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السنة الجامعية2018-2017 :

إهــــــــــداء
أتشرف بأن أهدي ثمرة جهدي إلى أبي الغالي الذي أدعو له بالشفاء.
إلى من وضع الله الجنة تحت أقدامها ،أمي العزيزة.
إلى من له الفضل فيما وصلت وقدوتي في الحياة وسندي ومثالي العلى في العمل.
و التضحية والصبر عند الشدائد أخي العزيز وليد.
إلى من أنتظرت نجاحي بفارغ الصبر ،جدتي حفضها الله.
إلى أختي الكبيرة كهينة وولديها إيدر وأيوب.
إلى أخي أنيس وفقه الله.
إلى أختي الصغيرة المدللة شهيناز.
إلى أولد عمي ،ماسي وإسلما.
إلى من كان بجانبي وسند العائلة ،خالي الهاشمي وزوجته وخالي فريد خالتي رزيقة
أطال الله في عمرهم.
إلى العائلتين الكبيرة " بركاني  ،أيت منصور".إلى كل صديقاتي كل بإسمها و إلى كل
من سعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي وكل من مد لي بيد العون في إنجاز هذا
العمل.

إهداء
أهدي عملي :
إلى أبي رحمه الله.
إلى أمي الحبيبة حفظها الله ورعاها.
إلى إخوتي ،صورايا ،نسيمة ،نظيرة ،وهيبة ،ليلة  ،صبرينة.
إلى إخواني وسندي في الحياة ،جللي ،عاشور ،رفيق ،ربيع.

إلى فيض البراءة ،أسماء ،آية ،منار ،سيدرا ،ماريا ،محمد ،زكرياء،جهيدة ،إبراهيم ،إسراء.
إلى إبنتي أختي الغاليتين ،سيرينا و هانية.
إلى أعزائي ،عبد السلما ،آدما ،محرز ،شمس الدين.
إلى بنات عمي ،فريال و آسيا وصباح.
إلى كل من أصدقائي كل بإسمه  ،وإلى من مدا لي يد العون من قريب أو بعيد.
دون أن أنسى جميع الساتدة الذين ساهموا في تكويني منذ الطور البتدائي إلى الطور
الجامعي.

مقدمة
ممماّ
ورّا ا كبير في عدة نواحي علمية وتكنولوجيممة ،م م
لقد شهد العاّلم تط م
دولي وإنتشاّرّ
أ مدى إلى تزايد المباّدلتا والمعاّملتا التجاّرّية على المستوى ال م
دولية التي تتميز بتجاّوزهاّ النطاّق القإليمي للدولممة الواحممدة ،نظممرا
العقود ال م
ماّ زاد في تطوير علقإاّتهم خاّرّج القإليم الذي ينتمممون
لحرية إنتقاّل الفراد م م
له ،للعمل على تكوين علقإاّتا في عدة جوانب إقإتصاّدية وتجاّرّية المر الذي
ساّهم بدورّه في إنتقاّل حركة رّؤوس الموال عن طريممق إبممرام عقممود ذاتا
طاّبع دولي من جهة والستثماّرّ الجنبي من جهة أخرى.1
ممماّ جعممل حقمموق وتوقإعمماّتا
إنتشممر السممتثماّرّ الممدولي بشممكل واسممع ،م م
دة دول من عقباّتا وعراقإيل غيممر متوقإعممة
المستثمرين الجاّنب تعاّني في ع م
ماّ يثير العديمد ممن المناّزعماّتا بيممن المسمتثمرين
أكثر من أيم وقإت مضى ،م م
دول المضيفة لستثماّرّاتهم.2
وال م
سممعياّ ليجمماّد حممل ملئاممم لسممتمرارّ تممدفق السممتثماّرّاتا الجنبيممة مممن
أشخاّص القاّنون الخاّص إلممى الممدول المضمميفة كمماّن ل بممد مممن إيجمماّد نظمماّم
قإاّنوني ماّ يلقى القبول لدى كل من الدول والمسممتثمرين ،باّعتبمماّرّه النظمماّم
الملئام والعاّدل للفصل في المناّزعاّتا .3وتنظيم العلقإاّتا الدولية بمماّ يخمدم
المجتمع النساّني ويبعده عن المناّزعاّتا المسلحة.4
في هذا الطاّرّ وأماّم تشاّبك المعاّملة القإتصاّدية الدولية الممتي أصممبحت
تثير مناّزعاّتا ذاتا طبيعة خاّصة ،هذا ماّ أدى إلى تعزيز حاّجاّتهاّ إلممى وسمماّئال
غير تقليدية لح م
ل هذه المناّزعاّتا ،فظهر التحكيم التجاّرّي الدولي الذي يعتبر
اليوم باّلجماّع ،الوسيلة المتميزة لفض النزاعاّتا القإتصاّدية الدولية .5
دولي إلى تحكيم حمر وتحكيممم نظمماّمي ،حيممث
ينقسم التحكيم التجاّرّي ال م
يتممولى الخصمموم فممي التحكيممم الحمممر تنظيممم جميممع الجممراءاتا التحكيميممة
بأنفسهم ،أمماّ التحكيم النظمماّمي أو المؤسسممي فممإمنه يتممم فممي ظممل منظمممة
تحكيم دائامة ، 6لم يكن التحكيم التجاّرّي الدولي وليممد صممدفة ،بممل كمماّن عمل
 - 1كوثر موسى قإدورّ ،تنفيذ الحكم التحكيمي ،مذكرة ماّستر أكاّديمي ،كلية الحقوق والعلوم السياّسية ،جاّمعة
قإاّصدي مرباّح ،ورّقإلة ،2015 ،ص.1 .
 - 2لماّ أحمد كوجاّن ،التحكيم في عقود الستثماّرّ بين الدولة والمستثمر الجنبي وفقاّ لحكاّم المركز الدولي
لتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ في واشطن ،منشورّاتا زين الحقوقإية ،لبناّن ،2008 ،ص.28 .
 - 3صلح الدين جماّل الدين ،دورّ أحكاّم التحكيم في تطوير حلول مشكلة تناّزع القوانين ،درّاسة في أحكاّم
دولي لتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ بواشنطن ،دارّ الفكر الجاّمعي ،د ط ،2006 ،ص.6-5 .
المركز ال م
 - 4سهيل حسين الفتلوي ،غاّلب عواد حوامدة ،القاّنون الدولي العاّم :الجزء الثاّني ،حقوق الدول وواجباّتهاّ-
القإليم ،المناّزعاّتا الدولية -الدبلوماّسية ،دارّ الثقاّفة للنشر والتوزيع ،2007 ،ص.13 .
 - 5عبد الحميد الحدب ،التحكيم الدولي :الكتاّب الثاّني ،طبعة ثاّلثة منقحة ومحدثة ،منشورّاتا الحلبي الحقوقإية،
بيروتا ،2008 ،ص.643 .
دولي ،مذكرة ماّستر أكاّديمي ،تخصص قإاّنون علقإاّتا
 -6مجون محمد ،التحكيم في مناّزعاّتا عقود الستثماّرّ ال م
دولية الخاّصة ،كلية الحقوق والعلوم السياّسية ،ورّقإلة ،2015 ،ص.3 .
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منهجياّ لتوسيع أبواب الستثماّرّ وجممذب رّؤوس الممموال وترغيممب المسممتثمر
في ولولج عاّلم الستثماّرّ وضماّن المخاّطر غير التجاّرّية التي قإد تواجهه.1
دول ،هذا
دولي لفض المناّزعاّتا بين ال م
تزايد لجوء الطراف إلى البنك ال م
دول التي تعرض عليه ،2ومن أجممل
ماّ أدى إلى عجزه في تسوية مناّزعاّتا ال م
إيجاّد تسهيلتا لتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ يين الممدول المضمميفة والمسممتثمر
الجنبي سواء كاّن شخصمماّ طبيعيمماّ أو إعتباّرّيمماّ ،تممم إنشمماّء المركممز الممدولي )
 ،3(CIRIDبموجب إتفاّقإية واشنطن بتاّرّيخ  18ماّرّس  ،41965والغرض مممن
هذا المركز هو توفير الوساّئال اللزمة للتحكيم من أجممل تسمموية المناّزعمماّتا
دول الخرى وفقمماّ لحكمماّم
المتعلقة باّلستثماّرّ يين الدول المتعاّقإدة ورّعاّياّ ال م
التفاّقإية ، 5حيث يعمل المركز علممى تقممديم تسممهيلتا متعممددة قإصممد تحقيممق
فعاّلية التحكيم والتوسيع من إختصاّصه.6
وهذا ماّ نصت عليه الماّدة الولى من التفاّقإية ":ينشأ بمقتضى هذه
التإفاقيققققة ،مركققققز دولققققي لتسققققوية المنازعققققات المتعلقققققة
بالسإتثمارات والذي يسمى فيما يلي المركز".
مماّ دفمع إلمى تزايمد التوقإيمع
يحظى التحكيم بأهمية كبيرة أماّم المركز م م
دول ،7وقإممد صمماّدقإت
علممى إتفاّقإيممة واشممنطن والمصمماّدق عليهمماّ مممن قإبممل المم م
الجزائاممر عليهمماّ بممموجب المرسمموم الرئااّسممي رّقإممم  346-95مممؤرّخ فممي 30
أكتوبر  1995يتضمن المصمماّدقإة علممى إتفاّقإيممة تسمموية المناّزعمماّتا المتعلقممة
دول الخمرى ،والموقإعمة فمي  18مماّرّس
باّلستثماّرّاتا ،8بين الدول ورّعاّياّ ال م
 1965بواشممنطن ،ج.رّ عممدد  66سممنة  .1995وقإممد كرسممت الجزائاممر فممي
قإوانينهاّ خاّصة في القاّنون رّقإم  09-16المتعلق بترقإية الستثماّرّ مؤرّخ فممي
 30أوتا  ،2016متعلق بترقإية السممتثماّرّ ج.رّ.ج.ج عممدد  46صمماّدرّ فممي 03
 -1سمير فرقإاّن باّلي ،قإضاّياّ التحكيم في الدول العربية ،الجزء المول :الماّرّاتا العربية المتحدة -الكويت-
البحرين -عماّن ،منشورّاتا الجيلي الحقوقإية ،بيروتا ،2008 ،ص.3 .
دولي ،مركز درّاسة الوحدة
 -2كماّل عبد العزيز ناّجي ،دورّ المنظماّتا الدولية في تنفيد القرارّاتا التحكيم ال م
العربية ،بيروتا ،2017 ،ص.304 .
 - 3قإباّيلي طيب ،التراضي على تحكيم المركز الدولي لتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ من التفاّق الثناّئاي إلى اللجوء
النفرادي ،المجلة الكاّديمية للبحث القاّنوني ،جاّمعة عبد الرحمن ميرة ،بجاّية ،2010 ،ص.94 .
 - 4إتفاّقإية واشنطن الخاّصة بتسوية المناّزعاّتا الناّشئة عن الستثماّرّاتا بين الدول و رّعاّياّ الدول الخرى
والموقإع عليهاّ في واشنطن بتاّرّيخ  18ماّرّس .1965
 - 5محمد شهاّب ،أساّسياّتا التحكيم الدولي ) القوانين والتفاّقإياّتا والمنظمة للتحكيم عربياّ وعاّلمياّ( ،مكتبة الوفاّء
القاّنونية ،د ب ن ،2009 ،ص.39 .
 -6أنظر في قإواعد التسهيلتا الضاّفية للمركز الدولي على الموقإع اللكنروني التاّلي:
.Www .worldbank .org/Icsid/facility archive/l.htm
 - 7علي شريف سعيدة ،القاّنون الواجب التطبيق على إجراءاتا التحكيم التجاّرّي الدولي ،مذكرة لنيل شهاّدة
الماّجستير في الحقوق ،فرع القاّنون الخاّص ،كلية الحقوق ،بن عكنون ،جاّمعة الجزائار ،2014 ،ص.66 .
 - 8حسن طاّلبي ،تسوية المناّزعاّتا في القاّنون الجزائاري للستثماّرّاتا ،رّساّلة لنيل شهاّدة دكتورّاه ،دولة في
القاّنون الخاّص ،كلية الحقوق ،جاّمعة الجزائار ،2006 ،ص.42 .
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أوتا  ،2016الذي منح ضماّنة قإضاّئاية تتمثل في إمكاّنيممة تسمموية المناّزعمماّتا
دولي.1
المتعلقة باّلستثماّرّ بمقتضى قإواعد التحكيم التجاّرّي ال م
يتمثل الغممرض مممن إنشمماّء إتفاّقإيممة البنممك العمماّلمي لتسمموية المناّزعمماّتا
الناّشئة بين المستثمر الجنمبي والدولمة المضميفة لمه فمي النهموض باّلتنميمة
القإتصاّدية من خلل توفير مناّخ إستثماّرّي ملئام ،فإنشاّء هذا النظاّم الفعممماّل
من شأنه دفمع عجلممة السمتثماّرّ خاّصمة فممي المدول الناّميممة ،2ولتحقيممق همذا
الغرض تعمل التفاّقإية على خلق التوازن بيممن مصمماّلح المسممتثمر مممن خلل
منحه فرصة لملجوء إلى التحكيم وتبديد مخاّوفه من الخضمموع لقضمماّء الدولممة
العاّدي أو من إفتئاّتا الدولة على حقوقإه أو بين مصاّلح الدولة المضيفة مممن
خلل جلب العدي د ممن السمتثماّرّاتا ممن جهمة ،وجعمل الملجموء إلمى تحكيمم
المركممز درّعمماّ ا واقإيمم اّ ا ضممد الحماّيممة الديبلوماّسممية الممتي قإممد تلجممأ إليهمماّ دولممة
المستثمر من جهة أخرى.3
تضمنت إتفاّقإية واشنطن مجموعة من الجوانب الجرائاية المتبعممة أممماّم
المركز الدولي لتسوية نزاعاّتا الستثماّرّ ،قإبل الفصل في النزاع المعممروض
على المركز ،هذا ماّ أدى بناّ إلى البحث عن كيفية إعماّل إجممراءاتا التحكيممم
أماّم هذه الجلسة التحكيميممة الدوليممة المتخصصممة ،المممر الممذي يتعيممن بيمماّن
النظاّم الجرائاي الذي يساّعد فممي إعممداد عمليممة التسمموية بممداءا مممن إخطمماّرّ
المركز) الفصل الول( ،إلى مرحلة السير في إجراءاتا النظر في النزاع
) الفصل الثاني(.

 -1أنظر الماّدة  15من المر  09-16مؤرّخ في  03أوتا  ،2016متعلق بترقإية الستثماّرّاتا ،ج رّ ،عدد  ،46لسنة
.2016
 eddine, l arbitrage commercial international, office des publicationsم 2- TERKI Nourd
universitaires, Alger, 1999, p. 15.
 - 3مصلح أحمد الطروانة ،نطاّق إختصاّص ،المركز الدولي لتسوية المناّزعاّتا الناّشئة عن عقود الستثماّرّ الجنبي
و فقاّ لتفاّقإية واشنطن ،كلية الحقوق ،جاّمعة مؤتة ،د س ن ،ص.460 .
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4

الفصل الول

الجأهزة الخاصة بإخطار المركز وتشكيل هيئة الحكم

كثر اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية نزاعاّتا الستثماّرّ نظرا للمزاياّ التي
يتميز بهاّ ،فل يمكن للطرف الجنبي أن يخاّطر بعممرض نزاعممه أممماّم القضمماّء
الداخلي نظرا لعدم تخصصه ،فضل عن أن عرض النزاع أممماّم قإضمماّء الدولممة
ماّ يؤثر على تنفيذ المشروع الستثماّرّي.
قإد يستغرق وقإتاّ طويل م م
من بين أهم هيئاّتا التحكيم في مجاّل فض ماّ يثورّ ممن نزاع اّتا بشمأن
عقود الستثماّرّ نجد المركز الدولي لتسمموية نزاعمماّتا السممتثماّرّ بيممن الممدول
ورّعاّياّ المدول الخمرى المنشممأ بممموجب إتفاّقإيممة واشممنطن ،1إذ يعتممبر بمثاّبممة
مؤسسة حصارا لتسوية النزاعاّتا الدولية ل مثيل لهاّ.2
تحظى إجراءاتا التحكيم أماّم المركز الدولي لتسوية نزاعاّتا الستثماّرّ
بجاّنب كبير من الهمية ،وذلك لكونهاّ الوسيلة الساّسية للوصول الى تسوية
النزاع ،وتعتبر مسألة تنظيم هذه الجراءاتا من أهم المشمماّكل الممتي تممواجه
قإضاّء التحكيم بصورّة عاّمة ، 3وباّلتاّلي نجد إتفاّقإيممة البنممك العماّلمي المؤرّخممة
في  1965المعروفة بإتفاّقإية واشنطن قإد عمماّلجت مسممألة هممذه الجممراءاتا
بطريقة جدية ومحكمة بإعتباّرّهاّ مجممموع العممماّل الممتي تسممتهدف الحصممول
على حكم من محكمة التحكيم بفض النزاع.4
من أجل بياّن كيفية إعماّل إجراءاتا التحكيم في ضوء إتفاّقإية واشنطن
أماّم المركز الدولي ،يتعين عليناّ درّاسة الجمماّنب الجرائاممي لعممماّل التحكيممم
في تسوية النزاع ،في هذا الصدد تضمنت إتفاّقإية واشممنطن أحكاّممماّ إجرائايممة
مفصلة سواء تلك الخاّصة بإخطاّرّ المركز )المبحث الول( أو تلك الخاّصة
بتشكيل محكمة التحكيم )المبحث الثاني(.

المبحث الول
وجوب إخطار المركز الدولي

 - 1قإباّبلي طيب  ،التحكيم في عقود الستثماّرّ بين الدول ورّعاّياّ الدول الخرى على ضوء إتفاّقإية واشنطن،
رّساّلة دكتورّاه ،كلية الحقوق والعلوم السياّسية ،جاّمعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2012 ،ص.284 .
Ferhat horchani, Bilan dun systeme, actes du colloque de tunis 11, 12 et 13 mars, - 2
.Edition A. Pedone, Paris, 2010, p. 67
 -3أيت اخلف سعاّد ،عدوان صبرينة ،التحكيم التجاّرّي الدولي كوسيلة مناّزعاّتا الستثماّرّ ،مذكرة لنيل شهاّدة
الماّستر في الحقوق ،تخصص قإاّنون العماّل ،كلية الحقوق والعلوم السياّسية ،جاّمعة بجاّية ،2012،ص. 42 .
 - 4أحمد عبد الكريم سلمة ،قإاّنون التحكيم التجاّرّي الدولي والداخلي ،تنظير وتطبيقاّتا ،دارّ النهضة العربية،
.782
القاّهرة ،2004 ،ص.
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يتميز التحكيم بعدة مزاياّ كاّلسرية ،والسرعة ،والتخصممص ،إذ ل تتحقممق
هممذه المزايمماّ فممي إطمماّرّ القضمماّء المموطني ،1هممذا ممماّ أدى باّلممدول المضمميفة
للستثماّرّ إلى إدرّاك أهمية التحكيمم ،وقإبولهماّ اللجموء إليمه لتسموية نزاعماّتا
الستثماّرّ في إطاّرّ المركممز الممدولي المتخصممص والمسممتقل عممن كممل نظمماّم
قإاّنوني داخلي.2
من أجل تسممهيل تسمموية النزاعمماّتا الممتي تتعلممق بعقممود السممتثماّرّ بيممن
الدولة المضيفة و المستثمر الجنبي ،سواء كمماّن شخصمماّ طبيعيمماّ أواعتباّرّيمماّ،
تضمنت إتفاّقإية واشنطن المنشأة للمركز الدولي على قإواعد حل النزاعمماّتا
أماّمه.3
إشتملت إتفاّقإية واشنطن وكذا لوائاح المركز الدولي على قإواعد تسيير
عملية التحكيم ،في هذا الصممدد ،سمممح واضممعوا التفاّقإيممة للجهممزة المكونممة
للمركز ،إلى جاّنب عدة صلحياّتا تقوم بهاّ كتنظيم وإدارّة المركز ،4باّلتدخل
لعممداد عمليممة التسمموية )المطلققب الول( وتشممكيل محكمممة التحكيممم
)المطلب الثاني(.

المطلب الول
أجهزة المركز المشاركة في إعمال التحكيم
ل يقمموم المركممز بممإدارّة العمليممة التحكيميممة ،5إذ يحكممم المركممز نظاّممماّ
أساّسياّ وهيكل تنظيمياّ ،يبين الوظاّئاف التي تتمتع بهاّ الجهممزة المشممكلة لممه،
وذلك لضماّن التنفيذ العملي لحكاّم إتفاّقإية واشنطن ،6المممر الممذي يتطلممب
 - 1طه أحمد علي قإاّسم ،تسوية المناّزعاّتا الدولية القإتصاّدية ،درّاسة سياّسية قإاّنونية لدورّ المركز الدولي
لتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ ،دارّ الجاّمعة الجديدة للنشر ،السكندرّية ،2008 ،ص.85 .
 - 2قإباّيلي طيب ،التراضي على تحكيم المركز الدولي لتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ من التفاّق الثناّئاي إلى اللجوء
النفرادي ،مرجع ساّبق ،ص.208 .
 - 3زايدي نورّة ،سعيداني رّشيدة ،التحكيم في إطاّرّ المركز الدولي لتسوية المناّزعاّتا المتعلقة باّلستثماّرّ بين
الدول و رّعاّياّ الدول الخرى ،مذكرة لنيل شهاّدة الماّستر ،تخصص قإاّنون العماّل ،كلية الحقوق و العلوم
السياّسية ،جاّمعة بجاّية .2013 ،ص.6 .
 - 4قإباّيلي طيب ،التحكيم في عقود الستثماّرّ بين الدول و رّعاّياّ الدول الخرى على ضوء إتفاّقإية واشنطن ،مرجع
ساّبق ،ص.285.
 - 5جلل وفاّء محمدين ،التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ ،دارّ الجاّمعة الجديدة
للتوزيع و النشر ،السكندرّية ،1995 ،ص.15 .
 -6طه أحمد علي قإاّسم ،مرجع الساّبق ،ص.336 .
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إلقاّء الضوء على كيفية تشكيل المركز وإختصاّص كل جهاّز على حدى ،بممدءا
باّلمجلس الدارّي )الفرع الول( ،السكرتاّرّية العاّمة )الفرع الثاني(.
الفرع الول
المجلس الداري
1
يعتبر المجلس الدارّي الجهاّز الحاّكم للمركز  ،فمن الضرورّي الشمماّرّة
ولو بإختصاّرّ لتشكيلته والصلحياّتا المخولة له.
أول:ا تإشكيل المجلس الداري
تعرضت الماّدة  4/1من إتفاّقإية واشنطن إلى تنظيم المجلممس الدارّي
و التي جاّء نصهاّ كماّ يلي" :يضم المجلققس الداري ممثققل عققن كققل
دولة متعاقدة ويمكن لنائب هذا الممثل أو مققن يقققوم مقققامه أن
يجلس بإعتباره ممثل الدولة  ،في حالة غياب الخققر أو مرضققه"،
ن " :و ما لم يكن هناك تإعيين
وتضيف الفقرة  2من نفس الماّدة على أ م
آخر ،فإن محافظ البنك ونائب المحافظ اللققذين تإعينهمققا الدولققة
المتعاقققدة يقومققان بحكققم القققانون بالوظققائف الخاصققة بممثققل
الدولة".
رّغم أن تشكيل المجلس الدارّي يكون بممثل و نمماّئاب لكممل دولممة ،إل
أن هذا التمثيل له خصوصيته تتمثل في أن الدول العضو في البنممك العمماّلمي
يكون محاّفظهممماّ و نمماّئابه أممماّم البنممك ممثممل و نمماّئاب فممي المجلممس الدارّي
للمركز ،ماّ لم تقررّ الدولة المعنية تعيين آخر ،أماّ باّلنسبة للدول غير العضممو
في البنك فلهاّ الحرية في إختياّرّ من تمثلهاّ.
تنص الماّدة  7/1مممن إتفاّقإيممة واشممنطن " يعقد المجلققس الداري
دورة عادية سإنوية ،كما يعقد أية دورات أخرى سإواء بقرار خاص
منه ،أو بناء على دعوة الرئيققس ،أو دعققوة السققكرتإير العققام بنققاء
على طلب خمسة أعضاء بالمجلس على القل " ،مممن خلل الممماّدة
نستنتج أن المجلس يعقد دورّة عاّدية في السنة ،ولكن هنمماّك حمماّلتا أخممرى
أين يعقد دورّاته خاّرّج الدورّاتا العاّدية إذا ماّ توفرتا شروط ذلك.
نجد أن الفقرة الثاّنية من الماّدة  7من إتفاّقإية واشنطن عاّلجت قإواعممد
التصويت حيث أن لكل عضممو صمموتا واحممد ،ويتطلممب التصممويت علممى كاّفممة
المسمماّئال المعروضممة علممى المجلممس أغلبيممة أصممواتا العضمماّء الحاّضممرين
 - 1أحمد عبد الحميد عشوش ،التحكيم كوسيلة لفص النزاعاّتا في مجاّل الستثماّرّ :درّاسة مقاّرّنة ،مؤسسة
شباّب الجاّمعة ،السكندرّية ،1990 ،ص.116 .
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المشاّرّكين في التصويت ،هذا ماّلم تكن إستثناّءاتا تقرهاّ إتفاّقإيممة واشممنطن
المنشأة للمركز.1
ن ":
كماّ نصت الفقممرة  4مممن الممماّدة  7مممن إتفاّقإيممة واشممنطن علممى أ م
يمكن للمجلققس الداري أن يتبنققى بأغلبيققة ثلققثي أعضققائه قققرار
يخققول للرئيققس أن يطلققب الحققق المجلققس إجققراء التصققويت
بالمراسإلة )بالتمرير( في شأن موضوع معين على أن مثققل هققذا
التصققويت ل يكققون صققحيحا إل إذا شققاركت فيققه أغلبيققة أعضققاء
المجلس خلل الفترة المحددة في القرار المشار إليه".
لم يتم تعيين رّئايس البنك العاّلمي كرئايس المجلس الدارّي عبثماّ ،وهممذا
إن دل على شيء إنماّ يدل على حرص واضعو إتفاّقإية واشنطن على تعييممن
وتوكيل شؤون المركز تحت إشراف شممخص ذو كفمماّءة يعمممل علممى تحقيممق
أهداف البنك وإرّساّء قإواعدهاّ في مجاّل تسوية المناّزعاّتا.
ثانيا :ا مهام المجلس الداري
إن من أهم الوظاّئاف الرئايسية للمجلس ،وضع القواعد الدارّية واللوائاح
الماّلية للمركز وكذلك القواعد الجرائاية لعماّل التوفيق والتحكيم ،والقواعد
الخاّصة للقياّم بعملية التحكيم.2
نجد نص الفقرة الولى من الماّدة  6من إتفاّقإية واشنطن قإد بينت أهم
الختصاّصاّتا المخولة للمجلس الدارّي المتمثلة في:
 -1مع عدم الخلل باّلختصاّصاّتا التي يمكن أن تمنح إلى المجلممس الدارّي
بمقتضى النصوص الخرى في هذه إتفاّقإية واشنطن  ،فإنه يختص بماّ يأتي:
ا( تبنى اللئاحة الدارّية واللئاحة الماّلية للمركز.
ب( تبنى لئاحة الجراءاتا المتعلقة بتقديم المناّزعاّتا إلى التوفيق و التحكيم
.
ج( تبنى لئاحتي الجراءاتا المتعلقة بدعاّوى التوفيق والتحكيممم )المسممميتين
فيماّ بعد لئاحة التوفيق و لئاحة التحكيم(.
د( الموافقممة علممى كاّفممة الترتيبمماّتا الممتي تتخممذ مممع البنممك العمماّلمي بغممرض
إستخدام أمكنته وخدماّته الدارّية .
 - 1رّاجع الماّدة  7/2من إتفاّقإية واشنطن.
 -2نقل عن جلل وفاّء محمدين ،مرجع ساّبق ،ص.35 .
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ه( تحديد شروط تعيين السكرتير العاّم والسكرتيريين العاّمين المساّعدين.
و( إقإرارّ الميزانية السنوية المتمثل في إيراداتا ومصروفاّتا المركز.
ي( الموافقة على التقرير السنوي بشأن أوجممه نشمماّط المركممز ،ويلحممظ أن
القرارّاتا التي تتخذ في المساّئال الوارّدة باّلفقراتا أ ،ب ،ج ،يجب أن تصدرّ
بأغلبية ثلثي أعضاّء المجلس الدارّي .
تعتبر اللوائاح التي يضعهاّ المجلس أحكاّماّ ،إجرائاية ذاتا طمماّبع تكميلممي،
ولتطبيقهمماّ يسممتوجب عممدم إتفمماّق الطممراف علممى مخاّلفتهمماّ ،كممماّ يتميممز
بإختصاّصاّتا أخرى كنقل مقر المركز إلممى مكمماّن آخممر بقممرارّ يصممدرّ بأغلبيممة
الثلثين .
إلى جاّنب ماّ تقدم ،أوكلت للمجلس الدارّي سلطة تقديرية تتمثممل فممي
مباّشرة كاّفممة الختصاّصمماّتا الممتي يراهمماّ ضممرورّية مممن أجممل تطممبيق أحكمماّم
إتفاّقإية واشنطن ،كماّ سمحت له إتفاّقإية واشنطن بموجب نص الفقممرة 2/6
أن ينشئ أية لجاّن يراهاّ ضرورّية لنجاّز أعماّل المركز .
ثالثا  :المهام الخاصة بالرئيس

منحت إتفاّقإية البنك العاّلمي المنشأة للمركممز الممدولي إختصاّصمماّتا جممد
هاّمة لرئايس المجلس الدارّي من أجل ضممماّن تطممبيق أحكاّمهمماّ ،إذ يتممدخل
في عدة مجاّلتا تتمثل في :
 1مممم يشمماّرّك رّئايمممس المجلمممس الدارّي فممي تشمممكيل قإممموائام الممموقإفين
والمحكمين ،فيمكن له أن يعين عشرة أشخاّص في كمل قإاّئاممة ،ممع ضمماّن
تمثيل أهم النظمة القاّنونية في العاّلم وأهم قإطاّعاّتا النشاّط فممي المجمماّل
القإتصاّدي وهذا طبقاّ لنص الماّدة  13/2من إتفاّقإية واشنطن . 1
 2م إذ لم تشكل لجنة التوفيق أومحكمممة التحكيممم خلل التسممعين يوممماّ مممن
تاّرّيممخ الطلممب ،يتممدخل رّئايممس المجلممس الدارّي بنمماّء علممى طلممب الخصممم
صاّحب المصلحة في التعجيل ،من أجل تعيين الموفق أو المحكممم الممذي لممم
يعين بعد.2
 3م يتدخل عند تقديم طلب الطعن باّللغاّء من أجممل تشممكيل لجنممة التحكيممم
الخاّصممة البممث فممي الطعممن مممع إحممترام شممروط الممماّدة  52/3مممن إتفاّقإيممة
واشنطن .
 - 1قإباّيلي طيب ،التحكيم في عقود الستثماّرّ بين الدول و رّعاّياّ الدول الخرى على ضوء إتفاّقإية واشنطن،
مرجع ساّبق ،ص.289 .
 -2أنظر الماّدتين  30و  38من إتفاّقإية واشنطن .
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 4م يقوم بتعيين أحد المحكميممن أوالممموفقين مممن أجممل تعممويض المحكممم أو
الموفق الذي إستقاّل من منصبه دون موافقة المحكمة طبقمماّ للممماّدة 56/3
من إتفاّقإية واشنطن ،كماّ يأخذ الرئايس القرارّ بشأن طلباّتا الرد.
الفرع الثاني
السكرتإارية العامة
تعتبر السكرتاّرّية العاّمة الجهاّز الساّسي للمركز الممدولي لتسمموية
نزاعاّتا الستثماّرّ ،1باّلنظر إلى تشكيلتهاّ والختصاّص الممنوح لهاّ.
أول  :تشكيلة السكرتارية العامة

تتكون السكرتاّرّية العاّمممة مممن سمكرتير عماّم أو سمكرتير عماّم مسمماّعد
واحد أو أكثر ،باّلضاّفة إلى مجموعة من الممموظفين المسممتخدمين وهممذا ممماّ
نصت عليه الماّدة  9من إتفاّقإية واشنطن.2
يعد السكرتير العاّم الموظف الول في المركز ،ويتم تعيينه مممن طممرف
المجلس الدارّي لمدة ستة سنواتا ،ويتم هذا التعيين بأغلبيممة ثلممثي أعضمماّء
المجلس.3
نصت الماّدة  10/1على جواز إعاّدة إنتخاّب السكرتير العمماّم والسممكرتيريين
العاّمين المساّعدين لمدة أخرى بعد تقييم من طرف السكرتير.
في حاّلة غياّب السمكرتير أو شمغورّ منصمبه يعموض فمي مهماّمه الميممن
المساّعد أماّ في حاّلة تعدد المناّء المساّعدين ،فإن المجلممس الدارّي يحممدد
مقدماّ النظاّم الذي يؤدي بتلمك المهمماّم ،كمماّ يقمموم السمكرتير العماّم بمهمممة
إدارّة المركز ،ويصاّدق على الحكاّم التحكيمية الصاّدرّة عن المركز.4
كماّ نصت الماّدة  10/2من إتفاّقإية واشنطن المنشأة للمركز على عدم
إمكاّنية السكرتير العمماّم أو السممكرتيريين العمماّمين المسمماّعدين مماّرّسممة أي
وظيفة سياّسية ،لكن هناّك إستثناّءاتا يمكن فيهاّ للمجلس الدارّي السممماّح
بمماّرّستهاّ.

 -1جلل وفاّء محمدين ،مرجع ساّبق ،ص.36 .
 - 2عبد العزيز قإاّدرّي ،الستثماّرّاتا الدولية  :التحكيم التجاّرّي الدولي ،ضماّن الستثماّرّاتا ،الطبعة الثاّنية ،دارّ
هومة للطباّعة و النشر ،206 ،ص.325 .
 - 3جلل وفاّء محمدين ،التحكيم بين المستثمر الجنبي والدولة المضيفة للستثماّرّ أماّم المركز الدولي لتسوية
مناّزعاّتا الستثماّرّ ،القواعد – الجراءاتا – التجاّهاّتا الحديثة ،دارّ الجاّمعة الجديدة للنشر ،السكندرّية،2001 ،
ص.50 .
 -4آيت اخلف سعاّد ،عدوان صبرينة ،مرجع ساّبق ،ص.34 .
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ثانيا :ا مهام السكرتإارية العامة :ا
يعتبر المين العاّم الممثل القاّنوني والموظف الرئايسي للمركز الدولي،
والمكلف بإدارّته ،1وتتمثل الختصاّصاّتا الممنوحة له فيماّ يلي :
 1م يقوم بتعيين الموظفين طبقاّ لحكاّم إتفاّقإيممة واشممنطن الحاّليممة واللوائاممح
الممتي يقرهمماّ المجلممس الدارّي وهممذا حسممب نممص الممماّدة  11مممن إتفاّقإيممة
واشنطن المنشأة للمركز.
 2م يملك سلطة رّفض اللجوء إلى إجممراءاتا التوفيممق والتحكيممم ،وهممذا فممي
حاّل تبين له أن النزاع يخرج من إختصاّص المركز ،2وهذا طبقاّ لنص الممماّدة
. 36/3
 3م يحتفظ السكرتير العاّم بقاّئامة الموفقين والمحكميين ،ثم يقوم بإرّسمماّلهاّ
إلى جميع الدول المتعاّقإدة بناّاءا على طلب أي دولة منهاّ أو مواطنيهاّ.3
 4م حسب الماّدة  63من إتفاّقإية واشمنطن ،فمإن السمكرتير العماّم يستشماّرّ
من طرف لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم على إجراء التوفيممق أو التحكيممم
في مكاّن آخر غير الذي نصت عليه التفاّقإية.
 5م وفقاّ لنص الماّدة  7/1فإنه يمكن للسكرتير العاّم أن يستدعي المجلممس
الدارّي ليعقد دورّة إستثناّئاية بناّاءا على طلب خمس أعضاّء بمماّلمجلس علممى
القإل .
 6م يتلقى السكرتير العاّم كاّفة الخطاّرّاتا الوارّدة من الدول المتعاّقإدة بممماّ
في ذلمك أنمواع النزاعماّتا المتي يمكمن أو ليمس ممن الممكمن عرضمهاّ علمى
المركز الدولي للفصل فيهاّ ،وكذا الجهة القضاّئاية
المعنية للحصول على العتراف وتنفيذ الحكم.4
 7م يخطر السكرتير العاّم الطراف المتناّزعة بتسجيل الطلب من عدمه .
 8م طبقاّ لنص الماّدة  49/1من إتفاّقإية واشنطن فإن السكرتير العاّم يقمموم
بإرّساّل صورّ معتمدة من الحكم للطراف المتناّزعة دون تأخير.

 - 1حسين أحمد الجندي ،النظاّم القاّنوني لتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ الجنبي على ضوء إتفاّقإية واشنطن الموقإعة
عاّم  ،1965دارّ النهضة العربية  ،السكندرّية ،2005 ،ص.12 .
 -2أحمد عبد الحميد عشوش ،مرجع ساّبق ،ص. 117 .
 -3حسين أحمد الجندي ،مرجع ساّبق ،ص.13 .
 - 4قإباّيلي طيب ،التحكيم في عقود اإاستثماّرّ بين الدول ورّعاّياّ الدول الخرى على ضوء إتفاّقإية واشنطن ،مرجع
الساّبق ،ص .ص.291 .
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 9م طبقاّ للمواد 51 ،50و  52من إتفاّقإية واشنطن فإنه يمكن للمين العاّم
أن يسلم طلباّتا لتفسير الحكم التحكيمي أو يعيد النظممر فيممه أو يلغيممه ،كمماّ
يتخذ الجراءاتا المناّسبة في هذا الشأن .
المطلب الثاني
إيداع عريضة التحكيم
من أجل البدء في إجراءاتا التحكيم ،يتوجب على المدعي القياّم بإجراء
يعلن فيه رّغبته في تحريك التحكيم إلى الخصم وهيئة التحكيم ،1ويعتممبر هممذا
الجراء بمثاّبة الوسيلة التي تحرك جميممع الجممراءاتا ،2عممن طريممق عريضممة
تودع أماّم المركممز )الفرع الول( وبعممدهاّ القيمماّم بفحممص وتسممجيل هممذه
العريضة )الفرع الثاني( .
الفرع الول
تإقديم العريضة ومضمونها
نصت الماّدة  28من إتفاّقإية واشنطن أنه يتوجب على الدول المتعاّقإدة
أو أحد رّعاّياّهاّ تقديم طلب كتاّبي للبدء في إجراءاتا التحكيم إلى السممكرتير
العاّم ، 3يأخد هذا الطلب إحساّس في ممموقإعه شممكل عريضممة مكتوبممة ،حيممث
يجب كتاّبة هذه العريضة بإحدى اللغاّتا الرسمية مرفممق بخمممس نسممخ ،بعممد
أن يأخد المين العاّم الجراءاتا الضرورّية بشأن العريضممة المقدمممة ،يرسممل
نسخة منهاّ للطرف المدعي عليه.4
ونجد الفقرة الثاّنية من نفس الماّدة تعرضت إلى مشتملتا طلب
التحكيم ،5والمتمثلة في :
 1م تقديم المعلوماّتا الخاّصة بطبيعة النزاع .
 2م تعيين بدقإة هوية الطراف وموافقتهم بتقدمهم إلى التوفيق طبقاّ للئاحممة
الجممراءاتا المتعلقممة بطممرح النزاعمماّتا علممى التوفيممق والتحكيممم ،مممع ذكممر
عنوانهم .
 3م ذكر ماّ إذا كاّن أحد الطراف مؤسسة أو هيئة تاّبعة للدولة المتعاّقإدة .
جل فيهاّ هذا الرضاّء .
 4م ذكر تاّرّيخ الرضاّء باّلتحكيم ،والوثيقة التي س م
 - 1خاّلد كماّل عكاّشة ،دورّ التحكيم في فض مناّزعاّتا عقود الستثماّرّ ،درّاسة مقاّرّنة لبعض التشريعاّتا في
الدول العربية والجنبية والتفاّقإياّتا الدولية وخصوصية مركز واشنطن ،(ICIRD)،دارّ الثقاّفة للنشر والتوزيع،
الرّدن ،2014 ،ص.251 .
 - 2ايت اخلف سعاّد ،عدوان صبرينة ،مرجع ساّبق ،ص.43 .
 - 3أنظر الماّدة  28من إتفاّقإية واشنطن.
 - 4أنظر الماّدة  1/2من لئاحة التحكيم ،حيث أجاّزتا بتقديم عريضة التحكيم من طرف الدولة و المستثمر بصفة
مشتركة.
.أنظر الماّدة  28/2من إتفاّقإية واشنطن 5-
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ن أحد الطراف رّعية دولة متعاّقإدة .
 5م تبياّن أ م
 6م الشاّرّة إلى أن الطرف الثاّني يحمممل جنسممية دولممة متعاّقإممدة أخممرى ،إذ
يجممب تحديممد الجنسممية وقإممت الرضمماّء بمماّلتحكيم .فممإذا كمماّن الطممرف فممي
الجراءاتا شخصاّ طبيعياّ ،فيجب تحديممد جنسمميته فممي تاّرّيممخ تقممديمه لطلممب
التحكيم .وأنه ليحمل جنسية الدولة الولى الطرف فممي النممزاع ،سممواء عنممد
تاّرّيخ الرضاّء أو تاّرّيخ الطلممب.أممماّ إذا كمماّن الطممرف شخصمماّ إعتباّرّيمماّ ،فيتممم
تحديد جنسيته عند الرضاّء باّلتحكيم كونه كمماّن يتمتممع بجنسممية إحممدى الممدول
المتعاّقإدة طرف في النزاع ،أو أنه قإ د ت م الن ص فمي التفماّق عل ى وجموب
معمماّملته كمممواطن لدولممة أخممرى متعاّقإممدة ،وذلممك لغممراض تطممبيق إتفاّقإيممة
واشنطن.
 7م بياّن أن النزاع بين الطراف نشأ عن نزاع قإاّنوني متعلق باّلستثماّرّ ،مممع
وجوب توقإيع الطلب من طرف مقدمه ،مع إرّفاّقإه بخمس نسخ إلى المركممز
مع الرسوم المقررّة.1
كماّ تجممدرّ الشمماّرّة إلممى بعممض المسمماّئال الممتي يتمموجب علممى الطممراف
إخطاّرّ المركز بهاّ ،كعدد المحكمين وكل إتفاّق حول تسوية النزاع ،وبعد هذا
يممأتي دورّ السمكرتير العمماّم وإختصاّصممه المتمثممل فممي فحممص همذه العريضممة
وتسجيلهاّ .

الفرع الثاني
فحص وتإسجيل العريضة
إن من بين المهمماّم الممنوحممة للسممكرتير العمماّم ،فحممص العريضممة قإبممل
تسجيلهاّ وتبليغهاّ ،حيث يجري السكرتير العاّم على الطلب المقدم مممن قإبممل
الطرف المعني فحصاّ أولياّ ،ليتأكد بصفة مباّشرة من مدى تواجممد الشممروط
الخاّصة بإختصاّص المركز في هذا الطلب ،إذ يمكن للسكرتير العاّم للمركممز
رّفممض تسممجيل طلممب التحكيممم إذا تأكممد أن هممذا الطلممب يقممع خمماّرّج نطمماّق
إختصاّص المركز لغياّب أحد شروط الختصاّص ،2ويعتممبر هممذا القممرارّ نهمماّئاي
لسبيل للطعن فيه.3
 -1جلل وفاّء محمدين ،مرجع ساّبق ،ص.48 .
 - 2خاّلد كماّل عكاّشة ،مرجع ساّبق ،ص.372 .
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إن تسجيل الطلب لدى المركز بعد تفحصه من طرف السممكرتير العمماّم
للمركز ،ل يقف حاّجزا أماّم محكمة التحكيممم للنظممر فممي إختصاّصممهاّ بشممأن
تسمموية المناّزعممة ،وهممذا كونهمماّ صمماّحبة السمملطة الصمملية للبممت فممي هممذه
المسألة.1
بعد التسجيل مباّشمرة ،ت أتي مرحلمة التبليمغ إلمى الطمراف ،ويجمب أن
يحتوي هذا التبليغ على البياّناّتا العاّمة التية:
 -1التأكيد على تسجيل العريضة ،مع إرّفاّقإهاّ بتاّرّيخ التسجيل والتبليغ.
 - 2إعلم الطراف أن التبليغ يكون في العنوان المرفق في العريضممة ،ممماّلم
يتم إرّفاّق العريضة بعنوان آخر للمركز.
 - 3تبليغ الطراف للسكرتير العاّم باّلحكاّم المتفق عليهمماّ الممتي تتعلممق بعممدد
وطريقة تعيين المحكمين.
 -4حسب الماّدة  29/1يتم دعوة الطراف إلى تشكيل محكمة التحكيم فممي
أقإرب الجاّل عقب تسجيل الطلب طبقاّ للماّدة  36من إتفاّقإية واشنطن.
 -5يرفق تبليغ العريضة بقاّئامة المحكمين لدى المركز. 2
يعد تسممجيل الطلممب ذوأهميممة كممبيرة ،إذ يعتممبر كتاّرّيممخ بممدء الجممراءاتا
رّسمياّ أماّم المركز الدولي لتسوية نزعاّتا الستثماّرّ.3
من خلل ممماّ سممبق ،تتجلممى لنمماّ المسمماّهمة الفعاّلممة للسممكرتير العمماّم و
الطاّقإم الملحق ،في سهولة سير إجراءاتا التحكيم ،وتمموفير المنمماّخ الملئاممم
لنعقاّد الجلساّتا ،كذلك إستقباّل طلباّتا الطراف.
الفرع الثالث
مكان إتإخاذ إجراءات فض النزاع
حسب الممماّدة  62مممن إتفاّقإيممة واشممنطن " تإجري عمليققة التوفيقق
والتحكيم في مقر المركز" . 4فاّلصممل أن إجممراءاتا التوفيممق تتخممذ فممي
المركز باّلمكتب الرئايسي للبنك الدولي للنشاّء والتعمير بواشنطن. 5
CHRISTOPH Schreuer, Commentary on the ICSID convention, ICSID review foreign - 3
.investiment Low journal, vol 14, paris, 1999, p. 445
 - 1جلل وفاّء محمدين ،مرجع ساّبق ،ص.54 .
 - 2قإباّيلي طيب ،التحكيم بين الدول ورّعاّياّ الدول الخرى على ضوء إتفاّقإية واشنطن ،مرجع ساّبق ،ص.296 .
 - 3حسين أحمد الجندي ،مرجع ساّبق،ص.14 .
 - 4رّاجع الماّدة  62من إتفاّقإية واشنطن.
 - 5حسين أحمد الجندي ،مرجع ساّبق ،ص.24 .
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إستثناّاء نصممت الممماّدة  63مممن إتفاّقإيممة واشممنطن أنممه بنمماّاء علممى طلممب
الخصوم يمكن أن تجرى عملية التوفيق والتحكيم في:
 -1سواء في مقر المحكمة الدائامة للتحكيم أو أية مؤسسة أخرى ملئامة ،سواء
كاّنت عاّمة أو خاّصة ،متى كاّن المركز قإد أجرى معهاّ الترتيباّتا اللزمة فممي
هذا الصدد.
 -2وفممي أي مكمماّن آخممر توافممق عليممه لجنممة التوفيممق أو محكمممة التحكيممم بعممد
التشاّورّ مع السكرتير العاّم .
الماّدة  63أجاّزتا لهيئة التحكيم إجراء التحكيم فممي المكماّن المذي تممراه
مناّسباّ للمداولة بين أعضاّئاهاّ ،ولسماّع أقإوال الشهود والخبراء ،1ماّ لممم يتفممق
الطراف على ذلك.
كماّ يمكن للطممراف التفمماّق علممى إتخمماّذ إجممراءاتا التحكيممم فممي مقممر
محكمة التحكيم الدائامة أو أي منظمة أخرى ،سواء كاّنت خاّصة أوعاّمة ،مممع
موافقة أطممراف محكمممة التحكيممم عليممه بعممد التشمماّورّ مممع السممكرتير العمماّم
للمركز.
فيماّ يخص تحديد مكاّن إتخاّذ إجراء التحكيم هناّك عدة إعتباّرّاتا كمحممل
إقإاّمة الطراف أو محل إقإاّمة أعضاّء المحكمة ،أو إختياّرّ المكاّن المحاّيممد
فتم تقدير هذه العتباّرّاتا من طرف إتفاّقإية واشنطن ،كمماّ ألزمممت همذه
التفاّقإية السكرتير العاّم بإتخاّذ الترتيباّتا ال م
لزمة والشراف عليهاّ.2
إلى جاّنب ماّ تقدم يمكن للمجلممس الدرّاي إصممدارّ قإممرارّ بنقممل المكمماّن
بأغلبية ثلثي العضاّء حسب الماّدة  6من إتفاّقإية واشنطن.3
تجدرّ الشماّرّة إلممى أن المشممرع الجزائامري لممم يتعممرض لمسممألة مكمماّن
التحكيم ،سواء في تنظيمه للتحكيم الداخلي أو الدولي ،إذ تفممرض النصمموص
المنظة للتحكيم المداخلي جريماّنه فمي الجزائامر ،بينمماّ فمي التحكيمم المدولي
فاّلصل خضوعه لمبدأ سلطاّن الرّادة ،إذ يتمتع الطراف لحريممة كممبيرة فممي
تحديممد كاّفممة شممروطه مممن ضمممنهاّ تحديممد المكمماّن ،وبهممذا يكممون المشممرع
الجزائاري قإد أنتهج مسلك المشرع الفرنسي في هذا الشأن.4
 -1أحمد محمد خليل ،الوسط في تشريعاّتا الستثماّرّاتا ،منشأة المعاّرّف ،السكندرّية ،2005 ،ص.517.
 -2حسين أحمد الجندي :مرجع ساّبق ،ص. 25 .
 -3انظر الماّدة  6من إتفاّقإية واشنطن.
 - 4لزهر بن سعيد ،التحكيم التجاّرّي الدولي وفقاّ لقاّنون الجراءاتا المدنية والدارّية والقوانين المقاّرّنة ،دارّ هومة
للطباّعة و النشر والتوزيع  ،الجزائار ،2012 ،ص.271-270 .
 إضاّفة إلى لغة التحكيم التي يقاّم بهاّ إجراءاتا التحكيم والمرافعاّتا لتقديم المستنذاتا والوثاّئاق والحكم يراعمميأنه في حاّلة إتفاّق الطراف على لغمة ليسمت م ن ضممن اللغماّتا الرسممية المتمثمل فمي النجليزيمة ،الفرنسمية،
السباّنية ،فيجب الخد بعين العتباّرّ موافقة محكمة التحكيم مع التشاّورّ مع المين العاّم وذلك وفقاّ للممماّدة 22/1
من لئاحة التحكيم ،أنظر في ذلك حسين أحمد الجندي ،مرجع ساّبق ،ص.24 .
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الفرع الرابع
تإكاليف إجراءات فض النزاع
ل يعتبر التحكيم في المركز الدولي ذو تكلفة ،1إذ يتعيممن علممى الطممرف
المذي يلجمأ إلمى المركممز متقممدماّ بطلممب التحكيممم ،أن يرفممق طلبممه بنفقمماّتا
تسجيله ،2يتفق الطراف بداية مع محكمة التحكيم
حول مسألة أجورّ ونفقاّتا أعضاّئاهاّ.3
تبلغ رّسوم تسجيل طلممب التحكيممم أممماّم المركممز الممدولي حمموالي 300
دولرّ أمريكي ،إل أن نفقاّتا التحكيممم أممماّم المركممز تختلممف بحسممب إختلف
ظروف حل قإضيته ،وذلك إعتماّدا على طول أو قإصر الجراءاتا.
تتمثل مصمماّرّيف الممدعوى أممماّم المركممز الممدولي فممي مختلممف الرسمموم
الخاّصة بتسجيل العرائاض وأتعاّب هيئة الحكم ،حسب نممص الممماّدة  59فممإن
السكرتير يقوم بتحديد الرسمموم والمصمماّرّيف الممتي يتحملهمماّ الطممراف وهممذا
نتيجة إنتفاّعهم بخدماّتا المركز ،4يتم تقسيم هذه المصاّرّيف باّلتسمماّوي بيممن
الطراف ،إل إذا إتفق الطراف على خلف ذلك.5
يقدرّ الرسم الخاّص بتسجيل وإيداع العريضممة بخسمممة وعشممرون ألممف
دولرّ ) ،(25.000ويقوم الطرف المدعي في خصومة التحكيممم بممدفعه إلممى
المركممز الممدولي تطبيقمماّ لحكمماّم إتفاّقإيممة واشممنطن ،أممماّ ممماّ يخممص طلممب
التصحيح  ،تفسير إعاّدة النظر ،إلغاّء الحكم الصاّدرّ من محكمة التحكيم ،يتم
دفع عشرة ألف دولرّ) ،6(10.000فنفس المبلغ يدفع عند المطاّلبممة بإعمماّدة
عرض النزاع من جديد على هيئة حكم المحكمة.
حسممب نممص الممماّدة  60/1مممن إتفاّقإيممة واشممنطن  ،فممإنه يتممم تحديممد
مصاّرّيف وأتعاّب أعضاّء محكمة التحكيم من طرف محكمة التحكيممم ،وذلممك
مع مراعماّة الحمدود المتي يضمعهاّ المجلمس الدارّي باّلتشماّورّ ممع السمكرتير
 - 1ساّمي محمد عبد العاّل ،دورّ القضاّء والتحكيم الدولي في تسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ ،بحث مقممدم إلممى مممؤتمر
كلية الحقوق ،جاّمعة طاّنطاّ ،2015 ،ص.24 .
 -2حسين أحمد الجندي ،مرجع ساّبق ،ص.20 .
 -3خالد كمال عكاشة ،مرجع سابق ،ص.378 .
 -4انظر الماّدة  59من إتفاّقإية واشنطن.
 - 5جلل وفاّء محمدين ،التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ ،مرجع ساّبق ،ص. 41 .
 - 6قإباّيلي طيب ،التحكيم في عقود الستثماّرّ بين الدول ورّعاّياّ الدول الخرى على ضوء إتفاّقإية واشممنطن ،مرجممع
ساّبق ،ص.297 .
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العاّم ،أماّ الفقرة الثاّنية من نفس الماّدة فقد أتمماّحت للخصمموم الحريممة فممي
تحديد أتعاّب ومصاّرّيف أعضاّءهاّ وذلك باّلتفاّق مع محكمة التحكيم.1
باّلرجوع إلمى سم ملم المصمماّرّيف الموضمموعة مممن قإبمل المركممز ،نجمد أن
إتفاّقإية واشنطن وضحت طبيعة مقدارّ التعمماّب الممتي يجممب أن يعمموض عنهمماّ
المحكم ،إضاّفة إلى كممل تعممويض يتعلممق بنفقمماّتا اليممواء والتنقممل والطعمماّم
فيستحق هؤلء مبلغ ثلثا دولرّ) ،(3000وهذا عن كل يمموم يتممم فيممه إنعقمماّد
الجلسة أو أي إجراء يتعلق باّلخصومة.2
كنتيجممة ،تعممد نفقمماّتا تسمموية المناّزعمماّتا أممماّم المركممز أقإممل بكممثير
باّلمقاّرّنة مع غيرهاّ على سبيل المثاّل نممذكر:غرفممة التجمماّرّة الدوليممة ،بحيممث
تكون النفقاّتا على أساّس التكلفة الفعلية ،وليس على أساّس المبلغ محممل
النزاع.3
المبحث الثاني
تإشكيل هيئة الحكم
تعتبر محكمة التحكيم عنصرا جوهرياّ في عمليممة التحكيممم ،الممذي يعتممبر
كضماّنة إجرائاية للستثماّرّاتا الجنبية ،4إذ من دون هيئة الحكم لكممم يتممم أي
5
ول لهمماّ مهمممة فممض النممزاع بيممن
شيء  ،ويعتبر تشكيل هيئة التحكيم التي يخ م
الطراف المتعلق باّلستثماّرّ خطوة أساّسية في إجراءاتا التحكيم.6
عاّلجت إتفاّقإية واشنطن مممن الممماّدة  37إلممى الممماّدة  40منهمماّ كيفيممة
دد وقإممت تشممكيل هممذه الهيئممة التحكيميممة
تشكيل هيئة الحكم ،وهذا حيممث حمم م
مباّشرة بعد تسجيل الطلب ،كذلك عدد المحكمين اللذين يشكلون الهيئممة ،و
في هذا الشأن أكدتا إتفاّقإية البنك العاّلمي على قإاّعممدة الوتريممة فممي تعييممن
المحكمين. 7

 -1أنظر الماّدة  60/1من إتفاّقإية واشنطن.
 - 2قإباّيلي طيب ،التحكيم في عقود الستثماّرّ بين الدول ورّعاّية الدول الخرى على ضوء إتفاّقإية واشمنطن ،مرجمع
ساّبق ،ص.301 .
 -3خاّلد كماّل عكاّشة ،مرجع ساّبق ،ص.379 .
ددة بحموالي سممنتين ،كمون
 تجدرّ الشاّرّة كذلك فيماّ يخص المدة التي تسممتغرقإهاّ إجممراءاتا التحكيممم ،فتعتمبر محمم مالتحكيم يمتاّز باّلسرعة في الفصل في النزاع ،وقإد تختلف من قإضية لخممرى ،أنظمر فممي ذلمك جلل واء محممدين،
مرجع ساّبق ،ص.40 .
 - 4بن علي .بن سهلة تاّني ،حماّية الستثماّرّاتا الجنبيممة علممى ضمموء نظمماّم التحكيممم فممي التفمماّقإي ،كليمة الحقمموق
والعلوم السياّسية ،جاّمعة أبو بكر بلقاّيد ،تلمساّن ،الجزائار ،د س ن ،ص.1325 .
 - 5فاّطمة بن سلطاّن ،شروط صحة إتفاّق التحكيم التجاّرّي في التشريع الجزائاري ،مممذكرة نيممل شممهاّدة الماّسممتر
في القاّنون ،تخصص القاّنون العاّم للعماّل ،كلية الحقوق والعلوم السياّسية ،جاّمعة بجاّية ،2013 ،ص.20 .
 -6خاّلد أحمد عكاّشة ،مرجع ساّبق ،ص.353 .
 -7ايت اخلف سعاّد ،عدوان صبرينة ،مرجع ساّبق،ص.45 .
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كثيرا ماّ يتوقإف تشكيل محكمة التحكيم على إرّادة الطراف ،وهممذا ممماّ
يجسد حرية الطراف في التعاّون الكبير في تشكيل الهيئة ،إل أنهمماّ ل تعتممبر
جهاّز تاّبع لهم ،كون المحكممة تتمتمع بإسمتقللية تاّمممة إتجماّههم  ،كم اّ تمؤدي
جميع وظاّئافهاّ بحياّدية. 1
فيماّ يتعلمق بم دة تشمكيل هيئمة التحكيمم تقمدرّ ب  90يموم ،المتي تلمي
الخطاّرّ بتسجيل الطلب ،في حاّل إذا لممم يتممم إتفمماّق الطممراف علممى خلف
ذلممممك ، 2توضممممع لممممدى المحكمممممة عنممممد البممممدء فممممي تشممممكيلهاّ قإمممموائام
للمحكميممن)المطلققب الول( ،كممماّ أن للطممراف دورّ كممبير فممي تشممكيل
المحكمة )المطلب الثاني(.
المطلب الول
قائمة المحكمين لدى المركز
من الميزاتا التي يتميز بهاّ نظاّم التحكيم لمدى المركممز المدولي لتسموية
نزاعاّتا الستثماّرّ أن هذا الجهاّز المتخصص يمسك قإاّئامة للمحكميممن الممذين
يتم تعيينهم سواء من قإبل الدول المتعاّقإدة )الفرع الول( ،أو مممن طممرف
رّئايممس المجلممس الدارّي)الفرع الثققاني( ،إل أن إتفاّقإيممة واشممنطن نصممت
على ضممرورّة مراعمماّة شممروط معينممة فممي إطمماّرّ تعييممن المحكميممن)الفرع
الثالث(.
فيماّ يتعلق باّلشخص المعين من طممرف عممدة دول متعاّقإممدة ،وتممم إدرّاج
اسممه فممي إحممدى القمماّئامتين أو تمم تعيينممه مممن طممرف الرئايممس ،فمإن هممذا
الشخص يعتبر معين من طرف الجهة التي قإمماّمت بتعيينممه أول ،أممماّ إذا كمماّن
أحد رّعاّياّ دولة شاّرّكت في هذا التعيين فإنه يعتبر معين من
طرف هذه الدولة.
الفرع الول
نطاق تإدخل الدولة في تإعيين المحكمين
تنص الماّدة  13في فقرتهاّ الولى والثاّنية علممى جممواز تعيممن كممل دولممة
متعاّقإدة أرّبعة أشخاّص لكل قإاّئامة مع عدم اللزام أن يكونمموا ممن رّعاّياّهماّ ،
كماّ يجوز لرئايس المجلس الدارّي أن يعيممن عشممرة أشممخاّص لكممل قإاّئامممة ،
ويقوم هذا الخير بهذه السلطة المخولة له من طرف إتفاّقإية واشنطن فممي
 - 1قإباّيلي طيب ،التحكيم في عقود الستثماّرّ يين الدولة ورّعاّياّ الدول الخرى على ضوء إتفاّقإية واشممنطن ،مرجممع
ساّبق ،ص.299 .
 -2رّاجع الماّدة  30من إتمفاّقإية واشنطن.
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نممص الممماّدة  13/2بعممد انتهمماّء الممدمول المتعاّقإممدة مممن تعييممن الممموفقين
والمحكمين مع مراعاّة بعض الشروط الواجب توفرهاّ في المحكمين.
نصممت الممماّدة  15/1مممن إتفاّقإيممة واشممنطن " يجقري تإعييقن هقؤلء
الشخاص لمدة عشرة سإنوات قابلة للتجديققد " ،كممماّ نصممت الممماّدة
 12من إتفاّقإية واشنطن تضم كل من قإاّئامممة الممموفقين وقإاّئامممة المحكميممن
ثمة أشخاّص مؤهلين معينين على نحو ماّ يلي ويقبلممون إدرّاج أسممماّئاهم فممي
هاّتين القاّئامتين « ،نستنتج من الماّدة وجمموب موافقممة الشممخص الموفممق أو
المحكم على ورّود إسمه ضمن قإاّئامممة الممموفقين والمحكميممن ،كممماّ أجمماّزتا
الماّدة  16/1من إتفاّقإية واشنطن إمكاّنية إدرّاج إسم الشخص الواحد ضمن
القاّئامتين في آن واحد .1
يلحظ عند تشكيل محاّكم التحكيم أماّم المركز الدولي لتسوية نزاعاّتا
الستثماّرّ المطروحة عليه ،أن أغلبيممة المحكميممن الممذين تممم اختيمماّرّهم لهممذا
الغرض منتمون بجنسياّتهم إلى الدول الصناّعية الغربية ،سواء كمماّن تعيينهممم
من طرف الطراف المتعاّقإممدة أو مممن قإبممل رّئايممس المجلممس الدارّي ،لقممد
أرّجع وبررّ السكرتير العاّم للمركز هذا الوضع إلى تخلف الدول الناّميممة فممي
تعيين بعض موظفيهاّ الحكوميين كمحكمين ،وبحكم وظاّئافهم فإن ذلك يمكن
أن يشكل عاّئاقاّ في بعض الحياّن من إختيمماّرّهم كمحكميممن فممي المناّزعمماّتا
المعروضة .2
الفرع الثاني
دور المجلس الداري في تإعيين المحكمين
تعتبر مهمة تعيين المحكم أو المحكمين من إختصاّص المجلس الدارّي،
إذ يشترط تدخله في التعيين طلب يقدمه أحد أطممراف النممزاع وهممذا حسممب
الممماّدة  30الممتي تنممص »:إذا لققم تإشققكل اللجنققة خلل تإسققعين )(90
يوما التالية للخطار تإسققجيل الطلققب بواسإققطة السققكرتإير العققام
طبقققا للمققادة  ،328/3أو خلل أيققة مققدة أخققرى يتفققق عليهققا
الطرفان ،يقوم الرئيس بناء علققى طلققب صققاحب المصققلحة فققي
التعجيل  ،وتإعذر المكان بعققد التشققاور مققع الطققراف  ،بتعييققن
الموفق أو الموفقين الذين لم يعينوا بعد« .مممن خلل الممماّدة يتضممح
 -1أنظر الماّدة  16من إتفاّقإية واشنطن .
 -2قإباّيلي طيب ،التحكيم في عقود الستثماّرّ بين دول ورّعاّياّ الدول الجرى على ضوء إتفاّقإية واشنطن ،مرجع
ساّبق ،ص. 301 .
 -3انظر الماّدة  28/3من إتفاّقإية واشنطن.
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لناّ أن تدخل رّئايس المجلس الدارّي لتعيين المحكمين يكون في حاّلممة تعممذرّ
تشكل المحكمة التحكيميممة فممي الممدة المقمررّة قإاّنونمماّ وهممي تسممعين )(90
يوماّ ،أو أي مدة أخرى تم التفاّق عليهاّ من جاّنب أحد الطراف ،ويقوم فممي
حاّلة التعجيل بطلب صاّحب المصمملحة بعممد التشمماّورّ مممع الطممراف بتعييممن
الموفقين الذي لم يتم تعيينهم بعد .
1
إن إتفاّقإية واشنطن قإيدتا سلطة رّئايس المجلس الدارّي  ،مممن حيممث
التعيين ،حيث إشترطت على وجوب إختياّرّ المحكمين داخل قإمموائام المركممز،
حسب نممص الممماّدة  40/1مممن إتفاّقإيممة واشممنطن الممتي نصممت » يمكن أن
يختار المحكمين من خارج قائمة التحكيم على أن هققذا الحكققم ل
يسري في حالة تإعيينهم بواسإقطة الرئيقس طبققا للمقادة ،« 38
نستنتج من خلل نص الماّدة أن حرية الرئايس في إختياّرّ المحكميمن محممددة
داخل القوائام دون خاّرّجهاّ ،كماّ ألزمت التفاّقإيممة رّئايممس مجلممس بممأن يقمموم
بإستشاّرّة الطراف عند تعينهم للمحكميممن ،وأن يأخممد بعيممن العتبمماّرّ رّأيهممم
بشأن المحكمين الذين سيقوم بتعينهم ،و الهممدف مممن هممذه الستشمماّرّة هممو
2
تجنب أي إعتراض من جاّنب الطراف على قإرارّ المجلس الدارّي
نصت الماّدة  38من إتفاّقإية واشنطن على أمنه » :ول يجوز أن يكون
المحكمين المعينون بواسإطة الرئيس طبقا لحكام هذه المققادة ،
مققن رعايققا الدولققة المتعاقققدة الطققرف فققي النققزاع ،أو الدولققة
المتعاقدة التي يكون أحد رعاياها طرف فققي النققزاع « .مممن خلل
النص نجد أن رّئايممس المجلممس الدارّي ل يعيممن المحكميممن الممذين هممم مممن
رّعاّياّ الدولة المتعاّقإدة طرف في النزاع ،والدولة المتعاّقإدة التي يكممون أحممد
رّعاّياّهاّ طرفاّ في النزاع ،ول يقوم المجلس الدارّي بإختياّرّ المحكمين عبثمماّ،
و إنماّ يلتزم عند تعيين بمراعاّة مدى توفر بعض الشروط والصفاّتا فيهم.
الفرع الثالث
الشروط الواجب تإوفرها في المحكمين
تكمن السماّتا الواجب توفرهاّ فممي المحكميممن أن يكممون العضمماّء مممن
ذوي الشخصياّتا المشهود لهاّ باّلنزاهة فممي مجمماّلتا القمماّنون ،أوالتجمماّرّة ،أو
الصممناّعة ،أو الممماّل ، 3وتمتعهممم باّلصممفاّتا النبيلممة ،وأن يكممون المحكممم مممن
الممكن العتماّد عليممه فممي مماّرّسممة قإضمماّء مسممتقل ،4إضمماّفة إلممى شممرط
الكفاّءة ،وهذا ماّ نصت عليممه إتفاّقإيممة واشممنطن الممماّدة  ،14/1فيممماّ يتعلممق
 -1حسين أحمد الجندي ،مرجع ساّبق ،ص .ص. 18 -17 .
.Christoph Schreuer. Op .cit. p. 476 -2
 -3جلل وفاّء محمدين ،مرجع ساّبق ،ص.36 .
 -4طه أحمد قإاّسم ،مرجع ساّبق ،ص.339 .
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باّلمواصفاّتا الواجب توفرهاّ في المحكمين المدرّجة أسماّؤهم فممي القمموائام
كذلك شرط عدم وجممود مصمملحة فممي النممزاع ،أي أن تتمموفر فيهممم ضممماّناّتا
الحياّد والستقلل ،فضل عن تمتعهم بمركز أدبي رّاقإي. 1
وباّلنتيجة نخلص إلى أن جميع هذه الشروط تهدف إلى ضممماّن العدالممة
والحيمماّد والموضمموعية ونزاهممة المحكميممن المختماّرّين للعممل فمي النزاعماّتا
الناّتجة عن عقممود السممتثماّرّ الجنبيممة سمميماّ وأن فممي المناّزعمماّتا خصوصممية
معينة سواء تعلق المر باّلطراف أو بموضوع النزاع.
المطلب الثاني
نطاق تإدخل الطراف في تإشكيل محكمة التحكيم
يختلممف تشممكيل محكمممة التحكيممم أو هيئممة الحكممم حسممب اتجمماّه إرّادة
الطممراف ،إذ تنممص الممماّدة )-37/2أ( مممن إتفاّقإيممة واشممنطن علممى أنممه :ا»
تإتألف المحكمة من محكم واحد أو من عدد فردي من المحكميققن
يعينون طبقا لتإفاق الطراف « ،من خلل الماّدة تبين لناّ إتجمماّه إدارّة
الطراف إلى التفاّق على تشكيل هيئة الحكم )الفرع الول( ،لكممن هنمماّك
إسممتثناّء فممي حمماّل ممماّ إذا غمماّب هممذا التفمماّق بيممن أطممراف النممزاع )الفرع
الثاني(.
الفرع الول
في حالة إتإفاق الطراف
إن تعيين المحكمين يعتمد أساّسمماّ علممى إرّادة الطممراف وكممذلك قإبممول
المحكمين الملذين هم أحرارّ في قإبول المهمة الموكولة لهم أو رّفضهاّ .2كممماّ
أشرناّ ساّبقاّ إلى أن الممماّدة  37/2قإممد تنمماّولت حاّلممة إتفمماّق الطممراف علممى
تشكيل هيئة الحكم او محكمة التحكيم ،في هذه الحاّلة تشكل المحكمة مممن
محكم واحد أو عدد فممردي مممن المحكميممن .فللطممراف الحريممة التاّمممة فممي
إختياّرّ العدد الذي يرونه مناّسباّ لتشكيل محكمة التحكيمم ،فيمكممن للطمراف
التفاّق على تعيين محكم واحد يتولى الفصل في النزاع ،ومثل هممذا التفمماّق
يكممون فممي حاّلممة تسممودهاّ الثقممة المتباّدلممة فممي شخصممية المحكممم وقإممدرّاته

 -1خاّلد أحمد عكاّشة ،مرجع ساّبق ،ص.257 .
 - 2بشير سليم ،دورّ القاّضي في التحكيم ،بحث لنيل شهاّدة الماّجستير في قإاّنون العماّل ،كلية الحقوق ،جاّمعة
العقيد الحاّج لخضر ،2003 ،باّتنة ،2003 ،ص.28 .
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وكفاّءته ، 1كماّ أن مثممل هكممذا إتفمماّق يجعممل إجممراءاتا التحكيممم أكممثر سممرعة
وبساّطة وتكلفة.2
تنص الماّدة  27من إتفاّقإية واشنطن بأنه في حاّل لم يتفق الطراف
على تقديم نزاعهم إلى محكم واحد ،فإن الهيئة التحكيمية أومحكمة التحكيم
يجب أن تتكون من عدد فردي من المحكمين ،كماّ أن الماّدة  29من إتفاّقإية
واشنطن تقضي بأن أغلبية المحكمين يجب أن يكونوا من مواطني دولة غير
تلك التي هممي طممرف فممي المناّزعممة أو تلممك الدولممة الممتي يكممون المسممتثمر
الطرف في هذا النزاع حاّمل جنسيتهاّ.3
أماّ في حاّلة عدم وجممود إتفمماّق سمماّبق علممى عممدد المحكميممن وطريقممة
تعيينهم ،سممواء قإبممل أو بعممد تسممجيل العريضممة ،فقممد جمماّءتا لئاحممة التحكيممم
ملة من أجل ضماّن تشكيل هيئة الحكم ،تتمثل أساّسمماّ فممي قإيمماّم
بقواعد مك م
المدعي بإقإتراح إلى المدعي عليه ،خلل مدة عشرة أياّم التي تلي تسممجيل
طلب التحكيم ،محكم واحد ،أو عدد فردي مممن المحكميممن ،خلل العشممرون
يوماّ التاّلية لتسلم هذا القإتراح ،يقوم المممدعي عليممه بمماّلرد باّلموافقممة علممى
القإتراح ،أو تقديم إقإتراح آخر ،وللمدعي حق القبممول أو الرفممض خلل مممدة
مماّثلة.4
فممي حمماّل لممم يصممل أطممراف النممزاع إلممى إتفمماّق نهمماّئاي حممول تشممكيل
المحكمة خلل  60يوماّ من تاّرّيخ تسجيل عريضة الطلب ،يمكن لي طممرف
من أطراف النزاع القياّم بإبلغا السكرتير العاّم بقبوله تشكل المحكمممة مممن
محكم واحد أو أي عدد فممردي مممن المحكميممن طبقمماّ للممماّدة )37/2ب( مممن
إتفاّقإيممة واشممنطن ،ويقمموم السممكرتير العمماّم بممإبلغا الطممرف الخممر بضممرورّة
تشكيل المحكمة أو هيئة الحكم وفقاّ لهذه الممماّدة نظممرا لعممدم وجممود إتفمماّق
بين طرفي النزاع حول هذا الشأن.5
هكممذا نصممل إلممى أن إتفاّقإيممة واشممنطن أخممذتا كقاّعممدة بمبممدأ سمملطاّن
الرّادة ،على غرارّ ماّتضمنته أحكاّم التفاّقإياّتا الدوليممة والنظمممة التحكيميممة
 - 1قإباّيلي طيب ،التحكيم في عقود الستثماّرّ بين الدول ورّعاّياّ الدول الخرى على ضوء إتفاّقإية واشنطن ،مرجع
ساّبق ،ص.303 .
 -2أنظرالماّدة  37/2من إمفاّقإية واشنطن.
 -3جلل وفاّء محمدين ،مرجع ساّبق ،ص.40 .
 -4رّاجع الماّدة  2/1من لئاحة التحكيم أماّم المركز.
 -5رّاجع الماّدة  2/3من لئاحة التحكيم أماّم المركز.
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الخرى .في هذا الصدد ،نشير إلى أن المشرع الجزائاريقد أخد بنفس المبممدأ
1
وباّلتاّلي ساّير ماّ تم تكريسه في التشريعاّتا الخرى والتفاّقإياّتا الدولية
على الرغم من أن إتفاّقإية واشنطن قإد خولت قإدرّا كممبيرا مممن الحريممة
فيماّ يتعلق بتشكيل هيئة الحكم ،إل أنهاّ قإد أكدتا أن عدم التفاّق حممول هممذا
الموضوع أو عدم رّغبة أي منهماّ في التعاّون

لن يؤدي إلى توقإف الجراءاتا.2
الفرع الثاني
في حالة غياب التإفاق بين الطراف
عاّلجت الماّدة )37/2ب( من إتفاّقإية واشنطن حاّلة عممدم وجممود إتفمماّق
بين الطراف على تشكيل محكمة التحكيم حيث نصت على ماّ يلي :
» في حالة عدم التإفققاق بيققن الطققراف بشققأن عققدد المحكميققن
وطريقة تإعيينهم ،تإضم المحكمة ثلثة محكمين ،يعين كل طققرف
محكما واحدا أما المحكم الثالث والذي هو رئيس المحكمة ،فققإنه
يعين بالتإفاق بين الطرفين «.
مممن خلل الممماّدة يتضممح لنمماّ أن غيمماّب إتفمماّق الطممراف حممول تشممكيل
محكمة التحكيم ،سيؤدي إلى إعتماّد التشكيل الثلثي ،حيث تضممم المحكمممة
ثلثا محكمين ،من أجل هذا يتوجب على الطممرف المعنممي أن يبلممغ الطممرف
الخر بأنه قإد قإاّم بتعيين شخصين ،أحدهماّ يكون المحكم الذي إختاّرّه والذي
يمنع أن يكون رّعية أحد الطراف المتناّزعة ،والثاّني هممو الشممخص المقممترح
كرئايس لمحكمة التحكيم ،كماّ يقوم صاّحب التعييممن بممدعوة الطممرف الثمماّني
إلممى تعييممن محكممم مممن جهتممه وقإبممول القإممتراح الممذي قإممدم بشممأن رّئااّسممة
المحكمة.3
 -1بودودة سعاّد ،التحكيم التجاّرّي الدولي كضماّن من ضماّناّتا الستثماّرّ ،مذكرة من أجل الحصول على شهاّدة
الماّستر في الحقوق ،فرع قإاّنون العماّل ،كلية الحقوق ،جاّمعة الجزائار ،بن بوسف بن خدة ،2011 ،ص.81 .
 -2أحمد عبد الحميد عشوش ،مرجع ساّبق ،ص.128 .
 -3قإباّيلي طيب ،التحكيم غي عقود الستثماّرّ بين الدول ورّعاّياّ الدول الخرى ،على ضوء إتفاّقإية واشنطن ،مرجع
ساّبق ،ص.304 .
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وإذا لم يقم أحد الطرفين بتعيين المحكم ،خلل ثلثين يوماّ من تسمملمه
طلباّ بذلك ممن الطمرف الخ ر ،أو فمي حاّلمة غيماّب إتفماّق المحكم اّن عل ى
المحكم الثاّلث ،وجممب أن يقمموم بتعيينممه بنمماّء علممى طلممب أحممد الطرفيممن أو
المحكمة .1
حددتا الماّدة  38مممن إتفاّقإيممة واشممنطن مممدة تعييممن المحكميممن وهممي
تسعين ) (90يوماّ من وقإت إخطاّرّ المين باّلطلب المسجل ،وهذا في حاّلممة
عدم وجود إتفاّق مسبق بيممن الطممراف علممى مممدة أطممول .وإذا لممم تتوصممل
الطراف إلى تعيين المحكمين خلل هذه المدة ،توجب على رّئايس المجلس
الدارّي بتعيين المحكمين المذين لمم يتوصمل الطممراف إلممى إختيماّرّهم وهمذا
بطلب من الطرف المستعجل ،وإن أمكن ذلك بعد أن يتشاّورّ مممع الطرفيممن
مع إشتراط تعيين المحكمين مممن قإاّئامممة المحكميممن الممتي يمسممكهاّ المركممز
الدولي ،2وهذا نظرا للتزام المجلس بتعيين المحكميمن ممن قإموائام المركمز،
عكس الطراف الذين يتمتعون بكاّمل الحرية لختياّرّ المحكمين.
ممماّ للعممراب
ويشير إلى أمنه تمنح للمحكمين المعينين م م
دة  15عشر يو ا
عن موقإفهم ،في حاّلة رّفض التعيين ،يستوجب إعاّدة المحكميممن مممن جديممد
ممماّ
وفقاّ لنفس الجراءاتا عمل ا باّلماّدة  5من لئاحة التحكيم أممماّم المركممز ،أ م
في حاّلة القبول فيخطر المين العاّم للمركز الطراف بممذلك و تعمممد محكمممة
التحكيم مشكملة في هذه الحاّلة مند تاّرّيخ هذا الخطاّرّ.3
الفرع الثالث
إسإتبدال ورد المحكمين
ن يتم تشكيل محكمة التحكيم ،يمكن لي طرف إستبدال المحكم
قإبل أ م
المعين من قإبله بإرّادته المنفممردة ،كممماّ يمكممن إسممتبدال أي محكممم بمماّلرّادة
المشتركة للطراف المتاّزعة ،4كماّ يمكممن أن يتممدخل المجلممس الدارّي فممي
حاّلة عدم إستبدالهم خلل  90يوم المقررّة ،5يتممم إسممتبدال المحكممم بغيممره
 - 1سمير جاّويد  ،التحكيم كآلية لفض المناّزعاّتا – دائارة القضاّء ،الطبعة الولى  ،أبو ظبي  ،2014 ،ص.73.

2 _ FOUCHRD Philippe, GAILLARD Emmanuel et GOLDMAN Bartold :Traite de
l’arbitrage commercial international , Litec, Paris ,1996 ,P.547.
 -3راجع المادة  1/6من لئاحة التحكيم أمام المركز.
 -4أنظر الماّدة  7من لئاحة التحكيم أماّم المركز ،مع الشاّرّة أنه يجب أن يكون هذا الستبدال وفقاّ للمواد ،5 ،1
 ،6من نفس اللئاحة.
 - 5بلحرش سعيد ،المركز الدولي لتسوية النزاعاّتا المتعلقة باّلستثماّرّاتا والجراءاتا المتبعة أماّمه ،من أعماّل
الملتقى حول التحكيم التجاّرّي الدولي في الجزائار بين التكريس التشريعي والمماّرّسة التحكيمية ،كلية الحقوق
والعلوم السياّسية ،جاّمعة عبد الرحماّن ميرة ،بجاّية ،أياّم  15و  16جوان ،الجزائار ،2006 ،ص.248 .
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فممي حاّلممة العجممز ،الوفمماّة والسممتقاّلة عمل بنممص الممماّدة  56مممن إتفاّقإيممة
واشنطن ،1وكذلك عمل بنص الماّدة  1/11من لئاحة التحكيم أماّم المركز.2
في حاّلة إستقاّلة أحد المحكمين نميز بين حاّلتين:
 الحاّلة التي يستقيل فيهاّ المحكم المعين بإتفاّق مشترك بين الطراف ،يتمإستبدالهم وفقاّ للجراءاتا الصلية في التعيين.3
 الحاّلة التي يتعلق فيهاّ المممر بإسممتقاّلة محكممم معي مممن مممن أحممد الطممراف،تقوم هيئة التحكيم بفحص الطلب و تقدير أسباّب الستقاّلة ،تم تتخد القممرارّ
بقبول الطلب أو رّفضه ،مع وجوب إخطاّرّ المين العاّم بذلك.4
أ مماّ باّلنسبة لطلب رّد المحكم ،فإن الطراف تقوم بتقديمه مسممبباّ إلممى
السكرتير العاّم للمركز الدولي ،ثم يقوم بدورّه بتبليممغ طممرف وهيئممة الحكممم
باّلطلب إذا خص طلب الرد محكممماّ واحممداا ،أممماّ إذا كمماّن طلممب الممرد يخممص
أغلبية أعضاّء هيئة التحكيم أو المحكم الوحيد ،يقوم الطممراف بتبليممغ رّئايممس
المجلس الدارّي .5فإذا تعلق المر باّلحاّلة الولى ،تنظر المحكة بطلب الممرد
ثم تقوم بإتخاّذ قإرارّهاّ عن طريممق التصممويت ،وفممي حاّلممة تسمماّوي الصممواتا
يقوم رّئايس المجلممس الدارّي باّلفصممل فممي طلممب الممرد .وبعممد الفصممل فممي
القممرارّ يسممتبدل المحكممم مباّشممرة بمحكممم آخممر يعيممن وفقمماّ لحكمماّم تعيممن
المحكمين ،6كماّ يتمتع رّئايس المجلس الدارّي بمممدة ثلثيممن يمموم مممن تاّرّيممخ
تسلمه الطلب لتخاّذ القرارّ.7
نشير في الخيممر ،أنممه و بمجممرد العلن عممن حاّلممة الشممعورّ فممي محكمممة
التحكيم تتوقإف إجراءاتا التحكيم إلى غاّية شممغل المنصممب الشمماّغر عمل
باّلماّدة  2/20من لئاحة التحكيم أماّم المركز،8
أماّ في حاّلة تعين محكم جديد يستمر السير فممي الجممراءاتا عنممد نقطممة
9
توقإفهاّ
سمحت إتفاّقإية واشنطن لطراف النزاع برد المحكم شممرط أن يكممون
الممرد مسممبباّ ،حيممث يمكممن أن يكممون مبنيمماّ علممى فقممدان المحكممم للصممفاّتا
المشترطة بموجب الماّدة  14/1من إتفاّقإية واشنطن،10
قإد تضمنت تشريعاّتا التحكيم هذه المسممألة ،منهمماّ المشممرع الجزائاممري فممي
الممماّدة  1016ممن قإماّنون الجمراءاتا المدنيممة و الدارّيمة ،حيمث نصممت فمي
فقرتهاّ الولى على حاّلتا رّد المحكم و هي ثلثا حاّلتا:
 -1تنص الماّدة  56من إتفاّقإية واشنطن على أنه" متى تشكلت لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم أو بدأتا
الجراءاتا ل تجوز تعديل التشكيل ومع ذلك فإنه في حاّلة الوفاّة أوالعجز أو الستقاّلة باّلنسبة لحد الجراءاتا.
 -2أنظر الماّدة  1/11من لئاحة التحكيم أماّم المركز.
 -3أنظر الماّدتين  37و  38من إتفاّقإية واشنطن.
 -4رّاجع الماّدة  2/8من لئاحة التحكيم أماّم المركز.
 - 5فبايلي طيب ،التحكيم في عقود الستثمار بين الدول و رعايا الدول الخرى على ضوء إتفاقية واشنطن ،مرجع سابق  ،ص.307 .
 - 6عمر عيسى الفقي ،الجديد في التحكيم في الدول العربية ،المكتب الجامعي الحديث ،السكندرية ،ص.81 .
 -7راجع المادة  4 ،3/9من لئاحة التحكيم أمام المركز.
 -8راجع المادة  2/20من نفس اللئاحة.
 -9راجع المادة  12من نفس اللئاحة.
 -10انظر الماّدة  14/1من إتفاّقإية واشنطن.

الفصل الول

الجأهزة الخاصة بإخطار المركز وتشكيل هيئة الحكم

عندماّ ل تتوفر في المحكم المؤهلتا المتفق عليهاّ ،أو فممي حمماّل وجممود
سبب في نظاّم التحكيم الموافق عليه من قإبل الطممراف ،أو هنمماّك شممكوك
في إستقلليته أو له علقإة مع أحد الطراف سواءا ا كاّنت إقإتصاّدية أو عاّئاليممة
أو غيرهماّ .والفقرة الثاّنية أوضحت أنه ل يجوز طلب الرد المذي قإماّم بتعييمن
المحكمن ،أماّ في حاّلممة العجممز أو الوفمماّة أو إسممتقاّلة أحممد المحكميممن فيتممم
إستبدالهم بمحكم آخر.1

خلصة الفصل الول
من دباّجممة إتفاّقإيممة واشممنطن لتسمموية مناّزعمماّتا السممتثماّرّ بيممن الممدول
ورّعاّياّ الدول الخرى الموقإعة في  18/03/1965تلخص الفكاّرّ التي كمماّنت
ورّاء وضعهاّ ،وقإد وقإعتهاّ الدول المتعاّقإدة نظرا لضرورّة التعاّون الدولي فمي
العمممل علممى التنميممة القإتصمماّدية ولهميممة الممدورّ الممذي تممؤديه السممتثماّرّاتا
الدولية الخاّصة في هذا المجاّل.
نستخلص أن الميزة الساّسية لتفاّقإيممة واشممنطن أنهمماّ تتضمممن تنظيممماّ ا
شاّم ل ا لطريقة تسوية النزاعاّتا الناّشئة بيممن الممدول ورّعاّيمماّ الممدول الخممرى،
حيث حددتا الجراءاتا الواجب اتباّعهاّ في حاّلة إتفاّق الطراف على عممرض
النزاع المطروح بينهم أماّم المركز.

 -1عيبوط محند وعلي  ،الحماّية القاّنونية للستثماّرّاتا الجنبية في الجزائار ،رّساّلة نيل شهاّدة الدكتورّاه في
القاّنون ،كلية الحقوق ،جاّمعة مولود معمري ،تيزي وزو .2006 ،ص.365 .
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تضمنت إتفاّقإية واشنطن مجموعة من القواعد والجوانب الجرائاية التي
يجب إحترامهاّ قإبل الفصل في النزاع أماّم المركز الممدولي لتسمموية نزاعمماّتا
الستثماّرّ ،تنطلق هذه الجراءاتا بدءا ا من إخطاّرّ المركز الدولي ،والتعممرف
على الجهزة المشمماّرّكة فممي العممداد لعمليممة تسمموية النزعمماّتا فيممه وكيفيممة
عرض النزاع عليه ،وتحديد مكاّن وتكاّليف حممل النممزاع  ،ثممم يممأتي بعممد ذلممك
مرحلة تشكيل الحكم ،سوءا ا إتفق الطراف على ذلممك أو لممم يتفقمموا ،حيممث
رّعى واضعوا التفاّقإيممة حاّلممة غيمماّب إتفمماّق الطممراف علممى تشممكيل محكمممة
التحكيم.
كماّ نستخلص أن واضعو التفاّقإية عملوا جاّهدين على تسيير المورّ
أماّم المركز ورّبح الوقإت لسرعة الجراءاتا المتبعة أماّمه وبعث رّوح الثقة
بين الطراف المتناّزعة وسد معظم الثغراتا التي من الممكن أن تشوب
الجراءاتا.

الفصل الثاني

السير في إجأراءات تسوية النزاع

يقصد بإجرءاتا سممير الن مممزاع ،بمعناّهمماّ الواسممع السممير فممي العمليممة
التحكيمية من بدايتهاّ حتى نهاّيتهاّ ، 1كماّ يقصد بهاّ تلك القواعد الجرائاية التي
يتعين إتباّعهاّ بعد تشكيل محكمة التحكيم إلى غاّية صدورّ القرارّ الفاّصل في
النزاع ، 2إذ ليمكن القياّم بأي إجراءاتا قإبل الحصول المسبق علممى موافقممة
الطراف لتسوية النزاع أماّم المركز الدولي ،3وقإد تبدأ هذه الجممراءاتا بعممد
تعيين المحكم المنفرد ،ولب د م من إستمرارّ هذه الجراءاتا ،وهو ماّ يعبر عنه
تممداعي إجممراءاتا التحكيممم ،ومممن هنمماّ تحممرص القمموانين واللوائاممح المختلفممة
لمراكز التحكيم على تحقيق الستمرارّية التي دونهاّ يفقد التحكيم أهم سمة
يتميز بهاّ وهي سرعة الفصل في المناّزعاّتا.4
ن أهم ميزة تتسم بهاّ إجراءاتا سير النزاع بيممن الممدول ورّعاّيمماّ الممدول
إ م
الخرى في ضوء إتفاّقإية واشنطن ،هو تمتعهاّ بخاّصية الكتفاّء الذاتي ،معنممى
هذا أن إتخاّذ الجراءاتا والبدء والسير فيهاّ ل يسممتدعي تممدخل آخممر مممن أي
جهمة كماّنت ،كممون محكممة التحكيمم تنفمرد باّلفصمل ف ي النمزاع إذ ل يمكمن
للمحاّكم الوطنية أن تفرض أمية سلطة على إجراءاتا التحكيم أممماّم المركممز
الدولي ،سواء عند بدء الجراءاتا أو السير في الخصومة أو حتى بعد نهاّيتهمماّ
وصدورّ الحكم التحكيمي.5
ن إجممراءاتا سممير النممزاع أممماّم المركممز الممدولي لتسمموية مناّزعمماّتا
إ م
الستثماّرّ ،تمر بعدة مراحل قإصد تحقيق الهممدف المتمثممل فممي الفصممل فممي
النزاع ، 6تتمثل المرحلة الولى في مهاّم محكمة التحكيممم المشممكلة للفصممل
في النزاع ،و النظر في مدى توفر شممروط إنعقمماّد إختصاّصممهاّ ،سمموااء تعلممق
المر باّلختصاّص الشخصي أو الموضوعي ،تقوم المحكمة فمي الفصمل فمي
الدفوع المتعلقة باّلختصاّص بعد درّاسمتهاّ دون ت دخل أي جهمة وتفصمل فمي
تلممك العترضمماّتا إممماّ بقبولهمماّ أو برفضممهاّ ،وتصممدرّ قإممرارّ بإنعقمماّد إختصاّصممهاّ
للفصل في النزاع المطروح أماّمهاّ .أممماّ المرحلممة الثاّنيممة الممتي تلممي مرحلممة
إنعقاّد الختصاّص فتتمثل في قإيمماّم المحكمممة بمماّلتعرف علممى أسممباّب وقإمموع
النزاع والوقإاّئاع المتعلقة به ،وسماّع الطراف ودرّاسة كممل الدلممة والممبراهين

 - 1منى حسب الرسول حسن ،تسوية منازعات الستثمار في ضوء التفاقية الموحدة لستثمار رؤوس الموال العربية في الدول العربية ،جامعة
النيلين ،الخرطوم ،د.س.ن ،ص.1482 .
2
DELAUME(G), Le centre international pour le reglement des différents relatifs aux -3
.investissement, J.D.I.N 04. Paris, 1982, P. 779
 -4خاّلد كماّل عكاّشة ،مرجع ساّبق ،ص.258 .
 - 5قإباّيلي طيب ،التحكيم في عقود الستثماّرّ بين الدول ورّعاّياّ الدول الخرى على ضوء إتفاّقإية واشنطن ،مرجع
ساّبق ،ص. 308 .
 -6طه أحمد علي قإاّسم ،مرجع ساّبق ،ص.463 .
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المقدمممة مممن قإبممل الطممراف ،لتصممل إلممى إصممدارّ حكممم ملممزم للطممراف
المتعاّقإدة.1
يتبين لناّ من هذه المراحل ماّ تتمتع وتنفرد بممه إجممراءاتا التحكيممم أممماّم
المركز الدولي لتسوية نزاعاّتا الستثماّرّ من دقإة وحياّد وموضمموعية ،تبعممث
رّوح الثقة والطمناّن في نفوس أطراف النممزاع ،نظممرا لتنظيممم كممل مرحلممة
بقواعمد إجرائايممة خاّصممة ل تشمكل أي صممعوباّتا معينممة ،فمي المقاّبممل تتمثممل
المساّئال التي تثيرهاّ مسألة عرض النزاع على محكمة التحكيم المركممز فممي
سلطة هذه الخيرة للبت في إختصاّصهاّ)المبحث الول( ،فضممل عممن هممذا
إستئثاّرّ المحكمة لسلطة الفصل في النزاع )المبحث الثاني(.
المبحث الول
مبدأ إختصاص محكمة التحكيم بالفصل في إختصاصها
يسمماّهم التحكيممم فممي تحقيممق السممتقرارّ فممي البيئممة التجاّرّيممة عاّمممة
والستثماّرّية خاّصة ،إذ يتمتممع بأهميممة فممي فممض المناّزعمماّتا لممماّ يكفلممه مممن
سرعة ومرونة ،فضل أمنه يخفف من كاّهل القضاّء الذي قإد يفصل فيهاّ لفترة
أطول ،المر الذي يتفق بشأنه عن طريق إدرّاج بنممد فممي عقممد السممتثماّرّ أو
في عقممد مسممتقل يقمممر بممموجبه الطممراف باّللتجمماّء للتحكيممم .2حيممث يكمممن
أساّس التحكيم فممي إرّادة وإتفمماّق الخصمموم وإقإممرارّ المشممرع لهممذه الرّادة،
والذي يأخذ في نهاّية المطاّف شكل إتفاّق التحكيم.3
فمنذ أن إتفق الطراف علمى التحكيممم ،سممواء كمماّن فممي صممورّة شممرط
جب على المحكميممن المممدرّج أسممماّؤهم فممي
التحكيم أومشاّرّطة التحكيم تو م
إتفاّقإية التحكيم عدم المساّس بصمميغ التفمماّق ،وذلممك بعممدم اللجمموء بمماّلرّادة
المنفردة إلى القضاّء العاّم للدولة ،م
لن هذا الطريق ماّ هو إل م تظليل لممماّ تممم
التفاّق عليه منذ البداية في حجب دورّ القضمماّء ،وإسممناّد الختصمماّص لقضمماّء
ن لتفمماّق التحكيممم أثممر علممى الختصمماّص،
التحكيم إذ يمكن لنمماّ أن نسممتنتج أ م
يتمثل في سلب ولية القضاّء الوطني المختص أصممل بمماّلبت فممي النزاعمماّتا،
ومنح سلطة الفصل فيهاّ للمحكمة التحكيمية.4
 - 1قإباّيلي طيب ،التحكيم في عقود الستثماّرّ بين الدول و رّعاّياّ الدول الخرى على ضوء إتفاّقإية واشنطن ،مرجع
ساّبق ،ص.309 .
 - 2حجاّج حناّن ،الثر الماّنع لتفاّق التحكيم في عقود الستثماّرّاتا الدولية ،مذكرة الماّستر أكاّديمي ،تخصص
قإاّنون علقإاّتا دوليةخاّصة ،كلية الحقوق والعلوم السياّسية ،جاّمعة قإاّصدي مرباّح ،الجزائار ،2015 ،ص.13 .
CLAVEL JULIE, Le principe de compétence-compétence dans l’arbitrage - 3

international, mémoire de D.E.A.de droit international, Université Panthéon-Assas,
.2004-2005, P. 07
 - 4كريم تعويلت ،إستقللية إتفاّق التحكيم التجاّرّي الدولي" درّاسة على ضوء المرسوم التشريعي رّقإم 93/9
والقاّنون المقاّرّن" ،مذكرة لنيل شهاّدة الماّجستير ،فرع قإاّنون العماّل ،كلية الحقوق و العلوم السياّسية ،جاّمعة
مولود معمري ،تيزي وزو ،2004،ص.38 .
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خممول لهماّ سمملطة الفصممل
عند منح سلطة الفصل للمحكمة التحكيمية ،ي م
ن المبممدأ الساّسممي الممذي يسمممح باّلفصممل فممي
في صحة إختصاّصهاّ ،حيث أ م
النزاع دون لجوء أحد الطراف إلى عرقإلة سير التحكيم عن طريق التصريح
بعدم إختصاّص المحكمة التحكيمية هو الذي يمنح المحكميممن صمملحية البممت
فمممي إختصاّصمممهم ، 1ويعمممرف همممذا المبمممدأ تحمممت إسمممم «الختصقققاص
بالختصاص» )المطلب الول( ،المممر المذي يجعلنماّ نتطمرق إلمى بعمض
التطبيقاّتا العملية لهذا المبدأ )المطلب الثاني(.
المطلب الول
المقصود بمبدأ الختصاص بالختصاص وأسإاسإه
تعود الجذورّ التاّرّيخية لمبدأ "الختصاص بالختصاص" ،أو ماّ يعممرف
باّلفرنسية "  " Compétence-Compétenceإلى القاّنون اللماّني ال م
ذي
أطلق عليه مصطلح " "Kompétenz Kompétenzوالذي يمنممح للقاّضممي
وحده الفصل فممي مسممألة إختصاّصممه ،حيممث أشمماّرّ  David Renèف ي ه ذا
الصدد إلى نقطة إجاّبية و التي تتمثمل فمي الوصممول إلممى إتفماّق فمي أسمرع
وقإت ممكن.2
وعلممى خلف ذلممك فممإن أغلممب الفقممه وعلممى سممبيل المثمماّل الفقممه
السويسممري يفضممل إسممتعماّل مصممطلح إختصمماّص المحكممم باّلفصممل فممي
إختصاّصه تحمت الرقإاّبمة القضماّئاية ال م
لحقمة ،3وهمذا ماّيسمتدعي تقسميم همذا
المطلممب إلممى تبيمماّن المقصممود بمبممدأ الختصمماّص باّلختصمماّص وأساّسممه
)الفرع الول( ومجاّل تطبيقه )الفرع الثاني(.
الفرع الول
المقصود بمبدأ الختصاص بالختصاص
م المباّدئ فممي
يعد مبدأ إختصاّص المحكم باّلفصل في إختصاّصه من أه م
إطاّرّ التحكيم الدولي ،ومن أدمقإهاّ في نفس الوقإت ،4وقإد حظممي هممذا المبممدأ

 - 1بشاّرّ محمد السعد ،الفعاّلية الدولية للتحكيم في مناّزعاّتا عقود الستثماّرّ الدولية ،درّاسة في ضوء أحكاّم
التحكيم والتفاّقإياّتا الدولية والتشريعاّتا الوطنية ،منشورّاتا الحلبي الحقوقإية ،بيروتا ،2003 ،ص. 85 .
le grand avantqge de la competence competence, comme le soulignait tres bien Rene - 2
David, est d arriver le plus vite possible a une sentence.
- DIMOLITSA Antonias : « Autonomie et Kompetenz- Kompetenz » , Revenue de
.larbitrage,n 2, P. 325
 - 3عروسي ساّسية ،مداخلة في الملتقى الوطني حول تطبيقاّتا مبدأ الختصاّص باّلختصاّص لتسوية نزاعاّتا
الستثماّرّ أماّم المركز) 50 :(CIRDسنة من الجتهاّد التحكيمي ،كلية الحقوق بن يوسف بن خدة ،يومي 13و 14
ديسمبر ،الجزائار ،2017 ،ص. 18 .
 - 4بقة حساّن ،المن القاّنوني للستثماّرّ في الجزائار عن طريق التحكيم التجاّرّي الدولي ،مذكرة لنيل شهاّدة
الماّجستير في القاّنون ،تخصص قإاّنون العماّل ،كلية الحقوق و العلوم السياّسية ،جاّمعة عبد الرحماّن ميرة،
بجاّية ،2010 ،ص.43 .
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برعاّيممة مممن القضمماّء الممدولي الممذي كمماّن لممه الفضممل فممي إبممراز هممذا المبممدأ
والعتراف به على الصعيد الدولي.1
ن لهيئة التحكيم دون غيرهمماّ سمملطة
معنى مبدأ الختصاّص باّلختصاّص ،أ م
2
الفصل في جميع المدعاّءاتا التي تتناّول أساّس إختصاّصممهاّ  ،كممماّ يقصممد بممه
ن هيئة التحكيم تستمر في إجراءاتا التحكيم ،وهي التي تقمممررّ كونهمماّ
أيضاّ ،أ م
ن المحكممم يختممص
مختصة باّلنظر في الموضوع أم ل ،كماّ يقصد بممه أيضمماّ ،أ م
بتحديد إختصاّصه ،فهو الذي يقمررّ إذا كاّن هنمماّك إتفمماّق تحكيممم أم ل ،فهممو ل
يختص إل بناّاء على إتفاّق تحكيم صحيح.3
من خلل ماّ تقدم ،يمكن القول أن مبدأ الختصاّص باّلختصاّص هو حق
المحكم أن يقوم باّلمنظر في إختصاّصه ،عند قإياّم أحد الخصوم بمماّلطعن فممي
بطلن العقد الصمملي أو شممرط التحكيممم ،وذلممك مممن لحظممة قإبممول المحكممم
لمهمته حتى إصدارّ حكم التحكيم ،وهي التي تقررّ كونهاّ مختصممة باّلموضمموع
أم ل.4
نصت إتفاّقإية واشنطن على مبممدأ الختصمماّص باّلختصمماّص فممي الممماّدة
ن المحكمة محكومة بإختصاصها»  ،معنى هممذا
 41/1منهاّ على أنه « :إ ن
ن تبحممث بحريممة واسممعة فممي حقيقممة
ن المحكمممة التحكيميممة يمكممن لهمماّ أ م
أ م
إختصاّصهاّ ،فإن تبمين لهيئة الحكم أن إتفاّق التحكيم صممحيحة ،فإنهمماّ تتمسممك
ماّ فممي حاّلممة تممبمين لهمماّ العكممس ،فإنهمماّ
بإختصاّصهاّ دون تدخل قإضاّء الدولة ،أ م
تقضي بعدم إختصاّصهاّ ، 5كماّ نصت نفس الماّدة مممن فقرتهمماّ الثاّنيممة أنممه إذا
ن النممزاع ليممس مممن إختصمماّص
إعممترض أحممد طرفممي النممزاع علممى أسمماّس أ م
المركز ،أو لسباّب أخرى ،يقممع فممي إختصمماّص المحكمممة أن تقممررّ إن كمماّنت
ستعاّلجه كمسألة مبدئاية منفصلة أو تقررّ ضمه إلى موضوع النزاع.6
وكذلك الشممأن باّلنسممبة للقمماّنون النممموذجي للتحكيممم التجمماّرّي الممدولي
لسنة  ،1985حيث أقإر في الماّدة  16منه على أنه ":يجوز لمحكمة التحكيم
أن تفصل في إختصاّصهاّ بماّ في ذلك الدفوع المتعلقة بوجود أوصممحة إتفمماّق
التحكيم".7
 - 1سميحة بلغاّنم ،مبدأ الختصاّص باّلختصاّص ،مذكرة ماّجستير قإاّنون خاّص ،تخصص قإاّنون العماّل ،كلية
الحقوق والعلوم السياّسية ،جاّمعة محند أكلي أولحاّج ،البويرة ،2004 ،ص.38 .
 -2خاّلد كماّل عكاّشة ،مرجع ساّبق ،ص.188 .
 -3طه أحمد باّلقاّسم ،مرجع ساّبق ،ص.468 .
 - 4أشرف عبد العليم الرفاعي ،إتفاق التحكيم والمشكلت العملية والقانونية في العلقات الخاصة الدولية ،دراسة فقهية قضائاية مقارنة ،دار الفكر
الجامعي ،السكندرية ،2003 ،ص.312 .
 - 5رّفيقة بسكري ،التحكيم كضماّنة إجرائاية لتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ الدولية ،مجلة الباّحث للدرّاساّتا
الكاّديمية ،كلية الحقوق ،جاّمعة باّتنة ،عدد  ،9جوان ،2016 ،ص.183 .
 -6رّاجع الماّدة  41/2من إتفاّقإية واشنطن.
 -7رّفيقة بسكري ،مرجع ساّبق ،ص.184 .
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م تجسمميد مبممدأ الختصمماّص باّلختصمماّص كواحممد مممن أهممم المبمماّدئ
قإد ت م
دولي ،والممتي تسمماّعد فممي
الساّسية التي يرتكممز عليهمماّ التحكيممم التجمماّرّي المم م
تسممهيل سممير إجممراءاتا التحكيممم وعممدم مقاّطعممة الطممرف الممذي يعتممبر أن
المحكمة التحكيمية غير مختصة لن هذا قإد يؤدي إلى تعطيممل الجممراءاتا ،و
المساّس بأهم ميزة يمتاّز بهاّ التحكيم وهي سرعة الفصل في الجراءاتا.1
ن الهدف الساّسي من مبدأ الختصمماّص باّلختصمماّص هممو تجنممب ومنممع
إ م
التشكيك في التحكيم بوضع إتفمماّق التحكيممم موضمموع طعممن لقطممع الطريممق
أماّم المحكم باّلسير في نظممر المناّزعممة ،وباّلتمماّلي بهممدف هممذا المبممدأ إلممى
الوقإوف أماّم أي من طرفي النزاع عند محاّولة قإطع الطريق علممى المحكممم
للسير في مهمته ،بحيث يكون المحكم هممو المختممص بمماّلنظر فممي المسمماّئال
المتعلقة بإختصاّصه وذلك قإبل الخوض في إجراءاتا التحكيم ،حتى ل تنتهممي
هذه الجراءاتا بصدورّ حكم تحكيمممي فيهمماّ يقضممي ببطلنممه لعممدم إختصمماّص
المحكم.2
صفوة القول أن مبدأ لختصاّص باّلختصاّص يتلئام مممع فعاّليممة التحكيممم
كوسيلة لفض مناّزعاّتا الستثماّرّ ،ويأتي متماّشياّ مع سرعة الجراءاتا التي
ن تقرير مبدأ
تعتبر من أسباّب اللجوء إلى التحكيم في عقود الستثماّرّ ،كماّ أ م
الختصاّص باّلختصاّص يقطع الطريق لوجه الطرف الذي يحمممل سمموء النيممة
والذي يهدف إلى تعطيل إجراءاتا التحكيم ،3كماّ يحرص على الوقإوف أممماّم
أعذارّ أحد المحكمين إذ ماّ أنكر عممدم وجممود العقممد الصمملي أو صممحة إتفمماّق
التحكيم.4
الفرع الثاني
أسإاس مبدأ الختصاص بالختصاص
معنى مبدأ الختصاّص باّلختصاّص الفكرة التي يقوم عليهاّ هذا المبدأ،
ددتا التجاّهمماّتا فممي البحممث عممن أسماّس مقبممول لمبممدأ الختصمماّص
حيث تع م
ن الساّس الذي يستند عليممه مبممدأ
باّلختصاّص ،إذ ذ ذهب البعض إلى القول بأ م
الختصاّص باّلختصاّص في مجاّل التحكيم هو مبدأ إستقلل إتفمماّق التحكيممم،
ن هذا الخير هو أحد مفترضاّتا منطق منح المحكم سلطة الفصل في
ذلك أ م
 - 1منى بوختاّلة ،التحكيم كوسيلة لتسوية المناّزعاّتا في مجاّل الستثماّرّ ،مذكرة لنيل شهاّدة الماّجستير في
القاّنون العاّم ،كلية الحقوق والعلوم السياّسية ،جاّمعة قإسنطينة ،الجزائار ،ص.122 .
 - 2نورّة حليمة ،التحكيم التجاّرّي الدولي ،مذكرة ماّستر ،تخصص إدارّة العماّل ،كلية الحقوق والعلوم السياّسية،
جاّمعة خميس ملياّنة ،2014 ،ص.84 .
 - 3إبراهيم إسماّعيل إبراهيم الربيعي ،ماّهر محسن عبود الخيراني ،التحكيم كضماّنة إجرائاية لتسوية مناّزعاّتا
الستثماّرّ ،درّاسة مقاّرّنة ،جاّمعة العراق ،د.س.ن ،ص.14 .
 - 4بلغول دنياّزاد ،سلطاّتا المحكم في التحكيم التجاّرّي الدولي ،درّاسة في القاّنون الجزائاري والقاّنون
النموذجي للمم المتحدة ،مذكرة الماّستر في الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياّسية ،جاّمعة عبد الرحماّن
ميرة ،بجاّية ،2013 ،ص.15 .

الفصل الثاني

السير في إجأراءات تسوية النزاع

إختصاّصه ،1كماّ يعد م الركيزة الولى لمنح المح م
كم هممذه السمملطة دون منحهمماّ
2.لقضاّء الدولة
ن مبدأ إستقلل التحكيم عن التفمماّق
في مقاّبل هذا يرى البعض الخر أ م
ساّ كاّفاياّ لتقرير سلطة المحكم للفصل فممي إختصاّصممه،
الصلي ،ل يق م
دم أساّ ا
ن منح المحكم هذه السلطة هو أثر للطبيعممة القضمماّئاية لمهمتممه ،بعبمماّرّة
بل أ م
كم قإاّضي لديه سلطة التأ م
أخرى يعتبر المح م
كد من حممدود إختصاّصممه وسمملطة
الفصل في الدفوع الخاّصة بذلك ،من أجل ذلك يتوجب على المحكم تحديممد
ض حكمه للبطلن.3
إختصاّصه بداءة لنه يترتب عن إغفاّل ذلك تعر م
ن مبممدأ الختصمماّص باّلختصمماّص أثممر لمبممدأ إسممتقلل
ن الرأي القاّئاممل أ م
إ م
إتفاّق التحكيم الذي يتميز بخاّصية الستقللية عممن العقممد الصمملي ول يبطممل
ببطلنه . 4يشمله الدقإة ،كون هذا المبدأ مسممتقل بممذاته ول علقإممة لممه بمبممدأ
إستقلل إتفاّق التحكيم ،وذلك رّاجع لعتباّرّين وهماّ:
 كممون مبممدأ السممتقلل يممأتي فممي مرحلممة لحقممة لتقريممر مبممدأ الختصمماّصن مبدأ الختصاّص باّلختصاّص ليعممد م أثممارا
باّلختصاّص ،فهذا ماّيدفعناّ للقول أ م
ن مبممدأ
مممن أثمماّرّ مبممدأ السممتقلل ،ويممترتب علممى هممذا العتبمماّرّ السمماّبق أ م
الستقللية يتعلق بمسألة موضوعية ،تلممك المسممألة الممتي ترمممي إلممى تمييممز
ماّ مبدأ الختصاّص باّلختصمماّص فيتعلممق
إتفاّق التحكيم عن التفاّق الصلي ،أ م
5
بمسألة إجرائاية الهدف منهاّ منح المحكم سلطة تقرير إختصاّصه .
ن مبممدأ إختصمماّص المحكممم باّلفصممل فممي مسمماّئال
غنممي عممن البيمماّن أ م
ن نظر
إختصاّصه ،ل يعني أن يترك للمحكم أمر الرقإاّبة على إختصاّصه ،بل إ م
المحكم في مسألة إختصاّصممه يكممون تحممت رّقإاّبممة القضمماّء سممواء فممي حاّلممة
الطعممن ببطلن حكممم المحكممم أو عنممد المطاّلبممة بمماّلعتراف وتنفيممذ حكممم
التحكيم.6
الفرع الثالث
التأكيد على مبدأ الختصاص بالختصاص
 - 1وليد حسن جاّسم الحوسني ،الختصاّص التحكيمي للمركز الدولي لتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ المؤسس
بموجب إتفاّقإية واشنطن عاّم  ،1965دارّ النهضة العربية ،السكندرّية؛  ،2010ص.176 .
 - 2العرباّوي نبيل صاّلح ،إتفاّق التحكيم ،مجلة دفاّتر السياّسة والقاّنون ،كلية الحقوق والعلوم السياّسية ،جاّمعة
بشاّرّ ،عدد  ،15جوان ،2016 ،ص.366 .
 - 3قإباّيلي طيب ،التحكيم في عقود الستثماّرّ بين الدول ورّعاّياّ الدول الخرى على ضوء إتفاّقإية واشنطن ،مرجع
الساّبق ،ص.311 .
 - 4حمداني محمد ،التحكيم التجاّرّي الدولي في المناّزعاّتا الستثماّرّ ،مذكرة ماّستر في الحقوق ،تخصص قإاّنون
العماّل ،جاّمعة محمد خيضر ،بسكرة ،2016 ،ص.12 .
 - 5قإباّيلي طيب ،التحكيم في عقود الستثماّرّ بين الدول و رّعاّياّ الدول الخرى على ضوء إتفاّقإية واشنطن ،مرجع
ساّبق ،ص.312 .
 - 6وليد حسن جاّسم الحوسني مرجع ساّبق ،ص.178 .
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دولية والقوانين الوطنية وكذا أنظمممة هيئمماّتا
عملت معظم التفاّقإياّتا ال م
التحكيم على تأكيد مبدأ الختصاّص باّلختصمماّص حيممث نصممت علممى أن مبممدأ
الختصاّص باّلختصاّص هو منح هيئة التحكيم سلطة الفصل في إختصاّصممهاّ،1
في الوقإت الذي لم تتعمرض فيه إتفاّقإيممة نيويممورّك لعمماّم  1958لهممذا المبممدأ،
كماّ نجد إتفاّقإية جونيف لعاّم  1961قإد تطرقإت إليه بشكل صريح ،في نممص
الماّدة  3/5من إتفاّقإية جونيف.2
ن إتفاّقإيممة واشممنطن لعمماّم 1965
إلى جاّنب هذا ،سبقت الشاّرّة إلممى أ م
ن المحكمة
أكدتا على هذا المبدأ في الماّدة  41/1التي نصت على أنه" :إ ن
محكومة بإختصاصها ".
أ مماّ باّلنسبة للقوانين الوطنية ،نجد المشممرع المصممري قإممد حممرص علممى
الخد بهذا المبدأ في قإماّنون التحكيمم ،فنصمت المماّدة  22ممن همذا الق اّنون
على إختصاّص هيئة التحكيم في أن تفصل في شأن الدفوع المتعلقممة بعممدم
إختصاّصهاّ ،بماّ في ذلك الممدفوع المبنيممة علممى عممدم وجممود إتفمماّق تحكيممم أو
بطلنه أو عدم شموله لموضوع المنزاع. 3
حاّ يكمرس
كماّ نجد أن المشرع الفرنسي لم يتضمن في قإاّنونه نصاّ صري ا
إستقللية شرط التحكيم ولكمنه كرس مبدأ الختصاّص باّلختصاّص في قإاّنون
الجراءاتا المدنية الجديد ،4وهذا فمي ن ص المماّدة  1466منمه ،5كمذلك نجمد
المشمرع الجزائامري قإمد تبنمى همذا المبمدأ فمي المماّدة  458مكمررّ  7قإ اّنون
الجراءاتا المدنيممة بعممد تعممديله بممموجب المرسمموم التشممريعي رّقإممم 93-09
والممتي نقلممت حرفيمماّ مممن الممماّدة  186-1مممن القمماّنون الممدولي الخمماّص
السويسري الجديد وجاّءتا هذه الماّدة باّلصيغة التاّلية " :تإفصققل محكمقة
التحكيم بالختصاص الخاص بها".6

 - 1خاّلد كماّل عكاّشة ،مرجع ساّبق ،ص.189 .
ن يتخلى
أ
الختصاّص،
الطراف
عليه
ينكر
الذي
المحكم
يلتزم
ل
نه"
 - 2تنص الماّدة  3/5من إتفاّقإية جونيف على أ م
م
ن يفصل في مسألة إختصاّصه وفي جود وصحة إمتفاّق التحكيم ،أو في وجود وصحة العقد
عن نظر المناّزعة ،وله أ م
الذي يعد هذا التفاّق جزء منه و ذلك دون الخلل باّلرقإاّبة القضاّئاية الحقة المنصوص عليهاّ في قإاّنون القاّضي".
 - 3بشاّرّ محمد السعد ،مرجع ساّبق ،ص.87 .
 - 4محمود مختاّرّ أحمد بريري ،التحكيم التجاّرّي الدولي ،طبعة منقحة و مزودة باّلحكاّم القضاّئاية المتعلقة
باّلتحكيم ولوائاح وأنظمة هيئاّتا التحكيم الدولية ،الطبعة الثاّلثة ،دارّ النهضة العربية ،القاّهرة ،2008 ،ص.70 .
si devant l’arbitre, l’une des parties conteste dans son principe ou son »- 5

étendue le pouvoir juridictionnel de l’arbitre il appartient a celui-ci de statuer sur
« la validite et les limites de son investiture
 .FOUCHARD( PH) , GAILLARD(E), GOLDMAN(B), op-cit, p. 412 - 6أنظر الماّدة  458مكررّ من المر رّقإم  154-66مؤرّخ في  8جوان  ،1966يتضمن ق.إ.م،ج.رّعدد .15معدل
ومتمم بموجب المرسوم التشريعي رّقإم  03-93مؤرّخ في 23أفريل  ،1993ج.رّ .عدد .27
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بعد إلغاّء المر  154-66المتضمن قإمماّنون الجممراءاتا المدنيممة إسممتبدله
المشرع باّلقاّنون  09-08المتعلق بقاّنون الجراءاتا المدنية والدارّية ،حيث
نصت الماّدة  1-1044على ماّيلي:
" تإفصل محكمة التحكيققم فققي الختصققاص الخققاص بهققا ،ويجققب
ي دفاع في الموضوع ".
إثارة ال ن
دفع بعدم الختصاص قبل أ ن
ومن هناّ تتجلممى الهميممة المتي يتمتمع بهماّ مبمدأ الختصماّص باّلختصمماّص
لتحقيق وضماّن فعاّلية التحكيم ،حيث يهدف أيضمماّ لتصممدي لسمموء الن ميممة فممي
المعاّملتا التجاّرّية.1
المطلب الثاني
بعض التطبيقات الخاصة لمبدأ الختصاص بالختصاص
لقد تم تكريس مبمدأ الختصماّص باّلختصماّص مممن خلل بعمض قإمرارّاتا
والحكاّم التحكيمية الجنبية الصاّدرّة عن هيئاّتا التحكيم
القضاّء الوطني،
المختلفة ،كماّ م
طبق هممذا المبممدأ فممي العديممد مممن القضمماّياّ المطروحممة أممماّم
المركز الدولي لتسوية نزاعاّتا السممتثماّرّ ،2ومممن أجممل التطممرق إلممى بعممض
التطبيقاّتا العملية سنتناّول وقإمماّئاع قإضمميتين ،قإضممية  Klocknerوآخري ن م ع
حكومة الكاّمرون وشممركة  ) Sokameالفممرع الول( قإضممية نممزاع شممركة
 SOABIوحكومة السنغاّل) الفرع الثاّني).
الفرع الول
قضية  Klocknerوآخرين مع حكومة الكامرون وشركة
Sokame
نجد تطبيق مبدأ الختصاّص باّلختصاّص ،في النزاع الذي نشأ بين دولممة
الكمماّمرون وشممركة  Sokameال تي قإ اّمت ب إبرام عق د م ع مجموع ة
 ، 3 Klocknerوبموجب هذا التفاّق الطاّرّي ت م توقإي ع عق ود تنفيدي ة ،بن اّاء
سممماّد فممي مدينممة فكتورّيمماّ فممي
عليهاّ إلتزمت الشركة اللماّنية ببناّء مصنع ال م
الكاّميرون ،كماّ تم إبممرام عقممود متعل مقممة بمماّلدارّة ،علوة علممى عقممود تورّيممد
لللتا ،وأبرم عقد تسليم المفتاّح في اليد  ، Cle en mainوكاّنت الشركة
اللماّنية قإد تعهدتا بضماّن الرّباّح الكاّفية للمشروع كي يغطي نفقاّته كاّملة
بمجرد بدأ التشغيل.4
 - 1أنظر في ذلك أحكاّم القسم الخاّمس من الفصل الرابع من إتفاّقإية اشنطن.
 - 2قإباّيلي طيب ،التحكيم في عقود الستثماّرّ بين الدول ورّعاّياّ الدول الخرى في إتفاّقإية واشنطن ،مرجع ساّبق،
ص.313 .
 - 3شركة ألماّنية متعددة الجنسياّتا تتكون من عدة شركاّتا ألماّنية وهولندية وبلجيكية.
 -4عبد المله عبد الكريم عبد ال مله ،ضماّناّتا الستثماّرّ في الدول العربية ،درّاسة قإاّنونية مقاّرّنة لهم التشريعاّتا
العربية والمعاّهداتا الدولية مع الشاّرّة إلى منظمة التجاّرّة العاّلمية و دورّهاّ في هذا المجاّل ،دارّ الثقاّفة للنشر
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نظر ا ا للمصاّعب التي واجههاّ هذا المشروع  ،رّفضت حكومة الكمماّميرون
ممماّ أدى إلممى قإيمماّم الشممركة
الوفاّء باّلقيمة الكاّملة للمصممنع محممل التعاّقإممد ،م م
اللماّنية برفع المر أماّم المركز الدولي لتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ ،1و عنممد
عرض هذا النزاع عليه إعترضت شممركة  klocknerعل ى إختص اّص محكم ة
التحكيم في نظر النزاع ،و دفعت بدفعين ،الول أن شركة  Sokameليست
مواطنمماّ لدولممة متعاّقإممدة أخممرى ،حيممث تتمتممع هممذه الخيممرة بجنسممية دولممة
ن الشركة  klocknerل م تواف ق عل ى
الكاّميرون ،والدفع الثاّني تمثل في أ م
إختصاّص المركز في إتفاّق يونيو  ،1973ال م
ذي تم بين الحكومة الكاّميرونيممة
وشركة .2 Sokame
قإضممت محكمممة التحكيممم للمركممز بإختصاّصممهاّ فممي نظممر النممزاع بيممن
الطراف ،ورّفضت دفعي شركة) ،(klocknerحيث رّمدتا علممى الممدفع ا م
لول
ن الحكوم ة
ن شركة  Sokameل تتمتع بجنس ية دول ة الك اّميرون ،ذل ك أ م
بأ م
الكاّميرونيممة تشمماّرّك بنسممبة  %49مممن رّأسممماّلهاّ ،بينممماّ تشمماّرّك شممركة
 Kloknerبنسبة  ،%51ووفقاّ لغراض تطبيق إمتفاّقإية واشنطن نصت الماّدة
 - 25/2ب على الخد بفكرة الرقإاّبة الجنبية عليهاّ والمتمثلة فممي المسمماّهمة
الغاّلبة في رّأسماّلهاّ من قإبل شركاّتا أجنبية تمت معاّملتهاّ كمممواطن لدولممة
أخرى متعاّقإدة ،3أمماّ فيماّ يخص الدفع الثاّني فقد تم رّفضه كذلك من طممرف
ن هذا التفاّق قإد أبممرم بيممن الحكومممة وشممركة
المحكمة وذلك على أساّس أ م
 Sokameوالتي كاّنت شركة  Klocknerفي ه ذا ال وقإت تمل ك  %51مممن
ن التغييممر الل محممق فممي جنسممية أو إدارّة شممركة
رّأسماّلهاّ ،وذلك علوة على أ م
4
 Sokameليس من شأنه زوال الموافقة الساّبقة على إختصاّص المركز .
ماّ سبق لناّ ذكره ،نجد أن محكمة التحكيم قإد عاّرّضت هذين الممدفعين
م م
اللذين تم ذكرهماّ ساّبقاّ ،ولم تحيل محكمة التحكيم هذين الدفعين للمحكمة
المختصممة أصممل بنظممر النممزاع للفصممل فيهممماّ ،بممل أعملممت مبممدأ الختصمماّص
باّلختصاّص تطبيقاّ لنص الماّدة  41/1من إتفاّقإية واشنطن لتسوية مناّزعاّتا
الستثماّرّ ،وقإد رّفضت محكمة التحكيم هممذين الممدفعين وقإضممت بإختصاّصممهاّ
في نظر المناّزعة.5
الفرع الثاني
قضنية نزاع شركة  SOABIو حكومة السنغال
والتوزيع ،الرّدن ،2008 ،ص.130 .
 - 1علء محي الدين مصطفى أبو أحمد ،التحكيم في مناّزعاّتا العقود الدارّية الدولية في ضوء القوانين الوضعية
والمعاّهداتا الدولية أحكاّم محاّكم التحكيم ،درّاسة مقاّرّنة ،دارّ الجاّمعة الجديدة ،السكندرّية ،2008 ،ص.100 .
 - 2حسين أحمد الجندي ،مرجع ساّبق ،ص.93 .
 - 3وليد حسن جاّسم الحوسني ،مرحع ساّبق ،ص.183 .
 - 4حسين أحمد الجندي ،مرجع ساّبق ،ص.94 .
 - 5وليد حسن جاّسم الحوسني ،مرجع ساّبق ،ص.184 .
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نجد تطبيقاّ آخر لمبدأ الختصاّص في النزاع القاّئام بين شممركة SOABI
مممع حكومممة السممنغاّل عمماّم  ،1975بشممأن إنشمماّء ) (15000وحممدة سممكنية
بمدينة داكاّرّ ،وأثناّء تنفيد التفاّق ثاّرّ الخلف بين الطراف ،مماّ حدا بشممركة
دم بطلب لتسوية المناّزعة ع ن طري ق التحكي م أم اّم المرك ز
 SOABIباّلتق م
دولي لتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ ،وبعد قإيد هذا الطلب من قإبل سكرتاّرّية
ال م
المركز الدولي لتسوية نزاعاّتا السممتثماّرّ فممي نوفمممبر  ،21982تمم تشممكيل
محكمة التحكيم .3دفعت الحكومة السنغاّلية بعدم إختصاّص محكمة التحكيم
في نظر النزاع لعممدم وجممود إتفمماّق بيممن الطممراف لتسمموبة المناّزعمماّتا عممن
طريممق التحكيممم فممي إطمماّرّ المركممز الممدولي لتسمموية مناّزعمماّتا السممتثماّرّ ،4
ن حكومممة السممنغاّل
ن شرط التحكيم يتعلق ببناّء المصنع فقط وأ م
وأوضحت أ م
قإد قإاّمت بإنهاّء العقد المتعلق بذلك كماّ قإمماّمت بإنهمماّء العقممد المتعلممق ببنمماّء
المساّكن الذي ليس فيه إشاّرّة من قإريب أو بعيد لوجود شرط التحكيم.5

1

رّفضت محكمة التحكيم هذا العتراض ولممم تعطممي إعتبمماّرّ لهممذا الممدفع،
ن إتفاّق الطراف الذي
وحكمت بإختصاّصهاّ بنظر النزاع وذلك على أساّس أ م
ثاّرّ بشأنه هذا النزاع يرتبط بإتفاّقإاّتا أخرى إنعقدتا في نفس السنة ،وإتمفق
فيهاّ الطراف على إختصاّص المركز بتسمموية مناّزعمماّتا السممتثماّرّ الممتي قإممد
ن محكمممة التحكيممم فممي همذه المناّزعممة فصمملت فممي
تثاّرّ بشأنهاّ ،6ونلحممظ أ م
مسألة إختصاّصهاّ بنظممر المناّزعممة ،تطممبيق لنممص الممماّدة  41/1مممن إتفاّقإيممة
واشنطن لتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ.7
المبحث الثاني
إسإتئثار هيئة الحكم بتسوية النزاع
يقصممد بإسممتئثاّرّ هيئممة الحكممم بتسمموية النممزاع ،أن مممه إذا قإمماّمت الطممراف
المتناّزعة باّلتفاّق على إحاّلة نزاعهم إلى التحكيم ،فإمنهم يمنحون بذلك هيئة
الحكم إختصاّص الفصممل فمي النمزاع ،وباّلتمماّلي ل تتمدخل محمماّكم الدولممة ول
تكون مختصة باّلفصل فيه ،حيث يتع م
ذرّ على الطراف المتناّزعة الملجوء إلممى
القضاّء الوطني لطلب الفصل في المناّزعة محل تحكيم.8
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حسين أحمد الجندي ،مرجع ساّبق ،ص.93 .
تم تشكيل محكمة التحكيم من ثلثا محكمين.
وليد حسن جاّسم الحوسني ،مرجع ساّبق ،ص.185 .
علء محي الدين مصطفى أبو أحمد ،مرجع ساّبق ،ص.278 .
حسين أحمد الجندي ،مرجع ساّبق ،ص.97 .
وليد حسن جاّسم الحوسني ،مرجع ساّبق ،ص.187 .
بودودة سعاّد ،مرجع ساّبق ،ص.79 .

الفصل الثاني

السير في إجأراءات تسوية النزاع

قماّ لمبممدأ
ن مبدأ إستئثاّرّ هيئة الحكم بتسوية النممزاع يعتممبر تطبي ا
والواقإع أ م
القمموة الملزمممة للتفمماّق أو مبممدأ العقممد شممريعة المتعاّقإممدين ،بإعتباّرّهمماّ مممن
دولي للعقمممممممود،1
المبممممممماّدئ الساّسمممممممية فمممممممي القممممممماّنون الممممممم م
وتكمن أهميممة تبنممي مبممدأ إسممتئثاّرّ هيئممة الحكممم بتسمموية النممزاع فمي ضممماّن
لتحقيق الفعاّليممة للتحكيممم ، 2ول تممؤثر فممي هممذه الفعاّليممة العممتراف لمحمماّكم
الدولة بإتخاّذ الجراءاتا التحفظية والوقإتمية عند الحاّجة إليهاّ.3
إستكماّ ل ا للطمماّبع اللزامممي للجمموء إلممى التحكيممم لممدى المركممز الممدولي
 CIRDIو تع م
دتا التفاّقإيممة
ذرّ النكول عن قإبول التحكيم باّلرّادة المنفردة ،4أك م
المنشأة للمركز الدولي  CIRDIعلى مب دأ إس تئثاّرّ هيئ ة الحك م)المطلب
الول( ،وعدم تأثر التحكيم باّلجراءاتا التعطيلية عند غيماّب أحمد الطمراف
)المطلب الثاني(.
المطلب الول
تإأكيد المبدأ في إتإفاقية واشنطن وبعض مجالت تإطبيقه في
أحكام القضاء الداخلي
من أجل تحقيق فعاّلية التحكيم في مناّزعاّتا السممتثماّرّ تمموجب إحممترام
إتفاّق التحكيم ،بمعنى أمنه إذ إتفقت الطراف المتناّزعة علمى إحاّلمة نزاعهمم
إلى التحكيم ،فإمنهم يمنحون بذلك هيئة التحكيم إختصاّص الفصل في النزاع،
وباّلتاّلي ل تكون محاّكم الدولة مختصة باّلفصل فيه.5
إعترفت معظم التشريعاّتا الوطنية المعنية باّلتحكيم بمبدأ إستئثاّرّ هيئة
التحكيم بتسوية النزاع ،كممماّ أكممدتا كممذلك بعممض التفاّقإيمماّتا الدوليممة .6منهمماّ
إتفاّقإيمممة واشمممنطن)الفقققرع الول( ،كمممماّ تمممم تطمممبيقه فمممي بعمممض
المجاّلتا)الفرع الثاني(.
الفرع الول
تإأكيد مبدأ إسإتئثار في إتإفاقية واشنطن
نصت الكثير من التفاّقإياّتا الدولية ذاتا الصلة باّلتحكيم على مبممدأ إسممتئثاّرّ
هيئممة الحكممم بتسمموية النممزاع ،7وقإممد أك مممدتا عليممه إتفاّقإيممة واشممنطن لتسمموية
ن قإبممول شممرط التحكيممم لممديهاّ
مناّزعاّتا الستثماّرّ لعمماّم  ،1965بإعتباّرّهمماّ أ م
 - 1بشاّرّ محمد السعد ،مرجع ساّبق ،ص.107 .
 - 2منى بوختاّلة ،مرجع ساّبق ،ص.127 .
 - 3خاّلد أحمد عكاّشة ،مرجع ساّبق ،ص.203 .
 - 4حسيني يمينة ،تراضي الطراف على التحكيم أماّم المركز الدولي لتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ ،مذكرة نيل
شهاّدة الماّجستير في القاّنون ،فرع قإاّنون التعاّون الدولي ،كلية الحقوق والعلوم السياّسية ،جاّمعة مولود
معمري ،تيزي وزو ،2001،ص. 45 .
 - 5خاّلد أحمد عكاّشة ،مرجع ساّبق ،ص.198 .
 - 6بشاّرّ محمد السعد ،مرجع ساّبق ،ص.107 .
 - 7خاّلد كماّل عكاّشة ،مرجع ساّبق ،ص.199 .

السير في إجأراءات تسوية النزاع

الفصل الثاني

يعتبر قإبول في نفس الوقإت لستبعاّد أي طريق آخممر لتسمموية النممزاع ،حيممث
ن" :موافقة أطققراف النققزاع
نصت الماّدة  26من إتفاّقإية واشنطن عل أ م
على طرحه على التحكيم في نطاق هذه التإفاقية يعتققبر مققا لققم
ي طريقق آخققر للتسقوية"
ينص على غير ذلك تإخليا ا عن مباشققرة أ ن
قمماّ
وهناّ فإ منه إذا عمدتا أحد الطراف إلممى التخلممص مممن شممرط التحكيممم وف ا
لقواعد المركز ،وجذب الطرف الخر إلى القضاّء الوطني ،فممإمنه يجممب علممى
المحكمة المرفوع أماّمهاّ الدعوى أن تعلممن عممدم إختصاّصممهاّ و تقمموم بإحاّلممة
دل على مسمملك واضممح مممن جمماّنب واضممعي
الطراف إلى المركز .و هو ماّ ي م
التفاّقإية نحو تحقيق مزيد من الفعاّلية لحكاّم التحكيم في العلقإاّتا الخاّصة
دولية.1
ال م
لم تكتفي إتفاّقإية واشنطن في نص الماّدة  26منهاّ لتأكيد إستئثاّرّ هيئممة
الحكم بتسوية النزاع ،بل أجاّزتا لهيئة الحكم في الممماّدة  47منهمماّ أن تتخممد
ماّتراه مناّسباّ من إجراءاتا ،2وقإد جاّءتا باّلصمميغة التيممة  ":ومالم يتفققق
درت أن الظروف
الطراف على غير ذلك ،تإجوز للمحكمة ،متى ق ن
تإتطلب ذلك ،أن تإوصي بكافة التدابير التحفظنية الققتي تإسققتهدف
فقط المحافظة على حقوق الطراف "  .من خلل الماّدة يتضممح لنمماّ
ن التفاّقإية قإد أتاّحت لمحكمة التحكيم سلطة إتخاّذ أي مممة إجممراءاتا تحفظيممة
أ م
تتطلبهاّ الظممروف مممن أجممل المحاّفظممة علممى الحقمموق المشممروعة ليم مممن
الطراف ،سواء كاّن ذلك بناّء على طلب أحد الطراف أو بناّء علممى تصممرف
تلقاّئاي من جاّنب المحكمة طاّلماّ لم يتفق الطراف على خلف ذلك.3
ن مبدأ إستئثاّرّ هيئة الحكم بتسوية النزاع من شأنه
ماّ تقدم ،يتبين لناّ أ م
م م
قق الفعاّلية لعملية التحكيم ،إذ أمنه يكفل إستقلل لهيئممة الحكممم بنظممر
أن يح م
النزاع دون أن تممدخل جهمماّتا قإضمماّئاية أو إدارّيممة ول يممؤثر فممي هممذه الفعاّليممة
العتراف لمحاّكم الدولة بإتخمماّد الجممراءاتا التحفضممية أو الوقإتيممة ،حيممث أن
مثل هذه الجراءاتا تعتبر صورّة من صورّ الستعجاّل التي ينتممج عنهمماّ حاّجممة
ضممرورّية إلممى تمموفير حماّيممة قإضمماّئاية مسممتعجلة لتجنممب وقإمموع ضممررّ يمممس
باّلحقوق والمراكز القاّنونية.4
الفرع الثاني
 - 1بشاّرّ محمد السعد ،مرجع ساّبق ،ص.109 .
 - 2قإباّيلي طيب ،التحكيم في عقود الستثماّرّ بين الدول ورّعاّياّ الدول الخرى على ضوء إتفاّقإية واشنطن ،مرجع
ساّبق ،ص.320 .
 - 3حسين أحمد الجندي ،مرجع ساّبق ،ص.126 .
 - 4بشاّرّ محمد السعد ،مرجع ساّبق ،ص.144 .

السير في إجأراءات تسوية النزاع

الفصل الثاني

بعض مجالت تإطبيق مبدأ إسإتئثار هيئة الحكم بتسوية النزاع في
أحكام القضاء الداخلي
سنتعرض في هذا الفرع إلى تطبيق مبدأ إستئثاّرّ هيئة الحكم بتسوية
النزاع في أحكاّم القضاّء الداخلي من خلل قإضيتين أو نزاعين ،نزاع
شركة  mobiloilوآخرين مع حكومة نيوزيلندا)أول( نزاع شركة M
 ineمع حكومة غينيا)ثانيا(.
أول:ا نزاع شركة  mobil oilوآخرين مع حكومة نيوزيلندا
نجد مثاّل على مبدأ إستئثاّرّ هيئممة الحكممم لتسمموية النممزاع ،فممي قإضممية )
 ( mobil oilضد حكومة نيوزيلندا ،وتممدورّ أحممداثا هممذه القضممية حممول قإيمماّم
حكومة نيوزيلندا عاّم  1982بإجراء الترتيباّتا اللزمة مع شممركة mobil oil
وبعض فروعهاّ بشأن العداد لمشروع إستغلل الغاّز الطبيعي في نيوزيلنممدا.
وتم توقإيع إتفاّق بين الطراف حول موافقتهم علممى تسمموية أي خلفمماّتا قإممد
تنشأ بينهم بشأن هذا التفاّق عن طريق التحكيم.1
أثناّء تنفيممذهم للتفمماّق ثمماّرّ الخلف بيممن الطممراف حيممث قإمماّم البرلممماّن
النيوزيلندي بإصدارّ قإاّنون تجمماّرّي يتمثممل هممدفه فممي تشممجيع المناّفسممة فممي
السواق ،ولذلك قإاّم بإلغاّء أية عقود أخرى تتعاّرّض معممه ،فقماّمت المحكممة
النيوزيلندية بإخطاّرّ شركة  mobil oilبأن التفاّق الذي أبرم بينهماّ يتعاّرّض
مع هدف هذا القاّنون.2
قإاّمت الشركة بطلب التحكيم أمماّم المركممز المدولي لتسموية مناّزعماّتا
السممتثماّرّ إلممى أن الحكومممة عملممت علممى إستصممدارّ أحكمماّم قإضمماّئاية مممن
المحاّكم النيوزيلندية من أجل عرقإلة سير النزاع أممماّم هيئممة التحكيممم إل أنممه
عند عرض النزاع على المحكمة العلياّ في نيوزيلندا قإررّتا وفمق نظ ر جميمع
الدعاّوى المتصلة باّلنزاع إلى غاّية إنتهاّء محكمة التحكيم مممن عملهمماّ إعممماّل
لشرط التحكيم المبرم بين طرفي النزاع.3
ثانيا:ا نزاع شركة  Mineمع حكومة غينيا
تممدورّ أحممداثا هممذا النممزاع حممول إتفمماّق السممتثماّرّ بيممن شممركة min4
 eوحكومة غينياّ ،بقياّم الشركة بنشاّط النقل لصاّلح حكومة غينياّ ،وقإد قإاّمت
حكومة غينياّ بخرق التفاّق وإبرام إتفاّق آخر سرا لنفس النشاّط مممع شممركة
 - 1خاّلد أحمد عكاّشة ،مرجع ساّبق ،ص.200 .
 - 2حسين أحمد الجندي ،مرجع ساّبق ،ص.149 .
 - 3بشاّرّ محمد السعد ،مرجع ساّبق ،ص.110 .
4- Maritime.internasional Nominees establishment

الفصل الثاني

السير في إجأراءات تسوية النزاع

أخرى مماّ نتج عنه عدم تنفيذ حكومممة غينيمماّ لتفمماّق السممتثماّرّ المممبرم بينهمماّ
وبين شركة .1 mine
ثاّرّ خلف بين الطراف ،فرفضت حكومة غينياّ التفاّوض وعممرض النمزاع
على التحكيم وذلك باّلرغم ممن التفماّق المسمبق للطمراف علمى إختصماّص
المركز الدولي لتسوية مناّزعمماّتا السممتثماّرّ ،لتسمموية أي خلفمماّتا قإممد تنشممأ
بينهماّ .إتجهت إلى جمعية التحكيم المريكية ) (A.A.Aوإستصدرّتا حكماّ في
صاّلحهاّ ، 2ثم عاّدتا وتقدمت بطلب للتحكيم أماّم المركممز فممي سممبتمبر عمماّم
 . 1984وأثناّء إجراءاتا التحكيم أمماّم المركمز ،لج أتا الشمركة إلمى القضماّء
الوطني من أجل حجز على ممتلكاّتا غينياّ في كل من بلجيكاّ وسويسرا.
رّفض قإاّضي محكمة بلجيكاّ طلب شركة  mineبتوقإيع الحجز التحفظي
على ممتلكاّتا غينياّ ،وهذا إعتماّدا على عدة حجج منهاّ أن الطممراف إتفقممت
على تسوية خلفاّتهم عن طريق المركز الدولي لتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ،
كماّ تم رّفض الطلب مممن طممرف محكمممة  Gemevaبسويس را إس تناّدا أن
الطراف وافقت على التحكيم وفقاّ لتفاّقإية واشنطن المنصمموص عليممه فممي
الماّدة  ،326كماّ إستندتا في ذلك إلى تقدم شركة  mineإليهاّ بطلب توقإيع
الحجز يعد نقضاّ لطلبهمماّ بمماّلتحكيم أممماّم المركممز الممدولي لتسمموية مناّزعمماّتا
الستثماّرّ ،كماّ تمثل تعاّرّض مع نص الماّدة  26من إتفاّقإية واشنطن.4

الفرع الثالث
التإجاه المعارض لمبدأ إسإتئثار محكمة التحكيم
نجد جاّنب آخر من الفقه ،يعاّرّض مبدأ إستئثاّرّ محكمة التحكيم ،ويعتمد
هذا الجاّنب من الفقه لتدعيم وجهممة نظممره إلممى عممدة مممبررّاتا ،كممون تأييممد
إستئثاّرّ محكمة التحكيم يخاّلف مع الواقإع العملي ،خاّصة إذا ماّ كمماّنت هنمماّك
حاّجة ملحة لتوقإيع إجراءاتا الحجز التحفظي ،وتعذرّ ذلك عن طريق محكمة
التحكيم المختصة وهذا نظرا لعدم تشكيلهاّ النهاّئاي بعد ،إضاّفة إلممى ذلممك ،ل
يوجد نص صريح يمنع الطراف في الستعاّنة باّلمحاّكم الوطنية بشأن إتخمماّذ
إجراءاتا الحجز التحفظي لحماّية حقوقإهم من الهلك.5

 - 1طه أحمد علي القاّسم ،مرجع ساّبق ،ص.501 .
 - 2صدرّ هذا الحكم في يونيو عاّم  1980وتم التصديق عليه من مملكة ولية كلومبياّ المريكية في  12عاّم
 ،1981رّاجع أكثر تفاّصيل ،حسين أحمد الجندي ،مرجع ساّبق ،ص.144 .
 - 3رّاجع الماّدة  26من اتفاّقإية واشنطن.
 -4حسن أحمد الجندي ،مرجع ساّبق ،ص.146 .
-5حسين أحمد الجندي ،مرجع ساّبق ،ص.103 .
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إن موضوع إتخماّذ القضماّء الموطني للجمراءاتا التحفظيممة ،بشمأن نمزاع
إتفق الطراف بشأنه ،على تسوية النزاع عن طريق التحكيممم أممماّم المركممز
دولي ،يتوقإف على إرّادة الطراف المتناّزعممة ،علوة علممى أن نممص الممماّدة
ال م
 47من التفاّقإية وكذا  39من لئاحة المركز صريحتين بشأن ذلك.1
كماّ إعممترفت نظممم التحكيممم لممدى غرفممة التجمماّرّة الدوليممة ،بممأنه يجمموز
للطممراف عنممد وجممود ظممروف مممبمررّة لممذلك اللجمموء إلممى القضمماّء المموطني
للحصول على تدابير مؤقإتة موتحفظية.2
ومن أبممرز المثلممة لهممذا التجمماّه المخمماّلف ،مممن جمماّنب بعممض المحمماّكم
الوطنية ،ماّ ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية بشممأن الحكممم الصمماّدرّ مممن
محكمة إستئناّف ) ،(Rennesوكاّن تقدير محكمة النقض أن نص الماّدة 26
من إتفاّقإية واشنطن ليس المقصود منه أن يحممرم الطممراف المتناّزعممة مممن
الستعاّنة باّلمحاّكم الوطنية لتخاّذ إجراءاتا الحجز التحفظي من أجل ضماّن
تنفيذ حكم التحكيممم ،الممذي ينتظممر صممدورّه مممن محكمممة التحكيممم فممي ظممل
المركز الدولي لتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ.3
تعتبر مسألة إستئثاّرّ هيئة الحكممم بنظممر جميممع عناّصممر النممزاع ،متوقإفممة
على إرّادة الطراف المتناّزعة ،حيث يمكن للطممراف التفمماّق علممى اللجمموء
إلى القضاّء الداخلي لطلب التدابير والجراءاتا التحفظية المؤقإتة.4
المطلب الثاني
عدم تإأثر التحكيم بالجراءات التعطيلية عند غياب أحد الطراف
وإسإتمرار النزاع رغم تإحقق الغياب
إذا كاّن السير العاّدي لخصومة التحكيم ،أن يتم عرض النزاع على هيئة
التحكيم أماّم المركز الدولي لتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ ،بمشاّرّكة الطراف
المتناّزعة على إتخاّذ الجراءاتا ،حيث يعمد كل طرف إلى إثبمماّتا ممماّ يممدعيه
أو يقدم وساّئال الدفاّع المختلفة لكي يتم الفصل في النزاع في مناّخ ملئاممم،
إل أنه قإد يتقاّعس أحد الطراف المتناّزعة ويذهب إلى إتخماّد موقإممف سملبي
بغياّبه 5ساّعياّ ورّاء التملص من إلممتزامهم بإتفمماّق التحكيممم واضممعاّ عقبممة فممي
طريقه ، 6وهذا ماّ قإد يخلق تعطيل ومماّطلة الجراءاتا ،إل أن هذا الغيمماّب ل
يؤثر على التحكيم)الفرع الول( ،ويتم الستمرارّ باّلنظر في النممزاع رّغممم
 - 1قإباّيلي طيب ،التحكيم في عقود الستثماّرّ بين الدول ورّعاّياّ الدول الخرى على ضوء اتفاّقإية واشممنطن ،مرجممع
ساّبق ،ص.326.
-2خاّلد أحمد عكاّشة ،مرجع ساّبق.202 ،
 -3حسين أحمد الجندي ،مرجع ساّبق ،ص.154 .
 - 4قإباّيلي طيب ،التحكيم في عقود الستثماّرّ بين الدول ورّعاّياّ الدول الخرى على ضوء اتفاّقإية واشممنطن ،مرجممع
ساّبق ،ص.327 .
 - 5حفيظة السيد الحداد ،التجاّهاّتا المعاّصرة بشأن إتفاّق التحكيم ،دارّ الفكر الجاّمعي ،أالسكندرّية ،2001 ،ص.
.144
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غياّب أحد الطراف )الفرع الثاني( ،كماّ أنه رّغم غياّب أحد الطراف فقد
منح للطرف الغاّئاب مجموعة من الضماّناّتا )الفرع الثالث(.
ول
الفرع ال ن
عدم تإأثير التحكيم بالجراءات التعطيلية عند غياب أحد الطراف
قإد يعمد أحد الطراف على المرغم من قإبوله إختصاّص هيئة التحكيم
إلى عدم حضورّ الجراءاتا وهذا ماّ يؤدي إلى التقليل من فعاّلية التحكيم
من خلل تأخير أو تعطيل الفصل في النزاع لطول فترة ممكنة والتأثير
على أهم سمة يتسم بهاّ التحكيم وهي سرعة الفصل في الجراءاتا .لذلك
إتجهت معظم التشريعاّتا الوطنية والتفاّقإياّتا الدولية ولوائاح هيئاّتا التحكيم
لضماّن فعاّلية إتفاّق التحكيم وإحترامه إلى عدم السماّح بغياّب أحد
الطراف أن يؤثر على إجراءاتا التحكيم من خلل القإرارّ بإستمرارّية هذه
الجراءاتا دون أن يأثر غياّب طرف عن الحضورّ على ذلك.1
قإد يعمد أحد الطراف على وضع العراقإيل أماّم الطرف الخممر أو أممماّم
محكمة التحكيم أثنمماّء نظممر النممزاع ،وذلممك عممن طريممق عممدم مشمماّرّكته فممي
دة التناّزع لمموقإت أطممول وتأجيممل الفصممل فيممه
الجراءاتا من أجل إستمررّ م م
ماّ يثير شك حممول مممدى فعاّليممة الل مجمموء إلممى التحكيممم
من جاّنب المحكمة ،م م
لتسوية المناّزعمماّتا بيممن الطممراف وممماّ لممذلك مممن آثمماّرّ سمملبية علممى تممدفق
دول.2
الستثماّرّاتا الجنبية إلى مختلف ال م
كماّ توقإع واضعوا إتفاّقإية واشنطن إتبمماّع هممذا السملوك مممن جمماّنب أحمد
أطراف النزاع ،وحرصت على تقنيمن ه ذا المبمدأ ممن أج ل ضمماّن الفعاّليممة
3
صت الماّدة  45من إتفاّقإية واشنطن على أنه " :إذا
لشرط التحكيم  ،فقد ن م
تإغيب أحد الطرفين أو إمتنع عن تإقديم أوجه دفاعه فققإننه ل ي يعققد
دذاتإه مسنلما بإدعاءات الطرف الخر".
لهذا السبب في ح ن
لقد تم معاّلجة هممذه المسممألة فممي بعممض القمموانين ،نجممد منهمماّ القمماّنون
المصري حيممث حمرص علمى تقنيمن همذا المبممدأ فمي المماّدة  35مممن قإماّنون
التحكيم المصري  27لسنة  1990على  ":أمنه إذا تخلف أحممد الطرفيممن عممن
إحدى الجلساّتا أو عن تقديم ماّ طلممب منممه مسممتنداتا جمماّز لهيئممة التحكيممم
دا إلمى
الستمرارّ ف ي الجمراءاتا التحكيمم وإصمدارّ حكمم ف ي النمزاع إسمتناّ ا
عناّصر الثباّتا الموجودة أماّمهاّ" .وكذلك فعل المشرع السورّي فممي قإمماّنون
 - 6رّشاّ موسي محمد ،دورّ إتفاّق التحكيم في حل مناّزعاّتا عقود الستثماّرّ الجنبي ،مجلة أهممل الممبيت ،عممدد ،11
جاّمعة الرّدن ،د س ن ،ص.198 .
 - 1خاّلد كماّل عكاّشة ،مرجع ساّبق ،ص.196 .
 - 2حسين أحمد الجندي ،مرجع ساّق ،ص.162 .
 - 3بشاّرّ محمد السعد ،مرجع ساّبق ،ص.105 .
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التحكيم الجديد رّقإم  4لعمماّم  ،2008حيممث نممص فممي الفقممرة الخاّمسممة مممن
الثاّمنة و العشرين علممى أنممه ":تإستمر هيئققة التحكيققم فققي إجراءاتإهققا
المعتادة ولو تإخلف أحد الطرفين عن حضقور بعقض الجلسقات أو
تإخلف عن تإقديم ما طلب إليه تإقديمه من مستندات".1
كماّ أك دم على نفممس المبممدأ فممي قإمماّنون التحكيممم النسممترال النممموذجي
للتحكيم التجاّرّي الدولي ،2و التي نصت على أمنه ":إن تخلف أحممد الطرفيممن
عممن حضممورّ جلسممة أو عممن تقممديم أدل مممة أو مسممتنداتا يجمموز لهيئممة التحكيممم
مواصلة الجراءاتا أو إصدارّ قإرارّ تحكيم بناّء على الدملة المتوفرة لديهاّ".
الفرع الثاني
إسإتمرار النظر في النزاع رغم تإحقق غياب أحد الطراف
بعد الموافقممة علممى عممرض النممزاع أممماّم المركممز ،ل يجمموز سممحب تلممك
الموافقة من جاّنب أحد الطراف ،3التحكيممم وفقمماّ لتفاّقإيممة واشممنطن ليممس
ي إلتزام علممى عمماّتق الدولممة الممتي
باّلتحكيم الجبري ،حيث ل تنشأ التفاّقإية أ م
ي نزاع أماّم تحكيم المركز بدون أن توافق على ذلك،4
إنض م
مت إليهاّ بغرض أ م
فإذا قإاّم الطراف باّلتفاّق على إختصاّص المركز بواسطة شرط صحيح في
إتفاّق الستثماّرّ أو مشاّرّطة التحكيم فإمنه يتوجب عليه إلممتزام بهممذا الشممرط
وماّ يترتب عليه من إختصاّص المركز بتسوية نزاعاّتهم حيممث ل يمكممن لحممد
أطراف النزاع وبإرّادته المنفردة أن يسحب موافقته الساّبقة على إختصاّص
المركز بتسوية أ مية مناّزعاّتا قإاّنونية قإد تنشأ نتيجة لتفاّق السممتثماّرّ المممبرم
بينهم ،وهذا ماّنصت عليه الممماّدة  25/1مممن إتفاّقإيممة واشممنطن الممتي جمماّءتا
باّلصيغة التية ":متى أبدى طرفا النزاع موافقتهما المشتركة فإننه
ي منهما أن يسحبها بمفرده ".5
ل يجوز ل ن
وقإد أكملت هذا المبدأ بمماّلنص علممى عممدم جممواز إيقمماّف إجممراءاتا نظممر
النزاع نتيجة أحد الطراف ضمنياّ من التحكيم عممن طريممق عممدم الحضممورّ أو
عدم المشاّرّكة في الجراءاتا سواء كاّن ذلك محاّولة للتراجع عن الموافقممة
على إختصاّص المركممز أو لتعطيممل الفصممل فممي النممزاع مممن جمماّنب محكمممة
التحكيم ،وليس من شأن هذا الغياّب أن يؤثر في عدم الفصل فممي النممزاع،6
وهذا حسب ماّ نصت عليه الماّدة  45/1فممي فقرتهمماّ الولممى والثاّنيممة ،حيممث

 - 1نقل عن خاّلد كماّل عكاّشة ،مرجع ساّبق ،ص.196 .
 - 2مرجع نفسه ،ص.197 .
.Delaume (G), op. ciT. p.779 - 3
 - 4أنظر في هذا المعنى ماّ نصت عليه الماّدة  25/4من إتفاّقإية واشنطن.
 - 5رّاجع الماّدة  25/2من إتفاّقإية واشنطن.
 - 6خاّلد كماّل كماّشة ،مرجع ساّبق ،ص. 196 .
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نصت في فقرتهاّ على أنه " :فإننه ل يعققد هققذا السققبب فققي حققدن ذاتإققه
ما بإدعاءات الطرف الخر ".
مسل ن ا
وقإد نصت في فقرتهاّ الثاّنية على أنه:ا " إذا تإغنيب أحد الطرفين أو
ي مرحلققة مققن مراحققل
إمتنققع عققن تإقققديم أوجققه دفققاعه فققي أ ن
الخصومة ،يجوز للطرف الخر أن يطلب مققن المحكمققة الكتفققاء
م وإصققدار حكمهققا بنققاء علققى ذلققك .ويجققب علققى المحكمققة-
بما تإ ن
إخطارها الطرف المتغيب أو الممتنققع عققن تإقققديم أوجققه دفققاعه
دبرالمر قبققل
بالطلب الذي تإلقته -أن تإمنح هذا الطرف مهلة لتقق ن
در المحكمة عدم تإوفر النية لديه للحضور
إصدار حكمها ،ما لم تإق ن
إلى المحكمة أو اليسر في الخصومة " .
من خلل الماّدة يتمبين لنماّ أمنمه يمكمن للطمرف الحاّضمر أن يطلمب ممن
المحكمة الفصل في المواضيع المعروضة عليهاّ ،ويكممون علممى المحكمممة أن
ن عمدم حضممورّ الطممرف المتغيممب عممن المشمماّرّكة فمي
تضممع فمي إعتباّرّهمماّ أ م
الجراءاتا ل يشكل إعترافاّ من جاّنبه بوجهة نظممر الطممرف الخممر ،1بممل أن مممه
يتعين على محكمة التحكيم أن تستمر فممي نظممر موضمموع النممزاع بنمماّاء علممى
طلب الخصم الخر بعد تبليغ الشخص المتغي مممب عممن الحضممورّ ومنحممه مهلممة
لتقديم دفاّعه ،2وهذه المممدة ل تتجمماّوز  60يمموم ،وتقمموم بتحديممد موعممد آخممر
ن عدم مشاّرّكة هذا الطرف فممي الجممراءاتا قإممد
للجلسة وذلك إن تبين لهاّ أ م
ن عمدم مشمماّرّكة
يعود لظروف خاّرّجة عند إرّادته و إذا إقإتنعممت المحكممة بمأ م
هذا الطرف إمنماّ ترجع إلى رّغبته في تأجيل نظر النممزاع ،فمإمنه يكممون لهماّ أن
دا من أجممل أن
تنتقل إلى المرحلة التاّلية و تقوم بفحص موضوع النزاع تمهي م
تصدرّ حكم بشأنه. 3
عملت التفاّقإية على تجسيد مبدأ عدم قإاّبلية إجراءاتا الدعوى للتفمماّق
ن عدم مشاّرّكة أحد الطراف فممي الجممراءاتا لممن تمنممع
باّلرّادة المنفردة وأ م
من إستمرارّ نظر الدعوى و الفصل فيهاّ بناّاء على طلب الطمرف الخمر فمي
النزاع.4
من أمثلة القضاّياّ الممتي إلممتزمت المبممدأ المممذكورّ يمكممن أن نشممير إلممى
قإضية  Letcoضد الحكومة الليبيرية ،فقد تبمين لمرك ز التحكي م ب اّلرغم م ن
قإياّم الحكومة الليبيرية باّلشتراك في تعيين المحكميممن ،إل م أنهمماّ تغيبممت عممن
حضورّ إجراءاتا التحكيم على الرغم من قإياّمهاّ باّلعذارّ عن ذلك .مممماّ دفممع
1
2
3
4

-

عبد الله عبد الكريم عبد المله ،مرجع ساّبق ،ص.123 .
حسين أحمد الجندي ،مرجع ساّبق ،ص.163 .
حسين أحمد الجندي ،مرجع ساّبق ،ص.163 .
المرجع نفسه ،ص.127 .
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هيئة التحكيم إلى الستمرارّ في الجراءاتا و الفصل في النممزاع ،بإعتبمماّرّ أن
تخلممف أحممد الطممراف عممن حضممورّ الجممراءاتا ليممس مممن شممأنه أن يوقإممف
ن مقاّومممة أحممد
الجراءاتا ول يحول دون إسممتمرارّ بمماّلنظر فيهمماّ .وهكممذا فممإ م
الطراف للتفاّق على التحكيم و إمتناّعه ع ن تنفيمد إلمتزامه لمن يمؤدي إلمى
تجميد إجراءاتا التحكيم.1
دم ،علممى الطمرف الموطني سموامء كمماّنت الدولمة أو أحمد
بناّاء على ماّ تق م
2
هيئاّتهاّ العاّمة أن يحترم تعهممداته و إلتزاممماّته خاّصممة شممرط التحكيممم  ،كممونه
يتسم بصفة اللزام والجدية ،كماّ أمنه ممن شمأنه بممث رّوح الثقممة فمي نفمموس
أطراف إتفاّقإياّتا الستثماّرّ في إمكاّنية وفعاّلية تسوية خلفاّتهم عممن طريممق
دولي لتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ.3
التحكيم أماّم المركز ال م
الفرع الثالث
الضمانات المقنررة في حالة الغياب
ذهب جاّنب من الفقه إلى توجيه النقممد إلممى نصمموص إتفاّقإيممة واشممنطن
فيماّ يتعلق بعدم إتاّحة الفرصة للطرف الغيممر مشمماّرّك فممي إتخمماّد إجممراءاتا
المعاّرّضة ضذ الحكم الغياّبي الصاّدرّ في النزاع من جاّنب محكمممة التحكيممم،
حيث كاّن من الفضل من وجهة نظرهم النص علممى بعممض الضممماّناّتا الممتي
من شأنهاّ حماّية الطرف غير المشاّرّك في الجممراءاتا دون أي تقصممير مممن
ن غياّب هذا الطرف بمثاّبممة قإرينممة
جاّنبه ،والتي تكفل عدم إعتباّرّ المحكمة أ م
ده فيماّ يتعلق بجديته في متاّبعة نزاعه أماّمهاّ.4
ض م
تم الر دم على وجهة النظر الساّبقة بناّاء على مجموعة من الساّنيد نممذكر
أهمهاّ:
أن إغفاّل التفاّقإية إتاّحة الفرصة للطرف الغير مشاّرّك في الجممراءاتا
المعاّرّضة في الحكم الغياّبي ،إمنماّ هو أممر مقصممود ممن جاّنبهماّ وذلمك لحممث
أطراف النزاع علممى متاّبعممة دعممواهم وعممرض وجهممة نظرهممم أممماّم محكمممة
التحكيم ،مماّ يساّعد على تسهيل مهمة أعضمماّء المحكمممة ويسمماّعدهم علممى
سرعة الفصل في النزاع.
ن إتاّحممة الفرصممة للطممرف غيممر المشمماّرّك فممي
ومممن جهممة ثاّنيممة ،فممإ م
دة
الجراءاتا المعاّرّضة في الحكم الصاّدرّ في غياّبه مممن شممأنه أن يطيممل ممم م
ممماّ يفقممد التحكيممم بريقممه و يجعلممه
التقاّضي و تؤخر الفصل في المناّزعاّتا م م
 - 1بشاّرّ محمد السعد ،مرجع ساّبق ،ص.106 .
 - 2قإباّيلي طيب ،التحكيم في عقود الستثماّرّ بين الدول ورّعاّياّ الدول الخرى على ضوء إتفاّقإية واشنطن ،مرجع
ساّبق ،ص.331 .
 - 3حسين أحمد الجندي ،مرجع ساّبق ،ص.166 .
 - 4أحمد عبد الحميد عشوش ،مرجع ساّبق ،ص.135 .
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مثل القضاّء العاّدي وذلك ماّ يتهرب منممه المسمتثمرون لتعاّرّضمه ممع سمرعة
المعاّملتا القإتصاّدية الدولية.
ومن جهة ثاّلثة ،فإمنه وفقاّ لنصوص التفاّقإية يتعين على محكمة التحكيم
دا لصممدارّ حكمهمماّ بشممأنه أن تقمموم بإخطمماّرّ
قإبل تفحص موضوع النزاع تمهي ا
الطرف الغير الحاّضمر برغبممة الطمرف الخمر فمي النمزاع ،وأن تمنحمه فمترة
سماّح حتى يتمكن فيهاّ من الحضورّ ،مع تعييمن موعمد آخمر لجلسمة إسمتماّع
مرافعاّتا الطراف.
ن هناّك ضماّنة هاّمة أقإرتهماّ التفاّقإيمة حيمث
ومن جهة رّابعة و أخيرة ،فإ م
ن عدم مشاّرّكة أحد الطراف فممي الجممراءاتا أممماّم المحكمممة ل يعممد م
بينت أ م
إعترافاّ م من جاّنبه بإدعاّءاتا الطرف الخر ،وعلى ذلك يتوجب علممى الطممرف
الحاّضر أن يثبت صحة طلباّته ،وليس ذلك فقط بل أمنه يقممع علممى المحكمممة
عبء فحصهاّ قإبل إصدارّ حكم بشأنهاّ.1
ماّ سبق إلى الشاّدة بموقإف التفاّقإية في حرصهاّ الكبير على
ونخلص م م
تأكيد صفة اللتزام بشرط التحكيم الذي يشير إلى إختصاّص المركز الممدولي
لتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ وذلك بمواجهة إحتماّل تهرب أحد الطممراف مممن
التحكيم عن طريق سعيه الصريح لموافقته الساّبقة على إختصمماّص المركممز
أو النسحاّب ضمنياّ مممن إجممراءاتا التحكيممم ،وأن ذلممك ل يتعمماّرّض مممع مبممدأ
سلطاّن الرّادة والقدرّ الواسممع مممن الحريممة الممتي حرصممت التفاّقإيممة علممى
ممماّ يجعممل لتلممك التفاّقإيممة طاّبعامماّ مميممازا
توفيره لطراف عقممود السممتثماّرّ ،م م
2
دا فيماّ يتعلق بتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ .
ماّ فري ا
ونظاّ ا
تجدرّ الشاّرّة في إجراءاتا التحكيم ،أن إتفاّقإية واشممنطن قإممد تطرقإممت
لموضوع تقديم أدلة الثباّتا،حسممب نممص الممماّدة  43منهمماّ ،3ويتضممح لنماّ مممن
خلل النص ،أن محكمة التحكيم تتمتع باّلسمملطة التقديريممة فممي البحممث عممن
الدلة في أية مرحلة من مراحل الخصومة وباّلوسمماّئال الممتي تراهمماّ ضممرورّية
وملئامة ،فلهاّ أن تسمع الشهود و الخبراء ،طلب تقديم جميع وثمماّئاق الثبوتيممة
أو أن تجري التحقيقاّتا و المعاّيناّتا اللزمة عن طريق تنقلهاّ لمكاّن النزاع.4
ن ماّ يخص مجاّل جمع الدلة والثباّتاّتا من جمماّنب سمملطة
مماّ تقدم ،فإ م
المحكمة التحكيمية مقيد بإتفاّق الطراف طبقمماّ للنممص المممذكورّ أعله علممى
 - 1رّاجع حول هذه الساّنيد :د /حسين أحمد الجندي ،مرجع ساّبق ،ص.ص.168 -167 .
 - 2المرجع نفسه ،ص.169 .
 - 3تنص الماّدة  ":43ماّ لم يتفق على غير ذلك ،تجوز للمحكمة – متى قإدرّتا ذلك ضرورّياّ -في أيم وقإت خلل
المرافعاّتا أن:
)أ( -تطلب من الطراف تقديم كاّفة الوثاّئاق ووساّئال الثباّتا الخرى.
)ب( -تناّولت لئاحة التحكيم أماّم المركز موضوع جمع المدلة من الماّدة  34إلى الماّدة .37
 - 4تناّولت لئاحة التحكيم أماّم المركز موضوع جمع الدلة من الماّدة  34إلى الماّدة  37منهاّ.
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أمنه كثير ا م ماّ يمنح لهيئممة الحكممم سمملطة البحممث والتحقيممق لجمممع الدلممة مممن
طرف معظم التفاّقإياّتا الخاّصة باّلتحكيم.5

خلصة الفصل الثاني
تظمنممت إتفاّقإيممة واشممنطن مجموعممة مممن الجمموانب الجرائايممة الممواجب
إتباّعهاّ أثناّء السير في الجراءاتا ،وذلممك ممن خلل تكريممس مبمدأ إختصمماّص
المحكم باّلفصل في إختصاّصه ،وكيفية تحديد هذا الختصمماّص بصممفة نهاّئايممة،
ماّ يترتب على المبدأ مممن أثريممن مهميممن ،أحممدهماّ إيجمماّبي والخممر سمملبي،
م م
يتمثل الثر اليجاّبي في منممح المحكممم سمملطة البممت فممي مسممألة إختصمماّص
بصفة تلقاّئاية ،أماّالثر السلبي فيتمثل في منع قإضمماّء الدولممة فممي البممت فممي
مسألة ماّ تدخل ضمن إختصاّص المحكم.
ست إتفاّقإية واشنطن مبدأ إستئثاّرّ هيئة الحكم بتسمموية النممزاع ،إذ أن
كماّ كر م
هيئة الحكم فورّ إتفاّق الطراف على عرض نزاعهممم عليهمماّ ،فممإمنهم يمنحممون
بذلك هيئة الحكم إختصاّص الفصل في النزاع ،كماّ يعتبر هممذا المبممدأ تطبيقمماّ
لمبدأ القوة الملزمة للتفاّق.
كماّ حرصت إتفاّقإية واشنطن على تقنين هذا المبممدأ ،وأولممت لممه أهميممة
دي لحاّلممة غيمماّب أحممد
كبيرة من أجل ضماّن الفعاّلية لشرط التحكيم ،والتصمم م
الطراف أو إمتنمماّعه عممن حضممورّ الجممراءاتا ،الممذي قإممد يممؤدي إلممى تعطيممل
الفصل في النزاع و التأثير على سمة هاّمة يتميز بهاّ التحكيمم .وهممي سمرعة
 - 5قإباّيلي طيب ،التحكيم في عقود الستثماّرّ بين الدول ورّعاّياّ الدول الخرى على ضوء اتفاّقإية واشنطن ،مرجع
ساّبق ،ص.333.
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الفصممل فممي المناّزعممة ،ومممن أجممل مواجهممة التماّطممل فممي السممير العمماّدي
للجراءاتا ،أقإمرتا التفاّقإية بإستمرارّ الجممراءاتا رّغممم تحقممق حاّلممة الغيمماّب،
ونظ ارا لغفاّل إتفاّقإية واشممنطن عممن إتاّحممة الفرصممة للطممرف المتغيممب عممن
دا مممن
صممهاّ علممى بعممض الضممماّناّتا ،كمماّن أمممارا مقصممو ا
الجممراءاتا ،وعممدم ن م
واضيعهاّ للزام الطراف على متاّبعة دعواهم من أجل تسيير عملية الفصممل
في النزاع في الوقإاّتا المقممررّ .وتحقيممق أهممم ميممزة للتحكممم المتمثلممة فممي
السرعة في الفصل في لمناّزعاّتا.

خـاتمـة
يعتبر الستثماّرّ العاّمل الرئايسي للتنمية والنمو القإتصاّدي في الجاّل
الطويل ،فقد ساّهمة الستثماّرّاتا في الوصول إلى مستوى معيشممة مرتفممع
في الدول المتقدمة وبعض الدول الناّميممة ،كممماّ يعتممبر عممماّد التنميممة والنمممو
للقإتصاّد الوطني على المستوى الكلي.1
غاّلباّ ماّ تنشأ مناّزعاّتا عنمد إبمرام عقمود السمتثماّرّ ،حيمث تخضمع ه ذه
الخيرة لنوعين من الحقوق ،النوع الول هي حقوق الداة في منح الممترخص
وتوقإيع الجزاءاتا والتي تعد من الحقوق السممياّدة و الخاّلصممة للدارّة ،وعلممى
ذلك يكون القضاّء هو المختص في النظر فيهمماّ ،أممماّ النمموع الثمماّني هممي ذلممك
الحقوق الخرى والمرتبطة بتنظيم عمل الشممركاّتا السممتثماّرّية ،وفممي هممذه
الحاّلتا ولتشجيع الستثماّرّ ولمنح المستثمرين الطمأنينة ،تجوز الملجوء إلممى
الوساّئال البديلة لفض المناّزعاّتا وإخضاّع الدارّة إلى وساّئال محاّيدة ،2كممون
نزاعاّتا الستثماّرّ تمتاّز بصفة عاّمة باّلتعقيد.
ن نزعمماّتا
إذا كاّنت نزاعاّتا السممتثماّرّ بصممفة عاّمممة تتمي مممز باّلتعقيممد ،فممإ م
الستثماّرّ التي تكون الدولة المضيفة طرفاّ فيماّ تصممبح أكممثر تعقيممدا ا ويكممون
ن وجمود الدولمة كطمرف يضمفي عليهماّ نوعماّ ممن
حلهاّ أشد صمعوبة نظمارا ل م
الحساّسية وقإد أمدى غياّب هيئممة قإضمماّئاية دوليممة مختصصممة فممي فممض النممزاع
الستثماّرّي إلى تأكيد الدورّ الفمعاّل للتحكيم الدولي المؤسسممي فممي تسمموية
هذه الخيرة ،ولتدعيم هذه الفعاّليممة تممم إنشمماّء مركممز دولممي متخصممص فممي
دول والمستثمرين الجاّنب.3
تسوية نزاعاّتا الستثماّرّ بين ال م
يعتممبر المركممز الممدولي لتسمموية مناّزعمماّتا السممتثماّرّ ،المنشممأ بممموجب
إتفاّقإية واشنطن ،الصرح الدولي الوحيممد المتمماّح للمسممتثمرين الجمماّنب مممن
الفراد والشمركاّتا الخاّصممة للوقإمموف علمى قإمدم المسماّواة ممع المدول ذاتا
السممياّدة المضمميفة للسممتثماّرّ فممي العمليممة التحكيميممة ،ويمموفر المزيممد مممن
4
صصه باّلنظر في المناّزعاّتا المتعلقة باّلستثماّرّ
الضماّناّتا لهم من خلل تخ م
.
ن التفاّقإية المنشأة لهذا المركز ،قإد أورّدتا أحكاّماّ
ماّ سبق يتضح لناّ أ م
م م
خاّصة به في الباّب الول المواد من  1إلى  3إنشاّء المركز وهيكلممه الدارّي،
الفصل الثاّني المواد من  4إلى  8أحكاّم يتعلق بإدارّة المركز والمواد من 9
 - 1حسين كاّوياّرّ ،أساّسياّتا الستثماّرّ والتنمية القإتصاّدية ،ماّجستير الحقوق الخصوصي ،جاّمعة ماّزندرّان ،إيران،
د س ن ،ص.157 .
 - 2عبد ال مله عبد الرحماّن الخطيب ،إجراءاتا تسوية المناّزعاّتا الستثماّرّية في مشروع قإاّنون الستثماّرّ التحاّدي
ودورّ الوساّئال البديلة لفض المناّزعاّتا فيهاّ ،كلية القاّنون ،جاّمعة الماّرّاتا العربية المتحدة ،السعودية ،د س ن،
ص.1306 .
 - 3حساّيني لمية ،مبدأ عدم التمييز بين الستثماّرّاتا في القاّنون الجزائاري ،أطروحة لنيل شهاّدة دكتورّاه في
القاّنون ،تخصص القاّنون العاّم ،جاّمعة بجاّية ،2017 ،ص.120 .
 - 4مصلح أحمد طروانة ،مرجع ساّبق ص.1496 .

خـاتمـة
إلى  11أحكاّم تتعلق باّلسكرتاّرّية وعن قإاّئامة الموقإفين والمحكميممن وكيفيممة
وضع أسماّئاهم على القاّئامة المممذكورّة ،فقممد ورّدتا فممي الفصممل الرابممع مممن
ممماّ
المممواد  12إلممى  16وخصممص الفصممل الخمماّمس كيفيممة تمويممل المركممز ،أ م
الفصل الساّدس فقد عاّلج المورّ الخاّصة باّلمركز وإمتياّزاته في المواد مممن
 18إلى  . 24أمماّ إختصاّصاّته فقد ورّدتا في الباّب الثاّني من التفاّقإية.1
ي مسألة فممي مجمماّل التحكيممم ،دون
لم يترك واضعوا إتفاّقإية واشنطن أ م
التطرق إلى معاّلجتهاّ بطريقة محكمة ومفصمملة ،إذ تعممد هممذه التفاّقإيممة مممن
أهم إتفاّقإياّتا الدولية لهذا الشأن من خلل سعيهاّ لتشممجيع وتوطيممد علقإمماّتا
التعاّون بين أطراف النزاع ،عن طريق توفير وساّئال ومدية بديلممة – التحكيممم-
لتسوية خلفاّتهم بناّاءا على ثقة متباّدلة.
رّغم الحرص الشديد مممن جمماّنب واضممعي إتفاّقإيممة علممى تطممبيق أحكمماّم
التفاّقإية بدمقإة ،إل أ منهم لم يسلموا مممن إنتقمماّداتا البعممض ،رّغممم أن إغفمماّلهم
على عدم النص على بعممض الجممراءاتا ليممس تهمماّون مممن طرفهممم بممل كمماّن
مقصودا منهم ،ودائاماّ ماّ يكون بهدف الرجوع إلى إرّادة الطراف.
وختاّم اّ ا ومن أجممل تشممجيع السممتثماّرّ والتحكيممم لوسممع مممدى ،بإعتبمماّرّه
الوسيلة الفعاّلة للتنمية ،خاّصة في الدول الناّميممة ،إرّتأينمماّ إلممى تقممديم بعممض
القإتراحاّتا ،كضرورّة صياّغة عقود الستثماّرّ بدقإة متناّهية عن طريق خممبراء
وطنيين أو القإل بمساّعدتهم ،وتفاّدي إتخمماّد قإممرارّاتا يكممون نتاّئاجهمماّ إفشمماّل
المشاّرّيع الستثماّرّية والتسبب في الخساّرّة لكل الطرفين ،وتممدرّيس ممماّدة
دولي فمي مجمماّل السممتثماّرّ فممي جميممع الجاّمعمماّتا وذلممك
التحكيم التجاّرّي ال م
لعداد أجياّل متخصصممة فممي هممذا المجمماّل ،كممماّ يجممب توضمميح كممل البياّنمماّتا
المتعلقة .باّلمحكمين وإتفاّق التحكيم لسير الجراءاتا.

كماّ نقترح إثراء مكتبتناّ باّلمزيد من البحاّثا القاّنونية والكتاّباّتا في هذا
المجاّل حتى تكون بمثاّبة أساّس قإاّنوني ،فضل ا عن ضرورّة العمل الدائام
على متاّبعة وفهم التطورّاتا الحاّصلة في مجاّل تسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ
أماّم المركز الدولي نظرا ا لماّ يحمله الجتهاّد التحكيمي للمركز من تطورّاتا
عميقة في مجاّل حماّية الستثماّرّ الجنبي.

 - 1آسياّ مرازقإة ،تسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ الجنبي ،مذكرة لنيل شهاّدة الماّجيستير ،فرع قإاّنون العماّل ،كلية
الحقوق بن عكنون ،جاّمعة الجزائار ،2007 ،ص.82 .
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أول:ا بالنلغة العربية
.Iالكتب:ا
 .1إبراهيم إسإماعيل الربيعي ،ماّهر محسن عبود الخيراني ،التحكيم
كضماّنة إجرائاية لتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ ،درّاسة مقاّرّنة ،جاّمعة
العراق ،د س ن.
 .2أحمد عبد الحميد عشوش ،التحكيم كوسيلة لقص النزاعاّتا في
مجاّل الستثماّرّ :درّاسة مقاّرّنة ،مؤسسة شباّب الجاّمعة،
السكندرّية .1990 ،
 .3أحمد عبد الكريم سإلمة ،قإاّنون التحكيم التجاّرّي الدولي و
الداخلي ،تنظيم وتطبيقاّتا ،دارّ النهضة العربية ،السكندرّية.2004 ،
 .4أشرف عبد العليم الرفاعي ،إتفاّق التحكيم والمشكلتا العملية
والقاّنونية في العلقإاّتا الخاّصة الدولية ،درّاسة فقهية قإضاّئاية مقاّرّنة،
دارّ الفكر الجاّمعي ،السكندرّية.2003 ،
 .5أحمد محمد خليل ،الوسط في تشريعاّتا الستثماّرّاتا ،منشأة
المعاّرّف ،السكندرّية.2005 ،
 .6بشار محمد السإعد ،الفعاّلية الدولية للتحكيم في مناّزعاّتا عقود
الستثماّرّ الدولية ،درّاسة في ضوء أحكاّم التحكيم والتفاّقإياّتا الدولية
والتشريعاّتا الوطنية ،منشورّاتا الحلبي الحقوقإية ،بيروتا.2003 ،
 .7جلل وفاء محمدين ،التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لتسوية
مناّزعاّتا الستثماّرّ ،دارّ الجاّمعة الجديدة للتوزيع والنشر ،السكندرّية،
.1995
 ،............... .8التحكيم بين المستثمر الجنبي والدولة المضيفة
للستثماّرّ أماّم المركز الدولي لتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ ،القواعد –
الجراءاتا – التجاّهاّتا الحديثة ،دارّ الجاّمعة الجديدة للنشر،
السكندرّية.2001 ،
 .9حسين أحمد الجندي ،النظاّم القاّنوني لتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ
الجنبي على ضوء إتفاّقإية واشنطن الموقإعة عاّم  ،1965دارّ النهضة
العربية  ،السكندرّية.2005 ،

.10حفيظة السيد الحداد ،التجاّهاّتا المعاّصرة بشأن إتفاّق التحكيم ،دارّ
الفكر الجاّمعي ،أالسكندرّية.2001 ،
 .11خالد كمال عكاشة ،دورّ التحكيم في فض مناّزعاّتا عقود
الستثماّرّ ،درّاسة مقاّرّنة لبعض التشريعاّتا في الدول العربية
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.12

والجنبية والتفاّقإياّتا الدولية وخصوصية مركز واشنطن ،(CIRD)،دارّ
الثقاّفة للنشر والتوزيع ،الرّدن.2014 ،
سإمير جاويد ،التحكيم كألية لفض المناّزعاّتا ،دائارة القضاّء ،أبو
ظبي .2014 ،ص .26

 .13سإمير فرقان بالي ،قإضاّياّ التحكيم في الدول العربية ،الجزء
ال مول :الماّرّاتا العربية المتحدة -الكويت -البحرين -عماّن،
منشورّاتا الجيلي الحقوقإية ،بيروتا.2008 ،
 .14سإهيل حسين الفتلوي ،غاّلب عواد حوامده ،القاّنون الدولي
العاّم ،الجزء الثاّني ،حقوق الدول وواجبتهاّ - ،القإليم ،-المناّزعاّتا
الدولية الديبلوماّسية ،دارّ الثقاّفة للنشرو التوزيع.2007 ،
.15صلحا الدين جمال الدين ،دورّ أحكاّم التحكيم في تطوير حلول
ومشكلتا تناّزع القوانين ،درّاسة في أحكماّم المركز الدولي
لتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ بواشنطن ،دارّ الفكر الجاّمعي،
.2006
.16طه أحمد علي قاسإم ،تسوية المناّزعاّتا الدولية القإتصاّدية ،درّاسة
سياّسية قإاّنونية ،دورّ المركز الدولي لتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ ،دارّ
الجاّمعة الجديدة للنشر ،السكندرّية.2008 ،

.17عبد الحميد الحدب ،التحكيم الدولي :الكتاّب الثاّني ،طبعة ثاّلثة ،
منشورّاتا الحلبي الحقوقإية ،بيروتا.2006 ،
.18عبد العزيز قادري ،الستثماّرّاتا الدولية  :التحكيم التجاّرّي الدولي،
ضماّن الستثماّرّاتا ،الطبعة الثاّنية ،دارّ هومة للطباّعة والنشر.206 ،
.19عبققد الل نققه عبققد الرحمققان الخطيققب ،إجممراءاتا تسمموية المناّزعمماّتا
الستثماّرّية فممي مشممروع قإمماّنون السممتثماّرّ التحمماّدي و دورّ الوسمماّئال
البديلة لفض المناّزعاّتا فيهاّ ،كلية القمماّنون ،جاّمعممة الممماّرّاتا العربيممة
المتحدة ،السعودية ،د س ن.
.20عبد الله عبد الكريم عبد الله ،ضماّناّتا الستثماّرّ في الدول العربية،
درّاسة قإاّنونية مقاّرّنة لهم التشريعاّتا العربيممة و المعاّهممداتا الدوليممة
مع الشاّرّة إلى منظمة التاّرّة العاّلمية ودورّهمماّ فممي هممذا المجمماّل ،دارّ
الثقاّفة لنشر والتوزيع ،الرّدن.2008 ،
.21علء محي الدين مصطفى أبو أحمد ،التحكيم في مناّزعاّتا العقممود
الدارّية الدولية في ضوء القوانين الوضعية والمعاّهداتا الدولية أحكاّم
محاّكم التحكيم ،درّاسة مقاّرّنممة ،دارّ الجاّمعيممة الجديممدة ،السممكندرّية،
.2008
.22عمر عيسى الفقي  ،الجديد في التحكيم في الممدول العربيممة ،المكتممب
الجاّمعي الحديث ،السكندرّية.2003 ،
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.23كمال عبد العزيز ناجي ،دورّ المنظماّتا الدولية فممي تنفيممد القممرارّاتا
دولي ،مركز درّاسة الوحدة العربية ،بيروتا.2017 ،
التحكيم ال م
.24لما أحمد كوجان  ،التحكيم في عقود الستثماّرّ يين الدولممة والمسممتثمر
الجنبي وفقمماّ لحكمماّم المركممز الممدولي لتسمموية مناّزعمماّتا السممتثماّرّ ،
منشورّاتا زين الحقوقإية ،لبناّن.2008 ،
.25محمققد شققهاب  ،أساّسممياّتا التحكيممم الممدولي ) القمموانين والتفاّقإيمماّتا
والمنظمة للتحكيم عربياّ وعاّلميمماّ( ،مكتبممة الوفمماّء القاّنونيممة ،د ب ن،
.2009
.26مصققلح أحمققد طروانققة ،نطمماّق إختصمماّص المركممز الممدولي لتسمموية
المناّزعمماّتا الناّشممئة عممن عقممود السممتثماّرّ الجنممبي وفقمماّ لتفاّقإيممة
واشنطن ،كلية الحقوق ،جاّمعة مؤته ،د.س.ن.
.27محمود مختار أحمد بريري ،التحكيم التجاّرّي الدولي ،طبعة منقحممة و
مزودة باّلحكاّم القضمماّئاية المتعلقممة بمماّلتحكيم ولوائاممح وأنظمممة هيئمماّتا
التحكيم الدولية ،الطبعة الثاّلثة ،دارّ النهضة العربية ،القاّهرة.2008 ،
.28منى حسب الرسإول حسن ،تسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ في ضوء
التفاّقإية الموحدة لستثماّرّ رّؤوس الموال العربية في الدول العربية،
جاّمعة النيلين ،الخرطوم ،د.س.ن ،ص .315
.29لزهر بن سإعيد ،التحكيم التجاّرّي الدولي وفقاّ لقاّنون الجراءاتا
المدنية والدارّية والقوانين المقاّرّنة ،دارّ هومة للطباّعة والنشر
والتوزيع ،الجزائار.2012 ،
.30وليد حسن جاسإم الحوسإني ،الختصاّص التحكيمممي للمركممز الممدولي
لتسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ المؤسس بممموجب إتفاّقإيممة واشممنطن عمماّم
 ،1965دارّ النهضة العربية ،السكندرّية؛ .2010
.IIالرسإائل والمذكرت الجامعية
 (1رسإائل الدكتوراه:ا
.1لمية حسققايني  ،مبممدأ عممدم التمييممز بيممن السممتثماّرّاتا فممي القمماّنون
الجزائاري ،أطروحة لنيل شهاّدة دكتورّاه في القمماّنون ،تخصمص قإمماّنون
العاّم ،جاّمعة بجاّية.2017 ،
.2طالبي حسن ،تسوية المناّزعاّتا في القاّنون الجزائاممري للسممتثماّرّاتا،
رّساّلة لنيل شهاّدة دكتورّاه ،دولة في القاّنون الخاّص ،كليممة الحقمموق،
جاّمعة الجزائار.2006 ،
.3عيبوط محند وعلي ،الحماّية القاّنونية للستثماّرّاتا الجنبية في
الجزائار ،رّساّلة نيل شهاّدة الدكتورّاه في القاّنون ،كلية الحقوق،
جاّمعة مولود معمري ،تيزي وزو .2006 ،
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.4قبابلي طيب ،التحكيم في عقود الستثماّرّ بين الدول ورّعاّياّ الدول
الخرى على ضوء إتفاّقإية واشنطن ،رّساّلة دكتورّاه ،كلية الحقوق
والعلوم السياّسية ،جاّمعة مولود معمري ،تيزي وزو.2003 ،
 (2المذكرات
أ .مذكرات الماجستير:ا
 .1آسإيا مرازقة ،تسوية مناّزعاّتا الستثماّرّ الجنبي ،مذكرة نبل شهاّدة
الماّجستير ،فرع قإاّنون العماّل ،كلية الحقوق بن عكنون ،جاّمعة
الجزائار.2007 ،
 .2بشير سإليم ،دورّ القاّضي في التحكيم ،بحث لنيل شهاّدة الماّجستير
في قإاّنون العماّل ،كلية الحقوق ،جاّمعة العقيد الحاّج لخضر ،باّتنة،
.2003
 .3بقة حسان ،المن القاّنوني للستثماّرّ في الجزائار عن طريق
التحكيم التجاّرّي الدولي ،مذكرة لنيل شهاّدة الماّجستير في القاّنون،
تخصص قإاّنون العماّل ،كلية الحقوق و العلوم السياّسية ،جاّمعة عبد
الرحماّن ميرة ،بجاّية.2010 ،
.4بن علي .بن سإهلة تإققاني ،حماّيممة السممتثماّرّاتا الجنبيممة علممى ضمموء
نظاّم التحكيم في التفاّقإي ،كلية الحقوق و العلوم السياّسممية ،جاّمعممة
أبو بكر بلقاّيد ،تلمساّن ،الجزائار ،د س م.
.5حسين كاويققار  ،أساّسممياّتا السممتثماّرّ و التنميممة القإتصمماّدية ،ماّجسممتير
الحقوق الخصوصي ،جاّمعة ماّزندرّان ،إيران ،د.س.م.
 .6حسيني يمينة ،تراضي الطراف على التحكيم أماّم المركممز المدولي
لتسمموية مناّزعمماّتا السممتثماّرّ ،مممذكرة نيممل شممهاّدة الماّجسممتير فممي
القاّنون ،فرع قإاّنون التعاّون الدولي ،كلية الحقوق و العلوم السياّسية،
جاّمعة مولود معمري ،تيزي وزو.2011،
 .7سإققميحة بلغققانم ،مبممدأ الختصمماّص باّلختصمماّص ،ماّجيسممتير قإمماّنون
خمماّص ،تخصممص قإمماّنون العممماّل ،كليممة الحقمموق والعلمموم السياّسممية،
جاّمعة محند أكلي أولحاّج ،البويرة.2004 ،
 .8علي شققريف سإققعيدة ،القمماّنون الممواجب التطممبيق علممى إجممراءاتا
التحكيم التجاّرّي الدولي ،مذكرة لنيل شهاّدة الماّجستير في الحقمموق،
فرع القاّنون الخاّص كلية الحقوق ،بن عكنون ،جاّمعة الجزائار.2014 ،
 .9كريم تإعويلت  ،إسمتقللية إتفماّق التحكيمم التجماّرّي المدولي" درّاسمة
على ضوء المرسوم التشريعي رّقإم  93/9والقاّنون المقاّرّن" ،مذكرة
لنيل شهاّدة الماّجستير ،فرع قإاّنون العممماّل ،كليممة الحقمموق و العلمموم
السياّسية ،جاّمعة مولود معمري ،تيزي وزو.2004،
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.10منى بختالة  ،التحكيم كوسيلة لتسوية المناّزعاّتا في مجاّل الستثماّرّ،
مذكرة مقدمة لنيل شهاّدة الماّجستير في القاّنون العاّم ،فرع التنظيم
القإتصاّدي ،كلية الحقوق  ،جاّمعة قإسنطينة ،الجزائار.2014 ،
ب .مذكرات الماسإتر:ا
 .1أيت اخلف سإعاد ،عدوان صبرينة ،التحكيم التجاّرّي الدولي كوسيلة
مناّزعاّتا الستثماّرّ ،مدكرة لنيل شهاّدة الماّستر في الحقوق،
تخصص قإاّنون العماّل ،كلية الحقوق و العلوم السياّسية ،جاّمعة
بجاّية .2012،
 .2بلغول دنيازاد ،سلطاّتا المحكم في التحكيم التجاّرّي الدولي،
درّاسة في القاّنون الجزائاري و القاّنون النموذجي للمم المتحدة،
مذكرة التخرج لنيل شهاّدة الماّسثر في الحقوق ،قإسم القاّنون
الخاّص ،كلية الحقوق و العلوم السياّسية ،جاّمعة عبد الرحماّن ميرة،
بجاّية.2013 ،
 .3بودودة سإعاد ،التحكيم التجاّرّي الدولي كضماّن من ضماّناّتا
الستثماّرّ ،مذكرة من أجل الحصول على شهاّدة الماّستر في
الحقوق ،فرع قإاّنون العماّل ،كلية الحقوق ،جاّمعة الجزائار ،بن
بوسف بن خدة.2011 ،
 .4حجاج حنان ،الثر الماّنع لتفاّق التحكيم في عقود الستثماّرّاتا
الدولية  ،مذكرة مقدمة لستكماّل متطلباّتا شهاّدة الماّستر أكاّديمي،
تخصص قإاّنون علقإاّتا الدولية خاّصة ،كلية الحقوق والعلوم
السياّسية ،جاّمعة قإاّصدي مرباّح ،ورّقإلة.2015 ،
 .5حمداني محمد ،التحكيم التجاّرّي الدولي في المناّزعاّتا الستثماّرّ،
مذكرة مكملة من متطلباّتا نيل شهاّدة ماّستر في الحقوق ،تخصص
قإاّنون العماّل ،جاّمعة محمد خيضر ،بسكرة.2016 ،
 .6زايدي نورة ،سعيداني رّشيدة ،التحكيم في إطاّرّ المركز الدولي
لتسوية المناّزعاّتا المتعلقة باّلستثماّرّ بين الدول و رّعاّياّ الدول
الخرى ،مذكرة لنيل شهتدة الماّستر ،تخصص قإاّنون العماّل ،كلية
الحقوق و العلوم السياّسية ،جاّمعة بجاّية.2013 ،
 .7فاطمة بن سإلطان ،شروط صحة إتفاّق التحكيم التجاّرّي في
التشريع الجزائاري ،مذكرة نيل شهاّدة الماّستر في القاّنون ،تخصص
القاّنون العاّم للعماّل ،كلية الحقوق والعلوم السياّسية ،جاّمعة بجاّية،
.2013
 .8كققوثر موسإققى قققدور ،تنفيممذ الحكممم التحكيمممي ،مممذكرة مقدمممة
لستكماّل متطلباّتا شهاّدة الماّستر أكاّديمي ،كليممة الحقمموق و العلمموم
السياّسية ،جاّمعة قإاّصدي مرباّح ،ورّقإلة.2015 ،
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 .9مجول محمد ،التحكيم في مناّزعاّتا عقود الستثماّرّ الدولي ،مذكرة
لنيل شهاّدة الماّستر ،كلية الحقوق و العلوم السياّسية ،تخصص قإاّنون
علقإاّتا دولية خاّصة ،جاّمعة قإاّصدي مرباّح ،ورّقإلة.2015 ،
.10نورة حليمة  ،التحكيم التجماّرّي المدولي ،ممذكرة ماّسمتر ،تخص ص إدارّة
العممماّل ،كليممة الحقمموق والعلمموم السياّسممية ،جاّمعممة خميممس ملياّنممة،
.2014

.III

المقالت والبحوث:ا

أ.

المقالت:ا

.1

العرباّوي نبيل صاّلح ،أتفاّق التحكيم ،مجلة دفاّتر السياّسممية والقمماّنون،
كلية الحقوق والعلوم السياّسية ،جاّمعة بشاّرّ ،عدد  ،15جوان،2016 ،
ص.366 .
رشا موسإي محمد ،دورّ اتفمماّق التحكيممم فممي حممل مناّزعمماّتا عقممود
السممتثماّرّ الجنممبي ،مجلممة أهممل الممبيت ،د.س.ن ،جاّمعممة الرّدن ،ص.
.198
رفيقققة سإققكري  ،التحكيممم ،كضممماّنة إجرائايممة لتسمموية مناّزعمماّتا
الستثماّرّ الدولية ،مجلة الباّحث للدرّاساّتا الكاّديميممة ،كليممة الحقمموق،
جاّمعة باّتنة ،عدد  ،2016 ،9ص.183 .
قبققايلي طيققب ،التراضممي علممى تحكيممم المركممز الممدولي لتسمموية
مناّزعاّتا الستثماّرّ من التفاّق الثناّئاي إلى الل مجمموء النفممرادي ،المجلممة
الكاّديمية للبحث القاّنوني ،جاّمعة عبد الرحماّن ميممرة ،بجاّيممة،2016 ،
ص.94 .

ب.
.1

المداخلت:ا
بلحققرش سإققعيد ،المركممز الممدولي لتسمموية النزاعمماّتا المتعلقممة ب
الستثماّرّاتا و الجراءاتا المتبعة أماّمه ،من أعماّل الملتقممى المموطني
حول التحكيم التجاّرّي الدولي فممي الجزائاممر بيممن التكريممس التشممريعي
والمماّرّسة التحكيمية ،كلية الحقوق والعلمموم السياّسممية ،جاّمعممة عبممد
الرحماّن ميرة ،بجاّية ،يومي  15و  16جوان .2006 ،
عروسإي سإاسإية ،مداخلة في الملتقى الوطني حول تطبيقاّتا مبدأ
الختصاّص باّلختصاّص في الجتهاّد التحكيمي للمركز الدولي لتسوية
نزاعاّتا الستثماّرّ أماّم المركز 50 ،سنة من الجتهاّد التحكيمي ،كلية
الحقوق بن يوسف بن خدة ،يومي  13و  14ديسمبر ،الجزئار.2017 ،

.2

.3

.4

.2
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ت.
.1

البحوث:ا
سإققامي عبققد العققال  ،دورّ القضمماّء والتحكيممم الممدولي فممي تسمموية
مناّزعاّتا السممتثماّرّ ،بحممث مقممدم إلممى مممؤتمر كليممة الحقمموق ،جاّمعممة
طاّنطاّ.2015 ،
.IV

أ.
.1

النصوص القانونية:ا

التإفاقيات الدولية
إتفاّقإية واشنطن الخاّصة بتسوية المناّزعاّتا الناّشئة عن الستثماّرّاتا
بين الدول و رّعاّياّ الدول الخرى والموقإع عليهماّ فمي واشممنطن بتاّرّيمخ
 18ماّرّس  ،1965المصاّدق عليهماّ بمموجب المممر -95مم  346المممؤرّخ
في .30/10/1995

ب .النصوص التشريعية
 .1أمممر رّقإممم  ،16/154المممؤرّخ فممي  8جمموان  ،1966يتضمممن قإمماّنون
الجراءاتا المدنية ،ج رّ ،عدد  ،15المعدل والمتمم.
 .2مرسوم تشممريعي /93مم  ،09المممؤرّخ فممي  23أفريممل  ،1993المعممدل
والمتمم للمر  66/154المؤرّخ في  ،08/06/1966المتضمممن قإمماّنون
الجراءاتا المدنية ،الجريدة الرسمية عدد .27
موقع النترنات
.V
.www.worldband.org/icsid -1
:ا a) Ouvrage
1- FOUCHRD philippe, GAILLARD Emmanuel et
GOLDMAN Bartold : Traite de l’arbitrage commercial
international , Litec, Paris , 1996.
2TERKI
Nour-Eddine :
l’arbitrage
commercial
international en Algerie, OPU,alger, 1999.
:ا b)Mémoire
1- CLAVEL JULIE, Le principe de compétence-compétence
dans l’arbitrage international, mémoire de D.E.A.de droit
international, Université Panthéon-Assas, 2005.
:ا C ) Articles

قائمة المراجأع
1- CHRISTOPH Schreuer, Commentary on the ICSID
convention, ICSID review foreign investiment Low journal,
vol 14,paris, 1999, PP. 445-446.
2- DELAUME Georges, Le centre international pour le
règlement des différents relatifs aux investissements, JDI N°
04, Paris, 1982,PP.775-843.
3- Ferhat Horchani, CIRDI 45ans après, Bilan d’un
système, actes du colloque de Tunis 11, 12 et 13 mars,
Edition A. Pedone, Paris, 2010.
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