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1        المقدمــة  المقدمــة  المقدمــة  المقدمــة  

أصبحت التجارة الدولية حتتل مركز الصدارة يف العالقات الدولية احلديثة، وأا احملور الرئيسي 

الذي تدور حوله هذه العالقات، مما جعل التعامل التجاري على الصعيد الدويل يرتتب عليه نشوء 

طراف، عالقات تعاقدية ذات عنصر أجنيب ختضع للقانون الدويل اخلاص، تقوم على أساس إرادة األ

  .استنادا ملبدأ سلطان اإلرادة وحرية املتعاقدين يف حتديد الشروط الالزمة إلبرام هذا التعاقد

ع نظام ا حللها إبتد استدعىغري أن العمليات التجارية الدولية قد ال ختلو من بعض النزاعات، مما 

امة اليت تشغل مكانا بارزا التحكيم، الذي أصبح من أهم الظواهر القانونية املعاصرة، ومن املوضوعات اهل

، على يف الفكر القانوين واإلقتصادي على املستوى الدويل، وعلى مستوى معظم األنظمة القانونية املقارنة

فلهذا ظهر التحكيم كضرورة ثابتة من الضرورات  .إختالف نظمها وأوضاعها اإلقتصادية والسياسية

توأمان ال ميكن فصلهما، ومبثابة الروح من "عض الفقه التجارة الدولية، فهو على حد تعبري بومستلزمات 

ويف هذا السياق يرى األستاذ  1"اجلسد، فإذا كان قانون التجارة الدولية إنسانا، فالتحكيم عقله املفكر

والتبادل التجاري بني  التحكيم التجاري الدويل قد إرتبط بالتجارة الدولية"أن  "أبو زيد رضوان"

ار هذه التجارة، حيث كانت التجارة الدولية هي املرتع اخلصب إلمناء وتطوير الشعوب، وإزدهر بإزده

   .2"قواعد التحكيم التجاري الدويل

وتأسيسا على ذلك، أصبح التحكيم التجاري الدويل يف الوقت احلاضر أهم وسيلة يرغب 

م الناجتة عن تعامالم، فال يكاد خيلو عقد من املتعاملون يف التجارة الدولية اللجوء إليها حلسم خالفا

عقود التجارة الدولية من شرط يصار مبوجبه إىل إتباع التحكيم عند حدوث نزاع يتعلق بتفسري أو تنفيذ 

من سلطة قضاء الدولة، وخيضع إىل قضاء خاص  تالعقد املذكور، ليتمكن بذلك هذا العقد من اإلفال

  .من صنع أطراف النزاع أنفسهم

ىل عدة إعتبارات أمهها، واتساع جماله يف حقل التجارة الدولية يرجع إ وال شك أن ذيوع التحكيم

رغبة املتعاملني يف األسواق الدولية يف التحرر بقدر اإلمكان من القيود اليت توجد يف النظم القانونية 

ىت يف الدولية، ورغبتهم أيضا اهلروب من مشكلة تنازع القوانني، نظرا مليل القاضي لتطبيق قانونه الوطين ح

الدولية، وكذلك مل يعد مناسبا إخضاع املنازعات الناشئة عن هذه العالقات املنازعات املتعلقة بالتجارة 

ة أمام هذا ييف توافر ضمانات التقاضي احلقيق نياالقتصادي نيللقضاء الوطين، نظرا لعدم ثقة املتعامل

يف الباهضة، ضف إىل ذلك ما يعاب القضاء يف خمتلف الدول، إضافة إىل جتنبهم حتمل الرسوم والتكال

                                                 
  .30،ص�1991��ل إراھ�م، ا�����م ا����ري ا�دو��، دار ا���ر ا��ر�، ا�ط�� ا	و��، .د)  1
  .68ا��ر�, ا�)�ق، ص*�س رأي ا	)��ذ أوز�د ر$وان، �"�ر إ��!  � ���ب ���ل إراھ�م،)  2



2        المقدمــة  المقدمــة  المقدمــة  المقدمــة  

على قضاة احملاكم من قلة اخلربة بتلك املنازعات املعقدة، إىل جانب تقيد هؤالء القضاة بإجراءات وقيود 

  .ال تتناسب مع طبيعة التجارة الدولية، وما حتتاجه من سرعة يف حسم هذه املنازعات

ادة األطراف، فهم الذين خيتارون ويضاف إىل كل ذلك، أن التحكيم يستند يف األساس إىل إر 

ن يتصفون مبعرفة نوعية التعامل حكيم من بني املعروفني لديهم، ومماألشخاص الذين يتولون مهمة الت

وللطرفني أيضا حرية إختيار  .وإستقالهلمالتجاري الذي حدث النزاع بسببه، ومن املعروفني حبيادهم 

ية نزاعهم، فكل هذه األمور جتعل أطراف النزاع على ثقة مكان التحكيم، والقواعد الواجبة التطبيق لتسو 

أطراف :"أن  "وـأرسط"دد يرى ـويف هذا الص1.وينـانقل عادل و ـمن أن نزاعهم سوف تتم تسويته بشك

  . 2"النزاع يفضلون التحكيم على القضاء، ألن احملكم يرى العدالة بينما القاضي ال يرى إىل التشريع

به من مزايا جعلته حمط أنظار أطراف العالقات التجارية الدولية، ولعل  فالتحكيم نظرا ملا يتمتع

أمهها، ما يتميز به التحكيم من سرعة وختصص فين، وأنه جيري يف سرية تتفق وحاجة املعامالت 

التجارية، فهو أداة ال تقوم على حل النزاع بفرض من أعلى، وبقوة السلطة العامة، وإمنا على إمتثال 

تعمل للوصول إىل  3"عدالة لطيفة"بعض الفقه  وز ثقتهم، فهي كما مساها ي الغري الذي حيألفراد لرأا

ملني يف العدالة التقليدية، إذ أن املتعانتيجة املتوخاة، عن طريق وسائل أقل شدة من تلك املعروفة يف ال

احملاكم الداخلية،  األسواق الدولية يسعون دائما للتخلص والتحرر بقدر اإلمكان من القيود املعروفة يف

بأقل قدر ممكن من العالنية والنشر، وأن تتم  مواحلرص على أن يتم حل املنازعات القائمة بينه

اإلجراءات يف أضيق نطاق، إضافة إىل أن األشخاص الذين يناط م حل تلك املنازعات ذات الطابع 

والقدرة على تفهم اخلصائص املميزة ة والتقنية لديهم، الدويل، هم أشخاص خيتارون لتوافر الشروط الفني

  .وما يرتبط ا من مصطلحات،هلذه الطائفة أو تلك من ضروب املعامالت التجارية 

خاصة - اري الدويل حيتلها ـم التجـح التحكيـواملكانة اخلاصة اليت أصب وعليه، فنظرا لألمهية البالغة

عت الدول إىل مسايرة التطورات اليت سار –من بني الطرق البديلة األخرى حلل النزاع التجاري الدويل 

شهدا املعامالت يف حقل التجارة الدولية، وإعطاء التحكيم أكثر قدر من الفعالية وذلك عن طريق 

التخفيف من القيود اليت أوردا على التحكيم التجاري الدويل، والذي قد يرجع السبب يف ذلك إىل 

نظرا لكون نظام التحكيم التجاري  -ما تكون دوال ناميةاليت غالبا  –التخوف املستمر هلذه الدول 

                                                 
�د )���، ا�����م ا����ري ا�دو�� ) 1��  .6-5، ص2008، دار ا�1.� � �0*"ر وا��وز�,، /��ن، )درا)� �.�ر*�  � أ���م ا�����م ا����ري ا�دو��( وزي 
  �طور و��دد طرق �ل ا�*زا/�ت ا�6�5� ا�دو���، ا�ط�� ا	و��، : )��د �و)ف ا�)��*�، ا�.�*ون ا�دو�� ا��5ص: إ��!  � ���ب رأي ا���0)وف أر)طو، �"�ر) 2

  .258، ص2004�*"ورات ا��0� ا��.و�8�     
  .04، ص1984 �*">ة ا����رف، ا:)�*در��، ،)���� را"د ، ا�����م  � ا���89ت ا�دو��� ا�6�5�، ا���ق ا�����م: را�, ) 3



3        المقدمــة  المقدمــة  المقدمــة  المقدمــة  

 يف هذه الدول، بسبب اإلنغالق اإلقتصادي الذي عاشت نيالدويل كان غريبا عن املتعاملني اإلقتصادي

  .فيه

ولعل أبرز منوذج عن هذه الدول اجلزائر، بإعتبارها دولة نامية، فقد مر فيها التحكيم الدويل 

أزمة التحكيم "املعارضة يف الفرتة اليت تلت اإلستعمار واليت أطلق عليها  مبرحلتني هامتني، مرحلة

حيث إعتربته اجلزائر خمالفا للسيادة، مما جعلها تتخذ موقفا معاديا وذلك بعدم إعطائه مكانة ،1"الدويل

يف  مث تأيت بعد ذلك مرحلة اإلنفراج واإلنفتاح على التحكيم الدويل، مث تكريسه .يف النظام القانوين

  .النظام القانوين

وقد تساءل بعض الفقه عن األسباب واخللفيات اليت كانت وراء إستياء ورفض الدولة اجلزائرية        

فهل يرجع  2للتحكيم الدويل، مث تغيري موقفها واإلعرتاف به يف الواقع، مث تنظيمه يف تشريعاا الداخلية؟

  ؟ أم يرجع ذلك إىل طبيعة التحكيم يف حد ذاته؟ إىل الفكر واإلجتاه اإليديولوجي السائد أنذاك 

لقد كانت اجلزائر منذ اإلستقالل متحفظة وحذرة ال ترتاح إىل التحكيم الدويل، ويرجع الفقه 

قالل، غيورة على كون اجلزائر كانت أنذاك دولة حديثة اإلست،ظاهرة احلذر هذه من التحكيم الدويل 

من قبضة القضاء الوطين، ألنه كيم الدويل على أنه طريقة لإلفالة ، فكانت تنظر إىل التحسيادا الوطنية

تسقط يف شباك " - كما يرى هذا الفقه  –إذا كانت الدولة طرفا يف إتفاق التحكيم فإن ذلك سيجعلها 

وتتجلى مظاهر املعارضة يف عدم وجود نصوص خاصة بالتحكيم الدويل،  .3"التحكيم التجاري الدويل

 4شرع اجلزائري قد خصص يف الكتاب الثامن من قانون اإلجراءات املدنيةفعلى الرغم من أن امل

للتحكيم، لكنه مل يفرق بني التحكيم الدويل والتحكيم الداخلي، بل ذهب املشرع إىل أبعد من ذلك 

ني ياإلعتباريني والعمومال جيوز للدولة وال لألشخاص "م  على أنه .ج.إ.ق 442/2حني نص يف املادة 

  ."التحكيمأن يطلبوا 

واجلدير بالتنويه، أنه على الرغم من موقف اجلزائر الرافض للتحكيم الدويل على مستوى 

النصوص التشريعية الداخلية، فإنه مل يكن هلا نفس املوقف على مستوى عالقاا الدولية، حيث كثريا ما  

طا حتكيمية، فتشري كانت بعض املؤسسات العمومية تربم عقودا جتارية مع مؤسسات أجنبية تتضمن شرو 

                                                 
                                                      .Abdelhamid Elahdeb « l’arbitrage dans les pays arabes », Economica, 1988 page 206-: را�, )  1

2     (                                        – Mohamed Bédjaoui « L’évolution des conceptions et de la pratique Algerienne en matière  

d'arbitrage international ,séminaire sur l'arbitrage commercial international ,Alger le 14-15 décembre 1992                                   
  – Mohamed Bédjaoui, op- cit,page15.                                                                                                                                             (3 
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4        المقدمــة  المقدمــة  المقدمــة  المقدمــة  

إىل حتكيم احلاالت اخلاصة تارة، وإىل حتكيم غرفة التجارة الدولية تارة أخرى، خمالفة يف ذلك نص املادة 

   1.السالفة الذكر 442/2

بني اجلزائر وفرنسا، جاء يف الفصل اخلامس منها على أن  1962لسنة  "إتفاقية إفيان"ويف إطار 

احلكم  حيث إعتربت2كون من إختصاص حمكمة حتكيمية دولية،النظر يف املنازعات البرتولية ي

كما إستبعدت كل إجراء من شأنه أمرا بالتنفيذ،   التحكيمي نافذا بني الطرفني دون حاجة إىل إصدار

  .طعن يف احلكمال

ويضاف إىل ذلك املنازعات املتعلقة بتنفيذ العقود اخلاصة بالثروات البرتولية يف جمال البحث 

هذا ، 3برتول اليت كانت خاضعة إلختصاص جملس الدولة الفرنسي فيما يتعلق بالتحكيموإستغالل ال

بقي على  اإلختصاص الذي كان من املفروض أن يرجع إىل احملكمة العليا بعد اإلستقالل، إال أن الوضع

1965جويلية  29وكذا يف  1963جوان  26حاله تطبيقا لإلتفاقيتني املربمتني بني اجلزائر وفرنسا يف 
4.  

ومن هنا يظهر مدى تأثري هاتني اإلتفاقيتني على السيادة الوطنية من جهة، وعلى التنمية الوطنية من 

   .5نذاك كان مفروضا على اجلزائرأوذهب بعض الفقه إىل القول بأن التحكيم السائد  .جهة أخرى

ل األعضاء يف منظمة وقد عربت اجلزائر عن هذه األزمة يف املذكرة املقدمة إىل مؤمتر رؤساء الدو 

، وفيه بينت اجلزائر شكواها من 1975، الذي عقد يف مارس OPEC "األوبيك"الدول املصدرة للبرتول 

عدم مالءمة التحكيم ملتطلبات العامل الثالث، وأشارت املذكرة أنه يف حالة عدم تكيف التحكيم مع 

للعودة إىل القضاء الداخلي  خصائص أوضاعها اإلقتصادية والسياسية، فإا ستجد نفسها مضطرة

   6.الوطين

وإستكماال ألسباب رفض اجلزائر للتحكيم الدويل، ما تركته بعض القرارات التحكيمية من 

وظيب  بشيخ أمثل القرار التحكيمي الصادر يف قضية أرامكو، وقضية  ذكريات سيئة لدى الدول النامية،

ت بعد اإلستقالل النظام اإلشرتاكي حيث إعتمدت إضافة إىل ذلك أن اجلزائر قد تبن .كما سنراه الحقا

الثمانينات عندما غريت اجلزائر من سياستها اخلارجية نتيجة  على نظام اإلقتصاد املوجه، إىل غاية اية

                                                 
1  (���*د إ)��د �ول ا��.ود ا��� أر �A��0ن ا	��*ب، أ*! �ن أ6ل أ"�رت إ���B�6ت ا�درا)� ا��� �8م �����*ت  /.Dود �*�DA  10/.دا  CDن  �A�17 ا��زاBر �, ا�D$�

رم �ن "ر�� ��و�! إ�� Fر � ا����رة ا�دو���، و��1ل ذ�ك ا:���ق ا� ��58ث *D6ت ا���Dدة  1968)*� " )و*طراك"و"ر�� " ���� �رو��وم""رط� ������� ��6ر 
�ن ا:���ق " ����6���ن ��ل وا�د �ن ا�طر �ن أن ���0> إ�� ا�����مو � ����  "ل ا��."  

�د �وJ، �طور ا�����م ا����ري ا�دو��  � ا��زاBر، �*"ورات Iدادي .د)  2��  .12،ص2008
�ن ا�.�*ون ا��رو�� ا��6راوي 22/11/1958ا��ؤرخ  �  58/11ا�.�*ون ر8م )  3$��  . ا�
�ن 14/09/1963ا��ؤرخ  �  63/384ا��ر)وم  ) 4$��رم  � �ر�س ��ر�K  ا��  *"ر ا:���ق ا��زاBري ا��ر*)� �ول ا�����م، و��0ق �5ص *ظ�م ا�����م ا�

�0�Aور�� ا��زاBر�� ا��دد  26/06/1963      � ����دھ�  966ص  ،ا�)*� ا�1��1� ،17/09/1963��رر ��ر�K  67ا��ر�دة ا�ر) ��  .و
�د �وJ،: را�, )  5��  .17ا��ر�, ا�)�ق، ص *�س 
6  (       – Mohand Issaâd « Arbitrage International et le nouveau droit Algérienne » Mutation, revue trimestrielle édictée par la     

          chambre nationale de commerce et d’industrie, Octobre 1993, n°05,page 08.                                                                     
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التطور اإلقتصادي واإليديولوجي يف اجلزائر، فإنتقلت على إثر ذلك السياسة اإلقتصادية من نظام 

  .نظام إقتصاد السوق املفتوحاإلقتصاد املوجه، إىل تبين 

وأمام هذا املنعرج احلاسم يف تاريخ اإلقتصاد الوطين، أصبحت الدولة اجلزائرية تفكر يف ضرورة 

مع هذه السياسة اإلقتصادية اجلديدة، وتؤهل اجلزائر للدخول يف عامل البحث عن تقنيات وآليات تتالءم 

، وإحتالل مكانة خاصة يف السوق الدولية، ة الدوليةالتجارة الدولية بكل قوة، ومسايرة متطلبات التجار 

وبذلك فتحت اجلزائر اال  1وعليه ومن أجل حتقيق ذلك ظهر أن اجلزائر ملزمة بتوسيع مواردها املالية،

السيما  األجنيب كضرورة ملحة لتحريك عجلة اإلقتصاد الوطين، فقامت بتشجيع اإلستثمار لإلستثمار

يف جمال احملروقات، فأدركت اجلزائر أن ذلك ال يتحقق إال بتخليها  صفة أساسيةاألجنيب منه وترقيته، وب

عن الوسائل التقليدية املعروفة للفصل يف املنازعات املتعلقة ذه اإلستثمارات، واإلعرتاف بالتحكيم 

إعتبار  بإعتباره من األنظمة احملفزة لإلستثمار، ملا هلذا األمر من 2الدويل كطريق حلل هذه النزاعات،

خاص لدى املستثمر األجنيب، الذي يهمه عند قيام النزاع وجود قضاء خاص يسري على القواعد 

  .3لمستثمر األجنيبلواألصول املستقرة يف املعامالت التجارية الدولية، فهو بذلك يعطي الطمأنينة والثقة 

ا من التحكيم الدويل إنطالقا من كل هذه العوامل، كان من الضروري على اجلزائر أن تغري موقفه

لتشجيع اإلستثمار األجنيب يف سبيل حتقيق إصالحاا اإلقتصادية، وجتسيدا لذلك أكدت اجلزائر 

كما صادقت على عدة  ،4اتـد من اإلتفاقيـت العديـدويل فأبرمـم الـام التحكيـي نظـدادها لتبنـإستع

   .5إتفاقيات

  

  

  

1982سنة وما يدعم ذلك التعليمة الوزارية 
اليت تضمنت اخلطوط العريضة لسياسة احلكومة ، 1

شرط التحكيم يف العقود اليت تربم مع املؤسسات "إجتاه شرط التحكيم، حيث جاء حتت عنوان 

                                                 
1(   ���� �.د "ر/ت ا��زاBر  � )0)0� �ن ا:��96ت ا:�6�8د�� 	)�ب و/وا�ل �5ر��� ا��� أ*��ت ��Aو�� �د�دا ظAر /�0 ا�)��� ا�دو��� وھو (�  

    "��ب ا�د�ون وإ*��5ض /�Bدات ا��رول ، وإ*��5ض �8�� ا���19860، و	)�ب دا�05� ��01ت  � أز�� ا��رول إ�داء �ن )*� "ا��و�(  .� ا�وط*�� 
-Terki Nourddine « L’arbitrage commercial en Algérie » O.P.U, 1999, page 06.                                                                             (2 

��0 *ور ا�د�ن، إ���ق ا�����م ا�دو��  � ا�: را�,   )3 ����   .�*ون ا��زاBري، ر)��� ���)��ر، ��Aد ا��.وق وا��0وم ا:دار��، ����� ا��زاBر، ا�)*� ا���
  .43، ص1995/1996    

4 ( �A*�*� *ظ�م ا�����م ا�دو�� *ذ�ر � �A��* ر ��>��دBا��زا �A��   �1983 ���م ا:���ق /�0 *ظ�م ا�����م ا��زاBري ا��ر*):  ��� �5ص ا:�����8ت ا��B�*1� ا��� أر
  ،  � إط�ر �*ظ�م ا���89ت ا:�6�8د�� �ن 1983وآ5ر  �  12/06/1982ا�رو�و�ول ا�ذي أرم  � ا��زاBر  � : �و�وJت "را��ووا�ذي ��ء *���� ��دة ر    
�9 ��ل ا�*زا/�ت ا�*�"B� /ن �*��ذ ا��.ود. ا�0د�ن    ���� ������� ���1� *ظ���ن ا�0د�ن، و*$�ف إ�� ذ�ك ا:����8� ا����ر و��د ھذا ا�*ظ�م  ��ر�  �� ا�دو��� ا�
  .�ول ا�����م ا�دو�� �ن ا�0د�ن 17/10/1990ا��زاBر�� ا	�ر����  �     

�د �191ن /��� �0/1958 إ����8� *�و�ورك �)*�  �612/07/1988د8ت ا��زاBر  � ) 5 ���:/�راف و�*��ذ ا	���م ا�������� ا	�* �.0�����  ا�� ،�A��8ن �و�  
�ل �*�ز/�ت ا:)�1��ر، ��� �6د8ت /�0 إ����8� /��ن �����0م �)*�  �0/1965 إ����8� وا"*طن �)*�  �621/01/1995د8ت  �     �.0���   �  1987ا�
   30/10/1995.   
1  ( Kر���ر  618درت ھذه ا����0�� ا�وزار�� �  /.أ-و/ا�د�وان  ��603ت ر8م  1982*و 



6        المقدمــة  المقدمــة  المقدمــة  المقدمــة  

، بذلك 2، حيث تعرتف هذه التعليمة للمؤسسات العمومية بأهليتها يف اللجوء إىل التحكيم"األجنبية

م حول األشخاص .ج.إ.ق 442/3واردا يف املادة تكون هذه التعليمة قد حسمت اإلشكال الذي كان 

التابعني للقانون العام، عندما قررت بأن املؤسسات العمومية ليست أشخاص القانون العام مبفهوم املادة 

  .م اليت كانت متنع اللجوء إىل التحكيم الدويل.ج.إ.ق 07

بشكل واسع، كضرورة  وأمام كل هذه املعطيات، فتحت اجلزائر اال أمام اإلستثمار األجنيب

ملحة لتحريك اآلليات اجلديدة لإلقتصاد املبنية على حرية السوق، فجاء املشرع اجلزائري بقانون مشجع، 

وسياسة حتفيزية تكرس سعي اجلزائر حنو اإلقتصاد احلر، وذلك بتبين نظام التحكيم الدويل كوسيلة 

املؤرخ يف  93/09مبوجب املرسوم التشريعي  لتسوية النزاعات النامجة عن عمليات اإلستثمار، وكان ذلك

25/04/1993
م اليت تسمح لألشخاص اإلعتباريني .ج.إ.ق 442، حيث أدخل تعديال على املادة 3

  .اللجوء إىل التحكيم يف عالقام التجارية الدولية التابعني للقانون العام

93/12وقد تكرس هذا النظام بصدور املرسوم التشريعي 
شرع نظام التحكيم ، حيث فضل امل4

، وبقي احلال على هذا املنوال إىل غاية 5يف تسوية املنازعات املتعلقة باإلستثمار على القضاء الوطين

25/02/2008املؤرخ يف  08/09صدور القانون 
، متضمنا فصال خاصا عن التحكيم التجاري الدويل، 6

 يف اجلزائر، وليعرب عن ثقة اجلزائر يف وذلك كنتيجة حتمية لسلسلة التطورات اليت عرفها التحكيم الدويل

  .هذا النظام يف جمال العالقات اإلقتصادية الدولية

  رن ـوكذلك من أبرز املبادرات اليت قامت ا اجلزائر يف جمال التحكيم الدويل يف الق

رة اـة وطنية على مستوى غرفة التجـحيث أنشأت جلن C.C.Iالتجارة الدولية  ، إنضمامها إىل غرفة"21"

2000الدولية سنة 
أخريا، وبعد ثالثون سنة تذكرنا مدى :""علي هارون"، ويف هذا الصدد يرى األستاذ 1

  2".ضرورة إنشاء جلنة وطنية على مستوى غرفة التجارة الدولية

ون التحكيم يف اجلزائر، أن العوملة تفرض نيف تدخله حول تطور قا "حمند إسعاد"ويرى األستاذ 

ويرى أن .ية التكيف مع قوانني التحكيم إذا أرادت حتفيز اإلستثمارات األجنبيةعلى املؤسسات الوطن
                                                 

  : � *ص ا����0�� ا�وزار�� ا��"�ر إ���A أ/9ه ��ء  )  2
    « Le conseil interministériel a admis que nos entreprises publiques nationales ou locales, ne sont pas assimilables a des 

personne morales de droit public et qu’elles sont dotées de l’autonomie financière pouvaient comme par le passé compromettre »  

�ر 25/04/1993ا��ؤرخ  �  93/09ا��ر)وم ا��"ر��� )  3P� م����ن �8*ون ا:�راءات ا��د*��، ج 08/06/1966ا��ؤرخ  �  66/154، ا���دل وا�$��            ر .ا�
   .�1993)*�  27ر8م     
  .�1993)*�  64ر .، ا����0ق �ر�8� ا:)�1��ر ج05/10/1993ا��ؤرخ  �  93/12ا��ر)وم ا��"ر��� )  4
1�ر، وإ�� *���� :�راء إ�5ذ�! ا�دو�� " 93/12�ن ا��ر)وم  �41*ص ا���دة   ) 5�(���ل ا� ��1�ر ا	�*� وا�دو�� ا��زاBر�� إ�(�  ��رض أي *زاع �طرأ �ن ا�

  ددة ا	طراف أر���A ا�دو�� ا��زاBر�� ���0ق ��S06 وا�����م أو إ���ق �5ص �*ص /�0 "رط إJ إذا ��*ت ھ*�ك إ����8� �B�*1� أو ���.... ا��زاBر�� $ده     
���0وء إ�� ����م �5ص     S06ق /�0 إ�راء ا����:�  ". ا�����م أو �)�P� Sطراف 
�ن �.�*ون ا:�راءات ا��د*�� وا:دار��، ج ر ر8م  25/02/2008ا��ؤرخ  �  08/09ا�.�*ون )  6$��23/04/2008�ؤر5�  �  21ا�.  
  
  
1 ( �  Jإ �د وزارة ا�دا�05��  .�17/02/2001م ��6ل ھذه ا��0*� ا�وط*�� /�0 إ/�
 -                                 .Ali Haroun « Trente ans après » Séminaire sur l’arbitrage international à Alger le 25/02/2001: أ*ظــر ) 2
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إنشاء اجلزائر للجنة الوطنية اجلزائرية التابعة لغرفة التجارة الدولية، جاء لتأكيد األمهية اليت يكتسبها 

  3.التحكيم من جهة، وأنه ميثل ضمانة أساسية بالنسبة للمستثمرين األجانب من جهة أخرى

د تناولنا لألمهية الكبرية اليت حيتلها التحكيم التجاري الدويل يف جمال العالقات اإلقتصادية بع

الضوء على التجربة اجلزائرية يف هذا اال، وإبراز أهم املراحل اليت مر ا نظام  وتسليطناالدولية، 

لتجاري الدويل تفرض علينا التحكيم الدويل يف اجلزائر، فإن دراستنا ملوضوع دور اإلرادة يف التحكيم ا

  .حتديد مفهوم هذا النظام، فماذا يقصد بالتحكيم ؟

من الصعب حتديد مفهوم جامع ودقيق للتحكيم، فهذا األمر مازال حمل إهتمام العديد من الفقه 

دا على معايري خمتلفة كل منها ينظر إليه ماتلف الفقه يف تعريف التحكيم إعتورجال القانون، حيث إخ

 : ة خاصة، لذلك سنورد أهم التعريفات اليت جاء ا الفقه من زاوي

وسيلة تعرب يف ظاهرها على حل اخلالفات النامجة "أنه التحكيم "  H – Fouchard"يعرف الفقيه  -

يني من قبل شخص أو عدة أشخاص يتم إختيارهم من قبل أطراف النزاع، وهو بني األشخاص العاد

 4".ت التجارية الدوليةالوسيلة املمكنة لتنظيم العالقا

تقنية دف إىل إعطاء احللول ملسألة م العالقة بني شخصني أو "أنه " René David"ويعرفه الفقيه-

الذين يستمدون سلطتهم من إتفاق  - احملكم أو احملكمني -أكثر من طرف شخص أو أشخاص آخرين 

  5".ه املهمة من طرف الدولةخاص، ويتأسسون على أساس هذا اإلتفاق دون أن يكونوا مكلفني ذ

النظام الذي مبقتضاه خيول أطراف النزاع مهمة الفصل فيه إىل حمكمني "أنه  "Juglart"ويعرفه األستاذ -

 6".يعينوم مبحض إرادم

وسيلة لفض النزاعات باللجوء إىل "يف التحكيم  "Linants Xavier de Belle Fond"ويرى الفقيه-

تارهم األطراف، للحصول على قرار إلزامي، والقرار الصادر ضمن شخص أو عدة أشخاص خاصة خي

 1".هذه الشروط يسمى حكم التحكيم

التحكيم هو إرساء عدالة خاصة بفضلها "فإنه يعرف التحكيم على أنه  "Jean Robert"أما الفقيه-

 .2"ل فيها من قبل األفرادصمن قضاء القانون العام ليف حتال النزاعات

                                                 
3(Février 2001 n°119 p 09                        – Mohand Issaâd « comment régler les litiges » Revue mensuelle édictée par la C.A.C.I   
�ودي �)�ود أ)���ب و�.*��ت إرام ا��.ود ا�دو���، د�وان ا��طو/�ت ا�������،  �P.Fouchard�ر�ف ا��.�! ) 4��  .234، ص2006، �"�ر إ��!  � ���ب 
5 (– René David « L’arbitrage commercial international » Economica, 1982, page 03.                                                                

  ،03، ص2006.�*و*��، �6ر ، دار ا���ب ا�)درا)� �.�ر*�(�)*� ا��6ري، ا�����م ا����ري ا�دو��، : ، �"�ر إ��!  � ���ب �Juglart�ر�ف ا	)��ذ ) 6
��ن وإن ��*ت أ�را ط����  � ����م ا���Jت     ���   ،  Cن ا�65وم ��.دون ھذه ا��ر�� ��� ad-HOCا���9ظ  � ھذا ا���ر�ف أن �ر�� ا�65وم  � إ���5ر ا�

    ���  .��ؤوا إ�� �را�ز ا�����م ا�*ظ�
1  (– Linants Xavier de Belle Fond «  L'arbitrage: Que je sais ? » PU de France 1995 page 03.                                                           
2  (– Jean Robert « L’arbitrage : droit interne et droit international » 6éme Editions, Dalloz 1993 page 03.                                      
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، "حممد جباوي"د العربية خبصوص تعريف التحكيم، نورد تعريف األستاذ وعلى صعيد اجلهو 

نظام قضاء عادي حييل النظر يف النزاعات بني األفراد إىل أشخاص عاديني بدال "حيث يعرفه على أنه 

  3".من إعطاء اإلختصاص للمحاكم الوطنية للدولة وهذا باإلختيار اإلرادي لألطراف املتنازعة

هو وسيلة فض نزاع قائم أو مستقبل، ويتمثل يف العزوف عن "على أنه  "كمال إبراهيم"ويعرفه األستاذ -

اإللتجاء إىل القضاء املختص بشأنه، وطرحه أمام فرد أو أفراد، وهم احملكمون، أنيطت م مهمة النظر 

  4".والفصل فيه بناءا على إتفاق املتنازعني على ذلك

نظام لتسوية املنازعات عن طريق أفراد عاديني " هو مالتحكي فريى أن "أبوزيد رضوان"أما األستاذ  -

خيتارهم اخلصوم إما مباشرة أو عن طريق وسيلة أخرى يرتضوا، وهو ما ميكن أطراف النزاع من إقصاء 

  5."منازعام عن احملاكم املخولة هلا ذلك طبقا للقانون، كي حتل عن طريق أشخاص خيتاروم

وسيلة لفض النزاعات "ف السابقة ميكن إستخالص أن التحكيم هو من خالل إستقراء التعاري

القائمة فعال، أو اليت يفرتض أن تقوم مستقبال بني األطراف، حتال مبوجبها املنازعات من قضاء القانون 

العام، ليفصل فيها من قبل شخص أو عدة أشخاص، بناءا على إتفاق األطراف املتنازعة للوصول إىل 

  ".ال للتنفيذقرار إلزامي قاب

ينشأ عن وعليه بناءا على ما تقدم يتبني لنا أن التحكيم هو قضاء خاص، ذو أساس إتفاقي ألنه 

عقد من جهة، وينتهي حبكم قضائي من جهة أخرى األمر الذي دفع الفقه إىل التساؤل حول الطبيعة 

  هو من طبيعة خمتلطة ؟ القانونية للتحكيم، هل هو ذو طبيعة إتفاقية؟ أم أنه ذو طبيعة قضائية ؟ أم

  

  

  

  : ثالث إجتاهات  ىلللتحكيم إ ةإنقسم الفقه يف حماولة حتديده للطبيعة القانوني

، أن التحكيم نظام تعاقدي، ألنه يقوم على 1)أنصار الطبيعة العقدية للتحكيم(يرى اإلجتاه األول -

حلل نزاعهم القائم أو احملتمل  يق، فاألطراف هم من يقرر اللجوء إىل التحكيم كطر 2أساس إرادة األطراف

                                                 
�د ��وي �"�ر إ��!  � ���ب ��ر�ف ا)  3���د �وJ، ا��ر�, ا�)�ق، ص: 	)��ذ ��01.  
�67��ل إراھ�م، �ر�, )�ق، ص: را�ــ, )  4.  
  .20-19، ص1981ر$وان، ا	)س ا�����  � ا�����م ا����ري ا�دو��، دار ا���ر ا��ر�،  دأو ز�)  5
1  (��� ا�*.ض ا��ر*)�� Aذا ا:���ه  � ������*ذ إرام و�1.� ا�����م إ�� 6دور  ، أ�دت  �! ا��6��A1812 ا��6در /�م �.د أ5ذت  !��    ا����8د�� �����0م ر

� 10/07/1819,  � ـأول �ن �*� ا�*ظر�� ا��.د�� �����0م،  .د د   Merlinا�.رار، ��ث ���ر ا�*�Bب ا���م     ���      �  � 8$��ـض ا��ر*)�ـ� ا�*.ـأ��م 
    Le coulteux de cauteloire )�س	ق ا�����م ھو ا���C  ،طراف	م إرادة اA���� ���ون ��)وا 8$�ة،  �0س �Aم �� �0.$�ة �ن )0ط� /���، وإ*���>ن ا� ،  
  .ا�ذي ����دون /�0!، ودون ھذا ا:���ق )وف ��ون ا�.رار �ط9    
  .268)��د �و)ف ا�)��*�، ا��ر�, ا�)�ق، ص: ��ز�د �ن ا�����6ل را�,     
267)�ق، ص ا��ر�, *�س ا�)��د �و)ف ا�)��*�، . د)  2.  
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فإتفاق التحكيم هو حجر الزاوية ومركز الثقل يف نظام التحكيم بأكمله، فهو مصدر يستمد منه  ،3قيامه

  4.احملكم سلطته

قاعدته إتفاق " التحكيم كال واحدا ال يتجزأ،  ةيومن هنا يتضح أن أنصار هذه النظرية يرون يف عمل

، وبالتايل فإن هذا األخري ال يكتسب صفته التنفيذية إال من إتفاق 5"التحكيم وقمته حكم التحكيم

وتذهب هذه النظرية إىل أنه ال جيوز الظن بأن التحكيم الذي  .التحكيم الذي أوجدته عملية التحكيم

ينتهي حبكم يعد عمال قضائيا، طاملا صدر هذا احلكم من حمكمة حتكيم أعتمد يف تشكيلها وحتديد 

 .6"ا على األسلوب التعاقديمهمتها وتنظيمه

إال أن هذا اإلجتاه تعرض إىل الكثري من اإلنتقادات، فعلى الرغم من إعتبار العنصر اإلرادي هو 

األساس يف حتديد الطبيعة القانونية للتحكيم، فإن إرادة األطراف ال تكفي مبفردها إلقامة نظام كامل 

لى أحكام التحكيم، فالواقع أن التشريعات الوطنية للتحكيم، كما أن اإلرادة ال تصلح إلضفاء احلجية ع

يضاف إىل هذه  .7هي اليت جتيز سلوك طريق التحكيم، وتنظم إجراءات تنفيذ أحكام احملكمني

العضوي بدون أن تأخذ بعني اإلعتبار طبيعة  تبالغ يف اإلعتماد على املعيار اإلنتقادات أن هذه النظرية

لها حلقيقة أن احملكم وإن كان يستمد سلطته من إتفاق األطراف، العمل الذي يصدر عن احملكم وجتاه

إال أنه ميارس هذه السلطة مستقال عن إرادة األطراف، دف الكشف عن إرادم لتطبيقها على النزاع 

   8.موضوع التحكيم

حتديد  ، يرى أنصار هذه النظرية أن الفاصل يف)أنصار الطبيعة القضائية للتحكيم(أما اإلجتاه الثاين -

طبيعة التحكيم ليس هو إتفاق أطراف العالقة، وإمنا القانون ذاته، فبدون إجازة هذا األخري إلمكانية 

كما يرى أصحاب هذا اإلجتاه أن عملية 1.اإلتفاق على التحكيم فال وجود لشرط أو مشارطة التحكيم

ادة أطراف التحكيم تقتصر التحكيم برمتها، ال سيما قرار التحكيم الذي يصدر فيه صبغة قضائية، وإر 

ويرتكزون لتربير فكرم على أن التحكيم قضاء  ،2على جمرد إحالل احملكمني حمل القضاة يف نظر النزاع

يستجمع عناصر العمل القضائي، وإستندوا يف ذلك على املهمة القضائية للمحكم، وطبيعة العمل الذي 

فصل يف النزاع ما دام أن كم قضائي ي األخري حبيقوم به، فإذا كان التحكيم يبدأ بعقد فإنه ينتهي يف

                                                 
  .35، ص�2008ن أ)��� أ��د ا��واري، ا�.وا/د ا�.�*و*�� ا��� �ط.�A ا����م /�0 �و$و/�ت ا��*�ز/�ت ا�دو��� ا�6�5�، دار ا�1.� � �0*"ر وا��وز�,، /�.د)  3
��، ھل ا�����م *وع �ن ا�.$�ء؟، )  4A  بFا��و�ت، ا��ددأ*ظر، و�دي را ���  ا�)*� ا�)��� 1درا)� *.د�� �*ظر�� ا�ط��� ا�.$��B� �����0م، ��0� ا��.وق، ��
  .133، ص 1993/"رة،      

  .426، ص �6/2009م /د ا����ح �طر، /.ود ا���د�ك، دار ا������ ا��د�دة �0*"ر، ا:)�*در��، .د)  5
  .�11)*� ا��6ري، ا��ر�, ا�)�ق، ص .د)  6
�*">ة ا����رف، ا:)�*در��، دون )*�، ص.د)  7 ،��  .46/�طف "�Aب، إ���ق ا�����م ا����ري ا�دو�� وا:�6�5ص ا�����
  .78، ص1993أ��ل ا��زا�ري، دور 8$�ء ا�دو��  � ��.�ق  �/�0� ا�����م، �*">ة ا����رف، ا:)�*در��، : را�ـ,)  8
  .�6/428م /د ا����ح �طر، ا��ر�, ا�)�ق، ص .د)  1
�ر�, )�ق، ص :  را�ـ, )  2 ،�*��(  .269)��د �و)ف ا�
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وهذا ما سجلته أحكام  3حكم التحكيم يتضمن كأي حكم قضائي حال للنزاع القائم بني اخلصوم

  .4حمكمة النقض الفرنسية يف الكثري من أحكامها

العدل  ي إلقامةوقد إستند هذا الرأي أيضا إىل كون التحكيم بإعتباره قضاءا صرفا كان الشكل البدائ

، وقد مالت نصوص قانون املرافعات الفرنسي إىل ترجيح 5ةوسبق ظهور تنظيم الدولة للسلطة القضائي

1981الطبيعة القضائية للتحكيم الصادر عام 
6.  

وقد تعرضت النظرية القضائية للتحكيم هي األخرى جلملة من اإلنتقادات منها، أن النظرية 

، ألن احملكم ال يستند إىل ما يدعم القاضي من حصانة ودوام القضائية ال تتماشى مع طبيعة التحكيم

وإستقرار، حىت ولو كان يؤذي عمله يف إطار هيئة دائمة للتحكيم، وكذلك ال يتمتع مبا يتمتع به 

أن القضاء يفصل يف النزاع وفقا للقوانني وحتقيقا للعدالة، أما إىل القاضي من سلطة األمر، إضافة 

إىل حل اخلالف بني أطراف  يهدفونمني بالصلح ال يتقيدون بقواعد القانون و احملكمني وخاصة احملك

    .7النزاع حتقيقا ملصلحة الطرفني

على وقع اخلالف واإلنتقادات املوجهة لكلتا النظريتني العقدية والقضائية خبصوص حتديد الطبيعة 

تبين موقفا وسطيا أو خمتلطا ، القانونية للتحكيم، ظهر إجتاه ثالث حاول اجلمع بينهما ينادي بضرورة 

فالتحكيم يظهر يف بدايته بالصفة التعاقدية ويظهر ذلك من خالل إرادة األطراف يف إجياده وإجراءات 

جراءات تتغري طبيعته وتصبح ذات طبيعة قضائية، وهذا بفضل تدخل قضاء اإلعمله، لكن مبجرد سري 

ا اإلجتاه على أن التحكيم ليس إتفاقيا حمضا، إمنا لذلك يتفق أنصار هذ.1الدولة لتنفيذ احلكم التحكيمي

هو نظام مير مبراحل متعددة، يلبس يف كل منها لباسا خاصا ويكتسي طابعا خمتلفا، فيكون يف أوله 

  2.إتفاق ويف وسطه إجراء ويف آخره حكما، لذلك هو عبارة عن نظام خمتلط

ظهر يف ن، األوىل هي الصفة التعاقدية، وتويستخلص من ذلك أن التحكيم تتعاقب عليه صفتا

م، مث يتحول التحكيم من الطبيعة التعاقدية إىل إختيار اخلصوم لقضاء التحكيم كوسيلة لفض نزاعا

                                                 
  .�13)*� ا��6ري، �ر�, )�ق، ص .د)  3
رون /ن إراد�Aم إ/ط�ء ا��Iر )  4�� ��AB����Cم إ�� ا�����م، إ* ���� ا�*.ض ا��ر*)�� >ن أطراف ا�65و���  )0ط� �B�$8� و>ن ��م ا����م ) ا����م(8$ت 

�ن      �B�$.ا���م ا� !�*ذ 6دوره، دون إ*�ظ�ر إ/ط�B! ا�I�6� ا��*��ذ���" ! �*B�(ن ��ث �واز إ�  .��ث إ��)�! ا����� �*ذ 6دوره، و
  .15ا��ر�, ا�)�ق، ص *�س �)*� ا��6ري، : را�,  � ذ�ك     
�� *ص ا���دة   �Laineرى ا	)��ذ )  5�( J، و�ا��ر*) 1023أن ا�*6وص ا�.�*و*� �د*��  ��، ���ز إ)�B*�ف ا�.رار ا�������، 	ن ا:)�B*�ف �ن �8*ون ا��را ��ت ا�

�� إ)�B*�ف �ر�س ���  .�Jرد /�0 ا��.ود    ����� ا�.رار ا�ذي �6در  �! 8$�ءLaineو8د �>1رت �( Jرت  �! ا�����م، و��ر�K  ا، وأ6درت 8رارا إ/�  
    10/12/1901 .  
�ز�د �ن ا�����6ل را�,    � :،�*��(270)�ق، ص ا��ر�, ا� �س* )��د �و)ف ا�.  
  /�0 ا���*�ت ا��� ��ب أن �"��ل  /�A�0 أ���م ا�����م وإJ ��رض  1472�*! /�0 $رورة �)�ب أ���م ا�����م، و*6ت ا���دة  81471$ت ا���دة )  6

��رد 6دوره وھذا �� ��ل ا 0�1476ط9ن، ��� *6ت ا���دة      ! �$.��0 ���, ا�����م .وة ا	�ر ا�/ ,�ض ��زم /�0 إ$��ء ا��"رع ا��ر*)� ا�ط��  
  .ا�.$��B /�0 أ���م ا�����م    
  .14،ص *�)! �)*� ا��6ري، ا��ر�, ا�)�ق: را�,  � ذ�ك  -    
  .271، ص *�)! )�قا��ر�, ا�)��د �و)ف ا�)��*�، .د)  7
�د �وJ، ا��ر�, ا�)�ق، ص.د) 1��02.  
رر ا��.�! ) 2�Jean Robert �5رة إ�� ھذا ا���	ر��0! ا���06� ا����رة ا�دو��� ا��� ��ط0ب إط9ق �ر�� ا:���ق /�0 ا�����م  � دا��!، 1م ��و�0!  �   �0ل 

  .���ج إ�� د/وى أو ��م �$�� /�0! ھذه ا������8$�ء ����)ب ا�.رار ا�ذي �6در  �! ���� ذا�!  9     
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ن ـالطبيعة القضائية بتدخل قضاء الدولة عندما يلجأ األطراف إليه إلعطاء قرار التحكيم القوة التنفيذية ع

  .3  يـإىل حكم قضائ بذلك قرار التحكيم فيتحول طريق األمر بالتنفيذ،

فعلى الرغم ما جاءت به النظرية املختلطة من حماولة التوفيق والتنسيق ما بني سالف النظريتني 

العقدية والقضائية، إال أا قوبلت جبملة من اإلنتقادات تصب كلها يف نقطة ضعف هذه النظرية اليت 

العقدي والطابع القضائي للتحكيم، إال أن   كل من الطابعيف حماولتها إجياد حد زمين فاصل بني تكمن

الواقع يؤكد بروز هاذين الطابعني معا منذ اإلتفاق على التحكيم حىت اإلنتهاء منه بتنفيذ حكم 

كما أن هذه النظرية در القيمة القانونية ألحكام احملكمني اليت ال يصدر بشأا أمرا .4التحكيم

املشرع من إقرار نظام التحكيم، باإلضافة إىل أن حكم التحكيم  ةض مع حكمبالتنفيذ، وهذا ما يتناق

فلهذا فلم تقم هذه .5يكتسب احلجية رد صدوره، وال يتوقف هذا األثر على صدور األمر بالتنفيذ

النظرية إال مبجرد حماولة لوصف عملية التحكيم يف مراحلها دون العناية برسم حدود إرادة اخلصوم 

  .شاط القضائيونطاق الن

عرض خمتلف اإلجتاهات الفقهية لتحديد الطبيعة القانونية للتحكيم، واليت إختلفت  وأخريا، وبعد

من التكييف العقدي إىل القضائي، وصوال إىل املركب، ننتهي إىل ما توصل إليه غالبية الفقه احلديث 

الفقه أن  ضقال بعتحكيم وتأكيدا على إستقاللية نظام ال. نظاما مستقال الذي يرى يف التحكيم

التحكيم ما دام جيمع يف طياته بني فكرة العقد وفكرة القضاء فإنه البد أن يشكل مزاجا جديدا مميز عن 

  6.لذلك يصح وصفه بأنه حتكيم قضائي هاتني الفكرتني يف آن واحد،

اإلعتبار هذا اإلجتاه احلديث، حيث يرى ضرورة أن يؤخذ بعني  "أمحد أبو الوفا"ويؤكد الدكتور 

عن املفهوم  السعي إىل العدالة على أسس ختتلفهدف اخلصوم من وراء جلوئهم إىل التحكيم، وهو 

التقليدي للعدالة أمام احملاكم، وبذلك ينتهي التحكيم كونه أداة خاصة لتطبيق قواعد يتحقق من ورائها 

   1.هدف ومساعي اخلصوم

بغري طريق القضاء، نظام ال جيد  زاعهمألطراف من حل نافالتحكيم بذلك نظام مستقل ميكن 

مأواه يف قوانني الدول فحسب، بل يف غريها من املواثيق الدولية من معاهدات وقرارات السلطات 

   .2الدولية، ويف أنظمة ولوائح هيئات التحكيم الدائمة املنتشرة عرب العامل

                                                 
�� ا�*.ض ا��ر*)�� Aذا ا:���ه ) 3���  ، ا�ذي وإن ظل �ؤ�د /�0 ا��6� ا:����8� 27/07/1937ا��د�ث  � ����ف ا�����م �*ذ ����A ا��6در  � و8د �>1رت 

  .�����0م،  C*! إ/�ر 8رار ا�����م ا	�*� ���.رار ا�وط*� J �.$� �*��ذه إ�8�� د/وى �د�دة    
  .272)��د �و)ف ا�)��*�، ا��ر�, ا�)�ق، ص: را�,     

  .��431ح �طر، �ر�, )�ق، ص /�6م /د ا��.د) 4
  �16)*� ا��6ري ، �ر�, )�ق، ص.د) 5

  .17ا��ر�, ا�)�ق، ص *�س �)*� ا��6ري، : را�,  � ذ�ك  )6
  .31، ص 2000/د ا����د ا�"وار�، ا�����م وا��S��6  � $وء ا��.! وا�.$�ء، ا�ط�� ا��1*��، �*">ة ا����رف، ا:)�*در��، .د)  1
  .71ا��ر�, ا�)�ق، ص/�طف "�Aب، . د)  2
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لبديلة األخرى حلل ا مما سبق أن مفهوم التحكيم وطبيعته خيتلق عن بعض الطرق الن يتضح

ا ال يسفران عن حكم إجباري، ذلك م،كو4حبيث خيتلف التحكيم عن الوساطة والتوفيق .3النزاعات

فرض قراره  فقأنه ليس يف إمكان الوسيط إجبار الطرفني على التوصل إىل إتفاق وليس يف إمكان املو 

  .5عليهما

إبداء الرأي يف مسألة معينة دون أن  التحكيم عن اخلربة ، ألن مهمة اخلبري تقتصر علىوخيتلف 

عمل على توضيح ع، فهو ال يفصل يف النزاع وإمنا ييكون رأيه ملزما للخصوم أو للهيئة املختصة بنظر النزا 

  .6جانب غامض منه، فهو ال يعترب حمكما

وخيتلف أيضا التحكيم عن الصلح، كون الصلح عقد يتم بني أطراف النزاع أنفسهم أو ممن 

ومون مبقتضاه حبسم خالفام عن طريق تنازل كل منهم عن بعض ما يتمسك به، بينما ميثلهم يق

صورة عقد يف التحكيم يقوم به شخص ثالث هو احملكم، فعقد الصلح غري قابل للتنفيذ بذاته مامل يتم 

  .7رمسي، بينما التحكيم يصدر فيه احملكم قرارا قابال للتنفيذ بعد احلصول على األمر بتنفيذه

أن قرار احملكم يقبل الطعن، بينما الصلح يلزم األطراف وغري قابل للطعن، وإن كان قابال للفسخ  كما

  .والبطالن أسوة بباقي العقود

كما خيتلف التحكيم عن الوكالة يف أن الوكيل يستمد سلطته من املوكل، وميلك حق التحلل من 

ام بتصرفات مل ميليها له املوكل، أما احملكم عمل الوكيل إذا جتاوز حدود وكالته، وال ميكن للوكيل القي

فيستقل عن اخلصوم مبجرد اإلتفاق على التحكيم ملا تعهده إليه مهمة التحكيم بأن تصبح له صفة 

 1.القاضي، وال يستطيع اخلصوم التدخل يف أعماله

ي عرفته إن املتتبع ملسرية نظام التحكيم يف حقل التجارة الدولية يالحظ ذلك التطور اهلائل الذ

املعامالت التجارية الدولية، فقد كان التحكيم لتجاري الدويل، وذلك نتيجة تطور طبيعة التحكيم ا

 ءدون اللجو ، "ad-HOC"الدويل يف بداية األمر ينظم مبناسبة نزاع معني، أي حتكيم احلاالت اخلاصة 

ني بإحالة النزاع القائم إىل مركز حتكيمي دائم، حيث يقوم هذا النوع من التحكيم على إتفاق الطرف

بينهما إىل التحكيم على حنو خيتاران مبوجبه احملكمني مبعرفتهم وحيددان بشكل واضح اإلجراءات اليت 
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وعموما فإن األطراف املتنازعة يف مثل هذا النوع من  .تسري عليها هيئة التحكيم أثناء الفصل يف النزاع

 .ية خيتاروا مبحض إرادمالتحكيم تنظم سري املنازعة وفقا لقواعد إجرائ

فقد عرفت إرادة األطراف يف ظل هذا النوع من التحكيم الطريق حنو التحرر أكثر فأكثر،  وعليه 

ويظهر ذلك من حيث اإلتفاق على كل ما يتعلق بالتحكيم من بدايته إىل حني صدور القرار 

يها وتفرضها الضرورة لضمان إال أن هذه احلرية البد أن ختضع لبعض القيود اليت تقتض .التحكيمي

 ةما تستدعي الضرورة تدخل القاضي الوطين خالل سري عملي إستمرارية عملية التحكيم، ألنه كثريا

  .التحكيم سواء كجهة مساعدة للتحكيم أو مراقبة له

غري أن التطور اهلائل واإلقبال الشديد على التحكيم التجاري الدويل يف العصر احلديث يف 

إىل  –تولد عنه ظهور ،بسبب كثرة وتزايد العالقات التجارية يف حقل التجارة الدولية  الوسط الدويل

، وهو حتكيم  ايتنوع آخر يعرف بالتحكيم التنظيمي أو املؤسس - اخلاصة تب نظام حتكيم احلاالنجا

لوائح هذه  هاتتواله هيئات حتكيمية منظمة دوليا، وفقا لقواعد وإجراءات موضوعة مسبقا حتدد

لدويل للعديد من مساته وخصائصه نظمات واهليئات، مما ترتب معه فقدان التحكيم التجاري اامل

دور إرادة األطراف وأصبحت منحصرة بذلك  األساسية، كاملرونة والبساطة اليت كان يتميز ا، وتقلصت

ها، نتيجة يف حدود ضيقة جدا، نتيجة لالنتشار الواسع هلذه املراكز التحكيمية واإلقبال الشديد علي

ألسباب وظروف فرضها واقع التجارة الدولية احلديثة، واملناخ اإليديولوجي الذي فرضته ظاهرة العوملة يف 

اإلقتصادية الدولية، حيث أصبحت هذه املراكز هي اليت تتوىل تنظيم وإدارة شؤون جمال العالقات 

القضائية والتنظيمية على الطبيعة  ب الطبيعةيالتحكيم عن طريق اللوائح والنظم، األمر الذي أدى بتغل

النوع من كم الدويل الذي أصبح يف ظل هذا اإلتفاقية للتحكيم، وما إجنر معه من تدعيم كبري لدور احمل

  .التحكيم يتمتع بصالحيات وسلطات واسعة  عند فصله يف النزاع

  : حول  روعليه، فتحت كل هذه األفكار تربز مجلة من التساؤالت تدو 

  عمال دور اإلرادة في التحكيم التجاري الدولي ؟ ما مدى إ -

  فهل لهذه اإلرادة الحرية المطلقة أم ترد عليها قيود؟  -

وهل حقيقة أن األطراف يتمتعون بحرية اإلتفاق وتنظيم التحكيم، أم هناك جهات أخرى لها  -

  سلطة ذلك ؟ 
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خالل  نضع، مااملتو  التساؤالت اليت سنحاول اإلجابة عليها من خالل هذا البحث تلك هي 

سيادة إرادة أطراف التجارة الدولية يف ظل التحكيم :تقسيم الدراسة إىل بابني، نتناول يف الباب األول

  .ad-HOCالتجاري الدويل اخلاص 

نتعرض يف الباب الثاين من هذا البحث إىل تالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية يف ظل التحكيم مث 

  . احلديثايتسسالتجاري الدويل املؤ 

إن طبيعة موضوع البحث فرضت علينا يف دراسته اجلمع بني أكثر من منهج، التحليلي أساسا 

لكونه يساعدنا على ضبط دور اإلرادة وجماهلا عرب كل مراحل التحكيم، كما ميكن اإلستعانة خبربة 

الت التجارة الدولية، ولقي القانون املقارن يف هذا اال، ال سيما أن موضوع البحث له صلة وثيقة مبعام

ي، مستندة إىل الواقع النظري والعمل إهتمام معظم التشريعات املقارنة، وحاولنا أن تكون هذه الدراسة

  .لم مل اإلشارة إىل بعض األحكام اليت وردت يف املوضوعف
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 اتفاقيةعدالة  باعتبارهأضحى التحكيم التجاري الدويل يشغل مكانا بارزا على الصعيد الدويل، 

إليها أطراف التجارة الدولية مبحض إرادم  الدولية، يلجأ االقتصاديةوظاهرة مهمة يف جمال العالقات 

ملني يف األسواق الدولية من من املتعا حلل النزاعات الناشئة أو اليت قد تنشأ عن العقد القائم بينهم، رغبة

التحرر بقدر اإلمكان من القيود املوجودة يف خمتلف النظم القانونية ملختلف الدول، وإخراج التجارة 

عتبارات الداخلية، وكذا رغبتهم يف حنياز إىل االنطواء واالالدولية من هيمنة القوانني الوطنية اليت تتميز باال

  .اهلروب من مشكلة تنازع القوانني

أو حتكيم احلاالت اخلاصة هو الصورة العادية التقليدية للتحكيم  "Ad- HOC"فالتحكيم احلر

لشخص من الغري حبسم نزاع ناشئ فيما  ،الذي يعهد فيه األطراف، ويف احلدود اليت يسمح ا القانون

  1.زاعمستقبال، وفيه يتم حتديد اإلجراءات والقواعد اليت تطبق على الن هبينهم أو حيتمل نشوء

التحكيم التجاري الدويل اخلاص من مزايا جتعله حمط أنظار العديد من  فعلى الرغم ملا يتمتع به

كتفاء باملفهوم املتفق عليه بأنه ظاهرة فعالة حلل النزاعات اليت أطراف التجارة الدولية، إال أنه ال ميكننا اال 

هذه الظاهرة، والبحث عن أمهية اجلانب  حتليلقد تنشأ عن الكثري من العقود الدولية، وإمنا البد من 

تفاقي للفصل، يرتكز أساسا على إرادة األطراف، واليت تلعب دورا االتفاقي للتحكيم باعتباره نظام ا

تفاق األطراف على اللجوء إىل التحكيم إىل غاية تنفيذ ابتداءا من امهما يف تنظيم إجراءات التحكيم، 

  .القرار التحكيمي

العامة هي أن لإلرادة املشرتكة لألطراف يف جمال التجارة الدولية حرية اإلتفاق  إذا كانت القاعدة

عدة ليست مطلقة، وإمنا ترد عليها عدة قيود، اوتنظيم إجراءات التحكيم التجاري الدويل، فإن هذه الق

التابعة  هو كالسيكي يضع على عاتق األطراف ضرورة إحرتام قواعد النظام العام وقوانني البوليس منها ما

 غالبا ما تستدعي للدولة اليت سينفذ فيها القرار التحكيمي، ومنها ما هو متعلق بنظام التحكيم، ألنه

كجهة مساعدة للتحكيم أو مرافقة له سواء أثناء سريان إجراءات   الضرورة تدخل القاضي الوطين إما

 .التحكيم أو أثناء تنفيذ القرار التحكيمي

ادة إرادة أطراف التجارة ماهي مظاهر سي :رح نفسه يف هذا الصددوعليه فإن السؤال الذي يط

  وما هي القيود الواردة على إرادة األطراف ؟  الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي الخاص؟
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لتحديد  وهلماخنصص أ فصلني حتت هذا الباب،إرتأينا إدراج ،ولإلجابة عن هاذين التساؤلني 

صص خنو ، )الفصل األول( "Ad-HOC" لدولية يف حتكيم احلاالت اخلاصةالتجارة ا أطراف مظاهر إرادة

  ).الفصل الثاين(ثانيهما للقيود الواردة عليها 

  

  الفصل األول

  .مظاهر سيادة أطراف التجارة الدولية في التحكيم التجاري الدولي الخاص

حكيم التجاري الدويل، فإنه تشري الدراسة القانونية إىل أنه على الرغم من البساطة اليت يتميز ا الت

خيفي يف طياته جمموعة معقدة من التصرفات تشتمل على عدة إجراءات ومراحل متعاقبة، إبتداءا من 

تنتهي بإتفاق األطراف على تنظيم إجراءات و  -اليت تعترب مرحلة مهمة–مرحلة املفاوضات اإلتفاقية 

عملية التحكيم، سواء فيما يتعلق بتعيني  التحكيم، وذلك بتحديد كل املسائل املتعلقة بتنظيم وسري

احملكمني، حتديد إختصاصام وسلطام، وكذا حتديد القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات وحمل 

  .إخل... النزاع، ومكان التحكيم 

وعليه ومن أجل توضيح مظاهر سيادة أطراف التجارة الدولية يف التحكيم التجاري الدويل اخلاص، 

ية صنيفها إىل مرحلتني أساسيتني، نتناول بداية وكمرحلة أوىل مظاهر سيادة أطراف التجارة الدولإرتأينا ت

، مث يف مرحلة ثانية نتعرض ملظاهر سيادة أطراف التجارة الدولية أثناء )املبحث األول(يف تنظيم التحكيم 

  ).املبحث الثاين(سري اخلصومة التحكيمية 

  

  المبحث األول

  .ف التجارة الدولية في تنظيم التحكيممظاهر سيادة أطرا

يستند تنظيم التحكيم التجاري الدويل يف حتكيم احلاالت اخلاصة يف األساس إىل إرادة األطراف 

، إذ أن إتفاق األطراف هو الشريعة العامة وأساس نظام التحكيم، حيث بإمكان 1باللجوء إىل التحكيم

دان تطبيقها إجرائيا وموضوعيا لتنظيم التحكيم، وذلك أثناء طريف التحكيم أن يتفقا على القواعد اليت يري

مث يتدخل بني األطراف املتنازعة اليت قبلت هذا اإلتفاق وبني احملكمني الذين مت  2اإلتفاق على التحكيم،
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من قبل احملكمني  ينإختيارهم من قبل األطراف عقد آخر يقوم على أساس القبول الصريح أو الضم

  .لت إليهم مبوجب هذا العقدللوظائف اليت أوك

ني يفدور اإلرادة أساسي إذن يف التحكيم التجاري الدويل، إذ هي اليت حتدد موضوع النزاع، وتع

  1.احملكمني وحتديد اإلجراءات اليت تتبع يف تنظيم التحكيم، وقد حتدد القانون الواجب التطبيق

املطلب (إىل إتفاق التحكيم  وعليه سنقسم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب، نتطرق من خالهلا

، وأخريا نتعرض إىل سلطات وإلتزامات احملكم )املطلب الثاين(، مث إىل تشكيل حمكمة التحكيم )األول

  ).املطلب الثالث(

  

  المطلب األول

  .مـاق التحكيــإتف

إتفاق الطرفني على اإللتجاء إىل التحكيم، لتسوية كل أو بعض املنازعات "هو 2إتفاق التحكيم

فإتفاق  .3" نشأت أو ميكن أن تنشأ بينهما، مبناسبة عالقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غري عقديةاليت

التحكيم قد يوجد يف صلب العقد األصلي، وبالتايل يكون سابقا عن نشوء النزاع، وقد يكون يف عقد 

بدور أساسي يف ويقوم إتفاق التحكيم .4مستقل عن العقد األصلي، سواء قبل نشوء النزاع أو بعده

إخضاعه و عملية التحكيم، إذ بدونه ال ميكن إخراج النزاع التجاري الدويل من والية القضاء العام 

  5.للتحكيم

وتظهر أمهية إتفاق التحكيم بإعتباره املرحلة األوىل اليت توضع فيها األسس واملبادئ اليت حتكم 

ومبعىن أدق فإن  6.التحكيم التجاري الدويليف نظام  عملية التحكيم يف صورا العامة، ومركز الثقل

التحكيم التجاري الدويل يعتمد أساسا على إرادة أطراف النزاع بدال من اإلعتماد على التنظيم القضائي 

للبلد الذي يقيم فيه أطراف النزاع، إعماال ملبدأ سلطان اإلرادة، ومن مث فإرادة األطراف هي اليت تنشأ 

ه على أن ويف هذا السياق يؤكد جانب من الفق 7.ور نظام التحكيمصميكن ت إتفاق التحكيم وبدوا ال

                                                 
  .269+�دري ��د ا��ز�ز، �ر�" ���ق، ص.د)  1

�م , �� ا��ر�وم ا��'ر��� )  2�   25/02/2008ا��ؤرخ ��  08/09، و, �� ا�(�	ون 93/09ا��'رع ا��زا1ري �ذا �ذو ا��'رع ا�-ر	��، إذ �م ��رف إ�-�ق ا��

�م �%6 ا�	زا��ت ا�(���1 وا����(�%��:"�%6  �08/09ن ا�(�	ون  1040/1��ث 	*ت ا���دة     �  ��ب �ن ��ث :"وأ��9ت ا�-(رة ا���	�� ..." ��ري إ�-�+�� ا��

    ����

�م �  ..."ا�'
ل، و��ت ط�1%� ا��ط>ن، أن ��رم إ�-�+�� ا��

�م.د: را�ـ" )  3�  .87، ص2005ا�دو�� وا�دا@%�، �ط��� ا�'رط�،  �	�ر ��د ا����د، ا?�س ا����� �%�

�م"�ط%ق �%6 ا�'رط ا�ذي �درج �� ا��(د ا?*%� و�
ون +�ل و+وع ا�	زاع �ـ)  4�
�م، "، أ�� ا��-�ق أو ا��(د ا�>�ق �و+وع ا�	زاع ����6 "'رط ا���  �'�رط� ا��


�م    �
�م و�'�رط� ا���
�م �'�ل 'رط ا���  .��B-�ق ا��
  .54ا��*ري، �ر�" ���ق، ص��	� .د)  5
446�*�م ��د ا�-��ح �طر، �ر�" ���ق، ص.د)  6.  

�م 	وع �ن ا�(�9ء ؟"و�دي راEب ���D : را�")  7�  .133، ا��ر�" ا����ق، ص"ھل ا��
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اإلتفاق على "حيث يرى أن " مبدأ سلطان اإلرادة"وقوته من  هم يستمد وجوداألساس اإلتفاقي للتحكي

  .1"التحكيم هو عقد يتم بإتفاق أطراف النزاع، ويعترب مظهرا لسلطان إرادم

 –مادام إتفاق التحكيم يرتكز على إرادة األطراف –من البديهيبناءا على ما تقدم فإنه يكون 

  .إلى أي مدى يمكن إعمال سلطان اإلرادة في إتفاق األطراف على التحكيم ؟: طرح التساؤل 

وعليه لإلجابة على هذا التساؤل، نتطرق من خالل هذا املطلب إىل فرعني، خنصص أوهلما 

، ونتناول يف ثانيهما إىل  القانون )الفرع األول(كيم وصياغته إلبراز دور اإلرادة يف إنشاء إتفاق التح

  ).الفرع الثاين(الواجب التطبيق على إتفاق التحكيم 

  

  الفرع األول

  .إنشاء إتفاق التحكيم وصياغته

يقوم إتفاق التحكيم بدور أساسي يف عملية التحكيم لذلك البد أن يكون إنشاءه وصياغته 

  .واضحا ودقيقا

   .إتفاق التحكيم إنشاء: أوال 

كان إتفاق التحكيم يف القدمي يتمثل يف مشارطة التحكيم املستقلة ، الذي يتعهد من خالله 

، "19" التاسع عشر اع القائم بينهم عن طريق التحكيم، غري أنه يف القرنأطراف العقد الدويل حبل النز 

ي وقع بني املؤيدين لشرط التجارية، وعلى وقع اخلالف واجلدل الفقهي الذ ومع تطور املعامالت

أخذ إتفاق التحكيم صورة جديدة حيث أصبح من املمكن توقع التحكيم قبل  2،التحكيم واملعارضني له

  .حدوث أي نزاع

هذه الفكرة مل تلق رواجا يف القوانني الداخلية ملختلف الدول واليت مل تعرتف إال بإتفاق غري أن 

قضاء الفرنسي مينع هذا الشرط حىت يف املواد التجارية  وال مية، فمثال كان الدالتحكيم يف صورته الق

بإجازة اإلتفاق  1943قررته حمكمة النقض الفرنسية سنة  ما يعرتف بصحة شرط التحكيم متاشيا مع

  3.الالحق على نشوء النزاع

لكنه سرعان ما غري القضاء الفرنسي موقفه، وإعرتف بصحة شرط التحكيم بعد ذلك، وحصر 

حته يف العالقات اخلاصة بالقانون الداخلي، وإعرتف بصحته بصفة صرحية يف اال جمال عدم ص

                                                 
  .23أ��ل ا�-زا�ري، ا��ر�" ا����ق، ص: را�" )  1
2  (-Jean Robert, op-cit, page 47.                                                                                                                                                             
  .262+�دري ��د ا��ز�ز، ا��ر�" ا����ق، ص: را�" )  3
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بتعديل قانون  1980شرط التحكيم سنة  مث توسيع دائرة املسائل اليت جيوز فيها اللجوء إىل ،1الدويل

ء إىل املرافعات الفرنسي، حبيث إمتد التوسيع إىل كافة املسائل اليت يوجد بشأا نص صريح يتيح اللجو 

وقد غري القضاء الفرنسي موقفه  2.التحكيم، وبذلك أصبح قبول شرط التحكيم قاعدة وحظره إستثناءا

من شرط التحكيم مرة أخرى، حيث عمم صحة شرط التحكيم على كل من االني الداخلي والدويل، 

وشرط  مشارطة التحكيم (حيث جنده يستعمل يف كل مرة عبارة جامعة تشمل كل من املفهومني 

     Gossetة ـكما هو احلال يف قضي" ق التحكيمإتفا"حتت تسمية واحدة ) التحكيم

1963ماي  07 يف
        .العمل ا وإستقرت عليها اإلجتهادات الفقهية ومن مث تواىل .3

أما على صعيد املعاهدات الدولية، فإذا كانت نصوص املعاهدات املنظمة للتحكيم مثل 

واخلاص بشروط التحكيم يف مادته األوىل، وكذا معاهدة  1923سبتمرب  24 بروتوكول جنيف املوقع يف

بشأن تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف املادة الثانية تعاجل كل من  1927سبتمرب  26املوقعة يف جنيف 

ة يف ـشرط التحكيم ومشارطة التحكيم بشكل مستقل، فإن النصوص احلديثة مثل معاهدة نيويورك املوقع

من صور إتفاق   بشأن تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية جندها تعاجل هاتني الصورتني 1985يلية جو  10

، دون أن متيز بني شرط التحكيم ومشارطة "إتفاق التحكيم"التحكيم حتت مسمى واحد هو 

   4.التحكيم

ام ملصطلح العواملالحظ أن املشرع اجلزائري قد ساير هذا اإلجتاه احلديث، حيث إستعمل نفس ا

 08/09والذي يشمل كل من شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، وذلك يف القانون "إتفاقية التحكيم"

  5.املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 25/02/2008املؤرخ يف 

عقدا بني األطراف ينبغي أن يعترب ) شرطا أو مشارطة(شكله  نإن إتفاق التحكيم مهما كا

وحمل  رضامن ،7حبيث البد أن تتوفر فيه الشروط املوضوعية العامة للعقد،6قودخيضع للقواعد العامة للع

، وحتكيمية النزاع والكتابة، فال جمال هنا لدراسة  9األهلية: ، وشروط أخرى خاصة بالتحكيم هي8وسبب

                                                 

�م �� ا����ل ا�دو�� 	�د +رار )  1�  .��1931	Dambicourty  ��27  �-، و+رار ��1930-ري  �Mardelé � �19ن أ'Dر ا�(رارات ا��� �ؤ
د �%6 'رط ا��
  .85����� را'د، ا��ر�" ا����ق ، ص. د)  2

 philippe Fouchard, E.Gouillard, B.Goldman "Traité d'arbitrage commercial:               را�"  ��Gossetز�د �ن ا��-�*�ل �ول +��9 )  3

international" Edition L-I-T-E-C , 1996, page.201.  


�م، دار ا�-
ر ا��ر��، ا��
	در��، : را�" )  4�  .18و17، ص1996�-�ظ� ا���د �داد، ا����ھ�ت ا����*رة �'Iن إ�-�ق ا��

�م �%6 ا�	زا��ت ا�(���1 وا����(�%��: "�%6 أ	K  �08/09ن ا�(�	ون  01/ 1040	*ت ا���دة )  5�  ".��ري إ�-�+�� ا��
  .121د 
و,، �ر�" ���ق، ص���:  را�" )  6
  . و�� �%��D �ن ا�(�	ون ا��د	� ا��زا1ري 59را�" ا�'روط ا��و9و��� ا����	� �� ا���دة )  7
8  (���
�م ھو �و9وع ا�	زاع ا��راد �
�م �-ض 	زا�Dم، أ�� ��ل إ�-�ق ا���
�م �� ر69 ا?طراف ا�����ء إ�6 ا���  K، أ�� ا���ب ����ل ا�ر69 �� إ�-�ق ا��
  .�Dو ا����ث �%���+د وھو �ض ا�	زاع    


�م، دار ا��ط�و��ت ا�������، ا��
	در��، : ��ز�د �ن ا��-�*�ل را�"  -    �  . و�� �%��D 141، ص�2001��ود ا���د ��ر ا����وي، أر
�ن ا��-�ق �%6 ا��

�م، �>)  9���م ا�	زاع ���� 6%�
ن �%'@ص أن ��ري إ�-�+� �%6 ذ�ك إ, إذا 
�	ت �K أھ%�� ا��*رف ��  ا��(*ود ��?ھ%�� ھ	�، ا?ھ%�� ا�>ز��، ��N-�ق ��  


�م    ����� K���
م ���1ل ا?ھ%�� ��م ا�ر�وع إ�6 ا�(�	ون ا�'@*� ?طراف ا��-�ق. ا��(وق ا����%(� ���	زاع ا��راد �  =و?�ل ��ر�� ا�(وا�د ا�(�	و	�� ا��� �
  .��ن ا�'@ص وا�دو�� ا��� �	��� إ���D و�@9" �(�	و	�Dوا�(�	ون ا�'@*� ���دد ��و�ب ا�را�ط� = 
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كل هذه الشروط، ألن دراستنا يف هذا اال تنصب على ما مدى إعمال سلطان اإلرادة يف إتفاق 

، وبالتايل فإن إهتمامنا سينصب حول إرادة أطراف التجارة الدولية، واليت ترتبط يف األساس التحكيم

، الذي يعترب مركز الثقل وحجر الزاوية يف إتفاق التحكيم، واملصدر الذي يستمد منه هذا الرضابعنصر 

وأن يكون  ،1بأن يكون الرتاضي واضحا وصرحيا، خاليا من العيو البد  فمن هذا املنطلق .األخري قوته

  .مكتوبا، وتتم صياغته بصورة دقيقة وهذا ما سنعاجله يف الفقرة الثانية

  .صياغة إتفاق التحكيم: انيا ث

أشرنا سلفا إىل أن إختيار األطراف لطريق التحكيم كوسيلة بديلة حلل النزاعات اليت تنشأ بينهم 

النزاع، ومن مث فالبد أن يندرج هذا  يرتتب عليه أثر هام وهو إستبعاد إختصاص القضاء العادي يف نظر

  2.التحكيم يف إطار وثيقة مكتوبة تفيد املعىن السابق، كون اإلتفاق على التحكيم وسيلة إتفاقية للتقاضي

فعلى الرغم من كون إتفاق التحكيم عقدا رضائيا، كما سبق تبيانه، فقد تباينت مواقف 

فيما إذا كان ركنا من أركان إتفاق التحكيم، أي  التشريعات املقارنة بشأن شرط الكتابة يف التحكيم

  شرطا لصحته، أم جمرد وسيلة إلثباته ؟ 

على أنه  1980من املرسوم الفرنسي للتحكيم الداخلي لعام  1443ففي فرنسا نصت املادة 

   3".جيب أن يكون شرط التحكيم مكتوبا يف العقد، أو يف أي مستند، وإال كان التحكيم باطال:"

وقد أكدت " جيب أن تكون مشارطة التحكيم ثابتة بالكتابة:"من ذات املرسوم  1499ملادة وأضافت ا

   4.من قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي 1494هذا نص املادة 

جندها قد إشرتطت الكتابة إلثبات إتفاق  -بصفة عامة–أما يف الدول اإلجنلوسكسونية 

  5.التحكيم، ومل تعتربها شرطا إلتفاق التحكيم

وفيما يتعلق باملعاهدات الدولية املتعلقة بالتحكيم، فقد إختلفت يف مناهجها يف هذا الصدد، 

تعرتف  :"على أنه  1958فقد نصت إتفاقية نيويورك بشأن اإلعرتاف بأحكام التحكيم األجنبية لسنة 

                                                 

راه وا�Q%ط وا��د��س)  1��
.  
448�*�م ��د ا�-��ح �طر، �ر�" ���ق ، ص.د)  2.  
3  ("La clause compromissoire doit à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale, ou dans un document   

  auquel celle-ci se réfère…."   
- Jean  Robert , op-cit page 235 et 236.                                                                                                                                              

«L’existence d’une sentence arbitrale est établie par la production de l’original accompagné de convention d’arbitrage ou des   (4  
copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité… ».  

   
449�*�م ��د ا�-��ح �طر، 	-س ا��ر�" ا����ق، ص. د) 5.  
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املنازعات اليت كل دولة متعاقدة باإلتفاق املكتوب الذي يلتزم األفراد مبقتضاه بأن خيضعوا كل أو بعض 

  .1"نشأت أو ميكن أن تنشأ بينهم

وقد إجته القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل إىل توحيد شكل إتفاق التحكيم، فأوجب 

من قانون التحكيم التجاري الدويل  32الكتابة كشرط إلنعقاد إتفاق التحكيم وهو ما نصت عليه املادة 

1950الصادر سنة 
7/2يف املادة  1985يم التجاري الدويل لسنة وكذا قانون التحك ،2

3.  

عندما أوجب كتابة  ،4فقد حذا حذو املشرع السويسري واملشرع املصري أما املشرع اجلزائري،

جيب من حيث "بنصها  08/09من القانون  1040/2إتفاق التحكيم وإال كان باطال وذلك يف املادة 

لة إتصال أخرى جتيز اإلثبات يالتحكيم كتابة، أو بأية وسالشكل، وحتت طائلة البطالن، أن تربم إتفاقية 

 5.من القانون الدويل اخلاص السويسري اجلديد 178/1، وهي مستمدة جزئيا من نص املادة "بالكتابة

ام ـ، بصدد اإلعرتاف وتنفيذ األحك1958قد ساير إتفاقية نيويورك لسنة  08/09ومن هنا يكون القانون 

1988ت إىل هذه اإلتفاقية يف سنة ـلى إعتبار أن اجلزائر قد إنضمة، عـالتحكيمية األجنبي
6.  

د يف ويرى بعض الفقه أن للكتابة أمهية بالغة من الناحية العملية، فلكي حيقق شرط التحكيم الوار 

من الناحية العملية، وأثر فعال وحمايد يف تسوية املنازعات الناشئة عن  عقود التجارة الدولية فاعليته

جيب أن يكون حمال لصياغة حمددة ودقيقة إلمكان إعماله بطريقة منتجة وإلزام الطرف اآلخر به، العقد، 

ي وظيفتني يف نطاق التحكيم أوهلما أا مطلوبة لوجوده، دتؤ  -حسب هذا الفقه –فهذه الكتابة 

   7.وثانيهما أا مطلوبة إلثباته

ا يرتتب على ذلك من مزايا تؤثر على وتبدو أمهية الدقة عند صياغة اإلتفاق على التحكيم فيم

إتفاق التحكيم بدقة، ويستويف كل التفاصيل املتعلقة بتنظيم سري  غفاعلية التحكيم، لذلك البد أن يصا 

إجراءات التحكيم مثل طرق تعيني احملكمني، وكيفية إختيارهم، حتديد املكان الذي سيتم فيه التحكيم، 

وعليه فإن إغفال البعض من . إخل ..... جراءات وموضوع النزاعحتديد القانون الواجب التطبيق على اإل

هذه التفاصيل قد ينجم عنه الدخول يف متاهات وتعقيدات قد تؤذي إىل املساس حبقوق األطراف، 

   1.وإهدار احلكمة املرجوة من التحكيم التجاري الدويل

                                                 
  . �1958ن ا���دة  ا���	�� �ن ا�-�+�� 	�و�ورك �� �	� را�" ا�-(رة ا?و�6 ) 1
  .�92	�ر ��د ا����د، �ر�" ���ق، ص: را�") 2

�م ا�دو�� ��	�  �7/2	ص ا���دة ) 3�
�م �
�و�� " �1985ن +�	ون ا���  ... ".��ب أن �
ون إ�-�ق ا��

�م ا��*ري ر+م  12	*ت ا���دة ) 4�
�م �
�و�� وإ, 
�ن ��ط> :" �%6 أ	K  �1994�	�  �27ن +�	ون ا���
�م �
�و�� . ��ب أن �
ون إ�-�ق ا���  و�
ون إ�-�ق ا��

�ررا و+�K ا�طر��ن، أو إذا ��9	�K �� ���د�K ا�طر��ن �ن ر��1ل و�ر+��ت، أو �Eرھ� �ن و��1ل ا��*�ل ا��
�و��    � K	�9� إذا."  

�م ��و�ب �(د 
����:"�ن ا�(�	ون ا�دو�� ا�@�ص ا��و��ري �%6  �178/1	ص ا���دة ) 5�  ".��ب �ن ��ث ا�'
ل و��ت ط�1%� ا��ط>ن أن ��رم إ�-�+�� ا��
   05/11/1988ا��ؤرخ ��  88/233*�د+ت ا��زا1ر �%6 إ�-�+�� 	�و�ورك ��و�ب ا��ر�وم  )6
  .396، ص1992ا1ر، 	*�رة ��دي ، �(ود 	(ل ا��
	و�و���، ر���� د
�وراه، د�وان ا��ط�و��ت ا�������، ����� ا��ز: را�" ) 7
  .251أ��ل ا�-زا�ري ، �ر�" ���ق، ص: را�" ) 1
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سرعة ومرونة، مل حتدد التشريعات  ولتسهيل ظروف التجارة الدولية وحتريرها من القيود، ملا تتطلبه من

صيغة معينة يرد فيها إتفاق التحكيم، فإكتفت بورود هذا اإلتفاق يف صورة مراسالت أو برقيات وغريها 

على إرادة اللجوء إىل      يف الداللة  من وسائل اإلتصال املكتوبة احلديثة بني الطرفني طاملا كانت قاطعة

الفقه الفرنسي على أن توقيع األطراف ليس متطلبا يف هذه ويؤكد .2التحكيم من جانب الطرفني

وعلى الرغم من ذلك، أوردت بعض القواعد التحكيمية الدولية بعض األمثلة والنماذج على  ،3األحوال

ومن هذه ،4صيغ إتفاق التحكيم، لكي يتمكن األطراف اإلستئناس ا عند وضعهم إلتفاق التحكيم

  .5"األونسرتال"م اليت وضعتها الصيغ ما جاء يف قواعد التحكي

نستخلص مما سبق ذكره أن القوانني الوطنية واإلتفاقيات الدولية اليت إشرتطت أن يكون إتفاق 

ا، مل تشرتط شكال معينا للكتابة، وتركت ذلك إلرادة األطراف الذين هلم كامل احلرية يف بالتحكيم مكتو 

ا مناسبة واليت يرغبون فيها، واليت ال تتعارض مع طبيعة صياغة إتفاق التحكيم، وتضمينه األمور اليت يرو

  .التحكيم

يف األخري  جتدر اإلشارة إىل مبدأ هام أصبح من املبادئ املستقرة يف التحكيم التجاري الدويل، وهو 

العقد األصلي الذي يتضمن إتفاق  فقد يتعرض. 6"مبدأ إستقاللية إتفاق التحكيم عن العقد األصلي"

ؤثر ذلك على صحة إتفاق التحكيم ؟ ومبفهوم املخالفة، إذا كان الن أو الفسخ، فهل يالتحكيم للبط

إتفاق التحكيم باطال فهل يؤثر ذلك على بطالن العقد األصلي؟ أم أن إتفاق التحكيم مستقل عن 

  العقد األصلي؟  

وهو ما  قرر املشرع الفرنسي أن بطالن شرط التحكيم ال يكون له أثر على بقاء العقد األصلي،

مرافعات فرنسي، كما أن عدم مشروعية العقد األصلي أو بطالنه ال  1444/3يستفاد من نص املادة 

يؤثر على إتفاق التحكيم، ذلك أن إتفاق التحكيم يعاجل موضوعا خمتلفا متاما عن موضوع العقد 

  وذا  1.األصلي األصلي، إذ يعد إتفاق التحكيم تصرفا قائما بذاته، له كيان مستقل عن كيان العقد

                                                 

�م ا��*ري ر+م  12	ص ا��'رع ا��*ري �%6 ذ�ك �� 	ص ا���دة ) 2��رر و+�K :" �1994�	�  �27ن +�	ون ا��� K	�9� و�� إذا�

�م ��
ون إ�-�ق ا���  

  ."و �Eرھ� �ن و��1ل ا��*�ل ا��
�و��ا�طر��ن، أو إذا ��9	�K �� ���د�K ا�طر��ن �ن ر��1ل و�ر+��ت أ   

�م 
���� أو �Iي و��%� إ�*�ل أ@رى ���ز ا����ت ���
���� "...  �08/09ن ا�(�	ون  1040/2و
ذ�ك ا��'رع ا��زا1ري �� 	ص ا���دة    �  ."أن ��رم إ�-�+�� ا��
  .�93ر�" ���ق، ص: �	�ر ��د ا����د : را�" )  3
  .��110ق، ص�وزي ���د ����، �ر�" �. د)  4

�م )  5��ن ھذا ا��(د أو ���%ق �K أو ��@��-� :" ��ء �� 	ص ا���دة ا?و�6 �ن +وا�د ا?	��رال ا�	�وذ�� �*���E إ�-�ق ا�� I'	� زاع أو @>ف أو �ط����	ل 
  

     K��
�
�م ا��� و�D��9 ��	� ا?�م ا����دة �%(�	ون ا���... أ�
�م و�(� �(وا�د ا���  ".�ري ا�دو����وى �طر�ق ا��

رس ا�(�9ء ا�-ر	�� ھذا ا���دأ ?ول �رة �� +��9 )  6Gosset  �	�1963 ن ا��(د�
�م �  ، وا��� ����ر  ا�@طوة ا?و�6 �� �
ر�س ��دأ إ��(>��� إ�-�ق ا��


. ا?*%�    �  زرو�� ا�ط�ب، ا�	ظ�م ا�(�	و	� �%�(ود : �م را�" و��ز�د �ن ا��-�*�ل وا��و�9��ت �ول دور ا�(�9ء ا�-ر	�� �� �
ر�س ��دأ إ��(>��� إ�-�ق ا��
  .و�� �%��D 360،ص 1990/1991ا�دو��� �� ا�(�	ون  ا��زا1ري ا��(�رن، ر���� د
�وراه دو�� ا��زء ا���	� ، 
%�� ا��(وق، ����� ا��زا1ر، ا��	� ا�������     

126���	� ا��*ري، �ر�" ���ق، ص. را�" ) 1.  
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أدى    إذا كان رفض تسليم شهادات تصدير الشعري :"أنه  1964فرباير  21حكمت حمكمة باريس يف 

  إىل منع التصدير وعدم إمكان املصدر شحن البضاعة، مما ترتب عليه فسخ عقد البيع، إعماال 

  ،ن هيئة التحكيمللشرط الفاسخ الصريح يف العقد، ومن مث فإن شرط التحكيم يبقى صحيحا، وتكو 

  2 ."هي اجلهة املختصة بالفصل يف النزاع 

األصلي،  وحاليا تنص معظم الدول يف قوانينها على مبدأ إستقاللية إتفاق التحكيم عن العقد

يعترب شرط التحكيم إتفاقا مستقال "بنصها  23يف املادة  1994املصري لسنة ومن ذلك قانون التحكيم 

رتتب على بطالن العقد أو فسخه أو إائه أي أثر على شرط التحكيم وال ي عن شروط العقد األخرى

وهو نفس النهج الذي سار عليه املشرع ". الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا يف حد ذاته 

 09من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية رقم  1040/4اجلزائري حيث كرس هذا املبدأ يف نص املادة 

ال ميكن اإلحتجاج بعدم صحة إتفاقية التحكيم بسبب "يف نص هذه املادة  حيث جاء 2008لسنة 

  ". عدم صحة العقد األصلي

فال يغيب عن بالنا اإلرتباط الوثيق املوجود بني مبدأ إستقاللية إتفاق التحكيم عن العقد األصلي 

إىل توفري احلماية  ومبدأ سلطان إرادة األطراف يف حقل التجارة الدولية، ألن مبدأ اإلستقاللية يهدف

حتما إىل تعريض  القانونية إلتفاق التحكيم، وتدعيم فاعليته، وأن غياب مثل هذه احلماية سيؤدي

عرب عنه  ما وهذا ،3التحكيم التجاري الدويل لذات النقائص والعيوب اليت يتميز ا القضاء العادي

إن اإلرادة :"ذي قررت فيه صراحة ، وال Dalicoالقرار الصادر عن حمكمة النقض الفرنسية يف قضية 

املشرتكة لألطراف اليت يستمد منها إتفاق التحكيم وجوده وفاعليته، مصدرها قاعدة مادية يف القانون 

   4".الدويل للتحكيم وهي قاعدة اإلستقالل القانوين إلتفاق التحكيم بالنسبة للعقد األساسي

األصلي إمكانية خضوع إتفاق التحكيم  يرتتب عن قاعدة إستقاللية إتفاق التحكيم عن العقد

  .لقانون مستقل عن القانون املطبق على العقد األصلي، وهو ما سنعاجله يف الفرع الثاين

  

  الفرع الثاني

  .تحديد القانون الواجب التطبيق على إتفاق التحكيم

                                                 
  .125و�124	�ر ��د ا����د، �ر�" ���ق، ص  :را�" �� ھذا ا�*دد ) 2

�م �ن ا��(د ا?*%� ھ� �دم إر���ط �*�ر ھذا ا��-�ق ��*�ر ا��(د ا? =  �  *%� �ن ��D و�ن ��D �ن ا��Tر ا����'رة ا��� ��ر�ب �%6 ��دأ إ��(>��� إ�-�ق ا��


�م �(�	ون آ@ر �Eر ا�(�	ون ا�ذي �@K� "9 ا��(   �  .  د ا?*%�أ@رى @9وع إ�-�ق ا��

��ب، �-�ظ� ا���د �داد، ا��ر�" ا����ق، ص J.P Ancelرأي ا?���ذ ) 3 �� K95، �'�ر إ��.  
4 (Cass, 20 décembre 1993, Rev .cit .DIP .1994 page note, P.Mayer, clunet 1994 note, E.Gaillard.                                                 
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خضوع مبدأ إستقاللية إتفاق التحكيم عن العقد األصلي إىل التسليم بإمكانية  إعتناق يؤدي

إتفاق التحكيم لنظام قانوين خيتلف عن النظام القانوين للعقد الوارد فيه، فال يشرتط أن خيضع إتفاق 

التحكيم لنفس القانون الذي حيكم العقد، إذ جيوز لألطراف إختيار قانون معني ليحكم العقد وآخر 

   .1ليحكم إتفاق التحكيم

إتفاق التحكيم مسألة معقدة جدا، وهذا  غري أن مسألة حتديد القانون الواجب التطبيق على

راجع للخالف واجلدل الفقهي والقضائي بصددها، نظرا إلختالف التكييفات بشأن حتديد الطبيعة 

القانونية إلتفاق التحكيم، حيث يكشف تتبع الفقه والقضاء عن وجود إجتاهني رئيسيني يف حتديد 

ا ينحاز إىل إعمال قانون اإلرادة على إعتبار أن القانون الواجب التطبيق على إتفاق التحكيم، أحدمه

يعد مصدرها وأساسها وفقا للقواعد املستقرة واملعمول  إتفاق التحكيم عقد مستقل عن اإلجراءات اليت

نون مقر التحكيم ألنه ينظر إىل إتفاق التحكيم ، أما اآلخر فينحاز إىل تطبيق قاا بشأن العقود الدولية

   2.إىل خضوعه للقانون الذي حيكم هذه األخرية يذات يؤ مسألة تتعلق باإلجراء

اخلالف الذي ثار بني أنصار الطبيعة اإلتفاقية  وعلى وقع هذا اخلالف سنتناول يف هذا الفرع

تطبيق مبدأ سلطان اإلرادة، وذلك إستنادا إىل فكرة سيادة اإلرادة يف  للتحكيم الذين ينادون بضرورة

حماولني من  .يعة القضائية للتحكيم الذين ينادون بتطبيق قانون مقر التحكيمالعقود الدولية، وأنصار الطب

خالل ذلك إبراز موقف التشريعات املقارنة واإلتفاقيات الدولية، ويف األخري نبني موقف املشرع اجلزائري 

  .واحلل الذي جاء به

  .تطبيق قانون اإلرادة: أوال 

طرفني لرية الدولية ختضع لقانون اإلرادة، ومن مث فلينطلق هذا اإلجتاه من نقطة أن العقود التجا

إختيار القانون الذي خيضع له إتفاق التحكيم، فهما بذلك ميكن هلم إختيار قانونا آخر غري القانون 

الذي حيكم العقد األصلي، سواء كان هذا القانون هو قانون البلد الذي جيري فيه التحكيم أو كان 

يكن هناك إتفاق بني األطراف على القانون الواجب التطبيق جاز إعمال فإذا مل  3.قانونا آخر غريه

الضوابط اإلحتياطية اليت تنص عليها قواعد اإلسناد، كقانون املوطن املشرتك للمتعاقدين، أو قانون الدولة 

احة صر  وقد تبىن املشرع املصري1 ...اليت مت فيها إبرام العقد، أو قانون البلد الذي جيري فيه التحكيم 

                                                 
  .447ا�-��ح �طر، �ر�" ���ق، ص �*�م ��د. د) 1

�م �� ا��>+�ت ا�@�*� ا�دو��� وا�دا@%��، ا�ط��� ا?و�6، �	'ورات ا��%�� ا��(و+�: را�" �� ذ�ك ) 2���د ��د ا���ل، ا��� �'�
�  �، �*ط-6 ���د ا����ل، و

  .304، ص1998ا��
	در��،     
��د ��د ا���ل،	-س ا�.د) 3� �'�
�  . �307ر�" ا����ق، ص �*ط-6 ���د ا����ل، و
  .�100	�ر ��د ا����د، �ر�" ���ق ، ص: أ	ظر)  1
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من القانون املدين اليت ختضع العقود الدولية للقانون الذي يتفق عليه األطراف،  19هذا املوقف يف املادة 

 ،3وهو نفس احلل الذي إعتنقه القضاء الفرنسي ،2أو الذي يتبني من الظروف إجتاه إرادم إىل تطبيقه

التجارية الدولية، مث يف غياب هذا ألن القانون الفرنسي يأخذ بقانون اإلرادة أصال يف جمال العقود 

  .4القانون يعطي للمحكم اإلختصاص للنظر يف القانون املالئم

، فقد حددت القانون الواجب 1بند  5/1يف مادا  1958وبالرجوع إىل إتفاقية نيويورك لسنة 

ائر العقود التطبيق على إتفاق التحكيم بقاعدة أصلية وهو قانون اإلرادة، أي القانون الذي ختضع له س

ال يتم اللجوء إليها إال عند ختلف اإلختيار وهي قانون مكان  احتياطيةذات الطابع الدويل، وقاعدة 

  .5صدور حكم التحكيم

األطراف صراحة على  اتفاقإن احلل املقدم سابقا ال يواجه أية صعوبة عند إعماله يف حالة 

، لكن يف الواقع "ملبدأ سلطان اإلرادة"ماال التحكيم، إع اتفاقإختيار القانون الواجب التطبيق على 

 اتفاقاألطراف صراحة للقانون الواجب التطبيق على  اختياريصعب إعمال هذا احلل يف حالة عدم 

مبعىن آخر رادة المقصودة هنا ؟ ما هي طبيعة اإل:هو وعليه فإن السؤال الذي يطرح نفسه .التحكيم

  ، أم يعتد أيضا باإلرادة الضمنية أو المفترضة؟ هل يتعلق األمر هنا باإلرادة الصريحة فقط

الدولية أن املقصود  واالتفاقياتأغلب التشريعات املقارنة  اجتهتما كأغلب الفقه والقضاء، اجته

القانون الواجب  اختياريف  األولويةباإلرادة يف هذا الصدد هي اإلرادة الصرحية أو الضمنية، وأعطتها 

أن القانون الواجب التطبيق ال يفرتض من نفسه، وإمنا البد أن  واعتربت التحكيم، اتفاقالتطبيق على 

  . 6ل األطراف املتعاقدةبأو ضمنية من ق حيدد إما بصفة صرحية

ومن مث ميكن للمتعاقدين إختيار قانون معني صراحة بتسميته، أو ضمنا باإلشارة غري املباشرة 

دويل، وذلك يف حالة سكوت األطراف عن واليت ميكن إستخالصها من ظروف ومالبسات العقد ال

  .حتديد القانون الواجب التطبيق على إتفاق التحكيم

أو ضمنية، فإن األولوية تعود  مهما كان الشكل الذي تتخذه إرادة األطراف، سواء كانت صرحية

لطان كي ملبدأ سيوما هذا إال تكريسا للمفهوم الكالس -قانون اإلرادة–للقانون الذي إختاره األطراف 

  1.اإلرادة
                                                 

  .80أ���� أ��د ا��واري، �ر�" ���ق، ص: را�" )  2
 L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droits que les partie on choisies à défaut":        ف .م.إ.ق �1496	ص ا���دة )  3

d'un tel choix conformèrent à celle qu'il estimé appropriées, il tient compte dans tout les cas des usages du commerce "  
�123��د 
و, ، �ر�" ���ق، ص. د)  4.  
  .99���ق، ص ا��ر�" ا� 	-س�	�ر ��د ا����د،. د)  5

6(                                                                                                                          - P.Fouchard, op-cit, page 78.  

(رار أ����  1910ھذا ا���دأ �م �
ر��K *را�� �� ا�(�9ء ا�-ر	�� �� +رار '�Dر، �	� )  1 K)-ره ا������ث ��ل ��دأ �%ط�ن Arrêt de baseا�ذي إ ،  
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وال يفوتنا التنويه باملناسبة إىل أنه كان لإلتفاقيات الدولية فضل كبري يف تكريس مبدأ سلطان 

املتعلقة باإلعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية  1958اإلرادة، حيث أكدت إتفاقية نيويورك لسنة 

 .2الواجب التطبيق على إتفاق التحكيمعلى الدور الكبري الذي تلعبه إرادة األطراف يف حتديد القانون 

اإلتفاقية متعلقة باإلعرتاف وتنفيذ األحكام التحكيمية األجنبية، إال أا مل  هفعلى الرغم من أن هذ

الركيزة األساسية لإلجتاه حنو اإلعرتاف باحلكم التحكيمي  هتتغافل عن صحة إتفاق التحكيم، بإعتبار 

سلطان اإلرادة يعترب من  أويورك بصحة إتفاق التحكيم وتكريسها ملبدوتنفيذه، لذا فإن إهتمام إتفاقية ني

   .3أكرب الفتوحات اليت حققتها هذه اإلتفاقية

  .تطبيق قانون مقر التحكيم: ثانيا 

يعاجل هذا اإلجتاه املسألة يف إطار القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات، فمن الواضح أن هذا        

حلقة جمرد من صور التقاضي، ومن مث يرى يف إتفاق التحكيم يم جمرد صورة اإلجتاه يرى يف التحك

يف تقريره املقدم  ""Sausser Hallذا اإلجتاه األستاذ  ىوقد ناد .4إجرائية من حلقات قضاء التحكيم

1958- 1957إىل معهد القانون الدويل يف سنة 
حيث أكد يف توصياته على ضرورة تغليب قانون  ،5

التحكيم على قانون اإلرادة، بإعتباره قانون قاعدي ، حيث قضى يف مادته اخلامسة على مكان إجراء 

، كما نادى هذا األستاذ بضرورة "يطبق على صحة إتفاق التحكيم قانون مكان إجراء التحكيم"أنه 

  6.توحيد القانون املطبق على التحكيم من أجل إعطاء قاعدة إسناد رئيسية للتحكيم التجاري الدويل

والذي يعترب من الفقهاء املتأثرين بالطبيعة القضائية  "F.Amann"السياق يرى الفقيه ويف نفس 

ضرورة خضوع إتفاق التحكيم إىل قانون الدولة اليت تتم إجراءات التحكيم على إقليمها،  ،للتحكيم

عليه يصبح ذلك أن احملكم خيضع لإلختصاص التشريعي للدولة اليت يقوم بأداء مهمته على إقليمها، و 

  1.مثل القاضي خيضع للقانون الوطين

 "Pierre Mayer"، حيث يرى الفقيه االنتقاداتاه تعرض إىل العديد من غري أن هذا االجت

صحيح أن العدالة هي ميزة "ى ا الرأي السابق أنه فيما يتعلق بالطبيعة القضائية واإلجرائية اليت ناد

عليها، وهي تعد من األمور اليت تدخل يف النطاق القاصر  تعمل السلطة العامة على حتقيقها والسهر

                                                                                                                                                             

�� ا�	(ض ا�-ر	��� أن ا�رادة +��دة +1�9    �� �D�<@ ون "�� +ررت �ن	أو آ��رھ� ھو ا�(� �Dأو 'روط �Dث إ�را���  ا�(�	ون ا��ط�ق �%6 ا��(ود ا�دو��� �واءا �ن 
  " .ا�ذي إ@��ره ا?طراف    

  "… n'est valables en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée" article 5/1 .                                                           (2  


�م درا�� ��%�%�� �(وا�د ا�(�	ون ا�دو�� ا��-�+� وا�(�	ون ا��(�رن، دار ا�	�9D ا��:را�")  3�
�م ا���  ،  1993ر���، ا�(�ھرة ،�*�م ا�د�ن ا�(*��، ا�	-�ذ ا�دو�� ?
  .80ص    
��د ��د ا���ل، �ر�" ���ق، ص�*ط-6 ���د ا����ل، و�: را�" )  4� �'�
304.  
  .1959، �(دم إ�D�� 6د ا�(�	ون ا�دو��، �	'ور �� �و���ت ��Dد ا�(�	ون ا�دو��، ��	� �Sausser Hall(ر�ر ا?���ذ )  5
��د ��د ا���ل،: أ	ظر )  6� �'�
�  .305���ق، صا��ر�" ا� 	-س�*ط-6 ���د ا����ل، و

��ب �-�ظ� ا���د �داد، �ر�" ���ق ، ص، �'�ر إF.Amannرأي ا?���ذ )  1 �� K��56.  
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عليها، لذلك إذا قام احملكم بتحقيق العدالة فإن ذلك لن يكون إال بتفويض من الدولة وفقا للقواعد اليت 

فمن غري املنطقي أن تكون للدولة السلطة املطلقة، ألنه غالبا ما تقر الدولة التحكيم . 2"تضعها الدولة

على إقليمها ويتعلق مبنازعة أجنبية فتسمح به دون أن تربط ذلك بضرورة إحرتام احملكم ألية الذي جيري 

  .قواعد قانونية فيها

لها التعاقدي، التحكيم حقيقة قضائية تتجرد من أصومن الواضح أن هذا اإلجتاه يرى يف 

   .3ررها املشرع لهويتجاهل أن إتفاق التحكيم هو عقد كسائر العقود خيضع لضوابط اإلسناد اليت يق

  .موقف المشرع الجزائري: ثالثا 

من خالل ما سبق عرضه من مواقف، نتساءل عن موقف املشرع اجلزائري من القانون الواجب 

  التطبيق على إتفاق التحكيم ؟ 

واملتضمن لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية قانون اإلرادة فيما يتعلق  08/09لقد كرس القانون 

جاءت منسجمة مع إتفاقية نيويورك  1040/3الواجب التطبيق على إتفاق التحكيم، فاملادة بالقانون 

تكون إتفاقية التحكيم صحيحة من حيث :"إذ نصت هذه الفقرة على  ،4بصدد تأصيل قانون اإلرادة

ن إستجابت للشروط اليت يضعها إما القانون الذي إتفق األطراف على إختياره، أو القانو املوضوع، إذا 

  ".النزاع أو القانون الذي يراه احملكم مالئمااملنظم ملوضوع 

  : خالل هذه الفقرة أن إتفاق التحكيم ميكن أن خيضع لثالثة مصادر تطبق بالتسلسل وهييظهر من 

  : خضوع إتفاق التحكيم لقانون اإلرادة  -1

طرف  يكون إتفاق التحكيم صحيحا إذا إستجاب للشروط اليت وضعها القانون املختار من

ج .م.ق 18 أطراف النزاع، وذا يكون املشرع قد كرس مبدأ سلطان اإلرادة املنصوص عليه يف املادة

اليت ختضع اإللتزامات التعاقدية  2005يونيو  20املؤرخ يف  05/10املعدلة واملتممة مبوجب القانون 

  . 1أو العقد للقانون املختار من املتعاقدين شريطة أن تكون له صلة حقيقية باملتعاقدين

  : لقانون الذي يحكم موضوع النزاعلخضوع إتفاق التحكيم  -2

                                                 
2  (– Pierre Mayer, L'autonomie de l'arbitre international dans l'appréciation de sa propre compétence, Rec- des cours de la haye, 

  1989 T217, page 402.  

��د ��د ا���ل، �ر�" . د)  3� �'�
�  .306���ق، ص�*ط-6 ���د ا����ل، و

ون أو�6 �ن  ���5/1%	� 	(ول أن ا?@ذ �����دة  �1958
ون ا��'رع ا��زا1ري +د ���ر ا�(�	ون ا�دو�� ا��-�+�، إذ أن إ	��9م ا��زا1ر ��-�+�� 	�و�ورك ��	� )  4�  

  .ا?@ذ �(�	ون دا@%� �� ���� ���ر�D�� K9، ?ن ا��-�+�� ���و �%6 ا�(�	ون ا�دا@%�    
  , �'�رط �� ا�(�	ون ا�ذي إ@��ره ا?طراف أن �
ون �K *%�  1040/3ج 
ون ا���دة .م.ق 18م وا���دة .ج.إ.ق D1040/3ر ا�@>ف ��ن 	ص ا���دة و�ظ)  1

  ��ري �����زا��ت "، �	*�D ج ا��� إ'�رطت و�ود *%� �(�(�� ��ن ا�(�	ون ا��@��ر وا�����+د�ن أو ا��(د.م.ق 18�(�(�� ����(د أو ا�����+د�ن، �%6 @>ف ا���دة     
�(�(�� �������+د�ن أو ����(د     �%* K� ت	�
  ".   ا����+د�� ا�(�	ون ا��@��ر �ن ا�����+د�ن إذا 
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املصدر الثاين الذي ميكن أن خيضع له إتفاق التحكيم هو القانون الذي ينظم موضوع النزاع، أي 

العقد األصلي، حيث أنه يف غياب اإلختيار الصريح، ميكن إعتبار اإلختيار الثاين مبثابة إختيار ضمين 

   .2طراف وهو القانون الذي خيضع له العقد األصليإلرادة األ

  : خضوع إتفاق التحكيم للقانون الذي يراه المحكم مالئما  -3

إحتياطيا، ويف غياب احللني السابقني، يطبق احملكم على إتفاق التحكيم القانون الذي يراه مناسبا، 

القانون الواجب التطبيق على  وبذلك يكون املشرع اجلزائري قد أعطى للمحكم سلطة تقديرية يف إختيار

فقد تلجأ اهليئة التحكيمية إىل تطبيق قانون دون  .يف غياب اإلختيار الصريح لألطراف إتفاق التحكيم

القانون املطبق على العقد األصلي، كاللجوء إىل املبادئ العامة للقانون والعادات واألعراف التجارية اليت 

   .3تراها مالئمة

جلزائري قد تفادى اإلنتقادات اليت كانت توجه إليه يف املرسوم التشريعي وبذلك يكون املشرع ا

حينما كان يفضل تطبيق القانون اجلزائري على سلطة احملكم يف تطبيق القانون املالئم على  93/09

اليت نصت على  1/3مكرر  458ادتني من تناقض بني امل ،4التحكيم، وما إعتربه بعض الفقهإتفاق 

اجلزائري يف حالة غياب اإلختيار الصريح لألطراف للقانون الواجب التطبيق على إتفاق  تطبيق القانون

اليت منحت احملكم سلطة اللجوء مباشرة لتطبيق املبادئ العامة للقانون  14 رمكر  458التحكيم، واملادة 

  .5وأعراف التجارة الدولية

يف جمال حتديد القانون الواجب التطبيق  وجتدر اإلشارة أن املشرع اجلزائري قد أخذ باإلرادة الصرحية

على إتفاق التحكيم، ومل يعتد باإلرادة الضمنية، حيث إعترب سكوت األطراف عن تعيني القانون 

الواجب التطبيق على إتفاق التحكيم تنازال منهم عن إختيار هذا القانون وبالتايل اللجوء إىل املصادر 

  1.اإلحتياطية اليت حددها املشرع اجلزائري

نستخلص مما سبق، أن القانون الواجب التطبيق بشأن إتفاق التحكيم هو القانون الذي إختاره 

ال ملبدأ سلطان اإلرادة الذي يعترب إحدى الركائز األساسية يف التحكيم التجاري الدويل، ااملتعاقدين إعم

كم، فهذا اإلتفاق ألن قضاء التحكيم أساسه اإلتفاق على التحكيم والذي يعترب مصدر إختصاص احمل

  .هو الذي خيلق هذا اإلختصاص، ويرسم حدوده، وهذا ما سنتعرض إليه يف النقطة املوالية

                                                 
�126��د 
و, ، �ر�" ���ق، ص . د)  2.  
  .، ا����9ن +�	ون ا��راءات ا��د	�� ا�دار���08/09ن ا�(�	ون  1050را�" 	ص ا���دة )  3
4 ( - Terki Noureddine, op-cit, page 31                                                                                                                                                  

�� �ن ��ث ا��و9وع إذا إ�����ت �%" �93/09ن ا��ر�وم �1/3
رر 458	*ت ا���دة )  5��  'روط ا��� ��D�9 إ�� ا�(�	ون ا�ذي إ�-(ت ا?طراف، وإ�� ����ر *
6%  �14
رر  458، 
�� 	*ت ا���دة "وإ�� ا�(�	ون ا��زا1ري.... ا�(�	ون ا��	ظم ��و9وع ا�	زاع    �
�م �� ا�	زاع ط�(� �(وا�د ا�(�	ون ا�ذي :"�
�� ا���  �-*ل �

�م     �
�� ا���  ". و�(� �(وا�د ا�(�	ون وا?�راف ا��� �راھ� �>��1إ@��ره ا?طراف، و�� ��Eب ذ�ك، �-*ل �
  .ا����9ن +�	ون ا��راءات ا��د	�� وا�دار�� �08/09ن ا�(�	ون  1040/3را�" 	ص ا���دة )  1
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  المطلب الثاني

  .ل محكمة التحكيمـتشكي

ادم إىل اللجوء إىل ر من الواضح أن أطراف النزاع يف حقل التجارة الدولية، عندما تتجه إ

بل يتجاوزون ذلك إىل  خراج النزاع من سلطة القضاء الوطين،التحكيم، فإم ال يكتفون بالتعبري عن إ

يف  ، لذا فإن البدأ2اإلفصاح عن عزمهم إختيار هيئة حتكيمية خيضعون هذا النزاع لسلطتها التحكيمية

التحكيم يفرتض نشوء نزاع بني أطراف يربطهما إتفاق حتكيم، إتفقت مسبقا أو بعد ظهور إجراءات 

التحكيم، وبعد إخطار أحد األطراف اآلخر نيته حتريك إجراءات التحكيم، فإم النزاع على اللجوء إىل 

يبدؤون بأول إجراء واملتمثل يف تشكيل احملكمة التحكيمية، وعليه فإن هذه املسألة من املواضيع اهلامة 

كمني حيث ترتكز على إرادة األطراف املعنية من جهة، وعلى قبول احمل ،3اليت يتفق عليها أطراف النزاع

سندة إليه أو رفضها، للمهمة املسندة إليهم من جهة أخرى، ذلك أن احملكم يبقى حرا يف قبول املهمة امل

الفرع (تعيني احملكمني : لذا تقتضي دراسة تشكيل حمكمة التحكيم احلديث عن موضوعني هامني مها

  ).الفرع الثاين(، وقبول احملكمني للمهمة املسندة إليهم )األول 

  

  

  

  

  

  فرع األولال

  .نـن المحكميــتعيي

خيضع تعيني احملكمني إلرادة األطراف، وميكن أن تتكون اهليئة التحكيمية من شخص واحد أو 

كنقيب احملامني، أو (وميكن أن يتم التعيني باإلسم والصفة ، 1عدة أشخاص، بشرط أن يكون العدد وترا
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ويل جهة معينة إختيار ق الحق، كما جيوز ختيم أو يف إتفاالتحك، وذلك يف إتفاق ...)نقيب املهندسني

  2.احملكمني

ويسود مبدأ احلرية واملساواة بني األطراف يف إختيار اهليئة التحكيمية، فال يكون ألحدمها أفضلية 

لكل طرف إختيار حمكمة اخلاص، ويتوىل  -مثال–على اآلخر يف إختيار احملكمني، فإذا كانوا ثالثة 

، باحملكم الرئيس أو احملكم املرجح تاران إختيار احملكم الثالث والذي يسمىالطرفان أو احملكمان املخ

   3.والذي ال يتدخل إال يف حالة حدوث خالف

ويؤخذ على فكرة ترك األمر يف إختيار احملكمني إلرادة األطراف أن احملكم املختار مبعرفة اخلصم 

م يدافع عن وجهة نظره وعن مصاحله يف النزاع، يشعر بالتبعية له، وإنتمائه إليه، ويعترب نفسه مبثابة حما

  4.وهو ما يؤذي إىل إهتزاز مبدأ احلياد واإلستقالل والنزاهة الواجب توافرها فيه

، 1961وقد أقرت بعض املعاهدات الدولية املتعلقة بالتحكيم الدويل، منها معاهدة جنيف لسنة 

يم الدقيق الذي وضعته لكيفية تعيني احملكمني يف الطبيعة اإلتفاقية ملسألة تعيني احملكمني، وكذلك التنظ

  . 5عدم حتديد األطراف هلذا التعيني يف مادا الرابعة حالة

وقد مت تأكيد هذه الطبيعة اإلتفاقية لتعيني احملكمني يف الكثري من القرارات يف القضاء الفرنسي، 

 Uryc- galeries lafayetteالقرار الشهري  اولعل أبرزه
الكثري من العناية ملسألة إحرتام حيث أوىل 6

إرادة األطراف، كما أكد يف قرارات أخرى على أنه يرفض طلب بطالن قرار التحكيم إذا كان تأسيس 

والعكس جيب أن يبطل أو يرفض القرار التحكيمي  ،7حمكمة التحكيم متوافقا مع إرادة أطراف النزاع

وهو نفس اإلجتاه الذي ذهب  .1إتفاق التحكيم يف تشكيلها ىمل يراعإذا الصادر عن حمكمة حتكيمية 

إليه املشرع اجلزائري، الذي مل يكن خمتلفا عن موقف الفقه والقضاء الدوليني واألنظمة القانونية املقارنة 

ج اليت .م.ق 106خبصوص الطبيعة اإلتفاقية ملسألة تعيني احملكمني، ويظهر ذلك جليا يف نص املادة 

املتضمن قانون  08/09من القانون  1041وكذلك ما نصت عليه املادة . 2العقودتعترب القاعدة العامة يف 
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دارية على أن ميكن لألطراف تعيني احملكمني مباشرة وتعيينا مسبقا يف إتفاق اءات املدنية واإلاإلجر 

   .3التحكيم، أو عند نشوء النزاع

زاع يف إختيار احملكم، ليم حبرية أطراف النسفاملالحظ أن غالبية التشريعات إجتهت إىل الت

،وهذه احلرية اليت تكفلها 4وإكتفت بوضع بعض الضوابط العامة اليت تضمن صالحية احملكم ألداء مهمته

أطراف النزاع مسؤولية إختيار احملكم، األمر الذي يقتضي  على عاتق ياألنظمة القانونية املختلفة تلق

  .5لتحكيم يتوقف على حسن إختيار احملكمضرورة توخي الدقة  واحلذر يف اإلختيار، ألن جناح ا

جيب توافرها يف احملكم، الرغم من ذلك فقد حددت غالبية األنظمة القانونية شروط عامة  وعلى

  : وهي ذات الشروط الواجب توافرها يف القاضي نذكر منها 

  : أن يكون المحكم شخصا طبيعيا  .1

ائق، وما من به من ظواهر وحق إن الشخص الطبيعي هو الذي يفكر ويقرر على ضوء ما حييط

من قانون  1415ص طبيعي يعرب عن إرادته، ومن أجل ذلك نصت املادة شخص معنوي إال وله شخ

وتكاد جتمع التشريعات .6"ال جيوز إسناد مهمة التحكيم إال لشخص طبيعي" املرافعات الفرنسي على أنه

ص خاص، حيث يستفاد من النصوص على أن إشرتاط أن يكون احملكم شخصا طبيعيا ال حيتاج إىل ن

  .القانونية املتضمنة لشروط احملكم

  

  

  

  : توافر األهلية القانونية  .2

توافر األهلية املدنية للمحكم،  بصفة عامة 1أمجعت غالبية األنظمة القانونية اخلاصة بالتحكيم

، ومبعىن آخر فاألهلية املطلوب توافرها يف احملكم هي صالحيته إلكتساب احلقوق وحتمل اإللتزامات

  .2صالحية احملكم ملباشرة حقوقه املدنية

  : إستقالل وحياد المحكم .3
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رئيسية إلستمرار إجراءات التحكيم، وإحرتام حكم التحكيم  ةإن حياد احملكم وإستقالله ضمان

مبوضوع النزاع وأال يكون له مصلحة فيه، أو  ماء صلة احملكفواملقصود باإلستقالل إنت.3بعد صدوره

ط بأي من األطراف، فاحملكم بإعتباره قاضيا ال جيوز أن يكون طرفا يف النزاع بأي شكل من إرتبا

أما احلياد فيعين عدم امليل أو احلكم باهلوى لصاحل أي من  .األشكال أو له مصلحة فيه على أي وجه

  4.الطرفني

أسباب  وقد أكد املشرع املصري صراحة على هذا الشرط، على أن عدم اإلستقاللية سبب من

1994التحكيم لسنة  من قانون 18/1رد احملكم يف املادة 
أما املشرع الفرنسي فلم يتعرض إىل صفة  .5

أما بالنسبة للمشرع اجلزائري فلم  .6ف عامة.م.ج.إ.ق 1452/2اإلستقالل واحلياد وإمنا جاءت املادة 

السالف الذكر، لذلك  08/09ينص على هذا الشرط صراحة وإمنا ميكن إستخالصه من أحكام القانون 

  .تبقى مسألة اإلستقالل واحلياد مسألة نسبية يرجع تقديرها لألطراف

   :توافر المؤهالت العلمية واإلختصاص  .4

ويشمل هذا الشرط كل ما يتعلق بالرصيد العلمي للمحكم، ألن جناح التحكيم يتوقف على 

  .القيمة العلمية للمحكم، وختصصه يف النزاع املعروض عليه

ن البديهي أن خيتار أطراف النزاع حمكمني ذوي خربة ومؤهالت علمية مقبولة لضمان السري فم

  .احلسن لعملية التحكيم

فال يشرتط مراعاة شرط اجلنسية بالنسبة للمحكمني، ولكن قد  ،1بالنسبة جلنسية احملكمني* 

 2،كرئيس للهيئة التحكيميةيكون هلذا الشرط دور عندما يتعلق األمر باحملكم الفرد، أو احملكم الثالث  

للتحكيم التجاري الدويل لسنة ذهب القانون النموذجي حىت بالنسبة للمحكم الفرد أو الرئيس لكن 

تذهب إتفاقيات دولية أخرى إىل األخذ بشرط اجلنسية لكن  .3إىل عدم األخذ بشرط اجلنسية 1985

) C.N.U.D.C.I(لقانون التجاري الدويل لضمان فعالية التحكيم وحياد احملكم، فمؤمتر األمم املتحدة ل

املادة (يضع بعض الشروط، من بينها تفضيل تعيني احملكم من جنسية خمتلفة عن جنسية األطراف 
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ي عدم إحنيازه ألل  ةهو وقاية من الشكوك اليت ميكن أن حتيط باحملكم وضمان ، فشرط اجلنسية4)6/4

  .طرف يف النزاع

ديد الشروط الواجب توافرها يف احملكم، لذا من األفضل ففي تقديرنا نرى أنه من الصعب حت

  .إعطاء احلرية ألطراف النزاع لتحديد الشروط واملواصفات اليت يروا ضرورية يف احملكمني

القول بأن مسألة إختيار احملكمني حيكمها مبدأ أساسي وهو مبدأ سلطان إرادة األطراف قد  أن غري

حيانا يتفق أطراف النزاع على إخضاع النزاع القائم بينهم إىل حتكيم ال يصدق يف مجيع احلاالت، ألنه أ

فكيف نضمن  ،احلاالت اخلاصة، بدون حتديد كيفية وطرق تسمية احملكمني بشكل واضح ودقيق

  تشكيل اهليئة التحكمية يف هذه احلالة ؟ 

نوعني من  جيمع الفقه على أن أحسن وسيلة لفض هذه اخلالفات هي تدخل هيئة خارجية، فهناك

  : السلطات اخلارجية اليت ميكن لألطراف إختيارها 

  :  تدخل سلطة نقابية -1

يكون هلا مركز حتكيمي،  كثريا ما تتشكل يف حقل التجارة الدولية تكتالت نقابية وهامة، دون أن

تدخل العقود النموذجية والشروط العامة للبيع اليت تتضمن اللجوء إىل التحكيم تنص على أن تفغالبية 

  5.سلطة نقابية يف تشكيل احملكمة التحكيمية إذا اقتضت الضرورة

  

  

   :تدخل السلطة العامة  -2

قد يتضمن إتفاق التحكيم اللجوء إىل شخصية غري نقابية للحلول حمل الطرف املتماطل يف تسمية 

الكربى التابعة  احملكم، ويتضح ذلك جليا يف الشركات العاملية، كما جنده يف عالقات الشركات التجارية

ذه احلالة تعترب من أصعب املواضيع اليت تواجه النامية، فالنزاعات الناشئة يف هللدول املتقدمة مع الدول 

عامة وطنية أو  ولقد مت التوصل يف العديد من احلاالت إىل اإلتفاق على هيئة أو سلطة .القانون الدويل

   1.اإلقتضاء لتشكيل حمكمة التحكيمدولية تتدخل عند 
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نات الالزمة، وهذا ما نص عليه املشرع يفقد يتدخل قضاء الدولة املضيفة للتحكيم إلجراء التعي

نات حسب يواليت تعطي لرئيس حمكمة باريس القيام بالتعي ف.م.ا.ق1493/2الفرنسي يف املادة 

  2.بشرط أن يتم التحكيم يف فرنسا 1457احلاالت املنصوص عليها يف املادة 

سار املشرع اجلزائري إىل إعطاء إختصاص إجراء التعيينات الالزمة للقضاء وعلى نفس النهج 

يف غياب التعيني، ويف حالة صعوبة :"بنصها  م.ج.ا.ق1041/2وهذا ما نصت عليه املادة ،اجلزائري

  : تعيني احملكمني أو عزهلم أو إستبداهلم، جيوز للطرف الذي يهمه التعجيل القيام مبا يأيت 

اليت يقع يف دائرة إختصاصها التحكيم، إذا كان التحكيم جيري يف   رئيس احملكمةرفع األمر إىل .1

  .اجلزائر

رفع األمر إىل رئيس حمكمة اجلزائر، إذا كان التحكيم جيري يف اخلارج وإختار األطراف تطبيق قواعد  .2

  ".اإلجراءات املعمول ا يف اجلزائر

ينات الالزمة يف ينستخلص أن إجراء التع 1983لسنة وبالرجوع إىل اإلتفاقية اجلزائرية الفرنسية 

حالة تقاعس األطراف يتقامسها كل من القضاء اجلزائري املتمثل يف رئيس حمكمة اجلزائر إذا كان الطرف 

املتقاعس جزائريا، والقضاء الفرنسي املتمثل يف رئيس احملكمة التجارية بباريس إذا كان الطرف املتقاعس 

   3.ايفرنس

التطبيقات العقدية يف بعض الدول يتم اإلستعانة جبهة قضائية أجنبية إلجراء التعيينات ويف بعض 

إذا :"على أنه 1964 من عقد مقاولة العراق وشركة إيران سنة 24/2 الالزمة، مثل ما نصت عليه املادة

يف لوزان  ، فألي من الطرفني أن يطلب من رئيس احملكمة الفيدراليةهختلف أحد الطرفني عن تعيني حمكم

     1."أو عند غيابه من أعلى حاكم رتبة يف احملكمة املذكورة تعيني هذا احملكم) سويسرا(

لقد رفض جانب من الفقه فكرة تدخل السلطة العامة يف تعيني احملكمني، ألنه من غري املنطقي 

لطان إرادم بالنسبة للمتعاملني يف حقل التجارة الدولية الذين يرون يف التحكيم جماال إلعمال س

يف تشكيل حمكمة التحكيم بسلطة عامة تابعة للقانون العام سواء كانت وطنية أو  عانةتاإلس وإستقالهلم،

   2.دولية

  

  الفرع الثاني

                                                 
�161،160��د 
و,، �ر�" ���ق، ص. د)  2.  

�م ا��زا1ري ا�-ر	�� ا��ؤرخ ��  5/1را�" ا���دة )  3�  .�27/03/1983ن إ�-�ق 	ظ�م ا��
�164��د 
و,، �ر�" ���ق، ص : را�" )  1.  

��ب، ��د ا��Dدي ���س و��Dد ھوا�ش، ا��ر�" ا����ق، ص  Philippe Fouchardرأي ا?���ذ )   2 �� K�421'�ر إ��.  
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  .قبول المحكم للمهمة المسندة إليه

يرتتب أصال على اإلرادة  -وهو العنصر اجلوهري يف إتفاق التحكيم -إذا كان عنصر التعيني

ألطراف، فإن قبول احملكم للمهمة املسندة إليه مبوجب هذا اإلتفاق يبقى متوقفا على إرادة هذا املشرتكة ل

األخري، ومن مث فإن هذا القبول من جانب احملكم يتطلب أن يكون مثة عالقة تعاقدية أخرى ختضع 

  3.لقانون اإلرادة، وختتلف متاما عن إتفاق التحكيم وتستقل عنه

على القيام باملهمة املسندة إليه حىت ولو كان تعيينه من قبل احملكمة فال ميكن إجبار احملكم 

   4.املختصة، فاحملكم له اخليار يف قبوهلا أو عدم قبوهلا

فإن قبول احملكم للمهمة يعد إجراءا جوهريا لتشكيل هيئة التحكيم، حيث  ففي القانون الفرنسي

ن تشكيل هيئة التحكيم ال يكون ائيا من قانون املرافعات الفرنسي على أ 1452/1نصت املادة 

      5.ومكتمال إال بقبول احملكم للمهمة اليت عهد إليه ا من قبل أطراف النزاع

ومن املالحظ أن إتفاقيات التحكيم التجاري الدويل ال تتضمن إال نصوصا قليلة وموجزة بشأن 

يعد من املبادئ احملكم هلذه املهمة  ملهمة التحكيم، وذلك راجع إىل أن قبول وجوب قبول احملكم الدويل

    6.يف التحكيم الدويلاألساسية املسلم ا 

وجتمع غالبية التشريعات واإلتفاقيات الدولية على أن قبول احملكم ملهامه البد أن يكون كتابيا، 

ببطالن وهذا اإلجراء يعترب هاما، ألن ختلف هذه الكتابة قد خيلق بعض العراقيل منها فتح اال للطعن 

ف، كما أكد املشرع املصري ذلك يف نص املادة .م.إ.ق 1502/3احلكم التحكيمي إستنادا لنص املادة 

يكون قبول احملكم القيام مبهمته كتابيا :"، واليت جاء فيها 1994من قانون التحكيم املصري لسنة  16/3

املتضمن لقانون  08/09ونأما املشرع اجلزائري فلم يتطرق هلذا الشرط صراحة يف القان. 1......"

  .اإلجراءات املدنية واإلدارية، وهذا نقص يؤخذ عليه

أثر هذا القبول، وضرورة إفصاح احملكم : التحكيم مسألتني مها كم ملهمةمسألة قبول احملوتثري 

  .عن األسباب اليت قد تدعو إىل رده

  .أثر قبول المحكم لمهمة التحكيم: أوال

                                                 

�م ا�دو�� وا�دا@%�، �ر�" ���ق، ص. د)  3�  .�134	�ر ��د ا����د، ا��	ظ�م ا�(�	و	� �%�
  .207إ�راھ�م ر9وان ا����Qر، �ر�" ���ق، ص .د)  4

 La constitution du tribunal arbitrale n’est parfaite que si les arbitres acceptent la mission »       :ف �%6 .م.إ.ق 1452/1	*ت ا���دة )  5

que leur  est confiée » 

212��	� ا��*ري، �ر�" ���ق ،ص . د ) 6.  
�180��د 
و,، �ر�" ���ق، ص : را�" ) 1.  
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ه التحكيمية خلق إلتزامات متبادلة بني احملكم وأطراف النزاع، يرتتب على قبول احملكم ملهمت

فيلتزم  احملكم بالتحكيم ويلتزم  ،2يكون يف صورة عقد يربط األطراف املتنازعة واحملكم أو احملكمون

الطرف املتنازع بدفع األتعاب، لذا فيلزم لقيام عقد التحكيم هذا، قبول التحكيم وإتصاله بإجياب 

 وال يرتتب على رفض احملكم ملهمته بطالن إتفاق التحكيم، وإمنا تعلق آثاره إىل حني .زعةاألطراف املتنا

  3.متام القبول من حمكم آخر يتفق عليه األطراف

أحيانا ما يطلب احملكم من أطراف النزاع منحه مهلة للتفكري يف قبول التحكيم أو رفضه، وهي 

التحكيم،أو باجلوانب  ق باجلوانب املوضوعية ملهمةا يتعلمهلة يراجع فيها احملكم موقفه، سواء فيم

للتحكيم ال يرتب آثار القبول   يائالشخصية اليت ترجع إىل عالقته باخلصوم، ويعترب هذا الطلب قبوال مبد

  4.النهائي الذي يلزم احملكم بالتحكيم

التحكيمية،  تشكيل احملكمة ءاألول هو تثبيت إا: مني كما أنه لقبول احملكم ملهمته أثرين ها

   5.والثاين وهو األهم بداية العد، إذ أنه من هذا الوقت تبدأ مهمة احملكمني

إذا كان احملكم املختار ال جيرب على قبول مهمة التحكيم، فإن قبوله هلا يوجب عليه أن يتممها 

نه يف وإال كان مسؤوال عن تعويض األضرار اليت قد تصيب أحد الطرفني من جراء عدم إمتامها، إال أ

  1.....رض مثال حالة الظروف القاهرة اخلارجة عن إرادته فال يلزم بذلك كامل

  .ضرورة إفصاح المحكم عن األسباب الداعية لرده: ثانيا

ضية خلو هذا احملكم من األسباب فر  إن إتفاق أطراف النزاع على تعيني حمكم معني ينبين على

ثر يف حياده وإستقالله، لذا جيدر باحملكم أن يفصح عن الداعية لرده بعد تعيينه، وهي األسباب اليت تؤ 

هذه األسباب اليت قد تدعو لرده قبل إعالنه النهائي بقبول مهمة التحكيم حىت يكون األطراف على 

فإما يقبل األطراف تعيني نفس احملكم بالرغم من األسباب اليت قد تثري يف تقديره طلب 2.بينة من األمر

ا احملكم ا لن تؤثر يف حياده وإستقالله، وهنا ال جيوز ألحد األطراف طلب رد هذرده نظرا إلقتناعهم بأ

  .وإما يتفقان على تعيني حمكم آخر ،3عنها قبل تعيينهلنفس األسباب اليت كشف 
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    Contrat d’investiture . م �نD	ري، و��و��ا� K)-م ھذا ا����ه ا���(د و
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يف األخري نستخلص أن موضوع تشكيل حمكمة التحكيم يرتكز أساسا على إرادة األطراف، 

وحة لألطراف يف إختيار احملكمني، وحريتهم يف حتديد املهام املسندة ويتجسد ذلك من خالل احلرية املمن

إليهم عن طريق حتديد السلطات املمنوحة هلم، واإللتزامات اليت تقع على عاتقهم مبجرد قبوهلم للمهمة 

  .التحكيمية وذلك مبقتضى عقد التحكيم، وهذا ما سنتعرض إليه يف املطلب املوايل

  

  المطلب الثالث

  .ات وإلتزامات المحكمتحديد سلط

عنيت القوانني الوطنية ومعظم إتفاقيات التحكيم التجاري الدويل ببيان سلطات احملكم 

يف التحكيم التجاري وشامل، أما  وإلتزاماته، ذلك أن إختصاص القاضي العادي هو إختصاص عام

ات إستثنائية، الدويل فإن مصدر اإلختصاص هو إرادة األطراف اليت متنح للمحكم سلطات وإختصاص

ويف املقابل فإن هذه اإلرادة تقيده مبجموعة من اإللتزامات، ألن احملكم ال ميكنه اخلروج عن حدود 

   4.املهمة التحكيمية اليت عهدت ا إليه إرادة األطراف

احملكم ميارس مهمة قضائية متنحه سلطات وتفرض عليه  فق الفقه على أنويف هذا الصدد يت

القضاة العاديني، غري أن جمال هذه املهمة ال يتحدد مبوجب قواعد وطنية داخلية  إلتزامات مثله مثل

صارمة، وإمنا يستمد من املصدر الوحيد واملتمثل يف احلرية التعاقدية املعرتف ا لألطراف واليت ال ميكن 

بني التعايش القائم "أن  " "Eric loquinحيث يرى األستاذ 1.للمحكم جتاوزها أو التعدي عليها

  2."هو من امليزات األساسية للتحكيم التجاري الدويل املظهر اإلتفاقي ، واملظهر القضائي

احملكم "أن "Claude Reymond"ويف صدد البحث عن أساس شرعية احملكم يرى الفقيه

  3."بإعتباره قاضي من نوع خاص، فإنه يستمد شرعيته للفصل يف النزاع من قبل األطراف

   ما مدى حرية األطراف في تحديد سلطات وإلتزامات المحكم ؟: طرح نفسه إذن، فالسؤال الذي ي

ولإلجابة على هذا التساؤال نورد يف هذا املطلب فرعني، نتكلم يف الفرع األول عن حتديد سلطات 

  .احملكم، مث يف الفرع الثاين عن حتديد إلتزاماته

  

                                                 
  

1                                (– Eric loquin, l'aimable composition en droit comparé et international, librairie technique, paris, 1980, 

page194.    

2                               ("l'un des traites, les plus originaux de l'arbitrage réside dans cette coexistence de l'aspect contractuel et 

l'aspect juridictionnel" 


�م  Claude Reymondرأي ا?���ذ )  3�
��ب ��د ا����د ا?�دب، ا�� �� Kق، ص: ، �'�ر إ�����و�*�دره، ا��ر�" ا� K��
�  .303أ
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  الفرع األول

  .تحديد سلطات المحكم

ات احملكم تستمد من الطبيعة اخلاصة للوظيفة اليت ميارسها احملكم يف أن سلطا كرأينا سابق

سلطاته من املصدر الوحيد املتمثل يف إرادة األطراف، وهذا  بإعتباره قاضي من نوع خاص، وأنه يستمد

حيث  4،ما خيلق نوع من التالزم واإلرتباط بني سلطة تصرف األطراف وسلطات احملكم من جهة ثانية

ات وتضيق وفقا إلرادة األطراف، بل أنه يف بعض األحيان تعطي األطراف للمحكم تتسع هذه السلط

إمكانية إستبعاد القواعد القانونية اليت تكون يف نظر األطراف غري عادلة وغري مالئمة، والفصل على 

    5.أساس مبادئ العدالة واإلنصاف املستمدة من إرادة األطراف يف حقل التجارة الدولية

كم للفصل يف النزاع هي حمور عملية التحكيم، واألساس الذي يستمده احملكم من إن سلطة احمل

إرادة األطراف، فعلى الرغم من األساس اإلتفاقي لوظيفة احملكم، فهو ميارس وضيفة قضائية يفصل من 

  1.خالهلا احملكم يف النزاع القائم بني األطراف عن طريق فحص اإلدعاءات املضادة املعروضة عليه

، وأن القرار  احملكم هو جزء من النظام اإلتفاقي"أن "Lazareff" هذا السياق يرى الفقيه ويف

احملكم ذا "هذا الفقيه أن ف ، ويضي"الذي يصدره يقع يف نفس مستوى أحكام إتفاق األطراف

 حبيث يستمد سلطاته من إرادة األطراف املتعاقدة من جهة، أي أنه طرف يف، حمرية  ةالشكل يف وضعي

هذا النظام اإلتفاقي، ومن جهة أخرى فهو ملزم بتطبيق القانون وإحرتام األحكام اإلجرائية احملددة سلفا 

  2."من قبل األطراف يف إتفاق التحكيم الذي يعكس إرادم املشرتكة

فاحملكم مبقتضى إرادة األطراف يتمتع بصالحيات وسلطات هامة تشمل توجيهات حول 

جل السري يف الدعوة غري أنه البد أن يراعي وال خيرج يف قضائه عن اإلطار السلطات املخولة له من أ

العام للقانون ومبادئ العدالة يف احلاالت اليت يكون األطراف قد أجازوا له ذلك، ويف احلاالت األخرى 

   3.التطبيق على العقد فإن احملكم ملزم بتطبيق القانون الواجب

                                                 
4  ("Il y a une corrélation complète entre les pouvoirs de disposition des partie et leurs limites, et les pouvoirs des arbitres …"    

-Eric  loquin, op-cit, page .315  
�263��ودي ���ود، �ر�" ���ق، ص : را�" )  5.  
1    (                 "L'arbitre exerce une fonction juridictionnelle, sa mission est de juger, c'est –à-dire de vérifier le bien fondé de  

deux prétentions antagonistes". 

 -Eric  loquin, op-cit, page .294  
2   (       – Serg lazareff, l'arbitre et le contrat, le respect du contrat, journée d'étude organisé à paris le 12/01/1984 par le comité    

Français de l'arbitrage – Rev – arb 1984, n° page 209    

�263،262��ودي ���ود، �ر�" ���ق، ص. د) 3. 
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ملدرجة يف العقود الدولية اال الواسع للتحكيم الودي إىل فكثريا ما تبني لنا دراسة الشروط ا

فكل يعمل حسب اال احملدد له، من أجل حتقيق غاية واحدة وهي حتقيق  4جانب التحكيم القانوين،

  .متطلبات التجارة الدولية

 يرتبطان بطبيعة) التحكيم القانوين والتحكيم الودي(إن هاذين النموذجني املعروفني للتحكيم 

العالقات التعاقدية املوجودة بني أطراف التجارة الدولية، وبالطبيعة اخلاصة للتحكيم التجاري الدويل 

بإعتباره عدالة إتفاقية تفرض على احملكم إحرتام إرادة األطراف، وهو ما جيعل احملكم ال يتمتع إال 

بيق القانون إال إذا أعفته ، فهو ملزم بتط5بالسلطات اليت مينحها له األطراف مبقتضى إتفاق التحكيم

نابع أصال من ) التحكيم الودي(وإنطالقا مما سبق، فإن التحكيم بالصلح .إرادة األطراف من ذلك

سلطان إرادة األطراف، وأن إختياره املسبق قبل وقوع النزاع يعرب عن إرادة األطراف يف التعاون، 

قوقها لتسهيل التعاون بينهما يف على التخلي عن جانب من ح -يف حال وقوع خالف- واإلستعداد

   1.همابينحل النزاع واحليلولة دون إنقطاع العالقات 

فق أطراف النزاع على حل خالفاما وفقا ألحكام القانون املختار، فيمارس فاألصل أن يت

م احملكم سلطة القاضي، فيلزم بتطبيق أحكام هذا القانون على النزاع املطروح عليه، بينما ينصرف التحكي

بالصلح إىل التحكيم الذي ال يتقيد فيه احملكمون بقواعد القانون املوضوعية عند الفصل يف النزاع، حيث 

ميكنهم الفصل فيه إستنادا إىل قواعد العدالة، ولو أدى ذلك إىل إستبعاد قواعد القانون الواجبة التطبيق، 

  2 .وفقا ملا يراه حمققا للعدالةاع ختويل احملكم صالحية الفصل يف النزاع حيث يرتضي أطراف النز 

أطراف النزاع يتمتعون حبرية كاملة يف حتديد سلطات "ويف هذا الصدد يرى جانب من الفقه أن 

احملكم الذي مت إختياره عن طريق إعطاء هذه الصفة مبقتضى شرط التحكيم الودي، فإرادة األطراف 

     3".واعد العدالة واإلنصافضرورية حىت يتمكن احملكم من الفصل يف النزاع على أساس ق

ميكن القول أن التحكيم بالصلح هو سلطة تعطي للمحكم إمكانية إستبعاد  ذلك وبناءا على

، فاحملكم يتمتع حبرية القواعد القانونية إذا كانت غري عادلة أو غري مالئمة، وإستبداهلا بقواعد أكثر مرونة

  .تصرف يستمدها من إرادة األطراف

                                                 
5(                                                                                                                           op-cit,page 124. -Eric loquin,      
  

��K و�*�دره، �ر�" ���ق، ص : را�" ) 1�
�م، أ�283��د ا����د ا?�دب، ا��.  
  .�441د ا�-��ح �طر، �ر�" ���ق، ص �*�م �. د) 2
3(                                                                                                                          .164-Eric  loquin, op-cit, page   
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التحكيم القانوين (أن املشرع الفرنسي قد أخذ بكال النوعني من التحكيم  واجلدير بالذكر

وكذا املشرع املصري يف نص  4.ف.م.إ.ق 1474يف قانون املرافعات اجلديد يف املادة ) والتحكيم الودي

  5 .1994لسنة  27من قانون التحكيم املصري رقم  39/3املادة 

املتضمن  08/09بالصلح صراحة يف القانون  غري أن املشرع اجلزائري مل ينص على التحكيم

لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على الرغم من أنه نص على ذلك صراحة يف املرسوم التشريعي 

إذا  تفصل حمكمة التحكيم كمفوض يف الصلح:"بنصها 15مكرر 458السالف الذكر يف املادة  93/09

من القانون 1050ميكن إستخالص ذلك من نص املادةإال أنه " خولتها إتفاقية األطراف هذه السلطة

08/09. 6  

  الثاني الفرع

  .تحديد إلتزامات المحكم

إن اإللتزام األساسي للمحكم مبوجب عقد التحكيم، هو النظر يف النزاع وإصدار القرار الصحيح 

قد تتحدد وفقا لعقد تتفرع عنه جمموعة من اإللتزامات اليت  غري أن هذا اإللتزام الرئيسي 1.والنهائي بشأنه

  .أو إتفاق التحكيم، أو وفقا للقانون الواجب التطبيق على اإلجراءات، أو وفقا للقواعد الدولية

  .إحترام القواعد اإلجرائية اإلتفاقية: أوال 

احلرية يف إختيار القواعد اليت  -بقسط كبري–ترتك الطبيعة اإلتفاقية للتحكيم إلرادة األطراف 

ة التحكيمية، إما بوضع قواعد خاصة، أو بإخضاع إجراءات التحكيم ألحكام نظام تسري عليها اخلصوم

حتكيمي، أو باإلحالة إىل قانون إجرائي معني، أو بدمج هذه القوانني يف قالب واحد لتصبح قانون 

  2.إجرائي إتفاقي بني األطراف

بد عليه من إحرتام فمادام أن احملكم يستمد سلطاته للفصل يف النزاع من إرادة األطراف، فال

  .هذه القواعد اإلجرائية وعدم خمالفتها، وكل خمالفة هلا قد تعرض القرار التحكيمي للطعن بالبطالن

  : وينبثق عن هذا اإللتزام بضرورة إحرتام احملكم للقواعد اإلجرائية اإلتفاقية عدة إلتزامات نذكر أمهها 
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�م �%6 �-و�X%*��� ��D9 أن �-*ل �� ا�	زاع   �
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  .�230وزي ���د ����، �ر�"  ���ق، ص . د) 1
2 (– " par l'effet de la volonté des parties, ce droit processuel, quelle que soit son origine, est incorporé dans la convention            

      d'arbitrage"  
-Eric  loquin, op-cit, page 212. 

�263��ودي ���ود، �ر�" ���ق، ص . د)  3.  
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 معينة، يتوىل احملكم إعمال إجراءات حتكيمية،يف حالة عدم إتفاق األطراف على قواعد إجرائية  .1

  3.شرط أن ال تتعارض مع إرادة اخلصوم وحتقق مبدأ العدالة واإلنصاف

يلزم احملكم بإصدار القرار التحكيمي يف أقرب فرصة ممكنة، أو خالل املدة اليت إتفق عليها األطراف  .2

  4.انونيف إتفاق التحكيم، وإصداره وفقا للصيغة اليت يتطلبها الق

ضرورة إحرتام النظام العام للدولة اليت سينفذ يف إقليمها القرار التحكيمي، مع مراعاة قواعد النظام  .3

  .إليه بالتفصيل يف الباب الثاين من هذا البحث العام الدويل، وهذا ما سنتعرض

  

  

  .إحترام حقوق الدفاع: ثانيا 

ية اليت يقوم عليها نظام التقاضي بوجه عام، من املبادئ األساس 1يعترب مبدأ إحرتام حقوق الدفاع

فعلى الرغم من الطابع الرضائي واإلتفاقي للتحكيم، وإعتباره أساسا للقواعد اليت تسري عليها خصومة 

التحكيم، فإنه جيب على احملكم إحرتام مبدأ حقوق الدفاع، ولو كانت اخلصومة حتكيمية، متاما كما هو 

ية، وهو ما يستوجب متكني كل خصم من إبداء دفاعه ودفوعه، وتقدمي بالنسبة للخصومة القضائ الشأن

فريى الفقه أنه حىت ولو مل يتفق اخلصوم على وجوب إتباع  .األدلة اليت يؤيد ا كل طرف إدعاءاته

وجوب  -حبكم وظيفة التحكيم كبديل للقضاء–احملكم لقواعد اخلصومة القضائية، فإنه من املسلم به 

    2.لضمانات األساسية للتقاضي، واليت أمهها مبدأ إحرتام حقوق الدفاعمراعاة احملكم ل

إحرتام حقوق الدفاع ال ميكن فصله عن "ذا الصدد أن  ""Eric Loquinويرى األستاذ 

  3".الوظيفة القضائية للمحكم، ألن حقوق الدفاع هي متالزمة مع هذه الوظيفة

ة ـب قاعدة مادية دولي/05/01اع يف مادا ـة نيويورك من مبدأ حقوق الدفـوقد جعلت إتفاقي

  4.حقوق الدفاع دون اإلستناد لقانون دولة معينة توجب إحرتام

  .إحترام المساواة بين الخصوم: ثالثا  

                                                 
  .�230وزي ���د ����، �ر�" ���ق، ص : را�" �� ذ�ك )  4
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إحرتام احملكم ملبدأ  -كخصومة القضاء-من املبادئ األساسية املستقرة يف اخلصومة التحكيمية، 

احملكم للخصوم فرص متكافئة إلبداء وجهة نظرهم، وإال إختل ميزان املساواة بني اخلصوم ، مبعىن إعطاء 

  ة دون احلاجة إىل وجود نص خاص بهويعترب هذا املبدأ مسلما به يف كل التشريعات املقارن 5.العدل

  .إحترام مبدأ المواجهة بين الخصوم: رابعا 

الدفاع واملساواة بني يعترب مبدأ املواجهة من أهم املبادئ املتفرعة عن مبدأ إحرتام حقوق 

ويقصد ذا املبدأ متكني كل خصم من العلم بكل ما يبديه اخلصم اآلخر من حجج مؤيدة .اخلصوم

وقد تضمن قانون املرافعات الفرنسي النص 1.لدفاعه أو دفوعه وكل ما يقدمه من مستندات يف اخلصومة

لسنة  27كافيا يف القانون رقم كما نظمه املشرع املصري تنظيما  .2على مبدأ املواجهة يف التحكيم

أما املشرع اجلزائري فقد جعل عدم مراعاة مبدأ الوجاهية من األسباب اليت قد تؤدي إىل الطعن 3 .1994

املتضمن لقانون  08/09ببطالن القرار التحكيمي، مما يفهم معه تكريس املشرع هلذا املبدأ يف القانون 

   4.اإلجراءات املدنية واإلدارية

تضمنت إتفاقيات التحكيم التجاري نصوصا متفرقة تكفل إحرتام املبادئ األساسية هذا وقد 

اعي احملكم وجتيز الطعن يف حكم التحكيم إذا مل ير املوجهة للخصومة التحكيمية اليت حتدثنا عليها آنفا، 

   5.هذه املبادئ

إللتزامات اليت بناءا على ما سبق، نستخلص أنه يقع على عاتق احملكم إحرتام حدود السلطات وا

رمستها إرادة األطراف، واملبادئ األساسية للخصومة التحكيمية، وكل إحنراف عن هذا املسار من قبل 

  .احملكم قد يعرض القرار التحكيمي للطعن وإبطال هذا القرار التحكيمي

  

  المبحث الثاني

  مظاهر سيادة إرادة األطراف أثناء سير الخصومة التحكيمية

صومة التحكيمية بإعالن أحد أطراف النزاع رغبته يف اللجوء إىل التحكيم وحتريك تنعقد اخل       

 فبعد تشكيل اهليئة التحكيمية حسب النظام املتفق عليه، وقبول احملكمون6.الطرف اآلخر إجراءاته إىل
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اف للمهمة املسندة إليهم، يكون األطراف قد بدأوا إجراءات التحكيم، ومواصلة يف إعمال إرادة األطر 

م بينهم، تبدأ اهليئة التحكيمية يف جتسيد إرادم تطبيقا هلذا اإلتفاق، وذلك فاق التحكيم املرب وفقا إلت

   7.بإعمال اإلجراءات املختلفة حىت صدور القرار التحكيمي وتسوية النزاع

لذا فإن دراستنا يف هذا املبحث ستنصب على حتديد دور إرادة األطراف أثناء سري اخلصومة 

كيمية، إنطالقا من حتديد القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات، مث القانون الواجب التطبيق التح

  .على موضوع النزاع، وصوال إىل صدور القرار التحكيمي لنتطرق إىل تنفيذ القرار التحكيمي

  

  المطلب األول

  .تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم

بأمهية خاصة، إذ يتوقف جناح نظام التحكيم أو إخفاقه على مدى  تتمتع إجراءات التحكيم

تعترب هذه اإلجراءات  إذسالمة إجراءات التحكيم املتبعة للنظر يف الدعوى التحكيمية والفصل فيها، 

مبثابة العمود الفقري لنظام التحكيم، وهي السياج الذي يضمن شرعيته، حيث أن مراعاة هذه 

من شأنه الوصول إىل حكم يكون مبنأى عن الطعن فيه، وبالتايل يكون  اإلجراءات على حنو صحيح

    1.قابال لإلعرتاف به وتنفيذه

واملقصود بالقانون الواجب التطبيق على اإلجراءات تلك القواعد اإلجرائية اليت يتعني إتباعها بعد 

ا اال دورا أساسيا، وتلعب إرادة األطراف يف هذ2.تشكيل هيئة التحكيم وحىت صدور القرار التحكيمي

إذ ميكن لألطراف عن طريق إتفاق التحكيم حتديد القواعد اليت تنظم اإلجراءات اليت تتبعها اهليئة 

   3.التحكيمية

إن دراسة القواعد اإلجرائية اليت حتكم سري املنازعة املطروحة على التحكيم يعترب من املواضيع 

ألن أطراف النزاع يفضلون اللجوء إىل التحكيم لتفادي  اجلوهرية يف فلسفة التحكيم التجاري الدويل،

الصعوبات اليت قد تنجم عن إتباع القواعد اإلجرائية والشكلية يف القوانني الوطنية، وهو األمر الذي تنفر 

  .منه العديد من األطراف يف حقل التجارة الدولية
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راءات التحكيم لقانون اإلرادة، القوانني الوطنية واإلتفاقيات الدولية على إخضاع إج وتتفق أغلب

وهلذا سوف نبني األصل وهو قانون اإلرادة يف حتديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم 

على ضوء ) الفرع الثاين(، ويف غياب قانون اإلرادة نبني الضوابط اإلحتياطية املعتمدة )الفرع األول(

   .القوانني الداخلية واإلتفاقيات الدولية

  لفرع األولا

  .تطبيق المحكم لقانون اإلرادة

األطراف هو األصل املعتمد  ختيارإليعترب خضوع القانون اإلجرائي يف التحكيم التجاري الدويل 

ومقتضى هذا األصل أن ختضع إجراءات  ،الدولية االتفاقياتلدى القوانني الوطنية للدول، وكذا 

  1.التحكيم قاتفاالتحكيم للقانون الذي خيتاره األطراف يف 

ويصف الفقه التحكيم الذي تصل فيه حرية األطراف إىل حد التحرر من كل القواعد الوطنية 

على إرادة األطراف يف صياغة القواعد اإلجرائية بأنه حتكيم حر طليق، أو حتكيم بال قانون،   اعتمادا

ون معني، لذلك فهو نوع كون األطراف يتولون مهمة تنظيم القواعد اإلجرائية دون أن يستندوا إىل قان

من التنظيم املادي للقواعد اإلجرائية الذي يستمد مصدره من النظرية الشخصية اليت تدعو إىل تكريس 

وهذا دون إخضاعه إىل بعض القيود اليت ميكن أن تفرضها القوانني مبدأ سلطان اإلرادة يف نطاق واسع، 

  2.الوطنية

أسلوب خاص لتسوية  باعتبارهالتحكيم " فكرهم أن مويضيف أنصار هذه النظرية لتدعي

األطراف الذي يعترب العنصر األساسي فيها، ومبا أن التحكيم ليس إال  اتفاقاملنازعات يقوم أساسا على 

ومن هذا املنطلق، يدرج  3".إتفق عليه األطراف فإنه جيب أن خيضع للقانون الذي ،االتفاقأثرا هلذا 

عامالت اخلاصة باألفراد اليت تستند إىل مصدر عقدي وهو عقد أنصار هذه النظرية التحكيم ضمن امل

التحكيم، وأن احملكمني يف نظرهم ليسوا قضاة، وإمنا هم أفراد عاديون يعهد إليهم تنفيذ هذا العقد، وهم 

  4.يستمدون سلطام منه، وعليه فالتحكيم عقد مسمى خيضع للقواعد اخلاصة بعقد التحكيم
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اإلرادة يف إخضاع إجراءات التحكيم إلرادة األطراف يف خمتلف  وقد مت تكريس مبدأ سلطان

ادة تكرس مبدأ سلطان هذه املف 5ف.م.إ.ق 1494/1التشريعات احلديثة، وهذا ما يظهر يف نص املادة 

م إجراءات التحكيم، فهي تعطي لألطراف ثالث خيارات ـون الذي حيكـإرادة األطراف يف حتديد القان

راءات مباشرة دون اإلستناد إىل أي قانون وطين كان، أو باإلحالة إىل نظام وضع قواعد اإلج: وهي 

 كما 1.حتكيمي معني، وأخريا يف حالة غياب اخليارين السابقني ميكن إخضاع اإلجراءات لقانون وطين

09/12/1955أكدت حمكمة النقض الفرنسية ذلك يف قرارها الصادر يف 
2.  

اه، حيث جنده يأخذ بقانون اإلرادة كأصل عام يف حتديد كما سار املشرع املصري يف نفس اإلجت

اخلاص بالتحكيم يف املواد  1994لسنة  27من القانون رقم  25إجراءات التحكيم من خالل نص املادة 

   3.املدنية والتجارية

المشرع الجزائري من مبدأ قانون اإلرادة في تحديد  من خالل ما سبق لنا أن نتساءل عن موقف

  .لتحكيم ؟إجراءات ا

املتضمن لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه  08/09من القانون  1043/1تنص املادة 

على  استناداالتحكيم اإلجراءات الواجب إتباعها يف اخلصومة مباشرة أو  اتفاقيةميكن أن تضبط يف "

 اتفاقيةده األطراف يف نظام حتكيم، كما ميكن إخضاع هذه اإلجراءات إىل قانون اإلجراءات الذي حيد

ف .م.إ.ق1494/1فاملالحظ أن املشرع اجلزائري أخذ حرفيا هذه املادة من نص املادة ". التحكيم

 1494/1بنفس اخليارات الثالثة اليت جاء ا املشرع الفرنسي يف املادة  احتفظالسالفة الذكر، وبالتايل 

  .إجراءات التحكيم مباشرةيم بتحديد التحك التفاقواليت كرس من خالهلا إرادة األطراف وفقا 

ومن خالل الفرص املمنوحة لألطراف املتنازعة يف حتديد القانون األصلح هلم إستبعد املشرع 

اجلزائري اإلحالة إىل القواعد اإلجرائية لقانون مكان إبرام التحكيم، كما إستبعد إمكانية إعمال قواعد 

   4.تنازع القوانني
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األطراف يف حتديد  اجلزائري أغفل وضع بعض القيود على إرادة واملالحظ كذلك أن املشرع

التنكيل بأصول التقاضي املتعارف عليها، ويف مقدمتها إجراءات اخلصومة التحكيمية مما قد يؤدي إىل 

  5.املساواة بني الطرفني، ويئة الفرص املتكافئة لكل منهما لعرض قضيته

 ئرية،ضع لقواعد إجرائية غري القواعد اإلجرائية اجلزاوعليه عندما جيري التحكيم يف اجلزائر، وخي

فإن تدويل القواعد اإلجرائية ال خيل بالنظام العام اإلجرائي إال إذا كان هناك مساس باملبادئ األساسية 

  1.يف اإلجراءات كمبدأ وجاهية احملاكمة وحقوق الدفاع

إنه إذا رفض أحد األطراف ونظرا ألن احملكم ال يتمتع بسلطة القمع املخصصة للمحاكم، ف

  2.اإلمتثال هلذه اإلجراءات فيمكن للمحكم أن يطلب مساعدة القاضي املختص من أجل ذلك

خلصومة التحكيمية تطبيقا واسعا يف إجراءات ا كما جيد مبدأ سلطان إرادة األطراف يف حتديد

احلرية لألطراف يف  اإلتفاقيات الدولية املتعلقة بالتحكيم، حيث تنص على هذا األصل، أي إعطاء

من  11إختيار القانون الذي حيكم إجراءات اخلصومة التحكيمية، ونستشهد يف ذلك بأحكام املادة 

اخلاصة بالقانون  1985كما كرست إتفاقية األمم املتحدة لسنة   3.النظام القدمي لغرفة التجارة الدولية

1958ن إتفاقية نيويورك لسنة د م/5/1وكذا املادة  ،19/1النموذجي هذا املبدأ يف املادة 
4.  

وقد إنتقد بعض الفقهاء هذا اإلختيار، وهو وضع إجراءات اخلصومة التحكيمية مباشرة من قبل 

األطراف، ألن هذه الطريقة قد تسبب العراقيل اليت حتول دون إمتام اإلجراءات، بسبب قصوره وعدم إملام 

ومن مث يستوجب األمر على احملكمني البحث  ،5ملنازعةانب اإلجرائية اليت يثريها سري او األطراف بكل اجل

   6.عن قانون آخر لتكملة هذه النقائص، وغالبا وما يتجهون إىل الدولة اليت جيري على إقليمها التحكيم

د إىل املبادئ األساسية يف جمال توالواقع أن حرية األطراف يف اإلتفاق على اإلجراءات ال مت

كمبدأ املساواة بني اخلصوم، ومبدأ املواجهة وحقوق الدفاع، فهذه املبادئ   -كما رأينا سابقا–اإلجراءات 

   .7بينهم باالتفاق تعترب من النظام العام إذ ال جيوز لألطراف املساس ا

                                                 

�م ا����ري ا�دو�� �� ا��زا1ر، ��%� ا�درا��ت ا�(�	و	�� ا��دد ا?ول، �وان . د)  5�  .47، ص�2008*ط-6  �راري ��	�، ا��
49�%�وش +ر�وع 
��ل، �ر�" ���ق، ص. د) 1.  
2 ( Yر���� �D� ا��%�� ا��زا1ر��، �� +رار ��
�
روزو�وار ا�-ر	��� وا�'ر
� ا���و��� ��Q'Vل �� +��9 ��ن ' ��1985رس  23وھذا �� ذھ�ت إ��K ا�� �
  ر


�� �Eر �@�ص ��?�ر ��د��    �
�� +�	ط�	�، 
�ن +د إ���ر +��9 ا?�ور ا������%� �Dذه ا���  ره @�رة �
ون وا��	�ء، وا�ذي أ�Qت ��و��K +رار *�درا �ن �

�م     �  .ا��(د ���وى �%6 'رط �

  . 119، ص1989، ��	� ���04%� ا�(��1�9 ر+م ، ا 3776: را�" ا�(��9  ر+م      

م ھ� �%ك ا�����دة �ن ھذا ا�	ظ�م و�	د �
و�K :"�ن 	ظ�م Eر�� ا����رة ا�دو��� �%6  �11(�9 ا���دة ) 3�  إن ا�(وا�د ا�وا��� ا��ط��ق �%6 ا��راءات أ��م ا��


م ��د�دھ����ب �ط��ق ا�(وا�د ا��� ��ددھ� ا?طراف، و�	د إ	�-�ء ��د�د ا?طر    �  ."اف ��و�6 ا��
199���ن 	وارة، �ر�" ���ق، ص: را�" ) 4.  

-Terki Noureddine, op-cit, page .94                                                                                                                                                     (5 

�م ا����ري ا�دو��، ا�(�م ا����ث، ��%� ا��(وق، ا��	� ا������، ا��دد ا?ول ��	� . د) 6�  .42، ص1979أ�وز�د ر9وان، ا�9وا�ط ا����� �� ا��
��د ��د ا���ل، �ر�" ���ق، ص : أ	ظر ) 7� �'�
�  .�686*ط-6 ���د ا����ل، و
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  الفرع الثاني

  .ةــط اإلحتياطيـالضواب

ضع ميكن تفاق األطراف احلرية يف تنظيم إجراءات اخلصومة التحكيمية، فإن هذا الو إذا كان إل

أن تتخلله بعض الصعوبات، كعدم استطاعة األفراد اإلملام بكل املسائل اإلجرائية، أو عدم االتفاق على 

  اختيار قانون معني، فكيف تواجه هيئة التحكيم هذا الوضع؟ 

تطبيق قانون مقر التحكيم، كما أعطى : لقد أعطى كل من الفقه والقضاء لألطراف عدة خيارات أمهها 

  .لتحكيمية السلطة يف اختيار القانون املطبق على اإلجراءاتللهيئة ا

  .تطبيق قانون مقر التحكيم: أوال 

يف تقريره املقدم إىل معهد القانون الدويل، حيث   "Sausser Hall"تبىن هذا احلل الفقيه 

فإن ذلك  إستند لتربير فكرته إىل أنه إذا كان أطراف اخلصومة قد إختاروا قانون وطنيا ليحكم النزاع،

سلطان اإلرادة ال "رب عن ذلك أن قانون مكانا إلجراء التحكيم، ويعيعين بالضرورة إختيار دولة هذا ال

اليت تسمح ا قواعد اإلسناد يف مقر التحكيم، فهذه القواعد هي اليت  ميكن أن ميارس إال يف احلدود

ا لألطراف يف هذا ا ه ـوعليه فنظرية الفقي 1".الحتدد نطاق الذاتية اليت يتوجب اإلعرتافSausser 

Hall""  تغلب الطبيعة القضائية للتحكيم، وتعمل على احلد من إرادة األطراف املطلقة خبصوص حتديد

الكفة لصاحل قانون مكان التحكيم بإعتباره  حالقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، وترج

  .مركز الثقل املوضوعي

إىل النظام القانوين السائد يف دولة مقر التحكيم عند عدم كفاية القواعد وعليه يتعني الرجوع 

من قصور خالل سكوت األطراف، والرجوع إىل قانون دولة مقر  ااإلجرائية املطبقة، أو لسد ما قد يشو

وقد جرى القضاء الفرنسي على أن قانون اإلرادة هو  2.التحكيم إمنا يأيت بصورة تكميلية وإحتياطية

بإختيار أكثر من قانون حلكم إجراءات، وإجته هذا القضاء ي حيكم إجراءات التحكيم، ومسح لإلرادة الذ

أيضا إىل أن إختيار مقر التحكيم أي البلد الذي يباشر فيه احملكمون مهمتهم قد يكون دليال على 

                                                 
 .541، ص �1951، �	'ور �� �و���ت ��Dد ا�(�	ون ا�دو�� ��	� ، �(دم إ�D�� 6د ا�(�	ون ا�دو��Sausser Hall(ر�ر ا?���د )  1


�م ا�دو�� وا�دا@%�، �ر�" ���ق، ص . د)  2�  .�162	�ر ��د ا����د، ا?�س ا����� �%�
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قانون الذي إختيار قانون هذا البلد ليحكم إجراءات التحكيم يف حالة عدم إتفاق األطراف على ال

  3.حيكم إجراءات التحكيم

وقد إعتنق هذا احلل كذلك املشرع السويسري يف القانون الفيدرايل السويسري اجلديد بشأن 

  : منه واليت تنص على مايلي  176/1حسب املادة 1987ديسمرب  18القانون الدويل اخلاص املؤرخ يف 
« Les disposition du présent chapitres s’appliquent à tout arbitrage si le siége 

du tribunal arbitrale se trouve en suisse et si au noins l’une des parties n’avait 

au moment de la conclusion de convention d’arbitrage, ni son domicile ni sa 

résidence habituelle en suisse… »
1
 

ويسري وضع نصوصا خاصة بالتحكيم التجاري الدويل تطبق عليه ويفهم من نص املادة أن املشرع الس

إذا كان مقر التحكيم يف سويسرا، حيث ال ميكن لألطراف سوى إستبعاد القواعد املكملة لقانون مقر 

  .التحكيم

أن اإلجراءات ـإىل وجوب الرجوع إىل قانون اإلرادة بش 1958نيويورك لسنة  ةدوقد إجتهت معاه

   2.ولكن عند ختلف هذه اإلرادة حيكم هذه اإلجراءات قانون دولة مقر التحكيم -ما ذكرنا سالفاك–

أن املشرع اجلزائري قد إستبعد اإلحالة على القواعد اإلجرائية لقانون مقر التحكيم،  واملالحظ

زائرية هي اليت تطبق عندما جيري التحكيم يف اجلزائر يف حالة فلم ينص على أن قواعد اإلجراءات اجل

إتفاق األطراف على حتديد القانون الذي حيكم إجراءات اخلصومة التحكيمية، بل أعطى املشرع عدم 

    3.إحتياطيا اإلختصاص للهيئة التحكيمية إلختيار اإلجراءات املناسبة كما سنراه الحقا

ولقد تعرض هذا اإلجتاه لإلنتقاد على أساس أن إعمال نظرية قانون مقر التحكيم على إطالقه 

إجراءات املنازعة يتصف باجلمود إىل حد كبري، باإلضافة إىل صعوبة تطبيقها من الناحية العملية ليحكم 

ألنه كثريا ما يثور التساؤل حول حتديد معىن قانون مقر التحكيم، فهل هو قانون الدولة اليت تنعقد فيها 

كون قانون مقر التحكيم هو كما قد ي  4.هيئة التحكيم ألول مرة، أو قانون الدولة اليت صدر فيها القرار

  .القانون الوطين ألحد األطراف وبالتايل ترجيح كفة أحدهم على اآلخر

                                                 

��D ا�*�در �� )  3�
�م �� �
و�� ا�%���� و'ر
� ��رول إ	�%�ز��  1973أ
�و�ر  10وھو �� @%*ت إ��K ھ��1 ا���  �ن �ط��ق ا�(�	ون ا�دا	�ر
� �� ا�	زاع ��ن ا�


�م    �����ره +�	ون دو�� �(ر ا��B� م�
��%6 إ�راءات ا��.  

�م ا�دو�� وا�دا@%�،: ��ز�د �ن ا��-�*�ل را�"   - �  .162���ق، ص ا��ر�" ا� 	-س�	�ر ��د ا����د، ا?�س ا����� �%�


�م  ا?���ذ ��د ا��-�ظ ��د، دور إرادة ا?طراف �� إ@���ر: را�"  ) 1�
�م، �دا@%� �9ن ا��%�(6 ا�دو�� �ول ا���  ا�(�	ون ا�وا�ب ا��ط��ق �%6 د�وى ا��
  .05، ص ��2006 ا��زا1ر، ����� �����  ا�دو�� ا����ري    

�م �1958ن إ�-�+�� 	�و�ورك  5را�" ا���دة )  2�
�م ا���  .ا�@�*� �����راف و�	-�ذ أ
  .ا����9ن �(�	ون ا��راءات ا��د	�� وا�دار��  �08/09ن ا�(�	ون  1043/2را�" ا���دة )  3

�م ا����ري ا�دو��، ا�(�م ا����ث، ا��(�ل ا����ق، ص : ��ز�د �ن ا��-�*�ل را�" )  4�  .43أ�وز�د ر9وان، ا�9وا�ط ا����� �%�
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إذا  أكيد دور قانون اإلرادة، ويف غيابهويبقى قانون حمل إجراء التحكيم إستثناء من األصل، إذ ينبغي ت

ا إلجراء التحكيم  محصل وطبق قانون مقر التحكيم، فينبغي أن يفسر على أنه حل إحتياطي جاء تدعي

   5.كنظام دون البحث عن املربر أو األسباب اخلفية اليت دفعت األطراف إلجراء التحكيم يف بلد معني

  .إختيار الهيئة التحكيمية للقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم: ثانيا 

القانون الواجب  راختيايف حالة غياب دور إرادة األطراف يف  واحتياطيا استثناءاجاء هذا احلل 

على إجراءات التحكيم، أو إغفاله لبعض اجلوانب اإلجرائية، وحىت ال يفقد التحكيم فعاليته  التطبيق

نصت  وت األطراف عن حتديد هذا القانون فقد وجديته، وتفاديا ألي فراغ قانوين قد ينجم عن سك

هليئة التحكيمية يف وضع القواعد أغلب التشريعات املقارنة وكذا بعض اإلتفاقيات الدولية على دور ا

اإلجرائية اليت تراها مناسبة، سواء باإلحالة على قانون وطين داخلي يراه احملكم أكثر إرتباطا مبوضوع 

  .التحكيم حمل النظر، وإما بالرجوع إىل قواعد نظام حتكيمي يراه أكثر مالئمة

يكون  -إجراءات التحكيم وهو عدم إتفاق األطراف على –ففي هذا الفرض الذي أشرنا إليه 

هليئة التحكيم دور إجيايب يف إختيار القواعد اإلجرائية اليت تطبق على املنازعة التحكيمية، وللهيئة يف هذا 

ا أن تصوغ هذه القواعد هالشأن أن ختتار بنفسها القواعد اإلجرائية اليت تراها مناسبة ملوضوع النزاع، فل

تدعو احلاجة إليه منها، وهلا أن تقرر إتباع اإلجراءات النافدة يف  أن تضع ما وأعند إتصاهلا بالنزاع، 

النظام اإلجرائي يف دولة من الدول، كما هلا أن تقرر إتباع نظام إجرائي معتمد من طرف منظمة أو مركز 

عد إرادة األطراف يف إختيار القواحمل  كز الدائمة للتحكيم، وبالتايل فإن إرادة هيئة التحكيم حتلا من املر 

   1.اإلجرائية

وكذلك  .2ف.م.إ.ق 1494/2وقد نص املشرع الفرنسي على هذا احلل صراحة يف نص املادة 

 يوجد مثل ملا ذفإ"بنصها  1994من قانون التحكيم لسنة  25األمر بالنسبة للمشرع املصري يف املادة 

جراءات التحكيم اليت تراها هذا اإلتفاق، كان هليئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن ختتار إ

  3".مناسبة

                                                 

��ب ���د 
و,، �ر�" ���ق، ص Redfern Alain: رأي ا?���ذ )  5 �� K199، �'�ر إ��.  
  .�105د �%�م ا��وا، �ر�" ���ق، ص ��: را�" )  1

 Dans le silence de la convention, l'arbitre règle la procédure, autant qu'il est":                        ف �%6 .م.إ.ق �1494/2	ص ا���دة )  2

besoin soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage"                                                                              
�192��د 
و,، �ر�" ���ق ، ص : را�" �� ھذا ا�*دد) 3.  

�م �9ط ا��راءات �	د ا�����، ���'رة"�%6  �08/09ن ا�(�	ون  �1043/2	ص ا���دة  )4�
�� ا���  أو إ��	�دا إ�6 +�	ون  إذا �م �	ص ا��-�+�� �%6 ذ�ك، ��و�6 �


�م   � ". أو 	ظ�م ا��
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قد وفقا يف تغطية الفراغ القانوين احملتمل عند عدم النص يف إتفاق  نين القانونيوإذا كان هاذ

التحكيم على القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، بإعطاء احلرية للمحكم يف حتديد هذا 

وهي فقرة مأخوذة  ،1043/2ر على نفس النهج يف املادة القانون فإن املشرع اجلزائري هو اآلخر قد سا

  4.ف.م.إ.ق 1494/2حرفيا من نص املادة 

ور اهليئة التحكيمية إحتياطيا يف حتديد القانون الواجب دد كرست بعض اإلتفاقيات الدولية وق

عند ..."ية من نظام الغرفة التجارية الدول 11التطبيق على اإلجراءات، ومثال ذلك ما نصت عليه املادة 

اء حتديد األطراف، يتوىل احملكم حتديدها، سواء أحال يف شأا إىل قانون إجرائي وطين أومل حيل فإنت

  1."إليه

ويف تقديرنا نرى ضرورة مراقبة حسن إختيار اهليئة التحكيمية للقانون الواجب التطبيق على 

ية عند تعاقدها مع الشركات إجراءات التحكيم، خاصة فيما يتعلق باملؤسسات اإلقتصادية الوطن

األجنبية، ألن إعطاء السلطة واحلرية للمحكم يف إختيار القانون املناسب عند غياب دور اإلرادة ال خيلو 

  2.املؤسسات اإلقتصادية الوطنيةمصلحة هذه من خطورة اإلحنياز لقانون معني قد ال خيدم 

التحكيمية البد أن حياط ا األطراف، وأن اليت ختتارها اهليئة  ومهما يكن فإن القواعد اإلجرائية

ال تكون خمالفة للنظام العام، وأن تراعى فيها املبادئ األساسية لضمانات التقاضي اليت تكفل حقوق 

  3.الدفاع واملواجهة، حىت يكون التحكيم قادرا على حتقيق أهدافه

دولية تستند إىل إرادة وأخريا يف ختام هذا املطلب، نستخلص أن غالبية الفقه واإلتفاقيات ال

ألا  -كأصل عام-ومة التحكيمية صاألطراف يف حتديد القانون الواجب التطبيق على سري إجراءات اخل

ة الدولية، األكثر إنطباقا مع الواقع العملي للتحكيم التجاري الدويل، واألكثر متاشيا مع متطلبات التجار 

ىل احللول اإلحتياطية اليت حددا التشريعات الوطنية ويف غياب هذه اإلرادة تلجأ اهليئة التحكيمية إ

  .حسب األولوية

  

  المطلب الثاني

                                                 
  
200���ن 	وارة، ا��(�ل ا����ق، ص : را�" )  1.  

���� �� و9" إ�راءات  1955+��9 أورا�
و 9د ا���ود�� �	�  كوأ��ن ���ل �%6 ذ�)  2�
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  .تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

إن حتديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ال يقل أمهية عن موضوع حتديد القانون 

ن الواجب على األطراف حتديد قانون موحد حيكم الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، إذ ليس م

النزاع يف آن واحد، بل قد خيتلف القانون الذي حيكم موضوع النزاع عن إجراءات التحكيم وموضوع 

وإختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع له أمهية بالغة .ذلك الذي حيكم مسائل اإلجراءات

د من مدى صحة بنود العقد على أساسه، ويف حالة غموضها أو يف العقود الدولية، حيث يتم التأك

كما أن هذا القانون املذكور هو   1.عدم كفايتها يتم اإلستناد إىل هذا القانون املوضوعي لتكملة ذلك

  2.األساس يف إصدار حكم التحكيم، وبالتايل حسم النزاع وإائه

 لدولة معينة، كما ليس املقصود به ماا من هذه القواعد ليس هو القانون الوطين نواملقصود ه

أصطلح على تسميته القانون الدويل اخلاص، وإمنا املقصود ا جمموعة القواعد القانونية اليت يصل احملكم 

إىل أا مناسبة للتطبيق على النزاع، سواء كان مصدرها قانونا وطنيا، أو كانت مشتقة من جمموعة قوانني 

  .ف عليها يف حقل التجارة الدولية بعيدا عن القوانني الوطنية للدولوطنية، أم أا قواعد متعار 

رب مسألة حتديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع من املسائل الشائكة تيف الواقع تع

واملعقدة اليت تواجه التحكيم التجاري الدويل، ألا يف الكثري من األحيان متس بعض اإلعتبارات 

وانني الوطنية، واألكثر من ذلك أا غالبا ما تتعارض مع بعض أحكامها، كما تعترب من األساسية يف الق

املواضيع اهلامة اليت تواجه احملكم عندما يقوم بالفصل يف النزاع القائم بني األطراف، ألن دور احملكم يقوم 

ادة الصرحية أو يف األساس على البحث عن القواعد اليت حتكم موضوع النزاع من خالل حبثه عن اإلر 

    3.الضمنية لألطراف، أو من خالل تطبيقه لقواعد غري وطنية تكون أكثر مالئمة وصلة بالعقد الدويل

كيف عالجت التشريعات المقارنة واإلتفاقيات الدولية مسألة القانون المطبق : فالسؤال املطروح 

ى حرية األطراف في على موضوع النزاع ؟وما هو موقف المشرع الجزائري من ذلك ؟ وما مد

  تحديد هذا القانون، وما هو دور المحكم بهذا الصدد ؟ 

تتفق التشريعات املقارنة واإلتفاقيات الدولية على أصالة إرادة األطراف يف حتديد القانون الذي 

  .يطبق على موضوع النزاع، ويف حالة ختلف هذا القانون يعقد اإلختصاص للهيئة التحكيمية
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م �و9وع ا�	زاع ا�
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م ا����ري �ن @>ل ا�دو�� �Bن ھذا ا�@���ر ��	� �دو�ل ا�*-� ا    ��  . إ@���ر أطراف ا�	زاع �(�	ون ����د�ذو��� �%�

  .�144ر�" ا����ق، ص أ�وز�د ر9وان، ا�: را�" �� ھذا ا�*دد  -  



         Ad-Hocسيادة إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي الخاصسيادة إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي الخاصسيادة إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي الخاصسيادة إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي الخاص: : : : الباب األول  الباب األول  الباب األول  الباب األول  
 

52

نتطرق يف أوهلما لدور إرادة األطراف يف حتديد القانون الواجب : ك يف فرعني لذلك سوف نبني ذل

الفرع (، مث نتناول يف ثانيهما لدور احملكم يف حتديد هذا القانون )الفرع األول(التطبيق على موضوع النزاع 

  ).الثاين

  الفرع األول

  .نزاعدور إرادة األطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع ال

األصل يف التحكيم هو حرية األطراف يف إختيار القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع 

بإعتبار ماهلم من سلطان إرادة يف حتديد حقوقهم وإلتزامام والتصرف فيها، فإذا ما إتفق على  1،النزاع

لى هيئة التحكيم التقيد تطبيق قانون دولة معينة أو قانون معني على موضوع النزاع فمن الواجب ع

فقانون اإلرادة هو القانون الذي خيتاره األطراف ليحكم  2.واإلمتثال هلذا اإلتفاق وإحرتام إرادم

عالقتهم العقدية، وليكون مصدرا للقواعد اليت حتكم موضوع العقد الدويل ولو كان قانون آخر هو 

  3.الواجب التطبيق عند عدم إختيار األطراف لذلك القانون

إن إختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع قد تتم اإلشارة إليه صراحة يف إتفاق 

التحكيم، ويف هذه احلالة ال صعوبة تثار، إال أن الصعوبة تربز حينما ال يفصح أطراف النزاع صراحة عن 

خالل البحث عن م حتديده من يإرادم يف حتديد هذا القانون، حيث يتعني عند ذلك على هيئة التحك

اإلرادة الضمنية أو املفرتضة ألطراف النزاع، لكي يتمكن احملكم من خالهلا حتديد القانون الذي سيطبق 

  4.على موضوع النزاع

لقد أصبح مبدأ خضوع موضوع النزاع لقانون اإلرادة من املبادئ املسلم ا يف التشريعات الوطنية 

املقارنة بأولوية إرادة األطراف املشرتكة يف إختيار القانون الذي ت ات الدولية، إذ تعرتف التشريعاواإلتفاقي

                                                 
1  (, �D� دد، ��ن�  �'�ل ھذه ا�(��دة  إن ھذه ا�(��دة و�1ن 
�	ت ذات �ط��ق ��م �'�ل �@�%ف ا��وا	ب ا��و9و��� �%�(د ا�دو��، إ, أن ھذا ا��ط��ق �K 	ط�ق �

    , �D	أ ��

��D +وا�د إ�	�د @�*� 
�?ھ%�� و�و+" ا��(�ر، �   ��ري إ, �%6 ا�(وا�د ا��
�%� ��و9وع ا��(د دون ا�(وا�د ��ض ا��وا	ب ا��و9و��� ا��� �
    �D	� رة�Tا.  
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  رام، وذ�ك ����دا ��
�ن ا�-(�K د��و,ن أول �ن +�ل �B@�9ع �و9وع ا��(د ا�دو�� �%(�	ون ا�ذي �	*رف إ��K إرادة ا�����+د�ن، و��ر�ر ا��(د �ن +�	ون �%د ا)  3

  .ا?طراف �'(� ا�	�(�ل إ�6 �%د إ�رام ا��(د  ���دأ �%ط�ن ا�رادة، و�دم �
%�ف     
341��	� ا��*ري، ا��ر�" ا����ق، ص : را�" �� ھذا  ا�*دد  -  .  

م �و9وع ا�	زاع، ��ث ,�د أن ���(رأ �I���ب ا�رادة ا��9	�� ��
ن أن ���-�د �ن أ���ل و
����ت أو �ؤ'رات �دل �%6 ا���ه إرادة ا?طراف �(�	ون )  4�   ���ن �


�م، أ�� ا�رادة ا��-�ر�9 ����(ق �	د �دم ��ر�� ا�رادة ا��9	�� �Vطراف، ��ث �
'ف أن ا?     �  طراف +*دوا ��(و�� ��وغ إ�6 �� ا	�Dت إ��K ھ��1 ا��

�م�ط��ق      �  .+�	ون ���ن 
(�	ون �
�ن ا��


�م ا����ري ا�دو�� �� و9" 	ظ�م +�	و	� دو�� ��'��" ا������رات ا?�	���، �دا@%� �9ن ا��%�(6 ا�دو�� : *دد را�" �� ھذا ا� -  ����ب �%(	�'�، دور ا��     

�م ا����ري ا�دو�� �� ا��زا1ر، ����� �����،      �  .35، ص�%�2006

« L’arbitre tranche le litige conformément au règles de droit que les parties ont choisies ».                                                            (5 
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أن ذلك ال يتضمن مساسا بالقواعد اآلمرة أو املتعلقة بالنظام  يرونه مناسبا حلكم موضوع عقودهم، طاملا

   5.ف.م.إ.ق 1496/1فقد نص املشرع الفرنسي على هذا األصل يف املادة  العام

رع الفرنسي فرض مسبقا على األطراف حتديد القانون الواجب التطبيق على يفهم من نص املادة أن املش

أي أن املشرع الفرنسي يشري إىل قواعد القانون ، ولذلك  ،موضوع النزاع، وما على احملكم إال تطبيقه

ميكن لألطراف أن خيضعوا النزاع إىل قانون وطين معني، سواء كان قانون دولة أحد األطراف أو قانونا 

يا آخر، وبالتايل فإن تعبري قواعد القانون يعطي احلرية الكاملة لألطراف لتحديد نوع هذه القواعد، أجنب

فقد تكون وطنية أو دولية، مامل تكن خمالفة لقواعد النظام العام، كما قد يكون القانون هو القواعد 

   1.اخلاصة بتنازع القوانني

ية لألطراف لتحديد القانون الذي يطبق على األولو  - هو اآلخر–أما املشرع املصري فقد أعطى 

، وعند إختيار قانون 1994من قانون التحكيم املصري لسنة  39/1موضوع النزاع، وذلك يف املادة 

  2.موضوعي معني يتم إستبعاد قواعد التنازع لذلك القانون، وهذا حسب إرادة األطراف

ألطراف يف حتديد القانون املوضوعي أمام تأكيد املشرعني الفرنسي واملصري على أولوية دور ا

  .للعقد، لنا أن نتساءل عن موقف املشرع اجلزائري ؟

املتضمن لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على  08/09من القانون  1050نصت املادة 

  ...".تفصل حمكمة التحكيم يف النزاع عمال بقواعد القانون الذي إختاره األطراف "

السالفة  –من القانون الفرنسي  1496زائري أخذ هذه املادة من املادة الظاهر أن املشرع اجل

وبالتايل يكون قد كرس مبدأ حرية األطراف يف إختيار القانون الذي يطبقه احملكم على موضوع  -الذكر

  3.النزاع مع مراعاة قواعد النظام العام

ميتاز مبرونة  والذي ، " ونقواعد القان"فضل إستعمال مصطلح 1050املشرع اجلزائري يف املادة 

كبرية ومبحتوى أوسع، ومنه يكون لألطراف جماال واسعا إلجراء إختيارهم، ومن مثة يكون هلم ليس فقط 

إمكانية إختيار قانون وطين، وإمنا ميكنهم إختيار عدة قوانني وطنية، بل أكثر من ذلك هلم احلق يف 

  4.العامة للقانون إخضاع نزاعهم لألعراف التجارية والعادات واملبادئ
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وأمام هذا التأكيد على مبدأ سلطان اإلرادة يف إختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع نورد 

  "قواعد القانون"بعض احلاالت اليت تشملها 

  

  

  

  : اإلحالة إلى قواعد تنازع القوانين  - 1

تطبيق قواعد التنازع على  إىل قد حتيل العقود املربمة يف جمال التجارة الدولية يف إتفاق التحكيم

إذ تشري هذه املادة إىل  ،1من القانون املدين اجلزائري 18/1ويف هذا اإلطار ما نصت عليه املادة  النزاع

  .2قانون معني وليس قواعد موضوعية للقانون، فهي قاعدة إسناد حتيل إىل تطبيق قانون موضوعي معني

برمتها اجلزائر مع بعض الدول إىل إمكانية تطبيق كما أحالت بعض اإلتفاقيات الدولية اليت أ

، واإلتفاقية اجلزائرية اإلسبانية يف 4/8فرنسية يف املادة قواعد تنازع القوانني، نذكر منها اإلتفاقية اجلزائرية ال

.11/3املاة 
 3  

  : المبادئ العامة للقانون، والعادات واألعراف التجارية الدولية  - 2

 1496/1اجلزائري واملادة  08/09من القانون 1050الواردة يف املادة  "قواعد القانون"إن تعبري 

املبادئ العامة للقانون أو العادات واألعراف التجارية  من القانون الفرنسي تفيد إمكانية تطبيق األطراف

      4.الدولية

لقانون أو فكثريا ما حتيل اإلتفاقيات الدولية وكذا العقود الدولية إىل تطبيق املبادئ العامة ل

العادات واألعراف التجارية الدولية نزوال عند إرادة األطراف، حيث يستند احملكم إىل العادات التجارية 

واملبادئ العامة للقانون الدويل بسبب إطمئنان املستثمر هلا باملقارنة مع القوانني الداخلية اليت ينشأ على 

ن إتفاقية إنشاء املؤسسة العربية لضمان اإلستثمار م6/1فقد نصت املادة  5.أراضيها اإلستثمار األجنيب

                                                 
�(�(�� �������+د�ن أو ����(د��ري �%6 ا���ز"ج .م.ق �18/1	ص ا���دة )  1 �%* K� ت	�
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�205��د 
و,، �ر�" ���ق، ص: را�" �� ھذا ا�*دد )  3.  
  	ص �� ��Q� �Dر  ا��رف ا����ري ا�دو�� +��دة درج �%��D ا����ر �� �(ل ا����رة ا�دو��� �%6 إ����D�<���� �� �Dم، و'�روا �9رورة إ��را��D وا���زام)  4

  .ا��(د ا�دو�� أو ا�(�	ون    
    %��(ودھم وأدى ا����رار �%�K إ�6 إ�-�D1م  �� K	��9� 6%�  6 ا�	ص �%�K �� أ�� ا���دة ا����ر�� ��D ا�(��دة ا��� �وا�رت وذا�ت 
'رط درج ا�����+دون 
  .ھذه ا��(ود    
363��	� ا��*ري، ا��ر�" ا����ق، ص : را�"        .  
5  (�  .202��ن 	وارة، ا��(�ل ا����ق، صأ	ظر 
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وعند عدم وجود حكم يف النصوص املشار إليها يف الفقرة السابقة، تطبق املبادئ القانونية :".... على 

  6."املشرتكة يف األقطار املتعاقدة واملبادئ املعرتف ا يف القانون الدويل

بة للدول النامية، قد يشكل خطورة على مصاحلها، إال أن اإلحالة إىل هذه املبادئ، خاصة بالنس

  7.األجنبيةوهذا بسبب تفسريها من طرف احملكمني تفسريا خيدم مصاحل الشركات 

   :دور الهيئة التحكيمية كمفوض بالصلح  - 3

ميكن ألطراف النزاع وفقا إلتفاق التحكيم تسوية نزاعهما حول القانون الذي حيكم موضوع 

فال 1.ح، فتكون اهليئة التحكيمية يف هذه احلالة مفوضة بالصلح من طرف األطرافالنزاع عن طريق الصل

ر يف ح ذفيكون احملكم عندئميكن للمحكم أن يقوم بذلك إال إذا خولته إتفاقية التحكيم هذه السلطة،

  2.البحث عن احلل الذي يبدو له مالئما بالنسبة لألطراف حيث ال يكون احملكم مقيدا بأي قانون

ماهو القانون الذي تطبقه الهيئة التحكيمية كمفوضة  :فإن السؤال الذي يثور ذه املناسبة وعليه

  بالصلح ؟

وعليه فإذا إتفقت 3.ف.م.إ.ق 1497نصت املادة وهذا ما إهتم املشرع الفرنسي ذه الطريقة 

كم األطراف على الرجوع إىل اهليئة التحكيمية كمفوض بالصلح فيعين أن األطراف رضيت باحل

التحكيمي مهما كان القانون املطبق، فإذا كانت للهيئة التحكيمية احلرية الكاملة يف إطار املفوض 

  4.بالصلح، فتبقى يف اال الدويل مقيدة بالنظام العام الدويل

، 39ى املادة  ويظهر إهتمام املشرع املصري ذه الطريقة من خالل التعديل الذي أدخله عل

أما املشرع 5 .1994لسنة  27دقة مقارنة بالصياغة الواردة مبوجب القانون بإدخال مصطلحات أكثر

اجلزائري فعلى الرغم من أنه نص على إمكانية فصل النزاع من طرف اهليئة التحكيمية كمفوض بالصلح 

93/09من املرسوم التشريعي 15مكرر  458صراحة يف املادة 
إال أنه مل يأيت بنص خاص حول هذه .6

املتضمن لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، غري أننا ميكن إستخالص  08/09القانون  اإلمكانية يف

                                                 
  .�190وزي ���د ����،  �ر�" ���ق، ص: را�" )  6

��ب ���د 
و,،)  7 �� Kور ا�د�ن، ا��'�ر إ��	 �
  . 206���ق، ص ا��ر�" ا� 	-سرأي ا?���ذ �ر
�207��د 
و,، �ر�" ���ق، ص .د) 1.  
56�%�وش +ر�وع 
��ل، �ر�" ���ق، ص.د  )2.  

« L’arbitre statue comme amiable compositeur si la convention des parties lui a confère cette mission » .                                   (  3 

  .207���ق، ص ا��ر�" ا� 	-س���د 
و,،. د) 4
.209، ص���د 
و,، �ر�" ���ق: را�" �� ذ�ك " �-و�X%*��� �D9"��9ن ا���د�ل ا��د�د إ���9 ����ر )  5 

6%  �15
رر  �458	ص ا���دة )  6�
�م 
�-وض �� ا�*%X إذا @و���D إ�-�+�� ا?طراف ھذه ا��%ط�:" �
�� ا���
�ن ا��'رع ا��زا1ري  +د أ@د ھذه ". �-*ل ��  
  . ف �" إد@�ل ��ض ا���د�>ت �� ا��*ط%��ت.م.إ.ق 1497ا���دة �ن ا���دة    
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السالفة الذكر، حني أعطى  1050ذلك من خالل إستقرائنا لنصوص هذا القانون وال سيما نص املادة 

  .املشرع لألطراف احلرية يف إختيار أي قانون ميكن أن يطبق على النزاع املطروح

ا وحنن بصدد دراسة خضوع موضوع النزاع لقانون اإلرادة، أن نشري إىل دور هذا وال يفوتن

رادة األطراف يف حتديد القانون الذي حيكم موضوع النزاع قيات الدولية يف تكريس مبدأ سلطان إاإلتفا

  : نذكر منها 

ا من بشأن اإلعرتاف وتنفيذ القرارات التحكيمية اليت أصبحت جزء 1958إتفاقية نيويورك لسنة  -

ال "على أ /05عليها اجلزائر، حيث أكدت يف مادا  بعدما صادقت 1988التشريع اجلزائري منذ سنة 

إال إذا قدم هذا اخلصم للسلطة املختصة يف البلد .... جيوز رفض اإلعرتاف وتنفيذ احلكم  التحكيمي 

صحيح وفقا للقانون الذي  أن اإلتفاق املذكور غري.... املطلوب إليها اإلعرتاف والتنفيذ الدليل على 

  1.وهذا يعين أن األصل هو تطبيق القانون الذي إختاره األطراف....". أخضعه له األطراف

األطراف أحرار يف "اليت تنص يف فقرا األوىل من املادة السابعة  1961وكذلك إتفاقية جنيف لسنة  -

  ".حتديد القانون الذي جيب على احملكمني تطبيقه يف موضوع النزاع

اخلاصة بتسوية املنازعات املتعلقة باإلستثمار إذ  1965مارس  18وكذا إتفاقية واشنطن املوقعة يف  -

للطرفني كامل احلرية يف حتديد القانون الذي يتعني على احملكم تطبيقه :"منها على  13/1تنص املادة 

  ".على موضوع النزاع

طان إرادة األطراف يف حتديد القانون على الرغم من املساندة واإلمجاع الذي لقاه مبدأ سل

الواجب التطبيق على موضوع النزاع، فإن هذا مل مينع اإلختالف واجلدل يف أوساط الفقه حول مدى 

فهل يملك األطراف الحرية المطلقة في تحديد القانون :احلرية املعرتف ا لألطراف يف هذا اال 

ي إختيار أي قانون ولو لم تكن له أي صلة بالعقد هل لهم الحق فومبعىن آخر الذي يحكم النزاع ؟

أو المتعاقدين؟وهل يمكنهم تجزئة هذا العقد بإخضاع جزء منه إلى قانون معين يختلف عن 

   القانون المختار للجزء اآلخر؟

  .العقد بالقانون المختارصلة : المسألة األولى

عدة إجتاهات ونظريات يف  إختلف الفقه حول شرط صلة العقد بالقانون املختار، حيث ظهرت

  : هذا الشأن 

  :النظرية الشخصية - 1

                                                 

���� ا?�	����1958 	�و�ورك ��	� أ �ن إ�-�+�/ 05را�" ا���دة )  1�  .، �'Iن ا���راف و�	-�ذ ا�(رارات ا��
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يف  –إعماال ملبدأ سلطان اإلرادة  –ينادي أنصار هذه النظرية حبق أطراف التجارة الدولية 

إختيار القانون الذي يطبقه احملكم على منازعام، بغض النظر عن أية صلة بينه وبني العقد موضوع 

ويرى أنصار هذه النظرية أن األطراف حرة يف إختيار  .ارمها هلذا القانون بسوء نيةالنزاع طاملا مل يتم إختي

القانون، فهذا اإلختيار ينصب على إدماج النصوص القانونية للقانون املختار يف العقد لينزل منزلة 

ه الشروط التعاقدية، حبيث ميكن أن تكون حمال للتعديل واإلشرتاط حبيث تفقد طابع القانون مبعنا

وطين، أي عقد له الكفاية الذاتية جيد  كما ميكن لألطراف إبرام عقد مستقل عن كل قانون1الدقيق،

   2.احملكم يف شروطه كل ما حيتاجه من أحكام للفصل يف النزاع املعروض عليه

ويستند أنصار هذه النظرية لتربير فكرم على أن تطبيق قانون اإلرادة ال يكون على أساس 

فاقية للتحكيم فحسب، وإمنا إلعتبار مبدأ سلطان اإلرادة الذي يعترب قاعدة إسناد أكثر الطبيعة اإلت

  3.مالءمة وما حيققه هذا املبدأ من توازن بني األطراف

ومن املؤكد أن هذه النظرية تؤدي إىل تالشي كل فكرة تتعلق بقواعد تنازع القوانني، وذلك ملا 

ناد إىل لقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع دون اإلستلإلرادة من قوة وحرية مطلقة يف حتديد ا

  .قانون يربر هذا اإلختيار

  .ة الموضوعية النظري - 2

 "Niboyet", "H- batiffol: تبىن هذه النظرية بعض فقهاء القانون الدويل اخلاص مثل

"Arminjon قة حقيقية حيث يعتنق هذا الفريق فكرة وجوب ربط العقد الدويل بقانون وطين له عال

   4.به، فهذا القانون هو الذي مينح لإلتفاق القوة امللزمة

هذا اإلجتاه أن جوهر إرادة املتعاقدين يف إختيار القانون الذي حيكم العقد هو يف احلقيقة  ىوير 

ومن مث جيب أن يكون هذا اإلختيار إشارة إىل رابطة التوطني هذه  تبعا إلرادم،  عبارة عن توطني للعقد

 5.إختيار األطراف لقانون دولة تنفيذ العقد،أو قانون بلد إبرام العقد،أو قانون جنسية أحد األطراف مثل

   6.ألنه إذا إنعدمت هذه الرابطة أعترب ذلك من قبيل الغش حنو القانون األجنيب

                                                 

�م ا�دو�� وا�دا@%�، �ر�" ���ق، ص : را�" )  1�  .�204،203	�ر ��د ا����د، ا?�س ا����� �%�

�م ا����ري ا�دو�� )  2�
%�� ا��(وق، ����� �%���ن، ا��دد +�9ء ���+دي؟ درا��ت +�	و	��، ��%� ا�(�	ون ا�@�ص ا?: ��د ا�وھ�ب ��و�6، ا�� ،����04 �	�� ،  

  .116، ص2007     

�م �� )  3�
�ت ھ��1 ا���  ، �� 'Iن ا�	زاع ��ن إ�ران و��ن إ�دى ا�'ر
�ت ا���رو��� ا?�	��� ���	��� ��@�طر ا,�����ر 
و	�D ��ط%ب ��1963رس  15و�Dذا 

6 ��
ن ��	ب ا����س �9رورة ���ت ا��>+� ا����+د��ا��Tن ا��'ر���، و��ب ������D 9د أي ��د�>    ��  . ت �'ر���� �ن ��	ب ا�دو�� 
     Yدر ���ر��* �D� م
�
�� ا�	(ض ا�-ر	��� �Dذا ا���دأ �� �15/01/1935
�� أ@ذت �.  

�م ا�دو�� وا�دا@%�، : را�" �� ھذا ا�*دد     �  .205، ص K	-� ���قا��ر�" ا��	�ر ��د ا����د، ا?�س ا����� �%�
  .116ا��(�ل ا����ق، ص  	-س��د ا�وھ�ب ��و�6،: را�" )  4

�م ا����ري ا�دو��، ا�(�م ا�را�"، ��%� ا��(وق وا�'ر���، 
%�� ا��(وق، ����)  5�  � ا�
و�ت، ا��	� را�" �� ھذا ا�*دد، أ�وز�د ر9وان، ا�9وا�ط ا����� �%�

  . 18، ص �1980�	�  03-01ا�را���، ا��دد    
345��	� ا��*ري، �ر�" ���ق، ص. د)  6.  
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ي عليه ويستند أنصار هذه النظرية أن الرضى وحده غري كايف ليكون حمال لإللتزام بل البد من قانون يضف

ذا  "Batiffol"فيتساءل  .طابع القوة امللزمة، ومن مث جيب أن تكون اإلتفاقات مربمة بطريقة قانونية

ويعترب  1الصدد عن الكيفية اليت يعطي ا القاضي القوة امللزمة للعقد يف غياب قانون يعطيه هذا األمر،

  2."يةمبدأ للفوضى القانون"هذا الفقيه مبدأ سلطان اإلرادة املطلق 

النظرية املوضوعية اليت تقيد إرادة املتعاقدين يف  اعتنقواجلدير بالتنويه أن املشرع اجلزائري قد 

من القانون املدين  18/1إختيار القانون الذي يطبق على العقد وهذا ما نستخلصه من خالل نص املادة 

ي على اإللتزامات التعاقدية يسر :"بنصها  2005يونيو20املؤرخ يف  05/10املعدلة واملتممة بالقانون 

  3".القانون املختار من املتعاقدين إذا كانت له صلة حقيقية باملتعاقدين أو العقد

  .حرية المتعاقدين في تجزئة العقد: المسألة الثانية 

هل يمكن إسناد القانون الواجب التطبيق على : إن السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا الصدد 

  ين مختلفة ؟ موضوع النزاع إلى قوان

يرى جانب من الفقه أنه البد على املتعاقدين إختيار قانون واحد يسري على العقد ككل، ألن 

العقد من الناحية اإلقتصادية عملية واحدة جيب أن ختضع لقانون واحد، تفاديا لتشتيت العقد بني عدة 

فتعيني احملكمني هو بداية  4.تهاقوانني، وأن كل مرحلة من مراحل التحكيم تأيت تنفيذا للمرحلة اليت سبق

  .تنفيذ إتفاق التحكيم، وقرار التحكيم يأيت تنفيذا إلتفاق التحكيم

ويرى كذلك أن حماولة إخضاع أجزاء العقد إىل أنظمة خمتلفة يؤذي إىل املساس بفكرة تركيز 

لية قانونية هو عمالعقد ألن العقد يصبح خاضعا لدولة أخرى غري الدولة اليت ركز فيها، ألن العقد 

  5.فال يتصور إخضاع كل من تكوين العقد وآثاره، وحىت إبطاله إىل أنظمة قانونية خمتلقة واحدة

طان اإلرادة يف جتزئة العقد جتسيدا ملبدأ سل بينما أكد جانب آخر من الفقه على حرية املتعاقدين

ت اليت تكون حبيث ميكنهم إخضاع كل جزء من العقد لقانون معني ليحكمه، وذلك يف احلاال

وحجة هؤالء هي احلرية املعرتف ا  .املتولدة عن العقد واجبة التنفيذ يف أكثر من دولة واحدة االلتزامات

  6.لألطراف، ألنه إذا كان املشرع قد أعطى املتعاقدين هذه احلرية فال جيوز له سلبها منهم

                                                 
1  (" Comment le juge pouvait donner force obligatoire à un contrat si la loi ne lui en donnait pas l'ordre ? "                             - 

  .193، �'�ر إ��K �� �(�ل أ�وز�د ر9وان، ا��ر�" ا����ق، ص Batiffol: رأي ا?���ذ )  2
  ��	X ا��ر�� ا��ط%(� �Vطراف �� إ@���ر ا�(�	ون ا�وا�ب ا��ط��ق �%6 ا��(د ا�دو��، ��ث 
�	ت  05/10ج +�ل ��د�%�D ��و�ب ا�(�	ون .م.ق 18
�	ت ا���دة )  3
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على موضوع النزاع، إذ ميكن  هذا كله عن دور إرادة األطراف يف حتديد القانون الواجب التطبيق

لألطراف إختيار قانون وطين معني، كما ميكنهم إختيار املبادئ العامة للقانون أو العادات واألعراف 

لكن يف الكثري من احلاالت حيصل يف .التجارية الدولية، أو دعوة احملكمني للفصل كمفوض بالصلح

اف للقانون الذي يطبق على موضوع النزاع، عدم حتديد األطر  -سواء سهوا أو عمدا–إتفاق التحكيم 

فما مدى سلطة ففي هذه احلالة ترجع السلطة يف حتديده إىل اهليئة التحكيمية الفاصلة يف النزاع، 

 المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ؟ 

  .تساؤل سنحاول اإلجابة عنه من خالل الفرع املوايل

 

  الفرع الثاني

  .على موضوع النزاع محكم في تحديد القانون الواجب التطبيقدور ال

يف غياب اإلرادة الصرحية للخصوم يف إختيار القانون الذي يطبق على موضوع النزاع، فإنه يقع 

على عاتق احملكم أن يتصدى إىل هذه املشكلة حيث يتمتع بسلطة تقديرية واسعة يف البحث عن هذا 

   1.القانون

غري مقيد بقانون حملي أي أنه ليس له قانون إختصاص،  -فا للقاضي الوطينخال–فاحملكم الدويل

فهو ال يصدر قراره بإسم هذه الدولة أو تلك، ومن مث فهو ال خيضع لسيادة أي دولة حىت ولو كانت 

  2.هي أو أحد رعاياها طرفا يف املنازعة اليت تطرح على التحكيم

،حيث قررت حمكمة 3تحكيم التجاري الدويلوقد أكدت تلك احلقيقة الكثري من قرارات ال

حتكيم غرفة التجارة الدولية أن احملكم الدويل ال ميلك حتت تصرفه قانون إختصاص يستطيع من خالله 

تطبيق قواعد تنازع القوانني، ويف هذا الصدد يرى الفقه الغالب أن احملكم يلعب دورا مهما يف إختيار 

لنزاع باإلضافة إىل دوره يف إستظهار اإلرادة الضمنية ألطراف القانون الواجب التطبيق على موضوع ا

  4اب إرادة األطراف،ـة عند غيـوالدولي النزاع كما له دورا مستقال منحته إياه النصوص التشريعية

لذا الحظ بعض الفقه أن حرية احملكم تتسع مبقدار سكوت األطراف عن بيان القانون الذي يطبقه  

   .5اعاحملكم على موضوع النز 
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ما هو المعيار الذي تعتمد عليه الهيئة التحكيمية في :غري أن السؤال الذي يطرح نفسه 

  إختيار القانون الذي يطبق على موضوع النزاع عند غياب إرادة األطراف ؟ 

تتجه أغلب التشريعات املقارنة إىل أنه يف غياب إتفاق األطراف على قانون حيكم موضوع النزاع 

وفقا للقواعد القانونية اليت يراها  وأ ،1ئذ إختيار القانون األكثر إتصاال مبوضوع النزاعفعلى احملكم حين

  2 .مناسبة ومالئمة حلل النزاع دون التقيد بقانون دولة معينة

ستخداما مزاجيا وعشوائيا إذ البد أن استخدام احملكم هلذه السلطة التقديرية ال جيب أن يكون او 

ي يطبق على موضوع النزاع مالئما للموضوع على ضوء ظروف القضية ختياره للقانون الذايكون 

  3 .ومالبساا

تأييد، أنه مىت كانت العالقة املعروضة على هيئة التحكيم الراجح يف الفقه، وهو اجلدير بالوالرأي 

هيئة يكون مثة حمل لتطبيق قانون أجنيب عليها، وإمنا تلتزم  هي عالقة وطنية يف كافة عناصرها، فإنه ال

   4 .التحكيم بالقانون الوطين دون غريه، ألن مثل هذه العالقة ال تثري تنازعا بني القوانني

وقد تأكدت هذه السلطة التقديرية للمحكم يف إجياد القانون الذي يطبق على موضوع النزاع يف 

افة إىل تدعيم هذه تفاقيات الدولية، باإلضالتشريعات الوطنية اخلاصة بالتحكيم التجاري الدويل، وكذا اال

  .السلطة من طرف الفقه والقضاء

ف على تأكيد دور احملكم يف حتديد القانون الواجب التطبيق .م.إ.ق 1496/2فقد نصت املادة 

حيث منحت هذه املادة للهيئة التحكيمية سلطة واسعة ختيار األطراف اعلى موضوع النزاع عند غياب 

ختيار األطراف، وهذا طبقا لقواعد القانون اليت تراها اياب يف إختيار القانون الواجب التطبيق يف غ

تعين قواعد القانون، ولكن يبقى  "Conformément à celle"فتعبري  5مناسبة ومالئمة حلل النزاع،

وهذا ما ميكن إستخالصه من تعبري  -كما بيناه سابقا  –دور احملكم حمدد باملقارنة بدور األطراف 

"Appropriées" جيب على احملكم البحث عن القانون الذي تكون له عالقة أو رابطة مع  مبعىن أنه

  .النزاع

                                                 
  د، أو +�	ون ��ل �	-�ذه، +د �
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  ...   ��دات و ا?�راف  ا����ر�� ا�دو���ا��'�ر
� ��?طراف، ا����دئ ا����� �%(�	ون، أو ا� +وا�د �	�زع ا�(وا	�ن، ا?@ذ ����	���    
  @>�� �%(�	ون ا��و��ري ا�ذي �-9ل إ�����ل +وا�د ا�(�	ون ا��� �
ون ��D روا�ط   Appropriéeإ����ل ا��'رع ا�-ر	�� وا��زا1ري �*ط%X +وا�د �>��1 )  2

  �دل " Les règles de droit" "+وا�د ا�(�	ون"� إ�����ل ��Q +�	و	�� وا�د وھ� ���ل �'�رك ��ن ھذه ا��'ر���ت وا�����ل � �Eر أ		� 	>�ظ.و��(� ����و9وع    
      X%ا��'ر�""�*ط" "La loi. "  

359��	� ا��*ري، �ر�" ���ق، ص . د)  3.  
�114��د �%�م ا��وا، �ر�" ���ق، ص. د)  4.  

 à défaut d'un tel choix conformément à celles qu'ils estime appropriées, il tient……"              :ف �%6 .م.إ.ق �1496/2	ص ا���دة )  5

compte, dans tous les cas des usages commerce."                                                                                                                                 
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وجتسيدا لدور اهليئة التحكيمية يف حتديد القواعد القانونية اليت تطبق على موضوع النزاع، ذهب 

إىل التأكيد على تطبيق جمموعة املبادئ وعادات التجارة املسماة ) حمكمة باريس(القضاء الفرنسي 

.التجارة الدويل بقانون
1  

أما املشرع املصري فقد أكد هو اآلخر على دور اهليئة التحكيمية يف حتديد القانون الواجب 

وإذا مل يتفق :"واليت تنص  1997لسنة  /09من القانون رقم  39/3التطبيق من خالل نص املادة 

هيئة التحكيم القواعد الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، طبقت 

ويالحظ أن املشرع املصري أعطى الصالحية ".املوضوعية يف القانون الذي ترى أنه أكثر إتصاال باملوضوع

وضوع النزاع، واضعا ضوابط هلذا اإلتصال أو املالءمة بإختيار القانون األكثر إتصاال مبهليئة التحكيم 

  2.ا حلل النزاعتاركا األمر ملطلق تقدير احملكم ملا يراه مناسب

من  1050أما املشرع اجلزائري فقد كان قريبا من موقف املشرع الفرنسي عندما نص يف املادة 

ويف غياب هذا اإلختيار تفصل حسب قواعد القانون واألعراف اليت تراها :".... على 08/09القانون 

أعطى احلرية  –واملصري  رنسيعلى غرار املشرعني الف -وعليه ميكن القول أن املشرع اجلزائري  ."مناسبة

 حالة غياب قانون إرادة للمحكمني لتحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، وهذا يف

  .األطراف

 ،ومن مث ميكن إعمال عدة خيارات من الرجوع إىل املبادئ العامة للقانون وقواعد التجارة الدولية 

بقانون أي دولة يراه أكثر مالءمة للنزاع سواء كان قانون وكذا األعراف والعادات التجارية، إىل األخذ 

موضوعي مثل ما ذهب إليه املشرع املصري، أو قواعد التنازع مثل ما وضحناه بالنسبة للمشرع 

  3.الفرنسي

ولقد لقي دور احملكم يف حتديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع تأكيدا يف 

ومنها ما  ،4يعطي احملكم إختيار قواعد تنازع القوانني لقانون الدولة املتعاقدةاإلتفاقيات الدولية، فمنها ما 

يعتمد على املبادئ العامة للقانون الدويل وكذا العدل واإلنصاف،وكذلك نظام التحكيم لدى الغرفة 

/13/3 يف املادة )CCI(التجارية الدولية 
يف  1985والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لسنة  ،5
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وهنا يظهر تشابه يف الصياغة يف كل اإلتفاقيات املذكورة، إذ جند قواعد تنازع القوانني، .28/2/4املادة 

وكذلك املبادئ العامة للقانون وقواعد العدل واإلنصاف، مما يدل معه على أن احملكم غري مقيد بقانون 

  .وطين موضوعي معني

طبقا لقانون البلد الذي ".... فقد نصت على  أ/5/1يف املادة  1958أما إتفاقية نيويورك لسنة 

، فقد إنفردت اإلتفاقية ذه احلالة بعدما أكدت على أولوية قانون اإلرادة، لكن مل "صدر فيه احلكم

تبني ما هو قانون البلد الذي صدر فيه احلكم، هل هو القانون املوضوعي مباشرة أم قواعد تنازع 

  1.القوانني

الثنائية جند اإلتفاقية املربمة بني اجلزائر وفرنسا اليت تقضي يف نص املادة  وعلى صعيد اإلتفاقيات

هذا اإلتفاق ونصوص عند حل النزاع، جيب األخذ بعني اإلعتبار مبادئ القانون الدويل، وأحكام " 8/4

لنزاع، ص الذي يكون قد منح إستثمار ما إىل جانب القانون الوطين للطرف املتعاقد املعين بااإللتزام اخلا

  2."مبا يف ذلك القواعد املتعلقة بتنازع القوانني

بعدما بينا السلطة التقديرية للمحكم يف غياب قانون اإلرادة للبحث عن القانون الواجب 

التطبيق على موضوع النزاع، واليت كرستها التشريعات الوطنية وكذا اإلتفاقيات الدولية، ال بأس أن نبني 

اخليارات اليت ميكن أن يستند عليها احملكم، وهي خيارات كثرية وخمتلفة، حبيث يتقيد احملكم بعض 

  .باألخذ باخليارات األكثر مالءمة واألكثر إتصاال مبوضوع النزاع

  .تطبيق الهيئة التحكيمية لقواعد تنازع القوانين: أوال 

لى موضوع النزاع، وحني ال يف غياب إتفاق األطراف على تعيني القانون الواجب التطبيق ع

يستطيع احملكم عن طريق املؤشرات الضمنية الكشف عن اإلرادة الضمنية لألطراف يف تطبيق قانون 

معني، فإنه يقع على عاتق احملكم الدويل أن يتصدى هلذا املشكل بتبيان القانون الذي حيكم موضوع 

 عمال قواعد تنازع القوانني، فإن احملكمومن خالل إ3.النزاع، وذلك من خالل إعماله لقواعد التنازع

الدويل، على خالف القاضي الوطين، يتمتع بسلطة تقديرية واسعة يف إختيار قواعد التنازع اليت من 

خالهلا يتم حتديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، وذلك يف حالة غياب إرادة األطراف 

  4.الصرحية أو الضمنية
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  .19/10/1994، �ؤر@� �� 67، ج ر، �دد02/01/1994ا��ؤرخ ��  94/01ا��ر�وم ا�ر�1�� : أ	ظر ) 2
3( �
�م ا����ري ا�دو�� �� ا��'ر�" ا��زا1ري، ر���� ������ر،
%�� ا��(وق رأي ا?���ذ أ�وز�د ر9وان، �'�ر إ��K �� �ذ
رة �	�ول �  �د ا��>م، +رارات ا��

  .  55، ص �����2000/2001 ا��زا1ر،ا��	� ا�������     
145
��ل إ�راھ�م، ا��ر�" ا����ق، ص : را�"  )4.  
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لتحكيمية عند إعماهلا ملنهج تنازع القوانني لقانون دولة أحد األطراف، أو فقد تلجأ اهليئة ا

لقانون مكان إجراء التحكيم، أو لقانون مكان تنفيذ حكم التحكيم بإعتباره األنسب واألكثر إرتباطا 

  .لذا فقد إختلفت املعايري بصدد إعتبار قانون معني هو األكثر إرتباطا بالنزاع 1.مبوضوع النزاع

  : بيق المحكم لقواعد التنازع لمقر التحكيم تط- 1

أنه يف حالة غياب إختيار اخلصوم الصريح أو  ""Sauser Hall "لهي سوزر"يرى األستاذ 

الضمين يف العقد لقانون حيكم موضوع النزاع، فإنه ليس أمام احملكم إال أن يعمل قواعد تنازع القوانني يف 

   2.حكيم لتحديد القانون الذي حيكم موضوع املنازعةقانون الدولة اليت جيري يف إقليمها الت

ث أن مقر لكن هذا اإلجتاه تعرض إىل عدة إنتقادات منها، صعوبة حتديد مقر التحكيم، حي

ه، حيث جند أنه من املمكن أن يعقد احملكمون جلسات اإلستماع يف أكثر من التحكيم قد يتغري حتديد

ت التحكيمية املتخصصة مل يكن املقصود منه هو تطبيق قواعد دولة، كما أن إختيار التحكيم لدى اهليئا

قة هلا بالنزاع  تكون اإلعتبارات ال عال التنازع لقانون البلد الذي يوجد فيه مقر هذه اهليئات، بل قد

  3...كإعتبارات السياحة والقرب

  .تطبيق المحكم لقواعد التنازع لقانون جنسية أو الموطن المشترك ألطراف العالقة- 2

أو الضمنية إىل القانون الواجب اء اإلشارة الصرحية فيرى هذا اإلجتاه أنه على احملكم يف حالة إنت

التطبيق على موضوع النزاع، أن يبحث عن القانون الذي يطبق على النزاع من خالل قواعد التنازع للبلد 

  4.الذي يوجد فيه اإلقامة املشرتكة أو اجلنسية املشرتكة ألطراف النزاع

يعاب على هذا اإلجتاه أنه يفرتض وحده اجلنسية أو موطن أطراف النزاع، وهذا من النادر  لكن

وقوعه، ألننا يف الغالب جند مصاحل التجارة الدولية حمل النزاع تكون بني أطراف من جنسيات ومواطن 

  5.خمتلفة

  

  

                                                 
�%6 أن ا�(�	ون ا�وا�ب ا��ط��ق     25زا1ري و'ر
� ا��>�� ا�-ر	���، ��ث 	*ت ا���دة و+د �م �ط��ق +وا�د �	�زع ا�(وا	�ن �� ا��(د ا���رم ��ن ��Dز �-�	� � )1  


���� إ�6 ا�(ول ��ط��ق ا�(�	ون ا��و9و�� ا��زا1ري، ذ�ك     �
��ن، ��ث �و*%ت ا��1�D ا���  أن �ط��ق +وا�د �%6 �و9وع ا�	زاع ھو ا�(�	ون ا�ذي �@��ره ا��
  .ج.م.ق 18ا�@�ص ا��زا1ري �ؤذي إ�6 �ط��ق ا�(�	ون ا��زا1ري ط�(� �%��دة  ا��	�زع �� ا�(�	ون ا�دو��    

�220،219��د 
و,، ا��ر�" ا����ق، ص: ��ز�د �ن ا��-�*�ل را�"  - .  

م ��و�ب �%�K �ط��ق ا�(وا�د ا�(�	و	�� �%�%د ا�ذ )2�
�م، ��ث �رون أن ا���
�م، �Dو ھذا ا�رأي �ؤ
ده 
��ر �ن أ	*�ر ا�ط���� ا�(��1�9 �%��  ي ��ري ��K ا��


�د �%6 ھذا ا�رأي �� �و*�� أ���ردام ���Dد ا�(�	ون     Iو+د �رى ا�� ،Kط�%� K	� د���ون ا�@�*�ص ا�ذي �	�)� K����  ا�دو�� ا���م،  
��(��9 ا�وط	� �	د إ
1957��م " +وا�د  أ���ردام"وا��� �م إ����دھ� 
(وا�د ���ت      ،  
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��ل إ�راھ�م، ا��ر�" ا����ق، ص : را�" ��ز�د �ن  ا��-�*�ل   -.  

م �� �و9وع �ل ا�	زا��ت ا���ر��� �ن ا��(د ا����ري ا�دو��، �ذ
رة ������ر، 
%�� ا��(وق، ����� ا��زا1ر:أ	ظر )3�  .40، ص 2001���دي �ر�دة، �%ط� ا��
  .�187وزي ���د ����، �ر�" ���ق، ص : را�" ) 4
  .218���ق، ص �ا�ر�" ا� 	-س���د 
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  .كيميالقرار التح هتطبيق المحكم لقواعد التنازع في قانون البلد الذي سينفذ في- 3

مبوجب هذا اإلجتاه، فإن على احملكم الدويل البحث عن القانون الذي حيكم موضوع النزاع من 

خالل إعماله لقواعد تنازع القوانني يف قانون الدولة اليت سينفذ فيها القرار الذي يصدر يف املنازعة اليت 

ون أن يعرتض على وهذا نتيجة حرص احملكم الذي يصدر قراره للتنفيذ د ،1طرحت على التحكيم

  2 .تنفيذه من طرف دولة التنفيذ

غري أن هذا احلل يؤخذ عليه كونه يستبق عمل احملكم الذي حيكم موضوع النزاع بصعوبات 

أن هذا احلل سيكون ومهيا وال حاجة " اليف"لذا يقول األستاذ  ا،عملية يتعني على احملكم حلها إبتداء

ن حتديد البلد املذكور بشكل أكيد وما العمل إذا كانت هناك للتأكيد على صعوباته العملية، فكيف ميك

  3عدة بلدان لتنفيذ قرار التحكيم؟

  .تطبيق قواعد التنازع لقانون جنسية المحكم- 4

يفرتض هذا اإلجتاه أن احملكم له معرفة وإطالع واسع على تلك القواعد اخلاصة يف نظامه 

حمكما معينا يفرتض أا قد إختارت أيضا وبشكل  القانوين يضاف إىل ذلك أن األطراف عندما ختتار

  4.ضمين النظام القانوين لبلد احملكم

على ويعاب على هذا الرأي أنه ينتقص من كفاءة احملكمني الدوليني، حيث يشكك يف قدرم 

كما يعاب   .5معرفة األنظمة القانونية اخلاصة بقواعد القانون الدويل اخلاص غري تلك اليت ختص بلدهم

   6.تطبيق قانون ليس له أدىن عالقة بالنزاع ى هذا الرأي أنه قد يؤديعل

   .التطبيق الجامع للمبادئ المشتركة لقواعد التنازع- 5

أمام عدم تأييد الفقه للمعايري السابقة كضوابط إسناد إلختيار قواعد التنازع املطبقة على النزاع، 

رة الرجوع إىل فكرة التطبيق اجلامع للمبادئ الراجح يف الفقه وقضاء التحكيم إىل ضرو الرأي ذهب 

مة حلل النزاع، مع إستبعاد أي ءاملشرتكة لقواعد التنازع، يتم من خالهلا إستخالص القانون األكثر مال

     7.قاعدة تابعة لنظام قانوين وطين معني

                                                 
  .135أ���� أ��د ا��واري، �ر�" ���ق، ص : را�" )  1

�م ا?�	���، ��ث �(�9 ��دم �واز  �1958ن إ�-�+�� 	�و�ورك ��	� ) ب(�(رة ا���	�� ا��	د  5	ص ا���دة : را�" )  2�  ا�@�*� �����راف و�	-�ذ +رارات ا��

    �@� K	-�ذه إذا ��ت أ	و� ���
�  .�ف ا�	ظ�م ا���م �� دو�� ا��	-�ذا���راف �(رار �

��ب �وزي ���د ����، ا��ر�" ا����ق، ص )  3 �� Kذ ,�ف، �'�ر إ�����188رأي ا?.  
  .133���ق، ص ا��ر�" ا� 	-سأ���� أ��د ا��واري،. د)  4
  .186���ق، ص ا��ر�" ا� 	-س�وزي ���د ����،. د)  5
�218��د 
و,، �ر�" ���ق، ص . د)  6.  
  .219���ق، ص ا��ر�" ا� 	-س���د 
و,، :را�")  7
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حنياز إىل وبالتايل فإن تطبيق هذا املعيار يؤدي باهليئة التحكيمية إىل التخلص من إمكانية اإل

  1.ةضابط معني ما دامت النتيجة واحد

  .تطبيق الهيئة التحكيمية للمبادئ العامة للقانون: ثانيا 

قد يلجأ احملكم يف الكثري من األحيان إىل تطبيق املبادئ القانونية املشرتكة أو املبادئ العامة يف 

زاع، رغبة منه يف تدويل العقد كم موضوع النحيعند غياب أي إشارة من األطراف إىل قانون  ،2القانون

  3.وإخراجه من دائرة إختصاص القوانني الداخلية

كما أن العديد من العقود املربمة يف جمال التجارة الدولية تنص على الرجوع إىل املبادئ العامة 

  4.للقانون لتسوية النزاع، سواء بإدراجها بصفة إحتياطية أو إعتبارها نظام قانوين رئيسي

القواعد التشريعية اليت تصادف قبوال يف "الفقه هذه املبادئ العامة للقانون بأا ويعرف بعض 

الكثري من النظم القانونية أيا كانت درجة تقدمها، وهي قواعد تطبق مباشرة على النزاعات دون أي 

  5."تدخل لقواعد التنازع

لى موضوع النزاع كما أن إختيار احملكم للمبادئ العامة للقانون كقانون واجب التطبيق ع

يف  "Athénes"ما تبناه املعهد الدويل يتناسب مع اجلانب العملي للتحكيم التجاري الدويل وهذا 

يستطيع إختيار قانون وطين للعقد الدويل  -كما األطراف  –حيث كرس يف توصياته أن احملكم  1979

  6.طبقة يف العالقات اإلقتصادية الدوليةأو املبادئ املشرتكة ، سواء املبادئ العامة للقانون، أو املبادئ امل

وكذا  - كالقانونني الفرنسي واملصري- وقد رأينا سابقا كيف أن بعض التشريعات الوطنية 

دة من املبادئ مالتحكيم، نصت على حرية األطراف يف إختيار قواعد القانون املست ةاإلتفاقيات وأنظم

كرس املبادئ العامة للقانون من الذي هو اآلخر  ي ئر لمشرع اجلزاوكذا الشأن بالنسبة ل ،العامة للقانون

املتضمن لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية عندما جاء  08/09من القانون  1050خالل نص املادة 

  .موسعاتفسريا اليت ينبغي تفسريها " قواعد القانون"مبصطلح 

إىل بعض اإلتفاقيات الدولية ومع إنفتاح اجلزائر على نظام التحكيم التجاري الدويل، وإنضمامها 

1958مثل إتفاقية نيويورك لسنة 
واليت أصبحت جزءا ال يتجزأ من النظام القانوين اجلزائري، جند أن  ،1

                                                 

��ب 
��ل إ�راھ�م، �ر�" ���ق، ص )  1 �� Kأ�وز�د ر9وان، �'�ر إ�� K�)-151،150رأي ا�.  
  ار ����Qر �%�زم 
ل �ن ���ب �@طK1 �� ا�9ر"، و+��دة "�	-�ذ ا��(ود ���ن 	��"، و+��دة "ا��(د 'ر��� ا�����+د�ن"+��دة : �ن ��ن ا����دئ ا�(�	و	�� ا�����، )  2

�دم ا����ف �� إ�����ل ا��ق، و"، +��دة "ا���و�ض    " ����
  ....إ��رام ا��(وق ا��
  .�68	�ول ��د ا��>م، �ر�" ���ق، ص: را�" )  3
�220��د 
و,، �ر�" ���ق، ص : را�" )  4.  

��ب �	�ر ��د ا����د، ا��	ظ�م ا�(�	و	���Mannر�ف ا?���ذ )  5 �� Kق، ص  ، �'�ر إ�����م ا�دو�� وا�دا@%�، �ر�" �
��%�226.  
6                                                                   (                                                         -P.Fouchard,op-cit, page 816.  
  .��05/11/1988  ��88/233د�� *�د+ت �%��D ا��زا1ر ��و�ب ا��ر�وم )  1
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اجلزائر أبرمت العديد من اإلتفاقيات اليت رتبت املبادئ العامة للقانون يف الصدارة، مث النظم القانونية 

  2.األخرى

لتجاري الدويل، جند صدور العديد من األحكام التحكيمية اليت كيم اوبالرجوع إىل قضاء التح

  : هذه القضايا  هاصدرت طبقا للمبادئ العامة للقانون، نورد من بين

  :  ARAMCOقضية أرامكو  - 1

تعترب هذه القضية من القضايا املشهورة يف قضاء التحكيم التجاري الدويل وأقدمها، حيث 

على عقد إمتياز من طرف اململكة " أرامكو"ركة األمريكية تتلخص وقائع القضية يف حصول الش

 La"ر مع شركة ـلنقل البرتول، لكن اململكة السعودية جلأت إىل إبرام عقد آخ 1933السعودية سنة 

Saoudi Arabian Maritime "سنة  30ملدة ولوية هلذه الشركة لنقل البرتول تعطي مبوجبه حق األ

تدعي حقها املطلق يف نقل  "ARAMCO"ف على أساس أن شركة ، وبالتايل وقع خال)1954منذ (

فطرح النزاع على اهليئة التحكيمية يف جنيف بسويسرا حيث تعرضت .1933البرتول وفقا إلتفاق سنة 

ما دام النزاع قام بني دولة "اهليئة إىل القانون الواجب التطبيق على النزاع وتوصلت يف البداية إىل أنه 

ة، فال تعتقد اهليئة التحكيمية بأن قانون مكان إجراء التحكيم هو الواجب أمريكية خاص ةوشرك

نظرا حلصانة اجلهاز القضائي "وإستطردت قائلة  .مث إستبعدت اهليئة القانون السويسري، ومن "التطبيق

ا ون جنيف ال ميكن تطبيقه إحرتاممن مبدأ السيادة، فإن قاننبية املعرتف به دوليا واملستمد للدول األج

وعليه . 3..."لسيادة الدولة الطرف، وعليه فال ميكن إخضاع هذا التحكيم سوى ملبادئ القانون الدويل

إىل إستبعاد القانون الوطين وإخضاع  03/08/1958توصلت اهليئة التحكيمية يف حكمها الصادر يف 

  .النزاع إجرائيا وموضوعيا للقانون الدويل

  : قضيـــة أبو ظبــي - 2

حول عقد " Pétroleum développement"بني شيخ أبوظيب وشركة  1949نة ثار النزاع س

، ويف حتديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، توصل احملكم إىل 1939إمتياز برتويل أبرم سنة 

ومستبعدا القانون الوطين لشيخ أبوظيب ومطبقا للمبادئ ،28/08/1951إصدار حكم حتكيمي بتاريخ 

  1.نونالعامة للقا

                                                 
�	د �ل ا�	زاع ��ب ا?@ذ ���ن ا�����ر ���دئ ا�(�	ون ا�دو�� "ا��� �	ص  8/4ا��-�+�� ا��زا1ر�� ا�-ر	��� �� ا���دة : أ	ظر )  2.".....  
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وبشكل عام فإن هذه القضايا تؤكد مدى أخذ احملكم بالقواعد العامة يف القانون الدويل وعدم 

كمني، مما يعطينا نظرة على التوجه حصر النزاع يف القانون الوطين فقط، وهذا اإلجتاه هو الغالب لدى احمل

  .العام حنو فكرة تدويل العقود يف حقل التجارة الدولية

من القضايا املشار إليها سابقا، وإن كانت املبادئ العامة للقانون تشكل قواعد  وعليه يتبني لنا

امة يف حقل التجارة الدولية، فيمكن للمحكم إعماهلا يف منازعات التجارة الدولية، إال أن ذلك يقضي ه

و ترك احلرية م ا هلياحلرص واحلذر يف إعماهلا، ألنه غالبا ما ال تراعي فيها مصاحل الدول النامية والتس

أن أغلب احملكمني وأجهزة مصاحل الدول املتقدمة، ال سيما  للمحكم يف تطبيقها كلما تبني له أا ختدم

  .التحكيم ينتمون إىل دول متقدمة، وأن نزاهتهم وحيادهم الزال حمل شك

 إن هذه القواعد املادية وإن كانت تعرب عن" :"هشام علي صادق"ويف هذا الصدد يرى األستاذ 

واقع يتعذر إنكاره، إال أنه واقع فرضته األسواق الدولية اليت تسيطر عليها الشركات التجارية والصناعية 

للدول الغربية املتقدمة، وذه املثابة يبدو من الطبيعي أن تعترب أحكام هذه املبادئ الوليدة عن مصاحل ال 

   2."ار ورجال األعمالتتطابق بالضرورة مع مصاحل الدول النامية ومواطنيها من التج

  .تطبيق الهيئة التحكيمية العادات واألعراف التجارية الدولية: ثالثا 

متثل العادات واألعراف التجارية تنظيما جديدا من األحكام " :"منري عبد ايد أنه"يرى األستاذ 

املهنة والسوابق  املوضوعية املوحدة اليت درج املتعاملون على إتباعها، وجتد مصدرها يف عادات وأعراف

القضائية، نتيجة اجلهد اإلنشائي لقضاء التحكيم الذي يقوم بدور فعال يف خلق هذه القواعد، وهي 

قواعد تلقائية النشأة يف إطار األوساط املهنية والتجارية اليت ترتبط بأكثر من دولة، وتستجيب إىل 

قانون حقيقي للمجتمع الدويل ": "M.KAHN"كما أطلق عليها الفقيه .3"متطلبات التجارة الدولية

  4".للبائعني واملشرتين

وإنطالقا من الطبيعة اخلاصة اليت يتميز ا التحكيم التجاري الدويل وما يتوافر عليه من مقومات 

ة،حيث ـاملرونة، فإنه يقدم لنا نوع من احللول اليت يتطلع ويأمل وجودها املتعاملني يف حقل التجارة الدولي

يطلق عليها مبادئ قانون  ة غري الوطنيةـد القانونيـوعة من القواعـخضاع النزاع مم إـميكن للمحك

فغالبا ما جيد احملكمون أنفسهم أمام  ضرورة الرجوع إىل ما تقضي به األعراف والعادات .التجارة الدولية

                                                                                                                                                             
"Les principe enracinés dans le bon sens et la pratique commune à la généralité des nations civilisées de lois moderne de la nature 

je ne pense pas que sur ce point il y a une quelconque divergence entre les parties". 

  .244،223ا�*دد، ���د 
و,، ص و�ن �م �م إ�����د ا�'ر��� ا��>��� وط�ق ا����دئ ا����� �%(�	ون، ��ز�د �ن ا��-�*�ل را�" �� ھذا      
  .69ھ'�م �%� *�دق، �'�ر إ��K �� �ذ
رة �	�ول ��د ا��>م، ا��ر�" ا����ق، ص : رأي ا?���ذ )  2
  .65���ق، ص ا��ر�" ا� 	-س�	�ر ��د ا����د، �'�ر إ��K �� �ذ
رة �	�ول ��د ا��>م،: ��ر�ف ا?���ذ )  3

��ب �	��M.KAHNر�ف )  4 �� Kق، ص ، �'�ر إ�����م ا�دو�� وا�دا@%�، �ر�" �
�  .�57ر ��د ا����د، ا?�س ا����� �%�
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القانون  إىللعقد التجارية الدولية، وهذا لعدة أسباب ومربرات ترجع يف الغالب لعدم اإلشارة صراحة يف ا

مة هذه ئنص غامض غري كايف لتطبيقه على النزاع حبجة مال الواجب التطبيق على النزاع، أو وجود

     1.األعراف والعادات التجارية للنزاع املعروض عليهم

وقد سامهت األوساط التجارية مسامهة فعالة يف إجياد قواعد مادية إستقر عليها العمل بني 

التجارية  مال يف معامالم التجارية الدولية، حيث عملت العديد من املؤسساتالتجار ورجال األع

املتخصصة لتقنني هذه العادات واألعراف ضمن الشروط العامة للعقود النموذجية لكل مهنة أو جتارة،  

، 1877كما هو الشأن بالنسبة للشروط اليت وضعتها مجعية لندن لتجارة القمح اليت تأسست عام 

، إضافة إىل جمموعة املصطلحات التجارية واملعروفة باسم 1873األمريكية لتجارة احلرير عام  واجلمعية

"INCOTERMS"  1935الصادرة عن غرفة التجارة الدولية سنة
2.  

وجتد هذه العادات واألعراف مصدرها أصال يف املمارسة التجارية، فهي تستقل عن القوانني 

على " قواعد معيارية من خلق اجلماعات املستقلة"عبارة عن " كلس  هانس"الوطنية، فكما يراها األستاذ 

، وهو قانون يعلو  "قانون جديد للشعوب"مبثابة  وهي كما يراها البعض اآلخر" صعيد التجارة الدولية

  3.فوق الدول وجيسد واقع قانون التجارة الدولية

تجارية الدولية بإعتبارها قانون وقد أولت اإلتفاقيات الدولية أمهية بالغة لألعراف والعادات ال

يف :"يف فقرا األوىل 1961من اإلتفاقية األوربية للتحكيم العام 07إختصاص احملكم ،حيث نصت املادة

حالة تطبيق احملكم لقانون اإلرادة، أو للقانون الذي حتدده قواعد التنازع املالئمة للنزاع، فإنه يتعني يف  

  ". إعتبارهم عادات وأعراف التجارة الدوليةكلتا احلالتني أن يضع احملكمون يف

21وقد كرست إتفاقية عمان للتحكيم التجاري الدويل بدورها صراحة هذا احلكم يف املادة
واليت  2

م القانون الذي إتفق عليه اتفصل هيئة التحكيم يف النزاع وفقا للعقد املربم بني الطرفني وأحك:"تنص 

رتباطا مبوضوع النزاع، على أن  وفقا ألحكام القانون األكثر إالالطرفان صراحة أو ضمنا إن وجد، وإ

  ".تراعي قواعد وأعراف التجارة الدولية املستقرة

حكيم، جند القضية املعروضة على اف التجارية الدولية يف جمال التومن تطبيقات العادات واألعر 

ما يسمى قانون  ، واليت طبق فيها احملكم"VALENCIANA"حمكمة النقض الفرنسية يف قضية 

                                                 
�225��د 
و,، �ر�" ���ق، ص . د)  1.  
  ، 165را�" �� ھذا ا��و9وع ��Dودات ا��ؤ���ت ا��D	�� ا���@**� +*د �(	�ن ��دات وأ�راف ا����رة �� ر���� ا�ط��ب زرو��، ا��ر�" ا����ق، ص )  2

  .و�� ��دھ�    
  .48أ�وز�د ر9وان، ا��ر�" ا����ق، ص : را�" )  3

�م ا����ري ا�دو��، ا���ر�� �� )  4�  .14/04/1987إ�-�+�� ���ن ا��ر��� �%�
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إلتزمت بتوريد ملدة  " "Américain primary coalحيث تتلخص وقائع القضية أن شركة، التجار 

كمية من   "Espagnole Valenciana de Cementos Portland"ثالث سنوات لشركة إسبانية

يف مسائل  )CCI(من العقد على تسوية النزاع وفق نظام حتكيم  07الفحم، حيث نصت املادة 

وعليه أصدر احملكم .اإلجراءات، أما القانون الواجب التطبيق على املوضوع فلم حيدد من قبل األطراف

دفعت ف.حكما جزئيا يقضي خبضوع النزاع لعادات التجارة الدولية بإعتبارها القانون األكثر مالئمة للنزاع

ن املفروض تطبيق قواعد تنازع الشركة اإلسبانية ببطالن احلكم لألخذ بالعادات التجارية، يف حني كان م

ومت صدور القرار .القوانني يف حالة غياب اإلرادة الصرحية لكن حمكمة النقض الفرنسية رفضت هذا الدفع

   1.لصاحل الطرف الفرنسي 22/10/1991عن الغرفة املدنية بتاريخ 

أا متثل وبصدد مدى إلزامية األعراف والعادات التجارية الدولية للمحكم، يذهب البعض إىل 

يرى أا متثل املصدر األساسي " لوسوارن"لكن البعض اآلخر مثل الفقيه ،ضوابط إحتياطية أو تكميلية

للمحكم، مما ينبغي معه إسناد العقد الدويل إىل القواعد التجارية اليت تشكل نظاما قانونيا له صفة 

   2.اإللزام

لتجارية الدولية، رغم إعتبارها لدى وقد وجهت بعض اإلنتقادات إىل هذه العادات واألعراف ا -

البعض نظاما قانونيا مستقال بذاته، تعفي احملكم من مشكل الرجوع إىل قواعد تنازع القوانني، 

ال تشكل نظاما قانونيا بسبب عدم تغطيتها لكل إال أن البعض إنتقدها على أساس أا 

ل جبانبها القانون الوطين مثل النزاعات التجارية الدولية، مما يستدعي يف بعض احلاالت إعما

حالة األهلية،باإلضافة إىل أا متثل نظرية بدون أساس قانوين، فهي غري مستمدة من قوانني 

أن جمتمع التجار ال يشكل مؤسسة موحدة  عادات وأعراف التجار،كما داخلية للدول، بل من

  3.من شأا خلق قواعد منظمة ومقننة

اإلقتصادين اجلزائريني أخذ احليطة واحلذر من هذه العادات واألعراف وحنن نرى أنه على املتعاملني 

غتهم للعقود يف حقل التجار الدولية، حيث مازالت دخيلة وغريبة عن املتعامل صيا دعنالتجارية 

  .زائر يف جمال التجارة الدوليةبسبب اإلنغالق الذي عاشت فيه اجلاجلزائري، 

  .اعد العدالة واإلنصافتطبيق الهيئة التحكيمية لقو : رابعا 
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نته يف حل النزاع، فال و خبصائص الذاتية، ومبر  - كما رأينا سابقا  –ميتاز التحكيم التجاري الدويل 

يقتصر التحكيم للفصل يف النزاع وفقا للقانون، وإمنا ميتد إىل حل النزاع بطريق توفيقي يستجيب ملصاحل 

احملكم كثريا ما يكون مفوضا بالصلح من جانب  األطراف املتنازعة من الناحية اإلقتصادية، ذلك أن

بنصوص القانون وعندئذ ال يتقيد احملكم يف حكمه 1،"حتكيم العدالة"األطراف وهو ما يطلق عليه 

وتعترب قواعد العدالة اليت  2.ى قواعد العدالة واإلنصاف البحثة وحدهالوقواعده وإمنا ميكنه اإلعتماد ع

لنزاع عندما يفوض صراحة باحلكم مبقتضاها مصدرا من مصادر قانون ينتهي احملكم إىل تطبيقها يف ا

   3.التجارة الدولية وذلك مىت إقتنع احملكم بقواعدها

أن شرط التحكيم مع التفويض " DERRAINS" "ديرين"ويرى يف هذا الصدد األستاذ 

على العدالة،  بالصلح قد يسمح أحيانا للمحكمني بأن يعطوا للمنازعات اليت ختضع هلم حلوال تقوم

  4.واليت سامهت بتكرارها يف خلق قواعد تساهم يف تكوين القانون املادي للتجارة الدولية

من بني األهداف األساسية للتحكيم أنه يعمل " :أنه  "CARRABIER"كما يرى الفقيه 

 صنصو على إجياد عدالة مبنية على املعطيات العملية لكل حالة على حدى بدال من التطبيق الصارم لل

  5".القانونية

والظاهر أن قواعد العدالة يف التحكيم بالصلح ليست وسيلة لتفسري نصوص العقود الدولية أو 

  6.القوانني، وإمنا هي غاية يسعى إليها احملكم وهي الوصول إىل احلل العادل الذي يرضي أطراف النزاع

تغري فإن التعبري عنه ميكن أن إذا كان العدل يف ذاته ثابتا ال ي" :أنه "أرسطو"ويرى الفيلسوف 

  1".يتغري من وقت آلخر ومن جمتمع آلخر

ولقد مت التأكيد على مبدأ إحرتام إرادة األطراف يف جمال التحكيم بالصلح يف جمال التجارة 

إىل أن مت تكريسه يف الكثري من النصوص القانونية، وهو ما أكده املشرع الفرنسي يف نص املادة  الدولية،

                                                 
�ن �ط��ق +وا�د ا��دا�� وا?	*�ف �����ر )  1 K)-ر ��ض ا���
�م ا�ط%�ق"�(د �
ون " ا��� <� ،X%*��� م ا�ط%�ق و�(� ��-و�ض �ن ا?طراف
�
م ا�����ث �–  ��  


�م ا����ري ا�دو��، وا��-�+��ت ا�دو���، �(�دا ���(�	ون، �Dو , ��ري *%�� وإ	�� �-*ل �� ا�	زا –أE%ب ا?���ن     �
��� أ+ر�K أ	ظ�� ا���
م، وھو 	ظ�م ��  ع �
399��	� ا��*ري، �ر�" ���ق، ص : را�"  �� ھذا ا�*دد  -  .  
  .ھ� ��� ھو �ق و�دلإن ا��دا�� �� ��دان �(ود ا����رة ا�دو��� ھ� ���و�� ا?�
�ر وا��-�ھ�م ا��� ��ود �دى ا?و��ط ا����ر�� �� 1��9ر أ�راد)  2

  .200، ص 1989أ��د ��د ا�
ر�م �>��، 	ظر�� ا��(د ا�دو�� ا�ط%�ق، دار ا�	�9D ا��ر���، ا�(�ھرة، : را�"  �� ھذا ا�*دد      
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��ب ��د ا�
ر�م �>��، ا��ر�" ا����ق، �'�ر إDERAINSرأي ا?���ذ )   4 �� K�� K�-	 293، ص.  
5    ("L'une des principales vertus de l'arbitrage est de rendre une justice axée sur l'équité et les données pragmatiques de chaque  

espèce, plus que l'application stricte de texte "                                                                                                                              


��ب   Carrabier:رأي ا?���ذ        �� Kر إ���'� ،Eric loquin ق، ص���165، ا��ر�" ا�.  
  .400���ق، ص ا��ر�" ا� 	-س��	� ا��*ري،. د)  6
�دى، أ�� ا���	� �Dو �ر��ط ���(�	ون�@�%ف �-Dوم )  1 6%� ����  .ا��دا�� �ن �-Dوم ا��دل �	د أر�طو، ��?ول ���%ق �ظروف 
ل 
31���دي �ر�دة، ا��ر�" ا����ق، ص : را�"  -  .  
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يفصل احملكم يف النزاع على مقتضى قواعد القانون، مامل خيوله الطرفان يف "ف على أنه .م.إ.ق 1474

  2".صاحلالتحكيم، مهمة الفصل فيه كمحكم م إتفاق

اليت حيكم احملكم القواعد  1994من قانون التحكيم املصري لسنة  39/4وقد بينت املادة 

التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح أن تفصل  وجيوز هليئة التحكيم إذا إتفق طرفا"مبقتضاها بنصها 

  ".يف النزاع على مقتضى قواعد العدالة واإلنصاف دون التقيد بأحكام القانون

93/09من املرسوم  15مكرر  /458وهذا ما كان قد أكده املشرع اجلزائري يف املادة 
ومل يؤكده  ،3

  .ون اإلجراءات املدنية واإلداريةاملتضمن لقان 08/09يف التعديل الذي قام به مبوجب القانون 

أو إتفاقية نيويورك لسنة  1927أما يف اال اإلتفاقي الدويل فلم ترد أي إشارة يف إتفاقية جنيف

واليت  1961م التجاري الدويل لسنة يهلذا املوضوع، على خالف اإلتفاقية األوروبية للتحك 1958

تحكيم الودي يفصلون على أساس إرادة األطراف احملكمون يف ال"منها على أن  7/2أكدت يف املادة 

   4".إذا أجاز القانون املطبق ذلك

 "Sapphir"وقد أخذ قضاء التحكيم مببادئ العدالة واإلنصاف يف عدة مناسبات، ففي قضية 

قرر  1963الشركة البرتولية اإليرانية سنة ضد  "Patroleum Sapphir International"بني شركة 

القاضي باحملكمة الفيديرالية السويسرية تطبيق قواعد العدالة بإعتبار ذلك  "CAVIN"" كافان"احملكم 

 Libyan American Oil Companyبني شركة  LIAMCO" ليامكو"وأيضا قضية 5.موقفا وديا

حبنيف  12/04/1977يف قراره الصادر يف " مصايناحمل"ضد احلكومة الليبية حيث قرر احملكم األستاذ 

  6.لعدالة واإلنصاف اليت تقضي حبق التأميم اللييب مقابل تعويض منصف وعادلتطبيق قواعد ا

ويظهر من خالل هذه النصوص والقضايا، أن احملكم يف التحكيم بالصلح يتمتع حبرية الفصل يف 

مبهام مهمة وحمددة، وهي على حسب تعبري األستاذ  عطلضالنزاع، يستمدها من إرادة األطراف، حبيث ي

دف إىل إعطاء حل مهدئ يطيب اخلواطر، حبيث يأيت احملكم حبل يكون " :"األحدبعبد احلميد "

  1".وقبردا وسالما على القلوب اليت بدأت تشتعل فيها اخلالفات وتتصادم بينهما املصاحل واحلق

                                                 
2  (– "L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, a moins que, dans la convention d'arbitrage les partie ne lui 

aient confère mission de statuer comme amiable compositeur "                                                                                                       

�%6   �93/9ن ا��ر�وم  �15
رر / 458	*ت ا���دة )  3 ":

�م �
�� ا���  ".�-وض ���*%X إذا @و���D إ�-�+�� ا?طراف ھذه ا��%ط��-*ل �
4                ("Les arbitres statueront en amiable compositeurs si telle est la velouté des parties, et si la loi régissant l'arbitrage le 

permet." 

  .�34ن �
%�، ا��ر�" ا����ق، ص ��ز�د �ن ا��-�*�ل �ول �����ت ا�(��9، را�" 	ور ا�د)  5
  .�71	�ول ��د ا��>م، ا��ر�" ا����ق، ص : را�" )  6
280��د ا����د ا?�دب، ا��ر�" ا����ق، ص : أ	ظر )  1.  
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ما هو :فإذا كان احملكم مطالب بتطبيق قواعد العدالة واإلنصاف فإن السؤال الذي يطرح نفسه

  ما هي حدود سلطة المحكم بالصلح ؟لعدالة، ونطاقها، وتطبيقاتها ؟ و مضمون فكرة ا

يرى جانب من الفقه أن احملكم يف هذا النوع من التحكيم يغلب روح املصاحلة على روح النزاع، 

وضوعية مبعايري شخصية ذاتية تلعب وأن إستبدال تطبيق القانون بقواعد العدالة هو عملية تبديل معايري م

يف وحدة موحشة، احملكم أمهية بالغة، ألن احملكم يعيش يف التحكيم بالصلح مع ضمريه شخصية فيها 

   2.وهذا راجع للثقة الكبرية اليت يضعها األطراف يف احملكم

وبصدد حتديد حدود سلطات احملكم بالصلح، إختلف الفقه حول إمكانية رجوع احملكم إىل 

ف قد األطرافمنهم من إعترب أن :شرط التحكيم الوديأحكام القانون بعد تنازل األطراف عنها مبقتضى 

وا جماال حمددا للتحكيم، فإذا خرج احملكم عن هذا اال ودخل يف نطاق القانون ونصوصه فإنه إختار 

يكون قد خرج عن إرادة األطراف الذين لو أرادوا أن يطبق نصوص القانون إلختاروا القضاء، ولكنهم 

  3.هم التحكيم بالصلح وعليه فإرادم تلزم احملكمإستبعدوا القانون عند إختيار 

يف التحكيم بالصلح  فريى أنه ملا كان احملكم الدويل -وهو الغالب–أما اجلانب اآلخر من الفقه 

على قواعد العدالة واإلنصاف، أي إستكمال النقص بشأن املواضيع اليت أغفلها قانون يؤسس قراره 

مينعه من اإلستناد إىل القانون مىت كان فيه تدعيما حلكمه، ذلك أن التجارة الدولية، فإن ليس هناك ما 

فإنه ال مينعه من ذلك شريطة أن  ،4احملكم بالصلح، وإن كان فيه إعفاء للمحكم من تطبيق القانون

  5.تكون هذه النصوص القانونية مالئمة حلل النزاع

كم ومفوض بالصلح كل حم"إعترب أن إىل أبعد من ذلك حيث  "Bredin"وقد ذهب الفقيه 

   6".يعترب حمكما بالقانون، وهو ميارس مهمته عن طريق مزج القانون بالعدالة

غري أنه يؤخذ على فكرة العدالة كوا جمرد شعور نفسي ختتلف حبسب ما يعتقده احملكم ظلما 

من أو عدال، إذ ال يوجد إتفاق على مضموا، فكل حمكم ينظر إليها مبعيار خمتلف، وهذا النمط 

التحكيم يوصف أنه حيل النزاع أكثر مما حيسمه، وتغلب فيه روح املصلحة على روح النزاع، ألن احملكم 

                                                 
2 (                , op-cit, page 405.                                                                                                                                      -P.Fouchard   
  .286���ق، ص ا��ر�" ا� 	-س��د ا����د ا?�دب،: را�" )   3

�م ���*%X ����ر ������ ر@*� )  4�
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  .ا�(�	ون    

401��	� ا��*ري، �ر�" ���ق، ص : را�"     .  

�� إ��1	�ف ��ر�س �� )  5�� K� 6 أن  ��1984رس  10وھذا �� أ@ذت%�
	K ا�-*ل و�(� �%(�	ون �����	6 ا�د+�ق"��ث أ
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�  ".ا��

��ب �	�ر ��د ا����د، ا��	ظ�م ا�(�Bredin: رأي ا?���ذ )  6 �� Kق، ص ، �'�ر إ�����م ا�دو�� وا�دا@%�، �ر�" �
�  .240	و	� �%�
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قد يستند إىل معيار شخصي أو ذايت ينهض على قواعد غري معرتف ا وبصفة عامة قد تكون من 

   1.صنعه

ق على موضوع النزاع، سبق من خالل معاجلتنا ملوضوع حتديد القانون الواجب التطبييتبني لنا مما 

والذي يعترب أساس ومضمون القرار التحكيمي، أن أطراف التجارة الدولية يتمتعون حبرية واسعة يف 

 وال يتأتى ذلك إال من خالل حبث2.إختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع إستنادا إىل إرادم

صرحية أو ضمنية، أو إعماله لقواعد احملكم على هذا القانون من خالل إرادة األطراف سواء كانت 

التنازع، أو تطبيقه للمبادئ العامة للقانون وعادات وأعراف التجارة الدولية، أو قواعد العدالة واألنصاف 

  .مة ملوضوع النزاع املطروح أمامه وذلك تلبية حلاجات ومتطلبات التجارة الدوليةءاليت تكون أكثر مال

  

  المطلب الثالث

  .يـالتحكيمرار ـذ القـتنفي

، وتبليغه لألطراف بغية إختاذ اإلجراءات 3تنتهي إجراءات التحكيم بإصدار حكم التحكيم

اخلاصة بتنفيذه، حبيث يتضمن احلكم التحكيمي احلكم على أحد أطراف النزاع وإعطاء احلق للطرف 

رف الذي صدر ، والبد على الطااآلخر، وقد يتضمن أيضا إلزام الطرفني كما لو قسمت املصاريف بينهم

  .احلكم ضده أن ينفذ احلكم ملصلحة خصمه

جانب من الفقه  دوقد إختلف الفقه يف حتديد الطبيعة القانونية حلكم التحكيم، حيث يؤك

على أن التحكيم هو نظام قضائي يقوم على إرادة األطراف، ) أنصار الطبيعة القضائية للتحكيم(

تحكيم نفسه، وإمنا هي حكم التحكيم الذي يعد العمل والنقطة األساسية يف التحكيم ليست إتفاق ال

األساسي الذي يدور حوله نظام التحكيم بأكمله، وميثل اهلدف النهائي املراد من ورائه تسوية النزاع، 

  1.ألن إتفاق التحكيم أبرم من أجله

وعلى خالف ذلك فإن أنصار الطبيعة اإلتفاقية للتحكيم يعتربون أن إتفاق التحكيم حجر 

زاوية ومركز الثقل يف كل مراحل التحكيم وقرار التحكيم يستمد قوته القانونية من إتفاق التحكيم ذاته، ال

                                                 
  .287أ��د ��د ا�
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هلذا  فإذا كان إتفاق التحكيم هو األساس فإن القرار الصادر عن احملكم حلل النزاع ليس إال إنعكاسا

   2.تفاق، ومن مث فالبد أن يتخذ الصفة التعاقديةاإل

ف حول الطبيعة القانونية لقرار التحكيم، فإن هذا األخري يعترب من أهم ومهما يكن من إختال

العناصر املشكلة لعملية التحكيم، ألنه اهلدف املنشود لألطراف من جلوئهم لنظام التحكيم، غري أننا ال 

  .الذي يستمد منه القرار التحكيمي وجوده وقيمته القانونية ميكن إنكار األساس اإلتفاقي للتحكيم

صل أن تنفيذ حكم احملكمني من قبل األطراف يكون إختياريا، فمىت صدر حكم التحكيم األو 

خاليا من العيوب اليت قد تؤدي إىل الطعن فيه، فإن حسن النية الذي يسود مناخ التحكيم يفرتض قيام 

عليه األطراف بتنفيذه، حيث يكون هذا التنفيذ اإلختياري نتيجة حتمية للطابع اإلختياري الذي يقوم 

نظام التحكيم، وإلرتباط اخلصوم بإتفاق التحكيم، غري أنه من املتصور أن ال يقوم احملكوم ضده بالتنفيذ 

وتعترب هذه املسألة من  .اإلختياري حلكم احملكمني، وهنا يصطدم قرار التحكيم بعقبة هامة وهي تنفيذه

ه كسبها بقدر ما نيابح الدعوى ال يعأكثر املشاكل خطورة اليت تواجه التحكيم من الناحية العملية، فر 

وعليه فإن الذي مت احلكم لصاحله مبوجب  3.ما حكمت به هيئة التحكيم لصاحلهعلى ه احلصول نييع

اعس الطرف اآلخر أو إمتناعه عن التنفيذ، إىل طلب التنفيذ قالقرار التحكيمي فإنه يلجأ، يف حالة ت

  .اجلربي من اجلهات املختصة

القاعدة العامة واملتمثلة يف إحرتام القرار التحكيمي من قبل األطراف وتنفيذه وعليه سنتطرق إىل 

، مث نتطرق إىل اإلستثناء وهو التنفيذ اجلربي للقرار )الفرع األول(إختياريا من قبل الطرف اخلاسر 

  ).الفرع الثاين(التحكيمي يف حالة الرفض أو املماطلة يف التنفيذ 

  

  

  الفرع األول

  ).القاعدة العامة(دي للقرار التحكيمي التنفيذ اإلرا

اعية، فغالبا ما حيدد األطراف صراحة اإللتزام فذ األطراف احلكم التحكيمي طو األصل أن ين

بتنفيذ القرار التحكيمي بعد صدوره يف إتفاق التحكيم، حيث يذكر أن القرار التحكيمي يعترب ملزما 

  .عب دورا أساسيا وحموريا يف التحكيم التجاري الدويلتل - كما رأينا سابقا  –وائيا، فإرادة األطراف 
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وعليه فالتنفيذ اإلرادي لقرار التحكيم يستمد أساسه من إتفاق األطراف على التحكيم، حيث 

للتصور العقدي للتحكيم ومكوناته مزاياه العملية اليت ال تذكر، سواء من "يرى جانب من الفقه أن 

ام التحكيم يف جممله، وحتريره من هيمنة القضاء الرمسي، أو ما ناحية حتقيق األهداف املرجوة من نظ

  1".يؤدي إليه هذا التصور من تسهيل ملهمة تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية واألجنبية من ناحية أخرى

1958وقد وضعت إتفاقية نيويورك لسنة 
بدورها إتفاق التحكيم يف مرتبة تسمو على القانون 2

فاق، وتوافق تشكيل هيئة التحكيم واإلجراءات التحكيمية معه حيول دون حني إعتربت وجود هذا اإلت

  .رفض تنفيذ القرار التحكيمي

لقرار التحكيمي إراديا إىل أن املتعامل يف حقل التجارة الدولية لوترجع أسباب تنفيذ األطراف 

غوطات د يتعرض إىل ض، وإال فإنه ق3عليه اإللتزام بعاداا وعليه اإللتزام بأسلوب التنفيذ اإلختياري

معه أو اإلساءة إىل مسعته التجارية اليت هي  قصاديني، كرفض التعاملاإل متارس عليه من طرف املتعاملني

إىل جانب ذلك فإن نظام التحكيم يعمل .ركيزة التجارة، وهذا ما قد يؤثر على نشاطه التجاري مستقبال

غبة اخلصوم يف حل نزاعام خارج إطار القضاء على التنفيذ اإلرادي للقرار التحكيمي، وذلك راجع لر 

  .بغية ضمان السرية التامة، فهذا األسلوب يف التنفيذ يعمل على محاية األسرار التجارية

باإلضافة إىل أنه من ميزات التنفيذ الطوعي للقرار التحكيمي السرعة وربح الوقت، ألن األطراف 

    1.ة املختصة، بل ينفذ القرار مباشرة، مبجرد صدورهال ينتظرون صدور األمر بالتنفيذ من قبل السلط

واجلدير بالذكر أنه يف أغلب األحيان ال يتم حتديد الطريقة اليت يتم مبوجبها تنفيذ القرار 

عليه لتنفيذ حكم التحكيم وديا األطراف فقد يكون قبول احملكوم  التحكيمي، حيث يرتك ذلك إلرادة

لة يوجهه احملكوم عليه للمحكوم له يبني فيه إستعداده تنفيذ وصرحيا فقد يكون خطاب يف شكل رسا

وقد يكون هذا القبول ضمنيا يستخلص من ظروف احلال اليت ال تدع جماال للشك يف صدور  .احلكم

  2.هذا القبول عن إرادة واضحة لتنفيذ احلكم التحكيمي، كما لو شرع احملكوم عليه فعال يف تنفيذه

                                                 

���� ا���ر��� �ن �	�ز��ت ا����رة ا�دو���، ر���� ������ر  Jacquelline Devinchiرأي ا?���ذ )  1�  ، �'�ر إ��K �� �ذ
رة، @وا�رة �����، �	-�ذ ا�(رارات ا��

  . 41، ص �2002/2003�(وق، ����� ا��زا1ر، ا��	� ا������� 
%�� ا    

��� ا����(ل �ن ا�(وا	�ن ا�وط	��، �ر�
زا �D-� 6%و��ن أ����ن ���%(�ن)  2�  ���دأ �%ط�ن ا�رادة،  �(د 
رس ا��'روع ا����Dدي ��-�+�� 	�و�ورك �
رة ا�(رار ا��

  .�د�� ا�دو���وا��ر�� ا����+د�� ���'�� �" ا���ط%��ت ا�+�*     
��ث �
ون �ن وراء ھذا ا��	-�ذ �%ط� +Dر ���ل ا?طراف �
رھ�ن �طر�(� �Eر ���'رة )  3 ،����
��%6 ا��	-�ذ، و+د  ھ	�ك و�K آ@ر �%�	-�ذ ا�رادي ا�(رارات ا��  


�م    �  ا����ر�� ا�دو���، +د ����ل �� �زاءات ��س �������  �ظDر ذ�ك �ن @>ل ا��(و��ت ا��� �و+"  �� ���ل ا����رة ا�دو��� �	د �@%ف �	-�ذ +رارات ا��
  ا����ر�� �%طرف ا�را�ض �%�	-�ذ، إ���9 إ�6 ا��زاءات ا������ ا��و+�� �%6 ا�طرف ا����	"،     
�	د �دا�� ا���ر      ��
�
�م ا��� �'�رط و�وب إ�داع ��%^ �ن ا���ل �� @زا	� ا���
م ا����� X1ض �وا�� Kوھذا �� ذھ�ت إ�� �	وى، وا�ذي ���ل ��9�  �� ا�د

�م    �  .��	-�ذ +رار ا��

  .و�� �%��D 42، ص 	-�K @وا�رة �����، ا��ر�" ا����ق: را�" -  
  .50@وا�رة ����، ا��ر�" ا����ق، ص : أ	ظر )  1
520��	� ا��*ري، �ر�" ���ق، ص : را�" )  2.  
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كيم التجاري الدويل تدل على أنه يف أغلب األحيان ينفذ القرار إن املمارسة يف جمال التح

ذلك أن أنظمة التحكيم التجاري الدويل حتث عرب لوائحها 3.التحكيمي عن حسن نية وبطريقة إختيارية

  .على ضرورة إحرتام القرارات التحكيمية وتنفيذها مباشرة دون أي عراقيل

ية يف العديد من املناسبات يف اجلزائر، حيث جتسد وقد جتسد التنفيذ اإلرادي لألحكام التحكيم

   17/07.4 املادةيف  1983يف اإلتفاق اجلزائري الفرنسي لسنة 

 458على أن التنفيذ اإلرادي هو األصل، إذ نصت املادة  93/09وقد أكد املرسوم التشريعي 

 ،17/2مكرر  458 يؤمر بالتنفيذ اجلربي حسب الشروط املنصوص عليها يف املادة"على  16/2مكرر 

، األمر الذي مل يؤكده صراحة املشرع اجلزائري يف "وذلك يف غياب التنفيذ الطوعي للقرار التحكيمي

  .08/09القانون 

  الفرع الثاني

  )اإلستثناء(التنيفذ الجبري للقرار التحكيمي 

لتجارة إذا كان من أهداف نظام التحكيم هو سرعة الفصل يف النزاع وربح الوقت الذي تتطلبه ا

الدولية، وهذا ال يتحقق إال عن طريق التنفيذ الطوعي، والذي مينع األطراف من اللجوء إىل اجلهات 

ت االقضائية لطلب التنفيذ، فإنه من أهم املشاكل اليت تعيق رواج التحكيم هي مشكلة تنفيذ القرار 

ما يرتتب عليه عدم اللجوء إىل ، وهذا 1التحكيمية خاصة عند عدم تنفيذها إراديا أو املماطلة يف تنفيذها

نعلم أن احملكم يفتقر إىل سلطة األمر بالتنفيذ، ألنه التحكيم،ويضعف الثقة يف جدوى هذا النظام فنحن 

بصدور قرار التحكيم تنتهي مهمة احملكم، مما يستلزم معه تدخل القضاء الوطين إلمتام عمل احملكم عن 

ويرجع السبب يف . 2التنفيذية على هذا القرار التحكيمي طريق التنفيذ اجلربي، وذلك بإضفاء الصيغة

القوة التنفيذية لكي  - لب الدولغيف أ–ذلك إىل كون القرارات التحكيمية اليت يصدرها احملكم ليس هلا 

  3 .السلطات العامة بإستعمال سلطتها إلجبار احملكوم عليه بالتنفيذتقوم 

                                                 
3  (K	ر�� ا����رة ا�دو��� أE ن�
�م �	-ذ إراد�� %90إ�6  %��85 ��ن  �'�ر ا��*���1ت ا�*�درة �
�م ا���  .�ن أ

« La sentence arbitrale est définitive et, en acceptant le recours à l’arbitrage, les parties s’engagent à exécuter la sentence dans (4 
le délais fixé par le collège arbitral conformément aux dispositions du paragraphe17/04du présent règlement et à renoncer à tout 

recours...» 
 


���� �-�X ا����ل ��ر�%� �د�دة ���6 )  1�
�م"إ���ر ��ض ا�-(K أن ا����ط%� أو ر�ض �	-�ذ ا�(رارات ا���  ، �%�I �ن @>��D ا?طراف إ�6 "�ر�%� �� ��د ا��
  .��45، ا��ر�" ا����ق، ص @وا�رة ���: را�".    ا�(�9ء ا�وط	�    
2  (Kت إ'را��  . ��رف ا��	-�ذ ا���ري ����	-�ذ ا�(? ،�1�9	K ��م ��د@ل ا�(�9ء و�

��� و, �	-ذ، و�
ن إذا 	-ذ ��ن ا�9روري أن �
ون +)  3�
��� و��ن �	-�ذه، �(د ���رف ���(رار ا���  د �م ا���راف �K �ن ���ز ا�-(K ��ن ا���راف ���(رار ا��
  �	-ذ ا�(رار إراد�� و�� ا���D ا��� أ�ط�K ا�(وة ا��	-�ذ��، �����راف ��	� أن ا�(رار +د *در �'
ل *��X، أ�� ا��	-�ذ ���	� أن ا�@*م ا�ذي *در ا�(رار 9ده �   
���� إ��	��B� K	K ���ر �%6 �	-�ذه   .  
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ر احلماية القضائية ألنه نشاط قضائي تقوم به إن هذا األسلوب يف التنفيذ يعترب صورة من صو 

، إذ يتدخل القضاء بناءا على طلب صاحب املصلحة، لتأكيد احلقوق أو املراكز القانونية أو احملاكم

" احلماية التنفيذية"إلعادا إىل أصحاا، وهذه املهمة القضائية هي اليت يطلق عليها فقه املرافعات 

  4 .اية القضائيةبإعتبارها صورة من صور احلم

وهي قرينة   ويتفق الفقه على أن احلكم الصادر عن احملكمني يتمتع حبجية الشيء املقضي به

على احلقيقة اليت يعلنها القرار الصادر حبل النزاع، أي أن الوقائع املثبتة للحقوق اليت قررت ال قاطعة 

على أية جهة حتكيمية أو قضائية  ستحيل طرح النزاع املقضي به من جديدفيميكن مناقضتها من جديد، 

جية الشيء املقضي به إال أنه ال يتمتع بالقوة حبأخرى، فالقرار التحكيمي على الرغم من أنه يتمتع 

التنفيذية، هلذا البد أن يكون القرار التحكيمي حمال لألمر بالتنفيذ من قبل السلطات املختصة اليت تعطيه 

  5.القوة التنفيذية

رار التحكيمي ال يفتح اال لنقاش حضوري بني أطراف النزاع، فالطرف الذي كما أن تنفيذ الق

حكم لصاحله يف النزاع يتوجه إىل القضاء دون إخطار الطرف اآلخر الذي إمتنع عن التنفيذ أو متاطل يف 

   6.ذلك

وقد إختلفت التشريعات الوطنية يف نوع اإلجراء الالزم للحصول على األمر بالتنفيذ ويف مدى 

التشريعات  كما تفرق أغلبية  7الرقابة اليت تباشرها اجلهة املختصة ملنح هذا األمر على القرار التحكيمي،

قرارات التحكيم  األجنبية، وما قرارا التحكيم الوطنية و  املقارنة يف جمال احلصول على األمر بالتنفيذ بني

يف هذا اال هو قرارات التحيكم  وما يهمنا 1.يهمنا يف هذا اال هو قرارات التحكيم األجنبية

لذا سنتعرض إىل موقف املشرع الفرنسي وكذا املشرع املصري، مث إىل موقف اإلتفاقيات األجنبية، 

   .الدولية، وأخريا نتعرض إىل موقف املشرع اجلزائري من مسألة التنفيذ اجلربي

  : موقف المشرع الفرنسي - 1

 185التنفيذ باحملكمة اإلبتدائية،وهو وفقا للمادةيصدر األمر بالتنفيذ يف فرنسا من قاضي 

  2.ف رئيس احملكمة اليت أودع احلكم إدارة كتابتها بناءا على طلب ذوي الشأن.م.إ.ق

                                                 
  .45ا��ر�" ا����ق، ص  	-س@وا�رة ����،: را�" )  4
  .52ان، ا��ر�" ا����ق، ص أ�وز�د ر9و: را�" )  5

�م ا����ري ا�دو�� �� ا��زا1)  6�
����، �دا@%� �9ن ا��%�(6 ا�دو�� �ول ا���  ر، ����� ����� �%�وش +ر�وع 
��ل، ا���راف وا��	-�ذ ا���ري �%(رارات ا��

  .27، ص 2006    

م �%6 @>ف �����E ا��'ر���ت، ��	6 ا��'رع ا�	�%�زي 	ظ�م ا�د�وى ا��د�)  7� �D�� وى �د�دة �(دم�
وم �K د���ث �ر�" ا�� ،����
�  دة �� �	-�ذ ا�(رارات ا��

�م ا?�	�� ا��ط%وب  �	-�ذه 
د��ل ���	د �%�K و��س �%6 ا��ق ��ل ا�	زاع   �  .ا��

م ��D-�� ،Kوم ا��@��-� ����)  1�
��� وط	�� إذا 
�ن +د *در �� ا��%د ا��راد �	-�ذ ا��
�م أ�	��� إذا 
�ن +د *در �� �%د أ�	�� �Eر ����ر ا�(رار ا���  ر +رار ا��

    K�� م
�  .ا��%د ا��راد �	-�ذ ا�

د �ن إ	(�9ء �وا��د ا�ط�ن، وإ	�-�ء �وا	" �	-�ذه.م.إ.ق �185	ص ا���دة )  2I6 9رورة ا��%�  .ف 
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ويشرتط إلصدار األمر بالتنفيذ أن تكون النسخة األصلية للحكم قد أودعت لدى إدارة كتابة 

ويوضع األمر بالتنفيذ على النسخة ) ف.م.إ.ق 1477املادة (احملكمة مرفقة بنسخة من إتفاق التحكيم 

األصلية حلكم التحكيم، فإذا رفض قاضي التنفيذ وضع األمر بالتنفيذ وجب أن يكون ذلك الرفض بقرار 

  3 .مسبب

  : موقف المشرع المصري - 2

إذا كان التحكيم جتاريا دوليا سواء جرى  1994لسنة  27يف ظل قانون التحكيم املصري رقم 

خارجها، فيكون اإلختصاص حملكمة إستئناف القاهرة، مامل يتفق األطراف على إختصاص  يف مصر أو

  4 .حمكمة أخرى يف مصر

  : السالفة الذكر مرفقا بـ  09ويقدم طلب تنفيذ حكم التحكيم إىل احملكمة املختصة طبقا للمادة 

  .أصل احلكم أو صورة موقعة منه -

 .صورة من إتفاق التحكيم -

 5.دال على إيداع احلكمصورة من احملضر ال -

ومن البديهي أنه ال جيوز للقاضي املختص باألمر بالتنفيذ إصدار هذا األمر دون التأكد من إنقضاء 

  .اء موانع التنفيذفآجال ومواعيد الطعن، وإنت

  

  

  : موقف اإلتفاقيات الدولية - 3

القرارات لقد سامهت إتفاقييت جنيف، ونيويورك بقسط وافر يف موضوع اإلعرتاف وتنفيذ 

اإللتزام باإلعرتاف بالقرار التحكيمي وتنفيذه، هذا  1958التحكيمية، حيث أوردت إتفاقية نيويورك لعام 

زم  تتل"اإللتزام الذي إعتربه الفقه مبثابة جوهر ولب هذه اإلتفاقية، حيث نصت عليه املادة الثالثة بقوهلا 

فهي بذلك مل تتعرض إىل اإلجراءات 1".فيذهكل دولة متعاقدة باإلعرتاف حبجية القرار التحكيمي وتن

الواجب إتباعها للحصول على األمر بتنفيذ القرارات التحكيمية، وإمنا إكتفت بوضع قاعدة إسناد 

  2 .موحدة وهي إتباع اإلجراءات املنصوص عليها يف قانون الدولة املطلوب التنفيذ فيها

                                                 
  .ف و�� �%��D.م.إ.ق 1478ف، .م.إ.ق 1477را�" ا��واد )  3

�م ا��*ري ر+م �ن + 09را�" ا���دة )  4�  .�1994�	�  �27	ون ا��

�م ا��*ري ��	�  47را�" ا���دة )  5�  .1994و�� �%��D �ن +�	ون ا��
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قل التجارة الدولية، مفادها منع إخضاع واملالحظ أن هذه اإلتفاقية أضافت قاعدة سلوكية يف ح

وهذا .تنفيذ قرارات التحكيم األجنبية إىل شروط أقسى كما هو احلال يف تنفيذ قرارات التحكيم الوطنية

لتنفيذ قرارات التحكيم ما نادى به األستاذ حمند إسعاد، حيث إعترب مسألة إضافة شروط إضافية 

  3 .ب بني األمميتناقض مع صور التعاون والتقار األجنبية 

كيم من إتفاقية نيويورك جمموعة من الشروط لتنفيذ أحكام التح 5،4وقد أوردت املادتني 

يقع عبئ إثباا على عاتق طالب التنفيذ، وثانيها شروط موضوعية يتوقف األجنبية، أوهلا شروط شكلية 

 5/2،1كما نصت املادة 4.صدور األمر بتنفيذ القرارات على عدم توافرها، لذا مسيت بالشروط السلبية

على األسباب اليت جيوز مبقتضاها رفض التنفيذ وهي على سبيل احلصر، ألن األصل هو اإللتزام بتنفيذ 

  .القرار التحكيمي مىت توافرت الشروط املنصوص عليها يف اإلتفاقية

ت كما نصت إتفاقية الدول العربية على األمر بتنفيذ القرارات التحكيمية من قبل السلطا

القضائية املختصة يف حال غياب التنفيذ الطوعي، وتركت تعيني السلطة القضائية املختصة مبنح األمر 

  5.بالتنفيذ إىل كل دولة من األعضاء

  

  

  

  

  : موقف المشرع الجزائري - 4

، تكون اجلزائر قد قبلت 1958بتحفظ إىل إتفاقية نيويورك لسنة  1988بعد إنضمام اجلزائر سنة 

نفيذ األحكام التحكيمية األجنبية، حيث تنفذ هذه القرارات جربا يف غياب التنفيذ باإلعرتاف وت

  1.الطوعي

 08/09وقد نظم املشرع اجلزائري مسألة اإلعرتاف بتنفيذ القرارات التحكيمية يف القانون 

يف "املتضمن لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،حيث خصص له قسما خاصا جاء حتت عنوان 

                                                 
3                                            ("Mohand Issaad, Séminaire sur l'arbitrage commercial international en Algérie, organisé par la 

chambre Algérienne de commerce et d'industrie le 25/02/2001 à Alger".     
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ايرا يف ذلك التشريعات س، م"ف بأحكام التحكيم الدويل وتنفيذها اجلربي وطرق الطعن فيهااإلعرتا

  .املقارنة وتأكيدا ألحكام إتفاقية نيويورك اليت إنضمت اجلزائر إليها

وعليه لنا أن نتساءل عن اجلهة املختصة اليت تنظر يف مسألة طلب تنفيذ حكم التحكيم ؟ وكذا 

  .عة من طرف القضاء اجلزائري؟الشروط واإلجراءات املتب

  : تحديد الجهة المختصة -أ

لتحكيمي جربا خيتلف حبسب ما إذا  إن حتديد اجلهة القضائية اليت تنظر يف مسألة تنفيذ احلكم ا

  2.كان احلكم التحكيمي قد صدر يف اجلزائر أم يف اخلارج

  : وعليه نكون أمام حالتني 

  .في الجزائر إذا صدر الحكم التحكيمي:  الحالة األولى

إذا صدر حكم التحكيم يف اجلزائر، يوجه طلب التنفيذ من طرف املعين إىل رئيس احملكمة اليت 

  3.ميتد إختصاصها إىل املكان الذي صدر فيه احلكم التحكيمي

  .إذا صدر الحكم التحكيمي خارج الجزائر:  الحالة الثانية

، 08/09من القانون  1051/2يف املادة  إذا كان مقر التحكيم خارج الرتاب اجلزائري، كما جاء

  .فإن إختصاص إصدار األمر بالتنفيذ يرجع لرئيس حمكمة اجلهة اليت يطلب فيها التنفيذ

  :عتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية جراءات المتبعة لإلالشروط الواجب توافرها واإل-ب

تنفيذ يف اجلزائر فإنه خيضع حىت يعترب احلكم التحكيمي الصادر يف اجلزائر أو خارجها قابال لل

من  1051/1وعليه نصت املادة .مع إختالف اجلهة القضائية املختصة حسب احلالة، 4لنفس الشروط

يتم اإلعرتاف بأحكام التحكيم الدويل يف اجلزائر، إذا أثبت من متسك ا وجودها، " 08/09القانون 

  ".وكان هذا اإلعرتاف غري خمالف للنظام العام الدويل

ت هذه املادة شرط مادي واحد لإلعرتاف والتنفيذ، وهو وجود احلكم التحكيمي، ولكن  وضع

  كيف يتم التمسك بوجود احلكم ؟ 

يثبت حكم التحكيم بتقدمي األصل مرفقا "بقوهلا  08/09من القانون  1052هنا أجابت املادة 

  : احلكم التحكيمي ، وذا يثبت وجود "بإتفاقية التحكيم أو بنسخ منها، تستويف شروط صحتها
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التحكيمي مع تقدمي إتفاق التحكيم فإذا مل يتمكن الطرف املعين من احلصول على بتقدمي أصل القرار -

ترمجتها إىل لغة بلد التنفيذ،  متت الوثائق األصلية، فإنه يقدم النسخة املصادق عليها، أو النسخ اليت

رغم أن املشرع  04/2نيويورك يف املادة  وهذا ما أكدته إتفاقية 1.بشرط أن تصدر عن مرتجم رمسي

مل يتطرق إىل مسألة اللغة العربية اليت هي اللغة الرمسية املعمول ا يف اجلهاز  08/09اجلزائري يف القانون 

ن هذه اإلتفاقية تعلو على القانون و القضائي اجلزائري، لذلك يتم ترجيح نص إتفاقية نيويورك لك

شرطا قانونيا يتمثل يف عدم خمالفة احلكم التحكيمي للنظام العام  1051/1كما وضعت املادة .08/09

يظهر من خالل هذه املادة أن دور القاضي املختص يقتصر على فحص احلكم حيث  2.الدويل

  .التحكيمي من عدم خمالفته للنظام العام الدويل، وال ميتد إىل مراجعة احلكم التحكيمي

كمة املختصة األمر بالتنفيذ، وهو إجراء يصدر من القاضي وبتوافر هذه الشروط جمتمعة تصدر احمل

طة إلتقاء بني القضاء حكم التحكيمي، وبالتايل ويكون نقإعطاء القوة التنفيذية لل املختص ويأمر مبقتضاه

  .اخلاص والقضاء العام

 صل احلكم التحكيمي أو يفبالتنفيذ، فإما أن يكون يف ذيل أأما عن الشكل الذي يأخذه األمر 

  3.هامشه، حيث يتضمن اإلذن لكاتب الضبط بتسليم نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية

نستخلص مما سبق أن دور إرادة األطراف يف التحكيم التجاري الدويل ال ينحصر يف جمال تنظيم 

إجراءات التحكيم، وحتديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع فحسب، وإمنا ميتد هذا الدور 

  .رحلة ما بعد التحكيم وذلك بقبول ما سوف تنتهي إليه هيئة التحكيم وتنفيذ حكمهاإىل م

ها بعد تنظيم إجراءات التحكيم، ينجوعليه فإن احلكم التحكيمي هو الثمرة اليت يرجو األطراف 

وتنفيذ هذا احلكم هو حمور نظام التحكيم، فلكي حيقق حكم التحكيم فاعليته البد من تنفيذه تنفيذا 

ديا من قبل األطراف وتفادي التعطيل الذي قد ينجر عنه التنفيذ اجلربي، الذي قد يعيق رواج إرا

التحكيم التجاري الدويل يف حقل التجارة الدولية، وملا له من آثار سلبية تؤدي إىل تعطيل حركة التجارة 

  .الدولية

حتكيم احلاالت اخلاصة،  ظاهر سيادة أطراف التجارة الدولية يفيف األخري، من خالل دراستنا مل 

الدور الكبري واهلام الذي تلعبه إرادة األطراف عرب مراحل التحكيم، بداية من إتفاق التحكيم نستخلص 
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الذي يعترب حجر األساس يف عملية التحكيم، وإنتهاء بالقرار التحكيمي الذي يعترب اآللية القانونية اليت 

  .املناسبة لفض النزاع الذي يثور يف هذا املوضوعتعرب من خالهلا إتفاقية التحكيم عن احللول 
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  يـل الثانـالفص

  .القيود الواردة على سيادة أطراف التجارة الدولية

إذا كان املبدأ هو حرية إرادة األطراف يف التحكيم التجاري الدويل اخلاص، فإن هذا املبدأ ترد 

عليه بعض القيود اليت يلتزم األطراف واحملكمون يف حقل التجارة الدولية بإحرتامها، من أجل ضمان 

ت التحكيمية، وضمان فاعليتها يف اال الدويل واليت يرتتب على اخلروج عنها رفض تنفيذ القرارا

  .اإلعرتاف وتنفيذ القرارات التحكيمية، وبالتايل إنتفاء احلكمة املتوخاة من التحكيم التجاري الدويل

فهذه القيود قد تكون كالسيكية معروفة يف القانون الدويل اخلاص، مثل قواعد النظام العام 

وقوانني البوليس، وقد تكون قيودا خاصة بعملية التحكيم وذلك يف احلاالت اليت يستلزم فيها األمر 

  .تدخل القضاء الوطين ملرافقة أو مساعدة التحكيم ضمانا حلسن سري عملية التحكيم

  فما هي هذه القيود التي تحد من حرية األطراف في التحكيم التجاري الدولي ؟ 

تساؤل، ستكون دراستنا يف هذا الفصل كإستثناء للمبدأ العام الذي بيناه يف ولإلجابة عن هذا ال

املبحث (الفصل األول، حيث نتطرق من خالله إىل القيود الكالسيكية الواردة على إرادة األطراف 

  ).املبحث الثاين(يف التحكيم التجاري الدويل  الوطين ، مث بعد ذلك ندرس مسألة تدخل القضاء)األول

  

  ث األولالمبح

  .القيود الكالسيكية الواردة على إرادة أطراف التجارة الدولية

إن التوجه العام للتجارة الدولية لصاحل التحكيم التجاري الدويل يف فض النزاعات الناشئة عنها 

أدى بالدول إىل منح هذا النوع من القضاء إستقاللية واسعة، لكن هذه اإلستقاللية ليست مطلقة بل 

بعض القيود الكالسيكية اليت تنصب حول عدم خمالفة القواعد اآلمرة، واملبادئ األساسية ترد عليها 

  .وبفضل هذه القيود مل يعد التحكيم قادرا على اإلفالة من الرقابة الدولية ،واجلوهرية يف دولة القاضي

قة قواعد تدخل يف إطار النظام العام ال سيما تلك املتعل: وميكن تقسيم هذه القواعد إىل

، وقواعد أخرى آمرة تدخل يف إطار قوانني البوليس يف القانون املختص )املطلب األول(باآلداب العامة 

  ).املطلب الثاين(

  

  



         Ad-Hocدة إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي الخاصدة إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي الخاصدة إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي الخاصدة إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي الخاصسياسياسياسيا: : : : الباب األول  الباب األول  الباب األول  الباب األول  
 

85 

  المطلب األول

  .امــام العـد النظــقواع

إذا كانت قواعد القانون الدويل اخلاص دف إىل تنظيم اتمع واألفراد، وإىل حتقيق التعايش بني 

 سبيل حتقيق ذلك قد تقضي بوجوب تنازل القانون الوطين عن حكم يفنونية املختلفة، وهي النظم القا

بعض العالقات ذات الطابع الدويل، وإخضاع املنازعات املتعلقة بالعقد التجاري الدويل إىل التحكيم 

يعا على بياض، التجاري الدويل، وبالتايل إىل القانون الذي يتفق عليه األطراف، غري أن ذلك ال يعترب توق

   1.ألن حتقيق هذه األهداف ال جيب أن يكون على حساب املبادئ األساسية للمجتمع

فالشك أن غالبية الفقهاء يؤكد على أمهية دور النظام العام كأداة إلستبعاد القانون األجنيب، 

 2.اتمعوبالتايل احلد من إرادة األطراف مىت تعارض مضمون هذا القانون مع األسس اجلوهرية يف 

اليت  3لذلك جند معظم األنظمة القانونية للدول تشتمل على قواعد خاصة تسمى قواعد النظام العام،

حتقق املصلحة العامة، وحتمي املصاحل اإلقتصادية واإلجتماعية وحىت الدينية من التجاوزات اليت تلحقها 

الواجب التطبيق سواء تعلق األمر  عملية التحكيم من خالل إختيار األطراف أو هيئة التحكيم للقانون

 4.بقاعدة موضوعية أم إجرائية، وتعد بذلك سدا منيعا لتنفيذ أي قرار حتكيمي أجنيب أو وطين خيالفها

عاتق أطراف النزاع يف جمال املعامالت التجارية الدولية ضرورة األخذ بعني اإلعتبار هذه  ىوعليه يقع عل

  .ات األجنبية، أو على األقل توقعهااملبادئ واألسس اجلوهرية يف التشريع

فمن الواضح أن فكرة النظام العام تعترب أهم عقبة تواجه عملية التحكيم، فهذه الفكرة وإن  

كانت ال تتعارض مع حرية أطراف التجارة الدولية يف إختيار القانون الواجب التطبيق على عقدهم، إال 

  5.عتباربعني اإل هأا ترد على تطبيقه كقيد عام جيب أخذ

فأمام احلرية املعرتف ا لألطراف يف حتديد وتنظيم إجراءات التحكيم من ناحية، وبني اإللتزام 

للمحكم يف إختاذ قرار يتوافق مع إرادة األطراف من خالل األحكام اليت متليها عليه إتفاقية  يالرئيس

ما هي الحاالت : طرح نفسه التحكيم، بإعتباره املصدر الذي يستمد منه سلطاته فإن السؤال الذي ي

  التي يتحقق فيها مخالفة النظام العام الدولي في دولة التنفيذ ؟ 
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وهل يلتزم المحكم بإحترام نصوص إتفاق التحكيم حتى ولو كان القانون المختار من قبل 

التساؤالت اليت سنحاول اإلجابة عنها من خالل التعرض إىل دور هي  تلك األطراف يعتبرها باطلة؟

، لكن الدراسة تفرض علينا قبل ذلك إلقاء نظرة سريعة )الفرع الثاين(كم يف تطبيق قواعد النظام العام احمل

  ).الفرع األول(على مفهوم فكرة  النظام العام 

  

  الفرع األول

  .تحديد مفهوم فكرة النظام العام

اإلسناد بإختصاصه، يعترب النظام العام أداة إلستبعاد تطبيق القانون األجنيب الذي تشري قاعدة 

وبالتايل يستبعد 1.السيما قانون اإلرادة، نظرا لكون هذا الدفع له دور رقايب على القانون الواجب التطبيق

القانون الذي خيتاره األطراف ليحكم العقد التجاري الدويل، إذا كان من شأن تطبيق هذا القانون أن 

واملالحظ أن فكرة النظام .تمع يف دولة القاضييتعارض مع األسس اجلوهرية اليت يقوم عليها كيان ا

العام كأداة إلستبعاد القانون األجنيب الذي عينته قاعدة اإلسناد مل تكن معروفة يف القدمي بل كانت 

ولقد بدت املالمح األوىل لفكرة النظام 2.تستخدم أساسا كأداة لتثبيت اإلختصاص للقانون اإلقليمي

يف العصور الوسطى بني  -Bartole-"بارتول"ايل القدمي، حيث فرق الفقيه العام يف فقه األحوال اإليط

، فاألحوال املستحسنة هي القوانني اليت تصاحب الشخص "املستهجنة"واألحوال "املستحسنة"األحوال 

أينما ذهب، فتطبق عليه حىت ولو غادر اإلقليم، أما األحوال املستهجنة فهي القواعد اليت ال تتعدى 

نظريته الشهرية  - Mancini-"نشيينما"وبعدها وضع الفقيه 3.د إقليم البلد الذي أصدرهاأثرها حدو 

واليت أكد فيها مبدأ شخصية القوانني، بإعتبار أن القانون وضع ليحكم سلوك األفراد قبل أن يطبق يف 

خيص :،وثانيهاانون اإلرادة على العقوديتعلق بتطبيق ق:أورد على نظريته إستثناءات أوهلاو .حدود األقاليم

ما اإلستثناء الثالث، وهو الذي يهمنا يف هذا  املقام، فهو أتطبيق القانون احمللي على شكل التصرفات، 

أن هذه القوانني تطبق  "مانشيين"اخلاص بقواعد القانون العام والقوانني اخلاصة باألمن املدين، فقرر 

   4.ل من يقطن اإلقليم وطنيا كان أم أجنبياإقليميا لتعلقها بالنظام العام، مبعىن أا تطبق على ك
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أن فكرة النظام العام ميكن إعماهلا حىت على قانون اإلرادة فيما لو تبني  "مانشيين"يف ضوي

   1.للقاضي أن هذا القانون يتعارض مع املبادئ األساسية السائدة يف قانونه

بفكرة النظام العام، وإن   وعلى ضوء ما تقدم ميكن القول بأن الفقه يف العصر القدمي قد أخذ

كان غري واضح يف معامله، ألنه كان يرمي إىل تثبيت اإلختصاص للقانون اإلقليمي، دون أن يراعي يف 

  .إستخدامه خصوصيات املعامالت التجارية الدولية وحاجياا

فقد كان أول من صور فكرة النظام العام من خالل عرضه   -Savigny-"يينفسا"أما الفقيه 

، واليت تتلخص يف أن القوانني السائدة يف الدول املسيحية "19"يف القرن " اإلشرتاك القانوين" لفكرة

إىل وحدة األصل التارخيي هلذه ماين تشرتك فيما بينها يف األصول العامة اليت ترجع و الوارثة للقانون الر 

ال لوضع حلول مشرتكة يف القوانني من جهة، وعلى الديانة املسيحية من جهة أخرى، وبالتايل إفساح ا

  2.تنازع القوانني

تقتضي وحدة النظام العام يف  "سافيين"غري أنه وإن كانت نظرية اإلشرتاك القانوين املنسوبة للفقيه 

الدول اليت يشملها اإلشرتاك لتقارب املفاهيم القانونية بني تلك الدول، وتوحيد معاين العدالة واألخالق 

أن هذا اإلفرتاض جمرد قرينة بسيطة ال يصدق دائما، فهناك دول جتمعها دائرة بني هذه اتمعات، إال 

لذلك فإن مهمة القاضي وهو يتفحص مبنظار  ،ايرغإشرتاك واحدة، ولكن مفهوم النظام العام فيها م

النظام العام العالقات ذات العنصر األجنيب املعروضة عليه هي مهمة صعبة ودقيقة، وجيب عليه أن ينظر 

  3.النظام العام نظرة واحدة، وأن حيل أرائه ومعتقداته حمل ما يعتقده جمتمعه إىل

إن فكرة النظام العام، على النحو السالف ذكره، هي فكرة مرنة ومتطورة، يكتنفها الكثري من 

صعب حتديدها على وجه دقيق، ألنه ليس من السهل تعريف النظام العام تعريفا يالغموض، لذلك 

وتتغري يف الدولة  نية مرنة ختتلف بإختالف الدول،طديد نطاقه مسبقا، نظرا لكونه فكرة و جامعا مانعا وحت

الواحدة نفسها بتعاقب الزمن، فما كان باألمس القريب من النظام العام قد يكون غري ذلك يف فرتة 

   4.أخرى، وما يعد من النظام العام يف دولة معينة قد يكون غري ذلك يف دولة أخرى

تحيل وضع قائمة باحلاالت اليت يشملها النظام العام نظرا لتطور وتبدل فكرته لذلك يس

  1.بإستمرار، مما جيعل من الصعب وضع مفهوم النظام العام يف قالب علمي واضح
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ورغم إخفاق الفقه يف ضبط مفهوم فكرة النظام العام إال أنه حاول مع ذلك وضع بعض املعايري 

  :ضوء على هذه الفكرة يقها إلقاء الاليت ميكن عن طر 

فقد ذهب البعض من الفقه إىل القول بوجوب إستبعاد القانون األجنيب باسم النظام العام إذا ما تضمن 

وذهب البعض اآلخر من الفقه إىل القول أن إستبعاد القانون 2.أفكارا قانونية غري معروفة يف دولة القاضي

لحة العامة، كالقوانني قه مع املصاحل احليوية، أو املصفيها تطبياألجنيب يكون يف احلاالت اليت يتعارض 

ويقرتح جانب آخر من الفقه إعمال فكرة النظام العام إلستبعاد القوانني .بالسياسة النقديةاليت ختل 

يها يف املتعارف عل األجنبية يف احلاالت اليت يتعارض فيها تطبيقها مع مبادئ العدالة الدولية، أو املبادئ

ا لو إصطدم هذا التطبيق مع القانون الطبيعي، أو ترتب عليه إهدار للحقوق مدينة أو فياألمم املتم

بينما ميز جانب آخر من الفقه بني احلاالت اليت تؤدي إىل 3.الطبيعية لإلنسان كالقوانني اليت تنظم الرق

ارج ولكنها إنشاء حقوق متعارضة مع النظام العام، واحلاالت اليت يتمسك فيها حبقوق أكتسبت يف اخل

  4.متعارضة مع النظام العام يف قانون القاضي

ويف معرض بيان مدى تدخل النظام العام إلستبعاد القانون األجنيب يف نطاق العالقات اخلاصة 

احلرية املمنوحة لألطراف تنحصر يف إطار السماح هلم بإختيار الشكل "الدولية يرى جانب من الفقه أن 

ت القانونية الدولية اخلاصة م، حسب رغبتهم، ويف كل مرة يتم فيها املساس الذي ميكن إعطاءه للعالقا

يوضع سلطان اإلرادة جانبا، ليحل حمله إلزامية اخلضوع هلذه القواعد، سواء يف اال مبصاحل اجلماعة 

  5".الداخلي أو اال الدويل

قه إىل ترك أمر حتديد ونظرا لكون فكرة النظام العام صعبة الضبط والتحديد، فقد إجته الف

احلاالت اليت يتدخل فيها النظام العام إلستبعاد القانون األجنيب لتقدير القاضي، مع تقييد سلطته ذا 

  6.الشأن مبعيار موضوعي يلتزم به يف إعمال الدفع بالنظام العام، وخيضع يف ذلك لرقابة احملكمة العليا

د فكرة النظام العام، فهناك من الدول من وقد إختلفت القوانني الوطنية بدورها يف حتدي

إستبعدت تطبيق القانون األجنيب املختص بعد أن نصت عليه قوانينها ضمن قواعد اإلسناد كقيد عام 

إكتقت أخرى على إختصاص القانون األجنيب مع إختالف صياغة فكرة النظام العام، وهناك قوانني 
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األجنيب خمالفا للمبادئ األساسية للنظام القانوين يف  نونبذكر مضمونه بأن إشرتطت أن ال يكون القا

  1.بلد القاضي

واجلدير بالذكر أن املشرع اجلزائري مثله مثل املشرع الفرنسي واملشرع املصري، جعل من النظام 

العام قيدا على تطبيق القانون األجنيب، وبالتايل فإن اللجوء إىل النظام العام يف النظام القانوين اجلزائري 

من القانون املدين اجلزائري  24/1تم يف صورة دفع وليس يف شكل قاعدة إسناد، حيث نصت املادة ي

إذا كان خمالفا للنظام العام واآلداب  ال جيوز تطبيق القانون األجنيب مبوجب النصوص السابقة:" على 

عليه القضاء يف أغلب دول املالحظ أن املشرع اجلزائري تأكيدا منه ملبدأ إستقر و ......"العامة يف اجلزائر

ويرجع السبب  "خمالفة أحكام القانون األجنيب للنظام العام"إىل جانب " اآلداب العامة"العامل أورد عبارة 

يف ذلك أن فكرة اآلداب العامة هي تعبري يدخل يف مفهوم النظام العام مبعناه اإلجتماعي واألخالقي يف 

  .دولة القاضي

ثابت معيار على الرغم من املعايري اليت ساقها الفقه يف سبيل وضع يف األخري ميكن القول أنه 

ميكن من خالله الكشف عن مضمون فكرة النظام العام، إال أنه مل يوفق يف إجياد معيار موحد يف هذا 

اليت تتسم باملرونة " لطبيعتها اخلاصة"الصدد، ألن فكرة النظام العام فكرة ال ميكن حتديدها نظرا 

ذي هو إحدى ميزاا يف جمال القانون الدويل اخلاص على حد تعبري األستاذ علي علي والغموض، ال

سليمان، وإن كان الفقه احلايل قد إستقر على أن يرتك تقديرها لقضاء كل دولة، ويطورها طبقا لتطور 

ق املبادئ األخالقية واإلجتماعية والتقاليد يف بلده وعصره، ويستخدمها كسالح إستثنائي ضد تطبي

القوانني األجنبية اليت ختتلف إختالفا جوهريا عن قانون دولته، سواء يف مفهومها أو يف أهدافها األخالقية 

أو اإلجتماعية أو اإلقتصادية، وقيام القضاء ذه الوظيفة يعترب كهيئة رقابة متنح القانون األجنيب أوال 

   2.متنحه تأشرية الدخول يف إقليمه

ضرورة "يلتقي يف فكرة أساسية هي  -مهما كانت إجتاهاته–إن الفقه وعلى الرغم من كل ذلك ف

إستبعاد أحكام القانون األجنيب الذي يتعارض أثناء تطبيقه مع األسس السياسية واإلجتماعية 

، فهو ال يضع تعريفا لفكرة النظام العام، بل يكتفي بإبراز الغاية واهلدف "واإلقتصادية يف دولة القاضي

  1.ومحاية املصاحل العليا يف اتمع هة النظام العام إىل حتقيقالذي تسعى فكر 
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  الفرع الثاني

  .دور المحكم في تطبيق قواعد النظام العام

تعد فكرة النظام العام من األفكار األساسية يف علم القانون بصفة عامة، إال أنه يف جمال البحث 

ة لألطراف يف جمال التجارة الدولية، يظهر لنا أنه عن القواعد اآلمرة اليت ترد كقيد على احلرية التعاقدي

هناك قواعد آمرة يف القانون الداخلي، وقواعد آمرة يف القانون الدويل اخلاص، فعلى الرغم من أن فكرة 

للمجتمع، إال أن هذا ال يعين تطابق فكرة النظام محاية املبادئ واألسس اجلوهرية  النظام العام دف إىل

االني الداخلي والدويل، فاملعروف أن فكرة النظام العام ينظر إليها من زاوية القانون العام يف كل من 

الداخلي على أا تستخدم لضمان عدم اخلروج اإلرادي عن القواعد اآلمرة، بينما ينظر إليها من زاوية 

شارت قواعد اإلسناد القانون الدويل اخلاص على أا يستعان ا إلستبعاد تطبيق القانون األجنيب الذي أ

  .بإختصاصه

اتها عند الفصل في من القواعد يجب على المحكم مراع أي نوع: وعليه فإن اإلشكال املطروح هو 

  .قواعد النظام العام الداخلي، أم قواعد النظام العام الدولي ؟ ، النزاع وإصدار القرار التحكيمي

  وما مدى حريته في تطبيق هذه القواعد ؟ 

على هذا التساؤل العريض تفرض علينا طرح جدلية النظام العام الداخلي والنظام إن اإلجابة 

  .العام الدويل، قبل التطرق إىل مدى حرية احملكم يف تطبيق هذه القواعد

  .جدلية النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي: أوال 

ويل فيما إذا كان النظام العام لدأن اجلدل والنقاش مازال يدور يف جمال القانون ا همما الشك في

فعال موجودا يف نطاق القانون الدويل مثلما هو احلال يف النظام الداخلي، فإذا كان النظام العام يعين 

جمموعة القواعد القانونية واألسس اجلوهرية اليت تشرعها السلطة السياسية يف النظام الداخلي، وبذلك 

أخرى، حسب السلطة السياسية احلاكمة اليت ترمي من وراء  خيتلف مفهوم النظام العام من دولة إىل

فكرة النظام العام إىل احلفاظ على بقاء كياا ودوام إستمراريتها، فهذا يعين أن وجود النظام العام يف 

التشريع الداخلي ممكن بالنظر لوجود سلطة عليا تستطيع وضع وتشريع قواعد النظام العام، وعلى هذا 

الصعب جدا تصور وجود قواعد النظام العام يف جمال العالقات الدولية نظرا لعدم  األساس يكون من

 1وجود السلطة العليا، أو السلطة الدولية فوق سيادة الدول اليت متكنها من وضع قواعد النظام العام،

  .  وهكذا فإن الغموض بات يلف حول النظام العام يف جمال القانون الدويل
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نظرا للتطبيقات الواسعة واملختلفة للنظام العام يف القانون الداخلي والقانون وإنطالقا مما سبق، و 

الدويل اخلاص، ينادي جانب من الفقه بضرورة التفرقة بينهما تفاديا للصعوبات اليت قد يصادفها القاضي 

األجنيب د القانون بعيف حالة تعارض القانون األجنيب مع القانون الوطين، ألنه ليس من الضروري أن يست

يف مجيع األحوال اليت تتعارض فيها أحكامه مع نصوص القانون الوطين ولو كانت آمرة ألن القانون 

بإختصاصه هو القانون املالئم يف نظر العالقة الدولية حمل النزاع، هلذا فإذا  الذي تشري قاعدة اإلسناد

القانونية اآلمرة يف القانون الوطين  إشرتط املشرع الوطين لتطبيق هذا القانون أن ال يتعارض مع القواعد

   2.ألنتهينا يف آخر املطاف إىل تعطيل إعمال قواعد التنازع يف أغلب األحوال

وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد أن القرارات القضائية الفرنسية غنية يف هذا اإلجتاه، فهي تفرق بني 

لكثري من القرارات التحكيمية، وإن كانت النظام العام الداخلي والنظام العام الدويل، حيث مت تنفيذ ا

تتضمن خمالفة للنظام العام الفرنسي ذلك أا ال ختالف النظام العام الدويل، ومثال ذلك قضية 

"GOSSET"  ثار نزاع حول تنفيذ :وتتلخص وقائع هذه القضية يف أنه ،يف القضاء الفرنسيالشهرية

وارد يف عقد بني مستورد فرنسي ومصدر إيطايل،  حكم حتكيم صدر يف إيطاليا بناءا على شرط حتكيم

حيث قضى احلكم التحكيمي بالتعويض للمصدر اإليطايل خلطأ املستورد الفرنسي يف تنفيذ إلتزاماته 

التعاقدية،حيث أنه مل حيصل على التصريح اخلاص باإلسترياد يف الوقت املناسب، وهذا احلكم كان 

ستورد الفرنسي بعدم جواز تنفيذ حكم التحكيم وذلك على وقد متسك امل .واجب التنفيذ يف فرنسا

مطلقا ملخالفته النظام العام الفرنسي بطالنا أساس أن العقد الذي تضمن شرط التحكيم يعترب باطال 

نظرا لعدم مراعاته للقواعد اآلمرة اخلاصة بالتصدير، وتأسيسا على بطالن العقد األصلي فإن األمر 

إال أن حمكمة النقض  .بطالن حكم التحكيم الذي صدر بناءا عليه، و م يستتبع بطالن شرط التحكي

الفرنسية رفضت هذا الدفع، وقضت أن إتفاق التحكيم يف اال الدويل يتمتع كقاعدة عامة بإستقالل 

  3.قانوين، وال يتأثر بإحتماالت إبطال العقد األصلي

ية كرست مبدأ إستقاللية أن حمكمة النقض الفرنس GOSSET""ويتضح لنا من خالل قضية 

فاق التحكيم عن العقد األصلي وأقرت قواعد موضوعية ختص التحكيم التجاري الدويل، بإستخدام تإ

  .معيار التفرقة بني النظام العام الداخلي والنظام العام الدويل حتت غطاء الطريقة التنازعية
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م الدويل األفكار السابقة، بشأن التحكي 1981ماي  12وقد تبىن القانون الفرنسي الصادر يف 

فلم يول إهتماما للنظام العام الوطين بقدر ما أوىل إهتماما كبريا للنظام العام الدويل عند اإلعرتاف 

بأحكام التحكيم التجاري الدويل وتنفيذها يف فرنسا إذا كانت هذه األحكام قد صدرت خارج فرنسا، 

حيث يعتمد هذا القانون 1.اخلاضعة للتحكيم الدويل أو كانت تتعلق مبسألة من مسائل التجارة الدولية

على معيار إقتصادي دويل حبث للقول بتعلق أحكام التحكيم القابلة لإلعرتاف ا وتنفيذها يف فرنسا 

ظام العام نظر عما إذا كانت متعارضة مع النكانت غري متعارضة مع النظام العام الدويل، وبغض ال  ىتم

  2.الوطين يف فرنسا

تقد جانب آخر من الفقه هذه التفرقة كوا تؤدي إىل وهم خاطئ، ألن فكرة النظام العام وقد إن

الدويل ال ميكن تصورها، حيث ال توجد سلطة عليا فوق الدول ميكن هلا أن تفرض هذا النظام، 

لوطين، ساس النظام العام اا يفعل ذلك ألن األمر ميس يف األوالقاضي عندما يطبق النظام العام الدويل إمن

  3.ومن هذا املنطلق تبقى فكرة النظام العام ذات طابع تقليدي بالدرجة األوىل

ولتوضيح ذلك نضرب مثاال عن النظام العام الداخلي يف عقد بيع سفينة املربم بني مصنع سفن 

نروجيي ومشرتي بوليفي، والذي طبق على إثره القانون الفرنسي، حيث كان مقر التحكيم بباريس يف 

حيث كان العقد حيتوي على شرط حيدد مبوجبه مسؤولية البائع عن وجود عيوب خفية ملدة سنة  فرنسا

وحسب اإلجتهاد القضائي الفرنسي فإن مثل هذا الشرط لتحديد جمال مسؤولية ،منذ تسليم السفينة

  4.البائع هو باطل إذا كان هذا األخري حريف، وهو ما كان متوفرا فعال

ام وإحرت احملكم يف جمال التجارة الدولية بالبطالن على أساس القانون الفرنسي  ففي هذه احلالة هل حيكم

؟ أو العكس سوف حيكم على أساس القانون الواجب التطبيق على النظام العام الداخلي الفرنسي

  .العقد، وبالتايل ترجيح إرادة األطراف على هذه القواعد اآلمرة؟

  : املوضوعية حول هذه املسألة إختلف أنصار النظرية الشخصية والنظرية 

ما إتفق األطراف وعليه، إال يرى أنصار النظرية الشخصية أنه ال ميكن تطبيق أي قانون على العقد - 1

ألن تطبيق القانون على العقد الدويل يستند إىل إرادة األطراف من جهة، وأن القانون املطبق على العقد 

إندماج القانون يف "اليت رمستها إرادة األطراف، وهو ما يعرف بـال تكون له القوة امللزمة إال يف احلدود 
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من ذلك فإن الشرط احملدد ملسؤولية البائع املدرج يف العقد يبقى صحيحا، وال ميكن ، وإنطالقا " العقد

  .إعمال قواعد النظام العام يف القانون الفرنسي

ه القانون، والقاضي حيدد هذا القانون من أما أنصار النظرية املوضوعية فريون أن العقد الدويل حيكم- 2

، مبا يف ذلك اإلرادة الصرحية ...)مكان إبرام العقد، مكان التنفيذ (خالل عدة معايري موضوعية 

دور إرادة األطراف "أن  "Batiffol"والضمنية لألطراف اليت تعترب معيارا موضوعيا، حيث يرى األستاذ 

"يكمن يف توطني العقد 
 ثال السابق نقول أن الشرط غري صحيح، والبد من إعمال قواعدامل وعليه يف .1

  .النظام العام يف القانون الفرنسي

وقد إجتهت اإلهتمامات الفقهية احلديثة إىل حماولة حتديد جمال النظام العام يف كل من القانون 

القانون الدويل  النظام العام يف جمال"الداخلي والقانون الدويل اخلاص، حيث يرى جانب من الفقه أن 

، فهذا القانون يقيم "اخلاص يستمد وجوده من األساس الذي يقوم عليه القانون الدويل اخلاص نفسه

قواعده على أساس التضامن الدويل مستهدفا نوع من التوازن الذي يساعد على حتقيق نوع من التنسيق 

أدىن من اإلشرتاك القانوين فيما بينها ة وجود حد يوالتعاون بني قوانني الدول املختلفة، القائم على فرض

ففكرة النظام العام الدويل تقوم على أساس جمموعة من األصول واملبادئ العامة  2.ال جيوز التنازل عنه

  3.اليت تفرضها القيم اإلنسانية العاملية واليت يفرضها التعايش املشرتك بني اتمعات

ي تطبق على عالقات األفراد اخلالية من العنصر كما أن فكرة النظام العام يف القانون الداخل

األجنيب، بينما تطبق هذه الفكرة يف نطاق القانون الدويل اخلاص على املعامالت املشتملة على عنصر 

  4.أجنيب

ويذهب جانب آخر من الفقه إىل أنه نظرا لعجز الفقه يف حتديد مفهوم للنظام العام الدويل، 

ة، يطبق ـالدولية اخلاصة خاضعة إلختصاص القضاء الوطين للدول املختلفوحتديد جماله، تبقى العالقات 

يف شأا القانون الذي تشري إليه قواعد التنازع السائدة يف دولة القاضي، ومن مث تظل فكرة النظام العام 

ام النظام الع"أن  "زرويت الطيب"فكرة وطنية حمضة  بالدرجة األوىل، حيث يؤكد يف هذا السياق األستاذ 

الداخلي ليس له إال أثرا مماثال لفكرة النظام العام الدويل، وأن وحدة النظام العام الداخلي والدويل حقيقة 

    1".مؤكدة، ولكن الغرض من اللجوء إليها خيتلف يف كل من االني

                                                 
1 (  
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  .�233�ر، $ر%
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4  ( 
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فواقع األمر ليس هناك نظام عام دويل ونظام عام داخلي، بل يتسم النظام العام كقاعدة عامة 

ته الوطنية، كل ما يف األمر هو أن دور فكرة النظام العام ونطاق إعماهلا خيتلف يف القانون الداخلي بصف

ففكرة النظام العام يف القانون الدويل اخلاص تسعى ذات سعيها  2.عنه يف جمال القانون الدويل اخلاص

نوين الوطين، وصيانة يف جمال القانون الداخلي، لتحقيق هدف رئيسي واحد، وهو محاية النظام القا

  .املصاحل اجلوهرية تمع الدولة ومصاحلها العليا

وبناءا على ما إستقر عليه الفقه والقضاء، فنحن منيل إىل الرأي الغالب الذي يرى أنه على الرغم 

من تكاتف اجلهود الدولية حول األخذ مبفهوم خاص للنظام العام الدويل يف جمال التحكيم التجاري 

نطالقا من إحتواء القانون الدويل على جمموعة من القواعد الصارمة يف جمال التجارة الدولية، الدويل، إ

  .فإن األمر يبقى مستعصيا ومل خيرج بعد من سيطرة القوانني الوطنية

  .المحكم في تطبيق قواعد النظام العاممدى حرية : ثانيا 

دة األطراف مبوجب إتفاق التحكيم سبقت لنا اإلشارة أن احملكم الدويل يستمد سلطاته من إرا

لزم بإحرتام املفاهيم اص، فإنه غري مفمن حيث املبدأ ونظرا لكون احملكم الدويل ليس له قانون إختص

الوطنية ويكون ملزما فقط بإحرتام املفاهيم الدولية، وهلذا فإن النظام العام الوارد يف القانون الدويل اخلاص 

يطبق إذن م احملاكم التحكيمية، بل يطبق أمام حماكم الدول، فاحملكم واملتعلق بدولة ما ال يطبق أما

قد جيد نفسه يف لكن احملكم . 3)النظام العام لقانون العقد(اخلاص النظام العام الوارد يف القانون الدويل

تفاق مهمة املوكلة إليه ألنه يستمد سلطاته من إلوضعية حمرية بني الطبيعة اإلتفاقية اليت تعترب مصدرا ل

لكن أال جيب على احملكم مع هذا .التحكيم من جهة، وبني الطابع القضائي هلذه املهمة من جهة أخرى

خذ بعني اإلعتبار واأل ،ل قاضي دولة التنفيذأن حيرص على أن يكون حكمه قابال للتنفيذ من قب

ا ملنح تأشرية الدخول النصوص اآلمرة اليت يعتربها القاضي الوطين من القواعد األساسية والضروية، وشرط

؟ أم أنه ملزم بإحرتام ما نصت عليه إتفاقية التحكيم وبالتايل ترجيح   للقرار التحكيمي إىل إقليم دولته

   .كفة إرادة األطراف؟

إختلف الفقه خبصوص حتديد مدى إلتزام احملكم الدويل بقواعد النظام العام، حيث يرى جانب 

رادة األطراف بإعتباره جزءا ال يتجزأ من النظام الذي أنشأه العقد، أن احملكم ملزم بإحرتام إ"من الفقه 

  1".وبالتايل فهو ال ميلك أي سلطة يف مواجهة األطراف
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     partie"                                                                                                                                                                                                 



         Ad-Hocدة إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي الخاصدة إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي الخاصدة إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي الخاصدة إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي الخاصسياسياسياسيا: : : : الباب األول  الباب األول  الباب األول  الباب األول  
 

95 

أما اجلانب اآلخر من الفقه يرى أن إعتبار النظام العام كقيد وارد على إرادة األطراف يعطي 

يفصل احملكم يف النزاع بني إرادة سلطة تقديرية واسعة للمحكم نظرا لغياب قانون القاضي، هلذا 

األطراف وقواعد النظام العام عن طريق تطبيق هذه النصوص اآلمرة يف القانون املختص بشرط عدم 

  2.تعارضها مع قواعد النظام العام احلقيقي

وقد كان موقف القضاء الفرنسي صرحيا يف هذا اإلجتاه، حيث قضت حمكمة باريس املختصة 

سلطة تطبيق القواعد اآلمرة يف الدعوى، احملكم يتمتع ب"كام التحكيم بأن ة ضد أحبنظر الطعون املرفوع

ويكون له السلطة اإلحتمالية لبطالن العقد أو لرفض شروطه اليت ختالف النظام العام مع تعويضات 

  3".للمضرور

كم أن يف القانون الوطين ينبغي على احملحلكم التحكيمي معرتفا به ونافذا يف الواقع لكي يكون ا

حيرتم القواعد اآلمرة واألساسية يف قانون دولة التنفيذ، فامليل القوي لدى احملكم لتطبيق قواعد النظام 

العام للدولة املطلوب تنفيذ احلكم فيها يرجع إىل رغبة احملكم يف أن يرى حكمه منفذا ألن القاضي 

  4.عام يف دولتهحلكم خيالف النظام التما ميتنع عن إعطاء أمر التنفيذ الوطين ح

ومن جهة أخرى فإن احملكم ليس مكلفا بتحقيق مصاحل األطراف فقط، بل جيب كذلك أن 

يهتم بسمعة التحكيم التجاري الدويل، ألنه لو حدث وأن الدول الحظت بأن التحكيم هو جمرد وسيلة 

ترتاجع عن اإلعرتاف يف أيدي املتعاملني اإلقتصاديني للعبث وحتويل قواعد النظام العام فإا ميكن أن 

  .5ذا النظام

إستنادا على ما سبق تفصيله نقول أن احملكم الدويل ملزم بتطبيق قواعد النظام العام، وال ميكنه 

م، أو ـة التحكيـجتاهل املبادئ األساسية واجلوهرية املتعلقة بالنظام العام مبفهومه الدويل يف قانون دول

ون الدولة اليت سينفذ فيها القرار التحكيمي، ففي الواقع نرى يف كثري النظام العام مبفهومه الدويل يف قان

من األحيان أن احملكم يطبق قواعد النظام العام يف قانون دولة التنفيذ القرار التحكيمي وذلك لضمان 

تنفيذ هذا القرار وحتقيق فاعليته، غري أن املمارسات العملية أظهرت من خالل بعض القرارات التحكيمية 

ن احملكم الدويل يلجأ إىل قواعد النظام العام مبفهوم القانون الدويل اخلاص يف القانون املطبق على أ

  .العقد
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وقد سامهت اإلتفاقيات الدولية املتعلقة بالتحكيم التجاري الدويل بشكل وافر يف تكريس اجلهود 

بشأن تنفيذ  1952لعربية لعام فقد نصت إتفاقية جامعة الدول ا،الفقهية على إحرتام قواعد النظام العام

ال جيوز تنفيذ حكم حمكمني يف أي "من أنه  هـ/3أحكام القضاء والتحكيم يف الدول األطراف يف املادة 

دولة من هذه الدول، إذا كان يف حكم احملكمني ما خيالف النظام العام أو اآلداب العامة يف الدولة 

أو إذا كان احلكم مناقضا ملبدأ ..... تقدير كونه كذلك املطلوب إليها التنفيذ، وهي صاحبة السلطة يف 

  . 1"معترب كقاعدة عمومية دولية

  : واملالحظ أن هذا النص يفرق بني أمرين 

لدولة التنفيذ، هنا يكون لقاضي دولة التنفيذ رفض تنفيذ " النظام العام الوطين"األمر األول هو  -

  .ولته ، وله سلطة تقدير ذلكحكم احملكمني بسبب تعارضه مع النظام العام يف د

واليت تقابل يف إعتقادنا النظام العام "املبادئ املعتربة كقاعدة عمومية دولية"أما األمر الثاين فهو  -

 .إذ ال جيوز تنفيذ حكم التحكيم إذا تعارض مع تلك املبادئ ويل،الد

شر إىل النظام وعلى خالف ذلك، فإن معظم اإلتفاقيات الدولية األخرى اخلاصة بالتحكيم مل ت

يتوقف اإلعرتاف "على  1927من إتفاقية جنيف لسنة " و"العام الدويل، حيث نصت املادة األوىل فقرة 

وتنفيذ قرار التحكيم على ضرورة أن ال يكون حكم التحكيم خمالفا للنظام العام وملبادئ القانون العام 

  ".للبلد املراد تنفيذ احلكم فيه

إن :"على نفس احلكم بقوهلا  1958رة ثانية من إتفاقية نيويورك لعام كما نصت املادة اخلامسة فق

اإلعرتاف بقرار التحكيم وتنفيذه ميكن رفضه فيما إذا كانت السلطة املختصة يف الدولة املطلوب التنفيذ 

  ".فيها ترى أن هذا اإلعرتاف والتنفيذ خيالف النظام العام هلذه الدولة

  : ري ــرع الجزائــف المشـموق

أدرج املشرع اجلزائري فكرة النظام العام الدويل يف إطار التحكيم التجاري الدويل يف القانون 

املتضمن لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، فمن خالل دراستنا هلذا القانون يتضح لنا أن فكرة  08/09

1056/6، 1051/1بشكل غامض يف املواد النظام العام الدويل أشار إليها املشرع اجلزائري
ال ميكن  ،1

يدخل ضمن هذا من خالهلا معرفة عناصر هذا النظام العام وال ماهيته، حيث كان من املفروض أن 

حتكيمية النزاع، وإكتفى فقط بوضع قيد عام على اإلعرتاف وتنفيذ نذكر منها املفهوم عدة مسائل 
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عام الدويل سببا للطعن يف هذا أحكام التحكيم األجنبية وجعل من خمالفة احلكم التحكيمي للنظام ال

  .احلكم وإمكانية إبطاله

الواردة يف القانون " النظام العام الدويل"واملالحظ أن املشرع اجلزائري قد نقل نفس العبارة 

فقط دون "النظام الدويل"، على خالف بعض القوانني اليت نصت على 1981الفرنسي للتحكيم لسنة 

من  ب/58يف حني أن املشرع املصري نص وصراحة يف املادة 2 .ريكالقانون السويس" العام"ذكر لفظ 

حتقق أنه ال يتضمن ما خيالف مر بتنفيذ حكم التحكيم إال إذا الجيوز األ"1994قانون التحكيم لسنة 

وذا يكون املشرع املصري قد إعرتف بنظامه العام الداخلي، على "النظام العام يف مجهورية مصر العربية

وجاءت مواده خالية من  08/09 اجلزائري الذي نص على النظام العام الدويل، يف القانونخالف املشرع 

  .ذكر مصطلح النظام العام الوطين

والنظام العام الدويل، وترك مهمة تقدير فاملشرع اجلزائري مل مييز بوضوح بني النظام العام الداخلي 

أن يضع ضمانات ومعايري موضوعية متكن من وحتديد معىن ومضمون النظام العام الدويل للقاضي، دون 

   3.إخضاعه للرقابة

العام الدويل، يعين أن يؤخذ بعني اإلعتبار األحكام اآلمرة دوليا، لكن يف كل احلاالت فإن النظام 

واليت تكون هلا عالقة وثيقة بالنزاع، وتكون األلوية لألحكام اجلزائرية، على أن تؤخذ بعني اإلعتبار قواعد 

  4.الدولية التجارة

إن السياسة اإلقتصادية احلديثة اليت تنتهجها اجلزائر، من خالل اجلهود اليت تبذهلا يف سبيل 

ساسا بالنظام متشجيع وترقية اإلستثمارات األجنبية، جعل اجلزائر تتعامل مع النزاعات اليت يقع فيها 

ستقر على رأي موحد يف حتديد ، وهذا ما جعل القضاء اجلزائري ال ي1العام الوطين بكثري من املرونة

مفهوم النظام العام الدويل، ألن التوسيع من جمال إستعمال الدفع بالنظام العام واإلكثار من اللجوء إليه 

سيؤدي حتما إىل شلل املبادالت التجارية الدولية، وعليه البد من اللجوء إىل الدفع بالنظام العام يف 

س مبصاحل جوهرية يف قانون القاضي، تكون عرضة للخطر وجديرة احلاالت اليت يتعلق األمر فيها املسا

  2.باحلماية فعال
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  المطلب الثاني

  .سـن البوليـقواني

إىل جانب قواعد النظام العام، يعرتف القانون الدويل اخلاص بوجود مفهوم دقيق للنظام العام 

يت حتتل مكانا بارزا يف حيث أضحت هذه الفكرة من األفكار األساسية ال3،يعرف بقوانني البوليس 

القانون الدويل اخلاص، واليت ظهرت كنتيجة حتمية لبعض الضرورات اإلجتماعية واإلقتصادية اليت دف 

أساسا إىل محاية النظام السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي للدولة، وحتقيقا للصاحل العام، وذلك باحلد 

  .نهم اإلفالة من قواعد قوانني البوليسمن حرية األطراف يف اال التعاقدي، حيث ال ميك

   مامدى إلتزام المحكم بهذه القواعد ؟: وعليه 

مث البحث عن مدى ) الفرع األول(لإلجابة عن هذا التساؤل البد من حتديد مفهوم قوانني البوليس ف

  ).الفرع الثاين(إلتزام احملكم ذه القواعد 

  

  الفرع األول

  .سـن البوليـوم قوانيـمفه

ظهور قواعد البوليس بربوز مبدأ تدخل الدولة يف جمال النشاط اإلقتصادي واإلجتماعي  إرتبط

حتقيقا للمصلحة العامة، ومحاية الطرف الضعيف يف العالقات التعاقدية، وهو املبدأ الذي جاء  4لألفراد،

من الدولة ، حني تطور دور وظيفة الدولة "19"ليعرب عن رواج الفكر اإلشرتاكي يف العامل يف القرن 

فكان لزاما على املشرع يف ظل هذا املبدأ التدخل بتدعيم قواعده التشريعية .احلارسة إىل الدولة املتدخلة

   1.بالصفة اآلمرة حبيث ال جيوز لألفراد اإلتفاق على خمالفتها

أول من تعرض لقواعد البوليس، وذلك يف رسالته  "Frances-cakis"ويعد الفقيه اليوناين 

حول نظرية اإلحالة وتنازع األنظمة يف القانون الدويل اخلاص، وأيده يف هذه النظرية جانب   للدكتوراه

                                                 
  ��)$��:� -وا"د ا��و��س  Bouhier$� �;4ل ��ض ا�;�:�ء و$�:م ا�;��? !��د درج ا�;�? ا�����دي "�� �)$�� -وا��ن ا��و��س ����وا"د ذات ا��ط��ق ا�4روري،  )3

  .  Les règles de police et de sureteوا�$ن     
    L'ordre public économiqueم �د�ل ا�دو�� �� ا����ط ا2-�,�دي وا"�$�%2� ��Uراد ظ:ور أ�!�ر 7د���، �ظ:رت �!رة ا��ظ�م ا���م ا2-�,�دي Oز) 4

   =,;� اQ$رة ���وا"د ا���ا�ذي �%)د ا� L'ordre public socialوا�ذي ��7$� وراءه ا��وا��ن ا��� ��ظم ا����ط ا2-�,�دي، و�!رة ا��ظ�م ا���م ا�$�%2"�      
  .و�4:� ا�$�رع �� $%�ل -��ون ا��$ل =   

  .�599$ز�د $ن ا��;�,�ل را%
 أ�رف "�د ا����م ا�ر��"�، ا�$ر%
 ا�)��ق، ص  - 
  .�20ر���، �دون )��، ص أ7$د "�د ا�!ر�م )I$�، ا��وا"د ذات ا��ط��ق ا�4روري، و-وا"د ا����ون ا���م �� ا����ون ا�دو�� ا���ص، دار ا��:�4 ا�. د)  1



         Ad-Hocدة إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي الخاصدة إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي الخاصدة إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي الخاصدة إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي الخاصسياسياسياسيا: : : : الباب األول  الباب األول  الباب األول  الباب األول  
 

99 

الذي يرى أا قوانني ضرورية  "Sperduti"والفقيه اإليطايل  "De Nova"كبري من الفقه نذكر منهم 

  2.التطبيق

ملوضوعية يف النظام جمموعة القواعد ا)"القواعد ذات التطبيق الضروري(واملقصود بقوانني البوليس 

القانوين الوطين اليت يتعني تطبيقها مباشرة، دون النظر إىل تصنيفها إىل القانون العام أو القانون اخلاص، 

  3".ودون احلاجة إىل إعمال منهج قواعد اإلسناد

را قواعد البوليس هي كل قاعدة تعتربها الدولة اليت أصد"ويذهب جانب آخر من الفقه أن 

أن مسألة مراعاة هذه "و"صاتربطها ا واليت جتعل نظامها القانوين خمتبيق على العالقات اليت واجبة التط

  4".القواعد هي أمر ضروري حلماية التنظيم السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي للدولة

بني ني البوليس، حيث ميكننا أن نفرق وقد إختلف الفقه حول اإلصطالح القانوين لقواعد قوان

  : اهات رئيسية ثالث إجت

  .قوانين البوليس واألمن: اإلتجاه األول 

قواعد أو "إىل إطالق إصطالح  "BOUIHIER"ذهب الفقه التقليدي وعلى رأسه الفقيه 

   5.على كافة القواعد اليت تتصل حبماية اتمع الوطين واملصلحة العامة" قوانني البوليس

  .القواعد الفورية التطبيق: اإلتجاه الثاني 

، "القواعد فورية التطبيق"تبدل جانب من الفقه إصطالح قوانني البوليس مبصطلح جديد وهو إس

حيقق " القواعد فورية التطبيق"أن تعبري  ا، و رأو "قوانني البوليس"حيث مل يرق هلم إستخدام إصطالح 

ح أساسا منطقيا اإلصطال فمن ناحية يقدم هذا".قواعد البوليس واألمن"تعبري بعض املزايا اليت ال حيققها

إلختصاص قانون القاضي، ومن ناحية ثانية يظهر هذا اإلصطالح أن إعمال القواعد الالزمة حلماية 

ومن ناحية أخرية  ،األسس اإلقتصادية واإلجتماعية للمجتمع يتم مباشرة دون اإلسناد إىل قاعدة إسناد

يف حني " قوانني البوليس واألمن"رة يعاجل القصور الوارد يف عبا" القواعد فورية التطبيق"فإن إصطالح

   1.هناك بعض القواعد األخرى اليت ال ميكن نعتها بقوانني البوليس ومع ذلك يطبقها القاضي مباشرة

  .قواعد النظام العام الوقائي أو التوجيهي: اإلتجاه الثالث 

                                                 
2  ( 
  .25أ7$د "�د ا�!ر�م )I$�، �;س ا�$ر%
 ا�)��ق، ص : را%
  .26،25ا�)��ق �;)?، ص  ، $��ر إ��? �� !��ب أ7$د "�د ا�!ر�م )I$�، ا�$ر%
Frances cakis: ��ر�ف ا�)��ذ )  3
308
 ا�)��ق، ص ، ا�$ر%��Jean Robertب !، $��ر إ��? ��  ��Pierre Mayerر�ف ا�)��ذ )  4.  
  "�� أن ���ن ,را�7 -وا"د ا��و��س وا�$ن 7�ث �ص �� ا�$�دة  ��1804د 7رص ا�$�رع ا�;ر�)� "�د و4
 ا����ون ا�$د�� أو $� �)$� ����ون �����ون ���م )  5

  " ��م ا�;ر�)�-وا��ن ا��و��س وا�$ن $�ز$� �!ل $ن ��طن ا2-"ا������ ا�;�رة ا�و�� $ن ا����ون ا�$د�� "�� أن     
- �� 
  .606،605أ�رف "�د ا����م ا�ر��"�، $ر%
 )��ق، ص  :ذ�ك را%

1  ( 
  .و$� ��دھ� 26أ7$د "�د ا�!ر�م )I$�، ا��وا"د ذات ا��ط��ق ا�4روري، ا�$ر%
 ا�)��ق، ص : را%
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بقوانني النظام "ن اة بقواعد البوليس واألماه إىل التعبري عن القواعد املسميذهب أنصار هذا اإلجت

ليست إال قوانني للنظام العام قوانني البوليس  أنحيث يرى هذا الفقه ،"ئي أو التوجيهيقاالعام الو 

   2.ا األساسي هو احملافظة على سيادة النظام على اإلقليم الذي تسري فيههاإلقليمي، ألن هدف

قوانني "خلالف بني غري أن البعض من مناصري هذا اإلجتاه يرى ضرورة عدم تعميق هوة ا

، ألن كالمها يهدف إىل هدف مشرتك وهو "وقوانني النظام العام الوقائي أو التوجيهي" "البوليس واألمن

  3.احلفاظ على املبادئ األساسية والقيم اإلجتماعية واإلقتصادية يف اتمع

البوليس فإن  فعلى الرغم من اخلالف الدائر بني الفقه حول اإلصطالح القانوين لقواعد قوانني

تطبيقها دف  واة الضرورية املشروعة ياألمر املتفق عليه هو أن إختصاص قوانني البوليس ينجم عن احل

محاية التنظيم السياسي واإلجتماعي واإلقتصادي للدولة، وال شك أن إدراك األهداف املرجوة من قوانني 

ا يقتضي تنفيذهو ة األفراد يف إبرام العقود بوصفها قواعد تتضمن قيودا على حري ،البوليس على هذا النحو

إعماهلا على كافة الروابط العقدية اليت دد كيان اتمع، بغض النظر عن القانون الذي حيكم العقد 

ويف الواقع ملا كان من املقرر أنه جيب اخلضوع للقانون املختار برمته مبا يف ذلك نصوصه .التجاري الدويل

، فإن األمر يبدو طبيعيا أن تؤدي هذه النصوص بالضرورة إىل بطالن العقد )قوانني البوليس(اآلمرة 

   4.املخالف هلا

  

  

  الفرع الثاني

  .مدى إلتزام المحكم بتطبيق قوانين البوليس

أشرنا سابقا أن احملكم ليس له قانون إختصاص داخلي، ويرتتب على ذلك أن تصبح قوانني 

فاحملكم يستمد سلطاته من إرادة األطراف، وبالتايل فهو  ،كمالبوليس يف حكم القواعد األجنبية عن احمل

كمبدأ عام ال ميكن له اخلروج عن هذه اإلرادة من ناحية، ومن ناحية أخرى يتعني عليه أن حيرتم 

توقعات األطراف املشروعة، واليت تقضي تطبيق قوانني البوليس اليت يتوقع هؤالء تطبيقها أو يفرتض فيهم 

  .ذلك

                                                 
  ، !7!م $7!$� إ)�/��ف !و�$�ر ا�,�در �� "ن ا��و��س وا�$ن-وا��"$7ل إ,طIح " -وا��ن ا��ظ�م ا���م"��%? أ7!�م ا���4ء ا�;ر�)� إ�� إI7ل إ,طIح )  2

  .02/04/1967و��  20/02/1964، و7!م $7!$� إ)�/��ف ��ر�س �� 9/11/1949     
-   
  .612،611أ�رف "�د ا����م ا�ر��"�، ا�$ر%
 ا�)��ق، ص : �$ز�د $ن ا��;�,�ل را%

  .33ص ، ا�)��ق أ7$د "�د ا�!ر�م )I$�، �;س ا�$ر%
. د)   3
  ".ا����ون ا�$���ر �!ون �? إ$!���� �طIن ا���د ا��%�ري ا�دو��"وھذا $� إ�%:ت إ��? $7!$� ا���ض ا�;ر�)�� 7�ن -4ت أن )  4

-Cass, paris, le 28 juin 1966, Rev – crit, DIP.1967 page 334, note Henri Batiffol. 



         Ad-Hocدة إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي الخاصدة إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي الخاصدة إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي الخاصدة إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي الخاصسياسياسياسيا: : : : الباب األول  الباب األول  الباب األول  الباب األول  
 

101

كم لقواعد قوانني البوليس ينبع من كون هذا التطبيق جيعله مثل القاضي الوطين عند فتطبيق احمل

محايته للمصاحل العامة، يف حني أن مهمته هي رعاية املصاحل اخلاصة لألطراف، وهذا ما جيعل تطبيق 

  1".الضريبة اليت يدفعها احملكم لضمان تنفيذ حكمه"احملكم لقوانني البوليس يبدو وكأا 

بأنه ينبغي على احملكم أن يطبق قوانني البوليس ألنه إذا مل  A.Von Meher""الفقيه ويرى 

فإن قاضي الدولة ميكن أن يعترب املنازعات  ،2يطبق احملكم القواعد اليت حتمي املصاحل األساسية للدولة

عطاء الثقة اليت متس هذه املوضوعات غري قابلة للتحكيم على الرغم من إجتاه احملاكم القضائية إىل إ

  3.للمحكمني

، ألن )أوال(وعلى ضوء ما تقدم، نتعرض بالدراسة إىل قوانني البوليس املنتمية إىل قانون العقد 

مث نتعرض إىل قوانني البوليس األجنبية عن قانون  ،تطبيق احملكم هلا ال خيل بتوقعات األطراف املشروعة

  ).ثانيا(العقد 

  .قانون العقد قوانين البوليس المنتمية إلى: أوال 

إن تطبيق احملكم لقوانني البوليس اليت ينتمي إليها قانون العقد ال يثري سوى مشكلة قابليته 

  4.للتطبيق وليس مشكلة حتديد هويته

ويرى جانب من الفقه أنه ينبغي على احملكم تطبيق قوانني البوليس املنتمية إىل النظام القانوين 

حيد وهو أال تكون متعارضة مع النظام العام الدويل احلقيقي الذي الذي ينتمي إليه العقد حتت حتفظ و 

   1.يفرض نفسه على احملكم

فعلى سبيل املثال إستبعد احملكم قوانني البوليس املتعلقة باحلظر اإلقتصادي على إسرائيل 

على حسب –م املنصوص عليه يف قرارات اجلامعة العربية، ملخالفتها النظام العام الدويل احلقيقي ألا تقو 

على التمييز العنصري والديين والعرقي، على الرغم من أن أطراف النزاع هي اليت إختارت  -رأي احملكم

  2.قانون العقد الذي تنتمي إليه قوانني البوليس لتسوية النزاع

وخيتلف احملكمون يف معاجلتهم ملشلكة تدخل قوانني البوليس لقانون العقد بطريقة خمتلفة حبسب 

  .كان األطراف هم الذين إختاروا هذا القانون، أو أن احملكم هو الذي إختاره  ما إذا

                                                 
  .621أ�رف "�د ا����م ا�ر��"�، ا�$ر%
 ا�)��ق، ص ، $��ر إ��? �� !��ب Pierre mayer" رأي ا�)��ذ )  1
  .-وا��ن ا�$���)�، ا��وا��ن ا�%$ر!��، ا��وا��ن ا�$����� ���ر-��� "�� ا�,رف وا���د: $��ل -وا��ن ا��و��س ا��� O �7وز ا�$)�س �:� )  2
  .1989، $�دم إ�� $�:د ا����ون ا�دو��، )�� ��A.Von Meherر�ر ا�)��ذ  )  3
  .621أ�رف "�د ا����م  ا�ر��"�، $ر%
 )��ق، ص :  ك
  �� ذ�را%  -

  .����ون ا��و��س ا�ذي ���$� إ�� -��ون ا���د �، أ"ط� أ�را و��"��1939"ن Cر�� ا��%�رة ا�دو��� ���ر�س، �� -4�� ر-م  أ�ظر 7!م ا��7!�م ا�,�در)  4
Rev – arb – 1973 page 145.                                                                                                                                                              -  

1  ( 
  .106"��دي �ر�دة، ا�$ر%
 ا�)��ق، ص : را%
2  ( 
                                                                     "Juris Classeurs- 1991- droit international fasc 586 9-1 ou civil fasc 1070-1": را%
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  .تحديد قانون العقد من قبل األطراف: الحالة األولى 

يلتزم احملكم بتطبيق القانون الذي إختاره األطراف، وكنتيجة لذلك فإنه عندما كما ذكرنا سابقا، 

م التجاري الدويل، فعلى احملكم أن يطبق قانون حيدد األطراف القانون الواجب التطبيق على عقده

ألن إعمال قوانني البوليس يف هذا القانون ال يشكل مفاجآة للمتعاقدين، وال  ،3البوليس هلذا القانون

  .خيل بتوقعام املشروعة

تصور حالة ما إذا رفض احملكم إعطاء أثر لقوانني البوليس يف القانون الذي إختاره وبالطبع ميكن 

  .راف يف حالة تعارضه مع النظام العام الدويل احلقيقي كما سبق تبيانه يف املثال السابقاألط

ويف إفرتاض آخر لو أن األطراف بدال من إختيار القانون السويسري مثال، إختاروا القانون 

الة فهل يف هذه احل4األملاين، وحددوا بدقة أن إتفاقهم ال خيضع لقانون املنافسة للمجموعة األوروبية،

 اجيوز للمحكم عدم تطبيق قواعد قوانني البوليس حبجة أن األطراف قد إختاروا القانون األملاين إختيار 

  جزئيا كقانون للعقد، وإستبعاد جزء أو بعض قواعد قوانني البوليس يف هذا القانون؟ 

يس هو ضبط يرى جانب من الفقه أن اإلجابة على هذا السؤال تكون بالنفي، ألن هدف قوانني البول-

  5.رض مع النظام العام الداخلياالعملية التعاقدية، وال يعتمد يف ذلك بالضرورة على قانون للعقد يتع

ينبغي على احملكم  ويرى جانب آخر من الفقه أنه عندما يتفق األطراف على إستبعاد قوانني البوليس،-

  1.يف هذه احلالة أن يعلن عدم إختصاصه

  : ىل تساؤل هام وعليه فإن املسألة تقود إ

هذا ما سنعاجله  ؟ هل ينبغي على المحكم تطبيق قوانين البوليس في قانون آخر غير قانون العقد

  .الحقا عند التعرض ملسألة قوانني البوليس األجنبية عن قانون العقد

  .تحديد قانون العقد من قبل المحكم: الحالة الثانية 

جنده جيهل مصطلح القانون املختص حلكم  - على عكس القاضي الوطين–إن احملكم الدويل 

العقد، أي ليس له قانون إختصاص، وكنتيجة لذلك فإذا مل خيرت األطراف قانونا حيكم العقد، فإن كل 

لذلك ال يكون من الغريب أن يطبق احملكم قوانني 2.القوانني اليت هلا عالقة بالعقد تكون ممكنة التطبيق

حيث يتضح لنا من هذه القضية أن احملكم 3.قتها بقانون العقدالبوليس مباشرة، دون البحث عن عال
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قوانني البوليس املمكنة التطبيق على إتفاق  وضع قوانني البوليس لقانون العقد يف مستوى واحد مع

  .األطراف

وعليه ميكن لنا القول أن تدخل قوانني البوليس يف النظام القانوين الذي حيكم العقد التجاري 

ل صعوبة يف املمارسة العملية، فعندما يتحقق احملكم من القانون الواجب التطبيق على كالدويل ال يش

العقد التجاري الدويل فإنه يقوم بإعمال قوانني البوليس يف هذا القانون، ألن تطبيقها ال يشكل مفاجأة 

ك يؤدي إىل إبطال يف قانون العقد فإن ذل ةللمتعاقدين، لذا فإنه عند إعمال احملكم لقواعد البوليس اآلمر 

  .الشروط العقدية املخالفة هلا

  .قوانين البوليس األجنبية عن قانون العقد: ثانيا 

  : سوف نعاجل هذه املسألة على ضوء املثال اآليت 

منح بنك سويسري قرضا بالدوالر األمريكي لشركة برتغالية، وخيضع عقد القرض للقانون اإلجنليزي، على 

السويسرية، فلم تسدد الشركة الربتغالية قيمة القرض حبجة أا ""Zurichيخ أن جيري التحكيم يف زيور 

  .مل حتصل على الرتخيص بتحويل املبلغ من سلطات النقد الربتغالية

القانون (ففي هذا املثال نالحظ أن كال القانونني السويسري والربتغايل أجنبيني عن قانون العقد 

بعني اإلعتبار قانون البوليس الربتغايل على الرغم من أن العقد  فهل يستطيع احملكم األخذ ).اإلجنليزي

  خيضع للقانون اإلجنليزي ؟ 

وهل يستطيع احملكم فرض قوانني بوليس أجنبية عن قانون العقد، إذا ما رأى أا ضرورية لتحقيق 

  أهدافها ؟ 

لقانون الذين حيكم العقد، يبدو أنه من الضروري التمييز بني ما إذا كان األطراف هم الذين إختاروا ا-

  .وبني ما إذا كان احملكم هو الذي إختاره

  .إختيار األطراف لقانون العقد: الحالة األولى 

–ا ـي أحيانـاه احملكم بتطبيق القانون الذي إختاره األطراف يكفـإن املبدأ الذي يلتزم مبقتض

وعليه يرى جانب من الفقه أن  1.نونإلستبعاد قوانني البوليس األجنبية عن هذا القا - النسبة للمحكمب

القانون املختار من قبل األطراف يتطابق مع توقعام املشروعة مبا يف ذلك قوانني البوليس يف هذا 
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التشريع مع إستبعاد أي قانون آخر يتحدد حلكم العقد، وعليه فال ميكن أن يتنازع القانون املختار مع 

لقانوين، على أساس أن األطراف ال تتحقق توقعام املشروعة قانون بوليس ال ينتمي إىل نفس النظام ا

يف تطبيق قانون آخر أجنيب عن القانون املختار ألن القوانني ال تقف من حيث املبدأ على قدم 

  2.املساواة

وعليه يبدو أن قوانني البوليس التابعة للقانون املختار جيب أن تكون هلا األولوية على سائر قوانني 

ألجنبية، ألن األطراف على بصرية ذا القانون، وال خيل بالتايل بتوقعام املشروع، وبالتايل البوليس ا

  .إعمال قوانني البوليس يف القانون اإلجنليزي املختارفحسب هذا اإلجتاه يف املثال السابق على احملكم 

بعة للقانون املختار، على الرغم من تأكيد غالبية الفقه على إعطاء األولوية لقوانني البوليس التا

إال أن جانبا آخر من الفقه يرى أن القانون املختار ميكن أن يتنازع مع قوانني البوليس األجنبية يف حالة 

ون كي هذه احلالة ال يـفف 3،مل على نصوص خمالفة لقوانني البوليس املختصةتإختيار األطراف قانون يش

  .احملكم ملزما بإحرتام النص اإلتفاقي لألطراف

  .تحديد قانون العقد من قبل المحكم: الحالة الثانية 

، فإن كل القوانني الوطنية أو غري نظرا لعدم وجود قانون إختصاص بالنسبة للمحكم الدويل

الوطنية له تكون على قدم املساواة يف حالة عدم إختيار األطراف لقانون حيكم عقدهم التجاري الدويل، 

د سيعرتض على تطبيق احملكم لقانون بوليس أجنيب عن القانون الذي ال أحوكنتيجة منطقية لذلك فإن 

ومن هنا تربز مشكلة تنازع قوانني البوليس األجنبية أمام  1.سيعينه كقانون ليحكم العقد التجاري الدويل

  .احملكم

يف الواقع ال يوجد إمجاع بني احملكمني فيما يتعلق بتطبيق قوانني البوليس األجنبية عن قانون 

عقد، عندما ال يكون هذا القانون قد مت إختياره من قبل األطراف، إذ متيل أغلب األحكام التحكيمية ال

حيث  2.التعاقدية أو مكان تنفيذ حكم التحكيم إىل تطبيق قوانني البوليس ملكان تنفيذ اإللتزامات

اليت تنتمي إىل الدولة حيرص احملكمون على اإلستناد إىل مبدأ الفعالية عن طريق تطبيق قوانني البوليس 

اليت يتوقع احملكمون أن اإللتزامات التعاقدية ستنفذ يف إقليمها، ألا جزء من احلقل اإلتفاقي لألطراف، 

وبشكل آخر، قانون الدولة اليت سينفذ حكمهم يف إقليمها، واليت سريفض قضاؤها غالبا األمر بتنفيذ 

البوليس اآلمرة يف نظامه القانوين، مما جيرد احلكم لقوانني األخري  احلكم التحكيمي عند جتاهل هذا
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التحكيمي من فاعليته ويهدر احلكمة من اللجوء إىل التحكيم، ما عدا احلاالت اليت تكون فيها هذه 

ويشهد الواقع التحكيمي الدويل تضاربا واضحا يف . غري متوافقة مع النظام العام الدويل احلقيقي دالقواع

تارة يطبق ،فكمني من قواعد البوليس األجنبية اليت ال تنتمي إىل قانون العقداألحكام إزاء موقف احمل

عن تطبيق قوانني  وننع احملكمتوتارة أخرى مي ،3احملكمون قوانني البوليس األجنبية عن قانون العقد

انني غري أن األغلبية متيل إىل تطبيق قو  ،4البوليس األجنبية مىت كانت ختل بتوقعات األطراف املشروعة

   5.البوليس يف دولة التنفيذ

فاحملكم إذن يتمتع بسلطة واسعة يف جمال تطبيق قوانني البوليس وإستبعادها، وهي كما أطلق 

م يمتس بأمن األطراف وتقلص من نطاق إعمال حريتهم يف التحك" سلطة مطلقة"عليها بعض الفقه 

ات اخلاصة الدولية، فإذا كان مبدأ سلطان التجاري الدويل، وتشكل خطرا على املتعاقدين يف جمال العالق

كمقابل مشروع هلذا   هاإلرادة يسمح هلم بإختيار القانون الواجب التطبيق على عقدهم، فيمكن إعتبار 

اخلطر، وإذا كان مبدأ سلطان اإلرادة يعطي يف بعض األحيان سلطة واسعة إلرادة األطراف، فإن قوانني 

    1."محكم مث للقاضيالبوليس تعطي دون شك هذه السلطة لل

وحنن بدورنا نؤيد اإلجتاه الذي مييل إىل تطبيق قوانني البوليس ملكان تنفيذ العقد التجاري الدويل 

أو القرار التحكيمي، ملا يشكله مكان تنفيذ القرار التحكيمي من أمهية بالغة، ألن إحرتام قوانني البوليس 

تنفيذه، بلقرار التحكيمي، ويقطع الطريق أمام رفض األمر التابعة هلذا البلد سيسهل ال حمالة من تنفيذ ا

كم، والوصول إىل الغاية املنشودة من قبل وبالتايل حتقيق فاعلية القرارات التحكيمية اليت يسعى إليها احمل

  .األطراف من جلوئهم إىل التحكيم التجاري الدويل بإعتباره قضاء إتفاقي لفض النزاعات القائمة بينهم

علي لقواعد النظام العام وقوانني فول فإن فاعلية نظام التحكيم تستلزم التطبيق الوصفوة الق

األنظمة القانونية للدولة، وال ميكن للدولة أن تعرتف  االبوليس، ألن احملكم ال حيل حمل القاضي إال برض

دئ اجلوهرية أن يأخذو يف احلسبان املباذات الوقت على القائمني عليها  بعدالة خاصة دون أن تفرض يف

العامة لتلك الدولة، وبالتايل فإن قواعد النظام العام وقوانني البوليس  اليت يقوم عليها اتمع واملصاحل

تقف كعقبة أمام حرية األطراف، وهكذا بإسم مستقبل نظام التحكيم البد من إحرتامها من قبل 

حد سواء، وعليه ال جيوز املساس ا أو  املتعاملني اإلقتصاديني واحملكمني يف حقل التجارة الدولية على
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القواعد اليت تعتربها الدولة أساسية  وتلك وهكذا إذا مل حترتم هذه املبادئ .اإلتفاق على ما خيالفها

فإن القاضي الوطين سريفض اإلعرتاف وتنفيذ القرارات التحكيمية اليت  ،لوجود كياا ومصاحلها احليوية

  .د، وميكنه إعادة النظر يف قابلية النزاع للتحكيم اليت متس تلك ااالتال تراعي تلك املبادئ والقواع

ويف إعتقادنا أن النظام العام الداخلي والنظام العام الدويل عبارة عن أربعة دوائر متحدة يف املركز 

، مث الدائرة الثالثة سيفالدائرة األوىل متثل القواعد اآلمرة، والدائرة الثانية متثل قوانني البول:وخمتلفة يف احمليط

  .متثل النظام العام مبفهوم القانون الدويل اخلاص، أما الدائرة الرابعة فتمثل النظام العام الدويل احلقيقي

  

  

  المبحث الثاني

  .تدخل القضاء الوطني في التحكيم التجاري الدولي

ء ذلك إبعاد عندما يتفق األطراف على حل نزاعهم بالتحكيم فإم يقصدون يف الواقع من ورا

، ذلك أن التحكيم التجاري الدويل يستند على جمموعة من املبادئ 1قضاء الدولة عن النظر يف النزاع

املتعلقة بالتجارة الدولية، واليت يأيت يف  األساسية اليت تزيد من فاعلية هذا النظام للفصل يف النزاعات

 تكفي لوحدها، بل البد من قدر أدىن من أن هذه املبادئ الغري مقدمتها مبدأ سلطان إرادة األطراف، 

السلطة الرقابية للمحاكم الوطنية يف عملية التحكيم، وذلك ضمانا إلرشاد وتوجيه الضوابط واملبادئ اليت 

ألن الدولة ال تستطيع التخلي  2تكفل حسن سري العدالة، وحتقيق األهداف املرجوة من وراء التحكيم،

  .لقضاء الدولةظل إجازا للتحكيم كقضاء موازي عن سلطاا بصفة مطلقة، حىت يف 

لقضاء اادي ال يعين قطع الصلة بينهما، فإن إختالف جوهر كل من التحكيم والقضاء الع

والتحكيم حتكمهما عالقة متصلة ويظهر هذا خالل كل مراحل التحكيم، فإذا كان القضاء يقوم بدور 

ذلك ال يعين أبدا أن دور القضاء يقف عند هذا  املراقب على التحكيم عند صدور حكم التحكيم، فإن

فقد يظهر لنا من الوهلة  3.احلد، بل يتعداه ليلعب دورا هاما يف العملية التحكيمية من بدايتها إىل ايتها

للقضاء على التحكيم، ذلك أن عملية التحكيم جتري بني األطراف أمام  األوىل عدم وجود أية سلطة

قد تتدخل واقع ف أو احملكمني هي اليت حتدد إجراءات التحكيم، إال أنه يف الاحملكمني، وإرادة األطرا
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2                   ("La meilleure façon que le juge a pour aider l'arbitrage est de s'abstenir de trancher un litige qui doit être soumis 

aux arbitres, si le juge coupe l'herbe sous les pieds des arbitres, l'arbitrage n'a pas de raison d'être ". 

H.Van Houtte "Le juge et l'arbitre, le rôle du juge pendant la procédure arbitrale, Rev – arb- 1993, n°1, page28." - 
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احملاكم العادية يف بعض احلاالت وتلعب دورا هاما يف كواليس التحكيم، عندما تنحرف عملية التحكيم 

 الصحيح، أو عندما ال يتفقاحملدد هلا ففي هذه احلالة يستطيع القاضي إرجاعها إىل املسار  عن املسار

األطراف على مسألة إجرائية معينة، ويكون احملكمون غري قادرين على إجياد احلل، وحدها احملاكم اليت 

الباب مفتوحا إلفساح اال لتدخل القضاء الوطين ملساعدة وبالتايل يكون 4تستطيع إجياد حلوال مرضية،

لتحكيم خالل سري ا عملية افاعليته، وسد العجز الناجم عن الصعوبات اليت تثريهحتقيق  التحكيم على

  .، أو أثناء تنفيذ القرار التحكيمي إجراءات التحكيم

من فلسفة التحكيم وأهدافه، فإن التشريعات احلديثة تنظم العالقة بني القضاء الوطين وإنطالقا 

والتحكيم، لتوضح من جهة أوجه املساعدة واملؤازرة بينهما، ومن جهة أخرى تبني حدود الرقابة 

دف إرساء الضوابط اليت تكفل حسن سري عملية التحكيم، وحتقيق  ،ف على التحكيمواإلشرا

  1.األهداف املرجوة منها

واملشرع اجلزائري مسايرة منه لإلجتاهات التشريعية احلديثة يف القوانني املقارنة، منح القضاء الوطين 

مكملة لنصوص التحكيم يف  دورا هاما يف جمال التحكيم التجاري الدويل، حيث وضع نصوصا قانونية

كما حرص املشرع اجلزائري على تنظيم إجراءات التحكيم من بدايتها إىل ايتها 2.املعامالت التجارية

اية دون إخالل أو تعقيد، فأقر تدخل القضاء الوطين ملساعدة التحكيم من ميالد إتفاق التحكيم إىل غ

  .صدور احلكم التحكيمي وتنفيذه

هو الدور الذي ينبغي على القضاء الوطني لعبه حتى يساهم في تحقيق  ما:ى ضوء ما تقدملع

  فاعلية التحكيم ؟ 

التساؤل فإن دراستنا ستنصب على احلاالت اليت يتدخل فيها القاضي الوطين خالل  الإلجابة عن هذ

، مث بعد ذلك تدخل القاضي الوطين يف تنفيذ القرارات )املطلب األول(سري إجراءات التحكيم 

  ).املطلب الثاين(حكيمية الت

  

لمطلب األولا  

                                                 
4                                           (                                                                              29  -H.Van Houtte, op.cit, page  
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.تدخل القاضي الوطني خالل سير إجراءات التحكيم  

على الرغم من كون التحكيم إتفاق بني األطراف إلستبعاد عرض نزاعهم على القضاء الوطين، 

ضاء الوطين إىل قضاء التحكيم، فإنه قد حتدث بعض األمور أثناء سري قوبالتايل نقل اإلختصاص من ال

إجراءات التحكيم تستدعي تدخل القاضي الوطين، واليت ترجع إىل عوامل خمتلفة تؤثر سلبيا على فاعلية 

التحكيم، فإذا ما ظهرت مشاكل عملية خالل سري إجراءات التحكيم، جند أن العديد من التشريعات 

        1.ضاعقد تصدت هلذه املشاكل بوضع قواعد مكملة ميكن لألطراف إعتمادها ملعاجلة هذه األو 

الفقه أن جلوء أحد األطراف إىل القضاء ال يؤثر على سري إجراءات التحكيم، وال ويرى بعض 

الطلب إىل السلطة القضائية إختاذ اإلجراءات املناسبة يعترب عترب مناقضا إلتفاق التحكيم، حبيث ال ي

ملساعدة التحكيم بناءا بناءا على ذلك، قد يتدخل القضاء الوطين و  2.تنازال عن التمسك بالتحكيم

على طلب األطراف، أو من حمكمة التحكيم من تلقاء نفسها، وذلك حلل املشاكل املتعلقة بتشكيل 

وحل املشاكل املتعلقة بإمتناع احملكم عن أداء مهامه أو رده أو عزله، وكذلك  احملكمة التحكيمية،

  .التحكيمالصعوبات النامجة عن مهلة التحكيم، وهذا كله ضمانا لفاعلية 

وعليه فإن الدراسة يف هذا املطلب ستنصب على احلاالت اليت يتدخل فيها القاضي الوطين 

، إختاذ اإلجراءات التحفظية )الفرع األول(خالل سري إجراءات التحكيم، من خالل تعيني احملكمني 

  ).الفرع الرابع(، والغش حنو القانون )الفرع الثالث(، رد احملكمني وعزهلم )الفرع الثاين(والوقتية 

  

  الفرع األول

  .نـن المحكميـتعيي

إذا كان األصل يف التحكيم أن األطراف يف جمال التجارة الدولية يتمتعون حبرية واسعة يف إختيار 

يعين أن هذا الطريق هو الوحيد إلختيارهم، فقد حتدث املماطلة من أحد الطرفني ال كمني، فإن ذلك احمل

ويف وضع آخر، كثريا ما ال يتفق أحد األطراف على تعيني 3.أصال ه حمكميعنيال  إلختيار احملكم، أو
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احملكم الذي إقرتحه الطرف اآلخر يف حالة احملكم الوحيد، أو إذا إمتنع أحد األطراف عن تعيني احملكم 

يف حالة اإلتفاق على أن يكون عدد احملكمني ثالثة، إذ يعني كل واحد من األطراف حمكما أما الثالث 

م تعيينه من قبل احملكمني املعينني من قبل األطراف، أو عند عدم متكن احملكمني اإلثنني من تعيني فيت

ففي كل هذه األحوال إذا مل حيدد األطراف يف إتفاق التحكيم شخصا أو جهة كسلطة  4.احملكم الثالث

، بل نزوال عند إرادة متعيني تقوم بتعيني احملكم عند عدم اإلتفاق، فإن ذلك ال يعين فشل إجراء التحكي

األطراف ومحاية الطرف حسن النية وحفاظا على مصداقية نظام التحكيم، جيوز ألحد األطراف الطلب 

من اجلهات القضائية املختصة القيام بتعيني احملكم، خصوصا عندما تستنفذ املدة احملددة يف إتفاق 

   1.التحكيم

املشرع إىل إعطاء إختصاص إجراء  وقد ورد هذا احلل يف القانون الفرنسي، حيث ذهب

ف تعطي اإلختصاص لرئيس حمكمة .م.إ.ق 1493/2التعيينات الالزمة للقضاء الفرنسي، إذ أن املادة 

، بشرط أن يتم التحكيم يف 1457حسب احلاالت املنصوص عليها يف املادة  باريس للقيام بالتعيينات

  2.فرنسا

طاء حمكمة إستئناف القاهرة على إجراء التعيينات وعلى نفس املنهج ذهب املشرع املصري إىل إع

الالزمة عندما يكون التحكيم جتاريا دوليا سواء جرى يف مصر أو خارجها، غري أنه جيوز إتفاق األطراف 

  3.على إعطاء اإلختصاص حملكمة أخرى يف مصر

زائري دورا هاما للقضاء اجلأقر  أنه  وقد ساير املشرع اجلزائري اإلجتاهات التشريعية احلديثة حيث

يف مساعدة التحكيم يف حالة وجود صعوبات تعرتض تشكيل احملكمة التحكيمية، ال سيما يف حالة 

املتضمن لقانون  08/09من القانون  1041/2يف املادة  4،صعوبة تعيني احملكمني أو عزهلم أو إستبداهلم

  :اإلدارية، حيث نصت على مايلي اإلجراءات املدنية

ني، ويف حالة صعوبة تعيني احملكمني أو عزهلم أو إستبداهلم، جيوز للطرف الذي يهمه يف غياب التعي"

  : التعجيل القيام مبا يأيت 

رفع األمر إىل رئيس احملكمة اليت يقع يف دائرة إختصاصها التحكيم، إذا كان التحكيم جيري يف  - 1

  .اجلزائر
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يف اخلارج، وإختارت األطراف تطبيق رفع األمر إىل رئيس حمكمة اجلزائر، إذا كان التحكيم جيري  - 2

 ".قواعد اإلجراءات املعمول ا يف اجلزائر

  : فاملشرع اجلزائري جاء حبلني وقائيني ضمانا حلسن سري عملية التحكيم 

عندما جيري التحكيم يف اجلزائر، فاحملكمة املختصة بإجراء التعيينات الالزمة هي :  الحل األول -

  .إختصاصها التحكيماحملكمة اليت يقع يف دائرة 

يتعلق بالتحكيم الذي جيري يف اخلارج، وإختار األطراف تطبيق قانون اإلجراءات :  الحل الثاني -

 .اجلزائري، ففي هذه احلالة يتم اللجوء إىل رئيس حمكمة اجلزائر

ويظهر من خالل تدعيم املشرع اجلزائري لدور القضاء الوطين، سكوت النص السابق عن مدى 

تع القاضي حبرية كبرية يف إختيار لصادر بصدد تعيني احملكمني، حيث يتملطعن يف األمر اإمكانية ا

  .أو حالة عدم وجود إتفاق أصال حاحملكمني، ما عدا حالة اجلنسية بالنسبة للمحكم املرج

إجيايب من شأنه محاية  08/09إن إدراج دور القضاء اجلزائري يف إجراء بعض التعيينات يف القانون 

ف اجلزائري، إذ أن إعطاء سلطة التعيني لرئيس حمكمة اجلزائر، أو أي حمكمة جزائرية أخرى خمتصة الطر 

 ئري، كما يستبعد تدخل قضاء أجنيبمن شأنه أن يؤدي إىل تعيني حمكم ليس بالغريب عن الطرف اجلزا

  1.يف ذلك

تعيينات الالزمة يف ، نستخلص بأن إجراء ال1983وبالرجوع إىل اإلتفاق اجلزائري، الفرنسي لسنة 

حالة تقاعس األطراف يتقامسها كل من القضاء اجلزائري املتمثل يف رئيس حمكمة اجلزائر إذا كان الطرف 

املتقاعس جزائريا، والقضاء الفرنسي املتمثل يف رئيس احملكمة التجارية بباريس إذا كان الطرف املتقاعس 

  2.فرنسيا

فهل ميكن للمحكم املعني من قبل احملكمة أن يرفض :سائلويبقى القانون اجلزائري غامضا يف عدة م

  القيام ذه املهمة ؟ 

ففي القواعد املعمول ا يف جمال التحكيم خاصة يف العالقة بني احملكم وأطراف النزاع هلا طابعا 

ضة يينه مبوجب أمر على ذيل عر يتعاقديا، أي جيوز للمحكم رفض املهمة املسندة إليه، يف حني أن تع

  يسمح للمحكم اإلعتذار عن القيام باملهمة املسندة إليه ؟  هل

                                                 
  .160$7$د !وO، $ر%
 )��ق، ص . د)  1
  ، "�$� أن ھذا ا��ظ�م ���$د "�� طر��� ا2����ر "�� ا���/$� ا�$7ددة 1983$�رس  27$ن ا��ظ�م ا��7!�$� ا�%زا/ري، ا�;ر�)� ا�$ؤرخ ��  5/1ة را%
 ا�$�د)  2

  ).5/2ا�$�دة($)��� وا�$�درة ���رة أ"�4ء ����)�� ��$7!م ا����ث     
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وعلى صعيد اإلتفاقيات الدولية نذكر أحكام القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لسنة 

واإلتفاقية  ،منه على القضاء الوطين للمتنازعني للقيام بالتعيينات الالزمة 06، حيث حتيل املادة 1985

18 يف مادة 1987جاري الدويل لسنة العربية للتحكيم الت
3.  

ويبدو من ظاهر النصوص السابقة أن دور القضاء الوطين يف تشكيل هيئة التحكيم هو دور إجرائي 

حبت، يستهدف جمرد احليلولة دون توقف عملية التحكيم بسبب عدم التوصل إىل إختيار هيئة التحكيم 

  1.املوضوعية يف إتفاق التحكيمأو إىل إستكماهلا وال حيتمل التطرق إىل النواحي 

وقبل أن ننتهي من هذه الصورة من صور تدخل القاضي الوطين أثناء سري إجراءات التحكيم، البد 

البديل عند عزل  من اإلشارة إىل أن تعيني احملكم من قبل احملكمة يكون أيضا يف حالة تعيني احملكم

أو حدوث مانع قانوين أو فعلى جيعله غري قادر على  احملكم أو إعتزاله من تلقاء نفسه، أو يف حالة وفاته

  .اإلستمرار يف مهمته

  

  الفرع الثاني

 .والتحفظيةإتخاذ اإلجراءات الوقتية 

مستعلجة يف ) وضعية(تتخذ التدابري الوقتية أثناء السري يف الدعوى للفصل مؤقتا يف مسألة 

إىل  إىل الفصل يف موضوع النزاع، ولكن يرميفاإلجراء املؤقت هو إجراء ال يرمي  2إنتظار احلل النهائي،

  3.احلصول على نتيجة ثانوية كحجز أموال أو تقدمي كفالة

أما التدبري التحفظي فيهدف إىل احملافظة على حق أو عني ريثما يفصل يف املوضوع، كما يسمح 

و على األقل هذا التدبري للطرف الذي يطلبه ضمان فاعلية القرار التحكيمي الذي سيصدر مستقبال، أ

ثار غري املرغوب فيها هلذا القرار، فهذه التدابري املؤقتة والتحفظية تكون دائما إستعجالية سيجنب اآل

   4.تبعية ومؤقتة مصريها متوقف على مضمون القرار التحكيمي النهائي

                                                 
  .166)��ق، ص ا�$ر%
 ا� �;س$7$د !وO ،: را%
 �� ذ�ك )  3
  .189$,ط;� $7$د ا�%$�ل و"!��� $7$د "�د ا���ل، $ر%
 )��ق، ص . د ) 1

2                       ("Rappelons que la mesure provisoire est prise pour une durée d'un procès afin de régler momentanément une  

situation urgente en attendant la solution définitive"                                                                     
-Bekhechi Abdelwahab, "conventions multilatérales et l'arbitrage ,séminaire sur l'arbitrage commercial organisé par  

 la chambre nationale de commerce à Alger les 14,15 décembre 1992, Ed ch- Nat .Com, Alger 1993, page 87.                                

                                       
  .51"��وش !$�ل -ر�وع، $ر%
 )��ق، ص . د)  3

4                        ("La mesure conservatoire vise la sauvegarde d'un droit ou d'une chose. La mesure conservatoire est toujours 

urgentes et permet à la partie qui la demander de garantir l'effectivité de la sentence arbitrale qui sera rendu, ou se prémunir 

contre les effets défavorables d'une sentence. Les mesures provisoires et conservatoires sont toujours urgentes, accessoires, 

temporaires et sans conséquences sur le principe. Elles pouvent se confondre, et leur sort dénitif dépend de la sentence arbitrale 

elle- même". 

-A.Bekhechi, Op.Cit, page 87.  
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وكقاعدة عامة ميكن حملكمة التحكيم أن حتكم بتدابري مؤقتة أو حتفظية بطلب من أحد 

وعلى فرض أن الطرف الذي أختذت التدابري ضده مل ميتثل هلذه التدابري بإرادته، ومبا أن  ،5اخلصوم

يكون الاحملكم ليس له سلطة األمر بالتنفيذ، فإن إختاده للقرارات اخلاصة باإلجراءات الوقتية والتحفظية 

ذلك ، ل)لقضاء الوطينا(هلا أثر فعال من الناحية العملية، ألن سلطة التنفيذ حمصورة بالسلطات العامة 

أمر بإختاذ التدابري الوقتية أو لب مساعدة القضاء الوطين إلصدار أن تطميكن للمحكمة التحكيمة 

جانبا من جوانب التعاون بني قضاء الدولة ": Mendez""وهذا ما ميثل حسب الفقيه 1.التحفظية

ستعجل بنظر طلب إختاذ ، فاإلتفاق على التحكيم ال ينفي إختصاص القضاء امل2"وهيئات التحكيم

على  لي أن يثار النزاع موضوع اإلتفاقماإلجراءات الوقتية أو التحفظية، ألنه قد حيدث يف الواقع الع

التحكيم قبل إختاذ األطراف لإلجراءات، وقد يتطلب األمر جلوء أطراف النزاع إىل القضاء املستعجل 

  3.عليهإلثبات حالة الشيء حمل النزاع أو فرض حراسة قضائية 

وال يعترب جلوء أطراف النزاع إىل القضاء الوطين للطلب منه إختاذ مثل هذه اإلجراءات الوقتية أو 

التحفظية مناقضا إلتفاق التحكيم وال نزوال عنه، ألن هذا الطلب ال ميس أصل احلق الذي يبقى قائما 

  4 .هليئة التحكيم للفصل فيه

ويل اخلاص اجلديد مسألة إختاذ اإلجراءات الوقتية وقد عاجل املشرع السويسري يف القانون الد

إال إذا كان هناك إتفاق على خالف ذلك، "... :حيث نصت على ما يلي  183والتحفظية يف املادة 

  .جيوز هليئة التحكيم أن تأمر باإلجراءات املؤقتة أو اإلجراءات التحفظية بناء على طلب أحد األطراف

ساعدة ماملعين لتلك اإلجراءات من تلقاء نفسه، ميكن هليئة التحكيم أن تطلب فإذا مل خيضع الطرف 

  5".القاضي املختص، ويقوم هذا األخري بتطبيق قانونه

ويتبني من الفقرة الثانية من هذه املادة أا تعطي هليئة التحكيم عند عدم خضوع الطرف الذي صدر 

اللجوء إىل القضاء لطلب مساعدته يف إختاذ القرار  ضده قرار إختاذ اإلجراءات الوقتية أو التحفظية،

  .اخلاص بالتنفيذ اجلربي لتلك اإلجراءات 

إذا كان إختاذ التدابري املؤقتة أو أما يف فرنسا فلم يبني قانون التحكيم التجاري الدويل ما 

، جند أن إختاذ وبالرجوع إىل قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي .التحفظية من إختصاص احملكم أو القضاء

                                                 
  .!��$ر ���
 ا���4"� )ر��� ا���ف)  5
1  ( 
%282
 )��ق، ص �وزري $7$د )�$�، $ر: را%.  
  .283)��ق، ص ا�$ر%
 ا� �;س، $��ر إ��? �� !��ب، �وزي $7$د )�$�،Mendezرأي ا�;��? )  2
  .119"�$ر ��7� ا��ط����، $ر%
 )��ق، ص . د)  3
  .188$��ر "�د ا�$%�د، ا�)س ا���$� ���7!�م ا�دو�� وا�دا���، $ر%
 )��ق، ص . د)  4
5  ( 
  .285)��ق، ص ا�$ر%
 ا� �;س�وزي $7$د )�$�،: را%
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اص قاضي األمور املستعجلة دون أن يتعارض ذلك مع إتفاق التحكيم، صهذه اإلجراءات من إخت

حبيث يكون الرجوع إىل هذا القضاء من احملكمني أو من األطراف مباشرة بشرط توفر حالة اإلستعجال، 

 جيد هذا اإلختصاص جماالوكذا شرط عدم إختصاص هيئة التحكيم بإختاذ اإلجراء الوقيت أو التحفظي، و 

ف، فالقاضي اإلستعجايل، ولو خالل التحكيم، له أن يأمر يف مسائل .م.إ.ق 809/1يف املادة  له

إسرتداد البضاعة أو إلغاء إعالن كاذب، أو ضبط األشياء املزورة أو رفع احلجر، بإختاذ إجراء حتفظي أو 

  1 .وقيت بشأا

 1994من قانون التحكيم التجاري اجلديد لسنة  145أما املشرع املصري فقد نص يف املادة 

نون أن تأمر بناءا على من هذا القا 09جيوز للمحكمة املشار إليها يف املادة " :1997:املعدل سنة 

حتفظية سواء قبل البدء يف إجراءات التحكيم أو أثناء  ريف التحكيم، بإختاذ تدابري مؤقتة أوطلب أحد ط

  .2"سريها

جلزائري مبدأ التعاون بني القضاء الوطين وهيئة التحكيم، عندما مسح حملكمة املشرع اقد كرس و 

التحكيم بأن تطلب من القضاء الوطين التدخل إلختاذ التدابري الوقتية أو التحفظية وذلك عند رفض 

  3.مبحض إراداته التدابريالطرف املعين تنفيذ هذه 

بري التحفظية، أعطى املشرع اجلزائري أيضا القضاء باإلضافة إىل سلطة األمر بالتدابري املؤقتة والتدا

الوطين إمكانية مساعدة هيئة التحكيم، وتزويدها باألدلة اليت من شأا تسهيل مهمة احملكمني، 

وإستعمال كل وسائل التعاون القضائي للحصول مثال على الوثائق، أو طلب مساع الشهود، أو إجراء 

   4.إنابات قضائية دولية

يد اإلتفاقيات الدولية املتعلقة بالتحكيم التجاري الدويل فما هو مالحظ أن إتفاقية أما على صع

مل تتعرض ملسألة اإلجراءات الوقتية والتحفظية اليت من شأا محاية حقوق 1958نيويورك لسنة 

جيوز للمحكمة بناءا على ":ها من القانون النموذجي للتحكيم بنص 09األطراف، على خالف املادة 

ل إجراءات التحكيم أو أثناء تأمر بإختاذ أي إجراء حتفظي بشأن النزاع سواء قبأن أحد األطراف طلب 

من نظام حتكيم غرفة التجارة الدولية  8/5ك املادة وكذل" ا، وأن ذلك ال يتعارض مع التحكيمسريا

نائية أثناء بباريس اليت نصت على أنه جيوز لألطراف قبل تسليم احملكم ملف الدعوى أو بصفة إستث

                                                 
1  ( 
  .233$7$د !وO، $ر%
 )��ق، ص : را%
  $ن -��ون ا��7!�م ا�$,ري أ"طت �$7!$� إ)�/��ف ا���ھرة إ��,�ص ا��ظر �� ��ض ا�$)�/ل إO إذا إ�;ق ا�طراف "�� إ��,�ص $7!$� أ�رى  09ا�$�دة )  2

  .�� $,ر    
  �$!ن �$7!$� ا��7!�م أن �A$ر ��دا��ر $ؤ-�� أو �7;ظ�� ���ء "�� :"����ون ا2%راءات ا�$د��� وا2دار�� "�� ا�$�4$ن   08/09$ن ا����ون  ��1046ص ا�$�دة )  3

  .ط�ب أ7د ا�طراف، $��م ��ص إ�;�ق ا��7!�م "�� �Iف ذ�ك     
  ".� ا�$��ص، و�ط�ق �� ھذا ا��Aن -��ون ��د ا���4�إذا �م ��م ا�طرف ا�$��� ���;�ذ ھذا ا��د��ر إراد��، %�ز �$7!$� ا��7!�م أن �ط�ب �د�ل ا���4 -    
  .ا�$�4$ن ����ون ا2%راءات ا�$د��� وا2دار�� 08/09و$����:� $ن ا����ون  112،  1084را%
 ا�$واد )  4
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خصومة التحكيم، أن يطلبا إىل أية سلطة قضائية إختاذ تدابري مؤقتة أو حتفظية، دون أن يشكل هذا 

   5.الطلب خمالفة إلتفاق التحكيم

لص مما تقدم على أن غالبية التشريعات الوطنية واإلتفاقيات الدولية تعرتف للقضاء الوطين وخن

حلماية حقوق أطراف النزاع دون املساس بأصل موضوع  فظية الالزمةبسلطة إختاذ التدابري املؤقتة أو التح

النزاع، ليبقى التعاون بني القضاء الوطين وهيئة التحكيم قائما، وبتأكيد القوانني الوطنية املقارنة 

  .   واإلتفاقيات الدولية

  الفرع الثالث

  .نــرد المحكمي

الدولية يف حقل التجارة الدولية، فإن املصاحل نظرا لألمهية البالغة اليت تلعبها العقود التجارية 

اإلقتصادية اليت ميكن أن تكون حمل نزاع وتسوية عن طريق التحكيم قد تتعرض إىل الضياع وعدم 

 اإلنضباط يف احلقوق عندما يتعلق األمر مبحكمني وقع الشك يف إستقالليتهم أو نزاهتهم وحيادهم، أو

معظم التشريعات الوطنية لذلك فإن  1.فق عليها يف إتفاق التحكيمال تتوافر فيهم الشروط والصفات املت

منحت احلق لألطراف يف رد احملكمني املشكوك فيهم، بإشتماهلا على أحكام تتعلق برد احملكمني، حبيث 

تفرض ضرورة توفر بعض الشروط يف احملكم أمهها اإلستقاللية، النزاهة واحلياد وفقا للمعايري والشروط 

 ها يف إتفاق التحكيم، فكل خرق هلذه الشروط من قبل أحد األطراف خيول للطرف اآلخراملتفق علي

  .توافر فيه إحدى الشروط املتفق عليهااحلق يف طلب رد احملكم الذي مل ت

ومن أجل ذلك أوجبت القوانني الوطنية على احملكم اإلفصاح عند تعيينه عن الظروف اليت تثري 

فإذا صرح احملكم عن هذه األسباب،  2.لضمان توافر الثقة يف شخصهالشكوك حول حياده وإستقالله 

  3.وقبل الطرف اآلخر به، فال يستطيع هذا الطرف أن يطلب رده فيما بعد

                                                 
  .7254،253)�� ا�$,ري ، $ر%
 )��ق، ص : أ�ظر )  5
  .181$7$د !وO، $ر%
 )��ق، ,;�7 . د)  1
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  . !$�7$�ن "ن ا�طراف ا�ذ�ن ����وھم، �:ذا �رى ��ض ا�;�? أ�? O �$!ن �رض "�� ا�$7!$�ن ا���7� ���I��(2�� ا�$ط�و�� �� ا���4ة   
    -  
  .87، ا�$��ل ا�)��ق، صA.Bekhechi: را%
  . 7216)�� ا�$,ري، $ر%
 ا�)��ق، ص . د)  2
   �22� د"وى ا��طIن ا�$ر�و"� $ن ا���] $7;وظ "ن 7!م ا��7!�م ا�,�در ��  ��10/05/1994ر�س �� 7!$:� ا�,�در �� و�:ذا ر�4ت $7!$� إ)�/��ف )  3

  �;�ق �A)�)� "�� و%ود $�ر�� )���� ��ن ا�ط��ر وا�$7!م ا�ذي أ,در 7!م ا��7!�م، وإ)��دت ا�$7!$� �� ھذا ا�ر�ض إ�� أن ا�$7!م !�ن $���� �V 1992�و��و      
  �ط�"ن �م ���ذ $ن %���? ا�طر��ن، وأ�? -د أ-ر �� $)��A 7�د�? -�ل $���رة ا��7!�م إ�� أ�? ����ل $
 ا�ط��ر $�ذ )�� )���� �� أ7د ا2%�$�"�ت ا�$:���، وأن ا     

  .�� ذ�ك ا�و-ت أي إ%راء �رد ا�$7!م، وھو $� ����ر �$���� ���زO 4$��� "ن �7? �� ا�رد أو ا2"�راض     
  .98$��ر "�د ا�$%�د، ا�)س ا���$� ���7!�م ا�دو�� وا�دا���، $ر%
 )��ق، ص : را%
 �� ذ�ك   -    
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واملقصود برد احملكم أن يعرب أحد األطراف يف خصومة التحكيم عن إرادته يف عدم املثول أمام 

ومبعىن آخر  4ليت حددها القانون أو إتفاق التحكيم،األسباب احمكم معني يف قضية معينة، لتوافر أحد 

منع احملكم من النظر يف الدعوى التحكيمية لسبب أو آلخر من األسباب اليت أثارت الشكوك حول 

  .حياده وإستقالله يف القضية موضوع النزاع

فطلب الرد هو يف احلقيقة دفع ببطالن تشكيل هيئة التحكيم، وال ختضع أسباب الرد لقوالب 

جامدة أو نصوص حمددة، بل جيب منح اجلهة املنوط ا الفصل يف طلب الرد سلطة تقديرية واسعة 

  1.لتقييم مدى قوة الشكوك املثارة حول حياد وإستقاللية احملكم

القانون رسم للمحكم ما رمسه للقاضي يف صدد محاية مظاهر ":"أن أبو الوفا"ويرى األستاذ 

وإن كان كقاعدة عامة يتطلب غري ما تتطلبه يف احملكم، ألن األول لى به، حاحليدة الذي جيب أن يت

  2".حيمي مظهر العدالة يف الدولة، بينما الثاين حيمي أساسا احليدة يف نطاق اخلصومة القائمة أمامه

ويف حالة النزاع بني األطراف حول رد احملكم، ومل تقم األطراف أو اهليئة التحكيمية بتسوية 

ن الباب سيكون مفتوحا أمام القضاء الوطين حلل هذا اإلشكال، يف حالة طلب أحد إجراءات الرد، فإ

القضايا اليت يظهر فيها جليا دور فرد احملكم هو من .أحد احملكمني أطراف النزاع أو اهليئة التحكيمية رد

عليه عدم القضاء الوطين يف التحكيم التجاري الدويل، فتتدخل احملكمة املختصة لرد احملكم الذي يؤخذ 

  .احلياد أو أية أمور أخرى تثري شكوكا حول حياده وإستقالله

 ، واليت تعطي اإلختصاص3ف.م.إ.ق 1463وهذا ما نص عليه املشرع الفرنسي يف املادة 

للفصل يف النزاع حول رد احملكم لرئيس حمكمة باريس، حيث يرفع إليه هذا الطلب سواء من أحد 

  4.يث يكون احلكم الصادر يف الطلب غري قابل للطعناألطراف أو من هيئة التحكيم، حب

أن  ويالحظ أن القانون الدويل اخلاص السويسري اجلديد جاء بنص واضح ذا اخلصوص، فبعد

أضاف يف الفقرة الثالثة من هذه املادة بأنه يف حالة عدم إتفاق ،180/1حدد أسباب الرد يف املادة 

املختص يف مكان هيئة التحكيم هو الذي له القرار النهائي األطراف على إجراءات الرد، فإن القاضي 

   5.يف هذا املوضوع

                                                 
  .98"�$ر ��7� ا��ط����، $ر%
 )��ق، ص .د)   4
  .148$��ر "�د ا�$%�د ، ا�)س ا���$� ���7!�م ا�دو�� وا�دا���، $ر%
 )��ق، ص .د)  1
  .�104$ر ��7� ا��ط����، $ر%
 )��ق، ص رأي ا�)��ذ أ�و ا�و��، $��ر إ��? �� !��ب ")  2
  .ھذا و-د !�ن ا�$�دأ �� ا����ون ا�;ر�)� ا��د�م أن ا�$7!م O�رد، ��? !�ن �!�ف ا��I-� ��ن ا��,م وا�$7!م "�� أ�:� "�د و!���)  3

  .98)��ق، ص ا�$ر%
 ا� �;سرا%
 �� ذ�ك، "�$ر ��7� ا��ط����، -    
  .ف.مإ.ق 1436، 1457را%
 ا�$واد )  4
5  ( 
  .�291وزي $7$د )�$�، $ر%
 )��ق، ص : را%
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يف إجراءات تقدمي طلب رد  1994من قانون التحكيم املصري لسنة  19هذا وقد فصلت املادة 

راف أو هيئة ـاق األطـيف حالة عدم إتف –احملكم، واحلكم يف الطلب وأثره، حبيث يكون اإلختصاص 

حملكمة إستئناف القاهرة، مامل يتفق األطراف على إختصاص حمكمة  –اءات الرد التحكيم على إجر 

   1.إستئناف أخرى يف مصر

يف (املالحظ أن املشرع اجلزائري بعدما أورد أحكاما خاصة برد احملكمني يف التحكيم الدويل 

حيث 2.لسويسريمن القانون ا 180/2متأثرا بنص املادة  ،93/09يف املرسوم التشريعي ) القسم الثاين

 وعلى احلاالت اليت ميكن فيها رد احملكم، وهي واردة على سبيل احلصر،  05مكرر  458نصت املادة 

ويف حالة " :على دور القضاء الوطين يف تسوية إجراءات الرد بنصهااليت نصت   5/3مكرر  458املادة 

 2مكرر  458ختص وفقا للمادة النزاع، وما مل تقم األطراف بتسوية إجراءات الرد، يفصل القاضي امل

جاء بأحكام مشرتكة لرد  08/09يف القانون  هغري أن،"بأمر بناءا على طلب من الطرف املعين بالتعجيل

إعتبار أن رد على  1041/2كما نصت املادة   ،3احملكمني يف التحكيم الداخلي والتحكيم الدويل

، ويف حالة صعوبة تعيني احملكمني أو عزهلم أو يف غياب التعيني"احملكمني يعترب إجراء إستعجاليا بنصها 

  : إستبداهلم، جيوز للطرف الذي يهمه التعجيل القيام مبا يأيت 

جيري يف احملكمة اليت يقع يف دائرة إختصاصها التحكيم، إذا كان التحكيم  رفع األمر إىل رئيس .1

 .جلزائرا

 اخلارج، وإختار األطراف تطبيق رفع األمر إىل رئيس حمكمة اجلزائر، إذا كان التحكيم جيري يف .2

 ".قواعد اإلجراءات املعمول به يف اجلزائر

يف جمال التحكيم  وعليه يف نظرنا فإن الطلب املقدم إىل القضاء اجلزائري فيما يتعلق برد احملكمني

  : يكون يف فرضني التجاري الدويل 

مني يقدم إىل رئيس احملكمة عندما جيري التحكيم يف اجلزائر، فإن طلب رد احملك :الفرض األول  •

  .اليت يقع يف دائرة إختصاصها التحكيم

عندما جيري التحكيم خارج اجلزائر، وخيتار األطراف تطبيق قانون اإلجراءات املدنية  : الفرض الثاني •

 .واإلدارية اجلزائري، فيقدم طلب رد احملكمني إىل رئيس حمكمة اجلزائر

                                                 
  .1994$ن -��ون ا��7!�م ا�$,ري �)��  19را%
 ا�$�دة )  1
  .48"��وش -ر�وع !$�ل، $ر%
 )��ق، ص .د)  2
  . 08/09$ن ا����ون  1016را%
 �ص ا�$�دة )  3
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املتعلقة بالرد  1016املادة  فتطبق أحكام يها رد احملكمني، أما فيما يتعلق باحلاالت اليت ميكن ف

وبذلك  4على األحكام املتعلقة بالرد يف التحكيم التجاري الدويل، والتحكيم الدويل يف التحكيم الداخلي

تكون اإلجراءات املتبعة أمام القضاء الوطين يف عملية رد احملكمني بسيطة جدا، وقبل البدء فيها، جيب 

عليها يف املادة  بالرد أحد أسباب الرد املنصوص أن يتحقق يف احملكم املعين: ض الشروط أوهلماتوافر بع

 رد احملكم الذي عينه بنفسه، أن ال يكون قبل أو أثناءعلى الطرف الذي يطلب : ، وثانيهما1016

   .التعيني عاملا بالسبب الذي من أجله يطلب الرد

طين يف إجراءات التحكيم إال يف األحوال اليت ترد يف وهكذا ميكن ضمان عدم تدخل القضاء الو 

  .القانون على سبيل احلصر إحرتاما إلرادة األطراف، وضمانا إلستقالل التحكيم عن القضاء العادي

نصا يقضي حبرية األطراف  1985النموذجي لسنة  أما على الصعيد الدويل، فقد أورد القانون

اإلتفاق حدد هذا القانون إجراءات اللجوء إىل السلطات ويف غياب هذا  1لتحديد إجراءات الرد،

من نظام حتكيم غرفة  9وفقرة  8وكذا ما نصت عليه املادة الثانية فقرة 2.القضائية لطلب رد احملكمني

التجارة الدولية، من إمكانية اللجوء إىل القضاء الوطين لطلب رد احملكمني إذا كان التحكيم خاص 

)Arbitrage ad-Hoc(.3  

املستمر لرد التزايد  قد أثبتت التجربة يف جمال التحكيم التجاري الدويل يف السنوات األخرية،ل

احملكمني ألسباب ال صحة هلا وال تؤثر يف صالحية احملكم وال يف نزاهته أو حياده وإستقالله، بل تستغل 

كم التحكيمي احلخاصة من الطرف الذي يشعر أن ، بقصد تعطيل إجراءات التحكيم والفصل يف النزاع

لذا نرى من الضروري تصدي القضاء الوطين ملثل هذه التجاوزات، واحلد من 4.سينتهي يف غري صاحله

اإلستغالل التعسفي إلجراء الرد، وكذا وضع قواعد وقائية للطرف الذي يسري التحكيم ملصلحته 

 االستمرارالتحكيم سلطة  والتقليل من األثر التوتري للرد على إجراءات التحكيم، حبيث يعطي حملكمة

  .يف إجراءات التحكيم

معقولة قد يسيء إىل مسعة  كما أن طلب احملكمني التعسفي الذي ال يستند إىل أسباب

احملكمني على حنو نرى معه أنه جيعل هلم حق مقاضاة طالب الرد، والرجوع عليه بتعويض مناسب ملا 

تند إىل سببم من ضرر بسبب طلب الرد غري املسأصا.  

                                                 
4  ( 
  .د��� وا2دار��ا�$�4$ن ����ون ا2%راءات ا�$ 08/09$ن ا����ون  1016ا�$�دة : را%
  .1985$ن ا����ون ا��$وذ%� ���7!�م �)��  13/1ا�$�دة )  1
  .1985را%
 ا�;�ر��ن ا������ وا������ $ن ا����ون ا��$وذ%� �)�� )  2
3  ( 
  .48"��وش -ر�وع !$�ل، $ر%
 )��ق، ص : را%
  "�ر�ن ���7 �ط�ب رد ا�$7!$�ن، و�م ���ل ا�$7!$� $ن ���:� إO ط���  1986و  1984)%�ت و��/ق ا��7!�م ا������ �0ر�� ا��%�رة ا�دو��� �� ا�)�وات $� ��ن )  4

  .وا7دا، ور�4ت ا�ط���ت ا��)�� "�ر ا��رى    
  .41$7$د )��م ا��وا، $ر%
 )��ق، ص : را%
 �� ذ�ك     
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  الفرع الرابع

  .ونـش نحو القانـالغ

يظهر من املمارسة يف جمال التحكيم التجاري الدويل أن إجراءات التحكيم غالبا ما تكون 

وتصرفات تتضمن غشا، مما قد يؤثر على كل مرحلة من مراحل التحكيم، ويف مجيع  كمسرحا لسلو 

ا يف صورة خدعة أو حيلة مصطنعة األحوال، فإن الغش الذي يندمج يف إجراءات التحكيم يظهر لن

  1.تنصرف إليها رغبة األطراف أو احملكمني

املالحظ أنه رغم حماربة القضاء لفكرة الغش بكل أشكاله فإنه مل يقدم لنا أي تعريف للغش، بينما و 

  : قدم الفقه تعريفات خمتلفة أمهها 

التدبري " :أنه الذي يعرف الغش على " "Henri Desbois "هنري ديبوا"تعريف األستاذ  -

 2".اإلرادي لوسائل مشروعة يف ذاا للوصول إىل أغراض ختالف أوامر القانون ونواهيه

الغش حنو القانون هو إستعمال " :أن " "Jean Michel Jacquetويف هذا الصدد يرى األستاذ -

 لية،إذا كانت الوضعية القانونية دو :"مستطردا ويضيف". نية خلدمة هدف غري قانوينوسيلة قانو 

ن الغش الدويل حنو القانون يتجسد يف فرض قانون آخر بديل عن القانون املختص يف غياب فإ

 .3"هذا الغش

حيمل يف طياته قمة الصراع والتصادم بني الغش حنو القانون " :أن "ويت الطيبزر "يرى األستاذ و   -

   4".املصاحل اخلاصة واملصلحة العامة

بأحكام قواعد التنازع بقصد الوصول إىل أغراض شخصية التالعب " :وعليه فالغش يف نظرنا هو

  ".بوسائل قانونية ولو على حساب املصلحة العامة

                                                 
  .194$��ر "�د ا�$%�د، ا�)س ا���$� ���7!�م ا�دو�� وا�دا���، $ر%
 )��ق، ص . د)  1
  �ر "�? ا�;�? �د و%دت �!رة ا�0ش $�ذ أن و%د ا����ون، و�� %$�
 �رو"?، �:و ��طوي "�� ,ورة $���;� ��د ��,د �? ا42رار �7Aد ا�$���-د�ن وھذا $� "�=   

  .����د��س، !$� -د ��,د �? ا42رار ���0�ر ���7;ظ ��)م ا�0ش    
  .53، ص 2005د�� �4�ل، ا�0ش �7و ا����ون، دار ھو$� ��ط��"� وا���ر، ، $��ر إ��? �� !��ب �� ��Henri Desboisر�ف ا�)��ذ )   2
  .195)��ق، ص ا�$ر%
 ا� �;س، $��ر إ��? �� !��ب $��ر "�د ا�$%�د، ا�)س ا���$� ���7!�م ا�دو�� وا�دا���،Jean Michel Jacquetرأي ا�)��ذ )  3
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 )��ق، ص  ) 4
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 )��ق، ص  ) 4
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الذي تقوم عليه نظرية الغش، إال أن الفقه  وعلى الرغم من إختالف الفقه حول األساس القانوين

الغش يفسد كل "ف ذاا ، ترتكز على املبدأ التقليدي املعرو ديث إنتهى إال أا نظرية قائمة باحل

  4".شيء

وجيد الغش حنو القانون املرتع اخلصب يف العقود التجارية الدولية، بسبب طبيعتها اإلرادية، إذ يرتك 

فيها إختيار القانون الواجب التطبيق إلرادة املتعاقدين إحرتاما ملبدأ سلطان اإلرادة، لذلك تتعدد أشكال 

ما يربم األطراف إتفاق التحكيم، ويظهر من خالل ومن مظاهر الغش يف التحكيم عند.الغش وصوره

حتليله أنه يتضمن غشا، مبعىن أن هذه الصورة من الغش تتوقف على تغيري مفهوم إتفاق التحكيم ذاته، 

ذلك أن أحد األطراف أو كالمها سيستخدم حريته التعاقدية املطلقة، ويستفدان منها يف إستخدام 

  1.ى مصلحة أو كسب غري مشروعالتشريعات الوطنية بقصد احلصول عل

مثاال حقيقيا عن الغش عندما يقوم األطراف بالتحايل  Batiffol"" "باتيفول"وقد أعطى الفقيه 

على شرط الصلة الواجب توافرها يف القانون املختار، بتغيري ضابط اإلسناد من أجل الوصول إىل صلة 

 فرنسا ويتم تنفيذه هناك أيضا، ولكن فرنسي وبلجيكي أجنيب يف :عقد أبرم بني شخصني"خيالية يف 

إتفقت األطراف املتعاقدة على إختيار القانون اهلولندي، مع أن العقد باطل كله أو جزء منه طبقا 

ففي هذه احلالة يوجد حتايل مقصود وسوء نية ثابتة وهو قرينة على  2".للقانونني الفرنسي والبلجيكي

إلبرام، على الرغم من أن ذلك يعد مشروعا وحق معرتف به، لكن الغش، ألن املتعاقدان قاما بتغيري بلد ا

  .التهرب من القانون املختص ألنه كان يعترب العقد باطالهو منه  اهلدف

وكذلك قد يتم الغش حنو القانون عندما يكون العقد داخليا حبيث يقوم املتعاقدان بتغيري ضابط 

يكتسب صفة الدولية، ويكتسب معها بذلك اجلنسية من أجل توفري العنصر األجنيب يف العقد و 

املتعاقدان احلق يف إختيار القانون الذي حيكم عالقتهم العقدية، بدال من القانون الداخلي املختص 

   3.أساسا حلكم هذا العقد والذي يقيد تصرفام إىل حد إعتبار العقد باطال يف بعض األحيان

                                                 
  و�� ا�ذي ��وم "��? ھذه "�� ا�رCم $ن إ�;�ق ���C�� ا�;�? "�� �A��د �ظر�� ا�0ش �7و ا����ون �� $%�ل ا����ون ا�دو�� ا���ص، ��V:م إ���;وا 7ول ا�)�س ا����)  4

  �، �� �:��ك $ن ا�;�? $ن أر%�? إ�� �!رة ا��ظ�م ا���م، وھ��ك $ن أر%�? إ�� �ظر�� ا���)ف �� إ)��$�ل ا�7ق، وأر%�? ��4:م إ�� �ظر�� ا�,ور�: � ا��ظر�     
  .7�ن أر%�? ا���ض إ�� �ظر�� ا�)�ب C�ر ا�$�روع     

  .و$����:� 88، ص �;)? )��قا�$ر%
 ا���د�� �4�ل، : � ا�0ش، را%
 �$ز�د $ن ا��;�,�ل 7ول ا�2%�ھ�ت ا�;�:�� 7ول ا�)�س ا����و�� ��ظر� -    
  ، 7�ث أ�ر$ت �ر!� �ر�)�� إ�;�ق 1987أ!�و�ر  14ا��� !��ت I7$ ��7!م ا�,�در $ن $7!$� إ)�/��ف ��ر�س ��  Berltroclincsوھذا ھو ا��7ل �� د"وى )  1

  طراف ا�$د�)ون $�ذ إ�رام إ�;�ق ا��7!�م ��7 ا��طق ���7!م ا��7!�$� �7!�$� ,ور�� أ�ذ $ظ:را ، و-د أ"د ا�7�Berltroclincs!�م $
 ا��ر!� ا�!�د��      
  و-د و-
 أطراف ا��زاع وھ�/� ا��7!�م )�;� إ�;�-� ��4� ���)�م ا�$���\ ا�$��4 �:� . $,ط��� $���;� ���7���، �$���4ه �7!م "�� ا��ر!� ا�!�د�� �$���\ !��رة    
  .�!�د��، و�!ن ھذا ا�2;�ق أ!��ف، وإ"��ر 7��:� ا���4ء ا�;ر�)� إ%راءات ا��7!�م ��ط�� $)��دا إ�� ا�0ش وا��د��س"�� ا��ر!� ا    
  . 196$��ر "�د ا�$%�د، ا�)س ا���$� ���7!�م ا�دو�� وا�دا���، $ر%
 )��ق، ص : را%
 : �$ز�د $ن ا��;�,�ل  -    
  .��351و�� ����ود ا�دو��� �� ا����ون ا�%زا/ري ا�$��رن، $ر%
 )��ق، ص زرو�� ا�ط�ب، ا��ظ�م ا��: را%
 �� ذ�ك )  2
  .�107ر�ف ھ���، ا�$ر%
 ا�)��ق، ص : أ�ظر )  3
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ة ار ت األجنبية، إذ يعمد الشركاء إىل تعيني مقر إدنسية الشركاجلكما يكثر إستعمال الغش بالنسبة 

عن مقر اإلدارة احلقيقي، حىت ختضع الشركة إىل قانون املقر الومهي  ارئيسي يف اخلارج يكون ومهيا، بعيد

  .بدال من احلقيقي

إن األمثلة عن أشكال الغش حنو القانون يف جمال التجارة الدولية عديدة ومتشعبة يصعب 

يف قالب جامد، لذلك إكتفينا باإلشارة إىل بعضها وذلك لتبيان ما قد يؤذي إليه من  حتديدها ووضعها

دون الثقة بنظام التحكيم، نتائج سلبية قد تضر بالعالقات اإلقتصادية الدولية، وجتعل بعض األطراف يفق

  .من جماله أو التضييق

ثابة الدرع الذي حتمي به الدولة ويعترب الدفع بالغش حنو القانون يف جمال القانون الدويل اخلاص مب

على قوانينها الوطنية، ذلك ألن فكرة الغش تستبعد القانون الواجب التطبيق  نفسها من حتايل األفراد

   1.على العالقة ذات العنصر األجنيب

ال يؤخذ به إال يف ظل ة التمسك بدفع الغش حنو القانون ويعترب جانب من الفقه أن مسأل

تستلزم ضرورة توافر قصد الغش إىل جانب التصرف تد بإرادة األطراف، واليت يت تعالنظرية الشخصية ال

يف حني ال يؤخذ به يف ظل النظرية املوضوعية ما دام  اإلرادي اهلادف إىل التحايل على ضابط اإلسناد

  2.أن القانون الواجب التطبيق يستخلص وفقا ملعايري موضوعية ال تستند على إرادة األطراف لوحدها

واملالحظ أنه هناك صلة أو تشابه بني جزاء الغش يف التحكيم مع ما حيدث يف مسائل الغش 

حنو القانون يف ااالت األخرى، سواء من حيث عدم الفعالية، أم من حيث إنطباقه على املركز القانوين 

ين الذي ينطوي الذي يريد املدلس اهلروب منه مثل اآلثار القانونية، وسواء من حيث أن العمل القانو 

  3 .على الغش ال يرتتب عليه عدم اإلحتجاج به فقط، بل حيكم ببطالنه

وخالصة القول أنه مىت كانت تصرفات األطراف يف حقل التجارة الدولية حتمل غشا أو حتايال 

حكم التحكيم طال إجراءات التحكيم، أو إعتبار التدخل إلبحنو القانون، فإنه حيق للقاضي الوطين 

ما إستقر وهذا  وذلك حتت مظلة محاية املصلحة العامة والنظام القانوين يف دولته من حتايل األفرادباطال، 

  4.عليه العمل الدويل صراحة

                                                 
  .��52د�� �4�ل، $ر%
 )��ق، ص.د)  1
  ��ون، را%
 ��د�� �4�ل، ا�$ر7
 �$ز�د $ن ا��;�,�ل 7ول ا2��Iف ا�;�:� ��ن ا��ظر���ن ا���,�� وا�$و4و"�� �� $%�ل ا��$)ك ���د�
 ���0ش �7و ا��)  2

  .و$� ���:� 150، ص �;)? ا�)��ق    
  .195$��ر "�د ا�$%�د، ا�)س ا���$� ���7!�م ا�دو�� وا�دا���، $ر%
 )��ق،، ص . د)  3
4  ( ��4- 
  .ا�$��ر إ��? )���� Berltrolincsرا%

   Munzer، و�� -رار $� �زر 1961$�رس  �07$ل "�� ا�0ش �7و ا��وا��ن ا�%���� وذ�ك ��و!ذا $� إ)��ر "��? ا���4ء ا�;ر�)� $ن إ�ط�ل !ل ا���ود ا��� ��    
4
 ��;�ذ ا�7!�م ا�%���� إ�� �رط أن �!ون ����� $ن ا�0ش �7و ا����ون �07/01/1961�     �  .7�ن أ

      
  .�110ر�ف ھ���، $ر%
 )��ق، ص : را%
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إن إستبعاد قانون اإلرادة عن طريق الدفع بالغش حنو القانون ليس باألمر السهل، فهو حيتاج إىل 

اليت قد يستخدمها األطراف للحصول على  قاضي يتميز بالذكاء احلاد ليستوعب الطرق اإللتوائية

األغراض غري املشروعة، والبحث عنها يف النوايا الباطنة يف نفوس األطراف إلثبات سوء نيتهم وذلك من 

 خالل قرائن يستخلصها من الواقع ومن تصرفات األطراف، لذلك حنن نرى أنه جيب على القاضي يف

لنية الغش، وعدم إثارة هذا الدفع يف كل حالة يتم فيها املهمة أن يكون شديد احلذر يف تقديره  هذه

تغيري ضابط اإلسناد، بل عليه البحث عن النتائج اليت يريد األطراف حتقيقها فيما إذا كانت مشروعة أم 

أمر تقدير نية الغش قد ال خيلو كما أن .ال، وهذا حىت ال يعرقل نشاط التجارة الدولية بسبب هذا الدفع

القاضي إلستعمال سلطته، أو قد خيطئ يف إستخالص هذه النية، مما نرى معه ضرورة من خطر إلساءة 

   .إخضاع هذه السلطة التقديرية لرقابة احملكمة العليا

قد أعطى أمهية هلذا  2005هذا ويالحظ أن املشرع اجلزائري يف تعديله اجلديد للقانون املدين يف 

05/10من القانون  24/1الدفع بعدما أمهله، ونص عليه يف املادة 
كوسيلة إلستبعاد القانون األجنيب  1

الذي ثبت له اإلختصاص بواسطة الغش حنو القانون، وجعله كدفع عام لكل التصرفات سواء العقدية أو 

غري العقدية مثلما فعل مع النظام العام، ويكون بذلك قد أعطى الدفع بالغش حنو القانون األمهية اليت 

قانوين اجلزائري، متفاديا بذلك اإلنتقادات اليت كانت توجه إليه قبل التعديل الذي يستحقها يف النظام ال

  .2005قام به سنة 

 08/09لغش حنو القانون يف القانون التجاري الدويل فلم يرد نص خاص با التحكيمأما يف جمال 

التحكيمية حيث كان على املشرع اجلزائري أن جيعله أحد األسباب اليت يطعن فيها يف القرارات 

للقاضي الوطين بالتدخل حلماية املسلحة العامة من حتايل األفراد يف جمال العالقات األجنبية، وتسمح 

ما دام أن املشرع  05/10من القانون  24/1اإلقتصادية الدولية، لذلك حنن نرى ضرورة تطبيق نص املادة 

  ".القانون األجنيب"قد إستعمل لفظ 

  

  الثاني المطلب

  .ي الوطني في تنفيذ القرار  التحكيميالقاض خلدت

                                                 
  O �%وز �ط��ق :" �2005)��  44ر ا��دد.ا�$�4$ن ��د�ل ا����ون ا�$د�� ا�%زا/ري، ج 2005�و��و  �20�  ا�$ؤرخ 05/10$ن ا����ون  ��24/1ص ا�$�دة ) 1

  ."�7و ا����ونا����ون ا�%��� �$و%ب ا��,وص ا�)���� إذا !�ن $���;� ���ظ�م ا���م أو اQداب ا���$� �� ا�%زا/ر، أو ��ت �? ا2��,�ص �وا)ط� ا�0ش     
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بإصدار احلكم التحكيمي احلاسم للنزاع الذي  - كما رأينا سابقا  –تنتهي اخلصومة التحكيمية    

  .إتفق األطراف على إخضاعه لنظام التحكيم، وهذا احلكم هو الثمرة احلقيقية للتحكيم

ن يف تنفيذ كمجارة الدولية يإذن فنجاح نظام التحكيم والتسليم بأفضليته حلل منازعات الت

  .التحكيمية الصادرة مبوجبه، السيما وأنه الغاية احلقيقية من التحكيم القرارات

يمة قانونية أو عملية إذا ضل جمرد عبارات مكتوبة القرار التحكيمي ال تكون له أية قكما أن 

يم، ويتحدد به مدى فاعليته غري قابلة للتنفيذ، لذلك فإن تنفيذ قرار التحكيم يعترب حمور نظام التحك

  1.لفض وتسوية النزاعات يف جمال التجارة الدولية

العمل الصادر من القضاء الوطين، جيب أن يصادق  فولإلرتقاء باحلكم التحكيمي إىل مصا

أو يؤمر بتنفيذه وال يتم ذلك إال بعد خضوعه للرقابة من قبل اجلهة املختصة، وبالتايل فإن عملية  عليه

  2. تتم دون إعمال هذه الرقابةالتنفيذ ال

ففي مرحلة التنفيذ يدخل التحكيم غمار مرحلة جديدة ترفع فيها يد احملكمني عن الدعوى، ويف 

ما يف هذه املرحلة أهذه املرحلة تتغري املعادالت، فقبل ذلك كانت إرادة األطراف هي الفاصل املتقدم، 

م القضاء الوطين، حيث متارس احملكمة الرقابة على القرار اف ترتاجع كليا لتفسح اال أمار فإن إرادة األط

التحكيمي قبل األمر بتنفيذه يف إقليم الدولة، لذلك متثل مسألة تنفيذ أحكام التحكيم أبعادا هامة بالغة 

القضاء الوطين ونظام التحكيم،فال شك أن القضاء الوطين ميارس دورا وصل بني  ةالدقة، إذ تعترب مهز 

الرقايب بالنسبة لألسباب اليت متلك احملكمة  قبل األمر بالتنفيذ، وتتضاعف أمهية هذا الدور رقابيا فعاال

التمسك ا من تلقاء نفسها، وهذا يعد األساس الذي ميكن القضاء الوطين من فرض رقابته على 

   3.حكام التحكيمأ

السلطة القضائية  وعليه فمن املقرر أنه ال جيوز تنفيذ حكم التحكيم إال بعد أن تضفي عليه

للدولة املختصة أمر التنفيذ، وذلك بعد ممارسة الرقابة عليه بالتحقق من أن احلكم قد إستوىف الشروط 

اليت يتطلبها القانون، ولذلك فقد إحتفظت الدول لقضائها الوطين سلطة الرقابة على أعمال احملكمني 

الوطنية اللجوء لنظام التحكيم مل يكن بصورة جازة التشريعات إقبل األمر بتنفيذ أحكام احملكمني، ألن 

  .مطلقة

  ما مدى سلطة القضاء الوطني في تنفيذ قرارات التحكيم ؟  :وعليه فإن السؤال الذي يثور

                                                 
  .4،3ا��,��، $ر%
 )��ق، ص ",�م ا�د�ن .د)  1
  .359،357، درا)� $��ر��، دار ا��:�4 ا��ر���، ا���ھرة، �دون )��، ص )$و4و":� و,ورھ�($7$د �ور ا�:�دي ���7?، ا�ر-��� "�� أ"$�ل ا�$7!$�ن . د)  2
  .216،215"�$ر ��7� ا��ط����، $ر%
 )��ق، ص . د)  3
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إن اإلجابة على هذا التساؤل تفرض علينا إبراز كيفية الرقابة القضائية على القرار التحكيم كمرحلة أوىل 

  ).الفرع الثاين(فيذ حكم التحكيم ، قبل األمر بتن)الفرع األول(

  

  

  الفرع األول

  .الرقابة القضائية على القرار التحكيمي

أعمال احملكمني للتأكد من  على جعلت أغلب التشريعات الوطنية من القضاء جهة للرقابة

شرعية هذه األعمال، إذ ال جيوز التنفيذ مبقتضى القرار التحكيمي إال بعد صدور أمر من القضاء 

  .ذهبتنفي

وملا كان القرار التحكيمي يصدر بعيدا عن ساحة القضاء الوطين، وأن احملكم يفتقر إىل سلطة 

األمر بالتنفيذ، كان البد من تدخل قضاء الدولة لتكملة عمل احملكمني من خالل ممارسة الرقابة على 

صادرا عن  ه ومشروعيته، حىت ميكن أن ينتج آثاره كما لو كانتمن صح دهذا العمل، وذلك للتأك

  1.قضاء الدولة

: يف الواقع إن مسألة الرقابة القضائية على القرارات التحكيمية تثري نقطتني هامتني للنقاش مها 

  .أساس الرقابة القضائية على القرارات التحكيمية، وصور هذه الرقابة

  .أساس الرقابة القضائية على القرارات التحكيمية: أوال 

مني، حيث ذهب الفقيه كقابة القضائية على أعمال احملإختلف الفقه حول أساس الر 

"Vizioz" أن حكم احملكمني يعد عمال قضائيا غري كامل، وتأسيسا على ذلك فإنه يتطلب " :إىل

لتنفيذه صدور األمر بالتنفيذ من قاضي الدولة املختص، وهذا القاضي اليقتصر دوره على جمرد إمتام 

ة، فقاضي الدولة اآلمر بالتنفيذ وهو ميارس رقابته القضائية على شكل معني، وإمنا ميارس سلطة رقابي

عمل احملكم ال ميس بالطابع القضائي للتحكيم لكونه ميارس رقابة الحقة وخارجية، ذلك أن القاضي 

أنه  كمااألمر،املختص قانونا بإصدار األمر بتنفيذ حكم احملكمني اليعد هيئة إستئنافية عند إصداره هلذا 

من وراء ذلك التحقق من عدالة احملكم، ألن صدور األمر بتنفيذ حكم احملكم اليعد دليال ال يقصد 

   2".قاطعا على سالمة حكم التحكيم
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إىل أن حكم التحكيم ال يصبح حكما  "CHIOVENDA"كما ذهب الفقيه اإليطايل 

ة على حكم ـة رقابيـسلطة ـد ممارسـة املختص بعـقاضي الدول ذه منـر بتنفيـقضائيا إال بعد أن يصدر األم

  3.احملكم على أساس أنه عمل قضائي ناقص حيتاج إىل صدور األمر بالتنفيذ من قاضي الدولة املختص

أن هذه الرقابة على عمل احملكم ترجع يف األساس إىل كون  ىفري  "أمحد أبو الوفا"أما الدكتور 

صوم على التحكيم بإعتباره وسيلة احملكم ال يستمد سلطته من القضاء وإمنا يستمدها من إتفاق اخل

ومن مث نلمس رغبة املشرع يف مراقبة عمل احملكم قبل تنفيذ حكمه، وقبل إصباغ  .إتفاقية للتقاضي

الصيغة التنفيذية عليه البد أن خيضع لرقابة وإشراف قاضي التنفيذ كإجراء متهيدي يسبق مهره بالصيغة 

  1.حكيمإلتفاق الت اتطلبه القانون تنفيذى الشكل الذي يالتنفيذية وذلك للتحقق من أن احملكم  قد راع

فمن خالل إستعراضنا لآلراء السابقة فإننا سننتهي إىل أن الرقابة القضائية على حكم احملكمني 

جتد أساسها لدى غالبية الفقه يف كون حكم احملكمني قضاء خاص يستند إىل إتفاق األطراف على 

وما دام أن احملكم يفتقد إىل سلطة األمر اليت يتمتع ا  ،طة العامةالسلالتحكيم، وال يستمد قوته من 

اإلحتفاظ لقضائها الوطين بسلطة الرقابة على أعمال احملكمني من  قضاء الوطين كان لزاما على الدولال

  .لألهداف املتوخاة من وراء اللجوء إىل نظام التحكيم اخالل األمر بتنفيذه، وذلك حتقيق

  .قابة القضائية على القرارات التحكيميةصور الر : ثانيا 

إختلفت التشريعات حول نوع الرقابة اليت تباشرها اجلهات املختصة مبنح األمر بتنفيذ القرار 

بعض التشريعات يف ، أما 2التحكيمي، فمنها من تعترب هذه الرقابة خارجية تتم دون مواجهة اخلصوم

  3.األخرى هي رقابة موضوعية تتم حبضور اخلصوم

   :ة الشكليــة ـالرقابـ.1

وهذا النوع من الرقابة ذو طابع شكلي، وهو منط   يطلق على هذا النوع من الرقابة نظام املراقبة،

من الرقابة اإلدارية، يكون يف احلدود اليت يتم فيها وضع حكم احملكمني حتت رقابة القاضي من النظام 

لوطين من خلو القرار التحكيمي من العيوب القضائي، والغرض من هذه الرقابة هو حتقق القضاء ا

وهي بذلك ال تعد رقابة موضوعية، ألن القاضي ال  ،4اء ما مينع تنفيذهفه وإنتاجلوهرية اليت قد تشوب
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مة ما إنتهى إليه حكم التحكيم لفض ءيبحث يف وقائع النزاع، وال يف موضوع حكم التحكيم أو مال

  .النزاع

لية على العيوب اإلجرائية، واليت تقتصر على جمرد التحقق من أن فرقابة القضاء هنا هي رقابة شك

القرار التحكيمي قد إستوىف مجيع الشروط القانونية الالزمة، وغري مشوب بأي عيب من العيوب اليت 

  1.حتول دون تنفيذه

فهذا النوع من الرقابة يضع على عاتق قاضي التنفيذ فحص القرار التحكيمي من تلقاء نفسه ، 

قق من أن احملكم مل خيرج عن حدود إتفاق التحكيم، وأنه أصدر القرار التحكيمي وفقا للشكل ليتح

فإذا خلى حكم التحكيم من .املقرر مستوفيا جلميع الشروط الضرورية وأنه مل يبىن على إجراء باطل

   2.ى ما مينع تنفيذه، وجب إصدار األمر بتنفيذهه، وإنتفبالعيوب اجلوهرية اليت قد تشو 

التايل جيب أن تكون رقابة القاضي مقتصرة على الرقابة الشكلية ألن كل توسع يؤدي إىل وب

  .اإلنزالق اإلجرائي حنو رقابة صحة احلكم

 : ة ــة الموضوعيـــالرقاب.2

لرقابة الشكلية على القرار التحكيمي لعد إستعراضنا بف، يطلق على هذه الرقابة نظام املراجعة 

شري إىل أنه هناك بعض القوانني اليت تأخذ بالرقابة املوضوعية اليت يتم فيها حضور وأمهيتها، ال بأس أن ن

ويتم فيها حضور طالب التنفيذ واملطلوب التنفيذ ضده، وتقوم احملكمة 3.اخلصوم وإعمال مبدأ املواجهة

بسماع كال الطرفني، وتفحص كل ما يبديه أحدمها يف مواجهة اآلخر من دفوع ضد حكم احملكم 

والبد من الفصل يف هذه العيوب قبل إصدار األمر  ،طلوب إصدار األمر بتنفيذه واليت تعرضه للبطالنامل

  4.بالتنفيذ أو املصادقة على هذا احلكم

فالقاضي حسب هذا النظام ال يكتفي مبجرد الرقابة املادية ذات الطابع الشكلي، وإمنا يذهب 

، فيستطيع التعرض للوقائع من جديد وتفسريها وفقا إىل حد مراجعة القرار التحكيمي من حيث املوضوع

ملنهجه الذي يتبعه، وله تعديل القرار التحكيمي إذا رأى ذلك ضروريا، كأن يعيد تقدير 

  5إخل.....التعويض
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إن هذه الرقابة املوضوعية للقاضي تتشابه إىل حد بعيد مع الرقابة اليت متارسها حماكم اإلستئناف 

ية غري مرغوب فيه بالنسبة ألحكام عملطعون فيه، لذا فإن األخذ بالرقابة املوضو على احلكم اإلبتدائي ا

إىل نظام التحكيم، ألن األخذ بالرقابة املوضوعية  ءاحملكمني الدوليني، ألن من شأا عدم تشجيع اللجو 

 ناهيك عما قد ،جديدة ةعلى بدء خصوم له ينكر على القرار التحكيمي قيمته ألا جترب احملكوم

باإلضافة إىل أن هذه الرقابة ال تتماشى مع مقتضيات التجارة  ،يتعرض له من إحتماالت خسارته لدعواه

الدولية اليت تتطلب السرعة، كما أا ال توفر احلماية الكافية لألطراف ومتس باحلقوق املكتسبة يف 

  1.اخلارج

ال التحكيم التجاري الدويل يف األخري نلخص إىل أن الرقابة املوضوعية غري مرغوب فيها يف جم

اىف مع طبيعة التحكيم، وممارسة هذا النوع من الرقابة من شأنه عدم التشجيع على اللجوء إىل نألا تت

  .التحكيم كوسيلة لفض النزاعات التجارية الدولية ويفقد الثقة بنظام التحكيم

  

  الفرع الثاني

  .نـاألمر بتنفيذ حكم المحكمي

التحكيم جمردة يف ذاا ال حتوز القوة التنفيذية، فعلى الرغم من أن  من املسلم به أن أحكام

فإنه ال تكون له القوة التنفيذية إال بعد ة الشيء املقضي به مبجرد صدوره، حكم التحكيم يتمتع حبجي

مبعىن أنه ال يعترب سندا تنفيذيا إال بعد صدور " أمر التنفيذ"صدور أمر خاص من القضاء الوطين يسمى 

اإلجراء الذي يصدر من القاضي "واألمر بالتنفيذ هو .تنفيذ ووضع الصيغة التنفيذية عليهمر بالاأل

املختص قانونا، ويأمر مبقتضاه بتمتع حكم احملكمني وطنيا كان أو أجنبيا بالقوة التنفيذية، فهو ميثل 

   2".نقطة اإللتقاء بني قضاء التحكيم والقضاء العام

تنفيذ أن يتحقق القاضي من عدالة احملكم، كما ال يعد صدور األمر يقصد بإجراء األمر بال وال

  3.بالتنفيذ يف ذاته دليال على سالمة هذا القضاء
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فاألمر بالتنفيذ الذي يصدر من القاضي املختص ليس حكما قضائيا خيضع لنظام األحكام، وال 

ود ا، وذلك ملعاجلة قصور إرادة يفصل يف النزاع، وإمنا هو أمر والئي ميارس به القاضي سلطة األمر املز 

هناك مصاحل جديرة احملكم يف الوصول إىل حتقيق مصلحة معينة، ألن املشرع يف هذه احلالة يرى أنه 

ط الوصاية القضائية وضرورة إعماهلا لرقابة سعي اخلصوم للوصول إىل اهلدف الذي يرغبون رت شبالرعاية، في

  1.حتقيقه

وهو األمر -لتنفيذية بصدور أمر خاص من القضاء الوطينوز القرار التحكيمي القوة اوحي

ويذيل هذا القرار بالصيغة التنفيذية، وجيري تنفيذه وفقا لإلجراءات املعتمدة لتنفيذ األحكام  - بالتنفيذ

  .القضائية العادية

يم إحرتام نظامها العام، وضرورة إحرتام أحكام التحك وتشرتط غالبية القوانني الوطنية لتنفيذ

ق الدفاع وسالمة اإلجراءات، وجيب أن يراعي احملكم هذه القواعد حرصا على عدم تعرض حكمه حقو 

  2.للبطالن ورفض تنفيذه

حكم التحكيم بالقوة التنفيذية بعد صدور متتع ولقد تضمنت التشريعات املقارنة نصوصا لتنظيم 

نه للتشريعات املقارنة واإلتفاقيات واملشرع اجلزائري مسايرة م 3.األمر بتنفيذه من القاضي املختص قانونا

وتعترب :"املتضمن لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  08/09من القانون  1051/2الدولية نص يف املادة 

قابلة للتنفيذ يف اجلزائر وبنفس الشروط، بأمر صادر عن رئيس احملكمة اليت صدرت أحكام التحكيم يف 

  ".يذ إذا كان مقر حمكمة التحكيم موجودا خارج اإلقليم الوطيندائرة إختصاصها أو حمكمة حمل التنف

وبناءا على ما سبق ميكن القول أن احلق يف التحكيم هو حق مراقب بواسطة القضاء، وتقتصر 

سلطة احملكم على النظر يف النزاع والفصل فيه، وليس له سلطة األمر، ولذلك إشرتط املشرع إلنتاج 

ف أحكام احملاكم الوطنية أنه جيب احلصول ياة القانونية ويرقى إىل مصااحل احلكم التحكيمي آثاره يف

إذ تقتصر سلطات القاضي اآلمر على جمرد الرقابة الشكلية دون املوضوعية على  ،بتنفيذه على األمر

   .احلكم املطلوب تنفيذه

وتبعده عن  إال أنه جيب عدم املغاالة يف الرقابة ووضع القيود اليت ستفرغ التحكيم من مضمونه

مسار حتقيق أهدافه وعليه إذا بالغت التشريعات الداخلية يف فرض العديد من الشروط دون إنتقاء منها 
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الضرورية، وتقدمي التحفظات التعسفية لتنفيذ حكم التحكيم، فإن ذلك سيؤذي حتما إىل تعاظم هيمنة 

هم إىل نظام التحكيم لتسوية ئالقضاء الوطين الذي أراد أطراف التجارة الدولية التخلص منه بلجو 

   1.نزاعام التجارية الدولية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .و-د ��دى ا�)��ذ $�7د إ)��د إ�� 4رورة ا���;�ف $ن ھذه ا���ود ��7��� �����رب وا����ون ��ن ا���وب وا�$م)  1

Mohand Issâad, Séminaire sur l'arbitrage commercial en Algérie, le 25 février 2001 à Alger.  
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  : خالصة الباب األول 

سيادة إرادة أطراف التجارة الدولية يف ظل التحكيم "من خالل دراستنا هلذا الباب حتت عنوان 

 حتكيم احلاالت إتضح لنا الطابع اإلتفاقي للتحكيم التجاري الدويل يف "Ad-HOC الدويل اخلاص

اخلاصة، واحلرية الواسعة اليت يتمتع ا أطراف التجارة الدولية يف تنظيم التحكيم عرب كل مراحله، إبتداءا 

من إتفاق األطراف على اللجوء إىل التحكيم الذي يعترب حجر األساس يف نظام التحكيم التجاري 

حدود ونطاق األطراف صل يف النزاع فريسم الدويل، مرورا بإختيار اهليئة اليت يناط إليها مهمة الف

ري عليها اخلصومة التحكيمية والقواعد املوضوعية مث إىل حتديد اإلجراءات اليت تس السلطات املخولة هلا،

اليت تلتزم ا اهليئة التحكيمية، وصوال إىل القرار التحكيمي اليت تعترب الثمرة اليت يهدف األطراف يف 

  .وئهم إىل نظام التحكيماألخري جنيها من خالل جل

لي أثبت أنه إذا كانت حرية األطراف التعاقدية املعرتف ا لألطراف يف حقل مغري أن الواقع الع

التجارة الدولية هي صاحبة السيادة، فإنه هناك عوامل تقلص من نطاق هذه احلرية وتؤذي إىل ضمورها 

، مما أثر بصورة سلبية على فاعلية نظام وتقيدها، وهذا راجع إىل السياسة التشريعية ملختلف الدول

  . التحكيم وعلى حتقيق اهلدف منه
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وكذا الكم  وإتساع رقعتها، نظرا لتطور العالقات التجارية الدولية وزيادة وترية التجارة الدولية

طراف التجارة الدولية عرضها على التحكيم للفصل فيها، ظهرت أاهلائل للنزاعات التجارية اليت يفضل 

ملؤسسايت أو ا"وهي التحكيم  ،ad-HOC""صورة جديدة للتحكيم إىل جانب حتكيم احلاالت اخلاصة 

ىل تقليص إحيث جيري فيها التحكيم يف كنف منظمات تديره وتشرف عليه، وهذا ما أدى ،" التنظيمي

ألطراف التجارة الدولية السائدة يف حتكيم احلاالت اخلاصة، فضيع التحكيم التجاري احلرية التعاقدية 

   1.الدويل بذلك الكثري من بساطته

يم الذي تتواله هيئة أو هيئات منظمة دوليا أو وطنيا، وفقا والتحكيم املؤسسايت هو ذلك التحك

لقواعد وإجراءات موضوعة سلفا حتددها اإلتفاقيات الدولية أو القرارات املنشئة هلا، حيث صار هذا 

النوع من التحكيم هو الغالب يف منازعات التجارة الدولية، فإنتشرت يف الفرتة األخرية مراكز حتكيم 

، واملركز الدويل لفض منازعات اإلستثمار الدولية، CCIغرفة التجارة الدولية بباريس :  دولية دائمة منها

  2.وغريها من مراكز التحكيم الشهرية بالعامل....  LCIAوحمكمة لندن للتحكيم التجاري الدويل 

ا وعليه أصبحت العالقة بني املتعاملني يف جمال التجارة الدولية هي عالقة إذعان، خيضع مبقتضاه

جيري التحكيم على  و كز التحكيم الدائمةا األطراف لشروط وإجراءات متليها لوائح التحكيم التابعة ملر 

ما يكون له األثر احلاسم كثريا   أساسها، كما أن التحكيم النظامي يفقد التحكيم طابعه الشخصي الذي

 النادر جدا إن مل نقل من ن، فأصبح م3من القضاء الوطينيف إختيار أطراف النزاع لطريق التحكيم بدال 

ة مناقشة املسائل املتعلقة بالتحكيم، كتعيني احملكمني، وحتديد قواعد يغري املمكن ألطراف التجارة الدول

  .....اإلجراءات وحتديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع 

ت احملكم للفصل فكل هذه التغريات اليت عرفها التحكيم التجاري الدويل أدت إىل تدعيم سلطا

ف يبسلطات واسعة يف تكي أطراف النزاع، حيث أصبح احملكمون يتمتعونإرادة  يف النزاع دون مراعاة

ذلك مناسبا، وحتديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع  او عديل العقد التجاري الدويل مىت رأوت

  .وفقا ملا يتماشى مع متطلبات التجارة الدولية احلديثة

  

                                                 
��ت ا����	� ا��� ��رض ��	�� �����	م ��و	�،أ��� ) 1�   إذ �#	ر  ��را�ز ا����	م أو ا��ؤ���ت ا���&��� ������	م ����� دو�	� ھ��� و�#�ط وا�!  � ��و	� 

�� �����	م % 80ا.����	�ت أ�- أ�,ر �ن    ��ن ا����	� ا���3ر	� ا��� 	&��ر أطراف ا���3رة ا�دو�	�  ��� �ن طر	ق ا����	م 	�م �ر��� ��0 ھذه ا��را�ز ا�دا.  
�ر3! ���ق، ص : را3!  -     ،���د ����  .و��	�	�� 6 وزي 
  . ���434م ��د ا�;��ح �طر، �ر3! ���ق، ص : را3! ) 2
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هي العوامل والظروف التي أدت إلى تالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل فما

  التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث ؟ وماهي مظاهر هذا التالشي؟

الباب ستنصب على دراسة إذعان أطراف   وعليه لإلجابة عن هذا التساؤل فإن دراستنا يف هذا

، مث نتعرض بعد ذلك إىل )الفصل األول(ي الدويل املؤسسايت احلديث التجارة الدولية للتحكيم التجار 

  ).الفصل الثاين(الدور اجلديد الذي أصبح يلعبه احملكم الدويل يف التحكيم التجاري الدويل احلديث 
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  الفصل األول

  .إذعان أطراف التجارة الدولية للتحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث

ذا كان املبدأ هو أن جلوء أطراف التجارة الدولية إىل التحكيم املنظم لفض نزاعام الناشئة عن إ

معامالم التجارية يتم بإرادم، فإنه كثريا ما يفرض عليهم ذلك جربا يف حقل التجارة الدولية، حيث 

ترب الركيزة األساسية يف أضحى التحكيم يف جمال التجارة الدولية ال يتماشى مع إرادة األطراف اليت تع

نظام التحكيم، إذ أصبح جليا إذعان أطراف التجارة الدولية للشروط واإلجراءات اليت تفرضها اللوائح 

  .التنظيمية للمراكز الدائمة للتحكيم بإيعاز من الشركات الكربى املتعددة اجلنسيات

الدول الصناعية  فال خيفى على أحد أن هيئات ومراكز التحكيم املشهورة نشأت يف كنف

الكربى، والدور الكبري الذي تلعبه هذه الدول يف صياغة هذه اللوائح وتوجيهها خلدمة ورعاية مصاحلها، 

ظيمية دون فأمام هذا الوضع ال يكون أمام أطراف التجارة الدولية سوى اإلذعان هلذه اللوائح التن

  .مناقشتها

كيم المنظم في حقل التجارة الدولية ؟ فما هي أسباب إذعان أطراف التجارة الدولية للتح

  وما هي مظاهر هذا اإلذعان ؟

لإلجابة عن هذا التساؤل العريض، نتعرض إىل األسباب اليت تقف وراء إذعان أطراف التجارة 

، مث نلقي الضوء بعد ذلك على مظاهر هذا اإلذعان عرب مراحل )املبحث األول(الدولية للتحكيم املنظم 

  ).لثايناملبحث ا(التحكيم 

  

  المبحث األول

  .أسباب إذعان أطراف التجارة الدولية للتحكيم المنظم

ألقت ظاهرة إنتشار مراكز التحكيم الدائمة بظالهلا على واقع التجارة الدولية احلديث، حيث 

يف حقل التجارة الدولية، فأصبحت تلقى قبوال كبريا من  األخرية ظاهرة معروفة ورائجة ونةأضحت يف اآل

  .الوسط الدويليف ملتعاملني اإلقتصاديني قبل ا

لكن كثريا ما يتعرض أطراف التجارة الدولية إىل ضغوطات فرضتها إتساع رقعة التجارة الدولية 

وتطورها اهلائل واملستمر، نتيجة ظهور املشاريع اإلقتصادية الكربى، وهيمنة الشركات املتعددة اجلنسيات 

ذا ظهور نوع جديد من العقود فرض نفسه على الساحة حتتكر السوق الدولية، وك اليت أصبحت
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حيث أصبحت كافة العقود النموذجية تتضمن نصوصا ، اإلقتصادية الدولية يتمثل يف العقود النموذجية 

  .ق التحكيم التجاري الدويل املنظميتقضي بفض النزاع الذي ينشأ بشأا عن طر 

م املذهل يف عامل اإلتصال يف ميالد مفهوم جديد وقد ساهم التطور اهلائل للتجارة الدولية، والتقد

تجاري الدويل على حنو الذي كان له تأثريه على النشاط ال" العوملة"على املستوى الدويل وهو مفهوم 

أنشطة جتارية وفض النزاعات اليت تثار بشأا دون حضور مادي لألطراف، وجعل من  أدى إىل خلق

     1.مرتامية األطراف العامل كله قرية صغرية وسوقا واحدة

وعليه بناءا على ما تقدم، فإن دراستنا يف هذا املبحث ستنصب على ظاهرة اإلنتشار الواسع 

، مث نتعرض إىل )املطلب األول(ل الطبيعة اإلتفاقية للتحكيم مراكز التحكيمية مما أدى إىل حتو لل

  ).الثايناملطلب (الضغوطات املفروضة على األطراف يف حقل التجارة الدولية 

  

  المطلب األول

  .إنتشار مراكز التحكيم الدائمة، وتحول الطبيعة اإلتفاقية للتحكيم

إن اإلنتشار الواسع هليئات ومراكز التحكيم الدائمة وتزايدها املستمر نتيجة إلنشار التحكيم 

تفاقية للتحكيم كان له األثر الكبري على الطبيعة اإل التجاري الدويل وتوسيع جماله يف التجارة الدولية،

تطرق يف فرع أول إىل إنتشار مراكز التحكيم نوحتوهلا، وهذا ما سنحاول إبرازه من خالل هذه الدراسة، ف

  .الدائمة، مث يف فرع ثاين إىل حتول الطبيعة اإلتفاقية للتحكيم

  

  الفرع األول

  .إنتشار مراكز التحكيم الدائمة

ىل ظهور هيئات حتكيمية منظمة وطنيا وإقليميا صاحب إنتشار التحكيم منذ احلرب العاملية األو 

، تتوىل اإلضطالع بأعباء التحكيم وفقا إلجراءات وقواعد موضوعة سلفا، حتددها اإلتفاقيات ودوليا

  .الدولية واإلقليمية والقرارات التنظيمية املنشئة هلذه اهليئات أو املنظمة لنشاطها بناءا على إتفاق اخلصوم
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ت التحكيم الدائمة بأنشطة إحتادات الغرف التجارية والصناعية يف وقد إرتبط نشوء مؤسسا

الدول املتقدمة، وبالتجمعات املهنية املتخصصة يف التعامل على السلع واملواد اخلام املتداولة يف السوق 

الدولية، وذلك بفضل جهود املتعاملني اإلقتصاديني ورجال األعمال واملمتهنني يف حقل التجارة الدولية 

دون تدخل حكومي، فإنتشرت هيئات ومؤسسات حتكيمية دائمة، وأصبحت تشكل حجما هاما  من

     1.وتعد باملئات حبكم تطور الصناعة والتجارة الدولية

   .هيئات التحكيم الوطنية: أوال 

أنشأا جتمعات متخصصة يف فرع معني من فروع التجارة، أو يف نوع معني من املنتجات، 

جلماعات حترص دائما عند إعدادها وصياغتها لعقودها النموذجية على تضمينها فاملالحظ أن هذه ا

  .الشرط جيري التحكيم وفقا لقواعد هذه اجلماعةشرط التحكيم، ومبوجب هذا 

بعد يوم يوما فعلى الرغم من أن هذه اهليئات هي مهنية ووطنية املنشأ إال أن نشاطها يتعاظم 

   2.بالنسبة ملعامالت التجارة الدولية

وتوجد معظم هذه اهليئات التحكيمية يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية، واألمثلة عنها كثرية 

بأملانيا، ) برمي(ابعة لبورصة القطن بفرنسا، وحمكمة التحكيم الت) افراهل(غرفة حتكيم القطن : نذكر منها 

حكيم التابعة جلمعية موزعي املنتجات وغرفة التحكيم التابعة جلمعية لفربول للقطن بإجنلرتا، وغرفة الت

  3.إخل.....بالواليات املتحدة األمريكية ) نيويورك(الغذائية 

  .هيئات التحكيم اإلقليمية: ثانيا 

بالنسبة هليئات التحكيم الدائمة على املستوى اإلقليمي، فإن زيادة الصالت بني املنشآت 

لدول على املستوى جلهود ملزيد من التقارب بني اواملشاريع التجارية يف دول العامل أدت إىل تظافر ا

خيص املشاريع اإلقتصادية املشرتكة بينها، ومن هنا وجدت هيئات حتكيم تتخطى احلدود اإلقليمي فيما 

الوطنية وتعمل على نطاق ثنائي بني دولتني، أو على نطاق إقليمي بني جمموعة من الدول، واملالحظ 

كون شامال لكل املنازعات التجارية، وبعضها خيتص بأنواع معينة من على هذه اهليئات أنه منها ما ي

  1.التجارة واملنتجات

                                                 
�د ��د ا���ل، �ر3! ���ق، ص : را3!  ) 1���د ا�3��ل، و���#� ��126��ط;0  ��	�	��  .و
  .64أ��د ا��واري، �ر3! ���ق، ص . د)  2
�ر3! ���ق، ص : أ�ظر )  3 ،���د ����  .19،18 وزي 
  .65أ��د ا��واري، ا��ر3! ا����ق �;�-، ص . د) 1
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 ،19342جلنة التحكيم الكندية األمريكية اليت أنشأت عام : ومن أمثلة هيئات التحكيم الثنائية 

أن العقود ومثال هيئات التحكيم اإلقليمية، حمكمة التحكيم األوروبية للفصل يف املنازعات اليت تثور بش

 Inter، وهيئة التحكيم 3الدول األعضاء يف السوق األوروبية املشرتكة اليت تربم بني التجار من رعايا

American""  1949لفض املنازعات التجارية اليت تنشأ بني رعايا الدول األمريكية، واليت أنشأت عام 

  .ومقرها بنيويورك

التحكيم الدولية يف صبحت تلعبه هيئات وبعدما أخذت الدول النامية تدرك الدور الذي أ

صياغة نظام التحكيم العاملي، وتوجيهه خلدمة مصاحلها اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية، إجتهت إىل 

التجمع من أجل إقامة مؤسسات حتكيمية إقليمية، ومن هذا املنطلق فقد أنشأت اللجنة القانونية 

سنة  )AALCC" )Asian African légal consulative committee"اإلستشارية األفروأسيوية 

ويسمى املركز اإلقليمي ) ماليزيا(مركزين إقليمني للتحكيم، أحدمها يف آسيا مقره يف كوالملبور  1978

واآلخر يف   "KUALA LUMPUR Régional centre for arbitration"للتحكيم كوالملبور

 Régionalقليمي للتحكيم التجاري الدويل يف القاهرة ويسمى املركز اإل) مصر(إفريقيا مقره يف القاهرة 

centre for international commercial arbitration, cairo"" .  

واهلدف من إنشاء هذا املركز هو خلق مناخ من الثقة واإلستقرار يف املعامالت اإلقتصادية بني 

  4.ريقيةفالدول اآلسيوية والدول اإل

هيئة حتكيم الدول العربية املتعلقة بضمان اإلستثمارات اليت  أما على الصعيد العريب فنذكر

ل العربية املصدرة للبرتول، ومقرها الكويت، وحمكمة التحكيم التابعة ملنظمة الدو  1970أنشأت سنة 

، باإلضافة إىل مركز 5صة يف النزاعات املتعلقة بإستغالل ونقل الثروات البرتولية، ومقرها الكويتتخوامل

  .تحكيم التجاري الدويل لدول جملس التعاون لدول اخلليج العريب بالبحرينالبحرين لل

  .هيئات التحكيم الدولية: ثالثا 

                                                 
�ر	�	� ����3رة، �	ث  ��م �3�� ا����	م) 2Dا �	���و��H �دى Gر � ا���3رة ا���د	�، واF&ر  � �	و	ورك ���ر ا�3 �  ���ر	�	�  ر�	ن، أ�دھDا �	د�ا��  

  .�- و��ت ا��3�� #رط ���	م ��وذ�3 أو�ت ��3ر ا�دو��	ن اD&ذ    
�� اDورو�	� �����	م �ن <�ل ���د ا����	م اDور�� ���را) 3����� ��0 أ�- 1959��ورغ ��� �I��ت ا����  �&�ص "، �	ث ��ت ا���دة ا�را��� �ن ?��� ا�

�ن ر��	� ا�دول أ���ء ا��و     �;��&���  � ا����ز��ت ا��� ��#I �ن ��ود ����ن #رط ا.���� ��	��، و��ون ��ر�� �	ن ��3ر �ن ��3ت ���  ق اDور�	� ا�
  ".ا��#�ر��    

�ر3: را3! ) 4 ،���د ����  .19،18! ���ق، ص  وزي 
  .و�� ��دھ� 55أ�وز	د ر�وان ، ا��ر3! ا����ق، ص : أ�ظر ) 5
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ختتلف هذه املراكز فيما بينها، فمنها ما يكون عام النشاط، أي يتسع نشاطه ليشمل مجيع 

يل والغري املتخصصة منازعات التجارة الدولية، ويطلق عليها املراكز الدائمة للتحكيم ذات الطابع الدو 

ومقره 1965الذي أنشأ عام "CIRDI"املركز الدويل لتسوية منازعات اإلستثمار : ونذكر منها 

   .، واحملكمة الدائمة للتحكيم بالهاي1واشنطن

بباريس املثال األبرز CCIوتعترب هيئة حتكيم غرفة التجارة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية 

  ةـا للمجموعات اإلقتصاديـواليت تشكل إحتادا عاملي يمية الدائمة غري املتخصصةهلذه اهليئات التحك

    2.لرجال أعمال ينتمون إىل عدد كبري من الدول

ختتص إىل جانب هذه املراكز هناك هيئات حتكيمية ذات طابع دويل متخصص، وهي هيئات و 

رفة حتكيم احلبوب واحملاصيل الزراعية غ: ارة أو املنتجات ونذكر على سبيل املثال يف فرع معني من التج

البحري بلندن، وغرفة للتحكيم  "LIYODS"، وغرفة الليود "LONDON Corm Trade"بلندن 

  إخل ... 3التحكيم البحري يف باريس

ولقد أصبحت هذه املراكز التحكيمية الدائمة تنظر اليوم يف غالبية النزاعات املرتتبة على التجارة 

لها جهات رمسية متخصصة القت قبوال وإعرتافا هلا يف كل من إتفاقية نيويورك لسنة الدولية، وهو ما جع

  .19614، وكذلك إتفاقية جنيف لعام 1958

يا اليت توفرها هذه األخرية للمحتكمني، ويرجع إنتشار مراكز وهيئات التحكيم الدائمة إىل املزا

  : واليت تتمثل فيما يلي 

ائمة لديها قوائم بأمساء احملكمني املتخصصني يف خمتلف أنواع أن هيئات ومراكز التحكيم الد - 1

ات، حيث يستطيع احملتكمون إختيار حمكميهم منها، وهذا ما جينبهم مشقة البحث عن احملكم عاملناز 

  5.املناسب، خاصة عندما يتعلق األمر بالنزاعات يف مسائل فنية حيتاج فضها إىل خربة خاصة

  .لإلجراءات اليت جيري التحكيم على أساسها ولديها لوائح معدة مسبقا - 2

                                                 
�ر )  1Dو3ب ا���ر �,��.�� ������   07ر�دد .،ج1995	��	ر  21ا��ؤرخ  �  95/04و<د ��د<ت ا�3زا�ر ��0 ا.�;�<	� ا�دو�	� ا�&��� ���و	� ا����ز��ت ا�

      ����1995.  
  #�ر	� 	� ��3ن وط�	�  � أ�,ر �ن أر��	ن دو��، �زودھ� ������و��ت ا�&���  � ا�دو�� ا��� �و3د  	��، و����ر Gر � ا���3رة ا�دو�	� ھ	�� إ���Qر � ا���3رة ا�دو�)  2

�م ا����دة     Dا ����3س ا.<���دي وا.�3���� ا����! ��	��.  
  �دھ�  � �ل اDو��ط ا���3ر	� دون أي ��د	د وط�� أو إ<�	��، و��دد �� � ا����ز��ت ا���3ر	� أ�� ھ	�� ���	م Gر � ا���3رة ا�دو�	�  �� ��ظ�� ���	م ��ذل 3     
  .ا�دو�	�     
  .67،66را3!  � ھذا ا��دد، أ��د ا��واري، �ر3! ���ق، ص  -    
�ر3! ���ق، ص : را3! )  3 ،���د ����  .18 وزي 
1961�ن إ�;�<	� 3�	ف ����  4/1، و�ذا ا���دة 1958و	ورك را3! ا���دة اDو�0 ا�;�رة ا�,��	� �ن إ�;�<	� �	)  4.  
�د ��د ا���ل، �ر3! ���ق، ص .د)  5���د ا�3��ل، و���#� ��128��ط;0 .  
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أا جتري التحكيم يف مقرها، مامل تبني ظروف النزاع احلاجة إىل إختيار مكان آخر، وهذا ما جينب  - 3

  .األطراف التداعيات السلبية للخالف على مكان إجراء التحكيم

السكرتارية ، والرتمجة، وحفظ  أا تقدم اخلدمات اإلدارية اليت تتطلبها عملية التحكيم، كأعمال - 4

   1.امللفات

  : لكن هذا ال ينفي ما قد يكون هلذه اهليئات واملراكز التحكيمية الدائمة من سلبيات أمهها 

 عدم معرفة احملتكمني باحملكم معرفة كافية توفر هلم الثقة يف حياده ونزاهته، ففي أغلب األحيان  - 1

را لقلة احملكمني املتخصصني يف طبيعة النزاع املعروض على احملتكمون أنفسهم أمام خيار مفروض نظجيد 

  .هيئة التحكيم

 كثرة النفقات اليت يتطلبها هذا النظام ملا تفرضه هذه املؤسسات التحكيمية من تكاليف باهضة  - 2

نظري إدارا لعملية التحكيم، هذا فضال عن عدم توافر القدر املطلوب من السرية يف هذا النوع من 

 2.التحكيم

 نشأة غالبية مراكز التحكيم الدولية املشهورة يف كنف الدول املتقدمة، مما يفسر على  أا تنحاز  - 3

 3.إليها يف التحكيم الذي تكون طرفا فيه ضد اخلصم اآلخر، وخاصة إذا كان من الدول النامية

 ا من ة هلـم إىل مهنـار التحكيم املنظم من حتويل التحكيـرتب على إنتشـكما ال خيفى ما يت - 4

شبه دائم، وتقرتب بذلك من مهنة القضاء الرمسي الذي تنظمه الدولة، يتخصصون يف ممارستها على حنو 

وهذا ما دعى البعض إىل القول بأن التحكيم املنظم هو جهة القضاء املختصة أصال بالفصل يف 

ه تضاق، له يضاء خاص وفعلاملنازعات اخلاصة الدولية، وأن تزايده املستمر وإنتشاره الواسع جعله مبثابة ق

وهذا  4.عمل ونصوص مستقرة، مما أدى إىل إقرتاب التحكيم من القضاء العاموهيكله التنظيمي وقواعد 

للتحكيم التجاري الدويل يف ظل التحكيم ما دفع الفقه إىل التساؤل حول الطبيعة القانونية احلقيقية 

ظل  لنظام التحكيم التجاري الدولي في أليس هناك تحوال جذريا:املؤسسايت على النحو التايل

  5التحكيم المنظم الحديث؟

  .وعليه فإن اإلجابة على هذا التساؤل اهلام ستكون حمور دراستنا يف الفرع املوايل

  

                                                 
  .22��	ل إ����	ل ��ر، �ر3! ���ق، ص . د)  1
  .���435م ��د ا�;��ح �طر، �ر3! ���ق، ص . د)  2
  .23���ق، ص ا��ر3! ا� �;س��	ل إ����	ل ��ر،. د)  3
�د ��د ا���ل، �ر3! ���ق، ص : را3! )  4���د ا�3��ل و���#� ��129��ط;0 .  
5 (                                                                                                                     . 11-PH.Fouchard, op-cit, page   
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  الفرع الثاني

  .تحول الطبيعة اإلتفاقية للتحكيم

عل ظهور نتيجة للتطورات اليت عرفها نظام التحكيم، واليت زعزعت من طبيعته العقدية بف

التحكيم املؤسسايت، فإن ذلك أدى إىل تقريب التحكيم من القضاء، إذ مل يعد إتفاق اخلصوم على 

هو بالضرورة األساس الذي ينبين عليه نظام التحكيم يف كل األحوال، بل أصبح هذا األساس  التحكيم

 ايث مل يعد األطراف أحرار جيد جماال له يف هيئات التحكيم املنظمة اليت تتميز بطابع قضائي تنظيمي، حب

يف حتديد اإلجراءات الواجبة اإلتباع يف التحكيم، ألا أصبحت حمددة سلفا ومنظمة يف لوائح 

    1.تنظيمية

 ،ad-HOC""التحكيم احلر وعليه فإن هذا التحكيم املنظم سيعاجل نقاط الضعف اليت عرفها 

ديد القانون الواجب التطبيق على حبيث يستطيع سد الثغرات اليت خيلفها سكوت األطراف عن حت

والتقليل من املشاكل والصعوبات اليت يصادفها  -كما رأينا سابقا-  اإلجراءات أو موضوع النزاع وغريها

أطراف النزاع يف التحكيم احلر، واليت غالبا ما تكون سببا يف شل إجراءات التحكيم، حبيث يوفر 

دي مثل هذا التعطيل سواء يف تعيني احملكمني أو يف ن احللول والوسائل لتفاسالتحكيم التنظيمي أح

  2.تنظيم إجراءات التحكيم

على أساسها تقوم الدائمة للتحكيم لديها قواعد ولوائح تنظيمية مستقرة فمن املعروف أن املراكز 

 خلدمات اإلدارية اليت تتطلبها عملية التحكيم ويف هذا الصدد يرىابتنظيم وإدارة شؤون التحكيم، وتوفر 

من بني املميزات األساسية للتحكيم التنظيمي أنه حتكيم مراقب مبعىن أن ":أنه  "M.M Hays"الفقيه

  3".املراكز واهليئات التحكيمية تسهر على حسن سري إجراءات التحكيم وحتقيق فاعلية القرار التحكيمي

اء معد التحكيم التنظيمي هو حتصيل حاصل، ألن هذا القض"ويضيف جانب آخر من الفقه أن 

أصال للفصل يف النزاعات التجارية الدولية، موفرا إستقرارا مشجعا ألطرافها من أجل اللجوء إليه بدال من 

  4".القضاء العادي

                                                 
  .14،13 ���� ا���ري، �ر3! ���ق، ص. د)  1
2 (                                                                                                                      . 461 -PH.Fouchard, op-cit, page   
�#�ر إ�	-  � �ذ�رة زرو�� ا�ط	ب، �ر3! ���ق، ص M.M haysرأي ا�;�	- )  3 ،378.  
  .380،379	ب، �;س ا��ر3! ا����ق، ص را3! زرو�� ا�ط)  4
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وعلى الرغم من املزايا اليت أكدها هذا التيار الفقهي للتحكيم التنظيمي، إال أنه ظهرت بعض 

الكبري الذي عرفه نظام التحكيم، ومتيزه بالسمة اإلجتاهات الفقهية احلديثة، اليت تؤكد على التطور 

  1.التنظيمية يف اال الدويل، مما دفع بعض الفقه إىل حد القول بأنه حتريف وتغيري لطبيعة نظام التحكيم

 ييف صدد البحث عن الطبيعة احلقيقية للتحكيم التنظيم "Fouchard"األستاذ وقد قدم 

  : هامتني  مالحظتني

وجعله نظاما متكامال منفصال عن ن حتول التحكيم إىل السمة التنظيمية تتمثل يف أاملالحظة األوىل  -

إرادة األطراف جاء نتيجة حلاجة التجارة الدولية امللحة، حيث شهد التحكيم إىل جانب السمة 

حتوال إىل الطبيعة القضائية، حبيث مل يعد إلرادة األطراف أي إعتبار سوى إختيار املركز التنظيمية 

  .حكيمي الذي تسند إليه مهمة الفصل يف النزاعالت

أن اإلعرتاف بالتحكيم التنظيمي أو   Fouchard""أما املالحظة الثانية، فريى من خالهلا األستاذ  -

تبقى  يعين املساس بسلطان إرادة األطراف، حيث ال" التحكيم السابق التجهيز"كما أطلق عليه 

ظام للعمل، وهلا الدور احلاسم يف حتديد املركز التحكيمي اإلرادة احلقيقية هي أساس إنطالق هذا الن

    2.الذي يناط إليه مهمة الفصل يف النزاع

ويف األخري ينتهي أنصار هذا اإلجتاه الفقهي إىل أنه هناك تقارب كبري بني احملاكم الوطنية وحماكم 

لإلنتباه يف طبيعتها حيث عرفت هذه األخرية من خالل هذا التطور حتوال ملفتا  ةالتحكيم الدولي

، حبيث أصبحت مراكز التحكيم الدائمة   القانونية، ألن التحكيم كان ضحية إلحنراف مبدأ الرضائية

     3.كجهات قضائية حقيقية تقلص الدور الرضائي فيها

على الرغم من اآلراء اليت سيقت سابقا إال أن ذلك ال ينفي أن التحكيم يف املنازعات التجارية 

ه، وما زال ـزال قضاءا إتفاقيا، يتعني لإللتجاء إليه اإلتفاق املسبق بني األطراف على سلوك طريقالدولية ما

القضاء الوطين لدولة  ت قضاءا خاصا يقوم إىل جانب القضاء العام يف هذه املنازعات، وهووقيف نفس ال

  .أو أخرى من دول اتمع الدويل

الدقيق، وإمنا هي جمرد كيان باملعىن قضائية  اتفهيئات ومراكز التحكيم الدائمة ال تعترب جه

إداري يضع حتت تصرف احملتكمني قوائم حمكميه، ولوائح إجراءاته ومعارفه القانونية والفنية، ويسخر 

                                                 
1(-Bruno Oppetit, la théorie de l’arbitrage, une vision philosophique des question fondamentales que pose l’arbitrage, 2eme         

  Édition presse universitaire de France, 1998, page 117,118. 
2  (                                                                                                                     .471-PH. Fouchard, op-cit, page   
3 (                                                                                                                      .119 -Bruno oppétit, op-cit, page  
  
  



 L’arbitrageتالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث  تالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث  تالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث  تالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث          ::::    لثانيلثانيلثانيلثانيالباب االباب االباب االباب ا

Institutionnel                                                           
 

141

، وما يدعم هذه الفكرة أن القرارات الصادرة من هذه املراكز 1خربته العملية ألطراف التجارة الدولية

املتعلقة بإختيار احملكمني وردهم وإستبداهلم، وبدأ اإلجراء  حكيم، كالقراراتالتحكمية يف شأن تنظيم الت

وغري ذلك من القرارات التنظيمية اليت تصدرها ال تعترب أحكاما قضائية وإمنا هي .... وحتديد املواعيد 

  .أقرب إىل القرارات اإلدارية

ملراكز الدائمة للتحكيم ألطراف فعلى الرغم من املزايا والضمانات اليت يوفرها التحكيم يف ظل ا

التجارة الدولية، فإن هذا النوع من التحكيم أدى إىل احلد من نطاق احلرية املمنوحة لألطراف يف حقل 

  .التجارة الدولية

  

  المطلب الثاني

  .الضغوط المفروضة على األطراف في حقل التجارة الدولية

ضات ملناقشة الشروط التعاقدية، إال أنه الدخول يف مفاو  -بصفة عامة–تقتضي التجارة الدولية 

غالبا ما ال تثار عملية التفاوض بشكل عام بسبب إذعان أحد أطراف التجارة الدولية للشروط العقدية 

امه سوى القبول أو الرفض بسبب ضعف مركزه مخر، وال يكون أاليت فرضها عليه الطرف اآل

الواقع العملي للتجارة الدولية على املتعاملني اإلقتصادي، وحاجته للتعاقد، ومن هذا املنطلق فرض 

ن ذو صيغة ـي معيـالدولية القبول يف عقودهم التجارية بشرط حتكيماإلقتصاديني يف حقل التجارة 

  2.ومضمون حمددان سلفا

ادية اإلقتص التكتالتويرجع السبب يف ذلك إىل إتساع رقعة النشاط التجاري الدويل وظهور 

لشركات اإلحتكارية متعددة اجلنسيات، أين يستقل أحد املتعاقدين بوضع شروط الكربى، واملشاريع وا

وهذا راجع إىل  ،قشتها أو إبداء مالحظات عليهامبنا تعاقدية معدة سلفا دون السماح للطرف اآلخر

األمر الذي أدى إىل إختالل  3،ضعف املركز اإلقتصادي للطرف املذعن أو عدم إملامه مبحتوى العقد

  .اإلقتصادي بني الدول النامية والدول الصناعية الكربىالتوازن 

مث نتطرق بعد ) الفرع األول(النموذجية  وعليه سنتعرض أوال يف هذا املطلب إىل ظهور العقود

  ).الفرع الثاين(ذلك إىل مسألة إختالل التوازن اإلقتصادي بني الدول الصناعية الكربى والدول النامية 

  
                                                 

�د ��د ا���ل، �ر3! ���ق، ص . د)   1���د ا�3��ل و���#� ��133��ط;0 .  
�د ��	ن ���ور، �ر3! ���ق، ص . د)  2��30.  
  . 12، ص ��1990#ب ��;وظ �ن ���د، ��د ا.ذ��ن  � ا����ون ا��د�� ا�3زا�ري وا����ون ا����رن، ا��ؤ��� ا�وط�	� �����ب، ا�3زا�ر، .د)  3
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  الفرع األول

  .ةـود النموذجيـور العقـظه

التقليدي يف صياغة العقود الدولية يعتمد على قيام أطراف العالقة التعاقدية مبناقشة إن األسلوب 

بنود العقد بندا بندا، وإبداء مالحظات عليها، سعيا منها للوصول إىل أفضل صياغة حتقق مصلحة كال 

وقت واجلهد، إذ قد تستغرق هذه للنزاف الطرفني، فاملالحظ أن هذه الطريقة التقليدية يرتتب عليها إست

  .املناقشات وقتا طويال وجهود مضنية للوصول إىل الغاية اليت يقصدها املتعاقدان

أما اآلن وحنن نعيش يف عصر السرعة، إذ تتسم املعامالت التجارية على الساحة الدولية 

لذلك مل يعد منطق  بالسرعة، والوصول إىل أفضل النتائج والصيغ بأقل جمهود ويف أقصر وقت،

املناقشات ينسجم مع روح التجارة الدولية احلديثة، لذلك توجهت األنظار إىل العقود النموذجية بدال 

  .من الصيغ التقليدية للعقود

ظروف املعامالت التجارية على الساحة الدولية، ذلك أن جتمع  فالعقود النموذجية ضرورة أملتها

والتصدير، وشؤون التجارة الدولية على العموم، إستحدثوا صيغا تعاقدية،  املهنيني من املمتهنني لإلسترياد

حيث أصبحت هذه تداولة، وكرسوا التعامل بواسطتها يف حقل التجارة الدولية حسب أصناف السلع امل

الصيغ حمل إمجاع بني املتعاملني اإلقتصاديني يف جمال التجارة الدولية، وأصبحت أغلب العقود النموذجية 

مراكز بواسطة ولية تتضمن نصوصا تقضي بفض النزاع الذي قد ينشأ بشأا عن طريق التحكيم الد

    1.التحكيم الدولية الدائمة

ر على سلقد أصبحت العقود النموذجية تلعب دورا هاما يف املعامالت التجارية الدولية حيث تي

كثري من الوقت والنفقات، ألا تتضمن املتعاملني اإلقتصاديني إبرام العقد دون مشقة أو عناء، وتوفر ال

األحكام التفصيلية لكل عقد من كل اجلوانب، فهي تواجه بيان احلقوق واإللتزامات وكيفية الوفاء ا 

صياغة العقد الدويل ألن ذلك يقتضي الكثري من بإخل، فالواقع العملي أثبت صعوبة قيام األطراف ...

      1.وذجيميها باللجوء إىل العقد الناجلهد والوقت واملصاعب اليت ميكن تفاد

متداولة يف كافة جماالت التجارة الدولية، ، فالعقود النموذجية عبارة عن صيغ معدة ومطبوعة 

تضم الشروط العامة والقواعد والعادات املستقرة اليت جيري التعامل ا على صعيد تبادل السلع 
                                                 

�ودي ���ود، �ر3! ���ق، ص . د)  1��64.  
  ��#�ر �ن �#�@ت 	,	رھ� ��0 ا�رGم �ن اDھ�	� ا��� ���م ��� ا���ود ا���وذ3	�، ? �	�� ا.��#�ر ا�وا�! ���  � ��ل ا���3رة ا�دو�	�، و�� 	�ر�ب ��0 ھذا ا.=  

  ���ود ا��� ������� و�	;	� ��دي ا����ء ��;�	رھ�،  Tن ا��#ر	��ت ا��ر�	� �م ���رض إ�0 ھذه �ط�	ق ھذه ا���ود، ���ر<��� ��� 0	����G و�دى إ�زا�	� ا   
  إذا إ�;ق ا�����<دان ��0 أن ��ري  � #ؤو���� أ���م ��د ��وذج أو "�ن ا����ون ا��د�� ا��و	�� ��0  51ا�ظ�ھرة �T��,��ء ا��#رع ا��و	�� ا�ذي �ص  � ا���دة    
�وذ3	�،    � ����� أن ��ول ا.�;�ق �	���� �م 	�ن 	��م ��ذه ا���Dم و�م ��� �- ا�;ر��  � أن 	��م ���?���  ".��رت ھذه ا���Dم، ���م 	,�ت أي 
�د ��	ن ���ور، �ر3! ���ق، ص . د)  1��444،443.  



 L’arbitrageتالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث  تالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث  تالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث  تالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث          ::::    لثانيلثانيلثانيلثانيالباب االباب االباب االباب ا

Institutionnel                                                           
 

143

يذ، أسباب اإلعفاء من املسؤولية، ونوع البيع واخلدمات، مثل إلتزامات األطراف، وضمانات التنف

"CIF"  أوFOB"" وتأثري القوة القاهرة على العقد، وربط تبعة اهلالك، إما بالتسليم أو حىت يتم الوفاء ،

  2....بكامل الثمن 

املالحظ أنه هناك عدة حماوالت من الفقه لتعريف العقود النموذجية، إال أننا سنقتصر على أهم 

ا،  املذعنمشروع عقد إىل أن يقبل الطرف "والذي يعرف العقود النموذجية على أا تعريف هلا، 

وبذلك تكون منوذجا لعقد مستقبلي، فالعقود النموذجية حتتوي على شروط عامة وجمردة، وما على 

املذعن إال أن ينضم إليها، لذلك فهي تتضمن نوعا من عدم التوازن، حبيث جتعل الطرف القوي ميتاز 

  3".ها، دون أن يرتك للطرف اآلخر فرصة مناقشتهادنفراده بوضع تلك الشروط التعاقدية وحتديبإ

العقود النموذجية هي نوع من التعسف، ألا توكل "ويف نفس السياق يرى جانب من الفقه أن 

  4".إىل أخصائيني وفنيني يراعون يف حتريرها مصلحة املؤسسة أو املشروع أو اهليئة اليت كلفتهم بذلك

، وما تتضمنه من شروط وقواعد، الهلا على صياغة العقود النموذجيةظلقد ألقت ظاهرة العوملة ب

على حنو أصبحت فيه هذه العقود تلعب دورا هاما ورئيسيا يف رواج التجارة الدولية، مما أدى إىل إتساع 

يف الكثري من العقود  جمال التحكيم التجاري الدويل لدى مراكز التحكيم الدائمة، حيث أصبح إجباريا

النموذجية الدولية اللجوء إىل مراكز التحكيم الدائمة لفض النزاعات اليت تنشأ بشأا، مثل عقود 

املنشآت الصناعية والتوريدات اليت تتضمن نصوصها ضرورة اللجوء إىل غرفة التجارة الدولية واخلضوع 

  5 .إلجراءاا

ية يف إختيار هذا النوع من التحكيم أو ذاك ليست حرة وبالتايل فإن إرادة أطراف التجارة الدول

األحوال، فعندما يعني املركز التحكيمي مبوجب الشروط العامة يف العقد النموذجي للفصل يف يف مجيع 

هو صحيح يف جمال التجارة الدولية، لكن ص هذا العقد، فإن مثل هذا الشرط املنازعة القائمة خبصو 

هلذا الشرط، والذي جيهل يف نفس الوقت القواعد اليت يسري  أذعندي الذي يبقى رضا املتعامل اإلقتصا

  .عليها هذا املركز التحكيمي يتناىف مع األساس اإلتفاقي للتحكيم

ام بالغ يف محظيت بإهت ونظرا لتزايد دور العقود النموذجية يف جمال التجارة الدولية، فقد

ملهمة العديد من اجلمعيات واهليئات املتخصصة، واملعنية صياغتها وتعدد مناذجها املتداولة، وتولت تلك ا

                                                 
46��	ر ��د ا��3	د، اD�س ا����� �����	م ا�دو�� وا�دا&��، �ر3! ���ق، ص : را3! )  2.  
  .��104#ب ��;وظ �ن ���د، �ر3! ���ق، ص . د)  3
  .��105#ب ��;وظ �ن ���د، �;س ا��ر3! ا����ق، ص : را3! )  4
�د إ�راھ	م �و�0، �ر3! ���ق، ص )  5��  .11،10را3! 
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فاألمثلة عن العقود النموذجية عديدة نذكر  .1بالتعامل يف كل نوع من أنواع السلع واخلدمات

وهي متعلقة بالشروط العامة عند اإلسترياد والتصدير للمواد اإلستهالكية  "730العقود النموذجية ":منها

، وعقود مجعية لندن للقمح اليت أدت إىل توحيد املعامالت يف جتارة 2ية امليكانيكيةالدائمة واملواد الصناع

ومن أمثلة العقود اليت  .والعقود النموذجية إلسترياد وتصدير األخشاب، احلبوب يف معظم أحناء  العامل

ع الدويل للمنتجات العقود املتعلقة بتصدير املصانع واآلالت وتركيبها، والبي: وضعتها غرفة التجارة الدولية

املصنعة، وكذلك عقود البناء والتشييد اليت ختضع لشروط منوذجية وضعها اإلحتاد الدويل للمهندسني 

  3".الفيديك"اإلستشاريني 

كما نذكر العقود اليت تربم وفقا للشروط العامة الصادرة عن اللجنة اإلقتصادية األوروبية يف 

نها على ضرورة خضوع املنازعات اليت تثور بشأا وفقا م 13واليت تقضي املادة  1953جنيف عام 

  4.لقواعد حمكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية

يف "من معاهدة التحكيم الدولية املتعلقة بتجارة القطن اليت تنص على أنه  VIوكذلك املادة 

ة يف املادة اخلامسة، فإن احملدد حالة رفض أحد األطراف املتنازعة اخلضوع إىل القواعد واإلجراءات

  ".الطرف اآلخر يستطيع إخطار أمانة الفيدرالية املتعلقة بالتجارة الدولية للقطن إلختاذ اإلجراءات املناسبة

ويف هذا الصدد يعترب بعض الفقه أن فرض األوساط املهنية لشرط التحكيم فيه نوع من التشويه 

اإلجباري للتحكيم، كون هذا الشرط يعطي  لنظام التحكيم، ويرجع السبب يف ذلك إىل اللجوء

ت املهنية أنشأت قاباللمحكم سلطة تطبيق األعراف املهنية، خاصة وأن حماكم التحكيم التابعة هلذه الن

  1.تشريعا لألعراف املهنية

باإلضافة إىل ذلك فإن التحكيم قد يكون إجباريا عندما تكون أطراف العقود الدولية أطرافا يف 

املعاهدة، فقد مبوضوع  تشرتط على أطرافها اللجوء إىل التحكيم لتسوية منازعام املتعلقة معاهدة دولية

اليت تتعلق بتشجيع اإلستثمار ومحايته، حيث  -الثنائية واجلماعية -يد من املعاهداتأبرمت الدول  العد

ولية يف جمال تسوية تضمنت الكثري منها اإلشارة إىل التسهيالت واخلدمات اليت تقدمها بعض املراكز الد

   2.املنازعات املتعلقة باإلستثمار

                                                 
��ن ا.��ط� ��ل)  1	 ? �	���� �وا ر �دى ا����		ن �ن &�رات و�و<��ت إ? أ�- ����� �	Qت ا���ود ا���وذ3	� ����	� و��  ا�3وا�ب ا����<د	�، �	ث أ,�ت ا�وا<!  

    G�	�� طرافDن ا��3وء إ�0 ا� ��Qن أن ��;� �ذا��� و���3�و�� �ن ا�#روط وا��وا�د ا���وذ3	� ا��� 	�  ���، و��	ط �3�	! ا����� ا�- ھ��ك إ������  � &�ق 
�ل ا��� <د �,	ر ا�&@ف �	ن اDطراف    ���  . ا�
��	ن ا.<���د		ن  � �ل أ���ء ا����مھذا ا���وذج �ن ا���ود )  2�����! ا.�����ل �	ن �&��ف ا��#.  
�ودي ���ود، �ر3! ���ق، ص : ��ز	د �ن ا��;��	ل، را3! )  3��65،64.  
47��	ر ��د ا��3	د، اD�س ا����� �����	م ا�دو�� وا�دا&��، �ر3! ���ق، ص : أ�ظر )  4.  
1 (                                                                                                                          .138 -Eric loquin, op-cit,page 
��ر، ��� أن ا��د	د �ن ا.�;�<	�ت ا��� )  2,��.�� ������  ا�ر �#Iن أ�ر���� ا�3زو<د ��د<ت ا�3زا�ر ��0 ا.�;�<	� ا���#Iة ���ر�ز ا�دو�� ���و	� ا����ز��ت ا�
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 Le centre international"ارـات اإلستثمـازعـة منـويـدويل لتسـز الـاملرك" زـذه املراكـر هـل أشهـولع     

pour le règlement des differends des investissements.  حيث يقوم هذا املركز بتسوية

هلذا  اشئة بني دولة ومواطين دولة أخرى من الدول األعضاء يف اإلتفاقية املنشئةمنازعات اإلستثمار الن

املتعلقة بتسوية املنازعات املرتتبة عن اإلستثمارات، حيث تلزم  1965املركز وهي إتفاقية واشنطن لسنة 

  3.والتحكيمأأطرافها اللجوء إىل املركز الدويل لتسوية منازعات اإلستثمار لفض نزاعهم عن طريق التوفيق 

أما على الصعيد العريب فنخص بالذكر ما جاء يف ميثاق الصندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي 

من هذا امليثاق على ضرورة اللجوء إىل التحكيم حلل النزاعات  37واإلجتماعي، حيث تنص املادة 

بالقروض اليت  القائمة بني الصندوق واملقرتض، حيث أدرج هذا الشرط يف مجيع اإلتفاقيات اخلاصة

  .يقدمها الصندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي واإلجتماعي

وقد سارت بعض العقود اليت أبرمتها بعض املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية على هذا النهج، وأبرز 

وشركة جازولني  مثال على ذلك العقد املتعلق بإجناز مصنع املواد الكيماوية بأرزيو بني شركة سونطراك

كل املنازعات الناشئة "على  12، والذي نص يف مادته 1969املربم سنة  Japon Gasoline""ة الياباني

بني رب العمل واملقاول بسبب تغيري العقد وتنفيذه تتم تسويتها وديا، ويف حالة عدم التوصل لذلك يتم 

  1."البث فيها عن طريق حمكم أو أكثر طبقا لنظام التحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية

يف األخري ميكن القول أنه على الرغم من الدور الكبري الذي أصبحت تلعبه العقود النموذجية يف 

جمال التجارة الدولية، حبيث أصبحت وسيلة فعالة وعملية يف حتقيق مبدأ الكفاية الذاتية للعقود، فإا 

فية، ألن هذه العقود من شروط تعسشاكل وما قد تتضمنه هذه العقود يف نفس الوقت قد تثري بعض امل

تصاغ من قبل جهات خمتصة وحمرتفة، ذات قوة إقتصادية، واليت تسعى دائما إىل حتقيق مصاحلها، 

فأصبحت تستخدم كسالح يف يد الطرف الذي يشهره يف وجه الطرف الضعيف حىت يذعن لشروطه، 

اللجوء إىل مراكز التحكيم  خاصة يف العالقات التجارية بني الدول املتقدمة والدول النامية، حبيث أصبح

الدائمة يتم بصورة إجبارية، فأصبحت إرادة األطراف غري حرة مما أثر سلبا على األساس اإلتفاقي 

  .للتحكيم

                                                                                                                                                             
  .ا.��,��ر ��ص ��0 #رط ا����	م �ن طر	ق ھ	��ت ا����	م ا�دو�	� ا���&���  � ��و	� ���ز��ت ا.��,��ر     
�ر : را3!  -    Dون أ���م ا����د 	و�;�، ��  ، و�دى <در�- ��0 �#3	! ا.��,��رات ا�وط�	� 2001أوت  20ا�����ق ��طو	ر ا.��,��ر ا��ؤرخ  �  01/03

��3� ا.دارة، ا��دد       ،�	��3D23وا ��42،41، ص2002، ��.  
  ، و	و3د ��ره �وا#�طن، 18/03/1965أ�#I ا��ر�ز ا�دو�� ���و	� ���ز��ت ا.��,��ر ��و3ب إ�;�<	� وا#�طن ا��� أ�دھ� ا���ك ا�دو�� �V�#�ء وا����	ر  � )  3

  .ت  � ا�دول ا����	� و��ل ��0 إ�#�ء ھذا ا��ر�زو<د ��ب ھذا ا���ك دورا ھ���  � �#3	! �د ق ا.��,��را    
�- را3!     ��   319<�دري ��د ا��ز	ز ، �ر3! ���ق، ص : و��ز	د �ن ا��;��	ل �ول دور ا��ر�ز ا�دو�� ���و	� ���ز��ت ا.��,��ر وا.3راءات ا������ أ
    ��	�	��  .   و
  .383زرو�� ا�ط	ب، �ر3! ���ق، ص : را3! )  1
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  الفرع الثاني

  .إختالل التوازن اإلقتصادي بين الدول الصناعية الكبرى والدول النامية

لدويل أصبح أسلوبا اتحكيم التجاري إن املتتبع لواقع التجارة الدولية احلديث يالحظ أن ال

على املتعاملني اإلقتصاديني يف العالقات التجارية، خاصة بعد ظهور املشاريع التجارية والصناعية  مفروضا

اإلقتصادية اليت منت وترعرعت يف كنف الدول املتقدمة لتساعد هذه الدول  التكتالتالضخمة، وظهور 

ذه التكتالت أثر سليب على الدول النامية، فضال عن السياسة اإلنتاج، حيث كان هلعلى النمو وزيادة 

    2.ضد الدول اليت ال تنتمي هلذه التكتالت واليت تكون يف الغالب الدول الناميةييزية واحلمائية التم

باإلضافة إىل ظهور التوسع الرأمسايل الغريب الذي أصبح يستخدم الشركات الكربى متعددة 

اليت تليب حاجيات الدول املتقدمة عن طريق إستغالل ثروات الدول النامية اجلنسيات إحدى األسلحة 

اليت تستثمر على أراضيها، وما تتسم به تلك الشركات من شراهة يف الربح، وما تقوم به من قسمة غري 

 ار ال حتصلـ، ففي كثري من جماالت اإلستثمعادلة واإلختالل الواضح يف مزايا اإلستثمارات اليت تقوم ا

النامية ففي غالب األحيان ترغم الدول  1الدولة املضيفة إال على جزء بسيط من مزايا تلك اإلستثمارات،

على اخلضوع لنظام التحكيم املؤسسايت حبجة دعاوى إنكار العدالة بسبب نزاع مع مستثمر أجنيب 

إىل التحكيم  ينتمي إىل دولة متقدمة، فيصاغ شرط حتكيمي يف صلب العقد الدويل ينص على اللجوء

  2 .والتنازل عن احلصانة التنفيذية

فأغلب العقود اليت أبرمت بني الشركات متعددة اجلنسيات والبلدان النامية ختلو من العدالة، 

حيث تنتهي غالبا مناقشة الشروط العقدية باإلستسالم إىل الشروط اليت تفرضها هذه الشركات، حيث 

تسيطر على التجارة الدولية من خالل  –دة عامة كقاع–أصبحت الشركات متعددة اجلنسيات 

  3.إحكامها على قنوات اإلنتاج والتسويق والتوزيع

وعليه أصبح كنتيجة حتمية لعدم التوازن يف العالقات اإلقتصادية بني الدول الصناعية الكربى 

عية الكربى والدول والدول النامية أن املنازعات اليت تنشأ عن العالقات التجارية بني رعايا الدول الصنا

                                                 
  �ت، ��ر، ��ك ��د ا�ر���ن �ط�ر، ا.�;�<	� ا�&��� �T�#�ء ��ظ�� ا���3رة ا�����	� ودورھ�  � ���	� ا���3رة ا�دو�	�، دار #��ت ���#ر وا��ر�3	��د ا�.د)  2

  . 31، ص2009    
�ن ا��واد اDو�	� ? 	��3وز )  1 ����3����ن  �	�  .� 	ذھب أر���� ��#ر��ت ا���رى �ن ��ر ا��	! ا������ك، وا���<%  10���� ���دات ا�دول  ا���

  . ��32د ا���ك ��د ا�ر��ن �ط�ر،�;س ا��ر3! ا����ق، ص : را3!  -    
��ر�- ا�دو�� ��	�دة ����رض ��;	ذ ��ض ا��رارات ا����	�	�" L'exécution Immunité"ا������ ا���;	ذ	� )  2� ��  .���رة �ن ��دأ إ��,��

�ر3! ���ق، ص &و: ��ز	د �ن ا��;��	ل، را3!  -     ،�	�  .و�� 	�	�� 22ا,رة ��
  .30،29، ص 1983، دFfان اM]F\dNIت اaQbcMHI، "اI`ھM^Mت"[\V اI]Mدر VQY أVNW، اMUNIوMTت PQR اMNOIل واFGHIب .د)  3
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النامية يصار إىل حلها عن طريق التحكيم املؤسسايت وذلك حىت حتقق الدول املتقدمة محاية مصاحل 

على إعتبار أن هذه الدول قد سامهت مسامهة فعالة يف صياغة املسائل اإلجرائية رعاياها اإلقتصادية 

  .محاية مصاحل الدول املتقدمة والقواعد املوضوعية للتحكيم واليت يف غالب األحيان دف إىل

التحكيم الدويل احلديث تنعدم فيه احلرية اإلتفاقية، " :أن "حممد جباوي"ويف هذا الصدد يؤكد 

ألنه حل مفروض من قبل متعامل قوي من الناحية اإلقتصادية، يستهدف من خالله إستبعاد إختصاص 

تعاملني األجنبيني، فمسألة التنازل عن يعترب حمال لشكوك امل ذيالقضاء الداخلي للدول العربية ال

اإلختصاص الداخلي من قبل احملاكم اجلزائرية تعترب مبثابة إمتياز وضمانة تقدمها الدولة للمتعامل 

األجنيب، وهو نوع من اإلعرتاف الضمين من الدولة املستقبلة لإلستثمار عن عدم إختصاصها، وعن 

  4."ا الداخليةغياب عنصر احلياد واإلستقاللية لدى حماكمه

وعليه فإن حكم التحكيم يظهر غري عادل ألنه ال يأخذ بعني اإلعتبار املعطيات الواقعية الواجب 

عددا من الدول يدخلون  ":أن  "حمند إسعاد"أخذها بعني اإلعتبار، وتأكيدا على ذلك يقول األستاذ 

  1."يف التحكيم كما يدخلون يف دار إلعادة التأهيل مكرهني

التحكيم التجاري اليوم أصبح ينظر إليه على "صدد يرى جانب من الفقه الغريب أن ويف هذا ال

ألنه   ،ل غالبا للقضاء على التأميمات ـوب، فهو يستعمـأنه وسيلة لسيطرة دول الشمال على دول اجلن

  2."كثريا ما يستعمل للدفاع عن مصاحل الشركات الغربية ضد دولة أو شركة وطنية من دول العامل الثالث

إن توظيف اإلستثمارات يف اخلارج مل يعد يطمئن سوى للتحكيم لفض النزاعات الناشئة عنها 

اإلستثمار حني يكون موظفا يف بلد ما هو غريب عنه يشعر بأنه "وعلى حد تعبري بعض الفقه فإن 

  3".وعدالته، والغربة فيها دائما اخلوف، ألن اخلوف فيه كثريا من اهول هغريب عن حماكم

قد ألقت ظاهرة العوملة وما صاحبها من سياسة التحرر اإلقتصادية بظالهلا على واقع العالقات و 

اإلقتصادية بني الدول الصناعية الكربى والدول املتقدمة، مما أدى إىل امليل الشديد مليزان التجارة الدولية 

بسبب إتساع الفجوة  4،اإلقتصاديةلصاحل الدول املتقدمة مما زاد من معاناة الدول النامية وزيادة مشاكلها 

  .بني الدول النامية والدول املتقدمة كنتيجة إلختالل موازين التجارة الدولية

                                                 
�د ��3وي، ا����ل ا����ق، ص: را3! )  4��35.  
1  (– "Un nombre de pays entrent dans l'arbitrage comme on entre dans une maison de redressement contraints et forcés"                

�د ��3وي، �;س ا����ل ا����ق، ص : را3!  -     ��25.  
�د ��3وي، ص Yves Derrainsرأي ا�;�	- )  2���#�ر إ�	-  � ا����ل ا����ق � ،25،24 .  

3               (-A.Bekhechi "les conventions multilatérales et arbitrage" acte du séminaire sur l'arbitrage du 14-15 décembre 1992, 
page 103-105.  

�د إ�راھ	م �و�0، �ر3! ���ق، ص. د)  4��19.  
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إختاذ القرار اإلقتصادي على الساحة الدولية ليس إال أمرا إن مسامهة البلدان النامية يف عملية 

ل دوائر حمدودة من غري مشاركة شكليا، ألن القرارات اإلقتصادية اهلامة تتخذ يف أغلب األحيان داخ

مما زاد من معاناة 5،هذه البلدان، يف حني أن هذه القرارات تؤثر يف املستقبل اإلقتصادي للعامل بأسره

الدول النامية من سوء أوضاعها اإلقتصادية وتزايد مشاكلها نتيجة لتهميش دورها يف احلياة التجارية 

يلها بعدة قيود جعلتها غري قادرة على مالحقة التطورات كبتالدولية وإمهال مصاحلها اإلقتصادية، و 

  6.اإلقتصادية اليت شهدها العامل

ويف نظرنا البد من إختيار إسرتاتيجية جديدة يف سبيل إقامة نظام إقتصادي عاملي جديد 

يستجيب ملتطلبات وتطلعات البلدان النامية، ويقوم على أساس املساواة والتعاون بني الدول املتقدمة 

  .والدول النامية

  

  المبحث الثاني

  .مظاهر إذعان أطراف التجارة الدولية عبر مراحل التحكيم

للمكانة الكبرية اليت أصبحت حتتلها املؤسسات التحكيمية الدائمة يف حقل التجارة الدولية، نظرا 

واإلتفاقيات  ودورها يف فض النزاعات الناشئة عن العقود التجارية، فقد إعرتفت معظم القوانني الوطنية

ذه املراكز الدائمة للتحكيم، فهذا الوضع فرضه واقع التجارة الدولية،  1الدولية املتعلقة بالتحكيم

والتطور اهلائل الذي عرفته يف السنوات األخرية، مما إجنر عنه إذعان املتعاملني اإلقتصاديني هلذا النوع من 

لتحكيم، حيث أصبحت حرية األطراف ومها يف ظل التحكيم، وبالتايل تقليص دور إرادة األطراف يف ا

، وهذا راجع للنجاح الكبري الذي عرفته هذه املراكز كوا )املؤسسايت(التحكيم التجاري الدويل احلديث 

تتميز بالتنظيم املستمر الذي من شأنه ضمان السري احلسن لعملية التحكيم، متجاوزة بذلك إحتمال 

عملية التحكيم، واليت ميكن أن خيلقها األطراف يف تنظيم إجراءات  ظهور عراقيل ومشاكل عملية خالل

  .التحكيم

إن اللجوء املتزايد إىل هذه املراكز من خمتلف متعاملي التجارة الدولية، ومنهم الكثري من الدول 

ية اهليئات القضائ النامية مسح هلا بأن تأخذ مكانة هامة يف جمال التحكيم، األمر الذي مكنها من منافسة

                                                 
  .��33د ا���در �	د أ��د، �ر3! ���ق، ص. د)  5
  .��126د ا���ك ��د ا�ر��ن �ط�ر، �ر3! ���ق، ص. د)  6
1  (��ن ����ون ا.3راءات ا��د�	� وا.دار	� ا�3زا�ري، ا���دة  08/09�ن ا����ون  �1041دة أ�ظر ��0 ��	ل ا��,�ل ا�����ن  03ف، و�ذ�ك ا���دة .م.إ.ق 1455ا�  

  ، وا��� ���رف ���� ��ق اDطراف ا��3وء إ�0 1961و���ھدة 3�	ف  1958، و�ل �ن إ�;�<	� �	و	ورك ���� 1994، ���� 27<��ون ا����	م ا���ري ر<م     
    ���  .ا��ؤ���ت ا����	�	� ا�دا
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الوطنية يف جمال تسوية املنازعات، حبيث أصبحت مبثابة جهات قضائية تقوم بتنظيم التحكيم وإدارته 

  .إبتداءا من إتفاق التحكيم إىل غاية صدور القرار التحكيمي

ماهي مظاهر إذعان أطراف التجارة الدولية للتحكيم : وعليه فإن السؤال الذي يطرح نفسه 

وهل إستطاع التحكيم المؤسساتي فعال تقديم ؟  التحكيم المؤسساتي عبر مختلف مراحل

  ؟ الضمانات الالزمة التي تتطلبها التجارة الدولية

وعليه فإن دراستنا ملظاهر إذعان أطراف التجارة الدولية ستكون من خالل تنظيم إجراءات 

  ).املطلب الثاين(، مث إعداد وتنفيذ القرار التحكيمي )املطلب األول(التحكيم 

  طلب األولالم

  .تنظيم إجراءات التحكيمفي 

أصبحت املراكز الدائمة للتحكيم تلعب دورا مهما يف تنظيم عملية التحكيم، خاصة بعد 

اإلنتشار الواسع الذي عرفته من خالل التزايد املستمر يف عددها، وتنوعها امللحوظ من حيث املدى 

 جمال التجارة الدولية ملا تشتمل عليه حيث أصبحت هذه املراكز حتظى مبكانة خاصة يف ،1واإلختصاص

لوائحها الداخلية من قواعد إجرائية مستقرة وثابتة يسهل الرجوع إليها إلدارة عملية التحكيم، وتعد قوائم 

   2.بأمساء احملكمني من أصحاب اخلربة واملشهود هلم دوليا بالكفاءة

لجوء إىل مركز حتكيمي معني وعليه أصبحت إرادة األطراف حمصورة  يف إطار اإلتفاق على ال

لفض النزاعات الناشئة عن عقدهم التجاري الدويل، ليتوىل هذا املركز بعد ذلك السيطرة على زمام 

، أو حتديد القواعد اإلجرائية اليت تسري عليها )الفرع األول(األمور سواء يف جمال تشكيل حمكمة التحكيم 

  ).الفرع الثاين(عملية التحكيم 

  

  الفرع األول

  .تشكيل محكمة التحكيم

يف حالة جلوء أطراف النزاع إىل إحدى املؤسسات التحكيمية الدائمة، فإنه ليس من الضروري 

اإلتفاق مسبقا على كيفية إختيار هيئة التحكيم، ذلك أن القواعد املتبعة يف تلك املؤسسات التحكيمية 

عليه من قوائم بأمساء احملكمني نظمتها الداخلية ملا تشتمل هي اليت ستعاجل هذا األمر وفقا أل

                                                 
1 (                                                                                                                         .373- Jean Robert, op-cit, page   
  .197إ�راھم ر�وان ا��Q3	ر، �ر3! ���ق، ص . د)  2
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فهذه القوائم اليت توجد باللوائح الداخلية هلذه املراكز 3.املتخصصني، وعلى حسب أمهية النزاع وطبيعته

   4.تصبح ملزمة لألطراف، وتأخذ حكم أحد بنود اإلتفاق على التحكيم املربم بينهم

كيمي معني يعطي هلذا األخري فالواقع أن إختيار أطراف النزاع للتحكيم حتت مظلة مركز حت

صالحيات واسعة يف جمال تشكيل حمكمة التحكيم، وحل املشاكل اليت ميكن أن تطرأ خالل تشكيل 

  5.هذه احملكمة وبالتايل فإن أطراف النزاع خيضعون آللية هذه اهليئة يف تعيني احملكمني

إختيار مركز حتكيمي معني على مة للتحكيم يبدأ بإتفاق األطراف إن التحكيم لدى املراكز الدائ

وإبداء رغبتهم بذلك، أما إرادة املركز التحكيمي فتتجسد يف بداية األمر يف شكل العرض الدائم لقوائم 

وعليه فإن قيام املركز التحكيمي مبهمة تعيني احملكميني ماهو إال 1.احملكمني، مث يف قبول طلب التحكيم

  .إستكماال إلتفاق التحكيم

دائما على أن يكون احملكمني الذين تتضمنهم  صن املؤسسات التحكيمية حتر واجلدير بالذكر أ

قوائمها من أهل اخلربة والثقة والنزاهة، غري أا ختتلف فيما بينها بشأن تشكيل هيئة التحكيم، فمنها من 

ن تعطي األطراف املتنازعة سلطة إختيار احملكمني بشرط أن يكونوا ضمن القوائم اليت تعدها، ومنها م

يباشر سلطة واسعة يف إختيار احملكمني مع تقليص دور األطراف املتنازعة يف هذا الشأن، فيقتصر دورهم 

دوره على إختيار احملكم الثالث تاركا  املركز من بينها، ومنها ما يقتصرعلى إقرتاح أمساء ختتار املؤسسة أو 

، فال 2عدا املؤسسة التحكيمية من ضمن القوائم اليت أ هلكل طرف من أطراف النزاع إختيار حمكم

شك أن كل هيئة من هيئات التحكيم الدائمة هلا قواعدها اخلاصة ا، وحني تقوم بتعيني احملكمني فإا 

  .ينهم وفقا هلذه القواعديتقوم بتع

وكي نتعرف على بعض اإلجراءات اخلاصة بكيفية تشكيل هيئة التحكيم يف بعض املؤسسات 

  .ن نسوق بعض األمثلةالتحكيمية، إرتأينا أ

  : تشكيل هيئة التحكيم وفقا لغرفة التجارة الدولية .1

املبينة كمني أو تثبيتهم وفقا للقواعد تتوىل هيئة التحكيم الدائمة بغرفة التجارة الدولية تعيني احمل

للبدان اليت  يف املادة الثانية من نظام الغرفة، مراعية جنسية احملكمني أو تبعيتهم أو حمل إقامتهم بالنسبة

                                                 
  .198���ق، صا��ر3! ا� �;سا��Q3	ر، إ�راھ	م ر�وان.د)  3
  . 139،138��	ل إ����	ل ��ر، �ر3! ���ق، ص. د)  4
  .�203��� ا���ري، �ر3! ���ق، ص: را3! )  5
�� ا����	م ا������ � CCI	�دأ ���	م Gر � ا���3رة ا�دو�	� ���ر	س )  1���  Qر � ا���3رة ا�دو�	� ����	م ط�ب ا����	م إ�0 أ���� ھ	�� ���	م ا�Qر �، إذ ?�د أن ��ون 

    ���&�3�	! ا��@<�ت ا��� "و<د و��ت Gر � ا���3رة ا�دو�	� #رط ���	م ��وذ�3 �و�� �Tدرا3-  � ��ود ا���3رة ا�دو�	�، �	ث 	��� ھذا ا�#رط أن .   
�	� و �� ��ظ�م ا������� وا����	م �Qر � ا���3رة ا�دو�	�، �وا�    ��� ����	ن 	�م ��		��م و �� �ذ�ك ا��ظ�م��#I �ن ھذا ا���د 	�م ����� ".   ط� ���م أو �دة 
  . 198إ�راھ	م ر�وان ا��Q3	ر، �;س ا��ر3! ا����ق، ص: را3!)  2
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وتتشكل حمكمة التحكيم وفقا لنظام التحكيم التابع لغرفة .3ينتمي إليها أطراف النزاع أو احملكمون

التجارة الدولية إما من حمكم واحد أو من ثالث حمكمني، ففي حالة إتفاق األطراف على أن يكون حل 

ملشرتك لألطراف وال تتدخل النزاع من طرف حمكم واحد تكون هلم فرصة تعيينه عن طريق اإلتفاق ا

من القائمة اليت أعدا مسبقا غرفة هذا التعيني بشرط أن يكون ) إعتماد(حمكمة التحكيم إال لتثبيت 

التجارة الدولية، وهليئة التحكيم اإلعرتاض على احملكم الذي إختاره األطراف وطلب ترشيح حمكم آخر، 

  4.لتحكيم قامت اهليئة بتعيني احملكمفإذا مل يتفقا خالل ثالثني يوما من إيداع طلب ا

أما إذا إتفق األطراف على تعيني ثالث حمكمني، قام كل طرف بتعيني حمكم مستقل عنه ويعرض على 

قامت اهليئة بتعيينه، وتتوىل اهليئة التحكيمية  إمتنع أحد األطراف عن تعيني حمكمهاهليئة لتثبيته، فإذا 

التحكيم مامل يكن األطراف قد خول احملكمني  رئاسة حمكمةتعيني احملكم الثالث الذي تعهد إليه 

  1.املعينني إختيار احملكم الثالث خالل مهلة حمددة

طراف النزاع إختيار احملكمني ويقيدهم ظام غرفة التجارة الدولية خيول ألويتضح مما سبق أن ن

قام األطراف بتعيينهم إقتصر بشرط أن يكونوا من ضمن القائمة اليت أعدا غرفة التجارة الدولية، فإذا 

من قبل  -كلهم أو بعضهم–دور هيئة التحكيم بالغرفة على تثبيتهم، أما إذا مل يتم تعيني احملكمني 

  . األطراف تولت اهليئة التحكيمية هذا التعيني

ويرى جانب من الفقه أن طريقة تعيني احملكم الواحد تشكل خماطر مجة بالنسبة للمؤسسات 

النامية، ألن الطرف التابع للدول الصناعية الكربى غالبا ما يفرض إمسا حملكم تابع لوسطه التابعة للدول 

  Texaco".2"يف قضية  "Duppy"أو ينتمي إليه، كما حدث مع احملكم 

يف نظام حتكيم الغرف التجارية األوروبية والعربية فإن إختيار احملكمني يتم من خالل قائمة وكذلك .2

ة معدة مسبقا من قبل كل غرفة من الغرف التجارية املوجودة على مستوى خمتلف مرتشحني هلذه املهم

البلدان األوروبية، ويف حالة عدم إتفاق األطراف على تعيني احملكم الوحيد، أو رفض أحد األطراف 

  3.يتوىل جملس التحكيم التابع للغرف التجارية األوروبية والعربية ذلك هتعيني حمكم

  .كيم وفقا للمركز العربي للتحكيم التجاريتشكيل هيئة التح.3

                                                 
�ن �ظ�م Gر � ا���3رة ا�دو�	� 2را3! ا���دة ا�,��	�  �رة )  3.  
  .را3! ا���دة ا�,��	� ا�;�رة ا�,��,� �ن �ظ�م Gر � ا���3رة ا�دو�	�)  4
  .;�رة ا�را��� �ن ا���دة ا�,��	� �ن �ظ�م Gر � ا���3رة ا�دو�	�را3! ا�)  1
2 (                                                                                                                   .79 -Terki Noureddine,op-cit, page  
3 (                                                                                                                  .80 -Terki Noureddine,op-cit, page  
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على أن هيئة التحكيم تتألف من ثالثة  19874نصت اإلتفاقية العربية للتحكيم التجاري لسنة 

أعضاء كمبدأ عام، ولكن جيوز لألطراف اإلتفاق على حمكم واحد، من بني قائمة أمساء احملكمني اليت 

  5.يعدها جملس إدارة مركز التحكيم سنويا

إسم ) املدعى عليه(يف طلبه، واملطلوب التحكيم ضده ) املدعي(ني كل من طالب التحكيم ويع

احملكم الذي إختاره من القائمة، فإذا مل يعني طالب التحكيم احملكم الذي إختاره يف طلبه يتوىل مكتب 

، أما إذا مل مركز التحكيم التجاري العريب تعيني احملكم من القائمة خالل أسبوع من تاريخ وصول الطلب

يتوىل املكتب  17خالل مدة ثالثني يوما املنصوص عليها يف املادة  هيعني املطلوب ضده التحكيم حمكم

تعيينه من القائمة، كما يدعو رئيس املركز األطراف إىل اإلتفاق على حمكم ثالث من القائمة يكون رئيسا 

كيم التجاري العريب تعيني احملكم الثالث هليئة التحكيم ويف حالة عدم إتفاقهم يتوىل مكتب مركز التح

  1.من القائمة

كما أكدت اإلتفاقية العربية للتحكيم التجاري على عدم جواز إختيار احملكمني الذين يعينهم 

  2.أحد األطرافدولة  املكتب من مواطين

انب وال يفوتنا اإلشارة إىل أن بعض هيئات التحكيم الدائمة تستلزم تعيني مساعدين قانونيني جب

  . 3التحكيم إلرشاد اهليئة التحكيمية إىل اإلجراءات الواجب إتباعها على املسائل املعروضة عليها

وبناءا على ما تقدم فإننا نلمس نوع من التعاون بني املؤسسات التحكيمية الدائمة واألطراف 

متناع أحد  حال إاملعنية بالنزاع لتشكيل حمكمة التحكيم، وذلك من خالل تدخل املؤسسة التحكيمية يف

أو يف حال وجود خالف بني األطراف حول تعيني احملكم الواحد أو  األطراف عن تسمية حمكمه،

  .احملكم الرئيس

تشكيل حمكمة التحكيم ال يرتبط إرتباطا كامال بإرادة "ويف هذا اإلجتاه يرى جانب من الفقه أن 

وأكثر من ذلك  ....هزة املؤسسة التحكيميةاألطراف، ألنه يقوم على نوع من التعاون بني األطراف وأج

هناك مؤسسات ال تسمح لألطراف بالتدخل يف إختيار أحد احملكمني بل تقوم بكامل العملية 

  4."بنفسها

                                                 
  ��0 إ�#�ء �ر�ز �ر�� �����	م ا���3ري 	���! ���#&�	� ا����و	�، ) 4ا���دة ( � ا�;�ل ا�,��� ����  1987��ت ا.�;�<	� ا��ر�	� �����	م ا���3ري ���� )  4

��3س وزراء ا��دل ا��ر��، و	���ر ھذا ا���3س  �ؤ��� ���	�	� �ر�	�    � ������ ا���D�� �	وإدار �	���  .و	��ق 
�ر3! ���ق، ص: را3!  � ذ�ك -     ،���د ����  . 146 وزي 
�ن ا.�;�<	� ا��ر�	� �����	م ا���3ري ا����;� ا�ذ�ر 15/01، وا���دة 14را3! ا���دة )  5 .  
1987�ن ا.�;�<	� ا��ر�	� �����	م ا���3ري ����  18��دة را3! ا�)  1.  
2  (����ء ا��ذ�ورة  � <��Dن ا	ن ���	ن ا��� 	���ر ���ب �ر�ز ا����	م ا���3ري ا��ر�� ��ط� ا���		ن، و	@�ظ أن ھذا ا����ب ��زم �T&�	�ر ا����م ���  � ا�

  .أ�دھ� ��3س إدارة ا��ر�ز    
3 (                                                                                                                        .258 -Jean Robert, op-cit, page  
  .��405د ا���دي ���س، و��3د ھوا�ش، �ر3! ���ق، ص: را3! )  4
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  : ويف هذا السياق إختلف الفقه حول حتديد طبيعة العالقة اليت تربط األطراف باملركز التحكيمي 

لك أن إتفاق أطراف النزاع على التحكيم بواسطة هيئة فريى اإلجتاه األول أا عالقة تفويض ذ -

حتكيمية دائمة يتضمن تفويضا ضمنيا من األطراف إىل اهليئة التحكيمية إختيار احملكمني وفقا لنظام 

  5.لوائحها وحسب قواعد هذه اهليئة

احلق يف  ويرى اإلجتاه الثاين أا عالقة وكالة، حيث يرتتب على هذا التكييف منح املركز التحكيمي -

  1.القيام بعدة مبادرات منها تعيني احملكمني

أما اإلجتاه الثالث فريى أن تكييف العالقة القائمة بني املركز التحكيمي وأطراف النزاع على أنه  -

لتحكيمي ليس الوكيل املشرتك هلما هو تكييف غري مالئم، ألن جمرد تعيني احملكم من قبل املركز ا

باإلضافة إىل أن  2تصرفا قانونيا، أي أن املركز التحكيمي ال يقصد من وراءه ترتيب آثار قانونية،

املركز التحكيمي يتخذ هذه اإلجراءات بإمسه وليس باسم أطراف النزاع، األمر الذي ينفي فكرة 

 3.النيابة

هيئات ومراكز التحكيم الدائمة يف يف األخري نود اإلشارة أن التحكيم الدويل الذي يعهد به إىل 

الدول الغربية غالبا ما يتم إختيار احملكمني من قبل هذه اهليئات واملراكز ألشخاص احملكمني إلعتبارات 

شخصية، وكثريا ما يكون هؤالء احملكمني مرتبطني مبصاحل الشركات متعددة اجلنسيات، مما يثري الشكوك 

يط مبصاحل الدول النامية يف مواجهة الدول املتقدمة خاصة حول حيادهم وتقديرهم للظروف اليت حت

الفصل يف النزاع على رأيه يف اية الفرد أو الرئيس الذي تتوقف نتيجة عندما يتعلق األمر باحملكم 

املطاف، األمر الذي نرى معه ضرورة منح أطراف النزاع سلطة واسعة ودور أكرب يف إختيار احملكم 

  .الرئيس

التدخالت اليت تقوم ا املؤسسات التحكيمية خالل إجراءات تعيني احملكمني، كما أن سلسلة 

وحل املشاكل اإلجرائية النامجة عن ذلك من شأنه أن يؤذي إىل تقليص دور إرادة األطراف يف إجراء 

كون هذا   ،ad-HOC""التعيينات الالزمة للمحكمني، وبالتايل زوال خصائص حتكيم احلاالت اخلاصة 

) هيئة التحكيم(تحكيم يقوم على أساس الثقة الشخصية اليت يضعها األطراف يف احملكمني ال النوع من

  .قدرم على إعطاء النزاع حال عادال و

                                                 
  . 132��	ل إ����	ل ��ر، �ر3! ���ق، ص: را3! )  5
1 (                                                                                                                         .493 -P.Fouchard, op-cit, page  
  ادي أو G	ر إرادي ��	ث ��ون ھو �دث إر Le fait juridiqueا���رف ا����و�� ھو ا����	ر �ن ا.رادة ��ر�	ب ��ض اF,�ر ا����و�	�، �	��� ا�وا<�� ا����و�	� )  2

  .اF,�ر ا���ر��� ��	- ������ �ن إرادة اDطراف    
406،405�#�ر إ�	-  � ���ب ��د ا���دي ���س و��3د ھوا�ش، �;س ا��ر3! ا����ق، ص  LEVELرأى اD���ذ )  3 .  
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  الفرع الثاني 

  .تحديد القواعد التي تحكم إجراءات التحكيم 

م يكا يف حتديد القواعد اليت حتكم إجراءات حتيإذا كانت إرادة األطراف تلعب دورا أساس

سواء بتضمني إتفاق التحكيم هلذه  - كما رأينا سابقا يف الباب األول - "ad-HOC"احلاالت اخلاصة 

اإلجراءات أو تفويض احملكمني بذلك، فإن الوضع خيتلف يف حالة جلوء أطراف النزاع إىل التحكيم 

مة للتحكيم يعين بذاته املؤسسايت، فإختيار أطراف النزاع فض نزاعهم عن طريق اهليئات أو املراكز الدائ

إتفاقهما على تطبيق القواعد اإلجرائية املعمول ا يف هذه اهليئة أو املركز، وتظهر أمهية ذلك ملا هلذه 

من  ااهليئات من لوائح إجرائية خاصة ا حتدد اإلجراءات الواجبة اإلتباع بشأن عملية التحكيم، بدء

ا، فهي على األقل تتبىن جمموعة من القواعد اإلجرائية اإلعداد هلا ومرورا خبصومتها وإنتهاءا حبكمه

يف جمال العالقات التجارية بصفة عامة، أو يف جمال العالقات  - على العموم–اخلاصة املقبولة دوليا 

املتعلقة بتجارة أو نشاط إقتصادي معني، وهي عادة إجراءات متحررة مما تتطلبه قوانني املرافعات الوطنية 

يد قد ال تتالءم مع متطلبات التجارة الدولية، والغاية املنشودة من اللجوء إىل من شكليات ومواع

األمر الذي يوفر هلا  ،1التحكيم، وبالتايل حترير حمكمة التحكيم من اإلرتباط بأي قانون إجرائي وطين

طين الذي  فرصة إضفاء املرونة والسرعة على إجراءات التحكيم، وبدون التقيد بقواعد قانون املرافعات الو 

  2.كان سيطبق على النزاع فيما لو مل يعرض على التحكيم املؤسسايت

ففي حالة اللجوء إىل التحكيم املؤسسايت، فإن التحكيم جيري وفقا ملا تقرره القواعد املتبعة يف 

املؤسسة التحكيمية، واألكثر من ذلك أن بعض القواعد تعطي للمحكمني احلق يف تقرير قواعد 

  3. يروا مناسبة لسري عملية التحكيماإلجراءات اليت
                                                 

�ن ����ون ا.3راءات ا��د�	� وا.دار	 08/09�ن ا����ون  1043/1��ت ا���دة = �����ن أن ���ط إ�;�<	� ا����	م ا.3راءات ا�وا3ب :"� ا�3زا�ري ��0 ا�	  
���#رة أو إ����دا ��0 �ظ�م ���	م   ��  ...".إ������  � ا�&�و
  � ا����	م ��� �طر � ا����	م ا.�;�ق ��0 ا.3راءات ا��� ������ ھ	�:"��0  1994ا�&�ص ����ون ا����	م ا���ري ����  27�ن ا����ون ر<م  �25�� ��ت ا���دة   
  ��  "  � ذ�ك �����  � إ&��ع ھذه ا.3راءات ���وا�د ا��� ذة  � أي ��ظ�� أو �ر�ز ���	
�د ��د ا���ل، �ر3! ���ق، ص. د)  1���د ا�3��ل ، و���#� ��223��ط;0 .  
  .�256��� ا���ري، �ر3! ���ق، ص. د)  2
  .���  � ا�����م ا�وط�	�، �	ث أ�- ��زم ��ط�	ق <��ون ا.3راءات  � ا���د ا�ذي 	��رس  	- ��ط�-ا��@�ظ أن �,ل ھذه ا���ط� ? 	��ن أن �3دھ� �دى ا��)  3
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مة ولوائح مؤسسات التحكيم الدائمة الدولية أنه يتعني على حمكمة التحكيم ظيف أن فمن املقرر

التقيد إبتداءا باإلجراءات املنصوص عليها يف هذه األنظمة واللوائح، فإذا مل يرد نص ا يعاجل إجراء 

هو الساري املفعول، فإذا مل يوجد إتفاق يف هذا الشأن بني  معني، فاإلجراء الذي يتفق عليه األطراف

   1.للمحكم إختيار اإلجراءات املناسبة للنزاع ناألطراف، كا

فإذا كانت القواعد اإلجرائية املنصوص عليها يف لوائح مراكز التحكيم الدائمة تعد دستورا 

ار طريق التحكيم أمامها دون غريها من ألطراف النزاع، فإنه ال ينبغي إغفال دور إرادة األطراف يف إختي

جهات التحكيم، هذا فضال على حرية األطراف يف حتديد القواعد اإلجرائية الواجبة اإلتباع بشأن مسألة 

  2.معينة أمام حمكمة التحكيم عند عدم وجود نص بشأا يف نظام املركز التحكيمي

 أصبح مييل حنو النمط القضائي بصفة والشك أن اإلجتاه العام يف تطور التحكيم التجاري الدويل

تدرجيية عن طريق تطبيق قواعد إجرائية شبيهة بتلك اليت تطبق عادة يف احملاكم القضائية الوطنية ألن 

املراكز الدائمة للتحكيم غالبا ما تضع قواعد إجرائية للتحكيم عن طريق تضمني لوائحها الكثري من 

التقاضي، وذلك حلماية حقوق أطراف التجارة الدولية، وجلب  اإلجراءات اليت من شأا توفري ضمانات

  3.املتعاملني اإلقتصاديني إليها

وقد عاجلت أغلب اهليئات واملراكز التحكيمية مسألة اإلجراءات يف التحكيم، حيث نصت 

 إذا إتفق األطراف على اللجوء إىل حتكيم غرفة":من نظام غرفة التجارة الدولية على أنه  8/1املادة 

تطبق أمام احملكم :"من نفس النظام  11وأضافت املادة  4."التجارة الدولية، فإا ختضع هلذا النظام

اإلجراءات املستمدة من هذه القواعد، ويف حالة سكوت هذه األخرية تطبق تلك اليت إتفق عليها 

د يف ذلك إىل قانون راءات سواء أستند أو مل يستنجالطرفان، وعند عدم اإلتفاق يقوم احملكم بتحديد اإل

فيطبق على التحكيم يف مثل هذه األحوال القواعد اإلجرائية السائدة يف .5"داخلي يطبق على التحكيم

  .املركز وقت التحكيم كأصل عام

                                                                                                                                                             
�	ن أن 	���وا <وا�دھ� ا�&��� �3Tراءات ا����	م Fouchardو<د ذ�ر اD���ذ     ����� ���� �	�  .أن أ�,ر �ن &��	ن �ؤ��� ���	
�ر3! ���ق، ص: را3!  � ذ�ك  -     ،���د ����  . 164 وزي 
  ا��� <ررت �ظ�م ���	م �ر�ز  1965�ن إ�;�<	� وا#�طن ����  44�ن �ظ�م ���	م Gر � ا���3رة ا�دو�	� ���ر	س، و�ذا ا���دة  11و<د 3�دت ھذا ا��درج ا���دة )  1

�� ا����	م �ر	� إ&�	�ر ا��وا�د ا.3را�	� ا��� �ط�ق ��0 &�و�� ا�    ���  ���	م ط���� �م 	و3د �ص  � ا.�;�<	� ا��ذ�ورة ��و	� ���ز��ت ا.��,��ر، �	ث &ول 
  . أو إ�;�ق �	ن اDطراف �ول ��د	د ذ�ك    
  .�256��� ا���ري، �ر3! ���ق، ص . د)  2
  .200، ص2005أ��د �����م، ا����	م ا�دو��، دار ھو�� ��ط���� وا��#ر، . د)  3
�� إ�����ف ��ر	س أ�- )  4���  	م ا�ذي 	��� ا.&���ص �Qر � ا���3رة ا�دو�	�،  Tن �ظ�م ھذه ا��	�� ھو ����رورة ا���ري و<ت ������� �#رط ا����"و��ذا ���ت 

�	ن، دون ا���3� إ�0 ا.#�رة إ�0 <��ون دو�� ��، و<د �    ���  �ون ھذه ا.#�رة 3ز�	� إ3راء ا����	م، و	3وز �Yطراف ��د	د ا.3راءات ا�وا�3� ا.���ع ���ر � ا�
  ".و�� ��إ�0 <��ون د    
160��	ر ��د ا��3	د، اD�س ا����� �����	م ا�دو�� وا�دا&��، �ر3! ���ق، ص: و��ز	د �ن ا��;��	ل را3!  -    .  
5  (– "Les règles applicables la procédure devant l'arbitre sont qui résultant de pressent règlement, et dans le silence de ce dernier, 

celles que les parties, ou à default l'arbitres déterminent en se referant ou non une loi interne de procédure applicables à 
l'arbitrage." 
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وبصدد الطبيعة القانونية للتحكيم وفقا لنظام غرفة التجارة الدولية يرى جانب من الفقه أن 

رة الدولية يقدم لألطراف خدمة تشتمل على ضمانات إجرائية ميكن نظام التحكيم التابع لغرفة التجا"

مقارنتها بتلك املعروفة يف احملاكم الوطنية، وأن حمكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية تقوم بوظيفة 

  1".خدمة عامة حقيقية لصاحل املتعاملني يف حقل التجارة الدولية

حمتوى نظام التحكيم التابع لغرفة التجارة " :أن"Eric Loquin"ويف نفس السياق يرى الفقيه 

جراءات التحكيمية املفروضة إلالدولية يعترب منوذجا حقيقيا للقانون املادي الدويل ، وميثل قانونا حقيقيا ل

من  11على األطراف دون أدىن إشارة إىل قانون دولة معينة، وهذا األخري ال يتدخل وفقا لنص املادة 

  2". يف حالة سكوت هذا األخريهذا النظام إال

من قواعد التوفيق والتحكيم للغرف التجارية األوروبية العربية على أن  33كما نصت املادة 

األصول اليت تطبق على إجراءات التحكيم هي تلك اليت تتضمنها تلك القواعد، ويف حالة سكوا فإن 

م وجود مثل هذا اإلتفاق، يطبق احملكم اإلجراءات تكون طبقا إلختيار أطراف النزاع، ويف حالة عد

  3.القواعد اإلجرائية اليت يراها مناسبة ملوضوع النزاع

املركز الدويل للتحكيم بالقاهرة، وحمكمة لندن الدولية  هذا احلل هذا وقد إعتنق

الذي يعترب مبثابة قانون  "UNCITRAL"النموذجي للتحكيم التجاري الدويل القانون و للتحكيم،

تقل، يتم على ضوئه التحكيم يف خمتلف مراحله بعيدا عن املفاهيم اإلقليمية للقوانني الوطنية جرائي مسإ

يف خمتلف الدول، وبعيدا عن هذه القوانني القابلة للتعديل واإللغاء، وعدم اإلستقرار، مما قد يعوق 

كيم اليت تطبق إجراءات التحكيم وتقف عقبة أمام التجارة الدولية، فلجوء األطراف إىل مراكز التح

قواعد القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل حلل منازعام يعترب مبثابة قبول من جانبهم هلذه 

   4.القواعد اإلجرائية

ويف هذا النطاق فقد وضعت العديد من اإلتفاقيات الدولية نظما وقواعد إجرائية للتحكيم 

بشأن  19655ذكر منها إتفاقية واشنطن لسنة املنظم، وضمنتها العديد من الضمانات القضائية، ون

تعترب كل دولة متعاقدة حكم " :حيث نصت على أنه 54/01تسوية منازعات اإلستثمار يف املادة 

                                                 
�#�ر إ�	-  � ر���� زرو�� ا�ط	ب، صYves Derainsرأي اD���ذ )  1 ،385.  
2                                                      (                                                                  .124 -Eric loquin, op-cit, page  
�ر3! ���ق، : را3! )  3 ،���د ����  .168 وزي 
160،159��	ر ��د ا��3	د، اD�س ا����� �����	م ا�دو�� وا�دا&��، �ر3! ���ق، ص : أ�ظر)  4.  
�ن  44و<د و��ت ا���دة  0��CIDRI إ�#�ء ا��ر�ز ا�دو�� ���و	� ا����ز��ت ا�&��� ��.��,��رات  �1965<	� وا#�طن ���م ��ت ا���دة اDو�0 �ن إ�;)  5  

 .ا.�;�<	� ا��ذ�ورة �	;	� إ���ع ا.3راءات ا�&��� ������	م وذ�ك ��ط�	ق �� �3ءت �- ��ك ا.�;�<	� ��Iل ��م    



 L’arbitrageتالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث  تالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث  تالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث  تالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث          ::::    لثانيلثانيلثانيلثانيالباب االباب االباب االباب ا

Institutionnel                                                           
 

157

احملكمني الصادر طبقا هلذه اإلتفاقية ملزما، وتلتزم بتنفيذ اإللتزامات املالية اليت يقضي ا احلكم يف 

  ."درا عن إحدى حماكم تلك الدولصا أراضيها كما لو كان حكما ائيا

وكذلك األمر بالنسبة لإلتفاقية الدولية لتسوية املنازعات املتعلقة بنقل البضائع بالسكك احلديدية 

واملعروفة باسم  01/01/1965واليت دخلت حيز التنفيذ يف  25/02/1961يف ) سويسرا(املوقعة يف برن 

"CIM Convention"التحكيم وإجراءاته، واليت تضمنت كل ما يتعلق ب.  

خص بالذكر ما جاء يف ميثاق الصندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي أما على الصعيد العريب فن 

  1.منه كيفية التحكيم وإجراءاته طبقا هلذا امليثاق 37واإلجتماعي حيث حددت املادة 

لتحكيم عند ومن املفيد أن نذكر يف هذا السياق بعض العقود النموذجية اليت تشري إىل إجراء ا

حدوث نزاع بشأا وفقا لقواعد التحكيم املعروفة يف مراكز التحكيم الدائمة، ومثال ذلك ما نصت عليه 

عض البيوع بل 1980العقود النموذجية اليت أعدا اللجنة اإلستشارية القانونية األسيوية اإلفريقية سنة 

ل من العقدين املذكورين بأنه يصار حيث جاء يف نصوص ك ،"CIF"2والبيع  "FOB"الدولية مثل بيع 

إىل حل النزاعات بالتحكيم وفقا لقواعد التحكيم اليت وضعتها جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري 

  3.الدويل

يف األخري ميكن القول أن القواعد اإلجرائية اليت وضعتها املراكز الدولية الدائمة للتحكيم قد 

ألطراف اليت كانت تتمتع بسلطة واسعة يف إختيار وصياغة هذه سامهت يف تقليص وإضعاف دور إرادة ا

على حنو أصبحت فيه إرادة األطراف منحصرة  "ad-HOC"القواعد يف ظل حتكيم احلاالت اخلاصة 

يف حدود ضيقة يف إطار التحكيم املؤسسايت، حيث مل يعد إلرادة األطراف دورا حامسا يف جمال حتديد 

 عليها عملية التحكيم، ذلك أن جلوء األطراف إىل هذه املراكز الدائمة يؤذي القواعد اإلجرائية اليت تسري

يف الغالب إىل إذعان أطراف التجارة الدولية لإلجراءات املقررة يف لوائحها، وبالتايل حتل هذه املراكز حمل 

  .إرادة األطراف يف حتديد إجراءات التحكيم

  

  المطلب الثاني

  .هإعداد القرار التحكيمي وتنفيذ

                                                 
�ر3! ���ق: را3! )  1 ،���د ����  .170، ص وزي 
2  ( ����FOB  �	ز	�3�ا. ��  أي ا����	م  � �	��ء  ��Cost insurance and Freight��  CIFأ�� . أي ا����	م ��0 ظ�ر ا��;	�� Free on Boardإ&���را ����
  .ا�و�ول    
�د ����، �;س ا��ر3! ا����ق، ص :  را3!)  3��  .168 وزي 
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كشف واقع التحكيم التجاري الدويل احلديث أن السلطات الواسعة املمنوحة ملؤسسات 

التحكيم الدائمة ال تقف عند حد تنظيم إجراءات التحكيم بل تتعداها لتشمل إعداد القرار التحكيمي، 

  .هحيث أصبحت هذه املؤسسات التحكيمية تقوم مبراقبة ومراجعة القرار التحكيمي قبل املوافقة علي

يف الوقت  حتبكما أن القرارات التحكيمية الصادرة عن مؤسسات التحكيم الدائمة أص

احلاضر سهلة التنفيذ والتحقيق، وذلك بفعل الضغوط اليت متارسها هذه املؤسسات التحكيمية 

  يف حقل التجارة الدولية إلجبارهم على تنفيذ القراراتنيواملنظمات املهنية على املتعاملني اإلقتصادي

التحكيمية، حيث أصبحت املراكز التحكيمية الدولية متارس سلطة قهر ختتلف عن تلك اليت ميارسها 

القضاء الوطين، حيث جيد املتعامل اإلقتصادي نفسه مكرها بطريقة غري مباشرة على التنفيذ فال يكون 

  .أمامه سوى تنفيذ القرار التحكيمي الذي أصدره هذا املركز التحكيمي

لدراسة يف هذا املطلب ستنصب حول الرقابة السابقة على صدور القرار التحكيمي وعليه فإن ا

  ).الفرع الثاين(، مث بعد ذلك التنفيذ اجلربي للقرار التحكيمي )الفرع األول(

  

  الفرع األول

  .الرقابة السابقة على صدور القرار التحكيمي

لتحكيم املؤسسايت بإعداد مسودة الدولية على قيام احملكمني يف ا ةتنص بعض القواعد التحكيمي

يعرض على جهة معينة داخل حمكمة التحكيم وذلك ملراجعة القرار التحكيمي وإبداء  ،أو مشروع قرار

 ،1بعض املالحظات اليت تراها مناسبة، وبعد موافقتها عليها يصدر القرار التحكيمي من قبل احملكمني

خضاع حكم التحكيم قبل إصداره لرقابة سابقة األمر الذي يرجع إىل أن هذه القواعد قد عنيت بإ

تباشرها هيئة التحكيم الدائمة، حيث جيوز هلا إدخال أي تعديالت عليه تراها مناسبة من حيث 

إىل بعض النقاط املوضوعية املتعلقة بالقضية لضمان إمكان تنفيذ احلكم الشكل، وتوجيه إنتباه احملكم 

، وبذلك ميكن تفادي صدور قرارات حتكيمية غامضة 2عن فيهاملنهي للخصومة التحكيمية، وتفادي الط

ة خبلوها من الفصل يف بعض يبأو متضمنة ألخطاء حسابية أو مادية أو مطبعية، أو مع أو مبهمة

   3.ه أو تكملته قبل إصدارهـي أو تصحيحـالطلبات املوضوعية، مما قد حيتاج معه تفسري القرار التحكيم

                                                 
�ر3! ���ق، ص. د) 1 ،���د ����  .303 وزي 
  .�475،474��� ا���ري، �ر3! ���ق، ص. د )2
�و�-، �Iن 	��I ����رات ��	�� �ن ا����	� ا��Qو	� إ? أ��� ? �د) 3���وض 	��ذر ��- ا�و�ول إ�0  �م ��	�� G ���ون <د 	���ف ا��رار ا����	��ل �د<� �ن   

�وض و? 	�ون وا��� &���  � ��ض ا��G -#و�	در <رار �	و<د  ،���� ا����	�	� ��;�	ر أي أ�ر ا��رار ا����	�����	� ذات ا�ط��! ا�;��، ��ذا ��د&ل ا�
�ض�G.=  
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على احملكم :"ام غرفة التجارة الدولية هذه الرقابة السابقة بنصها من نظ 21وقد عاجلت املادة 

قبل توقيع حكم جزئي أو ائي أن يعرض املشروع على حمكمة التحكيم، وللمحكمة أن تقضي بإدخال 

التعديالت على الشكل، وهلا أيضا مع إحرتام حرية قرار احملكم أن تسرتعي إنتباهه إىل نقاط تتعلق 

   ".وال يصدر القرار إال بعد املصادقة على الشكل من قبل احملكمةمبوضوع النزاع، 

 24/4وجند نصا مماثال يف قواعد حتكيم الغرف التجارية العربية األوروبية حيث عاجلت املادة 

بعد وضع احلكم وقبل التوقيع عليه يتعني على احملكم بالضرورة عرض مشروع احلكم على :"ذلك بقوهلا 

   1".قهالس ليقوم بتدقي

 24من نظام غرفة التجارة الدولية السالفة الذكر، فإن املادة  21فاملالحظ أنه على عكس املادة 

من قواعد حتكيم الغرف التجارية العربية األوروبية جاءت بأحكام خاصة بالرقابة السابقة على صدور 

نظام غرفة التجارة الدولية، املعمول ا يف  21القرار التحكيمي ولكن يف نطاق ضيق مقارنة بنص املادة 

ألن احملكم غري ملزم وفقا لنظام التحكيم التابع للغرف التجارية العربية األوروبية باخلضوع إىل املالحظات 

  .ها الس التابع للغرفةيديباليت 

ومن القضايا اليت أبدت فيها اللجنة املؤقتة التابعة للمركز الدويل لتسوية املنازعات املتعلقة 

 -Amco) (أندونيسيا -أمكو(ستثمار، رأيها يف مسألة إبطال حكم حتكيم حمكمة املركز يف قضية باإل

Indonessia(،  تضمنت هذه القضية إنشاء فندق يف جاكارتا، وعند إنتهاء شركة أمكو حيث

)Amco(  األمريكية اجلنسية من أعمال اإلنشاء، قامت احلكومة األندونيسية ومبساعدة قوات جيشها

ستالء على الفندق، وعلى الرغم من أن حمكمة حتكيم املركز أصدرت حكمها يف القضية طبقا باإل

للقانون األندونيسي طبقا إلتفاق اإلستثمار، إال أن اللجنة املؤقتة رأت أن احملكمة قد أخطأت يف إختيار 

يف النزاع، ومبا نصوص القانون األندونيسي، ومن مت فقد رأت أن احملكمة قد جتاوزت سلطتها يف الفصل 

  2.يعرض احلكم لإلبطال يف أجزاء منه

                                                                                                                                                             
�&طI  � ا��;�	ر، و<د 	�دث  � ا��رار ا����	�� ��ض اD&ط�ء ا���د	� �واء ���ت ����	� أو ����	�، وا����ود ���&طI ا���دي ھو ا�&طI  � ا����	ر و�	س ا=

��ء أو أي �	���ت أ&رى G	ر ��ك ا��� 	3ب أن �ظ�ر �D&ط�ء ا�����	� �#�ل �ل أ&ط�ء ا���و ا��Dر<�م أو اDظ�ر  � ا��رار �واء  � ا� ��.  
�� �3ز ��	�� ا����	م أن ��وم أ�� ا�&طI ا������  �و �ل &طI  � إ3راء ا����	�ت ا�����	�،  ;� ���� ورود أ&ط�ء ��د	� �واء ���ت ����	� أو ����	�  � ا��رار ا����	

  .D&ط�ء����	� ھذه ا
�� ا����	م ��� <د 	�دث أ�	��� أن 	Q;ل ا����م ا�;�ل  � ط�ب �ن ط���ت ا�&�وم  � ���- أو  � 3زء �ن ا��زاع  	�ون ���- ��<�� و? 	��� ا��زاع، ��� 	3وز �

  .إ���م ذ�ك
  .   78-68إ�راھ	م ر�وان ا��Q3	ر، �ر3! ���ق، ص : را3!  � ذ�ك -

�ر3: را3! )  1 ،���د ����  .303! ���ق، ص  وزي 
���ن، ا���� : ���ز	د �ن ا��;��	ل را3! )  2�� �����ر ا3D���  � ا�3زا�ر، �ذ�رة ��	ل #��دة ا���3��	ر، ��	� ا���وق، �3,��V� ��و�ظ�م ا����ا� ،�	���ل ��  

     �	��  .و�� ��دھ� 203، ص 2002/2003ا��3
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سلطة حمكمة "ويف جمال الرقابة السابقة لصدور القرار التحكيمي يرى جانب من الفقه أن 

سلطة : التحكيم يف إطار الرقابة السابقة هي سلطة مزدوجة، أي أا تتمتع بسلطتني من حيث املدى 

لشكلية من جهة، وسلطة إقرتاح مالحظات حول املسائل املتعلقة املسائل اخيص مر ملزمة فيما اتقدمي أو 

  1".مبوضوع النزاع من جهة أخرى

تعترب نوع من  يإال أن بعض الفقه احلديث يرى أن هذه الرقابة السابقة على القرار التحكيم

سلطة احملكم يف الفصل يف النزاع، يؤذي إىل التشكيك يف صحة نظام التحكيم و التدخل يف عمل 

قيقته، فاإلشكال الذي تطرحه هذه السلطة أا متثل تدخال يف السلطة اليت يتمتع ا احملكم واليت وح

ختول له قول احلق والفصل يف النزاع كقاضي من نوع خاص من جهة، ومن جهة أخرى فهي متس بنظام 

احلكمة من اللجوء إىل  التحكيم برمته، واملبادئ اليت يقوم عليها، واليت تؤذي يف اية املطاف إىل إنتفاء

التحكيم ومدى فاعلية القرارات التحكيمية، وهنا يكمن العجز الذي يعترب مرفوضا وقاتال لنظام 

   2.التحكيم

من نظام غرفة التجارة الدولية يرى  21ففي سياق حتليله للرقابة السابقة الواردة يف نص املادة 

لتجارة الدولية ليس نظاما حتكيما والقرار الصادر وفقا أن نظام التحكيم التابع لغرفة ا "Kassis"األستاذ 

لنظامه ليس قرارا حتكيما، ومن مث يكون غري قابل لإلعرتاف به وتنفيذه، كون هذه الرقابة تعترب خرقا 

  : موعة من املبادئ األساسية اليت يقوم عليها نظام التحكيم 

صارخا  اوحقوق الدفاع حيث متثل إنكار  متس مببدأ املواجهة "Kassis"حسب األستاذ  21فاملادة  -

القرار على حمكمة التحكيم دون علم أطراف النزاع، هلذا املبدأ، ألن احملكم يقوم بعرض مشروع 

وكذلك التعديالت اليت يقوم ا احملكم على القرار بناء على املالحظات اليت تبديها حمكمة التحكيم 

التحكيم تتم  ةه اإلجراءات اليت تتم بني احملكم وحمكمفإن األطراف ال علم هلم ا، وعليه فكل هذ

  .3بعيدا عن أطراف النزاع مع أم األشخاص الذين يهمهم القرار

املذكورة سلفا مببدأ إستقاللية احملكم أي حريته يف إختاذ القرار التحكيمي وفقا  21وكذلك متس املادة  -

  4.ن أي شخص طبيعيا كان أو معنوياإلعتقاده وإقتناعه، ألن احملكم جيب أن يكون مستقال ع

                                                 
1                   (–Antoine Kassis, Réflexions sur le règlement d'arbitrage de la chambre de commerce international, déviations de 

l'arbitrage institutionnel, L.G.D.J, Paris 1988, page 77.  
2 (                                                                                                                   .06،05 -Antoine Kassis,op-cit, page  
�� ���ور أطراف ا��زاع �����Fouchard	ل �ن &طورة ھذا ا.3راء و�;�دي ا����س ���وق ا�د �ع 	��رح اD���ذ )  3���  . أن 	�ون �د&ل ا�

                                                                                                                            .448-P. Fouchard, op-cit, page  
4 (                                                                                                                 .99،98 -Antoine Kassis, op-cit, page    
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وتظهر يف حقيقة األمر تبعية احملكم حملكمة التحكيم بصفة جلية يف الفقرة األوىل من نص 

على احملكم قبل توقيع حكم جزئي أو ائي أن يعرض املشروع على حمكمة :"اليت تنص  21املادة

  ".ملصادقة على الشكل من قبل احملكمةال يصدر القرار إال بعد ا"وكذلك الفقرة الثالثة " .التحكيم

لنظام التحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية يرى أن الرقابة السابقة اليت تقوم  غري أن اإلجتاه املؤيد

من هذا النظام تساهم يف حتسني نوعية املنتوج التحكيمي  21ا حمكمة التحكيم طبقا لنص املادة 

تجربة يم غرفة التجارة الدولية، ذلك نظرا للملستهلكني لدى حتكقبل تقدميه إىل ا) القرار التحكيمي(

الكبرية اليت يتمتع ا هذا اجلهاز الدويل يف جمال التحكيم، وقدرته على تنبيه احملكمني إىل املسائل اليت 

    .1ميكنهم إغفاهلا

  

  الفرع الثاني

  .التنفيذ الجبري للقرار التحكيمي

على ضرورة إلتزام أطراف النزاع بتنفيذ القرار التحكيمي  حترص املؤسسات التحكيمية الدائمة

الفاصل يف النزاع، وهي يف سبيل حتقيق ذلك تستخدم مجيع الوسائل املتاحة هلا من أجل الضغط على 

الطرف احملكوم ضده لتنفيذ القرار التحكيمي، حيث ميكن هلا ممارسة سلطة قهر جتعل أطراف اخلصومة 

  2 .غري مباشرة على التنفيذ التحكيمية مكرهني بطريقة

فاملتتبع لواقع التجارة الدولية احلديث يظهر له أن هذا اإللتزام بتنفيذ القرارات التحكيمية مفروض 

ال تكتفي مبمارسة  ، اليت3من الوسط التجاري، ومن قبل مراكز التحكيم الدائمة على وجه اخلصوص

قابية وإقتصادية لتهديد الطرف الذي رفض تنفيذ الضغوط املعنوية على األطراف، وإمنا تسلط عقوبات ن

   4.القرار التحكيمي ودفعه للتنفيذ

هناك عدة أصناف لإلجراءات اليت تتبعها املنظمات املهنية "أن   "René David"ويرى الفقيه 

احملكوم عليهم الذين ال ينفذون القرارات التحكيمية اليت صدرت ضدهم، وأول إجراء هو النشر، ضد 

شر عدم تنفيذ الشخص الذي صدر القرار ضده، ومثل هذا اإلجراء سوف يؤذي إىل تردد باقي حيث ين

  .األشخاص للتعامل مع هذا الطرف الذي قبل بالتحكيم ورفض اإللتزام بالقرار التحكيمي

                                                 
1 (                                                                                                                        .450-P.Fouchard, op-cit, page  
�ر3! ���ق، ص: را3! )  2 ،�	�  .43&وا,رة ��
  .��1965�و	� ���ز��ت ا.��,��ر ���� �ن إ�;�<	� وا#�طن  53/01�ن �ظ�م Gر � ا���3رة ا�دو�	� و�ذ�ك ا���دة  24و�ن ذ�ك �� ��ت ��	- ا���دة )  3
4 (                                                                                                                       .467 -P.Fouchard, op-cit, page   
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أما اإلجراء الثاين، فهو عدم السماح للطرف الذي إمتنع عن اإللتزام بتنفيذ القرار التحكيمي من 

   1."إليها يف إجراء التحكيم مستقبال دة من التسهيالت اليت متنحها املنظمة املهنية اليت ينتمياإلستفا

ونظرا لكثرة أنظمة التحكيم فإن العقوبات تتنوع وختتلف، إال أن مجيعها تتفق على أا أساليب 

  .مقاطعة للطرف الذي يرفض تنفيذ القرار التحكيمي

  :  ثالثة أنواع وعليه ميكن تصنيف هذه العقوبات إىل

  .عقوبات أدبية .1

 .عقوبات مالية .2

 .عقوبات كعضو يف اجلمعية .3

   .العقوبات األدبية: أوال 

األدبية بالسمعة التجارية للطرف الرافض للتنفيذ، لذا فإن غالبية املؤسسات متس هذه العقوبات 

لقرار التحكيمي هي التحكيمية الدائمة ترى أن العقوبة األكثر مالءمة ضد الطرف الذي يرفض تنفيذ ا

إختاذ هذا املوقف ضده عن طريق شهر إمسه، وتشويه سريته على حنو جيعل املتعاملني اإلقتصاديني يف 

حقل التجارة الدولية يتجنبون التعامل معه مستقبال، وهذا ما يؤثر على مركزه اإلقتصادي يف وسط 

  2.التجارة الدولية

  :  وقد يأخذ أسلوب النشر صورتان 

وهي النشر البسيط الذي يتم عن طريق إعالن عدم التنفيذ يف أماكن اجلمعية أو   :ألولىاالصورة  -

غرفة التحكيم، ويوضع يف سجالت تابعة للجمعية أو غرفة التحكيم حبيث تكون يف متناول اجلميع 

  .يف هذه األماكن

يب، وهذا ما هو هي نشر عدم التنفيذ عن طريق نشره يف كشفها أو جهازها النقاو :  الصورة الثانية -

 3. 35معمول به يف اإلحتاد األورويب لتجارة البطاطا يف املادة 

جناحا كبريا يف حقل التجارة الدولية، ألنه يتكيف مع حاجيات يب يذوقد عرف هذا التدبري التأ

اتمع الدويل للتجار،كونه يسعى إىل تدعيم وحدة هذا اتمع عن طريق نشر واإلعالن عن األعضاء 

  .املرغوب فيهم يف حقل التجارة الدوليةغري 

                                                 
98�ر3! ���ق، ص، �#�ر إ�	-  � �ذ�رة ���ول ��د ا��@م، René David: رأي ا�;�	- )  1.  
�ر3! ���ق، ص: را3! )  2 ،�	�  .44&وا,رة ��
3 .                                                                                                                       (374 -P.Fouchard, op-cit, page   
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وجتدر اإلشارة إىل أن هذا النوع من العقوبات أنتهج يف العقود النموذجية اخلاصة بتجارة احلبوب 

ميكن لألطراف السماح :"منها على 19/10اليت وضعتها اللجنة اإلقتصادية األوربية حيث نصت املادة 

  ...."سم الطرف الذي رفض تنفيذهحملكمة التحكيم اليت أصدرت القرار بنشر إ

  .العقوبات المالية: ثانيا

يبية هناك اجلزاءات املادية اليت تتجسد يف العقوبات املالية اليت توقع على ذإضافة للجزاءات التأ

الطرف الذي ميتنع عن تنفيذ القرار التحكيمي، وهذا ما ذهبت إليه بعض لوائح التحكيم الدولية اليت 

إيداع مبلغ مايل لدى خزانة احملكمة عند بداية سري الدعوى التحكيمية، والذي تشرتط صراحة وجوب 

ميثل ضمانا وكفالة لتنفيذ قرار التحكيم، فالطرف الذي سريفض هذا التحكيم سيخسر حتما هذا املبلغ 

  1.جزاءا له عن عدم التنفيذ

اليت  "LIYODS"وكذلك ما نصت عليه الصيغ النموذجية اليت وضعتها اموعة اإلجنليزية 

تنص على جمموعة من التدابري من أجل ضمان تنفيذ القرارات التحكيمية، ومثال ذلك الصيغة 

على كل من الطرفني "النموذجية إلتفاق التحكيم يف حالة تصادم السفينة مع أخرى واليت تنص على 

  2.، وهذه الكفالة تستخدم لتغطية املصاريف..."تقدمي كفالة لآلخر

  .وبات السالبة لحقوق الرافض للتنفيذ بصفته كعضو في الجمعيةالعق: ثالثا 

يرتتب على هذه العقوبات حرمان الرافض للتنفيذ من صفته كعضو يف اجلمعية أو النقابة، وكل 

ا خارج هذه اجلمعية، ااحلقوق واملزايا اليت متنحها إياه هذه الصفة، وإخراج الطرف الذي مل حيرتم عاد

  3.ت التحكيمية اليت تقدمها اجلمعية مستقبالوحرمانه من التسهيال

ض املؤسسات التحكيمية اإليطالية إضافة إىل ذلك هناك بعض العقوبات أكثر قساوة تفرضها بع

نع الرافض للتنفيذ من الدخول يف البورصات والصفقات اليت تسريها أو تراقبها، مثل ما أخذت به مب

"Assiciation Granania de Millan" .
4  

ه إذا كان التحكيم هو أحد األهداف األساسية هلذه النقابات واجلمعيات، فإن التاجر وعلي

الذي ال خيضع له جيب أن يعاقب، ألنه يضر باهلدف املشرتك الذي يسعى النظام التحكيمي ضمان 

  1.إحرتامه

                                                 
3��	�ت ا��و	�ر	�  وھذا �� أ&ذت �- اD�ظ�� ا����	�	� ا������)  1��.  

�ر3! ���ق، ص: را3!  -     ،�	�  .44&وا,رة ��
2 .                                                                                                                ( 470-469،-P.Fouchard, op-cit, page  
�ول ���  � ��ض ا���ود)  3��  .ا���وذ3	� �,ل ا���ود ا���وذ3	� ��	! ا���وب ا��� و����� ا��3�� ا.<���د	� اDورو�	� ھذه ا���و��ت 
4  .                                                                                                                        (482 -P.Fouchard, op-cit, page  
1 (                                                                                                                         .492 -P.Fouchard, op-cit, page   
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فيذ تقدم نرى أنه من شأن كل هذه العقوبات السالفة الذكر أن تدفع األطراف بتن ما وبناءا على

وحتت وقع هذه العقوبات، مما يؤدي يف اية املطاف إىل إذعان  ةالقرارات التحكيمية بصورة طوعي

  .أطراف التجارة الدولية للتحكيم املؤسسايت وللقرارات الصادرة عنه

من نظام غرفة التجارة الدولية، حيث حظرت  24وما يدعم هذا الرأي ما جاء يف نص املادة 

م الصادر عن حمكمة التحكيم التابع للغرفة، بأي طريق من طرق الطعن، حيث الطعن يف حكم التحكي

 - نتيجة إلخضاع نزاعهما لتحكيم الغرفة-إعتربت أن حكم احملكمني ائي وأن الطرفني يلتزمان ضمنيا

بتنفيذ احلكم الذي يصدر عن حمكمة التحكيم التابعة هلا، ويتنازالن بذلك عن مباشرة طرق الطعن اليت 

  2.أن تتاح هلما ميكن

يف األخري جتدر اإلشارة إىل أنه يف إطار التحكيم التجاري على مستوى املنظمة العاملية للتجارة، 

مكلف بالسهر على تنفيذ القرارات  )ORD(جهاز تسوية اخلالفات  ةفقد أنشأت هذه األخري 

ر التحكيمي، ويف حالة يوما ألطراف النزاع لتنفيذ القرا 90ة لالتحكيمية، حيث مينح هذا اجلهاز مه

  3.تعنت أحد أطراف النزاع عن تنفيذه يتم اللجوء إىل التعويض، وتعليق اإلمتيازات على حمل النزاع

   

                                                 
2                    ("La sentence arbitrale est définitive .par la soumission de leur différent à l'arbitrage de la chambre de commerce 

internationale, les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir et renoncent à toutes voies de recours aux 
quelles elles peuvent renoncer".art 24 de règlement du CCI. 

  .ا���ظ�� ا�����	� ����3رة�ن إ�;�ق ا��;�ھم ��0 ���وى  25را3! ا���دة )  3
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  الفصل الثاني

  .تدعيم دور المحكم الدولي في ظل التحكيم التجاري المؤسساتي الحديث

يتأكد يوما بعد يوم التطور اهلائل الذي تعرفه العالقات التجارية الدولية، وما نتج عنه من خلق 

وجودها يف حقل التجارة الدولية، حيث أصبح  لقواعد دولية جديدة عابرة للحدود إستطاعت أن تفرض

لذي دفعهم إىل إسناد مهمة ملتعاملون اإلقتصاديون غري قادرين على اإلملام ذه القواعد اجلديدة، األمر اا

عن هذه القواعد وتطبيقها ألشخاص متخصصني يف جمال التجارة الدولية، وذلك باللجوء إىل البحث 

ا التجارة الدولية احلديثة مراكز التحكيم الدائمة من أجل التكيف مع هذه املعطيات اجلديدة اليت أفرز

من جهة، واحلفاظ على مصاحلهم اإلقتصادية وعالقام التجارية من جهة أخرى، فإندفعت هيئات 

ومراكز التحكيم الدائمة إىل تدعيم دور احملكم الدويل يف عملية التحكيم من خالل منحه سلطات 

ا يف يلعب دورا هاما وأساسواسعة، فأكدت لوائحها على الدور املستقل للمحكم الذي أصبح ي

التحكيم التجاري الدويل احلديث، األمر الذي أدى معه إىل توسيع سلطات احملكم يف جمال البحث عن 

  .القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

إضافة إىل ذلك، فقد ظهرت يف حقل التجارة الدولية بعض العقود طويلة املدة أو املتتابعة 

صادف تنفيذها متغريات إقتصادية أو إضطرابات بسبب حادث مل يكن متوقعا على حنو التنفيذ، أو اليت 

فادحة،  يصبح معه تنفيذها يشكل عبئا ثقيال على املدين ومرهقا له إىل احلد الذي جيعله مهددا خبسارة

األمر الذي يتيح للمحكم فرصة التدخل بالتعديل من اإللتزامات والشروط، حسب املفهوم املعطى 

      1.سألة التوازن اإلقتصادي داخل العقد الدويلمل

هلذا ولتأمني إستمرارية العالقات التجارية الدولية، وحفاظا على مصاحل املتعاملني اإلقتصاديني يف 

حقل التجارة الدولية، إجته الفقه احلديث إىل ضرورة تدعيم سلطات احملكم الدويل من خالل توسيع 

اليت تربز يف حقل التجارة  ذلك من خالل تكييفه مع املعطيات اجلديدةسلطاته إجتاه العقد الدويل و 

  .الدولية، وكذا تكملة النقائص اليت تشوبه واليت يغفلها األطراف عند إبرامهم له

  : وعليه فإن السؤال املطروح 

إلى أي حد يمكن القول أن المحكم الدولي يتمتع بالحرية في تحديد القانون الواجب التطبيق 

  موضوع النزاع، وتكييف العقد الدولي وتكملته؟على 

                                                 
  .أ��ل ���ل �ن ا���ود طو��� ا��دة أو ا�������� ا�����ذ ��ود ا��ور�د و��ود ا����و��)  1
  .��277�ل إ'����ل �طر، �ر"! '��ق، ص : را"! �  ذ�ك  -    
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نعاجل يف املبحث األول : ولإلجابة على هذا السؤال إرتأينا إدراج مبحثني حتت هذا الفصل 

مسألة توسيع سلطة احملكم يف جمال القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، مث نتطرق يف املبحث 

  .وتكييفهالثاين إىل دور احملكم يف تكملة العقد 

  

  المبحث األول

  .توسيع سلطة المحكم في مجال القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

أصبح احملكم الدويل يتمتع حبرية واسعة يف جمال حتديد القانون الواجب التطبيق على موضوع 

م الدائمة لفض النزاع، حيث أصبحت هذه احلرية تتسع مبقدار جلوء املتعاملني اإلقتصاديني ملراكز التحكي

النزاعات الناشئة بينهم، وذلك من خالل حرص مراكز التحكيم الدائمة على أن تطبق القواعد 

املوضوعية املناسبة على موضوع النزاع حسب ما يقرره احملكمون وما يرونه مناسبا حلل النزاع، لذلك 

ة كبرية للفصل يف النزاع طبقا أصبح احملكم الدويل يف إطار هذه املراكز التحكيمية الدائمة يتمتع حبري

لقواعد القانون اليت يراها هو مالئمة ملوضوع النزاع، فتكون له احلرية يف تطبيق قانون وطين معني أو 

قانون أجنيب معني، كما تكون له حرية تطبيق هذا القانون أو ذاك وحده أو بالتزاوج بينهما، بل ليس 

ة من قواعد اإلسناد يف القانون الدويل اخلاص لإلهتداء إىل هناك ما مينعه من إختيار قاعدة إسناد معين

كعقد   ،له أن خيتار القواعد املعمول ا يف جمال التجارة الدولية كما  ،القانون املوضوعي الواجب التطبيق

ة أو عرف ـمنوذجي خاص بالتعامل يف سلعة أو خدمة من السلع واخلدمات املتداولة يف السوق الدولي

  1.عراف والعادات السائدة فيهاوعادة من األ

سمو قواعده على توقد ظهر مفهوم جديد للنظام العام الدويل على الساحة التجارية الدولية 

وذلك بفعل إنتشار العادات واألعراف  ،قواعد النظام العام الدويل الكالسيكي ويعلو فوق الدول

، األمر الذي ساهم يف توسيع سلطة )تحضرةامل(م املتمدينة ئ العامة لألمالتجارية الدولية وظهور املباد

                                                 
  ذا ا�4دد ,ول �� �دى ,�"� ا��,2م إ�/ إ�0��ر .��ون �ر"! إ�/ .وا�ده ا��و�و��� �  ,��� إ����د أطراف ا��"�رة ا�دو��� ���د �ن ��ور ا��'�ؤل �  ھ) 1  

  ���ن �  ھذه �و�  ا���ود ا�دو��� ا���وذ"�� أ'�'� ��,د�د ,�و.>م وإ��زا���>م، ,�ث ذھب "��ب �ن ا���9 إ�/ أن ا��,2م 8 �,��ج إ�/ ا�ر"وع إ�/ �ظ�م .�     
  د ا�ط��ق، �A����ره ��د @�ر ا�,���، �ل ���9 ا?���2ء �����ظ�م ا�وارد �  ا���د ا���وذ" ، �ذ�ك �>م �ط��ون ��/ ا���د ا�دو�  �  ھذه ا�,��� ا���د ا�,ر أو ا���     
  ا"� �  ا���9 وا����ء ا�دو�  ?����رات �����، ,�ث 8,ظ ��ض ا���9 �2ن ھذا ا��و"9 �م ���/ رو .��وا��ن ا����ذة �  دو�� أو أ0رى�ر��ط ����ون ���ن �ن ا     
  ذه ا���ود ا�دو���، ��2�را أن ھذه ا���ود �>�� ��Eت �ن ا�د.� وا���4�ل، �D ��2ن �>� أن �,�ط إ,�ط� ����2 ��2�� إ,���8ت ا��زاع ا��  ��2ن أن ���رھ� �ط��ق ھ     
  .�2ن �  ��دور �ن أ�دھ� �و.�>� و4��@� ,2م �>� �� ���ر ھذه ا���ود ���ز��ت �م     

  .275را"! �  ذ�ك �4ط�/ �,�د ا�"��ل، و��F�2 �,�د ��د ا���ل، �ر"! '��ق، ص  -    
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احملكم يف إستبعاد القانون املختار من قبل أطراف النزاع، والتضييق من دائرة ونطاق حرية األطراف يف 

  .حتديد القانون الذي حيكم موضوع النزاع

وعليه سنتعرض يف هذا املبحث أوال إىل حرية احملكم يف حتديد القانون الواجب التطبيق على 

، وثانيا إىل حرية احملكم يف إستبعاد القانون املختار باسم النظام العام )املطلب األول(موضوع النزاع 

  ).املطلب الثاين(الدويل احلقيقي 

  

  المطلب األول

  .حرية المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

إطار املراكز التحكيمية الدائمة بشأن حتديد  إن السلطة التقديرية اليت يتمتع ا احملكم الدويل يف

تضعه أمام الكثري من اخليارات النظرية بني النظم القانونية املختلفة،  ،القانون الذي حيكم موضوع النزاع

واليت يتعني أن خيتار من بينها القواعد القانونية األكثر مالءمة ملوضوع النزاع املطروح على املركز 

  .التحكيمي

للمحكم الدويل يف مثل هذه احلالة  -مبعىن أدق –تلك احلرية أو السلطة التقديرية وال تعين 

  1.األسهل، بقدر ما تعين إختيار القانون األكثر مالئمة حلكم موضوع النزاع إختيار الطرق

ذا اخلصوص، حيث تتعدد املعايري يف  ومن البديهي أن تتعدد وختتلف إجتهادات احملكمني

  .ن الذي خيتاره كل حمكم ليحكم موضوع النزاعشأن تعيني القانو 

ويف هذا الصدد ال نريد يف هذا املقام التصدي لكل هذه اإلجتهادات بقدر ما يكون هدفنا هو 

  .إلقاء الضوء على احللول األكثر شيوعا يف قرارات التحكيم التجاري الدويل املؤسسايت

  .فرعني التالينيلذلك سوف ندرس أهم هذه اإلجتاهات يف هذا الصدد يف ال

  

  الفرع األول

  .حرية المحكم في تطبيق العادات واألعراف التجارية الدولية

تعمل مراكز التحكيم الدائمة على إجياد قواعد دولية مستقلة عن األنظمة الوطنية حلل النزاعات 

الدولية،  املعروضة عليها، وهو ما نتج عنه توسيع النطاق الذي تطبق فيه العادات واألعراف التجارية

                                                 
  .51أFرف ��د ا����م ا�ر��� ، �ر"! '��ق، ص . د)  1
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حيث تعمل هذه املراكز على إبراز الصفة القانونية هلذه القواعد من خالل لوائحها، وكفالة اإلحرتام هلا 

من خالل ما تفرضه من جزاءات على املتعاملني اإلقتصاديني املنتمني إىل املؤسسات املهنية، فإلتزام 

لدولية على املنازعات الناشئة عن املعامالت هيئات التحكيم الدائمة بتطبيق العادات واألعراف التجارية ا

يكون بدون احلاجة إىل إختيار أطراف النزاع هلا، بصفتها قواعد قانونية تتمتع بإلزام ذايت  ،التجارية الدولية

، وعليه أصبحت املراكز التحكيمية الدائمة 1وال حتتاج إىل أن تستمد قوا اإللزامية من إرادة األطراف

األعراف التجارية الدولية بقيمة القاعدة القانونية اليت جيوز التمسك ا أمام احملكم،  تعرتف للعادات و 

     .2كما جيوز هلذا األخري تطبيقها تلقائيا يف حالة ثبوت العادة أو العرف لديه ثبوتا تاما

مركز وعليه فقد أصبح احملكم يتمتع حبرية تقدير كبرية وبنوع من اإلستقاللية عندما يعمل يف إطار 

دائم للتحكيم، حيث يسعى احملكم دائما إىل إجياد احللول الذاتية اليت تالئم معامالت وعقود التجارة 

  3.الدولية، عن طريق إرساء بعض العادات واألعراف التجارية الدولية اليت ال نظري هلا يف القوانني الوطنية

ق العادات واألعراف التجارية سلطة احملكم يف تطبي"وتأكيدا على ذلك يرى جانب من الفقه أن 

  4".ليست حمال للجدل

اللجوء إىل األعراف التجارية جيب أن يكون أمرا عاديا وأتوماتيكيا "ويضيف جانب من الفقه أن 

  5".يف الوظيفة التحكيمية فيما خيص النزاعات الدولية

ية تشكل املصدر العادات واألعراف التجارية الدول"بأن  "لوسوارن"بل أكثر من ذلك يرى الفقيه 

مما ينبغي معه إسناد العقد الدويل إىل هذه القواعد التجارية الدولية اليت تشكل نظاما  األساسي للمحكم

األعراف وعادات "هذا املوقف حيث يرى أن  "Derrains"كما دعم الفقيه  6".قانونيا له صفة اإللزام

يسند إليه العقد الدويل أسوة بإسناده إىل نظام  التجارة الدولية تعترب مبثابة نظام قانوين خمتص، ميكن أن

  7".قانوين وطين على حد سواء

له حرية تطبيق عادات وأعراف التجارة الدولية جيد نفسه ملزما بإستخالص فاحملكم الدويل الذي 

روح احلل العادل بني اخلصوم على ضوء املفاهيم القانونية ذات الطابع الدويل املتعلقة خبصوصية النزاع املط

على مركز التحكيم، وأن احملكم حينما يفعل ذلك فإنه ال يفعله بإعتباره حمكما طليقا، وإمنا يفعله 

                                                 
  .4�260ط�/ �,�د ا�"��ل، و��F�2 �,�د ��د ا���ل، �ر"! '��ق، ص . د)  1
  .274��ل ��ر، �ر"! '��ق، ص ���ل إ'��. د)  2
  .142أ,�د ا�,واري، �ر"! '��ق، ص .د)  3
4  (« Le pouvoir de l’arbitre d’appliquer les usages du commerce n’est pas contesté »                                                                     
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بإعتبار أنه حيكم مبقتضى القانون، وهو قانون التجارة الدولية، حيث يقوم بإعمال العادات واألعراف 

بط ا أكثر من إرتباطه بأي قانون بإعتبار أن العقد الدويل الذي ثار النزاع بشأنه يرت،التجارية الدولية 

  1.وطين آخر من صنع دولة معينة

ويف هذا الصدد يرى جانب من الفقه أن قانون التجارة الدولية مبا يتضمنه من عادات وأعراف 

ذي ثار النزاع بشأنه ملا له من صلة لجتارية دولية ميثل قانونا مستقال بذاته خيضع له العقد الدويل ا

  .الدولية متاما كما خيضع لقانون دولة معينةحباجات التجارة 

ة ال ـوقد بىن هذا الفقه موقفه على أنه ملا كان إختيار احملكم للعادات واألعراف التجارية الدولي

أطراف النزاع ا، وال حىت إشارم الصرحية للوائح التحكيم اليت تتضمنها، فإنه  ايشرتط لتطبيقها رض

 ىتيل له سلطة تطبيق عادات وأعراف التجارة الدولية على موضوع النزاع ميتفرع عن ذلك أن احملكم الدو 

ويصل هذا الفقه إىل حد القول بأنه جيوز  ،تبني له صلتها وإرتباطها بالعقد وحاجات التجارة الدولية

للمحكم الدويل إعمال عادات وأعراف التجارة الدولية بغرض إستبعاد القوانني الوطنية اليت تتعارض مع 

رة الدولية املتعلقة ، مثلما حيدث خصوصا يف منازعات التجا2رة النظام العام مبفهومه الدويلفك

، حيث تصبح عادات ...وبعض عمليات البنوك والعملة اليت جيب الوفاء ا باإلعتمادات املالية،

التجاري املصدر الوحيد والضروري ألحكام التحكيم  -يف مثل هذه احلاالت –وأعراف التجارة الدولية 

  .3الدويل

كما يرى بعض الفقه أن اإللتجاء إىل مراكز التحكيم الدائمة بدال من القضاء يكون بذاته معربا 

عن رغبة األطراف منح احملكم حرية حسم النزاع مبقتضى العادات واألعراف واملمارسات السائدة يف 

ز حتكيمي متخصص يف اال املهين التجارة الدولية، وهذا ما يبدو جليا يف حالة إختيار األطراف ملرك

الذي تتعلق به العالقة، كمجال اإلنشاءات الدولية، أو جمال نقل التكنولوجيا، أو جمال جتارة معينة  

  4...كتجارة احلبوب أو القطن مثال

ففي اال الدويل تطبق العادات واألعراف السائدة يف اال املهين الذي ينتمي إليه اخلصوم، أو 

يف جمال التجارة الدولية، واملربرات اليت توجب على احملكم تطبيق هذه القواعد العرفية اليت يرى  السائدة
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العادات ترجع إىل أن العرف والعادة يلعبان دورا رئيسيا يف التجارة الدولية، وهذه  ،فيها جماال إلعماهلا

  1.افيا حلكم النزاعقانونيا مستقال كواألعراف سواءا كان مقننة  أم ال فإا تشكل نظاما 

واملالحظ يف نطاق قيام احملكم بإعمال القواعد العرفية أنه ال يصح إفرتاض إقرتان التحكيم 

باألعراف كطريق حلل النزاع إال إذا إنتمى كل اخلصوم إىل نفس الوسط املهين أو اال التجاري الذي 

 إذا إنتمى هو شخصيا إىل نفس بق هذه األعراف إاليدور يف حقله النزاع، وال يصح للمحكم أن يط

الوسط أو اال، أما إذا كان احملكم خارج الوسط الذي يدور فيه النزاع فينبغي عليه أن يتأكد من 

  2.اخلصوم أو من غريهم عن وجود القاعدة العرفية اليت ينوي تطبيقها

للعقود  ولية مصدرا هلا يف الشروط العامةذه العادات واألعراف التجارية الدكما جتد ه

النموذجية، واليت تعرب عن واقع مهين مرتبط مبجتمع التجارة واملتعاملني ذه العقود، حيث كانت 

إىل ظهور العقود النموذجية قد أدت  -كما رأينا سابقا–التطورات اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية 

ة من التجار أو منظمة ما ، اليت جتري على نسق واحد تفرضه طائفة معين)كعقود التأمني والتوريد(

كالنقابات والغرف التجارية، مما قد يقال معه أن املتعاقدين يفقدون حريتهم يف إبرام هذه   ،ينتمون إليها

العقود، حيث ال ميلكون سوى اإلنصياع لشروطها اآلمرة احملددة سلفا، فال تتوافر هلم احلرية يف مناقشتها 

ك مىت إختذ العقد الدويل صورة العقد النموذجي أخذت فيه فتضعف إرادم بل تكاد تنمحي، وعلى ذل

الرضائية شكال جديدا حبلول اإلرادة اجلماعية للجماعة اليت ينتمي إليها املتعاقد، مبا هلا من قوة وإعتبار، 

حمل إرادته الفردية مبا قد يعرتيها من ضعف ووهن، وعليه فإن الفرصة تكون متاحة أمام احملكم للتدخل 

   3.العالقة من خالل فرضه تطبيق العادات واألعراف التجارية الدولية على النزاعيف هذه 

وعلى الرغم من أن تطبيق احملكم للقواعد املستمدة من العادات واألعراف التجارية الدولية ال 

حيتاج إىل نص يقرره حىت يقوم احملكم الدويل بإعماهلا، إال أن بعض لوائح هيئات التحكيم الدائمة 

  4.ت بالنص على ضرورة مراعاة احملكم لتلك القواعد فيما يصدره من أحكام حتكيميةعني

ويفرتض تقيد احملكم الدويل على النحو املتقدم بعدم وجود إتفاقية دولية خيضع هلا موضوع    

وعليه خنلص من ذلك إىل  .النزاع، فإذا وجدت مثل هذه اإلتفاقية قدمت نصوصها على نصوص القانون

وز للمحكم الدويل أن يطبق عادات وأعراف التجارة الدولية على موضوع النزاع مىت أدى ذلك أنه ال جي

                                                 
  .��264،263�ل إ'����ل ��ر، �ر"! '��ق، ص .د)  1
  .�F� ،274ر إ��9 �  ��2ب ���ل إ'����ل ��ر، ��س ا��ر"! ا�'��ق، ص Fouchardرأي اH'��ذ )  2
  .362,'�ن ا��4ري، �ر"! '��ق، ص : را"! )  3

 Dans tous les cas, l’arbitre tiendra compté des stipulations du »                    :�ن �ظ�م �,2�م @ر�� ا��"�رة ا�دو��� ��/  4�13/5ت ا���دة )  4

contrat et des usages du commerce ». 



 L’arbitrageتالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث  تالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث  تالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث  تالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث          ::::    لثانيلثانيلثانيلثانيالباب االباب االباب االباب ا

Institutionnel                                                           
 

172

إىل إستبعاد تطبيق النصوص الواردة يف إتفاقية دولية ملزمة، كما يقع على عاتق احملكم عند إعماله 

  .1ة الدولية إحرتام النظام العام مبفهومه الدويليللعادات واألعراف التجار 

مبا يف ذلك النظام العام يف البلد  كم الدويل ال يستطيع جتاهل القواعد الوطنية اآلمرةكما أن احمل

الذي يرجح تنفيذ حكم التحكيم فيه، وإال كانت النتيجة هي عدم قابلية حكمه للتنفيذ، وهذا ما يوفر 

النقدي، ونظام  جماال إلعمال القوانني الوطنية، ال سيما تلك املتعلقة بالسياسة اإلقتصادية، كالنظام

   .2إخل.....اإلسترياد والتصدير، ونظام الضرائب والرسوم اجلمركية

وإذا توجهنا إىل دراسة قضاء التحكيم احلديث فإن أول ما نالحظه يف هذا املقام هو كثرة 

اليت يظهر فيها دور األعراف والعادات التجارية الدولية، حيث تؤسس غالبية هذه  األحكام التحكيمية

 Arbitration"ة ـادر عن حمكمـرار التحكيمي الصـام عليها، حيث نذكر يف هذا الصدد القاألحك

Trade Fédéral L'AFTEC" حيث إستند احملكمون يف هذه القضية إىل 1970جوان25،يف ،

  : مفهوم القوة القاهرة السائد يف القانون العريف الدويل، حيث تتلخص وقائع القضية كمايلي

اليف بتسليم كمية من املنتوجات الزراعية ملشرتين أملانيني، ولكن نظرا لسوء عملية تعهد بائع يوغس" 

احلصاد أصبح البائع غري قادر على تنفيذ العقد، مما أدى إىل إحالة القضية على مركز التحكيم، حيث 

احلصاد هو متسك البائع أمام حمكمة التحكيم بالقوة القاهرة نظرا لكون سوء األحوال اجلوية وفقر عملية 

وإنتهى احملكمون يف األخري إىل تكريس مفهوم القوة القاهرة الذي يسيطر على جمال البيع  " عمل اإلله"

والذي ال ينص عليه ال القانون األملاين، وال القانون اليوغساليف وال تلك املنصوص  ،التجاري الدويل

  .Comecon"3"عليها يف الشروط العامة للكوميكون 

 1688الصادر عن حمكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية يف القضية رقم  وكذلك القرار

، بني بائع يوغساليف ومشرتي فرنسي، وكان "FOB"يف نزاع يتعلق بتنفيذ عقد بيع بشروط  1971لسنة 

على احملكم أن يفصل فيما إذا كان البائع أم املشرتي هو الذي جيب أن يتحمل دفع املصاريف اإلضافية 

بسبب تأخر السفينة عن الوصول يف املعياد احملدد يف ميناء التصدير، فإستند احملكمون إيل تطبيق قواعد 

، حيث بين القرار على قواعد "FOB"العرف والعادات التجارية اخلاصة بتطبيق شروط البيع 

"Incoterms "هذه القواعد،  رغم أن العقد الدويل املربم بني الطرفني ال حيمل أية إشارة لتطبيق مثل

  1.فقرر احملكمون أن املشرتي هو الذي يتحمل هذه املصاريف اإلضافية
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متثل نوع من التحرير  "Incotermes"أن قواعد  ""Derrainsويف هذا الصدد يرى األستاذ 

يدخل ضمن  "FOB"املوجز للعرف الدويل يف جمال البيع، ومن مث فكل بيع يتم وفقا للشروط بيع 

فاحملكم مل يبحث عن قواعد القانون السويسري يف القضية املذكورة واليت ،2القواعدنطاق تطبيق هذه 

  .على النزاع" Incoterms"ميكن تطبيقها على النزاع، وإمنا إكتفى بتطبيق قواعد 

قواعد اليت يطبقها احملكم الدويل العادات واألعراف التجارية الدولية متثل مصدرا هاما لل إذا كانت

زاع، فإن أحكام التحكيم التجاري الدويل اليت تعتمد على هذه العادات واألعراف على موضوع الن

التجارية غالبا ما ال تلقى قبوال من األطراف الذين ينتمون إىل الدول النامية، حيث غالبا ما ختفي وراءها 

الدول موقفا غري حياديا بالنسبة للنزاع، فعادة ما تصدر هذه األحكام لصاحل أطراف ينتمون إىل 

وحيث تنشأ تلك العادات واألعراف لتحكيم العالقات التجارية بني دول ختتلف فيما بينها  ،3املتقدمة

من حيث النظام السياسي أو اإلقتصادي، أو من حيث درجة التقدم، وبالتايل تعترب العادات واألعراف 

املتعاملني اإلقتصاديني يف التجارية الدولية مصدرا من مصادر القلق واإلرتياب الذي أصبح يسود لدى 

لفض منازعات التجارة كوسيلة   الدول النامية، األمر الذي أصبح ال يشجع معه اللجوء إىل التحكيم

  .الدولية

 يصل بعد ملكما أن الوضع الراهن للتشريع الدويل الذي يعكس متسك الدول بسيادا الوطنية، 

 "فوق دولية" يف العادات واألعراف التجارية، بصفة إىل مرحلة اإلعرتاف لقانون التجارة الدولية، ممثال

صا وأن هذا اإلعرتاف يفرتض إتفاق إلزامية تعلو قوة التشريعات الوطنية أو حىت الدولية، خصو ختوله قوة 

الدول على مضمون حمدد لقانون التجارة الدولية، يف حني أن هذا املضمون ال يزال حمل جدل يف الفقه 

من الصعب أن تتخذ منه الدول موقفا واحدا بسبب تباين أنظمتها السياسية والقضاء الدوليني، و 

   4.واإلقتصادية واإلجتماعية، فضال عن تفاوت الدول يف درجات النمو والتقدم

وعليه فنحن نرى أنه من غري املرغوب فيه اإلعرتاف بدور مطلق للمحكم يف إعمال هذه 

ة، لكمدود املقررة لقواعد القانون املد له من إعماهلا يف احلالعادات واألعراف التجارية الدولية، إذ الب

ذلك أا وإن كانت تتضمن تطويع القواعد املطبقة يف شأن التجارة الدولية، إال أا يف الواقع متثل 

لكوا يف الغالب تنشأ عن العقود النموذجية وممارسات املشاريع الكربى القوية يف " قانون األقوياء"

                                                 
2 (                                                                                                                  -Eric loquin, op-cit, page 327-328.   
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تعاملني معها والذين غالبا ما ينتمون إىل دوال نامية، حيث تفرض عليهم حاجام ومصاحلهم مواجهة امل

  .الرضوخ إلرادا

  

  الفرع الثاني

  .حرية المحكم في تطبيق المبادئ العامة في القانون الدولي

للقانون ت واألعراف التجارية الدولية فإن احملكم كثريا ما يستعني باملبادئ العامة اإىل جانب العاد

حلل النزاع، واليت تعترب عامال مشرتكا ملعظم األنظمة القانونية، فغين عن البيان أن احلرية اليت يتمتع ا 

احملكم يف إطار هيئات التحكيم الدائمة خبصوص حتديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع 

ملا قد يشوا من نقص أو تعارض يعرقل  كانت عامال أساسيا يف متكينه من إستبعاد التشريعات الوطنية،

  1.حركة التجارة الدولية واللجوء إىل فكرة املبادئ العامة املشرتكة

إجتاه احملكمني حنو تسبيب أحكامهم إستنادا "أن  Fouchard" "ويف هذا الصدد يرى األستاذ

التشريعية للدول املختلفة، كان من األجهزة إىل التدليل القانوين ارد، بعيدا عن القواعد الوطنية الصادرة 

   2".من أهم األسس اجلوهرية اليت أدت إىل إرساء املبادئ القانونية العامة

فأمام قضاء التحكيم الدويل احلديث يعمل احملكمون على تطبيق املبادئ العامة للقانون على 

 تدويل العقد وإخراجه املنازعات العقدية ذات الطابع الدويل، وهم مبسلكهم على هذا النحو يهدفون إىل

  3.من دائرة إختصاص القوانني الوطنية

  : ل ـرة مثـات كثيـطلحـون مصـة للقانـادئ العامـت املبـرز حتـوتب

وهي كلها " القانون الطبيعي اجلديد"أو  4"املبادئ القانونية املشرتكة بني األمم املتحضرة أو املتمدينة"

ون الدويل، حيث تندرج حتتها جمموعة من املبادئ العامة مصطلحات توحي إىل املبادئ العامة للقان

مبدأ تنفيذ "و،"مبدأ العقد شريعة املتعاقدين"عليها،والسائدة يف النظم القانونية املتحضرة، مثل املتعارف

  ....  "عدم التعسف يف إستعمال احلق"و،  "مبدأ إحرتام احلقوق املكتسبة"، و"د حبسن نيةالعق

                                                 
  .��49،48�ر ��د ا��"�د، اH'س ا����� ���,2�م ا�دو�  وا�دا�0 ، �ر"! '��ق، ص . د)  1
  .258'��ق، ص ا��ر"! ا� ��س �دو�  وا�دا�F� ،، �0ر إ��9 �  ��2ب ���ر ��د ا��"�د، اH'س ا����� ���,2�م اFouchardرأي اH'��ذ )  2
  .130أFرف ��د ا����م ا�ر��� ، �ر"! '��ق، ص .د)  3
  .ا���4ود ���Hم ا���,�رة أو ا����د��� ا�دول ذات ا��ظم ا����و��� ا�������2)  4
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قبل ذلك سوف نتطرق إىل تكييف هذه  نفة مضمون هذه املبادئ، لكوعليه سوف حناول معر 

ىل دراسة أشهر القرارات التحكيمية اليت صدرت يف جمال التحكيم التجاري إاملبادئ، لنصل يف األخري 

  .الدويل احلديث كتطبيق للمبادئ العامة للقانون

  .تكييف المبادئ العامة للقانون: أوال 

بادئ العامة للقانون، حيث يرى جانب من الفقه أن املبادئ العامة إختلف الفقه حول تكييف امل

للقانون متثل يف جمموعها النظام العام الدويل مبا يتضمنه من مبادئ أساسية ال جيوز للمحكم الدويل وهو 

حيث يدعو هذا الفقه احملكم 1.ينظر موضوع النزاع جتاوزها، وإال كان جزاء خمالفة ذلك بطالن احلكم

على مقتضى القوانني الوطنية وإستبعاد قواعدها حىت ولو تعلقت  إىل اإلبتعاد عن تسبيب أحكامه يلالدو 

بالنظام العام الوطين، وذلك إستنادا إىل وجود مبادئ أساسية يف اتمع الدويل للتجار متثل النظام العام 

  .الدويل

ألا تعترب ل القانون الوطين املبادئ العامة للقانون مث"فريى أن  "Eric loquin"أما األستاذ 

من طرف املتعاملني يف حقل التجارة الدولية، وحىت ال تبقى هذه قواعد قانون تؤخذ بعني اإلعتبار 

املبادئ جمرد مصطلح سطحي فإن تطبيقها جيب أن يكون ماديا، وهذا ال ميكن إال بوجود قرارات 

املبادئ العامة للقانون هلا طابع العادة "فريى أن  Goldman""أما األستاذ .2"حتكيمية معلنة توضحه

  .3"مثل األعراف

املبادئ العامة للقانون أصبحت حقيقة واقعية ال ميكن جتاهلها "ويرى جانب آخر من الفقه أن 

يف امليدان الدويل، وأن صفتها الدولية أدت إىل جعلها قانونا معدا أساسا حلكم املبادالت التجارية 

  4".الدولية

املبادئ العامة للقانون هي قواعد ذاتية التطبيق حبيث أا "أن "Derrains"لفقيه يف حني يرى ا

ال تستمد أساسها من إرادة األطراف وإمنا من النظام القانوين للتحكيم التجاري الدويل الذي يضع العقد 

  .5"الدويل يف عالقة مباشرة مع هذه القواعد

  .مضمون المبادئ العامة للقانون: ثانيا 

                                                 
  .�F� ،386ر إ��9 �  ��2ب ,'�  ا��4ري، �ر"! '��ق، ص KHANرأي ا����9 )  1
  .�F� ،66ر إ��9 �  �ذ2رة ���دي �ر�دة، �ر"! '��ق، ص Eric loquinرأي اH'��ذ )  2
  .�F� ،66ر إ��9 �  �ذ2رة ���دي �ر�دة، ��س ا��ر"! ا�'��ق، ص Goldmanرأي اH'��ذ )  3
  .345،344زرو�  ا�ط�ب، ا��ظ�م ا����و�  ����ود ا�دو�  �  ا����ون ا�"زاMري ا����رن، �ر"! '��ق، ص : را"! )  4
  .�F� ،53ر إ��9 �  ��2ب ���ر ��د ا��"�د، ا���ظ�م ا����و�  ���,2�م ا�دا�0  وا�دو� ، �ر"! '��ق، ص DerrainsاH'��ذ رأي )  5



 L’arbitrageتالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث  تالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث  تالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث  تالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث          ::::    لثانيلثانيلثانيلثانيالباب االباب االباب االباب ا

Institutionnel                                                           
 

176

بني مبادئ تشريعية تتطابق أو  لفآمون املبادئ العامة للقانون يغلب عليها طابع التإن مض

على حنو  ،فهناك من املبادئ العامة للقانون ماهو مغرق يف العمومية والتجريد .1تتقارب بعضها مع بعض

 جمال يبدو معه معربا عن أصول أدبية أكثر منه عن قواعد قانونية مادية قابلة للتطبيق املباشر يف

  ...."مبدأ وجوب الوفاء بالعهد"و "مبدأ مراعاة حسن النية"املعامالت التجارية الدولية، ومثال ذلك 

فالشك أن هذا النوع من املبادئ العامة عالية التجريد جيد سند له يف املنطق العقلي، كما جيد 

ره مصدرا لقانون التجارة العديد من التطبيقات يف خمتلف النظم القانونية، على حنو ميكن معه إعتبا

الدولية، ولذلك فكثريا ما يتوجه احملكمون إليها يف تسبيب أحكامهم، ويبقى هذا النوع من املبادئ عالية 

للنزاع وإمنا يرتك احلرية للمحكم يف إختيار بديل يتساوى يف حتقيق مضمون  مباشرا التجريد ال يقدم حال

  .املبدأ

املبادئ العامة للقانون أقل جتريدا وأكثر إقرتابا من املعطيات ويف هذا السياق يظهر نوع آخر من 

   2.القانونية ملختلف النظم تتفرع عن النوع األول

  .وقد نستخلص هذه املبادئ العامة للقانون إما من صحة اإلتفاق على التحكيم، أو تفسريه أو تنفيذه

  : المبادئ العامة المتعلقة بصحة اإلتفاق .1

املتعاقدين على تأكيد بعض املبادئ العامة، فكثريا ما يربم العقد الدويل  عملت أهلية وسلطة

بوجود مبدأ متعلق بعدم الرجعية يف غياب سلطة مناقشة العقد الذي مينع على أحد األطراف مقابلة 

  3.اآلخر يف غياب سلطة وكيله

حيث طرح مبدأ ، فقد إستنبط قضاء التحكيم الكثري من املبادئ العامة، اأما حول عيوب الرض

متعلق بإختصاص حمرتيف التجارة الدولية والذي يؤذي إىل إستفادة املهين من خطئه إلبطال العقد، إذ 

مثل القوانني  ،البد أن يكون اخلطأ الفعلي املرتكب من طرف املهين ميكن أن يؤذي إىل إبطال العقد

  4.العقود الناجتة عن التدليس والغش الوطنية، كما جند يف املقابل بعض املبادئ اليت أقرت مبدأ إبطال

  

  

  : المبادئ العامة المتعلقة بتفسير اإلتفاق .2

                                                 
  .154أ,�د ا�,واري، �ر"! '��ق، ص . د)  1
  .4�746،745ط�/ �,�د ا�"��ل، و��F�2 �,�د ��د ا���ل، �ر"! '��ق، ص : را"! )  2
3 (                                                                                                                       .830- P.Fouchard, op-cit, page  
4 (                                                                                                                       .832   - P.Fouchard, op-cit, page   
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يعرتف قضاء التحكيم احلديث بوجود عدة مبادئ متعلقة بتفسري إتفاقات التحكيم، ومبدأ 

التفسري بصفة عامة ينصب حول اإلتفاقات اليت تفسر حبسن نية على حنو تصبح معه سوء النية حمظورة 

  .للتفسري

وعليه فإن التفسري حبسن النية ليس إال تأكيدا على منع التفسري األديب على حساب التفسري 

 يف قراره الصادر يف"Cassin"حسب اإلرادة احلقيقية لألطراف وهو ما الحظه احملكم

حيث إعترب أن املبدأ األساسي حلسن النية يتطلب البحث عن النية املشرتكة 1955جوان10

 1958أوت  23بتاريخ  "ARAMCO"ك يف القرار التحكيمي الصادر يف قضية وكذل.للمتعاقدين

حيث الحظ احملكم أن التفسري البد أن يكون على أساس أن األطراف أرادت وضع حالة التعاقد 

   1.مطابقة للهدف املشرتك الذي أرادت حتقيقه

التحكيم وهي تلك وكذلك ميكن اإلشارة إىل وجود قاعدة ولو أا غري مطبقة كثريا يف قضاء 

  .املتعلقة بتفسري الشك ضد الطرف الذي قام بتحرير شرط التفسري، وهو ما حيدث يف عقود اإلذعان

  : المبادئ العامة المتعلقة بتنفيذ اإلتفاقات .3

، وهو مبدأ وجد "تنفيذ اإلتفاقات حبسن نية"أهم مبدأ ميكن اإلشارة إليه يف هذا اال هو مبدأ 

  .ا له يف قضاء التحكيميف احلقيقة تأكيد

، "اإللتزام باإلعالم بكل شيء"لتزام بإخبار املتعاقدين كـاإلكما جند يف العقود الطويلة املدى 

وهكذا جند إلتزام كل طرف يف العقد بإخبار الطرف اآلخر بكل الظروف الطبيعية اليت جتعل تنفيذ العقد 

  2.يف خطر

األطراف إعادة مناقشة العقد حبسن نية يف  يضع على عاتق ما كما أن قضاء التحكيم غالبا

  .ة للطرف املتضرر إقرتاح تنفيذ بديل عن التنفيذ األصليصالعقود طويلة املدى، كما يعطى فر 

وأخريا ميكن القول أن الطريقة املعتمدة إلستنباط املبادئ العامة ال تقتصر فقط على تطبيق قائمة 

بطريقة تسمح بإستنباط مبادئ خمتلطة ومهمة يف القانون من املبادئ اليت كانت حمل تقنني شكلي، بل 

  .املقارن

  

  .تطبيقات المبادئ العامة للقانون في قضاء التحكيم الحديث: ثالثا

                                                 
  .70،69���دي �ر�دة، �ر"! '��ق، ص : را"! �  ذ�ك )  1
  .71'��ق، ص ا��ر"! ��Fر إ��9 �  �ذ2رة ���دي �ر�دة، ��س ا�، وا��1975'��  2291را"! ا��رار ا��4در �ن @ر�� ا��"�رة ا�دو��� �  ا����� ر.م )  2
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جتد املبادئ العامة للقانون جماال واسعا للتطبيق يف قضاء التحكيم التجاري الدويل احلديث، 

على النزاع الدويل املبادئ العامة لألمم  - كيم الدائمةيف إطار هيئات التح- فغالبا ما يطبق احملكم الدويل

هيئة التحكيم يف الدعوى وذا قضت  .املتمدينة ويعتربها مصدرا من مصادر قانون التجارة الدولية

املرفوعة من شركة السكك احلديدية النروجيية ضد إثيوبيا، حيث إدعت أا مل تعثر على قانون إداري يف 

ماحنة اإلمتياز، ولذلك طبقت قوانني الدول األوروبية املشرتكة املتعلقة بإمتياز املرافق إثيوبيا وهي الدولة 

ومع ذلك تعسفت هيئات التحكيم الدائمة يف الكثري من  .العامة بإعتبارها مبادئ عامة لألمم املتمدينة

حبجة أن هذا  املناسبات يف تطبيق هذه املبادئ، فطبقتها على النزاعات رغم وجود نص قانوين حيكمها

  1.النص ال يتالءم مع النظم القانونية احلديثة أو املتطورة

وفيما يتعلق باملبادئ العامة املتعلقة بصحة اإلتفاق على التحكيم جند حكم التحكيم الصادر 

على  عن غرفة التجارة الدولية بباريس حيث قرر أنه جيوز للمستورد احمللي طلب بطالن عقد اإلسترياد

   2.عيب يف إرادته يتمثل يف الغلط بصفة جوهرية يف حمل العقدأساس وجود 

مبدأ حسن النية يف  1979كما طبقت حمكمة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس سنة 

تنفيذ العقود بوصفه من املبادئ العامة املشرتكة لقوانني األمم املتمدينة اليت تندرج يف قانون التجارة 

كل من القانونني الرتكي والفرنسي، حيث كان النزاع يدور حول تبيان ما إذا كان   الدولية بعد إستبعاد

إاء الوكالة يرجع إىل خطأ يف الظرف املنهي هلا، وما كان قد حلق الطرف اآلخر ضرر يستوجب 

  3.التعويض

إىل  إنتهت هيئة التحكيم 1963بني الشركة البرتولية األمريكية وإيران سنة  "Sapphire"ويف قضية 

 جييز للطرف اآلخر فسخ "ين بإلتزامهمبدأ عدم وفاء أحد املتعاقد"و" العقد شريعة املتعاقدين"أن قاعدة 

قراره معلنا ضرورة الفصل يف النزاع طبقا للمبادئ " CAVIN"العقد مع التعويض، حيث أصدر احملكم 

  4.ل املتمدينةالعامة للقانون، مؤكدا أن هذه املبادئ العامة هي املطبقة من طرف الدو 

  

  

  : وضعية الدول النامية  •

                                                 
  .���262،261 ���,2�م ا�دو�  وا�دا�0 ، �ر"! '��ق، ص ���ر ��د ا��"�د، اH'س ا��: را"! �  ذ�ك )  1
  .398,'�  ا��4ري، �ر"! '��ق، ص : ��ز�د �ن ا����4�ل را"!)  2
  .262، ص ��'9 '��قا��ر"! ا���"�د، اH'س ا����� ���,2�م ا�دو�  وا�دا�0 ، ا���ر ��د : را"! ا����� �  ��2ب)  3
  .�223,�د 2و8، �ر"! '��ق، ص : را"! )  4



 L’arbitrageتالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث  تالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث  تالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث  تالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث          ::::    لثانيلثانيلثانيلثانيالباب االباب االباب االباب ا

Institutionnel                                                           
 

179

إذا كانت املبادئ العامة للقانون تعمل على حتقيق العدل واملساواة بني أطراف النزاع، وإقامة الوئام 

واقع التجارة   - ولألسف-بني املتعاملني يف حقل التجارة الدولية، فإن هذه األهداف كثريا ما يكذا 

ي احلديث، ألن تطبيق املبادئ العامة املشرتكة وإستبعاد القوانني الوطنية الدولية يف ظل التحكيم التجار 

ومواقف غري حيادية من لألطراف املتعاقدة مع الشركات األجنبية غالبا ما خيفي يف طياته حيال متعددة، 

   1.طرف احملكمني

ها فال تستطيع نسياا والزالت الذكريات السيئة واملريرة تالحق الدول النامية وخاصة الدول العربية من

بسبب األخطاء والتجاوزات اليت حدثت من طرف احملكمني واليت كلفتها خسائر فادحة وغالية جعلتها 

  .تفقد الثقة يف التحكيم

فكما رأينا سابقا يف الباب األول من هذا البحث وحنن بصدد دراسة دور احملكم يف حتديد القانون 

كيف أن احملكم قرر عدم    "ARAMCO" "أرامكو" قضية الواجب التطبيق على موضوع النزاع يف

القرآن الكرمي حلل مشاكل اإلنتاج البرتويل إستنادا إىل أن الدول النامية تعوزها الثقافة  كفاية مبادئ

   2.القانونية الكافية، مستخدما املبادئ العامة للقانون

لتحكيم التجاري الدويل كان يف ولعل أول تطبيق ملا يسمى بالقانون الطبيعي احلديث يف قرارات ا

، حيث إستخدم احملكم اإلجنليزي 1951ة سنة دالنزاع بني شيخ أبوظيب وشركة التنمية البرتولية احملدو 

، دون أدىن إشارة إىل املبادئ  مصطلح القانون الطبيعي احلديث"Asquith Bishopstonne"اللورد

نون أبوظيب هو الواجب التطبيق على النزاع، فال بد أن إذا كان نظريا قا"العامة للشريعة اإلسالمية بقوله 

تكون إرادة األطراف قد إنصرفت إىل تطبيق املبادئ املشرتكة لألمم املتحضرة، وهي نوع من القانون 

ال ميكن أن نقول بإطمئنان بوجود قانون فالشيخ يطبق عدالة تقديرية "وأضاف احملكم قائال ".الطبيعي

أن ندعي أنه يف هذا اإلقليم البدائي توجد جمموعة مستقرة من املبادئ  يالعن طريق القرآن، ومن اخل

القانونية ميكن تطبيقها على تفسري الوثائق التجارية احلديثة، ولكن جيوز تطبيق القانون اإلجنليزي بإعتباره 

  3."جزء من القانون الطبيعي املستقر يف الدول املتمدينة

 بإعتباره قانونيا بدائيا ال ميكن إستخدامه حلكم وتفسري املعامالت وبذلك إستبعد احملكم قانون أبوظيب

  .التجارية الدولية مطبقا القانون اإلجنليزي على إعتبار أنه ميثل املبادئ العامة لألمم املتحضرة
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ففي هذه األحكام مت إستبعاد التشريع اإلسالمي، وتطبيق املبادئ العامة للقانون، والواقع أن ما 

إمنا هو رد  ،مون بإعماله يف هذه املنازعات التجارية من املبادئ العامة املشرتكة لألمم املتمدينةقام احملك

فعل لثقافته القانونية وحىت الدينية وإنعكاس للنظم القانونية اليت يعرفها ويكون على إملام ا، حبيث ال 

  . ال تتماشى مع ثقافته القانونية والدينية لها أو ال تروق له أوهجييأخذ بعني اإلعتبار النظم القانونية اليت 

خبصوص  1977فرباير 19يف القرار الصادر يف "املبادئ العامة للقانون"كما أستخدم مصطلح 

 "Texas overseas petroleum company and california النزاع القائم بني ليبيا وشركة

asiatic oil company "  تكساكو"بقضية وهو ما يعرف """TEXACO من خالل ، حيث تبني

حتليل هذا القرار احليل اليت إستخدمها احملكم للوصول إىل هدفه النهائي، وهو إستبعاد القانون الوطين 

هذا العقد "، ذلك أن عقد اإلمتياز موضوع النزاع كان ينص على أنييبللدول املتعاقدة أي القانون الل

ن هذه املبادئ تلتقي برابطة مع املبادئ العامة يف القانون خيضع للمبادئ العامة يف القانون اللييب طاملا أ

فهذا . "الدويل، ويف غياب ذلك فإن عقد اإلمتياز خيضع ويفسر وفقا للمبادئ العامة يف القانون الدويل

النص يقيم نوع من التدرج حيث يعطي األولوية يف التطبيق للقانون اللييب مث املبادئ العامة للقانون 

إستبعد القانون اللييب بعد جلوئه إىل عدة  "René jean dupuy"ذلك فإن احملكم الفرنسي ومع . الدويل

مستندا يف ذلك على فكرة التعارض بني "املبادئ العامة يف القانون الدويل"حيل، ليخضع النزاع ملا أمساه 

  1.يب مع مبادئ القانون الدويل وإنتهى يف األخري إىل إعمال هذه املبادئـالقانون اللي

ظاهرة تدويل العقد الدويل  "أن  "عمر الزاهي"ويف صدد تعليقهم على هذا القرار يرى األستاذ 

للفصل يف النزاع إستنادا إىل املبادئ العامة للقانون الدويل ال يتماشى مع الواقع اجلديد الذي يعرفه العامل 

ملتعاملني األجنبيني خدمة اليوم، ألن األخذ بقواعد القانون الدويل الكالسيكي يهدف من ورائه ا

مصاحلهم على حساب الدول النامية، فضال عن ذلك فإن املبادئ العامة للقانون الدويل هي فكرة مرنة 

ت التحكيمية وليس قرارات اتفتح النافذة للمحكم لكي يصدر قرارات تقرتب يف الواقع من القرار 

   2".حتكيمية كما جيب أن تكون

كيم الدائمة يف األحكام املشار إليها سابقا تستخلص هذه املبادئ ويف احلقيقة فإن هيئات التح

العامة من األنظمة القانونية السائدة يف الدول املتقدمة، وتطبيقها على النزاعات املرتبطة بدول نامية، 
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األمر الذي يؤذي يف النهاية إىل عجز هذه الدول األخرية عن حتقيق مصاحلها وإستغالل ثرواا الطبيعية، 

  .كثريا  فيه ولعل هذه اإلعتبارات هي اليت أدت بالدول النامية إىل التخوف من نظام التحكيم وال تثق

طبقت املبادئ العامة اليت إن ما ميكن التوصل إليه من خالل دراستنا ألهم قرارات التحكيم 

ربية هو إحنياز الغالدول طلق عليها دئ املشرتكة لألمم املتحضرة كما تلقانون أو بعبارة أخرى املبال

احملكمون للشركات الغربية خاصة يف النزاعات اليت يكون أحد أطرافها ينتمي إىل دولة نامية وهو مايربره 

إدانة التأميمات ويستعمل دوما يف على  عموما احلديث يعمل التحكيم"إذ يرى أن  ""Derrainsالفقيه 

  1".العامل الثالث مع مربرات متناقضة

د وجهت عدة إنتقادات لتطبيق احملكم املبادئ العامة يف القانون أو وعلى هذا األساس فق

  : املبادئ املشرتكة لألمم املتحضرة نلخصها فيما يلي 

املبادئ املشرتكة لألمم "أو  "املبادئ العامة يف القانون"دويل ملصطلحات مثل لإن تطبيق احملكم ا -

كما أن ،حتديد مضمون هذه القواعد القانونية كثريا ما تكتنفه بعض احملاذير مثل صعوبة   "املتحضرة

مفهوم هذه القواعد يبقى غامضا وغري حمدد، واليت ميكن أن تكون ستارا خيفي وراءه احملكم الدويل حلوال 

وغالبا ما يكون تطبيق هذه املبادئ يف النزاعات اليت 2.قد تصطدم باملوضوعية يف الفصل يف النزاعات

ن العام اليت تكون الدولة أو إحدى هيئاا العامة طرفا يف النزاع بإعتبارها تتعلق مبا يسمى عقود القانو 

صاحبة سيادة مع أحد األشخاص الطبيعية أو املعنوية مثل الشركات اخلاصة األجنبية كعقود التوريدات 

يت الصناعية، وإسترياد وإستغالل التكنولوجيا، األمر الذي ينعكس على احللول القانونية للمنازعات ال

  .تثور بشأا

كما أن هذه املبادئ ليست متحققة يف كافة أنظمة الدول املختلفة، وإن وجدت فإا ليست  -

موحدة، وأا يف حقيقتها قواعد وطنية حبثة مشتقة من القوانني الداخلية للدول وليست مستقلة عنها، 

بفلسفة خمتلفة متاما، فالنظام األول فهناك دوال إشرتاكية وأخرى رأمسالية، وكل من هاذين النظامني يتميز 

جيد أساسه يف تقدمي اجلماعة على الفرد، أما النظام الثاين يقدم الفرد على اجلماعة، فمبدأ حسن النية 

يف كل منهما، فهو ذو مفهوم إشرتاكي يف النظام األول خيتلف متحقق يف كال النظامني ولكن مفهومه 

    1.ورأمسايل يف النظام الثاين
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أحكام التحكيم اليت إستخدمت مفهوم املبادئ املشرتكة لألمم املتمدينة أو املتحضرة، مل تبني بأي إن  -

حضارة يتعلق هذا األمر، وكأن احلضارة املعنية متلك صفة عاملية، وعلى الرغم من ذلك فإنه يظهر لنا من 

ستوحاة من املسيحية، خالل هذه األحكام التحكيمية أن هذه احلضارة هي حضارة الدول املتقدمة امل

ول، وكأن جمتمعا متحضرا فهذه الفكرة فكرة إستعمارية متعالية حتاول فرض وصايتها وسيطرا على الد

  2.معا متخلفاحياكم جمت

كما أن سجل قرارات التحكيم بالنسبة لتطبيق املبادئ العامة للقانون أو املبادئ املشرتكة يف األمم  -

ما، حيث أن احملكمني يف الدول الغربية املتقدمة ال ينظرون إىل املبادئ املتحضرة ليس سجال ناصعا متا

املشرتكة يف األمم املتحضرة إال مبنظار يتأكد من خالله إعمال قانون القوي العامة للقانون أو املبادئ 

على الضعيف، األمر الذي يصبح معه أمر تدويل القواعد اليت حتكم موضوع النزاع يف الواقع تكريس 

فاهيم قوانني الدول املتقدمة، كما أن حجم التناقضات بني الدول املتقدمة والدول النامية قد تقف مل

   3.عقبة أمام تدويل العقود

كما أن تطبيق هذه املبادئ العامة يعتمد إىل حد كبري على الثقافة القانونية للمحكم الدويل وقدرته  -

الوطنية، أو من خالل ارن لعدد كبري من القوانني على إستخالص هذه املبادئ من خالل التحليل املق

  .صية بتطابق حكمه يف موضوع النزاع مع بعض املبادئ العامة أو املشرتكةقناعته الشخ

وعلى الرغم من كل هذه اإلنتقادات، فقد إستطاع قضاء التحكيم احلديث أن يستخلص العديد 

  .إطار العالقات التجارية الدولية من املبادئ العامة واملشرتكة اليت ال ميكن جتاهلها يف

وصفوة القول أن التحكيم التجاري الدويل احلديث يتجه إىل منح احملكم حرية واسعة يف جمال  

حتديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع،حيث يعمل احملكمون إىل تطبيق العادات واألعراف 

ى حساب القوانني الوطنية، إذا أن احلرية اليت ويتمتع ا التجارية الدولية وكذا املبادئ العامة للقانون عل

من قانون الدولة الطرف يف النزاع  احملكم يف هذا اال كثريا ما ختفي يف طياا نتيجة معينة وهي التهرب

خاصة يف عقود القانون العام، وتدويل العقد بإعتباره وسيلة حلماية الشركات األجنبية من القوانني 

لدول اليت تستثمر فيها هذه الشركات، ويتجاهل يف املقابل مصاحل الدول النامية بصفة عامة الوطنية ل

  .والدول العربية بصفة خاصة
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وعليه فإن إرادة األطراف تشهد يوما بعد يوم تراجعا ملحوظا يف جمال إختيار القانون الواجب 

أصبحت احلرية اليت كان يتمتع  التطبيق على موضوع النزاع يف ظل التحكيم املؤسسايت احلديث، حيث

ومها، ألنه غالبا ما ال يتم   ""Ad-HOCا األطراف يف إختيار هذا القانون يف ظل التحكيم اخلاص 

إستشارة أطراف النزاع من قبل احملكم الدويل حبجة البحث عن القواعد األنسب حلكم النزاع متاشيا مع 

ثة، وعجز القوانني الوطنية على تلبية تلك الضرورات، وهذا الضرورات اليت تقتضيها التجارة الدولية احلدي

ما يفتح اال الواسع للمحكم الدويل إلعمال أهوائه وميوله الثقايف والديين على النزاع، والغوص يف حبار 

ون العادات واألعراف التجارية الدولية أو املبادئ مال حدود هلا بسبب غياب أي حصر  أو حتديد ملض

  .لفصل يف النزاعلانون اليت يقوم احملكم بإعماهلا العامة للق
  

  المطلب الثاني

  .حرية المحكم في إستبعاد القانون المختار باسم النظام العام الدولي الحقيقي

الدولية احلديثة، ظهر يف حقلها مبادئ أساسية تقتضيها إعتبارات التجارة نظرا لتطور التجارة 

العام الدويل احلقيقي، وهو أو النظام   ،العام الذي يعلو فوق الدولأصطلح على تسميتها النظام  الدولية

نظام عام عابر لألوطان يف احلقيقة يستمد مصدره من جمتمع التجار الدوليون، حيث يشتمل  على 

  .مبادئ حتمي املصاحل الضرورية تمع التجار

النظام العام باملفهوم  ويتعلق األمر هنا بنظام عام دويل حقيقي مشرتك بني األمم مستقال عن

الوارد يف القانون الدويل اخلاص، فمحتوى النظام العام الدويل احلقيقي يتعلق بالنظام العام الذي يستمد 

  .ه من اآلليات الدولية حلماية التجارة الدوليةر مصد

كام فر هذا املفهوم اجلديد للنظام العام الدويل املناخ لتوسيع سلطة احملكم يف إستبعاد أحو وقد 

القانون املختار من قبل أطراف النزاع، عندما تتعارض هذه األحكام مع متطلبات التجارة الدولية 

  .وإعتبارات النظام العام الدويل الذي يعلو فوق الدول

  : غري أن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة يف هذا الصدد 

محكم في البحث عن قواعد ما المقصود بفكرة النظام العام الدولي الحقيقي ؟ وما مدى حرية ال

  النظام العام الدولي الحقيقي وتطبيقها ؟ 

ولإلجابة على هذا التساؤل العريض نتطرق يف الفرع األول إىل مفهوم النظام العام الدويل 

  .احلقيقي، مث نتحدث عن دور احملكم يف تطبيق هذه القواعد يف الفرع الثاين
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  الفرع األول

  .لحقيقيمفهوم النظام العام الدولي ا

أول من أشار إىل املفهوم اجلديد للنظام العام  "Leroubours piègèonière"لقد كان الفقيه 

يتم إثارة الدفع بالنظام العام "لدويل احلقيقي حيث يرى أنهالدويل دون أن يطلق عليه تسمية النظام العام ا

  .1" األمم املتحضرةضد القوانني اليت ال تعرتف باملبادئ العامة للقانون أو املشرتكة بني

يف حماولته لتحديد مفهوم النظام العام الدويل احلقيقي أن املقصود  NIBOYET" "ويرى الفقيه

اخلروج عن نطاق  ،النظام العام املشرتك بني األمم املتحضرة، والذي يرتتب على عدم إحرتامه"به هو 

  2".اإلشرتاك القانوين الذي يعترب أساس القانون الدويل اخلاص

النظام العام الدويل احلقيقي أصبح يعرب عن األصول "أن  "Jean Robert"يرى األستاذ و 

  .3"واملبادئ العامة اليت يفرضها التعايش املشرتك بني اتمعات

فكرة النظام العام الدويل احلقيقي هي األداة الكفيلة "أن  "TOUBIANA"كما ترى األستاذة 

  4".بية ال حتكمها، ومل يتم حتديدها طبقا لقواعد التنازعإلبطال العقود املخالفة لقوانني أجن

على الرغم من أن وجود نظام عام دويل حقيقي يبدو "فريى أنه  GOLDMAN""أما الفقيه 

أمرا خياليا ، فإنه مهما كان مصدر النظام العام الدويل وحمتواه فهو يعمل على محاية املبادئ األساسية 

  5."وإقامة اآلداب الدولية 

  : د ثار جدل كبري بني الفقه بني مؤيد ومعارض لوجود فكرة النظام العام الدويل احلقيقيوق

  

  

  

   .اإلتجاه المنكر لفكرة النظام العام الدولي الحقيقي .1

                                                 
1 (                                                                                                                      .357 -Jean Robert, op-cit, page  
  .358، ��س ا��ر"! ا�'��ق، ص �F� ،Jean Robertر إ��9 �  ��2ب NIBOYETرأي اH'��ذ )  2
3  (�'Hذ رأي ا� :Jean Robert د ا���ل، �ر"! '��ق، ص��د �,� �F�2���2ب �4ط�/ �,�د ا�"��ل، و  �  .�F� ،288ر إ��9 
4  ( P�ر إ�/ ,2م ��,��2 ا�'�ن ���ر�F�  را�ر  04وھ��1956  9��  إن أ���ل ا��>ر�ب ا��  ��م ���Eش �,و ا��وا��ن اH"���� ��د أ��D @�ر �Fرو�� و8 ""�ء 

  ".ا��ظ�م ا���م ا�دو�  ا�,��� ��س  وأن ا��زاع ا����ل���N أ�را،     
  . ��269،268�ر ��د ا��"�د، اH'س ا����� ���,2�م ا�دو�  وا�دا�0 ، �ر"! '��ق، ص : را"! �  ذ�ك  -    
  .�F� ،96ر إ��9 �  �ذ2رة ���دي �ر�دة، �ر"! '��ق، ص Goldmanرأي اH'��ذ )  5
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يرى هذا اإلجتاه أن هذا النظام ليس إال تعبريا عن نظام قانوين فوق الدول تمع دويل مؤلف من 

والواقع أن النظام العام الدويل احلقيقي ما هو إال .  موجود حىت اآلنأشخاص خاصة، وهذا اتمع غري

  1.القانون الدويل العام نفسه يتطابق معه وميتزج به

فكرة النظام العام الدويل احلقيقي ال ميكن تصورها يف الوقت "أن "هشام صادق"ويرى األستاذ 

  2".هذا النظام احلايل حيث ال توجد سلطة عليا فوق الدول ميكن هلا أن تفرض

وإذا كان صحيحا أن هناك مبادئ أساسية تشرتك معظم دول العامل يف اإلعرتاف بأمهيتها، فإن 

  3.تطبيقها باسم النظام العام الدويل احلقيقي هو خلط غري مستساغ

  : اإلتجاه المؤيد لفكرة النظام العام الدولي الحقيقي .2

املتعلقة بقضاة الدول وتلك املتعلقة باحملكمني أن املمارسة العملية   "LALIVE"يرى األستاذ 

ال تسمح اليوم بإنكار مفهوم النظام العام الدويل احلقيقي وبإنكار فائدته ومنافعه يف محاية املبادئ 

  4.األساسية يف اتمع الدويل

يبدو من الصعب حتديد جوهر ملموس لفكرة "وذهب جانب من الفقه املصري إىل القول  أن 

عام الدويل احلقيقي، رغم قناعتنا بأن هذه الفكرة باتت على الصعيد الدويل تأخذ معىن حقيقيا النظام ال

  5."وجديا بعيدا إىل حد ما عن املعىن احلريف لفكرة النظام العام يف القوانني الوطنية

عمل النظام العام الدويل احلقيقي ليست هي نفس طبيعة و ويرى جانب آخر من الفقه أن طبيعة 

، حيث مل يعد املقصود إستبعاد قانون أجنيب على "Bartin"النظام العام الدويل املوروث عن وعمل 

بل التطبيق املباشر هلذا النظام العام  ،وجه اخلصوص بسبب أن مضمونه خمالف للنظام العام املشرتك 

يل احلقيقي ميلك الدويل احلقيقي كنظام عام مشرتك بني األنظمة القانونية الوطنية، فالنظام العام الدو 

وظيفة إجيابية وليست وظيفة إستبعادية فقط حيث تتمثل الوظيفة اإلجيابية يف التطبيق املباشر ملبادئ 

  6.أساسية دولية

إىل اإلعرتاف بوجود النظام العام الدويل احلقيقي كآلية حلماية متطلبات ويتجه الفقه احلديث 

طلح النظام العام الدويل احلقيقي هو مصطلح مل يصل التجارة الدولية احلديثة، فعلى الرغم من أن مص

أنه يعترب مصطلح متوافر وله وجود رغم اإلنتقادات  بعد إىل ضبط معامله وقواعده بصفة دقيقة، إال

                                                 
  .69� ، �ر"! '��ق، ص أFرف ��د ا����م ا�ر��: را"! )  1
  70ھ�Fم �4دق، ��Fر إ��9  �  ��2ب أFرف ��د ا����م ا�ر��� ، �ر"! '��ق، ص: رأي اH'��ذ )  2
  .��269�ر ��د ا��"�د، اH'س ا����� ���,2�م ا�دو�  وا�دا�0 ، �ر"! '��ق، ص . د)  3
  .��74س ا��ر"! ا�'��ق، ص ، ��Fر إ��9 �  ��2ب أFرف ��د ا����م ا�ر��� ، Laliveرأي اH'��ذ )  4
  .119را"! أ�وز�د ر�وان، اH'س ا����� �  ا��,2�م ا��"�ري ا�دو� ، �ر"! '��ق، ص )  5
  .�78ر"! ا�'��ق ��'9، صا�أFرف ��د ا����م ا�ر��� ، : را"! )  6
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تلبية  املوجهة له، إذ أننا نالحظ أنه له تربيراته يف امليدان التطبيقي من طرف حمكمي التجارة الدولية

  .ية، وذلك ما سنعاجله الحقاحلاجيات التجارة الدول

  

  الفرع الثاني

  .دور المحكم في تطبيق قواعد النظام العام الدولي الحقيقي

نظرا ألن احملكم ليس له قانون إختصاص، وليس حبارس لألنظمة العامة الوطنية على خالف 

النظام العام قاضي الدولة الذي يدافع عن مفاهيم وطنية حمددة، فإن احملكم الدويل أصبح يكرس مفهوم 

حتقيق حاجيات التجارة الدولية حيث ينبغي على احملكم قيقي ويقر بوجودها وذلك يف سبيل الدويل احل

  .أن يضع يف اإلعتبار املصاحل املشرتكة للتجارة الدولية

احملكم ال يلتزم كمبدأ عام بإعتبارات النظام العام "أن  "Goldman"ويف هذا الصدد يرى الفقيه 

لدول املتخلفة، وإمنا هو يراعي فقط املبادئ العامة األساسية اليت تقتضيها إعتبارات التجارة الوطين يف ا

  1".الدولية

وتأكيدا على احلرية اليت يتمتع ا احملكم يف جمال تطبيق قواعد النظام العام الدويل احلقيقي يؤكد 

الصعب يف جمال القانون الدويل إذا كان من "على هذه احلرية، ولتربير إجتاهه يرى  "Lalive"الفقيه 

الذي إختاره اخلاص للتحكيم التجاري الدويل تقبل مثل هذه احلرية للمحكم يف إستبعاد القانون 

األطراف، وإستبداله حبكم احملكم بإعتباره األكثر مالءمة، فإنه من املمكن ال بل من الواجب تقبل حرية 

النظام العام الدويل احلقيقي، واحلرية اليت يتمتع ا  احملكم الدويل يف إستبعاد إختيار األطراف باسم

  2."احملكم يف هذا اال هي حرية مطلقة، ال بد أن تكون يف نفس مستوى مبدأ سلطان اإلرادة

على احملكم أن يثري البطالن املرتتب على "أنه  "TOUBIANA"وترى يف هذا الصدد األستاذة 

احلاجة إىل متسك اخلصوم به ألن املسألة تتعلق باألخالق الدولية  فكرة النظام العام من تلقاء نفسه، دون

  3."واآلداب العامة املشرتكة

ني إىل التأكيد على السلطة التقديرية للمحكمالسياق يذهب جانب آخر من الفقه  ويف نفس

ة، وقدرم التجارة الدولي" قضاة"يف حتديد جوهر فكرة النظام العام الدويل احلقيقي بإعتبارهم  نييالدول

  1.على حتديد ذلك بصفة مستقلة عن النظام العام يف القوانني الداخلية
                                                 

  .��323ب ھ�Fم �4دق، ا��ر"! ا�'��ق، ص �F� ،2ر إ��9 �   Goldmanرأي اH'��ذ )  1
2  (A.P Lalive, les problèmes relatifs à l’arbitrage international, recueil des cours de la Haye, 1967- T.I, p356.                              

  .�F� ،269ر إ��9 �  ��2ب ���ر ��د ا��"�د، اH'س ا����� ���,2�م ا�دو�  وا�دا�0 ، �ر"! '��ق، ص Toubianaرأي اH'��ذة  ) 3
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كما يرى بعض الفقه أن تطبيق احملكم الدويل للنظام العام الدويل احلقيقي ال يثري أية مشكلة 

 يف غياب إختيار أطراف النزاع للقانون الواجب التطبيق، واضعا يف احلسبان التقيدعندما يفصل احملكم 

  2.مبقتضيات التجارة الدولية

الطابع املتطور ملفهوم النظام العام الذي يعلو فوق "سبق يرى بعض الفقه أن  وتأكيدا على ما

الدول ميارس عدة جتاوزات على مبدأ سلطان اإلرادة واحلرية التعاقدية، ألنه ال ميكن أن يكون هناك 

اليت يرمسها اتمع الدويل للتجار، يف حدود إحرتام  لبريالية قانونية إال يف احلدود العامةو سلطان إرادة 

  3".األخالق العليا ومتطلبات تضامن هذا اتمع

وقد كشفت املمارسة يف جمال القضاء التحكيمي احلديث عن الدور الكبري الذي يلعبه احملكم يف 

بقسط وافر يف  نطاق تطبيق قواعد النظام العام الدويل احلقيقي، حيث سامهت القرارات التحكيمية

إرساء مفهوم جديد للنظام العام الدويل يسمو فوق الدول، وال بأس أن نورد بعض هذه القرارات 

  : النتحكيمية 

، وهذا احلكم يتعلق بنزاع جنم عن عواقب اإلجتار ""LARGREGENاحلكم الشهري للمحكم .1

كانت شركة بريطانية   ينات، عندماحيث ترجع وقائع هذه القضية إىل بداية اخلمس ،بالنفوذ يف األرجنتني

ترغب يف إبرام عقد مع األرجنتني مببلغ قيمته أربعة ماليني لرية، وبعد اإلتصال باملوظف احمللي الذي بذل 

والذي بدونه كانت فرصة إبرام العقد  "PERON"قصارى جهده للحصول على مساندة ودعم الرئيس 

للعقد، ولكن يف سنة  من املبلغ واإلمجايل % 10لة ضئيلة، ومقابل هذه اخلدمات وعدته الشركة بعمو 

السلطة، وهذا مل مينع الشركة الربيطانية من إبرام العقد مببلغ تسعة ماليني لرية، PERON""فقد  1955

ة اليت كانت قد وعدته ا الشركة، وعرض النزاع على احملكم لو موقد طالب املوظف بالع

"LAGERGEN" إن :"قي للصفقة بداعي الرشوة، حيث جاء يف قراره الذي رفض الطابع غري األخال

رشوة املوظف تكون خمالفة للنظام العام الدويل احلقيقي حىت ولو كانت صحيحة يف القانون األرجنتيين 

  1".وأن مثل هذه الرشوة تشكل خمالفة لألخالق الفاضلة والنظام العام الدويل جلماعة األمم

كيم غرفة التجارة الدولية بباريس حيث ثارت املشكلة خبصوص كذلك القرار الصادر عن حمكمة حت.2

تني مزدوجتني ية ويتعلق األمر بعملوشركات أجنبييوغسالفية، شركةبني  شرعية جمموعة من العقود أبرمت

 وتصدير حيث كان اجلزء األخري من العمل ومهيا وغرضه فقط السماح للشركة اليوغسالفية -إسترياد 
                                                                                                                                                             

1 (                                                                                                             .400- 399 - P.Fouchard, op-cit, page   
  .81أFرف ��د ا����م ا�ر��� ، �ر"! '��ق، ص : را"! )  2
3 (                                                                                                                        .369 - P.Lalive, op-cit , page  
  . و�� ���>� 90أFرف ��د ا����م ا�ر��� ، ��س ا��ر"! ا�'��ق، ص : ��ز�د �ن ا����4�ل را"! )  1
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فإعترب احملكمون أن العملية ليست خمالفة فقط  .باملخالفة للنصوص اليوغسالفيةعلى إئتمان باحلصول 

  2.للتشريع اليوغساليف بل أيضا لألخالق واآلداب احلسنة مما ترتب عنه بطالن العقود بطالنا مطلقا

القرار الصادر يف نزاع مشروع هضبة األهرام بني احلكومة املصرية وجمموعة من الشركات األجنبية، .3

حيث عرض النزاع على التحكيم الدويل بطلب من تلك اموعة اليت كانت تزمع إنشاء مشروع سياحي 

عاملي على هذه اهلضبة مما يستلزم نقل ملكية املناطق املخصصة للمشروع إىل اموعة املذكورة، وهو 

ذ تبني أن إنشاء املشروع األمر الذي رفضته احلكومة املصرية، على الرغم من العقد املوقع بني اجلانبني، إ

متثل تراثا مشرتكا لإلنسانية  على هضبة األهرام سيلحق ضررا بليغا بآثارها التارخيية بإعتبارها أموال ثقافية 

محاية الرتاث "أو تطبيق مبدأ "القوة امللزمة للعقود"كلها، فكان على احملكم اإلختيار بني تطبيق مبدأ 

وعلى الرغم من ذلك صدر حكم  .بالنظام العام الدويل اإلنساينبإعتباره متعلقا "اإلنساين املشرتك

مستندا إىل املبدأ األول، فألزم احلكومة  1983فرباير  16التحكيم عن غرفة التجارة الدولية بتاريخ 

ا التعاقدية، وأهدر متاما املبدأ اآلخر، لكن احلكومة املصرية طعنت ااملصرية بالتعويض عن إخالهلا بإلتزام

حبكم أيدته حمكمة  1984يوليو  12حلكم بالبطالن أمام حمكمة باريس اليت قضت ببطالنه بتاريخ يف ا

   3.النقض الفرنسية

بأس أن نشري إىل أن غرفة التجارة الدولية قد نشرت تقنينا دوليا للمارسات  ويف األخري ال

لنسبة لإلستثمارات الدولية، الصادقة، ووثائق ذات مضمون أكثر عمومية كمرشد لغرفة التجارة الدولية با

وبصفة خاصة التقرير حول اإلبتزاز، والرشوة يف الصفقات واملعامالت التجارية، وهي قواعد سلوكية 

لإلنضباط الذايت، حيث يستطيع احملكم الدويل إستخدام الوظيفة اإلجيابية للنظام العام الدويل احلقيقي يف 

  1.وجيهيةحالة إنتهاك األطراف ملبدأ من املبادئ الت

خالصة القول، فإن تضحية احملكم بالنظام العام الوارد يف القانون الدويل اخلاص باسم النظام 

العام الدويل احلقيقي يشكل مغامرة كبرية، ألن احلكم التحكيمي سيخضع ال حمالة لرقابة القاضي الوطين 

ون أن يويل أي إهتمام للنظام العام الذي قد ال يعرتف ذا احلكم ألنه مل حيرتم النظام العام يف دولته د

  .الدويل احلقيقي

                                                 
2  (CCI, 1982, n°2730, clunet 1984, p914 obs, note y.Derrains.                                                                                                       

  دو���، و����ل اH���ل و.د أ�4,ت اD0Hق ا�,'�� ���ل أ,د ا�رM�2ز اH'�'�� ���>وم ا��ظ�م ا���م ا�دو�  ا�,���  و�>� �ط��ق وا'! �  ا��D.�ت ا��"�ر�� ا� -    
  ...  �R� ����0داب ا�,'�� �  ا?���.��ت ا��ر��ط� ���رFوة وإ'�DEل ا���وذ و�"�رة اH'�,�، ا��0ذرات، �"�رة ا�رق وا?رھ�با�      

  .390،389را"! ,'�  ا��4ري، �ر"! '��ق، ص : ��ز�د �ن ا����4�ل )  3
  .94أFرف ��د ا����م ا�ر��� ، �ر"! '��ق، ص : را"! )  1
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كما أنه كثريا ما يتم إستبعاد القوانني املختارة من طرف أطراف النزاع بصورة تعسفية بدعوى 

تعارضها مع النظام العام الدويل احلقيقي، ويف حاالت أخرى غالبا ما ختفي بعض القرارات التحكيمية 

ق األمر بالدول النامية كما رأينا يف قضية هضبة األهرام أين كان من مواقفا غري حيادية عندما يتعل

املفروض على احملكم تطبيق قواعد النظام العام الدويل احلقيقي لكنه إستبعدها وطبق مبدأ القوة امللزمة 

  .للعقود

لية، إذ وحنن نرى أنه ال وجود ملفهوم النظام العام الدويل احلقيقي يف جمال العالقات التجارية الدو 

البد من اإلكتفاء مبفهوم النظام العام الدويل، وكل ما يف األمر أن احملكمني الدوليني حياولون يف كل مرة 

إبتداع بعض املفاهيم اجلديدة ذات املفهوم الواسع من أجل إخفاء بعض املمارسات واملواقف غري 

  .فاهيم وعدم اإلنسياق وراءهااحليادية ضد الدول النامية، مما ينبغي معه توخي احلذر من هذه امل
  

  المبحث الثاني

  .توسيع سلطات المحكم إتجاه العقد الدولي

إن التطور احلاصل يف العالقات التجارية الدولية أدى إىل ظهور عقود دولية جد معقدة، مل تكن 

شاء معروفة من قبل يف حقل التجارة الدولية، حيث أصبحت هذه العقود تلعب دورا هاما وبارزا يف إن

" عقود املفتاح يف اليد"امعات الصناعية الكربى واإلستثمارات الضخمة احلديثة، ومن أبرز هذه العقود 

  2.... "عقود املنتوج يف اليد"و

وعليه فنظرا للتعقيدات اليت تتميز ا هذه العقود الدولية طويلة املدى فإنه غالبا ما تطرأ عليها 

فال جدال أنه ما دام العقد الدويل ممتدا يف الزمن فإنه سيكون عرضة مشاكل غري متوقعة أثناء التنفيذ، 

للتأثر بتغري الظروف احمليطة به على حنو يصبح معه يف بعض احلاالت تنفيذه من املستحيل، لذلك تبدو 

مسألة تكييف العقد الدويل وتكملته أو تعديله مسألة ضرورية تتطلبها إحتياجات التجارة الدولية من 

  . اية حقوق األطراف من جهة أخرىجهة، ومح

هل بإمكان المحكم الدولي التدخل لفض  هذا اإلشكال ؟ وما هو  :ففي كل هذه األحوال 

الدور الذي يمكن أن يلعبه المحكم في تكييف العقد الدولي، تكملته وتعديله لضمان إستمرارية 

   وجوده في حقل التجارة الدولية ؟

                                                 
  ��  ���د�م �� ھذا ا��وع �ن ا���ود �>دف �'ر�! و��رة ��4��>� ����ء ���� �,��� .�ل ا��,2م �  ����� ا?��Fء ا���4�  �,�ث ���>د ا������ل اH"��رم ا�دول ا����)  2

  . �"���ت ��4��� �����    
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املطلب (نا إىل دراسة دور احملكم يف تكييف العقد الدويل إن هذا التساؤل اهلام سيؤدي ب

املطلب (، وكذا دوره يف وقف تنفيذ العقد الدويل)املطلب الثاين(له ، ودوره يف تكملته وتعدي)األول

  ).الثالث

  

  المطلب األول

  .ور المحكم في تكييف العقد الدوليد

ه احملكم الدويل خالل النظر يف النزاع، من املسائل املعقدة اليت تواج 1تعترب عملية تكييف العقد

خاصة يف إطار هيئات التحكيم  ،حيث يتعني عليه القيام بتكييف العقد املتصل بالنزاع املعروض عليه

الدائمة، ذلك أن حل املنازعات ذات الطابع الدويل حيتاج إىل إجراء تكييف قانوين متهيدا لتطبيق القانون 

ه ال يستطيع ـولو مل يطلب اخلصوم منه ذلك، ألن تلقاء نفسه لك منوهو يقوم بذ.2الذي حيكم النزاع

الفصل يف النزاع بدون هذا التكييف، ألن التكييف يتوقف عليه معرفة القانون الواجب التطبيق على 

    3.العقد

فقد رأينا سابقا يف الباب األول من هذا البحث كيف أن سلطات احملكم تنحصر يف احلدود اليت 

دة األطراف، وأنه يستمد سلطاته من النظام اإلتفاقي للمتعاقدين، حبيث يلتزم بتطبيق القانون ترمسها إرا

  .الذي يعكس إرادة األطراف من جهة أخرىمن جهة، وإحرتام العقد 

  هل يستطيع المحكم الدولي تكييف العقد الذي يعتبر عمال خاصا باألطراف ؟ :لذلك 

وعليه لإلجابة على هذا السؤال سندرج حتت هذا املطلب فرعني، خنصص أوهلما لدراسة دور 

، مث خنصص الثاين لدراسة دور احملكم بالصلح يف )الفرع األول(احملكم املقيد بالقانون يف تكييف العقد 

  ).الفرع الثاين(تكييف العقد 

  

  الفرع األول

                                                 
  .�ب ��/ �2��ف ا���د إ�زال ا�,2م ا����و�  ا�L�,4 ���2�9��ف ا���د ھو إ���ء و4ف .��و�  ���ن ��/ ا���د ���ق �! ,���� �� .4ده ا�����.دان ��9، و��ر)  1
  .��306�ر ��د ا��"�د، اH'س ا����� ���,2�م ا�دو�  وا�دا�0 ، �ر"! '��ق، ص . د)  2
  .�158،157,�د ,'�ن ��4ور، �ر"! '��ق، ص . د)  3
  ��,2م '�ط� �2��ف ا���د ا�دو� ، �>��ك دو8 ��ل �ر�'� و��"��2 �ر�ض .وا���>� ا��D,ظ أ�9 ��س ھ��ك إ���ق ��ن ا�Hظ�� ا����و��� ا�وط��� ,ول �'��T إ�ط�ء ا=  

   ��� D��. طرافHو"ود �زاع ��ن ا ���,  �  4ل ��9 �ن طر�ق إ�ط�ء ا��,2م '�ط� ��وق ا�'�ط�ت ا��  ���,>� �����  ا�وط� ، و�رى أن ا��,2�م 8 �و"د إ8 
  .ت ذو ط���� .��و��� و��س إ.��4د��، �ذ�ك 8 ��2ن ���,2م �2��ف ا���دا��,2�م، ����,2�م ,'ب ھذه ا��Fر���   
�  ,�ن أن دول    COMON  LAWS / و"9 ا�40وص ا�و��، و����/ -م-���4 ��ا��زاع   �  أ ��ط  ا��,2م '�ط�ت وا'�� 8'��� �2��ف ا���د وا��4ل 
  .أ'�س �'�Mل إ.��4د��   
  .و�����>� 307'��ق، ص ا��ر"! ا� ��سH'س ا����� ���,2�م ا�دو�  وا�دا�0 ،���ر ��د ا��"�د، ا: را"! �  ذ�ك  -  
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  .قددور المحكم المقيد بالقانون في تكييف الع

لقد تدعم الدور املسند للمحكم للفصل يف النزاع املعروض عليه بفضل التطور اهلائل الذي 

وهي الفصل شهده التحكيم التجاري الدويل، حيث مل يعد احملكم حبيسا للوظيفة القضائية املسندة إليه 

من الفقه أن جانب ويف هذا الصدد يرى . لية تكييف العقديف النزاع، بل تعدى األمر ذلك ليشمل عم

املهمة املسندة للمحكم يف الوقت احلاضر جتاوزت إطار الدور القضائي الكالسيكي املعرتف به 

للمحكم، حيث أصبح هذا األخري منظما للعقد الدويل ، وبالتايل ميكنه تكييف العقد حسب ما 

  .1تقتضيه الظروف واملالبسات احمليطة به

ن احملكم الدويل على عكس القاضي الوطين الذي ويف نفس اإلطار يرى جانب آخر من الفقه أ

املغزى اإلقتصادي للعقد، ملزم باألخذ بعني اإلعتبار الطابع اإلقتصادي يلتزم بنصوص القانون أكثر من 

الذي يتميز به العقد الدويل، والذي قد ال يتمكن األطراف من ضبطه أثناء إبرام العقد الدويل، فيتدخل 

   3.فإن احملكم يكون دائما يف مواجهة عقد متطور لكنب ذإىل جا 2.احملكم لتكييفه

العقد ليس شريعة "وقد ظهرت يف الفرتة األخرية قاعدة جديدة يف حقل التجارة الدولية هي 

ت نفسها يف موقف حمري بني اإلفالس واإلنتحار دأن بعض الشركات التجارية وج ذلك، " املتعاقدين

ومن مث تفاديا إلفالس هذه الشركات فضل البعض عدم إحرتام والتنفيذ اإلحتمايل من قبل احملكم، 

العقد، حيث أصبح اإلحرتام الصارم لالتفاقات ضرب من اخليال بالنسبة لبعض العقود، وعليه أصبح 

احملكم،  تكييف العقد من قبل احملكم أمرا ضروريا، ألنه هناك بعض العقود جيب إعادة تكييفها من قبل

    4.ا الصارم احلكم على الشركة باملوتوإال ترتب على إحرتامه

وعلى خالف اإلجتاه السابق يرى جانب آخر من الفقه أن تقبل مثل هذا التكييف يف غياب 

، ال تستند  ةـة مفرطـم سلطـة إىل إسناد احملكـؤذي ال حمالـرا سيـرا خطيـراف يعترب أمـالتعبري عن إرادة األط

البد أن يكون بناءا على طلب أحد األطراف حىت ميكن على أي أساس قانوين، وأن تكييف العقد 

وينتهي هذا الفقه إىل أنه يف حالة غياب أي نص مينع احملكم الذي يفصل يف النزاع وفقا للقانون  .قبوله

من تكييف العقود مبناسبة النزاع املعروض عليه، فإن احملكم ميكنه تكييف هذه العقود، بشرط أن متارس 

                                                 
1 (                                                                                                                       .73 - Bruno oppetit, op-cit, page   
2  (– Serge Lazareff, le respect du contrat, journée organisée par la comité français de l’arbitrage, à Paris, le 12 janvier1984, Rev-

arb.1984 N°2, page 199.   
3 (                                                                                                                        .193- Jean Robert, op-cit, page  
4 (                                                                                                                     .200 - Serge lazareff, op-cit, page  
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ر وغري مفرط ألن احملكم يستمد سلطاته من اإلرادة املشرتكة ألطراف النزاع هذه السلطة بشكل حذ

  .1والبد من إحرتام هذه اإلرادة

أن الضرورة قد تلزم احملكم بتكييف العقد، إال  ،ويف نفس الصدد يضيف جانب آخر من الفقه

م العام، وعدم حتريف أنه يف صدد قيامه بتكييف العقد البد أن يراعي احلدود اليت تفرضها قواعد النظا

  2.العقد ، وعدم اإلبتعاد عن العقد وأعراف التجارة الدولية

إن التطور اهلائل الذي تعرفه التجارة الدولية يف الوقت احلاضر هو الذي فرض تدخل احملكم 

 لتكييف العقد الدويل، نتيجة لعدم اإلستقرار الدائم للظروف اإلقتصادية، إذ أن املتعاملني اإلقتصاديني

يبقى إحرتام  لكن،يف حقل التجارة الدولية ال ميكنهم توقع عدم اإلستقرار وتغري الظروف اإلقتصادية 

العقد الدويل هو أساس التحكيم التجاري الدويل، وعلى احملكم خالل تكييفه للعقد أن ال يبتعد عن 

بادئ األساسية الواردة يف وعن النية املشرتكة لألطراف، بل عليه إحرتام امل،اإلطار العام للعقد الدويل 

  .العقد

  

  الفرع الثاني

  .دو المحكم بالصلح في تكييف العقد

رأينا سابقا أن احملكم بالصلح يفصل يف النزاع دون أن يلتزم بتطبيق أحكام قانون معني على هذا 

في فما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المحكم بالصلح  .النزاع، وبالتايل فهو يتمتع بسلطات واسعة

  مجال تكييف العقد الدولي؟

ميكن إعتباره تصرحيا ضمنيا من قبل يرى جانب من الفقه أن وجود شرط التحكيم بالصلح 

األطراف على منح احملكم سلطة تكييف العقد وفقا للظروف واملالبسات احمليطة به، ويعترب هذا الفقه أن 

إلعمال هذه السلطة، بل أكثر من ذلك  التحكيم عن طريق املصاحلة الودية هو اال األمثل واخلصب

ق املصاحلة يالعقد هي سلطة مالزمة للتحكيم عن طر  يرى هذا الفقه أن سلطة احملكم يف تكييف

   1.الودية

                                                 
  .196! '��ق، ص ، �ر"�F� ،Jean Robertر إ��9 �  ��2ب Charles jarrosson: رأي ا����9 )  1
2 (                                                                                                                    .199 - Serge lazareff, op-cit, page  
1 (                                                                                                                       .477-Eric Loquin, op-cit, page   
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أنه نظرا للمخاطر اليت يتعرض هلا املستثمر األجنيب  ،ويف نفس السياق يرى جانب آخر من الفقه

وف الطارئة اليت يتوجب معها إعادة تقييم العقد تأسيسا على تعد من قبيل الظر  فإا يف الدولة املضيفة

  2.مبادئ العدالة

 ،1981مارس  10(ولقد مت تكريس هذا اإلجتاه يف القرارات الصادرة عن حمكمة إستئناف باريس 

إمكانية منح احملكمني بالصلح سلطة  إىلإنتهت فيها احملكمة واليت  )1985رسما12و 1984جوان6

م العدالة إذا كان ذلك ضروريا، إال أا ال تقبل إعادة التفاوض خبصوص العقد من تكييف العقد باس

  3.قبل احملكم

يف حني يرفض جانب من الفقه منح احملكم بالصلح سلطة تكييف العقد، حبيث يرى أنه ليس 

ا ما وهذ4.بإمكان احملكم بالصلح تكييف العقد، وهو يرى يف ذلك قاعدة مادية لقانون التجارة الدولية

اللجوء إىل "الصادر عن غرفة التجارة الدولية حيث قضت فيه أن  1981أكده القرار الصادر عام 

وال يسمح .... ية ال يسمح حملكمة التحكيم اخلروج عن إطار النزاعنالتحكيم عن طريق املصاحلة الوط

  5."هلم مبراجعة العقد

  

  المطلب الثاني

  .دور المحكم في تكملة العقد وتعديله

ص املتعاملون اإلقتصاديون يف حقل التجارة الدولية على وضع تنظيم كامل للعقد املربم بينهم حير 

تفاديا لقيام أي نزاع بينهم مستقبال، إال أنه كثريا ما  بتناول كافة املسائل اليت البد من مواجهتها، وذلك

يكتفي املتعاقدان على العناصر يل ما ينشأ عنه من إلتزامات، ف العقد الدويل بيانا وافيا لتفاصال جند يف

ية على حنو تثور معه مشكلة تكملة العقد بعض املسائل التفصيلية أو الثانو اجلوهرية للعقد دون التعرض ل

فقد يغفل األطراف تنظيم العديد من األمور إما سهوا أو عمدا، أو عن غري دراية بأمهيتها أو إلستحالة 

  .ما يستجد من ظروف عتوق

ة خاصة ستقرار الدائم للظروف اإلقتصادية أصبح عائقا أمام تنفيذ العقود الدوليكما أن عدم اإل

يصيب معه أحد املتعاقدين العقود طويلة املدى منها، حيث يصبح تنفيذها مستحيال أو مرهقا على حنو 

                                                 
  .��241�ر ��د ا��"�د، ا���ظ�م ا����و�  ���,2�م ا�دو�  وا�دا�0 ، �ر"! '��ق، ص : را"! )  2
  .و�����>� 243ص  را"! �"�و�� ا��رارات ا��4درة �ن �,��2 إ'���Mف ��ر�س �  ��2ب، ���ر ��د ا��"�د، ��س ا��ر"! ا�'��ق،)  3
  .247'��ق، ص ا��ر"! ا� ��س، ��Fر إ��9 �  ��2ب ���ر ��د ا��"�د،Yves Derrainsرأي اH'��ذ )  4
5  (Sentence CCI N°3327, rendue en 1981, Clunet, 1982, page 971, note Yve Derrains.                                                                   -  
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ا وترتيبا على ذلك فإن قواعد العدالة تقتضي إعادة النظر يف األحكام املتولدة عن هذ.بأضرار فادحة

  .العقد خاصة إذا أظهر أطراف العقد رغبتهم اإلستمرار يف العالقة اليت تربطهم

فما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المحكم في مجال تكملة العقد الدولي وتعديله 

وعليه فإن دراستنا يف هذا  ؟وماهي طبيعة السلطة الممنوحة له في هذا المجال لضمان إستمراريته؟

  ).الفرع الثاين(، وتعديله )الفرع األول(احملكم يف تكملة العقد  ورداملطلب ستنصب حول 

  

  الفرع األول

  .دور المحكم في تكملة العقد

قد حيدث عند إبرام العقد الدويل أن األطراف ال يستطعون أن يضمنوا إتفاقهم كافة اإلشرتاطات 

يه، فيكون الباب مفتوحا أمام املتعلقة به، فيثور النزاع حول هذا العقد ويعرض على التحكيم للفصل ف

كما هو احلال مثال عندما يغفل األطراف   ،1 تشوبهيتاحملكم لتكملة هذا العقد من النقائص ال

  .اإليضاحات بشأن حتديد القيمة أو العملة اليت يتم الوفاء ا

دة م من أجلها، وتعقيد الشروط الوار و إن طول مدة بعض العقود الدولية وأمهية املصاحل اليت تق

يؤدي باألطراف إىل إغفال تنظيم بعض األمور منها  قد فيها قد يطرح عدة مشاكل أثناء إبرامها، وهو ما

العقد الدويل " : أن Fouchard""وتركها جانبا إىل حني تنفيذ العقد، ويف هذا السياق يرى األستاذ 

  2".حسن نية املتعامل معه أصبح نقطة إنطالق ملغامرة مشرتكة يلتزم من خالهلا كل طرف باإلعتماد على

  : غري أن مسألة تكملة العقد الدويل من قبل احملكم ال تزال حمل نقاش وجدل بني الفقه 

فريى جانب من الفقه أنه ليس مثة ما مينع احملكم من تكملة ثغرات العقد سواء أكانت هذه 

سبيل  كون أمام احملكم منالثغرات أولية أو طارئة وعلى األخص عند عدم اإلتفاق على تكملتها، فال ي

سوى اإلجتهاد املباشر من خالل النظر يف طبيعة املعاملة موضوع العقد، ألن طبيعة املعاملة قد تفرض 

  1.وجود إلتزام مل يتعرض له املتعاقدان

                                                 
  م ا��و4ل إ��9 �ن و����2 ا���د أ�ر ���0ف �ن ��'�ره، �����'�ر ھو ا�F2ف �ن ���4د ا�طر��ن �ن D0ل ����رھ�� �ن ا?رادة ا���Fر�2 �>�� �ذ�ك �Aن �� �� = 

  إ�/ �4وص ا���د و8 �0رج �ن ���را�9، �ل طر�ق ا���'�ر �2ون ����2 و�و"ودا �  ا���د و�2ن �9���2 ا��Eوض، أ�� ����2 ا���د �>  إ���� أ,�2م 8 �'��د    
  .���ف إ'���دا إ�/ ��4در �0ر"�� �ن ا���د ذا�9، و��ر�>� ط���� ا���د   
  .�153,�د ,'�ن ��4ور، �ر"! '��ق، ص : را"! �  ذ�ك  -    
  .��310�ر ��د ا��"�د، اH'س ا����� ���,2�م ا�دو�  وا�دا�0 ، �ر"! '��ق، ص . د)  1
2 (                                                                                                                       .449 -P.Fouchard, op-cit, page   
  .��310،311�ر ��د ا��"�د، اH'س ا����� ���,2�م ا�دو�  وا�دا�0 ، ��س ا��ر"! ا�'��ق، ص : را"! )  1
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ويف نفس السياق يرى بعض الفقه أن احملكم ملزم بإحرتام العقد، إال أنه يف حالة إغفال األطراف 

للمحكم احلق يف وضع حد هلذا اخلالف  ىاليت ميأل ا الفراغات املوجودة يف العقد، يعط حتديد الطريقة

  2.عن طريق سد هذا الفراغ

كما يرى جانب من الفقه أنه إذا أغفل األطراف عنصرا من عناصر العقد ونشأ نزاع بينهما 

محكم بسلطة سد الفراغ خبصوص هذا العنصر، فإن احملكم يقوم بسد هذا الفراغ، وأن عدم اإلعرتاف لل

احملكمون ميارسون يف "ويضيف هذا الفقه أن .املوجود يف العقد يؤدي إىل إيار نظام التحكيم برمته

، بل أكثر من ذلك فإن القانون األمريكي 3"صدد سد الفراغات الطارئة وظيفة ذات طبيعة حتكيمية

  4.مبدأ عاميعطي للمحكم سلطة سد الفراغات املوجودة يف العقد ويعتربه ك

، ، والفراغات الطارئة أو غري اإلرادية  ومييز هذا الفقه بني الفراغات األصلية أو اإلرادية

الفراغات املوجودة منذ إبرام العقد واليت يكون األطراف على علم  غات األصلية واإلرادية هي تلكافالفر 

ها الحقا بأنفسهم أو ئمبل ويتعهدونا، إال أم يرتكوا تفاديا لتعطيل املفاوضات الطويلة بينهم، 

أما الفراغات الطارئة أو غري اإلرادية فهي تلك الفراغات اليت تكون يف  .بتدخل شخص أجنيب عن العقد

  5.وتثري النزاع بني األطرافالعقد  العقد منذ إبرامه ولكنها تبقى خفية وال تظهر لألطراف إال أثناء تنفيذ

جمال إختصاص احملكم يف مأل الفراغات املوجودة يف العقد، ويف هذا الصدد إختلف الفقه حول 

فمنهم من يرى أن احملكم ال يتدخل إذا كان الفراغ ثانويا ال ميس بصحة العقد، يف حني يرى جانب 

  6.آخر من الفقه أن احملكم ميكنه أن يتدخل حىت ولو كان هذا الفراغ ثانويا

فراغات تعين إعطاء شخص أجنيب عن العقد بينما يرى جانب آخر من الفقه أن مسألة مأل ال

سلطة حتديد عنصر من عناصر العقد واحللول حمل األطراف يف ذلك، وهذا ما يتناىف مع العقد يف حد 

   1.ذاته

إن اإلجتاه السائد يف قضاء التحكيم يتجه إىل تكريس مبدأ إحتفاظ احملكم بسلطاته يف جمال 

د تشوا، إذ يفضل ثبات العقود طويلة املدى لتحصني اليت ق تكملة العقود الدولية من النقائص

قود ، حيث أصبح احملكم يقوم بدور فعال يف تكملة الع2العمليات التجارية الدولية ضد تغري الظروف

                                                 
2 (                                                                                                                         .516 - Eric loquin, op-cit, page  
3  (Charles Jarrosson, la notion d’arbitrage, LGDJ Paris, 1987, page 300.                                                                                        -  
  أ 8 ��,ص ا��رارات ا��4درة �ن .�ل ا��,�2�ن ا�ذ�ن ��و�ون �'د -م-����ل ا����ء ا�Hر�2  ھذا ا���دأ دون أي إ�2Fل، وا�2Hر �ن ذ�ك أن �,�2م ا�و)  4

�را@�ت ا���د    .  
                                                                                                                    .303 - Charles jarrosson, op-cit, page  
5 (                                                                                                                 .288 - Charles jarrosson, op-cit, page 

  .297، ��س ا��ر"! ا�'��ق، ص Charles jarrosson: ��ز�د �ن ا����4�ل ,ول ھذا ا?D�0ف ا���> ، را"! )  6
1 (                                                                                                                     .517 - Eric loquin, op-cit, page   
  .��311�ر ��د ا��"�د، اH'س ا����� ���,2�م ا�دو�  وا�دا�0 ، �ر"! '��ق، ص . د)  2
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اال الذي جيد احملكم فيه املرتع اخلصب ملمارسة هذه  والدولية، وأصبح التحكيم الدويل ه التجارية

   3.السلطة أو الدور

 1972جتسد ذلك يف القرار الصادر عن حمكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية سنة وقد 

يف النزاع املطروح حول ما نص عليه العقد من إمكان تعديل نظامه القانوين، حيث إستطاع احملكم من 

  4).عقد اإللتزام باإلنتاج(مأل فراغات العقد لتحديد حمتوى نظام العقد اجلديد 

  

  ثانيالفرع ال

  .دـل العقـم في تعديـدور المحك

غالبا ما حيدث يف عقود التجارة الدولية طويلة املدى، ونتيجة لتغري الظروف اإلقتصادية أو 

داءات املتبادلة منطوية على إخالل اإلجتماعية أو السياسية، صعوبة يف تنفيذ العقد، حيث تصبح األ

ة عن القوة القاهرة أو عدم التوقع تستوجب إثارة مسألة خطري مببدأ التوازن العقدي، وهذه املشقة الناجت

     5.تعديل العقد ومراجعته بتدخل احملكم الذي يعهد إليه فض النزاع

فإذا كانت التغريات يف الظروف احمليطة بالعقد هلا أثر واضح يف العالقات الداخلية يف الدول، 

ىل املستوى الدويل، فاملتتبع حلركة األسواق الدولية ثر فأكثر إذا إنتقلنا إيزداد أك فإن نطاق هذه التغريات

يشهد تغريا ملحوظا من آن آلخر يف أسعار املواد األولوية واملواد املصنعة، وهلذه التغريات أثرها الكبري 

  .الذي ال ميكن إنكاره على تنفيذ العقود الدولية وعلى الوسائل املستخدمة ملعاجلة هذه التغريات

العقد الدويل واليت قد يصيبها التغري متنوعة، فقد تكون ظروفا سياسية  والظروف احمليطة ب

مما قد جيعل تنفيذ  ، بينها وبني دولة أخرى ةكالقرارات الصادرة من حكومة دولة معينة بقطع العالق

ولة مرهقا، وقد تكون هذه الظروف إقتصادية كوجود أزمة إقتصادية دإلتزامات الطرف املنتمي إىل هذه ال

وقد تكون هذه الظروف أيضا تشريعية أو  ،رتفاع مفاجئ يف أسعار املواد األولية أو املواد املصنعةأو إ

قانونية كصدور بعض القوانني اليت متنع إسترياد أو تصدير بعض السلع، أو متنع تداول رؤوس األموال مما 

ويل حمكوما عليه بأن ال ففي مثل هذه احلاالت يصبح العقد الد .يؤثر بشكل أو بآخر على تنفيذ العقد
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يقوم بالدور املعهود به وهو إستقرار املراكز القانونية بني األطراف خالل تنفيذه وحتقيق قدر من التوازن 

  1.بني األطراف

  .القوة القاهرة كأساس لتعديل العقد الدولي: أوال 

كرة معرتف ا أيضا إذا كانت القوة القاهرة فكرة معرتف ا يف كافة التشريعات الوطنية، فإا ف

يف عقود التجارة الدولية، وتستمد هذه الفكرة أساسها بصفة عامة يف هذه العقود من إتفاقات األطراف 

الذي يتبىن مفهوما موسعا للقوة القاهرة وذلك من خالل القرارات وقضاء التحكيم التجاري الدويل، 

تتخذ القوة القاهرة يف عقود التجارة  التحكيمية الصادرة يف هذا الشأن كما سنراه الحقا، حيث ال

، وذلك بسبب الطبيعة اخلاصة اليت تتميز ا العقود 2الدولية مفهوما واحدا بل تتنوع هذه املفاهيم

   .التجارية الدولية

حدث غري متوقع وغري ممكن دفعه ومستقل عن إرادة األطراف، "وتعرف القوة القاهرة على أا 

   3".ل تنفيذ إلتزام املدين مرهقا أو مستحياليطرأ بعد إبرام العقد وجيع

ذا املفهوم أن يتوافر يف احلدث خصائص معينة منها خصيصة عدم القاهرة وعليه تتطلب القوة 

 ةوال جمال لنا لدراس .وإستقالل احلدث عن إرادة األطراف، وظهوره أو وقوعه بعد إبرام العقد ،التوقع

  .هذه اخلصائص

تالف يف درجة تأثري القوة القاهرة على تنفيذ العقد، فقد تكون يالحظ أنه هناك إخ اكم

سخ العقد، وقد وتكون هذه اإلستحالة نسبية تؤذي إىل فإىل اإلستحالة مطلقة واليت تؤذي يف الغالب 

إختالل التوازن بني األطراف، حيث يكون هنا اال واسعا لتعديل العقد، وعلى هذا فإن قضاء 

و البحث عن البديل الذي يتفادى به عقبة فسخ العقد الدويل، ويعلن بوضوح التحكيم مييل دائما حن

رفضه الدائم للموقف السليب الذي يفضله املدين يف بعض األحيان متمسكا بالقوة القاهرة يف صورة 

  .اإلستحالة املطلقة للتخلص من إلتزاماته وفسخ العقد

وة القاهرة يف حقل التجارة الدولية أن دور وتأسيسا على ذلك فإن املتأمل لتطور واقع نظرية الق

القوة القاهرة يف مفهومها احلديث خيتلف عن دورها القدمي، فبدال من فسخ العقد الدويل، أصبحت 

  1.تؤذي إىل تعديل أحكام العقد الدويل بغية اإلبقاء عليه وضمان إستمراريته باإلضافة أو التخفيف
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غري مباشرة عن طريق فرض إعادة أحكام العقد بصورة  كما أن احملكم الدويل قد يتدخل لتعديل

التفاوض بني األطراف لتعديل أحكام العقد حفاظا عليه، وذلك بسبب وجود إختالل واضح أو ضرر 

  .فادح ليس من العدل أن نطلب من أحد املتعاقدين أن يتحمله

  .موقف الفقه وقضاء التحكيم من تدخل المحكم لتعديل العقد: ثانيا 

  :  ف الفقــهموقـ.1

ثار اخلالف يف أوساط الفقه حول سلطة احملكم يف تعديل العقد فذهب اإلجتاه األول من الفقه 

إىل منح احملكم سلطة تعديل العقد، فريى جانب منهم أن العقد يستند إىل اإلرادة الفردية وبالتايل فإن 

تايل ميكنه أن يتدخل لتعديل احملكم بالصلح يتلقى من أطراف العقد السلطات اليت ميلكوا، وبال

  2.العقد

يف نفس الصدد يرى جانب من الفقه أن احملكم بالصلح ميلك سلطة تعديل العقد بأن يفرض 

حال مهدئا، حبيث يقوم بتخفيض واحلد من مفاعيل الشروط التعاقدية املبالغ فيها أو القاسية أو 

   3.مريضالصارمة، وال يكون مقيدا سوى بالعدالة وال

آخر يعترب أن هذا التعديل ممكنا إذا جاء منسجما مع روح العقد، ألنه يقوم على احملافظة وتيار 

على التوازن األساسي للعقد، فاحملكم مهمته إعادة إحياء العقد إذا كان قد مات، أو أن يبقيه على قيد 

يب الذي يقوم احملكم بالطب "عبد احلميد األحدب"ويصف األستاذ  .احلياة إذا كان مهددا خبطر املوت

  .4بإنقاذ العقود طاملا أن األطراف قد عهدوا إليه مهمة إجياد حل عادل يبقي على العالقة القائمة بينهم

نيان العقد ومضمونه مها اهلدف بأن يكون أن الغالب يف العمل "ويضيف جانب آخر من الفقه 

غري متوقعة من األطراف عند احملرك للمحكم عندما خيتل هذا البنيان أو يتأثر هذا املضمون بظروف 

إبرامه، إذ يعمل احملكم عندئذ على إعادة التوازن اإلقتصادي األصلي الذي كان عليه األطراف وقت 

  1".التعاقد

واليت مبقتضاها جيوز " ةـرط األزمـبش"ة ـة الشروط املعروفـود التجارة الدوليـرا ما تتضمن عقـوكثي

على هلا تأثريها  ،دون تنفيذه ظروف إقتصادية غري عادية ة العقد كلما حالتـلألطراف إعادة يئ

املعطيات األصلية اليت كانت يف إعتبارهم عند إبرامه، وذلك مىت كان من شأن هذه الظروف اإلخالل 
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بتوازن العقد، ومن البديهي أن إخضاع املنازعات الناشئة عن هذا النوع من العقود لقضاء التحكيم 

دة، حيث يكون اال واسعا لتدخل احملكم إلعادة التوازن األصلي إليها عن يتناسب مع طبيعتها املعق

طريق تعديل العقد دون أن يكون مقيدا بقواعد قانونية أو إتفاقية حمددة سلفا حتول دون حتقيق هذا 

  2.التوازن برفع الظلم الذي حاق بأحد األطراف بسبب الظروف اإلقتصادية غري العادية

ء به هذا اإلجتاه الذي يعتد بدور احملكم وسلطته يف تعديل العقد حفاظا على وعلى الرغم ملا جا

فإنه مل يسلم من سهام النقد، حيث يرى جانب من الفقه أن  ،مبدأ التوازن يف العقد وحتقيقا للعدالة

ي هذه السلطة املمنوحة للمحكم تتنكر ملبدأ القوة امللزمة للعقد، ويهدر مبدأ سلطان اإلرادة، وقد يؤذ

إىل تغيري العقد تغيريا كليا جيعل منه عقدا آخر غري العقد األصلي حمل النزاع، وبالتايل فإن إستخدام هذه 

  3".حتريف العقد"السلطة سيؤذي إىل نتيجة خطرية وهي 

ويف نفس السياق يرى جانب من الفقه أنه ال جيوز للمحكم تعديل العقد، ألا مسألة تتجاوز 

أطراف النزاع، وبالتايل ال جيوز للمحكم احللول حمل األطراف يف حتديد مثن مهمته وال ميلكها سوى 

البضاعة حمل النزاع أو تعديله بسبب ظروف إقتصادية غري متوقعة، ألن احملكم ليس وكيال عن الطرفني 

  4".الفصل يف النزاع"وإمنا يقوم مبهمة قضائية حمددة وهي 

قعة مراجعة العقد، كما يف حالة التقلبات النقدية وعندما تقتضي الظروف اإلقتصادية غري املتو 

 -ولو كان طليقا –وتغري أسعار املواد األولية، فإنه ال جيوز للمحكم التدخل يف ذلك بطريقة مباشرة 

وكل ما له هو أن يدعو األطراف ملراجعة العقد أو تعديله والتفاوض بشأن الشروط اجلديدة أو املعدلة 

  1.ة أو أسلوب معني يف التفاوضدون أن يفرض عليهما طريق

   :موقـف قضـاء التحكيــم.2

جتاه السائد يف قضاء التحكيم هو تطبيق نظرية القوة القاهرة أو الطارئة كأساس لتعديل إن اال

العقد الدويل، كما أن املمارسات العملية للتحكيم تشري إىل منح احملكم الدويل سلطة تعديل العقد 

  .م حمكما بالصلح أو مقيدا بالقانونالدويل، سواء أكان احملك

ومن احلاالت اليت تصدى فيها احملكم من تلقاء نفسه لتحديد املقصود بالقوة القاهرة، القرار 

، حيث أكدت هيئة التحكيم يف 1944لسنة  2142الصادر عن غرفة التجارة الدولية يف القضية رقم 

عى عليها إلنتفاء مسؤوليتها عن عدم تسلمها التهديدات اليت حتتج ا الشركة املد"هذا القرار أن 
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ع، الدفاملنتجات البرتولية ال تتوافر فيها شروط القوة القاهرة، وذلك لغياب شرطي عدم التوقع وإستحالة 

هذا باإلضافة إىل أن املشروع الوطين قد أثبت باألدلة الكافية أنه يف نفس الفرتة اليت مل تتسلم فيها 

نتجات، خشية التهديدات اليت مارستها بعض الشركات اليت كان هلا إمتياز على الشركة املدعى عليها امل

   2."هذه املنتجات، إستطاع مشرتون آخرون تسلم هذه املنتجات بشكل منتظم

 3145ويف جمال إستخدام احملكم للسلطات املخولة له يف تعديل العقد قضى احملكم يف القضية 

كرها يف حكمه وهي تستند إىل مفهومه يف اإلنصاف، حيث برفض تقرير دين ألسباب ذ  1982لسنة 

تتعلق وقائع القضية بعقد توزيع أفالم سينمائية وهو يتضمن حدا أدىن من اإليرادات للمنتج ونظرا لعدم 

  3.جناح الفيلم يف التوزيع قام احملكم بتعديل العقد ومل مينح املنتج إال جزءا من املبلغ املتفق عليه يف العقد

ومل ، Bكمية منه إىل شركة أخرى Aية أخرى تتعلق ببيع كمية من البرتول باعت الشركةويف قض

 Bحفظها حلساب الشركة املشرتية Aتقم الشركة املشرتية بإستالم البرتول املبيع مما إضطر الشركة البائعة

عن  يف أحد املستودعات وعرض النزاع على التحكيم، فحكم احملكم بتخفيض قيمة التعويض املطلوب

  4.نفقات اإليداع نظرا ألن أسعار البرتول إرتفعت يف الفرتة اخلاصة باإليداع

حيث حدث إخنفاض  1990وأيضا القرار الصادر عن غرفة التجارة الدولية يف القضية رقم 

بالنسبة :"....شديد  يف قيمة العملة مما ترتب عليه أضرار كبرية ألحد املتعاقدين حيث جاء يف القرار 

اإلسبانية فمن املمكن أن جيعل اإلسترياد من إيطاليا إىل إسبانيا أكثر تكلفة  Pesetaقيمة  إلخنفاض

  1".ولكنه ال جيعله مستحيال، مما نرى معه ضرورة إعادة النظر يف قيمة العقد

ويف صدد حبث هيئة التحكيم عن احلل البديل عن فسخ العقد جند القرار الصادر يف القضية رقم 

ت اهليئة إىل وجود البديل يف التنفيذ سواء فيما يتعلق بالتمويل املايل لألعمال أو ، حيث أشار 1703

فيما يتعلق باألمر ".... التحكيم على أن  تأشريات السفر املطلوبة لنقل العمال حيث أكدت هيئة

ار ألعمال، وافقت اهليئة على أن اإلستمر لالصادر من مكتب خدمة املدعى عليها وخيص التمويل املايل 

يف التمويل املايل عن طريق هذا املكتب أصبح مستحيال، ومع ذلك يف رأي اهليئة أنه هناك وسيلة مالية 

...." أخرى ممكنة أمام األطراف متكنها من تنفيذ ما تبقى من إلتزامات وفقا ألحكام العقد 

                                                 
  .F28،29ر�ف �,�د @��م، �ر"! '��ق، ص : را"! �  ذ�ك )  2
  .��258�ل إ'����ل ��ر، �ر"! '��ق، ص : ��ز�د �ن ا����4�ل، را"! )  3
  .264ر"! ا�'��ق، ص ���ل إ'����ل ��ر، ��س ا��: را"!)  4
  .F124ر�ف �,�د @��م، �ر"! '��ق، ص : را"! �  ذ�ك)  1



 L’arbitrageتالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث  تالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث  تالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث  تالشي دور إرادة أطراف التجارة الدولية في ظل التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي الحديث          ::::    لثانيلثانيلثانيلثانيالباب االباب االباب االباب ا

Institutionnel                                                           
 

201

يذ تتمثل يف تكوين ويف اجلانب املتعلق بالتأشريات هناك إمكانية أخرى لتجنب صعوبة التنف"...وأضافت

  2".فريق عمل يضم أشخاصا حيملون جنسية دول حمل إعرتاض من جانب دولة املدعى عليها

أما يف جمال فرض احملكم إعادة التفاوض بني األطراف جند يف تعليق على قرار التحكيم الصادر 

ا بإعادة هذا القرار يوجب على األطراف إلتزام"أن ""Derrainsيرى األستاذ  2478يف القضية 

التفاوض بغرض اإلتفاق على اإلجراءات اليت سيتم إختاذها إلعادة التوزان يف العقد بسبب اإلخنفاض يف 

  3".األمريكيقيمة الفرنك الفرنسي والدوالر 

، ويتعلق األمر يف هذه القضية بطلب 1990لسنة  6129قابله يف القضية رقم نونفس األمر 

إلتزامه ) إحدى الدول اإلفريقية(بالتعويض عن عدم تنفيذ املدين ) ةإحدى الدول األوروبي(قدمه الدائن 

هيئة التحكيم إحتج املدين بالظروف املالية الصعبة اليت بدفع املبالغ املالية املتفق عليها يف العقد، وأمام 

تقييم هذا  مير ا نتيجة األزمة اإلقتصادية وأنه دعى الدائن إىل املشاركة يف إجتماع الدائنني دف إعادة

إن املبادئ  العامة للقانون وكذلك التنفيذ "فردت هيئة  التحكيم على الطلب بقوهلا ،الدين لكنه رفض

األمني للعقد يفرضان على األطراف عندما يصطدم تنفيذ العقد بإستحالة أو بصعوبات كبرية، أن 

وإعتربت احملكمة ".يتشاوروا وأن يبحثوا بشكل فعال عن وسيلة مناسبة لتخطي هذه الصعوبات

  1 .التحكيمية أن سلوك الدائن يشكل خطأ يستوجب ختفيض قيمة األموال املستحقة له

والظاهر أن احملكم يتمتع بسلطات واسعة يف جمال تقدير األضرار النامجة عن اإلختالل يف التوازن 

ر احملكم أن حيث قر  1989لسنة  6281بني أطراف العقد، وهذا ما يتبني لنا من خالل القضية رقم 

تعترب زيادة معتادة يف ظروف  %13 يف األسواق العاملية بنسبة أقل من إرتفاع أسعار احلديد والصلب

وأكد احملكم أنه جيب أن يرتتب على اإلختالل ضرر   ،القضية وفقا لقدرات املتعاقدين املالية والشخصية

ن يتجاوز هذا الضرر جمرد املخاطر كبري ألحد املتعاقدين من جراء تنفيذ إلتزامه التعاقدي، وجيب أ

   2 .التجارية املعقولة

وإستنادا على ما سبق يتضح لنا أن قضاء التحكيم مثله يف ذلك مثل املتعاملني اإلقتصاديني يف 

حقل التجارة الدولية مييل إىل احلفاظ على العقد وإستمرار العالقات التجارية بني األطراف لدفع عجلة 

  .تجارة الدوليةالتطور الذي تعرفه ال
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غري أن اإلعرتاف للمحكم الدويل ذه السلطات الواسعة يف جمال تعديل العقد الدويل قد 

ينطوي على خماطر مجة، حيث قد يؤدي إستخدام احملكم هلذه السلطة إىل التوسع إىل ما ال اية يف 

  .يف العقدجمال تعديل العقد، ومعاملته للشروط العقدية بنفس معاملة القواعد املكملة 

كما أن احملكم قد يتعسف يف إستعمال هذه السلطة، حيث قد يقوم بالتوسع يف مفهوم القوة 

القاهرة أو الطارئة لتكون غطاء يتسرت من ورائه إلعمال بعض املواقف املشبوهة اليت قد ال ختدم يف 

  .الغالب مصاحل الدول النامية

هذه السلطة وحماولة حتديد إطار قانوين لذلك البد من توخي احلذر الشديد يف منح احملكم 

يسمح بتحديد أو التقليص من هذه السلطات يف أضيق جمال ممكن بصورة ال ميكن للمحكم اخلروج 

  .عنه

  

  

  

  

  المطلب الثالث

  .دور المحكم في وقف تنفيذ العقد الدولي

ه حتت أية األصل يف عقود التجارة الدولية أن العقد يربم دف بقائه واإلستمرار يف تنفيذ

ظروف، وإذا واجهت هذه العقود صعوبات متنع أو تعرقل تنفيذها فإن املتعاملني يف هذه العقود وحمكمي 

  .التجارة الدولية يبذلون قصارى جهدهم يف احلفاظ على العقد وجتنب فسخه وإاء العالقة بني الطرفني

 تنفيذه تتمثل يف التوسع يف وقد خلق قضاء التحكيم وسيلة حلماية العقد الدويل واإلستمرار يف

  .إستخدام نظام وقف العقد فرتة معينة يستأنف بعدها العقد سريانه الطبيعي

لفرتة زمنية معينة قد  فقد يطرأ على تنفيذ العقد بعض األحداث اليت جتعل هذا التنفيذ مستحيال

نطق السليم لعقود بسبب هذه األحداث أمر غري مرغوب فيه، وينايف املتطول أو تقصر، وزوال العقد 

التجارة الدولية، وتفاديا هلذه النتيجة ومتاشيا مع رغبة األطراف يف هذه العقود يف اإلبقاء على العقد 

   .1وإستمرار العالقة بينهما وجد نظام وقف العقد
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خيرج عن سيطرة  تعطيل أو إعاقة مؤقتة يف تنفيذ العقد نامجة عن حدث"ويعرف الوقف على أنه 

ىل احلفاظ على الرابطة العقدية خالل فرتة اإلنقطاع من أجل إستئناف تنفيذ العقد هدف إاألطراف، وي

فرتة من الوقت يسكن فيها تنفيذ العقد حلني إنتهاء الظروف اليت تواجه "ويعرف أيضا بأنه  2".مرة أخرى

  3".مث يعود بعدها إىل السريان العادي

  : وعليه فإن الوقف يهدف إىل حتقيق فائدة مزدوجة 

حيمي العقد من الزوال بسبب وجود عائق قد يستمر لفرتة قصرية، أي يؤمن بقاء العالقة هو ف :أوال 

  .التعاقدية بني األطراف

فهو يسمح للعقد بالسريان مرة أخرى ومنتجا لنفس اآلثار اليت كان ينتجها من قبل وحيفظ فرصة : ثانيا

  .العقد يف املستقبل

سي يف خلق هذه النظرية اليت ال جتد هلا سندا يف نصوص ويرجع الفضل إىل القضاء الفرن

القانون، حيث طبقت حمكمة النقض الفرنسية يف العديد من أحكامها نظرية وقف تنفيذ العقد يف حالة 

اإلستحالة املؤقتة، حيث رفضت حمكمة النقض الفرنسية الدفع بفسخ عقود كثرية نتيجة قيام احلرب 

عليها إستحالة مؤقتة وليست ائية، وكل ما يرتتب عليها وقف احلرب يرتتب  العاملية األوىل، وإعتربت أن

   1.العقد حلني زواهلا وليس فسخ العقد

كما أقرت حمكمة النقض املصرية الوقف يف حالة القوة القاهرة املؤقتة يف الكثري من أحكامها 

وقف العقد "ذلك قوهلا  لطرف اآلخر عليه، ومنادون أن يقدم أحد األطراف طلب بذلك أو موافقة 

يقصد به وقف تنفيذ اإللتزامات الرئيسية املتبادلة اليت يفرضها العقد على طرفيه عند حدوث قوة قاهرة 

وضع األطيان املبيعة حتت التحفظ يؤذي إىل وقف العقد :"وقوهلا " تؤذي إىل اإلستحالة املؤقتة يف التنفيذ

 ئر الطمة تفضي إىل إنقضاء اإللتزامات، وبزوال هذا افقط ألنه ال يتمخض عنه إستحالة قانونية دائ

  .2"تستأنف اإللتزامات املؤجلة سريها ويظل العقد قائما خالل فرتة التحفظ

للشرط النموذجي الذي أعدته غرفة التجارة الدولية فيما يتعلق بشرط القوة  وكذلك األمر بالنسبة     

، يوقف مدد )بب املنصوص عليه يف الفقرة السادسةأي الس(القاهرة حيث ينص وعالوة على ذلك فإنه 
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التنفيذ أثناء مدة معقولة مستبعدا بذلك يف نفس الوقت حق الطرف اآلخر يف أن يلغي أو يفسخ 

  3 ".العقد

  : كون أمامه يف هذا الصدد نوعليه فإن السؤال الذي 

قضاء التحكيم  ما مدى سلطة المحكم الدولي في مجال وقف تنفيذ العقد الدولي ؟ وما موقف

   من ذلك ؟

، )الفرع األول(وعليه فإن دراستنا يف هذا املطلب ستنصب على سلطة احملكم يف وقف تنفيذ العقد    

  ).الفرع الثاين(الصادرة يف جمال وقف تنفيذ العقد وتطبيقات قرارات التحكيم 

  

  

  

  

  

  

  الفرع األول

  .سلطة المحكم الدولي في وقف تنفيذ العقد 

   .طة احملكم يف هذا الصدد تقتضي منا أن نفرق بني فرضنيإن بيان سل

وفيه يطلب أحد األطراف وقف تنفيذ العقد حلني زوال مانع التنفيذ وال يعرتض الطرف  :الفرض األول

  . اآلخر على وقف التنفيذ، فمثل هذا الفرض ال يثري أية صعوبات إذ يستطيع احملكم وقف تنفيذ العقد

لب أحد األطراف وقف تنفيذ العقد وال يوافق الطرف اآلخر على هذا الطلب، وفيه يط :الفرض الثاني

  .أو مل تثر عملية وقف التنفيذ مطلقا من األطراف

 ،ويف هذا الفرض نفرق بني ما إذا كنا بصدد حالة من احلاالت اليت يوقف فيها تنفيذ العقد أم ال      

قوة قاهرة مؤقتة فإن احملكم يستطيع احلكم بوقف فإذا كنا بصدد حالة من حاالت وقف تنفيذ العقد، ك

  .العقد يف هذه احلالة سواء طلبه أحد األطراف وإعرتض عليه الطرف اآلخر أو مل يطلبه أي من الطرفني
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أما إذا مل تتوافر حالة من حاالت القوة القاهرة املؤقتة فإن احملكم ال يستطيع احلكم بوقف تنفيذ       

     1.أحد األطرافالعقد حىت ولو طلبه 

فإذا كانت القوة القاهرة املؤقتة تؤذي إىل وقف تنفيذ العقد دون حاجة إىل طلب من أحد       

األطراف، فإن حتديد ما إذا كانت القوة القاهرة مؤقتة أو ائية يرجع إىل السلطة التقديرية للمحكم 

   2.حيث يعترب من املسائل املوضوعية اليت خيتص ا قضاء التحكيم

  

  الفرع الثاني

  .تطبيقات لقرارات التحكيم الصادر بوقف تنفيذ العقد

إعرتافا باألمهية اليت متثلها عقود التجارة الدولية، وخبطوره النتائج املرتتبة على إاء هذه العقود،        

واجهها تنفيذه، يا كانت التغريات اليت يأمييل حمكمو التجارة الدولية إىل وقف تنفيذ العقد واحلفاظ عليه 

فتؤكد قرارات التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية أن احملكمون يفضلون وقف تنفيذ العقد حلني 

  .وض يف العقد ويرون أنه حل أوىل يسبق فسخ العقداق التنفيذ أو أثناء إعادة التفئزوال عا

لسنة  1703صادر يف القضية رقم أمثلة التطبيقات اليت نوردها هلذه القرارات، القرار ال ومن       

إعرتفت هيئة التحكيم بوجود حالة قوة قاهرة يف املدة اليت بدأت فيها األعمال العدائية  ث، حي1971

وحىت ايتها، وبعد ذلك أيضا بعشرين يوما، بيد أا إعتربت أن األعمال العدائية تشكل يف هذه الفرتة 

اهليئة بعد ذلك إستئناف العقد يف سريانه العادي بعد  إستحالة تنفيذ مؤقتة وليست ائية، وفحصت

إنتهاء هذه املدة، وإنتهت إىل أنه من املمكن للشركة املدعى عليها أن تقوم بتنفيذ إلتزاماا إجتاه الشركة 

    1.املدعية، وأن يعود العقد إىل السريان الطبيعي له بعد هذه الفرتة

، ففي هذه القضية إلتزمت Parsons""" بارسونس"يف قضية ونفس املبدأ طبقه قضاء التحكيم       

مريكية ببناء مصنع ورق لصاحل الشركة املصرية العامة لصناعة الورق، ولكنها مل تتمكن من تنفيذ شركة أ

إلتزاماا بسبب حرب أكتوبر وما ترتب عليها من خطورة على الرعايا األمريكيني يف مصر فرتة احلرب، 

لتعويض املقدم من اهليئة املصرية العامة لصناعة الورق إستندت الشركة األمريكية إىل ويف رده على طلب ا

 احالة القوة القاهرة اليت سببتها احلرب، فقبلت هيئة التحكيم هذه احلجة يف فرتة احلرب فقط، ولكنه

احلرب رفضت إعفاء الشركة األمريكية من القيام بتكملة هذا املشروع بعد إنتهاء احلرب، ورأت أن 
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يقتصر أثرها على وقف تنفيذ العقد طوال فرتة وجودها فقط، أما بعد إنتهائها فإن العقد يستأنف سريانه 

  2.الطبيعي

فرضت هيئة التحكيم وقف العقد من تلقاء نفسها وإعتربت  1980لسنة  2763ويف القضية رقم      

سك بفسخ العقد، حيث جاء يف أن طلب وقف العقد واجب على املتعاقد املدعي يسبق حقه يف التم

إن وجود األلغام اليت ترجع إىل احلرب العاملية الثانية يف ميناء طرابلس، على إفرتاض :"قول هيئة التحكيم 

أا تشكل قوة قاهرة، ال متنع املدين من أن يتصرف كرجل حريص ومتبصر بأن جيعل أثر وجود هذه 

  .3"األلغام مؤقتا وليس ائيا

       

  

  

  

  

وخالصة القول أن نظرية وقف تنفيذ العقد يف حالة اإلستحالة املؤقتة أصبحت من النظريات املسلم     

ا يف قضاء التحكيم يف سبيل احلفاظ على العالقات التعاقدية يف حقل التجارة الدولية، ومتاشيا مع 

قد بسبب اإلستحالة املؤقتة التطور الذي تعرفه التجارة الدولية احلديثة، غري أنه البد أن يشرتط لوقف الع

أن ال يبقى مانع التنفيذ مستمرا لفرتة طويلة، بل جيب أن تكون هناك إمكانية لزواهلا بعد فرتة معينة حىت 

  .ال يبقى مصري العقد جمهوال ومعلقا، ويكون تنفيذ العقد بعدها جمديا وحمققا ملصاحل ورغبات األطراف
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  : ي خالصة الباب الثان

الكثري من املنازعات التجارية لفض  أصبح التحكيم التجاري الدويل يف الوقت احلاضر أمرا مفروضا     

، نتيجة لتزايد العالقات "بسوق خدمة التحكيم التجاري الدويل"لية، حيث تشكل اليوم ما يسمى الدو 

العقود النموذجية، فقد ،وكذا إنتشار اإلقتصادية الدولية وتشعبها، وظهور هيئات حتكيمية منظمة

يف العقد يف فرض هيئة حتكيمية معينة حتكم لصاحله على حساب مصاحل الطرف  ييتعسف الطرف القو 

  .اآلخر

لقد كشفت املمارسة الدولية يف جمال التحكيم أن التطور احلاصل يف حقل التجارة الدولية أصبح ال      

ا أعترب أساسا للتحكيم التجاري الدويل، وهذا ما الذي لطامل" مبدأ سلطان إرادة األطراف"يتناسب مع 

  .أدى إىل إنتفاء احلكمة املتوخاة من التحكيم كوسيلة فعالة ومرنة للفصل يف منازعات التجارة الدولية

كما أصبح احملكم الدويل يتمتع بإستقاللية واسعة يف حتديد القواعد اليت حتكم موضوع النزاع،      

نون املختار باسم النظام العام الدويل احلقيقي، بل واألكثر من ذلك فإن احملكم وحريته يف إستبعاد القا

جتاه العقد الدويل حيث أصبح بإمكانه تعديل األحكام اإلتفاقية للعقد أأصبح يتمتع بسلطات واسعة 

، ظروف واملالبسات احمليطة بالعقد، وكذا ما تتطلبه ظروف التجارة الدولية احلديثةلوتكييفها وفقا ل
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سلطته يف تكملة الثغرات اليت قد تشوب العقد الدويل وسلطة فرض وقف تنفيذ العقد على باإلضافة إىل 

  .األطراف

هل يبقى التحكيم التجاري الدولي وفيا ألهدافه؟ وهل يبقى مرتبطا ففي كل هذه األحوال،      

الة وطغيان القوي على بغاية تحقيق العدالة في عالم أصبحت تطغى عليه الالمساواة وإنعدام العد

      !الضعيف؟ وهل أصبحت العدالة خدمة أو سلعة تجارية تتسابق عليها الدول؟



 ع  ع  ع  ع  ــــــــة المراجة المراجة المراجة المراجــــــــــــــــائمائمائمائمقـقـقـقـ        

  

   باللغة العربية: أوال 

I. الكتـب العامــة:   

 : أمحد عبد الكرمي سالمة  )1

القواعد ذات التطبيق الضروري وقواعد القانون العام يف القانون الدويل اخلاص، دار النهضة العربية،  �

  .بدون سنة

 .1989نظرية العقد الدويل الطليق، دار النهضة العربية، القاهرة،  �

ن الدويل اخلاص اجلزائري مقارنا بالقوانني العربية، اجلزء األول، مطبعة الكاهنة الطيب زرويت، القانو  )2

2000. 

سعيد يوسف البستاين، القانون الدويل اخلاص، تطور وتعدد طرق حل النزاعات اخلاصة الدولية، الطبعة  )3

 .2004األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، 

تجارة الدولية، دار اجلامعية اجلديدة، اإلسكندرية، شريف حممد غنام، أثر تغري الظروف يف عقود ال )4

2007.  

صالح الدين أمحد الصاوي، حماضرات يف القانون الدويل العام، الطبعة األوىل، ديوان املطبوعات  )5

 .1990اجلامعية 

 .2004عبد العزيز قادري، اإلستثمارات الدولية، دار هومة للنشر والتوزيع،  )6

، ديوان املطبوعات اجلامعية "الرهانات"ات بني الشمال واجلنوب عبد القادر سيد أمحد، املفاوض )7

1983. 

عبد امللك عبد الرمحان مطهر، اإلتفاقية اخلاصة بإنشاء منظمة التجارة العاملية ودورها يف تنمية التجارة  )8

 .2009الدولية، دار شتات للنشر والربجميات، مصر، 

الطبعة األوىل، املؤسسة اجلامعية للدراسات  عبده مجيل غصوب، دروس يف القانون الدويل اخلاص، )9

 .2008والنشر والتوزيع

 .2009عصام عبد الفتاح مطر، عقود الفيديك، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،  )10

  .1993علي علي سليمان، مذكرات يف القانون الدويل اخلاص، ديوان املطبوعات اجلامعية،  )11

 القانون املدين اجلزائري والقانون املقارن، املؤسسة الوطنية لعشب حمفوظ بن حامد، عقد اإلذعان يف )12

 .1990للكتاب، اجلزائر،
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حممد إبراهيم موسى، إنعكاسات العوملة على عقود التجارة الدولية، دار اجلامعة اجلديدة،  )13

 .2007اإلسكندرية 

 .حممد حسني منصور، العقود الدولية، دار اجلامعة اجلديدة، بدون سنة )14

 .2006دي، أساليب وتقنيات إبرام العقود الدولية، ديوان املطبوعات اجلامعية، مسعود حممو  )15

ممدوح عبد الكرمي، القانون الدويل اخلاص، تنازع القوانني، الطبعة األوىل،دار الثقافة للنشر والتوزيع،  )16

  .2005األردن، 

املطبوعات اجلامعية،  موحند إسعاد، القانون الدويل اخلاص، اجلزء الثاين، القواعد املادية، ديوان )17

1989. 

 .2005نادية فضيل، الغش حنو القانون، دار هومة للطباعة والنشر )18

 :هشام علي صادق  )19

  تنازع القوانني، دراسة مقارنة يف املبادئ العامة واحللول الوضعية املقررة يف التشريع املصري، منشأة �

 .1993اإلسكندريةاملعارف، 

  .1986ر املطبوعات اجلامعية، دروس يف القانون الدويل اخلاص، دا �

II. الكتــب المتخصصـــة:   

 .2009إبراهيم رضوان اجلغبري، بطالن حكم احملكم، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،  )1

 .1981أبوزيد رضوان، األسس العامة يف التحكيم التجاري الدويل، دار الفكر العريب،  )2

م اإلجباري، الطبعة اخلامسة، منشأة املعارف، أمحد أبو الوفا، التحكيم اإلختياري والتحكي )3

 .1998اإلسكندرية 

 .2005أمحد بلقاسم، التحكيم الدويل، دار هومة للطباعة والنشر،  )4

أسامة أمحد احلواري، القواعد القانونية اليت يطبقها احملكم على موضوعات املنازعات الدولية  )5

 .2008اخلاصة،دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 

 :ف عبد العليم الرفاعي أشر  )6

 .2006التحكيم يف العالقات اخلاصة الدولية، دراسة يف قضاء التحكيم، دار الكتب القانونية  �

القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم والنظام العام يف العالقات اخلاصة الدولية، دار  �

 .2003الفكر اجلامعي، اإلسكندرية 

 .1993ة يف حتقيق فاعلية التحكيم، منشأة املعارف، اإلسكندرية، أمال الفزايري، دور قضاء الدول )7
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 .2006، دار الكتب القانونية، مصر، )دراسة مقارنة(حسين املصري، التحكيم التجاري الدويل  )8

حفيظة السيد حداد، اإلجتاهات املعاصرة بشأن إتفاق التحكيم، دار الفكر العريب، اإلسكندرية  )9

1996. 

يف العالقات الدولية اخلاصة، إتفاق التحكيم، منشأة املعارف، اإلسكندرية، سامية راشد، التحكيم  )10

1984. 

عاطف شهاب، إتفاق التحكيم التجاري الدويل واإلختصاص التحكيمي، منشأة املعارف،  )11

 .اإلسكندرية، بدون سنة

للنشر  عامر فتحي البطاينة، دور القاضي يف التحكيم التجاري الدويل، دراسة مقارنة، دار الثقافة )12

  .2008والتوزيع األردن 

أحكامه ومصارده، اجلزء األول، مؤسسة نوفل للطباعة والنشر، : عبد احلميد األحدب، التحكيم  )13

 .1990بريوت 

عبد احلميد الشواريب، التحكيم والتصاحل يف ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الثانية، منشأة املعارف،  )14

  .2000اإلسكندرية، 

 :عبد ايد منري  )15

 .2005سس العامة للتحكيم الدويل والداخلي، مطبعة الشرطة ،األ �

التنظيم القانوين للتحكيم الدويل والداخلي يف ضوء الفقه وقضاء التحكيم، منشأة  �

 .1997املعارف،

عبد اهلادي عباس، وجهاد هوامش، التحكيم اإلختياري واإلجباري، التحكيم  يف املنازعات الدولية  )16

 .1982ولية، الطبعة األوىل، املكتبة القانونية أديب إستنبويل، والتحكيم يف التجارة الد

عصام الدين القصيب، النفاذ الدويل ألحكام التحكيم، دراسة حتليلية لقواعد القانون الدويل اإلتفاقي  )17

 .1993والقانون املقارن، دار النهضة العربية، القاهرة 

ر، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، عليوش قربوع كمال، التحكيم التجاري الدويل يف اجلزائ )18

2005. 

، )دراسة مقارنة يف أحكام التحكيم التجاري الدويل(فوزي حممد سامي، التحكيم التجاري الدويل  )19

 .2008دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 

 .1991كمال إبراهيم، التحكيم التجاري الدويل، الطبعة األوىل، دار الفكر العريب،  )20
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، سن شفيق، التحكيم التجاري الدويل، دراسة مقارنة يف قانون التجارة الدولية، دار النهضة العربيةحم )21

1997. 

 .حممد سليم العوا، دراسات يف قانون التحكيم املصري واملقارن، دار شتات للنشر، بدون سنة )22

 .2008حممد كوال، تطور التحكيم التجاري الدويل يف اجلزائر، منشورات بغدادي،  )23

، دراسة مقارنة، دار )موضوعها وصورها(مد نور اهلادي شحاته، الرقابة على أعمال احملكمني، حم )24

 .دون سنةبالنهضة العربية القاهرة، 

 : حممود السيد عمر التحيوي  )25

 .2001أركان اإلتفاق على التحكيم، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  �

اه يف منازعات العقود اإلدارية، الدار اجلامعية اجلديدة، التحكيم يف املواد املدنية والتجارية وجوز  �

 .1999اإلسكندرية 

مصطفى حممد اجلمال، وعكاشة حممد عبد العال، التحكيم يف العالقات اخلاصة الدولية والداخلية،  )26

  .1998الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، اإلسكندرية 

ناصر ناجي حممد مجعان، شرط التحكيم يف العقود التجارية، دراسة مقارنة، املكتب اجلامعي  )27

 .2008احلديث، 

نبيل إمساعيل عمر، التحكيم يف املواد املدنية والتجارية الوطنية والدولية، دار اجلامعة اجلديدة،  )28

  .2005اإلسكندرية، 
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  : رسائل الدكتوراه  �

الطيب زرويت، النظام القانوين للعقود الدولية يف القانون اجلزائري املقارن، رسالة دكتوراه، اجلزء الثاين،   )1

 .1990/1991كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعة 

نصرية سعدي، عقود نقل التكنولوجيا، رسالة دكتوراه، ديوان املطبوعات اجلامعية، جامعة اجلزائر،  )2

1992. 

 :الماجستير  رسائل �

سامية خواثرة، تنفيذ القرارات التحكيمية املرتتبة على منازعات التجارة الدولية، رسالة ماجستري، كلية  )1

 .2002/2003احلقوق، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية 
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مسية كمال، النظام القانوين لإلستثمار األجنيب يف اجلزائر رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة  )2

 .2002/2003السنة اجلامعية تلسمان 

عبد السالم  منسول، قرارات التحكيم التجاري الدويل يف التشريع اجلزائري، رسالة ماجستري، كلية  )3

  .2000/2001احلقوق جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية 

اخلاص، عبد اهللا سنينات، دور النظام العام يف محاية الرابطة الزوجية واحنالهلا يف إطار القانون الدويل  )4

 .2008/2009رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، السنة اجلامعية 

فريدة عيادي، سلطة احملكم يف موضوع حل النزاعات املرتتبة على العقد التجاري الدويل، رسالة  )5

 .2001ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، 

، رسالة ماجستري، كلية 93/09تشريعي كمال معروف، التحكيم التجاري الدويل يف ظل املرسوم ال )6

 .1999/2000احلقوق، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية 

نور الدين بكلي، إتفاق التحكيم الدويل يف القانون اجلزائري، رسالة ماجستري، معهد احلقوق والعلوم  )7
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 .2001/2002جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية، 
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  :أبوزيد رضوان  )1

ة القسم الثالث، جملة احلقوق، كلية احلقوق، جامع ،الضوابط العامة للتحكيم التجاري الدويل �

  .1979الكويت، السنة الثالثة، العدد األول لسنة 
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يف إختيار القانون الواجب التطبيق على دعوى التحكيم،  عبد احلفيظ عيد، دور إرادة األطراف )4

 .2006مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول التحكيم التجاري الدويل يف اجلزائر، جامعة جباية
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قضاء تعاقدي، دراسات قانونية، جملة القانون اخلاص : عبد الوهاب مبوسى، التحكيم التجاري الدويل  )5

 .2007لسنة  04سان، العدد األساسي، كلية احلقوق، جامعة تلم

عليوش قربوع كمال، اإلعرتاف والتنفيذ اجلربي للقرارات التحكيمية، مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول  )6

 .2006التحكيم التجاري الدويل يف اجلزائري، جامعة جباية 

 2001أوت  20ار املؤرخ يف ـاملتعلق بتطوير اإلستثم 01/03حممد يوسفي، مضمون أحكام األمر  )7

  2002لسنة  23ومدى قدرته على تشجيع اإلستثمارات الوطنية واألجنبية، جملة اإلدارة، العدد 

مصطفى تراري ثاين، التحكيم التجاري الدويل يف اجلزائر، جملة الدراسات القانونية، العدد األول، جوان  )8
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للتحكيم، جملة احلقوق، كلية احلقوق، جامعة الكويت، السنة السابعة عشر، العدد األول لسنة 

1993.  
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  .، املتعلقة باإلعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية1958يونيو  10إتفاقية نيويورك املؤرخة يف   )1

 .املتعلقة بالتحكيم التجاري الدويل 1961أفريل  21إتفاقية جنيف املؤرخة يف  )2

 .املتعلقة بتسوية املنازعات املتعلقة باإلستثمار 1965مارس  18ية واشنطن املوقعة يف إتفاق )3

 .1987إتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لسنة  )4
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 .املتضمن القانون البرتويل الصحراوي 22/11/1958املؤرخ يف  58/11القانون  )1

 .2005لسنة  44ر عدد .املتضمن القانون املدين اجلزائري، ج 2005يونيو  20املؤرخ يف  05/10القانون  )2

مؤرخة يف  21ر رقم .املتضمن لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج 25/02/2008املؤرخ يف  08/09القانون  )3

23/04/2008. 

 .دنيةاملتضمن قانون اإلجراءات امل 1966يونيو  8املؤرخ يف  66/154األمر  )4

 .1995لسنة  07ر عدد .، ج1995يناير  21املؤرخ يف  95/04األمر  )5

املؤرخ يف  66/154املعدل واملتمم لألمر  25/04/1993املؤرخ يف  93/09املرسوم التشريعي  )6

 .1993لسنة  27ر رقم .املتضمن قانون اإلجراءات املدنية، ج 08/06/1966

 .1993لسنة  64ر رقم .املتعلق برتقية اإلستثمار، ج 05/10/1993املؤرخ يف  93/12املرسوم التشريعي  )7

املتضمن نشر اإلتفاق اجلزائري الفرنسي حول التحكيم،  14/09/1963املؤرخ يف  63/384املرسوم الرئاسي  )8

 .17/09/1963مكرر بتاريخ  67ر العدد .ج

فاقية نيويورك لسنة املتضمن إنضمام اجلزائر بتحفظ إلت 05/11/1988املؤرخ يف  88/233املرسوم الرئاسي  )9

 .اخلاصة باإلعرتاف وتنفيذ القرارات التحكيمية األجنبية 1958

 .19/10/1994مؤرخة يف  67ر عدد .، ج02/01/1994املؤرخ يف  94/01املرسوم الرئاسي   )10

 .1982نوفمرب  18أ الصادرة بتاريخ - و 603التعليمة الوزارية رقم  )11

  : المصـريـــة   �

 .1994لسنة  27قانون التحكيم املصري رقم  )1
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La Langue Française: 

L'étude et la connaissance de l'expérience de l'arbitrage ne sont pas seulement précieuses elles 

sont indispensables â qui veut comprendre les relations commerciales internationales dés lorsque 

nul ne] e conteste plus, l'arbitrage est devenu lem ode ordinaire de règlement des] itiges nés de ces 

relations, et on ne saurait plus concevoir sans lui l'économie mondiale. 

Mots clefs: Arbitrage commercial international, la volonté, les opérateurs économistes 

le commerce international, les contrats com merci aux internationaux. 

La Langue Anglaise: 

International commercial arbitrati on is the process of resolvi ng business disputes between or 

among transnational parties through the courts. It requiresthe agreement of the parties, which is 

usually given via an arbitration clause that is inserted intothe contract or business agreement. The 

decision is usually binding. 

Key words: Tue international commercial arbitrati on, &ee wil 1. the economi st operators. the 

international commerce, the international commercial contract. 


