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ــة دوريــة مختصــة يف مجــال التحكيــم لتعزيــز البحــث العلمــي واألكادميــي  نشــأت فكــرة إصــدار املؤسســة ملجل
املقتــرن باملواءمــة العمليــة لقضايــا التحكيــم، واملســاهمة يف انتشــار هــذا املجــال املهنــي اآلخــذ يف التوســع. يأتــي 
ــا املؤسســة خــال  ــي بنته ــة الت ــة والعربي ــات والشــراكات احمللي ــاً للعاق ــة مواكب ــن املجل ــدد م إصــدار هــذا الع
العــام املاضــي، حيــث تضمــن نشــر مجموعــة مــن أحــكام محكمــة النقــض الفلســطينية اخلاصــة بالتحكيــم 
بالتنســيق مــع موقــع مقــام التابــع لكليــة القانــون يف جامعــة النجــاح الوطنيــة وذلــك تفعيــًا ملذكــرة التفاهــم التــي 
وقعــت حديثــاً. كمــا شــارك يف هــذا العــدد باحثــون متميــزون يف الوطــن العربــي مــن  املغــرب، وســوريا، ومصــر، 
والكويــت، والعــراق، وكان ذلــك ثمــرة جلهــود العمــل يف إطــار احملكمــة العربيــة الدائمــة للتحكيــم التــي أنشــئت يف 

مطلــع هــذا العــام. كمــا شــارك يف هــذا العــدد مجموعــة متميــزة مــن األكادمييــني الفلســطينيني.
تضمــن هــذا العــدد مجموعــة مــن األبحــاث التــي تناولــت قضايــا حيويــة يف مجــال التحكيــم وهــي؛ أثــر التحكيــم 
يف العقــود اإلداريــة، دور القضــاء املعــاون للتحكيــم قبــل صــدور احلكــم يف ضــوء قانــون التحكيــم الســوري رقــم 
4 لعــام ٢٠٠٨،  التدابيــر الوقتيــة والتحفظيــة يف التحكيــم التجــاري، نطــاق التحكيــم يف منازعــات االســتثمار يف 
فلســطني، مضامــني اتفاقيــة االونســترال للشــفافية يف التحكيــم التعاهــدي وموقــف العــراق منهــا، بطــان إتفــاق 
التحكيــم يف ضــوء التشــريع البحرينــي، حكــم التحكيــم األجنبــي، وأخيــراً، دور جــودة األداء يف إدارة التحكيــم وفــق 
نظــم إداريــة وقواعــد قانونيــة. تضمنــت هــذه األبحــاث عــدد مــن قوانــني التحكيــم يف الوطــن العربــي، نأمــل أن 
تكــون مفيــدة للقــراء والباحثــني، وأن تســاهم يف رفــد املكتبــة التحكيميــة يف فلســطني والوطــن العربــي  مبحتــوى 

علمــي وقيمــة مضافــة.

إن اإلصــرار علــى إصــدار العــدد الثانــي مــن مجلــة التحكيــم مــن مدينــة القــدس ال يقتصــر علــى اجلانــب 
األكادميــي واملهنــي للتحكيــم، كمــا أن اإلصــرار علــى إشــراك أكادمييــني وباحثــني مــن الوطــن العربــي ال يتعلــق 
فقــط بإضفــاء التنــوع البحثــي للمجلــة. إننــا نؤمــن بــأن القــدس وعلــى الرغــم مــن كل مــا متــر بــه مــن مصاعــب، 
يجــب أن تعــود لتحتــل مكانتهــا الطبيعيــة كعاصمــة للســماء، ومنــارة لــأدب والثقافــة، وقبلــة لــكل أصحــاب الفكــر 

احلــر.  

نتوجــه يف املؤسســة بــكل احلــب والتقديــر جلميــع األســاتذة األفاضــل الذيــن منحــوا مــن وقتهــم وجهدهــم إلجنــاح 
هــذا اإلصــدار، آملــني أن تكــون هــذه املجلــة عنوانــاً دائمــاً للبحــث األكادميــي واملهنــي املتخصــص، وفرصــة 
للباحثــني والباحثــات الشــباب لنشــر أبحاثهــم، حيــث ســيتضمن العــدد الثالــث إن شــاء اهلل قســماً خاصــاً لدعــم 

احملــاوالت البحثيــة لطــاب اجلامعــات وحديثــي التخــرج. 

كمــا نتوجــه بالشــكر إلــى اجلهــة الداعمــة ملشــروع تعزيــز املشــاركة املجتمعيــة يف حــل النزاعــات املنفــذ مــن قبــل 
  UNDP صنــدوق النقــد العربــي بــإدارة البنــك اإلســامي للتنميــة وبتنفيــذ برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي

التــي رعــت إصــدار العدديــن األول والثانــي مــن املجلــة.
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قسم مذكرات التفاهم

وقعت مؤسسة ACT  حلل النزاعات
عددًا من مذكرات التفاهم
لتطوير البحث العلمي. 

توقيع مذكرات تفاهم
بني مؤسسة آكت حلل النزاعات

ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية
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مذكرة تفاهم مع مركز السياسات ودراسات حل الصراع
اجلامعة العربية -األمريكية 

 مذكرة تفاهم مع كلية القانون – جامعة النجاح الوطنية
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)SNS Legal Group( – البحرين

- مذكرة تفاهم مع املدرسة العليا للصحافة والتواصل - باريس

أ. محمد هاديةاملستشار محمد عابدين 
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متهيد وتقسيم

ــم  ــم خصائــص فــإن للتحكي ــة، وكمــا للتحكي ــم الدول ــا لنظــام التقاضــي أمــام محاك ــم بدي ــر نظــام التحكي يعتب
آثــار إيجابيــة تترتــب علــى اللجــوء إليــة لفــض املنازعــات املتعلقــة بالعقــود اإلداريــة، كمــا أنــه هنــاك آثــار ســلبية 
تترتــب علــى اللجــوء إلــى التحكيــم لفــض املنازعــات املتعلقــة بالعقــود اإلداريــة)1(، والتحكيــم يف العقــود اإلداريــة 
لــه الكثيــر مــن املميــزات اإليجابيــة ومرجــع ذلــك أن التحكيــم يخفــف كثيــرا مــن اإلجــراءات املعقــدة والشــديدة 
الصرامــة التــي يلتــزم بهــا األفــراد عنــد جلوئهــم للقضــاء الوطنــي، قضــا عــن أن التحكيــم ينبنــي علــى إختيــار 

اخلصــوم بإرادتهــم أفــراد غيــر قضــاه لنظــر املنازعــات الناشــئة بينهــم)٢(.

ــني يف  ــى مبحث ــل ســنقوم بتقســيم هــذا الدراســة إل ــار بالتفصي ــك اآلث ــى تل ــا تقــدم وللتعــرف عل ــى هــدي م وعل
املبحــث األول اآلثــار اإليجابيــة للتحكيــم علــى العقــد اإلداري، ونبــني يف املبحــث الثانــي اآلثــار الســلبية للتحكيــم 

ــى العقــد اإلداري. عل

1. جار اهلل على جاراهلل املري، أثر التحكيم على طبيعة العقد اإلداري، مرجع سابق، ص135.
ــة، رســالة ماجســتير،  ــى طبيعــة العقــد اإلداري، دراســة مقارن ــم عل ــر التحكي ــى جــاراهلل املــري، أث ٢. جــاراهلل عل

ــوق، ســنة ٢٠٠7،ص 135. ــة احلق ــة طنطــا، كلي جامع
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املبحث األول: االثار االيجابية للتحكيم على العقد اإلداري

متهيد وتقسيم
مــن اآلثــار الهامــه التــي تترتــب علــى اتفــاق التحكيــم يف حالــة قيامــه صحيــح وقانونــي، التــزام أطــراف التحكيــم 
ــا كانــت  ــم أي ــزاع، فاتفــاق التحكي ــم املكلفــة بالفصــل يف الن ــة التحكي ــى هيئ ــزاع موضــوع االتفــاق عل بعــرض الن
صورتــه، ســواء أبــرم قبــل النــزاع يف صــورة شــرط حتكيــم أو بعــد قيــام النــزاع يف صــورة مشــارطة حتكيــم، يســمح 
ألطرافــه عنــد قيــام النــزاع بااللتجــاء مباشــرة إلــى تشــكيل هيئــة حتكيــم فيســتطيع الطــرف األكثــر اســتعجاال يف 

حالــة وقــوع النــزاع أن يبــدأ مباشــرة يف اتخــاذ إجــراءات التحكيــم وعــرض األمــر علــى احملكــم)1(.

وبدايــة هــذه اإلجــراءات تكمــن يف تشــكيل هيئــة التحكيــم، حيــث أن مســأله تشــكيل هيئــة حتكيــم وهــي مســألة 
دقيقــة يترتــب عليهــا جنــاح التحكيــم أو فشــله، فالتوصــل إلــى احملكــم املوضوعــي واحملايــد هــو هــدف كل طــرف 

يلجــأ إلــى التحكيــم)٢(.
لذلــك قســمنا هــذا املبحــث إلــى مطلبــني علــى النحــو التالــي، املطلــب األول اآلثــار املتعلقــة بإجــراءات املنازعــة، 

واملطلــب الثانــي اآلثــار املتعلقــة بأطــراف املنازعــة.

املطلب األول: اآلثار اإليجابية املتعلقة بإجراءات املنازعة
التحكيــم يف مجــال العقــود بصفــة عامــة، ويف مجــال العقــود اإلداريــة بصفــة خاصــة، لــه الكثيــر مــن املزايــا أو 
اآلثــار اإليجابيــة املتعلقــة بإجــراءات خصومــة أو منازعــة التحكيــم املعروضــة علــى الهيئــة املشــكلة بــإرادة طــريف 
ــون الواجــب  ــد القان ــك بتحدي ــر يف ظــل نظــام التقاضــي وذل ــة أكب ــم يعطــي للمحكــم حري اخلصومــة، فالتحكي
ــى القاضــي  ــود املفروضــة عل ــم يحــرر األطــراف واحملكــم مــن القي ــا أن التحكي ــى اخلصومــة ، كم ــق عل التطبي
ــا  ــان فيم ــه واإلطمئن ــك يعطــي األطــراف الثق ــإن ذل ــة ف ــة فني ــك لكــون احملكــم متفرغــا وذا دراي ــادي، وكذل الع

يصــدر عنــه مــن أحــكام )3(.
وأيضــاً للتحكيــم أثــر إيجابــي يف توفيــر الوقــت وذلــك بالفصــل يف الدعــوى يف أقــل وقــت ممكــن، وهــذا بعكــس 

احلــال إذا مــا عــرض النــزاع علــى القضــاء العــادي حيــث تســتمر الدعــوى أمامــه عــدة ســنني. 
ــم واملتعلقــة  ــى التحكي ــى اللجــوء إل ــب عل ــي تترت ــة الت ــار اإليجابي ــل بعــض اآلث ــب ســنقوم بتفصي ويف هــذا املطل

ــي:  ــى النحــو التال ــك عل ــم وذل بخصومــة التحكي

أواًل: حرية األطراف يف اختيار القانون الواجب التطبيق

حتديــد القانــون واجــب التطبيــق علــى موضــوع النــزاع يعتبــر مســألة إجرائيــة يتــم حســمها بالرجــوع إلــى القواعد 
الواجبــة التطبيــق علــى إجــراءات التحكيــم والتــي تفيــد أنــه يف حالــة عــدم اتفــاق األطــراف علــى القانــون احلاكــم 
ملوضــوع النــزاع، فــإن هيئــة التحكيــم تطبــق القانــون األكثــر ارتباطــا مبوضــوع النــزاع وفــق قواعــد تنــازع القوانــني 

التــي تراهــا مناســبة)4(.

1. د. حمداهلل محمد احلمدهلل، النظام القانوني لشرط التحكيم، دار النهضة العربية،طبعة ٢٠٠٢، ص1٨1.

٢. د. ابراهيم احمد ابراهيم، إختيار طرق التحكيم ومفهومه، مقالة منشورة يف مجلة احملاماه املصرية، العدد االول، دار وهدان للنشر، ٢٠٠1، ص567.

3. جاراهلل جاراهلل املري، أثر التحكيم على طبيعة العقد اإلداري، رسالة ماجستير، جامعة طنطا،كلية احلقوق،٢٠٠7، ص136.

4. القضيــة التحكيميــة مــن أحــكام حتكيــم مركــز القاهــرة اإلقليمــي للتحكيــم التجــاري الدولــي رقــم 674 لســنة ٢٠٠9 حكــم بتاريــخ ٢٠11/1٠/5،مجلــة التحكيــم العربــي، 
العــدد الســابع عشــر، ديســمبر٢٠11،ص٢53.
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ــون الواجــب  ــار القان ــة لأطــراف يف اختي ــم، موضــوع إعطــاء حري ــة يف مجــال التحكي ــات احلديث ومــن التوجه
التطبيــق ســواء علــى موضــوع النــزاع أو علــى اإلجــراءات ، وألطــراف النــزاع يف العقــود اإلداريــة احلــق يف 
حتديــد القانــون الــذي يحكــم موضــوع النــزاع مــا دام ذلــك ال يصطــدم بالقواعــد اآلمــره يف النظــم القانونيــة ذات 

الشــأن)5(،.

حيــث أن حتديــد القانــون واجــب التطبيــق علــى موضــوع النــزاع يعتبــر مســألة إجرائيــة يتــم حســمها بالرجــوع 
إلــى القواعــد الواجبــة التطبيــق علــى إجــراءات التحكيــم)6(.

ويتضــح لنــا مــا ســبق أن التحكيــم يف العقــود اإلداريــة بصفــه عامــة يخــول طــريف العقــد إمكانيــة اختيــار القانــون 
املطبــق علــى عقدهــم، تلــك احلريــة التــي ال تتــاح لهــم أمــام القضــاء العــادي، يف حــني يخضــع األطــراف أمــام 
القضــاء العــادي لقانــون القاضــي، أو لقانــون الدولــة التــي ينتميــان لهــا بجنســيتهما، فالتحكيــم يف العقــود بصفــة 
ــى  ــون، ممــا يرجــع عل ــار القان ــة اختي ــد إمكاني ــة خاصــة، يخــول طــريف العق ــة بصف ــود اإلداري ــة، ويف العق عام

الطرفــني باالطمئنــان عندمــا يطبــق علــى النــزاع القانــون الــذي يريــان أنــه األصلــح حلكــم عقدهمــا)7(.
ويــرى الباحــث أنــه ميكــن االســتفادة مــن هــذه امليــزة يف مجــال العقــود اإلداريــة حيــث ميكــن للدولــة املتعاقــدة 
اشــتراط تطبيــق قانونهــا الوطنــي علــى النــزاع املتوقــع قيامــه أو القائــم فعــًا بينهــا وبــني املتعاقــدة معهــا، وبذلــك 
تضمــن تلــك الدولــة املميــزات التــي يوفرهــا لهــا قانونهــا الوطنــي وحتافــظ كذلــك علــى مميــزات العقــد اإلداري. 
وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن نظــام التحكيــم مينــح احملكــم احلريــة يف اختيــار القانــون الــذي يــراه أصلــح مــن وجهــة 
نظــره لتطبيقــه علــى اخلصومــة املطروحــة عليــه، بعكــس مــا إذا رفعــت دعــوى أمــام القضــاء الوطنــي، فالقاضــي 
الوطنــي مقيــداً دائمــاً بتطبيــق قانــون دولتــه، أو بتطبيــق القانــون الواجــب التطبيــق حســبما تشــير قواعــد 

اإلســناد الــواردة يف القانــون الدولــي اخلــاص للدولــة التابــع لهــا)٨(. 

ثانيا: توفير الوقت وتفرغ احملكم لنظر النزاع

ــال، فمــن  ــت وامل ــد والوق ــى القضــاء هــو إضاعــة اجله ــة االلتجــاء إل ــى طريق ــب ينســب إل إّن أهــم وأخطــر عي
ــة وأتعــاب محامــاة  ــرة مــن رســوم قضائي ــف نفقــات كثي ــراً ويكل ــاج جهــداً كبي املعــروف أن اللجــوء للقضــاء يحت
وغيرهــا، ويســتغرق وقتــا طويــا وهــذه العيــوب ال توجــد غالبــا يف حالــة اللجــوء إلــى التحكيــم أو ال توجــد علــى 

األقــل بنفــس الدرجــه املوجــودة يف طريقــة اللجــوء للقضــاء)9(.
وبــا شــك يعتبــر التحكيــم وســيلة ســريعة حلــل النزاعــات أســرع مــن إجــراءات التقاضــي أمــام احملاكــم، لــذا 
يعتبــر التحكيــم املــاذ األفضــل ألطــراف النــزاع حيــث يكــون باســتطاعة األطــراف التحكــم يف مســار إجــراءات 
التحكيــم، كمــا ميكــن لأطــراف حتديــد اجلــدول الزمنــي الــذي يجــب أن يســتغرقه التحكيــم وصــوال إلــى القــرار 
النهائــي امللــزم، وعنــد عــرض النــزاع علــى القضــاء العــادي فــإن احلكــم يف الدعــوى قــد يســتغرق ســنني عديــدة، 
وذلــك نظــراً لإلجــراءات املتبعــة أمــام جهــات القضــاء، والــذي أوجــب القانــون علــى أطــراف الدعــوى أن يلتزمــوا 

بهــا وإال تعرضــت الدعــوى لعــدم القبــول.

5. د. أبو زيد رضوان، األسس العامه يف التحكيم التجاري الدولي، القاهرة، دار الفكر العربي، ص1٢9.

6. حيــث تفيــد املــادة )33( مــن قواعــد مركــز القاهــرة للتحكيــم أنــه يف حالــة عــدم اتفــاق االطــراف علــى القانــون احلاكــم ملوضــوع النــزاع، فــإن هيئــة التحكيــم تطبــق القانــون 
األكثــر ارتباطــاً مبوضــوع النــزاع وفــق قواعــد تنــازع القوانــني ، مــع مراعــاة أن االولويــة تكــون دائمــاً لبنــود العقــد موضــوع النــزاع .

انظر يف ذلك بالتفصيل القضية التحكيمية رقم 674 لسنة ٢٠٠9 حكم بتاريخ ٢٠٠1/1٠/5، منشور يف مجلة التحكيم العربي ، العدد 17، ديسمبر ٢٠11، ص٢53.

7. د. حسني املصري، التحكيم التجاري الدولي، الكويت، 1996 ص361.

٨. د. محي الدين إسماعيل علم الدين، منصة التحكيم التجاري الدولي، اجلزء األول، القاهرة، بدون تاريخ نشر، ص16.

9. د. فتحي والي، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، االسكندرية، منشأة املعارف، ٢٠٠6، ص37.
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وملــا كانــت العقــود اإلداريــة التــي تبرمهــا الدولــة مــع املســتثمرين األجانــب جــزءاً مــن عقــود التجــارة الدوليــة فإنهــا 
تتأثــر بالقيــود املفروضــة علــى نظــام التقاضــي أمــام احملاكــم الوطنيــة والتــي منهــا مراعــاة أشــكال وإجــراءات 

معينــة لرفــع الدعــوى ونظرهــا، تلــك القيــود التــي تضيــع الوقــت واجلهــد علــى كل مــن طــريف الدعــوى. 

وهــذا مــا أكــده املشــرع الفلســطيني يف قانــون التحكيــم حيــث نــص علــى أنــه »مــا لــم يتفــق األطــراف علــى خــاف 
ذلــك يجــب أن يصــدر التحكيــم خــال اثنــي عشــر شــهرا مــن تاريــخ بــدء اإلجــراءات التحكيــم«)1٠(، وقــد اتفــق 

بذلــك مــع املشــرع املصــري حــني أجــاز لهيئــة التحكيــم مــد امليعــاد ملــدة ســتة شــهور. 
وقــد علــل القضــاء الفلســطيني جــواز اللجــوء إلــى التحكيــم دون القضــاء كســبب مــن عــدة أســباب ســرعة البــت 
يف النــزاع حيــث نــص احلكــم علــى« أن التحكيــم هــو اســتثناء يتــم اللجــوء إليــه دون القضــاء العــادي مــن أجــل 

ســرعة البــت يف النــزاع«)11(.
وممــا ســبق يتضــح لنــا مــدى املميــزات التــي يتمتــع بهــا التحكيــم مقارنــة بالقضــاء العــادي، حيــث تــؤدي هــذه 
املميــزات بالنفــع علــى العقــود التجاريــة بصفــة عامــة علــى املســتوى الدولــي واحمللــي والتــي مــن بينهــا العقــود 

اإلداريــة.

املطلب الثاني: اآلثار املتعلقة بأطراف املنازعة
يعتبــر البعــض التحكيــم بديــًا لنظــام التقاضــي أمــام احملاكــم )1٢(، فاتفــاق طــريف اخلصومــة علــى اتخــاذ التحكيم 
ــذي كان  ــة)13(، ال ــي للدول ــه ســلباً الختصــاص القضــاء الوطن ــي يف حقيقت ــني إمنــا يعن ــزاع مع كوســيلة لفــض ن
يجــب عــرض النــزاع عليــه للفصــل فيــه لــو لــم يوجــد اتفــاق التحكيــم، وهــو أمــر يترتــب عليــه بالضــرورة إنهــاء 
اخلصومــة مبجــرد صــدور قــرار مــن هيئــة التحكيــم، فهــذا القــرار يعتبــر منهيــاً للخصومــة محــل النــزاع، إال أن 
هــذا الســلب يعتبــر يف مصلحــة القضــاء، والــذي يتفــرغ بعــد نــزع اختصاصــه بنظــر الدعــوى الــذي عهــد بهــا 

أطرافهــا إلــى هيئــة حتكيــم لنظــر قضايــا أخــرى ذات أهميــة كبيــرة.

وبنــاء عليــه يتضــح أن التحكيــم يعتبــر طريقــاً اســتثنائياً مــن أصــل عــام وهــو اللجــوء إلــى القضــاء الــذي نظمتــه 
الدولــة ووضعــت القواعــد اخلاصــة بــه، ولكــن ذلــك ال يعنــي إهــدار كل قيمــة للتحكيــم، فالتحكيــم بالرغــم مــن 
ذلــك لعــب دوراً بــارزاً يف تخفيــف العــبء عــن كاهــل القضــاء)14(، حيــث جــذب التحكيــم إليــه العديــد مــن الدعــاوى 
التــي كانــت ســترفع أمــام القضــاء وتكتــظ بهــا احملاكــم وينــوء بهــا القضــاة، ومتثــل عبئــاً عليهــم مــن كثرتهــا، هــذه 
الكثــرة التــي نتــج عنهــا بــطء التقاضــي وعــدم فاعليــة األحــكام، واللتــان أصبحتــا ظاهرتــني خطيرتــني تهــددان 
العدالــة، بــل ال نغالــي يف القــول إذا قلنــا أنهمــا جتــردان حــق التقاضــي الــذي نظمتــه الدولــة وكفلــه الدســتور مــن 

كل قيمــة له)15(. 

وبنــاء علــى مــا تقــدم ميكننــا القــول أن احملاكــم أمــام هــذا الكــم الهائــل مــن القضايــا املطروحــة أمامهــا حــني 

1٠. املــادة )3٨( مــن قانــون التحكيــم الفلســطيني رقــم 3 لســنة ٢٠٠٠، وقــد أكــدت محكمــة النقــض الفلســطينية علــى مــا نــص عليــه املشــرع يف املــادة)3٨( مــن قانــون التحكيــم 
وذلــك يف حكمهــا يف الدعــوى رقــم ٢٠٠9/٢41، الصــادر بتاريــخ ٢٠٠9/1٠/٢5.

11. حكم محكمة االستئناف الفلسطينية يف الدعوى رقم ٢٠1٠/56٠، الصادر بتاريخ ٢٠11/3/6.

1٢. د. جابر جاد نصار التحكيم يف العقود اإلدارية، القاهرة: دار النهضة العربية، ٢٠٠4، ص1٠.

13. د. محمود مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، القاهرة: دار النهضة العربية، ط3، ٢٠٠7، ص6.

14. هنــاك عــدة آثــار إيجابيــة اخــرى غيــر تخفيــف العــبء عــن القضــاء نذكــر منهــا توفيــر الثقــه والطمأنينــة واخلبــره والتخصــص. راجــع بالتفصيــل د. محمــد طلعــت الغنيمــي، 
شــرط التحكيــم يف اتفاقيــات البتــرول، مجلــة حقــوق اإلســكندريه، الســنة العاشــره، العــددان األول والثانــي، ص5٢.وراجــع أيضــا د. ابــو زيــد رضــوان، قانــون التجــارة الدوليــة 

أو القانــون التجــاري الدولــي، مجلــة االمــن والقانــون، دبــي، الســنة األولــى، العــدد االول، ينايــر 1993، ص٢٢٢.

15. د. أحمد السيد صاوي: التحكيم طبقاً للقانون ٢7 لسنة 1994، دار النهضة العربية، ٢٠٠٠، ص7.
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حتجــز الدعــوى للحكــم ال تنطــق بهــذا احلكــم يف اجللســة احملــددة للنطــق بــه، وتؤجــل أصــداره احلكــم مــرة تلــو 
األخــرى فــا يصــدر يف بعــض االحيــان قبــل عــدة شــهور، وقــد يصــل األمــر لطــرح الدعــوى أمــام القضــاء لعــدة 
ســنني، لــكل هــذا ال يخفــي علــى كل ذي لــب مــدى مــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن مشــقة علــى املتقاضــني وكذلــك 
مشــقة علــى القضــاة أنفســهم الذيــن يواجهــون بهــذا الكــم الهائــل مــن القضــاء ســواًء علــى مســتوى محاكــم 

القضــاء العــادي أم علــى مســتوى محاكــم القضــاء اإلداري )16(. 
فعلــى ضــوء مــا قدمنــا جنــد أن التحكيــم لعــب دور البديــل واملخفــف لعــبء القضــاء، فاتفــاق أطــراف اخلصومــة 
علــى اللجــوء إلــى التحكيــم يكشــف عــن رغبتهــم يف حســم مــا قــد يثــور بينهــم مــن خافــات، وينــزع إلــى حــد 
كبيــر وصــف اخلصومــة ويقضــي إلــى عــدم نظــر الدعــوى أمــام القضــاء اإلداري ممــا يقلــل مــن عــدد القضايــا 
املطروحــة علــى ســاحات القضــاء، وهــذا يعطــي الفرصــة للقاضــي لنظــر عــدد محــدود مــن القضايــا، ممــا يــؤدي 

إلــى حســن أدائــه لوظيفتــه القضائيــة)17(. 

املبحث الثاين: اآلثار السلبية للتحكيم على العقد اإلداري

متهيد وتقسيم
إذا مــا نظرنــا إلــى اآلثــار الســلبية مــن اللجــوء للتحكيــم يف العقــود اإلداريــة جنــد أن هــذه العقــود والنزاعــات 
ــاجت عــن وجــود اإلدارة  ــع الن ــك الطاب ــون اخلــاص ذل ــع خــاص مييزهــا عــن عقــود ومنازعــات القان تتســم بطاب
طرفــا يف تلــك املنازعــات، حيــث تفقــد اإلدارة يف حالــة جلوءهــا للتحكيــم أهــم الســلطات املمنوحــة لهــا يف ظــل 
القانــون اإلداري، وخاصــة إذا مــا علمنــا أن التحكيــم يف الغالــب األعــم مــن حاالتــه يضــع اخلصومــه بــني أعضــاء 
هيئــة حتكيــم التــي تكــون مكونــه مــن أعضــاء ينتمــون جلنســية بلــد مــا ال تعــرف التميــز بــني العقــود اإلداريــة 
ــا  ــي منحه ــب ســلب ســلطات اإلدارة الت ــة موحــده، ممــا يترت ــة وتخضــع كاهمــا لقواعــد قانوني والعقــود املدني

ــون اإلداري)1٨(. إياهــا القان
لذلــك فإنــه يترتــب علــى اللجــوء إلــى التحكيــم فقــد اإلدارة ألهــم الســلطات املمنوحــة لهــا يف ظــل القانــون 
اإلداري، اضافــة إلــى خضــوع اخلصومــة ألعضــاء هيئــة حتكيــم ممكــن أن يكونــوا منتمــني جلنســية بلــد مــا ال 
تعــرف التمييــز بــني العقــود اإلداريــة والعقــود املدنيــة وتخضــع كاهمــا لقواعــد قانونيــة موحــدة، ممــا يترتــب 

ــون اإلداري. ــا إياهــا القان ــي منحه ــه ســلب اإلدارة الســلطات الت علي
ــى العقــد اإلداري ســنقوم بتقســيم هــذا املبحــث إلــى مطلبــني، نفــرد األول  ــار الســلبية للتحكيــم عل ولبيــان اآلث
منهمــا المتنــاع القضــاء العــادي عــن نظــر املنازعــات املتفــق بشــأنها علــى التحكيــم ، والثانــي لآلثــار الســلبية التــي 

تنتــج عــن جلــوء اإلدارة واألشــخاص االعتباريــة العامــة للتحكيــم.
 

الفرع األول:
امتناع القضاء العادي عن نظر املنازعات املتفق بشأنها على التحكيم

ــك  ــى القضــاء، وذل ــة اللجــوء إل ــزاع بواســطة احملكمــني واســتبعاد إمكاني ــى حســم الن ــد جلــوء اخلصــوم إل عن
لوجــود اتفــاق التحكيــم الــذي يلــزم أطرافــه أن يحيلــوا إلــى احملكمــني أمــر حســم النزاعــات التــي اتفقــوا علــى 

ــم)19(. ــا للتحكي عرضه

16. د. أحمد السيد صاوي: شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية ، دار النهضة العربية، ص٨5.

17. د. جابر جاد نصار: التحكيم يف العقود اإلدارية، املرجع السابق، ص15.

1٨. جاراهلل على جاراهلل املري، أثر التحكيم على طبيعة العقد اإلداري، املرجع السابق،ص1٨6.

19. د. عصمت عبداهلل الشيخ، التحكيم يف العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي، القاهرة: دار النهضة العربية، ٢٠٠٠، ص61.
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وإذا كان يترتــب علــى اتفــاق التحكيــم حرمــان األطــراف مــن االلتجــاء إلــى القضــاء بصــدد املوضــوع املتفــق 
عليــه علــى التحكيــم، فــإن هــذا ينفــي علــى وجــه اإلطــاق اختصــاص القضــاء املســتعجل بنظــر طلبــات اتخــاذ 

ــه باملوضــوع)٢٠(. ــة املتصل اإلجــراءات الوقتي
وبوجــه عــام ميكــن القــول إن القوانــني الوطنيــة التــي أجــازت لأطــراف االتفــاق علــى اللجــوء إلــى التحكيــم قــد 
أخــذت مــن حيــث املبــدأ بقاعــدة امتنــاع القضــاء العــادي عــن نظــر املنازعــات التــي أبــرم األطــراف بشــأنها اتفــاق 
التحكيــم)٢1(، ولقــد تــرك التحكيــم احلريــة لأفــراد لتحديــد هــذا القانــون انطاقــاً مــن مبــدأ ســلطان اإلرادة، 
والــذي أصبــح يف وقتنــا املعاصــر مبــدأ مهيمنــاً علــى العاقــات الدوليــة اخلاصــة، تلــك احلريــة التــي ال تخــرج 

عــن أحــد احتمالــني:
األول: اتفاق طريف العقد على حتديد القانون الواجب التطبيق على املنازعات التي تثور بشأنه.

الثاني: عدم اتفاق الطرفني على حتديد هذا القانون وسنقوم بتفصيل اإلحتمالني على النحو التالي:

أواًل: القانون الواجب التطبيق على التحكيم يف املنازعات اإلدارية.

إن األصــل يف التحكيــم أن احملكــم يجــب عليــه أن يطبــق القانــون الــذي إختــاره األطــراف املتنازعــه، فــا يطبــق 
قانــون آخــر إال يف حالــة تعــارض هــذا القانــون مــع النظــام العــام الدولــي)٢٢(.

ــزاع  ــني طــريف الن ــق ب ــون الواجــب التطبي ــى القان ــاق عل ــأن االتف ــة ب ــة التشــريعات الوطني ولقــد اعترفــت غالبي
يأخــذ أحــد شــكلني، إمــا االتفــاق الصريــح بــني طــريف خصومــة التحكيــم علــى إختيــار قواعــد قانونيــة معينــة، أو 

اللجــوء إلــى أحــكام قانــون وطنــي بأكملــه)٢3(.
وقــد يتــم اتفــاق األطــراف علــى تطبيــق قانــون وطنــي معــني يكــون لــه الفصــل يف النــزاع وفقــا ملــا يتضمنــه هــذا 
القانــون مــن نصــوص، وقــد يكــون هــذا االتفــاق علــى تطبيــق قانــون غيــر القانــون الواجــب التطبيــق، وقــد يكــون 
هــذا االتفــاق صريحــا أو ضمنــا، أمــا الشــكل الثانــي وهــو اتفــاق الطرفــني بشــكل ضمنــي علــى تبنــي قانــون أو 

قواعــد معينــة، وال يجــوز للمحكــم أن يحيــد عــن هــذا االتفــاق ويطرحــه جانبــا ليطبــق قانونــاً آخــر.

ثانيًا: عدم االتفاق على القانون الواجب التطبيق. 

ــق بعــدم اتفــاق أطــراف النــزاع علــى  لقــد جــاءت النصــوص واضحــة يف قانــون التحكيــم الفلســطيني فيمــا يتعل
ــا قواعــد  ــي تشــير إليه ــة الت ــق القواعــد املوضوعي ــى تطبي ــم الفلســطيني عل ــون التحكي ــث نــص قان ــون حي القان
تنــازع القوانــني يف القانــون الفلســطيني مــع عــدم تطبيــق قواعــد اإلحالــة إال إذا أدت إلــى تطبيــق أحــكام القانــون 
ــني  ــة ب ــى العاق ــة عل ــم أن تراعــي األعــراف املطبق ــة التحكي ــى هيئ ــع األحــوال يجــب عل الفلســطيني، ويف جمي

ــزاع)٢4(. أطــراف الن

٢٠. د. أحمد أبو الوفا، التحكيم االختياري واإلجباري، االسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية، ٢٠٠7، ص1٢6.

٢1. انظــر يف ذلــك القانــون الفرنســي اجلديــد بشــأن التحكيــم فقــد نصــت املــادة 145٨ مــن هــذا القانــون علــى أنــه إذا رفــع النــزاع املعــروض علــى محكمــة التحكيــم مبوجــب 
اتفــاق التحكيــم يجــب علــى قضــاء الدولــة أن يقــرر عــدم اختصاصــه وإذا لــم تكــن محكمــة التحكيــم قــد فصلــت بعــد بالنــزاع يجــب أيضــا علــى هــذا القضــاء أن يقــرر عــدم 

اختصاصــه. راجــع يف ذلــك د. عصمــت عبــداهلل الشــيخ ، التحكيــم يف العقــود اإلداريــة ذات الطابــع الدولــي، ص61. 

٢٢. د. جناء حسن سيد خليل، التحكيم يف املنازعات اإلدارية، دار النهضة العربية، ٢٠٠٢، ص4٨3.

٢3. د. محسن شفبق، التحكيم التجاري الدولي، القاهرة: دار النهضة العربية، 1997، ص٢91.

ــون الواجــب التطبيــق  ــى القان ــون التحكيــم الفلســطيني رقــم )3( لســنة ٢٠٠٠، حيــث نصــت: 1- يجــوز لأطــراف يف التحكيــم الدولــي االتفــاق عل ٢4. املــادة )19( مــن قان
علــى موضــوع النــزاع، فــإن لــم يتفقــوا تطبــق هيئــة التحكيــم القانــون الفلســطيني. ٢- إذا كان التحكيــم دوليــاً ويجــري يف فلســطني ولــم يتفــق األطــراف علــى القانــون الواجــب 
التطبيــق فتطبــق القواعــد املوضوعيــة التــي تشــير إليهــا قواعــد تنــازع القوانــني يف القانــون الفلســطيني مــع عــدم تطبيــق قواعــد اإلحالــة إال إذا أدت إلــى تطبيــق أحــكام القانــون 

الفلســطيني، ويف جميــع األحــوال تراعــي هيئــة التحكيــم األعــراف املطبقــة علــى العاقــة بــني أطــراف النــزاع. 
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وإن االتفــاق علــى إخضــاع تلــك العقــود واملنازعــات الناشــئة عــن تنفيذهــا للقانــون اخلــاص يــؤدي إلــى حرمــان 
اإلدارة مــن الســلطات واملزايــا التــي يكفلهــا القانــون اإلداري.

وعلــى ذلــك فــإن إخضــاع املنازعــة املنظــورة أمــام هيئــة حتكيــم للقانــون اخلــاص ولنفــس القواعــد القانونيــة التــي 
ــون اإلداري يف  ــي أرســاها القان ــادئ الت ــى املب ــل خطــراً عل ــة، ميث ــة والعقــود املدني ــني العقــود اإلداري ال تفــرق ب
نظريــة العقــود اإلداريــة، وعلــى الســلطات املمنوحــة جلهــة اإلدارة، تلــك الســلطات التــي ترتبــط بتطبيــق القانــون 

اإلداري، واخلضــوع للقضــاء اإلداري الــذي يعمــل علــى تطبيــق مبــادئ هــذا القانــون. 

الفرع الثاني:
اللجوء للتحكيم يؤثر على مستقبل القانون اإلداري ويؤدي

إلى عدم تطبيق القانون الساري يف الدولة
اجتهــت غالبيــة الــدول جلــذب االســتثمارات األجنبيــة بهــدف التنميــة االقتصاديــة الداخلية، يف حني أن املســتثمر 
ــزع االختصــاص  ــب يف نصــوص العقــد ن ــك يطل ــة املتعاقــدة، وكذل ــي للدول ــون الوطن ــى اســتبعاد القان يصــر عل
للقضــاء الوطنــي، وذلــك خلشــية املســتثمر مــن اخلضــوع للقانــون الوطنــي للدولــة املضيفــة، ظنــاً منــه أن القانــون 

الوطنــي والقضــاء الوطنــي دائمــاً مــا يقفــان بجانــب الدولــة التــي ســنت تلــك القوانــني ونظمــت هــذا القضــاء. 
ــة، ويســتبعد بهــذا  ــي يبرمهــا مــع هــذه الدول ــإدراج شــرط حتكيــم يف العقــود الت ولذلــك فــإن املســتثمر يقــوم ب
ــة  ــي للدول ــون الوطن ــى اســتبعاد القان ــة، الســبب يف إصــرار املســتثمر عل ــك الدول ــون تل الشــرط خضوعــه لقان

ــي:  ــى النحــو التال ــى عــدة مخــاوف جتــول يف نفــس املســتثمر ميكــن ذكــر بعضهــا عل املتعاقــدة، يرجــع إل

أوال: خوف املستثمر من انحياز القضاء الوطني للدولة التي هي طرف يف املنازعة

ــل نحــو  ــا بشــكل كام ــا حيادي ــون موقفه ــة أن يك ــة يف الدول ــن الوســائل القضائي ــي م ــع املســتثمر األجنب ال يتوق
النــزاع، اضافــه إلــى بعــض الشــك يف أن األحــكام التــي تصــدر مــن احملاكــم الداخليــة للدولــة املضيفــة ال تتســم 
باحليــدة الواجبــه، بســبب كونــه أجنبيــاً، ومــن ثــّم تختلــف النظــرة إليــه يف مواجهــة الطــرف اآلخــر، وهــو الطــرف 

الوطنــي يف النــزاع . 
ــة  ــه يف نهاي ــا، فإن ــة ذاته ــاد واســتقال عــن الدول ــة املتعاقــدة مــن حي ــا الدول ــع به ــي تتمت ــا الت ــت املزاي ــاً كان وأي
املطــاف قضــاء تابــع للدولــة الطــرف وأحــد أجهزتهــا، ويف ســبيل درء مخاطــر انحيــاز القضــاء للدولــة الطــرف 
يف املنازعــة، يلجــأ املســتثمر إلــى ســلب اختصــاص القضــاء الوطنــي، ومنحــه يف قضــاء آخــر محايــد هــو قضــاء 
التحكيــم، وهــو الهــدف الــذي تتمســك بــه األطــراف األجنبيــة املتعاقــدة مــع الدولــة وتصــر عليــه ولــو علــى حســاب 

عــدم إمتــام التعاقــد)٢5(. 

وبنــاًء علــى مــا مت ذكــره جنــد أن الكثيــر مــن الــدول قــد ضمنــت قوانينهــا نصوصــا تفيــد قبــول التحكيــم 
كوســيلة لفــض املنازعــات الناشــئه عــن تلــك العمليــة، وذلــك كضمانــة إجرائيــة لتشــجيع اإلســتثمار علــى إقليمهــا، 
واســتهداء بسياســة تشــجيع االســتثمار، وهــذا مــا جــاء يف قانــون التحكيــم الفلســطيني رقــم 3 لســنة ٢٠٠٠ حــني 
نــص علــى أنه«يجــوز ألطــراف التحكيــم الدولــي االتفــاق علــى القانــون الواجــب التطبيــق موضــوع النــزاع«)٢6(.

٢5. د. حفيظــة الســيد احلــداد: االتفــاق علــى التحكيــم علــى عقــود الدولــة ذات الطبيعــة اإلداريــة وأثــره علــى القانــون الواجبــات لتطبيــق، دار املطبوعــات اجلامعيــة، 
اإلســكندرية، طبعــة ٢٠٠1، ص7.

٢6. انظــر يف ذلــك مــا نصــت عليــه املــادة )19( مــن قانــون التحكيــم الفلســطيني رقــم )3( لســنة ٢٠٠٠ » يجــوز لأطــراف يف التحكيــم الدولــي االتفــاق علــى القانــون الواجــب 
التطبيــق علــى موضــوع النــزاع، فــإن لــم يتفقــوا تطبــق هيئــة التحكيــم القانــون الفلســطيني. ٢- إذا كان التحكيــم دوليــاً ويجــري يف فلســطني ولــم يتفــق األطــراف علــى القانــون 
الواجــب التطبيــق فتطبــق القواعــد املوضوعيــة التــي تشــير إليهــا قواعــد تنــازع القوانــني يف القانــون الفلســطيني مــع عــدم تطبيــق قواعــد اإلحالــة إال إذا أدت إلــى تطبيــق 

أحــكام القانــون الفلســطيني، ويف جميــع األحــوال تراعــي هيئــة التحكيــم األعــراف املطبقــة علــى العاقــة بــني أطــراف النــزاع«.
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ثانيا: خوف املستثمر األجنبي من متسك الدولة باحلصانة القضائية 

ــة  ــة املضيفــة مشــكات تذكــر مــن حيــث إمكاني ــر مســألة تقاضــي األجانــب أمــام محاكــم الدول األصــل أاّل تثي
التقاضــي مــا دامــوا يســلمون باختصــاص تلــك احملاكــم بنظــر ســائر املنازعــات التــي ترتبــط بإقليــم الدولــة إذا 
كان األصــل يف ممارســة ســلطة القضــاء يف الدولــة هــو ســيادتها علــى إقليمهــا بــكل مــا يوجــد فيــه أو عليــه مــن 

أشــخاص، فاألصــل ســيادة الدولــة علــى إقليمهــا بــكل مــا يوجــد فيــه أو عليــه مــن أشــخاص )٢7(. 

ورغــم أن األصــل العــام أن تتمتــع الدولــة باحلصانــة إال أن هــذه احلصانــة مقيــده وال تســتفيد الدولــة منهــا إال 
يف األحــوال التــي يكــون التصــرف الصــادر عنهــا تصرفــاً ســيادياً اســتخدمت فيــه مميزاتهــا كســلطة عامــة أو 
كان التصــرف مــن تصرفــات القانــون العــام، وذلــك ال يعنــي انتهــاء التمتــع باحلصانــة، بــل يظــل األصــل العــام 

التمتــع بهــا. 

٢7. د. حفظية احلداد: القانون القضائي الدولي اخلاص، اإلسكندرية طبعة 199٠، ص177، وما بعدها. 
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 دولـــــة فــــلســــــطني
السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

»احلكــــــــــم«
الصادر عن محكمة النقض املنعقدة

يف رام اهلل املأذونة بإجراء احملاكمة وإصداره
 باسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئـــــــــة احلـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيـــد عبـــد اهلل غزالن
وعضويـة القضـــاة الســادة: عدنان الشعيبي، محمد احلاج ياسني، فواز عطية، محمود جاموس

 

الطــــاعـــــن: بسام محمد يوسف سوخة/ رام اهلل
وكياله: احملاميان اسامة الطاهر و/أو حمزة الطاهر/ رام اهلل

املطعـــون ضده: بادي محمد احمد أبو العم/ البيرة
وكيله: احملامي عميد العناني/ رام اهلل 

»يتم نشر هذا احلكم بالتنسيق مع كلية القانون، 
جامعة النجاح الفلسطينية )موقع مقام(«

قضية رقم )1(
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اإلجـــــــــــــــراءات

تقــدم الطاعن بهــذا الطعــن بتاريــخ ٢٠17/7/6 لنقــض احلكــم الصــادر بتاريــخ ٢٠17/6/٨عــن محكمــة اســتئناف 
رام اهلل يف االســتئناف املدنــي رقــم ٢٠17/11٢ القاضــي وعلــى النحــو الــذي صيــغ بــه »قبــول االســتئناف موضوعا، 
وتعديــل احلكــم املســتأنف بإعــان بطــان حكــم احملكمــني فيمــا يتعلــق بشــق االدانــة بجــرم اســاءة االمانــة، وكذلــك 
بطــان اجلــزء املتعلــق بالتعويــض عنهــا مبقــدار 1٠٠٠٠ دوالر أمريكــي، والتصديــق علــى احلكــم فيمــا عــدا ذلــك 
واعطــاءه الصبغــة التنفيذيــة فيمــا عــدا مــا ابطــل، وتضمــني املســتأنف عليــه الرســوم واملصاريــف ومبلــغ 5٠٠ دينــار 

اردنــي اتعــاب محامــاة عــن درجتــي التقاضــي.”

تقــدم املطعــون ضده مــن خــال وكيلــه بائحــة جوابيــة، التمــس بنتيجتهــا رد الطعــن موضوعــا مــع الرســوم 
احملامــاة. واتعــاب  واملصاريــف 

احملكمـــــــــــــــة

بالتدقيـــــــق وبعـــــد املداولــــــة، وملا كان الطعــن قــد ُقــدم ضمــن امليعــاد، مســتوفيا لشــروطه الشــكلية تقــرر قبولــه 
شــكا.

ويف املوضــوع، وعلــى مــا أفصحــت عنــه االوراق أن الطاعــن قــد تقــدم امــام محكمــة بدايــة رام اهلل بالطلــب رقــم 
٢٠1٠/٢46 بتاريــخ ٢٠1٠/4/15 للطعــن بقــرار هيئــة التحكيــم الصــادر بتاريــخ ٢٠1٠/3/1٨ القاضــي بإلــزام 
املدعــي بدفــع مبلــغ 91969.54 دوالر امريكــي للمدعــى عليــه املطعــون ضــده، علــى اســاس مــن القــول أن طــريف 
اخلصومــة قــد وقعاعلــى اتفاقيــة باســم اتفاقيــة احلســابات االســامية املــدارة، بحيــث يقــوم املدعــى عليــه بــإدارة 
حســاب املدعــي لــدى شــركة وندرســون التــي تقــوم االخيــرة باملتاجــرة بالعمــات االجنبيــة، وأنــه نتيجــة اخلــاف 
الــذي وقــع بــني طــريف النــزاع مت االتفــاق بينهمــا علــى التوقيــع علــى اتفاقيــة حتكيــم بتاريــخ ٢٠٠9/3/1٠، وأحُلقــت 
باتفاقيــة ثانيــة الختيــار جلنــة حتكيــم مؤلفــة مــن خمســة اعضــاء مؤرخــة يف ٢٠٠9/3/16، وبتاريــخ 3/1٨/٢٠1٠ 
اصــدرت هيئــة التحكيــم قرارهــا والــذي طعــن فيــه امــام محكمــة البدايــة اذ نعــى املدعــي عليــه مخالفتــه للقانــون 
والنظــام العــام، كونــه اشــتمل علــى قــرار جزائــي كمــا خالــف املــادة 43 مــن قانــون التحكيــم مــن حيــث: تغيــب احــد 
االعضــاء وانتــداب عضــو آخــر محــل الغائــب ومخالفــة اتفــاق املتاجــرة بالعملــة للنظــام العــام يف فلســطني الــى اخــر 

مــا جــاء يف الئحــة الطعــن.

ويف الســياق املتصــل تقــدم املدعــى عليــه بائحــة جوابيــة، اقــر مبوجبهــا مبــا ورد يف البنديــن 3 و 4 ، وابــدى أن 
قــرار التحكيــم صــدر باالغلبيــة ويتفــق واحــكام القانــون، وبنتيجــة احملاكمــة قضــت احملكمــة بتاريــخ ٢٠16/1٢/٢٠ 

:«بفســخ قــرار التحكيــم واعــان بطانــه.”

لــم يرتــِض املدعــى عليــه بحكــم محكمــة البدايــة، فبــادر للطعــن فيــه امــام محكمــة اســتئناف رام اهلل ، وبنتيجــة 
احملاكمــة قضــت احملكمــة »قبــول االســتئناف موضوعــا، وتعديــل احلكــم املســتأنف بإعــان بطــان حكــم احملكمــني 
فيمــا يتعلــق بشــق االدانــة بجــرم اســاءة االمانــة، وكذلــك بطــان اجلــزء املتعلــق بالتعويــض مبقــدار 1٠٠٠٠ دوالر 
أمريكــي، والتصديــق علــى احلكــم فيمــا عــدا ذلــك واعطــاءه الصبغــة التنفيذيــة فيمــا عــدا مــا ابطــل، وتضمــني 

املســتأنف عليــه الرســوم واملصاريــف ومبلــغ 5٠٠ دينــار اردنــي اتعــاب محامــاة عــن درجتــي التقاضــي.”
لم يرتِض املدعي بحكم محكمة االستئناف، فبادر للطعن فيه بالنقض.

وعــن الســبب الرابــع منهــا والــذي يتقــدم بحثــه عــن باقــي األســباب وحاصلــه مخالفتــه للمــادة 43 مــن قانــون 
التحكيــم رقــم 3 لســنة ٢٠٠٠ ال ســيما الفقــرة السادســة منهــا، وكذلــك املــادة 56 مــن الائحــة التنفيذيــة رقــم 34 
لســنة ٢٠٠4 بشــأن قانــون التحكيــم، كــون محاضــر اجللســات غيــر متوفــرة وفــق مــا ورد يف كتــاب رئيــس هيئــة 
التحكيــم املــورد لقلــم محكمــة الدرجــة االولــى بتاريــخ ٢٠15/6/17، نــرى يف ذلــك أن املــادة 1٨ مــن قانــون التحكيــم 
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نصــت علــى:« مســألة اتفــاق االطــراف علــى القواعــد االجرائيــة الواجــب اتباعهــا مــن قبــل هيئــة التحكيــم، وإذا لــم 
يتفقــوا كان لهيئــة التحكيــم تطبيــق االجــراءات املعمــول بهــا يف مــكان اجــراء التحكيــم«، ومبــا أن  اتفــاق التحكيــم 
االول املــؤرخ يف ٢٠٠9/9/1٠ )ملحــق رقــم 1(، واالتفــاق الثانــي املــؤرخ يف ٢٠٠9/3/16 )امللحــق رقــم ٢( قــد خــا 
كل منهمــا مــن القواعــد االجرائيــة التــي يجــب علــى هيئــة التحكيــم العمــل مبقتضاهــا، ســواء فيمــا يتعلــق بتثبيــت 
إجــراءات حضــور اخلصــوم أو بتثبيــت وتدويــن مــا يتــم يف محاضــر اجللســات حتــى حلظــة اصــدار قــرار التحكيــم، 
ــخ  ــى بتاري ــم إلــى محكمــة الدرجــة االول ــة التحكي ــاب املوجــه مــن رئيــس هيئ علمــا أن هــذا الواقــع مثبــت يف الكت
٢٠15/6/16، مبــا يوجــب علــى هيئــة التحكيــم االسترشــاد بالقواعــد االجرائيــة الــواردة يف الائحــة التنفيذيــة رقــم 

34 لســنة ٢٠٠4 الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء بشــأن قانــون التحكيــم رقــم 3 لســنة . ٢٠٠٠
ذلــك ان الائحــة التنفيذيــة تضمنــت قواعــد تفصيليــة تتعلــق بشــروط اجــراءات التحكيــم  مبــا يتعــني علــى هيئــة 
التحكيــم تطبيــق احــكام املــادة 56 مــن الائحــة التــي نصــت علــى وجــوب تدويــن اقــوال االطــراف مســتندة يف ذلــك 
حلكــم املــادة ٢7 مــن قانــون التحكيــم االصلــي بأن:«تســتمع هيئــة التحكيــم إلــى بينــات األطــراف وتقــوم بإثبــات 
ــه تاريــخ ومــكان انعقــاد  ــا في ــة التحكيــم، مثبت الوقائــع واإلجــراءات التــي تتــم يف اجللســة يف محضــر حتــرره هيئ
ــوال  ــن أق ــدور يف اجللســة م ــا ي ــه كل م ــدون في ــم، وي ــم وأطــراف التحكي ــة التحكي اجللســة وأســماء أعضــاء هيئ
وأفعــال، ويوقــع علــى احملضــر رئيــس هيئــة التحكيــم وأعضاؤهــا وأطــراف التحكيــم، وتســلم نســخة منــه إلــى كل 
طــرف بنــاء علــى طلبــه »، فضــا عمــا نصــت عليــه املــادة 7٢ مــن ذات الائحــة مــن أنــه :«إذا صــدر قــرار التحكيــم 
باإلجمــاع فيجــب أن يوقــع مــن أعضــاء هيئــة التحكيــم، وإذا صــدر باألغلبيــة فيكتفــى بتوقيعــه مــن احملكمــني 
الذيــن اشــتركوا يف إصــداره، ويشــار يف محضــر جلســة النطــق بــه إلــى الــرأي املخالــف«، كمــا أن املــادة 73 مــن 
ذات الائحــة نصــت علــى وجــوب أن :« يشــتمل قــرار التحكيــم علــى اســم احملكــم الــذي أصــدره إذا كان منفــردا، 
أو أســماء أعضــاء هيئــة التحكيــم التــي أصدرتــه، وتاريــخ ومــكان إصــداره، وملخــص التفــاق التحكيــم وموضوعــه 
وأســماء أطــراف التحكيــم وألقابهــم وصفاتهــم وخاصــة موجــزة لدفوعهــم ودفاعهــم اجلوهــري، ثــم أســباب القــرار 
ــدم  ــا تق ــى م ــة املشــتملة عل ــرار األصلي ــب نســخة الق ــم والكات ــة التحكي ــم أو أعضــاء هيئ ــع احملك ــة ويوق ومنطوق

وحتفــظ يف ملــف القضيــة.”
وبنــاء علــى مــا تقــدم، وبعــد االطــاع علــى واقــع مجريــات التحكيــم ومــا تبعــه مــن اجــراءات حتــى تاريــخ صــدور 
قــرار التحكيــم، املبــرز م ع/٢، جنــد أن مــا ورد يف قــرار التحكيــم مــن وقائــع، حيــث مت تــاوة قــرار التحكيــم عمــا 
باحــكام املــادة 4٠ مــن قانــون التحكيــم، كمــا ورد ضمــن البنديــن 31 و3٢ مــن قــرار التحكيــم بأنــه ”: طلــب بتاريــخ 
2010/3/17 املهنــدس خالــد بطــراوي مــن عضــو هيئــة التحكيــم الســيد امجــد أبــو شــقرة ليتصــل بالســيد طــارق 
الطويــل والســيد بهــاء احلتــو والســيد وليــد حمــد وابالغهــم بضــرورة احلضــور للجلســة اخلتاميــة ويف مقــر اللجنــة 
الشــعبية بعــد صــالة العشــاء بتاريــخ 2010/3/18، وذلــك مــن اجــل اصــدر قــرار باالجمــاع أو باالغلبيــة أو بقــرار 
املرجــح، وطلــب منهــم ابــالغ طــريف اخلــالف باالســتعداد للحضــور مســاء ذلــك اليــوم وحــال الطلــب لتــالوة قــرار 
التحكيــم”، ذلــك الواقــع الــذي اشــار لصــدور القــرار باالغلبيــة بتوقيــع ثاثــة اعضــاء وهم:)خالــد بطــراوي ووليــد 
حمــد وامجــد أبــو شــقرة( مــن خمســة دون أن يحضــر العضــو اخلامــس بهــاء احلتــو نتيجــة اغــاق هاتفــه )كمــا 
ورد يف البنــد 31مــن قــرار التحكيــم(،  ومبعارضــة العضــو الرابــع طــارق الطويــل، لكــن دون وجــود محاضــر رســمية 
تثبــت واقعــة حضــور اخلصــوم وتبلغهــم، ودون تثبيــت واقــع ســبب غيــاب اخلصــوم جللســة النطــق بالقــرار، وفيمــا 
ــو أنهــم مــن اخلصــوم،  ــم كمــا ول ــة التحكي ــغ اعضــاء هيئ ــي تثبيــت واقــع تبلي إذا مت تبليغهــم ذلــك رســميا، وبالتال
حتمــا تكــون اجــراءات التحكيــم قــد شــابها العــوار واخللــل القانونــي، إذ يجــب علــى هيئــة التحكيــم الســير يف 
اجــراءات التحكيــم وفــق القواعــد التــي تتفــق مــع االجــراءات التــي نظمهــا قانــون التحكيــم املفصلــة يف الائحــة 
التنفيذيــة مــن حيــث تدويــن جلســات التحكيــم  بصــورة متسلســلة وتثبيــت حضــور االطــراف مــن عدمــه، وثبيــت 
واقــع مــا كلــف بــه اخلبــراء واعــوان هيئــة التحكيــم ضمــن قواعــد حــددت يف الائحــة التنفيذيــة، وكذلــك تثبيــت 
واقعــة حضوراالطــراف جللســة تــاوة القــرار نتيجــة تفهمهــم أو تبلغهــم وتبيــان آليــة التبليــغ وتدويــن ســبب الغيــاب 

فيمــا إذا كان مشــروعا أو غيــر ذلــك.
وحيــث أن املشــرع رمــى مــن تلــك االجــراءات تعزيــز الرقابــة املوضوعيــة حملكمــة املوضــوع علــى اعمــال التحكيــم، 
الــذي يــوازي درجــة  مــن درجــات التقاضــي امــام القضــاء النظامــي، ضمــن ضوابــط وقواعــد ال تقــل اهميــة عــن 
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القواعــد االجرائيــة اآلمــرة يف قانــون اصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة أو علــى أقــل تقديــر باحلــد االدنــى مــن 
إعمــال القواعــد االجرائيــة، بهــدف اطــاع اخلصــوم علــى االجــراءات ومواكبتهــا التصالهــا بالنظــام العــام، بحيــث 
تخضــع تلــك االجــراءات لرقابــة محكمــة املوضــوع لضمــان صحــة اجــراءات احملاكمــة التــي هــي كذلــك مــن النظــام 

العــام.
وبإنــزال حكــم قانــون التحكيــم والائحــة التنفيذيــة علــى الوقائــع املفقــودة ســالفة الوصــف، وفــق مــا أنبــأ عنــه كتــاب 
رئيــس هيئــة التحكيــم ســالف الذكــر املثبــت بالوقائــع املفقــودة كذلــك يف قــرار التحكيــم علــى النحــو املذكــور اعــاه، 
وبعــد االطــاع علــى حكــم محكمــة االســتئناف الــذي عــاب علــى حكــم محكمــة الدرجــة االولــى يف النتيجــة التــي 
توصلــت إليهــا بإعــان بطــان قــرار التحكيــم نتيجــة عــدم تدويــن هيئــة التحكيــم لواقــع جلســات التحكيــم، بقولهــا 
ــى صاحــب املصلحــة  ــه عل ــى ســبيل احلصــر، وأن ــم عل ــون التحكي أن البطــان محــدد يف حكــم املــادة 43 مــن قان
التمســك بذلــك مــن تلقــاء نفســه، وعلــى محكمــة الدرجــة االولــى أال تتمســك ببطــان اجــراءات التحكيــم مــن تلقــاء 
نفســها، جنــد أن معيــار الفصــل يف االراء املتباينــة بــني حكــم محكمــة الدرجــة االولــى وحكــم محكمــة االســتئناف، 
ينحصــر يف تطبيــق حكــم املــادة 34 مــن الائحــة ســالفة الذكــر التــي نصــت علــى أن :« يجــري التحكيــم أمــام هيئــة 
التحكيــم وفقــا لإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف هــذه الائحــة مــا لــم يــرد نــص مغايــر يف اتفــاق التحكيــم، أو مــا 
ــى  ــر هــذه اإلجــراءات عل ــى أال تؤث ــم وعل ــة التحكي ــم أمــام هيئ ــة للتحكي ــار اجــراءات إضافي يجيزلأطــراف اختي
ــاك قواعــد  ــم مــن هــذا النــص أن هن ــث يفه ــا يف هــذه الائحــة«، بحي ــم املنصــوص عليه ــة التحكي ــة هيئ صاحي
ال يجــوز مخالفتهــا مــع امكانيــة اختيــار اجــراءات اضافيــة بهــدف تعزيــز وتثبيــت ســامة االجــراءات امــام هيئــة 
ــم،  ــة يشــترط توفرهــا يف اجــراءات التحكي ــى لقواعــد اجرائي ــة الدرجــة االول ــي تصــدي محكم ــم، وبالتال التحكي
باعتبــاره قضــاء موازيــا، علــى أســاس أن التحكيــم هــو عبــارة عــن نظــام خــاص للتقاضــي ينشــأ مــن االتفــاق بــني 
األطــراف املتنازعــة جلهــة أو هيئــة تقــوم مبهمــة الفصــل يف املنازعــات القائمــة بينهــم بحكــم يتمتــع بحجيــة األمــر 

املقضــي بــه، ضمــن رقابــة القضــاء النظامــي.
وملــا كان التحكيــم يتعلــق، بــأداء وظيفــة ال تختلــف عــن تلــك التــي يقــوم بهــا القاضــي املعــني مــن طــرف الدولــة، أال 
وهــي الفصــل يف املنازعــات املعروضــة عليــه بحكــم يتمتــع بحجيــة الشــيء املقضــي بــه حتــول دون إعــادة طــرح ذات 
النــزاع الــذي فصــل فيــه أمــام هيئــة حتكيــم أخــرى، أو أمــام القضــاء نفســه، فــإن ذلــك ال ينــف عــن نظــام التحكيــم 
أنــه نظــام يختلــف عــن القضــاء الــذي تنظمــه الدولــة، ألن التحكيــم ينبــع مــن اتفــاق اخلصــوم علــى اتخــاذه وســيلة 
حلــل نزاعاتهــم، بينمــا يتســم القضــاء بأنــه ســلطة مــن ســلطات الدولــة العامــة تتولــى هــذه األخيــرة تنظيمــه مبــا 
يحقــق إقامــة العــدل بــني النــاس ويســتمد القاضــي واليتــه مــن الدولــة كموظــف يقــوم علــى أداء العدالــة يف جهــاز 
القضــاء، ورغــم هــذا االختــاف فــإن التحكيــم ال يظــل مبعــزل عــن قضــاء الدولــة الــذي يســاهم االخيربصقــل قــرار 

التحكيــم بصبغــة التنفيــذ فيمــا إذا كان يتوافــق واحــكام القانــون.
ــة مــن قواعــد واجــراءات  ــم بقواعــد واجــراءات أقــل ضمان ــع قواعــد واجــراءات التحكي ــه، ال يجــوز أن تتمت وعلي
التقاضــي امــام القضــاء النظامــي، االمــر الــذي ال نقــر محكمــة االســتئناف ملــا توصلــت إليــه يف ردهــا علــى الســبب 
الثامــن مــن اســباب الطعــن باالســتئناف، ممــا يغــدو هــذا الســبب مــن اســباب الطعــن واردا علــى احلكــم الطعــني 

يتعــني نقضــه لتعلــق اجــراءات التحكيــم الســليمة بالنظــام العــام، دون احلاجــة للبحــث يف باقــي اســباب الطعــن.

لـــــــهذه األسبــــــــاب
نقــرر نقــض احلكــم املطعــون فيــه، وعمــا باحــكام املــادة ٢/٢37-أ وملــا كان موضــوع الدعــوى صاحلــا للفصــل فيــه، 
نقــرر قبــول الدعــوى األســاس باحلكــم ببطــان قــرار التحكيــم محــل الدعــوى االســاس، وتضمــني املطعــون ضــده 
الرســوم واملصاريــف و3٠٠ دينــار اردنــي اتعــاب محامــاة عــن جميــع مراحــل التقاضــي، وبــذات الوقــت اعتبــار طلــب 

وقــف التنفيــذ  رقــم ٢٠17/٢56 املتفــرع عــن هــذا الطعــن كأن لــم يكــن نتيجــة قبولــه.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2021/02/22

م.ف الرئيـــــــس  الكاتـــــــــب    

26
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املقدمة

يقــول الفيلســوف اليونانــي أرســطو: »إّن القاضــي يحكــم وهــو ينظــر إلــى القانــون، واحملّكــم يحكــم وهــو ينظــر إلــى 
العدالــة، وقــد ابُتكــر التحكيــم بهــدف ضمــان القــوة املطلقــة لإلنصــاف«. 

قيلــت هــذه الكلمــات منــذ حوالــي األلفــي عــام، إاّل أنهــا مازالــت تتــرّدد عبــر األزمــان. فالتحكيــم نظــام قضائــي 
قــدمي يف التاريــخ, متجــدد رافــق تطــور احليــاة املدنيــة و أصبــح ضــرورة ملحــة لفــض النزاعــات التــي أصبحــت 
أكثــر تعقيــداً و حتتــاج الــى قضــاء متخصــص يواكــب مــا يشــهده العالــم مــن نهضــة يف كافــة مجــاالت التنميــة 
واألنشــطة التجاريــة و االقتصاديــة. فــكان التحكيــم حتــرراً مــن العدالــة القضائيــة البطيئــة وبنفــس الوقــت 
مســانداً للقضــاء يف تخفيــف كاهلــه مــن أكــداس امللفــات القضائيــة, فطالــب التحكيــم والراغــب فيــه كمــن يكســر 
الوقــت الثقيــل و ينشــد التجــوال احلــر ليتحــرر مــن الروتــني أمــام القضــاء العــادي ناشــداً عدالــة فاعلــة و ســريعة 
ــار فيهــا  ــة و املعنويــة حيــث يخت خــارج حــدود محاكــم الدولــة, حتقــق محاكمــة أكثــر نفعــاً مــن الناحيتــني املادي
أطــراف النــزاع هيئــة التحكيــم التــي يجــدون فيهــا احليــاد و الكفــاءة و غالبــاً مــا يصــدر حكــم التحكيــم محافظــاً 
علــى العاقــات اإلنســانية بــني املتحاكمــني بأقــل األضــرار و بســرعة بأقــل وقــت. إال أن مــا تقــدم ال يعنــي بــأي 
ــة  ــم يف العملي ــادي, فللقضــاء دور مه ــع القضــاء الع ــة م ــة مــن التناقــض أو اخلصوم ــم يف حال حــال أن التحكي
التحكيميــة يأخــذ يف الغالــب شــكلني أساســيني يتجلــى الشــكل األول يف صــورة املســاند و الداعــم حيــث يعلــب 
القضــاء دوراً هامــاً يف مســاندة و معاونــة إرادة أطــراف النــزاع يف تعيــني هيئــة التحكيــم و البــدء بالســير بدعــوى 
التحكيــم و رعايتهــا حتــى صــدور احلكــم الفاصــل بالنــزاع. أمــا الشــكل الثانــي لــدور القضــاء يف التحكيــم فيكــون 
بصــورة فــرض رقابتــه علــى احلكــم الصــادر بالدعــوى التحكيميــة ))مــن خــال دعــوى بطــان حكــم التحكيــم أو 
مــن خــال النظــر بالطعــن علــى حكــم التحكيــم حســب القانــون املطبــق علــى النــزاع(( ومــن ثــم إعطــاء احلكــم 
صيغــة التنفيــذ. و يهــدف هــذا البحــث إلــى بيــان الشــكل األول لــدور القضــاء يف التحكيــم و الــذي ميكــن تســميته 
)دور القضــاء قبــل صــدور حكــم التحكيــم( و ســنبحث هــذا الــدور فـــي ضــور قانــون التحكيــم الســوري رقــم 4 
لعــام ٢٠٠٨ و قانــون التحكيــم الفلســطيني رقــم 3 لعــام ٢٠٠٠. و لهــذه الغايــة ســيكون نشــر املوضــوع يف مبحثــني, 
ــي  ــني القضــاء و يف املبحــث الثان ــه و ب ــق بين ــه و التفري ــم بتعريف ــة التحكي ــاول يف املبحــث األول ماهي ــث نتن حي
ســنتحدث عــن دور القضــاء قبــل صــدور حكــم التحكيــم نتنــاول فيــه مظاهــر هــذا الــدور و كيــف يعــاون القضــاء 
ــة التحكيــم للدعــوى التحكيميــة. ثــم خامتــة تتضمــن بعــض النتائــج. و أخيــراً  ــة هيئ ــاء رؤي التحكيــم قبــل و أثن

نســأل اهلل العلــي القديــر أن يتــوج هــذا اجلهــد بالنجــاح و يجعلــه فائــدة ينتفــع بهــا.
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املبحث األول ماهـــية التحكيم
متهيــد وتقســيم: نفضــت التشــريعات الغبــار عــن التحكيــم ليلمــع جنمــه يف الســاحة احلقوقيــة، ويأخــذ مكانــه 
ــد  ــكان الب ــة و ســرعة، ف ــب مرون ــي يتطلّ ــة ومســاعدته يف تســوية املنازعــات الت كوســيلة يف دعــم قضــاء الدول
للقضــاء مــن رعايــة التحكيــم ويكــون لــه عونــاً و رقيبــاً معــاً, و كتوطئــة للموضــوع ال بــّد مــن التعريــف بالتحكيــم 

وبســط التفريــق بينــه و بــني القضــاء وســوف نتنــاول هــذا يف مطلبــني.
 

املطلب األول: تعريف التحكيم 
متهيــد: أقــّرت دول العالــم املتمــدن إمكانيــة فــض املنازعــات بالوســائل البديلــة لقضــاء الدولــة والتحكيــم يعتبــر 
مــن أهــم هــذه الوســائل ، فــكان طريــق العــدل األول لإلنســان، وبــات يف عصرنــا نظامــاً قضائيــاً عامليــاً تتنازعــه 
ــه  ــه وملــا يكتنــف تعريــف التحكيــم مــن عــدم حتديــد ورغبــة يف حتديــد جامــع ل عــدة تعريفــات ، وذلــك ألهميت

وخلصائصــه.

أواًل - تعريف التحكيم لغًة:

ــه  ــي حتكيمــاً، أي فّوضــت إلي ــاً يف مال ــح، يقــاُل حّكمــت فان ــكاف مــع الفت ــم بتشــديد ال ــم: مصــدر حكَّ التحكي
احلكــم فيــه.

فالتحكيم لغٌة: التفويض يف احلكم. 
خَص: واّله وأسند إليه مسؤولّيًة ما. م الشَّ حكَّ

موَك ِفيمــا َشــَجَر  َمــُه يِف ِخــَاٍف: َطلَــَب ِمنْــُه أْن يَْحُكَم ِفيــِه، َجَعلَُه َحَكماً( َفــَا َوَربِّــَك ال يُْؤِمنُــوَن َحتَّى يَُحكِّ َحكَّ
ــْم(. ]النســاء: 65[ بَيْنَُه

واحملكم هو الشيخ املجّرب املنسوب له احلكمة، واحلكمة هي العدل. وأحكم أمره: أي أتقنه.

ثانيًا - التحكيم يف بعض التشريعات املختلفة:

عــّرف قانــون األونســيترال النموذجــي للتحكيــم الدولــي التجــاري يف الفقــرة األولــى مــن املــادة /7/ عــام 19٨5 
)»اتفــاق التحكيــم« هــو اتفــاق بــني الطرفــني علــى أن يحيــا إلــى التحكيــم جميــع أو بعــض النزاعــات التــي نشــأت 
أو قــد تنشــأ بينهمــا بشــأن عاقــة قانونيــة محــّددة، تعاقديــة كانــت أو غيــر تعاقديــة، ويجــوز أن يكــون اتفــاق 

التحكيــم يف شــكل بنــد حتكيــم وارد يف العقــد، أو يف شــكل اتفــاق منفصــل(.

وقــد ذهبــت املــادة رقــم /4/ فقــرة /1/ مــن القانــون املصــري رقــم )٢7( لعــام 1994 إلــى القــول إّن »لفــظ 
التحكيــم يف حكــم هــذا القانــون إلــى التحكيــم الــذي يتفــق عليــه طرفــا النــزاع بإرادتهمــا احلــرة، ســواء أكانــت 
اجلهــة التــي تتولــى إجــراءات التحكيــم، مبقتضــى اتفــاق الطرفــني، منظمــة أو مركــزاً دائمــاً للتحكيــم، أو لــم يكــن 

كذلــك”.
وعــّرف قانــون التحكيــم الفلســطيني رقــم )3( لســنة ٢٠٠٠ يف املــادة األولــى منــه )“التحكيــم وســيلة لفــض 

املنازعــات القائمــة بــني أطرافــه، وذلــك بطــرح موضــوع النــزاع أمــام هيئــة حتكيــم للفصــل فيهــا”(.

أمــا قانــون التحكيــم الســوري رقــم /4/ لعــام ٢٠٠٨ فقــد عــّرف التحكيــم يف مادتــه األولــى بأنــه: “أســلوب اتفاقــي 
وقانونــي حلــّل النــزاع بــداًل مــن القضــاء، ســواء أكانــت اجلهــة التــي ســتتولى إجــراءات التحكيــم مبقتضــى اتفــاق 

الطرفــني منظمــة أم مركــزًا دائمــًا أم لــم يكــن كذلــك”.
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ومــن خــال مــا تقــّدم يتضــح لنــا أن التحكيــم ال يختلــف عــن القضــاء العــادي، ألن كاهمــا طريقــة قانونيــة حلــّل 
النزاعــات بــني األشــخاص علــى أســاس احتــرام القانــون، والفــرق بينهمــا هــو أن التحكيــم طريــق قضائــي يعتمــد 

يف وجــوده ويف تشــكيل هيئتــه علــى إرادة األطــراف املتنازعــة.

املطلب الثاني: القضاء والتحكيم
القضــاء مســلك طبيعــي لفــّض املنازعــات التــي تنشــأ بــني األفــراد فيمــا بينهــم أو بينهــم وبــني الدولــة واألشــخاص 
ــه  ــة عن ــى البحــث عــن وســائل بديل ــة وتطــور التجــارة وأســاليبها أّدت إل ــاة املدني ــة، إال أن تطــور احلي االعتباري
كوســائل اختياريــة تتســم بالســرعة واملرونــة، فــكان التحكيــم مــع غيــره مــن الطــرق شــاالً صاخبــاً مــن التمــازج 
والتقــارب والتفــاوت مــع القضــاء ومســلكاً ال لبــس فيــه للوصــول لتحقيــق العدالــة وهنــاك فروقــات متعــّددة بــني 

التحكيــم والقضــاء ســوف نلخّصهــا مبــا يلــي:
ــم . 1 ــة ومــكان التحكي ــارون لغ ــزاع، وهــم يخت ــم قضــاء خــاص تفرضــه إرادة األطــراف ليفصــل يف الن التحكي

والقانــون الواجــب التطبيــق علــى موضــوع النــزاع. بينمــا القضــاء ســلطة مــن ســلطات الدولــة يحّقــق القانــون 
ويطبقــه ولــه مــكان محــّدد ميــارس عملــه فيــه وهــو مــا يســّمى القصــر العدلــي.

يجــوز للتحكيــم أال يتقّيــد بقانــون أصــول احملاكمــات أو بنظــام محــّدد، فإجراءاتــه مبســطة ويســود فيهــا جــو . ٢
مــن التســامح والتقبــل، أي أنــه ال يلتــزم بالقواعــد اآلمــرة يف النظــام القانونــي، أمــا بالنســبة للقضــاء فهــو 

يخضــع إلجــراءات إلزاميــة وقواعــد آمــرة ال يجــوز لــه مخالفتهــا حتــت طائلــة بطــان اإلجــراء.
الفــرق األساســي الــذي ميّيــز التحكيــم عــن القضــاء هــو اجلبريــة، أي أن للقضــاء صاحيــة األحــكام بالقــوة . 3

اجلبريــة، أمــا هيئــة التحكيــم فــا متلــك هــذه الصاحيــة وواليتهــا قاصــرة علــى إصــدار احلكــم.
يجوز تفويض احملّكم بالصلح بني أطراف النزاع وهذه امليزة ينفرد بها التحكيم عن القضاء.. 4
يضــاف إلــى مــا تقــدم إعطــاء هيئــة التحكيــم فتــرة زمنيــة محــّددة إلصــدار احلكــم، أمــا القضــاء فــإن الوقــت . 5

غيــر محــّدد إلصــدار األحــكام وقــد يســتغرق وقتــاً طويــًا.
األصــل الســرية يف جلســات التحكيــم وذلــك حســب ، وهــذا عكــس القضــاء الــذي يجــب أن تكــون جلســاته . 6

علنيــة إال يف حــاالت محــّددة قانونيــاً.
التحكيم ميكن أن يكون وطنياً أو عربياً ودولياً، أما القضاء فهو محلي ووطني.. 7
حكــم التحكيــم مبــرم ودرجــات التقاضــي فيــه واحــدة يف أغلــب التشــريعات، أمــا احلكــم القضائــي فيصــدر . ٨

قابــًا للطعــن ودرجــات التقاضــي علــى مرحلتــني درجــة أولــى ودرجــة ثانيــة.
االختــاف بــني التحكيــم والقضــاء يف الهــدف، أي أن هــدف القضــاء حتقيــق مصلحــة عامــة، بينمــا هــدف . 9

التحكيــم حتقيــق مصلحــة خاصــة.
جميــع هــذه الفــروق جتعــل التحكيــم قضــاًء خاصــاً إلــى جانــب القضــاء العــادي، وعندمــا يتفــق أطــراف النــزاع 
علــى اللجــوء للتحكيــم فإنهــم ال يتنازلــون عــن القضــاء العــادي، إمنــا يتنازلــون عــن االلتجــاء بدعواهــم إلــى 
القضــاء العــادي الــذي تنظمــه الدولــة إلــى قضــاء آخــر يختــارون فيــه قضاتهــم وتعتــرف بــه الدولــة. فالتحكيــم 

نــوع مــن أنــواع القضــاء إلــى جانــب قضــاء الدولــة. 

30



املبحث الثاين
دور القضاء قبل صدور حكم التحكيم

متهيد عام:
ــم  ــث إّن مشــكلة التحكي ــر الســهل، حي ــس باألم ــة لي ــم وتدخــل الدول ــني اســتقال التحكي ــوازن ب ــق الت إّن حتقي
تكمــن يف مــدى اســتقاله أو تبعيتــه للقضــاء العــادي، فرقابــة احملاكــم علــى التحكيــم تتــراوح بــني االتســاع 
والضيــق حســب نظــام كل دولــة. وقــد أورد املشــّرع الســوري يف قانــون التحكيــم رقــم )4( لعــام 2008 مهمــة احملكمــة 
املنصــوص عنهــا يف الفقرتــني األولــى والثانيــة مــن املــادة الثالثــة التــي عقــدت اختصــاص النظــر يف مســائل 
التحكيــم التــي يشــملها القانــون حملكمــة االســتئناف املدنيــة التــي يجــري يف دائــرة اختصاصهــا التحكيــم مــا 
لــم يتفــق الطرفــان علــى اختصــاص محكمــة اســتئناف أخــرى، ويظــل االختصــاص معقــوداً حتــى انتهــاء جميــع 
إجــراءات التحكيــم، ويســتمر إلــى مــا بعــد صــدور احلكــم املنهــي للخصومــة وفقــاً للمــادة /45/ مــن قانــون 
التحكيــم الســوري، أي أّن احملكمــة مختصــة يف النظــر بدعــوى البطــان التــي تقــع علــى احلكــم وكذلــك دعــوى 
إكســاء صيغــة التنفيــذ، إضافــة إلــى اختصاصهــا أثنــاء ســير اإلجــراءات. بالتالــي فــإن للقضــاء دوراً مهمــاً يف 
دعــوى التحكيــم، ويــؤدي وظائــف متباينــة يف عاقتــه بقضــاء التحكيــم، ولتحقيــق الفعاليــة القصــوى مــن العمليــة 
التحكيميــة، فــإّن التحكيــم يلجــأ إلــى القضــاء يف مختلــف املراحــل التــي ميــّر بهــا كــون القضــاء ســلطة عامــة مــن 
ســلطات الدولــة، ومــن الطبيعــي أن يقــّدم املســاعدة لقضــاء التحكيــم يف أغلــب مراحلــه, وســنتناول هــذا الــدور 

قبــل الفصــل بالدعــوى التحكيميــة يف مطلبــني:
- املطلب األول: دور القضاء يف تشكيل هيئة التحكيم.

- املطلب الثاني: دور القضاء يف سير إجراءات الدعوى التحكيمية. 

املطلب األول: دور القضاء يف تشكيل هيئة التحكيم
متهيــد: عّرفــت املــادة األولــى مــن قانــون التحكيــم الســوري رقــم )4( هيئــة التحكيــم بأنهــا »الهيئــة املشــكلة مــن 

محّكــم واحــد أو أكثــر للفصــل يف النــزاع احملــال للتحكيــم وفقــًا لشــروط اتفــاق التحكيــم«.
فهــي هيئــة يختارهــا األطــراف بــاإلرادة املشــتركة، أي أنــه يتــّم تعيــني محكــم أو أكثــر مــن قبــل أطــراف النــزاع، 
ــى القضــاء لتعيــني  ــة إل ــم فنلجــأ يف هــذه احلال ــل اتفــاق التحكي ــؤدي إلــى بطــان أو تعطي وإذا تعــذر ذلــك ال ي

احملكــم، لــذا ســنتناول يف هــذا املطلــب:

أواًل - دور القضاء يف تعيني احملكمني:

بّينــت املــادة /14/ مــن قانــون التحكيــم الســوري حــاالت تدخــل القضــاء بســبب عــدم اتفــاق أطــراف النــزاع علــى 
اختيــار احملكمــني أو كيفيتــه ووقتــه وذلــك وفــق اآلتــي:

 إذا اتفــق أطــراف النــزاع علــى تســمية محّكــم واحــد منــذ البــدء أو عنــد نشــوء النــزاع ومّت تســميته بالعقــد ابتــداًء، 
فاألمــر اتفاقــي ال معقــب عليــه، أّمــا إذا لــم يتفقــوا علــى تســمية احملكــم أو امتنــع أحدهمــا عــن تســميته ، فيرجــع 
األمــر إلــى القضــاء العــادي أي إلــى محكمــة االســتئناف املدنيــة املختصــة مكانيــاً باختيــار احملّكــم بنــاًء علــى طلــب 

أحــد اخلصــوم وقراُرهــا بذلــك مبرم.
ــة  ــن ثاث ــم مشــّكلة م ــة التحكي ــي، أي أن هيئ ــم الثاث ــى التحكي ــم إل ــى أن يحــال التحكي ــان عل ــق الطرف إذا اتف
محكمــني يختــار كل طــرف محكمــاً عنــه ثــم يتفــق احملكمــان علــى اختيــار محّكــم ثالــث ويكــون رئيســاً للهيئــة. 
أمــا إذا لــم يتفــق احملكمــان علــى تســمية الرئيــس فــإن محكمــة االســتئناف املعرفــة يف املــادة الثالثــة مــن قانــون 
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التحكيــم تتدخــل باملســاعدة لتعيــني الرئيــس بنــاًء علــى طلــب صاحــب املصلحــة وقرارهــا بهــذا الشــأن مبــرم، 
وفــق مــا نّصــت عليــه الفقــرة األولــى البنــد /جـــ/ مــن املــادة 14 مــن قانــون التحكيــم رقــم 4 لعــام ٢٠٠٨. 

إذا كان العقــد يتضمــن شــرط التحكيــم ونشــب النــزاع ولــم يكــن أّي مــن الطرفــني قــد ســّمى محكمــاً عنــه يف 
العقــد، فيرســل صاحــب املصلحــة إخطــاراً إلــى اخلصــم يخطــره بضــرورة تعيــني محّكــم، فــإذا لــم يعــنّي املرســل 
لــه محكمــاً خــال ثاثــني يومــاً التاليــة لتســليمه طلــب التحكيــم يلجــأ صاحــب املصلحــة أو طالــب التحكيــم إلــى 

احملكمــة املختصــة بطلــب لتعيــني احملّكــم اآلخــر.
قــد يتــّم اللجــوء إلــى احملكمــة املختصــة املعرفــة يف املــادة الثالثــة لتســمية رئيــس الهيئــة ومحّكــم عــن الطــرف 
ــى أن حتــّدد مــن  اآلخــر، يطلــب مــن احملكمــة تعيــني محّكمــني اثنــني فتكــون احملكمــة مقيــدة بتعيــني اثنــني عل

منهمــا يتــرأس الهيئــة.
تســري هــذه األحــكام يف حــال تشــكيل هيئــة التحكيــم مــن أكثــر مــن ثاثــة محّكمــني ويكــون قــرار احملكمــة نهائيــاً 
غيــر خاضــع ألي طريــق مــن طــرق الطعــن مبقتضــى املــادة /14/ الفقــرة اخلامســة، ويقبــل القــرار الصــادر بــرّد 
طلــب تعيــني احملّكمــني الطعــن أمــام محكمــة النقــض خــال مــدة الثاثــني يومــاً التاليــة لتبليــغ القــرار. وبذلــك 
ــم،  ــاق أطــراف التحكي ــني احملكمــني يف حــال عــدم اتف ــة تعي ــط آللي ــاً بوضــع ضواب جنــد أن املشــّرع كان موفق
وكذلــك بالنســبة للطعــن بالقــرار الصــادر عــن احملكمــة والهــدف األساســي مــن ذلــك ينصــّب علــى حتقيــق ســرعة 

البــت يف قضايــا التحكيــم.
إن القانــون بتخويلــه احملكمــة ســلطة تعيــني احملّكــم لــم يفــّرق بــني التحكيــم يف القضــاء والتحكيــم بالصلــح، 
ولرمبــا كان الهــدف مــن ذلــك احليلولــة دون متلّــص اتفــاق أطــراف التحكيــم مــن تنفيــذه حتــت ذريعــة تفويــض 

ــح. احملكمــني بالصل
وال يجــوز للمحكمــة أن تعمــد إلــى تعيــني احملّكــم مبجــرد امتنــاع أحــد أطــراف النــزاع عــن تعيــني محكمــه إذا كان 
هنــاك شــرط خــاص بــني طــريف النــزاع حــول كيفيــة تعيينــه يف حــال اخلــاف، ألّنــه يف هــذه احلالــة البــد مــن 

احتــرام إرادة أطــراف النــزاع.

وال تقبل احملكمة طلب التعيني إال بعد التأكد مما يلي:
وجــود اتفــاق علــى التحكيــم غيــر ظاهــر البطــان بــني الطرفــني، فــإذا ظهــر للمحكمــة أنــه ال يوجــد اتفــاق 	 

علــى التحكيــم، أو أن هــذا االتفــاق قــد ســقط النقضــاء امليعــاد ال تقبــل الطلــب
أن يكون املّدعي واملّدعى عليه طرفني يف اتفاق التحكيم.	 
أال يكــون األطــراف قــد اتفقــوا علــى اختيــار وســيلة أخــرى لتعيــني احملكمــني، ســواء بواســطة شــخص أو عــن 	 

طريــق مركــز حتكيــم.
أن يكون النزاع محل التحكيم قد نشأ بالفعل.	 
أن تكون الثاثني يوماً قد انقضت دون تعيني محكم	 

ثانيًا– دور القضاء يف رد احملكم:

يحتــاج إحقــاق احلــق وحســم النــزاع بــني األطــراف إلــى النزاهــة واحليــاد اللذيــن ميثــان جوهــر القضــاء وأســاس 
التحكيــم، لــذا يجــب علــى مــن يتــواله أن يتنــّزه عــن كل شــائبة تخــّل مبيــزان العدالــة، واحليــاد واالســتقال شــعاره 
ورقيبــه، ولكــن القانــون يضــع علــى عاتــق احملكــم التزامــاً عنــد قبولــه ملهمتــه باإلفصــاح عــن أي ظــروف من شــأنها 

الشــك حول اســتقاله.
ــا إذا لــم يفصــح  فــإذا أفصــح عــن هــذا الســبب فــإن احملتكــم يعتبــر عاملــاً بذلــك منــذ إباغــه بهــذا األمــر، أّم
عنــه فهــذا يعتبــر قرينــة قضائيــة لــرّد احملّكــم وهــي قرينــة تقبــل إثبــات العكــس مــن خصــم طالــب الــرد. لهــذه 
األســباب كفــل قانــون التحكيــم الســوري رقــم )4( لعــام ٢٠٠٨ حــق رّد احملكــم، حيــث تنــّص الفقــرة األولــى مــن 
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املــادة /1٨/ مــن قانــون التحكيــم علــى مــا يلــي:
»ال يجــوز رّد احملّكــم إال لألســباب التــي يــرد بهــا القاضــي، أو إذا فقــد أحــد شــروط صالحيتــه املنصــوص عليهــا يف 

القانون«.
وتنّص املادة )19( من قانون التحكيم على ما يلي:

يقــدم طلــب الــرّد إلــى احملكمــة املعرفــة يف املــادة )3( مــن هــذا القانــون مرفقــاً بــه األوراق املؤيــدة لــه خــال . 1
مــدة 15 يومــاً مــن تاريــخ علــم طالــب الــرد باألســباب املبــررة للــرد.

تنظــر احملكمــة املذكــورة بطلــب الــرد يف غرفــة املذاكــرة وتفصــل بــه بقــرار مبــرم بعــد ســماع احملكــم املطلــوب . ٢
رده.

يترتــب علــى تقــدمي طلــب الــرد وقــف إجــراءات التحكيــم وتعليــق مدتــه إلــى حــني صــدور القــرار برفــض . 3
ــه التحكيميــة.  ــم البديــل مهمت ــرد، أو إلــى حــني قبــول احملّك طلــب ال

ال يقبل طلب الرد ممن سبق له تقدمي طلب برد احملّكم نفسه يف التحكيم ذاته وللسبب ذاته.. 4
إذا حكــم بــرد احملكــم ترتــب علــى ذلــك اعتبــار مــا مّت مــن إجــراءات، مبــا يف ذلــك حكــم التحكيــم، كأنــه لــم . 5

يكــن مــن تاريــخ قيــام ســبب الــرد.
وبالرجــوع إلــى املــواد املشــار إليهــا ســابقاً جنــد أن قانــون التحكيــم أجــاز رّد احملكــم كمــا يــرد القاضــي، وهــذا 
حــق ألطــراف النــزاع إذا وجــدوا أّن هنــاك مــا يتعــارض مــع مصاحلهــم ويضــّر بهــم، إال أن قانــون التحكيــم لــم 
يتــرك رد احملكمــني رهنــاً بــإرادة أطــراف النــزاع إمّنــا قيــده باألســباب التــي يجــوز فيهــا رد القاضــي علــى وجــه 

احلصــر قياســاً بنــص املــادة )176( مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة التــي جــاء فيهــا:
إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة يف الدعوى ولو بعد انحال عقد الزواج.. 1
إذا كان بينه وبني أحد اخلصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.. ٢
إذا كان خطيباً ألحد اخلصوم.. 3
إذا سبق أن كان وكيًا ألحد اخلصوم يف أعماله اخلصوصية أو وصياً عليه.. 4
إذا سبق أن كان شاهداً يف القضية.. 5
إذا كان أحد املتداعني قد اختاره حكماً يف قضية سابقة.. 6
إذا وجد بينه وبني أحد املتداعني عداوة شديدة.. 7
ــة أو . ٨ ــة دعــوى مدني ــى الدرجــة الرابع ــه حت ــه أو مصاهري ــني أحــد املتداعــني أو أقربائ ــه وب إذا أقيمــت بين

ــة خــال الســنوات اخلمــس الســابقة. جزائي
ويجــوز لــكل مــن أطــراف النــزاع طلــب رد احملّكــم الــذي يختــاره اخلصــم، أو الــذي مّت تعيينــه مــن قبــل احملكمــة، 

أو الــذي مّتــت تســميته مــن قبــل مركــز التحكيــم.
إال أنــه ال يجــوز ألي مــن طــريف التحكيــم طلــب رّد احملكــم الــذي عّينــه إال لســبب تبنيــه بعــد أن مّت هــذا التعيــني 
عمــًا بالفقــرة الثانيــة مــن املــادة )1٨( مــن قانــون التحكيــم، كمــا يجــوز رد محّكــم واحــد أو جميــع احملكمــني. 
ويشــترط لقبــول طلــب رّد احملكــم تقــدمي طلــب مكتــوب مرفقــاً باملســتندات واألوراق املؤيــدة للطلــب إلــى محكمــة 
االســتئناف خــال 15 يومــاً مــن تاريــخ علــم طالــب الــرّد باألســباب املبــررة لــرّده، ويشــترط أن يكــون ســبب رد 
احملّكــم قــد حــدث بعــد االتفــاق علــى التحكيــم، ألن اتفــاق أطــراف النــزاع علــى التحكيــم وهــم علــى علــم بأســباب 

رّده يفيــد قبولهــم باحملكــم، وعلــى طالــب الــرد عــبء إثبــات تاريــخ علمــه باألســباب املوجبــة للــرد.
وعليــه تفصــل محكمــة االســتئناف يف طلــب رد احملّكــم يف غرفــة املذاكــرة بعــد ســماع أقــوال احملكــم ودون دعــوة 

اخلصــوم ويكــون قرارهــا مبرمــاً.

وإذا قــّررت محكمــة االســتئناف رد احملّكــم امتنــع عليــه متابعــة نظــر الدعــوى مهمــا كانــت املرحلــة التــي وصــل 
إليهــا، كمــا يتوّجــب تعيــني بديــل عنــه، وعلــى مــن يحــّل بــدالً عنــه أن يتابــع إجــراءات التحكيــم، وإذا رفــض طلــب 
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رد احملّكــم فيعــود احملكــم إلــى متابعــة إجــراءات التحكيــم ابتــداًء مــن املرحلــة التــي وقفــت عندهــا، وإّن دعــوى رد 
احملكــم ال تقبــل إال مــرة واحــدة حتــى ال تصبــح وســيلة لعرقلــة الســير يف إجــراءات التحكيــم. 

ثالثًا – دور القضاء يف عزل احملكم:

إذا قبــل احملّكــم مهّمــة التحكيــم وتعــّذر عليــه أداء مهمتــه ولــم يباشــرها، أو انقطــع عــن أدائهــا ســواء بعــذر أو 
بغيــر عــذر علــى نحــٍو أدى إلــى تأخيــر ال مبــرر لــه يف إجــراءات التحكيــم، ومــع ذلــك لــم يتنــَح عــن مهمتــه ولــم 
ــون  ــادة /3/ مــن قان ــا يف امل ــب مــن احملكمــة املشــار إليه ــكل طــرف أن يطل ــه، كان ل ــى عزل ــق األطــراف عل يتف
التحكيــم الســوري إنهــاء مهمتــه أو عزلــه. حيــث تنــص الفقــرة /٢/ مــن املــادة /٢٠/ مــن قانــون التحكيــم أنــه »إذا 
أصبــح احملكــم غيــر قــادر بحكــم القانــون أو بحكــم الواقــع علــى أداء مهمتــه أو تخلــف أو انقطــع عــن القيــام بهــا 
بعــد قبولــه أكثــر مــن /30/ يومــًا وجــب عليــه التنحــي وإال كان عرضــًة للعــزل، ويف هــذه احلالــة يتــّم العــزل إذا لــم 
يتفــق الطرفــان علــى عزلــه بقــرار مبــرم مــن احملكمــة املعرفــة باملــادة الثالثــة مــن هــذا القانــون، تتخــذه يف غرفــة 

املذاكــرة بنــاًء علــى طلــب أحــد الطرفــني«.

ويُســتفاد مــن هــذا النــص أن للقضــاء دوراً يف إنهــاء مهمــة احملكــم الــذي يتخلــف عــن أداء مهمتــه أو قيــام أســباب 
قانونيــة كفقدانــه لأهليــة واتخــاذ قــرار احلجــر عليــه أو حرمانــه مــن حقوقــه املدنيــة بســبب احلكــم عليــه بجنايــة 
أو جنحــة مخلــة بالشــرف أو إشــهار إفاســه، وقــد يتعــذر عليــه االســتمرار مبهمتــه ألســباب واقعيــة مثــل املــرض 
أو املــوت، وقــد ميتنــع عــن أداء مهمتــه بإرادتــه بصــورة دائمــة أو متقطعــة ممــا يترتــب عليــه التأخيــر يف إجــراءات 

التحكيــم دون مبــرر.

ويشترط لكي تقوم احملكمة املعرفة باملادة /3/ بإنهاء مهمة احملكم:
أن يتخلف احملكم عن أداء مهمته أو االنقطاع عن القيام بها بعد قبوله بـ/3٠/ يوماً.. 1
عــدم اتفــاق األطــراف علــى عزلــه، وأن يتقــدم أحدهــم بطلــب العــزل إلــى محكمــة االســتئناف التــي يجــب أن . ٢

تتحقــق مــن توافــر إحــدى احلــاالت التــي يجــوز معهــا عــزل احملكــم. 
تتخــذ احملكمــة قرارهــا يف غرفــة املذاكــرة ويصــدر مبرمــاً، وهــذا األمــر ال يزيــل املســؤولية عــن احملّكــم، إذ . 3

أّن املشــّرع نــّص عليــه يف املــادة /17/ مــن قانــون التحكيــم 
وممــا ال شــّك فيــه أن املشــرع أنصــف العمليــة التحكيميــة بالعــودة بهــذا األمــر إلــى محكمــة االســتئناف لتكــون 
صاحبــة الواليــة بعــزل احملكــم، وذلــك حلمايــة إجــراءات التحكيــم مــن املماطلــة والتســويف حتــت أيــة ذريعــة، وإّن 
مــدة /30/ يومــًا كفيلــة بإظهــار النوايــا احلقيقيــة وراء عــدم التــزام احملّكــم املختــار، وحتّملــه مســؤولية تقصيــره 

يحمــي قضــاء التحكيــم ويحمــي املتضــرر مــن هــذا العمــل. 

رابعًا – دور القضاء يف حال عدم صدور حكم التحكيم يف املدة احملددة:

إنَّ التــزام احملّكــم هــو التــزام لغايــة، وهــذه الغايــة تتجلّــى بإنهــاء النــزاع وإصــدار حكــم منهــي للخصومــة ضمــن 
املــدة احملــّددة يف اتفــاق التحكيــم أو املنصــوص عنهــا قانونــاً، وعندمــا تنتهــي املــدة القانونيــة أو االتفاقيــة دون 
ــام مــن انتهــاء مــدة التحكيــم اللجــوء إلــى احملكمــة  ــه يجــوز ألطــراف النــزاع خــال /1٠/ أي صــدور حكــم، فإنَّ
املعرفــة يف املــادة الثالثــة مــن قانــون التحكيــم بطلــب قــرار لتجديــد مــدة التحكيــم، فتصــدر احملكمــة قــراراً 
بتجديدهــا ملــدة /9٠/ يومــاً ملــرة واحــدة، أو بــرد هــذا الطلــب ويكــون قــراراً مبرمــاً تتخــذه احملكمــة يف غرفــة 

املذاكــرة بعــد دعــوة اخلصــوم، وذلــك حســب الفقــرة الثالثــة مــن املــادة /37/ مــن قانــون التحكيــم. 
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املطلب الثاني: دور القضاء يف التدابير الوقتية والتحفظية 
متهيــد: إنَّ عمــل احملّكــم كعمــل القاضــي يجــب أن يوفــر الضمانــات للعدالــة واخليــر للمتقاضــني، ولكــن إذا طــرأ 
أثنــاء النظــر بدعــوى قضائيــة أو مبناســبتها احلاجــة إلــى اتخــاذ تدابيــر وقتيــة وحتفظيــة تتصــف بطابــع العجلــة 
ــّم  ــة حكــم االســاس، يت ــة فقــدان فعالي وال ميكــن أن تنتظــر انتهــاء دعــوى األســاس ألجــل اتخاذهــا حتــت طائل

اللجــوء إلــى القاضــي املختــص بالنظــر يف هــذا التدبيــر وهــو عــادة قاضــي األمــور املســتعجلة.
وعليه سنتناول يف هذا املبحث ما يلي:

أواًل – دور القضاء يف وضع إشارة الدعوى: 

إن وضــع إشــارة الدعــوى: »هــو إجــراء حتفظــي مؤقــت يوضــع علــى صحيفــة العقــار يف الســجل العقــاري لتكــون 
مبثابــة إعــام للكافــة بــأنَّ احلــق العينــي الــذي أقيمــت مــن أجلــه الدعــوى ال يــزال موضــوع منازعــة قضائيــة قــد 
تنتــج عنهــا آثــار تلغــي أو حتــّد مــن حقــوق الشــخص املســجل علــى اســمه العقــار يف الســجل العقــاري، ســواء أكان 

شــخصاً طبيعيــاَ أم شــخصاً اعتباريــاً«.
وقــد تقتضــي طبيعــة وظــروف النــزاع املطــروح علــى هيئــة التحكيــم اتخــاذ قــرار بوضــع إشــارة الدعــوى، ففــي 
ــب  ــة يأخــذ القضــاء دوره وينعقــد االختصــاص حملكمــة االســتئناف املعرفــة باملــادة 3، فيتقــدم طال هــذه احلال
التحكيــم إلــى احملكمــة لوضــع إشــارة الدعــوى حيــث تبــت بالطلــب يف غرفــة املذاكــرة بقــرار مبــرم وذلــك حســب 
ــم: »إذا تعلــق النــزاع بحــق عينــي علــى عقــار وجــب وضــع إشــارة  ــون التحكي ــادة /3/ مــن قان الفقــرة /3/ مــن امل
الدعــوى علــى صحيفــة العقــار بقــرار تتخــذه يف غرفــة املذاكــرة احملكمــة التــي ينعقــد لهــا االختصــاص وفقــًا 

للفقــرة األولــى مــن هــذه املــادة«.

أي أن اتفــاق التحكيــم ال يخــّول هيئــة التحكيــم بإصــدار قــرار بوضــع إشــارة الدعــوى، بــل العــودة إلــى محكمــة 
االســتئناف، إذ أنَّ هــذا األمــر مــن مهمــة القضــاء العــادي، ودور القضــاء هنــا مســاعد يســهل إجــراءات التحكيــم.

ثانيــًا – دور القضــاء يف اإلجــراءات الوقتيــة والتحفظيــة: يف القانــون الســوري عــدة أنــواع مــن التدابيــر الوقتيــة 
والتحفظيــة التــي يجــوز لقاضــي األمــور املســتعجلة اتخاذهــا، وميكــن حتديدهــا كالتالــي:

ــك )جــرد . 1 ــى ذل ــة عل ــة، واألمثل ــوق أو األوضــاع القانوني ــن شــأنها حفــظ احلق ــي م ــة الت ــر التحفظي التدابي
املوجــودات، فــرض احلراســة القضائيــة، بيــع األمــوال القابلــة للتلــف، وكذلــك تدابيــر إزالــة التعــدي(.

التدابيــر التحفظيــة التــي مــن شــأنها احلفــاظ علــى وســائل اإلثبــات، وإلــزام تقدميهــا مبوجب أحــكام القانون . ٢
الســوري الــذي يعطــي لقاضــي األمــور املســتعجلة صاحيــة متكــني أحــد املتقاضيــني مــن االســتحصال أو 

احملافظــة علــى وســائل إثبــات يخشــى ضياعهــا.
التدابير التحفظية التي من شأنها جتميد األموال حتضيراً للتنفيذ عليها.. 3

و لقــد عاجلــت الفقرتــان اخلامســة والسادســة مــن املــادة /3٨/ مــن قانــون التحكيــم رقــم )4( مســألة اإلجــراءات 
الوقتيــة والتحفظيــة ونصتــا علــى مــا يلــي:

· ــل إصــدار 	 ــك قب ــات، وذل ــة أو يف جــزء مــن الطلب ــم أن تصــدر أحكامــاً وقتي ــة التحكي )ف– 5( »يجــوز لهيئ
ــي«. احلكــم النهائ

· )ف– 6( »يحــق ألّي مــن طــريف التحكيــم مراجعــة قاضــي األمــور املســتعجلة ســواء قبــل البــدء بإجــراءات 	
التحكيــم أو أثنــاء ســيرها، التخــاذ إجــراء حتفظــي وفقــاً لأحــكام املنصــوص عليهــا يف قانــون أصــول 

احملاكمــات املدنيــة«.
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مبوجــب هاتــني الفقرتــني تقــّرر نــوع مــن االختصــاص املشــترك بــني القضــاء العــادي وقضــاء التحكيــم، وجنــد 
يف ذلــك ثــاث حــاالت:

حالة الفقرة اخلامسة التي أعطت لهيئة التحكيم حق اتخاذ التدابير الوقتية أو يف جزء من الطلبات. . 1
حالــة منــح طــريف التحكيــم مراجعــة قضــاء األمــور املســتعجلة، ســواء قبــل بــدء إجــراءات التحكيــم أو أثنــاء . ٢

ســيرها، التخــاذ إجــراء حتفظــي وفقــاً للفقــرة السادســة.
احلالــة التــي نّصــت عليهــا املــادة الثالثــة مــن قانــون التحكيــم، أي ينعقــد االختصــاص حملكمــة االســتئناف . 3

املدنيــة يف مســائل التحكيــم التــي يشــملها القانــون حتــى انتهــاء جميــع إجــراءات التحكيــم.
وحبــذا لــو أّن قانــون التحكيــم أعطــى لهيئــة التحكيــم اتخــاذ قــرارات وقتيــة وحتفظيــة كاحلجــز االحتياطــي، 
فجميــع احملاكــم تكــون مختصــة بإجــراء احلجــز االحتياطــي، إضافــًة إلــى قاضــي األمــور املســتعجلة ســواء كانــت 
صلــح أو بدايــة أو شــرعية أو االســتئناف أو النقــض عندمــا تنظــر يف املوضــوع أو يطعــن أمامهــا بقــرار رفــض 
احلجــز االحتياطــي، وكذلــك احملاكــم واللجــان العماليــة والزراعيــة ومحاكــم اجلمــارك، واســتثنى املشــّرع هيئــة 
التحكيــم مــن هــذا األمــر رغــم أّنهــا تنظــر بدعــوى أصــل احلــق. وميكــن لهيئــة التحكيــم أن حتكــم بتثبيــت احلجــز 

االحتياطــي

ثالثًا – دور القضاء يف استدعاء الشهود واألمر باإلنابة القضائية:

1ـ اســتدعاء الشــهود: يتــّم اإلثبــات بالشــهادة بنــاًء علــى طلــب أحــد اخلصــوم يف القضيــة، أو مببــادرة مــن هيئــة 
التحكيــم املعــروض أمامهــا النــزاع، عندمــا تــرى يف ذلــك فائــدة للحقيقــة ولتســتكمل قناعتهــا، وملـّـا كان احملكــم ال 
يعــدو أن يكــون يف حقيقــة األمــر شــخصاً عاديــاً ال ميلــك ســلطة القاضــي يف إجبــار الغيــر علــى االنصيــاع إلــى 
مــا تطلبــه اخلصومــة التحكيميــة مــن قواعــد اإلثبــات، ومنهــا اســتدعاء شــاهد للحضــور لســماع شــهادته أمــام 
هيئــة التحكيــم بالوســائل التــي تســاعدها علــى إجبــاره للحضــور عنــد امتناعــه عــن اإلجابــة، فــإذا لــم يحضــر 
الشــاهد ألداء الشــهادة بعــد تكليفــه باحلضــور علــى الوجــه املقــرر بالقانــون فلهيئــة التحكيــم أن تطلــب مــن 
محكمــة االســتئناف املعرفــة يف املــادة الثالثــة مــن قانــون التحكيــم الســوري أن حتكــم عليــه حكمــاً مبرمــاً بالغرامــة 
املقــررة يف القانــون، وأن تقــرر إحضــاره جبــراً، إذا أثبــت الشــاهد بعــد إحضــاره أّن تخلفــه كان راجعــاً إلــى عــذٍر 
مقبــول جــاز لهــا أن تعفيــه مــن أداء الغرامــة كلهــا أو بعضهــا. وبالتالــي لهيئــة التحكيــم أن تلجــأ إلــى القضــاء 

ليلــزم الشــهود باحلضــور بنــاًء علــى الفقــرة األولــى مــن املــادة /34/ مــن قانــون التحكيــم الســوري.

2ـ األمــر باإلنابــة القضائيــة: اإلنابــة القضائيــة هــي عمــل مبوجبــه تفــّوض محكمــة حملكمــة أخــرى القيــام مكانهــا 
ويف دائــرة اختصاصهــا ببعــض اإلجــراءات القضائيــة التــي يقتضيهــا الفصــل يف دعــوى مرفوعــة أمامهــا والتــي 
تعــذر عليهــا مباشــرتها بســبب املســافة أو أي مانــع آخــر، كأن يكــون املــال املــراد معاينتــه يف مــكان بعيــد عــن مقــر 

احملكمــة املنيبــة.
كمــا يجــوز إنابــة احملكمــة لســماع شــهادة الشــاهد بالدعــوى التحكيميــة، ويف هــذه احلالــة تقــدم هيئــة التحكيــم 
صحيفــة اســتبيان تتضمــن احلالــة اخلاصــة للشــاهد والوقائــع املــراد استشــهاده عليهــا وترســل إلــى احملكمــة 
املنابــة عــن طريــق محكمــة االســتئناف املدنيــة التــي يتــّم التحكيــم يف دائــرة اختصاصهــا عمــًا بالفقــرة الثانيــة 
مــن املــادة /34/ مــن قانــون التحكيــم الســوري رقــم )4( لعــام ٢٠٠٨ حيــث إّن هيئــة التحكيــم ليــس مــن ســلطتها 
أن تنيــب عنهــا اتخــاذ إجــراء قضائــي مـــــــعنّي فتلجــأ إلــى احملكمــة املختصــة املشــار إليهــا يف املــادة الثالثــة مــن 
قانــون التحكيــم، وهــي احملكمــة املنيبــة واحملكمــة التــي توّجــه إليهــا أمــر اإلنابــة هــي احملكمــة املنابــة، إذ يتوجــب 
عليهــا أن تعــّد محضــراً رســمياً بالواقعــة التــي أنيبــت ألجلهــا يوقعــه الرئيــس والقضــاة وكاتــب الضبــط، ويرســل 
إلــى هيئــة التحكيــم عــن طريــق محكمــة االســتئناف املنيبــة، وال شــك أن طلــب األمــر باإلنابــة القضائيــة يعــّزز دور 

القضــاء املســاند والرديــف لقضــاء التحكيــم لتحقيــق فعاليــة قصــوى لعمــل هيئــة التحكيــم. 
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رابعًا – دور القضاء بإلزام الغير إبراز مستند بحوزته: 

هيئــة التحكيــم شــأنها شــأن القضــاء ميكنهــا أن تلجــأ إلــى كّل الوســائل للوصــول إلــى احلقيقــة، شــريطة مراعــاة 
ضمانــات التقاضــي، وميتــاز دورهــا يف هــذا املجــال باملرونــة واحلريــة يف مــدى االلتجــاء إلــى اجــراءات اإلثبــات، 
ــم  ــون التحكي ــن قان ــة م ــادة الثالث ــة بامل ــة املعرف ــى احملكم ــم أن تلجــأ إل ــة التحكي ــك إعطــاء احلــق لهيئ ــن ذل وم
الســوري حســب الفقــرة الثالثــة مــن املــادة /34/ احلكــم بتكليــف الغيــر بإبــراز مســتند يف حوزتــه يعتبــر ضروريــاً 
ــة التــي تعمــل ضمــن  ــة التحكيــم إلــى محكمــة االســتئناف املدني ــة تلجــأ هيئ ــزاع، ويف هــذه احلال للحكــم يف الن
دائــرة اختصاصهــا يف تنفيــذ مــا تقــّرره هيئــة التحكيــم يف هــذا املوضــوع ســيما أنــه ليــس للهيئــة إدخــال الغيــر 
يف القضيــة التحكيميــة لتقــدمي املســتند، ألن صاحيــة هيئــة التحكيــم محــدودة بالنــزاع املطــروح عليهــا وحســب 
اتفــاق التحكيــم، وإذا مــا قــررت هيئــة التحكيــم إلــزام اخلصــم بتقــدمي املســتند الــذي بحوزتــه ولــم ميتثــل لقرارهــا 
كان لهــا أن تعتمــد علــى أقــوال الطــرف اآلخــر يف صــدق وجــوده ومحتوياتــه دون التقيــد بالقواعــد واإلجــراءات 

التــي نــّص عليهــا قانــون البينــات.

اخلامتة
عرضنــا فيمــا تقــدم لــدور قضــاء الدولــة يف العمليــة التحكيميــة قبــل صــدور احلكــم املنهــي للنــزاع وخصوصــاً 
دوره املعــاون و املســاند يف تشــكيل هيئــة التحكيــم عنــد تعنــت أحــد أطــراف النــزاع و عــدم تســمية محكمــه األمــر 
ــة يف مــأزق يشــلها. و بقناعتــي أّن احملّكــم هــو محــور العمليــة التحكيميــة،  ــة التحكيمي ــذي قــد يجعــل العملي ال
لــذا علــى املتقاضــني اختيــار احملكــم بعنايــة، وأن يكــون ذا خلــق حســن وميتــاز باحليــاد والنزاهــة ومــن أصحــاب 
اخلبــرة بالعمــل القانونــي واملهنــي، ألن التحكيــم عمــل قضائــي بحاجــة إلــى مــن يتقــن األعمــال القانونيــة والســير 
بإجــراءات التحكيــم واملقــدرة علــى التعامــل مــع موضــوع النــزاع وتهيئــة الظــروف املناســبة إلحقــاق احلــق 
واحملافظــة علــى مزايــا التحكيــم، لــذا نحتــاج إلــى توعيــة املتقاضــني خلطــورة اختيارهــم وعــدم االجنــرار وراء 
العواطــف وذلــك حلمايــة مصاحلهــم وحتقيــق العدالــة، فاجلهــل بحقوقهــم وحقيقــة التحكيــم يــؤدي إلــى ضيــاع 

الكثيــر مــن احلقــوق وتفريــغ التحكيــم مــن محتــواه وغاياتــه. 

وبالنســبة لــدور القضــاء يف القــرارات التحفظيــة فحبــذا لــو أّن قانــون التحكيــم رقــم 4 لعــام 2008 أعطــى لهيئــة 
التحكيــم اتخــاذ مثــل هــذه القــرارات كاحلجــز االحتياطــي، فجميــع احملاكــم تكــون مختصــة بإجــراء احلجــز 
أو  أو االســتئناف  أو شــرعية  أو بدايــة  املســتعجلة ســواء كانــت صلــح  إلــى قاضــي األمــور  االحتياطــي، إضافــًة 
النقــض عندمــا تنظــر يف املوضــوع أو يطعــن أمامهــا بقــرار رفــض احلجــز االحتياطــي، وكذلــك احملاكــم واللجــان 
تنظــر  أّنهــا  رغــم  األمــر  هــذا  مــن  التحكيــم  هيئــة  املشــّرع  واســتثنى  اجلمــارك،  ومحاكــم  والزراعيــة  العماليــة 
بدعــوى أصــل احلــق، وميكــن لهيئــة التحكيــم أن حتكــم بتثبيــت احلجــز االحتياطــي مثلهــا مثــل محاكــم املوضــوع، 
وهيئــة التحكيــم تقــوم مقــام محكمــة املوضــوع يف نظــر النــزاع موضوعــًا لذلــك، كان مــن األجــدى اعطــاء احلــق 

37



لهيئــة التحكيــم أن تصــدر القــرارات املتعلقــة باألمــور 
التحفظيــة و خصوصــًا احلجــز االحتياطــي.

وباخلاصــة ميكــن طــرح رأي يتمثــل يف العمــل علــى 
حصــر التحكيــم يف مراكــز خاصــة متخصصــة، أي أن 
يجــري التحكيــم يف ظــل مراكــز مرخصــة لهــا قواعــد 
وزارة  قبــل  مــن  اإلداريــة  للرقابــة  وتخضــع  منظمــة 
العدل، وتكون حتت إشراف مختصني قانونيًا وعلميًا، 
وميســر  ســهل  إجــراءات  نظــام  املؤسســي  فالتحكيــم 
التحكيــم  ويجــري  التقاضــي  بأساســيات  يخــّل  وال 
علــى أساســه. إضافــة إلــى التنويــه إلــى ضــرورة إعــداد 
احملكمــني املختصــني إعــدادًا مهنيــًا وقانونيــًا يتشــابه 

مــع إعــداد القضــاة يف الســلطة القضائيــة.

وهكــذا أكــون قــد أنهيــت هــذا البحــث، وكلــي أمــل 
أن أكــون قــد قدمــت بحثــاً مكتمــل العناصــر ومفيــد 
مبحتــواه مــن الناحيتــني العلميــة والعمليــة فــإن أصبــت 
فضــٌل مــن اهلل وإن أخفقــت فحســبي أنــي حاولــت.
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اإلجـــــــــــراءات

تقــدم املســتدعي بواســطة وكيلــه بتاريــخ ٢٠19/٠9/٢6 بهــذا الطلــب لتعــني احملكمــة املختصــة وفقــاً ألحــكام املــادة )51( 
مــن قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة لســنة ٢٠٠1.

تتلخص اسباب الطلب مبا يلي: 
املســتدعي هــو املدعــي يف الدعــوى املدنيــة رقــم ٢٠17/133 املســجلة لــدى محكمــة بدايــة رام اهلل موضوعهــا طلــب . 1

تصديــق قــرار محكــم صــادر عــن هيئــة التحكيــم املتضمــن الــزام احملكــوم ضــده محمــود محمــد علــي جبيــل بدفــع 
مبلــغ وقــدره ســبعة عشــر الــف دوالر أمريكــي محســوم منــه قيمــة الضريبــة ليكــون املبلــغ الواجــب دفعــه أثنــي عشــر 

ألفــاً ومائــة دوالر أمريكــي بتاريــخ ٢9/٠1/. ٢٠17
ــة رام اهلل ٢.  ــة بداي ــام محكم ــام دعــوى أم ــد أق ــم ق ــرار التحكي ــوم ضــده مبوجــب ق ــخ ٢٠17/٠1/٢٢ كان احملك  بتاري

ــور أعــاه.  ــم املذك ــرار التحكي ــا فســخ ق ســجلت حتــت رقــم ٢٠17/94 موضوعه
 قــررت محكمــة بدايــة رام اهلل ضــم الدعويــني والنظــر بهمــا مــن خــال الدعــوى ٢٠17/94 بتاريــخ ٠٢/٠5/٢٠19 3. 

وإحالــة ملفــي الدعويــني الــى محكمــة صلــح رام اهلل علــى اســاس ان االختصــاص ينعقــد لهــا مــن جهــة االختصــاص 
ــح  ــغ املتوجــب دفعــه وفــق قــرار التحكيــم هــو 1٢1٠٠ دوالر امريكــي وســجلت لــدى محكمــة الصل القيمــي كــون املبل

حتــت الرقــم 34٢/. ٢٠19
بتاريــخ ٢٠19/٠4/11 أصــدرت محكمــة صلــح رام اهلل يف الدعــوى رقــم ٢٠19/34٢ قــراراً يقضــي بعــدم اختصاصهــا . 4

بنظــر )طلــب تصديــق قــرار التحكيــم وطلــب الغــاء قــرار التحكيــم(.

احملكمـــــــــــــة

ــي  ــى األوراق جنــد أن املســتدعي أميــن احمــد ســليمان الشــوبكي ومحمــود محمــد عل ــة وبالرجــوع ال ــق واملداول بالتدقي
جبيــل اتفقــا علــى احالــة اخلــاف بينهمــا حــول األعمــال املنفــذة واملبالــغ املســتحقة عــن تنفيــذ أعمــال ميكانيــك يف 
جمعيــة أصدقــاء املريــض )أبــو ريــا( يف رام اهلل للتحكيــم، حيــث مت االتفــاق علــى اختيــار هيئــة التحكيــم وذلــك بتاريــخ 
٢٠16/٠5/٢٢، وبتاريــخ ٢٠16/1٢/٢4 اصــدرت هيئــة التحكيــم قــراراً يقضــي بالــزام محمــود محمــد علــي جبيــل بدفــع 
مبلــغ 1٢1٠٠ دوالر أمريكــي لصالــح املســتدعي أميــن الشــوبكي، حيــث بــادر األخيــر الــى تقــدمي الدعــوى رقــم ٢٠17/133 
لــدى محكمــة بدايــة رام اهلل للتصديــق علــى قــرار هيئــة التحكيــم يف حــني تقــدم محمــود محمــد علــي جبيــل بالدعــوى 
رقــم ٢٠17/94 لــذات احملكمــة طالبــاً الغــاء قــرار هيئــة التحكيــم املشــار اليــه، وبعــد أن ضمــت محكمــة بدايــة رام اهلل 
امللفــني لبعضهمــا أصــدرت يف ٢٠19/٠٢/٠5 قــراراً يقضــي بعــدم اختصاصهــا لنظرهمــا بالقــول ان الثابــت للمحكمــة ان 
قيمــة الدعــوى هــو 1٢1٠٠ دوالر أمريكــي، وهــي بذلــك تقــل عــن عشــرة االف دينــار وبذلــك تكــون محكمــة صلــح رام اهلل 

صاحبــة االختصــاص القيمــي لنظــر الدعويــني”
وبعــد احالتهمــا الــى محكمــة الصلــح ســجلت حتــت رقم ٢٠19/34٢، حيــث قررت بتاريــخ ٢٠19/٠4/11 عدم اختصاصها 

لنظــر الدعويــني بالقــول ان محــل التحكيــم اساســاً هــو محاســبة غير مقــدرة القيمة.
وبعطــف النظــر علــى مــا قررتــه كا احملكمتــني، فإننــا جنــد أن النــزاع محــل التحكيــم يتصــل بأعمــال امليكانيــك املنفــذة يف 
جمعيــة أصدقــاء املريــض )أبــو ريــا( رام اهلل واملبالــغ املســتحقة عليهــا، وهــي بذلــك غيــر مقــدرة القيمــة اذ بنتيجــة الوقــوف 
علــى مــا مت تنفيــذه مــن االعمــال ســوف تتحــدد املبالــغ املســتحقة عنهــا، وملــا كانــت املــادة األولــى مــن قانــون التحكيــم رقــم 
3 لســنة ٢٠٠٠ يف بنــد التعاريــف ذكــرت ان احملكمــة املختصــة هــي احملكمــة املختصــة أصــًا بنظــر النــزاع املعــروض علــى 
هيئــة التحكيــم اذا كان التحكيــم محليــاً، فإننــا نخلــص الــى أن احملكمــة املختصــة بنظــر هاتــني الدعويــني هــي محكمــة 
ــا أن اخلــاف يف  ــم طامل ــة التحكي ــا للمســتدعي مبوجــب قــرار هيئ ــغ احملكــوم به ــرة ملقــدار املبال ــة رام اهلل ، وال عب بداي
األســاس يتعلــق باألعمــال املنفــذة ومــن ثــم حســاب املبالــغ املســتحقة عليهــا وهــي علــى هــذا النحــو غيــر محــددة وغيــر 

مقــدرة القيمــة. 

لــــــــــــــذلك
تقــرر محكمــة النقــض تعيــني محكمــة بدايــة رام اهلل لنظــر الدعويــني ٢٠17/94 و ٢٠17/133 وإحالــة الدعويــني الهيــا 

للســير بهمــا حســب األصــول. 

حكمًا صدر تدقيقًا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2019/10/28
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التدابر الوقتية والتحفظية
يف التحكيم التجاري

د. سفيان األحمدي

حمكم جتاري مصرح لدى حمكمة االستئناف باحلسيمة املغرب 
واألمني العام للمحكمة العربية الدائمة للتحكيم بالقاهرة-مصر 

وعضو قائمة احملكمني لدى املركز العربي للتحكيم مبصر.

املغرب
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متهيد
ان احملكــم ليــس موظفــا عموميــا مبعنــى انــه قاضــي غيــر حاكــم )نظــام احلاكميــة( الــدي يرتبــط باحتــكار الدولــة 
للقضــاء العمومــي )مبــدأ عموميــة القضــاء( وبــني نظــام احملكــم وحقيقــة وظيفتــه القضائيــة املســتمدة مــن إرادة 
اخلصــوم فهــدا املعيــار ال ينكرعــن احملكــم نظــام القاضــي غيــر احلاكــم ألن التحكيــم هــو قضــاء خــاص واحملكــم 

فــرد مــن اخلــواص ويختــاره اخلصــوم وال ينتصــب للقضــاء علــى وجــه الــدوام.

املفهــوم العــام ملصطلــح اإلجــراءات الوقتيــة والتحفظيــة رغــم اختــالف فقهــاء التحكيــم التجــاري حــول توحيــد 
تعريــف جامــع وموحــد للتدابيــر الوقتيــة والتحفظيــة والتــي تعتبــر واحــدة مــن اكتــر املســائل غموضــا حتــى ظهــور 

قانــون االونيســترال وبالضبــط تعديــالت 2006 والتــي قامــت علــى أســاس اإلجــراءات الوقتيــة باألســاس.
نصــت املــادة 17- 2 مــن قانــون االونيســترال النموذجــي املعــدل علــى انــه أي تدبيــر وقتــي ســواء أكان يف شــكل قــرار 
او يف شــكل اخــر ومبوجبــه تأمــر هيئــة التحكيــم أحــد الطرفــني يف أي وقــت يســبق القــرار التحكيمــي الــدي يفصــل 

نهائيــا يف النــزاع مبــا يلــي:
إبقاء احلال على ما هو عليه وإعادته ملا كان عليه. 1
اتخاد اجراء وقتي مينع حدوث ضرر حالي أو وشيك أو ميس التحكيم نفسه . 2
توفير وسيلة للمحافظة على املوجودات التي بواسطتها ميكن ضمان تنفيذ قرار حتكيمي الحق. 3
احملافظة على األدلة التي تكون هامة وجوهرية يف حل النزاع . 4

طبيعة التدابر الوقتية والتحفظية يف التحكيم التجاري:

سلطة احملكم ألتخاد التدابير الوقتية خصائص وشروط التحكيم االستعجالي

احلدود االتفاقية لسلطة احملكم االختصاص التحكيمي

احلدود القانونية لسلطة احملكم شروط ممارسة احملكم لواليته يف االمر بالتدابير املعجلة

خصائص وشروط التحكيم االستعجايل

االختصاص التحكيمي: 
مــن خــال عنــوان املوضــوع يتضــح ان احملكــم ميتلــك ســلطة اصــدار أوامــر وقتيــة وحتفظيــة فضــا عــن النظــر 

يف موضــوع النــزاع موضــوع اتفــاق التحكيــم.
يســتمد االختصــاص التحكيمــي االســتعجالي طبيعتــه مــن اخلصائــص املميــزة لقضــاء التحكيــم باعتبــاره نظامــا 
قضائيــا شــاما ومســتقل بداتــه مبنــي علــى ســلطان اإلرادة يف اختيــار واســناد اختصــاص جهــة قضائيــة وســلبه 

مــن أخــرى.
هــل يرجــع االختصــاص الــى التحكيــم نفســه كقضــاء مســتقل ومــواز أم يرجــع الــى قضــاء الدولــة كقضــاء أصيــل 
ووصــي منتــدب علــى التحكيــم. لــم يتأخــر اجلــواب علــى هــده اإلشــكالية وجــاء مســتندا الــى طبيعــة التحكيــم 
ــة  ــة التحكيــم واخراجــه عــن وصاي ــادئ املنطــق االجرائــي قاطعــا بدلــك مســلمات عــوار ودوني ــه والــى مب وذاتي

القضــاء العمومــي.
الفصــل 3٢7-15 قانــون رقــم :٠٨.٠5 ق م م يجــوز للهيئــة التحكيميــة مــا لــم يتفــق األطــراف علــى غيــر دلــك ان 

تتخــذ كل تدبيــر مؤقــت أو حتفظــي تــراه الزمــا يف حــدود مهمتهــا. 
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شروط ممارسة احملكم لواليته يف االمر بالتدابر املعجلة
األمــر باتخــاذ االجــراء الوقتــي وجــب ان يكــون بنــاءا علــى طلــب أحــد طــريف اتفــاق التحكيــم تأصيــا بقانــون 
التحكيــم املغربــي املســطري خــاف قانــون التحكيــم االماراتــي والســوري وكدلــك قانــون التحكيــم الفدرالــي 
األمريكــي والتــي تعتبــر اتفــاق التحكيــم كايف كشــرط اتخــاد أي اجــراء وقتــي او حتفظــي دون التنصيــص علــى 
دلــك ســواء يف القانــون املســطري الوطنــي او االجرائــي متــال دلــك القانــون االجرائــي لغرفــة التحكيــم بباريــس 
او غرفــة لنــدن للتحكيــم كدلــك التحكيــم امــام محكمــة االوكســيد والتــي تعتبــر مجــرد اللجــوء لهــا شــرط كايف 

ألتخــاد احملكــم أي اجــراء وقتــي او حتفظــي.

سلطة احملكم ألتخاد التدابر الوقتية

احلدود االتفاقية لسلطة احملكم: 
ــى  ــم أحــد اهــم عناصرهــا. وهــده احلــدود تقســم ال ــر اتفــاق التحكي ــي يعتب ــم والت ــة التحكي متاشــيا مــع عقدي

ــن: حدي
االلتزام بالفصل يف موضوع النزاع. 	
االلتزام بعدم جتاوز موضوع النزاع. 	

علــى احملكــم ان يلتــزم بعــدم اخلــروج عــن املهمــة التحكيميــة مبوجــب اتفــاق التحكيــم مــع إمكانيــة اتخــاد تدابيــر 
وقتيــة تــرى الهيئــة انــه مــن املناســب اتخادهــا لتســهيل مــرور احلكــم التحكيمــي.

احلدود القانونية لسلطة احملكم
االلتــزام باملســطرة التواجهيــة واحلضوريــة ارتبــاط االجــراء الوقتــي مبوضــوع النــزاع مــع االلتــزام بقواعــد 
االســناد يف ميــدان التحكيــم املطبقــة علــى موضــوع النــزاع )عقــد فيديــك. قانــون االســتيراد. القانــون التجــاري 

اإلداري( او 
ــد  ــة بع ــر وقتي ــي لتســهيل صــدوره وال تدابي ــرار التحكيم ــل صــدور الق ــون قب ــة تك ــة والتحفظي ــر الوقتي التدابي

ــال:  ــى ســبيل املث ــر املســتعجلة عل ــرز هــده التدابي ــم التحكيمــي ومــن أب صــدور احلك
احلجز على األرصدة البنكية كضمان التنفيذ 	
تعني حارس على املنشأة لعدم ضياع األدلة 	

ولقيام هده التدابير الوقتية يلزم توفر الشروط األربعة التالية:
الضرورة واالستعجال . 1
وجود خطر محدق . ٢

3 اجلدية او وجود نزاع موضوعي قائم او على وشك الوقوع 
4 وجــود حــق ظاهــر ميكــن اســتجائه مــن ظاهــر املســتندات ملنــح التدبيــر دون املســاس بجوهــر مبضــوع جوهــر 

النزاع.
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تصنيف التدابر الوقتية والتحفظية:

تدابير غيابية تدابير حضورية

عدم املواجهة كمبدأ أساسي  مسطرة التواجهية واحلضورية

سرعة اإلجراءات تصدر يف شكل حكم حتكيمي عادي

تصدر يف شكل أمر حتكيمي او امر حتكيمي )امر اجرائي(

القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل للجنة األمم املتحدة:
ــى املــواد 1 )٢( و7 و35 )٢(، كمــا اعتمــدت  وقــد اعتمــدت األونســيترال، يف شــهر يوليــوز ٢٠٠6، تعديــات عل
الفصــل الرابــع ألــف اجلديــد لكــي يحــل محــل املــادة 17، واملــادة ٢ ألــف اجلديــدة. ويقصــد بالصيغــة املنقحــة 
للمــادة 7 أن حُتــّدث الشــرط املتعلــق بشــكل اتفــاق التحكيــم لكــي يوافــق ممارســات العقــود الدوليــة علــى نحــو 
أفضــل. ويرســى الفصــل الرابــع ألــف املســتحدث نظامــا قانونيــا أشــمل للتعامــل مــع التدابيــر املؤقتــة التــي تتخــذ 
دعمــا للتحكيــم. واعتبــارا مــن عــام ٢٠٠6، أصبحــت الصيغــة املعياريــة للقانــون النموذجــي هــي صيغتــه املعّدلــة. 
ــّنت  ــي ُس ــة الت ــد مــن التشــريعات الوطني ــى وجــود العدي ــام 19٨5 نظــرا إل ــي لع ويستنســخ أيضــا النــص األصل

اســتنادا إلــى هــذه الصيغــة األصليــة

التشريعات القانونية ذات الصلة
ــه  ــون الدولي)األونســيترال( )بصيغت ــة األمم املتحــدة للقان ــي للجن ــم التجــاري الدول ــون النموذجــي للتحكي القان
التــي اعتمدتهــا جلنــة األمم املتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي يف ٢1 حزيــران / يونيــو 19٨5م، واملعــدل يف عــام 
ــم التجــاري  ــون النموذجــي للتحكي ــة األونســيترال بشــأن القان ــة الصــادرة مــن أمان ٢٠٠6م( واملذكــرة االيضاحي

الدولــي لعــام 19٨5بصيغتــه املعدلــة، واملرفقــة بهــذا القانــون.

قانون التحكيم املسطري املغربي قانون رقم ٠٨.٠5 املعدل لسنة ٢٠٠7
ــدة الرســمية يف مملكــة البحريــن, العــدد  ــي رقــم )9( لســنة ٢٠15م املنشــور يف اجلري ــم البحرين ــون التحكي قان

3٢17- اخلميــس 9 يوليــو ٢٠15م
قانون التحكيم املصري رقم )٢7( لسنة 1994م

قانون التحكيم اليمني النافذ رقم)٢٢( لسنة 199٢م
بتاريــخ  الصــادر   ,)7( العــدد  الرســمية  اجلريــدة  يف  واملنشــور  1997م  لســنة   3٢ رقــم  بالقانــون  واملعــدل   

1997/4/15م
واألوقــاف العــدل  جلنــة  اعدتــه  الــذي  ٢٠٠7م  لســنة  اليمنــي  حتكيــم  قانــون   مشــروع 

قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري لعام 196٨م وتعدياته
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دولـــــة فــــلســــــطني
السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

»احلكــــــــــم«
الصادر عن محكمة النقض املنعقدة

يف رام اهلل املأذونة بإجراء احملاكمة وإصداره
 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة احلـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنان الشعيبي وعضويـة السادة القضاة:
محمــد احلـــاج ياسيــن، فـــّواز عطيــة، محمود جاموس، ومامون كلش

الطــــاعـــــن:  عمر محمد عمر أبو اخلير/ رام اهلل
وكيله احملامي هشام أبو احللو/ رام اهلل

املطعـــون ضده: بكر أنيس محمد كحلة/ رام اهلل
وكيله احملاميان فهد الشويكي و/أو شداد كنعان/ رام اهلل

  
»يتم نشر هذا احلكم بالتنسيق مع كلية القانون، 

جامعة النجاح الفلسطينية )موقع مقام(«

قضية رقم )3(
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اإلجــــــــــــــراءات

تقــدم الطاعــن بهــذا الطعــن بتاريــخ ٢7/ ٢٠1٨/3 لنقــض احلكــم الصــادر بتاريــخ ٢٠1٨/٢/٢٨ عــن محكمــة 
اســتئناف رام اهلل يف االســتئناف املدنــي رقــم ٢٠16/٨57 القاضــي:« بــرد االســتئناف موضوعــا، وتأييــد احلكــم 
ــاة  ــاب احملام ــاء باتع ــف واالكتف ــة املســتأنفة بالرســوم واملصاري ــزام اجله ــع إل ــث النتيجــة، م ــن حي املســتأنف م

احملكــوم بهــا امــام محكمــة الدرجــة االولــى.”.

احملكمـــــة

بالتدقيق وبعد املداولة، ولورود الطعن ضمن امليعاد مستوفيا شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكا.
ــم  ــة رق ــام الدعــوى املدني ــون ضــده اق ــه أوراق الدعــوى أن املدعــي املطع ــى مــا أفصحــت عن ويف املوضــوع، وعل
ــخ ٢٠14/6/٨، موضوعهــا فســخ  ــة رام اهلل بتاري ــه، امــام محكمــة بداي ٢٠14/6٠9 ضــد الطاعــن املدعــى علي
قــرار محكــم منفــرد، علــى ســند مــن القــول أن قــرار التحكيــم منعــدم ألن صــك التحكيــم املوقــع بــني مســعود 
منصــور قاســم حمامــرة واملســتدعى ضــده، موقــع بــني الوكيــل العــام مبوجــب الوكالــة العامــة رقــم ٢٠13/1٢٠17 
ــى الصــك قــد وقعــت  ــع عل ــام مــن حلظــة التوقي ــل الع ــم مــن الوكي عــدل رام اهلل، وإن مــواالة اجــراءات التحكي
باطلــة، ألن الوكيــل العــام ال ميلــك صاحيــة تخولــه التوقيــع علــى صــك التحكيــم، باالضافــة إلــى أن اجــراءات 

التحكيــم كانــت مخالفــة للمــواد 1٢ و٢٨ و٢9 و3٠ و33 و43 مــن قــان التحكيــم.
 ويف الســياق املتصــل تقــدم املدعــى عليــه الطاعــن بائحــة جوابيــة، ابــدى مــن خالهــا أن مســألة القبــول الشــكلي 
للمحكمــة، وانكــر أن يكــون قــرار التحكيــم قــد صــدر بصــورة مخالفــة لقانــون التحكيــم، وبنتيجــة احملاكمــة وبعــد 
أن اســتمعت احملكمــة للبينــات واقــوال االطــراف، قضــت بتاريــخ ٢٠16/6/9« بفســخ قــرار التحكيــم وتضمــني 

املدعــى عليــه الرســوم واملصاريــف واتعــاب احملامــاة بواقــع 1٠٠ دينــار اردنــي.”
ــادر للطعــن فيــه امــام محكمــة اســتئناف رام اهلل  ــم يرتــِض املدعــى عليــه بحكــم محكمــة الدرجــة االولــى، فب ل
مبوجــب االســتئناف رقــم ٢٠16/٨57، وبنتيجــة احملاكمــة وبعــد أن اســتمعت احملكمــة ألقــوال االطــراف قضــت 
بتاريــخ ٢٠1٨/٢/٢٨:« بــرد االســتئناف موضوعــا، وتأييــد احلكــم املســتأنف مــن حيــث النتيجــة فقــط، وإلــزام 

املســتأنف بالرســوم واملصاريــف، واالكتفــاء باتعــاب احملامــاة احملكــوم بهــا امــام محكمــة الدرجــة االولــى.”

لــم يرتــِض املدعــى عليــه بحكــم محكمــة االســتئناف، فبــادر للطعــن فيــه بالنقــض املاثــل لاســباب التــي ســيقت 
فيــه، علمــا أن املدعــي املطعــون ضــده تقــدم بائحــة جوابيــة، التمــس مــن خالهــا رد الطعــن موضوعــا مــع 

الرســوم واملصاريــف واتعــاب احملامــاة.

وفيمــا يتصــل بالســبب االول، وحاصلــه تخطئــة محكمــة االســتئناف يف توجيــه اليمــني احلاســمة دون أن يعلــم 
حالفهــا اللغــة العربيــة، ال ســيما وأن مــا صــرح بــه املســتأنف عليــه بجلســة ٢٠1٨/1/٢٢ بأنــه :«ال يعــرف اللغــة 
العربيــة«، االمــر الــذي خالفــت احملكمــة مصــدرة احلكــم الطعــني املــادة 116 مــن قانــون اصــول احملاكمــات 
املدنيــة والتجاريــة واملــادة 4 مــن القانــون االساســي، ممــا كان عليهــا أن حتضــر ترجمــان قانونــي معتمــد ليفهــم 
املســتأنف عليــه صيغــة اليمــني، يف ذلــك جنــد وبعــد الرجــوع إلــى تلــك اجللســة، حيــث صــرح املســتأنف عليــه 
»املدعــي« بأنــه فهــم مــا تلــي عليــه مــن صيغــة اليمــني، رغــم تصريحــه بأنــه ال يعــرف اللغــة العربيــة قــراءة، ولكنــه 
يــدرك فهمهــا ويتحدثهــا، وملــا كان حملكمــة االســتئناف باعتبارهــا محكمــة موضــوع أن توجــه اليمــني احلاســمة 
للمســتأنف عليــه بعــد أن حتققــت مــن أن املســتأنف عليــه يــدرك كنــه اليمــني وصيغتــه، علــى اســاس ادراكــه للغــة 

46



العربيــة فهمــا ومحادثــة دون قــراءة وكتابــة، وحيــث أن املشــرع يف قانــون البينــات النافــذ لــم يشــترط ملــن توجــه 
إليــه اليمــني أن يجيــد القــراءة والكتابــة، وامنــا اشــترطت املــادة 136 مــن قانــون البينــات أن تكــون اليمــني محــددة 
ــي ادراك املســتأنف  ــا، وبالتال ــة اليمــني ووقائعه ــف طبيع ــدرك احلال ــارات واضحــة كل الوضــوح لي ــع بعب الوقائ
عليــه املدعــي للغــة العربيــة وهــي لغــة محكمــة املوضــوع وفهمهــا وحتدثــه بهــا وفــق مــا صــرح بــه، ال يجعــل مــن 
عــدم اتقانــه للقــراءة أو الكتابــة بأنــه غيــر واٍع لهــا أو أنــه جاهــل ملفهومهــا، ومبــا يســتدعي تطبيــق احــكام املــادة 
ــه اليشــكل حلــف املدعــي لليمــني احلاســمة خرقــا للمــادة 4 مــن  ــة، كمــا أن 116 مــن االصــول املدنيــة والتجاري
القانــون االساســي، ألن املدعــي حلــف اليمــني باللغــة العربيــة، وتــرداده للعبــارات محــل صيغــة اليمــني احلاســمة 
دون ابــداء أيــة ماحظــات مــن محكمــة االســتئناف، يؤكــد علــى أنــه حلفهــا مبــا يتفــق واحــكام املــادة 136 مــن 
القانــون ســالف الذكــر، االمــر الــذي يجعــل مــن هــذا الســبب غيــر وارد لينــال مــن احلكــم الطعــني، ممــا يتعــني 

رده.
 

ــى الســبب الثانــي  ــة االســتئناف يف اســباب ردهــا عل ــة محكم ــه تخطئ ــا يتصــل بالســبب الثانــي، وحاصل وفيم
مــن اســباب االســتئناف، بانتفــاء صفــة ومصلحــة املطعــون ضــده يف طلــب فســخ قــرار التحكيــم، وذلــك ألن 
املطعــون ضــده قــد تنــازل عــن كامــل حصصــه وحقوقــه يف العقــار محــل الدعــوى مبوجــب الوكالــة الدوريــة رقــم 
٢٠13/1٢364 عــدل رام اهلل إلــى الوكيــل العــام مســعود حمامــرة، يف ذلــك جنــد وبعــد االطــاع علــى حيثيــات 
احلكــم الطعــني حــول هــذا الســبب، فــإن محكمــة االســتئناف توصلــت لنتيجــة مفادهــا:« أن قــرار احملكــم املنفــرد 
يتعلــق بــرد املطالبــة املاليــة كمــا جــاء يف خاصــة قــرار التحكيــم »، االمــر الــذي قــررت رد ذلــك الســبب، وملــا كان 
قــرار التحكيــم فعــا قــد انصــب وقضــى بــرد املطالبــات املاليــة بكافــة بنودهــا، فــإن نعــي الطاعــن حــول واقعــة 
تنــازل املطعــون ضــده عــن كامــل حصصــه وحقوقــه يف العقــار محــل الدعــوى االســاس، يخالــف واقــع مــا أفصــح 
عنــه منطــوق قــرار احملكــم املنفــرد، االمــر الــذي يجعــل مــن هــذا الســبب غيــر وارد علــى احلكــم الطعــني، ممــا 

يتعــني رده أيضــا.

لهــــــذه األسبــــــاب
ــاب  ــي اتع ــار أردن ــي تكبدهــا و1٠٠ دين ــف الت ــن موضوعــا، وتضمــني الطاعــن الرســوم واملصاري ــرر رد الطع نق

ــة مــن مراحــل التقاضــي. محامــاة عــن هــذه املرحل
حكما صدر تدقيقا يف هذا اليوم 2021/5/23

 

الكاتب                                                                                              الرئيـــــــس
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التحكيم من الوسائل البديلة حلل النزاع 
التي حتمل طابع السرية واحليادية 

والسرعة بالفصل يف النزاعات 



نطاق التحكيم يف منازعات االستثمار
يف فلسطني

املستشار الدكتور عبدالناصر عبداهلل ابوسمهدانة
قاضي احملكمة الدستورية العليا

فلسطني
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املقدمة

احلمــد اهلل رب العاملــني و الصــاة والســام علــى أشــرف املرســلني ســيدنا محمــد ومــن اهتــدى بهديــه وســًن 
بســنته إلــى يــوم الديــن أمــا بعــد

إن تدفــق االســتثمارات األجنبيــة إلــى دولــة مــا تعتمــد بالدرجــة األولــى علــى ماءمــة منــاخ هذه الدولة لاســتثمار 
مــن وجهــة نظــر املســتثمرين، ودرء مــا تواجهــه هــذه االســتثمارات مــن صعوبــات جمــة حتــول دون انطاقهــا، 
ومــن بــني هــذه الصعوبــات كيفيــة تســوية املنازعــات التــي تثــار بشــأنها بــني املســتثمر األجنبــي والدولــة املضيفــه 
لاســتثمار، حيــث يخشــى املســتثمر مــن إهــدار حقوقــه لعــدم وجــود الضمانــات الكافيــة حلمايــة اســتثماراته يف 
هــذه الدولــة، عــاوة علــى طــول وبــطء اإلجــراءات القضائيــة املّتبعــة لــدى احملاكم، ومــن هنا تبدو أهميــة التحكيم 

بالنســبة للمســتثمر كوســيلة مائمــة ومحايــدة وســريعة لتســوية نزاعاتــه مــع الــدول املضيفــة لاســتثمارات.

وحــني عــودة الســلطة الوطنيــة إلــى فلســطني تفــاءل اجلميــع بتهيئــة منــاخ صالــح لاســتثمار اال انــه نظــرا للكثيــر 
مــن املعوقــات أصبحــت يتاشــى هــذا التفــاؤل شــيئاً فشــيئاً ولقــد قامــت الســلطة التشــريع بإيجــاد التشــريعات 

التــي قــد تســاهم وتعمــل علــى جــذب االســتثمار لفلســطني.

ولقــد أصبــح موضــوع االســتثمار مــن املوضوعــات التــي حتتــل مكانــة مهمــة وأساســية يف أولويــات الدراســات 
االقتصاديــة واملاليــة واملصرفيــة واإلداريــة وغيرهــا مــن التخصصــات التــي تهتــم بالتطــورات الهيكليــة التــي 
شــهدتها املجتمعــات املتقدمــة، هــذه التطــورات صاحبهــا تطــور مماثــل يف دراســة االســتثمار ومجاالتــه املختلفــة، 
لــذا تظهــر أهميــة دراســة هــذا املوضــوع خصوًصــا للبلــدان الناميــة التــي عليهــا االهتمــام أكثــر علمًيــا وعمليــاً 
مبوضوعــات مجــاالت وأدوات االســتثمار األكثــر موائمــة ونفعــاً لهــذه املجتمعــات مــن خــال حتســني فــرص 
ــذ  ــد تنجــم خــال تنفي ــي ق ــة يف حــل املنازعــات الت ــات وطمأنين ــب ضمان ــح املســتثمرين األجان االســتثمار ومن
عقــود االســتثمار بوســائل أكثــر مرونــة وســرعة مــن الوســائل التقليديــة، وعلــى هــدي ماســبق نقســم هــذا البحــث 

إلــى مبحثــني علــى النحــو التالــي:
املبحث األول: ماهية االستثمار.

املبحث الثاني: نطاق التحكيم يف منازعات االستثمار.

50



املبحث األول
ماهية االستثمار

متهيد وتقسيم:
يعــد االســتثمار وســيلة لتحقيــق عائــد أو ربــح وذلــك مــن خــال شــراء أو بيــع بقصــد حتقيــق زيــادة يف النــاجت 
القومــي، وعلــى هــدي مــا تقــدم يجــب بــادئ ذي بــدء أن نتنــاول تعــرف االســتثمار وأنواعــه بصفــة عامــة "مطلــب 
أول" ثــم نتنــاول بعــد ذلــك خصائــص عقــود االســتثمار "مطلــب ثانــي" وعلــى ذلــك نقســم هــذا املبحــث إلــى 

مطلبــني علــى النحــو التالــي:

املطلب األول
تعريف االستثمار وأنواعه

متهيد وتقسيم
نظــراً ألهميــة االســتثمار وأنواعــه فإننــا نقــوم بتعريــف االســتثمار بصفــة عامــة » فــرع أول« ثــم نتنــاول أنواعــه » 

فــرع ثانــي« وذلــك علــى النحــو التالــي:

الفرع األول
تعريف االستثمار 

نتناول تعريف االستثمار يف كل من اللغة واالصطاح وذلك على النحو التالي:

أواًل: تعريف االستثمار يف اللغة

االســتثمار: مصــدر اســتثمر يســتثمر، وهــو للطلــب مبعنــى طلــب االســتثمار، وأصلــه مــن الثمــر، وهــو لــه عــدة 
معــاٍن منهــا مــا يحملــه الشــجر ومــا ينتجــه، ومنهــا الولــد حيــث قــال: الولــد ثمــرة القلــب، ومنهــا أنــواع املــال.

ويقــال: ثَمــر -بفتــح امليــم- الشــجر ثمــوًرا أي أظهــر ثمــره، وثمــر الشــيء أي نضــج وكمــل، ويقــال: ثمــر مالــه أي 
كثــر، وأثمــر الشــجر أي بلــغ أوان اإلثمــار، وأثمــر الشــيء أي أتــى نتيجتــه، وأثمــر مالــه -بضــم الــام- أي كثــر، 
ــره -بتشــديد امليــم- أي اســتخدمه يف اإلنتــاج، وأمــا  وأثمــر القــوم: أطعمهــم الثمــر، ويقــال: اســتثمر املــال وثّم
ــا  ــراد به ــى الشــيء في ــا حمــل الشــجر، وإل ــى الشــجر فيقصــد به ــإذا أضيفــت إل الثمــرة فهــي واحــدة الثمــر ف
فائدتــه، وإلــى القلــب فيــراد بهــا مودتــه وجمــع الثمــرة: ثََمــر -بفتــح الثــاء وامليــم- وثُمر-بضمهمــا- ثمــار وأثمــار)1(.

ــاج إمــا مباشــرة بشــراء  أمــا لفــظ االســتثمار فقــد ورد يف املعجــم الوســيط مبعنــى اســتخدام األمــوال يف اإلنت
ــر مباشــر كشــراء األســهم و الســندات)2(. ــق غي ــة و إمــا بطري ــواد األولي اآلالت و امل

1. لسان العرب، موقع الوراق االلكتروني.

٢. املعجم الوسيط، حتقيق مجمع اللغة العربية، نسخة الكترونية، ص٢17.
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ثانيًا: تعريف االستثمار األجنبي يف االصطالح)3(

يعــرف االقتصاديــون االســتثمار األجنبــي علــى أنــه حتويــل املدخــرات النقديــة إلــى أصــول رأســمالية أي حتويلهــا 
إلــى عــدد وآالت ومبانــي)4(.

بينمــا يعــرف القانونيــني االســتثمار األجنبــي بأنــه قيــام شــخص أجنبــي طبيعــي أو اعتبــاري بنقــل أصــول ماليــة 
أيــاً كانــت طبيعتهــا مــن دولــة تســمى بالدولــة املصــدرة لــرأس املــال إلــى دولــة أخــرى تســمى بالدولــة املضيفــة 
بهــدف تنميتهــا اقتصاديــاً، وذلــك بإقامــة مشــروع اقتصــادي أو املشــاركة يف رأســمال مشــروع قائــم بقصــد 

حتقيــق عوائــد مجزيــة وفقــاً لقانــون الــدول املضيفــة)5(.
وعرفــه البعــض بأنــه حتــركات األمــوال النقديــة أو العينيــة أو احلقــوق املعنويــة مــن بلــد إلــى آخــر ســواء رافقهــا 
ــع يفــوق  ــق ري ــم بهــدف حتقي ــه إلقامــة مشــروع اقتصــادي أو املســاهمة يف رأســمال مشــروع قائ العمــل أوبدون

مايتوقــع احلصــول عليــه يف البلــد املصــدر لهــا)6(.
وممــا ســبق يتبــني لنــا أن االســتثمار األجنبــي هــو عبــارة عــن انتقــال األمــوال أيــاً كانــت طبيعتهــا مــن بلــد آلخــر 
ــي  ــا، وبالتال ــد املصــدره له ــد املتوقعــة يف البل ــر مــن العوائ ــد أكب ــى عوائ ــاً للحصــول عل ــة تشــغيلها اقتصادي بغي
عندمــا يقــوم املســتثمر األجنبــي باالســتثمار يف بلــد آخــر يكــون قــد وصــل إلــى قناعــة بأهميــة تلــك البلــد مــن 
الناحيــة االقتصاديــة، وترســخت لديــه التوقعــات بزيــادة املــال املســتثمر يف هــذا البلــد املضيــف مقارنــًة مــع البلــد 

املصــدر لــرأس املــال.

الفرع الثاني
أنواع االستثمار

ينقســم االســتثمار األجنبــي إلــى نوعــني، اســتثمار أجنبــي مباشــر واســتثمار أجنبــي غيــر مباشــر، ونتنــاول كا 
النوعــني فيمــا يلــي:

أواًل: استثمارات أجنبية مباشرة

 وهــي تلــك املشــروعات اململوكــة لأجانــب ســواء أكانــت امللكيــة كاملــة أم كانــت باالشــتراك بنســبة كبيــرة من رأس 
املــال الوطنــي مبــا يكفــل الســيطرة علــى إدارة املشــروعات، ويســتوي يف ذلــك أن يكــون املســتثمر األجنبــي فــرداً 

أو شــركة أجنبيــة أو فرعــاً ألحــد الشــركات األجنبيــة أومؤسســة خاصــة)7(. وهــو النــوع الغالــب يف االســتثمار.
كمــا عرفــه صنــدوق النقــد الدولــي بأنــه« االســتثمار الــذي يتــم للحصــول علــى مصلحــة مســتمرة يف مشــروع يقــوم 
ــام  ــى احلــق يف القي بعمليــات يف إطــار اقتصــادي، خــاف اقتصــاد املســتثمر الــذي يســتهدف بــه احلصــول عل

بــدور فعــال يف إدارة املشــروع« )8(.
ولقــد أكــدت هيئــة تشــجيع االســتثمار الفلســطينية يف تقريرهــا حــول االســتثمارات األجنبيــة يف فلســطني 
2012- الربــع األول 2018 هــي 1,700 مليــون دوالر أمريكــي ، مرتفعــاً بنســبة قدرهــا %3.9 مقارنــة مــع الربــع 

3. لقــد عــرف قانــون تشــجيع االســتثمار يف فلســطني رقــم )1( لســنة 199٨ وتعدياتــه يف مادتــه األولــى االســتثمار بأنــه« انفــاق مالــي فعلــي لتكويــن املشــروع ) رأس املــال 
الثابــت ( مــن جانــب املســتثمر يف املشــروع، ســواء كان مشــروعاً حديثــاُ أو قائمــاً أصــًا، كمــا عــرف املســتثمر بأنــه« أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري يســتثمر أو ســبق لــه أن 

اســتثمر يف فلســطني مبوجــب أحــكام هــذا القانــون أو القوانــني الســابقة«.

4. د.السيد عبداملولى، أصول االقتصاد، دار النهضة العربية، 199٨، ص٢٢5.

5. د. رائد خالد، االستثمارات األجنبية ودور التحكيم التجاري الدولي يف تسوية منازعاتها، رسالة ماجيستير، معهد البحوث والدراسات العربية، ٢٠1٠، ص14.

6. د. فاضل حمه صالح الزهاوي، املشروعات املشتركة وفقاً لقوانني االستثمار، رسالة دكتوراه، القاهرة، 19٨4، ص61، 6٢.

7. د. عبدالواحد محمد الفار، أحكام التعاون الدولي يف مجالة التنمية اإلقتصادية، عالم الكتاب، 1979، ص97، د.بشار األسعد، مرجع سابق ص4٠.

٨. د. سعيد النجار، التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط٢، 1964، ص٢4٨.

52



األول مــن العــام 2017، يف حــني بلــغ حجــم االســتثمارات األجنبيــة غيــر املباشــرة )اســتثمارات احلافظــة( 839 
مليــون دوالر أمريكــي للربــع األول مــن العــام 2018 محققــة ارتفاعــا قــدره %31.1 باملقارنــة مــع نفــس الربــع مــن 

العــام 2017)9(.

ثانيًا: استثمارات أجنية غير مباشرة 

وهــي تلــك االســتثمارات التــي تتدفــق داخــل الدولــة يف شــكل قــروض مقدمــة مــن أفــراد أو هيئــات أجنبيــة أو 
تأتــي يف شــكل اكتتــاب يف الصكــوك الصــادرة عــن تلــك الدولــة أو يف املشــروعات التــي تقــام بهــا، ســواء مت 
االكتتــاب عــن طريــق الســندات التــي حتمــل فائــدة ثابتــة أو عــن طريــق األســهم، علــى أال يكــون لأجانــب احلــق 

يف احلصــول علــى نســبة مــن األســهم تخولهــم حــق إدارة املشــروع)10(.

وميكــن تعريــف االســتثمار غيــر املباشــر بــأن االســتثمار الــذي يأخــذ شــكل متلــك األجانــب لأســهم والســندات 
اخلاصــة أو احلكوميــة يف البلــد املضيــف بقصــد املضاربــة واالســتفادة بالتالــي مــن فروقات األســعار أو احلصول 
علــى عوائــد تدرهــا الســندات ذات الفائــدة الثابتــة أو األســهم بشــرط أال يحــوز املســتثمرون األجانــب من األســهم 

مــا يخولهــم حــق إدارة املشــروع ويتميــز هــذا االســتثمار بأنــه قصيــر األجــل)11(.

أي أن املســتثمر يقتصــر دوره يف تقــدمي رأس املــال إلــى جهــة معينــة يف الدولــة املضيفــة لكــي تقــوم هــي 
.
باالســتثمار دون أن يكــون لــه رقابــة علــى هــذا املشــروع)12(

وهــذا يعنــي أن االســتثمار األجنبــي املباشــر ميكــن املســتثمر األجنبــي مــن إدارة املشــروعات أمــا االســتثمار 
األجنبــي غيــر املباشــر الميكــن األجانــب مــن إدارة تلــك املشــروعات، وبالتالــي تبقــى إدارة تلــك املشــروعات إدارة 

وطنيــة بعيــدة عــن التدخــل األجنبــي يف إدارتهــا.

املطلب الثاني
خصائص عقود االستثمار

مــن املعلــوم أن عقــود االســتثمار تبــرم بــني طرفــني كل منهمــا ينتمــي لنظــام قانونــي مختلــف عــن اآلخــر، وتتميــز 
هــذه العقــود باخلصائــص التاليــة:

أواًل:تبــرم بــني الدولــة وشــخص أجنبــي، تبــرم هــذه العقــود بــني الدولــة وبــني شــخص أجنبــي يتمتــع بالشــخصية 
القانونيــة، ســواء أكان شــخصاً طبيعيــاً أم معنويــاً، وذلــك وفقــاً ألحــكام قانــون دولتــه)13(.

واجلديــر بالذكــر أن اتفاقيــة واشــنطن املنشــئة للمركــز الدولــي لتســوية منازعــات االســتثمار بــني الــدول لعــام 
1965 قــد اشــترطت النعقادهــا ان يكــون الطــرف الثانــي املتعاقــد مــع الدولــة مســتثمراً أجنبيــاً منتميــاً لدولــة 

أجنبيــة أخــرى طــرف االتفاقيــة، ويســتوى يف ذلــك أن يكــون املســتثمر شــخصاً طبيعيــاً أم معنويــاً( 

9. املوقع االلكتروني لهيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية على الرابط التالي) تاريخ املشاهدة ٢٠٢1-3-3(:
http://www.pipa.ps/ar_page.php?id=27b787y2602887.

1٠. د. إبراهيــم محمــد الفــار، دور التمويــل اخلارجــي يف تنميــة اقتصاديــات البــاد الناميــة مــع دراســة تطبيقيــة خاصــة بجمهوريــة مصــر العربيــة، رســالة دكتــوراه، جامعــة 
عــني شــمس، 19٨4، ص٢53.

11. د. هناء عبدالغفار، االستثمار األجنبي املباشر والتجارة الدولية، الصني منوذجاً، بيت احلكمة، بغداد، ٢٠٠٢، ص17.

1٢. د.علي حسني ملحم، دور املعاهدات الدولية يف حماية االستثمارات األجنبية اخلاصة يف الدول النامية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 199٨، ص1٨.

13. د.حفيظة السيد احلداد، العقود املبرمة بني الدولة واألشخاص األجانب، دار املطبوعات اجلامعية، ٢٠٠7، ص٢7ومابعدها.
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ثانيًا: ذات آجال طويلة

تتميــز هــذه العقــود أنهــا ذات آجــال طويلــة، كمــا أنهــا ذات صلــة وثيقــة بكيــان الدولــة املضيفــة ســواء بطريــق 
مباشــر، عندمــا يتعلــق األمــر باســتغال الثــروات الطبيعيــة للبــاد، أو بطريــق غيــر مباشــر مــن ناحيــة تأثيرهــا يف 
خطــط التنميــة االقتصاديــة للبــاد، ممــا جعــل للدولــة كطــرف يف هــذه الروابــط، امتيــازات وصاحيــات تضفــي 

علــى املنازعــات التــي تثــور مبناســبة اســتخدامها طابعــاً خاصــاً)14(.

حيــث يتطلــب تنفيــذ كافــة بنــود تلــك العقــود ســواء مــا يتعلــق منهــا باجنــاز املشــروع أو اســتغاله وكذلــك نقــل 
اخلبــرات الفنيــة مــدد زمنيــة طويلــة أو علــى األقــل ميتــد فتــرة زمنيــة متوســطة املــدى وهــذا مــا أكــدت عليــه 
اتفاقيــة ســيول املنشــئة للوكالــة الدوليــة لضمــان االســتثمار يف مادتهــا رقــم )1٢( التــي اشــترطت أن تتــم العمليــة 

يف مــدة زمنيــة متوســطة أو بعيــدة املــدى حتــى ميكــن وصفهــا باســتثمار)15(.

ثالثًا: تتعلق بكيان الدولة املضيفة بطريقة مباشرة أوغير مباشرة

رابعــًا: منــح املســتثمر األجنبــي املتعاقــد مــع الدولــة حقوقــاً التعــد حقوقــاً تعاقديــة صرفــه، كحقــه يف متلــك 
مســاحات البــأس بهــا مــن اقليــم الدولــة املتعاقــدة وحقــه يف ممارســة ســلطات واســعة يف نطــاق هــذه املنطقــة)16(.

رابعــًا: تتضمــن هــذه العقــود عــادًة شــرط التحكيــم حيــث يســعى الطــرف األجنبــي املتعاقــد مــع الدولــة إلــى ســلب 
االختصــاص مــن احملاكــم الوطنيــة لطــريف العقــد، ومرجــع ذلــك عــدم ثقــة املســتثمر يف قضــاء الدولــة املضيفــة، 

ويعتبــر تضمــني هــذا الشــرط حافــزاً وضمانــاً مهمــاً لاســتثمار األجنبــي)17(.
ــك  خامســًا: تتضمــن هــذه العقــود بنــودًا تهــدف إلــى حتقيــق الثبــات التشــريعي، أي خضــوع االتفــاق مبــا يف ذل
شــرط التحكيــم لقانــون الدولــة املضيفــة الســاري حلظــة إبرامــه، وذلــك كــون هــذه التغييــرات التشــريعية تزيــد 
مــن مخــاوف املســتثمر يف تعاملــه مــع الدولــة املضيفــة، وتســاهم يف زعزعــة االســتقرار املنشــود ملنــاخ االســتثمار 

بصفــة عامــة)18(.

14. د.عصــام القصبــي، بحــث بعنــوان« التحكيــم الدولــي واحلفــاظ علــى التــوازن االقتصــادي لعقــود االســتثمار«، مؤمتــر التحكيــم التجــاري الدولــي - أهــم احللــول البديلــة 
حلــل املنازعــات التجاريــة-«، جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، كليــة القانــون، ابريــل ٢٠٠٨، ص٢٠٢.

15. د. قادري عبدالعزيز، االستثمارات الدولية، التحكيم التجاري، ضمان االستثمار، دار هومه، اجلزائر، ٢٠٠4، ص435.

16. د.حفيظة السيد احلداد، مرجع سابق، ص٢7.

17. د.بشار األسعد، عقود االستثمار يف العاقات الدولية اخلاصة، رسالة دكتوراه، جامعة عني شمس، ٢٠٠4، ص6٨.

1٨. د.عصام القصبي، مرجع سابق، ص٢3٢.
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املبحث الثاين
التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات االستثمار

متهيد وتقسيم:
يعتبــر التحكيــم مــن أهــم الوســائل البديلة)19(لتســوية املنازعــات الناجمــة عــن تنفيــذ عقــود االســتثمار، وتتجــه 
معظــم دول العالــم بصفــة عامــة، والــدول الناميــة بصفــة خاصــة بســن تشــريع خــاص بالتحكيــم التجــاري 
ــة  ــي تســاعد يف إنشــاء املشــروعات الصناعي ــة الت ــا بجــذب االســتثمارات األجنبي ــك أمــًا منه ــي)20(، وذل الدول
والزراعيــة واخلدميــة املختلفــة، وقــد انتشــر اللجــوء للتحكيــم يف عقــود االســتثمار بحــث ينــدر أن جنــد عقــد ال 
يتضمــن شــرط التحكيــم لتســوية املنازعــات الناشــئة عــن العقــد، وعلــى هــدي مــا ســبق نقســم هــذا املبحــث إلــى 
مطلبــني نخصــص األول مبــررات التحكيــم يف منازعــات االســتثمار، ونبــني يف املطلــب الثانــي نطــاق التحكيــم يف 

منازعــات االســتثمار، وذلــك علــى النحــو التالــي: 

املطلب األول
مبررات التحكيم يف منازعات االستثمار

مــن املتعــارف عليــه يف كثيــر مــن الــدول الناميــة أن أحــد األســباب الهامــة جلــذب االســتثمارات األجنبيــة هــو 
وجــود قانــون حتكيــم يســمح للمســتثمر األجنبــي وضــع شــرط للتحكيــم يف املنازعــات التــي مــن املمكــن أن حتــدث 
أثنــاء تنفيــذ عقــود االســتثمار، وذلــك لعــدم ثقــة املســتثمر يف القضــاء الوطنــي أو لبــطء إجــراءات التقاضــي يف 
القضــاء النظامــي بوجــه عــام، وبالتالــي تســارعت الــدول إلقــرار مثــل هــذه القوانــني، ومــن أهــم مبــررات التحكيــم 

يف منازعــات االســتثمار مــا يلــي:

أواًل: السرعة يف اإلجراءات

ــم كوســيلة لفــض املنازعــات وخاصــة يف مجــال االســتثمار هــو بســاطة وســرعة  ــز التحكي إن مــن أهــم مــا ميي
ــه. إجراءات

ــة احملاطــة  ــة مــع النظــم القضائي ــر مــن الوقــت مقارن ــر الكثي ــى توفي ــؤدي إل ــم ت ــة إجــراءات التحكي إذ أن مرون
بإجــراءات طويلــة ومتعــددة الدرجــات تعــوق الفصــل الســريع يف النــزاع، وبالتالــي يصبــح التحكيــم هــو الوســيلة 
األفضــل للفصــل يف منازعــات االســتثمار ملــا يقدمــه مــن عدالــة ســريعة، وهــذه العدالــة ترجــع إلــى عاملــني: األول 
هــو إلــزام احملكــم بالفصــل يف املنازعــة املعروضــة عليــه يف زمــن معــني يحــدده األطــراف)21(، وهــذا مانــص عليــه 

قانــون التحكيــم الفلســطيني رقــم )3( لســنة 2000 يف املــادة )38/1( والتــي نصــت علــى أن:
على هيئة التحكيم إصدار القرار املنهي للخصومة خال امليعاد الذي اتفق عليه الطرفان.أ. 
مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى خــاف ذلــك يجــب أن يصــدر القــرار خــال اثنــي عشــر شــهراً مــن تاريــخ ب. 

بــدء إجراءات التحكيــم، ويف جميــع األحــوال يجــوز أن تقــرر هيئة التحكيم مــد امليعــاد ملــدة ال تزيــد علــى 
ســتة أشــهر.

ويتضــح مــن النــص الســابق أن املشــرع قــد أتــاح ألطــراف التحكيــم حتديــد املــدة الزمنيــة التــي يتوجــب علــى هيئــة 
التحكيــم إنهــاء اخلصومــة التحكيميــة خالهــا وهــذا امليعــاد ملــزم لهــا بنــاء علــى اتفــاق طــريف التحكيــم كمــا ان 
املشــرع وضــع مــدة زمنيــة يف حــال غفــل طــريف التحكيــم حتديــد مــدة زمنيــة إلنهــاء اخلصومــة التحكميــة وهــي 

مــدة ســنة مياديــة ويجــوز متديــد املــدة ســتة أشــهر مــن قبــل هيئــة التحكيــم.
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ــي تســتطيع  ــب األطــراف أو موافقتهــم وبالتال ــم دون طل ــة التحكي ــة مطلقــة لهيئ ــه يكــون التمديــد صاحي وعلي
ــم)22(. ــد املــدة دون موافقــة أو معارضــة أحــد اطــراف التحكي ــة متدي الهيئ

أمــا العامــل الثانــي فإنــه يتعلــق يف التحكيــم باعتبــاره نظــام للتقاضــي مــن درجــة واحــدة، فاحلكــم الصــادر عــن 
هيئــة التحكيــم يتمتــع بحجيــة األمــر املقضــي، واليجــوز الطعــن عليــه بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن العاديــة)23(، 
ــم )٢7( لســنة 1994  ــم املصــري رق ــون التحكي ــل قان ــة مث ــم العربي ــني التحكي ــه بعــض قوان وهــذا مانصــت علي
وتعدياتــه حيــث نصــت املــادة )5٢( منــه علــى أن أحــكام التحكيــم ال تقبــل الطعــن فيهــا بــأي طريــق مــن طــرق 
الطعــن املنصــوص عليهــا يف قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة، أمــا قانــون التحكيــم الفلســطيني فقــد جــاء 
بفلســفة مغايــرة وأجــاز الطعــن يف أحــكام التحكيــم وحــدد أســباب للطعــن وفقــا ملــا نصــت عليــه املــادة 43 مــن 

القانــون.

ثانيًا: السرية

ــارق أساســي  ــه ســرية ال يحضرهــا إال أطرافــه وممثلوهــم، وهــذا ف ــم أن جلســاته وإجراءات األصــل يف التحكي
بــني اإلجــراءات القضائيــة واإلجــراءات التحكيميــة، ومتتــد الســرية يف التحكيــم إلــى مــداوالت هيئــة التحكيــم، 

وتشــمل املعلومــات واملســتندات التــي يقدمهــا األطــراف أثنــاء التحكيــم)24(.
تعتبــر الســرية أمــر بالــغ األهميــة ألن األمــر قــد يتعلــق بأســرار مهنيــة أو اقتصاديــة يترتــب علــى عانيتهــا 
اإلضــرار مبركــز أطــراف العاقــة، كمــا أن هــذه الســرية قــد تــؤدي إلــى احلــد مــن تضخيــم النــزاع، وقــد تــؤدي 

ــة)25(. إلــى التســوية الودي
وتــزداد الســرية أهميــة يف منازعــات االســتثمار، وذلــك ملــا يترتــب علــى هــذه العقــود مــن آثار سياســية واقتصادية 
كبيــرة تؤثــر يف مصالــح الــدول واملســتثمرين األجانــب، نظــراً حلساســية املعلومــات واملســتندات املرتبطــة بإبــرام 
هــذه العقــود، ولهــذا حتــرص الدولــة املضيفــة لاســتثمار واملســتثمر األجنبــي بإحاطــة التحكيــم بأكبــر قــدر مــن 

الســرية للمحافظــة علــى مصاحلهــم االقتصاديــة املشــتركة.
ــى تقييــد نشــر قــرار التحكيــم مبوافقــة  ولقــد نصــت املــادة )41( مــن قانــون التحكيــم الفلســطيني احلالــي عل
األطــراف أو احملكمــة حيــث نصــت علــى أنــه« مبــا ال يتعــارض مــع أحــكام القانــون ال يجــوز نشــر قرار التحكيــم أو 

أجــزاء منــه إال مبوافقــة أطراف التحكيــم أو احملكمــة املختصــة«.
وهــذا يؤكــد حتــرمي نشــر قــرار التحكيــم اال مبوافقــة الطرفــني أو احملكمــة املختصــة وهــو تأكيــداً ملبــدأ ســرية 
التحكيــم التــي كثيــرا مــا يعلــق عليهــا الطرفــان أهميــة خاصــة حفاظــاً علــى العاقــات التجاريــة وخاصــة يف عقــود 

االستثمار)26(.
ثالثًا: اختيار هيئة التحكيم 

ــة خاصــة نظــراً  ــة وفني ــى مؤهــات علمي ــاج إل ــة يحت الفصــل يف املنازعــات الناشــئة عــن االســتثمارات األجنبي
لتعلقهــا مبســائل فنيــة بحتــة، لهــذا فــإن أطــراف النــزاع يفضلــون أســلوب التحكيــم ألنــه بخــاف القضــاء ميكــن 
مــن خالــه االســتعانة بخبــراء أكفــاء لتســوية هــذه املنازعــات، وبالتالــي يعــد التحكيــم أقــرب إلــى حتقيــق العدالــة 

٢٢. وهــذا مــا أكدتــه محكمــة النقــض الفلســطينية للمزيــد يراجــع حكــم محكمــة النقــض )نقــض مدنــي( رقــم ٢٠1٠/479، موقــع املقتفــي االلكترونــي علــى الرابــط التالــي) 
تاريــخ املشــاهدة ٢٠٢1-3-3(:

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=87085.

٢3. د. حفيظة السيد احلداد، املوجز يف النظرية العامة يف التحكيم التجاري الدولي، منشورات احللبي احلقوقية، ٢٠٠7، ص٨٨.

٢4. د. محمد سليم العوا، مبدأ السرية يف التحكيم ماله وما عليه، مجلة التحكيم العربي، ع1٢، يوليو٢٠٠9، ص1٠.

٢5. د.ســميحة القليوبــي، مــدى جــدوى تطبيــق القانــون الوطنــي يف التحكيــم بشــأن تنفيــذ العقــود الدوليــة لنقــل التكنولوجيــا، ورقــة عمــل مقدمــة إلــى الــدورة التمهيديــة 
إلعــداد احملكــم الدولــي والتــي ينظمهــا مركــز حتكيــم احتــاد احملامــني الدولــي، القاهــرة مــن ٢5إلــى ٢9/٢٠٠9/9 .

٢6. للمزيد يراجع املذكرة اإليضاحية لقانون التحكيم املصري احلالي .
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ألن اخلبيــر املتخصــص أقــدر علــى اســتيعاب تفاصيــل النــزاع وتعقيداتــه مــن القاضــي الــذي ينظــر كل أنــواع 
املنازعــات دون أن يكــون متخصصــاً يف مجــال النــزاع)27(. 

وهــذا يعنــي أن احملكــم الــذي يتمتــع بالكفــاءة الفنيــة يف موضــوع النــزاع املطــروح تكــون لديــه القــدرة علــى 
الوصــول إلــى القــرار الســليم، وغنــي عــن البيــان أن منازعــات االســتثمار املختلفــة واملتنوعــة حتتــاج إلــى اختيــار 
دقيــق للمحكــم الــذي تكــون لديــه درايــة كاملــة وخبــرة واســعة يف موضــوع النــزاع، وذلــك تبعــاً لنوعيــة النــزاع.

رابعًا: قلة التكاليف

يــرى الكثيــر أن أحــد أهــم مثالــب نظــام التحكيــم كثــرة املصاريــف باملقارنــة مــع القضــاء، وخاصــًة عندمــا 
يكــون التحكيــم دوليــاً، ففــي هــذه احلالــة قــد يكــون كل مــن أعضــاء هيئــة التحكيــم وأطــراف النــزاع واحملامــني 
ــم بالنســبة لتنقاتهــم  ــادة مصاريــف التحكي ــي زي مــن جنســيات مختلفــة، أو مقيمــني يف دول مختلفــة ممــا يعن
واجتماعاتهــم يف مــكان معــني، هــذا باإلضافــة ألتعــاب احملكمــني واملصاريــف اإلداريــة اخلاصــة باملركــز الــذي 
ينظــم التحكيــم حيــث يكــون التحكيــم مؤسســياً، وعلــى األغلــب فــإن هــذه األتعــاب واملصاريــف تتناســب طرديــاً 

مــع قيمــة النــزاع، بحيــث يــزداد مقدارهــا كلمــا زادت هــذه القيمــة)28(. 

ومــن جانبنــا نــرى أن أهــم مميــزات التحكيــم قلــة النفقــات وذلــك ألن طبيعــة منازعــات االســتثمار األجنبــي تكــون 
برأســمال كبيــر يقــدر باملايــني ورمبــا باملليــارات وبالتالــي يكــون حســم النــزاع يف مــدة معقولــة علــى فــرض ســنة 
مثــًا واســترداد املــال املتنــازع عليــه، وذلــك مــن خــال اللجــوء للتحكيــم مــع دفــع نفقــات كبيــرة مقارنــة بنفقــات 
اللجــوء إلــى القضــاء العــادي، أفضــل لــدي املســتثمرين مــن الناحيــة االســتثمارية مــن بقــاء النــزاع عشــرات 

الســنني يف احملاكــم النظاميــة وبقــاء املــال املتنــازع عليــه غيــر مســتغل حلــني الفصــل يف النــزاع.

وبهــذا يكــون أســلوب التحكيــم مــن مميزاتــه تقليــل النفقــات مقارنــًة بالقضــاء ولــو زادت مصروفــات التحكيــم 
وأتعــاب هيئــة التحكيــم عــن نفقــات اللجــوء إلــى احملاكــم النظاميــة.

خامسًا: انعدام الثقة يف احملاكم الوطنية للدول املضيفة.

يعتبــر الســبب احلقيقــي وراء اللجــوء إلــى التحكيــم يف منازعــات االســتثمارات األجنبيــة هــو انعــدام ثقــة 
املســتثمرين األجانــب باحملاكــم الوطنيــة يف الــدول املضيفــة بصفــة عامــة والــدول الناميــة بصفــة خاصــة، وعــدم 

ــم)29(. ــي ســائد يف دوله ــة أو لنظــام قانون ــة أجنبي قبولهــم اخلضــوع بســهولة لقضــاء دول

والســبب يف ذلــك كمــا يــرى البعض)30(هــو خشــية املســتثمر األجنبــي مــن ميــل القاضــي إلــى تفهــم وجهــة نظــر 
دولتــه ومواطنيــه منــه لوجهــة نظــره، فضــًا عــن أنــه يف كثيــر مــن الــدول ال يوجــد هنــاك نظــام خــاص مبقاضــاة 
احلكومــات، كمــا يشــعر املســتثمر األجنبــي أن قوتــه التفاوضيــة تتناقــص ملجــرد دخــول رأس املــال يف البلــد 
ــة أكبــر ممــا ميكــن أن  ــه حماي ــى تضمــني عقــد االســتثمار نصوصــاً تضمــن ل األجنبــي، لهــذا فهــو يحــرص عل

يوفرهــا لــه القضــاء والقانــون الوطنيــني.

٢7. د. أحمد عبدالكرمي سامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، تنظير وتطبيق مقارن، دار النهضة العربية، ط1، ٢٠٠4، ص٢34.

٢٨. د. حمــزة حــداد، التحكيــم كوســيلة بديلــة لتســوية املنازعــات التجارية)الدوليــة(، ورقــة عمــل مقدمــة لنــدوة« محامــوا املســتقبل«، املنعقــدة يف عمــان، األردن خــال الفتــرة 
مــن 3-7 تشــرين أول/199٨، ص6.

٢9. أ. محمــد أمــني الداعــوق، التحكيــم الدولــي وأثــره يف تشــجيع االســتثمار وجــذب رؤوس األمــوال مــع التركيــز علــى أوضاعــه يف البــاد العربيــة، بحــث مقــدم ملؤمتــر الكويــت 
للتحكيــم التجــاري الدولــي، 1997، ص5٢٠ومابعدها.

3٠. برونو لورنت، أثر التحكيم الدولي على االستثمارات وتدفقات رؤوس األموال األجنبية، بحث مقدم إلى مؤمتر الكويت التجاري الدولي، 1997، ص6٢6.
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وتأكيــداً ملــا ســبق ذهبــت العديــد مــن الــدول الســاعية إلــى جــذب االســتثمارات األجنبيــة إلــى ســن قانــون 
خــاص بالتحكيــم التجــاري الدولــي، وذلــك أمــًا يف زيــادة االســتثمارات األجنبيــة، وقــد أشــارت إلــى هــذا 
املعنــى اللجنــة املشــتركة مــن جلنــة الشــؤون الدســتورية والتشــريعية ومكتــب جلنــة الشــؤون االقتصاديــة مبجلــس 
الشــعب املصــري عنــد مناقشــة مشــروع قانــون التحكيــم الــذي صــدر بالقانــون رقــم ٢7لســنة1994، حيــث ورد 
بهــذا التقريــر مــا يلــي« وقــد جــاء مشــروع قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي مواكبــاً للجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا 
الدولــة مــن أجــل تهيئــة منــاخ صالــح لاســتثمار متمشــياً مــع سياســة اإلصــاح االقتصــادي الــذي قطعــت فيــه 
ــراً جلــذب رؤوس األمــوال املســتثمرة، الســيما بعــد أن تبــني لهــا أن القوانــني التــي وضعــت  ــة شــوطاً كبي الدول
يف مجــال االســتثمار ال تكفــي وحدهــا لتحقيــق هــدف زيــادة االســتثمارات، مــن ذلــك القانــون رقــم ٢3٠لســنة 
19٨9 بإصــدار قانــون االســتثمار)31(، والقــرار بقانــون رقــم ٢٠5لســنة 199٠ بشــأن ســرية احلســابات بالبنــوك)32( 

وغيرهــا.

ذلــك أن نظــام التحكيــم مــن شــأنه أن يتيــح الســبيل إلــى ســرعة الفصــل يف املنازعــات التــي تنشــأ عــن العاقــات 
التجاريــة الدوليــة، فضــًا عــن أنــه يعطــي الطمأنينــة والثقــة للمســتثمرين حيــث أنــه يتســق مــع القواعــد الدوليــة 
ــى بــطء إجــراءات الفصــل يف الدعــاوى الــذي يعرقــل  الســارية يف هــذا اخلصــوص، كمــا يســتهدف التغلــب عل
العمــل التجــاري بصفــة عامــة، مــع ماحظــة أن قواعــد التحكيــم املنصــوص عليهــا يف قانــون املرافعــات املدنيــة 
ــي بالنســبة  ــا ال تف ــم فإنه ــي، ومــن ث ــم الداخل ــت للتحكي ــق الهــدف املنشــود باعتبارهــا وضع ــة ال حتق والتجاري

للتحكيــم التجــاري الدولــي ملــا لــه مــن طبيعــة خاصــة«)33(.

وهــذا يعنــي أن التحكيــم ضمانــه إجرائيــة لتشــجيع االســتثمار وهــذا مــا تضمنــه قانــون تشــجيع االســتثمار 
الفلســطيني رقــم )1( لســنة 199٨ وتعدياتــه، وحتديــداً املــادة )4٠( مــن القانــون والتــي أجــازت تســوية منازعــات 
االســتثمار بالطريقــة وباإلجــراءات احملــددة يف األنظمــة، وأجــازت أيضــاً يف حــال أخفقــت املفاوضــات يف تســوية 
النــزاع يف الفتــرة الزمنيــة احملــددة يف األنظمــة ألي مــن الطرفــني أن يحيــل النــزاع إلــى حتكيــم مســتقبل ملــزم 

كمــا تنــص علــى ذلــك األنظمــة.

املطلب الثاني
نطاق التحكيم يف منازعات االستثمار

متهيد وتقسيم:

31. ألغــي هــذا القانــون وحــل محلــه قانــون ضمانــات وحوافــز االســتثمار املصــري رقــم ٨ لســنة 1997 وتعدياتــه، ومــن ثــم الغــي هــذا القانــون وحــل محلــه قانــون االســتثمار 
املصــري رقــم 7٢ لســنة ٢٠17.

3٢. ألغــي هــذا القانــون وحــل محلــه قانــون البنــك املركــزي واجلهــاز املصــريف والنقــد رقــم ٨٨لســنة٢٠٠3، ولقــد ألغــي القانــون األخيــر وحــل محلــه القانــون رقــم 194 لســنة 
.٢٠٢٠

33. النشرة التشريعية عن شهر مايو 1994، ص499، 45٠.
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ــة  ــة أو أحــد أشــخاصها االعتباري ــزاع هــو الدول ــم يف منازعــات االســتثمار أن أحــد أطــراف الن ــز التحكي يتمي
العامــة، وهــذا يعطــي للتحكيــم طابعــاً خاصــاً، فضــًا علــى أن موضــوع عقــد االســتثمار يكــون يف األســاس أحــد 
املشــاريع االســتثمارية التــي ميكــن إضافــة شــرط التحكيــم فيهــا، وعلــى هــدي مــا ســبق نقســم هــذا املطلــب إلــى 
فرعــني، نتحــدث يف األول عــن نطــاق التحكيــم مــن حيــث األشــخاص، ونخصــص الثانــي للحديــث عــن نطــاق 

التحكيــم مــن حيــث املوضــوع، علــى النحــو التالــي:

الفرع األول
نطاق التحكيم من حيث األشخاص

تعــد عقــود االســتثمار مثــل باقــي العقــود األخــرى تقــوم علــى تاقــي إرادتــني بقصــد إحــداث أثــر قانونــي معــني، 
ــا والناجــم عــن حقيقــة أن أحــد  ــة ألطرافه ــز بحقيقــة هامــة وهــي التفــاوت يف املراكــز القانوني ــا تتمي ــد أنه بي

أطــراف العقــد هــو الدولــة والتــي تتمتــع مبزايــا خاصــة ســواء يف إطــار القانــون الدولــي أو الداخلــي)34(.
وبناء على ما سبق سوف نتناول نطاق التحكيم من حيث األشخاص يف النقاط التالية تباعاً:

أواًل: الدولة كطرف يف منازعات االستثمار

ــك مــع  ــد مــن العقــود الازمــة لذل ــرام العدي ــى إب ــة إل ــا االقتصادي ــق تنميته ــى حتقي ــة يف ســعيها إل تقــوم الدول
املســتثمرين األجانــب، بحســب حاجتهــا لتنفيــذ خطتهــا االقتصاديــة، وهــي تقــوم بإبــرام هــذه العقــود بطريقــة 

ــوزراء()35( بإبرامهــا)36(. ــوزراء أو أحــد ال ــة أو رئيــس ال ــام مــن ميثلهــا) رئيــس الدول مباشــرة عــن طريــق قي
وإن أهــم خصوصيــة مــن خصوصيــات التحكيــم يف مجــال منازعــات االســتثمار تتمثــل يف وجــود الدولــة أو 
ــى هــذا التحكيــم طابعــاً خاصــاً، هــذا  ــة العامــة طرفــاً يف هــذه املنازعــة، ممــا يضفــي عل أشــخاصها االعتباري
الطابــع اخلــاص مســتمد أساســه يف بعــض احلــاالت مــن واقعــة عــدم توافــر القــدرة لــدى الشــخص االعتبــاري 
العــام علــى الدخــول طرفــاً يف اتفــاق حتكيمــي، أو نظــراً إلــى اعتبــارات الســيادة التــي حتيــط ببعــض التصرفــات 

التــي يجريهــا هــذا الشــخص االعتبــاري)37(.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه يجــب أن تتوافــر األهليــة الازمــة يف االتفــاق علــى التحكيــم، ومــن املعــروف أن القوانــني 
ــم،  ــى التحكي ــة واألشــخاص العامــة يف االتفــاق عل ــة الدول ــة ال تتخــذ موقفــاً موحــداً جتــاه مســألة أهلي الوطني
وعلــى ذلــك قــد يحــدث أن الدولــة يحظــر عليهــا قانونهــا الداخلــي اللجــوء إلــى التحكيــم، وبالتالــي تتمســك بهــذا 
احلظــر مــن أجــل التخلــص مــن اتفــاق التحكيــم الــذي ســبق وأن أبرمتــه، هــذا إلــى أن الدولــة بإمكانهــا تعديــل 
قانونهــا الداخلــي يف وقــت الحــق، وبالتالــي فــإن مــن شــأن تطبيــق قانونهــا الداخلــي أن ميكــن الدولــة مــن التنــازل 

بإرادتهــا املنفــردة عــن التزامهــا باللجــوء إلــى التحكيــم)38(.
ومــن أحــكام التحكيــم التــي تعرضــت لهــذه املشــكلة، حكــم التحكيــم الصــادر يف كوبنهاجــن يف 14 ينايــر19٨٢م 
 EIF-Aquiaine يف النــزاع الــذي ثــار بــني الشــركة الفرنســيةGomard  بواســطة احملكــم الوحيــد األســتاذ
والشــركة الوطنيــة اإليرانيــة للبتــرول، ففــي هــذه القضيــة متســكت الشــركة اإليرانيــة ببطــان شــرط التحكيــم 
مســتندة يف ذلــك علــى أن القانــون اإليرانــي يحظــر عليهــا اللجــوء إلــى التحكيــم، ولكــن احملكــم رفــض هــذا الدفــع 

34. د.بشار األسعد، مرجع سابق، ص14.

35. تثــور املشــكلة إذا كان الطــرف املتعاقــد مــع الشــخص األجنبــي أحــد أجهــزة الدولــة وليــس الدولــة ذاتهــا، للمزيــد حــول هــذه املشــكلة، انظــر د. حفيظــة احلــداد، مرجــع 
ســابق، ص37ومابعدهــا.

36. د. بشار األسعد، مرجع سابق، ص15.

ــول وتشــرين أول،  ــة، العــددان التاســع والعاشــر، أيل ــة احملامــني األردني ــة نقاب ــم يف منازعــات عقــود االســتثمار«، مجل ــوان« التحكي 37. د. عمــر مشــهور اجلــازي، بحــث بعن
٢٠٠٢، ص4.

للتحكيــم،  املنعقــدة من٨إلــى ٢٠1٠/5/13، مركــز حقــوق عــني شــمس  والنفطيــة،  املنازعــات االســتثمارية  البتــرول، دورة  التحكيــم يف عقــود  أبوزيــد،  3٨. د. ســراج 
ص٢1٢ومابعدهــا.
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ــرم  ــد املب ــوارد يف العق ــم ال ــة بشــرط التحكي ــزم الدول ــي يل ــون الدول ــاً يف القان ــدأ عام ــاك مب ــى أن هن ــد عل وأك
ــا  ــاؤه يف وقــت الحــق بإرادته ــا إلغ ــا، ويحظــر عليه ــة له ــة التابع بواســطتها أو بواســطة إحــدى الشــركات العام
املنفــردة، ثــم أضــاف أن هــذا املبــدأ معتــرف بــه يف جانــب اتفاقيــة البنــك الدولــي لتســوية منازعــات االســتثمار 
املبرمــة يف واشــنطن عــام 1965م "املــادة 25"، كمــا طبقتــه العديــد مــن أحــكام التحكيــم الصــادرة يف املنازعــات 

الدوليــة)39(.

ثانيًا: املستثمر األجنبي

يقصــد باألجنبــي يف الدولــة، ذلــك الــذي ال يتمتــع بوطنيتهــا أي هــو كل مــن ال يحمــل جنســيتها طبقــاً لقانــون 
اجلنســية الوطنيــة، وال ينفــي عنــه صفــة األجنبيــة عندمــا تتوثــق صلتــه بالدولــة عــن طريــق التوطــن أو اإلقامــة 

فيظــل أجنبيــاً، وإن كان اتصالــه بالدولــة عابــراً أو طالــت إقامتــه بهــا)40(.
واملســتثمر األجنبــي هــو الشــخص األجنبــي ) طبيعــي أو اعتبــاري( الــذي يوظــف أموالــه أو خبرتــه يف مشــروع 

اقتصــادي بقصــد احلصــول علــى عوائــد مجزيــه وفقــاً لقانــون الدولــة املضيفــة)41(.
ولقــد عــرف قانــون تشــجيع االســتثمار الفلســطيني النافــذ املســتثمر بأنــه« أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري 

يســتثمر أو ســبق لــه أن اســتثمر يف فلســطني مبوجــب أحــكام هــذا القانــون أو القوانــني الســابقة«.
ويتضــح مــن التعريــف الســابق أن املشــرع الفلســطيني عــرف املســتثمر بغــض النظــر عــن جنســيته وبالتالــي فهــذا 

التعريــف ينطبــق علــى املســتثمر الوطنــي أو الفلســطيني وكذلــك علــى املســتثمر األجنبــي علــى حــد ســواء
ــي لتســوية منازعــات االســتثمار )إكســيد(  ــز الدول ــم يف املرك ــة التحكي ــى أن اختصــاص جلن وجتــدر اإلشــارة إل
ينعقــد إذا كان املســتثمر األجنبــي » طبيعــي أو اعتبــاري« شــركة خاصــة، ومــن ثــم تســتبعد املنازعــات التــي يكــون 
ــة أخــرى، أمــا منازعــات  ــي تســتثمر يف دول ــة والت أحــد أطرافهــا الشــركات واملؤسســات العامــة اململوكــة للدول
الشــركات التجاريــة اخلاصــة اململوكــة أســهمها بالكامــل مــن قبــل الدولــة فتخضــع الختصــاص املركــز ألن هــذه 
الشــركات هــي شــركات خاصــة وفقــاً لقانونهــا األساســي، ويشــترط أن يكــون املســتثمر األجنبــي مــن غيــر 
مواطنــي الدولــة الطــرف يف النــزاع، ويســتثنى مــن ذلــك الشــخص املعنــوي الــذي يحمــل جنســية الدولــة الطــرف 
ــه«  ــة مســيطرة ب ــك لوجــود مصلحــة أجنبي ــي وذل ــة »املســتثمر األجنب ــه معامل ــى معاملت ــق عل ــزاع إذا اتف يف الن
كتملــك أســهمه مــن مســتثمرين أجانــب، ففــي دعــوى أمكــو آســيا قــررت جلنــة التحكيــم« أن اتفاقيــة التحكيــم 
إلــى املركــز بــني الطرفــني تعتبــر دليــًا كافيــاً علــى موافقــة األطــراف علــى معاملــة الشــخص االعتبــاري كمواطــن 

أجنبــي بســبب الســيطرة األجنبيــة والتــي تعرفهــا الدولــة املضيفــة«)42(.

الفرع الثاني
نطاق التحكيم من حيث املوضوع

إن الهــدف األساســي التــي تســعى إليــه الــدول مــن خــال إبــرام عقــود االســتثمار هــو جــذب االســتثمار األجنبــي 
لتحقيــق الغايــة مــن ذلــك وهــو حتقيــق التنميــة االقتصاديــة، وبالتالــي فــإن موضوع عقــود االســتثمار هو احلصول 

39. املرجع السابق، ص٢13.

4٠. د. شمس الدين الوكيل، املوجز يف اجلنسية ومركز األجانب، منشأة املعارف، ط3، 196٨، ص331.

41. د. غسان على على، االستثمارات األجنبية ودور التحكيم يف تسوية املنازعات التي قد تثور بصددها، رسالة دكتوراه، جامعة عني شمس، ٢٠٠4، ص٨٠.

4٢. د.خالد اجلمعة، املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار كطريق حلل منازعات االستثمار املباشر، مجلة احلقوق، جامعة الكويت، السنة٢٢، العدد3، ص٢٢٠.
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علــى االســتثمار األجنبــي يف املجــاالت املتاحــة لاســتثمار لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة.
إن االســتثمار األجنبــي املباشــر يســاهم بشــكل كبيــر يف حتســني وســائل اإلنتــاج املختلفــة ســواء التقنيــة أو 
اإليجازيــة، باإلضافــة إلــى تطويــر البنيــة األساســية للــدول املضيفــة، كمــا أن احلصــول علــى التقنيــة مــن خــال 
االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة يــؤدي إلــى اســتفادة املؤسســات احملليــة للبلــد املضيــف مــن تواجــد هــذه التقنيــة، 
و ذلــك مــن خــال األفــكار اجلديــدة يف العمليــة اإلنتاجيــة ونوعيــة التدريــب العملــي للعمالــة احملليــة مــن قبــل 

الشــركات متعــددة اجلنســيات التــي تســتثمر يف البلــد املضيــف.
ــب  ــة كاالتصــاالت والطــرق واملطــارات، ويســهم يف تدري ــدول النامي ــة يف ال ــة التحتي ــة البني كمــا يســهم يف تنمي
األيــدي العاملــة احملليــة ويف تنميــة وتطويــر مختلــف الصناعــات، لذلــك فقــد اعترفــت احلكومــات علــى نطــاق 
واســع بــأن االســتثمار األجنبــي املباشــر ميكــن أن يــؤدي دوراً أساســياً يف عمليــة النمــو االقتصــادي والتنميــة)43(.
ووجــود االســتثمار األجنبــي املباشــر بالــدول الناميــة يــؤدي إلــى خلــق املنافســة بــني املؤسســات احملليــة و نظرائهــا 
مــن الشــركات متعــددة اجلنســيات املســتثمرة يف البلــد املضيــف، و بالتالــي يكــون علــى املؤسســات احملليــة أن 
تغيــر و تطــور يف منشــآتها إن أرادت احلفــاظ علــى بقائهــا و اســتمرارها يف النشــاط، األمــر الــذي يــؤدي إلــى 

التحســني و إضفــاء الفعاليــة علــى منتجــات املؤسســات الوطنيــة للبلــد املضيــف.

وجتــدر اإلشــارة إلــى أن كثيــر مــن الدولــة الناميــة بــدأت يف تذليــل العقبــات أمــام االســتثمارات األجنبيــة 
لقناعتهــا بأهميــة تلــك االســتثمارات يف عمليــة التنميــة، وذلــك مــن خــال ســن تشــريعات جديــدة جلــذب 

املســتثمرين األجانــب إليهــا مــن خــال املنــاخ االســتثماري املائــم لتلــك االســتثمارات.
ولقــد قامــت دولــة فلســطني بتطويــر واســتحداث بعــد النصــوص القانونيــة إلزالــة العقبــات أمــام االســتثمارات 
األجنبيــة فنجــد أن املشــرع يف قانــون تشــجيع االســتثمار كان ينــص يف املــادة السادســة منــه قبــل تعديلهــا علــى 
جــواز قيــام الدولــة مبنــح معاملــة تفضيليــة للمســتثمرين علــى أســاس اجلنســية مبوجــب  اتفاقيــات جتاريــة أو 
ــوق  ــع دول أخــرى دون املســاس بحق ــة م ــا الســلطة الوطني ــد تعقده ــددة األطــراف ق ــة أو متع اســتثمارية ثنائي

اآلخريــن مــع مراعــاة مبــدأ املعاملــة باملثــل..
أما بعد تعديل القانون مبوجب القرار بقانون رقم 2 لسنة 2011 فقد نصت على ما يلي:

يجــوز للمســتثمر غيــر الفلســطيني االســتثمار يف كافــة قطاعــات املشــاريع أو فروعهــا وبالنســبة التــي . 1
يريدهــا مــن رأس مــال هــذه املشــاريع مــع مراعــاة التشــريعات الســارية.

 تســري أحــكام هــذا القانــون علــى كافــة املســتثمرين بشــكل متســاو ودون متييــز مــع مراعــاة مبــدأ املعاملــة . ٢
باملثــل.

ويتضــح مــن توجــه املشــرع الفلســطيني مبنــح املزيــد مــن املزايــا لاســتثمار األجنبــي وذلــك مــن خــال الســماح 
باالســتثمار يف كافــة القطاعــات ودون حتديــد رأس مــال معــني وكذلــك تســاوو كافــة املســتثمرين احملليــني 

ــل)44(. ــة باملث ــدأ املعامل ــد مب ــز فقــط بقي ــب دون متيي واألجان
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.2008

· علــي حســني ملحــم، دور املعاهــدات الدوليــة يف حمايــة االســتثمارات األجنبيــة اخلاصــة يف الــدول الناميــة، رســالة دكتــوراه، 	
جامعــة القاهــرة، 1998.

· عمــر مشــهور اجلــازي، بحــث بعنــوان "التحكيــم يف منازعــات عقــود االســتثمار"، مجلــة نقابــة احملامــني األردنيــة، العــددان 	
التاســع والعاشــر، أيلــول وتشــرين أول، 2002.

· غســان علــى علــى، االســتثمارات األجنبيــة ودور التحكيــم يف تســوية املنازعــات التــي قــد تثــور بصددهــا، رســالة دكتــوراه، 	
جامعــة عــني شــمس، 2004.

· فاضل حمه صالح الزهاوي، املشروعات املشتركة وفقاً لقوانني االستثمار، رسالة دكتوراه، القاهرة، 1984.	
· فتحي والي، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، منشأة املعارف، ط1، 2006.	
· لسان العرب، موقع الوراق االلكتروني.	
· محمــد أمــني الداعــوق، التحكيــم الدولــي وأثــره يف تشــجيع االســتثمار وجــذب رؤوس األمــوال مــع التركيــز علــى أوضاعــه يف 	

البــاد العربيــة، بحــث مقــدم ملؤمتــر الكويــت للتحكيــم التجــاري الدولــي، 1997.
· ، مبدأ السرية يف التحكيم ماله وماعليه، مجلة التحكيم العربي، ع12، يوليو2009.	 محمد سليم العوّاً
· املعجم الوسيط، حتقيق مجمع اللغة العربية، نسخة الكترونية.	
· هناء عبدالغفار، االستثمار األجنبي املباشر والتجارة الدولية، الصني منوذجاً، بيت احلكمة، بغداد، 2002. 	
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دولـــــة فــــلســــــطني
السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

»احلكــــــــــم«
الصادر عن محكمة النقض املنعقدة

يف رام اهلل املأذونة بإجراء احملاكمة وإصداره
 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة احلـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد اهلل غزالن
وعضوية القضاة السادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور، محمد احلاج ياسني.

 
الطـــــــاعــــنه: جنوى خالد حسني عوده / اخلضر

وكيلها احملامي: سائد صالح / بيت حلم   
املطعـون ضده: محمد يعقوب أحمد عوده / اخلضر

وكيله احملامي: ماجد عوده / بيت حلم  

»يتم نشر هذا احلكم بالتنسيق مع كلية القانون، 
جامعة النجاح الفلسطينية )موقع مقام(«

قضية رقم )4(
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االجــــــــــــــــراءات

تقدمــت الطاعنــه بهــذا الطعــن بتاريــخ ٢٠17/3/9 لنقــض احلكــم الصــادر بتاريــخ ٢٠17/1/3٠ عــن محكمــة اســتئناف 
القــدس يف االســتئناف املدنــي ٢٠16/394 القاضــي بــرد االســتئناف موضوعــاً وتأييــد احلكــم املســتأنف.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على احلكم املطعون فيه:
اخلطــأ يف تأييــد احلكــم املســتأنف بحجــة أن صــك التحكيــم لــم يتضمــن موضــوع النــزاع ذلــك ان املطعــون ضــده . 1

وبتوقيعــه علــى قــرار التحكيــم يعنــي موافقتــه علــى مــا جــاء فيــه.
اخلطــأ بعــدم الســماح للطاعنــة تقــدمي مــا لديهــا مــن بينــات رغــم طلبهــا بســماع مــا لديهــا مــن بينــات رغــم طلبهــا . ٢

بســماع مــا لديهــا مــن بينــات لــدى محكمــة الدرجــة االولــى والثانيــة.
اخلطأ يف إبطال قرار التحكيم وعدم معاجله جميع اسباب االستئناف على نحو ينبئ بالقصور.. 3

وقد طلبت بالنتيجة نقض احلكم املطعون فيه.
تقــدم املطعــون ضــده بائحــة جوابيــة تضمنــت فيمــا تضمنتــه ان احلكــم املطعــون فيــه جــاء متفقــاً وصحيــح القانــون وان 

اســباب الطعــن ال تنــال منــه مســتوجباً الــرد.

احملكمـــــــــــــــة

بالتدقيق واملداولة ولورود الطعن يف امليعاد تقرر قبوله شكًا. 
ويف املوضــوع وعــن اســباب الطعــن مجتمعــة وملــا كان احلكــم املطعــون فيــه إذ قضــى بــرد االســتئناف موضوعــاً وتأييــد 
احلكــم املســتأنف فقــد حملــه علــى ان صــك التحكيــم جــاء خاليــاً مــن بيــان موضــوع النــزاع األمــر الــذي يشــكل مخالفــة 

الحــكام املــاده 4/5 مــن قانــون التحكيــم، ومبــا يرتــب بطــان التحكيــم.

وبانــزال حكــم القانــون علــى هــذا الــذي خلــص اليــه احلكــم املطعــون فيــه وحمــل عليــه وبغــض النظــر علــى املــاده 4/5 
مــن قانــون التحكيــم رقــم 3 لســنة ٢٠٠٠ الباحثــه عــن اتفــاق التحكيــم أو مــا يعــرف بصــك التحكيــم فقــد نصــت:

 )اذا مت االتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع فيجب ان يتضمن االتفاق موضوع النزاع واال كان باطًا.(
وباالطــاع علــى صــك التحكيــم فقــد تضمــن وعلــى نحــو واضــح ال لبــس فيــه وال غمــوض عــدم بيــان موضــوع النــزاع إذ 
تضمــن - وعلــى النحــو الــذي صيــغ بــه - ) ... اتفــق الفريقــان ان يكــون الســيد أحمــد حبيــب موســى محمــد محكــم 

بينهمــا مــن اجــل حــل اخلــاف الغيــر مذكــور تفاصيلــه...(.
ويف هــذا الــذي تضمنــه صــك التحكيــم مــا يفصــح ان موضــوع النــزاع بــني الطرفــني جــاء مجهــًا وأن جهالتــه جــاءت 
علــى نحــو فاحــش مبــا يرتــب بطــان ذلــك الصــك وفــق صريــح نــص املــاده 4/5 مــن قانــون التحكيــم املشــار اليهــا آنفــاً.

وعليــه وملــا كان االمــر كذلــك، وحيــث أن مــن شــروط صحــة صــك التحكيــم بيــان موضــوع النــزاع، وحيــث أن أمــراً كهــذا 
لــم يتوفــر فــان اي إدعــاء أو دفــع يتعلــق بعــدم ســماع بينــة الطاعنــه يغــدو واحلالــه هــذه غيــر وارٍد ويف غيــر محلــه إذ ان 
صحــة وســامة صــك التحكيــم تســبق أي أمــٍر آخــر وتتقــدم عليــه وبعــدم توفــر شــروط الصحــة والســامة يغــدو - كمــا 
قلنــا ســابقاً - الصــك باطــًا - وتغــدو ايــه طلبــات تتعلــق بســماع بينــة الطاعنــه ال طائــل منهــا وال تعــدو ان تعمــل علــى 
إطالــة أمــر التقاضــي دون جــدوى أو فائــدة ال ســيما وأن مــن الشــروط الواجــب توفرهــا يف اتفــاق التحكيــم وعلــى مــا 
ــاً. وتأسيســاً علــى هــذا  أنبــأت عنــه الفقــرة الثانيــة مــن املــادة اخلامســة مــن قانــون التحكيــم وجــوب أن يكــون مكتوب
الــذي مت بيانــه فــان الطعــن يغــدو مســتوجباً الــرد موضوعــاً طاملــا أن احلكــم املطعــون فيــه جــاء متفقــاً وحكــم القانــون.

لهــــــــذه االسبـــــــــاب
تقرر احملكمة رد الطعن موضوعاً وتكبيد الطاعنه الرسوم واملصاريف و٢٠٠ دينار اتعاب محاماه.

حكمًا صدر تدقيقًا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2018/3/6
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مضامني اتفاقية االونسرال للشفافية
يف التحكيم التعاهدي وموقف العراق منها

أ.م.د.مصطفى ناطق صالح مطلوب
كلية احلقوق-جامعة املوصل

العراق
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املقدمة

تعــد الشــفافية يف التحكيــم الدولــي إحــدى ابــرز الســمات املســتقبلية للتحكيــم وهــي متثــل القاعــدة العامــة يف 
التحكيــم االســتثماري الدولــي.

ولقــد قــام الفقــه بإيــراد تعريــف للشــفافية بأنهــا: )التــزام بنقــل املعلومــات لآلخريــن وهــو التــزام جبــري بقــوة 
ــدأ  ــون يف حــني مب ــوة القان ــري بق ــزام جب ــر الشــفافية الت ــه اعتب ــف ان ــى هــذا التعري ــون()1(، وياحــظ عل القان
الشــفافية يف التحكيــم يقــوم علــى اتفــاق أطــراف النــزاع مؤكــدة علــى ذلــك اتفاقية األمم املتحدة بشــأن الشــفافية 

يف التحكيــم التعاهــدي بــني املســتثمرين والــدول)٢(.

ــا معاهــدة  ــي وضعته ــر والقواعــد واإلجــراءات الت ــا: ) توفــر املعرفــة واملعلومــات عــن املعايي ــا اخــر بانه وعرفه
وممارســة النظــام وسياســات وأنشــطة األطــراف يف املعاهــدة وأيــة أجهــزة مركزيــة للنظــام فيمــا يتعلــق باملســائل 
ذات الصلــة باالمتثــال وفعاليــة النظــام( )3(، وياحــظ علــى هــذا التعريــف انــه جــاء أكثــر تفصيــا« مــن ســابقه يف 
بيانــه لطبيعــة املعلومــات التــي ميكــن الكشــف عنهــا عنــد اللجــوء الــى التحكيــم واثنــاء عمليــات التحكيــم وصــوال« 

إلــى إصــدار حكــم التحكيــم .

1. Albert Salgueiro,Les modes d evaluation ote la dignite de credit d,un 
emprunteur , these universite Clermont 1,13 > septemtve, 2004 , p145.
٢. نصت املادة )٢/أ( من القواعد املتعلقة بالشفافية يف التحكيم التعاهدي بني املستثمرين والدول 

املنبثقة عن جلنة االمم املتحدة للقانون التجاري الدولي على تطبيق قواعد الشفافية اذا اتفق طرفا 
التحكيم )الطرفان املتنازعان( على تطبيقها على ذلك التحكيم .

3. )1(Dr .Fola Adeleke , the Role of law in Assessing the value of Transpar-
ency and the Disconnect with The Lived Realities under Investor –State 

Dispute Settlement ,working paper No. 06/2015 ,p18.
منشور على املوقع االلكتروني

https://www.wti.org/media/filer.../wti_seco_wp_06_2015.pdf
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ملاذا التوسع يف مبدأ شفافية التحكيم ؟؟؟
اجلــواب علــى ذلــك يكــون الجــل حتســني سياســة الدولــة فيمــا يتعلــق بابــرام االتفاقيــات االســتثمارية الدوليــة 
ودعــم الثقــة الواســعة جتــاه التحكيــم يف منازعــات االســتثمار وتوفيــر أداة فعالــة ملراقبــة عمــل الشــركات 
ومؤسســات األعمــال التجاريــة واالهتمــام بقضايــاه االســتثمارية ومنازعاتها والتســهيل على املســتثمرين عموما« 
باحلصــول علــى املعلومــات األساســية عــن السياســة االســتثمارية يف الدولــة املضيفــة لاســتثمار والتــي يتــم مــن 
خالهــا الوصــول الــى رؤيــة كاملــة عــن معوقــات ومشــكات االســتثمار يف هــذه الدولــة املضيفــة)1(، فقــد اكتســب 
ــه قواعــد الشــفافية يف  ــا أكدت ــي وهــذا م ــي والداخل ــل املجتمــع الدول ــة خاصــة مــن قب ــدأ الشــفافية اهمي مب
املــادة 7/1 منهــا بالنــص علــى انــه )اي تضــارب بــني قواعــد الشــفافية وقواعــد التحكيــم تكــون الغلبــة لقواعــد 

الشــفافية()٢(.

ان التحكيــم االســتثماري الدولــي والــذي تكــون فيــه الشــفافية واإلفصــاح عــن املعلومــات هــي املبــدأ األساســي 
فيــه أمــا الســرية فتعــد اســتثناء وهــذا مــا أكــدت عليــه قواعــد االونســيترال بشــأن الشــفافية يف التحكيــم 
ــة العامــة لــأمم املتحــدة رقــم 6٨  ــي صــدرت مبوجــب قــرار اجلمعي ــدول والت ــني املســتثمرين وال التعاهــدي ب
/1٠9 والصــادر يف16ديســمبر ٢٠13 بنــاء علــى تقريــر اللجنــة السادســة املؤكــد علــى تطبيــق تلــك القواعــد)3(.

ــى املعاهــدات املبرمــة يف )1( نيســان/ابريل  ــى انطبــاق مضمونهــا عل كمــا أكــدت القواعــد املذكــورة أعــاه عل
لعــام ٢٠14 او بعــد هــذا التاريــخ مالــم تتفــق األطــراف يف املعاهــدة علــى خــاف ذلــك، امــا بالنســبة للمعاهــدات 
املبرمــة قبــل هــذا التاريــخ فقــد اشــترطت قواعــد االونســيترال النطباقهــا وجــوب ان يكــون هنــاك اتفــاق طرفــا 

التحكيــم علــى تطبيقهــا)4(.

واذا كان مبــدأ الشــفافية ينحصــر يف نطــاق التحكيــم االســتثماري الدولــي فأنــه لــه مــن األســباب مــا يبــرر ذلــك 
وهــي كاآلتــي :

تعزيــز التنميــة املســتدامة مــن خــال قانــون االســتثمار الدولــي وهــاذا يشــكل وســيلة لتعزيــز ســيادة . 	
القانــون واحلوكمــة الرشــيدة ومراعــاة األصــول اإلجرائيــة واإلنصــاف واملســاواة واحلــق يف احلصــول علــى 
املعلومــات)5( وقــد جــاء التأكيــد علــى هــذه املســألة يف قواعــد الشــفافية اخلاصــة بالتحكيــم التعاهــدي بــني 

ــدول)6(. املســتثمرين وال
ــا تتصــرف باســم الشــعب ولصاحلــه حســب . 	 ــم االســتثماري ولكونه ــة هــي طــرف يف التحكي مبــا ان الدول

الدســتور، فمــن حــق الشــعب إذن إعامــه بــكل مراحــل العمليــة التحكيميــة وهــذا االمــر يخفــف علــى الدولــة 
الناميــة املضيفــة لاســتثمار ضغوطــات الشــركات العماقــة ، ويضمــن تســيير املــال العــام بــكل شــفافية 

وكذلــك املــواد الطبيعيــة)7(.

1. Gabor Szalay , Arbitration and transparency relations between a private environment and a fundamental requirement, 
master thesis, Tilbury university, 2015 ,p.23. (

٢. ينظر قواعد االونسيترال بشأن الشفافية يف التحكيم التعاهدي بني املستثمرين والدول.

3. فقــد نصــت املــادة )1/ف1 ( مــن القواعــد املذكــورة اعــاه علــى نطــاق تطبيــق تلــك القواعــد ب ) تنطبــق قواعــد االونســيترال بشــأن الشــفافية يف التحكيــم التعاهــدي بــني 
املســتثمرين والــدول )قواعــد الشــفافية( علــى التحكيــم بــني املســتثمرين والــدول الــذي يســتهل مبقتضــى قواعــد االونســيترال للتحكيــم عمــا« مبعاهــدة تنــص علــى حمايــة 

االســتثمارات او املســتثمرين (

4. ينظر املادة )1/ف٢( من قواعد االونسيترال بشأن الشفافية.

5. ريتــا بوعــون ، اعــداد االونســيترال ملعيــار قانونــي يف شــأن الشــفافية يف التحكيــم التعاهــدي بــني املســتثمر والدولــة ، بحــث منشــور يف مجلــة التحكيــم العامليــة ، العــدد 
ــة، بيــروت، ص٢5٠ . ــع: منشــورات احللبــي احلقوقي التاســع ، ٢٠11 ، توزي

6. ينظر املادة )1/ ف4 /ب( من قواعد االونسيترال بشأن الشفافية.

7. د. محمــد عيســاوي ، حــدود صمــود مبــدأ الســرية يف حتكيــم االســتثمار امــام مطالــب الشــفافية ، بحــث منشــور يف مجلــة معــارف ، قســم العلــوم القانونيــة ، الســنة التاســعة 
، العدد الثامن عشــر ، ٢٠15 ، ص117 .
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ان اعتمــاد مبــدأ الشــفافية يف التحكيــم الدولــي مــا بــني املســتثمرين والــدول لــه مبــرره كونــه يختلــف كليــا« . 	
ــح  ــه باملصال ــن تعلق ــر م ــة أكث ــح الفردي ــق باملصال ــذي يتعل ــراد ال ــني األف ــادي ب ــم التجــاري الع عــن التحكي
العامــة يف التحكيــم االســتثماري ولذلــك ال بــد ان تخضــع كل أنشــطة احلكومــة التــي تتعامــل باالســتثمار 
لأحــكام اخلاصــة بالشــفافية وإتاحــة املعلومــات والبيانــات اخلاصــة بهــذه االتفاقيــة للجمهــور)٨(، وإذا كان 
مجــال تطبيــق قواعــد الشــفافية ينحصــر علــى املعاهــدات املبرمــة بــني الــدول واملســتثمرين فأنــه يســتلزم 
مــن هيئــة التحكيــم ان تراعــي مصالــح الطرفــني املتنازعــني باعتمادهــا اإلنصــاف والعدالــة واملســاواة يف 

تســوية النــزاع كمــا تلتــزم مبراعــاة املصلحــة العامــة يف ممارســة الشــفافية )9(.

وياحــظ مــن خــال ماتقــدم ان قواعــد الشــفافية لأونســيترال قــد أشــارت الــى االنفتــاح والكشــف اإللزامــي 
ومشــاركة األطــراف غيــر املتنازعــة اال انــه يف الوقــت نفســه قــد وجدنــا فيهــا اســتثناءات نصــت عليهــا االتفاقيــة 
اخلاصــة بالشــفافية اذ اســتثنت فيهــا مــن الشــفافية املعلومــات الســرية او احملميــة ملصلحة عامــة الناس وأيضا« 

املعلومــات املتعلقــة باملصالــح األمنيــة األساســية كمــا اســتثنت املعلومــات املاســة بســامة عمليــة التحكيــم)1٠(.

وعليه تتمثل حاالت ومظاهر الشفافية يف التحكيم التجاري وفقا ملا ياتي:
ضــرورة االعــان عــن الدعــوى التحكيميــة مــن خــال اتفــاق التحكيــم وموضــوع النــزاع واطرافــه عبــر . 1

نشــرات مراكــز التحكيــم الدوليــة ليتــم الوصــول الــى مراحــل متقدمــة يف تقليــل االعتمــاد علــى ســرية 
التحكيــم التجــاري وايصــال العلــم لكافــة املهتمــني بهــذا املجــال.

علــى الرغــم مــن ان املبــدأ العــام الســائد هــو ســرية الوثائــق واملســتندات عنــد عرضهــا واطــاع االطــراف . ٢
املتنازعــة وهيئــة التحكيــم عليهــا اال انــه وفقــا لهــذا املبــدأ احلديــث ونطاقــه املطبــق عليــه بــدا باالضمحــال 
ليحــل مكانــه نشــر وثائــق واالدلــة ومســتندات الدعــوى التحكيميــة لعامــة النــاس كمــا يف طلبــات التحكيــم 
املقدمــة مــن املدعــي واشــعار التحكيــم وبيــان الدفــاع وتقاريــر اخلبــراء والشــهود، وذلــك من خــال احلصول 

علــى اذن وموافقــة مــن اجلهــة املعنيــة لاطــاع علــى هــذه االمــور.
متيــز التحكيــم التجــاري منــذ عقــود طويلــة بــان نظــر النــزاع يف جلســة تعــد ســرية ومقتصــرة علــى اطــراف . 3

النــزاع وهيئــة التحكيــم، اال ان هــذه التوجــه تغيــر مــن خــال اعتمــاد مفهــوم الشــفافية يف التحكيــم التجــاري 
فأصبــح لزامــا ان تتحــول اجللســات لعانيــة ومتاحــة لعامــة النــاس اال مــا يتــم جعلــه وعلــى ســبيل االســتثناء 

ســرية بســبب حــاالت خاصــة تتعلــق مبعلومــات يف االصــل محميــة او ســرية ال يجــوز اطــاع الغيــر عليهــا.

اال انــه مــع تطــور التكنولوجيــا يف القــرن احلــادي والعشــرين كان لزامــا علــى املؤسســات واملشــاريع التجاريــة 
واالســتثمارية مراجعــة اجتاهاتهــا يف الســرية، حيــث اصبحــت مســالة حــق اجلمهــور يف االطــاع علــى املعلومات 
املتعلقــة بالتحكيــم بســبب ان القضيــة القائمــة لهــا عاقــة كبيــرة بالدولــة املضيفــة وافــراد املجتمــع وخصوصــا 
 )suze-vivendi V.Argentine Republic( ونشــير هنــا الــى قضيــة ،)عنــد تعلقهــا باالســتثمارات)11
ــى االهتمــام العــام بهــذه القضيــة كونهــا مــن املنازعــات االســتثمارية حــول  حيــث ســلطت احملكمــة الضــوء عل
ــق  ــدة تتعل ــارات عدي ــر اعتب ــة تثي ــاس فالقضي ــاه واملجــاري وتعــد هــذه اخلدمــات عامــة ملايــني الن انظمــة املي

8. Dimitrios Katranstions , Transparency in international investment Arbitation ; From the current towards the future Nor-
mative from work , international Hellenic university , 2013 – 2014 , p15-16, on website:
 https://repository.ihu.edu.gr/.../Dimitrios%20Katrantsiotis_50582 15L 

9. طاهر خليفة، املصدر السابق، ص٢1. 

1٠. جــاء التاكيــد علــى هــذه االســتثناءات يف املــادة )7( مــن اتفاقيــة الشــفافية يف التحكيــم التعاهــدي بــني املســتثمرين والــدول الصــادرة مــن جلنــة االمم املتحــدة للقانــون 
التجــاري الدولــي عــام ٢٠14. 

11. Gabor Szalay, op. cit., p4& 5.( 
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ــى اجلمهــور  ــر بشــكل مباشــر عل ــازع يؤث ــون الدولــي واي قــرار يصــدر الي طــرف متن بحقــوق االنســان والقان
وقبــول تدخــل الطــرف الثالث)صديــق احملكمــة( الــذي تكــون لــه مصلحــة يف املنازعــة لــذا فاحملكمــة شــددت 
علــى ان العامــل االســاس الــذي يعطــي اهميــة للمنازعــة كونهــا نــزاع اســتثماري متعلــق مبصلحــة عامــة فــا بــد 

مــن وجــود شــفافية عنــد طــرح النــزاع ونظــره)1٢(. 

ــث ان االصــل ان . 4 ــة حي ــة يف االهمي ــزاع يعــد غاي ــم الفاصــل مبوضــوع الن ان مســالة صــدور حكــم التحكي
االحــكام التحكيميــة ال يجــوز نشــرها كا او جــزًء اال مبوافقــة اطــراف النــزاع)13(، اال انــه ووفــق مقتضيــات 
الشــفافية يف التحكيــم التجــاري يتــم نشــر االحــكام التحكيميــة واطــاع عامــة النــاس علــى مجريــات 
القضيــة ونهايتهــا مــن خــال تقــدمي الطلــب الــى اجلهــة املعنيــة ومقابــل رســوم خاصــة تقــدم إلدارة املركــز، 
وان مثــل هــذا النشــر ســيحقق قــدرة واســعة علــى التنبــؤ بتوقعــات معينــة يريــد حتقيقهــا املســتثمرين او 
الدولــة املضيفــة وانشــاء قاعــدة بيانــات اساســية للســوابق القضائيــة والتقليــل مــن التناقضــات يف قــرارات 

التحكيــم يف منازعــات االســتثمار)14(.

واكــدت احملكمــة االداريــة البولنديــة عــام ٢٠1٢ يف احــد قراراتهــا بــان: » قــرارات التحكيــم مبوجــب معاهــدات 
االســتثمار تعــد معلومــات عامــة مؤهلــة لاعــان واالفصــاح عنهــا مبوجــب القوانــني الداخليــة)15(.

واجلديــر بالذكــر هنــا الــى ان العــراق ومــن خــال االتفاقيــات االســتثمارية الثنائيــة كان قــد اشــار مــن خــال 
تلــك االتفاقيــات الــى مســائل يف الشــفافية قبــل ان تصــدر قواعــد االونســترال بشــان الشــفافية يف التحكيــم 
التعاهــدي، ومــن بــني تلــك االتفاقيــات اتفاقيــة حمايــة وتشــجيع االســتثمار بــني العــراق اليابــان)16(، حيــث 
تضمنــت املادة)٨(مــن االتفاقيــة انفــة الذكــر علــى التــزام كل طــرف متعاقــد يف االتفاقيــة بإتاحــة نشــر قوانينــه 
واالنظمــة التدابيــر االداريــة واالحــكام القضائيــة واالتفاقيــات الدوليــة التــي تؤثــر علــى هــذه االتفاقيــة، 
واتاحتهــا للجمهــور، واكــدت املــادة ايضــا علــى قيــام كل طــرف متعاقــد بالــرد علــى اي اســئلة او طلبــات محــددة 
ــى عــدم  ــة انفــة الذكــر عل ــة)17(، واكــدت االتفاقي واملنصــوص عليهــا يف الفقــرة )1( مــن املــادة)٨( مــن االتفاقي
جــواز تفســير الفقرتــني )1، ٢( مــن املــادة)٨( مــن هــذه االتفاقيــة بالكشــف عــن اي معلومــات محميــة او ســرية 

فقــا لقوانــني الدولتــني.

وممــا ميكــن ماحظتــه ان مســالة الشــفافية يف حتكيــم حــاالت االســتثمار يتعلــق منــذ بدايــة دعــوى التحكيــم 
التجــاري واالعــان عنهــا وصــوال الــى اصــدار االحــكام واالطــاع عليهــا كا او جــزًء ويعــود الســبب يف ذلــك 
بالرغبــة الكبيــرة يف اطــاع افــراد املجتمــع يف الدولــة املضيفــة لاســتثمار ملــا تقــوم بــه دولتهــم كنشــاطات 
اســتثمارية يتــم مــن خالهــا االســتثمار ومــدى جديتهــا وفعاليتهــا وكأمنــا هــي نــوع مــن الرقابــة علــى اســتثمارات 

دولتهــم.

12. Dimitrios Katranstions, op.cit., p.4.( 

13. املادة)5/34( من قواعد االونسترال للتحكيم التجاري لعام ٢٠1٠.

14. Dimitrios Katranstions, op.cit.,p.11.( 

15. Dr.Fola Adeleke, op.cit, p.26.( 

16. قانون تصديق االتفاقية رقم 34 لسنة ٢٠13، الوقائع العراقية: العدد: 4٢96 يف ٢٠13/11/4.

17. املادة )1/٨، ٢( من االتفاقية انفة الذكر.
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فضــا عــن اطــاع ذوي االختصــاص علــى اهــم التطــورات واملبــادئ القانونيــة التحكيميــة التــي يتــم االعتمــاد 
ليهــا حيــث يبــدي اصحــاب اخلبــرة واالختصــاص والباحثــني يف هــذا املجــال دورهــم يف اغنــاء املعرفــة القانونيــة 

التحكيميــة باملبــادئ احلديثــة واملتطــورة يف هــذا املجــال الرحــب.

قواعد االونسترال بشان الشفافية يف التحكيم التعاهدي بني املستثمرين والدول
صــدرت هــذه القواعــد وفقــا التفاقيــة موريشــيوس بشــان الشــفافية يف التحكيــم التعاهــدي، والتــي نفــذت يف 
٢٠14/4/1 وفتحــت جلنــة االمم املتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي بــاب التوقيــع علــى االتفاقيــة انفــا ابتــداء 
مــن ٢٠15/3/17)1٨( حيــث تضمنــت هــذه االتفاقيــة جملــة مــن اهــم املعاجلــات بشــان شــفافية التحكيــم يف اطــار 
االتفاقيــات الثنائيــة والدوليــة املتعلقــة باالســتثمار، لــذا البــد مــن بيــان اهــم احــكام هــذه االتفاقيــة وقواعدهــا 

ووفقــا ملــا اوردتــه.

ان االهميــة القصــوى تترتــب للقواعــد يف الشــفافية عنــد تســوية منازعــات االســتثمار القائــم علــى اســاس 
املعاهــدات بــني املســتثمرين والــدول ومراعــاة للمصلحــة العامــة، وحيــث ان قواعــد الشــفافية الصــادرة عــام 
٢٠14 ســتوفر قواعــد قانونيــة متطــورة متكــن ذوي العاقــة مــن الوصــول لتســويات دقيقــة وواضحــة عــن 

منازعاتهــم.

ان اتفاقيــة الشــفافية بــدأ نفاذهــا فعــا بعــد قيــام سويســرا بالتصديــق علــى االتفاقيــة يف 1٨/٢٠17/1٠)19(، 
علمــا ان الــدول املصدقــة بشــكل كامــل علــى االتفاقيــة هــي كل مــن )كنــدا وموريشــيوس وسويســرا( امــا بقيــة 
الــدول ومــن بينهــا العــراق فقــد وقــع علــى االتفاقيــة يف 1٠ شــباط ٢٠17 يف نيويــورك واصــدر مجلــس الــوزراء 
مشــروع قانــون التصديــق علــى االتفاقيــة ومت قرائتــه القــراءة االولــى امــام مجلــس النــواب يف تشــرين الثانــي 

مــن عــام ٢٠17، ولقــد صــادق العــراق عليهــا مبوجــب القانــون رقــم ٢5 لســنة ٢٠٢٠ )٢٠(  .

 حيــث جــاء يف مشــروع القانــون باملــادة)1( علــى تصديــق جمهوريــة العــراق علــى اتفاقيــة االمم املتحــدة 
بشــأن الشــفافية يف التحكيــم التعاهــدي بــني املســتثمرين والــدول ، املوقعــة يف بــورت لويــس مبوريشــيوس 
يف ٢٠15/3/17 واملوقــع عليهــا مــن جمهوريــة العــراق يف نيويــورك يف ٢٠17/٢/1٠، وكان مــن بــني االســباب 
املوجبــة للتصديــق بغيــة تطبيــق قواعــد الشــفافية يف تســوية منصفــة للمنازعــات يف التحكيــم التعاهــدي بــني 
املســتثمرين والــدول وتعزيــز احلوكمــة الرشــيدة، ولغــرض تصديــق اتفاقيــة االمم املتحــدة بشــأن الشــفافية يف 

ــدول.  ــني املســتثمرين وال ــم التعاهــدي ب التحكي

وعليه تبرز اهمية الشفافية وفقا لهذه القواعد كما يأتي:
نشــر الوثائــق املتعلقــة بالدعــوى التحكيميــة حيــث يتــم الســماح لعامــة النــاس االطــاع علــى اشــعار التحكيــم . 1

والــرد عليــه وبيــان الدعــوى والدفــاع واي بيانــات كتابيــة اخــرى قدمهــا أي طــرف وتقاريــر اخلبــراء والشــهود 
ومحاضــر جلســات االســتماع وايــة اوامــر وقــرارات صــدرت مــن هيئــة التحكيــم)٢1(.

1٨. املادة)7( من اتفاقية االمم املتحدة بشان الشفافية يف التحكيم التعاهدي بني املستثمرين والدول.

19. املــادة)9( مــن اتفاقيــة الشــفافية والتــي تنــص علــى: » 1-يبــدا نفــاذ هــذه االتفاقيــة بعــد ســتة اشــهر مــن تاريــخ ايــداع الصــك الثالــث مــن صكــوك التصديــق او القبــول او 
االقــرار او االنضمــام ».

٢٠. الوقائع العراقية، العدد: 4615 يف 1/شباط ٢٠٢1 .

٢1. املادة)1/3( من قواعد االونسترال بشان الشفافية يف التحكيم التعاهدي.
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واجــازت القواعــد وبنــاًء علــى طلــب يقدمــه احــد الطــراف لهيئــة التحكيــم اتاحــة الفرصــة لاطــاع علــى تقاريــر 
اخلبــراء وبيانات الشــهود)٢٢(.

وتوســعت املــادة )3( بشــكل اكبــر حيــث يتــم الطلــب بشــأنها مــن اي شــخص لاطــاع عليهــا بغيــر مــا ذكــر يف 
الفقرتــني )1، ٢( مــن املــادة انفــة الذكــر وذلــك بعــد تشــاور هيئــة التحكيــم مــع االطــراف املتنازعــة بهــذا الشــأن.

وتتولــى هيئــة التحكيــم بعــد وصــول طلبــات االطــاع علــى الوثائــق الــى جهــة االيــداع وفقــا لهــذه القواعــد مــع 
ــاي حــال مــن  ــة، وال يجــوز نشــرها ب ــع بالســرية واحلماي ــة او تتمت ــة امــور قــد تكــون لهــا خصوصي مراعــاة اي
ــة  ــق اي تكاليــف اداري ــى هــذه الوثائ ــد االطــاع عل ــذي يري االحــوال - كمــا ســيتم بيانه-ويتحمــل الشــخص ال
وماليــة مترتبــة علــى ذلــك، وكل مــا ســبق مقيــد مبراعــاة املــادة )7( مــن القواعــد املتعلقــة باملعلومــات الســرية 

ــة. او احملمي
وعليــه فــان الســرية بنــاء علــى ماســبق انتقــدت بشــدة وخصوصــا يف املنازعــات التــي متــس املصالــح العامــة يف 
منازعــات االســتثمار حيــث يتطلــب فــض املنازعــات املؤثــرة علــى املصلحــة العامــة وصــول تــام ومتــاح لافــراد 

ولــكل ذي عاقــة للمعلومــات املتعلقــة باملنازعــات االســتثمارية)٢3(.

ــة . ٢ ــه عاق ــس ل ــزاع ولي ــس مــن اطــراف الن ــب اخــر دخــول اي شــخص اخــر لي اجــازت القواعــد مــن جان
ــة كتابيــة بخصــوص املنازعــة املنظــورة،  قانونيــة تربطــه معهــم يســمون)اصدقاء احملكمــة( بتقــدمي اي ادل
ــة عــن  ــذة تعريفي ــة املقدمــة ونب ــة االدل ــا ماهي ــم متضمن ــة التحكي ــب يقــدم لهيئ ــك مــن خــال طل ــم ذل ويت
الشــخص ومصلحتــه يف التحكيــم ومــدى اســهام ادلتــه او مذكراتــه يف حســم املنازعــة او تؤثــر ايجابيــا عليهــا 
ومتلــك هيئــة التحكيــم مــن خــال ممارســة ســلطتها يف ان ال يــؤدي دخــول هــذا الشــخص بتعطيــل اجــراءات 
التحكيــم او االضــرار بــاي طــرف، وبديهيــا ان مينــح اطــراف النــزاع احلــق باالطــاع علــى مــا يقدمــه هــذا 
ــم واخلصومــة  ــة التحكي ــرة لهيئ ــدة كبي ــل هــذا التدخــل فائ ــد ان يكــون ملث ــه)٢4(، فاب ــرد علي الشــخص وال

التحكيمية للمساعدة بالفصل بالنزاع بأسرع وقت.       
 

مــن اساســيات الشــفافية يف اطــار هــذه القواعــد اعتبــار وكأصــل عــام جلســات االســتماع واملرافعــة وتقــدمي . 3
االدلــة علنيــة ويتــم ذلــك مــن خــال مثــا بثهــا لعامــة النــاس بــاي وســيلة مــن الوســائل املتاحــة)٢5(، كمــا يف 
التلفــزة او وســائل التواصــل االجتماعــي عبــر شــبك املعلومــات العامليــة )االنترنــت( كبثهــا مــن خــال مواقــع 
فديويــة تهتــم بهــذه املســائل، وجنــد ان هــذه العلنيــة هنــا وضــع غيــر مألــوف يف نطــاق املنازعــات التــي تنظــر 

امــام التحكيــم، وبالتالــي هــو تشــجيع اســاس للشــفافية يف التحكيــم التعاهــدي بــني املســتثمرين والــدول.

ان اتاحــة مثــل هــذه املعلومــات يتطلــب فضــا عمــا ســبق ضمــان دقتهــا واكتمالهــا وكونهــا خاليــة مــن التاعــب 
او التزويــر وتوفيــر اليــة للتأكــد مــن صحتهــا وموثوقيــة املعلومــات املتاحــة)٢6(، وهــذا االمــر يتطلــب ســجا 
خاصــا للشــفافية ومت مناقشــة املوضــوع يف الــدورة 54 للجنــة االمم املتحــدة لقانــون التجــارة الدولــي مــن خــال 

٢٢. املادة)٢/3( من قواعد االونسترال بشان الشفافية يف التحكيم التعاهدي.

23. Dimitrios Katranstions, op.cit. , p.3.( 

٢4. املــادة)4( مــن قواعــد االونســترال بشــان الشــفافية يف التحكيــم التعاهــدي. اجلديــر بالذكــر هنــا ان قواعــد املركــز الدولــي لتســوية منازعــات االســتثمار وفقــا التفاقيــة 
واشــنطن لعــام 1965 نصــت قواعــد التحكيــم امــام املركــز وفقــا للمــادة)٢/37( علــى: » بعــد استشــارة االطــراف ميكــن للمحكمــة ان تســمح لشــخص او كيــان ليــس طرفــا يف 

النــزاع –الطــرف غيــر املخاصــم- ان يــودع مقترحــا مكتوبــا لــدى هيئــة احملكمــة يتعلــق مبســالة تنــدرج ضمــن اطــار النــزاع.......« 

٢5. املادة)1/6( من قواعد االونسترال بشان الشفافية يف التحكيم التعاهدي.

26. Dr.Fola Adeleke, op.cit., p.8( 
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ايجــاد جهــة محايــدة لوضــع ســجل الشــفافية لتعزيــز الشــفافية يف التحكيــم التعاهــدي، قــد تتــواله كل مؤسســة 
حتكيميــة تقــوم بفــض املنازعــة االســتثمارية او ايجــاد ســجل واحــد مركــزي لــدى جلنــة االونســترال يتيــح لباقــي 
ــة االمم املتحــدة  ــدورة 55 للجن ــاق خــال ال ــه ايضــا، ومت االتف ــا اخلاصــة بالشــفافية في ــز ادراج بياناته املراك
لقانــون التجــارة الدولــي بقيــام االونســترال هــي املؤسســة املفضلــة للقيــام بوظيفــة الســجل)٢7(، وبالفعــل انشــات 
االونســترال مــن خــال موقعهــا الرســمي االلكترونــي قســما خاصــا بســجل الشــفافية ميكــن مــن خــال االطــاع 

علــى الــدول املدرجــة فيــه والقضايــا االســتثمارية املتعلقــة بذلــك)٢٨(.

ومــع مراعــاة املعلومــات او البيانــات احملميــة او الســرية حيــث تكــون اجللســات ســرية وكذلــك لهيئــة التحكيــم 
وباالتفــاق مــع االطــراف جعــل جميــع جلســات االســتماع او بعضهــا ســرية حلــني اعــداد وجتهيــز امكانيــة بثهــا 
للنــاس)٢9(، اال ان هــذه الســلطة املمنوحــة لهيئــة التحكيــم قــد تضــر بالشــفافية وال تتيــح اطــاع العامــة علــى 
اجللســات بشــكل علنــي بســبب عــدم امكانيــة جعلنهــا علنيــة او بثهــا ألســباب غيــر معقولــة يبديهــا احملكــم او 

االطــراف .

ومــع ذلــك يســتثنى مــن مبــدا الشــفافية جملــة مــن االمــور اشــارت اليهــا املــادة)7( مــن القواعــد وهــي املعلومــات 
الســرية او احملميــة ذات الصبغــة التجاريــة والتــي البــد ان ال تكشــف لعامــة النــاس مبوجــب املعاهــدة او وفقــا 
للتشــريع الوطنــي، مــع ضــرورة ماحظــة انــه ال يجــوز للدولــة ان تعتمــد نصــوص الشــفافية وتوافــق عليهــا 
ومــن ثــم تطبــق قانونهــا الوطنــي لتضييــق نطــاق الشــفافية بشــكل كبيــر يتعــرض مــع املبــادئ العامــة التفاقيــة 

الشــفافية وقواعــد االونســترال بشــان الشــفافية يف التحكيــم التعاهــدي)3٠(.

وتقــوم هيئــة التحكيــم وبعــد اخــذ موافقــة اطــراف النــزاع وبعــد اخــذ موافقــة اطــراف النــزاع باتخــاذ االجــراءات 
الازمــة حلمايــة مثــل هــذه املعلومــات وتتمثــل هــذه االجــراءات باالتــي:

علــى الطــرف املتنــازع او الطــرف يف املعاهــدة غيــر املتنــازع او الطــرف الثالــث ان يقــدم بوقــت زمنــي طلبــا . 1
مبثــل هــذه املعلومــات وعــدم كشــفها.

حجب هذه املعلومات السرية بالسرعة املمكنة من الوثائق ومنع نشرها.. ٢
اتخــاذ اجــراءات عقــد اجللســات املغلقــة عنــد نظــر النــزاع وبعــد التشــاور مــع اطــراف النــزاع بخصــوص . 3

تلــك املعلومــات.

٢7. مذكــرة االمانــة العامــة للجنــة االمم املتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي، الفريــق العامــل الثانــي املعنــي بالتحكيــم والتوفيــق، تســوية املنازعــات التجاريــة اعــداد معيــار قانونــي 
بشــان الشــفافية يف التحكيــم التعاهــدي بــني املســتثمرين والــدول، الــدورة 5٨ ، نيويــورك 4-٨ شــباط٢٠13، ص6.

28. http://www.uncitral.org/transparency-registry/registry/index.jspx( 
ومثال على هذه القضايا المشار اليها في سجل الشفافية على الموقع انف الذكر:
 Dow AgroSciences LLC vs. Canada Treaty North American Free Trade Agreement )NAFTA(, Chapter 11 This case is reproduced 
pursuant to a proposal by the Government of Canada to publish on the Registry web page information in respect of cases 
brought against Canada under Chapter 11 of the North American Free Trade Agreement )NAFTA(, with a view to illustrating 
the educational role played by the Registry as a global reference on transparency in treaty-based investor-State arbitration 
)see UNCITRAL Report, A/69/17, para. 108(. Information published originates, and is reproduced here as received, from 
the archived content of the website of the Government of Canada, and the format may not allow usage of the search text 
function.
:متاحة بالتفاصيل على الموقع
http://www.uncitral.org/transparency-registry/registry/data/can/dow_agrosciences_llc.html 

٢9. املادة)3/6( من قواعد االونسترال بشان الشفافية يف التحكيم التعاهدي.

30. Esme Shirlow, a step toword greater transparency: The UN transparency convention, Kluwer arbitration blog, March 
30, 2015, p.1&2, on website: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2015/03/30/a-step-toward-greater-transparen-
cy-the-un-transparency-convention/( 
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فعلــى الرغــم مــن التأكيــد علــى مبــدا الشــفافية واتاحــة املعلومــات والبيانــات االساســية يف التحكيــم التعاهــدي 
القائــم علــى معاهــدات االســتثمار املتنوعــة اال انــه تبقــى هنــاك امــورا جتدهــا الدولــة املضيفــة لاســتثمار او 
ــي او  ــة الوطن ــق باقتصــاد الدول ــد ان تبقــى ســرية ألي اســباب تتعل ــم، والب ــا للعال املســتثمر، وال يجــوز اتاحته
امنهــا السياســي واالقتصــادي او اي اســرار او بيانــات تتعلــق بنشــاط شــركات االســتثمار واملســتثمرين وحجمهــا 

احلقيقــي محليــا ودوليــا.

اال انــه نــرى مــن جانــب اخــر بــان ال يتــم اســتغال هكــذا نــص ملنــع نشــر او حجــب اي معلومــات تكــون مفيــدة 
وقيمــة للباحثــني واملهتمــني يف هــذا املجــال لتطويــر قطــاع االســتثمار محليــا ام دوليــا وتطويــر التشــريعات 

ــى كافــة املســتويات لإلفــادة منهــا. االســتثمارية ونشــر مبــادئ االســتثمار واحكامــه عل

ووفقــا لهــذه القواعــد متلــك هيئــة التحكيــم ســلطة تقديريــة معقولــة مراعية فيهــا املصلحة العامة يف الشــفافية، 
ومصالــح الطرفــني املتنازعــني بحســم النــزاع بأفضــل واســرع طريقــة ممكنــة)31(، لكــي ال تطغــى هــذه الســلطة 

التقديريــة علــى مبــدأ الشــفافية يف التحكيــم التعاهــدي، ومتــارس هيئــة التحكيــم تعســفا فيهــا.
ــة محــددة باالســم  ــة معين ــى اتفاقي ــا عل ــا مــن خــال عــدم تطبيقه واجــازت القواعــد وضــع التحفظــات عليه

واالطــراف)3٢(.

وجنــد ان القواعــد فيمــا ســبق قــد وضعــت عــدة معاييــر مرنــة وواســعة النطــاق بشــان مــا ميكــن اعتبــاره مــن 
االســرار التجاريــة واملعلومــات احملميــة وفقــا للقواعــد التحكيميــة واالتفاقيــات والقانــون الوطنــي، فــكان االجــدر 

31. املادة)4/1( من قواعد االونسترال بشان الشفافية يف التحكيم التعاهدي بني املستثمرين والدول. 

3٢. املادة)3( من اتفاقية االمم املتحدة بشان الشفافية يف التحكيم التعاهدي بني املستثمرين والدول.
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بالقواعــد حصرهــا باملعلومــات التجاريــة الســرية او مــا يطلــق عليهــا باالســرار التجاريــة وايــة معلومــات اخــرى 
محميــة وفقــا للقواعــد.

ان نطــاق الســرية واحلمايــة للمعلومــات التجاريــة وفقــا لهــذه القواعــد واســع جــدا وقــد يضيــع هدفهــا يف 
شــفافية التحكيــم التجــاري التعاهــدي وال يحقــق متطلبــات اتاحــة املعلومــات والبيانــات االساســية لعامــة النــاس 

يف مجــاالت االســتثمارات.

لــذا مــا جنــده ان االصــل يف تطبيــق قواعــد الشــفافية يتعلــق بتحكيــم االســتثمار او التحكيــم التعاهــدي القائــم 
علــى اســاس املعاهــدات الثنائيــة او املتعــددة االطــراف اذا كان موضوعهــا يتعلــق باالســتثمارات ويجــوز اســتثناًء 
امتــداد تطبيــق هــذه القواعــد علــى غيــر مــا ســبق ذكــره انفــا عنــد وجــود اتفــاق بذلــك، وجتــدر االشــارة الــى ان 
عنــد حصــول تعــارض بــني قواعــد االونســترال وقواعــد الشــفافية فــان الغلبــة تكــون لقواعــد الشــفافية)33(، وتعــد 

االخيــرة قواعــد مكملــة ألي قواعــد حتكيميــة اخــرى مطبقــة علــى النــزاع.

وعليــه جنــد ان وجــود نصــا للشــفافية يف هــذه القواعــد يكفــل بوضــوح قــدرا كبيــرا مــن الشــفافية يف املنازعــات 
التــي تنشــا يف اطــار املعاهــدات الاحقــة االســتثمارية)34(.

33. املــادة )7/1( مــن قواعــد االونســترال، والبــد مــن االشــارة الــى ان هنــاك فــرق بــني القانــون النموذجــي او القواعــد النموذجيــة التحكيميــة واالتفاقيــة، حيــث ان القانــون 
النموذجــي يصــدر مــن جلنــة االمم املتحــدة لقانــون التجــارة الدولــي كاقتــراح للمشــرعني يف حكومــات الــدول للنظــر يف امكانيــة اعتمــاده كجــزء مــن التشــريع الوطنــي. امــا 
االتفاقيــة فهــي صــك ملــزم مبوجــب القانــون علــى الــدول التــي لهــا صاحيــة عقــد املعاهــدات التــي تختــار ان تصبــح طرفــا فيهــا، ويتــم االنضمــام علــى االتفاقيــة مــن خــال 

التوقيــع عليهــا ومــن ثــم املصادقــة عليهــا وهــذا غيــر موجــود يف القانــون او القواعــد النموذجيــة. موقــع االونســترال:
 http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts_faq.html 

34.دليل قواعد االونسترال بشان الشفافية يف التحكيم التعاهدي بني املستثمرين والدول ، منشورة على املوقع:
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/2014transparency.html

كل نزاع ينشأ عن انعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو الغاء أو 
فسخ أو بطالن هذا العقد أو ما يتفرع عنه أو يرتبط 
به بأي وجه من الوجوه، يتم فصله من خالل التحكيم 
وفقًا لقواعد وإجراءات التحكيم لدى مؤسسة ACT حلل 
النزاعات بواسطة )محكم منفرد أو أكثر( ويتم تعيينهم 
وفقًا لتلك القواعد

,,

,,
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دولـــــة فــــلســــــطني
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة االستئناف

»احلكــــــــــم«
الصادر عن محكمة استئناف رام اهلل املأذونة بإجراء احملاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة احلاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية  السيدين القاضيني ثائر العمري وسامر النمري

املستانف: امجد يوسف محمد فراج  بصفته الشخصيه وبصفته من  ورثه مورثه املرحوم  يوسف محمد 
احمد الشايب  مبوجب حجه حصر االرث  رقم ٨4 /  6٢ /  34  الصادر عن محكمه رام اهلل الشرعيه

بتاريخ 17 /6 /٢٠13
وكيله احملامي خالد بدوي ومحمد مصلح

 
»يتم نشر هذا احلكم بالتنسيق مع كلية القانون، 

جامعة النجاح الفلسطينية )موقع مقام(«

قضية رقم )5(
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املستأنف عليه: 
1.  اميره لطفي محمود الشايب
٢.  بثينه ابراهيم محمد شايب
3.  ماريو ابراهيم محمد شايب
4.  عاء ابراهيم محمد شايب
5.  عمر ابراهيم محمد شايب

وكيلهم  احملامي سفيان براهمه
 

احلكــم املســتأنف: احلكــم الصــادر عــن  قاضــي االمور املســتعجله يف محكمة بدايــة رام اهلل بتاريخ  ٢٠19/4/9  
يف الطلــب املســتعجل رقــم  363 /٢٠19 والقاضــي بــرد الطلــب  مــع تضمــني املســتدعي الرســوم واملصاريــف 

و٢٠ دينــار اردنــي اتعــاب محامــاه
 

تتلخص اسباب االستئناف فيما يلي:
1. لقرار املستانف مخالف لاصول والقانون.
٢. القرار املستانف  مخالف للبينات املقدمة.

3. القرار املستانف غير معلل تعليا قانونيا سليما.
4. القرار املستانف قد يؤدي الى االضرار باملستانف.

االجراءات
 

باحملاكمــه اجلاريــه يف 19 /6/ ٢٠19  تقــرر قبــول االســتئناف شــكا و كــرر وكيــل املســتانف الئحــه االســتئناف 
وكــرر وكيــل املســتانف عليــه الائحــة اجلوابيــه ثــم ترافــع الفريقــني تباعــا وحجــزت الدعــوى للحكــم

 

احملكمه
 

بالتدقيــق واملداولة جتــد احملكمــه ان اســباب االســتئناف االول والثانــي والثالــث  قبــل التنــاوب  تنعــى علــى 
احلكــم املســتأنف  انــه مخالــف لاصــول والقانــون  ومشــوب بالقصــور يف اســباب احلكــم الواقعيــة  ومخالــف 
للبينــات املقدمــه  وغيــر معلــل ،  ويف هــذا اخلصــوص جتــد احملكمــه ان هــذه االســباب ال تخلــو مــن اجلهالــه  
ــني وجــه  ــم يب ــه ل ــك ان ــى ذل ــون واالصــول اضــف ال ــه القان ــم يوضــح مقصــوده مــن مخالف ــث ان الطاعــن ل حي
مخالفــه احلكــم للبينــات املقدمــه  ومــا هــو وجــه القصــور يف التعليــل  والتســبيب  وعليــه فــان هــذه االســباب ال 

تــرد علــى احلكــم املســتأنف.
امــا عــن بقيــه اســباب االســتئناف التــي وردت بعــد التنــاوب  فــان احملكمــه جتــد ان الطاعــن يعيــب فيهــا علــى 
احلكــم املســتأنف انــه خالــف املــاده 3٨ مــن قانــون  التحكيــم النافــذ  التــي اجــازت اللجــوء الــى احملكمــه املختصه  
النهــاء اجــراءات التحكيــم  وينعــى كذلــك علــى احلكــم املســتأنف بانــه صــدر خافــا لــوزن البينــه ويخطــئ احلكــم  

يف مســاله عــدم دخولــه يف اصــل احلــق  وانــه لــم يوفــر احلمايــه الازمــه للمســتانف.
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  بالتدقيــق مــره اخــرى جتــد احملكمــه ان املســتانف تقــدم بهــذا الطلــب املســتعجل يطلــب وقــف اجــراءات 
التحكيــم  بداعــي انتهــاء مدتــه  دون صــدور قــرار مــن هيئــه التحكيــم ، ويف هــذا اخلصــوص جنــد ان الطاعــن 
يتمســك بنــص املــاده 3٨ مــن قانــون  التحكيــم النافــذ التــي اجــازت ان يتقــدم احــد اطــراف التحكيــم  الــي 
ــق  ــرار املســتانف يواف ــم  ويف هــذا اخلصــوص جنــد ان الق ــاء اجــراءات التحكي ــب النه ــه املختصــه بطل احملكم

ــه:  ــم املســتانف لاســباب االتي ــى احلك ــرد عل ــون وان هــذه االســباب ال ت احــكام القان
 

 اوال :ان اجلهــه املختصــه يف تطبيــق نــص املــاده 3٨ مــن قانــون التحكيــم وذلــك بانهــاء اجــراءات التحكيــم هــي 
احملكمــه املختصــه  وبالرجــوع الــى تعريــف احملكمــه املختصــه الــوارد يف املــاده االولــى مــن قانــون التحكيــم جنــد 
انهــا محكمــه البدايــة  وبالتالــي فــان تقــدمي هــذا الطلــب  الــى قاضــي االمــور املســتعجله والتمســك باملــاده 3٨ 
مــن قانــون التحكيــم  امــر غيــر وارد علــى ضــوء عــدم اختصــاص قاضــي االمــور املســتعجله يف مســاله  انهــاء 
ــان  ــه ف ــه محكمــه املوضــوع ،  وعلي ــص ب ــار ان هــذا االمــر امــر موضوعــي تخت ــى اعتب ــم  عل اجــراءات التحكي
تشــبث   املســتانف  بوجــوب تطبيــق احــكام املــاده 3٨  وانهــاء اجــراءات التحكيــم امــام قاضــي االمــور املســتعجله  
و تخطئــة قاضــي االمــور املســتعجله يف عــدم االخــذ بذلــك هــو امــر يخالــف احــكام القانــون  لاســباب التــي 

اشــرنا اليهــا ســيما انــه اقــام دعــوى موضوعيــة بهــذا اخلصــوص كمــا ورد يف الئحتــه.
 

 االمــر الثانــي  ان الئحــه الطلــب اكــدت يف البنــد الرابــع  ان هيئــه التحكيــم حصلــت علــى قــرار بتاريــخ 5 /3/ 
ــا  ــم  ويضيــف املســتدعي  ان ذلــك مت دون رضــاء االطــراف ،  وهن ــه التحكي ٢٠19  يقضــي بتمديــد عمــل هيئ
تاحــظ احملكمــه ان املســتدعي تقــدم بهــذا الطلــب ليعــدل عــن قــرار قضائــي اخــر  حيــث تاحــظ احملكمــه ان 
البنــد الرابــع  مــن  الئحــه االســتئناف  مــا هــو االن نعــي علــى ذلــك القــرار القضائــي  وهــو االمــر الغيــر مقبــول 
حيــث ال يســلط القضــاء علــى نفســه وان مــن لــم يرضــى  مــن نتيجــة  العمليــه  القضائيــه عليــه ان يبــادر الــى 

طــرق الطعــن  ال ان يتقــدم بطلــب الــى جهــه غيــر مختصــه  لتعــدل عــن ذلــك احلكــم القضائــي.
 

االمــر الثالــث واالخيــر  ان املســتدعي يف الئحــه الطلــب  وحتديــدا البنــد الســابع  اكــد انــه تقــدم بدعــوى النهــاء 
اجــراءات التحكيــم  وعليــه  فــان تلــك احملكمــه ان كانــت مختصــه  هــي التــي تتولــى الفصــل يف هــذه املســاله  

وعليــه فــان تقــدمي هــذا الطلــب  الــى قاضــي االمــور املســتعجله يكــون يف غيــر محلــه
 وعلى ما تقدم جند ان القرار املستانف ال يخالف احكام القانون

 
لذلك

فــان احملكمــه تقــرر  رد االســتئناف موضوعــا وتاييــد احلكــم املســتانف  مــع تضمــني  املســتأنف الرســوم 
واملصاريــف و 1٠٠ دينــار اردنــي اتعــاب محامــاه

 
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلني وافهم يف 2019/7/1
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يعطي التحكيم الفرصة ألطراف 
النزاع الختيار وحتديد مكان التحكيم 

ولغته والقانون واجب التطبيق



بطان إتفاق التحكيم
يف ضوء التشريع البحريني

د. حممد احمد الشهر
حمام باإلستئناف العايل وجملس الدولة املصري

)GCCCAC( حمكم قانوين ممارس ومقيد بقوائم

مصر
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مقدمة البحث

ــة أخــرى،  ــن جه ــة م ــال القضائي ــة واألعم ــن جه ــة م ــال االتفاقي ــني األعم ــع ب ــزدوج يجم ــم هــو نظــام م التحكي
فمصــدر التحكيــم هــو اتفــاق الطرفــني، واحملكــم وإن كان ليــس قاضيــاً، إال أنــه ميــارس ذات وظيفــة القضــاء 

ــاً للخصومــة. ــه حكمــاً منهي ــه ليصــدر في ــزاع املعــروض علي ويفصــل يف الن

ومــا مييــز التحكيــم كنظــام قانونــي، فهــو مجــال لتاقــي البطــان املوضوعــي و البطــان الشــكلي، فدعــوى 
التحكيــم بكافــة إجراءاتهــا هــي وليــدة إتفــاق عقــدي، ســواء كان هــذا اإلتفــاق وارداً يف صــورة شــرط ضمــن بنــود 

عقــد مــا، أو كان إتفاقــاً مســتقًا عــن وثيقــة العقــد األصلــي.

فمــن املســلم بــه أن إتفــاق التحكيــم وليــد إرادة اخلصــوم يف الدعــوى التحكيميــة ألن إتفاقهــم علــى التحكيــم هــو 
ــز للمحكــوم لصاحلــه أن يتقــدم  ــذي يجي ــه ال ــزاع، و هــو ذات ــه للفصــل يف موضــوع الن ــح احملكــم واليت ــذي من ال
لتنفيــذ احلكــم جبــراً بواســطة الســبل القضائيــة، كمــا أن إجــازة قانــون الدولــة لإلتفــاق علــى التحكيــم و طــرح 
النــزاع علــى أشــخاص معينــني للفصــل فيــه دون احملكمــة املختصــة، فهــي إجــازة يقصــد بهــا التيســير علــى 

اخلصــوم والتبســيط عليهــم، و رفــع املشــقة مــن طــول إجــراءات التقاضــي.

ــه يحمــل بعــض اخلطــر، فجــاز ان يلجــأ  ــر أن ــا، غي ــد مــن املزاب ــم و إن كان يحمــل العدي ــر أن اتفــاق التحكي غي
املتحاكمــني إلــى القضــاء للفصــل يف صحــة حكــم التحكيــم أو بطانــه مبوجــب دعــوى بطــان مبتــدأة، فبالرغــم 
مــن وجــوب خضــوع حكــم التحكيــم للرقابــة القضائيــة مــن قضــاء الدولــة، إال أن الطبيعــة اخلاصــة بالتحكيــم 
التــي تقــوم علــى إرادة االطــراف قــد متنــع مــن خضــوع حكــم التحكيــم لطــرق الطعــن العاديــة، ألن قضــاء التحكيــم 

بطبيعتــه هــو قضــاء خــاص يســتبعد القضــاء الوطنــي يف حــدود مــا يســمح بــه القانــون.

فمجمــل القــول أن الطعــن علــى احلكــم التحكيمــي تنحصــر غايتــه يف بطــان احلكــم التحكيمــي وليــس يف 
تعديلــه.)1( ومــن أســباب البطــان التــي قــد تلحــق حكــم التحكيــم بطــان إتفــاق التحكيــم ذاتــه، و هــو مــا نعــرض 

إليــه يف هــذا البحــث.

أهداف البحث:
أوالً: التعريف بإتفاق التحكيم يف ضوء النظرية العامة للعقد

ثانياً: بيان عيوب اإلرادة املبطلة إلتفاق التحكيم
ثالثاً: بيان أوجه بطان و إبطال إتفاق التحكيم

1. د.حفيظة السيد احلداد النظرية العامة يف التحكيم التجاري منشورات احللبي احلقوقية سوريا ٢٠٠7
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املبحث األول
الطبيعة العقدية إلتفاق التحكيم

متهيد و تقسيم:
ــة لتفــادي بــطء  ــى احملاكــم الوطني ــه املتعاقديــن طــرح نزاعهــم عل إتفــاق التحكيــم هــو عقــد رضائــي يتفــادى ب
اإلجــراءات، ولكنــه يف ذات الوقــت قــد يعتبــر تصرفــاً ضــاراً ضــرراً محضــاً ملــا فيــه مــن خطــورة ال تذعــن لهــا 
النفــوس إال بصعوبــة بالغــة، فعلــى الرغــم مــن ان هــدف التحكيــم هــو تقصيــر وقــت اإلجــراءات القضائيــة، إال 
أن بطــان إجــراء واحــد مــن إجراءاتــه أو بطــان اإلتفــاق ذاتــه قــد يكــون ســببا يف إعــادة رفــع الدعــوى و تكبــد 

تكلفــة التحكيــم مــن جديــد.
وحتــى يتــم جتنــب الشــق اخلــاص ببطــان إتفــاق التحكيــم، فــا بــد أوالً مــن التعــرف علــى شــروط إعمــال مبــدأ 
ســلطان اإلرادة، و التعــرف علــى األركان املوضوعيــة العامــة ألي إتفــاق يقــره القانــون، مبــا يف ذلــك اإلتفــاق علــى 

التحكيم.

املطلب األول
سلطان اإلرادة املنشئ إلتفاق التحكيم

العقــد هــو تاقــي إرادة طرفــني أو أكثــر و إتفاقهــم علــى إلتــزام معــني بغــرض إحــداث أثــر قانونــي)1( فــإذا لــم يكــن 
املــراد إحــداث هــذا األثــر فليــس هنــاك عقــد باملعنــى القانونــي، وليــس كل إتفــاق يــراد بــه إحــداث أثــر قانونــي 

يكــون عقــداً، بــل يجــب أن يكــون هــذا اإلتفــاق واقعــاً يف نطــاق القانــون اخلــاص ويف دائــرة املعامــات املاليــة.)2(
ويعتبــر مبــدأ ســلطان اإلرادة هــو املبــدأ ذو األثــر األكبــر يف تكويــن العقــد و مــا يترتــب عليــه مــن آثــار، ألن تنظيــم 
حريــة الفــرد وحريــة إرادتــه هــي الغايــة التــي يرنــو إليهــا املجتمــع)3(، ومضمــون هــذا املبــدأ أال يخضــع املتعاقــد 

لواجبــات إال إذا كان قــد إرتضاهــا مختــاراً.)4(
ويترتــب علــى هــذا املبــدأ إعتبــار اإلخــال بالعقــد بعــد التراضــي عليــه إخــاالً بالقانــون ذاتــه، كمــا نتــج عــن 
إعمــال مبــدأ ســلطان اإلرادة أن أصبــح العبــرة باملعانــي التــي قصدهــا املتعاقديــن ال باأللفــاظ التــي جــرت علــى 

لســانيهما.)5(
ذلــك أن إتفــاق التحكيــم بإعتبــاره مولــداً إللتــزام بالتحلــل مــن اخلضــوع للقضــاء الوطنــي، فــا بــد مــن أن يكــون 
أساســه رضــا طرفيــه و إختيارهمــا، يف حــدود أال تتعــارض حريــة طــريف التحكيــم مــع حريــة الغيــر غيــر املمثــل 

يف إتفــاق التحكيــم.
والطبيعــة الرضائيــة إلتفــاق التحكيــم ليســت وليــدة العصــر احلديــث، وإمنــا جتــد لنفســها جــذوراً منــذ القــرن 
الســابع عشــر الــذي ثبتــت فيــه قاعــدة ســلطان اإلرادة.)6( فــاإلرادة احلــرة هــي مصــدر اإللتــزام العقــدي يف إتفــاق 
التحكيــم ألن طرفــاه ال يلتزمــان إال يف نطــاق إرادتيهمــا التــي صاغــت إتفــاق التحكيــم، كمــا يفتــرض أال يلتــزم 

1. عرفت املادة رقم )٢9( من القانون املدني البحريني رقم )19( لسنة ٢٠٠1 بأنه اتفاق يتم بإيجاب وقبول بقصد إحداث أثر قانوني معني

٢. يــرى الفقيــه القانونــي )جــورج دايف( أن النشــأة التاريخيــة للعقــد علــى منــط اإللتــزام الــذي يتولــد مــن عاقــة الشــخص بأســرته، بحيــث توجــد عاقــة قرابــة مصطنعــة 
حتــل محــل قرابــة الــدم وتولــد إلتزاماتهــا.

3. بالرغــم مــن نســبة البعــض مبــدا »ســلطان اإلرادة إلــى القانــون الرومانــي« إال أن الواقــع التاريخــي لــم يشــهد بتقريــر القانــون الرومانــي يف أي عصــر مــن عصــوره مبــدأ 
ســلطان اإلرادة يف العقــود بوجــه عــام، بــل بقــى العقــد اللفظــي ســائداً حتــى آخــر عهــود القانــون الروماني،حتــى عندمــا أجــاز العقــود الرضائيــة، إال انــه أحاطهــا بإطــار الشــكلية 

اللفظيــة، بينمــا ظهــر مبــدأ »ســلطان اإلرادة« وحريــة التعاقــد بصــورة جليــة يف الفقــه اإلســامي.

4. د.عبد الرزاق السنهوري الوسيط يف شرح القانون املدني اجلزء األول منشورات احللبي احلقوقية لبنان ٢٠٠9

5. د.عبد الرزاق السنهوري نظرية العقد اجلزء األول منشورات احللبي احلقوقية الطبعة الثانية اجلديدة بيروت لبنان 199٨

ــارة أدمجهــا القانــون الفرنســي يف نصــوص القانــون املدنــي،  ــه إذا مت اإلتفــاق، فــكل مــا اتفــق عليــه يقــوم مقــام القانــون ملــن تعاقــد، و هــذه العب 6. يــرى الفقيــه )دومــا( أن
ــرز لســلطان اإلرادة. ــوان الظاب وصــارت هــى العن
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بإتفــاق التحكيــم أحــداً مــن غيــر عاقديــه أو خلفهمــا.)7(
وكمــا أن اإلرادة احلــرة للمتعاقديــن هــي التــي أنشــأت إتفــاق التحكيــم، فــإن األثــر الــذي يترتــب علــى هــذا اإلتفــاق 
يخضــع إلرادة املتعاقديــن أيضــاً، فمــن ميلــك حــق إبــرام إتفــاق التحكيــم، ميلــك بالضــرورة التقايــل عليــه إذا مــا 

إتفقــت إرادة العاقديــن علــى ذلــك)8( ولكــن ال يجــوز ألي منهمــا اإلســتقال بنقــض العقــد)9(.
ولكــن البــد مــن األخــذ يف اإلعتبــار بــان مبــدأ ســلطان اإلرادة ليــس مطلقــاً مــن كل قيــد، و إمنــا لــه حــدود ال 
ميكــن تخطيهــا، فعلــى ســبيل املثــال ال جنــد ملبــدأ ســلطان اإلرادة أثــراً يف القانــون العــام إال يف أضيــق احلــدود، 
ألن طبيعــة العاقــات الناشــئة عــن القانــون العــام هــى روابــط محــددة باملصلحــة العامــة وليــس إرادة األفــراد، 
فــا يجــوز إعمــال اإلرادة و اإلتفــاق علــى التحكيــم يف ســريان النصــوص الدســتورية أو يف اخلضــوع للقوانــني 

الضريبيــة.
وكذلــك احلــال يف دائــرة القانــون اخلــاص)10(، فــا يجــوز التحكيــم يف عقــود األبــدان املرتبطــة بقوانــني األســرة، 
بينمــا يبــدو األثــر القــوي لإلتفــاق علــى التحكيــم ظاهــراً كلمــا إقتربنــا مــن العقــود املنظمــة للتعامــات املاليــة)11(.

واخلاصــة أن مبــدأ ســلطان اإلرادة بإعتبــاره مصــدراً أصيــًا لإلتفــاق علــى التحكيــم، ال ميكــن األخــذ بــه علــى 
إطاقــه، وإمنــا هــو مبــدأ محــدد بضوابــط القانــون، ومحــدد أيضــاً بســامة رضــا املتعاقديــن، وهــو مــا ســوف 

نعاجلــه يف املبحــث الثالــث مــن البحــث.

املطلب الثاني
األركان املوضوعية إلتفاق التحكيم

إتفــاق التحكيــم بإعتبــاره إتفاقــاً رضائيــاً)12( يرتــب إلتزامــات علــى طرفيــه، فــا بــد لــه مــن توافــر األركان 
املوضوعيــة الازمــة ألي عقــد آخــر، وهــي الرضــا واحملــل والســبب.

إذ ينعقــد العقــد بإتفــاق إرادتــني علــى إحــداث أثــر قانونــي، والركــن األساســي للعقــد هــو اإلرادة، واإلرادة ال بــد 
أن تتجــه إلــى هــدف مشــروع وهــو مــا يســمى الســبب، كمــا ان اإللتزامــات التــي ينشــأها العقــد لــكل منهــا محــل 
هــو محــل اإللتــزام)13(، والــذي تظهــر أهميتــه يف كافــة اإللتزامــات العقديــة ومــن ضمنهــا إتفــاق التحكيــم، لذلــك 

ال بــد مــن التعــرف علــى محــل اإللتــزام بغعتبــاره ركنــاً أساســياً مــن أركان العقــد.

7. أوجبــت الطبيعــة اخلاصــة إلتفــاق التحكيــم أن ميتــد أثــره إلــى الغيــر ممــن لــم يوقعــوا اإلتفــاق ولــم يكونــوا خلفــاً ألي مــن طرفيــه، وظهــر إجتــاه قــوي يف قضــاء مراطــز 
التحكيــم العامليــة بإعتبــار إتفــاق التحكيــم ســارياً علــى كل مــن يتأثــر بــه، وظهــر لهــذا اإلجتــاه آثــار نظريــة منهــا مــا يعــرف بإســم »املجمــوع العقــدي«

٨. نصــت املــادة )149/أ( مــن القانــون املدنــي البحرينــي رقــم 19 لســنة ٢٠٠1 علــى أنــه »للمتعاقديــن أن يتقايــا العقــد برضائهمــا بعــد انعقــاده ، مــا بقــي املعقــود عليــه قائمــا 
وموجــودا يف يــد أحدهمــا” 

9. نصــت املــادة )14٠/أ( مــن القانــون املدنــي البحرينــي رقــم 19 لســنة ٢٠٠1 علــى أنــه » يف العقــود امللزمــة للجانبــني ، إذا لــم يــوف أحــد املتعاقديــن بالتـــزامه عنــد حلــول 
أجلــه ، وبعــد إعــذاره ، جــاز للمتعاقــد اآلخــر أن يطلــب مــن القاضــي تـنفيــــذ العقــد أو فســخه مــع التعويــض يف احلالتــني إن كان لــه مقتــض ، وذلــك مــا لـــم يكــن طالــب الفســخ 

مقصــرا بــدوره يف الوفــاء بالتـــزاماته”

1٠. القانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان.
والقانــون اخلــاص هــو مجموعــة القواعــد التــي حتكــم العاقــات بــني االفــراد بوصفهــم افــرادا او مبعنــى ادق مجمــوع القواعــد التــي حتكــم العاقــات التــي التتصــل بحــق 
الســيادة او بتنظيــم الســلطة العامــة فالدولــة حــني تدخــل يف عاقتهــا بصفتهــا شــخصا معنويــا عاديــا البصفتهــا صاحبــة الســيادة والســلطان حتكمهــا قواعــد القانــون اخلــاص

11. يف نطــاق املعامــات املاليــة، يأخــذ ســلطان اإلرادة مســاحة أكبــر إذا كان اإللتــزام شــخصياً وليــس عينيــاً، الن احلــق العينــي وإن كان مصــدره اإلرادة، إال انهــا حــق محصــور 
ال تســتطيع اإلرادة أن تخلــق فيــه شــيئاً جديــداً، فضــًا عــن أن القانــون هــو الــذي يحــدد مــدى احلــق العينــي يف معظــم األحــوال، وهــو مــا يجــب مراعاتــه عنــد إبــرام إتفــاق 

حتكيــم يتصــل مبثــل هــذه احلقــوق.

1٢. العقــد الرضائــي هــو العقــد الــذي تكفــي اإلرادة وحدهــا إلنعقــاده، فــا يشــترط إلنعقــاده شــكًا خاصــاً، ونشــير يف هــذا الصــدد إلــى أن اشــتراط الكتابــة لوجــود إتفــاق 
التحكيــم ال يجعــل منــه عقــداً شــكلياً بالضــرورة، ألن القانــون لــم يشــترط إفــراغ إتفــاق التحكيــم يف منــوذج محــدد، وال مينــع العقــد مــن أن يكــون رضائيــاً أن يشــترط يف إثباتــه 
شــكل مخصــوص، إذ يجــب التمييــز بــني وجــود العقــد وطريقــة إثباتــه، فمــا دام يكفــي يف وجــود العقــد رضــاء املتعاقديــن فالعقــد رضائــي، حتــى لــو اشــترط القانــون إلصباتــه 
كتابــة أو نحوهــا، والفائــدة العمليــة مــن هــذا التمييــز أن الكتابــة إذا كانــت الزمــة لإلثبــات، فــإن العقــد غيــر املكتــوب يجــوز إثباتــه باإلقــرار واليمــني، أمــا إذا كانــت الكتابــة ركنــاً 
يف العقــد، فــإن العقــد غيــر املكتــوب يكــون غيــر موجــوداً حتــى مــع اإلقــرار و اليمــني محمــد عزمــي البكــري موســوعة الفقــه والقضــاء و التشــريع يف القانــون املدنــي املجلــد 

الثانــي مصــادر اإللتــزام دار محمــود القاهــرة مصــر بــدون ســنة نشــر.

13. د.سمير عبد السيد تناغو مصادر اإللتزام مكتبة الوفاء القانونية الطبعة األولى األسكندرية مصر ٢٠٠9
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ويتحقــق ركــن الرضــا عنــد تبــادل طــريف إتفــاق التحكيــم التعبيــر عــن إرادتيهمــا املتطابقتــني)14(، ويترتــب علــى 
ذلــك أن اإلرادة التــي تقصــد إحــداث األثــر القانونــي املتمثــل يف اتفــاق التحكيــم ال يتصــور صدورهــا مــن شــخص 
ــه بتحفــظ  ــه، أو إذا مــا ثبــت إقتران ــم إذا مــا ثبــت صوريت ــداد بشــرط التحكي معــدوم اإلرادة، فــا يجــوز اإلعت

ذهنــي.

أمــا محــل إتفــاق التحكيــم فمقصــود بــه مــا يلتــزم بــه العاقــد، وهــو اإللتــزام باإللتجــاء إلــى وســيلة التحكيــم لفــض 
النــزاع العقــدي، ويشــترط لصحــة احملــل ثاثــة شــروط، فيجــب أوالً أن يكــون محــل اإلتفــاق موجــوداً أو ممكــن 

الوجــود، فــإذا كان احملــل غيــر ممكــن الوجــود فــإن اإلتفــاق علــى التحكيــم يقــع باطــًا)15(.
ويؤخــذ يف اإلعتبــار أن إتفــاق العاقديــن علــى شــيء غيــر موجــود يف احلاضــر ولكنــه ممكــن الوجــود يف املســتقبل 
ال يبطــل العقــد)16(، وهــو مــا ينطبــق علــى إتفــاق التحكيــم الــذي يكــون موضوعــه نزاعــاً محتمــل الوجــود إذا ورد 

يف صــورة شــرط يف العقــد األصلــي.

كمــا يجــب أن يكــون محــل إتفــاق التحكيــم معينــاً أو قابــل للتعيــني)17(، فــا يجــوز ان يتــم اإلتفــاق علــى التحكيــم 
دون حتديــد النــزاع الــذي يشــمله هــذا اإلتفــاق، او الــذي ميكــن أن يشــمله مســتقبًا، وغالبــاً مــا يكــون النــزاع 
هــو اخلــاف الــذي قــد ينشــأ عــن موضــوع العقــد الــوارد بــه شــرط التحكيــم، أو اخلــاف الــذي يتحــرر مبوجبــه 

مشــارطة التحكيــم.

كذلــك، فــا يصــح إتفــاق التحكيــم مــا لــم يكــن محلــه قابــل للتعامــل فيــه، فــا يجــوز أن يتــم اإلتفــاق علــى التحكيــم 
فيمــا يخــص األشــياء التــي تخــرج عــن التعامــل بطبيعتهــا، او تلــك التــي ال يجيــز القانــون أن تكــون محــًا للحقــوق 
املاليــة)18( فــا يجــوز التحكيــم مثــًا يف نــزاع حــول ملكيــة ضــوء الشــمس إلنــه محــل ال يقبــل التعامــل فيــه، أو 

التحكيــم يف نــزاع ناشــئ عــن ديــن قمــار إلنــه محــل مخالــف للقانــون.

وبالضــرورة يجــب أال يكــون محــل إتفــاق التحكيــم مخالفــاً للنظــام العــام، ألن النظــام العــام يعتبــر الكيــان 
األساســي للمجتمــع مــن جوانبــه السياســية و األخاقيــة واإلقتصاديــة)19(، فــإذا تعــارض محــل إتفــاق التحكيــم 

ــه يقــع باطــًا. ــب فإن ــب مــن هــذه اجلوان مــع أي جان
فــا يجــوز أن يكــون محــل اإلتفــاق مخالفــاً حلكــم مــن أحــكام القانــون اجلنائــي، وال يجــوز ان يكــون محــل اإلتفــاق 
مخالفــاً ألحــكام القانــون الدســتوري واحلريــات العامــة أو القانــون اإلداري أو القوانــني املاليــة، فعلــى ســبيل 

املثــاال ال يجــوز التحكيــم يف نــزاع قائــم حــول إســتحقاق فوائــد عــن ديــن مدنــي)20(.

14. نصــت املــادة 3٢ مــن القانــون املدنــي البحرينــي رقــم 19 لســنة ٢٠٠1 علــى أن التعبيــر عــن اإلرادة يكــون باللفــظ أو بالكتابــة أو باإلشــارة الشــائعة االســتعمال أو باملبادلــة 
الفعليــة الدالــة علــى التراضــي أو باتخــاذ موقــف ال تــدع ظــروف احلــال شــكا يف داللتــه علــى حقيقــة املقصــود منــه ، وذلــك مــا لــم يتطلــب القانــون يف حالــة خاصــة حصــول 

التعبيــر عــن اإلرادة علــى نحــو معــني، ويجــوز أن يكــون التعبيــر عــن اإلرادة ضمنيــا ، مــا لــم يســتلزم القانــون أو االتفــاق أو طبيعــة املعاملــة أن يكــون صريحــا 

15. نصت املادة 1٠3 من القانون املدني ابحريني رقم 19 لسنة ٢٠٠1 على وجوب أن يكون محل االلتـزام ، الذي ينشئه العقد ، ممكنا وإال كان العقد باطا

16. د.سمير عبد السيد تناغو املرجع السابق

17. نصــت املــادة 1٠6 مــن القانــون املدنــي البحرينــي رقــم 19 لســنة ٢٠٠1 علــى أنــه: يلــزم أن يكــون محــل االلتـــزام معينــا تعيينــاً نافيــاً للجهالــة الفاحشــة ، وإال وقــع العقــد 
باطــا، وإذا تعلــق االلتـــزام بشــيء ، وجــب أن يكــون هــذا الشــيء محــددا بذاتــه ، أو بنوعـــه ومقــداره ودرجــة جودتــه ، علــى أن عــدم حتديــد درجــة اجلــودة ال يــؤدي إلــى بطــان 

العقــد ، فــإذا لــم ميكــن اســتخاص ذلــك مــن العــرف أو مــن أي ظــرف آخــــــر التـــزم املديــن حينئــذ بــأن يقــدم شــيئا مــن صنــف متوســط

1٨. د.عبــد الباقــي البكــري & د.عبــد املجيــد احلكيــم نظريــة اإللتــزام يف القانــون املدنــي العراقــي اجلــزء األول مطبعــة وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي باجلمهوريــة 
العراقيــة طبعــة 19٨٠

19. د.سمير عبد السيد تناغو املرجع السابق

ــغ مــن النقــود أو مقابــل  ــل االنتفــاع مببل ــى تقاضــي فوائــد مقاب ــى بطــان كل اتفــاق عل ــون املدنــي البحرينــي رقــم 19 لســنة ٢٠٠1 عل ٢٠. نصــت املــادة )٢٢٨/أ( مــن القان
التأخيــر يف الوفــاء بااللتـــزام بــه.
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ــم، أال وهــو ركــن الســبب)21(، ويقصــد بإصطــاح  ــه يوجــد ركــن ثالــث وهــام لصحــة إتفــاق التحكي ــراً، فإن واخي
»ســبب العقــد« املصــدر املنشــئ لإللتــزام)22( أو الباعــث الــذي دفــع املتعاقــد إلــى إبــرام العقــد)23( أو الغــرض 

املباشــر الــذي يقصــده املتعاقــدان)24(.

ويكفــي أن يكــون الغــرض املباشــر موجــوداً، فــإذا انتفــى بطــل العقــد، وعلــى ذلــك فــإن الســبب القصــدي يكــون 
دائمــاً مشــروعاً، طاملــا أنــه ال يختلــف مــن عقــد آلخــر يف النــوع الواحــد مــن العقــود، فــا يتصــور بالتالــي أن يكــون 

مشــروعاً يف بعــض احلااللــت وغيــر مشــروع يف حــاالت أخــرى)25(.

وحيــث أن عقــد التحكيــم إذا مــا ورد يف صــورة شــرط بعقــد أصلــي، فإنــه يف هــذه احلالــة يكون عقــداً إحتمالياً)26( 
فــإن عنصــر اإلحتمــال يدخــل ضمــن مفهــوم ركن الســبب اخلــاص باإلتفاق علــى التحكيم.

وإذا مــا ثبــت عــدم قانونيــة الباعــث علــى اإلتفــاق علــى التحكيــم، إنهــار شــرط التحكيــم، ومثــال ذلــك اإلتفــاق 
علــى التحكيــم يف دعــوى ثبــوت ملكيــة بهــدف التهــرب مــن إشــتراطات القانــون الواجبــة بشــأن تســجيل العقــار، 

ففــي هــذه احلالــة يكــون الباعــث علــى اإلتفــاق ســبباً غيــر مشــروع وال يجــوز اإلحتجــاج بشــرط التحكيــم.

وعلــى ذلــك ، فــإن املقصــود بالســبب الــذي ينبغــي أن يكــون مشــروعاً، هــو الباعــث الدافــع للتعاقــد الــذى لــواله 
مــا أقــدم املتعاقــد علــى إبــرام العقــد ، فهــو ميثــل إذن الباعــث الرئيســي الــذى حــث إرادة املتعاقــد علــى اإلرتبــاط 

بالعقد)٢7(.

ويكــون العقــد بالتالــى باطــا بطانــاً مطلقــاً لعــدم مشــروعیة الســبب، إذا تــبین أن الباعــث الرئیســى الدافــع 
للتعاقــد یتعــارض مــع النظــام العــام أو اآلداب العامــة )٢٨(.

٢1. نصــت املــادة 111 مــن القانــون املدجنــي البحرينــي رقــم 19 لســنة ٢٠٠1 علــى أنــه » يـــبطل العقــد إذا التـــزم املتعاقــدان دون ســبب أو كان الســبب مخالفــا للنظــام العــام أو 
اآلداب، ويعتــد يف الســبب ، بالباعــث الــذي يدفــع املتعاقــد إلــى التعاقــد إذا كان املتعاقــد اآلخــر يعلمــه ، أو كان ينبغــي عليــه أن يعلمــه “

٢٢. د.عبد الباقي البكري & د.عبد املجيد احلكيم املرجع السابق

٢3. د.سمير عبد السيد تناغو املرجع السابق

٢4. د.عبد الرزاق السنهوري الوسيط يف شرح القانون املدني مرجع سابق

٢5. د.أحمد شوقي عبد الرحمن النظرية العامة لإللتزام املصادر اإلرادية وغير اإلرادية لإللتزام مطبعة جامعة بنها مصر ٢٠٠٨

٢6. هــو العقــد الــذي ال يســتطيع فيــه كل مــن املتعاقديــن أن يحــدد وقــت متــام العقــد القــدر الــذي أخــذ أو القــدر الــذي أعطــى ، وال يتحــدد ذلــك إال يف املســتقبل تبعــاً حلــدوث 
أمــر غيــر محقــق احلصــول أو غيــر معــروف وقــت حصولــه.

٢7. نصــت املــادة 11٢ مــن القانــون املدنــي البحرينــي رقــم 19 لســنة ٢٠٠1 علــى إعتبــار كل التـــزام لــم يذكــر لــه ســبب يفتــرض أنــه يقــوم علــى ســبب مشــروع ، وذلــك إلــى أن 
يقــوم الدليــل علــى خافــه، ويعتبــر الســبب املذكــور يف العقــد هــو الســبب احلقيقــي مــا لــم يقــم الدليــل علــى غيــر ذلــك ، فــإذا قــام الدليــل علــى صوريــة الســبب فعلــى مــن 

يدعــي أن لالتـــزام ســببا آخــر مشــروعا أن يثبــت مــا يدعيــه.

٢٨. د.أحمد شوقي عبد الرحمن املرجع السابق
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املبحث الثاين
أثر خصوصية إتفاق التحكيم على الدفع ببطانه

ــه مــن التزامــات ومــا يكســبهما مــن حقــوق،  ــى طرفي ــره فيمــا يفرضــه عل ــل أَث ــم هــو عقــد، يتمث اتفــاق التحكي
وغيرهــا مــن نتائــج أو اَثــار قانونيــة، ميكــن حتديدهــا وإماطــة اللثــام عنهــا، مــن خــال حتديــد مضمــون االتفــاق، 
الــذى هــو كأي عقــد اَخــر لــه قــوة ملزمــة، ممــا يعنــي التقيــد بــه مــن طرفيــه وال يجــوز تعديلــه بــاالرادة املنفــردة 

الحدهمــا، كمــا يجــب تنفيــذه عمــًا بقاعــدة، العقــد شــريعة املتعاقديــن.

وملــا إلتفــاق التحكيــم مــن خصوصيــة، فإننــا ســنعرض إلســتقالية اتفــاق التحكيــم و مــا يترتــب علــى هــذه 
اإلســتقالية مــن أثــر يف مطلــب أول، ثــم ننتقــل إلــى بحــث األهليــة الازمــة إلبــرام إتفــاق التحكيــم يف مطلــب 
ثــان، وذلــك علــى هذيــن املطلبــني يعكســا صــورة عمليــة مــن صــور الدفــوع التــي يتــم الدفــع بهــا يف دعــاوى بطــان 

حكــم التحكيــم.

املطلب األول
إستقاللية إتفاق التحكيم عن اإلتفاق األصلي

العقــود املجمعــة هــي تلــك العقــود التــي يجتمــع فيهــا عقديــن مختلفــني يف عقــد واحــد مبرمــني علــى محلــني 
مختلفــني، وهــذا حــال شــرط التحكيــم الــوارد يف العقــد، فالبرغــم مــن أن شــرط التحكيــم يــرد يف العقــد األصلي، 
ــا هــو املعنــى القانونــي وليــس  إال أن لــه ذاتيــة متميــزة ومســتقلة عــن هــذا العقــد، واملقصــود باإلســتقالية هن
ــول مســتقل عــن الرضــاء  ــون محــًا لرضــا و قب ــم يجــب أن يك ــي أن شــرط التحكي ــو ال يعن ــادي، فه ــى امل املعن
والقبــول يف العقــد األصلــي، وإمنــا يقصــد مبدبــأ اإلســتقالية أن عــدم مشــروعية العقــد األصلــي ال يؤثــر علــى 
ــه يف صــورة  ــي أم كان مســتقًا عن ــم، ســواء كان هــذا الشــرط مدرجــاً يف العقــد األصل ســامة شــرط التحكي

إتفــاق منفصــل علــى العقــد.)29(
ويعتبــر مبــدأ إســتقالية شــرط التحكيــم عــن العقــد األصلــي الــذي يتضمنــه أو يشــير إليــه)30(، مبدئــاً الزمــاً مــن 

أجــل عــزل إتفــاق التحكيــم عــن التخبــط يف مشــكات العقــد األصلــي)31(.
ويــرى جانــب مــن الفقــه الفرنســي أن مبــدأ إســتقالية اتفــاق التحكيــم عــن العقــد األصلــي، و إن كان يســمح مــن 
خــال اآلثــار املباشــرة التــي يرتبهــا أن يكــون القانــون الــذي يحكــم العقــد األصلــي يختلــف عــن ذلــك القانــون 
الــذي يحكــم إتفــاق التحكيــم، فغنــه يســمح أيضــاً وبــذات القــدر بــان يتــم تقديــر صحــة اتفــاق التحكيــم وفقــاً 

للقواعــد املاديــة و دون البحــث عــن القانــون واجــب التطبيــق مــن خــال منهــج التنــازع.)32( 
ويترتــب علــى مــا ســبق ان إتفــاق التحكيــم ال يتأثــر بفســخ العقــد األصلــي وال بطانــه، وذلــك ألن إتفــاق التحكيــم 
بإعتبــار أن محلــه هــو تنظيــم اإلجــراءات التــي ســيتم إتباعهــا يف التحكيــم هــو عقــد منفصــل تتولــد عنــه 

التزاماتــه، شــأنه يف ذلــك شــان أى عقــد أخــر، ومحلــه منفصــل عــن محــل العقــد األصلــي الــوارد بــه.
كمــا يترتــب علــى هــذه اخلصوصيــة أن اتفــاق التحكيــم يخضــع إلــى القانــون الــذي يحــدده طرفــى اإلتفــاق، وعلــى 

احملكــم او القاضــي يف حالــة رقابتــه علــى إتفــاق التحكيــم أن يحتــرم هــذا اإلختيــار.

٢9. د.محمــود عمــر محمــود التحكيــم علمــاً وعمــًا وفقــاً لقوانــني التحكيــم بــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي دراســة مقارنــة إصــدار مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس 
التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة الطبعــة االولــى البحريــن ٢٠٢٠

3٠. قضــت محكمــة التمييــز البحرينيــة يف الطعــن رقــم 159 لســنة ٢٠14 بجلســة ٢٨ إبريــل ٢٠15 بــأن اتفــاق التحكيــم عقــد قائــم بذاتــه لــه كيانــه القانونــي املســتقل عــن 
العقــد األصلــي ســواء ورد مبحــرر هــذا العقــد أو بوثيقــة خاصــة منفصلــة طاملــا وجــه النــزاع الناشــئ عــن تنفيــذه وعــرض مــا ينشــأ بينهــم مــن نــزاع يف تنفيــذ عقــد معــني علــى 

محكمــني بــدال مــن القضــاء العــادي.

31. وقضــت يف الطعــن رقــم 55٨ لســنة ٢٠٠9 بجلســة ٢1 يونيــة ٢٠1٠ بــأن اتفــاق التحكيــم هوعقــد قائــم بذاتــه لــه كيانــه القانونــى املســتقل عــن العقــد األصلــى محــل النــزاع 
ســواء ورد مبحــرر هــذا العقــد أو بوثيقــه خاصــه منفصلــه. عــدم تأثــره مبصيــر ذلــك العقــد طاملــا وجــد النــزاع الناشــىء عــن تنفيــذه.

3٢. د.حفيظة السيد احلداد املرجع السابق
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ــه إذا  ــي، أن ــاق األصل ــم عــن اإلتف ــاق التحكي ــر إســتقالية اتف ــن أث ــى أن م وجتــدر اإلشــارة يف هــذا الصــدد إل
بطــل إتفــا التحكيــم ألي ســبب، فــات يؤثــر ذلــك علــى اإلتفــاق األصلــي، فشــرط التحكيــم الــذي يــرد يف العقــود 
اإلداريــة احلكوميــة إذا أدرج فيهــا مــن دون موافقــة املســئول احلكومــي املنــوط بــه توقيــع اإلتفــاق، يكــون شــرطاً 
باطــًا لكنــه ال يؤثــر يف ســامة العقــد األصلــي، كذلــك شــرط التحكيــم الــذي يوقعــه شــخص آخــر خــاف املمثــل 

القانونــي للشــخص املعنــوي اخلــاص، فغنــه يكــون شــرطاً باطــل، لكــن ال يؤثــر بطانــه علــى العقــد األصلــي.
وإضافــة إلــى مــا ســبق، فــإن توقيــه شــرط التحكيــم حتــت إكــراه أو بســبب غلــط أو تدليــس، ال يؤثــر كذلــك علــى 

ســامة العقــد األصلــي.
فشــرط التحكيــم الباطــل ال يكــون لــه أثــر يف بقــاء العقــد، واعتبــر شــرط التحكيــم يف هــذه احلالــة كأن لــم يكــن. 
وهــذا يعنــي أن العقــد املتضمــن هــذا الشــرط يظــل صحيحــا نافــذا علــى الرغــم مــن بطــان شــرط التحكيــم، 
ــوده.  ــد مــن بن ــع باســتقال عــن العقــد حتــى وإن كان قــد ورد كبن ــم يتمت ــى أســاس أن شــرط التحكي وذلــك عل
ــة املنازعــات الناشــئة عــن العقــد إلــى احملكمــة أو  ــة إحال ــى بطــان شــرط التحكيــم يف هــذه احلال ويترتــب عل

الهيئــة القضائيــة املختصــة)33(.

املطلب الثاني
األهلية الالزمة لعقد إتفاق التحكيم

ــرام اتفــاق  ــة التبــرع ال تكفــي الب ــة التصــرف ولذلــك فاهلي ــرام اتفــاق التحكيــم، هــي اهلي ــة الب االهليــة املطلوب
التحكيــَم واحلجــة ألن هــذا االتفــاق، ليــس مــن نــوع التبــرع باحلــق، كمــا ان اهليــة التقاضــي ال تكفــي البــرام اتفــاق 
التحكيــم، ألن قانــون قانــون الواليــة علــى املــال رقــم )7( لســنة 19٨6، يجيــز للقاصــر املــأذون لــه مــن قبــل مجلــس 
الواليــة علــى امــوال القاصريــن األهليــة فيمــا أذن لــه فيــه ويف التقاضــي فيــه، وبحســب فقــه التحكيــم، فإناملشــرع 
باشــتراطه اهليــة التصــرف البــرام اتفــاق التحكيــم يكــون قــد خــرج عــن االصــل الــذي يحكــم اهليــة التقاضــي، ألن 
هــذه االهليــة تثبــت ملــن ميلــك اهليــة االدارة، فالقاصــر املســموح لــه باعمــال االدارة، تكــون لــه اهليــة التقاضــي 
بشــأن مــا اذن لــه يف ادارتــه، والولــي والوصــي لهمــا اهليــة التقاضــي نيابــة عــن القاصــر أو احملجــور عليــه، لكــن 
ليــس لهمــا اهليــة التحكيــم رغــم امتاكهمــا اهليــة التقاضــي، فهــذه االهليــة ال تكفــي البــرام اتفــاق التحكيــم، 
وامنــا البــد مــن اهليــة التصــرف، ومــن هنــا ليــس للقاصــر أو احملجــور عليــه، ابــرام اتفــاق التحكيــم، وليــس للولــي 
أو الوصــي أو القيــم، قبــول التحكيــم نيابــة عــن القصــر وغيرهــم، ألنــه ليــس لهــؤالء اهليــة التصــرف يف اموالهــم، 
كمــا ال يجــوز للحــارس القضائــي علــى املــال املتنــازع عليــه اهليــه ابــرام اتفــاق التحكيــم، كمــا ال يجــوز للتاجــر 

الــذي اشــهر افاســه ابــرام اتفــاق التحكيــم واذا ابرمــه فــا ينفــذ يف مواجهــة دائنيــه)34(.
كذلــك ال يجــوز للمســجون إبــرام اتفــاق حتكيــم)35( و اليجــوز للراشــد املصــاب بعــارض مــن عــوارض األهليــة أن 

يبــرم هــذا اإلتفــاق، وعلــى مــن يدعــي عــدم متتــع الراشــد برشــده أن يثبــت ذلــك)36(.

https://www.aleqt. :33. خالــد أحمــد عثمــان مقــال بعنــوان مبــدأ إســتقال شــرط التحكيــم عــن العقــد جريــدة اإلقتصاديــة منشــور بتاريــخ 1 مايــو ٢٠٠9 رابــط املوقــع
com/2009/05/01/article_12397.html

34. د.عمر إبراهيم حسني اتفاق التحكيم بحث منشور مبجلة اجلامعي كلية القانون جامعة سبها ليبيا 

35. قضــت محكمــة التمييــز البحرينيــة يف الطعــن رقــم 16٢ لســنة ٢٠15 بجلســة ٢٠17/4/11 بانــه ملــا كان املقــرر بنــص املــادة 59 مــن قانــون العقوبــات أن كل حكــم بالســجن 
يســتتبع حتمــا بقــوة القانــون حرمــان احملكــوم عليــه مــن كل احلقــوق واملزايــا املنصــوص عليهــا يف املــادة 53 وذلــك مــن يــوم احلكــم حتــى نهايــة تنفيــذ العقوبــة أو انقضائهــا 
بــأي ســبب آخــر ويقــع باطــا كل عمــل مــن أعمــال التصــرف أو اإلدارة إذا صــدر مــن احملكــوم عليــه خــال مــدة ســجنه ويعــني علــى أموالــه قيــم تتبــع يف اجــراءات تعيينــه 
وحتديــد ســلطاته األحــكام املعمــول بهــا يف شــأن القوامــة علــى احملجــور عليهــم. فــإن مــؤدى بطــان تصرفــات احملكــوم عليــه يف التصــرف وإدارة أموالــه التبعيــة املنصــوص 
عليهــا يف هــذه املــادة يســتتبع عــدم أهليــة احملكــوم عليــه للتقاضــي أمــام احملاكــم ســــــــــواء بصفتــه مدعيــا أو مدعــى عليــه وميثلــه أمامهــا خــال مــدة تنفيــذ العقوبــة األصليــة 
القيــم الــذي يتــم تعيينــه إذ أن هــذا احلجــر القانونــي باعتبــاره عقوبــة تبعيــة مازمــة للعقوبــة األصليــة موقــوت مبــدة الســجن تنفيــذا للعقوبــة املقضــي بهــا علــى احملكــوم عليــه

36. قضــت محكمــة التمييــز البحرينيــة يف الطعــن رقــم 361 لســنة ٢٠11 بجلســة 3٠ ســبتمبر ٢٠13 بــأن األصــل املقــرر بنــص املــادة 13 مــن قانــون الواليــة علــى املــال أن كل 
مــن بلــغ ســن الرشــد واحــدا وعشــرين ســنة يكــون كامــل األهليــة ألداء التصرفــات القانونيــة مــا لــم يكــن قــد تقــرر مــن قبــل اســتمرار الواليــة أو الوصايــة علــى مالــه أو طــرأ 
عليــه عــارض مــن عــوارض األهليــة وفقــا لأحــكام املقــررة قانونــا. ومــن يدعــي خــاف هــذا األصــل يقــع عليــه عــبء إثباتــه. فــإذا كان ذلــك وكانــت األوراق قــد خلــت ممــا يفيــد 
تعــرض املطعــون ضــده ألي آفــة أو مــرض عقلــي يفقــده أهليتــه أو ينقــص منهــا. ولــم يقــدم الطاعــن ثمــة دليــل علــى مــا يدعيــه يف هــذا الشــأن متخــذا منــه أساســا لدفعــه 
بعــدم قبــول الدعــوى أو بطــان وكالــة املطعــون ضــده للمحامــي الــذي رفعهــا بالنيابــة عنــه. فــا علــى احلكــم املطعــون فيــه أن التفــت عــن هــذا الدفــع ومــن ثــم يكــون النعــي 
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كمــا ال يجــوز التحكيــم بوكالــة عامــة، إلنــه ليــس عمــًا مــن أعمــال اإلدارة، والتحكيــم قــد يــراد منــه يف الغالــب 
اســتيفاء احلقــوق، فهــذه االعمــال ال يقبــل فيهــا توقيــع اإلتفــاق مبوجــب وكالــة عامــة.

واحلكمــة مــن التشــدد يف إشــتراط األهليــة الازمــة إلتفــاق التحكيــم ان االرادة البــد أن تكــون موجــودة، ولهــا 
صاحيــة ابــرام اتفــاق التحكيــم والــذى اشــترط املشــرع لــه اهليــة خاصــة وهــي أهليــة التصــرف، وفــوق ذلــك 

البــد أن تكــون ارادة طــريف التحكيــم، غيــر مشــوبة بــأي عيــب مــن عيــوب االرادة.)37(.

املبحث الثالث
ركن الرضا يف إتفاق التحكيم

ــة، ونضيــف،  ــن يكــون صحيحــاً اال اذا جــاء مــن ذي اهلي ــم، ل ــى أن الرضــاء يف اتفــاق التحكي ســبق االشــارة إل
أن صحــة التراضــي يف اتفــاق التحكيــم، تتطلــب خلــو ارادة كل طــرف فيــه مــن عيــوب االرادة، فيكــون الرضــاء 
معيبــاً، اذا شــاب ارادة املتعاقــد، واحــد مــن عيــوب االرادة االربعــة املعروفــة وهــى، الغلــط والتدليــس واالكــراه 
واالســتغال، والعقــد املعيــب بواحــد أو اكثــر منهــا، يكــون قابــًا لابطــال، فهــذه العيــوب ال تعــدم الرضــاء لكنهــا 

جتعلــه معيبــاً أو غيــر صحيــح.

ويف هذا املبحث نناقش الرضا يف إتفاق التحكيم من خال ناآلتيني:
املطلب األول

عيوب الرضا يف اإلتفاق التحكيمي
ــًا  ــاق قاب ــل اإلتف ــوب جتع ــوب، وهــي عي ــة عي ــم هــي أربع ــاق التحكي ــن أن تلحــق بإتف ــي ميك ــوب الرضــا الت عي
لإلبطــال، وأولهــا عيــب الغلــط)38( الــذي ميكــن تعريفــه بأنــه حالــة تقــوم بالنفــس حتمــل علــى توهــم غيــر الواقــع)39( 

فإمــا أن يكــون واقعــة غيــر صحيحــة يتوهــم اإلنســان صحتهــا، أو واقعــة صحيحــة يتوهــم عــدم صحتهــا.
فــإذا كان الغلــط مانعــاً، مبهعنــى أن يقــع الغلــط يف ماهيــة العقــد ذاتــه بــأن يوقــع املتعاقــد شــرط التحكيــم ظنــاً 
منــه أنــه حتديــد للمحكمــة املختصــة يف القضــاء الوطنــي، فــإن ذلــك الغلــط يبطــل العقــد بطانــاً مطلقــاُ، ألن 

الغلــط يف ماهيــة العقــد يعــدم اإلرادة.
لكــن إذا مــا وقــع الغلــط يف نقــل إرادة العاقــد أو يف تفســيرها، فــا يجــوز إبطــال إتفــاق التحكيــم لهــذا الســبب، 

ألنــه غلــط يرتبــط مبــن ُوجهــت إليــه اإلرادة وليــس متعلقــاً مبــن صــدرت منــه.)40(
أمــا الغلــط الــذي يعيــب اإلرادة فهــو مــا يقــع أثنــاء تكونهــا، لكنــه ال يعدمهــا، وهــو يحتــاج ثاثــة شــروط لينتــج أثــره 
وهــذه الشــروط هــي: أن يكــون غلطــاً جوهريــاً ودافعــاَ رئيســياً للتعاقــد، وأن يتصــل بــه علــم املتعاقــد اآلخــر أو 

يكــون مــن الســهل عليــه العلــم بــه، وأال يتمســك املتعاقــد بوقــوع الغلــط علــى وجــه يتعــارض مــع حســن النيــة)41(

عليه يف هذا الشأن قائما على غير أساس

37. قضــت احملكمــة العليــا الليبيــة يف الطعــن رقــم م51/711ق بجلســة ٢6 مــارس ٢٠٠3 بــأن اللجــؤ إلــى القضــاء حــق عــام مقــرر لــكل فــرد يف املجتمــع للدفــاع عــن حقوقــه 
واالهــم، أن القضــاء لــه مكانــة » الفصــل يف املنازعــات بــني املتخاصمــني افــراداً أو شــركات وغيرهــا مــن االشــخاص املعنويــة، ذلــك ألن قضــاء الدولةالعــام، احاطــه املشــرع 
يف قانــون املرافعــات بضمانــات كثيــرة، ويخشــى املشــرع مــن مخاطــر التنــازل عــن ضمانــات التقاضــي التــى فصــل فيهــا وحددهــا قانــون املرافعــات، وتســوية النــزاع مــن غيــر 

القضــاء قــد يعــرض احلــق املتنــازع عليــه للخطــر، ذلــك مــا يبــرر تشــدد املشــرع جتــاه اللجــؤ الــى التحكيــم باشــتراطه اهليــه التصــرف.

3٨. نصــت املــادة ٨4 مــن القانــون املدنــي البحرينــي رقــم 19 لســنة ٢٠11 علــى أنــه » إذا وقـــــع املتعاقـــــد فــــــي غلــط دفعــه إلــى ارتضــاء العقــد ، بحيــث أنــه لــوال وقوعــه فيــه 
ملــا صــدر عنــه الرضــاء ، جــاز لــه أن يطلــب إبطــال هــذا العقــد ، بشــرط أن يكــون املتعاقــد اآلخــر قــد وقــع معــه يف هــذا الغلــط بــدون تأثيــر منــه كان مــن املمكــــن تداركــه ، أو 

كان علــم بــه أو كان مــن الســهل عليــه أن يتبينــه “

39. د.عبد الرزاق السنهوري الوسيط يف شرح القانون املدني مرجع سابق

4٠. د.سمير عبد السيد تناغو املرجع السابق

41. قضــت محكمــة التمييــز البحرينيــة يف الطعــن رقــم 71٨لســنة٢٠1٠ بجلســة ٢٢أكتوبــر٢٠1٢ بجــواز القضــاء ببطــان العقــد إذا أثبــت أحــد املتعاقديــن أنــه كان واقعــاً يف 
غلــط وبأنــه لــوال هــذا الغلــط ملــا أقــدم علــى التعاقــد ويجــوز مــع القضــاء ببطــان العقــد أن يحكــم بالتعويــض إذا ترتــب عليــه إضــرار بأحــد املتعاقديــن ويكــون ذلــك ال علــى 
إعتبــار أنــه عقــد بــل بإعتبــاره واقعــة ماديــة متــى توافــرت عنــد تكوينــه شــروط اخلطــأ املوجــب للمســئولية التقصيريــة يف جانــب املتعاقــد اآلخــر الــذي تســبب بخطئــه يف 

هــذا اإلبطــال.
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أمــا ثانــي العيــوب فهــو عيــب اإلكــراه)42( الــي عرفــه الفقــه احلديــث بأنــه ضغــط غيــر مشــروع يقــع علــى إرادة 
الشــخص فيبعــث يف نفســه الرهبــة التــي حتملــه علــى التعاقــد)43( فاإلكــراه يفســد الرضــا لكنــه ال يعدمــه، 
ويتضمــن اإلكــراه عنصــران همــا: العنصــر املوضوعــي الــذي يتحقــق بإســتعمال وســائب لإلكــراه تهــدد بخطــر 
جســيم محــدق، والعنصــر املعنــوي الــذي يتمثــل يف الرهبــة التــي يبعثهــا اإلكــراه وتدفــع النتعاقــد إلــى العقــد)44(، 
ويجــوز أن يقــع اإلكــراه املبطــل للرضــا مــن أحــد العاقديــن علــى اآلخــر أو أن يقــع مــن شــخص أجنبــي عــن العقــد 

إذا كان املتعاقــد اآلخــر عاملــاً بهــذا اإلكــراه)45(
وثالـث عيـوب الـرإرادة هـو التدليـس)46( والـذي يختلـف عـن الغلـط يف أنـه ينشـأ عـن أفعـال إحتياليـة، و ليـس عن 
سـامة نيـة، ويتكـون التدليـس مـن عنصريـن أحدهمـا عنصر نفسـي يتمثل يف نية التضليـل وقصد إيهام املتعاقد 
اآلخر، وعنصر مادي يتمثل يف مجموعة األفعال التدليسـية غير املشـروعة، والتي تأخذ صورة السـلوك املنايف 

لأخـاق)47(، ويخضـع اسـتخاص وجـود التدليـس مـن عدمـه للمحكمة التي تنظر موضـوع النزاع)48(.
والعيــب الرابــع واألخيــر الــذي يصيــب الرضــا هــو عيــب اإلســتغال والغــن)49(، ويقصــد بــه عــدم التعــادل بــني 
مــا يعطيــه العاقــد ومــا ياخــذه)50( واإلســتغال والغــن متكامــان)51(، إذ يعتبــر الغــن هــو العنصــر املوضوعــي الــذ 
يظهــر يف صــورة عــدم التعــادل الظاعــر بــني إلتزامــات العاقديــن، بينمــا يعتبــر اإلســتغال عنصــراً نفســياً يكمــن 

يف إســتغال الهــوى اجلامــح أو الطيــش الــذي يســتغل العاقــد وجــوده يف العاقــد اآلخــر)52(.

املطلب الثاني
طبيعة البطالن الالحق بإتفاق التحكيم

مـن واقـع عـرض عيـوب الرضـا، فإنـه يثـار السـؤال حـول مـا إذا كان إتفـاق التحكيـم ميكـن الطعـن عليـه بالبطـان 
املطلـق، ام انـه يقبـل الطعـن باإلبطـال فقـط؟

فالبطــان هــو جــزاء علــى عــدم إســتكمال التصــرف القانونــي ألركانــه أو فقــده أحــد الشــروط الازمــة لصحتــه، 
ومــن ثــم فــإن أســباب عــدم صحــة التصــرف هــي أســباب بطانــه)53(، ســواء كانــت أســباب شــخصية أو أســباب 

موضوعية)54(.

والعقــود مــن حيــث خضوعهــا للبطــان تنقســم إلــى عقــود قابلــة لإلبطــال)55(، و عقــود باطلــة)56(، والــرأي بــأن 
ــى  ــال إذا مت اإلتفــاق عل ــى ســبيل املث ــق والطعــن باإلبطــال، فعل إتفــاق التحكيــم يخضــع للطعــن بالبطــان املطل
التحكيــم مــن معــدوم األهليــة، فــإن اإلتفــاق يبطــل بطانــاً مطلقــاً، وكذلــك إذا مــا أمســك شــخص مــا بيد شــخص 
آخــر وكتــب إتفــاق التحكيــم رغمــاً عنــه، فــإن اإلتفــاق هنــا يعتبــر باطــل بطانــاً مطلقــاً، و ليــس قابــًا لإلبطــال 
فقــط، ألن اإلكــراه الــذي مت اســتخدامه أعــدم إرادة العاقــد متامــاً، و لــم يقتصــر علــى العيــب يف صحــة الرضــا.
ويجــدر يف هــذا الصــدد اإلشــارة إلــى أن البطــان قــد يكــون مقــرراً بنــص القانــون أو يتــم تقريــره بحكــم قضائــي 

بعــد اســتنباط القاضــي مخالفــة املصلحــة العامــة)57(.
ويختلف الدفع ببطان إتفاق التحكيم عن الدفع بإنحاله، ألن سـبب الدفع بالبطان هو وجود عيب من عيوب 
اإلرادة أو إنعدامهـا، أمـا الدفـع بإنحـال العقـد فيحتمـل إحـدى صورتـني، فإمـا ان يتفق الطرفـان على التحلل من 

53. د.عبد الباقي اتلبكري& د.عبد املجيد احلكيم املرجع السابق

54. يقصــد بالســبب الشــخصي للبطــان عــدم توافــر ركــن الرضــا بــأن يكــون غيــر موجــوداً أو أن يكــون غيــر صحيحــاً، وهــو مــا عرضنــاه يف املطلــب الســابق، أمــا األســباب 
املوضوعيــة للبطــان فهــي تلــك التــي ترتبــط بســبب العقــد أو محلــه. 

55. نصــت املــادة 113 مــن القانــون املدنــي البحرينــي علــى أنــه: إذا جعــل القانــون ألحــد املتعاقديــن حقــا يف إبطــال العقــد ، فــا يجــوز للمحكمــة أن تقضــي بإبطــال العقــد إال 
بنــاء علــى طلبــه ، وإذا قــــام ســبب اإلبطــال ، ومتســك بــه مــن تقــرر ملصلحتــه ، تعــني علــى احملكمــة القضــاء بــه ، وذلــك مــا لــم ينــص القانــون علــى خافــه 

56. نصــت املــادة 11٨ مــن القانــون املدنــي البحرينــي علــى أنــه: العقــد الباطــل ال ينتــج أي أثــر ويجــوز لــكل ذي مصلحــة أن يتمســك ببطانــه وللمحكمــة أن تقضــي بــه مــن 
تلقــاء نفســها ، وال يــزول البطــان باإلجــازة 

57. د.رمضان جمال كامل البطان يف ضوء الفقه والقضاء اجلزء الثاني املركز القومي لإلصدارات القانونية القاهرة مصر الطبعة األولى ٢٠٠9
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إتفـاق التحكيـم بـأن يتقايـا عليـه)58(، و إمـا أن يسـتحيل تنقيـذ إتفـاق التحكيـم فينفسـخ مـن تلقـاء نفسـه)59( كأن 
يتفـق العاقـدان علـى اللجـوء إلـى مركزيـن مختلفـني للتحكيـم، ويتمسـك كل منهما مبركـز خاف اآلخر.

ــال قــد  ــى ســبيل املث ــة إتفــاق التحكيــم)60(، فعل ــم عــن الدفــع بصوري ــف الدفــع ببطــان إتفــاق التحكي كمــا يختل
يتفــق العاقديــن علــى ابــرام اتفــاق حتكيــم صــوري متهيــدا لإللتجــاء إلــى التحكيــم واحلصــول علــى حكــم مناهــض 

للنظــام العــام للدولــة التــي يقــع بهــا املــال.

كمــا يختلــف الدفــع ببطــان إتفــاق التحكيــم عــن الدفــع بعــدم نفــاذه، حيــث يعــرف الفقــه عــدم النفــاذ بأنــه عــدم 
جــواز اإلحتجــاج بآثــار التصــرف القانونــي يف مواجهــة الغيــر)61(

اخلامتة والنتائج:
يتضــح مــن هــذا البحــث أن إتفــاق التحكيــم مثلــه مثــل بقيــة العقــود الرضائيــة، قــد نشــا مــن مبــدا قانونــي مســتقر 
و هــو مبــدأ ســلطان اإلالردة،وو أن هــذا املبــدأ يتيــح للعاقديــن أن يتفقــا علــى التحكيــم و أن يتقايــا عــن هــذا 
ــة، كمــا يتضــح أن الطبيعــة الرضائيــة إلتفــاق التحكيــم  اإلتفــاق متــى شــاءا ذلــك يف حــدود الضوابــط القانوني

جتعلــه قابــًا الن يخضــع للطعــن ببطانــه ســواء بطانــاً مطلقــاً أو يف صــورة الطعــن باإلبطــال
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الطبيعــة اإلســتقالية إلتفــاق التحكيــم جتعلــه غيــر متأثــر ببطــان العقــد األصلــي الــوارد 
فيــه، فــإذا مــا بطــل العقــد األصلــي أو إنحــل، فــإن ذلــك ال يؤثــر علــى إتفــاق التحكيــم، و بالعكــس فغــن بطــان 
اإلتفــاق علــى التحكيــم ال يؤثــر يف العقــد األصلــي الــوارد بــه ئــرط التحكيــم، و غنمــا يترتــب علــى ذلــك إنعقــاد 

اإلختصــاص بنظــر املنازعــات الناشــئة عــن العقــد األصلــي للقضــاء الوطنــي.
وأخيــراً، فإنــه يتضــح إمكانيــة صــدور اتفــاق التحكيــم عــن إرادة معيبــة، وأنــه مــن اجلائــز أن يلحــق بــه عيــوب 
اإلرادة املتمثلــة يف اإلكــراه و الغلــط والتدليــس، غيــر انــه مــن النــادر ان يصيــب عقــد التحكيــم عــوار الغــن، الن 

هــذا العقــد بطبيعتــه عقــد إحتمالــي قــد يتحقــق أو ال يتحقــق.

املصادر:
أواًل: الكتب واملراجع:

د.أحمــد شــوقي عبــد الرحمــن النظريــة العامــة لإللتــزام املصــادر اإلراديــة وغيــر اإلراديــة لإللتــزام مطبعــة . 1
جامعــة بنهــا مصــر ٢٠٠٨

د.حفيظة السيد احلداد النظرية العامة يف التحكيم التجاري منشورات احللبي احلقوقية سوريا ٢٠٠7. ٢
د.رمضــان جمــال كامــل البطــان يف ضــوء الفقــه والقضــاء اجلــزء الثانــي املركــز القومــي لإلصــدارات . 3

القانونيــة القاهــرة مصــر الطبعــة األولــى ٢٠٠9
د.ســمير عبــد الســيد تناغــو مصــادر اإللتــزام مكتبــة الوفــاء القانونيــة الطبعــة األولــى األســكندرية مصــر . 4

٢٠٠9
د.عبــد الباقــي البكــري & د.عبــد املجيــد احلكيــم نظريــة اإللتــزام يف القانــون املدنــي العراقــي اجلــزء األول . 5

5٨. نصت املادة 14٨ من القانون املدني البحريني على أنه: للمتعاقدين أن يتقايا العقد برضائهما بعد انعقاده ، ما بقي املعقود عليه قائما وموجودا يف يد أحدهما

59. نصــت املــادة 145 مــن القانــون املدنــي البحرينــي علــى أنــه: فـــي العقــود امللزمــة للجانبــني ، إذا أصبــح تـــنفيذ التـــزام أحــد الطرفــني مســتحيا بســبب أجنبــي ال يــد لـــه 
فيــه، انقضــى هــذا االلتـــزام، وانقضــت معــه االلتـــزامات املقابلــة علــى الطــرف اآلخــر، وانفســخ العقــد مــن تلقــاء نفســه

6٠. نصــت املــادة 131 مــن القانــون املدنــي البحرينــي علــى أنــه إذا أبــرم عقــــد صــوري ، كانــت العبــرة باحلقيقــة ، فيمــا بــني املتعاقديــن واخللــف العــام لــكل منهمــا ، وســرى 
بينهمــا العقــد املســتتر ، إذا توافــرت لــه أركانــه دون العقــد الظاهــر

61. د.رمضان جمال كامل املرجع السابق
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مطبعــة وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي باجلمهوريــة العراقيــة طبعــة 19٨٠
ــة . 6 ــي احلقوقي ــي اجلــزء األول منشــورات احللب ــون املدن ــرزاق الســنهوري الوســيط يف شــرح القان ــد ال د.عب

لبنــان ٢٠٠9
د.عبــد الــرزاق الســنهوري نظريــة العقــد اجلــزء األول منشــورات احللبــي احلقوقيــة الطبعــة الثانيــة اجلديــدة . 7

بيــروت لبنان 199٨
د.محمــد عزمــي البكــري موســوعة الفقــه والقضــاء و التشــريع يف القانــون املدنــي املجلــد الثانــي مصــادر . ٨

اإللتــزام دار محمــود القاهــرة مصــر بــدون ســنة نشــر
د.محمــود عمــر محمــود التحكيــم علمــاً وعمــًا وفقــاً لقوانــني التحكيــم بــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي . 9

دراســة مقارنــة إصــدار مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة الطبعــة 
االولــى البحريــن ٢٠٢٠

ثانيًا: األبحاث واملقاالت:
خالــد أحمــد عثمــان مقــال بعنــوان مبــدأ إســتقال شــرط التحكيــم عــن العقــد جريــدة اإلقتصاديــة منشــور . 1

https://www.aleqt.com/2009/05/01/article_12397.html :بتاريــخ 1 مايــو ٢٠٠9 رابــط املوقــع
د.عمر إبراهيم حسني اتفاق التحكيم بحث منشور مبجلة اجلامعي كلية القانون جامعة سبها ليبيا. ٢

ثالثًا: القوانني و األحكام القضائية:
املرسوم بقانون رقم 19 لسنة ٢٠٠1 بإصدار القانون املدني البحريني الصادر بتاريخ ٢٠٠1/5/3. 1
موقع املجلس األعلى للقضاء أحكام التمييز. ٢

http://www.sjc.bh/page_016.php?pID=430
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دولـــــة فــــلســــــطني
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة االستئناف

»احلكــــــــــم«
الصادر عن محكمة استئناف رام اهلل

املأذونة بإجراء احملاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة احلاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيني ثائر العمري وسامر النمري.

 
املستأنف: امجد يوسف محمد فراج / رام اهلل 

وكياله احملاميان عميد عناني وشاكر دار علي مجتمعني و/ او منفردين / رام  اهلل  
املستأنف عليه: احملامي احمد الصياد بصفته رئيس جلنة التحكيم 

»يتم نشر هذا احلكم بالتنسيق مع كلية القانون، 
جامعة النجاح الفلسطينية )موقع مقام(«

قضية رقم )6(
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الوقائع واالجراءات

تقدم املســتأنف بهذا االســتئناف  للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام اهلل يف الطلب رقم ٢٠16/3٨3 
الصــادر بتاريــخ ٢٠19/3/5 مبوجــب اســتدعاء والقاضــي مبــد ميعــاد انهاء التحكيم ملدة ثاثة اشــهر اخرى.

تتلخص اسباب االستئناف فيما يلي:
القــرار املســتأنف صــادر عــن جهــة غيــر مختصــة مخالــف الحــكام املــادة )1( واملــادة )3٨(  مــن قانــون . 1

التحكيــم رقــم 3 لســنة .٢٠٠٠
القرار املستأنف  يشوبه البطان وال يستند الى أي اساس قانوني سليم. ٢
القرار املستأنف مخالف لنص املادة 141 من قانون االصول. 3
القرار املستأنف مخالف ألحكام املادة 174و175 من قانون االصول. 4
 

باحملاكمــة اجلاريــة علنــا، ويف جلســة ٢٠19/4/1 طلــب وكيــل املســتأنف قبــول االســتئناف شــكا فيمــا اعتــرض 
املســتأنف عليه وطلب عدم قبوله شــكا وحجزت الدعوى للتدقيق يف القبول الشــكلي ويف جلســة ٢٠19/4/1٠ 

مت اصــدار احلكــم. 

احملكمة

بعــد التدقيــق و املداولة، جنــد ان القــرار الصــادر عــن محكمــة بدايــة رام اهلل علــى االســتدعاء املقــدم اليهــا يف 
الطلــب رقــم ٢٠16/3٨3 والصــادر بتاريــخ ٢٠19/3/5  مبــد ميعــاد انهــاء التحكيــم ملــدة ثــاث اشــهر اخــرى بنــاء 
علــى طلــب املســتأنف عليــه بصفتــه رئيــس جلنــة التحكيــم ان هــذا القــرار يعتبــر مــن القــرارات املكملــة إلجــراءات 
التحكيــم غيــر الفاصلــة يف املوضــوع والتــي ال تقبــل االســتئناف اســتقاال اال وفــق احــكام الطعــن بقــرار التحكيــم 
املنصــوص عليهــا يف املــادة 43 مــن قانــون التحكيــم فيمــا اذا جلــأ أحــد االطــراف للطعــن بقــرار التحكيــم امــام 

احملكمــة املختصــة وقــرار احملكمــة املختصــة يكــون خاضــع لاســتئناف عمــا باملــادة 49 مــن ذات القانــون . 

لذلك
تقــرر احملكمــة وعمــا بأحــكام املــادة ٢٢3 مــن قانــون اصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة بداللــة املــادة 19٢ 

عــدم قبــول االســتئناف  مــع تضمــني املســتأنف الرســوم واملصاريــف

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلني وافهم يف 10/ 4 /2019
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حكم التحكيم األجنبي

احملامي حسن اخلطيب 
ماجستري يف القانون العام 

فلسطني
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املقدمة

أن مــن أهــم الظواهــر القانونيــة املعاصــرة ظاهــرة انتشــار نظــام التحكيــم كوســيلة حلــل النزاعــات، والواقــع أن 
هــذا النظــام نظــام قــدمي حيــث عــرف يف املجتمعــات القدميــة التــي عدتــه الوســيلة الوحيــدة حلــل النزاعــات 

القائمــة بــني أفرادهــا وفقــا لأعــراف والتقاليــد الســائدة فيهــا.

كان يتــم الفصــل يف هــذه النزاعــات مــن قبــل ذوي الشــأن كرجــل الديــن أو شــيخ القبيلــة ومــا يتوصــل إليــه هــؤالء 
فيمــا يتعلــق بالنزاعــات املعروضــة عليهــم ويكــون محــل قبــول أطــراف هــذه النزاعــات حيــث كانــت هــذه الصــورة 

البدائيــة لهــذا النظــام .
يف عصرنــا احلالــي ورغــم أن الدولــة أصبحــت تتولــى مهمــة الفصــل يف النزاعــات عــن طريــق الســلطة القضائيــة 
التابعــة لهــا إال أنهــا أقــرت التحكيــم كوســيلة أخــرى للفصــل يف هــذه النزاعــات وســنت القوانــني التــي تتضمــن 

القواعــد التــي تكفــل ســامة إجــراءات التحكيــم واحلكــم الصــادر بنــاء علــى هــذه اإلجــراءات .
ويتميــز التحكيــم ببســاطة اإلجــراءات والبعــد عــن الشــكلية التــي يتطلبهــا القضــاء وهــو األفضــل حلــل النزاعــات 
ــدة قــد ال تنتمــي إلــى  ــة حتكيــم محاي ــى هيئ ــة عــرض هــذه النزاعــات عل ذات العنصــر األجنبــي نظــرا إلمكاني
الــدول التــي ينتمــي إليهــا األطــراف لغيــاب دور القضــاء الدولــي حلــل مثــل هــذه النزاعــات وقــد أجمعــت الــدول 
علــى عــدم تنفيــذه داخــل حــدود إقليمهــا إال بعــد توافــر شــروط ناظمــة للتنفيــذ ويقــع علــى القاضــي الوطنــي 

التحقــق منهــا عنــد عــرض األمــر عليــه الكســاء احلكــم الصبغــة التنفيذيــة . 
ــم  ــى حكــم حتكي ــق عل ــي أن ابســط اجلوانــب املهمــة يف موضــوع التصدي ــا ب ــه حري يف هــذا البحــث، وجــدت ان
أجنبــي واإلجابــة عــن األســئلة التاليــة مــا هــو املقصــود بالتحكيــم األجنبــي ؟وهــي شــروط املصادقــة علــى 

التحكيــم األجنبــي؟ ومــا هــي آليــة وضمانــات التنفيــذ؟

وعليه، سينتظم احلديث حتت هذا العنوان يف مبحثني. 
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املبحث األول: حتديد املقصود بحكم التحكيم األجنبي.
حتديــد الصفــة األجنبيــة حلكــم التحكيــم أهميــة بالغــة حيــث يترتــب علــى التمييــز بــني حكــم التحكيــم األجنبــي 
وحكــم التحكيــم الوطنــي اختــاف يف القواعــد القانونيــة املطبقــة علــى كل منهمــا ، فالتحكيــم الوطنــي يســتتبع 
تطبيــق القانــون الوطنــي ،بخــاف احلــال لــو اشــتمل التحكيــم علــى عنصــر أجنبــي أو أكثــر فنكــون أمــام احتمــال 

تطبيــق قانــون أو قوانــني أجنبيــة .
اسـتند الفقـه القانونـي علـى معياريـني يتـم علـى أساسـهما الكسـاء قـرار التحكيـم بالصبغـة األجنبيـة سـيتم اخلـوض 

بهمـا مـن خـال املطلبـني التاليـني1.

املطلب األول:
ماهية املعيار احملدد للصبغة األجنبية حلكم التحكيم:

الفرع األول: املعيار اجلغرايف
يســتند أنصــار هــذا املعيــار إلــى مــكان صــدور احلكــم التحكيمــي ،حيــث يتــم ربــط حكــم التحكيــم بالدولــة التــي 
صــدر قــرار التحكيــم علــى إقليمهــا ،فيعتبــر أن قــرار التحكيــم هــو مركــز الثقــل يف مجمــل عمليــة التحكيــم ولكــن 
يف حــال تعــدد الــدول التــي ينعقــد فيهــا التحكيــم فانــه يعتبــر الدولــة التــي انعقــدت فيهــا هيئــة التحكيــم بصفــة 

رئيســية وخاصــة الدولــة التــي أصــدرت فيهــا هيئــة التحكيــم قــرار٢. 
علــى صعيــد اتفاقيــة االعتــراف بقــرارات التحكيــم األجنبيــة وتنفيذهــا لســنة 195٨) نيويــورك ( أخــذت بهــذا 
ــم  ــراف بقــرارات التحكي ــى االعت ــة عل ــى منهــا بالقــول: » تنطبــق هــذه االتفاقي ــار حيــث نصــت املــادة األول املعي
وتنفيذهــا متــى صــدرت هــذه القــرارات يف أراضــي دولــة خــاف الدولــة التــي يطلــب االعتــراف بهــذه القــرارات 
وتنفيذهــا متــى فيهــا ، ومتــى كانــت ناشــئة عــن خافــات بــني أشــخاص طبيعيــني أو اعتباريــني وتنطبــق أيضــا 
علــى قــرارات التحكيــم التــي ال تعبــر قــرارات محليــة يف الدولــة التــي يطلــب فيهــا االعتــراف بهــذه القــرارات 

وتنفيذهــا3. 
أمــا فلســطني تبنــى املشــرع املعيــار اجلغــرايف املنصــب علــى مــكان إجــراء التحكيــم إن كان يجــري خــارج فلســطني 

يكــون حتكيمــا أجنبيــا ووضــع ضوابــط خاصــة للتنفيــذ4.

الفرع الثاني: املعيار القانوني: 
انصــار هــذا املعيــار اعتبــروا املعيــار اإلجرائــي أو القانونــي اســاس العتماده على القانون الواجــب التطبيق،مبعنى 
أن احلكــم يكتســب جنســية الدولــة التــي طبــق قانونهــا اإلجرائــي عليــه ،فيعتبــر احلكــم وطنيــا إذا مت وفقــا 
للقانــون الوطنــي حتــى لــو صــدر يف اخلــارج ويكــون أجنبيــا إذا خضــع إجرائيــا لقانــون دولــة أخــرى ويكــون حكــم 
التحكيــم وطنيــا رغــم صــدوره يف اخلــارج إذا مت وفقــا للقانــون الوطنــي ،وهــذا املعيــار ميكــن لأفــراد مــن خالــه 
التحكــم يف الصفــة األجنبيــة أو الوطنيــة حلكــم التحكيــم بطريقــة غيــر مباشــرة مــن خــال اختيــار مــكان إجــراء 
التحكيــم ألنــه ســيتم يف هــذه احلالــة تطبيــق القانــون اإلجرائــي اخلــاص بهــذا املــكان علــى إجــراءات التحكيــم5.

1. محمد عايد اخلزاعلة ، موانع تنفيذ حكم التحكيم األجنبي ، ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الشرق األوسط - األردن ، ٢٠17، ص ٢5.

٢. محمد اخلزاعلة ، مرجع سابق ، ص ٢5.

3. املادة )1( من اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها )نيويورك 195٨ (

4. احملامي ناظم محمد عويضه ، شرح قانون التحكيم ، بدون طبعة، بدون دار نشر ، غزة ، سنة ٢٠٠1 ، ص ٢3 .

5. إبراهيم احمد إبراهيم، التحكيم الدولي اخلاص، دار النهضة العربية، دون طبعة ، القاهرة، سنة 19٨6، ص 13٢.
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املطلب الثاني: تنفيذ حكم التحكيم األجنبي:
ــي  ــك شــان احلكــم القضائ ــه شــانه يف ذل ــة الشــيء املقضــي ب ــا حجي ــى صــار نهائي ــم مت يكتســب قــرار التحكي
بيــدا أن احلكــم القضائــي يكــون قابــا للتنفيــذ لذاتــه مباشــرة أمــا أن قــرار التحكيــم يحتــاج الكســائه الصبغــة 
التنفيذيــة مــن جهــة رســمية يف الدولــة تختلــف باختــاف تشــريعات الــدول يف تنفيــذ حكــم التحكيــم األجنبــي ويف 
مــدى الرقابــة التــي تباشــر اجلهــة املختصــة مبنــح أمــر التنفيــذ و ماهيــة الشــروط الواجــب توافرهــا يف احلكــم 

املــراد تنفيــذه .
سيتم احلديث على احلو اآلتي:

الفرع األول:
الشروط الواجب توفرها يف حكم التحكيم األجنبي املراد تنفيذه:

يجــب علــى قاضــي املوضــوع قبــل إصــدار األمــر بالتنفيــذ أن يتأكــد مــن توافــر جملــة مــن الشــروط يف احلكــم 
املــراد تنفيــذه وهــي تختلــف مــن تشــريع إلــى آخــر، وموانــع التنفيــذ.

ــم  ــة يف حك ــر شــروط معين ــى ضــرورة تواف ــادة )37( عل ــذ الفلســطيني اشــترطت امل ــون التنفي ــد قان ــى صعي عل
التحكيــم األجنبــي املزمــع تنفيــذه والتــي تفــرض علــى القاضــي املوضــوع التحقــق مــن وجودهــا قبــل األمــر 

بالتنفيــذ وهــي:
أن تكــون محاكــم دولــة فلســطني غيــر مختصــة وحدهــا بالفصــل يف املنازعــة التــي صــدر فيهــا احلكــم أو - 1

القــرار أو األمــر وان احملاكــم األجنبيــة التــي أصدرتــه مختصــة بهــا طبقــا لقواعــد االختصــاص القضائــي 
الدولــي املقــررة يف قانونهــا.

أن يكون احلكم أو القرار أو األمر حاز قوة األمر املقضي به طبقا لقانون احملكمة التي أصدرته.- ٢
أن يكــون احلكــم أو القــرار أو األمــر ال يتعــارض مــع حكــم أو قــرار أو أمــر ســبق صــدوره مــن محكمــة - 3

فلســطينية وانــه ال يتضمــن مــا يخالــف النظــام العــام أو اآلداب العامــة يف فلســطني6.
كذلــك ذهبــت املــادة )3٨( مــن ذات القانــون باشــتراطها أن يكــون احلكــم صــادر يف مســالة يجــوز فيهــا التحكيــم 
طبقــا ألحــكام قانــون التحكيــم الفلســطيني الــذي حــدد بــدوره املســائل التــي ال تخضــع للتحكيــم وهــي املســائل 

التــي تتعلــق باألحــوال الشــخصية واملســائل التــي ال يجــوز فيهــا الصلــح واملســائل التــي تتعلــق بالنظــام العــام7.

الفرع الثاني: موانع تنفيذ حكم التحكيم األجنبي: 
 يف بعــض األحيــان ميتنــع تنفيــذ احلكــم التحكيمــي األجنبــي لعــدة اســباب منهــا مخالفتــه لفكــرة النظــام العــام يف 
الدولــة املطلــوب تنفيــذه لديهــا او بطلــب مــن اخلصــم املطلــوب التنفيــذ ضــده وهــي فكــرة ماخــؤذة عــن اتفاقيــة 
ــادة اخلامســة  ــة مــا جــاء بامل ــي عاجلــت هــذه احلــاالت ونظــرا الهمي ــذ قــرارات احملكمــني والت ــورك لتنفي نيوي

ســوف نلقــي الضــوء حتديــداً علــى املــادة اخلامســة منهــا، والتــي نصــت بالقــول » 
ال يجــوز رفــض االعتــراف بالقــرار وتنفيــذه ،بنــاء علــى طلــب الطــرف احملتــج ضــده بهــذا القــرار ،اال أذا قــدم - 1

ذلــك الطــرف إلــى الســلطة املختصــة التــي يطلــب إليهــا االعتــراف والتنفيــذ مــا يثبــت. 
ــن - ٢ ــة م ــا ، يف حال ــق عليهم ــون املنطب ــا مبقتضــى القان ــة كان ــادة الثاني ــه يف امل ــاق املشــار إلي أن طــريف االتف

حــاالت انعــدام األهليــة ،أو كان االتفــاق املذكــور غيــر صحيــح مبقتضــى القانــون الــذي اخضــع لــه الطرفــان 
االتفــاق أو إذا لــم يكــن هنــاك مــا يشــير إلــى ذلــك ،مبقتضــى قانــون البلــد الــذي صــدر فيــه القــرار ،أو ان 
الطــرف الــذي يحتــج ضــده بالقــرار لــم يخطــر علــى الوجــه الصحيــح بتعيــني احملكــم أو بإجــراءات التحكيــم 
أو كان ألي ســبب أخــر غيــر قــادر علــى عــرض قضيتــه ،أو أن القــرار يتنــاول خافــا لــم تتوقعــه أو لــم 

6. املادة )37( من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم )٢3( لسنة ٢٠٠5.

7. املادة )3٨( من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم )٢3( لسنة ٢٠٠5
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تتضمنــه شــروط اإلحالــة إلــى التحكيــم، أو انــه يتضمــن قــرارات بشــان مســائل تتجــاوز نطــاق اإلحالــة إلــى 
ــى أن يراعــى يف احلــاالت التــي ميكــن فيــه فصــل القــرارات املتعلقــة باملســائل التــي تخضــع  ــم ،عل التحكي
للتحكيــم عــن املســائل التــي ال تخضــع لــه انــه يجــوز االعتــراف بجــزء القــرار الــذي يتضمــن قــرارات تتعلــق 
مبســائل تخضــع للتحكيــم وتنفبــذ هــذا اجلــزء، أو أن تشــكيل هيئــة التحكيــم أو أن إجــراءات التحكيــم لــم 
تكــن وفقــا التفــاق الطرفــني أو لــم تكــن يف حالــة عــدم وجــود مثــل هــذا االتفــاق وفقــا لقانــون البلــد الــذي 
جــرى فيــه التحكيــم أو٨ أن القــرار لــم يصبــح بعــد ملزمــا للطرفــني أو انــه نقــض أو أوقــف تنفيــذه مــن قبــل 

ســلطة مختصــة يف البلــد الــذي يطلــب االعتــراف بالقــرار وتنفيــذه.
يجــوز كذلــك رفــض االعتــراف بقــرار التحكيــم ورفــض تنفيــذه إذا تبــني للســلطة املختصــة يف البلــد الــذي - 3

يطلــب فيــه االعتــراف بالقــرار وتنفيــذه
 انــه ال ميكــن تســوية موضــوع النــزاع بالتحكيــم طبقــا لقانــون ذلــك البلــد أو أن االعتــراف بالقــرار أو تنفيــذه - 4

يتعــارض مــع السياســة العامــة لذلــك البلــد9. 
و يبــدو جليــا أن املشــرع الفلســطيني قــد تأثــر كثيــرا يف اتفاقيــة نيويــورك املذكــورة وأجــاز للمحكــوم عليــه أن 
يطلــب مــن احملكمــة املختصــة عــدم تنفيــذ قــرار التحكيــم اســتنادا إلــى األســباب املنصــوص عليهــا وفــق احــكام 

املــادة )49( مــن قانــون التحكيــم الفلســطيني التــي نصــت علــى: »
إذا ثبت للمحكمة توفر سبب من األسباب الواردة يف املادة )34( من قانون التحكيم املذكور.- 1
اذا ثبت أن القرار قد أبطلته أو أوقفت تنفيذه إحدى احملاكم يف البلد الذي صدر فيه.- ٢
إذا اثبــت احملكــوم عليــه أن القــرار املــراد تنفيــذه اســتؤنف يف البلــد الــذي صــدر فيــه ولــم يفصــل بعــد فعلــى - 3

احملكمــة وقــف التســجيل حلــني البــت يف االســتئناف .
إذا كانــت احــدى احملاكــم فلســطني قــد اصــدرت حكمــا يناقــض ذلــك القــرار يف دعــوى أقيمــت بــني ذات - 4

الفرقــاء وتنــاول احلكــم نفــس املوضــوع والوقائــع1٠.

املبحث الثاين: آلية تنفيذ حكم التحكيم األجنبي
أن تنفيــذ حكــم التحكيــم األجنبــي قــد يأخــذ شــكل التنفيــذي االختيــاري أو الرضائــي مبعنــى أن احملكــوم عليــه 

يقــوم بتنفيــذ احلكــم الصــادر بحقــه مباشــرة وأمــا أن يتخــذ شــكل التنفيــذ القضائــي.
سيستقيم احلديث يف هذا املبحث يف مطلبني اثنني .

املطلب األول: التنفيذ الرضائي القضائي حلكم التحكيم األجنبي:
األصــل أن يتــم التنفيــذ حكــم التحكيــم تنفيذيــا اختياريــا نظــرا للطابــع االختيــاري يف اللجــوء إلــى التحكيــم 
بوصفــه وســيلة حلــل النــزاع ويتطلــب هــذا قبــول احملكــم عليــه للحكــم وهــذا القبــول قــد يكــون صريحــا كإرســال 
خطــاب مــن احملكــوم عليــه إلــى احملكــوم لــه يعلمــه بالقبــول واالســتعداد للتنفيــذ وقــد يكــون ضمنيــا كان يقــوم 

احملكــوم عليــه بتنفيــذ احلكــم11. 
على انه يقف وراء ذلك دوافع عديدة منها.:

إن تنفيــذ حكــم التحكيــم اختياريــا رمبــا يكــون الطريــق األســهل أو األقــل صعوبــة بالنســبة للمحكــوم عليــه ( 1
وذلــك تغليبــا ملتطلبــات التجــارة الدوليــة والســتمرار املعامــات وخصوصــا إذا كانت هناك تعامات مســتمرة 

٨. املادة )5( من اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها )نيويورك 195٨ (

9. املادة )5( من اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها )نيويورك 195٨ (.

1٠. املادة )49( من قانون التحكيم الفلسطيني رقم )3(لسنة ٢٠٠٠

ــاب القاضــي أميــن محمــد احمــد املؤمنــي ،التحكيــم بــني القضــاء  ــة نقابــة احملاميــني ســنة 1965، ص 97٢ املنشــور يف كت 11. متييــز حقــوق رقــم 63/33 املنشــور يف مجل
ــة للنشــر ، عمــان ،٢٠٠3 ،ص 47 . ــع ودار الثقاف ــة للنشــر والتوزي ــة الدولي ــدار العلمي ــون ، ط 1 ، ال والقان
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بــني األطــراف إضافــة إلــى أن عــدم التنفيــذ قــد يكــون فيــه مســاس بســمعته التجاريــة1٢.
مــن األمــور التــي تدفــع الطــرف احملكــوم عليــه إلــى التنفيــذ االختيــاري احتمــال انتقــاده مــن قبــل مجموعــة ( ٢

جتاريــة أو احتــادات جتاريــة أو مهنيــة.
قــد يخشــى احملكــوم عليــه أن يعــد عــدم التنفيــذ دليــا علــى وضــع مالــي ســيء لــه ممــا يســبب لــه مشــاكل ( 3

كبيــرة يف نطــاق املعامــات التجاريــة13. 
اخلشــية مــن اجلــزاءات التــي تفرضهــا مؤسســات التحكيــم التابعــة لبعــض غــرف التجــارة والتــي تأخــذ شــكل ( 4

نشــر رفــض التنفيــذ وهــذا اجلــزاء فيــه مســاس بســمعته أو قــد يأخــذ شــكل حرمــان الطــرف املمتنــع عــن 
التنفيــذ مــن خدمــات التحكيــم او مــن املزايــا األخــرى. 

قــد تصــل هــذه اجلــزاءات إلــى حــد طــرد الطــرف املمتنــع عــن التنفيــذ مــن احتــاد التجــارة املعنــي أو ســوق ( 5
البضاعــة املعينــة فهــذه الدوافــع كامنــة للتنفيــذ الرضائــي حلكــم التحكيــم14.

املطلب الثاني: التنفيذ القضائي حلكم التحكيم األجنبي: 
لــم تتبــع القوانــني أســلوبا واحــدا بشــان التنفيــذ اجلبــري حلكــم التحكيــم منهــا يعــد هــذا احلكــم واجــب التنفيــذ 
فــورا دون حاجــة إلــى أي إجــراء مــن أي جهــة أو ســلطة عامــة ، مثــل القانــون النمســاوي والنرويجــي ومنهــا مــا 
يســتوجب اتخــاذ إجــراء إداري بالتأشــير علــى احلكــم مــن قبــل موظــف إداري مثــل القانــون الســويدي والفنلنــدي 
ــم  ــم التحكي ــري حلك ــذ اجلب ــو أن التنفي ــة فه ــني العربي ــب القوان ــه اغل ــذي أخــذت ب ــا األســلوب الشــائع وال ،أم

يتطلــب صــدور أمــر بذلــك مــن جهــة قضائيــة15. 
وهــذا مــا اخــذ بــه كل مــن فوانيــني التحكيــم الفلســطيني، األردن، املصــري حيــث جــاء يف املــادة )47( مــن قانــون 
التنفيــذ الفلســطيني بالقــول » يكــون لقــرار التحكيــم بعــد تصديقــه مــن احملكمــة املختصــة القــوة واملفعــول التــي 
لقــرارات احملاكــم ويتــم تنفيــذه بالصــورة التــي ينفــذ بهــا أي حكــم أو قــرار صــادر عــن محكمــة مختصــة وفقــا 

لأصــول املرعيــة«16. 
ومبا أن التحكيم اجلبري يخضع ألحكام خاصة سيتم بحثه يف فرعني التاليني التاليني.

الفرع األول: التنظيم القانوني للتنفيذ اجلبري حلكم التحكيم 
مبــا أن هــذا التنفيــذ ال يتــم إال بعــد صــدور أمــر بتنفيــذه مــن احملكمــة املختصــة، بنــاء علــى طلــب يقــدم إليهــا 

فــان دراســته تتطلــب بحــث القواعــد التاليــة:
أوال: وفــق أحــكام املــادة األولــى مــن قانــون التحكيــم الفلســطيني فــان احملكمــة املختصــة أصــا بنظــر النــزاع 
املعــروض علــى هيئــة التحكيــم إذا كان التحكيــم محليــا ،وإذا كان دوليــا يجــري يف فلســطني فاحملكمــة املختصــة 
هــي محكمــة البدايــة التــي يجــري التحكيــم ضمــن اختصاصهــا املكانــي أمــا إذا كان التحكيــم أجنبيــا فاحملكمــة 
املختصــة يف تســجيل قــرار التحكيــم وتنفيــذه هــي محكمــة البدايــة يف القــدس العاصمــة دولــة فلســطني أو يف 

املقــر املؤقــت يف غــزة17.

1٢. عزت محمد البحيري ، تنفيذ األحكام األجنبية - دراسة مقارنة، ) د - ط(، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص 63. 

13. عزت محمد البحيري ، مرجع سابق ، ص 145.

14. عزت محمد البحيري ،مرجع سابق ، ص 147-146

15. عيد محمد القصاص ، حكم التحكيم دراسة مقارنة حتليلية يف قانون التحكيم املصري املقارن ،بدون طبعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،سنة ٢٠٠3، ٢9٢ .

16. املادة )47( من قانون التحكيم الفلسطيني رقم )3(لسنة ٢٠٠٠.

17. املادة رقم )1( من قانون التحكيم رقم )3(لسنة ٢٠٠٠.
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ثانيــا: ميعــاد تقــدمي طلــب تنفيــذ احلكــم: يتضــح مــن نــص املــادة 1/45 مــن قانــون التحكيــم الفلســطيني انــه ال 
يجــوز تقــدمي طلــب تصديــق حكــم التحكيــم وإكســابه الصيغــة التنفيذيــة إال بعــد انقضــاء املــدة احملــددة للطعــن 

به1٨. 
حيــث يقــدم طلــب الطعــن وفقــا لنــص املــادة 44 مــن قانــون التحكيــم الفلســطيني خــال ثاثــني يــوم مــن اليــوم 
التالــي لتاريــخ صــدور احلكــم إن كان وجاهيــا وإال فمــن اليــوم التالــي لتاريــخ تبليغــه وإذا بنــي الطعــن علــى أســاس 

الغــش أو اخلــداع يبــدأ ميعــاد الطعــن مــن تاريــخ اكتشــاف الغــش أو اخلــداع19.
هنــا قــد يثــار تســاؤل :هــل يجــوز تقــدمي طلــب التنفيــذ بعــد انقضــاء املــدة احملــدد للطعــن حتــى لــو مت الطعــن يف 

احلكــم فعــا ام يجــب االنتظــار حتــى الفصــل يف هــذا الطعــن ؟
بتقديــري املتواضــع وفــق صريــح املــادة 1/45 مــن قانــون التحكيــم الفلســطيني إذا انقضــت املــدة احملــددة للطعــن 
ــب احــد األطــراف قــرارا بتصديقــه مبفهــوم  ــى طل ــاء عل ــه تصــدر احملكمــة بن ــم دون الطعــن ب يف حكــم التحكي
املخالفــة لنــص هــذه املــادة إذا مت الطعــن خــال املــدة احملــددة لذلــك ال يجــوز تقــدمي الطلــب ، إمنــا يجــب 
االنتظــار حلــني الفصــل يف طلــب التعيــني مبعنــى آخــر أن تصديــق احلكــم أو عدمــه يتوقــف علــى نتيجــة الطعــن 
بــه وهــذا مــا أكدتــه الفقــرة الثانيــة مــن املــادة املذكــورة حــني نصــت »«إذا قضــت احملكمــة املختصــة برفــض طلــب 

الطعــن فانــه تقــرر صحتــه وإكســابه الصيغــة التنفيذيــة«٢٠. 

ثالثا: إجراءات تقدمي طلب التنفيذ: 

حــدد قانــون التحكيــم الفلســطيني يف املــادة )5٠( إجــراءات تقــدمي طلــب تنفيــذ قــرار التحكيــم األجنبــي بالنــص 
»يجــب علــى طالــب األمــر بتنفيــذ قــرار التحكيــم األجنبــي أن يبــرز للمحكمــة املختصــة مــا يلــي 1- قــرار التحكيــم 
األجنبــي مصدقــا عليــه مــن املعتمــد السياســي أو القنصلــي الفلســطيني يف ذلــك البلــد إن وجــد ٢- أن يكــون 
القــرار مترجمــا إلــى اللغــة العربيــة مــن مترجــم قانونــي معتمــد لــدى جهــات االختصــاص ،ومصــدق علــى صحــة 
ــون  ــب التســجيل ،أو أن يك ــا طال ــي ينتمــي إليه ــة الت ــي للدول ــع املترجــم مــن املعتمــد السياســي أو القنصل توقي

القــرار مترجمــا بعــد حلــف اليمــني مــن مترجــم قانونــي فلســطيني٢1.

رابعا: إجراءات الفصل يف طلب التنفيذ 

ــم  ــب إذا كان التحكي ــة الفصــل يف هــذا الطل ــم الفلســطيني نصوصــا خاصــة بكيفي ــون التحكي ــن قان ــم يتضم ل
محليــا ،وبالرجــوع إلــى قانــون التحكيــم األردنــي رقــم 1٨ لســنة 1953 فانــه يتوجــب علــى احملكمــة لــدى تقــدمي 
اســتدعاء لتنفيــذ هــذا احلكــم إصــدار إعــان للمســتدعى ضــده يعلــن فيــه بــان لــه احلــق يف االعتــراض علــى هــذا 
الطلــب خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ التبليــغ ويترتــب علــى عــدم االعتــراض خــال املــدة املذكــورة قيــام احملكمــة 
بتصديــق احلكــم دون مرافعــة ،ويف حــال مت تقــدمي االعتــراض تســتمع احملكمــة إلــى وجهــة نظــر أطــراف النــزاع 

وتتخــذ قــرار إمــا بتصديــق احلكــم كليــا أو جزئيــا أو بــرد طلــب التصديــق٢٢.
عالــج قانــون التحكيــم الفلســطيني يف املادتــني 4٨- 49 أســباب رفــض تنفيــذ قــرار التحكيــم األجنبــي تعرضننــا 

لهــا يف الصفحــات الســابقة وال داعــي لتكــرار شــرحها.
ويف حــال لــم يتوفــر ســبب مــن األســباب لعــدم تصديقــه تصــدر أمــرا بتنفيــذ قــرار التحكيــم األجنبــي ويجــري 

1٨. املادة رقم 1/45 من قانون التحكيم رقم )3( لسنة ٢٠٠٠.

19. املادة رقم 44 من قانون التحكيم رقم )3( لسنة ٢٠٠٠.

٢٠. املادة رقم ) ٢5/٢( من قانون التحكيم رقم )39( لسنة ٢٠٠٠.

٢1. املادة )5٠ ( من قانون التحكيم رقم )3(لسنة ٢٠٠٠.

٢٢. املادة رقم )15( من قانون التحكيم األردني رقم 1٨ لسنة 1953
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تبليــغ احملكــوم عليــه نســخة مــن االمــر بالتنفيــذ ومرفقاتــه حســب األصــول٢3.
ويجــوز للمحكــوم عليــه متــى تبلــغ األمــر بالتنفيــذ وفقــا لأصــول إن يقــدم رده إلــى احملكمــة خــال ثاثــني يومــا 

مــن تاريــخ تبليغــه ويبلــغ احملكــوم لــه نســخة عــن هــذا الــرد حســب األصــول٢4.

خامسا: الطعن يف احلكم الصادر باألمر بالتنفيذ 

بقــراءة متأنيــة للمــادة )45( مــن قانــون التحكيــم الفلســطيني جنــد أن قــرار احملكمــة بتصديــق حكــم التحكيــم 
يكــون نهائيــا وبالتالــي ال يكــون خاضعــا ألي طريــق مــن طــرق الطعــن٢5. 

ــام  ــا أم ــى ســريان قواعــد وإجــراءات االســتئناف املعمــول به ــون عل ــادة )46( مــن ذات القان ــت امل يف حــني ذهب
احملكمــة املســتأنف إليهــا علــى اســتئناف احلكــم الصــادر مــن احملكمــة املختصــة ممــا يشــكل تناقــض واضــح بــني 

هذيــن النصيــني وهــو أمــر غيــر محمــود٢6.
بينمــا نصــت املــادة )53( مــن قانــون التحكيــم الفلســطيني علــى جــواز اســتئناف قــرار احملكمــة الصــادر باألمــر 
بالتنفيــذ قــرار حتكيــم األجنبــي ،أو رفــض تنفيــذه وذلــك خــال ثاثــني يومــا مــن اليــوم التالــي لتاريــخ صــدوره 

إذا كان وجاهيــا وإال مــن اليــوم التالــي لتاريــخ تبليغــه إذا كان غيابيــا٢7.

الفرع الثاني: ضمانات تنفيذ التحكيم األجنبي: 
نظــرا الختــاف وتبايــن القوانــني الداخليــة يف كل دولــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ حكــم التحكيــم األجنبــي وصعوبــة 
وجــود قواعــد موحــدة أدى ذلــك إلــى عــدم وجــود آليــة فاعلــة لضمــان تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة وهــذا 

يتعــارض مــن الغايــة األساســية التــي تقــوم عليهــا فكــرة التحكيــم .
إن ســلطة تنفيــذ حكــم التحكيــم ضــد املمتنــع عــن التنفيــذ قــد تتضمــن احلجــز علــى أموالــه أو بيعهــا أو احلبــس 
او غيــر ذلــك مــن اإلجــراءات التــي تعــد مــن اختصــاص الدولــة كســلطة عامــة وال ميكــن للدولــة أن تفــوض 
غيرهــا للقيــام به،وبالتالــي فــان تنفيــذ حكــم التحكيــم األجنبــي يكــون يف محاكــم الدولــة ووفقــا للقواعــد القانونيــة 

املطبقــة فيهــا والتــي تختلــف مــن بلــد الــى اخــر .
حيــث كان مــن ضــرورة وجــود ضمانــات لتنفيــذ حكــم التحكيــم يف دولــة غيــر الدولــة التــي أصدرتــه مــن توافــر 
ضمانــات تكفــل لــه التنفيــذ الفاعــل ممــا أدى إلــى نشــاط مكثــف مــن قبــل املنظمــات واملؤسســات املعنيــة 
بالتحكيــم حلــث الــدول علــى الدخــول يف اتفاقيــات دوليــة تتضمــن النفــاذ الدولــي ألحــكام التحكيــم وقــد تنوعــت 
هــذه االتفاقيــات علــى املســتوى الدولــي وانضمــت اليهــا معظــم دول العالــم وهــي اتفاقيــة نيويــورك لاعتــراف 

بقــرارات التحكيــم األجنبيــة لســنة 195٨ ومنهــا علــى املســتوى اإلقليمــي٢٨.
سوف نتعرض ألراء فقهية يف هذا املوضوع ميزت بني عده افتراضات :

أن ينشــا التامــني تلقائيــا وبقــوة القانــون كأثــر للحكــم وهنــا يعتبــر التامــني مــن ضمانــات التنفيــذ املقترنــة . 1
باحلكــم ومبــا أن إجــراءات التنفيــذ اجلبــري تخضــع ملبــدأ اإلقليميــة فــان هــذه التأمينــات ال يتجــاوز أثرهــا 

إقليــم الدولــة التــي صــدر احلكــم فيهــا.

٢3. املادة )51( من قانون التحكيم الفلسطيني رقم )3( لسنة ٢٠٠٠.

٢4. املادة )5٢( من قانون التحكيم الفلسطيني رقم )3( لسنة ٢٠٠٠.

٢5. املادة )45( من قانون التحكيم الفلسطيني رقم )3( لسنة ٢٠٠٠.

٢6. املادة )46( من قانون التحكيم الفلسطيني رقم )3( لسنة ٢٠٠٠.

٢7. املادة )53( من قانون التحكيم الفلسطيني رقم )3( لسنة ٢٠٠٠.

٢٨. عزت البحيري ،مرجع سابق ، ص 161.
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ومــن مقتضــى منــح األمــر بالتنفيــذ أن ينــزل حكــم التحكيــم األجنبــي منزلــة األحــكام الوطنيــة مبــا يترتــب عليــه 
كافــة الضمانــات التــي يرتبهــا قانــون احملكمــة التــي أصــدرت األمــر ولــو كان احلكــم األجنبــي مجــردا مــن كل 

تامــني٢9.
إذا كان مصــدر التامــني القانــون الــذي يحكــم احلــق محــل النــزاع مثــل قانــون العقــد أو قانــون محــل وقــوع . ٢

الفعــل الضــار بحيــث يجعــل املســئولني عــن االلتــزام متضامنــني يف هــذه احلالــة يعتبــر احلكــم كاشــفا للتامــني 
وليــس منشــأ لــه عندئــذ يكــون التضامــن منتجــا ألثــاره عبــر حــدود الدولــة التــي اصــدر قضاؤهــا احلكــم .

حق االختصاص ال يعد من ضمانات التنفيذ ألنه يعتبر من اآلثار القانونية املترتبة على احلكم3٠.. 3

االستنتاجات:
قانـون التحكيـم األردنـي رقـم 1٨ لسـنة 1953 مـا زال سـاري املفعـول يف فلسـطني مبـا ال يتعـارض مـع قانـون . 1

التحكيـم الفلسـطيني رقـم 3 لسـنة ٢٠٠٠.
قانــون تنفيــذ اإلحــكام األجنبيــة األردنــي رقــم ٨ لســنة 195٢ مــا زال ســاري املفعــول يف فلســطني مبــا ال . ٢

ــون التحكيــم الفلســطيني رقــم 3 لســنة ٢٠٠٠. يتعــارض مــع قان
تطبيق املشرع الفلسطيني املعيار اجلغرايف لتحديد إذا كان التحكيم أجنبيا الكسائه الصبغة التنفيذية . 3
معظــم الــدول وضعــت ضوابــط لتنفيــذ واكســاء حكــم التحكيــم األجنبــي الصبغــة التنفيذيــة وأهمهــا عــدم . 4

التضــارب مــع فكــرة النظــام العــام.
عــدم مراعــاة فكــرة وســمو االتفاقيــات الدوليــة علــى القوانــني الداخليــة يف معــرض التعامــل او تنفيــذ حكــم . 5

التحكيــم األجنبــي يف كثيــر مــن الــدول.
معظــم الــدول العربيــة ومنهــا فلســطني اخــذت بفكــرة التنفيــذ اجلبــري أي يتطلــب صــدور أمــر مــن جهــة . 6

قضائيــة للتنفيــذ.
التبايــن يف وجهــات نظــر الــدول يف تنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبيــة وهــذا يتعــارض مــع الفكــرة األساســية . 7

التــي يقــوم عليهــا التحكيــم.
وجــود تناقــض واضــح مــا بــني املــادة 45-46 وغيرهــا مــن مــواد قانــون التحكيــم الفلســطيني رقــم 3 لســنة . ٨

٢٠٠٠ ممــا يــؤدي خللــق حالــة مــن الفوضــى والتشــتت لقاضــي املوضــوع.
ــرار . 9 ــذ ق ــر بتنفي ــم 3 لســنة ٢٠٠٠ أجــازت اســتئناف األم ــم الفلســطيني رق ــون التحكي ــن قان ــادة )53( م امل

التحكيــم األجنبــي، او رفــض تنفيــذه ممــا يــؤدي لهــدر املقصــد احلقيقــي مــن التحكيــم وهــي ســهولة 
اإلجــراءات والبــت يف املنازعــات )تناقــض(.

التوصيات:
ضــرورة إجــراء تعديــل علــى قانــون التحكيــم الفلســطيني رقــم 3 لســنة ٢٠٠٠ والنــص صراحــة علــى إلغــاء . 1

قانــون التحكيــم األردنــي رقــم 1٨ لســنة 1953 و الغــاء قانــون تنفيــذ األحــكام األجنبيــة األردنــي رقــم ٨ لســنة 
195٢ وعــدم االكتفــاء بالغــاء كل مــا يتعــارض معهمــا حتــى ال تظــل القواعــد التــي تنظــم االحــكام املتعلقــة 

بالتحكيــم متناثــرة بــني رزمــة قوانــني.
إزالــة التناقــض مــا بــني مــواد قانــون التحكيــم الفلســطيني ومنهــا )45-46- 53( رقــم 3 لســنة ٢٠٠٠ وإجــراء . ٢

تعديــل تشــريعي بعــدم جــواز الطعــن يف قــرار الصــادر بالتنفيــذ الن التحكيــم يتميــز باملرونــة وبســهولة 
اإلجــراءات والبعــد عــن اإلجــراءات املتبعــة أمــام احملاكــم مــن اجــل حتقيــق مزايــاه يف ســرعة البــت إنهــاء 

٢9. منيــر عبــد املجيــد ،االسســس العامــة للتحكيــم الدولــي والداخلــي يف القانــون اخلــاص يف ضــوء الفقــه وقضــاء التحكيــم ،دون طبعــة ، منشــاة املعــارف ، اإلســكندرية ، 
ســنة ٢٠٠٠ ص433

3٠. منير عبد املجيد ، مرجع سابق ، ص 434. 
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النــزاع وتنفيــذ احلكــم الفاصــل فيــه.
النــص علــى أن حجيــة حكــم التحكيــم تعــد مــن النظــام العــام بحيــث ال يجــوز االتفــاق علــى مخالفتهــا انطاقا . 3

مــن إقــرار القانــون للتحكيــم بوصفــه وســيلة حلســم النزاعــات واســتقرار احلقــوق واملراكــز القانونيــة ممــا 
يؤكــد فاعليتــه يف ذلــك.

خلــق قنــوات اتصــال مــع مراكــز التحكيــم يف الــدول لاســتفادة مــن جتاربهــا يف هــذا املجــال واملشــاركة يف . 4
جميــع املؤمتــرات التــي تتنــاول موضوعــات التحكيــم واالطــاع علــى كل مــا هــو جديــد يف هــذا املجــال .

عقــد النــدوات وتوزيــع النشــرات بهــدف توعيــة املواطنــني باهميــة التحكيــم ومــا يتمتــع بــه مــن مزايــا وهــذا . 5
بحــد ذاتــه يســاعد يف إجنــاح مراكــز التحكيــم والقيــام بدورهــا علــى اكمــل وجــه.

تفعيل دور موضوع التامني كضمانة لتنفيذ حكم التحكيم األجنبي على املستوى الدولي، اإلقليمي، الوطني.. 6
أن يتوافــق قانــون التحكيــم الفلســطيني رقــم 3 لســنة ٢٠٠٠ مــع اتفاقيــة نيويــورك مــن خــال اعــادة صياغــة . 7

وترتيــب مــواده واعتبــار احــكام احملكميــني االجنبيــة وتنفيذهــا لــه اثــر يف اعتبارهــا قانونــا واجــب التطبيــق 
مــا لــم تتوافــر احلــاالت املنصــوص عليهــا يف املــادة اخلامســة مــن اتفاقيــة نيويــورك املذكــورة.

التوصيــة بتبنــي املعيــار القانونــي إلــى جانــب املعيــار اجلغــرايف عنــد التمييــز بــني قــرارات التحكيــم ومخالفــة . ٨
اتفاقيــة نيويــورك والريــاض فكاهمــا اطلــق العنــان للمعيــار اجلغــرايف الكســاء قــرار التحكيــم األجنبــي.

قائمة املصادر واملراجع
املصادر 

قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة ٢٠٠٠ . 1
قانون التنفيذ الفلسطيني رقم ٢3لسنة ٢٠٠5 . ٢
قانون التحكيم األردني رقم 1٨ لسنة 195٨ . 3
قانون تنفيذ األحكام األجنبية رقم ٨ لسنة 195٢ . 4

املراجع 
احملامي ناظم عويضه، شرح قانون التحكيم، دون طبعة، دون دار نشر، غزة، سنة ٢٠٠1. . 1
إبراهيم احمد إبراهيم، التحكيم الدولي اخلاص، دون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 19٨6.. ٢
ــة، دون طبعــة، دار النهضــة . 3 ــة دراســة مقارن ــم األجنبي ــذ أحــكام التحكي ــي البحيــري، تنفي عــزت محمــد عل

ــة، القاهــرة، ســنة 1997. العربي
عيــد محمــد القصــاص، حكــم التحكيــم دراســة مقارنــة حتليليــة يف قانــون التحكيــم املصــري املقــارن، دون . 4

طبعــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ســنة ٢٠٠3.
منيــر عبــد املجيــد، االسســس العامــة للتحكيــم الدولــي والداخلــي يف القانــون اخلــاص يف ضــوء الفقــه . 5

وقضــاء التحكيــم، دون طبعــة، منشــاة املعــارف، اإلســكندرية، ســنة ٢٠٠٠ 
القاضــي محمــود غالــب احلــاج، مجموعــة القــرارات واملبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة االســتئناف . 6

املنعقــدة يف رام اهلل مــن بدايــة 1967 حتــى نهايــة 197٢، دون طبعــة، دون دار نشــر، دون مــكان نشــر، دون 
تاريــخ نشــر.

اميــن محمــد احمــد املؤمنــي، التحكيــم بــني القضــاء والقانــون، ط1، الــدار العلميــة الدوليــة للنشــر والتوزيــع . 7
ودار الثقافــة للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، ٢٠٠3 .

الرسائل اجلامعية 
ــع تنفيــذ حكــم التحكيــم األجنبــي، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة . 1 ــة، موان محمــد عابــد اخلزاعل

الشــرق األوســط، األردن، ٢٠17.
االتفاقيات الدولية.. ٢
اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها )نيويورك 195٨(.. 3
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دولـــــة فــــلســــــطني
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة االستئناف

»احلكــــــــــم«
الصادر عن محكمة استئناف رام اهلل

املأذونة بإجراء احملاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة احلاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السالمية

 

املســتأنف:  مجلــس اخلدمــات املشــترك مشــروع الصــرف الصحــي حملافظــة طولكــرم واملعــروف باســم مجلــس 
خدمــات مشــترك وادي الزومــر

وكاؤها احملامون عميد عناني وشاكر دار علي وبراء مخو ومحمد دحادحة
املســتأنف ضــده: جميــل يوســف مصلــح الطريفــي بصفتــه املفــوض بالتوقيــع عــن شــركة الطريفــي للمقــاوالت 

واالعمــار املســاهمة اخلصوصيــة احملــددة
وكاؤها احملامني: احمد شرعب و/ او فارس شرعب

»يتم نشر هذا احلكم بالتنسيق مع كلية القانون، 
جامعة النجاح الفلسطينية )موقع مقام(«

قضية رقم )7(
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رقــم  الطلــب  بدايــة طولكــرم يف  عــن محكمــة  بتاريــخ 1/11/٢٠1٨  الصــادر  موضــوع االســتئناف: احلكــم 
ــم ٢٠16/9٠  ــة رق ــرع عــن الدعــوى احلقوقي ــل الدخــول يف االســاس املتف ــرد الدعــوى قب ــدم ل ٢٠16/1٠6 املق

والقاضــي بــرد الطلــب واالنتقــال لرؤيــة الدعــوى املدنيــة رقــم 9٠/. . ٢٠16

تتلخص اسباب االستئناف مبا يلي: 
احلكم املستأنف مخالف لأصول والقانون ومشوب القصور. 1
احلكم املستأنف حريا بااللغاء كونه صدر دون االستناد الى اية بينة ولم يعلل تعليا كافيا وواضحا. ٢
احلكم املستأنف جاء ضد وزن البينة. . 3
اخطات احملكمة بعدم رد الدعوى لثبوت وجود اتفاق حتكيم. . 4
 

االجراءات
وباحملاكمــة اجلاريـــة علنــا وبجلســة ٢٠1٨/3/6  التمــس وكيــل اجلهــة املســتأنفه قبــول االســتئناف يف حــني 
التمــس وكيــل املســتأنف عليــه عــدم قبــول االســتئناف شــكا وبجلســة ٢٠1٨/3/٢5 ختمــت اجــراءات احملاكمــة.  

احملكمة

بالتدقيــق املداولــة، جنــد ان هــذا االســتئناف ينصــب علــى قــرار محكمــة اول درجــة بــرد طلــب اجلهــة املســتأنفه 
بعــدم قبــول الدعــوى لوجــود شــرط حتكيــم و االنتقــال لرؤيــة الدعــوى املدنيــة 9٠ /٢٠16، وحيــث ان  الدفــع 
بوجــود شــرط التحكيــم  يكــون ألجــل الوقــف املؤقــت لنظــر الدعــوى مــن قبــل احملكمــة فهــو ال يتعلــق بعيــب يف 
الدعــوى ذاتهــا او يف مــدى توافــر الشــروط التــي يتطلبهــا القانــون لقبــول الدعــوى  ، فاحلكــم الصــادر بوقــف 
اإلجــراءات واإلحالــة التحكيــم  ال يســتنفذ ســلطة  احملكمــة  فهــو ال ينهــي الدعــوى و ال يزيــل اخلصومــة  وتبقــى 
الدعــوى قائمــة أمــام احملكمــة بدليــل إمكانيــة العــودة إلــى  التقاضــي أمــام احملكمــة التــي أقيمــت الدعــوى أمامهــا 
يف حــال  تعــذر مواصلــة التحكيــم وكذلــك إمكانيــة مراجعــة احملكمــة املختصــة أثنــاء ســير اجــراءات التحكيــم 
إلصــدار قــرارات فيمــا يطلــب منهــا اتخــاذه مــن تدابيــر وقتيــة أو حتفظيــة وغيرهــا مــن اإلجــراءات  تتعلــق 
بالتحكيــم وفــق مــا نصــت عليــه املــواد 17 و ٢9 و 33 و34 مــن قانــون التحكيــم الفلســطيني وذلــك دون احلاجــة 
ــار مــن  ــى الرغــم ممــا ث ــا جنــد ان املشــرع الفلســطيني وعل إلقامــة دعــوى جديــدة ودفــع رســوم عنهــا، كمــا أنن
جــدل فقهــي واضطــراب باألحــكام القضائيــة حــول طبيعــة الدفــع بشــرط التحكيــم قبــل صــدور قانــون التحكيــم 
و علــى الرغــم مــن تأثــره بنــص املــادة )13( مــن  قانــون التحكيــم املصــري  رقــم ٢7 لســنة 1994 اال انــه لــم ينــص 
صراحــة علــى عــدم  قبــول الدعــوى  فــى نــص املــادة الســابعة ، كمــا فعــل املشــرع املصــري بنــص باملــادة 13 مــن 
القانــون املذكــور حيــث أوجــب علــى  احملكمــة  احلكــم بعــدم قبــول الدعــوى ، و بذلــك يكــون  املشــرع الفلســطيني 
قــد اغفــل وبشــكل مقصــود اعتبــار هــذا الدفــع مــن الدفــوع املتعلقــة بعــدم القبــول ومــن املعلــوم إن املشــرع منــزه 
عــن اللغــو وإذا أراد قــال فســكوته يدلــل ويؤكــد علــى عــدم اعتبــاره لدفــع بشــرط التحكيــم  دفعــا بعــدم القبــول. 

وعليــه واســتنادا ملــا تقــدم فإننــا نــرى ان الدفــع بوجــود شــرط التحكيــم ال يعتبــر دفعــا بعــدم القبــول  وال يخضــع 
بذلــك ألحــكام املــادة 9٠ مــن قانــون اصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة رقــم ٢ لســنة ٢٠٠1، كمــا ان القــول بــان 
الدفــع بوجــود شــرط التحكيــم هــو دفــع ذو طبيعــة خاصــة او دفعــا بعــدم االختصــاص فــان مثــل هــذا القــول ال 
يجعــل مــن احلكــم الصــادر بــرد  الطلــب املتصــل بوجــود شــرط التحكيــم  قابــا لاســتئناف اســتقال  طاملــا انــه 
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يصــدر أثنــاء ســير الدعــوى و ال تنتهــي بــه اخلصومــة وإمنــا يخضــع يف ذلــك للقواعــد العامــة املتعلقــة  بالطعــن 
باألحــكام، وفقــا للمــادة 19٢ مــن قانــون اصــول احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة رقــم ٢ لســنة ٢٠٠1  و التــي  
وضعــت قاعــدة عامــة مفادهــا عــدم جــواز يف الطعــن يف القــرارات  التــي تصــدر أثنــاء ســير الدعــوى إال بعــد 
صــدور احلكــم املنهــي للخصومــة كلهــا وذلــك فيمــا عــدا األحــكام املســتعجلة واألحــكام الصــادرة بوقــف الدعــوى 
و القــرارات القابلــة للتنفيــذ اجلبــري واألحــكام املتعلقــة بعــدم االختصــاص واإلحالــة، وحيــث ان قــرار احملكمــة 
بــرد طلــب و االنتقــال لرؤيــة الدعــوى  ال يعتبــر مــن ضمــن القــرارات التــي عددتهــا املــادة 19٢ املشــار إليهــا،  و 
ال ينهــي النــزاع يف الدعــوى األصليــة وال ترتفــع بــه يــد احملكمــة عــن القضيــة، وحيــث  لــم يــرد نــص علــى جــواز 
الطعــن بــه اســتقاال  االمــر الــذي جنــد معــه بأنــه ال يجــوز الطعــن بالقــرار موضــوع هــذا االســتئناف  إال بعــد 

صــدور احلكــم املنهــي للخصومــة  كلهــا. 

لـــذلـــك
تقــرر احملكمــة وســندا ملــا مت بيانــه عــدم قبــول االســتئناف علــى ان تعــود الرســوم واملصاريــف واتعــاب احملامــاة 

علــى الفريــق اخلاســر بالنتيجــة. 
حكمًا حضورياً  صدر وتلي علناً  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم يف 2018/3/25

الكاتب      رئيس    الهيئة

105



إن التحكيم يعمل على التخفيف 
على القضاء بالنظر يف اخلصومات 

او النزاعات نظرا حلجم القضايا 
املرتاكمة يف احملاكم



دور جودة األداء يف إدارة التحكيم
وفق نظم إدارية وقواعد قانونية  

م. حممد عبداهلل عابدين

احملكمة العربية الدائمة للتحكيم-رئيس فرع الكويت 
رئيس مركز املستشار لالستشارات التحكيمية العامة 

الكويت
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املقدمة

ال يختلــف اثنــان حــول قيــام نظــام احلكــم يف الدولــة احلديثــة علــى ســلطات ثــاث رئيســية، )الســلطة التشــريعية 
والســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة(، حيــث تضطلــع كل ســلطة بوظيفــة أساســية يف تسســير قاطــرة احليــاة 
وتتضافــر جهودهــا معــاً لتوفيــر النظــام واألمــن والرفاهيــة للمواطنــني، تلكــم هــي الســلطة التشــريعية املعنيــة 
أساســاً بالتشــريع والرقابــة علــى عمــل الســلطة التنفيذيــة فيمــا تضطلــع بــه مــن تنفيــذ السياســة العامــة للدولــة 
وإشــباع احلاجــات الدائمــة واملتجــددة لأفــراد وهــي الســلطة التــي يعبــر عنهــا بتعبيــر )احلكومــة(ـ والســلطة 
القضائيــة التنــي تنيطهــا الدســاتير املختلفــة واليــة الفصــل يف اخلصومــات حتقيقــاً للترضيــة القضائيــة التــي 
يناضــل املتقاضــون مــن أجــل احلصــول عليهــا جلبــر األضــرار التــي أصابتهــم مــن جــراء العــدوان علــى احلقــوق 

التــي يطلبونهــا.

واألصــل أن واليــة الفصــل يف اخلصومــات معقــودة للســلطة القضائيــة التــي هــي إحــدى الســلطات الرئيســية 
يف الدولــة احلديثــة، تضطلــع بهــا وتســهر علــى أدائهــا عبــر احملاكــم املختصــة وفقــاً ألليــات التقاضــي املختلفــة 
التــي يســتخدمها املتقاضــون نفــاذاً الــى رحابهــا بغيــة احلصــول علــى الترضيــة القضائيــة علــى نحــو مــا أســلفنا، 
مبــا مــؤداه أن اللجــوء الــى هــذه الســلطة للحصــول علــى تلــك الترضيــة حــق للمواطــن ال يجــوز تكبيلــه بقيــود 
تعســر احلصــول عليهــا وإال كان ذلــك إخــاالً باحلمايــة التــي كفلهــا الدســتور لهــذا احلــق وإنــكاراً لوجــه العــدل 

يف جوهــر مامحــه.

وإذا كان مــن واجبــات الدولــة احلديثــة والتزاماتهــا األساســية أن يتضمــن تكوينهــا العــام ســلطة قضائيــة مســتقلة 
تتمتــع باحليــدة والنزاهــة والكفــاءة، وأن تشــتمل هــذه الســلطة علــى محاكــم منتشــرة يف ربــوع الدولــة تيســر علــى 
املواطــن اســتخدام حقــه يف اللجــوء الــى قاضيــه الطبيعــي، فإنــه ليــس يف ذلــك كلــه مــا يفــرض علــى املواطــن أن 
يلجــاً إلــى تلــك احملاكــم جالبــاً خصمــه إلــى ســاحاتها ليتناضــا هجومــاً ودفعــاً ودفاعــاً يف رحابهــا، بــل قــد يتفقــد 

الطرفــان علــى اختيــار آليــة أخــرى حلــل النــزاع الناشــب بينهمــا.

لعــل مــن أكثــر هــذه األليــات ذيوعــاً وفاعليــة يف العصــر احلديــث الــذي يولــى اعتبــارات التجــارة أهميــة كبــرى، 
وينزلهــا منــزالً عليــاً يف منظومــة احليــاة املعاصــرة )نظــام التحكيــم( والــذي يتمثــل -حســب أصلــه- يف عــرض 
نــزاع معــني بــني طرفــني علــى محكــم مــن األغيــار يعــني باختيارهمــا أو بتفويــض منهمــا أو علــى ضــوء شــروط 
ــاً عــن شــبهة املمــاألة مجــرداً عــن التحامــل  ــزاع بقــرار يكــون نائي ــك الن ــا ليفصــل هــذه احملكــم يف ذل يحددانه
وقاطعــاً لدابــر اخلصومــة يف جوانبهــا التــي أحلهــا الطرفــان إليــه، بعــد أن يدلــي كل منهمــا بوجهــة نظــرة تفصيــًا 

مــن خــال ضمانــات التقاضــي الرئيســية.
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فالتحكيــم إذن مبنــاه ومصــدره االتفــاق الــذي يحــدد طرفــاه نطــاق احلقــوق املتنــازع عليهــا بينهمــا أو املســائل 
اخلافيــة التــي ميكــن ان تعــرض لهمــا، أي إلــى هــذا التحكيــم االتفاقيــة - ترتــد الســلطة الكاملــة التــي يباشــرها 
احملكمــون عنــد البــت يف هــذه املســائل، ويلتــزم احملتكمــون بالنــزول علــى القــرار الصــادر فيــه وتنفيــذه تنفيــذاً 
كامــًا وفقــاً لفحــواه، فيــؤول التحكيــم بذلــك وينحــل إلــى وســيلة فنيــة لهــا طبيعــة قضائيــة غايتهــا الفصــل يف 

نــزاع وركيزتهــا اتفــاق خــاص يســتمد احملكمــون منــه ســلطاتهم فيتولــون مهامهــم بإســناد مــن الدولــة.

2- احملور االول: ارشادات إدارة جودة التحكيم وفق املعايير الدولية
2.1 الفقرة األولى: من األداء الى األداء اجليد وفق منهجية اخلبير حسان

يعتمــد نهــج حســان بشــكل أساســي علــى إنشــاء »أداة عالــي اجلــودة« مــن خــال اجلمــع بــني خمســة عناصــر 
رئيســية:

PDCA عجلة
احلكمة الذهبية 

ISO/MSS
الشركاء اخلمس

علــى حــد علمنــا، يعتبــر البروفيســور حســان أول مــن نظــر يف تطويــر منهجيــة تربــط بــني اجلوانــب األخاقيــة 
والعمليــة أثنــاء تنفيــذ أنظمــة إدارة اجلــودة علــى مســتوى املوظفــني الفرديــني

ال يتعــني علــى املؤسســات أن تكــون مرنــة ومبتكــرة فحســب، بــل يتعــني عليهــا أيضــاً احلفــاظ علــى األداء اجليــد، 
رمبــا ومــع ذلــك ال تــزال تلبــي توقعــات عمائهــا ISO مــن خــال مجموعــة مــن املعاييــر مبــا يف ذلــك وبالتالــي: 
فــإن رحلــة التميــز ليســت حتديــاً فحســب ، بــل هــي أيضــاً وســيلة للبقــاء تنافســياً، وللتعلــم املســتمر، وفهــم وإدارة 
املخاطــر، واالســتفادة مــن نفــاط القــوة، وحتويــل نقــاط الضعــف إلــى فــرص جديــدة مــن خــال التركيــز الرئيســي 
ــاد اي  ــل اعتم ــة قب ــة حتضيري ــة كمرحل ــة واملعنوي ــى املســتويات األخاقي ــة عل ــة املنظم ــج حســن هــو مائم لنه

معيــار لنظــام إدارة اجلــودة وهــذا النهــج هــو علــى النحــو التالــي:

أول شــيء يجــب علــى أي منظمــة أن تطبقــه لضمــان اجلــودة بــني أنظمتهــا هــو وضــع قاعــدة مــن األخــاق 
واملبــادئ.

أوال: منظمة تركز على العمالء

عــادة مــا يكــون التركيــز علــى العمــاء مســاهماً قويــاً يف النجــاح، التركيــز علــى العمــاء يعنــي خدمــة احتياجــات 
عمائهــا الشــامل لأعمــال التجاريــة وضمــان أن تضــع جميــع جوانــب الشــركة رضــا عمائهــا أوالً.

ثانيًا: دور القيادة اجليدة يف جناح األداء اجليد

بــدون قيــادة ســليمة، مــن املرجــع أن تكــون عمليــة مراقبــة اجلــودة أقــل فعاليــة القيــادة تضــع هــذه املبــادئ موضــع 
التنفيــذ قــد يكــون لــدى املنظمــة جميــع أفضــل املمارســات املســتخدمة يف الصناعــة، ولكــن األمــر يتطلــب مــن 

القيــادة الداخليــة نقــل إدارة اجلــودة إلــى املســتوى الــذي يضــع الشــركة يف أفضــل وضــع ممكــن للنجــاح.
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ثالثًا: مشاركة املوظف

إنهــا فلســفة إدارة وقيــادة حــول كيفيــة متكــني مشــاركة املوظــف ليســت الهــدف وال هــي أداة، كمــا متــارس يف 
العديــد األشــخاص بشــكل أكبــر للمســاهمة يف التحســني املســتمر والنجــاح املســتمر لتنظيــم عملهــم.

رابعًا: نهج العمليات

بأكملها ISO نهج العملية هو أحد مبادئ إدارة اجلودة الثمانية التي تستند إليها معايير
ينــص هــذا املبــدأ علــى أن النتيجــة املرجــوة تتحقــق بشــكل أكثــر كفــاءة عندمــا تتــم إدارة األنشــطة واملــوارد ذات 

الصلــة كعمليــة.

خامسًا: منهج النظام لإلدارة نظام متكامل

مينــح هــذا النهــج املديــر أيضــاً ينظــر نهــج النظــام لــإلدارة إلــى التنظيــم كنظــام موحــد هــادف يتكــون مــن أجــزاء 
مترابطة

سادساَ: التحسني املستمر

عملية التحسني املستمر هي جهد مستمر لتحسني املنتجات أو اخلدمات أو العمليات.

سابعًا: اتخاذ القرار القائم على احلقائق القرار املكونة من 4 خطوات والتي يتم االستشهاد بها غالبًا وهي:

حتديد املشكلة
وزن النظر يف االحتماالت
تفسير اخليارات وفرزها.

إصدار حكم نهائي أو قرار.

ثامنًا: عالقة املوردين ذات املنفعة املتبادلة

تعنــي شــراكة املورديــن أيضــاً أنــه يف مراقبــة اجلــودة، تســتند العاقــة املمتــدة بــني املشــترين والبائعــني إلــى الثقــة 
واملصداقيــة واملنفعــة املتبادلة.

PDKA
ــدورة  ــع ل ــة اجلــودة ان تضــع اخلطــوات األرب ــات أو منتجــات عالي ــق خدم ــوي حتقي ــة تن ــى أي منظم يجــب عل

دورات. PDCA خطــوات  أولوياتهــا 
التخطيط أثناء مرحلة التخطيط، يجب حتديد كل التفاصيل يف عملية االنتاج والتخطيط لها، قم مبا يلي:

تطبيــق مــا مت التخطيــط لــه والتنفيــذ بعــد احلصــول علــى بيانــات دقيقــة، وحتســني جــودة البيانــات عنــد 
الضــرورة

حتقــق: إلعــادة دراســة العمليــة برمتهــا وقيــاس النجــاح مــن خــال حتليــل النتيجــة واحلقائــق وأيضــاً للتحقــق ممــا 
إذا كان كل شــيء قــد مت وفقــاً للخطــة

التصــرف يف مرحلــة الفعــل، يتعــني علــى كل منظمــة أن تســأل نفســها عمــا إذا كان مــن املمكــن التخطيــط للعمليــة 
بطريقــة أفضــل، ولتحســني العمليــة احلالية.
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القاعدة الذهبية
ــا  ــل م ــا ســتفعله، وافع ــب م ــى هــدف اجلــودة. »أكت ــى الوصــول إل ــة املنظمــة عل ــاع القاعــدة الذهبي يســاعد اتب

ــم تصــرف« ــه، وحتقــق، ث كتبت

ISO / MASS
الشركاء اخلمسة للجودة

ال ميكــن إعــان أن تنفيــذ أن نظــام إدارة جــودة »ناجــح« مــا لــم يتــم تلبيــة توقعــات اجلــودة لــكل مــن الشــركاء 
اخلمســة للجــودة بشــكل مناســب هــؤالء الشــركاء هــم,

العماء: توقع خدمات معينة على مستوى جودة معني فيما يتعلق بالوقت واملكان والكمية واجلودة.

القيادة: توقع حتقيق أهدافهم، وخلق سمعة ممتازة ملنظمتهم مع التحسني املستمر وزيادة اإلنتاج.
التكاليف: توقع أيضاً أسعاراً عادلة وعاقة قوية وطويلة األمد مع عمائهم.
املورد: توقع تلقي طلبات واضحة ومفصلة ومحددة لتجنب أي لبس محتمل.

املجتمع: توقع التواصل األخاقي واملعنوي مع دعم تنمية املجتمع والتنظيم الصديق للبيئة

2.2 الفقرة الثانية: الفرق بني عملية التحكيم وإدارة التحكيم
ينقسم التحكيم من حيث مدى وجود مؤسسة حتكيمية تديره، إلى حتكيم حر ومؤسساتي

2.2.1 النقطة الفرعية األولى: التحكيم احلر
وهــو حتكيــم احلــاالت اخلاصــة أو التحكيــم الذاتــي، وهــو حتكيــم طليــق مــن اي قالــب جاهــز مســبقاً، يتــم حتــت 
إدارة وإشــراف أطــراف النــزاع مبناســبة نزاعهــم خــارج إطــار أي مؤسســة أو مراكــز مــن مراكــز التحكيــم، حيــث 
يتــم اختيــار احملكمــني مــن طرفهــم دون التقيــد بنظــام دائــم، فيجــري يف حــاالت فرديــة ألنــه خــاص بحالتهــم دون 

غيرهــم، وال يختــار األطــراف هيئــة دائمــة، وإمنــا يلجئــون إلــى اختيــار محكــم أو أكثــر مبعرفتهــم.
كمــا يتولــون يف الوقــت نفســه حتديــد اإلجــراءات والقواعــد تطبــق فيــه )القانــون الواجــب التطبيــق(، مــكان 

ــم. ــم وهــو احملك التحكي
وبعبــارة أخــرى، فــإن التحكيــم اخلــاص هــو حتكيــم أعــد حلالــة خاصــة بعينهــا، ســواء مــن حيــث تشــكيل هيئــة 
التحكيــم التــي تتــواله أو مــن حيــث القواعــد واإلجــراءات التــي تطبــق عليــه، كمــا يتميــز بأنــه يغلــب أن يكــون أقــل 
تكلفــة، وأكثــر مرونــة وســرعة، ويســود اللجــوء إليــه يف بعــض املنازعــات، كمــا هــو احلــال يف املنازعــات البحريــة 

الدوليــة ومنازعــات إعــادة التأمــني.

2.2.2 النقطة الفرعية الثانية: التحكيم املؤسساتي
كمــا يســمى املؤسســي، أو حتكيــم هيئــات التحكيــم الدائمــة أو التحكيــم النظامــي، لقــد ازداد عــدد مؤسســات 
التحكيــم الدائمــة، بعــد أن أصبــح التحكيــم مــن أكثــر الوســائل قبــوالً يف حســم منازعــات التجــارة الدوليــة 

واالســتثماء.
يتــم حتــت إشــراف مؤسســة دوليــة مختصــة بالتحكيــم، حيــث تتــواله هيئــات أو منظمــات قائمــة ويطبــق بشــأنه 
قواعــد وإجــراءات محــددة وموضوعــة ســلفاً مــن قبــل االتفاقيــات الدوليــة أو القــرارات املنشــئة لهــا، ولوائــح هــذه 

الهيئــات تكــون واجبــة التطبيــق مبجــرد اختيــار األطــراف هــذه الهيئــات للفصــل يف النــزاع.
بالتالــي تنحصــر إرادة األطــراف يف اختيــار إحــدى مراكــز التحكيــم الدائمــة، والتــي تتولــى إدارتــه واإلشــراف 

عليــه مؤسســات أو منظمــات وطنيــة أو دوليــة علــى نحــو دائــم ومســتمر.
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واخلاصــة أن االتفــاق علــى إحالــة النــزاع الــى التحكيــم فقــط، أو وفــق قواعــد حتكيــم معينــة دون اإلشــارة إلــى 
مؤسســة حتكيميــة محــددة، هــو اتفــاق علــى حتكيــم حــر، يف حــني أن االتفــاق علــى التحكيــم وفــق قواعــد مركــز 

أو مؤسســة أو هيئــة معينــة، هــو حتكيــم مؤسســي.
ومــن مزايــا التحكيــم املؤسســي حيــث زادات نســبة اللجــوء إليــه بــدال مــن التحكيــم احلــر، ملــا يحققــه مــن مزايــا 
للعمليــة التحكيميــة، ممــا يجعلــه أكثــر كفــاءة يف إدارة حتكيمــات املنازعــات الكبيــرة القيمــة وذات الطبيعــة 

التقنيــة املعقــدة، وتتمثــل تلــك الكزايــا فيمــا يلــي:
إن مؤسســات التحكيــم الدائمــة لديهــا قوائــم بأســماء محكمــني متخصصــني يف مختلــف أنــواع املنازعــات، - 

وبتمتعــون بشــهرة واســعة وســمعة جيــدة، يســتطيع أطــراف النــزاع اختيــار محكميهــم مــن بينهــم، وإذا 
يختصــرون الوقــت واجلهــد يف البحــث عــن احملكــم املناســب خاصــة إذا مــا تعلــق األمــر مبســائل تقنيــة يحتــاج 

فهمهــا إلــى خبــرة وتخصــص غيــر متوفريــن علــى نطــاق واســع.
إن القواعــر والنظــم التــي يتــم علــى أساســها التحكيــم املؤسســي هــي قواعــد معــدة ســلفاً ومختبــرة مــن قبــل، - 

ويف تطــور وحتســن مســتمر، بحيــث إذا تلبــي طلبــات احملتكمــني وتغطــي كل احلــاالت التــي ميكــن أن تطــرأ 
والتــي لــم يأخذهــا األطــراف يف احلســبان.

إن التحكيــم املؤسســي يعتبــر األكثــر تلبيــة للتوقعــات املشــروعة لأطــراف، يف ظــل اســتقرار ســوابق التحكيــم - 
الصادرة ســابقاً.

توفــر املؤسســات التحكيميــة الدائمــة، املســاعدة التــي قــد يحتاجهــا مــن صــدر حكــم التحكيــم لصاحلــه يف - 
تنفيــذه.

2.2.3 النقطة الفرعية الثالثة: نبذة عن أهم مؤسسات التحكيم الدولية
لقــد ازداد عــدد مؤسســات التحكيــم الدائمــة، بعــد أن أصبــح التحكيــم مــن أكثــر الوســائل قبــوالً يف حســم 
منازعــات التجــارة الدوليــة واالســتثمار، ومــن أهمهــا واملركــز الدولــي حلســم املنازعــات التابــع جلمعيــة التحكيــم 
األمريكــي الدولــي )AAA(، محكمــة لنــدن للتحكيــم التجــاري الدولــي، محكمــة التحكيــم الدائمــة مقرهــا 
الهــاي هولنــدا، محكمــة التحكيــم الدائمــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة بباريــس، مركــز القاهــرة اإلقليمــي 
للتحكيــم التجــاري الدولــي )CRCICA(، وجتــدر اإلشــارة إلــى أن بعــض مؤسســات التحكيــم الدائمــة قــد تنشــأ 
لاختصــاص بنــوع معــني مــن املنازعــات دون غيرهــا، مثــل مركــز اإلســكندرية للتحكيــم البحــري والوســاطة التابــع 

)WIPO( للمنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة الدولــي

3- احملور الثاني: االداء اجليد إلدارة التحكيم وفق القواعد القانونية
Unstentral 3.1 الفقرة األولى: ادارة الدعاوي التحكيمية وفق مقتضى القانون و

مت إعتمــاد قواعــد األونســيترال للتحكيــم مــن قبــل اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة يف عــام 1976 بعــد مــداوالت 
ومشــاورات مكثقــة مــع العديــد مــن املنظمــات الدوليــة وخبــراء مجــال التحكيــم، وقــد مت إجــراء تلــك املشــاورات 
حتــت رعايــة جلنــة األمم املتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي املســماة باألونســتيرال )UNCITRAL( وقــد مت 
مراجعــة وتنقيــح قواعــد األونســيترال يف عــام ٢٠٢٠ وذلــك لكــي تعكــس التطــور الــذي طــرأ علــى املمارســات 
التحكيميــة منــذ إعتمــاد القواعــد يف عــام 1976. وقــد مت مراجعــة القواعــد مــرة أخــرى يف ٢٠13 وذلــك إلضافــة 

قواعــد األونســيترال بشــأن الشــفافية يف التحكيــم التعاهــدي بــني املســتثمرين والــدول.
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ميكــن ألي طــرف يف منازعــة أن يطلــب مــن األمــني العــام للمحكمــة الدائمــة للتحكيــم أن يقــوم بتســمية ســلطة 
تعيــني مبوجــب

قواعد األونسيترال يف احلاالت اآلتية:
أوال: مبوجب قواعد األونسيترال للتحكيم لعام 1976:

يف احلــاالت التــي يتعــني فيهــا تعيــني محكــم وحيــد ولكــن لــم يتفــق األطــراف علــى إختيــاره يف غضــون املــدة - 
احملــددة لذلــك )املــادة 6(

يف احلــاالت التــي يتعــني فيهــا تعيــني ثــاث محكمــني ولكــن لــم يقــم فيهــا الطــرف املدعــى عليــه بإختيــار - 
احملكــم الــذي يجــب عليــه إختيــاره خــال املــدة احملــددة لذلــك )الفقرتــني ٢ و3 مــن املــادة 7(، أو يف حالــة 
عــدم إتفــاق احملكمــني املعينــني علــى إختيــار احملكــم الرئيــس خــال املــدة احملــددة لذلــك )الفقــرة 3 مــن 

املــادة 7(
يف احلــاالت التــي تتقاعــس أو ترفــض فيهــا ســلطة التعيــني التــي مت تعيينهــا أن تقــوم بتعيــني محكــم خــال - 

املــدة
احملددة لذلك )الفقرة ٢ من املادة 6 والفقرة ٢ من املادة 7(  - 
يف احلاالت التي يتم فيها طلب رد أيا من احملكمني )املادة 1٢(.- 

ثانيا: مبوجب النسخة املعدلة من قواعد األونسيترال للتحكيم لعامي 2010 و 2013
ــخ -  ــن تاري ــا م ــدة 3٠ يوم ــني خــال م ــى تســمية ســلطة تعي ــا األطــراف عل ــق فيه ــم يتف ــي ل يف احلــاالت الت

تقــدمي اقتراحمــن أحــد األطــراف بتســمية شــخص أو أكثــر أو مؤسســة أو أكثــر للقيــام مبهــام ســلطة التعيــني 
)الفقــرة ٢ مــن املــادة 6(

باســتثناء احلكــم الــوارد بالبنــد ب مــن الفقــرة 4 مــن املــادة 41، يف احلــاالت التــي تتقاعــس أو ترفــض فيهــا - 
ســلطة التعيــني التــي مت تعيينهــا أن تقــوم بتعيــني محكــم خــال مــدة 3٠ يومــا مــن تاريــخ إســتامها لطلــب 
تعيــني احملكــم، يف حالــة مــا إذا تقاعســت ســلطة التعيــني عــن التصــرف خــال املــدة احملــددة يف القواعــد، 
أو يف حالــة مــا إذا تقاعســت عــن البــت يف طلــب رد أحــد احملكمــني خــال مــدة معقولــة بعــد إســتام طلــب 

الــرد )الفقــرة 4 مــن املــادة 6(

ــم  ــام للمحكمــة الدائمــة للتحكي ــى األمــني الع ــب إل ــد مــن املعلومــات عــن اإلجــراءات اخلاصــة بتقــدمي طل املزي
ــط اخلاصــة بتســمية ســلطة التعبــني. ــارة الراب ــني، يرجــي زي التســمية ســلطة تعي

3.1.2 النقطة الفرعية الثانية: رد احملكمني
عنــد البــت يف طلبــات رد احملكمــني، يقــوم األمــني العــام - وفقــاً لظــروف كل قضيــة - بإتخــاذ القــرار مباشــرة أو 
بعــد التشــاور مــع جلنــة خاصــة مكونــة مــن ثاثــة أشــخاص يجــب أن تكــون األغلبيــة فيهــم مــن جنســية مختلفــة 

عــن جنســية األطــراف.
ملزيــد مــن املعلومــات عــن اإلجــراءات اخلاصــة بتقــدمي طلــب إلــى األمــني العــام للمحكمــة الدائمــة للتحكيــم للبــت 

يف طلبــات رد احملكمــني، يرجــى زيــارة الرابــط اخلــاص باألمــني العــام للمحكمــة كســلطة التعيــني.

3.2 الفقرة الثانية: إرشادات إدارة التحكيم وفق القانون املغربي:
تعتمــد إجــراءات التحكيــم علــى مجموعــة مــن القواعــد املســطرية التــي يتبعهــا احملكمــون أثنــاء البــت يف النــزاع، 
ــم حــرا أو  ــا إذا كان التحكي ــني م ــم، ب ــة التحكي ــم أو هيئ ــل احملك ــا مــن قب ــف اإلجــراءات الواجــب اتباعه وتختل

مؤسســاتياً.
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فبالنســبة للتحكيــم احلــر وهــو التحكيــم الــذي يتولــى اخلصــوم إقامتــه مبناســبة نــزاع معــني للفصــل فيــه، 
فيختــارون بأنفســهم احملكــم أو احملكمــني، كمــا يتولــون يف الوقــت ذاتــه حتديــد اإلجــراءات والقواعــد التــي تطبــق 

بشــأنه.
فعــن طريــق هــذا النــوع مــن التحكيــم تســتقل األطــراف بوضــع نظــام إجــراءات التحكيــم، دون التقيــد بنظــام عمــل 
حتكيــم معــني، حيــث يتولــى فيــه احملكمــون الفصــل يف النــزاع املعــروض عليهــم، وفقــا ملــا حــدده لهــم اخلصــوم 

مــن قواعــد أو وفقــاً للقواعــد العامــة للتحكيــم.
امــا بالنســبة للتحكيــم املؤسســاتي، وهــو عندمــا يكــون لــه وجــود دائــم يف كنــف نظــام قائــم، أي عندمــا تتــواله 
هيئــات أو منظمــات دوليــة أو وطنيــة وفــق قواعــد وإجــراءات محــددة وموضوعــة ســلفاً، وحتددهــا االتفاقيــات 

الدوليــة والقــرارات املنشــئة لهــذه الهيئــات.
ــزاع، وهــي  ــزاع لنظــام جهــة خاصــة تقــوم بالفصــل يف الن ــة القائمــة بــني طــريف الن وتخضــع الدعــوى التحكمي
عبــارة عــن مؤسســة أو هيئــة حتكميــة، هــذه األخيــرة حتــدد اإلجــراءات وطريقــة تعيــني احملكمــني وعزلهــم...، 
ــدن ومركــز  ــم بلن ــاط ومحكمــة التحكي ــم بالرب ــق التحكي ــي للتوفي ومــن بــني هــذه املؤسســات جنــد املركــز الدول

املنازعــات بواشــنطن..
ومــن خــال احملاضــرة القيمــة التــي قدمهــا لنــا االســتاذ يوســف نصــري فقــد اعتــرف املغــرب ألول مــرة بالتحكيــم 
املؤسســاتي، مــن خــال املســتجدات التــي جــاء بهــا القانــون ٠٨.٠5، ,وخاصــة الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل 319 
التــي تنــص »عندنــا يعــرض علــى مؤسســة حتكميــة، فــإن هــذه األخيــرة تتولــى تنظيمــه وضمــان حســن ســيره 

طبقــاً لنظامــه.«

1.2.3 النقطــة الفرعيــة األولــى: تدبيــر الدعــوى االفتتاحيــة وتبــادل الطلبــة والدفــوع بــني أطــراف النــزاع ينــص 
الفصــل 3٢7-14 مــن قانــون رقــم ٠٨.٠5 علــى أنــه: »يجــب علــى املدعــي أن يرســل خــال املوعــد املتفــق عليــه 
بــني الطرفــني أو الــذي تعينــه هيئــة التحكيــم للمدعــى عليــه وإلــى كل واحــد مــن احملكمــني مذكــرة مكتوبــة بدعــواه 
تشــتمل علــى اســمه وعنوانــه واســم املدعــى عليــه وعنوانــه وشــرح لوقائــع الدعــوى وحتديــد املســائل موضــوع 
النــزاع وطلباتــه وكل أمــر آخــر يوجــب اتفــاق الطرفــني ذكــره يف هــذه املذكــرة ويرفقهــا بــكل الوثائــق وأدلــة اإلثبــات 

التــي يريــد اســتعمالها.«
يتضــح لنــا وكمــا شــرح لنــا اســتاذنا الدكتــور يوســف نصــري مــن خــال هــذا الفصــل، أنــه علــى طالــب التحكيــم 
ــه وعرضــا موجــزاً  ــه وعنوان ــوب وصفت ــه، واســم املطل ــه وعنوان ــة، تشــمل اســمه وصفت ان يتقــدم مبذكــرة كتابي
لوقائــع النــزاع، وكذلــك لطلباتــه وللوثائــق واألدلــة املســتعملة، داخــل األجــل املتفــق عليــه مــن قبــل األطــراف أو 

مــن قبــل الهيئــة التحكيميــة.
وتتجلــى أهميــة هــذه املعطيــات والبيانــات يف حتديــد مــدى صحــة وحــدود االختصاص املمنوح للهيئــة التحكيمية، 
ــزاع  ــة التحكيميــة يف حتديــد مــا إذا كان الن لكــون املــدى يضمــن مذكرتــه جميــع املعلومــات التــي تســاعد الهيئ
يدخــل يف اختصاصهــا، أو أن الطلبــات يشــملها اتفــاق التحكيــم، وكذلــك حتديــد الطــرف الــذي يقــع عليــه عــبء 
ــات، وهــذا ينســجم مــع  ــزم باإلثب ــذي يلت ــه، فــاألول هــو ال ــات مــن خــال معرفــة املدعــي مــن املدعــى علي االثب

قاعــدة »اإلثبــات علــى مــن يدعــي واليمــني علــى مــن أنكــر.
كمــا يعتبــر احلــق يف الدفــاع مــن احلقــوق التــي ال ترتبــط بقانــون معــني وإمنــا هــو معطــى عاملــي، يعمــل بــه يف 
كل االنظمــة كيفمــا كان نوعهــا وبالتالــي فهــو مــن القواعــد األزليــة التــي اســتقرت يف أعمــاق الضميــر اإلنســاني 

علــى مــر العصــور وأصبحــت تشــكل إرثــاً ثقافيــاً تتوارثــه األجيــال.
هكــذا منــح املشــرع املغربــي للمدعــى عليــه فرصــة الدفــاع علــى حقــه مــن خــال تقــدمي املذكــرة اجلوابيــة حســب 
تصريــح الفصــل 3٢7-٢4 مــن قانــون التحكيــم والوســاطة االتفاقيــة رقــم ٠٨-٠5 املغربــي يف فقرتــه الثانيــة الــذي 
نــص علــى أنــه: يجــب علــى املدعــى عليــه أن يرســل خــال املوعــد بدفاعــه رداً علــى مــا جــاء مبذكــرة الدعــوى، 
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ولــه أن يضمــن هــذه املذكــرة طلبــات عارضــة متصلــة مبوضــوع النــزاع أو أن يتمســك بحــق ناشــئ عنــه بقصــد 
الدفــع باملقاصــة ويرفقهــا بــكل الوثائــق التــي يريــد اســتعمالها لإلثبــات أو النفــي.

كمــا نصــت الفقــرة العاشــرة مــن الفصــل 3٢7-14 مــن قانــون التحكيــم والوســاطة االتفاقيــة رقــم ٠٨-٠5 
املغربــي علــى أنــه إذا لــم يقــدم املدعــى عليــه مذكرتــه اجلوابيــة داخــل األجــل احملــدد لــه تســتمر هيئــة التحكيــم 

ــه بدعــوى املدعــي . ــه إقــرارا مــن املدعــى علي ــر ذلــك بذات ــم دون أن يعتب يف إجــراءات التحكي

2.2.3. النقطة الفرعي الثانية: الترشيد اجليد إلدارة اجللسات
يعتبــر اســتدعاء األطــراف والتحقيــق يف الدعــوى مــن بــني صــور حمايــة حقــوق الدفــاع واحملاكمــة العادلــة، لذلــك 

ســنتولى دراســة كيفيــة اســتدعاء األطــراف ) أوال(، ثــم تتطــرق إلــى إجــراءات التحقيــق ) ثانيــا(.

أوال: استدعاء األطراف
إن اســتدعاء األطــراف حلضــور جلســات التحكيــم يعتبــر مــن األهميــة مبــكان بحيــث ميكنهــم مــن العلــم بتاريــخ 
ــه  ــا يدعون ــات م ــم إلثب ــة التحكي ــام هيئ ــوون اســتعمالها أم ــي ين ــاع واحلجــج والت اجللســة، بقصــد إعــداد الدف
أمــا بالنســبة لكيفيــة االســتدعاء فــإن قانــون املســطرة املدنيــة قــد حــدد القواعــد الواجبــة أمــام القضــاء وأمــام 
التحكيــم مــن خــال الفصــول 37 و 3٨ و39، وغالبــا مــا يتــم االعتمــاد علــى البريــد املضمــون مــع االشــعار 

ــم ــة التحكي بالتوصــل يف اســتدعاء األطــراف للحضــور أمــا هيئ

ثانيا: إجراءات التحقيق
ــات املرتبطــة  ــع الصاحي ــع بجمي ــم تتمت ــة التحكي ــون ٠٨٠5 ناحــظ أن هيئ مــن خــال اســتفراء فصــول القان

ــت يف بال
املنازعة املروضة عليها ومن بني اإلجراءات التي تقوم بها هيئة التحكيم من أجل التحقيق جند:

استدعاء الشهود
ــون ٠٨٠5  ــى خــاف القان ــم، عل ــم يتعــرض إلجــراءات الشــهادة يف ميــدان التحكي ــة ل ــون املســطرة املدني آن قان
الــذي تطــرق إلــى اســتدعاء الشــهود وســماعهم خــال الفصــول 1٠3٢7 و 3٢7-11 و 1٢.3٢7، حيــث تبــني 
مــن خــال هــذه الفصــول آن املشــروع أعطــى للمحكــم أو للهيئــة التحكميــة صاحيــة القيــام بجميــع إجــراءات 
ــاع الشــاهد عــن احلضــور أو حضــوره وامتناعــه عــن  ــة امتن ــر أن اإلشــكال املطــروح هــو يف حال ــق، غي التحقي
الشــهادة أو عــدم إجابتــه عــن األســئلة، ففــي هــذه احلالــة ليــس أمــام احملكــم أو الهيئــة التحكميــة ســوى اللجــوء 
ــاً، وهــو مــا أقــره املشــرع  ــا قانون ــع اجلــزاءات املنصــوص عليه ــزام الشــهود باحلضــور أو توقي ــى القضــاء إلل إل

ــي. ــه املشــروع املغرب املصــري )٢3( وأغفل

خامتة
ــاع  ــم مــن الدف ــاق التحكي ــي مبقتضاهــا يتمكــن أطــراف اتف ــة الت ــة الوســيلة اإلجرائي ــر الدعــوى التحكيمي تعتب
عــن حقوقهــم التــي قــد تضــررت مــن جــراء النــزاع موضــوع اتفــاق التحكيــم، حيــث تبــدأ إجــراءات التحكيــم بعــد 
اكتمــال تشــكيل هيئــة التحكيــم، ولأطــراف كامــل احلريــة يف االتفــاق علــى القواعــد املوضوعيــة أو اإلجرائيــة 
التــي ينبغــي علــى الهيئــة التحكيميــة تطبيقهــا ألجــل النظــر يف النــزاع، وقــد يتــرك األطــراف لهيئــة مســألة 

حتديــد القواعــد التــي تراهــا مناســبة ألجــل الفصــل يف النــزاع.
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وســواء كانــت اإلجــراءات املتبعــة راجعــة باألســاس إلــى اتفــاق األطــراف، أو مت حتديدهــا مــن طــرف املركــز يف 
حالــة التحكيــم املؤسســاتي فالهيئــة التحكيميــة ملزمــة باحترامهــا حتــى يصــدر حكمهــا صحيحــاً ويصيــر ملزمــا 

لأطــراف ويكتســب احلجيــة، ويتــم تذييلــه بالصيغــة التنفيذيــة مــن قبــل احملكمــة املختصــة.

لهــذا فالتحكيــم املنظــم أو املؤسســاتي ليبعــث ليــس فقــط علــى الثقــة يف كفــاءة هيئاتــه يف أداء العدالــة واألمــان 
القانونــي لــدى احملكمــني، بــل كذلــك االحتــرام الــذي تتركــه الهيئــة يف نفــوس هــؤالء بإحســاس مــن املتعاقديــن 
بأنهــم بالفعــل أمــام قضــاء الدولــة الــذي هجــروه بحثــا عــن الســرعة واليســر واألمــان القانونــي للتوقعــات، 
بفعــل التنظيــم الهيكلــي والشــخصي واملكانــي لهيئــات مراكــز التحكيــم، مبــا توفــره يف النهايــة مــن فعاليــة حكيــم 

التحكيــم عنــد صــدوره وأثنــاء تنفيــذه.

باعتبــار أن التحكيــم عندمــا يكــون مؤسســياً، فيجــب التقيــد بقواعــد التحكيــم املطبقــة لــدى املؤسســة باعتبارهــا 
أصبحــت جــزءا مــن اتفاقهــم، ويكــون مــن املفيــد أن نذكــر هنــا أن كل مؤسســة حتكيميــة عمومــاً تنــص على شــرط 
التحكيــم تنصــح األطــراف باألخــذ بــه إذا رغبــت باإلحالــة لذلــك املركــز، وعلــى األغلــب يكــون مثــل هــذا الشــرط 
جامعــاً ألي منازعــة تتعلــق بالعقــد أو أي بنــد مــن بنــوده أو تفســيره مبــا يف ذلــك إنهــاؤه أو أي مطالبــة ناشــئة عنه. 
وإذا كانــت أغلــب مراكــز التحكيــم ال تكــون مختصــة إال إذا اتفــق األطــراف علــى اإلحالــة لهــا لتســوية نزاعاتهــم 
ســواء قبــل تســويته أو بعــد ذلــك، باإلضافــة إلــى اختيــار القواعــد مــن قبــل االطــراف ســواء كان التحديــد صريحــاً 
او ضمنيــاً يف حالــة غيــاب هــذا التحديــد فإنهــا حتــدده بنــاء علــى قواعــد املركــز ســواء كان التحكيــم داخليــا أو 
دوليــا، فإنــه وعكــس ذلــك جنــد بعــض املراكــز تعطــي لنفســها االختصــاص رغــم عــدم النــص علــى اختصاصهــا 

مــن قبــل.
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لاتصال بنا

أرقام الهواتف

02-2353861 | 0597868014 | 0525871165
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