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 المقدمة

 

النزاع بين األشخاص حقيقة مالزمة لإلنسان مند األزل، وحالة طبيعية تحدث بين األفراد، وأساسهاا     

من النادر جدا أن تجد فردا أو شخصا شاما يفصل فه  ، فةسك بالحق والمصالح الشخصية المتناقضالتم

وعدل، لدى قيل ليس من المنطق أن يكون الشخص طرفها وقايهيا بإنصاف  النزاع فيما بينه وبين غيره

 .ف  نفس الوقت

المظلهو  وسهد إنصهاف  إقامهة العهدل وإحقهال الحهق وعلهى عاتقاها  أخهذت الدولهةوعلى هذا األساس،     

وأولتاا سهلطة الفصهل فه   الت  أنشأتااالطريق أما  ذوي النفوس الضعيفة المعتدية عن طريق أجازتاا 

 .بغية إيصال الحقول إلى أهلااالنزاعات الت  تثور بين األفراد 

 وقد تمثلت هذه األجازة ف  القضاء الذي أوكلت له مختلف التشهريعات واألنظمهة مامهة الفصهل فه   

بعيههدا عهن منطههق القههوة والقصهاص الفههردي أو مهها كهان يصههطلح عليههه النزاعهات التهه  تنشههأ بهين األفههراد 

 .بقانون الغاب

واختصهههار لكههن التطههور المسهههتمر للمجتمعههات والتفاعهههل فيمهها بيناههها والتقههد  العلمههه  والتكنولههوج      

 .1العالم  الجديد متطلبات وحاجيات هذا النظا ه  األخرى تتطور وفق الدولة المسافات جعل 

 انتشهار البحريهة نتيجهة خاصهة ودوليهة الالتجاريهة العالقهات تطورتسارع النمو اإلقتصادي و كما أن

صهور الوسهطى وحتهى وعمليات التجارة البحريهة بهين دول العهالل المختلفهة منهذ الع يأنشطة النقل البحر

قهادرة علهى إيجهاد حلهول مالئمهة  بحه  عهن إيجهاد صهيغة قانونيهة الهدول للمعظهل دفع  العصور الحديثة،

، فكهان بكافهة أنواعاهاالمبرمة ف  إطهار ههذه المعهامالت تثور بصدد تنفيذ العقود  الت عات البحرية ازللن

   .التوصل إلى هذه الحلوليستطيع األطراف من خاللاا أهل وسيلة  التحكيل بذلك

إذ  البحهري المجهال فه  والعهاملين  لال متزايدا من قبل المجتمع الدوالتحكيل  يلقى إقبا أيحىوباذا   

فيه األطراف عهن رغبهتال فه   احرية من شرط تحكيل يفصحوأي عقد من عقود التجارة الب ال يكاد يخلو

                                                           

  روعات الدوليهة المشهتركة مهع إشهارةموسهوعة التحكهيل التجهاري الهدول   فه  منازعهات المشه ،محمهد القايه  خالد  - 1    

 .81 حةالصف، 2002، السنة  القاهرة، الطبعة األولىء المصري، دار الشرول،خاصة ألحداث أحكا  القضا
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 للمزايها العديهدة الته  يتيحاها ههذا نظهرا ، 2 جعل التحكيل البحري الوجاة المفضهلة لهديال لفهز نزاعهاتال

 .3يقااقادر على تحق  والت  لل يعد القضاء النظا 

خشية المنافسة أوالمضاربة أو تأثير الغير مهن المتعهاملين و  عنصر السرية ف  وتتجلى هذه المزايا      

حالههة  يمههف فإذا مها تههل اإلعههالن عههن ههذه المنازعههات علههى الأو الوكههاالت البحريههة  ئو المههوانمعاهل أ

اف العالقهة البحريهة إذا مهاقرن وكذا سرعة الب  ف  النزاعات الناشئة بهين أطهر ،ياللجوء للقضاء العاد

يسهعف فه  تقريهج وجاهات النظهر بهين أطهراف الرسهالة البحريهة الته  ال  كمها أنههبالمسطرة القضهائية، 

خصوصههية فنيههة مههن العقههود البحريههة  يذا فضههالع عمهها يتميههز بههه التحكههيل فههه، 4تتحمههل طههول المسههطرة

بحريههة العالقهات الي ف اها النهزاع يثهار في يق بطبيعهة المسهائل والمويههوعات الهتوتقنيهة خاصهة تتعله

والشههحن مجههال النقههل البحههرى  يسههواء ف، أساسههاع علههى األعههراف البحريههة المسههتقرة يبههننالتههى ت

وبنهاء  يمجهال التهأمين البحهر يأو ف، عقهود اإلنقهاذ والمسهاعدة البحريهةاكذو، والتفريغ       والتخزين 

، المالحهههة البحريهههة ويهههمان البضهههائعالسهههفن وإصهههالحاا وحجهههز السهههفن وعقهههود التجهههارة واإلرشهههاد و

فكهل ذلهك يتطلهج محكمهون تتهوافر فهيال  ،والتعويز عن اإلتالف والاالك أو التأخير عن نقهل البضهائع

تفاقيهات والمعاههدات الدوليهة الخاصهة بهالعقود إلمها  التها  بالمسهائل البحريهة والالخبرة الفنية العالية واإل

 .ة وقواعد العدالة واإلنصاف المتعارف عليااالبحرية بما فياا أعراف التجارة البحري

 للاهالعالقهة البحريهة أطهراف  ذلهك أن األطهراف،إرادة يضاف إلى ذلك، أن التحكيل يولد من رحهل و     

إطالقهها وجههود تحكههيل بههدون ترايهه   إذ ال يمكههن أن نتصههور، دور أساسهه  ومحههوري فهه  هههذا المجههال

يعبهر فيهه األطهراف بويهو  عهن نيتامها فه   ل التحكهيلعبر إتفا األطراف على اللجوء إلى هذا الطريق

ال يتصهور ف ، ومهن تهل عرض النزاع على التحكيل البحري، سواء أخد هذا اإلتفال شكل شهرط أو عقهد

 . 5إلتفال األطرافف  هذا اإلطار إال إنصياع و خضوع التحكيل 

    بمختلهف أشهكاله – لبحهريا جهوهر التحكهيلههو  أطهرافالتفهال إعلى هذا األساس يمكن القول أن و     

تفال األطراف مهن أجهل إعلى  ينشأ بناء، فنظا  التحكيل ررا للطابع اإلرادي لاذا األخ نظ، -و تفرعاته 

إخراج المنازعة من والية القضاء العادي والعادة باا إلى قضاء خاص مهن إنشهائال، حيه  أنهه لهل يكهن 

                                                           
المنازعهات  نسهبة  و الت  أكهدت علهى أن  وهذه الحقيقة أثبتتاا اإلحصائيات الصادرة عن رابطة المحكمين ف  لندن، - 2

سهنويا ، وأن    09البحرية المعروية على  رابطة المحكمين البحريين ف  لنهدن ذات طبيعهة بحريهة تبلهغ   

إليجههار أو سههندات الشههحن الصههادرة تنفيههذا لاههذه مههن المنازعههات الخايههعة للتحكههيل تتعلههق بمشههارطات ا 09

 .عات البحرية تعرض على التحكيل المشارطات، مما يعن  أن معظل المناز

كتوراه فه  القهانون الخهاص، الهدراجع : خديجهة البهودال ، إتفهال التحكهيل فه  عقهد النقهل لبحهري، أطروحهة لنيهل شهاادة  

 .11الصفحة  5102 /2112السنة الجامعية  بتلمسان، - ياسيةكلية الحقول و العلو  الس -بوبكر بلقايدجامعة أ

 "  ،تطبيهق العهادات واألعهراف أمها  المحكهل فه  المنازعهات التجاريهة الدوليهة  ،نهرجس البكهوري  –سعيد البكوري  -  3   

 الصههلح مقاربههة وتجههارب  –التحكههيل  –مجلههة الحقههول المغربيههة "  الوسههائل البديلههة لفههز المنازعههات الوسههاطة 

 منشورات سلسلة ،أشغال الندوة الدولية الت  نظمتاا كلية المتعددة التخصصات بالناظور  ،متعددة 

 .37صفحة  ، 2082ماي  ،العدد الرابع ،" األعداد الخاصة"              
 .263حة الصف ، 2111الطبعة األولى ، السنة  ،دارالنجا ، الجديدةي، الوسيط ف  التأمين البحرمختار العطار ،  - 4
 .11الصفحة  ،خديجة البودال  ، مرجع سابق - 5



2 
 

 كافههةفيههه  تتههوافر يتعههين أن فعولهههاألخيههر م ي هههذاذ، ولكهه  يهه 6تفههال األطههرافإوجههد هههذا النظهها  لههوال لي  

 .7األركان والشروط العامة المتطلبة لصحة هذا اإلتفال

الدراسة القانونية تشير إلى أنه يخف  ف  طياتهه  على الرغل من البساطة الت  يتميز باا التحكيل فإنو     

من مرحلة المفاويات  بدءة، مجموعة معقدة من التصرفات تشتمل على عدة إجراءات ومراحل متعاقب

تنتا  بإتفال األطراف على تنظهيل إجهراءات التحكهيل، وذلهك الت   –الت  تعتبر مرحلة مامة  –اإلتفاقية 

إلهزامال  ا، وكهذالهذين سهيتولون مامهة فهز النهزاع تعيهين المحكمهين من لقة بااكل المسائل المتع بتحديد

 . هلان إجراء التحكيل البحري وأجومكاللغة  ختيارهلإعند ة األطراف إراد بإحترا 

هتمها  بهالغ األهميهة كبيهر وإ بإقبهال ف  مجهال التحكهيل مبدأ إرادة األطراف حظ  ،هذا المنطلقومن   

الهدول  حثهتلتهزا  بهه، كمها فحرصت علهى تطبيقهه واإل ،الدولية اإلقليمية و تفاقياتالعديد من اإل قبل من

 .تطبيقه اإللتزا  به و ، مع الحرص علىل قانون  لهويع تنظيبعلى هذه االتفاقيات  تالت  صادق

مبهدأ  ويهع تنظهيل قهانون  للتحكهيل يتنهاولعملت على العديد من الدول و هتمتإ ،وعلى هذا األساس  

   ا علههى مويههوع وكههذ اجههج التطبيههق علههى إجههراءات التحكههيلختيههار القههانون الوطههراف فهه  إإرادة األ

ختيار مختلف إجراءات التحكيل عنهد سهريان ف  إ األطراف ادةإرمبدأ ب حرصت على األخذ، كما نزاعال

 ، إذالمشرع المغربه   وهو الناج الذي سار عليهإلى غاية إصدار الحكل التحكيم ،  المسطرة التحكيمية

األشهخاص سهواء  المتعلهق بهالتحكيل والوسهاطة االتفاقيهة  لتلبيهة حاجيهات 00.018سهن قهانون  عمل على

اريين من خالل السما  لاهل بتحديهد القهانون الواجهج التطبيهق علهى إتفهال التحكهيل عتبكانوا طبيعيين أو إ

بتحديههد مختلههف  عمومهها والبحههري خصوصهها، ثههل تعيههين الايئههة التحكيميههة وتحديههد سههلطاتال، مههروراع 

  .اإلجراءات أثناء سريان المسطرة إلى غاية إصدار الحكل التحكيم  

ؤثهر علهى السهير أو يكتشف مسهتجد مهن شهأنه أن يأ طارئ تشريعات، من أن يطرتوقعا من هذه الو    

  ، فإناها قهد خولهت ألطهراف التحكهيل البحهري أيضها إمكانيهة عهزل 9المسطرةالطبيع  لمجريات العادي و

   .أو تجريح المحكل أو إنااء المسطرة التحكيمية برمتاا خوفا من يياع حقوقال 

قهد إلهى إرادة األطهراف مهن حيه  المبهدأ، فهإن ههذه اإلرادة يستند باألسهاس  وإذا كان التحكيل البحري        

سههن سههير  العمليههة حجههل أحتراماهها، مههن التهه  يلتههز  المحكمههون واألطههراف بإ تههرد علياهها بعههز القيههود

والت  يترتج علهى  ، فاعليتاا ف  المجال البحري وتحقيق يمان تنفيذ األحكا  التحكيميةالتحكيمية وكذا 

الحكمهة المتوخهاة مهن التحكهيل  نتفهاءإوتنفيهذ الحكهل التحكيمه ، وبالتهال   الخروج عناا رفهز االعتهراف

 .خصوصا البحريعموما و

                                                           
لنيهل شهاادة  ، رسهالةلدول  لتسوية منازعات اإلستثمار تراي  األطراف على التحكيل أما  المركز ا ،ن  يمينة حسي - 6

تيهزي كليهة الحقهول و العلهو  السياسهية  ، جامعهة مولهود معمهري ،ون التعهاون الهدول نفرع: قا ،القانون ر ف  الماست

 .6فحة صال ،2082-2088السنة ، - وزو
التوزيهع، الطبعهة األولههى دار الثقافهة للنشهر و -"، التحكهيل التجهاري البحهري " دراسههة مقارنهة  ،عله  طهاهر البيهات   - 7

 .48 -42الصفحة ، 2116،السنة 
نهوفمبر  31( 1224 مهن ذي الحجهة 11بتهاري   161..1.1الصادر بتنفيذه ظايهر شهريف رقهل  14.18القانون رقل  - 8

 .3412ص  ).211ديسمبر  6(1224ذو القعدة  28بتاري   8842الجريدة الرسمية عدد ).211
رسالة لنيل شهاادة الماسهتر فه  القهانون  ،-دراسة مقارنة  –الريى ف  التحكيل الداخل  والدول   ،زهير الزرزاري  - 9

لجامعيهة السهنة ا ،فهاس  –ونية واالقتصهادية و االجتماعيهة كلية العلو  القان، جامعة سيدي محمد بن عبدهللا  ،الخاص 

 ...، الصفحة  2118/ 2112
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حهول عهد   تنصهجالته   10مثهل النظها  العها  وقهوانين البهوليس قاندنيوة قيود  فه القيود تتجلى هذه و  

مها  سهتبعادإ وكهذا ،رية الت  يقهو  علياها كيهان المجتمهعوالمبادئ األساسية والجوه مخالفة القواعد اآلمرة

فه  البلهد  العها  س العليا الت  يقهو  علياها النظها أمكن من القوانين األجنبية الت  من شأناا المساس باألس

وذلهك فه  الحهاالت الته  يسهتلز  فياها األمهر  قيد  خاصة بعملية التحكوي ثل و   ،الذي يجري فيه التحكيل

نصههياع لههى إتمهها  اإلجههراء المطلههوب واإل  عباههدف المسههاعدة إلجبههار الخصههوتههدخل القضههاء الههوطن  

ل فإن القضهاء يقهو  بهدور مكمهل ومسهاعد لايئهة التحكهيل فه  لمحكل أو الايئة التحكيمية، ومن تلقرارات ا

 . 11يمانا لحسن سير اإلجراءات التحكيمية مراحله المختلفة وف  حاالت عديدة

علهى تقييهد إرادة  السهالف الهذكر 01.00بموجهج القهانون بهدوره المشرع المغرب   عملوتبعا لذلك،     

صهالحية التهدخل فه  سهير  للقضهاءإلى جانج منح  مرة تراع  قواعد النظا  العا ،أاألطراف بنصوص 

العملية التحكيمية، الذي يادف تارة إلى مساعدة الايئة التحكيمية وتارة أخرى يمهارس رقابهة علهى سهير 

 .العملية التحكيمية

، والمتمثلة ف  تكريس الصفة التعاقديةتتعاقج عليه صفتان، األولى ه   وعليه فإن التحكيل البحري    

دور إرادة األطراف ف  مختلف مراحل التحكيل، ثل يتحهول التحكهيل البحهري مهن الطبيعهة التعاقديهة إلهى 

ض رقابتاها علهى العمليهة التحكيميهة منهذ إبهرا  إتفهال لفرمن خالل تدخل قضاء الدولة  القضائيةالطبيعة 

 .ل إلى أن يتل  تذييله الحكل التحكيم  بالصيغة التنفيذيةالتحكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .القواعد التوجياية  –قواعد فورية التطبيق  –يأخد هذا القانون عدة تسميات مثل قواعد ذات التطبيق الضروري  - 10
 .214الصفحة  مرجع سابق ، ،محمد القاي  خالد  - 11
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 أهمية مدضدع البحث            

 

ألسهباب   " التحكوي  البحورب بوير دةا أل ااطوراح اأ كواا القواند " مويوع البح  اختيارلقد تل  

أن الطبيعههة  اعتبههارلههى بجميههع مراحلههه، ع التحكههيل البحههريفهه  إرادة األطههراف  إبههراز دورعههدة مناهها 

ه اختيهارهل ههذعنهد تمتع األطهراف بعهدة يهمانات تقتض    والبحري خصوصا الخاصة للتحكيل عموما

 .نتائج إيجابية ومريية  الت  تمكنال من الحصول على الوسيلة

ن فه  المجهال ف  بحثنا هذا، باهدف إطهالع المتعهامليهذه النقط عن ف كشقمنا بالساس وعلى هذا األ 

تشهجيعال  مهن خاللاها سهيتلالته  والت  يخولاها التحكهيل البحهري،  االمتيازاتعلى مجموعة من  البحري

 لفطهراف فه  تهدبير وتنظهيل منهازعتال بأنفسهال ثقتهه يمهنح دائمها مها  الهذيعلى اختيار التحكيل البحري 

 . وفق يوابط محددة

وسهيلة أن التحكهيل ههو فه  دحهز مها كهان يعتقهده الهبعز علهى  وتكمن أهمية البح  من جاة ثانيهة 

 .ستقالليتهوكذا مكرسة إل  ومساعد لهله  والحقيقة أنه مكملومنافس له، بديلة عن القضاء 

مهن منطلهق حهرص  ، قائ  بير التحكوي  االقضوا التعاا  الخالل من  الحقيقة هوقد حاولنا إبراز هذ   

اءت باها مختلهف التشهريعات على أن يتضمن الحكهل التحكيمه  الضهمانات األساسهية الته  جههذا األخير 

أدى إعمالاهها  إلههى المسههاس كلمهها مههع إمكانيههة نقضههاا أو إلغائاهها  ،حمايههة لحقههول األطههراف المتنازعههة

فه  سهبيل تحقيهق فعاليهة الحكهل ، وذلهك وقهوانين البهوليس بالمسائل الجوهرية الت  تعتبر من النظا  العها 

 .التحكيم  الصادر ف  المنازعات البحرية

               العالقهههة كهههان البهههد مهههن الهههبعز أن يتعهههرف علياههها ويضهههبطاا بكيفيهههة منطقيهههة إن ههههذهعليهههه، فهههو     

مههن ناهها إلخههراج والتعمههق فهه  مكامالموايههع للبحهه  فياهها  هههذه ختيههاربإو طبيعيههة، وال يتسههنى ذلههك إال 

 .صورتاا العلمية إلى الواقعية

 

 دشكالية البحث                  

 

 إلشكالية التالية :ويوع الدراسة من خالل طر  اشة ملقد حاولنا مناق 

توور   الهوو ا ااةا أل الحريووة المطلقووة أ موودإ داموواا دةا أل ااطووراح حووم التحكووي  البحوورب   اهوو  مووا -

 اليها قيد   

 تتمحور حول :الت  هذه اإلشكالية عدة تساؤالت، وعن وتتفرع 

  رإ بماذا تتميز المنازاات البحرية ار باقم المنازاات ااخ   -

 يمكر داماا دةا أل ااطراح حم دتفاق التحكي  البحرب  مدإ  أب دلى   -

التحكوي    مدجو  لتحديود القواند  الداجوت التطبيو  الوى كب  د يمكر داتبواة دةا أل ااطوراح دلى أ -

  تحديد ااجرا ات المسطرية ث  البحرب 



. 
 

   ماهم أه  القيد  التم تر  الى دةا أل ااطراح حم التحكي  البحرب -

 كيف يتدخ  المحك  لتقييد دةا أل أطراح العالقة البحرية   -

مووواهم  ووودا  تووودخ  القضوووا  حوووم العمليوووة التحكيميوووة  توووى يضووومر للحكووو  التحكيموووم حعاليتووو      -

 امصداقيت   

 .عناا من خالل هذا البح  كل هذه التساؤالت حاولنا اإلجابة      

 

 منهجية البحث                    

 

باهدف يهبط دور إرادة األطهراف  مونه  تحليلوممويوع بحثنا هذا على أكثر مهن  ف  اعتمدنالقد  

فه  ههذا المجهال، السهيما القواند  المقواة  ومجالاا عبر كل مراحل التحكيل البحري، كما إستعنا بخبهرة 

معظو  التروريعات المقاةنوة ، وكونهه لقه  اهتمها  صلة اثيقة بالمعوامالت الداليوةوأن مويوع بحثنا له 

    . التفاقيات الداليةا ا اك

عملي، فلم نهمل اإلشارة إلى بعض الواقع ال إلى لنا أن تكون هذه الدراسة مستندةحاو كما     
التي تناولت موضوع التحكيم البحري، وساهمت في تعزيز دور إرادة االجتهادات القضائية الوطنية 

التي كرست دور إرادة  لتحكيميةاألحكام ااألطراف في هذا المجال، إلى جانب هذا إستحضرنا مجمل 
 األطراف في تنظيم التحكيم البحري  وكذا تحديد مختلف اإلجراءات المتعلقة به.

الوطنية واالتفاقيات دراسة قانونية مقارنة ألهم القوانين قد إعتمدنا في دراستنا لهذا البحث على و     
        للتحكيم  ة شمولية ودوليةالبحث تقتضي نظر ألن طبيعةالبحث  الصلة بموضوع الدولية ذات
أحكام و بإعتباره ذو طبيعة دولية خاصة، مع إستحضار مختلف اإلجتهادات القضائية  البحري
 .لسد الثغرات إستنتاجات و توصياتصوال إلى وضع ودولي، صادرة عن القضاء التحكيمية 
 

 

 

 خطة البحث                

  

 :ميما ثنائيا ف  شكل فصلينأن نتبع تص رتأيناإت المطروحة، لإلجابة عن اإلشكاالت والتساؤال   

 ، وهههذا األخيههرالتحكووي  البحووربلووداة دةا أل ااطووراح حووم ه ناخصصهه انسههبة للفصههل األول فإننههفبال   

  اة ، ثههل  دةا أل ااطووراح حووم صوويااة دتفوواق الووتحك  البحوورب اة ا للمنازاووات البحريووة  تطرقههت فيههه 

 .مسطرأل التحكي  البحربدةا أل ااطراح أثنا  سير 

وتتجسههد هههذه ، حههدود مبههدأ إرادة األطههراف فهه  التحكههيل البحههريله ناأمهها الفصههل الثههان  فقههد خصصهه 

       التههه  تهههرد علهههى إرادة األطهههراف فههه  مجهههال التحكهههيل  قضوووائيةقيووود  ا، قاندنيوووة قيووود   الحهههدود فههه 

 : لذلك أقتر  عليكل دراسة هذا المويوع وفق التقسيل التال ، البحري 

 التحكي  البحرب   اة دةا أل ااطراح حم : الفص  اااا 

 دا  مبدأ دةا أل ااطراح حم التحكي  البحرب  :الفص  الثانم  
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  اة دةا أل ااطراح حم التحكي  البحربالفص  اااا: 
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 رب حم التحكي  البح  اة دةا أل ااطراحالفص  اااا: 

النظا  القانون  األساسه  الهذي ال غنهى عنهه فه  ف  عصرنا الحاير،  التحكي  البحرب لقد أيحى      

تسهودها رغبهة طاغيهة فه  جعهل  أيهحتأطهراف العالقهة البحريهة  ذلهك أن، تسوية المنازعهات البحريهة

البحريهة حاليهة  ه العالقة سواء كانهت المنازعهةذه التحكيل هو الحل األنسج لفز المنازعات الناشئة عن

 .12أو مستقبلية

الوسهيلة  وبما أن التحكيل البحهري أخهد مكانتهه كوسهيلة بديلهة لفهز المنازعهات البحريهة، إن لهل نقهل 

فهز النزاعهات الناشهئة أو المحتمهل ل سهتغناء عناهاإلالرسمية الت  ال يمكهن ألطهراف العالقهة البحريهة ا

عتبارههها الشههريعة العامههة بإ ا المجههال،ذة فهه  هتتبههوأ مكانههة هامهه حتيههأ احدةا أل ااطوورن فههإوقوعاهها ، 

تفهال األطهراف علهى مهن إ بدءوأساس نظا  التحكيل ومركز القوة ف  تنظيمه وتسييره عبر كافة مراحله 

يعهد ا وههذ، 13لاهل التحكيمه  علهى النحهو الهذي يهرول  أو الحكلاللجوء إلى التحكيل إلى حين تنفيذ المقرر

 . تحكيل من مزايا نظا  ال

فه  تسهوية  من الحريهة أخدت نطاقا واسعا ،ن إرادة األطراف ف  التحكيل البحريإفلك، يجة لذونت   

الهذي  صويااة اتفواق التحكوي بشهكل بهارز فه  إمكانيهة األطهراف ه الحريهة ذ، وتظار هنزاعاتال البحرية

 .هذا النظا إلى  يشكل أساس مشروعية إلتجائال

 الروراط كافهة  تضهمنأن يبه صهياغته صهياغة وايهحة أن يهتلتفهال إلا يسهتلز  لصهحة ههذا هغير أنه   

 .، والت  تتوفر ف  كافة العقود من شروط مويوعية وأخرى شكلية14قانونا المتطلبة

التهه   اآلثوواة القاندنيووةسههيرتج ال محههال كافههة  هنإف ،الشههروط لاههذهتفههال إال وبعههد أن يسههتوف  هههذا 

 .15تتجه إرادة األطراف إلى تحقيقاا

 القاندنيوة اااجرائيوةالقدااود سهلطتال لتحديهد  أيضها من خاللهه العالقة البحرية أطراف كما يستمد     

ختصاصههاتال إتعيههين المحكمههين وتحديههد   البحههري، باإليههافة إلههى التهه  يريههدان تطبيقاهها علههى النههزاع

 وغيرههها مههن ،البحههري  لتحكهه ا القههانون الواجههج التطبيههق، ومحههل النههزاع ومكههان اذوكتال، وسههلطا

 .ترك تحديدها إلرادة األطراف الت  ي سطريةاإلجراءات الم

التطورات الت  لحقت بالتحكيل البحري، إال أن التأطير القهانون  لهه ظهل شهبه غائهج  الرغل من وب   

، بإسهتثناء بعهز المبهادرات الته  قامهت باها بعهز الهدول ا ما ينطبق على المغربذوه ،ولف  أغلج الد

 .البحري كفرنسا ومصر  من خالل إرسائاا لقوانين خاصة بالتحكيل

                                                           

الرافهدين للحقهول، المجلهد مجلة ، كلية الحقول ، جامعة الموصل، التحكيل ف  المنازعات البحرية، أفرا  عبد الكريل خليل -12

 .132الصفحة  ، 2116السنة  ، 81العدد ، 12
ار القهانون الواجهج التطبيهق فه   ختيتعاقد ف  إدور إرادة أطراف ال ،عماد قطان  -أحمد الحراك   -زياد محمد فالح بشابشة -13

 –والدراسهات لهة جامعهة القهدس المفتوحهة لفبحهاث مج -دراسهة مقارنهة –تعاقدية الدولية وفقا للقانون األردنه لتزامات الاإل

 .384الصفحة  ،2113حزيران ،  1جزء –العدد الثالثون 

 .122الصفحة  ،سابق ، مرجع  -دراسة مقارنة –تفال التحكيل ف  عقد النقل البحري خديجة البودال  ، إ - 14 

  15- محمد أطويف ،إتفال التحكيل ف  المنازعات البحرية ، مجلة القضاء التجاري ، العدد 2 ،السنة 2112، الصفحة.6 .                    
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 التحكهيل لهل تتطهرل إلهىنظمهت الته  الدوليهة معظهل اإلتفاقيهات  نفنجهد أ ،دوله الصهعيد ال أما علهى   

تفاقيهة إا ذالمتعلقهة بنقهل البضهائع، وك8731ة تفاقيهة ههامبورل لسهنإ، بإسهتثناء مويوع التحكيل البحهري

 .2001تفاقية روتردا  لسنة إ، ثل 8721بروكسيل لعا   

وجعلته وسهيلة بديلهة لفهز المنازعهات لتحكيل البحري اقد تبنت  هذه اإلتفاقيات غير أنه، وإن كانت     

تنظههيل دور أطههراف العالقههة البحريههة فهه  أغفلههت  مههن ناحيههة أخههرى، فإناهها المعههامالت البحريههة،الناشههئة 

 .التحكيلوتسيير نزاعاتال بواسطة 

 الفصو  دراسهتنا لاهذا فهإن، دورأطراف ههذه العالقهةبهتشهريع  إهتمها   غيابه ف  ظل وبالتال ، فإن     

بههرز دور إرادة مههن مقتضههيات قانونيههة ت الدوليههة تفاقيههاتإلابعههز  علههى مهها جههاءت بهههإقتصههرت فقههط 

التجهاري للتحكهيل  النمهوذج القهانون  مها جهاء بهه يمنااوالت  من ، ف  مجال التحكيل الدول   األطراف

 س دور إرادة األطراف ف  تنظيل مجريهات التحكهيل  التجهاريمن قواعد قانونية تكر 8710الدول  لعا  

تحكهيل تفاقية األوروبيهة للوكذا اإل ،وذلك بالنظر إلى الطبيعة التجارية الت  تكتسياا المنازاعات البحرية 

 المنازعهاتالخاصة بتسهوية  8760إتفاقية واشنطن لعا  ، ثل باإليافة إلى  8768التجاري الدول  لعا  

، ثهل ) B.I.R.Dالمعروفهة باتفاقيهة  (بين الدول المتعاقدة ورعايا الهدول األخهرى  الستثماراتباالمتعلقة 

ين قهوانفضال عهن وجهود هذا بشأن اإلعتراف وتنفيذ قرارات التحكيل األجنبية ،  8701إتفاقية نيويورك 

تضهمن فه   لهذيا لق بالتحكيل والوساطة االتفاقيةالمتع 01.00 رقل قانونوخاصة  لتحكيلمنظمة ل وطنية

 لقهانون الواجهج التطبيهقا ختيهارإو تفال التحكيل إصياغة  ف  إرادة األطرافدور ه مقتضيات العديد من

 .اإلجراءات المسطرية ، وكذا إختيارنزاعه على مويوع  على إجراءات التحكيل و

زعذذات تطبيقهذذا علذذى المناأطذذراف العةقذذة البحريذذة عذذادة إلذذى   هذذي التذذي يلجذذ  وهذذذه المقتضذذيات   

 .رغم من الخصوصية التي تطبع هذه المنازعاتال، بإلى التحكيمئهم البحرية عند لجو

سنخصصهههه لدراسهههة  )األول(، الفصهههل إلهههى فهههرعين تقسهههيل ههههذا إرتأينههها فإننههها ،وبنهههاءعلى ماتقهههد       

 نبح  فيههفسه )الثهان (أمها  التحكي  البحوربصيااة دتفاق المنازاات البحرية ا اة دةا أل ااطراح حم 

 . اة دةا أل ااطراح أثنا  سير مسطرأل التحكي  البحرب عن

    

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

التحكي   صيااة دتفاق الفرع اااا: المنازاات البحرية ا اة دةا أل ااطراح حم

 .البحرب

          خصوصههههيات تميههههزه عههههن بههههاق  المنازعههههاتمههههن  المنازاووووات البحريووووةبههههالنظر لمهههها تكتسههههيه       

نه أيحى مهن إ، ف16ا المخاطر الت  تكتنف المالحة البحريةذأطرافاا وكبسبج تعدد جنسيات  األخرى

فه  الوقهت الهذي تتطلهج  ،بطء إجراءاته وتعدد دراجاته نتيجة الفصل فياا من قبل قضاء الدولة الصعج

ومهه هالت كههان التحكههيل بمها يههوفره مهن مزايهها  ، لهذىت البحريهة سههرعة الفصههل فه  النههزاعفيهه المعههامال

                            . هذه المنازعات لب  ف الوسيلة المثلى ل

تفاقيههات إكبيههر مههن قبههل مختلههف القههوانين وال بإقبههالهميههة جعلههت التحكههيل البحههري يحظههى ه األوهههذ     

لههك أسسههت لههه نظهها  تشههريع  محكههو  ذ، ونتيجههة لوالمنظمههات والم سسههات المعنيههة بههالتحكيل الههدول 

س والضوابط الت  تحكمه، فكان بمثابة المصهدر األساسه  بنصوص قانونية وقواعد محددة تويح األس

 .لفحكا  الخاصة للعملية التحكيمية ف  المنازعات البحرية 

تفال التحكيل البحري على النحو إ كامل الحرية لصياغة األحكا ، إستمد األطراف هذه وإنطالقا من   

ن أي إبطال ومن ههذه المسهائل نشهير المسائل الت  تحصنه مختيارهل لجميع إمن خالل   الذي يرول لال

 .تعيين الايئة التحكيمية وتحديد اللغة ثل مكان التحكيل و مدته على سبيل المثال

الواجهج توفرهها  الروراط المدضودايةه اإلرادة لن تقو  لاا مقا  حتى تتحقق فياا جميع ذه غير أن 

أثواةا لت  يتطلباا القهانون ليرتهج االرراط الركلية تفال أو عقد ماما كان مويوعه إلى جانج إف  أي 

 .17القاندنم

فهه   المنازاووات البحريووة كمدضوودع للتحكووي  البحووربعلههى ذلههك، فإننهها سههنعمل علههى معالجههة  وبنههاء     

 اة دةا أل ااطووراح حووم صوويااة دتفوواق التحكووي  فيههه تناول فسههن )المبحهه  الثههان (مهها أ )المبحهه  األول(

 . البحر ب

 كمدضدع للتحكي  لبحرية المبحث اااا: المنازاات ا    

 طبيعووةالشههك أن التعامههل فهه  مجههال التجههارة البحريههة، يثيههر العديههد مههن المنازعههات البحريههة ذات       

                   ومضههههههمون يختلفههههههان عههههههن المنازعههههههات التهههههه  تههههههربط األطههههههراف المتخاصههههههمة فهههههه  معههههههامالتال 

تحكماها  المنازاوات البحريوةإلهى كهون أن لهك ذومرد ختالف البيئة البحرية عن البيئة البرية، إل ،البرية

   .متعددة  كما تتداخل فياا أطراف ،قواعد تجارية وبحرية

طير القهانون  المواكهج لتطهورات التجهارة البحريهة ومها ينبثهق التهأوبالرغل من الهزخل التشهريع  و       

واء علهى صهعيد غائبها سه ظهلتحكوي  البحورب اان مسألة تحديد تعريف قهانون  إفعناا من منازعات، 

                                                           
دة ماسهترف  القهانون: العالقههات شههاا رسهالة لنيهلفعاليههة التحكهيل فه  تحقيههق ذاتيهة المنازعهات البحريههة  ،سهميرة يعقوبهات  -16

، 2112/2118نة الجامعية السر،ورقلة الجزائ - السياسية كلية الحقول والعلو  ،با  مر قاصدي جامعةالدولية الخاصة، 

 .1الصفحة
             ،الطبعة األولى  دار النشر المركز القوم  لإلصدارات القانونية، ،المحكمون  ، يوسف حسن يوسف -.1

.   4 الصفحة ، 2111السنة         
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كهان مهن الضهروري أن نبحه  عهن المقصهود ا ذل تفاقيهات الدوليهة،إال على مسهتوىالقوانين الوطنية أو

عطيهت ا المفاو  علهى يهوء التعريفهات الته  أع ذأن نتناول هرتأينا إ وعلى هذا األساس بالتحكيل البحري،

 .لمفاو  التحكيل بشكل عا 

ية، وكذا تحديد مفاهو  التحكهيل البحهري، يهرورة تفريهاا إن البح  عن طبيعة المنازاعات البحر     

ههذا المبحه  إلهى  ناتقسيممن خالل نخصص لاما حيزا من الدراسة، طبيعة مويوعنا، لذلك إرتأينا أن 

لتحديود سنخصصهه ف )المطلهج الثهان (أمها  طبيعوة المنازاوات البحريوة   ول فيههناتسهن )األول(مطلبين، 

 .التحكي  البحربمفهدا 

         لت اااا: طبيعة المنازاات البحرية المط  

لقههد سههبق وأن قلنهها، أن المنازعههات البحريههة تكتسهه  طابعهها خاصهها ال يتههوفر عنههد بههاق  المنازعههات       

محكدمووة بقدااوود وكوناهها أيضهها  )الفقههرة األولههى( محكدمووة بقدااوود تجاةيووةاألخههرى، مههن حيهه  كوناهها 

 .)الفقرة الثانية( بحرية

  للمنازاات البحرية ةالتجاةي يعةى: الطبالفقرأل ااال   

إبهرا  ذ فا  تدور مهع عهدة أشهخاص مهنمتشابكة ومعقدة، معامالت تجاةية تعد المنازعات البحرية      

عقد النقل البحهري، مهرورا بعمليهات الشهحن المختلفهة للبضهاعة ومها يتبعاها مهن إصهدار سهندات الشهحن 

 .يد حتى وصولاا إلى المرسل إليه المختلفة والت  قد يتل تداولاا ألكثر مستف

ا كانت جميع المسائل الناشئة عناا متمتعهة ذإت البحرية يثير تساؤالت حول ما تشعج العالقا كما أن     

و غيهر تعاقديهة أتعاقديهة كانهت  ائل الناشهئة عهن العالقهات البحريهةبالصفة التجارية، وإلثبهات تمتهع المسه

لههك فإننهها نرجههع إلههى ذوفهه  سههبيل ، تناد إلههى معيههار قههانون  وفنهه االسهه نههه البههد مههنإفبالصههفة التجاريههة، 

أعريههت عههن ويههع مفاههو  معههين ومحههدد للصههفة  ه األخيههرة ذهاالتفاقيههات الدوليههة المنظمههة للتحكههيل، 

غياب االنسجا  بين التشريعات علهى تحديهد يهوابط محهددة للتفرقهة بهين للك راجع ذو التجارية للنزاع،

 .ري العمل المدن  والعمل التجا

ن القههانون النمههوذج  للتحكههيل التجههاري لسههنة إفوفهه  ظههل غيههاب مفاههو  محههدد للصههفة التجاريههة،      

قد أكهد علهى يهرورة تفسهير المصهطلح التجهاري تفسهيرا واسهعا إلهى الحهد الهذي  )اليونيسترال(  8710

 .يشمل النزاعات الت  تكون لاا طابعا تجاريا، سواء أكانت تعاقدية أو غير تعاقدية

علياها تهداول  لصفة التجارية، فقد تل إلحاقاا بكل عالقهة دوليهة يترتهجاونظرا لصعوبة توحيد معيار      

 البحر. السلع واألموال عبر

ه المعطيهات يتضهح لنها أن المنازعهات الناشهئة عهن المعهامالت البحريهة تتمتهع بالصهفة ذعلى ه وبناء     

ألعمهال البحريهة المسهتمدة مهن طبيعهة النشهاط البحهري لهك وفقها للمعهايير الضهيقة لتجاريهة اذوالتجارية، 

قتصهادي إه الصهفة دائمها وفقها للمعيهار الذبهه ههاوصفة القائمين بممارسة النشاط التجاري، وكذلك تتمتع

قتصهادية لمويهوع العالقهة البحريهة، وكوناها إمهال البحريهة المسهتمد مهن الصهفة الالواسع لتجارية األع

 .السلع واألموال عبر حدود أكثر من دولة أي انتقال تتعلق بعملية تجارية دولية،



13 
 

   للمنازاات البحرية ةالبحري ةعيبالفقرأل الثانية : الط   

إن خصوصية المعامالت البحرية لل تجعهل مهن القواعهد التجاريهة كفيلهة لوحهدها بتنظهيل المنازعهات      

تتكفل بتنظيماها علهى نحهو ال ياهدر البحرية بالرغل من كوناا معامالت تجارية، فاستلزمت إقرار قواعد 

د وأحكا  خاصة لمالئمة الظهروف من خصوصيتاا، من هنا كان ميالد القانون البحري الذي تميز بقواع

 .البحريةستثنائية للمالحة إال

ههو معيهار التفرقهة بهين  ،الهذي تهتل  فيهه المعهامالت البحريهةباعتباره الوسط  المجاا البحربويعتبر      

من مميهزات المنازعهات  المخاطر البحريةكما تعد  ،ة والمنازعات البرية بصفة عامةبحريالمنازعات ال

فيه السهفن  يوشريانا للتجارة الدولية تجر ا كان البحر مسرحا للمعامالت البحريةإذف البحرية وطبعاا،

ه ذكانهت هوقهد  ن العديهد مهن الكهوارث البحريهة تنهدر بمخهاطر البحهر،إف الت  تقو  علياا تجهارة العهالل،

 . 18المخاطر ه  المحفز الذي دفع الدولة إلى التدخل ف  الش ون التجارة البحرية

                أيضههههها مهههههن أههههههل مهههههايميز المنازعهههههات البحريهههههة عهههههن بهههههاق  المنازعهههههات  السوووووفينةوتعتبهههههر      

       الحههههة المسههههتعملة للم ةاألداة الوحيههههدتعتبههههر هههههو أن السههههفينة  اتبوووواة اااااا عتبههههارين،إل األخههههرى،

ا ذويكهون ه، هه  ذاتاها محهال للمنازعهة البحريهة هو أن السفينة قهد تكهون اتباة الثانمااأما ، 19البحرية 

إبهرا  عقهد  أو نتيجة ،أخرى ف  حالة خطرلالسفينة هذه المساعدة البحرية الت  تقدماا عن ناتج  النزاع 

 . 20رة تصاد  بحري بين سفينتين أو أك إيجار السفينة، أو نتيج

   وطهابع تتسهل بطهابعين ، طهابع تجهاري البحريهة المعهامالت عهن تنشهأ الته  فالمنازعهات وبالتهال    

 .21وذاتيتاا خصوصيتاا لاا تكون وهكذا بحري،

 المطلت الثانم: تحديد المقصد  بالتحكي  البحرب    

ا المفاو  علهى يهوء هذرتأينا أن نتناول فإننا إ ف  ظل غياب تعريف قانون  محدد للتحكيل البحري،     

     ثهههل تهههداولاا الفقهههه  ، والتههه  أوردتاههها بعهههز القهههوانينالتحكوووي  بصوووفة ااموووةالتعريفهههات التههه  تناولهههت 

 .وقد قمنا بحصرها على المنازعات البحرية ،والقضاء

سنخصصهاا لتعريهف  )ااالوى الفقورأل( تقسهيل ههذا المطلهج إلهى فقهرتين إرتأينهاوعلى هذا األساس،      

فسهنتناول فياها التعريهف الفقاه  والقضهائ    )الثانيوةالفقورأل (ي من الناحيهة القانونيهة، أمها رحلبالتحكيل ا

 .للتحكيل البحري

 

 
                                                           

      18 -Claire Flécher, écrire l’incertitude, le travail a bord des navires de commerce entre 
stabilisation Prises de risque et responsabilisation , Sociologé du travaille N°56, 2014, p41-42. 

    19 - خالد أمير عدل  ، عقد النقل البحري ف  يوء قانون التجارة البحرية الجديدة والمستحدث من أحكا  القانون                
.                                                      3، الصفحة .111السكندارية ،السنة المعارف با وأراء الفقه، مكتبة                

        20 - مصطفى كمال طه ، مبادئ القانون البحري ، الدار الجامعية ،الطبعة الثالثة، الصفحة331 .                                  
ux du tranport maritime,colloque            Cécile De Cet Bertin, , La localiation du contentie   -21  

International- le contentiex maritimes، 2 et 3 mai, L’aboratoir droit de transports  et d’activites 
portuaires, université, Oran،page 17 .           
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   لتحكي  البحربالتعريف القاندنم لالفقرأل ااالى:    

، إال أن هنههاك العديههد مههن التشههريعات 22 للفقههه ةمتههروك ههه  مسههألةالتحكههيل إن مسههألة تحديههد مفاههو   

 بموجههجرورة إعطههاء تعريفهها قانونيهها للتحكههيل، وهههو مهها تصههدى لههه المشههرع المغربهه  أجمعههت علههى يهه

"  و   هأنه حيه  عهرف التحكهيل المتعلق بهالتحكيل والوسهاطة االتفاقيهة،  01.00من قانون  706الفصل 

          نوووزاع مووور لووود  هيةوووة تحكيميوووة تتلقوووى مووور ااطوووراح مهموووة الفصووو  حوووم النوووزاع بنوووا  الوووى اتفووواق 

ا األخيهر يعمهل بهدوره علهى ذألن ه ،ا التعريف ينطبهق تمامها علهى مفاهو  التحكهيل البحهريذوه، " تحكي 

حل النزاع البحري من قبل هيئة تحكيمية تتلقى من األطراف مامهة الفصهل فه  النهزاع بنهاء علهى اتفهال 

 .23تحكيل 

رابعههة مههن كمها تههولى المشههرع المصههري بههدوره تعريههف التحكههيل يههمن الفقههرة األولههى مههن المههادة ال   

ا القاند  دلى التحكي  ال ب يتفو  ذينصرح حم  ك  الفظ التحكي  "   نأ ، حي  نص علىقانون التحكيل

كوي  بمقتضوى اتفواق الي  طرحا النزاع بإةا اتهما الحرأل   سدا  كانت الجهة التم تتدلى دجرا ات التح

 ."ا مركزا  ائما للتحكي    أا ل  تكر ك لك أالطرحير منظمة 

مههن قههانون التحكههيل فهه  8إلههى تعريههف التحكههيل بموجههج المههادة  أيضههاتجههه المشههرع السههوري إ كمهها     

تفواق طرحوم النوزاع الوى اللجود  دلوى التحكوي  د"  علهى أنهه ،دنية واالقتصادية والتجاريةالمنازعات الم

ة للفص  حم ك  أا بعض المنازاات التم نرأت أا التوم يمكور أ  تنروا بينهموا بمناسوبة االقوة قاندنيو

 ." معينة اقدية أا اير اقدية

"اتفهال  ي يمكهن أن نعرفهه علهى أنهه الذنبثق مفاو  التحكيل البحري، وإ ه التعريفاتذطالقا من هوإن   

قهد ينشهأ عالقهة  فز النزاع الهذي نشهأ أولى اللجوء إلى هيئة تحكيمية قصد أطراف المنازعة البحرية ع

 .قانونية، تعاقدية أو غير تعاقدية "

قههة البحريههة علههى تحكههيل تفههال أطههراف العالإ" يمكههن تعريههف التحكههيل البحههري أيضههاعلى أنههه  كمهها     

 ."النزاع بحكل ملز  وقابل للتنفيذ ي يكون ف  الغالج مختص ف  المجال البحري لحسلذالمحكل وال

نطالقهها ممهها سههبق، يمكههن القههول أن تعريههف التحكههيل البحههري ال يختلههف كثيههرا عههن التعريفههات وإ      

 .24سابقة، إال بالخصوصية الت  يتميز باا والت  تجعل له نوعا من الذاتية واالستقالليةال

 لتحكي  البحرب لاالقضائم تعريف الفقهم الالفقرأل الثانية:   

عتبهاره الوسهيلة إب بالرغل من المكانة الت  يحتلاا التحكيل البحري لدى أطراف المنازعة البحريهة، 

 .القضا وال من قبل الفق  يحظى بتعريف دقيق ال من قبل نه لل إال أالمفضلة لديال، 

                                                           

   22 - عل  طاهر البيات   ، مرجع سابق ، الصفحة .8  .                                                                             

       23 - محمود الشيكر ، مس ولية الناقل البحري للبضائع على يوء التشريع المغرب  واالتفاقيات الدولية ، بح  لنيل          
يههة، السههنة        المحمد –كليههة العلههو  القانونيههة واالقتصههادية واالجتماعيههة  -جامعههة الحسههن الثههان  ،الماسههتر فهه  القههانون الخههاص          

                        .                                                                         1. الصفحة  ، 2113-2112لجامعية ا          

رسالة  لنيل                                                                                                            ،تفال التحكيل كأسلوب لتسوية المنازعات البحريةإستقاللية إ ،سعاد بولحية  - 22               

جامعة   الجزائر،         -عمال ، كلية الحقول يوسف بن خدة ن الخاص تخصص قانون األف  القانو رستشاادة الما

 22 الصفحة 
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فهالبعز عرفهه ، جهاءت متباينهة  التعريفهات الته  تهداولاا الفقهه معظل  أن فعلى مستوى الفقه، نجدو 

التحكيل، وهو التعريهف الهذي تبنهاه الفقيهه  التحكيل وشرطتفال التحكيل دون أن يفرل بين عقد إمن جانج 

" اتفال علهى طهر  النهزاع علهى شهخص معهين أو  حي  قال على أن التحكيل هو )ةيني   احيد(الفرنس  

قرب إلى التعريهف الهذي أ ا التعريف هوهذو، وا فيه دون المحكمة المختصة به "أشخاص معينين ليفصل

تفهال األطهراف علهى أن يخضهع نهزاعال " إ علهى أنههالتحكهيل  حي  عهرف )حليت حدشاة(جاء به الفقيه 

 .نه "إلى قضاء يختارو

ا الصدد قهال الفقيهه الفرنسه   ذوف  ه ،فيه  فصلظر إليه من خالل الايئة الت  تأما البعز األخر ن     

نه "نظا  القضاء الخاص يتل بموجبه إخهراج النهزاع مهن القضهاء معرفا التحكيل على أ ) ةابير  اماةا(

 .25العادي ليتل الفصل فيه بواسطة أفراد يكتسبون مامة القضاء فياا"

عههرف ، حيهه   CADET)كا يووت(ا التعريههف  شههبيه بههالتعريف الههذي تبنههاه الفقيههه الفرنسهه  وهههذ     

ا األخيهر إلهى شهخص ذول أطراف النزاع سهلطة الفصهل فه  هم سسة من خاللاا يخ " هأن التحكيل على

، وههو الموقهف الهذي أخهد بهه أيضها  26أو مجموعة من األشخاص لما لاهل مهن سهلطة معنويهة أو تقنيهة " 

قصهى فيهه عهرف التحكهيل علهى أنهه  " نظها  للقضهاء الخهاص ت   عندما ROBERT)ت ةبةاب(ه الفقي

 .27للفصل فياا "   خصومة  معينة عن اختصاص القضاء العادي ويعاد باا إلى أشخاص يختارون

ا الصههدد ذوفهه  ه سههاهموا الفقاههاء العههرب بههدورهل فهه  ويههع تعريفههات متعههددة لنظهها  التحكههيل، كمهها 

ختياري لتسهوية المنازعهات بحكهل ملهز  إ"إجراء  التحكيل على أنه شحاتة دبراهي ريعرف الفقيه المص

 .28يتأسس على القبول المسبق من جانج األطراف ف  النزاع "

   وعلهههى يهههوء مههها تقهههد ، نالحههها أن جهههل التعريفهههات الفقايهههة يمكهههن تطبيقاههها علهههى مفاهههو  التحكهههيل      

  ا حريههة ذنههه يههنل عههن إرادة أطرافههه، وكطههابع اتفههاق  ألا األخيههر مههن لنظر لمهها يتميههز بههه هههذالبحههري، بهها

لايئة التحكيمية لفز النزاع، ولكون الحكل الذي يصدره المحكل البحري يكهون ملهز  اه الء ف  اختيار 

 .لطرفيه وقابل للتنفيذ

القضهاء، يهتل  ه المعطيات، يمكن القول أن التحكيل البحري ما هو إال وسيلة بديلهة عهنوبناء على هذ 

أو قد ينشأ مسهتقبال عهن عالقهة قانونيهة  النزاع نشأتفال قصد حل إبموجج للجوء إليه من قبل األطراف ا

 .أو شرطء أدرج هذا اإلتفال ف  شكل عقد  ، سواتعاقديةمعينة، قد تكون تعاقدية أو غير 

هتمها  ههو لعهل ههذا اإلمن قبهل القضهاء، وبالغ األهمية  هتما با وتجد اإلشارة إلى أن التحكيل حض    

 تبنهى القضهاء المغربه  فه ههذا الصهدد  فه  ، ومفاو  التحكهيل لإلجتااد ف  سبيل تحديد لقضاءا  من دفع

                                                           

    25- أفرا  عبد الكريل خليل ، مرجع سابق ، الصفحة 121.                                                                         

مقههارن،         ريههة فهه  القههانون المغربهه  والالتجا المنازعههاتاخل  و الههدول  لفههز ، التحكههيل الههدعبههد الههرحيل الزطههاك   -26   

.                                                                                        1الصفحة  ، 2112ريل الطبعة األولى، أب          
Jean Robert ,l’arbitrage droit international privé, 6 éme , édition DALLOZ litec,1993,p3                                         - 2.              

   
  الههدول  االسههتثمار بههين الههدول والمسههتثمرين األجانههج  دور التحكههيل فهه  إطههار تجربههة المركههز ،ويههبح  أمحمههد  -28

 ،"الصهلح مقاربهة وتجهارب متعهددة –التحكهيل  –وسهاطة مجلةالحقول المغربية "  الوسهائل البديلهة لفهز المنازعهات ال

 . 83الصفحة مرجع سابق ، 
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ناء جههاء فيههه أن " االتفههال علههى التحكههيل يشههكل اسههتثناء، واالسههتث إذ مفاههو  التحكههيل، 29قراراتهههى حههدإ

       كههان هنههاك شههرط تحكيمهه   إذانههه ال يمكههن اللجههوء إلههى التحكههيل إال أبطبيعتههه يهه ول بشههكل يههيق، غيههر 

 .أو اتفال على التحكيل حرر بشكل ال لبس فيه " 

عهرض   ، بقولهه أن التحكهيل ههو"30التحكهيل فه  إحهدى قراراتهه بدوره كما عرف القضاء المصري 

لهى يهوء يتعهين باختيارهمها أو بتفهويز منامها، أو ع ،نزاع معين بين طرفين علهى محكهل مهن األغيهار

لك النزاع بقرار ناائ ، مجردا من التحامهل وقاطعها لهدابر الخصهومة فه  ذفصل ف  شروط يحدداناا، لي

 ." ....جوانباا الت  أحالاا الطرفان إليه

 تكواا الخصودا دلوى د" تعريهف التحكهيل علهى أنهه لمحكمة التمييهز األردنيهة، جهاء 31وف  قرار أخر   

 .شخص أا أكثر لفض النزاع بينه  "

ال نظام قانوني يتم بواسطته الفصل القول أن التحكيم البحري ما هو إ كن، يمومن خةل ماتقدم      

تتوافر فيهم الخبرة الفنية العالية بين طرفين أو أكثر بواسطة محكم أو أكثر  بحري بحكم ملزم في نزاع

 .واإللمام التام بالمسائل البحرية

فاإلتجاه إلى التحكيم رهين بإرادة ال أن خصوصية التحكيم البحري تكمن في كونه أداة إتفاقية، إ     

الضرورية التي تحصنه أطراف العةقة البحرية في صياغة إتفاق التحكيم وتضمين فيه جميع البيانات 

 من أي إبطال، وهو ما سنتناوله في المبحث الثاني.

 

 المبحث الثانم:   اة دةا أل ااطراح حم صيااة اتفاق التحكي  البحرب  

ن اللجههوء إليههه يبقههى فههإ، الطبيعيههة لفههز المنازعههات البحريههة بحههري هههو الوسههيلةكههان التحكههيل ال إذا 

أو  "ال تحكهيل  ....ال اتفهال"صهادر عهن إرادة األطهراف، بحيه   اتفواق تحكوي  مرهونا بضهرورة وجهود

                               .pas de convention …pas d’arbitrage "  32 "باللغة الفرنسية  

منهاص منهه لفهز اي  األطراف على صياغة اتفال تحكيل عامهل أساسه  وجهوهري الفان تر ذال 

وباهذا فهإن  ، غيهر تعاقديهةعالقهة ناشهئة عهن عالقهة قانونيهة تعاقديهة أو  كانت سواء ،المنازعات البحرية

دورا هامهها فهه  إبههرا  اتفههال التحكههيل و الههذي يجعههل مههن تلههك اإلرادة مناطهها لفخههذ تلعههج األطههراف إرادة 

        .  33كيلبالتح

                                                           
الملهف   فه  164.تحت عدد  31/12/1114محكمة النقز حاليا  بتاري   -المجلس األعلى سابقا -قرار صادر عن - 29

، عههدد  مجلههة المنههاظرة ،اتفههال التحكههيل وصههوره  أورده : المختههار البرغههان  ،  1116/ 2162التجههاري عههدد 

 .623، الصفحة  2112 ماي وجدة ، -المنعقد بالسعيدية  24خاص بالموتمر الوطن   -  .1-16مزدوج 
  30- المحكمة الدستورية العليا ، الطعن رقل 13 لسنة 18 قضائية جلسة  .1 دجنبر1112  أاة ا :                                         

لعربية   ، التحكيل ف  المنازعات البحرية دراسة مقارنة ، دار الناضة ان  الوليد بن محمد بن عل  البرما     

.                                                             32الصفحة ،2111القاهرة، السنة   

  31-  الطعن رقل .3 لسنة 11.2 محكمة التمييز األردنية أاة ا :                                                                      
                                                         33الصفحة  ، نفسه مرجع، الالوليد بن محمد بن عل  البرمان  

   32- محمد أطويف ، التحكيل ف  المنازعات البحرية -  دراسة مقارنة - ، رسالة لنيل دبلو  الدراسات العليا المعمقة         
      السهنة  سال ، –كلية العلو  القانونية واالقتصادية واالجتماعية جامعة محمد الخامس ،  ،القانون الخاص ف         

 .24الصفحة  ،.211 الجامعية
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ن يهتل الفصهل فه  المنازعهات أه التهزا  بموجبهه تتعاهد األطهراف بنهعلهى أتفواق التحكوي  دويعرف    

، وهههو مهها أخههد بههه المشههرع المغربهه  بموجههج 34الناشههئة بينامهها أو المحتمههل نشههوئاا عههن طريههق التحكههيل

نهه أعلهى اتفال التحكيل المتعلق بالتحكيل والوساطة االتفاقية حي  عرف  01.00من قانون  703الفصل 

التووزاا ااطووراح بوواللجد  دلووى التحكووي  قصوود  وو  نووزاع نرووا أا قوود ينرووا اوور االقووة قاندنيووة معينووة " 

، ونفهس التعريهف اعتمدتهه لجنهة األمهل المتحهدة للقهانون التجهاري فه  القهانون تعاقدية أا اير تعاقدية "

 .منه النموذج  المعروف باختصار اليونيسترال ف  المادة السابعة

تمتهع تإال بالخصوصهية الته   ه التعريفهاتذحكيل البحري ال يختلف بهدوره عهن هتفال التإوتعريف    

ومنهه يمكهن القهول أن ، باا منازعاته ذات الطابع البحري، والت  تجعل له نوعا مهن الذاتيهة واالسهتقاللية

منازعههاتال القائمههة أو اتفههال التحكههيل البحههري هههو" التههزا  أطههراف منازعههة بحريههة دوليههة علههى إحالههة 

 .المستقبلية ذات الطبيعة البحرية على هيئة التحكيل "

يبهر  قبهل وقهوع  clause compromissoire   la    شرطاتفال التحكيل البحري إما شكل  ويأخذ   

واألكثهر إسهتخداما فه  مجهاالت المعهامالت البحريهة، حيه   الصهورة هه  األحهدث ظاهورا ذهوه النزاع،

وفه  عقهود  ف  عقود النقهل البحهري سهواء تهل بسهند شهحن أو بموجهج عقهد إيجهار السهفينة،كثيراتستخد  

 .مين البحري، وف  عقود بناء السفن وإصالحاا وشرائاا، وف  كافة العقود البحرية بوجه عا  التأ

 بعهزيفضهل الكمها  -اقود أا مرواةطة والصورة الثانية الت  يأخذها اتفال التحكهيل البحهري، هه   

ه الصهورة فهه  اتفهال أطههراف العالقهة البحريهة فهه  عقهد مسههتقل ذ، وتتمثهل هle compromis -تسهميتاا

  عترافها باها وتسهتخدإعلهى التحكهيل، وهه  األسهبق ظاهورا وعلى عرض المنازعات الت  نشأت بالفعل 

نقههاد، وفهه  حالههة تسههوية الخسههارات البحريههة المشههتركة، وفهه  مسههائل الفهه  حالههة المسههاعدات البحريههة وا

       .اد  البحريالتص

تفهال تعبيهرا عهن إرادتهين ترايهيا علهى إن أي اتفهال التحكهيل البحهري شهأنه شهأأن يكهون وال يعدوا    

 الروراط المدضودايةكافهة يجهج أن تتهوفر فيهه  ذالة بديل لتسوية النزاع البحري، لاختيار التحكيل وسي

تتجهه إرادة األطهراف إلهى  الت  اندنيةأثاةا القيرتج ل ،الرراط الركلية، إلى جانج 35نعقادهالالزمة إل

 تفال التحكيل البحهري بنهاءنون الواجج التطبيق على إلك من إمكانية تحديد القاوما يستتبعه من ذ تحقيقاا

 األطراف.على ريا 

شوراط سهندرس فيهه  )األول(إلى مطلبين، ا المبح  ذفإننا حاولنا تقسيل هعلى ما سبق ذكره،  وبناء      

  .كيفية صيااة دتفاق التحكي  البحربفسنتناول فيه  )الثان (، أما حكي  البحرب اأثاةاصحة دتفاق الت

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
33 -  Ousmane Diallo , le consentement des parties à l’arbitrage international, Editeur : Presses           

Universitaires de France – P,U,F, 1er édition, 2010, p : 11           

     34- سعاد بولحية ، مرجع سابق، ص 22                                                                                                                              
  35-عل  طاهر البيات  ،التحكيل التجاري البحري – دراسة مقارنة-، مرجع سابق ، ص 48.
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 المطلت اااا: شراط صحة اتفاق التحكي  البحرب اأثاةا    

 األركهان عهن التسهاؤل إلهى بنها يه دي إطهار المعهامالت البحريهة فه  التحكهيل تفهالإ خصوصهيةإن  

   . أثاره القانونية  وكذا عن شكلية وأ مويوعية كانت سواء لصحته، الواجبة

نخصصهاا س )الفقورأل ااالوى(فقهرتين، إلهى تقسهيل ههذا المطلهج إرتأينها، ههذا التسهاؤل  لإلجابهة عهن 

 .البحري  ليأثار إتفال التحك تناول فيااسن )الثانيةالفقرأل(أما  لشروط صحة إتفال التحكيل البحري

 بحرب لفقرأل ااالى: شراط صحة اتفاق التحكي  الا  

أو بعد نشهوءه، فاهو عقهد كسهائر العقهود يجهج أن  التحكيل البحري قبل نشوء النزاع بر  اتفالأ  سواء 

 .36 ثانيا المتطلبة قانونا ركن الشكليةعن فضال  ،الشروط المويوعية للعقد أوال تتوفر فيه

     أاال :الرراط المدضداية لصحة اتفاق التحكي  البحرب  

المحو  ثهل  ااهليوةو  الرضوى ف  عنصهرلصحة إتفال التحكيل البحر ي ية تتمثل الشروط المويوع 

 .السبتوأخيرا 

 إالرض -1

 إال ا األخيهههرذيقهههو  هال  ذا، البحهههري تفهههال التحكهههيلإعنصهههرا أساسهههيا فههه   الريهههىيعتبهههر ركهههن      

غيهر معيبهة  –الموجهج والقابهل  –يقتضه  وجهود إرادة صهحيحة مهن كهال الطهرفين  يوالهذ ،37وجودهب

   .38ن من له أهلية إصدارها، وأن تتطابق مطابقة تامة مع إرادة الطرف األخرصادرة ع

إرادتهه  الطههرفين علههى شههكل إيجههاب وقبههول خاليههة مههن أي عيههج مههن عيههوب  ىوبمجههرد أن تههتالل     

مها اسهتقر عليهه  ذا، وه39نه قد وجد التراي  على اللجهوء إلهى التحكهيل بغهرض فهز النهزاعفإ، الريى

" قيوواا اتفوواق صووريت بووير توواجرير الووى حووض فيههه  ىقضهه، حيهه  40د قراراتهههالقضههاء المغربهه  فهه  أحهه

عبههر أحههد  وإذا، "...نزااهمووا التووم تنرووأ بمناسووبة العقوود بينهمووا الووى اللجوود  دلووى لمسووطرأل التحكووي  

نهه يلهز  أن يقابلهه الطهرف إاألطراف عن رغبته ف  عرض النزاع سواء كان بموجج شرط أو عقد، ف

 .ف  إحداث أثره القانونية األخر بقبول باتا ومنتجا 

يقتضه  أن يكهون  ةالبحهريالمنصج على إحهدى المعهامالت والتعبير عن اإلرادة ف  اتفال التحكيل  

دذا الت  نصت على أنهه "  من اتفاقية هامبورل 22صريحا، وهو ما يستشف من خالل مقتضيات المادة 

ا دلوى التحكوي  اصودة سوند شوحر انهو تضمنت مراةطة اايجواة نصوا الوى د الوة المنازاوات الناشوةة

                                                           

  36 - عل  طاهر البيات  ، مرجع سابق، الصفحة  42.                                                                                 

    37-  الوليد بن محمد بن عل  البرمان  ، مرجع سابق ، الصفحة 111   .                                                           
   38- عل  طاهر البيات  ، المرجع السابق ، الصفحة 48.                                                                               

      –واالتفاقيههات  عقههود التجههارة البحريههة والتههأمين علياهها  وفههق التشههريعات  ،عبههد المديههد إبههراهيل سههلمان الطههائ   - 31

 .  1.2الصفحة  ، .211السنة  ،الطبعة األولى  بيروت، ،الحلب  الحقوقيةدار النشر  –مقارنة  دراسة 

/          46ف  الملف عدد  2112/ 1 /.1ستئناف التجارية بفاس بتاري  الصادر عن محكمة اال .4القرار عدد  -  21  
                  التحكيل التجاري من خالل العمل القضائ   ،ناال اللوا    -مصطفى بونجة  : القراة أاة ا  2111      

                                             .                      1.6الصفحة ،2112السنة ، األولى الطبعة ، لمغرب  ا      
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ملوزا لحامو   التحكوي  ستنا ا دلى مراةطة اايجواة  ا  أ  يتضومر بيانوا خاصوا يفيو  أ  ااتفواق الوىد

وفه  نفهس اإلطهار  ،"تجواا  امو  السوند  سور النيوة ال يجدز للناق  البحرب اا تجاج ب  سند للرحر 

" االتفواق الوى التحكوي  ال أن  على ، 41راراتهإحدى ق ف  ، حي  ورد بالمبدأ ذاته القضاء المغرب  أخد

 ." مر اتفاقية هامبدةغ 22يفترض دنما يلزا أ  يكد  صريحا اهد ما يستخلص مر نص الما أل 

مضهمن فه   شورطتفاقات التحكيمية األخرى قهد يهأت  فه  صهورة إلكسائر اتفال التحكيل البحري وإ      

لهك ذوتبادلة بين الطرفين أثناء إبرا  العقد األصهل ، الم الريىنفس  الريى العقد األصل ، وهنا تكون

الحالهة ال تكهون فه  حاجهة إلهى ترايه  ه ذ  هعلهى المفاويهات الته  جهرت بهين طرفه  العقهد، وفه بناء

 .خاص ف  شرط التحكيل 

إنهه يسهتوجج مراقبهة صهحة ف ،كهان سهند الشهحن يتضهمن شهرط التحكهيلوتجدر اإلشارة إلى أنه إذا       

   صوودةأل تفههال التحكههيل البحههري فهه  بههر  إا أذإأمهها  ،42ل مههن شههرط التحكههيل وسههند الشههحنفهه  كهه الترايهه 

عتبههار مههدى تطههابق إرادتهه  أطههراف النههزاع علههى مبههدأ اللجههوء إلههى بعههين اإل نههه يسههتوجج األخههذفإ، اقوود

 ا األخيهر يبهر  بعهد إبهرا ذن هقتران اإليجاب بالقبول ف  عقد التحكيل، ألإويشترط هنا يرورة التحكيل، 

مختلفهة عهن سهابقتاا  الريهىظروف تجعل  هنا قد تطرأ العقد األصل ، أي أثناء نشوء النزاع، وبالتال 

 .الت  كانت مضمنة ف  العقد األصل 

 وجهود عهن يلهز  فضهال فإنهه عليهه، بالترايه  ينعقد ريائيا عقدا البحري التحكيل إتفال كان إذا و  

 القانونيهة األنظمهة باها تعتهد أهليوة يتوفر على شخص عن يكون صادرا صحيحا، بأن يكون أن الريى

 .الالزمة القانونية األثار علياا ترتج و ،الويعية

 ااهلية:  -2

تفهههال التحكهههيل البحهههري، أن تتهههوفر لهههدى أطرافهههه األهليهههة الكاملهههة التههه  جهههارت يشهههترط لصهههحة إ      

، وأهليههة 43  حقوقهههالتشههريعات الويههعية االتفههال علياهها، والمتمثلههة فهه  أهليههة الشههخص التصههرف فهه

قائمها  –التصرف المقصود باا ف  المنازعات البحرية، ه  صالحية طرف  التحكيل على إحالة نزاعال 

نهص علهى يهرورة  ما أخد به التشريع المغرب ، حي  اوهذ ،44على هيئة تحكيمية –أو محتمل الوقوع 

المتعلههق  01.00قهانون  مهن 701 التصهرف بموجهج الفصههل تفهال التحكهيل مههن قبهل مهن لههه أهليهةإإبهرا  

أ  يبرمودا ....."يجودز لجميوا ااشوخاص مور  اب ااهليوة الكاملوة بالتحكيل والوساطة االتفاقيهة بقولهه 

ا التحديد حمايهة قانونيهة مهن قبهل ذوف  ه ،"حيها اتفاق التحكي  حم الحقدق التم يملكد   رية التصرح

صهاحج الواليهة العامهة بنظهر المنازعهات  ن نزع اختصاص القضهاءأل المشرع ف  اللجوء إلى التحكيل،

ه الوسيلة، سهواء أكهان ذإلى ه أيكون الشخص الذي يلج ومنح االختصاص للقضاء الخاص، يستوجج أن

 .ا التصرف القانون ذدركا للنتائج المترتبة على مثل هم –شخصا طبيعيا أو اعتباريا 
                                                           

 فهه  الملههف التجههاري  31/11/2111الصههادر بتههاري  :  13.1محكمههة الههنقز عههدد   –سههابقا  –قههرار المجلههس األعلههى  -41   

  . 23الصفحة   ،سابق ، مرجع ناال اللوا  –مصطفى بونجة أاة ا :  2111/ 234/3عدد:
le connaissement et contentieux,d’arbirtage dans clause  Diop papa oussmane, les  -42  

         Maritime, université de droit d’aix Marseille ,promotion 2005- 2006 ،page 48 .                                                                                                             

                                                                                           .11الصفحة  ،سابق ، مرجع د الرحيل الزطاك  عب -23
   44 - خديجة البودال  ،  مرجع سابق ، الصفحة  31.



21 
 

نه قانون التحكيل على أ من 88نص المشرع المصري بموجج المادة  وف  نفس اإلطار      

"اليجدز االتفاق الى التحكي  دال الرخص الطبيعم  أا االاتباةب ال ب يملك  رية التصرح حم 

ه  أهلية التصرف، ألن لجوء  تفال التحكيل البحريإاألهلية المتطلبة ف   وهكذا فإن   قدق  "

لتصرف القانون  الذي يقومون أطراف العالقة البحري إلى التحكيل يقتض  أن يكونوا مدركين جيدا ل

  .رابه، وخاصة وأنال هل الدين يتحكمون ف  المسطرة التحكيمية كثي

 ف  غالبا الشرط هذا يتوافر حي  بصدده نحن فيما اشكال أي يثير ال األهلية شرط فإن جماالاد

 .45أطراف العالقة البحرية

 التجارية الحياة ف  الحاير عصرنا ف  خلااتد ازدياد أما بالنسبة للدولة وأشخاصاا المعنوية، فإن      

     الدولة و التاجرة، الدولة فكرة محلاا وحلت الحارسة الدولة فكرة معاا  تالشت، الدولية البحرية

                  التجارية السفن أساطيل العامة المعنوية أشخاصاا و الدولة تملكت حي ، الشاحنة الدولة و الناقلة،

 لعقود برامااإ طريق عن البحري الشاحن دور أخرى دول إحتلت حي  و البحري، النقل شركات و

 .التحكيل بواسطة منازعاتاا لح على اتفاقات متضمنة بحريين إيجار و نقل

 التحكيم  االتفال هذا را إلب العامة أشخاصاا المعنوية و الدولة أهلية عن ؤلالتسا يثور وهنا      

 الدولة لاذه القضائية بالحصانة خاصة تداعيات من يجره قد بماو ،الدولية البحرية النقل بعقود الخاص

 .؟ تلك أو

 نهص أي اليوجهد فإنهه الشهأن ههذا فه  الدوليهة المعاههدات الى بالرجوع و االشكال هذ على لإلجابة    

 قيهاتتفااإل قهررت فقهد ،التحكهيل اتفاقهات البهرا  العامهة المعنوية األشخاص أو الدولة أهلية حول خاص

 فيما االتفاقيات هذه تتبنى الت  للدولة القضائية أو القانونية بالقواعد اساامس عد  لىإ مجملاا ف  الدولية

 االتفاقيهات ههذه ومهن، التحكهيل اتفاقات برا إل العامة المعنوية األشخاص وأ الدولة سلطة  لةبمسأ يتعلق

 الهدول  يارالتجه للقهانون المتحهدة مهلاأل للجنهة الهدول  التجهاري للتحكهيل النمهوذج  القهانون نهذكر

 للدالوة قواند  أب القاند  ه ا يمس ال "على أنه األولى مادته فقرته الخامسة من ف  نص الذي8710

 منازاوات اورض يجودز ال أا التحكوي  بطريو  معينوة منازاوات ديةتسو بمقتضواا يجودز ال تتبناا التم

            ."القاند  ه ا أ كاا اير ا كاا طبقا اال التحكي  الى معينة

 سلطة ةمسأل يخص فيما موقفاا بانتأ فقد ، القضائية أحكاماا و للدول الوطنية للقوانين بالنسبة أما 

 حيه  ،البحهري النقهل عقهد فه  التحكهيل اتفهال إلبهرا  العامهة المعنويهة األشهخاص أو الدولهة أهليهة أو

عنوية العامة إبرا  إتفهال التحكهيل، وفه  ههذا أجازت العديد من التشريعات أحقية الدولة واألشخاص الم

يووا دز لجم" يجووعلههى أنههه  01.00مههن قههانون  701الصههدد نههص المشههرع المغربهه  بموجههج الفصههل 

 ."...ااشخاص مر ذاب  ااهلية الكاملة سدا  كاندا طبيعيير أا معنديير أ  يبرمد دتفاق التحكي  

 يكهون   إتفال التحكيل ف  المنازعهات الداخليهة الته بعد  جواز إبراالقانون الفرنس   ف  حين قضى      

فقهد  أما بالنسهبة للمنازعهات الدوليهة الم سسات،  أو البلديات أو العا  أوالدومين الدولة أطرافاا أحد فياا

فه   الفرنسه  القضهاء، وهو ما إستقر عليه إبرا  إتفال التحكيل العامة المعنوية األشخاص و للدولة أجاز

                                                           

        45 - محمد أطويف ، اتفال التحكيل ف  المنازعات البحرية،  مجلة القضاء التجاري ، مرجع سابق ، الصفحة  31.
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   « stream ship  المجاهزةدعهوى شهركة : مناها نهذكر،  البحريهة النقهل عقودالمتعلقة بإحدى القضايا 

« Myrtoon  والمسهتأجرة للسهفينة  يةالفرنسه البحريهة النقهل وزارة يهد  "تهازيس"  فينةللسه والم جرة

 منوا": بهأن 8730 ريهلأب 13 فه  الصهادر حكماها فه  بهاريس اسهتئناف محكمة حكمتوقد  ،المذكورة 

 التحكوي  باتفاقوات مقيود تحكوي  اتفواق حوم طرحوا تكود  أ  مور العاموة المعنديوة ااشوخاص ا الدالوة

 .46"الدالم الطابا ذات التحكي  اتفاقات الى المنا ه ا ينطب  اال الداخلية بالعقد  المتعلقة

 محكمهة حكمهت للحبهوب الهوطن   الفرنسه المكتهج يهد  « San Carlo » فه  دعهوى السهفينةو   

 علهى  الفرنسه القهانون ف  الوارد الحظر بأن 8761 أفريل 11 ف  الصادر حكماا ف ية سنرالف النقز

 التحكهيل مجهال مهن تبعديسه التحكهيل اتفهال فه  طرفها تكهون أن مهن العامهة المعنويهة أواألشهخاص الدولة

           تحكوي  اتفواق حوم طرحوا تكود  أ  مور الدالوة منوا د  ":فه  ههذا الصهدد المحكمهةقضهت  دوقه ،الهدول 

 العواا النظواا مور يعتبر كا  اذا المدنية المراحعات قاند  مر 13 الما أل ا 1331 الما أل حم المقرة ا 

 لتكود  العاموة تسواالمؤس أمواا اقبوة يروك  اال  الودالم العواا النظواا قبيو  مر يعد ال حإن    الداخلم

 شرط صحة يجيز جنبمأ لقاند  ضايخ الخاص القاند  اقد  مر اقد حم ااة  تحكي  اتفاق حم طرحا

 ."47الدالية بالصفة يتمتا اقد حم التحكي 

ا وتبعا لذلك فإن القانون الفرنس  أجهاز للدولهة واألشهخاص المعنويهة العامهة إبهرا  إتفهال التحكهيل إذ   

 .بإعتباره ذو طبيعة دولية مثال النزاع البحريك إنصج مويوعه على نزاع دول ،

 المح -3

يقتض  اللجوء إليه أن يكهون  تحكيل كوسيلة بديلة عن القضاء استثناء من األصليبقى اللجوء إلى ال      

 .النزاع مما يقبل التسوية عن طريقه

ي يههرتبط وجههوده والههذ ويقصههد بمحههل اتفههال التحكههيل، تلههك المنازعههة التهه  تقبههل التسههوية بواسههطته،      

الته  تكهون مويهوع التحكهيل  ا الصدد عمهل المشهرع المغربه  علهى تحديهد النزاعهاتذ، وف  هبوجودها

 نهص ، فقد48تفاقيةالمتعلق بالتحكيل والوساطة اإل 01.00من قانون  788و  780و 701الفصول  يمن

اب ااهليووة الكاملووة سوودا  كوواندا طبيعيووير أا "يجوودز لجميووا ااشووخاص موور ذنههه علههى أ 701الفصههل 

ح ضوومر الحوودا  ااحوو  معنووديير أ  يبرموودا اتفوواق تحكووي  حووم الحقوودق التووم يملكوود   ريووة التصوور

ا الفصهل اهذمن خهالل قراءتنها ل نإذيتضح " ، ...ا الباب ذ ات االمساطر المنصدص اليها حم اااجرا

تفال التحكيل ينصج على الحقول الته  يملكهون فياها األشهخاص حريهة التصهرف ولكهن يهمن إأن محل 

 .خصيةنه ال ينبغ  أن يكون فياا مساس بالحقول الشبمعنى أالحدود القانونية، 

تفال التحكهيل علهى النزاعهات الداخلهة فه  اختصهاص المحهاكل التجاريهة محل إ كما يمكن أن ينصج      

يمكور بدجو  خواص أ  تكود  محو  اتفواق تحكوي  الته  جهاء فياها "  701بدليل الفقرة الثانيهة مهن الفصهل

                                                           
 .131الصفحة  ،سابق ، مرجع خديجة بودال   - 46
دار  ،جامعهة الحقهول كليهة الهدكتوراه رسهائل مجموعهة  ،التحكهيل فه  المنازعهات البحريهة  ،عهاطف محمهد الفقه   - 47

 .1.8الصفحة  ، 1996 سنةالطبعة األولى ،  ، المنفويةالناضة العربية 
      48 - محمد أطويف ، اتفال التحكيل ف  المنازعات البحرية ، مرجع سابق ، ص 31



22 
 

القاضوم  53.55مور القواند  ةقو   5النزااات الداخلة حم اختصواص المحواك  التجاةيوة اموال بالموا أل 

 ." بإ داث محاك  التجاةية

كعقههود النقههل، وعقههود التههأمين، وعقههود إيجههار  –فهه  شههقياا التجههاري زاعههات البحريههة ان وبمههأن ال      

بالصهفة  وية عن طريق التحكيل ألناا تتمتهعه المحاكل ، فإناا تقبل التسذهف  اختصاص  تدخل -السفينة...

قة لتجاريهة األعمهال البحريهة المسهتمدة مهن طبيعهة النشهاط البحهري بهالنظر إلهى المعهايير الضهي التجارية

 .صفة القائمين بممارسة النشاط التجاري بالنظر أيضا لو

موجهههودا فعههال، كهههأن يختلههف الناقهههل مههع الشهههاحن حهههول البحههري  ويتعههين أن يكهههون محههل النهههزاع      

شهحن، ثهل يتفقهان بعهد قيهها  ا المواصهفات المبينههة فه  سهند الذواصهفات بضهاعة معينهة وصهلت فعهال وكم

 . 49النزاع على إحالته على التحكيل وفقا للعقد

علهى  تفهالفمهن المقهرر عهد  جهواز اإلكان من الصعج تحديد النزاع بدقهة فه  شهرط التحكهيل،  إذاو      

  عههرض كههل المنازعههات الناشههئة بههين األطههراف مسههتقبال بصههدد جميههع عالقههاتال وبصههفة عامههة علههى 

متفق عليه يرورة أن تكون المنازعات الت  يتفق علهى عريهاا علهى التحكهيل تتصهل من ال اذالتحكيل، 

        اإليجههههار محههههل التعاقههههد  لتعاقههههد أو مشههههارطةبعالقههههات بحريههههة محههههددة كعقههههد النقههههل البحههههري محههههل ا

يتوجهج علهى  ههذان عالقات بحرية غيهر محهددة، لأال يتصور االتفال على التحكيل بشوغيرها، بحي  

 .قة البحرية أن يقننا بشكل وايح أبعاد النزاع الناشئ عن العالقة البحرية أطراف العال

علهى  نه يقهعفإبالضرورة عندما يوجد النزاع نفسه،  تفال التحكيل البحري يوجدإولما كان مويوع       

وبدء النظر ف  النهزاع عنهدما يتعلهق األمهر بشهرط تحكهيل بحهري اتفال التحكيل  عاتق المحكل لحظة تنفيذ

المسائل المتنازع علياها والته  يمكهن األطراف على تضمين شرط التحكيل  مبر  بصيغة عامة، أن يح 

      أن تكههههون محههههال للتحكههههيل، وأن يحههههدد فيههههه المحكههههل النههههزاع وسههههلطاته بشههههأنه والقواعههههد المتعلقههههة 

ئل المتنههازع التحكههيل المسهها ا لههل يحههدد عقههدواذ ....ا تحديههد القههانون الواجههج التطبيههق وكههذ بههاإلجراءات،

 .50نه يقع باطالفإ،علياا

 بطهرل النموذجيهة البحريهة التجاريهة عقهودال فه  التحكهيل شهرط فه  النهزاع صهيغة تحديهد يجهري و      

 مهن المصهطلحات ههذه ترتهج و ،"مطالبهة" أو "خالف" أو " نزاع " صطال إ عليه يطلق فقد، مختلفة

 الإ ، ةالمطالبه عن تنتج المنازعات معظل أن بحي  ، " خال ثل نزاع ثل مطالبة "  تساعاإلو الذيق حي 

 عهن مةمسهل بضاعة صحة حول خالف مجرد تكون فقد نزاعا المطالبة تصبح الحاالت كل ف  يسل أنه

  . بحري نقل طريق عقد

 بالتال  فكلمة، والتحكيل طلج يقد  حتى تنشأ أن يمكنف للنزاع المالية للمترتبات بالنسبة أما      

 ج اللغةحس بالتناوب تخدمانتس العملية الناحية من كانت نوإ  "نزاع"  كلمة من نطاقا عأوس  "خالف"

                  عقد من البحرية النموذجية عقود ف  التحكيل شرط نص صياغة تختلفما ك ،51المستعملة

 نم ناتجة منازعات أي" أن على الشرط صيغة تجرى العقود هذه ف  التحكيل شروط فمعظل ر،ألخ 

 أخرى وصيغ ، " العقد لاذا طبقا ناشئة منازعات كل أو أي " بعبارة أخرى صيغ تجرى و "العقد
                                                           

         49 - عل  طاهر البيات  ، مرجع سابق ، ص 12 .                          
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عقود  ف  التحكيل تفاقاتإ باا تبر  الت  الصيغ اختالف فإن هكذا بين"، و تنشأ منازعة أي"  بعبارة

 المتعلقة منازعاتال من التحكيمية تفاقاتاإل هذه عتساإ أو لضيق بةبالنس أثارها ترتج البحرية النقل

  . التحكيل على المعروية و  هته النقل بعقود

الت  تبر  ف  عقود  ف  الواردة التحكيل شروط أن هو البحري المجال ف  السائد الويع أن إال      

 ال اذ ،التحكيل على االتفال محل لنزاعل كافيا تحديدا حققت ال عا  بنص ترد و البحرية إطار المعامالت

 السائدة الصيغ دراسة األطراف على يقع بالتال  ،لالتحكي تفالإ برا وقت إ نشأ قد اعيكون النز

                     . 52التحكيل اتفال محل النزاع مويوع اتساع أو ييق من حي  علياا النتائج المترتبة ختالفإل

  النهزاع كهان اذا قهقالتح أو عدمهه، مهن النهزاع مهن وجهود التحقهق الهوطن  القضاء عاتق على ويقع      

 ذلهكو من العقود الت  تبر  بمناسبة المعهامالت البحريهة عقد ف  الوارد التحكيل شرط نص يمن داخال

 اذا نظر الهدعوى ف  ستستمر القضائية المحكمة كانت اذا ما لتقرير التحكيل شرط صحة ف  النظر عند

 .التحكيل إلى ستحيلاا أ  أماماا رفعت

 فه  يعقهد الهذي التحكهيل " أن علهى بالنص إكتفى الذي التحكيل شرط بأن اإلنجليزيويعتبر القانون       

 . لندن ف  التحكيل بطريق تحل يجاراإل لمشارطة طبقا منازعة أية  يعن أنه أساس لندن " يفسرعلى

أي  " أن علهى أخشهاب لشهحنة بحهري النقهل عقهد فه  الهوارد التحكهيل شهرط نهص ذاإ بأنه يعتبر كما      

عهدا  فيمها موسهكو فه  التحكهيل لهىإ تحهال لاها ودي حهل لهىإ يتوصهل ال الته  و العقد لاذا طبقا اتمنازع

 المشهحونة للبضهائع المسهتندات صحة و المقاسات و البضاعة حالة و بالمواصفات الخاصة المنازعات

 ظرههابن يخهتص ال المسهتندات تسهليل عهد  عهن بهالتعويز المطالبهة فإن ، لندن ف  للتحكيل فتكون محال

 .المستندات" بصحة تتعلق ال مطالبة ألناا البحري النقل عقد لشروط طبقا ف  لندن التحكيل

 الفتهرة فه  الناشئة تلك ه  للتحكيل محال تعتبر الت  المنازعات الى القول أن الفقه بعز وقد ذهج      

 عنهد موجهودة كهنت لهل الته  المنازعهات فه  االختصهاص لهه لهيس فهالمحكل المحكهل، على تعيهين السابقة

 .53ذلك غير على اتفق األطراف لوو تعيينه

 السبت:-4

  مهههن قهههانون  60إلهههى الفصهههل  5462مهههن الفصهههل  المشهههرع المغربههه  نظريهههة السهههبج بهههدء لقهههد نظهههل 

فقهد  كهذلكمهن األركهان الالزمهة لصهحة أي عقهد، ولكه  يكهون  أنههره عتبهإقهد و ،55لتزامهات والعقهودإال

               للنظهها   ن يكههون مشههروعا وغيههر مخههالف شههترط أإلفرنسهه  فلمغربهه  بالتشههريع ااهتههدى المشههرع ا

                                                           
 211الصفحة  ،سابق ، مرجع البحرية  تالتحكيل ف  المنازعا ،محمد عاطف الفق   - 52
 .184الصفحة  ،سابق ، مرجع إتفال التحكيل ف  عقد النقل البحري  ،خديجة البودال   - 53
 مشروع يعد كأن لل يكن ".سبج غير " االلتزا  الذي السبج له أو المبن  على  هأن على ا الفصلينص هذ - 54
 الصهادر بمثابهة قهانون اإللتزمهات والعقهود  ) 1113أغسطس  12 ( 1331رمضان  1الظاير الشريف الصادر ف  -   55

الجريهدة نشهر فه    )2118فبرايهر  11( 1236من ربيع األول  21بتاري   1.18.18بتنفيذه  الظاير الشريف رقل 

 .26.4ص  )2118مارس  11( 1236ولى جمادى األ 24بتاري   6322الرسمية عدد 
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ج إحههداهما تقليديههة واألخههرى هنههاك نظههرتين فهه  الفقههه القههانون  تسههعيان إلههى تحديههد السههبلكههن  ،56العهها  

 .حديثة

 ية حم السبت:النظرية التقليد-أ         

حكهيل وخى مناها كهل مهن أطهراف اتفهال التالغاية المباشرة الت  يت على أنهه النظرية للسبج ذتنظر ه     

ك اللجهوء ا اإلتفال من اللجوء للقضاء بالمقابل ذلهذع كل طرف من أطراف ههو إمتناو البحري تحقيقاا،

ه النظرية تظل ثابتة وال تتغير بتغير األطهراف وال بتغيهر مويهوع النهزاع وال هذ، غير أن إلى التحكيل 

 .بتغير الزمان أو المكان

 ظرية الحديثة حم السبت :الن-ب      

    البحهههري ههههو الباعههه  والهههدافع إلهههىيعتبهههر أصهههحاب ههههده النظريهههة أن السهههبج فههه  اتفهههال التحكهههيل       

لتزا ،  لكنه يعتبر دافع نفس  يختلهف مهن متعاقهد إلهى أخهر، وههو الغايهة البعيهدة الته  يبتغه  الطرفهان اإل

الطههرفين يريههد تحقيههق المزايهها التهه   يوفرههها  حههده النظريههة هههو أن أذون السههبج وفههق هتحقيقاهها، فقههد يكهه

التحكيل البحري، أو عد  ثقته بالقضاء ف  قضية تجارية بحرية مهثال تكهون معقهدة تحتهاج إلهى االسهتعانة 

بخبير فن  أو تقن  ف  المجال الذي يعمالن فيه، كأن يكون له خبرة معينة ف  األعراف البحرية السهائدة 

يكهون سهبج  أخهرى وأحيانها، ا المويهوعذل أمهر يهدخل يهمن إطهار هوف  ميناء معهين وثهار النهزاع حه

 .لتزا  هو حرص الطرفين على المحافظة على سمعتاما التجارية اإل

نههه يسههتوجج أن يكههون السههبج مشههروعا مامهها تعههددت دوافههع اللجههوء إلههى التحكههيل فإفوعلهى العمههو        

مست بضائع كانهت علهى  ري بصدد عملية غشوغير مخالف للنظا  العا  كأن يتل إبرا  اتفال تحكيل بح

الحههاالت ال تقبههل  أن هههذهإذ  ....السههفينةيههرار جسههدية لطههاقل أو وقههوع تصههاد  نههتج عنههه أ ،مههتن السههفينة

 . 57تصالاا بالنظا  العا لتسوية عن طريق التحكيل البحري إلا

    ى الشههههروط تفههههال التحكههههيل البحههههري يتطلههههج باإليههههافة إلههههإن إفههههعلههههى مهههها تقههههد  ذكههههره،  وبنههههاء      

 .ون المغرب وإال اعتبر باطال كما هو الحال ف  القان مكتدباالمويوعية، أن يكون 

 ثانيا:الرراط الركلية لصحة اتفاق التحكي  البحرب

تفههال التحكههيل البحههري كتابتهها، وإال كههان نظمههة القانونيههة نحههو يههرورة إبههرا  إتجاههت أغلههج األلقههد إ      

 .ط لالنعقاد أ  إلثبات اتفال التحكيل البحري ؟ لكن هل الكتابة ه  شر ،باطال

القانونيهة مهن  ا التسهاؤل، فانهاك مهن األنظمهةمة القانونية فيما بيناها بخصهوص ههذختلفت األنظلقد إ      

 الكتابهةأن تكهون  أخهرى تتطلهجأنظمهة و  التحكهيل البحهريإتفهال  النعقوا شهرط الكتابهة تكون أن تتطلج 

 .هذا االتفالاثبات  شرط

                                                           
   ، 2112السههنة  ،22العههدد  ،مجلههة القههانون المغربهه   ،التحكههيل وشههروط صههحته فهه  القههانون المغربهه  ، داميههة أشههايبو  -56

 . 6.الصفحة  
       57- عل  طاهر البيات  ، مرجع سابق ، الصفحة .1. 
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 الكتابة شرط لإلبراا اتفاق التحكي  البحر ب-1

     إن أغلهههج األنظمهههة القانونيهههة تتطلهههج يهههرورة تهههوافر الشهههكل المكتهههوب إلنعقهههاد اتفهههال التحكهههيل     

   تههه القههوانين يكههون بههاطال ال أثههر اتفههال تحكههيل ال يكههون مكتوبهها طبقهها لهههاالبحههري، ونتيجههة لههذلك فههان أي 

، حي  نصت 30للبضائع ف  المادة المتعلقة بالنقل البحري ية روتردا  ستقرت عليه اتفاق، وهو ما إ58له

"يجوت دبوراا اتفواق التحكوي  حوم اقود النقو  البحورب كتابوة اور ه المادة بشكل غيهر مباشهرة علهى أنههذه

ا ااتفواق دذا كوا  اتفواق التحكوي  شورطا مودةجا ذيد دجرا ات التحكي   امكان  حوم اطري  ضراةأل تحد

   ."شراط ااتفاقية ادال كا  شرط التحكي  باطال بجمياا يجت التقيد حم اقد النق  كم

يجهوز ا ال وكهذ إتفال التحكيل البحري ال يمكن أن يبر  شهفاهة، أنه اإلتفاقية، ذمن مفاو  ه إنطالقاو      

ا اإلتفهال شهفاهة والمقبهول أمها  هيئهة التحكهيل بهأن يهدع  أحهد الطهرفين وجهود اتفهال القبول الضمن  لاذ

التحكههيل البحههري، وال ينكههره الطههرف األخههر بههل يسههتمر فهه  إجههراءات التحكههيل، فعلههى أطههراف النههزاع 

البحري تحرير اتفال التحكيل لضمان حقوقال إذا ما حدث إشهكال فه  التنفيهذ أو تحقهق سهبج مهن أسهباب 

 .59بطالن الحكل التحكيم ، أو ف  حالة حصول تعديل الحق ألي بند ف  اتفال التحكيل

أن اتفاقيهة روتهردا  شهددت علهى وجهوب كتابهة البيانهات الخاصهة  ، ههوإال أنه ما يجج اإلشارة إليهه      

    ا العقهد سهواء فه  مشهارطة اإليجهارذكهان شهرطا مهدرجا فه  ه إذا فال التحكيل ف  عقهد النقهل البحهريبات

المتعلقهة  8701 فاقيهة نيويهوركاتونفهس الموقهف تبنتهه  ،60أو ف  مستند النقل أو فه  السهجل االلكترونه 

تعترح كو   الوة "نه   نصت ف  مادتاا الثانية على أعتراف وتنفيذ األحكا  التحكيمية األجنبية، حيباإل

إن ف ، وهكههذا"التفوواق المكتوودب الوو ب يتعهوود ااطووراح بمقتضوواا أ  يخضووعدا للتحكووي  كاحووةبووامتعاقوودأل 

ج ولهيس لإلثبهات فقهط، ويترته حهريعقهاد اتفهال التحكهيل البنبة حسج اتفاقيهة نيويهورك هه  شهرط إللكتاا

 .تفالعلى تخلف الكتابة هنا بطالن اإل

 المرافعهات المهدن  الفرنسه  الجديهدمهن قهانون  8117المشرع الفرنس  بموجج المادة  كما اشترط      

"يجت أ  يكد  شرط التحكي  على أنه  ه المادةذنصت ه حي ، على يرورة إبرا  اتفال التحكيل كتابة 

   .ا االتفاق ادال كا  باطال"ذااصلم أا حم اثيقة يرير دليها االتفاق مكتدبا حم ا

أن يسهتوجج يحا صهح تفهال التحكهيل البحهريإ ه لكه  يكهونأن مها سهبقوهكذا يتضهح لنها مهن خهالل       

حكهيل تفهال التالكتابهة ركنها لقيها  إ أن إعتبهارالمشرع صهراحة علهى  تجات إرادةإحي  ، ابوكت  يكون

    تفههال علههى التحكههيلنههت الكتابههة تعههد ركنهها شههكليا فهه  اإلولمهها كا ،رد وسههيلة إلثباتهههالبحههري ولههيس مجهه

 .61عتبر بطالنا مطلقا متعلقا بالنظا  العا إ ن البطالن الناشئ عن تخلفاافإالبحري، 

 

 

                                                           

   58- خديجة البودال  ، مرجع سابق ، الصفحة 1.1
 59- عبد هللا أوباا ، إشكاالت التحكيل ف  المنازعات البحرية ، رسالة لنيل الماستر ف  القانون الخاص ،                   

.            24الصفحة  ،سال  -اإلقتصادية االجتماعية كلية العلو  القانونية و  -جامعة محمد الخامس                

                        60- خديجة البودال  ، المرجع السابق ، الصفحة..1 .               -

              61- محمد أطويف ، اتفال التحكيل ف  المنازعات البحرية ، مرجع سابق ، الصفحة 32.
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 الكتابة شرط اثبات اتفاق التحكي  البحرب -2

الكتابة كشرط إلثبات اتفهال التحكهيل شتراط إإلى  العديد من التشريعات الوطنية والدوليةلقد إتجات      

المتعلقة بنقل البضائع ألطهراف التحكهيل و 8731تفاقية هامبورل لسنة إألزمت  وف  هذ الصدد البحري،

يهرورة إبهرا  إتفهال التحكهيل البحهري كتابهة، حيه  نصهت ههذه المهادة  علهى 28البحري بموجج المادة 

جبو  يحوواا دلوى التحكووي  أب نوزاع قوود ينروا حيمووا يتعلو  بنقوو  يبورا دتفوواق التحكوي  كتابووة بمد "علهى أنههه 

فههالنص صههريح علههى أن الكتابههة الالزمههة إلتفههال التحكههيل فهه  المنازعههات البحريههة ههه   نإذ،  "البضووائا

 .لإلثبات

   علهى أنههتفهال التحكهيل معرفها إ 72ف  مادتهه  8700زي لسنة نجليقانون التحكيل اإل كما ما ورد ف       

دثبووات اتفوواق التحكووي  "علههى يههرورة  0المههادة   مههن الفقههرة األولههىنصههت  كمهها " ...توودب" اتفوواق مك

الههذي نههص يههمن 8720الفههدرال  األمريكهه  لسههنة  التحكههيل لقههانونللنسههبة ونفههس األمههر با  "كتابووة

يقووورة اووورض ...." أب نوووص مكتووودب ااة  حوووم أب معاملوووة بحريوووة أنالثانيهههة علهههى المهههادة  مقتضهههيات

أ انها  أا المنازاات الناتجوة اودا تنفيو ها كليوا أا جزئيوا الوى التحكوي   أا أب المنازاات التم ستنر

أا اوور اوودا تنفيوو ها كليووا أا جزئيووا الووى ...نووات  اوور المعاملووة  نووزاعاتفوواق مكتوودب يقوورة اوورض أب 

 ."التحكي  سيكد  صحيحا انهائيا اناحدا

 المههادة يههمنالفقههرة الثانيههة   فه8710القههانون النمههوذج  للتحكهيل التجههاري الههدول  لسههنة  كمها نههص   

تفههال التحكههيل إشههكل ه المههادة ذثههل حههدد وفههق ه  "...تفوواق التحكووي  مكتدبوواد"يكوود  السههابعة علههى أنههه 

اة  حووم اثيقووة مدقعووة موور  دذا...." يكوود  اتفوواق التحكووي  مكتدبووا ورد فياهها علههى أنههه  إذالمكتههوب، 

ا مور االتصواا السولكم االالسولكم التوم الطرحير أا حم تبوا ا ةسوائ  أا تلكسوات أا برقيوات أا ايرهو

تكد  بمثابة سج  لالتفاق  أا حم تبا ا المطالبة االدحاع التم يدام حيهوا ا ود الطورحير اجود  اتفواق 

تفهال إشهترط أن يكهون قهد إالقهانون النمهوذج   يكهون الهنص، وباهذا "...تحكي   اال ينكرا الطرح ااخور

 .62البطالناد، ويترتج على عد  كتابته التحكيل مكتوبا وأنه لإلثبات وليس لالنعق

تفقههت علههى وجههوب إبههرا  إتفههال التحكههيل لتشههريعات واإلتفاقيههات الدوليههة إجميههع ا أن بههالرغل مههنو   

إذ هنهاك مهن التشهريعات مهن جعهل الكتابهة  الكتابهة هنها،حري كتابة، إال أناا إختلفت حول تحديهد دور بال

، غيهر أن المشهرع المغربه  تبنهى إتجاهها مغهايرا لمها جعلاها شهرط إثبهات والهبعز األخهرشهرط إنعقهاد، 

 نصت عليه القوانين واإلتفاقيات الدولية .

  

 مدقف الترريا المغربم مر شك  اتفاق التحكي  البحرب  -3

بشههأن 8701 تفاقيههة نيويههوركإ لقههد تبنههى المشههرع المغربهه  شههأنه شههأن كافههة الههدول المنظمههة إلههى      

تفهال ساسه  للقهول بصهحة وسهالمة ووجهود إكشرط أ الكتابة  كيل األجنبيةاإلعتراف وتنفيذ قرارات التح

المتعلههق بههالتحكيل والوسههاطة  01.00مههن قههانون 787الفصههل  بموجههجالتحكههيل البحههري، حيهه  نههص 

االتفاقية على يرورة إبرا  اتفال التحكيل كتابة إما على شكل عقد رسم  أو عرفه  أو محضهر  يحهرر 

                                                           

  62- شاهر مجاهد الصالح  ،اتفال التحكيل " تعريفه – صوره – شروط صحته – استقالليته – أثره المانع "، ورقة                                   
 ..1الصفحة ، 2112مايو  6 ،مقدمة ملتقى التحكيل الثان  الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة صنعاء عمل        
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مهن نفهس القهانون الهذي  783الفصهل ن مصيره البطالن بهدليل إوإال ف ،حكيميةما  المحكل أو الايئة التأ

أ  يضمر شرط التحكي  كتابة حوم االتفواق ااصولم أا حوم -" يجت تحت طائلة البطال  :نص على أنه 

 .63"اثيقة تحي  دلي  برك  ال لبس حي 

خهالف ب لغهة فه  الشهكليةإبتعهد عهن المبا أن المشهرع المغربه  قهد 707الفصهل  من خهاللوالمالحا      

 نأن يكون شرط التحكيل مكتوبها بخهط يهد ومصهادل عليهه مهقبل التعديل الذي كان يشترط   707لفصل ا

     خهههص ههههذه الشهههكلية بشهههرط التحكهههيل وأن يتعلهههق بعمهههلقهههد لهههدن األطهههراف، لكهههن المشهههرع المغربههه  

   .والت  يدخل من يمناا المعامالت التجارية البحرية ،64تجاري

لنقهل البحهري للبضهائع أو مشهارطة إمها بعقهود ا ةالوارد ف   العقهود المتعلقهه فإن شرط التحكيل وعلي     

 يتعين أن يكون شرط التحكهيل المضهمن  ...إليجار أو عقود التأمين البحري أو عقود بيع و شراء السفنا

، حيه  ورد 65قراراتهه وهو ما إستقر عليه أيضا القضهاء فه  إحهدى  فياا مكتوبا بخط يد ومصادل عليه

" بوأ  شورط التحكوي  متعلو  بعقود بيوا تجواةب ابأنو  كوا  يتعوير أ  يكتوت بخو  اليود ايدقوا اليو  فيه 

بصفة خاصة مر لد  جميا ااطراح تحت طائلة البطال  اموال بمقتضويات الفقورأل الثانيوة مور الفصو  

فيهه الكتابهة بخهط  ال يشهترطلتحكيل المدرج فه  العقهود األخهرى شرط ا ، ف  حين أن" .ا.ا .مر ق 305

 .اليد

 787اذه الشكلية الت  ينفرد باا القانون المغرب  قد عمهل علهى تجاوزهها وذلهك مهن خهالل الفصهل ف     

 .، حي  وسع  من شكلية الكتابة إتفال التحكيل دون أن يحصرها ف  شكلية معينة01.00من قانون 

شرط الكتابة ف  ل بخصوص إشتراطهب  مشرع المغرالتوجه الذي أخد به الن و ف  نظرنا نعتبر أ     

كان من  ذاارة البحرية تقو  على السرعة، لأن التج بدعوى لل يكن صائبا تفال التحكيل البحريإ

القيود الشكلية عند إبرا  اتفال التحكيل من  ه المعاملةذت الناتجة عن هالمفروض تحرير النزاعا

  . 66البحري

 سواء ليااإ تطرقنا الت  األنظمة كل ،أن يدهن  ونحن ق الف عاطف الدكتور يرى كما و أخيراو   

   لل الت  تلك أو المكتوب الشكل تطلبت الت  مناا سواء و ،الدولية تفاقياتاإل أو القوانين الوطنية

 : التأمير و المران  ه  أساسيين عتبارينإ التحكيل تفالإ لشكل بةبالنس تراع  جميعاا فإناا تتطلبه،

العقود  هذه برا إيتطلباا  الت  السرعة متطلبات مع والتماش  البحرية النقل عقود را بإ ف  المرانة  -

 . الالسلكية وغيرها و لكيةالس تصاالتاإل مجال ف  الحدي  العلل تحدثاتمس بواسطة

 ختيارياإ الحكل تنفيذ عد  حتى و هنفس التحكيل تفالإ ثباتإ من بداية برمتاا التحكيمية العملية تأمير -

 لن حي التحكيل،  تفالإل المادي الوجود عد  عند للخطر ذاتاا التحكيمية العملية بتعرض ورامر

                                                           

        63- محمد أطويف ، إتفال التحكيل ف  المنازعات البحرية ، مرجع سابق ، الصفحة 33. 
 -، جامعهة محمهد  األول سالة لنيل دبلو  الماسهتر القضهاء والتحكهيل  ر ،الدفع بوجود إتفال التحكيل ،فايزة العموري  - 64    

 .24الصفحة   ،2114/2111السنة الجامعية  وجدة  ، –كلية العلو  القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية 
         65- قرار المجلس األعلى سابقا – محكمة المقز حاليا- عدد 1222 صادر بتاري  12- 11 – 2111 أشارت إليه :                        

. 24، المرجع نفسه ، الصفحة  الدفع بوجود إتفال التحكيلفايزة العموري ،                   

      الحسهن  جامعهة  ،رسهالة لنيهل شهاادة الماسهتر فه  القهانون الخهاص  ،سلطان اإلرادة ف  إتفال التحكهيل  ،سارة شكور  - 66        

 .14، ص  .2116/211السنة الجامعية  ،المحمدية -واالقتصادية واالجتماعية القانونية  كلية العلو ، الثان  
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 وال التحكيل، مكان على ال و المحكمين، سلطات على وال ،تحكيميا حله الواجج النزاع نتعرف على

 .ناايتاا حتى التحكيمية العملية لتسيير الالزمة الشروط من غيرها و المطبق على القانون

 ذلك يتحقق و األخر، سبيل ف  بأحدهما التضحية وعد  نعتبارياإل مراعاة هذين ذنإ ينبغ       

كذا و ،1113 يمن المادة  يالمصر التحكيل قانون  ف الوارد بالمعنى الشكل المكتوب توافر بإشتراط

العقود المبرمة  ف  كيلالتح اتفال نعقادإل الكتابة أي ، 2007   لعا  روتردا اتفاقيةثل  ، تفاقية نيويوركإ

 .  67لبحريةا ف  إطار المعامالت

لة يجهوز بهر  فه  مسهأوأ شهروطه المويهوعية والشهكليةتفال التحكيل البحري كافة ا ما توافر إلوإذ      

ا االتفهال، أي ذالت  سهتترتج علهى وجهود ه اآلثاة ه  لمطرو  هنا هو: مان الس ال افإبشأناا التحكيل ، 

   .الت  اتجات إرادة أطراف التحكيل البحري إلى تحقيقاا؟اآلثاة القاندنية بصيغة أخرى، ما ه  

 .الفقرأل الثانية :أثاة اتفاق التحكي  البحرب 

 هيرتج أثهار ال محال من أن نهفإ، شروطه و أركانهفال التحكيل البحري لكافة يستجمع إت بمجرد أن      

عههن العالقههة  ن المنازعههات التهه  تنشههأأايهه  بههشالتقه اآلثههار مهها يههرتبط بههإجراءات ذومههن ه، 68قانونيههة

ههو مهرتبط بمها يرتبهه اتفهال اومنهه     ويطلق عليه باألثر اإلجرائه  ،تفالإاألصلية الت  تربط طرف  ال

 .المويوع ويصطلح عليه باألثر  ،ري من القوة الملزمةالتحكيل البح

 .ر المدضدامااثثل   ئمر ااجراااث، يأخد شكلين ر إتفال التحكيل البحري إذن فأث       

 .تفاق التحكي  البحربأاال: ااثر ااجرائم ا   

نهه يرتهج إف،  أو شهكل عقهدالعقهد األصهل   ف  تفال التحكيل البحري شكل شرط مدرجإ تخذإسواء    

متناع عهن اللجهوء إلهى قضهاء الدولهة، بالمقابهل طهر  النهزاع حي  يلتز  ه الء باإلقوة ملزمة ألطرافه، 

، حيه  ورد فيهه 70القضاء المغرب  ف  أحهد قراراتههستقر عليه ، وهو ما إ69أو هيئة تحكيمية على محكل

ا ذه، وتفاق الى اللجد  دلى مسطرأل التحكي  يغ  يود المحكموة اور البوث حوم مدضودع الودادإ"د" اا

 .رافهتفال التحكيل وإلرادة أطخدت به إحتراما إلاإلجراء هو السائد ف  جميع األنظمة القانونية الت  أ

جههج علههيال نههه وفإومتههى تههل االتفههال بههين الخصههو  علههى التحكههيل سههواء بشههكل صههريح أو يههمن ،       

إلهى المحكمهة  بادر أحد أطهراف النهزاع البحهري اللجهوء ولكن إذاه الوسيلة، ذتسوية النزاع عن طريق ه

ى عليههه بالتمسههك دفههع المههدع تحكههل بعههد  قبههول الههدعوى إذا ه األخيههرة أنذفعلههى ه ،لطههر  النههزاع أماماهها

ختياري فقهط لفهز ع اتفال التحكيل البحري هو خضوع إلك أن مويوذ، 71باتفال التحكيل المبر  بيناما

                                                           

 .  142الصفحة  ،سابق ،  مرجع إتفال التحكيل ف  عقد النقل البحري  ،خديجة البودال   - 67       
ستر فذي القذانون الخذا  رسالة لنيل شهادة الما ،القانون الواجب التطبيق  في التحكيم التجاري ،عزيز الشعراني  - 68

السذذذنة الجامعيذذذة  ،المحمديذذذة  - القانونيذذذة واالقتصذذذادية واالجتماعيذذذةوم كليذذذة العذذذل ،جامعذذذة الحسذذذن الثذذذاني  ،

 . 31 الصفحة ، 2111/2111
        69-  الوليد بن محمد عل  البرمان  ، مرجع سابق ، الصفحة 228

        70 -  القرار عدد ..18 الصادر عن محكمة االستئناف التجارية بمراكش بتاري  2114/11/114
213الصفحة  ،سابق ، مرجع ناال اللوا   –صطفى بونجة م:   شاة دلي أ 2114/ 2/ 644ف  الملف عدد                     

 71- محسن جميل جريح ، التحكيل التجاري والتحكيل الداخل - دراسة مقارنة - ، منشورات زين الحقوقية، الطبعة                            

.     ..، الصفحة   2116 السنة ،1رقل                
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تفقهوا بموجبهه علهى إ )ب(و   )أ(كهأن يكهون اتفهال بهين طهرفين   لهكومثهال  ذ، 72النزاع بواسطة المحكهل

 أن يأخهذ صهفة المهدع  )أ  (ال، وأرادا وقع الخالف فعهإذفإحالة خالفاتاما المتعلقة بالعقد إلى التحكيل، 

يجهج  ، كمهالهكذ  أن يمتثهل إلهى )ب(يجهج علهى  ه الحالهةذوفه  ه فيحق له اللجوء إلى التحكهيل لتسهويته،

     لجههأ إلههى القضههاء بههدال مههن  فههإذا، )ب(ا مههن حههق ذوه أن يلجههأ إلههى التحكههيل ولههيس للقضههاء )أ(علههى 

الهدفع، يجهج   ا تهوافرت شهروطفهإذذ بوجهود اتفهال التحكهيل،إثارة الهدفع أمها  القضهاء  )أ (التحكيل، كان ل

 . 73على المحكمة أن ترفز الدعوى لوجود اتفال التحكيل

ا المبدأ من خالل الفقهرة الثالثهة مهن مادتاها ذأول قانون دول  يتبنى ه 8701ورك وتعتبر اتفاقية نيوي     

أمور اندما تطور  أمامهوا  اودإ حوم " يجت الى محكمة الداا المتعاقدأل الثانية، الت  نصت على أنه 

ا الموا أل  أ  تقودا بنوا  الوى طلوت أ ود ذتفواق احقوا للمعنوى الوداة  بو دقاا ااطراح حم صود ا بوإبراا 

ه القاعهدة علهى جميهع التشهريعات ذخهدت تسهموا ها النص أذوبموجج ه "،ااطراح بإ الته  دلى التحكي 

ه القاعهدة ذات طبيعهة ذومادامهت ه فاقيهة نيويهورك،تإظمهة للتزمهت باها محهاكل الهدول المنإكما  الوطنية،

ستبعاد كل سلطة تقديرية للقاي  الت  زالهت تمامها بصهدد العالقهات إمع  دولية فا  تسري بأثر مباشر،

البحرية، بحي  أيحى من المتعين على المحاكل أن ترتج علهى اتفهال التحكهيل أثهره المهانع وجوبها فهور 

ا ذ  بههه االتفاقيهة االلتهزاذه ختلف الدول األعضاء الت  انضهمت إلهىتمسك أحد األطراف به، كما على م

مهن  723بموجهج المهادة  ، حي  نصا المبدأذلل يشد عن ه ، وهو ما ناجه القانون المغرب  الذي74المبدأ

" اندما يعرض نزاع مطورا  أمواا هيةوة تحكيميوة اموال باتفواق تحكوي   الوى  على أنه 01.00قانون 

لووك قبوو  الوودخدا حووم جوودهر ذا ااخيوورأل ا ا  حووا المووداى اليوو  باجووت الووى هوودنظوور د وودإ المحوواك   

 .النزاع أ  تصر  بعدا القبدا دلى  ير استنفا  مسطرأل التحكي  أا دبطاا اتفاق التحكي  "

أ  االسوتةناح " ورد فيه، حي  75اتهقرار إحدى ا الموقف ف ذتبنى ه وقد سبق للقضاء المغرب  أن   

ااموور القاضووم بموونت الصوويغة التنفي يووة الحكوو  المحكمووير الصووا ة بتوواةي   يهوودح أساسووا دلووى دلغووا 

تفوواق  الد يوود در الووى شوورط التحكووي  مطلقووا  اأ  ااالطوورحي ااتمووا ا الووى اوودا اتفوواق 12/02/1555

أثاة اودا تدقيوا النمودذج ) بنك الدحا(  يث أ  المستأنف1590/ 22/01المبرا بير الطرحير هد اقد 

اال مور طورح المسوتأنف اليو  ا يث أ  المسوتأنف اليو  تمسوك بموا جوا  حوم المطبدع ال مر طرحو  

تفاقية الحساب الجاةب ال ب ينص حم  الة نرودب  حصول  التاسوا الوى دالمطبدع المتعل  ب النمدذج

لوك المطبودع ااضوع  ةهور دشواةأل زبنائو  كانوت ةابوة ذا شرط التحكي   ا يث أ  بنك الدحا بإاودا ا

نردب النزاع ما زبنائ  بداسطة التحكوي   ا يوث أ  المطبداوات الصوا ةأل منصرحة دلى التقاضم حم 

ار البنك تعتبر ديجابا من  للزبنا   متوى تضومنت اناصور التعاقود تفصويال ايكود  ةضوا الزبود  االبوا 

بمجر  المداحقة الى النمدذج ال ب يحرةا البنك  ا  يث أ  المستأنفة الي  بسلدك  مسطرأل التحكوي  

                                                           

  72- محمد أطويف ، مرجع سابق ، الصفحة 32.
  73- حمزة أحمد حداد ، أثار اتفال التحكيل وسقوطه ف  التحكيل البحري ، ورقة عمل مقدمة للم تمر الدول 

.1، الصفحة  2114/ 8/ 21،السنة  البحريللتأمين و النقل                      

   74- سعاد بولحية ، مرجع سابق ، الصفحة 11.

    75- قرار عدد803 صادر عن محكمة اإلستئناف بالدار البيضاء  بتاري  8776/08/81- ملف عدد70/8833 

، 70الصفحة  ،المرجع السابق ،مجلة القضاء التجاري  ،يفوطأ: محمد  أاة ا         
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ا يوث أ  الحكو  .....ب اةا أل البنوك اابور اور قبدلو  الصوريت بموا جوا  حوم المطبودعسوتجاد يكد  قد

التحكيمووم قوود صوودة احوو  القوواند  الوويس بوو  مووا يخووالف النظوواا العاا حووا  محكمووة االسووتةناح تقضووم 

 ."...مدضداا بر ا اتأييد الحك  المتخ 

<< Kammgarn.y)VNova(Jerseفه  قضهية    76القضهاء االنجليهزي ونفس التوجهه أخهذ بهه      

تفاق تحكي  دتفاق التحكي  مح  الدادإ ليس د "مما الشك حي  أ نه ورد فياا أ حي  ،8736ف  دجنبر

مور قواند   1نو  مور الدهلوة ااالوى كوا  يجوت الوى المحكموة تطبيو  الموا أل ااالوى/دح اذ  الو محلم

 .  اكا  اقف الدادإ القضائية أمرا دجباةيا"1595التحكي  

ن  لما ثبت اتفاق التحكوي  الوداخلم أ": يقض   77 اإلنجليزية قرار  عن المحكمة البحرية كما صدر      

حعلى المحكموة  1595مر قاند  التحكي  االنجليزب لسنة  1بحست مفهدم  الداة  حم الما أل الرابعة /

 ."...أ  تأمر بدقف الدادإ بمدجت الما أل ااالى حقرأل اا د مر القاند 

" متوى كوا  الثابوث أ  الطاانوة تمسوكت أمواا محكموة علهى أنهه  78فه  قهرار أخهر أيضها كما قضى      

ااستةناح بودحااها المبوير حوم اجو  النعوم االو ب يتضومر أ  القواند  اانجليوزب يحودا  ا  اورض 

دذا اة ت اا الووة حووم سووند الرووحر بصووفة اامووة الووى شوورط  –حووم لنوود   -النووزاع الووى هيةووة التحكووي 

ديجواة السوفينة كموا قودمت ترجموة لحكو  صوا ة اور مجلوس اللودة ات  قالوت التحكي  الداة  بمراةطة 

دنها  تتضمر ه ا المبدأ  اكا  الدحاع جودهر موا قود يعتريو  د  صوت اجو  الورأب حوم الودادإ  توى ال 

تحرا الطاانة مر جهة تلجأ دليها للمطالبة بحقدقها  حإ  الحك  المطعد  حيو  دذ أافو  الور  الوى هو ا 

ض للمستند المقدا الطاانة تأييدا لو  اقضوى بعودا قبودا الودادإ لسوب  ااتفواق الوى الدحاع  ال  يعر

 ."...التحكي 

حيه  ألغهت محكمهة ،  "Serguros"ف  الدعوى  ذاته أالمبداألمريك  بالقضاء الفدرال   وقد أخد      

بموجهج بتدائيهة والته  رفضهت فيهه طلهج مالهك السهفينة وقهف اإلجهراءات إستئناف حكهل المحكمهة الإال

بتدائيهة إن المحكمهة الستئناف أإحي  قررت محكمة ال، 8720المادة الثالثة من قانون التحكيل الفدرال  

 .79تفال التحكيلإوقف الدعوى القضائية نظرا لوجود ال تملك سلطة تقديرية لرفز 

حكهل ئناف السهتإسهتبعدت محكمهة العنهدما إ ه القاعهدةذن القضاء األمريكه  لهل يشهد عهن هإفوهكذا    

بعهة مهن قهانون األخيهرة بمقتضهيات المهادتين الثالثهة والراههذه لعهد  تقيهد  بتدائيةإالصادر عن المحكمة ال

 .األمريك  السالفة الذكرالتحكيل الفدرال  

"  أ  موا تنعواا الطاانوة الوى الحكو    ف  إحدى قراراتههالقضاء المصري وف  نفس السيال ذهج       

قبوودا  اا أقوواا قضووا ا بعووددذند  اتأايلوو  االقصوودة حووم السووبت  القوواالمطعوود  حيوو  الخطووأ حووم تطبيوو  

                                                           

 76 - حكل صادر عن مجلس اللوردات البريطان  ف  دعوى " Nova Jersey،Kammgan " ف  ديسمبر8736        

 .  216الصفحة ،سابق ، مرجع خديجة البودال  : أاة ت     

 :شاةت دلي أ،8716ف  تاري   ةالصادر <the world star" بخصوص دعوى  sheenتقرير أصدره القاي "  -33

 .283، الصفحة سهنفمرجع ال  ، خديجة البودال           

         ،: سعيد أحمد شعلة  أشاة دلي قرار  228الصفحة  26س  11.8/ 3/ 8ل جلسة  21سنة  281الطعن رقل - 78        

 .228، الصفحة 1113السنة   ،اإلسكندرية –الناشر  دار الفكر الجامع  ،النقز التجاري ف  عقد النقل  قضاء 
   79- خديجة البودال  ، مرجع سابق ، الصفحة  214.
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تفاق الى التحكي  تأسيسا الى أ  سند شحر ةسوالة التوداام أ الو  دلوى مرواةطة دالدادإ لسابقة اا

 .80ديجاة السفينة االتم اة  بها شرط التحكي  "

تفهال التحكهيل البحهري إيهة للفاعلمهنح ا فإن أغلج التوجاات القانونية والقضائية أخذت بمبهدأوهكذا       

ختصههاص هههو إا الذغيههر أن هختصههاص القضههاء الههوطن  بنظههر النههزاع محههل اتفههال التحكههيل، بإسههتبعاد إ

 .يقتض  إثارته من قبل من له مصلحة التمسك به ،نسب 

 ثانيا : ااثر المدضدام التفاق التحكي  البحرب     

لقهوة ستحضهار عنصهر ايهدفعنا إلهى إالتحكهيل البحهري،  تفهالإلاآلثهار المويهوعية  الحدي  عنإن       

نهه فه  حالهة وقهوع ألطهراف اشهترطوا فه  العقهد األصهل  أعتبهار أن اعلى إا التحكيل، ذتفال هالملزمة إل

نههه ال فإلتههزا ، إال اذعلهى ه وبنههاءا النههزاع، ذن التحكهيل يكههون سههبيال لفهز هفههإا العقههد، ذن هنهزاع فهه  شهأ

 .81التحكيل لفز النزاع يجوز التخل  عن اللجوء إلى

اااخوور ، : أ ودهما سولبمتفهال التحكهيل البحههري ينقسهل إلهى أثهرينإل ااثور المدضودامن فهإ بهذلكو      

 .ايجابم 

 ااثر السلبم التفاق التحكي  البحرب :-1

من طرفيه بمقتضهاه لتزاما سلبيا متبادال على عاتق كل ل التحكيل ف  المنازعات البحرية إتفانشئ إي      

لتهزا  وههذا اإللتهزا  ههو إمتناع عن اللجوء إلى القضاء للفصهل فه  النهزاع القهائل بينامها، اإلبيلتزمان 

لتهزا  عهن طريهق إا الحد الطرفين باهذأخل أ نه إذاأ رغ إرادي يقيمه الطرفان بإراداتاما المشتركة ، 

تثير الهدفع بعهد  القبهول فال يمكن للمحكمة أن  تفال التحكيل،برغل من وجود إ المحكمة إلىرفع دعواه 

 .األطراف أن ذلك متروك إلرادة  لوجود إتفال التحكيل، أ 

المتعلههق  01.00مههن قههانون  723بموجههج الفصههل المشههرع المغربهه  قههد تصههدى لههه  هههذا التسههاؤل    

مطورا  أمواا هيةوة تحكيميوة  " انودما يعورض نوزاع علهى أنهه تفاقية حي  نصبالتحكيل والوساطة اإل

لوك ذ حوا الموداى اليو  ب ا ااخيورأل دذاذاجت الوى احكي   الى نظر د دإ المحاك  تفاق تدامال ب

أيضهها القضههاء ، وهههو مهها إسههتقر عليههه " ...قبوو  الوودخدا حووم جوودهر النووزاع أ  تصوور  بعوودا القبوودا 

ختصواص لدجود  دعدا اا" شركة أانيماة أثاةت الدحا ب عندما قضى أن  ،82المغرب  ف  أحد أحكامه

" الودحا بعودا قبودا أن  إلهى، 83قرار أخهر كما ذهج ف  ،  " ..ةطة ديجاة السفينةبمرا شرط التحكي 

الوودادإ لدجوود  شوورط تحكيمووم  حووا موور نوودع خوواص  حوواللجد  دلووى القضووا  الرسوومم امناقرووة 

                                                           

الناشهر    ،قهانون التحكهيل المصهري المحله  والهدول  ، المجلهد األول : موسوعة التحكيل  ،محمد عبد الحميد األلف   - 80         

 .21الصفحة  ، 2112، الطبعة األولى، السنة دار محمود
         81- عزيز شعران ، مرجع سابق،  الصفحة  31-  31.

   :  أاة اقههرار  41/  61ملههف عههدد  1111مههارس  21المحكمههة االبتدائيههة بالدارالبيضههاء بتههاري  صههادر عههن  161حكههل  - 82  

 .41الصفحة ،سابق محمود الشيكر ، مرجع 
 81/3/1/2118ملهف تجهاري  2114/./1محكمة النقز بتاري   -المجلس األعلى سابقا-الصادر عن  1113القرار عدد  - 83    

 .116الصفحة  ،سابق ، مرجع يلة لفز المنازعات : مجلة الوسائل البداة  حم ، 
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المدضدع أماا القضا  يعد تنازال ضمنيا ار اللجد  دلى التحكي   االدحا بعدا قبدا الدادإ لدجود  

 .أ  يثاة قب  الجداب حم المدضدع "شرط التحكي   حا يجت 

ستقر بدوره إ القانون المصري الذيفاناك  ا الدفع،انون المغرب  الوحيد الذي قضى باذولل يكن الق     

ن تحكهل بالهدفع بعهد  ، حيه  ألهز  المحكمهة بهأ84مهن قهانون التحكهيل 87ا اإلجراء بموجج المهادة على هذ

ا الههدفع تتخلههى المحكمههة عههن النههزاع لصههالح الايئههة ذا لهههسههتنادإ، ولكالقبههول إذا دفههع المههدعى عليههه بههذ

 .85التحكيمية

لل يعود  النزاع دتفاق التحكي  قب  البث حم جدهرالدحا بدجد  دشكالية دثاةأل وبالتال  فإن     

الدفع بعد أن   إعتبرت عندما عظل القوانين الوطنية والدولية  حسمت ف  هذا األمرمطرو  ألن م

 .إلجراءاتك به الخصل تحت طائلة إعتباره متخليا عنه، وإقرارا يمنيا بسالمة ايجج أن يتمس القبول

 عهد  فه  المتمثهل المصهري القهانونو المغربه  القهانون مهن كهل بهه جهاء الهذي الحهل نفهإ وعليهه   

 الطبيعهة إلهى باألسهاس يسهتند  ،التحكهيل علهى بشهأنه المتفهق النهزاع بحهل الهوطن  إختصهاص القضهاء

 لحهل الطريهق ههذا تختهار الته   األطهراف إرادة إلهى بطبيعتهه التحكهيل يسهتند، حي  أن يلللتحك اإلتفاقية

 متعلهقالفرنسية فه  حكهل  "  " Aixف استئنا ، وهو الموقف الذي تبنته محكمةبينال الناشئة المنازعات

 شورط لدجود  الدطنيوة المحواك  اختصواص اودا كوا  دذا "  المحكمهة وقهد قضهت، دوله  بحهري بنقهل

 ختصواصد اودا الد يكود  لور حإنو    النودام اودا االختصواص طائفوة تحوت ينودةج أ  يجوت  التحكوي

                        لتقريوورل يمكنهووا ال حووإ  المحكمووة الهوو ا   حااطوورا لمصوولحة مقوورة دنوو   يووث بمنسوو

 شأ  مر حه ا   هاسنفتلقا   مر تصاصهادخ بعدا للقضا  التحكي  بررط سترها اا  ختصاص د بعدا

  ."ا دا أجرالمست

، وفه  التحكهيل تفهالإ الحهق بالتنهازل عهن لاهل وحهدهل األطهراف أن لنها،يظار القهرار هذاخالل  من      

 أمامهه المطرو  فالقاي  المخالفة بمفاو  و ،هنفس تلقاء من الدفع ثارةإ الوطن  للقضاء يمكن ال الحالة

 لهىإ سهتناداإ هنفسه تلقهاء مهن بعهد  اإلختصهاص عالهدف يثير أن يمكن ال التحكيل على بشأنه المتفق النزاع

 . 86الشرط هذا وجود

، ويقههد  فههال التحكههيل البحههري أمهها  القضههاءال يقههو  المههدع   بإثههارة الههدفع بوجههود إتأ لكههن قههد يحههدث    

وف  هذه الحالة يعتبر سكوته عن تقديل دفعه  بوجهود إتفهال التحكهيل تنهازال يهمنيا عهن حقهه فه  دفاعه، 

وهذا مها أكهده القضهاء المغربه   ،القضاء هذا قبوله إلختصاصو  الدفع ف  مواجاة خصمهلتمسك باذا ا

" السوكدت االسوير حوم الودادإ ةاو  اجود  شورط التحكوي  ، حي  قضى على أن 87ف  إحدى قراراته

 .يعد تنازال ار التمسك به ا الدحا "

                                                           

اها نهزاع يوجهد بشهأنه اتفهال التحكهيل، أن تحكهل بعهد  قبهول    ه المهادة علهى أنهه "يجهج علهى المحكمهة الته  يرفهع إليتنص هذ -84    

 الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك ".

     85- السعيد حثمان ، الدفع بعد االختصاص ف  القانون المغرب  بين القانون المغرب  بين قضاء الدولة ،
.   22 الصفحة ، 2112الرشاد للنشر والتوزيع ، سطات، السنة  ، دار النشر مكتبة التحكيميةوالقرارات     

 . 226الصفحة  ،سابق ، مرجع  -دراسة مقارنة –إتفال التحكيل ف  عقد النقل البحري  ،خديجة البودال   -86  
عهدد  ملهف تجهاري  2114 -.-1بتهاري   -محكمة النقز حاليا -ن المجلس األعلى سابقاصادر ع 1113قرار رقل  - 87

 . 81الصفحة  ، مرجع سابق،الدفع بوجود إتفال التحكيل عموري ،قرار أشارت إليه : فايزة ال 2118 -13 -81
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متعلقهها  إشهكاال فهه  النهزاع ى القضهاء مباشهرة للفصهلوينهتج عهن لجهوء أطههراف التحكهيل البحهري إلهه      

ا القواند  يمونت ذاحهو  ا األثهر السهلب ، ذبيق على النزاع عنهد عهد  الهدفع بههبتحديد القانون الواجج التط

   . كي لك القاند  الداجت التطبي  الى اتفاق التحذيختص ب االختصاص لقاند  القاضم    أا

هو القهانون  ، ف  النزاع الناشئ بين األطرافالقاي  بإعتباره القانون المختص أصالقانون يعتبر       

 .المختص والواجج التطبيق على األثر السلب  ف  اتفال التحكيل البحري

يتوقف عنهد ههذا  فع بهالتطبيق على األثر السلب  عند الدإال أن دور القانون الرسم  كقانون واجج       

، فيخهتص قهانون ون الهذي يحكهل اإلتفهالي خايهعة للقهانيل البحهرتظل شروط صحة إتفهال التحكهالحد، ف

   . 88المحكمة بتحديد إمكانية تخلياا عن النزاع لفائدة قضاء التحكيل

 تفاق التحكي  البحرب:ااثر االيجابم ا -2   

بموجبهه يهتل  ذإ ثهر مهن الناحيهة المويهوعية،يعتبر األثر اإليجاب  إلتفال التحكيل البحري ههو أههل أ      

ه األخيهرة هه  ذبحيه  تصهبح ه بهين أطهراف العالقهة البحريهة علهى هيئهة تحكيميهة،عرض النزاع القهائل 

 . 89ن اتفال التحكيل البحريوالية ف  تسوية النزاع المبر  بشأصاحبة ال

لهك ينشهئ عهن ذنهه ال فإ ختصهاص لقضهاء الدولهة،حكهيل يسهلج اإلتفهال التإلا كان األثر السلب  ذإف   

الههذي أراده تفههاق  حكههيل البحههري يجعههل محلههه القضههاء اإلتفههال التن األثههر اإليجههاب  إلفههرال قضههائ ، أل

 .ختيار التحكيل كطريق بديل لحل منازعاتال اف وهو إاألطر

لتزا  أطهراف يكون إال بإال البحري  ة الفصل ف  النزاع لقضاء التحكيلغير أن مقتضى ثبوت سلط      

ه إخطهار أو طلهج الهذي يتسهلل فيهه المهدعى عليه من اليو  أوالت  تبدتخاذ إجراءات التحكيل، إلتفال ف  إا

تلهك ء وبهدالته  تتبعاها،  اتتفال على اإلجهراءواإل ، ثل قيامال بتشكيل هيئة تحكيمية،يالتحكيل من المدع

 .الايئة بالب  ف  وجود اتفال التحكيل

ة نهههه تضهههفى عليهههه الصهههبغفإ ه اإلجهههراءات،ذتفهههال التحكهههيل البحهههري كافهههة هيسهههتوف  إ وبمجهههرد أن      

 87ستمرار ف  إجراءات التحكهيل، وههو مها أكدتهه الفقهرة الثانيهة مهن المهادة فيقتض  عندئذ اإل اإللزامية،

اال يحوودا ةحووا الوودادإ المروواة دليهووا حووم الفقوورأل ..." مههن قههانون التحكههيل المصههري، التهه  ورد فياهها 

 .كي  "ستمراة حيها أا دصداة  ك  التحدالتحكي  أا ااحم دجرا ات  أالسابقة  ا  البد

لتزامات الت  نص علياا قانون التحكيل التجهاري ف  إجراءات التحكيل من اإل باإلستمرارلتزا  إوال      

هيئة التحكيل الفصل فه  النهزاع المطهرو   يلز ، والذي بموجبه ل  وأخدت به العديد من التشريعاتالدو

 .علياا

 

 

 

                                                           
    36 -83الصفحة  ،سابق القانون الواجج التطبيق ف  التحكيل التجاري ، مرجع   ،عزيز الشعران   - 88

89 - Philippe Fouchard ,Goldman, B Gaiyard, traité de l’arbitrage commercial international  

éditeur LexisNexis , litec 1996, page 395.                       revue international de droit  comparé,   
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 لمطلت الثانم: كيفية صيااة اتفاق التحكي  البحرب ا

للقههول بقبههول  يعههد المههدخل الوحيههد ،والبحههري بشههكل خههاص مههادا  أن اتفههال التحكههيل بشههكل عهها       

بهذلك نهه إف ئة أو الت  قد تنشأ ف  المسهتقبل،األطراف اللجوء إلى التحكيل البحري لحل منازعاتال الناش

تحكهيل البحهري الا األمهر، مهنح لفطهراف ذاعها مهن المشهرع بههقتنإ  بعهد القهانون، ويشكل األسهاس الثهان

 . 90تفال التحكيلإالحرية ف  صياغة 

ات الته  يتعهين تضهميناا فه  ف  تحديد األطراف للعديهد مهن البيانه ه الحرية بشكل وايحذوتظار ه      

 التحكيميووةتعيووير الهيةووة ه البيانههات نههذكر مناهها ذونجهها  العمليههة التحكيميههة، ومههن ه تفههال لتسههايلإا الذه

 .)الفقرة الثانية ( لغة امدأل التحكي  ، ثل تحديد)لى الفقرة األو(مكا  التحكي و

 الفقرأل ااالى: تعيير الهيةة التحكيمية امكا  التحكي    
 بهالتعبير يكتفهون ال نالفهإ إلهى التحكهيل،البحهري  النهزاع أطراف ندما تتجه إرادةه عنأ الوايح من      

 دختيواة فه  عهزمال عن إلى اإلفصا  ذلك يتجاوزون بل الوطن ، القضاء سلطة من النزاع إخراج عن

 .التحكيمية لسلطتاا عال نزا خضعت تحكيمية هيةة

 ترتكهز حيه البحهري النزاع  أطراف علياا يتفق الاامة الت  المواييع من المسألة هذه فإن وعليه      

 .أخرى جاة من إليال المسندة المحكمين للمامة قبول وعلى جاة، من المعنية األطراف إرادة على

ذلك ألنه يترتج علهى ههذا التحديهد أثهار و ،من األهمية بمكان مكا  جلسة التحكي  إختيار يعتبركما       

 .المكان يترتج عليه تحديد جنسية التحكيل نفسه إختيارألن  ،ف  غاية األهمية و الخطورة

    أاال: تعيير الهيةة التحكيمية    

مامهة الفصهل فه   تهولىت بإعتبارههافه  عمليهة التحكهيل،  ختيار المحكمين من األمهور المامهةإ يعد      

             إختيههههار  دونهههههذا األخيههههر  يتصههههور قيهههها  ال إذ ،فهههه  التحكههههيلركههههن جههههوهري  إذن  فاههههو ، 91النههههزاع

   . 92التحكيل قوامه الثقة الت  يضعاا األطراف ف  هيئة التحكيلف ،هيئة تحكيمية

ن تعيهين المحكمهين ال يهتل إال باتفهال األطهراف ، فهإتحكهيلو لما كانت إرادة األطراف هه  دسهتور ال     

سهتقرت معظهل التشهريعات الدوليهة والوطنيهة علهى مهنح أطهراف األصل، وعلى ههذا األسهاس إمن حي  

مكتفيهة بنفسهاا فقهط بويهع  تيار مهن يرونهه أههال لفهز نزاعهاتالختحكيل البحري الحرية المطلقة ف  إال

عههات بههين الخصههو  فهه  جههو زئههة التحكيميههة أداء ماهها  تسههوية المنههاالضههوابط األساسههية التهه  تضههمن الاي

حترا  مها إنصهبت ص الهذي يتهولى المامهة التحكيميهة بهإتسوده الطمأنينهة، ومهن جاهة ثانيهة ألزمهت الشهخ

                                                           
  22الصفحة ،مرجع سابق،-دراسة مقارنة  –ل  الريى ف  التحكيل الداخل  والدو ،زهير الزرزاري  -90
فهه  تسههوية منازعههات التجههارة اإللكترونيههة  آلياتهههو  -إجراءاتههه – ماهيتههه -التحكههيل اإللكترونهه ،عصهها  عبههد الفتهها  مطههر - 91

 810ص، 2007السنة  ،اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدية ،عالمات التجارية و حقول الملكية الفكريةموال

مقال منشور بالموقع اإللكترون   ،  دور اإلرادة ف  التحكيل التجاري ،يياطر له عدعبد اإل- 92 

platform،www.almanhal،   2081 -00 -83تل اإلطالع عليه بتاري. 
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 723-76الفصهل مقتضهيات معريهة ذلهك حكمهه للهبطالن، وههو مانستشهفه مهن  93عليه إرادة األطراف

 " اليكد  الطعر بالبطال  ممكنا دال حم الحاالت التالية :ه نالذي ورد فيه أ  01.00من قانون 

1-.......... 

توو  ترووكي  الهيةووة التحكيميووة أا تعيووير المحكوو  المنفوور  بصووفة ايوور قاندنيووة أا مخالفووة التفوواق  دذا -2

 .".الطرحير

يضها ويعهد يهربا وتق، فهإن ذلهك تشهكيل الايئهة التحكيميهة فه  ئيوةاالرضومبودأ ذا لل تراعهى وعليه فإ   

   .الذي يعتبر أساس اللجوء إلى التحكيل  لمبدأ إرادة األطراف

فإنههه أسههند مامههة تعيههين الايئههة ،  فهه  التحكههيل  مههن المشههرع المغربهه  علههى مبههدأ اإلرادة وحفاظهها     

المتعلههق بههالتحكيل  01.00مههن قههانون  723-2 بموجههج الفصههلألطههراف التحكههيل البحههري  التحكيميههة 

"الهيةوووة التحكيميوووة تتروووك  مووور محكووو  اا ووود أا اووودأل لهههذي يهههنص علهههى أن والوسهههاطة االتفاقيهههة، ا

 .".. تعيينه  ااد ه  محكمير تكد  اطراح  رية تحديد دجرا ات

  تشهكيل ا النص، أن إرادة أطهراف التحكهيل البحهري تلعهج دورا حاسهما فهذه ن من خاللإذوايح    

" اتفواق ناف التجاريهة بفهاس يقضه  بهأنئسهتلمحكمهة اإل 94ا الصهدد جهاء قهرارذالايئة التحكيمية، وفه  ه

طرحووم العقوود الووى اللجوود  لمسووطرأل التحكووي  بينهمووا طبوو  شووراط محوود أل موور بينهووا تعيووير محكوو  موور 

 . "....كليهما 

طهراف، فهال يتصهور وجهود تفهال األمهن إ هاتختصهاصوإ والمحكل البحهري بهدوره يسهتمد سهلطاته   

أو   95تفههال بموجههج عقههدإلا اذسههواء تههل همبههدأ، ك تفههال أطههراف العالقههة البحههريبههدون إ محكههل بحههري

 .96شرط

التجههاري  وبههالنظر لمهها تتمتههع بههه المنازعههات البحريههة مههن خصوصههية والتهه  لاهها الطههابع ،أنهههغيههر      

ن لاا هيئات تحكيل خاصة للفصل فياا، وهه  هيئهات التحكهيل البحهري سهواء اتفقهوا فإ ،البحري والدول 

 ، ويمكن أن نذكر أهماا فيما يل  :98 سس أو الم 97األطراف على التحكيل الحر

 

 
                                                           

13-Sege lazareff, l’arbitre et le respect du contrat , journé d’ etude organisé a   
   Paris le 11/01/1984 par la comité Français de l’arbitrage –rev- arb 1984, page               211  
  

  94- القرار عدد 261 الصادر بتاري  2112/3/13 ف  الملف عدد 2112/812 القرار أاة ا :
                       ، مرجع سابق،التحكيل التجاري من خالل العمل القضائ  المغرب   ناال اللوا  ، –مصطفى بونجة              

 .1.2الصفحة   

  95- ينص الفصل  318 من قانون 14.18 على أنه " يجج ان يتضمن اقد التحكيل تحت طائلة البطالن :
 .تعيين الايئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعييناا " – 2                

  96- ينص الفصل .31 من قانون 14.18 على أنه " يجج تحت طائلة البطالن :
 "،التحكيل إما على تعيين المحكل أو المحكمين وإما على طريقة تعيينال شرطأن ينص ف   -1                 

وتنظهيل عمليهة  اتفهال علهى إدارة  بموجهجلك النوع من التحكيل الذي يتفهق األطهراف د بالتحكيل البحر الحر"هو ذيقص - .1

 بواسطة محكل ". التحكيل البحري

الدائمة  كيل الم سس " االتفال  على إحالة المنازعات البحرية  على التحكيل أما  إحدى م سسات التحكيل يقصد بالتح - 14

تتولى تنظيل وإدارة العملية التحكيمية مند تلق  طلج التحكيل وحتى إصدار حكل التحكيل ودلك طريق األجازة  والت  

 .التابعة للم سسة التحكيمية " 
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 1525ارحة التحكي  البحرب بباةيس -1

ت البحريهة مهن مهالك ف  مجال المنازعات البحريهة وتضهل فه  عضهويتاا كافهة التخصصها تختص     

البحهريين، وشهركات بنهاء  قهاولين الشهحن والتفريهغ والسماسهرةالسفن ووكالء بحريين وم السفن وربابنة

 .ت التأمين والنقل البحريفن وشركاالس

لبهات رد البه  فه  ط أيضها تتهولىو الغرفة بواجج المساعدة فه  تعيهين المحكمهين،تختص هذه كما       

تتدخل ف  سير العملية التحكيمية مند تلق  طلج التحكهيل حتهى إصهدار  ، كماالمحكمين بقرار غير مسبج

 .الحكل

 .ارحة اللديدز للتحكي  البحرب -2

بتهداء مهن تلقه  طلبهات التحكهيل حتهى صهدور إنظيل العمليهة التحكيميهة بالكامهل بت ه الغرفةذه تختص      

 .دراة حاالت االستئناف على الحكل المحكلكما يمتد عمل الغرفة إلى تنظيل وإ ،الحكل المحكمين

الههذي يطبههق علههى العمليههة التحكيميههة عنههد عههرض النههزاع علههى هههذه الغرفههة هههو القههانون القههانون و      

 .االنجليزي

    المنظمة الدالية للتحكي  البحرب  -3

مهن  التهدخل فه  العمليهة التحكيميهة بهدءه المنظمهة ذ، تتهولى ه99ه  منظمة دولية يقع مقرها بفرنسا

فه  حالهة عهد  ، كما تقهو  بتعيهين المحكهل الواحهد شكيل الايئة التحكيميةعلى تعيين المحكل أو ت ةالمساعد

لمعينهين تفهال المحكمهين اإعهد   فه  حالهةالمحكهل الثاله   عيهين ، ثهل تعيهينالتههذا تفال األطراف على إ

   .هذا المحكلعلى تعيين 

 100جمعية المحكمد  البحريير بلند  -4

، بغرض تقديل خدمة للمجتمع البحري بصفة عامة، عن 8760ه الجمعية بلندن سنة ذتأسست ه      

 أنغير األكفاء،  مين البحريينمة المحكطريق تسايل اختيار المحكمين البحريين من خالل ويع قائ

 . التحكيمية العملية تسيير ف  دور أي لاا وليس تطبيق الئحتاا على بنفساا تشرف ال الجمعية

  جمعية المحكمد  البحريير بنيديدةك -5

        تتكههههون هههههذه الجمعيههههة مههههن المساسههههرة المههههرخص لاههههل فهههه  المجههههال البحههههري ووكههههالء السههههفن     

كن لاذه الجمعية أن توفر مجموعهة مهن المحكمهين ممهن يملكهون الخبهرة والدرايهة فه  التجارية، حي  يم

 .مجال العمل ف  األنشطة البحرية بمختلف أنواعاا

كما للجمعية الئحة تحكيل غير أناا ال تشرف بنفساا على تطبيقاا، وهذه الجمعيهة لهيس لاها أي دور     

 .ف  تسيير العملية التحكيمية

                                                           

   99- تعتبر فرنسا ه  مقر اللجنة الدائمة لاده المنظمة ومقر سكرتارياتاا.
    100- تقو  هذه الجمعية بدور التحكيل الحر .
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   البحرب بالداةالبيضا ارحة التحكي   -6

وكهذا تطهوير  ، مهن وظائفاها البه  فه  النزاعهات البحريهةبمدينهة الدارالبيضهاء 8710تأسست سهنة       

  تقهو  باهذا تهالتحكيل والمصالحة وجميع األنشطة المتصلة بالمالحة البحريهة التجاريهة والنزاعهات ال

 .الشأن ف  المغرب أو مابين المغاربة واألجانج

يرها جمعيهة عموميهة ومجلهس إدراة وتسه مهن أعضهاء دائمهين وأعضهاء مه قتين الغرفةهذه تتكون    

 .101معية لفعضاء الذين يتولون عمل التحكيلوج

      شهههتارت منهههد سهههنوات فههه  فضهههاا للمنازعهههاتإرز وأههههل المراكهههز التحكيميهههة التههه  ه مهههن أبهههذفهههه      

تبه  فه   عبهارة عهن جمعيهات تحكيميهةالبحرية، وهنهاك مراكهز أخهرى لهل يسهعنا الوقهت لهذكرها، وهه  

 .المنازعات البحرية

 ختياة مكا  التحكي  دثانيا : 

عتبار أن المكهان غيهر قهار حكيل كما فضل بعز الفقه تسميته، إ، أو باألحرى مقر الت مكان التحكيل      

 .102ويخضع إلى نزاوات المحكمين، أما مقر فاو ثابت ال يتغير

ة التحكيل من األهمية بمكان و ذلك ألنه يترتهج علهى ههذا التحديهد أثهار فه  ويعتبر تحديد مكان جلس      

أو أجنبيها، و كهذلك  تحديهد جنسهية التحكهيل نفسهه فيمها إذا كهان وطنيهايسهال إذ  غاية األهمية و الخطورة،

تحديهد المحكمهة الته  يرجهع اءات الوقتيهة و المسهتعجلة وأيضها تحديد القانون الوطن  الهذي يحكهل اإلجهر

  .103اا ف  حاالت الضرورة لتقديل العون الالز إلي

مكهههان الهههذي تباشهههر مهههن خاللهههه هيئهههة التحكهههيل التفهههال علهههى ويحهههق ألطهههراف التحكهههيل البحهههري اإل      

ختيههار المكههان الههذي ينتمههون إليههه األطههراف، أو مكههان أخههر إفههال علههى ا اإلتذسههواء إنصههج ه إجراءاتاهها،

وقهد راعهى  ختيار بلد غيهر البلهد الهذي ينتمهون إليهه ، إى لتحكيل البحري عل، كأن يتفق أطراف ا104غيره

مهن قههانون  723-80بهدليل الفصهل  ،مكهان ا الذهختيهار إفه   المشهرع المغربه  إرادة و حريهة األطهراف

الطرحووم التحكووي  االتفوواق الووى ..."  نههص علههى أنالمتعلههق بههالتحكيل والوسههاطة االتفاقيههة الههذي  01.00

           كمههها راعهههى المشهههرع المصهههر ي بهههدوره    " ...ربيوووة أا خاةجهوووامكوووا  التحكوووي  حوووم المملكوووة المغ

لطرحوم "  أن حيه  نهص علهى،  8771من قانون التحكيل المصري لسهنة  21ا المبدأ، بموجج المادة ذه

 . 105"....تفاق الى مكا  التحكي  حم مصر أا خاةجهادالتحكي  اا

أمهر  ختيار مقر أو مكان إجراء التحكهيلالمبدأ ف  إفمن خالل مقتضيات هذين الفصلين يتبين لنا أن       

مكانيهة إختيهار مكهان يمكن أن تمتد هاته اإلرادة إلهى إ ، والبحري تحكيليعود باألساس إلرادة أطراف ال

                                                           
 . 268، 262، 261، الصفحة مرجع سابقالمختار العطار ، الوسيط ف  التأمين البحري،  - 101

  102- زهير الزرزاري ، مرجع سابق، الصفحة 62.
  103- محمد عل  عويضة، حق الدفاع كضمانة إجرائية ف  خصومة التحكيل ، دارالنشر منشأة المعارف، جالل   

  . 872فحةصال ،  2001السنة  ،الطبعة األولى ، وشركائه      

  104- محمد عبد الحميد األلف  ، مرجع سابق ، الصفحة 121.
    105- محسن جميل جريح ، التحكيل التجاري الدول  والتحكيل الداخل  – دراسة مقارنة- ،مرجع سابق ،الصفحة 116                     
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فه   ا الموقهفذقد سبق للقضاء المغرب  أن تبنى هحتى و إن تعلق األمر بنزاع داخل ، و خارج المغرب

يمكور لططوراح ااتفواق الوى اورض أب نوزاع الوى هيةوة  ..."  أنهه إحدى قرارته ، حي  قضهى علهى

 . 106تحكيمية أجنبية تدجد ببلد أجنبم ا ليس الى دقلي  المغرب "

         وإذا كانههههت معظههههل التشههههريعات تقرعلههههى أن تعيهههههين الايئههههة التحكيميههههة أمههههر نابعهههها مهههههن إرادة      

 إختيههار مسههألة تركههت ، حيهه هههذا اإلطههارخرجههت عههن   2001تفاقيههة روتههردا  لسههنة إاألطههراف،  فههإن 

 80الفصهل بهدليل الفقهرة الثانيهة مهن  حقو  للموداممكان الذي سيجرى فيه أطوار الجلسات التحكيميهة ال

" تقواا دجورا ات التحكوي   سوبما يختواةا الروخص الو ب يتمسوك بمطالبوة الت  ورد فياها  تفاقيةإمن ال

 ." ...تجاا الناق  

نعقهاد جلسهات إختيهار مكهان إالهدور المنهوط إلرادة المهدع  فه   وتهردا  علهىتفاقيهة رإوقد حافظت       

، حي  أجهاز السالف الذكر ما نصت عليه الفقرة الثانية من نفس الفصلأي بلد كان ، وهو ف  التحكيل، و

مكهان إجهراء التحكهيل فه  أي دولهة يوجهد فياها إمها مقهر الناقهل البحهري ، أو مكهان تسهليل إختيار للمدع  

ق عليه ف  عقد النقل ، أو الميناء الذي تفرل فيهه البضهائع علهى السهفينة فه  البدايهة أو المينهاء الهذي المتف

 .107تفرل فيه البضائع من السفينة ف  النااية

تفاقيهة روتهردا  لمكهان إجهراء التحكهيل ، ههو الحيلولهة دون فهرض إولعل الغاية من وراء من تحديد       

يكلفهه  بعيهد جبار الطهرف األخهر علهى قبهول إجهراء التحكهيل فه  مكهانشروط الطرف القوي ف  العقد وإ

تفاقيهة بهالنظر جاب  يحسهج لاهذه اإلنظرنا عمل إ، وهو ف  108نفقات ال تتناسج مع ما يجنيه من الدعوى

 .إلى غايتاا النبيلة المتمثلة ف  حماية الطرف الضعيف، وهو المدعى عليه 

بصههدد تعيههين مكههان التحكههيل خيههارا ممههاثال لمهها نههص عليههه   يكمهها أتاحههت اتفاقيههة هههامبورل للمههدع      

 -اتفاقيهة ههامبورل – 22مهن المهادة  الهك انطهاللذتفاقيهة روتهردا ، ويمكهن أن نستشهف من ا 80الفصل 

 .109"" للمدام تعيير مكا  اجرا  التحكي   الت  ورد فياا أن 

ذلهك أن ، ة لمبهدأ إرادة األطهرافمهن المظهاهر المعهزز التحكهيلو مكهان ئهة ايالوبالتال  فهإن إختيهار  

 .طبيعة التحكيل وأساسه يقتض  تدخل األطراف إلختيار الايئة التحكيمية ومكان التحكيل

وفهه  إطههار تعزيههز مبههدأ الريههائية فهه  التحكههيل البحههري، فههإن جميههع التشههريعات منحههت لفطههراف  

 .حرية تحديد لغة التحكيل ومدته

 

                                                           

مصطفى بونجة   أاة ا: ،7/82/2007الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاري   80111/2007عدد حكل  - 106    

 .010 فحةصال ،سابق، مرجع ناال النوا   -دو  –
 :  ف  " تقا  إجراءات التحكيل 18تنص الفقرة الثانية من الفصل  -107

 ...ودد لدلك الغرض ف  اتفال التحكيل أأي مكان يح -أ          

 : أي مكان أخر ف  دولة يوجد فياا أي من األمكنة التالية -ب         

 إما مقر الناقل البحري  -                         

الهذي  لذي تفرل فيه البضائع على السفينة ف  البدايهة أو المينهاء مكان التسليل المتفق عليه ف  عقد النقل , أو الميناء ا -                         

 ، فيه البضائع من السفينة ف  النااية تفرل

،   سهابق، مرجهع لبحهري للبضهائع علهى يهوء التشهريع المغربه  و االتفاقيهات الدوليهة امسه ولية الناقهل  ،محمهود شهيكر  -108         

 . 42الصفحة 
   .43الصفحة  فسه،، المرجع نمحمود شيكر  -109   
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 .امدأل التحكي  كي  الفقرأل الثانية : تحديد لغة التح   

إلهى جانهج تعيهين الايئهة التحكيميهة و مكهان إجهراء  تفال التحكهيلمن الحيثات الاامة الت  يتضمناا إ      

و لكهل مهن ههاذين األمهرين أهميتهه  ،التحكهيل دة مه و  غهة التحكهيللطهراف إمكانية تحديد األ التحكيل، نجد

م  بذاته، إذ قد يصل األمر إلهى إجاهاض العمليهة الخاصة إن على مسطرة التحكيل أو على الحكل التحكي

 .ف  حالة مخالفة يوابط هاته األمور بطالنلاا الأالتحكيمية برمتاا و يكون م

 .التحكي   أاال: تحديد لغة  

د ، كمها تعهرى باا التحكيل أمهر بهالغ األهميهةسيج الت  أي اللغة ،عد أمر تحديد لغة التحكيل البحريي      

ا المنطلهق ، ومهن ههذالبحهري عاب مجريهات مسهطرة التحكهيلسهتيوإ  ن لفطهراف فاهليمانة هامة تضم

أغلههج التشههريعات الوطنيههة و الدوليههة علههى أن تحديههد لغههة التحكههيل يعههود باألسههاس إلههى إرادة أجمعههت 

تفهال يسهري ا اإلذأو بلغهات معينهة، فهإن حكهل هتفق األطراف أن يجرى التحكيل بلغهة ، فإذا إ110األطراف

   المذكرات المكتوبة، وكذلك علهى كهل قهرار تتخهذه الايئهة التحكيميهة أو رسهالة توجااهابيانات على لغة ال

 .111لكعلى غير ذالبحري ن أو قرار هيئة التحكيل أو حكل تصدره، ما لل ينص اتفال الطرفي

ليهه نتمهون إواللغة الت  يتعين أن يجرى باا التحكيل البحري من حي  األصل، ه  لغهة البلهد الهذي ي      

                ، التهههه  نصههههت علههههى أنههههه 22عتمههههده القههههانون النمههههوذج  بموجههههج المههههادة ا الههههناج إاألطههههراف، وهههههذ

 وباهذا فهإن   "...التحكوي   " للطرحير  رية االتفاق الى اللغة أا اللغوات التوم تسوتخدا حوم دجورا ات 

ختيههار اللغههة التهه  الحههق فهه  اعمومهها والبحههري خصوصهها، القههانون النمههوذج  تههرك ألطههراف التحكههيل 

الهههذي يعهههد أسهههاس التحكهههيل  يهههة، تعزيهههزا لمبهههدأ إرادة األطهههرافستسهههتخد  فههه  أطهههوار العمليهههة التحكيم

     .112وجوهره

المتعلههق 01.00مههن قههانون  723-87بموجههج الفصههل  المشههرع المغربهه  أخههد بههه وهههو المبههدأ ذاتههه      

بيوة موا لو  يتفو  الطرحوا  باللغوة العر "التحكوي  يجورإأن نص على  حي  ،بالتحكيل والوساطة االتفاقية

ا القووراة الووى لغووة أايسوورب  كوو  االتفواق  ا تحود  هيةووة التحكووي  لغووة اا لغوات أخوورإألووك ذالوى ايوور 

ى كو  قوراة هيةوة التحكوي  الوى ا الوذئ  االمرحعوات الروفهية اكالبيانات االمو كرات المكتدبوة االدثوا

 ." لك ذاير 

الرسهمية  لغهةالالمشهرع المغربه  قهد جعهل مهن اللغهة العربيهة  و من خالل ههذا الفصهل يستشهف أن      

فإنهه يجهوز لاهل إختيهار  ،غهة غيرههالتحكيل كمبهدأ و أصهل ، إال إذا إرتهأت إرادة األطهراف لا الت  يجرى

لغة أخرى، و هذا يجسهد فه  عمقهه مهدى إحتهرا  المشهرع لمبهدأ اللغهة العربيهة باعتبارهها اللغهة الرسهمية 

ار ، كما حرص بدوره على إحترا  إرادة األطهراف فه  اختيه113عليه دستور المملكةللبالد وفقا لما نص 

                                                           

    110- محمد عل  عويضة، "حق الدفاع كضمانة إجرائية ف  خصومة التحكيل "، مرجع سابق ، ص 111.
 .   126الصفحة  ، مرجع سابق ،محمد عبد الحميد األلف   -111 

  112- محسن جميل جريح ، التحكيل التجاري الدول  والتحكيل الداخل  – دراسة مقارنة-                                      

 .                                                                                      .11مرجع السابق ، الصفحة             
    113- ينص الفصل 8 من الدستور المغرب  لسنة 2088 " تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة" .                          
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البيانهات  والته  مهن شهأناا أن تمكهن أطهراف التحكهيل البحهري علهى فاهل  اللغة الت  سيجري باا التحكهيل

 .ا الوثائق والمرفعات الشفايةذوالمذكرات المكتوبة وك

مهن قهانون التحكهيل المصهري حيه  نهص  27ل المهادة بدلي أخد به المشرع المصري، ونفس التوجه      

 .التحكي "الحرية الكاملة حم اختياة اللغة التم سيجرب بها  لططراح" على أن 

  إشههكاال حقيقيهها والمتمثههل فهه  يطههر غيههر أن خصوصههية التحكههيل البحههري المتسههل بنههوع مههن التعقيههد     

ختيههار اللغههة التهه  إتفههال علههى إحرى المهها يصههعج معههه تحديههد أو بههاألم،  أطرافههه لغههات إخههتالف وتعههدد

إلقليمهه  ا الصههدد جههاء فهه  قههرار صههادر عههن مركههز القههاهرة اذوفهه  ه ،سههتخد  فهه  إجههراءات التحكههيلست

حووم اوواا "   أنههه8770 بتههاري  أكتههوبر  8/8771رقههل  316فهه  قضههية رقههل  للتحكههيل التجههاري الههدول 

اقودا لتروغي  ااسوتغالا سوفينة حوم  برا المدام  اهد شركة بحرية مقور املهوا بلود دحريقوم أ 1595

جدأل االسديس ما شركتير بحريتير اخريير  مقر املهوا د وداهما أمريكوا الدسوطى اااخورإ منطقوة 

اقد ابرا بينها العقد ال ب تضمر شرط التحكي  يحي  النزااوات المحتمو  نرودئها دلوى مركوز ....الخلي 

 ....القاهرأل ااقليمم للتحكي  التجاةب الدالم

لوك شويةا ذ  الطورحير لو  يحود ا نتيجوة اأ   اابما أ  شرط التحكي  سكت ار مكا  التحكي  الغتو      

 )مصور(برأ  أب مر هاتير المسألتير االجرائتير  قرةت هيةة التحكي  أ  مكا  التحكوي  هود القواهرأل 

   يوث مور التحكوي  المصورب 25ا  29لوك القوراة دلوى الموا تير ذغة التحكي  هم العربيوة   ااسوتند ال

 ." تتعل  ااالى بمكا  التحكي  االثانية بلغة التحكي 

تبههادل البيانههات والمههذكرات المكتوبههة والوثههائق مسههتوى علههى حقيقيهها  إشههكاال تحديههد اللغههةيطههر  و      

الش ء الذي ، األخرز أطراف النزاع البحري لغة الطرف لعد  إلما  بع وغيرها،والمرافعات الشفاية 

 المذكرات. فال هذه البيانات وعلى  يجعلال غير قادرين

تبهادل المعلومهات اإللكترونيهة بهين أطهراف التحكهيل  شهكال لهل يعهد يطهر  علهى مسهتوىلكن هذا اإل      

 الت  توصلت إلهى الدولية والمنظمات الوطنية الايئات بعز البحري، نظرا للمجاودات الت  قامت باا

 توىالمسه علهى سهواء المقدمهة الخهدمات فه  خلهل وثلتفهادي حهد علياها متفهق موحهدة نمطيهة لغهة إيجاد

 مختلفهة بيانهات بتجميهع  يالبحهر للنقهل الدوليهة الغرفهة قامهت المثهال سهبيل فعلهى، الهدول  أو المحله 

 Data اسههل تحمههل الكترونيههة رسههالة صههور فهه  وأعههدتاا الورقيههة تنداتالمسهه  مههن لمجموعههة

International of chipping » سلبا اختصارا والمعروفة « DISCO » الت  البيانات تبادل يتل و 

 الرسهائل تبهادل خهالل مهن ذلهك و المختلفهة الشهأن بهالموانئ ذوي بهين بالبضهائع والمتعلقهة تجميعاها تهل

 . 114إعدادها تل الت  االلكترونية

 القواعد " ب يعرف بما لويع عمل جماعة بتكوين أوروبا ف  االقتصادية اللجنة قامت كما      

 من الادف كان و ،" ل الدوليينالنق و التجارة و االدارة مجال ف  الكترونيا تبادل البياناتب المتعلقة

    المبادئن م العديد على القواعد هذه إلحتواء الدوليين والنقل مجال التجارة يرستي القواعد هذه ويع

 من مقدمو مختلفةال األطراف بين للبيانات االلكترون  نمط التبادل توحيد الى تادف الت  األسس و

 المنتجون إلى باإليافة الجمارك وهيئات التأمين هيئات و النقل متعادو و اليال المرسلون و البضائع

                                                           

 146الصفحة  ،سابق ، مرجع اتفال التحكيل ف  عقد النقل البحري  ،خديجة البودال   - 114    
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 بالرسائل النمطية تعرف نمطية رسائل استخدا  طريق المصدرون، عن و الوسطاء و الموزعون و

 .« Unieted Nations Standard Message(UNSM)»اللمتحدة  لفمل

 يا : تحديد مدأل التحكي  ثان   

نتاائاها تنتاه  خصهومة الته  بإمالة المحددة إلصدار هذا الحكهل، ويعد ميعاد إصدار حكل التحكيل ال      

النزاع بحي  تنقض  هذه  التحكيل، و تمثل هاته المالة القيد الزمن  على سلطة المحكمين ف  الفصل ف 

لحكهل التحكيمه  ا، و تحديد مالهة للمحكمهين إلصهدار كيلنتااء هاته المالة أو بصدور حكل التحالسلطة بإ

التقايه   ءطجتنهاب مسهاوئ بهو إ  وهه  سهرعة الفصهل فه  النهزاع يحقق ميزة جوهرية لنظا  التحكيل،

       ، و يضههمن هههذا التحديههد عههد  إطالههة أمههد الخصههومة التحكيميههة إلههى أجههل غيههرأمهها  المحههاكل العاديههة

 .115مسمى 

، جعههل المشههرع المغربهه  مههن أمههر تحديههد مههدة فهه  التحكههيل البحههري األطههراف وحمايههة لمبههدأ سههلطة      

المبهدأ، حيه  نجهده  أمهرا نابعها مهن إرادتامها مهن حيه  ،المنازعات البحرية و طلج تمديهدهاف   التحكيل

دجرا ات التحكوي  تبودأ مور "  على أن  01-00من قانون  723-80ينص ف  الفقرة األخيرة من الفصل 

 -20"، وبموجج الفصهل م  حي  تركي  هيةة التحكي  ما ل  تتف  ااطراح الى اير ذلكاليدا ال ب يكت

تفوواق التحكووي  للهيةووة التحكيميووة أجووال دذا لوو  يحوود  د" مههن نفههس القههانون، نههص المشههرع المغربهه   723

اصداة الحك  التحكيمم  حإ  مهمة المحكمير تنتهم بعد مضم ستة أشوهر الوى اليودا الو ب قبو  حيو  

 ."...حك  مهمت أخر م

مهدى تمتهع أطهراف التحكهيل البحهري بسهلطة  ي كهدان بشهكل صهريح ين الفصهلينذهن، أن وايح إذ      

بهأن تصهدر  ا التحديهد يجعهل الايئهة التحكيميهة ملزمهةذزمنية إلصهدار الحكهل التحكيمه ، وهتحديد المدة ال

 01.00مهن قهانون   723-76 الفصل موججحكماا باطال ب كانه المدة، وإال ذمقرها التحكيم  داخل ه

كوا  اتفواق  يمم حوم ايواب اتفواق التحكوي  أا دذاصداة الحك  التحك  -1"الذي يرتج البطالن ف  حالة 

ا زكتههه محكمههة الههنقز ا مهه، وهههذ 116صوودة الحكوو  بعوودانتها  أجوو  التحكووي  "  أا دذا التحكووي  بوواطال 

نعووى حووم طعنوو   أموواا محكمووة أ  الطوورح الخاسوور ورد فيههه "  حيهه ، 117اقرارتههه ىحههدإالمغربيههة فهه  

الوونقض  الووى قووراة محكمووة االسووتةناح التجاةيووة المؤيوود لطموور الرئاسووم القاضووم بتخديوو  الصوويغة 

أمواا المحكموة  تروبثنو  نعداا التعليو  بودادإ أدةتكازا الى أساس ادللمقر التحكيمم  ادا  التنفي ية

 312فصو  لام المنصدص الي  حم القاندن ااج   مقرةه  التحكيمم خاةج أستةناح التجاةية  بداا

أشوووهر مووور تووواةي   ثوووالثا يكووود  المقووورة التحكيموووم الووو ب صووودة بعووود ابهووو  مووور القووواند  الملغوووى 

     ينروور اال يمكنوو  أ  312جووا  خوواةج ااجوو  القوواندنم المنصوودص اليوو  حووم الفصوو   26/05/2005

 ." أثرا

                                                           

،الطبعهة والنشهر :  -دراسهة فه  القهانون المغربه  و المقهارن -رقابة القضاء عل التحكهيل ،عبد الكبير العلوي الصوص   - 115 

 .10 فحةصال، 2082دار القلل، الطبعة األولى ، السنة 

     116- راجع الفقرة األولى من  الفصل  11..32 من قانون 14.18.

                  –الريههى فهه  التحكههيل الههداخل  والههدول   ،زهيههر الههزرزاري أاة ا :  2113/ 11/11الصههادر بتههاري   228قههرار عههدد  -117     
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الته  ورتهج أثهار خطيهرة، يو بمكهان أهميهةبوعليه فإن إحترا  أجل إلصدار الحكهل التحكيمه  يعهد       

 .م  الصادر خارج األجل القانون أن ت دي إلى إستبعاد الحكل الحكي شأناامن 

ء اإلجهراءات المسهطرية تطههر  إناهامهدة  فهإن تحديهد ،ذات طبيعهة دوليهةلنزاعهات البحريهة وبمهأن ا      

ههذا اإلشهكال قهد أجابهت عنهه  د مدة التحكيل ف  المجال الهدول ، لكهنمقتضى قانون  يحد غيابا لإشكال

"حوم  الوة سوكدت ااطوراح اور تحديود ي جاء فيه ، والذ118محكمة النقز الفرنسية ف  أحدى قراراته

 ا  بالموودأل بمووا يتعلوو  بووالتحكي  الوودالم ال يتوو موودأل التحكووي  حووإ  المحكمووير حووم القوواند  الفرنسووم حي

 .  القاندنية للتحكي "

 عقدال برا إ لحظة إما يتل تحديدها لتحكيلمسطرة ا أن أجل إنااء و تجدر اإلشارة ف  األخير إلى       

 عن بينال النزاع نشأة بعد أو ،التحكيل شرط على عقدهل ف  النص طريق عن بينال التعاملء بدو

 .التحكيل عقد أو مشارطة طريق

طراف األ إحترا  اإلختيارات الت  رسمتاا إرادة عليه يقعالمحكل فإن  ،ذكره بناء على ماسبق  

صياغتاا إلتفال التحكيل البحري، وكل إنحراف عن هذا المسار من قبل المحكل قد يعرض الحكل  أثناء

 التحكيم  للطعن بالبطالن .  

وبعد أن يستجمع إتفال التحكيل البحري كافة شروطه ويتضمن البيانات الضرورية الت  يتفق        

هذا اإلتفال تحديد القانون الواجج التطبيق على األطراف على تحديدها، فإنه يصبح بإمكان طرف  

    إجراءات التحكيل ومويوعه، وكذا تحديد القواعد الت  تنظل اإلجراءات الت  تتبعاا الايئة 

 .الفرع الثان  يمنالتحكيمية، هذا ما سنحاول توييحه 

 

  التحكيمية مسطرأل ااأثنا  سير  التحكي  البحرب أطراح:  اة دةا أل الفرع الثانم

تنعقد مسطرة التحكيم البحري بإعةن أطراف النزاع رغبتهم في اللجوء إلى التحكيم وتحريك      

وقبول المحكمون للمهمة  تشكيلها حسب النظام المتفق عليهإجراءاته، فبعد تعيين الهيئة التحكيمية و

وفقا إلتفاق  تهم ادإجراءات التحكيم ومواصلة إعمال إر أبدالمسندة إليهم، يكونوا أطراف النزاع قد 

ا منطلقا لعمل الهيئة التحكيمية في تجسيد إراداتهم تطبيقا لهذا ذيكون ه وبالتاليالتحكيم المبرم بينهم، 

 التي إتفق عليها طرفي النزاع بعد إبرام إتفاق التحكيم . اإلجراءات المسطرية وذلك بتطبيق تفاق،إال

التمييز فيها بين شقين أساسيين، الشق األول يتعلق  و المرحلة التي تلي اتفاق التحكيم يمكن       

، أما الشق مسطرة التحكيمعلى و النزاع البحري تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع ب

الثاني فيتعلق بتدبير األطراف لمجريات اإلجراءات المسطرية المتعلقة بالتحكيم البحري إلى غاية 

 إصدار الحكم التحكيمي.
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سنتولى  )األول(من خةل تقسيمنا له إلى مبحثين،  فرعا الذه عمل على توضيحه فيهذا ما سن  

          أما  دور إرادة أطراف التحكيم البحري في إختيار القانون الواجب التطبيق،فيه تحديد 

 .تحديد اإلجراءات المسطريةأطراف التحكيم البحري في دور إرادة فسنخصصه ل )المبحث الثاني(

  التطبي  الداجت ختياة القاند دالبحرب حم ااا:  اة دةا أل أطراح التحكي  المبحث ا

إن مسألة تحديهد القهانون الواجهج التطبيهق علهى التحكهيل فه  المنازعهات البحريهة هه  مسهألة مامهة       

ي دي إلى ويع خطير لهيس مهن حيه   لنص على القانون الواجج التطبيق، فعد  ا119وف  غاية األهمية

      المنازعهههات، بهههل أيضههها مهههن حيههه  إمكانيهههة نشهههوء نهههزاع حهههول ماهيهههة القهههانون الواجهههج  تعقيهههد حسهههل

 . 120، ومن لال سلطة تحديده التطبيق

إتجاهت العديهد مهن اإلتفاقيهات الدوليهة ومختلهف التشهريعات  ه اإلشكاالت، فقهدذه وتفاديا لوقوع مثل      

إلرادة األطهراف علهى النحهو الهذي يمكهن أن  ختيهار القهانون الواجهج التطبيهقمامهة إ داسنإالوطنية إلى 

 .يحقق لال أهدافال

رتأينهها إفإننهها ،  الواجههج التطبيههقختيههار القههانون إإرادة أطههراف التحكههيل البحههري فهه   وإلبههراز دور      

التحكوي  البحورب  أطراحأل لداة دةا  سنتولى فيه معالجة )المطلت اااا(مطلبين، إلىا المبح  ذتقسيل ه

ي  التحكوأطوراح دةا أل   اة تنهاول )المطلوت الثوانم(سنتولى ف  ف  حين    ااجرائم قاند لحم دختياة ا

 .المدضدام  لقاند ا حم دختياةب البحر

 ااجرائم القاند  حم دختياة  التحكي  البحرب أطراحاة دةا أل  المطلت اااا : 

ن الواجههج التطبيههق علههى فهه  إختيههار القههانو ة واسههعةسههلطيتمتعههون بأطههراف التحكههيل البحههري إن       

الدطنيوة  العديد من النصوص القانونية الت  كرستاا القوانين، وهذا ما ت كده  التحكيل البحري إجراءات

فه  العديهد مهن  المبدأ اذه كريست علىبدوره  القضا  حرص كما ،)الفقرأل ااالى (ااالتفاقيات الدالية

 . )الفقرأل الثانية(أحكامه وقراراته 

 االدالية الترريعات الدطنية مدقف االى: الفقرأل ا     

التروريعات لل يعد أدنى شك أن إرادة أطراف التحكيل البحري أيحت تحظى باهتما  بهالغ مهن قبهل       

لقههانون الواجههج لختيههارهل حريههة إ هتمهها  هههوومههن مظههاهر هههذا اإلالداليووة    الترووريعاتا ذوك الدطنيووة

   .التطبيق على إجراءات التحكيل البحري

 مدقف الترريعات الدطنيةأاال :         

لهيس  أنفسال يتمتعون بحرية واسهعة، البحري نطالقا من مبدأ إرادة ألطراف، وجد أطراف النزاعإ      

بههل حتههى علههى  فقههط،البحههري ختيههار القههانون الواجههج التطبيههق علههى منازعههات التحكههيل علههى صههعيد إ

                                                           

 119- محسن جميل  جريح، مرجع سابق ، الصفحة 13.

  120- الوليد بن عل  البرمان  ، مرجع سابق ، الصفحة 338.
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الوطنيهة، حيه  أكهدوا علهى مبهدأ خضهوع إجهراءات  ستقرت عليه أغلج القهوانينهذا ما إو، 121هإجراءات

 01.00من قانون  723-12و ف  هذا الصدد نجد مقتضيات الفصل  ،122التحكيل البحري لقانون اإلرادة

" يمكر التفاق التحكي  أ  يحد   مباشرأل أا اسوتنا ا دلوى نظواا للتحكوي   المسوطرأل أنه  ي كد علىي الذ

 .الداجت دتبااها خالا سير التحكي "

يحههددوا مباشههرة مسههطرة التحكههيل التهه  أن تفههال التحكههيل إألطههراف وز يجهه ومههن خههالل هههذا الههنص      

سههتناد إلههى نظهها  إلبههايرغبههون فهه  أن تتبعاهها هيئههة التحكههيل التهه  يختاروناهها، كمهها لاههل أن يحيلههوا علياهها 

لهى وجهوب تحكيم  خاص، وهكذا تلتز  هيئهة التحكهيل البحهري بتطبيهق القهانون الهذي اتفهق األطهراف ع

ايئههة التحكيميههة ال يمكههن لتههزا  الملقههى علههى عههاتق الإا الذ، غيههر أن ه123تطبيقههه علههى إجههراءات التحكههيل

  .124ا كان مخالفا لقواعد النظا  العا تطبيقه إذ

يههار القههانون الواجههج التطبيههق علههى ختإإرادة أطههراف التحكههيل البحههري فهه   كمهها تههل تكههريس مبههدأ      

الهذي ، القانون  من هذا 20 لك بموجج المادة وذ التحكيل التجاري المصريقانون  جراءات التحكيل ف إ

 "...جرا ات التم تتبعها هيةة التحكي لطرحم التحكي  االتفاق الى اا على أنه "نص 

ختيههار القههانون الههذي يحكههل إجههراءات التحكههيل عهها  فهه  إ ه المههادة تأخههذ بههإرادة األطههراف كأصههلذفههه      

مههن قههانون المرافعههات  8171جههه أخههد بههه المشههرع الفرنسهه  بموجههج المههادة البحههري، وهههو نفههس التو

" يمكر أ  تضب  حم اتفاقيوة التحكوي  ااجورا ات الداجوت دتبااهوا حوم نصت على أنه حي  الفرنس ، 

ا ااجوورا ات دلووى قوواند  ذ  كمووا يمكوور دخضوواع االخصوودمة مباشوورأل  أا اسووتنا ا دلووى نظوواا التحكووي 

بمبهدأ  أخهدأن المشهرع الفرنسه  من خالل ههذا الهنص، فالمالحا   "...طراحااجرا ات ال ب يحد ا اا

مهن خهالل تخويلهه  طبيهق علهى إجهراءات التحكهيل البحهريف  إختيار القانون الواجهج الت إرادة األطراف

سههتناد إلههى أي قههانون وطنهه  كههان، أو إمباشهرة دون ال ويههع قواعههد اإلجههراءات :ثهالث خيههارات وههه  

تحكيم  معين، وف  حالة غياب الخيارين السابقين يمكهن إخضهاع اإلجهراءات لقهانون  اإلحالة إلى نظا  

 .وطن 

  أنهههالتهه  نصههت علههى  812/8مههن خههالل المههادة بالمبههدأ ذاتههه يسههري قههانون التحكههيل السوأخههد  وقههد      

"يمكر لططراح مباشرأل أا بااشاةأل دلى نظاا تحكيموم اضوا قدااود ااجورا ات التحكيميوة ايمكونه  

فه  الذي أكهد القانون المدن  العراق   ونفس األمر بالنسبة  أيضا أ  يحيلدا دلى قاند  دجرا ات معير"

هوا " يسورب الوى االلتزاموات التعاقديوة قواند  الدالوة الو ب يدجود حي علهى أنهه  25المهادةمهن  2الفقهرة 

ا ذلوة الو ب تو  حيهوا اسورب قواند  الداا اختلفوا يذا اتحوداا مدطنوا  حواذالمدطر المرترك  للمتعاقودير ا

 .125العقد   ما ل  يتف  المتعاقدا  أا تبير مر الظراح أ  قاند  أخر يدة  تطبيق "

                                                           

   ين األردنهه  سهمير عبههود فرحههان " القههانون الواجههج التطبيههق علههى منازعهات التحكههيل دراسههة مقارنههة بههين القههانون - 121   

 .10 فحةصال ،2083 ، جامعة الشرل األوسط ،ف  القانون الخاص الحصول على شاادة الماستررسالة ،  والعراق  "

 .  200 فحةصال  مرجع سابق، ،موسوعة التحكيل التجاري الدول  ، خالد محمد القاي  - 122 

   123- عمر مشاور حديثة الجازي ، التحكيل ف  المنازعات البحرية ، مرجع سابق ، الصفحة 1

واجهج  دور إرادة أطهراف التعاقهد فه  اختيهار القهانون ، عمهاد قطهان  -أحمد الحراكه –زياد محمد فالح بشابشة  - 124  

         ، مرجهههع سهههابق ، –دراسهههة مقارنهههة  –التعاقديهههة الدوليهههة وفقههها للقهههانون األردنههه   فههه  االلتزامهههات التطبيهههق 

 .368الصفحة 
 .68صفحة  مرجع سابق ، ،سمير عبود فرحان  -125
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ختيهار إشارت صراحة إلى حرية األطراف فه  ه القوانين، قوانين أخرى أذوقد ظارت إلى جانج ه      

: قهانون أصهول المرفعهات ه القهوانين، ومن ههذالبحري تتبع ف  إجراءات التحكيل القواعد اإلجرائية الت 

                          ، ثههههههل مجلههههههة التحكههههههيل التونسهههههه 188تههههههها المبههههههدأ فهههههه  المههههههادهههههههذص علههههههى اللبنههههههان  الههههههذي نهههههه

وغيهره مهن .... 101، وقهانون المرفعهات المدنيهة والتجاريهة الليبه  مهن خهالل المهادة  67بموجج المادة 

 .126القوانين

 .الدالية  تفاقياتثانيا : مدقف اا 

حكهل ختيهار القهانون الهذي يإوليهة علهى إطهالل حريهة األطهراف فه  تكاد تجمهع أغلهج االتفاقيهات الد      

فاقيههة تكإ ،الدوليههة  عديههد مههن اإلتفاقيههاتا الطههر  مههن قبههل ال، وقههد تبنههى هههذالبحههري إجههراءات التحكههيل

لهك بالتحكيل، وذاع اإلجراءات الخاصة كيفية إتب  11من خالل المادة  حددت الت  ،8760واشنطن لعا  

لك، كما نص القانون النمهوذج  للتحكهيل إال إذا إتفق الطرفان على خالل ذ تفاقيةإما جاءت به البيق بتط

 التحكهيل جهراءاتلقانون الواجج التطبيق على إل إختيار األطرافعلى أن  8701التجاري الدول  لعا  

للطوورحير  ريووة االتفوواق الووى  ..." التهه  نصههت علههى أن87يل الفقههرة األولههى مههن المههادة بههدل هههو األصههل

 ." ااجرا ات التم يتعير الى هيةة التحكي  دتبااها لدإ السير حم التحكي 

ه ذنصهت هحيه  قرة األولى من المادة الثانية، فال بموجج أ ذاتهكما أكد بروتوكول جنيف على المبد      

يوووت  مووور قبووو   -التحكيميوووة بموووا حيهوووا تروووكي  الهيةوووة –" تنظوووي  دجووورا ات التحكوووي  الفقهههرة علهههى أن

 ." ...ااطراح

لمها  هيئهة التحكهيلول خضهوع إجهراءات التحكهيل وتشهكيل أنهه يتنها ،الهنص ههذا خالل والمالحا من      

، حيه  8701تفاقيهة نيويهورك لعها  أخذت بهه إ الذي وهو الموقف ذاته ،ألطراف بإرادتال الحرةيقرره ا

االاتوراح اتنفيو  أ  يورحض ....." للقاضوم فاقيهة علهى أنتإمهن ال )د(نصت المادة الخامسة من الفقرة 

   ا كا  تركي  هيةة التحكي  أا دجورا ات التحكوي  مخوالف لموا اتفو  اليو  ااطوراح ذالحك  الم كدة ا

تفاقية عددت أسباب رفز التنفيذ، والت  من بيناها مخالفهة إجهراءات التحكهيل التفهال ه اإلذفه    127" ...

 . 128األطراف

واإلتفاقيههات الدوليههة أجمعههت علههى أن إختيههار  قههوانينالمكههن القههول مههن خههالل ماسههبق، أن جههل يإذن       

        القهههانون الواجهههج التطبيهههق علهههى إجهههراءات التحكهههيل البحهههري يخضهههع إلرادة األطهههراف مهههن حيهههه  

  إتفقهوا عليهه الهذي قانونال لىإ اتباعاا الواجج جراءاتاإل أن يخضعوا باذا يمكن لفطرافو ، األصل

 مركهز أو  معينهة منظمهة أو هيئهة فه  المتبعهة تلهك أو دولة معينة ف  المتبعة جراءاتاإل روايختا أن أي

 .129بنفساا االجراءات تلك األطراف تضع أو تحكيم  معين

 

                                                           

   126-الوليد بن عل  البرمان  ، التحكيل ف  المنازعات البحرية ، مرجع سابق ، الصفحة 323.                                 
   127-الوليد بن عل  البرمان ، التحكيل ف  المنازعات البحرية ، مرجع سابق ، الصفحة 381-321-324     .                
        128- مصطفى بونجة – ناال اللوا  ، المجلة المغربية للتحكيل العرب  والدول ، مرجع سابق ، الصفحة 31 .                

 129- Eric loquin ، l'aimable composition en droit comparé et international, librairie technique, paris, 1982, page 212.       
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 .االجرائم  اختياة القاند  حمالتحكي  البحرب أطراح ا  مر  اة دةا أل مدقف القض :الفقرأل الثانية 

ختيهار القهانون علهى إاألطهراف فه   إرادةتطبيق مبدأ  ت القضائية الت  حرصت علىجتااداإمن ال      

" لموا      ي ورد فيههذال –مجلهس األعلهى سهابقا  – 130إجراءات التحكهيل، نجهدوا قهرار محكمهة الهنقز

  ميدان  يبقى محصودةا  تموا حيموا انصورحت اةا أل دريقا استثنائيا لفض المنازاات  حطالتحكي  كا  

 ."....هد ااة  حم شرط أا اتفاق التحكي د الى ارض  الى هيةة التحكي  اح  ما طرحم العق

" نعت الطاانة الى الهيةة التحكيمية خرق الفقرأل السوابعة مور  مايل 131أخر قرارقضى ف   كما      

ب تداحوو  الطرحووا  الووى تطبيقوو  الووى ا السووتبعا ها تطبيوو  القوواند  الوو .ا.موور ق 329-36الفصوو  

 .مدضدع النزاع

ا يووث يتجلووى موور اثيقووة التحكووي  أ  الطوورحير اتفقووا الووى أ  القوواند  الداجووت التطبيوو  موور  يووث     

 ." ...الرك  االمدضدع هد القاند  المغربم

هيةووة ..." أن ، إذ ورد فيههه132سههتئناف بالقههاهرة فهه  أحههد أحكاماههاإونفههس الموقههف تبنتههه محكمههة ال      

أةا  طرحووا التحكووي  أا هيةووة التحكووي   ذادت دال المراحعوواالتحكووي  تصوودة أ كامهووا ايوور مقيوودأل بووإجرا ات 

اتفو   دذا" علهى أنهه  ،133ف  حكل أخهر، كما قضت أيضا تطبي  دجرا ات المراحعات حم قاند  معير"

  حوال تلتوزا هيةوة ICCااطراح الى دخضاع التحكي  لقدااد التحكي  بغرحة التجاةأل الداليوة ببواةيس 

حكوي  مصورب التوم تتطلووت ضوراةأل توداير خالصوة اقوائا كو  جلسووة ت 33/2التحكوي  بمرااواأل الموا أل 

   لوكذمور الطورحير  موال  يتفقوا الوى ايور تعقدها هيةوة التحكوي  حوم محضور تسول  صودةأل منو  دلوى كو  

تفال أطراف التحكهيل البحهري علهى إختيهار القهانون الواجهج التطبيهق علهى إجهراءات ن إفإ ، وهكذا "...

بالمقابهل اإلعتهراف إلرادة األطهراف وحهدها  ،ختيهارا اإلل فه  تحديهد ههذمهن سهلطة المحكه يحهد   التحكيل 

   .إحتراما للعالقة التعاقدية الت  يقو  علياا اتفال التحكيل البحريبتحديده، 

 ه المكنهة المعطهاة ألطهراف التحكهيل البحهري فه  إختيهار القهانونقيهل عهن ههذ بالرغل كهل مهاإال أنه       

          نهههادرة الحهههدوث وقلهههيال مههها يلجهههأ األطهههراف إلهههى إعمالاههها وذلهههك لعهههدة اإلجرائههه ، فهههإن ههههذه المكنهههة 

أسههباب، ولعههل أهماهها هههو أن هههذا النههوع مههن الصههياغة غيههر مههألوف لههدى أطههراف التحكههيل فهه  الواقههع 

  . 134العمل 

 

                                                           

    –بونجهة  :مصهطفى  هأورد قهرار 2111/ 416/3/3فه  الملهف عهدد:  24/11/2111الصهادر بتهاري   121قرار عدد  - 130 

 ..1قضائ  المغرب ، مرجع سابق ،الصفحة التحكيل التجاري من خالل العمل ال ،ناال اللوا  
   131- محمد الحبيج ،القضاء والتحكيل – أية صيغة بديلة للناوض بالوظيفة القضائية ؟" دراسة مقارنة"، المطبعة  

.  2.4 الصفحة،  2116السنة  الطبعة األولى والوراقة الوطنية ،  
، التحكهيل فه  المنازعهات الوطنيهة    قهرار أورده : فتحه  واله  ، 36فه  الهدعوى  -6/2113/ 11-تجاري 36القرار عدد  - 132 

 342الصفحة  ، .211األولى، السنة  اإلسكندرية ، الطبعة ،الناشر منشأة المعارف ،التجارية  علما و عمالوالدولية 
         133 - نقز تجاري 4 فبراير 2111 ف  الطعن .31. ، استئناف القاهرة -. تجاري- 2111/3/12 ف  الدعوى 21         

311قرار أورده : فتح  وال  ، المرجع نفسه ، ص                       

 جامعة ، رسالة لنيل شاادة الماستر  ف  القانو الخاص  ،راءات التحكيل القانون الواجج التطبيق على إج ،ميمون الباب - 134  

         ،2111/2111السنة الجامعية  ،مراكش  ––واإل جتماعية  ة العلو  القانونية واإلقتصاديةكلي، قاي  عياظ 

 .32-33الصفحة 
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 حم دختياة القاند  المدضدام  التحكي  البحرب أطراح اة دةا أل  الثانم:المطلت    

غلج التشريعات الوطنية والدولية على مبدأ خضوع القانون الواجهج التطبيهق لقهانون أقد أجمعت ل      

  الفقوورأل (ا المطلههج إلههى فقههرتين، ذاسههة والتحليههل مههن خههالل تقسههيمنا لهههه بالدرتناولههسههنا مهها ذه  ،اإلرادة

م حو التحكي  البحرب أطراحدةا أل  اة مر دقف الترريعات الدطنية االدالية ماخصصناها   ) ااالى

التووم اا كوواا التحكيميووة أوردنهها فياهها بعههز قههد ف )الثانيووةالفقوورأل  (أمهها المدضوودام  اختيوواة القوواند  

   .قاند  المدضدامختياة الدحم  التحكي  البحرب أطراح دةا ألمبدأ  كرست

    الفقرأل ااالى: مدقف الترريعات الدطنية االدالية   

 الترووريعات الدطنيووة  االترووريعات الداليووةمههن  موقههف كههل إبههرازه الفقههرة ذه ول مههن خههاللاسههنح      

بخصههوص دور أطههراف التحكههيل البحههري فهه  اختيههار القههانون الواجههج التطبيههق علههى مويههوع النههزاع 

 .البحري

 أاال: مدقف الترريعات الدطنية       

ه ذه هفه  غالبيهة القهوانين الوطنيهة الخاصهة بهالتحكيل ، يظاهر بويهو  مها اسهتقرت عليه إن المتأمل      

، وأن ختيار القانون الواجهج التطبيهق علهى مويهوع التحكهيل لحريهة األطهرافإمن ترك مسألة  األخيرة

القههانون المختههار الفصههل فهه  النههزاع وفقهها لفحكهها  الههواردة فهه   فهه ختيههار يلههز  الايئههة التحكيميههة هههذا اإل

 .بواسطة األطراف

القههانون  ختههارألطههراف ههه  مههن تا األسههاس نصههت معظههل التشههريعات علههى أن إرادة اوعلههى هههذ      

التشهريع المغربه  الهذي أقهر نجهد ه التشهريعات ذعلى مويوع النهزاع البحهري، ومهن ه الواجج التطبيق

" تطبو  هيةوة التحكوي  علهى أنهه  01.00مهن قهانون  723-76فيما يخهص التحكهيل الهداخل  فه  الفصهل 

ونفس الش ء على مسهتوى التحكهيل  "الى مدضدع النزاع القدااد القاندنية التم يتف  اليها الطرحا 

           " تحووود  حوووم اتفووواق التحكوووي  بكووو  مهههن نفهههس القهههانون أنهههه  723-11الهههدول ، حيههه  نهههص الفصهههل 

 . رية  القدااد القاندنية التم يتعير الى الهيةة التحكيمية تطبيقها الى جدهر النزاع"

وفيها للتوجهه السهائد لهدى التنظيمهات ظل هذين النصين، أن المشرع المغرب   من خاللن إذوايح       

كمها يالحها أن  التطبيهق، ألطهراف فه  اختيهار القهانون الواجهجالقانونية بخصوص تكهريس دور إرادة ا

ههو الهذي يحكهل  يحهدده األطهراف الهذينامها جعهل القهانون الفصلين قد جاء وايهحين، مهن حيه  أ ينهذ

 .تفال التحكيلإصحة ووجود 

     اذختيهههار هإعتهههراف بسهههلطة األطهههراف فههه  إون الفرنسههه  سهههباقا إلهههى القهههف القهههانوقهههد كهههان المو      

        علهههى  8176نصهههت الفقهههرة األولهههى مهههن المهههادة  حيههه  ،أو بعهههده 2088القهههانون، سهههواء قبهههل مرسهههو  

  . 135" المحك  يطب  الى مدضدع النزاع القدااد التم يتف  اليها ااطراح"أن

                                                           

   135- زهير الزرزاري ،الريى ف  التحكيل الداخل  والدول  – دراسة مقارنة – مرجع سابق ، الصفحة 26-28 .         
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مههن قههانون التحكههيل  23ة ا المقتضههى بموجههج المههادذهمهها نههص المشههرع المصههري بههدوره علههى ك      

أ  " الهيةة التحكيمية تطب  الوى مدضودع النوزاع القدااود التوم ورد ف  فقرتاا األولى  إذالمصري، 

تبعوت القدااود المدضوداية حيو   ا  دفقا الى تطبي  قاند   الوة معينوة ا ات  ادذيتف  اليها الطرحا 

المشرع المصهري قهد أتهى  هذا النص أن من خالل نالحا ،  136 " ...القدااد الخاصة بتنازع القدانير

يتفهق علياها الطرفهان  بحلول ال توجد عادة ف  قانون معين، حينما ويع معيار التفرقة بين القواعد الته 

 .تطبيق قانون دولة معينة من جاة تفال علىإمن جاة، وال

نههه يستحسههن أن يكههون ذلههك بصههيغة فإبيههق، و قياسهها علههى مهها قيههل عههن إختيههار القههانون الواجههج التط      

ه ا مهها تجنبههوهههذ، 137و ذلههك  تجنبهها للتههأويالت المتناقضههة التهه  قههد تنههتج عههن اإلرادة الضههمنية صههريحة ،

رغبههة األطههراف فهه   ألن، ئيههةاالريههحمايههة لمبههدأ ات األخههرى علههى غههرار التشههريع المشههرع المغربهه 

ا النظها  والته  عديهدة الته  يحققاها ههذى المزايها الاللجوء إلى التحكيل لفز المنازعات البحرية، مهرده إله

ا ينسههجل مههع طبيعههة المعههامالت التجاريههة البحريههة التهه  ذ، وه138الفصوو  السووريا حووم القضووايامههن أهماهها 

ا ذالبحريههة  السههرعة و ربههح الوقههت، وهتفههرض علههى المتعههاملين فهه  مجههال التجههارة الدوليههة والسههيما 

 .139تحكيل البحريالمكسج الاا  لن يتحقق إال عن طريق ال

بهل يمكهن يمتهد  ختيار القواعد القانونية ذات الصلة بالقهانون،إوال تقتصر حرية األطراف فقط على       

ختيار إلى تطبيق العادات واألعراف السهائدة فه  مجهال التجاريهة الدوليهة والبحريهة خاصهة  مثهل إا الذه

سهتخداماا إالته  يتجلهى lirone(O141    أاليورا  (ا قواعهد ذوك   )lex Mercatoria(140قواعهد  

ه القاعهدة ذلهى تطبيهق هه الخسهائر  إذحريهة المشهتركة حيه  يسهتند أطهراف هغالبا  ف  مجال الخسهائر الب

قنصوولية (ه القواعههد هنههاك مهها يسههمى  بذالسههفينة عاصههفة بحريههة، إلههى جانههج هالعرفيههة عنههدما تواجههه 

ء تلهك الناتجهة عهن المعهامالت التجاريهة تطبيقاها فه  جميهع النزاعهات البحريهة سهوا ويتجلى   )142البحر

     .وكدا تلك الناتجة عن الحوادث البحرية

                                                           

عههد التهه  يتفههق علياهها           ا القههانون أنههه " تطبههق هيئههة التحكههيل علههى مويههوع النههزاع القوامههن هههذ .2لقههد ورد فهه  المههادة  - 136       

 " . الطرفان
 .826 فحة صلا ،سابقمرجع  ، -دراسة مقارنة –تفال التحكيل ف  عقد النقل البحري إ ، البودال  خديجة  - 137 

 المنازعات،        أي دور للتحكيل ف  فز  ،الرئيس األول لمحكمة االستئناف بالدار البيضاء ،مصطفى التراب  - 138       

           -،"الصههلح –التحكههيل  -الوسههائل الوديههة لفههز المنازعههات الوسههاطةمجلههة "لتشههريع المغربهه ؟ مههن خههالل ا               

   .                                                                                                         18ة، مرجع سابق، الصفحة متعددمقاربة وتجارب 
ا  لمه ا النظها ، بهالنظر النقهل البحهري للبضهائع تعهرض علهى ههذبفضل التحكيل البحري  أيحت النزاعات الناتجة عن عقود    -139

 .عة وربح الوقت و كونه يقو  على عنصر الريى السر يحققه من

  140- يقصد ب lex Mercatoria ه  " مجموعة القواعد واألعراف التجارية يتل تطبيقاا  ف  المنازعات الناشئة عن                    

".               ه رالمعامالت التجارية البحرية فاو مصدر قد يستأنس به المحكل البحري بجانج القانون الدي تل اختيا    
أنه عندما تواجهه السهفينة عاصهفة بحريهة فانهه يتعهين علهى األشهخاص الهدين علهى  ،ومن تطبيقاتاا هم قاادأل ارحية مكتدبة -  141

  .متناا القيا  برم  أو التضحية   ببعز أجزاء السفينة  تخفيفا لحمولتاا ولكن بعد أخد موافقة الشاحنين
، تتضمن أحكا  مفصلة عن الرم  ف  البحر، وقد كان هذا العرفية مجموعات القوانين البحرية تعتبر قنصلية البحر أهل - 142

يستند إليه أطراف العالقة البحرية عندما يثار نزاع  األعراف البحرية بمثابة قانون عرف  عا و الجامع للعاداتاإلستعمال 

 ناتج عن الخسائر البحرية.

ويتعلق األمر بكل من الرم  والجنو   نوعين من أنواع الخسارات المشتركة، ،تحديدا  هذا القانون العرف عالج ي          

 كان باإلمكان القيا  على أنه " إذا كانوا معظل التجار قد إتفقوا على الرم ،  ، وباذا الخصوص نص هذا القانوناإلختياري

 ."الت  تنتج عن الفعلالرم ، وف  هذه الحالة الكل يشارك ف  الخسارة ب
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       المنازعهههات البحريهههة عنهههد ت واألعهههراف التههه  تجهههد تطبيقاههها فههه  ه هههه  أههههل وأبهههرز العهههاداذفهههه      

ا كانهت تتصهل اتصهاال وثيقها بمويهوع ذالتحكيل البحهري اللجهوء الياها، ا نشوئاا، والت  يمكن لفطراف

   .143النزاع البحري المعروض على الايئة التحكيمية

 ثانيا: مدقف الترريعات الدالية   

علهى تقنهين مبهدأ اختصهاص قهانون المنظمهة للتحكهيل الهدول  تفاقيهات الدوليهة إالمختلهف لهت لقد عم        

العديهد ا الحهق فه  ذى مويوع النزاع البحري، ويتجسهد هاإلرادة ف  اختيار القانون الواجج التطبيق عل

لته  للتحكهيل التجهاري الهدول  اتفاقيهة األوروبيهة اإلتفاقيهات، كإلاه ذالنصوص القانونية الت  تبنتاها ه من

ختيههار القههانون الواجههج التطبيههق إلرادة األطههراف، حيهه  نصههت بصههريح العبههارة فهه  مادتاهها إأسههندت 

مووير تطبيقوو  الووى " ااطووراح أ ووراة حووم تحديوود القوواند  الوو ب ينبغووم الووى المحكالسههابعة علههى أن 

   .مدضدع النزاع"

من خالل الفقرة  المتحدة للقانون التجاري الدول  بالمبدأ ذاته كما أخد القانون النموذج  للجنة األمل      

"تفص  هيةة التحكي  حم النزاع احقا لقدااود القواند  التوم ، الت  نصت على أنه 21األولى من المادة 

 ." تطبي  الى المدضدع النزاعيختاةها الطرحا  بدصفها ااجبة ال

تشهكل جهزءا مهن  تفهاقيتين تتنهاول مويهوع التجهارة الدوليهة، فهإن التجهارة البحريهةإوبمأن هاتين ال      

ختيهار إراف العالقهة البحريهة سهلطتال  فه  نهه بموجبامها يسهتمد أطهإتفاقيتين، وعليهه فإتطبيق هاتين ال

 .ري القانون الواجج التطبيق على مويوع النزاع البح

             لههههك بطريقهههههة غيهههههر ذن كهههههان وإ ،8701ونفههههس التوجهههههه أخههههدت بهههههه اتفاقيههههة نيويهههههورك لسههههنة       

اتنفيو ا بطلوت  " ال يورحض االاتوراح بوالمقرةمباشرة، حي  قضت بموجج الفصل الخامس على أنهه 

ا  جاةيوا الوى الو ب جعلو  الفريقو ا الفري  لدإ القواند ذبرهر اا دذا المقرة دال ذمر المستدا ضدا ب 

 .ا الصد  بمدجت البال  ال ب صدة حيها المقرة"ذتبيا  حم ا بأا اند ادا اجد  أ تفاقيةداا اذا

ا كانهت إذالحقيقيهة صهريحة كانهت أو يهمنية، ففالمقصود بإرادة األطراف هنها، هه  تلهك اإلرادة       

   كانههت  يههق، أمهها إذاالتطبنههه ال يطههر  إشههكال بخصههوص معرفههة القههانون الواجههج إاإلرادة صههريحة ف

المحكهل أو الايئهة التحكيميهة بهدل مجاهود أكبهر لتحديهد القهانون  علهى ه الحالهة يتعهينذنه ف  هإف ،يمنية

 . 144الذي انصبت عليه إرادة األطراف

                                                                                                                                                                                     

وبتعبيرأخر أو جبت قنصلية البحر على الربان قبل القيا  باذا اإلجراء المتعلق بالرم  أن يأخد رأي الشاحنين الذين جارت        

 العادة على سفرهل مع البضاعة ف  ذلك الوقت فإذا وافق الشاحنون قا  الربان بالرم .

    143 -محمد عبد الفتا  ترك، التحكيل البحري "النطال الشخص   إلتفال التحكيل ف  عقد النقل البحري"، 

.   231، الصفحة 2113دار الجامعية الجديدة القاهرة، الطبعة األولى، السنة     
  ،المهدن  رسالة لنيل دبلو  الدراسات العليها المعمقهة فه  القهانون ،التحكيل ف  المسطرة المدنية  ،فاطمة الزهراء تواركت - 144 

، 2111-2111الجامعيههة  السههنة ،مههراكش –العلههو  القانونيهة واإلقتصههادية  واالجتماعيههة كليههة جامعهة القايهه  عيههاظ ، 

 .64الصفحة  
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نههه وفههق للفقههرة األولههى مههن المههادة إالتحكههيل فهه  المنازعههات البحريههة، فموقههف لههوائح  بخصههوصو      

" ااطووراح أ ووراة حووم تحديوود المنظمههة الدوليههة للتحكههيل البحههري، نجههد أن العاشههرة مههن الئحههة تحكههيل 

 .القاند  الداجت الى المحك  تطبيق  الى مدضدع النزاع "

جههج التطبيههق علههى المويههوع يبقههى مههن تحديههد القههانون الوا ، أنممهها سههبق اانطههالل إذنوايههح       

ن بناء على إحدى بنود العقهد الهذي ختصاص أطراف النزاع و ذلك إما بشكل صريح أو يمن ، إذ يكوإ

سبق إبرامه بينال، و هذا ما أقرته سائر القهوانين المقارنهة الته  سهبق ذكرهها، بإسهتثناء تلهك الحالهة الته  

 .145يكون فياا إختيار هذا القانون مخالفا للضوابط المتعلقة بالنظا  العا 

  المدضدام ختياة القاند دحم  لداة دةا أل ااطراح أ كاا تحكيمية تكريسالفقرأل الثانية :    

فهه  األطههراف فهه  اختيهار القههانون الواجههج التطبيههق  لههدور إرادةلقهد كههرس قضههاء التحكههيل البحهري       

ستقرت عليه هيئة التحكيل التابعة لغرفة التحكيل البحري فه  حكماها رقهل العديد من المناسبات، وهو ما إ

تفو  د"حهول نهزاع يتعلهق بمشهارطة إيجهار  8771ر يناي 28الصادر عن هيئة التحكيل بباريس ف  131

  الوى تحديود 1569   ابراتدكدلهوا المعودا سونة1524نة أطراحها الى تطبي  معاهودأل براكسوي  لسو

 23مسؤالية المجهز ار العجز الحاص  حم الروحنة  قورةت هيةوة التحكوي  أنو  لموا كوا  الرورط ةقو  

الى تحديد مسؤالية مجهز السوفينة اور العجوز براكسي  دتفاقية مر مراةطة اايجاة يقضم بتطبي  

اختيار األطراف للقهانون  وباذا فإن ،ا القدااد "ذ  هيةة التحكي  تلتزا بتطبي  ادحالحاص  للرحنة  

الواجههج التطبيههق هههو التههزا  يقههع علههى الايئههة التحكيميههة البحريههة، وبالتههال  يتعههين علياهها الخضههوع لههه 

 .وتطبيقه

 78صهادر بتهاري  ال 367رقهل  فه  قررهها كيل التابعة لغرفة التحكيل ببهاريسهيئة التحقضت   كما      

منازعههة علههى   101-68تطبيههق القههانون الفرنسهه  المتعلههق بههالحوادث البحريههة رقههل علههى  8770ينههاير

"امليووة فهه  هههذ الحكههل علههى أن وقههد جههاء بحريههة تتعلههق بعقههد مسههاعدة بحريههة يتضههمن شههرط تحكههيل ، 

حائودأل  التحكي  االتم تمت حم البحر اابيض المتدس  أسفرت اور تحقيو المساادأل البحرية مدضدع 

لك بمقتضى نص القاند  الفرنسم المتعل  بالحدا ث البحريوة السواب  ذللطرح ال ب تمت مساادت  ا

ا المسواادأل ذداجوت  حعهوا دلوى الطورح الو ب قودا ايت  تقدير قيمة مكاحأأل المساادأل ال  ذكرا  ابالتالم

 .مر قاند  الحدا ث البحرية الفرنسم" 16لما أل احقا لمقتضيات ا

فه   األطراف ف  إختيار القانون الواجج التطبيق على مويوع النهزاع البحهريإرادة كما تجسدت       

 20عريههت علههى هيئههة التحكههيل التابعههة لغرفههة التحكههيل البحههري لبههاريس بتههاري   قضههية بحريههة أخههرى

" الهيةة التحكيمية قرةت الى أن  لما كوا  أن  لىع يقزي 210، فأصدرت حكل رقل  8731شتنبر 

لوك يعود قرينوة الوى أ  ذ  دحاك  أماا ارحة التحكوي  ببواةيس حااطراح قد قرةاا بمحض دةا ته  الت

 .دةا ته  قد اتجهت دلى تطبي  القاند  الى النزاع " 

                                                           

لنيهل  رسهالة  ،- 01-00دارسهة تحليليهة فه  يهوء قهانون - الايئة التحكيمية ف  التشريع المغربه   ةويعي ،ناصر بلعيد  -145 

كلية العلو  القانونيهة و اإلقتصهادية  ، السويس الخامس جامعة محمد ،دبلو  الدراسات العليا المعمقة ف  القانون الخاص

 . 800 فحةصال ،2001-2003 السنة الجامعية، - سال -جتماعيةو اال
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الههذي وقههع اختيهههار  ن القهههانونأ  اإلرادة الضههمنية، والتهه  تههوح  بفههاإلرادة المسههتنبطة هنهها، هههه      

ا القهانون ذعهد قرينهة علهى أن هن اختيار غرفة التحكهيل ببهاريس يأطراف عليه هو القانون الفرنس ، لاأل

 .هو الواجج التطبيق

ن المستقر عليه فه  القضهاء التحكيمه  لكهل مهن غرفهة التحكهيل البحهري ببهاريس وغرفهة إوهكذا ف      

ه الغرفههة أو تلههك للفصههل يفضهه  إلههى ذختيههار األطههراف لهههإنههدن، يقضهه  بههأن اللويههدز للتحكههيل البحههري بل

اعتبههار أن إراداتاههل الضههمنية قههد اتجاههت إلههى تطبيههق القههانون الفرنسهه  أو االنجليههزي حسههج األحههوال 

 .146بوصفه قانون محل التحكيل

الصهادر فه  القضهية ى غرفة التجارة الدولية فه  حكماها ستخلصت هيئة التحكيل لدإوف  حكل أخر       

إرادة أطهراف التحكهيل البحهري فه   )إيهران(بخصوص عقد دوله  فه  طاهران  8732لسنة  8383رقل 

     تههل فهه مويههوع العقههد تسههليل البضههاعة  إختيههار القههانون الواجههج التطبيههق بشههكل يههمن  بإعتبههار أن 

          ن القهههانون اإليرانههه  ههههو الواجهههج التطبيهههق علهههى عقهههد البيهههع المبهههر  بهههين إيرانههه إيهههران، وبالتهههال  فهههإ

 .147مكان تسليل  البضاعةويوغسالف ، استنادا إلى أن إيران ه  

       ختيهههار اإلرادي للقهههانون الواجهههج التطبيهههق علهههى المنازعهههاتإحققاههها اليونظهههرا للمزايههها التههه        

البحريههة، فإناهها ظلههت متحكمههة فهه  أغلههج اإلجههراءات المسههطرية المتعلقههة بههالتحكيل البحههري إلههى غايههة 

 .حكيم إصدار الحكل الت

 إذ النزاع، مويوعى عل التطبيق الواجج القانون تحديد ف  األطراف إرادة دور فيما يخص هذا      

 العادات أو للقانون العامة المبادئ إختيار يمكنال كما معين، وطن  قانون إختيار يمكن لفطراف

 .واألعراف السائدة ف  مجال المالحة البحرية

تدبيرهل لمجريات  دة أطراف التحكيل البحري يظار بشكل بارز عنددور إراوصفوة القول أن       

و ما قد يعترياا أو يلحقاا من مستجدات و طوارئ، تستوجج تدخل إرادة المسطرة التحكيمية 

و ثانيا  و مصالحال، األطراف قصد تجاوزها و إيجاد مخرج سليل لاا، يتوافق أوال مع رغبة األطراف

 .، وهذا ما سنحاول توييحه ف  المبح  الثان  ظمة للتحكيلمع القواعد القانونية المن

 المسطرية  المبحث الثانم : اة دةا أل أطراح التحكي  البحرب حم تحديد ااجرا ات   

    الهههدور الاههها  و األساسههه  فههه  صهههياغة اتفهههال التحكهههيل  لمههها كهههان ألطهههراف الخصهههومة التحكيميهههة      

و مهها يسههتتبع ذلههك مههن حمايههة و صههيانة لااتههه اإلرادة، فمههن ا القههانون الواجههج التطبيههق ذوكالبحههري، 

البههديا  و المنطقهه  أن تكههون لههنفس هاتههه اإلرادة السههلطة فهه  تحديههد إجههراءات التحكههيل البحههري، مههن 

إصهدار الحكهل  إلهى غايهة...ذ اإلجهراءات التحفظيهةيهن الايئهة التحكيميهة وعزلاها وتجريحاها ثهل اتخهايتع

 .التحكيم 

                                                           

 رسهالة لنيهل شهاادة الماسهتر فه  القهانون  ،إشكاالت التحكهيل فه  المنازعهات البحريهة التجاريهة البحريهة ،عبد هللا أوباا  - 146 

السهنة الجامعيهة ،الربهاط  –ة العلهو  القانونيهة واالقتصهادية واالجتماعيهة السويسه  كلي ، جامعة محمد الخامس،الخاص 

 .64-.6-66الصفحة  ،2114/ .211
            147- الوليد بن عل  البرمان  ، التحكيل ف  المنازعات البحرية ، مرجع سابق ، الصفحة  3.4.                                             
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فه   سهنتولىا المبحه  إلهى مطلبهين، حيه  ههذلل تقسهيمنا مهن خهال مل علهى تويهيحهوهذا ما سهنع      

    تخووووا   ااجوووورا ات الدقتيووووة دةا أل أطووووراح التحكووووي  البحوووورب حووووم د اة تنههههاول   )المطلووووت اااا(

حوم  البحورب دةا أل أطوراح التحكوي   اةالتطرل إلهى  )المطلت الثانم(سنتولى ف  ، ف  حين االتحفظية

   .همة الهيةة التحكيميةتمديد ادنها  م

  اة دةا أل أطراح التحكي  البحرب حم اتخاذ ااجرا ات الدقتية ا التحفظية اااا:المطلت    

من المال أن نذكر كقاعدة عامهة، أن البه  فه  الصهعوبات الوقتيهة والتحفظيهة أمهر موكهول للقضهاء       

تمكهين تجاهت إلهى لج التشريعات إمن نوع خاص، فإن أغف  شخص رئيساا، وبمأن التحكيل هو قضاء 

 .التدابير الوقتية والتحفظية الايئة التحكيمية من سلطة إتخاذ

  إال أن تمكههين الايئههة التحكيميههة مههن إتخههاذ هههذه اإلجههراءات، يتوقههف علههى قبههول األطههراف لههذلك       

 مها حاولنهاا ، وههذالمرحلهةكما ههو الشهأن بالنسهبة للقضهاء، فهدور األطهراف ماهل فه  ههذه  ،148اإلجراء 

دتخوا   للحدي  عهنخصصناها  )الفقرأل ااالى(ا المطلج إلى فقرتين: التطرل إليه من خالل تقسيمنا لاذ

فسهنتناول  )الفقورأل الثانيوة( أمهااجورا ات الدقتيوة االتحفظيوة بطلوت مور ااطوراح  االهيةة التحكيمية 

 .اجرا ات الدقتية االتحفظية بطلت مر ااطراحا المحكمة دتخا فياا 

 ااطراح  تخاذ الهيةة التحكيمية لإلجرا ات الدقتية االتحفظية بطلت مرد ااالى:رأل قالف

أو تكهون سهبباع فه   د حهاالت طارئهة تاهدد مصهالح الخصهو ال تخلو وقائع الدعوى التحكيمية من وجو      

الزمنيهة الالزمهة  إلحال الضرر بالحق أو المركز القانون  للخصل، وأحياناع يكون الضهرر ناشهئاع عهن المهدة

لفصل الدعوى، فيكون تأخير الفصل فه  الهدعوى سهبباع فه  اإليهرار بمصهالح الخصهو  يهرراع ال يمكهن 

ه المصهالح، والمتمثهل فه  تمكهين القانونية على إيجاد حهل لحمايهة ههذلك عملت معظل التنظيمات ، لذتالفيه

إجهراءات وقتيهة وتحفظيهة لحسهن سهير تخهاذ ن اللجهوء إلهى الايئهة التحكيميهة إلأطراف التحكهيل البحهري مه

 .المسطرة التحكيمية

ا لتعههدد أشههكال رصههعوبة حقيقيههة نهها اجوورا ات التحفظيووة ا الدقتيووةايطههر  أمههر تحديههد مفاههو  و      

المشرع المغرب  بناء على مها دأب عليهه و الحماية الت  توفرها هذه التدابير للخصو  ف  الواقع العمل ،

 . 01.00التحفظية و الوقتية ف  قانون  لل يعط  تعريفا لإلجراءات

بعهز الفقهه علهى إعطهاء تعريهف مسهتقل  ئرتإ ، فقهده اإلجهراءاتذفأما  غياب تعريف قانون  لهه      

إجهراء ال يرمه   علهى أناها التدابير الوقتية،تعريف ، فتل ا التحفظمذالتدبير الدقتم اكلكل من مفاوم  

 .نوية كحجز أموال أو تقديل كفالةصول على نتيجة ثاإلى الفصل ف  النزاع، ولكن يرم  إلى الح

                                                           

            بحهه  ناايههة تكههوين الملحقههين القضههائيين  ،القايهه  الههوطن  والتحكههيل التجههاري الههدول  ،دان  غاطمههة الزهههراء السههف - 148      

 .37ص ،2015-2017،التدريجفترة  ،1الفوج:
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يثمهها يفصههل فهه  جههل حمايههة مههال أو حههق راهه  اإلجههراءات التهه  تتخههذ مههن أف أمهها التههدابير التحفظيههة      

يهمان فاعليهة المقهرر التحكيمه  الهذي سيصهدر  ،بير للطهرف الهذي يطلبههاالتهد النهزاع، كمها تسهمح ههذه

   .149ا المقرراا لاذثار الغير المرغوب فيمستقبال ، أو على األ قل سيجنج اآل

تبررهها، فخشهية الهدائن البحهري وقد اقترن وجود اإلجهراءات الوقتيهة والتحفظيهة بوجهود متطلبهات       

ن التنفيهذ، تدفعهه إلهى متناع مدينه عن تطبيق الحكل التحكيم  واللجوء إلى تحريك أمواله للتملص مهمن إ

 .د تكون توقيع حجز على األموال أو البضاعة أو السفينةتخاذ تلك اإلجراءات وقالمطالبة بإ

لهك لمطالبهة تتهولى الايئهة التحكيميهة الفصهل فه  ههذا الطلهج إمها إيجابها أو سهلبا وذه اعلهى ههذوبناء       

حسج يرورتاا لحسن سير المسطرة التحكيميهة، وكهذا مهدى تهوفر عنصهر االسهتعجال وعهد  المسهاس 

 .150بأصل الحق ف  تلك الطلبات

يسهتمد المحكهل سهلطته للنظهر فه   و نظرا لقيا  التحكيل على إرادة األطهراف، فإنهه مهن الطبيعه  أن      

                المسههههائل المسههههتعجلة مههههن خههههالل إرادة أطههههراف اتفههههال التحكههههيل، إمهههها باإلحالههههة إلههههى ذلههههك صههههراحة 

" يجودز للهيةوة ه علهى أنه 723-80ا الصدد نص المشرع المغرب  من خالل الفصهل ذ، وف  هأو يمنا

 ."...التحكيمية اتخاذ ااجرا ات الدقتية أا التحفظية  بطلت مر أ د ااطراح

ا الفصل، أن األصل ف  الب  فه  األمهور الوقتيهة و التحفظيهة يكهون للايئهة ذمن خالل ه ذنإ وايح      

ن المشههرع ا الههنص هههو أذتحكههيل البحههري، لكههن مهها يعههاب علههى هالتحكيميههة بنههاء علههى إرادة أطههراف ال

سههتحالة إ، مههع تسههليمنا بصههعوبة و ربمهها المغربهه  لههل يههدرج فيههه أمثلههة لإلجههراءات الوقتيههة والتحفظيههة 

    منفتحها علهى كافهة اإلجهراءاتحصرها، و ذلك لتعلقاا بوقائع ال يمكن حصهرها، ممها يكهون معهه األمهر 

رز األمثلهة علهى هاتههه ابيهر الته  يطبعاها عنصهر اإلسهتعجال و الخطههر المحهدل بهالحق، و مهن أبهدو الهت

غيرههها مههن اإلجههراءات ذات الطههابع ، واإلجههراءات نجههد الحجههوزات التحفظيههة و التقييههدات اإلحتياطيههة

 .الوقت  و التحفظ 

    العقهود المبرمهة فه  إطهار المعهامالت يخهص فيمها الدول  البحري التحكيل طارإ ف   الصعج من إنه      

 بهين مشهتركة عالميهة فكهرة غيهاب فه  التحفظيهة أو قتيهةالو موحهد لإلجهراءات تعريهف ويهع البحريهة

 طهارإ فه  التحكيمه  القضهاء أو الهوطن  القضهاء إلياها يحيل يمكن أن المختلفة الوطنية القضائية األنظمة

 لقهانون يخضهع قايهيا لهيس و دوله  محكهل فاهو البحهري فهالمحكل  ،الهدول  البحهري التحكهيل جهراءاتإ

 الئحهة نصهوص خهالل مهن ذلهك و المطلهوب اإلجهراء ماهية   تحديدف حر يكون سوف بالتال  و وطن ،

 عنهد التحكهيل اجهراءات لهيحكل األطهراف اختهاره الهذي من خالل القهانون أو بمقتضاها يعمل الت  التحكيل

 تطبيهق عهن اإلمتنهاع يسهتطيع لهن البحهري المحكهل أن كمها ،التحكيميهة الالئحهة نقهص لتكملهة إليهه الحاجة

 أو الوقتيهة باالجراءات متعلقة أمرة نصوص على التحكيل الدول  مواد ف  شتملإ ذاإ التحكيل محل قانون

 . التحفظية

                                                           

   149- محمد جارد ، مرجع سابق ، الصفحة 111  .                                                                                   
   150- سميرة يعقوبات ،فعالية التحكيل ف  تحقيق ذاتية المنازعات البحرية، مرجع سابق ، الصفحة 21
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       قتيههههةبههههالتحكيل البحههههري تتضههههمن اإلجههههراءات الوفههه  ظههههل غيههههاب نصههههوص قانونيههههة متعلقههههة و       

        ه ذعات الوطنيههههة والدوليههههة المهههه طرة لهههههكتفههههاء بمهههها تضههههمنته التشههههريإوتحفظيههههة ، فإننهههها ارتأينهههها ال

علهى مهايل   817ا الصدد نص القانون الدول  الخاص السويسهري بموجهج المهادة ذاإلجراءات ، وف  ه

 يجدز للهيةة التحكيمية أ  تأمر باتخاذ االجر ات الدقتية أا التحفظية بنا  الى طلت مر ..."

 ."...ااطراح 

ة تخاذ اإلجراءات الوقتيهة أو التحفظيهبإ ، أن عمل الايئة التحكيميةه المادةذمن هنطالقا إ ايح إذنو      

اإلجهراءات، ههو اتفهال    ه ذل األطهراف، ألنهه مهن شهروط إصهدار هتقديل طلج من قبهمقرونا بضرورة 

تخهاذ إجهراء وقته  أو إه السهلطة، فلهيس للمحكهل ذالايئهة هطرف  التحكهيل البحهري صهراحة علهى تخويهل 

راف أطه محكهو  برغبهة ه الحالهةالتحكيميهة فه  ههذ ن  أن عمهل الايئهةيع اذ، وه151تحفظ  من تلقاء نفسه

    .ه اإلجراءاتذالعالقة البحرية على تفعيل ه

ا ذبهه األطهراف فه  هعتهراف بالهدور البهارز الهذي تقهو  إهج قانون التحكهيل المصهري إلهى الكما ذ      

د  للهيةوة " يجدز لطرحم التحكي  االتفواق الوى أ  يكوعلى أنه  21المجال، وهو ما نصت عليه المادة 

 .تخا  تدابير مؤقتة أا تحفظية"طلت أ داهما أ  تأمر أب منهما بإ التحكي   بنا  الى

تفهال إه التهدابير ههو ذصالحيات هيئة التحكيل فه  إصهدار ها النص، أن أساس ذمن خالل هيستشف       

يهة فه  اتخهاذ ديرلك كهان لاها سهلطة تقذتفال على إا ماتل الإذه السلطة، فذالطرفين على تخويلاا على ه

ونفهس الموقهف أخهد بهه ، 152ه التهدابير بنهاء علهى طلهج الخصهل صهاحج المصهلحة ذما تراه مناسبا من ه

يجودز لطرحوم التحكوي  االتفواق الوى ..."حي  نص علهى أنهه  27قانون التحكيل األردن  بموجج المادة 

 أيم التحكي    أ  توأمر حأب مر طر مر تلقا  نفسها  أا بنا  الى طلتأ  يكد  لهيةة التحكي  سدا  

  .تخا  ما تراا مر تدابير مؤقتة أا تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع"منهما بإ

إلهى إقهرار دور إرادة األطهراف فه  تمكهين يهات الدوليهة معظهل االتفاقإتجاهت  ،على نفهس المنهوالو      

القههانون النمههوذج   ا الصههدد نههصذ، وفهه  هالايئههة التحكيميههة مههن إتخههاد اإلجههراءات الوقتيههة والتحفظيههة

" يجودز للهيةوة التحكيميوة  أ  تتخو  بنوا  علهى أنهه  26مهن خهالل المهادة  )أونيسهترال(للتجارة الدولية 

ن فإ وباذا  "...الى طلت أ د الطرحير ماتراا ضراةيا مر تدابير مؤقتة برأ  المدضدع مح  النزاع

ة تستمد وجودها مهن اتفهال أحهد األطهراف سلطة الايئة التحكيمية بإصدار اإلجراءات الوقتية أو التحفظي

 .صاحج المصلحة

الهذي لهل تهرى جراءات، ينطبق أيضا علهى القضهاء ه اإلذناه عن الايئة التحكيمية بخصوص هوما قل      

تخهاذ اإلجهراءات إإليهه لللجهوء ا فجها فه  إعطهاء الحهق إلرادة األطهراالتشريعات الوطنية والدولية حر

 .ن هناك اتفال تحكيلالوقتية والتحفظية، ولو كا

 .الفقرأل الثانية : اتخاذ المحكمة اجرا ات الدقتية االتحفظية بطلت مر ااطراح   

                                                           
   .212 الصفحة ،.211السنة  ،الطبعة األولى بيق ، منشأة المعاريف ،قانون التحكيل ف  النظرية والتط، فتح  وال   -151

،دار النشهههههههههرغير مهههههههههذكورة ، طبعهههههههههة غيهههههههههر موجهههههههههودة                                             إجهههههههههراءات التحكهههههههههيل ، أحمهههههههههد عهههههههههوض هنهههههههههدي  -182
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األصههل إلههى لقههد سههبق وأن قلنهها، أن مسههألة اتخههاذ اإلجههراءات الوقتيههة والتحفظيههة يعههود مههن حيهه        

لهذي نهص ا ،153لمدنيهةمن قانون المسهطرة ا 817ا ما تزكيه مقتضيات الفصل ستعجال ، وهذالقضاء اإل

" يختص ةئيس المحكمة االبتدائية ا دا بالبث بصفت  قاضيا للمستعجالت كلما تدحر انصر على أنه 

بتنفيو   كو  أا سوند  قابو  للتنفيو  أا اامور بالحراسوة القضوائية أا  ااستعجاا حم الصعدبات المتعلقة 

 أثنهاء سهريا المسهطرة التحكيميهة  ختصاص معمول به حتهىا اإلذوقد ظل ه  "....أب دجرا  أخر تحفظم

ا الصهدد ذههفه  البحري، و أطراف التحكيللك بناء على طلج من قبل ذالمنازعة البحرية ، و بخصوص

اتفاق التحكوي  أب " اليمنا أنه على 01.00من قانون  723-8نص المشرع المغرب  من خالل الفصل 

  حووم دجوورا ات التحكووي  أا أثنووا  لووى قاضووم ااموودة المسووتعجلة سوودا  قبوو  البوودطوورح موور اللجوود  د

 ."...سيرها

سهتعجال  للقضهاء مهن خهالل االختصهاص اإلالمشرع المغرب  محافظا على ظل  ومن هذا المنطلق      

   .بته ف  الصعوبات الوقتية و التحفظية المرتبطة بالمسطرة التحكيمية بالرغل من وجود اتفال التحكيل

إذ جهاء فه  إحهدى سهتعجال  إلا الهدور ذاه علهى ديهد مهن المناسهباتوقد أكد القضاء المغرب  فه  الع      

لوووى القضوووا  اختيووواة مسوووطرأل التحكوووي  ال تمنوووا أ ووود طرحوووم التحكوووي  مووور اللجووود  دأن "  154قراراتهههه

تخوواذ دجوورا  أا توودبير تحفظووم سوودا  قبوو  البوود  حووم دجوورا ات التحكووي  أا أثنووا  دسووتعجالم لطلووت داا

 .سيرها"

فه  إتخهاد دور القضهاء  لهى تكهريسإ الصهادرة عهن القضهاء اإلنجليهزي ا األحكه بعهز ذهبهتكمها       

 عهن الصهادرة "  " the Rena دعهوى ففه اإلجراءات الوقتية والتحفظية بنهاء علهى طلهج األطهراف، 

 مور المحكموة يمنوا موا يدجود ال "    (Bradon) القايه  يقهول 8711 ديسهمبر فه  البحريهة المحكمة

 لتنفيهذ القهرار يهمانا وذلهك ،"رطلوت الروا ني الوى بنا  السفينة يقاحاست باستبقا  اقتم أمر صداةد

 اإلنجليهزي التحكهيل قهانون مهن 12 المهادةالتاسهعة مهن  الفقهرة بموجهج و ،إصهداره المنتظهر التحكيمه 

 أن ولاا ، بعد بدأ قد التحكيل يكن لل لو و حتى األمر هذا حيال تقديرية تملك سلطة المحكمة فإن، 8700

 .محدد  قت و خالل التحكيل ببدء تأمر

يقهول  حيه  8717 نهوفمبر ف  " the vasso " دعوى ف  الرأي هذا ستئنافاإل محكمة تبنت قد و      

باسوتمراةا  أا فينةالسو باسوتيقاح اامر سلطة تملك البحرية المحكمة إن (Robert Goff )  " اللورد

اور  صوداةا المنتظور   التحكيموم اةالقور لتنفيو  توأمير الوى الحصودا هود المدام هدح يكد  اندما

إلتخهاد  البحهري القضهاء إلهى طلهجتقهديل  بحريهة دعهوىألطهراف  يمكهن ، وباهذا"تحكيميوة اجورا ات

 النظهر أو األخهر للطهرف أخهرى ممتلكهات أية أو فينةالس استيقاف كطلج الوقتية والتحفظية جراءاتاإل

                                                           

بالمصههادقة علههى         ) 11.2شههتنبر  24 (1312رمضههان  11بتههاري    447.74.1انون رقههل ظايههر شههريف بمثابههة قهه - 183

 )11.2شتنبر 31(1312رمضان  13مكرر، بتاري   3231نص قانون المسطرة المدنية، نشر بالجريدة الرسمية عدد 
 . 2.21الصفحة 
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 ههذا باسهتبقاء تهأمر أن للمحكمهة يجهوز و ، التحكهيل نظهر أثنهاء فينةالسهعلهى  التحفظه  الحجهز طلج ف 

 . 155التحكيم  القرار تنفيذ لتأمين أو الكفالة االستيقاف

                   ولمههههها كهههههان تهههههدخل القضهههههاء يهههههروري لضهههههمان سهههههير إجهههههراءات التحكهههههيل لحهههههين صهههههدور       

أهميهة لجهوء  دوليهة ت كهد علهىن أغلج التوجاهات السهائدة فه  القهوانين الوطنيهة والإ، فالحكل التحكيم 

 المحكمهين جمعيهة الئحهة مهن الرابعهة المادة نصت، وف  هذا الصدد تخاذ إجراء وقت  أو تحفظ الليه إ

 مهن بهدال االنجليزيهة العليها المحكمهة لهىإ البحهري التحكهيل طهرافأ إمكانيهة لجهوء علهى بلنهدن البحهريين

 . الم قتة أو التمايدية اإلجراءات من أيإلتخاد  التحكيل محكمة

أنهه علهى من قانون التحكيل المصري  810القانون المصري بموجج المادة  وف  نفس السيال نص      

ا القواند  أ  توأمر بنوا  الوى طلوت مور أ ود طرحوم ذمور ا 5ها حم الما أل " يجدز للمحكمة المراة دلي

   . "...التحكي   باتخاذ تدابير اقتية اتحفظية 

، حيه  الريهى مقهرون بعنصهرأن اللجوء إلهى القضهاء  إعتبارذهج قانون التحكيل األردن  إلى  كما    

ااموودة المسووتعجلة  أنوو  " اليمنووا اتفوواق التحكووي  أب طوورح الطلووت موور قاضوومعلههى  87نههص بموجههج 

، "...  حووم اجوورا ات التحكووي  أا أثنووا  سوويرها  اتخووا  أب اجوورا  اقتووم أا تحفظووم  سوودا ا قبوو  الووت

ا شهرط عهد  تهوفر ذوك ه اشهترط تهوفر حالهة االسهتعجاللكنه المنوال سار القانون الفرنس  ، وعلى نفس

ا مهها يستشههف انطالقهها مههن المههادة ذوهاختصههاص الايئههة التحكيميههة باتخههاذ اإلجههراء الههوقت  أو التحفظهه ، 

 .156من قانون اإلجراءات المدن  الفرنس  107/8

وا أن القهانون النمهوذج  جهدأما على صعيد االتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيل التجاري الهدول ، فن      

 خهاذ اإلجهراءات الوقتيهة والتحفظيهةقد أكد بدوره على دور األطراف ف  اللجوء إلى القضهاء الت للتحكيل

" يجدز للمحكمة بنا ا الوى طلوت أ ود ااطوراح أ  توأمر باتخوا  على أنه  7نص بموجج المادة  بعدما

نصهت  كمها ،  "ت التحكي  أا أثنا  سوريانهاأب اجرا  اقتم أا تحفظم برأ  النزاع سدا  قب  اجرا ا

" يجوودز لططووراح قبوو  تسوولي  مههن نظهها  التحكههيل غرفههة التجههارة الدوليههة ببههاريس علههى أنههه  1/0المههادة 

المحكوو  ملووف الوودادإ أا بصووفة اسووتثنائية أثنووا  خصوودمة التحكووي   أ  يطلبووا الووى أب سوولطة قضووائية 

 ."...اتخا  تدابير مؤقتة أا تحفظية 

 حي  أناهل مها ،قد يظار للبعز من خالل ما سبق، أن هناك تناقضا ف  إرادة األطراف ذا فإنه وبا      

عاد عن القضاء، و ف  ذات الحهال رغبهتال فه  االسهتفادة مهن اإلجهراءات إلبتل إال لختاروا التحكيإ إن

، و ههذا مها تمامها    التحفظيهة و الوقتيهة الته  يقهدماا القضهاء اإلسهتعجال ، لكهن األمهر علهى خهالف ذلهك

" ال يعتبور متناقضوا نصت عليه المادة التاسعة من القانون النموذج  للتحكيل التجاري الهدول  علهى أنهه 

ما اتفاق التحكي  أ  يطلت أ د الطرحير قب  بد  دجورا ات التحكوي  أا أثنا هوا مور د ودإ المحواك  أ  

لهك حقها إلرادة ذتناقز، بل اعتبرت ال تكون هاته المادة قد فندت طر   باذاو ،157تتخ  دجرا ا اقتيا "

 .األطراف

                                                           

 .   232 الصفحة ،سابق ، مرجع التحكيل ف  المنازعات البحرية ،عاطف الفق   - 155     

          156- تنص هذه المادة على أنه " يجوز رغل شرط التحكيل اللجوء الى قاي  األمور المستعجلة ولو خالل التحكيل ".                  
 .8710يونيو  28ترجمة غير رسمية للصيغة الت  اعتمدتاا لجنة األمل المتحدة للقانون التجاري الدول  ف   - 157 



8. 
 

 الوقتية و التحفظية االجراءات إلتخاد القضاء و التحكيل بين الطالج تخيير رأينا ف  األجدر من نهإ      

 :  مناا عدة ذلك ألسباب و ،

 القمع  االجراء لمثل هذا القضاء تدخل فينةالسعلى  كالحجز التحفظ  االجراء يتطلج أن يمكنأنه  -

 .المحكل استطاعة عن يخرج مما

  .158عليال التحكيل لمحكمة سلطة ال بالغير ممن متعلق التحفظ  االجراء هذا يكون أن يمكن كما  -

 الوقتية و التحفظية اإلجراءات اتخاذ ف  لمحكمةا لطةس تكون ال أن يجج األخير ف  و أنه إال      

 . المحكمين سلطات على تعدي هذا يعد بالتال  و التحكيل اتفال محل النزاع مويوع ف  للتدخل ذريعة

 التحكيمية حرب حم تمديد اانها  مهمة الهيةةالمطلت الثانم :  اة اةا أل أطراح التحكي  الب  

كهان يفتهرض أن يكهون كهذلك فه  القضهايا  لتحكيل كافيا للب  ف  النزاع، وإذاليس دائما يكون أجل ا      

يفترض عنهدما نتحهدث عهن النزاعهات ذات  ن األمر الإتحكيل ، فبسيطة الت  تعرض على الالعادية وال

الطبيعههة البحريههة التهه  تجمههع بههين أطههراف متعههددة وذوي جنسههيات مختلفههة، ممهها يتطلههج معههه طههول 

قد يحهدث أن تعتهرض  كما    تمديد مدة مامة الايئة التحكيمية إلىالضرورة  ااإلجراءات، ومن تل تدعو

الته  ته ثر علهى السهير العهادي و الطبيعه   و المواقهف  و الطهوارئز المسهتجدات بعه مسطرة التحكهيل

   .ه المسطرة، مما يتعين أطراف التحكيل البحري سلوك الوقف اإلرادي للمسطرة التحكيميةذهلمجريات 

لاهههذا المطلههههج إلهههى فقهههرتين، حيههه  سههههنتناول                    ههههذا مههها سهههنحاول تويهههيحه مههههن خهههالل تقسهههيمنا    

، فذي حذين سذنتولى فذي تمديذد مذدة مهمذة الهيئذة التحكيميذة باتفذاق األطذراف  )ااالوىالفقورأل (ف   

 .معالجة سلوك الوقف اإلرادي للمسطرة التحكيمية )الفقرة الثانية(

 .الفقرأل ااالى : تمديد مدأل مهمة الهيةة التحكيمية باتفاق ااطراح   

 حددوها سهلفا أو تلهك المحهددة قانونها غيهر كافيهة ما تبين ألطراف التحكيل البحري أن المدة الت  إذا      

المغربه  بموجهج الفصهل ا الصدد نص المشهرع ذال أن يتفقوا على تمديدها، وف  هنجاز المامة، يمكنإل

" يمكر تمديد ااج  االتفاقم أا القواندنم بونفس المودأل دموا باتفواق على أنه01.00من قانون  20-723

      بنوووا  الوووى طلوووت مووور أ ووود ااطوووراح أا مووور الهيةوووة  ااطوووراح ادموووا مووور لووود  ةئووويس المحكموووة

طة تمديد األجل المحهدد تخويل الايئة التحكيمية سلعلى يحق لفطراف االتفال  فإنه وباذا ، التحكيمية"

جهد أي قيهد علهى سهلطة األطهراف أسهباب معقولهة، وال يووكانت هنهاك  لكذا اقتضت الضرورة ذإ سالفا

    .159ا الشأنذف  ه

بهالنظر إلهى  علهى تمديهد أجهل المامهة التحكيميهة أحسن المشرع المغرب  ف  نظرنا عندما نهص وقد      

وتجاريهة معقهدة تقتضه  معاها طهول  تتطلبه مهن معطيهات قانونيهة و فنيهةطبيعة المنازعات البحرية وما 

نجاز مقرر تحكيم  كامهل ومكتمهل مهن حيه  الوقهائع والتكييهف إإلجراءات والبح  والتقص  من أجل ا

 .القانون  لاا
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علهى أنهه  10بموجهج الفقهرة األولهى مهن المهادة قهانون التحكهيل المصهري ، نهص وف  نفهس السهيال      

إن ف، وباهذا "لططراح االتفاق الوى تخديو  هيةوة التحكوي  سولطة المود لمودأل تزيود اور سوتة أشوهر "

ا، حي  أبقهى علهى والبحري خصوص التحكيل عمومالمشرع المصري ظل وفيا للطابع اإلرادي التفال ا

 .أجل مامة الايئة التحكيمية ف  تمديددور إرادة األطراف 

االتفهال علهى  صري أجاز ألطراف التحكهيل البحهريا النص، أن القانون المذل هاوالمالحا من خل      

من قهانون  723-20الف الفصل ا بخذ، وه160بصريح العبارة)ستة أشار(مدة تفول المدة المحددة قانونا 

   .ن  ف  مدة ال تتجاوز ستة أشارالذي نص على تمديد األجل القانولمغرب  ا 01.00

ما يدفعنا إلى التساؤل عن الغاية الت  دفعت المشرع المصري إلى تمديد تلك المدة إلى بالتال  ا ذهو      

باها ا التمديهد يتنهافى مهع  األههداف النبيلهة الته  جهاء ذأشهار، ونحهن فه  نظرنها نعتبهر أن ه ما يفهول سهتة

تحقيقها  الناشهئة عهن المنازعهات البحريهة  والت  من يمناا الفصل السهريع فه  القضهاياالبحري التحكيل 

   .األطرافور غبة لمصلحة 

 .الفقرأل الثانية :  اة دةا أل أطراح التحكي  البحرب حم دنها  مهمة الهيةة التحكيمية 

فطبيع  أن نتحدث عن حقال ف   كيمية،الايئة التح حق تعيين التحكيل البحريإذا كان ألطراف       

سلدك الدقف اايرا ب لمهمة الهيةة وأيضا  ،كال أو بعضا هات  الهيةة التحكيميةاازا تجريت 

 .أو إناائاا قبل أواناا التحكيمية

 .بالتجريت االعزا: دنها  مهمة الهيةة التحكيمية  أاال 

لية المحكههل أمكههن ألي طههرف مههن األطههراف شههأنه أن يهه ثر علههى حيههاد و اسههتقالطههرأ سههبج مههن  إذا      

 .ازل كما يجوز بموافقة جميع األطراف ، تجريح  التحكيل البحري

 .تجريت المحك  باتفاق أ د أطراح التحكي  البحرب - 1

        ناههاء مامههة أحههد المحكمههينن يبههدي أحههد األطههراف عههن رغبتههه فهه  إيقصههد بتجههريح المحكههل هههو أ      

أو  علههى حيههاده مههن شههأناا أن تهه ثر  سههباب طههرأت أو اكتشههفت بعههد تعيينهههألأو جمههيعال لوجههود أحههد ا

حهدد أسهباب مهثال أخهر، فالقهانون المغربه   إلهىه األسباب ه  متعددة وتختلف من قانون ذاستقالليته، وه

صودة  -1: " يمكر تجريت المحكو  دذاعلى أنه نص  حي ، 01.00من قانون  727ف  الفصل  التجريح

 -2مر نفس القواند   320مر أج  اةتكاب أ د ااحعاا المبينة حم الفص   باا انة حم  ق   ك  نهائم

كانوت لو  قرابوة أا مصواهرأل  -3كانت ل  أا لزاج  أا أصدل  أا حراا  مصلحة شخصوية حوم النوزاع 

 .161 "....تجما بين  أا زاج  ابير أ د ااطراح 

                                                           

 .  234، مرجع سابق ، الصفحة  موسوعة التحكيل التجاري الدول   ،خالد محمد القاي  -160    

   اك دعههوى جاريههة أو دعههوى منتايههة فهه  أقههل مههن سههنتين بههين أحههد األطههراف والمحكههل أو زوجههه أو أحههد كانههت هنهه -2   -161     

سبق أن خاصل أو مثهل غيهره أو حصهر كشهاهد  -6أو كان المحكل دائنا أو مدينا ألحد األطراف  -8 األصول أو الفروع

عالقة تبعية بين المحكهل أو زوجهه أو  كانت توجد -4تصرف بوصفه    الممثل الشرع  ألحد األطراف  - .ف  النزاع 
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نفهس  مهن 722حكهل مهن مقتضهيات الفصهل ويستمد أطراف التحكيل البحري سلطتال ف  تجريح الم      

لسوبت  دال" اليجودز اب مور طرحوم التحكوي  تجوريت محكو   ، حي  ور ف  هذا الفصل علهى أنههالقانون

 أعهاله، 727المشهار إلياها فه  الفصهل  وجهد أحهد األسهبابنهه إذا فهإ وباهذا"، طرأ أا اكترف بعود تعيينو 

غيههر كهاف  للقههول بصههحة ه األسههباب ذأحهد ه ولكههن وجههود ،ناههاء مامتههه بتجريحههأمكهن ألحههد األطهراف إ

           طلههج أطههراف الههدعوى التحكيميههة بتجههريح المحكليمههينأ، بههل يتعههين أن يكههون هههذا السههبج قههد طههرأ 

 .و اكتشفه األطراف بعد تعيين الايئة التحكيمية

ن، وفه  راف الحق ف  عهزل المحكمهيوالمالحا أن أغلج التشريعات الوطنية والدولية منحت لفط      

"،  " ازا المحك  يكد  بتراضم الخصداعلى أن 080ا الصدد نص القانون السوري بموجج المادة ذه

" اليجوودز اووزا المحكمووير دال بتراضووم الخصوودا نههه أن القههانون الليبهه  علههى   317كمهها نصههت المههادة 

 الذي87/8مادة لك بموجج الذو 8710القانون النموذج  للتحكيل  لسنة  أيضا  وهو ما أخد به  جميعا "

 .162باإليافة إلى قوانين دولية ووطنية أخرى ، )ين(قض  بحرية األطراف ف  عزل المحكلي

 ىحهههدإفههه  فههه  العديهههد مهههن المناسهههبات، حيههه  قضهههى ا الهههدور ذالقضهههاء المغربههه  ه كهههرسكمههها       

 "يتعير الى الطرح ال ب يطلت ة  المحك  أ  يرس  دخطاةا دلوى المركوز امحكموةعلى أنه 163أحكامه

 .يدما بعد دخطاة بتعيير المحك  " 15التحكي  االطرح ااخير خالا مهلة 

يجههج أن يكههون بعههد تعيههين  )يههن(ر إرادة األطههراف فهه  تجههريح المحكههلأن دووتجههدر اإلشههارة إلههى       

       حهههد األسهههباب الموجبهههةأا اكتشهههف إذا التعيهههين ذالمفهههروض أن ال يهههتل هالايئهههة التحكيميهههة، ألنهههه مهههن 

 01.00مهن قهانون  722ستقر عليهه المشهرع المغربه  عنهدما نهص بموجهج الفصهل إما  وهو للتجريح ،

 كمها  " اليجودز اب طورح التحكوي    تجوريت المحكو  دال لسوبت طورأ أا اكتروف بعود تعيينو "على أنه 

صهدور حكهل التحكهيل يطلهج فيهه أحهد األطهراف الحكهل بهبطالن اختيهار  التجهريح قبهليتعين أن يقهد  ههذا 

و منع المحكهل مهن مباشهرة مامتهه بنهاء علهى طلهج مكتهوب يقهد  إلهى رئهيس المحكمهة المختصهة المحكل 

            داخههههل أجههههل ثمانيههههة أيهههها  مههههن تههههاري  علههههل طالههههج التجههههريح بتشههههكيل هيئههههة التحكههههيل أو بههههالظروف 

 .164المبررة للتجريح 

 ازا المحك  باتفاق أطراح التحكي  البحرب- 2

لمحكمين أن يعبر أحد األطراف ف  مسطرة التحكيل عن إرادته من المثهول يقصد بعزل المحكل أو ا      

الشههكوك حههول حيههاده واسههتقالله التهه  تثيههر أحههد األسههباب لوجههود  ا  محكههل معههين فهه  قضههية معينههةأمهه

اليمكور "  حيه  نهص علهى أنهه 00.01مهن قهانون  720ه األسهباب أشهار إلياها الفصهل ذ، وه165ونزاهته

                                                                                                                                                                                     

كانهت صهداقة أو عهداوة باديهة بينهه وبهين أحهد  -1أصوله أو فروعه وبين أحد األطراف أو زوجه أو أصوله أو فروعهه 

 .األطراف

           162-1426 من القانون الفرنس  ،المادة 141 من القانون السويسري ،المادة 284 من اإلجراءات المدن  الجزائر.                         
    163- الحكل عدد 2112/1223 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاري  1/31/ 2112  قرار أورده :                             

                   .                                                     841الصفحة  ،سابق جع مر،ناال اللوا   –مصطفى بونجة  

 .238فحةصال ،سابق مرجع  ،قانون التحكيل ف  النظرية و التطبيق ،فتح  والى - 164 

   165- محمد جارد ، مرجع سابق ، الصهفحة 118.                                                                                                                     
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لى شخص ذاتم كام  ااهلية ل  يسب  أ  صدة الي   ك  نهائم باا انة مور دسنا  مهمة  المحك  دال د

أج  اةتكاب أحعاا تخ  بالررح أا صفات االستقامة أا اآل اب العامة أا الحرما  مور أهليوة مماةسوة 

 ."  التجاةأل أا    مر  قدق  المدنية

 721الل مقتضهيات الفصهل مهن خه )ين(ويستمد أطراف التحكيل البحري سلطتال ف  عزل المحكل       

ن المشهرع فهإ وباهذا  "..." اليجدز ازا محك  ما دال بمداحقة ااطراح  من نفس القانون الذي جاء فيه

متوقف علهى إرادة جميهع أطهراف التحكهيل البحهري، وبمفاهو  المخالفهة  )ين(المغرب  جعل عزل المحكل

يحسج للمشرع المغرب ، إذ ف  ذلك حمايهة  ا الموقفذهفإن اإلرادة المنفردة ال تكف  لعزل المحكمين، و

 .من كل ما قد يعرقل العملية التحكيمية أو يضر بمصالحال ة إلرادة أطراف الدعوى التحكيميةقانوني

 لهك تعيهينذبالتال  يجج على األطراف نتيجة لن مامته تنتا ، وإا تل عزل المحكل، فإذوعليه ف      

   .166ى تعيين المحكل الذي تل تعويضهمحكل أخر، وفق نفس القواعد المطبقة عل

من أهل الضمانات المخولة ألطراف التحكهيل يعتبران  التجريت ا العزاونخلص ف  األخير إلى أن       

، كما يهرغل كهل 167بمصالحال كمين، و بالتال  تجاوز ما قد يضرالبحري من أجل تفادي تجاوزات المح

ومعاملهة األطهراف بمبدأ الحيهاد واالسهتقاللية والنزاههة لتزا  إالمن يرغج ف  مزاولة المامة التحكيمية 

ا مههن ذ، وه168المسههطرية طههوال اإلجههراءاتومبههدأ المواجاههة علههى قههد  المسههاواة وإحتههرا  حقههول الههدفاع 

      المحتكمهههين، ويضهههمن لاهههل الثقهههة فههه  عدالهههة التحكهههيل يبعههه  عهههن االرتيههها  والطمأنينهههة لهههدىشهههأنه أن 

   .عموما، والبحري خصوصا

 .ا : الدقف ااةا ب لمهمة الهيةة التحكيميةثاني   

 يقصههد بوقههف مامههة الايئههة التحكيميههة، هههو سههيرها ألسههباب تتعلههق بههالمركز الشخصهه  ألطههراف       

 .المسطرة أو ممثليال، و ذلك حتى يزول السبج أو تنقض  المالة الت  حددها قرار الوقف

ار مهن نفهس  الايئهة، وههو مها نهص عليهه المشهرع إن وقف مامة الايئة التحكيمية قد يكهون إمها بقهر      

" دذا ارضت خالا دجرا ات التحكي  مسألة تخورج اور  01.00من قانون  723-83المغرب  بموجج 

اختصواص هيةووة التحكووي  أا توو  الطعور بووالزاة حووم اةقووة أا سووند قودا لهووا  ااتخوو ت دجوورا ات جنائيووة 

ا دال أاقفت ااجرا ات  توى يصودة  .....النزاع برأ  تزايرا يجدز لهيةة التحكي  االستمراة حم نظر 

أو   ك  نهائم حم المدضدع  ا يترتت الى ذلك اقف سريا  المداد المحد  انهوا   كو  التحكوي  " 

بقوة القانون كما ف  حالة وفاة أو عزل أحد المحكمين، حي  تتوقف مامة الايئة التحكيميهة بقهوة القهانون 

كيميههة بديلههة لاهها، كمهها قههد يكههون الوقههف إرادي أي مسههتمد مههن إرادة إلههى حههين تعيههين محكههل أو هيئههة تح

حالهة ة يهأيجوز ألطراف التحكهيل البحهري فه   إذ، الشق ما يامنا ف  هذاا التحكيل البحري، وهذأطراف 

الايئهة التحكيميهة، ويجهج أن كانت علياا اإلجراءات قبل حجز التحكيل للحكل، االتفال علهى وقهف مامهة 

                                                           
             ي سههبج مههن األسههباب يجههج أن يعههينعنههدما تنتاهه  مامههة محكههل ألعلههى أنههه "  14.18مههن قههانون  328يههنص الفصههل  - 166

 .لمحكل الذي تل تعويضه"محكل لتعويز 

          167- زهير الزرزاري ، مرجع سابق، الصفحة 1.. 
 التحكهيل  وع خاص ملحقا بهه أههل إتفاقيهات وتشهريعات قانون التحكيل كنظا  إتفاق  من ن ،محمد عبد الخالق الزعب  - 168     

 .188الصفحة  ، 2111السنة  ،الطبعة األولى ،اإلسكندرية  ،منشأة المعارف،الدولية 
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ئهة التحكيميهة دون الطهرف علهى إناهاء مامهة الاي ا وافهق طهرف  بين جميع األطراف، فهإذ لا االتفايتل هذ

 .169ا األخير ال يلتز  باالتفال، وال يرتج االتفال أثره القانون  ف  إنااء اإلجراءاتاألخر، فإن هذ

دون  وإذا كان يجوز لطرف  التحكهيل البحهري اإلتفهال علهى وقهف مامهة الايئهة التحكيميهة أليهة مهدة      

التقيد بحد أقصى، فإنه إذا ما اختاروا قانونا إجرائيها معينها أو نظها  مركهز للتحكهيل تخضهع لهه إجهراءات 

ه يجهج علهيال التقيهد بمها التحكيل، و كان هذا القانون أو هذا النظا  يحدد حدا أقصى للوقف اإلتفهاق ، فإنه

وقهف أيها كهان سهببه، علهى أن لاها  الايئة إقرار ما اتفهق عليهه األطهراف مهنيجج على  كما،  ينص عليه

إذا وجهدت أنهه يه دي إلهى إطالهة أمهد الخصهومة أمها  الايئهة دون  نقاص ميعهاد الوقهف إلهى مهدة معقولهةإ

مبههرر، كمهها تجههدر اإلشههارة إلههى أنههه لفطههراف الحههق فهه  اإلتفههال علههى الوقههف أكثههر مههن مههرة أثنههاء 

   170.الخصومة

أ إرادة أطههراف التحكههيل البحههري دور ماههل فهه  لمبههدأن  القههول نخلههص إلههى الفصوو هوو ا نهايووة وفهه   

الههذي يعتبههر حجههر مههن صههياغة إتفههال التحكههيل  ءبههد البحههري،إختيههار مختلههف القواعههد المتعلقههة بههالتحكيل 

البحهري تطبيق على مويهوع النهزاع  األساس للجوء إلى هذا المجال، مرورا بإختيار القانون الواجج ال

   .171ذي يرول لالعلى النحو ال وذلك ،إجراءاته وكذا على

 و يبقى ما تل التطرل إليه خالل هذا الفصل من مظهاهر تجسهد سهيادة األطهراف علهى مجهال التحكهيل     

عالقهة ر الته  يطبعاها التنهوع والتشهتت و، سوى مجاود يصعج معه اإلحاطة بكهل هاتهه المظهاهالبحري

 :كاألت عز ما تبقى خولة ألطراف الخصومة التحكيمية، و يمكن جرد بمبعضاا بحقول الدفاع ال

ترسهل نسه  مها يقدمهه كهل  حوم الحصودا الوى المعلدموة ا  و  الور : التحكي  البحورب أطراح    -

     تعلهههق بتقهههارير ، و كهههذا كهههل مههها ياألخهههرطهههرف للايئهههة التحكيميهههة مهههن مهههذكرات و مسهههتندات للطهههرف 

 .لقانونمن ذات ا 723-81جال للرد علياا و تقديل مالحضاتال الفصل أو تمنحال  الخبراء،

حضهور األطهراف لجلسهات التحكهيل حوم  ضودة جلسوات التحكوي : التحكوي  البحورب أطوراح  رية  -

يروريا الستمرار هيئة التحكيل ف  عملاا و إصدارها للحكل التحكيم  استنادا على األدلهة  اليس إجراء

  .) 723-81صل فال(المتوفرة لدياا 

   : يجهوز لفطهراف تعيهين مهن يمهثلال ير اونه حوم تعيوير ممثلو أطراح التحكوي  البحورب رية دةا أل  -

 .723-82و ينوب عنال ف  جلسات التحكيل الفصل 

: ال يجهوز نشهر حم تملك  ك  التحكي   ا  دطالع العمدا الي   رية دةا أل أطراح التحكي  البحرب -

مها ال  و ههذا فه  اعتقهادي ، 723-23حكل التحكيل أو نشر أجزاء منه إال بموافقة طرف  التحكيل الفصل 

ال و ،صالحية نشر الحكل من عدمه تعود للسهلطة القضهائية أن حي  ،يمكن تصوره ف  القضاء الرسم 

 .دخل إلرادة المتقايين ف  ذلك

                                                           

        169-  فتح  وال  ، التحكيل ف  النظرية والتطبيق ، مرجع سابق ، الصفحة 344. 

 .  710و  737 فحةص, النفسهمرجع ال، قانون التحكيل ف  النظرية و التطبيق ، فتح  وال  - 170 

 .121الصفحة  ،سابق ، مرجع محمد جارد  - 171 
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لفطههراف  حووم داطووا  صووفة الدسووي  لهيةووته  التحكيميووة:أطووراح التحكووي  البحوورب  ريووة دةا أل  -

، و تفصل الايئة ف  النزاع بنهاء علهى اإلتفال صراحة على تفويز هيئة التحكيل صفة وسيط بالتراي 

 .01-00من قانون  723-10قواعد العدالة و اإلنصاف دون التقيد بالقانون الفصل 

هو مجال تسهوده اإلرادة بامتيهاز و ال يمكهن نكهران ذلهك أو البحري أن مجال التحكيل  لقول،ونافلة ا      

و ال إرادة بهدون تعبيهر حهر سهليل صهادر  إليهه ، التشكيك فيه، إذ ال وجود لتحكيل بدون إرادة مسبقة تتجه

عن ذي أهلية قانونية تعبر عن اللجوء إليه و التفاوض حهول بنهوده و مسهاطره، إال أن ذلهك ال ينبغه  أن 

، إذ أناها البحهري فه  مجهال التحكهيل يجعلنها نتهوهل بوجهود حريهة مطلقهة ألطهراف الخصهومة التحكيميهة

إيضاحه ف  الفصهل  سنحاولو هذا ما  ة، ية إما مويوعية أو شكليحرية و إرادة مقيدة بمقتضيات قانون

 .الثان  من هذا البح 
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 الفص  الثانم:  دا  مبدأ دةا أل ااطراح حم التحكي  البحرب
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  دا  مبدأ دةا أل ااطراح حم التحكي  البحرب  :الفص  الثانم

هو حرية األطهراف فه  إختيهار القواعهد الته  تسهير علياها  التحكيل البحري السائد ف  مبدأا كان الإذ      

 تشكل قيود علهى إرادة األطهراف، مقيدة بنصوص قانونيةه الحرية هذنجدها  نافإن، الخصومة التحكيمية 

 .172  ئيةقضاقيد  و قاندنية ف  قيوده القيود هذ وتتمثلوت دي إلى يمورها،  اانطاق منتقلص حي  

بشهكل بهارز  ههذه القيهودتظارو ،قهوانين البهوليس والنظها  العها  مهن  كهل ف  القانونيةوتتمثل القيود       

الصههيغة بل هههذه األحكهها  عنههد صههدور الحكههل التحكيمهه  مههن قبههل المحكمههين، ورغبههة األطههراف فهه  تههذيي

، مسههطرة التحكيميههةعلههى ال رقابتههه بسههطالقيههود القضههائية فهه  تههدخل القضههاء ل فهه  حههين تتمثههل، التنفيذيههة

ه الرقابهة إلهى غايهة ههذ والبحه  عهن العنايهة بعمهل المحكهل، وتمتهد، والتحقق من صهحة الحكهل التحكيمه 

سهالمة  و حسن سير المسطرة التحكيميةحتى تضمن ألطراف التحكيل البحري   إصدار الحكل التحكيم 

 .هذا الحكل   أو إنااء اإلجراءات قبل صدورلتفادي رفز تنفيذ الحكل أو المقرر التحكيماإلجراءات 

فههإن معظههل  التشههريعات الوطنيههة والدوليههة عملههت علههى إرسههاء قواعههد هميههة هههذه القيههود أل روبههالنظ      

توجاهات السياسهة التشهريعية  ولتحكيمية بشكل يتالئل يمان حسن سير العدالة اتتوخى بموجباا قانونية 

   .السائدة ف  بلد ما

انت قواعد القانون البحري نشأت ف  بدايتاا بطابع موحهد باهدف تنظهيل التجهارة البحريهة فه  وإذا ك      

ظل الظروف الخاصة للمالحة البحرية والحيلولة دون تأثير ههذه الظهروف علهى نمهو التجهارة البحريهة، 

نون فهإن تطهور األنظمههة القانونيهة وتعههارض مصهالح الدولههة اإلقتصهادية قهد جعههل الكثيهر مههن قواعهد القهها

القهوانين لفهرض قواعهد ، لهذلك فهإن تهدخل 173تصهاال وثيقها بالسياسهة اإلقتصهادية لبلهد مهاصل إالبحري تت

عملت علهى الحهد مهن تعهارض ههذه المصهالح   ،أو فرض سلطة القضاء )البوليس -النظا  العا  ( قانونية

اف فهه  تنظههيل مههن التههوازن بههين دور إرادة األطههر مههع القواعههد المنظمههة للتحكههيل، مههن خههالل خلههق نههوع

   .من جاة ثانية لضبط هذه اإلرادة تدخ  المحك  االقضا إجراءات التحكيل البحري وبين 

                                                           
 121الصفحة  ،سابق مرجع   ،  محمد جارد - 172
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 ولتويههيح  بشههكل مفصههل مجههال إعمههال هههذه القيههود، فإننهها إرتأينهها تقسههيل هههذا الفصههل إلههى فههرعين،       

  التحكوي  البحوربم حو طوراحااالوداة أل الوى دةا أل القيود  القاندنيوة   )الفرع اااا(حي  سنتناول ف  

 .التحكي  البحرب حم طراحااد  القضائية الدةا أل الى دةا أل للقيفسنخصصه  )الفرع الثانم(أما 

 

 

 

 

 

 

 طراح حم التحكي  البحربااية الداة أل الى دةا أل القيد  القاندن : الفرع اااا 

حضهر بإسهتمرار فه  مختلهف ت اتتجلى أهمية القيهود القانونيهة فه  مجهال التحكهيل البحهري فه  كوناه      

ة األطراف علهى نية أمرة تحد من حرياإلجراءات القانونية المتعلقة بالتحكيل، من خالل إرساء قواعد قانو

 .النظاا العاا أا قدانير البدليسا ما كانت هذه الحرية تتعارض مع اللجوء للتحكيل، إذ

إرادة األطهههراف وتحهههد مهههن تواجهههه  تعتبهههر أههههل عقبههةفتههأثير النظههها  العههها  علهههى حريههة األطهههراف       

يجهج أخهده  ذا، لهالمجتمهع الته  يقهو  علياها بادف حماية النظا  القهانون  واألسهس الجوهريهة لصالحيتا

 .174بعين اإلعتبار

ف  القانون الدول  الخاص، فإناا أيحت ظهاهرة  قدانير البدليسوبالنظر إلى المكانة الت  تحتلاا       

كههذا لنظهها  السياسهه  واإلقتصههادي واإلجتمههاع  لدولههة مهها، واايههة حمل يههرورة إعمالاهها   حتميههة يقتضهه

للنظواا أن ال يكهون حكمهه مخالفها علهى  ه يجج المحكهل أن يكهون حريصهانفإوباذا  ،لصالح العا اتحقيق 

 .العاا أا قدانير البدليس

تحكهيل البحهري، وإلبراز مجاالت تدخل النظا  العا  أو قوانين البوليس كقيود علهى إرادة أطهراف ال      

طوراح بقدااود ااتقييود دةا أل سهنعالج فيهه  )المبحوث اااا( فإننا إرتأينا تقسيل ههذا الفهرع إلهى مبحثهين :

قودانير البودليس كقيود الوى   )المبحث الثوانم(سنتنااا حم   ف  حين البحرب  حم التحكي  النظاا العاا

 .التحكي  البحربحم طراح اادةا أل 

 

 

 

 

 

                                                           
174- Karl H،Neumayer, autonomie de la volonté et dispositions impératives en droit international privé des    

obligations, Rev- Crit DIP, 2émè partie, éditeur Sirey, 1958, page 69. 
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 التحكي  البحرب حم طراح بقدااد النظاا العاااااااا : تقييد دةا أل  المبحث

، يرتكهز علياها النظها  القهانون  كلههتعتبر فكرة النظا  العا  من األفكار األساسية و المحورية الت         

يل وترجع أهمية النظا  العا  كقيد على إرادة أطهراف التحكهيل البحهري إلهى الوظيفهة الته  ي ذهها فه  سهب

ظههل بههدون   المفاههو كههل التحكيمهه ، إال أن يههمان سههالمة اإلجههراءات التحكيميههة، و يههمان فعاليههة الح

تختلهف بهإختالف األمكنهة واألزمنهة ، األمهر الهذي زاد تعريف جامع و مانع له، نظرا لكونه فكهرة مرنهة 

   .البحريمن صعوبة عمل المحكل 

إال أن هناك من الفقه من حاول ويع بعز المعهايير رغل صعوبة تحديد مفاو  النظا  العا ، لكن        

علهى  )المطلوت اااا( ، وهو ما سهنحاول دراسهته فه المفهدا هذاوتحديد  مكن عن طريقاا يبطالت  ي

 .)المطلت الثانم( ف ه ا النظاا حم د تراا قدااد البحرب  اة المحك   ننتقل إلى تبيان أن

 االدالم ا الدطنم تحديد مفهدا النظاا العاالمطلت اااا:   

 الههذي يحمهه  المبههادئ األساسههية فهه  ، بيههد القايهه  الههوطن  ألمههانيعههد النظهها  العهها  بمثابههة صههما  ا       

بهالرغل مهن ،  و175النظا  العا  هو مفاو  مرن يتغير ويتطور بمهرور الوقهت وتغيهر القهوانين، والمجتمع

سهواء  النظها  ههذا جامع ومانع لمفاهو   ف  سبيل إعطاء تعريفمن قبل الفقه الت  بدلت  المجاودات كل

تلهف بحسهج خت النظها  العها فكهرة ل لهل يجمعهوا علهى مفاهو  واحهد وذلهك ألن ا، إال أنالدالم أو الدطنم

لاا مفاوما خاصا ف  القانون اإلجرائ  يختلهف فه  القهانون المويهوع   أن كماالمجال الذي تعمل فيه، 
176. 

تقر على مفاو  واحد، فإننا إرتأينا تناول هذا المفاو  وفهق مجموعهة وبمأن فكرة النظا  العا  لل تس       

حاولت ويع بعز المعايير الت  يمكن من خاللاا تحديد مفاو  النظها  العها  من النظريات الفقاية الت  

 .الوطن  والدول  
                                                           

المغربيهة  المجلهة ،المركهز الهدول  للوسهاطة بالربهاط  صهدر عهنالنظا  العا  وتأثيره على تنفيد األحكا  التحكهيل الدوليهة - 175

 .126-128الصفحة  ، 2111السنة  ،للوساطة والتحكيل 
 .41،  الصفحة )غير متوفرةدار النشر ، الطبعة ،( –دراسة مقارنة  –حجية أحكا  التحكيل  ،مد محمد نصر مح - 176
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سهنتناول  )ولهىالفقهرة األ(ههذا المطلهج إلهى فقهرتين ،تقسهيل يقتض  منا فإنه هذا المفاو ، ولدراسة        

 .مفهدا النظاا العاا الدالم سنتناول فياا )الفقرأل الثانية(،أمامفهدا النظاا العاا الدطنم فياا 

 مفهدا النظاا العاا الدطنم:  ااالىالفقرأل  

يجههوز مخالفتاهها بواسههطة  مجمههوع القواعههد الداخليههة التهه  ال يعههرف النظهها  العهها  الههوطن  علههى أنههه       

فياها طرفهان أو أكثهر  سواء تعلق األمر بإبرا  عقهود شهركالت  يقو  باا األطراف، ية التصرفات القانون

 .177أو بتصرفات قانونية صادرة من إرادة منفردة

 والنظا  العا  بمفاومه الوطن  ينقسل إلى نوعين :        

ألنشهطة األول هو النظا  العا  التهوجيا  الهذي يعمهل علهى حمايهة المصهلحة العامهة عهن طريهق كافهة ا -

 .الدولةلخدمة ما تبتغيه 

يعمل على حماية المصالح لفئة معينة من األشخاص الذين ال  الذياو النظا  العا  الحمائ  فأما الثان   -

 .178قدرة لال على التفاوض من دون تعريز مصالحال للضياع

يعمهل فيهه، فهإن  وف  ظل غياب مفاو  محدد للنظا  العا  الوطن  الختالف طبيعتهه والمجهال الهذي       

 ما يعد مخالفا للنظا  العا  فه  دولتهه أو مجتمعهه، واسعة الكتشافسلطة  تركت للقاي جل التشريعات 

يجوز اإلتفهال  ال و التصرفات الت لحقول ل هاتحديدمن خالل ليقض  ببطالن ما إتفقت عليه األطراف، 

حيه  ، 01.00قهانون مهن  723-76 بموجهج الفصهل المشهرع المغربه  أعتمهده، وهو الناج الهذي علياا

دة الحكو  التحكيموم دذا صو -6دال حوم الحواالت التاليوة : ال  ممكنوا " اليكد  الطعر بالبط نص على أنه

 179 فه  إحهدى قراراتهه  القضهاء المغربه أيضا  إستقر عليه كما  خالحا لقاادأل مر قدااد النظاا العاا"

مسواس الحكو   االتنفي يوة موا تعلو  بعود للصويغةكموة الموانت "يراقوت ةئويس المحأنهه حي  قضى على 

 ."...التحكيمم بالنظاا العاا 

 علههى فعاليههة الحكههل التحكيمهه  ااعههد النظهها  العهها  بحلتاهها الوطنيههة تشههكل أكبههر تاديههدن قوفههإ وعليههه        

للقواعهد الته  تهتالئل  ، وذلهك ألن الحكهل التحكيمه  وإن تضهمن إعمهاال الصادر بخصهوص نهزاع بحهري

إن قواعهد النظها  العها  الهوطن  ستسهتبعده متهى تعاريهت القواعهد الته  فهتجاريهة البحريهة، والعالقات ال

               .180نظا  القانون  السائد ف  بلد ماطبقتاا مع األسس الت  يقو  علياا ال

صههعوبة ويههع قائمههة بالحههاالت التهه  يشههملاا النظهها  العهها  نظههرا  لتطههور وتبههدل فكرتههه   أمههاو       

إخفاء من رغل ، و بالالنظا  العا  ف  قالج علم  وايح يجعل من الصعج ويع مفاو فإنه بإستمرار، 

الفقه ف  يبط مفاو  فكرة النظا  العا  الوطن  إال أنه حاول مع ذلك ويهع بعهز المعهايير الته  يمكهن 

ذهههج الههبعز إلههى القههول بوجههوب إسههتبعاد القههانون  ، حيه  يقاهها إلقههاء الضههوء علههى هههذه الفكههرةعهن طر

ذههج فه  حهين ر معروفهة فه  دولهة القايه ، إذا ما تضمن أفكهار غيه جنب  بإسل النظا  العا  الوطن ألا
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أخههر إلههى القههول أن إسههتبعاد القههانون األجنبهه  يكههون فهه  الحههاالت التهه  يتعههارض فياهها مههع المصههالح فقههه 

 .ة العامة لبلد ماالحيوية، أو المصلح

كافة التشهريعات إلهى تهرك أمهر  تصعبة التحديد، فقد إتجاونظرا لكون فكرة النظا  العا  الوطن         

تحديد الحاالت الت  يتدخل فياا النظا  العا  الوطن  لتقدير القاي ، مع تقييد سلطته باهذا الشهأن بمعيهار 

 .181إعمال الدفع بالنظا  العا عند مويوع  يلتز  به 

لههوطن  مههن صههعوبات قانونيههة علههى الههرغل مهها قيههل بخصههوص مهها يطههر  مفاههو  النظهها  العهها  او       

 .نبيلة وه  حماية المصالح العليا للمجتمع غايات فإنه يادف إلى تحقيق وعملية،

 إلىيدعوا  اتجاه ظهر التحكيم، ألحكام أكبر فعالية إلعطاء ومحاولة سبق ام مواجهة فيو      
 التحكيم كمح بطالن حاالت من للتقليل وطني عام نظام من بدال دولي عام نظام إعمال ضرورة
 العا  للنظا  مخالفته لمجرد تنفيذه رفز أو التحكيم  الحكل إبطال يتل ال بأنوذلك  ،تنفيذها ورفض

 .الدول  العا  للنظا  مخالفا أن يكون يجج بل الوطن 

 الفقرأل الثانية : تحديد مفهدا النظاا العاا الدالم 

تشهاركاا المجتمهع الهدول  يواعهد اآلمهرة الته  يعرف النظا  العا  الدول  على أنه مجموعهة مهن الق       

 القواعهد مجموعهة "على أنهه وقد جاء ف  تعريف أخر  ،182ويلتز  بعد  مخالفتاا لضمان تنظيمه وبقائه

 المتفهق المبهادئ مجموعهة و الدوليهة التجارة اف رأع و الدولية لمعاهداتا ااتضع الت  العامة األساسية

   .183"اايعل

فهه  القههانون الفرنسهه  لسههنة وذلههك  فكههرة النظهها  العهها  إسههتعملمههن أول  لفرنسهه المشههرع اويعتبههر        

فقط على العالقهات  هحصر الدولية، بل، إال أنه لل يتل تطبيقه على نطال واسع ليشمل المنازعات 8101

" ال يجوودز باالتفاقووات الخاصووة مخالفووة  التهه  ورد فياهها 6ويستشههف هههذا مههن خههالل المههادة ة، الخاصهه

، لكن هذا  لل يمنع فقااء القهانون الهدول  مهن أخهد ههذه الفكهرة وإعمالاها "متعلقة بالنظاا العااالقدانير ال

 .أطراف من جنسيات مختلفةف  مجال تنازع القوانين الت  تدخل فياا 

  ،التصهدي لاهذا المفاهو  الفقههرتهئ بعهز إفإنهه ، ن  للنظا  العا  الدول مفاو  قانو غياب وف  ظل       

النظها  العها  المشهترك "  النظها  العها  الهدول  علهى أنهه إلى تعريهف " NIBOYET"قيه الفحي  ذهج 

 ههو بين األمل المتحضرة، والذي يترتج على عد  إحترامه، الخروج عن نطال اإلشتراك القانون  الذي

النظها  العها  الهدول  علهى  " JEAN Robert  "  عهرف األسهتاذكمها ، "أساس القانون الدول  الخهاص

 ." صول العامة الت  يفرياا التعايش المشترك بين المجتمعاتأيحى يعبر عن األ "أنه 

نطاقهه واسهع وأحكامهه  تسهري علهى النظها  العها  الهدول  ومن خالل هذه التعريفات، يتبين لنا أن         

عهد اومهن أمثلتاها القو ،اعد معترف باا لدى هذه األمل قويجمع تحت جناحيه وجميع التشريعات الوطنية 
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إلهى ج وحظهر الحمهاالت الاادفهة أنشهطة التاريهو  وتجارة المخدرات والرقيهق المتعلقة بتحريل القرصنة

 .184المساس بأمن وطمأنينة الدول والمجتمعات

إلهى حمايهة المجتمهع الهدول   أساسها ن وظيفة النظا  العا  الدول  هه  وظيفهة وقائيهة تهرو فإ وعليه       

ا للقهههيل االقتصهههادية واالجتماعيهههة ديهههتادتشهههكل مساسههها و نونيهههة التههه  مهههن الخروقهههات والتجهههاوزات القا

    .…والسياسية 

وبالرغل من أن هذا المفاو  قد إستمد وجوده من اإلتفاقيات الدولية، فإنه لل يمنع أي دولة مهن دول        

 ،واالجتماعيهة ةواالقتصهاديالسياسية  لتوجااتااتضع لنفساا مفاوما خاصا لاذا النظا  تبعا  أن العالل من

 .دولة إلى أخرى ا  الدول  بصفة وطنية تختلف من العالنظا  وهو ما أدى إلى أن يصطبغ 

ده وفهق السهلطة التقديريهة للقايه  الهذي يحهد الدول  يعود إلهى ومسألة تحديد مضمون النظا  العا        

 : حي  قضى، 185هاتف  قرارقانون بلده، وهو ما أكده القضاء الفرنس  ف  إحدى 

« L’ordre public  international, au sens de l’article 1502-5 du nouveau code 

procédure civile, S’entend de la conception françaises de l’ordre public 

international, C’est-a-dire de l’ensemble des régles et des valeurs dont 

l’ordre juridique français ne peut souffrir la méconnaissance, Même dans  

des situation a caractère international ». 

راعههى مههن خههالل تحديههده مضههمون  قههد القايهه  الفرنسهه  أن  يتبههين لنههاوعلههى يههوء هههذا القههرار،        

وذلهك بنهاء مهل ريهاا التعهايش المشهترك بهين األالنظا  العا  الدول ، مسألة حماية القيل والمبادئ الت  يف

حيهه  قضههى  186فهه  إحههدى قراراتههه القضههاء المصههري  سههار علههى ناجههه وهههوعلههى سههلطته التقديريههة ، 

الووى اريضووة بالتنفيوو  دلووى ةئوويس محكمووة دسووتةناح القوواهرأل   د  التنفيوو  يووت  بطلووت دصووداة أموور.…"

ا حوم المطلدب تنفي ا ما  ك  سوب  صوداة بعد التحق  مر ادم  معاةضة  ك  التحكي  ايصدة اامر

   ." …مصر  اأن  ال يتضمر ما يخالف النظاا العاا

قد وجد مهن أجهل التخفيهف مهن حهدة تهأثير النظها  العها  الهوطن  علهى  الدول  كان النظا  العا  وإذا       

يد مهع المفهاهيل عد  التعارض الشهدفعالية الحكل التحكيم ، فإن الصفة الوطنية الت  اصطبغ باا ومعيار 

ن ي من فعالية الحكل التحكيمه  بالمسهتوى الهذي يتحقهق فعهال ازدههار   عليه حالتا دون ألوطنية الذي قاا

مهر الهذي دفهع الهوطن ، وههذا األ االقتصهادإيجابيهة علهى  التجارة الدولية بين الدول وما لهذلك مهن تبعهات

   .نظا  عا  عبر دول بالبعز إلى إرساء 

المحهاوالت الته  أبهدها الفقهه فه  سهبيل ويهع معيهار وف  األخير يمكن القول أنه علهى الهرغل مهن        

ثابت يمكن مهن خاللهه التوصهل إلهى مضهمون فكهرة النظها  العها ، سهواء الهوطن  أو الهدول ،  إال أنهه لهل 
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يوفق ف  إيجاد معيار موحد ف  هذا الصدد، لكون أن النظها  العها  بطبيعتهة مفاهو  مهرن يتغيهر ويتطهور 

    .نمع مرور الوقت و اختالف القواني

العها   مفاهو  النظها  عهن نميز من خالله مفاهو  النظها  العها  الهوطن  عيار ثابتف  ظل غياب م و       

ا العوواا موور خووالا النزااووات المحكوو   تحديوود مضوومد  النظووا دمكانيووةنهها نتسههأل عههن مههدى الههدول  ، فإن

 .ة الي   ضالمعرا

 

 اا العااقدااد النظ حم تطبي البحرب  اة المحك   الثانم:المطلت   

 تبهين امهباها، فهإذا باختيارات أطراف التحكيل أو عهد  األخهذ  األخذيتمتع المحكل بسلطة واسعة ف         

ههذا مها و، لنظها اهذا امخالفة للنظا  العا ، أمكن له تقييهد حريهة األطهراف حمايهة لهذه االختيارات له أن 

مودإ كمها يفسهر أيضها  )الفقرأل ااالوى( حم تطبي  قدااد النظاا العااالبحرب  رية المحك  يفسر مدى 

 .)الفقرأل الثانية( ريت  حم الدحا به ا النظاا 

 حم تطبي  قدااد النظاا العاا البحرب الفقرأل ااالى : مدإ  رية المحك   

لقد إختلف الفقه ف  تحديده المقصود بالتزا  المحكل بتطبيهق قواعهد النظها  العها ، فانهاك مهن ذههج        

ن المحكل ملز  بإحترا  إرادة األطراف الت  تتمتع بحريهة واسهعة عنهد لجهوئال إلهى التحكهيل، إلى القول أ

الته  مهن خاللاها يسهتمد المحكهل  ل فه  مها تنصهج إليهه إرادة األطهرافل  فاو ليس مهن حقهه التهدخوبالتا

أن النظها  ل إلهى القهو الفقهه ف  حين ذههج جانهج أخهر مهن  ،ا التفال التحكيل  القائل بينال سلطته إلستناد

اهذا األطراف متى تبين له أن ما اتفقوا عليهه ههو مخهالف ل إرادةالعا  يعط  للمحكل سلطة تقديرية لتقييد 

ولههو كههان ذلههك يحقههق لاههل مصههالح فرديههة ذلههك أن المصههالح الفرديههة ال تقههو  أمهها  المصههلحة   ،187لنظهها ا

       .188العامة

دة األطهراف باعتبهاره جهزءا ال ارإ حترا االلتهزا  بها لاذا فإن المحكل يجد نفسه بين مامتين، مامهة       

ة يتجهزء مههن النظها  الههذي أنشهأه العقههد، ومامههة االلتهزا  بتطبيههق النصهوص اآلمههرة لهو علههى حسههاب إراد

والطهابع القضهائ   ية محيهرة بهين الطبيعهة اإلتفاقيهةنفسهه فه  ويهع يجهد المحكلفإن بالتال  ، واألطراف

قههرار صههادر عههن  جههاء فهه  إذ فهه  اههذا الخصههوص،بوايههحا كههان نسهه  القضههاء الفر لكههن ،المامههة لاههذه

مها يعنه  أن    "...بأ  المحك  يتمتا بسولطة  تطبيو  القدااود اآلمورأل حوم الودادإ" 189محكمة باريس 

ههذا ومخالفته أو عهد  مخالفتهه للنظها  العها ، من حي   المحكل له سلطة  الب  ف  كل نزاع يعرض عليه

،  ل  عههد  تنفيهذه مههن قبهل القضههاءحكيمهه  مهن عواقههج عهد  إعترافههه وبالتهامهن شهأنه أن يجنههج الحكهل الت
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فه  أن يهرى حكمهه منفهذا ألن القايه  الهوطن  حتمها يمتنهع عهن المحكهل ههو رغبتهه   لهدىفالميل القوي 

 .إعطاء أمر التنفيذ لحكل يخالف النظا  العا  ف  دولته

، فاهو حهريص علهى خلهق مصهالح األطهراف ومن جاة ثانية فإن المحكهل لهيس مكلفها دائمها بتحقيهق       

، فمتهى تبهين 190مهن جاهة ثانيهة  وحمايهة النظها  العها  مهن جاهة نوع من التوازن بين مصهلحة األطهراف

 .كان مخالفا للنظا  العا  وجج استبعادهللمحكل أن ما اتفق عليه األطراف 

مبههدأ االختصههاص  هههو النظهها  العهها ب المسههاسالنههزاع مههن مويههوع  ادئ التهه  تحصههنالمبههمههن و       

النههزاع  بخصهوصالمحكهل تكهوين عقيدتهه حههول تحديهد اختصاصهه  مهن خاللهه يسههتطعإذ باالختصهاص، 

تحقهق مهن اتفههال أنهه ي أخهر بمعنهىوالنهزاع، مهن خهالل فحهص مشهروعية واليتهه علهى  المعهروض عليهه

ة المشههرع المغربهه  للايئهه وفهه  هههذا الصههدد مههنح، 191التحكههيل ومههن صههحته مههع إعمههال رقابههة القضههاء

مهن قههانون  723-7   لصهبموجهج الفوذلهك  ،التحكيميهة سهلطة البهت فه  المسهائل المتعلقههة باختصاصهاا

تبوث دموا تلقائيوا أا بطلوت مور  " الى الهيةة التحكيمية قبو  النظور حوم المدضودع أ  الذ ينص 01.00

  أ د  ااطراح  حم صحة أاحوم  ودا  اختصاصوها أا حوم صوحة اتفواق التحكوي  اذلوك بوأمر ايور قابو

مواجاههة كههل  اإلجههراء يسههتطع المحكههل وباههذا " للطعوور دال احوو  نفووس شووراط النظوور حووم المدضوودع

 .الدفاعات المثارة بمناسبة التحكيل إذا كان إعمالاا يشكل خرقا وتاديدا للنظا  العا 

يتهولى مامهة الفصهل فه  النهزاع، فإنهه يمثهل  ماأن المحكهل عنهديمكهن القهول ما سهبق،  إلىاستنادا و       

السههلطة الممنوحههة لههه مشههروطة باحترامههه لمهها يفريههه قههانون دولههة فههإن  ذامثلههه مثههل القايهه ، لههلعدالههة ا

وليسهت  و أجنبيها باعتبارهها فكهرة قانونيهةسهواء كهان التحكهيل وطنيها أ التنفيذ من قيود تتعلق بالنظا  العا 

 .192واقعية وال تتوقف على إثبات الخصو  لمضموناا أو على رغبتال ف  إعمالاا

ومن ههذه ، االتفاقيات الدولية المحكل لاذه القيود جزاءات  نصت علياا  ويترتج على عد  إحترا         

بشهأن تنفيهذ أحكها  القضهاء والتحكهيل فه  مادتاها  8702إتفاقية جامعة الدول العربية لعها   اإلتفاقيات نجد

ر هو ا الوداا  دذا كوا   كو  " ال يجدز تنفي  الحك  التحكيموم حوم أب  الوة مو الت  نصت على أنه/ه 7

 ."....المحكمير يخالف النظاا العاا أا اآل اب العامة حم الدالة المطلدب التنفي  حيها 

كما نصت اتفاقية نيويورك المتعلقة بتنفيذ األحكا  التحكيمية األجنبيهة فه  الفقهرة الثانيهة مهن المهادة        

ل التحكيم  للنظها  العها ، حيه  نصهت ههذه الفقهرة الخامسة على نفس الجزاء المترتج على مخالفة الحك

" د  اااتوراح بقوراة التحكوي  اتنفيو ا يمكور ةحضو  دذا كانوت السولطة المختصوة حوم الدالوة على أنهه

 .193"يخالف النظاا العاا له ا الدالة المطلدب تنفي  حيها الحك  ترإ أ  اااتراح االتنفي 

   الهذي يمارسهه المحكهل فه  حمايهة النظها  العها  مهن  كهل لكن بهالرغل مها قيهل عهن الهدور اإليجهاب       

القهرارت التحكيميهة وههو مها ت كهده بعهز النظها  ، فهإن الواقهع العمله  يعكهس ذلهك،  ههذا يخالفإختيار 

 .المتعلقة بالنظا  العا  الوطن  يا القواعدتخرل يومالت  بية ذات األبعاد الدولية األجن
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وء الهى م سسهات التحكهيل لتسهوية المنازعهات اللجهمن أجهل التشهجيع أنه إلى نخلص ف  األخير، و       

المغرب بفعل إلتزاماته الدوليهة  أيحى ت الو ،ن معامالت التجارة الدولية والبحرية خصوصاة عئالناش

نبيهة جحتهرا  المقهررات األعضوا فهاعال فياها، كهان علهى المشهرع المغربه  أن يقتصهر علهى يهرورة إ

ذلك لتمييزه بميزت  الليونة واليسر اللتان تتماشيان مهع طبيعهة ومتطلبهات مصهالح العا  الدول ، وللنظا  

 .194على عنصر السرعة الت  تقو وعلى الخصوص التجارة البحرية التجارة الدولية 

وحماية النظا  العا  سواء الوطن  أو الدول ، ال يتوقف علهى إحتهرا  المحكهل البحهري لاهذا النظها         

 فقط ، بل يقتض  أيضا إعمال سلطته للدفع بمخالفة النظا  العا . 

 حم الدحا بمخالفة النظاا العااالبحرب سلطة المحك  الفقرأل الثانية :

صفة عامة ف  حماية النظها  القهانون  الهوطن  يكمن ب ،  اإلختصاصارة الدفع بعدإن الادف من إث       

أو  ،يخالفاهها سههواء عههن طريههق منههع األفههراد مههن اإلتفههال علههى مهها ،واألسههس الجوهريههة التهه  يقههو  علياهها

، وههذا مها سس الت  يقو  علياا النظها  العها الت  ال تتفق نظماا مع األ ستبعاد القوانين الواجبة التطبيقبإ

أن الهدفع بالنظها  العها  أقهرت العديهد مهن التشهريعات   ، وباذا195بالدحا بمخالفة النظاا العاا يطلق عليه

مهن القهانون المهدن ، وتهرك تحديهد  21، وهو ما إستقر عليه القانون الجزائري بموجج المهادة دفعا عاما

 .هذا الدفع للسلطة التقديرية الموكولة للقضاء 

فقاهاء القهانون ئل بهين ف  الدفع بالنظا  العا ، فإن االختالف القاري البحوفيما يخص سلطة المحكل        

أن إعتبهار أو مهن القهانون ب مسهتمدة مهن إرادة األطهرافالهدفع حول ما إذا كانهت سهلطته فه  إعمهال ههذا 

قيهة ف  ويهعية محيهرة بهين الطبيعهة اإلتفاالبحري جعل المحكل ، المامة الت  يقو  باا ذو طبيعة قضائية

 ،القضائ  لاذه المامةوالطابع 

أن يحرص علهى أن يكهون  البحري المحكل يجج على  حول ما إذا كان يدفعنا إلى التساؤلما  هذ ا       

بعهين اإلعتبهار النصهوص اآلمهرة  ؟ أ  أنهه ملهز   واألخهذ، فيهذحكمه قابل للتنفيذ من قبل قاي  دولهة التن

 .إرادة األطراف ؟بإحترا  ما نصت عليه إتفال التحكيل وبالتال  ترجيح 

عههن ههو اإلتجهاه األول الهذي يقضه  بضهرورة تطبيهق القواعهد اآلمهرة لكهن اإلتجهاه األكثهر صهوابا        

فه  حالهة لهه سهلطة إسهتبعاد القواعهد القانونيهة البحهري وبالتهال  فهإن المحكهل  ، طريق الدفع بالنظا  العا 

" بووأ  شوورط فهه  فرنسهها يقضهه    197صههدر حكههل الشههرط لاههذا ا، وتطبيقهه196تعاريههاا مههع النظهها  العهها 

التحكي   ال ب يتضمن  دتفاق االبيوة المسواهمير الوى تدزيوا أصودا الروركة المسواهمة يعتبور بواطال  

ايبط  الحك  الصا ة بنا  اليو  لمخالفوة النظواا العواا دذ يخوالف النصودص اآلمورأل التوم تعطوم سولطة 

 ." مر الرركة التدزيا ه ا ااجهزأل الرركة حص  الرريك 

كون أن النهزاع المعهروض عليهه  التحقق من مسألةهو من يتولى البحري  المحكلوف  األخير فإن        

ف  جميهع الحهاالت وذلهك بإعتبارهها قواعهد اعد النظا  العا  ملزمة للمحكل ، فقوغير مخالف للنظا  العا 

 .مادية ذات تطببيق مباشر أي تحدد بذاتاا مجال تطبيقاا

                                                           
 .42-41الصفحة  ،سابق ، مرجع القاي  الوطن  والتحكيل التجاري الدول   ،لسغدان  فاطمة الزهراء ا - 194
 212الصفحة  ،سابق ؟، مرجع القضاء والتحكيل : أي صيغة بديلة للناوض بالوظيفة القضائية  ،محمد الحبيج  - 195
 .126-122، مرجع سابق ، الصفحة فتح  وال   - 196
 .126ال  ، المرجع نفسه، الصفحة رده : فتح  وأو 11.1يناير  1نقز فرنس  تجاري  - 197
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لقواعد ف  بعز التشريعات شكل قواعد ذات التطبيهق الضهروري، أو مها يصهطلح هذه ا تتخذ وقد       

 .198علياا بقوانين البوليس

 التحكي  البحربحم طراح ااقدانير البدليس كقيد الى دةا أل  المبحث الثانم :  

  إلى جانج قواعد النظها  العها ، يعتهرف القهانون الهدول  الخهاص بوجهود مفاهو  دقيهق للنظها  العها       

، وقههد إرتههبط ظاههور هههذا النظهها  ببههروز مبههدأ تههدخل الدولههة  فهه  مجههال النشههاط بقوودانير البوودليسيعههرف 

اإلقتصادي واإلجتماع  لففراد، تحقيقا للمصلحة العامة، وذلك بالحهد مهن حريهة األطهراف فه  المجهال 

 .للدولة الجوهرية التعاقدي متى تعاريت مع األسس 

علهى أهميهة دور قهوانين البهوليس فه  حمايهة التنظهيل  واأكهد لبية الفقااءوعلى هذا األساس، فإن غا       

قهوانين لساقوا عدة تعريفهات فه   سهبيل ويهع مفاهو   وقد  ، السياس  واإلقتصادي  واإلجتماع  للدولة

فه  كلمها إسهتدعت الضهرورة ذلهك، باها مهن قبهل المحكهل   يهرورة اإللتهزا  علهى أجمعهوا كما، البوليس

 .ف و تنفيذ الحكل التحكيم إعتراسبيل يمان 

تقسهيل ههذا دفعنها إلهى  وباذا فإن تحديد المقصود بقوانين البوليس، ومدى إلتهزا  المحكهل بتطبيقاها،        

بقوودانير البوودليس  أمووا  تحديوود المقصوود  )المطلووت اااا (مطلبههين، حيهه  سههنتناول فهه  المبحهه  إلههى 

 .بتطبي  قدانير البدليسالبحرب  مدإ دلتزاا المحك فسنبح  فيه عن  )المطلت الثانم(

 تحديد المقصد  بقدانير البدليس اااا:المطلت  

ا اإلجتماعية على ظاهور الش ون اإلقتصادية والسياسية وكذ لقد ساعد بروز مبدأ تدخل الدولة  ف        

قيقها  تح –بالقواعهد ذات التطبيهق الضهروري  –ما يسمى بقوانين البوليس أو كما يفضل البعز تسهميتاا 

 .للمصلحة العامة وحماية الطرف الضعيف

اإلتفههال علههى يجههوز ألطههراف التحكههيل البحههري  وقههد أخههدت هههذه القواعههد بالصههفة اآلمههرة التهه  ال       

 .نظرا ألهميتاا القصوى وإرتباطاا الوثيق بمفاو  الدولة  مخالفتاا

ن قبل فقااء القانون الدول  الخهاص، بإهتما  بالغ محضيت  ه  من القوانين الت  قوانين البوليسو       

يهبطاا و  فدباهمعهايير متعهددة لاها  ل وافر بإحاطاتاا بعهدة تعريفهات، كمها ويهعوابشك ساهموا حي  

مفهودا قودانير  تحديهدههذا المطلهج حاول مهن خهالل ولمحاولة توييح هذه المعهايير، فإننها سهن، اتحديده

 .معايير قدانير البدليستحديد  )الثانيةفقرأل ال( ف  ولىعلى أن نت )الفقرأل ااالى( ف البدليس 

 الفقرأل ااالى : مفهدا قدانير البدليس  

، 199فاناك مهن يصهطلح علياها بقواعهد البهوليس واألمهن ،عدة تسميات مختلفةتأخد قوانين البوليس        

ين سههمية أخهرى لقههوانت جانهج هههذا اإلسهل هنهاك ى، إله200والهبعز األخهر يسههمياا قهوانين فوريهة التطبيههق

 .201قواعد النظا  العا  التوجيا  أو الوقائ البوليس، وه  

                                                           
 .214الصفحة  ،سابق ، المرجع المحمد الحبيج  - 198
 ق مصطلح قوانين البوليس واألمن ." هو أن أطل BOUIHIER"يعتبر الفقيه  - 199  

   ألن هههذا   لقههد إسههتبدل جانههج مههن الفقههه إصههطال  قههوانين البههوليس بمصههطلح جديههد وهههو" القواعههد الفوريههة التطبيههق " - 200  

المصهطلح يقهد  أساسها منطقيها إلختصهاص لقههانون القايه   ، كمها أنهه يعهالج القصههور الهوارد فه  فه  عبهارة " قههوانين 
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" مجموعهة مهن  وهه " أول مهن عهرف قهوانين البهوليس، Frances-cakisيعد الفقيه اليونهان " و       

ون النظهر إلهى تصهنيفاا القواعد المويوعية ف  النظا  القانون  الوطن  الته  يتعهين تطبيقاها مباشهرة، د

وقد أيهده فه  ههذه  ،قواعد اإلسناد" و القانون الخاص، ودون الحاجة إلى إعمال مناج القانون العا  أ إلى

، وباههذا فههإن " Sperduti"   والفقيههه اإليطههال  " De Novaالنظريههة جانههج مههن الفقههه نههذكر مههنال "  

" تلههك القواعههد التهه  ترمهه  إلههى تحقيههق وحمايههة المصههالح الحيويههة والضههرورية قواعههد البههوليس ههه  

دية اإلجتماعيهههة  للجماعهههة، والتههه  يترتهههج علهههى عهههد  إحتراماههها إههههدار مههها تبتغيهههه السياسهههة واإلقتصههها

ا كانهت طبيعتاها التشريعية، وتكون واجبة التطبيق على كافهة الهروابط الته  تهدخل فه  مجهال سهرياناا أيه

ديههد  يعنه  أن ههذه القواعهد هه  تلهك النصهوص القانونيهة الته  تقهو  بنفسهاا بتح، وههذا وطنيهة أو دوليهة "

مهن خهالل  ،حهدد مها ههو يهروري ومها ال يعهد كهذلكمدى نطال أو إتساع نطال تطبيقاا حي   ه  من ت

لوصهول إلهى حهل المشهكلة المتعلقهة ا باهدف وذلهك ،الدراسة التحليلية الت  تجرياا على القواعهد الوطنيهة

 .بالقانون الواجج التطبيق

 معايير تحديد قدانير البدليس الثانية:الفقرأل   

لقد إختلف الفقه حول المعيار الواجج إتباعه من أجل تحديهد قهوانين البهوليس لاهدف الوصهول إلهى        

قديهة المعيار الذي يكشف عن األسباب الت  من أجلاا تفهرض ههذه القهوانين تطبيقاها علهى العالقهات التعا

فه   الفنيوةر ييامعوالب  هنهاك مهن أخهدو  بالمعيواة الروكلممهن أخهد اناك ف، البحرية ذات الطابع البحري 

 . بالمعياة العقالنمفقه أخر أخد إلى جانج  أو الغاية، المعياة الغائم إعتمد فقه أخر على حين

 أاال: المعياة الركلم  

  باإلفصهها  أن يقههو، فههإن المشههرع لههه خيههارين، الخيههار األول  هههو حسههج أنصههار هههذا  المعيههار       

ويهع دالالت عهن طريهق ب من قهوانين البهوليس وذلهكتهدخل يهمعينهة قاعهدة قانونيهة  علهى أن  صراحة

 ملهز  القايه يكهون هنها و، مكهان  لسهريان القاعهدة القانونيهةالنطهال ال أي أن يبهين فيهه نهص تشهريع ،

 باإلفصها  المشهرع يقهو  الهذي المكهان  التحديهدوهذا ، اإلسناد قاعدة استبعاد و لاا واالمتثال الريوخب

 أو السهند، إصهدار محهل أو العمهل، تنفيهذ محهل أو أو الموطن، اإلقامة رمق إلى بالعودة إما يكون قد عنه

 القهانون باها يتمتهع الته  األهميهة علهى دليهل القواعهد لاهذه المكان  فالتحديد، له المصدرة الشركة جنسية

 . الوطن 

 أوسههع وتطبيقههه علههىالمكههان  علههى نحههو  بتجههاوز النطههالأن يقههو  المشههرع أمهها الخيههار الثههان  هههو       

إعمالاا وكمثال علهى العالقات القانونية بحي  يتجاوز النطال الذي قد تصل إليه قواعد التنازع ف  حالة 

المتعلههق بعقههود إسههتئجار السههفن والنقههل البحههري التهه  8766مههن القههانون الفرنسهه  لسههنة  86ذلههك المههادة 

ال تخضوا التفاقيوة " تطبيقهوا الوى كو  العقود  التوم توت  مور دلوى مينوا  حرنسوا االتوم نصت علهى أنهه 

                                                                                                                                                                                     

ومع ذلك يطبقاا القايه   البوليس واألمن " ف  حين  هناك بعز القواعد األخرى الت  ال  يمكن نعتاا بقوانين البوليس

 مباشرة .
 النظا  بقوانين "واألمن البوليس بقواعد المسماة القواعد عن التعبير إلى جاهاإلت هذا أنصار يذهج - 201    

 العا  للنظا  قوانين إال ليست البوليس قوانين أن الفقه هذا يرى ، حي "التوجيا  أو لوقائ  ا العا    

 .فيه تسري الذي اإلقليل على النظا  سيادة على المحافظة هو األساس  هدفاا ألن اإلقليم ،   
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 اليووة تكوود  حرنسووا طرحووا حيهووا  احووم كوو  اا ووداا الووى امليووات النقوو  التووم تخوورج اوور نطوواق تلووك 

 .ااتفاقية "

إلهى إفهراز  ال يه دي  ، ألنههيتسهل بالقصهور لكونههعيهار تعهرض إلهى بعهز اإلنتقهادات، لكن هذا الم      

 .ن  المشرع للمعيار الشكل  ال يعد كافياقوانين البوليس عن غيرها من القواعد، وبالتال  يعتبر تب

 

 ثانيا : المعايير الفنية   

 . معياة النظاا العاا ثلمعياة ااقليمية تتشكل هذه المعايير من       

 

        معياة ااقليمية  -1

و فاه قليميهةمفاد هذا المعيار أن كل قاعدة قانونية تنتم  إلى القانون الوطن  للقايه  تأخهذ صهفة اإل      

إال أن هههذا ، منتميههة إلههى إقلههيل  دولتهههمههادا  أناهها  ،كههل المسههائل والعالقههات القانونيههةملههز  بتطبيقاهها علههى 

اها ال تصهلح لتكهون المعيار تعهرض بهدوره إلهى اإلنتقهاد، إذ هنهاك بعهز القواعهد الته  تعتبهر إقليميهة لكن

وههذا بسهبج ن قواعهد البهوليس، اجزا عن الكشف عههذا ما أبقا على المعيار اإلقليم  ع، قوانين البوليس

 .202غموض فكرة اإلقليمية من جانج ومن جانج أخر عد  إلماماا بحقيقة قوانين البوليس

      معياة النظاا العاا -2

تنتم  قوانين البوليس إلى قواعد النظا  العا ، ألن غايتاا ه  حماية األسس والقهيل أوالمبهادئ الته        

تعرض بدوره إلى اإلنتقاد، ألن إعتبار هذه القواعد مهن هذا المعيار قد  إال أن، 203ماينبن  علياا مجتمع 

 .النظا  يعن  أن  كل القواعد األمرة ف  الدولة والت  تعتبر من النظا  العا  تدخل يمن قوانين البوليس

 أا الغائمثالثا :معياة الغاية    

القاعهدة القانونيهة، غيهر أن ههذه الغايهة تختلهف بفكرة الغاية المتوخاة أثناء تطبيق المعيار  اهذيأخذ         

اإلقليمية، فإن الغايهة      الحدود تتعدىحسج نطال تطبيق القاعدة القانونية، فإذا كان تطبيق هذه القاعدة 

تطبيههق القاعههدة القانونيههة ينحصههر علههى التههراب الههوطن ، فههإن كههان أمهها إذا ، ههه  تحقيههق مصههلحة خاصههة

 .ه القاعدة ه  المصلحة العامة الغاية المتوخاة من تطبيق هذ

  ةابعا: المعياة العقالنم    

صلة بين مضمون القاعدة القانونية  وأهدافاا من جاهة ا كانت هناك يرى أنصار هذا المعيار أنه إذ       

بيعتاهها بوصههفاا مههن بههه للكشههف عههن طإلعتههداد مههن جاههة أخههرى ههه  المعيههار المناسههج ونطههال تطبيقاهها 

قوانين البوليس ال تنحصر علهى تحديهد القايه  لاها وإعتمهاده علهى قواعهد اإلسهناد ن إف، قوانين البوليس

                                                           
، رسهالة لنيهل القانون الواجج التطبيق على مويوع النزاع ف  التحكيل التجاري الهدول  ،قاس  دليلة  –حدوش ثنايان  - 202

بجايهة ، السهنة الجامعيهة  -شاادة الماستر ف  القانون العا  ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، كلية الحقهول والعلهو  السياسهية

 .4.-..-6.الصفحة ، .2116-211
هشهها  زمههز ، دور القضههاء فهه   فهه  عمليههة التحكههيل، رسههالة لنيههل شههاادة الماسههتر فهه  القههانون الخههاص، جامعههة مههوالي  - 203     

 .62،ص2111 -2111مكناس، السنة  -إسماعيل، كلية العلو  القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية 
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إنمهها تمتههد أيضهها للقههوانين األجنبيههة التهه  ال تنتمهه  إلههى القههانون الههذي خولههت قواعههد اإلسههناد والوطنيههة، 

"انود تطبيو  ، حيه  نصهت علهى أنهه 8710لسنة  8فقرة  3ما إستقرت عليه المادة  هذاو ،اإلختصاص

بلود معوير  بمقتضوى هو ا ااتفاقيوة حإنو  يجودز اااتودا  بالنصودص اامورأل حوم قواند  بلود أخور  قاند 

يرتب  بالمركز المطرا  برابطة اثيقة  اذلك حيما لود كانوت هو ا النصودص ااجبوة التطبيو  بمقتضوى 

 اة التوم سوتمنتبمودإ ااثوقاند  البلد ال ب تنتموم دليو  بصورح النظور اور قواند  العقود  الإلاتوراح 

أااوودا لهوو ا النصوودص يجووت اااتوودا  بطبيعتهووا امدضووداها اكوو لك النتووائ  المترتبووة اوور تطبيقهووا 

المعيهار  هذه اإلتفاقية تعتبر أن المعيهار المعتمهد للكشهف عهن قهوانين البهوليس ههو ، وباذا فإن " تطبيقها

 .سرياناا وجود الصلة بين مضمون القاعدة القانونية وأهدافاا ونطال  العقالن ، والذي يقتض 

  بتطبي  قدانير البدليسالبحرب مدإ التزاا المحك  المطلت الثانم : 

 منتميوة دلووى قواند  العقوود، سهواء كانههت يتمتهع المحكهل بسههلطة واسهعة فهه  تطببيهق قههوانين البهوليس       

 . )الفقرة الثانية(أ نبية ار قاند  العقد أو  )الفقرة األولى(

 المنتمية دلى قاند  العقدلبدليس الفقرأل ااالى : قدانير ا

يختلف المحكمون ف  معالجتال لمشكلة تدخل قوانين البوليس لقانون العقد بطريقهة مختلفهة بحسهج        

 . المحك  هد ال ب دختاةاأو أن ،  ااطراح ه  ال ير دختاةاا ه ا القاند ما إذا كانون 

 أاال : تحديد قاند  العقد مر قب  ااطراح

البحهري األطراف للقانون الواجج التطبيق على عقدهل التجاري البحري، يجعل المحكل إن تحديد        

ملههز  بتطبيههق القههانون الههذي إختههاروه األطههراف، ألن إعمههال قههوانين البههوليس فهه  هههذا القههانون ال يشههكل 

فهس ونف  إعمالال لقواعد البهوليس،  204يخل بتوقعاتال المشروعة مفاجأة لفطراف المتعاقدة، كما أنه ال

 تطبيهق  بعهد 8082/8738حي  قضهى المحكمهون فه  القضهية رقهل  اإلجتااد التحكيم  به التوجه ذهج

 .205قواعد البوليس الباكستانية كون إعمالاا سي دي إلى مفاجأة األطراف

مهن  إمكانيهة رفهز إعطهاء أثهر لقواعهد البهوليس أو ذات التطبيهق البحهري لكن هذا اليمنع المحكل        

الههدول ، فلههو       األطههراف فهه  حالههة تعاريههه مههع النظهها  العهها ه لقههانون الههذي إختههارالضههروري فهه  ا

إفترينا وجود عقد دول  بين طرفين، وأن الطرفين فضلوا إختيار  القانون اإليطهال  مهثال بهدل القهانون 

ق تطبيه أن يهرفزهنا للمحكل ال يحق ، فقانون الفرنس لالسويسري، وحددوا بدقة أن إتفاقال اليخضع ل

بههدعوى أن األطههراف إختههاروا القههانون اإليطههال   -قههوانين البههوليس –قواعههد ذات التطبيههق الضههروري 

 .؟ إختيارا جزئيا كقانون العقد

أن الادف مهن قهوانين البهوليس ههو " تكون اإلجابة بالنف ، كون Y،Derainsسج رأي األستاذ "ح      

"  Jean christophيهرى األسهتاذ "  فهس السهيالوفه  ن، التعاقدية بأكملاها  دون تجزيئاهايبط العملية 

 ".أنه ف  حالة  إستبعاد األطراف قوانين البوليس ، يتعين على المحكل أن يعلن عن عد  إختصاصه
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يرفز منح األطراف سلطة استبعاد قوانين البوليس المنتمية إلى قهانون البحري ن المحكل فإوباذا        

انون الواجهج التطبيهق، يمنهع علهيال كليها أن يخهالفوا قهوانين البهوليس ذلك أن إختيار األطراف للقهالعقد، 

المنتمية إلى ذلك القانون، ألن إختيارهل للقانون يتقيد بضرورة مراعاة قواعهد ذات التطبيهق الضهروري 

علههى  للحيلولههة دون تحايهل األطههرافوذلههك ، وبالتهال  ال يجههوز إسهتبعادها، جههزءا منهههالمنتمه  لههه ألناها 

وهذه اإلمكانية قائمة ف  ظهل مها توصهل ، الت  تنتم  لهن أجل التارب من بقية القواعد اآلمرة القانون م

من  يهرورة رفهز مهنح  لف التشريعات ف  القانون المقارنإليه فقه القانون الدول  الخاص، وكذا مخت

تحديهد عقد من حيه  لف  حالة إذا قاموا بتجزئة ا  القانون األطراف إستبعاد  قوانين البوليس المنتمية إلى

 .206القانون الواجج التطبيق على العقد الدول 

  البحرب  ثانيا : تحديد قاند  العقد مر قب  المحك  

ن أ عنههرتهج يت وههذا مهاعلمه بالقهانون المخهتص لحكهل العقهد، من حي   إن المحكل ليس كالقاي        

العقهد اهذا القوانين الت  لاها عالقهة ب يجعلعد  إختيار أطراف التحكيل البحري للقانون الذي يحكل العقد، 

قهوانين البهوليس مباشهرة دون لليس من الغريج أن يطبهق المحكهل  ذإ،  207المحكلقبل من ممكنة التطبيق 

 .البح  عن  عالقتاا بقانون العقد

ويههع قههوانين البههوليس لقههانون العقههد فهه  نفههس المسههتوى مههع قههوانين البحههري ويبههرز أن المحكههل        

 .الممكنة التطبيق على إتفال أطراف التحكيل البحري البوليس

ل الشهروط قوانين البوليس الت  تنتم  إلى قانون العقهد قهد يه ذي إلهى إبطهالعمال هيئة التحكيل إإن        

العقهد التجهاري يحكهل ون  الهذي نكما أن تدخل قوانين البوليس ف  النظا  العا  القاالتعاقدية المخالفة لاا، 

بالتهال  علهى المحكهل أن يتحقهق مهن القهانون الواجهج مليهة، ويشكل صعوبة فه  الممارسهة العالبحري ال 

ل إعمهال قهوانين البهوليس فه  ههذا القهانون، ألن تطبيقاها ال مهن تهو ،يق على العقد التجاري البحهريالتطب

  القواعهد الدول ف  التحكيل البحري بإعتبهاره وسهيلة تحتهرثقة ونيل  ،جانج من يشكل مفاجئة للمتعاقدين

 تشريعات إلى إصدار العملية الناحية من ي دي الذي األمر، من جانج أخر اآلمرةالداخلية ذات الطبيعة 

 باهذا المتعلقهة االتفاقيهات الدوليهة إلهى لإلنضهما  التشهجيع كذاو التجاري الدول ، تحكيللل مشجعة وطنية

 .208التحكيل

 د  العقدالفقرأل الثانية : قدانير البدليس ااجنبية ار قان

مها   عهن قهانون العقهد، بحسهج األجنبيهةتختلف طريقة تدبير المحكل لمشكلة تدخل قهوانين البهوليس        

 .دختياةا مر قب  المحك تل   أو كاندا ااطراح ه  ال ير دختاةاا ه ا القاند إذا 
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 أاال : دختياة ااطراح لقاند  العقد    

أو الته  ال - إلعمال قهوانين البهوليس األجنبيهة عهن قهانون العقهدإن إختيار أطراف التحكيل البحري        

ولهو أناها تنتمه  إلهى قهانون أجنبه   209احتهرا  ههذه القواعهدالمحكل يفرض على  -تنتم  إلى قانون العقد 

بهر أن الهذي يعت ه جانهج مهن الفقههوههذا مها إسهتقر عليه، يتعلهق بمصهالح األطهراف المتعاقهدة مادا  األمهر

خطههوة أساسههية مفادههها التنسههيق الههدول  للحلههول، األمههر الههذي سههي دي إلههى  د يحقههقإعمههال هههذه القواعهه

 .األجنبيةالتحكيمية اإلعتراف وتنفيذ األحكا  

وقهد تجسههد ههذا الههدور فه  العديههد مهن األحكهها  التحكيميهة، ومههن ههذه األحكهها ، نجهد حكههل  تحكيمهه         

يه قواعد البهوليس لقهانون دولهة تنفيهذ العقهد ، والذي طبقت ف8737غرفة التجارة الدولية عا   صادر عن

"اموا اا العقود يسورب التنهازع، إذ ورد فيهه رغل خضوع الرابطة العقدية لقهانون أخهر فه  إطهار مهناج 

تنفيوو ا حووم كوو  موور لبنووا  اسوودةيا اااة   حووإ  المؤكوود أ  المسووتدة  اللبنووانم كووا  سوويحترا قوودانير 

صوت للمصودة اليابوانم اا اوا  بأنو  يجودز التمسوك بهو ا البدليس حم الداا المستدة أل   امر ث  ال ي

 ."  القدانير حم مداجهت 

لل تكن اإلتفاقيات الدولية بعيدة ه  األخرى عن هذا التوجه الم يد لمبدأ إعمهال القواعهد األجنبيهة و       

ند تطبي  " ا     على أنه 8710من إتفاقية روما لسنة  3/8ذات التطبيق الضروري، فلقد أكدت المادة 

قوواند  بلوود معووير بمقتضووى هوو ا ااتفاقيووة حإنوو  يجوودز اااتوودا  بالنصوودص اآلموورأل حووم قوواند  بلوود أخوور 

يرتب  بالمركز المطرا  برابطة اثيقة اذلوك حيموا لود كانوت هو ا النصودص ااجبوة التطبيو  بمقتضوى 

 . "...ينتمم دلي   بصرح النظر ار قاند  العقدقاند  بلد ال ب 

إشههترطت أن تكههون هههذه القواعههد علههى صههلة بههالمركز ، أناهها ل هههذه اإلتفاقيههةوالمالحهها مههن خههال  

، ما يعن  أن هذه اإلتفاقية قد خولت للقاي  تقهدير مهدى عقالنيهة 210المطرو  حسج تعبير إتفاقية روما

العالقة بين مضمون القاعدة الت  تريد اإلنطبال وأهدافاا من ناحية، ونطال سرياناا كما حددها القهانون 

 أنهه العلهل مهع أخهرى، ناحية من المشرع األجنب  حددها كما سرياناا نطال و جنب  من ناحية أخرىاأل

 قواعهد إعمال بشأن قراره اتخاذ ف  باا للقاي  يستعين موجيات عدة ويعت قد روما التفاقية بالنسبة

 .211المذكورة سلفا و المختص لمقانون تنتم  ال الت  القاي 
تطبيق قوانين البوليس األجنبيهة عهن قهانون العقهد ال يشهكل إعتهداء علهى توقعهات  وبالتال ، مادا  أن      

بعين اإلعتبهار هه   يأخذمن قبل المحكل، ومن القواعد الت  يجج أن تطبيقاا من األجدر األطراف، فإنه 

   .إلى قانون الدولة الت  سينفد فياا حكل تحكيم تنتم   القواعد الت  ال

  

  البحرب  العقد مر قب  المحك ثانيا: دختياة قاند  
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البهوليس األجنبيهة عهن قهانون الواقع ال يوجد إجماع بهين المحكمهين فيمها يتعلهق بتطبيهق  قهوانين ف        

عندما ال يكون هذا القانون قد تل إختياره من قبل أطراف التحكيل البحهري، إذ تميهل أغلهج األحكها   العقد

 .مكان تنفيذ اإللتزامات التعاقدية أو مكان تنفيذ حكل التحكيلالتحكيمية إلى تطبيق قوانين البوليس ل

ويشهاد الواقههع العملهه  للتحكههيل التجهاري البحههري تضههاربا وايههحا فه  األحكهها  التحكيميههة األجنبيههة       

طبهق المحكمهون قهوانين البهوليس بسبج غياب إنسجا  بين المحكمون ف  تطبيق أحكا  تحكيميهة، فتهارة ي

د التجاري البحري، وتارة أخرى يستبعدون  إعمال قواعد البوليس األجنبية متى كانهت نبية عن العقاألج

وذلك حماية لويعيتال القانونية ، وهذا ما إسهتقرت  مخلة بتوقعات أطراف التحكيل البحري المشروعة،

تمه  ق قوانين البهوليس الته  تنيببرفضاا تطعليه بعز األحكا  التحكيمية الصادرة عن  هيئات التحكيل 

حكههل تحكيمهه ،  8700فقههد صههدر عههن غرفههة التجههارة الدوليههة لسههنة  إلههى قههانون أخههر غيههر قههانون العقههد،

" حووم التجوواةأل الداليووة موور المهو  جوودا أ  تقوودا القدااوود نتووائ   متدقعووة  أ  تسووتجت  أنهههعلههى  يقضه 

ةوة أ  المونه  تعتبور الهي للتدقا المرراع لططراح أ  تقدا ازنا للعا ات السائدأل حم السدق الدالية 

 .212المؤسس الى المصالت الدطنية سيعتبر اير مالئ  حم ذلك المحي  "

صالحية  إستبعاد تطبيق قوانين البهوليس األجنبيهة عهن  البحري فاذا الحكل التحكيم  يعط  للمحكل      

 .أناا مخلة بتوقعات األطراف المشروعة وتشكل خطرا عليال  تبين له قانون العقد متى

العقهد التجهاري  تطبيهق قهوانين البهوليس المنتميهة إلهى دولهة التنفيهذالمحكمون يرجحون  لبيةلكن األغ 

ن البوليس التابعة لبلد التنفيهذ سيسهال يانوالبحري، لما يشكله مكان التنفيذ من أهمية بالغة ، ألن إحترا  ق

التهه  يسههعى إلياهها  ال محههال مههن تنفيههذ الحكههل التحكيمهه ، وبالتههال  سههيحقق فاعليههة القههرارات التحكيميههة

 الهدول  التجهاري التحكهيل إلهى لجهوئال مهن قبهل األطهراف مهن المنشهودة الغايهة إلهى والوصول ،المحكل

 .213 بينال القائمة النزاعات لفز إتفاق  قضاء بإعتباره

ه مهن مشهاكل متعهددة فه  ونهقوانين البهوليس ومها قهد يثير والنظا  العا  وماما قيل ف  تحديد مفاو        

 مة القانونية المختلفة سواء من ناحية الطابع الهوطن  أو الهدول  وأثهر ههذين المفاهومين علهى إتفهالاألنظ

هل إختيهار وخاصهة عنهد بما يسببانه من مساس بسيادة األطراف ف  العملية التعاقدية 214التحكيل البحري

 تكمن بصهفة عامهة فه  لقانون الذي يخد  مصالحال وتوقعاتال، فإن فكرة النظا  العا  و قوانين البوليسل

اإلبقهاء  ا، وكهذ215المبهادئ واألسهس الجوهريهة الته  تشهكل جهوهر ههذين النظهامينترو  إلى حمايهة  اأنا

راجعهها ألويههاع إجتماعيههة و  علههى إسههتمرارية قههوانين الدوليههة األساسههية وثباتاهها بإعتبارههها إنعكاسهها

 .216خاصة إقتصادية وثقافية وتاريخية 
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تحكههيل تسههتلز  التطبيههق الفعلهه  لقواعههد النظهها  العهها  وقههوانين البههوليس، ألن ليههة نظهها  الافعكمهها أن       

فه  المحكهل،  تضهع  كامهل ثقتاهاالدوليهة، الته  القاي  إال بريا األنظمة القانونية المحكل ال يحل محل  

، وإال شديد الحرص على حماية المبادئ الجوهريهة الته  يقهو  علياها المجتمهع الذي يتعين عليه أن يكون

إنه سيتل رفضهاا مهن قبهل القايه  الهذي ال يه من بوجهود أحكها  تحكيميهة ال تراعه  المبهادئ والقواعهد ف

 .النظامية الت  رسماا القانون الوطن  أو الدول 

غير أنه ال يجج أن نراهن على مامة المحكل بأنه سيقد  الش ء الكثير للعدالهة التحكيميهة مهن خهالل      

السوولطة الرقابيووة   وقههوانين البههوليس، بههل البههد مههن مههن قههدر أدنههى مههن حرصههه علههى  حمايههة النظهها  العهها

 .ف  العملية التحكيمية  لمحاك  الدطنية
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 الفرع الثانم: القيد  القضائية الداة أل الى دةا أل أطراح التحكي  البحرب

هو إستبعاد القضهاء رتج عنه أثر سلب  والبحري، يت التحكيل إلى األطراف لجوء أنلقد سبق أن قلنا      

ذلك أن التحكيل البحري يستند على مجموعة من المبادئ األساسية الته  تزيهد مهن  ،من النظر ف  النزاع

ألطهراف التحكهيل  إعطهاء الحهقيهأت  فه  مقهدمتاا  ، والته فاعلية النظا  للفصل ف  المنازعهات البحريهة

غيهر أن ههذا المبهدأ ال يتحقهق ، لاعال لقضاة يختارونه بأنفسهافيما بينال على إخضاع نزالبحري اإلتفال 

فتدخل القضاء  ف  بعز الحاالت قد يقف عائقا دون أن يمارس األطراف سلطتال، وذلك  يمانا  دائما

العدالههة، وتحقيههق األهههداف المرجههوة مههن     إلرشههاد وتوجيههه الضههوابط والمبههادئ التهه  تكفههل حسههن سههير

 .217التحكيل

ر هههو مهها يسههمى بمفاههو  الرقابههة القضههائية والههذي يقصههد بههه " التحقههق مههن صههحة الحكههل وهههذا الههدو     

التحكيم  والبح  عن العناية بعمل المحكل، والتحهري علهى الثقهة والتطبيهق السهليل للقهانون، فضهال عهن 

حرص األطراف أنفسال على سالمة اإلجراءات لتفادي رفز تنفيذ الحكل الصادر ف  النزاع أو إبطاله 

 ." إنااء اإلجراءات قبل صدور الحكل التحكيم أو 

العدالههة، ولههو علههى لاههذا فههإن تههدخل القضههاء فهه  العمليههة التحكيميههة حاجههة ملحههة يههمانا لحسههن سههير      

بهين القضهاء  على تنظيل العالقةالوطنية والدولية عملت مختلف التشريعات  لذا، حساب إرادة األطراف 

لتويهح أوجهه المسهاعدة والمه ازرة بينامها، وحهدود قايه  والمحكهل، أوبعبارة أخرى بهين الو التحكيل، 

 .الرقابة واإلشراف على التحكيل، من بدايتاا إلى ناايتاا دون إخالل أو تعقيد

والمشههرع المغربهه  مسههايرة منههه لإلتجاهههات الحديثههة ، مههنح للقضههاء دورا هامهها فهه  مجههال التحكههيل      

 قب  صداة الحك  التحكيممز تدخله سواء تبرالبحري، من خالل ويع نصوص قانونية 

 . )المبح  الثان (  االحك  التحكيممبعد صداة أو )المبح  األول(

 تدخ  القضا  قب  صداة الحك  التحكيمم: المبحث الثانم

سهتبعاد عهرض نهزاعال علهى القضهاء إلعلى الرغل من كون التحكهيل البحهري إتفهال بهين األطهراف      

بعههز اإلختصههاص مههن القضههاء الههوطن  إلههى قضههاء التحكههيل، فإنههه قههد تحههدث ل  نقههل االههوطن ، وبالتهه

تسهتدع   ،المسهطرة وأثنهاء سهريان  العملية التحكيميهةقبل إنطالل المويوعية  الصعوبات اإلجرائية أو

للوصول إلى حسل النهزاع بنهاء علهى بشكل سليل وصحيح  سير هذه العملية  حسن تدخل القضاء لضمان

 .لناحية القانونيةسليمة من اإجراءات 
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لنظهر فه  إتفهال قبهل إنطهالل العمليهة التحكيميهة إمها مهن أجهل اقهد يتهدخل القضهاء وبناء علهى ذلهك، ف     

بادف تأمين اإلنطالقة الصهحيحة للعمليهة  بتشكيل الايئة التحكيميةالمتعلقة  ، أو تذييل الصعوباتالتحكيل

 .تمديد أجل التحكيل التحقيق ف  الدعوى أو يتدخل أثناء سريان المسطرة بغرض  أو أن ،218التحكيمية

سهنتناول فيهه   )المطلوت اااا(،مطلبهين المبحه  إلهىإرتأينها تقسهيل ههذا  وللتفصيل فه  ههذه المسهائل     

توودخ   )المطلووت الثووانم(فهه   سههنعالجفهه  حههين   توودخ  القضووا  قبوو  دنطووالق دجوورا ات التحكووي  البحوورب

  .بحربالقضا  أثنا  سريا  دجرا ات التحكي  ال

 تدخ  القضا  قب  دنطالق دجرا ات التحكي  البحرب:  المطلت اااا 

قبهل إنطهالل إجهراءات التحكهيل البحهري، يهمان اإلنطالقهة السهليمة  مهن الهر قابهة القضهائية يتوخى      

 يحة للعملية التحكيمية للوصول إلى حسل النزاع بناء على إجراءات سليمة من الناحيهة القانونيهة،حوالص

عتبههر بعههز الفقههه أن هههذه الرقابههة ههه  نههوع مههن التههدخل فهه  سههلطة وعمههل المحكههل فهه  الفصههل فهه  وي

    .219النزاع

 دتفاق التحكي  البحرب للتأكد مر اجد ا اصحت ويتجلى هذا التدخل على مستوى        

 .)الفقرة الثانية( دختياة اتعيير الهيةة التحكيميةوعلى مستوى  )الفقرة األولى (

 دتفاق التحكي  البحرب حم تدخ  القضا  :   الفقرأل اااا 

يعههد إتفههال التحكههيل البحههري سههواء إتخههد شههكل شههرط أو عقههد، األسههاس القههانون  والمنطلههق الرئيسهه       

لعمليههة التحكههيل برمتاهها، وقههد حظهه  هههذا األخيههر بتنظههيل تشههريع  دقيههق جعههل الههبطالن جههزاء لإلخههالل 

 .بكيفيات إبرامه وشروط صحته

اجود  دتفواق  مراقبوةالعديد من التشريعات الوطنية والدولية للقضهاء بالتهدخل مهن أجهل  تأجازوقد      

 .صحت   التحقق من كذاو التحكي  البحرب

 اجد  دتفاق التحكي  البحرب لمراقبةأاال :  تدخ  القضا  

فاقية لق بالتحكيل والوساطة اإلتالمتع 01.00من قانون  703لقد عرف المشرع المغرب  ف  الفصل      

اللجد  دلوى التحكوي  قصود  و  نوزاع نروأ أا قود ينروأ اور " دلتوزاا ااطوراح بوإتفال التحكهيل علهى أنهه 

تفههال التحكههيل هههو عقههد تلتقهه  فيههه إرادة ن إفههإ وباههذا ،"معينووة تعاقديووة أاايوور تعاقديووةاالقووة قاندنيووة 

هيئهة علهى قد ينشأ بخصوصهه المتعاقدين على إحالة النزاع  الناشئ عن العقد المبر  بيناما أو أي نزاع 

إذا ما تجاوز أحد أطراف التحكيل البحري هذا اإلتفال بأن عرض مويهوع النهزاع غير أنه  ،220التحكيل

                                                           
 للقضهاء  بالمعاد العال  تكوين الملحقين القضائيين ة بح  نااي ،الرقابية القضائية على العملية التحكيمية  ،فضيلة فديل  - 218

 12الصفحة  ، .2118/211السنة  ، 21الفوج  ،
219 -Antoine Kassis, Réflexions sur le règlement d'arbitrage de la chambre de commerce international,  déviations de 

l’ arbitrage institutionnel , Editeur libr :générale de droit et de jurisprudence, Paris 1988, page 77. 
إبراهيل بحمان ، العمل القضهائ  والتحكهيل التجهاري، نهدوة مشهتركة بهين المجلهس األعلهى ومحكمهة الهنقز المصهرية،  - 220

 .13، الصفحة 2114/.دفاتير المجلس األعلى، العدد 
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وجهود إتفهال التحكهيل قبهل أي على القضاء الرسم ، فإنه يتعهين علهى صهاحج المصهلحة أن يثيهر الهدفع ب

 .دفاع ف  الجوهر

لدفع بوجهود إتفهال التحكهيل البحهري ههو اؤالت حول ما إذا كان نه أثيرت العديد من التساوالمالحا أ     

حسهل فه  ههذا اإلشهكال عنهدما  نهص   المشهرع المغربه  لكهن، دفع بعد  اإلختصاص، أو دفع بعد القبول

" انودما يعورض نوزاع مطورا  أمواا هيةوة تحكيميوة علهى أنهه  01.00 من قانون 723الفصل بموجج 

المحاك   اجت الى ه ا ااخيرأل دذا  حا الموداى اليو  بو لك قبو   امال بإتفاق التحكي   الى نظر د د

الودخدا حوم جودهر النوزاع أ  تصور  بعود القبوودا دلوى  وير دسوتنفاذ مسوطرأل التحكوي  أا دبطواا دتفوواق 

 .221التحكي  "

كان البد من إثارته ف  المرحلة  ،ولما كان الدفع المتعلق بشرط التحكيل دفعا يترتج عنه عد  القبول     

 222محكمة اإلستئناف التجارية بالدارالبيضاء، الت  قضهت علهى أنهه  قرارإحدى  إلبتدائية، كما جاء ف ا

"بالنسبة للدحا المتعل  بررط التحكي  حقد تمسك ب  أاا مرأل أماا محكمة ااستةناح ال  يدحا بو  حوم 

دا ايتعوير دثاةتو  المر لة اابتدائية بعد جداب  حوم المدضودع االحاا أنو   حوا يترتوت انو  اودا القبو

 ." قب  ك   حاع حم الجدهر ابالتالم يتعير ة ا

وإذا تل الدفع  بوجود إتفال التحكيل أما  المحكمة الت  تنظر ف  النزاع فإنه يجوز لمن رفهع الهدعوى      

وإذا قضههت المحكمههة باطههل،  أن يطلههج مههن المحكمههة رفههز الههدفع بههالتحكيل إذا أثبههت أن إتفههال التحكههيل

فإناا تكون بذلك قد منعت اللجوء إلى التحكيل، بمعنهى  ،إستمرت ف  النظر ف  المويوعو برفز الدفع

حكيل، ماعدا إذا أن المحكمة لاا سلطة الب  ف  الدفع والحكل بعد قبول الدعوى إذا تبين لاا قيا  شرط الت

ل، فإناها تهرد الهدفع باطل، أو أن النزاع المعروض عليهه اليشهمله إتفهال التحكهين إتفال التحكيل أتبين لاا 

 .بالتحكيل وتب  ف  النزاع

دون اللجههوء إلههى  ويبقههى الخههالف قائمهها حههول مسههألة جوهريههة تتعلههق بعههرض النههزاع علههى المحكمههة     

وقع اإلتفال عليه بهين األطهراف، فاهل يعتبهر ذلهك تنهازال يهمنيا عهن إتفهال التحكهيل أ  أنهه  التحكيل الذي

ليحسل فه  ههذا القضاء المغرب  وف  اإلطار تدخل شأنه شأن اإلتفال،  البد من أن يكون التنازل مكتوبا 

" لكر   يث لةر كا  الدحا بعود قبودا الودادإ لدجود   والذي جاء فيه،  223اإلشكال ف  إحدى قراراته

شورط تحكيموم  يعوود  حعوا موور نودع خوواص  حإنو  بلجود  المطلوودبير لقضوا  الدالووة الرسومم امناقرووة 

لفوض  د  دلوى التحكوي  الى اللج مام   يع  ذلك تنازال ضمنيا مر طرحهماالطالبير لمدضدع الدادإ أ

القضوا   اااسوتثنا  هود المثودا  أمواا        النزاع الناشت بينهما  ما اا أ  ااص  هد التقاضم أماا 

مة الى صداب لما داتبرت أ  ه ا الدحا يجت دثاةت  قب  الجداب حوم ل لك كانت المحكجهة تحكيمية  

ابمأ  المداى اليهموا أجابوا حوم الروك  االمدضودع ثو  بعود تبوا ا المو كرات أثواةا هو ا     المدضدع

 . "حإ  ذلك كا  بعد حدات اااا  ايتعير ة ا الدحا 
                                                           

مجلهة الحقهول المغربيهة "  الوسهائل البديلهة  ين "دراسة مقارنهة "دور القضاء ف  مراقبة عمل المحكم ،سعيد المعتصل  - 221

 .138-132الصفحة  ،سابق ، مرجع الصلح مقاربة وتجارب متعددة  –التحكيل  –لفز المنازعات الوساطة 
 أوردتههه :  ،عههن محكمههة اإلسههتئناف التجاريههة بالدارالبيضههاء 28/82/2080الصههادر بتههاري   0116/2080القههرار رقههل  - 222

 .81الصفحة  ،سابق لة فديل ، مرجع فضي
الملهف تجهاري  1/2114./11الصهادر بتهاري   1113عهدد –المجلس األعلى سابقا  –قرار صادر عن محكمة النقز  - 223

 .81الصفحة  سابق،مرجع ناال اللوا ،  –مصطفى بونجة :  ، أشار إليه1/2118/ 3/  81 عدد
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" د  مناقرووة المحكمووة لروورط التحكووي  حووم جلسووة البحووث ، علههى أنههه 224قههرار أخههر كمهها جههاء فهه      

خبيور اجورا  صولت بوير ااطوراح  اااطوالع بحضدة أطراح الدادإ  ادصداة  ك  تمهيدب بتعيوير 

الى العقد الراب  بينهموا  يعتبور قبودال ضومنيا بالتنوازا اور شورط التحكوي  لفائودأل قضوا  الدالوة موا اا 

 .الحك  التحكيمم ل  يقا بإ دإ الدسائ  المقرةأل قاندنا "

فه  الجهوهر، وأن لجهوء الدفع بوجود إتفال التحكهيل يجهج أن يثهار قبهل كهل دفهع أو دفهاع  وعليه فإن     

إلى القضاء بعد سبق اإلتفال على التحكيل واستمرارهل ف  الهدعوى يعهد تنهازال  أطراف التحكيل البحري

إذا إختهار صهاحج المصهلحة الجهواب عهن الهدفوع دون إثهارة وجهود اإلتفهال  يمنيا عن اإلتفال السهابق

يترتهج علهى مجهرد تحققاها سهقوط الحهق التحكيم ، ذلك أن عد  إبداء الدفع قبل الب  ف  جهوهر النهزاع 

 .ف  الدفع

ويترتج على هذا التكييف أنه يجج تفسيره تفسيرا ييقا، وأن تحقق هذه الواقعة ي دي إلهى السهقوط      

 .225ولو كان يعلل بحقه ف  الدفع أو بالسبج المنشئ لاذا الحق

فه  لهى سهلطتاا إيل من عدمه، ن نشير كذلك ف  مسألة رقابة المحكمة على وجود شرط التحكأوالبد      

علهى  ، يقضه  فيهه226تفسير الشرط على أنه شرط تحكيل، وف  هذا اإلطار تبنى القضهاء المغربه  قهرار

يمكر تفسيرها بكدنهوا تخوص دتفواق التحكوي  انو  البود مور توداحر  قدااد التحكي  ال ى" ااشاةأل دل أن 

شوراط (دسوتبعد الصويغة المو كدةأل أاوالا شراط دنرا  العقد  اأ  الحك  ل  يخرق أيوة مقتضويات لموا 

االتم تفيد اجد  شرط التحكوي   )125اقدااد التحكي  ةق   119أخرإ بحست صيغة العقد كاحتا ةق   

أكد الى ذلك دذ ألزا الى ضراةأل د ةاج شرط  05 09مر قاند   305بالمعنى القاندنم  اأ  الفص  

أن  حم  الة  داث خوالح بيونه  تنفيو  أا تفسوير    ايجت ااتفاق الىالتحكي  حم العقد كررط دتفاقم

 . "....ذلك العقد حيت  اللجد  دلى مسطرأل التحكي  

وإتفال التحكيل البحري تتوقف صحته على توفر مجموعة مهن الشهروط تحهت طائلهة الهبطالن وههذه      

خاصههة فهه  مجههال  خاصههة بإعتبههاره عقههد مههن نههوع خههاص،شههروط شههروط عامههة والشههروط تنقسههل إلههى 

 .227لتحكيل البحريا

 صحة دتفاق التحكي  البحربتدخ  القضا  لمراقبة :  ثانيا   

تهوافر مجموعهة مهن بضهرورة ترتبط صحة إتفال التحكهيل البحهري سهواء إتخهد شهكل شهرط أو عقهد      

فهه  الترايهه  علههى إتفههال التحكههيل الشههروط المويههوعية تتمثههل و، اإلجرائيههةو الشههروط المويههوعية 

 .ه ثل المحل والسبج، أما الثانية فتتجلى ف  الشكل المتطلج قانونا وهو الكتابة واألهلية ف  إبرام

                                                           
/ 318ف  الملف رقل  21/18/2111بتاري   -س األعلى سابقاالمجل –صادر عن محكمة النقز  413قرار عدد  - 224

محمد بفقير ، قانون المسطرة المدنية والعمل القضائ  المغرب  ، الجزء الثان  ، مطبعة النجا   :قرار أورده  .1

 .41،41، ص2112الجديدة ، الدارالبيضاء، الطبعة الرابعة 
 .41وال ، مرجع سابق ، الصفحة فتح   - 225
 8324/2111/11ف  الملهف رقهل  2111/ 12/ 24صادر عن محكمة اإلستئناف التجارية بالدارالبضاء بتاري   قرار  - 226

 ..1الصفحة  ،سابق ، مرجع أوردته : فضيلة فديل  قرار
ناال اللوا ، القاي  الوطن  والتحكيل التجاري الدول ، أطروحة لنيل شهاادة الهدكتوراه فه  القهانون الخهاص،  جامعهة  - 227

 .121، ص 2113طنجة، السنة الجامعية  -الملك السعدي، كلية العلو  القانونية واإلقتصادية واإلجتماعيةعبد 
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وتتجلهى الرقابههة القضههائية علههى  صههحة إتفههال التحكههيل البحههري فهه  التههدخل بعههد الههدفع بوجههود إتفههال      

 ،قانونها    سهتجماعه للشهروط المتطلبهة التحكيل ممن له مصلحة للب  ف   صهحة إتفهال التحكهيل ومهدى إ

، يجهج علياها أن تسهتمر فه  البه  فه  الهدعوى ، فإنههالبحريفإذا ما تبين للمحكمة بطالن إتفال التحكيل 

بهنقز قهرار إسهتئناف   قضهى عنهدما  228وهو الناج الهذي سهار عليهه القضهاء المغربه  فه  إحهدى قهرار

عوود دسووتثنا   " د  ااتفوواق الووى التحكووي  يم يههد لفمههر القايهه  بإعطههاء الصههيغة التنفيذيههة معلههال موقفههه 

اااسووتثنا  بطبيعتوو  يووؤاا برووك  ضووي   أب اليمكوور اللجوود  دليوو  دال دذا كووا  هنوواك شوورط تحكيمووم أا 

رة بروك  معبور اور دةا أل الطورحير كموا يقضوم بو لك القواند  المغربوم االموا أل  ودتفاق الى التحكوي  

لووة بووير الرووركتير ابووالرجدع للفكسووات المتبا   05/06/1559الثانيووة موور دتفاقيووة نيديوودةك بتوواةي  

الكنديووة البائعووة لهووا  ال يدجوود موور بينهووا مووا يتضوومر مداحقووة الرووركة ت المووا أل القمووالمغربيووة المقتنيووة 

" كاحطوا" لفوض أب نوزاع قود ينروت بينهوا المغربية الى دختياة قضوا  التحكوي  حوم شوخص مؤسسوة 

ه الحالة بإتفال التحكهيل ف  هذيعتد  القضاء، وباذا فإن "....ابير الرركة بخصدص صفقة شرا  القمت

 .، وإال تعرض للبطالنالمحرر بشكل يعبر عن إرادة الطرفين بشكل صريح

 تدخ  القضا  لت يي  الصعدبات المتعلقة بتركي  الهيةة التحكيمية:  الفقرأل الثانية      

وى تسههيطر أطههراف التحكههيل البحههري علههى نظهها  التحكههيل مههن بدايههة اإلتفههال عليههه حتههى تههودع الههدع     

المحتكمون مهن إختيهارات ههو إختيهار الايئهة التحكيمية ف  أمانة هيئة التحكيل، ولعل من أهل ما يتمتع به 

التحكيميههة التهه  سههتنظر فهه  النههزاع، إال أن هههذا اإلختيههار قههد يفههرض فهه  بعههز الحههاالت المعينههة تههدخل 

طههراف  أوفهه  مرحلههة وذلههك لتههذييل الصههعوبات التهه  قههد يواجااهها األ مر لووة التعيوويرالقضهاء سههواء فهه  

فهه  حالههة إخههالل أحههد المحكمههين بواجباتههه ويههتل هههذا اإلناههاء إمهها بسههلوك  دنهووا  اموو  الهيةووة التحكيميووة

 .مسطرة التجريح أو مسطرة العزل

  تدخ  القضا  مر أج  تعيير المحك  : أاال   

حهدي  عهن تهدخل من الوايح أنه ف  حالهة إختيهار المحكمهين وفهق إرادة الخصهو ، فإنهه ال مجهال لل     

القضاء هنا، إال أن تدخل هذا األخير ف  تشكيل الايئة التحكيمية يكون ملحها ويهروريا عنهدما تعتهرض 

دتفواق ااطوراح اودا ، خاصهة فه  حالهة صعوبات حقيقية ف  إختيار المحكمهين أطراف التحكيل البحري

 .ةحم  الة اجد  خالح  دا ه ا ااختيا أو ، ا  تعيير الهيةة التحكيمية

 

  المحك المحك الى دختياة الى دختياة ااطراح ااطراح دتفاق دتفاق   تدخ  القضا  حم  الة اداتدخ  القضا  حم  الة ادا: :   11    

                                                           
قهرار  11/12فه  الملهف التجهاري عهدد  .13/1/.1بتهاري   -المجلس األعلى سابقا –قرار صادر عن محكمة النقز  - 228

ات المجلهس األعلهى، مه تمر الهدور الفعهال دور القضهاء علهى يهوء اإلجتاهاد مذكور بمقال عبهد الرحمهان المصهباح ،

للقضاء الوطن  ف  التحكيل ف  مدينة شر  الشي  جماورية مصر العربية، تحت رعاية مركز القاهرة اإلقليم  للتحكهيل 

 ..1الصفحة  ، .211نونبر  21نونبر إلى  11التجاري الدولين الفترة الممتدة مابين 
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، رأو على الطريقة الت  يتل باها ههذا اإلختيهاالمحكل  لل يتفق أطراف التحكيل البحري على إختيارإذا      

المحكل سواء ف  حالة عد  اإلتفهال علهى  تعيينسلطة ف   بما يملك منف  هذه الحالة يتدخل  لقضاءفإن ا

 .عيين المحكل المنفرد أوف  حالة عد  اإلتفال على  تعيين المحكل الثال  ت

غيههر أن طريقههة تعيههين ههه الء تختلههف حسههج كههل حالههة علههى حههدى، وهههو مهها تصههدى لههه المشههرع      

 : " على أنه 01.00من قانون  723-0موجج الفصل   الذي نص ببالمغر

ى ةئويس المحكموة المختصوة تعيوير المحكو  بنوا  دذا كانت هيةة التحكي  تتكد  مر محك  اا د يتودل-1

 .الى طلت أ د الطرحير

يدموا التاليوة لتواةي  تعيوير  15دختيواة المحكو  الثالوث خوالا  ىدذا ل  يتف  المحكما  المعينوا  الو...-2

 ."أخرهما  تدلى ةئيس المحكمة المختصة تعيين  بنا  الى طلت أب مر الطرحير 

فه  حالهة المحكهل تعيهين فه  رئيس المحكمة ههو المخهتص  أنلتين معا، مما ذكر ف  الحا إذن وايح     

 ، وهكهذااألطهراف     خلو إتفال التحكيل البحري من  التنصيص على ذلك، شريطة تقديل طلج من أحد 

كمها  رئيس المحكمة التجاريهة إلى المسندة فإن تعيين المحكل يدخل ف  زمرة األعمال القضائية والوالئية

إحهدى ، وههذا مها أكهده القضهاء المغربه  فه  00،01229مهن قهانون  782قتضيات الفصل م وارد ف هو 

" ا يث بخصدص الدحا بعدا ااختصاص الندام اال ب مفوا ا أ  اامور  والذي جاء فيه، 230قراراته

حوم  وير أ  القواند  القاضم بتعيير السيد ةياض حخرب محكما صودة اور ةئويس المحكموة التجاةيوة 

اابتدائية حهود  حوا ايور منوت  لسوببر ااختصاص يؤاا للسيد ةئيس المحكمة  ااساسم للرركة جع 

بتووواةي   بالوووداة لبيضوووا دنصوووت الوووى أمووور صوووا ة اووور ةئووويس المحكموووة التجاةيوووة أالهموووا أ  الووودحا 

أ  قدااوود ااختصوواص النوودام ال تخضووا لرابووة ااطووراح   هدالثووانم تأمووا السووب..... 31/01/2010

 ." لمنظمة لهاادنما  للنصدص القاندنية ا

يتل اللجوء إليه من قبهل أطهراف التحكهيل البحهري  اإستثنائي اوف  كل األحوال، فإن القضاء يعد طريق     

مهن قهانون إجهراءات  2/ 8177لتعيين المحكل، وقد ورد هذا الحل فه  القهانون الفرنسه  بموجهج المهادة 

يهها  بالتعيينههات  حسههج الحههاالت التهه   تعطهه  اإلختصههاص لههرئيس محكمههة بههاريس للقالمههدن  الفرنسهه ، 

 .8103المنصوص علياا ف  المادة 

حيه   23من التحكيل المصري رقهل  07بموجج المادة  وعلى نفس المنوال ذهج المشرع المصري     

بنظوور مسووائ  التحكووي  التووم يحيلهووا هوو ا القوواند  دلووى القضووا  " يكوود  ااختصوواص نصههت علههى أنههه

يعههود إلههى  محكمههة اإلختصههاص  أن علههى،  ".....النووزاع  المصوورب للمحكمووة المختصووة أصووال بنظوور

أو                     عنهههدما  يكهههون التحكهههيل تجاريههها بحريههها سهههواء جهههرى بمصهههراإلسهههتئناف القهههاهرة 

 .231بالخارج

                                                           
 " يراد ف  هذا الباب بمايل   : 18،14ن من قانو 312من الفصل   3ينص البند  - 229

 كمة التجارية مالل يرد خاللف ذلك "رئيس المح  » رئيس المحكمة « 3-        
 أوردتهه :  12/12/2112عن محكمة اإلسهتئناف التجاريهة بالدارلبيضهاء بتهاري  صادر  3162/2112القرار عدد  - 230

  23-22، مرجع سابق ، الصفحة  فضيلة فديل
 111الصفحة  ،سابق ، مرجع محمد جارد  - 231     
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لهل   اهار إلياا اإلتفاقيات الدولية المنظمهة للمنازعهات البحريهة، إال أنييبدو أن هذه الصالحية لل تشو      

  اإلتفهال علهى ف هذه المنازعهة مهن اللجهوء إلهى المحكمهة لطلهج تعيهين المحكهل فه  حالهة عهدتمنع أطرا

أحكها  نصهت عليهه  هو مهاف  المنازعات البحرية أبرز دليل على إمكانية إعمال هذا الحل ، ولعل تعيينه

اهها المصههادر التهه  تسههتمد من مههن بإعتبههاره )أونيسههترال(القههانون النمههوذج  للتحكههيل التجههاري الههدول  

لمتنههازعين علههى القضههاء امنههه  6المههادة بموجههج أحالههت  عنههدما البحريههة أحكاماهها التجاريههة المنازعههات

 .للقيا  بالتعيينات الالزمة الوطن  

ى أنههه يجههج علههى رئههيس المحكمههة أن يراعهه  فهه  إختيههاره للمحكههل إلهه فهه  األخيههر، وتجههدر اإلشههارة     

 لياا األطراف، ثل يصهدر قهراره بعهد إسهتدعاء األطهرافالشروط الت  يتطلباا القانون وتلك الت  إتفق ع

-0عن بهالبطالن، وههو مها نستشهف مهن خهالل الفقهرة الرابعهة مهن الفصهل وال يكون هذا القرار قابال للط

" يجووت أ  يرااووم ةئوويس المحكمووة المختصووة حووم المحكوو  الوو ب يختوواةا ، إذ نصههت علههى أنههه  723

م دتفوو  اليهووا الطرحووا  ايصوودة قووراةا بعوود دسووتداا  الرووراط التووم يتطلبهووا هوو ا القوواند  اتلووك التوو

 . طرق مر طرق الطعر " بأبيكد  ه ا القراة قابال للطعر حي   ااطراح اال

  تدخ  القضا  حم  الة اجد  خالح  دا  دختياة الهيةة التحكيميةتدخ  القضا  حم  الة اجد  خالح  دا  دختياة الهيةة التحكيمية  --  22

علياهها أو  هههذه الحالههة عنههدما يختلههف الطههرفين علههى إجههراءات إختيههار المحكمههين التهه  إتفقهها تظاههر     

إختالفاما على هذه اإلجراءات، فقد يتفق أطهراف التحكهيل البحهري علهى إجهراءات معينهة يجهج إتباعاها 

ف  إختيار المحكمهين مثهل إشهتراط أن يكهون المحكهل مهن جنسهية معينهة، فهإذا وجهد نهزاع بهين األطهراف 

مهن وقهوع المخالفهة حول هذه اإلجراءات تل عريه على المحكمة، والت  تفصهل فه  النهزاع بهأن تتأكهد 

 .232أوال وف  حالة ثبوت ذلك تتولى بنفساا تعيين المحكل

، الهذي ورد 01.00مهن قهانون  723-1وقد نص المشرع المغرب  على هذه الحالة بموجهج الفصهل      

" دذا اير ااطراح اد ا مز اجا مر المحكمير  اجت تكمي  تركي  الهيةة التحكيمية بمحكو  يوت  فيه 

بقا لما دتف  الي  ااطراح ادما مر لد  المحكمير المعينوير حوم  الوة اودا  صودا هو ا دختياةا دما ط

ااتفوواق ادمووا موور لوود  ةئوويس المحكمووة بنووا  الووى أموور ايوور قابوو  للطعوور  د  لوو  يحصوو  دتفوواق بووير 

المشههرع المغربهه  حههاول التصههدي للخالفههات التهه  قههد تنشههأ بههين وهكههذا فههإن  "  المحكمووير الموو كدةير

مهن أجهل  رئهيس المحكمهةإلهى اللجهوء  مهن خهالل تمكيهنال مهن ،تشهكيل الايئهة التحكيميهة طراف حولاأل

ى طبيعهة والمحكمة المختصة هنها هه  المحكمهة التجاريهة فه  شهخص رئيسهاا، بهالنظر إلهتعيين محكل ، 

 .المنازعات البحرية الت  يغلج علياا الطابع التجاري

 فإناها تظههلخههالل مرحلهة تشهكيل هيئهة التحكهيل،  الرقابهة الته  يمارسهاا القضهاءويالحها بخصهوص      

قاصههرة طالمهها أن معظههل التشههريعات تفصههح عههن مقتضههيات صههريحة تخههول للقايهه  رفههز التعيههين 

فعهات امرقانون من  8111خالف التشريع الفرنس  الذي أجاز بموجج المادة بالقضائ  للمحكمين، هذا 

                                                           

خالد أحمد عبد المجيد، دور القضاء ف  األمر بتنفيذ أحكا  التحكيل، سلسلة دفهاتر المجلهس األعلهى، مطبعهة األمنيهة  - 232     

    . .11الصفحة  ، 2118، سنة  .العدد 
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تفهال التحكهيل البحهري بهاطال أو غيهر كهاف إلمكهان ن إ  عد  تعيين المحكل إذا تبين له أالفرنس   للقاي

    .تعيين المحكل

للقضهاء صهالحية   23مهن قهانون رقهل  2ف  فقرتاها  83كما خول المشرع المصري بموجج المادة      

تعيههين المحكههل فهه  حالههة وجههود خههالف بههين الطههرفين علههى إختيههار الايئههة التحكيميههة، وعلههى المحكمههة 

ل الذي تختاره الشهروط الته  يتطلباها ههذا القهانون وتلهك الته  إتفهق علياها المختصة أن تراع  ف  المحك

 .233الطرفين

إلى أن التعيين القضائ  للمحكمين ف  ماهيته هو حلول إرادة القاي  محهل إرادة ونشير ف  األخير      

تعيهين األوامهر القضهائية ب فضهال عهنأطراف التحكيل البحري ف  تسمية المحكمين وهنا تغيج إراداتال، 

قابلة ألي طعن، بمعنى أن إرادة القاي  ف  تعيين المحكمهين تفهرض علهى الخصهو ، الغير الالمحكمين 

 .مجال لال ف  تقديرها وال

   تدخ  القضا  انها  مهمة المحك  :  ثانيا     

يمكن  لت ية، فإن المصالح اإلقتصادية االعقود التجارية البحرية ف  حقل التجارة الدولنظرا ألهمية      

قد تتعرض إلى الضياع وعد  اإلنضباط  ف  الحقول أن تكون محل نزاع وتسوية عن طريق التحكيل 

 .عندما يتعلق األمر بمحكمين ال تتوفر فيال شروط اإلستقاللية والنزاهة والحياد

 – فإن معظل التشريعات الوطنية منحت الحق ألطراف التحكيل البحري إنااء مامة المحكلوعليه      

، مامة المحكمين إلنااءتدخل القضاء قد تفرض بعز الحاالت  غير أنه، -التجريح أو العزلبسبج 

 حي  ورد فيه، 01.00      من قانون  720لياا المشرع المغرب  بموجج الفصلالحاالت نص عوهذه 

لى تأخير اير أ ا  مهمت  أا ل  يباشرها أا دنقطا ار أ ائها بما يؤ ب ددذا تع ة الى المحك  ....." 

مبرة اجرا ات التحكي  ال  يتنت ال  يتف  ااطراح الى ازل   يجدز لرئيس المحكمة المختصة 

اامر بإنها  مهمت  بنا  الى طلت أب مر الطرحير بقراة اير قاب  للطعر حي  بأب طري  مر طرق 

 . الطعر "

الفصل ف  طلج إنااء مامة وهكذا فإن النظا  القانون  المغرب  قد إعترف للقضاء بسلطة      

جود شكوك على حياده أو إستقالله، فا  بالتال  من ف  حالة و  -بسبج التجريح أو العزل -المحكمين 

 .234جليا دور القضاء ف  التحكيل البحري فياا الماا  الت  يظار

 من قانون 8167المادة  بدوره على هذا الدور من خالل مقتضيات نص المشرع الفرنس وقد      

إجراءات المدن  الفرنس ، والت  تعط  اإلختصاص للفصل ف  النزاع حول إنااء مامة المحكل بسبج 

 .التجريح أو العزل لرئيس محكمة باريس

                                                           
 . 221صفحة ال ،سابق ، مرجع موسوعة التحكيل التجاري الدول   ،خالد محمد القاي   - 233
مجلهة الحقهول المغربيهة "  الوسهائل دور القضاء ف  مراقبهة عمهل المحكمهين " دراسهة مقارنهة "  ،سعيد المعتصل  - 234

 .134، الصفحة سابق ، مرجع الصلح مقاربة وتجارب متعددة  –التحكيل  –البديلة لفز المنازعات الوساطة 
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من قانون التحكيل المصري، إذ نص على  87ونفس الناج إعتمده المشرع المصري بموجج المادة      

  لمحكمة هيةة التحكي  الى دجرا ات الر أا ح حم  الة ادا دتفاق ااطرا يكد  ااختصاص "أنه 

 . "....دستةناح القاهرأل 

 8710أما على صعيد اإلتفاقيات الدولية، فقد تبن  القانون النموذج  لتحكيل التجاري الدول  لسنة      

ة بشرف المخلنصا يقض  بحرية األطراف ف  عزل أو تجريح المحكل إذا ما توفرت فيه أحد األسباب 

وف  حالة غياب هذا اإلتفال أمكن اللجوء إلى السلطات القضائية  ،235امة أو الحياد أو النزاهةاإلستق

 .إلنااء مامة المحكل

إلى أن تستدع  توقف مسطرة التحكيل  ف  طلج إنااء مامة المحكل النظر أن اإلشارة إلىوتجدر      

، إذ 01.00    من قانون  723-1هذا الطلج، وهو ما أكده المشرع المغرب  ف  الفصل  الب  ف يتل 

" دذا قدا طلت تجريت أا ازا أ د المحكمير  اجت اقف مسطرأل التحكي  دلى أ  يت  نص على أنه 

 ."......البث حم ه ا الطلت

إنااء مامة المحكمين بالعزل أو التجريح بطالن إتفال التحكيل البحري، إذ يبقى  وال يترتج على     

 .236ار محكل أخر بدال عن الذي تل عزله أو تجريحهاإلتفال صحيحا، ويتل إختي

عزل هيئة  إذ كان األمر ثابتا قانونا من حي  إسناد مسألة الفصل ف  طلج تجريح أووعليه، ف     

وجج اإلشارة إلى فإنه  ،أو العزلف  حالة وجود صعوبة ناتجة عن هذا التجريح التحكيل إلى القضاء 

 مالحظتين:

الفصل ف  طلج تجريح أو عزل المحكمين إلى القضاء ال ينبغ  أن يكون محل أن إسناد أمر  :ااالى 

 .تعرض ألن ذلك سيعول أو سيعطل إجراءات التحكيل 

طلج تجريح أو عزل يكون ناائيا  أن القرار الصادر عن رئيس المحكمة المختصة بالفصل ف  الثانية:

 .237غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرل الطعن

لويع يجد تبريره ف  الرغبة ف  عد   تعطيل إجراءات التحكيل وعد  استغالل بعز وهذا ا     

  .األطراف إلجراءات التقاي   بادف عرقلة سرعة اإلجراءات التحكيمية 

ال يقبل الطلج إذا لل يكون عدد الايئة التحكيمية مكتمال، فإذا قد  هذا الطلج قبل إكتمال تشكيل  : ةثالثال

 .كان باطالالايئة التحكيمية 

ونخلص ف  األخير إلى أن تدخل القضاء ف  إجراءات التحكم  إلنااء مامة الايئة التحكمية إما 

بالعزل أو التجريح ال يكون إال ف  األحوال الت  ترد ف  القانون على سبيل الحصر إحتراما إلرادة 

 .األطراف من جاة، ويمانا إلستقاللية التحكيل عن القضاء من جاة ثانية

                                                           
 .14منير عبد المجيد ، مرجع سابق ، ص - 235
 . 266  ، مرجع سابق ، الصفحة وال فتح  - 236 

على مايل  : " يقد  طلهج التجهريح كتابهة إلهى رئهيس المحكمهة  00،01من قانون  727تنص الفقرة األخيرة من الفصل  - 237

المختصة يتضمن أسباب التجريح، وذلك داخل أجل ثمانيهة أيها  مهن تهاري  علهل طالهج التجهريح بتشهكل هيئهة التحكهيل أو 

للتجريح، فإذا لل ينسحج المحكل مويوع التجريح من تلقاء نفسه بعد تجريحه، فصل رئيس المحكمة  بالظروف المبررة

ف  الطلج داخل أجل عشرة أيا  بقرار غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرل الطعهن، وال يقبهل طلهج التجهريح ممهن 

ا حكل بتجريح محكل تعتبر إحراءات التحكيل ذإو ،سبق له أن قد  طلج تجريح المحكل نفسه ف  ذات التحكيل وللسبج ذاته

 .الت  شارك فياا كأناا لل تكن بما ف  ذلك الحكل "
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 التحكي  البحرب  دجرا ات: تدخ  القضا  أثنا  سير المطلت الثانم   

وقائع المادية للنزاع البحري وإدعاءات أطرافه الإجراءات تحقيق الدعوى وسيلة لضبط  تشكل     

 .وتوجيه مسألة اإلثبات لتكوين قناعة الايئة التحكيمية

امة، فغالبا ما تواجه هيئة التحكيل واعتبارا لكون التحكيل قضاء خاص بعيد عن السلطة الع     

على تنفيذ  دخل القضاء بما له من سلطة إجبارتصعوبات ال يمكن تجاوزها ف  بعز األحيان إال ب

 .238إجراءات تحقيق الدعوى

قد ال تكون له نفس م  ف  إطار نظا  التحكيل البحري تحديد أجل صدور الحكل التحكيكما أن      

إصدار حكل  من خالل تحقيق السرعةاألخير لالبد من تدخل هذا  نجاعة القضاء الرسم ، فكان

 .تحكيم  ف  أجل معقول 

من التطرل إلياما ف  هذا  كان البدف، هذين المجالينونظرا للدور الفعال الذي يقو  به القضاء ف       

ة أج  مراقبثل  )الفقرة األولى( القضا  حم تحقي  الدادإ مسألة تدخلمن خالل تناولنا المطلج 

 .)الفقرة الثانية ( ف التحكي  

 الفقرأل ااالى : تدخ  القضا  حم تحقي  الدادإ    

يقتض  حل النزاع وحسمه إعتماد مجموعة من األدلة الت  تساهل ف  تكوين قناعة القاي       

حالة  وف  تقدي  مستندوكذا   أطراح النزاع  دستداا صول إلى حل النزاع بشكل عادل من خالل للو

 .الطعر بالزاة

  الة دستداا  الرهد   -أاال

يمكن معاينتاا ، وذلك عندما تعرض عليه وقائع لقضاءل من حي  األصلإستدعاء الشاود  عود أمري     

 .من طرف الشاود

للايئة التحكيمية أن تستمع إلى الشاود للوصول إلى  إستثناءكقد أجاز المشرع المغرب   أنإال      

 .00.01239من قانون 723-88النزاع، ويستشف هذا من خالل الفصل الحقيقة ف  مويوع 

وء إلى القضاء ليلز  الشاود ايئة التحكيمية بسلطة اإللزا ، فإنه يجوز لاا اللجنظرا لعد  تمتع الو     

أو توقيع الجزاءات المنصوص علياا ف  القواعد العامة لإلثبات ف  حالة اإلمتناع عن  240بالحضور

 . 241الحضور

                                                           
 تهدريج سلسهلة رسهائل ناايهة  ،دور القضهاء فه  مسهطرة التحكهيل  ،كريل بنموسى  –ناصر بلعيد  –مريل العباس   - 238

 .23الصفحة  ، 2111السنة مارس  ، 3العدد ،الملحقين القضائيين 
أو   تعيهين هذا الفصل على ما يل  " تقو  الايئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق باإلستماع علهى الشهاود ينص  - 239

 خبراء أو أي جراء أخر ".
 234الصفحة  ،سابق ، مرجع موسوعة التحكيل التجاري الدول   ،خالد محمد القاي   - 240
يل ف  التشريعين المغرب  واليمن ، رسالة لنيل     شاادة معمر نعمان محمد النظاري، الرقابة القضائية على التحك - 241

وجهدة، السهنة  –الماستر ف  القانوون الخاص، جامعة محمد األول، كلية العلو  القانونية واإلقتصادية واإلحتماعيهة 

 . 13، ص .2116/211الجامعية 
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 تقدي  مستند بحدزأل الخص  أا الغير  -ياثان  

ن لنا أن المشرع ييتب 01،00من قانون  723-88من الفصل الثانية بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة      

بت لدياا أن بحوزته وسيلة من ثصالحية التقد  بطلج لدى أي طرف  المغرب  قد خول للايئة التحكيمية

المزمع إصداره، دون أن يتطرل إلى الجزاء المترتج عن  وسائل من اإلثباث تكون م ثرة ف  الحكل

 .عد  اإلستجابة لطلج الايئة 

من 723-81الفقرة األخيرة من الفصل بناء على مقتضيات والجدير بالذكر أن المشرع المغرب       

المتوفره ل ف  النزاع إستنادا إلى األدلة أجاز مواصلة إجراءات التحكيل وصدور الحك 01،00قانون

لدياا، وهذا األمر سوف يضر ال محالة بأحد األطراف خاصة خصل الطرف الممتنع عن تقديل الوثائق 

 .والمستندات الموجودة بحوزته

 دجرا ات الطعر بالتزاير اتحقي  الخطدط -ثالثا  

ف  وثيقة ما أو مستند ما، طعن أحد الخصو  بالتزوير  إذا حدث أثناء سريان مسطرة التحكيل أن     

ناائ  باذا  لكبحن الايئة التحكيمية ملزمة بإيقاف الب  ف  الدعوى إلى حين ب  المحكمة تكو

" دذا  الذي ينص على أنه 01.00من قانون  723-83تزكيه مقتضيات الفصل  ماوهذا ، الخصوص

ارضت خالا دجرا ات التحكي  مسألة تخرج ار دختصاص هيةة التحكي  أا ت  الطعر بالزاة حم 

ند قدا لها  ادتخدت دجرا ات جنائية برأ  تزايرا يجدز لهيةة التحكي  ااستمراة حم اةقة أا مست

نظر مدضدع النزاع دال دذا دةتأت أ  الفص  حم المسألة أاحم  التزاير أا حم د اا  الزاة ليس 

، ".....الزما للفص  حم مدضدع النزاع ادال أاقت ااجرا ات  تى يصدة  ك  نهائم حم المدضدع

يرورة إصدار حكل ناائ  ف  مسألة تزوير ورقة الفصل ف  مويوع النزاع متوقفا على فإن وهكذا 

 .مستند قد  للايئة التحكيمية  أو

من قانون التحكيل  20وعلى نفس المنوال ذهج المشرع المصري، حي  نص بموجج المادة      

صاص هيةة التحكي  أا ارضت خالا دجرا ات التحكي  مسألة تخرج ار دختدذا " المصري على أنه 

جاز لهيةة ....دتخدت دجرا ات جنائية ار تزايرها ت  الطعر بالزاة حم اةقة أا مستند قدا لها أا

ادال أاقفت ااجرا ات  تى يصدة  ك  نهائم حم ه ا .....التحكي  ااستمراة حم نظر مدضدع النزاع 

 . 242  التحكيمم "ايترتت الى ذلك اقف سريا  الميعا  المحد  اصداة الحكالرأ  

من إختصاص الايئة التحكيمية، ألن والية  تخرج  وتعتبر دعوى الزور من المسائل الجنائية الت      

هذه األخيرة قاصرة على النظر ف  النزاع المتعلق بالحق المويوع  وما يتفرع عنه من طلبات 

 .اايأصلية أو م قتة، ومعلو  أيضا أن الدعاوى الجنائية المجال للتحكيل ف

 أج  التحكي  تمديد لالقضا  تدخ  الفقرأل الثانية :   

                                                           
 .234فحة الص ،سابق ، مرجع موسوعة التحكيل التجاري الدول   ،خالد محمد القاي   - 242
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أطراف النزاع البحري إلى التحكيل ه  رغبتال ف  اإلستفادة من  لجوءمن الثاب  أن أهل دوافع       

متطلبات التجارة البحرية ، والت   بإعتبارها إحدىلضمان ربح الوقت  النزاع،ف  حسل ميزة السرعة 

 .تحقيقاا  إلى عامالتهذه الميسعى أطراف 

وتبقى القاعدة المقررة ف  هذا المجال ه  منح األولية إلتفال الطرفين ف  تحديد المدة الت  تنتا       

على أن ال تتجاوز هذه المدة المحددة ستة  ،243بإنتاائاا إجراءات التحكيل البحري وبالتال  مامة المحكل

راف بإجراءات طويلة و معقدة تقتض  تدخل   األطقد يصطدأحيانا  ه، غير أنأشار كحد أقصى

 .األطراف تمديد المدة المحددة إلنااء النزاع البحري

أو التحكيل البحري طراف ذه المدة بناء على طلج من أحد ألتمديد ه أحيانايتدخل القضاء  قدلكن      

 لفقرة الثانية منمقتضيات ابناء على ذا الصدد نص المشرع المغرب  الايئة التحكيمية، وف  ه قبل من

" يمكر تمديد ااج  ااتفاقم أا القاندنم بنفس المدأل دما على أنه  01.00من قانون  723-20الفصل 

ااطراح ادما مر لد  ةئيس المحكمة بنا  الى طلت  أ د ااطراح أا مر الهيةة التحكيمية   إتفاقب

ل القضاء من أجل تمديد المدة فتح المجال لتدخو ، وهكذا فإن المشع المغرب  بوجج هذا النص،"

المحددة  قانونيا أو بإتفال أطراف التحكيل البحري بشكل يجعلاا كافية لتقديل الوثائق الضرورية أو 

 .لحضور األطراف، أو حتى لسماع الشاود

ف  حالة إذا لل  نااء إجراءات التحكيل البحريأيضا إل القضاء يمكن أن يتدخل وعلى صعيد أخر     

، وقد نص كل حكمه خالل الميعاد المتفق عليه وذلك بناء على طلج من أحد أطراف التحكيليصدر المح

على  ، إذ ورد فيهالفقرة الثالثة من نفس الفصلمقتضيات المشرع المغرب  على هذا الدور من خالل 

 التحكي  " دذا ل  يصدة  ك  التحكي  خالا الميعا  المراة دلي  حم الفقرأل أاالا جاز اب مر طرحم أنه 

 ."....أ  يطلت مر ةئيس المحكمة المختصة أ  يصدة أمرا بإنها  دجرا ات التحكي  

على  من قانون التحكيل 10المشرع المصري يمن الفقرة الثانية من المادة ف  نفس السيال نص و     

رحم التحكي   دذا ل  يصدة  ك  التحكي  خالا الميعا  المراة دلي  حم الفقرأل أاالا جاز اب مر ط" أنه

مر ه ا القاند  أ  يصدة أمرا بتحديد ميعا   5أ  يطلت مر ةئيس المحكمة المراة دليها حم الما أل 

 ."....دضاحم أا بإنها  دجرا ات التحكي  

 ،لخصومة كلاامنا  لنتات مدة الحكيل القانونية أو اإلتفاقية دون أن يصدر حكل إذا إإنه ف وباذا     

ف  المادة المحكمة المختصة والمشار إلياا  يسي من طرف  التحكيل البحري إلى رئأ يلجأفإنه يجوز أن 

، ولرئيس المحكمة و إنااء إجراءات التحكيلياف  أويطلج منه أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إ ،عالهأ

ره ميعاد إياف  يتعين أن يصد دالمختصة أيضا أن يمدد مدة التحكيل اإلتفاقية أو القانونية وذلك بتحدي

 .خالله حكل ناائ  منايا لخصومة التحكيل البحري

تحديد ميعاد إياف  من قبل رئيس المحكمة المختصة هو أمر متروك تجدر اإلشارة إلى أن و     

 وإذا ما تبين لرئيس المحكمة أنه ال جدوى من السير ف  إجراءات التحكيل، للسلطة التقديرية للقاي 

 . 244راءاتهء إج، أمكن له إصدار أمر بإنااالبحري

                                                           
 . 21الصفحة  ،سابق ، المرجع فضيلة فديل  - 243
 224 -.22الصفحة  ،سابق ، مرجع موسوعة التحكيل التجاري الدول   ،خالد محمد القاي   - 244     
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على حرية األطراف، يشكل قيدا فإنما البحري،  القضاء إلنااء إجراءات التحكيلبالتال  فإن تدخل و     

، وكذا بالنظر لما يتمتع به القضاء من سلطة  ف  إنااء إجراءات التحكيل ولكن هذا القيد له ما يبرره

دة الرفع من جووكذا والايئة التحكيمية خروقات إرادة األطراف من حماية المعامالت البحرية  بادف

األحكا  التحكيمية، ألن تحسين مناخ التجارة البحرية مرتبط من الناحية القانونية بجودة وفعالية هذه 

 .األحكا  لتحقيق نمو أكبر ف  هذا المجال

طرف  جنسيات مختلفة، فإن كلاخل فياا أطراف ينتمون لتتدغالبا ما وبمأن المنازعات البحرية      

حماية فعالة ويمانات كفيلة بصيانة حقوقه من قبل قضاء الدولة الذي يراهن على الحصول على 

الثقة ف  هذه الطرف األجنب   يولد لدى، وهذا من شأنه أن التحكيل البحرييسار على مراقبة إجراءات 

 .المعامالت البحرية المزيد من  برا إ إلى جانج تشجيعه على، و الم سسة القضائية

خالل إنطالل إجراءات التحكيل البحري ف  سبيل حماية المعامالت البحرية القضاء  تدخلغير أن      

 بضرورة عمل المشرع على تطوير النظا  القانون  ، يظل مشروطاتوتحقيق العديد من الضمان

ئمة لال للتحكيل بشكل يتالء  وطموحات أطراف العالقة البحرية، باإليافة إلى خلق بيئة قانونية مال

 ....245تساعدهل على فز منازعاتال ف  أقرب األجل وأقصرها

نحصر مجال تدخله فقط على مراقبة وجود ومدى صحة أن القضاء ال ي يمكن القول، األخير وف      

إتفال التحكيل البحري ثل تذييل الصعوبات المتعلقة بتشكيل الايئة التحكيمية وغيرها من اإلجراءات 

 من الناحية القانونيةاألحكا  التحكيمية و سالمة جودة لمراقبة مدى بل يمتد تدخله  الت  سالف ذكرها،

 . بعد صدور الحكل التحكيم 

 بعد صداة الحك  التحكيممتدخ  القضا  :   المبحث الثانم

حكيل، تإن اإلسراع ف  فز المنازعات البحرية ال يجج أن يكون الادف الرئيس  من اللجوء إلى ال     

إحقال الحقول وإدخال الطمأنينة إلى أطراف العالقة و عدالة الالغرض الحقيق  هو إقرار بل إن 

مشترك بين عمل من خالل  ، وهذه الغاية لن تتحقق إال246البحرية ويمان لال الثقة ف  هذا النظا 

دور الذي يمارسه المحكل والمتمثل ف   الب  ف  جوهر النزاع، ثل ال من خالل الدور التحكيل والقضاء

والذي يمتد إلى ما بعد إصدار الحكل الرقاب  الذي يمارسه القضاء على عمل الايئة التحكيمية 

 .التحكيم 

للحهد مهن بعهز التجهاوزات والخروقهات الته  ته ثر علهى إحدى مظاهر ههذه الرقابهة  الطعن ويعتبر     

طههرل الطعههن الغيههر الطعههن بههالبطالن و فهه الطعههن ، ويتمثههل هههذا صههدوره التحكيمهه  بعههدفعاليههة الحكههل 

لل يتعهرض لهه المشهرع المغربه  فه  الفهرع  -طرل الطعن الغير العادية  –هذا األخير  غير أن، العادية

الحكهل التحكيمه   إخضهاع أن مها يفيهد علهىوههذا ، 01،00علق بهالتحكيل الهدول  يهمن قهانون الثان  المت

                                                           
       ،سهههابق ؟،  مرجهههع مصهههطفى التهههراب، أي دور للتحكهههيل فههه  فهههز المنازعهههات مهههن خهههالل التشهههريع المغربههه  - 245

 .14الصفحة 
و الوفهههاء، التحكهههيل اإلختيهههاري واإلجبهههاري فههه  المنازعهههات المدنيهههة والتجاريهههة، دار الفكهههر الجهههامع ،  أحمهههد أبههه - 246

 .311، ص2111اإلسكندرية ، سنة 
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، ونفس الش ء يمكن قولهه مكنأمر غير م طرل الطعن الغير العاديةإلى بخصوص نزاع دول   الصادر

 .بإعتباره ذو طبيعة دولية  التحكيل البحري على

مهن فقهط  تنحصهر  بخصهوص النهزاع البحهري الحكهل التحكيمه  الرقابة القضهائية علهىوبالتال  فإن      

لهل غيهر أنهه إذا  ،وفق حاالت حددها المشهرع المغربه  تحديهدا حصهريا للطعن بالبطالنإخضاعه  خالل

 .قابل للتنفيذيصبح الحكل التحكيم  داخل األجل القانون ، فإن  هذا الطعن يتل ممارسة

الطعور إقهرار فه   تتجلهى ، األولهىيتل عبر مهرحلتينحكيم  كل التفتدخل القضاء بعد صدور الح نإذ     

   ذا تضمن إلحدى الحاالت الت  تستوجج هذا الطعنإ ببطال  الحك  التحكيمم

 .)المطلت الثانم( تنفي  الحك  التحكيممجلى ف  الثانية فتتالمرحلة أما  )المطلت اااا(

 حم الحك  التحكيمم بالبطال  الطعر أج مر المطلت اااا : تدخ  القضا  

 التقيد ببعض الرراط الركليةيستوجج إلقرار الطعن بالبطالن ف  الحكل التحكيم       

 التم تستدجت ه ا الطعر ااسباب حدىمتضمنا إلن يكون هذا الحكل كما يتعين أ )الفقرة األولى( 

 .)الفقرة الثانية(  قاندنا قرةألاالم

 الحك  التحكيممبطال  الركلية لطعر ب رراط الالفقرأل ااالى  : 

الشهروط الشهكلية وهه  بهبعز  يد أطرف التحكيل البحهرييستوجج لممارسة الطعن بالبطالن أن يتق     

 .بطالن، وأن يتل هذا الطعن أما  الجاة المختصةإحترا  األجل القانون  لممارسة الطعن بال

يومها بهدليل 80ففيما يخص األجل القهانون  لممارسهة ههذا الطعهن،  فقهد حهدده المشهرع المغربه  فه       

ايكد  تقدي  هو ا الطعور مقبودال ، الت  جاء فياا " 01،00من قانون  723-17الفقرة الثانية من الفصل 

يدمووا موور تبليووم الحكوو   15يووت  قبدلوو   دذا لوو  يقوودا  اخوو  أجوو  بمجوور  صووداة الحكوو  التحكيمووم ا ال

 ." التحكيمم الم ي  بالصيغة التنفي ية

فه  ونعتبر أن هذا األجل هو أجهل معقهول ينسهجل مهع فلسهفة التحكهيل البحهري القائمهة علهى السهرعة      

حههددة لممارسههة بعههز  التشههريعات  المقارنههة التهه  جعلههت المههدة الم الفصههل فهه  النزاعههات، هههذا بخههالف

يوما التاليهة إلعهالن المحكهو  عليهه بحكهل  70الطعن بالبطالن طويلة كالتشريع المصري الذي حدده ف  

، )8116(يوما المادة  70القانون الفرنس  الذي حدده ف  ، ثل ف  فقرتاا األولى 01دليل المادة التحكيل ب

 . 17صل وه  نفس المدة نصت علياا مجلة التحكيل التونسية بدليل الف

ا نصت على أجل طويلة لممارسهة الطعهن أن هذه التشريعات لل تكون موفقة لم  نعتبر وحسج نظرنا      

بالبطالن، وباذا فإناا ال تتماشى مع ميزة السرعة الت  ينبغ  أن تتجسد كذلك فه  األجهل القانونيهة علهى 

 .مستوى التحكيل البحري

سهقوط الحهق فه  ممارسهة ههذا الطعهن، وههذا مها يجعهل و يترتج على فهوات أجهل الطعهن بهالبطالن      

الحكهههل التحكيمههه  محصهههنا ويكهههون قابهههل للتنفيهههذ، وال يكهههون لرفهههع دعهههوى أثهههر فههه  وقهههف تنفيهههذ الحكهههل 

 .247التحكيم 
                                                           

 213الصفحة  ،سابق ، مرجع محمد خالد القاي   - 247
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أما بالنسبة اإلختصاص البه  فه  الطعهن بهالبطالن فيرجهع إلهى رئهيس محكمهة اإلسهتئناف التجاريهة       

غلهج علهى المنازعهات البحريهة، ولكهون أن القضهايا البحريهة عنهدما تحهال نظرا للطبيعة التجارية الته  ت

 .على المحكمة، فإن القضاء التجاري هو الذي يب  فياا 

وقد حدد المشرع المغرب ، على غهرار العديهد مهن التشهريعات المقارنهة أسهباب الطعهن بهبطالن فه       

 .01.00من قانون  723-76الحكل التحكيم  يمن الفصل 

 

 

 الحك  التحكيممبطال  لفقرأل الثانية :أسباب الطعر با  

و جعلته إجراء يهروريا يسهتوجج  المقارنة مويوع الطعن بالبطالن لقد تناولت معظل التشريعات     

اها ، وههذه الحهاالت قهد نصهت علي248إثارته متى شاب الحكل التحكيم  حالة من الحهاالت المحهددة قانونها

مهن قهانون  723-17ومن يمناا القانون المغرب  وبالضبط فه  الفصهل  العديد من التشريعات المقارنة

 حم الحاالت ااتية :يكد  الطعر بالبطال  ممكنا دال "النص على أنه  ، حي 01،00

دذا توو  ترووكي  الهيةووة التحكيميووة أا تعيووير المحكوو  المنفوور  بصووفة ايوور قاندنيووة أا مخالفووة اتفوواق  -1

 الطرحير

ا  التقيد بالمهمة المسندأل دليها أا بتوت حوم مسوائ  ال يروملها التحكوي  دذا بتت الهيةة التحكيمية   -2

 ....أا تجاازت  دا  ه ا ااتفاق 

 ل  تحترا  قدق الدحاعدذا  -3

 دذا كا  اااتراح أا التنفي  مخالفا للنظاا العاا الدالم أا الدطنم -4

...."249 . 

أسوباب والته  تنقسهل إلهى قسهمين،      ت دي إلى بطالن الحكهل التحكيمهفاذه ه  مجمل األسباب الت     

 . أسباب مرتبطة بالحك  التحكيممو متعلقة بإتفاق التحكي 

 أاال: أسباب متعلقة بإتفاق التحكي  البحرب  

 تتجلى هذه األسباب فيما يل  :       

  الة صداة الحك  التحكيمم  حم اياب دتفاق التحكي  البحرب -1

 تفهالألن اإل ،ف  الحكل التحكيم شكل سببا موجبا للطعن بالبطالن إن غياب إتفال التحكيل البحري ي     

 .250يشكل األساس والمنطلق لعمل الايئة التحكيمية  

                                                           
   الدراسذات مدبلذو لنيذل رسذالة ـذ مقارنذة دراسذة ـذ الذداخلي التحكيمذي الحكذم ضذد الطعذن طذرق ، الغلي الكبير عبد -248

 السذذنة ،الدارالبيضذذاء - واالجتماعيذذة واالقتصذذادية القانونيذذة العلذذوم كليذذة، الثذذاني جامعذذة الحسذذن، المعمقذذة العليذذا

2114/2111   1. 
 المتعلق بالتحكيل والوساطة اإلتفاقية . 14.18من قانون   .32-36راجع الفصل  - 249
 . .4 الصفحة ،سابق مرجع  ،زضاكي الرحيم عبد - 250
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تراي  أطهراف العالقهة البحريهة علهى اللجهوء  تجلى غياب إتفال التحكيل البحري ف  حالة غيابوي     

أثنهاء  وقع على عقد أو شرط التحكيلعلى التحكيل لفز نزاعتال، كأن يدع  أحد األطراف على أنه لن ي

وتبعها لهذلك فهإن الحكهل   ....إبرا  عقد من العقود البحرية كإبرا  عقد إيجار السفينة أو عقد نقل البضهائع 

   .التحكيم  الصادر ف  غياب إتفال التحكيل يكون باطال

ف القههاهرة نامحكمههة اإلسههتئ عههندر اصهه فهه  قههرار حكههلهههذا الضههاء المصههري أن تبنههى وقههد سههبق للق     

وقههد ، و88/07/2001تجههاري بتههاري  تحكيمهه  بههبطالن حكههل فيههه  حيهه  قضههى ،07/06/2001بتههاري  

" أ  ادا دةحاق اثيقة التحكي   بالحك   اند صداةا تبطل    تى الد أةحقت ورد ف  هذا القرار على 

 .ب  حيما بعد لدإ المحكمة "

د و صههحة الحكههل التحكيمهه ، ذلههك أن الحكههل شههرط يههروري لوجههووبالتههال  إتفههال التحكههيل  يعههد      

 .التحكيم  الغير المرفق بإتفال التحكيل ال يعتبر قرارا و يكون هو والعد  سواء

  الة صداة الحك  التحكيمم حم ظ  بطال  دتفاق التحكي  البحرب  - 2

 ههو ذلهك وسهبجاتفهال التحكهيل البحهري بطهالن الحكهل التحكيمه  بقهوة القهانون،  يترتج علهى بطهالن     

حد الشروط المويوعية أو الشكلية الالزمة لقيا  الحكهل التحكهيل، أو كونهه ورد علهى مها فقدان اإلتفال أل

 .ال يجوز فيه التحكيل

الحكهل التحكيمه  فه  القهانون المغربه ، بخهالف  و يعد البطالن اإلجهراء الوحيهد الهذي يتعهرض إليهه     

 07ا اإلبطال، حي  نصت الفقرة األولهى مهن المهادة ذوكبالبطالن  بالطعن شملهالقانون المصري الذي 

" ال تقب   ادإ بطال   ك  دال حم اا داا اآلتية : دذا لو  يدجود  على أنه  من قانون التحكيل المصري

 ."اتفاق التحكي  أا كا  قابال لإلبطاا أا البطال 

مصهري ، علهى اعتبهار أن و كان مهن األجهدر علهى المشهرع المغربه  أن يهناج مها سهلكه المشهرع ال     

 .251االتفال على التحكيل هو عقد من العقود القانون الخاص قد يقع باطال لتخلف ركن من أركانه

 ثانيا : أسباب الطعر المتعلقة بالحك  التحكيمم   

 فيما يل  : البطالن المتعلقة بالحكل التحكيم تتجلى أسباب الطعن ب       

 ،اير قاندنية تركي  الهيةة التحكيمية بصفة  -1   

اللجهوء إلهى  عهواض 252كهيل الم سسهات أطهراف العالقهة البحريهة اللجهوء إلهى التح يفضهلواغالبا ما      

كهأن  ،بايئة تحكيمية مشكلة بطريقة غيهر قانونيهة ف  بعز األحيان اقد يصطدموغير أنه التحكيل الحر، 

ألهليههة الالزمههة لممارسههة مامههة يهتل تعييناهها مههن طههرف واحههد فقههط أو أن أحههد المحكمهين ال يتههوفر علههى ا

                                                           
 الماسذتر دبلوم لنيل رسالة ، 18،14 قانون في دراسة الداخلي التحكيمي الحكم في بالبطةن الطعن ، لشهب مهدي - 251

 السذذنة ،المحمديذذة االجتماعيذة و االقتصذذادية و القانونيذة العلذذوم كليذة ، الثذذاني الحسذن جامعذذة ،الخذا   القذذانون فذي

 16   ،2113 ـ 2112 الجامعية
 .أعاله 26 -28راجع الصفحة  - 252
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األمر الذي يستدع  تدخل رئيس المحكمة التجارية بصفته مراقبا لمدى صحة الحكل التحكيمه   ،التحكيل

 .253الصادرة ف  النزاعات البحرية من أجل بطالنه

ى نظهرا لتهوفر الايئهة التحكيميهة عله فه  المجهال التحكهيل البحهريههذا اإلجهراء  ا مها نجهدنهادره إال أن     

 .ومويوعيابشكل يجعلاا متمكنة من تدبير مجريات التحكيل إجرائيا موارد بشرية م هلة قانونا 

 

 

 

 ا تعيير  ك  منفر  بصفة اير قاندنية أا مخالفة اتفاق التحكي تدذا  -3

بطالن بإذا تل تعيين المحكل بصفة غير قانونية أو مخالفة التفال األطراف فإنه يستوجج الطعن      

" الطعر  حي  نصت على أن 723-76من الفصل  الفقرة الثانية ف هذا تحكيم ، وقد ورد الحكل ال

اذا ت  تركي  الهيةة التحكيمية أا يعتبر المحك   -2  ممكنا دال حم الحاالت التالية : بالبطال  يكد

 ."....بصفة اير قاندنية أا مخالفة التفاق الطرحير

الضوابط الت  تستوجج توفرها ف  المحكل المنفرد لممارسهة  و قد حدد المشرع المغرب  الشروط و     

 .08.05254من القانون  720مامة التحكيل المنصوص علياا ف  الفصل 

   ادا ا تراا  قدق الدحاع-7

يشكل مبدأ حقول الدفاع مظارا من مظاهر تكريس مبدأ المالئمة بهين القهانون الهوطن  و االتفاقيهات      

المغرب  علهى ههذه الضهمانة فه   و يتجلى حرص المشرع، المغرب من الجانج الدولية المصادقة علياا 

"يعامو  أطوراح التحكوي  حيه  جهاء فياها  723-80و بضبط ف  الفقرة الثالثة من الفصل  08.05قانون 

لك  منه  حرصة كاملة ا متكاملة لعرض  اداا ا  حداات  ا مماةسة  قو   ايهيئالى قدا المساااأل 

لحكهل ابطالن بهلطعهن اعلى مخالفتهه  را ألهمية هذا المبدأ فإن المشرع المغرب  رتجو نظ  حم الدحاع "

 .723255-76التحكيم  بموجج للفقرة الخامسة من الفصل

 ـ استبعا  القاند  المتف  الي  مر قب  ااطراح  4 

تحكههيل لقههانون الواجههج التطبيههق المتفههق عليههه مههن قبههل أطههراف الليشههكل إسههتعباد الايئههة التحكيميههة      

   .بالبطالنالبحري أحدى األسباب الموجبة للطعن 

حيه  نهص و قد نصت على هذا المقتضى أغلج التشريعات المقارنة و من يمناا القانون المغرب       

الطعور بوالبطال  " ال يكود  علهى أنهه 08.05مهن قهانون   723-76الفقهرة السهابعة مهن الفصهل  بموجج

 . "استبعا  القاند  المتف  الي  مر قب  ااطراح ....-9 دال حم الحاالت التالية:ممكنا 

                                                           
 44 الصفحة ، سابق مرجع ، زضاكي الرحيم عبد - 253
 38 -32 ـ 32   ، سابق  مرجع ، لشهب مهدي - 254
 28شاج ، مرجع سابق ، الصفحة مادي ل - 255
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 .هيئة التحكيل لاذه القاعدة يترتج عنه الطعن ببطالن الحكل التحكيم  وعليه فإن مخالفة      

 تدخ  القضا  لتنفي  الحك  التحكيممالمطلت الثانم :

قانونا يصبح الحكل ملزمها قهابال لل يتل الطعن بالبطالن ف  الحكل التحكيم ، وإنتات مدة المحددة  ذاإ     

 للتنفيذ، لكنه لن ينفد إال بعهد إستصهدار أمهر بهذلك مهن المحكمهة المختصهة أصهال بنظهر النهزاع البحهري،

 . 256بإعتبار أن القضاء هو المختص بمنحه قوة التنفيذ وذلك بعد التحقق من إنتفاء أي موانع تعيق ذلك

 )الفقوورأل ااالووى(ذا المطلههج إلههى فقههرتين، حيهه  خصصههنا ولإلحاطههة باههذه الرقابههة إرتأينهها تقسههيل ههه     

لخصدصويات تنفيو  فقهد خصصهناها  )الثانيوةالفقورأل (أمها  ،للقدااود المسوطرية لمونت الصويغة التنفي يوة

 . الحك  التحكيمم

   الفقرأل ااالى : القدااد المسطرية لمنت الصيغة التنفي ية 

ليهه وينفهذه طواعيهة، أو أن يمتنهع إما أن يلتز  المحكو  عإن تنفيذ الحكل التحكيم  يتل عبر طرقتين،      

 .سلطة القضائية المختصة الصيغة التنفيذية البعد أن تضف  عليه ن تنفيذه فينفذ جبرا ع

فتذييل األحكا  التحكيميهة الصهيغة التنفيذيهة ههو الهذي يجعلاها سهندا قابهل للتنفيهذ، وههذا اإلجهراء وإن      

 .نين تنص عليه وتعتبره أساسا ليكون الحكل التحكيم  قابل للتنفيذ كان شكليا فإن جميع القوا

تطرقنها مهن خهالل إرتأينا تناوله ف  ههذه الفقهرة  إجراء يروري، لذلك هو المقتضىوعليه فإن هذا      

 .الجهة المختصة لمنت ه ا الصيغة ثانياثل أاال  دجرا ات منت الحك  التحكيمم للصيغة التنفي ية إلى

 دجرا ات منت الحك  التحكيمم للصيغة التنفي يةأاال :  

ففهه  حالههة تنفيههذه إختيههارا فاههذا ال  ،كههون تنفيههذه إمهها جبههرا أو إختياريههابعههد صههدور الحكههل التحكيمهه  ي     

يطر  أي إشكال، ألن المحكهو  عليهه يكهون قهد إلتهز  بتنفيهذه بريهاه دون إكهراه أو جبهر، أمها فه  حالهة 

لههه ملههز  بههاللجوء إلههى رئههيس المحكمههة بغايههة تخويلههه الحكههل التحكيمهه     وانهها يكههون المحكههفإمتناعههه، 

 .الصيغة التنفيذية حتى يكون قابال للتنفيذ

غيههر أن تنفيههذ هههذا الحكههل مههن قبههل القضههاء ال يكههون تلقائيهها، وإنمهها بنههاء علههى طلههج المعنهه  بههاألمر      

الطلهج بهالحكل التحكيمه  و بواسطة مقال يرفع إلى رئهيس المحكمهة المختصهة مهع يهرورة إرفهال ههذا 

 .257نسخة من إتفال التحكيل

غير أن أجل إيداع هذا الحكل بالنسبة للتحكهيل الهدول  فقهد جعلهه المشهرع المغربه  مفتوحها، وههو مها      

إسهتقرائنا للفهرع الثهان  نه من خهالل ، ذلك أينطبق بدوره على التحكيل البحري بإعتباره ذو طبيعة دولية

ال نجههد أي تحديههد للمههدة الواجهج إحتراماهها إليههداع  الحكههل  01،00قهانون ل  يههمن المهنظل للتحكههيل الههدو

                                                           
265-D،OMOR –ZAHI-L'etat et l'arbitrage-o،p،u-alger-publisud-paris-1979 p195.  

 63الصفحة  ،سابق ، مرجع فضيلة فديل  - 257
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فإنههه يحههق للطههرف المحكههو  وباههذا ، 258، بخههالف الحكههل التحكههيل الههداخل و الطبيعههة الدوليههةالتحكيمهه  ذ

 .شريطة أن يداع ف  أجل معقول متى شاء،إيداع الحكل التحكيم   أن يقو  الحهلص

كل البحهري تجهرى بلغهات مختلفهة نظهرا يأنه لما كانت مسطرة التحه األخير إلىو تجدر اإلشارة ف        

إلختالف جنسيات أطرافه، فإن الحكل التحكيم  والوثائق الضهرورية الته  تكهون مرفقهة بهه يجهج أيضها 

مهن  723 -72أن تكون مترجمة بنفس اللغات الت  أجري باا التحكيل، وهذا ما تزكيه مقتضيات الفصل 

يجرب الحكي  باللغة العربية مال  يتف  الطرحا  الى اير ذلوك أا " حي  نص على أنه  01،00قانون 

تحد  هيةة التحكي  لغة أا لغات أخرإ ايسرب  ك  ااتفاق أا القوراة الوى لغوات البيانوات االمو كرات 

 .".....المكتدبة االدثائ  االمراحعات الرفهية 

 ي ية ثانيا : الجهة المختصة بمنت الصيغة التنف   

التحكيم  الصهادر فه  النهزاع البحهري إلهى رئهيس  لحكيرجع اإلختصاص بمنح الصيغة التنفيذية لل      

وههذا ماتزكيهه  ،بالنظر إلى الطبيعة التجارية الته  تكتسهيه المنازعهات البحريهة ، وذلكالمحكمة التجارية

"امليووات ابع علههى أن فهه  بنهدياا السههادس والسههالتهه  نصههت  259مههن مدونههة التجهارة 6مقتضهيات المههادة 

النقل يمن الباب الرابع المنظل  عقدناهيك عن تنظيل    النق  البحرب االتأمير بمثابة أنرطة تجاةية"

، وههذا يهدفعنا ة علهى تجاريهة األنشهطة البحريهةالقرينهتكون معه  مما للعقود التجارية ف  مدونة التجارة،

 .ينعقد للمحاكل التجارية قة بالعقود التجاريةاإلختصاص النوع  بصدد الدعاوى المتعل إلى القول أن

منح الصيغة التنفيذية لفحكا  التحكيمية الصهادرة بخصهوص الهدعاوى مما يقودنا إلى الفال إلى أن       

التجاريههة البحريههة يخههتص باهها رئههيس المحكمههة التجاريههة بإسههتثناء الههدعاوى المتعلقههة بالمسهه ولية يههد 

 .260....اإلنقاد والمساعدة البحرية ة عن عمليةرجالناقل، وأداء األ

غيههر أن تههدخل رئههيس المحكمههة التجاريههة إلعطههاء الصههيغة االتنفيذيههة للحكههل التحكيمهه  هههو تههدخل       

فه  يبه  فيهه ن ال حهق لهه فه  أمحدود، فاوال يملهك سهلطة مراجعهة الحكهل مهن الناحيهة المويهوعية أي 

اههها الصههادر بتههاري  الدارالبيضههاء فهه   قراروهههو مهها أكدتههه محكمههة اإلسههتئناف ب، 261جههوهره أو تعديلههه 

حإ  المحكمة التم يسوتأنف  08.05مر قاند   321" يث امال بالفص  الذي جاء فيه  20/01/8776

أمامهوا اامور بإاطوا  الصويغة التنفي يوة لخكو  المحكمووير ال يجودز لهوا أ  تنظور حوم مدضودع القضووية 

كها  المحكمهين للتأكهد ط أن تراقج أحية لاا فقالتنفيذة المختصة بالتذيل بالصيغة الجا، وهكذا فإن  ".…

                                                           

  لقههد حههدد المشههرع المغربهه  أجههل إيههداع الحكههل التحكيمهه  الههداخل  فهه  مههدة ال تتجاوزسههبعة أيهها  وهههو مهها يستشههف   - 258   

مهن الطهرفين نسهخة مهن  تسهلل هيئهة التحكهيل إلهى كهل" الذي جاء بمايل  :   .32-.2إنطالقا من مقتضيات الفصل 

 .حكل التحكيل خالل سبعة أيا  من تاري  صدوره " 
بتنفيذ القانون رقل  ) 1116فاتح أغسطس ( .121من ربيع األول  18الصادر ف   43،16،1رقل  ظاير شريف - 259

الصفحة  2214عدد  )1116أكتوبر 3( .121المتعلق بمدونة التجارة منشور بالجريدة الرسمية بتاري   18،18

214. . 

 ،العلهو  القانونيهة ،اإللكترونيهة مجلهة ال،فكهرة حهول المحهاكل المختصهة فه  بعهز المهادة البحريهة  ،راشهوق  كوثه - 260     
https://www،marocdroit،com،  30:01على الساعة   22/16/2114تاري  الزيارة . 

Pierre louis légé, l'exécution des sentences arbitrales en France, thèse pour le doctorat présenté et-261  
      soutenir a rennes 1963, bibliothèque Aix. 

https://www،marocdroit،com/
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تقههدير صههحة األسههباب والعلههل التهه  فهه  مههن أناهها ال تخههالف النظهها  العهها  دون أن تكههون لاهها الصههالحية 

 .262إعتمدها الحكل التحكيم 

وتجههدر اإلشههارة فهه  األخيههر إلههى أن إختصههاص المحكمههة التجاريههة فهه  تههذييل األحكهها  التحكيميههة       

 .مخالفتهاإلتفال على  ، فال يجوزة التنفيذية هو إختصاص من النظا  العا بالصيغ

 

 

 

 الثانية : خصدصية تنفي  اا كاا التحكيمة الفقرأل

دولية بخصوصيات تميزها عهن أحكا  ذات طبيعة  األحكا  التحكيمية البحرية بإعتبارها يتميز تنفيذ      

الهذي  08.05إلى اإلطار القانون  المهنظل لاها وههو قهانون  تنفيذ األحكا  التحكيمية الوطنية، ويرجع ذلك

جهههههاءت نصوصهههههه فههههه  ههههههذا الصهههههدد متالئمهههههة ومقتضهههههيات إتفاقيهههههة نيويهههههورك الم رخهههههة فههههه  

 .األجنبية  الخاصة بالإلعتراف وتنفيذ األحكا  التحكيمية80/06/8703

الوطنيههة، نظههل المشههرع  بالسههيادةو إرتبههاط تنفيههذها البحريههة ونظههرا لخصوصههية األحكهها  التحكيميههة       

وكهذا  )الفقهرة األولهى( بالصيغة التنفي يوة ات ييلها شراط تنفي  ه ا اا كااالمغرب  أحكاماا من حي  

 .)الفقرة الثانية(  ةحض اااتراح أا التنفي  بالنسبة للحك  التحكيمم البحرب

 اا كاا التحكيمية البحريةاتنفي   اااتراح  :أاال 

الشروط الشكلية الواجهج علهى طالهج  فيه كافةاف بالحكل التحكيم  البحري أن تتوافريتعين لإلعتر      

مهن أصهل الحكهل التحكيمه  وكهذا  والمتمثلة ف  إيداع مجموعة مهن الوثهائق بكتابهة الضهبط  التنفيذ إثباتاا

ة للبلهد أصل إتفال التحكيل سواء كان شرط أو عقد، وإذا لل تكن الوثائق المذكورة محررة باللغهة الرسهمي

المههراد التنفيههذ فيههه،  فعلههى طالههج أن يقههد  ترجمههة رسههمية للوثههائق المههذكورة بلغههة البلههد المطلههوب التنفيههذ 

 .263فيه

إحهدى الحهاالت الموجبهة  الحكهل التحكيمه  البحهري يجهج أن ال يتضهمن، لهى جانهج ههذه الشهروط إ      

بوت هيةوة التحكوي   ا  دتفواق  -1 ....."وهه  : 723-17المنصوص علياا ف  الفصل للطعن بالبطالن 

ترووكي  الهيةووة التحكيميووة أا المحكوو  بصووفة  -2التحكووي  أا دتفوواق باطوو  أا بعوود دنتهووا  أجوو  التحكووي  

 -5اودا د توراا  قودق الودحاع  -4بالمهموة المسوندأل دليهوا  ة التحكيمية  ا  التقيدبت الهية -3منفر أل 

 .لدالم أا الداخلم"أا التنفي  مخالفا للنظاا العاا ا االاتراحدذا كا  

" وهه   مهن إتفاقيهة نيويهورك  0علياا الفقرة األولى مهن المهادة حاالت أخرى نصت  كما أن هناك      

ااتفوواق أا المنصوودص اليهووا حووم المووا أل الثانيووة اووديمم ااهليووة   االتفوواقأطووراح ال يكوود  أ   -1.....

أ  الخص  المطلدب تنفي  الحك  الي   -2الم كدة اير صحيت احقا للقاند  ال ب يخضع  ل  ااطراح 

                                                           
عبد هللا درميش، القضايا المعاصهرة للتحكهيل الهدول  الرقابهة القضهائية علهى األحكها  األجنبيهة والدوليهة فه  الهدول   - 262

 .11، الصفحة 2111،لسنة  العربية، المجلة المغربية للوساطة والتحكيل
 818  -812الصفحة  ،بق سا، مرجع فتح  وال   - 263         
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ل  يعلر داالنا صحيحا بتعيير المحك  أا بإجرا ات التحكي  أا كا  مر المستحي  الي  لسوبت أخور أ  

أ  الحك  حص  حم نزاع اير ااة  حم مرواةطة التحكوي  أا حوم اقود التحكوي  أا تجوااز -3يقدا  حاا  

تحكيمية أا دجرا ات التحكوي  مخوالف لموا دتفو  اليو  أ  تركي  الهيةة ال -4    دا هما حيما قضم ب 

أ  الحكوو  لوو  يصووبت ملزمووا  -5ااطووراح أا القوواند  البلوود الوو ب توو  حيوو  التحكووي  حووم  الووة اوودا ااتفوواق

 مختصوة حوم البلود التوم حيهوا أا بمدجوت قاندنهوا صودة الحكو  "للخصدا أا ألغت  أا أاقفت  السلطة ال
264. 

رئهيس المحكمهة يخهتص باها تهذييل األحكها  التحكيميهة البحريهة أن    إلى يروتجدر اإلشارة ف  األخ      

 .التجارية التابع لاا مكان تنفيذ 

 البحرب ةا التحكيميا كاا اتنفي  ثانيا : ةحض اااتراح  

ر فهه  التأكههد مههن تههوافر تنفيههذ األحكهها  التحكيميههة البحريههة  ينحصهه إن دور القضههاء فهه  اإلعتههراف و      

يههة تنفيههذها دون أن يتعههارض ذلههك مههع ءههها وإمكاناتنفيههذها والتثبههت مههن صههحة إجرزمههة لالشههروط الال

مقتضههيات النظهها  العهها  فهه  البلههد المطلههوب التنفيههذ فيههه، أو يكههون مويههوع النههزاع مههن المسههائل التهه  ال 

 .يجوز التحكيل فياا  

    ادا تعاةض الحك  التحكيمم ما النظاا العاا  -1

عارض الحكل التحكيم  مع النظا  العا  كسبج لرفز منحة الصهيغة التنفيذيهة، يحقق األخد بفكرة ت      

وتوجيه السياسة القضائية لخدمته مهن خهالل الوقهوف فه  وجهه  مصالح األساسية للمجتمعلالحفاظ على ا

 .265ساسية أو تتعارض مع مصالحه الجوهرية  الت  تنتاك المبادئ األاألحكا

فكرة النظا  العا   ف  مرحلهة اإلعتهراف و تنفيهذ الحكهل لقاي  التنفيذ لامن هنا تظار أهمية إعمال       

، حتى ال يكون متعاريا مهع  خصوصهيات ههذا النظها  الموجهود بالبلهد المهراد التنفيهذ التحكيم  البحري

، وف  هذا الصدد نصهت المهادة الخامسهة مهن إتفاقيهة نيويهورك المتعلقهة بهاإلعتراف وتنفيهذ الحكهل 266فيه

" يجوودز للسوولطة المختصووة حووم البلوود دليهووا اااتووراح اتنفيوو  الحكوو  علههى أنههه  8703سههنة التحكيمهه  ل

 المحكمير أ  ترحض اااتراح ا التنفي  دذا تبير لها :

- ......... 

 ."أ  حم اااتراح بحك  المحكمير أا تنفي ا ما يخالف النظاا العاا حم ه ا البلد -

، وقههد أخههد فيهها لعههد  اإلعتههراف وتنفيههذ الحكههل التحكيمهه الحالههة تعههد سههببا كا فههإن وجههود هههذهوعليههه       

ال " يمكور ، حيه  نهص علهى أنهه 723-17مهن الفصهل ب  باذه الحالة فه  البنهد الخهامس المشرع المغر

                                                           
 .212 -211الصفحة  ،سابق ، مرجع محمد خالد القاي   -264

265- -FOUCHARD Philippe, GAILLARD Emmanuel et GOLDMAN Berthold : op-cit, p: 1013.  

 128.الصفحة  ،سابق ، مرجع دور القضاء ف  مراقبة عمل المحكمين " دراسة مقارنة " ،سعيد المعتصل  - 266     
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في يوة دال حوم الحواالت التاليوة : الطعر بااستةناح حم اامر القاضم بتخديو  اااتوراح أا الصويغة التن

 .التنفي  مخالفا للنظاا العاا الدالم أا الدطنم " دذا كا  اااتراح أا -5 .....

المشهرع المغربه  جمهع بهين النظها  العها  الهوطن  و النظها  العها  والمالحا من خالل هذا البنهد أن       

اف وتنفيهذ الحكهل التحكيمه  البحهري، لعد  اإلعتهرة الحكل التحكيم  ألحدهما كافية الدول ، لتكون مخالف

ا الصدد عن النظا  العا  الذي يجج أن يعتد بهه قايه  دولهة التنفيهذ عنهد بتهه فه  ويطر  التساؤل ف  هذ

طلهج التهذييل بالصههيغة التنفيذيهة، لإلجابههة عهن هههذا التسهاؤل نهورد قههرار صهادر عههن محكمهة اإلسههتئناف 

" لكوور  يووث أ  مفهوودا النظوواا العوواا الوو ب اجووت الووى قاضووم الصوويغة فيههه  وردالههذي  267التجاريههة

ة مدإ خرق تنفي  الحك  التحكيموم لو   ال االقوة لو  بموا طبقو  المحكمود  الوى النوزاع التنفي ية مراقب

مر قدانير أا قدااود اموا داتمودا مور تفسوير اتأايو  لهو ا القودانير االقدااود دذ أ  المفهودا مورتب  

د بالمبا ئ ااساسية حوم بلود القواند  الو ب دختواةا ااطوراح للتطبيو  الوى النوزاع  أا لبلود تنفيو  العقو

 ." أالبلد مقر التحكي  

غير أن مسألة إقرار تعارض الحكل التحكيم  مع النظها  العها  يثيهره القايه  مهن تلقهاء نفسهه، وال       

تتوقههف علههى تمسههك الخصههو  باهها، وهههو مهها يلقهه  علههى عههاتق كههل مههن المحكههل والقايهه  عههجء اإللتههزا  

 .بقواعد النظا  العا 

أن دور قايه  التنفيهذ ينحصهر فقهط فه  التثبهت مهن السهالمة الكليهة وتجدر اإلشارة ف  األخير إلى       

بيهق يرفز التنفيذ لخطأ ف  تكييف الوقهائع وتطدون أن يتفحص مويوع النزاع أو أن للحكل التحكيم  

ال يجودز  لقاضوم ....."إذ جاء فيه أنه  268أكده القضاء المغرب  ف  إحدى قرارتهالقانون عليه، وهو ما 

أ  ينظر حوم مدضودع الحكو  التحكيموم   ايور أنو  يكود  ملزموا بالتأكود مور أ   كو   الصيغة التنفي ية

 ." المحكمير اير معيت ببطال  يتعل  بالنظاا العاا

  ادا قابلية النزاع للتحكي  حي  -2

ضهاها يتحهدد اإلطهار الهذي مهن خاللهه يمكهن إخضهاع إن قابلية النزاع للتحكيل ه  الفكهرة الته  بمقت      

 .269ة خارجة عن هذا اإلطار ال يمكن أن تكون محال للتحكيل، وأي منازعلتحكيل من عدمهإلى ا النزاع

فإذا كان المبدأ العا  يقض  بجواز التحكيل ف  جميع المواييع الته  يملهك األطهراف حريهة التعاقهد       

خامسهة مهن وههو مها ت كهده المهادة ال عد جواز التحكيل ف  بعز النزاعات،فيه، فإنه ثمة استثناء يقض  ب

" يجودز للسولطة المختصوة حوم البلود المطلودب دليهوا اااتوراح اتفاقية نيويورك الت  نصت علهى أنهه  

                                                           

أورده     صادر عن محكمة اإلستئناف التجارية بالدار البيضاء   2118/ 11/ 18الصادر بتاري   221القرار رقل - 267     

 42ديل ، مرجع سابق ، الصفحة : فضيلة ف
    3411 – 2118/  2/ 21641فههه  الملهههف عهههدد :  2116/ 13/ 31الصهههادر بتهههاري   2116/ 1241قهههرار عهههدد  - 268    

منشهور فه  مجلهة الحقهول المغربيهة " الوسهائل  ،عن محكمة اإلستئناف التجارية بالدار لبيضهاء الصادر  2/ 2118/

 211الصفحة  ،سابق ، مرجع " ...الودية لفز النزاعات
أطروحة     ، -دراسة مقارنة –أهلية الدولة واألشخاص العامة ف  اللجوء إلى التحكيل  ،عبد هللا سرحان المعمري  - 269     

 -كليهة العلهو  القانونيهة واالقتصهادية واالجتماعيهة ، جامعهة عبهد الملهك السهعدي  ،وراه ف  القهانون العها  لنيل الدكت

 . 221، الصفحة  2118/ 2112جامعية السنة ال ، طنجة



113 
 

أ  قواند  ذلوك البلود ال يجيوز  -1اتنفي  الحك  المحكمير أ  تورحض اااتوراح ا التنفيو  دذا تبوير لهوا :

 .تسدية النزاع ار طري  التحكي  "

فهه  كونههه ياههدف إلههى الحفههاظ علههى ري البحههيههة النههزاع للتحكههيل وتتجلههى أهميههة مويههوع عههد   قابل      

، وكهذا رغبهة الدولهة لتوجه القانون  الت  ينتاجه المشرع بشأن نظا  التحكيل، والنطال الذي يمارس فيها

، وذلك عهن طريهق حصهر أمهر البحري ف  االحتفاظ بالرقابة على مويوع النزاع المستبعد من التحكيل

علقة به على القضاء الرسم  نظرا لحساسهية ههذا المويهوع، والرتباطهه الوثيهق الب  ف  النزاعات المت

 .بالمصلحة العامة الت  تعد جوهر النظا   العا 

بشههكل نطههال النزاعههات التهه  يجههوز حسههماا بواسههطة التحكههيل علههى تحديههد كههل دولههة  وهكههذا تعمههل      

رج بهدوره عهن ههذه مشرع المغرب  لل يخيراع  خصوصية البلد المراد التنفيذ فيه الحكل التحكيم ، وال

عندما نص على عد  جواز إبرا  إتفال التحكيل بشأن تسوية النزاعات الت  تال حالهة األشهخاص القاعدة 

وكههذلك ، 08.05)قههانون 707الفصههل ( خصههية التهه  ال تكههون مويههوع التجههارةوأهليههتال أو الحقههول الش

ههها مههن رت األحاديههة  للدولههة أو الجماعههات أو غيعههد  جههواز التحكههيل فهه  النزاعههات المتعلقههة بالتصههرفا

 الايئههات المتمتعههة باختصاصههات السههلطة العموميههة، وكههذا المقتضههيات المتعلقههة بتطبيههق القههانون الجبههائ 

 .)0001270.من قانون  780الفصل (

مهدى قابليهة  وتنفيهذه علهى يتوقف االعتهراف بهه الذي ونفس الش ء يمكن قوله على التحكيل البحري      

 .فيهللتحكيل البحري ويوع النزاع م

فه   8720قهانون التحكهيل الفيهدرال  األمريكه   ونطال تطبيق التحكهيل علهى ههذه المنازعهات حهدده      

 ":المنازعههات البحريههة التهه  تحههل منازعاتاهها وفقهها لاههذا القههانون بأناهها ههه    التهه  عرفههتالمههادة األولههى 

مدجووت سووند شووحر ااالتفاقووات الخاصووة باسووتعماا مروواةطات ديجوواة السووفر اامليووات النقوو  البحوورب ب

الرصيف البحرب للسفر ادصال ها االتصا ا البحرب اأب مدضدع مر مدضوداات التجواةأل الداليوة 

معظهل المنازعهات البحريهة الته   إذنفاذه ،  " التم تدخ  اند االقتضا  حم اختصاص القضا  البحرب

 مها ، أمهاتنفيهذ الحكهل التحكيمه  الصهادر بشهأنااو االعتهرافتعرض على التحكيل البحري، والت  يجهوز 

مثهل اإلحتيهال البحهري  البحهري كهون مويهوع التحكهيلتصهلح  لتال البحريهة فإناها المنازعهات  تبقى من

تترتهج بذمهة أحهد  )كهالتعويز(فه  مها يهنجل عنهه مهن حقهول ماليهة  لتحكيلألنه يعد جريمة ولكن يجوز ا

تعهد جرة العمال المالحة البحرية، باعتبار أن أداء األجرة ، ونفس الش ء ينطبق على أداء أ271األطراف

فياها التحكهيل البحهري، وبالتهال  فهإذا عهرض علهى القضهاء أي وز حق من الحقول الشخصية الت  ال يجه

يتعهرض للطعهن بهالبطالن  فإنهه من أجل اإلعتراف بهالحكل التحكيمه  الصهادر بشهأنه، من هذه النزاعات

 .فياا التنفيذ من قبل قاي  الدولة المطلوب

 الهذي تطرحهه لغموضللتحكيل ه  مسألة صعبة، نظرا القابلة لالواقع أن مسألة تحديد المنازعات و      

 ،تحكهيلأو ال يجهوز عريهاا علهى ال تحديد النزاعات الت  يجهوزبخصوص   بعز النصوص القانونية 

قابليهة بعهز المنازعهات ونضرب مثال بالقانون المغرب  الذي لل يتبنى موقفا وايهحا بخصهوص مهدى 

                                                           
 .126 -128الصفحة  ،سابق ، مرجع دور القضاء ف  مراقبة عمل المحكمين " دراسة مقارنة " ،سعيد المعتصل  - 270
 18الصفحة  ،سابق ع مرج، التحكيل التجاري البحري " دراسة قانونية مقارنة "،البيات   عل  طاهر- 271



112 
 

وما ترتج عهن ههذا الغمهوض مهن ظاهور إتجهاهين علهى مسهتوى الفقهه بهين إتجهاه م يهد وأخهر ،  للتحكيل

نظههرا لعههد   عنههد تنفيههذه للحكهل التحكيمهه ، أكثهر تعقيههدا مامههة قايهه  التنفيههذمعهارض، األمههر الههذي جعهل 

 .بخصوص هذه المسألةصريح و وجود تحديد قانون  وايح 

الت  لل تتفق على تحديد نطهال التحكهيل، فانهاك  فة إلى اإلختالف القائل بين األنظمة القانونيةباإليا      

 يهه إال فه  حهاالت إسهتثنائية محهددة،من التشريعات من تجز التحكيل كقاعهدة عامهة وال تمنهع  اإللتجهاء إل

ال تأخهذ بهالتحكيل وهو اإلتجاه الذي أخدت به الدول اإلسكندنافية، فه  حهين هنهاك تشهريعات دول أخهرى 

 .272إال ف  حدود ييقة وتحظر االلتجاء إليه بالنسبة لكثير من المنازعات 

وبناء على ما تقد ، يمكن القول أن مسهالة قابلهة النهزاع للتحكهيل تعهد أول مسهالة يجهج أن تبهت فياها       

توحيههد  الايئههة التحكيميههة وذلههك لتقههرر إختصاصههاا فهه  حسههل النههزاع المعههروض علياهها، وفهه  إنتظههار

المقتضههيات المتعلقههة بمههدى قابليههة النههزاع للتحكههيل لتكههون طائفههة النزاعههات المسههتثناة مههن نطههال التحكههيل 

   .محددة وبدقة

إذا كانههت إرادة األطههراف تلعههج دورا بههارزا فهه   يمكههن القههول علههى أنههه  ،فهه  ناايههة هههذا الفصههلو      

ف  الفصل األول، فإن ههذه معنا له كما مر رك األساس  التحكيل البحري بإعتبارها المحمختلف مراحل 

 جعلهت، باها األفهرادتوسع دائرة تدخل الدولة ف  األنشطة الته  تقهو  ذلك أن  ،مطلقةليست دائما  اإلرادة

 .أخرى قضائية على إرادة األطراف وفرض قيود قانونية نتيجة  شيئا فشيئا تتقلص إرادة األطراف

حريههة  للحههد مههن أداة النظهها  العهها  وقههوانين البههوليسفهه  كههل  لههة متمثالوقههد كانههت القيههود القانونيههة    

األطراف بادف حماية المصالح األساسية للمجتمع، لذلك كان التزا  المحكل وحرصه على  إحتراماها و 

بتطبيقاا يرورة ملحة تقتضيه طبيعة ههذه المصهالح واألسهس الجوهريهة الته  ال يمكهن أن تعلهوا علياها 

 .إرادة األطراف إطالقا

تنحهرف حسن سير العملية التحكيمية عنهدما تدخل القضاء لضمان أما القيود القضائية فتجسدت ف    

لة إجرائيههة معينههة ، ويكههون أأو عنههدما ال يتفههق األطههراف علههى مسههعههن المسههار القههانون  المحههدد لاهها، 

 .لول مرييةالمحكمون غير قادرين على إيجاد الحل، فيكون القضاء أنداك وحده القادر على إيجاد ح

وبالتال  فإذا كان الهبعز يعتقهد علهى أن إفسها  المجهال لتهدخل القضهاء فه  العمليهة التحكيميهة إنمها   

، ألن األطراف ف  مجال التحكيل البحهري، فإنهه علهى العكهس مهن ذلهكعائقا أما  إختيارات إرادة يشكل 

ء سهواء قبهل صهدور الحكهل تهدخل القضهاأن بشهكل جله ، لنها  أكهد ما توصلنا إليه مهن خهالل ههذا الفصهل

وتحقيههق األهههداف األطههراف علههى إنجهها  العمليههة التحكيميههة  كههان بغههرض مسههاعدة  التحكيمهه  أو بعههده 

 . ، وتحقيق فاعليته ف  فضه للمنازعة البحريةجوة، والت  من أهماا يمان تنفيذ الحكل التحكيم المر
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 خاتمة

 

تحههت عنههوان "التحكههيل البحههري بههين إرادة األطههراف وأحكهها   مههن خههالل دراسههتنا لاههذا البحهه        

األولهى القانون"، توصلنا إلى فكرة أساسية وجوهرية مفادها أن التحكيل البحري تتعاقج عليهه صهفتان   

، والمتمثلههة فهه  إعطههاء الحههق ألطههراف النههزاع البحههري فهه  اإلتفههال علههى إسههتبعاد الصووفة التعاقديووةهه  

االقضوائم   الطوابا القواندنماتال وإخضاعاا لقضاة يختارونال بأنفسال ،ثهل قضاء الدولة ف  حل منازع

ثهل الذي يطبع التحكيل البحري من جاة ثانية، والمتمثل ف  تدخل كل من النظا  العا  وقوانين البوليس ، 

 .إرادة األطراف ف  هذا المجاللتقييد القضاء 

قواعهد جسهيد ههذا الهدور مهن خهالل إرسهائاا ت علهى توقد رأينا أن معظل األنظمة القانونية قد عمله       

األساسه  و الرئيسه  فه  إنشهاء اتفهال التحكهيل ،  هل دورقانونية  يستمد األطراف من خاللاا سلطتال و 

وبالمقابههل   البحريههة،  ويههع قواعههد لتنظههيل مسههطرته التهه  مههن خاللاهها سههتتل محاولههة فههز منازعههاتالو

هذه الحرية مهن خهالل ويهع قواعهد قانونيهة تهتحكل فه  إرادة  على تقليص من نطالهذه األنظمة عملت 

وجاال نحههو اإلختيههار الههذي ال ينصههج علههى مخالفههة القواعههد األمههرة والمبههادئ األساسههية األطههراف وت هه

والجوهرية الت  يقو  علياا المجتمع تحت طائلة بطالن إتفهاقال، األمهر الهذي أصهبح معهه مهن النادرجهدا  

ألطههراف التحكههيل البحههري مناقشههة المسههائل المتعلقههة بههالتحكيل، كتعيههين  إن لههل نقههل مههن غيههر الممكههن

 .المحكمين، وتحديد القواعد اإلجرائية وكذا القانون الواجج التطبيق على مويوع النزاع البحري

أدت إلهى تهدعيل  ومهن جاهة ثانيهة، ويهمورها  تقييهد إرادة األطهراف فكل هذه التغيرات أدت إلهى        

والقايهه  فهه  الفصههل فهه  النههزاع دون مراعههاة إرادة أطههراف النههزاع، حيهه  أصههبح سههلطات المحكههل 

 ذلهك رأوا متهى الهدول  التجهاري العقهد تكييف وتعديل ف  واسعة بسلطات يتمتعون المحكمون والقضاة 

 التجهارة متطلبهات مهع يتماشهى لمها النهزاع وفقها مويهوع على التطبيق الواجج القانون وتحديد مناسبا،

 .حديثةال الدولية
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وتبعهها لههذلك، فقههد أبانههت العديههد مههن األحكهها  والقههرارات القضههائية سههواء الوطنيههة أو الدوليههة التهه         

أوردنا ف  هذا البح ، علهى اإلهتمها  الكبيهر الهذي واله القضهاء  ألطهراف التحكهيل البحهري عهن طريهق 

مهن أي تعسهف قهد ينهال مهن  ل، وتحمهيا لممارسهة حقهوقا لالحماية القانونيهة والته  تضهمن لاه لتوفير لا

فهه  مختلههف مراحههل العمليههة التحكيميههة منههذ اإلتفههال علههى اللجههوء إلههى التحكههيل و تحديههد مختلههف  لإرادتاهه

 .حتى صدور الحكل التحكيم ....اإلجراءات المتعلقة بالتحكيل 

ت الدوليهة وعليه فإن القضاء ظل وافيا لمبدأ إرادة األطراف ف  التحكهيل البحهري كسهائر التشهريعا       

 .والوطنية، من خالل تكريسه ألحكا  وقرارات تجسد دور إرادة األطراف ف  تنظيل التحكيل

القضههاء أحههد أجاههزة الدولههة و سههيادتاا، فإنههه البههد مههن يعمههل علههى حمايههة يمثههل  كههان غيههر أنههه إذاو       

اها، وكهذا رفهز مصالحاا العليها، و يهمان أمناها  وذلهك مهن خهالل منهع األطهراف اإلتفهال علهى مخالفت

 تنفيذاألحكا  التحكمية الت  يتعارض منطوقاا  مع تلك المصالح

أطهراف العقهود البحريهة بهين حيه  يهتل النقهل البحهري  ،المجهال البحهري ي عهد دوليها بطبيعتههوبمأن        

هنها ت ثهار مشهكلة ، فهإن ينتسبوا لهدول متعهددة مهن مجاهز ومسهتأجر وشهاحن ومرسهل إليهه الذين غالبا ما 

،  وطنيها أو داخليها إذا تهل داخهل نظها  قهانون  لدولهةالبحهري يمكهن اعتبهار التحكهيل حي   ،ازع القوانينتن

وتكمن أهمية تلك التفرقة ف  تحديهد القهانون الواجهج  ،د دوليا إذا ارتبط بعدة أنظمة قانونية لعدة دولعوي  

 .التطبيق 

نهذكر عهن القهانون الواجهج التطبيهق  أثناء البحه  للقوانين العناصر المتعددة الت  تثير تنازعاع ومن        

الجنسية أو محل إقامة أو مقهر عمهل األطهراف وجنسهية المحكهل أو المحكمهين ومكهان التحكهيل  ،من بيناا

ومكان تنفيذ حكل التحكيل والقهانون الواجهج التطبيهق علهى اإلجهراءات أو علهى المويهوع ومكهان إبهرا  

 . العقد

القهانون الواجهج التطبيهق علهى عقهد المبهر  فه  إطارمعاملهة مهن المعهامالت وعندما تطر  مسهألة        

 ههذا ف  المتعاملين البحرية، والت  يجج بشأناا الرجوع إلى قواعد اإلسناد ف  دولة قاي  ، فإن أغلج

 فعالهة التحكهيل بطريقهة علهى العقد هذا عن الناشئة المنازعات لفز تحكيل اتفال ادراج ونالمجال يفضل

م سسه ، ومهن تهل  أو حهر تحكهيل طريهق عهن سهواء كبيهرة خبهرة و كفهاءة لال أشخاص يد على وسريعة

يصبح أطراف التحكيل البحري يتمتعون بكامل الحرية ف  ويع قواعد لتنظهيل مسهطرة التحكهيل وتحديهد 

 . المتعلقة باا مختلف اإلجراءات

اهها تسههاعدنا فهه  إقتههرا  بعههز الوقههوف علههى بعههز اإلسههتنتاجات لعل بيههد أن هههذا ال يمنعنهها مههن       

 التوصيات ف  هذا المجال :

غيهاب إطهار قهانون  ههو والت  أشارنا إليه سابقا،  من الصعوبات الت  يطرحاا التحكيل البحري  -

 . ينظل التحكيل البحري

 التحكيل عملية ، نجدها قد أغفلت مسألة تنظيلعا  بوجه الدولية البحرية المعاهداتفعلى مستوى  -

 قهد 8761 سهنة لاها المعهدل البروتوكهول وكهذا 8721 لعها  اتفاقيهة بروكسهيل أن جدفن ، البحري

 عهن العقهود المبرمهة فه  إطهار الناشهئة فه  المنازعهات التحكهيل مسهألة دراسهة تمامها غفهالأ

 ،الشحن سندات ف  الواردة للشروط المسألة هذه تنظيل تاركين البحرية، المعامالت
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 .التحكيل شرط نالشح سند يتضمن ما نادرا أنه اال

 نقهل البضهائع عقهد عهن الناشهئة المنازعهات فه  التحكيل فقط نظمت فقد رلهامبو اتفاقية عن أما

بههاق  المنازعههات، كالمنازعههات الناشههئة عههن عقههد إيجههار التحكههيل فهه   لههل تههنظلبههالبحر، فهه  حههين 

 ...السفينة أو عقود بناء السفن وإصالحاا، وكذا البيوع البحرية 

ومههن ويههع تنظههيل قههانون  للتحكههيل البحههري،  الوطنيههة فهه ديههد مههن التشههريعات كمهها تقاعسههت الع -

، إرساء إطهار قهانون  يهنظل التحكهيل البحهريعلى  بدوره يعمل الذي للالمغرب   يمناا التشريع

علههى  01،00المنصههوص علياهها فهه  إطههار قههانون  قانونيههةالمقتضههيات التفههى فقههط بتطبيههق بههل إك

و ذاتيههة و إسههتقاللية ال ينسههجل مهها ى هيئههة التحكههيل، وهههذا المنازعههات البحريههة المعرويههة علهه

لهدى كهان مهن األجهدر إرسهاء قواعهد قانونيهة تحكيميهة خاصهة بالمنازعهات   رية،المنازعات البح

حريههة إختيههار مختلههف تتههيح ألطههراف العالقههة البحريههة و حريههة تههتالئل وطبيعههة هههذا األخيههرة،الب

 .لسريع لمنازعاتالالقواعد اإلجرائية الت  تضمن لال الفصل ا

كما أن تتعد أطراف التحكيل البحهري مهن شهاحن ومرسهل و مرسهل إليهه يطهر  لنها إشهكاال مامها  -

الهذي  ومدى نفاد هذا اإلتفال فه  مواجاهة الغيهرالنطال الشخص  إلتفال التحكيل البحري بيتعلق 

 .هو المرسل إليه

عقهد النقهل فه   للمرسو  دليو ون  الصعوبة ف  اإلختالف الكبير لتحديهد المركهز القهانهذه تكمن و

القههانون ، إذ هنههاك مههن ، نظههرلفراء الفقايههة المتباينههة بخصههوص هههذا المركههز حههري للبضههائعبال

ل  اليجههد أي عههائق فهه  ابالتهه يعتبههر علههى أن المرسههل إليههه يسههتمد حقوقههه مههن عقههد النقههل البحههري

 .إتفال التحكيل البحري ف  مواجاته سريان

 .يعتبر أن المرسل إليه طرف أجنب  عن عقد النقل البحري ف  حين ظار إتجاه أخر     

وت الوطنيهة والدوليهة قهد سهأن جميهع التشهريعات امن خهالل مها ذكرنهاه سهالفا، كما يالحا أيضا  -

بين إختصاص الايئة التحكيمية و إختصاص القضهاء فه  إتخهاد اإلجهراءات الوقتيهة والتحفظيهة، 

عتبههاره الجاههة المكفههول لاهها إتخههاد القضههاء بإ سههناد هههذا اإلختصههاص إلههىوالحههال كههان يجههدر إ

 .إجراءات التنفيذ

إن قرارات التحكيل البحري ال تعتبر إجتاادات قضائية وبذلك فاه  ال تسهاهل فه  حهل النزاعهات  -

 .ر م سسة التحكيل البحريست إجتاادات قضائية تعمل على تطوالمماثلة ألناا لي

 :وه  كاألت   بعز التوصياتوف  ختا  هذه اإلستنتاجات، ال بد من طر      

نطالج بويع قانون خاص بالتحكيل البحهري ينطلهق مهن وقعنها اإلقتصهادي ويتسهل بالسهرعة  -8

واإلبتعههاد عههن اإلجههراءات التهه  قههد تطيههل النههزاع، وأن يتضههمن نصههوص قانونيههة تسههتجيج 

ا لمتطلبات التجارة البحرية المتطورة نظرا للموقهع الجغرافه  الهذي يمتهاز بهه المغهرب، وكهذ

 .الموانئ الكبرى الت  يتوفر علياا

 .طراف بشأن اإلتفال على اللجوء إلى التحكيل البحري التأكيد على مبدأ إرادة األ -2
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خاصههة فهه  مجههال ة كهها  شههرط التحكههيل باإلحالههة أوباإلشههارل أحيجههج علههى المشههرع أن يههنظ -7

 .التجارة البحرية لما له من أهمية إقتصادية 

ة وأحكها  التحكهيل القضهائيأن توحهد الجاهود بالنسهبة لإلجتاهادات  على الصعيد الدول ، يجهج -1

 يخص أحكا  إتفال التحكيل البحري: فيماالدولية 

بالنسبة لتوافر ركن الريا ف  شرط التحكهيل باإلحالهة فإنهه يجهج أن تكهون اإلحالهة وايهحة  -0

س مهن ألنهه لهيشرط التحكيل إندمج ف  سند الشهحن، وصريحة ومحددة حتى يمكن القول بأن 

 .ل يكن طرفا ف  العقدلالعدل اإلحتجاج بشروط مشارطة اإليجار على شخص 

 

هذا ما أدركته وهو قليل من كثير، ال زال عالقا ولكنه بدا مطلوبا اإلنتاهاء عنهد ههذا .....وبعد 

الحد لتتكفل قاد  البحوث عندنا بمها لهل يتسهع له  إدراكهه وتحليلهه، وهللا أسهأل خهالص الجهزاء 

   .ل فإن أصبت فمنه، وإن أخطأت فذاك سنة البشر وناموسالعن هذا العم

 

 
 هبعون اهلل تعالى وحسن توفيقإنتهى  
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 المراجا      

 

 المراجا بالعربية

 

 ـ الكتت: 1

                                                                                            

  الوفهاء، التحكهيل اإلختيهاري واإلجبهاري فه  المنازعهات المدنيهة والتجاريهة،  دار الفكهر أحمد أبهو

 .2111الجامع ، اإلسكندرية ، سنة 

 ، موجودة. دار النشرغير مذكورة ، طبعة غير أحمد عوض هندي ، إجراءات التحكيم                                                           

 جامعة الموصل ،مجلة  التحكيل ف  المنازعات البحرية ،كلية الحقول ، يل خليل،أفرا  عبد الكر

 . 2086السنة  ، 00العدد  ،   81المجلد  الرافدين للحقول ،

  السعيد حثمان ، الدفع بعد االختصاص ف  القانون المغرب  بين القانون المغرب  بين قضاء

  .الدولة والقرارات التحكيمية

 جيههد، دور القضههاء فهه  األمههر بتنفيههذ أحكهها  التحكههيل، سلسههلة دفههاتر المجلههس خالههد أحمههد عبههد الم

 .2118، سنة  .األعلى، مطبعة األمنية العدد 

  خالد أمير عدل  ، عقد النقل البحري ف  يهوء قهانون التجهارة البحريهة الجديهدة والمسهتحدث مهن

 .8773أحكا  القانون وأراء الفقه، مكتبة المعارف باالسكندارية ،السنة 

  محمههد القايهه  ، موسههوعة التحكههيل التجههاري الههدول   فهه  منازعههات المشههروعات الدوليههة خالههد

المشتركة مع إشهارة خاصهة ألحهداث أحكها  القضهاء المصهري، دار الشهرول، الطبعهة األولهى 

،2002.  

  عمههاد قطههان ،دور إرادة أطههراف التعاقههد فهه  اختيههار  -أحمههد الحراكهه –زيههاد محمههد فههالح بشابشههة

، -دراسة مقارنهة  –واجج التطبيق ف  االلتزاماتالتعاقدية الدولية وفقا للقانون األردن   القانون

حزيههران 8جههزء   –العههدد الثالثههون  –مجلههة جامعههة القههدس المفتوحههة لفبحههاث والدراسههات 

2087. 

   سعيد أحمد شعلة ،  قضاء النقز التجاري ف  عقد النقل ،الناشر  دار الفكر الجامع–

 . 1113السنة   اإلسكندرية ،

  2081سمير جاويد ، التحكيل كألية لفز النزاع ،الطبعة األولى ، السنة .     

 ، الحقهول كلية الدكتوراه رسائل مجموعة  عاطف محمد الفق  ، التحكيل ف  المنازعات البحرية 

 1996 سنةالطبعة األولى ،  ، المنفويةدار الناضة العربية  ،جامعة

 لتحكيل الداخل  والدول  لفز المنازعات  التجارية ف  القانون المغربه  عبد الرحيل الزطاك  ، ا

     . 2081بريل أوالمقارن ، 
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   دراسههة فهه  القههانون المغربهه  و  -رقابههة القضههاء عههل التحكههيل ،عبههد الكبيههر العلههوي الصوصهه

       . 2082،الطبعة والنشر : دار القلل، الطبعة األولى ، السنة  -المقارن

 يش، القضايا المعاصرة للتحكيل الدول  الرقابة القضائية على األحكا  األجنبية عبد هللا درم

 . 2111والدولية ف  الدول  العربية، المجلة المغربية للوساطة والتحكيل ،السنة 

   عبههد المديههد إبههراهيل سههلمان الطههائ  ، عقههود التجههارة البحريههة والتههأمين علياهها  وفههق التشههريعات

 .2083الحلب  الحقوقية ، الطبعة األولى ، السنة  –مقارنة  دراسة   –واالتفاقيات 

  ف  تسوية منازعات  آلياتهو  -إجراءاته – ماهيته -التحكيل اإللكترون ،عصا  عبد الفتا  مطر

 دار الجامعة الجديدية ،عالمات التجارية و حقول الملكية الفكريةمالتجارة اإللكترونية وال

 .2007السنة  ،اإلسكندرية

 دار الثقافة للنشر والتوزيع  - ،"دراسة مقارنة " التحكيل التجاري البحري  اهر البيات  ،عل  ط

 . 2006السنة  ،

  فتحهه  والهه  ،قههانون التحكههيل فهه  النظريههة والتطبيههق ، منشههأة المعههاريف باإلسههكندرية ، الطبعههة

 .2003األولى، السنة 

  منشورات زين  -سة مقارنة درا -محسن جميل جريح ، التحكيل التجاري والتحكيل الداخل ،

 .2116، السنة 1الحقوقية، الطبعة رقل  

   محمد بفقير ، قانون المسطرة المدنية والعمل القضائ  المغرب  ، الجزء الثان  ، مطبعة النجا

 .2112الجديدة ، الدارالبيضاء، الطبعة الرابعة 

 جلههد األول : قههانون التحكههيل محمههد عبههد الحميههد األلفهه  ، موسههوعة التحكههيل المحلهه  والههدول  ، الم

 .21، الصفحة  2112المصري ، الناشر  دار محمود، الطبعة األولى، السنة 

  محمد عبد الخالق الزعب ، قهانون التحكهيل كنظها  إتفهاق  مهن نهوع خهاص ملحقها بهه أههل إتفاقيهات

  . 2080وتشريعات التحكيل الدولية ،منشأة المعارف اإلسكندرية ، الطبعة األولى، السنة 

  محمد عبد الفتا  ، ترك التحكيل البحري "النطال الشخص   إلتفال التحكيل ف  عقد النقل

 . 2113البحري"، دار الجامعية الجديدة، الطبعة األولى، السنة 

  ،محمد عل  عويضة، "حهق الهدفاع كضهمانة إجرائيهة فه  خصهومة التحكهيل " ، منشهأة المعهارف

 .2001السنة عة األولى ،الطبوشركائه، االسكندرية ، جالل حزي 

  مكتبهة  –محمد فوزي سام  ، شر  القانون التجاري والتحكيل التجاري الدول  ، المجلد الخامس

 . 8773الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة

  دراسة مقارنة  –محمد نصر محمد ، حجية أحكا  التحكيل–. 

 بيق، دار الفكر الجامع ، محمود محمد ياقوت، قانون اإلدارة وقواعد البوليس يرورية التط

                                                                             . 2113اإلسكندرية، السنة 

  ،الطبعهة األولهى ،  ، دارالنجا  الجديهدة الدارلبيضهاءمختار العطار ، الوسيط ف  التأمين البحري

 .2111السنة 

 لبحري ، الدار الجامعية ،الطبعة الثالثةمصطفى كمال طه ،مبادئ القانون ا. 
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  2118منير عبد المجيد، النظيل القانون  الدول  و الداخل ، مطبعة الشرطة، السنة. 

 الطبعههة  دار النشههر المركههز القههوم  لإلصههدارات القانونيههة، ، المحكمههون ، يوسههف حسههن يوسههف

 .2111السنة ، األولى

 

 ااطرا ات -2

 

 لنيهل شهاادة  أطروحهة - دراسهة مقارنهة –تحكيل ف  عقهد النقهل البحهري خديجة البودال  ، اتفال ال

كليهههة الحقهههول و العلهههو   –الهههدكتوراه فههه  القهههانون الخهههاص ،جامعهههة ابهههوبكر بلقايهههد بتلمسهههان 

 .2080/ 2081السياسية، السنة الجامعية 

  راسهة د –عبد هللا سهرحان المعمهري ، أهليهة الدولهة واألشهخاص العامهة فه  اللجهوء إلهى التحكهيل

، أطروحههة لنيههل الههدكتوراه فهه  القههانون العهها  ، كليههة العلههو  القانونيههة واالقتصههادية  -مقارنههة

 . 2080/ 2081جامعة عبد الملك السعدي طنجة ، السنة الجامعية  –واالجتماعية 

  عيد عبد الحفيا، طرل تحديد القانون الواجهج التطبيهق علهى عقهود التجهارة الدوليهة، رسهالة لنيهل

دكتوراه ف  العلو  السياسية، جامعة مولود معمهري، كليهة الحقهول والعلهو  السياسهية، شاادة ال

 ..211تيزي وزو، السنة الجامعية 

   ناههال اللههوا ، القايهه  الههوطن  والتحكههيل التجههاري الههدول ، أطروحههة لنيههل شههاادة الههدكتوراه فهه

 -قتصهادية واإلجتماعيهةالقانون الخاص،  جامعة عبد الملك السعدي، كلية العلو  القانونيهة واإل

 .2113طنجة، السنة الجامعية 

 

 

 ـ الرسائ  3

 

 ، تكههوين الملحقههين بحهه  ناايههة  الرقابههة القضههائية علههى الحكههل التحكيمهه ، بوشههعيج الموسههاوي

  . 2087 -2088السنة  ،73الفوج  بالمعاد العال  للقضاء ، القضائيين

 دراسهة علهى يهوء العمهل القضهائ  – حسن بومغراس ، رقابة القضاء على األحكها  التحكيميهة- 

-2080، السههنة  18الفههوج  -بالمعاههد العههال  للقضههاء  ناايههة تكههوين الملحقههين القضههائيينبحه  

2083 . 

  حسين  يمينة " تراي  األطراف على التحكيل أما  المركز الهدول  لتسهوية منازعهات اإلسهتثمار

نون التعهاون الهدول ، جامعهة مولهود "، مذكرة لنيل شاادة الماجيسهتير فه   القهانون ، فهرع: قها

 .2082-2088تيزي وزو كلية الحقول و العلو  السياسية،  -معمري

   رسهالة لنيهل شهاادة -دراسهة مقارنهة  –زهير الزرزاري ، الريى ف  التحكيل الداخل  والدول ،

سهيدي جامعة  –الماستر ف  القانون الخاص ، كلية العلو  القانونية واالقتصادية و االجتماعية 

 . 2080/ 2081محمد بن عبدهللا فاس ، السنة الجامعية 
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  سارة شكور ، سلطان اإلرادة ف  إتفال التحكيل ، رسالة لنيل شاادة الماستر فه  القهانون الخهاص

جامعههة الحسههن الثههان  الههدار  –كليههة العلههو  القانونيههة واالقتصههادية واالجتماعيههة المحمديههة ، 

 . 2086/2083لبيضاء، السنة الجامعية 

  ، شهاادة  رسهالة لنيهلسعاد بولحية ، استقاللية اتفال التحكيل كأسلوب لتسوية المنازعهات البحريهة

 -الماجيسههتر فهه  القههانون الخههاص تخصههص قههانون األعمههال ، كليههة الحقههول يوسههف بههن خههدة 

 .جامعة الجزائر 

 ة بههين سههمير عبههود فرحههان " القههانون الواجههج التطبيههق علههى منازعههات التحكههيل دراسههة مقارنهه

القانونين األردن  والعراق  "، رسالة إلستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير فه  

 .2083القانون الخاص، جامعة الشرل األوسط ، 

  ، شههاادة رسههالة لنيههل سههميرة يعقوبههات ، فعاليههة التحكههيل فهه  تحقيههق ذاتيههة المنازعههات البحريههة

ورقلهة  –جامعهة قاصهدي مربها   -الحقهول ، السياسهية ، قسهل ماسهتر، كليهة الحقهول والعلهو ال

 .2081/2080الجزائر ،السنة الجامعية 

  عبد الرحمان عالل ، قانون اإلرادة ف  التحكيل ، رسالة لنيل شاادة الماستر فه  القهانون الخهاص

جامعة محمهد الخهامس الربهاط ، السهنة  –، كلية العلو  القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية سال 

  .2006/2003الجامعية 

  عبد الكبيهر الغله  ، طهرل الطعهن يهد الحكهل التحكيمه  الهداخل  م دراسهة مقارنهة م رسهالة لنيهل

دبلههو  الدراسههات العليهها المعمقههة ، كليههة العلههو  القانونيههة و االقتصههادية و االجتماعيههة جامعههة 

 . 2080/2007الدارالبيضاء، السنة  -الحسن الثان 

 كهيل فه  المنازعهات البحريهة التجاريهة البحريهة، رسهالة لنيهل شهاادة عبد هللا أوباا ، إشكاالت التح

 –الماسههتر فهه  القههانون الخههاص ، كليههة العلههو  القانونيههة واالقتصههادية واالجتماعيههة السويسهه  

 .2001/ 2003الرباط ،السنة الجامعية 

 ،  لماسهتر فه  رسالة لنيل شاادة ا القانون الواجج التطبيق  ف  التحكيل التجاري، عزيز الشعران

جامعهة الحسهن  القانونيهة واالقتصهادية واالجتماعيهة المحمديهة ، كليهة العلهو  القانون الخهاص ،

  . 2080/2088السنة الجامعية  الثان   الدار لبيضاء ،

  ، عيادي فريدة ، سلطة المحكل ف  مويوع حل النزاعهات المترتبهة عهن العقهد التجهاري   الهدول

امعة الجزائر، كلية الحقهول والعلهو  السياسهية ، السهنة الجامعيهة رسالة لنيل شاادة الماستر، ج

2111-2112 ، 

  عيد عبد الحفيا، طرل تحديد القانون الواجهج التطبيهق علهى عقهود التجهارة الدوليهة، رسهالة لنيهل

شاادة الدكتوراه ف  العلو  السياسية، جامعة مولود معمهري، كليهة الحقهول والعلهو  السياسهية، 

 ..211نة الجامعية تيزي وزو، الس

   فاطمههة الزهههراء السههغدان  ، القايهه  الههوطن  والتحكههيل التجههاري الههدول ، بحهه  ناايههة تكههوين

  .2015-2017، فترة التدريج،1الملحقين القضائيين  الفوج:

 commerce entre stabilisation Prises de ri 
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