوية النزاعات االستثمارية 

ت االستثمارية على هذا ما جعل الوساطة االتفاقية األكثر استخداما يف تسوية النزاعا         
ملالئمتها لطبيعة هذه النزاعات ، و رغبة اطراف العملية  عكس غريها من األنواع األخرى نظرا

االستثمارية يف الناي مبنازعاهتم عن القضاء الوطين للدول ، حىت و ان كان القاضي املشرف على 
 ع مثلما لو كان قاضي املوضوع الوساطة القضائية ال ميلك تلك القوة اليت تلزم اطراف النزا 

  : الوساطة القضائية -ب 

الوساطة القضائية هي النوع الثاين من أنواع الوساطة ، تستخدم كآلية بديلة لتسوية         
عن طريق مفاوضات يف قلب اهليئة القضائية يقوم هبا طرف لالث املنازعات املدنية و التجارية ، 

تقنيات يف احلوار لتقريب وجهات النظر و تقييم املراكز القانونية حمايد من خالل استخدام فنون و 
و ال يتم اللجوء اليها إال اندرا  يف منازعات االستثمار األجنيب نظرا ، 2حتت غطاء من السرية 

لطابعها الدويل ، و مبا ان هذا النوع من الوساطة منظم داخل جهاز القضاء و هذا ما يتعارض مع 
 .3رغبة املستثمرين األجانب يف االبتعاد عن القضاء الوطين للدول 

 ساطة ، الذي يقوم بدور الوسيط قاض وسيط أو قاضي و يتسم هذا النوع إبحالة النزاع إىل        
من خالل كما يعمل على تقريب وجهات النظر ،  لاللتقاء و التحاور و يوفر اجملال ألطراف النزاع 

حملاولة التوصل اىل حل الرتكيز على اقناع األطراف بتسوية النزاع و هذا بعد اإلملام جبميع جوانبه ، 

                                                           
1
  .017، ص مرجع سابق ان ، دمحم سعيد علو   

.010، ص  ابقعبدالكرمي سالمة ، مرجع س امحد  2  
.206، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س  3  
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و ذلك يف حدود ،  1مستندا على خربته و كفاءته يف هذا اجملال ودي حيضى بقبول األطراف ،
 .2النزاع كقاضي املوضوع يف فصل ال مهمته حيث ال ميلك سلطة

 تقوم احملاكم قبل الفصل يف النزاع بعرض اقرتاح على األطراف ابللجوء بداية إىل الوساطة         
 summary jury املتحدة األمريكية ابسم ، و ذلك كما هو احلال يف النظام املعروف يف الوالايت

trial” "  الذي يقوم فيه احمللف املدين قبل اجللسة الرمسية بشرح  خمتصر لألطراف عن موقفهم يف
و أسباب خالفهم و احللول املتاحة هلم لتسوية النزاع بطريقة متوازنة و مرضية هلم ، 3الدعوى 

يكون مبثابة   advisory verdictو يتوصل معهم إىل اصدار حكم يف شكل  بطابع ودي ، 
، حيث ال ميكن لألطراف اخلروج عن ما مت االتفاق عليه  يقوم عليه عمل الوسيطاألساس الذي 

 .4 مبثابة التزام  ألنهمع احمللف 

اليت نظمها يف الوساطة القضائية لتعريف املشرع اجلزائري  كما سبق و ان اسلفنا مل يتطرق        
نظمها  ، حيث 11-18رقم  5يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 0116اىل  111املواد من 

على اإلجراءات الواجب اتباعها و ما جيب ان يتقيد به  و كالية لتسوية املنازعات ، و نص
لنظام جلعله اكثر فعالية يف تسوية و هذا يف حماولة لدفع و تقنني هذا االقاضي يف نظام الوساطة ، 
قضااي اليت يعج هبا جهاز ، و املساعدة يف التخفيف من حجم الالنزاعات التجارية و املدنية 

القضاء ، تبعا لتطوره يف تسوية املنازعات الدولية و متاشيا مع ما تنص عليه املعاهدات و 
 .االتفاقيات الدولية يف هذا اجملال 

 

                                                           
 .62، ص ابق س ، مرجع.قاضي احلكم يستند اىل القانون ، و قاضي الوساطة يستند اىل اخلربة و الكفاءة :  عبد احلميد االحدب   1
.22ابق ، ي الدين القيسي ، مرجع سحم  2  
.60، ص  ابقاابراين عالء ، مرجع س  3  
مصر ، بدون سنة  –ضماانت االستثمارات األجنبية يف القانون الدويل ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية  عمر هاشم دمحم صدقة ، 4

  .066نشر ، ص 
.2118-12-26مؤرخ يف  11-18قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية رقم   5  
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 وفيق الت: الفرع الثاين 

االليات البديلة لتسوية املنازعات خارج القضاء اهم هو احدى "conciliation " التوفيق       
و ذلك بطريقة ودية يستطيع من خالهلا الطرفان و مبساعدة شخص من الغري االجتماع الرمسي ، 

 .و التشاور للوصول اىل حل منه للنزاع بينهما 

، " املوفق " ، يسمى ب يرمي نظام التوفيق اىل تدخل طرفا لالثا للتقريب بني الطرفني         
لتذليل العقبات تشجيع و تسهيل االتصال املباشر بينهما يكون من اختيارمها ، حيث يعمل على 

، حيث ال يعترب هذا الطرف حمكما و انبعة من ارادهتما  التوصل اىل صلح او تسويةاجل من ، 
 امنا يعرض اقرتاحات و ال هو وسيطا يعرض احللول سلطة الفصل يف النزاع حبكم ملزم ،  ليست له

على الطرفني للتوفيق بني وجهة نظر كل منهما ، دون ان تكون له سلطة فرض أي تسوية عليهما 
 .2، و هلذا قيل عن التوفيق انه عملية ال خصومية 1، فهو موفقا و ليس حمكما او وسيطا 

تسوية املنازعات الناشئة بني  دورا ابرزا يفكان له مكانة واضحة و  نظام التوفيق  احتل         
من طرف اهليئات الدولية املتخصصة اليت جعلته طريقا بديال اطراف العقود االستثمارية الدولية ، 

هذا ما جعله حيظى ابهتمام كبري و متزايد يف االتفاقيات و و  3قبل الوساطة و التحكيم ،
مارس  08بدا ابتفاقية واشنطن املربمة يف اليت جعلت له تنظيما خاصا ، ولية املعاهدات الد

اخلاصة بتسوية املنازعات الناشئة عن االستثمارات بني الدول و رعااي الدول األخرى ،  01764
كما اليت اعتمدت التوفيق كنظام إضايف لتسوية املنازعات االستثمارية قبل ولوج التحكيم ،  

 01185الئحة خاصة بنظام املصاحلة و التوفيق لسنة   iccدرت غرفة التجارة الدولية بباريس أص

                                                           

.21، ص  ابقفتحي وايل ، مرجع س  1  
.112، ص  ابقس عازاد شكور صاحل ، مرج  2  
.211، ص  ابقعبدالكرمي سالمة ، مرجع س امحد  3  
اخلاصة بتسوية املنازعات الناشئة عن االستثمارات بني الدول و رعااي الدول األخرى  0176مارس  08اتفاقية واشنطن املربمة بتاريخ  4

  . 0160لسنة  11القانون رقم ، و انظمت مصر هلذه االتفاقية مبوجب و اليت انشات املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار 
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و هي اليت اعتمادها يف العديد من التشريعات الداخلية للدول املهتمة ابالستثمارات ،  01181
مث القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدويل الذي أعدته جلنة األمم املتحدة للقانون األجنبية ، 

زمة لعملية الذي وضع األسس الال، 21122لسنة " unictralالتجاري الدويل املعروف ب 
بدا بكيفية اللجوء اىل التوفيق و البنود و الشروط التوفيق التجاري الدويل يف تسوية املنازعات ، 

 ثنائية وابرام اتفاقيات االعضاء على الدول  حثو اليت جيب ان تتضمنها العقود االستثمارية ، 
كالية بديلة فعالة لتسوية املنازعات االستثمارية و التجارية نظام التوفيق ،   متعددة األطراف العتماد

املتعلقة بتسوية  التشريعات الوطنية للدولابإلضافة اىل الدولية ابعتباره النظام االنسب لذلك ، 
 منازعات

املتعلق بلجان التوفيق يف فض  2111لسنة  6كالقانون املصري رقم ،  3االستثمار االجنيب 
 81القانون رقم يليه و املنازعات اليت تكون الوزارات و األشخاص االعتبارية العامة طرفا فيها ، 

الذي نص على اجبارية اللجوء بشان املناطق االقتصادية ذات الطبيعة اخلاصة  21124لسنة 
ابإلضافة اىل قانون املرافعات ، ناطق اليت تتعلق هبذه املللتوفيق يف بعض أنواع املنازعات اخلاصة 

الذي نظم التوفيق القضائي الذي يشرف عليه القضاء و جعله  0118املدنية الفرنسي لسنة 

                                                           
املتضمنة قواعد و إجراءات نظام املصاحلة و التوفيق ابلغرفة ، خصوصا التوفيق  0118الئحة غرفة التجارة الدولية بباريس لسنة   1

  .االختياري لتسهيل عملية التسوية ابلرتاضي للمنازعات 
.ري الدويل نصا يتعلق بتنظيم التوفيق التجا 01يتكون هذا القانون من   2  
ال ميكن للقضاء العادي ان يقبل أي قضية مدنية " على  0160من الفصل اخلامس من الدستور الفرنسي الصادر سنة  7يف هذا نصت املادة  3

نظام  ، ابإلضافة اىل"دون ان يتأكد من ان األطراف احضروا او ان املدعي كلف خصمه ابحلضور امام موفق او وسيط من اجل التوفيق بينهما 
لسنة  6، كما استحدث املشرع املصري مبقتضى القانون رقم  11/02/0181بتاريخ  16/62التوفيق التجاري الدويل للجنة األمم املتحدة رقم 

  .نظاما للتوفيق لتسوية املنازعات بني الدولة و املستثمرين األجانب و هذا دون اللجوء اىل القضاء  2111
.2112جوان  16مكرر بتاريخ  22اجلريدة الرمسية يف مصر رقم   4  
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مرحلة الزامية لتسوية النزاعات قبل التقاضي اال ما استثناه املشرع و هو ما يتعلق ابلنظام العام و 
 .1األحوال الشخصية 

بتنظيم اجراءاته و أسس اللجوء اليه  ملت على تقنني نظام التوفيقكل هذه التشريعات ع        
نظرا ملميزاته و خصائصه اليت تتالءم و إايها  يف تسوية بعض املنازعات ذات اولوية كآليةجعلته  و 

، مما ساهم قبل ولوج أي طريق اخر جيب اختاذها ، و طريقا اجباراي يف أنواع أخرى من النزاعات 
من املؤسسات و اهليئات الدولية املختصة يف تسوية املنازعات االستثمارية يف أتسس العديد 

ما منها التوفيق التجاري الدويل ، مثل حمكمة التحكيم الدولية عن طريق االليات البديلة ال سي
إلقليمي للتحكيم ضافة اىل مركز القاهرة اال، إب iccالدائمة و غرفة التجارة الدولية بباريس 

اىل التوفيق يف تسوية املنازعات ، و اعتمده  يل ، الذي وضع شروطا منوذجية لللجوء التجاري الدو 
 .كالية ذات اولوية يف تسوية املنازعات ، حىت قبل اللجوء اىل التحكيم 

 ، مث التطرق اىل خصائصه و انواعه اوال و عليه فان القاء الضوء على التوفيق يستلزم تعريفه        
 .لانيا 

 تعريف التوفيق  :أوال 

تعريفه لغواي من خالل التطرق اىل يتطلب و التوصل اىل معناه الصحيح ان تعريف التوفيق        
و ذلك يف العديد من املعاجم اليت جاءت بعدة معاين ، املصطلح هذا ابراز جممل ما جاء يف شرح 

ابإلضافة اىل مث فقها وفق التعاريف اليت قدمها جممل الفقهاء آللية التوفيق يف تسوية املنازعات ، 
و هو ما سنتطرق اليه من خالل االتفاقيات و التشريعات الداخلية للدول اليت نظمت التوفيق ، 

 :  ما يلي 

                                                           
على جراءات التوفيق  02/02/0118الصادر يف  18/066من قانون املرافعات املدنية الفرنسي رقم  61اىل  18نصت املواد من   1

، ج ر .ابلنظام العام و األحوال الشخصية  و طرق تفعيله وضرورة اشراف القاضي عليه اال ما ساتثناه القانون و هي املنازعات املتعلقة
  .20/02/0118ل  112رقم 
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 : التعريف اللغوي  -0

، ووافقه أي صادفه ، ووفقه االتفاق و التظاهر  ، و التوافق يعينوفق من الوفاق و املوافقة        
و هللا من التوفيق ، و استوفق هللا سأله التوفيق ، و الوفق من املوافقة بني الشيئني كااللتحام 

 .1االنسجام و التناسق 

كان صوااب موافقا للمراد ، ووافق فالن بني : و يف املعجم الوجيز ، وفق االمر يفق وفقا         
ووافق فالن فالان يف الشئ ، و عليه الشيئني موافقة ، أي جانس و الئم ، ووافق فالن صادفه 

 .اجتمعا على امر واحد فيه 

ملختلفة أي ضمها يف تناسق ، و يقال وفق بني القوم أي اصلح بينهم ، ووفق بني األشياء ا       
ووفق هللا فالان أي اهلمه اخلري ، و اتفق مع فالن وافقه ، اتفق االثنان أي تقاراب و احتدا و توافقت 
اجلماعة أي اتفقت و تظاهرت ، و الوفق وفق الشيء ما الءمه و يقال مت االمر على وفق 

 .2املصلحة 

و حماولة طرف اإلصالح بني ات بينهما ، حاول التوفيق بني اخلصمني أي اصالح ذ        
 .طرفني اخرين متنازعني 

ان التعريف اللغوي للتوفيق يوضح انه من العمل على مجع و مل مشل الرؤى املختلفة و غري         
املتوافقة حول موضوع ما ، ما يعين تدخل طرف اخر بني طرفني هلما رؤيتان خمتلفتان حول 

، هلما خبصوصه مطالب و مقرتحات ، و ذلك بطريقة ودية سلسة ، حيث ال ميكن  موضوع ما
للشخص املوفق فرض رايه على اطراف اخلصومة ، بل يعمل على تقريب الرؤى فقط و حماولة 

ختاذ حلوله و مقرتحاته الهناء النزاع مع الطرف الثاين ، خشية اطالة امده و اقناع هؤالء االطراف اب
 .تطوره 

                                                           

.611خمتار الصحاح للشيخ االمام ابن ايب بكر عبدالقادر الرازي ، دار احلديث ، القاهرة ، بدون سنة نشر ص   1  
.767، ص  2111مصر ،  –املعجم الوجيز ، جممع اللغة العربية ، القاهرة   2  
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 : يف الفقهي التعر  -9

املوفق " ه االطراف املتنازعة يطلق عليه عن طريق تدخل طرف لالث خيتار نزاع الهو اهناء           
conciliateur – conciliator  " يقوم بعمله يف حضور الطرفني ووفقا لإلجراءات اليت ،

 .1يف شان تسوية املنازعة يتفقان عليها ، يقتصر دوره على تقدمي توصية 

النظام الذي يقوم على تدخل شخص او جهة يف " يعرف بعض الفقهاء التوفيق على انه        
و ذلك عن طريق نزاع قائم بني طرفني للتقريب بينهما ، و تسوية النزاع الذي لار فيما بينهما ، 

ة حل يستند اىل إرادة الطرفني ، حبيث ال ميكن تنفيذ احلل الذي اقرتحه الشخص الذي توىل عملي
 "2التوفيق إال ابتفاق الطرفني 

طريق ودي لفض املنازعات عن طريق يستطيع اخلصوم أبنفسهم او " كما عرفه اخرون أبنه        
جنح  فإذامبساعدة شخص من الغري االجتماع و التشاور و الوصول اىل حل منه للخصومة ، 

 " من الشخص املختار للتوفيق بينهم اخلصوم يف التوصل اىل هذا احلل حيررون به حمضرا رمسيا موقعا

اتفاق بني طرفني او اكثر على تفويض شخص " و ذهب البعض يف تعريف التوفيق اىل انه         
طريق ودي لتسوية املنازعات اليت " ، او هو 3" واحد او اكثر حلسم النزاع بينهما بطريقة ودية 

وصوال اىل حل للنزاع عن ( املوفق ) م ابلتوفيق تنشا بني األطراف ، قوامه اختيار احد االغيار للقيا
 ." طريق التقريب بني وجهات النظر املختلفة دون ان ميتد دوره اىل اقرتاح حل يرتضيانه 

نظام قانوين يتفق مبقتضاه األطراف : كما عرفه األستاذ امحد عبدالكرمي سالمة على انه         
حتكيم ، قبل وقوع النزاع او بعده على اختيار شخص مببادرة منهم ، او بناءا على جهة قضاء او 

او اكثر من الغري ليقارب بينهم ، و يساعدهم على جتاوز خالفاهتم و الوصول أبنفسهم اىل حل 
                                                           

 –، تسوية منازعات املنطقة االقتصادية ذات الطبيعة اخلاصة ، الطبعة األوىل ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية اندر دمحم إبراهيم  1
  .21، ص  2111مصر ، 

.11، ص  2110يسري دمحم العصار ، التحكيم يف املنازعات اإلدارية العقدية و غري العقدية ، دار النهضة العربية ، مصر   2  
.062، ص  ابقمرجع س غسان علي علي ،  3  



 

92 
 

ملنازعاهتم الناشئة عن حقوق جيوز هلم التصرف فيها ، و ابرام صلح حيقق مصاحلهم القائمة و 
 .1يراعي مصاحلهم القادمة 

يتضح من خالل ما سبق ان تعريف التوفيق يتفق يف مضمونه و لو اختلف يف صياغته و         
لفضه ، إال انه  يقضي اىل اتفاق بني طرفني او اكثر على تفويض طرف لالث لتسوية النزاع بينهما 
بطريقة ودية ، و هذا يتوجب توفر ثالثة عناصر أساسية هي وجود نزاع بني اطراف ، و عزمهم 

التوفيق  يز بنيتميو هذا ما يقودان اىل ال، 2و مستقل ه وداي مبسامهة طرف لالث حمايد على تسويت
، و عن املفاوضات  من انحية الزامية احكام و قرارات احملكم ابملقارنة مع املوفقالتحكيم  و

 ال تستلزم تدخل الطرف احملايد سواء كان حمكما او موفقا او وسيطا ، فهذه املباشرة اليت
 .ضات قد تباشر بني اطراف النزاع مباشرة او عن طريق من ميثلوهنم املفاو 

تسوية ودية للنزاع من طرف شخص : من جهتنا ميكن ان حناول تعريف التوفيق على انه         
بناءا على اتفاق اطرافه ، حيث يعمل على التقريب بني وجهات النظر " املوفق " لالث يسمى 

 .زم لألطراف املختلفة و اقرتاح حل غري مل

 خصائص التوفيق و أنواعه: اثنيا 

و املميزات اليت جتعله خيتلف عن غريه ببعض اخلصائص كآلية لتسوية املنازعات يتميز التوفيق        
ا مجيع هذه شرتك فيهرغم ان هناك بعضها اليت ت،  من االليات االخرى كالتحكيم و الوساطة

و منها ما ، 3 و السرعة يف تسوية النزاعات ، بساطة اإلجراءات االليات البديلة ، على غرار 

                                                           

.261، ص  ابقعبدالكرمي سالمة ، مرجع س امحد  1  
يعترب حياد و استقاللية الطرف الثالث او املوفق من موجبات اليت جيب ان تتوفر فيه لكي يتمكن من فض النزاع ابلطرق املالئمة و   2

  .املتوازنة و اليت يطمح اليها الطرفان و هو ما سنراه الحقا بشكل اكثر يف موجبات اللجوء لآلليات البديلة 
التوفيق التجاري الدويل و تغري النظرة السائدة حول سبل تسوية منازعات التجارة الدولية ، دار اجلامعة اجلديدة  ابراهيم موسى ، دمحم  3

  .60، ص  2107مصر ،  –، االسكندرية 
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كمنح احلرية التامة ألطراف النزاع ابإلضافة اىل قلة ، عن االليات األخرى التوفيق خيتص به 
 .، و مهام املوفق اليت ختتلف عن الوسيط و احملكم  تكاليفه

اخلاص و املؤسسي ، او التوفيق االختياري و اىل عدة أنواع منها التوفيق التوفيق ينقسم  كما      
، او التوفيق القضائي و االتفاقي و اليت سنراها من خالل ما  االجباري و فقا ألساس اللجوء اليه

 : يلي 

 : خصائص التوفيق  -0

ان اهم ما مييز التوفيق يف تسوية منازعات االستثمار األجنيب هو استمرار العالقات بني         
وفق قواعد حمددة سلفا ، فمزااي ا كان سبب النص على اللجوء اليه يف البداية اطراف ، فهذ

، فإبراز 1التوفيق التجاري الدويل تربز يف مدى حرص األطراف على استمرار املشروع االستثماري 
املزااي اليت حيققها مقارنة ابملساوئ النامجة عن اللجوء اىل القضاء مثال يساعد على توضيح املساحة 

يت ميكن ان يشغلها يف تسوية اخلالفات الناشئة بني اطراف عقود االستثمار األجنيب ، و اليت ال
 : نذكر منها ما يلي 

تسهيل و تبسيط  يعمل من خالهلا املوفق علىالتوفيق الية ودية لتسوية املنازعات ،  -
وفق حياد و استقاللية اتمة من قبله ، فال يغلب  ،  ل بني اطراف النزاعالتحاور و االتصا

على استمرار العالقات  لذلك فهو حيافظكفة اي طرف على حساب الطرف االخر ، 
اعترب طريقة فعالة و مناسبة لتسوية النزاعات  و احكامه ، هلذابعيدا عن ما خيلفه التقاضي 

آللارها املالية اليت ختلفها يف اليت تقتضي االستمرار و التواصل نظرا االستثمارية الدولية 
 ؛حال التوقف التام او املؤقت على الطرفني 

رية و كما انه ال ميس حبو بعده عن الشكليات ،   هرونة و بساطة إجراءاتيتميز التوفيق مب -
، من خالل توفري عدالة قريبة منهم و الوصول اىل تسوية سريعة 2سيادة اطراف النزاع 

                                                           

.062، ص  ابقفى املتويل قنديل ، مرجع سمصط  1  
.66، ص  ابق إبراهيم موسى ، مرجع سدمحم  2  
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، نظرا للدور الذي يلعبه املوفق و الذي يتيح فعالة ألطرافه إبجراءات مبسطة و مشاركة 
 ؛ للطرفني التواصل و االطالع على كل مقرتحات فض النزاع بينهما

بعد ضبط نقاط االختالف  يعمل املوفق على التوفيق بني الرؤى املختلفة الطراف النزاع ؛ -
 اجلوهرية ، او اليت من املمكن ان يغريها االطراف ؛ 

و ال ميكن فرضه  1اللجوء اىل التوفيق على إرادة اطراف النزاع ، فهو طريق اختيارييستند  -
او امالءه عليهم ، و هذا سواءا إبحالة ما يثور بينهم اىل طرف لالث حمايد ، او ابلنص 

 ؛2على ذلك يف العقد املربم بني األطراف 
ة النزاع فقط و ال ميكنه يتمثل عمل املوفق يف تقدمي االقرتاحات املناسبة لألطراف لتسوي -

، فهو يعمل قدر املستطاع اىل تقريب الرؤى بني اطراف اصدار حكم او قرار ملزم هلما 
النزاع ، فبعد اطالعه على كل ما يتعلق أبسباب النزاع و حقوق كل من الطرفني ، يقوم 

اقناع  بشرح ذلك و ااتحة ما ميكن لألطراف تقدميه قبل ان يعرض احللول املناسبة حماوال 
كل طرف على قبوله مع اإلشارة اىل ما ميكن ان ينجر عن اللجوء اىل القضاء او اىل 

، اليت قد تستند على تطبيق القاعدة القانونية دون النظر اىل احدى االليات االخرى 
املصاحل املشرتكة لالطراف اليت تتمثل يف تقدمي حلوال متوازنة تضمن استمرار العالقة 

جتمع يف الغالب بني طرفني غري متوازنني يتمثالن يف دولة ذات سيادة و  االستثمارية اليت
مستثمر اجنيب خيشى من ضياع حقوقه ، و ال يثق يف قضاءها الوطين ، و هو ما يتيحه 

 التوفيق التجاري الدويل ؛ 
يصنف التوفيق التجاري الدويل كانسب الية لتسوية منازعات االستثمار االجنيب ، اذا مل  -

 ملفاوضات يف ذلك ؛ تفلح ا
                                                           

للتوفيق يف الوقت الذي ميكن االتفاق فيه على اللجوء اليه ، فكما يكون االتفاق سابقا على نشأة النزاع ،  االختياريةتبدو السمة   1
فيجوز ان يكون اثناء نظر الدعوى ، و بدا إجراءات التوفيق ام ان يكون مببادرة احد الطرفني بعد نشأة النزاع او امتثاال التفاق بني 

من القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدويل املعد من طرف جلنة األمم  1 -0بوضوح يف املادة  ، و هذا ما جنده نشأتهاطرافه قبل 
احد  مبادرةتطبق هذه االحكام التشريعية النموذجية دون اعتبار ملا اذا كان التوفيق جيري بناءا على : املتحدة حيث نصت على ما يلي 

النزع ، او عمال بتوجيه او طلب دعوة من حمكمة او هيئة  نشأةبادل بني الطرفني قبل النزاع او امتثاال التفاق مت نشأةالطرفني بعد 
 " .  حكومية خمتصة 

.08، ص  2112عاشور مربوك ، حنو حماولة للتوفيق بني اخلصوم ، دار النهضة العربية ، مصر   2  
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 : أنواع التوفيق  -9

ابختالف طبيعته و طريقة اللجوء ، و ذلك خمتلفة و متعددة ينقسم التوفيق اىل عدة أنواع        
او من القضاء  إبشرافمنها ما هو قضائي أي فاليه ، ابإلضافة اىل اجراءاته يف تسوية النزاع ، 

 .ا بني اطراف النزاع قواعد خاصة حمددة مسبق، و منها ما هو خاص وفق بتوجيه من القاضي 

أنواع  بعض التشريعات الداخلية للدول يفكما خيتلف التوفيق االجباري الذي تنص عليه        
الذي ، و هو التوفيق االختياري او احلر غريه من عن للتسوية كمرحلة أوىل املنازعات  معينة من 

 ن تكون هناك التزامات مرتتبة عليهم ، و هذا ما سنراهاحلرة دون ا إبرادهتميلجا اليه اطراف النزاع 
 : وفق ما يلي 

 : التوفيق االجباري -ا 

حيث يلزم ،  ينص عليه القانون اهو ما يتم اللجوء اليه اجباراي يف بعض املنازعات تبعا مل        
، و ميكن ان يتم هذا بتوجيه 1أي اليات أخرى لتسويته اطراف النزاع ابللجوء اىل التوفيق أوال قبل 

 .من حمكمة او هيئة حكومية خمتصة 

على املنظمة اللية التوفيق يف تسوية املنازعات االستثمارية ، كما تنص بعض التشريعات        
اخلاصة ابملناطق السيما اجبارية اللجوء اىل التوفيق لتسوية املنازعات اليت قد تنشا بني األطراف ، 

مثل ما يتعلق ابلنظام ) اليت تنشا بني الناشطني على مستواها إال ما استثناه القانون  2االقتصادية
ضمن العقود االستثمارية ، اذ ، ابإلضافة اىل إمكانية النص أحياان على التوفيق االجباري ( العام 

جوء و ذلك بتفعيل اللقد تنص على شرط اللجوء اىل التوفيق يف حالة نشاة نزاع بني االطراف ، 
 جلنة التوفيق لتقدمي اليه فقط دون التقيد بنتائجه ، حيث ميكن ألي من الطرفني عرض النزاع على 

                                                           

.66، ص  ابق، مرجع سموسى إبراهيم  دمحم  1  
على نظام للتوفيق و الوساطة يف املناطق االقتصادية ، حيث يتم التوفيق اختياراي اذا كان  2112لسنة  81نص القانون املصري رقم   2

  .ابتفاق الطرفني على اللجوء اىل املركز ، و اجباراي اذا كان حمل إقامة او عمل او مركز إدارة او فرع احد اطراف النزاع ابملنطقة 
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صيات ال تتمتع ابلطابع االلزامي ، حيث و لكنها تبقى جمرد تو اقرتاحات حول كيفية تسوية النزاع 
 .تساهم يف ارشاد األطراف اىل ما يتناسب مع طبيعة النزاع بينهما 

 : اخلاص التوفيق -ب 

مدرجة يف العقد املربم ، سواء كانت هو ما يتفق عليه اطراف النزاع مبوجب قواعد خاصة        
ما تنص عليه قواعد التوفيق ملنظمة او هيئة دولية ، مثل قواعد التوفيق ، او مستمدة من بينهم 

اليت ،  2117و  0181لسنة " االونيسرتال " للقانون التجاري الدويل للجنة األمم املتحدة 
وضع قواعد منوذجية للتوفيق اخلاص ، اعتمدهتا العديد من التشريعات الداخلية للدول سامهت يف 

تسوية العديد من و تضمنهتا االتفاقيات الدولية الثنائية و املتعددة االطراف ، اليت سامهت يف 
 اإلقليميرة ـــــــز القاهـــو مركاالنزاعات االستثمارية الدولية عن طريق قواعد التوفيق التجاري الدويل ، 

للتحكيم التجاري الدويل الذي اعتمد التوفيق كآلية لتسوية النزاعات االستثمارية قبل اللجوء  
 .1كيم اذا أراد اطراف النزاع ذلك للتح

لتوفيق اللجوء لعند تفعيل احملددة من طرف املراكز التحكيمية يتم العمل هبذه القواعد        
بناء على ، اذا نص العقد املربم بني الطرفني على ذلك 2لتسوية النزاع الذي قد ينشا بني اطرافه 

و تطبق قواعد املركز يف شكل مشارطة التوفيق ، بينهما ، اتفاق الحق  مبوجب، او شرط التوفيق 
فيها تعيني املوفقني او يف تسوية النزاع عن طريق التوفيق التجاري الدويل بعد موافقة األطراف ، مبا 

 .قرارته النهائية مدى التزام األطراف ابحكامه و  هيئة التوفيق و مدته و

تعترب قرارات املوفقني يف الغالب غري ملزمة الطراف النزاع ، اال اذا اتفقوا على خالف ذلك       
 .، فقد يلجؤوا فيما بعد اىل الية اخرى على غرار الوساطة او التحكيم 

                                                           
، اليت تضمنت كيفية اللجوء اىل  2112فيق التجاري الدويل الصادرة عن مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدويل لسنة الئحة التو  1

  .التوفيق يف تسوية منازعات االستثمار 
.162، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س  2  
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 : وفيق املؤسسي الت-ج 

عن طريق احدى املؤسسات او املراكز املتخصصة ، مثل قواعد التوفيق هو ما يتم تنظيمه        
و قواعد التوفيق اخلاص مبركز الوساطة و املصاحلة ملركز القاهرة ،  "icc"لغرفة التجارة الدولية 

لدويل لتسوية منازعات ، او قواعد التوفيق لدى املركز ا1اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل
 " .icsid" االستثمار 

على االتفاق بني طريف النزاع مبوجب العقد املربم بينهم ، يتم وفق هذا النوع من التوفيق        
و هو ما يسمى بشرط التوفيق ، اللجوء اىل مركز ما خمتص بتسوية النزاعات عن طريق التوفيق ، 

او اختيار احدى هذه املؤسسات بعد نشأة النزاع بطلب من احد األطراف و موافقة الطرف الثاين 
، الذي يتم من خالله مباشرة تسوية النزاع عن طريق موفق  2و هذا ما يعرف ب مشارطة التوفيق 

 .ضمن هذا املركز 

 : التوفيق القضائي -د 

بناءا على طلب احد موكليه ، بصورة اجبارية او او ف عليه القاضي نفسه هو ما يشر         
 .اخلصوم مبناسبة نزاع معروض على القضاء و هلذا مسي ابلتوفيق القضائي

يف تنص بعض التشريعات على وجوب تفعيل التوفيق القضائي من طرف القاضي املختص         
قبل اصدار أي حكم يف النزاع ، أي 3أي مرحلة من مراحل اخلصومة يف بعض النزاعات املعينة 

اذا تبني للقاضي ان هناك سبل لتسوية النزاع عن طريق التوفيق كخيار عن انتظار املعروض عليه ، 
ثنيهم على حيث يغتنم املوفق ادىن فرصة للتوفيق بني اخلصوم و احلكم القضائي الفاصل يف النزاع ، 

 .اللجوء اىل التقاضي 

                                                           

.211، ص  ابقغسان علي علي ، مرجع س  1  
.17، ص  ابقعاشور مربوك ، مرجع س  2  
. 2116لسنة  01القانون املصري للتوفيق رقم : مثال ذلك   3  
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لتويل ( موفق ) يديره القاضي بنفسه او يعني احد مساعديه او طرف اجنيب مؤهل  سواء        
حمضر خاص بذلك ميضي عليه  اليت تتوج يف حال اتفاقهما إبعدادو ، عملية التوفيق بني اخلصوم 

 . طرفا النزاع إلهناء عملية التقاضي دون أي حكم

مت اعتماد هذا النوع من التوفيق ملا له من دور ابرز يف مساعدة جهاز القضاء و ختفيف         
اللية االصيلة لتسوية املنازعات ، و هو مرحلة جد مهمة يف تسوية مبا انه العبا املفروض عليه ا

 .املنازعات بطريقة ودية بعيدا عن الشحناء اليت خيلفها التقاضي 

 :  االختياريالتوفيق -ه 

حيث عليهما ، هو ما يتم اللجوء اليه إبرادة األطراف احلرة دون ان يكون هناك أي التزام         
سواء بعد يتفقان على اللجوء اىل التوفيق العتقادمها ابنه االلية املناسبة لتسوية النزاع بينهما ، 

اوضات حملاولة تسوية استنفاذ اليات اخرى و سبل خمتلفة لتسوية النزاع ، كان يتم اللجوء اىل املف
النزاع ، مث اللجوء اىل التوفيق االختياري بعد ان يتيقن اطراف النزاع انه الجمال لنجاح املفاوضات 

 بعيدا عن اشراف و رقابةيف الغالب قبل اللجوء اىل التوفيق املؤسسي او الوساطة ، و يتم ذلك ، 

 إبرادةحيث ال يكون للقاضي أي دور يف أي مرحلة من مراحله ، و يتم اختيار املوفق  ،1القضاء  
، من حيث اقرتاحات و توصيات ترتب هذه العملية أي التزاما عليهما  ، كما الاحلرة األطراف 

 .املوفق 

ى أي الية يتم اللجوء اىل التوفيق االختياري يف منازعات العقود االستثمارية اليت مل تنص عل       
املالئمة  لتسوية النزاعات اثناء تنفيذها ، و تركت اجملال مفتوحا امام األطراف الختيار االلية

لتسوية النزاع بينهما ، كان يتفق االطراف على حتديد االلية املناسبة لتسوية النزاع عن طريق 
 .التفاوض بينهما و طبيعة النزاع 

                                                           

.21، ص  2117مصر ،  –املنعم ، مدى اخالل الية التوفيق حبق التقاضي ، دار النهضة العربية ، القاهرة  دمحم امحد عبد  1  
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عة اليت يلجا مبوجبها احد اطراف النزاع اىل طلب التوفيق من اجلدير ابلذكر ان الصيغة الشائ       
 : احدى اهليئات املتخصصة يكون عادة ب 

، و يكون ......حتال مجيع املنازعات الناشئة عن هذا العقد اىل التوفيق طبقا لقواعد "        
 .........." مكان التوفيق 

التطبيق بناء على اتفاق األطراف او تطبيق قانون و يتم تعيني مكان التوفيق و القانون الواجب 
مركز التوفيق ، كما قد يتفق األطراف على ترك احلرية للموفق يف اختياره و األقرب هو اختيار 

 .قواعد القانون األقرب اىل طبيعة النزاع 

 املفاوضات : الفرع الثالث 

و ابسطها ، اذ تعتمد على ة ، املفاوضات من اقدم اليات فض النزاعات الدوليتعترب          
االتصال املباشر لطريف النزاع ، من خالل جلوسهما حول طاولة واحدة ملباشرة التفاوض ، دون 

اذ غالبا ما تنص االتفاقيات اي اجراءات او شكليات معقدة ، و دون تدخل اي طرف اخر ، 
لآلليات األخرى ،  بشأهنا قبل اللجوءالدولية على اللجوء للمفاوضات لفض أي نزاع يثور 

 ريف و اليت اكد عليهاــــدويل العــون الـد القانــــدة من قواعــــات قاعـــفاللجوء للمفاوضات لفض النزاع

، و نصت عليها اتفاقيات االستثمار الثنائية كآلية من اليات 1القضاء الدويل يف اكثر من مناسبة  
    . 2فض النزاعات االستثمارية 

هو األساس الذي تقوم االليات البديلة لتسوية املنازعات و  négociationفاوض التف         
سواء بفض النزاع او اختيار طريق قبل مجيع االليات االخرى ، اللبنة األوىل يف التوصل للحل ، 

                                                           
االستثمار الثنائية ، دار وائل للنشر و التوزيع ، دمحم عبدالودود أبو عمر ، احلماية الدولية لالستثمار األجنيب املباشر يف اطار اتفاقيات   1

  .076، ص  2106األردن ،  –الطبعة األوىل ، عمان 
، و اليت نصت يف  0187مثال ذلك اتفاقية محاية و تشجيع االستثمار املربمة بني مجهورية مصر و الوالايت املتحدة االمريكية سنة   2

وين يتعلق ابستثمار بني طرف متعاقد و بني مواطن او شركة اتبعة للطرف االخر خبصوص يف حالة قيام نزاع قان" على  2- 6مادهتا 
 " استثماره يف أراضي ذلك الطرف ، سيحاول الطرفان البحث أوال عن تسوية للنزاع ابلتشاور و التفاوض 
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دون احلاجة لوجود طرف لالث بينهم ، فهو  طراف النزاعاحلوار املباشر بني امن خالل لتسويته ، 
هلذا تعترب من اعقد العمليات ففيها مراوغة و إصرار و مثابرة ، و عليه يعتمد كليا على احلوار ، 

إال انه ال يوجد ما مينع من متثيل املتنازعني بواسطة تتطلب بذل العناية الالزمة من الطرفني ، 
من طبيعة التفاوض طاملا ميلك أولئك الوكالء سلطة اختاذ  ، و هذا ال يغري1حمامني او وكالء هلم 

 .القرار عن موكليهم 

ليشمل املقرتحات األولية اليت يبديها احد الطرفني يف  تسع مفهوم املفاوضاتكما قد ي       
سبيل حل النزاع ، و اليت ال تصل اىل حد االجياب الكامل ، و املقرتحات املضادة اليت قد يتقدم 

شفهيا ام كتابيا ، و مباشرة كانت ام غري املناقشات اليت تتم بينهما سواء رف االخر و هبا الط
 .مباشرة 

قد تسبق عملية التفاوض نشأة أي نزاع بني الطرفني و هذا خالل ابرام العقد و صياغته          
و ضمان حسن تنفيذه ، كما قد تكون يف مرحلة الحقة إلبرام العقد و هو ما يعرف بشرط إعادة 

الذي يعترب أساس التنظيم االتفاقي الذي جينب التفاوض ، و هذا استنادا اىل مبدأ سلطان اإلرادة 
كما قد يتفق األطراف اثناء التعاقد على حتديد اثناء تنفيذ العقد ،   طراف الكثري من املشاكلاأل

فرتة زمنية يلتزمون خالهلا إبتباع طريق املفاوضات ، بغية التوصل اىل حل النزاع ، حبيث ال جيوز هلم 
ود العقد على مدة ، مثل النص يف بن2ء اىل اليات أخرى لتسوية النزاع قبل انتهاء هذه املدة اللجو 

على عدة مستوايت للبحث عن تسوية ودية للنزاع ، و ال  هر للتفاوض املستمراش3 17او  11
، او اذا تبني ان هناك اسباب قاهرة طرف اللجوء اىل الية أخرى قبل انتهاء هذه املدة  أليميكن 

 .حتول دون امتام اجراءات املفاوضات 

                                                           

.022، ص  ابقدمحم نعيم علوة ، مرجع س  1  
.010، ص  ابقالقشي خري ، مرجع س  2  
 0-8اليت نصت يف مادهتا  18/16/2110مثال ذلك اتفاقية محاية و تشجيع االستثمار املربمة بني مجهورية مصر و السودان يف  3

  .على حتديد مدة املفاوضات بستة اشهر كحد اقصى 
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نظرا ألمهية املفاوضات كآلية لتسوية املنازعات حترص الكثري من عقود االستثمار على        
النص عليها الحتمال نشأة أي خالف بني الطرفني ، ميكن تسويته عن طريق التفاوض و إعادة 

تتطلب مبا اهنا ابسط طريقة ممكنة لطي اخلالفات ، فهي ال 1التفاوض على عدة مستوايت ، 
االتصال و احلوار املباشر بني اطراف النزاع ، تستند على عن النزاع ، و امنا  تدخل طرف اجنيب

اليت نصت يف املادة ،  2112لسنة   iccمثل قواعد تسوية النزاعات لدى غرفة التجارة الدولية 
، يلتزم اطراف النزاع ابلتفاوض عن حسن نية ، سواء ابالتصال املباشر بينهم : " على منها  6-2

، ما " اشهر ، كما ان أي اخالل هبذا املبدا يعترب اخالال ابلتزام  11يق وكالئهم ملدة او عن طر 
يوضح ان اطراف النزاع ملزمون ابلتفاوض املباشر بينهم خالل طول هذه املدة ، وفق مبدا حسن 
 النية و ابداء اجلدية و الرغبة يف التفاوض الذان يسهمان يف اجناحها ، او قواعد املركز الدويل

اليت اوصت اطراف النزاعات االستثمارية بضرورة املرور مبرحلة  icsidلتسوية منازعات االستثمار 
 .التفاوض قبل اللجوء اىل الوساطة او التحكيم 

للتفصيل اكثر يف ماهية املفاوضات سنتطرق اىل تعريفها و أمهيتها يف تسوية منازعات         
االستثمار األجنيب ، ابإلضافة اىل متييزها عن غريها مما يشاهبها من أوضاع مثل املساومة و احلوار 

 : او اجلدل و ذلك على النحو التايل 

 تعريف املفاوضات : أوال 

 : التعريف اللغوي  -0

ملفاوضات هي تبادل الرأي من ذوي الشأن ، و فاوضه يف امره أي جاراه ، و تفاوض ا       
، و يقال فاوضه يف 2القوم يف االمر أي فاوض بعضهم بعضا بغية الوصول اىل تسوية و اتفاق 

 . احلديث أي ابدله القول فيه ، و تفاوضا أي فاوض كل صاحبه

                                                           
  .17، ص  0118مصر  –عقد الفيديك امنوذجا ، بدون جهة نشر ، القاهرة  -ة امحد شرف الدين ، عقود االنشاءات الدولي  1
.211، ص  ابقخمتار الصحاح ، مرجع س  2  
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 : التعريف الفقهي  -9

تعرف املفاوضات على اهنا وسيلة حوار هتدف اىل االقناع ، و قيل ان التفاوض هو حوار        
بني طرفني او اكثر حول موضوع معني هبدف الوصول اىل اتفاق بني املتفاوضني مبا حيقق مصلحة  

هتدف اىل انشاء او تعديل او اهناء عالقة ، ، ، و هي وسيلة للتداول 1كل منهم ابلقدر املمكن 
 communication for the purpose of"هي التشاور او التواصل بقصد االقناع او 

persuation ".2 

مرحلة اوىل لتسوية النزاع تعرف املفاوضات يف منازعات االستثمار األجنيب على اهنا كما         
زاع او ، بعد نشاة الناتصال اويل مباشر بني املستثمر األجنيب و الدولة املضيفة له ، من خالل 

ظهور بوادره ، يعمالن من خالهلا على توضيح جوانب النزاع االستثماري و اسبابه ، و يطرحان 
لطرفني عن طريق التفاعل املباشر بني ابغية التوصل اىل تسوية النزاع ، مطالبهما و مقرتحاهتما 

 .حلفظ مصاحلهما املتصارعة 

اهنا أسلوب لالتصال العقلي بني طرفني على ، كما عرف جانب من الفقه املفاوضات         
 ـــــوار االقناعــــي ليبلغــــا حـــد االتفــاقادل احلــــيستخدمان ما لديهما من مهارات االتصال اللفظي لتب

تكون ، و هو اتصال متبادل للوصول اىل اتفاق مشرتك مع طرف اخر 3على مكاسب مشرتكة 
  .4تعارضة فيه للطرفني اهتمامات مشرتكة و أخرى م

التحاور و املناقشة للوصول اىل اتفاق مشرتك بني طرفني جانب اخر على اهنا  اكما عرفه        
للحصول على حل متفق عليه للحفاظ على مصاحل األطراف املتفاوضة و حل ما بينها من 

                                                           

.11، ص  2101،  0ثقافة التفاوض و احلوار ، الشركة القومية للطبع و التوزيع ، مصر ، ط يم الشهاوي ، إبراه  1  
.60، ص ابق ابراين عالء ، مرجع سا   2  

: صاحل عصفور ، التفاوض التجاري الدويل ، دراسة مقدمة اىل املعهد العريب للتخطيط ، الكويت ، متاح على العنوان االلكرتوين   3
 www.mosgcc.com  ،16/11/2101. 

.70، ص  2100مصر ،  – امحد عبدالكرمي سالمة ، قانون العقد الدويل ، دار النهضة العربية ، القاهرة  4  

http://www.mosgcc.com/
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، او وسيلة من وسائل تسوية املنازعات تتم 1مشاكل او تقريب وجهات نظرها أبسلوب حضاري 
 .مباشرة دون تدخل طرف لالث بني اطراف النزاع 

من جهتنا ميكن ان نعرف املفاوضات على اهنا الية لتسوية املنازعات عن طريق االتصال         
 .املباشر بني أطرافها و تبادل االقرتاحات بغية التوصل اىل تسوية مالئمة 

 : كن ان نستخلص ان املفاوضات تقوم على أسس هي من هنا مي       

املفاوضات عملية مرنة ال حتتاج اىل مظاهر و شكليات ، بل جمرد تعيني املكان و الزمان و  -
 املواضيع اليت حتتاج اىل حوار و نقاش جدي ؛ 

وجود مصلحة مشرتكة يشوهبا نزاع بني طرفني او اكثر يتصالن و يتفاعالن فيما بينهم  -
 نتائج انفعة هلم ؛لتحقيق 

املفاوضات عالقة اختيارية ارادية ال تفرض على األطراف ، كما ال يتم فرض حلوال على  -
بل تتطلب حسن النية و رضا األطراف انفسهم هبدف الوصول اىل ؛ 2األطراف املعنية 

 حل نقاط اخلالف فيما بينهم ؛ 
خالل جمرايت التفاوض  طالب و مقرتحات بني طريف النزاع ، يقدماهنااملفاوضات هي م -

حيث يعمل كل طرف على ثين الطرف االخر للتنازل عن جزء منها ، حىت يتم التوصل 
 اىل التسوية املتوازنة للنزاع ؛

، يسعيان من خالهلا اىل مناقشة نقاط املفاوضات اخذ وعطاء بني طرفني متوازنني  -
كل طرف ابلتزاماته   االختالف و طرق معاجلتها عن طريق احلوار املتبادل ، و تذكري

 ؛ املنصوص عليها يف العقد املربم بينهما 
اعتقاد طريف املفاوضات أبفضليتها على االليات األخرى للتوصل اىل حل مقبول للقضية  -

   . موضع االهتمام او للنزاع القائم بينهما 

                                                           

.201، ص  ابق بالل ، مرجع سخلف رمضان دمحم  1  
.001، ص  2101 ، 2ط  األردن ، –زيع ، عمان طالب حسن موسى ، قانون التجارة الدولية ، دار الثقافة للنشر و التو   2  
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 املفاوضات يف منازعات االستثمار األجنيب  امهية: اثنيا 

، فهي من مسات تعترب املفاوضات الية مهمة لتسوية املنازعات يف جمال االستثمار األجنيب        
النشاط االستثماري و التجاري الذي يتميز بتشعب العالقات و اتساعها يوما بعد يوم ، مما 

 .يتطلب التفاوض املستمر إلبرام العقود و كيفية تسوية املنازعات اليت تنشا عنها 

تلعب املفاوضات دورا هاما يف اإلبقاء على التواصل بني اطراف عقود االستثمار ، حبيث         
تتيح فرص لتنفيذها و نبذ اخلالفات بني أطرافها ابلطرق الودية اليت تغنيهم عن اللجوء اىل القضاء 

دة و إجراءات معقالوطين للدول او التحكيم التجاري الدويل و ما يرتتب عنه من تكاليف إضافية 
، هلذا اطلق ، فهي تعمل على عودة العالقات اىل عهدها األول و تعطيل للمصاحل االستثمارية 
ابعتباره عمال حيواي لفض حاالت التناقض و  1"عصر التفاوض " البعض على العصر احلايل ب 

 .وسيلة هامة لتبادل اآلراء و األفكار للوصول اىل حالة من الرضى و التسوية و االقناع 

شرط  01112سنة " unidroit"املعروف ب  الدويل لتوحيد القانون اخلاصعهد املاقر         
و تسوية املنازعات االستثمارية ، عقود التجارة الدولية ، ب املتعلقة التفاوض يف جمموعة املبادئ

ضافة لتوجيه املستثمرين و مساعدهتم على ابرام و تنفيذ عقودهم االستثمارية يف افضل حال ، ابإل
اىل اهليئات التحكيمية اليت استعانت هبا يف تسوية املنازعات االستثمارية ، سواء من خالل 

و نصت عليها ضمن قواعدها اخلاصة و احملددة لكيفية اللجوء التحكيم او الوساطة و التوفيق ، 
) ط املشقة يف حالة شر : " منه على  2-7اذ نصت املادة اليها يف تسوية املنازعات االستثمارية ، 

يكون للطرف املتضرر طلب إعادة فتح ابب املفاوضات ، و جيب ان يقدم ( تغري الظروف 
 .3" الطلب دون أتخري و ان يكون مسببا 

                                                           

. 211 ، ص  ابققشي اخلري ، مرجع س  1  
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هبذا تصبح املفاوضات مبثابة الدستور الذي ميكن األطراف من االستعانة بذوي اخلربة يف         
مصلحة الطرف الضعيف يف خضم اليات اهليمنة و خمتلف العلوم وفق طبيعة ختصصه ، فال تضيع 

 : سيطرة ، كما ميكن ان نعدد أمهية املفاوضات فيما يلي أساليب ال

ان املفاوضات هي السبيل و األداة للتفاهم و تقريب وجهات النظر بني األطراف ،  -
و السيما يف جمال العقود الدولية ، من دول متباينة يف ثقافاهتا و نظمها االجتماعية 

 ؛ 1االقتصادية و السياسية 
و فض اخلالفات قبل تعمل املفاوضات على توفري الوقت و اجلهد الوقت و اجلهد   -

 توسعها ؛ 
فالعامل يعرف اليوم متغريات و تطورات ،  االقتصاديةتتجلى أمهية املفاوضات يف الضرورات  -

 مما جيعلمن املنطقي ان تتغري األوضاع و مراكز الطرفني ، اقتصادية ابستمرار ، و ابلتايل 
الية فعالة إلعادة التوازن العقدي اذا تغريت الظروف االقتصادية اليت كانت املفاوضات 

 ؛ 2سائدة وقت ابرامه 
 . املفاوضات رابطة للتواصل و استمرار العالقات  -

 األخرى  يز املفاوضات عن غريها من األوضاع املشاهبةمتي: اثلثا 

سواء ابلنسبة ألطرافها ، فهي تعتمد على أساليب ان احتمال جناح املفاوضات او فشلها         
اقتنع الطرفان حبقوق   فإذاتعاطي كل طرف مع مقرتحات الطرف االخر ، مدى إدارة النقاش و 

يف اخلالف الناشئ بينهما ، تكون قد متت بعد التفاوض و تبادل وجهات النظر كل منهما 
ال جدوى من اللجوء اىل أي الية أخرى للتسوية ، اما اذا كان التفاوض حول االلية اليت التسوية و 

د األطراف و موافقة الطرف األخر يتم اللجوء اليها لتسوية النزاع ، فيتم االتفاق حوهلا ابقرتاح اح
 .هرية و هو ما يهم كثريا يف ارشاد اطرافه اىل االلية املناسبة أسبابه اجلو مبراعاة طبيعة النزاع و 

                                                           

.77، ص  ابقنون العقد الدويل ، مرجع سامحد عبدالكرمي سالمة ، قا   1  
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 ضاع مثل احلوار و املساومة ، و لذاهلذا خيلط الكثري بني املفاوضات و ما يشاهبها من أو          
 : وجب التمييز بينها و غريها ، و هو ما سنراه كالتايل 

 :  و احلوار  التفاوض -0

و اظهار او اثبات حق و دفع بني طرفني او اطراف لتصحيح كالم احلوار هو مناقشة          
شبهة ، و هو ما جيعله خيتلف عن التفاوض يف الغاية من كليهما ، فالغاية من املفاوضات هو 

 .، اما احلوار فيهدف اىل التوصل اىل حقيقة 1اقناع الطرف املقابل او ارضائه مبا يريد 

بري عن امر ليس له بعدا ماليا او ماداي ، و ال للوصول اىل استخدم مصطلح احلوار للتع         
صفقة جتارية او اقتصادية ، بل للتعبري عن تالقي طرفني او اكثر للوصول اىل تفاهم فكري او 

  .2، مثل حوار الثقافات او حوار الشمال و اجلنوب ثقايف او ايديولوجي 

استثمارية ، او البحث عن حلول حلالفات ما ،  فاحلوار ال يرتبط أساسا مبعامالت جتارية او       
 .لكونه احد املصطلحات العامة اليت قد تشتمل على عدة مواضيع 

 : التفاوض و املساومة  -9

تتميز املساومة عن التفاوض يف كوهنا جدل حمدود حول مسالة جزئية لتحديد سعر او قيمة        
اد ان يكون واحدا من اكثر املفاهيم الرديفة مع ذلك يتداخل املفهومان حىت انه يك، 3معني  شيء

 للتفاوض من حيث طريقة تبادل اآلراء و االقرتاحات و االتصال املتواصل و املستمر بني األطراف 

يستخدم يف التوصل اىل إال ان التفاوض ميثل عملية اكثر تعقيدا مقارنة ابملساومة ، فهو        
، و قد يشتمل على مساومات عديدة بني  األطراف اتفاقات ذات اثر طويل على العالقات بني

                                                           
نبيل سعدون العذاري ، العوامل املؤثرة يف عملية التفاوض ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ، كلية اإلدارة و االقتصاد ، جامعة   1

  .00، ص  2110بغداد 
.276، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س  2  

.1-8، ص  ابقرجع سنبيل سعدون العذاري ، م   3  
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، بينما تعرب املساومة على أمور قصرية األمد يف أتثريها ، فهي مرحلة مؤقتة فقط 1املتفاوضني 
  . تنتهي و حتقق اثرها مباشرة بعد االتفاق على قيمة او سعر شيء معني 

 : التفاوض و املشورة  -3

وسيلة ألخذ اراء االخرين ، و هي تعين النصيحة ، حيث ال يوجد طرفان تعرب املشورة عن        
متنازعان بل طرف واحد طالب للمشورة من قبل طرف اخر ، لكنه غري ملزم هبا او االخذ مبا 

 .تضمنته 

قد يتطلب النزاع االستثماري اخذ مشورة احد الفنيني او اخلرباء يف اجلوانب الفنية احمليطة به        
 لذا فهذا يساعد يف التوصل اىل ضبط حقوق الطرفني املتنازعني او اللجوء اىل احدى االليات، و 

األخرى املالئمة لطبيعة النزاع ، كان يلجا طرفا النزاع او هيئة التحكيم اىل طلب راي اخلبري الفين 
 .2حول اصل النزاع للتمكن ن الفصل فيه على اسس سليمة 

 : التفاوض و اجلدل  -4

لذا كثريا ما اليت ال تفضي اىل أي نتيجة ،  ةد اجلدل يف وصف بعض احلاالت التفاوضيير       
ازان يتجه حنو يتداخل املفهومان ، لكنهما خيتلفان من حيث ان التفاوض ميثل نقاشا هادفا متو 

 3 .االقناع املتبادل 

التصلب  تمتاهااما اجلدل فهو نقاش ال جدوى منه يتجه حنو اهدار الوقت و الدخول يف       
اش و ال يهدف تعاد عن االقناع و جوهر املوضوع ، كما انه ال يستند اىل أي طريقة يف النقو االب

اىل أي غاية معينة ، كما ال يؤدي اجلدل اىل اي تسوية للنزاع الذي يتفاوض بشانه اطراف النزاع 
 .للوصول اىل التسوية املالءمة 

                                                           
1
 The international contracts , 1 st parties , article published on : www.startimes.com/faspx 

the 23/08/2019. 

.011، ص ابق ابراهيم الشهاوي ، مرجع س  2  
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 ت الطابع اخلاص االليات البديلة ذا: املطلب الثالث 

ابإلضافة اىل التحكيم و االليات البديلة ذات الطابع التفاوضي ، ظهرت اليات أخرى        
نظرا لطبيعة العقود االستثمارية اخلاصة و ظروف لتسوية املنازعات االستثمارية ذات طابع خاص ، 

قاض و  راستئجاكل من هذه الفئة   خاصة و مبسطة و تتضمن إبجراءاتتتميز ابرامها ، و اليت 
 .االحتكام اىل تقرير اخلبري و كذا جملس تسوية املنازعات 

تشرتك كل هذه االليات يف عرض النزاع على طرف لالث حيادي مبوافقة املتنازعني ،         
حيث يتعني عليهما التقيد ابإلجراءات بعد ذلك و ال ميكنهما االعرتاض على أي مرحلة منها او 

 .1ايقافها 

 :  سنكتفي بعرض هذه االليات إبجياز وفق الفروع التالية       

  Rent a judgeاستئجار قاض : الفرع األول 

ض و تعين التعاقد مع قا، هبذا االسم يف الوالايت املتحدة االمريكية قدميا عرفت هذه االلية        
لتعيني حمكم يكون ،  2املختصةبطلب اىل احملكمة النزاع أطراف للفصل يف النزاع ، حيث يتقدم 

، يلزم اطراف النزاع و و يصدر حكما ، الذي ينظر النزاع بصفة غري رمسية ، 3عادة قاض متقاعد
، من خالل اصدار الصيغة تلتزم احملاكم بتنفيذه ال حيق هلما ان يعرتضان او يطعنان فيه ، كما 

، و النظام  النظم املتبعة يف احملاكم احملليةاذا كان مناسبا و ال يتعارض مع ، يف احلال التنفيذية 
 .العام الدويل 

                                                           

.011، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س    1  
عرفت حمكمة واشنطن ابلوالايت املتحد االمريكية سنوات الثمانينات انتشارا واسعا هلذه االلية ، حيث بلغ عدد الطلبات املتعلقة  2

، و هذا نظرا للنزاعات الكثرية بني الشركات االستثمارية اليت   111بتعيني احد القضاة للفصل يف النزاعات بني األطراف االستثمارية 
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مل ينتشر هذا النظام بكثرة يف دول العامل نظرا خلاصيته اليت قد تتعارض مع التشريعات       
، فضال عن عدم حتديد اجلهة اليت تقرر مدى مالئمة احلكم 1الداخلية و األنظمة القانونية للدول 

عدم وجود نوع من الرقابة البعدية الالزمة ابعتبار ان هذه االلية حرة و بعيدة و الصادر يف النزاع ، 
 .2او اعرتاض األطراف على تنفيذه عن القضاء الرمسي ، 

 Expert determination االحتكام اىل تقرير اخلبري: الفرع الثاين 

، خصوصا يف تستند هذه االلية على االستعانة خببري له دراية و اختصاص يف موضوع النزاع        
اجلوانب الفنية و العلمية ، حيث يباشر بتقييم القضية املعروضة عليه و دراسة كل ما يتعلق ابلنزاع 

 .و أسبابه 

ساواة بني الطرفني و يراعي اخلبري يف عمله احرتام املبادئ األساسية للتقاضي و ضرورة امل       
حيرص على ان ال ينحاز ألي طرف على حساب االخر ، كما يتوجب عليه اعالم طريف النزاع 
مبباشرة عمله لكي يتسىن هلما تقدمي كل ما لديهما من مستندات و معطيات قد تساعد اخلبري يف 

تسهل مهمته و متكنه  ، اليت3حول حيثيات النزاع اعداد تقريره ، كما يلتزمان مبده بكل ما يطلبه 
التوصل اىل االلية املناسبة لتسوية النزاع مبوجب تقريره الذي يلتزم به الطرفان ، مبا اهنما اتفقا من 

دون النظر اىل العناصر القانونية اف ألنه يستند على عناصر واقعية مسبقا ، كما ال يقبل أي استئن
 .و يف القانون  الذي يبدي رأيه يف الواقعاو القاضي ، عكس احملكم 4

تنتشر هذه االلية يف نزاعات عقود االنشاءات الفنية ، او يف اجناز اهلياكل املعدة الستقبال        
االستثمارات الكربى مبا اهنا حتتاج اىل اخلربة لكشف حقيقة النزاع و احللول املتاحة ، كما ان هناك 

                                                           

.ابق محد انوار انجي ، مرجع سا  1  
.060، ص  ابقزينب وحيد دحام ، مرجع س  2  
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يعتمد اخلبري يف اعداد تقريره خبصوص منازعات االستثمار األجنيب على الوقائع الفعلية االقتصادية يف النزاع بني الطرفني ، ابعتباره  4

صاحب اختصاص فين يف جمال معني ، و هذا ما جيعل تقريره ال يستند اىل أي وقائع او عناصر قانونية قد تسوي النزاع هنائيا ، و هو 
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، مببادرة منه او من اطراف 1اخلرباء  العديد من النزاعات اليت سويت مباشرة بعد اعداد تقارير
 .النزاع مبا ان التقرير قد كشف حقيقة النزاع و حقوق كل طرف 

 Adjudicationجملس تسوية املنازعات : الفرع الثالث 

من االليات البديلة اليت استخدمت يف تسوية منازعات عقود يعترب جملس التسوية         
، 2بتوافق اراديت الطرفني االستثمار ، اذ يتمثل يف هيئات دائمة يتم انشائها يف مرحلة ابرام العقد 

 .ختتص ابلنظر يف اخلالفات اليت تنشا بني الطرفني اثناء تنفيذ العقد 

هو عبارة عن وساطة مرحلية او توفيق مرحلي ،  ذهب بعض الفقهاء اىل ان جملس التسوية       
أي تستعمل فيه وسائل التسوية ملرحلة العقد فقط ، و هو الية مستقلة خاصة أبطراف العقد فقط 
و تنتهي مبجرد انتهاء ما يربطهما ، اذ يتفق الطرفان على اختيار موفقني او وسطاء ممن تتوفر 

، لكي خيتصوا ابلنظر يف النزاعات اليت قد تنشا بني لديهم الدراية و اخلربة مبوضوع االستثمار 
الطرفني خالل مدة تنفيذ العقد و العمل على حلها ، و هذا ما يغين اطراف النزاع عن اللجوء اىل 

 .  أي حتكيم او قضاء او هيئات دولية أخرى ، الن هذا اجمللس يعترب مبثابة القضاء اخلاص 

، اليت كانت مهدا ملعظم هذه االليات ت املتحدة االمريكية عرفت هذه االلية يف الوالاي        
مشاريع السدود و تسوية منازعات االستثمار يف و حققت جناحات ابرزة يف نطاق البديلة ، 

سنواي يف بداية  ةابملائ 21مث انتشرت بسرعة وصلت اىل اليت كانت تنتشر انذلك االنفاق ، 
 – one"اجمللس شكل هيئة مكونة من شخص واحد اذ ميكن ان أيخذ هذا ، 3التسعينات 

man board   " هو مهندس املشروع ذاته ، و هذا ما شجعته الشروط العقدية لالحتاد الدويل 

                                                           

و الذي احيل اىل  0116و احلكومة االمريكية سنة   .constructions industry b: ني شركة قضية النزاع الذي نشا ب: مثال ذلك   1 
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 .ما جيب اتباعه ، مت االتفاق بني الطرفني و عقد جلسة عمل للتصاحل و استمرار العقد االستثمار بينهما 
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111 
 

يتم تشكيل جملس ثالثي يف  ، او1و البنك الدويل   fidicللمهندسني االستشاريني املعروف ب 
جناز و خيتار العضو الثالث رئيسا بداية املشروع ، يتكون من صاحب املشروع و مؤسسة اإل

مني و موفقني كأعضاء ، للمجلس ، قبل ان تعرف تطورا و اصبح يتم اللجوء اىل اختيار حمك
احلياد و االستقاللية و  ممن يتوفر فيهمخصوصا يف العقود االستثمارية الضخمة و الطويلة االجل ، 

، يعترب اختيار أعضاء اجمللس امرا ابلغ األمهية يف جناح تسوية املنازعات ابلطريقة املثلى اخلربة ، لذا 
حيث تلعب اخلربة دورا كبريا يف ذلك ، ال سيما يف من يتوىل الرائسة ، فهو االقدر على تصميم 

 .احللول يف مهد النزاع ، من خالل التعامل بشكل فوري مع أي تعقيدات او خالفات بسيطة 

رغم ان قرارات جملس التسوية ملزمة بشكل فوري تبعا ملا مت االتفاق عليه اثناء تشكيله ، إال        
، اذ خيتص إبطار 2انه ال يستند اىل قواعد او نصوص قانونية ، كما ال يباشر من قبل قضاء الدولة 

ت يف ملا له من صالحيات ابلب" Adjudicator"تنفيذ العقود الذي يشرف عليه ما يسمى ب 
 د االستثمارية ال حتتمل االطالة عناصر النزاع الواقعية خالل مدة زمنية حمددة ، مبا ان هذه العقو 

، و البنك االسيوي  0116أدى جناح هذا النظام اىل اعتماده من قبل البنك الدويل سنة         
قانوان خاصا مبجالس  0117سنة   uk، كما أصدرت اململكة املتحدة 3 0111للتنمية سنة 

نص على the adjudication act  "4" تسوية املنازعات يف عقود البناء و االنشاء مسي ب 
وجوب تضمني مجيع عقود االنشاء جملالس تسوية املنازعات ابتفاق طريف العقد على اختيار 

تزام هبا و ذلك يف أعضاءها و منحها كامل الصالحيات يف تسوية النزاعات بني األعضاء و االل
 .5فرتة متتد من أسبوعني اىل أربعة أسابيع كأقصى حد 

                                                           
منري حممود بدوي ، الوساطة و دور الطرف الثالث يف تسوية املنازعات ، جملة دراسات مستقبلية ، مركز دراسات املستقبل ، جامعة  1

 .021-022، ص  2111مصر ، العدد الثامن ،  –يوط أس
.017، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س  2  
.016، ص  املرجع ذاته  3  
.61، ص  ابقاابراين عالء ، مرجع س  4  
.026ابق ، ص نري حممود بدوي ، مرجع سم  5  
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 الثالثاملبحث 

 متييز االليات البديلة عن غريها من النظم املشاهبة األخرى

رغم تشابه االليات البديلة لتسوية املنازعات مع بعض األنظمة األخرى يف كثري من األحيان        
، و و اجراءاته املعقدة ، إال اهنا تتميز أبهنا هتدف اىل تسوية النزاعات بعيدا عن ما خيلفه القضاء 

 .يف طابع ودي حيافظ على استمرار العالقات و املصاحل االستثمارية بني األطراف 

الطرق املعتادة لتسوية النزاعات  تعد االليات البديلة طريقا سهال و سلسا و اقل كلفة من       
ابإلضافة اىل تكاليف ، كما اهنا توفر الوقت و اجلهد على اطراف النزاع ، امام احملاكم الرمسية 

متييز خالل و هو ما يقتضي متييزها عن ما يشبهها من النظم من تسوية النزاعات امام القضاء ، 
االليات البديلة عن وسائل التسوية االلكرتونية يف مطلب اول ، مث متييز االليات البديلة عن جمالس 
مراجعة املنازعات من خالل مطلب لان ، قبل ان نتطرق لتمييز االليات البديلة عن نظم تسوية 

 .الدعوى املدنية يف مطلب لالث 

 عن وسائل التسوية االلكرتونية  متييز االليات البديلة:  املطلب األول 

تتميز كل من االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب ووسائل التسوية        
االلكرتونية للمنازعات يف اهنا تتم خارج االطار الرمسي للقضاء عن طريق التحكيم او الوساطة و 

الة بني اطراف النزاع تبعا الستنادها التوفيق ، و ذلك بطريقة مرنة و بسيطة و تكفل حتقيق العد
 .1على اتفاقهما

املادي يف تسوية النزاعات بواسطة االليات إال ان ما مييز بينهما هو حضور األطراف        
البديلة ، سواء ابملفاوضات املباشرة بني الطرفني او من ينوب عنهما يف جملس ما متفق عليه ، او 

                                                           
اجلليل ، وسائل التسوية االلكرتونية للمنازعات ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة أسيوط  علي امحد عبد 1

  .010، ص  2116
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، اما يف off line  "1"التحكيم و الوساطة ، و هو ما يسمى ب عن طريق أي الية أخرى مثل 
او " on line" وسائل التسوية االلكرتونية فيتم فض النزاع ابلتفاوض عن طريق شبكة االنرتنيت 

 .2بواسطة موفق او وسيط ، او ابللجوء اىل التحكيم االلكرتوين 

العقود  إلبرامو انتشارا كبريين نتيجة  عرفت وسائل التسوية االلكرتونية للمنازعات تطورا       
اليت تعطي لألطراف القدرة على التعاقد عرب االنرتنت دون احلاجة للتنقل اىل دولة االلكرتونية 

أخرى ، لذ كان من الضروري البحث عن وسائل متكنهم من تسوية املنازعات اليت تنشا عنها ، 
 .ور املادي من خالل الوسط نفسه الذي مت به التعاقد دون احلض

 املنازعات مراجعةمتييز االليات البديلة عن جمالس : املطلب الثاين 

تستند جمالس مراجعة املنازعات على التوفيق كآلية حملاولة التوصل اىل فض النزاع بني اطرافه        
، حبضور ممثلي اطراف النزاع و هذا حيث جيتمع اجمللس لدراسة أسباب النزاع و مجيع جوانبه ، 

 و يتمثل الدور األساسي للمجلس يف، 3 قبل اللجوء اىل أي الية أخرى كالتحكيم او الوساطة 
ف من خالل عرض األسباب الرئيسية املؤدية اىل نشاة التوفيق و تقريب الرؤى بني األطرا حماولة

من اطراف حقوق كل طرف  ابإلضافة اىل النزاع ، و مجيع جوانبه القانونية منها و االقتصادية ،
 .النزاع 

ا سنة . م .ابلنظر اىل إجراءات جمالس مراجعة املنازعات اليت ظهرت يف ابدئ االمر يف و        
، فإهنا تتشابه و تقرتب من االليات البديلة لتسوية املنازعات ابلنظر اىل غلبة عنصر  01664

                                                           

.011، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س  1  
.211، ص  ابقعبدالكرمي سالمة ، مرجع س امحد  2  
.012، ص  ابقعبداحلميد االحدب ، مرجع س   3  
، و  0166اإليطالية و امريكان س س د االمريكية سنة " ايين " مت تشكيل اول جملس ملراجعة املنازعات يف العقد املربم بني شركة   4

 الذي تشكل من ممثلني عن الشركتني و خبري فرنسي يف عقود االنشاء لرائسة اجمللس ، كما رافق هذا اجمللس العملية االستثمارية اىل غاية
دون اللجوء اىل أي الية لتسوية املنازعات بينهما ، حيث تكفل بواد اخلالفات بني الطرفني يف بداايهتا ابعتبار انه  0170ة هنايتها سن

  .يتابع هذه العملية عن كثب ، و هذا ما ساهم يف انتشار هذا النظام يف العقود االستثمارية الدولية  
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التوافق االرادي يف تكوينهما ، و الفلسفة املشرتكة لكل منهما ، كما ان كل منهما يهدف اىل 
 .غري مكلفة للطرفني وضع حد للنزاع بطريقة عادلة و سلسة و 

، اليت 1اما ما مييز االليات البديلة عن جمالس مراجعة املنازعات فهو القوة اإللزامية لقراراهتما       
االلية املتبعة و طريقة اللجوء اليها ، فاحملكم يتمتع بصالحية الفصل يف النزاع  ختتلف حسب طبيعة

بطريقة هنائية و ملزمة للطرفني ، و اليت ختتلف تدرجييا يف الوساطة و التوفيق التجاريني الدوليني ، 
ألطراف اما يف جمالس مراجعة املنازعات فتختلف هذه القوة اإللزامية حسب بنود العقد املربم بني ا

، املنظم لرتكيبة اجمللس و طبيعة قراراته ، و الذي يكون قبل بداية املشروع االستثماري و يرافقه يف 
 .2مجيع مراحله ، مما جيعل له يف بعض النزاعات أتثريا كبريا على اليات  تسويتها 

سواء كان ، من املعروف ان االليات البديلة لتسوية املنازعات تستلزم تدخل طرفا لالثا        
ان ذلك غري مقدر يف جمالس مراجعة املنازعات ابعتبار اهنا  إالحمكما او وسيطا او موفقا ، 

ذي يعترب جزءا ابإلضافة اىل من يرأس اجمللس ال، تتشكل من اطراف العقد االستثماري انفسهم 
راءه و أفكاره فيه و املسامهة ابمنذ البداية مكلف مبرافقة املشروع االستثماري  من هذه العملية فهو

ب اخلالفات اليت قد تنشا بينهم ، من خالل رؤى مستقبلية لسريورة ، و مساعدة األطراف يف جتن
العملية االستثمارية ، وكل العوائق اليت ميكن ان تؤدي اىل خالفات بني الطرفني من خالل 

 .االجتماع بشكل دوري مع األطراف 

 متييز االليات البديلة عن نظم تسوية الدعوى املدنية : املطلب الثالث 

اليت يشرف عليها القضاء احلديثة تعترب نظم تسوية الدعوى املدنية من اإلجراءات التنظيمية        
قبل من قبل قاضي إدارة الدعوى ، فهي خطوة مبكرة و حماولة لتسوية النزاعات يف بعض الدول 

حيث سامهت هذه النظم يف ختفيف العبا على القضاء و احملاكم و استثمار ،  بدا احملاكمات
                                                           

.012، ص  ابقهيم دمحم العناين ، مرجع سإبرا  1  
2
 Peter Chapman , disputes boards , article published on www.oxfordinform.com 2002 , at 

11/09/2019 , 23.00. 

http://www.oxfordinform.com/
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و ال تعترب بذلك أسلواب من أساليب االليات البديلة على الرغم 1الوقت و تقليص امد التقاضي ،
استخدام املفاهيم اإلدارية احلديثة فكرة من تضمنها عقد التسوية بني اخلصوم ، فهي تقوم على 

 . التخطيط و التنظيم و املراقبة اليت تستند اىل

 : تتميز االليات البديلة لتسوية املنازعات عن نظم تسوية الدعوى املدنية فيما يلي        

ختتص االليات البديلة بتسوية النزاعات بصفة هنائية و بطريقة ودية ، بينما تساهم نظم  -
 ؛2تسوية الدعوى املدنية يف حصر أسباب النزاع و نقاط االختالف بني الطرفني 

يساهم احملكم و الوسيط ، او املوفق يف االليات البديلة يف التوصل اىل حل مرضي للطرفني  -
تسوية الدعوى املدنية يراه مناسبا هلما ، و هو ما ال ميكن لقاضي ، من خالل اقرتاح ما 

 القيام به ؛
جيتمع املوفق او الوسيط مع اطراف النزاع او من ميثلهما ، سواء معا او كل منهما على  -

انفراد و هي مرحلة مهمة جدا يف تسوية النزاع عن طريق االليات البديلة ، بينما ال جيتمع 
 ؛3وكالئهما على انفراد  القاضي ابلطرفني او

تعترب سرية اجللسات من اهم مميزات االليات البديلة لتسوية املنازعات ، و هو ما جعلها  -
حتضى ابألفضلية خصوصا يف منازعات االستثمار الحتوائها على معلومات حساسة و 

 جلسات تسوية الدعاوى ابلعلنية ؛خاصة جدا لطريف النزاع ، بينما تتميز 
ري متاح النزاع على اختيار الوسيط او املوفق يف االليات البديلة ، و هو غيتفق اطراف  -

 ألطراف الدعوى املدنية ؛
يراعي القاضي يف تسوية الدعوى املدنية ما ينص عليه القانون ، بينما قد يستند الوسيط  -

 يف تسوية النزاع ؛ او املوفق على احللول املتوازنة لألطراف
 اجياد احللول املتوازنة للطرفني ؛  تعمل االليات البديلة على -

                                                           

.61، ص  ابقابراين عالء ، مرجع سا  1  
.211، ص  ابقامحد انوار انجي ، مرجع س  2  
.106، ص  ابق االسعد ، مرجع سبشار دمحم  3  



 

116 
 

من هنا يتضح ان االليات البديلة لتسوية املنازعات تتميز عن غريها من النظم املشاهبة       
األخرى يف العديد من املميزات و اخلصائص ، هي اليت جتعلها اكثر مالئمة لتسوية املنازعات 

 اإلجراءات ، ابإلضافة اىل السرية اليت االستثمارية خصوصا فيما يتعلق ابلسالسة و البساطة يف
 .تتميز هبا و اليت هتم كثريا يف جمال االستثمارات األجنبية 

تتيح هذه االليات الطراف النزاع اختيار اجلهة اليت يؤول اليها تسويته ، و هو ما ال تتيحه       
املتبعة يف الدعوى او مراجعة املنازعات ، او تلك النظم االليات األخرى ذات الطابع اخلاص 

املدنية ، و هذا ما جيعلها حتضى ابلرضى و القبول ، الن كل ما هو اتفاقي يكون عادال ، كما 
  .يضمن تنفيذ ما تتوج به من حلول و قرارات لفض هذه النزاعات 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاين 

االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب و مصادرها  امهية
 القانونية
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لقد أصبحت القوانني الداخلية للدول و اختالف تشريعاهتا و إجراءاهتا املعقدة من        
بذون حرية اكرب و مرونة أسباب الارة القلق و عدم االطمئنان لدى املستثمرين األجانب ، الذين حي

 .يف حركة رؤوس األموال و توفري محاية قانونية تضمن هلم االقبال على االستثمار أبرحيية 

انطالقا من هذا التوجه اصبح اللجوء اىل قواعد قانونية أخرى لتسوية املنازعات االستثمارية       
الدولية بعيدا عن التشريعات الوطنية للدول املضيفة امرا يف غاية األمهية  متاشيا مع طبيعة 

املالئمة ، املعامالت االستثمارية ، و رغبة املستثمرين يف اإلفالت من سلطان القوانني الوطنية غري 
 . و حتقيق نوع من احلرية لالتفاقيات و العقود الدولية 

و مبا ان االستثمارات األجنبية تعد الوسيلة التمويلية اليت تسعى اىل جذهبا كافة الدول النامية       
، فقد كانت رغبة املستثمرين األجانب يف اللجوء اىل االليات البديلة لفض النزاعات مشروطة 

، و ملا توفره هذه االليات من 1فادي القيود املوجودة يف األنظمة القانونية ملختلف الدول دائما ، لت
خلق نوع من االطمئنان و االرحيية يف اطار قانوين يضمن احلصول على العدالة ابلنظر ملزاايها مثل 

نخفضة املرونة و السرعة و سرية اإلجراءات أبقل قدر ممكن من العالنية و النشر و كلفتها امل
مقارنة ابلقضاء ، و لذا فهي تساهم يف خلق بيئة استثمارية مناسبة سواء للدولة املضيفة او 
للمستثمر األجنيب الذي غالبا ما يشرتط احدى هذه االليات كطريق لتسوية النزاعات قبل االقبال 

 .2على مشروعه االستثماري 

، فهي ذات حيوية اجتماعية و اقتصادية ملا هبذا تبدو أمهية االليات البديلة واضحة و جلية        
تتميز به يف تسوية املنازعات مبشاركة اطراف النزاع يف إجياد احلل عن طريق ثقافة احلوار و هلذا 

و تضمنتها العديد من نظمتها خمتلف التشريعات كأسلوب بديل عن القضاء التقليدي ، 
 جتلـــــى يف اعتمادهـــا يف العديـــــد من العقــــود االستثمـــــارية  االتفاقيات و املواثيـــــــق الدوليـــة ، و هو ما

                                                           
1
 Chiavario mario , les modes alternatifs de règlement des conflits , ridc 1997 , n 02 , p 27. 

  2 .10، اجلزء الثاين ص  0118عبداحلميد االحدب ، موسوعة التحكيم التجاري الدويل ، دار املعارف ، مصر   
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ىل وجب اللجوء اليها لتسوية املنازعات الناشئة عنها قبل اللجوء ا كآلياتو اشرتاطها  ، الكربى 
 .لقضاء ا

لدى سامهت هذه االليات يف ازدهار االستثمار األجنيب و معامالت التجارة الدولية كما       
الدول اليت تعتمدها ، و أصبحت حتتل مكانة ابرزة يف فض منازعاهتا أبسلوب مرن و فعال ، مما 

 ت اليت واجهت املستثمرين من قبل ساهم يف تدفق االستثمارات األجنبية و تذليل الصعواب

مبحث يف  ألجنيبسنفصل اكثر يف أمهية االليات البديلة لتسوية املنازعات االستثمار الذلك       
 طبيعتها و عالقتها ابلقضاء من خالل مبحث لان ، قبل ان نستعرض مصادرها القانونية مثاول ، 

 . يف مبحث لالث 
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 االولاملبحث 

 أمهية االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب

يلجا اطراف املنازعات االستثمارية اىل االليات البديلة لفضها ابلطرق الودية و املالئمة بعيدا       
حل متوازن من قبل و أبقل قدر ممكن من العالنية و النشر و فق عن احملاكم و القضاء الرمسي ، 

 .طرف لالث حمايد يتم اختياره من قبل األطراف 

مبا ان االستثمارات األجنبية تعد الوسيلة التمويلية الوحيدة اليت تسعى اىل اجتذاهبا كافة       
يف األنظمة القانونية الدول ، فقد كانت رغبة املستثمرين األجانب للتخلص من القيود املوجودة 

وية ملختلف الدول ، اليت تتسبب يف تعطيل املشروع االستثماري و تسبب هلم خسائر مادية و معن
، كتعطيل األموال و األرابح او تعرض الثقة التجارية لالهتزاز و التشويه نتيجة النزاعات املستمرة 
هلذا أصبحت االليات البديلة هي الوسائل و الطرق املقبولة لتسوية هذا النوع من املنازعات ، 

ل االقدام توفر هذه االليات قب حيث اصبح املستثمرون يشرتطونسواء كانت عامة او خاصة ، 
، و ذلك ابالتفاق مقدما خصوصا النامية منها على املشروع االستثماري لدى الدولة املضيفة 

على بنود العقد اليت تنص على اللجوء اىل االليات البديلة لتسوية املنازعات اليت تنشا فيما بينهم 
 .األجنيب  بشان تنفيذ العقد او تفسريه او االخالل أبحد الضماانت املمنوحة للمستثمر

ابملقابل عملت الدول املضيفة و الراغبة يف استقطاب االستثمارات األجنبية على تضمني       
تشريعاهتا نصوصا حتدد طرق تسوية املنازعات االستثمارية بصورة واضحة ، مثل املفاوضات و 

احملافظة على  الوساطة ، او التوفيق و التحكيم اليت إبمكاهنا تاليف التأخري يف فض املنازعات و
الثقة و سرية اإلجراءات اليت يعاين منها املستثمرون يف حالة اللجوء اىل القضاء و ما ينجم عن 

 . ذلك من خسائر ملشاريعهم االستثمارية 



 

121 
 

من هنا تربز أمهية االليات البديلة يف تسوية منازعات االستثمار األجنيب و اليت سنفصل فيها اكثر 
للجوء هلا يف مطلب اول ، مث مزاايها يف مطلب لان ، قبل ان من خالل التطرق ألسباب ا

 .نستعرض افضليتها يف مطلب لالث 

 أسباب اللجوء لآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب: املطلب األول 

ان األصل يف تسوية النزاعات هو جلوء اطرافه اىل القضاء ، لكن مع تطور االستثمارات       
األجنبية و انتشارها بشكل واسع اصبح اللجوء لآلليات البديلة هو املعتاد ، نظرا للتطور املستمر 

ت و يف التجارة و اخلدمات و تزايد حجم االستثمارات الدولية و ما نتج عنه من تعقيد يف املعامال
احلاجة اىل السرعة و الفعالية يف تسوية النزاعات اليت ترجع اىل كفاءة و ختصص و خربة املكلفون 

، دفع ابملهتمني و املستثمرين اىل اللجوء اىل االليات البديلة حىت يتمكن األطراف من 1بذلك 
اكم ، كما تسوية خالفاهتم بشكل سريع و عادل و فعال مع منحهم مرونة و حرية ال تتوفر يف احمل

سامهت هذه الظروف يف انتشار هذه االليات و اعتمادها يف اغلب العقود االستثمارية الدولية 
كآليتني فاعلتني يف تسوية املنازعات االستثمارية 2دون احلاجة للقضاء ، و برز التوفيق و الوساطة 

ازنة اليت حتظى برضا األطراف قبل اللجوء اىل التحكيم ملا يتميزان به من مرونة و تقدمي احللول املتو 
، ابإلضافة اىل اختصاص املوفقني و الوسطاء يف تسوية هذا النوع من املنازعات و عدم الارة 

 .مشكل القانون الواجب التطبيق 

، نظرا للتخوف ان عدم الثقة يف القضاء الوطين للدولة املضيفة من قبل املستثمر األجنيب        
ألسباب الرئيسية لنفور املستثمرين منه و اشرتاط اللجوء اىل االليات هو احد امن بسط سيادهتا 

                                                           

.006، ص ابق ازاد شكور صاحل ، مرجع س  1  
سامهت املؤمترات و االتفاقيات الدولية يف اعتماد االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب و تنظيمها يف العديد من  2

كاالتفاقية املربمة بني مصر و فرنسا حول تشجيع االستثمارات املتبادلة و محايتها ، املوقعة يف القاهرة سنة   القوانني الداخلية للدول 
منها على ضرورة اللجوء اىل التوفيق و الوساطة كآليتني لتسوية املنازعات االستثمارية قبل التحكيم و  01يت نصت يف البند و ال 0161
 .القضاء 
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، مبا يف ذلك ما يكلفه من نفقات و اتعاب ترهق كاهل املستثمرين و 1البديلة لتسوية خالفاهتم 
اجراءاته املعقدة و غري املألوفة ابلنسبة اليهم ، إضافة اىل بطء  الفصل يف القضااي بسبب ما تعانيه 

ن تراكم ، كل هذا اجرب الدول املضيفة لالستثمار األجنيب و الراغبة يف تشجيعه و جذبه احملاكم م
اليها اىل اعتماد االليات البديلة كالتحكيم و الوساطة و التوفيق يف قوانينها الداخلية كطريق لتسوية 

ولية يف هذا املنازعات اليت تنشا بينها و بني املستثمرين األجانب ، و متاشيا مع االتفاقيات الد
اجملال و االنضمام اليها ، مما جعل اللجوء اىل هذه االليات يتسع يف الوقت احلايل بل اصبح امرا 
ملحا مع العقود املستحدثة يف اجملال االستثماري اليت تتطلب كفاءة و خربة يف تسوية منازعاهتا و 

اللجوء اىل االليات البديلة لقرهبا ملواكبة حركة التعامالت التجارية الدولية ، كما حيبذ املستثمرون 
من حقيقة النزاع و أسبابه على العكس من عرضه على القضاء اين يسعى كل طرف اىل تكييفه 

اليت تربز هنا ، و اليت قد ، ابإلضافة اىل اشكالية القانون الواجب التطبيق 2مع ما خيدم مصلحته 
هو رف اخلضوع اىل قانون الطرف االخر رفض كل طف جتعل النزاع يتفرع بدوره اىل عدة نزاعات ،

 .نظرا للطابع الدويل للنزاع امر طبيعي 

و بناءا على ما تقدم ميكن استعراض اهم أسباب اللجوء اىل االليات البديلة لتسوية       
 :االستثمار و شيوعها وفق ما يلي منازعات 

 واقع القضاء  : الفرع األول 

ان طول امد التقاضي و أتخر تسوية املنازعات امام القضاء يعترب سبب أساسي أدى       
أبطراف املنازعة االستثمارية اىل اللجوء اىل االليات البديلة ، اذ ان هناك قضااي ضلت راكدة امام 
القضاء لفرتات طويلة دون الفصل فيها نظرا لعدة أسباب منها اكتضاض احملاكم ابلقضااي و عدم 

                                                           

،  2106لبنان  –امحد حسني جالب الفتالوي ، النظام القانوين لعقد االستثمار ، منشورات زين احلقوقية ، الطبعة األوىل ، بريوت 1 
  .11ص 

ماهر دمحم حامد ، وسائل تسوية املنازعات الناشئة عن عقود االستثمار ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون اخلاص ،     2
  .010، ص  0111كلية احلقوق ، جامعة القاهرة 
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صاص القاضي الوطين ابلفصل يف مثل هذا النوع من النزاعات بسبب طبيعة العقود اخت
االستثمارية املعقدة أحياان و حاجة هذه القضااي اىل خربة و كفاءة عاليتني و اىل ذوي 

، خاصة لدى الدول النامية اليت اخذت طريقها اىل تنظيم سلطاهتا 1االختصاص للفصل فيها 
، و على الرغم من 2شكل الذي يتماشى مع التطورات العاملية يف هذا اجملال القضائية و حتديثها ابل

احملاوالت اليت قامت هبا هذه الدول هبدف ختصيص القضاء و ضمان تكوين القضاة للتمكن من 
النظر يف القضااي املطروحة امامهم بسرعة و كفاءة إال اهنا مل تسفر عن اإليفاء حباجة املعامالت 

، ابإلضافة اىل اإلجراءات و 3التجارية املعاصرة اليت تعرف تغريا و تطورا مستمران االستثمارية و 
مما يؤدي اىل إطالة امد النزاع و تشعبه  و ارتفاع الشكليات اليت يفرضها القضاء و تعدد درجاته ، 

تكاليفه و تعطل املشروع االستثماري الذي يرتب مع ذلك خسائر سواء ابلنسبة للمستثمر او 
 .لة املضيفه الدو 

كما ان مشكل تنفيذ االحكام القضائية يف منازعات االستثمار األجنيب يطرح نفسه كذلك       
نظرا لتشعب اجراءاته و اختالف املراكز القانونية للمتقاضني و إشكالية القانون الواجب التطبيق 

البديلة و اعتمادها   ، و هذا ما اجرب الدول املستضيفة لالستثمار األجنيب اىل تنظيم االليات4
 .كطريق لتسوية هذا النوع من املنازعات 

 طبيعة املنازعات : الفرع الثاين 

تكتسي منازعات االستثمار األجنيب طابعا خاصا خلصوصية أطرافها و طبيعة عقودها ، اذ        
ان احدمها شخص عام يتمتع ابلسيادة امام شخص خاص ، ابإلضافة اىل طابعها الفين نتيجة 

                                                           
سة مقارنة ، دار الكتب القانونية مصطفى دمحم الدوسكي ، تسوية منازعات االستثمارات األجنبية ابلوسائل الودية و القضائية ، درا  1

  .17، ص  2107مصر ، دار شتات للنشر ، االمارات ، الكتاب األول ، 
.71، ص  ابقامرية جعفر شريف ، مرجع س  2  
.016، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س  3  
اتفاقيات االستثمار الثنائية ، دار وائل للنشر و التوزيع دمحم عبد الودود أبو عمر ، احلماية الدولية لالستثمار األجنيب املباشر يف اطار   4

  .06، ص  2106، عمان ،  الطبعة األوىل ، 
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و  1للتطور العلمي و التكنولوجي ، مما يستوجب توفر اخلربة و الكفاءة لدى املكلف بتسويتها ، 
كثريا ما تكون حمكومة أبعراف و عادات و ممارسات مهنية ال علم للقاضي مبضموهنا ، و هكذا 

ري صار الفصل يف النزاع يف حاجة اىل خبري ملما بوقائعه و القواعد اليت حتكمه ، حىت صار اخلب
بديال للقاضي يف كثري من النزاعات نتيجة تطبيق القاضي رأيه خالفا لألصل من كون رأيه 

 .  2استشاراي 

 العقود املستحدثة : الفرع الثالث 

ختتلف العقود االستثمارية حسب طبيعة النشاط االستثماري ، اذ مع التطور السريع الذي        
ح االستثمار يربم يف شكل عقود جديدة نظرا لتأثري التجارة يعرفه العامل اليوم يف شىت اجملاالت أصب

االلكرتونية و وسائل التواصل و التفاوض ، مما أدى اىل ظهور اشكال جديدة من العقود اليت تربم 
مل تكن مألوفة من قبل ، مثل عقود نقل التكنولوجيا ، و اليت تتضمن شروطا و بنودا اليوم و اليت 

و ابلتايل وجب اتباع اليات و طرق حديثة لتسوية املنازعات اليت قد ، 3حديثة و فنية خصوصا 
تنشا عنها و اليت ليس مبقدور القضاء التقليدي فعل ذلك ، مما أدى اىل ضرورة اللجوء اىل 

ئمة و مناسبة خلصائص هذه العقود ، مبا اهنا تعرف تطورا مستمرا االليات البديلة ابعتبارها مال
 .مارية الكربى اليت جعلتها تتماشى مع طبيعة هذه العقود خاصة لدى الدول االستث

أصبحت خاصة تلك ذات االجل الطويل ابإلضافة اىل ان العقود االستثمارية احلديثة        
مبا يتماشى و يتالءم مع تتضمن وسائل و اليات بديلة مستحدثة لفض هذا النوع من املنازعات ، 

  -التحكيم وفقا آلخر عرض" و mini trials  "4 -احملاكم املصغرة" مثل طبيعة هذه العقود 

                                                           
، ص  0، ط  0118عكاشة دمحم عبد العال ، التحكيم يف العالقات اخلاصة الدولية و الداخلية ، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت  1

71.  
.12، ص  ابقعبدالكرمي سالمة ، مرجع س امحد   2  
.10، ص  ابقد الودود أبو عمر ، مرجع سدمحم عب  3  
.81، ص  ابقدمحم بالل ، مرجع سخلف رمضان   4
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arbitration final last offer  " استئجار قاض او التقاضي اخلاص " اوPrivat 
judjing-    " 1، او تشكيل اجملالس املصغرة املختصة يف تسوية النزاعات االستثمارية. 

مثل التحكيم و الوساطة  رعت بدورها من االليات التقليديةتف هذه االليات و النظم احلديثة       
و التوفيق و عرفت طريقها اىل االتساع و االنتشار ، و هذا متاشيا مع اتساع رقعة العقود 

   .االستثمارية بني الدول 

 الطابع التفاوضي لآلليات البديلة : الفرع الرابع 

تتميز االليات البديلة عن املقاضاة أبساسها املعتمد على احلوار اهلادئ الواعي و ادراك كل       
طريف النزاع حلقوقه و مصاحله املشرتكة مع الطرف االخر ، حيث يشارك اطراف النزاع يف تسويته و 

لتوافق و بذلك تساهم يف إشاعة ثقافة احلوار و السلم االجتماعي ، الذي يعترب وسيلة للتفاهم و ا
 .2احملافظة يف الروابط العقدية و االجتماعية 

كما يلعب الطرف احملايد املكلف بتسوية النزاع دورا يف تقريب وجهات النظر بني الطرفني      
بغرض الوصول اىل حل توافقي ينال رضامها ، و ما جيعل كل طرف يلتزم بتنفيذه كما لو كان 

حلكم الن أساسها هو اإلرادة املشرتكة على عكس ما لو حكما ، و هذه الوسائل اضمن لتنفيذ ا
 . 3تعلق االمر حبكم صادر عن جهة قضائية

تظهر امهية الطابع التفاوضي لآلليات البديلة يف تفعيل اللجوء اليها لتسوية منازعات       
اجراء ا تالئم هذا النوع من املنازعات الذي يتطلب ألهن، و األجنيب خصوصا ، االستثمار عموما 

،  4حمادلات و البحث يف األسباب احلقيقية لنشاته نظرا لكونه عملية اقتصادية مستمرة و متواصلة
                                                           

.271، ص  ابقغسان علي علي ، مرجع س  1  
 .6، ص  2101براهيم الشهاوي ، ثقافة التفاوض و احلوار ، الشركة القومية للطبع و التوزيع ، القاهرة ، الطبعة األوىل ، ا 2

اخلري قشي ، املفاضلة بني الوسائل التحاكمية و غري التحاكمية لتسوية املنازعات الدولية ، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و   3
  .61ص  ،  0111التوزيع ، لبنان 

.082، ص  ابقمازن ليلو راضي ، مرجع س  4  
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و جتارية للطرفني ، الن عملية االستثمار هي فأي تعطل هلذه العملية قد يسبب خسائر مالية 
 .عملية اقتصادية حبتة و سريعة التأثر ابملتغريات االقتصادية 

 العدالة االرادية : الفرع اخلامس 

ختتلف العدالة اليت تنشئها االليات البديلة عن عدالة القضاء ، ألهنا انبعة من إرادة        
األطراف و هذا ما مييزها ، فهي عدالة ارادية و ليست عدالة مؤسساتية ، و مادام كل ما هو 

ها تقتضي الصحة ، فان العدالة يف تعاقدي ليس ابلضرورة ان يكون صحيحا و العدالة يف جوهر 
، 1االليات البديلة جيب ان ينظر اليها فقط يف جانبها الذي يعيد التوازن اىل العقد برضا األطراف 

و اهلدف من هذا هو حسم النزاع و اهناء اخلالف يف ظروف تبعث على االطمئنان و االرحيية 
 .لدى اطراف النزاع 

 لبديلة شفافية االليات ا: الفرع السادس 

ان االليات البديلة لتسوية املنازعات قد تكون قضائية عندما متارس مببادرة من القضاء ، و         
، و يف كل األحوال فان االليات 2قد تكون غري قضائية عندما متارس خارج اجلهاز القضائي 

القواعد القانونية و البديلة تتطلب الفهم املتبادل على أساس متوازن و احرتام احلد األدىن من 
الضماانت اإلجرائية مع احرتام احلقوق األساسية لألطراف لضمان شفافية التسوية اليت يتوصالن 
اليها ، كما يلعب الطرف الوسيط او املوفق دورا يف ذلك اذ يكرس ثقة األطراف ابحلياد النزيه و 

 .حسن النية يف تسوية النزاع بطريقة عادلة و متوازنة 

بقى اهم األسباب اليت جتعل املستثمر األجنيب يشرتط اللجوء اىل االليات البديلة لتسوية ت        
املنازعات اليت قد تنشا بينه و بني الدولة املضيفة هو عدم ثقته بنزاهة حماكم الدولة و عدالتها ، 
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ن الدولة ، فالقضاء الوطين و ان كان مستقال ع1فضال عن ان موقفها لن يكون حياداي جتاه النزاع 
ذاهتا ، إال انه قضاء غري حمايد ابلنسبة ملنازعات االستثمار او تلك اليت تكون الدولة طرفا فيها مع 
متعاقد اجنيب  ، و يكون ذلك التعاقد انشئا عن عقد يتعلق مبصاحل اقتصادية او اجتماعية و 

 .بسيادة الدولة 

 مزااي اآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب  :املطلب الثاين 

ان مزااي االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب جعلتها متقدمة على القضاء ،        
و هذا ما يفسر اللجوء املتزايد عليها من قبل املستثمرين و اشرتاطها يف اغلب العقود االستثمارية 

، فمهما اختلفت صورها من التحكيم 2تسوية النزاعات بعيدا عن القضاء الوطين الدولية كطريق ل
اىل الوساطة او التوفيق و املفاوضات و احملاكم املصغرة فإهنا تشرتك يف العديد من املزااي منها 
الفعالية يف حسم النزاعات ابلسرعة و قلة التكاليف إضافة اىل السرية يف اإلجراءات و اليت حيبذها 

ستثمرين الكبار ملا هلا من أتثري على مسعتهم التجارية و االقتصادية على املستوى الدويل و حىت امل
ال تؤثر على بقية أعماهلم يف الدول األخرى ، كما تتمتع هذه االليات مبزااي أخرى عديدة و هذا 

 : ما سنتناوله وفق الفروع التالية 

 حتقيق عدالة رضائية : الفرع األول 

تتم إجراءات تسوية النزاع االستثماري بواسطة االليات البديلة مبشاركة اطرافه ، فإذا كان       
العقد األصلي ينص على كيفية تسوية النزاعات اليت قد تنشا بني الطرفني و إجراءاهتا و نوع االلية 

لنزاع بضبط البديلة اليت يتم اللجوء اليها سواء التحكيم او الوساطة او التوفيق ، يقوم اطراف ا
اإلجراءات فقط ، اما اذا مل ينص العقد على أي الية لتسوية النزاعات فيمكن لألطراف مشارطة 
االلية البديلة اليت ميكن اللجوء اليها ابتفاقهم حيث يضبطون ذلك ابلتشاور بينهم و اختيار االلية 

                                                           

.61، ص مرجع سابق امحد أبو الوفا ،   1  
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، مما من شانه 1ل النزاع البديلة اليت سيتم اللجوء اليها ، مبا يف ذلك الطرف الثالث املكلف حب
إعطاء األطراف نوعا من األمان و الراحة ، ابإلضافة اىل منحهم احلرية الكاملة يف االستمرار عليها 
من عدمه ، حبيث ال يكون من بدا ابإلجراءات يف الوساطة او التوفيق مثال ملزما ابالستمرار فيها 

ب من األطراف اللجوء اىل التحكيم او اىل هنايتها ، ميلك الوسيط او املوفق ان يعدل و يطل
، و هذا خبالف القضاء حيث 2القضاء ، حىت لو كان هذا الوسيط او املوفق قد بدا عمله ابلفعل 

ال يكون لألطراف أي دور يف اختيار القضاة ، و هنا يظهر الدور الفعال لألطراف يف تسوية 
 .النزاع 

على ان كل ما هو اتفاقي يكون عادال ، الن  كما استقر الفقه القانوين منذ وقت بعيد      
جوهره اإلرادة احلرة لألطراف ، كما ان االتفاق ذاته ال قيمة أدبية او قانونية له إال ابعتباره تعبريا 

، و منه يستمد االتفاق قوته امللزمة ، فالطرفان املتنازعان مها ادرى من 3عن احلرية و الرتاضي 
ن كل منهما يعلم يف قرارة نفسه حقيقة موقفه يف النزاع و يف حسم غريمها أبحقية ما يدعيان ، ال

 .النزاع بطريقة ودية و رضائية و ما حيققه هذا االتفاق من حلول ال يقدمها القضاء التقليدي 

 السرعة يف تسوية النزاعات : الفرع الثاين 

سرعة التعاقد املربوطة بسرعة  مع تطور العقود االستثمارية الدولية و تنوعها و تعدد أطرافها و      
العصر و سرعة تعامالته ، أصبحت سرعة تسوية املنازعات اليت تنشا بصددها امرا ضروراي و 

، فالسرعة تعترب عامل مهم يف العمل التجاري ، سواء من انحية 4مطلبا ملحا يف هذا اجملال 
امد النزاع يعقده اكثر و يصعب  املعامالت او يف تسوية النزاعات اليت تقوم بني اطرافه ، الن طول

من مهمة تسويته بطريقة سريعة و مالئمة تراعى فيها اخلصائص الفنية له كما يؤثر على حقوق 

                                                           

.071، ص  ابقشي ، مرجع ساخلري ق  1  
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املتنازعني يف امليدان التجاري و االستثماري ، ملا قد يفوهتم من فرص يف ضل املتغريات االقتصادية 
مارية ، الن العالقات التجارية قائمة على و عدم استقرار القيم املالية و رؤوس األموال االستث

األسعار و قيمة العمالت و السندات ، و منه فان النزاع قد يؤثر على ما كان يصبو اليه املستثمر 
او الدولة املضيفة من فوائد و أرابح قد تتحول اىل خسائر ، فالوقت لدى رجال االعمال و 

 time is "كما يقول املثل اإلجنليزي   أصحاب املشاريع و الشركات الكربى مبثابة املال
money"،1  و عليه وجب اللجوء لآلليات البديلة يف تسوية النزاعات بعيدا عن القضاء

املعروف إبطالة احلسم يف النزاعات و أيخذ وقتا طويال مع كثرة اإلجراءات و التعقيدات اليت 
تكلف الكثري من النفقات و االتعاب على عاتق املستثمرين ، فتسوية النزاع مثال عن طريق 

، و يعود ذلك اىل ما تتميز به هذه االليات من 2ز ثالثة اشهر كأقصى حد الوساطة قد ال يتجاو 
استغالل للوقت و اجلهد و اهناء الدعاوى يف مراحلها األوىل ، فالوصول اىل حل خارج القضاء 
يكون من دون شك اسرع و اوفر ، و هذا ما يتناسب مع الطبيعة اخلاصة ملنازعات االستثمار 

 .األجنيب 

رت االليات البديلة حلوال مواكبة لعجلة التطور السريع اليت يعرفها العامل اليوم يف كما وف      
الذي اوجب تسوية املنازعات اليت تنشا عنها ابلسرعة و الفعالية ، اجملال التجاري و االستثماري 

فهي من مسات العصر احلديث الن الالزمتني حىت ال تتوقف احلركة االستثمارية و التجارية ، 
عدالة البطيئة هي انكار للعدالة ، و لذلك أصبحت هذه االليات معتمدة خاصة يف العقود ال

الطويلة االجل كما هو احلال يف عقود االشغال الدولية اليت تتميز بطبيعة فنية معقدة و يستمر 
تنفيذ العقد فيها ملدة طويلة هلذا يفضل أطرافها حل املنازعات أبسرع وقت ممكن ، لذا اطلق 

 . 3عض عليها تسمية االليات املناسبة لتسوية النزاعاتالب
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 قلة التكاليف : الفرع الثالث 

من املزااي األساسية اليت تتمتع هبا اآلليات البديلة هو اخنفاض تكاليفها مقارنة ابلقضاء       
تعلق املعروف بتكاليفه الباهضة اليت يتطلبها من حيث النفقات و اتعاب احملامني ، خصوصا اذا 

النزاع أبمور ذات طبيعة فنية معقدة او ذات تقنية عالية ، ابإلضافة اىل املدة اليت قد يستغرقها 
عمل احملامني ، مما يقابل ارتفاع اتعاهبم ، على العكس من ذلك فاآلليات البديلة معروفة بسرعتها 

لرسوم اإلدارية و اتعاب يف فض النزاعات و ابلتايل تكون تكلفتها اقل ، فعلى سبيل املثال جند ان ا
دوالر امريكي ، و قد ترتفع حسب طبيعة النزاع و مدة اإلجراءات و  0611الوسيط تبدأ من 

، اما يف التحكيم فتقاس  1دوالر كأقصى حد 01111الوقت املستغرق يف تسويته و ال يتجاوز 
الدولية اليوم فان هذه  النفقات بقيمة االستثمار املتنازع بشأنه ، و ابلنظر اىل قيمة االستثمارات

 .2التكاليف منخفضة و ال تكلف الكثري و هذا ما شجع املتنازعني على اللجوء اليها 

 سرية اإلجراءات : الفرع الرابع 

تتميز منازعات االستثمار األجنيب ابلسرية التامة ، حيث يعترب مبدأ عالنية اجللسات يف       
ستثمرين و الشركات على اللجوء اليه لتسوية القضاء التقليدي من احد أسباب عزوف امل

املنازعات حيث ينتفي معه عنصر السرية ، و ابعتبارها حترص كثريا على مسعتها ، و ابلتايل فان 
من دوافع اختيارها لآلليات البديلة مرده السرية يف إجراءات تسوية النزاعات ، فمبدأ السرية يف 

نظام االليات البديلة كنظام التحكيم املتميز بسرية اجراءاته الواقع يعد احد اهم الركائز األساسية ل
، فهذا املبدأ من األمور اللصيقة هبذا النظام ، و هذا ما حيبذه املستثمرون و املتعاملون التجاريون 3

و حيرصون على كتم أسباب و طبيعة النزاعات الناشئة بينهم و بني الدول املضيفة ، نظرا ملا قد 
ملالية و االقتصادية ، فمبدأ العالنية الذي حييط ابلقضاء التقليدي و الذي يشكل ميس مبراكزهم ا
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ضمانة من ضماانت العدالة ، قد ينقلب وابال عليهم اذ من شانه إذاعة اسرار صناعية او اتفاقات 
، و كم من مستثمر او شركة عاملية يفضلون خسارة  1خاصة حيرصون على ابقائها سرا مكتوما

كشف اسرار استثماراهتم او صناعتهم اليت متثل يف نظرهم قيمة اعلى من قيمة احلق دعواهم على  
الذي يناضلون من اجله يف الدعوى ، ذلك الن موضوع املنازعة القضائية و اإلعالن عنه و نشره 
قد يؤدي اىل فشل املشروع االستثماري برمته مما يسبب اضرارا كبرية ، فالوسيط مثال املكلف حبل 

حيظر عليه اخذ حماضر اجللسات مهما كان نوعها و أينما وجدت ، و عليه ان يلتزم ابلسرية  النزاع
ص اخرين إال مبوافقة املتنازعني ، كما سنتطرق اكثر ملبدأ املطلقة و ان ال يفشي املعلومات ألشخا

 .السرية يف املوجبات املرتتبة على اللجوء لآلليات البديلة 

 راءات مرونة اإلج: الفرع اخلامس 

تتميز االليات البديلة مبرونة إجراءاهتا و بساطتها مقارنة ابلقضاء املعروف بكثرة الشكليات و       
التعقيدات ، حيث تتمتع حبرية أوسع يف تنظيم و إدارة اجللسات و عرض البياانت و مشاركة 

ما يتواصالن مع اطراف النزاع ، فيتم ضبط املواعيد و تفعيل إجراءات فض النزاع ابتفاقهما ، ك
 .2الوسيط او املوفق املكلف بتسوية النزاع بكل ارحيية مبا انه من اختيارمها 

ان أساس اختيار و االتفاق على اللجوء اىل االليات البديلة بني األطراف هو من مينحهما        
مبا اهنما من يشرفان املتبعة اكثر بساطة و ليونة اإلجراءات  ، و جيعليف ذلك و الطمانينة الراحة 

املعقدة و غري املألوفة لدى احد على ذلك ، عكس القضاء الذي جيربمها على اتباع اجراءاته 
األطراف نظرا للطابع الدويل لعملية االستثمار ، كما جيربمها على االمتثال حلكم القاضي الذي 

لبديلة هي عامل مهم يف يفصل بينهما ، و منه فليونة اإلجراءات و حرية األطراف يف االليات ا
 .اللجوء اليها 
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 استمرار العالقات : الفرع السادس 

نظرا ألمهية العالقة اليت تربط املستثمر األجنيب ابلدولة املضيفة يف تنفيذ املشروع االستثماري       
، فمن الضروري احملافظة على هذه العالقة اليت تشكل حمورا هاما يف إجناح هذا املشروع ، و هذا 
ال يتأتى إال ابحرتام بنود العقد الذي يربط الطرفني و احلرص على التسوية الودية ملا قد ينشا بني 
الطرفني من نزاعات حىت تبقى العالقة قائمة عكس التسوية القضائية اليت تؤدي يف الغالب اىل 

هلذا يلجا  قطع العالقات و تعميق اخلصومة ، الن عقود االستثمار غالبا ما تكون طويلة االجل و
 .اليها اطراف النزاع االستثماري للمحافظة على خصوصيته 

 احللول املتوازنة : الفرع السابع 

عن طريق ال ترمي االليات البديلة اىل اصالح االضرار اليت ترتبها العالقات التعاقدية فقط       
دل بني التزامات بل هتدف اىل العمل على إجياد نوع من التوازن او التعاتسوية النزاعات ، 

، اذ تتميز االليات البديلة بتقدمي حلول متوازنة و توافقية بني األطراف ، حبيث ال 1األطراف 
حيصل طرف على كل شيء بينما خيسر الطرف االخر القضية متاما ، امنا ميكن ان تكون احللول 
متقاربة بني الطرفني بتقدمي تنازالت نسبية لكل منهما تبعا لظروف النزاع و أمهيته ، عكس احللول 

ضائية اليت حتكمها قواعد و نصوص مضبوطة ، و تؤدي اىل وجود طرف رابح و اخر خاسر ،  الق
فضل يكما ان مبدأ املفاوضات يساعد على التوصل اىل حلول توافقية ، الن طابع التفاوض 

، كما تساعد جلسات االليات البديلة على جتاوز العقبات و 2حلوال جزئية على احللول املطلقة 
اع ، كما يفرض الطابع الودي و البسيط لآلليات اخلالقة و اإلبداعية لتسوية النز  توفري احللول

البديلة على األطراف التنازل مقابل تسوية النزاعات ، كما يلعب احملكم او الوسيط دورا ابلغا يف 
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ذلك ، خاصة اذا كان ذو اختصاص و كفاءة يف هذا اجملال و هو ما يؤدي اىل التوصل اىل حلول 
 .نة جلميع األطراف متواز 

 الدور الوقائي : الفرع الثامن 

تعد االليات البديلة ذات الطابع التفاوضي عموما و املفاوضات خصوصا وسيلة وقائية        
تلعب دورا يف احليلولة دون نشأة النزاع املستقبلي بني الطرفني او التقليل من أسبابه  ، حيث يؤدي 

يقية للنزاع و دراسة كل جوانبه ، كما يؤدي تنازل كل طرف على التفاوض اىل معرفة األسباب احلق
، بينما تفتقد 1جزء من دعواه يف سبيل تسوية النزاع اىل جتنبه مستقبال ابالبتعاد عن أسبابه متاما 

الوسائل القضائية للجانب الوقائي ، إال يف حدود ضيقة و بطريقة غري مباشرة تنحصر يف احلاالت 
سابق ، فقد يساعد النفور من القضاء على جناح الدور الوقائي لآلليات  اليت يوجد فيها نص

 .2البديلة 

 أفضلية اآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب: املطلب الثالث 

ان تسوية منازعات االستثمار األجنيب تستلزم اليات ذات طابع خاص نظرا خلصوصية        
و املستمرة على الدوام ، و اليت ال يوفرها القضاء عقودها ، اليت تعترب من العقود الطويلة االجل 

الذي يلزمه خرباء يف هذا اجملال غري املعهود لديه ، و هذا ما معمول به يف التشريعات احلديثة 
 .3دى الدول االستثمارية الكربى اليوم ل

تتضمن استثمارات ضخمة ، و اليت تولد بدورها منازعات بشان  عقود االستثمار اليومان مبا      
، سواء ابلنسبة للمستثمر او للدولة املضيفة له ، رؤوس أموال كبرية ذات أمهية ملموسة و عاجلة 
 لار املالية النامجة عن أتخر فضها و تفقد الكثريو لذلك تتطلب تسوية سريعة حىت ال تتفاقم اال

                                                           

.16، ص  ابقزينب وحيد دحام ، مرجع س  1  
.022، ص  ابقمرجع سخري ابوسيف مربوك ، ف  2  

3
 Mireille taok , op cit , p 17. 
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، و منه أصبحت االليات البديلة طريقا مثاليا عن القضاء الرمسي حتظى بقدر كبري 1من قيمتها  
من االهتمام من قبل املستثمرين يف مجيع الدول ملا حتققه من مميزات تتناسب مع طبيعة هذه 

النزاع من خمتلف جوانبه كوهنا تعىن أبسبابه اكثر من اعتنائها العقود ، ابإلضافة اىل اهنا تتعامل مع 
 .جبوانبه القانونية ، كما تستهدف التوصل اىل تسوية مالئمة مرضية ألطراف النزاع  

تستمد االليات البديلة افضليتها من ادراجها يف قوانني االستثمار و االتفاقيات الدولية          
، فهي تقوم على ابعاد 2ذها كوسائل لتسوية النزاعات اليت قد تثور بشأهنا املربمة يف هذا اجملال ابختا

النزاع عن اختصاص قضاء الدولة بناءا على ارادة األطراف سواء كشرط ضمن العقد املربم بينهما 
قبل نشأة النزاع ، او يف شكل اتفاق مستقل الحق بعد نشأة النزاع الذي قد يؤثر على اختيار 

الفعالة لتسويته ، كما ان تفوقها يف فض هذا النوع من املنازعات جعلها تفضل  االلية املثلى و
على القضاء الوطين للدول خاصة النامية منها مبا ان قوانينها سهلة التعديل و اإللغاء كما تتسم 

، كما ان التطور الكبري الذي عرفه نظام 3بعدم االستقرار ، ابإلضافة اىل بطء إجراءات التقاضي 
العديد من املراكز و اهليئات الدولية الدائمة اليت تعىن و انشاء ، و اتساع جماالته ، كيم التح

ساهم يف انتشار هذه ، دويل لتسوية منازعات االستثمار الركز مبنازعات االستثمار ، على غرار امل
 .االليات و اعتمادها بشكل واسع يف عقود االستثمار

                                                           

ن تسوية منازعات االستثمار األجنيب عن طريق املفاوضات و املساعي ا" AAA "يف هذا السياق اقرت هيئة التحكيم االمريكية  1 
ملفاوضات من احد بداية اطلب الكتايب لتقدمي الاشهر من اتريخ  11احلميدة كمرحلة أوىل ال بد ان ال تتجاوز احلد األقصى احملدد ب 

 يف قضية النزاع بني  0188لسنة  111، و هذا يف قرارها رقم  0126األطراف بناء على قانون التحكيم الفيدرايل األمريكي لسنة 
"ACP   "االمريكية و " BP"  اىل غاية تقدم ، حيث اطال الطرفان يف التفاوض حملاولة تسوية النزاع لكن دون جدوى ، الربيطانية

ركية الشركة الربيطانية بطلب اللجوء اىل التحكيم عن طريق هيئة التحكيم االمركية بناء على ما مت االتفاق عليه ، و بعد اطالع اهليئة االم
ية و شهرين ابلفصل لصاحل الشركة الربيطان 12على تفاصيل النزاع و دراسة مجيع جوانبه انطلقت عملية التحكيم اليت مل تدم سوى 

اجبار الشركة االمريكية على دفع تعويضات بسبب اطالتها المد النزاع و ما اجنر عنه من خسائر للشركة الربيطانية ، تبعا لاللتزامات 
املرتتبة على الطرفني مبوجب العقد املربم بينهما و الذي نص على تسوية املنازعات اليت تنشا بينهما عن طريق اللجوء اىل املفاوضات و 

 .يوما ، مث اللجوء اىل التحكيم وفق قواعد هيئة التحكيم االمريكية بعد انقضاء هذه املدة  11ساعي احلميدة ملدة امل
، ص  2110جالل وفاء دمحمين ، التحكيم بني املستثمر األجنيب و الدولة املضيفة لالستثمار ، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ،   2

71.  
.66، ص  ابقساابراين عالء ، مرجع   3  
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االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب أصبحت يتبني مما سبق ان افضلية         
 : جلية و ميكن ان نلخصها يف ما يلي 

االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب تسهم يف توفري اطار قانوين مناسب  -
لضمان هذه االستثمارات ، فهي تضمن عدالة فعالة و حمايدة لتسوية هذه النزاعات و 

 ؛ 1تثمرين مرونة و حرية ال تتوفر عادة يف احملاكممتنح للمس
حبيث ينظر اقرتاب االليات البديلة من خلفيات النزاع ابملقارنة مع القضاء الرمسي ،  -

نحها مفعوال اكرب من و هذا ما ميالوسيط او املوفق يف احللول املتوازنة اليت ترضي الطرفني ، 
 ؛الذي يستند على تطبيق القاعدة القانونية حكم القاضي 

اللجوء  ، خاصة و ان اتفاقاجلانب الرضائي يف تسوية النزاع عن طريق االليات البديلة  -
و هو ، مبا يف ذلك القانون الواجب التطبيق و اإلجراءات املطبقة ، إرادة األطراف  يرتجم

 ؛2ما جيعل قرار التسوية حيظى برضامها 
 قرار التسوية  ؛املشرتكة لطريف النزاع يف مراعاة املصاحل  -
 لبديلة و هذا ما اثبتته التجارب ؛ختفيف العبء على القضاء ابللجوء اىل االليات ا -
دراسة النزاع من خمتلف جوانبه نظرا الختصاص و كفاءة و خربة املكلفني بفض منازعات  -

 ستثمار مقارنة مع قضاة احملاكم ؛اال
، مقارنة مع القضاء الذين يعهد اليهم تسوية النزاع  ألشخاصقدرة األطراف على اختيار ا -

 ؛3الرمسي اين ال ميكن هلم اختيار القاضي 
مراعاة عدة اعتبارات سواء قانونية او سياسية و اقتصادية يف إجياد احللول املنصفة و  -

 ؛العادلة بني الطرفني 
                                                           

.016، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س  1  
،  181، العدد " مصر املعاصرة "  ماهر دمحم حامد ، وسائل تسوية املنازعات الناشئة عن عقود االستثمار ، مقال منشور يف جملة 2

  .2117مصر ،  –القاهرة 
.61، ص  ابقجالل وفاء دمحمين ، مرجع س  3  
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رغم من اختالف مراكزهم مالئمة هذه االليات جلميع املنازعات الناشئة بني الطرفني ابل -
القانونية ، خصوصا مع منو هذه العالقات و زايدة التعامالت االستثمارية بني اطراف من 

لية متعددة اجلنسيات و االنتماءات مبا اهنا تقدم حلوال جنسيات خمتلفة و شركات دو 
 ؛1حمايدة 

ق مناخ تشجيع هذه االليات لالستثمار األجنيب ابعتبارها من الضماانت اليت ختل -
 ؛استثماري مالئم 

بني قوانني الدول على  االليات البديلة لتسوية املنازعات أصبحت مبثابة العامل املشرتك  -
 اختالفها ؛

 ؛2احلفاظ على العالقات املستقبلية بعيدا عن الضغينة اليت يولدها القضاء  -
 ؛3حياد ، سرعة و فعالية االليات البديلة جعلها حتظى أبفضلية عن القضاء  -

و هبذا أصبحت االليات البديلة مبثابة الطرق املناسبة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب        
الرضائي و االتفاقي بني األطراف ، ابإلضافة اىل كوهنا متثل على مجيع األصعدة ، نظرا لطابعها 

هو ما تسعى اىل توفريه جل أمواله و حتصني مركزه القانوين ، و  حلمايةكافية للمستثمر ضماانت  
نص يف قوانينها الداخلية املنظمة لالستثمار ، ابل 4الراغبة يف استقطاب هذه االستثمارات الدول 

على إمكانية اللجوء اىل االليات البديلة يف تسوية املنازعات بصورها املختلفة سواء ابلنص على 
  .ليات تستمد افضليتها على القضاءالتحكيم او الوساطة او التوفيق ، و بذلك أصبحت هذه اال

                                                           

.68، ص ابق اابراين عالء ، مرجع س  1  
.21، ص  ابقعبدالكرمي سالمة ، مرجع س امحد  2  
يفضل املستثمر األجنيب اللجوء اىل التحكيم او الوساطة نظرا لفعاليتها يف تسوية النزاعات يف مدد وجيزة موضحة مبوجب القانون و   3

و متفق عليها بني اطراف العقد االستثماري ، ابإلضافة اىل السرية و احلياد و االستقاللية اليت يتحلى هبا احملكم او الوسيط او املوفق 
رب شروطا ضرورية يف اختياره على خالف القاضي الذي يصدر احكام عالنية كما ال حيق الي طرف اختياره او االعرتاض عليه اليت تعت

 ، كما كفاءة احملكم او الوسيط هتم جدا يف النجاح يف الوصول اىل التسوية املناسبة فاغلب احملكمني او الوسطاء أصحاب الكفاءة يكثر
  .ب النزاع االستثماري عليهم الطلب من طرف أصحا

حكيم و كان ال بد على الدول الراغبة يف استقطاب االستثمارات األجنبية تضمني قوانينها الداخلية الليات البديلة لتسوية املنازعات خصوصا الت   4
  .الوساطة و التوفيق 
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 الثايناملبحث 

 البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب لياتلآلالقانونية صادر امل

البديلة و تنوع مصادرها و انتشارها الكبري و الواسع يوما بعد يوم مع تعدد هذه االليات         
و طبيعة العالقات التجارية و تشابكها ، اليت مل تعد احملاكم تلبية ملتطلبات األسواق االستثمارية ، 1

ازداد االهتمام هبا من النظامية قادرة على فض املنازعات اليت تنشا بصددها على الوجه االكمل ، 
طرف املستثمرين و رجال االعمال و القانون ، و اكتسبت مكانة ابرزة يف الفكر القانوين و 

، الذي شهد حركة فقهية و قانونية و تشريعية لتنظيم  ستوى الدويلالتجاري االستثماري على امل
االليات البديلة خصوصا يف جمال املنازعات االستثمارية األجنبية ، حيث تبنتها التشريعات احلديثة 
و العديد من مراكز و هيئات التحكيم و الوساطة ، هذا ما شجع اللجوء اليها و أدى اىل ظهور 

عب معه ة لآلليات املعروفة مثل التحكيم و الوساطة و التوفيق بشكل يصصور جديدة و مشاهب
التمييز و التفرقة بينها ، حيث سامهت يف تسوية النزاعات بشكل سريع و فعال مع توفري مرونة و 

 .حرية ال تتوفر يف القضاء 

الذي تقوم  خمتلف مصادر االليات البديلة ، اليت كانت مبثابة األساسهلذا سنتطرق اىل         
من خالل و تستمد منها اطارها القانوين ، كما قننت النص عليها يف العقود االستثمارية ، عليه 

و املنظمات الدولية يف مطلب  املراكز مث،  الستثمار الدولية يف مطلب اولاستعراض اتفاقيات ا
مث التشريعات احلديثة خمتلف قوانني االستثمار الداخلية يف مطلب لالث ،  قبل ان نعرج على،  لان

 .يف املطلب الرابع 
                                                           

و االليات " non decisional" و االليات غري املقرراتية " decisional" بني االليات املقرراتية "   gross" يفرق الفقيه  1
حيث تشمل الفئة األوىل التحكيم ، و تشمل الفئة الثانية املفاوضات و الوساطة و التوفيق ، اما الفئة الثالثة "  auxiliary" املساعدة 

املتعلقة ابلنزاع و اليت تعترب بطبيعتها إجراءات  فتشمل جلان التحقيق و اإلجراءات األخرى ، اليت تستهدف توضيح احلقائق و الوقائع
مساعدة ميكن ان تستخدم لتدعيم االليات اليت تتضمنها الفئتان األوىل و الثانية ، و يستند هذا التصنيف على ان االليات املقرراتية 

 .اىل فض النزاع  تتوج ابلضرورة بقرار الزامي لتسوية النزاع ، اما االليات غري املقرراتية فيمكن ان التؤدي
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 اتفاقيات االستثمار الدولية :  املطلب االول

عدم كفاية و وضوح  ، ومع ازدايد حركة التجارة الدولية يف مطلع القرن التاسع عشر          
احلماية الدولية لالستثمارات األجنبية يف احكام القانون الدويل العريف ، ظهرت احلاجة لنظام 
قانوين اتفاقي يؤطر احلماية الدولية للمستثمرين األجانب و ممتلكاهتم و استثماراهتم يف شكل 

، حلماية و تشجيع 1هلا  معاهدات دولية بني الدول املصدرة لرؤوس األموال و الدول املستقبلة
 .االستثمارات املتبادلة 

برزت اتفاقيات التجارة العامة بني الدول مثل اتفاقيات الصداقة و التجارة كتجسيد          
املتبادلة فيما بينها ، و حظيت االليات البديلة لتسوية املنازعات   حلماية االستثمارات األجنبية

أبمهية كربى و جانب مهم هلذه االتفاقيات ، اىل التحكيم ، ابإلضافة كالتوفيق و املفاوضات 
هبدف تقدمي الضماانت الكافية للمستثمرين ، مبا ان العقود االستثمارية يغلب عليها السمة 

 .2التجارية املؤقتة 

سعت بذلك الوالايت املتحدة االمريكية و بريطانيا خصوصا اىل عقد هذه املعاهدات          
مبا ان اغلب حلماية مواطنيها املستثمرين و ممتلكاهتم ابعتبارمها قطبني استثماريني ابمتياز ، 

 االستثمارات كانت تقوم هبا الشركات االمريكية و الربيطانية يف الدول النامية ، هو ما تطلب توفري
 .املناخ االستثماري املالئم و الضماانت الكافية يف هذه الدول 

اليت نصت 01673منها اتفاقية الصداقة و التجارة و املالحة بني و م ا و نيكاراغوا سنة         
يف ديباجتها على ان من أهدافها تعزيز االستثمارات املتبادلة و محايتها ، و جاء يف متنها العديد 

                                                           

.66، ص  ابقبدالودود أبو عمر ، مرجع سدمحم ع  1  
انصر احمليميد ، االجتاهات العامة يف اتفاقيات االستثمار العربية حلسم املنازعات بواسطة التحكيم ، مداخلة ضمن املؤمتر اخلامس   2

  .2111املغرب ،  –عن التحكيم و االستثمار ، جامعة الرابط 
3
 Andrew paradell , law and practice of investment treaties standards of treatment , kluwer 

law international bv 2009 , Netherlands , p 41. 
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تشجع و حتمي االستثمارات املتبادلة بني البلدين ، و الرتكيز على اللجوء اىل  من النصوص اليت
 .التسوية الودية للمنازعات اليت تنشا عنها مثل التفاوض و التحكيم 

سارت املانيا و ابكستان على نفس النهج و ابرمتا اتفاقية ثنائية لتشجيع و محاية          
لتسوية النزاعات  كآليةنصت على ضرورة تفعيل التحكيم  ،  0161االستثمارات املتبادلة سنة 

و كانت هذه االتفاقية منوذجا و احالت ذلك اىل القوانني احمللية للبلدين ، االستثمارية بينهما ، 
، مث تبعهما  0171مث هولندا سنة  0170، ابنضمام سويسرا سنة  التفاقيات االستثمار الالحقة

 . 01761، و السويد و الدمنارك سنة  0171لكسمبورغي سنة االحتاد االقتصادي البلجيكي ال

على بنود افقية تنص على تسوية املنازعات بني الدول فقط ، تشتمل االتفاقيات  كانت        
قبل ابرام ، 2فيما كان االتفاق مع املستثمر يتم النص عليه يف العقد االستثماري املربم بني الطرفني 

املنازعات بني الدول املضيفة لالستثمارات و رعااي املتعلقة بتسوية  0176اتفاقية واشنطن سنة 
قبل ان ، 3دولة يف ابدئ االمر  00الدول األخرى ، اليت كانت األهم على االطالق ابنضمام 

 . 2116دولة عضو سنة  067تصبح 

يلة لتسوية منازعات االستثمار بني الدول انتهاج االليات البدهذه االتفاقية كرست         
إبدخال نظام التحكيم بني الدولة املضيفة و مستثمري الدول األخرى األعضاء يف االتفاقية ، 

املضيفة و املستثمر األجنيب أي بني شخص من اشخاص القانون العام و شخص من القانون 

                                                           

.67، ص  ابقعبدالودود ابوعمر ، مرجع سدمحم   1  
اعتمدت االتفاقيات السابقة و املذكورة انفا على بند افقي فقط يف تسوية املنازعات االستثمارية بني األطراف أي ضرورة رجوع 2 

املستثمر لدولته االم لتسوية املنازعات عن طريق املفاوضات او التحكيم يف حالة ما اذا مل ينص العقد االستثماري املربم مع الدولة 
املتعلقة بتسوية املنازعات االستثمارية بني الدول األعضاء و رعااي  0176ية الودية ، لكن بعد اتفاقية واشنطن لسنة املضيفة على التسو 

يسمح ابلتسوية مباشرة بني الدول األخرى األطراف يف االتفاقية مت التفصيل اكثر يف كيفية تسوية املنازعات حيث اعتمدت بند قطري 
ن طريق اللجوء اىل املفاوضات او التوفيق او التحكيم ، و هو ما كان له األثر اإلجيايب على العقود الدولة املضيفة و املستثمر ع

  .البديلة لتصبح الوسيلة الفعالة لتسوية املنازعات االستثمارية  ابآللياتاالستثمارية الكربى الالحقة لالتفاقية و دفع 
.066، ص  ابقغسان علي علي ، مرجع س  3  
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أصبحت هلا األولوية كاتفاقية دولية على ، و 1اخلاص يف التشريعات الداخلية للدول املوقعة عليها 
 .التشريعات الداخلية 

، ابحلث على اللجوء اىل  االتفاقية ترتيبا يف تسوية املنازعات االستثماريةاعتمدت         
اشهر ، مث حماولة التوفيق بني اخلصوم قبل اللجوء اىل  17اىل  11املفاوضات املباشرة ملدة 

 .2ية أخرية لتسوية النزاعات التحكيم التجاري الدويل كآل

الذي توىل  icsidكما تضمنت االتفاقية انشاء املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار         
و توفري اإلمكانيات تسوية منازعات االستثمار عن طريق التوفيق و التحكيم التجاريني الدوليني ، 

 .وص هذه االتفاقية لذلك بني الدولة العضو و مواطين دولة أخرى طبقا لنص

سامهت هذه االتفاقية يف ابرام العديد من االتفاقيات الدولية اليت تلتها يف جمال محاية و       
املؤسسة مثل اتفاقية تشجيع االستثمارات و تسوية املنازعات اليت تنشا عنها ابآلليات البديلة ، 

اليت تضمنت ملحقا لتسوية املنازعات اليت تنشا بني  0161العربية لضمان االستثمار سنة 
األعضاء يف االتفاقية و املؤسسة القائمة بشان أي استثمار مؤمن عليه طبقا لالتفاقية ، و ذلك 

 .3عن طريق املفاوضات او التوفيق او التحكيم 

بناء على توصيات ،  0161لسنة  لضمان االستثمارات لعربيةابرمت اتفاقية املؤسسة ا       
اليت حبثت واقع ،  0177مؤمتر التطور الصناعي يف البلدان العربية املنعقد يف الكويت سنة 

االستثمارات االجنبية و الدولية يف البلدان العربية ، و السبل الكفيلة بتنميتها و جذهبا ، من 
نصت على دراسة  م لدى الدول العربية االعضاء ، فيماخالل توفري املناخ االستثماري املالئ

 إمكانية إنشاء مؤسسة عربية مجاعية لضمان استثمار الرأمسال العريب و األجنيب املوظف يف مشاريع 
                                                           

.66، ص  ابقم التجاري الدويل ، مرجع ساالحدب ، موسوعة التحكيعبداحلميد   1  
2
 Dominick kohlhagan , adr and mediations , op cit , p 123. 

، ص  0111مصر ،  –إبراهيم شحاته ، الضمان الدويل لالستثمارات األجنبية ، دار النهضة العربية ، طبعة منقحة ، القاهرة  3 
081.  
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التطوير ، و قد قامت املؤسسة الكويتية للتطوير االقتصادي العريب هبذه املهمة اليت تكمن يف 
 .1اشراف جملس الوحدة االقتصادية العربية متابعة تنفيذ هذه التوصية ، و 

تضمنت االتفاقية ملحقا خاصا بتسوية املنازعات االستثمارية اليت تكون الدول العربية طرفا        
، حيث اوضح تفاصيل اإلجراءات املتعلقة ابلتوفيق ، و كيفية اللجوء اليه و تفعيله ، و 2فيها 

 .تحكيماعتباره طريقا اوليا قبل اللجوء اىل ال

كما حددت االتفاقية بعض النزاعات اليت ميكن عرضها على التحكيم ، سواء من حيث        
 : 3تفسري او تطبيق االتفاقية او موضوع الضمان وفق ما يلي 

 :النزاعات املتعلقة بتفسري و تطبيق االتفاقية  -0

الدول املتعاقدة أو إن جملس مؤسسة الضمان يفصل بشكل هنائي يف النزاعات اليت تنشأ بني  -
 .األطراف أو بني هؤالء و مؤسسة الضمان فيما يتعلق بتفسري أو تطبيق أحكام االتفاقية

يف حال نشأت املنازعات املذكورة بعد انتهاء نشاطات املؤسسة ، أو يف حال نشأت ما بني  -
ؤسسة إال اذا املؤسسة و دولة فقدت صفتها كعضو ، فإن هذه املنازعات حتل وفقا لنظام حتكيم امل

 .اتفق األطراف ، على وسيلة أخرى حللها

 :املنازعات املتعلقة ابالستثمار موضوع الضمان -2

كل نزاع ينشأ بني دولة متعاقدة أو عضو من جهة ، و املؤسسة من جهة أخرى ، يكون -
نظام موضوع االستثمار املضمون مبوجب االتفاقية ، أو املتعلق أبية مسألة أخرى ، يتم حله وفقا ل

 .حتكيم مؤسسة الضمان

                                                           

.207، ص ابق إبراهيم شحاتة ، مرجع س  1  
.211ملحق خاص ابالتفاقية ، نفس املرجع ، ص   2  
.276، ص  ابق دمحم ابوطالب ، مرجع سفؤاد دمحم  3  
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كل نزاع ينشأ بني دولة سحبت انضمامها من االتفاقية أو فقدت صفتها كعضو يف املؤسسة ،  -
يتعلق ابستثمار مضمون طبقا لالتفاقية ، يتم حله وفقا لنظام حتكيم املؤسسة دون موجب احرتام 

 .فاقية صالحية جملس املؤسسة فيما يتعلق بتفسري أو تطبيق أحكام هذه االت

 :املنازعات املتعلقة بعقود الضمان  -1

تلزم االتفاقية إحالة املنازعات اليت تنشأ بني املؤسسة و املستثمرين املضمونني إىل نظام  ال      
 .1حتكيم املؤسسة ، بل ترتك احلرية لألطراف فيما يتعلق بوسيلة حل املنازعات 

به الطرف الراغب يف التحكيم إىل الطرف  و تبدأ إجراءات التحكيم عن طريق إخطار يتقدم     
أو األطراف األخرى يف النزاع ، يبني فيه موضوع النزاع ، و القرار املطلوب صدوره فيه و اسم 
احملكم املعني من قبله ، و على الطرف اآلخر خالل ثالثني يوما من اتريخ تقدمي هذا االخطار أن 

و خيتار احملكمان أو احملكمون الذين مت تعيينهم خيطر طالب التحكيم ابسم احملكم الذي عينه ، 
من األطراف ، أو مل يتفق احملكمون على تعيني احملكم املرجح خالل ستني يوما من اتريخ تقدمي 
إخطار التحكيم ، فلكل طرف أن يطلب هذا التعيني ، على أن تتشكل حمكمة التحكيم من 

 .كم املرجح حمكم واحد أو من عدد فردي من احملكمني بينهم احمل

مؤسسة حتكيمية معينة اي مل حتدد قواعد ملحق اتفاقية املؤسسة العربية لضمان االستثمار       
صة بتشكيل حمكمة يتم اللجوء إليها من قبل أحد أطراف النزاع ، و إمنا وضعت قواعد خا

حيث تشرف على هذا التشكيل التحكيم ، اليت ختتلف حسب طبيعة كل نزاع و ارادة اطرافه ، 
حمكمة العدل العربية ، و يقوم مبهمتها أمني عام جامعة الدول العربية حىت يتم إنشاء هذه احملكمة 

مبا فيها القانون ، 2و منح امللحق املذكور حملكمة التحكيم سلطة حتديد اإلجراءات اخلاصة هبا 
 طراف النزاع وفقا لالتفاقية اللجوء اىل أي و هو ما يتيح احلرية الالواجب التطبيق على التحكيم ، 

                                                           

.22، ص  ابقد االحدب ، مرجع سيعبداحلم  1  
.271، ص  ابق دمحم ابوطالب ، مرجع سفؤاد دمحم  2  
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حمكمة حتكيمية يروهنا مناسبة ، سواء يف الدولة اليت تكون طرفا يف النزاع او يف دولة أخرى عضو 
 .يف االتفاقية 

كما نصت اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بني الدول العربية املضيفة لالستثمارات او         
 12، يف املادة 1 0161اهتا العامة و مواطين الدول العربية األخرى لسنة احدى هيئاهتا او مؤسس

منها على التوفيق و التحكيم التجاري الدويل كوسيلة لتسوية املنازعات اليت تنشا عن عقود 
، و حث الدول العربية الراغبة يف استقطاب االستثمارات األجنبية على تقنني االستثمارات 

ينها يف القوانني الداخلية هلا ، مع ضرورة ابرام االتفاقيات املشجعة االليات البديلة و تضم
 .لالستثمارات مع الدول األخرى 

و اليت  0167ة سويسرا و األردن سناالستثمار املربمة بني هو ما جتسد يف اتفاقية          
ينص على اللجوء لآلليات البديلة يف تسوية املنازعات االستثمارية بني الدولتني  احتوت على بند

التسوية الودية بني  اين أصبحت اكثر تفصيال خبصوص 2110تعديلها سنة  ، و اليت مت2
 3منها مبا يلي  1املستثمر و الدولة املضيفة ، و جاءت املادة 

 وصل اىل تسوية ودية للنزاع ؛ جيب اجراء مشاورات بني الطرفني املتعاقدين للت -
اذا مل ينجر عن هذه املشاورات تسوية خالل ستة اشهر من اتريخ الطلب اخلطي هلذه  -

املشاورات ، فللمستثمر إحالة النزاع للقضاء احمللي للدولة املضيفة او اىل التحكيم الدويل 
د التحكيم للجنة املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار او التحكيم وفق قواععن طريق 

 ؛  األمم املتحدة لقانون التجارة الدويل ، او التحكيم وفق قواعد غرفة التجارة الدولية

                                                           

.116، ص  ابقد االحدب ، مرجع سيعبداحلم  1  
.2، ص  ابقانصر احمليميد ، مرجع س  2  
: ، و املتاحة على العنوان  02/17/2110من اتفاقية االستثمار املربمة بني اململكة اهلامشية األردنية و سويسرا يف  1املادة   3

www.Unctad.org  ،26/11/2101  ،الدكتور ، و  121، ص ابق ازاد شكور صاحل ، مرجع س هلا الدكتور اليت تطرق و
 .020ابق ، ص يميد ، مرجع سانصر احمل
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 . يوافق كل من الطرفني املتعاقدين على إحالة أي نزاع استثماري اىل التحكيم الدويل  -

،  0181تلتها االتفاقية املوحدة الستثمار رؤوس األموال العربية يف الدول العربية لسنة  مث         
حيث تضمن ملحقها تسوية منازعات عقود االستثمار العربية عن طريق التوفيق و التحكيم ، و 

بعد ان صادقت عليها مجيع الدول  18/11/0180أصبحت هذه االتفاقية انفذة اعتبارا من 
 .1ثناء اجلزائر و عمان و مصر العربية ابست

اليت تعىن حبماية ، بني دول شرق اسيا  0186سنة ASEAN "2"اتفاقية  نذكر كذلك         
، اين نصت يف االستثمارات بني برواني و اندونيسيا و ماليزاي و الفليبني و سنغافورة و اتيالندا 

املفاوضات و التحكيم يف تسوية النزاعات على ضرورة اللجوء اىل  408املادة رقم و  063 مادهتا
  .اليت قد تنشا بني األطراف املتعاقدة و العضو يف االتفاقية 

" MIGA"كما ميكن ان نذكر اتفاقية انشاء الوكالة الدولية لضمان االستثمارات          
multilateral investment guarantee agency " كذلك و اليت دخلت   0186املربمة سنة

، و بعد مصادقة الوالايت املتحدة االمريكية و بريطانيا عليها  20/11/01885حيز النفاذ يف 
 .اليت أصبحت اليوم احد اهم الضماانت الدولية املقدمة حلماية االستثمارات األجنبية 

فصال و ملحقني لتشجيع تدفق االستثمارات بني الدول األعضاء و  00ضمت االتفاقية          
تامني ضد املخاطر التجارية ، كما شجعت على التسوية الودية للمنازعات بني املستثمرين ضمان ال

يسعى الطرفان يف أي : "منه على  12الذي نصت املادة  12و الدول املضيفة يف امللحق رقم 
                                                           

.111، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س  1  
  02/01/0186املربمة يف سلطنة برواني سنة بتاريخ   ASEAN PROTOCOLE: اتفاقية الدول االسيوية املعروفة ب  2

تلتزم الدول األعضاء ابللجوء اىل التفاوض لتسوية املنازعات اليت قد تنشا بني الدولة املضيفة و : من االتفاقية على  06تنص املادة   3
  "املستثمرين األجانب رعااي الدول األعضاء يف االتفاقية 

" طلب املستثمر ذلك  ميكن اللجوء اىل التحكيم التجاري الدويل اذا: من االتفاقية على  08تنص املادة   4  
 21عبدهللا عبدالكرمي عبدهللا ، ضماانت االستثمارات األجنبية ضد املخاطر غري التجارية ، جملة اجلندول للعلوم اإلنسانية ، العدد  5

 .21/18/2101: اتريخ الزايرة  www.en.uobaghdad.edu.iq  متاحة على العنوان االلكرتوين 2117

http://www.en.uobaghdad.edu.iq/
http://www.en.uobaghdad.edu.iq/
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نزاع مما يدخل يف جمال تطبيق هذا امللحق اىل تسويته عن طريق املفاوضات قبل اللجوء اىل 
توفيق و التحكيم ، و تعترب املفاوضات قد استنفذت اذا فشلت يف االتفاق على تسوية إجراءات ال

 "  1يوما من اتريخ طلب الدخول يف املفاوضات 021خالل 

 the north American free tradeكانت اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة احلرة          
agreement   املعروفة ب "NAFTA "2 من ابرز اتفاقيات محاية و تشجيع االستثمارات

و  ،بني الوالايت املتحدة االمريكية و كندا و املكسيك  0112حيث ابرمت سنة األجنبية ، 
منها على وجوب التفاوض  0008، و اليت نصت املادة  0111دخلت حيز التنفيذ سنة 

على اللجوء اىل  00213نصت املادة فيما لتسوية املنازعات اليت تنشا بني األطراف االستثمارية ، 
 : التحكيم يف حالة فشل املفاوضات عن طريق 

التحكيم عن طريق املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار اذا كان الطرفان املتنازعان  -
 أعضاء يف االتفاقية ؛ 

التحكيم عن طريق قواعد التسهيالت اإلضافية للمركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار  -
 األجنيب اذا كان احد األطراف عضوا يف االتفاقية ؛ 

 .التحكيم وفقا لقواعد جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل  -

البديلة لفض  من هذه االتفاقية  مبزااي و افضلية االليات 2122ذكرت املادة فيما 
تسوية للمنازعات االستثمارية الدولية بطريقة ودية تضمن ا حتققه من ، ملاملنازعات 

فاعلية و منو ضروريني استمرار االعالقات االستثمارية و تنفيذ العقود الدولية ، كما حتقق 
 .للتجارة و االستثمار العاملي 

                                                           
  www.miga.org: من اتفاقية الوكالة الدولية لضمان االستثمارات و املتاحة على العنوان  12من امللحق رقم  12املادة  1

 .21/18/2101اتريخ الزايرة 
.168، ص ابق شار دمحم االسعد ، مرجع سب  2  
  .121ازاد شكور صاحل ص . د للتفصيل اكثر انظر Nafta،  احلرة من اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة 0021املادة 3 
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ملربمة بني مجهورية مصر العربية و مجهورية كما جاءت اتفاقية تشجيع و محاية االستثمار ا        
ابلعديد من الضماانت لالستثمارات األجنبية بني الدولتني ، 1 0111الصني الشعبية سنة 

املتمثلة يف املفاوضات خصوصا فيما يتعلق بتسوية النزاعات االستثمارية عن طريق االليات البديلة 
يف 2ون االقتصادي و تقويته و محاية املستثمرين ، حيث سعت الدولتان اىل زايدة التعاو التحكيم 

اذا نشا خالف بني الطرفني املتعاقدين : " 3من االتفاقية على  8إقليم الدولتني ، اذ نصت املادة 
فيما يتعلق بتفسري او تطبيق هذه االتفاقية ، فان الطرفني املتعاقدين سيحاوالن اهناءه من خالل 

اشهر بعد الطلب  17اىل اتفاق خالل صل الطرفان املتعاقدان التشاور و التفاوض ، و اذا مل ي
 1و نصت املادة  " التحريري ، يعرض اخلالف بناء على طلب احد الطرفني على جلنة التحكيم 

يتم تسوية أي نزاع بني مستثمر احد األطراف املتعاقدة و طرف : " من نفس االتفاقية على 
أراضي الطرف االخر كلما كان ذلك ممكنا من خالل متعاقد اخر فيما يتعلق ابالستثمار يف 

 .4" املفاوضات بني طريف النزاع 

، اليت ابرمت ابإلضافة اىل اتفاقية تشجيع و محاية االستثمار و توفري احلماية املتبادلة له          
اليت نصت على املفاوضات كآلية ،  0111بني الوالايت املتحدة االمريكية و البحرين سنة 

، و جعلتها مرحلة ضرورية و ال بد منها قبل اللجوء اىل اي أساسية لتسوية أي نزاع بني الطرفني 
زاع االستثماري هو نزاع بني طرف ــالن: " منها على  15حيث نصت املادة اجراء اخر للتسوية ، 

 ئ عن او يتعلق بتفويض استثمار اوــــاقد االخر انشــــتعرف املــــة من الطــــين او شركــــد و مواطـــمتعاق

                                                           
و  20/11/0111اتفاقية تشجيع و محاية االستثمار بني مجهورية مصر العربية و مجهورية الصني الشعبية املوقعة يف بكني بتاريخ  1

  .02/11/0116بتاريخ  11اجلريدة الرمسية رقم  ، 0116لسنة  121املصادق عليها مبوجب القرار رقم 
يوافق الطرفان املتعاقدان على انه لن يتخذ أي اجراء متييزي او غري مشروع فيما يتعلق ابإلدارة او : من االتفاقية على  2نصت املادة  2

 " ستثمري الطرف االخر الصيانة او االنتفاع او التمتع او التصرف يف االستثمارات املقامة يف اقليمه و العائدة مل
.من نفس االتفاقية  8املادة   3  
.من نفس االتفاقية  1املادة   4  
 21/12/0111و وم ا بتاريخ  البحرينمن اتفاقية تشجيع و محاية االستثمار و توفري احلماية املتبادلة له املربمة ابملنامة بني  1املادة   5

  .121، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س. و اليت تطرق هلا د
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اتفاقية استثمار ، اذ يتوجب على اطراف النزاع ان يسعوا اىل التوصل اىل حل من خالل  
 "املشاورات و املفاوضات

يف  21111و كذلك ما نصت عليه اتفاقية االستثمار املربمة بني البحرين و األردن سنة          
اذا نشا خالف بني احد الطرفني املتعاقدين و مستثمر من الطرف املتعاقد االخر : " منها  6املادة 

، يسعى الطرفان اىل تسويته وداي خالل ستة اشهر من اتريخ تبليغه كتابة ، اما اذا تعذر ذلك يتم 
 ".عرضه ابختيار املستثمر على احدى هيئات التحكيم الدولية الدائمة 

بناء على اتفاقية تسوية منازعات ، فيما اتسس اجمللس العريب لتسوية منازعات االستثمار        
جملس الوحدة ابألردن ، و اليت مت ابرامها يف اطار  2111ديسمرب  17االستثمار املربمة يف 

انشاء املركز ، املتضمنة  0176لسنة ، بشكل مماثل الحكام اتفاقية واشنطن 2االقتصادية العربية 
بني اشخاص القانون العام و اشخاص القانون " icsid "لدويل لتسوية منازعات االستثمارا

 .اخلاص يف طابع إقليمي 

اليت قد تنشا بني دولة ، ابملفهوم االقتصادي يضطلع هذا اجمللس بتسوية منازعات االستثمار       
عن طريق التوفيق او التحكيم ، و ذلك ، متعاقدة و مستثمر حيمل جنسية دولة متعاقدة أخرى 

خلق مناخ وضع اسس واضحة لتسوية املنازعات االستثمارية ابلشكل املطلوب ، و من اجل 
، عن طريق تعيني مالئم لالستثمار يف الدول العربية و تشجيع انتقال رؤوس األموال فيما بينها 

ثيل خمتلف النظم القانونية و قائمة حمكمني معتمدين من طرف امني عام اجمللس مع مراعاة مت
 .3االقتصادية السائدة يف البلدان العربية 

                                                           
: و املتاحة على العنوان  18/12/2111اتفاقية االستثمار املربمة بني البحرين و األردن املوقعة ابملنامة بتاريخ   1
 www.bahrainchamber.org.bn/arabic . 
حة نصوصها على موقع جملس الوحدة او املت 17/02/2111اتفاقية تسوية منازعات االستثمار يف الدول العربية املربمة ابألردن يف  2

 . www.council.caeuweb.org : االقتصادية العربية 
.218، ص  ابقعبداحلميد االحدب ، مرجع س. د  3  

http://www.bahrainchamber.org.bn/arabic
http://www.council.caeuweb.org/
http://www.council.caeuweb.org/
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اوجبت هذه االتفاقية ان الفصل يف النزاع االستثماري من طرف هيئة التحكيم العربية يكون     
لقواعدها و األنظمة املقررة من طرف اجمللس ، كما ميكن ان يكون اتفاق التحكيم مستقال اذ وفقا 

 : 1منها على  06 نصت املادة

تفصل احملكمة يف موضوع الدفع بعدم اختصاصها و يكون قرارها يف ذلك قطعيا ، و  -
تنظر احملكمة يف أي اعرتاض او دفع يبديه احد الطرفني يف هذا اخلصوص و تبت فيه قبل 

 الدخول يف املوضوع ؛ 
 جيوز ابداء الدفع بعدم االختصاص يف أي مرحلة من مراحل اخلصومة ؛  -
 ن مقر جملس الوحدة االقتصادية العربية مكاان للتحكيم ؛ يكو  -
يكون تنفيذ احلكم التحكيمي يف الدولة اليت تعترب طرفا يف النزاع سواء كان احلكم لصاحلها  -

           .او يف غري ذلك ، بناء على ما يقره قانوهنا الداخلي يف هذا اجملال 

و اليت نصت 2 2110مت وضع اتفاقية تسوية منازعات االستثمار يف الدول العربية لسنة  كما   
يتم حل أي نزاع ينشا مباشرة عن احد االستثمارات بني الدول العربية : " منها على  12املادة 

 األطراف املضيفة لالستثمار او احدى هيئاهتا او مؤسساهتا او الشركات التابعة او مواطنيها و بني
احدى الدول العربية األخرى األطراف مبا يضمن إجياد مناخ مالئم يسهم يف تشجيع قيام 
االستثمارات العربية بصورة متزايدة داخل الدول العربية ، و يدخل يف مفهوم املواطنني يف هذه 

، و 3" املادة األشخاص الطبيعيون و األشخاص االعتباريون احلاصلون على جنسية الدولة الطرف 
 .4نت هذه االتفاقية نظامي التوفيق و التحكيم لتسوية املنازعات تب

                                                           

.من االتفاقية  06نص املادة    1  
: ، املتاحة على العنوان االلكرتوين  2110اتفاقية تسوية منازعات االستثمار يف الدول العربية املربمة سنة  2
 www.qistas.com.jor  ،16/11/2101 206إبراهيم دمحم العناين ، مرجع سابق ، ص . ، كما تطرق هلا د. 

.من االتفاقية  12نص املادة   3  
.على التحكيم  20- 01على التوفيق و اجراءاته كما نصت املواد  1-1نصت املواد   4  

http://www.qistas.com.jor/
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على اللجوء اىل  2111يف نفس السياق اكدت االتفاقية املربمة بني سوراي و تركيا سنة         
لتسوية املنازعات االستثمارية بني الطرفني املتعاقدين ، حيث نصت املادة املفاوضات او التحكيم 

يتم االخطار خطيا و بصورة مفصلة عن اخلالفات بني احد الطرفني و مستثمر : "  منها على 6
لطرف اخر فيما يتعلق ابستثماره ، و يعمل الطرفان قدر اإلمكان على تسوية اخلالفات بواسطة 
املفاوضات بنية حسنة ، اما اذا مل يتوصل الطرفان اىل التسوية خالل ستة اشهر من اتريخ 

كن عرض اخلالف ابختيار املستثمر على املركز الدويل لتسوية منازعات االخطار اخلطي ، مي
املنشأ مبوجب اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بني الدول و رعااي الدول  icsidاالستثمار 

 .1" االخرى 

اتفاقية دولية ،  0866ب  2112حددت سنة توالت هذه االتفاقيات االستثمارية اليت         
هذه حددت ، حيث 2 2106اتفاقية سنة  1176نظومة اتفاقيات االستثمار فيما بلغت م

بني الدول األعضاء سواء كانت األطر العامة حلماية و تشجيع االستثمارات املتبادلة االتفاقيات 
 .ثنائية او متعددة األطراف 

خصوصا احلث على اللجوء اىل التسوية الودية للنزاعات عن طريق االليات البديلة  سامهت يف
مبا ان االتصال املباشر بني الطرفني ، منها املشاورات و املفاوضات قبل اللجوء اىل التحكيم 

املتنازعني عن طريق التفاوض و التشاور حول اسباب النزاع و موضوعه و سبل درءه ، يعد افضل 
 .وسيلة للتسوية و يتيح علم كل طرف بطلبات الطرف األخر 

سواء مبعاجلة النزاعات على توفري وسيلة حمايدة و فعالة تفاقيات هذه االحرصت بذلك          
مراكز و هيئات التحكيم الدولية  او اللجوء اىلاشهر ،  17ملدة معينة تقدر غالبا ب فيما بينها 

 .بعد ذلك يف حال فشل التسوية الودية خالل هذه املدة 
                                                           

.016، ص  ابقامرية جعفر شريف ، مرجع س  1  
اتريخ الزايرة   www.lasportal.org/leagueofarabstates: املتاح على العنوان االلكرتوين  العربيةتقرير جامعة الدول  2

21/18/2101. 
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 املراكز و املنظمات الدولية : املطلب الثاين 

اهتمت مراكز و هيئات التحكيم الدولية بتسوية املنازعات عن طريق اآلليات البديلة ،         
فرغم اختصاص اغلبها ابلتحكيم التجاري الدويل الذي تعتمده ، إال انه كان ال بد عليها من توفري 
آليات بديلة أخرى كالتوفيق و الوساطة  يتم اللجوء إليها قبل التحكيم ، بوضع قواعد و نصوص 

 .نظمها و تسري وفقها عملية التسوية الودية ت

 " هذا ما تضمنته قواعد التوفيق اخلاصة بلجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل         
cnudci " بتاريخ  16/62اليت اقرهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة بقرارها رقم

، و احكامه 1مادة  22عن طريق ، و اليت تضمنت كيفية اللجوء اىل التوفيق  11/02/0181
 .2اخلاصة و سري اجراءاته ، و اعتباره كإجراء يسبق اللجوء اىل التحكيم 

القانون 3 01/00/2112كما اقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بقرارها املؤرخ يف         
ملية التوفيق قواعد منوذجية لسري عوضع النموذجي للتوفيق التجاري للجنة لألمم املتحدة ، الذي 

و كان مرجعا للعديد من االتفاقيات الدولية و العقود االستثمارية اليت اختذته  ، التجاري الدويل 
لتسوية املنازعات ، وساهم يف أتسيس العديد من اهليئات و املراكز التحكيمية الدولية اليت  كآلية

اختصت بتسوية املنازعات عن طريق االليات البديلة ، مثل حمكمة التحكيم البلجيكية لسنة 
ات تسوية املنازعات االستثمارية ، عن طريق اليت اعتمدت هذه القواعد يف سري عملي 2111
 .التجاري الدويل  التوفيق

                                                           
1 www.un.net /cnudci , 02/09/2019. 

عملية كيفية اللجوء اىل التوفيق و ، حيث تضمنت  مادة  22يف  نظمت قواعد التوفيق للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل2
، و صالحيات املوفق و مدى تنفيذ قرارته ، فيما اكدت هذه النصوص القانونية على افضلية التوفيق سري اجراءاته يف تسوية النزاعات 

 .على االليات االخرى يف تسوية املنازعات ابملقارنة مع التحكيم و الوساطة 
اليت أصبحت مرجعا منوذجا لتقنني  01/00/2112تحدة قواعد منوذجية للتوفيق التجاري الدويل يف اقرت اجلمعية العامة لألمم امل 3

يف تسوية املنازعات يف العديد من االتفاقيات و املعاهدات الدولية و القوانني الداخلية ، للتفصيل اكثر انظر  الدويلالتوفيق التجاري 
  .001، ص  ابقعبدالكرمي سالمة ، مرجع س امحد. املتحدة و داخلاص مبنظمة األمم االلكرتوين العنوان 

http://www.un.net/


 

151 
 

 AAA mini"و نظام احملاكم املصغرة  "camca" ابإلضافة اىل قواعد الوساطة         
trial " للهيئة االمريكية للتحكيم"American arbitration association   " املعروفة

، حيث كانت تعمل على تسوية املنازعات االستثمارية  0117اليت اعتمدهتا سنة " AAA"ب 
، عن طريق الوساطة و احملاكم املصغرة بطريقة ودية و فعالة 1اللجوء اىل القضاء و التحكيم قبل 

 .تغين املستثمرين و اطراف النزاع عن اللجوء اىل االليات األخرى 

يف ابريس مع أتسيس حمكمة التحكيم الدولية  "icc"غرفة التجارة الدولية بدورها عملت         
على تقدمي خدماهتا يف املصاحلة و التوفيق و التحكيم على التوازي ، سواء ألعضائها أو غري ذلك 

الشركات و األفراد  يف تسوية منازعات التجارة الدولية ، إال أن املنازعات اليت تعرض  من الدول و
،  2لت املنازعات املرتبطة ابملعامالت االقتصادية للدولأمامها أخذت مفهوما واسعا ، حبيث مش

 .0118مثل عقود االستثمار ، مبوجب نظام التحكيم لدى الغرفة املعدل سنة 

مبا أن إعمال شرط التحكيم قد يتطلب ضرورة اللجوء إىل بعض اإلجراءات السابقة على         
ات املباشرة أو التوفيق عن طريق طرف لالث التحكيم ، مثل حماولة تسوية النزاع وداي عرب املفاوض

فقد وضعت غرفة او حىت اللجوء اىل الوساطة االتفاقية او املؤسسية ، حمايد بني طريف النزاع ، 
، قبل أن يتم دمج 3التجارة الدولية نظاما متكامال للمصاحلة االختيارية حتت تصرف أطراف النزاع 

ليشمل مجيع اآلليات البديلة لتسوية النزاعات  10/16/2110آليات أخرى و تعديل قواعده يف 
،  2110نزاعا استثماراي سنة  02، اليت سامهت يف تسوية  adr rules  "4"احمللية أو الدولية 

 بات لــــــدد الطــــغ عــــــما بلـــــ، فيلدى الغـــــــرفة اطة ـــــق و الوســـــعن طريق التوفيبطريقة ودية و فعالة ، 

                                                           

.112، ص  ابقمصطفى املتويل قنديل ، مرجع س  1  
املركز القانوين لالستثمارات األجنبية اخلاصة يف الدول النامية يف ظل القانون الدويل املايل ، أطروحة مقدمة لنيل  دمحم يونس الصائغ ،  2

 .216، ص  2116العراق ،  –شهادة الدكتوراه ، كلية القانون ، جامعة املوصل 
.016، ص  ابقس مرجعدمحم إبراهيم موسى ،   3  
، ملحق  ابقنظر أابراين عالء ، مرجع س، ا 10/16/2110يات البديلة لتسوية املنازعات بتاريخ قواعد غرفة التجارة الدولية لآلل 4

  .201-216ص   12رقم 
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، و بلغ  2102سنة  02120، و 1 2117طلبا سنة  611التحكيمية املسجلة لدى الغرفة 
 .21062نزاعا مت تسويته إىل غاية سنة  06620عدد النزاعات االستثمارية املسجلة لدى الغرفة 

على اآلليات البديلة لتسوية النزاعات "  wto"كما اشتمل نظام منظمة التجارة العاملية          
من مذكرة  16بدا ابملفاوضات و املساعي احلميدة ، مث التوفيق و الوساطة ، فطبقا لنص املادة 

حيق ألي دولة طرفا يف النزاع التجاري أن تطلب املساعي " التفاهم لدى املنظمة للدول األعضاء 
ذلك يف أي احلميدة أو التوفيق أو الوساطة هبدف التوصل حللول مقبولة لقضااي النزاع املطروح ، و 

 .3"مرحلة من مراحل النزاع ، كما ميكن إهناءها يف أي وقت 

الصادرة مبوجب ابإلضافة إىل قواعد مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل         
اللجوء اىل التحكيم مادة حول  68و الذي تضمن ، 4املعدل  0111لسنة  26القانون رقم 

ابالضافة اىل سري عملية التحكيم و اجراءاته ، لتسوية املنازعات التجارية و االستثمارية ، مبا فيها 
القواعد املطبقة على موضوع النزاع ، و مدى ضمان تنفيذ احلكم التحكيمي بعد صدوره ، اذ 

 اذا تعارض مع النظام العام ، خيتص بذلك القضاء احمللي الذي يصبغ الصيغة التنفيذية عليه ، اال
مع عدم االخالل أبحكام االتفاقيات الدولية : " منه على ما يلي  10-10اذ نصت املادة 

املعمول هبا يف مجهورية مصر العربية تسري احكام هذا القانون على كل حتكيم بني اطراف من 
قانونية اليت يدور حوهلا النزاع اشخاص القانون العام او القانون اخلاص أاي كانت طبيعة العالقة ال

اذا كان هذا التحكيم جيري يف مصر او كان حتكيما جتاراي دوليا جيري يف اخلارج و اتفق اطرافه 
 .5" على اخضاعه ألحكام هذا القانون 

                                                           

.  612، اجمللد الرابع ، ص  ابقم التجاري الدويل ، مصدر سعبد احلميد األحدب ، موسوعة التحكي  1  
2 www.icc.org/adrrules , 21/09/2019. 

.11، ص  ابقرمضان دمحم بالل ، مرجع س خلف  3  
. 2111لسنة  8و رقم  0116لسنة  1مت تعديل القانون مبوجب القانونني رقم   4  
و  0111لسنة  26من قواعد التحكيم ملركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل الصادرة مبوجب القانون رقم  10نص املادة  5

 www.crcica.org/rules : املتاح على العنوان االلكرتوين 

http://www.icc.org/adrrules
http://www.crcica.org/rules
http://www.crcica.org/rules
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يف املواد املدنية و التحكيم  سوية املنازعات االستثمارية عن طريقتب خيتصكان هذا املركز        
 : عدة آليات منها  قبل ان يعتمد،  1التجارية

 التحكيم التجاري الدويل ؛ -
 التوفيق التجاري الدويل ؛ -
 الوساطة ؛ -
 اخلربة الفنية ؛ -
 احملاكم املصغرة ؛ -
 جمالس مراجعة املنازعات ؛ -

كفرع من فروع ،    2110الذي انشأ سنة ، و هذا بواسطة مركز الوساطة و املصاحلة          
كان يستند إىل قواعد جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل لسنة مركز القاهرة ، الذي  

لتسوية املنازعات فيما سبق ، حيث يتوىل تسوية املنازعات االستثمارية بني الدول و 01812
، قبل تعديله بصدور  وداي دون قرار ملزم تتم التسويةان و يعمل على ، املؤسسات و األفراد 

و اليت مازالت سارية اىل االن يف تسوية  10/10/21013قواعد الوساطة لدى املركز يف 
 .4املنازعات 

                                                           

يكون التحكيم جتاراي يف حكم هذا القانون اذا نشا النزاع حول عالقة قانونية ذات طابع : " من نفس القانون على  12نصت املادة 1 
اقتصادي عقدية كانت او غري عقدية و يشمل ذلك على سبيل املثال توريد السلع و اخلدمات و الوكاالت التجارية و عقود التشييد و 

حية و نقل التكنولوجيا و االستثمار و عقود التنمية و عمليات البنوك و اخلربة اهلندسية او الفنية و منح الرتاخيص الصناعية و السيا
التامني و النقل و عمليات التنقيب و استخراج الثروات الطبيعية و توريد الطاقة و مد اانبيب الغاز او النفط و شق الطرق و االنفاق و 

  .ة استصالح األراضي الزراعية و محاية البيئة و إقامة املفاعالت النووي
.071، ص  رجع سابقفى املتويل قنديل ، ممصط  2  
اصدر املركز نسخة معدلة من قواعده للوساطة و مت انشاء  2110يف اوت : " من قواعد الوساطة لدى املركز على  11نصت املادة   3

الوساطة و غريها من الوسائل البديلة لتسوية املنازعات مثل التوفيق و اخلربة  إلدارةمركز الوساطة و املصاحلة كفرع ملركز القاهرة و ذلك 
  ."الفنية و احملاكمات املصغرة و جمالس تسوية املنازعات 

.10/10/2101تسري قواعد الوساطة احلالية ملركز القاهرة اعتبارا من : من قواعد الوساطة لدى املركز على  11نصت املادة   4  
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نظاما  0111سنة  wipo1كذلك وضعت املنظمة العاملية حلماية امللكية الفكرية        
للوساطة لتسوية املنازعات التجارية اليت تنشا بني أصحاب امللكية الفكرية و املنتفعني هبا يف جمال 
الرباءات و الربجميات و العالقات االستثمارية و التجارية ، ابإلضافة إىل أمساء احلقول و 

طلبا  001الوساطة و طلبا لتسوية املنازعات عن طريق  81، و تلقت املنظمة 2التعديالت 
 .     2111للتحكيم إىل غاية سنة 

 قوانْي االستثمار الداخلية :   الثالث املطلب

االستثمارية تضمنت العديد من القوانني الداخلية للدول االليات البديلة لتسوية املنازعات          
املنازعات و دفع مثل التحكيم و الوساطة و التوفيق ، و ذلك بناء على أمهيتها يف فض هذه 

 .احلماية القانونية له عجلة االستثمار و توفري 

سامهت االتفاقيات الدولية الثنائية و املتعددة األطراف بشكل كبري يف تقنني االليات         
من الدول يف تشريعاهتا العديد ادرجت ، حيث 3 0176بدا ابتفاقية واشنطن لسنة البديلة ، 

حكيم و تشتمل على اخضاع النزاع مع املستثمرين األجانب اىل الت الداخلية لالستثمار بنودا
و هو ما يعترب إضافية لتسوية املنازعات االستثمارية ،  كآليةقبل ان تعتمد نظام التوفيق  ،  الوساطة

 .ضمانة إضافية جلذب املزيد من االستثمارات األجنبية 

 4البديلة بشكل صريح ابآللياتيف االخذ و اختلفت حىت و ان تفاوتت القوانني الداخلية         
بناء اهنا عرفت تطورا كبريا يف تنظيمها و ضبط إجراءاهتا يف تسوية املنازعات االستثمارية ،  إال، 

                                                           
 .12/112101اتريخ الزايرة  www.wipo.int : هذا النظام متاح على العنوان االلكرتوين للمنظمة   1
، مقال متاح على العنوان ( الوايبو ) عال زهران ، السبل البديلة لتسوية نزاعات امللكية الفكرية و دور املنظمة العاملية للملكية الفكرية  2
 www.arbiter.wipo.int .12/112101: اتريخ الزايرة   :

.112، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س  3  
هذا ابخلصوص لدى الدول النامية اليت تتخوف يف االخذ بنظام االليات البديلة و التحكيم التجاري الدويل حيث ترى يف ذلك اتثريا  4 

سيادهتا و نية من الدول املتقدمة الستغالل ثرواهتا يف اشرتاط توفر اللجوء اىل التحكيم الدويل و الوساطة او التوفيق مقابل االقبال  على
  .على االستثمار لديها ، لذا ظهر هذا التفاوت يف االخذ بنظام االليات البديلة لتسوية املنازعات 

http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/
http://www.arbiter.wipo.int/
http://www.arbiter.wipo.int/
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على الرغبة يف جذب املزيد منها ، ابإلضافة اىل االرتباطات الدولية هلذه الدول مبوجب االتفاقيات 
 : كما سنرى من خالل ما يلي او العقود الدولية و هذا  

 يتعلق برتقية االستثمار يف اجلزائر  12-01قانون رقم : الفرع األول 

منازعات االستثمار األجنيب من  تسويةيف  الدويل التجاري التحكيم إىل ضمان اللجوء يعد        
و هذا ملا يتميز به  ،مع الدولة املضيفة له األجنيب  اليت يشرتطها املستثمر الضماانت اهم و اكرب

الذي مبدأ احلياد ، ابإلضافة اىل نظام التحكيم من سرعة و نزاهة و كفاءة يف حل هذه املنازعات 
 .يثري خماوف املستثمرين األجانب جتاه القضاء الوطين للدول 

ضماان  اىل التحكيم التجاري الدويل يف تسوية منازعات االستثمار األجنيب يوفر اللجوء         
و جيعله يقبل على عملية االستثمار يف الدول اليت ، يبعث الطمأنينة لدى املستثمر األجنيب ما مه

املستثمر  لذلك، مبا ان قضاء الدولة لن يكون له دور يف ذلك ، تعتمد هذا النظام ابرحيية اكرب 
قيع العقد يتم االتفاق على اللجوء اىل التحكيم مع الدولة املضيفة قبل تو  أن على حيرصاألجنيب 

 .سواء ميوجب بنوده او يف ملحق مستقل 

لتشجيع املستثمر األجنيب 1اليت اقرها املشرع اجلزائري و القضائية رغم الضماانت القانونية        
لدى املستثمرين فيبقى اخلوف من بسط سيادة الدولة يشكل اهلاجس األكرب , اهنا غري كافية  إال

                                                           
و الذي  20/17/0182الفرنسي يف  –لالستثمارات األجنبية بدا ابتفاق التعاون اجلزائري اقر املشرع اجلزائري بعض الضماانت  1

الذي أاتح اللجوء اىل التحكيم التجاري الدويل لتسوية النزاعات مع  16/18/0182بتاريخ  82/261صدر مبوجب املرسوم رقم 
، قبل صدور قانون احملروقات رقم  26/11/0181فرنسي بتاريخ الشركات الفرنسية الناشطة يف اجلزائر ، مث اتفاق التحكيم اجلزائري ال

منه اللجوء اىل التوفيق لتسوية النزاعات االستثمارية الدولية يف جمال احملروقات  71الذي أاتح يف املادة  01/18/0187يف   87/01
ة األشخاص االعتباريني يف اللجوء منه على إمكاني 112الذي نصت املادة  26/11/0111بتاريخ  11/11، مث صدور املرسوم رقم 

املتعلق برتقية االستثمار الذي نصت  16/01/0111يف  11/02اىل التحكيم يف العالقات التجارية الدولية ، قبل صدور املرسوم رقم 
 .منه على إمكانية اللجوء اىل التحكيم مع املستثمرين األجانب  10املادة 

املساواة بني : من ضماانت للتشجيع االستثمار األجنيب حيث  21/18/2110املؤرخ يف  10-11ابإلضافة اىل ما تضمنه االمر رقم 
املستثمر األجنيب و الوطين ، ضمان عدم نزع ملكية املستثمر األجنيب إال وفق األطر القانونية ، ضمان الثبات التشريعي ، ضمان حتويل 

  .إمكانية اللجوء اىل املصاحلة او اىل حتكيم خاص لتسوية املنازعات رؤوس األموال و العائدات من االستثمارات األجنبية و ضمان 
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اوجب توفري ضماانت قضائية جلعلهم اكثر ارحيية و طمأنينة يف استثمار أمواهلم األجانب و هو ما 
املتفق عليها يف حل منازعات االستثمار األجنيب  يث تضمن هلم اللجوء للطرق البديلة حب، 

 . كالتحكيم و الوساطة الدوليني او لتحكيم خاص يف حال االتفاق عليه مسبقا

:" على ذلك صراحة ب  07/11من قانون االستثمار  21نصت املادة االطار يف هذا       
او يكون بسبب , خيضع كل خالف بني املستثمر األجنيب و الدولة اجلزائرية يتسبب فيه املستثمر 

يف حالة  إال, اجراء اختذته الدولة اجلزائرية يف حقه للجهات القضائية اجلزائرية املختصة إقليميا 
او , ة األطراف ابرمتها الدولة اجلزائرية تتعلق ابملصاحلة و التحكيم وجود اتفاقيات ثنائية او متعدد

يف حالة وجود اتفاق مع املستثمر ينص على بند تسوية يسمح للطرفني ابالتفاق على حتكيم 
حيث ساهم هذا النص يف رفع كل الشكوك حول مسالة تسوية املنازعات ,  1" خاص  

التجاري الدويل بصفة واضحة ، و تبين االليات البديلة االستثمارية ، و اكد تكريس التحكيم 
األخرى لتسوية املنازعات وفقا لالتفاقيات الثنائية و املتعددة األطراف اليت انظمت اليها الدولة 

 .اجلزائرية 

لتسوية النزاع االستثماري عن  إجراءات معينة حيدد مل 07/11جند ان قانون االستثمار         
 املدنية قانون االجراءات ختضع لقانون تسويتها فإن و منه ، لتجاري الدويلطريق التحكيم ا

يف الطرق " حيث حدد املشرع إجراءاهتا يف الكتاب اخلامس منه املتضمن  ، 18/11 واإلدارية
اليت نظمت الصلح و  01762اىل  111الذي حيتوي على املواد من "  البديلة حلل النزاعات 

 .الوساطة يف الباب األول ، مث التحكيم يف الباب الثاين 

القضاء الوطين  اما االستثناء الذي جاء به قانون االستثمار و الذي ميكن به استبعاد       
اتفاقية  بوجود مشروط فهو، والتحكيم الدوليني او اىل حتكيم خاص  للصلح واللجوء الداخلي

                                                           
 . 17/2107رقم  ج ر،  االستثماريتعلق برتقية ,   2107اوت  11مؤرخ يف  07/11قانون رقم   1
اىل  111نظام الطرق البديلة يف املواد من  26/12/2118املؤرخ يف  18/11تضمن الكتاب اخلامس من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  2

  .، حيث نص على الصلح و الوساطة يف الفصل األول مث التحكيم يف الفصل الثاين  0176
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 الصلح إىل اللجوء الدولة اجلزائرية تتضمن قبل من عليها مصادق األطراف دةمتعد أو ثنائية
األجنيب الذي تعترب  واملستثمر اجلزائرية الدولة تنشا بني واليت منازعات االستثمار والتحكيم لتسوية

 األجنيب ينص على واملستثمر مسبق بني الدولة اجلزائرية اتفاق او وجود يف االتفاقية ، ادولته طرف
 .االستثمار بينهما حول خالف نشوب حالة يف خاص اللجوء اىل حتكيم

 قانون التحكيم الفيدرايل األمريكي : الفرع الثاين 

تعترب الوالايت املتحدة االمريكية من رواد نظام االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار        
اليت سامهت يف انتشار األجنيب ، نظرا حلجم االستثمارات و الشركات االمريكية يف دول العامل ، 

ها تعمل على تطويره هو ما جعلاالليات البديلة يف العديد من الدول اليت تقيم فيها استثماراهتا ، 
ابستمرار ، سواء من حيث اإلجراءات او مبادئ اللجوء ، او خبلق اليات و طرق حديثة لتسوية 

 .املنازعات مبا يتوافق مع التطورات احلاصلة يف جمال العالقات االقتصادية الدولية 

يعات اهم التشر من  01261لسنة " FAA"يعترب قانون التحكيم الفيدرايل االمريكي       
الداخلية و اعرقها يف جمال تسوية املنازعات االستثمارية الدولية ، ابلرغم من االنتقادات اليت طالته 
انذلك من حيث هيئة احمللفني اليت تتوىل عملية التحكيم و التعويضات العقابية اليت ختلفها يف حق 

سية على احد اطراف صدور احكام حتكيمية قا، و هو ما يسهم يف 2الطرف املتسبب يف النزاع 
على خالف مبادئ و اهداف االليات البديلة اليت ، قطع العالقات االستثمارية النزاع ، تؤدي اىل 

 .تتميز ابحلل الودي و استمرار العالقات 

                                                           
يتعلق بتنظيم العالقات التجارية االمريكية احمللية و الدولية ،  02/12/0126خ صدر هذا القانون ابلوالايت املتحدة االمريكية بتاري  1

و تضمن الفصل الرابع منه بسبل تسوية املنازعات التجارية و االستثمارية بشكل عام بني الشركات االمريكية و ابقي األطراف األخرى 
وساطة و احملاكم املصغرة كسبل ضافية تساهم يف تسوية النزاعات قبل عن طريق التحكيم الدويل ، قبل ان يتم تعديله ليشمل التوفيق و ال

اللجوء اىل التحكيم و هو ما جعل القضاء األمريكي يف مناى عن تسوية هذا النوع من النزاعات ، كما أسس هذا القانون لظهور 
دول اجملاورة و اليت هلا عالقات جتارية و استثمارية قوانني جديدة تنص على االليات البديلة لتسوية املنازعات االستثمارية الدولية يف ال

  .متعددة مع الوالايت املتحدة االمريكية مثل االكوادور و كولومبيا و الربازيل 
2 www.international-arbitration.com 10/09/2019. 

http://www.international-arbitration.com/
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هو ما مت تداركه بتكييف هذا القانون مع التطورات احلاصلة يف جمال التحكيم التجاري       
و  0168الدويل ، بناء على االتفاقيات املعاهدات الدولية يف هذا اجملال مثل اتفاقية جنيف لسنة 

، حيث مت تعديل الفصل األول منه الذي ينظم إجراءات التحكيم 1 0176اتفاقية واشنطن لسنة 
منه ، فيما  22اىل  02تصاصه احلصري بتسوية املنازعات االستثمارية الدولية يف املواد من و اخ

بشان اطر التحكيم التجاري الدويل و  0161تضمن الفصل الثاين مبادئ اتفاقية نيويورك لسنة 
 .جعله اكثر فعالية و سالسة يف تسوية النزاعات 

حكيم الفيدرايل األمريكي التفاقية البلدان كما مت ختصيص الفصل الثالث من قانون الت     
، الذي مييز عملية التحكيم يف النزاعات  0111االمريكية للتحكيم التجاري الدويل سنة 

االمريكية فيما بينها عن غريها من النزاعات األجنبية األخرى من حيث إجراءاهتا و تنفيذ احكام 
ينص على  2100صدر خبصوصها تعديل سنة ، اليت املتحدة االمريكية  تاحملكمني يف الوالاي

، كما تضمن النص على اللجوء اىل اليات عن طريق احملاكم احمللية الزامية تنفيذ احكام احملكمني 
البديلة األخرى مثل مؤمتر التسوية و احملاكم املصغرة ، او جمالس مراجعة املنازعات و التوفيق قبل 

 .3اللجوء اىل التحكيم الدويل 

بتعزيز االليات البديلة يتبني ان التشريع األمريكي يتماشى بصورة فعالة مع االتفاقيات الدولية       
و هو ما جيعله اكثر لتسوية املنازعات االستثمارية ، و اعطاءها القوة اإللزامية يف تنفيذ احكامها ، 
 .ية فعالية و مالئمة من حيث التطور املستمر يف جمال العالقات االقتصادية الدول

                                                           
1
 Stefan jupe , op cit , p 131. 

يقصد ابالستثمار الدويل مبعىن هذا القانون االستثمار بني خمتلف : من هذا القانون على يف الفصل األول  12- 10نصت املادة  2
   " الدول اليت تؤلف االحتاد او مع الدول األجنبية ، او االستثمار يف أي من الوالايت املتحدة او املقاطعات اخلاضعة هلا 

على ضرورة انشاء جمالس  2100املعدل سنة من قانون التحكيم الفدرايل األمريكي للتحكيم التجاري الدويل  11نصت املادة   3
مراجعة املنازعات بني اطراف العملية االستثمارية ، و هي صورة استباقية تسهم يف احلد من نشأة النزاعات ، كما تضمنت اليات أخرى 

ر التسوية  و احملاكم املصغرة اليت تنعقد بشكل مؤقت و ختتص بتسوية النزاع االستثماري فقط مبشاركة اطرافه مؤمت: للتسوية الودية مثل 
  .إضافة اىل تفعيل التوفيق التجاري الدويل 
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 9100لسنة  44قانون التحكيم الفرنسي رقم : الفرع الثالث 

القانون الوطين هو املعين بتحديد صالحيات اشخاص ابعتبار ان الفقه الفرنسي يرى ابن        
، و يعترب هو احلل الوحيد الذي يؤخذ 1القانون العام االعتبارية يف التوقيع على اتفاق التحكيم 

 .موقف كل دولة من هذا األسلوب القضائي اخلاص بعني االعتبار لتوضيح 

هو ما سعى اليه املشرع الفرنسي من خالل تضمني التشريع الداخلي اطر اللجوء اىل        
منه على  11التحكيم او التوفيق ، حيث نصت املادة االليات البديلة لتسوية النزاعات من خالل 

 التحكيم يف تسوية املنازعات االستثمارية او التجارية اللجوء اىلجيوز لألطراف االعتبارية العامة :" 
أيخذ االتفاق بشان التحكيم : " على  12، فيما نصت املادة 2" اليت تربطها ابطراف اجنبية 

شكل شرط حتكيمي او اتفاق حتكيم ، بناء على اتفاق األطراف يف عقد او اكثر على خضوع 
 . "النزاعات الناشئة عن تلك العقود للتحكيم 

هبذا أاتح املشرع الفرنسي صراحة لألطراف االعتبارية العامة للدولة اللجوء اىل التحكيم يف         
تسوية املنازعات اليت تنشا عن عالقاهتا التعاقدية مع اطراف اجنبية و ذلك يف أي مرحلة من 

: " ها ما يلي اليت جاء في 0117مراحل النزاع حىت بعد اللجوء اىل القضاء بناء على نص املادة 
  .3" جيوز لألطراف تسوية النزاع عن طريق التحكيم اثناء سري الدعوى امام القضاء 

 لتشجيع االستثمار يف األردن  0221لسنة  01رقم قانون : الفرع الرابع 

تسوى : " على  11يف مادته  0116قانون تشجيع االستثمار يف األردن لسنة  نص       
نزاعات االستثمار بني املستثمر لراس مال اجنيب و املؤسسات احلكومية األردنية وداي بني طريف 

اشهر فالي من  17النزاع ، و اذا مل يتم تسوية النزاع من خالل ذلك خالل مدة ال تزيد على 

                                                           
1
 Franck neciphore , op cit , p 131. 

.2100لسنة  118، ج ر رقم  2100لسنة  18من القانون رقم  11املادة   2  
.من نفس القانون  0117املادة   3  
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ىل القضاء او إحالة النزاع على املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار ، لتسوية الطرفني اللجوء ا
النزاع ابلتوفيق او التحكيم وفق اتفاق تسوية نزاعات االستثمار بني الدول و مواطين دول أخرى 

  .1"املوقعة من امللك 

ذي نص يف املادة ال 21112لسنة  78فيما مت تعديل هذا القانون مبوجب القانون رقم         
يراعى يف تطبيق احكام هذا القانون االتفاقيات العربية و الدولية ذات العالقة : " منه على  21

" ابالستثمار و محايته و تسوية النزاعات املتعلقة به و اليت تكون اململكة طرفا فيها او منظمة اليها 
، هبذا أاتح املشرع األردين اللجوء للمركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار عن طريق التوفيق او 3

، بعد حماولة تسويتها ابحلل الودي التحكيم بني املستثمر األجنيب و املؤسسات احلكومية األردنية 
امشية ربمة ابململكة اهلو هذا استنادا اىل اتفاقية انشاء اجمللس العريب لتسوية منازعات االستثمار امل

 . 2110األردنية لسنة 

الذي نظم إجراءات  2110لسنة  10صدر بعدها قانون التحكيم األردين رقم  فيما       
طرف املؤسسات احلكومية األردنية ، و نصت التحكيم التجاري الدويل و طرق اللجوء اليه من 

تسري احكام هذا القانون على كل " : على  2110لسنة  10من قانون التحكيم رقم  11املادة 
و يتعلق بنزاع مدين او جتاري بني اطراف من اشخاص القانون حتكيم اتفاقي جيري يف اململكة 

العام او القانون اخلاص أاي كانت طبيعة العالقة القانونية اليت يدور حوهلا النزاع عقدية كانت او 
  4"غري عقدية 

 .ساهم هذا القانون يف توفري مناخ استثماري مالئم و فض العديد من املنازعات االستثمارية      

                                                           

.املتعلق بتشجيع االستثمارات يف األردن  0116لسنة  07من القانون رقم  11نص املادة   1  
املتعلق بتشجيع االستثمارات يف اململكة اهلامشية األردنية  0116لسنة  76يتضمن تعديل القانون رقم  2111لسنة  78قانون رق  2 
  . 07/17/2111بتاريخ  1717ج ر رقم  ،

.من القانون   21 املادة  3  
.07/16/2110بتاريخ  1117يف األردن ، ج ر رقم  2110لسنة  10من قانون التحكيم رقم  11املادة   4  
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 يتعلق مبيثاق االستثمارات يف املغرب 04-21قانون رقم : الفرع اخلامس 

دول العامل يف جمال تبادل االستثمارات و جل االقتصادي الذي عرفته لتطور ا متاشيا مع        
دولية ، عمل املشرع املغريب على مسايرة هذا التحول خاصة بعد توقيع اتفاقية ازدهار التجارة ال
تفاهم بشان القواعد و : " اليت ارفقت مبلحق خاص حتت عنوان  0116مراكش لسنة 

، حيث صدر " اإلجراءات اليت حتكم تسوية املنازعات عن طريق التحكيم و التوفيق و الوساطة 
املتعلق مبيثاق االستثمارات و الذي اقر عدة  21/00/10116بتاريخ  08-16القانون رقم 

تدابري لتشجيع االستثمارات األجنبية ، خصوصا ابعتماد اللجوء اىل التحكيم التجاري الدويل 
 .2لتسوية النزاعات الناشئة عنها 

يف ضوء االنتعاش االقتصادي الذي عرفه املغرب حبكم تدفق االستثمارات األجنبية و         
يف تبسيط و تسريع اإلجراءات املتعلقة بتسوية املنازعات استجابة لرغبة املستثمرين األجانب 

مت تدشني املركز الدويل للوساطة و التحكيم و توفري املناخ االستثماري املالئم لذلك ، االستثمارية 
تسوية املنازعات اصاته و عمله  باختصنظم ، و الذي  78-02مبوجب القانون رقم ابملغرب 

، و ساهم بصورة فعالة يف ضمان تسوية 3االستثمارية الدولية عن طريق الوساطة و التحكيم
املزيد من االستثمارات األجنبية املنازعات االستثمارية بطرق عادلة و ودية ، كما عمل على جذب 

ملكة املغربية ، ابإلضافة اىل االستشارات و االرشادات اليت يقدمها املركز للمستثمرين قبل يف امل
مباشرة العملية االستثمارية ملساعدهتم على تنفيذها بصورة صحيحة و جتنب اخلالفات و النزاعات 

 .اليت تسهم يف تعطيلها 

                                                           

بتاريخ  66اجلريدة الرمسية املغربية رقم  يتعلق مبيثاق االستثمارات ، 21/00/0116مؤرخ يف  08-16قانون رقم 1 
21/00/0116.  

  .على إمكانية اللجوء اىل التحكيم التجاري الدويل لتسوية املنازعات االستثمارية  08-16من القانون رقم  06نصت املادة   2
: لكرتوين دمحم سعد الوراتين ، تطور الوسائل البديلة لتسوية النزاعات ، حبث منشور على العنوان اال 3 
 www.elmoundjed.org 01/01/2101، اتريخ الزايرة.  

http://www.elmoundjed.org/
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 0222لسنة  91قانون جلان التوفيق و املصاحلة االمارايت رقم : الفرع السادس 

الذي نص على 1 0111لسنة  27أصدرت االمارات العربية القانون االحتادي رقم          
تكوين جلان خاصة ابلتوفيق و املصاحلة لتسوية املنازعات املدنية و التجارية ، تعمل ابملوازاة مع كل 

من ثالثة أعضاء حمكمة احتادية مدنية او شرعية بقرار من وزير العدل ، حيث تتألف كل جلنة 
 .2برائسة قاض حكم 

يسعى القاضي من خالل ذلك اىل حماولة التوفيق بني اخلصوم قدر اإلمكان مبساعدة         
و دون احلاجة بعد ذلك اىل اللجوء 3أعضاء اللجنة ، اين يتم اعداد حمضر مبصادقة اطراف النزاع 

 .اىل القضاء 

 2110لسنة  11مت تعديل هذا القانون يف االمارات العربية املتحدة بصدور القانون رقم        
بعدما سامهت يف تسوية العديد و الذي وسع من صالحيات جلان التوفيق و املصاحلة لبعده ، 4

تشمل النزاعات من النزاعات املدنية و التجارية يف االمارات العربية املتحدة ، حيث أصبحت 
بشان االستثمارات املقامة ابلشراكة يف االمارات رية بني الشركات األجنبية و اإلماراتية االستثما
، و ذلك كمرحلة أوىل قبل اللجوء اىل القضاء او التحكيم التجاري الدويل ، كما ضمن العربية 

 .تنفيذ احكام التحكيم يف االمارات العربية املتحدة 

 

 

                                                           

.0111لسنة  066يتعلق بلجان التوفيق و املصاحلة يف االمارات العربية املتحدة ، ج ر رقم  0111لسنة  27قانون رقم   1  
"تتألف جلنة التوفيق و املصاحلة من قاض حكم و مساعدين  :على  0111لسنة  27من القانون رقم  10نصت املادة   2  
.من نفس القانون  6نص املادة   3  
لسنة  18يف االمارات العربية املتحدة ، ج ر رقم  0111لسنة  27املعدل و املتمم لقانون رقم  2110لسنة  11 مقانون رق 4

2110.  
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 املبحث الثالث

ستثمار األجنيب و الطبيعة القانونية لآلليات البديلة لتسوية منازعات اال
 عالقتها ابلقضاء

تتجلى طبيعة االليات البديلة يف أساس اللجوء اليها لتسوية املنازعات ، و الذي يتمثل يف          
عن ذلك  حىت ولو نتج ،1املشرتكة و القائمة على الرضا و القبول لدى الطرفني  إرادة األطراف

 االلياتفاختيار هذه  ، حل يليب رغبات املتنازعني تنازل على بعض احلقوق أمال يف الوصول إىل
على قبوله واجتاه إرادة  ، فاللجوء إليها يعتمد بصورة كبرية انبع من حسن النية يف فض اخلالف

فان  االختيارومبا أهنا تتأسس على ، نشأة النزاع أو بعده  قبلذلك ، سواء كان  األطراف فيها
 .2 فاإلرادة الفردية تلزم نفسها بنفسها دون تدخل القضاء ، هو حرية اإلرادة قوامها

 اللجوء إىل هذهتفعيل تبدو السمة االختيارية بوضوح يف الوقت الذي ميكن فيه كما         
يف هذه ما ، إذ أن ه أو أثناء نشأة النزاععلى  اقد يكون سابقكما اسلفنا ، فاالتفاق  االليات 
اصبح ، فكلما تطور النزاع كلما توافقي بني األطراف وصول إىل حل لل املرونة ما يفي من االليات

عرفة على وجه التدقيق مو ، 3بصورة حمددة  هتقدير  ا ميكنهم من، ممأمام األطراف  واضح املعامل
و هو ، الوصول إليها  ألهداف اليت يريدوناحتقيق اليت ميكنها املناسبة اختيار االلية احتماالت 

 .األمر الذي مينح األطراف فرص جيدة و مالئمة إلجراء التسوية

يرتجم العقد او االتفاق املربم بني الطرفني اإلرادة املشرتكة يف اللجوء اىل االليات البديلة         
ضاة بني الدولة املضيفة و لتسوية املنازعات ، فاغلب العقود االستثمارية ذات األمهية و املم

املستثمرين األجانب إال و حتتوي على بند يسمح ابللجوء اىل هذه االليات لتسوية املنازعات 
                                                           

.11، ص ابق اابراين عالء ، مرجع س  1  
.12، ص  ابق قنديل ، مرجع سمصطفى املتويل  2  
.17، ص  ابقعبدالكرمي سالمة ، مرجع س امحد  3  
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مما يرتب التزامات على اطراف النزاع و املكلف بتسويته االستثمارية اليت قد تنشا بني الطرفني ، 
دية و سلسة ، و نتيجة ترضي مجيع وجب احرتامها و التقيد هبا للتوصل اىل فض النزاع بطريقة و 

 .اطرافه 

من االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب  و هلذا سنفصل اكثر يف طبيعة       
 .خالل مطلب اول و عالقتها ابلقضاء يف مطلب لاين 

الطبيعة القانونية لآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار : املطلب األول 
 األجنيب 

تستند االليات البديلة على اتفاق األطراف ابللجوء اليها لتسوية املنازعات بينهم ، فال        
ميكن تفعيلها و اعتمادها إال ابإلرادة املشرتكة ألطراف النزاع ، سواء كان اتفاقا مستقال يف نزاع 

مستقبال  قائم فعال ، او كان شرطا يف العقد األصلي ينص على تسوية النزاع الذي قد ينشا
بواسطة االليات البديلة ، مما يرتب التزاما تعاقداي على اطرافه وجب احرتامه و تنفيذه و منه فان 

 .1هذه االليات هي ذات طبيعة تعاقدية 

و اختالفها ، رغم تعدد أوجه و صور االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب        
اىل اقرتاح ، من التوجيه اىل التوسط و تقريب وجهات النظر ، يف درجات فض هذه املنازعات 

و تشرتك 2احللول او التسوية النهائية ، إال اهنا تتناسب مجيعها مع مقتضيات العقود االستثمارية 
املناسبة و يف الطابع الودي الرضائي النابع من إرادة األطراف يف اللجوء اليها و اختيار االلية 

، بعيدا عن القضاء الوطين للدول الذي ال يتماشى مع طبيعة هذه املنازعات  تنظيمها وفق ارادهتم
 .اليت تتطلب خربة و دراية فنية 

                                                           

.60، ص  ابقطفى دمحم الدوسكي ، مرجع سمص   1  
.071، ص  ابقالودود أبوعمر ، مرجع س دمحم عبد  2  
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مبا ان العقد هو أساس العالقة االستثمارية بني اطرافه ، فان إرادة األطراف املنشاة هلذا          
، و 1لتسوية النزاعات بينهم  العقد تلعب دورا يف صياغته و تنظيمه و تضمينه هذه االليات كطريق

اليت تنبع بدورها من مبدأ سلطان اإلرادة اثناء ابرام العقد و اشرتاط ما يتضمنه لتنفيذه على اكمل 
فاملتأمل لواقع العقود االستثمارية يدرك انه ال يكاد خيلو أي منها من شرط اتفاقي ينص  2وجه ،

اىل حله ابآلليات البديلة ، اما بتحديد على ضرورة سعي األطراف عند نشأة أي خالف بينهم  
نوع االلية البديلة اليت ميكن اللجوء هلا ، او برتك االمر لألطراف الختيار النظام املالئم حسب 

 .طبيعة النزاع 

كما امجع غالبية الفقهاء على ان اآلليات البديلة هي ذات طبيعة تعاقدية مبا ان اللجوء        
، سواء يف عالقة األطراف فيما بينهم 3د على أساس حرية إرادة األطراف اليها متفق عليه يف العق

او مع الغري املكلف بتسوية النزاع ، و تتأكد الصفة االتفاقية يف عالقة األطراف ابلغري فيما يتعلق 
ابآلليات البديلة و اليت هي أساسا ذات طبيعة تعاقدية ، اذ ان احرتام سلطان اإلرادة واجب سواء 

او اختيار الغري املكلف القبول ابللجوء اىل هذه االليات او من جهة القبول بنتائجها ،  من جهة
 -فاللجوء اىل هذه االليات و تنفيذها هو عمل قانوين يتطلب توافق االرادتني بتسوية النزاع ، 

 .4و منه فان وجود الغري او اختياره هو مبثابة االجياب –االجياب و القبول 

اذا اخذان الوساطة مثال كآلية بديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب ، فنجد حضور         
طريف النزاع او من ينوب عنهما معا حيث يتم اختيار الوسيط و حتديد مهامه سواء ابقرتاح من 

                                                           

.011امحد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص   1  
.01، ص  0110،  الثانيةدمحم سليمان الطماوي ، األسس العامة للعقود الدولية ، دار الفكر العريب ، الطبعة   2  
  .021، ص  سابقازاد شكور صاحل ، مرجع   3 

تربير التنفيذ العيين استندت بعض احملاكم االمريكية و الفرنسية على الطبيعة التعاقدية لشروط اللجوء اىل االليات البديلة من اجل .   4 
هلذه الشروط ، و اكدت على ان شرط اللجوء لآلليات البديلة يشكل التزاما تعاقداي جيب على األطراف احرتامه و ان يلتزموا به 

  .إبرادهتم و إال اجربوا على تنفيذه 
افه ، و ابلتايل كل ما ينشى عن طريق هذه ان العقد هو أساس العالقة بني اطر : يف ذات السياق يقول الدكتور دمحم سليمان الطماوي . 

 ." العالقة هو ذو طبيعة تعاقدية يشكل التزاما على اطرافه 
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احد األطراف و قبول الطرف االخر او ابتفاقهما معا ، و يتمتع الوسيط حبرية واسعة لدراسة النزاع 
املعروض امامه و اطالع املتنازعني على تفاصيله و التقريب بينهم و اقناعهم مبزااي احللول اليت 
يقرتحها ، فإذا وافقوا عليها يقوم الوسيط مبساعدة املتنازعني يف وضع الصيغة النهائية النتهاء النزاع 

 . 1ةابلوساطة و اليت يوقع عليها اطرافه و بذلك تكتسب الوساطة القوة اإللزامي

و ابلنظر اىل إجراءات و مراحل تسوية النزاع عن طريق االليات البديلة جند ان إرادة        
و يف ااألطراف املتعاقدين دائما تلعب دورا يف طريقة فضه ، سواء ابلرجوع اىل العقد األصلي 

 .2شكل اتفاق مستقل ، و ابلتايل تظهر الصفة  التعاقدية هلذه االليات 

االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب  عالقة:  املطلب الثاين
  ابلقضاء

يعترب القضاء الوسيلة االصيلة حلل النزاعات الداخلية او الدولية يف أي بلد ، فهو حق         
دستوري و قانوين يلجا اليه ذوي احلقوق لضمان حقوقهم ، لكن مع تطور و تقنني االليات 
البديلة لتسوية النزاعات ظهر جناح لاين لفض النزاعات و اثبت فعاليته خاصة يف املنازعات 

عرب وسائل االتصال احلديثة للتخلص من كل ما يعيق الفعالية و و التجارية الدولية ،  االستثمارية
السرعة و يساهم يف خفض التكاليف ، مع ان هذه االليات وجدت قبل ظهور شبكة االتصاالت 
و املعلومات الدولية اال ان هذه األخرية قد زادت من حاجة املنازعات اىل مثل تلك احللول ، 

، منها ما قد ت املتغريات العاملية نظما بديلة لتحقيق العدالة خارج النظام القضائي حيث استحدث
ال يفصل يف النزاع مثل املفاوضات و املساعي احلميدة ، و منها ما يفصل كما هو احلال مع 

 .التحكيم القائم على اتفاق اخلصوم 

                                                           

.60، ص  ابقزينب وحيد دحام ، مرجع س   1  
.28، ص  2116فتحي وايل ، قانون التحكيم يف النظرية و التطبيق ، منشاة املعارف ، اإلسكندرية ، مصر ، الطبعة األوىل   2  



 

167 
 

يتماشى استحداث هذه النظم مع النتائج املرتتبة على اتساع تدخل الدولة يف نشاط االفراد        
حتت شعار احلفاظ على النظام العام و املصلحة العامة من جهة ، و اتساع ظاهرة البطء يف 

حيتل مكانة أساسية يف تسوية  هو ما جعل نظام االليات البديلةو ، 1التقاضي من جهة أخرى 
 .اعات هذه النز 

بعض الدول تعيد النظر يف تنظيم اجلهاز القضائي ، حيث قننت هذا النظام  هذا ما جعل      
ابعتباره قضاء موازي او قبلي كما مسي يف بعض التشريعات ، و عملت على تنظيمه بشكل 
افضل ملساعدة القضاء التقليدي املكتض ابلدعاوى ، سواء بدجمه و إعطاء صالحية تفعيله و 

اف عليه من طرف القاضي ، او ابعتماده كآليات ميكن اللجوء اليها بشكل اتفاقي بني االشر 
 .املتنازعني قبل اللجوء للقضاء 

و عليه سنتطرق لعالقة االليات البديلة ابلقضاء من خالل دورها املساعد للقضاء يف الفرع       
 .األول مث دور القضاء يف تفعيلها وفق فرع لان 

 دور االليات البديلة املساعد للقضاء : الفرع األول 

اليفه وتعدد درجاته وارتفاع تك2تكشف النظرة املوضوعية عن أن بطء إجراءات التقاضي        
، فالقضاء بنوء كاهله بعدد من القضااي اليت تطرح  البديلة أكثر مالءمة االليات، جيعل  يف الدول

عليه وفتح ابب الوسائل البديلة يسهم يف حل املشكلة على الصعيد الوطين خاصة مع توقع ازدايد 
، كما ان إضفاء الصفة على األنظمة القضائية لتسوية منازعات عقود الوعي هبذا النظام ومزاايه 

ه ان يؤكد على االلتزام ابخلطوات اليت جيب اتباعها وصوال اىل االستثمار و العقود التجارية من شان

                                                           

.076، ص  سابق ازاد شكور صاحل ، مرجع    1  
تشري البياانت اىل تدين مستوى األداء يف األنظمة القضائية و احملاكم لدى الدول النامية ، و ال يرجع سبب ذلك اىل اخنفاض كفاءة  2 

 رجال القضاء او نقص املوارد املالية بقدر ما يعود اىل البريوقراطية الزائدة عن احلد اليت يواجهها حىت رجال القضاء او أصحاب الدعوى
عند الفصل يف املنازعات ، حيث تقتصر القدرة على رفع الدعوى القضائية يف العديد من الدول على فئة األغنياء بينما ميثل القضائية 

  www.damascusbar.org: ، للمزيد راجع العنوان االلكرتوين .حتقيق العدالة حلما بعيد املنال ابلنسبة لفئة الفقراء 
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حتقيق العدالة ، و لكن الرباهني العملية تقرتح غري ذلك ، فكلما زادت درجة تعقيد اإلجراءات 
 .1للفصل يف املنازعات كلما تراجعت فرص العدالة و إمكانية حتقيقها 

نظام القضائي يف تسوية منازعات االستثمار من مما ال شك فيه ان غياب كفاءة و فعالية ال       
شانه ان يعوق النشاط االقتصادي و االستثماري و يقلل من استقطاب الشركات و املستثمرين 

الذين يسعون اىل اللجوء لالليات البديلة لتسوية املنازعات اليت تنشا مع الدولة املضيفة ، األجانب 
الذي 2" االستقالل"من النظر يف املنازعات ، فهو مبثابة  ، يف طابع استثنائي مينع القضاء الوطين

ميكن الشركات األجنبية من االبتعاد عن ميول القاضي الوطين و تشدد القوانني يف دول العامل 
الثالث اليت مل تستسغ هذا النظام ببساطة ، الن القضاء يف نظرها هو سلطة من سلطات الدولة 

الة ، و هي وظيفة ال يصح ان يرتك امرها لالفراد ، و اال سادت حتقق من خالهلا وظيفة إقامة العد
 .3الفوضى و ضاعت حقوق الطرف الضعيف 

ذهب بعض الفقهاء يف القول من ان االليات البديلة تكمل القضاء ، فهي عادة ما هتتم       
ابحلجج و األدلة القانونية ، كما ان احملكم قد يستند على قواعد و نصوص قانونية للفصل يف 
النزاع ، رغم ان أساس التصرف يبقى معتمدا على التوافق و الرتاضي بني اطراف النزاع ابلدرجة 

و  ، كما ان القاضي قد يستعني ابخلرباء عند ادارته للدعو الصدار حكمه يف قضية ما ،  األوىل
 .4هو ما يسبق او يتزامن مع اإلجراءات القضائية 

تؤكد املمارسة العملية إمكانية استخدام الوسائل القضائية و االليات البديلة يف الوقت نفسه        
ليات مث رفع الدعوى القضائية ، و ابلتايل وقفها بناء على شريطة جلوء األطراف أوال اىل هذه اال

                                                           

.001، ص  ابقفى املتويل قنديل ، مرجع سمصط  1  
.212، ص  ابقعبداحلمبد االحدب ، مرجع س  2  
.06، ص  ابقامحد انوار انجي ، مرجع س  3  
: للتفصيل اكثر يف هذا انظر    

.87، ص  ابقدمحم نعيم علوة ، مرجع س. ، و د 11، ص  ابقعبدالكرمي سالمة ، مرجع س امحد  4  
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طلب األطراف هبدف محاية حقوق األطراف من التقادم احملتمل يف حال فشل إجراءات التسوية 
بواسطة االليات البديلة ، و هبذا مل مينع اللجوء اىل القضاء اطراف النزاع من االستمرار يف عملية 

 .1رضه على الوسيط او املوفق التفاوض لتسوية النزاع او ع

الذي  18/11هذا ما ذهب اليه املشرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية رقم        
جيوز للخصوم التصاحل تلقائيا ، او بسعي من القاضي يف مجيع : " على منه  111نصت املادة 

جيب على القاضي : " منه خبصوص الوساطة على  111، و نصت املادة 2" مراحل اخلصومة 
عرض اجراء الوساطة على اخلصوم يف مجيع املواد ، ابستثناء قضااي شؤون االسرة و القضااي 
العمالية و كل ما من شانه ان ميس ابلنظام العام ، اذا قبل اخلصوم هذا االجراء ، يعني القاضي 

 ".3واحد منهم و حماولة التوفيق بينهم لتمكينهم من إجياد حل للنزاع وسيطا لتلقي وجهة نظر كل 

يق و هو ما يعين ان املشرع استنجد ابالليات البديلة املتمثلة يف الصلح و الوساطة و التوف       
الذي خيلفه التقاضي ، من خالل منح القاضي سلطة عرض  ئلتسوية النزاعات و ختفيف العب

سواء من  4ملراحلخلصوم و حماولة التوفيق بينهم قدر اإلمكان و يف مجيع االتسوية الودية على ا
طرفه او مساعديه ، و هو ما يعترب اجباراي يف تسوية النزاعات اال ما تعلق بقضااي شؤون االسرة 
اليت تتميز بنوع من اخلصوصية ، ابإلضافة اىل القضااي العمالية و كل ما من شانه املساس ابلنظام 

 .العام 

                                                           

.086، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س  1  
.26/12/2118املؤرخ يف  18/11من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية رقم  111نص املادة   2  
.من نفس القانون  111نص املادة   3  
الذي نص على إمكانية جلوء اخلصوم اىل الوساطة  0118هو ما ذهب اليه كذلك املشرع الفرنسي يف قانون املرافعات املدنية لسنة   4

لسنة  18سري مراحل الدعوى و هذا حملاولة التسوية و إيقاف الدعى القضائية ، كما أاتح قانون التحكيم الفرنسي رقم  او التوفيق اثناء
للشركات التجارية اللجوء اىل التحكيم حىت اذا مت اللجوء للقضاء من احد األطراف ، حيث اقر قانون التحكيم انه يستطيع  2100

اذا جلا الطرف األول للقضاء ، و هذا بعد انقضاء مدة املفاوضات االجبارية اليت اوجبها املشرع للطرف الثاين اللجوء اىل التحكيم 
اشهر ، و هو ما يعين ان الدور املساعد الذي تلعبه االليات البديلة يستمر ابلتوازي  11الفرنسي يف املنازعات االستثمارية و احملددة ب 
  .القضائي يف النزاع  مع الدعاوى القضائية و هذا قبل صدور احلكم
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من خالل ميزاته ، اثر بشكل او ابخر على نظم التقاضي  ان اللجوء لالليات البديلة كما     
 :اليت تكمن يف اآليت

، فقد أثبتت جتارب البلدان اليت أخذت هبذا  تقليل عدد الدعاوى اليت حتال على القضاء -  
 .1النظام أبهنا سامهت بشكل مباشر يف ختفيف العبء على احملاكم

البديلة لتوفري الوقت واجلهد  االلياتحمدودية التكاليف واستغالل الوقت حيث تؤدي  - 
، فالوصول إىل حل  والنفقات على اخلصوم ووكالئهم من خالل إهناء الدعاوى يف مراحلها األوىل

 .، و ابلتايل تسوية النزاع دون اللجوء اىل التقاضي  خارج القضاء يكون من دون شك أسرع وأوفر

للقضاء على صعيد ختفيف حجم البديلة يلعب دورا مكمال  االلياتاألصل أن نظام ف       
دون وجود  ، فهو يسري معه جنبا إىل جنب يف حتقيق العدالة امللقى على كاهل القضاءئ العب

 .بينما حيمي القضاء هذا النظام  فنظام االليات البديلة يدعم القضاء، حاجز مطلق 

 دور القضاء يف تفعيل االليات البديلة : الفرع الثاين 

ابجملال االستثماري و التجاري  وثيقا ارتباطا االليات البديلة لتسوية املنازعات تارتبط        
 مقتضيات لاتز  الحيث  ، عنها الناشئة املنازعات تسوية يف يدةااملتز  ألمهيتها رانظالدويل 

هذه االليات على  إىل اللجوء إىل االستثمارية املعاملة رافأبط تدفع الدولية املعامالت االستثمارية
 . مصاحلهم حتقيق هلم تضمن سريعة عدالة من وفرهت ملاو الوساطة او التوفيق  التحكيمسبيل 

                                                           
ساهم اعتماد االليات البديلة يف فرنسا يف التخفيف من العبا الذي يعرفه القضاء ، فقد وصل عدد الدعاوى امام احملاكم الفرنسية اىل  1

 221166اىل  60181، فيما ارتفع عدد الدعاوى امام حماكم االسئناف من  0116و  0166دعوى يف الفرتة بني  181121
ل رجال القانون ينادون بضرورة تقنني و الدفع ابلنظم البديلة عن التقاضي مثل الوساطة و ، مما جع 0116و  0166بني سنيت 

التوفيق للتقليل من هذا الكم اهلائل من دعاوى التقاضي ، و هو ماثبت اخنفاض عدد الدعاوى التجارية خصوصا امام القضاء الفرنسي 
،  2111و  0116الدعاوى املعروضة امام القضاء الفرنسي بني من   % 11، كما سامهت االليات البديلة يف التقليل بنسبة 

فى املتويل مصط. ، كما تطرق هلا د  www.vikidia.org/wiki/system_judiciair_enfrance: للتفصيل اكثر انظر 
 .81، ص  ابققنديل ، مرجع س
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 العاملي واالقتصادي القانوين الفكر يف زاابر  مكاان شغلت هذه االليات تأصبح بذلك       
 و،  جهة مناحلركة االستثمارية الدولية املتزايدة  ضغط حتت ، الدول أغلب ااعتمدهت ،حيث
 .، مما جعلها ختتص يف هذا اجملال  أخرى جهة من األجنبية راتاالستثما جلب يف لرغبتها

و االليات  القضاء بني العالقة تنظيم احلديثة التشريعات حاولت فقد اخلصوصية هلذه رانظ       
 خالل من،  بينهما تكامل عالقة حتقيق إىل يهدف اجتاه يفعلى اختالف صورها ،  البديلة
 الالزمة احلرية ضمان ، ابملراعاة مع عليها رافاإلش و الرقابة حدود و املساعدة أوجه توضيح

 رافاحن عدم لضمان الالزمة الرقابة تسليط و ، راف يف اللجوء اىل االلية املناسبة لتسوية النزاعلألط
 . العامة ابملصلحة راراإلض دون احللول و عملية تسوية النزاع

للتفصيل اكثر يف دور القضاء يف تفعيل االليات البديلة ، سنرى تدخل القاضي يف التحكيم        
 : و الوساطة مث التوفيق من خالل ما يلي 

 تدخل القضاء يف التحكيم : أوال 

 يفتقد التحكيم ألن وذلك،  ضروري أمر التحكيم راءاتإج يف ابملساعدة القضاء تدخل إن       
 سلطة من سلطته يستمد القاضي كان فإذا ،1 القضاء ميارسها و هبا يتمتع اليت اجلرب لسلطة
 سلطته يستمد احملكم فإن ، للمواطنني التقاضي خدمة وتقدمي واحتكارها العدالة تنظيم يف الدولة

 مباشرة من احملكم يتمكن ال قد هؤالء وحىت ،2رافه أط إال جيرب ال فهو لذا راف ،األط اتفاق من
 تدخل يستدعي مما،  تنفيذية قوة أوامره متنح عليا سلطة وجود عدم ظل يف عليهم اجلرب سلطة

ات معظم التشريع لذا سعت ، رات وأحكام احملكمنيرااجبار اخلصوم على تنفيذ ق لضمان القضاء
 ريفتعطي لط، عاون بني القاضي واحملكم السبل إلجياد التللعثور على أفضل ولوائح التحكيم 

                                                           

القضاء ، فال جدوى من عملية التحكيم ، الن التحكيم و اذا مل يكن احملكم مسنودا من " : هوريو " يف ذلك يقول الفقيه الفرنسي  1 
  .276، ص  ابقرمضان دمحم بالل ، مرجع س خلف: للتفصيل اكثر يف هذا انظر " القضاء يكمالن بعضهما البعض 

.11، ص  ابقيظة السيد احلداد ، مرجع سحف  2  
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التحكيم حق اللجوء إىل القضاء الوطين الختاذ إجراءات وقتية دون أن يكون هذا االختصاص 
 . قاصرا على القضاء وحده

يلعب القضاء دور املساند خلصومة التحكيم حىت يؤدي دوره املنشود كطريق بديل  هلذا
 التحكيم راءاتإج يف ابملساعدة هدور  ، حيث ميتد املنازعات تسويةته يف حقق فاعليتتللقضاء و 

 أجل من الوطين القاضي يتدخل حيث ، التحكيم هيئة بتشكيل يتعلق ما منها ،عدة مراحل  يف
 أحد تقاعس بسبب، سواء  التحكيم خصومة انعقاد عدم مأزق من التحكيم اتفاق إنقاذ
حيث نص القانون النموذجي للتحكيم  ، التعيني هلذا عرقلته بسبب أو،  احملكم تعيني يف رافاألط

فان مل يكوان : " منه اليت تضمنت  1- 00على ذلك وفق املادة  "uncitral"التجاري الدويل 
يف حالة التعيني بثالثة حمكمني ، يعني كل من الطرفني : قد اتفقا على ذلك يتبع االجراء التايل 

بتعيني حمكما و يقوم احملكمان املعينان هبذا النحو بتعيني احملكم الثالث ، و اذا مل يقم احد الطرفني 
ثالثني يوما من تسلمه طلبا بذلك من الطرف االخر ، او اذا مل يتفق احملكمان على احملكم خالل 

احملكم الثالث خالل ثالثني يوما من تعيينهما وجب ان تقوم بتعيينه ، بناء على طلب احد 
 .2"  17الطرفني ، احملكمة او السلطة االخرى املسماة يف املادة 

يف هذه احلالة بتعيني  رئيس احملكمةاص ختصا خالل منهو ما ذهب اليه املشرع اجلزائري       
 بعداذا اخل احد طريف النزاع او تعنت عن ذلك ، ضماان لتنفيذ االلتزام العقدي ، و هذا ، احملكم 

من ق ا م ا  0110حيث نصت املادة  ،طلب إليه لتعيينه بد طريف التحكيم حأن يتقدم أ
 ني احملكم او ــــحكيم ، تعيـــظام التــــــرجوع اىل نـــــاو ابل رةــــميكن لألطراف مباش : " على  18/113

                                                           

املذكورة أعاله على تفويض األختصاص حملكمة او سلطة أخرى الداء وظائف معينة تتعلق ابملساعدة و االشراف يف  7نصت املادة  1 
من املادة  1، و الفقرة  00من املادة  1و  1تتوىل أداء الوظائف املشار اليها يف الفقرتني : " جمال التحكيم حيث نصت على ما يلي 

حتدد كل دولة تصدر هذا القانون النموذجي ...، ب  11من املادة  2، و الفقرة  07من املادة  1، و الفقرة  01، و يف املادة  01
 " احملكمة او احملاكم او السلطة األخرى ، عندما يشار اىل تلك السلطة يف ذلك القانون ، املختصة أبداء هذه الوظائف 

.0186للجنة األمم املتحدة لسنة " نسيرتالاالو " من قانون التحكيم النموذجي  1-00نص املادة   2  
. 18/11رية  رقم قانون اإلجراءات املدنية و اإلدا  3  
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احملكمني ، او حتديد شروط تعيينهم و شروط عزهلم او استبداهلم ، و يف غياب التعيني او يف حال 
 : صعوبة تعيني احملكمني او عزهلم او استبداهلم جيوز للطرف الذي يهمه التعجيل القيام مبا أييت 

اىل رئيس احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها التحكيم ، اذا كان التحكيم رفع االمر  -
 جيري يف اجلزائر ؛ 

رفع االمر اىل رئيس حمكمة اجلزائر اذا كان التحكيم جيري يف اخلارج ، و اختار  -
، كما نصت املادة 1" األطراف تطبيق قواعد اإلجراءات املعمول هبا يف اجلزائر 

اذا مل حتدد اجلهة القضائية املختصة يف اتفاقية : " على من نفس القانون  0112
التحكيم ، يؤول االختصاص اىل احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان ابرام 

 .2" العقد او مكان التنفيذ 

لسنة  26من قانون التحكيم املصري رقم  1هو االمر الذي نصت عليه كذلك املادة        
يكون االختصاص بنظر مسائل التحكيم اليت حييلها هذا القانون : " اليت تضمنت ما يلي  0111

، اما اذا التحكيم جتاراي دوليا سواء جرى اىل القضاء املصري للمحكمة املختصة أصال بنظر النزاع 
يف مصر او يف اخلارج فيكون األختصاص حملكمة استئناف القاهرة ما مل يتفق الطرفان على 

و تظل احملكمة اليت ينعقد هلا االختصاص وفقا ص حمكمة استئناف أخرى يف مصر ، اختصا
 .3" للفقرة السابقة دون غريها صاحبة االختصاص حىت انتهاء مجيع إجراءات التحكيم 

لطريف التحكيم االتفاق على اختيار : " من نفس القانون كذلك على  06نصت املادة        
 : قت اختيارهم ، فاذا مل يتفقا اتبع ما أييت و احملكمني و على كيفية و 

 1اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من حمكم واحد تولت احملكمة املشار اليها يف املادة  -
 من هذا القانون اختياره بناء على طلب احد الطرفني ؛ 

                                                           

. .11-18قانون االجراءات املدنية و االدارية رقم من  0110نص املادة   1  
.من نفس القانون  0112نص املادة   2  
.0111لسنة  26من قانون التحكيم املصري رقم  1نص املادة   3  
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اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالث حمكمني اختار كل طرف حمكما مث يتفق  -
الطرفان على اختيار احملكم الثالث ، فاذا مل يعني احد الطرفني حمكمه خالل الثالثني 
يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف األخر ، او اذا مل يتفق احملكمان املعينان 

املشار الثالثني التالية لتاريخ تعيني اخرمها ، تولت احملكمة اختيار احملكم الثالث خالل 
من هذا القانون اختياره بناء على طلب احد الطرفني ، و يكون  1اليها يف املادة 

للمحكم الذي اختاره احملكمان املعينان او الذي اختارته احملكمة رائسة هيئة التحكيم 
 تحكيم من اكثر من ثالثة حمكمني ؛، و تسري هذه االحكام يف حالة تشكيل هيئة ال

اذا خالف احد الطرفني إجراءات اختيار احملكمني اليت اتفقا عليها او مل يتفق احملكمان  -
املعينان على امر مما يلزم اتفاقهما عليه ، او اذا ختلف الغري عن أداء ما عهد به اليه يف 

القانون ، بناء على طلب  من هذا 1هذا الشأن ، تولت احملكمة املشار اليها يف املادة 
احد الطرفني القيام ابالجراء او ابلعمل املطلوب ما مل ينص يف االتفاق على كيفية 

 أخرى المتام هذا االجراء او العمل ؛ 
و تلك اليت تراعي احملكمة يف احملكم الذي ختتاره الشروط اليت يتطلبها هذا القانون  -

ار احملكم على وجه السرعة ، و مع عدم اتفق عليها الطرفان ، و تصدر قرارها ابختي
من هذا القانون ، ال يقبل هذا القرار الطعن  012و  081االخالل ابحكام املادتني 

، و هذا ما يضمن تنفيذ التزام االطراف ابللجوء  3" فيه ابي طريق من طرق الطعن 
 .اىل التحكيم مبوجب العقد بينهما 

                                                           

ال جيوز رد احملكم اال اذا قمت ظروف تثري شكوكا جدية حول حيدته او استقالله ، و ال جيوز الي من : " على  08نصت املادة  1 
  " .طريف التحكيم رد احملكم الذي عينه او اشرتك يف تعيينه اال لسبب تبينه بعد ان مت هذا التعيني 

يوما من اتريخ علم طالب الرد  06 هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خالل يقدم طلب الرد كتابة اىل: " على  01نصت املادة  2 
يوما من اتريخ تقدمي الطلب ، حيال بغري رسوم  06بتشكيل هذه اهليئة او ابلظروف املربرة للرد ، فاذا مل يتنح احملكم املطلوب رده خالل 

 : فيه حبكم غري قابل للطعن  من هذا القانون للفصل 1اىل احملكمة املشار اليها يف املادة 
 ال يقبل طلب الرد ممن سبق له تقدمي طلب برد احملكم نفسه بذات التحكيم 

ال يرتتب على تقدمي طلب الرد وقف إجراءات التحكيم ، و اذا حكم برد احملكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد مت من إجراءات 
 " التحكيم مبا يف ذلك حكم احملكمني ، كان مل يكن 

.0111لسنة  26من قانون التحكيم املصري رقم  06نص املادة   3  
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 سرعة التحكيم هيئة على املعروضة الدعوى وظروف زاعالن موضوع طبيعة تقتضي قدكما         
و هو نص عليه راف ، األط أبحد تلحق قد رارألض جتنبا التحفظية أو املؤقتة التدابري بعض اختاذ

منه اليت تضمنت  1يف املادة  0186قانون االونسيرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لسنة 
التحكيم ان يطلب احد الطرفني ، قبل بدا إجراءات التحكيم  ال يعترب مناقضا التفاق: " ما يلي 

او اثنائها ، من احدى احملاكم ان تتخذ اجراء وقائيا مؤقتا ، و ان تتخذ احملكمة اجراء بناء على 
: " على  11-18من قانون ا م ا  0117املادة يف نفس السياق نصت  ، كما 1"هذا الطلب 

 ينص مل ما ،راف األط أحد طلب على بناء حتفظية أو مؤقتة بتدابري أتمر أن التحكيم حملكمة ميكن
 ، ذلك خالف على التحكيم اتفاق

 تطلب أن التحكيم حملكمة جاز إراداي ، التدبري هذا بتنفيذ املعين الطرف يقم مل إذا  -
 القاضي ،  بلد قانون الشأن يف هذا ويطبق املختص ، القاضي تدخل

 لتقدمي التحفظية أو املؤقتة التدابري خيضع أن القاضي أو التحكيم حملكمة ميكن -
 ، 2"التدبري  هذا طلب الذي الطرف من قبل املالئمة الضماانت

هو ما يعين ان املشرع اجاز للقاضي الوطين التدخل يف اخلصومة التحكيمية ، من خالل         
سواء من خالل اجبار  ضمان اختاذ اي تدابري قد تكون ضرورية بطلب من احد اطراف النزاع ،

الطرف املعين ابختاذ هذه التدابري املؤقتة على تنفيذها ، او اختاذ كل ما يلزم من طرف القاضي 
 .الوطين 

من قانون التحكيم املصري رقم  01ما عاجله املشرع املصري من خالل نص املادة  هذا        
منحت قاضي حمكمة استئناف القاهرة سلطة اختاذ اي تدابري مؤقتة او حتفظية حول و اليت  26

ضماان حلقوق احد الطرفني ، او حفاظا على حالته اىل غاية اصل االستثمار املتنازع عليه ، 
من هذا  1جيوز للمحكمة املشار اليها يف املادة : " تضمنت ما يلي الفصل يف النزاع ، حيث 

                                                           

  .0186للتحكيم التجاري الدويل للجنة األمم املتحدة لسنة  uncitralمن القانون النموذجي  1املادة  نص 1 
. 18/11من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  0117نص املادة   2  
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بناء على طلب احد طريف التحكيم ، ابختاذ تدابري مؤقتة او حتفظية سواء قبل  القانون ان اتمر
 .1" البدا يف إجراءات التحكيم او اثناء سريها 

يف عملية التحكيم و بناء  الالزمة التدابري شأن يف القضاء إىل اللجوء أن تبني النص من
 هو تكملة لالختصاص الذي حتوز عليه هيئة التحكيم من طرف القضاء على طلب احد طرفيه ، 

، فهيئة التحكيم هي اجلهة االصيلة و املخولة ابختاذ هكذا اجراء ، و طلبها 2الوطين املختص 
 .املساعدة من القضاء ال يؤدي اىل تنازع اختصاص إجيايب يف هذا الشأن 

بات ، او متديد مهمة احملكمني بعد انتهاء االجال ابحلصول على ادلة االث يتعلق مااما في       
، فلمحكمة التحكيم او احد اطرافه طلب املساعدة 3اشهر  11املنصوص عليها و احملددة ب 

من القضاء لتوفري األدلة الالزمة و الذي يطبق قانون بلده يف هذا اخلصوص ، وفق ما نصت عليه 
الضرورة مساعدة السلطة القضائية يف تقدمي األدلة اذا اقتضت : " من قانون ا م ا   0118املادة 

او متديد مهمة احملكمني او تثبيت اإلجراءات او يف حاالت أخرى ، جاز للمحكمني او لألطراف 
ابتفاق مع هذه األخرية او للطرف الذي يهمه التعجيل بعد الرتخيص له من طرف حمكمة 

ص ، و يطبق هبذا الشأن قانون بلد التحكيم ان يطلبوا مبوجب عريضة تدخل القاضي املخت

                                                           

.0111لسنة  26من قانون التحكيم املصري رقم  01نص املادة   1  
جيوز لطريف التحكيم االتفاق على ان يكون هليئة التحكيم بناء على : " من نفس القانون اىل  21يف نفس السياق اشارت املادة    2

طلب احدمها ان اتمر أاي منهما ابختاذ ما تراه من تدابري مؤقتة او حتفظية تقتضيها طبيعة النزاع ، و ان تطلب تقدمي ضمان كاف لتغطية 
لذي اتمر به ، و اذا ختلف من صدر اليه االمر عن تنفيذه ، جاز هليئة التحكيم ، بناء على طلب الطرف االخر ان نفقات التدبري ا

أتخذ هلذا الطرف يف اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه و ذلك دون اخالل حبق هذا الطرف يف ان يطلب من رئيس احملكمة املشار اليها 
  ".ابلتنفيذ  من هذا القانون االمر 1يف املادة 

يكون اتفاق التحكيم صحيحا ولو مل حيدد أجل إلهنائه ، ويف هذه احلالة يلزم : " على  0108يف هذا السياق نصت املادة  3 
غري أنه ميكن متديد هذا  مهمتهم يف ظرف أربعة أشهر تبدأ من اتريخ تعيينهم أو من اتريخ إخطار حمكمة التحكيم احملكمون إبمتام

ة األطراف ، ويف حالة عدم املوافقة عليه ، يتم التمديد وفقا لنظام التحكيم ، ويف غياب ذلك يتم من طرف رئيس احملكمة األجل مبوافق
  "املختصة 

تطبق على اخلصومة التحكيمية االجال و األوضاع املطبقة امام اجلهات القضائية ما مل يتفق : " على  0101كما نصت املادة 
 " األطراف على خالف ذلك 
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من قانون التحكيم املصري يف نفس السياق على  2-16، و نصت كذلك املادة  1" القاضي 
اذا مل يصدر حكم التحكيم : " سلطات القاضي يف متديد مهمة احملكم مبهلة إضافية وفق ما يلي 
التحكيم ان يطلب من  رئيس  خالل امليعاد املشار اليه يف الفقرة السابقة ، جاز الي من طريف

 من هذا القانون ان يصدر امرا بتحديد ميعاد إضايف او ابهناء 1احملكمة املشار اليها يف املادة 
 .اجراءات التحكيم ، و يكون الي من الطرفني رفع دعواه اىل احملكمة املختصة 

 ألنه أو،  سلطة وجود بطبيعته يتطلب2 راءإج أي اختاذ التحكيم هيئة تستطيع ال عندما 
 االستعانة سوى التحكيم هيئة أمام مناص ال احلاالت هذه مثل ففي ، واليتها حدود عن خيرج

كاستدعاء الشهود او الزام الغري بتقدمي   ، ذلك لتحقيق سلطة من به يتمتع ملا الدولة بقضاء
مستندات قد تفيد اهليئة التحكيمية اثناء سري عملية التحكيم ، او االانبة القضائية كان يقوم 

من  163اع ، و هو ما شارت اليه املادة القاضي بسماع احد األطراف او الشهود يف قضية النز 
من هذا  1يس احملكمة املشار اليها يف املادة خيتص رئ: " قانون التحكيم املصري اليت نصت على 

احلكم على من يتخلف عن احلضور من الشهود : القانون بناء على طلب هيئة التحكيم مبا أييت 
من قانون االثبات يف املواد  81و  68او ميتنع عن اإلجابة ابجلزاءات املنصوص عليها يف املادتني 

 " .ضائية املدنية و التجارية ، االمر ابلنابة الق

ال  ية، فاألحكام التحكيم تد دور القضاء إىل ما بعد صدور حكم التحكيمكذلك مي
، واليت ختوهلا احلصول على احلماية القضائية بواسطة التنفيذ اجلربي  تكتسب بذاهتا القوة التنفيذية
، فالقوة التنفيذية ال ختلق حكم التحكيم إال بصدور أمر خاص من  إذ أهنا ال تعد سندات تنفيذية

                                                           

.من نفس القانون  0118نص املادة   1  
لواجب اتباعها يف اخلصومة مباشرة ميكن ان تضبط يف اتفاقية التحكيم اإلجراءات ا: " من ق ا م ا على  0111كما نصت املادة    2

او استنادا اىل نظام حتكيم ، كما ميكن اخضاع هذه اإلجراءات اىل قانون اإلجراءات الذي حيدده األطراف يف اتفاقية التحكيم ، اما اذ 
 " او نظام حتكيم مل تنص االتفاقية على ذلك ، تتوىل حمكمة التحكيم ضبط اإلجراءات عند احلاجة مباشرة او استنادا اىل قانون 

.0111لسنة  26من قانون التحكيم املصري رقم  16نص املادة   3  
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من ق ا م ا اليت  0160، و هو ما تضمنته املادة 1جهة القضاء املختص يسمى الصيغة التنفيذية
يتم االعرتاف أبحكام التحكيم الدويل يف اجلزائر اذا اثبت من متسك هبا وجودها : " نصت على 

خمالف للنظام العام الدويل ، و تعترب قابلة للتنفيذ ابجلزائر و بنفس ، و كان هذا االعرتاف غري 
الشروط ، أبمر صادر عن رئيس احملكمة اليت صدرت احكام التحكيم يف دائرة اختصاصها او 

، و هو ما  2" حمكمة حمل التنفيذ اذا كان مقر حمكمة التحكيم موجودا خارج اإلقليم الوطين 
انون التحكيم املصري خبصوص تنفيذ احكام احملكمني يف مصر ابمر من ق 62تطرقت اليه املادة 

خيتص رئيس احملكمة املشار اليها : " صادر من حمكمة استئناف القاهرة حيث نصت على ما يلي 
من هذا القانون او من يندبه من قضاهتا إبصدار االمر بتنفيذ حكم احملكمني و يقدم  1يف املادة 

 : ما يلي  طلب تنفيذ احلكم مرفقا به

 اصل احلكم او صورة موقعة منه ؛  -
 صورة من اتفاق التحكيم ؛  -
ترمجة مصادق عليها من جهة معتمدة اىل اللغة العربية حلكم التحكيم اذا مل يكن  -

 صادرا هبا ؛ 
 .4" من هذا القانون  163صورة من احملضر الدال على إيداع احلكم وفقا للمادة  -

ميثل اعرتافا من قضاء الدولة بصالحية احلكم  ، التنفيذيةلصيغة لاحلكم  فاكتساب
،  تنفيذه جربا بكافة الوسائل اليت يتيحها القانونقابليته للتنفيذ ، حيث يعمل على  والتحكيمي 

كعدم تعارضه ،   تنفيذهويف هذا اإلطار ينحصر دور القضاء يف التأكد من توفر الشروط الالزمة ل
دون مع التشريعات و النظم الداخلية للدولة حمل التنفيذ ، و هذا  مع النظام العام الدويل او

                                                           

.006، ص ابق احلميد االحدب ، مرجع س عبد  1  
.  18/11قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية من  0160نص املادة   2  
لصاحله إيداع اصل احلكم او صورة موقعة  جيب على من صدر حكم التحكيم: " من قانون التحكيم املصري على  16نصت املادة 3 

منه ابللغة اليت صدر هبا ، او ترمجة ابللغة العربية مصادق عليها من جهة معتمدة اذا كان صادر ا بلغة اجنبية ، و ذلك يف قلم كتاب 
  "من هذا القانون  1احملكمة املشار اليها يف املادة 

.0111لسنة  26من قانون التحكيم املصري رقم  62نص املادة   4  
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، فال ميلك القاضي التحقق من عدالة هذه األحكام أو صحة قضائها يف  تدخل يف موضوعهال
، إال أنه رغم ذلك يضل 1و ال خيتص بذلك  املوضوع ألنه ال يعد هيئة استئنافية يف هذا الصدد

أحكام التحكيم للتثبت من صحة إجراءاهتا وإمكانية تنفيذها دون أن يف مراقبة  اكبري   اللقضاء دور 
أو خيالف النظام العام يف البلد حول موضوع النزاع ، يتعارض ذلك مع احكام قطعية سابقة 

 .2 املطلوب التنفيذ فيه

 الدويل التحكيم حكم املقدم يف الطعنتدخل القاضي للنظر يف  زائرياجل املشرع كما جييز
و هو ،  زائرياجل القضاء أمام ابلبطالن الطعن يقبل زائراجل يف الصادر الدويل التحكيم حكمف ، 3

: اليت نصت على  0168ما يتيح للقاضي اجلزائري التدخل للنظر يف هذا الطعن تبعا لنص املادة 
ميكن ان يكون حكم التحكيم الدويل الصادر يف اجلزائر موضوع طعن ابلبطالن يف احلاالت " 

، ال يقبل االمر الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم 4أعاله 0167ص عليها يف املادة املنصو 
غري ان الطعن ببطالن حكم التحكيم يرتب بقوة القانون  ،الدويل املشار اليه أعاله أي طعن 

 .5" الطعن يف امر التنفيذ او ختلي احملكمة ان الفصل يف امر التنفيذ اذا مل يتم الفصل فيه 

                                                           

.061، ص  ابقالوفا ، مرجع سأبو امحد   1  
.010، ص  ابقمىن حممود مصطفى ، مرجع س  2  
من اتريخ التبليغ الرمسي ألمر رئيس  10يرفع االستئناف امام اجمللس القضائي خالل شهر واحد : " على  0166نصت املادة   3

 " احملكمة 
ال جيوز االمر القاضي ابالعرتاف او ابلتنفيذ إال يف : " على  18/11من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  0167نصت املادة  4

 : احلاالت االتية 
 اذ فصلت حمكمة التحكيم بدون اتفاقية حتكيم او بناء على اتفاقية ابطلة او انقضاء مدة االتفاقية ؛ 

 يم او تعيني احملكم الوحيد خمالفا للقانون ؛ اذا كان تشكيل حمكمة التحك
 اذا فصلت حمكمة التحكيم مبا خيالف املهمة املسندة اليها ؛ 

 اذا مل يراع مبدأ الوجاهية ؛  
 اذا مل تسبب حمكمة التحكيم حكمها ، او اذا وجد تناقض يف األسباب ؛ 

 ." اذا كان حكم التحكيم خمالفا للنظام العام الدويل 
.18/11من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  0168ة نص املاد  5  
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 فيه الطعن يقبل ال زائراجل خارج الصادر الدويل التحكيم حكم و هذا ما يعين ان 
 أجاز هلذا،  احلكم هذا فيها صدر اليت الدولة حماكم أمام بل،  زائرياجل القضاء أمام ابلبطالن

 أواف ابالعرت  املتعلق احملكمة رئيس أمر يف ابالستئناف الطعن خالل من مباشر غري طعنا املشرع
ابجلزائر ، الي سبب من االسباب قد يتقدم به الطرف  الصادر الدويل التحكيم حلكم التنفيذ

 .املطلوب منه حتكيم احلكم التحكيمي 

ختتص : " على  26من قانون التحكيم املصري رقم  61كما نصت يف هذا الشأن املادة 
 من هذا القانون ، و  1بدعوى البطالن يف التحكيم التجاري الدويل احملكمة املشار اليها يف املادة 

يف غري التحكيم التجاري الدويل يكون األختصاص حملكمة الدرجة الثانية اليت تتبعها احملكمة 
 .1" ختصة أصال بنظر النزاع امل

من هذا يظهر ان مرافقة القضاء مهمة جدا لتفعيل عملية تسوية النزاع بواسطة التحكيم ، 
حيث تتم طوال مجيع مراحل عملية التحكيم ، بدا بتعيني هيئة التحكيم او اثناء سري اخلصومة 

احلصول على األدلة اليت  التحكيمية من خالل اختاذ تذابري مؤقتة قد تتطلبها هذه العملية او
تساعد يف تسوية النزاع و اصدار احلكم التحكيمي ، الذي يتطلب بدوره الصيغة التنفيذية اليت لن 

 .تتم اال مبوجب امر قضائي و هو ما مينحه القوة اإللزامية و التنفيذ اجلربي على طرفيه 

 تدخل القضاء يف الوساطة : اثنيا 

ب دور الفاعل األصلي واحملرك االساسي لتحقيق علأما خبصوص الوساطة فالقضاء ي
، و احرتام ما يرتتب عنها فضمان فاعلية الوساطة يف تسوية املنازعات ،  العدالة املتفاوض عليها

من حلول ، يقتضي تدخال من القضاء ، سواء يف اقناع اطراف النزاع ابلتفاوض و التصاحل ، او 
 .، و هذا ما يعرف ابلوساطة القضائية  بتعيني الوسيط و مساعدته يف أداء مهامه

                                                           

.0111لسنة  26من قانون التحكيم املصري رقم  61نص املادة   1  
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الزم املشرع اجلزائري القاضي الوطين بعرض الوساطة على اخلصوم يف مجيع القضااي ، 
و هذا وفق ما و جعله اجراء جوهراي قبل أي إجراءات أخرى ، ابستثناء تلك ذات اخلصوصية ، 

على القاضي عرض اجراء  جيب: " من ق ا م ا على النحو التايل  0 - 111نصت عليه املادة 
الوساطة على اخلصوم يف مجيع املواد ، ابستثناء قضااي شؤون االسرة و القضااي العمالية و كل ما 

هذا ما يؤكد سلطة القاضي الوطين يف اعمال الوساطة كالية  ،1" من شانه ان ميس ابلنظام العام 
ان يساهم يف ذلك ، و هو  ه، حيث يعمل على جناح مسعاه بكل ما من شانلتسوية املنازعات 

املدنية الفرنسي  االجراءاتمن قانون  010ما ذهب اليه املشرع الفرنسي من خالل نص املادة 
، اليت نصت على شروط و كيفية عرض الوساطة من طرف القاضي الذي ميكن  16/2026رقم 

ذه املهمة ، للقيام هب" الوسيط " او يتوىل بنفسه عملية الوساطة او تكليف شخص اخر يسمى 
 . مع بقاءه حتت رقابة القاضي 

اما قانون الوساطة األردين فقد منح القاضي سلطة إحالة النزاع على الوسيط ، من خالل 
، اليت تضمنت صالحية القاضي يف إحالة  32112لسنة  27من القانون رقم  11نص املادة 

، و نصت املادة  انتهاء عملية الوساطةالنزاع اىل احد الوسطاء الذي يراقبه و يشرف عليه اىل غاية 
لقاضي إدارة الدعوى او قاضي : " على  2117لسنة  02من قانون الوساطة األردين رقم  11

الصلح ، و بعد االجتماع ابخلصوم ، او وكالئهم القانونيني ، إحالة النزاع بناء على طلب اطراف 
 وسيط خاص لتسوية النزاع وداي ، و يف الدعوى ، او بعد موافقتهم ، اىل قاضي الوساطة ، او اىل

 " .مجيع األحوال يراعي القاضي عند تسمية الوسيط اتفاق الطرفني ما امكن 

كما ميتد دور القاضي اىل تعيني الوسيط ، الذي جيب ان تتوفر فيه االستقاللية و احلياد و 
املذكورة أعاله وفق ما  111، حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة الدراية مبوضوع النزاع 

                                                           

.26/12/2118املؤرخ يف  18/11من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  0- 111نص املادة   1  
.يف فرنسا  066/0116، ج ر رقم  يتعلق ابإلجراءات املدنية  12/18/0116مؤرخ يف  16/026قانون رقم   2  

الصادرة بتاريخ  1616يف األردن ، ج ر رقم  0118لسنة  21املعدل للقانون رقم  2112لسنة  27قانون رقم   3
07/11/2112.  
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اذا قبل اخلصوم هذا االجراء ، يعني القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم و : " يلي 
و هذا ما نظمه املشرع اجلزائري اكثر من ، 1" حماولة التوفيق بينهم لتمكينهم من إجياد حل للنزاع 

الوسيط القضائي ، من خالل  املتضمن كيفيات تعيني 11/0112خالل املرسوم التنفيذي رقم 
حيث جيب من بني الوسطاء  هامه و مدى رقابة القاضي لعمله ، توضيح الشروط الالزمة لقيامه مب

كما نصت على ذلك املادة املعتمدين الذين تتوفر الكفاءة و النزاهة ، و احلياد و االستقاللية  
 ، اليت وضعت بعض الشروط اليت  16/026من قانون االجراءات املدنية الفرنسي رقم  010-6

جيب ان تتوفر يف الوسيط على غرار عدم ادانته او تعرضه الي عقوبة كانت ، و متتعه 
 .ابلكفاءة العالية يف فض النزاعات 

عملية الوساطة يف تسوية النزاع ابستثناء  ان هذا ال حيد من صالحيات القاضي اثناء سري
سلطة الفصل يف النزاع حبكم قضائي ، حيث يتمتع القاضي بسلطة ممارسة رقابته و اختاذ التدابري 

: من ق ا م ا اليت تنص على   2-116الالزمة و الضرورية يف أي وقت ، من خالل نص املادة 
و ميكنه اختاذ أي تدبري يراه ضروراي يف أي  ال يرتتب على الوساطة ختلي القاضي عن القضية ،" 

، و هذا من خالل اخطار القاضي ابلصعوابت اليت تواجه عملية الوساطة سواء من 3" وقت 
، او 4طرف الوسيط او طريف النزاع ، كما قد ميدد القاضي عمل الوسيط بعد موافقة طريف النزاع 

 .5ا اهناء العملية اذا تبني له استحالة السري احلسن هل

                                                           

  .18/11من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  111نص الفقرة الثانية من املادة  1 
  .17/2111، ج ر رقم حيدد كيفيات تعيني الوسيط القضائي  01/11/2111مؤرخ يف  11/011مرسوم تنفيذي رقم   2
  .18/11من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  116نص الفقرة الثانية من املادة  3 
ال ميكن ان تتجاوز مدة الوساطة ثالثة اشهر ، و ميكن جتديدها لنفس املدة مرة : " من نفس القانون على  117نصت املادة  4 

 " واحدة بطلب من الوسيط عند االقتضاء بعد موافقة اخلصوم 
وسيط او من اخلصوم ، ميكن للقاضي يف أي وقت اهناء الوساطة ، بطلب من ال: " من نفس القانون على  0112نصت املادة   5

 " ميكن للقاضي اهناء الوساطة تلقائيا عندما يتبني له استحالة السري احلسن هلا 
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من قانون االجراءات املدنية الفرنسي رقم  1-010يف نفس السياق نصت املادة 
ميكن القاضي طرح الوساطة يف أي مرحلة من اإلجراءات ، كما ميكنه اختاذ : " على  16/026

 " .أي تدابري يراها مناسبة يف أي وقت 

الوسيط ابتفاق اخلصوم اذا توج عمل اضي السند التنفيذي على اتفاق الوساطة يصبغ الق
النزاع ، الذي يفرغ يف حمضر مصادق عليه و موقع من طرفهما و هو ما اليقبل الرجوع  على اهناء

: " من قانون ا م ا حيث نصت على ما يلي  0111او الطعن فيه ، و هذا ما تضمنته املادة 
و يعد حمضر  يقوم القاضي ابملصادقة على حمضر االتفاق مبوجب امر غري قابل الي طعن ،

، و هذا ما مينح اتفاق الوساطة القوة الالزمة لتنفيذه ، و هو ما ال يتاح 1" االتفاق سندا تنفيذاي 
للوسيط الذي ال ميلك سلطة الفصل يف النزاع و اجبار طرفيه على الرضى و القبول مبا يتم التوصل 

 .اليه من حلول للنزاع 

بشان  71، يف مادته  2110لسنة  18رقم  و هو ما اقره كذلك قانون التحكيم الفرنسي
جلوء الوسيط اىل القاضي للمصادقة على حمضر الوساطة إمكانية ، اين أاتح 2اتفاق الوساطة

 .املتضمن اتفاق اخلصوم على اهناء النزاع ، و هو ما مينحه القوة االلزامية 

اللية الفعالية ان مرافقة القضاء لعملية الوساطة هو عمل جوهري مهم جدا يف منح هذه ا
الالزمة يف تسوية النزاعات ، سواء من خالل االشراف على تعيني الوسطاء ، او ممارسة الرقابة 
على عملهم ، ابإلضافة اىل منح اتفاق الوساطة صفة السند التنفيذي الذي يلزم األطراف 

القضاء ، او  دون الرجوع اىل ابحرتامه ، و الذي ال ميكن ان يتاح للوسيط او املكلف ابلتسوية
حىت اهناء عملية الوساطة اذا تبني للقاضي ان عمل الوسيط وصل اىل طريق مسدود و ان نقاط 

 .االختالف بني الطرفني جوهرية 

                                                           

.18/11من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية رقم  0111نص املادة   1  
ميكن للوسيط اللجوء اىل القاضي املختص : " على  2110لسنة  18مكرر من قانون التحكيم الفرنسي رقم  2-71نصت املادة 2 

 " إقليميا الصباغ الصفة التنفيذية على حمضر الوساطة بعد اتفاق األطراف 
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 تدخل القضاء يف التوفيق : اثلثا 

كان لالتفاقيات و املعاهدات الدولية األثر البارز يف تنظيم التوفيق كالية لتسوية لقد          
اليت اقرت التوفيق  ،  0161لسنة ، بدا ابتفاقية املؤسسة العربية لضمان االستثمار املنازعات 

، ابإلضافة اىل اتفاقية البنك الدويل بشان تسوية 1كوسيلة بديلة يتم اللجوء اليه قبل التحكيم 
ازعات االستثمار بني الدول و مواطين الدول األخرى اليت فتحت طريق التوفيق امام األطراف من

قبل اللجوء اىل التحكيم و نظمت ضوابطه و اجراءاته و كيفية تكوين جلانه و جمال تدخل 
 .القاضي الوطين يف ذلك 

قواعد للتوفيق كان  ، 0186جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل لسنة كما وضعت         
هلا دورا ابرزا يف تسوية املنازعات و سامهت اىل حد كبري يف انتشار هذه االلية و و حتبيذ اللجوء 
اليها قبل خوض عملية التحكيم ، و ذلك ابلنص عليها يف التشريعات الداخلية للدول و منح 

  .القاضي الوطين إمكانية االشراف على عملية التسوية بني اخلصوم 

ان إمكانية تدخل القضاء الوطين يف تسوية املنازعات عن طريق التوفيق من شانه ان يساعد        
ر فاعلية هلا ، خصوصا يف اجملال التجاري و االستثماري الذي يتميز على إعطاء دور اكث

 .ية ابلعالقات املتشابكة و املستمرة ، اليت هي حباجة اىل تسوية ودية اكثر منها قضائية او حتكيم

من قانون اإلجراءات املدنية  20املادة  نص كذلك من خالل  هو ما اقره املشرع الفرنسي      
، سواء على وجوب حماولة القاضي للتوفيق بني اطراف اخلصومة  ، اليت نصت 16/026الفرنسية 

اشهر ، كما يستطيع  11ابشرافه او من خالل تعيني موفق ، و هذا خالل مدة ال تتجاوز 
 .ضي التدخل يف وقت ابهناء عملية التوفيق او متديد عمل املوفق القا

                                                           
: العنوان االلكرتوين للمؤسسة العربية لضمان االستثمار املتاحة على  2106نشرة ضمان االستثمارات لسنة   1

 www.dhaman.net  21/11/2101، بتاريخ. 

http://www.dhaman.net/
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املتعلق ابلتوفيق و الوساطة  اىل منح  07/881سعى املشرع الفرنسي من خالل القانون رقم       
القاضي احمللي املختص إقليميا سلطة إدارة عملية تسوية املنازعات التجارية و االستثمارية األجنبية 
عن طريق التوفيق و الوساطة اذا اتفق طريف العقد على ذلك ، يف حماولة لتفعيل التسوية الودية 

 .التحكيم الدويل للمنازعات االستثمارية قبل اللجوء اىل 

للقاضي الوطين االشراف على 2 2108لسنة  07كما أجاز قانون التحكيم األردين رقم         
حيث يعترب مرحلة اولية و ضرورية يف عملية التوفيق بني اطراف اخلصومة قبل أي اجراء اخر ، 

هيئة توفيق تتميز اىل موفق او  ابشراف القاضي ذاته ، او ابحالة النزاعسواء تسوية النزاعات ، 
خالل مدة حمددة ، يعمل فيها القاضي مساعدهتا يف ذلك ، يضمن ابحلياد و االستقاللية و 

قبل جلوء األطراف اىل التحكيم او القضاء اذا فشلت املوفق على تسوية النزاع قدر االمكان ، 
 .عملية التوفيق بينهم 

إمكانية تدخل القاضي الوطين  2108لسنة  17كما اقر قانون التحكيم االحتادي رقم         
احمللي لتنفيذ ما مت التوصل اليه عن طريق التوفيق بني اطراف اخلصومة ، و هو ما مينح حمضر 

 .3التوفيق قوة السند التنفيذي 

ان الغرض من منح القاضي الوطين سلطة االشراف على التوفيق بني اطراف اخلصومة هو 
للمؤسسة القضائية أبن أسلوب العمل  تبنيفقد  حيتاجها ، منح االتفاق الصبغة التنفيذية اليت

تستطيع ذلك من خالل ، بينما  بثهلا االستجابة لبعض القضااي عن كالقضائي التقليدي ال يتيح 
و  مساعدتقوم بدور  اليتكالتوفيق و الوساطة االشراف على االليات البديلة لتسوية املنازعات  

فعليا إىل أتمني السالم االجتماعي وإعادة بناء الروابط والعالقات  هتدفو  االضافية ، لولتوفر احل
وتعمل ، مكان القانون اجلاهز  االليات البديلةحتل  اذهذا ما يسمى ابلعدالة الودية ، و  االجتماعية

                                                           
1
 Loi n 16/88 du 18/11/2016 relatif a la conciliation et la mediation, www.justice.fr , le 

29/09/2019. 

.12/16/2108بتاريخ  6601، ج ر رقم  2110لسنة  10يعدل و يتمم القانون رقم  2108لسنة  07قانون رقم   2  
. 2108،  1علي ابوزيد رضوان ، دور التوفيق يف تسوية املنازعات ، مقال منشور مبجلة القانون و اجملتمع ، عدد   3  

http://www.justice.fr/
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 تفعيل، وهو ما جيعل القضاء يقوم بدور رئيسي يف  لكل حالة مبفردها مناسبعلى وضع قانون 
 من خالل ذلك ، و انيفقدون سلطاهتم  القضاة  وإن كان البعض يعتقد أبن،  احللول الودية

 .احلل القابل للتفاوض خارج الدعوى سينزع قواعد عملهم يف القضاء
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منازعات االستثمار التنظيم اإلجرائي لآلليات البديلة لتسوية 
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لعبت االتفاقيات و املعاهدات الدولية يف ميدان التجارة و االستثمارات دورا هاما يف خلق            
مما ولد استثمارات متبادلة و مشرتكة يف كثري من , حركية كبرية يف العالقات التجارية الدولية اليوم 

 .حيان و بلغ أرقاما هائلة مل تشهدها املراحل الزمنية السابقة األ

و أدى هذا التطور التجاري و االستثماري اليوم اىل نشأة العديد من النزاعات بني الدول        
املضيفة و املستثمرين ، مما جعل التحسب لطرق تسوية هذه النزاعات امرا ال بد منه ، نظرا 

يت قد المتداد احلراك االستثماري من جهة ، و أشكاله اجلديدة املتطورة و املتعددة اجلنسيات ال
و هو ما استدعى البحث عن افضل و اجنع السبل خللق الطمأنينة و , أيخذها من جهة أخرى 

االرحيية ألطراف االستثمار بعدما كشفت األنظمة القضائية الوطنية قصورها يف فك هذه النزاعات 
ر من على الوجه األمثل الذي يرضي الطرفني ملا تتطلبه من فنيات متخصصة و ما يتطلبه االستثما

 .سرعة و اقتصاد للجهد و الوقت 

هو ما جعل االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار أتخذ أبعادا أخرى ، و متتد بشكل        
سريع و متواصل لالختصاص بتويل هذا النوع من النزاعات ، ملا توفره لألطراف من أرحيية و 

مما جعل العديد من املعاهدات الدولية و  طمأنينة ، بعيدا عن سلطان الدولة و قضائها الوطين ،
 .عقود االستثمار تتبناها كآليات جيب اللجوء اليها يف حال وقوع أي نزاع 

اذا كان اللجوء اىل االليات البديلة يتم بتوافق األطراف بصدد كل او بعض املنازعات اخلاصة       
 العالقة التعاقدية او اتفاق الحق هلا ابلعقد املربم بينهم ، فان هذا االتفاق قد أيخذ صورة شرط يف

يتضمن اللجوء اىل أي الية كالتحكيم او الوساطة و التوفيق بصفة صرحية ، و منه يتم استبعاد 
كما قد ال تتضمن بعض عقود االستثمار , القضاء الوطين متاما من النظر يف تسوية النزاعات 

طرفني ، و يتم االتفاق على اللجوء اىل سبيل او طريق لتسوية النزاعات اليت قد تنشا بني ال
 .التحكيم مثال بعد وقوع النزاع فعال و هو ما يعرف مبشارطة التحكيم أو اآلليات البديلة 

تنص اغلب التشريعات الداخلية للدول اليت تعتمد نظام االليات البديلة لتسوية املنازعات        
على تنظيمها اإلجرائي ، بدا بنوع اآللية اليت يتم اللجوء هلا ، إىل طبيعة اختيار اهليئات املكلفة 
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إلضافة إىل مدى ابلتسوية و حدود سلطاهتا يف مدة زمنية معينة تكون على األرجح ستة أشهر ، اب
 .االعرتاف ابألحكام و القرارات املنبثقة عنها و كيفيات تنفيذها 

هذا وفق قواعد حمددة بناء على اتفاقيات دولية او مراكز حتكيم دائمة ، بدا ابتفاقية نيويورك       
 0170بشان االعرتاف و تنفيذ قرارات التحكيم األجنبية ، أو اتفاقية جنيف لسنة  0168لسنة 

إلضافة اىل قواعد القانون النموذجي للجنة األمم املتحدة بشان التحكيم التجاري الدويل لسنة اب
، اليت تضمنت كيفية اللجوء اىل التحكيم يف تسوية املنازعات  2101و  2117و  0186

االستثمارية بني الدول األعضاء و مواطين الدول األخرى ، كما وضعت قواعد حمددة للتوفيق 
لدويل تضمنتها القوانني املنظمة لالستثمارات يف الدول و املراكز الدولية لتسوية منازعات التجاري ا

االستثمار مثل املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار و غرفة التجارة الدولة ، كما تضمنتها 
 .قواعد مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل 

البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب بعض االحكام و يرتب اللجوء اىل االليات      
االلتزامات على أطراف النزاع ، كشروط إعادة التفاوض حبسن نية و بذل عناية يف ذلك ، و 
وجوب احملافظة على سرية اإلجراءات امام املكلف بتسوية النزاع الذي جيب ان يكون حمايدا و 

حالة جزء معني فقط من النزاع على التسوية الودية عن مستقال ، كما قد يتفق األطراف على إ
طريق االليات البديلة و هو ما يسمى بنطاق اللجوء ، إضافة إىل ما ترتبه هذه التسوية من الار 

 . على طريف النزاع سواء مت التوصل اىل التسوية ام ال 

ية يف تسوية النزاعات و عليه سنركز على إجراءات اهم االليات و اكثرها انتشارا و فعال      
االستثمارية و اليت تقع ضمن دراستنا مثل التحكيم و الوساطة و التوفيق و املفاوضات ، حيث 

 .سنتطرق إىل إجراءاهتا يف فصل أول ، مث أحكام اللجوء اليها يف فصل لان 
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تسهم اآلليات البديلة يف تقدمي احللول املناسبة ملا قد يثور من منازعات بني املستثمر و        
الدولة املضيفة ملشروعه االستثماري ، لذلك فان معظم الشروط التعاقدية أو النصوص التشريعية 

و خطوة جتعل من ولوج طريق هذه اآلليات على غرار التحكيم ، الوساطة أو التوفيق امرا إلزاميا ، 
أوىل حنو تسوية النزاع ، و حيظر على أي طرف ختطيها أو جتاوزها و رفع الدعوى أمام القضاء ، و 

 .إال حكم بعد قبوهلا ، أو وقف الفصل فيها ، إىل حني استنفاذ طرق التسوية الودية 

احملكمة  توجب التشريعات املنظمة لآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب على       
اليت ترفع إليها دعوى يوجد خبصوصها اتفاق على اللجوء إىل إحدى هذه اآلليات ، أن تقضي 

، و هذا ما جيعل اآلليات  1بعدم قبول الدعوى ، أو بتأجيل الفصل فيها احرتاما لذلك االتفاق
ين يف هذا البديلة ختتص أوال بتسوية املنازعات االستثمارية و حتظى ابألفضلية على القضاء الوط

الشأن ، حيث تتم مباشرة اإلجراءات سواء بتقدمي الطلب الكتايب او ابالتفاق بني األطراف 
مباشرة ، يف هذا الشأن توجب إجراءات التحكيم اختيار القانون الواجب التطبيق على اتفاق 

الوطين  التحكيم أوال ، سواء عرب اختيار األطراف للقانون الواجب التطبيق ، أو تطبيق القانون
للدولة املضيفة ، كما قد ختتار هيئة التحكيم قانون التجارة الدولية ، أو خضوع النزاع للقواعد 
املادية ، قبل سري النزاع أمام هيئة التحكيم و صدور احلكم التحكيمي و تنفيذه ، ابإلضافة إىل ما 

 .تتطلبه الوساطة و التوفيق من إجراءات معينة 

راءات التحكيم كبديل تقليدي يف تسوية منازعات االستثمار األجنيب يف لذا سنتطرق إىل إج     
مبحث أول ، مث إجراءات الوساطة كآلية بديلة يف مبحث لان ، قبل أن نتطرق إىل إجراءات  
التوفيق يف مبحث لالث ، و تفعيل املفاوضات كآلية بديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب يف 

 .مبحث رابع 

                                                           
تسوى منازعات : " املتعلق بتشجيع االستثمار يف األردن على  0116لسنة  07من القانون رقم  11يف ذلك نصت املادة  1

 17مل تتم تسوية النزاع خالل مدة ال تزيد على  إذااالستثمار بني املستثمر و املؤسسات احلكومية األردنية وداي بني طريف النزاع ، و 
املتعلق ابملناطق  2111لسنة  81من القانون املصري رقم  68، كما نصت املادة " القضاء  إىلء اشهر فألي من الطرفني اللجو 

يكون اللجوء إىل القضاء بعد عرض النزاع على احدى هيئات التوفيق املختصة ابملركز و : " االقتصادية ذات الطبيعة اخلاصة على 
 " ابالعرتاض امامه دون صدور قرار  يوما من اتريخ التقرير 71صدور قرارها فيه ، أو انقضاء 
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 األول املبحث

 إجراءات التحكيم كبديل تقليدي لتسوية منازعات االستثمار األجنيب
إن مباشرة إجراءات التحكيم تتطلب عادة قيام احد طريف النزاع بتقدمي طلبه كتابيا إىل      

الطرف اآلخر ، حيث حيدد مبوجبه موضوع النزاع الذي يرغب يف عرضه على التحكيم ، كما 
يم ، مبا أن لكل طرف حرية االختيار ، قبل أن يتفق احملكمان يطلب حتديد حمكمة التحك

املختاران على اختيار احملكم الثالث ، أما إذا تعذر ذلك فتسري القواعد العامة الواردة يف العقد 
 .املربم بني الطرفني أو يتم اللجوء إىل القضاء احمللي الختيار هيئة التحكيم 

تحكيمية يف تسوية املنازعات االستثمارية ، تبعا ملا مت االتفاق قد ختتلف إجراءات العملية ال      
عليه بني الطرفني يف العقد ، فإذا مت ذلك على أساس اختيار اللجوء إىل مركز دائم أو حمكمة 
حتكيمية معينة ، فان طلب مباشرة اإلجراءات يتم تقدميه أمامها ، و يتم حتديد اإلجراءات من 

كمة أو املركز مهما كان مصدرها ، بشرط عدم تعارضه مع إرادة طرف هيئة التحكيم لدى احمل
 .و مبدأ حقوق الدفاع 1اخلصوم 

سجل الفقه اجتاها واضحا يف املعاهدات الدولية لتحرير إجراءات التحكيم من النظم الوطنية      
لطة ، سواء املوجودة يف مقر دولة التحكيم او يف أي دولة أخرى ، و منح هيئة التحكيم الس

، حيث ال تتقيد إال مبا ينص 2الواسعة يف اختيار اإلجراءات اليت تراها مالئمة إلدارة التحكيم 
 .عليه اتفاق الطرفني ، أو مبا تلزمه املبادئ العامة يف القانون الدويل 

للتفصيل يف إجراءات التحكيم سنتطرق إىل اتفاق التحكيم يف املطلب األول ، مث القانون       
التطبيق على اتفاق التحكيم يف مطلب لان ، مث مراحل سري دعوى التحكيم يف تسوية الواجب 

                                                           
تعترب إرادة األطراف الفاعل األساسي يف العملية التحكيمية و اليت يتم على ضوءها اختيار هيئة التحكيم و تشكيلها ، كما تضبط   1

أخرى مثل  أطرافتدخل ختلفت هذه اإلرادة فستمنح اجملال ل إذا أمااإلجراءات ،  أوالقانون الواجب التطبيق سواء على موضوع النزاع 
 أوالقضاء الوطين ،  تبعا ملا تنص عليه العديد من القوانني املنظمة للتحكيم يف تسوية املنازعات االستثمارية الدولية  أوهيئة التحكيم 

  .مراكز و هيئات التحكيم الدائمة 
.120، ص  ابقطالب ، مرجع س أبوفؤاد دمحم دمحم   2  
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منازعات االستثمار األجنيب مبوجب مطلب لالث  ، قبل أن نوضح مزااي و عيوب التحكيم يف 
 . مطلب رابع

 اتفاق التحكيم : املطلب األول 

، فهذا  التحكيم البد من أن يتفقوا على ذلك إىليتمكن أطراف النزاع من اللجوء  حىت       
 .احملكم يد  إىل اضيهو الذي ينقل الفصل يف النزاع من يد الق االتفاق

 أشخاصتفاق على طرح النزاع على اال"تفاق التحكيم أبنه الدكتور امحد أبو الوفا ايعرف        
 .  1"املختصة ليفصلوا فيه من دون احملكمة 

النزاع  أولعقد الذي يتفق األطراف مبقتضاه على عرض النزاع القائم فعاًل ذلك ا هوأو         
 .2" الذي قد ينشأ يف املستقبل مبناسبة تنفيذ عقد معني على حمكم من اختيارهم

عقد يتفق فيه الطرفان املتعاقدان على التنازل عن مراجعة القضاء "وكذلك يعرف أبنه         
 .  3" للفصل يف النزاع احملتمل أو نزاع قائم بينهما أكثر شخص عادي أو إىلاالحتكام  العادي و

التفاق التحكيم ، حيث  "uncitral"تطرق القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل       
اتفاق بني الطرفني على أن حييال إىل التحكيم مجيع أو بعض ما نشا : " منه على  6نصت املادة 

ما من نزاعات بشان عالقة قانونية حمددة سواء كانت تعاقدية أو غري تعاقدية ، أو ما قد ينشا بينه
،  كما 4" و جيوز أن يكون اتفاق التحكيم يف شكل بند وارد يف عقد أو يف شكل اتفاق منفصل 

، التفاق التحكيم  0111لسنة "  26" من قانون التحكيم املصري رقم  01تطرقت املادة 
اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفني على االلتجاء إىل : " حيث نصت الفقرة األوىل منها على 

 مبناسبـــة عالقــــة  التحكيم لتسوية كل أو بــــــــــــعض املنازعــــات اليت نشات او ميكن ان تنشـــا بينهما ،

                                                           
 .00، صمرجع سابق  الوفا ، أبوأمحد  1
 .71ص ، مرجع سابق،  بشار دمحم األسعد 2
 .66 ، ص رجع سابقم ،حمي الدين القيسي  3

.2117املعدل سنة  0186لسنة لنموذجي للتحكيم التجاري الدويل من القانون ا 0-6نص املادة   4  
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املنازعات اليت نشأت أو ميكن أن تنشا بينهما مبناسبة عالقة قانونية معينة عقدية كانت أو غري 
  1"عقدية 

عقد حييل مبوجبه " :هو التحكيم  اتفاق الفرنسي أن ما من ق  0116املادة بينت كما         
 0121نصت املادة  ، و2 " أشخاصعدة حتكيم شخص أو  ، هذا النزاع إىل انشئأطراف نزاع 

التحكيمي  ، االتفاقيقصد ابلعقد التحكيمي  "على  0187 لسنةقانون املرافعات اهلولندي  من
 3."فيما بينهم على التحكيم  انشئنزاع  إحالةالذي يلتزم األطراف مبوجبه على 

تفاق أن يكون ا معظم االتفاقيات الدولية و التشريعات الداخلية  اشرتاط يبدو جليا       
فيما إذا كانت شرطًا الزمًا يف عقد ، هلذه الكتابة  ، وأن مل حتدد شكال معينامكتواب التحكيم 
 اعتبار إمكانية، مما يقتضي  اإلبرامأم مشارطة الحقة على هذا ،  إبرامهاألجنيب عند  االستثمار

  0-2 ادةاملفقد نصت ، دون املساس بصحته  فقط ، هإلثبات اتفاق التحكيم شرطال الكتابة مبدأ
املكتوب الذي يلتزم  ابالتفاقتعرتف كل دولة متعاقدة " على  0168 لسنةنيويورك  اتفاقيةمن 

أو اليت ميكن أن  أو بعض املنازعات اليت نشأت ،، كل ،   األطراف مبقتضاه أن خيضعوا للتحكيم
 .4" تنشأ بينهم

املكتوب هو شرط التحكيم  ابالتفاقاملقصود "نفسها على أن من املادة  2كما بينت ف        
ه تالذي تضمن االتفاق وأ، تفاق التحكيم املوقع عليه من األطراف ا ، أواملدرج يف العقد 

تفاق اتتطلب أن يكون  هذه االتفاقيةيعين أن  مما  ، 5" اخلطاابت والربقيات املتبادلة بينهم
للتحكيم  التفاقية جنيفابلنسبة  أما،  وتعرتف به األعضاءحىت تقره الدول ، التحكيم مكتواًب 
،  التحكيم ابتفاقيقصد "منها على  2- 0 ادةاملفقد نصت ،  0170لسنة التجاري الدويل 

، أو  تفاق التحكيم املوقع عليه األطراف املتضمن يف رسائل متبادلة بينهماشرط التحكيم أو 

                                                           

. 0111لسنة  26م من قانون التحكيم املصري رق 01نص املادة   1  
2
 Albert colliard , op cit , p 375. 

3
 Franck nicephore , op cit , p 231. 

. 0168يورك لسنة من اتفاقية نيو  0-2نص املادة   4  
 .من نفس االتفاقية 2-2نص املادة  5



 

195 
 

تفرض قوانينها الشكل املكتوب كل   العالقات بني الدول اليت ال، ويف أو تلكسات برقيات ،
 .1" تفاق مربم يف األشكال اليت تقرها هذه القواننيا

تفاق اوإن تطلبت من حيث املبدأ أن يكون  أعالهاملذكورة  االتفاقية أنمما يستنتج منه       
 اتفاقيةيف حني اكتفت ،  شكال معينا االتفاقأهنا مل تستلزم أن يتخذ  إال،  التحكيم مكتوابً 

تفاق األطراف على اخلضوع ايكون " منها على  0 - 6 ادةاملابلنص يف  0176سنة واشنطن ل
أي بيان يتعلق بشكل  االتفاقيةمن دون أن تتضمن  2"للتحكيم لدى املركز الدويل مكتواب ً 

 . الكتابة املطلوبة يف أتفاق التحكيم

ولكنها ، تفاق التحكيم مكتواًب اأن يكون اليت اشرتطت  ض التشريعاتهو ما انتهجته بع       
فقد نص ،  أو جملرد اإلثبات، تفاق التحكيم اشرطًا لصحة الكتابة كانت  اختلفت حول ما إذا 

جيب إثبات العقد التحكيمي  "منه على أنه  0120 ادةامليف اهلولندي قانون املرافعات املدنية 
على أن الكتابة هي شرط  مما يفهم معه أن املشرع اهلولندي قد نص صراحة ،3...." كتابة

ادة امللإلثبات وليس للصحة ، وعلى النهج نفسه سار املشرع العراقي يف قانون املرافعات إذ نصت 
 .4" ابلكتابة إالعلى التحكيم  االتفاقال يثبت " على  منه 262

،  االتفاقنه قد رتب على ختلف الكتابة بطالن أما فيما خيص املشرع املصري فيالحظ أ      
جيب أن يكون  " علىاليت نصت  26املصري رقم من قانون التحكيم  02 ادةاملوذلك ما قررته 

 .5" كان ابطال تفاق التحكيم مكتواب وإالا

هو األقرب ،  تهصحشرط وليس ل،  اتفاق التحكيم من اجل إثباتهكتابة   اشرتاطيبدو أن      
، و قرائن قانونية أخرى يعترب أقوى من أي الكتابة شرطا لإلثبات  اعتبار ابعتبار أن للصواب ،
احملكمني  أنعلى اعتبار ، اختالف شهادة الشهود  إىلتفاق التحكيم وبنوده ايتعرض  ال هذا لكي

                                                           

. 0170دويل لسنة من اتفاقية جنيف األوروبية للتحكيم التجاري ال 2-0نص املادة   1  
 . 0176من اتفاقية واشنطن لسنة  0-6نص املادة  2

. 0187ن املرافعات اهلولندي لسنة من قانو  0120نص املادة   3  
 . 670 ، ص ابقس مرجع،  د احلميد األحدبعب 4
 . 0111لسنة  26من قانون التحكيم املصري رقم  02نص املادة  5
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اليت جيب عليهم  ، التحكيميه املهمةشك يف طبيعة  أدىنيكون  أنهم مبثابة قضاة ، فال جيوز 
وحتقيق ، واالئتمان ، ومن مث حتقيق الغرض املنشود من التحكيم بضمان السرعة  ، ام هباالقي

 .األجنبية  االستثماراتالعدالة وهذا ما يتناسب مع عقود 

إذا كان االتفاق على التحكيم يف تسوية منازعات االستثمار األجنيب يتم بتوافق األطراف        
دد كل أو بعض املنازعات اخلاصة ابلعالقة القانونية بينهم ، بص, على اللجوء إىل قضاء التحكيم 

فان هذا االتفاق أيخذ صوراتن ، إما يف شكل شرط التحكيم و هو الذي يرد ضمن العالقة 
التعاقدية بني الطرفني ، أو يف صورة اتفاق مستقل الحق لنشأة النزاع و هذا ما يعرف مبشارطة 

 .1التحكيم 

املتعلقة  0186يف هذا السياق أكدت االتفاقية العربية للتحكيم التجاري الدويل لسنة         
بتسوية منازعات االستثمار بني الدول العربية ، إن االتفاق على التحكيم أيخذ إما صورة الشرط ، 

راج شرط األوىل إبد: يتم اخلضوع للتحكيم إبحدى طريقتني : " منها  1أم املشارطة وفق املادة 
التحكيم يف العقود املربمة بني ذوي العالقة ، و الثانية ابتفاق الحق على نشأة النزاع أي مشارطة 

 " التحكيم 

كما حدد املشرع الفرنسي شكل االتفاق يف قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي حيث نصت         
 clause compromissoireأيخذ اتفاق التحكيم شكل شرط : " منه على  0112املادة 

 .compromis "2أو مشارطة حتكيم 

يهدف شرط التحكيم إىل تسوية كل ما قد ينشا من نزاع بني الدولة املضيفة و املستثمر       
أو االتفاق على مسائل , أي كل أشكال النزاع , سواء بشكل عام ,  األجنيب عن طريق التحكيم

و هذا ما مييزه , و ذلك قبل نشأة أي نزاع ,  حمددة يؤول الفصل فيها إىل حمكم أو عدة حمكمني
أي بعد قيام , عن الصورة الثانية التفاق التحكيم و هي املشارطة اليت تتميز أبهنا إجراء الحق 

و تتضمن االتفاق على اللجوء إىل التحكيم لتسويته مع ضرورة إعداد , النزاع ابلفعل بني األطراف 
                                                           

.266، ص ابق  دمحم ابوطالب ، مرجع سفؤاد دمحم  1  
.0116لسنة ملدنية الفرنسي من قانون اإلجراءات ا 0112نص املادة   2  
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نزاع بدقة و إجراءات التحكيم األخرى ، كما نصت على وثيقة املشارطة اليت تتضمن موضوع ال
جيوز أن يكون اتفاق : " من قانون التحكيم املصري يف فقرهتا الثانية على  01ذلك املادة 

التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقال بذاته أو ورد يف عقد معني بشان كل أو بعض 
يف هذه احلالة جيب أن حيدد موضوع النزاع يف بيان  املنازعات اليت قد تنشا بني الطرفني ، و

من هذا القانون ، كما جيوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام  111الدعوى املشار إليه يف املادة 
النزاع و لو كانت قد أقيمت يف شانه دعوى أمام جهة قضائية و يف هذه احلالة جيب أن حيدد 

، حيث يعترب القاضي غري  2"و إال كان االتفاق ابطال االتفاق املسائل اليت يشملها التحكيم 
 .خمتصا اذا كان هناك اتفاق على اللجوء اىل التحكيم 

هذا ما سنتطرق له مبوجب الفرعني التاليني من خالل توضيح شرط التحكيم سواء اخلاص       
 :أو العام ، و مشارطة التحكيم 

 شرط التحكيم : الفرع األول 

بند الذي يرد ضمن عقد االستثمار املربم بني الدولة املضيفة و املستثمر األجنيب هو ذلك ال       
و الذي يتعهد األطراف مبقتضاه على اللجوء إىل التحكيم لتسوية ما قد يثور بينهم من نزاع 

 .3مستقبال بشان هذا العقد 

م من نزاع بشان أو هو اتفاق بني طرفني على اللجوء للتحكيم لتسوية ما قد ينشا بينه       
سواء  ورد هذا الشرط يف ذات العقد األصلي أي مصدر الرابطة القانونية , عالقة قانونية معينة 

 .أو ضمن ملحق و لكن قبل وقوع أي نزاع 4

                                                           

يرسل املدعي خالل امليعاد املتفق عليه بني : " على   0111لسنة  26من قانون التحكيم املصري رقم  0-11نصت املادة  1 
كل واحد من احملكمني بياان مكتواب بدعواه يشتمل على امسه و عنوانه و   إىلاملدعى عليه و  إىلالذي تعينه هيئة التحكيم  أوالطرفني 

يوجب اتفاق الطرفني ذكره يف  أخر أمراسم املدعى عليه و عنوانه و شرح لوقائع الدعوى و حتديد للمسائل حمل النزاع و طلباته و كل 
 " البيان 

.من نفس القانون  2-01نص املادة   2  
  .286ص , مرجع سابق ,  غسان علي علي 3 

  .110ص  2ج , مرجع سابق , ابلوسائل الودية و القضائية  تسوية منازعات االستثمارات األجنبية, مصطفى دمحم الدوسكي   4
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من خالل املادة  11-18عرفه املشرع اجلزائري ضمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية        
الذي يلتزم مبوجبه األطراف يف عقد متصل  شرط التحكيم هو االتفاق : "على انه  0116

اعات اليت قد تثار بشأن هذا العقد على نز لعرض ال أعاله 10117حبقوق متاحة مبفهوم املادة 
األصلي و يندرج ضمنه يف شكل بند  للعقد هو اتبعاالتفاق  ، و هذا ما يعين ان هذا "2التحكيم 

لكي تكون له  ، حيث يكون مكتواب بينهم على التحكيم للفصل فيهنزاع أي  ، يفيد على عرض
من نفس القانون على  0118القوة اإللزامية اليت جترب األطراف على احرتامه ، مثلما نصت املادة 

يثبت شرط التحكيم حتت طائلة البطالن ابلكتابة يف االتفاقية األصلية ، أو يف الوثيقة اليت " 
يتضمن شرط التحكيم حتت طائلة البطالن تعيني احملكم أو احملكمني أو جيب أن , تستند إليها 

 ".3حتديد كيفيات تعيينهم 

حيث , إن الغاية من ذلك هي جعل شرط التحكيم واضحا ال يكتنفه أي إهبام أو غموض       
ية يشري كتابة إىل اللجوء مباشرة إىل التحكيم ، و هذا ال مينع من حتديد اجلهة اليت تتوىل عمل

التحكيم أو القانون الواجب التطبيق ، سواء من الناحية اإلجرائية أو املوضوعية ، مع تضمينه  
كيفيات تشكيل هيئة التحكيم و من يرأسها و كل اإلجراءات األخرى مبا فيها لغة التحكيم و 

و هو ما جعل بعض التشريعات تعتربه مستقال عن العقد األصلي حىت و إن , مكانه و ميعاده 
 .رد ضمنه ، ملا له من جانب قانوين فهو مبثابة عقد داخل عقد آخر و 

املتصرفة ابسم " وكالة دعم االستثمارات"مثال ذلك ما تضمنته اتفاقية االستثمار املربمة بني        
منها اليت نصت  2-1يف املادة  2110أوت  16يف " اوراسكوم تيليكوم"الدولة اجلزائرية و شركة 

تمر اخلالف يفصل فيه هنائيا عن طريق حتكيم املركز الدويل لتسوية املنازعات إذا اس: " على 

                                                           
ميكن لكل شخص : " على  2118-12-26املؤرخ يف  11-18قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  من 0117نصت املادة   1

حالة األشخاص و  أوالتحكيم يف احلقوق اليت له مطلق التصرف فيها ، ال جيوز التحكيم يف املسائل املتعلقة ابلنظام العام  إىلاللجوء 
الصفقات  إطاريف  أوتطلب التحكيم ، ما عدا يف عالقاهتا االقتصادية الدولية  أن، و ال جيوز لألشخاص املعنوية العامة  أهليتهم

 " . العمومية 
.من نفس القانون  0116ة نص املاد  2  
.من نفس القانون  0118نص املادة   3  
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، هبذا تكون هذه 1" ، تنعقد احملكمة التحكيمية بباريس "  cirdi"املتعلقة ابالستثمارات 
االتفاقية قد تضمنت شرط حتكيم و حددت احملكمة التحكيمية اليت يؤول هلا الفصل يف النزاع و 

 .فرنسا  –اليت يرفع إليها طلب مباشرة التحكيم ، كما أوضحت إن مكان التحكيم هو ابريس 

حيدث بني  كما قد ال يتطرق شرط التحكيم إىل التفاصيل ، بل يشري على أن كل نزاع        
فتحديد هذه التفاصيل ليست بشرط و ميكن االتفاق , الطرفني جيب تسويته عن طريق التحكيم 

عليها الحقا و هذا منطقي ألنه ال حمل لتعيني حمكمني لنزاع مل ينشا بعد أو مل تعرف طبيعته و 
 .حدوده

ه روح الود قبل نشأة يعترب شرط التحكيم األكثر شيوعا يف التطبيق ألنه يربم يف وقت تسود      
أي نزاع ، و هو يتضمن إرادة صرحية من األطراف يف اللجوء إىل التحكيم و استبعاد القضاء 
الوطين للدولة من النظر يف املنازعات اليت قد تنشا بني الطرفني و اليت يؤول الفصل فيها إىل حمكم 

زاع ، فهو وعد ابلتحكيم  فشرط التحكيم يف كل األحوال سابق على نشأة الن, أو عدة حمكمني 
، ألنه خيضع ألركان 2كما ال مينع من انه خيضع لألحكام العامة للعقود إذا مل يرد به نصا خاصا 

االنعقاد و شروط الصحة و تسري عليه القواعد العامة يف البطالن و الفسخ و االنقضاء ، و 
 .  3أو الضمين  تطبيقا لذلك جيوز التنازل عن شرط التحكيم ابتفاق الطرفني الصريح

عقد  يتضمنهذلك الشرط الذي  من جهتنا ميكن أن نعرف شرط التحكيم على انه      
 نزاعاتللجوء إىل التحكيم لتسوية ما قد يثور بينهم من ا الطرفني على جيربالذي  و االستثمار
الوطين ، حيث حييد اختصاص أي جهة اخرى كانت ابلنظر يف النزاع ، مبا فيها القضاء مستقبال 

 .الي دولة 

                                                           
بني وكالة دعم االستثمارات و متابعتها متصرفة ابسم و حلساب  16/18/2110من اتفاقية استثمار مؤرخة يف  2-1نص املادة   1

 . 27/02/2110بتاريخ  81الدولة اجلزائرية و شركة اوراسكوم تيليكوم القابضة ، ج ر رقم 
.021، ص  ابقمىن حممود مصطفى ، مرجع س  2  
.281، ص  ابق دمحم ابوطالب ، مرجع سفؤاد دمحم  3  
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ميكن أن خيتص شرط التحكيم ابلنظر يف كل املنازعات اليت قد تنشا بني طريف العقد ، و هو       
أو قد ينص االتفاق ابللجوء إىل التحكيم يف حالة نزاع معني , ما يسمى بشرط التحكيم العام 

 : لي فقط أو جزء منه ، و هو ما يعرف بشرط التحكيم اخلاص كما سنرى فيما ي

 شرط التحكيم العام : أوال 

هو النص الذي يقضي بتعهد األطراف املتعاقدة إبحالة ما حيتمل أن يثور بينهم من        
خالفات بشان أي نقطة يف املعاهدة سواء دون استثناء إىل التحكيم ، مبعىن أن قاعدة التعهد هي 

 .1خضوع كل اخلالفات إىل التحكيم

و يقصد بشرط التحكيم العام خضوع كل اخلالفات اليت قد تنشا سواء إبخالل الدولة        
كاملساس مثال , املضيفة أبحد املبادئ أو الضماانت املكفولة للمستثمر مبوجب العقد املربم بينهما 

و بشرط الثبات التشريعي أو التعرض للمستثمر بنزع ملكيته أو منعه من حتويل رؤوس األموال 
أو من طرف املستثمر الذي قد خيالف ما تضمنه العقد األويل مع الدولة املضيفة , العائدات مثال 

و , بشان موضوع االستثمار أو جتاوز ما يسمح به القانون له كمستثمر أجنيب يف غالب األحيان 
ل هذه هو ما يؤدي إىل نزاع بينهما و ابلتايل حييل شرط التحكيم العام املتفق عليه مسبقا ك

 .النزاعات إىل التحكيم 

 "BP"من االتفاقية املربمة بني شركة  1-1من أمثلة شرط التحكيم العام ما تضمنته املادة       
أي خالف ينشا عن هذه االتفاقية ، و متعلقا هبا ، حيال : و الدولة العراقية اليت تضمنت ما يلي 

إىل التحكيم بناء على طلب أي من الطرفني ، وفق قواعد املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار 
 " بباريس 

إىل تسوية عن طريق إن هذا الشرط قد أحال مجيع النزاعات اليت قد تنشا بني األطراف      
التحكيم التجاري الدويل ، كما بني القواعد اليت جيب إتباعها و هي قواعد املركز الدويل لتسوية 

                                                           

.266ص ,  مرجع سابق, فؤاد دمحم دمحم أبو طالب   1  
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منازعات االستثمار ، ابإلضافة إىل مكان التحكيم و هو ابريس ، و منه فهو شرط حتكيم عام 
 . حييل فض مجيع املنازعات الناجتة عن هذه االتفاقية إىل التحكيم 

 شرط التحكيم اخلاص  : نيا اث

هو النص الوارد يف معاهدة ، و الذي يقضي بتعهد األطراف على إحالة ما قد يثور بينهم       
، مثل املسائل املتعلقة بتفسري 1من نزاعات مستقبلية بشان مسالة ما أو مسائل حمددة إىل التحكيم

وافز اجلبائية املكفولة للمستثمر أو حتويل او املسائل املتعلقة ابلضماانت و احل, أو تطبيق املعاهدة 
 .رؤوس األموال و العائدات املالية من و إىل دولة املستثمر 

غالبا ما يوضع شرط التحكيم اخلاص مقرتان بوسائل ودية أخرى  لتسوية املنازعات كالتوفيق       
لة معينة إىل كان يتضمن العقد بندا حييل النزاع الذي قد ينشا بشان مسا,2و املفاوضات 

املفاوضات أو التوفيق أوال ، قبل اللجوء إىل حتكيم خاص إذا استمر اخلالف ، كما ميكن أن ال 
مينع شرط التحكيم اخلاص القضاء الوطين للدولة من النظر يف بعض املسائل األخرى من العقد 

 .فهو خيتص إبحالة نزاعات معينة فقط إىل التحكيم 

ا نصت العالقة التعاقدية على اللجوء إىل التحكيم لتسوية ما قد يثور بني جتدر اإلشارة انه إذ      
أطرافها من نزاعات ، دون أن يكون هناك تنظيم جلوانب التحكيم املختلفة ، فان هذا النص 
يتطلب إجراء اتفاق حتكيم خاص بعد نشأة النزاع ، حيث يتم فيه حتديد موضوع النزاع و مجيع 

، أما إذا نص شرط التحكيم و تضمن مجيع إجراءاته فال توجد 3ويته اإلجراءات املنظمة لتس
 .حاجة إىل اتفاق حتكيم خاص 

و بوجه عام ال توجد حاجة إىل اتفاق حتكيم خاص إذا أمكن استنباط ذلك من القواعد       
ا على التنظيمية األساسية من االتفاق العام على التحكيم ،  فإذا كان االتفاق العام يعاجل كل منه

                                                           

.16، ص  ابقامحد خملوف ، مرجع س  1  
.011، ص  ابقالعناين ، مرجع سدمحم إبراهيم    2  
.16، ص  ابق، مرجع س عبد العالعكاشة دمحم   3  
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حدة أو وجد نظام دائم و متكامل حملكمة حتكيم فهذا يكفي ملباشرة الدعوى التحكيمية أمامها 
 .1إبرادة احد الطرفني 

 مشارطة التحكيم : الفرع الثاين 

يتم مبقتضاه حتديد موضوع النزاع و أمساء , هي اتفاق خاص يربمه األطراف بعد قيام النزاع        
 .2جراءات التحكيم ، و قد حيددون كذلك القانون الذي يطبقه احملكموناحملكمني ، و مكان و إ

قد تعقد مشارطة التحكيم تنفيذا لشرط حتكيم مسبق مت االتفاق عليه قبل نشأة النزاع ، و        
هبذا تكون وثيقة مشارطة التحكيم مبثابة استكمال مجيع إجراءات التحكيم و املسائل املتعلقة به 

 .3من حتديد هيئة التحكيم و موضوع النزاع و غري ذلك من التفاصيل األخرى 

مشارطة التحكيم هي اتفاقيات الحقة على قيام نزاع قائم فعال ، يتطرق أطرافه إىل كل إن       
جوانبه يف اتفاق منفصل عن العقد األصلي ، عكس شرط التحكيم ،كما عرفها جانب من الفقه 
على أهنا ذلك االتفاق الذي يستطيع مبقتضاه أطراف نزاع قائم ابلفعل عرضه على حمكم أو 

و هي تتضمن اتفاق بني طرفني 4" وثيقة التحكيم " و مساها جانب آخر ب , حمكمني حلسمه 
 .على عرض نزاع قائم بينهما على التحكيم 

حبيث تضع هذه الوثيقة قاعدة سلوكا إلزاميا لألطراف ، الذين يطبقوهنا و يلتزمون مبا يصدر       
و , صاص احملكم و صفته كما أهنا حتدد اخت, عنها من حكم مبا أن العقد شريعة املتعاقدين 

ابلتايل كل ما مل تتضمنه هذه الوثيقة من مسائل التحكيم ، خاصة موضوع النزاع قد يؤدي إىل 
بطالهنا و عدم صالحيتها مثلما أمجعت على ذلك معظم قوانني التحكيم اليت استندت على 

 : األسباب التالية 

                                                           

.066، ص  مرجع سابق, عشوش  عبد احلميدامحد   1  
.111، ص  ابقغسان علي علي ، مرجع س  2  
.062، ص  ابقخالد كمال عكاشة ، مرجع س  3  

4
 Albert colliard , op cit , p 123. 
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تقيدون مبوضوع النزاع األصلي ، فتحديد عدم إلارة نزاعات فرعية أو جزئية بني اخلصوم حبيث ي -
املوضوع بدقة يسهم يف إجياد احللول املباشرة و احملددة ، دون ترك اجملال مفتوحا أمام هيئة التحكيم 
و ابلتايل قد تظهر نزاعات أخرى بني الطرفني ، و هذا ما نصت عليه معظم االتفاقيات بشان 

 إجراءات التحكيم التجاري الدويل ؛ 

لنزاع قد وقع فعال و جيب حسمه ، فيجب أن تتضمن مشارطة التحكيم مجيع إجراءات و مبا ا -
مسائل التحكيم مبا فيها موضوع النزاع ؛ الذي يسهم يف تقييد هيئة التحكيم حىت ال تقضي بغري 

 ذلك ؛

 حسم النزاع يف اقرب وقت ممكن بني األطراف ؛ -

اانت الالزمة ملباشرة الدعوى التحكيمية مثل ما و تتضمن عادة مشارطة التحكيم كل البي         
 : 1يلي 

 حتديد أطراف النزاع و عنوانيهما و ممثليهما القانونيني ؛ 
 عدد احملكمني و تسميتهم و عنوان كل منهم ؛ 
 بيان العقد حمل النزاع ؛ 
 موضوع النزاع املعروض على التحكيم ؛ 
  األطراف ؛مكان إجراء التحكيم و لغته مبا يتوافق مع إرادة 
  القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم و موضوع النزاع و سلطة هيئته وفقا

 لقواعد العدالة ؛
 سلطة هيئة التحكيم يف إصدار األوامر الوقتية و اإلجراءات التحفظية ؛ 
 ميعاد التحكيم و بدا سراينه ؛ 
 توقيع األطراف أو ممثليهم مع ذكر صفتهم و مصدرها ؛ 

                                                           

.161ص , مرجع سابق , مصطفى دمحم الدوسكي   1  
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رب مشارطة التحكيم مبثابة بيان يف حد ذاته ، يهدف إىل فض هذا النزاع عن طريق تعت      
يتضمن مجيع اإلجراءات الواجب , التحكيم بني األطراف على أساس النزاع القائم فعال بينهم 

إتباعها يف التحكيم ، و معلومات طريف النزاع ، لكي يتسىن هليئة التحكيم املخولة مباشرة عملية 
 .و إصدار احلكم الذي يتبناه مجيع األطراف بل هم جمربون على احرتامه و تطبيقه التحكيم 

 القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم : املطلب الثاين 

تكون مبثابة جمموعة القواعد اليت "  Applicable law" القانون الواجب التطبيق يعترب       
فهي اليت تنظم ،  األجنيبيف تسوية منازعات االستثمار  احملكم الدويللقرار  البنية القانونية اإلجرائية

 .سري اإلجراءات يف تسوية النزاع 

يف العقد املربم بينهم ، أو  إدراج شرط التحكيمعلى  أطراف العالقة التعاقدية إن اتفاق      
بعد ،  أة النزاععند نش إتباعهاتداعي اإلجراءات الواجب  إىل، يؤدي حتما مبوجب اتفاق مستقل 

وفق قواعد قانونية معينة ، يتم االتفاق عليها  يتم هذا ماو تقدمي طلب تفعيل الشرط التحكيمي ، 
من قبل هيئة التحكيم ، سواء بتطبيق قانون الدولة مقر التحكيم أو اختيارها من قبل األطراف أو 

 .قانون الدولة املضيفة ، أو ما يكون اقرب إىل موضوع النزاع 

الواقع أن مسالة القانون الواجب التطبيق هي من أهم املسائل اليت تواجه التحكيم التجاري        
استقالل شرط التحكيم مينح األطراف حرية  أنمبا الدويل ، الرتباطها ابلعديد من االعتبارات ، 

اختيار القانون الواجب التطبيق ، و هي من إحدى الرواسخ يف فلسفة التحكيم التجاري الدويل ، 
األطراف :"  0170من االتفاقية األوروبية املوقعة جبنيف لسنة  6مثلما نصت على ذلك املادة 

، غري أن مبدأ 1" احملكمون على موضوع النزاع هلم احلرية يف حتديد القانون الذي جيب أن يطبقه 
سلطان اإلرادة يف اختيار القانون الواجب التطبيق كثريا ما يرتاجع ، عندما يكون النزاع املطروح 
منبثق عن احد العقود النموذجية الدولية اليت حيكمها قانون وطين أو قواعد عرفية حقيقية ، أو 

أو خصوصية موضوع االستثمار ، أو أن ختضع املنازعات  قواعد ذات طابع مهين ، تبعا الختالف

                                                           

. 0170لسنة  للتحكيم التجاري الدويل بيةاألورو جنيف تفاقية من ا 6نص املادة   1  
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اليت تتعلق هبذه العقود للقواعد اليت حتددها لوائح و هيئات و مراكز التحكيم الدائمة اليت يتعني 
 .1على اخلصوم يف بعض األحيان اللجوء إليها لفض النزاع 

قواعد و ضوابط جاري الدويل و القوانني املتعلقة ابلتحكيم الت2التشريعات يف هذا نظمت       
مقر قانون ابختيار يف حتديد القانون الواجب التطبيق على املنازعات االستثمارية ، سواء  تساعد

مبوجب قانون ربط املشرع اجلزائري  فيماقانون الدولة اليت ابرم فيها العقد ،  أو ، التحكيم
،  األطرافلقانون إرادة  إماضوعه صحة اتفاق التحكيم خب 18/11اإلجراءات املدنية و اإلدارية 

تشريعات  تما خيتاره احملكم ، فيما ترك أوموضوع النزاع  إىل األقربالقانون الذي يكون  أو
لوائح  أما، ابعتبار أن مراحل سري النزاع قد ختتلف الجتهاد احملكم لوضع حل مالئم  األمر 3أخرى

واجب التطبيق هو الذي يعينه الطرفان القانون ال أنالتحكيم الدولية فاستقرت على و مراكز 
 . القانون الذي تقرره هيئة التحكيم  أوضمنا  أوصراحة 

يف كوهنا ، تشرتك ضوابط اختيار القانون الواجب التطبيق على التحكيم التجاري الدويل         
ما تنص عليه مراكز التحكيم الدولية الدائمة ،  أومن االتفاقيات و املعاهدات الدولية ،  مستمدة

أو القانون النموذجي للتحكيم  0176ابالعتماد على ما نصت عليه اتفاقية واشنطن لسنة 
اختيار القانون الواجب  ، اليت أسهمت يف وضع اطر 0186لسنة  uncitralالتجاري الدويل 

، استنادا على رادة اع يف حد ذاته موضوع النز  أواملتبعة ،  اإلجراءاتالتطبيق ، سواء على 
 .األطراف أو هيئة التحكيم 

جيب مراعاة التوافق يف اختيار القانون الواجب التطبيق مع النظام الدويل  من جهة أخرى      
 0168مبفهومه يف الدولة اليت سينفذ فيها القرار التحكيمي ، هو ما مل تغفله اتفاقية نيويورك لسنة 

                                                           

.81، ص  ابقابوزيد رضوان ، مرجع س  1  
 

: على ما يلي  2118-12-26املؤرخ يف  11-18 اإلداريةاملدنية و  اإلجراءاتمن قانون  1- 0111نصت املادة : يف ذلك   2
على اختياره ،  األطرافالقانون الذي اتفق  أمااستجابت للشروط اليت يضعها  إذاتكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث املوضوع 

 .القانون الذي يراه احملكم مالئما  أوالقانون املنظم ملوضوع النزاع  أو
 .20يف مادته  0111لسنة  26كذلك نص قانون التحكيم املصري رقم  -

.72يف مادته  2117لسنة  01قانون االستثمار العراقي رقم : يف ذلك   3  
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احملكم الصادر ال ميكن االعرتاف به أو تنفيذه إذا أوضحت السلطات املختصة  اليت أقرت أن قرار
يف دولة التنفيذ انه سيتعارض مع النظام العام فيها ، و منه يتعني على احملكم أن حيرتم النظام العام 

 .لدولة التنفيذ " الدويل " 

جب التطبيق على اتفاق كل هذه اجلوانب و أخرى وجب مراعاهتا يف اختيار القانون الوا      
 الفرعني التالينيسنتطرق من خالل هلذا  التحكيم ، سواء من قبل األطراف ، أو هيئة التحكيم ، 

، مث القانون الواجب التطبيق على  يف فرع أولللقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم 
 . فرع لانموضوع النزاع من خالل 

 لتطبيق على إجراءات التحكيم القانون الواجب ا: األول  الفرع

اليت  اإلجرائيةإجراءات التحكيم يف جمموعة القواعد  يتمثل القانون الواجب التطبيق على      
هيئة  أماماخلصومة إجراءات سري عملية فض النزاع ابتداء من تشكيل هيئة التحكيم إىل حتكم 

بشكل سليم و  النزاع حليف تسهم ، و صدور احلكم التحكيمي و تنفيذه ، و اليت 1 التحكيم
 .، إذا ما مت اختيارها بشكل صحيحالنزاع  أطرافلدى  الرضامتوازن يلقى 

كثريا ما يثار التساؤل حول القانون أو القواعد اليت حتكم هذه اإلجراءات ، ال سيما تلك       
فني منها و الواجب إتباعها من قبل احملكم أو هيئة التحكيم بعد تشكيلها ، و موقف إرادة الطر 

مدى ارتباطها بقانون الدولة مقر التحكيم ، ابإلضافة إىل ضماانت و حقوق الدفاع ، فضال عن 
و التحكيم لدى مراكز و " ad hoc"ما يثار خبصوص حاالت التحكيم احلر أو التحكيم اخلاص 

القاعدة اليت  و مبثابةمن املسائل اجلوهرية ، هيئات التحكيم الدائمة وفقا للوائحها ، ابعتبارها 
 األطراف، فقد يتفق 2تنظم هذه العملية و تضمن شرعيتها بصدور حكم قابل لالعرتاف و التنفيذ

 بناء على مبدأقواعد قانونية معينة ،  إىلاملتبعة يف نظام التحكيم ابالستناد  اإلجرائية األسسعلى 

                                                           

، ص  2108مصر ،  –هروري ، منازعات االستثمار بني القضاء و التحكيم ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية شريزاد محيد  1 
081.  

ماهر دمحم صاحل عبد الفتاح ، اتفاق و حكم التحكيم يف منازعات التجارة الدولية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية   2
  .080، ص  2111احلقوق جامعة القاهرة ، 
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التحكيم قضاء اتفاقيا يقيمه طرفا النزاع ابتفاق بينهما ، فهي ضابط  أن، ابعتبار  اإلرادةسلطان 
، فيما يرتك هليئة التحكيم املسائل 1يف قاعدة التنازع اخلاصة ابلعقود الدولية  األصيل اإلسناد

اختلفت إرادة  إذاالقانون الواجب التطبيق  إىلاليت توفر ضوابط أخرى للوصول  األخرى اإلجرائية
 : ا سنرى فيما يلي ، كم األطراف

 اختيار األطراف للقانون الواجب التطبيق : أوال 

،  األطرافقوم على أساس اتفاق تلفض منازعات االستثمار  آلية أن التحكيم هو ابعتبار      
 .2يف اختيار القانون الذي ينظمها  فمن الطبيعي أن يكون ألطراف النزاع دورا كذلك

، حيث يرى أنصار النظرية الشخصية أن العقد الدويل هو العقد الفقه عليه استقر هذا ما      
الذي يتصل أبكثر من نظام قانوين واحد ، سواء يف إبرامه أو تسوية منازعاته ، و ابلتايل هو يفلت 
من أي تنظيم قانوين ، و قد اخرج أنصار هذه النظرية العقود الدولية من دائرة التنازع ، فهي عقود 

، و ليس 3قوانني و تزامحها ، و ال ختضع على هذا النحو لغري سلطان اإلرادة خترج عن تنازع ال
هناك ما مينع من اختيار قانون دولة معينة ، بعيدا عن قاعدة تنازع القوانني ، حيث تندمج أحكام 
القانون املختار من قبل األطراف و تعامل مثل الشروط التعاقدية ، أو عن طريق اإلحالة إىل 

 .4يت جيرب احملكمون تطبيقها مباشرة وفقا الختيار اإلرادة نصوصه ، ال

خضوع  الدائمةلوائح هيئات و مراكز التحكيم  ، ابإلضافة إىلالتشريعات  كرست خمتلف       
لألطراف كامل احلرية يف اختيار القانون  أنو كأولوية أوىل ،  اإلرادةإجراءات التحكيم لقانون 

التحكيم  إبجراءاتع تنظيم خاص هبم أي استخدام ما يسمى الذي يرونه مناسبا ، سواء بوض
املنصوص عليها يف قانون وطين  اإلجراءات إتباع أو مبوجب لوائح التحكيم الدولية ، العائمة ،

                                                           

  .166، ص مرجع سابق ي علي ، غسان عل  1 
2
 George peter , arbitration and the courts , article published on the arbitrator journal , Paris 

2 university , vol 73 n 7 , 2002 p 231. 

.27، ص  ابقليندا جابر ، مرجع س  3  
 –القانون الدويل اخلاص ، دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية  أحكامدور االستثمار األجنيب يف تطوير  ، عبد احلفيظصفوت   4

  .027، ص  2116مصر ، 
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قد يتفق األطراف صراحة على إخضاع موضوع النزاع إىل ، فصرحية و واضحة ، بصفة 1معني
حرية اختيار القانون املالئم الذي و منه قد تتوافق القواعد اآلمرة ،  مع مراعاة، قانون دولة معينة 
و هو مبدأ انفذ و ال قيد ،  إهنائهاألنسب حلسم النزاع و  اختيار القانون  معيتفق مع رغباهتم  

احلرية للمتعاقدين يف اختيار القانون الذي حيكم العقد من معظم التشريعات  تترك عليه ، حيث
 أصبحشرط التحكيم التجاري الدويل  أن، مبا  أجنيبيف عالقة عقدية هبا عنصر  اإلجراءاتحيث 

 .شرطا تقليداي يف هذه العقود 

 0166تفاقية الهاي لسنة بدا اب هبذا املبدأمعظم االتفاقيات و املعاهدات الدولية  أخذت        
على ، اليت نصت اخلاصة ابلقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ذات الصفة الدولية 2

للتحكيم  األوروبيةاتفاقية جنيف  إىلالتحكيم خيضع للقانون الذي عينه طرفا العقد ، ابإلضافة  أن
ديد اتفاق التحكيم يف حت أطرافعلى حرية  13يف مادهتا  أقرتاليت  0170التجاري الدويل لسنة 

و هو ما تضمنته كذلك اتفاقية واشنطن لسنة ،  إتباعهااليت يتعني على احملكمني  اإلجراءاتقواعد 
إجراءات التحكيم للقانون  إخضاعيف  طرفا العقدمبدأ حرية  11اليت تضمنت يف مادهتا  0176

او مركز ، اذ قد حييال ذلك اىل هيئة حتكيم دولية على خالف ذلك  ما مل يتفقا انهالذي خيتار 
تسوية املنازعات ، نظرا الختالفهما يف اختيار القانون الواجب التطبيق ، فالدولة املضيفة 
لالستثمار قد ترى يف اختيار قانون غري قانوهنا الوطين مساسا بسيادهتا ، فيما يعمل املستثمر 

 .االجنيب على اختيار قانون جنسيته او قانون مركز التحكيم 

املتعلقة ابلقانون الواجب التطبيق على  40181ذلك اتفاقية روما لسنةكما نصت على        
 آليةمهمة حتديد القانون الواجب التطبيق تتم عرب  أن ، حيث أكدتااللتزامات التعاقدية 

                                                           
1
  Mireille taok , op cit , p 25. 

.0166من اتفاقية الهاي لسنة  0-2نصت على ذلك املادة   2  
اءات اليت يتبعها تتحدد قواعد اإلجر " على  0170من اتفاقية جنيف األوروبية للتحكيم التجاري الدويل لسنة  1-1نصت املادة   3 

 " اتفاق التحكيم  أطرافعلى حرية  احملكمون بناء
ار من جانب حيكم العقد ابلقانون املخت" حيث تضمنت ما يلي  0181من اتفاقية روما لسنة  0-1نصت على ذلك املادة  4

 " األطراف 
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 األمماملطلق لألطراف ، و هو ما سار عليه كذلك القانون النموذجي للجنة  اإلرادياالختيار 
على حرية 1 01الذي أشار يف مادته  0186جوان  02دويل بتاريخ املتحدة لقانون التجارة ال

املشرع ، فيما كرس  إتباعهاالطرفني يف االتفاق على اإلجراءات اليت يتعني على هيئة التحكيم 
يف اختيار القانون الواجب التطبيق من خالل  األطراف إرادةاقر حبرية  هذا املبدأ حيثاجلزائري 

، و هو ما انتهجه  11-18 اإلداريةاملدنية و  اإلجراءاتيف قانون 2نصوص املواد املنظمة له
حيث اقر مبدأ  26يف مادته  01113لسنة  26املشرع املصري كذلك يف قانون التحكيم رقم 

، و هو ما سار عليه كذلك  اإلجراءاتيف اختيار القانون الواجب التطبيق على  األطرافحرية 
 :اليت نصت على  0111/0يف املادة اإلجراءات املدنية الفرنسي قانون 

 " la convention d’arbitrage peut directement ou par référence a un règlement 

d’arbitrage , régler la procédure a suivre dans l’instance arbitrale ; elle peut 

aussi soumettre celle-ci a la loi  de procédure qu’ elle détermine " 
4

 يعين ما، 

تكريس مبدأ سلطان اإلرادة سواء بوضع قواعد إجرائية مباشرة لسري العملية التحكيمية او 
 .5ابالستناد إىل أي من أنظمة التحكيم ، أو من خالل قانون وطين 

، فقد نصت املادة املوقف نفسه  2110لسنة  10رقم  األردينالتحكيم كما اختذ قانون          
 .اليت ختضع هلا عملية التحكيم  اإلجراءاتمنه على حرية طريف التحكيم يف االتفاق على  21

                                                           
ختضع : " على  02/17/0186من القانون النموذجي للجنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدويل الصادر بتاريخ  01نصت املادة   1

لدى سري  إتباعهاإجراءات التحكيم إلرادة األطراف ، و يكون للطرفني حرية االتفاق على اإلجراءات اليت يتعني على هيئة التحكيم 
 .  "عملية التحكيم 

و  2118-12-26املؤرخ يف  11-18من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  0161 إىل 0111املواد من نصت على ذلك   2
خيتاره  لتطبيق ما يريدونه مث بعد ذلك ميكن اللجوء اىل القانون املالئم لطبيعة النزاع او ما األوىليف املرتبة  األطرافاليت جعلت إرادة 

  .احملكم 
التحكيم االتفاق على اإلجراءات اليت تتبعها  ألطراف" املتعلق ابلتحكيم على ما يلي  26من القانون املصري رقم  26نصت املادة   3

 أومركز حتكيم يف مجهورية مصر العربية  أوهذه اإلجراءات للقواعد النافذة يف أي منظمة  إخضاعهيئة التحكيم مبا يف ذلك حقها يف 
ختتار إجراءات التحكيم اليت تراها مناسبة  أنهذا القانون  أحكاممل يوجد مثل هذا االتفاق كان هليئة التحكيم مع مراعاة  فإذاخارجها ، 

"  
4
 Robert fouchard , op cit . 

.088، ص  ابقدمحم كوال ، مرجع س  5  
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من خالل كل هذا يتبني استبعاد إمكانية إعمال قواعد تنازع القوانني ، خصوصا إذا ما        
يؤكد أن القاعدة  تضمن العقد االستثماري أو اتفاق التحكيم إحالة صرحية إىل قانون ما ، مما

األصلية يف اختيار القانون الواجب التطبيق هي إرادة األطراف ، و حرية واسعة يف اللجوء إىل 
 .1القانون املناسب سواء يف التحكيم االتفاقي أو املؤسسي 

 تطبيق القانون الوطين للدولة مقر التحكيم: اثنيا 

و مل حيصل اتفاق على ما الواجب التطبيق  األطراف يف اختيار القانون إرادةختلفت  إذا        
الواجبة التطبيق على  اإلجراءاتاختيار  سلطةمنح هيئة التحكيم  إىلهذا يؤدي فان ،  إتباعهجيب 

أسس  إىلطبيعة النزاع ، كما انه يستند  إىلخصومة التحكيم ، و هو االختيار الذي يكون اقرب 
قواعد التحكيم اليت حتكم االستثمارية الدولية و املبادئ العامة  األعرافسليمة مستقاة من 

الرتكيز املوضوعي للنزاع حىت يتم الكشف عن القواعد  إىلالتجاري الدويل ، حيث يلجا احملكم 
خضوع الدعوى و  اليت تفيد يفالعامة ،  اإلسنادقاعدة ، تبعا لمالئمة للتطبيق عليه  األكثر

عن  األطراف، يف حال ختلف إرادة  إقليمهااليت تتخذ اإلجراءات على  إجراءاهتا لقانون الدولة
لدولة ما كمقر  األطرافاختيار  أن، مبا 2حتديده ، و هذا ال يستبعد الصفة االختيارية للتحكيم 
 . إجراءاتهللتحكيم ينطوي على قبول تطبيق قانوهنا اخلاص على 

ألطراف ال تربز يف اختيار قانون معني للتطبيق على يرى أنصار النظرية املوضوعية أن إرادة ا       
إجراءات التحكيم ، بل أن وظيفة اإلرادة هي تركيز عملية التحكيم يف مكان حمدد ، و ذلك وفقا 
للعناصر الواقعية املرتبطة به ارتباطا وثيقا ، ذلك أن اإلرادة املتعاقدة ليست بواقعة مادية ، ألهنا ال 

، فدورها يكمن يف حتديد العنصر الذي يكون له يف ذهن األطراف 3 تشغل مركزا يف مكان معني
األمهية املؤثرة يف حتقيق االقتصادايت ، و هنا أييت دور احملكم ليستنتج القانون الواجب التطبيق و 

 .الذي يكون قانون مكان التحكيم 

                                                           

.81، ص  ابقعشوش ، مرجع س عبد احلميدامحد   1  
 . 67، ص مرجع سابق  ن ،امحد كوجا  2

.011، ص  ابقمرجع س ، عبد احلفيظصفوت   3  
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أن طبيعة نظام التحكيم حتد من االستقالل "  sauser hall" يف هذا الشأن يرى الفقيه       
املطلق أو الكامل إلرادة األطراف يف اختيار القواعد اليت حتكم إجراءات سري النزاع أمام هيئة 
التحكيم ، و ترجح الكفة لتطبيق قانون مكان التحكيم ، وفقا ملا يسميه بنظرية املؤشرات 

"théorie des indices " أطراف اخلصومة قد اختاروا قانوان وطنيا ، إذ يرى انه إذا كان
ليحكم إجراءات النزاع ، فان ذلك يعين ابلضرورة اختيار دولة هذا القانون مكاان إلجراء التحكيم 

لقانون واحد ، أما " جمموع التحكيم " و من مث سراين قانوهنا على إجراءات التحكيم حىت خيضع 
م ، فهذا يعين ابلضرورة اختصاص دولة مكان إذا كان االختيار ينصب فقط على مكان التحكي
   .1التحكيم لتطبيق قانوهنا على إجراءات سري النزاع 

مبا أن التحكيم يتأسس على مبدأ الرضا ، فيتعني "  fouchard" كما يقول األستاذ         
، على أطراف النزاع عند وضع عقد التحكيم اخلاص ، االتفاق حول القواعد اليت تنظم التحكيم 

و يف حالة غياب مثل هذا االتفاق ، فان احملكمة التحكيمية تقوم ابستخالص هذه القواعد من 
النية املشرتكة لألطراف ، و عندما تعجز احملكمة عن استخالص تلك النية املشرتكة لألطراف ، 
 فال جمال من تطبيق القواعد العامة يف القانون الدويل اخلاص ، و اليت تقضي خبضوع املسائل

اإلجرائية لقانون حمل الفصل يف النزاع ، أي انه على حمكمة التحكيم أن تتبع و حترتم اإلجراءات 
 . 2"املقررة يف الدولة اليت تعقد فيها جلساهتا 

على وجوب تطبيق قانون الدولة  01683يف هذا السياق ، نصت اتفاقية نيويورك لسنة         
 اإلرادةالصرحية لألطراف ، و هو ما قد يكون قانون  ةاإلرادمقر التحكيم يف حال ختلف قانون 

 إقليمهاانه ليس اندرا ما حيدث من اختيار اخلصوم لقانون الدولة اليت جيري على  إذالضمنية 
، ابإلضافة  ليحكم موضوع النزاع آخر، رغم اختيارهم لقانون  اإلجرائيةالتحكيم ليحكم املسائل 

                                                           

.66، ص  ابقابوزيد رضوان ، مرجع س  1  
2
 Robert fouchard , op cit , p 130. 

كانت اإلجراءات قد متت   إذا إالال جيوز تنفيذ حكم التحكيم : " على ما يلي  0168من اتفاقية نيويورك لسنة  0-6نصت املادة   3
  "وفقا لقانون املكان الذي جيري فيه التحكيم عند ختلفها  أووفقا لقانون اإلرادة ، 
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 2ة ابلتحكيم التجاري الدويل يف أوراب ، اليت نصت املادة اخلاص 0170إىل اتفاقية جنيف لسنة 
 : منها على 

"La procédure d’arbitrage , y compris la constitution du tribunal arbitral est 

réglée par la volonté des parties et par la loi  du pays sur le territoire duquel 

l’arbitrage a lieu  "
1
 

التشريعات املنظمة للتحكيم و منحت هليئة التحكيم اختيار  معظم هذا ما كرسته        
 26، منها قانون التحكيم املصري رقم إذا مل يتفق األطراف على ذلك الواجبة التطبيق  اإلجراءات

يف حال  اإلجراءاتالذي أجاز للمحكم اختيار القانون الواجب التطبيق على  20111لسنة 
الذي نص يف مادته  0117قانون التحكيم الفرنسي لسنة  إىلاق األطراف ، ابإلضافة غياب اتف
يطبق احملكم على النزاع  القواعد القانونية اليت اختارها الفرقاء ، و يف حالة غياهبا  "على  0600

 .3" يطبق القواعد اليت يراها مالئمة 

التابع ملركز التحكيم  " lagergen"  ، احلكم الذي أصدره احملكم أمثلة ذلكمن         
يف النزاع بني احلكومة الليبية و ،  0161أكتوبر  01بتاريخ ، " كوبنهاقن " التجاري الدويل ب 

أين كانت الشركة يف ليبيا ، االستثمارية بسبب أتميم أصول الشركة الربيطانية " b.p"شركة 
بليبيا ، حيث نشا نزاعا بني الطرفني و انتهى الربيطانية متلك عقدا استثماراي يف قطاع احملروقات 

 إىلانتهى احملكم  إىل اللجوء إىل مركز التحكيم املذكور وفقا ملا مت االتفاق عليه بني الطرفني ، أين
، و هو بذلك 4تطبيق القانون الدمناركي على إجراءات التحكيم ابعتباره قانون دولة مركز التحكيم 

لتحكيم الصادر يف النزاع ، و منح احملكمة حرية واسعة طبقا هلذا حيقق ميزة تيسري تنفيذ حكم ا
 . يف تنظيم إجراءات التحكيم القانون

                                                           

. 0170جنيف لسنة من اتفاقية  12نص املادة   1  
اذا مل يوجد اتفاق ، كان هليئة التحكيم ان ختتار " على  0111لسنة  26من قانون التحكيم املصري رقم  26نصت املادة   2

 " إجراءات التحكيم اليت تراها مناسبة 
. 0117لسنة  010م من قانون التحكيم الفرنسي رق 0600نص املادة   3  
دور التحكيم يف فض منازعات عقود االستثمار ، دراسة مقارنة لبعض التشريعات يف الدول العربية و األجنبية  خالد كمال عكاشة ، 4

  .218ص  2101و االتفاقيات الدولية و خصوصية مركز واشنطن ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان األردن ، 
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 اختيار احملكم لقانون التجارة الدولية : اثلثا 

إذا مل ينص اتفاق التحكيم على القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات ، سواء كان        
افه على ذلك ، أبي صيغة كانت و سواء صراحة أو ضمنا ، شرطا أم مشارطه ، و مل يتفق أطر 

نظرا الختالف أطرافه أو لعدة اعتبارات أخرى ، على غرار رفض الدولة املضيفة لالستثمار 
اخلضوع ألي قانون إجرائي آخر ، ابعتبار أن ذلك مساس بسيادهتا ، و رفض املستثمر األجنيب 

ضيفة على إجراءات التحكيم ، فان احملكم قد يضطر إىل من جهته تطبيق القانون الوطين للدولة امل
الرجوع إىل ما تقضي به األعراف و العادات التجارية الدولية يف هذا اجملال ، و هو ما يعرف 

، ألهنا املناسبة ملا تقتضيه املمارسات lex mercatoria  "1" بقواعد التجارة الدولية أو 
الشروط العامة للعقود النموذجية ، فهي تشكل قانوان جديدا التجارية و االستثمارية الدولية ، و 

 .ينأى عن القوانني الوطنية ، و يعرب عن واقع مهين مرتبط مبجتمع التجارة و املتعاملني هبذه العقود

يف هذا ، اخذ الفقه احلديث هبذا املبدأ و انتقد االحتكام إىل قواعد القانون الدويل اخلاص        
ون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ، و حجته يف ذلك أن هذه القواعد يف حتديد القان

تقوم على أساس االستعانة ابلقانون الوطين يف التصرفات القانونية ، و هي صاحلة لذلك بيد أهنا 
ال تصلح لتحديد ذلك القانون فيما يتعلق ابلتحكيم يف عقود االستثمار األجنيب و املنازعات 

و لذلك ابعتبار أن طرفا العقد يتمثالن يف دولة و عنصر أجنيب ، ابإلضافة إىل انه  الناشئة عنه ،
ينظم وسيلة تسوية املنازعات املتعلقة بنزاع استثماري ذو أمهية اقتصادية عاملية تتجاوز احلدود 
الوطنية للدولة ، و عليه يتعني إخضاع النزاع لقواعد فوق الوطنية و ال ميكن حصرها يف نطاق 

أن قواعد التجارة الدولية "  lessoiren" ليمي حمدد خيضع للقانون الوطين ، فيقول الفقيه إق
                                                           

 lexعليها معظم الدراسات الغربية مصطلح  أطلقتحيث  أورابالقرون الوسطى يف  إىلتعود ظاهرة قواعد قانون التجارة الدولية  1 
mercatoria   و حرص التجار من جمتمعات جتارة األسواق على االلتزام يف معامالهتم مبا جرت عليه عاداهتم ، وفقا لعادات ،

الدولية تبعا هلذه القواعد ، أما الظاهرة احلديثة هلذه القواعد الشعوب الرومانية القدمية اليت كانت حتكم عالقاهتا مع األجانب يف التجارة 
ة فقد بدأت يف أوائل القرن العشرين و اليت متثلت يف ظهور قواعد عرب دولية يصنعها تدرجييا املتعاملون يف املبادالت االقتصادية الدولي

خذ صورة األعراف التجارية الدولية و املبادئ العامة اليت لصاحلهم ، و بوجه خاص يف إطار منظماهتم املهنية ، و هي القواعد اليت أت
اندر دمحم إبراهيم ، مركز القواعد عرب الدولية ، منشاة املعارف ، : للتفصيل أكثر انظر ....يستقر عليها التحكيم االقتصادي الدويل 

 . 021، ص  2111مصر ،  –الطبعة الثانية ، اإلسكندرية 
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تشكل املصدر األساسي للمحكم مما ينبغي إسناد العقد الدويل إليها ، فهي تشكل نظاما قانونيا 
إن أعراف و عادات : " الذي يشري إىل " derains" ، و هو ما دعمه الفقيه 1له صفة اإللزام 

لتجارة الدولية تعترب مبثابة نظام قانوين خمتص ميكن أن يسند إليه العقد أسوة إبسناده إىل نظام ا
 .    2" قانوين وطين سواء بسواء 

على إجراءات التحكيم أهنا تتمتع  lex mercatoriaاعترب االجتاه الغالب لتطبيق قواعد       
 و قائما بذاته عابر للحدود و يتسم ابلتنظيم ابلصفة القانونية ، فهي تشكل نظاما قانونيا مستقال

و االنسجام ختضع له املعامالت التجارية الدولية ، فضال على أن هيئات التحكيم تلتزم بتطبيق 
هذه القواعد دون حاجة التفاق األطراف عليها ، نظرا ألهنا تتمتع ابلركن الوضعي و ال تنتمي إىل 

 كوهنا قواعد عامة و جمردة و تتمتع ابجلزاء من طبيعة جمتمع يتصف بكونه دولة ، ابإلضافة إىل
 . ، مبا يتناسب مع جمتمع التجارة الدولية ، كما أن اعتبارها قواعد مكملة ال ميثل عيبا 3خاصة 

هو ما اجتهت إليه اغلب االتفاقيات الدولية و القواعد املنظمة للتحكيم التجاري الدويل ،       
الدولية هي أعراف متفق عليها تشكل قواعد احتياطية الختيار القانون  ابعتبار ان قواعد التجارة

من القانون النموذجي للتحكيم التجاري  28/1واجب التطبيق ، حيث نصت يف ذلك املادة 
يف مجيع األحوال تفصل هيئة التحكيم يف النزاع وفقا لشروط العقد و أتخذ يف : الدويل على 

، كما أكدت  4"لك النوع من النشاط التجاري املنطبقة على املعاملة اعتبارها العادات املتبعة يف ذ
يف مجيع األحوال يتعني على : " على  0170من اتفاقية جنيف األوروبية لسنة  18بدورها املادة 

 .5" احملكمني مراعاة شروط العقد و عادات التجارة 

                                                           
1
 Robert fouchard , op cit , p 131. 

.022، ص  ابقدمحم كوال ، مرجع س  2  
.216، ص  ابقدر دمحم إبراهيم ، مرجع سان  3  
. 0186تحدة لسنة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل للجنة األمم امل 1-28نص املادة   4  
. 0170ويل لسنة من اتفاقية جنيف األوروبية للتحكيم التجاري الد 18نص املادة   5  
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و يف غياب االختيار تفصل ...: " من ق ا م ا اجلزائري على  0161يف هذا نصت املادة        
من ق م 0600، هو ما جنده يف  املادة " حسب قواعد القانون و األعراف اليت تراها مناسبة 

 : الفرنسي اليت نصت على 
« il tient compte , dans tous les cas , usage du commerce  » 

ة املستمدة من قواعد التجارة يف إشارة إىل ضرورة احرتام هيئة التحكيم لألعراف التجاري       
: " على  26من قانون التحكيم املصري رقم  11/1الدولية للفصل يف النزاع ، كما نصت املادة 

جيب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل يف النزاع شروط العقد حمل النزاع و األعراف التجارية يف 
 1"نوع املعاملة 

اه احلايل و الغالب أن تعترب أن عقود االستثمار هي يبقى للهيئة التحكيمية حسب االجت       
عقودا دولية و غري مركزة حكما على إقليم دولة ، رغم إبرامها بني الدولة و املستثمر األجنيب ، 
حيث انه مبجرد اتفاق حتكيم دويل جيعلها عقودا دولية ، و يكون من ألاره جتنيب النزاع 

، و حيق للمحكم أن حيدد القواعد القانونية اليت تطبق  االستثماري اخلضوع إىل أي قانون وطين
على إجراءات سري العملية التحكيمية ، مبا له من حرية يف االختيار للقواعد املالئمة ، و اليت 

 . تكون قواعد التجارة الدولية 

 القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع : الثاين  الفرع 

إن مسالة حتديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ال تقل أمهية عن حتديد         
القانون املطبق على اإلجراءات ، و ليس واجبا على األطراف حتديد قانون موحد ليحكم 
اإلجراءات و املوضوع يف آن واحد ، بل قد خيتلف القانون الذي حيكم موضوع النزاع عن ذلك 

، ملا له من أمهية يف منازعات العقود االستثمارية الدولية ، 2مسائل اإلجراءات الذي حيكم 
 .خصوصا يف تكملة بنودها 

                                                           

. 0111لسنة  26م من قانون التحكيم املصري رق 1-11نص املادة   1  
.211، ص  ابقدمحم كوال ، مرجع س  2  
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 يفاغلب التشريعات و لوائح هيئات التحكيم و املعاهدات و االتفاقيات الدولية  تتفق        
عن طريق التحكيم تطبيق القانون الذي يتفق عليه األطراف بشان موضوع النزاع الذي يتم تسويته 

اتفاق  أنأساس العقد ، ذلك  أهنا، و ابلتايل فإرادة األطراف تلعب دورا هاما يف ذلك مبا 1
قانون معني حيكم شروط انعقاده و  إىل إسنادهجيب ، حيث شانه شان سائر العقود التحكيم 

 .صحته و نفاذه ، و يهيئ له السبل إلجبار املتعاقدين على احرتام ما يتولد عنه من التزامات 

مبوجب  األطرافحيدد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع حقوق و التزامات         
يف غريه من املصادر الالحقة األخرى  أوالقواعد املنصوص عليها سواء يف عقد االستثمار األصلي 

، فاألصل يف هذه القواعد املتفق عليها مسبقا ضبط أسباب النزاع ووضع األطر 2املتصلة ابلعقد 
الذين قد يعدلون ما سكت عنه العقد  أطرافهاملناسبة لتسويته مع حتديد االلتزامات املرتتبة على 

 .3من طرف احملكم  أوسواء إبرادهتم 

القوانني الوطنية  أحكاماغلب الدول االستثمارية الكربى على حترير عقودها من  حترص       
قوانني خاصة من صنع األطراف ، انبعة  إىل إخضاعهاللدول املضيفة لالستثمارات ، و ترغب يف 

هذه األخرية ال  أناتفاقيات ثنائية يف تسوية النزاعات مبا  إىل أومن اتفاقيات و معاهدات دولية ، 
 آخرأي مشكل ابستنادها على إرادة األطراف ، حيث ال جتيز للمحكم استبداهلا أبي قانون  تثري
اغلب العقود الدولية واجهت  أنهذا و وجند ، 4مساس ابلنظام العام  أوكان هناك تعارض   إذاإال 

تسوية النزاعات ،  إطاريف  ، أوصعوابت يف تطبيق قواعد القانون الدويل ، سواء خالل التعاقد 

                                                           
، ص  2118امحد عبد الكرمي سالمة ، القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم ، اجمللة املصرية للقانون الدويل ، القاهرة  1

71. 
، ص  2108مصر ،  –االستثمار بني القضاء و التحكيم ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية شريزاد محيد هروري ، منازعات   2

081.  
.68، ص  ابقامحد كوجان ، مرجع س  3  
  .71، ص مرجع سابق ليندا جابر ،   4 
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عدم التوازن من الناحية التنظيمية هلذه  إىلما خيدم مصاحلهم ، مما يؤدي  إىلالن أطرافها مييلون 
 1العقود 

، مث خضوع أوال خضوع موضوع النزاع ملبدأ سلطان اإلرادة  إىليف هذا السياق سنتطرق        
نستعرض خضوع موضوع النزاع  أنقبل  ، لانيا موضوع النزاع ألحكام القانون األكثر عالقة به 

 : كما يلي  اإلنصافلقواعد العدالة و 

 خضوع موضوع النزاع ملبدأ سلطان اإلرادة :  أوال

املستقلة يف حتديد القانون الواجب  اإلرادةبقانون  األخذ إىليذهب االجتاه الغالب يف الفقه        
ال بد لكل اتفاق يف أي عالقة تعاقدية من  إذالتطبيق على موضوع النزاع يف اتفاق التحكيم ، 

، و يرتبط بنظام قانوين معني ميده بقوته امللزمة و ينظم وجوده و 2قانون حتكيمي حيدد شروطه 
و مصريه ، و من مث فان قواعد القانون الدويل اخلاص هي اليت تطبق على اتفاق  آلارهصحته و 

هو الذي حيكم  أنفسهم األطرافن املختار من قبل التحكيم ، و ابلتطبيق هلذه القواعد فان القانو 
 . اإلرادةموضوع النزاع ، و قد عرفت هذه الفكرة مببدأ سلطان 

 اإلملامعلى  األقدرعلى وضع قواعد و تنظيم معني لتسوية النزاع ابعتبارهم  األطراف قد يتفق      
 أنمتوازنة و سريعة ، كما إجياد حلول  إىلجبميع جوانبه و أسبابه ، و ابلتايل هم من يسعون 

اختالف هذه اإلرادة وارد مع ما تتضمنه بعض القوانني و التشريعات الداخلية املرشحة للتطبيق 
من عادات و  أوعلى نزاعهم ، و منه قد يضطرون للمزج بني عدة مصادر داخلية و خارجية 

عقدا معني  أوقواعد و شروط تتضمن وثيقة  إىل إحالتهتتعلق مبوضوع النزاع ، كما ميكن  أعراف
مبدأ تنفيذ اختصاص  بشانالعديد من االتفاقيات و املعاهدات الدولية عليه سارت ، و هذا ما 3

، 4 مشارطه أميف حكم كل ما يتعلق ابتفاق التحكيم ، أاي كانت صورته شرطا  اإلرادةقانون 
                                                           

ر اجلامعة اجلديدة ، دا( تسوية منازعاهتا  –محايتها ) جابر فهمي عمران ، االستثمارات األجنبية يف منظمة التجارة العاملية  1
  .16، ص  2101مصر ،  –اإلسكندرية 

2
 Mostefa trari tani , op cit , p 23. 

  .021، ص مرجع سابق ، حممود خمتار بريري   3
4
 Judge dr khaled k. okashah , the role of arbitration in conflicts settlement of investment 

contracts , thacafah edition , Amman Jordan 2014 p 224. 
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و  األجنبيةعرتاف أبحكام التحكيم اخلاصة ابال 10168اتفاقية نيويورك لسنة "حيث حددت 
و هي تطبيق قانون  أصلية إسنادالقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع بقاعدة " تنفيذها
ابلنسبة  األمر، أي القانون الذي ختضع له سائر العقود ذات الطابع الدويل ، و نفس  اإلرادة

الفصل  أنحية يف ذلك على اليت جاءت بنصوص صر  20170لسنة  األوروبيةالتفاقية جنيف 
لألطراف " منها على  16حيث نصت املادة ،  األطرافيكون طبقا للقانون الذي اتفق عليه 

كما عززت ،  " احلرية يف حتديد القانون الذي ينبغي على احملكمني تطبيقه على موضوع النزاع 
يف  األطرافية إرادة ، حبر 3هذا املبدأ  0176اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار لسنة 

 . موضوع النزاع للقانون الذي خيتارونه إخضاع

بدورها أقرت اتفاقية روما املتعلقة ابلقانون الواجب التطبيق على االلتزامات التعاقدية مبدأ        
 11/0سلطان اإلرادة يف اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع حيث نصت املادة 

 : ي منها على ما يل
«  le contrat est régi par la loi choisie par les parties , le choix et exprès ou 

résulte de façon certaine des disposition du contrat ou des circonstance de la 

cause – par ce choix , les parties peuvent designer la loi a la totalité ou une 

partie de leur contrat »
4
    

وطين حىت و إن كان ال يتعلق ابنتماء األطراف ،  مما يتيح لألطراف حرية اختيار القانون ال      
اتفاقية املركز الدويل  كما ميكن جتزئة العقد ليخضع كل جزء منه لقانون معني ، ابإلضافة إىل

مبدأ حرية اإلرادة ابعتباره احد املبادئ اليت تضمنت  " CIRDIلتسوية منازعات االستثمار

                                                           
قدم اخلصم  إذا إالال جيوز رفض االعرتاف حبكم التحكيم و تنفيذه " على  0168من اتفاقية نيويورك لسنة  0-6نصت املادة   1

عن عدم النص  أواالتفاق له ،  أطرافيل على ان اتفاق التحكيم غري صحيح وفقا للقانون الذي اخضع املتمسك ضده ابحلكم الدل
 " على ذلك وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه احلكم 

تفصل حماكم الدول املتعاقدة يف وجود او " على  0170من اتفاقية جنيف األوروبية للتحكيم التجاري الدويل سنة  7نصت املادة   2
  "صالحية اتفاقية حتكيم طبقا للقانون الذي اخضع له األطراف اتفاق التحكيم 

تفصل احملكمة يف النزاع طبقا للقواعد " على  0176من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار لسنة  0-12نصت املادة   3
 " القانونية املتفق عليها بني األطراف 

4
 Règlement de l’union européen n 593/2008 , www.eur-lex.europa.eu ; le 25/09/2019.   

http://www.eur-lex.europa.eu/
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، فهي تعطي سواء على اإلجراءات او موضوع النزاع 1األساسية اليت حتكم القانون الواجب التطبيق
كما كرسه القانون األطراف سلطة حتديد القواعد القانونية اليت تطبق على الفصل يف النزاع ،  

: " منه اليت نصت على  28/0يف املادة  0186النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لسنة 
ن اليت خيتارها الطرفان بوصفها واجبة التطبيق على تفصل هيئة التحكيم يف النزاع وفقا لقواعد القانو 

موضوع النزاع ، و أي اختيار لقانون دولة ما أو نظامها القانوين جيب أن يؤخذ على انه إشارة إىل 
القانون املوضوعي لتلك الدولة و ليس إىل قواعدها اخلاصة بتنازع القوانني ، ما مل يتفق الطرفان 

ا يتضح من هذا القانون انه مينح لألطراف حرية اختيار القانون ، مم 2"صراحة على خالف ذلك 
واجب التطبيق على موضوع النزاع وفق القواعد املوضوعية ، كما أن ذلك ال يعين تطبيق قواعد 

به معاهدة عمان العربية للتحكيم التجاري لسنة  أخذتو هو ما التنازع آو على سبيل اإلحالة ، 
ة النزاع تفصل وفقا للقانون الذي اتفق عليه الطرفان ، و بذلك هيئ أنعلى  أقرتحيث 3 0186
، و مركز القاهرة اإلقليمي 01184قواعد حتكيم غرفة التجارة الدولية السارية منذ  أخذت

 . 5للتحكيم التجاري الدويل

من جانبه اقر املشرع اجلزائري إبرادة األطراف يف اختيار القانون الواجب التطبيق على        
ما  11-18من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  0161ضوع النزاع ، حيث جاء يف املادة مو 

تفصل حمكمة التحكيم يف النزاع عمال بقواعد القانون الذي اختاره األطراف ، و يف : " 6يلي 
 أن، و الواضح " غياب هذا االختيار تفصل حسب قواعد القانون و األعراف اليت تراها مالئمة 

شرع منح إرادة األطراف األولوية يف تطبيق القانون الذي يرونه مناسبا على موضوع النزاع ، و يف امل
                                                           

"احملكمة تفصل يف النزاع طبقا للقواعد القانونية اليت اتفق عليها األطراف "  :من االتفاقية على ما يلي  0-12نصت املادة   1  
. 0186دويل لسنة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري ال 0-28نص املادة   2  

 أحكامتفصل اهليئة يف النزاع وفقا للعقد املربم بني الطرفني و " على من معاهدة عمان العربية للتحكيم التجاري  0-20نصت املادة  3 
  "القانون الذي اتفق عليه الطرفان 

لألطراف حرية االتفاق على القواعد "  أنعلى  0118من قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية لسنة  0-06نصت املادة   4
  "وع النزاع القانونية الواجب على احملكم تطبيقها على موض

تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القانون الذي يعينه : " من قواعد التحكيم لدى املركز على ما يلي  0-11نصت املادة   5
 " الطرفان 

  .2118-12-26املؤرخ يف  11-18قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  6 
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غياب ذلك أجاز الفصل بناءا على ما تراه حمكمة التحكيم مناسبا سواء من القواعد القانونية 
ي يف املادة كما أجاز املشرع املصر  األعراف املعمول هبا يف هذا اجملال ، أواألقرب ملوضوع النزاع 

النزاع يف اختيار القانون الواجب  أطرافحرية ،  0111لسنة  26رقم من قانون التحكيم 111
 أكدشروط معينة لذلك ، شانه شان قانون املرافعات الفرنسي الذي  أوالتطبيق عليه ، دون قيود 

 .2 األطرافعلى تويل احملكم الفصل يف النزاع طبق لقواعد القانون الذي اختاره 

 : من قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي على  0117/0يف نفس السياق نصت املادة        
"L’arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties 

ont choisies "
3
  

النزاع  مبا يعين ان املشرع الفرنسي فرض على األطراف حتديد القانون املطبق على موضوع       
مسبقا ، سواء ابختيارهم لقانون وطين معني ، أو قانون أجنيب آخر ، و هذا تطبيقا حلرية اإلرادة 
يف اختيار القانون الواجب التطبيق بشكل مسبق ، أو عدم ترك اجملال للهيئة التحكيمية لتطبيق 

 .قانون آخر 

التشريعات الداخلية  إىلضافة ابإل، االتفاقيات الدولية املعاهدات و اغلب  أنهبذا جند       
تعرتف حبرية  لدى مراكز و هيئات التحكيم الدولة الدائمة ،و قواعد التحكيم املعروفة للدول 

سواء كان هذا بصدد شرط  األطراف يف تعيني القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ،
كان القانون املوضوعي ، أو إذ ميكن اختيار قانون وطين معني سواء   حتكيم أو مشارطة حتكيم ،

قواعد تنازع القوانني ، كما ميكن اختيار املبادئ العامة للقانون أو العادات التجارية و هو ما 
إال إذا كان هناك تعارض مع تلزم احملكمني بتطبيقه  أهناكما ،  "  lex mercatoria"يعرف ب

 . صليةأ إسنادو قاعدة  أساسيا، و هذا ما يعترب مبدأ النظام العام 

                                                           
تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد : " على  0111لسنة  26من قانون التحكيم املصري رقم  0 – 11نصت املادة   1

اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد املوضوعية فيه دون القواعد اخلاصة بتنازع القوانني ،  إذااليت يتفق عليها الطرفان ، و 
 " غري ذلك ما مل يتفق على 

" يتوىل احملكم حل النزاع طبقا لقواعد القانون الذي اختاره األطراف " من قانون املرافعات الفرنسي على   0-0166نصت املادة   2   
. 026-16نسي رقم من قانون اإلجراءات املدنية الفر  0-0117نص املادة   3  
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 خضوع موضوع النزاع ألحكام القانون األكثر عالقة به :  ااثني

هيئة التحكيم بسلطة تقديرية واسعة يف اختيار القانون املتصل مبوضوع النزاع  أويتمتع احملكم       
جوانبه و الذي ينص على قواعد توفر حلوال متوازنة لألطراف ، يف حالة عدم  إىلاألقرب  أو، 

 إذاتفاقهم على القانون الواجب التطبيق و اختالفهم بشان قواعد قانونية معينة منصوص عليها ، 
النزاع ابلقانون األقرب لتسوية النزاع و األكثر صلة مبوضوعه ، و  أطراف إىليقوم احملكم ابإلشارة 

 .ختياره و تطبيق قواعده يتم ا

تشري القاعدة العامة للعقود الدولية إىل انه يف حال مل يعني األطراف القانون الواجب التطبيق       
على موضوع النزاع ، سواء بشكل صريح أو ضمين ، فانه يرتتب على احملكم حتديد القانون 

 أن احدث االجتاهات اليت ظهرت ، إال1الواجب األعمال من خالل إعماله لقواعد تنازع القوانني 
يف حتديد القانون الواجب التطبيق ، تعتمد على إسناد موضوع النزاع للقانون األكثر صلة من 
خالل نظرية األداء املميز ، و ذلك يف حال غياب إرادة األطراف عن اختيار القانون الواجب 

 .التطبيق 

طليق ال يرتبط بدولة معينة ، و هو ما قد  نظام التحكيم هو نظام تقاضي أنهناك من يرى       
ملبدأ قانون  إخضاعهاختالف طبيعته عن العقود الدولية جتعل من الصعب  أنيعرقل فعاليته ، كما 

كان جوهره اتفاق إال انه مير إبجراء و   إن، فالتحكيم و 2، نظرا الختالف كل منهما  اإلرادة
دية و قضائية ، و منه ال بد من تاليف ذلك من ينتهي بقضاء ، فهو نظام خمتلط من عناصر تعاق

موضوع النزاع ليحقق  إىل األقربيكون  أنربطه بنظام قانوين ينطلق منه ، و هذا النظام جيب 
 .النجاعة و الفعالية يف حل النزاع 

القانون  أن، على  0176نصت اتفاقية واشنطن اخلاصة بتسوية منازعات االستثمار لسنة        
قانون  أوكانت طرفا يف اخلصومة ،   إذاعالقة مبوضوع النزاع هو قانون الدولة املتعاقدة  األكثر

 إذاتلجا هلما  أن، و ابلتايل على هيئة التحكيم  أجنبيان األطرافكان   إذاالدولة مقر التحكيم 
                                                           

.082، ص  ابقليندا جابر ، مرجع س  1  
  .8، ص مرجع سابق  ود مصطفى ،مىن حمم  2
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كيمي ، كما استند القضاء التح 1يف اختيار قواعد القانون الواجب التطبيق األطرافختلفت إرادة  
ابلتطبيق على موضوع النزاع ،  األجدرو  األقربقانون الدولة هو  أنعلى نفس املبدأ و هو 

 "negarawaفأصدرت حمكمة التحكيم يف هولندا قرارها يف قضية احلكومة البلجيكية و شركة 
قواعد قانون التحكيم اهلولندي مبا انه قانون الدولة مقر  إىلابالستناد  0118الياابنية سنة 

 .2التحكيم 

كما سبق و   11-18أشار املشرع اجلزائري لذلك يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية        
منه السابق ذكرها على تطبيق حمكمة التحكيم للقانون الذي  0161تطرقنا ، و نصت املادة  أن

ملصري يف قانون املشرع ا أكدمل يتم االتفاق بني األطراف على خالف ذلك ، كما  إذاتراه مالئما 
يف حالة عدم ، على اختيار القانون األكثر اتصاال مبوضوع النزاع  0111لسنة  26التحكيم رقم 

حيث تقوم هيئة ، اتفاق األطراف على قواعد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع 
لكن مع مراعاة ، 3احملكم بتطبيق قواعد موضوعية من القانون األكثر اتصاال ابلنزاع  أوالتحكيم 

مالئمته للدعوى ، و هذا ما أيخذ به الفقه احلديث ، حيث يذهب البعض إىل األخذ بقواعد 
التنازع مث حتيل اهليئة التحكيمية إىل القانون املوضوعي املالئم ، فيما يذهب البعض اآلخر إىل 

 .4األخذ مباشرة ابلقانون املوضوعي وفق ما اعتمده املشرع املصري 

يف اختيار القانون  األطراففقد ربط حرية 5 0188قانون التحكيم االسباين لسنة  اأم       
عالقة  األكثرخيتاروا القانون  أن األطرافالواجب التطبيق بعالقته مبوضوع النزاع ، حبيث على 

إال انه ليس هناك ما مينع تطبيق مبوضوع النزاع و ابلتايل مل يرتك هذه احلرية مطلقة بل قيدها ، 
                                                           

مل يوجد مثل  إذاتفصل احملكمة يف النزاع طبقا للقواعد القانونية املتفق عليها بني األطراف ، و " من االتفاقية على  12نصت املادة   1
  .هذا االتفاق تطبق احملكمة قانون الدولة املتعاقدة الطرف يف النزاع و قواعد القانون الدويل اليت تقبل التطبيق 

2
 Franck Nicéphore yougone ,  op cit , p 117.   

مل يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع ، طبقت  إذا: " من نفس القانون على  2-11نصت املادة   3
  ."هيئة التحكيم القواعد املوضوعية يف القانون الذي ترى انه األكثر اتصاال ابلنزاع 

.012، ص ابق ، مرجع س علوهدمحم نعيم   4  
يقضي احملكمون طبقا للقانون الذي عينته األطراف  أنعلى " على  0188من قانون التحكيم االسباين لسنة  72نصت املادة  5

النزاع و  ألارطبقا للقانون واجب التطبيق على التعامل الذي  إالمبوضوع النزاع و  أوتربطه صلة ابلتعامل األصلي  أنصراحة ، بشرط 
 " أخريا تطبيق القانون األكثر مالئمة 
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من  0117/2نون اإلرادة إذا كان القانون مرتبطا مبوضوع النزاع ، ابإلضافة إىل نص املادة رقم قا
 : 1اليت تضمنت ما يلي  16/026قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي رقم 

« …a default d’un tel choix , conformément a celles qu’il estime appropriées , 

il tient compte , dans tous les cas des usages du commerce » 

هو ما يعين أن املشرع الفرنسي منح للمحكم سلطة اختيار القانون الذي تكون له صلة        
مبوضوع النزاع ، من خالل النظر يف اتفاق التحكيم بني األطراف الستخالص القانون األكثر صلة 

و الذي مبوضوع النزاع ، أو من خالل الرتكيز املوضوعي على النزاع ليتبني القانون األكثر ارتباطا 
 2110لسنة  10رقم  األردينكما أشار قانون التحكيم ميكن ابلتايل تطبيقه على موضوع النزاع ،  

مل  إذااتصاال ابلنزاع  األكثرهيئة التحكيم تطبق القواعد املوضوعية يف القانون الذي ترى انه  أن إىل
 . 2يتفق الطرفان على خالف ذلك

التشريعات الداخلية للدول اليت  ، أواخلاصة ابلتحكيم  هناك من االتفاقيات أنهبذا جند        
نظمت ضوابط اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع االستثماري ، بعد ختلف إرادة 

مبنح هيئة التحكيم هذه السلطة اتصاال مبوضوع النزاع ،  األكثريف تطبيق قواعد القانون  األطراف
يف اختيار  األطرافهناك من قيد حرية  أنحىت يف التوصل إىل القانون الذي جيب تطبيقه ، 

 إىل األقربقواعد القانون  إىلبضرورة اللجوء القانون الواجب التطبيق على املوضوع النزاع ، و هذا 
 .ليكون قانون اإلرادة موضوع النزاع 

  اإلنصافع النزاع لقواعد العدالة و خضوع موضو :  ااثلث

االتفاقيات و املعاهدات  أواجتهت بعض التشريعات املنظمة للتحكيم ، سواء الداخلية منها       
قواعد قانونية ، و أاي كان  أوالدولية على منح هيئة التحكيم احلرية يف اختيار أي نصوص 

 تطبيقها حتقيق العدالة و إرضاء وجداهنا مصدرها حلسم النزاع الذي يعرض عليها ، و اليت ترى يف

                                                           

. 026-16نسي رقم من قانون اإلجراءات املدنية الفر  2-0117نص املادة   1  
.211، ص  ابقخالد كمال عكاشة ، مرجع س  2  
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، إذا ابتعد أطراف النزاع عن اختيار أي قانون وطين أو 1و تقدمي احللول املتوازنة للنزاع التحكيمي 
 .قواعد قانونية ، أو االستناد إىل أي من مراكز و هيئات التحكيم الدائمة 

لكن تبقى هذه احلرية املمنوحة هليئة التحكيم او احملكم مقيدة و غري مطلقة ، فهي مربوطة       
هتدر املبادئ  أنإبرادة األطراف و مدى اتفاقهم على القانون الواجب التطبيق ، كما ال ميكنها 

ة ، الذي تعوقه النصوص القانوني اإلنصافاألساسية للعدالة ، و الغاية منها هو حتقيق العدل و 
فهذه األخرية قد تكون قاسية أحياان على احد الطرفني على عكس ما يضمنه احلل املنصف الذي 

 .يتأتى بعد دراسة مجيع جوانب النزاع و أسبابه الرئيسية 

، حيث  0176عليه اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار لسنة  أكدتهو ما        
و منحت ، ون الواجب التطبيق على موضوع النزاع عاجلت بشكل مباشر و مفصل مسالة القان

يف  األطرافغابت إرادة  إذا اإلنصافهيئة التحكيم سلطة الفصل ابالعتماد على قواعد العدالة و 
من قواعد التحكيم  06/1كما أخذت هبذا املبدأ كذلك املادة اختيار القانون الواجب التطبيق ،  

للمحكمة التحكيمية الفصل يف النزاع كمفوض : " يلي  لغرفة التجارة الدولية اليت نصت على ما
، فيما أكدت اتفاقية عمان العربية " ابلصلح يف احلالة اليت خيوهلا األطراف مثل هذه السلطات 

للتحكيم التجاري على منح هيئة النزاع الفصل يف النزاع وفقا لقواعد العدالة اليت  0186لسنة 
لى غرار قانون الدولة الطرف يف النزاع ، أو القانون يستخلصها احملكم من أي مصدر كان ع

من قانون التحكيم  11/1الوطين لدولة املستثمر األجنيب ، و هو نفس ما نصت عليه املادة 
جيوز هليئة التحكيم إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على : " اليت نصت على  0111املصري لسنة 

ع مبقتضى قواعد العدالة و اإلنصاف دون التقيد تفويضها ابلصلح ، أن تفصل يف موضوع النزا 
، مبعىن انه إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة أو ضمنا على تفويض احملكم 2" أبحكام القانون 

ابلصلح بينهما ، يلجا احملكم إىل تطبيق هذه القواعد للفصل يف النزاع حبلول متوازنة و عادلة بني 
 .األطراف 

                                                           
  .086، ص  ابقريزاد محيد هروري ، مرجع سش  1
. 0111لسنة  26م من قانون التحكيم املصري رق 1-11نص املادة   2  
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على ضرورة مراعاة قواعد العدالة و  أكدفقد 01171للتحكيم لسنة  القانون اهلولندي أما       
، الن  آخرمن شيء  أكثرحىت يف القانون الذي خيتاره الطرفان ، فهو ينظر هلذا املبدأ  اإلنصاف

من القواعد القانونية املتبعة يف  أكثريكون متوازان و عادال و هو ما يهم  أناحلكم التحكيمي جيب 
 .تسوية النزاع 

 إىلجلوء هيئة التحكيم  أجاز، و  آخرمن جانب  األمرهذا 2فيما عاجل املشرع املصري       
 .الصلح يف موضوع النزاع لتسويته و لكن ابتفاق الطرفني و قبل صدور احلكم التحكيمي 

هناك من التشريعات من اعتربت خضوع النزاع التحكيمي لقواعد العدالة و  أنيتضح        
، فيما  آخرمن أي شيء  أكثرو هي بذلك تنظر للحكم الصادر و مدى توازنه  اإلنصاف

كقاعدة احتياطية وجب اللجوء هلا بعد ختلف   املبدأاعتربت بعض هيئات التحكيم الدائمة هذا 
، حيث يتعني على هيئة التحكيم الفصل وفق احلل املتوازن و غري اجملحف لكال  األطرافإرادة 

تتقيد أبي قانون بل يبحث عن ذلك يف أي قواعد مالئمة مع مراعاة القواعد  الطرفني مبا أهنا ال
 .اآلمرة و النظام العام لضمان تنفيذ احلكم التحكيمي 

 مراحل سري دعوى التحكيم يف تسوية منازعات االستثمار األجنيب : املطلب الثالث 
تفعيل التحكيم إىل الطرف  تتطلب مباشرة إجراءات التحكيم قيام املدعي إبعالن رغبته يف     

األخر و هيئة التحكيم إذا مت تعيينها مسبقا ، من خالل تصرف إرادي ميثل العجلة اليت حترك كافة 
، فبمجرد توجيه احد األطراف طلبا كتابيا إىل الطرف 3إجراءات التحكيم إىل غاية صدور حكمه 

كمة التحكيم ، تبدأ إجراءات اآلخر حيدد فيه موضوع النزاع و يدعوه من خالله إىل حتديد حم
 .عملية التحكيم 

                                                           
 اإلنصافيتوجب على األطراف اختيار قواعد القانون الذي حيقق العدالة و " من قانون التحكيم اهلولندي على  12نصت املادة   1

  "بينهما 
اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها يف الصلح  إذاجيوز هليئة التحكيم : " من قانون التحكيم املصري على  1-11نصت املادة 2 

  "دون التقيد أبحكام القانون  اإلنصافان تفصل يف موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة و 
.168، ص ابق فؤاد دمحم دمحم ابوطالب ، مرجع س  3  
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بعدما يقوم كل طرف بتسمية حمكمة من اختياره خالل فرتة حمددة ، يتفق احملكمان حول       
شخص احملكم الثالث ، أما إذا تعذر ذلك فيتم الرجوع إىل القواعد العامة الواردة يف العقد ، اليت 

لى تفاصيل فرعية أخرى ملباشرة إجراءات التحكيم و قد ختتلف من عقد إىل آخر ، و قد تنص ع
 .ضبطها بدقة 

اهتمت مراكز و لوائح التحكيم بتحديد وقت بدا اإلجراءات ، حيث نصت يف ذلك املادة        
تبدأ إجراءات : " على  "uncitral"من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل  11-10

من  11، كما نصت املادة 1" التحكيم من اتريخ استالم املدعى عليه طلب التحكيم من املدعي 
على الطرف الراغب يف اللجوء إىل حتكيم غرفة : " على " icc"نظام حتكيم غرفة التجارة الدولية 

وطنية ، أو مباشرة ، و يف هذه احلالة التجارة الدولية أن يوجه طلبه إىل أمانة اهليئة بواسطة اللجنة ال
تبلغ األمانة الطلب إىل اللجنة الوطنية املعنية ، و يف مجيع األحوال يعترب تلقي أمانة اهليئة الطلب 

" من نظام هيئة التحكيم األمريكية  12، فيما نصت املادة 2"اترخيا لبدا إجراءات التحكيم 
AAA "راغب يف اللجوء إىل التحكيم يف اهليئة ، كما على وجوب إخطارها كتابيا من الطرف ال

، ابإلضافة 3يتم إخطار خصمه ، و يعترب اتريخ تلقي اهليئة هذا الطلب بدا سراين عملية التحكيم 
منها على  17اليت أشارت يف املادة " icsid"إىل اتفاقية املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار 

ركز ، سواء كان دولة متعاقدة أم فردا أم شركة تنتمي جبنسيتها أن الطرف املتقدم للتحكيم أمام امل
إىل دولة متعاقدة أخرى ، أن يقدم طلبا هبذا املعىن إىل السكرتري العام للمركز ، و جيب أن يكون 
هذا الطلب كتابيا ، و الذي يقوم بدوره إبرسال نسخة من الطلب إىل املدعى عليه ، و ذلك ما مل 

  .4اليت تضمنها الطلب تلقى ابلنزاع خارج دائرة اختصاص املركز  يثبت أن املعلومات

يف مادته  26أما خبصوص قوانني التحكيم الداخلية ، فقد نص قانون التحكيم املصري رقم       
على انه ميكن أن تسري إجراءات التحكيم ابتداء من اتفاق األطراف ، و إذا ختلف ذلك ،  26

                                                           
 . 0186لسنة   uncitralمن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل  10-11نص املادة   1
.161، ص  ابقغسان علي علي ، مرجع س  2  
.221، ص  ابقإبراهيم العناين ، مرجع س  3  
.206، ص  2112، القاهرة ،  0خالد دمحم القاضي ، موسوعة التحكيم التجاري الدويل ، دار الشروق للنشر و التوزيع ، ط   4  
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ن اليوم الذي يتسلم فيه املدعي طلب التحكيم ، ألنه يعترب وقت فان إجراءات التحكيم تبدأ م
اتصال اخلصومة بعلم اخلصم ، كما قد تقوم حمكمة التحكيم ابلبدء يف إجراءات التحكيم بنفسها 

يوما على األكثر من قبوله للتحكيم إبعالم اخلصوم بتاريخ أول  11عندما يقوم احملكم خالل 
 .    1جلسة للنظر يف النزاع 

تقتضي دراسة إجراءات التحكيم البحث يف تشكيل هيئة التحكيم يف فرع أول ، مث        
إجراءات التقاضي أمام هيئة التحكيم من خالل فرع لان ، قبل صدور احلكم التحكيمي و تنفيذه 

 .يف فرع لالث 

 تشكيل هيئة التحكيم : الفرع األول 

إن الطبيعة الرضائية لنظام التحكيم متنح ألطرافه املسامهة الفعالة يف تشكيل هيئة التحكيم ،        
سواء من خالل العقد الذي يربط الطرفني و الذي ينص على شرط حتكيم ، أو بواسطة مشارطة 

اجب حتكيم بعد نشأة النزاع ، فبما أن أطراف النزاع هم من يتفقون على اختيار القانون الو 
 .التطبيق على موضوع النزاع و اإلجراءات ، فمن الطبيعي أن يشرفوا على تشكيل هيئة التحكيم 

إن الغالب يف تشكيل هيئة التحكيم وفق قوانني االستثمار و االتفاقيات الدولية هو اختيار        
، و ذلك 2ث كل طرف حملكم ، فيما يقوم احملكمان املختاران ابالتفاق على اختيار احملكم الثال

ابتداء من اتريخ إخطار احد الطرفني للطرف اآلخر مبوضوع النزاع ، و دعوته إىل عرضه على 
التحكيم و تعيني حمكمة ، كما حتدد االتفاقيات و عقود االستثمار عموما حدا أقصى لذلك ، 

ن حيث يرتتب على انقضائها إانطة االختصاص بتعيينه إىل جهة قضائية أخرى ، اليت قد تكو 
حمكمة وطنية أو أجنبية ، كما قد تكون هيئة قضائية دولية ، مثلما نصت على ذلك املادة 

ميكن لألطراف مباشرة أو ابلرجوع إىل : " اجلزائري على  11-18من قانون ا م ا رقم  0110

                                                           

.207، ص  ابقخالد دمحم القاضي ، مرجع س  1  
تشكل هيئة التحكيم ابتفاق الطرفني من حمكم : " على  0111لسنة  26من قانون التحكيم املصري رقم  06يف ذلك تنص املادة   2

كان التحكيم   إاليكون عددهم وترا و  أنتعدد احملكمون وجب  إذامل يتفقا على العدد احملكمني كان العدد ثالثة ،  فإذا،  أكثر أوواحد 
 " ابطال 
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نظام التحكيم ، تعيني احملكم أو احملكمني أو حتديد شروط تعيينهم و شروط عزهلم أو استبداهلم ، 
 غياب التعيني و يف حالة صعوبة تعيني احملكمني أو استبداهلم أو عزهلم جيوز للطرف الذي يهمه يف

 : التعجيل القيام مبا أييت 

  رفع األمر إىل رئيس احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها التحكيم ، إذا كان التحكيم
 جيري يف اجلزائر ؛ 

 ن التحكيم جيري يف اخلارج و اختار الطرفان رفع األمر إىل رئيس حمكمة اجلزائر ، إذا كا
 . 1" تطبيق قواعد اإلجراءات املعمول هبا يف اجلزائر 

لطريف التحكيم االتفاق : " على  26من قانون التحكيم املصري رقم  06فيما نصت املادة      
 : على اختيار احملكمني ، و على كيفية و وقت اختيارهم ، فإذا مل يتفقا اتبع ما يلي 

  11إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من حمكم واحد تولت احملكمة املشار إليها يف املادة 
 ؛ 2من هذا القانون اختياره بناء على طلب احد الطرفني 

  اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالثة حمكمني اختار كل طرف حمكما ، مث يتفق
حد الطرفني حمكمه خالل ثالثني يوما احملكمان على اختيار احملكم الثالث ، فإذا مل يعني ا

التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف اآلخر ، أو إذا مل يتفق احملكمان املعينان على اختيار 
احملكم الثالث خال الثالثني يوما التالية لتاريخ تعيني آخرمها ، تولت احملكمة املشار إليها يف 

احد الطرفني ، و يكون للمحكم الذي  من هذا القانون اختياره بناء على طلب 11املادة 
اختاره احملكمان املعينان أو الذي اختارته احملكمة رائسة هيئة التحكيم ، و تسري هذه 

 األحكام يف حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثالثة حمكمني ؛ 

                                                           

. 11-18ارية رقم من قانون اإلجراءات املدنية و اإلد 0110نص املادة   1  
القضاء املصري للمحكمة املختصة  إىليكون االختصاص بنظر مسائل التحكيم اليت حييلها هذا القانون : " على  11تنص املادة   2

يف اخلارج ، فيكون االختصاص حملكمة استئناف القاهرة ما  أوكان التحكيم جتاراي دوليا ، سواء جرى يف مصر   إذا أماأصال بنظر النزاع 
مل يتفق الطرفان على حمكمة استئناف أخرى يف مصر ، و تظل احملكمة اليت ينعقد هلا االختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غريها 

  " .صاحبة االختصاص حىت انتهاء مجيع إجراءات التحكيم 
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 ان إذا خالف احد الطرفني إجراءات اختيار احملكمني اليت اتفقا عليها أو مل يتفق احملكم
املعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه ، أو إذا ختلف الغري عن أداء ما عهد به إليه يف 

من هذا القانون ، بناء على طلب  11هذا الشأن ، تولت احملكمة املشار إليها يف املادة 
احد الطرفني ، القيام ابإلجراء أو العمل املطلوب ، ما مل ينص يف االتفاق على كيفية 

 متام هذا اإلجراء أو العمل ؛أخرى إل
  تراعي احملكمة يف احملكم الذي ختتاره الشروط اليت يتطلبها هذا القانون ، و تلك اليت اتفق

عليها الطرفان ، و تصدر قرارها ابختيار احملكم على وجه السرعة ، و مع عدم اإلخالل 
من هذا القانون ، ال يقبل هذا القرار الطعن فيه أبي طريق  01و  081أبحكام املادتني 
  2"من طرق الطعن 

كما قد تتضمن بعض عقود االستثمار و القوانني املقارنة يف تشكيل هيئة التحكيم إحالة         
إىل قواعد خاصة ببعض حماكم التحكيم ، مثل قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ، أو 

لتحكيم لدى املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار ، و هو ما جيعل هيئة التحكيم قواعد ا
 .تتشكل وفقا هلذه القواعد 

حيتل احملكم الثالث مكانة هامة يف هيئة التحكيم ، نظرا لدوره الرئيسي و الفعال الذي       
تباين و جهات النظر يضطلع به يف حسم النزاع ، ألنه يكون الطرف املرجح يف حالة اختالف و 

بني احملكمني املعينني من قبل األطراف ، فهما خيتلفان يف الغالب الختالف املصاحل اليت ميثالهنا 
، و لذا ينبغي أن تتوفر فيه ضماانت احلياد و العدالة و رجحان الفكر ، و هذا ما يدعم الشعور 3

ه ، و لكي ال يكون هذا احملكم ابلثقة و االطمئنان حنو شخصيته ، و حنو احلكم الذي يصدر عن
 .مصدر إضرار مبصلحة احد طريف النزاع دون اآلخر ، فانه يتعني توخي الدقة الشديدة يف اختياره 

                                                           

ظروف تثري شكوكا جدية حول حيدته و استقالله ، و ال جيوز  إذاال جيوز رد احملكم إال : " ى من نفس القانون عل 08تنص املادة  1 
 " لسبب تبينه بعد هذا التعيني  إالمن طريف التحكيم رد احملكم الذي عينه او اشرتك يف تعيينه  ألي
. 0111لسنة  26م من قانون التحكيم املصري رق 06نص املادة   2  
.177، ص  ابقابوطالب ، مرجع س دمحم فؤاد دمحم  3  
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لذا فالقاعدة العامة يف تشكيل هيئة التحكيم تستند على اختيار كل طرف حملكم ، مث         
ل مدة حمددة ، و إال فألحد الطرفني اتفاق احملكمني املختارين على اختيار احملكم الثالث خال

اللجوء إىل جهة قضائية لتعيينه ، حىت ال تتعطل إجراءات العملية التحكيمية و منه إطالة أمد 
النزاع ، كما نصت على ذلك خمتلف القوانني املقارنة يف إجراءات التحكيم ، كما يهم أن يكون 

 .  تحكيم على احلكم الصادر يف النزاع عدد احملكمني وترا للرتجيح إذا اختلف أعضاء هيئة ال

 إجراءات التقاضي أمام هيئة التحكيم : الفرع الثاين 

ينبغي أن يتناول اتفاق أو شرط التحكيم ابلتنظيم ، سواء كان ذلك تلقائيا ، أو ابإلحالة         
إىل نظام قائم ، قواعد سري املرافعات و ميعاد تقدمي املستندات و مساع الشهود و اخلرباء و اإلانبة 

، و غري ذلك 1راريف احلضور ، ابإلضافة إىل تنحي احملكمني و انقطاع سري اخلصومة و تسبيب الق
 .من اإلجراءات اليت تنظم تداول هيئة التحكيم قبل فصلها يف النزاع و صدور احلكم التحكيمي

نظرا خلصوصية التحكيم التجاري الدويل يف تنظيمه و سري إجراءاته ، فان له إجراءات        
القانونية اليت خاصة كذلك يف عرض النزاع ، عن طريق الدعوى التحكيمية اليت تعترب الوسيلة 

يعرض هبا النزاع على احملكمني بواسطة حمرر مكتوب حيرره طالب التحكيم ، يسمح بسري و 
مباشرة إجراءات الدعوى التحكيمية امام هيئة التحكيم ، اليت تفتح اجملال للمرافعة ، و هو ما 

د هيئة التحكيم يف يسمح لألطراف إببداء ادعاءاهتم و طلباهتم األدلة الثبوتية املمكنة اليت تساع
التثبت من هذه االدعاءات ، يف املهلة احملددة لذلك حسب الشروط املنصوص عليها يف القواعد 

 .املتبعة ، قبل فسح اجملال هليئة التحكيم للتداول ، و اصدار حكمها يف النزاع 

احرتام  تكفل معظم التشريعات الدولية او الوطنية املتعلقة ابلتحكيم التجاري الدويل       
الضماانت القانونية الكافية لألطراف اثناء سري الدعوى التحكيمية ، وفق مبدأ املساواة بينهم و 
احرتام حقوق الدفاع و املواجهة اليت تكفل الشفافية و النزاهة أمام هيئة التحكيم و توفر األرحيية 

 : لألطراف ، و هو ما سنتطرق له من خالل ما يلي 

                                                           

.172، ص  ابقوطالب ، مرجع سفؤاد دمحم دمحم اب  1  
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 ضي ضماانت التقا: أوال 

هي القواعد املكفولة يف خصومة التحكيم مبوجب أنظمة و لوائح التحكيم املستمدة من       
التشريعات و االتفاقيات الدولية ، بدا ابحرتام مبدأ املساواة بني األطراف سواء يف عرض دعوامها 

فة إىل مبدأ أو من حيث إلارة الدفاع و حقوقه ، و تقدمي األدلة الثبوتية لكال الطرفني ، ابإلضا
الوجاهية ، الذي جيعل الطرفني على كف املساواة من خالل مواجهتهما أمام هيئة التحكيم و هو 

 : ما سنفصل فيه كالتايل 

 مبدأ املساواة بْي األطراف  -0
يضمن هذا املبدأ منح فرص متكافئة و متساوية لكل طرف من أطراف اخلصومة التحكيمية        

ه ، حيث يتوجب على احملكم أو هيئة التحكيم معاملة األطراف على لعرض دعواه و حتقيق دفاع
 .قدم املساواة ، و أن متنح لكل طرف الفرصة الكاملة لعرض قضيته 

من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل مبدأ املساواة يف املعاملة  08كرست املادة        
طرفان على قدم املساواة و أن هتيأ لكل جيب أن يعامل ال: " بني الطرفني ، حيث نصت على 

، هو ما يرتب االلتزام على هيئة التحكيم يف مساع الطرفني  1"منهما الفرصة الكاملة لعرض قضيته 
على قدم املساواة ، من بدا إجراءات التحكيم ، سواء بتقدمي الدفوع و البياانت او طلب 

مجيع الطلبات اليت يقدمها األطراف او  اإلجراءات التحفظية او خالل املرافعات ، و عن طريق
من قانون التحكيم املصري  27يستطيعان تقدميها هليئة التحكيم ، وفق ما تضمنته كذلك املادة 

يعامل طرفا التحكيم على قدم املساواة و هتيأ لكل منهما فرصة متكافئة و  : " كالتايل   26رقم 
  2"كاملة لعرض دعواه 

املساواة معرتف به دوليا و يتوجب على هيئة التحكيم احرتامه و تطبيقه هبذا يتبني أن مبدأ       
ابملوازاة مع سري إجراءات التحكيم ، لضمان احلرية الكاملة اليت تكفل تقدمي األدلة و الدفوع و 

                                                           

.0186لسنة التجاري الدويل من القانون النموذجي للتحكيم  08نص املادة   1  
.0111لسنة  26املصري رقم  من قانون التحكيم 27نص املادة   2  
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املستندات ، أو شرح وجهات النظر ، فال جيوز ألي طرف من األطراف أن يقوم إبجراء ميس مببدأ 
 ، أو يؤدي إلبطال حكم التحكيم 1احملكم من شانه أن يؤثر على قرار هيئة التحكيم املساواة  أمام

 ضمان حقوق الدفاع  -9
ترتبط حقوق الدفاع ارتباطا وثيقا مببدأ املساواة بني األطراف الذي يسري على مجيع        

للدفاع  الضماانت املكفولة ألطراف خصومة التحكيم ، اليت تستند على إاتحة الفرص املتكافئة
 . على قدم املساواة ، حىت ال يتم اإلخالل حبق الدفاع 

يتمثل حق الدفاع يف منح الفرص املتكافئة ألطراف اخلصومة حىت يقدموا أمام هيئة        
التحكيم ما لديهم من أقوال و أدلة ، أو االستنجاد بشهادة الشهود و تبادل اللوائح فيما بينهم ، 

 . رباء ، و هذا ما يضمن حياد احملكم و جينب حكم التحكيم لإلبطال و تدعيم ذلك بتقارير اخل

من خالل منح اطراف اخلصومة فرصا لتعديل  26هو ما كرسه قانون التحكيم املصري رقم       
الطلبات او تقدمي األدلة ضماان حلقوق الدفاع يف الدعوى التحكيمية ، او عن طريق جلسات 
املرافعات اليت تعقدها هيئة التحكيم لتمكني الطرفني من شرح موضوع الدعوى و عرض 

الولائق املكتوبة او مساع الشهود اللذان يستنجدان هبما ، كما يثبت ذلك  حججهما او تقدمي
 . مبحضر تعده هيئة التحكيم و تسلم لكل من الطرفني نسخة 

 مبدأ املواجهة  -3
يعترب هذا املبدأ من املبادئ اليت ال جيوز خمالفتها خالل مجيع مراحل التحكيم ، حىت و لو        

هذا ابعتباره من النظام العام ، حيث يكفل حقوق األطراف يف  كان احملكم مفوضا ابلصلح ، و
معرفة ما لدى بعضهم من وسائل دفاع أو أدلة حول ادعاءاهتم خبصوص موضوع النزاع ، حيث 

، كما تعلم 2يتوجب إعالن أي إجراء تقوم به هيئة التحكيم أو تتخذه ضد أي من اخلصوم 
لوجه ، حىت يتمكنوا من التأكد منها و الرد ابحلجج  األطراف مبا قدموه من أدلة و إثبااتت وجها

 .و الوقائع اليت يستندون عليها 
                                                           

.261، ص  ابق، مرجع س األحدب عبد احلميد  1  
.000، ص  ابقمىن حممود مصطفى ، مرجع س  2  
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تضمن هيئة التحكيم تطبيق هذا املبدأ ابلشكل املناسب حىت ال يؤثر على سري إجراءات         
التحكيم و يطيل أمد اخلصومة ، كما يؤدي إىل صدور حكم التحكيم معيبا ، بسبب تصرفات أو 

، و هو ما ذهب اليه ق ا م ا من خالل نص  1فردة أو أحادية اجلانب أثناء املرافعة أعمال من
منه ، اليت اجازت استئناف االمر القاضي ابالعرتاف او بتنفيذ حكم التحكيم اذا مل  0167املادة 

ال جيوز استئناف االمر القاضي : " منها على  1يراعى مبدأ الوجاهية حيث نصت الفقرة 
  2" اذا مل يراع مبدأ الوجاهية : ...و ابلتنفيذ اال يف احلاالت االتية ابالعرتاف ا

 تقدمي الطلبات و الدفوع : اثنيا  

إن مباشرة إجراءات التحكيم و سري الدعوى التحكيمية بعد حتريرها من طرف طالب        
التحكيم ، و تشكيل هيئة التحكيم ، سواء ابالتفاق بني األطراف ، أو ابالستناد إىل قانون مركز 
أو مؤسسة حتكيم دولية ، يقتضي فسح اجملال أمام أطراف اخلصومة لتقدمي طلباهتم سواء مذكرات 

و لوائح معدة و مضبوطة وفق ادعاءاهتم حول موضوع النزاع ، و حمررة وفق لغة معينة ، كما ميكن أ
تقدميها شفهيا أمام هيئة التحكيم ، و يتبادهلا األطراف عن طريق مذكرات جوابية تتضمن طلبات 

يم قبل غلق اصلية او عارضة املتصلة ابلوقائع املكونة للنزاع املطروح يف أي مرحلة من مراحل التحك
 .ابب املرافعة 

هذا و ميلك األطراف الدفع بعدم اختصاص احملكم ابلنظر يف النزاع قبل مباشرة اجراءاته ،        
ألي سبب من األسباب ، قد يكون خمالفا التفاق التحكيم ، و هو ما جعل االختصاص هليئة 

" و هو ما يعرف ب التحكيم ابن ختتص ابلنظر يف اختصاصها لتويل الفصل يف النزاع ، 
على ما  "uncitral"من القانون النموذجي  07، اذ نصت املادة " االختصاص ابالختصاص 

جيوز هليئة التحكيم البت يف اختصاصها ، مبا يف ذلك البت يف أي اعرتاضات تتعلق  –: " يلي 
بوجود اتفاق التحكيم او بصحته ، و هلذا الغرض ينظر اىل شرط التحكيم الذي يشكل جزء من 

                                                           
1
 Thierre Bernard , the arbitration procedures , article published on the flam scientific 

journal , university of Manchester 2 , 11 th edition , 2011. 
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عقد كما لو كان اتفاقا مستقال عن شروط العقد األخرى ، و أي قرار يصدر من هيئة التحكيم 
 يرتتب عليه حبكم القانون بطالن شرط التحكيم ؛  ببطالن العقد ال

  يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم يف موعد أقصاه تقدمي بيان الدفاع ، و ال جيوز
منع أي من الطرفني من تقدمي هذا الدفع حبجة انه عني احد احملكمني او اسهم يف تعيينه 

ابداؤه مبجرد ان تثار ، اثناء ، اما الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق سلطتها فيجب 
إجراءات التحكيم ، املسالة اليت يدعي اهنا خارج نطاق سلطتها ، و هليئة التحكيم يف كلتا 

 احلالتني ، ان تقدم دفعا يقدم بعد هذا املوعد اذا اعتربت ان التأخري له ما يربره ؛
  من هذه  12الفقرة جيوز هليئة التحكيم ان تفصل يف أي دفع من الدفوع املشار اليها يف

املادة ، اما يف مسالة أولية او يف قرار حتكيم موضوعي ، و اذا قررت هيئة التحكيم يف قرار 
متهيدي اهنا خمتصة ، فألي من الطرفني ، يف غضون ثالثني يوما من اتريخ إعالنه بذلك 

يكون ان تفصل يف االمر ، و ال  171القرار ، ان يطلب من احملكمة احملددة يف املادة 
قرارها هذا قابال للطعن ، و اىل ان يبت يف هذا الطلب ، هليئة التحكيم ان متضي يف 

 . 2"إجراءات التحكيم و ان تصدر قرار حتكيم 
هبذا يتضح ان القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل للجنة األمم املتحدة حدد بدقة        

ذلك من األطراف و مىت ميكن االستنجاد اختصاصات هيئة التحكيم و كيف ميكن الطعن يف 
: من ق ا م ا على النحو التايل  0111ابلقضاء الوطين للفصل يف ذلك ، كما نصت عليه املادة 

تفصل حمكمة التحكيم يف االختصاص اخلاص هبا ، و جيب الارة الدفع بعدم االختصاص قبل " 
كم اويل إال اذا كان الدفع بعدم أي دفاع يف املوضوع ، تفصل حمكمة التحكيم يف اختصاصها حب

، و هو ما يوضح ان الدفوع جيب ان تثار يف املهلة احملددة ،  3"االختصاص مرتبطا مبوضوع النزاع 
فإذا رأى احد األطراف ان هيئة التحكيم غري خمتصة و خمولة ابلفصل يف النزاع ، فعليه ان يثري 

                                                           

حتدد كل دولة تصدر هذا القانون النموذجي احملكمة او احملاكم او السلطة األخرى ، عندما يشار : " على ما يلي  17نصت املادة  1 
  "اىل تلك السلطة يف ذلك القانون ، املختصة أبداء هذه الوظائف 

 .  uncitralيل من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدو  07نص املادة   2
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من  0- 22شرع املصري مبوجب املادة ذلك قبل مباشرة عملها ، و هو كذلك ما ذهب اليه امل
تفصل هيئة التحكيم يف الدفوع املتعلقة بعدم : " قانون التحكيم املصري اليت جاءت كالتايل 

اختصاصها مبا يف ذلك الدفوع املبنية على عدم وجود اتفاق حتكيم او سقوطه او بطالنه او عدم 
قدمي الدفوع حمدد بتقدمي دفاع املدعى عليه ، كما حدد القانون ان ميعاد ت 1"مشوله ملوضوع النزاع 

الدعاءاته ، و على هيئة التحكيم ان تفصل يف اختصاصها او يف الدفوع املثارة قبل مباشرهتا 
إلجراءات التحكيم ، اما اذا قررت رفض هذه الدفوع فال جيوز للطرف ان يتمسك به لقيام دعوى 

 .بطالن احلكم التحكيمي 

دفعا بعدم االختصاص اذا جلا احد األطراف اىل القاضي على الرغم من كما للطرفني ان ي       
يكون القاضي غري : " من ق ا م ا كالتايل  0116وجود اتفاق حتكيم ، وفق ما اوضحته املادة 

خمتص ابلفصل يف موضوع النزاع ، اذا كانت اخلصومة التحكيمية قائمة ، او اذا تبني له وجود 
 .  2" ر من احد األطراف اتفاقية حتكيم على ان تثا

جيوز هليئة التحكيم رفض الطلبات العارضة لألطراف اذا كان يف ذلك تعطيل لسري إجراءات      
من القانون النموذجي  2-21التحكيم ، او من شانه خمافة اتفاقه ، و ذلك ما نصت عليه املادة 

على شيء اخر ، جيوز لكل ما مل يتفق الطرفان : " ...للتحكيم التجاري الدويل وفق ما يلي 
منهما ان يعدل ادعاءه ، او دفاعه ، او ان يكملها خالل سري اإلجراءات ، إال اذا رأت هيئة 

 .3" التحكيم ان من غري املناسب إجازة مثل هذا التعديل لتأخري وقت تقدميه 

قبل هيئة  ابإلضافة إىل ذلك ، ميكن لألطراف تقدمي األدلة الثبوتية ، أو ان يتم ذلك من     
التحكيم اليت ميكن أن تتثبت من تلقاء نفسها من مدى صحة ما قدمه األطراف ، كما ميكن هلا  
كذلك أن تطلب ابختاذ اجرءات حتفظية إذا ما أرادت ذلك للمحافظة على األوضاع احلالية 
 ألصول ما تتعلق مبوضوع النزاع ، أو من خالل طلب احد األطراف ، و هذا ما تلجا فيه هيئة
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التحكيم إىل القضاء احمللي الذي ميكن أن أيمر ابختاذ هذه اإلجراءات من خالل أمر قضائي ، و 
 :   هذا ما سنفصل فيه أكثر وفق التايل 

 لغة التحكيم  - 0

مبا أن القانون املطبق على اإلجراءات يعود بدرجة أوىل إلرادة األطراف ، فإهنا تلعب دورا          
كبريا يف حتديد لغة حتكيم أو عدة لغات اليت تستعمل من خالل البياانت و املذكرات أو املرافعات 

أتمر ابن تكون أي ، ابإلضافة إىل أي قرار تتخذه هيئة التحكيم اليت جيوز هلا كذلك أن 1الشفهية 
ولائق مرفقة ببيان الدعوى أو بيان الدفاع و أي ولائق أو مستندات تكميلية تعرض يف سياق 
اإلجراءات بلغتها األصلية ، مشفوعة برتمجة إىل اللغة أو اللغات اليت اتفق عليها األطراف أو 

 .حددهتا هيئة التحكيم 

: " ي للتحكيم التجاري الدويل على من القانون النموذج 22يف ذلك نصت املادة        
للطرفني حرية االتفاق على اللغة أو اللغات اليت تستخدم يف إجراءات التحكيم ، فان مل يتفقا على 
ذلك ، ابدرت هيئة التحكيم إىل تعيني اللغة أو اللغات اليت تستخدم يف هذه اإلجراءات ، و 

دمه أي من الطرفني ، و أي مرافعة شفوية يسري هذا االتفاق أو التعيني على أي بيان مكتوب يق
، و أي قرار حتكيم أو أي بالغ أخر من هيئة التحكيم ما مل ينص االتفاق على غري ذلك ، هليئة 
التحكيم أن أتمر ابن يرفق أبي دليل مستندي ترمجة له إىل اللغة أو اللغات اليت اتفق عليها 

ن القانون النموذجي منح لألطراف حرية اختيار ، ما يوضح إ2" الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم 
اللغة اليت يرضوهنا الستخدامها يف إجراءات التحكيم ، كما اشرتط أن يقدم الطرفان ترمجة رمسية 
ألي دليل قد يقدمه إىل اللغة اليت تطلبها اهليئة ، أما إذا حصل االختالف يف ذلك ، فلهيئة 

املتبعة أو املركز الذي تنتمي إليه ، كما نصت املادة  التحكيم أن حتددها وفق ما يناسب القواعد
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كذلك على ان ألطراف التحكيم االتفاق على مكانه ، و إال فتتوىل هيئة التحكيم تعيني   211
 .املكان مبراعاة ظروف القضية و راحة الطرفني 

فان على غري اشرتط قانون التحكيم املصري أن جيري التحكيم ابللغة العربية ما مل يتفق الطر     
ذلك ، و يشمل ذلك مجيع البياانت و املذكرات املكتوبة أو املرافعات الشفهية ، كما حذا حذو 
القانون النموذجي يف جواز تقدمي ترمجة إىل اللغة الرمسية اليت تطلبها هيئة التحكيم ألي دليل أو 

 .2مستندات أو ولائق تتعلق مبوضوع النزاع 

 املذكرات و اللوائح  - 9

يتم ارسال البياانت و االدعاءات خالل امليعاد احملدد املتفق عليه او الذي تعينه هيئة       
التحكيم من طرف املدعي ، اىل أعضاء اهليئة و الطرف االخر املدعى عليه ، كما للمدعى عليه 

بيان ان يقدم مذكرته مكتوبة اىل املدعي و أعضاء هيئة التحكيم خالل امليعاد ردا على ما جاء يف 
 .الدعوى ، كما له ان يضمنها أي طلبات عارضة او أي حق انشئ متمسك به 

كما للطرفني ان يرفقا مذكرتيهما بصور من الولائق اليت يستند اليها موضوع النزاع ، سواء       
من القانون النموذجي  21بطلب هيئة التحكيم او من تلقاء نفسيهما ، كما نصت املادة 

"uncitral " على : 

  ، على املدعي ان يبني خالل املدة اليت يتفق عليها الطرفان او حتددها هيئة التحكيم
الوقائع املؤيدة الدعائه ، و املسائل موضوع النزاع و التعويض او االنتصاف املوضوع ، و 
على املدعى عليه ان يقدم دفاعه فيما يتعلق هبذه املسائل ، ما مل يكن الطرفان قد اتفقا 

على العناصر اليت جيب ان يتناوهلا هذا البيان ، و يقدم الطرفان مع بيانيهما   بطريقة أخرى

                                                           
للطرفني حرية االتفاق على مكان التحكيم ، فان مل يتفقا على ذلك ، تولت هيئة : " من نفس القانون على  21نصت املادة   1

التحكيم تعيني هذا املكان ، على ان أتخذ يف االعتبار ظروف القضية ، مبا يف ذلك راحة الطرفني ، و جيوز هليئة التحكيم ان جتتمع يف 
لمداولة بني أعضائها ، و لسماع اقوال الشهود او اخلرباء او طريف النزاع ، او ملعاينة البضائع ، او غريها من أي مكان تراه مناسبا ل

 " املمتلكات او لفحص املستندات ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك 
 . 2111ة لسن 16م و املعدل مبوجب القانون رق 0111لسنة  26من قانون التحكيم املصري رقم  21نص املادة  2
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كل املستندات اليت يعتربان اهنا ذات صلة ابملوضوع او جيوز هلما ان يشريا اىل املستندات 
 و األدلة األخرى اليت يعتزمان تقدميها ؛ 

 دعائه او دفاعه او ان ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك ، جيوز لكل منهما ان يعدل ا
يكملهما خالل سري اإلجراءات ، إال اذا رأت هيئة التحكيم ان من غري املناسب إجازة 

 1."مثل هذا التعديل لتأخر وقت تقدميه 
ان ختلف املدعي عن تقدمي بيان ادعائه قد ينهي إجراءات التحكيم ، إال ان ختلف املدعى         

، كما ان ختلف احد الطرفني عن حضور جلسات التحكيم او عليه ال يؤثر على سري اإلجراءات 
تقدمي األدلة او املستندات ال يوقف اإلجراءات و تستمر هيئة التحكيم يف الدعوى بناء على 

 .2األدلة و املستندات املتوفرة 

هذا و تقرر هيئة التحكيم ما اذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفهية لتقدمي البياانت او         
جج ، او اهنا ستسري يف اإلجراءات على أساس املستندات مع مراعاة أي اتفاق خمالف لذلك ، احل

غري انه يتعني على هيئة التحكيم ان تعقد جلسات املرافعة الشفهية يف مرحلة مناسبة من 
اإلجراءات اذا طلب ذلك احد الطرفني ، و يتوجب اخطار الطرف االخر مبوعد اجللسة قبل 

 .3ت كاف انعقادها بوق

كما يبلغ كل طرف من أطراف اخلصومة التحكيمية جبميع البياانت و املستندات و        
املعلومات األخرى اليت يقدمها الطرف اآلخر إىل هيئة التحكيم ، حىت يكون على دراية 
مبستجدات تسوية النزاع و ميكن له أن يتقبل احلكم و تسببيه قبل صدوره ، ابإلضافة إىل أي 

للخرباء او أي دليل مستندي يتعلق أبحد جوانب النزاع و ميكن أن تعتمد عليه هيئة تقرير 
 .التحكيم للفصل يف النزاع 

 

                                                           
 .2117املعدل سنة  0186لسنة   uncitralمن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل  21نص املادة   1
.من نفس القانون  26نص املادة   2  
.من نفس القانون  21نص املادة   3  



 

239 
 

 تقدمي األدلة  - 3

ابإلضافة اىل ما يدعيه األطراف و يقدمونه من مذكرات ، حتتاج هيئة التحكيم أحياان اىل         
بعض املستندات و الدالئل اليت تكون حبوزة الغري ، او اىل حضور شهود او خرباء ملساعدهتا يف 

 ما يرونه التوصل اىل حقيقة النزاع ، هو ما جيعلها تستنجد هبم ، او متنح الفرصة لألطراف لتقدمي
 .مناسبا إلثبات اقواهلم 

يف هذا اخلصوص نظم القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل هذه اإلجراءات وفق        
ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك ، جيوز هليئة : " منه و اليت جاءت كالتايل  27نص املادة 

 : التحكيم 

  ان تعني خبري او اكثر من خبري لتقدمي تقرير اليها بشان مسائل معينة حتددها اهليئة ؛ 
  ان تطلب من أي من الطرفني ان يقدم اىل اخلبري أي معلومات ذات الصلة ابملوضوع ، او

ان يتيح له االطالع على أي مستندات ذات صلة ابملوضوع لفحصها او مشاهدة أي 
 ينتها ؛ بضاعة او أموال أخرى ملعا

  بعد ان يقدم اخلبري تقريره الكتايب او الشفوي ، يشرتك ، اذا طلب ذلك احد الطرفني او
رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك ، يف جلسة مرافعة تتاح فيها للطرفني فرصة توجيه أسئلة 
اليه و تقدمي شهود من اخلرباء ليدلوا بشهاداهتم يف املسائل موضوع النزاع ، ما مل يتفق 

 . 1"فان على خالف ذلك الطر 
كما خول ق ا م ا اجلزائري حمكمة التحكيم ابلبحث عن األدلة نظرا الختصاصها ابلفصل          

"  تتوىل حمكمة التحكيم البحث عن األدلة : " على ما يلي  0116يف النزاع ، حيث نصت املادة 
وذجي للتحكيم التجاري ، او ان يلجا احد الطرفني اىل القضاء الوطين كما نص القانون النم

على جواز استنجاد أي من الطرفني مبحكمة خمتصة للحصول على األدلة ، " uncitral"الدويل 
يف إجراءات التحكيم ، جيوز هليئة التحكيم او ألي من : " ما يلي  26حيث جاء يف نص املادة 

للحصول على ادلة ، و  الطرفني ، مبوافقة اهليئة ، طلب املساعدة من حمكمة خمتصة يف هذه الدولة
                                                           

  .2117سنة  املعدل 0186لسنة  uncitral من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل 27نص املادة   1 
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جيوز للمحكمة ان تنفذ الطلب يف حدود سلطتها و وفقا لقواعدها اخلاصة ابحلصول على األدلة 
، ما يعين انه ميكن للطرفني او هليئة التحكيم طلب املساعدة من اجلهة القضائية للحصول  1" 

م ، و هو ما اقره املشرع على األدلة الالزمة اليت تساهم يف أتكيد ادعاءاهتم امام هيئة التحكي
من ق ا م ا اليت اجازت و أمكنت للقاضي مساعدة  0118اجلزائري مبوجب نص املادة 

اذا اقتضت الضرورة مساعدة : " األطراف يف تقدمي األدلة او متديد مهمة احملكمني وفق ما يلي 
ات او يف حاالت السلطة القضائية يف تقدمي األدلة او متديد مهمة احملكمني او تثبيت اإلجراء

أخرى ، جاز حملكمة التحكيم او لألطراف ابالتفاق مع هذه األخرية ، او للطرف الذي يهمه 
التعجيل بعد الرتخيص له من طرف حمكمة التحكيم ، ان يطلبوا مبوجب عريضة تدخل القاضي 

 .2"املختص ، و يطبق يف هذا الشأن قانون بلد القاضي 

عا امام هيئة التحكيم لالستنجاد جبميع الوسائل املتاحة للتحقيق هذا ما يفتح اجملال واس       
اجليد يف النزاع و اثبات ادعاءات األطراف ، او ما يتم تقدميه طواعية من ولائق ثبوتية ، او مساع 
شهادة الشهود ، او االستناد على تقارير اخلرباء اليت تعد وسائل فنية مساعدة هليئة التحكيم اليت 

ان تتوصل اليها من تلقاء نفسها ، كما ميكن هليئة التحكيم طلب االانبة القضائية عن  ال ميكن هلا
 .  طريق حمكمة أخرى للقيام ببعض اإلجراءات او االعمال املتعلقة مبوضوع النزاع 

 اختاذ تدابري مؤقتة أو حتفظية  - 4

او التحفظية اثناء سري ميكن هليئة التحكيم ان تتخذ بعض اإلجراءات و التدابري املؤقتة       
دعوى التحكيم ، اذا رأت يف ذلك ضرورة او بناء على طلب احد األطراف ، و ذلك حسب 
الظروف املطروحة او جتنبا ألي ضرر قد يلحق أبحد األطراف او أبصل االستثمار املتنازع عليه ،  

لة مستعجلة كحماية األموال ، او حفظ حقوق احلجز االحتياطي ، و هي إجراءات وقتية و حا
 .اىل ان يصدر قرارا هنائيا مثل احلكم ابحلراسة القضائية 

                                                           

 
1
  .2117املعدل سنة  0186لسنة  uncitral  من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل 26نص املادة   
. 11-18ارية رقم من قانون اإلجراءات املدنية و اإلد 0118نص املادة   2  
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حول صالحية هيئة   "uncitral" من القانون النموذجي  06يف ذلك ، نصت املادة        
جيوز هليئة التحكيم ان تصدر تدابري : " على  التحكيم يف االمر ابختاذ التدابري املؤقتة او التحفظية

مؤقتة بناء على طلب احد الطرفني ، ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك ، التدبري املؤقت هو 
أي تدبري وقيت ، سواء كان يف شكل قرار او يف شكل اخر ، أتمر فيه هيئة التحكيم احد الطرفني 

 : ائيا يف النزاع ،  مبا يلي ، يف أي وقت يسبق اصدار القرار الذي يفصل هن

  ، ان يبقي احلال على ما هو عليه او يعيده اىل ما كان عليه ، اىل حني الفصل يف النزاع 
  ، ان يتخذ اجراء مينع حدوث ضرر حايل ، او وشيك ، او مساس بعملية التحكيم نفسها

 او ان ميتنع عن اختاذ اجراء حيتمل ان يسبب ذلك الضرر او املساس ؛ 
  يوفر وسيلة للمحافظة على املوجودات اليت ميكن بواسطتها تنفيذ قرار الحق ؛ ان 
  1"ان حيافظ على األدلة اليت قد تكون هامة و جوهرية يف حل النزاع ؛ 

و هذا وفق شروط معينة ، و يعمل الطرف املطالب ابختاذ هذه التدابري على اقناع هيئة        
ميكن : من ق ا م ا على  0117، كما نصت املادة 2 النزاع التحكيم بضرورهتا اىل غاية الفصل يف

حملكمة التحكيم ان أتمر بتدابري مؤقتة او حتفظية بناء على طلب احد األطراف ، ما مل ينص اتفاق 
التحكيم على خالف ذلك ، اذا مل يقم الطرف املعين بتنفيذ هذا التدبري اراداي ، جاز حملكمة 

ي املختص ، و يطبق يف هذا الشأن قانون بلد القاضي ، ميكن التحكيم ان تطلب تدخل القاض
حملكمة التحكيم او للقاضي ان خيضع التدابري املؤقتة او التحفظية لتقدمي الضماانت املالئمة من 

 . 3"قبل الطرف الذي طلب هذا التدبري 
                                                           

.0186لسنة التجاري الدويل من القانون النموذجي للتحكيم  06نص املادة   1  
ان يقنع هيئة  06يتعني على الطرف الذي يطلب التدبري املؤقت مبقتضى املادة : " أ من نفس القانون على  – 06نصت املادة  2

ضررا ال ميكن جربه بصورة وافية من خالل منح تعويضات ، و ابن هذا عدم اصدار التدبري املؤقت يرجح ان حيدث  -: التحكيم ابن 
 حيتمل ان يلحق ابلطرف املستهدف بذلك التدبري اذا ما اصدر ؛ الضرر يفوق بكثري الضرر الذي 

ابن هناك احتماال معقوال ابن ينجح الطرف الطالب بناء على وقائع املطالبة ، و ال جيوز للقرار املتعلق هبذا االحتمال ان  -
 ميس مبا تتمتع به هيئة التحكيم من صالحية تقديرية يف اختاذ أي قرار الحق  ؛ 

من  10، ال تنطبق املقتضيات الواردة يف الفقرة  06من املادة  2فيما يتعلق بطلب استصدار تدبري مؤقت مبقتضى الفقرة  -
  ". هذه املادة اال بقدر ما تراه هيئة التحكيم مناسبا 

. 11-18قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية رقم من  0117نص املادة   3  
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يف التحكيم جيوز لطر : " من قانون التحكيم املصري على  21يف ذات السياق نصت املادة        
االتفاق على ان يكون هليئة التحكيم ، بناء على طلب احدمها ان أتمر أي منهما ابختاذ ما تراه 
من تدابري مؤقتة او حتفظية تقتضيها طبيعة النزاع ، و ان تطلب تقدمي ضمان كاف لتغطية نفقات 

يئة التحكيم ، بناء التدبري الذي أتمر به ، و اذا ختلف من صدر اليه االمر عن تنفيذه ، جاز هل
على طلب الطرف االخر ، ان أتذن هلذا الطرف يف اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه و ذلك دون 

من هذا 1 11اخالل حبق هذا الطرف يف ان يطلب من رئيس احملكمة املشار اليها يف املادة 
 .  2" القانون االمر ابلتنفيذ 

الالزمة اثناء سري الدعوى التحكيمية ، ابن ال هتدف هذه اإلجراءات اىل حفظ األدلة       
يتصرف أي من اطراف اخلصومة يف اصل متنازع عليه ، حىت و لو تطلب ذلك اللجوء اىل 

 .القاضي الوطين ، لتحقيق التوازن يف املعامالت القانونية 

 املداولة  : اثلثا 

هي مبثابة حجز القضية للحكم قبل إصدار احلكم التحكيمي مىت تبني هليئة التحكيم أن       
اإلجراءات استوفت مجيع مراحلها ، و أن أطراف اخلصومة قد استوفوا دفاعهم ، و بذلك خترج 
اخلصومة من أيدي أطرافها و تصبح بني أيدي احملكمني للمداولة فيها و إصدار قرارهم بشأهنا بعد 
املشاورة بني أعضاء هيئة التحكيم للوصول إىل توافق حول منطوق احلكم و أسبابه ، و ذلك بعد 

، و تكون الدعوى ابلتايل مهيئة للحسم من خالل دراسة 3استنفاذ ما لدى األطراف من أقوال 
مني هيئة التحكيم للقضية و التدقيق فيها ، حيث يصدر قرارها يف الوقت احملدد أبغلبية آراء احملك

 . ، و يكون صوت الرئيس مرجحا إذا كان هناك اختالف 

                                                           
1
يكون االختصاص بنظر مسائل التحكيم اليت حييلها هذا : " على  0111لسنة  26التحكيم املصري رقم من قانون  11تنص املادة   

يف اخلارج ،  أوكان التحكيم جتاراي دوليا ، سواء جرى يف مصر   إذا أماالقضاء املصري للمحكمة املختصة أصال بنظر النزاع  إىلالقانون 
فيكون االختصاص حملكمة استئناف القاهرة ما مل يتفق الطرفان على حمكمة استئناف أخرى يف مصر ، و تظل احملكمة اليت ينعقد هلا 

  " .االختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غريها صاحبة االختصاص حىت انتهاء مجيع إجراءات التحكيم 
.0111لسنة  26صري رقم قانون التحكيم املمن  21نص املادة   2  
.012، ص  ابقسخالد كمال عكاشة ، مرجع   3  
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التشاور يف احلكم بني أعضاء احملكمة إذا تعددوا و التفكري يف " تعرف املداولة على أهنا         
املشاورة اليت تتم بني أعضاء احملكمة " أو هي 1" احلكم و تكوين الرأي فيه إذا كان احملكم فردا 

املناقشة السرية للقضية اليت يشرتك فيها مجيع " و هي " بعد انتهاء املرافعة بشان احلكم و أسبابه 
، و منه فاملداولة ختتلف ابختالف تشكيل هيئة التحكيم ، فإذا  2" أعضاء هيئة احملكمة حبرية اتمة 

كان احملكم فردا فهي تتمثل يف التفكري و التمعن يف القضية لتكوين قناعة يف إصدار احلكم 
، أما إذا كانت هيئة التحكيم تتشكل من عدد من احملكمني ، فالغرض من املداولة هو  التحكيمي

البحث و املناقشة بني مجيع األعضاء من مجيع األوجه و تبادل وجهات النظر و الرأي بشان مجيع 
، املدعمة ابحلجج للوصول إىل القرار الذي يتخذ سواء ابإلمجاع 3نقاط النزاع الواجب الفصل فيها 

 .و ابألغلبية أ

ابعتبار أن املداولة تعترب من القواعد األساسية اليت جيب مراعاهتا قبل إصدار احلكم        
التحكيمي ، فان هيئة التحكيم وجب ان جتتمع لالتفاق على وجه احلكم يف الدعوى ، حينما 

طلباهتم اخلتامية ، تصبح مهيئة للحكم فيها بتمام حتقيقها و انتهاء املرافعة فيها و ابداء اخلصوم 
يصدر حكم هيئة التحكيم املشكلة : " من قانون التحكيم املصري على  11حيث نصت املادة 

من اكثر من حمكم واحد أبغلبية اآلراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي حتدده هيئة التحكيم ، ما 
على طريقة معينة ، مما يعين إجازة اتفاق األطراف 4" مل يتفق طرفا التحكيم على غري ذلك 

للمداولة يلتزم هبا احملكمون ، و لكن ليس لألطراف االتفاق على إدارة احلكم دون مداولة ، و 
ليس هليئة التحكيم ان تصدر احلكم بدون إجراء مداولة ، و إال أصبح حكم التحكيم قابال 

وى استنادا لنص للبطالن ، الن يف ذلك انتهاكا حلقوق الدفاع و املصاحل املباشرة ألطراف الدع
، و وفق ما قررته حمكمة استئناف القاهرة يف 5 26من قانون التحكيم املصري رقم  61املادة 

                                                           

.277، ص  ابقغسان علي علي ، مرجع س  1  
.072، ص  ابقسالمة ، مرجع س عبد الكرميامحد   2  
بوصنوبرة خليل ، القرار التحكيمي و طرق الطعن فيه وفقا للقانون اجلزائري ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية احلقوق ،  3 

  .72، ص  2118قسنطينة ،  –منتوري عبد احلميد جامعة 
  . 2111لسنة  6قم املعدل مبوجب القانون ر  0111لسنة  26من قانون التحكيم املصري رقم  11نص املادة   4
.128، ص  ابقفتحي وايل ، مرجع س  5  
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ببطالن حكم التحكيم الصادر يف النزاع بني شركة  2118ماي  17حكمها الصادر بتاريخ 
ة بني أعضاء االهرام املصرية و مستثمر إيطايل ، و هذا لثبوت صدوره بدون إمتام املداولة القانوني

هيئة التحكيم اليت أصدرته ، بعدما قررت مد اجل التحكيم و مت إبالغ األطراف بذلك ، قبل أن 
تقوم إبصدار حكم التحكيم يف نفس اليوم ، و مل يثبت حملكمة استئناف القاهرة ان اجراء املداولة 

 .1قد مت بني أعضاء هيئة التحكيم قبل اصدار احلكم 

ح ان املداولة مرحلة أساسية و مهمة جدا قبل إصدار احلكم ، تتم بني مجيع مما سبق يتض         
احملكمني نفسهم ، حيث ال جيوز تكليف غريهم ابإلانبة أو التمثيل ، كما ال جيوز ان تنفرد 
األغلبية هبا ، حىت لو كانت كافية إلصدار احلكم ، ملا ينطوي على ذلك من خمالفة صرحية لقواعد 

 . م و لوائح التحكي

 صدور احلكم التحكيمي و تنفيذه : الفرع الثالث 

يهدف التحكيم التجاري الدويل إىل فض النزاع االستثماري ، عن طريق حكم فاصل يف         
موضوع النزاع ، و قابل للتنفيذ ، و هذا وفق قواعد اإلجراءات األساسية املنصوص عليها فيما 

التحكيم ، كما يرتب آلارا مماثلة لتلك اخلاصة ابألحكام  اتفق عليه األطراف ، أو ما اتبعته هيئة
، كحجية الشيء املقضي فيه و القوة التنفيذية اليت يستمدها من اجلهة القضائية املختصة 2القضائية

 .داخل الدولة حمل التنفيذ 

جيب أن يتضمن احلكم التحكيمي مجيع البياانت الشكلية و املوضوعية املتعلقة به و        
 : طراف النزاع ، و هو ما سنتطرق له وفق ما يلي أب

 صدور احلكم التحكيمي : أوال 

يصدر حكم التحكيم أبغلبية اآلراء عندما تكون هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من حمكم        
 .واحد ، و هذا بعد التداول على الوجه الذي حتدده اهليئة ، إذا مل يتفق األطراف على غري ذلك 

                                                           

.020، ص  ابق، مرجع س علوهدمحم نعيم   1  
.211، ص  ابقخالد دمحم القاضي ، مرجع س  2  
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يستند احلكم التحكيمي على توافق وجهات النظر بني احملكمني بعد دراسة النزاع من مجيع        
جوانبه و املوافقة على منطوق احلكم و أسبابه ابإلمجاع أو ابألغلبية ، خالل امليعاد املقرر ، أما إذا  

م بطريقة كانت حمكمة التحكيم تتشكل من حمكم واحد فقط ، فرأيه كاف إلصدار حكم التحكي
اكثر يسرا و سهولة ، الن استنباط املسالة يكون أكثر وضوحا و بعقيدة فردية غري منحازة و ال 

، كما تعترب اقل تكلفة ابملقارنة مع تعدد احملكمني يف 1تثريب و ال تعقيب عليها من أي طرف 
 .تشكيل هيئة التحكيم 

 مهما و قامسا مشرتكا لدى كافة تعترب قاعدة صدور احلكم التحكيمي ابألغلبية عامال       
و تعين أن اثنان من األعضاء الثالثة ضمن هيئة التحكيم  مؤسسات و هيئات التحكيم الدولية ،

مستعدين لالتفاق فيما بينهما على منطوق احلكم ، مبا أن حمكمة التحكيم ملزمة إبصداره و ال 
اخلاصة ابملركز الدويل لتسوية  02-07يقبل أن تفشل يف إجياد حل للنزاع ، إذ تنص القاعدة رقم 

جيب اختاذ قرارات احملكمة أبغلبية أصوات كل أعضائها ، و يعترب " منازعات االستثمار على 
: " على  0176، كما تنص معاهدة واشنطن لسنة " االمتناع عن التصويت مبثابة صوات سلبيا 

، ابإلضافة إىل قانون التحكيم 3" جيب أن تفصل احملكمة يف املسائل أبغلبية أصوات كل أعضائها 
يف حالة التحكيم بثالثة حمكمني ، : " منه على  00الذي نصت املادة  uncitralالنموذجي 

، و 4" جيب أن يتم اختاذ أي حكم أو أي قرار آخر من جانب حمكمة التحكيم أبغلبية احملكمني 
يف حالة تعيني : " على   iccمن قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية  01نصت املادة 

ثالثة حمكمني ، يصدر القرار ابألغلبية ، و إذا مل تكن هناك أغلبية ، فان رئيس حمكمة التحكيم 
 .5" هو من يصدر احلكم 

تكاد جتمع التشريعات و القوانني الداخلية املنظمة للتحكيم على ضرورة صدور حكم        
تصدر أحكام " على  11-18من ق ا م ا رقم  0127التحكيم ابألغلبية ، حيث نصت املادة 

                                                           

.186، ص  ابق دمحم ابوطالب ، مرجع سفؤاد دمحم  1  
2
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الذي نصت  0111لسنة  26، و قانون التحكيم املصري رقم 1" التحكيم أبغلبية األصوات 
منه على قاعدة األغلبية يف اصدار حكم التحكيم ما مل يتفق األطراف على غري ذلك ،  11املادة 

بية ، أو من جانب رئيس حمكمة التحكيم و الراجح أن احكام التحكيم تصدر ابإلمجاع أو ابألغل
 . اذا مل يتفق األطراف على خالف ذلك 

يتطلب حصول احلكم التحكيمي على الصيغة التنفيذية توافر البياانت الشكلية و        
املوضوعية ، شانه شان األحكام القضائية ، و هو ما يعترب امرا ضروراي لضمان تنفيذ احكام 

: على  26من قانون التحكيم املصري رقم  11، حيث نصت املادة  التحكيم ابلشكل الصحيح
جيب أن يشتمل حكم التحكيم على أمساء اخلصوم و عناوينهم و أمساء احملكمني ، و عناوينهم " 

و جنسياهتم و صفاهتم ، و صورة من اتفاق التحكيم و ملخص لطلبات اخلصوم و أقواهلم و 
، كما " 2و مكان إصداره ، و أسبابه اذا كان ذكرها واجبا مستنداهتم ، و منطوق احلكم و اتريخ 

يتضمن حكم التحكيم البياانت : " على ما يلي  11-18من ق ا م ا رقم  0128نصت املادة 
 : االتية 

  اسم و لقب احملكم أو احملكمني ؛ 
  اتريخ صدور احلكم ؛ 
  مكان إصداره ؛ 
 ألشخاص املعنوية و مقرها أمساء و القاب األطراف و موطن كل منهم و تسمية ا

 االجتماعي ؛ 
  3" أمساء و القاب احملامني او من مثل او ساعد األطراف عند االقتضاء. 
نصت على ضرورة توقيع احكام التحكيم من قبل مجيع  0121ابإلضافة اىل ان املادة       

ما سنتطرق إليه احملكمني ، و هو ما يؤكد استلزام توفر بعض البياانت يف أحكام التحكيم و هو 
 : وفق ما يلي 
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 : البياانت الشكلية  -0
تتضمن البياانت الشكلية أمساء اخلصوم و احملكمني الذين تتشكل منهم هيئة التحكيم ،        

ابإلضافة إىل عناوينهم الشخصية و أماكن عملهم ، كما جيدر توضيح اتريخ و مكان إصدار 
احلكم الذي يسهم يف ضبط وقت سراين تنفيذ احلكم التحكيمي ، و هذا ما نستعرضه من خالل 

  : ما يلي 

 :أمساء اخلصوم و احملكمْي  - أ
جيب أن يتضمن حكم التحكيم البياانت الالزمة للتعرف على اخلصوم ، بدا ابالسم و        

املوطن و املهنة أو الوظيفة ، و بناء على ذلك يذكر يف نسخة احلكم ، أمساء اخلصوم و احملامني أو 
 .املمثلني عنهم و أمساء شهرهتم ، و صفاهتم و جنسياهتم 

أكدت بعض لوائح التحكيم أن إغفال ذكر موطن أحد اخلصوم ، ال يرتتب عليه بطالن        
، على خالف األحكام القضائية ، فإن 1احلكم ، مادام قد ذكر امسه و وظيفته ، و حمل عمله 

أحكام احملكمني ال تبطل نتيجة إلغفال بعض معلومات اخلصوم ، ألهنا توجد يف اتفاق التحكيم 
منه  00يف املادة  0111لسنة  26منه احلكم ، حيث اقر قانون التحكيم املصري رقم الذي يتض

، الذي ميلك التصرف يف حقوقه 2أن االتفاق على التحكيم جيوز للشخص الطبيعي أو االعتباري 
من ذات القانون عدم جواز أن يكون احملكم قاصرا أو حمجوزا عليه أو  07، كما تضمنت املادة 

، و هو ما يفسره البعض على أن عدم ذكر بعض معلومات األطراف 3وقه املدينة حمروما من حق
 .يف احلكم أمر عادي ال يرتتب عليه بطالن حكم التحكيم 

فيما اقر جانب آخر أن أي ختلف يف ذكر أمساء اخلصوم و صفاهتم ، أو عدم بيان أمساء        
، حيث ذهبت بعض اللوائح يف  4كم احملكمني الذين أصدروا احلكم ، يرتتب عليه بطالن احل

املؤسسات الدائمة للتحكيم ، على أنه جيب كتابة أمساء احملكمني ، و التوقيع عليه و إال اعترب 
                                                           

  1 . املتعلقة ابلتحكيم التجاري الدويل مبركز التحكيم و الوساطة بكوبنهاقن 0111لسنة  66الالئحة رقم  
. 0111لسنة  26م من قانون التحكيم املصري رق 00نص املادة   2  
.من نفس القانون  07نص املادة   3  
.066، ص سابق امحد أبو الوفا ، مرجع   4  
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من قواعد حتكيم جلنة األمم املتحدة اخلاصة بقانون  2- 08ابطال ، و وفق ذلك نصت املادة 
للطرف اآلخر ، و للمحكم أو احملكمني  التجارة الدولية ، على تضمني صحيفة املطالبة اليت تقدم

أمساء و عناوين أطراف التحكيم ، و أمساء احملكمني و عناوينهم و جنسياهتم ، و كل البياانت و 
احلقائق اليت تدعم املطالبة ، و اليت من شأهنا التعريف هبم ، كالوظيفة ، املهنة ، العنوان ، حيث 

يز اخلصوم ، إذا ما مت اإلعالن عن دعوى بطالن تسرد هذه البياانت على النحو الكايف لتمي
التحكيم ، أما إذا وجد النقص ، أو اخلطأ يف بيان أمساء اخلصوم و صفاهتم ، الذي ليس من شأنه 
التشكيك يف حقيقة اخلصم و اتصاله ابخلصومة ، فال يرتتب عليه بطالن احلكم ، ابعتباره ليس 

 .ابخلطأ اجلسيم 

 :التحكيم اتريخ و مكان صدور حكم  - ب
يتضمن حكم التحكيم بيان اتريخ و مكان إصداره ، و هو بذلك يؤكد الفصل يف النزاع        

قبل انتهاء املدة احملددة له ، و املمنوحة هليئة التحكيم مبوجب القانون املنظم لإلجراءات ، 
 .اف ابإلضافة إىل سراين قيمته القانونية اذا كان يرتب التزاما ماليا على احد األطر 

قد خيتلف احملكمون يف اتريخ التوقيع على احلكم لتعددهم ، فإذا مت توقيع أغلبيتهم يف         
امليعاد احملدد اتفاقا أو قانوان إلصدار احلكم ، فال عربة هلذا االختالف ، أما إذا اصدر احلكم بعد 

لعام ، لذا فإنه جيوز النزول فوات امليعاد اعترب احلكم ابطال ، إال أن هذا البطالن ليس من النظام ا
 .1عنه صراحة أو ضمنا 

اشارت معظم التشريعات الدولية املتعلقة ابلتحكيم إىل ضرورة احتواء احلكم على اتريخ و       
من قواعد حتكيم جلنة األمم املتحدة لقانون التجارة  1- 12مكان إصداره ، حيث نصت املادة 

يوقع احملكمون القرار و جيب ان يشتمل على اتريخ صدوره ، و : " على  0167الدولية لسنة 
كان الذي صدر فيه ، و إذا كان عدد احملكمني ثالثة و مل يوقع أحدهم ، و جب أن يبني يف امل

من القانون النموذجي للتحكيم  1- 10، كما نصت املادة 2" القرار أسباب عدم التوقيع 

                                                           

.116، ص  سابقغسان علي علي ، مرجع   1  
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، ابإلضافة 1التجاري الدويل على أنه جيب أن يبني القرار اتريخ صدوره ، و مكان التحكيم احملدد 
تقرر :" من اتفاقية املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار اليت نصت على  11املادة إىل 

األحكام أبغلبية أصوات مجيع أعضائها ، يصدر احلكم كتابة و موقعا عليه من أعضاء احملكمة ، 
 .الذين أعطوا رأيهم يف صاحل هذا احلكم 

م إذا كان صادرا يف مكان التحكيم مل لتعيني مكان التحكيم أمهية كبرية ، فحكم التحكي      
ترتتب أي خملفات أخرى قد تؤدي إىل بطالنه ، حيث يعترب حكما أجنبيا إذا صدر يف اخلارج ، 

، لذلك جيب أن يراعى يف مكان التحكيم أن 2مما يؤدي إىل صعوبة تنفيذه نسبيا يف الداخل 
لتنفيذ أحكام احملكمني ، أما إذا مل  يكون يف دولة موقعة على اتفاقية ثنائية او متعددة االطراف

 .3يتفق الطرفان على تعيني مكان التحكيم ، فإن حتديده يتم بقرار من مؤسسة التحكيم ذاهتا 

ختتلف عقود االستثمار الدولية يف حتديد مكان التحكيم لتسوية املنازعات الناشئة مبوجبها        
ة ، أو دولة أجنبية أخرى ، و قد يرتك ذلك ، فهذا املكان قد حيدد يف إقليم الدولة املضيف

للمحكم او هيئة التحكيم اليت قد تتخذ مقر عملها كمكان للتحكيم ، الذي يفيد أيضا يف معرفة 
قيمة  و قوة احلكم بعد صدوره ، ألن قواعد تنفيذ احلكم تتوقف على الدولة اليت صدر فيها احلكم 

ست سواء مع تلك الصادرة يف دولة اجنبية أخرى فأحكام التحكيم الصادرة يف دولة التنفيذ لي
سنة  26حىت و لو كانت وفقا لقانون دولة التنفيذ ، فيما أكد قانون التحكيم املصري رقم 

منه على انه يرتتب بطالن حكم التحكيم على عدم ذكر مكان صدوره  1-11يف املادة  0111
 . 4جواب ال جوازا ، ذلك ألنه من البياانت اإللزامية اليت يستلزم ذكرها و 

اهتمت التشريعات الدولية و لوائح التحكيم كذلك بتحديد مكان احلكم ، سواء عرب        
االتفاقيات الدولية الثنائية و املتعددة األطراف ، او وفق ما تنص عليه قواعد التحكيم التجاري 

كام احملكمني الصادرة الدويل لدى مراكز و هيئات التحكيم الدولية ، و هذا لضمان االعرتاف أبح
                                                           

. 0186دويل لسنة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري ال 1-10نص املادة   1  
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يف إقليم دولة أخرى غري اليت يتم تنفيذ هذه األحكام على إقليمها ، سواء كانت انشئة عن 
منازعات بني أشخاص طبيعية أو معنوية ، و توحيد اإلجراءات اليت تطبق على أحكام احملكمني 

األحكام ، إضافة إىل أنه اليت ال تعترب وطنية يف الدولة املطلوب إليها االعرتاف ، أو تنفيذ هذه 
لكل دولة أن تصرح عند التوقيع على االتفاقية ، التصديق عليها أو اإلنظمام إليها ، أو اإلخطار 

، أن تصرح على أهنا 1 0168ابمتداد تطبيقها عمال بنص املادة العاشرة من اتفاقية نيويورك لسنة 
اقية على االعرتاف و تنفيذ أحكام احملكمني ستتبىن مبدأ املعاملة ابملثل ، و هنا يقتصر تطبيق االتف

من قواعد  2الصادرة على إقليم دولة أخرى متعاقدة و طرف يف االتفاقية ، فيما نصت املادة 
لألطراف : " على " uncitral"  0186القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لسنة 

" هيئة التحكيم بتحديد مكانه  حرية االتفاق على مكان التحكيم ، فإن عجزوا عن ذلك قامت
من نفس القانون احتواء احلكم التحكيمي على مكان صدوره ، و قد  10، كما أوجبت املادة 2

من قواعد حتكيم جلنة األمم املتحدة اخلاصة بقانون التجارة  07سارت على نفس النهج املادة 
 .3 0167الدولية لسنة 

بتعيني حمكم وحيد ، أو حمكم مرجح ، فهي تعني  " icc" عندما تقوم غرفة التجارة الدولية        
دائما شخص من جنسية لالثة ، و يتم اختيار بلده كمكان للتحكيم ، و هو ما يوضح أن املكان 

، و على ذلك ميكن القول 4املختار ال صلة له ابلطرفني ، أو ابالتفاق الذي ينشب حوله النزاع 
غري املنطقي أن يعارض الطرفني ذلك مبا أهنما من اختار  أبنه اختيار ابلصدفة ، و ابلتايل من

 .اللجوء لقواعد الغرفة للتطبيق على إجراءات التحكيم 

 :نسخة من اتفاق التحكيم  -ج 

جيب أن يشتمل حكم التحكيم على نسخة من اتفاق التحكيم لكي يتم التحقق من صدور       
خلصوم ، و هو ما يسهل األمر أمام القاضي حكم التحكيم يف نطاق ما مت االتفاق عليه بني ا

                                                           

. 111، ص  ابق دمحم ابوطالب ، مرجع سفؤاد دمحم  1  
 . 0186لسنة   uncitralمن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل للجنة األمم املتحدة  12نص املادة   2
.17، ص  ابقخالد كمال عكاشة ، مرجع س  3  
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، و هذه هي 1املختص إبصدار امر تنفيذ احلكم التحكيمي او بنظر دعوى بطالنه اذا ما مت رفعها 
الغاية من إبرام وثيقة التحكيم ، اليت تبني املسائل املتنازع عليها و مهمة و سلطات احملكمني ، و 

 .و لو كان هناك شرط حتكيم يف العقد األصلي  اإلجراءات اليت تطبق على التحكيم ، حىت

تثبت بياانت وثيقة التحكيم يف احلكم الصادر عن هيئة التحكيم و الفاصل يف النزاع ،        
ابالستناد على ما مت االتفاق عليه بني األطراف قبل نشأة النزاع ، و يتم تدوين بياانت االتفاق يف 

ضائية لنظام التحكيم اليت ترتب قبول األطراف مبا تقره صلب احلكم ، و هو ما يؤكد الصفة الر 
 .هيئة التحكيم 

يثبت : " يف اجلزائر على  11-18من ق ا م ا رقم  0162يف هذا السياق نصت املادة       
،  2" حكم التحكيم بتقدمي األصل مرفقا ابتفاقية التحكيم او بنسخ عنهما تستويف شروط صحتها 

على ضرورة تضمني االتفاق يف صلب   26قانون التحكيم املصري رقم من  11كما أقرت املادة 
، و ملا فيه من سهولة للقاضي املختص ابلتنفيذ ، او بنظر 3، ابعتباره شرطا شكليا  احلكم ذاته

اليت تشرتط  0168من اتفاقية نيويورك  0-1دعوى بطالن احلكم ، و هو ما يتفق مع املادة 
ذ حكم التحكيم الصادر يف بلد أجنيب أن يقدم أصل احلكم على من يطلب االعرتاف و تنفي

الرمسي ، أو صورة من األصل ، كما يقدم أصل االتفاق املكتوب ، و الذي يلتزم مبقتضاه 
األطراف ابخلضوع للتحكيم ، يف كل أو بعض املنازعات الناشئة أو اليت قد تنشأ بينهم بشأن 

 التعاقدية ، املتعلقة مبسألة جيوز تسويتها عن طريق موضوع من روابط القانون التعاقدية ، أو غري
 .4التحكيم ، و جيوز أن يقدم صورة من هذا االتفاق جتمع الشروط املطلوبة لرمسية السند

                                                           
1
 Robert fouchard , op cit , p 101. 

. 11-18ارية رقم من قانون اإلجراءات املدنية و اإلد 0162نص املادة   2  
. 0111لسنة  26م من قانون التحكيم املصري رق 0-11نص املادة   3  
.116، ص  ابقغسان علي علي ، مرجع س  4  



 

252 
 

" uncitral"من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل  0-08فيما اوجبت املادة        
إىل املدعى عليه ، و احملكمني ، بنسخة من العقد  إرفاق صحيفة املطالبة اليت تقدم 0186لسنة 

 .1، و اتفاق التحكيم ، إذا مل تكن متضمنة يف العقد 

من هنا ميكن القول أبن اشرتاط تقدمي نسخة من اتفاق التحكيم يعد امرا ضروراي إلصدار       
لجوء اليه لتسوية احلكم الفاصل يف النزاع ، مبا انه األساس الذي مت مبوجبه تفعيل التحكيم و ال

النزاع بني أطراف اخلصومة ، رغم أن شرط التحكيم قد يكون واردا ضمن عقد من العقود الكبرية 
 .يف عدد صفحاهتا اليت حتتاج إىل تكاليف كبرية عند ترمجتها 

 :  البياانت املوضوعية  -9
هي بياانت إلزامية يتضمنها حكم التحكيم الفاصل يف النزاع على غرار البياانت الشكلية ،        

حيث تتضمن ما طالب به اخلصوم مبوجب اقواهلم و مستنداهتم حول موضوع النزاع و من وجهة 
نظر كل منهم ، مث ما مت االستناد عليه من أسباب إلصدار احلكم من طرف هيئة التحكيم ، قبل 

 :صياغة منطوق احلكم الذي يسهم يف حصوله على الصيغة التنفيذية ، و هو ما سنراه وفق ما يلي

 :طلبات اخلصوم و املستندات  - أ
يشتمل حكم التحكيم على ملخص لطلبات اخلصوم و مستنداهتم و أقواهلم ، مبا يف ذلك        

اجلوهرية اليت قدمها اخلصوم  إدعاءات اخلصوم و الطلبات اخلتامية ، ابإلضافة إىل أوجه الدفاع
من  0126لتأييد هذه اإلدعاءات و توضيح نطاق سلطة احملكمني ، و هو ما نصت عليه املادة 

جيب أن تتضمن احكام التحكيم عرضا موجزا الدعاءات : " وفق ما يلي  11-18ق ا م ا رقم 
، الذي اوجب يف  26، ابإلضافة إىل قانون التحكيم املصري رقم 2" األطراف و أوجه دفاعهم 

منه أن يشتمل احلكم على ملخص لطلبات اخلصوم ، و أقواهلم ، و ما قدموه من  11املادة 

                                                           

. 0186دويل لسنة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري ال 0-08نص املادة   1  
. 11-18ارية رقم من قانون اإلجراءات املدنية و اإلد 0126نص املادة   2  
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، إذ ال يكفي أن حييل احلكم إىل األقوال و الطلبات اليت ذكرها اخلصوم يف اتفاق 1مستندات 
 .2التحكيم ، و من املستحسن ان تذكر دائما يف صلب احلكم 

من قواعد حتكيم جلنة األمم املتحدة اخلاصة بقانون التجارة الدولية ان  08جاء يف املادة       
صحيفة املطالبة اليت تقدم للطرف االخر و هيئة التحكيم ، جيب أن تتضمن أمساء و عناوين 
األطراف و البياانت و احلقائق ، ابإلضافة اىل التعويض املطالب به ، كما يتعني على املدعي ان 

كذلك ما يتعني على املدعى عليه ان   01، كما أوضحت املادة 3الثبوتية ملطالبه يرفق املستندات 
يقدمه خالل مدة زمنية حتددها هيئة التحكيم ، ضمن صحيفة دفاعه كتابة للمدعي و ألعضاء 

من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل حول  21ابإلضافة اىل ما تضمنته املادة  ،4اهليئة 
ض املطالب به من طرف املدعي و موضوع النزاع ، على ان يقدم املدعى عليه ردوده حتديد التعوي

خبصوص تلك املسائل خالل مدة زمنية يتم االتفاق عليها بينهما ، و يتم تدعيم ذلك ابملستندات 
 .الثبوتية من الطرفان 

: " على " icsid"من اتفاقية املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار  11تنص املادة        
جيوز للمحكمة اذا مل يتفق الطرفان على خالف ذلك و يف أي مرحلة من مراحل اإلجراءات و 

، كما نصت املادة " حسب الضرورة ، أن تطلب من الطرفني تقدمي مستندات و أدلة أخرى 
 جيب أن يتناول احلكم كل مسالة طرحت على احملكمة و األسباب اليت بين: " منها على  18-1

، أي أن احلكم جيب ان يشتمل على املستندات و الولائق اليت يقدمها األطراف و " عليها 
 .5طلباهتم 

تتفق معظم التشريعات الداخلية للتحكيم التجاري الدويل مع االتفاقيات الدولية من حيث        
ل كل طرف ، و ضرورة تقدمي الطلبات و املستندات و الولائق حول موضوع النزاع ، اليت تؤيد أقوا

                                                           

. 0111لسنة  26م من قانون التحكيم املصري رق 11نص املادة   1  
2
 Albert colliard , op cit , p 188 . 

. 0167ولية لسنة من قواعد حتكيم جلنة األمم املتحدة لقانون التجارة الد 08نص املادة   3  
.من نفس القواعد  01نص املادة   4  
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قد يكون ذلك عند مباشرة إجراءات التحكيم ، حىت يتسىن تنفيذ احلكم التحكيمي لدى الدولة 
 .الطرف يف النزاع ووفق ما ينص عليه قانوهنا الداخلي 

 : تسبيب احلكم  - ب
يقصد بتسبيب احلكم التحكيمي ذكر األسباب اليت استندت عليها هيئة التحكيم يف        

راسة مجيع جوانب النزاع و االطالع على ما مت تقدميه من قبل األطراف  إصداره ، بعد د
كمستندات و وقائع ، و اليت تذكرها هيئة التحكيم يف حكمها الفاصل يف النزاع و تعترب مرجعا و 

 .سندا هلذا احلكم 

ان تسبيب حكم التحكيم يسهم بدرجة كربى يف تفسريه و تنفيذه ، و قبوله من قبل       
جيب أن : " على  11-18من ق ا م ا رقم   2-0126ف ، وفق ما نصت عليه املادة األطرا

من قانون التحكيم املصري  2-11، و هو ما ذهبت اليه املادة 1" تكون أحكام التحكيم مسببة 
جيب أن يكون حكم التحكيم مسببا ، إال إذا اتفق طرفا التحكيم : " اليت نصت على  26رقم 

القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ال يشرتط ذكر أسباب على غري ذلك او كان 
من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل  11و هذا وفق مضمون املادة 2" احلكم 

"uncitral " جيب ان يصدر قرار التحكيم كتابة و ان يبني اترخيه ، كما : " الذي كان كالتايل
ليها ، ما مل يكن الطرفان قد اتفقا على خالف ذلك او ما مل جيب ان يبني األسباب اليت بين ع

، و هو ما يوضح انه يتعني على هيئة التحكيم ان 3" يكن القرار قد صدر بشروط متفق عليها 
 .تسبب حكمها و توضح ما مت االستناد عليه من أسباب و وقائع إلصداره 

من  067من امثلة االتفاقيات االستثمارية اليت تضمنت ذلك ما نصت عليه املادة       
، و اليت نصت على  0176الفرنسي للهيدروكربوانت سنة  –الربوتوكول امللحق ابالتفاق اجلزائري 

 ضرورة تسبيب احلكم التحكيمي الفاصل يف النزاع الذي قد ينشا بني الطرفني أثناء تنفيذ االتفاقية

                                                           

. 11-18ارية رقم من قانون اإلجراءات املدنية و اإلد 2-0126نص املادة   1  
. 0111لسنة  26م من قانون التحكيم املصري رق 2-11نص املادة   2  
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، حول  0116، و ما تضمنته االتفاقية املربمة بني اململكة العربية السعودية و شركة أرامكو سنة 
 .  1وجوب صدور احكام حماكم التحكيم متضمنة لألسباب املوجبة هلا 

هذا ما اتفقت عليه اغلب نصوص االتفاقيات الدولية املتعلقة ابلتحكيم ، و هيئات و        
املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار و غرفة التجارة الدولية ، ابإلضافة  مراكز التحكيم ، مثل

إىل العديد من املراكز التحكيمية األخرى ، كما أقرته التشريعات الوطنية الداخلية للدول بناء على 
ذلك ، و تضمنته العقود الدولية لالستثمار سواء كانت متعلقة ابلنشاط االستثماري البرتويل او 

ريها من األنشطة االستثمارية األخرى ، حول ضرورة تسبيب حكم التحكيم ما مل يتفق الطرفان غ
على خالف ذلك ، فهو يسهم يف بناء و صياغة احلكم التحكيمي ، و ملا له من مكانة قانونية 
لألطراف معا ، يف مراجعة القرار التحكيمي و حتديد أوجه الطعن ، إذا تبني ا اني سبب من 

ب غري مطابق للواقع ، أو مل يتم احرتامه ابلشكل الصحيح ، كان تعتمد هيئة التحكيم على األسبا
تقرير مغلوط أو مستندات غري صحيحة يكون قد قدمها احد األطراف ، كما انه يؤدي ابحملكم 
اىل التأين يف اصدار حكمه حىت ال تشوبه املخالفة او النقص ، و هو الذي يسعى اىل حتقيق 

 .2ليت يبتغيها اطراف النزاع العدالة ا

 : منطوق احلكم  - ج
جيب ان يشمل حكم التحكيم على النتيجة النهائية اليت انتهت اليها هيئة التحكيم حسما         

للنزاع و هو ما يطلق عليه منطوق احلكم ، و يتمثل يف قرار هيئة التحكيم أاي كان مضمونه عدا 
 .3 ان ال خيرج عن موضوع النزاع ليتم تنفيذه

اذا تعددت جوانب النزاع فان منطوق احلكم جيب ان يشمل كل هذه املسائل يف ظل        
الوضوح و التفصيل الدقيق ملا توصلت اليه هيئة التحكيم بشان كل منها ، لتسهيل تنفيذها كما 
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على ضرورة ذكر منطوق احلكم ضمن  26من قانون التحكيم املصري رقم  1-11نصت املادة 
 .1كم األساسية ، و جيب ان ال خيرج عن موضوع النزاع و إال تعرض للبطالن بياانت احل

عندما تتجاوز هيئة التحكيم يف حكمها ما تضمنه اتفاق التحكيم ، فان البطالن يرد على       
من اتفاقية  11بعض أجزاء احلكم اليت جتاوزت حدود االتفاق دون األخرى ، و أقرت املادة 

ن احلكم املطلوب تنفيذه جيب ان يقدم اصله الرمسي وفق الشروط املطلوبة ا 0168نيويورك لسنة 
منها منطوق احلكم الذي يفصل يف النزاع ، حىت تتأكد احملكمة املطلوب منها تنفيذ احلكم 
التحكيمي من انه فصل يف النزاع الوارد يف شرط أو مشارطة التحكيم ، و انه مل يتجاوز حدودها 

ما يساعد احملكمة على االعرتاف و تنفيذ جزء من احلكم اخلاضع أصال  ، و ذلك2فيما قضى به 
 .للتسوية بطريقة التحكيم اذا امكن فصله عن ابقي أجزاء احلكم غري املتفق على حلها هبذا الطريق

يتضح من منطوق احلكم التحكيمي انه األساس الذي يتم وفقه تقدمي طلب الصيغة        
ختصة يف الدولة مقر التنفيذ ، مبا انه خالصة عمل هيئة التحكيم اليت التنفيذية اىل احملكمة امل

فصلت يف النزاع ، وفق دراستها ملا مت التوصل اليه اثناء عرض النزاع و ادعاءات و طلبات 
األطراف ، و الذي خيتلف من دولة اىل أخرى إال ان الراجح يف ذلك هو ما مت االتفاق عليه بني 

 .األطراف

 يذ احلكم التحكيمي  تنف: اثنيا 

حتوز احكام التحكيم الصادرة يف منازعات االستثمار األجنيب احلجية مبجرد صدورها ،        
مثلها مثل األحكام القضائية ، و تسمو حجية احلكم املقضي به على النظام العام يف بعض 

                                                           

. 0111لسنة  26  قمحكيم املصري ر من قانون الت 1-11نص املادة   1  
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 تلحق احلكم من ، حيث أن اخلصوم ال يستطيعون خمالفة حجية األمر املقضي به اليت1التشريعات 
 .يوم النطق به ، حىت و لو كان قابال للطعن 

تثبت حجية حكم التحكيم قبل وضع الصيغة التنفيذية عليه ، و يرتتب عليه ان يكون        
لطرف النزاع الذي صدر احلكم لصاحله أن يتمسك به ، و مبا يقرره له من حقوق يف مواجهة من 

ه ان يطلب إعادة النظر يف النزاع مرة أخرى امام أي صدر ضده ، كما ال جيوز ملن صدر ضد
 .2جهة قضائية أخرى أو حمكمة حتكيم ، و هذا هو حجية األمر املقضي به 

اذا كانت القوة التنفيذية حلكم التحكيم يف منازعات االستثمار األجنيب هي تنفيذه جربا ،       
إذا امتنع امللتزم فيه عن تنفيذه طواعية ، و مبا انه ال جيوز التنفيذ اجلربي حلكم التحكيم إال اذا كان 

نحه الصيغة التنفيذية بعد ، بعد إصدار األمر من اجلهة القضائية املختصة اليت مت3ذا قوة تنفيذية 
 .التأكد من عدم وجود ما مينع تنفيذه ، و حىت ال يتجرد هذا القرار من فاعليته 

مبا ان احكام التحكيم التجاري الدويل يف منازعات االستثمار األجنيب هي ذات طابع دويل       
االعرتاف و التنفيذ ، إذ  فيتعني االعرتاف هبا أوال قبل تنفيذها ، الن األمر خيتلف بني( أجنيب ) 

قد يتم االعرتاف حبكم التحكيم الدويل مبا انه قد صدر بشكل صحيح دون التمكن من تنفيذه ، 
رغم انه ملزم لألطراف ، حيث يتقدم الطرف الذي مت احلكم لصاحله بطلب تنفيذ احلكم 

اره على ذلك طبقا التحكيمي للطرف الثاين وفق املكان احملدد لتنفيذ احلكم سلفا ، أو يتم إجب
 .لإلجراءات التنفيذية لقانون الدولة حمل التنفيذ 

                                                           
 الشيءالتحكيم حجية  أحكامحتوز : " على  11-18من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية رقم  0110يف ذلك نصت املادة   1

 0111لسنة  26من قانون التحكيم املصري رقم  66، كما نصت املادة " املقضي فيه مبجرد صدورها فيما خيص النزاع املفصول فيه 
 " املقضي  األمراحملكمني الصادرة طبقا هلذا القانون حجية  أحكامحتوز : " على 

.111، ص  ابقغسان علي علي ، مرجع س  2  
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إجراءات و شروط تنفيذ احكام التحكيم الدويل و  01681تضمنت اتفاقية نيويورك لسنة        
تطبق االتفاقية احلالية لالعرتاف و تنفيذ احكام احملكمني الصادرة : " منها على  10نصت املادة 

تلك اليت يطلب اليها االعرتاف و تنفيذ هذه األحكام على إقليمها ، و تكون  يف إقليم دولة غري
انشئة عن منازعات بني اشخاص طبيعية أو معنوية ، كما تطبق أيضا على احكام احملكمني اليت 

، ما يعين ان هذه " ال تعترب وطنية يف الدول املطلوب اليها االعرتاف او تنفيذ هذه األحكام 
على احكام التحكيم األجنبية دون الداخلية ، حىت إذا صدر حكم التحكيم يف  االتفاقية ركزت

 : دولة غري عضو يف االتفاقية ، و هذا وفق اإلجراءات املقررة يف قانوهنا الداخلي إال اذا كان 

  قانون بلد التنفيذ ال جييز تسوية النزاع عن طريق التحكيم ؛ 
  اذا كان يف االعرتاف حبكم التحكيم او تنفيذه ما خيالف النظام العام يف بلد التنفيذ ، و

 .2ميكن للمنفذ عليه التذرع هبذين السببني أيضا ، و لكن للمحكمة ان تثريمها عفواي 
على  0170من االتفاقية األوروبية للتحكيم التجاري الدويل لسنة  11بدورها نصت املادة       
تنفيذ حكم التحكيم األجنيب يف الدول األعضاء و حظرت االمتناع عن ذلك وفقا هلذه قواعد 

االتفاقية ، ابإلضافة إىل اتفاقية املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار الذي يعترب حكم التحكيم 
ه الصادر عنه هنائيا ، و غري قابل للطعن فيه ابالستئناف او أبي طريق آخر ، إال وفق ما قررت

االتفاقية ، إذ حيوز مباشرة صيغة االعرتاف و التنفيذ بقوة القانون داخل الدول املتعاقدة ، ابعتباره 
 .3ملزما هلا و ألطرافه 

نصا خاصا يتعلق بتنفيذ  0181أفردت اتفاقية الرايض العربية للتعاون القضائي لسنة       
يعرتف أبحكام احملكمني و تنفذ : " منها اليت نصت على  16األحكام التحكيمية مبوجب املادة 

                                                           
من افضل ما توصل اليه اجملتمع الدويل يف جمال االعرتاف و تنفيذ احام التحكيم الدولية مبوجب  0168تعترب اتفاقية نيويورك لسنة   1

، و بلغ  0168جويلية  16و أصبحت انفذة يف  0168جوان  01ية يف إجراءات بسيطة و واضحة ، أعدهتا غرفة التجارة الدول
 07من  تتألفدولة عربية مبا فيها اجلزائر ، و هي  02، من بينها  2112جوان  06دولة حىت  012عدد الدول اليت انظمت اليها 
، حجية و نفاذ احكام احملكني و  د عادل دمحم خري: انظر  أكثرالتحكيم الدول ، للتفصيل  أحكاممادة تتعلق بتنظيم و تنفيذ 

  .016، ص  0116،  0مصر ، ط  –إشكاالهتا حمليا و دوليا ، دار النهضة العربية ، القاهرة 
.127، ص  ابقغسان علي علي ، مرجع س  2  
.281، ص ابق امحد أبو الوفا ، مرجع س  3  
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لدى أي طرف من األطراف املتعاقدة بنفس الكيفية املنصوص عليها يف هذا الباب مع مراعاة 
، و هو ما يوضح ان هذا النص " القواعد القانونية لدى الطرف املتعاقد املطلوب إليه التنفيذ 

لدول العربية مبا ان هذه االتفاقية اقتصر على معاجلة تنفيذ احكام التحكيم الصادرة يف احدى ا
، حبيث ال جيوز للسلطة القضائية يف بلد التنفيذ ان تتعرض ملوضوع النزاع الن 1ذات طابع إقليمي 

 .   2االمر يتعلق مبراجعة الشروط الشكلية حلكم التحكيم 

ة و يف كيفي" uncitral" 0186فصل القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لسنة       
إجراءات االعرتاف و تنفيذ احكام التحكيم لدى الدول ، و الذي كان مبثابة القاعدة املنظمة 
لتنفيذ احكام التحكيم ابلنسبة للعديد من التشريعات الداخلية للدول اليت استمدت هذه القواعد 

 يكون قرار: " منه على  16و نظمتها مبوجب قوانينها الداخلية ، و يف ذلك نصت املادة 
التحكيم ملزما ، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه ، و ينفذ بناء على طلب كتايب يقدم إىل 

، و على الطرف الذي يستند اىل قرار  17حمكمة خمتصة ، مع مراعاة أحكام هذه املادة و املادة 
صادرا  حتكيم او يقدم طلبا لتنفيذه ان يقدم القرار األصلي أو نسخة منه ، و إذا مل يكن القرار

بلغة رمسية هلذه الدولة ، جيوز للمحكمة أن تطلب من ذلك الطرف ترمجة لذلك القرار إىل تلك 
، مما يؤكد إلزامية حكم التحكيم ألطرافه و للدولة مقر التنفيذ رغم ان حكم التحكيم قد  3"اللغة 

اليه على  يكون صدر يف دولة أخرى ، و هذا ما يستمد من الطابع الرضائي للتحكيم و اللجوء
عكس األحكام القضائية ، و ذلك بناء على طلب كتايب يعده و يقدمه الطرف الذي صدر 
احلكم لصاحله اىل احملكمة احمللية املختصة يف الدولة مقر التنفيذ و اليت ختتلف من قانون إىل آخر ، 

الرمسية احمللية  و ذلك رفقة القرار األصلي هليئة التحكيم حمل طلب التنفيذ أو نسخة منه ، ابللغة
للدولة حمل التنفيذ ، و هو ما قننته العديد من الدول وفق تشريعاهتا الداخلية و منحت 
االختصاص يف إضفاء الصيغة التنفيذية حلكم التحكيم إلحدى حماكمها الداخلية مثل حمكمة حمل 

                                                           

.111، ص  ابق، مرجع س عبد الفتاحماهر دمحم صاحل   1  
ال جيوز للهيئة القضائية املختصة لدى الطرف املتعاقد املطلوب اليه التنفيذ ان تبحث : " من االتفاقية على  2-16نصت املادة   2

 " موضوع التحكيم و ال ان ترفض تنفيذ احلكم إال يف حاالت أوردهتا هذه املادة على سبيل احلصر 
 . 0186لسنة  uncitralمن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل  16نص املادة   3
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كمة استئناف او حم 11-18من ق ا م ا رقم  0160التنفيذ يف اجلزائر وفق ما نصت عليه املادة 
 . 0111لسنة  26من قانون التحكيم املصري رقم  1القاهرة يف مصر اليت نصت عليها املادة 

من القانون النموذجي يف حاالت رفض االعرتاف و تنفيذ احكام  17كما فصلت املادة        
ال جيوز رفض االعرتاف أبي حكم حتكيم أو رفض تنفيذه ، بصرف : " التحكيم حسب ما يلي 

 :نظر عن البلد الذي صدر فيه إال ال

بناء على طلب الطرف املطلوب تنفيذ القرار ضده ، إذا قدم هذا الطرف اىل احملكمة  - أ
 : املختصة املقدم اليها طلب االعرتاف او التنفيذ دليال يثبت 

  أو أن االتفاق 1يفتقر إىل األهلية  6ان طرفا يف اتفاق التحكيم املشار اليه يف املادة ،
ور غري صحيح مبوجب القانون الذي اخضع الطرفان االتفاق له ، أو انه عند عدم املذك

 اإلشارة إىل هذا القانون ، غري صحيح مبوجب قانون الدولة اليت صدر فيها القرار ؛ 
  ان الطرف املطلوب تنفيذ القرار ضده مل يبلغ على حنو صحيح بتعيني احملكم ، أو

 طع ، لسبب آخر ، أن يعرض قضيته ؛ إبجراءات التحكيم ، أو انه مل يست
  ان قرار التحكيم يتناول نزاعا ال يقصده او ال يشمله اتفاق العرض على التحكيم ، أو انه

يشتمل على قرارات تتعلق مبسائل خارجة عن نطاق هذا االتفاق ، على انه إذا كان من 
عن القرارات املتعلقة  املمكن فصل القرارات املتعلقة ابملسائل اليت تدخل يف نطاق التحكيم

ابملسائل اليت ال تدخل يف نطاق التحكيم ، فيجوز عندئذ االعرتاف ابجلزء الذي يشتمل 
 على القرارات املتعلقة ابملسائل اليت تدخل يف نطاق التحكيم و تنفيذه ؛ 

  ان تشكيل هيئة التحكيم او ان االجراء املتبع يف التحكيم كان خمالفا التفاق الطرفني او يف
 حالة عدم وجود مثل هذا االتفاق ، خمالفا لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم ؛ 

  ان قرار التحكيم مل يصبح بعد ملزما للطرفني ، أو انه قد ألغته او أوقفت تنفيذه احدى
 حماكم البلد الذي صدر فيه ذلك القرار أو مبوجب قانونه ؛ 

                                                           
اتفاق التحكيم هو اتفاق بني الطرفني على ان حييال اىل التحكيم مجيع او بعض ما نشا : " من نفس القانون على  16نصت املادة  1

  " .غري تعاقدية  أواء كانت  تعاقدية او ما قد ينشا بينهما من نزاعات بشان عالقة قانونية حمددة ، سو 
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 : اذا قررت احملكمة  - ب
  ان موضوع النزاع ال يقبل التسوية ابلتحكيم وفقا لقانون هذه الدولة ؛ 
  ان االعرتاف بقرار التحكيم او تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة هلذه الدولة. 
من هذه  61-اذا قدم طلب إبلغاء قرار التحكيم او إبيقافه اىل حمكمة مشار اليها يف الفقرة أ      

قدم اليها طلب االعرتاف او التنفيذ ان تؤجل قرارها اذا رأت ذلك مناسبا املادة جاز للمحكمة امل
، و جيوز هلا أيضا بناء على طلب الطرف طالب االعرتاف بقرار التحكيم او تنفيذه ان أتمر 

 . الطرف األخر بتقدمي الضمان 

هي تنفيذه يف  مبا أن حكم التحكيم الدويل يف منازعات االستثمار األجنيب له ميزة خاصة و       
الدولة املعنية على الرغم من صدوره يف دولة أجنبية أخرى ، فهذا ما حيتاج إىل احلصول على إذن 

 . من هذه الدولة حمل التنفيذ أو ما يعرف ابألمر ابلتنفيذ الذي خيتص القضاء إبصداره 

فور صدوره ، هذا على الرغم من أن حكم التحكيم يكون حائزا حلجية الشيء املقضي فيه       
من ق ا  0110وفق ما نصت عليه العديد من التشريعات الوطنية املتعلقة ابلتحكيم ، منها املادة 

حتوز أحكام التحكيم حجية الشيء املقضي فيه : " اليت تضمنت  11-18م ا يف اجلزائر رقم 
تحكيم من قانون ال 66كما نصت املادة ،   2"مبجرد صدورها فيما خيص النزاع املفصول فيه 

احملكمني الصادرة طبقا هلذا القانون حجية  أحكامحتوز : " على  0111لسنة  26املصري رقم 
، و هو ما يعين أن أحكام التحكيم واجبة النفاذ إال أهنا ال تكون مشمولة 3 "املقضي  األمر

لسند ابلنفاذ إال بصدور األمر القضائي لدى الدولة حمل التنفيذ الذي يعطي حكم التحكيم صفة ا
التنفيذي ، و هو ما جعله املشرع اجلزائري من اختصاص حمكمة حمل التنفيذ يف اجلزائر ، أي بناء 
على االختصاص اإلقليمي وفق مكان وجود أصل االستثمار املتنازع عليه ، يف ظل ما نصت عليه 

حكيم يتم االعرتاف أبحكام الت: " اليت جاءت كالتايل  11-18من ق ا م ا رقم  0160املادة 
الدويل يف اجلزائر إذا اثبت من متسك هبا وجودها ، و كان هذا االعرتاف غري خمالف للنظام العام 

                                                           

.17من املادة  6اليت اشارت هلا الفقرة يقصد بذلك احملكمة املختصة يف البلد حمل التنفيذ   1  
. 11-18ارية رقم من قانون اإلجراءات املدنية و اإلد 0110نص املادة   2  
.0111لسنة  26من قانون التحكيم املصري رقم  66نص املادة   3  



 

262 
 

الدويل ، و تعترب قابلة للتنفيذ ابجلزائر و بنفس الشروط أبمر صادر عن رئيس احملكمة اليت صدرت 
ة التحكيم أحكام التحكيم يف دائرة اختصاصها ، أو حمكمة حمل التنفيذ إذا كان مقر حمكم

، ما يعين انه ميكن االعرتاف و تنفيذ أحكام التحكيم الدويل يف 1" موجودا خارج اإلقليم الوطين 
اجلزائر إذا اثبت ذلك من صدر له احلكم ، بشرط أن ال يكون خمالفا للنظام العام ، حيث يتطلب 

 و ضروري ليتم إضفاء إيداع حكم التحكيم لدى أمانة ضبط احملكمة حمل التنفيذ مبا انه إجراء أويل
من ق ا م ا مبا أن املشرع اجلزائري  0116الصيغة التنفيذية عليه ، وفق ما نصت عليه املادة 

ساوى فيما يتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم بني التحكيم الداخلي و التحكيم التجاري الدويل ، 
نهائي او اجلزئي او يكون حكم التحكيم ال: " ، وفق ما يلي 2حيث تسري عليهما نفس األحكام 

التحضريي قابال للتنفيذ أبمر من قبل رئيس احملكمة اليت صدر يف دائرة اختصاصها ، و يودع أصل 
احلكم يف امانة ضبط احملكمة من الطرف الذي يهمه التعجيل ، يتحمل األطراف نفقات إيداع 

اضي برفض التنفيذ العرائض و الولائق و أصل حكم التحكيم ، ميكن للخصوم استئناف االمر الق
، ابلتايل فان نص املادة أكد إمكانية 3" يوما من اتريخ الرفض أمام اجمللس القضائي  06يف اجل 

تنفيذ احلكم التحكيمي سواء كان هنائيا أو حىت  جزئيا أو حتضرياي أبمر صادر عن رئيس احملكمة 
ه احلكم و الذي يهمه املختصة بعد إيداعه لدى أمانة الضبط من قبل الطرف الذي صدر لصاحل

التعجيل ، على أن يتحمل نفقات ذلك ، كما ميكن له استئناف الرفض إذا ما صدر أمام اجمللس 
 .يوما من اترخيه  06القضائي يف غضون 

يتأكد تنفيذ احلكم التحكيمي بصدور النسخة املمهورة ابلصيغة التنفيذية اليت يتسلمها        
يسلم رئيس أمناء : "  0117بط وفق ما نصت عليه املادة األطراف من قبل رئيس أمناء الض

،  4" الضبط نسخة رمسية ممهورة ابلصيغة التنفيذية من حكم التحكيم ملن يطلبها من األطراف 
هو ما يسمح للطرف الذي صدر لصاحله احلكم أن يطالب ابلتعجيل ، مبا أن احلكم التحكيمي 

                                                           

. 11-18ارية رقم من قانون اإلجراءات املدنية و اإلد 0160نص املادة   1  
التحكيم  أحكامأعاله فيما يتعلق بتنفيذ  0118 إىل 0116املواد من  أحكامتطبق : " على نفس القانون من  0161نصت املادة  2

  " .الدويل 
.نفس القانون  من 0116نص املادة   3  
.القانون نفس  من 0117نص املادة   4  
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تطبق القواعد : "  0116يعىن ابلنفاذ املعجل كغريه من األحكام وفق ما نصت عليه املادة 
، كما انه ال 1" املتعلقة ابلنفاذ املعجل لألحكام على احكام التحكيم املشمولة ابلنفاذ املعجل 

 .من ق ا م ا  0118ميكن االحتجاج أبحكام التحكيم جتاه الغري طبقا لنص املادة 

و املعدل مبوجب القانون  0111لسنة  26جانبه ، يوجب قانون التحكيم املصري رقم من        
، على احملكوم لصاحله أن يودع حكم التحكيم أو صورة موقعة منه ابللغة  2117لسنة  6رقم 

اليت صدر هبا أو ترمجة ابللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان حكم التحكيم صادرا 
، اليت يتوىل كاتبها حترير حمضرا هبذا 2، لدى أمانة ضبط حمكمة استئناف القاهرة  بلغة أجنبية

اإليداع الذي ميكن لطريف التحكيم احلصول على نسخة منه ، و الذي يهدف بدوره إىل متكني 
سلطة القضاء من فرض واليتها على هذا احلكم و التأكد من توافر شروط تنفيذه و أحكام النظام 

   .   3العام 

يستخلص مما سبق ان احملاكم الوطنية اليت يوكل هلا منح إضفاء الصيغة التنفيذية على        
احكام التحكيم الدويل ليس هلا سلطة النظر يف موضوع النزاع املفصول فيه ، لكن هلا سلطة 

ا مل التأكد يف مدى مطابقته للنظام العام الداخلي للدولة ، و وفق إجراءات قانوهنا الداخلي إذ
 : يتبني أن هناك ما يشوب حكم التحكيم و يؤدي إىل وقف تنفيذه مثل 

   انعدام أهلية األطراف يف اللجوء إىل التحكيم  ؛ 
  عدم صحة اتفاق التحكيم سواء من خالل شرطه أو مشارطته ؛ 
  اإلخالل حبقوق الدفاع ؛ 
  خمالفة تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءاته ؛ 

                                                           

.من نفس القانون  0116نص املادة   1  
2

يكون االختصاص بنظر مسائل التحكيم اليت حييلها هذا : " على  0111لسنة  26من قانون التحكيم املصري رقم  11تنص املادة  
يف اخلارج ،  أوكان التحكيم جتاراي دوليا ، سواء جرى يف مصر   إذا أماالقضاء املصري للمحكمة املختصة أصال بنظر النزاع  إىلالقانون 

فيكون االختصاص حملكمة استئناف القاهرة ما مل يتفق الطرفان على حمكمة استئناف أخرى يف مصر ، و تظل احملكمة اليت ينعقد هلا 
  " .لتحكيم االختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غريها صاحبة االختصاص حىت انتهاء مجيع إجراءات ا

.181، ص  ابقخالد دمحم القاضي ، مرجع س  3  
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  جتاوز احملكم حدود اتفاق التحكيم ، فقد يتفق األطراف على إخضاع جزء معني من
 .النزاع فقط إىل التحكيم 

تشرتك إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم يف نفس املراحل تقريبا ، بناء على ما تضمنته       
اكز و  مؤسسات االتفاقيات و التشريعات الدولية للتحكيم التجاري الدويل ، أو قواعد و لوائح مر 

 : التحكيم وفق ما يلي 

  صدور احلكم لصاحل طرف ما من أطراف النزاع من قبل هيئة التحكيم ؛ 
  إيداع نسخة من احلكم التحكيمي لدى أمانة ضبط احملكمة املختصة يف الدولة حمل

 التنفيذ ؛ 
 بني  التأكد من قبل احملكمة املختصة أن احلكم التحكيمي مطابق ملا مت االتفاق عليه

 األطراف و هو غري خمالف للنظام العام ؛ 
  استصدار الصيغة التنفيذية هلذا احلكم ؛ 
  منح نسخة ممهورة ابلصيغة التنفيذية من حكم التحكيم لطريف النزاع ؛ 
  تنفيذ احلكم التحكيمي . 

 مزااي و عيوب التحكيم يف منازعات االستثمار األجنيب : املطلب الرابع 
اصبح واقع التحكيم يشكل عصبا مهما يف تسوية منازعات االستثمار األجنيب ، نظرا        

للعديد من املزااي اليت يتميز هبا ، و اليت جتعله مالئما هلذا النوع من املنازعات على اختالف 
أشكاهلا و طبيعتها ، فأصبحت العديد من اتفاقيات االستثمار تشرتط اللجوء اليه لتسوية 

نازعات اليت قد تنشا بني أطراف العالقة االستثمارية ، اليت حتبذ السرية و السرعة يف الفصل يف امل
املنازعات ملا قد يسببه طول امد النزاع من خسائر معتربة للطرف املستثمر ، ابإلضافة إىل الطابع 

 األطراف ، الدويل لنظام التحكيم الذي حيظى ابلقبول و الثقة لطابعه االتفاقي و الرضائي بني
سواء يف اللجوء إليه و تفعيله ، أو من خالل ما مينحه هلم يف اختيار احملكمني و القواعد اليت 

 .تطبق على اإلجراءات و موضوع النزاع ، الن كل ما هو اتفاقي يكون عادال 
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كما ان للتحكيم عيواب جعلت بعض الدول ترتيث عن اعتماده و ااتحته امام املستثمرين        
جانب ، نظرا لعدة اعتبارات منها إمكانية خضوع هذه الدول لقوانني أخرى واجبة التطبيق على األ

التحكيم ، ابإلضافة إىل مدى تنفيذ احكام التحكيم الدويل على أراضيها ابعتبارها مستضيفة هلذه 
 .1االستثمارات و هو ما ميثل مساسا بسيادهتا 

 : التحكيم من خالل ما يلي  سنفصل اكثر يف كل من مزااي و عيوب      

 مزااي التحكيم : الفرع األول 

للتحكيم عدة مزااي يف تسوية منازعات االستثمار جعلته خيتص هبا و أصبح الطريق املفضل       
 : للعقود االستثمارية ابملقارنة مع القضاء ، نذكر منها 

 ن أهم اجيابياته ، و هي ان السرعة اليت يتميز هبا التحكيم يف تسوية املنازعات تعترب م
عامل مهم يف اختياره و تفضيله على القضاء ، الن احملكم ال يتقيد إبجراءات التقاضي 
العادية و مواعيدها و من مث يتفادى البطء الشديد يف إجراءات القضاء العادي ، الن 
 هيئة التحكيم هي هيئة متخصصة و متفرغة للفصل يف النزاع املعروض عليها و ذلك على

عكس احملاكم اليت تزدحم ابلدعاوى انهيك عن ان التقاضي يتم على درجتني خبالف  
 ؛2التحكيم الذي يتم على درجة واحدة 

  ابعتبار ان التحكيم هو نظام رضائي ، يستند على رضا األطراف يف اللجوء إليه ، فمن
لى استمرار ، و هو ما يساعد ع3املنطقي قبوهلم مبا تنتهي اليه هيئة التحكيم من حكم 

 العالقة بني اخلصوم ، يف خضم السرية اليت يتميز هبا هذا النظام ؛
  مينح التحكيم ثقة للمستثمر األجنيب الذي يتخوف من اللجوء اىل القضاء الوطين للدولة

املستضيفة ، بسبب طول اإلجراءات و عدم ثقته يف القاضي الوطين ، و هو ما جيعل 
 ر األجنيب و حتريك التجارة الدولية ؛التحكيم أداة لرتقية االستثما

                                                           

.118، ص  ابقامحد أبو الوفا ، مرجع س  1  
.212، ص  ابقفتحي وايل ، مرجع س  2  
.022، ص  ابقيظة السيد احلداد ، مرجع سحف  3  
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  ختفيف العبء على حماكم الدولة ، اليت تعاين من اكتضاض القضااي املتنازع فيها ، مما
 .يؤدي إىل تعطيل صدور االحكام 

 عيوب التحكيم : الفرع الثاين 

ان مزااي التحكيم ال تغطي على العيوب اليت تشوبه و يؤاخذ عليها ، ابملقارنة مع القضاء      
الوطين ، و اليت أثبتها الواقع العملي للتحكيم التجاري يف تسوية منازعات العقود االستثمارية 

 : الدولية ، منها ما يلي 

  التجاري الدويل عندما تعد مسالة السيادة من اهم العيوب اليت حتسب على التحكيم
تكون الدولة احد أطرافه ، إذ يعترب التحكيم ضماان للمستثمر اكثر من كونه ضماان للدولة 
املضيفة لالستثمار ، عالوة على انه ميثل هتراب من اختصاصها القضائي و قوانينها الداخلية 

عات ، مما جعل العديد من الدول تعزف عن تفعيل التحكيم كآلية لتسوية املناز 
، و تقوم يف الغالب ابلتمسك حبصانتها يف مواجهة احلكم 1االستثمارية ملساسه بسيادهتا 

 ؛ 2التحكيمي الصادر ضدها 
  استخدام التحكيم التجاري الدويل كوسيلة قانونية حلماية املستثمر األجنيب من تبعات

ويلية و االستخراجية ، مثل األعمال الصناعية أو التح3االستثمارات األجنبية املضرة ابلبيئة 
، فقد أظهرت التطبيقات العملية خطورة التحكيم التجاري الدويل على الدول املضيفة 
لالستثمارات من هذا اجلانب ، حيث يستخدم املستثمر األجنيب التحكيم كذريعة لعدم 
تدخل الدولة املضيفة لالستثمار من اجل محاية بيئتها من خماطر هذه االستثمارات ، 

 ؛ 4إىل هيئات و مراكز التحكيم الدولية تنفيذا لشرط التحكيم  بلجوئه
  ان التوجهات احلديثة اليت مت تبنيها يف جمال التحكيم على الصعيد الدويل ، أصبحت

تفرض على العديد من الدول املضيفة لالستثمارات األجنبية بعض املفاهيم و القيم 
                                                           

.101، ص رجع سابق امحد خملوف ، م  1  
.216، ص  رجع سابقجالل وفاء دمحمين ، م  2  
.216، ص  ابقصاحل ، مرجع سشكور  أزاد  3  
.061، ص  ابقابوزيد رضوان ، مرجع س  4  
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، ابعتبار أن تفسري مفهوم النظام العام الدويل يتم وفقا 1املخالفة للنظام العام داخلها 
 للمصاحل و القيم العليا للدول املتقدمة ؛ 

  انعقاد التحكيم يف مكان اخر بعيد عن اطراف النزاع ، وفق قواعد و قوانني غري مألوفة
 ؛   2لديهم ، قد يطيل أمد النزاع و يؤدي اىل رفع دعوى بطالن حكم التحكيم 

  ء اىل مؤسسات التحكيم الدولية لفض النزاعات االستثمارية ذو تكلفة ابهضة اصبح اللجو
، ابإلضافة إىل املصاريف 3، بسبب ارتفاع أجور احملكمني و احملامني و املرتمجني و اخلرباء 

األخرى اليت تلزم العملية التحكيمية ابلرغم من قلة قيمة النزاع أحياان ، مما يكبد الطرف 
 ؛  4هظة قد تدفعه اىل التنازل عن حقوقه املنازع مصاريف اب

  ان نظر القضاء الوطين يف صحة او بطالن قرار احملكمني من حيث قابليته للتنفيذ قد
، مما ميثل عقبة هامة امام فعالية احكام التحكيم من 5يتطلب وقتا و جهدا إضافيني 

 الناحية العملية ؛ 
 تجاري الدويل ، ابعتبار أن العديد من اهدار مبدأ التقاضي على درجتني يف التحكيم ال

 التشريعات املنظمة له تقر بعدم قابلية أحكام التحكيم لالستئناف ؛ 
  حاجة التحكيم املستمرة للقضاء ابعتبار ان احملكم ال يتمتع بسلطات القاضي ، حيث

ة يعود إليه يف اإلجراءات الوقتية و التحفظية و ابخلصوص يف إعطاء احلكم التحكيمي القو 
 التنفيذية ؛ 

  صعوبة اثبات أخطاء احملكمني خبصوص حتديد او تفسري املبادئ العامة للقانون الواجب
 التطبيق و قواعده ؛

  اقتصار التحكيم على اطرافه دون إمكانية ضم احملكم لشخص آخر يف الدعوى التحكيمية
 دون رضا ذوي الشأن ، حىت إذا كان ذلك من الالزم ؛ 

                                                           
1
 Franck nicephore , op cit , p 137. 

.07، ص  ابقس مرجعفتحي وايل ،   2  
.007، ص  ابقامحد كوجان ، مرجع س  3  
.60، ص  مرجع سابقعالء ،  أابراين  4  
.021، ص  ابقشكور صاحل ، مرجع س أزاد  5  
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  ان احللول املتوازنة اليت يقرها احملكم قد تؤدي اىل امهاله للقواعد القانونية اثناء الفصل يف
، حيث حياول تقدمي حل رضائي دون البت بشكل قاطع يف موضوع النزاع وفقا 1النزاع 

 للقانون ؛ 
  ان اذعان اطراف التحكيم املؤسسي للقواعد املدونة لدى هيئات و مؤسسات التحكيم

بدأ سلطان اإلرادة الذي تقره قواعد و مبادئ التحكيم التجاري الدويل ، سواء من متس مب
انحية تشكيل هيئة التحكيم او القواعد اليت حتكم النزاع اىل غاية صدور احلكم 

 . 2التحكيمي
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.612، ص ابق امحد أبو الوفا ، مرجع س  1  
2
 Philippe fouchard , op cit , p 461. 
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 املبحث الثاين

 إجراءات الوساطة كآلية بديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب
" على تدخل شخص لالث بني طريف النزاع ، يعرف ب" médiation"تعتمد الوساطة       

، يتصف ابملهارة و اخلربة لتقريب وجهات النظر بني الطرفني و حماولة اقناعهما ابلتوصل " الوسيط 
 .اىل التسوية الودية للنزاع 

فهي حتظى ابلقبول لدى الكثري  مبا ان الوساطة ال تنتهي بقرار او حكم ملزم لطريف النزاع ،     
من اطراف العقود االستثمارية الذين حيبذوهنا يف حالة نشأة أي نزاع بينهم ، و ذلك عن طريق 
وسيط حمايد على قدر كبري من اخلربة يف جمال النزاع ، حلل اخلالف و ضمان استمرار العالقة 

 .1االستثمارية بينهم 

الوساطة يف تسوية منازعات االستثمار األجنيب يف مطلب  و عليه سنتطرق ملراحل سري عملية     
 .أول ، مث مزااي و عيوب الوساطة مبوجب مطلب لان 

 سري عملية الوساطة يف تسوية منازعات االستثمار األجنيب مراحل: املطلب االول 
تبدأ عملية الوساطة مبجرد اتفاق األطراف عليها ، فهو مبثابة السند الذي تسري عليه ، سواء       

مبوجب العقد األصلي الذي يربط الطرفني و الذي ينص يف احد بنوده على اللجوء إىل الوساطة 
 clauseأو " شرط الوساطة " يف تسوية املنازعات اليت تنشا بني الطرفني ، و هو ما يعرف ب 

de médiation   أو من خالل اتفاق الوساطة املستقل بعد نشأة النزاع ، و هو ما يعين ، "
، و منه تعيني الوسيط احلر أو compromise de médiation 2أو " مشارطة الوساطة 

ابللجوء إىل املركز أو اهليئة اليت تتوىل ذلك ، حيث يتم توضيح و ضبط مهامه يف غضون مدة 
ة الوصول إىل حل توافقي غري ملزم لألطراف ، وفق إجراءات معينة تعتمد على حمددة حملاول

لقائهما به أو كل على حده ، لدراسة نقاط و فصول النزاع االستثماري و عرض و اقرتاح كل 
                                                           

.102، ص ابق شكور صاحل ، مرجع س أزاد  1  
.010، ص ابق أابراين عالء ، مرجع س  2  
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احللول املتاحة و اليت ميكن أن تفرز حال وسطا يالئم أطراف النزاع و يسمح ابستمرار العالقة 
 .ا و تنفيذ عقدمها االستثمارية بينهم

و هذا ما ينهي إجراءات الوساطة سواء ابتفاق الطرفني على اهناء النزاع و القبول مبا مت       
التوصل اليه مع الوسيط و إعداد حمضر الوساطة ، أو تفضيل اللجوء إىل التحكيم او أي الية 

 .أخرى لتسوية النزاع 

ات االستثمار األجنيب ، سنتطرق إىل اتفاق لتوضيح إجراءات الوساطة يف تسوية منازع      
الوساطة يف فرع أول ، مث تعيني الوسيط و مهامه يف فرع لان ، قبل أن نستعرض سري عملية 

 :   الوساطة مبوجب فرع لالث ، مث انتهاء عملية الوساطة يف فرع رابع على النحو التايل 

 اتفاق الوساطة : الفرع األول 

طة نقطة بدايتها ، فهو يتمثل يف صورتني كما أسلفنا ، فقد يكون سابقا ميثل اتفاق الوسا      
على نشأة النزاع مبوجب بند يف العقد األصلي ، ينص على شرط الوساطة ، و هذا على غرار 
شرط التحكيم ، كما ميكن أن يتم ذلك بناء على مشارطة الوساطة بعد نشأة النزاع و ال حقا له ، 

ميكن أن تبدأ الوساطة بدون أي اتفاق سابق ، فقد يلجا طرف من  ، كما1أو عقد الوساطة 
األطراف اىل طلب الوساطة من احد املراكز أو اهليئات املتخصصة ، حيدد فيه طبيعة النزاع و قيمة 
األصل املتنازع عليه و هوية الطرف اآلخر ، قبل ان يقوم هذا املركز بعرض بدوره هذا الطلب على 

اك يف جلسات الوساطة يف مقر مركز التسوية ، الذي بدوره قد يقبل ، أو الطرف اآلخر لالشرت 
 .2يرفض االشرتاك يف جلسات الوساطة 

                                                           

.211، ص  ابقفى املتويل قنديل ، مرجع سمصط   1  
مت اللجوء إىل وساطة مركز القاهرة  أين،  E.FOURNIERمثال ذلك ، ما مت بني حكومة اليمن و املستثمر الفرنسي   2

اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل لتطبيق قواعده للوساطة على النزاع بني الطرفني ، رغم أن العقد املربم بني الطرفني مل ينص على 
آلليات البديلة ، فحيثما منه على إمكانية تسوية النزاعات عن طريق ا 6اللجوء للوساطة لتسوية النزاعات بني الطرفني ، بل نصت املادة 

مت طلب الوساطة من طرف احلكومة اليمنية إىل مركز القاهرة الذي عرضها على املستثمر الفرنسي و متت موافقته على ذلك شريطة عدم 
كيم و سلوى الشناوي ، مستقبل الوساطة كآلية لتسوية املنازعات ، ملتقى التح. يف هذا انظر د ...خضوع النزاع للقانون اليمين ، 

 .2110الوساطة ، جامعة القاهرة 
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ان التزام اطراف النزاع بتطبيق شرط الوساطة املنصوص عليه يف العقد املربم بينهم هو التزام         
، و يف كلتا احلالتني جيب ان 1لة بنتيجة ، إما مواصلة الوساطة إىل غاية انتهاءها فهو التزام بوسي

يشتمل هذا االتفاق على كل العناصر الالزمة ملباشرة عملية الوساطة ، كتاريخ سرايهنا ، و حتديد 
هوية الوسيط و مدة عمله ، إضافة إىل الولائق و املستندات الضرورية اليت يستند عليها أطراف 

الطار القانوين و كيفية اختيار القانون الواجب النزاع ، و تكاليف هذه العملية ، فضال عن حتديد ا
 . 2التطبيق 

يعترب اتفاق الوساطة عمال اختياراي يعتمد على رضا األطراف يف إقامته ، إال أن بعض        
التشريعات و اللوائح جعلته منه عمال ذا أولوية جيب اللجوء إليه قبل التحكيم أو القضاء ، على 

ض ، اليت تنص على ضرورة اللجوء اىل بعICC "3غرار قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية 
اإلجراءات السابقة ، مثل حماولة تسوية النزاع وداي عن طريق املفاوضات او الوساطة او التوفيق عن 

   .طريق طرف حمايد بني طريف النزاع 

ان اتفاق اطراف النزاع على تفعيل الوساطة و حتديد هوية الوسيط ، هو مبثابة حجر       
خارطة طريق العملية حىت تكون بطريقة األساس يف مباشرة عملية الوساطة ، حيث يتم وضع 

 : سلسة و انسيابية و حتقق اهلدف املرجو منها إبهناء النزاع ، شريطة التزامهم مبا يلي 

حضور جلسات الوساطة من قبل اطراف النزاع أو وكالئهم أو من فوضوهم ، و االلتزام  -
 ؛ 4مبواعيد االجتماعات 

أشهر على أكثر  17اشهر و  11تم بني حتديد مدة الوساطة ، اليت من املرجح ان ت -
 تقدير ؛ وفق ما تنص عليه اللوائح و التنظيمات الدولية ؛ 

 .االلتزام ابلسرية اثناء حضور اجللسات  -

                                                           

.7، ص  ابقحمي الدين القيسي ، مرجع س  1  
جامعة عني  –القانوين للوساطة يف تسوية النزاعات التجارية الدولية ، أطروحة دكتوراه ، كلية احلقوق  اإلطاردمحم جعفر السليوي ،   2

  .011مصر ، ص  –مشس ، القاهرة 
3
 WWW.ICCWBO.ORG , 04/10/2019. 

.101، ص  ابقشكور صاحل ، مرجع س أزاد  4  

http://www.iccwbo.org/
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هذه العوامل من شاهنا ان تسهم يف إجناح عملية الوساطة و إهناء النزاع ، و هي تشكل       
ملتفق عليه أو مشارطة الوساطة ، أين يتم حتديد التزاما على عاتق األطراف مبوجب شرط الوساطة ا

 .التزامات كل طرف من األطراف 

يف الوساطة القضائية ، يستند اتفاق األطراف على الوساطة يف دور القاضي ، الذي يعمل       
على عرض الوساطة على األطراف و حماولة اقناعهم بذلك و ما من شانه اهناء النزاع بطريقة ودية 

جيب على القاضي : " من ق ا م ا على  0- 111دون اللجوء إىل القضاء ، إذ نصت املادة 
، ما يعين ان املشرع اجلزائري جعل هذا " اجراء الوساطة على اخلصوم يف مجيع املواد  عرض

إذا قبل اخلصوم هذا اإلجراء ، : " على  11اإلجراء وجوبيا على القاضي ، فيما نصت الفقرة 
يعني القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم و حماولة التوفيق بينهم لتمكينهم من إجياد 

 .1" نزاع حل لل

و هو ما يوضح ان عملية الوساطة مربوطة دائما مبوافقة األطراف ، رغم الطابع القضائي      
للوساطة ، حيث ميكن أن ال يتفق األطراف على ذلك و حيبذون اللجوء اىل الية أخرى لتسوية 

حل توافقي النزاع ، فيما يالحظ أن املشرع اجلزائري فوض القاضي بتعيني الوسيط حملاولة إجياد 
 .للنزاع بني األطراف 

 تعيْي الوسيط و مهامه : الفرع الثاين 

للوساطة كغريها من اآلليات البديلة األخرى قواعد خاصة هبا ، فعلى اعتبار أن شخصية       
، يكون من املهم بداية أن يتوافق 2الوسيط تلعب دورا حموراي كبريا و هاما يف إمتام عملية الوساطة 

املهين هلذا الوسيط املختار من األطراف ، أو املعني من مركز الوساطة ، مع قواعد السلوك 
 .سلوكيات الوسيط 

                                                           

. 11-18ارية رقم من قانون اإلجراءات املدنية و اإلد 111نص املادة   1  
.108، ص  ابقأزاد شكور صاحل ، مرجع س  2  
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لذا تتسم عملية تعيني الوسيط أبمهية كبرية يف إجناح عملية الوساطة ، فيحرص األطراف         
زمتني إلدارة على ضرورة االختيار الصائب لشخص الوسيط الذي يتوفر على اخلربة و الكفاءة الال

النزاع و التوسط بني أطراف اخلصومة أو ابللجوء إىل مركز خاص حيوز على وسطاء ذوي خربة و 
 : هلم من الكفاءة ما ميكنهم من إجناح الوساطة ، و هو ما سنتطرق له من خالل ما يلي 

 تعيْي الوسيط : أوال 

طرف لالث تتفق على قبوله  ترتبط الوساطة بشخص الوسيط ، مبا أهنا تتطلب أن يقوم        
مجيع األطراف بدعوة املتنازعني و تلقي اآلراء املبدئية و عقد اجتماعات مغلقة و سرية أوال ، 
تؤول إىل االتفاق على شخص الوسيط ، إذا كان حرا ، أو ابللجوء إىل مركز وساطة دويل الذي 

 .يتم من خالله تكليف احد الوسطاء للتوسط بني أطراف النزاع 

اتفقت اغلب االتفاقيات الدولية املتعلقة ابملنازعات االستثمارية ، أو قواعد و لوائح املراكز و       
اهليئات الدولية على حرية األطراف يف االتفاق على اختيار الوسيط الذي يرضونه إلدارة الوساطة 

يف كيفية على أن لألطراف احلرية الكاملة  0176بينهم ، حيث أقرت اتفاقية واشنطن لسنة 
من قواعد الوساطة لدى اهليئة األمريكية للتحكيم  16، كما نصت املادة 1اختيار الوسيط 

"AAA " يتفق األطراف على اختيار الوسيط ، أو تتكفل اهليئة بتعيينه إذا مل يتفق : " على
على ، فيما أقرت لوائح مركز القاهرة اإلقليمي املتعلقة ابلوساطة ، " األطراف على خالف ذلك 

حرية األطراف يف اختيار الوسيط ضمن قائمة الوسطاء املعتمدين لدى املركز ، أما إذا اختلفوا يف 
 . 2ذلك فان املركز سيعني وسيطا يتكفل بعملية الوساطة بني أطراف النزاع 

ابلنظر إىل التشريعات الداخلية املتعلقة ابلوساطة فنجدها قد نظمت كيفية اختيار الوسيط        
تعيينه إذا كنا بصدد الوساطة القضائية ، وفق شروط معينة تضمن رضا األطراف و مدى خربة أو 

و كفاءة الوسيط اليت تسهم يف فض النزاع ، فقد اقر املشرع األردين يف قواعد الوساطة لسنة 
على أن اختيار الوسيط هو من صميم حرية األطراف الذين ميكنهم اللجوء إىل القاضي  2100

                                                           

.021، ص  ابقعبد احلميد عشوش ، مرجع س امحد  1  
.71، ص  ابقني جالب الفتالوي ، مرجع سامحد حس  2  
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من ق ا م ا اجلزائري  116، كما نصت املادة 1طلب تعيينه ، إذا مل يتفقوا على ذلك املختص ل
تسند الوساطة إىل شخص طبيعي أو إىل مجعية ، عندما يكون الوسيط : " على  11-18رقم 

" املعني مجعية ، يقوم رئيسها بتعيني احد أعضائها لتنفيذ اإلجراء ابمسها و خيطر القاضي بذلك 
منه ، ضرورة موافقة اخلصوم على تعيني الوسيط و حتديد اآلجال  111ت املادة ، فيما تضمن2

، و هو ما يوضح أن رضا أطراف اخلصومة بشخص الوسيط املعني يعد 3املمنوحة له للقيام مبهمته 
 . أمرا ضروراي يف مدى جتاوهبم معه و الوصول إىل التسوية املأمولة للنزاع 

قيام بدوره على بعض الشروط و املقومات اليت جيب أن تتوافر يف يتوقف جناح الوسيط يف ال     
جيب أن يعني الشخص : " من ق ا م ا كالتايل  118شخصه ، مثل نصت على ذلك املادة 

الطبيعي املكلف ابلوساطة من بني األشخاص املعرتف هلم حبسن السلوك و االستقامة و أن تتوفر 
 :  فيه الشروط اآلتية 

أن ال يكون قد تعرض لعقوبة من جرمية خملة ابلشرف و أن ال يكون ممنوعا من حقوقه  -
 املدنية ؛ 

 أن يكون مؤهال للنظر يف املنازعة املعروضة عليه ؛  -
 ؛ 4أن يكون حمايدا و مستقال يف ممارسة الوساطة  -

يط القضائي املتعلق بكيفيات تعيني الوس 011-11فيما نظم ذلك املرسوم التنفيذي رقم        
ميكن لكل شخص تتوفر فيه الشروط احملددة يف املادة : " منه على  12، حيث نصت املادة 

، ان يطلب تسجيله يف احدى قوائم الوسطاء القضائيني و ذلك  11-18من القانون رقم  118
 : ما مل يكن 

                                                           

.10، ص ابق دحام ، مرجع س زينب وحيد  1  
. 11-18ارية رقم من قانون اإلجراءات املدنية و اإلد 116نص املادة   2  
حتديد اآلجال األوىل املمنوحة  –موافقة اخلصوم : جيب أن يتضمن األمر القاضي بتعيني الوسيط ما أييت : " على  111نصت املادة 3 

مبجرد النطق ابألمر القاضي بتعيني : " على  0111، فيما نصت املادة " للوسيط للقيام مبهمته ، و اتريخ رجوع القضية إىل اجللسة 
الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم و الوسيط ، خيطر الوسيط القاضي بقبوله مهمة الوساطة دون أتخري و يدعو  الوسيط ، يقوم أمني

 "   اخلصوم إىل أول لقاء للوساطة 
.من نفس القانون  118نص املادة   4  
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 قد حكم عليه بسبب جناية او جنحة ؛ -
 مل يرد اعتباره ؛  قد حكم عليه كمسري من اجل جنحة االفالس و -
ضابطا عموميا وقع عزله او حماميا شطب امسه او موظفا عموميا عزل مبقتضى اجراء أتدييب  -

 .1"هنائي 
يتم اختيار الوسيط القضائي من بني االشخاص املعرتف : " منه على  11كما نصت املادة        

نظر اىل مكانتهم االجتماعية ،  هلم ابلنزاهة و الكفاءة و القدرة على حل النزاعات و تسويتها ابل
كما ميكن اختياره من بني االشخاص احلائزين على شهادة جامعية او دبلوم او تكوين متخصص 

، ما يوضح ان هذه  2" او اي وثيقة اخرى ، تؤهله لتويل الوساطة يف نوع معني من النزاعات 
من النجاح يف مهمة تسوية   الشروط جيب ان تتوفر يف الشخص املرشح لتويل الوساطة ، مما ميكنه

 .النزاع بني اطراف اخلصومة 

عموما جيب أن تستند عملية تعيني الوسيط على قبول األطراف ، فهذا يشكل العامل       
االساسي للبدا يف اجراءاهتا ، مع مراعاة بعض الشروط و املقومات اليت جيب أن تتوفر  يف شخص 

 : الوسيط ، مثل ما يلي 

ضمن العالقة املتساوية البعد للوسيط عن مجيع األطراف ، و أن يبتعد عن احلياد الذي ي -
املقاربة الذاتية و الشخصية للنزاع ، و يعتمد على املقاربة املنهجية و العلمية احملايدة ، و 
النظر إىل النزاع من زاوية موضوعية بني الفرقاء لكي ال يتم تفضيل طرف على حساب 

 حدد ثقة األطراف و استعدادهم لقبوله كوسيط ؛ آخر ، فعلى هذا األساس تت
التمتع بثقة املتوسطني ، فإذا مل يكن الوسيط أهال للثقة من جانب طريف النزاع ، فان فرص  -

 ؛3الوصول إىل حل مقبول تكون ضئيلة 
 القدرة على إجراء احلوار و اإلقناع اليت تستمد من قوة شخصية الوسيط ؛  -

                                                           

.لقضائي حيدد كيفيات تعيني الوسيط ا 2111مارس  01مؤرخ يف  011-11من املرسوم التنفيذي رقم  12نص املادة   1  
.من نفس املرسوم  11نص املادة   2  
.81، ص  ابقمنري حممود بدوي ، مرجع س  3  
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التصرف يف الظروف املفاجئة أو أي مرحلة من مراحل عملية سرعة البديهة و القدرة على  -
 الوسيط ؛ 

، مثل رابطة اجلأش ، التهذيب ، اللطف ، اللباقة ، الشعور  ةالتمتع بصفات متميز  -
 ؛  1ابالرتياح يف الكالم 

عدم إدالء الوسيط ألي رأي يف املركز القانوين لألطراف ، حىت ال يؤثر على جوانب النزاع   -
 ؛ 2مبا انه ليس حمكما و ال قاضيا 

القدرة على التربير و تقدمي االقرتاحات و البدائل ، بتقريب وجهات النظر بني األطراف و  -
 اخلصوم ؛ مساعدهتم على تفهم املواقف ؛ من خالله حتكمه اجليد يف لغة 

 وجوب اإلملام اجليد مبوضوع النزاع مسبقا حىت يتمكن من مناقشة أطرافه ،  -
التمتع ابخلربة الكافية يف منازعات االستثمار و التجارة الدولية ، حىت يتمكن من الفصل  -

 ؛ 3يف النزاع على حنو يتفق و مقتضيات املتغريات االقتصادية الدولية 
قد يكون الوسيط موظفا خمتصا يف جمال تسوية املنازعات االستثمارية ، أو استشاراي تتوفر          

فيه املقومات الالزمة ، أو قد يكون قاض متقاعد ذا خربة ، تعمل مراكز و هيئات تسوية 
اء املنازعات الدولية على توظيفهم ، على غرار االكادميني املختصني ، أو احملامني ، أو اخلرب 

 .الدوليني 

 مهام الوسيط : اثنيا 

بعد تعيني الوسيط ، يعمل األطراف رفقته على حتديد الطريقة و اإلجراءات اليت تتم هبا         
الوساطة ، حىت تكون مالئمة لنوع النزاع و من مث حتديد و جتميع املعلومات مع التأكيد على 

 .سريتها التامة 

                                                           

.101، ص  ابقأزاد شكور صاحل ، مرجع س  1  
.220، ص  ابق جعفر السليوي ، مرجع سدمحم  2  
.011، ص  ابقخالفي عبد اللطيف ، مرجع س  3  
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سهيل و بناء سبل املناقشة بني أطراف النزاع ، من خالل توضيح تتمثل مهمة الوسيط يف ت        
مجيع جوانب النزاع و تدوير الزوااي ، و حتليل األسباب ، ابإلضافة إىل مساعدة الفرقاء يف التوصل 

 : ، و ذلك وفق ما يلي 1إىل احللول املناسبة يف إطار احرتام قواعد النظام العام 

 الطرفني ؛  أتسيس سبل املناقشة بصورة ترضي -
 إشعار األطراف ابملسؤولية جتاه تسوية النزاع ؛  -
 إشعار األطراف ابستقالليتهم ؛   -
 ؛ 2تشجيع األطراف على تبادل اآلراء و املناقشة  -

بعد ذلك يتم حتديد األمور املتفق عليها ابتداء و األمور غري املتفق عليها و اليت هي         
سب األولوايت و التعامل معها تباعا بني أطراف اخلصومة و موضوع النزاع ، حيث يتم ترتيبها ح

الوسيط ، إذ قد يتم التعامل معها كوحدة واحدة لتسويتها ، أو جتزئة مواضيع النزاع إىل نقاط و 
من مث التعامل معها النقطة تلو األخرى ، ابعتبار أن العقود االستثمارية الدولية متشعبة و متفرعة 

ل الطويل ، و هذا لتحديد وجهات االختالف و االلتقاء يف وجهات ، خصوصا تلك ذات األج
النظر و تقييم احللول اليت يتم التوصل إليها و وضعها يف إطارها القانوين حىت تكون قابلة للتنفيذ و 

 . ، بعد صياغة عقد التوافق الذي يوقعه الفرقاء 3التطبيق 

و مبثابة حمفز ، يهدف يف مهمته إىل تسهيل يتضح أن الوسيط ليس قاضيا و ال حمكما ، فه       
املفاوضات بني األطراف ليجدوا حال يتوافقون عليه خلالفهم ، على أن يبقى متجردا و حمايدا و ال 

، لذلك جيب أن يكون مؤهال للقيام هبذا الدور حبيازته خلربة 4يصدر أحكاما بل يتفهم و يساعد 

                                                           

الدعوى اليت عقدت يف الوالايت املتحدة  إدارةمن خالل الدورة التدريبية للقضاء على نظام " ارنست فريزن"  األمريكياخلبري  أشار 1 
 آليةمع بعضهم خللق  األطرافجوهر مهمة الوسيط هي مجع  أن إىل 2112-11-10 إىل 18-06يف الفرتة ما بني  األمريكية
  .107شكور صاحل ، مرجع سبق ذكره ، ص  أزادعند الدكتور  إليهامشار ...حلل النزاع ،  لألطرافمشجعة 

.016، ص  ابق جعفر السليوي ، مرجع سدمحم  2  
.062، ص  ذاته املرجع  3  
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و مؤهالت تساعده على إمتام مهمته و إجناح وساطته ، اليت جيب أن تبىن على اإلنصاف و 
 . 1العدالة و االمتثال ألحكام القانون 

 سري عملية الوساطة : الفرع الثالث 

تباشر الوساطة بعقد دورة مشرتكة ، بني الوسيط و طريف النزاع ، تبدأ بتبادل املذكرات        
وسيط و كل طرف من األطراف ، اليت حتوز على مجيع املعلومات املتعلقة ابلنزاع ، املتقابلة بني ال

، مع تذكري كل طرف 2مبا فيها نقاط االلتقاء و االختالف بينهم اليت أدت إىل نشأة النزاع 
ابلتزاماته مبوجب العقد االستثماري املربم مع الطرف اآلخر ، فيما يتوىل الوسيط مجع كل 

 . هرية و اجلانبية اليت تفيد يف حلحلة النزاع بني األطراف املعلومات اجلو 

تعتمد قواعد الوساطة يف منازعات االستثمار لدى املراكز الدولية ، على غرار املركز الدويل       
ابإلضافة إىل هيئة  ،"  icc"، أو غرفة التجارة الدولية  " icsid"لتسوية منازعات االستثمار 

من 3" الوساطة البسيطة " ، على مباشرة الوسيط ملهمته من خالل   "aaa" التحكيم األمريكية 
اجل الوصول إىل حل ودي ، بدعوة اخلصوم لالجتماع ، سواء جمتمعني أو كل على حدة ، إلجياد 
مناخ مناسب للتفاوض و مجع املعلومات املفيدة ، مث يقوم بتوضيح مفهوم الوساطة لألطراف ، 

ط بني األطراف و بعث املفاوضات ، لتبادل مجيع املعلومات املتعلقة ابلنزاع قبل البدا يف عملية الرب
عن طريق الوسيط ، الذي يطرح ذلك ، و يوضح أين يكمن أصل االختالف بينهم ، و كيف 

 .ميكن جتاوزه ، بتحديد املصاحل بغية مساعدهتم على إجياد أرضية صاحلة لالتفاق و تسوية النزاع 

ألطراف و توضيح معامل النزاع ، حياول الوسيط إقناع األطراف بضرورة تبين بعد اجتماع ا       
احلل الوسط و تنازل كل منهما عن جزء من طلباته للوصول إىل التسوية املالئمة ، علما أن 
التصرحيات الشفهية و املستندات اخلطية اليت اطلع عليها الوسيط من قبل الطرفني خالل 
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ي شكل كان ال ميكن إبالغها للطرف اآلخر دون موافقة صرحية من االجتماعات املنفصلة أو أب
،  خصوصا إذا كان النزاع معقدا ، و متعدد اجلوانب 1قبل الطرف الذي أدىل هبا أو زود الغري هبا 

و يشمل اختالفا بينا يف اآلراء ، حيث يعمل الوسيط على استيعاب ادعاء كل خصم و دفاعه ، 
قبل حتليل وجهات النظر و حماولة تقريبها مشجعا األطراف على اإلدالء أبكرب قدر ممكن من 

ة ، ا و أن يستنجد أبي طرف آخر ميكن له اإلدالء املعلومات لتحفيزهم على قبول تسويته املقرتح
 2- 0110بدوله يف موضوع النزاع ، سواء كانت وساطة اتفاقية أو قضائية ، حيث نصت املادة 

جيوز للوسيط بعد موافقة اخلصوم مساع كل شخص يقبل : " على  11-18من ق ا م ا رقم 
من قانون م م  160و ما تضمنته املادة ، و ه2" بذلك ، و يرى يف مساعه فائدة لتسوية النزاع  

ميكن للوسيط مساع أي شخص ميكن أن تسهم شهادته يف تسوية النزاع : " الفرنسي وفق ما يلي 
، و هذا ما يرتبط مبوافقة اخلصوم يف ظل الوساطة االتفاقية أو موافقة القاضي إذا كانت الوساطة " 

 . 3ذات طبيعة قضائية

ة البسيطة مل تفضي إىل أي نتيجة ، كما لو مل تتضح أي بوادر لفض إذا تبني أن الوساط       
النزاع ، ينتقل دور الوسيط من اإلشراف على اجللسات يف املركز و إيصال مقرتحات كل طرف 
إىل الطرف اآلخر و مناقشته فيها ، إىل الوساطة الفعالة ، أين ميكن له صياغة مشروع التسوية و 

، من خالل الدور الفعال 4ديد نقاط اخلالف اجلوهرية و بياهنا هلم عرضه على األطراف ، بعد حت
الذي يلعبه الوسيط بتحويل أجواء لقاء األطراف من التخاصم إىل التعاون ، ليمكنهم من اختاذ 

 .5القرارات و اخليارات 

يط كثريا ما تنجح الوساطة الفعالة يف تسوية النزاع بني األطراف ، خصوصا إذا أدى الوس       
 11دوره الكامل كما ينبغي و التزم مبا يرتتب عليه ، حىت قبل انتهاء مدهتا اليت حتدد عادة ب 

                                                           

.011ابق ، ص دين القيسي ، مرجع سحمي ال  1  
. 11-18ارية رقم من قانون اإلجراءات املدنية و اإلد 0110نص املادة   2  

3
 Albert colliard , op cit , p 321. 

: للتفصيل أكثر انظر ، من أهم املراكز الدولية اليت أتخذ بنظام الوساطة الفعالة ،  square tradeيعترب مركز   4 
www.squaretrade.com/learnmore/odr 
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أشهر من انطالق أوىل جلساهتا ، أما إذا اتضح له أن أاي من مسائل النزاع ال حتتمل التسوية عن 
ى ضوء طريق الوساطة ، فله أن يقرتح عليهما اإلجراءات أو السبل اليت يرجح أن تؤدي ، عل

ظروف النزاع أو أي عالقة عمل بني الطرفني ، إىل تسوية تلك املسائل أبكرب قدر من الفعالية و 
اقل قدر من التكاليف ، كان يطلب من األطراف تقدمي حلوال أخرية للتسوية ، أو األخذ بقرار 

ية النزاع ، أو اللجوء إىل التحكيم التجاري الدويل لتسو 1خبري يف أي مسالة من مسائل النزاع 
بصفة هنائية ، سواء من خالل عرض القضية من جديد على هيئة التحكيم إذا اتفق األطراف 

  Med-arb" الوساطة التحكيمية "على ذلك ، أو انتقال مهمة الوسيط إىل حمكم من خالل 
، و هذا ابختيار احد العروض اليت كانت قد طرحت سابقا لتسوية النزاع ، مع عدم اإلخالل حبق 

ي طرف من الطرفني يف إبداء أوجه دفاعه أمام التحكيم ، دون أن يكون للطرف اآلخر التمسك أ
ابملستندات أو احلجج أو الطلبات اليت سبق و أن أبديت أمام الوسيط ، و ال جيوز للوسيط أن 

 .   يشهد هبا 

 : عموما تتسم مراحل عملية الوساطة مبا يلي 

بعد تقييم قابلية النزاع لذلك ، ووضع البىن األساسية و  التعاقد على اللجوء إىل الوساطة ، -
 ؛ 2حتديد أدوار كل طرف 

معاجلة مواضيع النزاع ، عن طريق عقد جلسات متهيدية بني اطراف النزاع بعد حتديد و  -
 مجع املعلومات ، و ضبط نقاط االتفاق و االختالف و حتديد األمور اليت جيب البت فيها 

كل جيد و متكامل ، بعقد جلسات مشرتكة و مغلقة ، تسمح التعامل مع النزاع بش -
بتحديد جوانب النزاع و شكله ، و عرض وجهات النظر املتباينة بني االطراف ، كما 
يعمل الوسيط على متييز و فصل املصاحل املشرتكة و املتباينة عن طريق التفرقة بني الوقائع 

لنظر يف النزاع ، حملاولة التوصل اىل احلل القانونية و أولوايت األطراف ، و من مث إعادة ا
 ؛ 3الوسط و املتوازن الذي حيظى بقبول االطراف
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تطوير و تقييم اخليارات ، عن طريق طرح احللول املقرتحة و املمكنة لتسوية النزاع ، و  -

تقييمها من حيث األهداف و مدى مالئمتها لنقاط املرجعية ، و بعدها يتم امتحان 
 ؛ 1اخليارات و اختيار أمهها 

دة الوصول إىل االتفاق ، بعد جلسات التسوية و إهناء النزاع ، عن طريق صياغة مسو  -
لالتفاقية النهائية ليتم مراجعتها من قبل األطراف او احملامني او غريهم كاملستشارين و 

 .2احملاسبني ، على أن يتم تنفيذها بعد ذلك 
 انتهاء الوساطة : الفرع الرابع 

إذا اجنح الوسيط يف الوصول إىل قواسم مشرتكة بني األطراف ، فان ذلك يعين أن عملية        
الوساطة قد وصلت إىل مرحلة اتفاق ، الذي يدون يف وثيقة تسوية موقعة منهم تتمتع فيما بينهم 
حبجية الشيء املقضي به ، و هي شبيهة ابحلكم التحكيمي أو القضائي ، إذا مت تصديقه من 

 .  3ف احملكمة املختصة ، و هذا ما جيعل التسوية ملزمة للطرفني طر 

تضمنت قواعد الوساطة لدى املراكز و اهليئات الدولية املختصة بتسوية منازعات االستثمار       
على أو مبوجب التشريعات لداخلية ، ضرورة تدوين اتفاق األطراف على إهناء النزاع عن طريق 

حجة السند التنفيذي و حجية الشيء املقضي فيه ، على غرار حكم الوساطة ، حىت يكون له 
التحكيم ، فهو ما جيعله األساس الذي يتم وفقه إهناء النزاع و إعادة وضعية األطراف إىل ما كانت 
عليه يف السابق ، كما جيعل عالقتهم االستثمارية تستمر مبا أن ما مييز اتفاق الوساطة عن احلكم 

ئي يتمثل يف رضا األطراف و قبوهلم ابحلل الوسط الذي تفرزه الوساطة ، على التحكيمي أو القضا
يفرغ اتفاق " من قواعدها للوساطة على  06غرار هيئة التحكيم األمريكية اليت نصت املادة 

، كما تضمنت قواعد املركز الدويل لتسوية منازعات " أطراف الوساطة يف حمضر الوساطة 
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ضر الوساطة الذي ميثل اتفاق إهناء النزاع بعد توقيعه من قبل األطراف االستثمار ضرورة إعداد حم
 .1رفقة الوسيط ، الذي حيتج به فيما بعد للحصول على السند التنفيذي 

عند : " على  11-18من ق ا م ا رقم  0111يف الوساطة القضائية ، نصت املادة         
ل إليه اخلصوم من اتفاق أو عدمه ، يف حالة إهناء الوسيط ملهمته خيطر القاضي كتابيا مبا توص

االتفاق حيرر الوسيط حمضرا يضمنه حمتوى االتفاق و يوقعه اخلصوم ، ترجع القضية أمام القاضي 
يقوم القاضي ابملصادقة على : " على  0111،  فيما نصت املادة 2"يف التاريخ احملدد هلا مسبقا 

، ما  3"، و يعد حمضر االتفاق سندا تنفيذاي حمضر االتفاق مبوجب أمر غري قابل ألي طعن 
يوضح أن حمضر اتفاق أطراف الوساطة حيوز مباشرة على السند التنفيذي مبجرد مصادقة القاضي 

 .عليه و ميكن ابلتايل تنفيذه و تسوية النزاع هنائيا 

انه من غري أما إذا استحالت التسوية عن طريق الوساطة ، فيقرر الوسيط إهناءها إذا رأى         
املمكن حسب تقديره أن تؤدي إىل تسوية النزاع ، أو قد يتم من قبل احد الطرفني يف أي وقت 

، حيث يتم اللجوء 4بعد بدا إجراءات الوساطة و قبل التوقيع على أي اتفاق بشان تسوية النزاع 
يف العقد األصلي  إىل أي آلية أخرى لتسوية النزاع بني األطراف ، فإذا كان اتفاق األطراف املدون

بينهما ينص على اللجوء إىل التحكيم إذا فشلت مساعي الوساطة ، و هذا ما أصبحت تتضمنه 
الكثري من العقود االستثمارية الدولية ، فيتم تفعيله من قبل الطرف الذي طالب إبهناء الوساطة ، 

اع ، و مباشرة أو من خالل مشارطة التحكيم بعد انتهاء إجراءات الوساطة دون تسوية النز 
 . إجراءاته 

كما ميكن لألطراف اللجوء إىل القضاء إذا متت الوساطة القضائية و انتهت مهمة الوسيط          
، سواء كان ذلك من طرف القاضي بعدما تبني له أن ال جدوى من عملية الوساطة ألي سبب 

من ق ا م ا رقم  0112من األسباب ، أو بطلب احد األطراف ، مثلما نصت على ذلك املادة 
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ميكن للقاضي يف أي وقت إهناء الوساطة ، بطلب من الوسيط أو من اخلصوم : " على  18-11
، ميكن للقاضي إهناء الوساطة تلقائيا عندما يتبني له استحالة السري احلسن هلا ، و يف مجيع 

،  1"ني الضبط احلاالت ترجع القضية إىل اجللسة و يستدعى الوسيط و اخلصوم إليها عن طريق أم
أو قد يتم متديد مهمة الوسيط إذا كان ذلك ضروراي إلمتام إجراءات فض النزاع و هذا أبمر من 

 .القاضي بعد موافقة اخلصوم 

تتالءم الوساطة مع منازعات االستثمار األجنيب ، خصوصا اليت حيرص أطرافها على ضرورة       
ا عملية مركبة تعرب عن نوع من السلوك و األنشطة استمرار العالقات بينهم ، إذا أدركوا مدى كوهن

االرتباطية ، و أحسنوا اختيار الوسيط الذي ميكنه تشخيص النزاع و إجياد اخليارات املالئمة 
الهناءه ، بتخصيص القدر املالئم من االهتمام و الوقت الالزمني ، و التجاوب مع جهود الوسيط 

 .و مقرتحاته 

 عيوب الوساطة يف تسوية منازعات االستثمار األجنيب  مزااي و: املطلب الثاين 
اخذت الوساطة حيزا هاما ضمن االليات البديلة لتسوية املنازعات ، خصوصا تلك املتعلقة       

ابالستثمارات الدولية ، نظرا ملزاايها العديدة اليت تتالءم و هذا النوع من النزاعات ، بعيدا عن 
ت اغلب العقود االستثمارية تنص على بند يوجب اللجوء اىل القضاء و التحكيم ، حيث اصبح

الوساطة او التوفيق ، قبل التحكيم ، الذي يرتك كحل اخري لتسوية النزاع ، و هذا رغبة من 
االطراف يف حماولة فض اخلصومة أبحسن طريقة ممكنة ، سواء من انحية الوقت و اجلهد ، او من 

طة هي السبيل املناسب ، فهي ال تتطلب شكليات و انحية التكاليف ، ابعتبار ان الوسا
 .اجراءات معقدة ، او تكاليف ابهظة 

رغم ذلك ال خيلو نظام الوساطة من بعض العيوب اليت ال جتعله فعاال ابلشكل املطلوب ، و      
قد يكون احياان جمرد اهدار للوقت اذا كان النزاع معقد و يشمل عدة مسائل مما جيعل اللجوء اىل 

 : لتحكيم امرا ضروراي ، و هذا ما سنتطرق له وفق ما يلي ا
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 مزااي الوساطة : الفرع األول 

الوساطة هي الية بسيطة ، سهلة و مرنة لتسوية املنازعات ، من حيث الزمان و املكان ،  -
 حيث ال تتطلب حماكمات طويلة و شكليات معقدة ؛ 

هتدف الوساطة اىل الوصول اىل نتائج منصفة و عادلة لطريف النزاع ؛ الن الوسيط ال  -
يراعي تطبيق القواعد القانونية بقدر ما يويل امهية كربى لكيفية تسوية النزاع ابحللول 

 ؛ 1املتوازنة و املرضية للطرفني ، على عكس احملكم او القاضي 
الرضا و االطمئنان خصوصا اذا كان الوسيط جتعل الوساطة لدى اطراف النزاع نوعا من  -

حمايدا و مستقال و ذا كفاءة و خربة ، فمشاركة االطراف بذاهتم يف اختيار الوسيط 
مبوجب الوساطة االتفاقية جتعلهما يف ارحيية مما سيصدر منه او ما سيتوصل اليه يف 

 موضوع النزاع ؛ 
ضماان ملصاحلهم املشرتكة ، اذا مت كثريا ما تستمر العالقات االستثمارية بني االطراف  -

تسوية النزاع عن طريق الوساطة ؛ فهي ال ختلف اي تبعات مثل تلك اليت ترتتب عن 
 احلكم القضائي او التحكيمي ؛

تتيح الوساطة مشاركة اطراف النزاع يف اجياد احلل املالئم للنزاع ، مما يسهل من عملية  -
 التزامهم مبا مت التوصل اليه و تنفيذه ؛ 

الية اختيارية ودية ، ال ترتب اي اجبار او الزام بولوجها ، تستند على اتفاق االطراف و  -
 رضاهم على اتباعها ، كما ميكن هلم اهناءها يف اي وقت ؛

تكفل الوساطة اخلصوصية و السرية اثناء تسوية النزاع ، فال ميكن لألطراف البوح مبا مت  -
م ذلك اذا ما مت االنتقال اىل الوساطة التطرق اليه خالل اجتماعهم ، او استخدا

التحكيمية او اىل التحكيم مباشرة ، وفق اتفاق الوساطة ، كما ال ميكن للوسيط ان 
يستعمل تلك املعلومات او املستندات دون رضا االطراف ؛ فهذا من بني الشروط الالزمة 

 لتعيينه قبل تويل عملية الوساطة ؛
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طويال ، فحقوق تفعيل الوساطة منخفضة ابملقارنة مع قليلة التكاليف و ال تستغرق وقت  -
التحكيم ، سواء من خالل تسجيل امللفات و املستندات ، او تسديد اتعب الوسيط ،  

 ؛1اشهر 17كما ان أطول وساطة قد تستمر اىل غاية 
 عيوب الوساطة : الفرع الثاين 

طريف النزاع ، سواء من خالل  ان مرونة الوساطة جتعلها تفتقد اىل القوة االلزامية اليت جترب -
 تنفيذ ما مت التوصل اليه او امكانية اهناءها يف اي مرحلة كانت ؛

قد تكون الوساطة جمرد اجراء شكلي يؤدي اىل اهدار الوقت و اجلهد اذا ما كان النزاع ال   -
 يتالءم مع طبيعة الوساطة ؛ 

 افتقاد الوسيط للجزم يف موضوع النزاع نظرا لعدم حيازته على الصفة القضائية ؛  -
ان عدم قدرة الوسيط على اقناع االطراف على قبول اقرتاحاته رغم توازهنا ، قد تؤدي اىل  -

 اطالة امد النزاع ؛ 
اح ان جلوء االطراف اىل مراكز حتكيمية لتفعيل عملية الوساطة قد يسهم يف التقليل من جن -

 .مسعى الوسيط ، و جيعل اللجوء اىل التحكيم اسهل يف نظر االطراف لتسوية النزاع 
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 املبحث الثالث

 إجراءات التوفيق كآلية بديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب
تبنت هيئات و مراكز التحكيم نظاما للتوفيق ييسر على أطراف عقود االستثمار الدولية        

ينشأ بينهم من منازعات ، لكون التوفيق حال مفضال ملثل هذه املنازعات ملا يؤدي إليه تسوية ما 
من تسهيل التسوية ابلرتاضي بني األطراف ، فقد قامت غرف التحكيم الدولية و املركز الدويل 
لتسوية منازعات االستثمار يف واشنطن بوضع نظام للتوفيق االختياري من شأنه مساعدة األطراف 

 .1ل إىل تسوية النزاع بطريقة ودية للتوص

يف هذا ، نصت العديد من الشروط التعاقدية على التزام اطراف العقد االستثماري بسلوك        
طريق التوفيق لتسوية و اهناء نزاعهم ، و جتنب اي طرق اخرى قد تكون شاقة و معقدة اجرائيا ، 

كة للخصوم ، وفق ما نظمته اتفاقية و غري مأمونة االحكام من حيث مراعاة املصاحل املشرت 
اخلاصة بتسوية املنازعات الناشئة عن االستثمارات بني  0176مارس  08واشنطن املربمة يف 

منها ، و  16اىل  28الدول و رعااي الدول االخرى ، من احكام و اجراءات للتوفيق يف املواد من 
للتوفيق التجاري الدويل الذي اعدته جلنة االمم املتحدة  model lawاقره القانون النموذجي 
مادة منه ، تتعلق كلها بكيفية ولوج  01وفق  2112لسنة  uncitralللقانون التجاري الدويل 

 .طريق التوفيق التجاري الدويل و تنظيم اجراءاته 

زعات عن طريق هذا ما اعتمدته بعض التشريعات الداخلية للدول املتعلقة بتسوية املنا       
يف مصر ، و  2111لسنة  16التوفيق ، على غرار قانون جلان التوفيق يف فض املنازعات رقم 

، الذي نصت 2بشان املناطق االقتصادية ذات الطبيعة اخلاصة   2112لسنة  81القانون رقم 
وء اىل فيما عدا الطلبات اليت خيتص هبا القضاء املستعجل ، يكون اللج: " منه على  68املادة 

و  –مركز تسوية املنازعات  –القضاء بعد عرض النزاع على احدى هيئات التوفيق املختصة ابملركز 

                                                           

.176، ص ابق ازاد شكور صاحل ، مرجع س  1  
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، "  1صدور قرارها فيه ، او انقضاء ستني يوما من اتريخ التقرير ابالعرتاض امامها دون صدور قرار
االقتصادية حول  املتعلق إبنشاء احملاكم 2118لسنة  021ابإلضافة اىل ما تضمنه القانون رقم 

، فيما اعتمد املشرع 2تنظيم التوفيق و اعتماده طريقا لتسوية املنازعات االقتصادية و املالية 
 . 2100الفرنسي التوفيق لتسوية املنازعات يف شقيه القضائي و الرضائي مبوجب ق م م لسنة 

رب العامل ، ألمهية و ادراكا من القائمني على شؤون هيئات و مراكز التحكيم املؤسسي ع       
االليات البديلة لتسوية املنازعات االستثمارية ، السيما التوفيق التجاري الدويل ، فقد حرصوا على 

،  iccتضمني لوائح تلك املراكز و اهليئات احكاما خاصة به ، على غرار غرفة التجارة الدولية 
و التوفيق ، يف الئحتها الصادرة اليت تضمنت لوائح العمل هبا احكاما خاصة بنظام املصاحلة و ه

، و جاء هبا انه ادراكا من الغرفة ألمهية التوفيق و الصلح يف تسوية منازعات 3 0118سنة 
التجارة الدولية فقد قامت غرفة التجارة الدولية بوضع هذا النظام للتوفيق االختياري 

conciliation conventionnelle   " هذه املنازعات كي تسهل التسوية ابلرتاضي ملثل 

تقتضي دراسة اجراءات التوفيق يف تسوية منازعات االستثمار االجنيب التطرق اوال اىل        
اتفاق التوفيق يف مطلب اول ، مث اختيار املوفق و مهامه من خالل مطلب لان ، قبل ان نستعرض 

 : ع ، على النحو التايل سري عملية التوفيق مبوجب مطلب لالث ، مث انتهاء التوفيق يف املطلب الراب

 اتفاق التوفيق : املطلب االول 

ال خالف يف ان التوفيق هو نظام رضائي ، يتم خارج ساحات القضاء ، و ال يتم الدخول        
فيه إال ابتفاق مسبق بني اطراف النزاع ، سواء مت هذا االتفاق قبل وقوع النزاع ، او بعده ، كما ان 

سوية ، ال املوفق حينما يسعى يف التوفيق بني االطراف ، فان ما يتم التوصل اليه من صلح او ت
يرغم هؤالء على قبوله و ليس للموفق ان يلزمهم به ، الن ما يسفر عنه ال قيمة له بغري اتفاق 

 .االطراف على قبوله 
                                                           

.بيعة اخلاصة بشان املناطق االقتصادية ذات الط 81من القانون رقم  68نص املادة   1  
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ان مباشرة عملية التوفيق ، تبدأ من خالل إبداء رغبة أحد االطراف ، أو كالمها يف اللجوء        
إىل التوفيق كوسيلة للتسوية الودية ، من خالل طلب يقدم إىل الطرف اآلخر ، كما قد جتري 

على ، أو بناء " شرط التوفيق " نتيجة التفاق بني الطرفني قبل نشأة النزاع و هو ما يسمى ب 
 .دعوة من مركز أو غرفة التحكيم 

اتفاق اطراف العقد او العالقة " clause de conciliationميثل شرط التوفيق       
القانونية على اللجوء اىل التوفيق لتسوية ما قد ينشا بينهم من منازعات مستقبال ، سواء ورد ضمن 

، وفق ما اشار اليه 1بذلك العقد شروط او بنود عقد معني او ورد يف صورة اتفاق مستقل ملحق 
: " منه  10يف املادة  2112لسنة   uncitralالقانون النموذجي للتوفيق التجاري الدويل 

يطبق هذا القانون بصرف النظر عن االساس الذي جيري التوفيق بناء عليه ، مبا يف ذلك اتفاق 
ط بعض اهليئات و املراكز ادراج ، كما تشرت ..." الطرفني سواء مت التوصل اليه قبل نشأة النزاع 

شرط التوفيق النموذجي ضمن العقود االستثمارية حىت ميكن اللجوء هلا فيما بعد لتسوية النزاع ، 
على غرار الئحة اجراءات التوفيق و التحكيم لدى مركز ابو ضيب للتوفيق و التحكيم التجاري 

مركز ابو ضيب للتوفيق و التحكيم يعتمد : " منها على  11، اليت نصت يف املادة  0111لسنة 
التجاري شرطا منوذجيا حلل النزاعات التجارية الوطنية و الدولية ابلتوفيق العتماد هذا الشرط يف 

سائر النزاعات الناشئة عن تنفيذ او : معامالهتم إبدراجه يف عقودهم و اتفاقاهتم وفق النص التايل 
ريق التوفيق وفقا ألحكام التوفيق املنصوص عليها يف تفسري او اهناء هذا االتفاق حتل هنائيا عن ط

الئحة مركز ابو ضيب للتوفيق و التحكيم التجاري و ذلك بواسطة هيئة توفيق مؤلفة من موفق 
واحد او ثالثة موفقني او اكثر ، و يصار اىل تسميتها و استدعائها وفقا لإلجراءات و االصول 

 .2" املنصوص عليها يف الئحة املركز 

فإذا كان االصل العام هو جلوء الطرف املتضرر من النزاع اىل القضاء او التحكيم ، حلماية        
حقوقه او ضمان اختاذ اجراءات وقتية و حتفظية للمحافظة على اصل االستثمار املتنازع عليه ، 

                                                           

.272، ص  ابقعبدا لكرمي سالمة ، مرجع سامحد   1  
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 فان هذا الوضع قد يتغري عندما يرى هذا االخري ان حماولة جادة للتوفيق قد تكون اجدى من
سلوك سبيل املنازعة ، او اجدر لتفادي شطط اخلصومة ، و ما يرتتب من اجراءات اضافية قد 
 تكون معقدة ، و تسهم يف اطالة امد النزاع ، فهنا يبدي الطرف املتضرر رغبته الصادقة يف التوفيق 

، يف صورة طلب يقدم اىل الطرف االخر ، إال ان وضع غرف التحكيم نظما للمصاحلة و 1
 . 2فيق يستدعي تقدمي هذا الطلب او الرغبة اىل االمانة العامة هليئة الغرفة او املركزالتو 

، بشأن تسوية املنازعات  0176من اتفاقية واشنطن لسنة  28يف ذلك نصت املادة         
ألي دولة متعاقدة أو أي : " الناشئة عن االستثمار بني الدول و رعااي الدول األخرى ، على 

لة متعاقدة ترغب يف إقامة إجراءات التوفيق تقدمي طلب كتايب يف هذا اخلصوص إىل مواطن بدو 
 12، و قررته أيضا املادة 3" السكرتري العام الذي يرسل نسخة من الطلب للطرف اآلخر النزاع 

على الطرف : " ، بنصها على  iccمن نظام التسوية الذي وضعته غرفة التجارة الدولية بباريس 
التوفيق أن يقدم طلبا لألمانة العامة هليئة التحكيم الدولية لغرفة التجارة ، مبينا ابختصار الراغب يف 

 .4" الغرض من الطلب ، و مرفقا به الرسم املطلوب لفتح امللف كما جاء يف ملحق هذا النظام 

ا ،  هذا ما يوضح أن التوفيق يتفق مع نظام التحكيم يف ضرورة إبداء الرغبة يف سلوكهم        
كما و يتشابه معه أيضا يف ضرورة قبول الطرف اآلخر إبتباع هذين السبيلني دون وجود اتفاق بني 
األطراف و صحته ، و إال فإن الرغبة اليت أبداها الطرف األول لن جتد الطريق إىل االستمرارية و 

ما جيب أن ، فإذا اتفق الطرفان على اللجوء إىل التوفيق ، فان اتفاقه5مصريها يكون الفشل 
                                                           

يعد هذا هو الوضع الغالب ، اذ عادة ما جتري التسوية الودية بناء على مبادرة احد الطرفني بعد نشأة النزاع ، و لكن يف احوال   1
ة اخرى جتري تلك التسوية امتثاال التفاق بني الطرفني قبل نشأة النزاع او بناء على دعوة من مركز او غرفة حتكيم ، و هو ما اكدته املاد

تنطبق هذه االحكام التشريعية النموذجية دون اعتبار ملا اذا كان التوفيق : " انون االونسيرتال النموذجي اليت نصت على من ق 10-11
جيري بناء على مبادرة احد الطرفني بعد نشأة النزاع ، او امتثاال التفاق بني الطرفني قبل نشاة النزاع ، او عمال بتوجيه او طلب من 

 "  ة خمتصة حمكمة او هيئة حتكيمي
.61، ص  ابقعبدا لكرمي سالمة ، مرجع سامحد   2  
.زعات االستثمار املتعلقة بتسوية منا 0176من اتفاقية واشنطن لسنة  28نص املادة   3  

4
 www.icc.org , le 15/10/2019. 
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يتضمن وصفا دقيقا للنزاع و طلبات أطرافه ، حىت يتمكن املوفق من اإلملام بكافة املسائل اليت تثري 
ذاته ، إذ على " املوفق " اخلالف بني األطراف ، فضال عما يلعبه هذا الوصف من دور يف اختيار 

ميكن تكليفها للقيام  أساسه ميكن لغرفة أو مركز التحكيم حسن اختيار املوفق أو اهليئة اليت
 .1ابلتوفيق بني األطراف 

ان ابداء الرغبة يف اللجوء إىل التوفيق و االتفاق عليه ال حيدث أي التزام على عاتق          
الطرف مقدم الطلب أو الذي أبدى موافقته على قبول هذه احملاولة ، مبا ان جواز اللجوء اىل 

من خالل إهناء إجراءاته سواء قبل البدء هبا أو قبل التحكيم او الوساطة مكفول ألي منهما ، 
من نظام التسوية  11-18، حيث نصت وفق ذلك املادة 2انتهائها ، و هذا دون قيد أو شرط 

على أن حماولة التسوية عن طريق التوفيق ، تنتهي إبعالم املوفق من  " icc" لغرفة التجارة الدولية 
، على العكس من 3قبل احد األطراف أو كالمها عن نيته يف عدم االستمرار يف مراحل التوفيق 

اتفاق التحكيم الذي ينشئ التزاما سلبيا متبادال على عاتق األطراف ابالمتناع عن اللجوء إىل 
النزاع املتفق على إحالته إىل التحكيم ، كما حيدث هذا االتفاق أثرا  القضاء للفصل يف موضوع

اجيابيا متمثال يف إجازة اللجوء إىل هيئة التحكيم املتفق عليها للفصل يف موضوع النزاع وفقا ملا 
 .4يقرره اتفاق التحكيم و أحكام القوانني و االتفاقيات الدولية

ينهما من نزاع على اللجوء اوال اىل التوفيق تلقائيا ، مثلما قد يتفق الطرفان على تسوية ما ب        
يستطيع : " وفق ما يلي  0117من ق م م الفرنسي لسنة  026نصت على ذلك املادة 

، او 5" االطراف التوفيق او التصاحل من تلقاء انفسهم او مببادرة من القاضي طوال فرتة اخلصومة 
لجوء اىل التحكيم اذا مل يرتض احد الطرفني ما ينتهي بواسطة شخص معني من اختيارمها ، مث ال

اليه املوفق ، و يعد هذا االتفاق من البنود املهمة اليت يوصى إبدراجها يف عقود االستثمار الدولية 
                                                           

.010، ص  ابقب وحيد دحام ، مرجع سزين  1  
.021، ص  ابقاابراين عالء ، مرجع س  2  

.017، ص  ابق ابراهيم موسى ، مرجع سدمحم   3  
4
 Stefan jupe , op cit , p 331. 

 les parties peuvent se concilier: وفق ما يلي  0117من قانون املرافعات املدنية الفرنسي لسنة  026نص املادة  5
d’elles – mêmes ou a l’initiative du juge tout au long de l’instance  
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، اذ ان تدخل املوفق بعد اللجوء اىل التحكيم تقل فعاليته عما لو كان قبله ، حيث ميكن تدارك 1
 .2رتاح احلل املناسب اسباب النزاع و من مث اق

يلزم هذا االتفاق الطرفني ، كما يلزم هيئة التحكيم حبيث ال جيوز ألي طرف اللجوء مباشرة        
اىل التحكيم قبل استنفاذ وسيلة التوفيق ، فان جلا احد االطراف مباشرة اىل التحكيم ، فعلى هيئة 

سلوك الطريق الذي اوجب التحكيم ان تقضي بعدم اختصاصها ابلدعوى التحكيمية لعدم 
، بيد انه ال مينع من اختاذ اجراءات حتفظية او وقتية من 3االتفاق سلوكه قبل اللجوء اىل التحكيم 

قبل احد االطراف للحفاظ على حقوقه ، و يتعهد الطرفان بعدم استخدام اي معلومات حصال 
كيمية او افشاءها للغري ، عليها اثناء التوفيق ، و ذلك امام اي جهة كانت سواء قضائية او حت

،  2112من قانون التوفيق التجاري الدويل للجنة االمم املتحدة لسنة  11وفق ما تؤكده املادة 
حيرص على احلفاظ على سرية مجيع املعلومات املتعلقة إبجراءات التوفيق ، ما مل : " بنصها على 

قتضى القانون او ألغراض تنفيذ يتفق الطرفان على خالف ذلك ، و ما مل يكن افشائها الزما مب
، الن التوفيق يهدف اىل تسوية املنازعات املتعلقة بتنازع املصاحل و 4" اتفاق تسوية او انفاذه 

، فهو الية شبه قضائية 5تعارضها مقارنة بتنازع احلقوق الذي يسوى عادة بتطبيق القاعدة القانونية 

                                                           
هذا ما يتجه اليه اطراف العقود الدولية ، اذ تتضمن ما يربمونه منها احكاما تنظم عملية التوفيق ، فالعديد من العقود االستثمارية   1

الدولية تتضمن من بني شروطها و بنودها قواعد خاصة ابلتوفيق ، حيث يتفق الطرفان على ان كل املنازعات الناشئة عن تفسري العقد 
اهناءه حتل هنائيا بطريق التوفيق و ذلك بواسطة هيئة توفيق مكونة من موفق واحد او اكثر ، يتم االتفاق عليه او عليهم و او تنفيذه او 

 لألنظمةالفرنسية " ماترا " من احد العقود املربمة بني احدى اهليئات املصرية و شركة  27تسميتهم و حتديد سلطاهتم ، خذ مثال املادة 
، حيث نصت على انه جيوز حلل أي مسالة طبقا ملفهوم املادة املاثلة ، اللجوء اىل نظام التوفيق ، و يعني كل  0111و املعلومات سنة 

طرف املوفق الذي خيتاره من اجلنسية اليت يراها و ذلك خالل اسبوع من اتريخ اتفاقهم على اللجوء اىل التوفيق ، ليقوم املوفقان معا 
. انظر د ....من الطرفني ، و تتم اعمال هذا التوفيق مبحافظة القاهرة او اجليزة مبصر  إلقرارههيدا مت" صلح " بتحضري مشروع اتفاق 

  .027دمحم ابراهيم موسى ، مرجع سبق ذكره ، ص . ، كما اشار هلا د 16سالمة ، مرجع سبق ذكره ، ص  عبد الكرميامحد 
.061، ص  ابقاابراين عالء ، مرجع س  2  
.11، ص  ابقمرجع س قشي اخلري ،  3  
ازاد شكور صاحل ، مرجع . ، مشار اليها لدى د  2112تحدة لسنة من قانون التوفيق التجاري الدويل للجنة االمم امل 1نص املادة   4
  .128، ص ابق س
.021، ص  سابق ابو عمر ، مرجع دعبد الودو دمحم   5  
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و هيئة تكلف من الطرفني املتنازعني قضائية تتوسط الوساطة و التحكيم ، و تتطلب وجود جهاز ا
 .ابلبحث يف كل جوانب النزاع و اقرتاح احللول له 

 اختيار املوفق و مهامه : املطلب الثاين 

يشمل اتفاق األطراف على اللجوء اىل التوفيق يف تسوية املنازعات ، حتديد كيفية اختيار         
م عمله ، اذا مل يتضمن العقد اإلشارة إىل الشخص املوفق الذي يقوم به ، و القواعد اليت حتك

القواعد اليت ستحكم موضوع النزاع ، مثل نظام التوفيق للجنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدولية 
، أو قواعد التوفيق لدى املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار ، و ابلتايل تشمل مباشرة عملية 

 : التوفيق ما يلي 

 الذي سيقومون مبهمة التوفيق ؛" اهليئة " كيفية اختيار الشخص أو األشخاص  -
 .1القواعد القانونية اليت ستحكم عمل املوفق أو اهليئة  -

يعترب اللجوء إىل التوفيق مرحلة وسطا بني التفاوض و التقاضي حيث أنه يساعد على         
لتوصل إىل تسوية ودية للنزاع بني األطراف التعاون بني األطراف ، إذ أن الغرض من التوفيق هو ا

عن طريق اختيار موفق حمايد يقدم اقرتاحاته يف النزاع ، دون ان يفصل فيه ، على ان يكون لكل 
، غري أن اقتناع طريف النزاع حبياد املوفق 2من الطرفني احلرية يف قبول أو رفض اقرتاحات املوفق 

بار ملقرتحاته يف اختيار احلل الذي يراه أكثر قبوال ، و مما يدعومها يف الغالب إىل النظر بعني االعت
يزيد من مصداقية املوفق أن يكون متخصصا يف جمال االستثمار أو على األقل على دراية هبا ، و 
لذلك فإنه من األفضل عند اختيار املوفق أن يكون ذا خربة فنية و عملية يف مواجهة مشاكل 

ا كان النزاع يقوم على اخلالف حول تفسري بنود العقد أو ملحقاته االستثمار موضوع النزاع ، فإذ
 .فمن األفضل أن يتوافر لدى القائم ابلتوفيق خلفية قانونية 

ميكن ان يتفق اطراف النزاع على تعيني موفق فرد ، وفق حريتهم الكاملة ، كما ميكن أن        
قد ااتحت غرف التحكيم و االتفاقيات يتوىل التوفيق جلنة ، على ان تكون ذات تشكيل وتري ، ف

                                                           

.168، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س  1  
.102، ص  ابقعبد احلميد عشوش ، مرجع س امحد  2  
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املنظمة لتسوية املنازعات الدولية لألطراف عرض منازعاهتم على فرق للتوفيق يتم تكوينها وفق 
اليات و نظم واضحة ، و طبقا الختصاصات حمددة ، مع كفالة الضماانت اليت تؤمن لألطراف 

ة أشخاص ، يعملون سواء من اجل السرية و احلياد ، فعلى الغالب تتكون هذه اللجان من ثالث
اجياد احلل املناسب للنزاع و اقناع الطرفني به ، حيث يتوىل كل من الطرفني املتنازعني تعيني احد 
املوفقني ، أما الثالث فيعني ابتفاق الطرفني اللذين مت اختيارمها أو مبعرفة جهة أو شخص يتفق 

له من تعارض مع اساس اللجوء اىل االليات عليه ، و هذا ما لقي انتقاد واسعا من الفقه ملا 
البديلة ، الذي يتمثل يف احلرية التامة لألطراف إال ما اختلفا فيه ، فهو يقيد حرية االطراف ، إال 
ان الغرض من ذلك هو ترجيح كفة على حساب اخرى حتسبا حلدوث اي خالف يف وجهات 

 .1النظر بني اعضائها 

يت جيب ان تتشكل من عدد فردي حىت ميكن تغليب كفة طرف على غرار هيئة التحكيم ال      
على حساب االخر خبصوص الفصل يف موضوع النزاع ، وفق ما تضمنته معظم التشريعات الدولية 
و الوطنية ، فان لوائح و تنظيمات اهليئات و املراكز الدولية املتخصصة بتسوية منازعات االستثمار 

يف تشكيل جلنة التوفيق ، حيث تتيح لطريف النزاع اختيار موفق الدولية تعتمد على العدد الفردي 
واحد من بني املوفقني املعتمدين لدى املركز ، فيما يتوىل املركز تعيني املوفق الثالث الذي يصبح 
صوته مرجحا يف اختيار احللول اليت يطرحها املوفقان املختاران من قبل االطراف ، مثلما تضمنته 

، ابإلضافة اىل املادة  0181واعد االونسيرتال للتوفيق التجاري الدويل لسنة من ق 12-11املادة 
تشكل اللجنة من حمكم واحد : " اليت نصت على  0176من اتفاقية واشنطن لسنة  21-12

للتوفيق او اي عدد فردي من املوفقني يتم تعيينهم مبوافقة االطراف املتنازعة ، و اذا مل يتفق الطرفان 
وفقني و على طريقة تعيينهم ، تشكل اللجنة من ثالثة موفقني يقوم كل طرف بتعيني على عدد امل

" واحد و يتم تعيني املوفق الثالث الذي يتوىل يف هذه احلالة رائسة اللجنة ابالتفاق بني طريف النزاع 
مما يوضح ان هذه االتفاقية اعطت االطراف حرية حتديد عدد املوفقني دون ان تفرض عليهم اي 2

                                                           
اسامة امحد شوقي املليجي ، فكرة التوفيق يف القانون املصري ، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات مؤمتر االليات البديلة لتسوية النزاعات   1

 .01، ص  2112جامعة طنطا ،  –كلية احلقوق الدولية ،  
.076، ص ابق راهيم موسى ، مرجع سدمحم اب  2  
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التزام سوى التقيد بفردية التشكيل ، مع وضع القاعدة االحتياطية اليت تنص على تشكيل هيئة 
، و هو ما 1التوفيق من عدد فردي يكون ثالثة موفقني يف حالة عدم اتفاق االطراف على العدد 

اىل ينسجم مع الفلسفة و الغرض اليت تقوم عليها االليات البديلة لتسوية املنازعات ، اليت هتدف 
 . ازالة الشقاق و اخلالف بني االطراف و الوصول ابلعالقة اىل حيز التنفيذ 

يكون االشخاص املعينون يف قوائم املركز : " من نفس االتفاقية على  01فيما نصت املادة       
من ذوي االخالق العالية و ان يكون معرتفا بكفاءهتم يف جمال القانون و التجارة و الصناعة و 

حبيث ميكن االعتماد عليهم يف ممارسة احلكم على االمور حكما مستقال ، و تشكل كفاءهتم املال 
يف جمال القانون امهية خاصة يف حالة االشخاص اعضاء هيئة التحكيم ، و عندما يقوم الرئيس 
بتعيني اشخاص للخدمة يف اهليئة يتعني عليه ان يبذل قصارى جهده ، عالوة على ذلك اهتماما  

لتأكد من ان التمثيل يف اهليئة يتفق مع املبادئ القانونية االساسية و االشكال العامة كافيا ل
، ما يؤكد ان املوفق جيب ان يكون شخصا طبيعيا ، فال ميكن ان 2" للنشاط االقتصادي يف العامل 

يعهد ابلتوفيق اىل شخص اعتباري ، كما يكون كامل االهلية ، و انتفاء اي مصلحة له مع 
النزاع ، فانتفاء املصلحة يعد شرطا اساسيا يف جناح املوفق يف املهمة املكلف هبا ، و موضوع 

املصلحة اما ان تكون مباشرة عندما يكون املوفق طرفا يف النزاع الذي يتدخل لتسويته ، او غري 
يال مباشرة عندما تتحقق له استفادة من النزاع املعروض على هيئة التوفيق ، كان يكون دائنا او كف

 .          او ضامنا ألحد االطراف 

تقرتب مهمة املوفق من مهام الوكيل او النائب املفوض من الطرفني ، فتتحدد مهامه        
، فيعمل على 3ابتفاقهما ، حيث يشمل العناصر الفنية و التقنية و القانونية ملواجهة موضوع النزاع 

املقرتحات ، مبا يكفل التوصل اىل حلول مرضية تقريب وجهات النظر املختلفة و ابداء و تقدمي 
إلهناء النزاع بني االطراف ، من خالل مساعي محيدة بعيدا عن فكرة اخلصومة ، اليت متكن 

                                                           

.127، ص ابق ازاد شكور صاحل ، مرجع س  1  
. 0176شنطن لسنة من اتفاقية وا 01نص املادة   2  
.271، ص ابق جالل وفاء دمحمين ، مرجع س  3  
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، الن اسلوب التوفيق يصبح عامال مشجعا لتحسني هذه 1الطرفني من االحتفاظ بعالقات طيبة 
ود االستثمارية قبل استكمال تنفيذها ، و العالقة و دميومتها ، و يقلل من عدد حاالت فسخ العق

ما يرتتب عن ذلك لطريف العقد االستثماري من خسائر و نفقات اضافية للتصفية و اسرتجاع 
االصول االستثمارية ، اليت قد تؤدي اىل نشأة نزاعات اخرى مها يف غىن عنها ، ابإلضافة ملا 

 لعدالة و احلياد و االستقالل و االنصاف ، يقدمه املوفق من حلول عملية مرنة يراعي فيها مبادئ ا

فنطاق التوفيق و االتفاق النهائي قد يتجاوزان احلدود الصارمة للنزاع الذي دفعهما للجوء اىل 
 .2التوفيق 

 سري عملية التوفيق : املطلب الثالث 
اخلاص ، تتواىل اجراءات التوفيق بواسطة املوفق املختار من اطراف النزاع وفق تقديره          

متوخيا يف ذلك قواعد العدل و احلياد و االنصاف ، ابالجتماع مع اطراف النزاع او من ميثلهم ، 
سواء مجاعة او كل على حده ، و هذا حسب جمموعة االعمال االجرائية املتتابعة اليت ترمي اىل 

ميدة اليت تبعد  التسوية الودية و الفصل يف النزاع بني االطراف ، من خالل ما يسمى ابملساعي احل
 .3كثريا عن فكرة اخلصومة يف النزاع 

يعمل املوفق على تعيني موضوع النزاع و اسبابه ، و االحاطة جبميع جوانبه إبطالع         
االطراف على املسائل اجلوهرية و غري اجلوهرية ،  ما ميكن تسويته و التوصل اىل حلول بشأنه عن 

 0176من اتفاقية واشنطن لسنة  21طريق التوفيق ، و هذا ما نلتمسه بوضوح من خالل املادة 
يكون من واجب اللجنة توضيح عناصر النزاع بني االطراف و ان حتاول : " اليت نصت على 

                                                           

.076، ص  ابق ابراهيم موسى ، مرجع سدمحم  1  
. 06-01ابق ، ص د شوقي املليجي ، مرجع سسامة امحا   2  
من قواعد التوفيق التجاري الدويل للجنة االمم  16من نظام املصاحلة لغرفة التجارة الدولية ، و املادة  16ذلك ما قررته املادة   3

 ابإلضافة،  2100املتحدة ، و تبنته التشريعات الداخلية على غرار قانون التوفيق و الوساطة املصري و قانون التحكيم االردين لسنة 
كما اشار هلا الدكتور ازاد شكور صاحل ، مرجع سبق ذكره ، ص ..... 618و  616اىل قانون املرافعات املدنية الفرنسي يف مواده 

177.  
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، فهذا ما عملت على انتهاجه املنظمات و املؤسسات و 1" الوصول اىل شروط يقبلها الطرفان 
من نظام التوفيق  10غرف التحكيم و مراكزه ، يف تنظيم اجراءات التوفيق ، فقد نصت املادة 

، بعد تقدمي 2على ان تعني الغرفة موفقا واحدا يتوىل مهمة التوفيق "  icc" ارة الدولية لغرفة التج
طلب من قبل الطرف الذي يرغب يف التوفيق اىل االمانة العامة هليئة التحكيم الدولية التابعة للغرفة 

ه مباشرة مبينا الغرض من الطلب ، الذي يتم به اخطار الطرف االخر به ، و مباشرة املوفق ملهام
يقدمان  نبعد موافقته ، على ان يعمل املوفق على توضيح مجيع جوانب النزاع للطرفني اللذا

 .3حججهما القانونية امامه و حبث اسباب النزاع ابلتفصيل و ما ميكن ان يتوصال اليه حلل النزاع 

املعلومات املتعلقة يعمل املوفق اوال ابإلعداد و التحضري لعملية التوفيق ، من خالل مجع كل       
أبطراف النزاع و أبسبابه اجلوهرية و اجلانبية ، و حتضري السبل الكفيلة حلله قبل طرحها امام 
اطراف النزاع ، حيث يقوم فيما بعد بتقدمي كل ما يتعلق ابلنزاع امام طرفاه ، بتقدمي بيان املشكلة 

ما اجملال لعرض ما حبوزهتما و توضيحها بشكل جيد ، و بشرح دقيق و معمق ، قبل ان يتيح هل
عن موضوع النزاع و ما ميكنهما اقرتاحه و قبوله للتسوية ، بعد تقدمي مجيع طلباهتما و ما حبوزهتما 

 .من مستندات و اثبااتت اليت تسهم يف طرح و تقدمي بدائل عديدة ميكن االختيار بينها 

راف و حيقق امانيهم من خالل يهدف ذلك اىل االتفاق على احلل الذي يشبع رغبات االط      
املالئمة بني ما يطالب به املدعي و ما يرد به املدعى عليه ، فاملوفق يبذل جهودا سخية من اجل 

                                                           

 . الدول االخرى املتعلقة بتسوية منازعات االستثمار بني الدول و رعااي 0176من اتفاقية واشنطن لسنة  21نص املادة  1 
2
 www.icc.org ,op cit , 20/10/2019. 

من قواعد التوفيق لدى مركز القاهرة االقليمي للتحكيم التجاري الدويل ، كما تضمنته املادة  26هو ما نصت عليه كذلك املادة   3
م الطلب اىل االمانة العامة ابلغرفة اليت تبلغ املدعي و من نظام غرفة التجارة الدولية ، اذ تعترب الدعى مرفوعة من اتريخ تسلي 11-11

في املدعى عليه استالمها الطلب و اتريخ هذا االستالم ، بيد ان االتفاقية املنشئة للمركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار تقرر انه يك
االحتكام اىل املركز ، فال يتطلب االمر ضرورة  لتسجيل طلب التوفيق ان يتبني لسكرتري اجمللس قرينة بسيطة على رغبة االطراف يف

اثبات تلك الرغبة بشكل قطعي ، و يعد من الدالئل على موافقة االطراف ادراج هذه  االخرية يف اتفاقية االستثمار املربمة بينهم او 
  .النص على ذلك يف قانون االستثمار للدولة املضيفة له 

http://www.icc.org/
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املوازنة بني ما تقرره العالقة من حقوق و التزامات متقابلة على عاتق االطراف ، اليت ترتتب على 
 .1اون االطراف و مساعدهتم ابراز بعض النقاط عن العالقة موضوع النزاع ، بعد تع

هلذا يتعني على االطراف تزويد املوفق و موافاته ابلبياانت و الولائق و مجيع املستندات اليت        
تؤيد طلباهتم ، و هو ما جتيزه نظم التوفيق للموفق يف طلب مجيع املعلومات االضافية اليت قد يراها 

: من نظام التوفيق لغرفة التجارة الدولية اليت نصت على  16-16، وفق ما تؤكده املادة 2ضرورية 
جيوز للموفق يف اي مرحلة من مراحل التوفيق ان يطلب من اي طرف ان يقدم اي معلومات " 

من قواعد التوفيق التجاري الدويل للجنة االمم  11-16، كما تقره املادة 3" اضافية يراها ضرورية 
يف اي مرحلة من اجراءات التوفيق جيوز للموفق ان يطلب : " بنصها على  2112حدة لسنة املت

 . 4" من اي من الطرفني ان يقدم اليه ما يراه مناسبا من معلومات اضافية 

 : عموما تتمثل اجراءات  التوفيق التجاري الدويل يف تسوية منازعات االستثمار فيما يلي      

ىل التوفيق بني اطراف النزاع ، سواء مبوجب بند يف العقد االصلي االتفاق على اللجوء ا -
 بينهم ، او بناء على طلب احدهم من خالل مشارطة التوفيق بعد نشأة النزاع ؛ 

تعيني املوفق مبوافقة اطراف النزاع ، سواء كان حرا ، او ابللجوء اىل مؤسسة او مركز  -
و ملما بنزاعات االستثمار حىت  متخصص يف ذلك ، شريطة ان يكون حمايدا و نزيها

ميكن له اجياد احللول املناسبة لذلك ، اما اذا كانت جلنة توفيق فيجب ان تكون ذات 
 تشكيل وتري حىت تتمكن من تغليب احلل املناسب املقرتح على اطراف النزاع ؛ 

ي اليه من يباشر املوفق مهامه وفق ما حيدده االطراف او ما تقره اهليئة او املركز الذي ينتم -
 اجراءات منظمة للعملية ؛ 

                                                           
1
 La procédure de conciliation ne peut être mise en place sans l’accord des deux parties , 

exprime par une clause de leur contrat ou , plus tard par une convention de conciliation ou 

de médiation ….pour plus de détaille v Philippe fouchard , op cit , p 19. 

.068، ص  ابق ابراهيم موسى ، مرجع سدمحم   2  
3
 www.icc.org , op cit , 20/10/2019. 

: ، متاحة على العنوان االلكرتوين  2112من قواعد التوفيق التجاري الدويل للجنة االمم املتحدة لسنة  11-16نص املادة   4 
 jus.ulo.no/conciliation.ruleswww.  01/2101/ 21، زايرة بتاريخ. 

http://www.icc.org/
http://www.jus.ulo.no/conciliation.rules
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يقوم املوفق ابلتحضري اجليد لعملية التوفيق من خالل مجع كل ما يتعلق مبوضوع النزاع حىت  -
 ميكنه من معرفة اسبابه اجلوهرية ؛ 

مجع اطراف النزاع و طرح بيان املشكلة بينهما و توضيح اسباب نشأة النزاع و حقوق و  -
 التزامات كل طرف ؛ 

 تقدمي اطراف النزاع لكل ما حبوزهتما من مستندات و ولائق ، ابإلضافة اىل طلباهتما ؛  -
اقرتاح املوفق للحلول املالئمة و املناسبة لتسوية النزاع ابلطريقة املتوازنة مراعيا مصاحل  -

 االطراف املشرتكة ؛ 
تسوية من طرف اتفاق االطراف على قبول احللول املقرتحة من قبل املوفق و اعداد حمضر ال -

املركز او اهليئة الذي يتم بتوقيع املوفق و اطراف النزاع ، او اذا رفض االطراف ذلك ، 
 .فسيتم اللجوء اىل الية اخرى لتسوية النزاع تكون التحكيم على االرجح 

 انتهاء التوفيق : املطلب الرابع 

اىل تسوية النزاع ، و منه الوصول تنتهي عملية التوفيق يف احدى احلالتني ، اما توصل املوفق        
اىل املبتغى الذي يريده طرفا النزاع ، او عدم التوصل اىل التسوية املالئمة و انتقال موضوع النزاع 

 : اىل جمال اخر لتسويته ، و هو ما سنراه فيما يلي 

 تسوية النزاع : الفرع االول 

افه ، فإهنم حيررون به حمضرا موقعا منهم اذا جنح املوفق يف الوصول اىل حل توفيقي يرضي اطر       
من قانون االونسيرتال  02، حيث يكون ملزما هلم و واجب التنفيذ ، حيث نصت املادة 1و منه 

ابلتوقيع على اتفاق : " على  2112من نفس القواعد لسنة  01و املادة  0181للتوفيق لسنة 
، و اعتمدته قواعد التوفيق لغرفة " التسوية ينهي الطرفان النزاع و يصبحان ملزمني بذلك االتفاق 

اذا وصل الطرفان اىل اتفاق ، تقوم اللجنة : " منها على  06ة الدولية بنصها يف املادة التجار 
                                                           

اذا اتفق اطراف النزاع على قبول التسوية اليت اقرتحها املوفق فيتم اعداد  حمضر بذلك و يوقعه طرفا النزاع ابإلضافة اىل املوفق ، و  1
: من قواعد التوفيق التجاري الدويل للجنة االمم املتحدة ، املتاحة على العنوان  01يشكل ذلك التزاما هلما وفق ما نصت عليه املادة 

 www.jus.ulo.no/conciliation.rules  ازاد شكور صاحل ، مرجع . ، كما اشار هلا د 01/2101/ 21، زايرة بتاريخ
  .160سابق ، ص 

http://www.jus.ulo.no/conciliation.rules
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، و هو ما ذهبت اليه " بتحرير حمضر تثبت فيه عناصر النزاع و االتفاق الذي وصل اليه الطرفان 
من ق م م ف يف اعتبار اتفاق اطراف التوفيق على تسوية النزاع جيب ان يفرغ يف  611املادة 

 .ضر التسوية الذي يعده املوفق و يوقع عليه الطرفان و يلتزمان به حم

من البديهي ان سري اجراءات التوفيق بنجاح يتوقف على شخصية املوفق الطرف احملايد ،         
كما يعتمد بدرجة اساسية على صدى روح الود و التعاون الصادق و احملاولة اجلدية من االطراف 

، هلذا ميثل فقدان الثقة و روح الود 1ينهي النزاع و يزيل روح العداء لديهم  للوصول اىل تسوية ودية
 .السبب الرئيسي يف فشل حماولة التوفيق بني اخلصوم 

 عدم تسوية النزاع : الفرع الثاين 

اذا اتضح للموفق اختالف وجهات نظر االطراف اىل درجة يصعب معها التقريب بينهما ،       
ل الوصول اىل نقطة التقاء بني اطراف النزاع ، فمن االجدر عدم االستمرار حبيث ال ميكن احتما

 .يف مسار التوفيق ، طاملا يستحيل الوصول اىل نتيجة 

كما ميكن للموفق اهناء اجراءات التوفيق اذا مل حيضر احد الطرفني او مل يشرتك يف االجراءات        
لو تبني للجنة يف اي : " بنصها على  0176سنة من اتفاقية واشنطن ل 11، وفق ما تربزه املادة 

مرحلة من مراحل التوفيق انه ليس هناك احتمال لالتفاق بني الطرفني ، تقوم اللجنة إبهناء 
االجراءات و تعد تقريرا تبني فيه موضوع النزاع و تسجل فشل الطرفني يف الوصول اىل اتفاق و اذا 

راءات ، تقوم اللجنة إبهناء هذه االجراءات و تعد تقريرا مل حيضر احد الطرفني او مل يشرتك يف االج
، كما يتوجب على االطراف احملافظة على  2" تثبت فيه عدم حضوره او عدم اشرتاك الطرف 

السرية مبا مت تداوله اثناء اجراءات التوفيق ، و ال جيوز للموفق ان يكون ممثال او حماميا ألحد طريف 
 . وفيق النزاع بعد فشل اجراءات الت

                                                           

.162، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س  1  
.161، ص ذاته املرجع   2  
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، و ذلك لعديد من 1مهمته و فشل عملية التوفيق و اهناء اجراءاته  ءيقدم املوفق تقريرا ابنتها     
 : االسباب و املعوقات اليت قد تتمثل فيما يلي 

عدم رغبة االطراف يف االستمرار يف اجراءات التوفيق ال سبب من االسباب ، او  -
  التحكيم التجاري الدويل ؛االنسحاب منها ، او رغبتهم يف اللجوء اىل

عدم التجاوب من قبل طريف النزاع ، سواء مع بعضهما البعض يف التعاون و التشاور  -
 للوصول اىل تسوية النزاع ، او مع عمل املوفق من جهة اخرى ؛ 

 اصرار االطراف على مطالبهم و رفضهم التنازل عن جزء منها يف سبيل تسوية النزاع ؛  -
عدم كفاءة املوفق او نقص خربته يف موضوع النزاع ، او عدم اجادته لباقة احلوار و القدرة  -

 على اقناع االطراف املتنازعة و تقريب وجهات نظرهم ؛ 
اذا كانت القاعدة العامة هي احملافظة على االسرار يف اجراءات التوفيق و عدم افشائها يف         

حال فشلها ، إال انه ميكن اخلروج عن ذلك ابتفاق االطراف ، فإذا كان هذا االلتزام قد شرع 
فان ملصلحة االطراف ، فمن حق االطراف التنازل عنه و االتفاق على خالفه ، ابن يسمح الطر 

للموفق ابالشرتاك يف االجراءات القضائية او التحكيمية اليت تبدأ بعد فشل اجراءات التوفيق ، 
 .سواء كمحكم او مستشار ألحد االطراف 

 

 

 

 
                                                           

منها ، و  11يف املادة  0176نصت على ذلك اغلب القواعد املتعلقة ابلتوفيق التجاري الدويل ، على غرار اتفاقية واشنطن لسنة   1
من نظام التوفيق  16، ابإلضافة اىل املادة  2112و  0181من قواعد االونسيرتال للتوفيق التجاري الدويل لسنيت  06تضمنته املادة 

يف ان انتهاء مهمة املوفق ...من قواعد التوفيق ملركز القاهرة االقليمي للتحكيم التجاري الدويل ،  16ية ، و املادة لغرفة التجارة الدول
  .جيب ان ترفق بتقرير يوضح اسباب فشل مهمته ابإلضافة اىل ما يراه االطراف من سبيل لتسوية النزاع 
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 املبحث الرابع

 تفعيل املفاوضات كآلية بديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب
برام العقود الدولية و تسوية املنازعات االستثمارية تعترب املفاوضات االلية االولية املفضلة إل        

 moyen amiable" و التجارية الناجتة عنها ، ذلك ان املفاوضات الية ودية اتفاقية مباشرة 
conventionnel direct  " جيلس فيها االطراف شخصيا ، او مبمثليهم على طاولة

هتم ، و حسم نزاعهم مع بقاء الود مفاوضات و مباحثات واحدة ، يتدارسون كيفية ختطي خالفا
 .و االتصال بينهم 

لقد استقر الفكر القانوين على ان االتفاق عموما ، هو توافق ارادتني او اكثر على احداث       
اثر قانوين معني ، الذي يعترب جوهر او مثرة التفاوض او االتفاق بني االطراف ، و هو ال يكون  

من حمددات و ضوابط ، و اليت من غريها ال ميكن االرتكان  كذلك إال مبقتضى ما وضعه هؤالء
اليه ، الن ما يتصوره اطراف التفاوض و يضعونه ، حول ما يثور بينهم من نزاع و يتفقون و 

 .1يوقعونه ، يعترب قواعد سلوكية اتفاقية تضبط عالقاهتم ، حتقق العدالة و االمان ألطرافها 

تثمارية الدولية احلديثة ، بندا او نصا يفرض على اطرافها لذا تتضمن اغلب العقود االس      
الدخول يف مفاوضات لتسوية اي نزاع حمتمل قد ينشا بينهم او للوقاية منه ، بسبب تغري الظروف 
او تنفيذ العقد ، على حنو خيل ابلتوازن العقدي او يف اداء االطراف ، و هو ما يعرف ببند اعادة 

، حبيث يدخل االطراف مباشرة فور وقوع ما clause de renégociation 2التفاوض 
يؤدي اىل االخالل ابلتوازن العقدي ، يف مفاوضات لتاليف توقف تنفيذ العقد و اتساع النزاع بني 

 . االطراف 

تتطلب العملية التفاوضية لتسوية منازعات االستثمار االجنيب اعدادا جيدا قبل مباشرهتا من        
ع ، من اجل اجنازها على اكمل وجه ، وفق بيان مبادئ و اساليب املفاوضات اليت طريف النزا 

                                                           

.11، ص  ابقسالمة ، مرجع س عبد الكرميامحد   1  
.021، ص  ابقابراهيم الشهاوي ، مرجع س  2  
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سنتطرق هلا يف مطلب اول ، مث اجراءات املفاوضات مبوجب مطلب لان ، قبل ان نستعرض مزااي 
 : و عيوب املفاوضات من خالل مطلب لالث ، وفق التايل 

 مبادئ و اساليب املفاوضات : املطلب االول 

نبغي مراعاة مدى قدرة االطراف و ارادهتم يف الرتكيز على مصاحلهم احلقيقية يف تسوية ي       
النزاع ، اكثر من التمسك مبوقف لابت ال يتزحزح ، من اجل الوصول ابملفاوضات اىل نتيجة 

، فالتجاوب مع معطيات و تطور املفاوضات بني اطراف النزاع يعترب عامال مهما جدا يف 1مرضية 
سليمة إلهناء النزاع ، على خالف االصرار على املواقف و وجهات النظر الذي ميكن وضع اسس 

 .ان يؤدي اىل فشل مسعى املفاوضات و خلق وضع ضبايب خيتلف عن املصاحل احلقيقية لألطراف 

لذا فان حتقيق نتيجة موضوعية حول موضوع النزاع ، يتطلب اجراء مفاوضات فعالة ، و       
 :  ق ما يلي ذلك ما ينبين وف

التحضري اجليد للمفاوضات من خالل حتديد كل طرف ملصاحله احلقيقية بشكل واضح   -
مسبقا ، حىت ميكن لكل طرف ان يتفهم مصاحل الطرف االخر ، و التخلي عن املواقف 
الصلبة املبنية على املصاحل الذاتية غري الواقعية ، اذ جيب ان يعلم كل فريق ان لدى الفريق 

يما خمتلفا للوقائع املعروضة ، مما يفرز نتائج مغايرة و تعارض بني املصاحل احلقيقية االخر تقي
 ؛ 2للفريقني و مواقف متزمتة غري متغرية و مؤدية اىل فشل املفاوضات 

 theحرص االطراف على عدم ارتكاب اخلطأ حول تقييمهم موضوعيا للبت يف النزاع  -
objective core of the dispute  مما يعين ان كل فريق عليه ان يتالىف مقاربة ،

عاطفية للموضوع خالل املفاوضات ، مما يؤدي اىل اجابته بشكل عاطفي بدال من اجابته 
 ؛ 3بشكل عقالين 

 االشارة اىل الفرص املستقبلية ألطراف النزاع االستثماري خالل املفاوضات ؛  -
                                                           

.66، ص  ابققشي اخلري ، مرجع س  1  
.278، ص  ابقشكور صاحل ، مرجع سازاد   2  
.10، ص  ابقحمي الدين القيسي ، مرجع س  3  
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ع ، مبا يضمن استمرار العالقة االستثمارية حتديد املصاحل املشرتكة لألطراف يف تسوية النزا  -
 بينهما ؛  

بذل اجلهود الالزمة لنيل الثقة املتبادلة لألطراف بتوفري مناخ عمل الئق بينهما ، و  -
التصرف بصورة موضوعية دون تعنت او تصلب ، ال سيما اذا كانت الوقائع و املعطيات 

 .1املعروضة امامه غري قابلة إلثبات العكس 
يسعى كل طرف خالل املفاوضات اىل حتقيق اقصى منفعة من تسوية موضوع النزاع        

االستثماري ، ابستخدام اساليب املساومة ، و االعتماد على اخلربة العملية ، ابعتبار ان 
املفاوضات تعترب عملية معقدة ، مبا فيها من حماورة و مراوغة ، و كر و فر ، و اقبال و ادابر ، و 

، جتعل الطرف املتفاوض يستعرض مهاراته ، فيأخذ و يعطي ، لغرض حتسس 2ر و مثابرة اصرا
املصلحة و جس النبض قاصدا الوصول اىل مراده ، و حتقيق غايته ، مبا يضمن له عدم االلتزام إال 

 .يف اللحظة اليت يريدها مع ضمان التزام املتفاوض معه أبكرب قدر من االلتزامات 

فاوضات يف تسوية منازعات االستثمار االجنيب على ضرورة االملام بكل وقائع النزاع تستند امل      
ابإلضافة اىل اخلربة و الدراية بعقود االستثمار الدولية و طبيعة منازعاته اخلاصة و املميزة بتوفر 
عنصر اجنيب كطرف اخر ، و هو ما يتطلب استخدام اساليب معينة يلزم اتباعها من الناحية 

سية و العلمية و العملية ، منها ضرورة اختيار املقر املالئم إلجراء املفاوضات الذي جيد فيه النف
، فيعمل كل طرف على دعوة الطرف االخر للمقر احملبذ من 3الطرف املتفاوض راحته و معامله 

طرفه ، كما جيب على املفاوض استخدام اسلوب املبالغة يف تقدمي شروطه التفاوضية ، كان يضع 
يف البداية شروطا صعبة ، و من مث يتنازل عنها تدرجييا ، بشكل يشعر الطرف االخر بتحقيق 
نتيجة ، كما يعمل الطرف املفاوض على تغيري املوقف التفاوضي بصورة مفاجئة و مذهلة ، حىت 
 يدفع الطرف االخر اىل عدم التمسك مبطالبه ، من خالل جذب مشاعره لبعث الطمأنينة و الثقة 

                                                           

.07ابق ، ص د شوقي املليجي ، مرجع ساسامة امح  1  
.211، ص  ابققشي اخلري ، مرجع س  2  

3
 Franck neciphore , op cit , p 123. 
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فسه ، و دفعه اىل التفاوض بكل رغبة و جدية ، اليت غالبا ما تكون ابستخدام عبارات املدح يف ن
و االطراء ، و االشادة ابحلل الذي يذكره و يطرحه الطرف االخر لتسوية النزاع ، بنوع من 
الضغوط التفاوضية سياسية كانت ، او اقتصادية او حىت معنوية متارس داخل اجللسة او 

 . 1خارجها

يسهم متثيل اطراف النزاع بفريق مفاوض يف تسويته ، ابملقارنة مع مباشرة املفاوضات        
بواسطة شخص واحد ، فالفريق يكمل بعضه البعض ، فإذا عرض احد اعضاءه احد احللول 
الصعبة ، ابدر زميله اىل عرض حل اخر اسهل منه لضمان استمرارية املفاوضات ، اليت يعمل كل 

، على ترقب الطرف االخر و جعله اول من يعرض حلوله 2النزاع خالهلا  طرف من اطراف
املقرتحة ، حىت ميكن متييز رؤيته للنزاع ، و طبيعة االعتبارات اليت ينظر هبا كل طرف ، سواء كانت 
قانونية او قواعد العدالة و االنصاف ، اليت جيب انزاهلا على وقائع و معطيات النزاع انزاال سليما ، 

 .مل يكن القانون يف صف املفاوض ، فعليه ان يتخلى عنه قدر االمكان اثناء التفاوض فإذا

على ذلك تعترب املفاوضات من ابسط و اسرع االليات و الطرق يف تسوية املنازعات       
يف ذلك ، من توفر االرادة و الرغبة لدى  ةاالستثمارية ، خصوصا اذا توفرت العوامل املسامه

ضافة اىل كفاءهتم و املامهم بتقنيات التفاوض ، فهو ليس ابألسلوب اهلني و البسيط اطرافها ، ابإل
، بل عملية متكاملة حتتاج اىل التخطيط و التحضري اجليد ملمارستها ، و تنظيم مناسب  من 

 : االعمال ، مما جعلها ختتص مبيزات معينة منها 

شرتكة لألطراف ، و تنتهي ابنتهائها ، عملية هادفة لتسوية النزاع ، تستمر وفق املصاحل امل -
 فإذا مل تؤيت املفاوضات أبي نتيجة لألطراف ، فسيكون مصريها التوقف ؛ 

عملية اجتماعية تتأثر ابلعالقات االجتماعية و اجتاهات االطراف و العادات و التقاليد و  -
 ؛ 3اللغة ، كما تتأثر ابلعالقات السابقة و الالحقة بني االطراف 

                                                           

.216، ص  ابقغسان علي علي ، مرجع س   1  
.17، ص  ابقاين عالء ، مرجع ساابر   2  
.210، ص ابق قشي اخلري ، مرجع س  3  
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 ية و مهارات املفاوضني دورا كبريا يف مال املفاوضات ؛ تلعب شخص -
التفاوض علم حيتاج اىل التخطيط و االستعداد اجليدين و يسرتشد ابسرتاتيجيات متنوعة ،  -

 و يستخدم تقنيات متفاوتة ، كما يستلزم املتابعة و التقييم وفق مبادئ و اصول ؛ 
التفاوض فن من حيث اعتماده على مهارات املفاوضني و خرباهتم و ذكائهم ، و لباقتهم  -

 و قدرهتم على التصرف ؛ 
العملية التفاوضية هلا ابعاد سلوكية تتمثل يف القدرة على االتصال اجليد و االدراك و التأثري  -

االلار املستقبلية  يف سلوك االخرين ، كما هلا ابعاد مستقبلية ابعتبارها أتخذ يف احلسبان
 .1للعالقة االستثمارية 

 اجراءات املفاوضات : املطلب الثاين 

تشكل املفاوضات ركنا اساسيا من االليات البديلة لتسوية املنازعات ، فهي تشكل وسيلة        
اتصال مباشرة بني املستثمر االجنيب و الدولة املضيفة ، عن طريق احلوار و النقاش بني االطراف ، 

للذين يعرض كل منهم ما لديه من نقاط اختالف و مالحظات او معطيات حول موضوع النزاع ا
، مما يتطلب تعاوان مشرتكا للوصول اىل اتفاق حول تسوية النزاع االستثماري و استمرار العالقة 

 .االستثمارية 

زاما صرحيا ينصب االلتزام ابلتفاوض على مرحلة تنفيذ العقد ، فيتضمن شروطا تفرض الت      
 souverainete" ابلتفاوض ، فمزال الفقه يردد مبدا السيادة القاعدية لالطراف 

normative  " يف االتفاقات و العقود ، اي مقدرهتم على خلق قواعد اتفاقية خاصة تضبط و
حتكم عالقاهتم القانونية ، فاالتفاق او العقد خالق لقواعد قانونية و مصدر مستقل للحقوق و 

، مببدا احلرية يف " unidroitزامات ، كما اعرتف املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص االلت
، حيث  0111التفاوض و التعاقد ، يف جمموعة املبادئ املتعلقة بعقود التجارة الدولية لسنة 

 .2" يكون االطراف احرارا يف ابرام العقد و حتديد مضمونه : منها على  10-10نصت املادة 

                                                           

.262، ص  ابق، كما اشار هلا ازاد شكور صاحل ، مرجع س ابقامحد انوار انجي ، مرجع س  1  
.18، ص ابق عبدالكرمي سالمة ، مرجع سامحد   2  
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اذا كان االمر كذلك ، و حىت اتيت القواعد القانونية االتفاقية اليت يتكون منها هذا القانون        
التعاقدي مناسبة و كاملة ، و حىت ميكنها حتييد و اقصاء القواعد القانونية الرمسية ، اليت ال تتالءم 

 ابرام اتفاق مع خصوصيات تسوية منازعات االستثمار الدولية ، فان على االطراف اليت ترغب يف
تسوية ان تبذل قصارى جهدها يف اعداد اتفاق جيد ، حمبوك الصياغة القانونية ، و هذا يقتضي 

، و التغلب على العقبات اليت قد تعرتض 1الدخول مبكرا يف مفاوضات متهد البرام اتفاق تسوية 
فه ، مما يرتتب عليهم تنفيذ العقد االستثماري ، و اليت قد تتطور لتؤدي اىل نشاة النزاع بني اطرا

تفعيل املفاوضات الجياد التسوية املالئمة لذلك ، من خالل تبادل وجهات النظر ، و طرح مجيع 
ما يتعلق مبوضوع اخلالف ، شريطة توفر النية احلسنة الطراف التفاوض ، الرتباطها ارتباطا وثيقا 

ن تطور اخلالف ، الن الغش ، و الرغبة الفعلية لالطراف ، ما من شانه ان يقلل م2ابالخالق 
يفسد كل ما يقوم عليه ، و منه يستلزم حسن النية يف التفاوض ، حىت تكون املفاوضات ساحة 

 .3لالمان و الشرف و النزاهة و الصدق و التعاون ، ال للتضليل و الدسائس و احليل و اخلداع 

تتطلب مباشرة اجراءات املفاوضات تفعيل شروط اعادة التفاوض اليت سنتطرق هلا يف فرع       
اول ، مث سري عملية التفاوض يف فرع لان ، قبل ان نستعرض الار التفاوض من خالل فرع لالث ، 

 : على النحو التايل 

 شروط اعادة التفاوض : الفرع االول 

ابرام العقد ، عن املفاوضات كالية لتسوية املنازعات  ختتلف املفاوضات يف مرحلة       
االستثمارية بني اطرافها ، اليت تستند على ما تتضمنه العقود االستثمارية من شروطا تلزم االطراف 
ابعادة التفاوض لتسوية ما قد بينشا بينهم من نزاعات اثناء مرحلة تنفيذ العقد ، سواء كانت انجتة 

خالل احد االطراف ابلتزاماته املرتتبة عليه ، مبوجب العالقة التعاقدية بني عن تغري الظروف ، او ا
 .االطراف 

                                                           

.18، ص  ابقعبدالكرمي سالمة ، مرجع س امحد  1  
.62، ص  ابقريزاد محيد هروري ، مرجع سش  2  
.17، ص  ابقابراين عالء ، مرجع سا  3  
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ال شك يف ان انقطاع العالقة بني طريف عقد االستثمار الدويل هو حدث سليب ، ال يستفيد       
ة منه اي من الطرفني ، اذ ان املستثمر خيسر مداخيل ارابحه ، اما الدولة املضيفة فتفوت امكاني

حتقيق االهداف االقتصادية و االجتماعية و السياسية اليت رامت حتقيقها عن طريق استقطاب 
االستثمار االجنيب ، عالوة على الصدى االعالمي السيء هلذه القطيعة ، الذي من شانه ان جيعل 

تثمارية ، لذا فان العديد من العقود االس 1املستثمرين ال يرغبون يف توظيف امواهلم يف تلك الدولة
تفرض على اطرافها عقد مفاوضات مشرتكة و مباشرة بينهم ، يشرتطها يف الغالب املستثمر 
االجنيب على الدولة املضيفة ، سعيا اىل تسوية النزاع او حىت الوقاية منه ، ملا له من دور وقائي 

لعقد ، ميكن من درء الوصول اىل القطيعة املطلقة و احلفاظ على احتماالت استئناف مفعول ا
دون بذل جهود مضنية او حتمل تكاليف ابهضة ، و هذا قبل اختاذ اي اجراءات اخرى تنازعية ، 

 .حتكيمية كانت او قضائية 

يلعب شرط التفاوض دورا فعاال ، يف طي اخلالفات و تسوية النزاعات بني اطراف العقد        
وء اىل طرف لالث ، على غرار االستثماري ، ابعتباره ال يتطلب اي اجراءات معقدة او اللج

التوفيق او الوساطة ، اليت تتطلب تدخل طرف اجنيب وفق اجال حمددة لتقدمي طلبات االطراف ، 
و حتقيق الدعوى ، ابالضافة اىل التكاليف االضافية اليت يتحملها اطراف النزاع يف ذلك ، و هو 

يمية املتعلقة بتسوية منازعات ما عملت على اعتماده العديد من االتفاقيات الدولية و االقل
 : االستثمار الدولية ، ابالضافة اىل العقود االستثمارية الكربى ، على غرار 

منها على  12، اليت نصت املادة  2106اتفاقية املؤسسة العربية لضمان االستثمار لسنة  -
، من  162و  11/12يسعى االطراف يف اي منازعة منصوص عليها يف املادتني : " 
االتفاقية اىل تسويتها عن طريق املفاوضات ، و ال جيوز اللجوء اىل اجراءات التوفيق  هذه

                                                           

.261، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س  1  
املؤسسة من جهة اخرى أي منازعة بني أي من االقطار املتعاقدة او االعضاء من جهة و بني : " من االتفاقية على  16نصت املادة  2 

بشان استثمار مؤمن عليه طبقا هلذه االتفاقية او بشان أي موضوع اخر تتم تسويتها حسب االجراءات املنصوص عليها يف امللحق 
املرفق ، و ذلك دون اخالل ابختصاص جملس املسامهني يف تفسري نصوص هذه االتفاقية و تطبيقها و بسلطته يف حتديد املسائل اليت 

  "يف هذا االختصاص تدخل 
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او التحكيم اال بعد استنفاذ سبل التسوية عن هذا الطريق ، و تعترب املفاوضات قد 
استنفذت اذا فشل االطراف يف التوصل اىل حل خالل ستة شهور من طلب اي طرف 

ه االتفاقية قد اشرتطت اتباع سبيل التفاوض حلل ، مما يوضح ان هذ1" الدخول فيها 
النزاعات االستثمارية قبل اللجوء اىل اي اجراءات اخرى و حددت مدهتا ب ستة اشهر 

 .من اتريخ انطالقها 
، و اليت صادقت عليها  0186اتفاقية انشاء الوكالة الدولية لضمان االستثمار لسنة  -

من  12، حيث نصت املادة رقم 2 0116لسنة  116-16اجلزائر مبوجب م ر رقم 
يسعى الطرفان يف اي منازعة مما يدخل يف جمال تطبيق هذا : " منها على  12امللحق رقم 

امللحق اىل تسويتها عن طريق املفاوضات قبل اللجوء اىل اجراءات التوفيق او التحكيم ، و 
 021ة خالل تعترب املفاوضات قد استنفذت اذا فشل الطرفان يف االتفاق على التسوي

 " .يوما من اتريخ طلب الدخول يف املفاوضات 
، اليت اوجبت  2108اتفاقية بنك االستثمار االورويب لدعم االستثمارات االوروبية لسنة  -

مرور اطراف النزاع االستثماري مبرحلة التفاوض قبل اللجوء اىل اي الية اخرى على غرار 
 .3الوساطة او التحكيم 

ذه النصوص ان تعزز من اتباع الية املفاوضات من خالل اجبار االطراف ان من شان ه        
على ذلك حملاولة تسوية النزاعات االستثمارية ابقل جهد و ابسط طريقة ، قوامها االتصال املباشر 
بني االطراف و التحاور الجياد حل لتسوية النزاع وداي ، حيث تتضمن العقود االستثمارية بندا 

كل نزاع مل تتم تسويته بطريقة التفاوض املباشر بني الطرفني : " فاوض كالتايل ينص على شرط الت

                                                           
، املتاحة على العنوان  2106من ملحق اتفاقية املؤسسة العربية لضمان االستثمارات و ائتمان الصادرات لسنة  12نص املادة رقم   1

  .26/01/2101، اتريخ الزايرة www.dhaman.net : االلكرتوين 
ضمان يتعلق ابملصادقة على االتفاقية املتضمنة انشاء الوكالة الدولية ل 0116-01-11مؤرخ يف  116-16مرسوم رائسي رقم   2

  .77/16رقم  ج راالستثمار ، 
: ، انظر العنوان االلكرتوين  2108من ملحق اتفاقية بنك االستثمار االورويب لسنة  11نص املادة  3 
 www.eeas.europa.eu.org 26/01/2101، اتريخ الزايرة.  

http://www.dhaman.net/
http://www.dhaman.net/
http://www.eeas.europa.eu.org/
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، على غرار العقد املربم بني احلكومة املصرية و 1" يقع عرضه على هيئة حتكيم بطلب من احدمها 
، ابالضافة اىل نص 2 0117سبتمرب  16احدى شركات صناعة الطائرات ابوكرانيا ، املربم يف 

كارلو " من العقد املربم يف ميالنو ابيطاليا بني احدى اجلهات املصرية و شركة  10-27املادة 
يف حالة اي خالف او مطالبة تنشا : " من انه  2110افريل  17بتاريخ " جافيتزي الفضائية 

عن هذا االتفاق ، او تتعلق به ، او خمالفته ، فعلى االطراف حماولة حل املسالة وداي من خالل 
، و هو ما عملت كذلك التشريعات الوطنية للدول على تقنينه يف 3" يما بينهم املفاوضات ف

تسوية املنازعات االستثمارية مع املستثمرين االجانب ، بوضع اسس و نصوص قانونية توجب 
على اطراف النزاع االستثماري املرور مبرحلة التفاوض املباشر ، خالل مدة معينة حتدد يف الغالب 

هتدف من ذلك لتذليل العقبات اليت تعرتض املشاريع االستثمارية ، و حماولة  يوما ، و 021ب 
تسوية النزاعات الناشئة عنها ابلطرق الودية ، حىت تستمر العالقات االستثمارية بني الطرفني على 
وجه حيقق مصلحة املستثمر و الدولة املضيفة ، و حيافظ على املصاحل االقتصادية للطرفني املرجوة 

 .الستثمار االجنيب من ا

 سري عملية التفاوض : الفرع الثاين 

ختتلف اشكال املفاوضات حسب وضع االطراف و طبيعة النزاع املطروح بينهم ، اذ جتري        
غالبا ابلتقاء االطراف حول طاولة واحدة ملباشرة التفاوض ، على غرار ما حيدث يف جمالس 
التسوية ، اذ ميكن ان تكون شفوية او مكتوبة ، كما ميكن ان تتم املفاوضات عن طريق املراسلة او 

، فتتحرر بذلك من الشكليات و القواعد املوضوعية اليت متيز االليات 4اهلاتف او الربيد االلكرتوين 
االخرى ، على غرار التوفيق او الوساطة اليت تتطلب تدخل طرف لالث ، او التحكيم الذي يتميز 

 .ابجراءات خاصة 

                                                           

.267، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س  1  
 يف حالة النزاع بني االطراف ، بشان تنفيذ هذا العقد ، فعليهم بذل جهودهم للتفاوض و حل هذا: " منه على  16نص البند رقم   2

  .10امحد عبدالكرمي سالمة ، مرجع سبق ذكره ، ص  اشار له " ...النزاع ابنفسهم 
.10نفس املرجع ، ص   3  
.021، ص  ابقابراهيم الشهاوي ، مرجع س  4  
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تبدا املفاوضات بناء على رغبة االطراف يف االجتماع ، الجياد احللول الالزمة لتسوية النزاع        
بينهم ، كان يقوم احدهم ابرسال طلب يبني فيه رغبته يف التفاوض ، يتضمن ملخصا عن افكاره 

ب وجهة و تصوراته و اسباب النزاع و مقرتحاته حلل النزاع ، فيما يرد الطرف االخر بدوره حس
نظره حول طلبات و اقرتاحات الطرف االول ، فيشرتكان يف انشاء حالة واقعية ترتتب عليها الارا 

، اذ يباشر االطراف بذلك اجتماعا اوليا لدراسة اسباب النزاع ، مث مناقشة طلباهتما 1قانونية معينة 
مات اليت ميكن ان تطرح و رؤيتهما للحلول املقرتحة ، بعقالنية ، دون التمسك ابحلقوق و االلتزا

 .اثناء التحكيم او القضاء 

يتعني على كل طرف اثناء املفاوضات ان يطلع الطرف االخر بكافة الظروف احمليطة ابلنزاع       
،  بناء على مبدا حسن النية 2و ان يديل ابملعلومات الصحيحة اليت ال يشوهبا خداع او تضليل 

ل متفاوض ابن يقدم للطرف االخر املعلومات الضرورية اليت الذي يعترب مصدرا ، و اساس التزام ك
يعلم هبا ، او كان ينبغي عليه العلم هبا ، ما دامت هذه املعلومات جمهولة لدى املتفاوض االخر  
كما يسعى الطرف املتفاوض اىل معرفة كل ما هو الزم و ضروري ، و ما من شانه التاثري على 

يقدمه الطرف االخر من اقرتاحات ، و يتحمل بذلك املسؤولية اذا  قراره ابلقبول او الرفض جتاه ما
ثبت انه كان بوسعه الوصول اىل املعلومات الضرورية ببذل جهد معقول ، حيث يذهب الفقه اىل 
قيام مسؤولية املتفاوض اذا تعهد او وعد بتنفيذ امر يستحيل تنفيذه ، او مل يوضح للطرف االخر 

ال متنحه احلسم يف موضوع النزاع او ابداء رايه يف مقرتحات الطرف ان الصالحيات املخولة له 
، و هذا ما 3االخر ، اذ تنعقد مسؤولية املتفاوض ان كان يعلم او بوسعه ان يعلم حبقيقة االمر 

يهدف اىل حفظ املصاحل املتبادلة و املشرتكة لالطراف ،  من خالل استمرار االجتماعات الدورية 

                                                           

.012، ص  ابقاابراين عالء ، مرجع س  1  
جتسيدا لذلك ذهبت غرفة التجارة الدولية بباريس اىل التزام املفاوض ابطالع الطرف االخر على ما يوجد هنالك من احكام خاصة   2

يف القانون الواجب التطبيق و رتبت على االخالل هبذا االلتزام سقوط حقه يف التمسك مبا اخفاه ، او كتمه ، حيث ان سعيه مردود ، 
( دولة افريقية ) ، اىل عدم امكان متسك املتعاقد  0180و قضت هيئة التحكيم التابعة هلا يف حكمها لسنة  فال يلومن اال نفسه ،

بعدم جواز التحكيم حبجة ان هذا الشرط مل يصدر به مرسوم حكومي ، ما دام ان املتفاوض قد نكل عن اعالم الطرف االخر هبذا 
  .282ازاد شكور صاحل ، ص . اشار له د....الشرط ، 

3
 Mereille taok , op cit , p 195. 
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ل اىل اهلدف املنشود بتوفر الشروط املطلوبة وفق رغبة االطراف احلقيقية يف اليت تسهم يف التوص
 .1اهناء النزاع 

هذا ما يرتب االستمرار يف التفاوض من قبل االطراف قدر االمكان ، يف ظل الرغبة يف        
قيق نتيجة ، تسوية النزاع ، ملا ميثل من التزام ببذل عناية ، بينما ال يرتب على االطراف التزاما بتح

فاذا تبني ان احد االطراف غري جاد ، او متعنتا يف بذل العناية الالزمة يف التفاوض ، فيحق 
للطرف االخر اللجوء اىل القضاء مطالبا ابلتعويض عما حلقه من ضرر يتمثل يف سوء نية الطرف 

هديدية لدفع ، مما قد يفرز حكما ابلغرامة الت2االخر الذي بعث ثقة ومهية و زائفة يف نفسه 
الطرف املتقاعس الذي قطع املفاوضات اىل العودة اليها ، و هو امر غري مستحب و ال ينصح به 
يف العقود االستثمارية الدولية ، خصوصا و ان االمر يتعلق ابعتبارات تستلزم قدرا كبريا من التعاون 

ثقة يف نفس الطرف ، الن هناك عالقة طردية بني االطراف ، حبيث كلما زادت ال3و التواصل 
املفاوض ، كلما زاد التزام الطرف االخر ابالستمرار يف املفاوضات و عدم قطعها اال لسبب واضح 
و معروف ، كما ان املفاوض ال يسال عن قطع املفاوضات ، بقدر ما يسال عن االخالل ابلثقة 

 .مل اليت ولدها يف نفس املفاوض االخر مبا خيالف مقتضيات حسن النية يف التعا

ان حدود هذا االلتزام بسيط و يتمثل يف التفاوض  "croos"يقول يف ذلك القاضي         
بطريقة معقولة و حبسن نية بغية التوصل اىل نتيجة مقبولة للطرفني ، لكن دون ان يكونوا ملزمني 

ا اىل معايري ابلتوصل اىل اتفاق ، فااللتزام ابلتفاوض هو التزام سلوك يتم تعريفه يف كل حالة استناد
 4او توجيهات تستمد من الطبيعة اخلاصة ملوضوع التفاوض و تنبع من العرف و املمارسة الدوليني 

و هو ما يرتب مباشرة املفاوضات بني طريف النزاع مباشرة بعد نشاة النزاع ، و االلتزام ابالستمرار  ،
للتعارض الشديد بني مصاحل  فيها ، فيما تستثىن حالة وصول املفاوضات اىل طريق مسدود ، نظرا

 .الطرفني و وجهات نظرمها حول موضوع النزاع 

                                                           

.21ابق ، ص د شوقي املليجي ، مرجع ساسامة امح  1  
.022، ص  ابقيسي ، مرجع سحمي الدين الق  2  
.288، ص  ابقيسري عوض عبدهللا ، مرجع س  3  
.281، ص  سابققشي اخلري ، مرجع   4  
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تطبيقا ملا تقدم ميكن القول ان اطراف النزاع ملزمون ببذل عناية يف التفاوض ، من خالل          
ابداء اجلدية و الرغبة يف الوصول اىل التسوية املالئمة للنزاع بينهم ، حبسن نية ، للتمكن من اعطاء 

طرف االخر نوعا من االرحيية و الطمانينة خالل املفاوضات ، و االدالء بكل ما من شانه ان ال
يفيد االطراف ، مع االلتزام ابحملافظة على السرية و كتمان املعلومات الفنية او اهلندسية او االسرار 

الستفادة منها او التكنولوجية ، اليت ادىل هبا الطرفان ، حيث مينع عليهما اطالع الغري عليها او ا
 .استغالهلا ملنفعة اي طرف ، سواء مت التوصل اىل تسوية النزاع عن طريق املفاوضات ، ام ال 

 : تتمثل مراحل سري عملية التفاوض بني طريف النزاع االستثماري ، وفق ما يلي         

ر ابي ابداء الرغبة يف بعث املفاوضات من احد الطرفني ، بتقدمي طلب اىل الطرف االخ -
وسيلة اتصال كانت ؛ استنادا على بند يف العقد االستثماري ينص على ضرورة اللجوء اىل 

 املفاوضات اوال ، او بناء على نص قانوين ملزم للطرفني ؛ 
بعث املفاوضات املباشرة بني الطرفني ، سواء ابجللوس على طاولة املفاوضات او من  -

 خالل اي وسيلة اتصال اخرى ؛ 
موضوع النزاع و اسبابه و جوانبه ، و طرح كل طرف لوجهة نظره تتضمن التطرق اىل  -

 الطلبات و االقرتاحات املمكنة حلل النزاع ؛ 
 استمرار التفاوض طول املدة احملددة لذلك ؛  -
التوصل اىل تسوية مالئمة بني طريف النزاع ، من خالل تنازل كل طرف عن شروطه و طرح  -

 حل توافقي ؛ 
 .االستثمارية و تنفيذ العقد استمرار العالقة  -

هبذا تعترب املفاوضات الية فعالة لتسوية املنازعات االستثمارية ، الهنا تتميز ابملرونة و السرية        
فيما مت تبادله بني االطراف ، خصوصا و ان العالقة بني الدولة املضيفة و املستثمر االجنيب تتميز 

ان تتخذه الدولة من شانه ان يؤدي اىل نشاة نزاع ، فاي اجراء ميكن 1ابحلساسية العالية 
استثماري ، سواء تعلق ابالعتداء على ملكية املستثمر او املساس ابحد الضماانت االستثمارية 

                                                           

.071، ص ابق ابراهيم الشهاوي ، مرجع س  1  
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املمنوحة له ، لكن اذا اتفق الطرفان على مباشرة املفاوضات ، فيمكن مناقشة نقاط النزاع و اجياد 
من تعادل القوى التفاوضية بني االطراف ، الن ضعف القوة احللول املناسبة ، بتوفر قدر ادىن 

 .1التفاوضية الحد االطراف جتعل موقفه ضعيفا اثناء التفاوض 

 اثر املفاوضات  : الفرع الثالث 

يرتب اللجوء اىل املفاوضات يف تسوية منازعات االستثمار االجنيب ، على االطراف         
ر يف التفاوض الذي ال جيوز قطعه اال السباب جدية و مقنعة ، االلتزام حبسن النية ، و االستمرا

ابعتبار ان العملية االستثمارية من االمور املستمرة اخلاضعة ملتغريات و مستجدات ، اليت تتطلب 
توفري جو مالئم يسوده اهلدوء و البعد عن املؤثرات اخلارجية ، و درجة معينة من الثقة املتبادلة بني 

واجهة العامة وفق ما يتطلبه النظام العام ، ابالضافة اىل قواعد و العادات و االطراف يف امل
 .االعراف التجارية و االستثمارية الدولية 

تفرتض املفاوضات مساواة االطراف ، و مراعاة مصاحل كل طرف وفق مبدا التعاون و        
ات غري متكافئة بني دولة مضيفة املنفعة املتبادلة ، ابعتبار ان االستثمار االجنيب قد يفرض عالق

لالستثمار و مستثمر اجنيب يرغب يف تنفيذ مشروعه ، مما قد جيعل الطرف الضعيف يقدم 
تنازالت اكرب او يتخلى عن حقوقه اجلوهرية ، دون امتام املهلة احملددة للتفاوض بغية الوصول اىل 

ا اهنا ليست مطلقة و امنا هلا اتريخ تسوية النزاع ، اليت تساعد يف بذل االطراف للجدية الالزمة مب
، يعمالن خالله اىل طي النزاع و اتقاء اللجوء اىل التحكيم او القضاء ، مبا يوفر عليهما 2حمدد 

الكثري من الوقت و اجلهد و النفقات ، و عودة العالقة االستثمارية اىل سابق عهدها ، بعد حترير 
 .و توقيع االتفاق بينهما 

                                                           

.81، ص  ابقمرجع س غسان علي علي ،  1  
البحرين ، العدد  –امحد عبدالكرمي سالمة ، النظام القانوين ملفاوضات العقود الدولية ، جملة احلقوقي ، كلية احلقوق ، جامعة املنامة   2

  .228، ص  2111،  10
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نب من الفقه ان اتفاق تسوية النزاع عن طريق املفاوضات بني الدولة املضيفة و يعترب جا       
املستثمر االجنيب ، هو مبثابة عقد ، ال ميكن التنازع حوله يف املستقبل ، النه يقيم احلجة على 

 .1الطرفني 

اما اذا فشلت املفاوضات بني الطرفني بوصوهلا اىل طريق مسدود ، و نقاط اختالف        
وهرية ، فيمكن اللجوء اىل اليات اخرى لتسوية النزاع ، وفق ما ينص عليه العقد االستثماري ، ج

 .و اليت تكون يف الغالب الوساطة او التحكيم 

 مزااي و عيوب املفاوضات : املطلب الثالث 
رغم ان املفاوضات تعترب من اكثر االليات مالءمة لتسوية منازعات االستثمار االجنيب ،        

نظرا ملزاايها العديدة اليت توفرها و اليت تتناسب مع هذا النوع من املنازعات ، اليت جتنب طرفيها 
و املساوئ اليت املرور اىل القضاء او التحكيم ، اال ان ذلك ال مينع من توفرها على بعض العيوب 

 : قد حتد من فعاليتها احياان ، و هو ما سنتطرق له كالتايل 

 مزااي املفاوضات : الفرع االول 

املفاوضات الية فعالة و بسيطة يف تسوية منازعات االستثمار االجنيب ، اذ تعتمد على  -
 االتصال املباشر بني طريف النزاع دون احلاجة اىل تدخل اي طرف اخر ؛

تعمل املفاوضات اذا ما جنحت يف تسوية النزاع االستثماري ، على تاليف االضرار ابلعالقة  -
 ؛ 2االستثمارية بني الطرفني ، و ضمان التواصل و التعامل بينهما 

االول : ابلنظر اىل املرونة اليت متتاز هبا املفاوضات فاهنا تكون قادرة على اداء دور مزدوج  -
النزاع ، و االخر عالجي يتمثل يف ختفيف حدة التوتر بني  وقائي يتمثل يف منع تطور

 ؛ 3الطرفني نتيجة لتضييق شقة اخلالف بينهما 
 توفر املفاوضات على الطرفني االقتصاد يف التكاليف و الوقت ؛  -

                                                           

.120، ص  ابقابوزيد رضوان ، مرجع س   1  
.60، ص  ابقخالد كمال عكاشة ، مرجع س  2  
.21، ص  ابقاخلري ، مرجع سقشي   3  
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تبقي املفاوضات كالية لتسوية املنازعات ، االثر القوي يف نفوس اطراف النزاع ، على  -
 ؛ 1اخرى اليت قد تعمق اخلالفات  خالف اللجوء اىل اليات

جتنب املفاوضات اللجوء اىل التحكيم ، خصوصا من جانب الدولة املضيفة لالستثمار و  -
مع ما يرتتب عنه من احكام حتكيمية قد تتعارض مع النظام العام فيها او قد متس 

ضيفة الذي بسيادهتا ، كما جتنب املستثر االجنيب من اللجوء اىل القضاء الوطين للدولة امل
 يتخوف منه جل املستثمرين االجانب ؛

تسهم املفاوضات املباشرة يف اجياد اطراف النزاع حلوال ابنفسهم ، و هو ما يتناسب مع  -
امهية اللقاء املباشر او احلديث املباشر بني االطراف ، كاحد اهم اسباب جناح املفاوضات 

 ؛ 2بصفة عامة 
متتاز املفاوضات كالية لتسوية منازعات االستثمار االجنيب ابلبساطة ، بعيدا عن  -

 الشكليات و القواعد املوضوعية اليت تتقيد هبا االليات االخرى ؛ 
تسهم املفاوضات يف توجيه اطراف النزاع حنو االلية املناسبة اذا مل تنجح يف تسوية النزاع ،  -

التوفيق او الوساطة ، او طي مسالة من النزاع بشكل فقد يتفق االطراف على اللجوء اىل 
 هنائي و عرض مسائل اخرى على التحكيم نظرا خلصوصيتها او لطبيعة النزاع ؛ 

يعطي استخدام املفاوضات كالية لتسوية منازعات االستثمار من قبل الدولة املضيفة ،  -
ن االستثمارات االجنبية انطباعا حسنا لدى املستثمرين االجانب ، و هو ما يدفع ابملزيد م

 لديها ؛ 
 تعترب املفاوضات طريقا لبقاء و استمرار االستثمارات االجنبية ؛  -

 عيوب املفاوضات : الفرع الثاين 

قد تؤدي املفاوضات اىل االضرار ابلدولة املضيفة ، خصوصا اذا كان املستثمر االجنيب ذو  -
ية مهمة على الصعيد الدويل ، مبا اهنا امكانيات اقتصادية كبرية ، او يتمتع مبكانة استثمار 

                                                           

.22، ص  ابققشي اخلري ، مرجع س  1  
.61، ص  ابقعمر هاشم صدقة ، مرجع س  2  
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تعتمد على اسلوب التنازالت املتبادلة و يتوقف جناحها على مدى استعداد الطرفني لتقدمي 
 ؛ 1تلك التنازالت 

 يعترب التفاوض غري جمدي اذا راى االطراف ان هناك مسائل مبدئية معرضة للخطر ؛  -
طراف اىل حل كافة خالفاهتم دفعة ال ينتظر ان تسفر املفاوضات عن تسوية تقود اال -

واحدة ، امنا ينتظر منها على االقل ان حتمل كل طرف من النزاع على االعرتاف 
ابدعاءات و مطالب الطرف االخر ، لذا فان املفاوضات ال تسفر يف الغالب عن حل 

 ؛ 2جذري للنزاع االستثماري ، بقدر ما تسفر عن حل وسط 
لنزاع نتيجة للضغوط السياسية الداخلية ، اليت سرتمي هبا قد تفشل املفاوضات يف تسوية ا -

الدولة املضيفة بتهمة الضعف و االضرار ابملصلحة الوطنية و متنعها ابلتايل من تقدمي 
، و تفضيل الدفع ابلنزاع اىل التحكيم للفصل فيه بقرار 3التنازالت رغم اقتناعها بذلك 

املسبق بصدور احلكم التحكيمي لصاحل حاسم و ملزم ، جتنبا هلذه الضغوط مع علمها 
 املستثمر االجنيب ؛ 

ختلو املفاوضات من وجود طرف لالث حمايد يقوم بطرح احللول ، و حياول اقناع االطراف  -
 ابلتسوية ؛ 

 

 

                                                           
،  00ة ، جامعة القاهرة ، ع هبذا املعىن انظر ، هفال صديق امساعيل ، اساليب التفاوض يف تسوية املنازعات ، جملة االهرام احلقوقي 1

 .020، ص  2110
.288، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س  2  
.21، ص  ابقزينب وحيد دحام ، مرجع س  3  
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يستند اللجوء اىل االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار االجنيب اىل احكام و        
التزامات ، ترتتب على اطراف النزاع و املكلف بتسويته ، سواء كان حمكما ، وسيطا او موفقا ، 

 .او من خالل التفاوض املباشر بينهم 

ينهم حللحلة اخلالفات ان يسهم يف ان من شان التزام اطراف النزاع ابلتفاوض الفعال ب        
الوصول اىل تسوية النزاع ، خصوصا اذا التزموا ببذل عناية و حسن نية يف ذلك ، مع االلتزام 
ابحملافظة على سرية جوانب موضوع النزاع و ما مت تداوله اثناء مفاوضاهتم املباشرة ، فنزاعات 

النزاع ان يكون حمايدا و مستقال ، فال االستثمار تتطلب السرية ، كما يتوجب على املكلف حبل 
يرجح كفة اي طرف على حساب االخر ، و حيرص على ان ال تكون له اي عالقة مبوضوع النزاع 
او املشروع االستثماري ملا من شانه ان يؤثر على احكامه و قرارته ، ابالضافة اىل توفره على 

 .طريق االليات البديلة  الكفاءة و االختصاص يف تسوية النزاعات االستثمارية عن

كما يشرتط ان يتضمن العقد االستثماري بندا يسمح بتفعيل االلية البديلة املناسبة مباشرة         
بعد نشاة النزاع بني اطرافه و هو ما يسمح ابختصار الوقت و اجلهد و التقليل من امد النزاع ، 

اىل االليات البديلة على خالف اخرى ،  بتوضيح املواضيع او جوانب النزاع اليت ميكن فيها اللجوء
فقد تتعارض التشريعات الداخلية للدول مع اللجوء اىل االليات البديلة يف بعض املواضيع ، لذا 
فان صياغة شرط اللجوء اىل االليات البديلة ضمن العقد االستثماري من شانه ان يوضح نطاق 

 .اللجوء و تفعيل االلية املناسبة بشكل صحيح و فعال 

كما يرتب اللجوء اىل االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار االجنيب الارا على طرفيه و         
موضوع النزاع ، سواء ابالنتقال من الية اىل الية اخرى ، او الوصول اىل تسوية النزاع االستثماري 

 .بشكل اتم 

الليات البديلة لتسوية منازعات هلذا سنتطرق اىل املبادئ اليت تكفل فعالية اللجوء ل        
االستثمار االجنيب يف مبحث اول ، مث نستعرض شروط اللجوء اليها من خالل مبحث لان ، قبل 
ان نتطرق اىل نطاق اللجوء لالليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار االجنيب يف مبحث لالث ، 

 .مث الار اللجوء اليها يف مبحث رابع 
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 املبحث األول 

بادئ اليت تكفل فعالية اللجوء لآلليات البديلة لتسوية منازعات امل 
 االستثمار األجنيب

ان فعالية اللجوء لآلليات البديلة لتسوية املنازعات تستند على عدة مبادئ لكي تضمن        
جناحها يف فض النزاع بني أطراف اخلصومة ، منها ما هو مربوط ابألطراف يف حد ذاهتم ،  
كالتفاوض حبسن نية أو شروط إعادة التفاوض ، ابإلضافة إىل االلتزام ابلسرية و حفظ ما مت 

ء به أثناء املرافعات و تقدمي الطلبات و الدفوع ، أو ما يلتزم به املكلف بتسويته ، سواء كان اإلدال
 .حمكما او وسيطا او مفاوضا ، على غرار احلياد و االستقاللية التامة اليت جيب أن يتمتع هبا 

جل تتضمن العقود االستثمارية عادة شروط التفاوض و إعادة التفاوض حبسن نية من ا       
التوصل إىل فض النزاع ، و حماولة إهناءه ابلطريقة املناسبة اليت حتفظ مصاحلهم و الوصول إىل 
اتفاق ودي ، فينشئ بذلك التزاما تعاقداي يتوجب القيام به ، و يلعب دورا هاما يف جناح تسوية 

لصعوابت و ، عن طريق التشاور و التحاور بني أطراف النزاع لتذليل ا1النزاع و إهناء اخلصومة 
اخلالفات ، أو التوصل إىل انتهاج إحدى اآلليات البديلة ، سواء ذات الطابع اخلاص اليت ترتبط 
ارتباطا وثيقا بطبيعة االستثمار و مضمون العقد االستثماري الذي قد ينص على تشكيل جلان 

مارية الكربى خاصة ملرافقة املشروع االستثماري نظرا لطابع السرية الذي حتبذه الشركات االستث
ابخلصوص ، و هذا ما جيعلها تفرز تسوية خاصة داخلية حبتة للنزاع االستثماري ، او تلك ذات  
الطابع التفاوضي كالتوفيق و الوساطة اليت ترتكز على توسط الطرف الثالث الذي يشرتط فيه أن 

يه من خالل ، و هو ما سنفصل ف 2يكون حمايدا و مستقال و ذا كفاءة و خربة يف هذا اجملال
التطرق إىل املبادئ املرتبطة أبطراف النزاع يف مطلب أول ، مث املبادئ املرتبطة ابملكلف بتسوية 

 .  النزاع يف مطلب لان 

                                                           
1
 Mireille taok , op cit , p 198.  

.118، ص  ابقشكور صاحل ، مرجع س أزاد  2  
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 املبادئ املرتبطة أبطراف النزاع : املطلب األول 

خيتلف اثر اللجوء إىل إحدى اآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب عن ما         
يصدر عن القاضي من أحكام ، سواء من حيث إلزامية تطبيقه ، أو مدى حتقيق العدالة ، الن 

 .اشرة اآلليات البديلة تراعي احللول املتوازنة ، أما القاضي فرياعي تطبيق القواعد القانونية مب

ان فض النزاع بعد اللجوء إىل إحدى اآلليات البديلة هو نتيجة جهود مشرتكة بني أطراف         
النزاع و اهليئة أو الطرف املكلف بتسويته ، فقد تتوصل املفاوضات و التشاور اجليد و الفعال بني 

الودية املرغوبة و  األطراف سواء برعاية الطرف الثالث املكلف بتسويته أو بدونه ، إىل التسوية
 .االتفاق على إجياد احللول للخصومة بني األطراف 

، أي أن 1اجته الفقه إىل اعتبار أن االلتزام ابملفاوضات هو موجب نتيجة أو موجب غاية        
املراد من التزام أطراف النزاع ابلتفاوض هو فض النزاع ابلطريقة اليت يرضوهنا ، و هم ملزمون هنا 

تنفيذ شرط التسوية املتفق عليه مسبقا ابلتفاوض املستمر و املتواصل يف غضون ما مت ابلبدء يف 
االتفاق عليه ، قبل اللجوء إىل إحدى اآلليات البديلة املدرجة يف العقد بصفة تدرجيية ، سواء كان 

تفاق ، ابعتبار أن املفاوضات هي آلية للوصول إىل ا2التوفيق أو الوساطة قبل اللجوء إىل التحكيم 
، تتطلب بذل العناية الالزمة حبسن نية و تستلزم تعهد األطراف ابن يبذلوا كل ما يف وسعهم 
للوصول إىل اتفاق بتسوية النزاع ، لذا سنتطرق لاللتزام ابلتفاوض يف فرع أول ، مث االلتزام ابلسرية 

 .من خالل فرع لان 

 االلتزام  ابلتفاوض : الفرع األول 

ات إىل حتقيق غاية معينة بذاهتا ، عن طريق إجراء احلوار و املناقشات و هتدف املفاوض       
تبادل املقرتحات املتصلة أبسباب النزاع حملاولة إجياد السبل الكفيلة لتسويته ابلطريقة املثلى ، سواء 

                                                           

.017، ص ابق عالء ، مرجع س أابراين  1  
.10، ص  ابقفتحي وايل ، مرجع س  2  
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، ابعتبار أن  1من خالل فض اخلالفات بني األطراف أو تفعيل اآللية املثلى عن طريق التفاوض 
إلنسان التفاوضية هلا أكثر من مردود اجتماعي و عملي ، خصوصا إذا حتلى املفاوض قوة ا

، و 2ابحلنكة و الدراية حبيثيات النزاع و أسبابه و االبتعاد عن املشاعر و االنفعاالت الشخصية 
االقتناع ابن املفاوضات هدفها ليس إقناع الغري ابلتخلي عن حقوقه ، بل التوصل إىل حلول 

ترضي اجلميع ، كما تتيح املفاوضات جتزئة النزاع و تفصيله و طرح عدة حلول إلجناح متوازنة 
 .مسعى تسويته

و  يلزم مبدأ املفاوضات األطراف ابلتحاور و بذل عناية يف ذلك بغية التوصل إىل نتيجة ،       
دية و عليه فان ما يرتتب على األطراف هنا هو القيام بعمل أو بفعل التفاوض ابحلرص و اجل

حتديد طرف لالث ليأخذ دور الوسيط أو  االستمرار ، او يتوجب على كل طرف من املتنازعني 
املوفق ، و ذلك بغية تسهيل حل النزاع ، و ابلتايل فان اإلخالل هبذا املبدأ من احد األطراف يقع 

اته العقدية و ، و هو ما خيل ابلتزام3عليه سواء ابالمتناع عن احلضور أو املشاركة يف املفاوضات 
يفوت على األطراف فرصة التوصل إىل حل ودي سلس يرضي الطرفني و يؤدي إىل اتساع رقعة 
النزاع ، الن املفاوضات توضح فوائد احللول املقرتحة على املصاحل املشرتكة لكليهما ، سواء كانت 

ذلك بتحديد  آنية او طويلة املدى ، ابستعمال التقنيات املختلفة اليت يتطلبها هذا الفن و
،   4االسرتاتيجيات و استعمال اخلطط و اإلصغاء اجليد للتحليل و حتضري االقرتاحات املناسبة 

كما يتوجب على األطراف عدم فرض شروط مسبقة للتفاوض يف سبيل جتاوز التعقيدات ، مثل 

                                                           
البديلة املتفق عليه و  اآلليات إىلالصادرة من القضاء األمريكي إمكانية التنفيذ العيين لشرط اللجوء  األحكام أكدتيف هذا السياق   1

الصادرة يف هذا الشأن ،  األحكامالتزام عقدي ، و من  إالالتفاوض من اجل تسوية النزاع ابعتبار ان ذلك ما هو  ببدءاألطراف  إلزام
" و " هريتل وولف " يف النزاع بني شركة  01/02/2116يف  021/16حتت رقم  يةاألمريكاحملاكم  إحدىمن  احلكم الصادر 

 اآللية إلجياد، حيث أجربت احملكمة الطرفان على احرتام العقد األصلي بينهما و البدا ابلتفاوض " هولردس رايت كونسرتيكسيون 
 . معينة و ترك االختيار مفتوحا لألطراف آلية ى لكنه مل ينص عل إليهاجوء املناسبة لفض النزاع حيث نص هذا األخري على الل

.71، ص ابق إبراهيم الشهاوي ، مرجع س  2  
السودان ،  –، العقود التجارية الدولية ، إصدارات مكتب اليسري للمحاماة و االستشارات ، اخلرطوم  عبد هللايسري عوض   3

  .082، ص  2111
.66، ص  ابقزينب وحيد دحام ، مرجع س  4  
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عن قبوله مبفاوضات جزئية أو اشرتاط أشخاص معينني للتفاوض معهم دون آخرين و هو ما ينم 
 .1النوااي التسلطية لدى احد األطراف 

ميكن القول ان مبدأ التفاوض هو مرحلة مهمة و فعالة لفض النزاع و طي اخلالفات ، فإذا       
ما مت بذل العناية الالزمة من املتنازعني و السعي حنو الوصول إىل احللول املقبولة لألطراف ، فان  

ة و النية احلسنة و الرغبة اإلجيابية يف الوصول إىل احلل كل نزاع ال ميكن حله إذا توافرت اإلراد
 .التوافقي 

 االلتزام ابلسرية : الفرع الثاين 

إن أهم ما تتميز به اآلليات البديلة يف تسوية منازعات االستثمار األجنيب هو السرية ، ذلك       
ما جعلها تتفوق على القضاء لدى كبار املستثمرين الذين حيبذوهنا بدرجة أوىل نظرا خلصوصية 

كفله القضاء جمال االستثمارات األجنبية خاصة الكربى منها ، و اليت تتأثر مببدأ العالنية الذي ي
العادي ، حيث حتبذ عدم اإلفصاح بوجود نزاع أصال ، و ذلك ما يشكل ضمانة قوية لتامني 
جناح مساعي تلك اآلليات ، ملا يضمنه الكتمان و عدم البوح خبلفيات و أسباب النزاع أمام العلن 

الستثمارية  و يوفر هامشا من األمان بتجنب التشهري ، لضمان استمرار العمليات التجارية و2، 
 .3و تفادي اهتزاز و أتثر هذه الصورة 

تنص بنود العقود االستثمارية الكربى على ضرورة التزام األطراف ابحملافظة على سرية        
املفاوضات قبل مباشرهتا ، و عدم إفشاء ما قد يطلعون عليه من مستندات و ولائق يف كافة 

األجنيب نظرا خلصوصية عقوده ، الن كل إخالل مراحل و إجراءات تسوية منازعات االستثمار 
 . 4هبذا املبدأ يرتب قيام مسؤولية عقدية على الطرف املخل به

                                                           
التحكيم العريب " ، اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بني الدول و مواطين الدول األخرى ، مقال منشور مبجلة  األحدب احلميد عبد 1

  .26، ص  2111سنة  1و الدويل ، جامعة بريوت لبنان ، العدد 
.12، ص ابق قشي اخلري ، مرجع س  2  
.76، ص ابق إبراهيم الشهاوي ، مرجع س  3  
.011، ص ابق عالء ، مرجع س أابراين  4  
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 املبادئ املرتبطة ابملكلف بتسوية النزاع : املطلب الثاين 

عندما يتم اللجوء إىل اآلليات البديلة فثمة طرف لالث ابلضرورة يكلف ابلبحث يف تسوية        
ألطراف ، و هو مبثابة حلقة الربط ، الذي يناط به مهمة التقريب بني وجهات النظر و النزاع بني ا

حماولة إقناع أطراف اخلصومة ابحللول اليت يقرتحها لتسوية النزاع ، و سواء  كان حمكما أو وسيطا 
، جيب أن تتوفر فيه عدة شروط أمهها 1أو موفقا أو أي شخص أخر يتم تعيينه أو االتفاق عليه 

يكون متمتعا ابحلياد و االستقاللية ، أي أن يكون نزيها يف إدارة شؤون النزاع و ال يرجح كفة  أن
أي طرف على حساب اآلخر ، حىت جيعل نوعا من االطمئنان و الثقة لدى األطراف ، كما 
يكون خمتصا و كفؤا  يف تسوية هذا النوع من النزاعات حىت ميكن من فضه ابلطريقة املالئمة اليت 

رضي أطرافه ، فهناك نزاعات معقدة مت حلها عن طريق اآلليات البديلة بفضل كفاءة و اختصاص ت
 .اخلرباء يف التحكيم و الوساطة و التوفيق 

عند اللجوء اىل التحكيم ، نصت بعض التشريعات على وجوب ان يكون احملكم شخصا        
ذلك ان ال يكون قاصرا او حمجورا عليه و طبيعيا ال معنواي ، و هو امر بديهي ، مبا اهنا تشرتط ك

ال من رجال القضاء ، و هو ما ال يتوافر إال يف الشخص الطبيعي الذي ميثل احملور األساسي 
للسري يف إجراءات املرافعة التحكيمية بني اخلصمني ، فهو الشخص الذي اتفق على إحالة النزاع 

، ألنه مبثابة القاضي الذي يباشر سلطاته 2ختصة القائم بني اخلصوم اليه للفصل به دون احملكمة امل
بناء على اتفاق األطراف على اختياره ، الن أساس االتفاق على التحكيم انبع من الثقة بشخص 
احملكم و يف حسن عدالته ، لذا حددت التشريعات بعض الضوابط و الشروط اليت جيب توافرها يف 

من القانون النموذجي للتحكيم  6-00 شخص احملكم ، على غرار ما  نصت عليه املادة
يتعني على احملكمة أو السلطة األخرى لدى قيامها :" ...على   uncitralالتجاري الدويل 

بتعيني حمكم أن تويل االعتبار الواجب إىل املؤهالت املطلوب توافرها يف احملكم وفقا التفاق 
مستقل و حمايد ، و يف حالة تعيني  الطرفني و إىل االعتبارات اليت من شاهنا ضمان تعيني حمكم

                                                           
1
 Truong Corinne , les différends lies a la rupture des contrats internationaux de distribution dans 

les sentences arbitrales , cci , litec 2002 , p 91. 

.01، ص  ابقامحد أبو الوفا ، مرجع س  2  
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حمكم فرد أو حمكم لالث ، يتعني عليها أن أتخذ يف االعتبار كذلك استصواب تعيني حمكم من 
، و هو ما يوضح ان تعيني احملكم يستند على مدى توفره على  1"جنسية غري جنسية الطرفني 

ضافة اىل ضمان حياده و استقالله عن املؤهالت االزمة اليت متكنه من االملام مبوضوع النزاع ، ابإل
 .أي جهة كانت ، و ان يراعى يف ذلك جنسية الطرفني 

كما أثبتت التجارب يف تسوية النزاعات بواسطة اآلليات البديلة أن وجود طرف لالث        
، و يؤثر 2حيادي و نزيه من شانه أن يسهل احلوار و النقاش بني املتنازعني حيث تتعزز ثقتهم به 

رة أكثر فعالية و جدية يف حل النزاع ، ال سيما إذا كانت هناك مشكلة عاجلة تتطلب حال بصو 
شامال و سريعا ، و ال شك ان موجب احلياد ضروري يف مجيع مراحل حل النزاع حىت ال يتم 
ترجيح كفة احد على حساب األخر و فقدان هذه اآلليات ألهدافها الرئيسية املنتظرة منها 

ما سنحاول التفصيل فيه أكثر من خالل التطرق لاللتزام ابحلياد و االستقاللية  ابألساس ، و هو
 .يف فرع اول ، مث لشرط الكفاءة و االختصاص من خالل فرع لان 

 االلتزام ابحلياد و االستقاللية : الفرع األول 

النزاع ، ألنه  يعد هذا املبدأ من املبادئ املهمة اليت يقتضي توافرها يف شخص املكلف بتسوية      
، و اهم ما مييز القضاء هو صفة احلياد و االستقاللية " االتفاقي " ميارس وضيفة القضاء اخلاص 

اليت جيب ان ميتاز هبا لكي يطمئن االفراد على حقوقهم ، و إال فيجوز هلم حق طلب رده ، إذ 
افة من املتنازعني و يتوجب هنا على الطرف الثالث املكلف بتسوية النزاع أن يقف على نفس املس

املساواة بينهم ، متجنبا أي شيء من شانه أن جيعله يثري الشكوك أو يوحي مبظهر التحيز ألحد 
األطراف و يؤثر على نشاطه بصورة سلبية و خيل مببدأ املساواة يف معاجلة النزاع ، و ميس بذلك 

إىل الوصول إىل احلل التوافقي  مبصاحل املتنازعني ، و يؤدي إىل نسف كل املساعي و اجلهود الرامية

                                                           

.2117املعدل سنة  0186دويل لسنة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري ال 6-00 نص املادة  1  
.17، ص  ابقس إبراهيم الشهاوي ، مرجع  2  
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، و هذا الشرط يعترب ضروري و مهم يف 1بني األطراف الذي يضمن استمرار عالقاهتم التجارية 
 .سبيل حتقيق هذه الغاية 

يقصد ابحلياد ان يقوم الطرف الثالث مبهمته يف اخلصومة بكل جترد و نزاهة ، فال مييل و ال       
، و االبتعاد عن كل ما من شانه أن خيل بذلك مثل وجود 2يتحيز ألي من األطراف او ضده

مصلحة شخصية مع طرف ما أو صلة مودة أو عداوة أبحد اخلصوم ، مما جيعل املكلف بتسوية 
، و جيعله جمربا ملراعاة مصاحله اخلاصة يف 3النزاع غري قادر على العمل بشكل نزيه و غري متحيز 

 جيوز ألي من اخلصوم ان يكون حمكما او وسيطا ، فال عملية التسوية ، فمن ابب أوىل ابن ال
جيوز كذلك ان يكون مكلفا بتسوية النزاع من له مصلحة مع أي من اخلصوم كالكفيل و الدائن 

، و هو ما يعتربه الفقه املصري من النظام العام الذي ال جتوز خمالفته ، رغم ان معظم التشريعات 4
عليه ، فهذه املسائل تعد تنظيمية و ليست جوهرية ألهنا من قد جتيز ذلك بشرط اتفاق الطرفني 

صميم اتفاق التحكيم ، إال ان ما يهم يف هذا ان يكون الطرف الثالث من جنسية ختتلف عن 
جنسية اخلصوم ، ابعتبار اختالف جنسياهتم يف االستثمار األجنيب ، و ذلك من اجل ضمان 

يكون من نفس جنسيته ، حيث يتوجب يف هذا حياده و عدم احنيازه ألي من األطراف الذي 
على الطرف الثالث اإلفصاح عن أي امر مريب قد يؤثر على حياده يف حالة قبوله مهمة تسوية 
النزاع بواسطة التحكيم ، اذا كان عضوا يف هيئة التحكيم ملركز او مؤسسة دولية ما ، وفق ما تنص 

الية ودية أخرى لتسوية املنازعات ، فاملهم أن  لوائحها ، او مبوجب الوساطة او التوفيق ، او أي
يكون هذا الطرف حمايدا و مستقال لكي حيوز ثقة األطراف ، و يتمتع بقوة الشخصية اليت جتعله 

                                                           
، ان تسوية املنازعات االستثمارية و التجارية الدولية ابلطرق الودية  2110يف هذا ، اثبت تقرير منظمة التجارة العاملية الصادر سنة   1

ابملئة يف استمرار هذه العالقات ، مبا اهنا عنصر اساسي يف احملافظة على تنفيذ العقود  18و عن طريق االليات البديلة سامهت بنسبة 
،  0الدولية ، منشورات احلليب احلقوقية ، ط  األشغالدمحم عبد اجمليد إمساعيل ، التحكيم يف عقود رية الدولية ، مشار هلا عند ، االستثما
  .000، ص  2111بريوت 

.01، ص ابق ، مرجع س عبد العالعكاشة دمحم   2  
.60، ص  ابقجعفر شريف ، مرجع س أمرية  3  
 –، القاهرة  07الدولية حلماية املواطنني و استثماراهتم يف اخلارج ، مقال منشور مبجلة احملاماة العدد حازم مجعة ، دعوى املسؤولية   4

  .0118مصر ، 
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ال يرضخ الي ضغوطات او اغراءات ، من اي جهة كانت ، حيث ميثل هذا ضماان أساسيا 
 .1لنجاح إجراءات التسوية 

من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل  02ملادة يف هذا السياق نصت ا      
uncitral  على الشخص حني يفاتح بقصد تعيينه حمكما أن يصرح بكل الظروف اليت : " على

من شاهنا أن تثري شكوكا هلا ما يربرها حول حياده و استقالله ، و على احملكم منذ تعيينه و طوال 
إىل طريف النزاع بوجود أي ظروف من هذا القبيل إال إذا  إجراءات التحكيم أن يفضي بال إبطاء 

كان قد سبق له و أن أحاطهما علما هبا ، ال جيوز رد حمكم إال إذا وجدت ظروفا هلا ما يربرها 
تثري شكوكا حول حياده و استقالله ، أو إذا مل يعد حائزا ملؤهالت اتفق عليها الطرفان ، و ال 

كم عينه هو أو اشرتك يف تعيينه إال ألسباب تبينها بعد أن مت تعيني جيوز ألي من طريف النزاع رد حم
لدى غرفة التجارة الدولية " ADR RULES"، كما أكدت قواعد تسوية النزاعات  2"هذا احملكم 

"CCI"   3على وجوب متتع الطرف الثالث املكلف حبل النزاع ابحلياد و االستقاللية و النزاهة ،
يباشر املصاحل حماولة املصاحلة وفقا ملا يراه مالئما " منه على ما يلي  6حيث نصت املادة 

، كما نصت قواعد االونسرتال النموذجية للتوفيق " مسرتشدا مببادئ احلياد و العدل و اإلنصاف 
تعني على عند تزكية أفراد أو تعيينهم كموفقني ، ي" على ما يلي  1 - 6التجاري الدويل يف املادة 

املؤسسة أو الشخص مراعاة االعتبارات اليت يرجح آن تكفل تعيني موفق مستقل و حمايد ، و عند 
، و يف نفس السياق ذهبت " االقتضاء مراعاة تعيني موفق ختتلف جنسيته عن جنسييت الطرفني 

ط يتعني على الوسي" حيث نصت على ما يلي   0111معايري السلوك للوساطة االمريكية سنة 
إدارة الوساطة بطريقة حيادية ألهنا عامل أساسي ، كما جيب عليه التوسط يف القضااي اليت يكون 
فيها حمايدا و عادال ، أما إذا مل يستطيع أن يدير عملية الوساطة حبياد و استقاللية اتمة فعليه 

                                                           
يتعني ان يتوافق السلوك : " من قواعد الوساطة اخلاصة مبركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل على ما يلي  1نصت املادة  1

ع املهين للوسيط املختار او املعني مع قواعد السلوك املهين املعمول هبا يف املركز ، فليس ألحد األشخاص القيام بدور الوسيط يف أي نزا 
اتفق على غري ذلك بني األطراف كتابة ، و قبل قبول التعيني  إذاكانت له أي مصلحة شخصية او مالية نتيجة هلذه الوساطة إال اذا ما  

  " .االستقالل  أوظرف من شانه خلق االعتقاد بعدم احلياد  أبييقوم الوسيط املرشح ابلتصريح 
. 0186يل لسنة دو من القانون النموذجي للتحكيم التجاري ال 02نص املادة   2  
على وجوب حياد و استقاللية املكلف  06/12/2112الصادرة عن غرفة التجارة الدولية يف من قواعد حل اخلالفات  1نصت املادة كذلك  3

سريته الذاتية املفصلة على مستوى الغرفة مع توقيعه و تعهده خطيا ابلتزام احلياد ، فيما تقوم الغرفة بتزويد  األخرييودع هذا  أنحبل النزاع ، و على 
  .النزاع بذلك  أطراف
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إليه من رأي مستقال استقالال كامال فيما ينتهي  ، و هو ما يعين ان يكون الوسيط1" االنسحاب 
غري متأثرا فيه أبي دوافع أو ارتباطات أو أي عالقة تربطه أبحد الطرفني ، و انتفاء أي صلة أو 

على ا م ا  من ق 118املادة مصلحة له مبوضوع النزاع ، و هو شرط أساسي مثلما نصت عليه 
ف هلم جيب ان يعني الشخص الطبيعي املكلف ابلوساطة من بني األشخاص املعرت " : يلي  ما

 : حبسن السلوك و االستقامة و ان تتوفر فيه الشروط التالية 

  ان ال يكون قد تعرض اىل عقوبة عن جرمية خملة ابلشرف ، و ان ال يكون ممنوعا من
 ؛حقوقه املدنية 

   و يكون حمايدا و مستقال يف ممارسة ان يكون مؤهال للنظر يف املنازعة املعروضة عليه
 .2"الوساطة 

 1-0107هو ما ذهب إليه املشرع اجلزائري كذلك خبصوص احملكم و هذا مبوجب املادة       
من ق ا م ا حول جواز رد احملكم يف احلاالت اليت يتبني فيها عدم استقالليته ، حيث نصت على 

ال عندما تتبني من الظروف شبهة مشروعة يف استقالليته ، : جيوز رد احملكم يف احلاالت اآلتية : " 
سيما بسبب وجود مصلحة أو عالقة اقتصادية أو عائلية مع احد األطراف مباشرة أو عن طريق 

على الشروط الواجب  26من قانون التحكيم املصري رقم  07، كما نصت املادة 3" وسيط 
مراعاهتا يف تعيني احملكمني اليت منها أن ال يكون قاصرا أو حمجورا عليه أو حمروما من حقوقه 

يكون قبول احملكم : " منها حول حياده و استقالله على ما يلي  11ة ، فيما نصت الفقرة املدني
القيام مبهمته كتابة و جيب عليه أن يفصح عند قبوله عن أي ظروف من شاهنا إلارة شكوك حول 

طلب رد احملكم إذا تبني أن مثة ظروف تثري شكوكا  084كما أجازت املادة " استقالله أو حيدته 
ظروف موضوعية معينة توحي بعمل الطرف حيدته و استقالله ، خصوصا اذا وجدت حول 

                                                           

.010، ص ابق ، مرجع س علوهدمحم نعيم   1  
. 11-18ارية رقم من قانون اإلجراءات املدنية و اإلد 118نص املادة   2  
. 11-18ارية رقم من قانون اإلجراءات املدنية و اإلد 1-0107نص املادة   3  
" ال جيوز رد احملكم إال إذا قامت ظروف تثري شكوكا جدية حول حيدته و استقالله : من نفس القانون على  0- 08نصت املادة   4  
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املكلف بتسوية النزاع حلساب احد اخلصوم ، كما لو كان اتبعا له أو خاضعا لرأيه أو سلطته مما 
 .يؤثر على استقالليته و مدى قدرته على فض النزاع ابلطريقة العادلة 

 صاص شرط الكفاءة و االخت: الفرع الثاين 

تقضي القاعدة العامة ابن يكون املكلف بتسوية النزاع مؤهال لذلك ، حىت يتمكن من فهم       
جوانب النزاع و طبيعته و التوصل رفقة األطراف اىل التسوية املرجوة منه ، و هذا ما يتأتى من 

 .خربته و اختصاصه يف تسوية املنازعات االستثمارية 

تثمار األجنيب ابلتعقيد ، هلذا تتطلب كفاءات شخصية و قانونية تتسم اغلب منازعات االس      
عالية يف تسويتها ، مثل املنازعات الناشئة عن عقود االشغال الدولية نظرا ألمهيتها و ما ينتج عنها 

، هلذا جيب ان يكون الطرف احملايد املكلف بتسوية النزاع من ذوي 1من مشاكل قانونية و فنية 
لنزاع و له خربة فنية واسعة يف جمال االستثمار و التجارة الدولية و له قدرة االختصاص مبوضوع ا

، فإذا كان الوسيط او املوفق راسخا يف وجوده و شخصيته كامال يف 2على اعداد بدائل خالقة 
، ام اذا كان مفتقرا اىل الكفاءة و اخلربة و التخصص 3اختصاصه ، كان حل النزاع وافيا و سليما 

التسوية ، كما قد يتطلب االمر ابرام عقد جديد او تعديل عقد انفذ يف سبيل  فشلت عملية
التسوية ، أو أي ترتيبات أخرى من هذا القبيل قد يتفق عليها األطراف ، و ذلك سواء ابالجتماع 
بكليهما معا او بكل طرف على انفراد ، و هذا ما يتطلب توفر مهارات عملية و فهم نظري و 

مصرفية و فنية ، و اإلملام بثقافات و لغات األطراف ، فضال عن القدرة على خربة حقوقية او 
ابتكار و ابداع األفكار اليت تساعد املتنازعني يف اختيار مصاحلهم و تؤمن هلم افضل السبل يف 

 .4حسم خالفاهتم 

                                                           

.61، ص  ابقجعفر شريف ، مرجع س أمرية  1  
.60، ص  2111، منشورات احلليب احلقوقية ،  0احللول البديلة لفض النزاعات ، ط  هادي منذر ،  2  
.06، ص  1حيي اجلمل ، حيدة و استقالل احملكمني ، مقال منشور مبجلة التحكيم العريب ، العدد   3  
.026، ص  ابقعالء ، مرجع س أابراين  4  
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لية هلذا جند ان اغلب التشريعات و أنظمة التحكيم كرست حرية املتنازعني يف اختيار اال      
املثلى لتسوية النزاع ، و اليت يرتتب عليها طبيعة املكلف بتفعيلها كاحملكم او الوسيط او قد يكون 
موفقا اذا ما اختار األطراف اللجوء اىل التوفيق التجاري الدويل ،  و اكتفت بوضع ضوابط عامة 

ذلك حبل يرضي  ، هلذا فهو يستمد سلطاته و اختصاصه من طريف النزاع ، و ليتوج1يف ذلك فقط 
الطرفني وجب ان تتوفر لديه اخلربة و الكفاءة و أن يكون ذا ختصص حقوقي خاصة إذا كان 

 .2منفردا 

يفرتض يف الوسيط او املوفق اإلملام مبوضوع النزاع و اكتساب اخلربة الكافية يف الدعاوى و       
إدارة االجتماعات و تسوية النزاعات االستثمارية ، سواء كان مبوجب التسوية احلرة او االختيارية 

صة يف ، او اللجوء اىل مركز او مؤسسة دولية متخص"  ad hoc" لألطراف و هو ما يعرف ب 
ذلك ، و هذا حىت يتسىن هلذا الطرف إرشاد املتنازعني إىل حقوقهم و أوضاعهم و اقرتاح احللول 

، كما يعمل الوسيط او املوفق على استغالل كل ما من شانه ان يساعد 3املالئمة و إقناعهم هبا 
هيله يف حل النزاع على أسس واقعية و معقولة ، معتمدا على خربته و كفاءته يف ذلك و أت

القانوين لصياغة اتفاق التسوية وفق الضوابط القانونية اليت حتفظ حقوق األطراف و التزاماهتا ماداي 
و قانونيا ، و ضرورة تفادي ما قد ينجر عن إطالة أمد النزاع ابللجوء إىل آليات أخرى قد أتخذ 

يف تسويته ابلطرق منهم وقتا أطول ، أو تطوره و هو ما يؤدي إىل تعقيدات أخرى قد تقف عائقا 
يف الوالايت " معايري الوساطة " من  06املادة على ذلك نصت املالئمة و املناسبة للطرفني ، كما 

يكون الوسيط ذو كفاءة و خربة  أنيتطلب " ما يلي  وفق 0116الصادرة سنة  األمريكيةاملتحدة 
 أماالنزاع  أطرافل الالزم من حيظى ابلقبو  أنمتكنه من تسوية النزاع ابلطريقة املناسبة ، كما جيب 

 ." غري ذلك فيمكن رده و حتييده 

                                                           

  .16، ص مرجع سابق  فؤاد دمحم دمحم أبو طالب ،  1 
.07، ص  ابقحيي اجلمل ، مرجع س  2  
.011، ص  2111مصر  -، القاهرة املنازعات ، دار النهضة العربية منري حممود بدوي ، الوساطة و دور الطرف الثالث يف تسوية   3  
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هبذا يتضح ان كفاءة و اختصاص الطرف املكلف بفض النزاع االستثماري هو مبدأ مهم       
جدا وفق ما تتطلبه منازعات االستثمارات الكربى خصوصا من طرف الشركات العاملية املعروفة و 

رية دولية ، حبيث تشرتط قبل اللجوء اىل أي الية ان يكون الطرف املالكة لسمعة جتارية و استثما
املوكل بذلك مؤهال و خمتصا و ذا خربة عالية يف ذلك ، لذا جند ان اغلب احملكمني و الوسطاء 
الدوليني املعروفني حتت طلب دائم و مستمر لتسوية النزاعات االستثمارية ، كما أاتحت األنظمة 

نظمة لآلليات البديلة للمتنازعني ممارسة نوع من الرقابة على عملية تسوية القانونية و القواعد امل
النزاع ، و التأكد من مدى كفاءة الغري و اختصاصه ، حىت يتم عزله ابلوسائل القانونية املتاحة 

 .1مثلما مت اختياره 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.66، ص  ابقي وايل ، مرجع سفتح  1  



 

331 
 

 املبحث الثاين

 األجنيبشروط اللجوء لآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار 

ال شك ان احلل الودي هو ما يطمح اليه اطراف النزاع من خالل اللجوء لآلليات البديلة       
لتسوية منازعاهتم االستثمارية ، ابالتفاق على إخضاعها اىل احدى هذه االليات سواء ابلنص 

 .على ذلك أثناء توقيع العقد ، أو يف مرحلة من مراحل تنفيذه 

ميكن ألي نزاع استثماري ذو طابع دويل ان خيضع إلجراءات و شروط االليات البديلة وفق       
ما حتدده مؤسسة او مركز التسوية الذي يتم اللجوء إليه ، مثل قواعد املركز الدويل لتسوية منازعات 

ة ابلتحكيم أو املتعلق" icc"، أو القواعد اليت حددهتا غرفة التجارة الدولية " icsid"االستثمار 
، أو عن طريق تعديل هذه 1تلك اخلاصة بتسوية النزاعات املستقلة عن التحكيم و نظام املصاحلة 

اإلجراءات ابتفاق األطراف و موافقة املركز او اهليئة املعنية بتسوية النزاع ، مع مراعاة أحكام النظام 
 .العام 

يف مجيع األحوال خيضع اللجوء اىل االليات البديلة لتسوية املنازعات بني اطراف العقد       
االستثماري اىل االتفاق املسبق بينهما الذي يتضمن تعيني االلية املراد اللجوء اليها و املركز 

ز او املختص بذلك ، أما إذا مل يوجد هذا االتفاق فيتم ذلك عن طريق تقدمي طلب اىل أي مرك
 .هيئة خيتاراهنا و يبدون استعدادهم لتسوية هذا النزاع بواسطتها 

يستند شرط اللجوء إىل اآلليات البديلة لتسوية املنازعات االستثمارية يف وجود اتفاقيات       
مسبقة بني أطراف العقد االستثماري ، تتخذ شكل بند أو بنود حيدد مبوجبها طريقة تسوية النزاع 

ه بني األطراف ، الذين ميكن أن يوقعوا على اتفاق مستقل بعد ذلك ، حيدد بطريقة احملتمل نشأت
أكثر وضوحا و تنظيما آلية التسوية ، و اإلجراءات الواجب إتباعها و طريقة تعيني الغري الذي 

                                                           
1
 Nicole laçasse , l’arbitrage commercial international entre parties privées dans les payes 

de l’Aléna , colloque «  l’Aléna et l’avocat d’affaires » , union international des avocats , 

Montréal , 1998   , p 02. 
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سيتدخل بينهم ملساعدهتم يف التوصل إىل تسوية للنزاع ، و الشروط الواجب توافرها فيه ، و 
 . 1اف و االلتزامات املتبادلة فيما بينهم من جهة ، و فيما بني الغري من جهة أخرىحقوق األطر 

ينبع هذا االتفاق أساسا من إرادة األطراف يف اللجوء إىل اآلليات البديلة لتسوية املنازعات        
تفعيل وفق أشكال خمتلفة ، بتعدد أنواع هذه اآلليات ، حتكيما كان ، أو وساطة ، أو توفيق ، أو ب

، حياول مبوجبه األطراف تسوية نزاعهم خارج 2شروط إعادة التفاوض ، فهو مبثابة التزام تعاقدي 
احملاكم ، بتحقيق نتيجة مقتضاها املشاركة يف إجراءات التسوية ، بتنفيذ الشرط املتفق عليه ، و 

 .االلتزام ببذل عناية و التفاوض حبسن نية من أجل التوصل إىل تسوية النزاع 

تستمد الصيغة اليت ميكن أن تنص على اآللية البديلة املناسبة لتسوية النزاع ، و العناصر اليت        
، من 3تتضمنها ، من لوائح اهليئات و الغرف و املراكز املتخصصة يف تسوية املنازعات االستثمارية 

ق األطراف على خالل صياغتها عادة بطريقة موجزة تتضمن حتديدا نوع آلية التسوية اليت اتف
اللجوء إليها ، و اإلجراءات الواجب إتباعها من أجل الوصول إىل هذه التسوية ، فقد ذهب 
جانب من الفقه إىل اقرتاح صيغة منوذجية لشرط اللجوء إىل اآلليات البديلة لتسوية املنازعات 

ق إجراءات يف حالة وجود نزاع بني أطراف هذا العقد ، فإهنم حياولون عن طري" مفادها أنه 
، و اقرتح 4" و ذلك طبقا للقواعد اليت حيددوهنا ...الوساطة أو التوفيق أو الدعوى املصغرة ،

يف حالة نشأة نزاع يتعلق هبذا "  جانب آخر من الفقه صيغة عامة ملثل هذه الشروط كما يلي

                                                           

.12، ص  سابققنديل ، مرجع  مصطفى املتويل  1  
2
 Charles jarosson , op cit , p 335. 

اعتمدت العديد من مراكز و هيئات تسوية املنازعات التجارية و االستثمارية عدة صيغ متنوعة و متعددة ، هتدف جمملها إىل اختاذ   3 
 : طريق اآلليات البديلة يف تسوية املنازعات اليت تنشا بني أطراف العقود االستثمارية الدولية ، على النحو التايل 

....التسوية عن طريق الوساطة  تفسريه اىل أوخيضع كل نزاع ينشا عن تنفيذ هذا العقد  -  
التوفيق  إىل أوالاللجوء  األطرافبنوده ، فعلى  أبحد ابإلخاللالعقد االستثماري متعلق  أطرافنشا نزاع بني  إذا -  
....ختتص جلان التوفيق بتسوية النزاعات اليت تنشا بني أطراف هذا العقد  -  

.116، ص  ابقشكور صاحل ، مرجع س أزاد  4  
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طرف األكثر العقد ، حياول األطراف يف البداية تسويته بطريقة ودية ، و يف حالة الفشل فإن ال
  1" ...حرصا يلجأ إىل

يتضح أن هذه الصيغ تتضمن مخسة عناصر رئيسية ، تظهر خصوصية شروط اآلليات       
 :البديلة لتسوية املنازعات االستثمارية احملتملة و هي 

 ، متضمنا شرطا للجوء إىل  وجود عقد أصلي بني أطراف ينظم عالقة تعاقدية ما
 اآلليات البديلة لتسوية النزاع ضمن أحد مواده ؛ 

  احتمال نشأة خالف أو نزاع بني الطرفني يف املستقبل حول تطبيق أو تفسري أحكام
العقد املربم بينهم ، و هذا ما مييز شروط اآلليات البديلة لتسوية املنازعات عن الشروط 

 ؛2املتعلقة بتغري الظروف 

 األطراف يف حماولة تسوية النزاع تفاوضيا ، أو ابآلليات البديلة ذات الطابع  رغبة
 التفاوضي  كالوساطة و التوفيق ؛ 

  اختيار آلية أو أكثر ، من اآلليات البديلة اليت سيتم هبا تسوية النزاع ؛ 

 و حتديد اإلجراءات اليت سيتم إتباعها ، أو اإلحالة إىل قواعد و إجراءات أحد املراكز أ
 ؛ 3اهليئات املتخصصة يف تسوية املنازعات االستثمارية 

إن صياغة شروط اللجوء إىل اآلليات البديلة لتسوية املنازعات وفق ما أوردته اللوائح         
اخلاصة ابهليئات و املراكز املتخصصة يف تسوية املنازعات االستثمارية ، عادة ما تتضمن شروطا 

 إجراءاتما يقوم األطراف بتبنيها حرفيا بقصد اإلحالة إىل قواعد و منوذجية للتسوية ، و غالبا 
،   CNUDCIهذا املركز ، كالئحة التوفيق اخلاصة بلجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل 

حيثما يرغب الطرفان ، يف حالة حدوث نزاع " اليت تتضمن شرطا منوذجيا ورد ابلصيغة التالية 
يتصل به ، يف التماس تسوية ودية لذلك النزاع عن طريق التوفيق ، جيري  انشئ عن هذا العقد أو

                                                           
1
 Robert jerou , Les procédures de règlement amiable des litiges , thèse de magister en droit 

des affaires , université paris 2 , 2002 , p 213. 

.71، ص ابق  قنديل ، مرجع سمصطفى املتويل  2  
.061، ص  ابقاابراين عالء ، مرجع س  3  
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"                       1التوفيق طبقا لقواعد التوفيق اخلاصة بلجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل السارية حاليا 
اليت أوردت  " AAA" أو ما تضمنته الئحة الوساطة التجارية اخلاصة هبيئة التحكيم األمريكية 

البديلة ، حيث ينص على تفعيل  تشرطا لتسوية املنازعات يتمثل يف التدرج يف اللجوء إىل اآلليا
على اختيار الوساطة قبل اللجوء إىل التحكيم ، و كانت صيغته   األطرافاملفاوضات مث إجبار 

إذا نشأ نزاع يتعلق هبذا العقد ، أو يتعلق مبخالفة واحد أو أكثر من البنود الواردة فيه ، " كما يلي 
و إذا مل ميكن تسوية هذا النزاع عن طريق املفاوضات ، فإن األطراف يلتزمون ، قبل اللجوء إىل 

منذ البداية و حبسن نية تسوية هذا النزاع عن طريق إجراءات الوساطة وفقا  احياولو التحكيم ، أبن 
  2."لالئحة الوساطة التجارية هليئة التحكيم األمريكية 

يالحظ أن هذه الصيغ املقرتحة لشرط تسوية املنازعات عن طريق اآلليات البديلة ، هي        
موا بتعديلها وفقا لطبيعة النزاع و الظروف احمليطة به ذات طبيعة مرنة ، مما يسمح لألطراف أبن يقو 

" ، و هو ما ميكننا من اقرتاح صيغة لشرط تسوية املنازعات عن طريق اآلليات البديلة مفاده أن 
يتعلق هبذا العقد أو مبخالفة أحكامه ، أو يتصل به ، يتوجب على   األطرافكل نزاع ينشا بني 

التفاوض أو الوساطة أو التوفيق ، قبل اللجوء إىل التحكيم أو األطراف حماولة تسويته عن طريق 
، أو ابللجوء ألحد املراكز  األطرافاليت يتفق عليها  اإلجراءاتالقضاء ، و ذلك وفقا للقواعد و 

 " أو اهليئات الدولية املتخصصة يف تسوية املنازعات 

لنسبة لشرط اللجوء إىل اآلليات هبذا تعترب الشكلية من املسائل األساسية و الضرورية اب      
البديلة ، ألهنا تؤدي بصفة أساسية إىل استبعاد اختصاص احملاكم ، حيث خيتص الطرف الثالث 
املكلف ابلفصل يف النزاع بصفة هنائية ، و هذا يعين أن الطرفني ارتضيا اللجوء إىل التسوية الودية 

، 3استلزمت بعض التشريعات دليال كتابيا للفصل يف الدعوى عن طريق اآلليات البديلة ، و هلذا 
على تضمني العقد  األطراف، مث انه من السهل االتفاق بني  لألطرافألنه يظهر النية احلقيقية 

شروط اآلليات البديلة لتسوية املنازعات عند إبرامه مقارنة مع وقت نشأة النزاع ، و سواء كان 
                                                           

1
 www.uncitral.un.org/modellaw , le 02-10-8102 . 

.261، ص ابق شار دمحم االسعد ، مرجع سب   2  
.211، ص  ابقسسالمة ، مرجع  عبد الكرميامحد   3  

http://www.uncitral.un.org/modellaw
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شرط حتكيم أو شرط أي آلية بديلة أخرى ، فانه مبثابة السند يف اللجوء إىل هذه اآلليات ، و يف 
التسوية الودية يف أية  إجراءاتإبطال اللجوء إىل القضاء ، إال إذا ارأتى الطرفان العدول عن 

ما أثبتته  مرحلة من مراحل التسوية ، إذا ثبت أن التوصل إىل تسوية النزاع أصبح مستحيال ، و هو
املمارسة العملية يف قيام أطراف العقود االستثمارية بكتابة مثل هذه االتفاقات ، و تؤكده العديد 
من أنظمة و لوائح املراكز و اهليئات املتخصصة يف تسوية املنازعات ، اليت تستلزم الكتابة ألهنا 

.1راءات اليت سيتم إتباعها تسمح بتحديد مدى رغبة األطراف يف تسوية النزاع وداي و تنظيم اإلج  

ان تغري الظروف احمليطة ابلعقد قد تؤثر يف العالقات بني اطراف العقد االستثماري ، و هو       
ما جيعلها تتضمن شروطا ملعاجلة هذه التغريات اثناء تنفيذ العقد ، لتجنب النزاعات او تسويتها ،  

ط التحكيم ، و هو ما سنتطرق اليه إبجياز كشروط إعادة التفاوض و شروط القوة القاهرة ، او شر 
 : فيما يلي 

 شروط إعادة التفاوض : املطلب األول 

تقتصر شروط إعادة التفاوض على مواجهة التقلبات احملتملة اثناء تنفيذ العقد االستثماري        
جوء اىل االلية ، و إجياد السبل املالئمة لتسوية النزاعات اليت قد تنشا بني اطراف العقد بتفعيل الل

 .املناسبة لذلك بطريقة ودية و سلسة ، تسمح ابستمرار العالقة التعاقدية 

قد تتوصل املفاوضات بني األطراف اىل مراجعة العقد سواء بصفة جزئية او كلية ، او        
تعديله ، حسب طبيعة النزاع و حمتواه ، او لتجنب أي مفاجآت غري متوقعة يف مستقبل العالقة 

، و ذلك من خالل اجتماع األطراف و طرح التزاماهتم ، او االتفاق على تدخل 2ستثمارية اال
 .3طرف لالث حمايد ملساعدهتم يف هذا الشأن 

                                                           

.162، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س  1  
.122، ص  ابقفتحي وايل ، مرجع س  2  
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هتدف شروط إعادة التفاوض اىل تفضيل احللول الودية للنزاعات اليت قد تثور اثناء تنفيذ       
العقد ، و اليت حتقق مصاحل األطراف و تضمن استمرار عالقتهم االستثمارية ، و متكنهم من ان 

ات ، خصوصا و ان العقود االستثمارية الدولية هي ذ 1يتقابلوا يف أي وقت بعد حدوث التغريات
امد طويل ، مما جيعلها شديدة التأثر ابلعديد من املتغريات اليت تؤدي اىل نشأة النزاعات بني 

 .األطراف او اإلخالل ابلتوازن العقدي 

الربيطانية و احلكومة  "BP"من العقد االستثماري املربم بني شركة  06يف ذلك نصت املادة       
شكل عن ممثلي الطرفني ، يلتقي بشكل دوري على ضرورة تشكيل فريق م 2110الليبية سنة 

 : 2اثناء تنفيذ العقد االستثماري ، يتوىل ما يلي 

  تقييم تقدم العملية االستثمارية و مدى حتقيق األهداف املتوخاة من ذلك ؛ 
  ، تفعيل شروط إعادة التفاوض للوصول اىل اتفاق مرضي يف حالة نشأة نزاع بني الطرفني

سواء من خالل التزام كل طرف مبا مت االتفاق عليه مبوجب العقد ، او إجياد االلية املالئمة 
 لتسوية النزاع ، ابللجوء اىل الوساطة مث التحكيم التجاري الدويل ؛ 

  قيف مؤقت للعقد اىل غاية إمتام مرحلة املفاوضات ، او فسخ اختاذ القرار املالئم يف تو
 . العقد االستثماري ابتفاق الطرفني اذا تبني ان ذلك هو احلل الالزم 

يتضح بذلك ان شروط إعادة التفاوض تشكل بندا مهما جدا يف العقود االستثمارية        
تنفيذ العقد االستثماري مبا اهنا الدولية طويلة االجل ، حيث تعمل على توجيه الطرفني اثناء 

تشكل اهنا التزاما تعاقداي وجب احرتامه ، و يتم مبوجبها تذليل العقبات اليت تعرتض العملية 
االستثمارية و حماولة جتنب النزاعات بني الطرفني ، و اليت ان نشأت فان شروط إعادة التفاوض 

التفاق على اإلجراءات الواجب اتباعها اذا ستمكن الطرفني من اختاذ االلية املناسبة لذلك ، او ا
ما مت حتديد االلية املناسبة سابقا ، كاختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع و إجراءات 

 .تسوية النزاع ، و هوية املركز او اهليئة اليت تتوىل عملية التسوية 

                                                           

.010، ص ابق ، مرجع س عبد هللايسري عوض   1  
2
 Dominick kohlhagen , op cit , p 31. 
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 شرط التحكيم و االليات البديلة :املطلب الثاين 

سبق و ان اشران ان شرط التحكيم هو اتفاق بني اطراف العقد االستثماري ابللجوء اىل        
التحكيم يف حالة نشأة أي نزاع ، فهو شرط واضح و صريح يرتب التزاما على طرفيه و مينحها 
حق اللجوء اىل التحكيم ابختصاص احملكم ابلنظر يف النزاع دون القاضي ، اما شرط االليات 

لة األخرى فقد ينص على الية معينة كالوساطة او التوفيق ، او قد ينص على شرط التفاوض البدي
 .فقط لالتفاق على كيفية التسوية الودية بني الطرفني 

تعتمد بعض العقود االستثمارية على ترتيب اللجوء اىل االليات البديلة ، كتفعيل شروط       
التوفيق ، فيما يكون التحكيم التجاري الدويل اخر حل  إعادة التفاوض مث اللجوء اىل الوساطة او

 .لتسوية النزاع االستثماري بني اطرافه 

على الرغم من ان مجيع هذه الشروط تؤدي اىل احلل الودي للنزاع و حتيد القضاء من      
االختصاص ابلنظر يف النزاع ، إال انه أحياان ما يثار اخللط بني مضمون هذه الشروط ، بسبب 

ريقة صياغتها و املصطلحات اليت يستخدمها األطراف يف التعبري عنها ، بصياغة غري دقيقة ط
لتدخل الغري ، فيعتقد احد األطراف انه قبل شرطا من شروط االليات البديلة مثل التوفيق او 

، كان ينص بند يف العقد 1الوساطة ، يف حني يعتقد الطرف االخر انه وافق على شرط التحكيم 
اذا مل حيز حكم احملكم على قبول " او " يتوىل احملكم القيام ابلتقريب بني وجهات النظر " ن على ا

 .2" األطراف ، فسيتم عرض النزاع على احملكمة املختصة 

ان عدم االستخدام الدقيق لوصف طريقة التسوية يؤدي اىل وجود ارابك و نزاع حول تفسري      
مبا ان مسائل التسوية ال ختتلف ، و اليت ميكن ان منيزها من مضمون و نوع الشرط املتفق عليه ، 

 : خالل ما يلي 

  ان التحكيم و لو بدا اتفاقيا و رضائيا إال انه ينتهي بقرار ملزم ؛ 

                                                           

.16، ص  ابقس مصطفى املتويل قنديل ، مرجع  1  
2
 Charles jarosson , op cit , p 157. 
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  خيتص احملكم وحده حبسم النزاع دون مشاركة األطراف ، على عكس التفاوض و تبادل
 ؛ 1االقرتاحات او تدخل طرف حمايد ملساعدة األطراف 

  ان احلل او التوصية اليت قد تصل اليها املفاوضات هو من صنع مجيع األطراف و ابلتايل
 ؛ 2يكونون بعلم مسبق مبضمونه مما جيعله اكثر شفافية من احلل التحكيمي 

  اذا مل ينص العقد على أي شروط مسبقة للتفاوض ، فقد يلتقي األطراف طوعيا اثناء
يم الذي يكون ملزما ، فمن بدأه و اقدم على اول تنفيذ العقد على عكس شرط التحك

، دون ان ميلك حق الرتاجع عن 3خطوة فيه يكون ملزما على السري يف اجراءاته اىل هنايته 
 ذلك بصفة فردية ؛ 

  يضمن القضاء تنفيذ احلكم التحكيمي ، بينما يفتقد احلل املتوصل اليه بني الطرفني عن
 ة اذا اخل احد الطرفني به ؛  طريق التفاوض اىل القوة التنفيذي
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 املبحث الثالث

 نطاق اللجوء لآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب

يعترب نطاق العمل و اللجوء إىل اآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب أوسع         
من نطاق اللجوء إىل القضاء ، ألن هذه اآلليات ترد على فئات و مستوايت متنوعة من النزاعات 
االستثمارية و التجارية ،كالنزاعات الناشئة عن اإلخالل أبحد بنود العقد ، أو املساس 
ابلضماانت االستثمارية املمنوحة للمستثمر األجنيب سواء املتعلقة ابلتحفيزات املالية أو اجلبائية او 
املساس مبلكية املستثمر و شرط الثبات التشريعي لدى الدولة املضيفة لالستثمار ، و أي نزاع ذي 

املتنازعني على اللجوء طبيعة اقتصادية أو جتارية سواء كان حمليا أو دوليا ، حيث يتم التوافق بني 
 .إىل هذه االليات بغية إهناء نزاعاهتم وداي 

مبا أن جممل هذه االليات تقوم على حسن النية و احلرية التعاقدية ، و ختضع مجيع        
أحكامها إىل قانون العقود ، فان جناحها يتوقف على مدى ميل و رغبة أصحاب العالقة يف 

حث عن أي حل ودي ينهي النزاع القائم بينهم و يعيد العالقة الوصول إىل حل توافقي ، و الب
التعاقدية و استمرار نشاطهم االستثماري ، و إذا مل تتوافر يف هذه االليات الشروط املثلى لنجاحها 
فلن تكن سوى عبارة عن اليات و حلول إلطالة أمد الدعوى و زايدة نفقاهتا دون جدوى ، و قد 

ة وسائل و حلول للتسويف و لكسب الوقت و املماطلة و الصطياد يرى فيها الطرف سيء الني
احلجج ، و إثبااتت الطرف اآلخر حتضريا لدعواه القضائية ، على عكس الذين ميتلكون النوااي 

 . 1احلسنة و يرغبون يف اهناء نزاعهم وداي دون اللجوء إىل القضاء الرمسي

نزاعات عن طريق اآلليات البديلة ، مل حتدد البد من اإلشارة إىل أن جممل مراكز حل ال      
نطاقها بوضوح بل تركت اجملال للمتنازعني يف حرية اللجوء إىل هذه احللول ، بشرط عدم خمالفتها 
للنظام العام ، على غرار الكثري من التشريعات احلديثة و مراكز التحكيم الدولية اليت تشجع و 

                                                           

.061، ص ابق عالء ، مرجع س أابراين  1  
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، خاصة الوساطة  1ول قبل اللجوء إىل القضاء الرمسي حتث املتنازعني على اللجوء إىل هذه احلل
اليت ابتت تشكل يف الوقت احلاضر االلية اجلديدة و البديلة حلل النزاعات االستثمارية عوضا عن 

 .التحكيم يف النزاعات احمللية و الدولية 

غرار الوساطة حدد املشرع اجلزائري نطاق اللجوء اىل االليات البديلة مبوجب ق ا م ا ، على       
جيب على القاضي عرض اجراء الوساطة على : " منه على  0- 111القضائية اين نصت املادة 

اخلصوم يف مجيع املواد ، ابستثناء قضااي شؤون االسرة و القضااي العمالية و كل ما من شانه ان 
لنزاع او إىل متتد الوساطة إىل كل ا: " على  0- 116، كما نصت املادة 2" ميس ابلنظام العام 

ميكن لكل شخص : " نطاق اللجوء اىل التحكيم كالتايل  0117، و حددت املادة 3" جزء منه 
اللجوء اىل التحكيم يف احلقوق اليت له مطلق التصرف فيها ، ال جيوز التحكيم يف املسائل املتعلقة 

امة أن تطلب ابلنظام العام او حالة األشخاص و أهليتهم ، ال جيوز لألشخاص املعنوية الع
، هبذا يتضح 4" التحكيم ، ما عدا يف عالقاهتا االقتصادية الدولية او يف إطار الصفقات العمومية 

ان املشرع اجلزائري أجاز اللجوء لآلليات البديلة لتسوية املنازعات ، حيث ميكن اللجوء للوساطة 
الية ملا هلا من ارتباط إال ما كان من قضااي شؤون األسرة نظرا خلصوصيتها ، و القضااي العم

ابحلقوق الشخصية او ما ميس ابلنظام العام على غرار العديد من التشريعات الداخلية للدول ،  
كما حدد نطاق اللجوء اىل التحكيم و أجاز لكل من له حق التصرف يف حق ما اللجوء اليه إال 

ة العامة جمال اللجوء اىل ما تعلق ابلنظام العام أو حالة األشخاص ، كما حدد لألشخاص املعنوي
 .التحكيم ابستثناء عالقاهتا االقتصادية الدولية او ما تعلق ابلصفقات العمومية 

بدوره نظم املشرع اللبناين نطاق اللجوء لآلليات البديلة يف تسوية املنازعات االستثمارية و        
النزاعات الناشئة بني  ، أين أخضع 2111التجارية ، مبوجب قواعد الوساطة و التحكيم لسنة 

املستثمر الوطين و املستثمر األجنيب أو الدولة املضيفة ، و الناجتة عن تطبيق أو تفسري أحكام 
                                                           

.18، ص  ابق، مرجع س األحدب دعبد احلمي  1  
. 11-18ارية رقم من قانون اإلجراءات املدنية و اإلد 0-111نص املادة   2  
.القانون من نفس  0-116نص املادة   3  
.من نفس القانون  0117نص املادة   4  
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القانون ، أو اإلخالل أبحد بنود العقد و اليت ال تتجاوز قيمتها ثالثني مليون لرية لبنانية ، 
زاع ، فيما ميكن أن يعرض النزاع للوساطة هبدف حماولة التسوية عن طريق الوسيط بني أطراف الن

 .إذا كانت قيمة النزاعات تفوق ثالثني مليون لرية لبنانية أو إذا فشل عمل الوساطة1على التحكيم 

كما يشرتط لتطبيق و اللجوء إىل اآلليات البديلة بغية حل النزاع بصورة جمدية و فعالة ، أن        
تكون قيمة املتنازع عليه تفوق كلفة إجراءات احملاكم حيث أن طبيعة و كلفة النزاع تفرض نفسها ، 

نظمة جتارية  و أن ال يكون هناك تفاوت يف املراكز بني املتنازعني ، مثال بني شخص طبيعي و م
كبرية ، حيث أن االختالف يف ميزان القوى االقتصادي بني املتنازعني و النفوذ التجاري الواسع 
ألحدهم ال يسمح ابلوصول إىل نتيجة عادلة و مرضية بني الطرفني املتنازعني بشكل يسمح 

 .2ابلوصول إىل حل توافقي و مالئم 

يف نطاق اللجوء إىل هذه اآلليات ، و ذلك نظمت بعض التشريعات ما جيدر العمل به        
حسب طبيعة و جمال موضوع النزاع و النشاط االستثماري ، مثل النزاعات الناشئة عن عمليات 
بيع البضائع و االستثمارات العقارية ، و عقود الرهن و اإلجيار و عقود التأمني و عقود القروض و 

لنزاعات الناشئة بني املصارف و زابئنها السيما يف الشركة اليت يتمسك هبا كال املتنازعني ، أو ا
 .3االعتماد املستندي الذي ميثل عصب التجارة الدولية 

اخلاصة بتسوية النزاعات " icc"تضمنت قواعد الوساطة و التوفيق لغرفة التجارة الدولية       
ذاهتا ، حيث إجراءات حمددة ب" icc docdex roules"الناشئة عن تنفيذ االعتماد املستندي 

يتم االحتكام إىل خبري بغية إجياد حل للنزاع ، أما يف تسوية النزاعات االستثمارية الناشئة عن 
عقود اإلنشاءات اهلندسية اليت تتطلب تقنية عالية و معلومات حسابية و فنية ، فيتم إهناء النزاع 

                                                           
يم ، جامعة ، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل للوساطة و التحك إليهامازن ليلو راضي ، الوساطة التحكيمية و نطاق اللجوء   1

 .00، ص  2111لبنان ،  –بريوت 
.11، ص ابق د احلميد األحدب ، مرجع سعب  2  
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ري به العمل يف ، و هو ما أصبح جا expert Adjudicateurفيها بواسطة املوفق اخلبري 
 .1جمال حل النزاعات الناشئة يف العقود الدولية عن األشغال العامة و عقود التوريد

طاملا أن هذه اآلليات تقوم على مبدأي احلرية التعاقدية و حسن النية ، فإن التشريعات و       
رية للمتنازعني مراكز حل النزاعات اليت تبنت هذه اآلليات مل حتدد نطاقها بوضوح ، بل تركت احل

ابللجوء إليها مبا أهنا ختضع ألحكام قانون العقود ، فالبد من قيود واردة منها قيود عامة  تتعلق 
ابلنظام العام و اآلداب العامة ، أو قيودا خاصة ترد على اللجوء هلذه اآلليات ابلرغم من املزااي و 

  :اخلصوصيات اليت تتمتع هبا ، و هو ما سنعاجله وفق ما يلي 

 القيود العامة: املطلب األول 

نصت العديد من التشريعات الدولية أو الداخلية على أن قانون العقود خيضع ملبدأ حرية       
مقتضى النظام العام و اآلداب  اعالقاهتم كما يشاءون بشرط أن يراعو  االتعاقد ، فلألفراد أن يرتبو 

، و ذلك كمبدأ و كفكرة ، لكنها مل حتدده 2العامة و األحكام القانونية اليت هلا صفة إلزامية 
العتبارات كثرية ، الن مفهوم النظام العام واسع و ال ميكن حتديده مبفهوم حمدد ، حيث أن الفقه 

العام احلامي الوقائي ، معتربين أن األول هو و القضاء ، ميزا بني النظام العام املوجه و النظام 
مطلق و يتعلق ابملصلحة االجتماعية و السياسية و االقتصادية و األخالقية للمجتمع ، مما يفرض 
احرتام اإلرادة الفردية هلذه املبادئ ، فالنظام العام املوجه يهدف إىل محاية املبادئ و القيم 

ردية ، أما النظام  العام احلامي فهو نسيب يهدف إىل محاية األساسية للمجتمع يف وجه املصاحل الف
املصاحل الفردية ، مبعىن آخر محاية مصلحة كل فرد من الطرف اآلخر خالل عملية إبرام العقد ، 
أي أن الشروط ال ميكن هلا أن تكون حبرية مطلقة ، و عليه مثال ال جيوز الصلح يف أمور تتعلق 

 .3ودية هبذا الشأن ابإلفالس و إجراء أي تسوية 

                                                           
1
 www.iccwbo.org/dispute-resolution-services , le 12/01/2019. 

.062، ص  ابقعالء ، مرجع س أابراين  2  
3
 Albert colliard , op cit , p 332. 
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لذلك ال بد أن ال تكون االتفاقات املتعلقة ابللجوء إىل هذا اآلليات خمالفة للنظام العام و       
اآلداب العامة ، فال جيوز إجراء مصاحلة أو تسوية ودية تتعارض مع النظام العام و اآلداب العامة 

طاملا أن هذا اإلجراء يكون خمالفا  ، وساطة كانت أو توفيقا أو أي آلية أخرى من هذه اآلليات
للنظام العام ، و عليه فإن النظام العام و اآلداب العامة يشكالن قيدا عاما و حقيقيا على هذه 
اآلليات ، و يف كل جمتمع يقدر املشرع األحوال و الظروف اليت متنع حل النزاعات عن طريق هذه 

 .1اآلليات 

ه اآلليات املصلحة العامة اجلوهرية اليت تسمو على املصاحل يدعو املنطق إىل أن ال تعرض هذ      
تسوية أو أي اتفاق ودي خارج احلاالت  ااخلاصة للخطر ، إىل حد أن األفراد ال ميكنهم أن جيرو 

قانون دولتهم أو يفسروا املفاعيل القانونية لعالقاهتم  اأو يزيلو  االيت يسمح هبا القانون ، أو أن يعدلو 
، لذا ميكن أن نشري إىل أن النظام العام و اآلداب العامة 2ضى أعمال قانونية منفردة التعاقدية مبقت

 هلما دور فاعل يف تقييد حرية اللجوء إىل اآلليات البديلة 

 القيود اخلاصة: املطلب الثاين 

على الرغم من املزااي و اخلصوصيات اليت تتمتع هبا هذه اآلليات ، فإهنا ال ختلو من بعض       
لعيوب اليت قد حتيط إبجراءاهتا ، اليت تتوقف ابلدرجة األوىل على إرادة املتنازعني و حسن نيتهم ، ا

و لكن هناك بعض النزاعات ال تقبل احللول الوسطية أو احللول البديلة ، مثال بعض النزاعات اليت 
كون هلا جمال قد ال تكون حمصورة من حيث الظروف و املصاحل ابملتنازعني أنفسهم ، فيمكن أن ي

واسع ، و أتثريات شاملة و تتخطى املتنازعني ، كما هو احلال يف النزاعات الناشئة حول مضمون 
بعض الشروط يف العقود النموذجية يف بعض اهليئات االقتصادية الكربى ، أو كما هو احلال يف 

ائم يف حال بعض الشركات و املصارف ، فهم حباجة ليس فقط إىل حل توافقي ينهي النزاع الق
حصوله ، بل هم حباجة أكثر إىل قرار واضح و صريح يؤسس الجتهاد قضائي و ال يفسح اجملال 

                                                           
1
 Franck neciphore , op cit , p 122. 

 .18، ص ابق الوفا ، مرجع س أبوامحد 2  
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، و املثال على ذلك هو أن هناك نوعا من املنازعات يضع اخلالف 1ألي نزاعات الحقة قد تطرأ 
لنفقات فيه مبالغ هائلة و مصاحل ضخمة على احملك ، حبيث ال تعود قلة أو كثرة التكاليف و ا

 .القضائية تعين شيئا أمام املصاحل الكبرية 

كما جتدر اإلشارة إىل أنه ليس إبمكان مجيع هذه اآلليات أن تفصل يف نزاعات تتطلب        
تفسريا ألحد مواد العقد أو ألحد مواد القانون ، فالتفسري تعطيه حمكمة قضائية أو حمكمة 

، أو أي حل ودي آخر ، ألن التحكيم أيخذ جمراه  حتكيمية فقط ، و ال يفسره املوفق أو الوسيط
وفقا إلجراءات إلزامية حمددة مسبقا ، يف حني أن ال شيء إلزامي يف الوساطة و بقية احللول 

، كما قد يكون أحد األطراف حمقا ابلكامل و الطرف اآلخر خمال ابلكامل ، كما لو  2التفاوضية 
مدين ال يدفع ، فإن اتفاق املصاحلة الذي أييت بعد كان النزاع بني دائن لابت حقه يف الدين و 

الوساطة فيه ظلم ، حيث يعطي حق ملن ليس له حق و حرمان من له حق من جزء أكيد من 
 .3حقه ، و هذا ظلم بعينه و يتناىف مع العدالة الفعالة املتوخاة 

كما قد يتعذر اللجوء إىل هذه اآلليات يف حاالت أخرى ، كما هو احلال يف مراحل مبكرة        
جدا للنزاع طاملا أن املتنازعني ال يزالون على تواصل ، أو يف اخلصومة الشديدة اليت تكون حباجة 

زاع طاملا إىل حكم سريع ، فال بد إذن من اللجوء إىل التحكيم و صدور قرار هبذا الشأن ينهي الن
 .ال توجد عالقة يراد احلفاظ عليها مستقبال 
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 املبحث الرابع

 ااثر اللجوء لآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب

ان اللجوء لآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب يرتب الارا على اطراف        
تسوية النزاع ابلطريقة الودية و املالئمة ، او مل يتم التوافق  اخلصومة ، سواء مت التوافق و التوصل اىل

بسبب فشل مساعي الوسيط او املوفق ، او وصول املفاوضات اىل طريق مسدود ، او قيام دعوى 
بطالن حلكم التحكيم الصادر نتيجة ختلف احدى اإلجراءات او خمالفته ملا مت االتفاق بشأنه بني 

 .األطراف 

يف كال احلالتني ترتتب الارا سواء ابللجوء اىل القضاء لفض لنزاع و انتهاء العالقة االستثمارية       
 : بني األطراف ، او تسوية النزاع هنائيا بني اطراف اخلصومة ، و هو ما سنعاجله من خالل التايل 

 يف حال مت التوافق : املطلب األول 

طريق االليات البديلة يرتجم يف رضى املتنازعني مبا مت التوصل ان جناح تسوية النزاعات عن         
إليه ، سواء عن طريق املفاوضات املباشرة بني الطرفني ، او بواسطة احملكم او الوسيط او املوفق 
ضمن مدة حمددة مسبقا ، مبوجب قواعد التسوية لدى احد املراكز الدولية او اتفاق خاص بني 

ليه صدور احلكم التحكيمي املنهي للنزاع ، او افراغ ما توصلت اليه طريف النزاع الذي يرتتب ع
عملية التسوية يف وثيقة مكتوبة من قبل الوسيط او املوفق بتوقيع اطراف النزاع و الطرف الذي  

 . كلف بتسويته حسب االلية البديلة اليت مت اللجوء اليها وفق اإلرادة املشرتكة هلم 

الودية و التوصل اىل تسوية توافقية بني أطراف النزاع ، يتعني على بعد انتهاء املساعي        
، حيث 1الطرف الثالث ان يسوغ عقد املصاحلة لكي يوقعه الطرفان املتنازعان إثباات لتوافقهما 
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يتطلب تنسيقا يف سرد الوقائع بني بند و آخر ، فكلما امتاز عقد التسوية ابلوضوح و البعد عن 
 . الغموض و التناقض ، كلما قلت التأويالت و سهل تنفيذه وداي او قضاء 

تنبغي اإلشارة اىل ان التسوية الودية اليت يتوصل إليها أطراف النزاع ، ليس هلا نفس الدور         
نة يف القانون املقارن ، ففي الدول ذات التشريعات االجنلوسكسونية مثل بريطانيا و او املكا

الوالايت املتحدة االمريكية تكون التسوية عن طريق اآلليات البديلة مرتكزة ، يف اغلب األحيان ، 
يطغى  على الوقائع دون ترمجتها إىل وقائع قانونية ، الن شريعة الفرقاء تسودها العالقات املدنية و

، هلذا أضحت اآلليات 1عليها الطابع القانوين ما مل تتعلق ابلنظام العام او خمالفة نص دستوري 
البديلة تتطور بشكل مستمر يف هذه التشريعات و تتسم ابملرونة و السرعة يف تسوية النزاعات 

اص قانوين ، االستثمارية و غري مثقلة بعوائق قانونية ، و ال تتطلب وسطاء او موفقني ذوي اختص
حيث ميكن ألي شخص ان يؤدي دور الوسيط او املوفق بعد ان يتمم دورة ختصصية تعطيه االملام 

الودية اليت يكون هلا األثر البالغ يف اهناء النزاعات االستثمارية بني األطراف 2إبدارة املفاوضات 
 .انت عليه ابلطريقة اليت يرضوهنا و ابلتايل استمرار العالقات االستثمارية كما ك

على خالف الدول ذات التشريعات املدنية ، أين يؤدي القانون دورا أساسيا يف عملية        
التسوية اليت تتم عن طريق اآلليات البديلة ، الن حكم القوانني املدنية يسود معظم العالقات ، و 

من أطرها القانونية ، تبقى التسوية الناجحة ابآلليات البديلة هي اليت حتتضن الوقائع و حتفظها ض
لذا جيب االستعانة بطرف حمايد وسيطا كان ام موفقا ، من ذوي اختصاص قانوين يوجه 

 . 3املتفاوضني 

فيما ميثل اتفاق التسوية لدى بعض الدول األخرى يف تسوية منازعات االستثمار األجنيب        
به كما نصت على ذلك عقدا من نوع خاص ، يتضمن نتائج أساسية يف قوة الشيء املقضي 

                                                           

.177، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س  1  
.18، ص ابق زينب وحيد دحام ، مرجع س  2  
.176، ص  ابقازاد شكور صاحل ، مرجع س  3

  



 

347 
 

يف اجلزائر و قانون التحكيم  111-18العديد من التشريعات الوطنية على غرار ق ا م ا رقم 
، ابإلضافة إىل  2117لسنة  6و املعدل مبوجب القانون رقم  01112لسنة  26املصري رقم 

سوية ، فيما ترى تشريعات أخرى ان ما يرتتب عن الت 063-16قانون التحكيم املغريب رقم 
الودية عن طريق االليات البديلة له حكم العقد و هي قابلة للتطبيق بشرط عدم خمالفتها للنظام 
العام ، فاألثر اإللزامي للتسوية الودية من خالل جناح املفاوضات او مساعي الوساطة او التوفيق 

نفيذ االتفاق خيضع ألساسها التعاقدي و القواعد اليت حتكم تنفيذ العقود ، و منه ال بد من ت
الذي توصل اليه اطراف النزاع مبا انه يرتب التزاما و ال جيوز خمالفته او التهرب منه إال ابإلرادة 

 .4املشرتكة لألطراف ، أي أن األثر اإللزامي للتسوية الودية هو مبثابة العقد الذي يلزم اطرافه 

ات البديلة خيضع اىل احكام العقود ان اتفاق التسوية الذي يتم التوصل اليه من خالل االلي       
و اىل النصوص اخلاصة حسب القوانني و األنظمة اخلاصة لكل دولة ، كوجوب تثبيت االتفاق 
الودي كتابيا او تفسريه تفسريا ضيقا او االخذ ابالتفاق كوحدة واحدة ما مل ينص صراحة على 

سوية النزاع على حلول و تسوايت إمكانية جتزئته ، حيث يقتصر فيه دور الطرف الثالث املكلف بت
 .5واقعية قلما تتعارض مع القوانني 

يرتتب على انتهاء مساعي التسوية الودية عن طريق االليات البديلة للنزاعات االستثمارية ،       
إبرام الطرفني لعقد التسوية املنهي للنزاع بينهما ، و يكون مبثابة حمضر االتفاق املنهي للنزاع 

و الذي حيدد حقوق و التزامات كل طرف حول اصل النزاع ، حيث يعده الطرف  االستثماري
احملايد و يبصم عليه إبمضاء الطرفني و كل من ساهم يف عملية التسوية كاحملامي أو املمثل ، و 

                                                           
حتوز أحكام التحكيم حجية الشيء املقضي فيه مبجرد : " اليت تضمنت  11-18من ق ا م ا يف اجلزائر رقم  0110املادة  نصت  1

 صدورها فيما خيص النزاع املفصول فيه 
2

احملكمني الصادرة طبقا هلذا القانون حجية  أحكامحتوز : " على  0111لسنة  26من قانون التحكيم املصري رقم  66نصت املادة  
 " املقضي  األمر

 الشيءيكتسب احلكم التحكيمي مبجرد صدوره حجية : " على  06-16من قانون التحكيم املغريب رقم   0-61نصت املادة  3 
 " زاع الذي مت الفصل فيه املقضي به خبصوص الن

4
 Franck neciphore , op cit , p 161. 

.122، ص  ابقامحد أبو الوفا ، مرجع س   5  
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الذي يتم ايداعه لدى اجلهات املخولة بتنفيذه ، كاحملاكم الوطنية صاحبة االختصاص وفق 
 . للدول و اليت تتوىل ترمجته واقعيا على اصل االستثمار التشريعات الداخلية 

 يف حال عدم التوافق : املطلب الثاين 

سبق و ان وضحنا انه ال بد من توافر شروط و مبادئ لضمان جناح و فاعلية تسوية       
النزاع  منازعات االستثمار األجنيب عن طريق اآلليات البديلة ، منها الرغبة و النية احلسنة يف تسوية

و الوصول اىل حل توافقي و إعادة العالقة القائمة بني األطراف اىل ما كنت عليه ، و ابلتايل 
 .استمرار النشاط االستثماري 

إضافة اىل ذلك ال بد هلذه االليات ان تساق بروح اإلنصاف و العدل ، مبا أن أي تقاعس      
 اتساع اهلوة و تعذر احلل الودي للنزاع ، و من جانب أي من املتنازعني عن أداء واجباته يؤدي اىل

 .هو ما يؤدي اىل طرق ابب القضاء 

او املتفق عليها بني  اذا مل يتوصل الطرف احملايد لتسوية النزاع وداي خالل املدة احملددة قانونيا       
، أو عدم قيامهم  األطراف ، سواء كان ذلك نتيجة وصول األطراف املتنازعني لطريق مسدود

، فإن املساعي الودية تكون قد فشلت ، و هو ما  مبتابعة إجراءات تسوية النزاع ابلشكل املطلوب
يوجب على الشخص املكلف هبذه التسوية استصدار قرار ملزم ينهي النزاع ، و أن يقدم إخطارا 

أسباب خطيا بذلك إىل املركز الراعي هلذه التسوية ، و أطراف النزاع ، مع ذكر اتريخ انتهائها و 
، و هو ما يفسح اجملال امام أطراف النزاع يف اللجوء إىل القضاء ، وفق ما تتضمنه اغلب 1فشلها 

العقود االستثمارية اليت تنص على شرط يقضي إبلزام الطرفني لتسوية ما ينشأ بينهما من نزاع على 
وعها ، بواسطة طرف اللجوء أوال إىل املساعي الودية ، عن طريق إحدى االليات البديلة أاي كان ن

 .2لالث حمايد ، مث اللجوء إىل القضاء يف حالة فشل هذه املساعي الودية يف تسوية نزاعهم 
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قد تنتهي بعض مساعي التسوية الودية عن طريق الوساطة أو التوفيق ابلفشل ، و هو ما قد        
 –وفيق ، أو شرط الت "mediation arbitration" التحكيمية  –يفعل شرط الوساطة 

، ابلتنسيق بني اليتني خمتلفتني لتسوية املنازعات " conciliation arbitration"التحكيمي 
، فيفرض وجود التوفيق أو الوساطة من انحية ، و التحكيم من انحية أخرى ، حيث يتفق 
األطراف مقدما على أن الشخص نفسه الذي يتدخل بينهم ملساعدهتم يف التوصل إىل تسوية 

 .1إذا فشل يف مهمته فإنه يتحول إىل حمكم للنزاع يقوم يف البداية بعمل املوفق أو الوسيط ، و 

تتباين مواقف التشريعات الوطنية و أنظمة و لوائح اهليئات و املراكز املتخصصة يف تسوية       
املنازعات حول شرط الوساطة التحكيمية ، او التوفيق التحكيمي ، الذي يتمثل يف دمج اليتني  

مبوجب قانون الوساطة و التوفيق ،  0161ية به منذ خمتلفتني ، فأخذت الوالايت املتحدة األمريك
من قانون املرافعات  20فيما كان القاضي الفرنسي موفقا قبل كل شيء ، و هو ما أكدته املادة 

الفرنسي اجلديد ، ابلنص صراحة على أنه يدخل يف مهمة القاضي التوفيق بني األطراف ، كما 
طراف ميكن أن يتم ، سواء من تلقاء أنفسهم ، أو منه على أن التوفيق بني األ 026نصت املادة 

، كما أخذت العديد من 2بناء على حماولة القاضي ، خالل أي مرحلة من مراحل اخلصومة 
التشريعات الداخلية للدول مثل أملانيا و اليوانن و النمسا و إيطاليا و الياابن و الصني هبذا الشرط 

 .3من خالل قانون املرافعات فيها 

فيما يتعلق  MED/ARBذهب البعض إىل رفض الفكرة اليت يقوم عليها شرط ال      
ابلتوفيق ، ألن املوفق يتوافر له أثناء التوفيق معرفة كل جوانب النزاع ، و معامل القوة و الضعف 
لكل طرف من األطراف ، كما أن رغبة األطراف يف الوصول إىل تسوية ودية جتعلهم يساعدون 

له معلومات كافية حول النزاع ، فإذا قام بعد ذلك بوظيفة احملكم فإنه سيصدر  ناملوفق و يقدمو 
يف النزاع حكما ملزما لألطراف أثناء إجراءات التوفيق ، و هلذا ليس من مصلحة األطراف أن 
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ميارس املوفق وظيفة احملكم بعد فشل إجراءات التوفيق ، و كل ذلك ميكن أن يكون من شأنه أن 
ددين و حذرين أثناء حماولة التوفيق و ال يقدمون املعلومات الضرورية لنجاح جيعل األطراف مرت 

التوفيق خشية أن يستخدمها املوفق يف غري صاحلهم بعد ذلك إذا قام بوظيفة احملكم  لتسوية النزاع 
، ابإلضافة إىل أن هذا النظام قد يتسبب يف إضعاف فعالية الوساطة كآلية يف تسوية 1ذاته 

االستثمارية ، ألنه قد يؤثر على استقالل و حياد الوسيط ، و حرية التفاوض بني املنازعات 
األطراف ، خشية استخدام األدلة و املعلومات و االقرتاحات اليت يتم اإلدالء هبا أثناء إجراءات 
الوساطة يف التحكيم ، و هو ما يؤدي إىل تقليل الثقة احلقيقية يف شخص يتدخل اليوم كوسيط مث 

 . 2غدا حمكما يصبح 

   ، مؤيدا شرط  يف حني أن البعض اآلخر من الفقه ذهب إىل عكس االجتاه السابق       
Med/arb  و داحضا أتثري االقرتاحات اليت يقدمها األطراف أثناء التوفيق أو الوساطة على ،

مدى الثقة  حكم التحكيم واصفا إايه أبنه مغاالة ، مربرا أبن هذه املسألة نسبية ، و تعتمد على
املوجودة بني األطراف من جهة و بينهم و بني املوفق أو الوسيط الذي سيصبح حمكما من جهة 
أخرى ، كما أن اجلمع بني التوفيق و الوساطة من جانب و التحكيم من جانب آخر ، يزيد من 

لفصل يف فرص النجاح ، و الوصول إىل التسوية الودية للنزاع ، كما أن قيام املوفق أو الوسيط اب
النزاع بصفته حمكما يؤدي إىل االقتصاد يف الوقت و اإلجراءات و ال يرتتب عليه مصاريف إضافية 
، كما حتول هذه الطريقة دون خضوع النزاع لشخص آخر غري املوفق أو الوسيط الذي سبق أن 

 .3قام مبساعدة األطراف يف حماولة الوصول إىل تسوية النزاع 

وجود حماولة وساطة أو توفيق سابقة تتيح لألطراف تقدير أو تقييم معامل قوة  ابإلضافة إىل أن      
أو ضعف موقفهم ، و نتيجة لذلك يتوقعون مضمون احلكم احملتمل صدوره من احملكم يف حالة 
فشل الوساطة أو التوفيق ، و تلك التوقعات السابقة ميكن أن تقود األطراف إىل تنازالت متبادلة 

                                                           

.222، ص  ابقامحد كوجان ، مرجع س   1  
2
 Charles jarrosson , op cit , p 231.  

.161، ص  ابق، مرجع س قنديلمصطفى املتويل   3  



 

351 
 

، إذ ال شك يف أن قبول األطراف من عدمه ، يعتمد بدرجة أساسية 1سوية للنزاع و الوصول إىل ت
على درجة الثقة القائمة بينهم و بني الوسيط أو املوفق ، و هذا هو احلل املفصل لدى العديد من 

املتخصصة يف تسوية املنازعات ، و قد أخذ به  زلوائح الوساطة و التوفيق اخلاصة ابهليئات و املراك
منه على  0-01، حيث نصت املادة  iccم الئحة التوفيق و املصاحلة لغرفة التجارة الدولية نظا

أنه مينع على املوفق أن يقوم مبهمة احملكم ، أو أن يكون ممثال أو مستشارا ألحد األطراف يف 
ما مل اإلجراءات القضائية أو التحكيمية اليت تتعلق ابلنزاع الذي كان موضوعا إلجراءات التوفيق ، 

من قواعد التوفيق اخلاصة بلجنة األمم  01، كما نصت املادة 2يتفق األطراف على خالف ذلك 
املتحدة للقانون التجاري الدويل على أنه يتعهد الطرفان و املوفق أبال يعمل املوفق كمحكم أو  
كممثل أو حمام ألحد الطرفني يف أي إجراءات حتكيمية أو قضائية بشأن نزاع هو موضوع 

جراءات التوفيق ، و يتعهد الطرفان بعدم تقدمي املوفق كشاهد يف أي إجراءات من هذا القبيل ،  إ
كما ان املمارسة العملية للتوفيق يف إطار قواعد القانون النموذجي للتوفيق ، و دليل استعماله 

 .3، تظهر أن تدخل املوفق كمحكم مرهون بقبول و استقالل الطرفني  2112لسنة 

بعض التشريعات بني إجراءات التوفيق و إجراءات التحكيم ، حول جواز قيام املوفق  ميزت     
الحقا بدور احملكم ، أين يكون الطرفان أقل رغبة يف التعامل مع املوفق بصراحة و تبادل املعلومات 
و هذا ما ميكن أن يهدد جناح التوفيق يف تسوية النزاع ، إال إذا كان هناك اتفاق مسبق بني 

طراف ، الذي من شانه أن يشجع على التبادل الصريح للمعلومات و حيمي سرية و سالمة األ
، كما أن االعتبارات املتعلقة ابلشهود الذين ميثلون يف إجراءات 4إجراءات التوفيق و التحكيم 

التحكيم قد تكون خمتلفة عن االعتبارات املنطقية على اإلجراءات القضائية ، فيجوز للطرفني 
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ق على استبعاد شاهد من اإلجراءات الالحقة سواء أكانت قضائية أم حتكيمية و ما إذا  االتفا
 .1كان تعهد املوفق بعدم املثول سيكون انفذا دائما و يف مجيع الظروف 

يشمل نطاق تطبيق هذا النص ، كذلك كل نزاع آخر ، سواء كان قد نشأ عن العقد ذاته        
، أو عن العالقة القانونية ذاهتا ، أو عالقة قانونية ذات صلة به ، و يوسع الشق األول نطاق 
 تطبيق هذا احلكم لكي يشمل عمليات التوفيق املاضية و اجلارية ، أما الشق الثاين فيوسع نطاق
املادة ليشمل النزاعات الناشئة عن عقود متميزة لكنها وثيقة الصلة جتاراي و ماليا مبوضوع التوفيق 

، و إذا كانت الصياغة واسعة جدا ، فإن تقرير ما إذا كان نزاع ما يثري مسائل تتعلق 2نفسه 
ذاهتا ، و هو ما ابلعقد الرئيسي أو العالقة القانونية الرئيسية يقتضي متحيص الوقائع يف كل حالة ب

 .يؤكد أنه ال جيوز للموفق أن يؤدي تلك األدوار ، ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك 
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 خامت                                       ة 
ختاما ، ميكن القول ان تسوية منازعات االستثمار االجنيب تعترب موضوعا ذا امهية ابلغة ، و       

حجر اساس يف جلب هذه االستثمارات و الدفع بعجلة التنمية احمللية اليت اتملها الدول من 
املوازنة بني  خالل العقود االستثمارية الدولية ، ذات الطبيعة القانونية اخلاصة ، اال ان ذلك يتطلب

عدم املساس بسيادة الدولة ، اليت ختشى التغلغل االجنيب و سلبيات راس املال االجنيب الذي 
يوصف ابداة من ادوات بسط النفوذ ، و محاية املستثمر االجنيب الذي يبقى قلقا و حباجة اىل 

 .طمانة لالقبال على االستثمار يف هذه الدول 

ري الضماانت الكافية للمستثمر االجنيب ، خصوصا ابلنص على هذا ما يتاتى من خالل توف     
اليات تسوية املنازعات االستثمارية اليت قد تنشا بينه و بني الدولة املضيفة ، بطريقة عادلة عن 

و ظاهرة  طريق اللجوء اىل االليات البديلة اليت اصبحت واقعا مفروضا ال مفر منه يف هذا اجملال ،
اسي و االجتماعي ، و مظهرا من مظاهر تنظيم العالقات الدولية و يف نطاق التطور السي

االستثمارية خصوصا ، توفر دعما ضروراي للثقة اليت يتوجب ان تسود العالقة االستثمارية ، فهي 
مبثابة اداة الربط بني رغبة الدول و تدفقات رؤوس االموال االجنبية و تنوعها ، الدائها املهم و 

ازعات بطرق موضوعية ، عادلة ، رضائية و متوازنة ، بعيدا عن ما يطبقه احلاسم يف فض املن
القاضي من قواعد قانونية ، و ذلك وفق اجال معقولة تتناسب مع الطبيعة املالية لالستثمارات 
اليت ال حتتمل االطالة يف امد النزاعات نظرا ملا ختلفه من خسائر للجانبني ، و ارتباطها ابجملتمع ، 

 .عد عام فهي ذات ب

كما ترتبط فعالية االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار االجنيب ارتباطا وثيقا مبدى تقيد       
اطراف النزاع ابلتزاماهتم يف ذلك ، منها االلتزام ببذل عناية ، و جهد يف الوصول اىل التسوية 

ء اىل الية البديلة املناسبة و املامولة من خالل الرغبة الصرحية يف ذلك ، و مباشرة اجراءات اللجو 
املتفق عليها بني اطراف النزاع مبوجب العقد االستثماري ، و املشاركة يف اجياد احللول للنزاع 
االستثماري ، و اختاذ مواقف تعاونية مرنة ، و التفاوض مع الطرف االخر للنزاع حبسن نية ، حىت 

طراف النزاع ، كما ان االختيار الصائب و لو كانت املفاوضات لن تؤدي اىل حلول يف اعتقاد ا
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للطرف احملايد سواء كان وسيطا او موفقا ميكن ان يسهم يف اجناح مسعى التسوية ، خصوصا اذا  
كان يتمتع ابلدرجة الكافية من احلياد و االستقاللية اليت جتعله يوازن بني طريف النزاع و ال يغلب 

 .ي ان ال تكون له اي صفة ميوضوع النزاع اي كفة على حساب اخرى ، اذ يعترب من الضرور 

ان وجوب رضا الطرفني يف اللجوء اىل االليات البديلة يف تسوية النزاع قد يصطدم بعدم       
توازن اطرافها ، الذين يكونون يف الغالب دولة ذات سيادة او احد اجهزهتا ، مقابل مستثمر اجنيب 

سعى للحفاظ عليه ، ابلتاثري على املكلف بتسوية النزاع ، ما جيعلها طرفا قواي يتمتع بوضع مميز و ي
، سواء كانت هيئة حتكيم ، او موفقا ، او وسيطا ، بشىت الطرق و الوسائل ، و هو ما يفقد 
الشفافية و النزاهة لدى هذه االطراف ، كما قد تسعى الدولة اىل عرقلة تنفيذ حكم التحكيم او 

يف صاحلها ، او صدر حكم التحكيم يف بعض املسائل اليت  حمضر الوساطة او التوفيق اذا مل يكن
 .ال ميكن اللجوء فيها اىل التحكيم وفق قانوهنا الوطين 

ابلنظر اىل االطار التشريعي لتنظيم االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار االجنيب يف      
الدول العربية و اجلزائر خصوصا ، فيظهر جليا حداثة اعتمادها و نقص سبل تفعيلها يف بعض 

و  التشريعات الداخلية لدى هذه الدول ، نتيجة غياب اتفاقيات ثنائية و متعددة االطراف تنص
تشجع على اللجوء اىل االليات البديلة بني هذه الدول ، و هو ما جيعل عدد االستثمارات 
املتبادلة فيما بني الدول العربية ينخفض بشكل الفت ، لذا يظهر جليا بعض التخوف يف اعتماد 

 11-07و تنظيم االليات البديلة من قبل املشرع اجلزائري ، فبخالف قانون ترقية االستثمار رقم 
الذي احال تسوية منازعات االستثمار االجنيب اىل القضاء الوطين ابلدرجة االوىل ، و هو ما 
يتعارض مع طبيعة هذه االستثمارات اليت تتطلب خربة و كفاءة و معرفة مبواضيع النزاعات 

لكوهنم  االستثمارية الدولية ، ابالضافة اىل رغبة املستثمرين االجانب يف اللجوء اىل االليات البديلة
ال يثقون يف القضاء الوطين ، فيما نص هذا القانون على امكانية اللجوء اىل التحكيم الدويل او 

، يف تسوية منازعات االستثمار مع املستثمر االجنيب ، اذا كان هناك بند ( التوفيق ) اىل مصاحلة 
ط اجلزائر مع دولة خاص يف العقد االستثماري او وفق اتفاقيات ثنائية او متعددة االطراف ترب

جنسية املستثمر االجنيب ، اال ان ما يعاب على ذلك هو احالة تنظيم اجراءات التحكيم التجاري 



 

355 
 

، الذي يبقى غري كاف ، فيما مل  11-18الدويل اىل قانون االجراءات املدنية و االدارية رقم 
تعترب مرحلة مهمة جدا و  ينص قانون ترقية االستثمار املذكور ، على اللجوء اىل املفاوضات اليت

حامسة يف تسوية منازعات االستثمار االجنيب قبل املرور اىل الوساطة و التوفيق الذين مل يعتمدمها 
 .هذا القانون 

 : ابلنظر ملا تقدم من نتائج حول موضوع حبثنا ، ميكن ان نتوصل اىل االقرتاحات التالية        

 : االقرتاحات 

ماد االليات البديلة من التحكيم و الوساطة و التوفيق و نرى انه من الضروري اعت -
املفاوضات يف تسوية منازعات االستثمار االجنيب ابجلزائر بشكل اوسع و فعال ، 
ابعتبارها واقعا مفروضا ، و ضماان مهما ميكن ان جيلب االستثمارات االجنبية اليت اتملها 

يل و اثرائها بعيدا عن الريع البرتويل ، و اجلزائر للنهوض ابالقتصاد الوطين و تنويع املداخ
،  21املتعلق برتقية االستثمار يف مادته  11-07هذا من خالل تعديل القانون رقم 

ابلنص على اليات اخرى كالوساطة االتفاقية و التوفيق التجاري الدويل ، و ترتيبها ، ابتباع 
طلب تدخل من اي طرف لالث املفاوضات كالية اوىل ذات اولوية مبا اهنا بسيطة و ال تت

، قبل اللجوء اىل االليات االخرى ، كما يتوجب توضيح االجراءات الواجبة االتباع يف 
 تسوية النزاع ، ابعتبار ان قانون االجراءات املدنية و االدارية مل يتطرق هلا ابلشكل الكايف؛

ودي و الرضائي ، ال بد من ترسيخ ثقافة االليات البديلة عن القضاء ، نظرا لطابعها ال -
فهي اقدم من قضاء الدولة يف حد ذاته ، كما تعمل على التخفيف من عدد القضااي 
املتنازع فيها امام القضاء ، املعروف ابكتضاضه و طول اجراءاته و هو ما ال يناسب طبيعة 
اجملال االستثماري و ال يالئم وضع املستثمرين االجانب ، كما ال جيب اعتبار هذه 

مبثابة املنافس للقضاء ، بل طرق بديلة مساعدة له تسهم يف التقليل من حدة االليات 
النزاعات ، و ابلتايل فالعالقة بينهما هي عالقة تكامل و جتانس ، و ابلتايل فمن االجدر 
تكوين القضاة حىت يكونوا اكثر املاما و كفاءة يف تسوية املنازعات االستثمارية عن طريق 

 االليات البديلة ؛
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ن الضروري ان تنص العقود االستثمارية على بند او شرط يسمح ابللجوء مباشرة اىل م  -
االلية املناسبة و املتفق عليها بني اطراف النزاع ، كي ال تسهم يف اطالة امده و تعطيل 

: املشاريع االستثمارية و ضمان تنفيذ العقود ، و اليت ميكن ان تكون على الصيغة التالية 
او خالف يتعلق هبذا العقد ، او يرتبط به ، ابي وجه من االوجه ، اىل  خيضع كل نزاع" 

الوساطة او ) التسوية عن طريق التفاوض املباشر بني االطراف قبل اللجوء اىل التحكيم او 
، و هو ما يلزم اطراف النزاع ابلتفاوض اوال ، نظرا لكون املفاوضات ال ( " التوفيق 

و اللجوء اىل طرف لالث ، و قد تغين اطراف النزاع تتطلب اي اجراءات او شكليات ا
عن اللجوء اىل اي الية اخرى مع ما يرتتب عنها من وقت و تكاليف اضافية ، فيما ميكن 
وضع االليات االخرى كمرحلة لانية اذا مل تنجح املفاوضات يف الوصول اىل التسوية 

 يم ؛ املالئمة للنزاع ، على غرار الوساطة او التوفيق او التحك
ان حتديد القانون الواجب التطبيق على منازعات االستثمار االجنيب بني الدولة املضيفة و  -

املستثمر االجنيب يعترب امرا ابلغ االمهية ، و لذا جيب النص عليه مبوجب العقد املربم بني 
الطرفني بتحديد طبيعة القانون الذي يطبق على االجراءات او موضوع النزاع وفق االلية 

ملتفق عليها بني الطرفني ، الن ذلك من شانه ان يطيل امد النزاع اذا اختلف الطرفان ا
 حول هوية القانون الذي خيتارانه ؛ 

ان وضع اتفاقية متعددة االطراف بني الدول العربية لتنظيم و اعتماد االليات البديلة يف  -
ت االستثمار بني شكلها احلديث ، و ابنشاء مركز مشرتك اقليمي يعىن بتسوية منازعا

الدول العربية و رعااي الدول االخرى ، من شانه ان يدفع ابالستثمارات العربية اىل االمام 
و يسهم يف تدفق رؤوس االموال االجنبية حنو الدول العربية على غرار اجلزائر ، اليت تبقى 

لى يف حاجة ماسة اىل ذلك ، نظرا ملا تدره هذه االستثمارات من منافع و فوائد ع
 االقتصاد الوطين ؛ 

ان تكليف جلان خاصة من طرف الدولة املضيفة ، للتفاوض ابمسها و متثيلها ، جيب ان  -
يبىن على املعرفة و اخلربة و الكفاءة ابجملال القانوين ، و االملام مبواضيع منازعات 

و حتديثا االستثمارات االجنبية و طرق تسويتها ، فالعقود االستثمارية الدولية تعرف تطورا 
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ابستمرار ، يتطلب خمتصني ملمني ابلتفاوض و حسن صياغة العقود ، اليت جتنب نشاة 
النزاعات بني االطراف ، حيث تكون احلقوق و االلتزامات مرتبة و واضحة بني االطراف 

 ، بوضع مراحل جوهرية يف تنظيم املفاوضات و تسوية النزاعات ؛ 
،   uncitralللجنة االمم املتحدة املعروفة ب  ميكن االعتماد على القواعد النموذجية -

سواء املتعلقة ابلتحكيم التجاري الدويل او التوفيق و الوساطة ، من قبل الدول ضمن 
تشريعاهتا الداخلية لتنظيم اللجوء اىل االليات البديلة ، حيث ان هذه القواعد ال تتعارض 

يا لتنظيم هذه االليات ، خصوصا و مع النظام العام فيها ، و من شاهنا ان تضع اطارا دول
اهنا حتدد كيفية اللجوء اليها و تنظيمها اىل غاية تسوية النزاعات االستثمارية ، و هو ما 

 يسهم يف وضع ارضية مناسبة لتنمية االستثمارات االجنبية لدى الدول املضيفة ؛ 
مراكز و غرف  ان القواعد املنظمة لالليات البديلة على غرار التوفيق و الوساطة لدى -

تسوية املنازعات االستثمارية ختلو من اجبار االطراف على القبول و الرضا مبا قدمه او 
اقرتحه الوسيط او املوفق ، ما جيعل اطراف النزاع يلجؤون مباشرة اىل التحكيم ابعتباره 
اكثر قوة و الزام هلما ، و لذا من الضروري النص على الزامية قبول االطراف مبقرتحات 

 الوساطة او التوفيق لدى قبوهلما اللجوء اليها ؛ 
يف االخري من الضروري التاكيد على وجوب اللجوء اىل االليات البديلة يف تسوية   -

منازعات االستثمار االجنيب ، و حتييد القضاء الوطين متاما ، ابعتبارها النظام املالئم هلذه 
 .املنازعات لالعتبارات العديدة اليت ذكرانها سابقا ، فهي واقع ال مفر منه 
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 املصادر و املراجع قائمة

 القران الكرمي 

 ابللغة العربية

 : القواميس و املوسوعات  -0
 . 2111مصر ،  –املعجم الوجيز ، جممع اللغة العربية ، القاهرة  0-0
معجم املصطلحات القانونية ، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، مج   0-9

 . 0118لبنان ،  –، بريوت  2
الرازي ، دار احلديث ، القاهرة ،  رعبد القادخمتار الصحاح للشيخ االمام ابن ايب بكر  0-3

 . بدون سنة نشر
 : النصوص القانونية  -9

 : التشريع اجلزائري  9-0
املتضمن نشر االتفاق  01/11/0171املؤرخ يف  71/181املرسوم رقم  -0

الصادر  ،الفرنسي حول التحكيم و ملحق خاص بنظام التحكيم  –اجلزائري 
 . 27/17/0171بتاريخ 

متضمن املصادقة على اتفاق ،  08/00/0176مؤرخ يف  76/286امر رقم  -9
اخلاص ابستغالل الوقود و الثروات اهليدروكربونية ، ج ر  21/16/0176
16/76 . 

املتضمن املوافقة على االتفاق  10/01/0178مؤرخ يف  78/610امر رقم  -3
جييت برتوليوم  " ه يف اجلزائر من طرف شركة اخلاص ابلبحث عن الوقود و استغالل

 .78/ 88، ج ر " كومباين 
املتضمن الصفقات العمومية ،  01/11/0182املؤرخ يف  82/016املرسوم رقم  -4

 .82/ 06ج ر 
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املتضمن املصادقة على  16/18/0182املؤرخ يف  82/261املرسوم رقم  -1
زائرية و احلكومة الفرنسية ، الربوتوكول اخلاص ابلتعاون االقتصادي بني احلكومة اجل

 .12/82ج ر 
يتعلق ابالستثمار االقتصادي  20/18/0182مؤرخ يف  82/00قانون رقم  -1

 .82/ 11الوطين اخلاص ، ج ر 
املتضمن تعديل قانون  26/11/0111مؤرخ يف  11/11مرسوم تشريعي رقم  -7

 .26/11اإلجراءات املدنية و تنظيم احكام التحكيم التجاري الدويل ، ج ر 
متعلق برتقية االستثمار ، ج ر  16/01/0111مؤرخ يف  11/02مرسوم رقم  -4

71/11. 
يف يتعلق بتنظيم االستثمار  02/02/0111مؤرخ يف  11/01مرسوم رقم  -2

 .67/11اجلزائر ، ج ر رقم 
،  26/12/2118املؤرخ يف  18/11 رقم قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية -01

 .17/18اجلريدة الرمسية رقم 
حيدد كيفيات تعيني  01/11/2111مؤرخ يف  11/011مرسوم تنفيذي رقم  -00

 .17/2111، ج ر رقم الوسيط القضائي 
، اجلريدة يتعلق برتقية االستثمار  11/18/2107مؤرخ يف  07/11قانون رقم  -09

 .17/07الرمسية رقم 
 : التشريع االجنيب     9-9

جلنة األمم املتحدة للقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل ،  قانون االونيسرتال -0
 .0186التجاري الدويل لسنة 

 .11/11ج ر رقم املتعلق ابلتحكيم ،  0111لسنة  12القانون الفرنسي رقم  -9
، املتعلق ابلتحكيم يف املواد املدنية و التجارية  0111لسنة  26رقم  املصري القانون -3

 . 2117لسنة  16، املعدل مبوجب القانون رقم  066/11ج ر رقم 
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يف اململكة يتعلق مبيثاق االستثمارات  21/00/0116مؤرخ يف  08-16قانون رقم  -4
 .21/00/0116بتاريخ  66رقم  املغربية ، ج ر

، ج ر  02/02/0118الصادر يف  18/066قانون املرافعات املدنية الفرنسي رقم  -1
 .112/18رقم 

 . 088/10، ج ر  2110لسنة  10قانون التحكيم االردين رقم  -1
رقم ج ر ، يف مصر بشان املناطق االقتصادية ذات الطبيعة اخلاصة  81قم قانون ر  -7

 .2112جوان  16بتاريخ  22
يف األردن ، ج ر  0118لسنة  21املعدل للقانون رقم  2112لسنة  27قانون رقم  -4

 .07/11/2112الصادرة بتاريخ  1616رقم 
املتعلق  0116لسنة  76يتضمن تعديل القانون رقم  2111لسنة  78 مقانون رق -2

بتاريخ  1717بتشجيع االستثمارات يف اململكة اهلامشية األردنية ، ج ر رقم 
07/17/2111 . 

 : املؤلفات  -3
 : املؤلفات العامة  3-0 -

ايب منصور دمحم ابن امحد ، هتذيب اللغة ، دار املصرية للتأليف و  –االزهري  -0
 . 1، القاهرة ، بدون سنة نشر ، ج  الرتمجة

ثقافة التفاوض و احلوار ، الشركة القومية للطبع و إبراهيم الشهاوي ، . د -9
 . 2101مصر ، الطبعة االوىل ،  -التوزيع ، القاهرة 

مجال مولود ذيبان ، تطور فكرة العدل يف القوانني العراقية القدمية ، دار . د -3
 . 2110بغداد االوىل ،  الطبعةالشؤون الثقافية العامة ، 

عكاشة دمحم عبد العال ، اتريخ النظم القانونية و االجتماعية ، منشورات .د -4
 . 2111احلليب احلقوقية ، بريوت 
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دمحم سليمان الطماوي ، االسس العامة للعقود الدولية ، دراسة مقارنة ، . د -1
 .0110مصر ،  –، القاهرة  6دار الفكر العريب ، ط 

 :املتخصصة املؤلفات  3-9 -
، الوسائل البديلة حلل النزاعات التجارية ، دراسة مقارنة ، عالء أاب راين  -0

 . 2102منشورات احلليب احلقوقية ، الطبعة الثانية 
إبراهيم دمحم العناين ، اللجوء اىل التحكيم الدويل ، دار الفكر العريب ، . د -9

 . 0112الطبعة األوىل ، القاهرة 
إبراهيم امحد إبراهيم ، التحكيم الدويل اخلاص ، دار النهضة العربية ، . د -3

 . 0116مصر ، الطبعة الثانية  –القاهرة 
إبراهيم امحد إبراهيم ، التحكيم الدويل اخلاص ، دار النهضة العربية ، . د -4

 . 2116الطبعة الرابعة ، مصر ،  –القاهرة 
ثمارات األجنبية ، دار النهضة ، الضمان الدويل لالست شحاتةإبراهيم . د -1

 . 0111مصر ،  –العربية ، طبعة منقحة ، القاهرة 
أبو زيد رضوان ، تسوية املنازعات الدولية بني القضاء و التحكيم ، دار الفكر  -1

 . 0111مصر القاهرة ، العريب ، 
التحكيم االختياري و االجباري ، دار الفكر العريب ، امحد أبو الوفا ، . د   -7

 . 0188مصر ،  –، القاهرة  6الطبعة 
سالمة ، قانون العقد الدويل ، دار النهضة العربية ،  عبد الكرميامحد . د -4

 . 2100مصر ،  –القاهرة 
امحد عبد الكرمي سالمة ، النظرية العامة للنظم الودية لتسوية املنازعات ، . د -2

 . 2101مصر ، الطبعة األوىل  –نهضة العربية ، القاهرة دار ال
امحد كوجان ، التحكيم يف عقود االستثمار بني الدولة و املستثمر األجنيب . د -01

 . 2118، منشورات زين احلقوقية ، لبنان 
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امحد حسن الغندور ، التحكيم يف العقود الدولية لإلنشاءات ، دار النهضة . د -00
 . 0118،  مصر –العربية ، القاهرة 

عقد الفيديك امنوذجا ،  -امحد شرف الدين ، عقود االنشاءات الدولية . د -09
 . 0118مصر  –بدون جهة نشر ، القاهرة 

، دار النهضة العربية ،  التحكيمامحد دمحم حشيش ، القوة التنفيذية حلكم . د -03
 . 2111مصر ،  –القاهرة 

د اخلري قشي ، املفاضلة بني الوسائل التحاكمية و غري التحاكمية لتسوية  -04
املنازعات الدولية ، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، الطبعة 

 . 0111األوىل ، بريوت 
القيسي حمي الدين ، الوسائل البديلة حلل اخلالفات التجارية ، املؤسسة . د -01

 . 2111لبنان ، احلديثة للكتاب ، بريوت 
أزاد شكور صاحل ، الوسائل البديلة لتسوية منازعات عقود االستثمار .د -01

الدولية ، دراسة مقارنة ، املؤسسة احلديثة للكتاب ، لبنان ، الطبعة األوىل  
2107 . 

تسوية املنازعات االستثمارية ، دار اجلامعة اجلديدة ، امرية جعفر شريف ، . د -07
 . 2106مصر ،  –اإلسكندرية 

بشار دمحم االسعد ، الفعالية الدولية للتحكيم يف منازعات عقود االستثمار .د -04
 .، الطبعة األوىل  2111الدولية ، منشورات احلليب احلقوقية ، لبنان ، 

) جابر فهمي عمران ، االستثمارات األجنبية يف منظمة التجارة العاملية . د -02
مصر ،  –يدة ، اإلسكندرية دار اجلامعة اجلد( تسوية منازعاهتا  –محايتها 
2101 . 

جالل وفاء دمحمين ، التحكيم بني املستثمر األجنيب و الدولة املضيفة  -91
 . 2110، مصر  –لالستثمار ، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية 



 

363 
 

حفيظة السيد احلداد ، العقود املربمة بني الدولة و األشخاص األجنبية ، .د -90
 . 2110ة دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندري

خالد كمال عكاشة ، دور التحكيم يف فض منازعات عقود االستثمار ، . د -99
دراسة مقارنة لبعض التشريعات يف الدول العربية و األجنبية و االتفاقيات 

، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان الدولية و خصوصية مركز واشنطن 
 .  2101،  0األردن ، ط 

موسوعة التحكيم التجاري الدويل ، دار الشروق ، الطبعة  خالد دمحم القاضي ، -93
 . 2112مصر ،  –األوىل ، القاهرة 

 لإلصداراتزينب وحيد دحام ، الوسائل البديلة عن القضاء ، املركز القومي .د -94
 .2106القانونية ، الطبعة األوىل ، القاهرة 

، لنهضة العربية سامية راشد ، التحكيم يف العالقات الدولية اخلاصة ، دار ا. د -91
 . 0181، مصر  –القاهرة 

النظام القانوين لعقد االستثمار ، منشورات زين سهيل حسني الفتالوي ، . د -91
 . 2106لبنان ،  –احلقوقية ، بريوت 

شريزاد محيد هروري ، منازعات االستثمار بني القضاء و التحكيم ، دار . د -97
 . 2108مصر ،  –الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية 

القانون الدويل  أحكام، دور االستثمار األجنيب يف تطوير  عبد احلفيظ صفوت -94
 . 2116مصر ،  –اخلاص ، دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية 

طالب حسن موسى ، قانون التجارة الدولية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع . د -92
 . 2101الطبعة الثانية ، األردن ،  –، عمان 

عاطف شهاب ، اتفاق التحكيم التجاري الدويل و االختصاص . د -31
، التحكيمي ، طبيعته و نشأته و انعقاده و صحته ، دار النهضة العربية 

  2112مصر ،  –القاهرة 
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عاشور مربوك ، حنو حماولة للتوفيق بني اخلصوم ، دار النهضة العربية ، . د -30
 . 2112مصر 

تحكيم التجاري الدويل ، دار املعارف ، االحدب ، موسوعة ال دعبد احلمي. د -39
 .0118مصر ، اجلزء الثاين ،  –االسكندرية 

عكاشة دمحم عبد العال ، التحكيم يف العالقات اخلاصة الدولية و الداخلية . د -33
 0118لبنان ، الطبعة االوىل ،  –بريوت   ، منشورات احلليب احلقوقية ،

موسوعة التحكيم الدويل ، منشورات زين احلقوقية ،  دمحم نعيم ،علوه . د -34
 . 2102الطبعة األوىل ، بريوت 

، منشورات زين احلقوقية  املعاهدات و االتفاقيات الدوليةدمحم نعيم ، علوه . د -31
 . 2102، بريوت  01ج ، 

عمر هاشم دمحم صدقة ، ضماانت االستثمارات األجنبية يف القانون الدويل . د -31
 .مصر ، بدون سنة نشر  –جلامعي ، اإلسكندرية ، دار الفكر ا

عيبوط حمند وعلي ، االستثمارات األجنبية يف القانون اجلزائري ، دار هومه .د -37
 . 2101للطباعة و النشر و التوزيع ، الطبعة الثانية 

التحكيم الدويل يف منازعات االستثمار األجنبية ، فؤاد دمحم دمحم أبو طالب ،  -34
 .  2101مصر ،  –، اإلسكندرية دار الفكر اجلامعي 

قانون التحكيم يف النظرية و التطبيق ، منشاة املعارف ، فتحي وايل ، . د -32
 . 2116اإلسكندرية ، مصر ، الطبعة األوىل 

ليندا جابر ، القانون الواجب التطبيق على عقود االستثمار األجنيب ، املؤسسة  -41
 . 2101احلديثة للكتاب ، لبنان ، 

اضي ، النظم البديلة لتسوية النزاعات الدولية ، املؤسسة احلديثة مازن ليلو ر . د -40
 . 2100لبنان ،  –، بريوت  0للكتاب ، ط 
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التوفيق التجاري الدويل و تغري النظرة السائدة حول دمحم ابراهيم موسى ، . د -49
 –سبل تسوية منازعات التجارة الدولية ، دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية 

 . 2107مصر ، 
دمحم كوال ، تطور التحكيم التجاري الدويل يف القانون اجلزائري ، منشورات  -43

 . 2118البغدادي ، اجلزائر 
احلماية الدولية لالستثمار االجنيب املباشر يف الودود أبو عمر ،  دمحم عبد. د -44

 –اطار اتفاقيات االستثمار الثنائية ، دار وائل للنشر و التوزيع ، عمان 
 . 2106،  0االردن ، ط 

املنعم ، مدى اخالل الية التوفيق حبق التقاضي ، دار النهضة  دمحم امحد عبد. د -41
 . 2117مصر ،  –العربية ، القاهرة 

الدولية ، منشورات  األشغال عبد اجمليد إمساعيل ، التحكيم يف عقود دمحم -41
 . 2111، بريوت  0احلليب احلقوقية ، ط 

، دار النهضة  1جاري الدويل ، ط حممود خمتار امحد بريري ، التحكيم الت. د -47
 . 2111العربية ، 

 –القاهرة حمسن شفيق ، التحكيم التجاري الدويل ، دار النهضة العربية ، . د -44
 . 2112مصر ، 

، احلماية الدولية لالستثمار األجنيب املباشر و دور  مىن حممود مصطفى.د -42
التحكيم يف تسوية منازعات االستثمار ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

0111 . 
دور األطراف يف تسوية املنازعات العقدية ، دار مصطفى املتويل قنديل ، .د -11

 . 2116مصر ،  –اجلامعة اجلديدة للنشر ، اإلسكندرية 
 الدوسكي ، تسوية منازعات االستثمارات االجنبية ابلوسائل مصطفى دمحم. د -10

دار شتات للنشر  –الودية و القضائية ، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية 
 . 2107، مصر االمارات ، الكتاب االول ، 
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مصطفى دمحم الدوسكي ، تسوية منازعات االستثمارات االجنبية ابلوسائل . د -19
دار شتات للنشر  –دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية الودية و القضائية ، 

 . 2107، مصر االمارات ، الكتاب الثاين ، 
منري حممود بدوي ، الوساطة و دور الطرف الثالث يف تسوية املنازعات ، . د -13

 . 2111مصر  -، القاهرة دار النهضة العربية 
اة املعارف ، الطبعة اندر دمحم إبراهيم ، مركز القواعد عرب الدولية ، منش. د -14

 . 2111مصر ،  –الثانية ، اإلسكندرية 
اندر دمحم إبراهيم ، تسوية منازعات املنطقة االقتصادية ذات الطبيعة اخلاصة . د -11

 . 2111مصر ،  –، الطبعة األوىل ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية 
، القاهرة  0 انرميان عبدالقادر ، اتفاق التحكيم ، دار النهضة العربية ، ط. د -11

 .0117، مصر 
، منشورات احلليب  0هادي منذر ، احللول البديلة لفض النزاعات ، ط  -17

 . 2111احلقوقية ، 
يسري دمحم العصار ، التحكيم يف املنازعات اإلدارية العقدية و غري العقدية . د -14

 . 2110، دار النهضة العربية ، مصر 
دولية ، إصدارات مكتب ، العقود التجارية ال عبد هللايسري عوض . د  -12

 . 2111السودان ،  –اليسري للمحاماة و االستشارات ، اخلرطوم 
 : البحوث اجلامعية  -4

 : االطروحات  4-0

،  الوسائل السلمية لتسوية املنازعات ، أطروحة لنيل  فعبد اللطيخالفي  -0
 مصر  -شهادة الدكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة عني مشس ، القاهرة 

0182 . 
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ماهر دمحم حامد ، وسائل تسوية املنازعات الناشئة عن عقود االستثمار ،  -9
مصر  –أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة القاهرة 

0111 . 
خلف رمضان دمحم بالل ، دور املنظمات الدولية يف تسوية املنازعات ،  -3

 . 2112، العراق  –دكتوراه ، جامعة املوصل لنيل شهادة الأطروحة 
غسان علي علي ، االستثمارات األجنبية و دور التحكيم يف تسوية املنازعات  -4

اليت قد تثور بصددها ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة 
 . 2111مصر  –عني مشس 

اتفاق و حكم التحكيم يف منازعات التجارة  ماهر دمحم صاحل عبد الفتاح ، -1
 –جامعة القاهرة  -الدولية ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية احلقوق 

 . 2111، مصر 
دمحم يونس الصائغ ، املركز القانوين لالستثمارات األجنبية اخلاصة يف الدول  -1

وراه ، كلية النامية يف ظل القانون الدويل املايل ، أطروحة لنيل شهادة الدكت
 . 2116العراق ،  –القانون ، جامعة املوصل 

، وسائل التسوية االلكرتونية للمنازعات ، أطروحة لنيل  لعبد اجلليعلي امحد  -7
 . 2116مصر ،  –شهادة الدكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة أسيوط 

بوصنوبرة خليل ، القرار التحكيمي و طرق الطعن فيه وفقا للقانون اجلزائري ،  -4
 –منتوري عبداحلميد أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة 

 . 2118قسنطينة ، 
القانوين للوساطة يف تسوية النزاعات التجارية  اإلطاردمحم جعفر السليوي ،  -2

جامعة عني مشس ،  –دكتوراه ، كلية احلقوق لنيل شهادة الالدولية ، أطروحة 
 .2107، مصر  –القاهرة 
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 : الرسائل و املذكرات  4-9
مذكرة لنيل دمحم سعيد علوان ، دور الوساطة يف تسوية النزاعات الدولية ،   -0

مصر ،  –جامعة عني مشس ، القاهرة كلية احلقوق ، اجستري ،  امل شهادة
0111 . 

نبيل سعدون العذاري ، العوامل املؤثرة يف عملية التفاوض ، مذكرة لنيل  -9
العراق ،  –اإلدارة و االقتصاد ، جامعة بغداد شهادة املاجستري ، كلية 

2110 . 
نعيم يسري عوض ، اليات تسوية املنازعات الدولية و اثرها على السيادة ،  -3

مصر  –مذكرة لنيل شهادة املاجستري ، كلية احلقوق ، جامعة القاهرة 
2107. 

 : املقاالت العلمية  -1
ل املنازعات و عالقتها امحد أنور انجي ، مدى فعالية الوسائل البديلة حل. د -0

 10/11/2101بتاريخ :    ابلقضاء ، حبث متاح على العنوان االلكرتوين 
.www.lawjo.net . 

حازم مجعة ، دعوى املسؤولية الدولية حلماية املواطنني و استثماراهتم يف . د -9
 .0118مصر ،  –، القاهرة  07اخلارج ، مقال منشور مبجلة احملاماة العدد 

سيف مربوك ، القضاء الشعيب لدى احلضارات القدمية ، جملة أبو فخري .د -3
العلوم القانونية و االقتصادية ، كلية احلقوق ، جامعة عني مشس ، العدد 

 .0110السادس عشر ، 
اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بني الدول و  ، األحدب عبد احلميد. د  -4

التحكيم العريب و الدويل ، " مواطين الدول األخرى ، مقال منشور مبجلة 
 . 2111سنة  1جامعة بريوت لبنان ، العدد 

http://www.lawjo.net/
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، تنازع القوانني يف مسائل التحكيم الدويل ، جملة مصر  عبد هللا نعزا لدي. د -1
 . 0112،  162املعاصرة ، عدد 

زهران ، السبل البديلة لتسوية نزاعات امللكية الفكرية و دور املنظمة عال  -1
: اتريخ الزايرة  : ، مقال متاح على العنوان ( الوايبو ) العاملية للملكية الفكرية 

12/112101.www.arbiter.wipo.int 
وسائل تسوية املنازعات الناشئة عن عقود االستثمار ،  ماهر دمحم حامد ،. د  -7

 مصر ، –، القاهرة  181، العدد " مصر املعاصرة " مقال منشور يف جملة 
2117. 

دمحم سعد الوراتين ، تطور الوسائل البديلة لتسوية النزاعات ، حبث منشور . د -4
، اتريخ الزايرة www.elmoundjed.org : على العنوان االلكرتوين 

01/11/2101. 
سالمة ، النظام القانوين ملفاوضات العقود الدولية ، جملة  عبد الكرميامحد . د -2

 . 2111،  10البحرين ، العدد  –احلقوقي ، كلية احلقوق ، جامعة املنامة 
عات ، منري حممود بدوي ، الوساطة و دور الطرف الثالث يف تسوية املناز . د -01

مصر ،  –جملة دراسات مستقبلية ، مركز دراسات املستقبل ، جامعة أسيوط 
 .2111العدد الثامن ، 

حيي اجلمل ، حيدة و استقالل احملكمني ، مقال منشور مبجلة التحكيم . د -00
 .2111،  06، ص  1العريب ، العدد 

 : مداخالت الندوات و املؤمترات و امللتقيات  -1
السنساوي ، التحكيم احلر و النظامي ، ورقية حبثية ضمن  زعبد العزيامحد . د -0

التحكيم الدويل : حول  –كلية احلقوق   –فعاليات ملتقى جامعة عني مشس 
 .2111بني التشريعات الوطنية و املعاهدات الدولية ، 

إبراهيم امحد إبراهيم ، اختيار طريق التحكيم و الاره ، مداخلة مقدمة اىل . د -9
املنظمة من قبل مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدويل ، " كم اعداد احمل" دورة 
 .17/2111-21مصر 

http://www.arbiter.wipo.int/
http://www.elmoundjed.org/
http://www.elmoundjed.org/
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اسامة امحد شوقي املليجي ، فكرة التوفيق يف القانون املصري ، مداخلة . د -3
مقدمة ضمن فعاليات مؤمتر االليات البديلة لتسوية النزاعات الدولية ، كلية 

 .2112جامعة طنطا ،  –احلقوق 
ناوي ، مستقبل الوساطة كآلية لتسوية املنازعات ، ملتقى سلوى الش. د  -4

 .2110التحكيم و الوساطة ، جامعة القاهرة 
، ضماانت االستثمارات األجنبية ضد املخاطر  عبدا هلل عبد الكرمي عبد هللا.د -1

متاحة  2117،  21غري التجارية ، جملة اجلندول للعلوم اإلنسانية ، العدد 
اتريخ  www.en.uobaghdad.edu.iq على العنوان االلكرتوين 

 .21/18/2101: الزايرة 
، مداخلة  إليهامازن ليلو راضي ، الوساطة التحكيمية و نطاق اللجوء . د -1

لبنان ،  –مقدمة ضمن امللتقى الدويل للوساطة و التحكيم ، جامعة بريوت 
2111. 

حمي الدين القيسي ، الوساطة و املصاحلة و املفاوضات ، وسائل بديلة . د -7
حلل اخلالفات التجارية ، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى العريب االول 

 .2101حول التحكيم و الوسائل البديلة لتسوية املنازعات ، بريوت 
اقيات االستثمار العربية حلسم انصر احمليميد ، االجتاهات العامة يف اتف. د -4

املنازعات بواسطة التحكيم ، مداخلة ضمن املؤمتر اخلامس عن التحكيم و 
 .2111املغرب ،  –االستثمار ، جامعة الرابط 

خالد دمحم القاضي ، الطبيعة القانونية للتحكيم بني العقد و القضاء ، حبث . د -2
 .0117، القاهرة  مقدم اىل املؤمتر الثالث للتحكيم التجاري الدويل

 : األحكام و القرارات و االجتهادات القضائية  -7
 0111ديسمرب  06الصادر جبلسة مبصر ، حكم احملكمة الدستورية العليا  -0

 .0117و املنشور مبجلة احملكمة لسنة  01خبصوص الدعوى رقم 

http://www.en.uobaghdad.edu.iq/
http://www.en.uobaghdad.edu.iq/


 

371 
 

 . 02/17/2117يف  2117-101حمكمة التمييز األردنية رقم  حكم -9
منشور يف  17/12/0187يف  2087رية رقم حكم حمكمة النقض املص -3

 . 0188لسنة  20جملة القضاة عدد 
 : التقارير  -4

تقرير جلنة االمم املتحدة للقانون التجاري الدويل ، الصادر مبوجب الدورة  -0
حول التحكيم و التوفيق ،  2107جويلية  06التاسعة و االربعون بتاريخ 
 www.uncitral.org .: املتاح على الرابط االلكرتوين 

صاحل عصفور ، التفاوض التجاري الدويل ، دراسة مقدمة اىل املعهد . د -9
: العريب للتخطيط ، الكويت ، متاح على العنوان االلكرتوين 

 www.mosgcc.com . 
: تقرير جامعة الدول العربية املتاح على العنوان االلكرتوين  -3

www.lasportal.org/leagueofarabstates   اتريخ الزايرة
21/18/2101. 

للمؤسسة العربية لضمان االستثمار  2106نشرة ضمان االستثمارات لسنة  -4
، بتاريخ  ww.dhaman.netw : املتاحة على العنوان االلكرتوين 

21/11/2101. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.uncitral.org/
http://www.uncitral.org/
http://www.mosgcc.com/
http://www.dhaman.net/
http://www.dhaman.net/


 

372 
 

 : املواقع االلكرتونية  -2
1- www.crcica.org/rules/mediation  

2- www.lawjo.net 

3- www.mosgcc.com   

4- www.jus.uio.no/im/uni 

5- www.startimes.com/faspx 

6- www.oxfordinform.com 

7- www.adr.org 

8- www.en.uobaghdad.edu.iq   

9- www.council.caeuweb.org 

10- www.bahrainchamber.org.bn/arabic 

11- www.qistas.com.jor 

12- www.un.net  

13- www.icc.org/adrrules 

14- www.crcica.org/rules 

15- www.wipo.int   

16- www.arbiter.wipo.int 

17- www.international-arbitration.com 

18- www.elmoundjed.org 

19- www.dhaman.net   

20- www.justice.fr 

21- www.eur-lex.europa.eu  

22- www.icsid-arbitration.org 

23- WWW.ICCWBO.ORG 

24- www.adccac.ae 

25- www.jus.ulo.no/conciliation.rules   

26- www.uncitral.un.org/modellaw 

27- www.iccwbo.org/dispute-resolution-services 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crcica.org/rules/mediation
http://www.lawjo.net/
http://www.mosgcc.com/
http://www.jus.uio.no/im/uni
http://www.startimes.com/faspx
http://www.oxfordinform.com/
http://www.adr.org/
http://www.en.uobaghdad.edu.iq/
http://www.council.caeuweb.org/
http://www.bahrainchamber.org.bn/arabic
http://www.qistas.com.jor/
http://www.un.net/
http://www.icc.org/adrrules
http://www.crcica.org/rules
http://www.wipo.int/
http://www.arbiter.wipo.int/
http://www.international-arbitration.com/
http://www.elmoundjed.org/
http://www.dhaman.net/
http://www.justice.fr/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.icsid-arbitration.org/
http://www.iccwbo.org/
http://www.adccac.ae/
http://www.jus.ulo.no/conciliation.rules
http://www.uncitral.un.org/modellaw


 

373 
 

 ابللغة األجنبية                           
Langue française –  

1- Albert colliard , institution des relations internationales , 7 

eme éd. , paris 1987 . 
2- Bruno deillard , la médiation et la conciliation en loi 

commercial , article publie sur revu de chercheur juridique , n 

336 , faculté de droit , université de Metz , 2001.  

3- Charles jarrosson , «  les modes alternatifs de règlement des 

conflits  » , cours DESS , université Lyon , 2002. 
4- Chiavario mario, les modes alternatifs de règlement des 

conflits , ridc 1997 , n 02 
5- FRANCK NICEPHORE , arbitrage commercial international 

et développement , thèse de doctorat en droit , université de 

Montesquieu-bordeaux 2 , 2013 . 

6- Mireille taok , les modes alternatifs de règlement des conflits , 

éditions delta , Beyrouth Liban 2009. 
7- D.Mustafa trari tani , droit de l’arbitrage commercial 

international , Berti éditions , 1 ère édition , Alger 2007 . 
8- P Nicole laçasse , l’arbitrage commercial international entre 

parties privées dans les payes de l’Aléna , colloque «  l’Aléna 

et l’avocat d’affaires » , union international des avocats , 

Montréal , 1998. 
9- Robert fouchard , l’arbitrage commercial international dans le 

droit français , revue de prof juridique , vol n 56 , 2007. 
10- Truong Corinne , les différends lies a la rupture des 

contrats internationaux de distribution dans les sentences 

arbitrales , cci , litec 2002 . 
11- p .Stefan jupé , marc , étude approfondi ,article publie sur 

le site www.univ-Grenoble-alpes.fr , 2010. 
12- Pierre Edward , l’arbitrage en conciliation , forum 

international des marc , université paris 2 , 2002. 
13- Phillipe luyet , arbitrage et médiation , comparaison dans 

un cas pratique , mémoire , université de Lausanne , 2016 . 
 

 

 



 

374 
 

-Langue anglaise  
1- Alan redfern , the jurisdiction of an international commercial     

                       arbitrator ,  journal of international arbitration , 

vol 13 n 01 ,  2002. 

2-          Andrew paradell , law and practice of investment treaties 

standards                of   treatment , kluwer law international bv 

2009 , Netherlands , p 41. 

3-  Dominick kolhagen , Adr and mediation ,universities ed,  adis 

Ababa , 2007 . 
4- P . krig Adams , law of international  arbitrate  , scientific 

journal of researcher , n 71 , university of Cambridge in 2002 , 

203.   
5-  Robert coulson , professional mediation of civil disputes , copy 

right 1994, American arbitration association , www.adr.org , in 

27/08/2019. 

6- Peter Chapman , disputes boards , article published on 

www.oxfordinform.com 2002 , at 11/09/2019. 

7- Thierry Bernard , the arbitration procedures , article published 

on the flam scientific journal , university of Manchester 2 , 11 

th edition , 2011. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.adr.org/
http://www.oxfordinform.com/


 

375 
 

 رس                        الفه
 

 املوض                           وع

رقم 
 الصفحة 

 0 .................................................................... ةــــــــــــــــــــــمقدم

التنظيم املوضوعي لآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار : الباب األول 
 .....األجنيب

7 

 01 .........ماهية اآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب :الفصل األول 

تعريف اآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب و تطورها : املبحث األول 
 ........................................................................ التارخيي

09 

 09 ...........تعريف االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب: املطلب األول 
 01 ...... نشأة و تطور االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب: املطلب الثاين 
 01 .................................االليات البديلة يف الشريعة اإلسالمية: الفرع األول 

 04  .....................................االليات البديلة يف اجملتمع الدويل: الفرع الثاين 

 02  ...............................االليات البديلة يف االتفاقيات الدولية: الفرع الثالث 

 93 ..........تصنيف االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب:  املبحث الثاين 
 91 ........................التحكيم كآلية بديلة ذات طابع شبه قضائي: املطلب األول 

 91 .................................................... تعريف التحكيم:  الفرع األول

 91 ...........................................................التعريف اللغوي: اوال 



 

376 
 

 97 ...........................................................التعريف الفقهي: اثنيا 

 31 ..........................................................التعريف القضائي: اثلثا 

 30 ..........................................................التعريف القانوين: رابعا 

 34 ..............................................نشأة و تطور التحكيم:  الفرع الثاين

 34 .............................................نشأة التحكيم يف عصر االغريق: اوال 

 31 ..........................................نشأة التحكيم يف العصور الوسطى: اثنيا 

 34 ........................................ التحكيم الدويل يف القرن الثامن عشر: اثلثا 

 41 .......................................التحكيم الدويل يف القرن التاسع عشر: رابعا 

 49 ..................................... التحكيم الدويل يف عهد عصبة االمم: خامسا 

 43  ....................................التحكيم الدويل يف عهد االمم املتحدة: سادسا 

 44 .................................... التحكيم يف منازعات االستثمار االجنيب: سابعا 

 44 ..........................................الطبيعة القانونية للتحكيم: الفرع الثالث 

 42 . .........................................................الطبيعة التعاقدية: اوال 

 10 ..........................................................الطبيعة القضائية: اثنيا 

 14 .......................................................... الطبيعة املختلطة: اثلثا 

 11 ...................................................نظرية استقالل التحكيم: رابعا 

 17 ..................................................... أنواع التحكيم: الفرع الرابع 

 14 ..................................... التحكيم االختياري و التحكيم االجباري: اوال 



 

377 
 

 11 ..........................................كيم املؤسسيالتحكيم احلر و التح: اثنيا 

 19 .......................................... التحكيم الوطين و التحكيم الدويل: اثلثا 

 13 ..........................................التحكيم الكلي و التحكيم اجلزئي: رابعا 

 14 ..................................... التحكيم ابلصلحالتحكيم ابلقضاء و : خامسا 

 11 .........................متييز التحكيم عن غريه من االليات األخرى: الفرع اخلامس 

 11 ......................................................... التحكيم و الصلح: اوال 

 17  ..........................................................اخلربةالتحكيم و : اثنيا 

 14  .........................................................التحكيم و الوكالة: اثلثا 

 12 ........................................................ التحكيم و القضاء: رابعا 

 71 ............................................ التحكيم و التوفيق و الوساطة: خامسا 

 70 ............................ االليات البديلة ذات الطابع التفاوضي: املطلب الثاين 

 79 ..........................................................الوساطة: الفرع األول 

 79 ........................................................... تعريف الوساطة: أوال 

 77 .........................نشأة و تطور الوساطة يف منازعات االستثمار األجنيب: اثنيا 

 74 ...............................................خصائص الوساطة و أنواعها: اثلثا 

 47 ............................................................ التوفيق: الثاين الفرع 

 42 ............................................................ تعريف التوفيق: أوال 

 29  ..................................................خصائص التوفيق و انواعه: اثنيا 



 

378 
 

 22 ....................................................... املفاوضات: الفرع الثالث 

 010 .........................................................تعريف املفاوضات: أوال 

 014 ..............................امهية املفاوضات يف منازعات االستثمار األجنيب:  اثنيا

 105 .......................متييز املفاوضات عن غريها من االوضاع املشاهبة االخرى: اثلثا 

 108 ............................... االليات البديلة ذات الطابع اخلاص :املطلب الثالث 
 108 ..................................................... استئجار قاض: الفرع األول 

 109 ............................................االحتكام اىل تقرير اخلبري:  الفرع الثاين

 110 ............................................ جملس تسوية املنازعات :الفرع الثالث 

 112 ...........األخرىمتييز االليات البديلة عن غريها من النظم املشاهبة : املبحث الثالث 

 112  .................متييز االليات البديلة عن وسائل التسوية االلكرتونية:   املطلب األول

 113 ....................متييز االليات البديلة عن جمالس مراجعة املنازعات: املطلب الثاين 

 114 .................متييز االليات البديلة عن نظم تسوية الدعوى املدنية :املطلب الثالث 

امهية االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب و مصادرها : الفصل الثاين 
 .......................................................................القانونية 

117 

 120 ............أمهية االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب  :املبحث االول 

 121 ....أسباب اللجوء لآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب :املطلب األول 
 099 .......................................................واقع القضاء: الفرع االول 

 093 .................................................... طبيعة املنازعات: الثاين الفرع 



 

379 
 

 094 ................................................. العقود املستحدثة: الفرع الثالث 

 091 ....................................الطابع التفاوضي لآلليات البديلة: الفرع الرابع 

 091 ...................................................العدالة االرادية: الفرع اخلامس 

 091 ...........................................شفافية االليات البديلة: الفرع السادس 

 097 .............. مزااي اآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب :املطلب الثاين 

 097 ................................................ حتقيق عدالة رضائية: الفرع االول 

 094 .......................................... السرعة يف تسوية املنازعات: الفرع الثاين 

 031 ..................................................... قلة التكاليف: ع الثالث الفر 

 031 ...................................................سرية االجراءات: الفرع الرابع 

 030  .................................................مرونة االجراءات: الفرع اخلامس 

 039 ...............................................استمرار العالقات: الفرع السادس 

 039 ....................................................احللول املتوازنة: الفرع السابع 

 033 ..................................................... الدور الوقائي: الفرع الثامن 

 033 ..........أفضلية اآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب :املطلب الثالث 

 037 ...املصادر القانونية لآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب :املبحث الثاين 
 034  .......................................الدوليةاتفاقيات االستثمار :  املطلب األول 

 011  ........................................املراكز و املنظمات الدولية:  املطلب الثاين 

 014 ....................................... قوانني االستثمار الداخلية: املطلب الثالث 



 

380 
 

قانونية لآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب و الطبيعة ال :املبحث الثالث 
 ................................................................. عالقتها ابلقضاء

013 

 014 ... الطبيعة القانونية لآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب: املطلب األول 

 011 ..... عالقة االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب ابلقضاء: املطلب الثاين 

 017 ................................. دور االليات البديلة املساعد للقضاء: الفرع األول 

 071  .................................دور القضاء يف تفعيل االليات البديلة: الفرع الثاين 

 070 ..................................................تدخل القضاء يف التحكيم: اوال 

 041 ..................................................تدخل القضاء يف الوساطة: اثنيا 

 044 ...................................................تدخل القضاء يف التوفيق: اثلثا 

 187 التنظيم االجرائي لآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب: الباب الثاين 

 190 إجراءات االليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب: الفصل األول 

 029 اجراءات التحكيم كبديل تقليدي لتسوية منازعات االستثمار األجنيب   :املبحث األول 

 023 .................................................. اتفاق التحكيم: املطلب االول 

 027 .....................................................شرط التحكيم: الفرع االول 

 919 ...................................................مشارطة التحكيم: الفرع الثاين 

 914 ........................ القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم :املطلب الثاين 

 911 ....................... القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم :الفرع األول 

 901 ...........................القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع :الفرع الثاين 



 

381 
 

 991 ....مراحل سري دعوى التحكيم يف تسوية منازعات االستثمار األجنيب :املطلب الثالث 

 997 ..............................................تشكيل هيئة التحكيم :الفرع االول 

 931 ................. ...............إجراءات التقاضي أمام هيئة التحكيم: الفرع الثاين 

 930 .........................................................ضماانت التقاضي: أوال 

 933 ................................................... تقدمي الطلبات و الدفوع: اثنيا 

 949 ...................................................................املداولة: اثلثا 

 944 .................................. صدور احلكم التحكيمي و تنفيذه :الفرع الثالث 

 941 ................................................... صدور احلكم التحكيمي: أوال 

 917 ....................................................تنفيذ احلكم التحكيمي: اثنيا 

 914 ............... مزااي و عيوب التحكيم يف منازعات االستثمار األجنيب :املطلب الرابع 

 911 ...................................................... مزااي التحكيم :الفرع األول 

 911 .................................................... عيوب التحكيم :الفرع الثاين 

 912 .....اجراءات الوساطة كآلية بديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب  :املبحث الثاين 

 912 ..... مراحل سري عملية الوساطة يف تسوية منازعات االستثمار األجنيب :املطلب االول 

 971 ..................................................... اتفاق الوساطة : الفرع األول

 979 .............................................. تعيني الوسيط و مهامه :الفرع الثاين 

 973  .............................................................تعيني الوسيط: اوال 

 971 ............................................................. مهام الوسيط:  اثنيا



 

382 
 

 974 ............................................... سري عملية الوساطة :الفرع الثالث 

 940 ..................................................... انتهاء الوساطة :الفرع الرابع 

 943 ......... مزااي و عيوب الوساطة يف تسوية منازعات االستثمار األجنيب :املطلب الثاين 

 944 ...................................................... مزااي الوساطة :الفرع األول 

 941  .....................................................عيوب الوساطة :الفرع الثاين 

 941 ..... اجراءات التوفيق كآلية بديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب :املبحث الثالث 

 947 ....................................................اتفاق التوفيق: املطلب االول 

 929 .............................................مهامهاختيار املوفق و : املطلب الثاين 

 921 .......................................... سري عملية التوفيق: املطلب الثالث 

 924 .................................................... انتهاء التوفيق: املطلب الرابع 

 924 ....................................................... تسوية النزاع: الفرع االول 

 922 ................................................... عدم تسوية النزاع: الفرع الثاين 

 310 .....تفعيل املفاوضات كآلية بديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب :املبحث الرابع 

 319 ...................................... مبادئ و اساليب املفاوضات: املطلب االول 

 311 .............................................. اجراءات املفاوضات: املطلب الثاين 

 311 ..............................................شروط اعادة التفاوض: الفرع االول 

 312 ................................................ عملية التفاوضسري: الفرع الثاين 

 303 ....................................................اثر املفاوضات: الفرع الثالث 



 

383 
 

 304 ........................................مزااي و عيوب املفاوضات: املطلب الثالث 

 304 ................................................... مزااي املفاوضات: الفرع االول 

 301 ..................................................عيوب املفاوضات: الفرع الثاين 

 307 احكام اللجوء لآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب:الفصل الثاين 

املبادئ اليت تكفل فعالية اللجوء لآلليات البديلة لتسوية منازعات  :املبحث االول 
 ...............................................................االستثمار األجنيب

302 

 391 ..................................... املبادئ املرتبطة أبطراف النزاع: املطلب األول 

 391 ................................................. االلتزام  ابلتفاوض: الفرع األول 

 399 ..................................................... االلتزام ابلسرية: الفرع الثاين 

 393 ............................... املبادئ املرتبطة ابملكلف بتسوية النزاع :املطلب الثاين 

 330 ..... شروط اللجوء لآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب :املبحث الثاين 

 331 ............................................شروط إعادة التفاوض: املطلب األول 

 337 ...................................شرط التحكيم و االليات البديلة: املطلب الثاين 

 332 .... نطاق اللجوء لآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب :املبحث الثالث 

 349 .....................................................القيود العامة: املطلب األول 

 343 ....................................................اخلاصةالقيود : املطلب الثاين 

 341 .......الار اللجوء لآلليات البديلة لتسوية منازعات االستثمار األجنيب:  املبحث الرابع



 

384 
 

 341 ................................................يف حال مت التوافق: املطلب األول 

 344 .............................................. حال عدم التوافقيف: املطلب الثاين 

 313 ................................................................خامت                                       ة

 314 ........................................................املصادر و املراجع قائمة

 371 ........................................................................الفهرس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 : طروحة ملخص األ

ظما و طرقا ودية لفض نجنيب وية منازعات اإلستثمار األليات البديلة لتستعترب اآل        
القضاء ، تستند على التفاوض و اإلتصال املباشر بني أطراف ستثمارية بعيدا عن النزاعات اإل

ئمة و ريقة مالطراف حول تسويته بطو مناقشة املقرتحات و تصورات األ سبابهالنزاع ، لطرح أ
غرار املفاوضات املباشرة بني  طراف النزاع ، سواء دون تدخل طرف لالث ، علىمتوازنة بني أ

ريب وجهات النظر ، يعمل على تق جنيب حمايد و مستقلأو عن طريق تدخل شخص أطراف ، األ
، أو الوساطة قناعهم ابحللول اليت يقرتحها ، مبوجب التوفيق و املختلفة بني األطراف ، و حماولة إ

طة اللجوء اىل التحكيم الذي يعد أهم آلية بديلة لتسوية منازعات هناء النزاع بواسعن طريق إ
 .طالق اإلستثمار األجنيب على اإل

       

 Summary : 

        Alternative mechanisms for settling foreign investment disputes are 

considered friendly systems and methods for resolving investment disputes 

away from the judiciary, based on negotiation and direct communication 

between the parties to the dispute, to present its causes and discuss the 

proposals and perceptions of the parties about its settlement in a suitable and 

balanced manner between the parties to the conflict, whether without 

interference A third party, similar to direct negotiations between the parties, 

or through the intervention of a neutral and independent foreign person, works 

to bring the different views between the parties closer, and try to convince 

them of the solutions he proposes, according to conciliation and mediation, or 

by ending the conflict by resorting to arbitrage Which is the most important 

alternative mechanism for the settlement of disputes of foreign investment at 

all. 

      

 


