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 الجزء الثاني بالتحكيم عدد خاص

 ....................................................................................... الدراسات والأبحاث باللغة العربية.......... محور 

 القانون واألعمال تصدر عن مختبر البحث قانون األعمال مجلة علمية محكمة تعنى بالدراسات واألبحاث في
 )سطات –بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية )جامعة الحسن األول 

 

                        التحكيم الداخلي و الدولي في القانون المغربي و القانون المقارن                                                            
  80-80تدخل القضاء الجزائري في مجال التحكيم التجاري الدولي  وفقا لقانون 

 بدر أشهبون             
يوع كمال                عليوش قر

 ز الدولي لتسوية منازعات القانون الواجب التطبيق على المنازعات المعروضة أمـام محكمة تحكيم المرك
 بلحسان هواري               االستثمار

 ياء بوشلاغم و كرم عرجون     خصوصية التحكيم في منازعات االستثمار األجنبي  زكر
 عزيز اودوني               الرقابة القضائية على عملية التحكيم 
 شعبان صوفيان             موقف الدول النامية من التحكيم التجاري الدولي 
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 الأعامل و القانون ةلجمل الاستشارية و العلمية اللجنة

 
-جامعة احلسن الأول-لكية احلقوق

 سطات

 -جامعة احلسن الأول-احلقوق لكية عبد القادرالتعاليت:د

 سطات

 همم د: أأبوبكر

 -جامعة احلسن الأول-احلقوق لكية

 سطات

 -حلسن الأولجامعة ا-احلقوق لكية نورادلين النارصي: د

 سطات

 عباد الكرمي عبد

 -جامعة محمد اخلامس -لكية احلقوق

 الرابط -السوييس

الرحامن  عبد:د

 الرشقاوي

 -جامعة محمد اخلامس-لكية احلقوق

 الرابط -السوييس

 همدي منري :د

  بلسسايياحلسني:د وجدة-جامعة محمد الأول -لكية احلقوق بنارص حايج :د وجدة-جامعة محمد الأول-لكية احلقوق

 امحد العاليل :د وجدة-جامعة محمد الأول–لكية احلقوق  اسامة عبد الرحامن:د وجدة-جامعة محمد الأول-لكية احلقوق

 د: ادريس الفاخوري وجدة-جامعة محمد الأول-لكية احلقوق دة: زينب اتغيا وجدة-جامعة محمد الأول-لكية احلقوق

 اندية قايدي ة:د وجدة -جامعة محمد الأول-لكية احلقوق فاطمة حداد ة:د سال -جامعة محمد اخلامس-لكية احلقوق

–جامعة احلسن الثاين  –لكية احلقوق  هشام البخفاوي:د ااكدير-جامعة ابن زهر-لكية احلقوق

 البيضاء ادلار

 بنس يت عزادلين: د

 -جامعة موالي اسامعيل-لكية احلقوق

 مكناس

عة س يدي محمد بن جام -لكية احلقوق عبد الرحمي مشيعة :د

 فاس -عبد هللا

 محمد خبنيف:د

 

 العلمية الادارة

 رايض خفري د: سطات( -جامعة احلسن الأول-)لكية احلقوق

 مصدق د: طارق سطات( -جامعة احلسن الأول-)لكية احلقوق

 

دارة التسرير   املدير املسؤول ا 

 الفوريك مصطفى. د افقري  محمد. أأ 

 

 املنسق التقي والفي

 

 

 

 

 

 اجملةل حترير هيئة

 أأ: محمد أأمني اسامعييل

 طوير عايل. د

 بوزااك هللا عبد. ذ

 قرواوي العايل عبد.ذ

 جربان حس ناء. ذ

 

 عزادلين ذ: حيدا

 افقري  فاطمة ذة: 

 بوصبار  ذ: حلسن

  هشام بلخنفرذ: 

 ابالغ يونس ذ: 
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 كلمة افتتاحية
 

يه كبير م ( الجزء الأول ) الخاص بالتحكيمحضي العدد قد ل ن بأهمية بالغة و تنو

نزولا عند رغبة متتبعينا و طرف الباحثين في المجال نظرا للقيمة العلمية لهذا العدد .

الأوفياء ارتأينا ان نعمل على عدد خاص بالتحكيم في جزء ثاني يحمل بين دفتيه 

,خصوصا علاقة القضاء في هذا المجال الخصب  الأبحاثو مجموعة من الدراسات 

الى غاية تذييل الحكم  أولهاومدى تدخله في العملية التحكيمية منذ بالتحكيم 

الوطنية او الدولية سواء فيما يتعلق بالاحكام التحكمية بالصيغة التنفيذية التحكيمي 

نظرة و موقف الدول النامية من التحكيم ثم عرجنا على معالجة اشكال مهم وهو 

لاطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص تلخيص وختاما الى  التجاري الدولي 

  50-50على ضوء القانون كام التحكيمية الأحالطعن بالبطلان في تحت عنوان 

 

 

 إدارة مجلة القانون والأعمال
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يات العدد  محتو
 
 

 بدر أشهبون ون المغربي و القانون المقارنالتحكيم الداخلي والدولي في القان 
  يوع كمال 80-80تدخل القضاء الجزائري في مجال التحكيم التجاري الدولي  وفقا لقانون  عليوش قر
  القانون الواجب التطبيق على المنازعات المعروضة أمـام محكمة تحكيم المركز الدولي لتسوية

 بلحسان هواري منازعات االستثمار
 ياء بوشلاغم و كرم   تحكيم في منازعات االستثمار األجنبيخصوصية ال زكر

 عرجون
 عزيز أودوني الرقابة القضائية على عملية التحكيم 
 شعبان صوفيان موقف الدول النامية من التحكيم التجاري الدولي 

L’exequatur des sentences arbitrales en droit marocain     
  

HERMAS ISMAIL EL 
IDRISSI 

 
  تلخيص أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص : الطعن بالبطالن في األحكام التحكيمية على

                       80-80ضوء القانون رقم 
 عز الدين حيدا  
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 القانون المقارن  التحكيم الداخلي و الدولي في القانون المغربي و
 

 بدر اشهبون 
ات الدولية الخاصةباحث في سلك ماستر العلاق  

الرباط -كلية الحقوق السويسي    
 

 مقدمة :

تعد العدالة الغاية الأسمى لكل نظام قانوني، ويناط تحقيقها بصفة رسمية بالسلطة القضائية في الدولة، 

بيد أن الدولة بما لها من سلطة، قد تعترف لبعض الأفراد أو الهيئات غير القضائية بسلطة الفصل في بعض 

ات التي تدخل أصلا في الولاية المقررة لقضائها، وذلك في نطاق محدد، وشروط معينة، مما يعني أن المنازع

الدولة لم تعد تحتكر وحدها سلطة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد، إذ سمحت لهم باللجوء إلى 

مام محاكم الدولة من بطئ في سيرها التحكيم الذي يعتبر نوعا من العدالة الخاصة، نظرا لما تتسم به الخصومة أ

والتحكيم في العصر الحديث، ليس بظاهرة جديدة   ...وتعقيدها في الإجراءات، و إفراط في النفقات

مستقلة بجذورها عن الماضي البعيد، و إنما هو تطبيق لفكرة التحكيم في المجتمعات القديمة، وامتداد للتحكيم 

وقبل الإسلام وبعده ، وعند العرب وغير العرب ... إلى أن تطور التجاري الدولي في العصور الوسطى، 

 1حتى أصبح منظما تنظيما لا مثيل له، ومعترفا به من قبل جميع الشرائع.

فلقد أصبح التحكيم في الآونة الأخيرة ، قضاء أصيلا للتجارة الدولية ، والوسيلة المعتادة والمفضلة 

، لاسيما تلك الناشئة في إطار العلاقات الدولية الخاصة ، ومما لا التي يلجأ إليها الأطراف لحل النزاعات

يق لفض المنازعات الناشئة بينهم ، مبعثه ما يقدمه التحكيم  شك فيه أن لجوء الأطراف الى هذا الطر

                                                 
"رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة نقشت -دراسة مقارنة-عبد الكريم :"طرق الطعن ضد الحكم التحكيمي الداخلي   _1

 0،ص:9002/9000في كلية الحقوق بسطات جامعة الحسن األول، سنة 
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ية والتخصص والتحرر من رقابة القواعد القانونية سواء  كقضاء خاص من مزايا فالتحكيم يتسم بالسر

ضوعية أو إجرائية ما لم تكن متصلة بالنظام العام في الدولة مقر التحكيم ، أو الدولة التي كانت قواعد مو

 . يراد تنفيذ حكم التحكيم فيها ، ويتميز التحكيم أساسا بإحترام إرادة الأطراف التي تولد عنها هذا الفضاء

يعتبر التحكيم ت بين الأشخاص الذاتية وسيلة من الوسائل البديلة عن قضاء الدولة في فض النزاعا 1و

ية، من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على إتفاق  منها و المعنو

، 3، خصوصا على مستوى العلاقات التجارة  الدولية . وقد عرف التحكيم تطورا على مر العصور2التحكيم

ية القديمةحيث عرفه الرومان منذ أقدام العصور سواء في عصر الإمبر ية  اطور أو في عهد الإمبراطور

يلات المدن اليونانية  . السفلى، خصوصا في العقود الرضائية، كما عرفه قدماء الإغريق في المنازعات بين دو

وقد لقي التحكيم في السنوات الأخيرة إقبالا غير مسبوق في الميدان التجاري على الصعيد الدولي ، و أصبح 

                                                 
هو القضاء، و جاء بمعنى العلم  -بضم الحاء وسكون الكاف –شديد الكاف أي جعله حكما، و الحكم مصدر حكم يحكم بت: لتحكيم لغة _ ا 1

بفتح –و القضاء بالعدل، و منه قول هللا عز وجل: "و آتيناه الحكم صبيا" ، ومنه الحكمة بمعنى وضع الشيء في محله. و الحكم  الفقه و

: "أفغير هللا أبتغي حكما" ، و يطلق على من يختار للفصل بين المتنازعين، و بهذا ورد من أسماء هللا الحسنى، قال تعالى -الحاء و الكاف

الكريم في قوله تعالى: "و إن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها" ، و المحكـم بتشديد الكاف و فتحها هو  في القران 

 .ن قالوا: ال حكم إال هللالحكم بفتح الكاف ، و المحكمة هم الخوارج الذي

 :_انظر الموقع التالي

  https://marefa.org/%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85 , Vu le 20\10\2017 à 10h00min 
 7، ص9002طبعة النجاح الجديدة، الطبعة األولى _  عمر أزوكار:  "التحكيم التجاري الداخلي والدولي بالمغرب" ، م2

من غير المعروف على وجه الدقة متى بدأ وجود التحكيم إال ان التحكيم يراه البعض قديم قدم . ولعل أقدم صوره كانت حين قام نزاع _ 3

ية نجد م وكان الحل المقبول منهما هو االحتكام إلى السماء و بالرجوع إلى الكاتبات التاريخوأمن األخت الت الزواج حول وهابيل قابيل بين

السومري قد عرف نظام للتحكيم شبيها بالقضاء حيث كان يتوجب عرض النزاع على محكم عام كما ان الحضارة اليونانية قد  القانون أن

وفي مزايا التحكيم قال أرسطو أطراف النزاع يستطيعون تفضيل التحكيم عن  القانون الروماني عرفت التحكيم وكذلك عرف التحكيم في

ى بالمنافرة حيث كان ميعتد القاضي إال بالتشريع و قد عرف العرب التحكيم عن طريق ما يس القضاء، ذلك أن المحكم يرى العدالة بينما ال

متعلقة بحقوق الناس ولعل ابرز اجاز التحكيم بالدعوى ال اإلسالم الطرفان يحتكمان إلى محكم لحسم النزاع بينهم بمسائل كالشرف. كما أن

عملية  أنإال  0772قانون انكليزي للتحكيم في عام  أولصور التحكيم عند المسلمين هي التحكيم عند نشوب خالف بين الزوجين . و كان 

و يشير الباحث  0700قرار تحكيمي قضائي مسجل في انكلترا عام  أولحيث عرف  تشريعال التحكيم كانت سابقة على وجود

يم عانى من عدم االمتثال للقرارات التي التحك أنإال  ادووار الرابع عهد إلىوجود قرار تحكيمي سابق يعود  إلى كوكادوارد  القانوني

  .تصحيحه 0277توافق هوى المتحكمين و هذا ما حاول التشريع الصادر في عام  تالقرارايصدرها المحكمون اذا لم تكن تلك 

إال  االرث و القسمةاوجب اللجوء الى التحكيم في قضايا التجارية و دعاوى  0270في عام  عرف اول تشريع للتحكيم فرنسا وفي

الغى هذا التحكيم ثم وضعت قوانين في  2207الذي ساد في اطار التحكيم ادى الى صدور تشريع عام  الفساد و الغش ان

في كتاب القضاء في الباب االخير منه على  مجلة االحكام العدلية نصت الدول العثمانية ارست مبدأ التحكيم من جديد في نابليون عهد

التحكيم و الذي كان يسمى بالتحكيم القصري و الذي القى انتقادا التجاه  الواليات المتحدة االمريكية و قد عرفت .االحكام المتعلقة بالتحكيم

على التحكيم و احدث تشريع  أصول المحاكمات المدنية في سوريا نص قانون  .الشركات حكام ضد المستهلكين لصالحأ إلصدارالمحكمين 

خذ التحكيم يحتل أمع نمو العالقات بين الدول و التجارية العالمية  . و الخاص بالتحكيم 9002لعام  4هو القانون رقم  سوريا للتحكيم في

 .يعرف باسم التحكيم الدولي مكانة مرموقة على الصعيد الدولي و اصبح هناك ما

 _ لتوسع في هذه المسألة راجع  الموقع التالي :

https://marefa.org/%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85, Vu :20\10\2017 à 10h00min 

https://marefa.org/%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
https://marefa.org/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://marefa.org/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://marefa.org/%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://marefa.org/%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://marefa.org/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://marefa.org/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://marefa.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://marefa.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://marefa.org/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://marefa.org/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://marefa.org/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9
https://marefa.org/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%83%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%83%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://marefa.org/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://marefa.org/index.php?title=%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%BA%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%BA%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://marefa.org/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://marefa.org/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://marefa.org/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://marefa.org/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://marefa.org/%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85


- 8 - 

 

، أما على 1عات، وذلك بفضل ما يتميز به من مزايا متعددة الجوانب و الأشكالأداة متميزة لفض النزا

الصعيد الوطني  فيعتبر التحكيم بالمغرب مؤسسة قديمة جدا يعود الإهتمام بها إلى عهد المولى إسماعيل ، 

برام معاهدة "سان جرمان مع الدولة الفرنسية في عهد لويس الرابع 3961وتحديدا إلى سنة  عشر و  تاريخ إ

التي تضمنت إمكانية الفصل في  المنازعات المستأمنين اليهود المتعلق بالأحوال الشخصية وبعض 

يق التحكيم  . 2المعاملات المدنية عن طر

غشت  31إلا أن أول تنظيم قانوني للتحكيم بالمغرب كان بمقتضى ظهير  المسطرة المدنية الصادر في 

، مرورا  بقانون المسطرة المدنية الحالي الصادر في  031إلى  015حيث خصصت له فصول من   3631

. ومنذ أواخر   115إلى  159، و الذي إهتم بدوره بالتحكيم من خلال الفصول  3653شتنبر  10

الثمانينات قام المغرب ببرنامج إصلاحي عميق تمخض عنه إصلاح العديد من القوانين التي تهم التجارة 

المتعلق بالوسائل  503-50طار القانوني و المؤسساتي ، إلى غاية صدور قانون والاستثمار   بغية عصرنة الإ

 .4البديلة لفض النزاعات

يعرف التحكيم على أنه نظام خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات سواء كانت  5و

ية ، عقدية كانت أو غير عقدية،حيث  يعرفه كبار الفقهاء المتخصصين في   Davidالمجال   مدنية أو تجار

René   آلية تهدف إلى الفصل في مسألة تتعلق بالعلاقات القائمة بين طرفين أو عدة أطراف بواسطة "بأنه

والذين يستمدون سلطتهم من اتفاق خاص و يفصلون في  –المحكم أو المحكمين  –شخص أو عدة أشخاص 

                                                 
 .4ص  ،عمر أزوكار : المرجع السابق -1
  2ص  0222، السنة 77بية، العدد _ عبد  هللا درميش:  " اهتمام المغرب بالتحكيم إلى أي حد؟"  مجلة المحاكم المغر 2

لنيل الدكتوراه في الحقوق ، كلية  أطروحة عبد الحكيم عودى : "التحكيم التجاري الدولي وإشكالية  القانون الواجب التطبيق "،_وكذا 

  90ص  9007 -9007الرباط ، السنة الجامعية  –سويسي –العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية 
يهم تعويض الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية ، يتعلق بالتحكيم و الوساطة االتفاقية ، كما تم   02-02 _ القانون3

 .  9007دجنبر 7بتاريخ  2224،جريدة رسمية عدد  9007يوليوز  94المصادقة عليه بتاريخ 
لنيل الدكتوراه في الحقوق  أطروحة –في القانون الدولي الخاص المغربي  دراسة-مينة الخياط :"القانون المطبق على العقد الدولي "أ_  4

   707- 709ص  9002-9002أكدال ، السنة -،جامعة محمد الخامس ،الرباط
من ق.م.م كاألتي : يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من  707_   عرف المشرع المغربي التحكيم   في الفصل 5

 همة الفصل في النزاع بناءا على اتفاق التحكيم.األطراف م
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 Fouchardأما   1الدولة ".  مهمة من قبل المنازعات بناء على هذا الاتفاق دون أن يكونوا مخولين بهذه ال

Philipe    فيرى أن التحكيم هو " اتفاق الأطراف على أن يخضعوا نزاعاتهم إلى قضاء خاص يختارونه

يقان لأجل حل  2بأنفسهم " كما يعرف التحكيم بأنه "قضاء خاص ، أو هو "نظام تعاقدي يلجأ إليه فر

نفس  . "بينهما بواسطة شخص أو أكثر من غير القضاة  3  "الخلاف الناشئ يستند على شرط تعاقدي

يف المعتمدة من طرف كل من الفقه المصري و المغربي، إذ تمت الترجمة  المحتوى نجده مضمنا في التعار

 .4الفرنسي . بالخصوص عن الفقه 

تين ، إحداهما  والجدير بالذكر أنه لتعبير الطرفين عن إرادتهما باللجوء إلى التحكيم  يتم وفق إحدى الحال

، حيث لا ينتظر الطرفان 5تتمثل في الشرط الذي  يضعه الطرفان في العقد  الأصلي ويسمى بشرط التحكيم

في هذه الحالة نشوب النزاع وإنما يستبقون الأحداث فيتفقون على اللجوء للتحكيم في كل نزاع قد يحدث 

وهو 7ية تتمثل في إتفاق التحكيم أو  عقد التحكيم . أما الحالة الثان6بمناسبة تنفيذ تفسير أو العقد الأصلي

اتفاق يكون لاحقا لقيام النزاع، أي أن الطرفين يلتزمان باللجوء  إلى هيئة تحكيمية للفصل  في النزاع الذي 

 نشأ عن العقد الرابط بينهما. 

مفاهيمه  تداخلتو أنواعه تعددت والداخلية الدولية النزاعات لفض كوسيلة التحكيم نطاق لإتساع و نظرا

8. 

                                                 
1_ René David : « L’arbitrage dans le commerce international », Économico, Paris 1982, p :9 . 
2 _ Fauchard Philippe et autres : « Traité de l’arbitrage commercial », 1996, Litec. P :30. 
3_ Yves Guyon, « droit des affaires. Tome 1 droit commercial général et société ». 10ème édition. 

Ecomica paris 1998. P. 826 
 2،ص: 9002إسماعيل أوبلعيد: " الطرق البديلة لتسوية المنازعات"، مطبعة طوب بريس الرباط، الطبعة األولى  _4
ي يلتزم فيه أطراف العقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات التي قد تنشأ عن من ق.م.م  :  " شرط التحكيم هو االتفاق الذ 07_  الفصل 5

 العقد المذكور.
 04ص  9009"رقابة القضاء على التحكيم"  ، دار القلم بالرباط، الطبعة األولى  عبد الكبير العلوي الصوصي :_ 6
 طراف نزاع  نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية.من ق.م.م  : " عقد التحكيم هو االتفاق الذي يلتزم فيه  أ 04_ الفصل 7

 ويمكن إبرام العقد المذكور ولو خالل دعوى جارية أمام المحكمة...."
 األفراد وتتطلب بين تنشأ التي المنازعات لحل وسيلتان والتوفيق الوساطة تعتبر  :والتوفيق الوساطة عن التحكيم يتميز_ 8

 لفظ المختار الغير هذا على يطلق والذي المهمة هذه ألداء له يعهد الغير من طرف تدخل التحكيم أنش شأنها والتوفيق الوساطة

 من اآلليتين هاتين من محل تطبيق نطاق في تكمن بالغة أهمية والتحكيم الوساطة من كل بين التفرقة وأهمية الموفق، أو الوسيط

 آلية تتمتع األولى الناحية فمن .أخرى ناحية من منها كل في المتخذرار الق لىع المترتبة القانونية القوة باالعتبار واألخذ ناحية
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يقسم التحكيم من حيث إلزاميته إلى تحكيم اختياري وهو التحكيم الذي يلجأ إليه الأفراد بإرادتهم  و

كالتحكيم في المسائل المدنية وتحكيم إجباري )المنازعات العمالية في القانون المصري مثلا ( والتحكيم 

 . الجبري في بعض المنازعات الدولية.

م إلى تحكيم حر وهو الاتفاق على التحكيم دون إناطة أمر تنظيمه بهيئة معينة. و و من حيث التنظي

معينة ، ومثال ذلك تحكيم غرفة التجارة الدولية و  متخصصة تحكيمية مؤسسة به إلى تحكيم مؤسسي تقوم

ية العالمية و مركز تحكيم  تجارة ةغرف تحكيم مركز  أو الخليجي التعاون مجلس تحكيم منظمة المل كية الفكر

 الأخيرة السنوات في ظهر كما بالمستندات بالتحكيم يسمى التحكيم من آخر نوع يوجد باريس. كذلك

 أخرى  .  ال كترونية وسيلة أي أو التلفون أو الفاكس أو الانترنيت باستخدام التحكيم الال كتروني

 هو بالقانون لتحكيمالقانون ينقسم التحكيم إلى نوعين   :ا تطبيق في المحكم سلطة مدى حيث و من

 في والأصل عليهم، المعروضة القانونية المسائل على القانون بإنزال حكم التحكيم هيئة فيه تلتزم الذي التحكيم

يض على  الأطراف يتفق لم إذا هذا على فبناءا بالقانون تحكيما يكون أن التحكيم   تلتزم التحكيم هيئة تفو

للقانون  وفقا المنازعة في بالفصل التحكيم تلتزم هيئة فإن والإنصاف لةالعدا لمبادئ وفقا المنازعة في بالفصل

 في المنازعة الفصل صلاحية التحكيم لهيئة الأطراف  فيه تخول الذي التحكيم ذلك بالصلح هو .والتحكيم

                                                                                                                                                             

 من أما التحكيم، نظام به يتمتع الذي ذلك من عام كأصل أوسع بنطاق األفراد  بين المنازعات لفض سلمية كوسيلة الوساطة

 عن القرار الصادر في العكس بينما صدوره نذم به  المقضي األمر بحجية يتميز المحكم عن الصادر الحكم فإن الثانية الناحية

 الفارق يظل النزاع إذ حسم به منوط والمفاوض والوسيط المحكم من كل أن رغم وذلك حجية بأية يتمتع ال حيث الوساطة انتهاء

 حل مجرد هو المفاوض أو الوسيط عن صدر ما أما ملزم بحكم عليه النزاع المعروض في يفصل المحكم أن هو األساسي

 وكذلك يتميز .األخرى من منهما كل مستقلتين آليتين فهما وبالتالي قبلوه إذا إال لهما ملزم يعد ال والذي المعروضة للمسالة

 أساس على وذلك قضائية تسوية كوسيلة الدولي المستوى على التحكيم بحيث يعد  الدولي المستوى على عن القضاء التحكيم

 بين الخالفات تسوية موضوعه فكالهما الوظيفة، ذات بتأدية القضاء و التحكيم يقوم أالمبد حيث من :التاليةرات االعتبا

 عام. كمبدأ نهائية ملزمة و أحكام هي والمحكم القاضي يصدرها التي األحكام و أن  المتنازعة األطراف

 منشورات الحلبي .األولى بعةالط الدولي"، التجاري التحكيم في العامة النظرية في "الموجز :الحداد السيد حفيظة _راجع،

 27- 29ص ،1993 لبنان، بيروت، الحقوقية،
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م فضلا عن ذلك فهناك ما يعرف بالتحكي 1القانونية.  بالقواعد التقيد دون والإنصاف العدالة لمبادئ وفقا

 الداخلي و التحكيم الدولي وهذان الأخيران هو موضوع دراستنا.

 إذ الدول، جل حظي باهتمامات ونظرا لأهمية  التحكيم بإعتباره آلية بديلة لفض المنازعات  فلقد 

ظهور  في مهم دور له كان الاهتمام وهذا الدولية، والبروتوكولات من الاتفاقيات مجموعة بشأنه أبرمت

 الدولية وغيرها ... التجارة بغرفة التحكيم مركز قبيل من الدولي للتحكيم دائمة ومراكز هيئات

 و ارتباطا بما سبق يمكن بسط الإشكالية التالية:

ما مدى توفق المشرع المغربي في مواكبة الأنظمة القانونية المقارنة عند تنظيمه لكل من التحكيم  

  الداخلي و الدولي ؟

 

 ترح اعتماد  المقاربة المنهجية التالية :لدراسة هذه الإشكالية نق

 

 والقانون المقارن  50-50المبحث الأول: التنظيم القانوني للتحكيم الداخلي والدولي على ضوء القانون 

 

 المبحث الثاني:  معايير ونتائج التمييز بين التحكيم الداخلي و التحكيم الدولي 

                                                 

 والعلوم الحقوق كلية،  مليانة خميس جامعة،  األعمال إدارة_نورة حليمة : "التحكيم الدولي التجاري "،مذكرة ماستر 1 

 ما بعدها . 27ص  9007-9004الحقوق، السنة  السياسية قسم
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 والقانون المقارن 50 -50اخلي والدولي على ضوء القانون لمبحث الأول: التنظيم القانوني للتحكيم الدا

يختلف التحكيم الداخلي عن التحكيم الدولي في مسائل عدة، الأمر الذي دفع بالمشرع المغربي و 

يعات المقارنة إلى سن قواعد خاصة بكل تحكيم على حدة.  غيره من التشر

 المطلب الأول: القواعد المنظمة للتحكيم الداخلي

يتضح جليا أن المشرع المغربي لم يعرف التحكيم الداخلي و إنما اقتصر  50-50ع إلى قانون بالرجو

يفات تبقى من  يف التحكيم بصفة عامة، وحسنا فعل المشرع، لأن مسألة وضع التعر فقط على تعر

 اختصاص الفقه.

ولوا إيجاد وعليه، يمكن تحديد مفهوم التحكيم الداخلي حسب وجهة نظر فقهاء القانون، الذين حا

مفهوم شامل للتحكيم الداخلي، فهناك من عرفه بكونه " ذلك التحكيم الذي يتعلق بنزاع وطني في جميع 

يعين له محكمين وطنيين يصدرون حكمهم داخل الدولة وفقا لإجراءات وطنية مع تطبيق  عناصره، و

الوطني و لا ينفذ خارج إقليم القانون الوطني، ولا يثير التحكيم الوطني أية صعوبة لأنه يخضع للقانون 

 1الدولة".

وقد عمد المشرع المغربي إلى إخراج مجموعة من المسائل من دائرة التحكيم وذلك لاعتبارات خاصة 

حيث نص في  2إما حماية لمصالح الغير وإما حماية لمصلحة اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو دينية، 

في الهبات - 3غير أنه لا يمكن الاتفاق عليه “… الثانية من ق.م.م. الملغى وفي فقرته  159الفصل 

 والوصايا المتعلقة بالأطعمة والملابس والمساكن

 في المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم-
                                                 

 .020في التحكيم في منازعات الدولية"، بدون طبعة و سنة النشر، ص _ أحمد شرف الدين: " دراسات 1
أحمد شكري السباعي: "التحكيم التجاري في النظام القانوني المغربي"، مما منشور في دفاتر المجلس األعلى، ندوة علمية، الضمانات  _2

 .977القضائية لالستثمار. ص: 
 . 49التحكيم الدولي الخاص"، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع. ص: _ مهند أحمد الصانوري: "دور المحكم في خصومه3
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 في المسائل التي تمس النظام العام وخاصة:-

 النزاعات المتعلقة بعقود أو أموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام-

 ات المتصلة بتطبيق قانون جبائيالنزاع-

 النزاعات المتصلة بقوانين تتعلق بتحديد الأثمان والتداول الجبري والصرف التجارة الخارجية.-

 ”.النزاعات المتعلقة ببطلان وصل الشركات-

مشروع مدونة التحكيم أخرجت النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية من مجال  1غير أن المادة 

ا استثنت النزاعات ذات الطابع المالي الناتجة عن نزاعات الأحوال الشخصية فيمكن أن التحكيم، ل كنه

 تكون محل تحكيم.

و كذا النزاعات أشخاص القانون العام التي تنتج عن علاقات الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو 

 التجاري أو المالي.

عن القانون الملغى وكذا مدونة  والذي جاء بمقتضيات جديدة مميزا 50-50إلى أن جاء القانون 

التحكيم الأولي، من حيث توسيع مجال التحكيم، وتخلي على مجموعة من القيود التي كانت مقررة في ظل 

 القانون الملغى. 

في الجانب المتعلق بالتحكيم الداخلي من أهم   50-50بداية، تعتبر مسألة نطاق تطبيق القانون 

. بالإضافة الى 1المشار إليه أعلاه والتي لم يتم معالجتها في القانون المنسوخ المستجدات التي عالجها القانون 

إعادة النظر في صياغة فصول القانون القديم بحيث سارت في اتجاه التوسيع وتوضيح أفضل لمجال التحكيم. 

ا طبيعيين أو وهكذا تم التنصيص على المبدأ العام القاضي بجواز التحكيم الداخلي لكافة الأشخاص سواء كانو

                                                 
 لمزيد من التفاصيل، انظر في ذلك: _1

 .972و  979، ص: 9/9009احمد شكري السباعي: " التحكيم التجاري في النظام القانوني المغربي"، دفاتر المجلس األعلى، عدد 
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يين و التمييز بين نوعين من القيود الواردة على مجال التحكيم. وهكذا أصبح المبدأ العام بالنسبة  1معنو

للخواص هو جواز اللجوء الى التحكيم الداخلي في جميع نزاعاتهم ما عدا استثناءا محدودا المتمثل في الفصل 

علاه، لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن أ 150حيث نص على:  "مع مراعاة مقتضيات الفصل  156

ية النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي لا تكون موضوع تجارة". و  تسو

"لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات  50-50من قانون  135على العكس من ذلك، نص في الفصل 

الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة  المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو

من حالات المنع النزاعات المالية الناتجة عن الدولة، وأجازها أن تكون  135. واستثنى الفصل 2العمومية"

 محل عقد التحكيم ما عدا المتعلقة بتطبيق قانون جبائي.

في الجانب المتعلق بالتحكيم الداخلي، نشير إلى  50-50ومن بين المستجدات الأخرى التي بها قانون 

التخفيف من كثرة الشكليات بشأن شرط الكتابة في اتفاق التحكيم، وذلك باعتبار الكتابة شرط إثبات كما 

الذي تطرق للمسألة. كما أن المشرع المغربي اعتمد صيغة توحي  3ذهب إلى ذلك جانب كبير من الفقه 

: " يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من 131من الفصل بذلك في الفقرة الثانية 

الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتل كس أو برقيات أو اية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال 

 والتي تعد بمثابة الاتفاق تثبت وجوده".

الأمر توفر مجموعة من الشروط  وحتى يؤدي التحكيم الداخلي وظيفته بشكل سليم وصحيح يتطلب

وهو الوثيقة  Le compromisوالأركان. فالاتفاق على التحكيم يتخذ أحد الشكلين: فهو إما عقد للتحكيم 

. كما يمكن أن 4التي يتفق الأطراف بموجبها على عرض النزاعات التي حدثت بينهم على محكم أو محكمين

                                                 
سخ و تعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، الجريدة الذي يقضي بن 02-02من القانون  702_ الفصل 1 

 . 9007دجنبر  7المؤرخة في  2224الرسمية عدد 
كما _ مثال ال يمكن للدولة اللجوء الى التحكيم اذا تعلقت المسألة المتنازع بشأنها بدعوى المشروعية أو سلطة تعيين الموظفين و عزلهم .. 2

 رفات هي أحادية الجانب و الحال أن شرط التحكيم يستلزم تالقي إرادتين.أن هذه التص

 .40، ص: 9007السنة  -4_ طارق المصدق: "قراءة أولية في مستجدات التحكيم"، المجلة المغربية للوساطة و التحكيم، عدد 3 

 .727_ أمينة النمر، مرجع سابق، ص. 4 
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سواء كان –حيث يتفق أطراف العقد الأصلي  la clause compromissionيتخذ شكل شرط للتحكيم 

يا . 1على أن ما ينشأ من نزاع حول تفسير هذا العقد أو تنفيذه يحل بواسطة محكمين -عقدا مدنيا أو تجار

فعقد التحكيم يأتي، إذن، لاحقا لحدوث النزاع بين المتعاقدين، ولا يأتي في شكل شرط أو بند في العقد 

 .2ق متكامل، موضوعه اختيار نظام التحكيم لحل النزاعالأصلي، بل يأخذ شكل اتفا

 ويشترط لقيام الاتفاق على التحكيم التجاري الداخلي الشروط التالية:

 أولا:  الأهلي ة

من قانون المسطرة المدنية على أنه: "يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بالأهلية أن  159نص الفصل 

 كون التصرف فيها".يوافقوا على التحكيم في الحقوق التي يمل 

برام اتفاق التحكيم، أو أهلية  مما يفيد أنه لا يكفي أن يتمتع الأشخاص )الأطراف( بأهلية التعاقد لإ

التقاضي، ولا يستلزم كذلك أن تكون لهم أهلية التبرع، لأن عقد التحكيم ليس من قبيل التبرع بالحق، 

 وضوع النزاع.أي يجب أن يكون الشخص متمتعا بأهلية التصرف في الحق م

و على هذا الأساس، فالأشخاص الذين لا تتوفر لديهم هذه الأهلية كالقصر والمحجور عليهم ليسوا أهلا 

برام اتفاقات التحكيم. فإذا ما أبرم أحدهم اتفاقا كان الاتفاق باطلا  كما لا يجوز للوكيل بغير إذن  3لإ

برام هذا العقد   .4خاص إ

 ثانيا: الكتاب ة 

من قانون المسطرة  155ع صياغة الاتفاق على التحكيم في محرر مكتوب )الفصل يستوجب المشر

المدنية( وهكذا لا يجوز إثبات عقد التحكيم بالقرائن أو بشهادة الشهود. على أن عقد التحكيم يمكن أن يرد 

                                                 
 .47في قانون المسطرة المدنية"، مرجع سابق، ص. _ شعيبي المذكوري: "االتفاق على التحكيم 1 

 .042-044دراسة تحيلية نقدية مقارنة" مطبعة بابل الطبعة األولى ، ص. –_ محمد المجدوبي اإلدريسي: "المحاكم التجارية بالمغرب 2 
 .02_ عبد هللا درميش: "اهتمام المغرب بالتحكيم إلى أي حد؟"، مرجع سابق. ص. 3
 .40. ص. 0220لوسيط في قانون القضاء المدني"، الطبعة الثانية، _ فتحي والي: "ا4
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وثيقة أمام  في محرر عرفي بمقتضى محضر يقام أمام المحكم أو المحكمين المختارين، أو في محرر رسمي بمقتضى

يطة أن تكون إرادة الطرفين ظاهرة.  موثق أو عدلين، أو بأي سند كالرسائل المتبادلة أو البرقيات، شر

من قانون المسطرة المدنية، يستوجب أن يكون شرط  156أما بالنسبة لشرط التحكيم فإن الفصل 

لة البطلان، هذا إذا ثم تعيين التحكيم مكتوبا باليد، وموافقا عليه بصفة خاصة من لدن الأطراف تحت طائ

المحكم أو المحكمين مسبقا وفي نفس العقد، أما إذا لم يتم هذا التعيين المسبق للمحكمين، فإن المشرع لم يورد 

 لشرط التحكيم أي شكليات خاصة به.

 ثالثا: موضوع التحكيم 

م إذا كان مما لا من قانون المسطرة المدنية على أن الحق لا يكون محلا للتحكي 159ينص الفصل 

يجوز التصرف فيه، وتولى المشرع في الفقرة الثانية بيان الأحوال التي لا يجوز الاتفاق على التحكيم بشأنها، 

وعلة إخراج المنازعات التي لا يجوز الصلح … وهي تلك المتعلقة بالحالة الشخصية أو التي تمس النظام العام 

ولاية القضاء العام على هذه المنازعات، وهو ما يقتضي أيضا منع فيها، هو رغبة المشرع بمنع الصلح وبسط 

. وغني عن البيان، أن الاتفاق على التحكيم جائز سواء قبل نشوب النزاع أو بعده )الفصل 1التحكيم بشأنها

 من ق.م.م(.  156

لذي من ق.م.م في سند التحكيم، تحديد الأجل ا 150و من البيانات الأساسية التي أوجبها الفصل 

يتعين على المحكم أو المحكمين، أن يصدروا فيه قرارهم التحكيمي. و إذا لم يحدد السند أجلا يستنفذ 

 المحكمون صلاحياتهم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ تعيينهم.

فالأصل أنه يجب تحديد أجل للمحكمين لإصدار قرارهم في سند التحكيم، حيث يعمد الأطراف 

يجب على المحكمين إصدار حكمهم فيه. إلا أن العبارة الأخيرة من الفصل  إلى تحديد الأجل الذي

يترتب على ذلك أنه بعد  المذكور، تفيد أنه يمكن بصفة استثنائية ألا يقع تحديد الأجل في سند التحكيم. و

                                                 
 .27_ شعيبي المذكوري: نفس المرجع السابق. ص. 1
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لذي أية صلاحية للبث في النزاع ا –المحكمين  –فوات ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ المحكمين، لم تعد لهم 

عرض عليهم على أساس ذلك الاتفاق، ويحق للطرف ذي المصلحة أن يلتجأ إلى القضاء العادي لأن 

من ق.م.م، ولا يترتب على عدم تحديد  131التحكيم يكون في حكم المنتهي، وهذا ما أكده الفصل 

 .1الأجل في سند التحكيم أي بطلان

يا للتحكيم الداخلي، فمن خلال مقارنة عموما، يمكن القول أن المشرع المغربي قد بلور قانون ا عصر

مقتضيات القانون الملغى والقانون الجديد، نجد هذا الأخير أكثر اتساعا لتطبيق التحكيم الداخلي، بالنظر إلى 

يعات المقارنة و الاتفاقيات  احتوائه على التوجهات الحديثة المعتمدة في مجال التحكيم من قبل التشر

 حب على مجموعة من النزاعات كانت في السابق محل منع. الدولية، كما أنه ينس

 

 المطلب الثاني: القواعد المنظمة للتحكيم الدولي 

مثار جدل واختلاف واسع في صفوف الباحثين لارتباطه بالحياة  2يعد  مفهوم التحكيم الدولي

ية  منذ الأزل ،وفرض في العصور المتلاحقة  إلى جانب القضاء ، وقد استعمل مصطلح التحكيم  البشر

يورك  في  التجاري الدولي لأول مرة في مؤتمر  الأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي  الذي انعقد في نيو

يورك   3600يونيو لسنة  35ماي و  15الفترة ما بين  للإعتراف  3600وانتهى بالتوقيع على اتفاقية  نيو

  3وتنفيذ القرارات التحكيمية .

                                                 
 .07_ عبد هللا درميش: "اهتمام المغرب بالتحكيم إلى أي حد؟"، مرجع سابق. ص. 1

2_  D’origine latin « arbitrari ». La notion d'arbitrage commercial international contient trois concepts 

fondamentaux : arbitrage, commercial  et international 

_L’arbitrage est international lorsqu’il met en cause les intérêts du commerce international, la 

qualification interne ou internationale, d’un arbitrage étant déterminée en fonction de la nature des 

relations économiques à l’origine du litige et ne dépendant pas de la volonté des parties. 

L.CHEDLY, « arbitrage commercial international et ordre public international », ET CPU.2002.P4 
 .7ي وإشكالية  القانون الواجب التطبيق "،مرجع سابق ، ص  _ عبد الحكيم عودى : "التحكيم التجاري الدول3
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أو بعبارة أدق تحديد معيار لدولية  1م على تحديد ماهية التحكيم الدولي ولم يتفق فقه التحكي

فمنهم من عرف التحكيم الدولي بأنه هو ذلك التحكيم الذي يرتبط بمجال العلاقات التجارة  2التحكيم.

الدولية و المصالح الخارجية لأطراف النزاع والتي تكشف ارادتهما المشتركة عن أن التحكيم ناشئ عن 

ية بين الدول و ازدهار علاق ية دولية هو مجاله الخصب ،  خصوصا مع تنامي العلاقات التجار ة تجار

ية وتعدد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار و ضمان الاستثمار. في حين عرفه   3المشروعات الاستثمار

ناء على التسليم له بالصفة مجلس الدولة الفرنسي بالنظر الى سلطة القرار التي يعترف بها للطرف الثالث ب

بقوله "هو تقنية ترمي إلى إعطاء حل لمسألة تكون عرفه   » David René « الأستاذإلا أن  4القضائية 

محل اهتمام علاقات بين شخصين أو أكثر، والذي يتولاه محكم أو محكمان يستمدون سلطتهم من اتفاق 

من قانون   3361ولقد نصت المادة  . 5لمهمة "خاص، يحكمون على أساسه دون أن تمنحهم الدولة هذه ا

ً لذلك  المسطرة المدنية الفرنسي على أنه" يعتبر دوليا التحكيم الذي يمس مصالح التجارة الدولية"  و اعتبارا

يكفي حسب القانون الفرنسي ان يكون النزاع ناتجا المبادلات الاقتصادية ذات طابع دولي ليعتبر التحكيم 

 ً يف التحكيم  . بخصوصها دوليا وفي نفس المنحى لقد ذهب اجتهاد محكمة النقض الفرنسية بخصوص تعر

حيث اعتبرت فيه أن الشرط التحكيم المبرم  1551يناير  10الدولي في قرار للغرفة المدنية الاولى بتاريخ 
                                                 

 _عبد الحكيم عودي : نفس المرجع السابق  ، نفس الصفحة .1
2_ Internationalité de l’arbitrage Critères de l’internationalité. Le terme international est utilisé 

pour distinguer l’arbitrage interne et l’arbitrage international. Cette distinction est 

particulièrement utile pour, d’une part déterminer si les conventions internationales ayant pour 

objet l’arbitrage international sont applicables et pour définir quelles normes nationales sont 

applicables à l’arbitrage, en particulier lorsque les lois relatives à l’arbitrage, comme …( voir 

l’ouvrage de : Eric LOQUIN , L'arbitrage du commerce international ,Joly, Pratique des affaires 

éditions 1 , juillet 2015 à site web: 
https://www.lextenso.fr/larbitrage-du-commerce-international, vu le 19/10/2017 à 8.33min  

 922نقال عن سفيان سوالم :"الطرق البديلة لحل المنازعات المدنية والتجارية في القانون الدولي الجزائري" مرجع سابق ، ص   _3
4_ " l'arbitrage se caractérise par le pouvoir de décision recouru du tiers et il reconnait un caractère 

juridictionnel à la décision de l arbitre." Pour plus d'informations sur le concept d'arbitrage, visitez le site 

Web suivant : 

http://www.memoireonline.com/10/07/633/m_etude-comparee-reglementation-arbitrage-international-

ohada-suisse41.html , vu le 20/10/2017 à 7.05 min. 

Cassius Jean SOSSOU BIADJA. Etude comparée de l'arbitrage international dans l'OHADA et 

en Suisse. DEA 2006.Université de Genève. 
 74،ص 9000_ أحمد مخلوف: " اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية"، دار النهضة العربية 5

https://www.lextenso.fr/larbitrage-du-commerce-international
http://www.memoireonline.com/10/07/633/m_etude-comparee-reglementation-arbitrage-international-ohada-suisse41.html
http://www.memoireonline.com/10/07/633/m_etude-comparee-reglementation-arbitrage-international-ohada-suisse41.html
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فهناك من لك . علاوة على  ذبين شركة وغير التاجر يعتبر صحيحا لمجرد فقط الطابع الدولي للعمليات المعنية

اعتبر أن التحكيم يكون دوليا إذا اختار الأطراف قانونا أجنبيا سواء تعلق الأمر بالقانون المطبق على 

الجوهر أو على  الإجراءات ، أو تعلق تنفيذه في غير الدولة التي صدر فيها ، وقد عرف الأستاذ عبد الل  ه 

م بأنها  تلك المنازعات القانونية  الخاصة درميش العلاقة الدولية محل النزاع المعروض على التحكي

ية التي تتم على الصعيد الدولي ،سواء بين الأشخاص  الخاصة من جنسيات مختلفة أو بين  بالعلاقات التجار

   1العامة من ناحية أخرى. الأشخاص

كان  خاضعا من  50-50بالمغرب خصوصا قبل صدور قانون   2والجدير بالذكر أن التحكیم الدولي

یورك بشأن تنفيذ  3ث إطاره القانوني للإتفاقیات الدولیة والإقليمية حی التي صادق علیھا ،كاتفاقیة نیو

. مما اعتبره البعض عیب في قانون الملغى نظرا لإقصائه للتحكیم 3600الأحكام التحكیمیة الأجنبیة لسنة 

و تدعیم الاطار القانوني و التنظیمي الدولي ،ونظرا للدور ال كبير الذي يلعبه في  تشجیع الاستثمار الأجنبي 

المعدل لقانون المسطرة المدنیة  50-50لمؤسسة التحكیم بالمغرب . دفع بالمشرع المغربي إلى وضع  قانون 

حیث خصص فرعا خاصا بالتحكیم الدولي في الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية بموجب الفصول من 

و بالتالي فأول  35-115معیار دولیة التحكیم بموجب الفصل . حيث تطرق فیه ل 115-03إلى  16-115

بالمعیار ”معیار حدده ھو تعلق التحكیم بالتجارة الدولیة .  و ھذا المعیار ھو الذي یلقبونه  الفقھاء 

و ھو الذي یبحث في موضوع النزاع و ھو المعیار الذي اعتمده قانون  الأونسيترال النموذجي  “ الاقتصادي

                                                 
 .  924مرجع سابق، ص-لعقد الدولي ""القانون المطبق على ا مينة الخياط:أ_  1
وهو الذي تحكمه قواعد وأحكام القانون الدولي العام ويختصر بفض  _ صنف الفقهاء   التحكيم الدولي إلى قسمين: التحكيم الدولي العام:2

 المنازعات ذات الطابع الدولي التي قد تثور بين دول ذات سيادة بمعنى أنه يتعلق بدولة مع دولة أخرى.

وهو الذي تحكمه قواعد وأحكام القانون الدولي الخاص و يجمع بين الطابع الوطني و الطابع الدولي دون أن  تحكيم الدولي الخاص:وال

 يخضع لقواعد أي منهما بالكامل.

لنيل الدكتوراه  أطروحة"  األجنبية_ راجع محمد أحمد عبد الرحمن الحميقاني :" التنظيم الدولي لحماية و تسوية منازعات االستثمارات 

 .927-927ص  9000-9000الرباط ، السنة -سويسي –في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس 
إلى إتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات  إضافة،  0270واالتفاقية االوروبية بخصوص التحكيم التجاري الدولي الموقعة في جنيف سنة  _ 3

 0279واتفاقية موسكو لسنة   0272فة لالستثمارات وبين رعايا الدول االجنبية المبرمة سنة المتعلقة باالستثمارات بين الدول المضي

.واتفاقية الدولية االقليمية عمان العربية للتحكيم التجاري التي تم  بخصوص تسوية المنازعات عن طريق التحكيم بين الدول االشتراكية

 للمركز العربي للتحكيم التجاري .بمناسبة احتضان المغرب  0227التوقيع عليها في سنة 

 .707و 702مينة الخياط : مرجع سابق ،ص أ_ 
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، بید أن المشرع 36002يوليوز سنة  13لقانون التجارة الدولية ل 1دولي للجنة الامم المتحدةللتحكيم ال

المغربي ربط ھذا المعیار الاقتصادي بمعیار اخر جغرافي ھو أن یكون لأحد أطراف النزاع موطن أو مقر 

نسيات و تعدد محلات على الأقل بالخارج ،خلافا للقانون النموذجي لليونيسترال الذي تبنى معيار تعدد الج

الاقامة ،و كذا أن یكون المكان الذي یجب أن تنفد فیه جزء مھم من الالتزامات خارج الدولة الموجود 

و بالتالي 3بھا مؤسسة الأطراف. تم نص على معیار الارادة لتحدید دولیة منازعة عقود التجارة الدولیة 

المادة أن یكون مكان اتفاق التحكیم خارج  اخضاعھا للتحكیم الدولي وذلك من خلال تأكیده في نفس

الدولة المتواجد بھا مؤسسات الأطراف و ھو معیار نص علیه القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي ، 

و لم یقف المشرع المغربي عند تنظیمه للتحكیم الدولي بتحدیده لمعاییر دولیة التحكیم ل كن نظم مختلف 

و مع اخضاع اجراءات التحكیم  4ل تطرق فیه  ل كیفیة تعیین المحكمینفص 30جوانبه  بشكل مفصل في 

كما ھو الشأن بالنسبة للقانون الواجب التطبیق الذي یخضع بدوره لإرادة   5الدولي لقانون الارادة.

و ھو ما یعني استبعاد المشرع المغربي لبعض قواعد القانون الدولي الخاص  33-115الأطراف الفصل 

، كما حرص القانون الجديد على اعطاء  6ي لا تتناسب مع خصوصیا و ممیزات التحكیم الدوليالمعقدة و الت

فعالية للحكم التحكيمي  بمعنى عدم تقييد حصول على الصيغة التنفيذية بأي أجل أو على مستوى طرق 

 7الطعن .

                                                 
 9902بقرار الجمعية العمومية ألمم المتحدة رقم   Uncitralالمتحدة للقانون التجاري الدولي المعروفة باليونسترال  األمملجنة  أنشئت_ 1

 المتحدة . األمماللجان التابعة لمنظمة  إحدىوهي  0277سنة 

  702مينة الخياط : مرجع سالف الذكر ،ص ا
كما تم تعديله  في  0222قانون األونسيترال النموذجي  للتحكيم الدولي للجنة االمم المتحدة لقانون التجارة الدولية لسنة _ راجع الموقع :  2

 :9007سنة 

 https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/ml-conc/04-90951_Ebook.pdf , vu le 20/10/2017 à 

12h00min  
 ما بعدها . 929سالفة الذكر ،ص أطروحةالخياط،   أمينة_لتوسع في مجال التحكيم التجاري في عقود التجارة الدولية راجع:    3
يهم تعويض الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية ، يتعلق بالتحكيم و   02-02من القانون  40-797فصل ال _ 4

 .  9007دجنبر 7بتاريخ  2224،جريدة رسمية عدد  9007يوليوز  94الوساطة االتفاقية ، كما تم المصادقة عليه بتاريخ 
 الذكر .من نفس القانون سالف  49-797الفصل  _ 5
مقال منشور “ المتعلق بالتحكيم و الوساطة االتفاقية 02-02دراسة تحليلية لبعض مقتضيات القانون رقم “ ابراهيم العسري  _6

 ما بعدها. 77بسلسلة دراسات و أبحاث .  بعنوان "الوسائل البديلة لحل المنازعات". الطبعة األولى. دار االفاق . الرباط . ص 
 097د :"الطرق البديلة لتسوية المنازعات " مرجع سابق ،ص _ اسماعيل أوبلعي7

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/ml-conc/04-90951_Ebook.pdf
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يع المغربي فلقد  ة ، قوانين حديثة تبنت عدد من القوانين الوطنية في الدول العربيوعلى غرار التشر

تتعلق بالتحكيم التجاري ومن ضمنه التحكيم الدولي ففي لبنان مثلا أصدر المشرع اللبناني قانون أصول 

)المواد  3601\65المحاكمات المدنية التي تتضمن أحكاما خاصة بالتحكيم التجاري الدولي في المرسوم  رقم 

( و مصر 36-35)المواد  3661\31رقم ( ،كما صدرت قوانين في كل من تونس القانون 056-013

المنظم في   ( والبحرين3665\35و عمان )المرسوم السلطاني العماني رقم   3663\15القانون رقم 

الذي أنشأ مركزا مستقلا للتحكيم التجاري الدولي ، ونص على تطبيق قواعد  3661\6المرسوم بقانون رقم 

بشأن  3663\6كما صدر البحرين المرسوم بقانون   ad hocالخاصة بالتحكيم  3659اليونسترال لسنة 

واليمن )القرار الجمهوري التحكيم التجاري الدولي حيث تبنى المشرع البحريني القانون النموذجي لليونسترال . 

 1( و القانون الجزائر، 1555لسنة  1(، وفلسطين )قانون التحكيم رقم 3661لسنة  11بالقانون رقم 

 15. وقانون التحكيم  الدولي البلجيكي  الصادر في 1553لسنة  13ون التحكيم رقم والأردن بموجب القان

وقد استطاعت هذه الدول بفضل هذه القوانين من مسايرة ما هو معمول به في التعامل  3600.2مارس 

لأجانب  التجاري الدولي وذلك بقبولها شرط التحكيم في تعاملها مع الدول الصناعية و المستثمرين

  حت بذلك مؤسسة التحكيم الدولي تشكل احدى الضمانات الأساسية لجلب الإستثمار.فأصب

 

 

 

 

                                                 
 . 700-709مينة الخياط : مرجع سابق الذكر ،ص أ   _1
وم _ نقال عن  عبد السالم االدريسي : "النظام العام في التحكيم التجاري الدولي " ،اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص بكلية العل2

 . 400ص  9004-9007الجتماعية سال،السنة القانونية واالقتصادية وا
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 المبحث الثاني: معايير ونتائج التميز بين التحكيم التجاري الداخلي والدولي

من المسلم به لدى غالبية الفقه أن هناك عدة معايير بمقتضاها يتم التمييز بين التحكيم الدولي و الداخلي 

 )المطلب الأول(  و  لاشك أن هذا التمييز يرتب نتائج عدة )المطلب الثاني( . 

الدولي المطلب الأول: معايير التفرقة بين التحكيم التجاري الداخلي والتحكيم التجاري  

إن التفرقة بين التحكيم الدولي وغيره من أنواع التحكيم الأخرى ليست من باب الترف العلمي أو 

ية، بل  لها أهميتها البالغة والتي تتجلى في عدة أمور أبرزها: المساجلات النظر

التنظيم القانوني: لكل منهما، حيث يلاحظ أن التحكيم الوطني يخضع لتنظيم قانوني مختلف بما يتعلق 

 1عن التحكيم الدولي سواء فيما يتعلق بالقواعد الموضوعية أو الإجرائية أو حتى مصادر تلك القواعد.

فهذا النطاق يضيق في إطار التحكيم الوطني  نتيجة وجود  أ سلطان الإرادة:ما يرتبط بنطاق مبد

ية الأطراف في اللجوء إلى  العديد من القواعد الموضوعة والإجرائية التي تقيد إرادة المحتكمين وتحد من حر

 مستوىالتحكيم بخلاف التحكيم الدولي الذي يمتد فيه مبدأ سلطان الإرادة إلى أبعد الحدود، سواء على 

ية الأطراف  2في تحديد القواعد الإجرائية أو القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق. حر

و يتميز التحكيم الوطني عن التحكيم الدولي أيضا في معاملة حكم التحكيم حيث تختلف هذه المعاملة 

 بالنسبة لكل منهما في مسائل عدة نذكر منها على سبيل البيان:

حكيمي قد يؤدي إلى بطلانه أو على الأقل يعرقل من تنفيذه في إطار إن عدم تسبيب الحكم الت

 .3مسببا التحكيم الداخلي حيث تشترط معظم النظم القانونية أن يكون هذا الحكم

                                                 
 .47بدون ذكر الطبعة، ص  –_ منير عبد الحميد: "األسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي"، منشأة المعارف اإلسكندرية  1
 .927ص  ،9007_ عبد هللا هاللي: "التحكيم الدولي في القانون التونسي والقانون المقارن" مجمع األطرش نش وتوزيع الكتاب، 2
 2"مرجع سابق" ص  : عبد الحكيم عودى_ 3
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بينما في إطار التحكيم الدولي لا يلزم بتسبيب الحكم التحكيمي، إذا اتفق الأطراف على ذلك، أو 

لإجراءات لم  يشترط ذكر الأسباب، وهو أمر معترف به في اطار كان القانون الواجب التطبيق على ا

، 3659وقواعد اليونسترال لعام  3600لعام  القانون النمطي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

 .36051واتفاقية عمان للتحكيم التجاري لعام 

التي يتم اعتمادها للتميز بين التحكيم كل هذه الفوارق المتقدمة تستدعي البحث عن المعيار أو المعايير 

 الدولي والتحكيم الداخلي.

وبتعبير آخر ما هي أهم المؤشرات التي يمكن الوقوف عندها ل كشف طبيعة كل تحكيم هل هو 

 داخلي أم دولي؟.

تعددت الأوصاف والتسميات التي أطلقت على هذه المعايير، فمن المعيار المجرد والمعيار الموضوعي، 

عيار القانوني، وصولا إلى المعيار الجغرافي والمعيار الاقتصادي، إلا أن المتمعن لهذه المعايير الآنفة إلى الم

الذكر وغيرها يدرك بجلاء أن الفرق بينها في أغلبه قد لا يتعدى الاختلاف في المسميات والمصطلحات، 

لأهميتهما مقارنة بغيرها من المعايير لذا سنقتصر في هذه الدراسة على المعيارين الاقتصادي والجغرافي نظرا 

 الأخرى.

 :المعيار الجغرافي 

إن المقياس الذي يخرج التحكيم من تحكيم داخلي إلى تحكيم آخر دولي حسب هذا المعيار هو مكان 

التحكيم، فقد وجد تيار فقهي ينادي باعتباره المعيار الوحيد الذي يمكن القرار التحكيمي من أن يصطبغ 

 2لية.بالصبغة الدو

                                                 
 .927مرجع سابق، ص   : _ عبد هللا هاللي1

 .709عبد هللا هاللي: "التحكيم الدولي في القانون التونسي والقانون المقارن"، مرجع سابق، ص _  2 
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يورك المتعلقة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية الخارجية و بتنفيذها المؤرخة في   35كما أن اتفاقية بيو

، اعتبرته أحد المعايير المعتمدة، حيث جاء في فصلها الأول : " تنطبق هذه الاتفاقية على 3600يونيو 

التي وقعت فيها المطالبة بالاعتراف الاعتراف بالقرارت التحكيمية الصادرة بتراب الدولة الأخرى غير 

 بالقرارات التحكيمية و بتنفيذها ..".

و رغم أن مفهوم "مكان التحكيم" يبدو لأول وهلة مفهوما بسيطا و سهل التطبيق، فإن التطورات 

التي ما انفك يشهدها ميدان التحكيم تؤكد خلاف ذلك. ففي البداية كانت لهذا المفهوم دلالة مادية، بحيث 

بر مقرا للتحكيم، المكان الذي تعقد فيه هيئة التحكيم جلساتها و تسمع فيه أقوال الشهود و الأطراف و يعت

الخبراء و تتلقى المرافعات و تصدر فيه قرارها. إلا أن مكان التحكيم يصبح صعب التحديد في صورة 

أن تعقد هيئة التحكيم  أي القرارات التي تصدر بعد   Sentence flotanteالقرارات التحكيمية العائمة

، حيث  Cyberarbitrationجلساتها في أماكن متفرقة، و كذلك الشأن في صورة التحكيم عبر الأنترنت

لا تعقد هيئة التحكيم جلساتها  بالمعنى المألوف بل تتلقى عريضة الدعوى و تقارير الجواب عبر الانترنت، 

تحكيم على فضاء غير مادي و غير أرضي ولا يمكن كما تصدر أحكامها على نفس الشبكة. فتجري أعمال ال

 .1ربطها ماديا بأي بلد

يعية، أقرت  إلى جانب معيار مكان التحكيم، نجد بعض الاتجاهات الفقهية و القضائية و التشر

 معايير أخرى لإضفاء الصبغة الدولية على التحكيم و إخراجه بالتالي من دائرة التحكيم الداخلي، نذكر منها: 

، كما أنه   3600مقر العمل،وقد أخدت به لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لسنة  معيار -

  2المعيار الأكثر اعتمادا في عمل المحاكم التونسية،

                                                 
 .707سابق، ص عبد هللا هاللي: "التحكيم الدولي في القانون التونسي والقانون المقارن" ،مرجع _ 1 
 2بتاريخ  22770_ اعتمدت محكمة االستئناف بتونس معيار مقر عمل أطراف اتفاقية التحكيم في زمن انعقادها في بعض القرارات ، كالقرار عدد 2 

بينهما ضرورة أن األمر من عقد المناولة المبرم  92، الذي جاء فيه :" حيث اختلف الطرفان حول طبيعة التحكيم المنصوص عليه في البند 0222فبراير 

دولتين يختلف بحسب ما إذا كان التحكيم المتفق عليه يكتسي صبغة داخلية أم أنه تحكيم دولي .. و أنه طالما اتضح أن محل عمل الطرفين واقع في 

عبد هللا هاللي: مرجع سابق، ص مختلفتين، فإن توفر هذا العنصر كاف لوحده باعتبار التحكيم في هذه النازلة يكتسي صبغة دولية ". قرار أورده 

707.   
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 معيار جنسية الأطراف و جنسية المحكمين. -

 ، والقانون3605معيار مكان إقامة الأطراف، وهو ما أخذ به كل من القانون السويسري لعام  -

  1. 3609الهولندي لعام 

المتعلقة بالمبيعات الدولية للمنقولات اشترطت هي الأخرى أن  3639كما أن اتفاقية لاهاي لعام 

ية دولية، هذا وقد اعتمد هذا المقياس القانون النموذجي للجنة الأمم  يكون النزاع ناشئا عن عملية تجار

منه على أن "التحكيم يكون  1/3، إذ تنص المادة 0360المتحدة للقانون التجاري الدولي الصادر في سنة 

برام اتفاق التحكيم تقع في بلدان مختلفة، أو إذا كان أحد  دوليا إذا كانت مؤسسات الفرقاء عند إ

 الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التي يقع فيها عمل أحد الطرفين.

ية.كل مكان يتم فيه تنفيذ جزء أساسي من الالتزامات الناشئة ع -  ن العلاقات التجار

 المكان الذي يكون للنزاع علاقة أوثق به. -

 إذا اتجهت إرادة الأطراف صراحة إلى أن موضوع اتفاق التحكيم يتعلق بأكثر من دولة واحدة" -

من ق.م.م. نجد أن المشرع المغربي أخذ هو الآخر بالمعيار  115 -35وبالرجوع إلى الفصل 

يرتبه من نتائج قانونية على مستوى القانون الواجب التطبيق وقد نص على الجغرافي وهذا أمر مهم نظرا لما 

أنه "يعتبر دوليا حسب مدلول هذا الفرع، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية، والذي يكون لأحد 

 أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج.

 يعتبر التحكيم دوليا إذا:

 برام هذا الاتفاق مؤسسات بدول مختلفة.كان أطراف اتفاق التحكيم وقت إ 

 أو كان احد الأمكنة التالي بيانها واقعا خارج الدولة الموجودة بها مؤسسات الأطراف.

                                                 
 .2عبد الحكيم عودى :"مرجع سابق"، ص _ 1
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 أ. مكان التحكيم عندما يكون منصوصا عليه في اتفاق التحكيم أو معينا بمقتضى هذا الاتفاق.

ية أو المكان الذي ب. كل مكان يجب أن ينفذ فيه جزء مهم من الالتزامات المتر تبة على العلاقة التجار

 تربطه أكثر بموضوع النزاع صلة وثيقة.

 أو كان الأطراف متفقين صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يهم أكثر من بلد واحد.

 من هذا الفصل، يطبق ما يلي: 1لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة 

سة الواجب اعتمادها هي المؤسسة التي تربطها إذا لم تكن لأحد الأطراف أكثر من مؤسسة، فإن المؤس

 صلة وثيقة باتفاق التحكيم أكثر من غيرها.

 إذا لم تكن لأحد الأطراف أية مؤسسة قام مقامها محل سكناه الاعتيادية.

للأطراف الاتفاق على إجراء التحكيم في أي مكان ولو خارج التراب الوطني  1فيما أجاز القضاء المغربي

يطة تحديد ا لقانون المطبق أو الإشارة إلى اعتماد قانون مركز تحكيمي وطني أو أجنبي إذ ليس في ذلك شر

 خروج عن قواعد التحكيم.

بي قد أخذ ببعض ما ينص عليه القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة  ولذلك يكون المشرع المغر

ادة الأولى من هذا القانون إلى ، وقد ذهبت الم3600يونيو  13للقانون التجاري الدولي الذي اعتمد في 

أن "التحكيم يكون دوليا إذا كانت مؤسسات الفرقاء في اتفاقية تحكيمية عند إجراء هذه الاتفاقية، تقع في 

بلدان مختلفة أو إذا كان أحد الأماكن المذكورة لاحقا، يقع خارج الدولة التي يقع فيها مؤسسات 

يع . وقد اعتمدت كذلك ال كثير من ال2الفرقاء" يعات هذا المعيار لجعل التحكيم دوليا، من بينها التشر تشر

يع المصري 3التونسي  .1والتشر

                                                 
، نقال عن: عبد الحكيم 0297قرار تجاري عدد  042/02الملف عدد  07/07/0272حكم صادر عن محكمة االستئناف بالبيضاء بتاريخ _ 1

ة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس كلية العلوم عودى "التحكيم التجاري الدولي وإشكالية القانون واجب التطبيق"، أطروح

 .00، ص 9007-9007الرباط، السنة الجامعية  –القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي 
 .00_ عبد الحكيم عودى "مرجع سابق"، ص 2
 من مجلة التحكيم التونسية 42_ المادة 3
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 المعيار الاقتصادي 

ية الدولية للتحكيم بشكل مجرد عن موضوع النزاع  على خلاف المعيار الجغرافي الذي يحاول تحديد الهو

خر إذا آبمعنى  يز على موضوع النزاع.المطروح على هيئة التحكيم، فإن المعيار الاقتصادي يتجسد في الترك

ية الدولية وصف التحكيم بأنه تحكيم دولي، حتى ولو كان أطراف  كان النزاع ناتجا عن المعاملات التجار

النزاع والمحكمين من جنسية واحدة وتم التحكيم في نفس الدولة، إذ لا مجال حسب هذا الاتجاه الفقهي 

ن التحكيم أو جنسية المحكمين، ما دام موضوع النزاع غير مرتبط للنظر في جنسية أطراف النزاع أو مكا

 .2بدولة معينة، كونه مرتبط بالتجارة الدولية

المتعلق  3601وهو معيار أسسه الاجتهاد القضائي الفرنسي قبل أن يتبناه المرسوم الصادر سنة 

 .3المعمول بها في فرنسابالتحكيم الدولي، وذلك تماشيا مع قاعدة القانون يتبع الاجتهاد القضائي 

إن اتساع طبيعة المنازعات غير المرتبطة ببلد واحد تفسر لماذا يجب أن يكون هناك تحكيم دولي 

يعات  يادي للتجارة الدولية المختلف عن التحكيم الداخلي، لذا فان غالبية التشر حديثة وعت هذا الدور الر

أنواع التحكيم الأخرى فنصت على أن التجارة الدولية  في إمكانية تميز التحكيم التجاري الدولي عن غيره من

تعتبر هي المعيار الأبرز إن لم يكن الأوحد الذي على أساسه يتم تمييز التحكيم التجاري الدولي عن غيره من 

يعات نجد القانون الفرنسي الذي عرف التحكيم الدولي في المادة   3361أنواع التحكيم، ومن هذه التشر

 "يعتبر التحكيم دوليا ذلك التحكيم الذي يضع في الميزان مصالح التجارة الدولية.من ق.م.م بأنه 

                                                                                                                                                             
على أنه "مع اإلخالل بأحكام االتفاقات المعمول بها في جمهورية  0224المصري الجديد لسنة _ تنص المادة األولى من قانون التحكيم 1

مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أيا كانت طبيعة العالقة القانونية التي يدور 

 كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لهذا القانون"حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو 
دار عبد هللا درميش، "التحكيم الدولي في المواد التجارية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني ال_ 2

 99, ص  0227-0229البيضاء، السنة الجامعية 
3_ Le droit français de l’arbitrage international est manqué par l’influence de la jurisprudence aussi bien 

dans ses origines que dans son développement. Le décret du 12 mai 1981 qui a codifié les règles de 

l’arbitrage international (art 1492/1507) du nouveau code de procédure civile – NCPC est un effet 

largement inspiré des solutions précédemment mises au point par la jurisprudence est essentiellement 

celles de la cour d’appel de paris et de la cour de cassation, Jean Pierre Ancel « La lecture de la 

jurisprudence française en matière d’arbitrage international » colloque international sur l’arbitrage 

commercial interne et international. Casablanca 3-4 mars 2004. P2. 
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كما أن القضاء الفرنسي بقي مخلصا لهذا المبدأ في أحكامه المتعاقبة ونذكر في هذا السياق حكم صادر 

يل  0عن محكمة الاستئناف بباريس في  أن ، والذي جاء فيه "إن الطابع الدولي للتحكيم يجب 3665أبر

يتحدد طبقا للحقيقة الاقتصادية العملية التي بمناسبتها تم إعماله، وفي هذا الخصوص يكفي أن تحقق العملية 

الاقتصادية نقلا للأموال أو الخدمات أو رؤوس الأموال عبر الحدود أما جنسية الشركاء )الأطراف( في 

ذا مكان التحكيم فهي أمور غير فعالة أو غير النزاع، والقانون الواجب التطبيق على العقد أو على التحكيم، وك

 مجدية.

"إن الطابع الداخلي أو الدولي للتحكيم لا يعتمد على القانون  13/3/3661كما قضت نفس المحكمة بتاريخ 

الواجب التطبيق أو على الإجراءات، أو على إرادة الأطراف، ول كن على طبيعة العملية الاقتصادية التي 

 .1هي اصل النزاع

بالرجوع إلى المشرع المغربي نجده قد أخذ بالمعيار الاقتصادي إلى جانب المعيار الجغرافي حينما و 

من ق.م.م "يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الفرع، التحكيم الذي يتعلق بمصالح  35-115نص في الفصل 

يكون  بذلك قد ساير التجارة الدولية والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج"، و

يعات المقارنة" . وحسنا فعل المشرع المغربي لأن هذه 2التوجه العام الذي أخذت به غالبية التشر

ية الكاملة للأطراف في تحديد القانون الذي يبتغون تطبيقه كما يسمح للقضاء بتوسيع  الازدواجية تعطي الحر

 .3 صلاحياته، وذلك من منطلق أن التجارة الدولية عابرة للحدود

 

                                                 
لبضائع أو أداء الخدمات بما في يمكن تعريف التجارة الدولية بأنها "كافة العالقات االقتصادية التي تهدف إلى إنتاج وتحويل أو تداول ا _1

عارف، ذلك األنشطة التمويلية والمعرفية: منير المجيد: التنظيم القانوني للتحكيم الدولي والداخلي في تطور الفقه وقضاء التحكيم، منشاة الم

 .92، ص 0227الطبعة 
 .72، ص 9004العربية، الطبعة األولى، أحمد عبد الكريم سالمة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، دار النهضة  _2
 .04عبد الحكيم عودى "مرجع سابق" ص  _3
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آثار تميز التحكيم التجاري الدولي عن الداخلي  المطلب الثاني:  

إن من أهم الآثار التي تترتب عن دولية التحكيم هو ما ينعكس على القرار التحكيمي ذاته، ذلك أن 

القرار إذا سلم بدوليته فإنه سيحظى بالتالي بعدة إيجابيات لا يمكن أن يشاركه فيها القرار التحكيمي 

الداخلي ولعل أبرز هذه الإيجابيات هو تقليص سلطة القضاء الوطني على القرار التحكيمي التجاري 

 التجاري الدولي.

ية ،متسمة  وبناء عليه نستشف أن رقابة القضاء على الأحكام التحكيمية الدولية في المادة التجار

ساس على مراقبة مدى انسجام بطابع المحدودية، وبالنظر إلى ما اتسمت به هذه الرقابة فإنهما ترتكز بالأ

القرار التحكيم وما يمليه مفهوم النظام العام المحلي والدولي مما يعني معه القول أن الحكم التحكيمي الدولي 

يق من طرق الطعن سواء كانت عادية أو غير عادية ،مالم يصدر هذا  ية لايقبل لأي طر في المادة التجار

المغربي فإنه بذلك يعرض نفسه للإلغاء، كما أنه لايمكن للقضاء يصدر هذا الحكم التحكيمي فوق التراب 

النظر في موضوع النزاع بخلاف الحكم التحكيم التجاري الداخلي الذي يجوز للمحكمة المختصة البت في النزاع 

بطال الحكم  .في حالة إ

لي، إذ بإمكانهم هذا بالإضافة إلى اتساع نطاق مبدأ سلطة إرادة المتحكمين في التحكيم التجاري الدو

تحديد القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية الواجبة التطبيق، بدأ بتشكيل الهيئة ومرورا بإجراءات التحكيم 

 .1والقانون الذي يحكم موضوع النزاع

بي نجده ميز بين التحكيم الداخلي والدولي من حيث طرق الطعن  بالرجوع إلى المشرع المغر

 بالقرارات التحكيمية.

 ذا ما سنحاول تبيانه في النقط التالية:وه

                                                 
 مقال منشور على الموقع الرسمي للمجلة  القانون واألعمال._ 1

http://www.droitetentreprise.com//متى-يكون-التحكيم-دوليا-؟-الفرق-بين-التح   , vu le 22/10/2017 à 10 :30 . 

http://www.droitetentreprise.com/متى-يكون-التحكيم-دوليا-؟-الفرق-بين-التح/
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 التجاري الداخلي: أولا: طرق الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في التحكيم

 على ما يلي: 13/115نص المشرع المغربي في المادة 

يق من طرق الطعن على أن تراعي أحكام المادتين  "لا يكون حكم التحكيم قابل لأي طر

يق اعتراض الغير أمام المحكمة المختصة أصلا بنظر  ( التي تنص على10/115) إمكانية الطعن فيه عن طر

يق الإلغاء )دعوى البطلان( على الرغم  19/115النزاع والمادة  التي حملت هذا الحكم قابلا للطعن فيه بطر

 13/115من كل اتفاق مخالف بين الخصوم وكذلك في الحالات المحددة في هذه المادة غير أن المادة 

 أضافت إلى ذلك إمكانية خضوع قرار التحكيم للاعتراض على الأحكام الغيابية.

وفي حال الإلغاء )إبطال( القرار من قبل المحكمة الناظرة في دعوى الإلغاء، فتتولى هذه المحكمة 

النظر في موضوع النزاع ضمن حدود مهمة هيئة التحكيم، إلا إذا كان الإلغاء بسبب عدم وجود اتفاق 

 .1(15/115م أو بطلان هذا الاتفاق )المادة تحكي

أما في حال  رفض طلب الإلغاء فيجب على المحكمة المذكورة أن تأمر بتنفيذ القرار التحكيمي 

 وثبوت حكما نهائيا.

يعات المقارنة خاصة العربية )لبنان، تونس( نجدها قد أخذت  أما بخصوص موقف بعض التشر

يق من طرق بالمبدأ الذي أخذ به المشرع المغر  بي المتمثل في عدم قابلية الحكم التحكيمي الداخلي لأي طر

يق دعوى البطلان إذا توفرت الأسباب التي  الطعن ، ول كن يجوز الطعن في الحكم التحكيم عن طر

 115.2-19حددها المشرع المغربي على سبيل الحصر في المادة 

                                                 
"تنفيذ أحكام التحكيم الدولي بين البطالن والكساد في االتفاقيات الدولية والتشريعات العربية الحديثة"، مجلة جامعة دمشق  :فؤاد ديب_ 1

 .77/ صفحة 9000، العدد الثالث، 97للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 
 المتعلق بالتحكيم والوساطة التي تنص على مايلي: 02.02من قانون  797-77المادة  أنظر_ 2

رغم كل شرط مخالف ، تكون األحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطالن طبقا للقواعد العادية أمام محكمة االستئناف التي صدرت 

يوما من  02د صدور الحكم التحكيمي .وال يتم قبوله إذا لم يقدم داخل أجل في دائرتها .ويكون تقديم هذا الطعن مقبوال بمجر

 تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية .

  ال يكون الطعن بالبطالن ممكنا إال في الحاالت اآلتية :

 صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم  إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطال ، أو إذا-
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 تحكيم التجاري الدوليثانيا: طرق الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في ال

يق الوحيد للطعن بحكم المحكمين الصادر في التحكيم التجاري  يعتبر الطعن بالبطلان هو أيضا الطر

وهي الحالات نفسها  115-36وفي الحالات المحددة في المادة  115 -03الدولي طبقا لما نصت عليه المادة 

در بمنح الصيغة التنفيذية لحكم المحكمين الصادر في المتعلقة بأسباب استئناف القرار القضائي المغربي الصا

التحكيم الدولي، إلى أنها أضيف من حالات الطعن بقرار التحكيم الصادر في التحكيم الداخلي، فقد 

من المادة  5و  9استبعد المشرع المغربي منها حالات في غاية الأهمية تتعلق بالحالات المحددة في البندين 

 تحكيم الداخلي.المتعلقة بال19-115

ومن أوجه الاختلاف بين حالات بطلان حكم التحكيمي في التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، 

اعتماد المشرع المغربي في حالة مخالفة حكم المحكمين للنظام العام الداخلي والدولي كسبب لإبطال الحكم 

اعد النظام العام كسبب لإبطال حكم الصادر في التحكيم الدولي، في حين أنه اكتفى بحالة مخالفة عن قو

 .1المحكمين في التحكيم الداخلي

                                                                                                                                                             

 إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة التفاق الطرفين -

التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها أو بتت في مسائل ال يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا االتفاق   إذا بتت الهيئة-

إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير   ومع ذلك، 

 الخاضعة له ، فال يقع البطالن إال على األجزاء األخيرة وحدها

ي فيما يخص أسماء المحكمين وتاريخ الحكم التحكيم 797-94( و 9)الفقرة  797-97إذا لم تحترم مقتضيات الفصلين -

 797-92والفصل 

إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو ألي -

 سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع 

 إذا صدر الحكم التحكيمي خالفا لقاعدة من قواعد النظام العام -

األطراف   ءات المسطرية التي اتفق األطراف على تطبيقها أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفقفي حالة عدم التقيد باإلجرا-

 تطبيقه على موضوع النزاع. على

تحكم محكمة االستئناف التي تنظر في الطعن بالبطالن من تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في 

 وجدت موضوع النزاع من المسائل التي ال يجوز التحكيم فيها . المملكة المغربية أو إذا
1 _ Khalid Zaher, le nouveau droit marocain de l’arbitrage interne et international, Rev. ARAB. 2009. 

P.67 



- 32 - 

 

بطال حكم  و على خلاف نظام إبطال حكم المحكمين الداخلي، لا يحق للمحكمة الناظرة في دعوى إ

المحكمين الصادرة في التحكيم الدولي النظر في موضوع النزاع عندما تقرر إبطال هذا الحكم، عملا بالمادة 

03-115. 

  تجب الإشارة إلى أن هناك تمييز بين التحكيم التجاري الداخلي والدولي من حيث الجهة المختصة و 

 :لمنح الصيغة التنفيذية للقرارات التحكيمية مكانيا

ية لإضفاء بالنسبة للأحكام التحكيمية الداخلية :  ينعقد الاختصاص للرئيس المحكمة التجار

ليصبح سندا تنفيذيا يوازي الأحكام القضائية الحاصلة الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي 

  .على القوة التنفيذية

ية أما فيما يخص الأحكام التحكمية الدولية :  يسند الاختصاص إلى رئيس المحكمة التجار

أما إذا صدر بالمغرب فإن  ،115-33بالرباط اذا صدر خارج المغرب بناء على المادة 

 . ي يوجد فيها مكان التنفيذالاختصاص يرجع إلى المحكمة الت

 خاتمة 

بخصوص التحكيم تشكل خطوة   05-08تاما يمكن القول أن المستجدات التي جاء بها القانون خ

عيم فرص مهمة من قبل المشرع المغربي في مجال تدعيم ترسانته القانونية المشجعة للاستثمار الأجنبي وتد

 نجاحه، نظرا لما يحتله نظام التحكيم من إقبال كبير في عصر العولمة و ملائمته لمتطلبات الأعمال الحديثة.

وعلى الرغم من التقدم ال كبير الذي حققه هذا القانون مقارنة مع القانون الملغى إلا أنه لا يخلو  

ية تنبأ بدوره من نقائص ينبغي على المشرع تداركها في المستقبل القر  يب، خصوصا مع وجود مؤشرات قو

بصدور مدونة التحكيم تجد مصادرها في كون مسودة قانون المسطرة المدنية الجديدة لا يوجد فيها أي 

https://www.facebook.com/
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مقتضى يتعلق بالتحكيم، و لعل هذا الحذف يأشر على نية المشرع في إخراج مدونة خاصة بالتحكيم و التي 

 .ة قضاء التحكيم و مستوى النجاح الذي حققهيرجى  أن تأتي بمستجدات تتلاءم مع قيم

 
 لائحة المراجع

 كتب باللغة العربية 
ية منازعات عقود التجارة الدولية"، دار النهضة العربية  • أحمد مخلوف: " اتفاق التحكيم كأسلوب لتسو

1553 
 .أحمد شرف الدين: " دراسات في التحكيم في منازعات الدولية"، بدون طبعة •
ية بالمغرب محمد ال •  دراسة تحيلية نقدية مقارنة" مطبعة بابل الطبعة–مجدوبي الإدريسي: "المحاكم التجار
عمر أزوكار:  "التحكيم التجاري الداخلي والدولي بالمغرب" ، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى  •

1530 
 1531الرباط، الطبعة الأولى عبد ال كبير العلوي الصوصي :"  رقابة القضاء على التحكيم"  ، دار القلم ب •
يع  • عبد الل  ه هلالي: "التحكيم الدولي في القانون التونسي والقانون المقارن"، مجمع الأطرش نش وتوز

 ،1559الكتاب، 
ية المنازعات"، مطبعة طوب بريس الرباط، الطبعة الأولى  • إسماعيل أوبلعيد: " الطرق البديلة لتسو

1530 
ية العامة في التحكيم التجاري الدولي"، الطبعة الأولى. منشورات حفيظة السيد الحداد: "الموجز ف • ي النظر

 .3661الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
ية  • بدون ذكر  –منير عبد الحميد، الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي منشأة المعارف الاسكندر

 الطبعة.
 

 كتب باللغة الفرنسية : 
• Khalid Zaher, le nouveau droit marocain de l’arbitrage interne et international, 

Rev. ARAB. 2009. 
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• L.CHEDLY, « arbitrage commercial international et ordre public international 
», ET CPU.2002 

• René David : « L’arbitrage dans le commerce international », Économico, Paris 
1982. 

• Fauchard Philippe et autres : « Traité de l’arbitrage commercial », 1996, Litec.. 
• Yves Guyon, « droit des affaires. Tome 1 droit commercial général et société ». 

10ème édition. Ecomica paris 1998.  
 

 رسائل وأطروحات : 
أطروحة  –دراسة في القانون الدولي الخاص المغربي -أمينة الخياط :"القانون المطبق على العقد الدولي " •

 .1556-1550أكدال ، السنة -لنيل الدكتوراه في الحقوق ،جامعة محمد الخامس ،الرباط
ية من • ازعات الاستثمارات الأجنبية " محمد أحمد عبد الرحمن الحميقاني :" التنظيم الدولي لحماية و تسو

-1533الرباط ، السنة -سويسي –أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس 
1535 

ية منازعات الاستثمارات الأجنبية "  • محمد أحمد عبد الرحمن الحميقاني :" التنظيم الدولي لحماية و تسو
-1533الرباط ، السنة -سويسي –جامعة محمد الخامس  أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ،

1535. 
عبد السلام الإدريسي : "النظام العام في التحكيم التجاري الدولي " ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون  •

 1533-1531الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا،السنة 
ري الدولي وإشكالية  القانون الواجب التطبيق "،اطروحة لنيل عبد الحكيم عودى : "التحكيم التجا •

الرباط ، السنة  –سويسي –الدكتوراه في الحقوق ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية 
 .1539 -1535الجامعية 

اسات "رسالة لنيل دبلوم الدر-دراسة مقارنة-عبد ال كريم :"طرق الطعن ضد الحكم التحكيمي الداخلي  •
 .1556/1535العليا المعمقة نقشت في كلية الحقوق بسطات جامعة الحسن الأول، سنة 
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ية في القانون الدولي الجزائري" ،أطروحة  • سفيان سوالم :"الطرق البديلة لحل المنازعات المدنية والتجار
لسياسية لنيل الدكتوراه في الحقوق تخصص قانون خاص، جامعة محمد خيضر ،كلية الحقوق و العلوم ا

 1531 -1533،بسكرة ،السنة 
نورة حليمة : "التحكيم الدولي التجاري "،مذكرة ماستر إدارة الأعمال ، جامعة خميس مليانة،  كلية  •

 1531-1533الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، السنة 
 
 

 مقالات: 
منشور في دفاتر المجلس  أحمد شكري السباعي: "التحكيم التجاري في النظام القانوني المغربي"، مقال •

 الأعلى، ندوة علمية، الضمانات القضائية للاستثمار.
احمد شكري السباعي: " التحكيم التجاري في النظام القانوني المغربي"، دفاتر المجلس الأعلى، عدد  •

1/1551، 
اطة المتعلق بالتحكیم و الوس 50-50دراسة تحلیلیة لبعض مقتضیات القانون رقم “ابراھیم العسري:  •

مقال منشور بسلسلة دراسات و أبحاث .  بعنوان "الوسائل البدیلة لحل المنازعات". الطبعة “ الاتفاقیة
 الأولى. دار الافاق . الرباط .

، السنة 51عبد  الل  ه درميش:  " اهتمام المغرب بالتحكيم إلى أي حد؟"  مجلة المحاكم المغربية، العدد  •
3660 

يعات فؤاد ديب: "تنفيذ أحكام التحك • يم الدولي بين البطلان وال كساد في الاتفاقيات الدولية والتشر
 1533، العدد الثالث، 15العربية الحديثة"، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 

السنة  -3طارق المصدق: "قراءة أولية في مستجدات التحكيم"، المجلة المغربية للوساطة و التحكيم، عدد  •
1559 

 
 نصوص قانونية 

يض الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية ، يتعلق   50-50القانون رقم  • يهم تعو
، جريدة رسمية عدد 1555يوليوز  13بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية ، كما تم المصادقة عليه بتاريخ 

   1555دجنبر 9بتاريخ  0003
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يل أ 19مؤرخ فى3661 لسنة 31 قانون عدد • يتعلق بإصدار مجلة التحكيم التونسية )الرائد  3661بر
 (005صفحة  3661ماي  3بتاريخ  11الرسمي عدد 

 
  مواقع إل كترونية : 

http://www.memoireonline.com/ 
https://www.uncitral.org 
https://marefa.org  
https://www.lextenso.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.memoireonline.com/
https://www.uncitral.org/
https://marefa.org/
https://www.lextenso.fr/
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 56-50تدخل القضاء الجزائري في مجال التحكيم التجاري الدولي  وفقا لقانون 

 عليوش قربوع كمال .د
 نالمحيط و العمرا-مدير مخبر القانون

 -الجزائر  – كلية الحقوق جامعة باجي مختار
 

 

 مقدمــة :  

ية و الشركات المتعددة الجنسية قد  إن الصراع الذي كان قائما في مجال الاختصاص بين الدولة الجزائر

(. تعتبر الشركات المتعددة الجنسية الأجنبية أن التحكيم الدولي هو 1انتهى إلى صالح هذه الأخيرة )

عية للفصل في منازعات التجارة الدولية. يرجع السبب في ذلك إلى أن القضاء التابع للدولة لا الوسيلة الطبي

يلبي رغبات مجتمع التجار، لأنه بطيء علني، غير محايد و غير مستقل. بينما التحكيم التجاري الدولي خلافا 

ية ) يادة على هذا فإنه ي1لذلك، فإن من خصوصياته ألسرعة السر منح الأطراف المتنازعة ( و الحياد. ز

ية اختيار هيئة التحكيم القانون الواجب التطبيق المكان الذي يجرى فيه التحكيم.  حر

 إن النتيجة الحتمية لهذا الطرح هي البحث عن استقلالية التحكيم التجاري الدولي عن القضاء التابع للدولة.

رت عن نيتها لعدم الخضوع للقضاء أي كلما اتجهت الأطراف إلى التحكيم التجاري الدولي تكون قد عب

 الاستغناء عن خدمات القضاء الوطني.
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ية  إن المشرع الجزائري عندما وضع الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي قد منح الأطراف، الحر

الكافية، لتحديد إجراء التحكيم اختيار هيئة التحكيم القانون الواجب التطبيق على الإجراءات و على 

 ضوع.المو

 إن التحكيم اتفاقا في بدايته، غير أنه ينتهي بحكم تحكيم ملزم للأطراف، يكتسي حجية الشيء المقضي فيه.

 إذا نفذ حكم التحكيم طواعية وفقا لما ثم الاتفاق عليه، فإنه ليس هناك إشكال يطرح.

طلب اللجوء إلى غير أنه في بعض الأحيان، إذا ثار نزاع بين الأطراف المتعاقدة، و شرع أحدهم في 

التحكيم، سرعان ما يتجه الطرف الآخر إلى القضاء، أو الادعاء بعدم صحة شرط التحكيم أو الامتناع عن 

 المشاركة في تعيين هيئة التحكيم. قد نكون بصدد عرقلة سير التحكيم من بدايته إلى نهايته.

 ر أن يرفض تنفيذه.إذا توصلت هيئة التحكيم إلى إصدار حكم التحكيم، يمكن للطرف الخاس

أمام مثل هذه التصرفات منح المشرع الجزائري للطرف الآخر أو لهيئة التحكيم إمكانية اللجوء إلى القضاء 

 الوطني لمتابعة سير التحكيم و تنفيذ حكم التحكيم جبرا.

 (.3يكون تدخل القاضي الوطني بطلب من أحد الأطراف أو المحكم و عليه فهو ليس تدخلا تلقائيا )

 و على ذلك يكون :

 تدخل القاضي الوطني لتقديم يد المساعدة ) المبحث الأول (. -   

 تدخل القاضي الوطني لممارسة الرقابة على حكم التحكيم )المبحث الثاني (. -   
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 المبحث الأول: تدخل القاضي الوطني لتقديم يد المساعدة.

إلى التحكيم التجاري الدولي، يتراجع أحد الأطراف و إن ما يجلب الانتباه هو أنه بعد الاتفاق على اللجوء 

يضع عراقيل للسير الحسن للتحكيم من البداية، أي قبل تشكيل هيئة التحكيم ) المطلب الأول ( عند 

تشكيلها ) المطلب الثاني ( و عند سير الخصومة ) المطلب الثالث (، مما يدعو إلى تدخل المحكمة المختصة ) 

 المطلب الرابع (.

 .لمطلب الأول: يتدخل القاضي قبل تشكيل هيئة التحكيما

من المسائل المطروحة بحدة رفض اختصاص هيئة التحكيم ) الفرع الأول ( و إثارة شرط التحكيم  

 المعتل ) الفرع الثاني (.

 يرفض أحد الأطراف المتنازعة اختصاص هيئة التحكيم.  الفرع الأول:

 ازعة اللجوء إلى التحكيم فيتجه مباشرة إلى القضاء.قد يحدث أن يرفض أحد الأطراف المتن

في هذه الحالة يمكن للقاضي دون أن يأخذ في الاعتبار أن هناك اتفاق على اللجوء إلى التحكيم، فيقوم 

 بالفصل في النزاع المطروح عليه.

من  3530غير أن المشرع الجزائري أخذ موقفا من هذه المسألة و قرر بعدم الاختصاص. تنص المادة 

 على أنه: 56-50قانون 

" يكون القاضي غير مختص بالفصل في موضوع النزاع إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة أو إذا تبين له 

 وجود اتفاقية تحكيم على أن تثار من أحد الطرفين ".
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يعي  0مكرر  300أكثر وضوحا من المادة  3530جاءت المادة  ( التي 0) 56-61من المرسوم التشر

 نت تنص على أنه:كا

" تكون دعوى التحكيم معلقة عندما يرفع أحد الأطراف دعوى أمام المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاقية 

التحكيم، أو عندما يباشر أحد الأطراف إجراء في تأسيس محكمة التحكيم في حالة غياب مثل هذا التعيين. 

 دعوى التحكيم معلقة ".يكون القاضي غير مختص للفصل في الموضوع متى كانت 

 عدم اختصاص القاضي و اختصاص المحكم في حالتين. 3530يتبين من المادة 

إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة، و لجأ أحد أطراف الخصومة إلى القاضي، فإن هذا الأخير  – 3

 سيقضي بعدم اختصاصه.

كيم بين الأطراف، فيمكن لأحدهم أن إذا تبين للقاضي المطروح أمامه النزاع أن هناك اتفاقية تح – 1

 يثير عدم اختصاص القاضي.

أما إذا تبين للقاضي وجود اتفاقية تحكيم و لم يثر عدم اختصاصه أحد الأطراف، فلا يقضي بعدم 

اختصاصه، لأن ذلك يرجع إلى إرادة الأطراف المتنازعة التي تكون قد تراجعت أو تنازلت على ما تم 

 الاتفاق عليه من قبل.

 هو أنه كلما كان هناك لجوء إلى التحكيم 0مكرر 300بالنسبة للمادة  3530ن الجديد في المادة إ

كانت الخصومة التحكيمية قائمة أو  و حاول أحد الأطراف التهرب منه، يكون القاضى غير مختص متى 

 تبين للقاضي أن هناك اتفاقية تحكيم و أثير عدم الاختصاص من قبل أحد الأطراف.
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التي يستنتج منها أن القاضي يكون غير مختص متى كانت دعوى التحكيم  0مكرر  300رنة مع المادة بالمقا

معلقة و يكون مختصا ما لم يرفع أحد الأطراف دعوى أمام المحاكم أو يباشر إجراء تأسيس محكمة تحكيم. 

يورك لسنة  1فقرة  1كان ذلك الحل يتناقض مع المادة   تي تنص على أنه:( ال9) 3600من اتفاقية نيو

 

" على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من الأطراف بالمعنى 

الوارد في هذه المادة أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم و ذلك ما لم يتبين للمحكمة أن 

 الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق ".

يورك. 1فقرة  1مطابقة للمادة  3530قد أصبحت المادة   من اتفاقية نيو

 (La clause pathologique)  (5الفرع الثاني : تدخل القاضي للفصل في مسألة شرط التحكيم المعتل )

البند أي شرط  إن شرط التحكيم هو بند وارد في عقد يعبر عن إرادة الأطراف المتعاقدة. إذا كان هذا 

معتلا، أي إذا كانت صياغته مبهمة، غير واضحة، يكتنفها بعض الغموض أو غير كاملة فإن التحكيم 

يلات و حلول تكون غير مقنعة. و عليه يكون شرط التحكيم المعتل سببا للطرف  تطبيقه يؤدي إلى تأو

ولة. ذلك ما الذي يريد التهرب من اللجوء إلى التحكيم للإدعاء بعدم صحته و الرجوع إلى القضاء التابع للد

نه هو أساس اختصاص يؤدي إلى تدخل القاضي للفصل فيما إذا كان شرط التحكيم صحيحا أم لا، لأ

 هيئة التحكيم.

 

 



- 42 - 

 

 المطلب الثاني : تدخل القاضي عند تشكيل هيئة التحكيم.

 arbitrage ad)يطرح الإشكال هنا عند تعيين هيئة التحكيم، إذا لجأ الأطراف إلى التحكيم الخاص 

hoc) .فإن ذلك قد يؤدي إلى صعوبة تعيين هيئة التحكيم 

يتدخل القاضي المختص عند غياب التعيين أو في حالة صعوبة تعيين المحكمين، إذا اتفقت الأطراف 

المتعاقدة على تعيين محكم و لم تتوصل إلى الاتفاق على اختياره، فإن القاضي هو الذي يقوم بتعيينه بطلب 

 عجيل.من الطرف الذي يهمه الت

 على أنه: 56-50من قانون  1الفقرة  3533و عليه تنص المادة 

 حالة صعوبة تعيين المحكمين... يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل القيام بما يلي : " في غياب التعيين و في 

 ئر،رفع الأمر إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم، إذا كان التحكيم يجرى في الجزا -3

رفع الأمر إلى رئيس محكمة الجزائر، إذا كان التحكيم يجرى في الخارج و اختيار الأطراف تطبيق  -1

 قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر."

في كل الحالات، فإن الطرف المدعى عليه هو الذي يلجأ إلى استعمال هذه المناورات لعرقلة السير الحسن 

 تحكيم. غير أن هذه الصعوبات يمكنها أن تظهر أثناء سير الخصومة.للتحكيم وقت تشكيل هيئة ال
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 المطلب الثالث: تدخل القاضي أثناء سير الخصومة.

  )يتدخل القاضي عندما تطرح مسألة تمديد أجل التحكيم ) الفرع الأول (، استبدال المحكم ) الفرع الثاني

 لإجراءات المؤقتة و التحفظية ) الفرع الرابع (عندما يتعلق الأمر با  أو رده ) الفرع الثالث ( وكذلك

 و تقديم الأدلة ) الفرع الخامس (

 الفرع الأول: تمديد أجل التحكيم.      

على أن الأطراف هي التي تحدد أجل إنهاء التحكيم فإن لم يحدث  56- 50قانون   من  تنص المادة 

 ربعة أشهر.ذلك، تكون هيئة التحكيم ملزمة بإتمام مهمتها في ظرف أ

" غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل بموافقة الأطراف و في حالة عدم الموافقة عليه، يتم التمديد وفقا لنظام 

 التحكيم و في غياب ذلك تتم من طرف رئيس المحكمة المختصة. "

يئة من يطلب التمديد للمحكمة المختصة ؟ هل هي هيئة التحكيم أم أحد الأطراف المتنازعة ؟ ما دامت ه

التحكيم لا تتدخل إلا باتفاق الأطراف المتنازعة، فإن من يطلب التمديد من المحكمة المختصة هو أحد 

 الأطراف الذي يرى بأن حكم التحكيم سيصدر في صالحه.
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 (0الفرع الثاني: استبدال هيئة التحكيم.)

 على أنه: 3513تنص المادة 

بمبرر أو تنحيته أو حصول مانع له، ما لم يوجد شرط بوفاة أحد المحكمين أو رفضه القيام بمهمته  -3" 

مخالف، أو إذا اتفق على استبداله أو استبداله من قبل المحكم أو المحكمين الباقين، و في حالة غياب ذلك 

 أعلاه ". 3556تطبق أحكام المادة 

 على أنه: 3556تنص المادة 

راف أو بمناسبة تنفيذ إجراءات تعيين المحكم " إذا اعترضت صعوبة تشكيل محكمة التحكيم، بفعل أحد الأط

برام العقد أو  أو المحكمين، يعين المحكم أو المحكمين من قبل رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل إ

 محل تنفيذه ".

 في المسائل المتعلقة بوفاة أحد المحكمين أو رفضه القيام 3513يطبق على المادة  3556إن ما ورد في المادة 

بمهمته بمبرر أو تنحيته أو حصول مانع له. في كل هذه الحالات ما لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف، فإن 

الطرف الذي يهمه التعجيل يمكنه أن يلجأ إلى القاضي المختص لاستبدال أحد المحكمين المتوفى، و المحكم 

محكم المتنحى أو حصول مانع للمحكم إلزامه بذلك، و ال الذي يرفض القيام بمهمته، لأنه لا يمكن القاصى 

قد يمثل في المرض أو عزله باتفاق الأطراف المتنازعة. كما يمكن أن يستبدل المحكم إذا طلب أحد 

 الأطراف رده.
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 (6الفرع الثالث: رد المحكمين.)

 في الفقرة الأولى : 3513تنص المادة 

 لرد بعد تعيينهم "."...و لا يجوز ردهم )المحكمين( إلا إذا طرأ سبب من أسباب ا

 جاءت هذه المادة تحت الفصل الثاني الخاص بالخصومة التحكيمية في التحكيم الداخلي.

 حالات الرد، فتنص على أنه : 3539تبين المادة 

 " يجوز رد المحكم في الحالات الآتية:

 عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف. -3

 منصوص عليه في نظام التحكيم الموافق عليه من قبل الأطراف.عند ما لا يوجد سبب  -1

من الظروف شبهة مشروعة في استقلاليته لاسيما بسبب وجود مصلحة أو علاقة اقتصادية  يتبينعند ما  -1

يق وسيط.  أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طر

عيينه إلا لسبب علم به بعد التعيين. في لا يجوز طلب رد المحكم من طرف الذي كان قد عينه أو شارك في ت

ية إجراءات الرد،  حالة النزاع، إذا لم يتضمن نظام التحكيم كيفيات تسويته أو لم يسع الأطراف لتسو

 يفصل القاضي في ذلك بأمر بناء على طلب من يهمه التعجيل.

 (.35هذا الأمر غير قابل لأي طعن " )
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يين المحكم أو المحكمين، إذا طرأ سبب من أسباب الرد و هي على تطرح مسألة رد الهيئة التحكيمية بعد تع

التوالي : عدم توفر المؤهلات المتفق عليها، وجود سبب رد منصوص عليه في نظام تحكيم، شبهة مشروعة 

 في استقلالية هيئة التحكيم.

 عدم توفر المؤهلات في المحكم أو المحكمين. -

(، ترك هذه المسألة للأطراف المتعاقدة 33لها المحكم أو المحكمين ) لم يحدد المشرع الجزائري مؤهلات يخضع

(. و عليه، فإذا اتفقت الأطراف على مؤهلات، ثم تبين في ما بعد أنها غير متوفرة، يمكن لأحد 31)

 الأطراف أن يطالب برد المحكم. إن إمكانية الرد مرتبطة باكتشاف سبب الرد بعد تعيين هيئة التحكيم.

 ب الرد وارد في نظام التحكيم الذي اعتمدته الأطراف.وجود سب -

يمكن للأطراف أن تعتمد نظام تحكيم. في هذه الحالة فإن نظام التحكيم هو الذي يحدد مؤهلات هيئة 

التحكيم. إذا اكتشف أحد الأطراف أن المحكم أو المحكمين المعينين لم تتوفر فيهم المؤهلات الواردة في نظام 

ذلك سببا من أسباب الرد. في هذه الحالة فإن الجهاز الذي أنشأه نظام التحكيم هو الذي التحكيم، اعتبر 

 (.31يفصل في هذه المسألة )

 (.33وجود شبهة مشروعة في استقلالية هيئة التحكيم ) -

 يكون المحكم غير مستقل بسبب وجود :

 علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأحد الأطراف في اعقد، -

 لمحكم و أحد الأطراف في العقد،مصلحة بين ا -
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 علاقة اقتصادية، -

 (.30علاقة عائلية ) -

 لم يشر المشرع الجزائري، إلى مسألة نزاهة المحكم و عدم تحيزه.

 إن من صفات القاضي أن يكون مستقلا، محايدا، غير متحيزا و موضوعيا.

 لمنازعات.هل يمكن نقل هذه الصفات إلى المحكم، الذي تسند له مهمة الفصل في ا

فقرة أولى من القانون السويسري للقانون الدولي الخاص والقضاء  305أخذ المشرع الجزائري بالمادة 

 (. عرف القاضي الفرنسي استقلال المحكم على النحو الآتي :39الفرنسي )

«  L’indépendance de l’arbitrage est de l’essence de sa fonction juridictionnelle, en 

ce sens, d’une part, il accède dès sa désignation au statut de juge, exclusive de tout 

lien de dépendance notamment avec les parties, et que, d’autre part, les 

circonstances invoquées pour contester cette indépendance doivent se caractériser, 

par l’existence de liens matériels et intellectuels, une situation de nature à affecter 

le jugement de l’arbitre en constituant un risque certain de prévention à l’égard de 

l’une des parties à l’arbitrage »(17). 

 لقد وردت المسائل المشار إليها في القانون الجزائري في القضاء المقارن.

 وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين المحكم و أحد أطراف العقد: -
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 العلاقة المباشرة بين المحكم و أحد أطراف العقد : -

و مدفوعة الأجر كمستشار  يعتبر المحكم غير مستقل إذا كان موازاة مع إجراءات التحكيم يقوم بمهمة شخصية

 (30و مساعد تقني لأحد الأطراف. )

يعتبر غير مستقل المحكم الذي في الوقت الذي عين فيه كمحكم مستخلف لا يزال مستشارا مدفوع الأجر 

 (36لشركة تابعة لمجمع الشركات التي كان يمل كها أحد الأطراف في التحكيم. )

 د الأطراف في العقد.العلاقة غير المباشرة بين المحكم و أح -

يك لأحد مستشاري  رفضت محكمة النقض الفرنسية تعيين محام كمحكم، حيث كان هذا المحامي مهنيا شر

 (15أحد الأطراف. )

 يعتبر غير مستقل المحكم الذي تكون له مصلحة مع أحد الأطراف في العقد. -

 (.13يم )و هو كذلك بالنسبة للمحكم الذي يتم توظيفه غداة إصدار حكم التحك

 يعتبر غير مستقل المحكم الذي تكون له علاقة اقتصادية مع أحد الأطراف في العقد. -

إن الشخص الذي عين كمحكم ثالث كان أربع أو خمس سنوات من قبل قد تقاضى مبلغا من المال من 

 مستشار. –أحد الأطراف الذي لجأ إليه كمهندس 

قلالية هذا المحكم ما دامت له من قبل علاقات أعمال حقق إن المجلس الأعلى الأمريكي قد قضى بعدم است

 من خلالها أرباحا.

 وجود علاقة عائلية. -
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ية تعيين قاض لمقاطعة كمحكم باعتبار أن زوج هذا القاضي كانت  لقد استبعدت المحكمة الفيدرالية السويسر

 (.11مساعدة لمحامي أحد الأطراف )

تعتبر قائمة كلما كانت هناك بين المحكم وأحد الأطراف مصالح  في ما يخص العلاقات الاقتصادية، فإنها

 مالية.

يف استقلالية التحكيم و عدم التحيز تبقى مطروحة.  رغم هذه الأمثلة، فان مسألة تحديد أو تعر

إذا كانت استقلالية القاضي تتمثل في وضعية قانونية أو واقعية يمكن تقييمها موضوعيا، فإن مسألة عدم 

 (.11وضعية نفسية هي بطبيعتها ذاتية ) التحيز فهي

 الفرع الرابع : تدخل القاضي عندما يتعلق الأمر بالإجراءات المؤقتة و التحفظية.

حتى إذا كان اتخاذ مثل هذه الإجراءات من اختصاص القاضي الوطني ، لأنه هو الذي يتمتع بسلطة 

 ة التحكيم اللجوء إليها.استعمال القوة العمومية ، فإن المشرع الجزائري قد سمح لهيئ

 : 56-50من قانون  3539ذلك ما نصت عليه المادة 

" يمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية بناء على طلب أحد الأطراف، ما لم ينص اتفاق 

 التحكيم على خلاف ذلك.

أن تطلب تدخل القاضي  إذا لم يقم الطرف المعني بتنفيذ هذا التدبير إراديا، جاز لمحكمة التحكيم

 المختص..."
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ما دامت هيئة التحكيم لا تتمتع بسلطة القمع، المخصصة للقضاء التابع للدولة فقط، فإن فعالية الإجراءات 

التي تتخذ تخضع لإرادة الأطراف. و عليه فإذا رفض أحد الأطراف الامتثال لهذه الإجراءات، يمكن 

ن أجل ذلك، يرجع ذلك إلى أن التدابير المؤقتة و التحفظية للمحكم أن يطلب مساعدة القاضي المختص م

المتخذة من هيئة التحكيم لا تشتمل في حد ذاتها على طابع تنفيذي، كما هو الشأن بالنسبة للتنفيذ الجبري 

 للإدانات الخاصة بالديون أو القرارات المتعلقة بقانون الإفلاس.

 ديم الأدلة.الفرع الخامس: تدخل القاضي للمساعدة على تق

 على أنه: 3535تنص المادة 

 " تتولى محكمة التحكيم البحث على الأدلة ".

 : 3530تضيف المادة 

" إذا اقتضت الضرورة مساعدة السلطة القضائية في تقديم الأدلة... جاز لمحكمة التحكيم أو للأطراف 

من طرف محكمة التحكيم، أن بالاتفاق مع هذه الأخيرة أو للطرف الذي يهمه التعجيل بعد الترخيص له 

 يطلبوا بموجب عريضة تدخل القاضي المختص...".

 يمكن للمحكم أن يقدم الأدلة بكل الوسائل المتاحة له.

ية لتقديم الأدلة، يكون لمحكمة التحكيم مباشرة أو للأطراف  غير أنه، إذا كانت مساعدة القاضي ضرور

أذن له محكمة التحكيم، أن يطلبوا بناء على عريضة مساعدة بالاتفاق معها أو الخصم المعني بالتعجيل الذي ت

 (، إن المساعدة مقدمة من القاضي المختص. فمن هو ؟13القاضي المختص )
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 الفرع السادس : تحديد المحكمة المختصة.

قد تتفق الأطراف المتعاقدة على قواعد تأسيس هيئة التحكيم، غير أنه قد يحدث أن تطبيق ما تم الاتفاق 

 يكون محل خلافات تؤدي بالرجوع إلى القاضي للفصل فيها و ذلك للسير الحسن للخصومة. عليه

تطرح بهذا الشأن مسألة معرفة ما هي المحكمة المختصة ) اولا ( ما هو الأساس القانوني للاختصاص 

 الدولي للقاضي الجزائري ؟ ) ثانيا (.

 اولا: ما هي المحكمة المختصة ؟

كيم التجاري الداخلي و التحكيم الدولي، من بينها أحكام مشتركة، إلى تحديد تصدت مواد تتعلق بالتح

 المحكمة المختصة.

برام  3513و  3556بينما تقضي المادتان  على اختصاص رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل إ

إجراءات تعيين المحكم، و  العقد أو محل تنفيذه. عندما يتعلق الأمر بالنسبة للأولى بمرحلة تشكيل المحكمة أو

القيام   بالنسبة للثانية عندما يتعلق الأمر بعدم الاتفاق على استئناف الإجراءات بعد وفاة المحكم، رفضه

 بمهمته بمبرر أو تنحيته أو حصول مانع.

تنصان على اختصاص رئيس المحكمة. تتعلق الأولى برفض المحكم المعين  3530و  3531فإن المادتين 

 بالمهمة المسندة إليه، و الثانية بتمديد أجل التحكيم.القيام 

يبدو واضحا أن النزاع المتعلق برفض المحكم المعين القيام بالمهمة المسندة إليه يخضع تارة إلى اختصاص 

برام العقد أو محل تنفيذه )المادة   (.3513رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل إ
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(. وجب توحيد الاختصاص بالنسبة لرفض المحكم 3531محكمة المختصة )المادة و تارة أخرى إلى رئيس ال

 القيام بالمهمة المسندة إليه. عموما فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التي يجرى في دائرة اختصاصها التحكيم.

يم الدولي. في مجال الرد و هي مادة مشتركة بين التحكيم الداخلي و التحك 3539ذلك ما تنص عليه المادة 

 إذا ثار نزاع بسبب رد المحكم، فإن القاضي هو الذي يفصل بأمر بناء على طلب من يهمه التعجيل.

و قد يفهم من ذلك أن المحكمة المختصة هي المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها التحكيم. هناك 

دائرة اختصاصها محل  تساؤلات مطروحة: إن تقرير أن الاختصاص يرجع إلى رئيس المحكمة الواقع في

برام العقد  برام العقد أو محل تنفيذه قد لا يكون صحيحا، حيث أن التحكيم يمكنه أن يجرى خارج محل إ إ

 و تنفيذه.

و بالتالي لا تطرح مسألة سلطة الاختصاص الإقليمي    (Imperium)إن المحكم لا يخضع إلى أي سلطة 

 بة للتحكيم ؟و الاختصاص النوعي. هل هذا الطرح صحيح بالنس

على أنه إذا لم يتفق الأطراف على المحكم أو المحكمين و إذا طرأت صعوبات في تعيين أو  3536تنص المادة 

 عزل أو استبدال المحكمين يمكن للطرف الذي يهمه التعجيل أن يلجأ إلى القضاء.

في دائرة اختصاصها التحكيم. إذا كان التحكيم يجرى بالجزائر فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التي يجرى  -

 إن رئيس المحكمة هو الذي يفصل في النزاع.

ية، فإن المحكمة - إذا كان التحكيم يجرى بالخارج، و اختارت الأطراف تطبيق قواعد الإجراءات الجزائر

 (.10المختصة هي محكمة الجزائر، إن رئيس المحكمة هو الذي يفصل في النزاع)
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(. إذا اعتبرنا أن الأمر أصبح 19، أ)1مكرر 300ا كانت تنص عليه المادة على م 3533لقد تخلت المادة 

واضحا بالنسبة للمحكمة المختصة بالنسبة للتحكيم الذي يجري بالجزائر و بالنسبة للتحكيم الذي يجري بالخارج، 

 على أنه: 3531فإن المشرع الجزائري عقد الأمور عندما قرر في المادة 

ضائية المختصة في اتفاقية التحكيم يؤول الاختصاص إلى المحكمة التي يقع في دائرة "إذا لم تحدد الجهة الق

برام العقد أو مكان التنفيذ".  اختصاصها مكان إ

ية تحديد الجهة القضائية المختصة في اتفاقية التحكيم، بينما إذا  يتبين من أحكام هذه المادة أن للأطراف حر

برام العقد أو مكان لم يتم هذا التحديد يؤول الاختصاص إ لى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إ

 التنفيذ.

إذ كيف يمكن التوفيق بين تحديد الاختصاص لرئيس المحكمة  3533تبدو هذه المادة متناقضة مع المادة 

إذا كان التحكيم يجرى في الجزائر، و الاختصاص لرئيس محكمة الجزائر، إذا كان التحكيم يجرى في 

ية و في نفس الوقت أيلولة الاختصاص إلى المحكمة الخ ارج و اختيار الأطراف قواعد الإجراءات الجزائر

ية بين المادتين؟ هل  برام العقد أو مكان تنفيذه. لمن ترجع الأولو التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إ

ن القاضي سيتمسك بتطبيق يمكننا أن نرجع إلى التطبيق الجامع أو التطبيق الموزع؟ إن ذلك غير ممكن. إ

 ( .15فهي زائدة و يمكن الاستغناء عنها) 3531. أما المادة 3533 المادة 

 ثانيا: الاختصاص الدولي للقاضي الجزائري.

 نكون بصدد الاختصاص الدولي للقاضي الجزائري إذا كان هناك ربط بين التحكيم و الجزائر.
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ن يجرى التحكيم في الجزائر أو أن تكون الأطراف قد ل كي يكون القاضي الجزائري مختصا دوليا وجب أ

 جراءات الساري المفعول بالجزائر.أخضعته لقانون الإ

لا يمكن للقاضي الجزائري أن يمد يد المساعدة لتشكيل هيئة التحكيم ما لم يكن للتحكيم علاقة بالنظام 

ية )  (.10القانوني الجزائري أو المصالح الاقتصادية الجزائر

هو الذي يكون في الصدارة، لأن له علاقة بالإقليم  3533تصاص الأول الوارد في المادة إن الاخ

الجزائري. يكون الاختصاص الدولي في هذه الحالة مؤسسا على الإقليمية و هو أمر مشروع حتى إذا كان 

ي الجزائر يكون مكان التحكيم لا يؤدي إلى إخضاعه إلى النظام القانوني الجزائري. غير أن إجراء التحكيم ف

 سندا كافيا ل كي يساهم القاضي الجزائري في تشكيل هيئة التحكيم.

قد يحدث أن تختار الأطراف قانون الإجراءات الجزائري، في هذه الحالة فإن تدخل القاضي الجزائري 

يكون من أجل إعطاء آثار و فعالية لإرادة الأطراف، الدين أرادوا إخضاع التحكيم للنظام القانوني 

 الجزائري.

تبدأ صعوبات التحكيم عند تأسيس هيئة التحكيم. تبقى هيئة التحكيم مهددة أثناء سير إجراءات التحكيم. 

حرصا منه على نجاح عملية التحكيم وضع المشرع ضوابط لا يمكن الخروج عنها. و عند الحاجة، فإن 

أثناء سير الخصومة، و عليه فالطرف القاضي يلعب دورا هاما في تشكيلة هيئة التحكيم عند بدء التحكيم و 

غير الجدي الذي يلجأ إلى المناورات للتملص من التحكيم، يجد نفسه ملزما بالخضوع إلى ما تم الاتفاق 

 عليه.

يمد القاضي الوطني يد المساعدة لسد الباب في وجه الطرف الذي يلجأ إلى استعمال المناورات تهربا من 

 بة على حكم التحكيم.التحكيم و يتدخل لممارسة الرقا
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 تدخل القاضي الوطني لممارسة الرقابة على حكم التحكيم. المبحث الثاني :

ينتهي النزاع المطروح على هيئة التحكيم بالفصل فيه و إصدار حكم التحكيم. إذا نفذ حكم التحكيم طوعا. 

يم، لجأ الطرف الذي فليس هناك إشكال يذكر. اما إذا رفض الطرف الخاسر الامتثال لتنفيذ حكم التحك

 صدر حكم التحكيم لصالحه للقضاء التابع للدولة. لإضفاء الصيغة التنفيذية عليه.

قد يطلب أحد الأطراف الاعتراف بحكم التحكيم من دون أن يكون هناك نزاع. كما أن حكم التحكيم 

 الدولي الصادر في الجزائر، يمكن أن يكون موضوع طعن بالبطلان.

 ادرة عن الجهات القضائية موضوع طعن بالاستئناف و النقض أمام المحكمة العليا.تكون الأوامر الص

 و عليه يمارس القاضي رقابة:

 عند طلب الاعتراف و التنفيذ الجبري لحكم التحكيم )المطلب الأول(. -

يق الطعون و حالات قبولها ) المطلب الثاني(. -  الرقابة الممارسة عن طر

 رقابة عند طلب الاعتراف و التنفيذ الجبري لحكم التحكيم.المطلب الأول: ممارسة ال

قد يصدر حكم التحكيم لصالح طرف معين، فيطلب الاعتراف به ل كي يدمج في النظام القانوني لتلك الدولة 

 و قد يطلب تنفيذه جبرا إذا رفض الطرف الخاسر الامتثال لحكم التحكيم.

 أنه:على  56-50من قانون  3فقرة  3503تنص المادة 
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" يتم الاعتراف بأحكام التحكيم الدولية في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجودها، و كان هذا الاعتراف 

 ((29غير مخالف للنظام العام الدولي. "

 تضيف الفقرة الثانية من نفس المادة أنه:

تي صدرت أحكام " و تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر و بنفس الشروط بأمر صادر عن رئيس المحكمة ال

التحكيم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج الإقليم 

 (15الوطني. ")

 على أنه: 3501تقضي المادة  3503توضيحا للمادة 

 (13" يثبت حكم التحكيم بتقديم الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ عنهما تستوفي شروط صحتها. ")

أخضع المشرع الجزائري الاعتراف و التنفيذ الجبري إلى نفس الشروط ) الفرع الأول (. تبقى مطروحة 

 مسألة تحديد ما هي المحكمة المختصة للنظر في الاعتراف و التنفيذ الجبري ) الفرع الثاني (.

 الفرع الأول: شروط الاعتراف و التنفيذ الجبري لحكم التحكيم.

 يخضع الاعتراف و التنفيذ الجبرى لنفس الشروط. 3503وفقا للمادة 

 على النحو الآتي : 3503حددت هذه الشروط في المادة 

 يجب أن يثبت من تمسك بأحكام التحكيم وجودها. -

 يجب أن لا يكون )الاعتراف و التنفيذ( مخالفان للنظام العام الدولي. -
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أن يثبت وجوده و أن لا يكون هذا الأخير  يجب على من يقدم طلبا للاعتراف أو تنفيذ حكم التحكيم

مخالفا للنظام العام الدولي. على هذا الأساس يكون المشرع الجزائري قد وضع شرطين للاعتراف بأحكام 

 التحكيم و تنفيذها و هما الشروط:

α- .الشروط الشكلية 

كم التحكيم أن يثبت تتمثل الشروط الشكلية في أن على الذي يطالب بالاعتراف أو بالتنفيذ الجبري لح

 وجوده و أن يكون مرفقا باتفاقية التحكيم.

 إثبات وجود حكم التحكيم. -

أن حكم  3510يتم إثبات حكم التحكيم بتقديم الأصل. تفيد المادة  56-50من قانون  3501طبقا للمادة 

 ضيري.التحكيم الدولي الذي يكون قابلا للتنفيذ هو حكم التحكيم النهائي أو الجزئي أو التح

 إن حكم التحكيم هو الوثيقة التي تثبت بأن هناك نزاع قد تم الفصل فيه. غير أن هذا قد لا يكفي

 و بالتالي تم اقتران حكم التحكيم باتفاقية التحكيم.

 يرفق حكم التحكيم باتفاقية التحكيم. -

 :56-50من قانون  3535وفقا للمادة 

 مة و المستقبلية."" تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات القائ

يعني ذلك أنه على طالب الاعتراف أو التنفيذ أن يقدم اتفاق التحكيم ) مشارطة التحكيم ( إذا تعلق 

 الأمر بتحكيم خاص أو العقد المشتمل على شرط التحكيم إذا اتفق الأطراف على ذلك قبل نشوب النزاع.
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أو التنفيذ بتقديم حكم التحكيم مرفقا باتفاقية قد يطرح السؤال لمعرفة لماذا ألزم المشرع طالب الاعتراف 

 التحكيم ؟

 سنجد أنها تنص على أنه:   56-50من قانون  3509إذا رجعنا إلى المادة 

 " لا يجوز استئناف الأمر ... أو التنفيذ إلا في الحالات الآتية:

 إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاق التحكيم..." -3

شرع ضرورة أن يتأكد القاضي من أن حكم التحكيم صدر بناء على اتفاق على هذا الأساس ارتأى الم

 على أنه: 1في الفقرة  3535تحكيم مكتوب. ذلك ما تنص عليه المادة 

" يجب من حيث الشكل و تحت طائلة البطلان، أن تبرم اتفاقية التحكيم كتابة، أو بأي وسيلة اتصال 

 أخرى تجيز الإثبات بالكتابة."

ى مع القانون الجزائري الذي يجعل من الكتابة الأصل في الإثبات، ما لم يقدم أصل الوثيقتين ذلك ما يتماش

 وجب تقديم نسخ تستوفي شروط صحتها.

يورك لسنة  إذا كانت مكتوبة بلغة أجنبية، تترجم إلى اللغة العربية، و ذلك ما نصت عليه اتفاقية نيو

3600( .11) 

يادة على هذا يشترط على أن لا يكو  ن حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي.ز
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ß- .الشرط المتعلق بالموضوع : عدم مخالفة حكم التحكيم للنظام العام الدولي 

( و هو كذلك من 11إن النظام العام الدولي هو وجه من أوجه استئناف الأمر القاضي بالتنفيذ )

يمكن لحكم التحكيم المخالف للنظام العام الدولي  الشروط المتعلقة بقابلية تنفيذ حكم التحكيم في الجزائر. لا

في الجزائر أن يعترف به أو ينفذ. لا يمكن تنفيذ حكم التحكيم في حالتين: إذا كان حكم التحكيم مخالفا 

 للنظام العام الدولي، و إذا كان الأمر القاضي بالتنفيذ هو كذلك مخالفا للنظام العام الدولي.

لخولي فكرة النظام العام الدولي على النحو الآتي : " خلافا لما يفهم من مصطلح يحلل الأستاذ أكثم أمين ا

النظام العام الدولي، فإن قواعد النظام العام الدولي ليست قواعد دولية من أي وجه بل هي قواعد نظام 

القواعد عام محلي خاص بدولة قاضي التنفيذ و ل كنها قواعد آمرة من درجة سامية تعلو على مستوى جمهور 

الأخرى في قانون ذلك القاضي، أو هي تعبير عن المفهوم القومي الخاص بهذه الدولة للقيم العليا في قانون 

قاضي التنفيذ بشأن التعامل الدولي و ما يعتبر في هذا المفهوم القومي عادلا و مقبولا و ما لا يعتبر كذلك. 

يين :  مستوى عام أدنى ينتظم جميع القواعد الآمرة و مستوى و بالتالي يتركب النظام العام للدولة من مستو

 (13رفيع تحتله قواعد النظام العام الدولي وحدها.")

أخذ المشرع الجزائري عبارة النظام العام الدولي من القانون الفرنسي الذي أدرجها لأول مرة في نص 

 . و هي الحالة الخامسة في القانون الفرنسي.3603تنظيمي سنة 

يورك لسنة  1فقرة  0المادة و قد نصت   التي انضمت إليها الجزائر على أنه: 3600ب، من اتفاقية نيو

كذلك: يمكن أن يرفض اعتماد قرار تحكيمي و تنفيذه إذا لاحظت السلطة المختصة في البلد الذي  -1" 

 طلب فيه الاعتماد و التنفيذ ما يأتي:
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 ....... -أ 

 الف النظام العام لهذا البلد."أن اعتماد القرار أو تنفيذه قد يخ -ب

 هل يعني هذا أن المشرع الجزائري قد أخذ بالنظام العام للدولة و النظام العام الدولي في آن واحد ؟

ية ستكون للنظام العام الدولي، رغم أنه وفقا للمادة   3669من الدستور الجزائري  311أم أن الأولو

 انون ؟، المعاهدة تسمو على الق3606المعدل لدستور 

 هل يتعلق الأمر بالنظام العام الإجرائي و النظام العام في الموضوع ؟

 

 يبدو أن الأمر يتعلق بالنظامين.

 عدم مخالفة حكم التحكيم الدولي للنظام العام الدولي الموضوعي. -

ية.  إن النظام العام الدولي هو النظام العام الذي يتناقض مع المقومات الأساسية للدولة الجزائر

يرفض إضفاء الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الدولي الذي يحكم بدفع الفوائد. إن ذلك يتعارض مع 

يعة الإسلامية. كما أنه يرفض الأمر بالتنفيذ لحكم التحكيم الذي يحكم 10القانون الجزائري ) ( و الشر

برام العقود.)  (19باستحقاق مبالغ الرشوة لتسيير الأعمال و إ

 حكم التحكيم الدولي للنظام العام الإجرائي. عدم مخالفة -
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إن المقصود باحترام النظام العام الإجرائي هو ضرورة أن يكون حكم التحكيم محترما للضمانات الأساسية 

 (15للمتقاضين.)

 يترتب على الحكم أن النظام العام الإجرائي يشتمل على إجراءات أساسية و أخرى غير أساسية.

 ية :* الإجراءات الأساس

 هناك اتفاق عام حولها حيث يقرها القضاء و الفقه.

 يتعلق الأمر بالمسائل الآتية :

 (10مبدأ المساواة بين الخصوم.) -

 (.Le contradictoireمبدأ احترام الدفاع و المواجهة بين الخصوم )الوجاهية  -

 .مبدأ حياد المحكم بمدلوله الأخلاقي أي عدم تحيزه إلى أي خصم من الخصوم -

 (16مبدأ حسن النية في تسيير الإجراءات.) -

 (35* الإجراءات غير الأساسية.)

هل المقصود بالإجراءات غير الأساسية هي الإجراءات التي لا يمكن للقاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه و 

 بالتالي فإنها لا تتعلق بالنظام العام.

 هل يمكن حصرها ؟
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ا يمكن للقاضي ان يثيرها من تلقاء نفسه، و على ذلك فهي التي إن الإجراءات غير الأساسية هي التي ل

 ينظر فيها القاضي بطلب من الأطراف. إنها الإجراءات التي تهم مصالح الخصوم الفردية.

بينما النظام العام الموضوعي يخص مصالح تتجاوز الخصوم ، حيث أن الإجراءات الأساسية هي 

 نت خاصة أو عامة أن تقوم من دونها.الإجراءات التي لا يمكن لأي عدالة كا

 و على هذا الأساس فكل ما يتعلق الأمر :

 بالتنازل عن حق الاطلاع على ما سيقدمه الخصم من وثائق خلال إجراءات التحكيم. -

 ( لا يعد من النظام العام.33بالرقابة على شكليات حكم التحكيم) -

 (31مطروحة بين مؤيد و معارض. )غير أنه معضلة تسبيب أحكام التحكيم الدولي تبقى 

يمكننا أن نساند الرأي القائل بأن التعليل المقبول قانونا هو التعليل الجدي الذي يتناول المسألة المتنازع فيها 

 (31بتعمق كاف. )

 (.333قد نص صراحة على تعليل الأحكام القضائية )المادة  3669إن الدستور الجزائري لسنة 

 أو عاما فإنه يخضع لنفس الضوابط.ضاء كان خاصا يبدو أنه في مجال الق

إن النظر في تعارض الأسباب يؤدي بالقاضي إلى التدخل في مهمة المحكم و ذلك ما يجره إلى إعادة فحص 

حكم التحكيم. غير أنه لتفادي ذلك، فإن المحكم لتجنب الخضوع لهذه الرقابة، فإنه يكون ملزما بالبحث عن 

ل و عدم التسرع للفصل في النزاع أو الارتكاز على تعليل متناقض أو غير مقنع بالنسبة الحل العقلاني، المعل

 للأطراف.
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 إن توفر شروط تنفيذ حكم التحكيم الدولي تطرح مسألة تحديد المحكمة المختصة.

 الفرع الثاني: المحكمة المختصة بالاعتراف وبتنفيذ

 حكم التحكيم الدولي. 

α - راف و بتنفيذ بحكم التحكيم الدولي.المحكمة المختصة بالاعت 

( و عليه، فإذا 33المحكمة المختصة للنظر في الطلب بالاعتراف.) 56-50من قانون  3503لم تحدد المادة 

كان طلب الاعتراف فرعيا أي أنه مرتبط بالطلب بالتنفيذ فإن الاعتراف يتم من طرف نفس المحكمة 

 ل.تطبيقا للقاعدة التي تقول الفرع يتبع الأص

أما إذا كان طلب الاعتراف أصليا، فيتم الاعتراف به من طرف المحكمة التي سينفذ حكم التحكيم في دائرة 

اختصاصها.و بالتالي فإن طلب الاعتراف الأصلي لا يخضع للحل الوارد بالنسبة لطلب التنفيذ، حيث تكون 

صها، و إذا كان حكم التحكيم صادرا المحكمة المختصة هي المحكمة التي تصدر حكم التحكيم في دائرة اختصا

( 30في الخارج فإن الاعتراف به يتم من طرف محكمة التنفيذ كما يرى ذلك الأستاذ مصطفى تراري ثاني.)

أي أنه بالنسبة للطلب بالاعتراف ألأصلي صدر حكم التحكيم في الجزائر أو في الخارج فإن المحكمة المختصة 

ع الاعتراف و عليه من غير المنطقي أن يتم الاعتراف لدى محكمة و يكون هي محكمة التنفيذ لأن التنفيذ يتب

 طلب التنفيذ لدى محكمة أخرى.

ß- .المحكمة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم الدولي 

( و 39رغم أن حكم التحكيم يحوز حجية الشيء المقتضى فيه بمجرد صدوره فيما يخص النزاع المفصول فيه)

فإن حكم التحكيم يفتقد إلى قوة تنفيذية، التي لا يمنحها له إلا القاضي. إن القاضي  تكون له القوة الثبوتية،
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غير أنه لا يتمتع بالسلطة التي تمكنه من  (La juridictio)الخاص أي المحكم مفترض فيه أنه يقول القانون 

يمنحه له الذي لا يمكن أن  l’imperiumإخضاع الأطراف للامتثال للحكم الذي أصدره. إنه يفتقد 

الأطراف المتخاصمة، الذين منحوا له الاختصاص للفصل في النزاع. و عليه ففي غياب التنفيذ الطوعي 

لحكم التحكيم يكون اللجوء إلى القضاء التابع للدولة حيث نكون هنا أمام التنفيذ الجبري أي استعمال القوة 

 الدولي. فما هي المحكمة المختصة بذلك ؟العمومية، بمقتضى إضفاء الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم 

"و تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر و بنفس الشروط بأمر عن رئيس المحكمة التي صدرت أحكام التحكيم في 

 دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم خارج الإقليم ألوطني"

ة يتم بالرجوع إلى مقر محكمة التحكيم و أن التنفيذ يقرر بأمر صادر تبين هذه المادة أن تحديد المحكمة المختص

 عن رئيس المحكمة.

 إن مقر التحكيم هو الذي يحدد المحكمة المختصة. -

 إذا كان مقر التحكيم بالجزائر، فإن طلب التنفيذ يقدم إلى رئيس المحكمة التي يوجد بها مقر التحكيم. -3

تراب الوطني الجزائري، فإن الطلب بالتنفيذ يقدم إلى المحكمة محل إذا كان مقر التحكيم خارج ال -1

 التنفيذ. إن محكمة التنفيذ هي المحكمة التي توجد بها الأموال التي يمكن أن تخضع للتنفيذ الجبري.

و على ذلك، فإن الاختصاص يختلف وفقا لمقر التحكيم أي أخذا بعين الاعتبار إذا كان حكم التحكيم قد 

 زائر أو بالخارج في كلتا الحالتين يصدر رئيس المحكمة المختصة أمرا.صدر بالج

 تكون أحكام التحكيم قابلة للتنفيذ بموجب أمر. -
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إن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة يؤدي إلى تنفيذ حكم التحكيم حيث يسلم رئيس أمناء الضبط نسخة 

 (35ا من الأطراف.)رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم لمن يطلبه

 إن تنفيذ حكم التحكيم لا يفتح المجال لنقاش حضوري بين الأطراف في النزاع.

( يكون 30القضية هو الدى يتوجه الى القضى من دون ان يخطر الطرف الخاسر ) إن الطرف الدى يربح 

يضة. و عليه فإن قاضي الاستعجال يكون غير مختص.  طلب التنفيذ بعر

يق الطعون و حالات قبولها.المطلب الثاني: ال  رقابة الممارسة عن طر

يق الطعون. لقد أبقى قانون  على نفس أوجه الطعون التي وضعها  56-50يمارس القاضي رقابة عن طر

يعي  و هي الاستئناف )الفرع الأول (، البطلان )الفرع الثاني( و الطعن بالنقض  56-66المرسوم التشر

 الاستئناف و البطلان إلى نفس حالات القبول )الفرع الرابع(.)الفرع الثالث(. و أخضع الطعون ب

 الفرع الأول: الاستئناف.

 على أنه: 56-50من قانون  3500تقضي المادة 

 (36" يكون الأمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفيذ قابلا للاستئناف ")

 أنه: 3509قررت المادة 

 (05أو التنفيذ إلا في الحالات التالية....") " لا يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف

 أولا: استئناف الأمر القاضي برفض الاعتراف أو التنفيذ.
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 في هذه الخالة يكون الاستئناف موجها ضد الأمر القاضي بالرفض و ليس حكم التحكيم.

 ثانيا: استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو التنفيذ.

الرفض يكون الأمر القاضي بالاعتراف أو التنفيذ قابلا للاستئناف. هنا مثل ما هو بالنسبة للأمر القاضي ب

 كذلك لا يخص الاستئناف حكم التحكيم و إنما الأمر القاضي بالاعتراف أو التنفيذ.

يكون الأمر القاضي بالرفض أو بالاعتراف و التنفيذ قابلا للاستئناف أمام المجلس القضائي الذي تتبعه 

 3505ي النزاع، ما دام الطلب بالاعتراف أو التنفيذ يرفع أمام رئيس المحكمة )المادة المحكمة التي فصلت ف

 (56-50من قانون 

 إن الأجل المحدد هو شهر ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة.

الخارج، يخص أحكام التحكيم الصادرة ب 3505و  3509بمفهوم المخالفة إن الاستئناف الوارد في المادتين 

 لأن الطعن بالبطلان يشمل الأحكام الصادرة في الجزائر في مجال أحكام التحكيم الدولي.

 (01الفرع الثاني: الطعن بالبطلان.)

 على أنه: 3في الفقرة  56-50من قانون  3500تنص المادة 

المنصوص  " يمكن أن يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات

 (01أعلاه. ") 3509عليها في المادة 

 يتضح من نص هذه المادة أن الطعن بالبطلان يخص أحكام التحكيم الدولية الصادرة بالجزائر.
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لم يلزم المشرع الأطراف باللجوء إلى الطعن بالبطلان و عليه فهي إمكانية حيث يمكن الاتفاق على 

 (03مخالفتها.)

فقرة أولى، هو طعن مباشر، ما دام يرمي إلى بطلان حكم  3500المادة إن الطعن المنصوص عليه في 

 على أنه: 1006التحكيم نفسه. و عليه تنص الفقرة الثانية من المادة 

" لا يقبل الأمر الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي المشار إليه أعلاه أي طعن، غير أن الطعن 

لطعن في أمر التنفيذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفيذ، ببطلان حكم التحكيم يرتب بقوة القانون ا

 إذا لم يتم الفصل فيه. "

يتبين من أحكام هذه الفقرة، أن الطعن بالبطلان يؤدي إلى الطعن ضد الأمر القاضي بالتنفيذ، و في حالة 

لتنفيذ. يعني ذلك أنه إذا ما إذا لم يصدر الأمر القاضي بالتنفيذ، تتخلى محكمة التنفيذ عن الفصل في طلب ا

تقدم أحد الأطراف طلبا بتنفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر بالجزائر، و في نفس الوقت رفع الطرف 

الآخر طعنا بالبطلان : فإنه بقوة القانون يكون الطعن موجها ضد الأمر القاضي بالتنفيذ، أما إذا لم يكن 

 فإنه يتخلى عن الفصل في طلب التنفيذ. قاضي التنفيذ قد أصدر الأمر القاضي بالتنفيذ،

يرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكيم الدولي الصادر بالجزائر، أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم 

 (00التحكيم في دائرة اختصاصه. يقبل الطعن ابتداء من تاريخ النطق بحكم التحكيم.)

بأنه : " لا يقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد  تقضي 1هو أنها أضافت فقرة  3506إن الجديد في المادة 

في المقطع الأخير،  19مكرر  300( من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ " بينما كانت المادة 3)

تنص على أنه : " و لا يجوز قبول الطعن إذا لم يرفع في الشهر الذي تم فيه تبليغ القرار التحكيمي المصرح 

 نفيذ " إن الفرق يكمن في التبليغ الرسمي الذي اتخذه المشرع كقاعدةبقابليته للت
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 (09الفرع الثالث : الطعن بالنقض.).

 على أنه: 3593تنص المادة 

 ((57أعلاه قابلة للطعن بالنقض." 3500و  3509و  3500" تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد 

( و الأمر القاضي بالاعتراف أو 3500)المادة  إن الأمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفيذ

 ( يكونان قابلين للاستئناف.3509التنفيذ )المادة   

إن القرارات الصادرة عن الاستئناف هي التي تكون قابلة للطعن بالنقض أما حكم التحكيم الدولي الصادر 

ن أمام المجلس القضائي (. يرفع الطعن بالبطلا3500في الجزائر فيكون موضوع طعن بالبطلان )المادة 

الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه. إن القرار القضائي الصادر عن المجلس القضائي بشأن الطعن 

بالبطلان )قد يقضي القاضي بالبطلان، و قد يقضي بصحة حكم التحكيم( هو الذي يكون قابلا للطعن 

 بالنقض.

 ية.يكون الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا الجزائر 

ية على أنه : 100و قد نصت المادة   من قانون الإجراءات المدنية و الإدار

 " لا يبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه الآتية:

ية في الإجراءات. -3  مخالفة قاعدة جوهر

ية للإجراءات. -1  إغفال الأشكال الجوهر

 عدم الاختصاص. -1
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 تجاوز السلطة. -3

 القانون الداخلي.مخالفة  -0

 مخالفة الاتفاقيات الدولية. -9

 انعدام الأساس القانوني. -5

 انعدام التسبيب. -0

 قصور التسبيب. -6

 تناقض التسبيب مع المنطوق. -35

يف المضمون الواضح و الدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار. -33  تحر

 ار.وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القر -31

 الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب. -31

 السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية. -33

 إن السؤال المطروح يكمن في معرفة علي اى وجه من الأوجه يؤسس الطعن بالنقض أمام المحكمة

ة في أو على أساس الأوجه الوارد 3509العليا ؟ هل يكون ذلك على أساس الأوجه الواردة في المادة 

 ؟ 100المادة 
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إن سكوت النص على تحديد الأوجه التي يؤسس عليها الطعن بالنقض، مفاده أن الأوجه الواردة في 

هي التي سيتم العمل بها، ما دام الطعن بالنقض موجه لقرارات فضائية صادرة عن المجالس  100المادة 

ية.  القضائية الجزائر

 بطلان.الفرع الرابع: حالات قبول الاستئناف و ال

 على أنه: 56-50من القانون  3500تنص المادة 

" يمكن أن يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص 

 (00أعلاه. ") 3509عليها في المادة 

 من نفس القانون على ما يأتي : 3509و تنص المادة 

 تراف أو التنفيذ إلا في الحالات الآتية:" لا يجوز استئناف الأمر القاضي بالاع

 إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقية. -3

 إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون. -1

 إليها.إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة  -1

 إذا لم يراع مبدأ الوجاهية. -3

 إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب. -0

 (06إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي." ) -9
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 إلى ست حالات. 3509تشتمل على ثمانية حالات فاختصرتها المادة  10مكرر  300كانت المادة 

 بطلان حصرا إلى نفس الحالات التي يخضع لها الاستئناف.يخضع الطعن بال

يرى الأستاذ عبد الحميد الأحدب، أن الحالات الست واردة حصرا بالنسبة للاستئناف، أما بالنسبة لحكم 

التحكيم الدولي الصادر في الجزائر يمكن الاستناد إلى الأسباب الستة للإبطال كما يمكن الاستناد إلى 

 (95غيرها...')

، أن " يمكن " لها علاقة بإمكانية اللجوء إلى الطعن 56-50من قانون  3500يبدو من صياغة المادة  

من قانون  3509بالبطلان و ليس بإمكانية إضافة حالات أخرى للحالات الست الواردة في نص المادة 

50-56. 

اف أو البطلان، فإن رغم حذف حالتين من الحالات التي يمكن عن إثرها اللجوء إلى الطعن بالاستئن

بقائه على ست حالات يكون قد أخذ من القانون الفرنسي) ( و القانون 93المشرع الجزائري بإ

 (91السويسري.)

كما أنه رغم تقليص الحالات من ثمانية إلى ست حالات هناك تكرار للبعض منها و كان من الممكن 

 ضمها.

في ثلاث نقاط وفقا للمراحل التي يمر بها التحكيم.إن  3509يمكن أن نعالج المسائل التي تثيرها المادة  -

المسألة الأولى التي يثيرها الذي صدر حكم التحكيم ضده هي إلا دعاء بوجود عيب في اتفاقية 

التحكيم)ثانيا(. إذا ما   التحكيم)أولا(. إذا ثبت أن اتفاقية التحكيم صحيحة، فيمكن إثارة عيب في محكمة

 لتين السابقتين يكون الرجوع على حكم التحكيم)ثالثا(.لم يظهر أي عيب في المسأ
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 (63أولا: يشوب العيب اتفاقية التحكيم.)

هناك ارتباط بين مسألة اختصاص محكمة التحكيم و وجود اتفاقية التحكيم بطلانها و انقضاؤها. على هذا 

يعي  11مكرر  300الأساس تخلى المشرع الجزائري على الحالة الأولى الواردة في المادة  من المرسوم التشر

 و الخاصة "بتمسك محكمة التحكيم خطأ باختصاصها أو عدم اختصاصها" 61-56

إن المحكم يفصل في اختصاصه و عليه يمكن أن يخطئ فيكون خطأه جسيما لأن القول بالاختصاص غير 

سلبي ينجر عنه إنكار المبرر يمس بالنظام العام. أما القول بعدم الاختصاص غير المؤسس يؤدي به إلى تنازع 

 العدالة.

يقة القاضي من رقابة الوجود غير المشكوك فيه لاتفاقية التحكيم) وجودها، صحتها، عدم  تمكن هذه الطر

 سقوطها( و أن النزاع يتعلق فعلا بعملية اقتصادية دولية.

ا قالت وعليه فإذا تمسكت محكمة التحكيم باختصاصها مع أن اتفاق التحكيم باطل، فهذا يعني أنه

  باختصاصها خطأ. 

في كل الحالات، فالقاضي مطالب بالرجوع إلى القانون المطبق على اتفاقية التحكيم من حيث الشكل، 

 صحتها و أهلية الأطراف.

يكون حكم التحكيم باطلا إذا فصل المحكم بدون اتفاقية تحكيم، بناء على اتفاقية باطلة أو بناء على اتفاقية 

 تحكيم انقضت مدتها.

 (93)الفصل بدون اتفاقية تحكيم. -&
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قد يبدو من المستحيل أن يفصل المحكم في نزاع من دون وجود اتفاقية تحكيم)شرط تحكيم أو اتفاقية 

( غير أنه قد يثور نزاع بشأن تكوين أو مدى اتفاقية تحكيم. ما دام ليست هناك أمثلة في 90تحكيم(.)

 القانون المقارن. الاجتهاد القضائي الجزائري وجب الرجوع إلى

 

 لقد عالج القضاء الفرنسي بعض الحالات منها:

يع  قد تثور بعض الصعوبات عند قطع المفاوضات التعاقدية، بعدما تكون الأطراف قد تبادلت مشار

تتضمن شرط تحكيم. إن السؤال المطروح يكمن في معرفة إدا كان هناك اتفاق قد تم بين الأطراف على 

( و قد حكمت محكمة استئناف باريس بالإيجاب في قضية كانت 99قية التحكيم.)الأقل بالنسبة لاتفا

 ( أي أنها قالت بوجود اتفاقية التحكيم.95بعض أحكامها تتضمن في الهامش على عبارة "مشروع")

 (90و حكمت سلبا في حالة كان العقد فيها يشتمل على شرط تحكيم لم يتم التوقيع عليه.) 

ß- (96)فاقية تحكيم باطلة.الفصل بناء على ات 

يكون حكم التحكيم باطلا إذا تم الفصل في النزاع على أساس اتفاقية تحكيم باطلة. متى تكون اتفاقية 

 التحكيم باطلة؟

 و مسائل أخرى تخضع للقواعد العامة. 56-50هناك مسائل تتعلق باتفاقية التحكيم تم تحديدها في القانون 

 .56-50المسائل التي وردت في القانون 

 (.56-50من قانون  3559البطلان المبنى على أساس المادة. )المادة  -
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 البطلان المبنى على أساس الأهلية. -

برام اتفاقية التحكيم. مثال ذلك  يمكن أن تكون المادة قابلة للتحكيم و ل كن الشخص يكون غير مؤهل لإ

ية العامة أن تطلب التحكيم ( عندما تقضي بأنه " لا يجوز لل55) 3559ما ورد في المادتين  أشخاص المعنو

... أن 055( التي تقرر أنه" لا يجوز للأشخاص المذكورة في المادة 53) 650ما عدا في...." و المادة 

برام اتفاقية التحكيم مرهون بالمادة التي يمكن أن  تجري تحكيما إلا في..." في كلتا الحالتين فإن أهلية إ

المادة فإن الشخص يكون غير مؤهل، و يكون تصرفه باطلا، و هو ما  تكون موضوع تحكيم، خارج هذه

 يسمى بالتحكيم الذاتي.

برام اتفاقية التحكيم،  يمكن أن يشوب العيب اتفاقية التحكيم إذا كان الشخص الطبيعي غير مؤهل لإ

ية، فإن فيخضع التصرف للقواعد العامة للعقود. و عليه إذا كان الشخص لا يتمتع بالأهلية المدنية  أو التجار

 اتفاقية التحكيم التي يبرمها ستقع باطلة.

 المسائل الخاضعة للقواعد العامة. -

 البطلان المبني على أساس عيوب الرضا. -

 (.56-50من قانون  3535، 3531، 3550البطلان المبني على أساس الكتابة) المواد  -

 البطلان المبني على أساس مضمون اتفاقية التحكيم. -

 أنه: 3531و  3550د في الفقرة الثانية من المادتين ور

" يجب أن يتضمن شرط التحكيم تحت طائلة البطلان، تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد كيفية تعيينهم" 

 (.3550)المادة 
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" يجب أن يتضمن اتفاق التحكيم، تحت طائلة البطلان موضوع النزاع أو أسماء المحكمين أو كيفية تعيينهم" 

 (.3531)المادة 

 ما لم تتوفر هذه الشروط في شرط التحكيم و اتفاق التحكيم، فإنهما يكونان باطلين.

 في الفقرة الأخيرة، حيث نصت على أنه: 3556و قد وضحت ذلك المادة 

"إذا كان شرط التحكيم باطلا...." يعاين رئيس المحكمة ذلك و يصرح بالأوجه للتعيين" أي أن القاضي 

 تعيين محكمة التحكيم.يصرح بعدم 

 (.51انقضاء اتفاقية التحكيم ) -

إذا ثبت وجود اتفاقية التحكيم و صحتها، يمكن أن تطرح مسألة انقضائها. فإذا فصل المحكم خارج الأجل 

 (56-50من قانون  3530المحدد أي بعد انقضاء مدة اتفاقية التحكيم يكون حكم التحكيم باطلا. )المادة 

ان حكم التحكيم الصادر خارج الأجل المحدد هو احترام إرادة الأطراف. و عليه ليست إن الحكمة في بطل

 هناك آثار لحكم الصادر خارج الآجال المحددة.

 ثانيا: يشوب العيب محكمة التحكيم.

مبدئيا إذا كانت اتفاقية التحكيم صحيحة، يكون حكم التحكيم صحيحا. غير أنه قد يطعن في محكمة التحكيم 

 إبطال حكم التحكيم، على أساس المبنى على الباطل يكون باطلا.نفسها ل

 حيث جاء فيها: 1فقرة  3509ذلك ما نصت عليه المادة 
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( أي أن تشكيل محكمة التحكيم 51"إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون" )

 يه الصيغة التنفيذية.عندما يكون مخالفا للقانون، يقع باطلا أو لا تضفى عل

بحاجة إلى توضيح. ثم بعد ذلك وجب تبيان أن يكون تشكيل محكمة  3509من المادة  1إن الفقرة 

 التحكيم سببا من أسباب البطلان أو عدم إضفاء الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم.

 .3509توضيح الفقرة الثانية من المادة * 

من قانون التحكيم الفرنسي  3051من المادة  1فيا عن الفقرة نقلت حر 3509من المادة  1إن الفقرة 

 التي تنص على أنه: 3603لسنة 

« Le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique 

irrégulièrement désigné ». 

"مخالفا للقانون"  1لفقرة تساءلت الأستاذة بن مدخن ليلى عن القانون الواجب التطبيق وفقا لما جاء في ا

 ( إن هذا السؤال وجيها.53)

 Irrégulièrement" أو  Irrégulièrement composé « غير أن الترجمة غير صحيحة. إن ترجمت

désigné »  ب " مخالفا للقانون" غير صحيح، إن المسألة لا تتعلق بمخالفة القانون و ل كن بمخالفة إرادة "

ية في تشكيل محكمة التحكيم. و عليه، فإن الترجمة غير الأطراف المتنازعة، التي ت رك لها المشرع كل الحر

 موفقة. كان يجب أن تكون على النحو الآتي:

 " إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الفرد مخالفة للقواعد التي اتفقت عليها الأطراف".

 على النحو الآتي: 3015من المادة  1اءت الفقرة على هذه الصياغة، فج 1533تخلى المرسوم الفرنسي لسنة 
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« Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué » 

 و التي يمكن ترجمتها إلى:

 " إذا كان تشكيل محكمة التحكيم مخالفا للقواعد المتفق عليها بين الأطراف المتنازعة".

المحكم الفرد ليس مخالفة للقانون و أنما مخالفة لإدارة  و عليه، فإن مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين

 الأطراف.

 هي التي توضح هذه المسألة حيث تنص على أنه: 56-50من قانون  3533إن المادة 

" يمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام تحكيم تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط 

 ن المحكم أو المحكمين مخالفة لإدارة الأطراف و ليس مخالفة للقانون.تعيينهم.....". و على ذلك يكون تعيي

* متى يكون تشكيل محكمة التحكيم سببا من أسباب بطلان أو عدم إضفاء الصيغة التنفيذية على حكم 

 (50التحكيم؟)

 (59هي التي تحدد تشكيل محكمة التحكي في مجال التحكيم التجاري الدولي.) 3533إن المادة 

 ذلك فالعيب الذي يمكن ان يشوب تشكيل محكمة التحكيم يمكن أن يطرح عند:و على 

 التعيين المباشر لهيئة التحكيم أو المحكم الفرد. -

 التعيين بالرجوع إلى نظام التحكيم. -

 التعيين بتحديد الشروط. -
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 ثالثا: يشوب العيب حكم التحكيم.

لتحكيم وفقا لإدارة الأطراف المتنازعة، يمكن للطرف إذا كانت اتفاقية التحكيم سليمة و تم تشكيل هيئة ا

الخاسر أن يرجع على حكم التحكيم، أي أنه يركز على العيوب التي تشوب حكم التحكيم.يكون حكم التحكيم 

 قابلا للبطلان في

 الحالات الآتية:

 " إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها.

 مبدأ الوجاهة. إذا لم يراع حكم التحكيم

 إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها أو إذا وجد تناقض في الأسباب.

 إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي".

 تثير هذه الحالات مسألتين، تتعلق المسألة الأولى بالإجراءات و تخص المسألة الثانية النظام العام الدولي.

 اءات التحكيم. يدخل تحت هذه المسألة:*تتعلق المسألة الأولى بسير إجر

 (55يبطل حكم التحكيم إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها.) -

إذا كان القاضي مأمور بتطبيق القانون دون تدخل الأطراف إلا فيما يتعلق بالوقائع، فإن المحكم مأمور 

هي التي تحدد المهمة التي يقوم بها المحكم. فإذا  بالخضوع لإرادة الأطراف المتخاصمة، أي أن الأطراف

 خالفها يبطل حكم التحكيم.
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تتسم الحالة الثالثة بالعمومية. و عليه فإنها تفسح المجال للقاضي في أن ينظر في مهمة المحكم كلية، حيث أن 

 الأمر لا يتعلق فقط بالإجراءات بل يمس كذلك موضوع النزاع.

لقانون الفرنسي بالرجوع إلى القضاء و الفقه، أما القاضي الجزائري فليس له ما يتم تحديد هذه الحالة في ا

 يرجع إليه لتحديدها. لذا يكون مدى تدخله واسعا.

( الحالة الخاصة بتمسك محكمة التحكيم 50على هذا الأساس فخروج المحكم عن المهمة المسندة إليه، يضم )

يادة عن المطلوب أو لم خطأ باختصاصها أو عدم اختصاصها و الحالة ال متعلقة بفصل محكمة التحكيم ز

 (56تفصل في وجه من وجوه الطلب.)

تفيد هذه المادة إذا، أن المحكم ملزما بالفصل في النزاع حسب ما يطلبه منه الأطراف. نكون بصدد هذه 

ياه هذه الأخير  (05ة.)الوضعية إذا تجاوز المحكم حدود طلبات الأطراف أو السلطات التي منحتها إ

 * إن تجاوز حدود طلبات الأطراف يكون حالة من حالات بطلان حكم التحكيم.

 يتجاوز المحكم حدود طلبات الأطراف إذا فصل بأقل أو بأكثر مما طلبه الأطراف.

 Infra petita( "03)* الفصل بأقل مما طلبه الأطراف. "

صاصها. كأن تقول باختصاصها و هي غير قد تطرح هذه المسألة عندما تخطئ محكمة التحكيم في تحديد اخت

 مختصة أو أن تقول بعدم اختصاصها و هي مختصة.

بإغفال   تطرح هذه المسألة كذلك، إذا لم تفصل محكمة التحكيم في إحدى طلبات الأطراف، تعلق الام

 أو رفض صريح.



- 80 - 

 

 " Ultra petita* الفصل بأكثر مما طلبه الأطراف. "

حكمة التحكيم بأكثر مما طلبه الأطراف. تتجاوز محكمة التحكيم المهمة المسندة تطرح هذه المسألة إذا فصلت م 

 إليها إذا منحت لإحدى الأطراف أكثر من طلباتها.

* إن تجاوز محكمة التحكيم لحدود السلطات الممنوحة لها من قبل الأطراف حالة من حالات بطلان حكم 

 التحكيم.

 ة و الموضوعية على حد سواء.إن تجاوز السلطات يخص المسائل الإجرائي

يكمن الإخلال بمسائل الإجراءات عندما يكون هناك خرق لحقوق الدفاع أو النظام العام الدولي، يعني 

ذلك أن إغفال الإجراءات التي اختارتها الأطراف، يمكن أن يفسر على أنه تجاوز لحكم التحكيم للمهمة 

 المسندة إليهم.

بالموضوع، إذا تجاوزت محكمة التحكيم التزامها بتطبيق قواعد القانون الذي يكمن الإخلال بالمسائل الخاصة 

 اختارتها الأطراف.

 (01* يبطل حكم التحكيم إذا لم يراع مبدأ الوجاهية.)

 على النحو الآتي: 11مكرر 300وردت صياغة هذه الحالة في المادة 

 إذا لم يراع مبدأ حضور الأطراف" عوض " مبدأ الوجاهية". -" و

 بينما الصياغة في النص الفرنسي هي نفسها:

«Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ». 
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إن مبدأ الوجاهية أوسع من مبدأ حضور الأطراف، حيث يشتمل كذلك على مبدأ المساواة بين 

 الأطراف، حقوق الدفاع و صحة تشكيل هيئة التحكيم.

 راءات.يطبق مبدأ الوجاهية على سير الإج

( الوقائع و من حيث القانون و 01يفترض أن تمنح لكل طرف الفرصة لتقديم ادعاءاته من حيث ) 

 الاطلاع على ادعاءات خصمه و مناقشتها.

 

كما يفترض أيضا، أنه لا يمكن لأي كتابة أو وثيقة تكون في حوزة محكمة التحكيم دون أن يطلع عليها 

 الطرف الآخر.

لا يمكن لمحكمة التحكيم أن تثير تلقائيا وجها من أوجه الواقع أو القانون دون أن كما يفترض أخيرا، أنه 

 يطلب من الأطراف مناقشتها.

 (.03* يبطل حكم التحكيم إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب )

يم. ذلك لأن التسبيب هو إن عدم التسبيب أو التناقض في الأسباب هو وجه من أوجه بطلان حكم التحك

الذي يؤدي إلى إقناع الطرف الخاسر بقبول الحل الذي وصل إليه حكم التحكيم. و عليه فإن عدم التسبيب 

أو وجود تناقض في الأسباب، قد يؤدي بالطرف الذي لم يصدر حكم التحكيم في صالحه إلى رفضه و 

 اعتبار المحكم متحيز و غير جاد.

( أبقى المشرع الجزائري على النظام العام 00كان مخالفا للنظام العام الدولي ) * يبطل حكم التحكيم إذا

 ( الذي نقله على قانون التحكيم الفرنسي.09الدولي )
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 (05يتعلق النظام العام الدولي بالمسائل الإجرائية و الموضوعية. )

كذلك مبدأ مساواة إن أول متطلبات النظام العام هو احترام حقوق الدفاع أو مبدأ الوجاهية و 

 الأطراف.

 إن تقديم الأدلة بالنسبة للوقائع التي يرتكز عليها المدعى هي كذلك من النظام العام.

من جانب الموضوع، و ل كي يبطل أو يرفض تنفيذه، يجب أن يتعارض حكم التحكيم في الوقت الذي ترفع 

 طبق في العلاقات الدولية.الدعوى أمام القاضي، مع المبادئ الأساسية للقانون الجزائري الم

 الخاتمة.

منح المشرع الجزائري للقاضي التدخل من باب تقديم المساعدة، متوقيا أن يستعمل الطرف الذي يتراجع 

 عن التحكيم، مناورات تؤدي إلى فشل الفصل في النزاع و الرجوع إلى القاضي الوطني.

قاضي بما يأمره به القانون و يطلبه منه الأطراف إن المساعدة المقدمة لا تمس بوجود التحكيم إذا التزم ال

 أو المحكم.

غير أن المشرع الجزائري منح القاضي سلطة ممارسة الرقابة، حتى و إن كان ذلك من قبل الأطراف 

يين:  المنازعة، يمارس هذه الرقابة على مستو

 عند طلب الاعتراف و التنفيذ الجبري لحكم التحكيم.

لا تطرح إشكالا كبيرا، فإن الشرط المتعلق بالنظام العام الدولي قد يؤدي  إذا كانت الشروط الشكلية

 بالقاضي إلى النظر في الموضوع و ذلك أمر غير محبد.
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أما الرقابة عند طلب الطعن بالبطلان و الاستئناف بالنسبة للأمر القاضي برفض أو قبول الأمر بالتنفيذ، 

 فإنه ثقيل و لا يتماشى مع فكرة التحكيم.

 ن حالات قبول الطعن بالبطلان و الاستئناف هي كذلك تسمح للقاضي بأن ينظر في الموضوع.إ

إن كثافة الرقابة على حكم التحكيم، أفرغت فلسفة التحكيم من محتواها. إذا ما تمت متابعة كل هذه 

قاضي الإجراءات من قبل الطرف الذي صدر التحكيم ضده، لكان رجوع إلى الإجراءات المتبعة أمام ال

 ام هناك تنصيص على الطعن بالنقض.العادي، ما د

 الـــهــــ وامش.

 يتضمن قانون الإجراءات المدنية  1550فبراير سنة  10مؤرخ في  56-50( أنظر، قانون رقم 3)

ية، الجريدة الرسمية العدد  يل  11الموافق  13و الإدار  .1550أفر

تنص على أنه: ""و لا يجوز  1فقرة  . كانت المادة 3699جاري الدولي منذ سنة ( لقد تم حضر اللجوء إلى التحكيم الت1)
يين العموميين أن يطلبوا التحكيم."    للدولة و لا للأشخاص الاعتبار

ية " 56-50من قانون  3510( أنظر المادة 1)  التي تنص على أنه: " تكون مداولات المحكمين سر

 رى التحكيم. أنظر ( هناك تدخل القضاء من أجل أن لا يج3)

JOSE Carlos Fernandez Rosas : «  Anti-suit injunctions et arbitrage commercial international : 
mesures adressées aux parties et au tribunal » publicado en soberania Del Estado y derecho 

international. 

Homenaje al profesor Juan Antonio Larillo Salcedo, T.1 sevilla, servicio de publicationes de la 
Universidad de sevilla, 2005, pp. 575-586. 

يعي رقم 0) يل سنة  الموافق  3331مؤرخ في ذي القعدة عام  56-61( أنظر، مرسوم تشر يعدل و يتمم الأمر  3661أفر
يل  15الموافق  15ءات المدنية الجريدة الرسمية العدد و المتضمن قانون الإجرا 3699يونيو  0المؤرخ في  99-303 أبر

 .00، ص 3661
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يتضمن الانضمام  3600نوفمبر سنة  0الموافق  3356ربيع الأول عام  10مؤرخ في  111-00( أنظر، مرسوم رقم 9)
يورك بتاريخ  و الخاصة باعتماد  3600يونيو سنة  35بتحفظ إلى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيو

 .01، ص. 3600نوفمبر  11، الموافق 30القرارات التحكيمية الأجنبية و تنفيذها، الجريدة الرسمية، العدد 

(7) cf. Alliouch-Kerboua (Kamel) : « La rédaction de la convention d’arbitrage » en Revue 
Tunisienne de l’arbitrage, 2007, N°4, p.35-41. 

(8) cf. FOUCHARD (Ph) ,GAILLARD (E ) ,GOLMAN (B ):”Traité de l’arbitrage commercial 
international « ,Litec-Delta,1996,pp.516-517 . 

(9) cf. David (René) : “L’arbitrage dans le commerce international «, Economica, 1982, pp.361-
367.FOUCHARD(Ph) et autres, op.cit , pp . 518-521. TERKI(N.E) : « L’arbitrage commercial 
international en Algérie « OPU , 1999 , pp .86-96  . TRARI-TANI ( M) : « Le droit algérien de 
l’arbitrage commercial international « , Edition Berti ,Alger , 1987 , pp . 97-98. ALLIOUCH 
KERBOUA –MEZIANI ( N ) : « L’arbitrage commercial international en Algérie . La loi N° 08-

09 portant code de procédure civile et administrative » OPU, 2010, pp.37-43 ; 

يعي  0مكرر  300( أنظر، المادة 35) نه " . ما تم تغييره هي الفقرة الثالثة التي كانت تقضي بأ56-61من المرسوم التشر
عندما تسمح الظروف بالارتياب المشروع في استقلاليته، لا سيما بسبب وجود علاقات اقتصادية أو  -يمكن رد المحكمين : ج

علاقات مصالح مباشرة أو بواسطة شخص آخر مع طرف من الاطراف" ما يلاحظ هو أن النص الجديد جاء أكثر دقة من 
 النص السابق بينما المعنى العام فهو نفسه.

يعات مؤهلات المحكم، تقصر إسبانيا التحكيم على المحاميين كولومبيا33)  ( تحدد بعض التشر

 و الإكوادور الجنسية، الصين، حيث يتم اختيار المحكمين من بين أعضاء أجهزة التحكيم. 

  cf. David (René) ; op.cit, p.345-346. 

ية اتفقت الأطراف في شرط التحكيم على ان يكون رئيس ( مثال ذلك في عقد بين شركة سونا طراك و شركة أمريك31)
 هيئة التحكيم رجل قانون.

cf. Mahiou (Ahmed) : « L’arbitrage en Algérie » Revue Algérienne, volume 27, n°4, décembre 
1989, p. 169-170. 

ية الدولية، لسنة  33( أنظر، المادة 31)  ،3690من اتفاقية واشنطن  335مادة و ال 3660من نظام تحكيم الغرفة التجار

(14) cf. David (René) ; op. Cit, p.347-358 Fouchard (Ph) et autres ; op. Cit, p. 580-604. 
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يعي  0مكرر  300( لم تنص المادة 30)  على العلاقات العائلية. 56-61من المرسوم التشر

(16) cf. Fouchard (Ph) et autres, p. 583. 

(17) cf.  Paris 2 Juin 1989, rev. Arb 1991. 87, Paris 28 Juin 1991, rev arb 1992. 568, note P. 
Bellet. Paris 9 avril 1992, Annahold BVC/ D. Frydman et autre, D. 1992. IR 193 ; RCDIP  1993, 

1993, som 760. 

(18) cf. TGI Paris, réf, 15 janvier 1988, 316, note J.Robert. 

(19) cf. Paris, 9 avril 1992. 

(20) cf. cass.com 16 juillet 1964, rev. Arb. 1964, p. 125. G.P, 1964, II, p. 371. 

(21) cf. Paris, 2 juillet 1992, Société Raoul Duval c. Société Merkuria Sucden, inédit, cité par 
Fouchard (Ph) et autres, p. 583. 

(22) cf. Tri.Féd 26 octobre 1966, cité par  Eisemann (P), congrés Venise, p. 267. 

(23) cf. Fouchard (Ph) et autres, p. 584. 

(24) cf. Hocine (Farida) : «  L’influence de l’accueil de la sentence arbitrale par le juge algérien 
sur l’efficacité de l’arbitrage commercial international.» Thèse, Doctorat en droit, Université 

Mouloud Mammeri, Faculté de Droit, 20 juin 2012. 

من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي التي تنص على اختصاص محكمة باريس في كل الحالات  3361( أنظر، المادة 10) 
 .3050على نفس الحل في المادة  1533(، و نص قانون 3603)

 التي تحدد الجهة القضائية المختصة 1مكرر  300أ على المادة  1مكرر  300( تحيل المادة 19)

المحددة في اتفاقية التحكيم و في غياب ذلك المحكمة التي حددت هذه الاتفاقية مقر محكمة التحكيم ضمن دائرة  و هي المحكمة 
اختصاصها أو المحكمة مقر إقامة المدعى عليه أو المدعى عليهم في النزاع أو محكمة إقامة المدعى إذا كان المدعى لا يقيم 

 بالجزائر.

(27) cf. ISSAD (M) : « La nouvelle loi algérienne relative à l’arbitrage commercial 
international » Revue de l’arbitrage 2008 N° 3 p. 423. TRARI TANI (M) : «  L’arbitrage 
international dans le nouveau code algérien de procédure civile et administrative » Kluwer Law 
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international, ASA, Bulletin, 1/2009, p. 78. ALLIOUCH-KERBOUA-MEZIANI (Naima) ; op.cit, 
p. 36-37. 

(28)  cf. Fouchard (Ph) et autres, op.cit, p. 502-505 

يعي  35مكرر  300( تقابلها المادة 16)  .56-6فقرة أولى من المرسوم التشر

يعي  1فقرة  35مكرر  300( تقابلها المادة 15)  .56-61من نفس المرسوم التشر

 .30مكرر  300( تقابلها المادة 13)

يورك لسنة 11) ا لم يكن القرار أو الاتفاقية على أنه : " إذ 3600( تنص المادة الرابعة في الفقرة الثانية من اتفاقية نيو
المذكوران محررين بلغة البلد الرسمية المستشهد بالقرار فيها، فإنه يتعين على الطرف الذي يطلب اعتماد )الاعتراف( القرار أو 
تنفيذه أن يقدم ترجمة لتلك الوثيقتين بلغته و يجب أن يصدق الترجمة مترجم رسمي أو مترجم محلف أو عون دبلوماسي أو 

 نصلي".ق

 .56-50من قانون  3فقرة  3509( أنظر، المادة 11)

( أنظر، أكثم أمين الخولي : " تنفيذ أحكام التحكيم الدولية طبقا للقانون الجديد " مقدم في إطار اليوم الدراسي 13)
ية الجزائري الجديد، الجز  39ائر المحكمة العليا ..القضاء و المحاكمة التحكيمية على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدار

 .11، ص 1556مارس 

 من القانون المدني الجزائري. 303( أنظر، المادة 10)

(36)  cf. Fouchard (Ph) et autres, pp. 974-976. 

يع الكتاب   ( أنظر، الو رفلي )أحمد (: " التحكيم الدولي في القانون التونسي15) والقانون المقارن "مجمع الاطرش للنشروالتوز
 .505مختص ، ص ال

arrêt, note  er(38) cf. Paris, 5 mai 1989, Rev.arb. 1989. 723, note P.Bellet, J.D.I. 1992. 707, 1
CH.Jarrosson, cass.civ, affaire Ducto, 7 janvier 1992. 

جديد " مقدم في إطار اليوم ( أنظر، الو رفلي )أحمد( : " الرقابة القضائية على إجراءات التحكيم في القانون الجزائري ال16)
ية الجديد المحكمة العليا،  مارس  39الدراسي عن القضاء والمحاكمة التحكيمية على ضو قانون الاجراءات المدنية و الادار

 .13-33، ص ص 1556

cf. Fouchard (Ph) et autres, pp. 974-976. 

 (33.)16-33( أنظر، الو رفلي )أحمد( نفس المرجع، ص ص 35)
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 .16-13أنظر، الو رفلي )أحمد( : " الرقابة القضائية على إجراءات التحكيم..." مرجع سابق، ص  ( 33)

(42) cf. Fouchard (Ph) et autres, p. 974. 

 .16( أنظر، الو رفلي )أحمد( : " الرقابة القضائية على إجراءات التحكيم..." مرجع سابق، ص 31)

 .56-61رسوم من الم 35مكرر  300( تقابلها المادة 33)

(45) cf. TRARI TANI (Mostefa) : «  Droit algérien de l’arbitrage…» op.cit, p. 162. 

 .56-50من قانون  3513( أنظر، المادة 39)

 .56-50من قانون  3519( أنظر، المادة 35)

(48) cf. BEDJAOUI (M) et MEBROUKINE (A) : «  Le droit de l’arbitrage international en 
Algérie » In J.D.I, n° 4, 1993, p. 902. 

يعي  11مكرر  300( تقابلها المادة 36) و التي كانت صياغتها على النحو الآتي : "  56-61فقرة أولى من المرسوم التشر
من المرسوم  3053يكون القرار الذي يرفض الاعتراف أو التنفيذ قابلا للاستئناف " و هي صورة طبق الأصل للمادة 

و التي أصبحت صياغتها على النحو الآتي: " يكون القرار  3010، المادة 1533. أصبحت في المرسوم لسنة 3603فرنسي ال
الذي يفصل في طلب الاعتراف أو تنفيذ حكم تحكيم صادرا بالخارج قابلا للاستئناف ". استخلف المشرع الجزائري عبارة 

 مر بينما المشرع الفرنسي أبقى على استعمال عبارة قرار.القرار بالأمر القاضي لأن القرار يصدر في شكل أ

 .3603من المرسوم الفرنسي لسنة  3051فقرة أولى. و هي صورة طبق الأصل للمادة  11مكرر  300( تقابلها المادة 05)

لى أن ع 3التي تنص في الفقرة  3010في مادة واحدة و هي المادة  3051و  3053فقد أدمج المادتين  1533أما مرسوم 
".  3015"محكمة الاستئناف لا يمكنها أن ترفض الاعتراف أو التنفيذ لحكم التحكيم إلا في الحالات المشار إليها في المادة 

حالة قبول طلب الاعتراف )الفقرة الأولى( و حالة رفض الاعتراف و التنفيذ  3010وعلى هذا الأساس تتضمن المادة 
 (.3)الفقرة 

يعي  13مكرر  300( تقابلها المادة 03) الاستئناف، " يمكن تأسيسه    . و التي كانت تنص أن56-61من المرسوم التشر
أصبح "التبليغ رسميا". هنا يكون المشرع الجزائري قد خالف  3505خلال شهر ابتداء من تبليغ قرار القاضي" في نص المادة 

 ( تنصان على:1533م )مرسو 3010( و 3603)مرسوم  3051المشرع الفرنسي حيث أن المادتين 

« La signification de la décision »  يق المحضر و عليه فالنسبة للمشرع الجزائري، يبلغ أمر رئيس المحكمة عن طر
 القضائي.
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édit,  e» 5 l’arbitrage, droit interne et droit, international privé : « (52) cf. ROBERT (Jean)
Dalloz, 1983, p. 341 Fouchard (Ph) et autres ; op. Cit, pp 918-930. TERKI (N.E) : « l’arbitrage 

commercial… » op. cit, pp 167-170. 

و المادة  3603المرسوم الفرنسي  3053فقرة أولى و هي صورة طبق الأصل للمادة  10مكرر  300( تقابلها المادة 01)
تحكيم الصادر بفرنسا أن يكون إلا موضوع طعن بالبطلان" حيث تنص أنه: " لا يمكن لحكم ال 1533من مرسوم  3030

تقضي بأنه: " يمكن لأحكام التحكيم الصادرة في فرنسا أن تكون موضوع طعن بالبطلان" مما قد يدلي بأن  3053بينما المادة 
 حكم التحكيم الصادر في فرنسا يمكنه أن يكون موضوع طعون أخرى.

(54) cf. avis contraire, TRARI-TANI (M) : « le droit algérien de l’arbitrage… » op. cit, p 167. 

 فقد نصت صراحة على التنازل على الطعن بالبطلان. 1533من مرسوم  3010أما المادة 

يعي  3فقرة  19مكرر  300تقابلها المادة  3506( المادة 00)  .56-61من المرسوم التشر

(56) cf. Alliouch-Kerboua-Meziani (N) : « l’arbitrage commercial… » Op. cit,  pp. 77-79. 

التي تنص على أنه: "تكون احكام الجهات القضائية الصادرة بناء على طعن بالبطلان  10مكرر  300( تقابلها المادة 05)
 ، قابلة للطعن بالنقض".11مكرر  300، و 10مكرر  300لقرار تحكيمي أو بالاستئناف طبقا للمادتين 

يعي  10مكرر  300بلها المادة ( تقا00)  .56-61من المرسوم التشر

يعي  11مكرر  300( تقابلها المادة 06)  .56-61من المرسوم التشر

 .333. العدد الثاني، ص، 1556( أنظر الأحدب )عبد الحميد(: " قانون التحكيم الجزائري الجديد" مجلة التحكيم لبنان 95)

من مرسوم  3015تنص على خمس حالات و هو كذلك بالنسبة للمادة  3603من المرسوم  3051( كانت المادة 93)
1533. 

إذا كان تشكيل محكمة التحكيم  -1إذا تمسكت محكمة التحكيم خطأ باختصاصها أو بعدم اختصاصها.  -3الحالات هي: "
إذا كان  -0ع مبدأ الوجاهية. إذا لم يرا -3إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها.  -1مخالفا للقانون. 

 (.301الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي". )المادة 

" إذا فصلت محكمة التحكيم 3603استغنى على الحالة الأولى في مرسوم  1533ما يلاحظ هو أن المرسوم الفرنسي لسنة 
خلفها بحالة جيدة و هي: " إذا تمسكت محكمة التحكيم خطأ بدون اتفاقية او بناء على التفاقية باطلة أو انقضت مدتها" و است
يعي  11مكرر  300باختصاصها أو بعدم اختصاصها" و هي الحالة الأولى في المادة  و التي تخلى عنها  56-1من المرسوم التشر

 .56-50المشرع الجزائري في قانون 
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تشكيل محكمة التحكيم و  -3حالات. و هي:  من القانون الدولي الخاص السويسري خمس 365( وردت في المادة 91)
إذا فصلت محكمة  -1تمسك محكمة التحكيم خطأ باختصاصها أو بعدم اختصاصها.  -1تعيين المحكم الوحيد مخالفة للقانون. 

 مخالفة النظام العام الوطني. -0عدم مراعاة مبدأ حضور الأطراف.  -3الطلب. 

يعي  ( كانت هي الحالة الثانية في المرسوم91) ، تخلى عنها 3603و الحالة الأولى في المرسوم الفرنسي لسنة  56-61التشر
 ، و لم ترد في القانون السويسري.1533المرسوم الفرنسي لسنة 

(64) cf. FOUCHARD (Ph), GAILLARD (E) et GOLDMAN (B) ; op. Cit, p 947-94      

وفقا للقانون الجزائري" رسالة دكتوراه، جامعة متنوري قسنطينة، بوصنوبرة )خليل(: " القرار لتحكيمي و طرق الطعن فيه 
 .305ص  1550-1555كلية الحقوق، 

 .310الأحدب )عبد الحميد(: " قانون التحكيم الجزائري الجديد" مرجع سابق، ص 

         ALLIOUCH-KERBOUA-MEZIANI (Naima) : « l’arbitrage commercial international… » 
Op. Cit, p, et « les voies de recours dans l’arbitrage commercial international en Algérie » in 
revue de la jurisprudence et de la législation centre d’études juridique et judiciaires, Tunis, N°1, 

Année 52, Janvier 2010, pp. 79-80. 

ي أحكام التحكيم التجاري الدولي و حدود اختصاص القاضي الوطني للنظر في بن مدخن )ليلى(: " مبررات الطعن ف
يل  11-13الطعون بين فرض الرقابة و احترام إرادة الأطراف" ملتقى وطني يومي  ، العلاقات الدولية الخاصة في 1535أفر

 الجزائر واقع متطور.

 الحقوق. مطبعة جامعة قاصدي مرباح ورقلة.جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم 

(65) cf. FOUCHARD (Ph) et autres, op. Cit, p.947. 

HUET (A) : « les procédures de reconnaissances et d’exécution des jugements étrangers et des 
sentences arbitrales, en droit international privé français » in J.D.I. N°1  1988, p. 19. 

(66) cf. FOUCHARD (Ph) et autres, op. Cit, p. 947 

(67) cf. Paris, 27 septembre 1985 OPTATI c. Lorsen inédit, cité par M. de boisséson : «  le droit 
é, par édition, 1990, p. 827. Cite » G.L.N Joly, 2 français de l’arbitrage interne et international

FOUCHARD (Ph) et autres, idem p. 947. 

(68) cf. FOUCHARD (Ph) et autres, ibidem. Paris, 26 février 1988, maintenu par cass. 1ere civ. 
10 juillet 1990. Rev. Ab. 1990. 851 obs. Moitry et Vergne. 
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(69) cf. Idem, p. 948. 

 .309-300بوصنوبرة )خليل(: " القرار التحكيمي و طرق الطعن فيه..." مرجع سابق ص ص 

 .56-50( من قانون 55)

 ( نفس القانون.53)

(72) cf. FOUCHARD (Ph) et autres, Op, cit, p. 949. 

يعي 51) " إذا كان تشكيل  ج:  11مكرر  300على النحو الآتي: المادة  56-61( كانت صياغة هذه المادة في المرسوم التشر
، حيث استخلفت عبارة مخالفين 3509محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفين للقانون". ورد اختلاف في آخر المادة 

و  3603للقانون بعبارة مخالفا للقانون و الأصح هو مخالفة للقانون. توجد هذه الحالة في القانون الفرنسي الحالة الثانية في قانون 
 ، و القانون السويسري الحالة الأولى.1533

 .335-316( أنظر، بن المدخن )ليلى(، مرجع سابق، ص ص 53)

(75) cf. FOUCHARD (Ph) et autres, op, cit, pp.950-952. 

 ن.واردة في الفصل الثاني بعنوان: تنظيم التحكيم الدولي و الفرع الأول بعنوان في تعيين المحكمي 3533( ان المادة 59)

يعي 55)  على النحو الآتي : 56-61( كانت صياغة هذه الحالة في المرسوم التشر

 إذا فصلت محكمة التحكيم دون الامتثال للمهمة المسندة إليها ". -" د

 استخلفت عبارة " دون الامتثال " بعبارة " بما يخالف " ترجمت لما جاء باللغة الفرنسية 

« sans se conformer »  يعي التي من الم مكن ترجمتها " خروجا عن. كانت هذه الحالة في المرتبة الرابعة في المرسوم التشر
.نقلت حرفيا عن الحالة الثالثة الواردة في قانون التحكيم الفرنسي لسنة 56-50في القانون  1و أصبحت في المرتبة  61-56

 .1533و قانون التحكيم لسنة  3603

يعي  ( كانت الحالة الأولى في المرسوم50)  .56-50و تخلى عنها المشرع الجزائري في قانون  56-61التشر

يعي 56)  .56-50و تخلى عنها المشرع الجزائري في قانون  56-61( كانت الحالة الخامسة في المرسوم التشر

(80) cf. FOUCHARD (Ph) et autres, op, cit, pp. 952-960. 

ي الخاص السويسري التي تنص على أنه: " يمكن إبطال حكم التحكيم إذا من القانون الدول 1فقرة  365( أنظر، المادة 03)
 أغفل الفصل في إحدى الطلبات".
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 ( وردت هذه الحالة في القانونين الفرنسي و السويسري، الحالة الرابعة.01)

Cf. FOUCHARD (Ph) et autres, op, cit, pp.961-965. 

; Paris,  1992, Rev. Arb 1992. 656, obs. D. BUREAU civ, 7 janvier er(83) IDEM, p. 963. Cass. 1
16 novembre 1993, Rev. Arb 1995, 477 avec le commentaire de C. KESEDJIAN. P. 381. 

 ( سبق و أن تطرقنا لهذه المسألة.03)

نون السويسري فنص . أما القا1533، 3015و المادة  3603، 3051( وردت هذه الحالة في القانون الفرنسي، المادة 00)
 على النظام الوطني فقط. لقد تم التطرق إلى مسألة النظام العام الدولي سابقا.

 ، الفقرة الثامنة.11مكرر  300( أنظر المادة 09)

(87) cf. FOUCHARD (Ph) et autres, op, cit, pp. 967-975. 
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 حكمة تحكيم القانون الواجب التطبيق على المنازعات المعروضة أماـم م  

ية منازعات الاستثمار  المركز الدولي لتسو

 

 

 بلحساـن هواري                                              
  باـحث دكتوراه "قانون العلاقات الاقتصادية الدولية"  

بن باديس                                                                                           - الجزائر - كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الحميد إ

 :ملخصال

ية كاملة  ية منازعات الاستثمار لأطراف النزاع بحر تعترف اتفاقية واشنطن المنشأة للمركز الدولي لتسو

في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع من قبل محكمة التحكيم،  بمعنى أنها تفصل في النزاع، 

ية الإرادة باعتبارها أحد وفق القواعد القانونية التي يتفق طرفا النزاع على تطبيقها،  وذلك احتراما لحر

 المبادئ الأساسية التي تحكم القانون الواجب التطبيق، وهو ما تجسد في أحكامها. 

أما في الحالة التي لا يتفق فيها الأطراف على قانون معين، فإن محكمة التحكيم استنادا إلى أحكام 

تعاقدة الطرف في النزاع، بما في ذلك قواعد تنازع القوانين الاتفاقية تطبق قواعد القانون الداخلي للدولة الم

فيها، بالإضافة إلى قواعد القانون الدولي القابلة للتطبيق على النزاع، وفيما يتعلق بتطبيق هذه الأخيرة، عند 

غياب اتفاق الأطراف على قانون معين طبعا، فإن المحكمة تطبق تلك المبادئ في الحالات التي تحيل فيها 

واعد القانون الداخلي للدولة الطرف في النزاع على القانون الدولي، أو كان هناك مساس بالعدالة من ق

يقة تثير احتجاج الطرف الخاص، هذا إلى  طرف القانون الداخلي، أو في حالة تصرف الدولة الطرف بطر

 جانب من المفترض هو تطبيق قانون الدولة المستقبلة كما هو معروف. 
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ية منازعات الاستثمار  –عقود الدولة للتنمية الاقتصادية : مفتاحالكلمات ال  ICSIDالمركز الدولي لتسو

يعي   – مبدأ سلطان  -القواعد الآمرة  –شرط تحديد القانون الواجب التطبيق   –شرط الثبات التشر

 -الارادة 

 :مقدمة

ادة أو أحد مؤسساتها مع تهدف عقود الدولة للتنمية الاقتصادية التي تبرم بين الدولة ذات السي

الشركات الخاصة الأجنبية إلى تنمية القدرة الاقتصادية للدولة المتعاقدة، بمساعدة رأس المال أو التكنولوجيا 

المتقدمة أو المواد الأولية التي يملكلها الأجنبي، وفي نفس الوقت يستهدف المتعاقد الأجنبي تحقيق الربح من 

يصا على ضمان مستقبل استثماره، بالاتفاق على مجموعة من  وراء تعاقده، وهو ما يجعل هذا الأخير حر

 الشروط التعاقدية التي تكفل له أكبر قدر من المزايا والحصانات طوال مدة العقد.

ويسعى أطراف هذه العلاقة العقدية إلى إنجاح علاقاتهم ببذل أوجه التعاون الممكنة بينهم، إلا أن 

برام عقد الاستثمار، بحيث ذلك يقتضي تحديد حقوق والتز امات كل منهم بالاتفاق الصريح بينهم أثناء إ

تدرج ضمن نصوصه، وقد تحدد هذه الحقوق والالتزامات بصفة عامة، مع ترك التفاصيل للقانون الواجب 

ية المنازعات القانونية التي قد تنشأ بين أطراف هذه العقود.  التطبيق في التحكيم لتسو

قود الدولة للتنمية الاقتصادية، شروطا للتحكيم الدولي الخاص الذي ينعقد وتتضمن ال كثير من ع

، وكان الغالب أن تفشل هذه الشروط في Ad hocللنظر في كل حالة على حدى، فيما يطلق عليه تحكيم 

 النص على أسلوب لتحديد القانون الذي يجب على المحكمين إتباعه في إصدار حكمهم.

طراف المتعاقدة )الدولة أو أجهزتها والمستثمر الخاص الأجنبي(، وقد ينشب الخلاف بين الأ

ية منازعات الاستثمار، والتي يجب أن تواجه مشكلة  يعرض الأمر على محكمة تحكيم المركز الدولي لتسو و
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البحث عن القواعد القانونية الأنسب التي تطبق على النزاع القانوني المعروض عليها، ل كي تفصل فيه بحكم 

 عادل، في ظل غياب اتفاق الأطراف على القانون الواجب التطبيق على التحكيم.فاصل و

ية منازعات الاستثمار، قواعد صريحة بشأن مسألة تحديد  وقد تضمنت اتفاقية إنشاء المركز الدولي لتسو

إنهائه  القانون الواجب التطبيق، لا سيما إذا ما نشأ نزاع حول تنفيذ العقد، أو تفسيره، أو خرق شروطه، أو

 ...إلخ، وهو ما تدور حوله إشكالية بحثنا من خلال التساؤل التالي:

ما هي المبادئ والقواعد القانونية التي يمكن أن تقبل كقانون واجب التطبيق لإصدار قرار التحكيم 

بشأن النزاع الناشئ عن عقد الاستثمار في حالة تحديد أو عدم تحديد ذلك القانون صراحة بموجب شروط 

ية في تحديد هذا القانون؟ وإذ ال عقد؟ وهل تركت اتفاقية واشنطن المنشئة للمركز الدولي للأطراف الحر

 فرض أنها تركت لهم ذلك فهل تركتها مطلقة أم وضعت عليها قيود تحدد نطاقها؟ 

وللإجابة على هذا التساؤل اقترحنا فرضيات مختلفة، و يمكن إجمال هذه الاقتراحات في الإختيار بين 

القانون الوطني للدولة المضيفة للاستثمار، والقانون الوطني للدولة التي ينتمي إليها المستثمر الأجنبي، وقانون 

 دولة مقر التحكيم، والقانون الدولي العام.

ولا شك أن الأخذ بأي من هذه المقترحات له مزاياه التي تحسب له، وأوجه الانتقاد التي توجه 

ى حدى قد لا يكفي لتقديم ما تبحث عنه هيئة التحكيم، فمن الأساسي أن يلاقي إليه، إلا أن كل منها عل

النظام القانوني المختار قبول كل من الدولة المضيفة والمستثمر الخاص الأجنبي، وأن تؤدي قواعد هذا 

 القانون إلى التوصل إلى حكم فاصل وعادل في النزاع.

اء وتحليل هذه المشكلة، وذلك بالتركيز على النقاط لذلك فإن هذا الإسهام يهدف إثر: خطة الدراسة

 التالية:

ية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق. -3  حر
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 تحديد القانون الواجب التطبيق في غياب الاتفاق الصريح للأطراف. -1

 

I. ية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق  .حر

دوره البالغ الأهمية في تحديد شروط التعاقد، كان  (1)تعاقدةلما كان لمبدأ سلطان إرادة الأطراف الم

، وهو ما انعكس (2)بديهيا أن يكون له دوره البارز في تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقة العقدية

ية منازعات الاستثمار.  على نصوص اتفاقية إنشاء المركز الدولي لتسو

رادة دوره البارز في الاتفاق على شروط التعاقد في العقود التي والحقيقة أنه، وإن كان لمبدأ سلطان الإ

تبرمها الدولة مع المشروعات الخاصة الأجنبية، في ظل عدم توازن القوى بين الطرفين، بما في ذلك شرط 

تحديد القانون الواجب التطبيق، إلا أن هذا الدور ليس له صفة الإطلاق، إذ أن هناك من المسائل ما لا 

خضوع لقانون سوى قانون الدولة الطرف في العقد، بما مفاده أن هناك اختيار مسبق يسبق التعاقد، يقبل ال

يصدر عن المشرع في هذه الدولة، اختيار لا يقبل التعديل، لصدوره في صورة القواعد الآمرة التي لا  و

المذكورة في مشارطتهم ، وقد يضع المتعاقدون القواعد (3)يجوز مخالفتها، وإلا طبقت فكرة النظام العام

يلها إلى نصوص تعاقدية.  العقدية بغرض تحو

 دور مبدأ سلطان إرادة الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع: -3

إذا لم يكن هناك مثل هذه القواعد الآمرة، فقد يتفق الأطراف على القانون الواجب التطبيق على 

الدولة المتعاقدة أو قانون آخر، مستخدمين في ذلك ما أقره لهم النظام عقدهم، سواء كان هو قانون 

                                                 
1- Jean M , Jaquet , في مفهوم مبدأ سلطان اإلرادة Principe d’autonomie et contract internationaux, Economica, 1983. P 70. 

 حيث يعرف البعض هذا المبدأ بقوله: " أنه السلطة التي لألطراف الختيار القانون الواجب التطبيق في المسائل العقدية". -2
J . P, Nipoyet, La theorie d’autonomie la volonte, RCADI, Vol.16, T,I , 1927, p 05. 

وما  077، ص 0224زع القوانين واالختصاص القضائي الدولي وآثار األحكام األجنبية، دار النهضة العربية، الطبعة فؤاد عبد المنعم رياض، تنا -3
 يليها.
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ية الاختيار ية التي أصبحت مبدأ مستقرا في الفقه وقضاء القانون (1)القانوني الأساسي من حر ، تلك الحر

يطلق عليه مبدأ سلطان الإرادة.  الدولي، و

يعزي التسليم بهذا المبدأ ية الأطراف في إلى أسباب عملية أكثر منها ن (2)و ية، إذ تستجيب فكرة حر ظر

اختيار القانون الذي يسري على عقدهم، للتعدد ال كبير وللاختلافات في التعاملات العقدية الدولية، ذلك 

أنها تسمح للمتعاقدين باختيار القانون الملائم لتحقيق النتيجة التي يرغبا في تحقيقها، كأن يختارا قانون دولة 

نظرا لما يتضمن من أحكام تنظم عقدهم بصورة معينة أو بصورة تفصيلية، وأفضل أخرى أجنبية عنهم، 

من تلك التي كانت ستحققه الأحكام التي وردت في قوانينهم الشخصية، كأن يختارا القانون السويسري 

 مثلا ليسري على عقدهم لما يحققه ذلك من قيود أقل.

 Légitimesرام التوقعات المشروعة للمتعاقدينإذن، فدور المبدأ لا يستهدف إلا تأكيد وضمان احت

Prévisions de Parties  باستخدامه لتحديد القانون الواجب التطبيق من ناحية، معطيا للأطراف فرصة

التحكم في هذا القانون من ناحية أخرى، تفصيل ذلك أن مبدأ سلطان الإرادة يسمح للأطراف باستبعاد 

القانون الذي يختارونه، بإدراجه في المشارطة العقدية ليصير في حكم قانون معين، أو التغيير في طبيعة 

الشروط العقدية، أو بتجزئة وتقييد أحكامه، ليتحول بذلك من مبدأ لحل مشكلة تنازع القوانين، إلى مبدأ 

ية التعاقدية في مجال التجاري والاقتصادي الدولي.  يسمح بالحر

ية منازعات الاستثمار، على إعطاء ولذلك، فقد حرص واضعوا اتفاقية إنشاء ال مركز الدولي لتسو

ية في اختيار القانون الواجب التطبيق على علاقاتهم، لا سيما إذا ما أثير  أطراف النزاع قدرا واسعا من الحر

نزاع بشأنها وعرض الأمر على محكمة تحكيم المركز، ولم يقتصر ذلك على حريتهم في اختيار القانون الواجب 

                                                 
 .420إلى ص  470، من ص 0227صالح الدين جمال الدين، عقود الدولة لنقل التكنولوجيا، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس،  -1
 .490 - 402، ص 0227، الهيئة المصرية العانة للكتاب، 2، الطبعة 09ولي الخاص، الجزء عز الدين عبد اهلل، القانون الد -2



- 97 - 

 

ية النزاع أيضا، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن التطبيق عل ى موضوع النزاع فحسب، بل على إجراءات تسو

ية نزاعهم ية لأطراف العلاقة، وتحديد الإطار المناسب الذي سيتم في نطاقه تسو  .(1)من الحر

( في فقرتها الأولى على أن: " تفصل المحكمة في النزاع المعروض عليها وفقا 31فقد نصت المادة )

قواعد القانونية التي اتفق عليها الأطراف، وإن لم يوجد اتفاق، فللمحكمة أن تطبق قانون الدولة الطرف لل

 في النزاع شاملا قواعد تنازع القوانين، وقواعد القانون الدولي".

ومؤدى ذلك أن للأطراف اختيار نظام قانوني متكامل ل كي يطبق في التحكيم بينهم، أو أن يشترطوا 

ة معينة من القواعد القانونية، فعلى سبيل المثال يمكن للأطراف اختيار النظام القانوني لأي من تطبيق طائف

الطرفين، أو كليهما، أو حتى قانون دولة ثالثة، وعلاوة على ذلك يمكنهم الاتفاق على فض منازعاتهم طبقا 

 .(2)للمبادئ العامة للقانون، أو بعض القواعد السائدة في نظام قانوني معين

(، قد قدمت مبدأ سلطان الإرادة، باعتباره 31ويستخلص من ذلك، أن الفقرة الأولى من المادة )

، ومعنى ذلك، أنه قد تنشأ صعوبة عندما (3)المبدأ الأساسي الذي يحكم القانون الذي تطبقه محكمة التحكيم

ا الاختيار يشير إلى هذا يقوم الأطراف باختيار قانون دولة بعينها، حيث يثور التساؤل عما إذا كان هذ

 القانون وقت انعقاد عقد الاستثمار، أو في الوقت الذي يكون عليه وقت انعقاد هيئة التحكيم؟

وتتوقف الإجابة على هذا التساؤل، على ما إذا كان الأطراف قد ضمنوا اتفاقهم شرطا يقضي بتجميد 

يعي القانون الواجب التطبيق على علاقتهم، فيما يسمى بشرط التثبي ، Stabilisation Clause(4)ت التشر

                                                 
ستثمار صالح الدين جمال الدين، دور أحكام التحيكم في تطوير حلول مشكلة تنازع القوانين، "دراسة في أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات اال -1

 .27إلى ص  24، من ص 9004بواشنطن، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 
، بحث مقدم إلى ندوة أهمية االلتجاء إلى التحيكم التجاري ICSID جالل وفاء محمدين، التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لفظ منازعات االستثمار -2

 .27، ص 0220أكتوبر  02في بالمنطقة بدال من التحكيم في دول الغرب، المركز الدولي للتحكيم التجاري باالسكندرية، جامعة االسكندرية 
3- G. R. Delaume , The pyramids stand, the pharohs can rest in peace, ICSID rev , Vol.08, No 02, 1993,  p 321. 
4- P. Weil, Les clauses de stabilisation ou d’intengibilite inserees dans les accords de developpment economique, 
Melanges Ch. Rousseau, Paris , p 301. 

 .   90، ص 1890، 34و د. عبد الكريم سالمة، شروط الثبات التشريعية في عقود االستثمار والتجارة الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، عدد رقم 
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أم خلا اتفاقهم مثل هذا الشرط، فلو أن الأطراف لم يضمنوا اتفاقهم مثل هذا الشرط، فإن على هيئة 

التحكيم تطبيق القانون الوطني المختار بالحالة التي هو عليها وقت أن دعيت المحكمة لإصدار هذا التحكيم، أما 

فإن القانون الواجب التطبيق، يكون هو ذلك الموجود وقت انعقاد اتفاق  إذا تضمن الاتفاق هذا الشرط

 الاستثمار.

ية  يفهم من ذلك النص أيضا، أن واضعوه قد استبعدوا إحدى الأفكار الحديثة التي يطلق عليها نظر و

رجوا ، التي مؤداها أن للدولة والمتعاقد الخاص الأجنبي أن يدContract sans lois(1)العقد بلا قانون 

بعقدهم تنظيما كاملا مفصلا لكافة جوانب علاقاتهم، بحيث يلجأ إلى هذا النظام تماما عند حدوث أي 

-chartنزاع، ودون الرجوع إلى أي نظام قانوني آخر، وبحيث يعتبر عقدهم اتفاق إطار بين أطرافه 

cadre (2)الوطنية أو الدولية، وبحيث يفلت حتى في تفسيره من تطبيق أي نظام للقواعد القانونية سواء ،

ية منازعات الاستثمار، فإن على المحكمة أن  ومن ثم إذا عرض الأمر على هيئة تحكيم المركز الدولي لتسو

تبحث عن الإرادة الصريحة للأطراف في اختيار قانونا ما، فإن لم تجد فعليها أن تبحث في إرادتهم الضمنية 

، ذلك أن "العقد لا يمكن أن يوجد في فراغ"، على حد تعبير دون أن تكتفي بما ورد في المشارطة العقدية

ية في التعاقد،  المحكم في تحكيم أرامكو، بل يجب أن يعتمد على قواعد نظام قانوني معين لتمنح الأطراف الحر

 واختيار القانون الواجب التطبيق.

اجب التطبيق على علاقتهم، فإن لم يختار الأطراف أحد النظم القانونية الوطنية لتكون هي القانون الو

، فهل هناك مجال لتطبيق القانون الدولي في ظل تطبيق (3)فقد يختاروا قواعد القانون الدولي لحكم العلاقة

 (؟31الفقرة الأولى من المادة )

                                                 
 .79 – 70صالح الدين جمال الدين، المرجع السابق، ص   -1
ية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولية "دراسة تأصيلية انتقادية"، دار النهضة د. أحمد عبد الكريم سالمة، نظر  -2

 .72، ص 0222العربية، 
 .77صالح الدين جمال الدين، المرجع السابق، ص   -3
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بداية، يرى البعض أنه يقصد بالقانون الدولي: مجموعة القواعد العرفية والمعاهدات، لا سيما تلك التي 

 .(1)تجارة الدولية والملاحة واتفاقيات حماية وتشجيع تبادل الاستثمارات الأجنبيةتتصل بال

( في فقرتها 31وقد ذهب إلى أن لمحكمة تحكيم المركز أن تطبق القانون الدولي، وإن لم تشر إليه المادة )

الاستثمار الأولى، باعتبار أن ذلك من مستلزمات وجودها كهيئة إنشاءات للفصل في نزاع متعلق بعقود 

 الدولي، وإن في ذلك وسيلة للحماية الدولية للاستثمار.

ير ذلك، فقد ذهب آخر إلى أنه يمكن  يلقى هذا الاتجاه تأييدا من جانب الفقه، وإن اختلفوا في تبر و

أن تؤخذ قواعد القانون الدولي في الاعتبار لدي المحكمة لتوضيح أو تكملة القانون الوطني الواجب التطبيق، 

 .(2)كان هذا الأخير مختارا من أطراف النزاع وإن

(، يظل 31ويرى ثالث، أن تطبيق القانون الدولي رغم عدم النص عليه في الفقرة الأولى من المادة )

ممكن في حالة كون القانون الذي اختاره الأطراف هو قانون الدولة المضيفة، أما إذا غيرت هذه الأخيرة 

حقوق المستثمر، وبعبارة أخرى، فإن قواعد القانون الدولي قد تطبق  قانونها لإنكار أو للإنقاص من

يل  باعتبارها جزء من قانون الدولة المضيقة، وتلك هي وجهة النظر التي نجدها واضحة في تحكيم شركة امينئو

 ، وتحكيم ليكتو، الصادر عن إحدى هيئات المركز الدولي.3601سنة 

أن تستبعد الأحكام التي تضمنتها بنود المشارطة العقدية، بل على ولا يعني تطبيق قانون ما في النزاع، 

يا، تنص عليه كل النظم القانونية ويمثل مبدأ عاما، فيما  العكس، فإن تطبيق هذه الأخيرة يعد أمرا جوهر

يعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله.  يعبر عنه بمبدأ العقد شر

 في التصرف ستتلخص في مرحلتين:ووفقا لهذه الظروف، فإن سلطة المحكمة 

                                                 
1- R. Preiwerk, La protection des investissement privés dans les traites bilatiraux, Zurich, 1963, p 195. 
2- Goldman, Le droit applicable selon la convention de la B.I.R.D, du 18 mars 1965, pour le reglement des defferends 
relatif aux investissements entre etats et ressortissants d’autres etats, dans investissements etrangers et  arbitrage 
entre etats et personnes privee, la convention B.I.R.D du 18 mars 1965, 1969, p 151. 
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ففي المرحلة المبدئية، يجب أن تتحقق المحكمة صراحة مما إذا كان الأطراف قد عبروا عن إرادتهم  -

صراحة، واتفقوا على قواعد القانون الواجب التطبيق في النزاع، فإن ثبت لها وجود تلك الإرادة الصريحة، 

ذلك أن مخالفة هذه الإرادة سيعد تجاوزا وتعسفا من المحكمة وجب عليها أن تلتزم بما اختاره الأطراف، 

( من 53( الفقرة )01بالمعنى الذي قررته المادة ) Manifest excess of powerفي استخدام سلطتها 

 الاتفاقية، الأمر الذي يعرض حكمها للإلغاء.

يق، إلا إذا توصلت بعد بحثها بتحديد القانون الواجب التطب –في المرحلة الثانية  –ولا تقوم المحكمة  -

إلى أن الأطراف لم يستخدموا إرادتهم للتوصل إلى اتفاق صريح حول هذا القانون، وقد بينت معظم 

الأحكام المنشورة عن المركز الدولي، أن هناك أغلبية في حالات تحديد القانون الواجب التطبيق، وتشير 

لة الطرف في النزاع، الذي يغلب أن يصطحب بالنص هذه النصوص عادة إلى تطبيق القانون الوطني للدو

م التي نشرت لأسباب مختلفة، وإن اختلفت ذلك في الأحكا  Frozen or stablizedعلى تجميده أو تثبيته

 في السنوات الأخيرة.
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ية منازعات الاستثمار، لوجدنا نموذجا  وإذا رجعنا إلى قضاء التحكيم أمام هيئة تحكيم المركز الدولي لتسو

واضحا للاتفاق الصريح لأطراف النزاع على القانون الواجب التطبيق، وهو ذلك الخاص بالتحكيم بين 

ضد ال كونغو، حيث اتفق الطرفين في عقدهما على أن: " تسوى الخلافات التي قد  Agipشركة أجيب 

ية نهائية وفقا لاتفاقية المر  ية تنشأ بين الأطراف بشأن تطبيق أو تفسير هذا الاتفاق تسو كز الدولي لتسو

منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى، من خلال هيئة تحكيم من ثلاثة محكمين يعينوا 

وفقا لأحكام الاتفاقية، على أن تطبق الهيئة القانون ال كونغولي المستكمل في حالة الضرورة بأي من 

 مبادئ القانون الدولي العام".

يض المحك -1  :مة في تطبيق قواعد العدل والإنصافالاتفاق على تفو

قد لا يتفق أطراف التعاقد على تحديد قانون معين للتطبيق على العلاقة، إلا أنهم يفوضوا الأمر إلى 

، وذلك بشرط (87)المحكمة التي يعرض عليها النزاع، في أن تصدر حكمها وفقا لقواعد العدل والإنصاف

ى البعض أن النص على ذلك يجب أن يحسب ضمن مزايا الاتفاق الصريح على ذلك بين الأطراف، وير

ية  با مرنا لتسو نظام تحديد القانون الواجب التطبيق الذي تضمنته الاتفاقية، حيث قننت أسلو

المنازعات، وإن شابهت في ذلك بعض نظم الهيئات الأخرى للتحكيم، كغرفة التجارة الدولية التي 

ية الودية 36لا في المادة )ضمنت لائحتها للتوفيق والتحكيم نصا مماث  Amiable( منها، تحت مسمى التسو

Composition ول كن لنا أن نتساءل هل معنى ذلك أن الاتفاقية تسمح للمحكمين بأن يحكموا وفق ،

 هواهم الخاص؟

                                                 

 87- المادة )49( الفقرة الثالثة من اتفاقية واشنطن.
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يغلب أن يكون هو قانون الدولة المتعاقدة ذاتها،  يغلب أن تطبق هيئة التحكيم نظام قانوني معين، و

محكمون أن بهذا النظام نقص أو ثغرات، فإنهم يبذلون جهدهم للتوصل إلى الحل الأكثر فإن وجد ال

لتكملة العدالة القانونية، دافعهم  Justice Naturelleعدالة للنزاع المعروض، مستخدمين العدالة الطبيعية 

ستندا إلى في ذلك أن مثل هذا الحكم لا بد وأن يتم تنفيذه، الأمر الذي يقتضي أن يكون مسببا وم

 قانون ما، وإن لم يكن نظاما قانونيا لدولة محددة.

ومع أن تنفيذ أحكام التحكيم التي تصدرها هيئة تحكيم المركز، تحاط بهيبة خاصة، إلا أن التسبيب 

يا للحفاظ على توازن المصالح بين الأطراف، وتشجيع  والاستناد إلى فكر قانوني ما، يظل أمرا ضرور

 النامية. الاستثمار في الدول

ية  يعطيها حر إذن فالفائدة التي تعود على المحكمة من هذا النص، أنه يوسع من سلطات المحكمة و

يضه في ذلك، أن يختار أي نظام  ية النزاع، فيستطيع المحكم عند اتفاق الأطراف على تفو أكبر في تسو

ية يستمده م ن المبادئ العامة للقانون، كما قانوني يراه ملائما للتطبيق، ويستطيع أن يستخدم أساسا للتسو

أن بإمكانه أن يوسع من نطاق تطبيق مبدأ قانوني معين أو تعديله ليناسب النزاع المعروض، الأمر الذي 

ير القواعد القانونية الواجبة التطبيق على عقود الدولة للتنمية الاقتصادية.  يساهم بدوره في تطو

ية الأطراف  في اختيار القانون الواجب التطبيق على ولا شك أن كل ما عرضناه بشأن حر

موضوع النزاع، سيسري هنا، فإن لم يوجد اتفاق، أو وجد ول كنه لم يكن كافيا لتغطية إحدى المسائل 

 .(88)الإجرائية التي طرأت، فإن للمحكمة أن تفصل فيها

 

                                                 
 .77إلى ص  74من ص صالح الدين جمال الدين، المرجع السابق،   -88
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II. تحديد القانون الواجب التطبيق في غياب الاتفاق الصريح للأطراف. 

التنمية الاقتصادية عن إرادتهم المتجهة صراحة نحو تحديد قواعد قانون معين قد يعبر أطراف عقد 

بذاته لينظم علاقاتهم التعاقدية وما ينأ عنها من أثار، ويحدث في بعض الأحيان أن يغفل المتعاقدون 

التعبير عن هذه الإرادة في صورة واضحة، فيبرم عقدهم دون تحديد القانون الواجب التطبيق على 

، وقد يرجع ذلك إلى سهو المتفاوضين، أو إلى رغبة (89)قة، أو النزاع الذي قد ينشأ بينهمالعلا

ية أو احتمالية، لا  المتعاقدين تجنب إعاقة تنفيذ الاتفاق بالاختلاف على مسألة قد تبدو لهم انذاك نظر

 سيما إذا كان بينهم تعاملات سابقة.

ف الاتفاق، فإن على محكمة تحكيم المركز أن وسواء كان هذا الإغفال مقصودا أو سهوا من أطرا

تفصل في النزاع، فإن لم تكن بصدد تحديد القانون الواجب التطبيق تحديدا صريحا بموجب شرط 

بالمشارطة العقدية، ولا نص في القانون الدولة المتعاقدة، فلا مناص من أن يحدد المحكم أو المحكمون 

ة لذلك، وأول ما يبدأ به هو البحث في نصوص اتفاقية إنشاء هذا القانون، باستخدام القواعد الملائم

 المركز، وهنا يثور التساؤل هل راعى واضعوا الاتفاقية مثل هذا الاحتمال؟

ية التامة للمحكم في اختيار القانون  إن أبرز الحلول التي تقترح في هذه الحالات، هي ترك الحر

ية ا لنزاع بما في ذلك تحديد القواعد القانونية التي الواجب التطبيق، حيث يفوضه الأطراف في تسو

، Ad hocتسري عليه، وذلك هو الأسلوب الأكثر إتباعا في حالات إنشاء هيئات تحكيم المرة الواحدة 

فضلا عن الأخذ به في لوائح بعض هيئات التحكيم المؤسسي، لا سيما في لائحة محكمة التحكيم 

 الأوروبية.

                                                 
89- J. D.M. Lew, « Applicable law in international commercial arbitration, A study in commercial arbitration 
Awards, Occeana pub, New York , 1978, p 181. 
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وب مرونة تسمح للمحكمين بأن يأخذوا في اعتبارهم الظروف ولا شك في إتباع ذلك الأسل

المحيطة بالنزاع وفقا لكل حالة على حدى، كأن يؤخذ في الاعتبار جنسية الأطراف، وصفتهم "من 

أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص"، وذلك هو الأسلوب الذي اتبع في تحكيم 

 "أرامكو".

لا بد وأن تعتمد على معايير موضوعية في بحثها عن ذلك القانون، إلا  وبديهي أن محكمة التحكيم،

ية في الاختيار قد تؤدي إلى حالة من عدم اليقين ومخالفة التوقعات المشروعة للأطراف  أن تلك الحر

 وقد يسيئ المحكم استخدامها.

ية منازعات الاستثمار ، بأن يقيدوا من هذا لذلك فقد اهتم واضعوا اتفاقية إنشاء المركز الدولي لتسو

(، التي قدمت 31الإطلاق بوضع قاعدة موضوعية واضحة تضمنتها عبارات الفقرة الثانية من المادة )

قاعدة احتياطية لتواجه بها المحكمة الحالة التي يفشل فيها الأطراف في وصف وتحديد القانون الواجب 

 من الأطراف بتطبيق: التطبيق، بحيث يلتزم المحكم في حالة غياب الاتفاق الصريح

 إما قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، بما في ذلك قواعد لتنازع القوانين. -

 .(90)وإما قواعد ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بالمسألة محل النزاع -

معنى ذلك أن الاتفاقية، قد افترضت أن سكوت الأطراف المتعاقدين عن تحديد القانون الواجب 

بيق، يجب أن يفسر باعتبار أن إرادتهم الضمنية قد اتجهت إلى تطبيق القانون الوطني للدولة التط

                                                 
 .29إلى ص  72صالح الدين جمال الدين، المرجع السابق، من ص    -90 
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المتعاقدة الطرف في النزاع، ثم إلى تطبيق القانون الدولي، إذن فقد أزالت هذه الاتفاقية، غموض 

 .(91)مشكلة البحث عن القانون الواجب التطبيق في غياب الاتفاق الصريح بين الأطراف

أن بمعظم النظم القانونية الوطنية قصور في القواعد اللازمة لتنظيم موضوعات عقود الدولة وإذ 

، فقد أضافت No liquetللتنمية الاقتصادية، وكانت الاتفاقية قد حظرت على المحكمين إنكار العدالة 

لبحث في قانون الدولة الاتفاقية قواعد ومبادئ القانون الدولي المناسبة للتطبيق لترجع المحكمة إليها بعد ا

 الطرف في النزاع لتكمل منها ما قد يوجد في الأخير من أوجه نقص أو قصور.

 تطبيق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع بما في ذلك قواعد تنازع القوانين. -3

 تطبيق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع: -أ

 دولة المتعاقدة:  * التزام هيئة تحكيم المركز بتطبيق قانون ال

عند غياب الاتفاق بين الأطراف على اختيار القانون الذي يجب إعماله من قبل المحكمين على 

النزاع المعروض على المحكمة، فإن أحكام الاتفاقية تلزم هيئة التحكيم بتطبيق قانون الدولة المضيفة 

 .(92)للاستثمار شاملا القواعد الخاصة بتنازع القوانين

ية البعض أن القيام باستثمار ويرجع الس بب في تطبيق قانون الدولة المضيفة للاستثمار، إلى رؤ

في دولة معينة يشتمل ضمنيا على الرضا بتطبيق قانون هذه الدولة، حيث أنه القانون الأوثق علاقة 

                                                 
91- Nigel S. Rodly, Some Aspects of the world bank convention the settlement of investment disputes, Canadian 
year book of international law, No.4, 1966, p 57. 

 .02، ص 9007هشام صادق، تنازع القوانين، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  -92
واسطة المقصود بتنازع القوانين: هو وجود أكثر من قانون يدعي أنه صاحب سند شرعي في حكم النزاع، وحل مشكلة تنازع القوانين يتم عادة ب

 إعمال قواعد معينة، تسمى بقواعد تنازع القوانين أو قواعد اإلسناد.
د تواجه وقواعد اإلسناد هذه هي القواعد القانونية التي ترشد القاضي إلى القانون الذي يجب إعماله على المراكز ذات العنصر األجنبي، فهي قواع

 الدولية.المراكز أو العالقات الداخلة فيما يسمى بالحياة الخاصة 
أو أكثرها وقواعد اإلسناد على هذا النحو، هي قواعد يضعها المشرع الختيار أكثر القوانين المتزاحمة مالئمة لحكم النزاع المتضمن عنصرا أجنبيا، 

  محكم.وفاءا لمقتضيات العدالة من وجهة نظره، فقواعد اإلسناد تهدف إذن إلى وضع أكثر الحلول مناسبة من وجهة نظر المشرع أو ال
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ية التركيز، والتي مؤداها أن القانون واجب التطبيق على العقد، هو ا لقانون بالعقد، وذلك إعمالا بنظر

ية التركيز تقوم على مكان تنفيذ العقد، وهو إقليم الدولة المتعاقدة،  الذي يتركز فيه العقد، حيث أن نظر

 .(93)وعلى ارتباط هذا العقد بالمصالح الأساسية للدولة المتعاقدة

يرى البعض، أنه في حالة غياب اتفاق صريح بين الأطراف على اختيار قانون معين، وإن كان 

التحكيم أن تطبق قانون الدولة المضيفة أو الطرف في النزاع، وقواعد القانون الدولي بحسب  على هيئة

الأحوال، فإن لها أن ترفض تطبيق قواعد القانون الوطني للدولة الطرف في النزاع، إذا كان هذا الأخير 

 .(94)يخالف قواعد القانون الدولي

ة المتعاقدة والطرف في النزاع، لم يأتي من فراغ ذلك أن الإشارة إلى تطبيق القانون الوطني للدول

ولم يكن مطلقا من كل قيد، إذ أن الخضوع له إنما نشأ نتيجة لخضوع الدولة أو الشخص العام الطرف 

في عقد التنمية الاقتصادية لذلك القانون الذي يحدد شروط تحديد من هو الأجنبي وما هي حقوقه في 

العرفية للقانون الدولي المعمول بها في هذا الشأن، فضلا عن القواعد  مثل هذا التعاقد، في ظل القواعد

 الاتفاقية في المعاهدات الدولية واتفاقيات تشجيع الاستثمار.

والحقيقة أن تفسير مفهوم قواعد القانون الوطني الواجبة التطبيق في مختلف نظم تنازع القوانين 

 بشأن العقود يؤدي إلى واحد من اثنين:

برام العقد.إما أ -  ن يكون قانون محل إ

                                                 
الجامعة طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات االقتصادية الدولية "دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار"، دار  -93

 .393، ص 8779الجديدة للنشر، االسكندرية، 
 .90جالل وفاء محمدين، المرجع السابق، ص  -94
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 .(95)وإما أن يكون قانون محل التنفيذ -

برام عقود التنمية الاقتصادية، التي ينتج عنها نشاط للمستثمر في الدولة  وبديهي أنه في حالة إ

المضيفة، سيندمج كلا التفسيرين لصالح قانون الدولة المضيفة، حيث يغلب أن يبرم العقد فضلا عن 

تبه من التزامات في إقليم تلك الأخيرة، ومن ثم ندرك أن الاتفاقية لم تفعل سوى تقنين تنفيذ ما ير

 للواقع العملي. 

 * استبعاد تطبيق القانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع:

قد يثور التساؤل عن السبب الذي دعى واضعوا هذا النص لاستبعاد النظام القانوني الوطني 

 لنزاع؟للمستثمر الطرف في ا

 الحقيقة أن إجابة هذا التساؤل، تكمن في تطبيق هذا القانون يعترضه عائقين:

يرجع إلى أن طبيعة ما يقدمه المستثمر نفسه من مال أو تكنولوجيا، يتميز بكونه منقول غير ثابت  -

راد فضلا عن احتمال تعدد مقدمي هذه العناصر ممن يتقدمون للتعاقد في ذات المشروع )سواء كانوا أف

يين أو مختلطين(.  طبيعيين أو معنو

ولا شك أن وحدة الأداة العقدية يقتضي وحدة القانون الذي يحكمها، الأمر الذي يخلق مشكلة 

 في الاختيار والتفضيل بين عدة نظم قانونية وطنية.

ويرجع إلى طبيعة الدولة أو الشخص المعنوي المتعاقد، حيث يصعب تصور إخضاعه لقانون  -

ى دون وجود اتفاق صريح على ذلك، إذ أن النشاط ينفذ على إقليمه الوطني وفي إطار قانونه دولة أخر

لا سيما ما يتعلق  منها بالنظام العام، والقواعد ذات التطبيق الفوري، التي يلزم تطبيقها إعمالا للقواعد 

                                                 
95- Batiffol, Les conflits de lois en matiere de contrats, Paris, 1938, p 85 et s. 
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الأصيل لتطبيقها، لا العامة، ذلك أنه لا يمكن أن نتصور استبعاد تطبيق مثل هذه القواعد من النطاق 

سيما وإنها تتصل بسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، دون أن يتعرض تنفيذ العقد لعوائق جسيمة 

 تفقده قيمته.

 * تقييم تطبيق قانون الدولة الطرف في النزاع:

في غياب أي قرينة أخرى، فإن قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، يصبح هو القانون 

طبيقه تلقائيا، بما في ذلك ما يشتمل عليه من قواعد لتنازع القوانين حتى ينتفي عن هذا الواجب ت

 القانون شبهة الجمود.

وإذا ما وجد أن قانونا آخر هو القانون الذي تشير إليه قواعد الإسناد، فإن هذا القانون يصير هو 

 القانون الواجب التطبيق، وإن كان ذلك أمر نادر الحدوث.

ن القواعد الموضوعية في القانون الوطني للدولة المتعاقدة ستكون هي القانون الواجب ومن ثم فإ

 التطبيق في معظم الأحوال، وهو ما يواجه بالانتقادات التالية:

لا تخفى مدى الصعوبة التي تواجه تطبيق قانون وطني أمام القضاء الدولي، إذ لا يستطيع أحد  -

أن تعرف كل القوانين الوطنية أو أن تستطيع تطبيقها، هذا فضلا عن  أن يقول بأن على المحكمة الدولية

أن محكمة التحكيم ستطبق هذا القانون أيا كانت طبيعة قواعده، أو ما تتسم به من العدالة وأيا كانت 

 ظروف القضية المعروفة والتي قد تشير إلى صلة العلاقة بقانون آخر.

ازعة يعطيها ميزة معرفتها الأوسع والأعمق بقانونها بالنسبة علاوة على أن تطبيق قانون الدولة المتن

 للطرف الثاني في النزاع، مما يجعلها أقدر على تفسيره وبسط حجتها أمام هيئة التحكيم.
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ومن ناحية أخرى، فإن النزاع إذا كان قد سبق عرضه على إحدى المحاكم الوطنية في الدولة 

مة تحكيم المركز نوعا من الاستئناف، حيث ستطبق نفس المضيفة، سيجعل من رفع النزاع إلى محك

يف وإطالة أمد النزاع،  القانون بنفس الأسلوب، مما يجعل تحكيم المركز مضيعة للوقت ووسيلة للتسو

وتظهر المشكلة أكثر إذا ما أصدرت محكمة التحكيم حكما يخالف الحكم الذي أصدرته المحاكم الوطنية 

 قانونية، مما يؤثر بالتالي على إمكانية تنفيذ حكم التحكيم.استنادا على نفس القواعد ال

يع الوطني، وثم فبإمكانها أن تعدل فيه، بحيث تبطل بل تعدم  - إن الدولة هي متحكم في التشر

Annihiler   التزاماتها التعاقدية، إضافة إلى أن الدولة المتعاقدة قد ترهق الطرف الثاني بل تعجزه

يعاتها وإن لم تكن تتغيا إلا المصلحة العامة، ومن ثم يصير  –حيانا المتعارض وأ –بالتغيير المستمر  في تشر

القانون الواجب التطبيق معلقا على إرادة أحد أطراف النزاع، وهو الأمر الذي دفع المحكمين في ال كثير 

إلى قواعد  من الأحيان لأن يتهربوا من تطبيق القوانين الوطنية، والسعي نحو تسبيب أحكامهم استنادا

 القانون الدولي، أو المبادئ العامة للقانون.

أنه من المتوقع ألا يمكن تطبيق قواعد القانون الوطني للدولة المتعاقدة، لما يشوبه من أوجه قصور  -

يع، أو نظرا لطبيعته الدينية، لا سيما  قوانين الدول الإسلامية التي وضعت  –على حد زعمهم  –في التشر

من والتاسع، والتي لا تتضمن القواعد الملائمة لتفسير عقد كعقود الامتياز البترولية، في القرن الثا

وكذلك قوانين الدول النامية التي لم تتضمن بعد التنظيم المناسب لعمليات نقل التكنولوجيا الحديثة، هذا 

ية وأثرها التي فضلا عن أن مثل هذه القوانين، قد لا تكون ملائمة للحكم على مدى صحة الشروط العقد

 تتخطى حدود عدة دول وتحتاج إلى تطبيق العديد من النظم القانونية.
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يل عقود الدولة للتنمية إلى أن تطبيق أحد القوانين  ومع تلك الانتقادات، ذهب دعاة تدو

الوطنية، ما يزال لا يستبعد في كل الأحوال لصالح تطبيق القواعد العامة أو غيرها، إلا أن هذا التطبيق 

إذا ما  –في رأيهم   –يغلب أن يقتصر على أن يكون تطبيقا جزئيا، ذلك أن افتراض تطبيقه يسقط 

واجه مبادئ أسمى وأهم مثل مبدأ العدالة، أو احترام الحقوق المكتسبة أو وجوب توازن العلاقات 

 التعاقدية.

سيما وأن العلاقة بين  ومن ثم فلم يعد مناسبا الزعم بأن القانون الوطني يجب أن يطبق تلقائيا، لا

الأطراف المتعاقدة لا بد وأن تقوم على التعاون لا التعارض، ولذلك يجري قضاء محاكم التحكيم على 

مراعاة طبيعة التعاقد واحتمالات المخاطر وشروط العقد قبل تطبيق قانون الدولة المضيفة، باعتبار أن 

كانت هناك رغبة أكيدة في تطبيق قانون الدولة  إن –محرري مثل هذه الاتفاقيات الهامة كان بإمكانهم 

 أن يدرجوا ذلك صراحة ضمن شروط العقد. –المضيفة 

وينبغي ألا يفسر السكوت عن تحديد القانون الواجب التطبيق لصالح تطبيق القانون الوطني 

ل وحده، بل يدعي المحكم لأن يبحث في ضوء روح الاتفاق عن التفسير المناسب لنصوص الاتفاق مح

النزاع، الذي ربما يرى أنها قد تفسر بتطبيق قانون وطني محدد أو تفسر بالرغبة في إخضاع العقد لقواعد 

 أوسع واشمل كالقواعد العامة للقانون.

 –وبديهي أن في ذلك الاتجاه ما يخالف الاتجاه الذي اعتمدته المحكمة الدائمة للعدل الدولي 

يلية، والذي كان الأساس الذي يستند عليه لتعليل في قضايا القروض الصر  –ومازلنا نؤيده  بية والبراز

قاعدة افتراض تطبيق قانون الدولة الطرف في النزاع بصورة تلقائية، تأسيسا على أن أحد الأطراف 
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دولة ذات سيادة، ولا يمكن أن نتصور افتراض خضوعها لقانون دولة أخرى ليحدد صحة شروط 

 .(96)اتعاقدها والتزاماتها اتجاه غيره

  تطبيق قواعد تنازع القوانين للدولة المتعاقدة: -ب

إن المحكمة، قد تصل إلى تطبيق قواعد نظام قانوني آخر تشير إليه قاعدة من قواعد الإسناد التي 

تضمنها القانون الوطني للدولة الطرف في النزاع، سواء كان هذا النظام نظاما قانونيا وطنيا، أم كان هو 

 ذاته.القانون الدولي 

بل أن البعض ذهب إلى أن طبيعة التحكيم ذاته باعتباره قضاء يخرج عن إطار القضاء الوطني، 

تحتاج إلى أن يطبق في أحكامه قواعد عامة تتخطى حدود تطبيق قانون محدد بذاته، وأنه إذا كان هناك 

فيجب ألا  3616نذ من الأحكام ما طبق القاعدة التي جاءت في قضاء المحكمة الدائمة للعدل الدولي م

 يعتبر ذلك عرفا واجب الإتباع.

من ذلك أن المحكم في تحكيم أرامكو رأى أن تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص )تنازع 

القوانين( الموجودة في قانون الممل كة العربية السعودية، يجب أن يسبق بتفسير هذه القواعد أو تكملتها عند 

والعادات المتعارف عليها في صناعة البترول، باعتبار أن مثل هذه المفاهيم  الحاجة بالمبادئ العامة للقانون

تعد نوعا من النظام العام الأسمى، وقد طبقت هذه القواعد في العديد من أحكام التحكيم التي صدرت 

 عن المركز.

 3655ضد ال كونغو سنة  Benvenuite et Bon Fantففي قضية بونفينيوتي وبون فانت 

 ئة التحكيم عدم تعبير الأطراف المتعاقدون عن رغبتهم الصريحة في تطبيق قانون معين.استظهرت هي

                                                 
 .22إلى  22صالح الدين جمال الدين، المرجع السابق، من ص   -96
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( من اتفاقية إنشاء المركز، وانتهت 31ومن ثم لجأت المحكمة إلى تطبيق الفقرة الثانية من المادة )

ي يحق إلى أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة ال كونغو، فضلا عن قواعد العدل والإنصاف الت

للمحكمة  تطبيقها وفقا لاتفاق أطراف النزاع، وهو نفس ما اتبعته محكمة التحكيم التي شكلها المركز 

، حيث وجدت المحكمة أن الأطراف لم 3603للفصل في نزاع شركة أمكو آسيا ضد اندونيسيا سنة 

المحكمة سلطة الفصل يتفقوا صراحة بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على علاقتهم، كما لم يفوضوا 

 في النزاع وفقا لقواعد العدل والإنصاف.

( من الاتفاقية، وانتهت إلى تطبيق القانون 31ومن ثم طبقت نص الفقرة الثانية من المادة )

الاندونيسي باعتباره قانون الدولة المتعاقدة، فضلا عن إشارة الأطراف إليه في مناقشاتهم أثناء التحكيم 

الواجب التطبيق، إضافة إلى تعلق النزاع باستثماراتهم في اندونيسيا، وهو ذاته ما أيدته باعتباره القانون 

بطال الحكم.  محكمة التحكيم الخاصة التي تشكلت للنظر في طلب اندونيسيا بإ

، إذ بينما تضمن 3603ضد الكاميرون سنة  Klockenerكذلك اتجاه المحكمة في تحكيم كلوكونر 

ية منازعات الاستثمار، خلا من وجود شرط  العقد محل النزاع شرطا للتحكيم لدى المركز الدولي لتسو

صريح لتحديد القانون الواجب التطبيق، الأمر الذي فسرته المحكمة بأن نية الأطراف قد اتجهت إلى 

 تطبيق قانون دولة الكاميرون، باعتباره قانون الدولة المتعاقدة، مدعما بقواعد القانون الدولي الملائمة

 للتطبيق.

وبجوار هذه الأحكام نجد نموذجا آخر لم يسبق في قضاء هيئة تحكيم المركز، نقصد ذلك الخاص 

يلانكا سنة   .3605بالحكم في تحكيم شركة آسيا الزراعية المحدودة ضد سير



 

 

 

113 

ية منازعات  ذلك أن الاتفاق المبرم بين الطرفين لم يكن يشير إلى اختصاص المركز الدولي لتسو

 ، فضلا عن أنه لم يتضمن إشارة صريحة إلى القانون الواجب التطبيق.الاستثمار

وبعد أن فصلت المحكمة في اختصاصها بنظر النزاع، اتجهت إلى البحث عن القانون الواجب 

التطبيق على موضوعه، وإذ رأت أن الاختيار السابق والصريح للقانون الواجب التطبيق مسألة يصعب 

 رة عن اتفاق بين دولتين لحماية رعاياهما وتشجيع تبادل الاستثمارات بينهما.تصورها في تحكيم نشأ مباش

برام العقد ولجوء الأطراف إلى التحكيم في إطار المركز الدولي،  واستخلصت المحكمة من ظروف إ

يطانيا في  أن إرادة الطرفين كانت تتجه إلى تطبيق نصوص الاتفاقية الثنائية المعقودة بين سيرلانكا وبر

مقام الأول، على أن تستكمل بتطبيق قواعد القانون الدولي العام العرفي في المقام الثاني، مع مراعاة أن ال

أحكام الاتفاقية المشار إليها قد صارت جزءا من النظام القانوني لسيرلانكا، ومن ثم يكون هذا الأخير 

 .(97)هو الواجب التطبيق

 نطاق تطبيق القانون الدولي: -1

حكام التي أصدرتها محاكم التحكيم التابعة للمركز الدولي، اتجه الفقه إلى البحث في وفي ضوء الأ

نطاق تطبيق القانون الدولي في المنازعات التي قد تثور بين أفراد عقود الدولة، وهو ما نعرض له في 

 النقاط التالية: 

 (.53( الفقرة )31مفهوم القانون الدولي في ظل المادة ) -أ

لس المحافظين بشأن اتفاقية إنشاء المركز، أن مفهوم القانون الدولي يجب أن يفسر حدد تقرير مج

( من ميثاق إنشاء محكمة العدل الدولية، وهو ما يقتضي 53( الفقرة )10بالمعنى الوارد في نص المادة )

                                                 
 .004إلى  22صالح الدين جمال الدين، المرجع السابق، من ص  -97
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ص أن يؤخذ في الاعتبار أن هذه المادة قد وضعت لتطبق بشأن العلاقات بين الدول باعتبارها أشخا

 .(98)القانون الدولي

 مدى إمكانية خضوع أحد أشخاص القانون الخاص للقانون الدولي. -ب

من المسلم به أن القانون الدولي يطبق أساسا في العلاقات بين الدول، والحقيقة أن المستثمر 

ام يصبح طرفا مباشرا في نزاع يواجه فيه الدولة، أم -في ظل اتفاقية البنك الدولي –الخاص الأجنبي 

ية النزاع وفق قواعد القانون الدولي، وتصدر حكما  هيئة تحكيم دولية المنشأ، تجري أمامها إجراءات تسو

 دوليا يرتب عدم تطبيقه آثار هي أيضا أثار دولية.

ومؤكد أن المستثمر الخاص لم يتقاضى في ظل هذا القانون إلا من خلال إرادة الدولة الطرف في 

 فا فيها.الاتفاقية وبشرط أن تظل طر

ية منازعات الاستثمار. -ج  نطاق تطبيق القانون الدولي في التحكيم أمام مركز تسو

إن مراجعة الأعمال التمهيدية للاتفاقية المنشئة للمركز، جعلت البعض يحدد نطاق تطبيق هذا 

 القانون في غياب الإرادة الصريحة للأطراف محصورا في الحالات التالية:

 ن الوطني ذاته إلى تطبيق القانون الدولي.* إذا ما أشار القانو

 * إذا ما كانت المسألة المعروضة مما ينظم بطبيعته مباشرة بقواعد القانون الدولي.

 * في حالة ما إذا كان القانون الوطني أو الحل الذي يؤدي إليه يمثل مخالفة وخرقا للقانون الدولي.

                                                 
 تنص هذه المادة على أن للمحكمة تطبيق القانون الدولي لتسوية النزاع، ويتضمن ذلك تطبيق: -98
 المعاهدات الدولية ... -أ   
 العرف الدولي ... -ب  
 المبادئ العامة للقانون المعترف بها من األمم المتمدينة. -ج  
 راء الفقهاء باعتبارها مصادر احتياطية لتحديد قواعد هذا القانون.وأ التي تضمنتها أحكام المحاكم القواعد -د   
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طبق بها كل من القانون الوطني والقانون الدولي وتحتاج الحالة الأخيرة إلى تبين ال كيفية التي ي

 دون تعارض.

 حدود تطبيق القانون الوطني والقانون الدولي على موضوع النزاع:  -1

( في فقرتها الثانية تدعوا إلى 31يلاحظ البعض، أن آلية وفلسفة تنازع القوانين التي قدمتها المادة )

القواعد التي يمكن تطبيقها من القانون الدولي، إلا أن هذا تطبيق قانون الدولة الطرف في النزاع، وتلك 

 النص لم يبين بصورة واضحة الحدود التي تطبق فيها المحكمة قواعد كل من القانون الوطني والدولي. 

تتعلق  Legal issueفإذا افترضنا أن المعروض على المحكمة نزاع يتصل بخلاف حول مسألة قانونية 

يع الدولة المضيفة يعفيها من أن تؤدي أي نوع من بمصادرة الاستثمار ال خاص بأجنبي، وأن تشر

يض إلى المستثمر الأجنبي، فمن المؤكد أن قاعدة القانون الدولي المتعلقة بمثل هذه الحالة لن تتفق  التعو

يع هذه الدولة، وهنا يختلط الأمر على المحكمة، أيا من القوانين تطبق في غياب اتجاه معين من  مع تشر

 الأطراف؟

يبرر ذلك بأن الترتيب الوارد بالمادة  ية قواعد القانون الدولي بالتطبيق، و وقد اتجه البعض إلى أولو

( والذي جعل قواعد القانون الدولي تأتي في المقام الثاني بعد قواعد القانون الوطني ترتيب غير 31)

ية التي عبرت عنها المفاوضات بين متبع في ما يجري عليه العمل في محاكم التحكيم، فضلا عن أن الن

الدول المختلفة التي شاركت في المؤتمرات الإقليمية المبدئية، وفي لقاءات اللجنة القانونية علاوة على 

ية منازعات الاستثمار تعطي مبررا كافيا لتأييد هذا  وجهات النظر التي عبر عنها ممثلي المركز الدولي لتسو

 الاتجاه.
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الفقه بحجة أخرى، مؤداها أنه "إذا كانت محاكم التحكيم التي تنشأ بموجب  وهو ما أيده جانب من

ية منازعات الاستثمار تنتسب للمحاكم الدولية، فإن عليها أن تطبق قانون  اتفاقية إنشاء المركز الدولي لتسو

 وهو القانون الدولي.  Lex foriالقاضي 

المحاكم التي تنشأ في إطار المركز الدولي، ولا شك أنه يمكن بسهولة استظهار صفة الدولية في تلك 

ذلك أن وثائق إنشائها تؤكد أن تلك الاتفاقية قد وضعت أساسا لإيجاد هيكل للتحكيم الدولي يستطيع 

فيه الأشخاص والشركات الخاصة أن تحصل على نفس الوضع الذي تحصل عليه الدولة في ادعاءاتها 

ق محكمة تحكيم المركز في تطبيق قانون القاضي، أي القانون أمام محكمة العدل الدولية، ومن ثم يكون ح

 .(99)الدولي غير قابل لإثارة التساؤل أو الاختلاف

 :خاتمة

ية منازعات الاستثمار يسمح لأطراف عقد الدولة  كما رأينا فإن النظام القانوني للمركز الدولي لتسو

ية اختيار النظام الق انوني الذي يطبق على علاقتهم، وقنن ذلك للتنمية الاقتصادية بمجال واسع من حر

( الفقرة الأولى، ثم حد لمحكمة التحكيم التي تنشأ في إطار المركز الخط الذي تسير عليه في 31في المادة )

تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على النزاع القانوني المعروض عليها في حالة عدم اتفاق الأطراف 

الوطني للدولة المتعاقدة هو القانون الأولى بالتطبيق، وإن تركت للمحكمة  على ذلك، فجعلت القانون

فرصة التوسيع في هذا التطبيق حين جعلت مفهوم القانون الوطني مشتملا على قواعد تنازع القوانين، 

بحيث يسمح ذلك بإمكانية تطبيق القانون الذي تشير إليه هذه القواعد، والذي يكون قانون آخر غير 

ون الوطني للدولة المتعاقدة، ثم جعلت للمحكمة إمكانية تطبيق قواعد القانون الدولي العام بما في ذلك القان

                                                 
 .007إلى ص  007ن ص صالح الدين جمال الدين، المرجع السابق، م -99
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المبادئ العامة للقانون، سواء لعدم وجود قواعد قانونية مناسبة للتطبيق على النزاع في القانون الوطني، أو 

 أحكام القانون الدولي.لتكملة النقص في هذا الأخير، أو إذا كان ذلك القانون مخالفا ل

وهكذا يسمح هذا النظام لأطراف النزاع منذ البداية، بخلاف الحال إذا ما عرض النزاع على هيئة 

تحكيم مؤسسي أخرى كغرفة التجارة الدولية، أو الجمعية الأمريكية للتحكيم، بأن يعرفوا القواعد التي 

 يتوقع أن تطبقها هيئة تحكيم المركز على النزاع.

ن أن هذا النظام يتفادى بوضوحه الغموض الذي قد يحيط بمسألة اختيار القانون فضلا ع

الواجب التطبيق في أنظمة التحكيم المؤسسي الأخرى في حالة غياب اتفاق الأطراف، فلم تنص اتفاقية 

ية، بل حددت  إنشاء المركز كغيرها على أن تراعي المحكمة العدالة والحس السليم  والعادات التجار

ير المستمر الق واعد التي ستطبق وإن كان ذلك مشمولا بمرونة كبيرة تسمح للمحكمة بالتجديد والتطو

للقواعد التي تطبيقها بما يحقق إصدار أحكام متوازنة تراعي فيها العدالة، وتضع بذلك حلول واضحة 

 لتنمية الاقتصادية.ومتطورة لمشكلة القانون الواجب التطبيق على المنازعات التي تنشأ عن عقود الدولة ل

ورغم أن هذه المرونة قد تسمح للمحكمين بالوقوع في نفس الأخطاء التي وقع فيها المحكمين في 

التحكيمات البترولية الشهيرة، حين استبعدوا القانون الذي كان يجب تطبيقه لحساب ما يبتكرونه من 

إلا أن النظام الذي ‘ ب الدولة النامية،المبادئ القانونية التي تخدم مصالح المستثمرين الأجانب على حسا

ية منازعات الاستثمار يقلل من هذا الخطر، إذ ورغم ما تتمتع به  وضعته اتفاقية إنشاء المركز الدولي لتسو

أحكام المركز من احترام، وتعرض من يخالفها لجزاءات دولية، إلا أن في وجود فرصة للطعن في الحكم 

عيد النظر في الموضوع، وفي القانون الواجب التطبيق، ما يقلل من الصادر أمام هيئة تحكيم خاصة ت

 ( من الاتفاقية.31الانتقادات التي توجه إلى النظام الذي قدمته المادة )
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 قائمة المراجع
 .المراجع باللغة العربية -3

 :ال كتب -أ   
ية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي اأحمد عبد ال كريم سلامة -3 لخاص وقانون التجارة ، نظر

 .3606الدولية "دراسة تأصيلية انتقادية"، دار النهضة العربية، 
، عقود الدولة لنقل التكنولوجيا، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، صلاح الدين جمال الدين -1

3661. 
سة في ، دور أحكام التحيكم في تطوير حلول مشكلة تنازع القوانين، "دراصلاح الدين جمال الدين -1

ية،  ية منازعات الاستثمار بواشنطن، دار الفكر الجامعي، الاسكندر  .1553أحكام المركز الدولي لتسو
ية المنازعات الاقتصادية الدولية "دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي  طه أحمد علي قاسم، -3 تسو

ية منازعات الاستثمار"، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندر   .1550ية، لتسو
ية العامة للكتاب، 6، الطبعة 51، القانون الدولي الخاص، الجزء عز الدين عبد الل  ه -0 ، الهيئة المصر

3609. 
ياض -9 ، تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وآثار الأحكام الأجنبية، دار فؤاد عبد المنعم ر

 .3663النهضة العربية، الطبعة 
ية، تنازع القو هشام صادق،7-   .1551انين، دار الفكر الجامعي، الإسكندر

 
 :الأبحاث -ب   

، بحث  ICSIDالتحكيم تحت مظلة المركز الدولي لفظ منازعات الاستثمار جلال وفاء محمدين،8- 
مقدم إلى ندوة أهمية الالتجاء إلى التحيكم التجاري بالمنطقة بدلا من التحكيم في دول الغرب، المركز 

ية في الدولي للتحكيم ال ية، جامعة الاسكندر  .3663أكتوبر  36تجاري بالاسكندر
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ية عبد ال كريم سلامة -6 يعية في عقود الاستثمار والتجارة الدولية، المجلة المصر ، شروط الثبات التشر

  .3605، 31للقانون الدولي، عدد رقم 
 :المراجع بالغة الأجنبية -1

 :باللغة الفرنسية -أ
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 الرقابة القضائية على عملية التحكيم

 عزيز اودوني

الدكتوراهباحث في سلك   

 كلية الحقوق بسطات

 

مـــقـــدمــــ ة:     

 

التحكيم باعتباره آلية للفصل في النزاعات بين الأفراد، يعتبر وسيلة بديلة للقضاء الرسمي أو على الأقل 

 مساعدا له

غم التطور ال كبير الذي عرفه لا يجب القضاء الرسمي أو يلغيه، بل يظل القضاء رغير أن التحكيم 

إسعاف للتحكيم أو لتدليل الصعوبات الطارئة أمام الهيئة الرسمي يتدخل تارة لتقديم المساعدة وال

 100التحكيمية، وتارة لبسط الرقابة على العملية التحكيمية برمتها.

ولئن كان السائد عند جمهور الفقه أن المحكم قاضي بالمعنى الفني للكلمة، وأن الحكم الصادر عنه عمل 

حكم القضائي من حيث الحجية والاستنفاذ، إلا أن قضائي كذلك، بالتالي تكون له نفس الآثار التي لل

التحكيم يظل دائما في حاجة إلى قضاء الدولة الرسمي للمبررات المذكورة أعلاه ، طالما أن التحكيم يحقق 

                                                 

بية ألقيت  -100  في أستاذنا النقيب عبد الل  ه درميش، مداخلة بعنوان الرقابة القضائية على الأحكام التحكيمية الأجنبية والدولية في الدول العر
ية، المنظمة بقرطاج   1و 1، الصفحة 1556اي م 16و 10تونس يومي  –الندوة الدولية للتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجار
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مصلحة عامة إلى جانب المصلحة الخاصة لأطراف التحكيم، هي تحقيق العدل، و هو من أهم وظائف 

 101الدولة.

 

ف التحكيم، إلا أن بأن التحكيم قضاء من نوع خاص وجد لتحقيق مصلحة أطرا ولذلك ومع التسليم

يضا شاملا ومطلقا، بل فرضت علي يعات المقارنة لم تمنح للمحكم تفو ه مراجعة القضاء لاتخاذ كل التشر

ة، كما أخضعت العملية إجراءات مساعدة للتحكيم، ولتدليل الصعوبات التي تعترض العملية التحكيمي

يمي، سواء من خلال مسطرة ية برمتها لرقابة قضائية تظهر في أجلى صورها بعد صدور الحكم التحكالتحكيم

بطلان في الحكم التحكيمي.الاعتراف بالحكم التحكيمي أو تذييله بالصيغة التنفيدية، أو دعوى الطعن بال  

ية وعملية قصوى بالنظر للنقاش الحاد الذي أثاره يكتسي الموضوع أهمية نظر ل القضاء أثناء تدخ و

ة لما فيها من عرقلة للتحكيم التحكيم وبعده بين الفقهاء والمهتمين، بين من ينادي بحذف الرقابة القضائي

إضفاء الرقابة على الذي اختاره الأطراف عبر استعمال مفهوم النظام العام، وبين من يرى فيها آلية مهمة ل

ئي سواء بسواء من حيث قوة حتى يصير والحكم القضاالحكم التحكيمي قبل إكسائة بالصيغة التنفيذية، 

هو نتاج عمل المحكمين  التنفيذ الجبري، لأن الحكم التحكيمي بنظرهم ليس ثمرة لاتفاق الأطراف، وإنما

. الذين يمكن أن يعتوره الخلل، خاصة وأنهم غير مقيدين بأي قانون، اللهم قانون الإرادة  

ي يمارس القضاء على ية التحكيمية، وماهي تجليات الرقابة التفما هي مظاهر تدخل القضاء في العمل

 أعمال المحكمين؟؟؟.

 

                                                 

يورك، منشور من إصدار المجلس  -101  الأستاذ عبد اللطيف مشبال، مداخلة بعنوان الرقابة القضائية على صدور الحكم التحكيمي واتفاقية نيو
 111ة الأعلى في ذكراه الخمسينية، الندوة الرابعة " قضايا الاستثمار والتحكيم من خلال اجتهاد المجلس الأعلى " ، الصفح
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 أسئلة وأخرى سنحاول مقاربتها من خلال مبحثين:

 المبحث الأول: تدخل القضاء ورقابته قبل صدور الحكم التحكيمي

 المبحث الثاني: رقابة القضاء بعد صدور الحكم التحكيمي  

 

 المبحث الأول: تدخل القضاء ورقابته قبل صدور الحكم التحكيمي

 

اق إجراءات التحكيم تتعدد مظاهر تدخل القضاء ورقابته على العملية التحكيمية، سواء قبل انطل

ءات التحكيم )مطلب ثاني(.)مطلب أول( أو اثناء إجرا  

 

 المطلب الأول: تدخل القضاء قبل انطلاق عملية التحكيم:

ي التأكد من وجود يمكن حصر الحالات التي يتدخل فيها القضاء قبل انطلاق عملية التحكيم ف

 اتفاق التحكيم وصحته .

اع  المعروض عليه ذلك أنه قد يثار دفع أمام القضاء بمناسبة قضية معروضة عليه، مفاده أن النز

أوكل الأطراف مهمة الفصل فيه للتحكيم، سواء كان النزاع معروضا على التحكيم أم لا، فحينئد يتصدى 

القضاء للبث في هذا الدفع، فإذا تأكدت المحكمة من وجود اتفاق على إسناد البت في النزاع المعروض 

أن يثير الطرف ذي المصلحة الدفع عليها للتحكيم وصحته، أصدرت حكما بعدم قبول الدعوى، بشرط 

بوجود اتفاق التحكيم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى، على اعتبار أن الدفع باتفاق التحكيم يعتبر من 

  الدفوع بعدم القبول. 
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 ، الذي جاء فيه:102سطرة المدنية من قانون الم 115وهذا ما ذهب إليه المشرع في الفصل 

هيئة التحكيمية عملا باتفاق التحكيم، على نظر إحدى المحاكم، عندما يعرض نزاع مطروح أمام "

وجب على هذه الأخيرة إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع أن تصرح 

بطال اتفاق التحكيم  . بعد القبول إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إ

كذلك على المحكمة بطلب من إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب 

 " المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان التحكيم واضحا

ويبدو أن المشرع قد تبنى بذلك ما استقرعليه الاجتهاد القضائي في هذا الصدد، إذ جاء في قرار 

، في 055/1553، في الملف التجاري عدد 1551أكتوبر  1، الصادر بتاريخ 3133المجلس الأعلى عدد 

 إحدى حيثياته: 

ل كن حيث إن الدفع بعدم اللجوء إلى شرط التحكيم هو من الدفوع الشكلية التي يجب أن تثار "

قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر وإلا كانت غير مقبولة، ولا يمكن إثارتها لأول مرة أمام 

در غيابيا في حق محكمة الاستئناف ما لم يتعلق الأمر بالنظام العام وما لم يكن الحكم ص

المتمسك به إذ أن عقد التحكيم كدفع شكلي لا يخرج عن نطاق القاعدة المنظمة بمقتضى 

من ق م م من حيث وجوب التمسك به قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر، ومحكمة  36الفصل 

                                                 

، الصادر بتنفيذه الظهير 50-50تم نسخ أحكام الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية  بالقانون رقم  -102 

يف رقم  ،  1555دجنبر  9بتاريخ  10-0003، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1555نونبر  15المؤرخ في  3.  55.  396الشر

  1063الصفحة 
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لم الاستئناف التي ثبت لها أن الطالبة آثارت الدفع المذكور لأول مرة أمام محكمة الاستئناف و

      103".تأخذ به، لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس

وبذلك حسم المشرع النقاش الذي أثير حول صفة الدفع بشرط التحكيم، بين من يقول بأنه دفع بعدم 

 104القبول وبين من يعتبره دفعا بعدم الاختصاص، واعتبره المشرع دفعا بعدم القبول.

قبل المصادقة عليه اعتبر الدفع بشرط التحكيم  50 – 50قانون رقم وتجدر الإشارة أن مشروع ال

 .3/115ا بعدم الاختصاص في الفصل دفع

وينبغي التنبيه إلى أن الدفع بوجود اتفاق التحكيم ليس من النظام العام، ولذلك يتعين على ذي 

 من تلقاء نفسها.المصلحة أن يثيره قبل كل دفاع في جوهر الدعوى، ولا يمكن للمحكمة أن تثيره 

 من ق م م على أنه: 115ولذلك نص المشرع في الفقرة الثالثة من الفصل 

ولا يجوز للمحكمة في كلتا  "يتعين على المدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع

 " الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول

وهر الدعوى يعتبر تنازلا منه عن الدفع ومؤدى ذلك أن تقديم المدعى عليه لأوجه دفاعه في ج

 بوجود اتفاق التحكيم و لو أثار فيما بعد هذا الدفع.

 

                                                 

بية لقانون الأعمال والمقاولات عدد  -103   316الصفحة  1المجلة المغر

( أنظر في هذا الصدد الأستاذ محمد بوشيبة، مقال بعنوان صياغة شرط التحكيم في عقد الاستثمار بين القواعد التقليدية والقواعد  -104 

أعلى في ذكراه الخمسينية، الندوة الرابعة " قضايا الاستثمار والتحكيم من اجتهاد المجلس الأعلى " الحديثة، منشور من إصدار المجلس ال

 .333و 335الصفحة 

 .130انظر كذلك الاستاذ لحسن الكاسم، مقال بعنوان الرقابة القضائية قبل انطلاق عملية التحكيم، نفس المرجع الصفحة  -       
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في الملف  1550يوليوز  6، الصادر بتاريخ 3551وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قراره عدد 

 ، الذي جاء في إحدى حيثياته:06/1/3/1550التجاري عدد 

لدعوى لوجود شرط تحكيمي، يعد دفعا من نوع "ل كن حيث لئن كان الدفع بعدم قبول ا

خاص، فإنه بلجوء المطلوبين لقضاء الدولة الرسمي ومناقشة الطالبين لموضوع الدعوى أمامه، يعد 

ذلك تنازلا ضمنيا من طرفهما على اللجوء للتحكيم لفض النزاع الناشب بينهما، ما دام الأصل 

ل أمام جهة تحكيمية، لذلك كانت المحكمة على هو التقاضي أمام القضاء، والاستثناء هو المثو

صواب لما اعتبرت أن هذا الدفع يجب إثارته قبل الجواب في الموضوع، ويجوز التنازل عنه 

بصورة صريحة أو ضمنية، كالسكوت والسير في الدعوى وعدم إثارته في الوقت المناسب يعني 

الشكل والموضوع ثم بعد تبادل المذكرات  التنازل عن التمسك به، وبما أن المدعى عليهما أجابا في

     105فوات الأوان ويتعين رده"أثارت هذا الدفع فإن ذلك كان بعد 

يق التحكيم يعتبر     كما أن لجوء الطرفين إلى القضاء رغم وجود اتفاق على فض النزاعات عن طر

 يا من الأطراف عن اتفاق التحكيم.تنازلا ضمن

في الملف  1550مارس  0، الصادر بتاريخ 106ر المجلس الأعلى عدد وتطبيقا لذلك جاء في قرا

 ،  في إحدى حيثياته:105/1/3/1550التجاري عدد 

"حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بأن البند الثامن من 

الناشئة عن ينص صراحة على أن كل النزاعات  16/5/51الوعد بالبيع المصادق عليه بتاريخ 

العقد تخضع لمسطرة التحكيم وأن لجوء الطرفين إلى القضاء مباشرة لا يمكن بأي حال من 

الأحوال اعتباره اتفاقا ضمنيا لتعديل بنود العقد، ل كون الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم 

                                                 

بي -105   . 351، الصفحة  335ة ، العدد مجلة المحاكم المغر
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ن الصريح وليس مقام القانون بالنسبة لعاقديها ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا باتفاق الطرفي

في حين أن لجوء طرفي النزاع للقضاء يعتبر تنازلا عن شرط التحكيم فتكون المحكمة قد  الضمني،

 106" عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يجعله عرضة للنقض

فإذا أثير الدفع بوجود اتفاق التحكيم قبل كل دفع أو دفاع في جوهر الدعوى، أصدرت المحكمة   

لك الفقرة حكما بعدم قبول الدعوى، إلا إذا كان اتفاق التحكيم باطلا بكيفية واضحة كما نصت على ذ

 المومإ إليها أعلاه . 115الفصل  الثانية من

يكون اتفاق التحكيم باطلا بكيفية جلية إذا لم تكن للأطراف أو لأحدهم ال برام اتفاق و أهلية لإ

 (0التحكيم .)

برام اتفاق التحكيم هي أهلية التصرف.  والأهلية اللازمة لإ

بعضها لعقد من رضا ومحل وسبب، أو اعترى كما يكون اتفاق التحكيم باطلا إذا تخلفت اركان ا

 (6سبب من أسباب البطلان .)

ونفس الحكم ينطبق إذا ماتم الاتفاق على التحكيم فيما لا يجوز أن يكون محلا للتحكيم، كالنزاعات 

التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم، والحقوق الشخصية التي لا تكون موضوع تجارة، والنزاعات المتعلقة 

 (35ات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من المؤسسات العمومية .)بالتصرف

 

وكما يمكن للقضاء أن يبث في صحة اتفاق التحكيم في إطار الدفع، يمكن يبت فيه كذلك في إطار 

الدعوى، فيما لو تقدم أحد الأطراف بدعوى رامية إلى التصريح ببطلان اتفاق التحكيم تحسبا للجوء 

يق التحكيم. خصمه  إلى طلب فض النزاع عن طر

                                                 

بية ، العدد  -106   . 396، الصفحة  335مجلة المحاكم المغر
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غير أن تدخل القضاء للبث في صحة اتفاق التحكيم مقيد بضرورة أن يكون بطلان اتفاق التحكيم 

لتحكيم، جليا وفق ما أشرنا إليه سابقا، وإلا تعين التصريح بعدم قبول الدعوى وإحالة الأطراف على ا

 احتراما لإرادة الأطراف.

أنذاك للهيئة التحكيمية للبث في اختصاصها، إعمالا لمبدإ إختصاص وينعقد الاختصاص 

من  6/115الاختصاص، المستقر عليه عند الفقه والقضاء المقارن، والمتبنى من قبل  المشرع في الفصل 

 (33قانون المسطرة المدنية.)

نفس شروط  كما تبث الهيئة التحكيمية في صحة اتفاق التحكيم، ولا يقبل حكمها أي طعن إلا وفق

 النظر في الموضوع، وفي نفس الوقت.

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من القانون المسطرة المدنية . 150( الفصل 0)

بية ، الصفحة 6)  . 355( الأستاذ محسن شفيق ، التحكيم التجاري الدولي ، دار النهضة العر

بية ، العدد ( الأستاذ محمد رافع 35)  ،  335، اتفاق التحكيم في ظل القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية ، مجلة المحاكم المغر

 .  11و  11الصفحة      

ة  بفاس اجتماعي( مداخلة الأستاذ عبد المجيد غميجة في الندوة العلمية التي نضمتها شعبة القانون الخاص ، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و ال33)

يل  0و  3، بشراكة مع و زارة العدل و هيئة المحامين بفاس يومي  ية المنازعات ، منشورات جمعية  1551أبر ، تحت عنوان الطرق البديلة لتسو

 . 319الطبعة الولى ، الصفحة  1553 – 1نشر المعلومة القانونية و القضائية ، سلسلة الندوات و الأيام الدراسية ، العدد 

 . 136و  130رجع السابق ، الصفحة ي نفس الصدد الأستاذ لحسن الكاسم ، المانظر ف -
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ويتدخل القضاء كذلك قبل انطلاق إجراءات التحكيم لتعيين الهيئة التحكيمية في حالة عدم تعيينها 

 من قبل الأطراف أو عدم اتفاقهم.

 

ية اختيار وهكذا فإنه إذا كان تعيين الهيئة التحكمية يتم كمبدأ عام  من قبل الأطراف الذين لهم حر

المحكمين أو تحديد إجراءات تعيينهم، فإنه في حالة عدم تعيين المحكم من قبل الأطراف يعين من قبل 

 رئيس المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الطرفين.

 

ة وفي حالة تعدد الهيئة التحكيمية وتعيين الأطراف عددا مزدوجا وجب إكمال تشكيل الهيئ

 115-1التحكيمية بمحكم واحد حتى يصير العدد وترا، عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصـــــــل 

 من من قانون المسطرة المدنية.

يتم ذلك إما من قبل الأطراف، وإما من لدن المحكمين المعنيين، وإلا تم ذلك من قبل رئيس   و

لأطراف إعمالا لروح المحكمين المعينين من قبل االمحكمة المختصة بطلب من كل ذي مصلحة بما في ذلك 

 .115-3الفصل 

بل وإذا كان التحكيم مؤسساتيا، يسري على مسطرة تعيين المحكمين وعددهم ما هو مقرر من ق

 107مؤسسة التحكيم المختارة .

يتفق وإذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا والنص على كيفية وتاريخ اختيار المحكمين، ولم 

 الأطراف على ذلك تتبع الإجراءات التالية :

                                                 

 من قانون المسطرة المدنية . 3/115انظر الفقرة الأخيرة من الفصل  -107 
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إذا كانت الهيئة التحكيمية تتكون من محكم واحد ، يتولى تعيينه رئيس المحكمة المختصة بناء على  -

 طلب أحد الأطراف .

إذا كانت الهيئة التحكيمية مشكلة من ثلاث محكمين ، يعين كل طرف محكما و يتفق المحكمان  -

يوما من توصله  30يين محكم ثالث ، فإذا لم يعين أحد الأطراف محكمه خلال المعينان على تع

بطلب بذلك من قبل الطرف الآخر ، أو لم يعين المحكمان المحكم الثالث ، تولى رئيس المحكمة 

المختصة مهمة التعيين بناء على طلب بذلك من أحد الأطراف ، و تكون رئاسة الهيئة التحكيمية 

 للمحكم الذي عينه رئيس المحكمة .ره المحكمان المعينان من قبل الأطراف ، أو للمحكم الذي اختا

 التحكيم مشكلة من ثلاث محكمين . و تتبع نفس الإجراءات إذا كانت هيئة

و تلك التي اتفق و يراعي رئيس المحكمة المختصة في المحكم الذي يعينه الشروط التي يتطلبها القانون أ

 عليها الأطراف .

بث رئيس المحكمة في تعيين المحكم في جميع الأحوال بعد استدعاء الأطراف في إطار مسطرة و ي

تواجهية ، و لا يكون قراره القاضي بالتعيين قابلا للطعن بأي و جه من الوجوه كما تنص على ذلك 

 من قانون المسطرة المدنية. 0/115من الفصل  3مقتضيات البند 

لمحكم من قبل رئيس المحكمة المختصة في إطار مسطرة تواجهية ، وضع و بنص المشرع على أن تعيين ا

حدا للجدل الذي كان مثارا بين الفقه و القضاء بخصوص الصفة التي يعين بها رئيس المحكمة المحكم في 

الملغى من قانون المسطرة المدنية ، هل بصفته رئيس المحكمة الذي يبث في الأوامر  156إطار الفصل 

ي غيبة الأطراف ، أم بصفته قاضيا للمستعجلات يبث في إطار مسطرة تواجهية ، أم بصفته الولائية ف

 رئيس المحكمة يبت في إطار نصوص خاصة.
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ا الصدد كان المجلس الأعلى يذهب إلى أن رئيس المحكمة يبت في إطار نصوص خاصة في و في هذ

في الملف التجاري رقم  1555يناير  0الصادر بتاريخ  39غيبة الأطراف ، إذ جاء في قراره عدد 

 ، الذي جاء في إحدى حيثياته : 1010/63

عتبر نص خاص ، من ق م م الذي ي 156ل كن حيث إن تعيين محكم في نطاق الفصل " 

يكون في حدود الطلبات و بأمر بات مبني على طلب لم ينص المشرع على أنه استعجالي .... 

فيكون القرار المطعون فيه الذي لم يقبل الطعن الموجه ضد أمر تعيين المحكم لأنه لا يقبل الطعن 

ساس في غير خارق لأي مقتضى .... و الوسيلة غير ذات أثر في هذا الخصوص و على غير أ

 (    31" .)الباقي

ية  ية بالدارالبيضاء و أيدتها في ذلك محكمة الاستئناف التجار في حين استقر العمل بالمحكمة التجار

 (    33رة تواجهية .)في إطار مسطبالدار البيضاء على أن تعيين المحكم ينبغي أن يتم 

 : المطلب الثاني ، تدخل القضاء أثناء إجراءات التحكيم

يم و انطلاق إجراءاته إجمال الحالات التي يتدخل فيها القضاء بعد لجوء الأطراف إلى التحك يمكن

 فيما يلي :

من  111البث في طلب تجريح المحكم المقدم من قبل أحد الطرفين للأسباب المذكورة في الفصل  -

، و يبث  قانون المسطرة المدنية ، و ينعقد الاختصاص في هذا الشأن لرئيس المحكمة المختصة

يقة من طرق الطعن   داخل أجل عشرة أيام من تقديم طلب بقرار غير قابل للطعن فيه بأي طر
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البث في طلب عزل محكم بناء على طلب أحد الأطراف إذا تعذر عليه أداء مهمته ، أو لم يباشرها ،  -

م يتنح و لم يتفق أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر لإجراءات التحكيم ، إذا ل

الأطراف على عزله ، يبت في ذلك رئيس المحكمة المختصة بقرار لا يقبل الطعن بأي وجه من 

 . ل كن المشرع لم ينص على أجل للبتالوجوه ، 

يقاف البت في النزاع المعروض عليها ، فيما إذا قدم طلب التجريح     و يتعين على الهيئة التحكيمية إ

 ئيس المحكمة في ذلك .أو العزل إلى حين بت ر

إذا كان المحكم المجرح أو المعزول معينا من قبل المحكمة و لم يتفق الأطراف على محكم بدله فإن  -

 (39رئيس المحكمة المختصة يقوم بتعيينه بقرار غير قابل للطعن بــأي وجه من الوجوه . )

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

( قرار أورده الأستاذ محمد ملجاوي في مداخلته بعنوان الأجهزة الخاصة و المؤسسات لفض منازعات الاستثمار ، منشور من إصدار 31)

 . 133المجلس الأعلى في ذكراه الخمسينية ، الندوة الرابعة " قضايا الاستثمار و التحكيم من خلال اجتهاد المجلس الأعلى "  الصفحة 

 . 131و  131مد ملجاوي ، المرجع السابق ، الصفحة ( الأستاذ مح33)

 من قانون المسطرة المدنية . 111( الفقرة الأخيرة من الفصل 30)

 من من قانون المسطرة المدنية. 0/115( الفصل 39)
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و تجدر الإشارة أن القرارات الباتة في الحالات المذكورة أعلاه تصدر في إطار مسطرة تواجهية بعد 

 عاء الأطراف. استد

البت في مسألة الطعن بالزور من قبل الجهة القضائية المختصة ، فإذا ارتأت الهيئة التحكيمية أن  -

الفصل النزاع المعروض عليه يتوقف على الفصل في مسطرة الزور ، أنذاك توقف الإجراءات إلى 

 حين صدور قرار نهائي في الموضوع ، و يتوقف أنذاك أجل إنهاء التحكيم .

و إذا لم يكن الفصل في النزاع متوقفا على مسطرة الطعن بالزور واصلت الهيئة التحكيمية    

 من قانون المسطرة المدنية .  115-35الإجراءات كما ينص على ذلك الفصل 

البت في طلب تمديد أجل إصدار الحكم التحكيمي الاتفاقي أو القانوني إذا لم يتفق الأطراف على  -

 ، من قبل رئيس المحكمة المختصة بطلب من أحد الأطراف أو الهيئة التحكيمية . التمديد تلقائيا

 البت من قبل رئيس المحكمة المختصة في طلب إنهاء إجراءات التحكيم . -

يحق لأي من الطرفين إذا لم يصدر الحكم التحكيمي خلال الأجل القانوني أو الاتفاقي للتحكيم أن 

صة أصلا للنظر في النزاع كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة الأخيرة من يرفع دعواه إلى المحكمة المخت

 من قانون المسطرة المدنية. 13/115الفصل 
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البث من قبل رئيس المحكمة المختصة في الطعن في قرار الهيئة التحكيمية بتحديد الأتعاب في حالة  -

يكون قرار  رئيس المحكمة الصادر في عدم اتفاق الأطراف على ذلك مع الهيئة التحكيمية، و

 108الموضوع نهائيا غير قابل لأي طعن.

 

يان إجراءات التحكيم يتبين أن جل قرارات القضاء  من خلال تعداد حالات تدخل القضاء أثناء سر

في هذه المرحلة تهدف إلى مساعدة الهيئة التحكيمية وتيسير إجراءات التحكيم، باستثناء القرارات الباتة في 

 العزل وإنهاء التحكيم وتحديد الأتعاب، التي تكتسي طابعا رقابيا .التجريح و

 

 المبحث الثاني: الرقابة القضائية بعد صدور الحكم التحكيمي

 

يان إجراءات التحكيم هو مساعدة الأطراف  إذا كان المظهر الطاغي على تدخل القضاء أثناء سر

سلطان الإرادة وتدليل كل الصعوبات التي تعترضهم  والهيئة التحكيمية على الفصل في النزاع احتراما لمبدأ

 في هذا الشأن، فإن تدخل القضاء بعد صدور الحكم التحكيمي يكتسي طابعا رقابيا صرفا.

 

ويمكن التمييز في هذا الشأن بين رقابة الحكم التحكيمي في إطار دعوى البطلان )مطلب أول( ورقابته 

 ية )مطلب ثاني(.في إطار مسطرة التذييل بالصيغة التنفيد

 

      
                                                 

 من قانون المسطرة المدنية . 13/115انظر الفقرة الأخيرة من الفصل  -108 
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  المطلب الأول: دعوى البطلان

 50يعتبر الطعن بالبطلان من المساطر المستحدثة في قانون المسطرة المدنية المعدل بموجب القانون رقم 

 مدنية السابقة لم تكن تنص عليها.، إذ أن نصوص المسطرة ال50 –

الفني للكلمة على اعتبار أن المحكم لا يستمد والطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي ليس طعن بالمعنى 

ولايته من المشرع وإنما من اتفاق الأطراف، فإذا كان الاتفاق منعدما أو باطلا انعدم الأساس الذي 

   109يستمد منه المحكم و لايته، فيصير القرار الصادر عنه في حكم العدم.

تها، والجهة المختصة بالبت ولذلك يعتبر الطعن بالبطلان دعوى مستقلة، حدد المشرع شروطها وشكليا

 فيها.

الداخلي والحكم التحكيمي يخص دعوى الطعن بالبطلان بين الحكم التحكيمي  وينبغي التمييز فيما

 الدولي.

 ى: بطلان الحكم التحكيمي الداخليالفقرة الأول

بالنسبة للحكم التحكيمي الداخلي خول المشرع لأطراف الحكم التحكيمي حق التقدم بدعوى بطلان 

 من قانون المسطرة المدنية .  115-19 الحكم التحكيمي في الحالات المنصوص عليها في الفصل

 المذكورة في هذا الفصل فيما يلي:ويمكن إجمال أسباب البطلان 

 إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم. – 3

، في 1553يوليوز  10، الصادر بتاريخ 3301وفي هذا الصدد جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 

 إحدى حيثياته:

                                                 

 . 159الأستاذ محسن شفيق ، المرجع السابق ، الصفحة  -109 



 

 

 

135 

صدق ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنها تمسكت بوقوع التشطيب على شرط "حقا لقد ثبت 

التحكيم في العقد الرابط بين الطرفين إلا أن المحكمة اقتصرت في رد دفع الطاعنة بقولها أن 

دون أن تتحقق من وجود شرط الطلب يهدف إلى تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية 

عقد الرابط بين الطرفين وبعدم جوابها على الدفع المثار تكون قد جعلت التحكيم من عدمه في ال

يكون ما بالوسيلة وار قراراها منعدم التعليل يوجب نقضه ".و  110دا على القرار و

في  3660دجنبر  15الصادر بتاريخ  5690وقد أكد المجلس الأعلى نفس التوجه في قراره عدد  

 ذي جاء في إحدى حيثياته:، ال1593/3669الملف التجاري عدد 

من ق ل ع فإن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم  115"حيث إنه بمقتضى الفصل 

يقة  مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا برضاهما المشترك أو بالطر

الموقع من طرفه  3/3605/ 11التي يحدد بها القانون والمطلوب لا ينازع في العقد المؤرخ في 

يثبت فتح حساب جار لدى الطالب، وهذا العقد تضمن في فقرته ما قبل الأخيرة بندا مفاده 

موافقة برقية على اسناد الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء والطاعن تمسك بهذا الدفع أمام محكمة 

إشارة زبائنه كانت  الاستئناف إلا أنها ردته بعلة أن بنك ... بإعداده للمطبوع ووضعه رهن

رغبته منصرفة إلى التقاضي في حالة نشوب نزاع مع زبائنه بواسطة التحكيم، وأن المطبوعات 

يكون رضا  الصادرة عن البنك تعتبر إيجابا منه للزبناء متى تضمنت عناصر التعاقد تفصيلا و

عليه بسلوكه مسطرة الزبون غالبا بمجرد الموافقة على النمودج الذي يحرره البنك، وأن المستأنف 

مع أن التحكيم يكون قد استجاب لإرادة البنك وعبر عن قبوله الصريح بما جاء في المطبوع، 

 المطبوع المعتمد من القرار ذو طابع عام وغير موقع عليه من الطرفين، ولا

                                                 

يوز  1ي يصدرها الأستاذ عبد المجيد الأحدب ، العدد مجلة التحكيم ، الت -110   . 931، الصفحة  1556، يو
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المبرم بين الطالب والمطلوب  11/3/3605يصمد في الاثبات أمام العقد الخاص المؤرخ في 

، وغير المنازع فيه بمقبول والذي أسند الاختصاص فيما ينشب بين طرفيه لمحاكم الدار البيضاء

يعة المتعاقدين، وهي بمنحاها تكون قد أولت العقد ولم تتحدث مق تضياته على التحكيم المعتبر شر

يله فخرقت مقتضيات الفصلين  393الصريح العبارة الذي يمنع الفصل  و  113من ق ل ع تأو

 ( 15من ق ل ع، وبنت قرارها على أساس غير سليم وعرضته للنقض" .) 393

 فاق التحكيم باطل.إذا صدر الحكم التحكيمي رغم ان ات – 1

يكون اتفاق التحكيم باطلا إذا كانت أهلية أحد الأطراف منعدمة أو إذا اختل ركن من الأركان  و

 كالرضا و المحل و السبب .

 إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم سواء كان الأجل اتفاقيا أو قانونيا .  – 1

م المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاق إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحك – 3

 الطرفين.

إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها أو بتت في مسائل لا يشملها  – 0

 كيم أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق.التح

انعقد  والبطلان مقرر في هذه الحالة لأن الأصل أن يبت في النزاع القضاء الرسمي، واستثناء

الاختصاص للفصل فيه للتحكيم بناء على إرادة الأطراف، ويتعين التقيد باتفاق الأطراف وعدم التوسع 

 حت طائلة بطلان الحكم التحكيمي. فيه ت

ية بالدار  3306/1559وفي هذا الصدد جاء في القرار رقم  الصادر عن محكمة الاستئناف التجار

 ي بعض حيثياته:، ف1065/1550/3البيضاء في الملف رقم 
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"وحيث إنه من المعلوم أن نظام التحكيم يتكون من عنصرين هما اتفاق التحكيم وحكم المحكم وأن 

محل التحكيم لا بد أن يكون محلا لصياغة دقيقة لأن المشرع اشترط لإعطاء الصيغة التنفيذية 

احترام حقوق الدفاع لأحكام المحكمين أن تكون غير معيبة ببطلان يتعلق بالنظام العام وأن يتم 

 وسلامة الإجراءات وأن يتقيد المحكم بالمهمة المسندة إليه في شرط التحكيم.

يله بما لا  وأن شرط التحكيم يجب أن يفسر تفسيرا ضيقا مع التزام التقيد بما ورد فيه وعدم تأو

اء إلى يتطابق معه من معاني، لأن التحكيم هو استثناء عن القاعدة العامة التي توجب الالتج

القضاء، و أن الاستثناء دائما وكقاعدة عامة لا يجوز التوسع فيه، وبالتالي فلا مجال لتطبيق الفصل 

من ق ل ع المتمسك به من طرف المستأنف عليها لأنه يتعارض مع هذه المبادئ والتي  396

 تعتبر من أسس نظام التحكيم.

ط بين الطرفين تبين لها أنه إذا لم يتم من العقد الراب 19وحيث إنه برجوع المحكمة إلى الفصل 

يل بنود العقد فإن النزاع يعرض على  الاتفاق على حل حبي في حالة وجود نزاع حول تنفيذ أو تأو

التحكيم، ومن المعلوم أن المحكم كقاعدة يستمد سلطته من العقد الذي تم الاتفاق فيه على 

كون اتفاق التحكيم محلا لصياغة دقيقة، التحكيم، وأن على الأطراف أن يحرصوا على وجوب أن ي

وعليهم أن يحرصوا على تلك الصياغة بالشكل الذي يتلاءم مع حماية كافة حقوقهم ، حتى يؤدي 

 اتفاق التحكيم دوره في حل المنازعات، وعليه فإن المحكم يكون مقيدا 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يل  1لة التحكيم ، التي يصدرها الأستاذ عبد المجيد الأحدب ، العدد ( مج15)   . 030، الصفحة  1556، أبر
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يكون ملزما بالنظر في الحالات المتفق عليها في شرط التحكيم  بما اتفق الأطراف على عرضه عليه و

محكمين محددة فقط على أن لا يتعداها، وبما أن شرط التحكيم موضوع النزاع يؤكد أن صلاحية ال

يل العقد، فإن ذلك لا يشمل فسخه أو بطلانه  في البت في النزاعات المتعلقة بتنفيذ أو تأو

يض سواء عن البطلان أو الفسخ، وهذا ما أكده الفقه وكذلك الاجتهاد القضائي الفرنسي  أوالتعو

 0ء الطبعة )انظر في هذا الشأن كتاب التحكيم الاختياري والإجباري للأستاذ أحمد أبو الوفا

والذي ورد فيه الاتفاق على التحكيم في شأن تنفيذ عقد لا يمتد إلى ما اتصل بفسخه  11الصفحة 

يض من الطلبات أو الدفوع التي قصد بها  يض عن البطلان أو الفسخ أو التعو أو بطلانه أو التعو

ية بالدار البيض اء بتاريخ ال كيد أمام المحكمة وراجع كذلك قرار محكمة الاستئناف التجار

 غير منشور. 0303/60في الملف عدد  51/53/3666

وحيث إن تجاوز المحكم اختصاصاته المخولة له في شرط التحكيم وإن كان المشرع لم يذكرها في 

من ق م م كما ورد في دفع المستأنف عليها فإن ما ورد في الفصل المذكور مجرد  159الفصل 

يبت فيه، أما الشرط التحكيمي فهو الذي يعطي للمحكم ولاية المجال الممنوع قانونا على المحكم أن 

يعة بين المتعاقدين، وإن تجاوز المحكم لما تم الاتفاق عليه يشكل اخلالا  البت ويبقى ذلك العقد شر

 (13يؤدي إلى البطلان".)

 

الخاصة وتجدر الإشارة إنه إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه 

 بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
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و  115-13و  115-11عدم احترام حكم المحكمين للبيانات الشكلية المنصوص عليه في الفصول  – 9

 من قانون المسطرة المدنية. 10-115

 

 عدم احترام حقوق الدفاع. – 5

 

خلاف لقاعدة من قواعد النظام العام، كما إذا بت في مسألة لا يجوز إذا صدر الحكم التحكيمي  – 0

يق التحكيم كحالة الأشخاص أو الحقوق الشخصية التي لا تكون موضوع تصرف تجاري  البت فيه عن طر

 (11والتصرفات الأحادية للدولة والمنازعات الجبائية والقضايا الجنائية.)

 

ناك مسائل تعلو مستوى المصالح الخاصة وتندرج ضمن وعلة حظر التحكيم في هذه القضايا أن ه

 (11المصالح العامة التي يفضل المشرع ترك الفصل فيها للقضاء العادي.)

 

ويسعى الاجتهاد القضائي إلى التضيق من مفهوم النظام العام حتى لا يتم إهدار الأحكام التحكيمية 

 باعتبارها قضاء للإرادة ونتاجا لاتفاق الأطراف.

 

 (13ك قضى المجلس الأعلى بأن تفسير العقد ليس فيه أي مساس بالنظام العام.)ولذل

 

ية بالدار البيضاء ذهبت إلى:  كما أن محكمة الاستئناف التجار
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"أن تجاوز نسبة الفائدة بمقتضى الحكم التحكيمي كان بإرادة الأطراف التي ارتبطت بتطبيق 

 ( 10م العام".)القانون الإنجليزي وليس في ذلك أي مساس بالنظا

 إذا خالف الحكم القواعد الإجرائية أو الموضوعية المتفق عليها من قبل الأطراف . – 6

لما كان الأطراف اختاروا التحكيم للبت في النزاع الذي نشب أو سينشب بينهم و استبعدوا القضاء 

هيئة التحكيمية المنعقدة باتفاق الأطراف أن تحترم القواعد المتفق عليها من قبلهم الرسمي، فإنه يتعين على ال

ية أو قواعد موضوع، وذلك تحت طائلة بطلان الحكم  لفض النزاع، سواء كانت قواعد إجرائية مسطر

 التحكيمي الصادر.

بيل الحصر عددها المشرع على س 115-19وتجدر الإشارة أن أسباب البطلان المذكورة في الفصل 

 بدليل أن المشرع استعمل في الفصل عبارة "لا يكون الطعن بالبطلان ممكنا إلا في الحالات الآتية" .

يضيف أسباب أخرى.  وبالتالي لا يمكن للقضاء أن يجتهد و

 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 915، الضفحة  1( مجلة التحكيم ، العدد 13)
ياض فخري تحتى عنوان ملاحظات حول التحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات ، الضفحة 11)  ، غير منشور . 0( مقال للدكتور ر
 . 35، المرجع السابق الصفحة ( أستاذنا النقيب عبد الل  ه درميش 11)
 035، الصفحة  3مارس ، مجلة التحكيم ، العدد  0صادر بتاريخ  153( قرار عدد 13)
، أشار له أستاذنا النقيب درميش ، المرجع  101/3/1551قي الملف  13/33/1559صادر بتاريخ  0196/1559( قرار رقم 10)

 . 33السابق ، الصفخة 
وم النظام العام المرجو الاطلاع على رسالة الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي ، دراسة في القانون المغربي للمزين من التوضيح حول مفه

و المقارن ، و هي رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص للطالب الباحث الأستاذ عبد اللطيف بو العلف ، كلية العلوم 
 و ما يليها . 01، الصفحة  1556/1553اعية بسطات السنة الجامعية القانونية و الاقتصادية و الاجتم
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التي يعتبر نتاج إرادة  والمشرع أقر هذه القاعدة بغية حصر حالات البطلان وحماية الحكم التحكيمي

 الأطراف.

يقدم الطعن البطلان بمجرد صدور الحكم التحكيمي إذا وجدت أسبابه من قبل أحد الطرفين أمام  و

 التحكيمي  طبقا للقواعد العادية.محكمة الاستئناف التي صدر بدائرتها الحكم 

يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة  30ولا يتم قبول الطعن إذا لم يقدم داخل أجل 

 التنفيذية.

يوقف الطعن بالبطلان وأجله تنفيذ الحكم التحكيمي، وتبت محكمة الاستئناف طبقا لمسطرة  و

الاستعجال، والمقصود به الاستعجال الزمني أي البت في أقصر الآجال، وليس الاستعجال الموضوعي 

 من ق م م. 336صوص عليه في الفصل المن

ي جوهر النزاع، مع ضرورة التقيد بالمهمة أو وإذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي تبت ف

ن بطلان اتفاق التحكيم أو المسائل المسندة للهيئة التحكيمية باتفاق الأطراف، إلا إذا كان سبب البطلا

 غيابه.

أما إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان فإنها تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ولو لم يكن 

يقبل الطمذيلا بالصيغة التنفي يكون قرارها نهائيا، و  عن بالنقض طبقا للقواعد العادية.دية، و

 : الفقرة الثانية : بطلان الحكم التحكيمي الدولي

القاعدة العامة أن الحكم التحكيمي الدولي لا يقبل الطعن بالبطلان، واستثناء يقبل الطعن بالبطلان 

 قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: 115-03إذا كان صادرا في المغرب عملا بمقتضيات الفصل 
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" يكون الحكم التحكيمي الصادر بالممل كة في مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن بالبطلان في الحالات 

 أعلاه " . 115-36عليها في الفصل المنصوص 

الطعن من قانون المسطرة المدنية فإن المشرع حدد فيه حالات  115-36و بالرجوع إلى الفصل 

بالاستئناف في الأمر القاضي بمنح الصيغة التنفيدية خروجا عن المبدأ العام القاضي بعدم جواز الطعن 

 مر بالتذييل بالصيغة التنفيذية .بالاستئناف في الأ

يل الصيغة التنفيدية المذكورة  وقد اعتبر المشرع الحالات التي تسمح بالطعن بالاستئناف في الأمر بتخو

 لتحكيمي الدولي .طلان في الحكم اهي نفس حالات للطعن بالب 115-36في الفصل 

 التالي:ادر في المغرب على الشكل ويمكن تعداد أسباب بطلان الحكم التحكيمي الدولي الص

إذا بتت الهيئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم أو استناد إلى اتفاق باطل، أو بعد انتهاء أجل  -3

 التحكيم.

 الهيئة التحكيمية بصفة غير قانونية.إذا تم تشكيل  -1

 إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها. -1

 م الهيئة التحكيمية حقوق الدفاع.إذا لم تحتر -3

وقد تقدم بنا الحديث عن هذه الحالات بخصوص الحكم التحكيمي الداخلي وما يسرى على هذا 

 ي الدولي.الأخير، يسري على  الحكم التحكيم

 للنظام العام الدولي أو الوطني. إذا صدر الحكم التحكيمي مخالفا -0

الملاحظ في هذا السبب من أسباب البطلان أن المشرع المغربي سوى بين مخالفة النظام العام الدولي 

يعات المقارنة أقرت مخالفة النظا م العام والنظام العام الداخلي من حيث أثر البطلان، مع أن أغلب التشر
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الدولي كسبب للبطلان دون النظام العام الداخلي احتراما لمقاصد التحكيم الدولي الرامي إلى الانعتاق من 

 ت التحكيم الدولي وضمان فعاليته.القوانين الوطنية، فضلا عن ضرورة احترام خصوصيا

صادر عن محكمة وقد سبق للقضاء المغربي أن استرشد بمبادئ النظام العام الدولي في القرار ال

 ، واعتبر:3603يوليوز  13الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 

"أن المصلحة العامة التي يرتكز عليها النظام العام الدولي ينبغي أن ينظر إليها بمعية واسترشادا بمبادئ 

ية في الدول المخ تلفة النظام العام الدولي مما يساعد على تكوين قواعد دولية مستقلة عن تلك السار

 (19) استجابة لطبيعة التجارة الدولية "

 والنظام العام الدولي له مفهوم مغاير للنظام العام الداخلي.

 وفي هذا الصدد يقول الأستاذ النقيب عبد الل  ه درميش:

"هو مجموعة من المبادئ الأساسية لدولة التنفيذ، أو لمصلحة من المصالح العليا لهذه الدولة، سواء كانت 

صلحة سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم دينية، وهو ما عبرت عنه هيئة التحكيم لدى هذه الم

ية الدولية بالمسائل التي تخص السلطة، أي عندما يقع المساس بالمصلحة الوطنية العامة في  الغرفة التجار

 (10دولة التنفيذ ".)

يقدم الطعن بالبطلان أمام محكمة الاستئناف التي صدر في دائرة  نفوذها الحكم التحكيمي، ويمكن و

يوما من تاريخ تبليغ  30ولا يتم قبوله إن لم يقدم داخل أجل ، تقديم الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي

 (16م المديل بالصيغة التنفيدية.)الحك

يوقف الطعن بالبطلان وأجله تنفيد الحكم التحكيمي ما لم يكن مشمولا بالنفاذ المعجل، ويمكن في 

يقاف التنفيذ إذا كان له ما يبرره.)هذه ا  (15لحالة لمحكمة الاستئناف أن تأمر بإ
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فإذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي الدولي فإنها لا تبث في الجوهر خلافا للحكم التحكيمي 

 من قانون المسطرة المدنية. 115-03الداخلي، وذلك بصريح الفصل 

وعلة حظر البت في الجوهر على محكمة الاستئناف المبطلة للحكم التحكيمي الدولي الصادر في المغرب 

أن الفصل في النزاع الذي كان معروضا على التحكيم الدولي قد يستدعي تطبيق قوانين أجنبية وهو محظور 

 (13لقضاء الوطني.)على ا

 المطلب الثاني: رقابة التنفيذ 

  

يكتسي تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية أهمية قصوى، نظرا لأن الحكم التحكيمي وإن كان 

يمكن تنفيذه تلقائيا من قبل الأطراف، إلا أنه لا يمكن أن يكون مدثرا برداء التنفيذ الجبري إلا بعد تذييله 

ذية، حيث يصير والحكم النهائي سواء بسواء، حتى إن بعض الفقه يعتبر إجراء الصيغة التنفيذية بالصيغة التنفي

بمثابة تأشيرة عبور تخرج الحكم من بوتقة الأعمال الخاصة إلى بوتقة الأعمال القضائية المحضة، التي تسخر 

 (11أجهزة الدولة لتجسيم ما نطقت به على أساس أنه عنوان الحقيقة.)
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بية ، العدد  3501( قرار رقم 15)  . 336، الصفحة  3600، السنة  315صادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ، منشور بالمجلة المغر
 .11( أستاذنا النقيب عبد الل  ه درميش ، المرجع السابق ، الصفحة 10)
 ة المدنية .من قانون المسطر 115-01( انظر الفصل 16)
 من قانون المسطرة المدنية 115-03( انظر الفصل 15)
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إن عملية تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية تكتسي حساسية مفرطة بالنسبة للقضاء خاصة بالنسبة لذلك ف

للحكم التحكيمي الأجنبي، نظرا لارتباطها ارتباطا جدليا بمبدأ السيادة الوطنية للدولة المستدل فيها بالحكم 

يبث في طلب الصيغة التنفيذية، التحكيمي، مما يجعل الصيغة التنفيذية، تتأثر بنظرة القاضي الوطني الذي 

 (11وهو ما يتعارض مع منطق التجارة الدولية التي تأبى القيود وترفض مثل هذه المؤثرات. )

 

الداخلي والحكم ويتعين التمييز فيما يخص إجراء التذييل بالصيغة التنفيذية بين الحكم التحكيمي 

 التحكيمي الدولي.

 ي الداخلي بالصيغة التنفيذية الفقرة الأولى: تذييل الحكم التحكيم

رغم أن الحكم التحكيمي يشكل ثمرة اتفاق الأطراف الذين اختاروا فض النزاع بواسطة التحكيم، إلا 

يا إلا إذا تدخل   القضاء وذيله بالصيغة التنفيذية.أنه لا ينفذ جبر

 نه:من قانون المسطرة المدنية إلى أ 115-13وفي هذا الصدد ينص المشرع في الفصل 

يل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس  يا إلا بمقتضى أمر بتخو " لا ينفذ الحكم التحكيمي جبر

 مختصة الصادر الحكم في دائرتها "المحكمة ال

وترفع دعوى تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية إلى السيد رئيس المحكمة المختصة التي صدر في 

 دائرة نفوذها الحكم التحكيمي.
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قبل مباشرة الدعوى المذكورة أن يودع الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم مع ويجب 

ترجمتهما من قبل ترجمان مقبول لدى المحاكم إلى اللغة العربية إن كان محررا بلغة أخرى، وذلك من قبل 

 أحد المحكمين أو أحد الأطراف داخل أجل سبع أيام كاملة من صدور الحكم التحكيمي.

يداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف  وإذا تعلق الأمر باستئناف حكم وجب إ

يصدر أنذاك يل الصيغة التنفيذية عن  المختصة داخل نفس الأجل المنصوص عليه أعلاه، و الأمر بتخو

 الرئيس الأول لهذه المحكمة.

 

والمشرع لم يتحدث عن الصفة التي يبت بها رئيس المحكمة المختصة في الأمر بتذييل الصيغة التنفيذية 

هل بصفته الولائية أم بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يبت في إطار مسطرة تواجهية، أم بصفته رئيس 

 ت في إطار نصوص خاصة.المحكمة يب

ية بالدارالبيضاء على البت في دعوى التذييل بالصيغة  وقد جرى العمل القضائي في المحكمة التجار

ية بالدار البيضاء، غير أن  التنفيدية في إطار مسطرة تواجهية، وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف التجار

 المجلس الأعلى لا يسايرهما في ذلك .

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ية ، بكلية العلوم القانونية 13)  و ( رأي عبر عنه أستاذنا النقيب عبد الل  ه درميش في محاضرة ألقاها على طلبة ماستر قانون المقاولة التجار

 .1535شتنبر  35الاقتصادية و الاجتماعية بسطات ، بتاريخ 
 . 119اللطيف مشبال ، المرجع السابق ، الصفحة  ( الأستاذ عبد11)
 . 0( أستاذنا النقيب عبد الل  ه درميش ، المرجع السابق ، الصفحة 11)
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لمسطرة التواجهية أضمن لحقوق الدفاع، وتمكن المحكمة من الوقوف على الأسباب المبررة وبرأينا فإن ا

لرفض التذييل بالصيغة التنفيذية التي يمكن أن تثار أمام محكمة الاستئناف بمناسبة البت في دعوى الطعن 

يف، و تخفيف العبئ على ا  لمحاكم. بالبطلان، الأمر الذي يمكن من اختصار الوقت والجهد والمصار

وإذا صدر الأمر وفق الطلب فإنه لا يقبل أي طعن، غير أن الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي 

من قانون المسطرة المدنية أمام محكمة الاستئناف المختصة يعتبر  115-19للأسباب المذكورة في الفصل 

يل الصيغة التنفيدية إذا صدر فعلا، ام ا إذا كانت دعوى التذييل بالصيغة بقوة القانون طعنا في الأمر بتخو

ية ولم يصدر الأمر بعد، فإن الجهة القضائية المعروضة عليها ترفع يدها فورا عن  التنفيذية لازالت جار

 111القضية. 

 وتجدر الإشارة أن الأمر برفض التذييل بالصيغة التنفيذية  يجب أن يكون معللا.

يل الصيغة التنفي فض يقبل على ذية لا يقبل الاستئناف، فإن الأمر بالروإذا كان الأمر الصادر بتخو

 خلاف ذلك الاستئناف.

يتم استئناف الأمر بالرفض وفق القواعد العادية دا  يوم من تاريخ التبليغ. 30خل أجل و

 على أنه: 115 – 11وينص المشرع في الفقرة الثانية من الفصل 

ب الأطراف، في الأسباب التي "تنظر محكمة الاستئناف، في هذه الحالة بناء على طل

يق الطعن بالبطلان"بإمكانها التمسك بها ضد الحكم ا  لتحكيمي عن طر

وحسب مؤدى هذا الفصل فإن المحكمة لا تثير غياب أسباب الرفض من تلقاء نفسها وإنما بناء على 

 طلب الأطراف.

                                                 

 المسطرة المدنيةمن قانون  11/115انظر الفصل  -111 
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ليها الطعن في الأمر هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المشرع لم يتحدث عن الجهة التي يعرض ع

برفض التذييل بالصيغة التنفيذية الصادر عن السيد رئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة في الحالة 

 م م.من ق  115-13أخيرة من الفصل المذكورة في الفقرة ال

ونص المشرع مجددا على أن محكمة الاستئناف تبث في الطعن بالاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال، 

 بالمفهوم الذي تحدثنا عنه سابقا.أي الاستعجال 

 حكيمي الدولي بالصيغة التنفيدية:الفقرة الثانية: تذييل الحكم الت

ي الداخلي فإن الحكم التحكيمي الدولي لا يقبل التنفيذ الجبري إلا كما هو الشأن بالنسبة للحكم التحكيم

يورك بشأن الاعتراف  إذا تم تذييله بالصيغة التنفيذية وفق مقتضيات الفصل الثالث من اتفاقية نيو

 (10لأجنبية وتنفيذها. )تحكيمية ابالمقررات ال

لتذييل في الفصل وقد حددت شروط الطلب في الفصل الرابع، فيما حصرت أسباب رفض ا

 الخامس .

 . 50 – 50رع المغربي في القانون وهي نفس المقتضيات التي تبناها المش

من قانون المسطرة المدنية على أنه يقدم طلب التذييل  115-39إذ نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 

ية التي صدر في دائرتها الحكم التحك يذ يمي أو التابع لها مكان التنفبالصيغة التنفيذية إلى رئيس المحكمة التجار

 إذا كان مقر التحكيم بالخارج.

يقدم الطلب مرفقا بالحكم التحكيمي واتفاق التحكيم مع ترجمتهما إلى اللغة العربية من لدن مترجم 

 مقبول لدى المحاكم، إن كانا محررين بلغة أجنبية.
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يل الصيغة التنفيذية الطعن بالا ستئناف إلا في الحالات المذكورة في ولا يقبل الأمر الصادر بتخو

تحكيمي الدولي المذكور أعلاه، و هي المتحدث عنها سابقا في الطعن بالبطلان في الحكم ال 115-36الفصل 

 الصادر في المغرب.

يوما  30أما إذا كان الأمر صدر برفض التذييل بالصيغة التنفيدية فإنه يقبل الاستئناف داخل أجل 

 من التبليغ.

يوقف  الطعن بالاستئناف وأجله تنفيذ الحكم التحكيمي ما لم يكن مشمولا بالنفاذ المعجل، ويمكن  و

ي  قاف التنفيذ إذا كان له ما يبرر.في هذه الحالة للجهة المعروض عليها الاستئناف أن تأمر بإ

 وتبث محكمة الاستئناف بالطعن بالاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال.
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 خاـتـــمـــة           

 

إن التحكيم باعتباره وسيلة بديلة لفض النزاعات أو على الأقل وسيلة مساعدة للقضاء الرسمي ينبغي أن 

يلقى ترحيبا من هذا الأخير، و لذلك يتعين أن يكون تدخل القضاء بقصد تيسير إجراءات التحكيم وتدليل 

أن يبدل الوسع ما أمكن  للحفاظ على حياة الحكم  الصعوبات، وحتى حينما يتدخل بصفته الرقابية ينبغي

التحكيمي وإنقاذه من خلال التفسير الضيق لمفهوم النظام العام، الذي يظل سيفا مسلطا على رقبة الحكم 

 الوطنية . دولي منه بدافع الحميةالتحكيمي، خاصة ال

نظام العام تفسيرا ضيقا حتى لا ولذلك يتعين كما قال الأستاذ النقيب عبد الل  ه درميش " تفسير فكرة ال

تصبح هذه الفكرة عرقلة لتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية و حتى تتماشى هذه الاتفاقية مع حاجيات 

ية )النظام العام لا يجب أن يستخدم لانتهاك  التجارة الدولية أو كما قالت المحكمة الفيدرالية السويسر

د هو الاعتراف بوجود أنظمة قانونية مختلقة ومحاولة التنسيق فيما الاتفاقيات الدولية التي هدفها بالتحدي

 (19بينها(." )
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 لائحة المراجع المعتمدة

مداخلة أستاذنا النقيب عبد الل  ه درميش بعنوان الرقابة القضائية على الأحكام التحكيمية الأجنبية  -

ية، المنظمة والدولية في الدول العربية ألقيت في الندوة الدولية للتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التج ار

 . 1556ماي  16و  10توني يومي  –بقرطاج 

ن منشور من إصدار المجلس الأعلى في ذكراه الخمسينية ، الندوة الرابعة " قضايا الاستثمار و التحكيم م -

 خلال اجتهاد المجلس الأعلى "  

ياض فخري مقال تحت عنوان ملاحظات حول التحكيم كوسيل  -        ة  بديلة لفض مقال لأستاذنا ر

 المنازعات، غير منشور 

 ذ محسن شفيق دار النهضة العربية.التحكيم التجاري الدولي، الأستا -        

الأستاذ محمد راف ع اتفاق التحكيم في ظل القانون المغربي والاتفاقيات الدولية، مجلة المحاكم المغربية،  -     

 .  335العدد 

يد غميجة في الندوة العلمية التي نضمتها شعبة القانون الخاص ، بكلية العلوم مداخلة الأستاذ عبد المج -    

 الطبعة الأولى.  1553 – 1العدد  القانونية والاقتصادية والاجتماعية  بفاس الدراسية،

  1المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد  -  

 335جلة المحاكم المغربية العدد م   -      

   3و  1و  1جلة التحكيم ، العدد م  -    

 . 3600، السنة  315مجلة المغربية ، العدد  -  
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 خصوصية التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي 

 

ياء بوشلاغم   زكر

 كرم عرجون  

 ماسترباحثين في سلك ال 

 قانون العقود والأعمال ،  كلية الناظور 

 تقديم 

هذا العصر العنصر الرئيسي الذي ترتكز عليه الخطط الاقتصادية العامة تعتبر الاستثمارات في    

على  -خاصة النامية–في معظم الدول نتيجة عولمة الأسواق، ونظرا لهذا التطور فقد عملت الدول 

الاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية، غير أن المستثمر الأجنبي قبل أن يستثمر أمواله في 

دراسة مستفيضة، تشمل العديد من الجوانب التي تضمن له تحقيق أكبر قدر من الربح، دولة ما يجري 

يعية،  تتمثل هذه الجوانب أساسا في المزايا المالية كالإعفاءات الضريبية، والحصانات من التغيرات التشر

ية نزاعات الاستث  مار.وأهم من ذلك كله، الضمانات القضائية المتمثلة في الوسائل المتاحة لتسو

ولقد أدى غياب نظام قضائي متخصص لفض منازعات الاستثمار بين الدول والمستثمرين     

ية منازعات  الأجانب إلى تدعيم وتأكيد الدور الفعال والمتزايد للتحكيم التجاري الدولي كوسيلة لتسو

مارس  30لتعمير في الاستثمار، ومن هنا برز الدور المهم للاتفاقية التي عقدها البنك الدولي للإنشاء وا

في واشنطن والتي أنشأ بموجبها مركزا دوليا متخصصا لفض منازعات الاستثمار بين الدول  3690
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ية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول  والمستثمرين الأجانب، والمعروف بالمركز الدولي لتسو

يورك CIC، وأيضا هناك غرفة التجارة الدولية بباريس)112الأخرى المتعاقدة (، وكذلك نجد اتفاقية نيو

المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية، وغيرها من المراكز واتفاقيات  3600لسنة 

 التحكيم الدولية.     

الدولية ساهمت في إيجاد أرضية للمستثمر تمكنه من الاستثمار خارج  اتكل هذه المراكز والاتفاقي   

يعات ومنها المغرب  ملائمة قوانينها الداخلية مع هذه بلده بدون تردد، ولذ لك حاولت مختلف التشر

 وخاصة في تنظيمه للتحكيم الدولي. 50113-50الاتفاقيات كما جاء به مثلا  القانون 

وبالنظر إلى تعدد مراكز واتفاقيات التحكيم الدولية والتي لا يسعنا التطرق إلى أنظمتها جميعا في     

إننا سنركز على اتفاقية واشنطن مع الإشارة في بعض الأحيان إلى بعض الاتفاقيات موضوعنا هذا، ف

 الأخرى وكذا مقتضيات القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع. 

في  -خاصة أمام مركز واشنطن–وتكمن أهمية موضوع التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي     

ية منازعات الا ستثمار، إذ يكاد لا يخلو عقد أو اتفاقية استثمار ثنائية أو اتساع مجال التحكيم في تسو

ية هذه المنازعات.  جماعية من إدراج اتفاق التحكيم كوسيلة ملائمة لتسو

ية منازعات  -أمام مركز واشنطن-ومن هنا يطرح الإشكال التالي: ما مدى نجاح آلية التحكيم  في تسو

 الاستثمار؟

                                                 
لما أحمد كوجان، التحكيم في عقود االستثمار بين الدولة والمستثمر األجنبي، بحث لنيل دبلوم دراسات عليا في قانون األعمال، الجامعة  -112 

 .  04. ص9002اللبنانية، مكتبة زين الحقوقية واألدبية، 

، والمنشور بالجريدة الرمسية عدد 9007نونبر  70الموافق  0492ذي القعدة  20بتاريخ  0-07-0727الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  -113 

 .9007دجنبر  7، بتاريخ 2224



 

 

 

154 

اؤلات أخرى، من هم أطراف منازعات الاستثمار؟ وما هي وتتفرع عن هذا الإشكال الرئيسي تس

خصوصيات الإجراءات المتبعة لصدور الحكم التحكيمي؟ وما مدى فاعلية الحكم التحكيمي الصادر عن 

 مركز واشنطن؟

 وللإجابة عن هذه الإشكالات ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين: 

ية م  نازعات الاستثمار أمام مركز واشنطن.المبحث الأول: خصوصيات التحكيم في تسو

  .المبحث الثاني: الإجراءات المتبعة أمام المركز لصدور الحكم التحكيمي

 

ية منازعات الاستثمار أمام مركز واشنطن.  المبحث الأول: خصوصيات التحكيم في تسو

ية منازعات الاستثمار من أكثر مراكز التحكيم تأثيرا     على التوجهات  يعتبر المركز الدولي لتسو

يكمن  ال كبرى للقانون الدولي الاقتصادي عموما، والقانون الدولي للاستثمارات على وجه الخصوص، و

الهدف من إنشاء مركز واشنطن في خلق جو من الثقة بين المستثمرين الأجانب والدول المضيفة، وكذا 

ن الدول النامية من أجل تنمية تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية كخيار استراتيجي تبنته العديد م

اقتصادها، الأمر الذي يعطي طبيعة خاصة ومنفردة لهذا النوع من التحكيم، خاصة من حيث الشروط 

التي ينبغي توافرها لانعقاد اختصاص مركز واشنطن سواء في أطراف اتفاق التحكيم أو في شكل هذا 

 يم.الاتفاق أو في طبيعة نزاعات الاستثمار موضوع هذا التحك
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وبناء على ما سبق، سنتطرق في هذا المبحث إلى أطراف اتفاق التحكيم أمام مركز واشنطن في    

المطلب الأول، على أن نتناول في المطلب الثاني شكل اتفاق الأطراف على تحكيم المركز والطبيعة 

 القانونية للنزاع.

 استثمار   المطلب الأول : شروط اختصاص مركز واشنطن بالنظر في منازعات ال

ية منازعات الاستثمار فإن اختصاص المركز  10بالرجوع إلى المادة    من اتفاقية البنك الدولي لتسو

الدولي يمتد إلى أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن أحد الاستثمارات، بين دولة من الدول المتعاقدة أو 

وكالاتها التي تعينها ، وبين أحد مواطني  أحد الأقسام المكونة لها الذي تعينه تلك الدولة للمركز أو إحدى

 دولة أخرى متعاقدة.

وهكذا فإن المادة أعلاه أكدت على وجود شرطين بخصوص الأشخاص أطراف المنازعة أمام المركز،    

ويتعلق الأمر بأن يكون أحد الطرفين دولة متعاقدة ) الفقرة الأولى (، وأن يكون الطرف الأخر 

 ة الثانية ( .مستثمرا أجنبيا ) الفقر

الفقرة الأولى : الدولة والمؤسسات التابعة لها كطرف في منازعات الاستثمار التي تعرض على التحكيم 

. 

ذهبت مجموعة من الاتجاهات الفقهية إلى اعتبار الدولة طرفا لا يجوز له أن يلجأ إلى التحكيم، إلا أن    

نبية سيجعل هذه الآراء تتغير ويحل محلها توجهات السياسات العمومية نحو جلب الاستثمارات الأج

اتجاه آخر يمنح الدولة كطرف ذو طابع عام أهلية اللجوء إلى التحكيم ، وإن كان ذلك بشروط محددة إذا 

تعلق الأمر بوجودها كطرف في منازعات الاستثمار )أولا( ، إلا أن الدولة ليست هي الطرف 

ي تعرض على التحكيم ، إذ أن هناك مؤسسات تابعة لها الوحيد الذي يكون في منازعات الاستثمار الت
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تبرم بدورها عقودا مع أشخاص مستثمرين خواص وتضمنها شرطا بعرض النزاع الناشئ عنها على أنظار 

 التحكيم .) ثانيا ( .

 أولا : الدولة كطرف في منازعات الاستثمار التي تعرض على أنظار التحكيم . 

اص القانون العام حيث هدفها هو تحقيق النفع العام ، لذلك فهي تتمتع تعتبر الدولة شخصا من أشخ   

ية وسلطة التنفيذ الجبري  . 114بامتيازات السلطة العامة التي تتمثل في سلطة إصدار قرارات إدار

ية منازعات الاستثمار بين الدولة     وحتى تتمكن الدولة من اللجوء إلى التحكيم في مركز واشنطن لتسو

استثمار والمستثمر الأجنبي ، يجب أن تكون هذه الدولة من الدول المتعاقدة في الاتفاقية المضيفة لل

115. 

ولقد نشب الخلاف فيما إذا كان يجوز للدول غير المتعاقدة استعمال التسهيلات التي يقدمها المركز    

الرخصة دون  بصفة وقتية أو عارضة . ولقد استقر العمل على إمكان منح الدول غير المتعاقدة هذه

 .116إعطائها الحق في الوقوف كطرف في تحكيم المركز 

 ويثور التساؤل عن متى تصبح الدولة طرفا متعاقدا في حكم الاتفاقية ؟ 

من الاتفاقية على أنها تعتبر نافذة بالنسبة لكل دولة تودع وثائق  90وبهذا الخصوص تنص المادة    

 .117هدة بعد ثلاثين يوما من هذا الإيداع تصديقها أو قبولها أو موافقتها على المعا

وعندما يقدم طلب التحكيم إلى المركز ، فإنه يتعين على السكرتير العام للمركز فحص ما إذا كان الطلب قد 

تم تقديمه بمعرفة دولة متعاقدة ، بحيث يجب عليه رفض تسجيل الطلب إذا ما قدم بمعرفة دولة غير 

 متعاقدة .
                                                 

" ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ،  0272حنان اإليماني ، " التحكيم في منازعات االستثمار في ضوء اتفاقية واشنطن لسنة  114

 .92. ص 9000.9000االقتصادية والقانونية واالجتماعية مراكش ، السنة الجامعية جامعة القاضي عياض كلية العلوم 
 .99لما أحمد كوجان ،  . م، س، ص  115
ص  0222جالل وفاء محمدين ، " التحكيم تحث مظلة المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار " دار الجامعة الجديدة للنشر ، االسكندرية ،  116

90 . 
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157 

ن يكون الميعاد المقرر لاعتبار الدولة المتعاقدة ، هو ميعاد ملء طلب التحكيم ولقد اقترح البعض أ   

لدى السكرتير العام للمركز ، على أنه من الأفضل للدولة أن تكون قد أحذت خطوات الانضمام 

 .  118للاتفاقية عند التقديم لطلب التحكيم حتى يمكن ضمان استفادتها من خدمات المركز

يخ الانضمام للاتفاقية أثيرت مشكلة واحدة في قضية هوليداي إنز المتعلقة بالنزاع بين وفيما يتعلق بتار   

 . 119حكومة المغرب وشركة هوليداي إنز الأمريكية

فبعد النزاع الذي نشب بين الأطراف ، تقدمت الشركة التابعة لهوليداي إنز بطلب تحكيم أمام المركز    

ية منازعات الاستثمار ، ود فعت الحكومة المغربية بعدم اختصاص المركز ، لأن كل من الدولي لتسو

دولتي المغرب وسويسرا عند توقيع عقد الاستثمار لم تكن طرفا في الاتفاقية المنشئة للمركز ، وإن كانتا 

ية  قد انضمتا قبل تقديم المنازعة إلى المركز ، وقد اعتبرت حكومة المغرب أن التاريخ الذي يعتد به لعضو

الاتفاقية هو تاريخ عقد الاستثمار نفسه والذي يحتوي على شرط التحكيم ، فيما اعتبرت الدولة في 

 شركة هوليداي إنز أن التاريخ الذي يعتد به هو تاريخ تقديم طلب التحكيم إلى المركز .

وقد رفضت المحكمة ما جاءت به الحكومة المغربية من دفوع، معتبرة أن الإتفاقية سمحت للأطراف    

ق شرط التحكيم حتى حدوث شرط معين كالانضمام للإتفاقية أو استنفاذ  السبل الأخرى سواء بتعلي

ية لحل النزاع ، وبأن التاريخ الذي يمكن فيه اعتبار الدولة متعاقدة ، وفقا لما يفهم  القضائية أو الإدار

م المركز ، وقيام من نصوص الاتفاقية ، هو التاريخ الذي يتحقق فيه رضاء الأطراف باللجوء إلى تحكي

 . 120الدولة بطلب التحكيم من المركز

                                                 
 .90جالل وفاء محمدين ، م.س. ص  118
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من خلال هذا الحكم يمكن القول أن التاريخ البات لاعتبار الاتفاقية نافذة في دولة ما ، وأن هذه    

 الدولة أصبحت دولة متعاقدة ، هو التاريخ الذي يقدم خلاله طلب التحكيم إلى المركز .

ة لم تصادق عليها كل الدول ، بل نجد دول من أمريكا اللاتينية وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقي   

استغنت عن التوقيع على اتفاقية واشنطن ، وذلك على اعتبار أن قوانينها تمنع الدولة وأشخاص القانون 

 العام من اللجوء إلى التحكيم .

ية منازعات الاستثمار سن    وبالتالي  3699ة وبخصوص المغرب فإنه صادق على اتفاقية واشنطن لتسو

 . 121فالدولة المغربية لها أهلية التحكيم أمام مركز واشنطن

إذن فالدولة غير المتعاقدة لن تكون لها إمكانية طلب التحكيم أمام مركز واشنطن لذلك فإنه من    

الواجب أن تنضم كافة الدول لهذه الاتفاقية ، وذلك لتشجيع الاستثمارات الأجنبية ، التي تساعد 

 م في الدفع بالتنمية إلى درجة متقدمة .وتساه

وبذلك فإن المنع الذي أقرته بعض الدول على أن توقع على الاتفاقية ، يبدو أمرا لا يخدم مصالح    

برام عقود  التجارة الدولية التي تعرف الآن حركة واسعة ، فالتوقيع على الاتفاقية تقرير لأهلية الدولة في إ

ية دولية ، تتضمن شرط  التحكيم ، الشيء الذي يشجع المستثمر الأجنبي على الاستثمار بهذه تجار

 . 122الدولة

وبالتالي فإن أي دولة غير متعاقدة لا يمكن لها اللجوء إلى تحكيم مركز واشنطن حيث يشرط من أجل    

التي  اللجوء إلى تحكيم المركز أن تكون الدولة متعاقدة كما يجب أن تكون الاتفاقية نافذة في حق الدولة

 ينتمي إليها المستثمر الأجنبي .

 ثانيا : المؤسسات التابعة للدولة كطرف في منازعات الاستثمار التي تعرض على أنظار التحكيم .
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لم تجعل الدولة وحدها هي التي من حقها أن تطلب التحكيم أمام  3690إن اتفاقية واشنطن لسنة    

تابعة لها والمعنية من طرفها ، لها الحق أيضا في طلب مركز واشنطن ، وإنما نصت على أن المؤسسات ال

التحكيم أمام المركز ، أي أن اختصاص هذا الأخير لا يقتصر على الدول المتعاقدة فقط وإنما يمتد إلى 

 . 123المؤسسات والوكالات التابعة لهذه الدول

معينة من طرفها أحقية غير أنه وإن كانت اتفاقية واشنطن قد خولت للمؤسسات التابعة للدولة وال   

 التحكيم أمام المركز ، فإنما لم تحدد المقصود بهذه المؤسسات التابعة للدولة .

والغاية من تحديد المقصود بالمؤسسات التابعة للدولة ، هي محاولة إيجاد تفرقة بين المؤسسات والمرافق    

لها الحق في طلب التحكيم أمام المركز  التي تكون تابعة للدولة وتدخل في حكمها ، وهي بالتالي التي يكون

، أما المؤسسات التي تتمتع باستقلال عن الدولة فإنه ليس لها الحق في طلب التحكيم أمام المركز حيث 

ية  بإمكانها والحالة هذه تلجأ إلى التحكيم أمام مؤسسة تحكيمية أخرى ، غير مركز واشنطن لتسو

 . 124خلافات الاستثمار

تعددت المعايير التي قال بها الفقه للقول بتبعية المؤسسات للدولة من عدمها، حيث وفي هذا الإطار    

ذهب بعض الفقه إلى الأخذ بمعيار تمتع المشروع العام بالشخصية القانونية المستقلة عن الدولة ، وفي 

لقضاء الوطني هذا المعيار إذا كان المشروع العام يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الدولة ، فإنه يخضع ل

، أما إذا كان هذا المشروع لا يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة عن الدولة وإنما يندمج في شخص الدولة 

، فهو يتمتع بالحصانة القضائية ، وبالتالي لا يخضع لقضاء الدولة الأجنبية ، وبمواجهة هذا المعيار نشأ 

 تمتعه عن النظر بغض القضائية بالحصانة يتمتع للدولة التابع العام المشروع أن يعتبر ومعاكسمعيار آخر 

                                                 
 .99جالل وفاء محمدين ، م. س . ص  123
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 التي التصرفات وأن ، الدولة مرافق من مرفقا يعتبر أنه اعتبار على ، 125عنها مستقلة قانونية بشخصية

 . الدولة مرافق من عام مرفق تخدم يجريها

 المشروع يجريها التي التصرفات أساس على القائم المعيار هذا أن 126الفقه بعض يعتبر الصدد هذا وفي   

 من الحصانة لتقرير القاضي يواجهها التي المشكلة أن اعتبار على ، كثيرا السياسية بالاعتبارات يتأثر العام

 ، العام القانون تصرفات من تصرف المنازعة محل التصرف كان إذا ما معرفة على فقط تتوقف لا ، عدمها

 صعيد على يتحقق سوف الذي الأثر البداية في يقدر أن القاضي فعلى ، الخاص القانون تصرفات من أو

 بتقرير القاضي دولة قامت إذا ، الآخر بالبعض بعضها الدول علاقات وعلى ، العام الدولي القانون

 الأمر وهذا ، لها التابعة الأجهزة إحدى من أو الدولة من الصادرة التصرفات على محاكمها اختصاص

 . الحالات هذه مثل في ةالصادر الأحكام بمقارنة يظهر

 تعتبر لا فإنها الدولة عن مستقلة قانونية بشخصية تتمتع كانت إذا المؤسسة بأن القول يمكن وهكذا    

 لتحديد منفردا عليه الاعتماد يمكن ولا ذاته بحد كاف غير المعيار هذا أن إلا ، لها تابعة مؤسسة

 القانونية شخصيتها في استقلالا منحتها الدولة نأ رغم مؤسسات توجد حيث ، للدولة التابعة المؤسسات

 من الصادر التحكيمي القرار عليه أكد ما وهذا ، الدولة مؤسسات من تعتبر ذلك مع فهي المالية وذمتها

 الإيطالية الشركة قضية في المركز هذا اختصاص عدم المغرب إثارة على بناء صدر والذي ، واشنطن مركز

 للشركة الخاص بالطابع المغربي الطرف احتج القضية هذه إطار في ، رببالمغ السيارة طرق وشركة

 أن اعتبار وعلى المستقلة المالية بذمتها والمتمتعة الاسم مجهولة شركة شكل في تأسيسها تم والتي المذكورة

 .127 عنها استقلاليتها يفقدها لا الشركة رأسمال في الدولة مساهمة
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 شركة كل للدولة تابعة تكون بأنه وقضى صائب غير واعتبره الدفع هذا على رد ، التحكيمي القرار أن إلا   

ية  سابق تحكيمي اجتهاد على القرار وأحال ، مؤسساتها بواسطة أو مباشرة تراقبها أو الدولة عليها تهيمن تجار

 والتي ملةالمتكا العناصر من مجموعة توافر يعني والذي عضوي أو 128هيكلي أحدهما ، بمعيارين المراقبة يربط

 أو الأساسي النظام خلال من تستشف العناصر وهذه ، للدولة الجهاز تبعية مسألة في الفصل في تساعد

 والأنظمة إدارته وكيفية الجهاز في المال رأس عنصر العناصر هذه ومن ، الجهاز هذا أنشأ القرار أو القانون

يله المالية والوسائل تصرفاته تحكم التي القانونية  . وأهدافها بغايتها يتصل وظيفي والآخر .129 لتمو

 طرق إحداث في تكمن غايتها أن وبما إرادتها مجلس وعلى ، المال رأس على تهيمن المغربية الدولة أن وبما   

 الدولة باسم تتصرف دولة شركة اعتبارها إلى القرار انتهى فقد امتياز بواسطة بها والعناية واستغلالها السيارة

130. 

 الأجنبي الطرف مع المتعاقدة المؤسسة أو الجهاز تبعية مدى تحديد أو تقدير أن يتبين سبق مما انطلاقا    

 هذه تتخذها التي فالأشكال ، التبعية هذه من للتأكد معيار أو عامل من أكثر وجود يتطلب للدولة

 الأجهزة هذه على الدولة تمارسها التي السيطرة ننسى لا أن ويجب ومتنوعة متعددة المؤسسات أو الأجهزة

يق عن أو بنفسها سواء  إطار في الدولة محل لتحل خصيصا أنشئت المؤسسات فهذه ، وسيط جهاز طر

ية الاقتصادية العلاقات  . ولصالحها الدولة لحساب وتتصرف ، الدولية التجار

 والتي وطالشر من مجموعة من فلابد ، النزاع حول اختصاصه مد للمركز  يمكن  أنه إلى نشير أن وبقي   

 إلى باللجوء للدولة التابعة للمؤسسات تسمح التي الشروط هذه وتتمثل الاتفاقية من 10 المادة عليها تنص

 : يلي ما في المركز تحكيم
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 . المتعاقدة الدولة قبل من للمركز معينة الوكالة هذه أو الجهاز هذا يكون أن  3

 . تعاقدةم لدولة تابع الوكالة هذه أو الجهاز هذا يكون أن  1

 إلا ، الأمر هذا بمثل الدولة قبول مع ، المركز تحكيم إلى باللجوء الوكالة هذه أو الجهاز هذا رضا يلتقي أن  1

 .131 منها مسبق قبول إلى حاجة وجود عدم للمركز الأخيرة هذه أعلنت إذا

 تأخذ أن يمكن مركزال لاختصاص لها التابعة الهيئة أو المؤسسة إخضاع على المتعاقدة الدول وموافقة   

 المتعاقدة الدولة مع اتفاق في موجود شرط شكل في تكون أن يمكن الموافقة فهذه  عديدة، أشكال

 تأخذ أن يمكن كما المؤسسة، هذه بواسطة المركز إلى الناشئة المنازعات تقديم إمكانية على توافق بمقتضاه

 لرقابة تخضع الموافقة هذه وصحة المؤسسة، بواسطة زالمرك إلى التقديم على الرضا  تحتوي وثيقة شكل الموافقة

 132المنازعة. بنظر اختصاصه تمس لأنها المركز

 لجوء إمكانية على موافقتها سحب للدولة يمكن كان إذا ما حول التساؤل يثار الموافقة هذه وبخصوص   

 ؟ ممكن الأمر لفه ، التحكيم بهدف المركز إلى ، سابقا للمركز حددتها التي الوكالة أو المؤسسة

 أو المؤسسة خضوع على موافقتها تسحب أن للدولة يمكن بقوله التساؤل هذا على 133الفقه أحد يجيب    

 بإرادة تصرف إلا هي ما الدولة موافقة لأن وذلك وقت، أي في المركز لاختصاص لها التابعة الوكالة

 حائلا يقف الذي النية حسن بمبدأ متصطد الإمكانية هذه أن إلا ، المتعاقدة الدولة عن صادر منفردة

ية هذه بوجه  في الآخر الطرف كان إذا سحبها يجوز ولا ، ملزمة الموافقة هذه أن يعتبر كونه ، المطلقة الحر

  . 134الموافقة هذه وجود أساس على تصرف قد الاستثمار عقد
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ية شنطنوا اتفاقية اشترطت وكما ، الحالة هذه في الاستثمار عقد في الآخر والطرف     منازعات لتسو

 إلى اللجوء من يتمكن حتى معينة بشروط يتمتع أن يجب الأخير هذا ول كن أجنبي، مستثمر هو الاستثمار

 . المركز تحكيم

 

 . التحكيم على المعروضة الاستثمار منازعات في كطرف الأجنبي المستثمر : الثانية الفقرة

 المخاطر من المستثمرين خوف وإزاء للإستثمار المضيفة دولوال الأجانب المستثمرين بين الثقة أزمة أمام   

ية التدابير بعض عن والناتجة ، باستثماراتهم تلحق قد التي يعية والسياسية الإدار  تتخذها قد التي والتشر

 إلى باللجوء المباشر الحق المستثمرين هؤلاء واشنطن اتفاقية منحت فقد ، 135للاستثمار المضيفة الدولة

ية الدولي المركز يرعاه ذيال التحكيم  أو دولتهم تدخل إلى بحاجة يكونوا أن دون الاستثمار، منازعات لتسو

 اختصاص أن اعتبرت والتي الاتفاقية من 10 المادة في وذلك المتبعة، التحكيمية الإجراءات في إذنها

 أحد وبين لها، التابعة الأقسام أحد أو المتعاقدة  الدول من دولة بين قانوني نزاع أي ليشمل يمتد المركز

 " المتعاقدة الأخرى الدول إحدى مواطني " عبارة فإن المادة هذه وبصراحة ، متعاقدة أخرى دولة مواطني

يين وكذلك الطبيعيين الأشخاص تضم  .136 المعنو

ية الدولي المركز تحكيم في الآخر الطرف فإن وبالتالي     طرفا يكون أن يجب الاستثمار منازعات لتسو

يا شخصا أو طبيعيا شخصا المستثمر هذا كان سواء أخرى دولة من أجنبيا مرامستث  . معنو
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 . طبيعي شخص : الأجنبي المستثمر : أولا

 يلي كما تابعة أخرى دولة مواطني من يعتبر الذي الطبيعي الشخص منها الثانية الفقرة في 10 المادة عرفت   

: 

 وافق الذي التاريخ في ، النزاع في الطرف الدولة غير تعاقدةم دولة جنسية يحمل متعاقد طبيعي شخص أي "

 فيه سجل الذي التاريخ في أيضا وكذلك ، التحكيم على طرحه أو للتوفيق النزاع عرض على الطرفان فيه

 يحمل كان شخص أي تشمل لا العبارة هذه أن على 10 المادة من 1 للفقرة طبقا التحكيم أو التوفيق طلب

 " . النزاع في الطرف الدولة جنسية التاريخين من أي في أيضا

ية واشنطن مركز إنشاء بمقتضاها تم التي الدولي البنك اتفاقية فإن وبالتالي     لم ، الاستثمار منازعات لتسو

 اشترطت وإنما ، للاستثمار المضيفة الدولة ضد التحكيم إلى اللجوء حق مستثمر طبيعي شخص لكل تخول

 يعتبر الذي ، المركز أمام التحكيم طلب إمكانية الطبيعي الشخص لهذا يكون حتى توفرها من لابد شروطا

ية في المتخصصة الوحيدة الجهة  والمستثمرين المتعاقدة الدول بين تنشأ التي الاستثمار خلافات تسو

 . 137خاصة شركات أو أفرادا كانوا سواء الأجانب

 من يتمكن أن أجل من الطبيعي الشخص الأجنبي مرالمستث في توفرها ينبغي التي الشروط هذه وتتجلى   

 تكون وأن ، الاتفاقية على الموقعة الدول إحدى بجنسية  المستثمر هذا يتمتع أن في المركز تحكيم إلى الخضوع

 والشرط ، الآخر عن أحدهما يغني لا محددين تاريخين في الاتفاقية على الموقعة الدول إحدى جنسية له

 . معه النزاع في طرفا تعتبر التي الدولة جنسية له تكون لا أن في يتمثل الأخير

 : الاتفاقية على الموقعة الدول إحدى جنسية الطبيعي الشخص الأجنبي للمستثمر تكون أن أ 
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 أن يعني ما وهو ، المتعاقدة الدول إحدى وبين بينه وسياسية قانونية رابطة هناك تكون أن بمعنى   

 أن 138الباحثات إحدى ترى كانت وإن ، المركز تحكيم إلى اللجوء يستطيع ال له جنسية لا الذي الشخص

 ينتمون التي الدولة كانت إذا ، أخرى دول في تستثمر التي الطبيعية الأشخاص يخدم لن سوف الشرط هذا

 مادام ، كبيرا ازدهارا عرفت التي الدولية التجارة يخدم لن وهذا ، الاتفاقية إلى الانضمام رفضت إليها

 إلى اللجوء حق من الاتفاقية على بجنسيتهم إليها المنتمين الدول تصادق لم الذين الأشخاص يحرم البند هذا

 . الأجنبي المستثمر تحمي التي المهمة الضمانات من باعتباره التحكيم

 الإشكالات هذه أول الإشكالات من العديد واشنطن اتفاقية تشترطه الذي الجنسية شرط أثار ولقد    

 القانون بمقتضى الدولي للقانون العامة للقواعد طبقا الطبيعي الشخص جنسية تعيين يتم كان إذا أنه يه

ية الدولي المركز سيكون هل فإنه ، دولة بكل الخاص الداخلي  بالقرار مقيدا الاستثمار خلافات لتسو

  ؟ لا أم الطبيعي للشخص للجنسية المانح الوطني

 عن الصادر بالقرار ملزم المحكم أن عليه المتفق من كان إذا بأنه ذلك ىعل 139الفقه أحد أجاب وقد    

 أو منح مشروعية عدم أو مشروعية مراقبة يستطيع لا أنه أي ، الجنسية بمنح المختصة العمومية السلطات

 تلزمهايس التي المتطلبة الشروط كانت إذا ما مراقبة عليه يمنع المحكم أن يعني لا هذا أن إلا ، الجنسية رفض

 . أمامه به المحتج القرار في متوافرة الجنسية لمنح الداخلي القانون

 الشخص كان إذا ما بحالة ويتعلق ، الطبيعي الشخص جنسية بخصوص يثار آخر إشكال وهناك    

  ؟ الحالة هذه في المعمول فما ، متعاقدة دولة جنسية من أكثر على يتوفر هذا الطبيعي

                                                 
  نفس المرجع أعاله، ص 138.02

 محمد الوكيلي ، " تحكيم البنك الدولي لتسوية خالفات االستثمار بين دولة وشخص أجنبي " أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون ، جامعة 139
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 دولتين بجنسيتهما المستثمر يتمتع اللتان الدولتان كانت إذا مشكلة لا بأنه 140الفقه أحد أقر الحالة هذه في    

 المركز أمام التحكيم بطلب التقدم في المستثمر حق في هذه والحالة الشك يثار لا إذ الاتفاقية في متعاقديتن

 في العضو أخرى دولة يةبجنس يتمتع الذي الطبيعي للشخص بالنسبة تثار الصعوبة أن إلا ، الفرض هذا في

 . الاتفاقية

 لجنسية حامل الوقت نفس وفي النزاع في طرف دولة جنسية إلى المنتمي الطبيعي الشخص أن بمعنى   

 . المركز تحكيم في طرفا يكون أن يمكن لا متعاقدة أخرى دولة

 اصطناعية روطش أية وتفادي تجنب إلى يهدف الاتفاقية اشترطته الذي الجنسية شرط فإن وعموما    

 يصبح ل كي جنسيته بتغيير مثلا يقوم كأن المركز اختصاص إلى التوصل الطبيعي للشخص خلالها من يمكن

 . 141المركز اختصاص في داخلا

 : محددين تاريخين في المتعاقدة الدول إحدى جنسية الطبيعي الشخص الأجنبي للمستثمر تكون أن   ب

يق عن نزاعاتهم لحل الأطراف اتفق الذي بالتاريخ الأمر ويتعلق      الذي والتاريخ المركز لدى التحكيم طر

 .142 العامة المركز أمانة لدى التحكيم طلب فيه سجل

 مركز عن الاختصاص نزع إلى يؤدي ذلك فإن فقط التاريخين أحد في الجنسية توافرت إذا وهكذا   

 . معا التاريخين في له تتوفر لم الجنسية لأن ، واشنطن

 هو ذلك من والهدف التاريخين بين ما المتعاقدة الدولة بجنسية التمتع يمتد أن الضروري من فإنه تاليوبال    

 من يستفيد متعاقدة غير دولة إلى ينتمي الذي المستثمر لجعل تحدث أن يمكن التي المجاملة تجنيس استبعاد
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 الدولة مع التحكيم اتفاق ظلها في أبرم التي الأولى المتعاقدة الدولة جنسية فقد أن بعد ، المركز خدمات

 . 143للإستثمار المضيفة

 : معه النزاع في طرفا تعتبر التي الدولة جنسية المستثمر الطبيعي للشخص تكون لا أن   ج

 قبوله يمكن لا فإنه ، النزاع في الطرف الدولة جنسية يحمل المستثمر الطبيعي الشخص كان إذا بمعنى   

 بإحداثها فالاتفاقية متعاقدة، أخرى دولة جنسية الوقت نفس في يحمل كان ولو المركز تحكيم في طرفا

ية وسائل محل الوسيلة هذه إحلال ترد لم ، المضيفة والدولة الخاص المستثمر بين للتحكيم إجراءات  التسو

 .144 ورعاياها الدولة بين ما في الداخلية

 بجنسية يتمتع لا أنه للمركز تقدمه عند احةصر يذكر أن يجب الطبيعي الشخص فإن تقدم ما على علاوة    

 . 145النزاع في الطرف الأولى الدولة

 يتمتع كان ولو حتى ، متعاقدة دولة أية بجنسية الشخص يتمتع أن مختصة المركز محكمة لتعتبر يكفي بينما    

 الأخرى لةالدو هذه تكون ألا المهم ول كن ، متعاقدة غير أم متعاقدة كانت سواء ، أخرى دولة بجنسية

ية الدولي المركز في التحكيم مميزات من ميزة أهم أن هو ذلك في والسبب ، النزاع في الطرف هي  لتسو

 . 146النزاع أطراف جنسية وحدة عدم ، الاستثمار منازعات

 الطالب كان إذا ما يحدد الذي هو ، بها المدعى الجنسية قانون فإن ، الدولي القانون قواعد ظل وفي     

 سلطة لها تكون المحاكم فإن ، الوطني القانون فيها يسكت التي الحالات وفي . لا أم الدولة هذه بجنسية يتمتع

 العدل محكمة عليه استقرت بما الخصوص هذا في المحاكم تأخذ ما وغالبا ، الجنسية موضوع في الفصل
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 أي ، معين بمجتمع الواقعية لصلةا أساسها قانونية رابطة عن عبارة الجنسية أن من " نوتم " قضية في الدولية

 .147 الجنسية موضوع لتقرير الفعلية الصلة بمعيار تأخذ أن يمكن المحاكم أن

 

 

 . معنوي شخص : الأجنبي المستثمر : ثانيا

 والتطور التنمية تحقيق على الدولي المجتمع مساعدة في ، واشنطن لاتفاقية الأساسي الهدف يتمثل    

 في ورد ما حسب ، الدولية للاستثمارات ملائم مناخ توفير أجل من ضعهاو تم حيث ، الاقتصاديين

 الذي والدور الاقتصادية التنمية لأجل الدولي التعاون لضرورة مراعاة " أنه على نص الذي ، تصديرها

 . "  الدولية الخاصة الاستثمارات تلعبه أن يمكن

 المعنوي الشخص الخاص المستثمر في توفها بغيين شروط على نصت الاتفاقية فإن الهدف لهذا وإدراكا    

 الخاص المستثمر مع تشددت كانت وإن لأنها بالمرونة الشروط هذه وتتميز ، التحكيم إلى اللجوء يمكنه حتى

 تتم التي الاستثمارات كل تكن لم إن معظم لأن ، العملية الناحية من له أهمية لا فهذا ، الطبيعي الشخص

يون أشخاص بها قومي النامية البلدان في  . 148الأموال شركات وخصوصا معنو

 كل " : يلي ما على تنص والتي الاتفاقية من 10 المادة من الثانية الفقرة إليها أشارت الشروط وهذه     

 فيه وافق الذي التاريخ في ، النزاع في الطرف الدولة غير ، متعاقدة دولة جنسيته له كانت معنوي شخص

 ذلك في له كانت معنوي شخص أي وأيضا ، التحكيم على طرحه أو ، للتوفيق نزاعال عرض على الطرفان

 أخرى متعاقدة لدولة رعية بمثابة اعتباره على الطرفان اتفق ل كن ، النزاع في الطرف الدولة جنسية التاريخ

 . أجنبية" مصالح لرقابة خضوعه بسبب ،
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 : يلي ما في تتمثل ، التحكيم إلى المعنوي لشخصا المستثمر لجوء شروط أن يظهر أعلاه النص خلال من   

ية الشخص تمتع أ   : النزاع في الطرف الدولة غير الاتفاقية في متعاقدة دولة بجنسية المعنو

 التاريخ في إلا إلزاميا ليس المتعاقدة الدولة بجنسية المعنوي الشخص تمتع فإن الشرط هذا بخصوص     

 للشخص بالنسبة عليه هو ما خلاف على ، المركز تحكيم إلى زاعالن إخضاع على الأطراف اتفق الذي

 . 149التحكيم هذا تسجيل تاريخ إلى توفره في يستمر وأن الشرط هذا فيه بتوفر أن يقتضي الذي الطبيعي

 الخاص المستثمر مع ، ذكره السابق الشرط بخصوص تساهلت الاتفاقية أن يتبين سبق مما وانطلاقا     

 هناك أن غير ، الحدود عبر بكثرة الاستثمار على يقبل الذي هو الأخير هذا ل كون نظرا ، المعنوي الشخص

 مادية إمكانيات لديه من الطبيعيين الأشخاص المستثمرين من حاليا هناك أن يرى من 150الباحثين من

ية الأشخاص إمكانات تفوق أو تضاهي وتقنية  بين النقطة هذه في المساواة إقرار ينبغي لذلك ، المعنو

يين أو طبيعيين أشخاص كانوا سواء المستثمرين  يحقق مما الحدود عبر الدولية للتجارة تشجيعا وذلك ، معنو

 . الاتفاقية إليهما تهدف اللذان الاقتصاديين والتعاون التنمية

 اتفاق هناك أن هو   التحكيم إلى يلجأ حتى ، المعنوي الشخص في توفره ينبغي الذي الثاني الشرط   ب

 أخرى متعاقدة دولة إلى بجنسيته ينتمي الشخص هذا باعتبار يقضي ، النزاع في الطرف الدولة وبين ينهب

 151أجنبية مصالح عليه تمارسها رقابة إلى يخضع كان إذا

يين الأشخاص بأن يقضي نصا الاتفاقية مشروع احتوى وقد هذا  المضيفة الدولة جنسية لها والتي الاعتبار

 بين الاتفاق أساس على فقط متعاقدة أخرى لدولة جنسية ذات أو مواطن " تعتبر أن يمكن ، للاستثمار

 . 152الأطراف
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 الدولة إلى بجنسيته ينتمي المعنوي الشخص المستثمر فيها يكون التي بالحالة ، المسألة هذه وتتعلق    

 الشخص سعك التحكيم، إلى اللجوء في واشنطن اتفاقية هنا معه تساهلت حيث ، النزاع في الطرف

  أخرى متعاقدة دولة رعايا باعتباره يقضي النزاع في الطرف الدولة مع اتفاقا يبرم أن اشترطت إذ الطبيعي

 . 153أجنبية مصالح رقابة تحت كان إذا

 أم صريحا اتفاقا يكون أن يتطلب كان إذا ما حول إشكالا يثير ، الاتفاق شرط أن إلى الإشارة وتجدر

 ؟ ضمنيا اتفاقا

 ينتمي اعتباره على ، النزاع في الطرف والدولة المعنوي الشخص بين اتفاق عن تحدثت فاقيةفالات    

 تمارس أجنبية مصالح هناك كانت إذا التحكيم إلى اللجوء بإمكانه يكون حتى أخرى دولة إلى بجنسيته

 ضمنيا؟ اتفاقا أم صريحا اتفاقا الاتفاق هذا يكون أن يشترط هل تبين ولم ، عليه الرقابة

 ثبوت على الصريح الاتفاق اشترط أول اتجاه : اتجاهين إلى التحكيم هيئات اتجهت الإطار هذا في    

 هذه تكون بأن ضمنيا الاتفاق يكون بأن اكتفى ثان واتجاه ، المغرب ضد إنز هوليداي قضية في كما الجنسية

 .154اأندونيسي ضد أمكواسيا قضية في كما المحيطة الظروف من مستفادة الجنسية

 مع مقارنة المستثمر المعنوي الشخص مع كثيرا تساهلت واشنطن اتفاقية أن نرى تقدم ما على بناء    

 يتعلق ما في أو ، متعاقدة أخرى دولة جنسية إلى انتمائه بتاريخ يتعلق فيما سواء ، المستثمر الطبيعي الشخص

 . النزاع في الطرف الدولة وبين بينه فقط اتفاق باشتراط

 هناك فإنه ، واشنطن اتفاقية ظل في المعنوي الشخص بها يتمتع التي التسهيلات هذه من بالرغم أنه رغي    

 لرأس مساواة أو أقلية فيها توجد التي المشتركة للمشروعات بالنسبة تثور صعوبة في أساسا تتمثل صعوبات

 المال رأس في المشاركة فإن ، الأحوال من كثير ففي الرقابة فكرة تقدير يجب الأحوال هذه وفي ، المال
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 في تحكم أن المالية المشاركة أقلية له لطرف يمكن حيث ، السيطرة لفكرة محددا معيارا تصبح لا وحدها

ية الناحية من بسيطرة تمتعه بسبب المشروعات  . 155الفنية أو الإدار

يف وضع فعدم وبالتالي      عقد في طرافللأ الحق يعطي ، الأجنبية السيطرة يشكل لما محدد تعر

ية الاستثمار ية أو المالية الناحية من السيطرة هذه يشكل قد ما تحديد في الحر  الفنية الناحية من أو الإدار

يعطي  .156عليها عرضت إذا واسعة بسلطة المسألة هذه في تبت أن التحكيم لمحكمة و

روط التي تتطلبها لا يكفي لاختصاص مركز واشنطن بنظر النزاعات التي تعرض عليه، توافر الش    

الاتفاقية في صفة أطراف النزاع، بل يجب أن يكون هناك اتفاق صريح بين الأطراف وأن يعبروا عن 

إرادتهم في اللجوء إلى التحكيم، حيث يعتبر رضاء الأطراف باللجوء للتحكيم أمام مركز واشنطن هو 

أن يوافق طرفا النزاع على عرضه الأساس لاختصاصه، أي أنه لا يمكن أن ينظر المركز في النزاع دون 

أمامه، غير أن المركز أظهر توسيعا كبيرا على شكل اتفاق الأطراف في اتجاه عقد الاختصاص لنفسه 

ولو بدون وجود الاتفاق بين الأطراف على الأقل بالشكل التقليدي. كما أن للتحكيم أمام مركز واشنطن 

ية منازعات الاستثمار خصوصيات تظهر على مس  توى طبيعة النزاعات المعرضة عليه.لتسو

وعليه، سنتناول في الفقرة الأولى شكل اتفاق الأطراف على التحكيم أمام مركز واشنطن، على أن 

 نخصص الفقرة الثانية للحديث عن طبيعة النزاعات المعروضة على مركز واشنطن.

 الفقرة الأولى: شكل اتفاق الأطراف على التحكيم أمام مركز واشنطن

لقد أصبح التحكيم أمام مركز واشنطن متميزا عن المفهوم التقليدي للتحكيم، إذ أن الاختصاص    

( في حين mit’s( أو جماعية )bit’sبهذا النوع من التحكيم مستمد من معاهدات واتفاقيات ثنائية )

 .157مصدر التحكيم الدولي هو اتفاقات خاصة
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اتفاقية واشنطن  التي تنص على أنه "يمتد اختصاص  من 10وبالرجوع إلى الفقرة الأولى المادة من   

المركز إلى المنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ بين دولة متعاقدة وبين أحد رعايا دولة متعاقدة 

أخرى والتي تتصل اتصالا مباشرا بأحد الاستثمارات، بشرط أن يوافق أطراف النزاع كتابة على طرحها 

طي الطرفان موافقتهما لا يجوز لأحدهما أن يسحب موافقته بإرادته المنفردة". فمن أمام المركز، وعندما يع

خلال هذه المادة يعتبر رضا الأطراف باللجوء للتحكيم أمام مركز واشنطن هو الأساس لاختصاصه، أي 

فة إلى أنه لا يمكن أن ينظر المركز في النزاع دون أن يوافق طرفا النزاع على عرضه على المركز، وبالإضا

ذلك فإنه عندما يقبل الطرفان اللجوء إلى تحكيم المركز فإن هذا الرضا لا يمكن لأي من الطرفين الرجوع 

، حتى ولو كان أحد الاطراف المتنازعة قد انسحب من الاتفاقية، فلا يؤثر في صحة الرضا 158عنه

 .159انسحاب الدولة المستقبلة للاستثمار أو دولة المستثمر من الاتفاقية

ر أن الاتفاقية اشترطت أن تتم الموافقة كتابة دون تحديد شكل معين للكتابة، فالعبرة بدلالتها الواضحة غي

على الرضا باللجوء إلى تحكيم المركز، إذ يجوز للأطراف اختيار أحد شروط التحكيم النموذجية التي يتم 

اء في صورة شرط أو عقد إعدادها من قبل المركز، أو التعبير عن رضاهم في اتفاق الاستثمار سو

التحكيم، كما قد يأخذ رضا الدولة باختصاص المركز شكل معاهدة ثنائية أو جماعية، وقد تسعى بعض 

يعاتها الداخلية على قبول اللجوء إلى  الدول إلى جلب المزيد من الاستثمارات من خلال النص في تشر

 .160المركز
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يعكس مدى التوجه الجديد لهيئات تحكيم  هذا التعدد في أسس ثبوت الاختصاص لمركز واشنطن 

، حيث يكتفي لتقرير اختصاصه 161المركز من أجل خلق الاختصاص لنفسها ولو بدون وجود الاتفاق

يع وطني للاستثمار في الدولة المضيفة،أو في  بنظر النزاع بوجود نص يشير إلى التحكيم، إما في تشر

الأطراف، وذلك إذا ما لجأ المستثمر إلى طلب التحكيم اتفاقية للاستثمار سواء كانت ثنائية أو متعددة 

يعها الوطني أو في  أمام المركز معتبرة التراضي موجود في هذه الحالة، لأن الدولة حين نصت في تشر

اتفاقية الاستثمار على إحالة نزاعاتها مع المستثمرين الأجانب إلى تحكيم المركز، تكون قد أعطت موافقتها 

لتحكيم، وأن المستثمر يعبر عن قبوله بتقديمه لطلب التحكيم وذلك استنادا إلى أن ورضاها في قبول ا

ير المديرين التنفيذيين يذهب إلى أن الاتفاقية لا تفرض أن يتم التراضي في عمل قانوني واحد ل كي  تقر

 . 162ينعقد الاختصاص للمركز

ات بشكل منفرد من قبل المستثمر ومن الآثار المترتبة على هذه الأساليب الجديدة إحالة المنازع   

يعات الاستثمار أو اتفاقيات ICSIDللتحكيم أمام هيئة تحكيم مركز ) ( بواشنطن، على أساس تشر

حيث لا يحتاج المستثمر إلى وجود اتفاق تحكيم، أو حتى علاقة تعاقدية مع المدعى عليه، وحيث تكون 

رة على بدء التحكيم، أو حتى تقديم دعوى الدولة المدعى عليها ألزمت بالتحكيم دون أن تكون قاد

 .164، وهو ما يطلق عليه التحكيم بدون اتفاق163مقابلة

                                                 
ية حسيني يمينة، تراضي األطراف على التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون، كل -161 

 . 77، ص 9000الحقوق والعلوم والسياسة، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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المتعلق بميثاق الاستثمار نص في الفقرة الثانية  60165-30والمشرع المغربي من خلال القانون رقم    

ل نزاع قد ينشأ على أنه " يمكن أن تتضمن العقود المشار إليها أعلاه بنودا تقضي بفض ك 35من المادة 

بين الدولة المغربية والمستثمر الأجنبي بخصوص الاستثمار وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها 

يه قانون الاستثمار الوطني للدولة المغربية  المغرب في ميدان التحكيم الدولي"، والمبدأ أن البند الذي يحتو

اللجوء إلى التحكيم أمام المركز إلا إذا أعلن المستثمر يمثل مجرد إيجاب من جانبها ولا يتحول إلى رضاء ب

 الأجنبي عن رغبته في الاستفادة من هذا الشرط.

وأتيحت الفرصة للمحاكم لإتباع هذا الأسلوب في جلب الاختصاص للمركز لأول مرة استنادا على    

ة هضبة الأهرام، فقد الإيجاب العام للدولة المضيفة للاستثمار المضمن في قانونها الداخلي في قضي

بطلب للتحكيم أمام المركز الدولي  Soutern pacific properties limited (SPPتقدمت شركة )

يض  ية، وإلزام هذه الأخيرة بدفع التعو ية منازعات الاستثمار ليتولى حل نزاعها مع الحكومة المصر لتسو

 .166نتيجة قيامها بإلغاء مشروع هضبة الأهرام

قانون الاستثمار المصري  0في طلب التحكيم الذي تقدمت به، إلى المادة  SPPواستندت شركة     

ية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ هذا القانون 3653لسنة  31رقم  ، والتي تنص على أنه " تتم تسو

ية مصر ال ية بين جمهور يقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر أو في إطار الاتفاقيات السار عربية بالطر

ية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطن الدول الأخرى التي  ودولة المستثمر، أو في إطار اتفاقية تسو

في الأحوال التي تسري فيها". وقد دفعت  3653لسنة  65انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم 

ية بعدم اختصاص المركز، استنادا إلى أن ثبوت الاختصاص لهذا ال أخير يقتصي اتفاق الحكومة المصر

                                                 
ور بالجريدة الرسمية عدد ، المنش0222نونبر  2الموافق ل  0407جمادى الثاني  04بتاريخ  0-22-907الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  -165 
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يعد مجرد تعداد للطرق  0الأطراف وتراضيها على الخضوع لتحكيم المركز، وأن التحديد الوارد بالمادة 

المحتملة لحل المنازعات، يمكن عرضها للمفاوضة بين المستثمر والحكومة وهو تحديد غير ملزم وغير 

حددت على نحو تدريجي وملزم  0تدريجي. وعلى خلاف ذلك ذهبت الشركة المدعية إلى أن المادة 

كيفية حل المنازعات الناشئة عن الاستثمار. وقد أيدت هيئة التحكيم حجج الشركة المدعية، مادام لا 

يوجد اتفاق بين الأطراف على الوسيلة التي يمكن من خلالها حل النزاع، وبأنه لا توجد اتفاقية ثنائية 

من قانون الاستثمار المصري يشكل قبولا صريحا  0ادة بين مصر ودولة المستثمر، ومن ثم فإن نص الم

 .167ومكتوبا من الجانب المصري باختصاص هيئة تحكيم المركز

يع     هكذا فقد فتحت هيئة التحكيم التي أعلنت أنها مختصة للفصل في هذه القضية على أساس تشر

ات أو القضايا التي جاءت الاستثمار المصري، الباب أمام توسع كبير في تحكيم المركز لتغطية الحال

يعي على أنه  خالية من اتفاق التحكيم بالمعنى التقليدي، حيث يتعامل المستثمر الأجنبي مع النص التشر

 .168إيجاب مفتوح يقبله لمجرد طلب التحكيم أمام المركز

ومن بين المنازعات الأخرى التي عرضت على هيئات تحكيم المركز والتي عقدت الاختصاص لنفسها    

يلانكا وشركة المنتجات الزراعية  ية سر بناء على اتفاقية ثنائية للاستثمار، المنازعة بين جمهور

(AAPL)169  التابعة لهونغ كونغ، وتتمثل وقائع هذه القضية في قيام الشركة المذكورة بالاستثمار في

يلانكا، وتعرضت أموال الشركة للنهب، فتقدمت الشركة المعنية بطلب التحك ية سر يم أمام المركز جمهور

ية التي قادتها قوات  يلانكا عن الأضرار التي لحقت منشآتها نتيجة العملية العسكر تدعي فيه مسؤولية سر

الجيش النظامي ضد المتمردين الذين لجأوا إلى مركز الشركة للاختباء فيه، وطلبت الشركة الحكم لها 
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يض عن الضرر الذي لحق بها وقد اعتمدت الشركة في طل من الاتفاقية الثنائية  0بها على المادة بالتعو

يلانكا والتي تم تمديد مفعولها إلى هونغ كونغ بتبادل المذكرات بين الدولتين، وقد  يطانيا وسر المبرمة بين بر

 .170تم قبول الطلب من المركز في غياب أي اتفاق تحكيمي

الشركة الإيطالية ساليني ضد وقد تأكد هذا الاتجاه في عدة قضايا أخرى لاحقة، من أبرزها، قضية    

الدولة المغربية، وهي القضية التي خرقت فيها هيئة التحكيم عقد الإستثمار بشكل واضح من أجل 

، ذلك أن عقد الاستثمار من خلال دفتر التحملات يخضع كافة 171الاعتراف لنفسها بالاختصاص

ية بالرباط، غير أ ن الشركة المعنية لجأت إلى رفع دعوى المنازعات المحتملة إلى اختصاص المحكمة الإدار

من اتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين  0"طلب" أمام المركز استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 

ن والتي تمنح المستثمر الأجنبي الخيار بين إجراءات التقاضي الداخلية أو 3665المغرب وإيطاليا سنة 

 مركز.اللجوء إلى التحكيم في إطار ال

وقد دفعت الحكومة المغربية بعدم اختصاص المركز على أساس أن الشركة المدعية تخلت عن حقها في 

الاحتكام إلى المركز عندما قبلت بالإحالة في عقد الاستثمار على المحاكم الوطنية، وقد ردت هيئة 

ل الأطراف تعبر كتابة ( من اتفاقية واشنطن تقضي بأن الدو3)الفقرة 10التحكيم على ذلك بأن المادة 

عن قبولها لاختصاص المركز، ويمكن أن يتجسد هذا القبول من خلال ثلاثة مصادر: عقد استثمار أو 

يع داخلي أو اتفاقية الاستثمار، وفي الحالة موضوع الخلاف، فإن المادة  ( من اتفاقية 1)الفقرة 0تشر

اختيارا غير مشروط يتمثل في رفع دعاويهم إما الاستثمار المبرمة بين المغرب وإيطاليا تمنح المستثمرين 

أمام المحاكم الوطنية، وإما بين يدي محكمة تحكيم يتم إحداثها لهذه الغاية أو أخيرا يمكن الالتجاء إلى 
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شرط في نقد توجه هيئة تحكيم المركز في هذه القضية، راجع مثال خالد ميمون، الطبيعة القانونية لعقود االستثمار العمومية ومظاهر تأثرها ب -171 

 . 020، ص 7عدد التحكيم، مقال منشور بمجلة القضاء المدني، ضمن سلسلة دراسات وأبحاث "الوسائل البديلة لتسوية المنازعات"، ال

 



 

 

 

177 

ية منازعات الاستثمار، وتبعا لذلك لا يكون استنفاذ طرق الطعن الداخلية  تحكيم المركز الدولي لتسو

ية وطنية في عقد أمرا لازما، وإذا كان ال مغرب قد وافق على هذه المادة، فإن الاحالة على محكمة إدار

الاستثمار لا يتعين أن تعتبر في حد ذاتها بمثابة تنازل الأطراف عن الخيارات التي تتضمنها الاتفاقية 

رفع الثنائية للاستثمار، وتبعا لذلك فإن قبول المغرب لاختصاص المركز يحظى بالأسبقية حتى في حالة 

 .172دعوى أمام هيئة قضائية داخلية

إذن يتضح من خلال الحيثيات التي عللت بها الهيئة ثبوت اختصاصها هي تبريرات محل نظر، وكأن    

من  0هيئة التحكيم تثبت الاختصاص لنفسها في جميع الأحوال، ذلك أنه إذا كان صحيحا أن المادة 

ي الخيار بين المحاكم الوطنية أو اللجوء إلى مركز واشنطن، فإن الاتفاقية الثنائية التي تمنح المستثمر الأجنب

ية بالرباط هو ذاته إعمالا لذلك  قبول الشركة المدعية في عقد الاستثمار لاختصاص المحكمة الإدار

 الخيار وبالتالي لا يجوز الرجوع عنه، تطبيقا لمبدأ من اختار لا يرجع.   

 وضة على مركز واشنطنالفقرة الثانية: طبيعة النزاعات المعر

من اتفاقية واشنطن في فقرتها الأولى على أنه "يمتد اختصاص المركز إلى المنازعات  10نصت المادة    

ذات الطابع القانوني التي تنشأ بين دولة متعاقدة وأحد رعايا دولة متعاقدة أخرى، والتي تتصل اتصالا 

 مباشرا بأحد الاستثمارات".

أن الاتفاقية حاولت تحديد نطاق الاختصاص الموضوعي لمركز واشنطن، ويتعلق ويتبن من هذه المادة  

الأمر بتوفر شرطين هما: وجود منازعة ذات طابع قانوني ونشوء المنازعة بشأن الاستثمار، لذلك نتساءل 

 عن المقصود بالمنازعات ذات الطابع القانوني؟
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ذا النزاع "المنازعة" يجب أن يكون قابلا إلى أن المقصود به هو أن ه 173وقد ذهب أحد الباحثين   

ية عن اصطلاح  ية عبر تطبيق قواعد القانون الدولي، وبالتالي يخرج أي نزاع لا يقبل هذه التسو للتسو

النزاع القانوني، وبهذا لا يشمل هذا الاصطلاح النزاعات السياسية والنزاعات التي لا يوجد بشأنها 

 قاعدة قانونية دولية تطبق.

إلى أن المقصود به هو استبعاد جميع الخلافات ذات الطابع السياسي  174هب البعض الآخربينما ذ

 والاقتصادي، كتلك المنازعات المتعلقة بالتأميم ونزع المل كية وغيره 

من الإجراءات الانفرادية للدولة، ل كن دون أن يمنع ذلك اختصاص المركز بالنظر في النزاع المتعلق 

يض عن الأضرار ال ناتجة عن هذه الإجراءات. ل كن هذا التوجه لم يسلم من الانتقاد، إذ اعتبر بالتعو

أن حصر اختصاص المركز في الخلافات القانونية لا يلائم منازعات الاستثمار، لأن الطابع  175البعض

السياسي هو الذي يغلب عليها في كثير من الأحيان، ل كون هذه المنازعات لا تثار إلا بسبب الرغبة في 

 الوضعية الاقتصادية للدولة. تغيير

غير أن مثل هذا التمييز بين منازعات تدخل أو لا تدخل في إطار المنازعات ذات الطابع القانوني لن    

يأخذ أهمية كبيرة في حالة اتفاق الدولة والمستثمر الأجنبي على ماهية المنازعات التي يمكن إخضاعها 

ية منازعات ال استثمار، بينما تكبر أهميته وتزداد في حال خلو الاتفاق لاختصاص المركز الدولي لتسو

 .176بين الطرفين على هذا التحديد
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 .0424مصلح أحمد الطراونة، م.س، ص  -174 

محمد الوكيلي، تحكيم البنك الدولي لتسوية خالفات االستثمار بين دولة وشخص أجنبي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة  -175 
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كما أنه يلاحظ من ناحية أخرى رغم اشتراط الاتفاقية ارتباط المنازعة ارتباطا مباشرا بأحد    

ليس  178ذاته، وهو التحديد الذي اعتبره البعض 177الاستثمارات فإنها لم تحدد مفهوم الاستثمار

يا مادام أن الاتفاقية قد خولت للدول المتعاقدة إمكانية التحديد المسبق لأنواع الخلافات التي ض رور

التي تنص على أنه "يجوز  10تقبل عرضها على تحكيم المركز، وذلك من خلال الفقرة الأخيرة من المادة 

، أو في أي وقت لاحق، أن لأي دولة متعاقدة، أثناء التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها

 تخطر المركز بأنواع المنازعات التي ترغب في إخضاعها أو عدم إخضاعها للمركز...".

إلا أن الاشكال يطرح عندما لا تحدد الدولة المضيفة مسبقا أنواع هذه المنازعات، وهو ما دفع    

ية على الم نازعة، فهناك المعيار الشخصي بعض الفقه إلى وضع معايير مختلفة لإضفاء الصبغة الاستثمار

الذي يقوم على إرادة الأطراف لاعتبار عملية اقتصادية ما ذات طابع استثماري، أي أن للأطراف 

ير ما إذا كانت المعاملة تعتبر استثمارا، بل إن مجرد إدراج الأطراف لشرط  ية واسعة في تقر سلطة تقدير

ية تحكيم المركز في عقد الاستثمار، يفيد أن العملية  .179هي عملية استثمار

أما المعيار الآخر فهو معيار موضوعي، يعتبر أن مفهوم الاستثمار يتضمن العديد من الأنشطة المرتبطة 

ية بالنظر إلى مجموعة من العناصر كمدة المشروع، إذ يتعين  بالجوانب الاقتصادية وتتخذ طبيعتها الاستثمار

ية مدة من الزمن لا تقل عن سنتين، ومعيار المخاطر، فيجب أن يتحمل  أن تستغرق العملية الاستثمار

                                                 
، على أنه يقصد بمصطلح من الفرع "ج"، من اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المغرب والواليات المتحدة األمريكية 00/97تنص المادة  -177 

االستثمار: "كل أصل يملكه أو يسيطر عليه مستثمر، بصفة مباشرة له خصائص االستثمار، بما في ذلك خصائص من قبيل االلتزام برأس مال أو 

 بموارد أخرى، أو توقع المكسب أو الربح، أو تحمل المخاطرة ويمكن أن يتخذ االستثمار أشكاال من بينها: 

 مقاولة. -أ

 حصص وأسهم وأشكال أخرى من المشاركة في رأسمال مقاولة ما. -ب

 السندات وسندات الدين وصكوك الدين األخرى والقروض. -ج

 العقود اآلجلة وعقود الخيارات وغيرها من المشتقات. -د

 لعقود المماثلة.عقود اإلنجاز الكلي وعقود التشييد واإلدارة واإلنتاج واإلمتيازات وتقاسم اإليرادات وغيرها من ا -هـ

 حقوق الملكية الفكرية. -و

 التراخيص والتفويضات والتصاريح وما شابهها من حقوق تمنح وفقا للقوانين المحلية. -ز

الضمان أية ملكية ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، وحقوق الملكية المرتبطة بها، مثل عقود اإليجار والرهون العقارية والرهون ب -ح

 في الهامش.    70-22والممتلكات المرتهنة." أورد هذه المادة البشير أصوفي،م.س، ص 

 .092عبد اللطيف بوالعلف، م.س، ص  -178 
 .22البشير أصوفي، م.س، ص  -179
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المستثمر جزء من المخاطر بحيث لا يمكن أن تتحمل دولة الاستقبال مخاطر مرتبطة بقرارت تندرج بحكم 

ية مساهمة في  طبيعتها ضمن التسيير العادي للمقاولة، إضافة إلى هذا يجب أن تحقق العملية الاستثمار

 .180لة المستقبلة للاستثمارالتنمية الاقتصادية للدو

وقد أثير هذا الموضوع أمام مركز واشنطن في قضية ساليني ضد الممل كة المغربية، إذ دفعت هذه    

الأخيرة بعدم اختصاص المركز، لأن النزاع لا علاقة له بصفة مباشرة بالاستثمار، فالأمر يتعلق ببناء 

يق سيار بين فاس والرباط. إلا أن محكمة التحكيم  ردت هذا الدفع، واعتبرت أنها مختصة للبت في طر

يل هي عناصر يتم تكييفها على أنها   Know-Howالمنازعة خاصة وأن المعرفة ) والتجهيز والعاملين والتمو

الاستثمار معنى أكثر  مساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة المضيفة، وتكون بذلك قد أعطت لمفهوم

جه اللبرالي لقضاء التحكيم الذي يميل إلى توسيع اختصاص مركز ليونة، وهو يدخل في إطار التو

 .181واشنطن في جميع العمليات الاقتصادية

كما أنه يطرح التساؤل حول طبيعة التحكيم أمام مركز واشنطن في منازعات الاستثمار الأجنبي، فهل    

 يا؟ هو تحكيم ذو طابع دولي في جميع الأحوال أم أنه يمكن أن يكون تحكيما وطن

بخصوص موقف المشرع المغربي فيتميز بالغموض بشأن المعيار الذي تبناه لإضفاء الصفة الدولية على 

 التحكيم.

فقد أخذ بمعيارين للقول بدولية التحكيم من عدمه وهما؛ المعيار الاقتصادي والذي  182أما بالنسبة للفقه

جارة الدولية أي أن التحكيم يكون دوليا يضفي الصبغة الدولية على التحكيم إذا كان متعلقا بمصالح الت

                                                 
 .22نفس الرجع، ص  -180
 .092عبد اللطيف بوالعلف، م.س، ص  -181
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عندما يكون موضوع العقد يتعدى حدود أكثر من دولة واحدة، أما المعيار الثاني فهو ذاتي أو شخصي، 

 والذي يرتبط أساسا بجنسية أطراف التحكيم.

ن من قانون المسطرة المدنية أنه أخذ بالمعيارين السابقين معا، ل ك 115183-35وبالرجوع إلى الفصل 

هل هذين المعيارين متلازمان أم أن توافر أحدهما يكفي لإضفاء الصفة الدولية على التحكيم؟ خاصة 

وأن المشرع قد استعمل واو العطف وبالنظر إلى أن التحكيم في منازعات الاستثمار أمام مركز واشنطن 

املا لجنسية دولة يكون فيه بالضرورة مستثمر أجنبي وهو شخص مقره بالخارج ويشترط فيه أن يكون ح

أخرى فإنه يمكن القول أن التحكيم الذي يكون فيه كطرف مع الدولة المضيفة للاستثمار يعتبر تحكيما 

دوليا على هذا الأساس، وإن كان موضوع الاستثمار الأجنبي لا يتعلق في جميع الأحوال بمصالح 

 .184التجارة الدولية

كطرف في عقود الاستثمار مع المستثمرين ومن خصوصيات تواجد الدولة أو أحد أجهزتها    

الأجانب أن أغلب المنازعات المتعلقة بهذه العقود ترتبط بتغيير الظروف السياسية والاجتماعية 

، أخذا بهذه الاعتبارات فإن عقود الاستثمار غالبا ما تتضمن برغبة 185والاقتصادية المصاحبة لنشأتها

قرار، والتي تهدف إلى منع الدولة من المساس بالعقد من المستثمر ما يعرف بشروط الثبات والاست

بإرادتها المنفردة، مستغلة في ذلك ما تتمتع به من امتيازات يمنحها لها القانون الداخلي بوصفها سلطة 
                                                 

ليا، حسب مدلول هذا الفرع، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون ألحد من ق.م.م على أنه "يعتبر دو 797-40ينص الفصل  -183

 أطرافه على األقل موطن أو مقر بالخارج.

 يعتبر التحكيم دوليا إذا:

 كان ألطراف اتفاق التحكيم وقت إبرام هذا االتفاق مؤسسات بدول ممختلفة؛ -0

 رج الدولة الموجودة بها مؤسسات األطراف؛أو كان أحد األمكنة التالي بيانها وافعا خا -9

 مكان التحكيم عندما يكون منصوصا عليه في اتفاق التحكيم أو معينا بقتضى هذا االتفاق. -أ

كل مكان يجب أن ينفذ فيه جزء مهم من االلتزامات المترتبة على العالقة التجارية أو المكان الذي تربطه أكثر بموضوع النزاع  -ب

 صلة وثيقة.

 طراف متفقين صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يهم أكثر من بلد واحد.أو كان األ -7

 من هذا الفصل يطبق ما يلي: 9ألجل تطبيق مقتضيات الفقرة 

إذا كان ألحد األطراف أكثر من مؤسسة، فإن المؤسسة الواجب اعتمادها هي المؤسسة التي تربطها صلة وثيقة باتفاق التحكيم  -أ

 أكثر من غيرها؛

 تكن ألحد األطراف أية مؤسسة قام مقامها محل سكناه االعتيادية."  إذا لم  -ب
 .079خالد ميمون، م.س، ص  -184
 . 44حنان اإليماني، م.س، ص  -185
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ية، غير أن الانتقاد الموجه لشروط الثبات وما تنطوي عليه من مساس بمبدأ سيادة  تنفيذية أو إدار

عقود الاستثمار شروطا لإعادة التفاوض، ومن ثم تقع داخل اختصاص  الدولة، أدى إلى تضمين

 .186المركز

كما أن من خصوصيات منازعات الاستثمار التي يختص بها مركز واشنطن للتحكيم الدولي تكون    

مرتبطة أساسا بتغيير الظروف الاقتصادية مما قد يترتب عليها اختلال التوازن الاقتصادي لعقد 

هو الشأن بالنسبة للقوة القاهرة، إذ أصبح التحكيم القضاء الملائم للنظر في منازعات الاستثمار كما 

الاستثمار المترتبة عن القوة القاهرة، فأطراف عقد الاستثمار لا يودون في الغالب إنهاء رابطتهم 

دو العقدية لمجرد تعرضهم لمثل هذه الظروف والتصرفات وإنما قد يجيدون من المناسب أكثر أن يعي

النظر في هذه الرابطة لتصبح أكثر توافقا مع الظروف الجديدة ولينطلق تعاونهم من جديد على أساسه 

 . 187في مناخ يتسم بالودية أكثر منه ندية

          

 المبحث الثاني: الإجراءات المتبعة أمام المركز لصدور الحكم التحكيمي

ية منازعا عملية  إن ت الاستثمار، يمر عبر العديد من المراحل، التحكيم أمام مركز واشنطن لتسو

يتم  وهذه المراحل تبتدئ بتقديم طرفي النزاع لطلب التحكيم لدى السكرتير العام للمركز كمرحلة أولية و

اختيار المحكمين وبصفة عامة تشكيل الهيئة التحكيمية ومناقشة القضية وهذه المرحلة يمكن تسميتها 

وصول الهيئة  مرحلةحكيمي )مطلب أول(، وتليها المرحلة الأهم، وهي بالمرحلة ما قبل صدور الحكم الت

التحكيمية إلى النتيجة المطلوبة وهي صدورها لحكم تحكيمي يفصل في النزاع بين الأطراف )مطلب 

 ثاني(.
                                                 

 .20-20البشير أصوفي، م.س، ص  -186
 .074، ص 0290عبد الخلق الدحماني، ضمان التوازن المالي لعقود االستثمار في إطار التحكيم الدولين مطبعة األمنية، طبعة  -187



 

 

 

183 

 المطلب الأول: مرحلة ما قبل صدور الحكم التحكيمي

راغبة في تحكيم المركز سلوكها ويتأتى إن هذه المرحلة تتميز بعدة إجراءات يكون على الأطراف ال

يك الدعوى التحكيمية وذلك بتقديم طلب إلى مركز التحكيم واختيار المحكمين وبعد ذلك تبدأ  ذلك بتحر

الهيئة التحكيمية بمناقشة القضية بعد النظر في اختصاصها )فقرة أولى(، كما تتميز هذه المرحلة بضرورة 

 الواجب التطبيق على الدعوى التحكيمية)فقرة ثانية(.اختيار الأطراف للقانون الإجرائي 

يك الدعوى التحكيمية وتشكيل هيئة المحكمة  الفقرة الأولى: تحر

يك الدعوى التحكيمية أمام مركز واشنطن لفض منازعات الاستثمار، يستدعي ذلك قيام  لتحر

اف فرصة  اختيار أحد الأطراف بتقديم طلب إلى المركز، وبعد قبول الطلب )أولا( وتمنح للأطر

 التحكيمية التي تنظر في النزاع )ثانيا(.المحكمين ،تتشكل الهيئة 

 أولا: تقديم طلب التحكيم

ية منازعات الاستثمار في الفقرة الأولى من  19نصت المادة  من اتفاقية البنك الدولي لتسو

يك  إجراءات التحكيم عليه هذه المادة على أن أي دولة متعاقدة أو مواطن لدولة متعاقدة يرغب في تحر

أن يوجه طلبا كتابيا بذلك إلى السكرتير العام الذي يرسل صورة من الطلب إلى الطرف الآخر، وأردفت 

في الفقرة الثانية من المادة أنه يجب أن يتضمن الطلب "معلومات عن المسائل موضوع النزاع، وعلى 

يف بشخصية أطرافه وعلى موافقتهم على اللجوء للتحكيم  يك إجراءات التوفيق تعر طبقا لقواعد تحر

والتحكيم، وخلصت في الفقرة الثالثة على النص، بقيام السكرتير العام بتسجيل الطلب إلا إذا تبين له 

يقوم  على أساس المعلومات التي يتضمنها الطلب أن النزاع يخرج عن اختصاص المركز بشكل ظاهر، و

 بإخطار الطرفين بإتمام التسجيل أو رفضه".
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يك الدعوى التحكيمية في مركز واشنطن استلزمت المادة م من  19ما سبق يتبين أنه لتحر

 الاتفاقية أن يقدم الطلب كتابة وأن يتضمن بعض المعلومات وهي:

تحديد أطراف النزاع بشكل دقيق، وهذا يتضمن أنه في حال كان أحد الطرفين في النزاع  -3

ذكر ذلك، كما أنه يجب أن يتم تحديد جنسية الطرف الثاني مؤسسة أو هيئة تابعة للدولة متعاقدة يجب 

لمعرفة ما إذا كان يحمل جنسية دولة متعاقدة أم لا، وكذلك لمعرفة ما إذا كان يحمل جنسية الدولة 

(، والهدف من هذا الشرط في اعتقادنا هو النظر فيما إذا كان المركز 188المتعاقدة الطرف في النزاع)

من غيره، خصوصا وأن المركز لا ينظر إلا في المنازاعات التي كان أطرافها  مختصا في نزاع الأطراف

 دولا أو مواطنين لدول صادقت على الاتفاقية )اتفاقية واشنطن(.

الإشارة إلى تاريخ التراضي بالتحكيم، وإذا كان الطرف شخصا طبيعيا فيجب بيان تحديد  -1

دولة الأولى الطرف في النزاع سواء عند تاريخ الرضاء جنسيته عند تاريخ الطلب، وأنه لا يحمل جنسية ال

يا فيجب تحديد أنه عند تاريخ الرضاء بالتحكيم  أو عند تاريخ تقديم الطلب، أما إذا كان الشخص اعتبار

كان يتمتع بجنسية أحد من الدول المتعاقدة الطرف في المنازعة أو أنه قد نص في الاتفاق على وجوب 

 (.189أخرى متعاقدة وذلك لأغراض تطبيق الاتفاقية)معاملته كمواطن لدولة 

                                                 
لما أحمد كوجان، التحكيم في عقود االستثمار األجنبي بين الدولة والمستثمر األجنبي، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان،  188 

 .802، ص. 8002

 .72 -73، ص. 8991جالل وفاء محمدين، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية،  189 
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( أن التنصيص على تاريخ التراضي وقبول التحكيم أمام المركز له 190ونرى مع أحد الباحثين)

أهمية جد بالغة بخصوص منع تحايل الأطراف وذلك بتعديل الجنسية أو تغييرها بعد الاتفاق على 

 ى العكس استبعاد اختصاصها.التحكيم، بهدف خلق اختصاص محكمة المركز أو عل

( أجنبي مما يعني 191بيان أن النزاع بين الأطراف إنما هو نزاع قانوني نشأ عن استثمار) -1

استبعاد المركز النزاعات المتعلقة بالخلافات السياسية لأن هذه الأخيرة تخرج عن الطبيعة القانونية، كما 

 (.192داخلي لدولة معينة وبين مواطنيها)يخرج اختصاص المركز النظر في منازعات الاستثمار ال

وعند تأكد السكرتير من توفر الشروط السابق ذكرها يقوم بتسجيل الطلب، كما يكون له الحق 

يقة واضحة خارج نطاق اختصاص المركز  رفض تسجيل طلب التحكيم إذا رأى أن هذا الطلب يقع بطر

فض هذا التسجيل أن يقوم بإخطار لفقدان واحد أو أكثر من شروط الاختصاص، ويجب عليه إذا ر

 (.193الطرفين تلقائيا بهذا الرفض)

ية خلافات الاستثمار سلطة الرفض هذه للسكرتير العام  ولقد منحت اتفاقية واشنطن لتسو

للمركز، وذلك بهدف الوقوف في وجه الدعاوى التعسفية أو ال كيدية التي قد ترفع ضد إحدى الدول 

نب بشأن نزاعات تخرج عن اختصاص المركز وقد عززت الاتفاقية المتعاقدة من طرف مستثمرين أجا

 (.194هذه السلطة عندما جعلت قرار الرفض الصادر عن الكاتب العام للمركز لا يقبل أي طعن)

 
                                                 

 .802لما أحمد كوجان، م. س، ص.  190 

لم تعرف مفهوم االستثمار، وتركت الحرية لألطراف للتنصيص في   8991لسنة  نشير إلى نقطة مهمة إلى أن اتفاقية واشنطن  191 

 اتفاقات التحكيم على إحالة جميع النزاعات التي تراها بنفسها متعلقة باالستثمار.

 .809 -802لما أحمد كوجان، م. س، ص.  192 

، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون 8919نازعات االستثمار في ضوء اتفاقية واشنطن لسنة حنان اإليماني، التحكيم في م 193 

 .92، ص. 8088 -8080، مراكش، السنة الجامعية: ةالخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانوني

 .99حنان اإليماني، م. س، ص.   194 
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 ثانيا: اختيار المحكمين وتشكيل هيئة المحكمة

سجيل طبقا لاتفاقية واشنطن يجب على الأطراف اختيار المحكمين في أقرب فرصة من وقت ت

(، والمدة التي أتاحتها الاتفاقية للأطراف لممارسة الحق في تعيين المحكمين هي تسعون يوما 195الطلب)

 (.196من يوم تسجيل الطلب، ومع ذلك يجوز للأطراف الاتفاق حول مدة أطول من ذلك)

تم وتعيين المحكمين يكون عبر اختيارهم من قوائم المحكمين التي شكلها المركز، وهذه القائمة ي

 من اتفاقية واشنطن على الشكل التالي: 33إعدادها وفقا للمادة 

أشخاص يمكن أن يكونوا من مواطنيها أو من  3تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة بتعيين  -أ

 غير مواطنيها.

أشخاص من  35يمكن لرئيس مجلس الإدارة أي المدير العام للبنك الدولي ان يقوم بتعيين  -ب

 في القائمة. مخلفي الجنسيات

من اتفاقية البنك الدولي  33والأشخاص الذين يعينون في القوائم يجب أن تتوفر فيهم وفقا للمادة 

ية منازعات الاستثمار، بعض الصفات كالأخلاق العالية، وأن يكون مسلم بمقدرتهم في ميادين  لتسو

لهم في الرأي ويراعي أيضا ضمان القانون أو التجارة أو الصناعة أو المال، ويمكن الاعتماد على استقلا

 تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم.

والرأي فيما نعتقد أن المادة أعلاه قد تجاوزت بعض المقتضيات التي تقضي بها بعض  

يعات الخاصة بالتحكيم الداخلي في الدول بخصوص أهلية المحكم فيما إذا كان قاصرا أو محجورا  التشر
                                                 

 .79جالل وفاء محمدين، م. س، ص.  195 

 من اتفاقية واشنطن. 72المادة  196 
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علاقة عداوة أو قرابة مع الأطراف، وذهبت إلى حل الإشكال المتعلق حسب أحد عليه أو كانت له 

الباحثين فيما يخص القانون الواجب التطبيق على أهلية الحكم هل قانونه الشخصي أم قانون المكان الذي 

هبت يجري فيه التحكيم أم القانون المطبق على إجراءات التحكيم أم القانون المطبق على العقد ، بحيث ذ

الاتفاقية لتجاوز هذه الإشكالات إلى منع تسمية محكم يتمتع بجنسية أحد الأطراف عندما تعود التسمية 

يورك لسنة 197إلى رئيس مجلس الإدارة) (. بخلاف بعض الاتفاقيات الدولية الأخرى كاتفاقية نيو

بالنسبة التي كرست مبدأ سلطان الإرادة بخصوص مسألة اختيار الأطراف للمحكم وخاصة  3600

فقد كرست رسميا اهلية  3693(. أما اتفاقية جنيف لسنة 198لجنسيته، فيعمل وفقا لاتفاقهم)

 199من الاتفاقية .  1الاجنبي ليكون محكما في المادة 

من اتفاقية  15هذا فيما يتعلق بجنسية المحكمين ،اما بالنسبة لعدد المحكمين فقد نصت المادة 

شخص واحد أو من أي عدد فردي من الذين يعينون حسب اتفاق واشنطن على أن المحكمة تتكون من 

يقة تعيينهم فإن المحكمة يجب أن تتكون من  محكمين  1الطرفين، وإذا لم يتفق الطرفان على المحكمين وطر

يعين كل طرف واحد منهم والثالث يعين باتفاق الطرفين، وفي حالة عدم التوصل إلى تكوين المحكمة 

ال السكرتير العام إخطارا بتسجيل الطلب، أو في خلال أي مدة أخرى يتفق أيام من إرس 35خلال 

بتعيين المحكم أو المحكمين الذين لم يتم تعيينهم بعد بناء  10عليها الطرفان، فإن الرئيس يقوم وفقا للمادة 

 (.200على طلب أي من الطرفين وبعد مشاورتهما قدر المستطاع)

                                                 
حتى في الحالة التي تكون لألطراف الحرية في اختيار المحكمين فإنه يجب أن يختارو محكمين من غير جنسيتهم  هولإلشارة فإن 197 

 حسب ما تقضي به االتفاقية.

 .889، 881، 881لما أحمد كوجان، م. س، ص.  198 

 881نفس المرجع اعاله  ص  لما أحمد كوجان199 

 .889 -882كوجان، م. س، ص.  لما أحمد 200 
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تفاقية الخاصة بمنازعات الاستثمار تميزت عن غيرها من ومن خلال ما سبق يمكن القول أن الا

 الاتفاقيات الدولية للتحكيم الدولي في النقط التالية:

يع في الفصل في النزاعات  -3 السرعة في تعيين المحكمين وتشكيل المحكمة، وذلك بهدف التسر

 (.202الوقت)( خصوصا وأن عقود الاستثمار مقيدة في الغالب بعنصر 201المطروحة على المركز)

البدأ في إجراءات التحكيم مباشرة ومن وقت تقديم الطلب إلى المركز وفقا لما نصت عليه  -1

الاتفاقية، خلافا لما جاءت به بعض الاتفاقات الأخرى التي تعتد بتاريخ تسلم المدعى عليه لطلب 

 (.203التحكيم قصد البدأ في إجراءات التحكيم)

عد قبول الطلب، وهي خاصية فريدة تقضي بها الاتفاقية، إذ اختيار المحكمين لا يكون إلا ب -1

 لا يكون اختيار المحكمين في اتفاق التحكيم سابقا عن قبول طلب التحكيم لدى المركز.

جنسية المحكمين المختارين من قبل الأطراف يجب أن تكون غير التي يحملها الأطراف،  -3

ى حياد المحكم وعدم الانحياز إلى طرف دون آخر، وهذا وذلك لما لهذه الخاصية من أهمية في الحفاظ عل

 ما يجعل المحكم موضع ثقة واطمئنان لدى كافة الأطراف.

من الاتفاقية حددت كيفية تحديد النفقات ودفعها إذ  93إلى  06وأخيرا فإن المواد من  -0

ة عدم الاتفاق تقوم ( وفي حال204يمكن للطرفين أن يتفقا مسبقا مع لجنة المحكمة على أتعاب المحكمين)

 المحكمة بتقديرها ومن يقوم بدفعها أثناء صدور الحكم.

                                                 
ذهب البعض إلى تحديد متوسط الفترة التي يستغرقها التحكيم في المركز في سنتين ونصف )جالل وفاء محمدين(، م. س، ص.  201 

10. 

 .880لما أحمد كوجان، م. س، ص.  202 

 (.8998وربية للتحكيم التجار  الدولي، من اتفاقية جنيف )االتفاقية األ 1من قواعد اليونسترال، انظر كذلك المادة  7المادة  203 
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 الفقرة الثانية: القانون الإجرائي المطبق على الدعوى التحكيمية

 

يعتبر اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم في مركز واشنطن من المسائل 

يم الداخلي يكون المحكم على بينة من القانون الواجب المهمة على الصعيد الدولي، ذلك أنه في التحك

 (.205التطبيق بشكل واضح خصوصا في حالة اتفاق الأطراف على ذلك)

على خلاف لما هو عليه الحال في التحكيم الدولي وخاصة عندما يتعلق الأمر باتفاقية البنك 

ية منازعات الاستثمار التي لا تأخذ بعين الاعتبار أي قا نون وطني، وباعتبارها معاهدة الدولي لتسو

من الاتفاقية، غير أن الأمر يمكن مخالفته في حالة اتفاق  33دولية فهي تكون قانون المحكم طبقا للمادة 

(. وهذا ما يجعل الاتفاقية 206الأطراف على تطبيق قانون ما فالاتفاقية تطبق في غياب اتفاق الطرفين)

مجبرين على التقيد بال كثير من القواعد التي فرضتها الاتفاقية والتي تتسم بنوع من المرونة، فطرفا النزاع غير 

يمكنهم الاستغناء عنها باستبعادها والاتفاق على ما يخالفها، وبالرغم من هذه المرونة التي تتميز بها فإنها لا 

يظهر ذلك في النقط التالية)  (:207تصل إلى حد يشل إجراءات التحكيم، و

                                                                                                                                                         
دوالر أمريكي، أما ما يعتبر مكلفا  700بخصوص تكاليف التحكيم أمام المركز ليس مكلفا، فرسوم التسجيل الطلب هي حوالي  204 

ذلك أن دوالر أجرة محكم واحد لليوم الواحد، أضف إلى  100في نظرنا هي أجور المحكمين فقد ذهب البعض إلى حصرها في قيمة 

 (.18المحكم يسترد كل النفقات التي يتكبدها في سبيل القيام بعمله )انظر بخصوص هذه المعلومات جالل وفاء محمدين، م. س، ص. 

 "تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان ، قانون التحكيم المغربي 82-783المادة  205 

على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون  اذا لم الطرفان

 الذ  ترى االكثر اتصاال بالنزاع ,,,"

 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي، تنص على "يفصل المحكمون في النزاع وفقا للقواعد القانونية إال إذا خولهم 8131المادة  -

 األطراف في العقد التحكيمي مهمة الفصل فيه كمحكم بالصلح".

من قانون اإلجراءات المدنية اللبناني :"في التحكيم العاد  يطبق المحكم أو المحكمون قواعد القانون وأصول  339المادة  -

 المحاكمة العادية باستثناء ما ال يتفق منها مع أصول التحكيم ...".

 وما بعدها. 888ما أحمد كوجان، م. س، ص. راجع بهذا الخصوص، ل 206 

 وما بعدها. 888راجع بهذا الخصوص، لما أحمد كوجان، م. س، ص.  207 



 

 

 

190 

طراف عن تعيين محكم بهدف شل هذه الإجراءات يبقى بالإمكان فمثلا إذا امتنع أحد الأ

(، وفي حالة 208تشكيل المحكمة التحكيمية، وذلك بتدخل من رئيس مجلس إدارة المركز لتعيين المحكم)

عدم حضور أحد الطرفين أو عدم إجرائه دفاعه في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، فإنه يجوز 

 (.209ن تفصل في المسائل المطروحة عليها وأن تصدر حكما)للطرف الآخر أن يطلب المحكمة أ

وفي حالة ما إذا أثيرت أي مسألة من مسائل الإجراءات لا تشملها أحكام الاتفاقية أو قواعد 

التحكيم أو أي قواعد متفق عليها بين الطرفين يقوم المحكمون بالبث في هذه المسألة، ويجوز للمحكمة في 

يا في أي مرحلة من مراحل حال لم يتفق الطرفان على  خلاف ذلك، وإذا كان ذلك ضرور

الإجراءات أن تطلب إلى الطرفين تقديم مستندات أو أدلة مناسبة، وأن تزور المكان المتصل بالنزاع 

(، وللإشارة فإنه بخصوص مكان إجراء التحكيم فقد نصت 210وتجري ما تراه لازما من تحقيقات)

 91تحكيم يجري في مقر المركز إلا في حالات معينة حددت في المادةمن الاتفاقية على أن ال 91المادة 

 من الاتفاقية وذلك بعد موافقة الطرفين على ذلك وهذه الحالات هي:

إمكانية إجراء التحكيم إذا اتفق الطرفان على ذلك في مقر محكمة التحكيم الدائمة أو أي  -3

 معها المركز على ترتيبات لهذا الغرض.مؤسسة أخرى مناسبة سواء كانت خاصة أو عامة، ويتفق 

يطة موافقة محكمة التحكيم  -1 إمكانية إجراء عملية التحكيم في أي مكان آخر باتفاق الطرفين شر

 بعد مشاورة السكرتير العام.

                                                 
 من االتفاقية. 72، و73المادة  208 

 من اتفاقية واشنطن. 11المادة  209 

 من اتفاقية واشنطن. 17المادة  210 
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(، فإنه للمحكمة أن تأمر باتخاذ أي تدابير أو إجراءات مؤقتة 211وبخصوص الإجراءات الوقتية)

رتأت أن مثل هذا الأمر ضروري للمحافظة على حقوق أي من الطرفين، إلا وفقا للظروف وإذا ما ا

 (.212أن اتفاقية واشنطن تفتح المجال في هذا الأمر بالنسبة للتدابير المؤقتة ولم تضع تحديدا لها)

من نظام  11ومن جهة أخرى فاللغة المستعملة في سير إجراءات الدعوى في المركز فالمادة 

للأطراف إمكانية الاتفاق على استعمال لغة أخرى غير اللغات الرسمية للمركز  إجراءات المركز منحت

بشرط موافقة المحكمة التحكيمية بعد استشارة السكرتير العام، وفي حالة عدم الاتفاق حول اختيار اللغة 

ية، الإ سبانية، المستعملة فلكل واحد من الأطراف أن يختار لغة من اللغات الرسمية للمركز وهي الإنكليز

 (.213الفرنسية)

ية ما لم  وبخصوص المسطرة أمام المحكمة التحكيمية هي في مرحلة أولى كتابية تليها مسطرة شفو

 (.214يتفق على خلاف ذلك)

وهكذا نخلص إلى أن اتفاقية واشنطن أخذت بمبدا سلطان الإرادة بخصوص اختيار القانون 

يطة التنصيص على ذلك في اتفاق التحكيم، الواجب التطبيق على الإجراءات التحكيمية أمام المر  كز شر

يورك بشأن الاعتراف وتنفيذ  شأنها شأن باقي الاتفاقات الدولية التي سل كت هذا الموقف، كاتفاقية نيو

منها من بين أسباب رفض تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي في  0أحكام المحكمين حيث جعلت في المادة 

                                                 
 من االتفاقية. 13المادة  211 

 من االتفاقية. 13المادة  212 

، 8002، دجنبر 883، التحكيم في منازعات االستثمار، مقال منشور في مجلة المحاكم المغربية، العدد فاللطيف أبو العل عبد 213 

 .878ص. 

 .878عبد اللطيف أبو العلف، م. س، ص.  214 
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لتحكيمي، مخالفة المحكمة للإجراءات التحكيم التي اتفقا عليها الأطراف، البلد المطلوب فيه تنفيذ الحكم ا

ية للأطراف في حالة النزاع) 3693وكذلك اتفاقية جنيف الأوربية لعام   (:215التي أعطت الحر

 إلى هيئة تحكيمية دائمة، وبالتالي يسير التحكيم وفقا لنظام هذه الهيئة. -3

ية في تعيين: أو إلى تحكيم له إجراءات تحكيمية -1  خاصة وبالتالي يكون للأطراف الحر

يقة تسميتهم في حالة حصول نزاع حول هذا. -أ  المحكمين وطر

 مكان التحكيم. -ب

 القواعد المتبعة من قبل المحكمين لسير الإجراءات. -ج

فالأمر  3600أما على مستوى قواعد القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي اليونسترال لعام 

ية الأطراف ومبدأ سلطان الإرادة في اختيار قانون الإجراءات هو الأصل، حيث يجد ل ا يختلف فحر

 من هذا القانون النموذجي. 36مصدر في المادة 

يبقى في الأخير أن نشير إلى أنه سواء تعلق الأمر بإجراءات الدعوى التحكيمية أمام مركز 

أو استنادا إلى اتفاقيات دولية أخرى. وسواء  3690 واشنطن وفقا لما نصت عليه اتفاقية واشنطن لسنة

أكان القانون المطبق هو قانون مكان التحكيم أم قانون إرادة الطرفين فإن هناك بعض القواعد التي يجب 

 أن يخضع لها التحكيم في جميع الحالات وأهم هذه القواعد هي:

                                                 
 .883لما أحمد كوجان، م. س، ص.  215 
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التي يبرزها خصمه، وعلى قاعدة وجاهية المحاكمة بحيث يطلع كل طرف على المستندات  -3

 كل حجة يبديها.

 قاعدة المساواة بين الطرفين بإعطاء كل طرف الفرصة الكافية لإبداء دفاعه أو هجومه. -1

 على المحكم أن يبني حكمه وقراره على قناعته الشخصية وليس على قناعة غيره. -1

م ولا يشذ عن  هذه المحاكمة التحكيمية ليست علنية ولا يحضرها إلا الأطراف وشهوده -3

 القاعدة الأولى إلا في حال اتفاق الخصوم على هذا الأمر.

يمكن للمحكمين الاستعانة بخبير إذا اقتضى حل النزاع مثل هذا الأمر، فإذا لم يتفق الخصوم  -0

 (.216على تعيين خبير، قام المحكم أو المحكمة بتعيينه)

استماع الى الشهود وتبادل المذكرات وتقديم  وهكذا فبانتهاء كافة أطوار العملية التحكيمية من

المستندات وعموما انتهاء جميع التحقيقات والمرافعات تحجز الهيئة التحكيمية الملف للمداولة، وتصدر 

 حكمها التحكيمي.

 

 المطلب الثاني: الحكم التحكيمي الصادر عن مركز واشنطن

 

المنطقية لجميع الإجراءات التي تكون  يعتبر الحكم التحكيمي الصادر عن مركز واشنطن النتيجة

أمام المركز للفصل في نزاع معروض على هيئة التحكيم يتعلق بالاستثمارات الأجنبية والتي يكون أحد 
                                                 

 .870 -889لما أحمد كوجان، م. س، ص.  216 
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يفا معينا لحكم  يعات والاتفاقيات الدولية لم تضع تعر أطرافها دولة ومستثمر أجنبي، وعديد من التشر

يورك) قد تضمنت إشارة إلى الحكم التحكيمي، أما على مستوى ( 217التحكيم وإن كانت اتفاقية نيو

الفقه فقد عرفه البعض بأنه العمل الذي بموجبه يفصل المحكمون في المسائل المتنازع عليها والتي عهد 

إليهم الخصوم بالفصل فيها، فيما ذهب البعض الآخر إلى القول بأنه قرار محكمة التحكيم الذي يحسم 

(، والحكم الصادر عن مركز واشنطن حسب اتفاقية واشنطن 218معروضة عليها)بصفة نهائية المسائل ال

( هو حكم ملزم للطرف الخاسر للدعوى بحيث يجب الاعتراف به وتنفيذه )الفقرة 219)3691لسنة 

الأولى( إلا إذا صدر بشكل مخالف لما تنص عليه الاتفاقية فإنه يمكن الطعن فيه وفق شروط معينة 

 لفقرة الثانية(.وأمام المركز نفسه )ا

 الفقرة الأولى: تنفيذ الحكم الصادر عن هيئة التحكيم بمركز واشنطن

 

يعتبر الحكم التحكيمي صادرا عن هيئة التحكيم بمركز واشنطن لفض منازعات الاستثمار في 

ا حالة وجود محكم واحد بعد الانتهاء من تقديم الوثائق والمذكرات بين الطرفين وإقفال باب المرافعة، أم

في حالة تكوين هيئة أو محكمة تحكيم، فإن هذا الحكم يصدر بعد أن يتداول المحكمين في حيثيات النزاع 

ية، وليس من الضروري أن تتم المداولة بين المحكمين وهم مجتمعين في  وهذه المداولة يجب أن تكون سر

ل نسخة منه إلى كل مكان واحد، بل قد يقوم رئيس المحكمة بإصدار مشروع الحكم التحكيمي، وترس

بداء رأيه بالمراسلة إلى أن يتم الاتفاق على صيغة نهائية  يقوم كل منهم بإ محكم في البلد الذي يوجد فيه، و

                                                 
 .8912ورك من اتفاقية نيوي 8/8المادة  217 

، رسالة لنيل 8991محمد القصاص، أوردته حنان اإليماني، التحكيم في منازعات االستثمار في ضوء اتفاقية واشنطن سنة  يدع 218 

دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 

 .888ص. ، 8088 -8080

 .8991انظر المادة    من اتفاقية واشنطن لسنة  219 
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ية منازعات الاستثمار فإن الحكم  30(، وحسب المادة 220لهذا الحكم) لاتفاقية البنك الدولي لتسو

يصدر كتابة وأن يت ناول جميع المسائل التي طرحت على المحكمة، يصدر بأغلبية أعضاء محكمة التحكيم و

كما يجب أن يكون معللا أي أن يوضح الأسباب التي بني عليها، مع توقيع الأعضاء الذين صوتوا لصالحه، 

 كما يمكن لأي عضو في المحكمة أن يلحق بالحكم رأيه الفردي، سواء كان يعارض أو يوافق الحكم.

طن هو حكم أجنبي بالنسبة للدولة الصادر ضدها أو ولاشك أن الحكم الصادر عن مركز واشن

التي يتعين أن ينفذ على أراضيها، ومادام الأمر كذلك فإنه من اللازم على كل دولة متعاقدة في 

يورك  الاتفاقية الدولية الخاصة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها المعروفة باتفاقية نيو

حكم التحكيمي الأجنبي غير أنه وإن كان الحكم الصادر عن مركز واشنطن ، أن تعترف بال3600لسنة 

( فإنه يمتاز بخاصية أخرى تتمثل في أنه ملزم للطرفين بمعنى أن الدولة 221حكما أجنبيا يتعين الاعتراف به)

المتعاقدة ليس من حقها أن ترفض الاعتراف به كحكم تحكيمي صادر عن المركز كما يجب أن تعترف 

(. وبذلك تكون اتفاقية واشنطن قد تشددت في إلزامية الحكم التحكيمي الصادر عن 222ته)بإلزامي

المركز واعتبرته حكما نهائيا لا يمكن رفضه أو استبعاده، ودون أن يكون الطرف الذي صدر لصالحه 

يورك التي خفضت  إلى بتقديمه للمحاكم الوطنية في دولة التنفيذ قصد الاعتراف به، بخلاف اتفاقية نيو

حد كبير الأسباب التي يمكن على أساسها رفض الاعتراف بحكم المحكم أو رفض تنفيذه بحيث أجملتها 

يورك لسنة   فيمايلي: 3600المادة الخامسة من اتفاقية نيو

                                                 
، بيروت لبنان، 8002لما أحمد كوجان، التحكيم في عقود االستثمار بين الدولة والمستثمر األجنبي، منشورات زين الحقوقية،  220 

 .810ص. 

 .8912المادة  من اتفاقية نيويورك  لسنة  221 

على أنه يكون الحكم ملزما للطرفين قابال لالستئناف أو أل  طعن آخر فيما عدى ما نص من اتفاقية واشنطن  17تنص المادة  222 

 عليه في هذه االتفاقية ويجب على كل طرف أن يحترم الحكم وينفذه إال إذا ارتضت تنفيذه طبقا ألحكام هذه االتفاقية".

 من اتفاقية واشنطن. 11انظر كذلك المادة  -
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عدم أهلية الأطراف طبقا للقانون الواجب التطبيق عليهم أو بطلان عقد التحكيم في ظل  -3

الاعتراف، وعند غياب اتفاقهم على قانون معين، ففي ظل القانون الذي  قانون التحكيم المختار بواسطة

 تم فيه إصدار الحكم.

بداء الدفاع عن  -1 يقة سليمة أو إذا لم يستطع إ أن الطرف المدعى عليه لم يتم إعذاره بطر

 قضيته.

أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز  -1

 دهما فيما قضى به.حدو

إذا كان تكوين المحكمة أو إذا كانت القواعد الإجرائية لا تتفق مع تلك التي ارتضاها  -3

 الأطراف.

يقافه بواسطة السلطة المختصة أو في ظل القانون  -0 إذا كان الحكم غير ملزم بسبب تجنيبه أو إ

 الذي تم فيه إصدار الحكم.

يقة التحكيم في ظل قانون مكان التحكيم.إذا كان موضوع النزاع غير قابل ل -9  لفصل فيه بطر

 إذا كان الاعتراف بالحكم وتنفيذه مخالفا للنظام العام في بلد التنفيذ. -5

وهكذا نخلص إلى أن الأسباب المشار إليها أعلاه تجعل من أحكام المحكمين الصادرة عن 

عن ترفض المحاكم الوطنية الاعتراف بها بناء هيئات تحكيم دولية ليست لها القوة الإلزامية إذ من اليسير 

على سبب بسيط، بخلاف الحكم الصادر عن مركز واشنطن ذي القوة الإلزامية تجاه كافة الدول 

 المتعاقدة.
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والرأي فيما نعتقد أن السبب يكمن في جعل هذا الحكم يمتاز بهذه الخصوصية، هو صدوره عن  

تابعة للبنك الدولي، إضافة إلى كون المحكمين الذين يصدرون الحكم هيئة تحكيم دولية أو أهمية بمعنى أنها 

يكون مسلم بمقدرتهم في ميادين القانون أو التجارة أو الصناعة  تتوفر فيهم الاستقلالية والحياد والنزاهة و

(، غير 224(، إضافة إلى حملهم لصفة "عدم الانحياز" بمعنى أنهم لا يحملون جنسية الخصوم)223أو المال)

السبب المهم في تقديرنا يكمن في اللاتوازن بين الطرفين بحيث ان أحد أطراف النزاع دولة ذات أن 

سيادة والطرف الآخر المنازع مواطن أجنبي مما يعني هذا الأمر إمكانية عدم الاعتراف بالحكم الصادر 

يذ الحكم، وهذا ما لصالح المستثمر الاجنبي وتعنت الدولة المستثمرة على أراضيها بعدم الاعتراف وتنف

 جعل اتفاقية واشنطن تمنح صبغة الإلزامية للحكم التحكيمي الصادر عن مركز التحكيم بواشنطن.

ورغم أن اتفاقية واشنطن قد نصت على إلزامية الاعتراف بحكم المحكمين الصادر عن مركز 

تع بالقوة التنفيذية في دولة واشنطن فإن ذلك ربطته بالقوة التنفيذية للحكم، فالحكم الصادر عن المركز يتم

براز نسخة من الحكم  التنفيذ دون أي إجراء آخر أمام المحاكم الوطنية في ذلك البلد، إذ يحق للمحكوم له إ

مصادقا عليها من السكرتير العام للمركز، وبذلك تعمد الدولة المتعاقدة بتنفيذ التزاماتها المالية التي يقضي بها 

(، إضافة إلى ذلك فقد نصت 225حكما قطعيا صادر عن إحدى محاكمها) قرار التحكيم كما لو كان

الاتفاقية على مثل هذا الإجراء حتى بالنسبة للدول المتعاقدة ذات النظام الاتحادي، إذ يجوز للمحكوم 

عليه أن يقدم الحكم التحكيمي أمام محاكمها الاتحادية قصد تنفيذه وفقا للإجراءات الخاصة بتنفيذ 

 ضائية في ذلك البلد.الأحكام الق

                                                 
 ة واشنطن.من اتفاقي 81انظر المادة  223 

على أنه يكون أغلبية المحكمين من دولة غير الدولة المتعاقدة الطرف في نصت  من االتفاقية أعاله بحيث  79انظر المادة  224 

 النزاع، والدولة المتعاقدة التي أحد مواطنيها طرف في النزاع ...

 من اتفاقية واشنطن. 11المادة  225 
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فإذا كان من الآثار التي يرتبها الحكم التحكيمي الصادر عن مركز واشنطن هي إلزامية الاعتراف 

به وإمكانية تنفيذه على الفور، فإن الحكم ينسحب بآثاره كذلك على المحكم أو المحكمة التحكيمية التي 

مين الذين أصدروا القرار عن موضوع النزاع ( فبمجرد إصدار الحكم ترتفع يد المحكم أو المحك226أصدرته)

من اتفاقية واشنطن وضعت استثناء بحيث  36(، غير أن المادة 227فلا يعود لهم الحق بنظره ثانية)

يوما من تاريخ صدور الحكم  30نصت على أنه "يجوز للمحكمة بناء على طلب يقدمه أحد الطرفين خلال 

أي مسألة أغفلت الفصل فيها في الحكم، وبتصحيح أي  أن تقوم بعد إخطار الطرف الآخر بالفصل في

يعتبر قرارها جزء من الحكم ويخطر به الطرفان بنفس  خطأ كتابي أو حسابي أو ما شابه في الحكم و

يقة كالحكم.  الطر

والملاحظ مما سبق ونحن نتحدث عن إلزامية حكم المحكمين من حيث الاعتراف به وقبول 

يجب أن يتعارض مع الأحكام التي ترعى حصانته إذ يمكن أن يتعرض تنفيذه،  أن هذا التنفيذ لا 

(، وهذا ما يستفاد من 228قرار التحكيم هذا لمخاطر التصادم مع أحكام القانون الوطني في هذا النطاق)

على أنها تتضمن أي  03من اتفاقية واشنطن بالتنصيص على أنه "لا يجوز تفسير المادة  00المادة 

القانون المعمول به في أي دولة من الدول المتعاقدة، والمتعلق بحصانة تلك الدولة أو استثناء من أحكام 

 أي دولة أجنبية أخرى".

فالملاحظ لهذه المادة أنها تبين  أن الحكم التحكيمي قد يصطدم بالحصانة السيادة لبعض    

ن الإلزام الذي جاءت ( بحيث تقف حائلا أمام المحكوم له الراغب في تنفيذ الحكم بالرغم م229الدول)

                                                 
 .811لما أحمد كوجان، مرجع سابق، ص.  226 

 .811لما أحمد كوجان، نفس المرجع، ص.  227 

 .811لما أحمد كوجان، مرجع سابق، ص.  228 

جالل وفاء محمدين، التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية،  229 

 وما بعدها. 11، ص. 8991
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به الاتفاقية، وهذا ما وقع بالفعل في العديد من القضايا التي رفضت الدولة المحكوم عليها أو المؤسسات 

التابعة لها، تنفيذ حكم المركز، ومن بين هذه القرارات، قرار التحكيم الصادر في كل من قضية "لينا 

وقضية شركة لونجار ضد الحكومة اليوفسلافية غولد فييلدس" ضد حكومة الاتحاد السوفياتي سابقا 

وقضية شركة "سوكوبلج" ضد الحكومة اليونانية وقضية شركة الدراسات والمقاولات ضد الحكومة 

يرانية..")  (.230اليوغسلافية وقضية شركة "صابير" ضد مؤسسة البترول الإ

ز كما لو كان حكما نهائيا فعلى الرغم من أن الاتفاقية ألزمت الدول المتعاقدة بمعاهدة حكم المرك

(، مما يعني أن 231صادر عن أحد محاكمها الوطنية فإنها لم تلزمها باتخاذ وسائل التنفيذ لإعمال هذا الحكم)

حكم المركز يتعطل تنفيذه بمجرد الدفع بالحصانة السيادية قصد منع التنفيذ ضد أملاك أو أموال الدولة 

ة ال كونكو وشركة بنفونوشي بونفان الإيطالية ( كما حصل في القضية بين حكوم232الأجنبية)

(B.B()233 حيث محكمة الاستئناف بباريس ذهبت إلى التمييز بين الاعتراف بالحكم التحكيمي للمركز ،)

من  03ذي القوة الإلزامية وبين إمكانية التنفيذ على أموال الدولة المتعاقدة عند تفسيرها للمادة 

ة بين الاعتراف بحكم المركز وقوته الملزمة وبين إجراءات التنفيذ الاتفاقية، وهذا الأمر، أي التفرق
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رط التحكيم من شانه أن يقدم الطرفان أ  منازعة قد الهدف منها تصنيع الزجاجات البالستيكية واحتوى شرط هذا االتفاق على ش

مت الشركة اإليطالية بطلب إلى التحكيم تحت مظلة دقتتنشأ بينهما لتحكيم المركز وعندما نشب الخالف حول االستثمار بين الطرفين 

لحكم في فرنسا وعندئذ المركز، حيث صدر حكم تحكيمي لصالح هذه الشركة والتي تقدمت بعدئذ إلى محكمة باريس لالعتراف با
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دقا عليه من االدولة التي تتولى االعتراف بالحكم التحكيمي الصادر عن المركز يجب أال يتعدى مجرد فحص الحكم وكونه مص

ه ال يمكن أل  محكمة وطنية مناقشة التنفيذ على أمالك الدولة الطرف في التحكيم، إذ أن هذه السكرتير العام للمركز، ومن ثم فإن
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(، وذلك لسببين :الأول أنه لن يكون نظام التحكيم 234والدفع بالحصانة السيادية انتقده بعض الفقه)

التجاري الدولي فعالا إلا إذا ضمن لحامل الحكم الحصول على حقه حتى آخر مرحلة، ولا يمكن تحقيق 

تطاع حامل الحكم تنفيذه. والسبب الثاني، فالاتفاقية لم تحرم المحاكم الوطنية من منح ذلك إلا إذا اس

إجراءات التنفيذ ضد أملاك المستثمر الخاصة، إذ لاشك أنه ليس من العدل أن تمنع الاتفاقية المحاكم 

طرف في الوطنية في إحدى الدول المتعاقدة من منع إجراءات التنفيذ ضد أملاك أو أموال الدولة ال

 تحكيم المركز إذا لم تكن هذه الأموال مخصصة لخدمة عامة.

ونحن بدورنا نرى أن الدفع بالحصانة السيادية تجاه أحكام المركز قصد التهرب من عدم تنفيذها، 

 أمر منتقد للأسباب التالية:

نية ، منحت الحق للدول المتعاقدة في إمكا10من المادة  3إن اتفاقية واشنطن في الفقرة  -3

إخطار المركز وقت التصديق على الاتفاقية أو في وقت لاحق بعدم إخضاع طائفة من المنازعات 

لاختصاص المركز، وهو الأمر الذي ذهبت بعض الدول إلى تطبيقه مثل السعودية التي استبعدت 

تعلقة (، وجميكا وغينيا اللتان استبعدتا المنازعات الم235منازعات البترول من نطاق اختصاص المركز)

ية للدولة بمثابة 236بالمواد المعدنية والطبيعية) (، لذلك فقبول التحكيم في منازعات تتعلق بمصالح حيو

 تنازل عن هذه السيادة.
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إن الحكم التحكيمي يستمد قوته الإلزامية من اتفاق التحكيم ومن مبدأ سلطان الإرادة  -1

(. لذا فالدفع بالحصانة 237م لتحكيم المركز)ورضى الطرفين في إخضاع منازعات الاستثمار الناشئة بينه

 السيادية ضد أحكام المركز فيه تعارض مع مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

كما أن التمسك بالحصانة السيادية لا يكون إلى في مواجهة قضاء دولة أخرى تتساوى معها  -1

ملة بالمثل في إطار القانون الدولي. وهذا الأمر في السيادة، خصوصا إذا كان هناك تطبيق لمبدأ المعا

 (.238الذي لا يسري على الحكم التحكيمي باعتباره قضاء خاصا غير خاضع لسيادة أي دولة أجنبية)

ومن ناحية أخرى فقبول الدولة الطرف في النزاع بتنفيذ الحكم التحكيمي على أموالها يبعث  -3

، مما يشجع دخول الاستثمارات الأجنبية إلى البلد المضيف، الثقة والارتياح لدى المستثمرين الأجانب

 وفي ذلك مصلحة للاقتصاد الوطني لا محالة.

من اتفاقية واشنطن وإن كان وضعها منتقد لدى  00ونخلص في الأخير إلى أن المادة 

(، بحيث سمحت للدول بالدفع بحصانتها السيادية تجاه أحكام المركز مما يتناقض مع 239البعض)

هداف التي وضعت من أجله الاتفاقية، فإنها نصت على ضمانات أخرى، يمكن للمستثمر الأجنبي الأ

اللجوء إليها في حالة رفض الدولة المضيفة للاستثمار تنفيذ الحكم، وهي اللجوء إلى الحماية الدبلوماسية 

الأخرى المتعاقدة حكم  لدولته، غير أن اللجوء إلى هذه الوسيلة لا يكون إلا في حالة عدم احترام الدولة

ية 15المحكمين كما أشرنا إلى ذلك أعلاه. وهذا ما تقضي به المادة  ، من اتفاقية البنك الدولي لتسو

منازعات الاستثمار "حيث جاء فيها  لا يجوز لدولة متعاقدة أن تمنح حماية دبلوماسية، أو أن تقوم 
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ولة متعاقدة أخرى على أن يطرح على التحكيم أو بمطالبة دولية، بالنسبة لنزاع اتفق أحد مواطنيها مع د

طرح فعلا على التحكيم طبقا لهذه الاتفاقية إلا في حالة عدم احترام الدولة الأخرى المتعاقدة حكم 

المحكمين الصادر في النزاع وعدم تنفيذه، ولا يعتبر من باب الحماية الدبلوماسية في مفهوم الفقرة الأولى 

ية النزاع فقط لا غير".تبادل وجهات النظر بال  طرق الدبلوماسية غير الرسمية بقصد تسهيل تسو

وبهذا فإن اتفاقية واشنطن تقدم ضمانة بهدف تنفيذ حكم التحكيمي الصادر من المركز عبر المادة 

منها، وذلك عبر السماح للمستثمر الأجنبي بالوقوف أمام جهة اختصاص دولي جنبا إلى جنب مع  15

من  93(، أي أمام محكمة العدل الدولية طبقا لما جاءت به المادة 240لاستثمار)الدولة المضيفة ل

الاتفاقية التي تنص على أن "أي نزاع بين الدول المتعاقدة يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو بتطبيقها ولم تتم 

إذا اتفقت  تسويته بالمفاوضة، يحال إلى محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي من أطراف النزاع، إلا

يقة أخرى لتسويته".  الدول المعنية على طر

وبالتالي فإن المادة أعلاه تشكل وسيلة مهمة ضد حدوث أي مخالفة مهمة، كعدم الانصياع 

( قصد حل النزاعات المتعلقة 242(، إذ سمحت للدول باللجوء لمحكمة العدل الدولية)241لحكم التحكيم)

بر وسيلة فعالة في استخدام تقنية الحماية الدبلوماسية للمستثمر بتطبيق اتفاقية واشنطن، وهذه المادة تعت

الأجنبي إذ يحق للدولة التي يحمل جنسيتها أن تتبنى دعواه أمام هذه المحكمة قصد الحصول على 

يضات إذا كان المستثمر الأجنبي قد أصابته أضرار مادية من جراء عدم تنفيذ حكم محكمة تحكيم  التعو
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مة أن تفصل في النزاع بإصدار حكمها وإجبار الدولة للاستثمار بتنفيذه، وذلك (، وللمحك243المركز)

 بتدخل من السلطة التنفيذية للجمعية العامة المتمثلة في مجلس الأمن.

يطرح سؤال في هذا الخصوص فيما إذا كان فتح الباب للمستثمر الأجنبي باللجوء إلى محكمة  و

م من قبل الدولة المضيفة، يفرض أولا طلب الحماية الدبلوماسية العدل الدولية في حالة عدم تنفيذ الحك

من قبل دولته أو يحق له مباشرة الدعوى بصفته الشخصية؟ ذلك أنه بالرجوع إلى الاتفاقية وخاصة 

الباب الثامن منها المعنون تحت عنوان "المنازعات بين الدول المتعاقدة"!!، هذا الإشكال تجيب عنه 

ام الأساسي للمحكمة العدل الدولية، إذ جاء فيها بأنه "للدول وحدها الحق في أن من النظ 13المادة 

تكون أطرافا  للدعاوى التي ترفع للمحكمة، وبالتالي فإن المستثمر الأجنبي، لا يحق له الدفاع عن نفسه 

الدول إذ  (، غير أن هذا الأمر لا تأخذ به جل244أمام المحكمة إلا إذا تبنت دولته دعواه أمام المحكمة)

قد يجد بعض المستثمرين أن الدول التي يحملون جنسيتها، تمنع عبر قوانينها الوطنية اللجوء إلى التحكيم كما 

هو الشأن بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية التي ترفض الانضمام إلى اتفاقية واشنطن استنادا إلى ما يسمى 

 CALVO(245.)بشرط 

واشنطن منحت للحكم التحكيمي القوة الإلزامية اعترافا وفي الأخير يمكن القول أن اتفاقية 

منها والتي فتحت المجال للدول بالدفع بحصانتها السيادية  00وتنفيذا رغم الثغرة التي شابت المادة 

للتهرب من حكم المركز، إلا أن الضمانات التي خولتها الاتفاقية للمستثمر الأجنبي فيما يخص اللجوء 

 وكذلك تدخل محكمة العدل الدولية. للحماية الدبلوماسية
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غير انه ومع ذلك فان هذا الحكم لا يمكن تنفيذه إذا اعتراه سبب من أسباب البطلان، الشيء 

الذي يدفع الطرف المتضرر من هذا الحكم للطعن فيه إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك حسب ما 

 جاءت به الاتفاقية.

 ر عن المركزالفقرة الثانية: الطعن في الحكم الصاد

ية خلافات الاستثمار قرارا نهائيا لا  يعتبر القرار التحكيمي الصادر عن مركز واشنطن لتسو

(، ومع ذلك فقد أتاحت اتفاقية واشنطن للأطراف إمكانية 246يمكن استئنافه، فهو كالحكم النهائي)

 المنازعة في الحكم بناء على ثلاثة أسباب وهي:

 أولا: طلب تفسير الحكم

 من اتفاقية واشنطن مايلي: 05المادة جاء في 

إذا نشأ أي نزاع بين الطرفين بالنسبة لمعنى الحكم أو نطاقه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب  -3

 تفسيره بطلب كتابي يوجه إلى السكرتير العام.

يعرض الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم إذا كان ذلك ممكنا، وإذا لم يمكن ذلك  -1

جديدة وفقا للقسم الثاني من هذا الباب، ويجوز للمحكمة إذا قدرت أن الظروف تتطلب تؤلف محكمة 

 ذلك أن توقف تنفيذ الحكم إلى أن تصدر قرارها".
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وهكذا حسب المادة أعلاه، يمكن لأي من الطرفين أن يطلب إلى المحكمة تفسير معنى أو 

يداعه لدى السكرتير مضمون الحكم أو نطاقه، وهذا الطلب يجب أن يكون في شكل طلب  يتم إ كتابي و

 (.247العام للمركز، وهذا الطلب يجعل الفصل فيه بمعرفة المحكمة التي أصدرته إن أمكن ذلك)

 ثانيا: طلب مراجعة الحكم بإعادة النظر

يقة الثانية التي يمكن من خلالها الطعن في الحكم جاءت ضمن ما نصت عليه المادة   03إن الطر

حصرت الطلب على أن يكون مبنيا على أساس اكتشاف واقعة جديدة من شأنها من الاتفاقية، والتي 

يطة أن تكون هذه الواقعة مجهولة بالنسبة للمحكمة وللطرف الذي طلب إعادة النظر  التأثير في الحكم، شر

بالحكم على أساسها، وذلك في وقت صدور الحكم على ألا يكون سبب جهل طالب إعادة النظر عائدا إلى 

 (،248ه)تقصير

يقدم إلى السكرتير العام، خلال   يوما من  65واشترطت المادة لقبول الطلب أن يكون كتابة و

 سنوات بعد صدور الحكم. 1تاريخ اكتشاف الواقعة وفي كل الأحوال خلال 

من الاتفاقية  03وللإشارة فإنه من الآثار المترتبة عن قبول طلب إعادة النظر، فإن المادة 

كانت الظروف تتطلب ذلك أن توقف تنفيذ الحكم إلى أن تصدر قرارها، وإذا سمحت للمحكمة إذ 

طلب أحد الأطراف المحكمة بوقف تنفيذ الحكم، يمكن لها أن توقف التنفيذ مؤقتا إلى أن تفصل في هذا 

 الطلب.
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إضافة إلى طلب تفسير الحكم التحكيمي وسماح الاتفاقية لأحد الأطراف بطلب إعادة النظر في 

بعد صدوره، فإن أهم ما جاءت به الاتفاقية بخصوص الطعن في الحكم التحكيمي والحد من الحكم 

 فعاليته هو طلب بطلان الحكم التحكيمي.

 ثالثا: الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي الصادر عن مركز واشنطن

ية خلافات الاستثمار على خمسة أسباب يجوز  01تضمنت المادة  من اتفاقية واشنطن لتسو

بطال قرار التحكيم وهي:  بمقتضاها لأي من الطرفين أن يطلب إ

 إذا لم تكن الهيئة التحكيمية مكونة تكوينا سليما. -3

 إذا تجاوزت الهيئة التحكيمية سلطتها بشكل ظاهر. -1

 إذا وقع تأثير غير مشروع على أحد أعضائها. -1

 إذا وقع تجاوز خطير لقاعدة أساسية من قواعد الإجراءات. -3

 اذا أخفق الحكم التحكيمي في بيان الأسباب التي بني عليها. -0

 وسنبين على التوالي هذه الأسباب بالشرح.

* إن السبب الأول من أسباب بطلان حكم التحكيم يتمثل في عدم تكوين الهيئة التحكيمية 

رام إرادة الطرفين، تكوينا سليما، فالمعروف أن القاعدة الأساسية التي تكرسها القوانين المدنية هي احت

بحيث أن تشكيل المحكمة يجب أن يتم وفقا لما نصت عليه إرادة الطرفين في العقد التحكيمي، وإرادة 

الطرفين لا تحدد شروطا لتشكيل المحكمة التحكيمية عادة بل يستنتج من قانون معين أو نظام تحكيمي 
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يصبح بذلك هذا النظام أو هذا القانون هو إرادة الط رفين، ومخالفته في تشكيل المحكمة مخالفة معين، و

(، وتشكيل المحكمة باتفاق الأطراف في عقد التحكيم، تنص عليه الفقرة الثانية من 249لإرادة الطرفين)

 1من اتفاقية واشنطن، وفي حالة عدم اتفاق الأطراف، فالمحكمة يجب أن تتكون من  15المادة 

 السابقة(. 15لمادة من ا 1محكمين يكون أحدهم رئيسا للمحكمة )ف 

( يتمثل في استعمال المحكمة سلطة زائدة عن اختصاصها، ويشمل هذا 250* والسبب الثاني)

السبب صورا متعددة، كأن تقوم المحكمة بالفصل في مسائل لم يتفق الطرفان على فصلها أمام المحكمة، 

بيق المحكمة للقانون الذي سواء بشرط التحكيم أو باتفاق التحكيم، ويمكن أن يشمل هذا السبب عدم تط

من الاتفاقية، ولا يقصد بهذا السبب التطبيق الخاطئ  31( وفقا للمادة 251اتفق الطرفان على تطبيقه)

للقانون الذي اتفق الطرفان على تطبيقه على النزاع الحاصل بينهما، أي أنه على المحكمة الفصل فيما هو 

 لاختصاصها. مطلوب، وفقط بما هو مطلوب، وعدم تجاوز المحكمة

( من أحد 252* وقوع تأثير غير مشروع على أحد أعضاء الهيئة التحكيمية، كتلقي العضو لرشوة)

الأطراف، أو بسبب آخر غير مشروع كأن يقع التأثير على أحد أعضاء المحكمة بشكل مباشر يمس 

ام بتعيينه واستقلاليته المبادئ الأساسية التي ترتبط باختيار المحكم، كاستقلالية المحكم عن الطرف الذي ق

 (.253عن البلد الذي ينتمي إليه، وفكره السياسي والديني بشكل يمنعه من الحكم بالعدل بين الطرفين)

                                                 
 .877 -878حنان اإليماني، م. س، ص.  249 

 .838 -830لما أحمد كوجان، م. س، ص.  250 

ب التطبيق وحرية األطراف في ذلك وذلك في المادة نشير إلى أن القانون المغربي يشير إلى مسألة االتفاق على القانون الواج 251 

من قانون المسطرة المدنية التي جاء فيها "تحدد في اتفاق التحكيم بكل حرية القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة  11. 783

 التحكيمية تطبيقها على جوهر النزاع ...".

 .18جالل وفاء محمدين، م. س، ص.  252 

 .838، م. س، ص. لما أحمد كوجان 253 
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* السبب الرابع يتعلق بتجاوز الهيئة التحكيمية لقاعدة أساسية من قواعد الإجراءات، كعدم 

مين حق الدفاع نجد مبدأ التواجهية أو تأمينها حق الدفاع لطرفي النزاع، فمن المبادئ الأساسية في تأ

وجاهية المحاكمة، وهو مبدأ يضمن حق كل طرف في أن يوضح ما هو ضروري لنجاح طلبه أو دفاعه، 

كما أنه يضمن لكل طرف يبلغ مستنداته ووسائل إثباته إلى الطرف الآخر فإن أغفلت الهيئة التحكيمية 

 (.254ذلك فإن قرارها يكون معرضا للبطلان)

بب الخامس يتعلق بإخفاق الحكم التحكيمي في بيان الأسباب التي بني عليها، ذلك ان * الس

تسبيب الأحكام يشكل في الواقع ضمانة للثقة في أسلوب التحكيم كوسيلة بديلة عن قضاء الدولة، وإن 

على كانت بعض الأنظمة التحكيمية لا تتطلبه، كالنظام التحكيمي الإنجليزي، كما أنه وسيلة للرقابة 

يقة التي توصلوا بها إلى النتائج في حسم النزاع، فكل قوانين التحكيم في  عملية التحكيم والقائمين به والطر

(، لذا فإن اتفاقية واشنطن 255العالم لديها اتجاه لإلزام المحكمين بتسبيب الأحكام التحكيمية وتعليلها)

بطاله.  اعتبرت عدم تسبيب الحكم يؤدي إلى إمكانية إ

ظ من خلال سردنا لأسباب البطلان التي نصت عليها اتفاقية واشنطن أن الاتفاقية والملاح

حصرت هذه الأسباب في خمسة أسباب فقط، من هنا يتبادر إلى الذهن       ويمكن التساؤل عن 

( من اعتباره كسبب للبطلان، والأمر 256سبب مهم تكاد لا تخلو معظم القوانين التحكيمية في العالم)

بطال الحكم إذا كان مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي، فما محل هذا السبب في يتعلق بإم كانية طلب إ

اتفاقية واشنطن، وهل الحكم التحكيمي إذا بني على سبب مخالف للنظام العام في الدولة المضيفة 

                                                 
 .871 -877حنان اإليماني، م. س، ص.  254 

 .871حنان اإليماني، م. س، ص.  255 

حيث نص على إبطال حكم التحكيم األجنبي إذا كان مخالفا للنظام العام،  783.89في المادة  02.01كقانون التحكيم المغربي رقم  256 

 من اتفاقية نيويورك. 71من قانون التحكيم المصر ، كذلك، والمادة  17/8والمادة 
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، وفي للاستثمار يمكن الاحتجاج بعدم تنفيذه؟ وما سر عدم التنصيص عليه في اتفاقية واشنطن؟

القانون المغربي هل يمكن الدفع بالنظام العام، إذا بنى على أساسه حكم المركز، وذلك للحيلولة دون 

 تنفيذه في المغرب؟

( 257إن الإجابة عن هذه الأسئلة في غاية الصعوبة ، والسبب في ذلك أن مفهوم النظام العام)

ك أنه فكرة مرنة تتغير بتغير ظروف المجتمعات يعد من بين المسائل القانونية والمفاهيم الأكثر تعقيدا، ذل

من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن حيث الأنواع، فينقسم إلى قسمين نظام عام 

داخلي ونظام عام دولي، وبين هذا وذاك تعارض في أحوال وتوافق في أحيان أخرى، فإذا كانت 

با، وألعاب القمار والكازينو وعقود بيع ا لخمور من النظام العام الداخلي يمكن للقاضي أن يستبعد أي الر

حكم تحكيمي يفصل في النزاع المثار بشأن هذه المعاملات، فإن هذه الأمور لا تعتبر من النظام العام 

(، غير أن النظام العام الداخلي قد يكون جزءا من النظام العام الدولي بمعنى أن 258في البلدان الغربية)

خالفا للنظام العام الدولي كالبغاء وتجارة المخدرات والرشوة واستغلال النفوذ، قد يكون ما قد يكون م 

مخالفا للنظام العام الداخلي، فالنظام العام الدولي مشترك بين كل دول العالم، لذلك فالحكم التحكيمي 

لداخلي، أما الحكم الدولي يبطل إذا خالف النظام العام الدولي ولا يبطل حتما إن خالف النظام العام ا

 (.259التحكيمي الداخلي فيبطله النظام العام الداخلي ولا حاجة لإدخال النظام العام الدولي)

                                                 
بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو  يقصدعرفت محكمة النقض المصرية، قواعد النظام بأنها "تلك القواعد التي  257 

اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع األعلى وتعلو على مصلحة األفراد، فيجب على جميع األفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها وال 

لهم أن يناهضوها باتفاقيات فيما بينهم حتى ولو حققت لهم مصالح فردية ذلك أن المصالح الفردية ال تقوم أمام المصلحة  يجوز

، أورده رفعت محمد عبد المجيد، مفهوم النظام العام وأثره في تنفيذ أحكام التحكيم 8920أبريل  87العامة )نقض مصر  صادر في 

 .89، ص. 3/8001العدد  األجنبية، دفاتر المجلس األعلى

 وما بعدها. 18، ص. 8087عبد الحميد األحدب، مفهوم النظام العام في التحكيم، المجلة المغربية للتحكيم التجار ،  258 

راجع مفهوم النظام العام في التحكيم، عبد الحميد األحدب، مفهوم النظام العام في التحكيم، المجلة المغربية للتحكيم التجار ،  259 

 .11 -17 -18 -18، ص. 8087، 8 عدد
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وبالرجوع إلى الحكم التحكيمي الصادر عن مركز واشنطن والمخالف للنظام العام المغربي والرأي 

المغربي، رغم أنه صادر طبقا فيما نعتقد أنه يمكن استبعاده مادام أنه يمس المصالح العليا للمجتمع 

للاتفاقية دولية صادق عليها المغرب، ذلك أن الاتفاقات الدولية لا تعلو على الدستور الذي يحمي كيان 

المجتمع والدولة، غير أن هذه النقطة المتعلقة بالنظام العام الدولي أو الداخلي، تبقى في تقديرنا أمر 

رات الأجنبية مادام أن الدولة المغربية لا يمكن لها أن توافق على مستبعد في النزاعات المتعلقة بالاستثما

ية تمس بالنظام العام للمجتمع المغربي.  شرط تحكيم يتعلق بمعاملة استثمار

أما فيما يخص السر وراء استبعاد إمكانية بطلان حكم المركز على أساس سبب متعلق بالنظام 

دين بالقول بأنه "أثناء المداولات التي أدت إلى إقرار العام، فقد أجاب عنه الدكتور جلال وفاء محم

الاتفاقية كان هناك رأي ينادي بإتاحة الفرصة للتخلص من الحكم التحكيمي الصادر عن المركز على 

، على أن الرأي استقر على أن السماح بإثارة هذا الدفع من Public Policyأساس الدفع بالنظام العام 

ه الاتفاقية من أجله في سبيل تثبيت دعائم حكم التحكيم الصادر في شأنه هدم كل ما قامت هذ

منازعات الاستثمار بين الدول والمستثمرين الأجانب، ولذلك ظهرت الصبغة النهائية للاتفاقية خالية من 

 (.260أي دفع متعلق بالنظام العام")

بطال الحكم وفقا لاتفاقية واشنطن، فإن الطلب حسب  الفقرة وبخصوص إجراءات طلب إ

يوما من تاريخ اكتشاف ذلك السبب وعلى أي  315من الاتفاقية يقدم في ظرف  01الثانية من المادة 

 سنوات من تاريخ صدور الحكم. 1حال خلال 

                                                 
 .18جالل وفاء محمدين، م. س، هامش الصفحة  260 
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وفي حال تقديم طلب الإبطال فإن من ينظر بالطلب ليس المحكمة التي أصدرته وإنما يقوم 

، بتعيين لجنة من ثلاثة أشخاص يختارون من قائمة 01لمادة رئيس البنك الدولي وفقا للفقرة الثالثة من ا

بطال الحكم أو أي جزء من أجزائه، مستندا إلى أحد الأسباب التي  يكون لهذه اللجنة سلطة إ المحكمين، و

، وعندها يعرض النزاع مجددا بناء على طلب أي 01ذكرنا سابقا والواردة في الفقرة الأولى من المادة 

 (.261محكمة جديدة ان تتكون وفقا لما نصت عليه الاتفاقية) من الطرفين، على

إلا أنه لا يمكن أن يكون أحد أعضاء هذه اللجنة قد شارك في المحكمة التي أصدرت الحكم أو 

أن يكون من جنسية أحد طرفي النزاع أو من جنسية أحد المحكمين الذين سبقوا أن شاركو في إصدار 

 (.262القرار)

بطال الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم بناء على طلب أو ومن سلطات هذه اللجن ة بالإضافة إلى إ

 تلقائيا إذا دعت الظروف إلى ذلك.

ية منازعات الاستثمار، هي عدم إمكانية  وبهذا فمن أهم مميزات تحكيم المركز الدولي لتسو

رف في النزاع أو غيرها، الاعتراض على الحكم التحكيمي أمام المحاكم الوطنية في المعاهدة المتعاقدة الط

يعين محكميها من قائمة المحكمين في  ول كن هذه الأحكام تبقى قابلة للإبطال أمام لجنة خاصة تعين لهذا و

 (.263المركز)

 

                                                 
حفيظة السيد الحداد، الطعن بالبطالن على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية، وارد لدى لما أحمد كوجان،  261 

 .837م. س، ص. 

 .837لما أحمد كوجان، م. س، ص.  262 

 .837م. س، ص. لما أحمد كوجان،  263 
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 خاتمة 

يمكن القول في نهاية هذا البحث ان التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار الاجنبي امام مركز 

قعا ملموسا يفرض نفسه على معظم الدول النامية ،سواء التي سبقت التحكيم الدولي بواشنطن  اصبح وا

ان وقعت عن اتفاقية واشنطن منذ زمن بعيد كالمغرب او التي كانت تاخذ التحكيم الدولي بشيئ من 

 الحذر كدول امريكا الجنوبية ذات التوجه الاشتراكي .

قية تميزت عن غيرها من غير ان ما يمكن رصده بدراسة اتفاقية واشنطن هو ان هذه الاتفا

الاتفاقيات الدولية في مجال التحكيم ،فالتحكيم تحت مضلة مركز واشنطن لفظ منازعات الاستثمار 

يكفل للاطراف بعض المميزات كما راينا كالثقة المتوفرة في المحكيمن ، والحماية الدبلوماسية لدولة 

كم ، كما ان الاتفاقية اسست على مبدا سلطان المستثمر الاجنبي عند تعنت الدولة المضيفة في تنفيذ الح

 الارادة بحيث ان اتفاق  الاطراف هو الواجب التطبيق على عملية موضوع النزاع .

كما اعطت  الاتفاقية للحكم التحكيمي الصادر عن مركز واشنطن قوة تنفيذية وحجية مرادفة 

رغم النقيصة التي شابت الاتفاقية في  يحوزها هذا الاخير بمجرد صدوره ولا يحتاج الى أي اجراء مماثل

بحيث سمحت للدول الاطراف ان ترفض تنفيذ الحكم التحكيمي على اساس اعتبارات  00المدة 

السيادة وهذا الدفع قد ينجح في احيان كثيرة ، وعلى ذلك فاننا قد يجد المستثمر الاجنبي نفسه امام 

ية يصبح معطلا ،مما قد يرغم المستثمر حكم تحكيمي صحيح ومعترف به ول كن من الناحية العمل

 الاجنبي لطلب الحماية الدبلوماسية وما ينتج عن هذه الاخيرة من صراعات سياسية  لا يحمد عقباها.
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 لائحة المراجع

لما أحمد كوجان، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدولة والمستثمر الأجنبي، بحث لنيل دبلوم دراسات عليا في  -3
  1550ل، الجامعة اللبنانية، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، قانون الأعما

" ، رسالة لنيل دبلوم  3690حنان الإيماني ، " التحكيم في منازعات الاستثمار في ضوء اتفاقية واشنطن لسنة  -1
الماستر في القانون الخاص ، جامعة القاضي عياض كلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية مراكش ، 

 . 1533.1535السنة الجامعية 
ية منازعات الاستثمار " دار الجامعة الجديدة  -1 جلال وفاء محمدين ، " التحكيم تحث مظلة المركز الدولي لتسو

ية ،    3660للنشر ، الاسكندر
،  335عبد اللطيف بو العلف ، التحكيم في منازعات الاستثمار ، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية ، عدد  -3

  1550ر   دجنبر نونب
ية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار الأجنبي  -0 مصلح أحمد الطراونة، نطاق اختصاص المركز الدولي لتسو

 وفقا لاتفاقية واشنطن، نسخة ال كترونية، دون ذكر المطبعة وتاريخ الطبعة 
ية منازعات ا -9 لاستثمار، مذكرة لنيل شهادة حسيني يمينة، تراضي الأطراف على التحكيم أمام المركز الدولي لتسو

  1533الماجيستر في القانون، كلية الحقوق والعلوم والسياسة، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
معمر نعمان محمد النظاري، التحكيم في منازعات الاستثمار بين القواعد التقليدية والحديثة، أطروحة لنيل  -5

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة،  الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول،
  1531-1533السنة الجامعية 

ية منازعات الاستثمار،  رسالة لنيل دبلوم  -0 البشير أصوفي، خصوصيات التحكيم أمام المركز الدولي لتسو
والاقتصادية  الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول،  كلية العلوم القانونية

  1556-1550والاجتماعية سطات،  السنة الجامعية  
خالد ميمون، الطبيعة القانونية لعقود الاستثمار العمومية ومظاهر تأثرها بشرط التحكيم، مقال منشور بمجلة  -6

ية المنازعات"، العدد   ، 1القضاء المدني، ضمن سلسلة دراسات وأبحاث "الوسائل البديلة لتسو
يع، عمان، الطبعة الثانية فوزي محمد سا -35  ، 3661مي، التحكيم التجاري الدولي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوز
عبد الخلق الدحماني، ضمان التوازن المالي لعقود الاستثمار في إطار التحكيم الدولين مطبعة الأمنية، طبعة  -33

1530  
ات الأجنبية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات ، محمد البرانصي، دور التحكيم التجاري الدولي في جلب الاستثمار -31

  1559/1555العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق، سلا، السنة الجامعية: 
ية منازعات الاستثمار، بحث مقدم إلى مؤتمر كلية  -31 سامي محمد عبد العال، دور القضاء والتحكيم الدولي في تسو

  3/1530/  15إلى  16الحقوق، جامعة طنطا في الفترة من 
رفعت محمد عبد المجيد، مفهوم النظام العام وأثره في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، دفاتر المجلس الأعلى العدد  -33

5/1550  
  1531، 1، عبد الحميد الأحدب، مفهوم النظام العام في التحكيم، المجلة المغربية للتحكيم التجاري، عدد  -02
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 التجاري الدوليموقف الدول النامية من التحكيم 

 -دراسة حالة الجزائر -

 شعبان صوفيان                                                                                       

  أستاذ بالمركز الجامعي بعين تموشنت

        -الجزائر –                                                                                        

 

ية النزاعات لحد قيل عنه أنه لغة العصر      ، 264يشهد التحكيم التجاري الدولي أهمية متزايدة كأداة لتسو

ية الدولية المتشابكة إذ لا يكاد يخلو عقد من العقود الاقتصادية الدولية  حيث فرضته المعاملات التجار

 من شرط التحكيم .

يعات دول العالم لهذا القضاء الخاص )التحكيم( يتباين  غير أن درجة قبول و      تبني مختلف التشر

من دولة الأخرى فبالمسبة للدول المتقدمة فالإشكال لا يطرح خصوصا أن هذا النظام من وضعها هي 

بينما المسألة تختلف فيما يتعلق بالدول النامية و في مقدمتها الجزائر، حيث ظل موقفها يتدرج بين 

تام في الغالب إلى التحفظ بشأنه و الانفتاح عليه في مراحل متقدمة من تجاربها و هذا الرفض ال

 الموقف الغامض 

يديولوجية و  و المتردد للدول النامية تجاه التحكيم التجاري الدولي إنما مرده لعدة أسباب سياسية و إ

 .265حتى اقتصادية ، اجتماعية ...الخ

                                                 

، دور القاضي في مجال التحكيم التجاري الدولي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، الجزائر، . حدادن طاهر264 
 .10، ص.2102
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التالي: ما هو موقف الدول النامية تجاه التحكيم التجاري الدولي؟ وما  فمن هذا المنطق أثرنا الإشكال     

ية  هي أسباب الرفض أو الانفتاح على هذا النظام ؟، و للإجابة عن هذا ية الجزائر الطرح اخترنا الجمهور

يعي الجزائري منذ  كعينة للدول النامية لإسقاط الدراسة عنها و ذلك من خلال متابعة التطور التشر

 تقلال إلى يومنا هذا بتقسيم هذه المرحلة إلى مرحلتين أساسيتين هما:الاس

يعي رقم  المرحلة الأولى :المبحث الأول  .61/56266قبل صدور المرسوم التشر

يعي رقم المبحث الثاني  .  61/56: المرحلة الثانية بعد صدور المرسوم التشر

   

 المبحث الأول:

 61/56يعي رقم المرحلة الأولى قبل صدور المرسوم التشر 

كان موقف الجزائر غداة الاستقلال معاديا اتجاه التحكيم التجاري الدولي أين كانت تعتبره مخالفا      

على جميع الأصعدة خاصة تلك المتعلقة بالقضاء و هو ما دفعها بالشكل الرئيسي  267للسيادة الوطنية

ية منازعات الاستثمار و استبعاد ه في منظومتها القانونية هذا كان قبل لتجنب هذا النظام كأداة لتسو

يعي رقم  ، غير أن هذا الموقف الرافض للتحكيم من الجزائر بعد الاستقلال 61/51صدور مرسوم تشر

مباشرة ) مطلب أول(، تراجع لفترة أخرى و عرف نوعا من التخفيف من هاته الدولة النامية محاولة 

هذه المرحلة عند البعض بمرحلة الانسجام البيئي للتحكيم  منها لتأقلم مع التحكيم التجاري الدولي و تسعى

 ) مطلب ثاني(.

                                                                                                                                                         
 .01، ص.2102، التحكيم التجاري المقارن، الوراق للنشر و التوزيع، الطبعة األولى، األردن، إيهاب عمرو. 265 

جوان سنة  10، المؤرخ في 022-66، المعدل و المتمم لألمر رقم 22/12/0991، المؤرخ في 39/20م . مرسوم تشريعي رق266
 .0991أفريل  22بتاريخ  ر، الصاد22مدنية، ج.ر.ج.ج العدد ال اإلجراءات، المتضمن قانون 0966

لسارية المفعول إلى غاية ، المتضمن تمديد العمل بالقوانين الفرنسية ا10/02/0962، المؤرخ في 022-62. قانون رقم 267
 (.00، ص.00/10/0961بتاريخ  21، ما عدا ما يخالف السيادة الوطنية ) ج.ر.ج.ج السنة الثانية رقم 10/02/0961
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 المطلب الأول:

 (3601-3699مرحلة العداء اتجاه التحكيم الدولي ) 

 3699ل كن قبل الخوض في الحديث عن واقع التحكيم في ظل قانون الإجراءات المدنية لسنة       

،أين 3699-3691د قبل هذا القانون أي الفترة ما بين تجدر الإشارة و لو بصورة وجيزة للوضع السائ

 13كانت الجزائر بصفة عامة تعارض بشدة فكرة التحكيم الدولي رغم أنها أصدرت آنذاك قانون 

الذي مهد العمل بالقوانين الفرنسية ماعدا ما يخالف السيادة الوطنية فكانت بذلك أول  3691ديسمبر 

دولي باعتبار آنذاك القوانين الفرنسية كانت تعترف بالتحكيم التجاري إشارة لإبكار الجزائر التحكيم ال

 الدولي.

و يرجع رفض نظام التحكيم في أغلب الدول النامية و من بينها الجزائر لعدة أسباب منها انتهاج      

يديولوجية مناهضة لأي تدخل أجنبي باعتبارها دول حديثة الاستقلال إلى جانب إتباع  هذه الدول إ

اسة اقتصادية اشتراكية مبنية على القطاع العام الذي يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، و نتيجة سي

، كما أنها كانت تعتبر بأن 268لذلك كانت الاستثمارات الأجنبية مقيدة و مهمشة في هذه الدول 

هذه الدول أما  أسلوب التحكيم الدولي من وضع دول متقدمة لخدمة مصالحها في علاقتها للاقتصاد مع

أكبر  الأسباب لإنكار الجزائر وباقي دول العالم الثالث لهذا النظام كان يعود لغيرتها على السيادة الوطنية 

بدرجة أولى كونها فتية الاستقلال فكانت تنظر إلى التحكيم التجاري الدولي على صورة جديدة 

لذلك كانت تعل بمبدأ عدم إمكانية تقاضي للتقليص من سلطتها القضائية، و هو ما يتنافى مع سيادتها 

الدولة إلا أمام محاكمها الوطنية، أي من غير المعقول أن تحاكم دولة ذات سيادة أمام محكمة تحكيمية، 

                                                 
. عيبوط محند وعلي، االستثمارات ألجنبية في ضوء سياسة االنفتاح االقتصادي في الجزائر، المجلة النقدية للقانون و العلوم 268

 . 61، ص. 2116الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، جانفي السياسية، كلية 
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ل كن هذا المبدأ الرافض للتحكيم الدولي الذي تبنته الجزائر غداة الاستقلال لاعتبارات تتعلق بالسيادة 

في معاملاتها الواقعية القانونية بقبولها للتحكيم مع شركات أجنبية خاصة الوطنية و رد عليها استثناء 

الفرنسية منها و بالتحديد في مجال المحروقات و ذلك في إطار ما يعرف بالقانون البترولي الصحراوي 

منه على أنه: " النزاعات بين  33الذي كان ينظم العلاقة بين البلدين في هذا المجال حيث تنص المادة 

 . 269احب الامتياز و مانح الامتياز و المتعلقة بتطبيق الاتفاقية يرجع ابتداء و انتهاء لمجلس الدولة..."ص

ية الفرنسية أخذت وصف عقود       فمن هذا النص القانوني الأخير يظهر بأن العقود البترولية الجزائر

ية، ذلك من خلال عرضها على اختصاص مجلس الدولة الفرنسي.  إدار

و التي كان لشقها الاقتصادي تأثير بليغ  3691ى جانب ما سبق و بموجب اتفاقية ايفيان لسنة إل     

ية من خلال فرض الحكومة الفرنسية على الجزائر للجوء إلى التحكيم التجاري  على السيادة الوطنية الجزائر

لى أن : " فرنسا من هذه الاتفاقية التي نصت ع 53الدولي و نستشهد في ذلك بما جاء في نص المادة 

ية الودية حيث تلجأ سواء إلى  يق أدوات التسو والجزائر تحلان النزاعات الناجمة عن علاقتهما عن طر

المصالحة أو إلى التحكيم في حالة عدم الاتفاق على هذه الإجراءات كل واحدة من الدولتين يمكن أن 

 .270تخطر محكمة العدل الدولية

نسي نقل الاختصاص من مجلس الدولة الفرنسي إلى التحكيم الدولي و عليه يظهر بأن الطرف الفر     

ية، إذن الغاية واضحة هي سلب الاختصاص من القضاء  عوضا أن ينتقل إلى المحكمة العليا الجزائر

ية الفرنسية ية النزاعات المتعلقة بالعقود البترولية الجزائر  .271الجزائري في مجال تسو

                                                 

 المعروف بالقانون الصحراوي. 0920نوفمبر  22، الصادر في 000-20. األمر 269 
  .01، ص. 2110. محمد كوال، تطور التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري، منشورات البغدادي، الجزائر، 270

  271. عليوش قربوع كمال، التحكيم التجاري الدولي، د.م.ج، الجزائر، الطبعة الثالثة، 2112، ص.12.
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يان و شقها الاقتصادي فقد نظمت أيضا هذه الأخيرة مسألة التعاون دائما في إطار اتفاقية ايف     

برام عقود التعاون بين الطرفين و نذكر منها مثلا: يسا لذلك تم إ  الجزائري الفرنسي و تكر

 3691جوان  19الفرع الأول:  الاتفاق الجزائري الفرنسي 

منه تدعيم و تجسيد فرنسا لمصالحها جاء في هذا الاتفاق بعد عام من استقلال الجزائر و الغاية      

(، ما نصت عليه 3691المنصوص عليها في اتفاقية ايفيان، و لعل أن أهم ما جاء في هذا الاتفاق ) 

منه التي أكدت بأن الفصل في النزاعات الناشئة بين الدولتين يكون من اختصاص محكمة  51المادة 

ة قابلة للتنفيذ على إقليم الدولتين دون حاجة التحكيم الدولية، كما جعلت من القرارات التحكيمي

 .272للإجراءات التنفيذية

يلية  16الفرع الثاني: الاتفاق الجزائري الفرنسي في   3690273جو

(، 3691لقد أبرمت الجزائر هذا الاتفاق مع الطرف الفرنسي قصد مراجعة الاتفاق السابق )      

ية و ذلك بإدراج نظم التوفيق إلى جانب التحكيم والتخفيف من شدة تأثيره على السيادة الوطنية ال جزائر

كما اعتبر بأن إجراء التوقيف إلزاميا بين الدولتين، حيث يقوم كل طرف بتعيين موقف و هذين الموقفين 

يعينين موقفا ثالثا يكون رئيسا للجنة  " التوقيف و في حالة  عدم تعيين الموفق الثالث يكون التعيين 

ية أو لنائبه "لرئيس المحكمة الع  .274ليا الجزائر

                                                 

 .02. محمد كوال، نفس المرجع، ص. 272 
الخاص باستغالل الوقود و 29/12/0962، المتضمن المصادقة على اتفاق 00/00/0962مؤرخ في  202-6. األمر رقم 273 

 (09/00/0962رة بتاريخ الثروة الهيدروكربونية، )ج.ر.ج.ج، الصاد
رسالة دكتوراه، جمعة الجزائر معهد الحقوق و العلوم  2. طيب زروتي، النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري المقارن،ج274

 .202، ص. 0991اإلدارية الجزائري، 
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(  التي تحسب لصالح الجزائر هو الرجوع 3690و بالتالي فإن النقطة الإيجابية من هذا الاتفاق )      

للقضاء الجزائري، ل كن سلطة رئيس هذه المحكمة أو نائبه في هذا المقام مقيدة لأنه ملزم بتعيين الطرف 

 .275الثالث و هو رئيس لجنة التوفيق

يع الوطني و خلال هذه الفترة ) غداة الاستقلال( فكان من بين النصوص أم       ا على مستوى التشر

الذي جاء بغاية استقطاب و جذب  3691276الأولى التي سنتها الجزائر قانون الاستثمارات لسنة 

رؤوس الأموال الأجنبية إلا أنه لم يكن واضحا بخصوص مسألة التحكيم حيث أشار فقط في إحدى 

 .277إلى " شرط التحكيم " و هذا يعني أن هناك إمكانية اللجوء إلى التحكيم نصوصه

إلى هنا يمكن أن نقول بأن لجوء الجزائر للتحكيم في هذه المرحلة برغم من موقفه الرافض لهذا      

ية، و ما يدعم هذا الطرح هو الخطاب  النظام هو اختيار فرضته الظروف الموروثة عن الحقبة الاستعمار

آنذاك اعترف بهذا الواقع المفروض  13/51/3653ياسي للرئيس الراحل هواري بومدين المؤرخ في الس

برام هذه السنة ) أي سنة  يلة 3690على الجزائر بقوله: " نحن ملزمون بإ ( بعض الاتفاقيات لهذه طو

لا شكليا متعلقة بالصحراء مما يجعل الاستقلال المتحصل عليه بفضل تضحيات الشعب الجزائري استقلا

 .278و اسميا فقط

و بعد هذه الفترة مباشرة دخلت الجزائر في أهم مرحلة تاريخية و هي التي تلت التصحيح الثوري      

و الذي تقل د بموجبه الرئيس الراحل هواري بومدين مقاليد الحكم أين بدأت الجزائر تحاول  3690لسنة 

                                                 

 .06. محمد كوال، نفس المرجع، ص. 275 
 (، السالف الذكر.0961لسنة  61ون االستثمار، ) ج.ر.ج.ج عدد ، المتضمن قان222-61من األمر رقم  22. م. 276 

 .10. عليوش قربوع كمال، المرجع لسابق، ص. 277
من مظاهر رفض الجزائر لفكرة التحكيم خالل هذه المرحلة عدم مصادقتها على عدة اتفاقيات دولية الخاصة بالتحكيم آنذاك مثل:  -

  .0962طن لسنة و اتفاقية واشن 0920اتفاقية نيويورك لسنة 
  278. محمد كوال، مرجع سابق، ص.00. 
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ن مكانة لها على الصعيد الدولي و بسط سيادتها إعادة ترتيب شؤونها الاقتصادية الداخلية و البحث ع

، الذي يجسد 279 3699على ثرواتها الطبيعية و من مظاهر ذلك صدور قانون الإجراءات المدنية لسنة 

ية ممثلة في الأشخاص  133/51صراحة بموجب نص م. الموقف المانع و الرافض للدولة الجزائر

ية اللجوء للتحكيم التجاري الدولي.  الاعتبار

، غير أن هذا 280إلا جانب هذا القانون و في نفس السنة أصدرت الجزائر أيضا قانون الاستثمار     

الأخير لم يشير إطلاق لمسألة التحكيم و هو ما يثبت موقفها المعادل له كما يمكن الإشارة أيضا في نفس 

ية 3653فبراير  13السياق لتأميم المحروقات في  خلال هذه الفترة قصد  كإجراء اتخذته الدولة الجزائر

  53/13281بسط سيادتها الكاملة على ثرواتها خاصة مع الطرف الفرنسي و هو ما جسدته بالأمر رقم 

 55/53و الذي استبعد بدوره من خلال نص المادة  3600المعدل لقانون البترول الصحراوي لسنة 

يق التحكيم، و إنما أصبحت ية عن طر تخضع لاختصاص القضاء  منه خضوع الجباية البترولية لتسو

 الوطني.

يا و إنما أبانت أيضا واقعا       براز موقفها المعادل تجاه التحكيم الدولي نظر و لم تكتفي في الجزائر بإ

أين  3650المنعقدة في مارس سنة  -OPEP–وذلك بمناسبة مؤتمر دول الأعضاء في منظمة الأوبك 

لتحكيم فقط، و إنما من عدم تماشيه مع متطلبات قدمت مذكرة عبرت فيها عن شكواها ليس من مبدأ ا

 العالم الثالث.

                                                 
،لسنة 22، معدل و متمم، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية، ج.ر، عدد 0966جوان  10، مؤرخ  في 022-66. األمر رقم 279

0966.  
  280. األمر رقم رقم 66- 202، المتضمن قانون االستثمار ج.ر.ج.ج عدد 22، السالف الذكر. 

و المتعلق  0920ر نوفمب 22في  المؤرخ 20/00تعديل األمر رقميتضمن 02/12/0920، المؤرخ في 02/22األمر رقم . 281
 01مؤرخة في 11بالبحث عن الوقود و استغالله و نقله بواسطة قنوات و بالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات ) ج.ر.ج.ج.ع 

  (.0920أفريل 
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إلى هنا و بناء على ما تقدم يمكن القول أن موقف الجزائر من التحكيم التجاري الدولي بعد      

الاستقلال مباشرة إلى حد غاية نهاية السبعينات أقل ما يقال عنه مناقضا و مترددا بين غموض 

يعات و قبولها للت ، رغم رفضها 282حكيم في أكثر من العقود التي أبرمتها مع الأطراف الأجنبيةالتشر

ياه مبدئيا إلا أن هذه المرحلة من النفور و التحفظ التي عاشتها الجزائر تجاه التحكيم الدولي بدأت  إ

ر كما بدخول الثمانيات في الانكماش تدريجيا و ذلك مرد ه إلى المناخ الدولي و الداخلي الذي عاشته الجزائ

 يبين العنصر الموالي.

 283المطلب الثاني

 (61-01فترة الانسجام البيئي مع التحكيم ) 

يا –إن الموقف العدواني الذي ترتكز عليه الجزائر       في المراحل السابقة تجاه التحكيم الدولي  -نظر

اهه شيئا فشيئا، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي مع الدولة الفرنسية بدأ ينفرج بتغيير سياستها تج

ية لسنة  برام 3)3601وتجلى ذلك في الواقع من خلال عدة مظاهر منها بروز التعليمة الوزار (، و كذا بإ

ية الفرنسية سنة   (.1التي تضمنت نظام التحكيم بين البلدين ) 3601الاتفاقية الجزائر

ية لسنة    3601الفرع الأول: صدور التعليمة الوزار

يشمل قطاعات اقتصادية هامة في الدولة كالسكن، مجال  284فاق تعاون مع فرنساأبرمت الجزائر ات     

ية النزاعات أنه لم يشر إلى وسيلة  ية ...الخ، غير أن ما يميز الاتفاق من ناحية تسو الصيد و الطاقة النوو

محددة لفض هاته الأخيرة مما يترتب عنه القبول الضمني بوسيلة التحكيم التجاري، و لتدعيم هذا 

                                                 
المبرم بين الجمهورية الجزائرية و  قيتضمن المصادقة على االتفا 22/12/0922المؤرخ في  22/00. نذكر مثال األمر رقم 282

 (.112، ص. 20/11/0922بتاريخ  21جمهورية غينيا بيساو و المتعلق بالنقل الجوي  ) ج.ر.ج.ج.العدد 
 .16. بودودة سعاد، المرجع السابق، ص. 283
ة على البروتوكول الخاص بالتعاون االقتصادي بين ، و المتعلق بالمصادق12/10/0902، مؤرخ في 229-02. مرسوم رقم 284

 (.01/10/0900المؤرخ في  12الحكومة الجزائرية و الحكومة الفرنسية ) ج.ر.، عدد 
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ية بتاريخ  نوفمبر  30الاتفاق وتأكيده خاصة على الوسيلة المختارة لفض النزاعات صدرت التعليمة الوزار

و المتضمنة لشرط التحكيم في العقود الدولية، أي أن هذه  و.أالديوان الوطني  951تحت رقم  3601

ية التابعة للقانون العام اللجوء إلى التحكيم الدولي في علاقتها الاقتصادية  التعليمة أجازت للأشخاص المعنو

الدولية، إذ نصت على أنه: " فيما يخص أهلية اللجوء إلى التحكيم فإن المجلس ما بين الوزارات يقبل بدءا 

من تاريخ السماح لمؤسساتنا الوطنية أو المحلية اللجوء إلى التحكيم كما كانت عليه في الماضي لتمييزها عن 

ية للقانون الع ام و لتمتعها بالاستقلالية المالية "، و في ذلك يعلق الأستاذ محمد كولا الأشخاص المعنو

لأن الفترة  3601قائلا: " إن هذه التعليمة بمثابة الر د على الإحالة الواردة في الاتفاق المبرم سنة 

ي أدت إلى الفاصلة بين الأخير و التعليمة قصيرة مما يؤدي إلى القول بأنها رسالة من الرسائل المتبادلة الت

 ".285وضع التحكيم 

غير أن ما يمكن ملاحظته عن صدور هذه التعليمة هو التناقض الحاصل بين القوانين و التنظيمات      

ق.م السالفة الذكر، أي أنه لم يحترم فيها  331/1إذ أن هذه التعليمة تعتبر اعتداء صارخ على نص م 

ية أن تخالف نص  مبدأ تدرج القانون الساري العمل به ليبقى السؤال المثار كيف لتعليمة وزار

يعي؟  تشر

ية الفرنسية لسنة     3601الفرع الثاني: الاتفاقية الجزائر

ية الفرنسية بتاريخ      و التي جاءت لتجسيد   3601286مارس  15أبرمت الاتفاقية الثنائية الجزائر

العلاقات الاقتصادية سالف الإشارة، و ذلك كأول خطوة لإعادة بعث  3601الاتفاق المبرم سنة 

 .287بين البلدين خاصة من حيث تشجيع الاستثمار الفرنسي بالجزائر

                                                 

 .20. محمد كوال، المرجع السابق، ص.285 
 .111و  129. عمار معاشو، المرجع السابق، ص. 286 
 لم ينشر. 21/11/0902المؤرخ في  . تجدر اإلشارة إلى أن اتفاق التحكيم الجزائري الفرنسي287 
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و الأهم للذكر في هذا الاتفاق هو تضمنه أول نظام للتحكيم الدولي بين البلدية برغم أنه تم بموجب      

يا حيث تنص المادة  نه على أنه: " م 39تبادل رسائل بين الدولتين إلا أنه أعتبر نظاما تحكميا اختيار

يين تسوى وديا و في حالة فشل  النزاعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المتعاملين الفرنسيين و الجزائر

ية الودية تسوى النزاعات حسب الإجراءات المنصوص عليها في العقود و المتمثلة في اللجوء إلى  التسو

 التحكيم كل النزعات ".

بالنسبة للجزائر نقطة انعطاف حاسمة في موقفها العدائي تجاه التحكيم و عليه يشكل هذا الاتفاق      

ية الفرنسية في شقها  ية على العلاقة الجزائر التجاري الدولي و إن كان يقتصر هذا النظام لتسو

 . 288الاقتصادي

إلا أن ما تجدر الإشارة إليه حول نفس الاتفاق أعلاه هو أنه خلق عدة إشكالات أهمها: أنه لا     

ية  يتمتع بالقوة التنفيذية كونه لم ينشر في الجريدة الرسمية، و بذلك يفلت من المصادقة و الرقابة الدستور

ق.إ.م السالف الذكر مما أدى  331/1هذا من جهة و من جهة أخرى فهو يصطدم بنص المادة 

زعوم تجاه التحكيم بالبعض لاعتباره مجر د اتفاق شكلي يبرز سياسة الموقف الرسمي للجزائر العدائي الم

 .289الدولي كون الواقع العملي يبين عكس ذلك

و تأكيدا لما تقدم حول بداية الانفتاح الجزائر تجاه التحكيم التجاري الدولي خلال هذه الفترة      

المتعلق بالمحروقات الذي  09/33يمكن استشهاد بعدة أمثلة فعلى الصعيد الداخلي مثلا نذكر: القانون 

منه شركة سونطراك بصفتها مؤسسة عمومية إمكانية اللجوء للتحكيم في نزاعات مع شركائها  91 تجيز المادة

                                                                                                                                                         

د. معاشو عمار، الضمانات في العقود االقتصادية الدولية االقتصادية الدولية ) التجربة الجزائرية في عقود المفتاح في اليد (،  -
 .111، 120، ص. 0990رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، معهد الحقوق و العلوم اإلدارية، الجزائر، 

 .20نفس المرجع، ص. . محمد كوال، 288 
 .22، ص.92. محمد كوال، نفس المرجع، الهامش 289 
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السالف الذكر الذي يجيز أبضا لسونطراك  3609المعدل لقانون  3663الأجانب و كذلك القانون 

 .290التحكيم مع الطرف الأجنبي

زائر في نهاية الثمانينات و بداية أما على الصعيد الدولي فيمكن استشهاده بما أقدمت عليه الج     

برام عدة اتفاقيات سواء جماعية أو ثنائية تم إدراج فيها شرط التحكيم كوسيلة لفض  التسعينات من إ

النزعات مع الطرف الأجنبي و منها نذكر مثلا: انضمامها بتحفظ للاتفاقية المتضمنة اعتراف و تنفيذ 

يورك  لعديد من الاتفاقية الثنائية كالتي أبرمتها مع الولايات ، بالإضافة ل3600291أحكام تحكيمية بنيو

 ، ...الخ.294، ايطاليا293، الاتحاد الاقتصادي البلجيكي الل كسومبورغي292المتحدة الأمريكية

 المبحث الثاني:

يعي   61/56المرحلة الثانية بعد دور المرسوم تشر

ية بعد الشروع في الإصلاحات الاقتصادية في الدولة تغير موقف ال      إدارة السياسية الجزائر

بصفة صريحة نحو التحكيم التجاري الدولي الذي أصبح وسيلة لجذب الاستثمارات فاضطر إلى تكريسه 

ية المنازعات خاة في مجال التجارة الدولية و فيما يلي  في القانون الداخلي بعد اقتناعه بفعاليته في مجال تسو

                                                 

المحروقات الجزائري الجديد، مجلة التحكيم،  ن. مصطفى تراري الثاني، التحكيم في المنازعات المتعلقة بالمحروقات تطبيقا لقانو 290 
 .91-09، ص. ص. 2119العدد األول، يناير 

المتعلق بأنشطة التنقيب و البحث عن المحروقات  02-06يعدل و يتمم القانون 12/02/0990، المؤرخ في 20-90. القانون 291 
 (.12/02/0990الصادرة بتاريخ  61واستغاللها و نقلها باألنابيب ) ج.ر. ع

، المتضمن انضمام الجزائر بتحفظ إلى االتفاقية التي صادق عليها 01/00/0900المؤرخ في  211-00. المرسوم الرئاسي رقم 292 
التي دخلت حيز التنفيذ 21/00/0900مؤرخة  20، ج.ر، العدد 20/00/0900تمر األمم في نيويورك في نيويورك بتاريخ مؤ 

 . 10/12/0909بالجزائر في 
. االتفاق المبرم بين الحكومة الجزائرية و حكومة الواليات المتحدة األمريكية الرامي لتشجيع االستثمارات الموقع بواشنطن بتاريخ 293 

صادر بتاريخ  22، ) ج.ر.عدد02/01/0991المؤرخ في  91/109الرئاسي رقم  م، المصادق بموجب المرسو 22/16/0991
22/01/0991.) 
. االتفاق المبرم بين الحكومة الجزائرية و االتحاد االقتصادي البلجيكي اللكسومبرغي المتعلق بالتشجيع و االحماية المتبادلة 294 

 (.0990لسنة  26، )ج.ر.ع 12/01/0990المؤرخ في  122-90جب المرسوم الرئاسي رقم لالستثمارات المصادق عليه بمو 
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ولا( و لمظاهر تكريسه سواء على المستوى الداخلية أو سنتعرض للأسباب المؤدية لهذا الانفتاح ) أ

 الدولي) ثانيا(.

 المطلب الأول:

 أسباب الانفتاح

تعددت الأسباب و تباينت لقبول التحكيم التجاري من قبل الجزائر بعد فترة العداء و الرفض من      

 دولي و سنوجزها فيما لي:الأسباب التي أفرزتها الأوضاع الداخلية للدولة و منها م فرضها المحيط ال

يل النظام الاقتصادي   الفرع الأول: تحو

و بعد فشل التجربة الاشتراكية في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية و تأزم الأوضاع الداخلية      

من شلل و عجز مس كافة القطاعات المنتجة في الدولة و  3609تأثرا بما خلفته أزمة البترول لسنة 

العملة الوطنية و ذلك بسب تراكم الديون و ارتفاع فوائدها ...، كلها عوامل دفعت انخفاض قيمة 

الجزائر إلى تغيير مناخ اقتصادها الموجه و انتهاج الاقتصاد الليبرالي من خلال فتح أسوقها للاستثمارات 

التوصيات المترتبة في الأجنبية المباشرة و منح الامتيازات و الحماية اللازمة لها، و هو ما شملته النتائج و 

 .295المفاوضات التي جمعت الجزائر بصندوق النقد الدولي

ية مع الطرف       ية نزاعاتها الاستثمار و عليه فليس بالغريب تبني الجزائر نظام التحكيم كأسلوب لتسو

 الأجنبي كونه يتماشى مع السياسة الاقتصادية، أي توجهها نحو الاقتصاد الليبرالي. 

يةالفرع الثاني  : خصائص نظام التحكيم التي تستجيب لطبيعة النزعات الاستثمار

إن التطبيقات الميدانية و التطورات التي شهادتها مجال التحكيم التجاري الدولي أكدت مدى      

ية و هو  فعاليته ومسايرته للمجال التجاري و الاقتصادي نظرا لتميزه بالسرعة في اتخاذ الإجراءات و السر

                                                 

 .62. عيبوط محند وعلي، االستثمارات األجنبية في ضوء سياسة االنفتاح االقتصادي في الجزائر، المرجع السابق، .295 
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اظ على العلاقات الاقتصادية، ضف إلى ذلك المهنية و الاحترافية التي يتميز بها المحكمين ضروري للحف

بالنظر إلى القضاة حكم أنهم مختصين في مثل هذه المسائل و متمرسين، فضلا على أن أحكامهم هي 

 .296أعراف مشتركة بين التجار على الصعيد الدولي

 

 ال الأجنبي للاستثمار في الجزائر   الفرع لثالث: الرغبة في استقطاب الرأس الم

يديولوجية من       خصوصا بعد فشل التجربة الاشتراكية المنتهجة غداة الاستقلال و القائمة على إ

مناهضة لكل تدخل أجنبي بما في ذلك تهميش الاستثمارات الأجنبية لاعتبارات سيادية و كذا 

ية لتلك الحقبة في مجال ال ضمانات و التحضيرات التي ترضي المستثمر الأجنبي قصور القوانين الاستثمار

 .297و تدفعه لضخ أمواله في الجزائر

ية منها الدروس لذلك حاولت استدراك الوضع من خلال       هذه التجربة استخلصت الدولة الجزائر

توجه اقتصادي جديد و مواكبته بالضمانات و الحماية اللازمة لاستقطاب الرأس المال الأجنبي و في 

يعاتها الوطنية.م  قدمتها تبنت بصراحة نظام التحكيم الدولي في تشر

إلى جانب ما تقدم من أسباب داخلية التي فرضت على الجزائر تغيير موقفها من التحكيم التجاري      

 الدولي، هناك ظروف أخرى خارجية ساهمت في تطوير هذا الموقف لعل أهمها هي:

 الفرع الرابع: المديونية الخارجية

                                                 
اءات المدنية و االدراية الجديد، مجلة التحكيم . بوكعبان العربي، فوزي نعيمي، االجتهاد التحكيمي الجزائري في ضوء قانون اإلجر 296

 .202-221، ص.ص. 21020يوليو،  02العالمية، العدد   
 .20. عليوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص.297
 ، و المتضمن قانون االستثمار السالف الذكر.202-66، و األمر رقم 222-61خاصة القانون رقم  -
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أضحى الميزان التجاري عاجزا الإرادات القائمة  3609بعد انهيار أسعار النفط أثر أزمة البترول لسنة      

ملايير  55أساسا على المحروقات و هو الوضع الذي أدى لارتفاع الديون الخارجية آنذاك إلى ما يقارب 

ي بغية الحصول على دولار، و نتيجة لذلك دخلت الجزائر في مفاوضات مع صندوق النقد الدول

يل من قبل هذا الأخير و التي كانت من بينها إجراء  القروض و من ثم تحديد شروط هذا التمو

تعديلات عميقة على الاقتصاد الوطني حتى يتماشى مع التوجه الجديد الليبرالي و على رأس هذه 

 .298الإصلاحات الأخذ بالتحكيم الدولي

زائر لانتهاج سياسة جديدة مبنية في أساسها على الإصلاح هذه أهم الأسباب التي دفعت بالج     

  .299الاقتصادي ومسيرتها بقوانين تخدم و تنسجم مع هذا التوجه الجديد

 المطلب الثاني:

 مرحلة الانفتاح على التحكيم التجاري الدولي

هر و تجسدت مساعي الدولة في تبني وسيلة التحكيم التجاري الدولي بورة فعلية من خلال عدة مظا

 طنية منها والدولية.

 الفرع الأول: على الصعيد الوطني

بعد حوالي ثلاثين سنة من ريب و عداء كرس المشرع الجزائري إرادته في تبني نظام التحكيم       

ية من خلال تعديله للقوانين الوطنية و ذلك بموجب صدور المرسوم  كوسيلة لفظ النزاعات الاستثمار

يعي رقم  السالف الذكر أين أدرج  3699عدل و المتمم لقانون الإجراءات المدنية لسنة الم 56-61التشر

                                                 
 . 12لدولي كضمان من ضمانات االستثمار، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ص.. بودودة سعاد، التحكيم التجاري ا298

299 . TERK NOUR-EDDINE, l’arbitrage commercial internatonal en Algerie , O.P.U, Algerie, 1999, 
p.09. 
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فيه بابا خاصا للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان " الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي و ذلك 

 في الكتاب الثامن منه".

ستوى الدولي إلى جنب أما من أحكام هذا المرسوم فقد جاءت مطابقة للمبادئ المكرسة على الم     

هذا التعديل بأن الجزائر قد تبنت هذا القانون بصورة  300تبنيها القواعد الأكثر ليبرالية، و قيل بمناسبة

الل ذان يعتبران الأكثر ليبرالية في مجال  302و القانون السويسري 301هجينة و استمدته من القانون الفرنسي

 التحكيم.

نقطة تحول جذري في سياسة الجزائر نحو التحكيم التجاري الدولي  و عليه يعد هذا المرسوم الأخير     

كونه رفع الحظر الذي كان على أهلية أشخاص القانون العام في اللجوء إلى التحكيم الدولي، حيث نصت 

من قانون الإجراءات المدنية و تستبدل بالأحكام الآتية: "  331المادة الأولى منه على أن: " تلغى المادة 

ية و لا  يين التابعين للقانون العام أن يطلبوا التحكيم ما عدا في علاقاتهم التجار يجوز للأشخاص المعنو

 .le sur le303الدولية

                                                 
300 . « l’Algérie a adopté une loi en 1993 qui n’a rien à envien par son libéralisme aux droit français 
et suisse qui sont deux systèmes juridique les plus libéraux au monde à l’égard de l’arbitrage». 
Voir :  
- racine jean – boutique, les raisons de la libération droit de l’arbitrage international dans les pays 
chavin A. gues mi. P.p. 267-276. 
301 . Décrit n°81-500 du 12 moi 1981 portant le nouveau code de proc.civ.frdu 14/05/1981, 
p.1380. 
302 . Loi fédérale droit internationale privé du 18/12/1987, publiée dans la feuille fédérale du 
12/01/1988, rev arb ; 1, 1988. 

 .01جع السابق، ص. . عليوش قربوع، المر 303
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برغم هذا النص الصريح عن موقف المشرع الجزائري الجديد تجاه التحكيم الدولي، إلا أنه لم يسلم       

يقة ص يقة  300ياغة م هذا المرسوم من انتقادات خاصة تلك المتعلقة بطر منه باستعمال المشرع طر

  .المادة المكررة التي تبدو غير ملائمة كما أنها تؤدي لاكتظاظ النصوص القانونية

يقة، وبعد هذا المرسوم دعم المشرع       فكان من الأحسن اعتماد نص مستقل بدءا من هذه الطر

يعي رقم الجزائري موقفه الجديد من التحكيم من خلال صدور المرسوم الت ، المتعلق بترقية 31-61شر

ية  يقة لتسو الاستثمار السالف  الذكر الذي تضمن نص قاطع الشك على اعتماد التحكيم الدولي كطر

منه التي جاء كما يلي: "  33كل ما يثار من نزعات بين الجزائر و المستثمر الأجنبي و ذلك في المادة 

ية إما بفعل المستثمر و إما بإجراء اتخذته يعرض أي نزاع يطرأ بين المستثمر الأجنبي و ال دولة الجزائر

ية ضده على المحاكم المختصة إلا إذا كانت هناك اتفاقيات ثنائية أو معتمدة الأطراف  الدولة الجزائر

ية تتعلق بالصلح و التحكيم أو اتفاق خاص ينص على شرط التحكيم أو يسمح  أبرمتها الدولة الجزائر

 إجراء الصلح باللجوء إلى تحكيم خاص ".للأطراف بالاتفاق على 

غير أن هذا النص الأخير أيضا لم يفلت من الانتقادات و اعتبر بأنه غامض خاصة فيما يتعلق      

يلات حول المفصود منها؟، و إن كان  بالمقصود من عبارة المحاكم المختصة التي كانت محل تساؤل و تأو

ية في الأ صل عمل بالمبدأ المعروف في القانون الدولي الذي مفاده الاختصاص يعود للمحاكم الجزائر

 .304ضرورة استنفاد وسائل التقاضي الداخلية ثم اللجوء للتحكيم التجاري الدولي

 51-53غير أنت المشرع الجزائري لم يفك هذا الغموض و لم يستدرك هذه الهفوة بموجب الأمر      

كر، و أخيرا الإصلاحات القانونية التي اعتمدها المشرع السالف الذ 1553المتعلق بتطوير الاستثمار لسنة 

                                                 

  304. بودودة سعاد، نفس المرجع السابق، ص. 19.
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ية  56-50في هذا المجال صدور القانون  305الجزائري  المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدار

إلى غاية  3559السابق الإشارة الذي تضمن بابا خاصا متعلق بالتحكيم الدولي و ذلك من المواد 

فإن هذا القانون الأخير لم يأتي بالشيء الجديد مقارنة بالمرسوم منه، غير أنه و بصفة عامة  3590

يعي   . 306إلا أنه حاول تدارك الانتقادات الموجهة لهذا المرسوم الأخير56-61التشر

و أبرز النقاط التي حاول فيها المشرع الجزائري إدخال عليها بعض التغييرات الطفيفة تلك المتعلقة      

يا دوليا، حيث نصت مبمعايير اعتبار التحكيم  إ.م.إ على أنه: " يعد التحكيم دوليا بمفهوم هذا  3516تجار

القانون التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل " و يرى البعض 

أن هذا النص غامض و قاصر كونه ضيق النطاق التحكيم التجاري الدولي هكذا على النزاعات 

ادية لدولتين على الأقل فقط بينما تخرج من هذا النطاق جميع النزاعات التي تتعلق بالمصالح الاقتص

 الاقتصادية.

يعي       أكثر وضوحا و ملائمة و شمولية حيث نصت  61/56بينما جاء النص القديم في المرسوم التشر

لنزاعات المتعلقة بمصالح مكرر على أنه: " يعتبر دوليا بمفهوم هذا الباب التحكيم الذي يخص ا 300م

التجارة الدولية و الذي يكون فيه مقر أو موطن أحد الطرفين على الأقل في الخارج "، و عليه فالعبارة 

يا و دوليا يكفي أن يكون أحد أطراف النزاع يقيم أوله مقر  حسب هذا النص حتى يكون التحكيم تجار

نص و محل الانتقاد كونها بهذا الشرط أن في الخارج، ل كن هذه النقطة بذاتها كانت عيب هذا ال

يكون مقر أحد الطرفين في الخارج نقص و تحرم المستثمر الأجنبي الذي يكون مقره الرئيسي بالجزائر 

                                                 

  305. بودودة سعاد، نفس المرجع السابق، ص. 21.
، المعدل و 2116جويلية  29المؤرخ في 0116من األمر  20. في مجال المحروقات يمكن أن نشير أيضا إلى: نص المادة 306

من األمر  20في مجال المحروقات يمكن أن نشير أيضا إال أن نص م  2116نوفمبر  02المؤرخ في  12-12المتمم للقانون رقم 
، مؤرخة 20) ج.ر العدد 2116نوفمبر  02المؤرخ في  12-12المعدل والمتمم للقانون رقم 2116جويلية  29المؤرخ في  16/01
  (.2، ص.2116جويلية  11في 
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ية لا تقوم بها  307من اللجوء للتحكيم الدولي خصوصا أن في الوقت الراهن معظم العمليات التجار

يين خاصين تماشيا مع تحرير التجارة الخارجية. الدولة، و إنما الأشخاص الطبيعيون و الاعتب  ار

 الفرع الثاني: على الصعيد الدولي

إلى جانب التعديلات التي أجراها المشرع الجزائري على المنظومة القانونية الوطنية تأكيدا منه على      

يعي رقم  ضا على دعم موقفه هذا أي 61/56تبنيه لنظام التحكيم الدولي بعد صدور المرسوم التشر

برامه لل كثير  المستوى لدولي من خلال مصادقته على عدة اتفاقيات دولية متعددة الأطراف و كذا بإ

 من الاتفاقيات الثنائية التي أدرج فيها شرط التحكيم و هو ما تناوله فيما يلي:

           الاتفاقيات المتعددة الأطراف: -أ

ولية إلا أن للتذكير و الإعادة فيها إفادة حيث صادقت سبق و أن أشرنا لأهم هذه الاتفاقيات الد     

، و  AMGI»308 »على الاتفاقية المنشئة للوكالة الدولية لضمان الاستثمار مثلا 3661الجزائر بعد سنة 

ية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول و رعايا دول أخرى ، كما 309صادقت على اتفاقية تسو

 .310ضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات و ائتمان الصادراتصادقت على الاتفاقية المت

 الاتفاقية الثنائية: -ب

يعي       إلى يومنا هذا كم هائل من الاتفاقيات الثنائية  56-61أبرمت الجزائر بعد صدور المرسوم التشر

ز خاصة على التي ترجمت ثم إدراج فيها شرط التحكيم لذلك سنقتصر بذكر بعض الأمثلة فقط منها و نرك

                                                 

 .222و  220. بوكعبان العربي و فوزي نعيمي، المرجع السابق، ص . 307 
 ، السالف الذكر.0992نوفمبر  12صادر بتاريخ  66ج.ر.ج.ج.ع  12-92. بموجب المرسوم الرئاسي رقم 308 
 ، السالف الذكر.0992نوفمبر  12صادر بتاريخ  66ج.ر.ج.ج.ع  122-92. بموجب المرسوم الرئاسي رقم 309 
أفريل سنة  22صادر بتاريخ  26.ر.ج.ج.ع )ج 0996أفريل سنة  21المؤرخ في  022-96المرسوم الرئاسي رقم  بمقتضى .310 

0996.) 
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يع التي أطلقتها الجزائر في السنوات  ية و ظفرت بأكبر المشار يعها الاستثمار على أرض الواقع مشار

يا311القليلة الأخيرة و على رأس هذه الدول نجد فرنسا  ...الخ.314، و قطر313، الصين312، ألمانيا، كور

إلى  3661ام بها المشرع الجزائري منذ سنة و لو أردنا تقيم مدى نجاعة التعديلات القانونية التي ق     

 .315غاية يومنا هذا، و في مقدمتها تبنيه لنظام التحكيم التجاري الدولي كتحفيز

و ضمانه بغرض نيل ثقة و طمأنينة المستثمر الأجنبي خاصة مع تجمع ظروف أخرى ملائمة لهذا      

يز بوتفلقية  مقاليد الحكم من تثبت الوضع الأمني و الغرض بعد تولي الرئيس الحالي السيد عبد العز

الاستقرار السياسي إلى جانب البحبوحة المالية التي عرفتها الخزينة العمومية في المقابل شهد العالم الغربي 

تدهور في الأوضاع الاقتصادية و الملية بسبب الأزمة الاقتصادية التي عرفها العالم منذ بداية سنة 

أصبحت قبلة لأكبر المستثمرين الأجانب و يمكن أن نستشهد في ذلك ما  لقلنا أن الجزائر اليوم1535

 يلي:

يارة تقريب اليومية للوفود رجال الأعمال الأجانب إلى الجزائر بغاية الظفر بإحدى الصفقات  - بالز

يعية التي تعرضها الأخيرة.   المشار

                                                 

 ( السالف الذكر.12/10/0992ادر بتاريخ 10. االتفاق الجزائري الفرنسي) ج.ر.ج.ج.ع.311 
. االتفاق البروتوكول اإلضافي بين حكومة االجمهورية الجزائرية الديمقراطية و حكومة ألمانيا االتحادية، يتعلقان بالتشجيع و 312 

-2111، المصادق عليها بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 0996مارس  00ادلتين لالستثمارات الموقعين بالجزائر في الحماية المتب
 .10/01/2111صادر بتاريخ  20، ج.ر.ع.12/010/2111، المؤرخ في 201

، 02/01/0999جزائر في . االتفاق المبرم بين الحكومة الجزائرية و حكومة كوريا حول ترقية و تشجيع االستثمارات الموقع بال313 
 22صادر بتاريخ  21، ) ج.ر.ج.ج عدد 2110جويلية  21المؤرخ في  212-10المصادق عليه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

 (.2110جويلية سنة 
قع في بكين . االتفاق المبرم بين الحكومة الجزائرية و حكومة الصين الشعبية حول التشجيع و الحماية المتبادلين لالستثمارات المو 314 

) ج.ر.ج.ج عدد 2112أكتوبر  22، المؤرخ في 192-12و المصادق عليه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  0996أكتوبر  21في 
 (.2112نوفمبر سنة   26صادر بتاريخ  21
الدوحة بتاريخ الجزائر و دولة قطر بشأن التشجيع و الحماية المتبادلين لالستثمارات الموقع بمدينة . االتفاق المبرم بين 315 

الصادرة  21) ج.ر.ج.ج.ع  0992جوان  21المؤرخ في  299-92وم الرئاسي رقم المصادق عليه بموجب المرس 22/01/0996
 (.0992جوان سنة  22بتاريخ 
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يع الضخمة التي جسدتها الجزائر على أرض الواقع في السنوات - الأخيرة و التي كانت نتيجة  المشار

 للاتفاقيات التي أبرمتها مع الطرف الأجنبي و نذكر مثلا على رأسها:

ية بتيارت، مصنع  يق السيار شرق غرب، مصنع رونو بوهران، مصنع السيارات و المركبات العسكر الطر

ية بالعاصمة، مركب الحديد بالبلارة...  الأدو

 

 خاتمة:

ور الذي عرفه النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي في الجزائر كعينة في الأخير نقول أن التط     

للدول النامية له ارتباط وثيق بتحول سياسة التنمية في هذه الدول سعيا منها لتحقيق ما يسمى بالتنمية 

 المستدامة الشاملة.

داة الاستقلال و تشبثها فيعد تأزم الأوضاع الاقتصادية جراء فشل التجربة الاشتراكية المنتهجة غ     

ية ) السيادة الوطنية( وجدت نفسها بضرورة الدخول إلى  ببعض المبادئ الموروثة عن الحقبة الاستعمار

ير التجارة و  النظام الاقتصادي العالمي الجديد و مواكبة التطورات الحاصلة فيه من عولمة التي ترمي لتحر

يك مجلة الاقتصاد الوطني و هو ما لا يكون دون تموين ونقل التكنولوجية الحديثة و الخبرات قص د تحر

شك إلا من خلال التعاون مع الطرف الأجنبي الذي لا يغفل في مثل هذه العقود الدولية بإدراج 

ية ما قد يثار من خلافات بينه و الدولة المضيفة له.  شرط التحكيم الدولي كسبيل لتسو

ية الواجب استحداثها في بذلك يكون لتحكيم التجاري الدولي إحدى       الضمانات الدولية لتسو

يعات الدول النامية بهدف استقطاب رؤوس أموال أجنبية.  تشر
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L’exequatur des sentences arbitrales en droit marocain 

 
HERMAS ISMAIL EL IDRISSI 
ETUDIANT CHERCHEUR  
MASTER DROIT DES AFFAIRES  

 

 

Introduction : 

L’arbitrage est, sans conteste, le meilleur mode de règlement des litiges pouvant 

constituer une alternative à la justice étatique lente et contraignante. Il connait 

aujourd’hui un succès fulgurant auprès des multinationales et des commerçants 

en raison des avantages qu’il présente à savoir la rapidité, la simplicité et la 

confidentialité.  

 

Il est vrai que le caractère juridictionnel a pris le dessus sur le caractère 

conventionnel de l’arbitrage mais cela ne suffit, toujours pas, pour accorder aux 

sentences arbitrales la force exécutoire car sans passer par la procédure 

d’exequatur la sentence n’a qu’un effet de dessaisissement des arbitres et une 

autorité de la chose jugée encore précaire.  

 

Or, notre économie de marché aujourd’hui est ouverte et les firmes sont 

mondialisées, mais il n’existe pas un Etat mondial et donc pas un tribunal de 

commerce mondial qui pourra accorder l’exequatur dans les quatre coins du 

monde. Pour l’exequatur, il faut donc recourir aux juridictions nationales, c’est 

pourquoi il est nécessaire d’unifier les procédures des différents Etats et c’est ce 

qu’on a essayé de faire avec la Convention de New York de 1859 qui tend à 

faciliter l’exequatur et la reconnaissance des sentences dans les différents pays 
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du monde mais cette volonté se heurte aux réalités locales, aux règles locales et 

au maintien des souverainetés étatiques par les juges nationaux.  

 

Chapitre I : les sentences arbitrales internes 

La sentence demeurant en elle-même un acte juridictionnel à l’état de simple 

écrit privé puisque émanant de personne seulement commises par les parties 

pour le faire est, certes, obligatoire en ce que celles-ci se sont engagées par la 

convention à ce qu’elle le soit, mais elle n’est pas pour autant exécutoire316. La 

sentence comporte cependant la potentialité à se voir reconnue comme 

décision judiciaire, seulement au moyen de l’apposition de la formule 

exécutoire. 

L’étude de l’exequatur des sentences arbitrales internes commande, en premier 

lieu, d’identifier l’autorité compétente pour revêtir les décisions précitées de la 

formule exécutoire (section 1), puis de déterminer les conditions – de fond et de 

forme- requises pour obtenir cet exequatur (section 2). 

Section 1 : l’autorité compétente pour ordonner l’exequatur 

Il parait utile, dans le cadre de la détermination de l’autorité appelée à revêtir la 

sentence arbitrale de l’exequatur, de clarifier les aspects afférents à la 

compétence, tant territoriale(A) qu’en raison de la matière (B). 

A- la compétence en raison de la matière 

L’article 480-31 du code de procédure civile, inséré en vertu de la loi 08-05, 

dispose que « la sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en 

vertu d’une ordonnance d’exequatur du président de la juridiction dans le 

ressort de laquelle la sentence a été rendue. 

A cet effet, la minute de la sentence accompagnée d’un exemplaire de la 

convention d’arbitrage, avec une traduction, en langue arabe, est déposée par 

                                                 
316 J. Robert et B. Moreau, l’arbitrage, droit interne- droit international privé, Dalloz, 5e édition 1983, P.186. 
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l’un des arbitres ou par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction dans 

les sept jours francs de son prononcé. 

S’il a été compromis sur l’appel d’un jugement, la sentence arbitrale est 

déposée au greffe de la cour d’appel conformément aux dispositions de l’alinéa 

précédent et l’ordonnance d’exequatur est rendue par le premier président de 

cette juridiction ». 

Un arrêt de la cour de cassation rendu le 09/11/2010 précise que « la sentence 

est revêtir de l’exequatur par le président du tribunal de première instance ou le 

premier président de la cour d’appel après l’appel formé par l’une des 

parties »317. 

En vertu de l’article précité, la compétence de principe (c'est-à-dire hormis le 

cas visé par l’alinéa 4 dudit article) pour revêtir la sentence arbitrale de 

l’exequatur appartient au président du tribunal dans le ressort duquel ladite a 

été rendue318. 

Toutefois, il n’set pas spécifié, au sein de cet article, s’il s’agit du président du 

tribunal civil de première instance ou du président du tribunal de commerce. 

La réponse à cette question, en fait, a été tranchée par un autre article, en 

l’occurrence, l’article 312 du code de procédure civile, lequel dispose : « dans le 

présent chapitre,  

1- (….) 

2- (…) 

3- Le président de la juridiction désigne le président du tribunal de 

commerce, sauf précisions contraire ». 

                                                 
317 Arret de la cour de cassation  n° 4710 du 09/11/2010, V. annexe.  
318 Mohammed D. Toumlilt et Ahmed A. Toumlilt, le droit de l’arbitrage au Maroc, éditions Maghrébines- 

Casablanca, 2014. P.473. 
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La combinaison des deux articles précités pourrait en effet penser que le 

législateur considère que la compétence pour rendre l’ordonnance d’exequatur 

appartient au président du tribunal de commerce. 

4- La situation est cependant loin d’être aussi simple, le débat est houleux 

entre deux mouvements : le premier soutient fermement que la 

compétence pour accorder l’exequatur aux sentences arbitrales internes 

revient exclusivement au président du tribunal de commerce, la seconde 

estime que la compétence dépend de la nature du litige. Autrement dit, la 

compétence appartient au président du tribunal de commerce ; en 

revanche, les sentences statuant sur des litiges de nature civile ne 

sauraient être revêtues de l’exequatur que par le président du tribunal 

civil319. 

5- Par ailleurs, le président du tribunal administratif est compétent de revêtir 

la sentence arbitrale de l’exequatur lorsqu’il s’agit d’un litige qui a pour 

objet un marché public320. 

B- la compétence territoriale 

L’article 480-31 du code de procédure civile est parfaitement clair au sujet de la 

compétence territoriale relative à l’exequatur des sentences arbitrales internes. 

Il dispose que la décision du tribunal arbitral est rendue exécutoire par 

ordonnance du président de la juridiction dans le ressort de laquelle elle a été 

prononcée. 

Par ailleurs, la compétence de revêtir de l’exequatur les sentences arbitrales 

rendue en matière sociale est reconnue selon l’article 591 de la loi 65-99 

                                                 
319 Ibid. P. 473. 
320 Omar Azzougar, l’arbitrage commercial interne et international au Maroc, impression ANNAJAH EL 

JADIDA, 1e édition 2015, P.164. 
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formant code de travail marocain au président de la juridiction dans le ressort 

de laquelle a été prononcée321. 

Il est à signaler que la compétence, pour statuer sur la demande de l’exequatur 

de la sentence arbitrale rendue dans le cadre des litiges relatifs aux contrats 

conclus par l’Etat ou les collectivités locales, revient à la juridiction 

administrative dans le ressort de la quelle la sentence sera exécutée ou au 

tribunal administratif de Rabat, lorsque la sentence concerne l’ensemble du 

territoire national.  

Il y a toutefois lieu de signaler que dans certains cas, les dispositions de l’article 

327-41 ne sont pas respectées. C’est le cas d’un arrêt de la cour d’appel de 

Casablanca dans lequel la sentence a été rendue à Casablanca, donc tout 

tribunal se situant dans la ville de Casablanca est compétent pour accorder 

l’exequatur conformément aux dispositions de l’article 480-31 du code de la 

procédure civile. 

La cour de cassation marocaine a cassé l’arrêt en précisant que «  la 

compétence pour revêtir la sentence arbitrale de l’exequatur revient au 

président du tribunal de première instance dans le ressort du quel la sentence  a 

été rendue (Casablanca ANFA) et la cour d’appel  qui a considéré que la 

sentence puisqu’elle est rendue à la ville de Casablanca est un élément suffisant 

pour donner la compétence à tout tribunal de première instance se trouvant à la 

ville de Casablanca a interprétée faussement  la clause 11 de la convention 

d’arbitrage  et a violé l’article 487 du code de procédure civile 322». 

Signalons par ailleurs que la jurisprudence marocaine est constante à considérer 

que les règles régissant la compétence territoriale ne sont pas d’ordre 

                                                 
321 H. EL Alami, O. Azzougar, guide pratique de l’arbitrage au Maroc, lecture dans le droit et la jurisprudence,  

Impression ANNAJAH EL JADIDA ,1er édition 2012. P.171. 
322 Arrêt de la cour de cassation 1030 du  17/07/2002. V. annexe. 
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public323, et qu’il est de ce fait loisible aux parties d’y déroger. Par conséquent, 

ces dernières peuvent librement convenir d’attribuer la compétence territoriale 

pour rendre l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale au président du 

tribunal de leur choix, sans préjudice, bien évidemment, des principes 

gouvernant la compétence rationne materiae.  

Section 2 : les conditions de l’octroi de l’exequatur 

Avant de revêtir la sentence arbitrale de l’exequatur le juge compétent doit 

s’assurer que certaines conditions de forme (a) et de fond (B) sont remplies et à 

défaut la demande est frappée d’irrecevabilité ou de rejet. 

A- Les conditions de forme 

Sous l’égide de l’ancienne règlementation relative à l’arbitrage, la demande 

d’exequatur devait impérativement être précédée du dépôt de la minute de la 

sentence arbitrale au greffe du tribunal dans le ressort du quel elle avait été 

rendue, à défaut, la requête risquait d’être déclarée irrecevable. 

 Après l’adoption de la loi 79-05, les conditions de forme inhérentes à la 

demande d’exequatur de la sentence arbitrale interne sont essentiellement 

prévues par les articles 327-31 et 327-48 du code de procédure civile. L’article 

327-31 dispose ainsi que « la sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution 

forcée qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur (…). A cet effet, la minute de 

la sentence accompagnée d’un exemplaire de la convention d’arbitrage, avec 

une traduction, le cas échéant, en langue arabe, est déposée par l’un des 

arbitres ou par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction dans les 

septes jours francs de son prononcée ».  

L’article 480-48 CPC prescrit, quant à lui, que l’exequatur est apposé sur la 

minute de la sentence. 

                                                 
323 Mohammed D. Toumlilt et Ahmed A. Toumlilt, le droit de l’arbitrage au Maroc, éditions Maghrébines- 

Casablanca, 2014. P.480. 
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Le non-respect de ce délai a pour conséquence l’irrecevabilité de la demande 

d’exequatur324. 

B- Les conditions de fond 

Outre les conditions de forme, la sentence arbitrale doit remplir certaines 

conditions de fond pour pouvoir être revêtue de l’exequatur.  

La sentence doit d’abord respecter les règles d’ordre public national voir 

international325. 

 Dans ce sens, un arrêt de la cour de cassation rendu en 2000 énonce que « le 

président du tribunal qui statut sur la demande d’exequatur est tenu de vérifier 

si la sentence arbitrale n’est pas frappée d’une nullité relative à l’ordre 

public 326». 

Il faut aussi préciser que la sentence arbitrale qui est rendue par les arbitres en 

dehors de leurs compétences (qui est précisée par la convention d’arbitrage) ne 

peut être sanctionnée d’exequatur327. 

Signalons à titre liminaire que certains motifs ne cessent pas d’être invoqués par 

les parties en vue de faire échec à l’exécution de la sentence arbitrale, même si 

celles-ci savent pertinemment que la jurisprudence est unanime à les considérer 

comme étant infondées. Tel est le cas par exemple, du grief tiré de ce que la 

sentence arbitrale n’a pas été rédigée en langue arabe, ou ne porte pas sur 

l’intitulé «au nom de sa majesté le Roi », ou encore que l’ordonnance 

d’exequatur n’a pas été rendue par le président du tribunal mais par son 

dévolutaire. 

Par ailleurs, est conformément à l’article 480-26 alinéa 3 du CPC, les arbitres 

peuvent ordonner l’exécution provisoire, soit d’office, soit à la demande des 

                                                 
324 K. Zaher, le nouveau droit marocain de l’arbitrage interne et international, in  la revue de l’arbitrage, 2009- 

N°1, P. 105. 
325 ASSALK KROUM, l’arbitrage et l’ordre public, revue de droit marocaine, 2012, P31. 
326 Arrêt de la cour de cassation n°1484, du 04/10/2000, V. annexe. 
327 Arrêt de la cour d’appel de Fès N° 640 du 5/4/2012, dossier 15/12. V. annexe. 



 

 

 

242 

parties en application des règles applicables aux jugements prévues par les 

articles 147 et suivant du CPC. Ils peuvent ainsi, à l’instar du président du 

tribunal de première instance, subordonner l’exécution provisoire à la 

constitution d’une garantie de la part de celui ayant obtenu gain de cause afin 

de répondre à une éventuelle réparation ou restitution en cas d’annulation de la 

sentence arbitrale328. 

 

 Chapitre II- les sentences arbitrales internationales 

La loi 08-05 a indéniablement eu le mérite de combler bon nombre de lacunes 

qui existaient au niveau de l’encadrement juridique de l’arbitrage international 

qui avait eu pour conséquence l’instauration d’un climat d’insécurité juridique. Il 

convient donc, en premier lieu de clarifier certains concepts intimement liés à ce 

sujet, puis de procéder à l’examen des différentes formalités procédurales 

devant impérativement être accomplies pour obtenir l’exequatur des sentences 

rendues dans le cadre de l’arbitrage international 

A- La notion d’internationalité  

Relevons que dans certaines situations particulières, la frontière qui sépare 

l’arbitrage international de l’arbitrage interne peut se révéler extrêmement 

ténue. Il convient tout d’abord de faire la lumière sur la position de la doctrine 

et la jurisprudence marocaines à cet égard, et ce avant l’adoption de la loi 79-

05 : en l’absence de disposition spécifique à l’arbitrage international, celles-ci 

tendaient à n’accorder aucune importance à la nationalité des arbitres ou à la 

langue dans laquelle la sentence a été rédigée, mais à considérer que cette 

dernière était nationale si elle avait été prononcée au maroc, la sentence 

                                                 
328 K. ZAHER,  le nouveau droit marocain de l’arbitrage interne et international, in  la revue de l’arbitrage, 2009- 

N°1,  P. 107. 
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étrangère étant donc bien évidemment celle rendue hors du territoire du 

royaume. 

La loi 08-75 allait ensuite tenter de remédier à cette lacune. L’article 480-40 du 

code de la procédure civile dispose ainsi qu’ « Est international au sens de la 

présente section l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce 

international, et dont l'une des parties au moins a son domicile ou son siège à 

l'étranger. 

Un arbitrage est international si :  

1) Les parties à la convention d'arbitrage ont, au moment de la conclusion de 

ladite convention, leur établissement dans des Etats différents ; ou 

2) Un des lieux ci-après est situé hors de l'Etat dans lequel les parties ont leur 

établissement :  

a) le lieu de l'arbitrage, s'il est stipulé dans la convention d'arbitrage ou 

déterminé en vertu de cette convention ; 

b) tout lieu où doit être exécutée une partie substantielle des obligations issues 

de la relation commerciale ou le lieu avec lequel l'objet du différend a le lien le 

plus étroit ; ou 

3) Les parties sont convenues expressément que l'objet de la convention 

d'arbitrage a des liens avec plus d'un pays. 

Pour l'application des dispositions du 2e alinéa du présent article : 

a) si une partie a plus d'un établissement, l'établissement à prendre en 

considération est celui qui a la relation la plus étroite avec la convention 

d'arbitrage ; 

b) si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu. » 

La jurisprudence marocaine a mis en œuvre l’un des critères visés à cet article 

pour reconnaître à l’arbitrage le caractère international. L’on peut ainsi lire sous 

la plume du président du tribunal de commerce de Marrakech : 
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« Attendu que la demande vise à revêtir de l’exequatur la sentence arbitrale 

rendue en date du 26 juillet 2006 ; 

Qu’il s’avère, à la lecture de ladite sentence, que la demanderesse est une 

société étrangère, tel qu’il ressort de l’adresse de son siège social ; 

Que l’article 480-40 du CPC dispose que les sentences impliquant des parties 

domiciliées à l’étranger doivent recevoir la qualification de sentences arbitrales 

internationales, lesquelles sont régies par l’article précité et les articles suivants 

du CPC, notamment l’article 480-46 qui prescrit que les sentences arbitrales 

sont déclarées reconnues et exécutoires au Maroc par le président de la 

juridiction commerciale dans le ressort de laquelle elles ont été rendues, ou par 

le président de la juridiction commerciale du lieu d’exécution si le siège de 

l’arbitrage est situé à l’étranger ». 

Signalons également que l’article 480-39 du CPC introduisant la section 

inhérente à l’arbitrage international, précise que celle-ci « s’applique à 

l’arbitrage international sans préjudice des dispositions des conventions 

internationales ratifiées par le royaume du Maroc et publiées au bulletin 

officiel » 

Il ressort donc de cet article que les critères permettant d’appréhender la notion 

d’arbitrage international ne sont pas uniquement contenus dans le code de 

procédure civile marocain, mais sont également édictés par les conventions 

internationales que le Maroc a ratifiées, notamment la convention de New York 

di 10 juin 1958. 

Observons à cet égard le critère géographique cité au premier article de cette 

convention. Il dispose en effet : « La présente convention s’applique à la 

reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales    rendues sur le territoire 

d’un état autre que celui où la reconnaissance et l’exécution des sentences sont 

demandées et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle 
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s’applique également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées 

comme sentences nationales dans l’Etat où leur reconnaissance et leur 

exécution sont demandées ». 

La primauté de conventions internationales sur la loi interne : 

L’opposition entre les dispositions d’une convention internationale et celles de 

la législation marocaine interne – en particulier la question de savoir lesquelles 

devraient recevoir application – a donné lieu à de vives controverses, tant en 

doctrine qu’en jurisprudence. Si les débats doctrinaux sont souhaitables car ils 

enrichissent la discussion et peuvent éclairer le législateur et les magistrats sur 

la meilleure approche à adopter, les multiples contradictions jurisprudentielles 

qui caractérisent ce sujet contribuent, quant à elles, à créer un climat 

d’incertitude juridique, fortement préjudiciable à la crédibilité de l’arbitrage, 

voir même à celle du Maroc auquel on pourrait reprocher de ne pas respecter 

ses engagements internationaux. 

Il semble cependant qu’avant même l’adoption de la loi 79-05 puis de la 

nouvelle constitution marocaine, la jurisprudence dominante se prononçait en 

faveur de la primauté des conventions internationales sur la loi interne. 

Au sujet de la convention de New York du 17 juin 1859, l’origine du problème 

provenait de l’ancien article 309 du CPC qui exigeait que la clause 

compromissoire désignant à l’avance les arbitres soit écrite à la main et 

spécialement approuvée par les parties. En revanche, l’article 8 de la convention 

de New York n’impose pas une telle obligation. 

La cour d’appel de Casablanca a eu à connaitre d’une espèce où l’appelant avait 

requis l’infirmation de l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale 

internationale au motif que la clause compromissoire avait été rédigée en 

violation de l’article 478 du CPC. La cour précitée n’a accordé aucun crédit à ce 
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moyen, estimant notamment que l’exigence du caractère manuscrit de la clause 

d’arbitrage ne recevait pas application en matière d’arbitrage international. 

P.S : Précisons que cette difficulté a heureusement été évitée par la loi 08-05, et 

ceci dans la mesure où le caractère manuscrit n’est plus exigé, que ce soit par 

l’article 317 du CPC relatif a l’arbitrage interne, ou par l’article 327-41 du CPC 

inhérent à l’arbitrage international. 

B- Les formalités relatives à l’exequatur : 

La sentence arbitrale internationale, à l’instar de celle rendue dans le cadre de 

l’arbitrage interne, ne saurait faire l’objet d’exécution forcée au Maroc que si 

elle est revêtue de l’exequatur par l’autorité judiciaire compétente. Il convient 

donc d’identifier cette autorité, puis d’examiner les différentes conditions 

devant être remplies pour obtenir une décision d’exequatur. 

 L’autorité compétente pour ordonner l’exequatur : 

Antérieurement à l’adoption de la loi 79-75, la détermination de l’autorité 

compétente pour ordonner l’exequatur des sentences arbitrales internationales 

posait bon nombre de difficultés, en raison notamment de l’absence de 

dispositions spécifiques à l’arbitrage international. 

La situation a toutefois changé avec l’adoption de la loi 08-75 puisque l’article 

327-46 dispose que « les sentences arbitrales internationales sont reconnues au 

Maroc si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette 

reconnaissance n’est pas contraire à l’ordre public national ou international. 

Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées reconnues et exécutoires au 

Maroc par le président de la juridiction commerciale dans le ressort de laquelle 

elles ont été rendues, ou par le président de la juridiction commerciale du lieu 

d’exécution si le siège de l’arbitrage est situé à l’étranger ». 
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Une précision importante doit être apportée à cet égard : c’est le « président » 

de la juridiction commerciale qui détient la compétence de revêtir la sentence 

arbitrale internationale de l’exequatur, non le tribunal de commerce qui ne 

pourra rendre qu’un jugement d’incompétence. 

Demeure néanmoins un problème qui se pose avec acuité, et ceci dans le cas où 

une sentence arbitrale aurait été rendue à l’étranger puis revêtue de 

l’exequatur par le tribunal dans le ressort duquel elle a été prononcée. 

Si une partie souhaite obtenir l’exécution de cette sentence au Maroc, lui faudra-

t-il recourir à la juridiction du fond conformément à l’article 347 du CPC relatif à 

l’exequatur des jugements étrangers, ou bien devra-t-elle s’adresser au président 

du tribunal du commerce sur la base des dispositions spécifiques à l’arbitrage, à 

savoir les articles 327-46 et 327-47 du CPC ? 

Pour répondre à cette question, il convient de se référer à l’article III de la 

convention de New York qui dispose que l’exequatur des sentences arbitrales 

étrangères ne saurait être soumis à des conditions plus rigoureuses que celles 

imposées aux sentences arbitrales nationales. 

En application donc de l’article précité, et compte tenu du fait que les formalités 

requises pour revêtir une décision judiciaire étrangère de la formule exécutoire 

sont plus contraignantes que celles relatives a l’obtention de l’exequatur d’une 

sentence arbitrale interne ou internationale, la compétence pour ordonner cet 

exequatur revient – conformément  à l’article 480-46 – au président de la 

juridiction commerciale du lieu d’exécution de la sentence, lequel statuera sur 

simple requête, et la partie demanderesse n’aura pas à déposer toutes les 

pièces requises pour l’exécution des décisions émanant d’autorités judiciaires 

étrangères. 

 Les conditions requises pour l’obtention de l’exequatur : 
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L’obtention d’une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale 

internationale exige, en sus de présenter une requête à cet effet à l’autorité 

judiciaire compétente, de remplir certaines conditions de formes. En outre, 

même si ces exigences sont satisfaites, l’exequatur ne pourra être accordé qu’en 

l’absence de motifs de rejet, édictés tant par la loi 79-05 que par la convention 

de New York. 

** L’exigence de forme : 

- Le dépôt de la sentence : L’article 480-41 du CPC, relatif à l’arbitrage 

interne, dispose que la minute de la sentence arbitrale, accompagnée 

d’un exemplaire de la convention d’arbitrage est déposé par l’un des 

arbitres ou par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction dans le 

ressort de laquelle ladite sentence a été rendue. 

Toutefois, aucune disposition similaire n’a été prévue en ce qui concerne 

l’arbitrage international. Ceci a déterminé la doctrine marocaine à estimer 

que le dépôt de la sentence arbitrale internationale est purement 

facultatif. La convention de New York ne formule aucune exigence à cet 

égard et se contente, au niveau de la forme, d’énumérer en son article IV 

les documents devant être fournis à l’appui de la demande d’exequatur. 

- La production de documents justificatifs : L’article 480-46 CPC dispose 

que « les sentences arbitrales internationales sont reconnues au Maroc si 

leur existence est établie par celui qui s’en prévaut. 

L’article 427-47 CPC apporte par la suite des clarifications a ce sujet, et 

précise que « l’existence d’une sentence arbitrale est établie par la 

production de l’original accompagné de la convention d’arbitrage ou des 

copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur 

authenticité ». Cet article a, en outre, envisagé l’éventualité où les 

documents ne seraient pas rédigés en langue arabe, auquel cas « il doit 
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être produit une traduction certifiée par un traducteur agréé auprès des 

juridictions ». 

 L’absence de motif de rejet : 

- Les motifs consacrés par la loi 08-05 : L’article 480-46 CPC dispose que les 

sentences arbitrales internationales ne peuvent faire l’objet de 

reconnaissance et d’exécution au Maroc que si elles ne sont pas 

contraires à l’ordre public national ou international. Il s’ensuit que les 

motifs de rejet relatifs à l’ordre public, qui ont précédemment été 

examinés lors de l’étude consacrée à l’exequatur des sentences arbitrales 

internes, sont également applicables aux sentences arbitrales 

internationales. 

- Les motifs énumérés par la convention de New York :  

** Il s’agit du as où les parties à la convention d’arbitrage sont frappées d’une 

incapacité en vertu de la loi qui leur est applicable, ou lorsque « ladite 

convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties sont soumis 

ou à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la 

sentence a été rendue. 

** Le second motif de rejet, visé à l’article V-1-b, a trait à la préservation des 

droits de la défense, principalement le respect du principe du contradictoire. 

** La convention de New York a également sanctionné l’attitude de certains 

arbitres qui dépassent les limites que les litigants leur ont fixées. Il eût en effet 

été injuste de contraindre une partie à exécuter une sentence qui aurait statué 

sur un différent qu’elle n’avait nullement soumis aux arbitres. Ces derniers, en 

leur qualité de personnes privées, tiennent leurs pouvoirs de la convention 

d’arbitrage et se doivent par conséquent d’observer ses stipulations et de 

respecter, de manière rigoureuse, la volonté des parties quant à l’étendue du 
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litige que celles-ci souhaitent retirer au juridictions étatiques au profit du 

tribunal arbitral. 

** Autre motif de rejet consacré par la convention de New York : l’irrégularité 

dans la mise en œuvre de la procédure arbitrale ou dans la désignation des 

membres du tribunal arbitrale. 

** Conformément à l’article V-1-e de la même convention, la demande de 

reconnaissance et d’exécution ne saurait non plus être accueillie si « la sentence 

n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou 

suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d’après la loi 

duquel, la sentence a été rendue ». 

** soulignons enfin que l’article V, paragraphe 2 de la convention de New York a 

conféré au juge saisi de la demande de reconnaissance ou d’exécution d’une 

sentence arbitrale internationale le pouvoir de relever, d’office, certains motifs 

de rejet. Il s’agit en l’occurrence du cas où le litige serait inarbitrable selon la 

législation du pays où la demande d’exequatur a été introduite, ainsi que de 

l’éventualité où « la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait 

contraire à l’ordre public de ce pays). 

 

 

 

Conclusion 

 

En guise de conclusion on peut dire que l’arbitrage est devenu à l’heure actuelle 

un véritable mode de règlement de différends très contentieux. Mais cette 

institution arbitrale a été dénaturée, et même a perdu l’essentiel de son prix, 

puisque, souvent à la procédure arbitrale succède une procédure judiciaire. 
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Dans ce sens, il est conseillé de limiter le plus possible les cas dans lesquels le 

recours judiciaire est utilisé, puisque l’objet de l’arbitrage est d’éviter ce 

recours. Malheureusement ceci n’est manifestement pas la conception adoptée 

par les rédacteurs de la loi 08-05. 
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 تلخيص أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص : 
الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية على ضوء القانون رقم 

50-50 
 يداعز الدين ح

 باحث في صف الدكتوراه
 كلية الحقوق بسطات

 

 مقدمة

يا لقضاء الدولة ووسيلة فعالة يحل المنازعات وأصبح  أضحى التحكيم باعتباره قضاء خاصا، مواز
يعا وفقها أن الحكم الصادر عن المحكمين عمل قضائي بالمعنى الفني، له خصائص العمل  السائد تشر

 ة وبالقوة التنفيذية.القضائي، ومن تم فهو يتمتع بالحجي

ً للحاجات الاقتصادية العالمية  وتماشيا مع الاهتمام ال كبير بالتحكيم على المستوى الدولي نظرا
يات، ارتأى المشرع المغربي إلى إعادة  المشتركة التي صاحبن التطور الاقتصادي عموما على جميع المستو

الصادر بشأن تنفيذ  50-50بمقتضى قانون تنظيم إجراءات التحكيم بشكل يساير هذه التطورات، وذلك 
يف رقم   1555نونبر  15الموافق ل  3310من ذي القعدة  33الصادر في  396-5-3الظهير الشر

، صفحة 1555دجنبر  9ذو القعدة الموافق ل  10بتاريخ  0003والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 
1063. 

لتحكيم الدولي والوساطة الاتفاقية وكان أكثر وبقد شمل هذا القانون الجديد التحكيم الداخلي وا
تفصيلا وأحاط بكل الجوانب عملية التحكيم، حيث سيحاول الباحث تناول جزئية من أهم الجزئيات 
القانون المذكور والمتعلق بالطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي في بحثه هذا الذي سنحاول بدورنا وضع 

 تلخيص مناسب له.

ا قلنا هو الطعن في الحكم التحكيمي سواء الداخلي منه و الخارجي إن موضوع البحث كم
)الدولي(، وهو نظام قانوني جديدي في القوانين الإجرائية المغربية، إذ ل كم يكن معروفا ولا مقبولا قبل 

 في النظام القانوني المغربي. 50-50صدور القانون رقم 
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أساسيا أو رئيسيا من بين الطعون الممكنة ضد  والطعن بالبطلان في إطار هذا القانون يعتبر طعنا
الحكم التحكيمي، وهو من جهة أخرى وجه من أوجه الرقابة القضائية على التحكيمي له قواعده الخاصة 

 كما له مميزاته غير التي للطعون في الأحكام القضائية وتترتب عنه أثار قانونية مهمة.

ن أهمية خاصة تكمن في كونه نظام حديث جداً ولم وبالموازاة مع ذلك فإن لهذا النوع من الطعو
يحظى بعد بما يكفي من الدراسة والبحث، إذ كما ذهب إلى ذلك الباحث لم يكن هناك إلى حدود 

 كتابته لهذا البحث أي بث أو دراسة متعلقة بالطعن بالبطلان في القانون المغربي.

براز إشكالية بحثه والت  ي صاغها في شكل تساؤلين كالأتي:وتبعا لهذا انتقل الباحث إلى إ

لماذا نظم المشرع المغربي الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية ولم يخضعها لطرق الطعن  -
في الأحكام القضائية رغم أنها ذات طابع قضائي وتحوز حجية الشيء المقضي على غرار 

 الأحكام القضائية؟
 ؟كيف نظم المشرع الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي -

وقد اعتمد الباحث في بحثه هذا على المنهج التحليلي النقدي، وذلك محاولة منه مواجهة 
 النصوص ال كثيرة نسبيا مع اعتماده كذلك على المقارنة في التحليلي.

 وبالاستناد إلى ذلك كله فإن الباحث قسم بحثه هذا إلى فصلين على الشكل التالي:

 الاتهالفصل الأول: مفهوم الطعن بالبطلان وح

 الفصل الثاني: النظام الإجرائي للطعن بالبطلان وأثاره.
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 الفصل الأول

 مفهوم الطعن بالبطلان وحالاته

إن كون الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي حديث العهد بين الطعون التقليدية التي تمارس 
يا وتحديدي موقعه بين هذه ال طعون في القوانين ضد الأحكام القضائية، شكل ضرورة لتأصيله نظر

 الإجرائية المغربية.

كما أن فهم أي نظام قانوني أو قاعدة قانونية، بالشكل الصحيح، يستوجب فهم فلسفته 
 والاعتبارات التي بني عليها، وهذا لن يتأتى إلا بتحديدي مفهومه بشكل واضح.

 وعليه فإن الباحث حاول تنال هذا الفصل وفق مبحثين كالأتي:

 مفهوم الطعن بالبطلانالمبحث الأول: 

 المبحث الثاني: حالات الطعن بالبطلان

 المبحث الأول

 مفهوم الطعن بالبطلان 

إن الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي كما هو علوم يحوي عناصر عديدة تشكل معالمه 
التي وخصائصه، وهذه المعالم والخصائص أبرزها التنظيم القانوني لهذا الطعن والاعتبارات الفلسفية 

 كانت وراء إقراره ل كن كل هذه المعالم والخصائص تفتقر إلى حد الساعة إلى الدراسة والتحليل.

يف الطعن  وعليه قسم الباحث هذا المبحث إلى مطلبين الأول سيقف من خلاله على تعر
 ببطلان وأساسه، أما الثاني فخصصه لخصائص الطعن بالبطلان وطبيعته.

 

يف الطعن  بالبطلان وأساسه المطلب الأول: تعر

يف الطعن بالبطلان  الفقرة الأولى: تعر
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يرى بعض الفقه أن الطعن بالبطلان أو دعوى البطلان، هو درب من دروب النقض ذلك 
 أن الطلبات التي تعد مقبولة هي التي ترمي إلى الإبطال لا إلى الإصلاح أو التعديل في حكم المحكمين.

يق طعن بالمعنى الخاص ويرى جانب آخر من الفقه أن الطعن با لبطلان هو بحسب الأصل طر
بدليلي أنه يجب على الطاعن أن يثبت وجود عيب من العيوب المحددة على سبيل الحصر كأسباب 

 لممارسة هذا الطعن.

يق طعن خاص بالتحكيم فريد وشاذ عن طرق  يق آخر يرى أن الطعن بالبطلان طر وهناك فر
في حين يرى البعض الآخر أنه نظام خاص وأسلوب جامع  الطعن المقررة ضد الأحكام القضائية،

 لمراجعة حكم التحكيم.

يف التقريبي للطعن بالبطلان على أنه نظام قانوني يخول لمن  وعليه فإن الباحث يرى بأن التعر
كان طرفا في خصومة التحكيم التظلم من الحكم الصادر فيها من أجل إبطاله أمام الجهة المختصة، بناء 

 اب محددة بشكل حصري وطبقا لشروط معينة.على أسب

 الفقرة الثانية: أساس الطعن بالبطلان

يقصد الباحث بأساس الطعن بالبطلان في هذه الفقرة، تلك الاعتبارات والأسس الفلسفية 
التي تم الارتكاز عليها لتقريري الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية، وليس طرق الطعن في الأحكام 

 القضائية.

 

 أولا: مدى ملائمة طرق الطعن القضائية لأحكام التحكيم

يعات لا تجيز الطعن  على الرغم من اعتبار التحكيم في الاتجاه حكما ذا طبيعة قضائية فإن التشر
فيه، بالطعون القضائية التي يطعن بها الحكم القضائي، على أساس أن الحكم التحكيمي لا يستمد ولايته 

تفاق التحكيم، فإن كان هذا الاتفاق منعدما أو باطلا، انعدم الأساس الذي من الشارع، وغنما من ا
 يستمد منه الحكم ولايته، فيعتبر القرار أو الحكم الصادر منه في حكم العدم.

فالتحكيم باعتباره عدالة خاصة لا يتواءم بسهولة مع طرق الطعن التي ترمي إلى إعادة فحص 
 كم التحكيم.النزاع وإحلال قرار القضائي محل ح
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فطرق الطعن ضد الأحكام القضائية الصادرة عن قضاء الدولة تهدف في أساسها إلى تدارك ما 
وقع فيه الحكم الصادر عن المحاكم الدنيا من خطأ، سواء كان هذا الخطأ قد وقع في القانون أو الواقع، 

منها الطرف، صاحب  وذلك من خلال الطعن على هذا الحكم أمام المحاكم الأعلى درجة التي يطلب
المصلحة المتضرر من الحكم، إصدار حكم يحل محل الحكم المطعون فيه، وهذه الوظيفة الإصلاحية أو 
التعديلية، التي تتحقق برقابة المحكمة الأعلى درجة على المحاكم الأدنى درجة تكون محل شك وتساؤل 

 عندما يتعلق الأمر بالأحكام التحكيمية.

القضائية لا يمكن إعمالها بشأن حكم التحكيم، بشكل مطلق، على  وهكذا فإن طرق الطعن
الأقل، بسبب ذاتية عدالة التحكيم، باعتبارها صادرة عن قضاء لا يندمج في أي نظام قضائي دائم، 
وعلى ضوء هذا الأمر فإنه أوجه الطعن الممكنة ضد الأحكام الصادرة عن القضاء، لا يمكن ممارستها 

إلا بتعديلات خاصة تتلاءم مع هذا القضاء القائم على إرادة الأطراف، إن كان ضد الحكم التحكيمي 
 هناك من موضع لإعمال هذه الطرق ضد الحكم التحكيمي أصلا.

 

 

إلى الإقرار أول مرة  50-50وفي هذا الإطار ذهب المشرع المغربي في قانون التحكيم رقم 
لى تعرض الغير الخارج عن الخصومة وكذا إعادة الطعن بالبطلان ضد الأحكام التحكيمي مع الإبقاء ع

 النظر.

ويستنتج من كل هذا أن طرق الطعن التي يطعن بها في الأحكام القضائية لا تتلاءم مع 
ً للنتائج التي تترتب عن  الأحكام التحكيمية ولا يمكن الأخذ بها في مجال التحكيم على إطلاقها نظرا

لتحكيم، سبب وجوده وقيمته إذا أعقب إجراءاته إجراءات ذلك، وأهم هذه النتائج فقد أن نظام ا
 لاحقة، أمام قضاء الدولة مما يلتهم كل محاسن التحكيم.

 ثانيا: ضرورة الرقابة القضائية التحكيم:

إن الأحكام التحكيمية قد تصدر من أفراد عاديين لا يشترط أن يكونا قانونيين ورغم ذلك 
قتضاها تطبيق القانون على النزاع المعروض عليهم، ولاشك أن هذا تسند إليهم مهمة قضائية، يتولون بم

يا وأكثر إلحاحا منها بالنسبة  يق الطعن في أحكامه أمراً ضرور من شأنه أ يجعل من مراقبتهم، عن طر
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لأحكام القضاء، خصوصا وأن هذه الأحكام التحكيمية تصدر متمتعة بحجية الشيء المقضي به شأنها 
 ية.شأن الأحكام القضائ

يعات العالمية، ليس  وعليه، فإن الرقابة القضائية على الحكم التحكيمي أمر وارد في جل التشر
يق الطعن بالبطلان الطعن مناسب لهذه الأحكام بل هناك رقابة سابقة عن إصدار الحكم  فقط عن طر

 التحكيمي فضلا عن الرقابة اللاحقة والتي يشكل الطعن بالبطلان وجها من أوجهها.

عن بالبطلان في الأحكام التحكيمية، كان نتيجة الاعتبارات التي ذكرناها أعلاه والتي تتمثل والط
في عدم ملائمة طرق الطعن القضائية العادية مع فلسفة وحكمة التحكيم، وضرورة الرقابة القضائية على 

توفرها واحترامها  الأحكام باعتبارها ذات صبغة قضائية، مما يحتم عليه شروطا وإجراءات معينة،لابد من
 خدمة للعدالة وصونا لها.

وهذه الرقابة تختلف من حيث فلسفتها ومضمونها عن الرقابة التي تمارس على الأحكام القضائية 
ً للغاية، إذ يرمي إلى  فالطعن بالبطلان في إطار هذه الرقابة طعن له مميزات خاصة، كما أنه يعد خطيرا

يعات بشكل حصري، كما أن إعدام الحكم التحكيمي، وبذلك جاءت  أسبابه أو حالاته في جل التشر
الطعن بالبطلان محصور ومقصور على الأحكام التحكيمية وحدها دون غيرها من الأحكام، وهذا ما 

 جعله ذا خصائص وطبيعة خاصة.

 المطلب الثاني: خصائص الطعن بالبطلان وطبيعته

 الفقرة الأولى: خصائص الطعن بالبطلان

 موضوع الطعن بالبطلان أولا: من حيث

إن محل الطعن بالبطلان هو الحكم التحكيمي وحده دون غيره من الأحكام القضائية، فهذه 
الأخيرة يمنع الطعن فيها بالبطلان، والحكم التحكيمي الذي يخضع لطعن بالبطلان هو الحكم التحكيمي 

 النهائي الذي يفصل في أصل النزاع أيا كان كمنطوق الحكم.

إلى ذلك، يجب أن يكون هذا الحكم صادرا في إطار التحكيم الداخلي، أو صادراً  بالإضافة
 من ق.م.م. 115-03داخل الممل كة المغربية في إطار التحكيم الدولي طبقا لمقتضيات الفصل 

 ثانيا: من حيث أسباب الطعن بالبطلان



 

 

 

260 

لاجتهاد في إن أسباب الطعن بالبطلان محددة بشكل حصري، لا يمكن القياس عليها أو ا
 إضافة أسباب أخرى غير التي نص عليها القانون.

يقة ممارسة الطعن بالبطلان  ثالثا: من حيث طر

يق دعوى تخضع لجميع الشكليات التي تخضع لخاا جميع  إن الطعن بالبطلان يتم عن طر
يتم ذلك مباشرة لدى كتابة الضبط بمحكمة الدرجة الثانية،ولا يعتبر ذلك امتدادا لخصومة  الدعاوى، و

التحكيم أمام محكمة الاستئناف كدرجة ثانية لأن جهة التحكيم غير خاضعة وتابعة لمحكمة الاستئناف 
 من الناحية التنظيمية أو القانونية.

 رابعا: من حيث أهداف الطعن بالبطلان

بطال الحكم التحكيمي وإلغائه وإعدام حجيته ولا يهدف أبدا إلى  إلى هذا الطعن يهدف إلى إ
عة تقدير المحكمين أو إصلاح وتعديل الحكم التحكيمي، على عكس طرق الطعن في الأحكام مراج

 القضائية التي ترمي إلى الإصلاح أو التعديل.

 الفقرة الثانية: طبيعة الطعن بالبطلان

 أولا: طلب الإبطال طعن أم دعوى؟

لات القانونية التي وقع تعتبر الطبيعة القانونية لطلب الإبطال من هذه الناحية من أعقد الإشكا
يعي أو الفقهي.  حولها الخلاف سواء على المستوى التشر

يستعمل الطعن بالبطلان ويستعمل أيضا دعوى البطلان  5/0-50فالمشرع المغربي في قانون 
 دون مراعاة ما يمكن أن يكون من الناحية الاصطلاحية من فروق بين النظامين.

 التمييز بين الدعوى الطعن: -3

فارق جوهري بينهما هو أن الدعوى تتمثل في رفع خلاف إلى القضاء بسبب تظلم  إن أهم
المدعي من وضع قائم بفعل المدعى عليه أو بفعل غيره أو حتى بفعل الطبيعة أما الطعن فيتمثل في 

قائع التظلم من حكم قضائي، باعتبار أنه لم يراع حقيقة وقائع القضية أو لم يطبق القاعدة القانونية على الو
بشكل سليم، مما يعني أ، الطعن يفترض وجود حكم سبق صدوره في نفس النزاع وهو محل تظلم من 

 الطاعن.
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وبناء على هذا التمييز، فإن طلب البطلان يعد طعمنا في حكم تحكيمي، بحيث إن ما يقرره يعد 
يعات والفقه.  حكما بإجماع التشر

 :الآثار المترتبة عن التمييز بين الدعوى والطعن -1

 إن اعتبار طلب البطلان طعنا يترتب عنه ما يلي:

 أن أجل رفع طلب البطلان هو جل سقوط وليس أجل تقادم .أ
أن أجل الطعن من حيث المبدأ لا يقبل القطع ولا الوقف، ولو أن المشرع المغربي خرج  .ب

يل  50-50عن هذا المبدأ في قانون التحكيم  عندما نص على أن طلب التصحيحي أو التأو
 تنفيذ الحكم التحكيمي وآجال تقديم الطعون إلى حين تبليغ الحكم التصحيحي.يوقف 

أن الطاعن ليس حرا في اختيار خصمه، بل هو مقيد في ذلك نطاق الدعوى كما رسمها  .ت
 المدعي في إطار دعواه.

إن جل المميزات التي تعتبر فيصلا بين الدعوى والطعن تجعلنا نرجح كون طلب البطلان من 
يع المغربي رغم استعمال المشرع مصطلح دعوى البطلان في موضعين، قبيل الطع ن خصوصا في التشر

 فإن ذلك لم يؤثر في طبيعة الطلب كطعن بالإضافة إلى استعمال مصطلح الطعن بالبطلان في الغالب.

 ثانيا: الطعن بالبطلان طعن عادي أم غير عادي؟

رائي رصد لهذه التفرقة نتائج يجب أخذها بعين على ضوء المبادئ العامة فإن المنطق القانوني الإج
 الاعتبار ومنها ما يلي:

 إن طرق الطعن العادية تسبق غير العادية. .3
إن الطعن العادي يطرح الدعوى من جديدي أمام محكمة، أما غير العادي فإنه لا يخول  .1

 للمحكمة سوى سلطة محدودة قاصرة على التحقق من العيوب التي بني عليها الطعن.
يق الطعن إ .1 ن الحكم كقاعدة عامة، لا يكون قابلا للتنفيذ الجبري ما دام لم يستنفد طر

 العادي.

 وبناء على هذه النتائج فإن طبيعة الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي يتنازع علها تصوران اثنان:
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 يق طعن غير عادي بحجة كونه التصور الأول : يبدو من خلاله أن الطعن بالبطلان طر
 يوقفان التنفيذ. وأجله

 يبدو من خلاله أن الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي طعن غير عادي التصور الثاني :
 ل كونه غير جائز إلا لأسباب محددة على سبيل الحصر.

وعليه فإن المنطق القانوني الإجرائي يقتضي ترجيح التصور الثاني الذي يصنف الطعن بالبطلان 
كونه يستند إلى أقوى رابط وهو كون الطعن بالبطلان لا يجوز إلا بناء ضمن طرق الطعن غير العادية ل 

 على أسباب أو في حالات محددة حصراً من طرف المشرع، على غرار الطعون غير العادية.

 

 

 المبحث الثاني

 حالات الطعن بالبطلان

يعات الوطنية الم قارنة كما إن حالات الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي وردت في أغلب التشر
يع المغربي، بشكل حصري.  في التشر

وتبعا للتوجه الذي سار عليه المشرع المغربي في التعامل مع حالات الطعن بالبطلان في الحكم 
التحكيمي، فإن الباحث حاول تقسيم هذا المبحث إل مطلبين أساسين الأول تناول فيه الحالات 

 فنخصصه لحالات الطعن بالبطلان في التحكيم الدولي. الطعن بالبطلان في التحكيم الداخلي، أما الثاني

 المطلب الأول: حالات الطعن بالبطلان في التحكيم الداخلي

 الفقرة الأولى: حالات الطعن بالبطلان المتعلقة باتفاق التحكيم والهيئة التحكيمية

 أولا: حالات الطعن بالبطلان المتعلقة باتفاق التحكيم

بالبطلان فيها ممكنا، والتي تتعلق باتفاق التحكيمي هي المنصوص الحالات التي يكون الطعن 
 من ق.م.م وهي كما يلي: 115-19عليها في الفقرة الرابعة من الفصل 

 صدور الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم: -3
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هي الحالة التي يثبت فيها عدم تحقق التراضي، أي عدم وجود تلاقي إرادتين أصلا، أو أن 
بل بالرفض أو بصمت غير الملابس، أو بقبول تضمن تعديلا لم يحظ بقبول الطرف الآخر، الإيجاب قو 

 ففي كل هذه الحالات فإن الاتفاق لا ينشأ أصلا.

 

 كون اتفاق التحكيم باطلا: -1

بطالهم  أي صدور بناء على اتفاق تحكيم باطل بطلانا مطلقا أو اتفاق قابل الإبطال وقضي بإ
 يتعلق بالأركان الموضوعية للاتفاق أو بأركانه الشكلية. ولا فرق في ذلك بين بطلان

 ثانيا: حالات الطعن بالبطلان المتعلقة بالهيئة التحكيمية:

 إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاق الطرفين: -3

لان، ق.م.م يكون سببا من أسباب الطعن بالبط 115-19فطبقا للفقرة الخامسة من الفصل 
صدور الحكم من الهيئة التحكيمية المشكلة تشكيلا غير صحيحي، وإما لمخالفة ما اتفق عليه الأطراف من 

يقة تعيين المحكمين أو من شروط معينة في الحكم كشرط جنسية معينة أو مهنة معينة أو غير ذلك من   طر
 الشروط المشروعة للأطراف الاتفاق.

 قانونية أو مخالفة لاتفاق الطرفين: إذا تم تعيين حكم منفرد بصفة غير -1

يقة التي تناسبهم وتحقق صالحهم بناء على اتفاقهم على  للأطراف أن يعينوا المحكم المنفرد بالطر
نموذج معين أو مواصفات معينة في المحكم وكيفية تعيينه وذلك في اتفاق التحكيم، وكل مخالفة لما اتفقوا 

 أو حالة من حالات الطعن بالبطلان.عليه وارتضوه بهذا الصدد، تشكل سببا 

 115-0أما تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية فهي تتمثل في فرق الفقرة الثانية من الفصل 
من ق.م.م في القانون المغربي أو خرق أية قاعدة قانونية يحيل عليها اتفاق التحكيم وتنظم كيفية تعيين 

 المحكم المنفرد.
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 ت العن بالبطلان المتعلقة بإجراءات التحكيم الحكم التحكيمي:الفقرة الثانية: حالا

 أولاً: الحالات المتعلقة بإجراءات التحكيم

 صدور الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم: -3

من ق.م.م، وتتمثل في فرق مقتضيات  115-19( من الفصل 3هذه الحالة نص عليها البند )
التحكيمي خلال الميعاد المحدد لخصومه  من ق.م.م والتي تقضي بوجوب الحكم 115-15الفصل 

 التحكيم، سواء أكان هذا الأجل اتفاقيا أو قانونيا.

 إذا ثبت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها: -1

من ق.م.م حيث  115-19( من الفصل 1هذه الحالة نص عليها المشرع المغربي في البند )
يمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها أو تبت في مساءل لا يشملها جاء فيه أنه "إذا تبت  الهيئة التحك

 التحكيم أو تجاوزات حدود هذا الاتفاق..."

 وخروج هيئة التحكيم عن حدود المهمة المسندة إليها بكون على فرضين:

الفصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، وتقع خارج نطاقه، وفي هذه الحالة يكون  -أ
على غير محل من خصومه التحكيم وصادرا من جهة لا ولاية لها للفصل  الحكم واردا

 فيها، لدخولها في ولاية القضاء.
تجاوز حدود اتفاق التحكيم كإعمال أثر اتفاق التحكيم في مواجهة من ليس طرفا فيه  -ب

 من ق.م.م. 115-30أو اتخاذ تدبير مؤقت أو تحفظي طبقا للفصل 
 إذا لم تحترم حقوق الدفاع: -1

من ق.م.م يشكل حالة  115-19( من الفصل 0احترام حقوق الدفاع حسب البند ) عدم
 من حالات الطعن بالبطلان كيفما كانت أسبابه مالم تكن بسبب من يحتج بها.

ية التي اتفق الأطراف عليها -3  إذا لم يتم التقيد بالإجراءات المسطر
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قد انفرد القانون المغربي من ق.م.من  115-19( من الفصل 5هذه الحالة واردة في البند )
يراد هذه الحالة ضمن حالات الطعن بالبطلان حيث لم نجد نظيراً في القانون الفرنسي ضمن حالات  بإ

 الطعن بالبطلان الواردة فيه.

 إذا تم استبعاد تطبيق القانون لي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع: -0

يع  115-19لفصل ( من ا5هذه الحالة أيضا واردة في البند ) يوافق فيها التشر من ق.م.م و
يع الفرنسي. يع المصري والأردني، وهي غير واردة في التشر  المغربي التشر

 ثانيا: حالات الطعن بالبطلان المتعلقة بالحكم التحكيمي:

 عدم تعليلي الحكم التحكيمي: -3

ه فإن انعدام ( منه، وعلي3من ق.م.م وذلك في البند ) 115-19نص على هذه الحالة الفصل 
يع المغربي، غير أنه يمكن للأطراف أ، يتفقوا،  التعليلي يشكل حالة من حالات الطعن بالبطلان في التشر
في اتفق التحكيم على عدم التعليلي، مما ينبغي أن انعدام التعليلي في الحكم التحكيمي لا يوجب البطلان 

 بشكل مطلق.

 الذين أصدروه:عدم تضمين الحكم التحكيمي أسماء المعلمين  -1

 من ق.م.م 115-13تم النص على هذه الحالة في الفصل 

 عدم تضمين الحكم التحكيمي تاريخ صدوره: -1

 جعل المشرع المغربي عدم ذكر تاريخ صدور الحكم التحكيمي حالة من حالات الطعن بالبطلان.

 عدم توقيع الحكم التحكيمي: -3

كل محكم من المحكمين بيانا أساسيا في جعل المشرع المغربي توقيع الحكم التحكيمي من طرف 
 الحكم التحكيمي، ورتب كذلك على مخالفته لقاعدة من قواعد النظام العام.

 ..115-19( من الفصل 9هذه الحالة من حالات البطلان منصوص عليها في البند )
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 المطلب الثاني: حالات الطعن بالبطلان في التحكيمي الدولي:

يع الوطنيالفقرة الأولى: حالات الط  عن بالبطلان في التشر

من ق.م.م على ما يلي: "يكون الحكم التحكيمي الصادر بالممل كة في  115-03ينص الفصل 
 ".115-36مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في الفصل 

يع المغربي هي كما وعليه فإن حالات الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي الدولي طبقا للت شر
 على الشكل التالي: 115-36وردت في الفصل 

إذا تبت الهيئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم أو استنادا إلى اتفاق باطل أو بعد انتهاء أجل  .3
 التحكيم؛

 إذا تم التشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين الحكم المنفرد بصفة غير قانونية؛ .1
 لتقيد بالمهمة المسندة إليها؛إذا بتت الهيئة التحكيمية دون ا .1
 إذا لم تحترم حقوق الدفاع .3
 إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي أو الوطني. .0

 الفقرة الثانية: حالات الطعن بالبطلان في ضوء الاتفاقيات الدولية:

يعات حاولت أن لا تخرج في تحديدي حالات الطعن بالبطلان في الحكم  إن جل التشر
التحكيمي الدولي، عن نطاق الضوابط التي وضعتها الاتفاقيات الدولية لتنفيذ أحكام التحكيم التجاري 
الدولي، ذلك أن الاتفاقيات الدولية لم تتعرض لحالات الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي الدولي 

حكيم التجاري، ل كن ، والاتفاقية العربية للت3669بشكل مباشر، إلا بعضها، كاتفاقية واشنطن لسنة 
بفارق جوهري يتمثل في أن الجهة التي يطعن أمامها بالبطلان ليست القضاء الرسمي بل المراكز التي 

 أنشأتها هذه الاتفاقيات.
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 الفصل الثاني

 النظام الإجرائي للطعن بالبطلان وأثاره

بني على العلاقة إن دراسة النظام الإجرائي للطعن بالبطلان إلى جانب أثاره في فصل واحد م
الوطيدة بينهما سلبا وإيجابا، فممارسة الطعن بالبطلان ترتب أثارا عددية، كيفما كانت نتيجة هذا 
الطعن، وهذه الآثار تحتل حيزاً هاما في الدراسات والأبحاث في هذا المجال لأهميتها والإشكالات التي 

 تطرحها وطنيا أو دوليا.

 لفصل على النحو الآتي:وتبعا لهذا فقد قسم الباحث هذا ا

 المبحث الأول: النظام الإجرائي للطعن بالبطلان

 المبحث الثاني: اثار الطعن بالبطلان

 

 المبحث الأول

 النظام الإجرائي للطعن بالبطلان

إن الإحاطة بالنظام الإجرائي للطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي من كل جوانبه، الخاصة 
 ه حسب نظر الباحث إلى مطلبينوالعامة يقتضي تقسيمه وتفصيل

 المطلب الأول: الاختصاص بالطعن بالبطلان وأجله

 الفقرة الأولى: الاختصاص بالنظر في الطعن بالبطلان.

 أولاً: الاختصاص الموضوعي

إن المحكمة المختصة موضوعيا بالطعن بالبطلان هي محكمة الدرجة الثانية دون محاكم الدرجة 
ية من النظام العام دون منازع، ولا يمكن مخالفته أو مناقشة الأولى، وأن الاختصاص من  هذه الزاو

يعات المقارنة.  وعلى المحاكم أن تثيره تلقائيا، وهذا المبدأ أخذت به أغلب التشر
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 ثانيا: الاختصاصا المكاني

 اإن المحكمة المختصة مكانيا أ, محليا هي المحكمة الاستئنافية الصادر الحكم التحكيمي في دائرته

 ثالثا: الاختصاص النوعي

فيما يتعلق بالاختصاص النوعي، فإن المشرع المغربي لم يشر غليه بتاتا، بشكل واضح أو بصريح 
العبارة، رغم أن التنظيم القضائي المغربي لم يعد يضم فقط محاكم الاستئناف وحدها بل هناك إلى جانبها 

ي ية ومحاكم الاستئناف الإدار ة، وبالتالي في طلاق محكمة الاستئناف بشكل محاكم الاستئناف التجار
ية سيفهم منه تلقائي أن الأمر يتعلق بمحكمة الاستئناف العادية  ية أو إدار مجرد دون الوصف، هل تجار
التي تستأنف أمامها أحكام المحاكم الابتدائية، مما يصعب معه القول بأن المشرع يقصد المحكمة الاستئنافية 

 المختصة نوعيا.

 الاختصاص الدولي:رابعا: 

من ق.م.م على أنه: "يكون التحكيمي الصادر بالممل كة في مادة  115-03ينص الفصل 
 ...".115-36التحكيم الدولي قابلا للطعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في الفصل 

 هذا الفصل يحدد المعيار الذي اعتمده المشرع المغربي في تحديدي الاختصاصا الدولي للقضاء
 المغربي بالطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية الدولية وهي صدور الحكم التحكيمي في الممل كة المغربية

 الفقرة الثانية: أجل الطعن بالبطلان

يان اجل الطعن بالبطلان  أولا: تاريخ بداية سر

ا من ق.م.م فإن الطعن بالبطلان يكون مقبول 115-19انطلاقا من الفقرة الثانية من الفصل 
بمجرد صدور الحكم التحكيمي، فمن تاريخ صدور الحكم إلى تاريخ تبليغه مذيلا بالصيغة التنفيذية، أجل غير 
ملزم لطالب البطلان كما أنه غير محدد بأيام معدودات ولا يترتب عن فوات أي أثر بالنسبة للطعن 

 بالبطلان.

يان أجل الطعن بالبطلان هو تاريخ تبليغ  الحكم لتحكيمي المذيل بالصيغة إذن فتاريخ بداية سر
ينتهي هذا الأجل بمرور خمسة عشر يوما كاملة، فهو أجل ملزم يجب ممارسة الطعن بالبطلان داخله 

 وإلا سقط الحق في ممارسته بشكل نهائي.ثانيا: الطبيعة القانونية لأجل الطعن بالبطلان
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، وعليه فإن أجل الطعن إن أجل الطعون طبقا للقواعد العامة الإجرائية يعتبر أجل سقوط
بالبطلان في الحكم التحكيمي كما يبدوا ومن خلال النصوص التي حددته لم يخرج عن هذه القاعدة فهو 

 أجل سقوط وليس أجل تقادم يسقط الحق في ممارسة الطعن خارجه بشكل نهائي.

 

 المطلب الثاني: مسطرة الطعن بالبطلان

 نالفقرة الأولى: شروط قبول الطعن بالبطلا

من ق.م.م رغم كل شرط مخالف تكون الأحكام التحكيمية  115-19جاء في مطلع الفصل 
 قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها.

 أولا: الشروط الموضوعية بقبول الطعن بالبطلان

 الشروط الموضوعية العامة: -3
 الصفة: -أ

طلان إلا ممن كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم التحكيمي فإن فلا يقبل الطعن بالب
تم الطعن بالبطلان من غير من كان طرفا في هذه الخصومة يكون طعنه غير مقبول لممارسته من غير 

 ذي صفة.

 الأهلية والمصلحة: -ب

د إن الطعن بالبطلان يستوجب أن تكون لدى الطاعن أهلية كاملة يعني أن يبلغ سن الرش
من مدونة الأسرة، مالم يكن مأذونا  156القانوني الذي هو ثمان عشرة سنة شمسية كاملة حسب المادة 

 سنة. 39بممارسة التجارة والتصرف في جزء من أمواله بعد بلوغه 

ويجب أيضا لقبول دعوى البطلان توافر شرط المصلحة في الطعن بالبطلان وهي تماثل شرط 
يعتبر شرط المصلحة من النظام العام، والمصلحة لا المصلحة في الطعن طبقا للق واعد العامة الإجرائية، و

 تتوافر بالطبع إلا لمن طرفا في الخصومة التي فصل فيها الحكم التحكيمي وكان محكوما عليه.

 الشروط الموضوعية الخاصة: -1
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 إن هذه الشروط الخاصة بالطعن بالبطلان تتمثل في أمرين اثنين:

 طلان قد سبق له التمسك بالعيب أثناء الخصومةأن يكون مدعي الب .أ
 ألا يكون مدعي البطلان قد سبق له النزول عن حقه في الاعتراض على المخالفة. .ب

 

 ثانيا: الشروط الشكلية لقبول الطعن بالبطلان:

يجب أن يتم الطعن بالبطلان بواسطة مقال مكتوب، يكون المسطرة أمام محاكم الدرجة  .3
 أن يتضمن المقال البيانات الأساسية. الثانية كتابية، ويجب

يجب توقيع مقال الطعن بالبطلان بواسطة محام، ل كون الصفة أو الأهلية الإجرائية للترافع  .1
 أما محاكم الدرجة الثانية لا تثبت إلى للمحاسبين

يجب إرفاق مقال الطعن بالبطلان بنسخة من الحكم التحكيمي المطعون فيه بالبطلان، حتى  .1
 كمة من التأكد من أسباب البطلان المثارة.تتمكن المح

 يجب تقديم مقال الطعن بالبطلان مباشرة أمام كتابة ضبط محكمة الدرجة الثانية المختصة .3
يجب أداء الرسوم القضائية الواجبة والمفروضة على المقالات التي تقدم أمام محاكم الدرجة  .0

 الطعن بالبطلان. الثانية في غياب نص خاص يحدد الرسوم الواجبة على مقال

 الفقرة الثانية: البت في الطعن بالبطلان:

 أولا: الجانب المتعلق بالطعن بالبطلان فيحد ذاته

من ق.م.م في فقرته الأولى على أن الأحكام  115-19بعدما نص المشرع المغربي في الفصل 
تئناف التي صدرت في التحكيمية تكون قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاس

دائرتها، أضاف في الفقرة الخامسة من نفس الفصل أن محكمة الاستئناف تبت طبقا لمسطرة 
 الاستعجال.
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وعليه فإ مسطرة البت في الطعن بالبطلان أمام محكمة الدرجة الثانية هي المسطرة المنصوص 
ة عامة، مع مراعاة بعض كقاعد 119إلى الفصل  110عليها في قانون المسطرة المدنية من الفصل 

ية. ية في التطبيق كالتي وردت في القانون المحدث للمحاكم التجار  القواعد الإجرائية الخاصة ذات الأولو

 ثانيا: الجانب المتعلق بسلطة المحكمة على الحكم التحكيمي:

الدعوى  على المحكمة التي تنظر الطعن بالبطلان ألا تتجاوز الأسباب التي أثارها الطاعن في مقال
والتي يجب أن تكون من بين الحالات أو الأسباب التي حددها المشرع بشكل حصري بمعنى أن الحكمة 
تنظر فقط في مدى وجود عيب البطلان المتمسك به من عدمه، لتحكم ببطلان الحكم التحكيمي 

 المطعون فيه أو تقر بصحته.

لتحكيمي ثابتة بقوة القانون، كلما تعلق وعليه، فإن بسط المحكمة لرقابتها التلقائية على الحكم ا
 الأمر بالنظام العام في الممل كة المغربية أو كان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.

 المبحث الثاني

 أثار الطعن بالبطلان

التي  تعتبر الآثار المترتبة عن الطعن بالبطلان من أكثر المواضيع إثارة للجدل، نظراً للإشكاليات
 تثيرها، خصوصا على مستوى التحكيم الدولي

 وتبعا لهذا فإن الباحث تناول هذا المبحث في مطلبين:

 المطلب الأول: أثار ممارسة الطعن بالبطلان

 الفقرة الأولى: وقف تنفيذ الحكم التحكيمي بقوة القانون

وذلك بقوة  توقف ممارسة الطعن بالبطلان داخل الأجل القانوني تنفيذ الحكم التحكيمي
 من ق.م.م. 115-19( من الفصل 5القانون، وهذا ما نصت عليه الفقرة )

هذا بالنسبة للحكم التحكيمي الداخلين أما بالنسبة لل كم التحكيمي الدولي، فإن مقتضيات الفصل 
 115-30من ق.م.م تنص على أنه "يوقف أجل تقديم الطعون المنصوص عليها في الفصول  01-115

أعلاه تنفيذ الحكم التحكيمي. كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذ  115-03و 115-36و
 الحكم التحكيمي مالم يكن القرار التحكيمي مشمولا بالنفاذ المعجل..."
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وعليه فإن الأثر الواقف للطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية، يؤثر بقوة القانون على القوة 
فما كان نوع هذه الأحكام، سواء في التحكيم الداخلي أو التحكيم الدولي، التنفيذية للحكم التحكيمي كي

وهذا ما لم يكن الحكم التحكيمي مشمولا بالتنفيذ المعجل، مما يستدعي سلك مسطرة أخرى لوقف 
تنفيذه، لأن الأثر الواقف للطعون بقوة القانون لا يسري على الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل طبقا 

العامة، بل لابد أن يكون وقف التنفيذ في هذه الحالة بناء على طلب ممن يغيبه الأمر، وبشروط للقواعد 
 معينة.

 الفقرة الثانية: وقف التنفيذ بناء على طلب

من ق.م.م بأنه "تطبق القواعد المتعلق  115-19إن المشرع أقر في الفقرة الأخيرة من الفصل 
 لتحكيمية التي لا يطالب في شأنها بصيغة التنفيذ".بالتنفيذ المعجل للأحكام على الأحكام ا

يقاف التنفيذ طبقا للقواعد العامة يخضع لمجموعة من الشروط، فهو من جهة  وتقديم طلب إ
يخضع للشروط التي تخضع لها جميع الطلبات من أهلية وصفة ومصلحة، بالإضافة إلى أداء الرسوم 

 خاصة وهي على الشكل التالي:القضائية الواجبة، ومن جهة أخرى يخضع لشروط 

 عدم تمام التنفيذ -3
يقاف التنفيذ المعجل )القضائي( بالتبعية للطعن بالبطلان في الحكم  -1 تقديم طلب إ

 التحكيمي.

 

 المطلب الثاني: أثار الحكم في الطعن بالبطلان

 الفقرة الأولى: في حالة قبول الطعن شكلا موضوعا

 أولا: إذا كان الحكم التحكيمي داخليا.

من ق.م.م على أنه: "إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي  115-15ينص الفصل 
تبت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم بالإبطال لغياب 

 اتفاق ال التحكيم أو بطلانه".
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ن بالبطلان للنظر في جوهر بمقتضى هذا النص إذن أعطى المشرع المغربي الحق للمحكمة الطع
 النزاع عندما تبطل الحكم التحكيمي المطعون فيه.

وهدف المشرع من إعطاء هذه السلطة للمحكمة يرمي إلى تحقيق غرضين الأول يتمثل في 
اختصار الوقت للطرفين للوصول إلى حل نهائي لنزاعهما، والحيلولة دون ضرورة اللجوء إلى التحكيم من 

ضوع أو إلى محاكم الدرجة الأولى ذات الاختصاص الأصلي، أما الفرض الثاني، جديدي فينفس المو
 فيتمثل في ردع الخصم، الذي يرغب في اللجوء إلى الطعن بالبطلان قصد المماطلة.

 ثانيا: إذا كان الحكم التحكيمي دوليا:

على الطعن  115-15من ق.م.م على أنه لا تطبق مقتضيات الفصل  115-03ينص الفصل 
 لبطلانبا

وبناء عليه فإن الحديث عن إمكانية الفصل في موضوع النزاع بعد الحكم بالبطلان من طرف 
محكمة الاستئناف لا محل له في إطار التحكيم الدولي فالمحكمة تكتفي بإصدار الحكم بالبطلان ولا يحق 

ا يناسب مصالحهم، لهذا الفصل في النزاع فالمشرع في هذا الإطار ترك الأمر لأطراف النزاع يقروا م
فيمكنهم اللجوء إلى التحكيم من جديدي إذ بقي اتفاق التحكيم قائما أو إنشاء تحكيم جديدي أو اللجوء 

 إلى انقضاء المختص لو لم يوجد اتفاق التحكيم.

وإذا كان الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الدولي لا ينتج أي أثر سوى هدم حجية هذا الحكم، مما 
من ق.م.م لا يمتد إلى التحكيم الدولي، فإن هناك  115-15ل المطروح في الفصل يعني أن الإشكا

تساؤلات ولا عريضا عن قيمة وأثار هذا الحكم القاضي ببطلان الحكم التحكيمي،مكانيا، على المستوى 
 انه.الدولي في الحالة التي سينفذ فيها الحكم التحكيمي في بلد غير الذي صدر فيه أو صدر فيه الحكم ببطل

 الفقرة الثانية: في حالة رفض الطعن أو عدم قبوله

 أولا: في التحكيم الداخلي

إن محكمة اطعن بالبطلان في حالة إصدار الحكم برفض الطعن، تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي 
من ق.م.م الذي ينص على أنه "إذا قضت محكمة الاستئناف  115-10حسب مقتضيات الفصل 

يكون قرارها نهائي". برفض دعوى البطلان وجب  عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي و
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إن ما اقره المشرع من خلال هذا النص يقوم على اعتبارات منطقية عمادها أنه لا يقضي 
برفض طلب الإبطال غلا إذا تبين أن الدفوعات أو الأسباب التي أثارها الطاعن عن جميعها غير وجيهة 

للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها، أي أن الحكم التحكيمي خال من  وأنه لا توجد دفوع وجيهة يحق
خرق النظام العام بالإضافة إلى كون ممارسة الطعن بالبطلان يسقط دعوى الصيغة التنفيذية في حالة 
يل الصيغة التنفيذية، كما يتضمن  قيامها قبل الطعن بالبطلان، وتم الطعن بالبطلان قبل إصدار الأمر بتخو

 من ق.م.م. 115-11القانون طعنا الأمر القاضي بتعديل الصيغة التنفيذية، حسب الفصل بقوة 

وتجب الإشارة هنا إلى أن الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي بعد رفض الطعن بالبطلان، يمكن أن 
يكون أو يرد فقط على جزء من الحكم في حالة قبول الطعن في جزء منه دون الأجزاء الأخرى إذا 

 من ق م م في بنده الثالث. 115-19تلك الأجزاء، حسب ما يقضي به الفصل  أمكن فصل

 ثانيا: في التحكيم الدولي

، المتعلق بالتحكيم الدولي على 50-50لم ينص المشرع المغربي في الفرع الثاني من القانون رقم 
بالتحكيم أي مقتضى يخص أثار الحكم برفض الطعن بالبطلان كما فعل في الفرع الأول، المتعلق 

من ق م م تكون قابلة للتطبيق  115-10الداخلي، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن مقتضيات الفصل 
من ق م م الذي ينص على  115-03حتى على التحكيم الدولي، بدليلي القرينة المستنبطة من الفصل 

 على الطعن بالبطلان. 15-15أنه لا تطبق مقتضيات الفصل 

( يعني أن باقي الفصول الواردة 115-03ضيات هذا الفصل )أي الفصل فمفهوم المخالفة، لمقت
في الفرع الأول المتعلق بالتحكيم الداخلي قابلة للتطبيق على الطعن بالبطلان فيما يرد بشأنه نص خاص 

دون غيره من  115-15في الفرع الثاني المتعلق بالتحكيم الدولي، لأن المشرع استثنى فقط الفصل 
 أخرى، وهذا ما يفيد أنها قابلة للتطبيقالمقتضيات ال

ومن الأمور التي يمكن أيضا تترتب عن الحكم القاضي برفض الطعن بالبطلان الحكم 
يضات لفائدة المطعون ضده عن الطعن التعسفي، إن كان لها محل على غرار ما يجري به العمل  بالتعو

 القضائي في فرنسا.
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 خاتمة

أن يقوم بتحليلي أحكام الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية لقد حاول الباحث في بحثه هذا 
يعات المقارنة والقضاء المقارن، وذلك كله على  50-50على ضوء القانون رقم  مستأنسا في ذلك بالتشر

 أساس الاستفادة من العمليات الواقعية في هذا الإطار.

عتبر في حد ذاته أمراً إيجابيا إن إقرار الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية كطعن خاص، ي
بالإضافة إلى إعطائه عناية كبيرة وتخصيصه بكم لا بأس به من النصوص أحاطت به من كل الجوانب، 
وروعيت فيها طبيعة نظام التحكيم التي تقتضي تعاملا خاصا حفظا على الحكمة من وجوده من جهة، 

جهة أخرى.ل كن رغم كل هذا فإن المشرع وحفاظا على مقاصد الأطراف من اللجوء إلى التحكيم، من 
المغربي لم يستطع أن يتجاوز بعض المشاكل أو الإشكالات القانونية التي يعرفها مجال التحكيم عمليا وهي 
يق الطعن بالبطلان بالإضافة إلى بعض العيوب التي  ذات العلاقة بالرقابة القضائية على التحكيم عن طر

ة تحتمل أكثر من معنى وذلك مرده إلى مسألة استيراد القاعدة تشوب صياغة النصوص وتجعلها غامض
يع.  القانونية الجاهزة دون التبريري لها كما تقتضي قواعد التشر

يع المغربي، إذا  وفي الأخير ذهب الباحث إلى التأكيد على أن نظام الطعن بالبطلان في التشر
يلت منه بعض الشوائب التي تمنى أن تكون ظرفية، سيكون ل ا محالة من أرقى أنظمة الطعن في الحكم أز

التحكيمي التي تحافظ على مزاياي التحكيم ومصالح المحتكمين وهو أمور تشكل علة وجود هذا الطعن 
                                                  الخاص بالأحكام التحكيمية.                                                                                                    
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