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ؿخِؼش ،  حٌلمٛق  ، و١ٍش ىٍٚ حٌّؼخ٘يحص حٌي١ٌٚش فٟ كّخ٠ش حالٓظؼّخٍحص حألؿٕز١ش حٌوخطش فٟ حٌيٚي حٌٕخ١ِش ٍٓخٌش ىوظٍٛحٖ  ،ػٍٟ ك١ٔٓ ٍِلُ: ى.أٔظَ-1

  .2ص ،9118، حٌمخَ٘س

كّض ، ٠ٍٛٓخ ،حٌّؼـُ ح١ٌٓٛؾ،حٌـِء حألٚي،ِٕشٍٛحص ىحٍحٌّؼخٍف،ارَح١ُ٘ ِظطفٝ ـ أكّي ح٠ٌِخص ـ كخِي ػزي حٌمخىٍ ـ ِلّي حٌٕـخٍ طلم١ك أٔظَ: ى.-2

 . 34،ص9181
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-،٠ٕخ344َ٠ى أٔظَ: ى.أكّي شَف حٌي٠ٓ ،حٓظؼّخٍ حٌّخي حٌؼَرٟ )طؤػ١َ فىَطٗ حاللظظخى٠ش فٟ لٛحػيٖ حٌمخ١ٔٛٔش(، ِـٍش غَفش حإلٓىٕي٠ٍش حٌظـخ٠ٍش،حٌؼي- 1

 .31،ص9181فزَح٠َ

2
  .282ص  ،  2114،، ر١َٚصحٌلمٛل١شٟ لٍزشٍٛحص حٌِٕ،  اللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطشػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼ،رشخٍ ِلّي حألٓؼي: ى . أٔظَ -
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  أٔظَ: -1

El.Kosheri (A.S), Riad (T.F) The Settlement of International Investment Disputes: An Over View.International 

Center of Statement of investement Disputes Rev – Foreign Investment Law Journal,VOL11.No,1996.p 17. 

 

حالطفخق ػٍٝ حٌظلى١ُ فٟ ػمٛى حٌيٌٚش ًحص حٌطز١ؼش حإلىح٠ٍش ٚ أػَٖ ػٍٝ حٌمخْٔٛ حٌٛحؿذ حٌظطز١ك، ىحٍ حٌّطزٛػخص  ، كف١ظش ح١ٌٔي حٌليحى.ى : ٔظَأ -2

 . 4ص، 2119،حٌمخَ٘س، حٌـخِؼ١ش حإلٓىٕي٠ٍش 

3
  . 43،ص9118خطش حٌي١ٌٚش ٚحٌيحه١ٍش،حٌـِء حألٚي،ىحٍ حٌٕٙؼش، حٌمخَ٘س، ى.ػىخشش ػزيحٌؼخي ، حٌظلى١ُ فٟ حٌؼاللخص حٌو -أٔظَ: ى.ِظطفٝ حٌـّخي- 



6 

                                     

" و١ف١ش كُٔ ِٕخُػخص، حٌظـخٍس حٌؼخ١ٌّش" طَؿّش َِوِ ،  و٠َٔظٛفَ اِّٙٛ ٚ ١َِ٘خْ ف٠َ١ٔض، حٌظلى١ُ ٚ حٌٛٓخثً حٌزي٠ٍش ٌلُٔ حٌّٕخُػخص :أٔظَ-1

 .98 ، ص2112 ،حٌمخَ٘س،حٌمخَ٘س حإلل١ٍّٟ ٌٍظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ

.211ص  ، َِؿغ ٓخرك  ، اللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطشػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼ ، رشخٍ ِلّي حألٓؼي: ى. أٔظَ -  
2
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حٌفىَ حٌـخِؼٟ، حالٓىٕي٠ٍش  ىحٍطلي٠ي ِخ١٘ظٙخ ٚ حٌٕظخَ حٌمخٟٔٛٔ ٌٙخ، حٌؼمٛى حٌّزَِش ر١ٓ حٌيٚي ٚ حألشوخص حألؿٕز١ش،  ،كيحىح١ٌٔي كف١ظش  .ى : أٔظَ -1

  .1-8ص  2119حٌمخَ٘س،

 .98،ص9119أٔظَ:  ى.ػزيحٌلى١ُ ِظطفٝ ػزيحٌَكّٓ ، ػمٛى حٌظ١ّٕش حإللظظخى٠ش فٟ حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ حٌوخص، ىٍحٓش حٔظمخى٠ش،ِىظزش حٌٕظَ،حٌمخَ٘س، - 2

،ىحٍ حٌـخِؼش حٌـي٠يس ٌٍٕشَ ى. ِلّي حرَح١ُ٘ ِٛٓٝ ، حٌظط٠ٛغ حٌمؼخثٟ ٌٍمٛحػي حٌمخ١ٔٛٔش حٌٛحؿزش حٌظطز١ك فٟ ِـخي ػمٛى حٌظـخٍسحٌي١ٌٚش  : أٔظَ -3

  . 32-39،ص ص2111حإلٓىٕي٠ٍش ،حٌمخَ٘س، 
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Stabilisation clauses 

                                     

  .212  -219ص ،َِؿغ ٓخرك ،ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش ، .ى رشخٍ ِلّي حألٓؼي  : أٔظَ -1

ٍٚ حٌَّوِ حٌيٌٟٚ ٌظ٠ٛٔش ِٕخُػخص حإلٓظؼّخٍ،ىحٍ أٔظَ:  ى.ؽٗ أكّي ػٍٟ لخُٓ ، ط٠ٛٔش حٌّٕخُػخص حٌي١ٌٚش حإللظظخى٠ش ، ىٍحٓش ١ٓخ١ٓش لخ١ٔٛٔش ٌي -2

  .29،ص2118حٌـخِؼش حٌـي٠يس،حإلٓىٕي٠ٍش،حٌمخَ٘س،

 :أٔظَ-3

Peter (w): Arbitration and  renegotiation of international investment agreements .clawer law international the 

Hague/Boston/London, 1995, P214. 
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 :أٔظَ-1

Raid (I.F)M The Applicable Law Governing Transnational Development Agreements HARVARD University-

Cambridge-Massachusetts, London, 1985, P2. 

. 411،ص2119أٔظَ: ى.أكّي ػزيحٌى٠َُ ٓالِش ، لخْٔٛ حٌؼمي حٌيٌٟٚ ،ىحٍ حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش،حٌمخَ٘س، - 2  

 :أٔظَ-3

Passivity(E) : Inter antinationalization and stabilization of contracts verses state sovereignty, British.Year.Book of 

.International.Law  vol 60,London ,1989,P 315. 

4
  .422 -424 ص ،َِؿغ ٓخرك ،حٌؼمٛى حٌّزَِش ر١ٓ حٌيٚي ٚ حألشوخص حألؿٕز١ش ، كف١ظش ح١ٌٔي كيحى.ى : أٔظَ -
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Nucléaires du gnrale des Matières. 
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 .213ص  ،َِؿغ ٓخرك،ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش  ، رشخٍ ِلّي حألٓؼي .ى : أٔظَ-1

 :أٔظَ-2

Peter (w): Arbitration and renegotiation of international  investment agreements .clawer law international, Op.Cit P 

221. 
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.418،ص2119مي حٌيٌٟٚ، َِؿغ ٓخرك،أٔظَ: ى.أكّي ػزيحٌى٠َُ ٓالِش ، لخْٔٛ حٌؼ - 1  

. 411أٔظَحٌَّؿغ حٌٔخرك ،ص - 2  

.  441ص ،َِؿغ ٓخرك ،حٌؼمٛى حٌّزَِش ر١ٓ حٌيٚي ٚ حألشوخص حألؿٕز١ش ، كف١ظش ح١ٌٔي كيحى .ى:  أٔظَ  -
3
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 21ٚ41مي رـخِؼش ِلّي رٛػ١خف رخ١ٌٍّٔش ٠ِٟٛ طم٠ََ ػٓ ٍِظمٝ حٌظٕظ١ُ حٌمخٟٔٛٔ ٌالٓظؼّخٍ فٟ حٌـِحثَ" حٌٌٞ ػ ، رٓ ١ِِّٕٛش ػزي حٌلك : ى.أٔظَ -1

 .482، ص ١ٔٛ٠2114ٛ ، حٌٕٔش حٌٔخرؼش ٚ حٌؼشَْٚ  ،حٌؼيى حٌؼخٟٔ،ِـٍش حٌلمٛق حٌى٠ٛظ١ش ،  2112 ،أر٠ًَ

ٌـ٠َيس  حٌظخىٍ رخ،ٚ حٌّظؼٍك رظط٠َٛ حالٓظؼّخٍ   2119حٌّٛحفك ٌؼشَْٚ غشض  9322ِئٍم فٟ أٚي ؿّخىٜ حٌؼخ١ٔش ػخَ  14-19أَِ ٍلُ أٔظَ  -2

  . 2،ص 2119ٌٍـ٠ٍّٛٙش حٌـِحث٠َش ، 32 ح١ٌَّٓش  ٍلُ 

 :أٔظَ-4

Bernardini(P) : The Renegotiation of the Investment contracts International Center of Statement of Investement 

Disputes Rev , Foreign Investement Law Journal, Vol13 N02.1998.P414.415. 
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 :أٔظَ-1

 Peter (w): Arbitration and renegotiation of international investment agreements .clawer law international ,Op Cit 

,pp 216-217 . 

 . 218،ص َِؿغ ٓخرك ، ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش ، رشخٍ ِلّي حألٓؼي. ى  : أٔظَ -2

 

  :أٔظَ -3

Peter (w): Arbitration and renegotiation of international investment agreements .clawer law international , Op. 

Cit,P217.  
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  :أٔظَ -1

El.Kosheri (A.S) The Particularity of The Conflict Avoidance Methods Pertaining to Petroleum Agreements, 

International Center of Settlement of  investement Disputes.Rev. , Foreign Investement Law Journal,Vol11,V02 

1996, P277. 

. 412، ص َِؿغ ٓخرك ،حٌؼمٛى حٌّزَِش ر١ٓ حٌيٚي ٚ حألشوخص حألؿٕز١ش، كف١ظش ح١ٌٔي كيحى .ى:  أٔظَ - 2  

. 999، ص  2111حٌمخَ٘س، أٔظَ:  ى.َٓحؽ ك١ٔٓ أر٠ُٛي ، حٌظلى١ُ فٟ ػمٛى حٌزظَٚي ،ىحٍ حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش ، -  3  

 . 211،ص َِؿغ ٓخرك، ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش  ، رشخٍ ِلّي حألٓؼي .ىأٔظَ:  -4
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 أٔظَ: -1

Peter (w): Arbitration and  Renegotiation of  International Investment Agreements. Op.Cit, P226. 

 أٔظَ: -2

Arechaga (jimenezde) :State Responsibility For The Nationalization of  Foreign-Owned Property, New York 

University, Journal of international  law and Politics, Vol 11, 1978, P198.  

3
  . 499أٔظَ:  ى. رشخٍ ِلّي حألٓؼي، ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش ، َِؿغ ٓخرك ، ص  -
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(Renegotiation chauses)

                                     

  حٌٕظخَ حٌمخٟٔٛٔ ٌؼمي حالٓظؼّخٍ ر١ٓ ِمظؼ١خص حٌظي٠ًٚ  ٚ ِظخٌق حٌيٚي حٌٕخ١ِش،ِـٍش حٌزلٛع حٌمخ١ٔٛٔش،  ى.ٔؼ١ّٟ فُٛٞ ٚ أ. رٓ أكّي حٌلخؽ   :أٔظَ -1

 .343،ص2191،أر٠ًَ 32ٚحاللظظخى٠ش ،و١ٍش حٌلمٛق،ؿخِؼش حٌّٕظٍٛس،حٌمخَ٘س،حٌؼيى

 أٔظَ: -2

Bernardini (P): The Renegotiation of  Investisement Contracts,Op.Cit ,P 415. 
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حٌؼَر١ش أٔظَ:  ى .ش٠َف أكّي غٕخَ ، أػَ طغ١١َ حٌظَٚف فٟ ػمٛى حٌظـخٍس حٌي١ٌٚش فٟ طٛك١ي شَؽٟ حٌمٛس حٌمخَ٘س  ٚ اػخىس حٌظفخٚع ،ىحٍ حٌٕٙؼش  -1

  .42، ص 2111،حٌمخَ٘س، 

 أٔظَ: -2

  United Nations Center On Trans National Corporations- Report of The secretariat on The outstanding issues in the 

draft code of conduct on transnational corporations 29 May 1984.ILM,vol23, 1984 p 607 etc. 
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92Hardship
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 : 92/91/2191ٔض،أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخٍمأٔظَ ِزخىة ح١ٔٛ١ٌيٍٚح حٌّظؼٍمش رؼمٛى حٌظـخٍس حٌي١ٌٚش حٌّٕشٍٛس رخالٔـ٠ِ١ٍش ػٍٝ شزىش حإلٔظَ -1

 :// www.j45.uio.no/im/unidroit international, commercial contracts principles,/ Commented/Toc . htm/1994 http 

ػ١ٓ شّْ، حٌمخَ٘س، ِٓ  أٔظَ: ى. ؽخٍق فئحى ٠ٍخع ، حٌظلى١ُ فٟ ػمٛى حٌزظَٚي، رلغ ِميَ اٌٝ حٌيٍٚس حٌّظؼمّش إلػيحى حٌّلىُ ، َِوِ طلى١ُ كمٛق -2

  .983، ص  2113أر٠ًَ 9ِخٍّ اٌٝ  23

  .412 -414أٔظَ: ى. رشخٍ ِلّي حألٓؼي ، ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش ، َِؿغ ٓخرك ، ص ص  -2
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 .22أٔظَ:  ى. ش٠َف ِلّي غٕخَ  ،آػخٍ طغ١١َ حٌظَٚف فٟ ػمٛى حٌظـخٍس حٌي١ٌٚش، َِؿغ ٓخرك  ،ص  -1

 :أٔظَ -2

 Bernardini (P) : The Rrenegotiation of  Investisement Contracts ,Op.Cit, P419. 
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–حٌؼّخٔخص حٌمخ١ٔٛٔش ٌلّخ٠ش حالٓظؼّخٍحص حألؿٕز١ش  ،رلغ ِميَ اٌٝ ِئطَّ آفخق ٚ ػّخٔخص حالٓظؼّخٍحص حٌؼَر١ش  ػىخشش ِلّي ػزي حٌؼخي ، .أٔظَ: ى -1

 .913، ص 2119،  9حألٍٚٚرٟ، حٌطزؼش -اػيحى َِوِ حٌيٍحٓخص حٌؼَرٟ ،2119ف١فَٞ  91-94حألٍٚٚر١ش، ر١َٚص ،ٌزٕخْ ،حٌفظَس  

 :24/91/2191حٔظَ:  ى .و٠َُ ٔؼّٗ حٌٍٕٛٞ ، ىٍٚ حالٓظؼّخٍحص حألؿٕز١ش فٟ حٌزٍيحْ حٌٕخ١ِش، ِمخي ِٕشٍٛ ػٍٝ شزىش حألٔظَٔض ،أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخٍم  -2

://www.Uluminsania.com/a94.htmlhttpP44  

– حٌؼَر١ش حالٓظؼّخٍحص ػّخٔخص ٚ آفخق ِئطَّ اٌٝ ِميَ رلغ حألؿٕز١ش حالٓظؼّخٍحص ٌلّخ٠ش حٌمخ١ٔٛٔش حٌؼّخٔخص  ، حٌؼخي ػزي ِلّي ػىخشش. ى أٔظَ: -3

 . 913،َِؿغ ٓخرك،ص حألٍٚٚر١ش

4
.33َِؿغ ٓخرك،ص  حألؿٕز١ش فٟ حٌزٍيحْ حٌٕخ١ِش ، أٔظَ: ى .و٠َُ ٔؼّٗ حٌٍٕٛٞ ، ىٍٚ حالٓظؼّخٍحص -

 
 

http://www.uluminsania.com/a94.html
http://www.uluminsania.com/a94.html
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. 411،ص َِؿغ ٓخرك ، ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش ، رشخٍ ِلّي حألٓؼي. ى  أٔظَ:   -  1  

 أٔظَ:  -2

Bernardini (P) : The Rrenegotiation of  Investisement Contracts ,Op.Cit, P421. 
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 أٔظَ:  -1

El-Kosheri (A.s): The Particularity of The Conflict Avoidance Methods Pertaining to Petroleum Agreements 

.…,Op.Cit, P279 

 أٔظَ: -2

Asante( S.K.B): Stability of Contractual Relations in The Transnational Investment Process International 

and.Comparative.Law.Quarterly.Vol28, part3,1972 P412 
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 . ٔسبئم دسى يُبصػبد ػمٕد االسزضًبس : انًجذش انضبَٙ

 

 

                                     

ٓ حٌمخَ٘س أٔظَ: ى. أكّي شَف حٌي٠ٓ ، ِٔظمزً حٌظلى١ُ فٟ ِظَ )لٛح١ٔٓ حالٓظؼّخٍ ٚ حٌّٕخؽك حاللظظخى٠ش حٌوخطش(، رلغ ِميَ اٌٝ حٌّئطَّ حٌيٌٟٚ ػ -1

  .2  -9، ص 2112ٓزظّزَ -29َس، وّىخْ ٌٍظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ، لخػش حٌّئطَّحص رَّوِ حٌمخَ٘س حإلل١ٍّٟ ٌٍظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ،حٌمخ٘ 

 .  334أٔظَ: ى.ٔؼ١ّٟ فُٛٞ ٚ أ.رٓ أكّي حٌلخؽ ، حٌٕظخَ حٌمخٟٔٛٔ ٌؼمي حالٓظؼّخٍ ر١ٓ ِمظؼ١خص حٌظي٠ًٚ  ٚ ِظخٌق حٌيٚي حٌٕخ١ِش،َِؿغ ٓخرك،ص -  2

3
- Alternative Disputes Resolution 
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1- Appropriate Dispute Resolution 

. 911،ص9184طٕخُع حالهظظخص حٌمؼخثٟ حٌيٌٟٚ، ىٍحٓش ِمخٍٔش،ِٕشؤس حٌّؼخٍف،حالٓىٕي٠ٍش ، حٌمخَ٘س، أٔظَ: ى.٘شخَ طخىق ، - 2  

3
  .41، ص  َِؿغ ٓخرك، حٌظلى١ُ ٚ حٌٛٓخثً حٌزي٠ٍش ٌلُٔ حٌّٕخُػخص  ، و٠َٔظٛفَ اِّٙٛ ٚ ١َِ٘خْ ف١َرٔض أٔظَ:  -
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١ّش ٚ ِيٜ طؤػ١َ٘خ ػٍٝ حلظظخى٠خص حٌيٚي حٌؼَر١ش، ىحٍ حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش ،حٌمخَ٘سأٔظَ: ى.حرَح١ُ٘ ِلّي حٌفخٍ،حطفخل١خص ِٕظّش حٌظـخٍس حٌؼخٌ - 1  

.222،ص9111  

س أ ٔظَ: ى . ِلّي أرٛ حٌؼ١ٕ١ٓ ، ىٍٚ َِوِ حٌمخَ٘س فٟ كُٔ ِٕخُػخص حٌظـخٍس ٚ حالٓظؼّخٍ ػٓ ؽ٠َك حٌظفخٚع ٚ حٌٛٓخؽش، رلغ ِميَ اٌٝ ٔيٚ -2

  .1-3،ص   ١ٌٛ٠2119ٛ  9ٓظؼّخٍ حٌظٟ ٔظّٙخ َِوِ حٌمخَ٘س ٌٍظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ، حٌمخَ٘س ، حٌظفخٚع ٚ حٌٛٓخؽش فٟ ػمٛى حٌظـخٍس ٚ حال
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1
 أٔظَ: -

 Paulsson (j) and others : The Freshfields Guide to Arbitration and ADR clauses in international contracts 2nd ed The 

Hague Kluwer 1999,P 109 . 

  .812 ، ص 2112لٛحػي كُٔ ِٕخُػخص حٌظـخٍس ٚ حالٓظؼّخٍ حٌظخىٍ ػٓ َِوِ حٌمخَ٘س  حإلل١ٍّٟ ٌٍظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ،حٌمخَ٘س ،  أٔظَ: وظخد -2

 .31..َِؿغ ٓخرك، ص حٌظلى١ُ ٚ حٌٛٓخثً حٌزي٠ٍش ٌلُٔ حٌّٕخُػخص أٔظَ: و٠َٔظٛفَ اِّٙٛ: -3

    أٔظَ: -4

Paulsson (j) and others The Freshfields Guide to Arbitration and ADR clauses in international contracts: Op.Cit ,  

p159 . 

 .494أٔظَ: ى. رشخٍ ِلّي حألٓؼي ، ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش، َِؿغ ٓخرك، ص  -1
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 وِ حٌمخَ٘س حإلل١ٍّٟ ٌٍظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ.أٔظَ حٌّخىس حٌؼخ١ٔش ِٓ لٛحػي حٌٛٓخؽش حٌوخطش رَّوِ حٌٛٓخؽش ٚ حٌّظخٌلش حٌظخرغ ٌَّ -9

 . 2ىٍٚ َِوِ حٌمخَ٘س فٟ كُٔ ِٕخُػخص حٌظـخٍس ٚ حالٓظؼّخٍ ػٓ ؽ٠َك حٌظفخٚع ٚ حٌٛٓخؽش... َِؿغ ٓخرك  ص  ِلّي أرٛ حٌؼ١ٕ١ٓ ، -أٔظَ: ى -2

  .492ك، ص ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش ،َِؿغ ٓخر أٔظَ:  ى. رشخٍ ِلّي حألٓؼي ، -4

 .  4-1أٔظَ: ى. ِلّي أرٛ حٌؼ١ٕ١ٓ ، ىٍٚ َِوِ حٌمخَ٘س فٟ كُٔ ِٕخُػخص حٌظـخٍس ٚ حالٓظؼّخٍ ػٓ ؽ٠َك حٌظفخٚع ٚ حٌٛٓخؽش ،َِؿغ ٓخرك، ص  -3
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 .لٛحػي حٌٛٓخؽش حٌوخطش رَّوِ حٌٛٓخؽش ٚ حٌّظخٌلش حٌظخرغ ٌَّوِحٌمخَ٘س حإلل١ٍّٟ ٌٍظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ 92أٔظَ حٌّخىس  -9

 .498أٔظَ:  ى. رشخٍ ِلّي حألٓؼي ، ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش ، َِؿغ ٓخرك ، ص   -2



29 

                                     

أٔظَ: ى.ِلّي حرَح١ُ٘ ِٛٓٝ ، حٌظٛف١ك حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ٚطغ١َ حٌٕظَس حٌٔخثيس كٛي ٓزً ط٠ٛٔش ِٕخُػخص حٌظـخٍس حٌي١ٌٚش،ىحٍ حٌـخِؼش - حٌـي٠يس،  1 

.22، ص2111حالٓىٕي٠ٍش ،حٌمخَ٘س،   

 أٔظَ:-2

Paulson (j) and others The Freshfields Guide to Arbitration and ADR clauses in international contracts : Op.Cit, P 

109-110 . 

  .33،  َِؿغ ٓخرك، ص حٌظلى١ُ ٚ حٌٛٓخثً حٌزي٠ٍش ٌلُٔ حٌّٕخُػخص أٔظَ: و٠َٔظٛفَ اِّٙٛ ، -3

ٚحٌّٕشٍٛ ػٍٝ شزىش حألٔظ١َٔض ،أؽٍغ ػ١ٍٗ   9181ي طٛف١ك ٌـٕش حألُِ حٌّظليس ٌٍمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ )ح١ٌٛٔٔظَحي( ػخَ ِٓ لٛحػ 94/2أٔظَ حٌّخىس  -4

  :94/92/2191رظخ٠ٍن

http//www.jus.uio.no/lm/un.conciliation ,rules.1980/doc 
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 434-11حٌََّٓٛ حٌَثخٟٓ ٍلُ أٔظَ ،41  - 28ٌٖ حٌمٛحػي فٟ حٌّٛحى ٚلي ٔظض حطفخل١ش أشخء حٌَّوِ حٌيٌٟٚ ٌظ٠ٛٔش ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ ػٍٝ ٘ -1

حٌّظؼّٓ حٌظظي٠ك ػٍٝ حطفخل١ش ط٠ٛٔش حٌّٕخُػخص حٌّظؼٍمش رخالٓظؼّخٍحص ر١ٓ حٌيٚي           9111أوظٛرَ  41حٌّٛحفك  9394ؿّخىٜ حٌؼخ١ٔش  4حٌّئٍم فٟ

 .9111ـ٠ٍّٛٙش حٌـِحث٠َش ،،44ٌٍٚ ٍػخ٠خ حٌيٚي حألهَٜ ،حٌّٕشٍٛ رخٌـ٠َيس ح١ٌَّٓش ٍلُ 

.22أٔظَ: ى.ِلّي حرَح١ُ٘ ِٛٓٝ ،حٌظٛف١ك حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ٚطغ١َ حٌٕظَس حٌٔخثيس كٛي ٓزً  ط٠ٛٔش ِٕخُػخص حٌظـخٍس حٌي١ٌٚش ،َِؿغ ٓخرك،ص -
 2
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ُ فٟ ِٕخُػخص رؼغ حٌمٛح١ٔٓ حٌوخطش حٌظٟ حالطـخ٘خص حٌي١ٌٚش حٌلي٠ؼش فٟ حٌظلى١ُ ٚ حٌظٛف١ك رلغ ِميَ اٌٝ ٔيٚس حٌظلى١ ، ِلّي أرٛ حٌؼ١ٕ١ٓ.: ىأٔظَ-1

 . 2ص   ، 2112أوظٛرَ  23-24 ،حٌمخَ٘سٔظّٙخ َِوِ حٌمخَ٘س حإلل١ٍّٟ ٌٍظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ

 ِىٍَ 22حٌؼيى  ،ِٕشٍٛ فٟ حٌـ٠َيس ح١ٌَّٓش رـ٠ٍّٛٙش ِظَ 2112ٌٕٔش  84 أٔظَ ٔض لخْٔٛ -2

1/4/  2112.  
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  ِٓ ٔظخَ حٌظٛف١ك ٌـٕش حألُِ حٌّظليس ٌٍمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ. 1/9أٔظَ حٌّخىس  -1

" ِخ ٌُ ٠ظفك ػٍٝ غ١َ ًٌه فبٔٗ ال ٠ـُٛ ألٞ ؽَف ِٓ حٌطَف١ٓ رّٕخٓزش :ِٓ حطفخل١ش أشخء حٌَّوِ حٌيٌٟٚ ٌظ٠ٛٔش ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ  41ٔض حٌّخىس  -2
طلى١ُ أٚ لؼخء أٚ رؤ٠ش طٍٛس أهَٜ أْ ٠ٔظٕي اٌٝ ح٢ٍحء حٌظٟ أػَد ػٕٙخ أٚ حٌظظ٠َلخص أٚ ػَٚع حٌظ٠ٛٔش حٌظٟ أ٠ش اؿَحءحص أهَٜ طظوٌ أِخَ ١٘جش 

-11، أٔظَ حٌََّٓٛ حٌَثخٟٓ ٍلُ  ليِض ِٓ ؿخٔذ حٌطَف ح٢هَ هالي اؿَحءحص حٌظٛف١ك حٌفخشٍش هالف ِخ ٍٚى رخٌّلؼَ حٌَّٟٓ أٚ طٛط١خص حٌٍـٕش"

حٌّظؼّٓ حٌظظي٠ك ػٍٝ حطفخل١ش ط٠ٛٔش حٌّٕخُػخص حٌّظؼٍمش رخالٓظؼّخٍحص ر١ٓ حٌيٚي    9111أوظٛرَ  41حٌّٛحفك  ١9394ش ؿّخىٜ حٌؼخٔ 4حٌّئٍم فٟ 434

 . 41،ص9111،ٌٍـ٠ٍّٛٙش حٌـِحث٠َش ،44ٚ ٍػخ٠خ حٌيٚي حألهَٜ ،حٌّٕشٍٛ رخٌـ٠َيس ح١ٌَّٓش ٍلُ 

 ظـخٍٞ حٌيٌٟٚ.ِٓ ٔظخَ طٛف١ك ٌـٕش حألُِ حٌّظليس حٌمخْٔٛ حٌ 91أٔظَ حٌّخىس  -3

  .429،صَِؿغ ٓخرك  ،ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش ، رشخٍ ِلّي حألٓؼي .ى : أٔظَ -4

5
ِٓ ٔظخَ طٛف١ك ٌـٕش حألُِ حٌّظليس حٌمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ. 94أٔظَ حٌّخىس  -
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 .422ش ، َِؿغ ٓخرك ، ص ى . رشخٍ ِلّي حألٓؼي ، ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخط أٔظَ:  -1

  :11/19/2199، ٚحٌّٕشٍٛس ػزَ شزىش حألٔظَٔض،أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخٍم911ص  ،9141ِخ٠ٛ  ،حٌمخَ٘س،حٌؼيى حألٚي ،ِـٍش حٌظلى١ُ حٌؼَرٟ أٔظَ  - 2

http://au-ia.org/magazine.html  

http://au-ia.org/magazine.html
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ٚب انٕسبئم انجذٚهخ فٙ دسى يُبصػبد ػمٕد االسزضًبسيضا -أٔال

                                     

. 313ّي حٌلخؽ ، حٌٕظخَ حٌمخٟٔٛٔ ٌؼمي حالٓظؼّخٍ ر١ٓ ِمظؼ١خص حٌظي٠ًٚ  ٚ ِظخٌق حٌيٚي حٌٕخ١ِش،َِؿغ ٓخرك ،صأٔظَ: ى.ٔؼ١ّٟ فُٛٞ ٚ أ.رٓ أك -  1  

2
 .11أٔظَ: ى.ِلّي حرَح١ُ٘ ِٛٓٝ ، حٌظٛف١ك حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ٚطغ١َ حٌٕظَس حٌٔخثيس كٛي ٓزً ط٠ٛٔش ِٕخُػخص حٌظـخٍس حٌي١ٌٚش ،َِؿغ ٓخرك،ص-
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. يضبنت انٕسبئم انجذٚهخ فٙ دسى يُبصػبد ػمٕد االسزضًبس -صبَٛب

                                     

 .423ص ، َِؿغ ٓخرك  ، ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش، حألٓؼي  رشخٍ ِلّي .ى : أٔظَ -1

 ٚ لي ٚػؼض حٌؼي٠ي ِٓ حٌّئٓٔخص حٌظلى١ّش شَٚؽخ ًّٔٛؿ١ش طـّغ ر١ٓ حٌظٛف١ك ٚ حٌٛٓخؽش ٚ ر١ٓ حٌظلى١ُ ٚ ف١ّخ ٠ٍٟ ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي طٛط١ش -2

    و٠َٔظٛفَ اِّٙٛ  : أٔظَ،ّظزٛػش رخٌظلى١ُ فٟ كخٌش ػيَ حٌظٛطً اٌٝ ط٠ٛٔش رط٠َك حٌٛٓخؽشٌٕٔي حٌٛٓخؽش حٌ -٠ٚزَ-حٌّٕظّش حٌؼخ١ٌّش ٌٍٍّى١ش حٌفى٠َش

  .12ص  ،َِؿغ ٓخرك،حٌظلى١ُ ٚ حٌٛٓخثً حٌزي٠ٍش ٌلُٔ حٌّٕخُػخص ، رٔضٚ ١َِ٘خْ ف١َ
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ص ، 9،9182،ؽحٌى٠ٛضمٛى حاللظظخى٠ش حٌي١ٌٚش، حٌٕظخَ حٌمخٟٔٛٔ الٓظغالي حٌٕفؾ فٟ حأللطخٍ حٌؼَر١ش، ىٍحٓش فٟ حٌؼ ، ِلّي ٠ٛٓف ػٍٛحْ .ى : أٔظَ -1

314.  

 رشؤْ حٌّشخوً حٌظٟ ٠ؼ١َ٘خ اهؼخع ػمٛى حالٓظؼّخٍ ٌّلخوُ ىٌٚش حٌّٔظؼَّ أٚ ِلخوُ ىٌٚش ػخٌؼش . أٔظَ-2

Disputes settlement , International Center of Settlement of  investement Disputes.2.2 Selecting  the Appropriate 

Forum Unite Nations Conference Trade And Development, UN, New York and Geneva , 2003, p. 10-11.   
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 .922ص ، 2119،ؿخِؼش حٌمخَ٘س ،و١ٍش حٌلمٛق ،ٍٓخٌش ىوظٍٛحٖ  ،هؼٛع حٌيٌٚش ٌٍظلى١ُ ٚ ٔظ٠َش ح١ٌٔخىس حٌظم١ٍي٠ش ، ٠ٍخع آّخػ١ً  ش١ٍل .ى :أٔظَ -1

 :أٔظَ -2

 Bouchez (l.j) The Prospects For international Arbitration : Disputes Between States Private Enterprises 

,Journal International Arbitration Vol 8, 1991, P84. 
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.81،ص 9122ؼَر١ش ، حٌمخَ٘س ،أٔظَ: ى.ػظخَ حٌي٠ٓ ر١ُٔ ، حٌٕظخَ حٌمخٟٔٛٔ ٌالٓظؼّخٍحص حألؿٕز١ش حٌوخطش فٟ حٌيٚي حألهٌس فٟ حٌّٕٛ، ىحٍ حٌٕٙؼش حٌ- 1  

حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص   ػمٛى ، رشخٍ ِلّي حألٓؼي .ى : ٔظَأInternational Legal Materials Vol 2,1963 ِٕشٍٛ فٟ . ٔض حٌمَحٍأٔظَ -2

 .421ص ، َِؿغ ٓخرك  ،حٌي١ٌٚش حٌوخطش
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 :أٔظَ-1

Acchaga (Jimenezde)M State Responsibility For The Nationalization of Foreign- owned property , Op.Cit , P 179. 

2
  .2119 ، 32حٌؼيى ،خٌـ٠َيس ح١ٌَّٓش ٌٍـ٠ٍّٛٙش حٌـِحث٠َش حٌّٕشٍٛ ر،حٌّظؼٍك رظط٠َٛ حالٓظؼّخٍ  ، 14-19أَِ ٍلُ أٔظَ  - 
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ِـٍش حٌلمٛق ، حٌـي٠ي )ىٍحٓش لخ١ٔٛٔش حلظظخى٠ش ِمخٍٔش( ً لخْٔٛ حالٓظؼّخٍ ظحٌٕظخَ حٌمخٟٔٛٔ ٌالٓظؼّخٍ حألؿٕزٟ فٟ  ، ِٕظٍٛ فَؽ حٌٔؼ١ي.ى  : أٔظَ -1

 .443ص ،2003ٓزظّزَ ،حٌؼيى حٌؼخٌغ ،حٌٕٔش حٌٔخرؼش ٚ حٌؼشَْٚ  ،حٌى٠ٛظ١ش

،أؽٍغ رشؤْ طٕظ١ُ حالٓظؼّخٍ حألؿٕزٟ حٌّزخشَ ٌَأّ حٌّخي حألؿٕزٟ فٟ ىٌٚش حٌى٠ٛض ِٕشٍٛ ػٍٝ شزىش حالٔظَٔض 2119ٌٕٔش  8أٔظَ ٔض حٌمخْٔٛ ٍلُ - 2

 : 21/19/2199ػ١ٍٗ رظخ٠ٍن 

www.airfonet.org.ma/data/dalil:20investment/ countries/iskuwuit/law.1.htm   

 .443َِؿغ ٓخرك ص  ،حٌٕظخَ حٌمخٟٔٛٔ ٌالٓظؼّخٍ حألؿٕزٟ ، ِٕظٍٛ فَف حٌٔؼ١ي.ى : أٔظَ -3

 :أٔظَ -4

El-kosheri (A.S).The Particularity of The conflict…Op.Cit,P281. 

http://www.airfonet.org.ma/data/dalil:20
http://www.airfonet.org.ma/data/dalil:20
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911 ص ،9112 ،حٌمخَ٘س،ىحٍ حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش ،حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ حاللظظخىٞ حٌّؼخطَ  ، كخَُ كٔٓ ؿّؼش .ى :أٔظَ -  1  

و١ٍش حٌلمٛق ،ِـٍش حٌيٍحٓخص حٌمخ١ٔٛٔش ،ى١ُ" اهظ١خٍ ؽ٠َك حٌظلى١ُ ٚ ِفِٙٛٗ فٟ اؽخٍ "َِوِ كمٛق ػ١ٓ شّْ ٌٍظل ، ارَح١ُ٘ أكّي حرَح١ُ٘ : ى.أٔظَ- 2

 .923ص ، 2119طُّٛ ) ١ٌٛ٠ٛ( ،ر١َٚص ، ؿخِؼش ر١َٚص حٌؼَر١ش، حٌؼيى حٌٔخرغ
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.444ص  ،َِؿغ ٓخرك، حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش   ػمٛى ، رشخٍ ِلّي حألٓؼي .ى : أٔظَ - 1  

.444أٔظَ حٌَّؿغ حٌٔخرك ،ص - 
2
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ِٕشٍٛ ػٍٝ حالٔظَٔض، أؽٍغ  9131أوظٛرَ ٕٓش  23ٚ ىهً ك١ِ حٌظٕف١ٌ فٟ  ١ٔٛ٠9131ٛ ٕٓش  24ُِ حٌّظليس ٚ حٌٌٞ طُ حٌظٛل١غ ػ١ٍٗ فٟ أٔظَ ١ِؼخق حأل - 1

 : 22/19/2199ػ١ٍٗ رظخ٠ٍن 

http:// www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter.htm. 

 

ء حٌٍُٔ فٟ ػٛء حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ حٌّؼخطَ، ٍٓخٌش ىوظٍٛحٖ، و١ٍش حٌلمٛق، ؿخِؼش أٔظَ:  ى. رٓ ػخَِ طٟٛٔٔ ، أٓخّ ِٔج١ٌٛش حٌيٌٚش أػٕخ – 2

 . 8-9،ص  9181حٌمخَ٘س،حٌمخَ٘س ،
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 .841-848، ص 9124حٌمخَ٘س  ،ِٕشؤس حٌّؼخٍف ،حإلٓىٕي٠ٍش،9ؽ،  -لخْٔٛ حٌٔالَ–أٔظَ:  ى .ِلّي ؽٍؼض حٌغ١ّٕٟ ، حألكىخَ حٌؼخِش فٟ لخْٔٛ حألُِ  - 1

 .914،ص  9182ٍٓٛ ، حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ حٌؼخَ ، طَؿّش شىَ هللا ه١ٍفش ٚ ػزي حٌّلٔٓ ٓؼي ،حأل١ٍ٘ش ٌٍٕشَ ٚ حٌظ٠ُٛغ ،ر١َٚص ،أٔظَ:  شخٍي  - 2

3
 .949، ص 9112، 1أٔظَ: ى .ِلّي ػ٠ِِٞ شىَٞ ، ِيهً اٌٝ حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ حٌؼخَ ،ِٕشٍٛحص ؿخِؼش ىِشك ، ؽ- 
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أٔظَ: -  1 

Brownile (I): Principles of  Public International  law, third edition, oxford University, press ,,London , 1979, pp431-

477. 

 . 11-84.،ص8911أٔظَ: ى. حرَح١ُ٘ حٌؼٕخٟٔ ، حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ حٌؼخَ،ىحٍ حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش ، حٌمخَ٘س، -2
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 .444َِؿغ ٓخرك ،ص ،خطش أٔظَ: ى. رشخٍ ِلّي حألٓؼي ،ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌو -1  

2
 .129أٔظَ: ى .كف١ظش ح١ٌٔي حٌليحى ، حٌؼمٛى حٌّزَِش ر١ٓ حٌيٚي ٚ حألشوخص حألؿٕز١ش ،َِؿغ ٓخرك ،ص  -
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 . 911صَِؿغ ٓخرك ،أٔظَ: ى . ِلّي ػ٠ِِٞ شىَٞ ، ِيهً اٌٝ حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ حٌؼخَ ، – 1

 : 91/12/2199حألٔظَٔض، أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخ٠ٍن أٔظَ حٌٕظخَ حألٓخٟٓ ٌّلىّش حٌؼيي حٌي١ٌٚش حٌّٕشٍٛ ػٍٝ  -2

www:// www.un.org/arabic/aboutun/statue.htm 

٠َش ى. أكّي ػزي حٌى٠َُ ٓالِش ، ٔظَحص فٟ حٌلّخ٠ش حٌيرٍِٛخ١ٓش ٚىٍٚ فىَس حٌـ١ٕٔش فٟ حٌّٔج١ٌٛش حٌي١ٌٚش ػٓ حألػَحٍ حٌز١ج١ش،حٌّـٍش حٌّظ أٔظَ: -3

 .89ص  2112ؤّْٛ،ٌٍمخْٔٛ حٌيٌٟٚ، حٌّـٍي حٌؼخِٓ ٚ حٌ
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خ٘خ ٠ؼَف ى .أكّي أرٛ حٌٛفخ ىػٜٛ حٌلّخ٠ش حٌيرٍِٛخ١ٓش رؤٔٙخ:" اكيٜ حٌٛٓخثً حٌظٟ طؼزَ رٙخ حٌيٌٚش ػٓ ِّخٍٓش حالهظظخص حٌشوظٟ طـخٖ ٍػخ٠ - 1

١ش حٌي١ٌٚش اُحء حٌيٌٚش حٌظٟ ٠ظزؼٙخ رل١غ ٠ئىٞ حٌؼٍَ حٌٌٞ ٠ٍلك فَىح رؼ١ٕٗ اٌٝ طلًّ حٌيٌٚش حٌظٟ حٍطىزض حٌفؼً حٌّوخٌف ٌٍمخْٔٛ حٌيٌٟٚ طزؼش حٌّٔجٌٛ

 .822-284،ص2113، 3حٌّـٕٟ ػ١ٍٗ رـ١ٕٔظٗ" أٔظَ: ى.أكّي أرٛحٌٛفخ ، ح١ٌٓٛؾ فٟ حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ حٌؼخَ ، ىحٍ حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش، حٌمخَ٘س،ؽ 

طـخٖ شوض ىٌٟٚ آهَ ٚ ًٌه إلطالف ِخ -ٌلّخ٠شاًح حٓظٍَِ حألَِ ٌٌٖٙ ح -٠ؼَفٙخ ى. ٍف١ك ػط١ظٗ حٌىٔخٍ رؤٔٙخ:" ل١خَ حٌشوض حٌيٌٟٚ رلّخ٠ش ٍػخ٠خٖ -2

خ١ٓش ٌَػخ٠خ طؼَػٛح ٌٗ ِٓ أػَحٍ ٚ رخ١ٌٍٓٛش حٌظٟ ٠َح٘خ ِٕخٓزش ٚ فك لٛحػي حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ حٌؼخَ ." أٔظَ: ى .ٍف١ك ػط١ش حٌىٔخٍ، حٌلّخ٠ش حٌيرٍِٛ

 .14ص  9118حٌيٌٚش، ٍٓخٌش ىوظٍٛحٖ، و١ٍش حٌلمٛق ؿخِؼش حٌمخَ٘س،

3
 .88حٌؼٕخٟٔ ، حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ حٌؼخَ ، َِؿغ ٓخرك، ص  أٔظَ: ى حرَح١ُ٘– 
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 .282-282ٍف١ك ػط١ش حٌىٔخٍ ، حٌلّخ٠ش حٌيرٍِٛخ١ٓش ٌَػخ٠خ حٌيٌٚش، حٌَّؿغ حٌٔخرك،ص .أٔظَ: ى – 1

ِؼٙخ ٍحرطش حٌـ١ٕٔش ٚ أّخ  ٔٗ فٟ رؼغ حألك١خْ طظّظغ حٌيٌٚش رلك ِّخٍٓش حٌلّخ٠ش حٌيرٍِٛخ١ٓش ١ٌْ فمؾ رخٌٕٔزش ٌألفَحى ح٠ٌٌٓ ٠َطزطْٛبِغ ًٌه  ف -  2

ٟ ، أٔظَ:          أ٠ؼخ رخٌٕٔزش ٌّٓ طَرطُٙ رٙخ ٍحرطش لخ١ٔٛٔش حطفخل١ش ِؼً ٍػخ٠خ حٌيٌٚش حٌوخػؼش ٌلّخ٠ظٙخ أٚ ٚطخ٠ظٙخ ٚ اْ وخْ ِؼً ًٌه حٌٛػغ حٓظؼٕخث

 .88حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ حٌؼخَ  ،َِؿغ ٓخرك ،ص  ى .ارَح١ُ٘ حٌؼٕخٟٔ ،

 .89ى٠َُ ٓالِش ، ٔظَحص فٟ حٌلّخ٠ش حٌيرٍِٛخ١ٓش ،َِؿغ ٓخرك، ص أٔظَ: ى. أكّي ػزي حٌ-  3

 .Brownile (i)M Principles of public international law,Op,Cit,pp 480- 481أٔظَ:                                                  - 4

 .444َِؿغ ٓخرك ،ص ،حٌوخطش  أٔظَ: ى. رشخٍ ِلّي حألٓؼي ،ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش - 5
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 .931ص ،حٌلّخ٠ش حٌيرٍِٛخ١ٓش ٌَػخ٠خ حٌيٌٚش، حٌَّؿغ حٌٔخرك  أٔظَ: ى. ٍف١ك ػط١ش حٌىٔخٍ،-  1

2
 .948-944أٔظَ: ى .ػٍٟ ك١ٔٓ ٍِلُ ، ىٍٚ حٌّؼخ٘يحص حٌي١ٌٚش فٟ كّخ٠ش حالٓظؼّخٍحص حألؿٕز١ش حٌوخطش فٟ حٌيٚي حٌٕخ١ِش ،َِؿغ ٓخرك، ص، – 
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 .948-944. ٍف١ك ػط١ش حٌىٔخٍ ، حٌلّخ٠ش حٌيرٍِٛخ١ٓش ٌَػخ٠خ حٌيٌٚش ،َِؿغ ٓخرك، ص  أٔظَ:  ى – 1

 .83أٔظَ:  ى . أكّي ػزي حٌى٠َُ ٓالِش ، ٔظَحص فٟ حٌلّخ٠ش حٌيرٍِٛخ١ٓش ، َِؿغ ٓخرك، ص  -2

 .434َِؿغ ٓخرك ،ص ،أٔظَ:  ى. رشخٍ ِلّي حألٓؼي ، ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش  -  3
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 .81أٔظَ: ى .أكّي ػزي حٌى٠َُ ٓالِش ، ٔظَحص فٟ حٌلّخ٠ش حٌيرٍِٛخ١ٓش...َِؿغ ٓخرك ،ص  – 1

، أٔظَ.ى.رشخٍ ِلّي حألٓؼي.ػمٛى  Nottebhom case,International court of justice,rep,1955,P23طفخط١ً حٌمؼ١ش ِٕشٍٛس فٟ ، -2

 .432ص حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش،َِؿغ ٓخرك ،
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. 91،ص9129أٔظَ: ى.حرَح١ُ٘ شلخطش ، حٌؼّخْ حٌيٌٟٚ ٌالٓظؼّخٍص حألؿٕز١ش،ىحٍ حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش ،حٌمخَ٘س ، - 1  

2
 .434ى .رشخٍ ِلّي حألٓؼي ، ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش، َِؿغ ٓخرك، ص  أٔظَ: - 



55 

                                     

،  2112حٌّـٍي حٌؼخِٓ ٚ حٌؤّْٛ،،ِخ١ٓش ٌالٓظؼّخٍ حألؿٕزٟ، حٌّـٍش حٌّظ٠َش ٌٍمخْٔٛ  حٌيٌٟٚ أٔظَ: ى. ِلّٛى ػزي حٌّـ١ي ١ٍّٓخْ ، حٌلّخ٠ش حٌيرٍٛ-  1

 .412ص 

 .223-224أٔظَ: ى. ٍف١ك ػط١ش حٌىٔخٍ، حٌلّخ٠ش حٌيرٍِٛخ١ٓش ٌَػخ٠خ حٌيٌٚش ،َِؿغ ٓخرك ،ص – 2

 .883أٔظَ: ى.أكّي أرٛ حٌٛفخ ، ح١ٌٓٛؾ فٟ حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ حٌؼخَ، َِؿغ ٓخرك، ص – 3

 أٔظَ:-4

El-Kosheri (A.S), riad (T.F)M: The setellement of International..,Op.Cit,p.2. 
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، أٔظَ: ى.رشخٍ ِلّي حألٓؼي ،ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش International court of justice,1952 طفخط١ً حٌمؼ١ش  ِٕشٍٛس فٟ . – 1

 . 433حٌوخطش،َِؿغ ٓخرك ،ص 

 

، أٔظَ: ى.رشخٍ ِلّي حألٓؼي ،ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش  .International court of justice,1975 حٌمؼ١ش  ِٕشٍٛس فٟ طفخط١ً - 2

 . 433حٌوخطش،َِؿغ ٓخرك ،ص 

  

3
 . 431أٔظَ حٌَّؿغ حٌٔخرك ،ص - 
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ِـٍش ٓيح١ٓش ،و١ٍش حٌلمٛق رـخِؼش أرٛرىَ رٍمخ٠ي رظٍّٔخْ ، حٌـِحثَ  : أ.ى/رّٛٓٝ ػزيحٌٛ٘خد ، حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ : لؼخء طؼخليٞ؟،ىٍحٓخص لخ١ٔٛٔش ، أٔظَ-1

 .  911،ص 1302112حٌؼيى 

924أٔظَ: ى. ارَح١ُ٘ أكّي ارَح١ُ٘ ،حهظ١خٍ ؽ٠َك حٌظلى١ُ ٚ ِفِٙٛٗ فٟ اؽخٍ " َِوِ كمٛق ػ١ٓ شّْ ٌٍظلى١ُ" ،َِؿغ ٓخرك،ص. - 2 

.11ص902119حألٍٚٚرٟ، ر١َٚص ٌزٕخْ ؽ–حألٍٚٚر١ش ،اػيحى َِوِ حٌيٍحٓخص حٌؼَرٟ -حٌؼَر١ش أٔظَ: ى.ػىخشش ػزيحٌؼخي ، أفخق ٚ ػّخٔخص حالٓظؼّخٍحص-  3 

ِ حٌيٌٟٚ ٌظ٠ٛٔشأٔظَ: ى.ارَح١ُ٘ شلخطٗ ، ٔزٌس ػخِش ػٓ حٌظلى١ُ فٟ ِـخي حٌظـخٍس حٌي١ٌٚش ٚ حإلٓظؼّخٍ حٌيٌٟٚ ِغ ح٘ظّخَ هخص رخٌظلى١ُ ػٓ ؽ٠َك "حٌَّو-  4 

.482،ص 9181،حٌمخَ٘س، ،398-392حٌّؼخطَس، حٌٕٔش حٌؼّخْٔٛ، حٌؼيىحْ  ِٕخُػخص حإلٓظؼّخٍ"، ِـٍش ِظَ  

5
 . 92، ص9112أٔظَ: ى. فُٛٞ ِلّي ٓخِٟ ، حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ، ِىظزش ىحٍ حٌؼمخفش ٌٍٕشَ ٚ حٌظ٠ُٛغ ، حألٍىْ ،  - 
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.43 ص  ،َِؿغ ٓخرك ،خصحٌظلى١ُ ٚ حٌٛٓخثً حٌزي٠ٍش ٌلُٔ حٌّٕخُػ ، و٠َٔظٛفَ اِّٙٛ ٚ ١َِ٘خْ ف١َرٔض :أٔظَ - 1 

.84-18،ص2111، 4ٔظَ:  ى. ارَح١ُ٘ أكّي ارَح١ُ٘ ، حٌظلى١ُ حٌيٌٟٚ حٌوخص،ىحٍ حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش،حٌمخَ٘س،ؽ 
 

أ -
2
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ٚهخطش  –ٓظؼّخٍ الػٍٝ حٌَغُ ِٓ أ١ّ٘ش حٌٛٓخثً حٌزي٠ٍش ػٓ حٌظلى١ُ فٟ ط٠ٛٔش ِٕخُػخص ػمٛى ح             

ثٟ ٚحأله١ـــَ ٌلُٔ ِٕخُػخطٙخ اًح ِخ أهفمض وً حٌٛٓخثً فبٔٗ ِخُحي ٠ّؼً حٌّالً حٌٕٙخ –حٌظٛف١ك ٚحٌٛٓخؽش 

حٌٛى٠ش ٚح١ٌٍّٔش حألهَٜ فٟ حٌٛطٛي اٌٝ ط٠ٛٔش ٚكً حٌِٕحع 
1

، ٚػٍٝ ٔلٛ ٠ّىٓ ِؼٗ حٌمٛي رؤْ ػمٛى 

       طزلض ال طظُ رغ١َ اطفخق طلى١ُ ِٓ شؤٔٗ أْ ٠ل١ً حٌّٕخُػخص حٌٕخؿّش ػٓ ٌٖ٘ حٌؼمٛى اٌٝ حٌظلى١ُ . أحإلٓظؼّخٍ 

ٌٚ٘ح حإلُى٘خٍ حٌٌٞ ٌلك رٕظخَ حٌظلى١ُ َِؿؼٗ حٌِّح٠خ حٌظٟ ٠ميِٙخ ٌ٘ح حٌمؼخء حٌوخص          
2

اال أْ  ،

 حٌظلى١ُ فٟ ِٕخُػخص ػمٛى حإلٓظؼّخٍ ٠ظُٔ روظٛط١ش ط١ِّٖ ػٓ حٌظلى١ُ فٟ ٓخثَ حٌّٕخُػخص حألهَٜ

١٘جخص  طٕظَأِخًَ حٌظٟ حٌّشخو ٌٍطزؼ١ش حٌوخطش ٌٍؼمي حالٓظؼّخٍٞ حٌظٟ طٕؼىْ رخٌطز١ؼش ػ٠ٍَٚٝؿغ ًٌه 

أْ ٚؿٛى حٌيٌٚش وؤكي أؽَحف حٌِٕحع ٠ظزغ ػ١ٍّش حٌظلى١ُ  الا رخالػخفش طلى١ُ ِٕخُػخص ػمٛى حإلٓظؼّخٍ ،

 رظزغش هخطش .

ٚرٕخءح ػ١ٍٗ ٠ىْٛ ِٓ حٌؼٍَٚٞ إلٓظ١ؼخد فىَس حٌظلى١ُ فٟ ِٕخُػخص ػمٛى حإلٓظؼّخٍ أْ ٔؼَع           

ٌطز١ؼٟ ٌلُٔ ٌٖ٘ حٌّٕخُػخص ، ٚوٌٌه ٌوظخثظٗ ح١ٌِّّس فٟ ط٠ٛٔظٙخ ، ٌٍّزٍَحص حٌظٟ ؿؼٍض ِٕٗ حٌمؼخء ح

فؼال ػٓ حٌّشخوً حٌظٟ لي ٠ؼ١َ٘خ حهظ١خٍ ٌلُٔ حٌّٕخُػخص ًحص حٌطز١ؼش حٌوخطش . ٚ٘ٛ ِخ أطٕخٌٚٗ فٟ ٌ٘ح 

 حٌّزلغ ِٓ حٌيٍحٓش، ًٌٚه فٟ ػالػش ِطخٌذ ػٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ :

 

.ــُ فــٟ ِٕخُػـخص ػمـٛى حإلٓظؼّخٍِزٍَحص حٌٍـٛء اٌٝ حٌظلى١ :حألٚي حٌّطٍذ  

.حٌوظخثض ح١ٌِّّس ٌٍظلى١ـُ فــٟ ِٕخُػــخص ػمــــٛى حإلٓظؼّخٍ :حٌؼخٟٔ حٌّطٍذ  

.ـُ فــــــٟ ِٕخُػـــخص ػمـــٛى حإلٓظؼّخٍى١حٌّشخوً حٌوخطش رخٌظل :حٌؼخٌغ  حٌّطٍذ  

 

 

                                     

.431أٔظَ: ى. رشخٍ ِلّي حألٓؼي،ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش،َِؿغ ٓخرك،ص - 1  

. 2،ص2112حٌٕظ٠َش حٌؼخِش فٟ حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ،ِٕشٍٛحص حٌلٍزٟ حٌلمٛل١ش،ر١َٚص، أٔظَ.أ.ى/ كف١ظش ح١ٌٔي حٌليحى ، حٌّٛؿِ فٟ -
2
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 ًبس . انًطهت األٔل : يجشساد انهجٕء ئنٗ انزذكٛى فٙ يُبصػبد ػمٕد االسزض

٠ٍؼذ حٌظلى١ُ ىٍٚح ٘خِخ فٟ كُٔ حٌّٕخُػخص حٌظٟ ٠ّىٓ أْ طؼ١َ٘خ ػمٛى حإلٓظؼّخٍ ، اٌٝ ىٍؿش أْ           

حٌزؼغ ٠ؼظزَٖ أَِح كظ١ّخ رشؤْ ٌٖ٘ حٌطخثفش ِٓ حٌؼمٛى
1
طز١ؼٟ فٟ ٌ٘ح حٌّـخيحٌٚ أٔٗ أطزق حٌمؼخء  ، 

2
ك١غ ، 

فٟ كُٔ ِٕخُػخطُٙ، ٠َٚؿغ ًٌه اٌٝ ػيس أٓزخد ٠فؼً حألؽَحف فٟ ػمٛى حإلٓظؼّخٍ حٌٍـٛء اٌٝ حٌظلى١ُ 

٠ظؼٍك رؼؼٙخ رّخ ٠ظّظغ رٗ حٌظلى١ُ ِٓ ِِح٠خ طظٕخٓذ ِغ ؽز١ؼش ِٕخُػخص ػمٛى حإلٓظؼّخٍ ، وّخ ٠ظؼٍك رؼؼٙخ 

رّوخٚف حٌّٔظؼ٠َّٓ حألؿخٔذ ِٓ حٌٍـٛء اٌٝ لؼخء حٌيٌٚش حٌّؼ١فش ٌإلٓظؼّخٍ  ، ٚرؼؼٙخ ح٢هَ ٠ظؼٍك رىْٛ 

 ث١ش ٌىٛٔٗ اكيٜ ٚٓخثً اؿظٌحد حإلٓظؼّخٍ حألؿٕزٟ ٚ ِٓ ػّخٔخطٗ غ١َ حٌظـخ٠ٍش .حٌظلى١ُ ػّخٔٗ اؿَح

.يضاٚب انزذكٛى رزُبست يغ طجٛؼخ يُبصػبد ػمٕد اإلسزضًبس   :انفشع األٔل  

ِِح٠خ حٌظلى١ُ فٟ حٌّؼخِالص حٌظـخ٠ٍش حٌي١ٌٚش وؼ١َس حٓظٕزطٙخ حٌفمٗ ِٓ ىٍحٓش طٍه حٌؼ١ٛد  حٌّظؼٍمش           

حٌظمخػٟ أِخَ حٌٍٔطش حٌمؼخث١ش حٌٛؽ١ٕش ربؿَحءحص
3

ٕخؿّش ػٓ ؽز١ؼش حٌوخطش حٌطز١ؼش حٌ ٚ،،ٌ٘ح ِٓ ؿٙش 

أؽَحف ٌٖ٘ حٌؼمٛى ، حٌيٌٚش ِٓ ٔخك١ش ٚحٌّٔظؼَّ حألؿٕزٟ ِٓ ٔخك١ش ، ٚحٌؼ١ٍّش ِلً حٌؼمي ، ك١غ ٠ظؼٍك حٌؼمي 

ٚطظشخره حٌؼاللخص حٌٕخشجش رّشَٚع ػوُ ٠ٔظغَق ػيس ٕٓٛحص ٌظٕف١ٌٖ ٠ٚظىٍف ِجخص حٌّال١٠ٓ ِٓ حٌيٚالٍحص 

ػٕٗ ٠ٚظطٍذ هزَحص ف١ٕش ػخ١ٌش .ِٚغ طٍه حٌوظٛط١ش فبْ حٌظلى١ُ رّخ ٠ظّظغ رٗ ِٓ ِِح٠خ ٠ّؼً حٌمؼخء 

 :  ٚطظّؼً ٌٖ٘ حٌِّح٠خ ف١ّخ ٠ٍٟحٌطز١ؼٟ ٌفغ ِٕخُػخص ٌٖ٘ حٌؼمٛى ، 

  :انسشػخ فٙ اإلجشاءاد -1

ؼَٚػش ػ١ٍٗ فٟ ّميٍس ػٍٝ حٌفظً فٟ حٌّٕخُػخص حٌػٓ حٌمؼخء حٌؼخىٞ رخٌ حٌظلى١ُ لؼخء٠ظ١ِّ            

ألً  ٚلض
4

طٍه حٌَٔػش حٌظٟ ال طظٛحفَ  ،، اً أْ َِٚٔش اؿَحءحص حٌظلى١ُ طئىٞ اٌٝ طٛف١َ حٌىؼ١َ ِٓ حٌٛلض

ػخىس فٟ حٌٕظُ حٌمؼخث١ش حٌظم١ٍي٠ش حٌّم١يس رزؼغ حٌٕظٛص حٌمخ١ٔٛٔش حٌّؼٛلش ٌٍفظً ح٠ٌَٔغ فٟ حٌِٕحع ، ٚ٘ٛ 

ً فٟ ِٕخُػخص ػمٛى حإلٓظؼّخٍ ك١غ طىْٛ ٕ٘خن آظؼّخٍحص ِٚزخٌغ ٔمي٠ش وز١َس ِٚـّيس فٟ ِخ ٠لظخؿٗ حٌفظ

حٔظظخٍ طيٍٚ كىُ حٌمؼخء، ِٚٓ طُ طىْٛ ٕ٘خن هٔخٍس ِلممش ٔظ١ـش طؼطً طٍه حٌّزخٌغ حٌظٟ طٕظظَ كظٝ ٠ظُ 

 حٌفظً فٟ حٌِٕحػخص رشؤٔٙخ.

                                     

.4ص  َِؿغ ٓخرك، ،...حإلطفخق ػٍٝ حٌظلى١ُ فٟ ػمٛى حٌيٌٚش ًحص حٌطز١ؼش حإلىح٠ٍش ٚأػَٖ ػٍٝ حٌمخْٔٛ حٌٛحؿذ حٌظطز١ك ،ى. كف١ظش حٌليحى : أٔظَ- 1 

. 11ٌؼّخٔخص حٌمخ١ٔٛٔش ٌلّخ٠ش حإلٓظؼّخٍحص حألؿٕز١ش ، َِؿغ ٓخرك ص، ح ،: ى . ػىخشش ِلّي ػزي حٌؼخي .أٔظَ- 2  

 . 911: أ.ى/رّٛٓٝ ػزيحٌٛ٘خد ، حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ : لؼخء طؼخليٞ؟،ىٍحٓخص لخ١ٔٛٔش ، َِؿغ ٓخرك ، صأٔظَ- 3

. 92،ص2112خرك،أ.ى/كف١ظش ح١ٌٔي حٌليحى ، حٌّٛؿِ فٟ حٌٕظ٠َش حٌؼخِش فٟ حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ،َِؿغ ٓ أٔظَ:- 4  



61 

ٚحٌؼيحٌش  ،حٌظلى١ُ ٌّخ ٠ميِٗ ِٓ ػيحٌش ٠َٓؼش  فخألؽَحف فٟ ػمٛى حإلٓظؼّخٍ طفؼً حٌٍـٛء اٌٝ            

 ح٠ٌَٔؼش حٌظٟ ٠ميِٙخ حٌظلى١ُ طَؿغ اٌٝ ػخ١ٍِٓ :

٘ٛ اٌِحَ حٌّلىُ رخٌفظً فٟ حٌّٕخُػش حٌّؼَٚػش ػ١ٍٗ فٟ ُِٓ ِؼ١ٓ ٠ليىٖ حألؽَحف وؤطً  ألٚيح           

ُٚ٘خ حٌّلىُ ػٕي اطيحٍ لَحٍٖ ، رً ػخَ ، فمٛح١ٔٓ حٌظلى١ُ ٌٚٛحثلٗ ِٚٛحػ١مٗ ػخىس ِخ طليى ِيس ٠ـذ أال ٠ظـخ

ٚطّٔق ٌألؽَحف رخٌظؼي٠ً فٟ ٌٖ٘ حٌّيس ػٕي اطفخلُٙ ػٍٝ حٌظلى١ُ ، ف١فمي حٌّلىُ طفظٗ رؼي أظٙخثٙخ
1
 . 

أِخ حٌؼخًِ حٌؼخٟٔ فبٔٗ ٠ظؼٍك رؤْ حٌظلى١ُ ٔظخَ ٌٍظمخػٟ ِٓ ىٍؿش ٚحكيس، فخٌلىُ حٌظخىٍ ػٓ حٌّلىُ            

ٟ ٚال ٠ـُٛ حٌطؼٓ ػ١ٍٗ رؤٞ ؽ٠َك ِٓ ؽَق حٌطؼٓ حٌؼخى٠ش ِغ اِىخ١ٔش ٍفغ ىػٜٛ ٠ظّظغ رلـ١ش حألَِ حٌّمؼ

حٌزطالْ رشؤٔٗ ٌٚألٓزخد حٌٛحٍىس كظَح فٟ حٌمخْٔٛ ِغ َِحػخس أْ حٌطؼٓ رخٌزطالْ ال ٠ٛلف طٕف١ٌ كىُ 

حٌظلى١ُ وؤطً ػخَ
2
 . 

  : سشٚخ انزذكٛى -2

خص ٚحٌظٟ طؼظزَ ِٓ حٌؼّخٔخص حألٓخ١ٓش ٌٍظمخػٟرّزيأ ػ١ٍٕش حٌـٍٔ ِخ ٠ؼَفك١غ ٠ظُ طـ١ّي              
3
 

ِخ ٠ظ١ِّ رٗ ِٓ ٠َٓش ، فـٍٔخص حٌظلى١ُ غ١َ ػ١ٍٕش  ٗفخهظ١خٍ حألؽَحف ٌٍظلى١ُ و١ٍٓٛش ٌفغ حٌّٕخُػخص ِزؼؼ

، ك١غ طظً حألَٓحٍ حٌَّطزطش رخٌؼمي  ِمظؼ١خص حٌظـخٍس رظفش ػخِشٚػيَ ٔشَ حألكىخَ طؼظزَ ِٓ 

ٟ ػمٛى حإلٓظؼّخٍ ٠َغزْٛ فٟ ػيَ ِؼَفش حٌّٕخُػخص حٌٕخشجش ر١ُٕٙ ٚأٓزخرٙخ فخألؽَحف ف ،ٚحٌّوظَػخص ٠َٓش

 ئىٞ ا١ٌٗ ٌٖ٘ حٌّؼَفش ِٓ حٌّٔخّ رَّحوُِ٘ حٌّخ١ٌش أٚ حإللظظخى٠ش.طٚىٚحفؼٙخ  ٔظَح ٌّخ لي 

 

 

 

 

                                     

 . 923صٍ " َِوِ كمٛق ػ١ٓ شّْ ٌٍظلى١ُ" ، َِؿغ ٓخرك ،خاهظ١خٍ ؽ٠َك حٌظلى١ُ ِٚفِٙٛٗ فٟ اؽ ،ى . ارَح١ُ٘ أكّي ارَح١ُ٘ : ظَأٔ-1

 . 98حٌّٛؿِ فٟ حٌٕظ٠َش حٌؼخِش فٟ حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ، َِؿغ ٓخرك ، ص  ،كف١ظش ح١ٌٔي حٌليحى  /ى .أ.ٔظَأ-2

. 21ٌٔخرك،صحٌَّؿغ حأٔظَ-
3
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 : دشٚخ األطشاف فٙ ظم انزذكٛى -3

لٛ حٌّٕخٓذ ٌُٙ ، ألٔٗ ٠ٕفَ ِٓ حٌمٛحٌذ ػٍٝ حٌٕ ٗفَّٚٔش حٌظلى١ُ طّٔق ٌٍّظٕخُػ١ٓ رظشى١ٍ                  

حٌـخِيس 
1

ك١غ ٠ٍّه حألؽَحف أٚال حهظ١خٍ ٔٛع حٌظلى١ُ ، فٍُٙ أْ ٠وظخٍٚح ٓٛحءح اِخ أْ ٠ىْٛ حٌظلى١ُ ،  

أٚ طلى١ّخ ِئ١ٔٓخ . وّخ أْ ٌُٙ أْ ٠وظخٍٚح  ٓٛحءح وخْ حٌظلى١ُ هخطخ أٚ ِئ١ٔٓخ ٠ىْٛ  (Ad hoc )هخطخ 

وّخ ٠فٔق حٌظلى١ُ حٌّـخي أِخَ اٍحىس حألؽَحف فٟ حهظ١خٍ ِىخْ حٔؼمخى  ،ْ أٚ رخٌظٍق ٌ٘ح حٌظلى١ُ طلى١ّخ رخٌمخٔٛ

حٌظلى١ُ ِٚٛػٛع حٌّٕخُػش  حٌظلى١ُ ُِٚخٔٗ، ٚحٌمخْٔٛ حٌٌٞ ٠طزمٗ حٌّلىّْٛ ػٍٝ حطفخق حٌظلى١ُ ٚاؿَحءحص

 .، ِخ ٠شـغ ػٍٝ حٌل١خى أ٠ؼخ فٟ أىحء حٌّلىُ ٌّّٙظٗ  ِلً حٌظلى١ُ

 : ظضانزذكٛى لضبء يزخ -4

٠ّىُٕٙ حهظ١خٍ ِلىُ ٌٗ  ػٟ،ال ٠ٍَِ أْ ٠ىْٛ ٍؿً لخْٔٛ فخألؽَحفخاْ حٌّلىُ ػٍٝ هالف حٌم               

هزَس 
2

حٌّؼَفش ٚحٌوزَس حٌمخ١ٔٛٔش حٌّظوظظش ٚحٌف١ٕش حٌالُِش ٌظ٠ٛٔش ِٕخُػخص حإلٓظؼّخٍ  ٌٖ٘ حأله١َس ىفًط ،

هزَس طظالءَ  ِغ طٛٓغ ِـخالص حإلٓظؼّخٍ حٌظٟ ٠ظطٍذ فغ ِٕخُػخطٙخ ِؼخٍف الظظخى٠ش ٚف١ٕش كي٠ؼش ٚ

ك١غ ٠ىْٛ حٌّلىِْٛٛ فٟ حألغٍذ حألػُ ػٍٝ أػٍٝ ِٔظٜٛ ِٓ حٌىفخءس حٌؼ١ٍّش ٚحٌمخ١ٔٛٔش ٌٍفظً ،  حألؿٕزٟ

فٟ حٌّٕخُػخص حٌّٕٔيس ا١ٌُٙ، فؼال ػٓ طّظؼُٙ غخٌزخ رخٌوزَس حٌؼ١ٍّش ٚحٌؼ١ٍّش فٟ حٌّٕخُػخص حٌظٟ ٠ظُ 

٠ّظخُْٚ رٗ ِٓ حإلكخؽش رؤػَحف ٚػخىحص حٌؼمٛى ِلً حٌِٕحع، ٚوٌٌه حٌٍغخص حهظ١خٍُ٘ ٌٍفظً ف١ٙخ ، ِٚخ 

ِّٚخ ال شه ف١ٗ أْ ٚؿٛى لؼخء ِظوظض ِٓ  ، حٌؼمٛى ٚطـَٞ رٙخ حٌَّحٓالص ر١ٓ حألؽَحف حٌظٟ طلٍَ رٙخ

ٌٚؼٍٗ ِّخ ٠ٔخػي ػٍٝ ًٌه أْ حألؽَحف ػِّٛخ ُ٘ ح٠ٌٌٓ  ، شؤٔٗ أْ ٠لمك ػيحٌش طلمك ٍغزخص حألؽَحف

ْ حٌّلى١ّٓ، ُٚ٘ رخٌظؤو١ي ١ٓؼّيْٚ اٌٝ حهظ١خٍ أٔٔذ حٌّلى١ّٓ ح٠ٌٌٓ طلظخؿُٙ هظٛط١ش حٌمؼ١ش ٠وظخٍٚ

ِلً حٌِٕحع
3
. 

   

 

                                     

.929صٍ " َِوِ كمٛق ػ١ٓ شّْ ٌٍظلى١ُ" ، َِؿغ ٓخرك ،خاهظ١خٍ ؽ٠َك حٌظلى١ُ ِٚفِٙٛٗ فٟ اؽ ، ى . ارَح١ُ٘ أكّي ارَح١ُ٘ : ٔظَأ- 1  

. 99،ص   2112أٔظَ.أ.ى/ِلّٛى ِوظخٍأكّي ر٠ََٞ  ، حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ، حٌطزؼش حٌؼخٌؼش،ىحٍ حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش ،- 2  

Boisard (M.A.) : setting Foreign Investment Disputes : unitary Training Programmes on Foreign Economic –ٔظَأ:  3 

Relations, UNITAR, Document No.4, Module VIII-Revised, 2001 ,p .7. 
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  . رًسك انًسزضًش األجُجٙ ثششط انزذكٛى : انفشع انضبَٙ

 ٔظَح ألْ ػمٛى حإلٓظؼّخٍ طزََ ر١ٓ ؽَف١ٓ غ١َ ِظىخفج١١ٓ حٌيٌٚش ًحص ح١ٌٔخىس ِٓ ٔخك١ش ٚحٌّٔظؼَّ          

حألؿٕزٟ حٌوخص ِٓ ٔخك١ش أهَٜ، فبْ لؼخء ِلخوُ حٌيٌٚش لي ال ٠مخرً رخٌَػخ حٌظخَ ِٓ ؿخٔذ حٌّٔظؼَّ 

حألؿٕزٟ رٔزذ حٌظؼٛرخص حٌظٟ لي ٠ٛحؿٙٙخ فٟ حٌٍـٛء ا١ٌٙخ، ٌٚؼيَ طٛلؼٗ أْ ِٛلفٙخ ١ٓىْٛ ك١خى٠خ رشىً وخًِ 

ٔلٛ ٌ٘ح حٌِٕحع
 1 

. 

ٌٚش ػٍٝ اىٍحؽ شَؽ حٌظلى١ُ ٌلً حٌّٕخُػخص حٌظٟ طؼ١َ٘خ ػمٛى ٌٌٌه ٠لَص حٌّٔظؼَّ حٌّظؼخلي ِغ حٌي         

حإلٓظؼّخٍ، هٛفخ ِٓ حٓظؼّخي حٌيٌٚش ١ٌٔخىطٙخ ػٕي ٔظَ حٌّٕخُػخص فٟ حٌّلخوُ، فؼال ػٓ ػيَ ػمظٗ رؼيحٌش 

 ِلخوُ حٌيٌٚش حٌّظ١فش.

       

ٌفظً فٟ حٌّٕخُػخص حٌظٟ طىْٛ ك١غ أْ ِخ طظّظغ رٗ حٌيٌٚش ِٓ حٓظمالي ١ٓٚخىس ٠ـؼً ِٓ حٌظؼٛرش ح            

، فخٌيٌٚش ٚ أشوخص حٌمخْٔٛ حٌؼخَ ٠ظؼذ لزٛي هؼٛػُٙ ٌمؼخء ؽَفخ ف١ٙخ أِخَ حٌمؼخء حٌٛؽٕٟ ٌيٌٚش أهَٜ

ىٌٚش أؿٕز١ش
2

ٚػٍٝ حٌَغُ ِٓ أْ حإلطـــخٖ حٌلي٠ــــغ ١ّ٠ً اٌــٝ حألهـــٌ رخٌلظخٔــــــــش حٌّم١ــــــيس  ، 

َ حٓظفخىس حٌيٌٚش ِٓ كظخٔظٙخ اال رظيى أػّخٌٙخ ح١ٌٔخى٠ش ىْٚ حٌظظَفخص حألهَٜ ِٚفخى٘خ ػيٌٍيٌٚــــــــــــش، 

حٌّظؼٍمش رّّخٍٓظٙخ ألٔشطظٙخ حٌظـخ٠ٍش ٚأػّخي حإلىحٍس حٌؼخى٠ش، فبْ ًٌه ال ٠ؼٕٟ حٔظٙخء حٌظّظغ رخٌلظخٔش وّزيأ 

ؼخٍع حٌلظخٔخص ػخَ. اً ٠ظً حألطً ٘ٛ حٌظّظغ رٙخ، ٕٚ٘خ طظَٙ طؼٛرش حٌفظً فٟ حٌّٕخُػخص ػٕيِخ طظ

حٌمؼخث١ش ٌٍيٌٚش ِغ ل١خَ ِلخوُ ىٚي أهَٜ رلً حٌّٕخُػخص ػٕيِخ طظؼخٍع حٌلظخٔخص حٌمؼخث١ش ٌٍيٌٚش ِغ 

ل١خَ ِلخوُ ىٚي أهَٜ رلً حٌّٕخُػخص حٌظٟ طىْٛ حٌيٌٚش ؽَفخ ف١ٙخ، ِّخ لي ٠ئىٞ اٌٝ ا٘يحٍ حٌلمٛق حٌوخطش 

ُ حٌيٌٚش حٌّؼ١فش فبْ حٌّٔظؼَّ حألؿٕزٟ حٌطَف فٟ أِخ فٟ كخٌش أْ طٕظَ حٌِٕحع ِلخو ، ٌٍّٔظؼَّ حألؿٕزٟ

حٌِٕحع لي ٠ظؼَع ٌمَحٍحص ِفخؿجش أٚ طؼٔف١ش ٠ّىٓ أْ طظيٍ٘خ حٌيٌٚش رّخ ٌٙخ ِٓ ١ٓخىس ٌظلم١ك حػظزخٍحص 

 ١ٓخ١ٓش أٚ الظظخى٠ش.

                                     

أٔظَ- : 1 

Bouchez (L.J) : the Prosspects for Innternational Arbitration DisputesOp.Cit,p.82. 

 

. 92أٔظَ.أ.ى/ِلّٛى ِوظخٍأكّي ر٠ََٞ  ، حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ، َِؿغ ٓخرك ،ص-
2
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ٌٗ ٚػغ  ١ٌْٚ ٠وفٝ أْ حٌّٔظؼَّ حألؿٕزٟ ٠ظَىى وؼ١َح فٟ حٌّـخُفش رخٓظؼّخٍحطٗ، اًح ٌُ ٠ىٓ ِظلخ           

شَؽ حٌظلى١ُ
1

ٌؼيَ ػمظٗ رِٕح٘ش ٚػيحٌش ِلخوُ حٌيٌٚش حٌّؼ١فش، ٌؼيَ طٛلؼٗ أْ ِٛلفٙخ ١ٓىْٛ ك١خى٠خ  ، ًٌه 

فخٌمؼخء حٌٛؽٕٟ ٌٍيٌٚش حٌّظؼخليس ٚأ٠خ وخٔض حٌِّح٠خ حٌظٟ ٠ظّظغ رٙخ ِٓ حٓظمالي ٚك١خى  ، رشىً وخًِ ٔلٛ حٌِٕحع

١َ ِلخ٠ي رخٌٕٔزش ٌٍّٕخُػخص حٌظٟ طىْٛ حٌيٌٚش ؽَفخ ف١ٙخ ِغ ػٓ حٌيٌٚش ًحطٙخ ، فبٔٗ فٟ ٔٙخ٠ش حألَِ لؼخء غ

 ِظؼخلي أؿٕزٟ ٚطىْٛ ٔخشجش ػٓ ػمي ِظظً رخٌّظخٌق حإللظظخى٠ش أٚ حإلؿظّخػ١ش ٚر١ٔخىس حٌيٌٚش.

ٌىً ِخ طميَ ٔـي حٌّٔظؼ٠َّٓ حألؿخٔذ ك٠َظ١ٓ ػٍٝ أْ ٠ظُ اىٍحؽ شَؽ حٌظلى١ُ فٟ ػمٛىُ٘ ِغ            

ٌٚؼً فٟ ػمي ى٠ِٟٔ ٌٍٚٚي حٌلخطً ر١ٓ شَوش أ٠َِى١ش  ، ٌٛ ػٍٝ كٔخد ػيَ اطّخَ حٌؼميحٌيٌٚش حٌّؼ١فش، ٚ

. فٍمي حشظَؽ حٌّٔظؼَّ حأل٠َِىٟ كظٝ ٠ّىٕٗ حٌّٛحفمش ػٍٝ حإلٓظؼّخٍ أْ طلخي ، ٚفَٔٔخ أفؼً ِؼخي ػٍٝ ًٌه

حٌّشىٍش حٌظٟ غ١َ أْ  ،حٌّٕخُػخص حٌّظؼٍمش رٌٙح حإلٓظؼّخٍ حٌٌٞ ٠ـَٞ فٟ ػٛحكٟ رخ٠ٍْ اٌٝ حٌظلى١ُ 

حػظَػض حٌلىِٛش حٌف١َٔٔش ٟ٘ أْ حٌَأٞ ػٕي ِـٍْ شٍٜٛ حٌيٌٚش حٌفَٟٔٔ ٚػٍٝ ػىْ ِلىّش حٌظ١١ِّ فٟ 

شؤْ حٌؼمـــٛى حٌي١ٌٚــــــــش حٌَّطزطش رّظخٌق حٌظـخٍس حٌي١ٌٚــش ٘ــٛ ػــيَ ؿٛحُ حٌٍـــٛء اٌٝ حٌظلى١ـــُ فٟ 

ٚوخٔض ل١ّش  ،ًٌه ػٍٝ ِخ ٠فَػٗ حٌلفخظ ػٍٝ ح١ٌٔخىس حٌف١َٔٔشحٌؼمٛى حٌظٟ طىْٛ حٌيٌٚش ؽَفخ ف١ٙخ ، ِٔٚال فٟ 

حٌؼمي ١ٍِخٍحص حٌيٚالٍحص ٚطَىىص فَٔٔخ فى١ف طظوٍٝ ػٓ ِـٍْ حٌشٍٜٛ حٌفَٟٔٔ حٌٌٞ ٚػغ حٌمٛح١ٔٓ 

حإلىح٠ٍش ٌفَٔٔخ ٌٍٚؼخٌُ؟ ٚطؤهَ طٛل١غ حٌؼمي ٚأطزق أَِ أْ ٠ىْٛ حٌّشَٚع أٚال ٠ىْٛ ِظٛلفخ ػٍٝ حٌشَؽ 

أه١َح لزٍض فَٔٔخ رخٌشَؽ حٌظلى١ّٟحٌظلى١ّٟ.... ٚ
2
. 

 

 

 

 

 

                                     

. 94أٔظَ.أ.ى/ِلّٛى ِوظخٍأكّي ر٠ََٞ  ، ٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ، َِؿغ ٓخرك ،ص - 1  

 2119، 9،ؽ رخ٠ٍْ حألٍٚٚرٟ، –ٍحٓخص حٌؼَرٟ حألٍٚٚر١ش ، اػيحى َِوِ حٌي –آفخق ٚػّخٔخص حإلٓظؼّخٍحص حٌؼَر١ش  ، ػزي حٌل١ّي حألكيدى.: ٔظَأ-2

 .   24ص  
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ري الِٓ حٌؼخرض أٔٗ ٌىٟ ٠ظلمك حٌـٌد حألوزَ ٌإلٓظؼّخٍحص حٌالُِش ٌظ١ّٕش ِٛحٍى حٌيٌٚش حٌّؼ١فش ، فبٔٗ           

ِٓ طٛف١َ حٌلّخ٠ش حٌىخف١ش ٌظؤ١ِٓ حٓظؼّخٍحص حٌطَف حألؿٕزٟ
1

فَأّ حٌّخي ؿزخْ ٠لظخؽ اٌٝ حألِخْ   ،

ٚحٌّٔظؼَّ لٍك ٚهخثف ٠ٚلظخؽ اٌٝ ؽّؤٔظٗ، فظشـ١غ حإلٓظؼّخٍحص حألؿٕز١ش ٠لظخؽ اٌٝ ػّخٔخص ٠َطخف ِؼٙخ 

ِٚٓ أُ٘ ٌٖ٘ حٌؼّخٔخص، طٛفَ ػّخٔخص لؼخث١ش ٌلّخ٠ش حٓظؼّخٍحطٗ، ٚػخىس  ،حٌّٔظؼَّ ٠ِٕٚع حٌمٍك ػٓ ٔفٔٗ

ِٓ شؤٔٗ أْ ٠زيى ِوخٚف حٌّٔظؼ٠َّٓ حألؿخٔذ رشؤْ هؼٛع حٌٌٞ ٌظلى١ُ ِخ ٠َطخف حٌّٔظؼَّ اٌٝ لؼخء ح

  حألؿخٔذ.ِٕخُػخطُٙ ٌمؼخء حٌيٌٚش حٌؼخىٞ حٌٌٞ لٍّخ ٠ىْٛ ِظيٍ طَك١ذ رخٌٕٔزش ٌٍّٔظؼ٠َّٓ 

ِٓ ٕ٘خ ٠زيٚ حٌظفخػً ٚحٌٛطً ر١ٓ حٌظلى١ُ ٚطيفمخص ٍإّٚ حألِٛحي ٚطٕٛػٙخ ٚ        
2 

فمي أطزق حٌظلى١ُ  ،

حؿظٌحد حإلٓظؼّخٍ حألؿٕزٟ ِٚٓ ػّخٔخطٗ ػي حٌّوخؽَ غ١َ حٌظـخ٠ٍش، ك١غ طّىٓ حٌظلى١ُ ػزَ  اكيٜ ٚٓخثً

١ٌش حٌظٟ ٠ئِٕٙخ ِٓ ؤذ ػمش حٌظـخٍس حٌي١ٌٚش ٚحإلٓظؼّخٍحص ٚآ١ٌش فغ حٌِٕحػخص ٚػّخٔش حٌؼيحٌش حٌي
3

ٚأطزق ،

ٟ كخٌش حٓظلخٌش حٌٍـٛء اٌٝ حٌظليٞ حٌٌٞ طٛحؿٙٗ حإلٓظؼّخٍحص حٌي١ٌٚش ِٓ ٔٛع " أْ طىْٛ أٚ ال طىْٛ "، فف

حٌظلى١ُ وآ١ٌش ٌفغ حٌِٕحػخص، فبْ حٌشَوخص حٌىزَٜ حٌؼخثيس ٌٍزٍيحْ حٌظٕخػ١ش ٚحٌظٟ ٟ٘ ٚكي٘خ حٌمخىٍس ػٍٝ 

طمي٠ُ حٌّشخ٠ٍغ ٚحٌّؼَفش حٌف١ٕش حٌؼ١ٍّش حٌَحل١ش ٌزٍيحْ حٌؼخٌُ حٌٕخِٟ ٓٛف طظوٍٝ فٟ حٌغخٌذ ػٓ حٌم١خَ رظٍه 

 ٍيحْ حٌٕخ١ِش.حإلٓظؼّخٍحص حٌظٟ طلظخؿٙخ حٌز

طٕض طَحكش ػٍٝ طزٕٟ حٌظلى١ُ و١ٍٓٛش  ِؼظُ لٛح١ٔٓ حالٓظؼّخٍ هخطش فٟ حٌيٚي حٌٕخ١ِش ٔـي ٌٌحٚ          

ٌظ٠ٛٔش حٌّٕخُػخص ِغ حٌّٔظؼ٠َّٓ ٌزغ حٌطّؤ١ٕٔش ٚطشـ١ؼُٙ ػٍٝ حٓظؼّخٍ أِٛحٌُٙ أٚ طمي٠ُ هيِخطُٙ
4
 . 

         

 

                                     

أٔظَ:      - 1 

 Bernardini (P) :The Renegotiation of the Investment Contracts.... , op.cit,p.411. 

. 11حٌؼّخٔخص حٌمخ١ٔٛٔش ٌلّخ٠ش حإلٓظؼّخٍحص حألؿٕز١ش ، َِؿغ ٓخرك ص،  ،  ى . ػىخشش ِلّي ػزي حٌؼخي أٔظَ: - 2  

  .  22آ١ٌخص فغ حٌِٕحػخص ِٓ هالي حإلطفخل١خص حإلٓظؼّخ٠ٍش حٌؼَر١ش حألٍٚٚر١ش ،َِؿغ ٓخرك ،ص  ،ى. ػزي حٌل١ّي حألكيد  :ٔظَأ-3

. 94أٔظَ:أ.ى.ِلّٛى ِوظخٍأكّي ر٠ََٞ  .حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ، َِؿغ ٓخرك ،ص - 
4
  



66 

     9112ٌٕٔش 8ْٛ ػّخٔخص ٚكٛحفِ حإلٓظؼّخٍ حٌّظَٞ ٍلُ ٚفٟ ٌ٘ح حإلطـخٖ فمي ؿخء لخٔ              

١ٌىَّ ِزيأ حٌظلى١ُ فٟ ط٠ٛٔش ِٕخُػخص حإلٓظؼّخٍ، ًٌٚه فٟ حٌّخىس حٌٔخرؼش ِٕٗ ػٍٝ حٌٛؿٗ حٌٌٞ ٠ظفك ػ١ٍٗ 

حٌّٔظؼَّ، وّخ ٠ـُٛ حإلطفخق ػٍٝ ط٠ٛٔش ٌٖ٘ حٌّٕخُػخص فٟ اؽخٍ حإلطفخل١خص حٌؼٕخث١ش حٌٔخ٠ٍش ر١ٓ ؿ٠ٍّٛٙش 

حالٓظؼّخٍ  ٌؼَر١ش ٚ ىٌٚش حٌّٔظؼَّ أٚ فٟ اؽخٍ اطفخل١ـــــش ٚحشٕطــــٓ حٌوخطــــش رظ٠ٛٔــش ِٕخُػخصِظَ ح

 9113ٌٕٔش  22حٌظلى١ـــُ حٌّظــَٞ ٍلــــُ  ر١ٓ حٌيٚي ٚ ر١ٓ ٍػخ٠خ حٌيٚي حألهَٜ، أٚ ٚفمخ ألكىخَ لخْٔٛ 

ٌظلى١ُ أِخَ َِوِ حٌمخَ٘س حإلل١ٍّٟ ٌٍظلى١ُ ط٠ٛٔش حٌّٕخُػخص حٌّشخٍ ا١ٌٙخ رطَق حوّـــخ ٠ـُٛ حإلطفــخق ػٍٝ 

حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ
1
. 

ًحص حٌّزيأ حٌٌٞ وَٓٗ حٌّشَع حٌـِحثَٞ ٘ٛ حألهَ ِٓ هالي ِخ ؿخءص رٗ أكىخَ لخْٔٛ حإلؿَحءحص            

 ٌٗ ِطٍك حٌظٟ لمٛقحٌحٌظلى١ُ فٟ  حٌـٛء اٌٌٝىً شوض  ّىٓػٍٝ أٔٗ : "٠ 9114حٌّي١ٔش ك١غ ٔظض حٌّخىس 

ف١ٙخ " حٌظظَف
2

حالٓظؼّخٍ  اطفخل١ـــــش ٚحشٕطــــٓ حٌوخطــــش رظ٠ٛٔــش ِٕخُػخص ، ٚوٌح طظي٠ك حٌـِحثَػٍٝ 

 . 9111أوظٛرَ  41ر١ٓ حٌيٚي ٚ ر١ٓ ٍػخ٠خ حٌيٚي حألهَٜ رظخ٠ٍن

ٚػٍٝ ٌ٘ح حٌٕلٛ فبْ حٓظٙيحف حٌيٌٚش ؿٌد حالٓظؼّخٍحص حألؿٕز١ش اٌٝ ال١ٍّٙخ ٠مظؼٟ أْ ٠مٍَ حٌمخْٔٛ           

ؿٛحُ ػَع ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ ػٍٝ ؿٙخُ ٠ؼك حٌّٔظؼَّ فٟ ك١خىٖ  ف١ٙخ)هظٛطخ طش٠َغ حالٓظؼّخٍ( ِزيأ

      ِؼً أؿِٙس حٌظلى١ُ فٟ اؽخٍ ِخ ٠مغ حالطفخق ػ١ٍٗ ِغ حٌّٔظؼَّ أٚ اؽخٍ حالطفخل١خص حٌي١ٌٚش ًحص حٌؼاللش

حٌّظؼخليس ٌّظخٌلٙخ،ٌٓ ٠ىْٛ اال فيٍء حٌوطَ حٌىخِٓ فٟ طظٍٛ حٌزؼغ ِٓ حٔل١خُ حٌمؼخء حٌٛؽٕٟ ٌٍيٌٚش 

ِٕٚلٗ اٌٝ لؼخء ِلخ٠ي ٘ٛ لؼخء حٌظلى١ُ رٍٔذ حالهظظخص ِٕٗ،
3

ِّخ ال شه ف١ٗ أْ الَحٍ ِؼً   وّخ أٔٗ ، 

 ٌ٘ح حٌّزيأ ِٓ شؤٔٗ أْ ٠ِ٠ي ِٓ ِظيحل١ش حٌظِحَ حٌيٌٚش حٌّؼ١فش فٟ حٌٛفخء رظؼٙيحطٙخ حٌظٟ لطؼظٙخ ػٍٝ ٔفٔٙخ

خس ٌلّخ٠ش ِظخٌلُٙ حٌٛؽ١ٕش أٚ اىػخء طئٝ ِٔظٜٛ حٌمؼخس ٚحٔلَحفُٙ فٟ ٠ٚزيى ٘ٛحؿْ حٌظل١ِ ١ًِٚ حٌمؼ

رؼغ ىٚي حٌؼخٌُ حٌؼخٌغ
4
.           

 

                                     

ِٕشٍٛ فٟ  حٌـ٠َيس ح١ٌَّٓش   2113ٌٕٔش 94ٚ حٌّؼيي رّٛؿذ حٌمخْٔٛ ٍل9112ٌُٕٔش 8ٌـ٠ٍّٛٙش ِظَ ٍلُ أٔظَلخْٔٛ ػّخٔخص ٚ كٛحفِ حالٓظؼّخٍ- 1 

.2199/ 14/14.ٚ٘ٛ ِٕشٍٛ ػٍٝ شزىش حألٔظَٔض ، أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخ٠ٍن 4،ص2113أر22ً٠َ، 92، حٌؼيى  

http:www.arifonet.org.ma/data/dalil/20investment/countries/16egyptian/law-ar.htm  

،ٚ حٌّظؼّٓ لخْٔٛ حإلؿَحءحص حٌّي١ٔش ، حٌّٕشٍٛ رخٌـ٠َي  2118فزَح٠َ  21حٌّٛحفك  9321طفَ ػخَ  98حٌّئٍم فٟ  18/11لُأٔظَ حٌمخْٔٛ ٍ - 2

 . 11، ص 2118ٌٍـٍّٙٛس حٌـِحث٠َش ،  29/2118ح١ٌَّٓش

23-24ص ص،  حٌيٌٟٚ ، َِؿغ ٓخرك حٌّٛؿِ فٟ حٌٕظ٠َش حٌؼخِش فٟ حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ  ،كف١ظش ح١ٌٔي حٌليحى  /ى .أ.أٔظَ - - 3  

. 94أٔظَ.أ.ى/ِلّٛى ِوظخٍأكّي ر٠ََٞ  ، حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ، َِؿغ ٓخرك ،ص -
4
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 .ـى فــٙ يُبصػــبد ػمــــٕد اإلسزضًبس ٛانخظبئض انًًٛضح نهزذك :انًطهت انضبَٙ

ا من منازعات عقود االستثمار تتفق بوجه عام مع غٌره فًعلى الرغم من أن إجراءات التحكٌم 

القواعد الخاصة ببدء اإلجراءات  فسحٌث تخضع لن ،ف المنازعات األخرىتلإجراءات التحكٌم فى مخ

خطار بها وتعٌٌن المحكمٌن وردهم وإبداء الخصوم لطلباتهم واتخاذ هٌبات التحكٌم للقرارات الخاصة إلوا

 ًإال أن التحكٌم ف ،وتنفٌذها بتعٌٌن الخبراء وسماع المرافعات والشهود وتقدٌم المذكرات وإصدار األحكام

سابر  ًٌتسم بخصوصٌة تمٌزه عن التحكٌم ف ،1كونه نظام خاص للتقاضًمنازعات عقود االستثمار

تنبع  ًوالت ،ٌجب على هٌبات التحكٌم التصدي لها ًنوعٌة المشاكل الت الفختإلنتٌجة  ،المنازعات األخرى

 مثلمع شخص خاص وأن موضوع هذه العقود ٌت أساسؤ من حقٌقة أن أحد األطراف هو شخص عام ٌتعامل

ٌة سمما ٌجعل منازعات هذه العقود ال تخلو من خلفٌة سٌا ،فً تحقٌق التنمٌة لموارد الدولة المضٌفة

بعٌدة  ان ٌكون ألحكام التحكٌم الصادرة فً هذه المنازعات آثارأاألمر الذي ٌترتب علٌه  ، قتصادٌة دولٌةإو

 من البشر.  ٌٌنمالالمدى تإثر على حٌاة ال

بم لخصوصٌة منازعاتها  الٌن فً تحكٌم منازعات عقود االستثمار اختٌار نوع التحكٌم المعلذلك فإنه ٌت 

كما  ،عات زبم والخبرة الخاصة للتصدي لمثل هذه المناوكذلك وجوب اختٌار محكمٌن ٌتوافر لهم التكوٌن المال

 .رتباطها بمصالح الدولة لعقود إلا هذهٌن مراعاة السرٌة فً إجراءات التحكٌم فً عٌت

. سسٙانًإزذكٛى انخبص ٔانزذكٛى اناالخزٛبس ثٍٛ  :األٔل انفشع  

وأمام هذا الطابع  ،مم المنازعات تعتمد على اتفاق األطرافسٌعتبر التحكٌم وسٌلة خاصة لح 

فإنه ٌمكن  ،2ووفقا لمدى وجود منظمة أو مإسسة تحكٌمٌة تشرف على إدارة التحكٌم،التعاقدي للتحكٌم

لوا فً إدارة العملٌة قاف عند الموافقة على اللجوء إلٌه لتسوٌة منازعاتهم االتفاق على أن ٌسترطألل

أو اإلشارة إلى إحدى المإسسات التحكٌمٌة الدابمة لتتولى  ،التحكٌمٌة وهو ما ٌطلق علٌه )التحكٌم الخاص(

 . سسً(هذه العملٌة وهو ما ٌطلق علٌه )التحكٌم المإ إدارة

 فً من األجدى اللجوء ذا كان إن التساإل ٌثور عما فإ ،االستثمار عقود منازعات وأمام خصوصٌة        

  ؟ سسًالمإالتحكٌم أم تحكٌم الخاص ال إلى ٌة هذه المنازعات وتس

 

                     

                                     

.33حٌّٛؿِ فٟ حٌٕظ٠َش حٌؼخِش فٟ حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ، َِؿغ ٓخرك ، ص  ، كف١ظش ح١ٌٔي حٌليحى /ى أٔظَ: أ.- 1  

. 21أٔظَ حٌَّؿغ حٌٔخرك،ص-
 2
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 : سسيؤم الميحكالتم الخاص ويحكالت يةماه -أوال

كٌم حلماهٌة كل من التحكٌم الخاص والت تفرض أن نعرضسابق الاإلجابة على التساإل  إن       

 ءمة لتسوٌة منازعات عقود االستثمار.القبل أن نبٌن أكثرهما م ، المإسسً 

 :  Ad Hoc Arbitrationم الخاصيحكالت -أ

ذلك هو الخاص أو تحكٌم الحاالت الخاصة أو التحكٌم الحر أو التحكٌم الذاتً التحكٌم            

الخصوم إقامته بمناسبة نزاع معٌن ، للفصل فً هذا النزاع ، فٌختارون بؤنفسهم ٌتولى  الذي ٌمالتحك

المحكم أو المحكٌن، كما ٌتولون فً الوقت ذاته تحدٌد اإلجراءات والقواعد التً تطبق بشؤنه
1

كما هو  

 . 19762األمر فً شؤن قواعد تحكٌم لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولً لعام

سواء من حٌث تشكٌل هٌبة  ، لحالة خاصة بعٌنهاأعد خرى فإن التحكٌم الخاص هو تحكٌم أوبعبارة 

وهو ما حدا بالبعض إلى أن ٌصف  ،تتواله أو من حٌث القواعد واالجراءات التى تطبق علٌه ًالتحكٌم الت

طراف عناٌة كبٌرة فً تحدٌد لذلك فهو ٌحتاج ممن ٌختاره من األ،3"نفذ التحكٌم بنفسك  "هذا التحكٌم بؤنه: 

 .  4كافة مراحله ًكافة القواعد التً تنظمه ف

 . 5وعادة ما ٌكون تحكٌم الحاالت الخاصة أقل تكلفة أو أكثرمرونة وسرعة  

وٌمكن أن نشٌر كمثال على اللجوء إلى التحكٌم الخاص فً اتفاقات تحكٌم منازعات عقود 

 الصٌغة النموذجٌة التفاقٌة امتٌازأبو ظبً حٌث تنص على أنه: من  34المادة  إلى ما ورد فً ،ستثماراال

راف فٌما ٌتعلق بتفسٌر أو تنفٌذ أي طف أو نزاع فً أي وقت بٌن األالإذا ظهر أي شك أو خ -أ" 

وفشل األطراف فً تسوٌة ذلك   ،أو فٌما ٌتعلق بحقوق والتزامات أي طرف  ،قدعبند منصوص علٌه فً ال

ثم ،عنه  افإنه ٌلزم إحالة األمر إلى محكمٌن ٌعٌن كل طرف محكم ،ة طرٌقة أخرىف بؤٌالنزاع أو الخال

من تارٌخ طلب أحد الطرفٌن  ال ستٌن ٌوماع فً خالزتٌار محكم ثالث للفصل فً النخٌقوم المحكمان با

 كتابة. 

 

 

                                     

. 924.ػىخشش ػزيحٌؼخي ، حٌظلى١ُ فٟ حٌؼاللخص حٌوخطش حٌي١ٌٚش ٚ حٌيحه١ٍش ،َِؿغ ٓخرك ،صى -أٔظَ: ى.ِظطفٝ حٌـّخي  - 1  

: 91/14/2199ِٕشٍٛس ػٍٝ شزىش حألٔظَٔض ، أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخ٠ٍن  9124لٛحػي طلى١ُ ٌـٕش حألُِ حٌّظليس ٌٍمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ٌؼخَأٔظَ -  2 

http://www.jus.uio.nol/lm/un.arbitration.rules.1976/doc.htlm 

.42ص  ،َِؿغ ٓخرك ،حٌظلى١ُ ٚ حٌٛٓخثً حٌزي٠ٍش ٌلُٔ حٌّٕخُػخص ، و٠َٔظٛفَ اِّٙٛ ٚ ١َِ٘خْ ف١َرٔض : أٔظَ- 3  

. 922صٍ " َِوِ كمٛق ػ١ٓ شّْ ٌٍظلى١ُ" ، َِؿغ ٓخرك ،خاهظ١خٍ ؽ٠َك حٌظلى١ُ ِٚفِٙٛٗ فٟ اؽ ،ى . ارَح١ُ٘ أكّي ارَح١ُ٘  :ٔظَأ- 4  

.31حٌمخَ٘س،ص  9118ِلّي ِلّي حرَح١ُ٘ ، َِوِ حٌمٛحػي ػزَ حٌي١ٌٚش أِخَ حٌظلى١ُ حاللظظخىٞ حٌيٌٟٚ، ىحٍ حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش،أٔظَ: ى.ٔخىٍ  -
5
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خر طلب من تارٌخ تقدٌم الطرف اآل استٌن ٌوم خاللٌلتزم كل طرف بترشٌح محكمه فً  -ب           

محكمة العدل الدولٌة تسمٌته بناء على طلب  سبٌرفإذا فشل أحد الطرفٌن فً تسمٌة محكمه ٌتولى  ،التحكٌم

محكمة العدل الدولٌة  سبٌروإذا فشل المحكمان فً االتفاق على المحكم الثالث فٌتولى  ،الطرف اآلخر

 تسمٌته استجابة لطلب المحكمٌن أو لطلب أحدهما. 

 اللك اوملزم اابٌنهف فً الرأي بٌنهما بشؤن المحكم الثالث ٌعتبر الرار من المحكمٌن أو االختالق -ج         

 الطرفٌن. 

فإذا فشل  ،القرار مدة زمنٌة كافٌة تمكن الطرف الذي صدر القرار ضده من تنفٌذه  دٌجب أن ٌحد -د       

 عن األداء.  افهذا الطرف فً تنفٌذ القرار قبل انتهاء تلك المدة فإنه ٌصبح متخل

 ده المحكم.دٌكون مكان التحكٌم أبو ظبً أو أي مكان آخر ٌح -ه      

 ًالمحكم إجراءات التحكٌم وذلك باالستناد إلى القواعد اإلجرابٌة ذات الصلة ف دٌلزم أن ٌحد -و    

 . 1946ماٌو   6شاملة قواعد محكمة العدل الدولٌة الصادرة فً   69إلى   31المواد من 

تتمتع هذه االتفاقٌة بقوة القانون وٌلزم تفسٌرها وتطبٌقها بما ٌتفق مع المبادئ العامة المعترف  -ز     

" بها فً الدول المتمدٌنة بما فً ذلك المبادئ القانونٌة التى طبقتها المحاكم الدولٌة
1

 . 

 

 :  Institutional Arbitrationسسيؤم الميحكالت -ب

 

بات التحكٌم الدابمة أو التحكٌم النظامً هو أن ٌختار األطراف إدارة التحكٌم المإسسً أو تحكٌم هٌ

وٌرى البعض بؤننا سوف نكون أمام ، 2 لقواعد مإسسة تحكٌمٌة معٌنة وبمساعدتها اإجراءات التحكٌم وفق

... متى جرى فً ظل منظمة لم تكتف بوضع البحتها وقواعدها التنظٌمٌة أو وضع دورها  "تحكٌم مإسسً 

تصاص معٌن فى تطبٌق خبل احتفظت لنفسها با ،النزاع ا وخدماتها اإلدارٌة تحت تصرف أطرافومكاتبه

 .3" والفصل فٌه عوال ٌهم حٌنبذ كون المنظمة تتناول مهمة نظر النزا ،البحتها المذكورة 

 

                                     

أٔظَ:-  1 

El.Kosheri (A.S) :The Particularity of The Conflict Avoidance Methods Pertaining to Petroleum Agreements,  

op.cit,p.280-281. 

 

.42ص  ،َِؿغ ٓخرك ،حٌظلى١ُ ٚ حٌٛٓخثً حٌزي٠ٍش ٌلُٔ حٌّٕخُػخص ، و٠َٔظٛفَ اِّٙٛ ٚ ١َِ٘خْ ف١َرٔض :أٔظَ- 2  

. 991،ص9121أٔظَ:  ى.ػَٚص كز١ذ ، ىٍحٓش فٟ لخْٔٛ حٌظـخٍس حٌي١ٌٚش ِغ ا٘ظّخَ رخٌز١ٛع حٌي١ٌٚش ،ِٕشؤس حٌّؼخٍف ،حالٓىٕي٠ٍش، حٌمخَ٘س،-  
3
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لك ذوٌكون  ،وٌجب على األطراف االتفاق صراحة على المإسسة التحكٌمٌة التً سٌتم اللجوء إلٌها 

شارطة التحكٌم التً ٌوقعها األطراف بشكل مفً شرط التحكٌم الوارد فً العقد المبرم بٌنهما أو فً  البغا

 مستقل عن العقد.

 

حسم  ًف الل قبوباسبعد أن أصبح التحكٌم من أكثر الو ،زداد عدد مإسسات التحكٌم الدابمةإوقد 

ٌر إلى محكمة التحكٌم الدابمة التابعة لغرفة ومن أهمها ٌمكن أن نش ،1عات التجارة الدولٌة واالستثمارزمنا

        ICSID واشنطن والمركز الدولً لتسوٌة منازعات االستثمار فً  ، ICC2 سالتجارة الدولٌة ببارٌ

ركز اإلقلٌمً للتحكٌم موال ، AAA 3و المركز الدولً لحسم المنازعات التابع لجمعٌة التحكٌم األمرٌكً 

جدر اإلشارة إلى أن بعض مإسسات التحكٌم الدابمة قد تنشؤ لالختصاص بنوع و ت،  4 التجاري بالقاهرة

، وكذلك مركز االستثمارالمتعلقة بمنازعات الالمركز الدولً لتسوٌة دون غٌرها،مثل  معٌن من المنازعات

  WIPO 5 . التحكٌم و الوساطة التابع للمنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة

 

ما ورد فً  ،ً ستحٌل إلى التحكٌم المإس ًمنازعات عقود االستثمار التة اتفاقات تحكٌم مثلومن أ

نة سعشر من العقد المبرم بٌن الحكومة المصرٌة والشركة األسبا نٌة المصرٌة للغاز سٌجاس  ًالبند الثان

المنازعات  :"ٌل وإعادة تسلٌم رصٌف بحري بترولً متخصص فً مٌناء دمٌاط من أنغإلنشاء وتش  2001

لقواعد التحكٌم المعمول بها فً مركز القاهرة للتحكٌم التجاري  اة عن هذا الترخٌص تتم تسوٌتها طبقالناشب

للطرفٌن وٌتم التحكٌم باللغة اإلنجلٌزٌة وتنطبق أحكام  اونهابٌ االدولً بالقاهرة وٌعتبر قرار المحكمٌن ملزم

ه وإذا لم ٌقم المدعى علٌه بإخطار عن اثة ٌعٌن كل طرف محكمالقانون المصري وٌكون عدد المحكمٌن ثال

إخطار المدعى كتابة فٌقوم المركز بناء  الممن است اثٌن ٌومثال خاللسم المحكم الذي علٌه إكتابة ب ًالمدع

 . 6"ًعلى طلب المدعى بتعٌٌن المحكم الثان

                                     

.213ص  ،َِؿغ ٓخرك ،حٌظلى١ُ ٚ حٌٛٓخثً حٌزي٠ٍش ٌلُٔ حٌّٕخُػخص ، َرٔضأٔظَ و٠َٔظٛفَ اِّٙٛ ٚ ١َِ٘خْ ف١-
1
  

:93/14/2199أٔظَٔظخَ طلى١ُ ٌٖ٘ حٌغَفش ِٕشٍٛ ػٍٝ شزىش حألٔظَٔض ، أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخ٠ٍن  - 2 

http://www.jus.uio.nol/lm/icc.arbitration.rules.1998/doc.htlm 

.939،ص9112أٔظَ: ى.ِلّٛى ١َّٓ حٌشَلخٚٞ ،ِٕظّخص حٌظـخٍس حٌي١ٌٚشٚ حٌظ٠ًّٛ حٌيٌٟٚ،ىحٍ حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش،حٌمخَ٘س،- - 3  

. 9184ٕي٠ٍش،حٌمخَ٘س،أٔظَ : ى. ٓخ١ِش ٍحشي ،حٌظلى١ُ فٟ اؽخٍ حٌَّوِ حإلل١ٍّٟ رخٌمخَ٘س ٚ ِيٜ هؼٛػٗ ٌٍمخْٔٛ حٌّظَٞ ،ِٕشؤس حٌّؼخٍف ،حالٓى- 4  

: 93/14/2199أٔظَٔظخَ طلى١ُ ٌ٘ح حٌَّوِ ِٕشٍٛ ػٍٝ شزىش حألٔظَٔض ، أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخٍم  - 5 

http://www.jus.uio.nol/lm/wipo.arbitration.rules.1994/doc.htlm 

.382،ص2119،حر1ً٠َ،ف93ٟىحٌؼي حٌمخَ٘س،،ٌـ٠ٍّٛٙش ِظَ حٌؼَر١ش ٔظَ ٌ٘ح حٌؼمي ِٕشٍَ فٟ حٌـ٠َيس ح١ٌَّٓشأ -
 6

  

http://www.jus.uio.nol/lm/icc.arbitration.rules.1998/doc.htlm
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 :بشأن منازعات عقود االستثمار  يسسؤيم المكالمفاضلة بين التحكيم الخاص والتح - ثانيا

وفقا لمراحل العمل بكل نوع فً فض منازعات  ًسسإٌم المكبٌن التحكٌم الخاص والتحتتم المفاضلة           

 .عقود االستثمار

 . يشدهخ انؼًم ثبنزذكٛى انخبص - أ

ً كظٝ أٚحهَ حٌٔزؼ١ٕ١خص ِٓ حٌمَْ حٌّخػٟ، وخْ حألغٍذ حألػُ ِٓ حطفخلخص طلى١ُ لحٌٛحلغ أٔٗ ػٍٝ حأل         

 ً حٌظٍٛس حٌّؼَٚفش أطالؼحهظ١خٍ حٌطَف١ٓ ٌٍظلى١ُ حٌوخص، ٚحٌٌٞ وخْ ٠ّ ْحالٓظؼّخٍ ٠ؼىِٕخُػخص ػمٛى 

 ٌٍظلى١ُ.

 ْأ٠ّىٓ  ،١َٙس حٌظٟ طُ ف١ٙخ اكخٌش حٌِٕحع اٌٝ حٌظلى١ُ حٌوخصشظؼّخٍ حٌٓحال مٛىٍش ِٕخُػخص ػؼِأِٚٓ            

١Aminoilَ اٌٝ لؼ١ششٔ
1. 

فسببت من المشاكل أكثر من رسمها  ،كٌمٌة غٌر سلٌمةتح اما تضمنت هذه االتفاقات شروط اوكثٌر

رة على حسم قدمما قد ٌإدي إلى عدم ال ،تالحٌث ٌصعب التنبإ بالمشك ،2 المنازعة ملطرٌق مٌسر لحس

عن احتمال أن تطرأ مسابل ال ٌغطٌها القانون  الفض، صال ٌغطٌها اتفاق التحكٌم الخا ًت التالالمشك

 فً تنفٌذ حكم التحكٌم. وكذلك وجود صعوبات  ،المحلً

 . مرحلة العمل بالتحكيم المؤسسي - ب

وأمام التطورات الكبٌرة فً عملٌات  ،ًالثمانٌنٌات من القرن الماض خاللأواخر السبعٌنٌات و ًوف

عات التً تثٌرها، فقد اتجهت العدٌد من المإسسات زٌادة وتنوع المناز التجارة الدولٌة واالستثمار و

 .3التطورات  هذهى تطوٌر قواعدها حتى تتمكن من مواكبة التحكٌمٌة الدابمة إل

  

 

 

 

 

                                     

 .443رشخٍ ِلّي حألٓؼي، ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش،َِؿغ ٓخرك،ص  : ى.أٔظَ-1

ٕخُػخصأٔظَ: ى.ِلّيأرٛحٌؼ١ٕٓ ، حٌوظخثض ح١ٌِّّس ٌٍظلى١ُ فٟ ِٕخُػخص حٌزظَٚي ٚ حٌغخُ،رلغ ِميَ اٌٝ حٌّئطَّ حٌيٌٟٚ ٌٍطخلش ٚ ٚٓخثً كُٔ حٌّ-  2  

.4، ص2112ِخ91ٍّ-1َ حٌش١ن ،رشَ حٌٕخطـش ػٕٙخ   

.4أٔظَحٌَّؿغ حٌٔخرك،ص -
3
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ٌر المسار الذي كانت تتبعه أغلب اتفاقات تحكٌم منازعات عقود غلذلك كان من الطبٌعً أن ٌت

 ًوالت ،ه من مزاٌا للعملٌة التحكٌمٌة قلما ٌحق ًحٌث زادت نسبة اللجوء إلى التحكٌم المإسس ،االستثمار

المزاٌا  وتتمثل تلك ،عات الكبٌرة القٌمة وذات الطبٌعة الفنٌة المعقدة زدارة تحكٌمات المناإ ًتجعله األكفؤ ف

 : ٌلًفٌما

ف أنواع المنازعات تلمإسسات التحكٌم الدابمة لدٌها قوابم بؤسماء المحكمٌن المتخصصٌن فى مخإن  -

المحكم المناسب خاصة إذا ما وهذا ما ٌجنبهم مشقة البحث عن  ، ٌستطٌع المحتكمون اختٌار محكمٌهم منهم

 تعلق األمر بمسابل فنٌة ٌحتاج فهمها إلى خبرة خاصة ال تتوفر على نطاق واسع. 

 والمختبرة من قبل.  اإن التحكٌم المإسسً ٌضمن االلتجاء إلى مجموعة من القواعد المعدة سلف-

ومن أبرز  ،اختصاصاتهم حٌات مناسبة للمحكمٌن تعٌنهم على ممارسةن التحكٌم المإسسً ٌضمن صالإ - 

القواعد التً حفلت بها المإسسات التحكٌمٌة الحدٌثة مبدأ االختصاص باالختصاص الذي ٌتٌح لهٌبة التحكٌم 

 شرط التحكٌم عن باقً شروط العقد.  قاللالفصل فى الدفوع الخاصة باختصاصها ومبدأ است

طراف فً ظل استقرار سوابق التحكٌم ألة لبٌة للتوقعات المشروعتلإن التحكٌم المإسسى ٌعتبر األكثر  - 

 . االصادرة تحت رعاٌة المإسسة على مبادئ عامة معروفة مسبق

 إن المإسسات التحكٌمٌة الدابمة توفر المساعدة التً قد ٌحتاجها من صدر حكم التحكٌم لصالحه فً تنفٌذ.  - 

 . ٍ فٙ يُبصػبد االسزضًبسانؼٕايم انزٙ ٚجت اإلػزذاد ثٓب فٙ اخزٛبس انًذكًٛ : انفشع انضبَٙ

    ش ػٓ حٌطز١ؼش حٌوخطش ألؽَحف ٌٖ٘ ّظؼّخٍ روظٛط١ش ِؼ١ٕش ٔخؿٓخص ػمٛى حالػُ ِٕخُٔطظ           

، ك١غ ٠وظٍؾ  ِٓ حٌّشخوً حٌّؼميس ٚحٌَّوزشخ اً طؼ١َ ٌٖ٘ حٌؼمٛى ه١ٍط  ،حٌؼمٛى حٌي١ٌٚش ٚحٌؼ١ٍّش ِلً ٌ٘ح حٌؼمي 

 ١ٔٛٔش حٌوخطش ٚحٌّظؼيىس حألٚؿٗ ٚحٌظٟ ال ٍٔلظٙخ فٟ غ١َ٘خ ِٓ حٌؼمٛى حٌمخ حٌّشخوً ىً وز١َػيى ِٓشف١ٙخ ر

وّخ أْ ِٛػٛع حطفخق ،رخإلػخفش اٌٝ ِخ طؼ١َٖ ٌٖ٘ حٌؼمٛى ِٓ ِشخوً ف١ٕش رخٌغش حٌظؼم١ي ِٚوظٍفش حٌظوظض  

حٌظلى١ُ ٠ظؼٍك رؤوؼَ ِٓ ىٌٚش 
1

ٕٛع ِٓ حٌّلىُ حٌٌٞ ٠فظً ِٕخُػخص ٌ٘ح حٌ فٟزش ٍطظحٌّ صٌٌٌه فبْ حٌّئ٘ال  ،

  حٌوظٛط١ش ٌَٖ٘ ِغ الءذ أْ طظـحٌؼمٛى ٠
2
. 

 

 

                                     

. 911 ،صحٌّٛؿِ فٟ حٌٕظ٠َش حٌؼخِش فٟ حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ، َِؿغ ٓخرك ، كف١ظش ح١ٌٔي حٌليحى /ى أٔظَ: أ. - 1  

. 444،َِؿغ ٓخرك،ص ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش ، رشخٍ ِلّي حألٓؼي : ى.أٔظَ-
2
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 .  انؼٕايم انمبََٕٛخ -أٔال

وّخ ٌٛ وخٔض حٌّٕخُػش  ،رؤكىخَ حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ حٌؼخَ حٌظٟ طؼ١َ٘خ ػمٛى حالٓظؼّخٍ لي طظؼٍك حٌّشخوً         

ك رؤكىخَ حٌمخْٔٛ حٌؼخَ  وّخ لي طظؼٍ ، طظؼٍك رّٔج١ٌٛش حٌيٌٚش ػٓ طؤ١ُِ حٌّشَٚع حالٓظؼّخٍٞ ٚحٌظؼ٠ٛغ ػٕٗ

وّخ ٌٛ وخٔض حٌّٕخُػش طظؼٍك رطٍذ اػخىس شَٚؽ حٌؼمي اٌٝ حٌظٛحُْ فٟ حٌلخالص حٌطخٍثش حٌظٟ طوً رخٌظٛحُْ 

ٚلي طظؼٍك رؤكىخَ حٌمخْٔٛ  ،ر١ٓ حٌظِحِخص حٌّظؼخلي٠ٓ أٚ رظـ١ّي رؼغ حٌمٛح١ٔٓ حٌظٟ ٠ئػَ طؼي٠ٍٙخ ػٍٝ حالٓظؼّخٍ

ّشىٍش ِٓ ِشخوً حٌز١جش فٟ ؿخٔذ رػش ُوّخ لي طظؼٍك حٌّٕخ ،ى١ٌٚش رطز١ؼظٙخ ٌىْٛ ٌٖ٘ حٌؼمٛى ،يٌٟٚ حٌوخصحٌ

ش حٌظلى١ُ ِلخَ أٚ ٍؿً لخْٔٛ ػٍٝ ىٍح٠ش جٌٌٌه ٠ـذ أْ طؼُ ١٘ ، أٚ ف١ّخ ٠ظؼٍك رٕمً طىٌٕٛٛؿ١خ ِظميِش ،ِٕٙخ

حٌز١جش أٚ أكىخَ حٌؼمٛى حٌوخص أٚ حٌمخْٔٛ حٌؼخَ أٚ أكىخَ لٛح١ٔٓ  ٟرؤكىخَ حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ حٌؼخَ أٚ حٌمخْٔٛ حٌيٌٚ

رخٌزلغ فٟ فَٚع  خٗ ِطخٌزِٔخ ٠ـي حٌّلىُ ٔف حك١غ وؼ١َ ،ػشُحٌوخطش رٕمً حٌظىٌٕٛٛك١خ كٔذ ؽز١ؼش حٌّٕخ

 مخْٔٛ ٌظشؼذ حٌّشخوً حٌظٟ طؼ١َ٘خ ػمٛى حالٓظؼّخٍ.ٍفش ٌظٍِو

       . انؼٕايم انفُٛخ -صبَٛب

رخٌغش حٌظؼم١ي طظطٍذ طوظظخص ٔخىٍس ٌلّٔٙخ، وؤْ  ػخص ػمٛى حالٓظؼّخٍ رّشخوً ف١ٕشُِٕخ  لي طمظَْ       

أٚ رّشخوً ٕ٘ي١ٓش رلظش طظؼٍك  ،ي حٌلمً أٚ ِؼيي حإلٔظخؽ فٟ ػمٛى حٌزظَٚيطظؼٍك رخٌٕٛحكٟ حٌف١ٕش الٓظغال

أٚ رّشخوً فٟ حٌّلخٓزخص حٌّخ١ٌش أٚ رٕٛػ١ش حٌظىٌٕٛٛؿ١خ حٌّٔظويِش فٟ  ،رىفخءس حٌّٕشآص فٟ ػمٛى حألشغخي

فك أْ طؼُ ح١ٌٙجش رميٍ حإلِىخْ ِٚٚٓ ػُ ٠ىْٛ ِٓ حأل ،فٟ ػمٛى حٌظؼخْٚ حٌظٕخػٟأشخء ِظٕغ ِخ 

ُِش ٌلُٔ حٌِٕحعحٌظوظظخص حٌّطٍٛرش ٌظظؼيى ف١ٙخ حٌوزَحص حٌال
1

ػٛ حٌلخؿش اٌٝ أْ طؼُ ١٘جش حٌظلى١ُ يفمي ط ،

ُٓ بط١ّٔظٗ ر ٌٌٌه ٔـي حٌؼي٠ي ِٓ ػمٛى حالٓظؼّخٍ حٌلي٠ؼش طٕض ػٍٝ حٌّٔخف رّخ ٠ّىٓ ، هزَحء ِٕٚٙي١ٓٓ

 ٍِٛ حٌظٟ طظطٍذ طيهً هز١َ فٕٟألًٌٚه رخٌٕٔزش ٌ  Technical Arbitration حٌظلى١ُ حٌفٕٟ
2
 .    

 

 

                                     

ظَ: ى.ِلّيأرٛحٌؼ١ٕٓ ، حٌطز١ؼش حٌوخطش ٚ حٌّظ١ِّس ٌظٕخػش حٌظش١١ي ٚ حٌزٕخء ٚ أػَ٘خ ػٍٝ ٚٓخثً كُٔ حٌّٕخُػخص،ِـٍش حٌظلى١ُأٔ-  1 

914،ص.2112حٌؼَرٟ،حٌمخَ٘س،حٌؼيىحٌوخِْ ٓزظّزَ   

أٔظَ:-  2 

El.Kosheri (A.S) :The Particularity of The Conflict Avoidance Methods Pertaining to Petroleum Agreements, 

op.cit,p.285. 
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كٛي طلي٠ي ٓؼَ حٌٔٛق رخٌٕٔزش ٌٍٕفؾ أٚ ح٠ٌِض حٌوخَ حٌّٕظؾ ػٓ  هالفخصٌٙيف طـٕذ أ٠ش  خفظلم١م           

 AMَ ر١ٓ حٌلىِٛش حٌّظ٠َش حٌؼخِش ٌٍزظَٚي ٚشَوشش ِٓ ػمي حالِظ١خُ حٌّزَؼفبْ حٌّخىس حٌٔخر ، فظَس ِؼ١ٕش

.SA   ًٌٚه  ،ّٕخػش حٌزظَٚيطٌٍزظَٚي ٚحٌغخُ طؼفٟ طؼ١١ٓ ِلىُ ًٚ ّٓؼش ٚهزَس ؿ١يط١ٓ فٟ ِـخي

حٌّلىُ ٟ٘ اطيحٍ  ٌ٘حِّٚٙش  ،ٓظفخىس ِٕٗ ف١ّخ ٠ظؼٍك رظٔؼ١َ ٚط٠ٛٔك ح٠ٌِض حٌوخَ فٟ حٌظـخٍس حٌي١ٌٚشالٌ

ع ػٍٝ ػمٛى ر١غ ح٠ٌِض حٌوخَ ِٚخ ٠َطزؾ رٙخ ِٓ الًٌٚه رؼي ِٕلٗ كك حإلؽ ،حٌلىُ أٚ حٌمَحٍ حٌوخص رخٌٔؼَ

 ر١خٔخص ًٌٚه ِٓ لزً حألؽَحف حٌّؼ١ٕش ٚحٌـٙخص ٚحٌشَوخص حٌظخرؼش ٌُٙ
1

٠ـذ ِغ ًٌه طٛحفَ حٌؼٕظَ  ٌٚىٓ ،

 ٌٖخُػخص ِٕ٘ ِؼًحٌمخٟٔٛٔ حٌّٕخٓذ فٟ طشى١ً ١٘جش حٌظلى١ُ، ٚحٌٌٞ طظٛحفَ ٌي٠ٗ حٌوزَس ٚحٌوٍف١ش حٌىخف١ش فٟ 

ِش ِش حالؿَحءحص ٚٓالرً أٗ ِٓ حألفؼً أْ ٠ظَأّ ١٘جش حٌظلى١ُ أكي ٍؿخي حٌمخْٔٛ كظٝ ٠ؼّٓ ٓال حٌؼمٛى

حٌلىُ ِٓ حٌٕخك١ش حٌمخ١ٔٛٔش
2

ً٘ذ حٌزؼغ ميٌٚ،  
3

ٚؿٛد ػيَ حٌظَٔع فٟ ٚػغ حٌشَٚؽ حٌٛحؿذ طٛحفَ٘خ  اٌٝ 

٠ظٕٔٝ حهظ١خٍ حٌّلى١ّٓ حٌّٕخٓز١ٓ ٌٍّٕخُػش رؼي  ًٌٚه كظٝ ،ػشُفٟ حٌّلى١ّٓ فٟ حطفخق حٌظلى١ُ لزً ل١خَ حٌّٕخ

 ل١خِٙخ ٚػٍٝ حٌٕلٛ حٌٌٞ ٠ٕخٓذ ؽز١ؼظٙخ.

 .االلتزام بسرية إجراءات التحكيم في منازعات االستثمار : الفرع الثالث

خ حٌظٟ ـٚاكيٜ حٌِّح٠ ،ِٓ ِزخىة حٌظلى١ُ خأٓخ١ٓ أ٠ؼظزَ حٌلفخظ ػٍٝ ح٠ٌَٔش فٟ حإلؿَحءحص ِزي                

ُ طؼي أكي ـٍف حٌظلى١غف١ِّس ح٠ٌَٔش حٌظٟ ط ، ُ فٟ كُٔ ِٕخُػخطُٙـٓ أؿٍٙخ ٠ٍـؤ حٌّظٕخُػْٛ اٌٝ حٌظلى١ِ

حٌظٟ طيفغ حألفَحى اٌٝ  ٟح١ٌِّس ٘ ٌٖٚ٘ ، حٌؼٕخطَ حٌطز١ؼ١ش حٌّىٛٔش ٌٌٙح حٌٕظخَ ٚحٌٌٞ ال طمَٛ ٌٗ لخثّش ريٚٔٙخ

ػٍٝ ًٌه لؼخء ٠ظُ فٟ  سٚلؼخء هخص ٌٚىٕٗ ػال ِـَى ُْ ١ٌـظلى١خٌػخص ر١ُٕٙ. فُحهظ١خٍٖ و١ٍٓٛش ٌلً حٌّٕخ

شـ٠َٓ
4 . 

 

 

                                     

أٔظَ.-  1 

El.Kosheri (A.S) :The Particularity of The Conflict Avoidance Methods Pertaining to Petroleum Agreements,  

op.cit,p.285. 

.941ثً كُٔ حٌّٕخُػخص،َِؿغ ٓخرك،صأٔظَ.ى.ِلّيأرٛحٌؼ١ٕٓ . حٌطز١ؼش حٌوخطش ٚ حٌّظ١ِّس ٌظٕخػش حٌظش١١ي ٚ حٌزٕخء ٚ أػَ٘خ ػٍٝ ٚٓخ-  2  

.941أٔظَ.حٌَّؿغ حٌٔخرك ،ص-  3  

 . 29حٌّٛؿِ فٟ حٌٕظ٠َش حٌؼخِش فٟ حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ، َِؿغ ٓخرك ، ص  .ى. كف١ظش ح١ٌٔي حٌليحى  .ٔظَأ-4
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 .أهمية االلتزام بسرية إجراءات التحكيم في منازعات االستثمار -أوال

جراءات إلمنازعات عقود االستثمار عن أهمٌتها بالنسبة  التحكٌم فًتزداد أهمٌة سرٌة إجراءات         

هذه العقود من آثار سٌاسٌة واقتصادٌة كبٌرة تإثر على تب وذلك لما ٌتر ،فٌما عداها من منازعات التحكٌم

ار رلحساسٌة المعلومات والوثابق واألس انظر ،الدول وكذلك الشركات الكبرى القابمة باالستثمار لحمصا فً

لذلك ال تحبذ األطراف فً عقود االستثمار أن تكون النزاعات فٌما بٌنها  ، بإبرام هذه العقود  المرتبطة

فإذا كنا بصدد عقد من عقود البترول  ، نٌة ضارة بالنسبة لهاالإذ تكون الع ،ع علٌهاالإلطلكافة لل ةمتاح

فإن حساسٌة المعلومات التً ال ٌحتفظ بسرٌتها والتً تتعلق بمستوى إنتاج حقل أو تدفق إنتاجٌته قد  ال،مث

األسواق  عار البترول فًأو تإدي إلى اضطراب أس ،تإدي إلى أزمات أو اضطرابات سٌاسٌة أو اقتصادٌة

دي إلى تسرب إعاة السرٌة قد تام مردالتعاون الصناعً، فإن ع قودمن ع قدد عدو كنا بص، أ العالمٌة

 ٌر. غاألسرار التكنولوجٌة المستخدمة فً هذه العقود إلى ال

المنازعات   ٌلة خاصة لحسمسوٌرى البعض أن االلتزام بالسرٌة ٌقوم على طبٌعة التحكٌم باعتباره و        

ر إلٌه على أنه قاعدة ظوأنه فً ضوء القبول العام له ٌمكن الن ،بٌن األطراف اضمنٌ اوأنه ٌكون التزام

 .1 ت التحكٌم على المحكم االلتزام بالسرٌةخالقٌاحٌث تفرض أ ، عرفٌة فً قضاٌا التحكٌم

 . من قاعدة السريةالمتقدم  القضاء موقف -ثانيا

من األحكام القضابٌة  عددوات األخٌرة صدور نالس فًحظ المن الم فإنهما سبق على الرغم م

 ات التحكٌم بوجه عام. ءتقوم علٌه قاعدة سرٌة إجرا يالذ ًالقانون سقامت بمناقشة األسا ًالت

 Essoقضٌة  فً    1995افرٌل7آلٌة فً حكمها الصادر فً رفقد طعنت المحكمة العلٌا االست

Australia Resources Ltd.Et al.v.Ministry of Energy and Mineral Plowman  ًف

ن التزام السرٌة ٌخضع لما تتطلبه وما تقتضٌه شبون المصالح أحٌث ذكرت المحكمة  ،صحة هذا المبدأ

جراءات والمستندات والمعلومات التً ٌدلً بها إلض التزام السرٌة على افر رنه لٌس هناك ما ٌبرأو ،العلٌا

 . 2 األطراف فً تحكٌم خاص

ل هذا المسلك الذي اتبعه القضاء المتقدم ال ٌعبر عن اتجاه عام فً هذا الصدد ثوال شك فً أن م   

من  احٌث أن عنصر السرٌة ٌعتبر واحد ،عن األفكار التقلٌدٌة المتعلقة بالتحكٌم  ابوضوح انحراف ثلفهو ٌم

ضً معه احترام التوقعات مما ٌقت،باب اختٌار األطراف للتحكٌم كؤسلوب لتسوٌة منازعاتهمسأهم أ

 طراف بالتزام السرٌة فً التحكٌم عندما اتفقوا علٌه لتسوٌة منازعاتهم.ألالمشروعة ل

                                     

 . 22َِؿغ ٓخرك ، ص  حٌّٛؿِ فٟ حٌٕظ٠َش حٌؼخِش فٟ حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ، ،ى. كف١ظش ح١ٌٔي حٌليحى  : ٔظَأ-1

. 9ص، َِؿغ ٓخرك ، أٔظَ: ى.ِلّيأرٛحٌؼ١ٕٓ ، حٌوظخثض ح١ٌِّّس ٌٍظلى١ُ فٟ ِٕخُػخص حٌزظَٚي ٚ حٌغخُ- 2 
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ام بسرٌة إجراءات التحكٌم زتإللوأمام هذه االتجاه فً التشكٌك باألساس القانونً الذي ٌقوم علٌه ا 

بضرورة وضع شروط  اإلعتقاد ه ٌسودفإن ،فً منازعات عقود االستثمارا هام اوحٌث أن السرٌة تعتبر أمر

تثمار سن منازعات عقود االؤإضافٌة لضمان سرٌة إجراءات التحكٌم عند صٌاغة اتفاق أو شرط التحكٌم بش

شكل أمر إجرابً أو فً سواء عن طرٌق األطراف فً شكل شروط عقدٌة أو عن طرٌق المحكمٌن فً 

نص صراحة على التزام السرٌة فً د التحكٌم المشارطة التحكٌم،أو عن طرٌق تضمٌن التشرٌعات و قواع

 .1التحكٌم 

 .انًشبكم انخبطخ ثبنزذكٛى فٙ يُبصػبد االسزضًبس: انًطهت انضبنش

ة مف العدٌد من المشاكل الناجدثمار ٌصاتن التحكٌم فً منازعات عقود االسأالواقع العملً  ثبتأ لقد

بوضع ممٌز  عٌتمت  -ة عنها قخاص المعنوٌة المنبثو أحد األشأوهو الدولة  - عقدطراف الأحد أن أعن كون 

د صدور الحكم إذ عثنابه أو حتى بأسواء قبل بدء إجراءات التحكٌم أو ، 2لتغلٌب مصالحهحفاظ علٌه لى لعٌس

 حد أطراف النزاع ٌصبغ عملٌة التحكٌم بصبغة خاصة. ؤولة كدأن وجود ال

تكون الدولة أحد أطرافه فً الغالب بتمسك الدولة وترتبط المشاكل التى ٌواجهها التحكٌم الدولً الذي 

باإلضافة إلى ما قد  ،مواجهتها ًالصادر ف ًبحصانتها سواء فً مواجهة القضاء أو فً مواجهة الحكم التحكٌم

 جؤ إلٌه الدولة من مناورات مربكة أو معطلة للعملٌة التحكٌمٌة. تل

إال  ،حكٌم الذي تكون الدولة أحد أطرافهت مقتصرة على التست لٌك المشكالتلوعلى الرغم من أن 

ولعل ذلك ٌرجع  ، ذلك التحكٌم أكثر من غٌره ًأن فرص زٌادتها وزٌادة خطورتها تكثر بشكل ملحوظ ف

حٌث ٌقول أحد األساتذة فً  ،للتحكٌم كوسٌلة لحل المنازعات اإلى حقٌقة أن الدولة لها مفهوم مختلف تمام

جؤ إلى تلاألطراف الخاصة التً ف بشكل كبٌر عن أهداف تلوآمالها تخن توقعات الدول  أ " هذا الخصوص:

من موقف الطرف الخاص الذي ٌختار  سوهنا قد ٌكون من المفٌد تذكر أنه على العك ،التحكٌم التجاري

فقدان  ًفإن الدولة تنظر إلى التحكٌم على أنه ٌعن ً ،متطلبات المتشددة للتقاضلمرونة التحكٌم كمهرب من ا

3" خرىمتحررة منها فى غالبٌة المواقف من ناحٌة أً ا وتقبل قٌود هحرٌته
 . 

  

 

                                     

. 421،َِؿغ ٓخرك،صػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش، رشخٍ ِلّي حألٓؼي : ى.أٔظَ- 1  

. 91حٌيٌٟٚ ، َِؿغ ٓخرك ،ص  أٔظَ: أ.ى/ِلّٛى ِوظخٍأكّي ر٠ََٞ ، حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ -  2 

أٔظَ:-  3 

Fox(H) :States and the Undertaking to Arbitrate, International and Comparative Law Quarterly,vol37,part1,1988,p4. 
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 عقودمنازعات  ًى التحكٌم فلقد ٌثٌرها اللجوء إ ًالمشاكل الت إلى طلبفً هذا الم سنعرضو

 : ًالنحو التال ىعل فً فرعٌنذلك  و مارثاالست

 ٌم. ة عن التشٌك فى قابلٌة النزاع للتحكماألول: المشاكل الناج الفرع

 ة عن تمسك الدولة بحصانتها. م: المشاكل الناجًالثان الفرع

 . خ ػٍ انزشٛك فٗ لبثهٛخ انُضاع نهزذكٛىًانًشبكم انُبج : األٔل انفشع

ة عن مالعدٌد من المشاكل الناج دفال بد وأن ٌصا ،إن أي تحكٌم سواء أكان أحد أطرافه دولة أم ال 

من مصلحته اللجوء إلى التحكٌم( إثارة العقبات حول بنود محاولة طرف من األطراف )والذي ال ٌكون 

 أن تصدر حكمها.  لىتحكٌم ككل وإعاقة هٌبة التحكٌم علفً إحباط عملٌة ا الوذلك أم  ،االتفاق على التحكٌم 

وذلك من ناحٌة طبٌعة   ،وتقوم هذه المحاوالت فً الغالب على التشكٌك فً صحة اتفاق التحكٌم 

أو  ،حٌث أن هناك من األشخاص الذٌن ٌثور بصددهم مدى جواز خضوعهم للتحكٌم  ومهمة أحد األطراف

 . 1للتحكٌم المن ناحٌة موضوع النزاع فهناك من الموضوعات التً ال ٌجوز أن تكون مح

 ه المحاوالت قد تمت من قبل دولة أو حكومة ما فإنها تستند حٌنبذ على ما ٌلً: هذوإذا ما كانت  

 الوطنً فإن الدولة ال تملك األهلٌة أو القدرة الكافٌة على الدخول فً اتفاق تحكٌم.  بموجب قانونها -أ 

 فإن الموضوع محل النزاع ال ٌجوز النظر فٌه أمام التحكٌم.  ًبموجب قانونها الوطن -ب

ولمدى  ،ذة من جانب الدولةخوالمت ،عرض لهذه المحاوالت التعطٌلٌة للعملٌة التحكٌمٌةن و فٌما ٌلً

 عٌتها: مشرو

 

 . لجوء إلى التحكيمالالتشكيك في أهلية الدولة أو قدرتها الكافية على  -أوال

لة مسؤضاء األطراف، فإن رب ابداٌة البد من اإلشارة إلى أنه لما كان التحكٌم ال ٌكون إال اختٌارٌ 

ق بٌن الدولة أو إحدى التشكٌك فً أهلٌة الدولة أو قدرتها على اللجوء إلى التحكٌم ال تثور إال إذا وجد اتفا

تتعهد بمقتضاه األطراف بؤن ٌتم الفصل فً المنازعات الناشبة بٌنها أو الهٌبات أو المإسسات التابعة لها 

حٌث تسعى هذه الجهات إلى التخلص من اللجوء إلى التحكٌم   ،2المحتمل نشوبها بٌنها من خالل التحكٌم 

مستندة فً ذلك إما إلى أن  ،كافٌة لها من أجل اللجوء إلى التحكٌممتذرعة بعدم أهلٌتها أو بعدم توافر القدرة ال

وإما إلى أن أحكام القانون الوطنً الذي  ،قانونها الوطنً ال ٌعترف بشرط التحكٌم فً هذا النوع من العقود 

  .هذه العقود  ثلالتحكٌم أصبح ال ٌجٌز لجوء الدولة إلى التحكٌم فً م تم تعدٌله بعد االتفاق على 

                                     

ٟ ٔظّٙخ َِوِ طلى١ُ كمٛق ػ١ٓ ٍٚس حٌؼخِش إلػيحى حٌّلىُ حٌظيحٌّٔخثً حٌمخرٍش ٌٍظلى١ُ، رلغ ِميَ اٌٝ حٌ ، ٛحٟٔ٘ى. كٔخَ حٌي٠ٓ حأل :ٔظَأ- 1

  .42،ص21/4/2114ا91ٌِٝٓ ،  ،حٌمخَ٘سشّْ

.998،ص حٌّٛؿِ فٟ حٌٕظ٠َش حٌؼخِش فٟ حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ، َِؿغ ٓخرك  .كف١ظش ح١ٌٔي حٌليحى  /ى أ. أٔظَ: -
2
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مع اتفقت علٌه  يالتزامها الذ سبٌل التخلص من  فً ،عقود االستثمار فً مك الدولة الطرفسفقد تت -أ 

أثناء على التحكٌم االتفاق  مإبراتم  يالذطنً قانونها الو م بؤن أحكاالتحكٌم   إلىباللجوء جنبً مر األثالمست

 حٌث ،المما ٌجعل هذا االتفاق باط ،  لى التحكٌمإ  الدولة أو هٌباتها العامة اللجوء على سرٌانه ٌحظر

تقٌد أو تستبعد المنازعات التً تكون الدولة ذاتها أو مإسسة  اتتضمن العدٌد من األنظمة القانونٌة نصوص 

وتجعل االختصاص بنظر المنازعات التً تكون هذه    للتحكٌمعامة أو هٌبة عامة طرفا فٌها من الخضوع 

بل وٌحدد بعضها اختصاص جهة القضاء اإلداري بهذه المنازعات  ،ًفٌها للقضاء الوطن ااألشخاص طرف

  . 1نحو قاصر علٌه ىعل

الدولة المعنٌة إلى إنكار شرط التحكٌم  ءفً عدد غٌر قلٌل من الحاالت التجا ًوقد أثبت العمل الدول 

 مو ما اضطردت أحكاوه ،لقوانٌنها الداخلٌة االذي سبق لها قبوله بدعوى عدم جواز اتفاقها على التحكٌم وفق

 . 2 رفضهعلى  التحكٌم هٌبات  وكذلك كمالمحا

 

 على وهو أن الحظر الوارد -اتبعه  يالذنسً إلى تعمٌم المبدأ تطور هام فقد اتجه القضاء الفر ًوف         

 -ٌة قات الدولت الوطنٌة البحتة دون العالالقاطار العفً إه بٌعمل  التحكٌمقبول شرط  فًالدولة ومإمساتها 

عدم سرٌان  وعلى النحو الذي ٌمكن معه القول بؤن قاعدة   ،النصوص األجنبٌة التى تتبنى هذه الحظر  على

أضحت قاعدة من قواعد النظام العام  الحظر الوارد على الدولة أو أجهزتها العامة فً قبول التحكٌم قد

 الدولً. 

       

 

 

 

       

 

  

 

 

                                     

 . 444يٌٟٚ ، َِؿغ ٓخرك ، ص حٌّٛؿِ فٟ حٌٕظ٠َش حٌؼخِش فٟ حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌ ،كف١ظش ح١ٌٔي حٌليحى  /ى : أ.ٔظَأ- 1

خٍٞ أٔظَ: ى.٘خٟٔ طالف َٓٞ حٌي٠ٓ ، حٌظلى١ُ فٟ حٌؼمٛى حإلىح٠ٍش ر١ٓ حٌلؼَ ٚ حإلؿخُس ِغ اشخٍس هخطش ألكىخَ حٌمخْٔٛ حٌّظَٞ ٚ أكىخَ حٌظـ- 2

  993،ص 902114حٌيٌٟٚ،حٌظلى١ُ حٌؼَرٟ فٟ أفخق حألٌف١ش حٌؼخٌؼش، ٍٍٓٔشاطيحٍحص حٌَّوِ ح١ٌّٕٟ ٌٍظٛف١ك ٚ حٌظلى١ُ،ؽ
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بشؤن المنازعة بٌن كل  1996ٌونٌو  13فً حكمها الصادر فً  سبارٌ ذهبت محكمة استبناففقد         

ت الخارجٌة واالستثمار، وبعد والشركة الكوٌتٌة للتجارة والمعامال Icori Esteroمن الشركة اإلٌطالٌة 

والذي ٌقضً بصحة شروط  ،أن تمسكت الشركة الكوٌتٌة أن المبدأ المستخلص من النظام العام الدولً

ت الدولٌة ال ٌعمل به الاردة فً العقود التجارٌة المبرمة من قبل الدولة من أجل حاجة المعامالتحكٌم الو

الكوٌت وبٌن الشركة اإلٌطالٌة  ة لدولةممثلوالذي أبرمته بصفتها  ،فً العقد المبرم بٌن الشركة الكوٌتٌة

منه على  442  ةألن القانون الجزابري الذي اختاره األطراف لٌحكم عقدهم ٌحظر فً الماد انظر

شرط التحكٌم موضوع المنازعة  النوهو ما ٌإدي إلى بط ،األشخاص االعتبارٌة العامة قبول التحكٌم

ما كان أساس الحظر المفروض على الدولة إلبرام اتفاق التحكٌم، فإن هذا الحظر ٌبقى  اأٌ :"إلى أنه

 الهذ قاتتعلق بالنظام العام الدولً، فوف ك التًتل سولٌ ،للنظام الداخلً اعلى العقود التً تتم وفق اقاصر

و من قانون العقد للتخلص فٌما بعد من اتفاق أولة أن تستفٌد من أحكام قانونها الوطنً داألخٌر ٌمتنع على ال

ق مع تفحاجات والشروط التً تلل قاوتم إبرامه وف ًولدهذا االتفاق قد ورد فى إطار عقد  دامفما ،التحكٌم 

 . 1" و اتفاق صحٌح وله الفاعلٌة الكاملةهف ًولٌة والنظام العام الدولدعادات التجارة ال

ن تتمسك فٌما بعد أاللجوء إلى التحكٌم فإنها ال تستطٌع  ابلت الدولة مقدمقنه إذا وعلى هذا األساس فإ

اق ت الدولٌة ٌجعل اتفلعالقاشرط التحكٌم فً ا استقاللٌةحٌث أن مبدأ  ،نهالبقانونها الوطنً لتقضً ببط

ومن مبادئ هذا النظام العام الدولً أنه ال  ، التحكٌم فً هذا المجال غٌر خاضع إال للنظام العام الدولً وحده

 . 2 ٌجوز للمشروع العام التمسك بؤحكام قانونه الوطنً للتخلص من اتفاق التحكٌم الذي أبرمه

 

 ااهلٌتهبعدم الدولة مع عاقد تالمجنبً الطرف الخاص األ سٌكون علٌه الحال فٌما لو تمسك  ذاامولكن        

 ولة؟دن هذه النوا لقاقالتحكٌم وفإلى لجوء فً ال

 

 

 

  

                                     

ٔض حٌلىُ ِٕشٍٛفٟ  - . Cour  d`appel de Paris ,13/6/1996.Rev.arb,1997، أٔظَ: ى. رشخٍ ِلّي حألٓؼي ، ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص  1 

 .421،َِؿغ ٓخرك،صحٌي١ٌٚش حٌوخطش

.424حٌَّؿغ حٌٔخرك،صأٔظَ-
2
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فً   1991دٌسمبر17هذه الحالة فً حكمها الصادر فً  مثلل سرضت محكمة استبناف بارٌعلقد ت

الصادر حكم التحكٌم  النالشركة الوطنٌة اإلٌرانٌة للبترول ببط ضدCatoil القضٌة المرفوعة من شركة 

 . 1 لصالح الشركة اإلٌرانٌة

ٌة دولة بنما( قد دفعت بعدم سشركة تتمتع بجن ً)وهCatoil ن شركة أعها فً بلخص وقاتوت

التحكٌم بسبب عدم أهلٌة الشركة الوطنٌة اإلٌرانٌة للبترول ن شرط الإلى بط اة التحكٌم استنادبتصاص هٌخا

تور دسمن  139للمادة  االبرلمان اإلٌرانً، وذلك وفقلقبول شرط التحكٌم دون الترخٌص المسبق من قبل 

 بنظر النزاع اجزبٌ اإال أن هٌبة التحكٌم رفضت هذا الدفع وأصدرت حكم ،ٌة اإلٌرانٌةالمالجمهورٌة اإلس

برد المبالغ التً احتجزتها إلى الشركة اإلٌرانٌة  Catoilبإلزام شركة  انهابٌ اثم أصدرت بعد ذلك حكم

بالنسبة  :"التً أعلنت أنه سعلى الحكمٌن المتقدمٌن أمام محكمة استبناف بارٌ Catoil فطعنت شركة

لشروطها ومقتضٌاتها ٌعد االتفاق على التحكٌم  ات الدولٌة وطبقللعقود الدولٌة المبرمة لحاجة المعامال

قانونه ك بالنصوص المقٌدة فً سمع النظام العام الدولً الذي ٌحظر على المشروع العام أن ٌتم امتمشٌ

تعاقد مع مكذلك فإن الطرف ال ،بٌن األطراف احق من التحكٌم المتفق علٌه مسبقالالوطنً من أجل التنصل ال

ند فً المنازعة القابمة بشؤن أهلٌة وسلطة هذا المشروع العام إلى تهذا المشروع العام ال ٌمكنه أن ٌس

 ."نصوص القانون الوطنً لهذا المشروع 

مة القانونٌة الداخلٌة ظر الوارد فً األنحظالمحكمة على عدم سرٌان ال تدوعلى هذا النحو فقد أك

فً إطار العقود الدولٌة وذلك بغض النظر عما إذا كان من ٌتمسك بالحظر هو الدولة أو أحد أجهزتها أو 

 . 2الطرف المتعاقد معها

 التًالعقود  فًالتحكٌم  سعٌها للتهرب من شرط فً ،عقود االستثمار فًالدولة الطرف  تلجؤكذلك فقد  -ب

ل ثال ٌجٌز م صبحأ التحكٌمعلى تعدٌله بعد االتفاق  ي تمالذ  طنًقانونها الو محكاأالتمسك بؤن  إلىتبرمها، 

 هذا االتفاق. 

 

 

 

                                     

،أٔظَ: ى. رشخٍ ِلّي حألٓؼي ، ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص  Cour  d`appel de Paris ,17/12/1991.Rev.arb,1993 - . ٟٔض حٌلىُ ِٕشٍٛف  1 

 .424،َِؿغ ٓخرك،صحٌي١ٌٚش حٌوخطش

.422حٌَّؿغ حٌٔخرك،ص  أٔظَ-
2
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تفاق هٌبة الطاقة الذرٌة اإلٌرانٌة مع بعض الشركات إوالتً تتعلق ب Framatome ضٌة قوفً 

فقد لجؤت هذه الشركات إلى التحكٌم للمطالبة بمستحقاتها المقررة بموجب مفاعل نووي،  ءسٌة على إنشانالفر

من بٌنها أن الدستور اإلٌرانً   ،إلى عدة أسباب  دانن اتفاقهما باالستفدفعت الهٌبة اإلٌرانٌة ببطال  ،تفاقإلا

وهو ما لم ٌتم  ، الهٌبات العامة لطرٌق التحكٌم  ءعند التجا ءالوزرا سٌتطلب موافقة مجل صبحبعد تعدٌله أ

 تحكٌم. لب الدستور ذلك عند إبرام اتفاق اللعدم تط

ٌة إلى عدم تؤثر اتفاق التحكٌم بما ٌطرأ على قوانٌن الدولة أو ضوقد انتهت هٌبة التحكٌم فً هذه الق         

ٌباتها ٌجوز للدولة أو إحدى ه الف ،لمبدأ الفاعلٌة  اإذ أكدث أن ذلك ٌعتبر مخالف  ،تورها من تعدٌل دس

 العامة التخلص من التزاماتها عن طرٌق تعدٌل قوانٌنها الوطنٌة. 

ال طٔظط١غ رؼي ِٛحفمظٙخ حٌٍـٛء اٌٝ حٌظلى١ُ   ،ِخ طميَ فبْ حٌيٌٚش حٌطَف فٟ ػمٛى حالٓظؼّخٍ ٚرٕخءحػٍٝ         

ظلى١ُ فٝ ٌ٘ح حٌٕٛع رلـش أْ لخٔٛٔٙخ حٌٛؽٕٟ ال ٠ؼظَف رخٌ ،ْ حٌظلى١ُ ٌٍظَٙد ِٓ حٌٍـٛء ا١ٌٗأْ طظّٔه رزطال

حطفخلخص حٌظلى١ُ ٓال فظق حٌزخد ػٍٝ ِظَحػ١ٗ ٌٍظلًٍ ِاٚ ،  ِٓ حٌؼمٛى
1

شَؽ  ٓظمال١ٌشًٌه ألْ ِزيأ ح ، 

ٚحٌٌٞ وَٓظٗ حٌؼي٠ي ِٓ أكىخَ حٌظلى١ُ   ،حٌي١ٌٚش خصلحٌؼال ٟحٌظلى١ُ ف
2

حطفخق حٌظلى١ُ فٝ ٌ٘ح حٌّـخي  ٠ـؼً،

ٌٍّشَٚع حٌؼخَ  ُٛأٔٗ ال ٠ـ ِٟٚٓ ِزخىة ٌ٘ح حٌٕظخَ حٌؼخَ حٌيٌٚ ،غ١َ هخػغ اال ٌٍٕظخَ حٌؼخَ حٌيٌٟٚ ٚكيٖ 

رٔؾ ِمظؼ١خص كٔٓ أْ أػٓ  الفؼ ،ظوٍض ِٓ حطفخق حٌظلى١ُ حٌٌٞ أرٌٍَِٗ ٟحٌظّٔه رؤكىخَ لخٔٛٔٗ حٌٛؽٕ

 ٠ٍٟفَػٙخ حٌمخْٔٛ حٌيحه َٟ أْ طمَٛ حٌيٌٚش حٌّظؼخليس رظزظ١َ حٌّظؼخلي ِؼٙخ رخٌم١ٛى حٌظظٍِطٔ ،ح١ٌٕش فٟ حٌظؼخلي

فبًح ٌُ  ، ٟاٌٝ حٌّٛحفمش ػٍٝ شَؽ حٌظلى١ُ اال رؼي حٓظ١فخء حٌشَٚؽ حٌظٟ ٠فَػٙخ حٌمخْٔٛ حٌيحهٍ الـؤ أططٍٚال 

فبْ حٌٕظخَ حٌؼخَ حٌيٌٟٚ ٠ظؼخٍع ِغ طّى١ٓ حٌّشَٚع  ،حٌّٛحفمش ػٕي حٌظؼخلي ٌٖ٘رؼيَ حٌلظٛي ػٍٝ  خ٠لؾ ػٍّ

ه طٍح وٍٗ رفَع أْ ٌ٘ ،ْالِٓ كَِخٔٗ ِٓ حٌظّٔه رخٌزطٌٌٚٙح ال ِفَ  ،حٌظخرغ ٌٍيٌٚش ِٓ حٌظّٔه رٌٙح حٌؼ١ذ 

فبٔٗ ال ري ِٓ اػّخي حٌّزيأ حٌٔخرك  ،ي حالطفخقؼأِخ اًح طيٍص ر ، حٌم١ٛى وخٔض لخثّش ٚلض طل٠ََ حطفخق حٌظلى١ُ

رمظي حٌظَٙد ِٓ شَؽ حٌظلى١ُ ٌٔزذ أٚ ٢هَ حٍطؤطٗ  غشِٓ رخد أٌٚٝ، فخٌم١ٛى حٌظٟ طظيٍ طىْٛ ِشٛرش رخٌ

 ٚلخِض ربطيحٍ حٌظؼي٠ً ٌويِش ِظٍلظٙخ فٟ حٌيػخٜٚ حٌمخثّش. ،حٌيٌٚش

  

 

 

 

 

                                     

. 44أٔظَ: أ.ى/ ِلّٛى ِوظخٍأكّي ر٠ََٞ  ، حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ، َِؿغ ٓخرك ،ص  -  1  

. 944ٌٕظ٠َش حٌؼخِش فٟ حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ، َِؿغ ٓخرك ، ص حٌّٛؿِ فٟ ح ،كف١ظش ح١ٌٔي حٌليحى  /ى : أ.ٔظَأ -
2
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حتى ولو كان القانون ،لقابلٌة النزاع للتحكٌم ًوبناء علٌه فإن مجرد وجود اتفاق التحكٌم ٌكف

و أ ،الذي تم االتفاق على التحكٌم فى ظله ال ٌجٌز لجوء الدولة إلى التحكٌم فً هذا النوع من العقود ًالوطن

من   حٌث ال ٌجوز للدولة االحتجاج بقانونها للتخلص ،ام القانون الذي تم تعدٌله ال ٌجٌز ذلك أن أحك

                                         .1 موافقتها

جل االعتراف صراحة أرٌعاتها الوطنٌة من شٌل تدتع إلىنه قد اتجهت العدٌد من الدول أ قعوالوا 

قام المشرع المصري بإدخال  حٌث، إلبرام اتفاقات التحكٌم هلٌةالعامة باأل دولة أو األشخاص االعتبارٌةلل

وذلك بإضافة فقرة  1997لسنة   9بموحب القانون رقم  1994لعام   27تعدٌل على قانون التحكٌم رقم 

تفاق عات العقود اإلدارٌة ٌكون االزوبالنسبة إلى منا :"ى جاء نصها على النحو التالًلثانٌة إلى المادة األو

وال  ،شخاص االعتبارٌة العامة ألعلى التحكٌم بموافقة الوزٌر المختص أو من ٌتولى اختصاصه بالنسبة ل

وبذلك ٌكون المشرع المصري قد أقر صراحة بقدرة الدولة وغٌرها من  ".ٌجوز التفوٌض فً ذلك 

 .2طرٌق التحكٌم األشخاص اإلعتبارٌة العامة لحل المنازعات التً تثٌرها العقود التً تبرمها ب

كما خول المشرع الجزابري لألشخاص المعنوي طلب التحكٌم فً المسابل اإلقتصادٌة والصفقات 

 . 3العمومٌة وذلك حصرا

 . انزشكٛك فٙ لبثهٛخ يٕضٕع انُضاع نهزذكٛى -بصبَٛ

عن عقود بعدم قابلٌة موضوع النزاع الناشا   ،قد تدفع الدولة، فً سعٌها إلثارة العقبات أمام التحكٌم

ة عن هذه العقود بى من المنازعات الناشملكون الغالبٌة العظ   ،ل فٌه بواسطة المحكمٌنصمار للفثاالست

 طة عامة سٌا دٌة. لبؤعمال صادرة عن الدولة بصفتها س لقتتع

ال طمزً ٚحٌٛحلغ أٔٗ اًح وخٔض حألػّخي أٚ حٌمَحٍحص حٌظخىٍس ػٓ حٌلىِٛش رظفظٙخ ٍٓطش ػ١ٍخ ًٚحص ١ٓخىس          

 كي ًحطٙخ طمزً حٌفظً ف١ٙخ رٛحٓطش حٌظلى١ُ  ٟفبْ ح٢ػخٍ حٌّخ١ٌش حٌّظَطزش ػٍٝ ٌٖ٘ حٌمَحٍحص ف  ،حٌوؼٛع ٌٍظلى١ُ 

 .4طلظَ ػٍٝ حٌيٌٚش حٌٍـٛء اٌٝ حٌظلى١ُ فٟ ػمٛى حالٓظؼّخٍ ٟحٌٕظخَ حٌؼخَ حٌيٌٚ ٟؽخٌّخ أٔٗ ال طٛؿي لخػيس آَِس ف 

     

 

                                     

. 421،ص،َِؿغ ٓخركػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش ، رشخٍ ِلّي حألٓؼي :  ى.أٔظَ  1  

.924ص  حٌظلى١ُ حٌيٌٟٚ حٌوخص،َِؿغ ٓخرك،، ى . ارَح١ُ٘ أكّي ارَح١ُ٘  :ٔظَأ- 2  

،ٚ حٌّظؼّٓ لخْٔٛ حإلؿَحءحص  2118فزَح٠َ  21حٌّٛحفك  9321طفَ ػخَ  98حٌّئٍم فٟ  18/11ِٓ حٌمخْٔٛ ٍلُ 9114ّخىس أٔظَحٌفمَس حٌؼخ١ٔش َ حٌ- 3

 . 11،ص2118ٌٍـٍّٙٛس حٌـِحث٠َش ،  29/2118حٌّي١ٔش ، حٌّٕشٍٛ رخٌـ٠َي ح١ٌَّٓش

.281خرك،صَِؿغ ٓحٌؼمٛى حٌّزَِش ر١ٓ حٌيٚي ٚ حألشوخص حألؿٕز١ش،  ، كف١ظش كيحى /ى : أ.ٔظَأ-
4
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حص ِٔع حٌٍّى١ش ءَحؿِٓ ا ءٍذ حٌظؼ٠ٛغ ػٓ حطوخً حٌيٌٚش إلؿَحؽؤْ شحٌظلى١ُ ر فّّخ الشه ف١ٗ أٔٗ ٠ـُٛ     

فبًح وخٔض حػظزخٍحص ح١ٌٔخىس طلٛي ىْٚ ،ظٍٛ ٓمخْٔٛ أٚ حٌيٌٍ خّخٍٞ أٚ طؤ١ِّٗ، اًح طُ ًٌه ٚفمؼٌٍّشَٚع حالٓظ

ٔظلك فٟ ٠حٌٌٞ  ؿَحء ٌّلٛ أػَٖ فبٔٙخ ال طلٛي ىْٚ حالطفخق ػٍٝ حٌظلى١ُ رشؤْ حٌظؼ٠ٛغ حٌؼخىيإلٌ َعحٌظؼ

 ٌٖ٘ حٌلخٌش
1
 . 

دم عتمسكت الحكومة اإلٌرانٌة ب  ،وهٌبة الطاقة الذرٌة اإلٌرانٌة   Framatome ضٌةقففً  

ر النزاع ظدم اختصاص محكمة التحكٌم بنعحٌث دفعت ب  ،خضوع المسابل المتنازع علٌها للتحكٌم 

سٌادة الوطنٌة لبا سلمحكمة إلى المساألن الفصل فً ذلك النزاع سوف ٌإدي با انظر  ،المعروض علٌها 

ال  امقررة أنه إذا كان قرار الحكومة اإلٌرانٌة ٌعتبر قرار،تفت المحكمة إلٌه تلوهو الدفع الذي لم  ، اإلٌرانٌة

 تها لسٌادتها الوطنٌة سارمموٌعبر عن   ،سٌاسٌة الة العلٌا لطٌقبل الخضوع للتحكٌم بوصفه من قرارات الس

اآلثار المالٌة المترتبة  عكسوذلك على   ،ي وجه من الوجوه بؤمحكمة عن التعرض إلٌه وهو ما ٌغل ٌد ال 

 . 2 إذ أن هذه اآلثار فً حد ذاتها قابلة للفصل فٌها بواسطة التحكٌم  ،على هذا القرار 

خر١ٍش ٚ٘ىٌح فبٔٗ ال ٠ـُٛ ٌٍيٌٚش رؼي ِٛحفمظٙخ ػٍٝ حٌٍـٛء اٌٝ حٌظلى١ُ أْ طظٕظً ِٕٗ رلـش ػيَ ل         

فبًح أػٍٕض حٌيٌٚش طّٔىٙخ رخطفخق حٌظلى١ُ لزً حٌوٛع فٟ ،ِٛػٛع حٌِٕحع ٌٍفظً ف١ٗ رٛحٓطش حٌظلى١ُ 

ك١غ أٔٗ ِٓ حٌـخثِ حٌظلى١ُ رشؤْ حٌظؼ٠ٛغ ػٓ ػًّ  ،3حٌِٕحع ،أػظزَص ِظٕخٌُش ػٓ حٌيفغ رؼيَ حٌمزٛي 

 .ػٍٝ ػًّ ال ٠ـُٛ حٌظلى١ُ ف١ٗ  خِٓ أػّخي حإلىحٍس كظٝ ٌٚٛ وخْ ِظَطز

دولة شرط التحكٌم فً لبلت اقفإنه ٌجب عدم االعتداد بالدفع بعدم القابلٌة للتحكٌم بعد أن  وعلٌه 

طرف فٌها، سواء أكان ذلك بحجة عدم أهلٌتها إلبرام اتفاق التحكٌم أم لعدم قابلٌة موضوع  ًمنازعة ه

حكٌم كؤسلوب لتسوٌة منازعات لما ٌكون من شؤنه زٌادة الثقة فً الت ،النزاع للفصل فٌه من قبل المحكمٌن 

حٌث أصبح  ،عات الدولة للتحكٌم زفقد استخدمت فكرة النظام العام الدولً للسماح بقابلٌة منا ،االستثمار

ٌنظر إلى عدم القابلٌة للتحكٌم على أنها مظهر من مظاهر عدم الثقة بالتحكٌم الدولً، وأنه مما ٌتعارض مع 

 من مظاهر عدم الثقة فً التحكٌم.  اتبر مظهرما ٌمكن أن ٌع ًالنظام العام الدول

                                     

.12َِؿغ ٓخرك،ص حٌّٔخثً حٌمخرٍش ٌٍظلى١ُ، ، ٛحٟٔ٘ى. كٔخَ حٌي٠ٓ حأل :ٔظَأ- 1  

ٔظَ:أ-   2 

Bruno Oppetit :Arbitrage et contrats d'Etat,L'arbitrage Framatome et autrse C/Atomic Energy Organization of 

Iran,Journal de Droit International , 1984 ,p37. 

. 44ٔظَ: أ.ى/ ِلّٛى ِوظخٍأكّي ر٠ََٞ ، حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ، َِؿغ ٓخرك ،ص أ -
3
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 . انًشبكم انُبجًخ ػٍ رًسك انذٔل ثذظبَزٓب : انضبَٙانفشع 

دد عفً القٌام ب مثلٌت ،ٌم كح األفضل للدولة إذا ما حاولت التخلص من قبولها عملٌة التحالسالإن  

ع به من حصانة كدولة ذات مستغلة فً ذلك ما تتمت ،من األفعال واإلجراءات لعرقلة عملٌة التحكٌم 

وصاحبة السلطة العلٌا سٌادة
1

حٌث ٌعتبر  ، سواء الحصانة أمام القضاء أم الحصانة ضد تنفٌذ األحكام ،

وٌنطوي على أن الدولة قد تستعٌن بسٌادتها كدرع واق ضد سلطة  ،لطبٌعة الدولة ا زمالمبدأ الحصانة م

 .  هٌبة التحكٌم

لذلك ٌكون من الضروري  األخٌرة،لجدل حولها فً السنوات ت مسؤلة الحصانة وزاد اغولقد ط

 تنفٌذٌة أمام قضاء الدولة. لأثر اتفاق التحكٌم الذي تبرمه الدولة على حصانتها القضابٌة وا حتوضٌ

 . انذظبَخ ضذ انمضبء -أٔال

ِغ حٌّٔظؼَّ ١ش حٌظلى١ُ ػٍّفٟ ٓؼ١ٙخ ٌٍظوٍض ِٓ لزٌٛٙخ  ٚاْ حٌيٌٚش حٌطَف فٟ ػمٛى حالٓظؼّخٍ          

 ُ، لي طيفغ رّخ طظّظغ رٗ ِٓ كظخٔش ويٌٚش ًحص ١ٓخىس ِٓ حٌوؼٛع ٌمؼخء ىٌٚش أؿٕز١ش ٌٍمٛي رؼيَ ؿٛحٟحألؿٕز

ػٍٝ فىَس ح١ٌٔخىس ٚحٌّٔخٚحس  خأٔٗ طؤ١ٓٔ ،ّٔظمَس فٟ حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ حٌؼخَ ٌفّٓ حٌّزخىة ح ،هؼٛػٙخ ٌٍظلى١ُ

 ُٛرّؼٕٝ أٔٗ ال ٠ـ ،ٕز١شؿحٌيٚي حأل ِٛحؿٙش لؼخء ٟش فر١ٓ حٌيٚي فبْ وً ىٌٚش طظّظغ رخٌلظخٔش حٌمؼخث١

خ ٌغ١َ لؼخء ٙف١ خػخص حٌظٟ طىْٛ حٌيٌٚش أٚ أكي حألشوخص حٌّؼ٠ٕٛش حٌؼخِش حٌّٕزؼمش ػٕٙخ ؽَفُاهؼخع حٌّٕخ

ٓٛحء أوخْ ًٌه  ،ه حٌّٕخُػخصطٍش أؿٕز١ش رٕظَ ٌحألَِ حٌٌٞ ٠ؼٕٟ ػيَ حهظظخص لؼخء ىٚ ،ٌٖ٘ حٌيٚي 

 . ه حٌّٕخُػخصط٠ٍٕظَ  خٌٚش أؿٕز١ش أَ وخْ لؼخء طلى١ّ١فٟ ى خحٌمؼخء ١ٍّٓ

جؤ تلحٌث  ،ل فً أنه ٌجد أساسه فً إرادة األطرافثألن التحكٌم له طابع خاص ٌتم اولكن نظر

فإن التساإل ٌثور حول مدى جدوى التمسك من  ،الدولة إلى إدراج شرط التحكٌم بالعقد بإرادتها الحرة 

على الرغم من أنها قد ارتضت فً اتفاق التحكٌم مبدأ  ،ٌة أمام هٌبات التحكٌمجانب الدولة بالحصانة القضاب

  الخاص بطرٌق التحكٌم؟ فض المنازعات الناشبة أو التً ٌمكن أن تنشؤ بٌنها وبٌن أحد أشخاص القانون

بلت قإذا  عن حصانتها القضابٌة اإلى أن الدولة تعتبر متنازلة ضمنٌ 2ب االتجاه الغالب فً الفقه هٌذ       

سبة للموضوع الذي جرى نلها عن سٌادتها بالزٌعنً تنا حٌث أن اتفاق الدولة على التحكٌم ،شرط التحكٌم

 ؤنه على التحكٌم.شاالتفاق ب

 

                                     

. 99أٔظَ: ى.ؽٗ أكّي ػٍٟ لخُٓ ، ط٠ٛٔش حٌّٕخُػخص حٌي١ٌٚش حإللظظخى٠ش ،َِؿغ ٓخرك،ص - 1  

.929حٌظلى١ُ حٌيٌٟٚ حٌوخص، َِؿغ ٓخرك، ، ى . ارَح١ُ٘ أكّي ارَح١ُ٘  :ٔظَأ-
2
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أي   راف إلٌهطذ مهمة عهد بها األفوإنما هو ٌن  ،سم الدولة إأن المحكم ال ٌصدر حكمه بذلك                  

على سٌادة  ءل اعتداٌمثومن ثم فهو ال   ،خاص ال ٌنتمً إلى سطة أٌة دولة  ءاالتحكٌم هو قض ءاضأن ق

 ة القانونٌة بإرادتها المطلقة قإلى ذلك أن الدولة تدخل فً تلك العال ضفأ ، الدولة الطرف فً النزاع

ى إرغام الدولة عل نال ٌمك ءوبدون هذا الرضا  ،ق منها بمس ءوبرضا،لها بذلك  محوبموجب قانون ٌس 

ات التحكٌم بٌهعن أن تمسك الدولة بحصانتها القضابٌة أمام  الفض ،إلى المثول أمام هٌبات التحكٌم وءاللج

ذلك أن قبول الدولة التفاق التحكٌم   ،زامها اللتن النٌة فً تنفٌذ الدولة سبعد موافقتها علٌه ٌتنافى مع مبدأ ح

خاصة وأن التحكٌم   ه،وحد ءعقودها أمام هذا القضاشؤ عن نات التً تعٌة المنازوٌفرض علٌها االلتزام بتس

ولو كانت الدولة قد رفضت منذ البداٌة   ،ٌكون موضع اعتبار فً قبول الطرف األجنبً للتعاقد مع الدولة

ء خاصة مع مخاوفه من الخضوع لقضا ، الخضوع للتحكٌم فربما أحجم الطرف األجنبً عن التعاقد معها 

 ونزاهته.  الدولة الذي ٌشك فً حٌدته

ماٌو عام   10فً حكمها الصادر فً   ،ضٌة هضبة األهرام قة التحكٌم فً بكذلك فقد ذهبت هٌ          

تحكٌم ال قٌمة له  لالقضابٌة أمام المركز بعد قبول شرط اإلى أن تمسك الحكومة المصرٌة بالحصانة  1992

 . 1 بلت الخضوع لهقالتحكٌم الذي  ل عن الحصانة القضابٌة أمامزا الشرط ٌعنً التناهذألن قبول 

ا تدخل الدولة فً اتفاق تحكٌم مع مأنه حٌن ،ٌوم على نطاق واسعلمقبول به الوهكذا فقد أضحى من ا

عن حصانتها ضد القضاء ا ضمنٌ ن تنازالمشخص خاص أجنبً فإنه من المفترض أن ذلك االتفاق ٌتض

تحكٌم ٌتعارض وبشكل لفاتفاق ا ،سٌادتها غاللتحكٌم باستٌها أن تتخلص من قبولها عملٌة اللوبالتالً ٌمتنع ع

 ة أو الجهة الحكومٌة. وللحصانة الد اأو مضعف اشمحٌث ٌمكن اعتباره مه ،مباشر مع الحصانة ضد القضاء

تنازلها عن  لىباالضافة إ يٌنطو  الدولة لٌثور هنا هو حول ما اذا كان قبو يولكن التساإل الذ

فٌها  لتً ٌتمالحصانة أما قضاء الدولة ا هذهالتنازل عن على كذلك لتحكٌم هٌبة ا محصانتها القضابٌة أما

 لتحكٌم؟اأمام هٌبة ل عن الحصانة زلتنااهذا القبول فقط  مثلٌقتصر مأ ،لسٌادة دولة أخرى ضع والخا لتحكٌما

لدولة عن حصانتها فً اإلجابة على هذا التساإل إلى القول بامتداد تنازل ا 2ٌذهب البعض من الفقه        

تصاص القضاء خألن ا ارظن ،تدخل قضاء الدولة األجنبٌة م فٌها قانون التحكٌم تلزالقضابٌة فً كل حالة ٌس

ن أ اا وافقت على التحكٌم تعلم أو المفروض حتممفالدولة حٌن ،تصاص تابع لوظٌفة التحكٌمخهو ا ًاألجنب

 نه. الى ببطعوو رفع دأعن على حكم التحكٌم ض النزاع أمام هذا القضاء عند الطعرتعلم باحتمال 

                                     

1
 International Legalفً:مار فى قضٌة هضبة األهرام منشورتثلتسوٌة منازعات اال س ًعن المركز الدولر دنظر الحكم الصاأ-

Materials,vol32,1993,p.933.  ،.376،صسابق ،مرجععقود االستثمار فً العالقات الدولٌة الخاصة ، بشار محمد األسعد أنظر:  د . 

 2 ٠2119ش ِٕخُػخص ػمٛى حٌظـخٍس حٌي١ٌٚش"ىٍحٓش طل١ٍٍش طؤط١ٍ١ش"،ىحٍ حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش،حٌمخَ٘س، أٔظَ: ى.أكّي ِوٍٛف ،حطفخق حٌظلى١ُ وؤٍٓٛد ٌظٔٛ-

.492ص   
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إلى أنه إذا كان اتفاق التحكٌم ٌسلب من الدولة حقها فى التمسك  ،1حٌن ٌذهب البعض اآلخر ًف

فإن  استقاللها،دولة والال ٌخشى منه المساس بسٌادة  ابالحصانة أمام قضاء التحكٌم باعتباره قضاء خاص

من مقتضاه أن تسترد حصانتها القضابٌة  ًم أمام القضاء األجنبعلى التحكٌ دهعرض النزاع المتفق بصد

ة على رغبة اللأخرى قاطعة الد راك أمونقول بؤنها تنازلت عن هذه المٌزة ما لم تكن هالحٌث ال ٌمكن 

ولة قد تنازلت دومن ثم فإنه ال ٌعتد بشرط التحكٌم ذاته للقول بؤن ال ،ل عن هذه الحصانة زالدولة فً التنا

 . مام القضاء الخاضع لسٌادة دولة أخرىأانتها عن حص

ٌم تكون قد قبلت بإرادتها المثول أمام هٌبة التحكٌم فال ٌكون لها أن تتمسك كفالدولة بقبولها التح 

بحصانتها أمامها ، ولكنها ال تكون قد تنازلت عن هذه الحصانة أمام جهة أخرى غٌر جهة التحكٌم وهً 

 . جهة القضاء

 . َخ ضذ انزُفٛزانذظب - صبَٛب

وبعد صدور الحكم التحكٌمً فً  ،الدولة المتعاقدة فً سعٌها لعرقلة عملٌة التحكٌم قد تتمسك  

أبرمته  يعن أثر اتفاق التحكٌم الذ مما ٌثٌر التساإل ،مواجهتها، بحصانتها فً مواجهة إجراءات تنفٌذه

أن مجرد  ممواجهة إجراءات تنفٌذه أ فً فهل لها أن تتمسك بحصانتها ،هذه الحصانة على اهالدولة بإرادت

عند اضطرار  التحكٌمحكم ٌن علٌها تنفٌذ ععن حصانتها، بحٌث ٌتا ضمنٌ تعتبر تنازال التحكٌمعلى موافقتها 

  .ٌكون لها التمسك بحصانتها؟ دون أن  ياتخاذ اجراءات التنفٌذ الجبر لىالطرف اآلخر إ

 

تحكٌم الذي قبلته الدولة ٌجب أن ٌمتد فً آثاره لٌشمل تنفٌذ لفاق اإلى أن ات 2 ٌذهب البعض من الفقه        

 امنها عن حصانتها ضد التنفٌذ، وذلك تحقٌق الزا االتفاق فً ذاته ٌعتبر تناهذبمعنى أن وجود ، حكم التحكٌم

م من إذ أن قبول الدولة اللجوء إلى التحكٌم بالرغ ،لفاعلٌة اتفاق التحكٌم  ات وتحقٌقالستقرار المعامال

 من أي معنى إذا هً استطاعت أن تدفع بحصانتها لتعٌق تنفٌذ حكم التحكٌم.  احصانتها سٌكون فارغ

  

 

 

 

 

                                     

.228َِؿغ ٓخرك،صحٌؼمٛى حٌّزَِش ر١ٓ حٌيٚي ٚ حألشوخص حألؿٕز١ش،  ، كيحى ح١ٌٔي كف١ظش /ى : أ.ٔظَأ- 1  

.429ظـخٍس حٌي١ٌٚش،َِؿغ ٓخرك،صأٔظَ: ى.أكّي ِوٍٛف ، حطفخق حٌظلى١ُ وؤٍٓٛد ٌظ٠ٛٔش ِٕخُػخص ػمٛى حٌ-
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على تنازل الدولة عن حقها فً  اللةبؤن اتفاق التحكٌم بذاته ال ٌفٌد فً الد 1وٌذهب البعض اآلخر

لٌة وذاتٌة تحول رة تتمتع باستقالالتمسك بالحصانة فً مواجهة إجراءات التنفٌذ، على اعتبار أن هذه األخٌ

فتنازل الدولة عن حصانتها ضد إجراءات التنفٌذ ال   طها واندماجها فً الحصانة القضابٌةدون اختال

وإنما ٌلزم أن ٌكون تنازل الدولة عن حصانتها ضد التنفٌذ  ،صه من قبولها للتحكٌمالٌفترض وال ٌمكن استخ

 . اومإكد اواضح

  

بؤن موافقة الدولة على التحكٌم تعتبر بمثابة تنازل ضمنً عن حصانتها ضد ، 2 البعض عتقدٌ كما 

مما ٌكون له أثر  ،ل ذلك خطوة كبٌرة لضمان تنفٌذ أحكام التحكٌم ضد الدول ثحٌث ٌم ،تنفٌذ حكم التحكٌم

هت إذ أن النتٌجة سوف تكون مخٌبة لو انت ،كبٌر على تطور التحكٌم الدولً الذي تكون أحد أطرافه دولة

رغم كل ما بذل من جهد وما  :"لق أحد األساتذة على ذلك بقولهععملٌة التحكٌم بحكم غٌر ملزم، حٌث ٌ

عن  الفض ،3"سوى الورقة التً كتب علٌها  اتحقق من نجاح ستجد نفسك فً حٌرة أمام حكم ال ٌساوي شٌب

وهو خطر  ،ت الدولٌة المعامال زمة فًداقٌة الالصأن امتناع الدولة عن احترام حكم التحكٌم ٌجردها من الم

 . 4 ال ٌمكن ألٌة دولة أن تتجاهله

١ٔش اٌٝ أْ ىهٛي فٌَٔحؾ رّٔخٌش حٌلظخٔش ػي حٌظٕف١ٌ، ً٘زض ِلىّش حٌٕمغ زطَش طكي٠ؼلؼ١ش  ٟفف         

ػ١ّٕخ ػٓ كظخٔظٙخ ػي حٌظٕف١ٌ ىّٚٔخ كخؿش ٌظ١خغش ٔض ٚحػق ٠ٕض  ظزَ طٕخُالؼفخق حٌظلى١ُ ٠اط ٌٟٚش فيحٌ

 ٌش.ؤه حٌّٔطٍػٍٝ 

 

 

 

 

 

                                     

.283-284َِؿغ ٓخرك،صحٌؼمٛى حٌّزَِش ر١ٓ حٌيٚي ٚ حألشوخص حألؿٕز١ش،  ، كيحى ح١ٌٔي كف١ظش /ى : أ.ٔظَأ- 1  

.481،ص،َِؿغ ٓخركػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش ، رشخٍ ِلّي حألٓؼي :  ى.أٔظَ- 2  

أٔظَ:-  3 

Boivin(R) :International Arbitration with States: An Overview of the Risks, Journal of Internationa 

Arbitrationl,vol19,No4,2002,p287. 

.414،َِؿغ ٓخرك،ىٍٚ حٌّؼخ٘يحص حٌي١ٌٚش فٟ كّخ٠ش حالٓظؼّخٍحص حألؿٕز١ش حٌوخطش فٟ حٌيٚي حٌٕخ١ِش،  ى.ػٍٟ ك١ٔٓ ٍِلُ: أٔظَ-
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برم بٌن الحكومة أقد  قدان عأفً  ،Creighton 1تلخص وقابع هذه القضٌة المعروفة بقضٌة تو

اب الطرف سشفى لحموم بمقتضاه الشركة األمرٌكٌة ببناء قاألمرٌكٌة ت Creightonالقطرٌة وشركة 

كومة القطرٌة إلى طردها من فع الحداألمر الذي  ،كةرداء الشأفٌن حول روقد نشؤ نزاع بٌن الط ،القطري

جل طرح النزاع أباتخاذ بعض االجراءات من  أتوبد ،لكذ Creightonوقد رفضت شركة  ،موقع العمل

واعد غرفة قلفقا التحكٌم و مي ٌقضً بؤن ٌتذالتفاق التحكٌم المبرم بٌن الطرفٌن، وال قاعلى التحكٌم وف

تحصل بمقتضاه على  Creightonبحكم لصالح شركة  وقد تم التحكٌم فً بارٌس، وانتهى ،ولٌةدالتجارة ال

 والر. د مالٌٌنٌض قدره ثمانٌة عوت

إلى توقٌع  ااستناد :"التً أعلنت أنه ،ولقد وصلت إجراءات تنفٌذ الحكم إلى محكمة النقض الفرنسٌة

ذلك تكون قد فإنها ب ،دولة قطر على اتفاق التحكٌم الذي نص على االحتكام إلى قواعد غرفة التجارة الدولٌة 

 2من قواعد غرفة التجارة الدولٌة  24مادة لذا هو ما تنص علٌه اهحصانتها ضد التنفٌذ. ف  عن اتنازلت ضمنٌ

لقواعد غرفة التجارة  اقبول األطراف التحكٌم وفق -تكون أحكام التحكٌم نهابٌة. ب  -أ :تجري على أنه ًوالت

لوا عن كل طرق الطعن زوٌعدون بذلك أنهم قد تنا ،ٌرالدولٌة ٌلزمهم بتنفٌذ أي حكم تحكٌم دون أي تؤخ

 . " اقانون عنها لالممكن التناز

تحكٌم بمثابة تنازل ضمنً عن لوهكذا فقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسٌة موافقة الدولة على ا

مما  ،خطوة كبٌرة لضمان تنفٌذ أحكام التحكٌم ضد الدول  ٌمثل مر الذيألا ،حصانتها ضد تنفٌذ حكم التحكٌم

   كبٌر على تطور التحكٌم الدولً الذي تكون أحد أطرافه دولة. ٌكون له أثر

 

 

 

 

 

                                     

أٔظَ:-  1 

Boivin(R) :International Arbitration with States: An Overview of the Risks,op.cit,p.296. 

:92/14/2199ِٓ ٔظخَ طلى١ُ غَفش حٌظـخٍس حٌي١ٌٚش حٌّٕشٍٛ ػزَ شزىش حإلٔظَٔض ،أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخ٠ٍن  23أٔظَ ٔض حٌّخىس-  2 

http://www.jus.uio.nol/lm/icc.arbitration.rules.1998/doc.htlm 



89 

.ًجبدب انالصيخ نضًبٌ فؼبنٛخ انزذكٛى فٙ يُبصػبد ػمٕد االسزضًبسان :انضبَٙانًجذش   

عقود االستثمار،فضال عما تتمٌز به هذه  تعاازمنألهمٌة الدور الذي ٌلعبه التحكٌم فً حسم  نظرا      

قها بمصالح حٌوٌة للدولة المضٌفة لفٌها وكذلك تع اولة طرفداللعقود من خصوصٌة مستمدة من وجود ا

ٌة تحكٌم فعالة وعلى درجة كبٌرة من الكفاءة للتعامل مع لعمفر ون تتأ افإنه ٌكون من الهام جد،تثمارالسل

 منازعات. الهذه 

حٌؼي٠ي ِٓ حٌّزخىة حٌمخ١ٔٛٔش حٌظٟ طؼظزَ  ٟالٓظؼّخٍ طز٠ٕٚٔظٍَِ طلم١ك فؼخ١ٌش حٌظلى١ُ فٟ ِٕخُػخص ػمٛى ح       

 ػ٠ٍَٚش ٌٍٛطٛي اٌٝ ػ١ٍّش طلى١ُ ِٕظّش ٚفؼخٌش.

اتفاق التحكٌم  قاللاست ًف ً تتمثلوالت ،ًالتحكٌم lex foriل ٌشكدخل فً تك المبادئ التً تتل

ستبثار هٌبة التحكٌم وا ،تحكٌم باإلرادة المنفردة لوتعذر الرجوع عن قبول ا ،واالختصاص باالختصاص

وامتداد اتفاق التحكٌم الذي  ،وعدم تؤثر التحكٌم باإلجراءات المعطلة من جانب أحد األطراف،بتسوٌة النزاع 

وعدم المسبولٌة المباشرة  ،فٌه اتبرمه إحدى الشركات الولٌدة المستقلة إلى الشركة األم والتً لم تكن طرف

  ً.عن ضمان الفعالٌة للحكم التحكٌم فضال ،ها إلى التحكٌمعللدولة عند لجوء مشارٌ

ا فً التحكٌمات بٌن األطراف الخاصة غٌر الحكومٌة هغلب هذه المبادئ ٌمكن تطبٌقأوإذا كان 

 فٌها.  اولة طرفدتكون ال ًن بعضها ٌرتبط بالتحكٌمات التإف ،والمتعلقة باألنشطة التجارٌة

 على النحو التالً: مطلبٌن ًمن الدراسة لهذه المبادئ ف المبحثعرض فً هذا سنو

. ٔ أصبسِ رفبق انزذكٛىانًجبدب راد انؼاللخ ثا : انًطهت األٔل  

وكذا أثار هذا االتفاق  ،اتفاق التحكٌم قاللاستوهً مبادئ لها صلة بإتفاق التحكٌم حٌث ٌتعلق األمرب

ٌن على رعوفقا لف لبطحٌث سنعرض لهذا الم ،والمتمثلة فً الحكم التحكٌمً وذلك من خالل ضمان فاعلٌته

 تً:  ألالنحو ال

                                                 .حألطٍٟ ميحطفخق حٌظلى١ُ ػٓ حٌؼ اليحٓظم :حٌفَع حألٚي  

. ػّخْ حٌفؼخ١ٌش ٌٍلىُ حٌظلى١ّٟ :حٌفَع حٌؼخٟٔ   
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.األطهٙ مذارفبق انزذكٛى ػٍ انؼ اللسزمئ : انفشع األٔل  

اتفاق التحكٌم عن العقد األصلً أن ننظر إلى شرط التحكٌم الوارد فً العقد  ستقاللٌقصد بمبدأ ا

 . 1 من هذا العقد أو أحد بنوده ءازجس إال ٌبذاته رغم أنه ل اقابم اعلى أنه ٌعتر عقد

ٚرظؼز١َ آهَ  ،ػّٓ حٌؼمي ح٢هَ ححالطفخق حٌظلى١ّٟ اٌٝ أْ ٌ٘ح حالطفخق ٠شىً ػمي ٓظمال١ٌشي حٕٚطٔظ          

خ فظٍِو خ٠َٚؿغ ًٌه اٌٝ أْ ٌىً ِٓ حٌؼمي٠ٓ ِٛػٛػ ، ٌٍؼمي حألٓخٟٓ ِؼخىال ححالطفخق حٌظلى١ّٟ ٠شىً ػمي فبْ

ً ظاال أٔٗ ٠ ،فؼٍٝ حٌَغُ ِٓ ٍٚٚى شَؽ حٌظلى١ُ فٟ حٌؼمي حألطٍٟ حٌّظؼٍك رٗ فٟ حألغٍذ حألػُ ِٓ حٌلخالص  

ٚ٘ٛ ِلً ِٕفظً ػٓ حٌؼمي  ،رلضفّلً شَؽ حٌظلى١ُ ٘ٛ ػًّ اؿَحثٟ  ،ػٕٗ رّلٍٗ حٌوخص رٗ  حِظ١ِّ

ٚاْ طؼّٕظّٙخ ٚػ١مش ٚحكيس ك١غ  ،ػٓ ح٢هَ ِحِظ١ّ حٞ ٠ؼخف ا١ٌٗ ػٍٝ ٔلٛ ٠ـؼً وً ِّٕٙخ ػميحٌٌحألطٍٟ 

حٌّٕخُػخص حٌٕخشجش ػٓ حٌؼمي حألطٍٟ حٌٌٞ ٠ٙيف اٌٝ  ُأْ حٌؼًّ حإلؿَحثٟ ِلً شَؽ حٌظلى١ُ أّخ ٠ظؼٍك رلٔ

 ػ١شطلي٠ي كمٛق ٚحٌظِحِخص حألؽَحف حٌّٛػٛ
2
.  

أنه إذا اعتبرت هٌبة التحكٌم أن العقد المتضمن التفاق التحكٌم غٌر قابم  ستقاللٌترتب على مبدأ االسو       

 الفض ،أو باطل وال أثر له فإن هذا ال ٌإدي إلى أن ٌكون اتفاق التحكٌم ذاته غٌر نافذ أو باطل وال أثر له 

المبدأ أثرٌن هامٌن  هذاأي أنه ٌترتب على  ، العقد األصلً القانونً التفاق التحكٌم عن ستقاللاال عن تقرٌر

 هما: 

.األطهٙ ؼمذزذكٛى ثًظٛش انناسرجبط يظٛش ارفبق ا وػذ -ٔالأ  

فاالدعاء أن  ،على مصٌر العقد األصلً قفبمعنى أن وجود اتفاق التحكٌم أو صحته أو نفاذه ال ٌتو

ن شرط التحكٌم تم توقٌعه ولكنه لم مالعقد الذي ٌتض العقد األصلً لم ٌتم إبرامه فً الفرض الذي ٌكون فٌه

أو أنه تم فسخه أو أن االلتزامات الناشبة عن العقد األصلً تم تجدٌدها  الٌدخل حٌز النفاذ أو أنه وقع باط

ال ٌكون له أثر على فاعلٌة اتفاق التحكٌم أو ٌإدي إلى  ًإلى ما شابه ذلك من أحكام قد تلحق العقد األصل

لهٌبة التحكٌم للفصل فً حقوق والتزامات أطراف النزاع  الذلك ٌظل االختصاص معقود اوتبع،  به سالمسا

 وال أثر له.  ع حتى إذا كان العقد ذاته غٌر نافذ أو كان باطالووالحكم فى الطلبات والدف

 

                                     

.11-81حٌظلى١ُ حٌيٌٟٚ حٌوخص، َِؿغ ٓخرك،ص ، ح١ُ٘ أكّي ارَح١ُ٘ى . ارَ :ٔظَأ  -1  

و١ٍش حٌلمٛق، ؿخِؼش ر١َٚص  ،، ِـٍش حٌيٍحٓخص حٌمخ١ٔٛٔش حِظيحى شَؽ حٌظلى١ُ هخٍؽ حإلؽخٍ حٌظم١ٍيٞ ٌٍؼمي حٌّظؼٍك رٗأٔظَ: ى.ِظطفٝ حٌـّخي ، -2

   .42،ص2119حٌؼيى حٌٔخرغ،١ٌٛ٠ٛ، ر١َٚص،،حٌؼَر١ش  



91 

أٞ  :"ػٍٝ أْ 9181ِٓ حٌمخْٔٛ حًٌّٕٛؿٟ ٌٍظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ٌؼخَ  94/9حٌّخىس  صفمي أوي             

"شَؽ حٌظلى١ُ  الْؼمي ال ٠ظَطذ ػ١ٍٗ رلىُ حٌمخْٔٛ رطٌْ حاللَحٍ ٠ظيٍ ِٓ ١٘جش حٌظلى١ُ رزط
1
 .  

من  امن نظام التحكٌم لدى غرفة التجارة الدولٌة والنافذ اعتبار  6/4ما ذهبت إلٌه المادة  اوهو أٌض  

بهدف  النهحالة انعدام العقد أو بطحتى فً  امختص لالمحكم ٌظ :"والتً نصت على أن 1998أول ٌناٌر

 .2 "ر فً طلباتهم ظوالن افألطر اتحدٌد حقوق 

. األطهٙ ؼمذانزذكٛى ػٍ ان قفبرانمبََٕٙ ال اللاالسزم -بصبَٛ  

١ش الٌـٓظمفب ٍٟـحألط ؼميَ غ١َ ًٌه حٌٌٞ ٠وؼغ ٌٗ حٌهأٛع حطفخق حٌظلى١ُ ٌمخْٔٛ ـخ ٠ؼٕٟ هؼـٛ ِ٘ٚ            

 ٟألطٍح ؼميظٟ طلىُ حٌٌٛحػي حمحص حًٌاٌٝ لزٛي ػيَ هؼٛع حطفخق حٌظلى١ُ رخٌؼٍَٚس اٌٝ  ظلى١ُ طئىٌٞح حطفخق

ًٌه ِخ ً٘زض ا١ٌُ ِلىّش حٌٕمغ حٌف١َٔٔش فٟ أكي أكىخِٙخ رمٌٛٙخ : " الطفخق حٌظلى١ُ حٓظمالي لخٟٔٛٔ وخًِ  

فٟ ِٔخثً حٌظلى١ُ حٌيٌٟٚ " 
3
.   

اتفاق التحكٌم من شؤنه أن ٌحقق الفاعلٌة فً  اللستقإعتراف بهذا األثر لمبدأ إلومما الشك فٌه أن ا 

التفاق عما ٌصٌب العقد األصلً ل اإذ لو اقتصرنا على األثر األول وهو استقال،اتفاق التحكٌم ستقاللإمجال 

ن فٌه وكان القانون الواجب التطبٌق علٌه الال بط الكان معنى ذلك أنه إذا ورد العقد صحٌح الن،من بط

لن ٌحول دون أن ٌقع اتفاق التحكٌم  لٌم أو ٌجعله باطال لسبب أو آلخر فإن هذا االستقالٌحظر شرط التحك

 . 4 باطال

 

                                     

ٚ حٌٌٞ أػيطٗ ٌـٕش حألُِ حٌّظليس ٌٍمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ِٕشٍٛ ػٍٝ شزىش  9181ٌمخْٔٛ حًٌّٕٛؿٟ ٌٍظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ٌؼخَأٔظَ ٔض ح- 1 

:21/14/2199حألٔظَٔض،أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخٍم 
 
 

http://www.jus.uio.nol/lm/un.arbitration.model.law.1985/doc.htlm 

 

:21/14/2199ِٕشٍٛ ػٍٝ شزىش حألٔظَٔض أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخ٠ٍن  9118ٌؼخَ حٌي١ٌٚشٔظخَ حٌظلى١ُ غَفش حٌظـخٍس  أٔظَ- 2 

http://www.jus.uio.nol/lm/icc.arbitration.rules.1998/doc.htlm 

 

 .411،ص،َِؿغ ٓخركػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش ، رشخٍ ِلّي حألٓؼي :  ى.أٔظَ 3

.941ُ وؤٍٓٛد ٌظ٠ٛٔش ِٕخُػخص ػمٛى حٌظـخٍس حٌي١ٌٚش،َِؿغ ٓخرك،صأٔظَ: ى.أكّي ِوٍٛف ،حطفخق حٌظلى١-
4
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الٌوم من المبادئ المستقرة بشؤن  ًاتفاق التحكٌم عن العقد األصل لستقالإوقد أضحى مبدأ  

ر دولٌة إلى درجة أن البعض ٌذهب إلى القول بوجود قاعدة موضوعٌة عب ،التحكٌم التجاري الدولً

حٌث حرصت معظم الثسرٌعات الوطنٌة بشؤن  ، ًاألصل للعقدة بنسالتحكٌم بال اتفاق لستقالإمإداها 

بهدف مساعدة  ًبالعقد األصل عالقته اتفاق التحكٌم فً ٌةلستقالإتحكٌم على النص صراحة على مبدأ ال

 تهمفااألطراف على الوصول إلى حل سرٌع لخال
1

 . 

أن شرط التحكٌم ٌعتبر  1994لسنة   27احة فى قانون التحكٌم رقم فؤكد المشرع المصري صر 

 اٌعتبر شرط التحكٌم اتفاق :"منه على أنه  23فنص فى المادة  ،عن بقٌة شروط العقد األخرى مستقال ااتفاق

و إنهابه أي أثر على شرط أن العقد أو فسخه وال ٌترتب على بطال ،عن شروط العقد األخرى المستق

 . "إذا كان هذا الشرط صحٌحؤ فً ذاته  ،نه مذي ٌتضالتحكٌم ال

ي حطفخق حٌظلى١ُ فبٔٙخ ٌُ طٕض طَحكش ػٍٝ ِزيأ حٓظمال ،طفخل١خص حٌي١ٌٚش حٌّظظٍش رخٌظلى١ٌُالٚرخٌٕٔزش          

الَحٍ٘خ ٌّزيأ  يٌ٘ح حٌّزيأ ِٓ هال ٍص حطـخ٘ٙخ حٌؼّٕٟ اٌٝ الَحالظوٓٚاْ وخْ ٠ّىٓ ح ٟ،ػٓ حٌؼمي ح٢طٍ

ًٌه أْ طم٠ََ ِزيأ حالهظظخص ٠ؼٕٟ طَن طمي٠َ ِيٜ حألهٌ رّزيأ ،حٌّلىُ رخٌفظً فٟ حهظظخطٗ حهظظخص 

ي ِّخ ٠ٔظظزغ حهظظخطٗ ٓظمالحالرّزيأ  ٌألهٌ ٚال شه أٔٗ ١ٓىْٛ أوؼَ ١ِال ،ي حطفخق حٌظلى١ُ ٌٍّلىُٓظمالحال

ٌُ طظوٌ  9149حر٠ًَ  29فٟ فخطفخل١ش ؿ١ٕف ح٢ٍٚر١ش ٌٍظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ حٌّزَِش  ،رخٌفظً فٟ حٌِٕحع

َحرؼش ِٓ ِخىطٙخ ٌُ ًٌٚه فٟ حٌفمَس حٙاال رشؤْ حهظظخص حٌّلى١ّٓ رخٌفظً فٟ حهظظخط خط٠َل خِٛلف

 حٌؼخٌؼش
2
.  

ٌٕض طَحكش هالي ححطفخق حٌظلى١ُ ِٓ حٓظمال١ٌش ِزيأ  ْحٌظلى١ُ رظى٠َ ثقوٌٌه فمي لخِض ِؼظُ ٌٛح         

  ٌ٘ح حٌّزيأ  ٟلى١ُ حٌظٟ ألَطٙخ ٌـٕش حألُِ حٌّظليس ٌٍمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌيٌٚفمي ألَص لٛحػي حٌظ ،ٌح حٌّزيأ٘ػٍٝ 

ِٕٙخ حٌظٟ أويص ػٍٝ ِؼخٍِش شَؽ حٌظلى١ُ حٌٛحٍى فٟ حٌؼمي ٠ٚش١َ اٌٝ اؿَحء حٌظلى١ُ ٚفمخ  29ًٌٚه فٟ حٌّخىس 

 ٌٌٖٙ حٌمٛحػي رٛطفٗ حطفخلخ ِٔظمال ػٓ شَٚؽ حٌؼمي حألهَٜ.

 

                                     

شأٔظَ: ى.ِلّي ػزيهللا ِلّي حٌّئ٠ي ، ِٕٙؾ حٌمٛحػي حٌّٛػٛػ١ش فٟ طٕظ١ُ حٌؼاللخص حٌوخطش ًحص حٌطخرغ حٌيٌٟٚ"ىٍحٓش طؤط١ٍ١ش"،ىحٍ حٌٕٙؼ-  1 

.241،ص9118حٌؼَر١ش،حٌمخَ٘س،   

:22/14/2199شزىش حألٔظَٔض ،أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخ٠ٍن ِٕشٍٛس ػٍٝ  ٔظٛص ٌٖ٘ حالطفخل١شأٔظَ-  2 

http://www.jus.uio.nol/lm/europe.international.commercial.arbitration.convention.geneva.1961/doc.htlm 
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 ٓظماليؤو١ي ِزيأ حط٠ي ِٓ طلى١ّخص ِٕخُػخص ػمٛى حالٓظؼّخٍ ػٍٝ ؼيفٟ حٌ ٚلي كَص حٌّلىّْٛ           

ػٓ حٌؼمي حألطٍٟ حٌٛحٍى رٗ ٌ٘ح حالطفخق. حطفخق حٌظلى١ُ   

ٌبٌة بؤن التؤمٌم الذي قامت به قد لالٌبٌة تمسكت الحكومة للاضد الحكومة Texaco  تحكٌم ًفف

قر أك ولقد رفض ذ Dupuy فٌه، إال أن األستاذ التحكٌم المدرج رطاز وكذك لشٌتماال قدوضع نهاٌة لع

  .1 ٌة اتفاق التحكٌماللتقسإ أإلى مبد االنزاع استناد ًف للفصلباختصاصه 

اتفاق التحكٌم عن  ستقاللإعتراف بمبدأ اإل ًوهكذا فقد اقتضى تحقٌق الفاعلٌة التفاق التحكٌم الدول 

وٌحصن شرط التحكٌم من كل أسباب  ،متعاملٌن نه أن ٌزٌل مخاوف الؤمما ٌكون من ش  ، ًالعقد األصل

إخضاع العقد األصلً لنظام قانونً ٌختلف عن ذلك الذي  األصلً، وكذلك قبولن التً تمس العقد الالبط

 ٌحكم اتفاق التحكٌم .

. ضًبٌ انفؼبنٛخ نهذكى انزذكًٛٙ :ٙانفشع انضبَ  

حسم منازعات عقود  ًف ًسسااألمرجع الصبح أقد  ًولالدتحكٌم الدل فً أن ج اكلم ٌعد هن

تكون حركة  اما ٌكون التحكٌم عسٌر وبمقدار  ، ًثمار الدولتسلالمن ضمانة  هثلاالستثمار بما ٌم

 تنتعش حركة هذا االستثمار.  احكٌم سهال ومٌسرتلادار ما ٌكون قوبم ،ةباالستثمار بطٌ

وأهم من اختٌار محكمٌن   ،ًتحكٌم عقدومما ال شك فٌه أن ما بعد التحكٌم هو بالنتٌجة أهم من  

 .2ذ الحكم التحكٌمًفالتحكٌم هو أن ٌن ًم فه، فاألًوأهم من حكم تحكٌم ،وأهم من إجراءات تحكٌمٌة 

فكل  ،من نظام التحكٌم ككل  ًف النهابهدل الثحد األساتذة بحق ٌمأكما ٌرى  ًفتنفٌذ الحكم التحكٌم 

حلة األخٌرة التً تترجم الحل النهابً للنزاع فٌما بٌن ما ٌمر به نظام التحكٌم من مراحل تصب فً هذه المر

 . 3األطراف

         

                                     

.   418أٔظَ: ى .رشخٍِلّي حألٓؼي ،ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش،َِؿغ ٓخرك،ص - 1 

 

١ّٟٕي حألكيد ، طٕف١ٌ حألكىخَ حٌظلى١ّ١ش حألؿٕز١ش فٟ حٌيٚي حٌؼَر١ش،حٌظلى١ُ حٌؼَرٟ فٟ حفخق حألٌف١ش حٌؼخٌؼش،ٍٍٓٔش اطيحٍحص حٌَّوِ ح١ٌأٔظَ: ى.ػزيحٌلّ- 2 

.211،ص2114ٌٍظٛف١ك ٚ حٌظلى١ُ،    

.219حٌظلى١ُ حٌيٌٟٚ حٌوخص، َِؿغ ٓخرك،ص ، ى . ارَح١ُ٘ أكّي ارَح١ُ٘  :ٔظَأ-
3
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ٚ٘ىٌح فبْ فؼخ١ٌش حٌظلى١ُ وؤٍٓٛد ٌفغ ٚط٠ٛٔش حٌّٕخُػخص طظٛلف ػٍٝ ِيٜ حٌميٍس ػٍٝ طٕف١ٌ حٌلىُ            

فبْ ٌ٘ح  ،ّْٛ ا١ٌٗ حٌلىُ حٌٌٞ ٠ظٛطً حٌّلى ًٟ فؼًٌه أٔٗ اًح وخٔض حٌؼَّس حٌلم١م١ش ٌٍظلى١ُ طظّ  ،حٌظلى١ّٟ

ٌٌٌه ٠ىْٛ ِٓ حٌؼٍَٚٞ طلم١ك حٌفؼخ١ٌش ٌٍلىُ حٌظلى١ّٟ  ، حٌلىُ ٌٓ طىْٛ ٌٗ أ٠ش ل١ّش ػ١ٍّش اًح ٌُ ٠ظُ طٕف١ٌٖ

 ػّخْ طٕف١ٌٖ يِٓ هال
1
.  

 ًٔزٌح َمي كَطض ِؼظُ حالطفخل١خص حٌي١ٌٚش حٌّؼ١ٕش رخٌظلى١ُ رظفش أٓخ١ٓش ػٍٝ حٌٛطٛي أل٠ٌٔٚ             

ء حٌٛؽٕٟ ٌٍمؼخِغ حإللَحٍ رخٌلك  ، ٟظلى١ٌّلىُ حٍظٝ ِٓ حٌفؼخ١ٌش ٌأللحٌظلى١ُ رغ١ش طلم١ك حٌلي ح ٌظٕف١ٌ أكىخَ

ِخَ أ ٌزطالْحالػظَحف ربِىخ١ٔش حٌطؼٓ ػٍٝ كىُ حٌظلى١ُ رخ هاليفٟ اػّخي حٌَلخرش ػٍٝ أكىخَ حٌظلى١ُ ِٓ 

.ٔٛٔٙخ رّٛؿذ لخ لؼخء ىٌٚش ِمَ حٌظلى١ُ أٚ أِخَ ِلخوُ حٌيٌٚش حٌظٝ طيٍ حٌلىُ   

. ىٛذكزألدكبو ان ٙذٔنانز ٛفُاف ٔانززشػإلا -ٔالأ  

٘ظّض حٌظش٠َؼخص حٌٛؽ١ٕش ٚوٌٌه حٌؼي٠ي ِٓ حالطفخل١خص حٌي١ٌٚش حٌّؼ١ٕش رخٌظلى١ُ رّٛػٛع حٌظٕف١ٌ ا            

حٌّخىس حٌؼخٌؼش ِٓ حطفخل١ش  أٚؿزضك١غ  ٌؼّخْ طٕف١ٌٖ ِش حٌالُفٛػؼض حٌمٛحػي  ،كىخَ حٌظلى١ُ ألحٌيٌٟٚ 

أْ طؼظَف رلـ١ش  حٌيٚي حٌّظؼخليس ػٍٝ،  رشؤْ حالػظَحف ٚطٕف١ٌ أكىخَ حٌظلى١ُ حألؿٕز١ش ،9118ن ٌٕٔش ٠ٛ١ٍٛٔ

، ىْٚ حٌظشي٠ي فٟ حٌشَٚؽ ِغ حإلٌظِحَ رؤكىخَ حالطفخل١ش فٟ حٌظٕف١ٌ كىُ حٌظلى١ُ ٚطؤَِ رظٕف١ٌٖ
2
.  

على ضمان   1961سنة األوروبٌة للتحكٌم التجاري الدولً المبرمة  تفاقٌة جنٌفإكما حرصت  

ن فً إحدى الدول المتعاقدة للحكم الالبط: "فنصت فً المادة التاسعة على أن ،حكم التحكٌمًلالتنفٌذ ل

لرفض االعتراف أو تنفٌذ الحكم فً دولة أخرى  اال ٌشكل سبب -ألحكام هذه االتفاقٌة  اطبق -التحكٌمً 

أو من قضاء الدولة إما من قضاء دولة مقر التحكٌم در صن قد الكان حكم البط ذاإال إ ،طرف فً االتفاقٌة

 باب اآلتٌة:سألحد األ اوذلك طبق  ،التً تم تطبٌق قانونها على التحكٌم 

ٌٍمخْٔٛ حٌٌٞ ٠طزك ػ١ٍُٙ، أٚ أْ حالطفخق  خِش ٚفمٌالُحطفخق حٌظلى١ُ ٌُ طىٓ ٌي٠ُٙ حأل١ٍ٘ش ح ٟأْ حألؽَحف ف -أ

 خكخٌش ػيَ حالطفخق ػٍٝ ًٌه ٚفم ٟٞ حطفك حٌطَفخْ ػٍٝ ططز١مٗ ٚفمخْٔٛ حٌٌٌٍ خؽزم خحٌٌّوٍٛ ٌُ ٠ىٓ طل١ل

 ٌمخْٔٛ حٌزٍي حٌٌٞ طيٍ ف١ٗ حٌلىُ.

أٚ ٌُ ٠ىٓ رّميٍٖٚ  ،رٍغ رظؼ١١ٓ حٌّلىُ أٚ ربؿَحءحص حٌظلى١ُأْ حٌطَف حٌٌٞ ٠طٍذ حإلرطخي ٌُ ٠ىٓ لي أ-د 

 ٌٔزذ آهَ طمي٠ُ ىفٛػٗ.

أْ كىُ حٌظلى١ُ طـخُٚ حطفخق حٌظلى١ُ. -ؽ  

                                     

. 341،ص،َِؿغ ٓخركػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش ، حألٓؼيرشخٍ ِلّي  : ى.أٔظَ-  1  

. 112َِؿغ ٓخرك،ص، حٌّٛؿِ فٟ حٌٕظ٠َش حٌؼخِش فٟ حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ   ،كف١ظش ح١ٌٔي حٌليحى  /ى : أ.ٔظَأ -
 2
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 ش حٌظلى١ُ أٚ أْ اؿَحءحص حٌظلى١ُ طوخٌف ِخ حطفك ػ١ٍٗ حألؽَحفجْ طشى١ً ١٘أ -ى
1
.  

فٟ  ًٟؿٟ ٌٍظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌٌٞ أػيطٗ ٌـٕش حألُِ حٌّظليس ٌٍمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌيٌٌّْٕٚٛٛ حٔوّخ أوي حٌمخ          

 ٛ١ٌٛ٠9181
2

ألطً ٔظُ ؽ٠َك حٌطؼٓ ٚحٓظؼٕخء ِٓ ٌ٘ح ح ،ػٍٝ حٌفؼخ١ٌش حٌي١ٌٚش ألكىخَ حٌظلى١ُ وؤطً ػخَ ،

.ِٕٗ  43ػٍٝ أكىخَ حٌظلى١ُ فٟ حٌّخىس   

رؤكىخَ حٌظلى١ُ ِٓ هالي حٌّخىس وّخ أْ حٌّشَع حٌـِحثَٞ لي ً٘ذ فٟ ًحص ح١ٌٔخق حٌمخثً رخالػظَحف        

اًح  فٟ حٌـِحثَحٌيٌٟٚ  ؤكىخَ حٌظلى١ُك١غ ٔظض : " ٠ظُ حالػظَحف ر ِٓ لخْٔٛ حإلؿَحءحص حٌّي١ٔش 9119

 ّظّٔه رٙخ ٚؿٛى٘خ ، ٚوخْ ٌ٘ح حالػظَحف غ١َ ِوخٌف ٌٍٕظخَ حٌؼخَ حٌيٌٟٚ " .أػزض حٌ

ك١غ ٔظض : "  94ِىٍَ  318رً ً٘ذ اٌٝ أرؼي ِٓ ًٌه ِٓ هالي حٌٕض ػٍٝ حٌظٕف١ٌ حٌـزَٞ فٟ حٌّخىس     

حٌفمَس حٌؼخ١ٔش ٚ ًٌه فٟ  92ِىٍَ  ٠318ؤَِ رخٌظٕف١ٌ حٌـزَٞ كٔذ حٌشَٚؽ حٌّٕظٛص ػ١ٍٙخ فٟ حٌّخىس 

 حٌغ١خد حٌطٛحػٟ ٌٍمخٍ حٌظلى١ّٟ ".

ٌتضح مما تقدم أن معظم االتفاقٌات الدولٌة المعنٌة بالتحكٌم وكذلك القانون النموذجً للتحكٌم 

التنفٌذ للحكم التحكٌمً وذلك إذا لم ٌقم الطرف الخاسر  3و وجوب التجاري الدولً قد استهدفت ضمان

رف الصادر لصالحه الحكم التماس تنفٌذ هذا الحكم ضد حٌث ٌجوز للط ،باالنصٌاع طواعٌة لحكم التحكٌم

 .  الطرف الخاسر من أجل الحصول على حقوقه الواردة بالحكم

 

 

 

 

                                     

:24/14/2199ِٕشٍٛس ػٍٝ شزىش حألٔظَٔض، أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخ٠ٍن  ٔظٛص ٌٖ٘ حالطفخل١شأٔظَ-  1 

http://www.jus.uio.nol/lm/europe.international.commercial.arbitration.convention.geneva.1961/doc.htlm 

 

ٚ حٌٌٞ أػيطٗ ٌـٕش حألُِ حٌّظليس ٌٍمخْٔٛ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ِٕشٍٛ ػٍٝ شزىش  9181أٔظَ ٔض حٌمخْٔٛ حًٌّٕٛؿٟ ٌٍظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ٌؼخَ- 2 

:22/14/2199رظخٍم  حألٔظَٔض،أؽٍغ ػ١ٍٗ   

http://www.jus.uio.nol/lm/un.arbitration.model.law.1985/doc.htlm 

 

. 241أٔظَ: أ.ى/ِلّٛى ِوظخٍأكّي ر٠ََٞ ، حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ، َِؿغ ٓخرك ،ص  -
 3
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. كٛىو انزذكبانطؼٍ فٙ أد -بصبَٛ      

اْ طى١١ف حٌمَحٍحص حٌظخىٍس ػٓ حٌّلىُ رؤٔٙخ أكىخَ ،٠ؼٕٟ لخر١ٍش ٌٖ٘ حٌمَحٍحص ٌٍطؼٓ رطَق حٌطؼٓ           

 حٌمخ١ٔٛٔش
1

ْ ٚاؿَحءحطٗ  خٌزطالاٌٝ ؽَق حٌطؼٓ ر  ٌُ طظؼَع حالطفخل١خص حٌي١ٌٚش حٌّؼ١ٕش رخٌظلى١ُ ، ك١غ أْ

٠َؼخص حٌٛؽ١ٕش ٌٍيٚي ك١غ طؼظَف ٌٖ٘ حالطفخل١خص ٌٍمؼخء حٌٛؽٕٟ رلك حٌَلخرش ػٍٝ ظشٚأّخ طَوض ًٌه اٌٝ حٌ

ٚحٌظٟ  ،كىخَ حٌظلى١ّ١شألٌ إلرطخيف حٌيٚي طٕظ١ُ ؽَق حٌَّحؿؼش ٚأٓزخد حظٍفظظٌٛٝ لٛح١ٔٓ ِو ، أكىخَ حٌظلى١ُ

طش٠َؼخص حٌظلى١ُ فٟ حٌىؼ١َ ِٓ حٌيٚي. ٟطشخرٗ اٌٝ ىٍؿش وز١َس ف  

مضرة بفعالٌة التحكٌم طالما كان هناك  ًومما الشك فٌه أن هذه الطرق لمراجعة الحكم التحكٌم

حكٌم وتدعٌمه أجل المساهمة فً استقرار التمن لذلك ٌكون من الضروري  ،الطرق هذهتعسف فً استعمال 

حٌث ٌإكد أحد  ،وضمان فعالٌته وضع نظام محدد وواضح وضٌق على قدر اإلمكان لطرق المراجعة

اف بالتحكٌم الدولً وحرصهم علٌه ال ٌنبغً معه رطألإن االهتمام المشروع ل " : األساتذة على ذلك بقوله

ام والحرص ٌتطلب أن تكون سلطة فاالهتم ،السماح بسلطة مطلقة تتمتع بها محاكم الدولة التً صدر فٌها

 .2" ن أو إلغاء الحكم سلطة محددة الن بطالالمحكمة فً إع

من   53ن ضد الحكم التحكٌمً فً المادة الوقد نظم المشرع المصري حاالت قبول دعوى البط

 ن حكم التحكٌم إال فً األحوال اآلتٌة: الال تقبل دعوى بط -1: "تنص على أنه ًقانون التحكٌم الت

 بطال أو سقط بانتهاء مدته. إلل قابالأو  الأو كان هذا االتفاق باط ،إذا لم ٌوجد اتفاق تحكٌم  -أ

 للقانون الذي ٌحكم أهلٌته. اإذا كان أحد طرفً اتفاق التحكٌم وقت إبرامه فاقد األهلٌة أو ناقصها وفق -ب

بتعٌٌن محكم أو  اصحٌح مااله إعالمالتحكٌم تقدٌم دفاعه بسبب عدم إع ًذا تعذر على أحد طرفإ -ج
 بب آخر خارج عن إرادته.سبإجراءات التحكٌم أو ألي 

حٌِٕحع. عاًح حٓظزؼي كىُ حٌظلى١ُ ططز١ك حٌمخْٔٛ حٌٌٞ حطفك حألؽَحف ػٍٝ ططز١مٗ ػٍٝ ِٛػٛ -ى  

اًح طُ طشى١ً ١٘جش حٌظلى١ُ أٚ طؼ١١ٓ حٌّلى١ّٓ ػٍٝ ٚؿٗ ِوخٌف ٌٍمخْٔٛ أٚ الطفخق حٌطَف١ٓ. -ٖ  

ِٚغ ًٌه اًح أِىٓ  ،طفخقأٚ ؿخُٚ كيٚى ٌ٘ح حال ،١ُلىظحٌ حطفخقشٍّٙخ ٠خػً ال ُٔ فٟ ١ِلىظً كىُ حٌاًح فظ -ٚ

غ ٠مٌٗ فال  حثٗ حٌوخطش رخٌّٔخثً حٌوخػؼشُ ػٓ أؿ١ِلىظٌٍ شرخٌّٔخثً حٌوخػؼ طشؿِحء حٌلىُ حٌوخأفظً 

ٌٖ٘ حألؿِحء حأله١َس. ػٍْٝ االالطحٌز  

 ثر فً الحكم. أ النابط ةم باطلٌحكتال تإجراءا تكانأو  ،مٌحكتن فً حكم الالع بطقإذا و -ز

                                     

. 422ؿغ ٓخرك ،ص َِحٌّٛؿِ فٟ حٌٕظ٠َش حٌؼخِش فٟ حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ،،  كيحى ح١ٌٔي كف١ظش /ى أ.أٔظَ:  -  1  

أٔظَ:-  2 

Lastenouse )P. ):Why Setting Aside an Arbiteral Award Is Not Enough toRemove It From the International Scene, 

Journal.International.Arbitration.,vol 16,1999,p.25. 
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ؼّٓ ِخ ِوخٌف طُ اًح ١لىظكىُ حٌ الْٙخ رزطفٔخء ٔطٍمْ ِٓ الٜ حٌزطػٕٛظَ ىطٟ ظحٌ شحٌّلىّ ٟطمؼٚ  -2

 حٌؼَر١ش".ِظَ  ٠شحٌٕظخَ حٌؼخَ فٟ ؿٍّٙٛ

الصادرة من قانون اإلجراءات المدنٌة الجزابري بؤن قرارات التحكٌم  1058كما تقضً المادة 

طعن بالبطالن فً الحاالت المنصوص علٌها فً المادة  بالجزابر فً مجال التحكٌم ٌمكن أن  تكون موضوع

1056 . 

نٌة الجدٌد خمس حاالت لقبول دمن قانون المرافعات الم 1502نسً فً المادة رشرع الفمال حددكما 

 لتحكٌم الدولً وهً: ا من ضد حكالدعوى البط

حٔمؼخثٗ. أٚٔٗ اللى١ُ أٚ رطػيَ ٚؿٛى حطفخق ط -ح  

شى١ً ١٘جش حٌظلى١ُ.ظٚ رأٛحػي حٌوخطش رظؼ١١ٓ حٌّلىُ ٍمٚؿٛى ِوخٌفش ٌ -د  

 بحدود مهمته.  زامدون الت مإصدار المحكم للحك -ج

حٌّٛحؿٙش. أحكظَحَ ِزي ػيَ -ى  

  .و تنفٌذ الحكم مع النظام العام الدولًأتعارض االعتراف  -ه

         

تنفٌذ فً هذه الدولة  لفإنه ٌصبح غٌر قانونً ل صدر فٌها بطال حكم التحكٌم فً الدولة التًوإذا تم إ         

ٌة دولة أ ًتنفٌذ فلبطبٌعة الحال غٌر قابل ل اٌضأٌصبح هذا الحكم   1958تفاقٌة نٌوٌورك لعام إلقا ووف

  . 1نٌوٌورك ٌة ق اتفإمصدقة على 

والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة   مثل فرنسا  ،بعض الدول  فً اء جه القضإتمن ذلك فقد  غمالر علىو            

عتراف إلا لىقات الدولٌة الخاصة إالعال م التحكٌم فً من الفعالٌة ألحكا عظموراء تحقٌق القدر األ اسعٌ

أن أسباب على  اصدرت فٌها، وذلك تؤسٌس لتًالدولة ا فًإبطالها  غم األجنبٌة ر م التحكٌموتنفٌذ أحكا

ذلك  فًحٌث استند هذا القضاء  ،قوانٌن هذه الدول  فًال تتوافر  مك األحكاتلأبطلت من أجلها  لتًن االبطال

االتفاقٌة  هذه مال تخل أحكا : "تنص أنه لتًمن المادة السابقة من اتفاقٌة نٌوٌورك وا لىنص الفقرة األو إلى

المحكمٌن وتنفٌذها م اقدة بشؤن االعتراف بؤحكاأبرمتها الدول المتع لتًالجماعٌة أو الثنابٌة ا بصحة االتفاقات

أو  ٌعتشر فًالمحكمٌن بالكٌفٌة وبالقدر المقرر  مأحكا بحكم مناالستفادة  فًطرف من حقه  يأ موال تحر

  .2" معاهدات البلد المطلوب إلٌها االعتراف والتنفٌذ 

                                     

911.ص ،ٌلُٔ حٌّٕخُػخص، َِؿغ ٓخرك ٠ٍش يحٌظلى١ُ ٚحٌٛٓخًٔ حٌز .َِخْ ف١َرٔض١و٠َٔظٛفَ اِّٙٛ ٚ٘ : ٔظَأ-   1  

أٔظَ:-  2 

Disputes settlement. International Commercial Arbitration, 5.7 Rrcognition and Enforcement of Arbital 

Awards :The New York Convention, United Nations Conference on Trade and Development,United 

Nations,2003,pp43-46. 
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  Chormalloy Aeroservicesبٌن شركة  Chormalloyاالتجاه فً قضٌة  هذا سختروقد 

قد  ازاعنن أفً  1وقابع هذه القضٌةوتتلخص  ، ٌةصرهٌبة تسلٌح القوات الجوٌة التابعة لوزارة الدفاع المو

بموجبه  هدتالمبرم بٌن الطرفٌن والذي تع قدن العؤبٌن جمهورٌة مصر العربٌة والشركة األمرٌكٌة بش نشب

على  قداشتمل الع قدول ،رقة بطابرات الهلٌكوبتمات ومعونة فنٌة متعلدٌم معدات وخ قدالشركة األمرٌكٌة بت

ق فتإللتحكٌم كما  ان تكون القاهرة مكانألى عالمصرٌة و قوانٌنق الٌشرط تحكٌم تم النص فٌه على تطب

 ًتحكٌم فالة ٌبجاء حكم ه لقدو ،اوملزم اة التحكٌم نهابٌبر عن هٌدلى أن ٌكون الحكم الصاعاألطراف 

  شركة األمرٌكٌة.الصالح 

ن أمام محكمة استبناف القاهرة التً أصدرت القد طعن الطرف المصري على هذا الحكم بالبطول

بقت قواعد القانون المدنً المصري طساس أن هٌبة التحكٌم قد أخطؤت وأن حكم التحكٌم على الحكمها ببط

 داري المصري. من قواعد القانون اإل بدال

كولومبٌا األمرٌكٌة أجازت تنفٌذ حكم التحكٌم  وبغض النظر عن الحكم الملغى فإن محكمة مقاطعة

إلى نص اتفاق التحكٌم الذي نص صراحة على استبعاد أي  استنادإوذلك  ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ًف

قانون من   10ة من اتفاقٌة نٌوٌورك وأن القسم رقم عطرٌق لطعن على حكم التحكٌم وكذلك إلى المادة الساب

وع قالتحكٌم لو محكاأالوالٌات المتحدة رفض تنفٌذ  ًفٌذ فنتلا ًال ٌجٌز لقاض ًمرٌكاأل ًفٌدراللالتحكٌم ا

 م فً تطبٌق القانون.ٌالتحك هٌبةمن  ؤخط

ن ؤدوابر التحكٌم الدولً ب ًف مممٌزة حٌث ساد شعور عا عالمة Chormalloyولقد اعتبر قرار  

  .2قٌة نٌوٌوركااتف عو بما ٌتفق مأى عل ءتحكٌم بنالصالح تحررٌة تنفٌذ حكم ا ًتؤصل ف قد اتجاهإ

 

 

 

 

 

 

 

                                     

أٔظَ:-  1 

Boivin(R) :International Arbitration with States: An Overview of the Risks,op.cit.p.291-292. 

أٔظَ:-  2 

The Op.Cit,p.292. 
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فً قضٌة ولقد أتٌحت الفرصة للقضاء المصري لٌإكد ما انتهى إلٌه من قضاء فً هذه القضٌة 

 . 1أخرى، هً قضٌة إٌتالوك

وٌضمن تنفٌذه  ًنه زٌادة الفعالٌة للحكم التحكٌمؤل هذا التوجه من شثأن م رىٌ 2البعض وعلٌه فإن

باب االستفادة من اتفاقٌات وقوانٌن تإمن للحكم  حة من اتفاقٌة نٌوٌورك التً تفتعدة الساببما ٌتفق مع الما

لسٌطرة الدولة التً تم التحكٌم  املحوظ اا األمر قد ٌشكل تحدٌمثل هذإال أن  ،أسهل للتنفٌذ اطرٌق ًالتحكٌم

بلد  ًحترام قرار قاضإو ًلك ٌكون من الضروري التوفٌق بٌن ضمان الفعالٌة للحكم التحكٌمذل ،فٌها

ة المحاكم قة صناع القرارات والقوانٌن وكذلك ثقوأن فعالٌة التحكٌم لن تتحقق إال إذا نال ث االمنشؤ، خصوص

فً العدٌد من  ًوهذه الثقة قد نالها التحكٌم الدول ،ٌتم فٌها التحكٌم أو تطبق فٌها أحكامه ًالدول الت ًف

 من الرقابة والسٌطرة على عملٌة التحكٌم. حتفاظ الدولة بحد أدنى إاألماكن بسبب 

إهمال  ًف اٌذ بحٌث ٌكون متسعفنفبلد الت ًك هذا األمر ألهواء قاضرعدم ت يضروره من اللذلك فإن        

ٌحترم  ، بحٌثضوابط محددة  خاللب أن ٌتم ذلك من جوإنما ٌ ،منشؤلبلد ا ًٌمارسها قاض ًالرقابة الت

والمعاٌٌر  ساٌٌقلتزم فً إبطاله الحكم بالمإاألخٌر قد  هذابلد المنشؤ مادام  ًقاضً بلد التنفٌذ قرار قاض

ه المعاٌٌر فإننا نرى هذقاضً بلد المنشؤ فً إعمال  ففً إعمال قانونه المحلً، فإذا تعس فالدولٌة دون تعس

 أن ذلك ٌعفً قاضً بلد التنفٌذ من التقٌد بحكم ٌبطل الحكم التحكٌمً فً بلد المنشؤ. 

 

 . المبادئ المتعلقة بهيئة التحكيم :طلب الثانيالم

 

هٌبة التحكٌم بتسوٌة  حٌث ٌتعلق األمر بمبدأٌن هما مبدأ اإلختصاص باإلختصاص، ومبدأ إستبثار

 : النزاع، وعلٌه سنعرض لهما على النحو األتً

       . هظظخصإلهظظخص رخإلح :حٌفَع حألٚي

. ش حٌِٕحعش حٌظلى١ُ رظ٠ٛٔجخٍ ١٘جؼٓظا :حٌفَع حٌؼخٟٔ  

 

 

 

                                     

. 344َِؿغ ٓخرك ،ص حٌّٛؿِ فٟ حٌٕظ٠َش حٌؼخِش فٟ حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ،  ، كيحى ح١ٌٔي كف١ظش /ى أ. أٔظَ: -  1  

. 331،ص،َِؿغ ٓخركػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش ، ٍ ِلّي حألٓؼيرشخ : ى.أٔظَ-  
2
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.خزظبصإلخزظبص ثبإلا ألٔل:انفشع ا    

ختصاص هٌبة التحكٌم ودفع بعدم صحة اتفاق التحكٌم، فإنه ٌكون لهٌبة إ ًإذا طعن أحد األطراف ف

دون لجوء أحد  ٌلولةالذي ٌسمح بالح ًختصاصها، حٌث أن المبدأ األساسإصحة  ًالتحكٌم سلطة الفصل ف

ختصاص المحكمة التحكٌمٌة هو الذي إٌر التحكٌم عن طرٌق اإلدالء بعدم األطراف إلى تؤخٌر أو عرقلة س

 . 1ختصاصإلختصاص باإلسم اإوٌعرف هذا المبدأ تحت  ، تصاصهمخإالبت بصالحٌة ٌعطى المحكمٌن 

 

ا المبدأ إلى تحاشً أن ٌكون التمسك بعٌب ٌتعلق بطرٌق مباشر باتفاق التحكٌم من قبل هذف هدوٌ 

حٌة ألن ٌقوم بنفسه بالفصل الالمحكم الص حعن طرٌق من ،فى تعوٌق إجراءات التحكٌم  اأحد األطراف سبب

مما  ،المختص  ًحقة من جانب القضاء الوطنالختصاصه مع خضوعه فً ذات الوقت للرقابة الإمسالة  ًف

ن الطرف اآلخر الذي ٌمكن له أ حٌكون من شؤنه أن ٌتفادى تعوٌق إجراءات التحكٌم دون المساس بمصال

 أو عدم وجود اتفاق التحكٌم أمام السلطات المختصة فً الوقت المناسب.  النٌثبت البط

 : ًواآلخر سلب ًختصاص أثرٌن هامٌن أحدهما اٌجابإلختصاص باإلوهكذا فإنه ٌترتب على مبدأ ا

.األصش االٚجبثٙ-ٔالأ  

الحجة القابلة  اوزمهم لتجالمجال أما اولى للمحكمٌن فاسحأمرحلة  ًفهو ٌتوجه ف ًفؤما األثر االٌجاب

 . 2 تصاصخإلا هذاأنه ال ٌحق للمحكم النظر فً أساس النزاع إال إذا سبق ومنحته سلطة أخرى 

ن ٌنتظر أن أختصاصه بصفة تلقابٌة دون إمسؤلة  ًللمحكم بالبت ف حبمعنى أن هذا المبدأ ٌسم

 تصاص. خإلٌمنحه قضاء الدولة هذا ا

.سهجٙاألصش ان-صبَٛب  

وقبل أٌة جهة  والأختصاصه وإنما بالفصل فٌها إفقط بالبت فً مسؤلة  سللمحكم لٌ هو السماح

بمعنى أنه ٌمتنع على قضاء الدولة التً ٌعرض علٌها الفصل فً اتفاق التحكٌم البت فً مسؤلة  ،3أخرى

 ختصاص المحكم قبل أن تتاح له الفرصة للبت فٌها. إ ًتدخل ف

            

                                     

أٔظَ: ى.ػزيٖ ؿ١ًّ غظٛد ، ٚٓخثً حٌّّخؽٍش فٟ حٌظلى١ُ حٌيٌٟٚ "ىٍحٓش ِمخٍٔش" ،ِـٍش حٌيٍحٍٓض حٌمخ١ٔٛٔش، و١ٍش حٌلمٛق،ؿخِؼش ر١َٚص-  1 

.941،ص2119حٌؼَر١ش،ر١َٚص،حٌؼيىحٌٔخرغ،١ٌٛ٠ٛ،   

.941َّؿغ حٌٔخرك،صأٔظَ حٌ-  2  

.944ص2119أٔظَ: ى.كف١ظش ح١ٌٔي كيحى ، حالطـخ٘خص حٌّؼخطَس رشؤْ حطفخق حٌظلى١ُ،ىحٍ حٌفىَ حٌـخِؼٟ،حإلٓىٕي٠ٍش، حٌمخَ٘س، -
3
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العدٌد من المصادر الشكلٌة سواء كانت هذه  أساسه منختصاص إلختصاص باإلادأ د مبتموٌس            

وكذلك قرارات الهٌبات الدولٌة ذات ،  1الوطنٌة  المصادر هً المعاهدات الدولٌة المتعلقة بالتحكٌم أوالقوانٌن

 ًل فختصاص المحكم بالفصإوالتً حرصت على النص على مبدأ  ،لوابح هٌبات التحكٌم اٌضأو ،الصلة

ختصاص إلافقد تضمنت معظم التشرٌعات الوطنٌة نصوصا صرٌحة تإكد على مبدأ ، ختصاصهإمسؤلة 

 ختصاصها بنظر النزاع.إمن خالل منح هٌبة التحكٌم سلطة الفصل بختصاص إلبا

ِٓ لخْٔٛ حإلؿَحءحص حٌّي١ٔش حٌـِحثَٞ  9133 فؼً حٌّشَع حٌـِحثَٞ ٌ٘ح حٌّزيأ رّٛؿذ حٌّخىس ك١غ      

 خ : " طفظً ِلىّش حٌظلى١ُ فٟ حإلهظظخص حٌوخص رٙخ " .رٕظٙ

ِٓ لخْٔٛ حٌَّحفؼخص حٌّي١ٔش 9344حٌّخىس  ٟفهظظخص إلهظظخص رخإلححٌّشَع حٌفَٟٔٔ ِزيأ  َّو وّخ       

حٌفَٟٔٔ حٌـي٠ي
2

 ً فٟ حٌّٕخُػش أٚظطش حٌفٍَحف ػٍٝ حٌّلىُ ٓؽاًح أٔىَ أكي حأل :"ٚحٌظٟ طٕض ػٍٝ أٔٗ ،

."طلش ٚكيٚى ٚال٠ظٗ ٟفبْ حٌّلىُ ٠وظض رخٌفظً فٍطش ،حٌٔ ٌٖ٘ٔطخق  ٟٔخُع ف  

 ِٔؤٌش ٟهظظخص حٌّلىُ رخٌفظً فاِزيأ  ْوّخ كَطض ِؼظُ حالطفخل١خص حٌي١ٌٚش ػٍٝ طى٠َ          

ٌٍّلىُ  1/4حٌّخىس ٟ ف 9149ك١غ طؼظَف حطفخل١ش ؿ١ٕف حألٍٚر١ش ٌٍظلى١ُ حٌظـخٍٞ ٌؼخَ  ، هظظخطٗا

ِٕٗ.  حؿٛى أٚ طلش حطفخق حٌظلى١ُ أٚ حٌؼمي حٌٌٞ ٠ؼظزَ حطفخق حٌظلى١ُ ؿِءٚ ٚ ، هظظخطٗارٍٔطش طلي٠ي   

هظظخص حٌّلىُ رخٌفظً فٟ ِٔؤٌش اق ١٘جخص حٌظلى١ُ حٌيحثّش ػٍٝ ِزيأ ثوٌٌه فمي وَٓض ِؼظُ ٌٛح        

 ٟظ١ّٟ ٌٍظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ، ٚحٌحإللٍك١غ أهٌص رٌٙح حٌّزيأ لٛحػي طلى١ُ َِوِ حٌمخَ٘س  ، هظظخطٗا

رّخ  ،هظظخطٙخاحٌفظً فٟ حٌي فٛع حٌوخطش رؼيَ  ٟهظظخص فإلػٍٝ أْ ١٘جش حٌظلى١ُ ٟ٘ طخكزش ح صأوي

ح ٌ٘ح حٌشَؽ أٚ ٌ٘فٟ ًٌه حٌيفٛع حٌّظؼٍمش رٛؿٛى شَؽ حٌظلى١ُ أٚ حالطفخق حٌّٕفظً ػٍٝ حٌظلى١ُ أٚ رظلش 

 حالطفخق
3
.  

                                     

. 221َِؿغ ٓخرك ،ص حٌّٛؿِ فٟ حٌٕظ٠َش حٌؼخِش فٟ حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ،  ، كيحى ح١ٌٔي كف١ظش /ى أ. أٔظَ: - 1  

:11/13/2199ح حٌمخْٔٛ ِٕشٍٛ ػٍٝ شزىش حإلٔظَٔض ،أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخ٠ٍن أٔظَ ٔض ٌ٘-  2 

http://www.jus.uio.nol/lm/Frace.arbitration.code.of.civil.procedure1981/doc.htlm 

 

:١ٍ11/13/2199ٗ رظخ٠ٍن ِٓ لٛحػي طلى١ُ َِوِ حٌمخَ٘س حإلل١ٍّٟ ٌٍظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ حٌّٕشٍٛس ػٍٝ شزىش حألٔظَٔض ،أؽٍغ ػ 22أٔظَحٌّخىس-  3 

http://www.kanoun.roo7.biz/t529-topic 
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ِٓ أؿً حٌّظَٞ حطفخلخ ِغ شَوش أ٠َِى١ش ،ك١غ أرََ ٠َُٚ ح١ٌٔخف  لؼ١ش ٘ؼزش حألَ٘حَ ٟٚف            

ٌّخ لي   أشخء َِو٠ِٓ ١ٓخك١١ٓ أكي٘خ ػٍٝ ِمَرش ِٓ حألَ٘حِخص، ٚٔظَح ٌٍّؼخٍػش حٌظٟ ٌم١ٙخ حٌّشَٚع

٠ليػٗ ِٓ طي١َِ شخًِ ٌٌٙح حٌّٛلٗ حألػَٞ، لخِض حٌلىِٛش حٌّظ٠َش رٔلذ ِٛحفمظٙخ ِخ أىٜ رخٌشَوش 

حٌّظؼٍَس اٌٝ طل٠َه اؿَحءحص حٌظلى١ُ
1

اٌٝ أْ  ْٔظٙض ِلىّش طلى١ُ غَفش حٌظـخٍس حٌي١ٌٚش رزخ٠ٍك١غ ا،

ش ١ٌٙجش حٌظلى١ُ ًحطٙخ رٛطفٙخ طخكزش حٌٛال٠ش ٠ٌٚظؼ١ٓ طَن حٌفظً فٟ حٌّٔؤ  ،ٕ٘خن شزٙش ٚؿٛى حطفخق طلى١ُ 

ْ ٠ِلىّش حٓظجٕخف رخٍ صحٌمؼ١ش فمي أوي ٌٖ٘ٚػٕي حٌطؼٓ ػٍٝ حٌلىُ حٌظخىٍ فٟ  ، هظظخطٙخا فٟ طلي٠ي

ح ٌ٘اال أْ   ،هظظخطٙخ ٚطم٠ََ ِيٜ ٚؿٛى أٚ طلش حطفخق حٌظلى١ُ اهظظخص ١٘جش حٌظلى١ُ رظلي٠ي اػٍٝ ِزيأ 

ِٓ لخْٔٛ حٌَّحفؼخص حٌفَٟٔٔ طـ١ِ  9112فخٌّخىس  َلخرش حٌمخػٟ ٌ ػؼخال ٠ىْٛ اال رَّحػخس أْ ٠ىْٛ ًٌه هخ

  خق رخؽً.ػٍٝ حطف ءحٌطؼٓ ربرطخي حٌؼمي اًح فظً حٌّلىُ ريْٚ ٚؿٛى حطفخق طلى١ُ أٚ رٕخ

وٛحكي ِٓ حٌّزخىٜء حألٓخ١ٓش حٌظٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙخ هظظخص إلهظظخص رخإلحٚ٘ىٌح فمي طُ طى٠َْ ِزيأ            

َ أْ حٌّلىّش زيَ ِمخؽؼش حٌطَف حٌٌٞ ٠ؼظػٙخ ط١ٔ١َ ١َٓ حٌظلى١ُ ٚؤٔحٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ، ٚحٌظٟ ِٓ ش

ٚرخٌظخٌٟ فبْ ِؼً ٌ٘ح حٌيفغ ال   ،ٛػٛع حٌِٕحع ١ّٟ ال ٠شًّ ِلىفخق حٌظحالطحٌظلى١ّ١ش غ١َ ِوظظش أٚ أْ 

 ىٞ اٌٝ ٚلف حٌظلى١ُئ٠
2

 . 

. خ انزذكٛى ثزسٕٚخ انُضاعئبس ْٛئضسزئ :َٙبضانفشع ان  

عتراف لهٌبة التحكٌم باالستبثار فً تسوٌة النزاع  حترام اتفاق التحكٌم وتحقٌق فاعلٌته اإلإ ًٌقتض 

ختصاص إهم إلى التحكٌم فإنهم ٌمنحون بذلك هٌبة التحكٌم بمعنى أنه إذا اتفق األطراف على إحالة نزاع

حٌث ٌمتنع على األطراف االلتجاء  ،ال تكون محاكم الدولة مختصة بالفصل فٌه  ًالنزاع وبالتال ًالفصل ف

، فمركز الثقل فً التحكٌم هو اتفاق األطراف  عة محل التحكٌمزالمنا ًلطلب الفصل ف ًإلى القضاء الوطن

ون عن حقهم فً اللجوء إلى القضاء و ٌقبلون مسبقا تنفٌذ كل ما ٌقرره المحكم الذي تم اختٌاره الذٌن ٌتنازل

 . 3من طرفهم بكل حرٌة

  

 

                                     

. 344َِؿغ ٓخرك ،ص  حٌّٛؿِ فٟ حٌٕظ٠َش حٌؼخِش فٟ حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ،  ، كيحى ح١ٌٔي كف١ظش /ى أ. أٔظَ: - 1  

.481،ص،َِؿغ ٓخركػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش ، رشخٍ ِلّي حألٓؼي : ى.أٔظَ- 2  

3
 . 921أٔظَ: أ.ى/ رّٛٓٝ ػزيحٌٛ٘خد ، حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ : لؼخء ىٌٟٚ ؟ ، َِؿغ ٓخرك ،ص - 
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تفاق أو مبدأ إللمبدأ القوة الملزمة ل اة التحكٌم بتسوٌة النزاع ٌعتبر تطبٌقبستبثار هٌإوالواقع أن مبدأ 

هذا  سحٌث تم تكرٌ ،1القانون الدولً للعقود ًلمستقرة فالعقد شرٌعة المتعاقدٌن باعتباره من المبادئ ا

 المبدأ فى العدٌد من التشرٌعات الوطنٌة وكذلك االتفاقٌات الدولٌة المعنٌة بالتحكٌم. 

  .ستئثار هيئة التحكيم بتسوية النزاعإمبدأ  تكريس -أوال 

ٌبة التحكٌم بتسوٌة النزاع  ستبثار هإرٌعات الوطنٌة المعنٌة بالتحكٌم بمبدأ تشعترفت معظم الإقد ل 

وإذا فعل ذلك فإنه  ،فال ٌستطٌع الطرف الموقع مع وجود اتفاق التحكٌم أن ٌحٌل النزاع إلى محاكم الدولة

ن تمتنع عن نظر النزاع المعروض متى طلب الطرف اآلخر إحالة النزاع إلى أه المحاكم هذٌن على عٌت

 التحكٌم. 

٠ـذ ػٍٝ حٌّلىّش  -9 :"ٔٗأػٍٝ  9113 ٌٕٔش 22حٌظلى١ُ حٌّظَٞ ٍلُ  ِٓ لخْٔٛ 94فظٕض حٌّخىس          

َ لزٛي حٌيػٜٛ اًح ىفغ حٌّيػٟ ػ١ٍٗ رٌٌه لزً يْ طلىُ رؼأٔٗ حطفخق طلى١ُ ؤي رشؿحٌظٟ ٠َفغ ا١ٌٙخ ِٔحع ٠ٛ

 ٚال٠لٛي ٍفغ حٌيػٜٛ حٌّشخٍ ا١ٌٙخ فٟ حٌفمَس حٌٔخرمش ىْٚ حٌزيء فٟ-2فٟ حٌيػٜٛ. ٞ ؽٍذ أٚ ىفخعأ ثٗيحرا

رٗ حٌّشَع  ؿخءاؿَحءحص حٌظلى١ُ أٚ حالٓظَّحٍ ف١ٙخ أٚ اطيحٍ كىُ حٌظلى١ُ ". ٚ حٌٛحلغ أْ ٌ٘ح حٌلً حٌٌٞ 

فخٌظلى١ُ ٠ٔظٕي رطز١ؼظٗ ػٍٝ اٍحىس حألؽَحف حٌظٟ طوظخٍ ٌ٘ح  ،حٌّظَٞ ٠ٔظٕي اٌٝ حٌطز١ؼش حالطفخل١ش ٌٍظلى١ُ 

حٌط٠َك ٌلً حٌّٕخُػخص حٌٕخشجش ر١ُٕٙ
2
 .  

حطلخى حإلًحػش  لؼ١ش ٟػٍٝ ِزيأ حٓظجؼخٍ ١٘ش حٌظلى١ُ رظ٠ٛٔش حٌِٕحع ف أْ ٔـي ِؼخال٠ّٚىٓ             

رـ٠ٍّٛٙش ِظَ حٌؼَر١ش ػي شَوش حٌظ١ٍف٠ِْٛ حٌؼَرٟ حأل٠َِىٟ، فؼٍٝ حٌَغُ ِٓ طميَ حطلخى   ٠ْٛ ١ِفظٍٚحٌ

ٌٟٚ رطٍذ طلى١ُ اٌٝ َِوِ حٌمخَ٘س حإلل١ٍّٟ ٌٍظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌي 92/2/9112رظخ٠ٍن  ١ِْٛ٠فظٍحٌٚ حإلًحػش

حٌؼمي حٌّزََ  ٌٟشَؽ حٌظلى١ُ حٌٛحٍى ف ف حٌمخثُ ر١ّٕٙخ اػّخالالٌظ٠ٛٔش حٌو ٠ْٟٛ حٌؼَرٟ حأل٠َِى١ِفظٍػي حٌ

ىػٜٛ طؼ٠ٛغ أِخَ ِلىّش  ٠ْٟٛ حٌؼَرٟ حأل٠َِى١ِفظٍألخَ ح9112ٌ/ 91/91اال أٔٗ رظخ٠ٍن  ،ر١ٓ حٌطَف١ٓ 

ص ِلىّش حٓظجٕخف يوّخ أ٠ ،ٚأكخٌض حٌيػٜٛ اٌٝ حٌظلى١ُهظظخطٙخ ارظيحث١ش ٚحٌظٟ لؼض رؼيَ وخ١ٌف١ٍٔٛخ حإل

 2/92/9112وخ١ٌف١ٍٔٛخ ٌ٘ح حٌلىُ رـٍٔش 
3
 .  

                                     

 .111، مرجع سابق،صمٌكحاالتجاهات المعاصرة بشؤن اتفاق الت ، داالحد السٌدد. حفٌظة  : رظنأ- 1

. 394،صَؿغ ٓخرك،ِػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش ، رشخٍ ِلّي حألٓؼي :  ى.أٔظَ- 2  

:12/13/2199، ٟٚ٘ ِٕشٍٛس ػزَ شزىش حألٔظَٔض ، أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخٍم 934،ص9111أٔظَ ِـٍش حٌظلى١ُ حٌؼَرٟ،حٌمخَ٘س، حٌؼيىحألٚي،ِخ٠ٛ - 3 

http://au-ia.org/magazine.html 
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   .ستئثار هيئة التحكيم بتسوية النزاعإ مبدأ نطاق سريان -ثانيا 

واعد قم من البالتحكٌحله  ق علىالمتف عٌة النزاوبتس هٌبة التحكٌمستبثار إقد أضحت قاعدة ل 

ذا إ هو عماٌثور هنا  ين التساإل الذأال إ دولً،ال يم التجارلتحكٌلضمان فعالٌة ا رة والملزمةقالمست

على نها قاصرة أ مٌة والتحفظٌة أتجراءات الوقاإلاألمر ب بلطل بالنسبة يكانت هذه القاعدة ستسر

 المنازعات الموضوعٌة؟ 

بح هٌبات التحكٌم فً تجهت معظم التشرٌعات الوطنٌة واالتفاقٌات الدولٌة ولواإلقد           

ل فً المسابل المعروضة علٌها صختصاص الممنوح لهٌبة التحكٌم للفإلاإلجابة على هذا السإال إلى أن ا

ال ٌستبعد إمكانٌة اللجوء إلى محاكم الدولة إلتخاذ تدابٌر معٌنة قبل إجراءات التحكٌم أو حتى أثناء 

 هتخاذ مثل هذإلللجوء إلى محاكم الدولة اإذ أن  ، تةمإقالحفظٌة أو تبٌر التداتحكٌمٌة مثل الالالعملٌة 

  عن شرط التحكٌم. التدابٌر ال ٌعتبر تنازال

 ًطراف الحق فألحٌث قرر ل1994لسنة   27وهو ما أكده المشرع المصري فً قانون التحكٌم رقم  

تبناف القاهرة مالم ٌتفق سإولمحكمة  داخلٌابنظر النزاع إذا كان التحكٌم  لتجاء إلى المحكمة المختصة أصالاإل

سواء جرى فً مصر  ا،دولٌ امصر إذا كان التحكٌم تجارٌ ًستبناف أخرى فإختصاص محكمة إالطرفان على 

من قانون التحكٌم المصري   14حٌث تنص المادة  ، لتماس تدابٌر مإقتة أو تحفظٌةإمن أجل  ،أم فً الخارج

من هذا القانون أن تؤمر بناء على طلب أحد طرفً التحكٌم   9ة ٌجوز للمحكمة المشار إلٌها فً الماد : "على أنه

من   24. كما تنص المادة "باتخاذ تدابٌر مإقتة أو تحفظٌة سواء قبل البدء فً إجراءات التحكٌم أو أثناء سٌرها 

 ،حدهماالتحكٌم االتفاق على أن ٌكون لهٌبة التحكٌم بناء على طلب أ ًٌجوز لطرف -1: "قانون التحكٌم على أنه

وأن تطلب تقدٌم ضمان  ،أن تؤمر أي منهما باتخاذ ما تراه من تدابٌر مإقتة أو تحفظٌة تقتضٌها طبٌعة النزاع

صدر إلٌه األمر عن تنفٌذه ،جاز لهٌبة التحكٌم بناء وإذا تخلف من  -  2كاف لتغطٌة نفقات التدبٌر الذي تؤمر به. 

تنفٌذه ، وذلك دون إخالل بحق لالزمة لاتخاذ اإلجراءات اعلى طلب الطرف األخر، أن تؤذن لهذا الطرف فً 

 ( من هذا القانون األمر بالتنفٌذ ".9) هذا الطرف فً أن ٌطلب من ربٌس المحكمة المشار إلٌها فً المادة

هظظخص أْٛ حٌّظَٞ ال ٠َٜ أْ ٚؿٛى حطفخق حٌظلى١ُ ٠ؼي ػمزش طلٛي ىْٚ خٚ٘ٛ ِخ ٠ف١ي أْ حٌم           

فٟ ِظَ ؽٍّخ ٠ظؼٍك حألَِ رظلى١ُ ٠ـَٞ ّظ٠َش رخٌفظً فٟ حطوخى ٌٖ٘ حٌظيحر١َ حٌٌّوٍٛسحٌّلخوُ  حٌ
1
.  

قد تبنى ذات الوجهة من خالل منح القاضً اإلختصاص بالفصل فً كما أن المشرع الجزابري 

 . 2اتخاد التدابٌرالمإقتة أو التدابٌر التحفظٌة التً طلب منه ا إصدار ألمر بها

 

 

                                     

. 11ى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ، َِؿغ ٓخرك ،ص أٔظَ.أ.ى.ِلّٛى ِوظخٍأكّي ر٠ََٞ  .حٌظل - 1  

2
 ِٓ لخْٔٛ حإلؿَحءحص حٌّي١ٔش حٌـِحثَٞ. 9134أٔظَ حٌّخىس  - 
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 رى أنٌ 1البعضفإن ،على ذلك صراحة  1985م نص اتفاقٌة نٌوٌورك لعام وعلى الرغم من عد

استمرارالقاعدة المستقرة والتً تقضً بؤنه ٌجوز التقدم للقضاء  هعدم تعرضها لهذه المسؤلة مقتضا

 .باتفاق التحكٌم  ابالطلبات الوقتٌة والتحفظٌة بما فً ذلك الحجز التحفظً دون أن ٌعد ذلك مساس

 

فلو أرادت الخروج على  ،ذلك أن ٌتم هذا المسلك قبل أو بعد بدء إجراءات التحكٌم توي فًسوٌ  

ختصاص المحاكم الوطنٌة فً التدخل إعترف القضاء األمرٌكً بإ قدف ،هذا األصل لنصت على ذلك

 وإصدار التدابٌر أو األوامر الوقتٌة رغم وجود تحكٌم قابم وأٌضا بالرغم من االلتزام الوارد فً المادة

من اتفاقٌة نٌوٌورك التً تجبر محاكم الدولة على إحالة األطراف إلى التحكٌم حٌث أشارت المحكمة 2/3

فإن المحكمة  ،وبالتالًٌخالف روح التحكٌم التجاري الدولً إلى أنه ال ٌوجد فً إصدار األوامر الوقتٌة ما

 .2راته من اتفاقٌة نٌوٌورك على أساس روح النص ولٌس عبا 2/3قد فسرت المادة 

هٌبات التحكٌم صراحة على أن اللجوء إلى محاكم الدولة التخاذ تدابٌر  ابحت العدٌد من لودوقد أك 

لٌمً إلقحٌث أكدث قواعد تحكٌم مركز القاهرة ا ، عن شرط التحكٌم مإقتة أو تحفظٌة ال ٌعتبر تنازال

طة قضابٌة باتخاذ تدابٌر مإقتة ال على أن الطلب الذي ٌقدمه أحد الطرفٌن إلى سل ًللتحكٌم التجاري الدول

 .26/3و ذلك وفقا لما تنص علٌه المادة  عن الحق فً التمسك به التفاق التحكٌم أو نزوال اٌعتبر مناقض

ؽَحف ػٕي ٚؿٛى ظَٚف ٌألٔٗ ِٓ حٌـخثِ رؤػظَف ٔظخَ حٌظلى١ُ ٌيٜ غَفش حٌظـخٍس حٌي١ٌٚش اوّخ         

الطفخق  خػٍٝ طيحر١َ ِئلظش أٚ طلفظ١ش ىْٚ أْ ٠شىً ًٌه حٔظٙخو ِزٍَس ٌٌٌه حٌٍـٛء اٌٝ حٌمؼخء ٌٍلظٛي

ٚ ًٌه ٚفمخ ٌّخ طٕض ػ١ٍٗ حٌّخىس  ْؤهظظخص ١٘جش حٌظلى١ُ فٟ ٌ٘ح حٌشآِ  الٚ ١ٔأػٕٗ  ٚ ػيٚالأحٌظلى١ُ 

.  ٔظخَ طلى١ُ غَفش حٌظـخٍس حٌي١ٌٚش ِٓ 24/2  

طفخل١خص حٌّٕظّش ٌؼ١ٍّش حٌظلى١ُ ٚوٌٌه ٌٛحثق إلٚحٚ٘ىٌح فبْ حٌغخٌز١ش حٌؼظّٝ ِٓ حٌظش٠َؼخص حٌٛؽ١ٕش            

١ش ػٍٝ حٌَغُ ِٓ ظهظظخص رخٌفظً فٟ حٌّٔخثً حٌٛلظ١ش ٚحٌظلف١٘جخص حٌظلى١ُ طؼظَف ٌمؼخء حٌيٌٚش رخإل

ٓخطٌسحألك١غ ٠ؼزَ ًٌه وّخ ٠ئوي أكي  ، طفخق طلى١ُاٚؿٛى 
3
حٌّٔخّ٘ش فٝ طلم١ك فخػ١ٍش  ٟػٓ حٌَغزش ف 

 ٟف ،ظً حٌظطٍٛ حٌٌٞ ٌلك رٕظخَ حٌظلى١ُ ٚفٍٔفظٗ  ٟحٌمخػٟ ال ٠مف وً ِّٕٙخ، فك١غ أْ حٌّلىُ ٚ ،حٌظلى١ُ

رً أطزلخ ش٠َى١ٓ ِظؼخ١ِٕٓ ِٓ أؿً طلم١ك فؼخ١ٌش حٌظلى١ُ  ٟ،ِٛحؿٙش ح٢هَ ػٍٝ ٔلٛ طٕخفٟٔ ٚػيحث

كظَحَ حألكىخَ حٌظخىٍس ػٓ ٌ٘ح حٌمؼخء حٌوخص.اٚ  

ظ٠ٛٔش حٌِٕحع ِٓ شؤٔٗ أْ ٠لمك حٌفخػ١ٍش ٌؼ١ٍّش حٌظلى١ُ ، اً ٚػ١ٍٗ فبْ ِزيأ آظجؼخٍ ١٘جش حٌظلى١ُ ر            

ٚال٠ئػَ  ، ٓظمالي ١٘جش حٌظلى١ُ رٕظَ حٌِٕحع ىْٚ أْ طظيهً ِؼٙخ فٟ ًٌه ؿٙخص لؼخث١ش أٚ اىح٠ٍشاأٔٗ ٠ىفً 

حص طوخً حإلؿَحءحص حٌظلفظ١ش أٚ حٌٛلظ١ش، ك١غ أْ ِؼً ٌٖ٘ حإلؿَحءبػظَحف ٌّلخوُ حٌيٌٚش رإلفٟ ٌٖ٘ حٌفخػ١ٍش ح

ٓظؼـخي حٌظٟ ٠ظٌٛي ػٕٙخ كخؿش ٍِلش اٌٝ طٛف١َ كّخ٠ش لؼخث١ش ػخؿٍش ٌظفخىٞ ٚلٛع طٍٛ حإل طؼظزَ طٍٛس ِٓ

ظ ػ١ٍٙخ.خحٌلف حٌَّحى شحٌؼٍَ رخٌلمٛق ٚ حٌَّحوِ حٌمخ١ٔٛٔ  

                                     

حٌـخِؼٟ،حإلٓىٕي٠ٍش   أٔظَ: ى.طالف حٌي٠ٓ ؿّخي حٌي٠ٓ ٚ ى.ِلّٛى ِظ١ٍلٟ ، حٌفؼخ١ٌش حٌي١ٌٚش ٌمزٛي حٌظلى١ُ فٟ ِٕخُػخص حٌظـخٍس حٌي١ٌٚش ،ىحٍ حٌفىَ-1

  .91،ص 2113حٌمخَ٘س ، 

.942،ص2114حٌمخَ٘س ،حٌؼيىحٌٔخىّ، أغٔطْ أٔظَ : ى.ِلّي ػزيحٌَإف ػٍٟ ، ى٠ٍٚخص ِظوظظش ،ِـٍش حٌظلى١ُ حٌؼَرٟ،- 2  

حإلؿَحءحص حٌٛلظ١ش ٚحٌظلفظ١ش ر١ٓ لؼخء حٌيٌٚش ٚ لؼخء حٌظلى١ُ "ىٍحٓش فٟ رؼغ حٌمٛح١ٔٓ ٚ حٌّؼخ٘يحص ٚ حٌٍٛحثق ، ىححٌلي ح١ٌٔيى. كف١ظش  : َظٔأ-  3  

  .249،ص2119ش ٌٍظلى١ُ، ِـٍش حٌيٍحٓخص حٌمخ١ٔٛٔش،و١ٍش حٌلمٛق، ؿخِؼش ر١َٚص،ر١َٚص ،حٌؼيى حٌٔخرغ،حٌّٕظّ
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  . ثبألطشاف راد انظهخانًجبدب  :انًطهت انضبنش 

ٚوٌح ػيَ طؤػَ حٌظلى١ُ ،  طؼٌٍ حٌَؿٛع ػٓ لزٛي حٌظلى١ُ رخإلٍحىس حٌّٕفَىسٚطشظًّ ٌٖ٘ حٌّزخىة ػٍٝ            

 ٌفَػ١ٓ ّ٘خ وخألطٟ:ٚػ١ٍٗ ٕٓظطَق اٌٝ ٌ٘ح حٌّطٍذ ٚفمخ  رخإلؿَحءحص حٌظؼط١ٍ١ش ِٓ ؿخٔذ أكي حألؽَحف

                 . طؼٌٍ حٌَؿٛع ػٓ لزٛي حٌظلى١ُ رخإلٍحىس حٌّٕفَىس : حٌفَع حألٚي

 .  يَ طؤػَ حٌظلى١ُ رخإلؿَحءحص حٌظؼط١ٍ١ش ِٓ ؿخٔذ أكي حألؽَحفػ :حٌفَع حٌؼخٟٔ

. رؼزس انشجٕع ػٍ لجٕل انزذكٛى ثبإلسادح انًُفشدح : ٔلانفشع األ  

نسحاب من عملٌة التحكٌم بعد موافقته علٌها بغرض إحباط العملٌة قد ٌحاول طرف من األطراف اإل

 دبصد اولعل ذلك أكثر ما ٌكون وضوح ،حكمهار دأن تص لىوإعاقة هٌبة التحكٌم ع ،التحكٌمٌة ككل

ٌتها إلبرام اتفاق هلنسحاب من عملٌة التحكٌم بعدم أقد تدفع الدولة بغرض اإلف ،ثمارتد االسعقومنازعات 

عدم مثولها أمام قضاء آخر  ًضتٌادٌة تقسأو بما تتمتع به من حصانة  ًالتحكٌم بمقتضى قانونها الوطن

قد اقتضت ضرورة ضمان فعالٌة نظام التحكٌم وضع قٌود على إرادة أطراف لذلك ف ، ًغٌر قضابها الوطن

وذلك لضمان جدٌة  ،نسحاب من هذا االتفاق بعد أن تمت الموافقة علٌهاتفاق التحكٌم فٌما ٌتعلق باإل

حٌث أصبح من  ، تخاذ إجراءات إنهاء المشكلة المعروضة على هٌبة التحكٌمإاألطراف المتنازعة فً 

اإلقرار بعدم أحقٌة الطرف العام فً الدفع بعدم  ،المتقدم  أعلى المبد الضمان فعالٌة التحكٌم وتفرٌعالمسلم به 

وكذلك عدم جواز دفع الدولة بمركزها السٌا دي للتحلل من  ،أهلٌته بعد موافقته على اللجوء إلى التحكٌم 

 .  1حتراما للتعهد الصادر عنهاإوذلك  االتفاق على التحكٌم

  . التحكيم لىه على اللجوء إقتم أهليته بال موافعدم أحقية الطرف العام في الدفع بعد -والأ

برام إلٌقصد بذلك أن الدولة أو األشخاص المعنوٌة العامة التابعة لها ال ٌمكن أن تدفع بعدم أهٌتها 

  ل.تثمر أجنبً قد وافقت علٌه من قبساتفاق التحكٌم حتى تمانع أو تتخلص من اتفاق تحكٌم مع م

إلى  ءدم أهلٌته بعد موافقته على اللجوعحٌث أضحى مبدأ عدم أحقٌة الطرف العام فً الدفع ب 

إلى الحد الذي دفع بالبعض إلى القول بوجود قاعدة   ،تقرة فً التحكٌم الدولً سالتحكٌم من المبادئ الم

إلى  ادناستإلتزاماتها إٌذ عدم جواز دفع األشخاص التابعة للدولة بعدم تنف :"موضوعٌة عبر دولٌة مإداها

 . 2" ات شكلٌة تخضع لهاءإجراء تٌفاسإأو لعدم   ،عدم أهلٌتها على إبرام اتفاق التحكٌم 

                                     

. 294َِؿغ ٓخرك ،ص  حٌّٛؿِ فٟ حٌٕظ٠َش حٌؼخِش فٟ حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ،  : كيحى ح١ٌٔي كف١ظش /ى أ. أٔظَ: - 1  

.213خَ حٌظلى١ُ حاللظظخىٞ حٌيٌٟٚ،َِؿغ ٓخرك،صأٔظَ: ى.ٔخىٍ ِلّي ارَح١ُ٘ ، َِوِ حٌمٛحػي ػزَ حٌي١ٌٚش أِ-
 2
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ٌٚؼً أرَُ ِؼخي ػٍٝ ًٌه ٘ٛ  ،خ حٌٛؽ١ٕشٙظ١خغش ٌ٘ح حٌّزيأ فٟ طش٠َؼخ طٌرؼغ حٌيٚي  ػّيصٚلي       

اًح وخٔض حٌيٌٚش  :"د ِٕٗ ػٍٝ أٔٗ/922خىس حٌٌٞ ٔض فٟ حٌّ ،9182حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ حٌوخص ح٠ٌَٛٔٔٞ ٌؼخَ 

فبٔٙخ ال طٔظط١غ أْ طٔظٕي اٌٝ لخٔٛٔٙخ حٌٛؽٕٟ   ،فٟ حطفخق حٌظلى١ُ  خأٚ أكي حٌّشَٚػخص حٌوخػؼش ٌَلخرظٙخ ؽَف

حٌظلى١ُ "ٌظؼزض أْ حٌِٕحع غ١َ لخرً ٌٍظلى١ُ أٚ ػيَ أ١٘ظٙخ وطَف فٟ 
1
. 

حألٍٚر١ش رشؤْ حٌظلى١ُ  ؿ١ٕفِٓ ًٌه حطفخل١ش  ،ٌي١ٌٚش حٌؼي٠ي ِٓ حالطفخل١خص ح ٗوَٓظ ٌ٘ح ِخ           

ػظزخ٠ٍش حٌؼخِش إلِٕٙخ ػٍٝ طّظغ حألشوخص ح 2/9حٌّخىس  ٟٚحٌظٟ ٔظض ف ، 9149حٌظـخٍٞ حٌيٌٚٝ ٌؼخَ 

ِخ ٠ظَطذ ػ١ٍٗ وّخ ٠َٜ حٌزؼغ ٚ٘ٛ ،رؤ١ٍ٘ش ارَحَ حطفخق حٌظلى١ُ
2
حالطفخل١ش ال  ٌٖٔؼّخِٙخ ٌٙاأْ حٌيٚي رؼي  

اٌٝ طغ١١َ لخٔٛٔٙخ رّخ ٠لَِٙخ ِٓ كً ِٕخُػخطٙخ رط٠َك حٌظلى١ُ ٌىٟ طظلًٍ ِٓ حٌظِحِٙخ  الِؼ ٓظٕخىإلطٍّه ح

ٌظـخء اٌٝ حٌظلى١ُ ػٕي ارَحَ حٌّؼخ٘يس ١َ، ؽخٌّخ أٔٙخ ٌُ طؼٍٓ ػٓ ػيَ ليٍطٙخ ػٍٝ حإلغرؼمي طلى١ُ أرَِظٗ ِغ حٌ

ٔؼّخَ ا١ٌٙخ.إلأٚ ح  

وخص حٌّؼ٠ٕٛش حٌؼخِش شحٌظلى١ُ حٌيٌٟٚ أْ حٌلىِٛش أٚ حأل أطزق ِٓ حٌٍُّٔ رٗ فٟ ِـخي ٚػ١ٍٗ فمي          

 ٟح حالطفخق ٌؼيَ أ١ٍ٘ظٙخ رّٛؿذ لخٔٛٔٙخ حٌٛؽٌْٕ٘ الظلى١ُ رلـش رطٌْ حالحٌظّٔه رزط غظط١ٔخ ال طٙحٌظخرؼش ٌ

ٛٞ حٌّؼٕ ٠مف رمٛس فٟ ِٛحؿٙش حٌيٌٚش أٚ حٌشوض ٟؼخَ حٌيٌٌٚاٌٝ أْ حٌٕظخَ ح حٓظٕخىاًٌٚه  ،ح حالطفخق ٌ٘إلرَحَ 

ش أؿٕز١ش ٠ٚمزً شَؽ حٌظلى١ُ حٌٌٞ ٠ىْٛ ِٓ شؤٔٗ أْ ٠زؼغ حٌؼمش ِغ حٌّظؼخلي ِؼٗ ػُ ٙحٌؼخَ حٌٌٞ ٠ظؼخًِ ِغ ؿ

 وٍّظٗ ٟأٞ ٠ؼٛى ف ،زك ٌٗ لزٌٛٗ ٓحٌٌٞ   ْ حٌشَؽال٠ؼٛى ٠ٚظّٔه رزط
3
.  

 

 

 

 

 

                                     

:91/13/2199أٔظَ حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ ح٠ٌَٛٔٔٞ ِٕشٍٛ ػٍٝ شزىش حألٔظَٔض ، أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخ٠ٍن -  1 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/291 

.912-919حٌظلى١ُ حٌيٌٟٚ حٌوخص، َِؿغ ٓخرك،ص ، ى . ارَح١ُ٘ أكّي ارَح١ُ٘ : ٔظَأ- 2  

.318-312،ص،َِؿغ ٓخركػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش ، رشخٍ ِلّي حألٓؼي :  ى.أٔظَ-
3
  



108 

. هٗ انزذكٛىػفبق رم يٍ االهكضْب انسٛب د٘ نهزذشجٕاص دفغ انذٔنخ ثً وػذ -بصبَٛ  

ظلى١ُ ١ٌٍّش حػ ٌٍظوٍض ِٓحص حٌلظخٔش حٌمؼخث١ش ِٓ ؿخٔذ حٌيٌٚش ءخػىاٍفغ  ٌح حٌّزيأ ٠ٚٙمظي ر           

فزؼي ىهٛي حٌيٌٚش  ، حٌظلى١ُ حٌٌٞ لزٍظٗ قحطفخ غِ عألْ ٌ٘ح ٠ظؼخٍ  ،١ي ٔطش ٚطٍٓ ػغٚ ٟٝ وٛٔٙخ فٌا ٕخىحٓظا

طخْ حٌيٌٚش ٌٍِٔـخي ال ٠وؼغ  ٌٟيٌٚش ف١خىس حٓه رفىَس ٔظظخى٠ش ريأ حٌفمٗ ٠يٍن هطٍٛس حٌظّإللل١خس حٌح ٟف

حٌيٌٚش ٚٓخثَ  ءأْ طل٠َُ ٌـٛ فؼالػٓ ،حٌٛلض ًحطٗ حٌّٕٛ ٚحالُى٘خٍ ٟف  ف١ٗ ٠َٚحى ٌٗ زَٟف أؿٕؽٌٛؿٛى 

هؼٛع حٌيٌٚش  غخىَ ِظهٍف١ش طظ ١ٝخىس حٌيٌٚش ٠مَٛ ػٍٓٝ فىَس ٌا حظٕخىٓاٝ حٌظلى١ُ ٌحٌمخْٔٛ حٌؼخَ ا صوخشأ

ء ٌمؼخحّخٌٙخ ٌَلخرش ػ٠ظطٍذ اهؼخع أ خٛػؼهؼٛع حٌيٌٚش ٌٍمخْٔٛ ه ِٓؼ١ٕٗ ٚػ١ش ًحطٗ رّخ ٠ٌّشٌَّزيأ ح

١خىس حٌيٌٚش ِٓ ل٠َذ أِٚٓ ْٓ ّال ٠ ّؼٛي حٌيٌٚش أِخَ ١٘جش حٌظلى١ُف١ٗ ػٌٍٖ حألػّخي، ١ٌٛ٘ٚش حٌيٌٚش ػٓ جِٚٔ

 ١جخص لي طُ رَػخ٘خ ِٚٛحفمظٙخ. ٙألْ ِؼٛي حٌيٌٚش أِخَ ٌٖ٘ حٌ  ،رؼ١ي

ً تقبل الدخول فً اتفاق التحكٌم ال ٌمكنها التٌبات التحكٌم على أن الدولة ستقرت أحكام هإوقد    

 التمسك بحصانتها القضابٌة أمام هٌبة التحكٌم.

مت به دً إطار نظام تحكٌم غرفة التجارة الدولٌة الدفع الذي تقف ةفقد رفضت هٌبة التحكٌم المشكل 

ٌادة تحول دون خضوعها سؤن حصانتها كدولة ذات ب  ،سٌة نكة فررإحدى الدول األفرٌقٌة فً نزاعها مع ش

ٌادة سمع مبدأ  ضل هذا األمر ٌتعارثألن م  ،ر هذا النزاع ظلذلك ال تختص هٌبة التحكٌم بن  ،أجنبً  ءلقضا

ثل وإن م  ،الدولة قد أبرمت اتفاق التحكٌم بإرادتها  هذهً ذلك إلى أن حكومة فت الهٌبة ندستإوقد  ، الدولة

ألنه كان من الممكن لهذه الدولة أن ترفض منذ البداٌة اللجوء إلى  ، ٌادتها سٌتعارض مع األمر ال هذا 

 . 1 ل الحالة إكراهها على المثول أمام هٌبة التحكٌمثفً م نفال ٌمك  ،التحكٌم 

بحٌث ال ٌكون ثمة ضرورة  ،2تفاق التحكٌم ال وجوب تطبٌق مبدأ القوة الملزمة ٌتضح مما تقدم 

لدرجة أنه قد أضحى من غٌر  ،خر بشؤن تنازل الدولة عن حقها فً الحصانة السٌادٌة لصٌاغة شرط آ

 بحصانتها القضابٌة.  الٌة بالنسبة للدولة الطرف فً التحكٌم أن تثٌر دفعممن الناحٌة الع االشابع حالٌ

فٟ حٌظلى١ُ حٌٌٞ  ٚ٘ىٌح فبْ الَحٍ ِزيأ طؼٌٍ حٌَؿٛع ػٓ حٌظلى١ُ رخإلٍحىس حٌّٕفَىس ٚػٍٝ حألهض           

طىْٛ أكي أؽَحفٗ ىٌٚش ِٓ شؤٔٗ أْ ٠زؼغ ٌإلكٔخّ رخٌؼمش ٚ حٌطّؤ١ٕٔش فٟ ٔفّٛ حٌّٔظؼ٠َّٓ طـخٖ ٔظخَ 

 حٌظلى١ُ ِّخ ٠ٕؼىْ رخٌؼٍَٚس ػٍٝ طشـ١غ حالٓظؼّخٍ حألؿٕزٟ فٟ حٌيٚي حٌٕخ١ِش.

 

                                     

.922-922،ص9184أٔظَ: ى.ِل١ٟ حٌي٠ٓ حّٓخػ١ً ػٍُ حٌي٠ٓ ،ِٕظش حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ،حٌـِء حألٚي ،ىحٍ حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش،حٌمخَ٘س،- 1  

.  293َِؿغ ٓخرك ،ص حٌؼخِش فٟ حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ،  حٌّٛؿِ فٟ حٌٕظ٠َش ، كيحى ح١ٌٔي كف١ظش /ى أ. أٔظَ:-
2
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. اد انزؼطٛهٛخ يٍ جبَت أدذ األطشافءػذو رأصش انزذكٛى ثبإلجشا :انضبَٙانفشع   

تخاذ موقف إإلى د وإنما ٌعم  ،التراجع عن اتفاق التحكٌم ًاف التحكٌم رغبته فرطأقد ال ٌبدي أحد 

ي لذكؤن ٌمتنع عن تعٌٌن المحكم ا ،من اإلجراءات بغرض عرقلة عملٌة التحكٌم والحد من فاعلٌتها ًسلب

لذلك كان  ،فاعلٌة التحكٌم ًوهو ما من شؤنه التؤثٌر ف ، ختٌاره أو عن حضور إجراءات التحكٌمإٌناط به 

عتراف لهٌبة اإل اللمن خ ، هذه اإلجراءات مثلعتراف لهٌبة التحكٌم بالسلطة لمواجهة إلمن الضروري ا

رغم الخطط المعوقة لعملٌة التحكٌم التً قد  الستصدار حكم ملزم وفعإالتحكٌم بسلطة مواصلة التحكٌم و

 ٌضعها طرف من األطراف. 

المتقدم فقد أقرت معظم التشرٌعات الوطنٌة واالتفاقٌات الدولٌة ولوابح هٌبات على المبدأ  اوترتٌب 

متناع أحد األطراف عن تعٌٌن محكمه أو عن المساهمة فً تعٌٌن إالتحكٌم العدٌد من اإلجراءات لمواجهة 

 ستمرار إجراءات التحكٌم بالرغم من غٌاب أحد األطراف عن اإلجراءات. إهٌبة التحكٌم وكذلك  سبٌر

. ٍٛٛ انًذكًٍٛؼاو ثزنزضإلا -الأٔ  

ختٌار محكمه أو عدم قٌامه بذلك لن ٌكون من شؤنه إوٌقصد بذلك أن مماطلة أحد األطراف فً          

فقد ذهبت معظم التشرٌعات الوطنٌة وسدا ألي تعوٌق ٌحدث فً عملٌة التشكٌل  ،1تعوٌق إجراءات التحكٌم

أحد األطراف تقاعس كٌم الدابمة إلى وضع الحلول لتفادي محاولة واالتفاقٌات الدولٌة ولوابح هٌبات التح

ل تحدٌد هٌبة قضابٌة أو إدارٌة تتولى مهمة وذلك من خال ، متناعه عن تعٌٌن محكمهإتعطٌل اإلجراءات بل

 . 2 عند تنفٌذ التزامه سمتنع أو تقاعإمن الطرف الذي  تعٌٌن هذا المحكم بدال

والتً تنص  1994ة نلس  11من قانون التحكٌم رقم  17المصري فى المادة عله المشرع فوهو ما           

تبع ما أفإذا لم ٌتفق   ،ختٌارهم إلى كٌفٌة ووقت عختٌار المحكمٌن وإلطرفً التحكٌم االتفاق على  :" على أنه

من هذا  (9من محكم واحد تولت المحكمة المشار إلٌها فً المادة ) ةإذا كانت هٌبة التحكٌم مشكل -أٌؤتً: 

ختار إثة محكمٌن الفإذا كانت هٌبة التحكٌم مشكلة من ث -لب أحد الطرفٌن. ب طعلى  ءختٌاره بناإالقانون 

 خاللفإذا لم ٌعٌن أحد الطرفٌن محكمه  ،ختٌار المحكم الثالثإثم ٌتفق المحكمان على  اكل طرف محكم

ختٌار إذا لم ٌتفق المحكمان المعٌنان على أو إ ،بذلك من الطرف اآلخر االتالٌة لتسلمه طلب اثٌن ٌومالثال

(  9التالٌة لتارٌخ تعٌٌن آخرهما تولت المحكمة المشار إلٌها فً المادة ) اثٌن ٌومالثال خاللالمحكم الثالث 

  ".بناء على طلب أحد الطرفٌن... همن هذا القانون اختٌار

                                     

.931حٌظلى١ُ حٌيٌٟٚ حٌوخص، َِؿغ ٓخرك،ص ،ى . ارَح١ُ٘ أكّي ارَح١ُ٘  : ٔظَأ- 1  

. 23أٔظَ: أ.ى/ِلّٛى ِوظخٍأكّي ر٠ََٞ ، حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ، َِؿغ ٓخرك ،ص -
 2
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من قانون اإلجراءات  لثانٌةفقرة ا 1041وقد ساٌره المشرع الجزابري فً ذلك بالنص فً المادة 

وعزلهم أو إستبدالهم ٌجوز أبؤنه: " فً غٌاب مثل هذا التعٌٌن ، وفً حالة صعوبة تعٌٌن المحكمٌن  المدنٌة

تً ٌقع فً دابرة رفع األمر أمام ربٌس  المحكمة ال -1أن ٌقوم بما ٌؤتً : التعجٌلهمه ٌذي للطرف ال

رفع األمر أمام ربٌس محكمة الجزابر ، إذا كان  -2زابر . ، إذا التحكٌم ٌجري بالج اختصاصها التحكٌم

 الجزابر ."     المعمول بها فً إلجراءات قواعد ااألطراف تطبٌق  اختارخارج ، وفً الالتحكٌم ٌجري 

حد األطراف عن تعٌٌن محكمه أن امتناع أإلى  الفرنسً الجدٌدن المرافعات المدنٌة وانقب هكما ذ 

ٌة فً جزببٌس المحكمة الرالحق ل 1493المادة ًرر ففقشروع فى إجراءات التحكٌم لى إعاقة اإلي دال ٌإ

ٌٌنهعتنع عن تممن الطرف الم بدال ذا المحكم ه قوم بتعٌٌنبؤن ٌ    بارٌس
1
 . 

فإنه عند عدم اتفاق  ، 1998من أول ٌناٌر  االتجارة الدولٌة والنافذ اعتبار غرفة لنظام تحكٌم اووفق  

الخالف إال إذا تبٌن لها أن  د،نهم على عدد المحكمٌن تتولى المحكمة تعٌن محكم منفراألطراف فٌما بٌ

من تارٌخ  اخمسة عشر ٌوم خاللذ ٌقوم المدعى علٌه بتعٌٌن محكمه بفحٌن ،محكمٌن ثالثة تعٌٌن ًٌستدع

طرٌق محكم  عن لخالفاإلخطار بالتعٌٌن الذي قام به المدعى. أما إذا اتفق األطراف على أن ٌسوى ا  تسلم

من تارٌخ تسلٌم االخطار بطلب التحكٌم  اٌوم خالل ثالثٌنفإذا لم ٌتفقوا على ذلك  ،منفرد فٌجوز لهم تعٌٌنه 

للطرف اآلخر أو حتى انقضاء أٌة مهنة إضافٌة منحتها األمانة العامة فإن المحكمة تتولى تعٌٌن المحكم 

  محكمٌن فٌقوم كل طرف بتعٌٌن محكم واحد ثالثة طة وإذا اتفقوا على أن تتم تسوٌة النزاع بواس ،المنفرد

 .2 وإذا امتنع أحد األطراف تقوم المحكمة بالتعٌٌن كما تعٌن المحكم الثالث الذي ٌتولى رباسة هٌبة التحكٌم

ا كانت معروضة على هٌبة التحكٌم فً مبة األهرام حٌنهضفً قضٌة  أوقد تم تطبٌق هذا المبد 

 فاإقتٌاره إلى خالذي ٌحق لها ا محٌث لم ٌإد عدم قٌام مصر باختٌار المحك ،ٌة إطار غرفة التجارة الدول

جنة الوطنٌة لٌث تم االختٌار بواسطة محكمة تحكٌم الغرفة بمعرفة الحو تعوٌق إجراءات التحكٌم، أالدعوى 

 .3 )غرفة التجارة المصرٌة(

                                     

:94/13/2199ٔض ، أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخ٠ٍن أٔظَ ٔض ٌ٘ح حٌمخْٔٛ ِٕشٍٛ ػٍٝ شزىش حإلٔظَ-  1 

http://www.jus.uio.nol/lm/Frace.arbitration.code.of.civil.procedure1981/doc.htlm 

 

:94/13/2199ِٕشٍٛ ػٍٝ شزىش حألٔظَٔض ،أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخ٠ٍن  9118ٌؼخَ ٔظخَ حٌظلى١ُ غَفش حٌظـخٍس حٌي١ٌٚش أٔظَ-  2 

http://www.jus.uio.nol/lm/icc.arbitration.rules.1998/doc.htlm 

 

.911-931حٌظلى١ُ حٌيٌٟٚ حٌوخص، َِؿغ ٓخرك،ص ، ى . ارَح١ُ٘ أكّي ارَح١ُ٘ :ٔظَأ-
3
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. ػذو رأصش انزذكٛى ثغٛبة أدذ األطشاف -صبَٛب  

ة التحكٌم إلى عدم حضور اإلجراءات  بختصاص هٌإطراف على الرغم من قبوله أحد األ دقد ٌعم 

ثٌر على سمة  ؤوالت ،تعطٌل الفصل فً النزاع ألطول فترة ممكنة لبهدف الحد من فاعلٌة التحكٌم من خال

تجهت معظم التشرٌعات الوطنٌة إلذلك فقد  ،هامة ٌتمٌز بها التحكٌم وهً سرعة الفصل فً المنازعات

إلى عدم السماح لغٌاب  ،حترامهإلضمان فعالٌة اتفاق التحكٌم و ،تفاقٌات الدولٌة ولوابح هٌبات التحكٌمواال

باستمرارٌة هذه اإلجراءات دون أن ٌإثر  خالل اإلقرارمن  ،أحد األطراف بالتؤثٌر على إجراءات التحكٌم

 . 1غٌاب الطرف الممتنع عن الحضور على ذلك

نة سل  27م قمن قانون التحكٌم ر  35لى تقنٌن هذا المبدأ فى المادة ولقد حرص المشرع المصري ع

ى أنه:"إذا تخلف أحد الطرفٌن عن حضورإحدى الجلسات أو عن تقدٌم ما طلب لحٌث تنص المادة ع 1994

ستنادا إلى إمنه مستندات،جاز لهٌبة التحكٌم االستمرار فً إجراءات التحكٌم و إصدار حكم فً النزاع 

  .2" بات الموجودة أمامهاعناصر اإلث

على أنه لهٌبة التحكٌم األمر  للتحكٌم التجاري الدولً اإلقلٌمًقواعد تحكٌم مركز القاهرة  تكما أكد

بناء على األدلة الموجودة أمامها إذا تخلف أحد الطرفٌن  باستمرار إجراءات التحكٌم وإصدار قرار التحكٌم

 .3لذلك دةالمدة المحد خاللاإلثبات دون عذر مقبول عن الحضور أو تقدٌم وثابق 

لتزامه لن ٌإدي إلى إمتناعه عن تنفٌذ إعلى التحكٌم و لالتفاقوهكذا فإن مقاومة أحد األطراف 

 تجمٌد إجراءات التحكٌم.

 

 

 

 

                                     

. 393،ص،َِؿغ ٓخركػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش ، رشخٍ ِلّي حألٓؼي : ى.أٔظَ -  1  

: 94/13/2199زىش حإلٔظَٔض ، أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخ٠ٍن ِٕشٍٛ ػزَ ش9113ٌٕٔش22أٔظَلٛحػي لخْٔٛ حٌظلى١ُ حٌّظَٞ ٍلُ-  2 

http:www.arifonet.org.ma/data/dalil/20investment/countries/16egyptian/law-ar.htm  

 

:93/13/2199ِٓ لٛحػي طلى١ُ َِوِ حٌمخَ٘س حإلل١ٍّٟ ٌٍظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ حٌّٕشٍٛس ػٍٝ شزىش حألٔظَٔض ، أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخ٠ٍن 22أٔظَحٌّخىس-  3 

http://www.kanoun.roo7.biz/t529-topic 
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 . ايزذاد أصبس ئرفبق انزذكٛى: انًطهت انشاثغ

ػخٍ حطفخق حٌظلى١ُ فٟ أػ١َص ِشىٍش ٔٔز١ش ، ك١غ ألي ال طمظظَ أػخٍ اطفخق حٌظلى١ُ ػٍٝ أؽَحفٗ فمؾ             

حٌؼي٠ي ِٓ حٌّٕخُػخص
1

س يطفخق حٌظلى١ُ حٌٌٞ طزَِٗ اكيٜ حٌشَوخص ح١ٌٌٛربِّخ لي ٠ؼ١َ ٌزٔخ اًح طؼٍك حألَِ ، 

ِٔج١ٌٛش حٌيٌٚش ػٕي ٌـٛء ِشَٚػخطٙخ اٌٝ أٚطلي٠ي  ؽَفخ ف١ٙخ ،ٌٝ حٌشَوش حألَ ٚحٌظٟ ٌُ طىٓ ا ٍشمحٌّٔظ

 ٕٗ ػٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:، ٌ٘ح ِخ ٕٓز١حٌظلى١ُ

ٌٝ حٌشَوش حألَ ا ٍشمس حٌّٔظيحِظيحى حطفخق حٌظلى١ُ حٌٌٞ طزَِٗ اكيٜ حٌشَوخص ح١ٌٌٛ :حٌفَع حألٚي              

 . ؽَفخ ف١ٙخٚحٌظٟ ٌُ طىٓ 

 . عدم المسبولٌة المباشرة للدولة عند لجوء مشروعاتها إلى التحكٌم : الفرع الثانً        

 

نٗ انششكخ األو ٔانزٙ نى  ئ هخمح انًسزذد ارفبق انزذكٛى انز٘ رجشيّ ئدذٖ انششكبد انٕنٛايزذا :ٔلانفشع األ

  . طشفب فٛٓبركٍ 

قضاٌا التحكٌم التجاري الدولً بوجه عام وفً قضاٌا منازعات االستثمار  ًف مطروح التساإل  

شركة أم أو من مجموعة بوجه خاص عما إذا كان اتفاق التحكٌم الذي تبرمه إحدى الشركات المتفرعة من 

ة الجنسٌات ٌسري على الشركة األم أو على فروع شركات المجموعة التى تتمتع كل منها دالشركات متعد

 االتفاق؟  ًف ابشخصٌة قانونٌة مستقلة ولكنها لم تكن طرف

 واتفاق ، اكان أم التزام احق للغٌر ال ٌمكن أن ٌنصرف أثر العقد ،2سبٌة أثر العقدنمبدأ وفقا ل 

ذلك شؤن أي عقد ٌخضع لمبدأ نسبٌة اآلثار المتولدة عن العقد ومن ثم ال ٌمكن االحتجاج به  ًالتحكٌم شؤنه ف

وهو ما  ،للغٌر أن ٌتمسك به فً مواجهة من هم أطراف فٌه  اوال ٌمكن أٌض ،فٌه اعلى من لم ٌكن طرف

 اقانونٌ اق على التحكٌم إذا كان تصرففاالتفا ، ٌطلق علٌه مبدأ نسبٌة آثار اتفاق التحكٌم من حٌث األطراف

  .بالنسبة ألطرافه فإنه مجرد واقعة فً مواجهة الغٌر

 

 

 

                                     

. 233َِؿغ ٓخرك ،ص  حٌّٛؿِ فٟ حٌٕظ٠َش حٌؼخِش فٟ حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ،  ، كيحى ح١ٌٔي كف١ظش /ى أ. أٔظَ: - 1  

.389ش، َِؿغ ٓخرك،صأٔظَ:  ى. ِظطفٝ ِلّي حٌـّخي ٚ ى.ػىخشش ِلّي ػزي حٌؼخي ، حٌظلى١ُ فٟ حٌؼاللخص حٌوخطش حٌي١ٌٚش ٚ حٌيحه١ٍ-2    
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حٌث تتولى إحدى  ،استثمارات دولٌة ًمن مجموعات الشركات سالفة الذكر تعمل ف اكثٌر غٌر أنه 

قامت  ًالت بٌنما تكون الشركة األم أو مجموعة الشركات هً، هذه الشركات أو الفروع إبرام االتفاق 

لى االعتقاد أن عمما ٌبعث  ، بالمفاوضات السابقة على العقد كما قد تساهم فً تنفٌذه أو تكون ضامنة للتنفٌذ 

هو إذن الذي قام بوضع توقٌعه علٌه وحده ولكن ٌقوم إلى  سفً العقد واتفاق التحكٌم لٌ فعلًالطرف ال

فً إبرام العقد أو ضمان التنفٌذ أو ساهم فً  ًعلكل فشالظل والذي أسهم ب ًالطرف اآلخر القابم ف هجوار

 . 1شؤن تنفٌذه

رار بامتداد اتفاق التحكٌم إلقإلى ا ،لفاعلٌة اتفاق التحكٌم افقد اتجهت العدٌد من أحكام التحكٌم تحقٌق 

 ام عقد ألإذا أبرم أحد الفروع المنبثقة عن الشركة ا ،معٌن علٌشمل الشركة األم وفروعها المإسسة لمشرو

تضمن شرط تحكٌم على الرغم من تمتعه بشخصٌة قانونٌة مستقلة عن الشخصٌة القانونٌة للشركة األم أو 

وذلك متى تبٌن للمحكمة أو لهٌبة التحكٌم أن الشركة  ،فروعها وعلى الرغم من عدم توقٌع الشركة األم علٌه

ة شركات متعددة الجنسٌات لم المتعاقدة التً تتمتع بشخصٌة معنوٌة مستقلة والتً نشؤت كفرع من مجموع

وأن المتعاقد الحقٌقً هو الشركة األم أو  ،تنشؤ إال بشكل صوري لتسٌٌر تنفٌذ االستثمار فً الدولة المضٌفة

 شركة أخرى من المجموعة لم توقع على االتفاق. 

ٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ، فمي لؼ١ش طُ ٔظَ٘خ أِخَ َِوِ حٌمخَ٘س حإلل١ٍّٟ ٌٍظلى١ُ حٟ ح حالطـخٖ فٌ٘طؤوي  ك١غ           

اٌٝ حِظيحى أػَ حطفخق حٌظلى١ُ حٌّٛلغ ِٓ شَوش أٚ أوؼَ   2119ٌٕٔش   243حٌمؼ١ش ٍلُ  ٟش حٌظلى١ُ فجً٘زض ١٘

 حٔظَ  ،ِٓ حٌشَوخص حٌّىٛٔش ٌٍّـّٛػش ػٍٝ شَوش أٚ أوؼَ ِٓ حٌشَوخص حألهَٜ حٌّىٛٔش ٌٌحص حٌّـّٛػش

ػ١ش رؼ١ٍّش حالٓظؼّخٍ أٚ حٌؼ١ٍّش حٌظـخ٠ٍش ِلً حٌّٕخُػش ٌٛؿٛى ِخ ٠ئوي طٍش حٌشَوش حألَ أٚ حٌشَوخص حٌفَ

ْ ا : "ٖ حٌمؼ١شٌ٘ ٟفمي أػٍٕض ١٘جش حٌظلى١ُ ف ،طٕف١ٌٖ أٚ ػّخْ ًٌه حٌظٕف١ٌ ٟٚىٍٚ٘خ حٌّئوي فٟ ارَحَ حٌؼمي ٚف

ش ٚهخط ،أكىخَ حٌظلى١ُ )حٌوخطش رخِظيحى شَؽ حٌظلى١ُ( ٌُ طظَٙ اال فٟ حٌظلى١ّخص حٌي١ٌٚش ٌٟٖ٘ حالطـخ٘خص ف

طىْٛ ِـّٛػش حلظظخى٠ش ٚحكيس ٚطٕفٌ ػ١ٍّخطٙخ  ٟس حٌـ١ٕٔخص حٌظىحٌِٕحػخص حٌوخطش رخٌشَوخص ِظؼي ٟف

ذ ؿ١ٕٔخص حٌيٚي حٌظٟ ظٔفش طلض ٓظخٍ حٌشَوخص حٌفَػ١ش حٌظٟ طىظٍحٌّو ىحٌظـخ٠ٍش ٚحالٓظؼّخ٠ٍش فٟ حٌزال

خًِ ٠ٔخػي٘خ ػٍٝ ِزخشَس ك١غ ٠ٕظَ اٌٝ حوظٔخرٙخ ٌـ١ٕٔش حٌيٌٚش ػٍٝ أٓخّ أٔٗ ػ ،٠ـَٞ حٌٕشخؽ ف١ٙخ

ٌٓٙٛش  ٠ّٟىٕٙخ ِٓ أىحء حٌٕشخؽ حٌٌّوٍٛ ف ححٌّٔظمً اال ٓظخٍ ٟٔشخؽٙخ ١٠َٖٚٔ ٌٙخ ٚال ٠ىْٛ و١خٔٙخ حٌمخٔٛٔ

 "١ٔظٕٗحٌزٍي حٌٌٞ حوظٔزض ؿ ٠َٟٚٔ ف
2
. 

                                     

.1، َِؿغ ٓخرك ، صأٔظَ: ى.ِلّيأرٛحٌؼ١ٕٓ ،حٌوظخثض ح١ٌِّّس ٌٍظلى١ُ فٟ ِٕخُػخص حٌزظَٚي ٚ حٌغخُ- 1  

: 94/13/2199ٟٚ٘ ِٕشٍٛس ػزَ شزىش حألٔظَٔض ،أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخٍم  911-981،ص2112أٔظَ ِـٍش حٌظلى١ُ حٌؼَرٟ،حٌمخَ٘س، حٌؼيىحٌوخِْ،ٓزظَّ -  2  

http://au-ia.org/magazine.html 

http://au-ia.org/magazine.html
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حألَ ػٓ ِٔج١ٌٛش حٌشَوش  ٟحٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٚ ٟٚ٘ىٌح فمي أػلٝ ِٓ حٌّزخىة حٌؼخرظش ٚحٌّٔظمَس ف           

أػّخي حٌشَوش حٌفَع ٚحٌظِحِٙخ رشَؽ حٌظلى١ُ حٌٌٞ طؼّٕٗ حٌؼمي حٌّزََ ِغ حٌشَوش حٌفَع ٚحٌٌٞ ٌُ طٛلؼٗ 

رٔخطٗ طزؼغ ػٍٝ ًٌه الظخى٠ش اًح وخٔض ظَٚف حٌؼمي ِٚظلإلاٌٝ فىَس حٌٛكيس ح حًٌٚه حٓظٕخى ،حٌشَوش حألَ 

ص حٌّؼ٠ٕٛش ٌألشوخحٌمخ١ٔٛٔش  ٓظمال١ٌشٕي ِزيأ حالىْٚ حٌظٛلف ػٍٝ ِـَى فىَس حٌظٛل١غ حٌّخىٞ ػٍٝ حٌؼمي أٚ ػ

 ٟحٌشَوش حٌّظلىّش ف : "ص لخػيس ِٛػٛػ١ش ػزَ ى١ٌٚش ِئىح٘خ أْالرً ٠ٌ٘ذ حٌزؼغ اٌٝ كي حٓظو ، ١شٕحٌّؼ

ً ف١ّخ ٠ظؼٍك رخطفخق لرخ١ٌٕخرش ػٓ وً أؽَحف حٌّـّٛػش ػٍٝ حأل حِظؼخلي خِـّٛػش حٌشَوخص ح١ٌٌٛيس طؼي ؽَف

"  حٌظلى١ُ
1
.  

١َ غحٌ ٟأْ ٠لّ،ِّٚخ ال شه ف١ٗ أْ حإللَحٍ رخِظيحى شَؽ حٌظلى١ُ اٌٝ ِـّٛػش حٌشَوخص ِٓ شؤٔٗ            

ظظخى٠ش رل١غ ٠ظؼذ ػٍٝ حٌغ١َ إللطىْٛ ِـّٛػش ٚحكيس ِٓ حٌٕخك١ش ح ٟحٌّظؼخلي ِغ اكيٜ حٌشَوخص حٌظ

ّٛػش حٌشَوخص ـِٓ لزً ِْ ١ٌيِٚٓ ػُ ٚػغ كي ٌٍٍّٔه حٌوخؽت حٌٌٞ ٠ٕطٛٞ ػٍٝ ط ،ظٙخطر١ٓ أٔش ١١ِّحٌظ

ص وفَع ِٓ ؤٔش ٟطظّظغ رشوظ١ش ِؼ٠ٕٛش ِٔظمٍش ٚحٌظ ٟظلى١ُ أْ حٌشَوش حٌّظؼخليس حٌظًٌٌٚه ِظٝ طز١ٓ ١ٌٙجش ح

ٚأْ  ،حٌيٌٚش حٌّؼ١فشٟ ؼّخٍ فظحال ٓ ٌف١ٕشؤ اال رشىً طٍٛٞ ٌظ١١َٔ ططٕىس حٌـ١ٕٔخص ٌُ يٛػش شَوخص ِظؼِّـ

 ّـّٛػش ٌُ طٛلغ ػٍٝ حالطفخقحٌٓ ِأهَٜ  شوٚ شَأألَ حشَوش حٌ٘ٛ  ٟي حٌلم١مخلحٌّظؼ
2
.  

 . عدم المسئولية المباشرة للدولة عند لجوء مشروعاتها إلى التحكيم  :الثانيالفرع 

 

مع إحدى المإسسات أو الهٌبات العامة التابعة للدولة إلى أن  تعاقده فًالمستثمر األجنبً  ٌحرص

بؤن شرط التحكٌم الذي  امتذرع ،ءة من الشخص العامالمسبولٌة هذه الدولة على أساس أنها أكثر م ٌنصب

التساإل عن مدى سرٌان اتفاق  األمر الذي ٌثٌر ،أبرمه مع المإسسة أو الهٌبة العامة ٌمتد أثره إلى الدولة

 التحكٌم الذي تبرمه األجهزة التابعة للدولة فً مواجهة الدولة ذاتها؟ 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

.213أٔظَ: ى.ٔخىٍ ِلّي ارَح١ُ٘ ، َِوِ حٌمٛحػي ػزَ حٌي١ٌٚش أِخَ حٌظلى١ُ حاللظظخىٞ حٌيٌٟٚ،َِؿغ ٓخرك،ص-  1  

. 321،ص،َِؿغ ٓخركػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش، رشخٍ ِلّي حألٓؼي :  ى.أٔظَ-  
2
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ة المإسسات والهٌبات العامة ال سطشرط التحكٌم المبرم بواإلى أن  1ٌذهب االتجاه الغالب فً الفقه 

ٌجوز إلزام الدولة بشرط التحكٌم الذي قبلته إحدى المإسسات أو الهٌبات  الف ،تزم بهتلٌمتد إلى الدولة وال 

فٌقول أحد  ،العامة التابعة لها مادامت لم تعبر عن إرادتها الواضحة والصرٌحة فً قبول هذا التحكٌم 

بل ٌجب أن ٌبنى  ،الواقع أن قبول الدولة االلتجاء إلى التحكٌم ال ٌفترض  : "ة فً هذا الخصوصاألساتذ

فمجرد قبول إحدى  ،كما ٌجب التمٌٌز بٌن الدولة وهٌباتها العامة ،على إرادة صرٌحة مكتوبة ال تحتمل الشك

طالما أن لهذه  ،إلزام الدولة بذلكإلى ا قابٌتلالهٌبات العامة حل منازعاتها بطرٌق التحكٌم ال ٌجوز أن ٌمتد 

فمن المستقر علٌه اآلن تطبٌق مبدأ انفصال الذمة المالٌة للدولة  ،الهٌبات العامة شخصٌة قانونٌة مستقلة

 . 2" والهٌبات العامة

مواجهة  ًلة مدى امتداد نطاق التحكٌم الذي ٌكون أحد أجهزة الدولة قد أبرمه فمسؤوقد أثٌرت  

 اٌا التحكٌمٌة. ضمن القالعدٌد  ًالدولة ف

 

فإن الطرف األجنبً لجؤ إلى تحرٌك إجراءات التحكٌم ضد كل من  3ففً قضٌة هضبة األهرام 

 ا، ولكن الحكومة المصرٌة تمسكت بؤنه ال ٌجوز إخضاعها للتحكٌم نظرEgothالحكومة المصرٌة وشركة 

 16قتضى حكمها الصادر بتارٌخ ة التحكٌم قضت بمبغٌر أن هٌ ، فً اتفاق التحكٌم األنها لٌست طرف

دوالر 12500000بتقرٌر اختصاصها بالنسبة للحكومة المصرٌة وبإلزامها بدفع مبلغ  1983فبراٌر 

  .1978تحتسب ابتداء من أول دٌسمبر %5أمرٌكً كتعوٌض للشركة األجنبٌة باإلضافة إلى فابدة قدرها 

 

وطالبت  سناف بارٌبتقدم أمام محكمة استة التحكٌم المبولقد طعنت الحكومة المصرٌة فً حكم هٌ 

لت فً المنازعة المرفوعة أمامها وذلك على الرغم صعلى أساس أن هٌبة التحكٌم قد ف ،بإلغاء الحكم المتقدم 

ا الحكم قد صدر بالمخالفة هذألن  ضاوأٌ  ،فٌه  طرفارٌة صمن عدم وجود شرط تحكٌم تعد الحكومة الم

 ٌادة الدولة. سترام حة الثقافٌة ولمبدأ اللنظام العام الدولً من الناحٌ

 

                                     

، ١ُىلحالطـخ٘خص حٌّؼخطَس رشؤْ حطفخق حٌظ .ىححٌلي ح١ٌٔيى. كف١ظش  .921ٚحٌظلى١ُ حٌيٌٟٚ حٌوخص، َِؿغ ٓخرك،ص ،ى . ارَح١ُ٘ أكّي ارَح١ُ٘  :ٔظَأ- 1 

.912َِؿغ ٓخرك،ص  

.921َّؿغ حٌٔخرك،صحٌ ٔظَأ- 2 

 3
مرجع سابق،  ،فً النظرٌة العامة فً التحكٌم التجاري الدولً  الموجز ، حداد السٌد حفٌظة /د أ.مإلف  ًراجع قضٌة هضبة األهرام بالتفصٌل ف -

 وما بعدها.  255ص 
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ن توقٌع مصر على أإلى  امن محكمة االستبناف رفض الدعوى استناد ًوقد طلب الطرف األجنب

ل مصر عن حصانتها القانونٌة وقبولها زكما أن تنا ،من جانبها للتحكٌم محضر مهمة المحكم ٌعتبر قبوال

وأن حكم التحكٌم قد أصاب باعتبار العقدٌن  ،1974سبتمبر  23 للتحكٌم ٌستفاد من توقٌع وزٌر سٌاحتها عقد

أحدهما  ًوبالتالً ٌلزم شرط التحكٌم الوارد ف ،الوارد علٌهما النزاع ٌعتبران بمثابة برنامج تعاقدي واحد

وباإلضافة إلى أن العقود  ،هذا الشرط  ثلمصر ولو لم تكن قد وقعت إال العقد اآلخر غٌر المشتمل على م

والذي ٌقضً بحل المنازعات عن طرٌق  1974لسنة   43إطار القانون رقم  ًلنزاع وردت فمحل ا

 التحكٌم.

إلى إبطال حكم التحكٌم   1984ٌولٌو   12 ًر فدحكمها الصا ًناف انتهت فتبن محكمة االسأإال 

وهو ،ن هذا الحكم قد صدر بدون وجود شرط تحكٌم من جانب الحكومة المصرٌة أساس أوذلك على 

1987ٌناٌر 6 القضاء الذي أٌدته محكمة النقض الفرنسٌة فً
1

النزاع بالتحكٌم ٌقتضً  ًفالفصل ف ،

ك مما ال ٌمكن معه إلزام الطرفٌن ذلوإال فال ٌوجد اتفاق على  ،ٌن لشرط التحكٌمفقبول كل من الطر

 ًولٌة فدالوجدت المحكمة أن مصر لم تجر على قبول شرط تحكٌم غرفة التجارة  قدف ،بحكم التحكٌم

ات المصرٌة األخرى ببلته الهٌق إنالتحكٌم بهذه الوسٌلة، ودابما بل رفضت  ،كافة ما أبرمته من اتفاقات

ن أي أتقلة عن الدولة، سلها شخصٌة قانونٌة م  Egothسٌاحة والفنادق لفالهٌبة العامة ل ،ودهاعق ًف

األمر الذي ٌستخلص  ،ط رلدولة بهذا الشإلزام ا ًتمل على شرط التحكٌم ال ٌعنمشال عقدتوقٌعها على ال

 لف ظروف العقد. تبشرط التحكٌم من مخ مبول مصر اال لتزاقم دمنه ع

 

  Egoth ت علٌه شركة قشرط التحكٌم الذي واف رفضت محكمة استبناف بارٌس مد قدوهكذا ف

 لم توقع علٌه.  ًإلى الحكومة المصرٌة الت 

تحكٌم الذي تبرمه الهٌبات أو المإسسات التابعة للدولة فً فإنه ال ٌجوز مد أثر اتفاق ال و علٌه 

دولة لفالهٌبات العامة التابعة للدولة ال تملك أن تقٌد ا ، 2ذلك بتفعٌل مبدأ نسبٌة االتفاقات مواجهة الدولة ذاتها

 هذوأن تحمل الدولة بشرط تحكٌم لم تقبله لمجرد تضمنه فً عقد أبرمته إحدى ه ، تبما تبرمه من اتفاقا

ل هذه الهٌبات المتمتعة بشخصٌة قانونٌة ال تكفً للقول ثم ىفمجرد الرقابة التً تمارسها الدولة عل ،الهٌبات

طراف فً مجال التحكٌم ألذلك أن إرادة ا ،األخٌرة فً مواجهة الدولة  ذهبمد أثر اتفاق التحكٌم الذي تبرمه ه

على  احل النزاع بالتحكٌم ال ٌجوز أن ٌكون قابمومن ثم فإن قبول الدولة  ،طراف ألهً القانون األساسً ل

ا تعاقد مع أحد األجهزة التابعة للدولة ما كان لٌقبل التعاقد معه لو ممجرد افتراض أن المستثمر األجنبً حٌن

 . اوواضح اومإكد اعلم عدم التزام الدولة باتفاق التحكٌم بل ٌجب أن ٌكون هذا القبول صرٌح

                                     

. 282حٌّٛؿِ فٟ حٌٕظ٠َش حٌؼخِش فٟ حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ، َِؿغ ٓخرك ، ص  ،كف١ظش ح١ٌٔي حٌليحى  /ى : أ.ٔظَأ- 1  

. 92ك ،صأٔظَ: أ.ى/ ِلّٛى ِوظخٍأكّي ر٠ََٞ  ،حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ، َِؿغ ٓخر - 2  
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.ذٕ لجٕل انزذكٛى ثذٌٔ ارفبق فٙ ئطبس انًشكض انذٔنٙ نزسٕٚخ يُبصػبد االسزضًبسرجبِ َاال :نًجذش انضبنشا  

ّىٓ أْ ٠ـَٞ ٠ال  قفخطاً ريْٚ ٌ٘ح حال ،ش فٟ ٔظخَ حٌظلى٠ُ١ػٍٝ حٌظلى١ُ ٔمطش حٌزيح قفخطؼظزَ حال٠          

 ظ٠ُحٌظلى١ُ أٚ 
1

"ُ ١ىلط قفخطلى١ُ ريْٚ حطال  : "ؤْ ٟ٘ أٔٗشفخٌمخػيس حٌؼخِش فٟ ٌ٘ح حٌ ،
2
ـذ ٠رّؼٕٝ أٔٗ  ، 

 شرً ٚطلي٠ي حٌمٛحػي حٌّٕظّ ،ٝ ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حإلؿَحءحص ٌء اٛػٍٝ حٌٍـخ٠ليطؼخ ش ػٍٝ حألؽَحف حٌّٛحفم

ٚلي ً٘زض ِلىّش  ، حٌظلى١ّ١ش صلى١ُ اكيٜ حٌّئٓٔخطٛحػي لاٌٝ  سخٍشأٚ حإل ،ؿَحءحص رشىً ِفظًإلٌ

لى١ُ حٌيٌٟٚ فبْ ٌٍظ شٌٍّزخىٜء حألٓخ١ٓ خٚفم : "اٌٝ أٔٗ 9/4/9111حٓظجٕخف رخ٠ٍْ فٟ كىّٙخ حٌظخىٍ فٟ 

ّٕق طٟ ظحٌ حخ كظَ٘فخإلٍحىس حٌّشظَوش ٌٍطَف١ٓ ٟ٘ ٚكي ،ـ١ِ طٕظ١ذ حٌّلىُ ٠ّٟ ٘ٛ حٌٌٞ ١لىظحٌؼمي حٌ

ش"حٌّلىُ ٍٓطظٗ حٌمؼخث١
3
ّخٍ أْ ظؼػٓ ػمٛى حالٓ شحٌٕخؿّ صحٌظلى١ُ حٌٌٞ ٠ل١ً حٌّٕخُػخ قفخطٛٞ فٟ حظ٠ٚٔ ، 

فخق ِٔظمً ػٓ حٌؼمي طح سأٚ طٍٛ ،لى١ُ(ظٌّخٍ ٠ّٚٔٝ )شَؽ حٓظؼاىٍحؿٗ فٟ ػمي حال ُ ظرٕي ٠ س٠ؤهٌ طٍٛ

 .( لى١ُظِشخٍؽش حٌ)ّٔٝ ٠ٚ

عام  ةواشنطن المبرم اتفاقٌةار بموجب ثممنازعات االست ٌةالمركز الدولً لتسو شاوعندما أن

، فقد 4 ةقدعاتماألخرى الا الدول ٌاالستثمار بٌن الدول ورعا تبفض منازعا الٌكون مختص  1965

الدول المصدقة على االتفاقٌة على الخضوع  ةاء المركز موافقشفاقٌة إنتمن ا 25/1استلزمت المادة 

المركز، وكذلك موافقة أخرى من األطراف المتنازعة إلحالة  واعدلق اوفق تللتحكٌم عند وقوع المنازعا

لقواعد فقا و ةكون لهٌبة التحكٌم المشكلبمعنى أنه حتى ٌ ،أمام المركز المذكور لتحكٌممنازعاتهم إلى ا

فً  اكون عضوتالطرف فً العقد أن  ةكفً للدولٌالمركز المذكور االختصاص الكامل بنظر النزاع ال 

جب أن تكون هناك موافقة ٌة، بل ٌفاقتأخرى عضو فً اال ةا دولٌاالتفاقٌة وأن ٌكون المستثمر من رعا

دة و المستثمر، حٌث ٌعد توافر هذٌن الشرطٌن ضرورٌا لمنح من كل من الدولة المتعاق ةٌفاكتابٌة إض

 .لقواعد المركزاإلختصاص لهٌبة التحكٌم المشكلة طبقا 

                                     

.44حٌظلى١ُ حٌيٌٟٚ حٌوخص، َِؿغ ٓخرك،ص ،ى . ارَح١ُ٘ أكّي ارَح١ُ٘  : ٔظَأ- 1  

.31،ص٠ٍش ٌلُٔ حٌّٕخُػخص، َِؿغ ٓخرك يحٌظلى١ُ ٚحٌٛٓخًٔ حٌز .َِخْ ف١َرٔض١و٠َٔظٛفَ اِّٙٛ ٚ٘ :ٔظَ أ-  2  

:91/13/2199ٕشٍٛس ػزَ شزىش حألٔظَٔض ،أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخ٠ٍن ٚحٌّ ،921-928،ص2112أٔظَ ِـٍش حٌظلى١ُ حٌؼَرٟ،حٌمخَ٘س، حٌؼيىحٌوخِْ،ٓزظَّ -  3 

http://au-ia.org/magazine.html 

:91/13/2199أٔظَٔض حالطفخل١ش ِٕشٍٛ ػزَ شزىش حألٔظَٔض ،أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخ٠ٍن -  4 

http://www.jus.uio.nol/lm/icsid.settlement.of.disputes.between.states.and.nationals.other.states.convention.washingt

on. 1965/doc.htlm 

 

http://au-ia.org/magazine.html


118 

فخل١ش ط٠ٛٔش حٌّٕخُػخص حٌّظؼٍمش رخالٓظؼّخٍ ظفٟ رظظي٠مٙخ ػٍٝ حطىفخٌـِحثَ ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي ٌُ ط             

434 -11َثخٟٓ ٍلُر١ٓ حٌيٚي ٚ ٍػخ٠خ حٌيٚي حألهَٜ رّٛؿذ حٌََّٓٛ حٌ
1
طَحكش ػٍٝ  رً ٍحكض طٕض،  

حٕٓخى حالهظظخص ٌمٛحػي حٌَّوِفٟ حٌؼي٠ي ِٓ حالطفخلخص
2
حٌظٟ أرَِظٙخ فٟ اؽخٍ حالٓظؼّخٍ .   

ح ٌِش رٙظٍِِ ٔضوخ ُِ حٌَّو١خص طلى١٘جبْ ف ،خس حٌَّو١١ِٓ ِٓ ك١ٓ حأل٠ٌٚحٌؼمي اليٚحٌٛحلغ أٔٗ ه        

 فٟ اال أٔٗ  ، ١ُلىش حٌظخٍؽشَؽ أٚ ِشٛى ؿٚ ٔض طظطٍذأٞ أٔٙخ وخ ،ِٕحعظَ حٌٕظخطٙخ رظخى حهٔؼمحألٓخّ ال

 شاكخٌطظؼّٓ  حخٍ رٕٛىؼّحالٓظ ـ١غشظؼخطٙخ ٌش٠َٓ ط١ؼّطَ ِٓ حٌيٚي اٌٝ ١خٖ ػيى وزطـِغ ح ه١َسحأل صٛحٕحٌٔ

 ؼٕخث١شخٍ حٌؼّحالٓظ ل١خصفخطٟ حفي حٌٙخثً ٠ِحظٌه ِغ حٌٌٚو ،ُ حٌَّو١ِلىطاٌٝ ؿخٔذ ؼ٠َّٓ حألٔظٙخ ِغ حٌّطِحػخٔ

ٛحػي مٌ فمخُ ١ٚلىظاٌٝ حٌ سحإلشخٍخ ٙخ غخٌزف١ صحٌّٕخُػخ ط٠ٛٔشطٕؼّٓ ٔظٛص  ظٟ حألؽَحف ٚحٌ ظؼيىسٚحٌّ

ٖ ٌلزٛي ٘ ٠كػٓ ؽَ ،ظخص حٌَّوِظحه ٟٓغ ؿٌٍٞ فطٛلٛ ُٔ حٌَّوِ ١لىطمي ٌٛكع حطـخٖ ١٘جخص ف ،حٌَّوِ

اٌٝ  حخىٕحٓظ ِلى١ُ حٌَّوطذ حٌّٔؼؼَّ اٌٝ َٔى ِٓ ؿخفحٌٍـٛء حٌّٕ شكخٌ ٟحع فِٕظَ حٌٕظخص رهظحال صجخ١حٌٙ

ِغ  لي٠شطؼخ اللشلى١ُ أٚ أ٠ش ػط طفخقىْٚ أْ ٠ىْٛ ٕ٘خن ح اطفخل١ش ٌالٓظؼّخٍأٚ  رخالٓظؼّخٍص خه ٠َٟغ ٚؽٕطش

ه ٠لَظر سػٍٝ حٌّزخىٍ سىْٛ لخىٍط ْي٘خ رخٌظلى١ُ ىْٚ أػحٌّلظىُ  شغ طٍظَِ حٌي١ٌٚٚك ،ىُ ػي٘خظحٌّل شحٌيٌٚ

فَػ١ش. زخصىػٜٛ ِؼخىس أٚ ؽٍ طمي٠ُٙخ اال ِرً ال ٠ىْٛ أِخُ، ١لىظحٌ صاؿَحءح  

ٚكظٝ ٠ّىٓ آظ١ؼخد ٌ٘ح حالطـخٖ حٌـي٠ي فٟ لزٛي ١٘جخص طلى١ُ حٌَّوِ ٌٍظلى١ُ فٟ ِٕخُػخص ػمٛى       

حالٓظؼّخٍ ريْٚ حطفخق طلى١ّٟ، ٚػ١ٍٗ ٕٓؼَع ٌيٍٚ حٌَّوِ حٌيٌٟٚ فٟ ط٠ٛٔش ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ لزً 

ريْٚ حطفخق فٟ ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ، ًٌٚه ٚفمخ ٌٍّز١ٓ ػٍٝ حٌٕلٛ حألطٟ: ػَع فىَس حٌظلى١ُ  

.ىٍٚ حٌَّوِ حٌيٌٟٚ فٟ ط٠ٛٔش ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ :حٌّطٍذ حألٚي  

.حطفخق فٟ ِٕخُػخص ػمٛى حالٓظؼّخٍ حٌظلى١ُ ريْٚ  :حٌّطٍذ حٌؼخٟٔ  

 

 

 

                                     

ػٍٝ حطفخل١ش ط٠ٛٔش حٌّظؼّٓ حٌّظخىلش  9111أوظٛرَ  41حٌّٛحفك  9394ؿّخىٜ حٌؼخ١ٔش ػخَ  4، حٌّئٍم فٟ 434 -11حٌََّٓٛ حٌَثخٟٓ ٍلُأٔظَ - 1

 . 23،ص  44/11، حٌّٕشٍٛ رخٌـ٠َيس ح١ٌَّٓش ٌٍـ٠ٍّٛٙش حٌـِحث٠َش ٍلُ ٍػخ٠خ حٌيٚي حألهَٜحٌّٕخُػخص حٌّظؼٍمش رخالٓظؼّخٍ ر١ٓ حٌيٚي ٚ 

، ٠ظؼّٓ حٌّظخىلش ػٍٝ حالطفخق حٌّزََ ر١ٓ ٠9113ٕخ٠َ ٕٓش  12حٌّٛحفك  9393ٍؿذ ػخَ  91، حٌّئٍم فٟ  19-13أٔظَ حٌََّٓٛ حٌَثخٟٓ ٍلُ - 2

ٌـ٠ٍّٛٙش حٌف١َٔٔش رشؤْ حٌظشـ١غ ٚ حٌلّخ٠ش حٌّظزخى١ٌٓ، ف١ّخ ٠وض حالٓظؼّخٍحص ٚ طزخىي حٌَٓخثً حٌلىِٛش حٌـِحث٠َشحٌي٠ّٛلَحؽ١ش حٌشؼز١ش ٚكىِٛش ح

 .19/13حٌّظؼٍك رٙخ ، حٌّٕشٍٛ رخٌـ٠َيس ح١ٌَّٓش ٌٍـ٠ٍّٛٙش حٌـِحث٠َش ٍلُ
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 .دٔس انًشكض انذٔنٙ فٙ رسٕٚخ يُبصػبد االسزضًبس :انًطهت األٔل

ٚؿٛى ٔظخَ ِلخ٠ي ٚفؼخي ٌظ٠ٛٔش ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ ِخ ر١ٓ حٌيٚي حٌّؼ١فش ٚحٌّٔظؼ٠َّٓ  ٠ؼظزَ               

ك١غ أْ حٌظ٠ٛٔش ح٠ٌِٕٙش ٚحٌفخػٍش ٌٌٖٙ  ،ّخٍحص حألؿٕز١ش حٌوخطشالٓظؼد ٌٌحألؿخٔذ ِٓ أُ٘ ػٕخطَ حٌـ

ح حٌـخٔذ حٌؼي٠ي ِٓ حٌٍٔز١خص ك١غ ٚػٍٝ حٌَغُ ِٓ ًٌه فمي ظً ٌٌٙ ، ػٕظَ أِخْ ٌٍّٔظؼ٠َّٓ ؼًحٌِٕحػخص طّ

ال طٛفَ حٌّلخوُ حٌٛؽ١ٕش فٟ حٌيٌٚش حٌّؼ١فش فٟ أغٍذ حألك١خْ حٌؼّخٔخص حٌلّخث١ش حٌىخف١ش ٌٍّٔظؼ٠َّٓ حألؿخٔذ  

 فؼال ،فٟ أغٍذ حألك١خْ خوّخ ال ٠ؼظزَ حٌٍـٛء اٌٝ ِلخوُ ىٌٚش حٌّٔظؼَّ أٚ اٌٝ ِلخوُ ىٌٚش ػخٌؼش ري٠ال ٚحلؼ١

ٔش ٌٍيٌٚش زرٍِٛخ١ٓش ال طؼي ِظيٍ ؽّؤ١ٕٔش رخٌٕٔزش ٌٍّٔظؼ٠َّٓ ٚال ِظيٍ ٍحكش رخٌٕحٌي شػٓ أْ حٌلّخ٠

َ ١ٍٓٚش ِف١يس فٟ ٌ٘ح حٌوظٛص اال أٔٗ ٘ٛ ح٢هَ ًٚ زحٌَغُ ِٓ أْ حٌظلى١ُ حٌوخص ٠ؼظ ػٍٝٚ ،حٌّؼ١فش

 ِٔخٚة اؿَحث١ش.

وهو من  ، ًالبنك الدول ك الثغرات الموجودة فً أنظمة تسوٌة منازعات االستثمارتلوقد دفعت           

إلى القٌام بمبادرة جدٌدة فً الستٌنٌات من القرن  ،تصادٌة القأهم المإسسات الدولٌة المعنٌة بالتنمٌة ا

جاد جو من الثقة المتبادلة بٌن الدولة المضٌفة والمستثمرٌن األجانب لتشجٌع االستثمارات ٌبهف ا -العشرٌن 

 خاللهاتفاقٌة دولٌة متعددة األطراف لتوفٌر إطار مإسساتً ٌتم من  إلى القٌام بصٌاغة -األجنبٌة الخاصة 

وقد تم  ،تسوٌة منازعات االستثمار بٌن الدول األعضاء ومواطنً الدول األخرى األعضاء فً االتفاقٌة

على أنها اتفاقٌة لتسوٌة منازعات  اوحددت رسمٌ ،1965مارس  18 ًالتوقٌع على هذه االتفاقٌة ف

وبموجبها تم إنشاء المركز الدولً لتسوٌة منازعات  ،الدول ومواطنً الدول األخرىاالستثمار بٌن 

وقد  ،ICSIDالدولً لتسوٌة منازعات االستثماروهذا هو سبب تسمٌتها باسم اتفاقٌة المركز  ،1االستثمار

ثابق على اكتمال و اثٌن ٌومالوذلك بعد مضً ث ،1996أكتوبر   14من  اأصبحت االتفاقٌة نافدة اعتبار

 .  2من االتفاقٌة  68/2للمادة  ادولة على االتفاقٌة وفق  20تصدٌق 

 

 

                                     

حٌزٕه حٌيٌٟٚ -9: ٟٚ٘ ٌٟٚيح١ٌٌٚش طىْٛ ِخ ٠ؼَف رّـّٛػش حٌزٕه ىؼّخٍ اكيٜ هّْ ِئٓٔخص ظِٕخُػخص حالٓ شٌظ٠ٛٔ يٌٟٚحٌَّوِ حٌ ؼًك١غ ٠ّ 1 

حٌَّوِ حٌيٌٟٚ ٌظ٠ٛٔش ِٕخُػخص -1حٌٛوخٌش حٌي١ٌٚش ٌؼّخْ حالٓظؼّخٍ.-3. ِئٓٔش حٌظ٠ًّٛ حٌي١ٌٚش-4حٌّئٓٔش حٌي١ٌٚش ٌٍظ١ّٕش.-2ٚحٌظؼ١َّ. ٌإلٔشخء

ػزَ شزىش حألٔظَٔض أؽٍغ ػ١ٍٗ  ٌؼَر١شرخٌٍغش حكٛي ٌٖ٘ حٌّئٓٔخص حٌي١ٌٚش ٚ أ٘يحفٙخ ٚحٌّٕشٍٛ 2112حالٓظؼّخٍ.أٔظَ طم٠ََ حٌزٕه حٌيٌٟٚ ٌٕٔش

  :29/13/2199رظخ٠ٍن

http://www.worldbank.org/annualreport/2002/arabic/001-toc-arabic.pdf 

حٌّٕشٍٛ ػزَ شزىش حألٔظَٔض،أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخ٠ٍن فٟ حٌظم٠ََ  9141أٔظَلخثّش حٌيٚي حألػؼخء فٟ حطفخل١ش ط٠ٛٔش ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ ٌٕٔش - 2 

29/13/2199:  

http://www.worldbank.org/icsid/pubs/1998ar/2003-ICSID-ar-en.pdf 
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 للغاٌة اتثمار فً أوابل ظهوره محدودسوقد كان اللجوء إلى المركز الدولً لتسوٌة منازعات اال

ومنذ  ،والذي شهد تسجٌل أول قضٌة لدى المركز ،1974حٌث لم تعرض على المركز أٌة قضٌة حتى عام 

ت حقبة السنوات األخٌرة زٌادة كبٌرة فً عدد القضاٌا هدفقد ش ،آخر ىور تؤخذ منحمواألذلك الحٌن 

        ةـــــقضٌة مع نهاٌ 129حٌث بلغ عدد القضاٌا التً تم تسجٌلها لدى المركز ،المسجلة لدى المركز

 . 20031 عام

عات ،و إنما ٌعد فً المناز ضف إلى ذلك ال ٌعد المركز مركزا تحكٌمٌا الهدف منه فقط الفصل

مإسسة دولٌة تهدف إلى إشاعة جو من الثقة لٌس فقط على مستوى طرفً االستثمار ، ولكن أٌضا على 

 .2مسار العالقات الدولٌة 

   ٕٚٓؼَع فٟ ٌ٘ح حٌّطٍذ اٌٝ حٌغَع ِٓ أشخء حطفخل١ش حٌَّوِ حٌيٌٟٚ ٌظ٠ٛٔش ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ         

ًٌه ػٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:ٚ وٌح حٌوظخثض ح١ٌِّّس ٌٙخ ، ٚ  

.حطفخل١ش حٌَّوِ حٌيٌٟٚ ٌظ٠ٛٔش ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ حٌغَع ِٓ :حٌفَع حألٚي  

.حطفخل١ش حٌَّوِ حٌيٌٟٚ ٌظ٠ٛٔش ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ هظخثض :حٌفَع حٌؼخٟٔ  

.انغشع يٍ ارفبلٛخ انًشكض انذٔنٙ نزسٕٚخ يُبصػبد االسزضًبس :انفشع األٔل  

عات االستثمار فً النهوض بالتنمٌة زٌة المركز الدولً لتسوٌة مناالغرض من إنشاء اتفاق مثلٌت

حٌث ٌعد إنشاء نظام فعال لتسوٌة منازعات االستثمار  ،بم توفٌر مناخ استثماري مال خاللاالقتصادٌة من 

الغرض تعمل االتفاقٌة على الموازنة  هذاولتحقٌق  ،من عناصر تحسٌن مناخ االستثمار اهام اعنصر

 ن مصالح كل من المستثمر والدولة المضٌفة.والتوفٌق بٌ

 

 

 

 

                                     

 1 :24/13/2199حٌّٕشٍٛ ػزَ شزىش حألٔظَٔض،أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخٍم حٌظم٠ََ  أٔظَ-

http://www.worldbank.org/icsid/pubs/1998ar/2003-ICSID-ar-en.pdf 

 

.143،ص 2118حإللظظخى٠ش،َِؿغ ٓخرك ،أٔظَ: ى.ؽٗ أكّي ػٍٟ لخُٓ ، ط٠ٛٔش حٌّٕخُػخص حٌي١ٌٚش -
 2
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. انزًُٛخ االلزظبدٚخ -أٔال  

ٌظ٠ٛٔش ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ ٘ٛ حٌٕٙٛع رخٌظ١ّٕش  ِٟٓ حطفخل١ش حٌَّوِ حٌيٌٚ ٟف حألٓخٓيْ حٌٙا         

  ٟطٛف١َ ِٕخم حٓظؼّخٍٞ ِٛحط هاليّّض رغَع ط١ًٙٔ حالٓظؼّخٍ حٌيٌٟٚ حٌوخص ِٓ طك١غ  ،حاللظظخى٠ش 

 اْ حٌيٚي حٌّظؼخليس اً طميٍ ػٍَٚس حٌظؼخْٚ : "ٍٚى ف١ٙخ ِخ ٠ٍٟ ِٟش حالطفخل١ش حٌظميِ اليه ِٓ ه٠ٌٚظؼق ً

 "حالٓظؼّخٍحص حٌي١ٌٚش حٌوخطش فٟ ٌ٘ح حٌّـخي... ٍؼزٗٚ حٌيٍٚ حٌٌٞ ط ،ظظخى٠ش لحٌظ١ّٕش حالِٓ أؿً حٌيٌٟٚ 
1
. 

.ًبسزضاالس رشجٛغ -صبَٛب  

من عناصر تحسٌن مناخ االستثمار  اهام اوٌة منازعات االستثمار عنصرٌعد إنشاء نظام فعال لتس       

ٌة فً دتصاقٌع االستثمار وكذلك التنمٌة االجلمنازعات االستثمار وتشوٌتضح الربط ما بٌن التسوٌة المنظمة 

 -9 ": ٌن بالبنك الدولً، وعلى وجه الخصوص فً البندٌن التالٌٌننفٌذٌرٌن التٌم من قبل المدقدالم قرٌرالت

ٌة الشراكة قوت ًوعون بالرغبة فدففإنهم م ،ٌة المرفقة للحكوماتقٌرٌن التنفٌذٌٌن وهم ٌقدمون االتفادن المإ

ن تكون أٌمكن  ،تثمارسإلى تسوٌة منازعات اال دفمٌة االقتصادٌة وإنشاء مإسسة تهتنجل الأول من دن الٌب

ى عتس ًول التدار فً التثمتشجٌع االس ًلتالوبا ،لةدساسه الثقة المتباأق خلق مناخ ٌخطوة هامة على طر

راضٌها، وهذا هو أٌد من فرص االستثمار فً  زولة ما باالتفاقٌة ٌدتزام من قبل إن االل -12به إلٌها ... ذلج

  . 2" األساسً لالتفاقٌة دفاله

 

 

 

 

 

                                     

ػٍٝ حطفخل١ش ط٠ٛٔش حٌّظؼّٓ حٌّظخىلش  9111أوظٛرَ  41حٌّٛحفك  9394ؿّخىٜ حٌؼخ١ٔش ػخَ  4، حٌّئٍم فٟ 434 -11حٌََّٓٛ حٌَثخٟٓ ٍلُأٔظَ  - 1

  . 23،ص  44/11لُ، حٌّٕشٍٛ رخٌـ٠َيس ح١ٌَّٓش ٍ حٌّٕخُػخص حٌّظؼٍمش رخالٓظؼّخٍ ر١ٓ حٌيٚي ٚ ٍػخ٠خ حٌيٚي حألهَٜ

أٔظَ:- 2 

Disputes Settlment International  Center for Settlement of InvestmentDisputes,2.1Overview,United Nations 

Conference on Trade and Development,UN ,New York Geneva ,2003 ,p.11. 
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. نًضٛفخانًٕاصَخ ثٍٛ يظبنخ انًسزضًش ٔانذٔنخ ا -بصبنض       

  المضٌفة،المركز الدولً لتسوٌة منازعات االستثمار فً صالح كل من المستثمر والدولة تعمل اتفاقٌة         

العدٌد من المزاٌا  رٌوفمن خالل ت،  1على إٌجاد التوازن بٌن مصالح األطرافتحكٌم المركز عمل حٌث ٌ

من نظام  ًاسف األسدن الهبؤكٌد ؤاالتفاقٌة على الت اوفقد حرص واضع ، للمستثمر وكذلك للدولة المضٌفة

حٌث   2مارثستاللمرٌن وكذلك الدول المضٌفة ثح المستلمصا فً بذل العناٌة الدقٌقة للتوفٌق بٌن ثلالمركز ٌتم

إذا كان  "الذي ٌنص على أنه:  13ح فً البند لاصٌإكد تقرٌر المدٌرٌن التنفٌذٌٌن على مبدأ الموازنة بٌن الم

ما بٌن  االوقت توازن فستفاقٌة تحفظ فً نفإن بنود اال  ،الخاص ًمار الدولثالهدف من االتفاقٌة تشجٌع االست

بؤن ٌبدأ أي من الطرفٌن  محعن أن االتفاقٌة تس الا فض،هذالدول المضٌفة  حالمستثمرٌن ومصال صالحم

 . 3"ات التقاضً ءإجرا

 

بٌنه  عتحكٌم المركز الدولً للمستثمر فرصة مباشرة للتمتع بمزاٌا التحكٌم إذا ما نشب نزارٌوفف

من عناصر  اهام اومما ال شك فٌه أن إمكانٌة اللجوء إلى التحكٌم تعتبر عنصر ، وبٌن الدولة المضٌفة

 دوأن التحكٌم من شؤنه أن ٌبد اخصوص ،األمان القانونً القضابً الحساس بالنسبة التخاذ قرار االستثمار

ادي الذي قلما ٌكون مصدر ترحٌب مخاوف المستثمرٌن األجانب بشؤن خضوع منازعاتهم لقضاء الدولة الع

 بالنسبة للمستثمرٌن األجانب. 

 خٌٙخ ِٕخه َك١غ ٠ٛف ،ْ أ١ّ٘ش طلى١ُ حٌَّوِ حٌيٌٟٚ رخٌٕٔزش ٌٍيٌٚش حٌّؼ١فش ٟ٘ ِِىٚؿش وّخ أ         

وّخ أْ حٌّٛحفمش ػٍٝ طلى١ُ حٌَّوِ طلّٟ حٌيٌٚش  ،ِٓ حالٓظؼّخٍحص ِٓ ٔخك١ش  حٚرخٌظخٌٟ ٠ِِي حؿ١ي خحٓظؼّخ٠ٍ

ػخ ٚحل١خ ػي حٌلّخ٠ش حٌيرٍِٛخ١ٓش حٌظٟ لي طٍـؤ ا١ٌٙخ ىٌٚش أهَٜ، ٚطّؼً رخٌظخٌٟ ىٍ ِٓ أٞ أشىخي طلى١ّ١ش ى١ٌٚش

 حٌّٔظؼَّ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ.

 

                                     

.148ظخى٠ش، َِؿغ ٓخرك،ص أٔظَ: ى.ؽٗ أكّي ػٍٟ لخُٓ ، ط٠ٛٔش حٌّٕخُػخص حٌي١ٌٚش حإللظ-  1  

أٔظَ:-  2 

Toope(S.J.)MMixed International Arbitration(Studies in Arbitration between State and Private 

Persons,CAMBRIDGE,Grotius Publications Limited,1990,p.219. 

أٔظَ:-  3 

Disputes Settlment International  Center for Settlement of InvestmentDisputes,2.1Overview,Op.Cit,p.12. 

 



123 

 .يُبصػبد االسزضًبس خانذٔنٙ نزسٕٚ ضض ارفبلٛخ انًشكخظبئ :انضبَٙانفشع 

لكثٌر من مإمسات ومراكز لتسوٌة منازعات االستثمار حالة خاصة وسط ا ًل المركز الدولثٌم

وٌرجع ذلك إلى  ،1التحكٌم التً تطبق وتنفذ مجموعة معٌنة من القواعد لتسٌٌر إجراءات التحكٌم والتوفٌق

دة األطراف لخلق نظام ال دنشؤت بموجب اتفاقٌة دولٌة متعأمإسسة دولٌة حقٌقٌة  ٌمثلا المركزهذكون 

الدولة المضٌفة والمستثمر  ًالسلطات الحكومٌة فتثمار بٌن سمجال تسوٌة منازعات اال ًٌعمل إال ف

ة لعمل ممٌزح المالمو فٌما ٌلً عرض ألهم ال ،اتفاقٌة إنشاء المركز ًف الدولة تعتبر طرف ًاألجنبً المنتم

 هذا المركز: 

 . اخزٛبس طشق رسٕٚخ انُضاع -أٔال

ك١غ طٕض  ، حع ّ٘خ حٌظٛف١ك ٚحٌظلى١ُطٛفَ حطفخل١ش أشخء حٌَّوِ أِخَ حألؽَحف ؽ٠َمظ١ٓ ٌظ٠ٛٔش حٌِٕ         

 ِٓ أؿً ط٠ٛٔشٌظٛف١ك ٚحٌظلى١ُ ح ؽ٠َمٟ طٛف١َ  ٟ "٘ػٍٝ أْ ِٙخَ حٌَّوِ حٌّخىس حألٌٚٝ حٌفمَس حٌؼخ١ٔش

 حٌّظؼخليس حألهَٜ يٚيٍػخٞ حٌٚ ِٓ ٔخك١ش حٌّظؼخليس ر١ٓ حٌيٚي ، حٌظٟ طمَٛ  حصخالٓظؼّخٍحٌّظؼٍمش رّٕخُػخص حٌ

 ".حٌلخ١ٌش  حالطفخل١ش ىخَ ألك خؽزم ِٓ ٔخك١ش ػخ١ٔش،

لً ١ٍّٓش ٚأوؼَ َِٚٔش ِٓ حٌظلى١ُ، اً ٠ٙيف اٌٝ ِٔخػيس أ٠ٚؼظزَ حٌظٛف١ك وط٠َمش ٌظ٠ٛٔش حٌِٕحع           

ح حٌلً ال ٌٌ٘ٚىٓ  ال،حٌظٛف١ك رظم٠ََ ٠مظَف ك ٟك١غ ٠ٕظٙ ،ػ١ٍٙخ حٌطَف١ٓ ِٓ أؿً حٌٛطٛي اٌٝ ط٠ٛٔش ِظفك

حٓظَّحٍ حٌظؼخْٚ ٚحٌؼًّ  ٟحألٓخّ ػٍٝ ٍغزش حٌطَف١ٓ ف ٟطؼظّي فٌٌٚٙح فبْ ٌٖ٘ حٌط٠َمش  ،خ٠ىْٛ ٍِِِ

رم١ًٍ ِٓ كخالص  ١ٌْ ى١ّش ػٍٝ حٌَغُ ِٓ ٚؿٛى ػيِٓخ حٌظلى١ُ ف١ؼظزَ ؽ٠َمش ط٠ٛٔش أوؼَ ٍأ ،حٌّشظَن

 ؼًه حٌظ٠ٛٔش فبْ حٌٕظ١ـش طظّطٍٚاًح ٌُ ٠ظُ حٌظٛطً اٌٝ  ، حٔظٙض رظ٠ٛٔش ٚى٠ش لزً طيٍٚ حٌلىُ ٟحٌظلى١ُ حٌظ

اً أْ  ،ِٓ حٌظٛف١ك ؼً ِٓ حٌٕخك١ش حٌؼ١ٍّش حٌٍـٛء اٌٝ حٌظلى١ُ ريالفٌٌٌه ٠، ٍ كىُ ٍَِِ ٌٍطَف١ٓرظيٚ

طُ ٍفؼٙخ اٌٝ حٌَّوِ حٌيٌٟٚ ٌظ٠ٛٔش ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ وخْ حٌظلى١ُ ٘ٛ  ٟحٌغخٌز١ش حٌؼظّٝ ِٓ حٌمؼخ٠خ حٌظ

حفخٌلم١مش أْ حٌظٛف١ك فٟ ظً حٌَّوِ ٔخىٍ ؿي ،حٌفخطً فٙخ
2

رؼغ حٌشٟء ٌلم١مش أٔٗ فٟ كخٌش ٌح ٠َٚ٘ؿغ  ،

، ٚومخػيس ٟاؿَحءحص حٌظمخػ ٠ٟي حٌطَف حٌزخىة ف ٟط٠َمظ١ٓ فبْ حالهظ١خٍ ٠ىْٛ فٌحالهظ١خٍ ر١ٓ ٘خط١ٓ ح

 . حٌٕٙخ٠ش رلىُ ٍَِِ ٟف ٟطٕظٙ ٌٍٟط٠َمش حٌظ  ِؼَٚفش فبٔٗ ِٓ حٌّف١ي ٚحٌلىّش أْ طىَّ حٌـٙٛى ٚحٌظىخ١ٌف

                                     

أٔظَ:-  1 

El.Kosheri (A.S), Riad (T.F) The Settlement of International Investment Disputes,Op.Cit,p.36. 

أٔظَ:-  2 

News from International  Center for Settlement of InvestmentDisputes,vol20,N2,2003,p.2. 
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 . يُبصػبد االسزضًبس ٙانزخظض ف -بصبَٛ

ٌٌٚٙح فبْ ظٍٙٛ ِٔحع ٔخؿُ ػٓ حٓظؼّخٍ أٚ ٔشخؽ  ،طظوظض حالطفخل١ش فٟ ط٠ٛٔش ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ        

ٚػٍٝ  ،ّخٍؼػخص حالٓظٌُظ٠ٛٔش ِٕخ ٟحٌمؼخث١ش ٌٍَّوِ حٌيٌٚ ٌظطز١ك حٌٛال٠ش خػ٠ٍَٚ خحٓظؼّخٍٞ ٠ؼظزَ شَؽ

 .ٓظؼّخٍالطلظٛٞ ٔظٛص حالطفخل١ش ػٍٝ ِفَٙٛ ِليى ٌ الحٌَغُ ِٓ ًٌه ف

ولكن هذه  ،تثمارالسوتشتمل العدٌد من المعاهدات الثنابٌة والمتعددة األطراف على تعرٌفات ل

عات زالتعرٌفات ال تحسم بالضرورة المعنى الخاص باالستثمار بموجب اتفاقٌة المركز الدولً لتسوٌة منا

فإن اتفاقٌة المركز  ،ثماراالست ًاك بعض المعاهدات تشمل الحق فنالمثال إذا كانت ه لٌسبفعلى  ،االستثمار

 . ًال تسري إال عند حدوث استثمار فعل

حٌث ٌنظر إلى عدد متنوع من   وتكشف الممارسة العملٌة عن أن مفهوم االستثمار هو مفهوم واسع

ه األ نشطة فإن هذوباإلضافة إلى إدراج  ،على أنها استثمار القتصادٌةااألنشطة فً عدد كبٌر من المجاالت 

  .1لٌشمل الصكوك المالٌة كشراء سندات حكومٌة ومنح القروض اع أٌضسالمفهوم ٌت

طلي٠ي ِفَٙٛ حالٓظؼّخٍ أْ طٔظغَق حأل ٔشطش  ٚحٌؼ١ٍّخص ِيس ١ُِٕش ِؼ١ٕش  ِٟٚٓ حٌّؼخ١٠َ حٌٙخِش ف

ِش حٌّشَٚع ءِال ،حٌظِحَ ٚحػق رظ١ّٕش حٌيٌٚش حٌّؼ١فش ،ٚؿٛى ِوخؽَس حلظظخى٠ش ،حٔظظخَ حٌَرق ٚحٌؼخثي

ٞ أل٘يحف حٌظ١ّٕشحالٓظؼّخٍ
2
. 

 

 

 

 

                                     

أٔظَ:-  1 

Disputes Settlment International  Center for Settlement of InvestmentDisputes,2.1Overview,Op.Cit,p.14. 

 

أٔظَ:-  2 

Disputes Settlment  International  Center for Settlement of InvestmentDisputes,2.1Overview,Op.Cit,p.14. 

 



125 

 . انمبٌَٕ انٕاجت انزطجٛك -بصبنض

ال طظؼّٓ حطفخل١ش أشخء حٌَّوِ حٌيٌٟٚ ٌظ٠ٛٔش ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ لٛحػي ِٛػٛػ١ش ٌلً حٌِٕحع فٟٙ        

 طٛفَ فمؾ لٛحػي اؿَحءحص ٌظ٠ٛٔش حٌّٕخُػخص.

خص حٌظلى١ُ، فظطز١ك حٌٕظخَ حٌمخٟٔٛٔ ِّخٍٓخص ١٘ج ٟف خ٘خِ حٌٚمي ٌؼزض ِٔخثً حهظ١خٍ حٌمخْٔٛ ىٍٚ       

ططز١ك حٌمخْٔٛ حٌظل١ق ٚحٌّٕخٓذ ٠ؼي  ٟٚحٌفشً ف ،حٌظل١ق ٘ٛ ِطٍذ أٓخٟٓ إلطيحٍ كىُ طلى١ّٟ شَػٟ

 اٌٝ ارطخي حٌلىُ حٌظخىٍ. ٞفٟ حٓظؼّخي حٌٍٔطش ٚلي ٠ئى خافَحؽ

ِخِٙخ رّخ ٠ظفك ِغ لٛحػي خص طلى١ُ حٌَّوِ حٌفظً فٟ حٌِٕحع حٌّطَٚف أج١٘ٚلي أٚؿزض حالطفخل١ش ػٍٝ       

ٌ٘ح حالطفخق ٠مِْٛٛ رظطز١ك لخْٔٛ حٌيٌٚش  ِؼًٚفٟ كخٌش ػيَ ٚؿٛى   ،حٌمخْٔٛ حٌّظفك ػ١ٍٙخ ر١ٓ حألؽَحف

ؼّخٍ رخإلػخفش اٌٝ حٌمٛحػي حٌّٕخٓزش فٟ حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚظٓحٌّؼ١فش ٌال
1
. 

طش ِؼخ٘يحص حالٓظؼّخٍ ػٕخث١ش فبْ ١٘جخص حٌظلى١ُ ططزك حٌّؼخ٘يحص )هخ ٟٚػٕي ططز١ك حٌمخْٔٛ حٌيٌٚ      

ؼزٗ حٌّزخىٜء حٌؼخِش ٌٍمخْٔٛ طٌٍ٘ح فؼال ػٓ حٌيٍٚ حٌزخٍُ حٌٌٞ  ،ٚوٌٌه حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ حٌؼَفٟ ،حألؽَحف(

 ٍه حٌظخىٍس ػٓ ١٘جخص طلى١ُ حٌَّوِ حٌٔخرمشطهخطش ِٕٙخ  ،ٚحٌّّخٍٓخص حٌمؼخث١ش 
2
. 

ف١ٙجخص طلى١ُ  ،فٟ لؼخ٠خ حٌَّوِ خ٘خِ حىٍٚ ْٟ حٌيٌٚلش ِخ ر١ٓ حٌمخْٔٛ حٌٛؽٕٟ ٚحٌمخٌٔٛٚمي ٌؼزض حٌؼال     

حٌَّوِ ٍأص أٔٗ فٟ كخٌش اِىخ١ٔش ططز١ك حٌمخ١ٔٛٔٓ فبْ حأل٠ٌٛٚش طىْٛ ٌٍمخْٔٛ حٌٛؽٕٟ ٌٍيٌٚش حٌّؼ١فش فٟ ك١ٓ 

خ اػخف١خ أٚ طظل١ل١ خ٠ىْٛ حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ لخٔٛٔ
3

ش حٌظلى١ُ ططز١ك ِزخىة حٌؼيي ٚحإلٔظخف ١ج٘ ٔظط١غوّخ ط، 

 ش حألؽَحف ػٍٝ ًٌه. فمكخٌش ِٛح ٟٓ حٌمخْٔٛ ًٌٚه فِ ريال

 

 

                                     

ِٓ حطفخل١ش َِوِ ط٠ٛٔش ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ، َِؿغ 23/9ظَحص فٟ حٌمخْٔٛ حٌٛحؿذ حٌظطز١ك ٚفمخ ٌٍّخىسأٔظَ: ى.طالف حٌي٠ٓ ؿّخي حٌي٠ٓ ِلّي ،ٔ- 1

  .984ٓخرك ، ص

أٔظَ:-  2 

Disputes Settlment International  Center for Settlement of InvestmentDisputes,2.6 Applicable Law, United Nations 

Conference on Trade and Development,United Nationsm,New York and Geneva,2003,p.19. 

أٔظَ:-  3 

Disputes Settlment International  Center for Settlement of InvestmentDisputes,2.6 Applicable Law,Op.Cit,p.23. 
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 . ٙأطشاف انزمبض -بساثؼ

ن أحٌث أن أحد الطرفٌن ال بد و ،طة تلمخ اتتسم إجراءات التقاضً بموجب االتفاقٌة بكونها دابم 

ٌكون دولة مضٌفة وطرف فً االتفاقٌة أما الطرف اآلخر فهو مستثمر أجنبً ٌنتمً لدولة أخرى هً طرف 

 وٌجوز ألي من الطرفٌن أن ٌبدأ فً إجراءات التقاضً.  ، االتفاقٌةفً 

٠ٚشظَؽ ٠ٌَٔخْ أكىخَ حالطفخل١ش أْ طىْٛ وً ِٓ حٌيٌٚش حٌّؼ١فش ٚوٌٌه حٌيٌٚش حٌظٟ ٠ٕظّٟ ا١ٌٙخ 

 ٚاًح ِخ وخٔض اكيٜ ٘خط١ٓ حٌيٌٚظ١ٓ غ١َ ؽَف فٟ حالطفخل١ش فبْ حالطفخل١ش ال  ،َّ لي طيلظخ ػٍٝ حالطفخل١ش ؼحٌّٔظ

١ٍش حٌَّوِ ػً ٠ُخىس فخز١ٓ ٟفف ،ف١شخص حإلػٌٚىٓ ٠ّىٓ ك١ٕجٌ حٌظمخػٟ رّٛؿذ لٛحػي حٌظ١ٙٔال  ،طَٔٞ 

ُ َٓفض رخػ ػيِـّٛػش ِٓ حٌمٛح 9128ٓزظّز22َٟحٍٞ ٌٍَّوِ فىحإل ْحهظظخطٗ، ٚػغ حٌّـٍ ١ٓغٚطٛ

خ٠ٍش حٌَّوِ ض ٓىَطلزطرّٛؿزٙخ أ ٟ، ٚحٌظ Additional Facility Rules حإلػخف١ش ظ١ٙٔالصحٌ ػيلٛح

ِٔحع ٠مغ هخٍؽ ٔطخق حهظظخص حٌَّوِ ٌؼيَ طٛحفَ شَٚؽ  حص ِؼ١ٕش رشؤْ ط٠ٛٔشء٠َ اؿَحيِفٛػش ألْ ط

ِٓ حالطفخل١ش ف١ٗ 21حٌّخىس
1
 . 

 ٟاؿَحءحص حٌظمخػ ٟف خ٠ٚـُٛ ٌٍيٚي أْ طفٛع ؿٙخص فَػ١ش أٚ ٚوخالص طخرؼش ٌٙخ ألْ طظزق ؽَف         

ـذ أْ ٠ٌلخٌش حٌٖ٘  ٌٟٚىٓ ف خ٠ٍخأٚ حػظز خؽز١ؼ١ خشوظ ٟظؼَّ حألؿٕز٠ّٚىٓ أْ ٠ىْٛ حٌّٔ ،رخ١ٌٕخرش ػٕٙخ

حٌـ١ٕٔش حٌٛحٍىس فٟ  ٚ أْ ٠ٔظٛفٟ ِظطٍزخص ٚشَٚؽري  ٓ ِٓ حألشوخص الحٌٕٛػ١ٚوال  ،٠ىْٛ شَوش هخطش

ٌه ًِٓ  ٠ٚٔظؼٕٝ ،حٌِٕحع  ٌٟٚش حٌطَف فيحٌ ِٟٓ غ١َ ِٛحؽٕ ٠ٟٚشظَؽ أْ ٠ىْٛ حٌّٔظؼَّ حألؿٕز ،حالطفخل١ش

ؼَّ ظحٌّٔ "حٌِٕحع اًح حطفك ػٍٝ ِؼخٍِظٗ ِؼخٍِش  ٟلًّ ؿ١ٕٔش حٌيٌٚش حٌطَف ف٠ ٌّٞؼٕٛٞ حٌٌح حٌشوض

 "ٌه ٌٛؿٛى ِظٍلش أؿٕز١ش ١ِٔطَس ػ١ًٍٗٚ ٟحألؿٕز
2
. 

 

 

 

 

                                     

:12/11/2199أٔظَلٛحػي حٌظ١ٙٔالص حإلػخف١ش ِٕشٍٛس ػٍٝ شزىش حإلٔظَٔض، أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخ٠ٍن -  1 

http://www.worldbank.org/icsid/facility-archive/1.htm 

. 311أٔظَ: ى.رشخٍ ِلّي حألٓؼي ، ػمٛى حالٓؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش،َِؿغ ٓخرك،ص-
2
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 . ٛخ نهًشكضئب مضلجٕل انٕالٚخ ان -ببيسخ

ٌوؼٛع ٌٍٛال٠ش حٌمؼخث١ش ٌظ٠ٛٔش ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ ال طؼٕٟ ح َّٟوِ حٌيٌٚحٌحطفخل١ش  ْٟ حٌّشخٍوش فا       

فٍىٟ ٠ٕؼمي حالهظظخص ٌٍَّوِ ال ري ٚأْ ٠ميَ وً ِٓ حٌطَف١ٓ ِٛحفمظٗ حٌىظخر١ش ػٍٝ حٌوؼٛع  ،ٌٍَّوِ

 ِ.الهظظخص حٌَّو

ن الطرفٌن قبول حٌث أنه بمجرد إعال  ،م قبول الطرفٌن على الخضوع لتحكٌم المركز بااللزام سوٌت

وال ٌجوز ألي طرف أن ٌفصل   ،رف واحدطٌمكن الرجوع فٌه من فإنه ال  االخضوع لتحكٌم المركز كتابٌ

  المسؤلة .لة ما إذا كان قدم القبول أم ال بل أن هٌبة التحكٌم هً تتولى الفصل فً هذه ؤسمبنفسه فً 

رِٕحػخص  لزٛال ٠ظؼٍكف١ـُٛ ِؼال ٌٍيٌٚش حٌّؼ١فش أْ طميَ ٌٍَّوِ حٌشَٚؽ، ٚلي ٠وؼغ حٌمزٛي ٌؼيى ِٓ         

وظٍه حٌّظؼٍمش رخٌّطخٌزش رظؼ٠ٛؼخص حٌّظخىٍس  ىْٚ غ١َ٘خ، ِؼ١ٕش
1
. 

 . ٙرسبإسػى انًذان -بسبدس

زم إلجراءات الدعم المإسساتً الهام والال الوسابل وتثمارسلتسوٌة منازعات اال ًالمركزالدول رٌوف

 . 2تجري فً ظله ًالتوفٌق أو التحكٌم الت

  

حٌث   ،فً االتفاقٌة ءالدول األعضا ءامة للمركز بقابمة بؤسماتحتفظ األمانة الع هرهومن أبرز مظا         

ه بقابمة من سٌحتفظ المركز لنف كما ،ه الدولهذتحتوي هذه القابمة على المعلومات المتعلقة بمشاركة جمٌع 

لكل دولة متعاقدة أن تقوم بتعٌٌن أربعة أشخاص فً كل قابمة  وزحٌث ٌج،الموفقٌن وأخرى من المحكمٌن

كما ٌمكن  ،كما ٌجوز أن ٌكونوا من جنسٌة أٌة دولة أخرى ،سٌة الدولة المتعاقدةنالء األشخاص من جوٌكون هإ

تلفةكل قابمة على أن ٌكون هإالء من جنسٌات مخ ًاإلداري أن ٌقوم بتعٌٌن عشرة أشخاص ف لسالمج بٌسلر
3
 

وأرشٌف  ،جرابٌة الهامةكذلك تحتفظ األمانة بسجل بجمٌع طلبات التحكٌم ٌحتوي على جمٌع التطورات اإل

 ٌحتوي على جمٌع النصوص األصلٌة والوثابق المرتبطة بؤٌة قضٌة. 

 

                                     

أ- ٔظَ: 1 

Disputes Settlment International  Center for Settlement of InvestmentDisputes,2.1Overview,Op.Cit,p.14. 

. 314أٔظَ: ى.ؽٗ ػٍٟ لخُٓ ، ط٠ٛٔش حٌّٕخُػخص حإللظظخى٠ش،َِؿغ ٓخرك،ص - 2  

، حٌّٕشٍٛس رخٌـ٠َيس ح١ٌَّٓش ٌٍـٍّٙٛس حٌـِحث٠َش  حطفخل١ش ط٠ٛٔش حٌّٕخُػخص حٌّظؼٍمش رخالٓظؼّخٍ ر١ٓ حٌيٚي ٚ ٍػخ٠خ حٌيٚي حألهَٜ ِٓ 94أٔظَ حٌّخىس - 3

 . 24،ص 44/11ٍلُ
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٠ٛفَ حٌٔى٠َظ١َ حٌؼخَ ٚحٌؼخ١ٍِٓ رؤِخٔش حٌَّوِ حٌيػُ حٌّخىٞ حٌىخفٟ إلؿَحءحص حٌظلى١ُ،ٚ ٠ظوٌ ٌ٘ح  وّخ         

طمي٠ُ ِٔخػيحص أهَٜ  فؼال ػٓ، ٚ فٟ ِىخْ أهَأحٌيػُ طٍٛس طلي٠ي ِىخْ حالؿظّخػخص فٟ حٌَّوِ 

ًٚٞ حٌوزَس فٟ حٌَّوِ ١ٌىْٛ  ِٓ وّخ ٠ؼ١ٓ حٌٔىَط١َ حٌؼخَ ٚحكيح وخٌظَؿّش ٚحٌظَؿّش حٌف٠ٍٛش ٚ حٌٕٔن،

ٓىَط١َح ٌىً ١٘جش طلى١ُ،١ٌٚىْٛ ِٔجٛال ػٓ حٌظلؼ١َ ٌٍَّحفؼخص ٚ حٌـٍٔخص ٚ حالكظفخظ رّلخػَ٘خ ٚاػيحى 

 طظخي ر١ٓ حألؽَحف ٚ حٌّلى١ّٓ.ِٔٛىحص حألٚحَِحإلؿَحث١ش، ٚحٌم١خَ ريٍٚ لٕخس حال

حٌٔىَط١َ حٌؼخَ ٌٍَّوِ حٌّزخٌغ حٌّٔظلمش ٌٍَّوِ ٠ٚظشخٍٚ ِغ ١٘جش حٌظلى١ُ ٌظلي٠ي  ى٠ليػف اٌٝ ًٌه        

 خ٠ٚـِٙ٘خ ىحثّ خمٝ حٌّزخٌغ ِٓ حألؽَحف ِٔزمظ٠ٍٚ ،أطؼخد حٌّلى١ّٓ  ىوّخ ٠لي ،حٌّظَٚفخص ٚحٌََٓٛ

 ٔفخق.إلٌ

 . زذكٛىان دئجشاءا سزمالنٛخٙ ٔارانزا ءٕازاالد ٛخبطخ -بسبثؼ

ً لتسوٌة منازعات ولالدمركز ال ءاإنش تتمٌز إجراءات التقاضً أو التحكٌم بموجب اتفاقٌة

 الذاتً ،أي أنها ال تتطلب أي تدخل من أٌة جهة خارجٌة ءبخاصٌة االحتوا 1بمراحلها الثالثاالستثمار

خاصة باالتفاقٌة اللتحكٌم اأو  ضًلى إجراءات التقاع هارضوطنٌة بسلطة ما تفاللمحاكم اتع تتمال  دحدٌتلباو

م تقومسموح به أن لومن غٌر ا ،ى ذلكلع رافظٌة إذا ما اتفق اآلطفثناء سلطة إصدار إجراءات تحتباس

مما ٌترتب علٌه أن مكان التحكٌم ال   ،تحكٌمالمحكمة وطنٌة بإبطال أو مراجعة الحكم الذي أصدرته هٌبة 

 تفاقٌة. انونٌة عملٌة بموجب اإلقب قاعوتكون له أٌة 

بالدقة والحٌاد والموضوعٌة مما ٌبعث على اإلطمبنان والثقة لدى  كما تتمٌز إجراءات التحكٌم

ا حٌث توفر االتفاقٌة نظام  ،اإلجراءاتذه بعدم التؤثر بمحاولة أحد األطراف تعطٌل ه،كما تتمٌز2األطراف

المركز بتسمٌة المحكمٌن فً حالة عدم قٌام األطراف بذلك فٌقوم  ،اإلجراءات ذهٌسمح باستمرارٌة ه امرن

أي أن  ،كما أن عدم تسلٌم المذكرات من قبل أي من الطرفٌن أو عدم حضور الجلسات لن ٌوقف اإلجراءات

 عدم التعاون من قبل أحد الطرفٌن لن ٌإثر فً القوة الملزمة للحكم وال فً قابلٌته للتنفٌذ. 

 

 

 

                                     

.349ُٓ ، ط٠ٛٔش حٌّٕخُػخص حٌي١ٌٚش حإللظظخى٠ش، َِؿغ ٓخرك،ص أٔظَ: ى.ؽٗ أكّي ػٍٟ لخ - 1  

.342أٔظَ حٌَّؿغ حٌٔخرك،ص -
 2
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 . ٛىظفبػهٛخ انزُ -بصبيُ

ٌتمٌز نظام التحكٌم بموجب اتفاقٌة المركز الدولً لتسوٌة منازعات االستثمار بؤنه على درجة كبٌر 

تعتبر ،حٌث 1ملزمة ااألطراف ةحكام الصادرألا أن وٌرجع ذلك إلى عدد من العوامل من أهمها ،من الفاعلٌة

ناف أو بؤي طرٌق بعن فٌها باالستفال ٌمكن الط ،2األحكام الصادرة عن هٌبات تحكٌم المركز ملزمة ونهابٌة

عتبر أوإال ،وٌجب على كل دولة أن تحترم الحكم وتنفذه ،آخر للطعن إال فً حدود ما ورد فً هذه االتفاقٌة

ٌتبعها المستثمر  ًقٌة وقد ٌإدي إلى إنعاش حق الحماٌة الدبلوماسٌة من جانب الدولة التتفاالا لذلك انتهاك

  .بجنسٌته

ك١غ طٍظَِ  ،كىخَ أطٕف١ٌ ِخ ٠ظيٍ ػٓ ١٘جخص طلى١ُ حٌَّوِ ِٓ طؼّٓ حالطفخل١ش  ًٌه فبْ اٌٝ ؿخٔذ          

يٚي حألؽَحف فٟ حالطفخل١ش رخالػظَحف رؤكىخَ حٌظلى١ُ حٌظٟ طظيٍ فٟ ٔطخق حالطفخل١ش ػٍٝ حػظزخٍ أٔٙخ ٌؿ١ّغ ح

َ ٌألكىخخ ٘ٛ حٌلخي رخٌٕٔزش ٚطؼّٓ ىحهً أٍحػ١ٙخ طٕف١ٌ ح٢ػخٍ حٌّخ١ٌش حٌظٟ ٠َطزٙخ حٌلىُ وّ ،أكىخَ ٍِِِش 

ٚال طظّظغ حٌّلخوُ حٌٛؽ١ٕش رٍٔطش َِحؿؼش حألكىخَ أػٕخء طٕف١ٌ٘خ، اال أٔٗ  ،حٌظخىٍس ػٓ حٌّلخوُ حٌٛؽ١ٕش ٌٍيٌٚش

حٌّؼَٚفش ٚحٌوخطش رخٌلظخٔش ػي حٌظٕف١ٌ ٌٓ  ػيفٟ كخٌش اطيحٍ كىُ ٍَِِ ػي حٌيٌٚش حٌطَف فبْ حٌمٛح

 ٌيٌٚش ٌّٙخِٙخ حٌؼخِش.ى٠ش حؤطٛي حٌَّطزطش رظألطَٔٞ ػٍٝ ح

رظؤػ١َ فؼخي كظٝ ٌٚٛ ٌُ ٠ظُ  ٠ظّظغ٠ش ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ رّٛؿذ حطفخل١ش أشخء حٌَّوِ ٛٔظخَ طٔ وّخ أْ         

ٌ٘ح حٌٕظخَ ِٓ شؤٔٗ أْ ٠ئػَ ػٍٝ ٍٓٛن حألؽَحف ف١ّخ ٠ظؼٍك رخكظّخي  ؼًاً أْ ِـَى ٚؿٛى ِ ،حٓظويحِٗ

فىالّ٘خ ١ٓلخٚي طـٕذ حٌم١خَ رؤٞ أػّخي طيفؼٗ  ،حٌظؤػ١َ حٌّم١ي ٌٍطَف١ٓ فٌٍٙح حٌٕظخَ ِخ ٠شزٗ  ،ظٍٙٛ حٌِٕحػخص

ػٓ أْ اِىخ١ٔش حٌظمخػٟ ط٠ِي ِٓ ٍغزش  الفؼ ،فٟ حٌٕٙخ٠ش اٌٝ حٌيهٛي فٟ طلى١ُ لي ال ٠ىْٛ فٟ طخٌلٗ 

 ٠ش حٌٛى٠ش.ٛٔظحألؽَحف فٟ حٌ

 

 

 

 

                                     

.342أٔظَ: ى.ؽٗ أكّي ػٍٟ لخُٓ ، ط٠ٛٔش حٌّٕخُػخص حٌي١ٌٚش حإللظظخى٠ش، َِؿغ ٓخرك،ص  - 1  

حإلٓىٕي٠ٍش،حٌمخَ٘س  خص حٌوخطش حٌي١ٌٚش ، ىحٍ حٌفىَ حٌـخِؼٟ،ى.كف١ظش ح١ٌٔي حٌليحى ، حٌطؼٓ رخٌزطالْ ػٍٝ أكىخَ حٌظلى١ُ حٌظخىٍس فٟ حٌّٕخُػٔظَ: أ-2

.244،ص2119
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 .انزذكٛى ثذٌٔ ارفبق فٙ يُبصػبد ػمٕد االسزضًبس :انًطهت انضبَٙ

ػخص حالٓظؼّخٍ أوؼَ حٌويِخص ٠ُؼظزَ حٌظلى١ُ رّٛؿذ حطفخل١ش أشخء حٌَّوِ حٌيٌٟٚ ٌظ٠ٛٔش ِٕخ           

 .ِٓ ر١ٓ حٌويِخص حٌظٟ ٠ميِٙخ حٌَّوِ خحٓظويحِ

فبٔٗ ال ٠ّىٓ حٌٍـٛء اٌٝ حٌظلى١ُ رّٛؿذ  ،ٚوّخ ٘ٛ حٌلخي رخٌٕٔزش ألشىخي حٌظلى١ُ حٌيٌٟٚ حألهَٜ           

ٕطٓ كيٚى شِٓ حطفخل١ش ٚح21/9ك١غ ٍّٓض حٌّخىس  ،ػٍٝ ًٌه ١خح ٌُ ٠ٛحفك حٌطَفخْ وظخرحطفخل١ش حٌَّوِ اً

فٕظض ػٍٝ  ،طؼٍٛ ر١ٓ حٌيٚي ٍٚػخ٠خ حٌيٚي حألهَٜ ٟحهظظخص حٌَّوِ حٌٌٞ أٔشؤطٗ رظ٠ٛٔش حٌّٕخُػخص حٌظ

خ٠خ ػٍأكي  ٚيس  طٕشؤ ر١ٓ ىٌٚش ِظؼخلحٌظٟ  حٌمخٟٔٛٔ  حٌَّوِ اٌٝ حٌّٕخُػخص ًحص حٌطخرغ ٠ّظي حهظظخص : "أٔٗ

 ."ٌَّوِ ؽَكٙخ ػٍٝ حف حٌِٕحع وظخرش ػٍٝ حؽَأرشَؽ أْ ٠ٛحفك ، أهَٜ ش ِظؼخليس ىٌٚ

أٚ فٟ  ،ؽ طلى١ُ ٠َى ػّٓ رٕٛى ػمي حالٓظؼّخٍشَٔي اِخ فٟ طٍٛس ـٌٖٚ٘ حٌّٔش حالهظ١خ٠ٍش أّخ طظ         

رّمظؼخٖ حألؽَحف ػٍٝ اكخٌش  شخٍؽش طلى١ُ طظوٌ شىً حطفخق ِىظٛد ِٔظمً ػٓ حٌؼمي حألطٍٟ ٠ظفكِطٍٛس 

رّؼٕٝ أٔٗ اًح ِخ ٍغذ حألؽَحف فٟ كُٔ ِٕخُػخطُٙ ػٓ ؽ٠َك  ،حٌِٕحع اٌٝ حٌظلى١ُ ٚفك لٛحػي حٌَّوِ

٠ٍوظْٛ ف١ٗ حطـخٖ اٍحىطُٙ اٌٝ كً ِٕخُػخطُٙ حٌظٟ لي ٠ؼ١َ٘خ  حفّٓ حٌّؤٌٛف أْ ٠ؼّٕٛح ػميُ٘ رٕي  ،حٌظلى١ُ 

رخإلػخفش اٌٝ حٌؼمي حألطٍٟ ٠ّٚٔٝ  الِٔظم ح٠زَِٛح ػمي أٚ ،حٌؼمي رط٠َك حٌظلى١ُ ٠ّٚٔٝ شَؽ حٌظلى١ُ

شخٍؽش حٌظلى١ُِ
1

ك١غ ٠ؼظزَ ٌ٘حْ حٌؼٕظَحْ وّخ ٠َٜ حٌزؼغ رلك حألٓخّ حٌٌٞ ٠ٔظٕي ا١ٌٗ طظٍٛ  ،

ٌظلى١ُح
2
. 

 

 

 

 

 

                                     

.84حٌظلى١ُ حٌيٌٟٚ حٌوخص، َِؿغ ٓخرك،ص ،ى . ارَح١ُ٘ أكّي ارَح١ُ٘  : ٔظَأ- 1  

أٔظَ:-  2 

El.Kosheri (A.S), Riad (T.F) The Settlement of International Investment Disputes,Op.Cit,p.38. 
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فً االتفاقٌة وأن ٌكون  اوعلى هذا النحو فإنه ال ٌكفً للدولة الطرف فً العقد أن تكون عضو

لقواعد المركز  اعاٌا دولة أخرى عضو فً االتفاقٌة حتى ٌكون لهٌبة التحكٌم المشكلة وفقالمستثمر من ر

بل ٌجب أن تكون هناك موافقة كتابٌة إضافٌة من كل من الدولة المتعاقدة  ،ختصاص الكامل بنظر النزاع اإل

 احكٌم المشكلة طبقلمنح االختصاص لهٌبة الت احٌث ٌعد توافر هذٌن الشرطٌن ضرورٌ ، والمستثمر األجنبً

 لقواعد المركز. 

تثمار كان سالعقدٌن األولٌٌن من حٌاة المركز الدولً لتسوٌة منازعات اال خاللوجدٌر بالذكر أنه 

رط شأي أنه كان ٌتطلب وجود  ،بهذا األساس لعقد االختصاص لهٌبات تحكٌم المركز اتحكٌم المركز ملتزم

 . 1رف علٌهشارطة تحكٌم بالمفهوم التقلٌدي المتعامأو

الهٌبات إلى التوسع فً تفسٌر السمة االختٌارٌة التً  ذهإال أنه لوحظ فً السنوات األخٌرة اتجاه ه        

القضاٌا  ذها فً نظر ههحٌث اكتفت تلك الهٌبات لتقرٌر اختصاص ، من االتفاقٌة 1/  25نصت علٌها المادة 

اتفاقٌة  ستثمار فً الدولة المضٌفة أو فًلالبوجود نص ٌشٌر إلى تحكٌم المركز إما فً تشرٌع وطنً 

وذلك إذا ما لجؤ المستثمر األجنبً إلى طلب التحكٌم أمام المركز وذلك  سواء ثنابٌة أم متعددة، ستثمارلال

ألن الدولة حٌن نصت فً تشرٌعها الوطنً أو فً  ،ه الحالة هذإلى أن التراضً غٌر معدوم فً  ااستناد

حالة نزاعاتها مع المستثمرٌن األجانب إلى تحكٌم المركز فإنها تكون قد أعطت تثمار على إساتفاقٌة اال

مر على اختصاص مركز تحكٌم واشنطن ثفإذا وافق المست ،موافقتها ورضاها مرة واحدة فً قبول التحكٌم 

عواه ٌعلن قبول ً دألن المستثمر ف ،بٌن العرض والقبول  قًالمعروض بشكل دابم ٌكون قد حصل التال

وذلك  ،قد تم ًض الدولة المضٌفة الوارد فً تشرٌعها الوطنً أو اتفاقٌة حماٌة االستثمار فٌكون التراضعر

عمل قانونً واحد  ًف ًإلى أن تقرٌر المدٌرٌن التنفٌذٌٌن ٌرى أن االتفاقٌة ال تفرض أن ٌتم التراض ااستناد

 ًً موافقتها إما فً شكل نص قانونحٌث ٌمكن للدولة أن تعط ،لكً ٌنعقد االختصاص للمركز بنظر النزاع

نظر المنازعات التً تنشؤ بٌنها وبٌن  ًا الداخلٌة تعلن فٌه عن قبولها اختصاص المركز فهٌرد فً تشرٌعات

فإذا قبل المستثمر هذا  ،تثمار تبرمها مع الدول األخرىالسالمستثمر األجنبً أو فً شكل اتفاقٌة دولٌة ل

    . 2ٌكونان قد تما ًفإن التوافق والتراض اطٌخالعرض 

                                     

أٔظَ:-  1 

El.Kosheri (A.S), Riad (T.F) The Settlement of International Investment Disputes,Op.Cit ,p.38. 

 

أٔظَ:- 2 

Parra(A.R.) :ICSID and Bilateral Investment Traties ,ICSID  News,vol 17,No1,2000,p.7. 
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 ٟحٌزٕٛى حٌٛحٍىس ف ٌٖ٘ٚٔش حأله١َس اٌٝ أٔٗ رّٛؿذ ٟ حألفخص طلى١ُ حٌَّوِ ج١٘مي حطـٙض فٚ٘ىٌح            

حٌّٛحفمش ػٍٝ حٌظلى١ُ رٛؿٗ  ءّخٍ ٚحطفخل١خص حالٓظؼّخٍ حٌؼٕخث١ش ِٚظؼيىس حألؽَحف فبٔٗ ٠ّىٓ اػطخؼلٛح١ٔٓ حالٓظ

 ٌظلى١ُ ػي حٌيٌٚش حٌّؼ١فش.حص حءفٟ اؿَح ءحٌزي هاليػخَ ِٓ 

 ِّظزخىي اٌٝ ك١حٌ ً حٌمزٛيىظَٙ ش و١ُِ حٌَّىي ِٓ حٌّٛحفمش ػٍٝ طلىخحى ٌٖ٘ حألشػيِٚغ طِح٠ي أ        

ك١غ ٠طٍك حٌزؼغ ػٍٝ طٍه حٌظخَ٘س حٌظلى١ُ ريْٚ  خ١ُ٘ حٌظؼخلي٠شفً ؿي٠ي هخٍؽ ػٓ حٌّىحٌٛؿٛى رش

Arbitration Without Privityحطفخق
1

حٌيٌٟٚ  إلٌِحِٟأٚحٌظلى١ُ ح 
2
. 

 ٚػ١ٍٗ ١ٓظُ ىٍحٓش ٌ٘ح حٌّطٍذ ٚفمخ ٌؼالػش فَٚع ػٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:       

   

 .حٌظلى١ُ فٟ ِٕخُػخص ػمٛى حالٓظؼّخٍ رٕخء ػٍٝ طش٠َؼخص حالٓظؼّخٍحٌٛؽ١ٕش:حٌفَع حألٚي               

 .حطفخل١خص حالٓظؼّخٍحٌؼٕخث١ش حٌظلى١ُ فٟ ِٕخُػخص ػمٛى حالٓظؼّخٍ رٕخء ػٍٝ:حٌفَع حٌؼخٟٔ              

 .حٌظلى١ُ فٟ ِٕخُػخص ػمٛى حالٓظؼّخٍ رٕخء ػٍٝ حطفخل١خص حالٓظؼّخٍحٌّظؼيىس حألؽَحف:حٌفَع حٌؼخٌغ              

 

 

 

 

 

 

                                     

ٔظَ:أ-  1 

Parra(A.R.) : International  Center for Settlement of InvestmentDisputes  and Bilateral Investment Treaties,Op.Cit 

p.7. 

.44،ص2112أٔظَ: ى.ػزيحٌل١ّي حألكيد ، حٌظلى١ُ حإلٌِحِٟ حٌيٌٟٚ،ِـٍش حٌظلى١ُ حٌؼَرٟ،حٌؼيى حٌوخِْ،٠ٕخ٠َ-
2
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 . انٕطُٛخانزذكٛى فٙ يُبصػبد ػمٕد االسزضًبس ثُبء ػهٗ رششٚؼبد االسزضًبس :انفشع األٔل

أوضح التقرٌر ، فلقد1ورٌا إلنعقاد اإلختصاص للمركز حتى وإن كان رضاء األطراف شرطا ضر

بالضرورة أن تكون موافقة األطراف على اللجوء  سفإنه لٌ ،الصادر عن المدٌرٌن التنفٌذٌٌن بالبنك الدولً 

لذلك إمكانٌة أن تعرض الدولة المضٌفة فً  ٌالواقترحوا بد ،عنها فً وثٌقة واحدة التحكٌم المركز معبر

وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بحماٌة وتشجٌع االستثمار إمكانٌة إخضاع  ،خلٌةتشرٌعاتها الدا

وٌمكن للمستثمر أن ٌوافق على ذلك  ،المنازعات الناشبة بٌنها وبٌن المستثمرٌن األجانب إلى تحكٌم المركز

 للتحكٌم أمام المركز.  ابتقدٌمه طلب ان الموافقة على العرض كتابٌالبإع

حٌث أدرجت  ،فقد اتبعت العدٌد من الدول هذا االقتراح  ، 1  965ة واشنطن عام ومنذ إبرام اتفاقٌ

ك العروض أو الموافقات على تلتشتمل على  استثمار بنودثٌن دولة فً تشرٌعاتها الداخلٌة لالكثر من ثالأ

من  وذلك بغرض جذب االستثمارات األجنبٌة ،إخضاع النزاع مع المستثمرٌن األجانب إلى تحكٌم المركز

 . 2توفٌر ضمانة إضافٌة للمستثمرٌن األجانب خالل

طش١َ رشىً ط٠َق اٌٝ أْ حٌِٕحع ِخ ر١ٓ حألؽَحف ػٍٝ طف١َٔ أٚ  حٚلي طظؼّٓ ٌٖ٘ حٌظش٠َؼخص رٕٛى          

أٚ ٌمٛحػي  ،ططز١ك لخْٔٛ حالٓظؼّخٍ ًٚ حٌظٍش ال ري ٚأْ ٠وؼغ ٌٍظلى١ُ رّٛؿذ حطفخل١ش أشخء حٌَّوِ

فؼٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي   ،ٌٍَّوِ اًح وخْ أكي حٌطَف١ٓ فمؾ ىٌٚش ِظؼخليس فٟ حٌَّوِ حٌظخرؼش شحإلػخف١ص حٌظ١ٙٔال

 9119حٌؼخِٕش ِٓ حالطفخق حٌّزََ ر١ٓ حٌـِحثَ ٚح٠طخ١ٌخ ػخَ  طٕض حٌّخىس
3

أِخَ حٌَّوِ  ػٍٝ ػَع حٌِٕحع 

    . 9141لظي ططز١ك حؿَحءحص حٌظٛف١ك ٚحٌظلى١ُ ، حٌّشخٍ ح١ٌٙخ فٟ حطفخل١ش ٚحشٕطٓ 

           

 

 

 

                                     

. 342أٔظَ.ى.ؽٗ أكّي ػٍٟ لخُٓ.ط٠ٛٔش حٌّٕخُػخص حٌي١ٌٚش حإللظظخى٠ش، َِؿغ ٓخرك،ص - 1  

 . 342ى.رشخٍ ِلّي حألٓؼي ، ػمٛى حالٓؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش،َِؿغ ٓخرك،ص أٔظَ:- 2

حٌّظؼّٓ حٌّظخىلش ػٍٝ حالطفخق حٌّزََ  9119أوظٛرَ ٕٓش 11حٌّٛحفك  9392ٍر١غ حألٚي ػخَ  24ِئٍم فٟ  434-19أٔظَ حٌََّٓٛ حٌَثخٟٓ ٍلُ - 3

ـ٠ٍّٛٙش حال٠طخ١ٌش ،كٛي حٌظَل١ش  ٚ حٌلّخ٠ش حٌّظزخىٌش ٌالٓظؼّخٍحص ، حٌّٕشٍٛ رخٌـ٠َيس ح١ٌَّٓش ر١ٓ حٌلىِٛش حٌـِحث٠َش حٌي٠ّٛلَحؽ١ش حٌشؼز١ش ، ٚحٌ

 .92،ص  34/9119ٍلُ
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ػخص حالٓظؼّخٍ ُطش١َ اٌٝ حطفخل١ش حٌَّوِ حٌيٌٟٚ ٌظ٠ٛٔش ِٕخ خطظؼّٓ ٌٖ٘ حٌظش٠َؼخص ٔظٛطي  وّخ ل           

ً حٌّؼَٚػش لي طشًّ اؿَحءحص ثٚحٌزيح ،رخػظزخٍ٘خ اكيٜ حٌٛٓخثً حٌّشَٚػش ٌظ٠ٛٔش حٌِٕحػخص حالٓظؼّخ٠ٍش

١ٍٙخ ِؼخ٘يس ػٕخث١ش أٚ حٌٍـٛء اٌٝ غَفش حٌظـخٍس حٌي١ٌٚش ط٠َلش ِظفك ػ١ٍٙخ ر١ٓ حألؽَحف أٚ اؿَحءحص ٔظض ػ

حألؿٕزٟ فٟ  ِٓ لخْٔٛ حالٓظؼّخٍ  30ش طٍه حٌزٕٛى ٠ّىٓ أْ ٔش١َ اٌٝ ٔض حٌّخىس ؼٍِٚٓ أِ ، أٚ حٌظلى١ُ حٌوخص

   1984ِٓ لخْٔٛ حالٓظؼّخٍ فٟ ؿ٠ٍّٛٙش أف٠َم١خ حٌٛٓطٝ ٌٕٔش  10ٚٔض حٌّخىس ،  ٠1988فٛحٍ ٌٕٔش ىوٛص 

  1989ِٓ لخْٔٛ حالٓظؼّخٍ ح٠ٌٍّٛظخٟٔ ٌٕٔش  ()ى  2/  7ض حٌّخىس ٔ خٚأ٠ؼ
1
. 

ٌٚىٓ ٠ّىٓ حالٓظيالي ِٕٙخ ػٍٝ لزٛي حٌيٌٚش ٌظلى١ُ حٌَّوِ حٌيٌٟٚ ٌظ٠ٛٔش  ،ٕٚ٘خن رٕٛى ١ٌٔض ٚحػلش        

ع وؤْ طظؼّٓ حٌمٛح١ٔٓ حٌٛؽ١ٕش حٌٕض ػٍٝ أْ حٌّٔظؼَّ حألؿٕزٟ ِٓ كمٗ أْ ٠طٍذ ػَ ،ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ

ِٓ لخْٔٛ حالٓظؼّخٍ حٌىخ١َِٟٚٔ  9/  45ٔض حٌّخىس  ؼًِ ،ِٓ حٌـٙخص ِٓ ر١ٕٙخ طلى١ُ حٌَّوِ ىػٍٝ ػي عحٌِٕح

اٌٝ ٚحكي ِٓ ػيى ِٓ حٌّئٓٔخص  عطل٠ًٛ حٌِٕح عأٚ أْ ِٓ كك أٞ ؽَف ِٓ أؽَحف حٌِٕح ،  1990ٌٕٔش 

أٚ أْ  ،  1995ٌٕٔش  ٟٔظخِٔهحٌىِٓ لخْٔٛ حالٓظؼّخٍ    2/  27ِٓ ر١ٕٙخ حٌَّوِ حٌيٌٟٚ، ِؼً ٔض حٌّخىس 

ٌٕٔش  ِٟٓ لخْٔٛ حالٓظؼّخٍ حٌظِٛخٌ  91ً ٔض حٌّخىسؼِ ،طظُ ط٠ٛٔظٗ رٛحكيس ِٓ ٌٖ٘ حٌطَق  فٛٓ عحٌِٕح

987  9 
2
. 

حٌٕظٛص ِٓ أؿً رٔؾ حهظظخطٙخ رفغ ِٕخُػخص  ٌٖٚلي حٓظٕيص ١٘جخص طلى١ُ حٌَّوِ اٌٝ ٘       

 ح٠ـخرخً ؼً ٌ٘ح حٌٕض ٠ّؼك١غ رٍَص ًٌه رؤْ ِ ،ٔظؼ٠َّٓ حألؿخٔذ حالٓظؼّخٍ حٌظٟ طٕشؤ ر١ٓ ٌٖ٘ حٌيٚي ٚحٌّ

 ٟػخء رخهظظخص حٌَّوِ اًح ِخ أػٍٓ حٌّٔظؼَّ حألؿٕزَْ ِٕٗ حٌٛٓظؼّخٍ ٠ظىِٓ ؿخٔذ حٌيٌٚش حٌّؼ١فش ٌال

ع لؼخ٠خ ؿي٠يس ػال   ١2003ش ٌٌٚمي ٓـً حٌَّوِ فٟ ٔٙخ٠ش حٌٕٔش حٌّخ ، حالٓظفخىس ِٓ ٌ٘ح حٌشَؽ ٟػٓ ٍغزظٗ ف

 ش٠َؼخص حالٓظؼّخٍ حٌٛؽ١ٕش.طاٌٝ  حْٚ حطفخق طلى١ّٟ حٓظٕخىري

                                     

أٔظَ:-  1 

Disputes Settlment International  Center for Settlement of InvestmentDisputes,2.3Consent to Arbitration, United 

Nations Conference on Trade and Development,UN ,New York Geneva,2003,p11. 

 

أٔظَ:-  2 

Disputes Settlment International  Center for Settlement of InvestmentDisputes,2.3Consent to Arbitration, 

Op.Cit,p.11 
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ؿٍذ حالهظظخص ١ٌٙجخص طلى١ُ حٌَّوِ ألٚي َِس  ٟٚلي أط١لض حٌفَطش ٌٍَّوِ إلطزخع ٌ٘ح حألٍٓٛد ف         

فٟ لؼ١ش ٘ؼزش حألَ٘حَ
1

 ّخٍ .ؼػخص حالٓظًُ َِكٍش ؿي٠يس فٟ ك١خس حٌَّوِ حٌيٌٟٚ ٌّٕخؼٚحٌظٟ طّ ،

ٌٟٚ يِخَ حٌَّوِ حٌأرطٍذ ٌٍظلى١ُ  Southren Pacifi Properties Limitedِض شَوش فمي طمي        

ٙخ خِِحِٙخ ريفغ حٌظؼ٠ٛغ ٔظ١ـش ٌم١ٌٌّٕخُػخص حالٓظؼّخٍ ١ٌظٌٛٝ كً ِٔحػٙخ ِغ حٌلىِٛش حٌّظ٠َش رغَع ا

 َحَ.٘خء ِشَٚع ٘ؼزش حألغربٌ

ٚحٌظٟ  9  974ٌٕٔش  43 ظؼّخٍ حٌّظَٞ ٍلُ ٓحالٚلي حٓظٕي ؽٍذ حٌظلى١ُ اٌٝ حٌّخىس حٌؼخِٕش ِٓ لخْٔٛ          

ػخص حالٓظؼّخٍ حٌّظؼٍمش رظٕف١ٌ أكىخَ ٌ٘ح حٌمخْٔٛ رخٌط٠َمش حٌظٟ ٠ظُ حالطفخق ُطظُ ط٠ٛٔش ِٕخ "طٕض ػٍٝ أٔٗ: 

فٟ اؽخٍ  اؽخٍ حالطفخل١خص حٌٔخ٠ٍش ر١ٓ ؿ٠ٍّٛٙش ِظَحٌؼَر١ش ٚىٌٚش حٌّٔظؼَّأٚ فٟ َّأٚؼػ١ٍٙخ ِغ حٌّٔظ

ٕخُػخص حالٓظؼّخٍ ر١ٓ حٌيٚي ِٚٛحؽٕٟ حٌيٚي حألهَٜ حٌظٟ حٔؼّض ا١ٌٙخ ؿ٠ٍّٛٙش ِظَ حطفخل١ش ط٠ٛٔش ِ

 ."ف١ٙخ  ٞطَٔ ٟفٟ حألكٛحي حٌظ 9  971ٌٕٔش  90 حٌؼَر١ش رّٛؿذ حٌمخْٔٛ ٍلُ 

تثمار غٌر كافٌة سعات االزوقد دفعت مصر بؤن الفقرة المتعلقة باتفاقٌة المركز الدولً لتسوٌة منا

هو  1  974سنة  43 ال بد من وجود اتفاق مستقل مع المستثمر. حٌث ترى أن القانون رقم بذاتها بمعنى أنه 

قانون غامض وغٌر صرٌح فٌما ٌتعلق بقبول التحكٌم بموجب اتفاقٌة المركز، والهدف من المادة فقط هو 

الحكومة  عفاق ملٌها بعد االتإمن عدة طرق أخرى ٌمكن االحتكام  االتنوٌه إلى أن تحكٌم المركز ٌعتبر واحد

 المصرٌة 

ٜٓٛ حٌظ١ٍّق رَغزش ِظَ حٌّزيث١ش فٟ  خٚلي ٍفؼض ١٘جش حٌظلى١ُ فىَس أْ حٌّخىس حٌؼخِٕش ال طؼٕٟ ش١ج          

اً ال ٠ٛؿي فٟ حٌظش٠َغ ِخ ٠ٍَِ رٛؿٛى ِظَٙ أٚ شىً اػخفٟ ٌٍمزٛي رظلى١ُ  لزٛي،حٌظفخٚع ػٍٝ حطفخق 

 43 فبْ ح١ٌٙجش طَٜ أْ حٌّخىس حٌؼخِٕش ِٓ حٌمخْٔٛ ٍلُ،ٔخرمشحٌحص ػٍٝ أٓخّ حالػظزخٍ: "ٚأػٍٕض أٔٗ ،حٌَّوِ

ًٌٚه كٔزّخ  ،رظلى١ُ حٌَّوِ خط٠َل خوظخر١ لزٛال ؼًٚطّ،ِٓ حإلؿَحءحص حٌٍِِّش ٌفغ حٌِٕحع  حطؼغ ػيى 

أٚ  ه حٌلخالص حٌظٟ ٌُ ٠ظُ حالطفخق ف١ٙخ ػٍٝ ؽ٠َمش ِليىس ٌظ٠ٛٔش حٌِٕحعظٍٍٚى فٟ حطفخل١ش ٚحشٕطٓ ف١ّخ ٠ظؼٍك ر

ألْ حٌطَف١ٓ حٌّظٕخُػ١ٓ ٌُ ٠ظفمخ ػٍٝ ١ٍٓٚش ِليىس ٌفغ  حٚٔظَ ،حٌظٟ ال ٠ٛؿي رشؤٔٙخ ِؼخ٘يس ػٕخث١ش ٍِِِش 

وخف١ش الػزخص  34لخْٔٛ ٍلُ 8ِٓ ْ حٌّخىسأ طَٜ ١ٙجشحٌفبْ  ،حٌِٕحع وّخ ٌُ طزََ ر١ّٕٙخ أ٠ش حطفخل١خص ػٕخث١ش 

" ِشَٚػ١ش حإلكخٌش اٌٝ حٌَّوِ ٌظ٠ٛٔش حٌِٕحع
2
.  

                                     

خ.ِٚخ رؼي٘ 911حٌظلى١ُ حٌيٌٟٚ حٌوخص، َِؿغ ٓخرك،ص ،أكّي ارَح١ُ٘   ى . ارَح١ُ٘ :ٔظَأ- 1  

.212أٔظَ: أ.ى/كف١ظش ح١ٌٔي حٌليحى ،حٌّٛؿِ فٟ حٌٕظ٠َش حٌؼخِش فٟ حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ، َِؿغ ٓخرك،ص-
2
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 . (BITSػهٗ ارفبلٛبد االسزضًبس انضُبَٛخ) ءانزذكٛى فٙ يُبصػبد ػمٕد االسزضًبس ثُب :ع انضبَٙانفش

فقد تزاٌد فً اآلونة األخٌرة إبرام اتفاقٌات  ،ستثمار عبر الحدودهدف تقدٌم الضمانات القانونٌة لالٌ

فً حٌن أن معظم  ،نبً المباشرجفمعظم البلدان المضٌفة تفعل ذلك الجتذاب االستثمار األ ،لثنابٌةاالستثمارا

ستثمار األجنبً المباشر فً الدول اللً إلبرام هذه االتفاقٌات لجعل اإلطار التنظٌم سابلدان المنشؤ تعمد أسا

وقابلٌة للتنبإ ولتقلٌل العوابق التً قد تعترض سبل تدفقات  اوأمن االمضٌفة له أكثر شفافٌة واستقرار

 . 1مستقبلاالستثمار األجنبً المباشر فً ال

خْـَحِٙخ ر١ٓ أٌّخ١ٔخ ٚ رخؤظـُ ارـــ،ٚلي ط9111ش ِٓ ٌ٘ح حٌٕٛع اٌٝ ػخَ ــخل١ـن أٚي حطفـغ طخ٠ٍــ٠َٚؿ         
2

         

ٚطٙيف ٌٖ٘ حالطفخل١خص رشىً أٓخٟٓ اٌٝ ٚػغ ٔظخَ شخًِ ٌـ١ّغ حٌّٛػٛػخص حٌوخطش رخالٓظؼّخٍ ك١غ 

ٚكظَ حٌلظض حٌّظؼٍمش  ،ػيَ حٌظ١١ِّ فٟ حٌّؼخٍِشٖ حالطفخل١خص ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي ٌ٘طظؼّٓ شَٚؽ 

ىٌٚش حٌّٔظؼَّ  ٌٝٚحٌّٔخف ربػخىس حٌيهً ا ،ص حٌظؼخلي٠شلخالِٚزيأ ػيَ حٌظيهً فٟ حٌؼ ،رخالٓظ١َحى ٚحٌظظي٠َ

خفٟ ٚحٌفؼخي فٟ ىٚحٌّٔخف رخٌظؼ٠ٛغ ح٠ٌَٔغ ٚحٌ ،ٚوٌٌه حٌلك فٟ حٌلّخ٠ش ٚحٌؼّخْ حٌىخ١ٍِٓ ،رخٌؼٍّش حٌّلٌٛش

 حٌٍّى١ش ٌٍّٕفؼش حٌؼخِش. .أٌن. عَحٍحص رظؤ١ُِ أٚ ِٔكخٌش طيٍٚ ل

      

 

 

 

 

 

 

                                     

أٔظَ:-  1 

World Investment R eport 2003 , FDI Policies for Development :National and International 

Perspectives(Overview) : United Nations Conference on Trade and Development, United Nations ,New York and 

Geneva,2003,p15. 

:9211/2199ٌ٘ح حٌظم٠ََ ِٕشٍٛ ػٍٝ شزىش حإلٔظَٔض أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخ٠ٍن   

http://www.unctad.org/en/docs//wir2003overview-en pdf 

ظَ:أٔ-  2 

Parra (A.R.) : International  Center for Settlement of InvestmentDisputes  and Bilateral Investment Treaties,Op. 

Cit,p.7. 

http://www.unctad.org/en/docs/wir2003overview-en
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وقد اشتملت غالبٌة هذه  ،اتفاقٌة مماثلة   65ومع نهاٌة عقد الستٌنٌات من القرن العشرٌن فقد تم توقٌع    

فً حٌن لم تشتمل على بنود تنص على  ،االتفاقٌات على التسوٌة التحكٌمٌة للنزاعات بٌن الدول األطراف

أو شركات الدولة المتعاقدة  ًٌمكن أن تثور بٌن إحدى الدولتٌن المتعاقدتٌن ومواطن تسوٌة النزاعات التً

 . 1األخرى

ٌظ٠ٛٔش ِٕخُػخص  ٟص حٌَّوِ حٌيٌٚٔشؤأ ٟحٌظ 1 965اال أٔٗ رؼي طٛل١غ حطفخل١ش ٚحشٕطٓ ٌٕٔش        

اٌٝ أٔٗ لي ٍٚى فٟ طم٠ََ  ححٓظٕخى ،حٌؼٕخث١ش  ظؼّخٍفمي ريأص طىؼَ حإلشخٍس ا١ٌٙخ فٟ حطفخل١خص حالٓظؼّخٍٓحال

 ٠ّٟىٓ أْ ٠ظُ ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي ف ٟخء حالطفخل١ش أْ حٌظَحػشحٌّي٠َ٠ٓ حٌظٕف١٠ٌ١ٓ ٌٍزٕه حٌيٌٟٚ حٌّظخكذ إلٔ

حالطفخل١ش ِٚٛحؽٕٟ ىٌٚش ؽَف أهَٜ اٌٝ  ٟر١ٓ ىٌٚش ؽَف ف ؤطٕش ٟفخص حٌظٓظؼّخٍ طل١ً حٌوالحطفخل١خص ٌال

 حٌَّوِ حٌيٌٟٚ.

إبرام أول اتفاقٌة استثمار ثنابٌة تشتمل على القبول من جانب كل دولة طرف   1969د شهد عام وق

على إخضاع المنازعات مع مواطنً الدولة الطرف األخرى لقضاء المركز الدولً لتسوٌة منازعات 

 .19692وقد أبرمتها الحكومة اإلٌطالٌة مع دولة تشاد فً شهر ٌونٌو من عام ،االستثمار

حٌث ال   ،شهد زٌادة هابلة فً أعداد هذه االتفاقٌات الثنابٌة ٌلالعشرٌن  ء العقد األخٌر من القرنثم جا

فً اتفاقٌة أو أكثر من هذه  اأكانت متقدمة أم نامٌة إال وتعد طرف ءتكاد توجد دولة من دول العالم سوا

ٌة لٌصل عدد هذه االتفاقٌات اتفاقٌة استثمار ثناب 82 دولة 76 وحده أبرمت 2002، ففً عام االتفاقٌات

 . 3اتفاقٌة 2181إلى  2002 سنة حسب تقرٌر االستثمار العالمً الصادر عن االونكتاد

        

 

                                     

أٔظَ:-  1 
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Cit,p.7. 
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عات التً قد تنشؤ بٌن دولة زلتسوٌة المنا اار شروطثمستاله االتفاقٌات الثنابٌة لهذهذا وتتضمن معظم        

 ذهاألغلبٌة السابدة من ه ًوف ،ة األخرى الطرف فً االتفاقٌةاالتفاقٌة ومستثمر من رعاٌا الدول ًعضو ف

 ًالمحددة ف االلتجاء إلى واحد أو أكثر من قواعد أو مراكز التحكٌم زه الشروط جواهذاالتفاقٌات تتضمن 

ٌدٌرها المركز  ًمن أشكال التحكٌم الت كثرمعظم هذه االتفاقٌات تتم اإلشارة إلى واحد أو أ ًوف ،االتفاقٌة 

والتحكٌم بموجب  ،1  965عات االستثمار ومنها التحكٌم بموحب اتفاقٌة المركز لعامزلتسوٌة منا ًدولال

الشروط عن قبول كلتا الدولتٌن الخضوع لتحكٌم هذه حٌث تعبر  ،اإلضافٌة التابعة للمركز لتسهٌالتقواعد ا

 عات االستثمار. زلتسوٌة منا ًالمركز الدول

        

ما نصت علٌه المادة العاشرة من اتفاقٌة االستثمار المبرمة بٌن الحكومة الكوٌتٌة  بٌلالق امن هذو       

بٌن دولة متعاقدة ومستثمر تابع للدولة  ؤأي نزاع قد ٌنش -1 "من أن:   2001ٌونٌو  ًوحكومة الدنمارك ف

عن  اتتم تسوٌته مبدبٌ ،دة إقلٌم الدولة المتعاق ًالمتعاقدة األخرى فٌما ٌتعلق باستثمار ٌعود لذلك المستثمر ف

إذا تعذر تسوٌة النزاع بالمشاورات أو  - أ -2طرٌق المشاورات أو المفاوضات بٌن أطراف النزاع. 

ي طرف من أطراف النزاع إحالة ألفإنه ٌحق  ،حدوث النزاع  خستة أشهر من تارٌ اللالمفاوضات خ

 -ٌة عن طرٌق التوفٌق أو التحكٌم الملزم . ب النزاع إلى المركز الدولً لتسوٌة منازعات االستثمار للتسو

توافق كل من الدولتٌن المتعاقدتٌن على إحالة أي نزاع استثمار إلى المركز للتسوٌة عن طرٌق التوفٌق أو 

ألحكام االتفاقٌة الخاصة بتسوٌة  ال هذه النزاعات وفقثٌتم التوفٌق أو التحكٌم الملزم لم  -التحكٌم الملزم .ج 

 مارس  18نطن فً شوا ًستثمار بٌن الدول ومواطنً الدول األخرى المفتوحة للتوقٌع فمنازعات اال

 . 1ونظم وقواعد المركز 1965 

ِٚخ ٍٚى رٙخ ِٓ لزٛي ٌٍظلى١ُ  ،ه حٌشزىش حٌٙخثٍش ِٓ حطفخل١خص حالٓظؼّخٍ حٌؼٕخث١ش طٍِّٚخ ال شه ف١ٗ أْ            

حهظظخص  ٟلي أىص اٌٝ طٛٓغ ؿٌٍٞ ف ،ٕخُػخص حالٓظؼّخٌٍظ٠ٛٔش ِ ٟرّٛؿذ حطفخل١ش أشخء حٌَّوِ حٌيٌٚ

ٝ ٌِزخشَس ٌٍظلى١ُ ػي حٌيٌٚش ىْٚ كخؿش ا ءوخص حٌوخطش رخالٌظـخََحى أٚ حٌشفٌأل فخّحٌٔ حٌَّوِ ػٓ ؽ٠َك

ا١ٌٗ  ٕي٠ٔظ خؽ أٓخَٓٚك١غ حػظزَص ٌٖ٘ حٌش ،ش طؼخلي٠ش أهَٜػاللحٌلم١مش أ٠ش  ٟك أٚ فزحطفخق طلى١ُ ِٔ

ِٓ لؼخ٠خ حٌَّوِ حٌؼي٠ي فٟحٌظلى١ُ 
2
. 

                                     

:92/11/2199ٌؼَر١ش ػٍٝ شزىش حالٔظَٔض أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخ٠ٍن أٔظَ ٔض حالطفخل١ش ِٕشٍٛ رخٌٍغش ح-  1  

http ://www.mof.gov.kw /Denmark.doc 

 

. 321أٔظَ:  ى.رشخٍ ِلّي حألٓؼي ،ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش،َِؿغ ٓخرك،ص -  2  
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والمركز  1  998فمنذ عام  ،وهذا ٌنطبق على وجه الخصوص على السنوات القلٌلة الماضٌة 

ثة أرباع هذه القضاٌا الجدٌدة قد تم رفعها من قبل المستثمرٌن وأكثر من ثال ،قضٌة كل شهر اٌسجل تقرٌب

إلى قبول الدول لبنود تسوٌة النزاعات عن  ابدون اتفاق تحكٌم بالمفهوم التقلٌدي المتعارف علٌه وإنما استناد

بلغ عدد القضاٌا المسجلة لدى   2003 ففً نهاٌة السنة المالٌة  ،ستثمارالطرٌق تحكٌم المركز فً اتفاقٌات ل

 . 1 قضٌة استندت إلى اتفاقٌات االستثمار الثنابٌة األطراف   47قضٌة منها   63المركز الدولً 

 

ػٍٝ حطفخل١ش حٓظؼّخٍ ػٕخث١ش  ءححهظظخطٙخ رٕظَ حٌِٕحع رٕخ م٠ََص طلى١ُ حٌَّوِ فٟ طفمي حٓظٕيص ١٘جخ          

ٟٚ٘ )٠ٛٔخ١ٔش( ػي حٌلىِٛش Middle East Cement Shipping and Handling Co فٟ لؼ١ش 

حٌّظ٠َش
2
. 

أجل  لتسوٌة منازعات االستثمار من ًمت الشركة المذكورة بطلب تحكٌم إلى المركز الدولدفقد تق         

على اتفاقٌة حماٌة ا والفوابد القانونٌة للمصارٌف استناد الحكم بإلزام الحكومة المصرٌة بدفع التعوٌض

والتً تنص فً المادة الثامنة منها  1  993ٌونٌو  1  6شجٌع االستثمارات المبرمة بٌن مصر والٌونان فى تو

 الدولً لتسوٌة منازعات االستثمار. على إحالة المنازعات الناشبة عنها إلى التحكٌم أمام المركز 

ٚرؼي أْ ىفؼض حٌلىِٛش حٌّظ٠َش رؼيَ حهظظخطٙخ، أٔٗ ١ٌْ  ،فٟ ٌٖ٘ حٌمؼ١ش  ٚلي ٚؿيص ١٘جش حٌظلى١ُ         

ِٚٓ ػُ  ،ر١ٓ ح١ٌٛٔخْ ِٚظَ  1997 ٌي٠ٙخ اال أْ طئْٓ حهظظخطٙخ ػٍٝ ِؼخ٘يس حالٓظؼّخٍ حٌؼٕخث١ش حٌّزَِش ٕٓش

أْ حٌلىِٛش حٌّظ٠َش حٌّيػٝ ػ١ٍٙخ لي هَلض حٌظِحِخطٙخ  إلى 2002ابرٌل   12ٟحٔظٙض فٟ كىّٙخ حٌظخىٍ ف

رخطوخً٘خ اؿَحءحص ِؼخىٌش ٌٍّظخىٍس ريْٚ  طخٚهظٛ ،حٌٛحٍىس فٟ حطفخل١ش حالٓظؼّخٍ حٌؼٕخث١ش حٌّزَِش ِغ ح١ٌٛٔخْ

ػُ أٌِِض حٌلىِٛش ِٚٓ  ،ٌٍّخىس حٌَحرؼش ِٓ حالطفخل١ش حٌؼٕخث١ش خىفغ طؼ٠ٛغ ػخىي ٚوخف ٌٍشَوش حٌّيػ١ش ٚفم

 ىٚالٍ أ٠َِىٟ وظؼ٠ٛغ ٌٍشَوش حٌّيػ١ش.  2190740 حٌّظ٠َش ريفغ ِزٍغ ليٍٖ 

 

                                     

أٔظَ:-  1 

International  Center for Settlement of InvestmentDisputes  Annual Report 2003,p.4. 

 

:92/11/2199ِٕشٍٛس ػٍٝ شزىش حالٔظَٔض ،أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخ٠ٍن    Middle East Cement Shipping and Handling Co أٔظَلؼ١ش-   2  

http://www.worldbank.org/icsid/cases/me cement-award.pdf  

http://www.worldbank.org/icsid/cases/me
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           شافطػهٗ ارفبلٛبد االسزضًبس انًزؼذدح األ ءٛى فٙ يُبصػبد ػمٕد االسزضًبس ثُبكانزذ :انفشع انضبنش

  (MITS ).   

ارات األجنبٌة بإبرام االتفاقبات الثنابٌة مثستٌم دولً شامل لالظا إلٌجاد تنعٌهالدول فً س فلم تكت

حٌث شهد  ،إلى إبرام االتفاقٌات المتعددة األطراف اجٌع االستثمارات، بل لجؤت أٌضشبغرض حماٌة وت

ا هالعقد األخٌر من القرن الماضً إبرام العدٌد من اتفاقٌات االستثمار المتعددة األطراف، كان من أبرز

    (  ECT) ( وكذلك اتفاقٌة مٌثاق الطاقة  AFTAارة الحرة المعروفة بالنافتا )اتفاقٌة أمرٌكا الشمالٌة للتج

 .1ة للتجارة الحرة جناطاتفاقٌة قر او أٌض

ٚحٌظٟ طش١َ فٟ حٌغخٌذ اٌٝ شىً  ،ظٍّض غخٌز١ش ٌٖ٘ حالطفخل١خص ػٍٝ شَٚؽ ٌظ٠ٛٔش حٌّٕخُػخصشٚلي ح          

أٞ اٌٝ حٌظلى١ُ  ،خٍؼ٠ّش ِٕخُػخص حالٓظٛاؽخٍ حٌَّوِ حٌيٌٟٚ ٌظٔىخي حٌظلى١ُ حٌظٟ طظُ فٟ شٚحكي أٚ أوؼَ ِٓ أ

ص حإلػخف١ش حٌظخرؼش ٌٍَّوِ اللى١ُ رّٛؿذ لٛحػي حٌظ١ٙٔظٚاٌٝ حٌ ،  1965حٌَّوِ ٌؼخَ  ءخشرّٛؿذ حطفخل١ش أ

ّخ )ٟٚ٘ حٌمٛحػش حٌظٟ ٠مَٛ حٌَّوِ رّٛؿزٙخ ربىحٍس أّٔخؽ ِؼ١ٕش ِٓ حٌِٕحػخص حٌوخٍؿش ػٓ اؽخٍ حالطفخل١ش، ر

حٌيٌٚش حٌّؼ١فش أٚ ىٌٚش   ٓٛحء ،فٟ حالطفخل١ش حفٟ ًٌه اؿَحءحص حٌظلى١ُ حٌظٟ ال ٠ىْٛ أكي أؽَحفٙخ ػؼٛ

حٌّظليس ٚوٕيح ٚحٌّى١ٔه فٟ حٌفظً  ر١ٓ حٌٛال٠خص شخ حٌّزَِظحٌٕخف ش١لطٕض حطفخ ك١غ ،( حٌّٔظؼَّ حألؿٕزٟ

" ٍٟ: ٠ػٍٝ ِخ  "لى١ُظلزٛي حٌ"خٍ ٚػٕٛحٔٙخ ؼّظٚحٌوخطش رخالٓ 99  22 ّخىسِٕٙخ، ٚرخٌظلي٠ي فٟ حٌ شَحٌلخىٞ ػ

اْ  -  ١2ش. لحٌّليىس فٟ ٌٖ٘ حالطفخ ص ُ رّٛؿذ حإلؿَحءح١اٌٝ حٌظلى ٛسَف ػٍٝ لزٛي حٌيػؽوً  ك٠ٛحف -9

حٌفظً حٌؼخٟٔ  -فٟ: أظُٛ ال ري ٚأْ ١ٔ٠زً ِٔظؼَّ ٌيػٜٛ حٌظلىلِٓ  ش( ٚحإلكخٌ 1) سَــــحٌفم ٟحٌمزٛي حٌّميَ ف

حإلػخف١ٗ  الص١ٙٛحػي حٌظٔلحالٓظؼّخٍ )حهظظخص حٌَّوِ( ٚ صِٕخُػخ ش٠ٛٔظِ حٌيٌٟٚ ٌحٌَّو ١شِٓ حطفخل

 ."...١ٓزً حٌطَفلخرٟ ِٓ ظٌٍمزٛي حٌى

ٚحٌّظؼٍمش رخٌٍـٛء اٌٝ  ،ذ ٌٖ٘ حٌشَٚؽ حٌٛحٍىس فٟ حطفخل١خص حالٓظؼّخٍ حٌّظؼيىس حألؽَحفؿٚرّٛ           

 هاليحٌظلى١ُ رٛؿٗ ػخَ ِٓ  ٝء حٌّٛحفمش ػٍػطخٔٗ ٠ّىٓ افب ،حٌظلى١ُ ريْٚ حطفخق طلى١ّٟ رخٌّؼٕٝ حٌظم١ٍيٞ

ش رّـَى ممك١غ طؼظزَ ِٛحفمش حٌيٌٚش ػٍٝ حٌظلى١ُ ِظل، حٌيٌٚش حٌّؼ١فش  ػيحٌزيء فٟ اؿَحءحص حٌظلى١ُ 

ِٛحفمظٗ  اػطخء  اليه ِٓ هٌِخ ٠ؼٍٛ حٌِٕحع ًٚػٕيؼَّ اوّخي حٌّؼخىٌش ظ٠ٚظَن ٌٍّٔ ،ػٍٝ حالطفخل١ش  ظي٠كحٌظ

 .ٌّظّؼٍش فٟ طمي٠ّٗ ؽٍذ حٌظلى١ُ اٌٝ حٌَّوِحٌىظخر١ش ح

ظظخص هظؼّخٍ حٌّظؼيىس حألؽَحف اٌٝ حٌظٛٓغ فٟ حٓٚلي أىص ِؼً ٌٖ٘ حٌزٕٛى حٌٛحٍىس فٟ حطفخل١خص حال       

رَفغ ىػخٜٚ حٌظلى١ُ ػي حٌيٌٚش حٌّؼ١فش ريْٚ ٚؿٛى حطفخق  ٓخف ٌٍّٔظؼ٠َّّي حٌٔهال، ِٓ ٟحٌَّوِ حٌيٌٚ

مش ٌٍيٌٚش حٌّؼ١فش ػٍٝ حٌٍـٛء اٌٝ زػٍٝ حٌّٛحفمش حٌّٔح ٞ حٌّظؼخٍف ػ١ٍٗ، ًٌٚه حػظّخىرخٌّؼٕٝ حٌظم١ٍي ٟطلى١ّ

طلى١ُ حٌَّوِ ٌٖ٘ حٌّٛحفمش  ٠ٍش ٚحػظزخٍ ١ٕ٘خص ّخل١ش حالٓظؼطفخطظي٠مٙخ ػٍٝ حال ٌّٟظّؼٍش فٚحطلى١ُ حٌَّوِ، 

ؼمخى حالهظظخص ١ٌٕٙخص طلى١ُ َُ الٔػخء حٌالَحٌ ح٠ـخرخ ِٓ حٌيٌٚش حٌّؼ١فش ٠ظىْٛ رظالل١ٗ ِغ لزٛي حٌّٔظؼَّ

حٌَّوِ
2
 . 

                                     

.321.رشخٍ ِلّي حألٓؼي ،ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش،َِؿغ ٓخرك،صأٔظَ: ى- 1  

.322أٔظَحٌَّؿغ حٌٔخرك،ص-
2
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حٌي٠ٌَّٟٚٓ فٟ حالطفخل١ش رخٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ ؼآ١ٌش فغ حٌّٕخُػخص ر١ٓ حٌيٚي ٚحٌّٔظ ؼًٚطظّ            
1

ٚرخٌظخٌٟ  

ٚي حألهَٜ حٌّظؼخليس ػٓ أ٠ش حٔظٙخوخص ٍي٠َّٓ حٌّٕظ١ّٓ ٌؼَ حٌّٔظِخحٌلىِٛخص ِٔجٌٛش أ ق٠ّىٓ أْ طظز

 طفخل١ش.الٙخ حٌظِحِخص حٌظٟ طفَػالٌ

لت شعلى أنه إذا ما ف 1120حٌث تنص المادة  ،وذلك فً الفصل الحادي عشر من االتفاقٌة 

 :ثة بدابل لتسوٌة النزاع بالتحكٌم وهًثال، فإن هناك  1118 للمادة االمفاوضات فً تسوٌة النزاع وفق

والتحكٌم بموجب  (،ء فً االتفاقٌةرفان المتنازعان أعضاطان الكحكٌم بموجب اتفاقٌة المركز الدولً )إذا الت

فً االتفاقٌة(  ارفٌن فقط عضوطت اإلضافٌة للمركز الدولً )فً حالة ما إذا كان أحد الالقواعد التسهٌ

  UNCITAL.والتحكٌم بموجب قواعد التحكٌم للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولً 

  األطراف فً اتفاقٌة النافتا لفٌما ٌتعلق بالدوو ، وتعتبر الموافقة أو القبول جوهر عملٌة التحكٌم

فإن هذه الدول تخضع إلى موافقة سارٌة المفعول تستند إلى االتفاتٌة المبرمة، وحٌنما ٌصاحب ذلك قبول 

 1122و 1121ذ حسب المادتٌن بٌنحن التحكٌم ٌنعقد إلب التحكٌم فطدٌمه لقمن ناحٌة المستثمر ٌتمثل فً ت

 111  6فً المواد من  لاءات التً ٌتم إتباعها فً هذا الخصوص مبٌنة على نحو مفصمن االتفاقٌة، واإلجر

 .2 من االتفاقٌة 1120وحتى 

فبْ حٕٓظخؽ ِٛحفك حٌيٌٚش ػٍٝ حٌٍـٛء اٌٝ حٌظلى١ُ أِخَ حٌَّوِ حٌيٌٟٚ ٌظ٠ٛٔش ِٕخُػخص ٚ٘ىٌح          

ظؼيىس حألؽَحف ريْٚ حطفخق طلى١ُ ٚ رظَف حالٓظؼّخٍ رّٛؿذ طش٠َغ ٚؽٕٟ أٚ حطفخل١ش ٌالٓظؼّخٍ ػٕخث١ش أَ ِ

 .  1984 حٌٕظَ ػٓ أ٠ش ػاللش طؼخلي٠ش أطزق شخثؼخ فٟ حألكىخَ حٌظخىٍس ػٓ ١٘جخص طلى١ُ حٌَّوِ ٌِٕ

اال أْ حٌزؼغ           
3

٠َٜ أْ ِؼً ٌ٘ح حالطـخٖ حٌٌٞ حطزؼظٗ ١٘جخص طلى١ُ حٌَّوِ فٟ لزٌٛٙخ حالهظظخص  

رخٌّؼٕٝ حٌظم١ٍيٞ ٚ حٌّظؼخٍف ػ١ٍٗ فٟ كخٌش حٌٍـٛء حٌّٕفَى ِٓ ؿخٔذ  رٕظَ حٌِٕحع ريْٚ حطفخق طلى١ّٟ

حٌّٔظؼَّ اٌٝ طلى١ُ حٌَّوِ،ًٌٚه حػظّخىح ػٍٝ حالٌظِحَ حٌظخىٍ رخالٍحىس حٌّٕفَىس ٌٍيٌٚش ٚ حٌّيٍؽ فٟ 

٠ٛش ٔظٛص طش٠َؼخ٘خ حٌٛؽٕٟ أٚ حطفخل١ش ٌالٓظؼّخٍ، أّخ ٠زيٚ ِظٕخلؼخ ِغ حطفخل١ش أشخء حٌَّوِ حٌيٌٟٚ ٌظٔ

هٍك ِٓ فؼال ػّخ ٠ئىٞ ا١ٌٗ ، ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ ًحطٙخ، ٚأ٠ؼخ ِغ حٌّزخىة حألٓخ١ٓش فٟ حٌظلى١ُ حٌيٌٟٚ

 ِٛلف غ١َ ِظٛحُْ ر١ٓ حألؽَحف.

        

 

                                     

أٔظَ:-  1 

Weiller(T) :NAFTA InvestmentArbitration and the Growth of International Economic Law.  

:21/11/2199ٌ٘ح حٌّمخي ِٕشٍٛ ػٍٝ شزىش حالٔظَٔض ، أؽٍغ ػ١ٍٗ رظخ٠ٍن  

http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/journal/html/vol12/article12-4.pdf 

 .321أٔظَ: ى.رشخٍ ِلّي حألٓؼي ،ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش،َِؿغ ٓخرك،ص 2

.381أٔظَ حٌَّؿغ حٌٔخرك،ص-
3
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فّٓ حٌّالكع أْ ِميِش حالطفخل١ش طظؼّٓ لٛحػي طئوي حٌلخؿش اٌٝ حطفخق طلى١ّٟ          
1

،وٌٌه  فبْ  

طشظَؽ الهظظخص ١٘جخص طلى١ُ حٌَّوِ ِٛحفمش حٌيٚي حٌّظيلش ػٍٝ حالطفخل١ش ػٍٝ ِٓ حالطفخل١ش  21/9حٌّخىس

حٌوؼٛع ٌٍظلى١ُ ػٕي ٚلٛع حٌّٕخُػخص ٚفمخ ٌمٛحػي حٌَّوِ،ٚ وٌٌه ِٛحفمش أهَٜ ِٓ حألؽَحف حٌّظٕخُػش 

إلكخٌش ِٕخُػخطُٙ اٌٝ حٌظلى١ُ أِخَ حٌَّوِ حٌٌّوٍٛ
2
. 

ٍىظٗ ١٘جخص طلى١ُ حٌَّوِ، ٚحٌٌٞ رّمظؼخٖ ٠ٔظط١غ حٌّٔظؼَّْٚ ٚ٘ٛ ِخال ٠ظفك ِغ حالطـخٖ حٌٌٞ ٓ         

حٌظميَ رطٍذ ٌٍظلى١ُ رشىً ِٕفَى حػظّخىح ػٍٝ ٔض فٟ طش٠َغ ٚؽٕٟ أٚ حطفخل١ش ى١ٌٚش ،ٚرخٌظخٌٟ  حٓظيٍحؽ 

حٌيٌٚش أٚ ِئٓٔخطٙخ حٌظخرؼش ٌٙخ اٌٝ ١٘جخص طلى١ُ حٌَّوِ ٚػٍٝ غ١َ ٍغزظٙخ أٚ ِٛحفمظٙخ فٟ ؿ١ّغ أٔٛحع 

خص حٌظٟ ٌُ طىٓ طظٛلؼٙخ،فٟ حٌٛلض حٌٌٞ طٍّه ف١ٗ حٌيٌٚش ٔفْ حٌلك ربلخِش اؿَحءحص حٌظلى١ُ ػي حٌّٕخُػ

حٌّٔظؼَّ،حألَِ حٌٌٞ ٠ٕطٛٞ أ٠ؼخ ػٍٝ ِلخرخس ٌّظخٌق حٌّٔظؼ٠َّٓ ػٍٝ كٔخد حٌيٌٚش حٌّؼ١فش 

 ٌالٓظؼّخٍ،٠ٚوً رخٌظٛحُْ ر١ٓ ِظخٌق حٌطَف١ٓ حٌٌٞ لخِض حالطفخل١ش ػٍٝ طلم١مٗ.

وّخ أْ حٌظلى١ُ ريْٚ حطفخق ٠وخٌف ِخ حٓظمَ ػ١ٍٗ حٌفىَ حٌمخٟٔٛٔ ِٓ أْ الخِش اؿَحءحص حٌظلى١ُ طؼظّي             

ػٍٝ ٚؿٛى حطفخق ِٔزك ر١ض حألؽَحف ،ك١غ طمظؼٟ حٌّزخىة حألٓخ١ٓش فٟ حٌظلى١ُ حٌيٌٟٚ رؤْ حالطفخق 

حٌظلى١ّٟ ٘ٛ حٌٌٞ ٠ـ١ِ طٕظ١ذ حٌّلىُ
3

ظلى١ُ ٟ٘ حالطفخق ػٍٝ ِزيأ رّؼٕٝ أْ ٔمطش حٌزيح٠ش فٟ ٔظخَ حٌ ،

حٌظلى١ُ ٚحهظ١خٍٖ ٓززخ ٌلً ِٕخُػخص ِؼ١ٕش أٚ حٌّٕخُػخص حٌظٟ طؼ١َ٘خ ِؼخِالص ِؼ١ٕش
4

ك١غ ال٠ىْٛ ٕ٘خن ،

طلى١ُ ريْٚ حطفخق طلى١ُ
5
 . 

ٚفٟ ػٛء ِخ طميَ ٚأِخَ اطَحٍ ١٘جخص طلى١ُ حٌَّوِ حٌيٌٟٚ ٌظ٠ٛٔش ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ ػٍٝ لزٛي          

ْ حطفخق طلى١ُ رخٌّؼٕٝ حٌظم١ٍيٞ،ٚأّخ طؤ١ٓٔخ ػٍٝ طش٠َؼخص ٚ حطفخل١خص كّخ٠ش حالٓظؼّخٍ ٚوؤٔٙخ حٌظلى١ُ ريٚ

    طظـٗ اٌٝ حالٓظمَحٍ ػٍٝ ٌ٘ح حٌّفَٙٛ،٠ىْٛ ِٓ حٌؼٍَٚٞ ػٍٝ حٌيٚي طٛهٟ حٌيلش فٟ ط١خغش طش٠َؼخطٙخ 

ِليىس ِٓ حٌيٌٚش ٌىٟ طظُ ٚ وٌٌه حالطفخل١خص حٌظٟ طزَِٙخ،ًٌٚه رؤْ طشظَؽ رؤْ طىْٛ حٌّٛحفمش ط٠َلش ٚ 

 حإلكخٌش اٌٝ حٌظلى١ُ رّٛؿذ لٛحػي حٌَّوِ حٌيٌٟٚ ٌظ٠ٛٔش ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ .
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 خــــــــــــانخبرً

طٍه  ربػظزخٍ٘خ طوظض رطز١ؼش طظّظغ رٙخ ٚكي٘خ ىْٚ ٓخثَ حٌؼمٛىٓظؼّخٍى حالػمْٛ أ ٔوٍض ِّخ ٓزك        

ٌٚش أٚ حألؿِٙس حٌظخرؼش ٌٙخ ِغ شوض هخص أؿٕزٟ ؽز١ؼٟ أٚ يحٌحٌطخثفش ِٓ حٌؼمٛى حٌي١ٌٚش حٌظٟ طزَِٙخ 

ٙخ فٟ ٌالظؼَّ حألؿٕزٟ رٕمً ل١ُ حلظظخى٠ش اٌٝ حٌيٌٚش حٌّؼ١فش الٓظغ٠ٍٚٔظَِ رّمظؼخ٘خ حٌّ ،حػظزخٍٞ

رٙيف طلم١ك ، ٚحٌظٟ طظؼيى ّٔخًؿٙخ رلٔذ كخؿش حٌيٌٚش ٌظٕف١ٌ هططٙخ حٌظ٠ّٕٛش  خ ،ِشَٚػخص ػٍٝ أٍحػ١ٙ

 .ى٠ش ٌٍيٌٚش حٌّؼ١فش ٚحٌَرق ٌٍّٔظؼَّ حألؿٕزٟظظخاللحٌظ١ّٕش ح

إلى طبٌعة أطرافها كونها تبرم بٌن طرف عام هو الدولة وطرف خاص باألساس وهً ترجع 

أن ما تهدف إلٌه هذه العقود بشكل أساسً هو ومن ناحٌة أخرى إلى موضوعها إذ  ،أجنبً هو المستثمر

لمجتمع باالرتباط اٌتمثل فً  مضٌفة مما ٌكسبها بعدا عامااإلسهام فً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة للدولة ال

 . اطراف وحسب وإنما فً مصلحة المجتمع أٌضألالعقود لم تعد فً مصلحة ا ذهن هأبمعنى 

ػٓ ١ٍٓٚظ١ٓ ٌٍّٔخػيس فٟ ٌٕخ شف ٠ى ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ   يل١ك ٚ حٌظّل١ضِٚٓ ٌ٘ح حٌّٕطٍك فبْ حٌظ          

ٓ أْ طٕشؤ ػٕٙخ، ًٌٚه ِٓ هالي ػّخْ حٌلي حأللظٝ ِٓ حالٔٔـخَ ر١ٓ ِظطٍزخص طـٕذ حٌّٕخُػخص حٌظٟ ٠ّى

،ك١غ حالٓظمَحٍ ٚ حٌظط٠َٛ ٚوٌٌه حٌظٛحُْ حٌؼخىي ر١ٓ ١ٓخىس حٌيٌٚش ػٍٝ ِٛحٍى٘خ ٚكّخ٠ش حالٓظؼّخٍ حألؿٕزٟ

اىهخي ح١ٌش  طظّؼً حألٌٚٝ فٟ طؼز١ض حٌؼاللش حٌظؼخلي٠ش ِٓ هالي اىٍحؽ شَٚؽ حٌؼزخص فٟ حٌؼمي ،ٚحٌؼخ١ٔش فٟ

ٌٚمي طُ حٌظٛطً رؤْ شَٚؽ حٌؼزخص ال طِحي ِلفٛفش  ،ٌظى١١ف حٌؼمي ٚطؼي٠ٍٗ ِٓ هالي حشظَحؽ اػخىس حٌظفخٚع

ال ِٕٙخ اٌٝ ِخ ٠ّٔٝ شَٚؽ اػخىس يرخٌّوخؽَ ف١ّخ ٠ظؼٍك رؼزخص حٌؼمي ٚطـٕذ حٌّٕخُػش، ٌٌٙح لي طُ حٌظطَق ر

طفخق ف١ّخ ر١ُٕٙ ػٍٟ اػخىس طؼي٠ً ػاللظُٙ حٌظؼخلي٠ش اًح ٚحٌظٟ رّٛؿزٙخ ٠ظزق حألؽَحف ٍِظ١ِِٓ رخال،  حٌظفخٚع

ِخ أطزق ًٌه الُِخ.ك١غ ٠ّىٓ رّمظؼخ٘خ أمخى حٌؼمي ٚ طظ٠ٛذ ِٔخٍٖ رظوف١ف حٌؼٍَ حٌٌٞ ٌلمٗ،كفخظخ 

ُ لػٍٝ طفخ ػاللخص حٌطَف١ٓ ِّخ ٠ؼًّ ػٍٝ حٌظٍش ٚ حٌظؼخْٚ حٌّٔظَّ ر١ٓ أؽَحفٗ،ٚ حٌٌٞ ِٓ غ١َٖ ٓظظٛلف

 .حِخصِخٌش طٕف١ٌ حالٌظٓظلح كيحٌؼمي اْ ٚطً حألَِ اٌٝ  ٠ٕفٔن ي لَف١ٗ، ٚؽكي حٌؼٍَ رخٌٕٔزش أل

 

ٌطز١ؼظٙخ  ،ّخٍؼػمٛى حالٓظ صِٕخُػخ ُ فٟ كٔ خخِ٘ حىٍٚطٍؼذ   ي٠ٍشحٌٛٓخثً حٌز ِّخ الشه ف١ٗ أْ ٚ          

 ط٠ٛٔش ٠َٓؼش  لم١كؼٝ ٌظطٔ، وّخ ١شِٓ ٔخك شخ رـٛحٔزٗ حٌمخ١ٔٛٔٙخثظٕأوؼَ ِٓ حػحٌِٕحع رؤٓزخد  طؼٕٝحٌظٟ 

 ٛ أْ٘حٌٛٓخثً  ٌٖ٘ػٍٝ  ؼخد٠ِّخ  ٔٗ.. اال أٜػخّ٘خ ِٓ ٔخك١ش أهَرغ١َ ٍَف١ٗ طٌٍِٕحع ٚغ١َ ٍِِِش ٌ

رشىً كظَٞ ، ٌٌٌه غٍزخ ِخ ٠ظُ حٌيِؾ ر١ٓ حٌٛٓخثً حٌزي٠ٍش ٚر١ٓ حٌظلى١ُ ػٍٝ ٍػخء حألؽَحف فؼخ١ٌظٙخ طؼظّي 

ؿظ١ٓ ٌلُٔ حٌّٕخُػخص ووطٛس أٌٚٝ ػُ حٌٍـٛء اٌٝ ػٍٝ ١ٍٓٚظ١ٓ ِظيٍ أٚ حٌمؼخء، ك١غ طٕض ػمٛى ػي٠يس

 اؿَحءحص حٌّلخوُ أٚ حٌظلى١ُ ووطٛس ػخ١ٔش فٟ كخٌش فشً حٌٛٓخثً حٌزي٠ٍش .
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ي ِٓ ؼي٠ٌٍيٌٚش حٌّؼ١فش حٌ ؽ١ٕشاٌٝ حٌّلخوُ حٌٛ حالٓظؼّخ٠ٍش ِٕخُػخص ػمٛى ٛحٌٍـٛء فٟ طٔ ٠شىً وّخ        

فٟ حٌّٔخثً  اٌٝ ؿخٔذ ػيَ حٌظوظض٠ٍش، ؽٛحٌمؼخث١ش  صحءحإلؿَحغ ػخىس ِخ طىْٛ ك١ ٘خؿٔخ ٌٍّٔظؼ٠َّٓ ،

ٚ  ٌ٘ح ِٓ ؿٙش  غخٌذحٌ فٟ  ًٌٚه فّٟلخوُ حٌيٌٚش رخٌٕٔزش ٌلخص حالٓظؼّخٍ الػ طؼ١َ٘خس حٌظٟ ٌّؼميحٌف١ٕش ح

س حٌمؼخء يـخٖ ك١حطَ حٌمٍك مي، ٠ؼخف اٌٝ ِخ طحألك١خْ  ؼظُٚغ١َ َِٔش  ِش ِحِٙخ رمٛحػي اؿَحث١ش طخٍِظحٌ

ِغ أْ  . حٌظلى١ُ ص ػٍٍٝه حٌّٕخُػخط عػَ ًٌه وٍٗ ِخ ٠فغ حٌّٔظؼ٠َّٓ اٌٝ طفؼ١ً،حٌّؼ١فش  ٍيٌٚشؽٕٟ ٌٌٛح

فٟ ؿٌد حالٓظؼّخٍحص حألؿٕز١ش اٌٝ أٍحػ١ٙخ لي ىفؼظٙخ اٌٝ ١ِٔخٍس  -ٚال ١ّٓخ حٌٕخ١ِش ِٕٙخ-ٍغزش حٌيٚي 

 حٌّٔظؼَّ حألؿٕزٟ فٟ ٌ٘ح حالطـخٖ .

عذر ت قود االستثمار إذا عشبة عن النا تالمنازعا وٌةفً تسسٌة لدبلوماا ٌةامء إلى الحواللج قد ٌتم و        

 ةومصلح تابثحق  ةلكل دول نث أحٌ، بةالمطلو ٌةامأن ٌحصل على الح رروضمر األجنبً المثلمستا على

 فهً ً وبالتال، انب الدول األخرى جمن ة ولفمكو  ةاها محترمٌعار ومصالح  قة فً أن ترى حقودمإك

 ةمخالف ةجٌاها نتٌارع لح ومصا قوقداء على حتإذا حصل اع ة الدولٌة سبولٌملٌة رفع دعوى الهبؤ متع تت

ال إم تفهً ال ت لوماسٌة العدٌد من المساوئالدب ٌةولً . . ولكن للحمالدالقانون ا عدحكام وقواألخرى أ ةدول

ولة فلها لدبٌة لسن سؤلةنها مأن ع الهذا فض ،المضٌفة لدولة ٌة فً اوسلتطرق ا ةمر كافثالمست دفٌستنن أبعد 

لحها امصٌرٌة التً تحددها فً الغالب قدتها التطلسبعبء الحماٌة وفقا ل ضض النهورف وحرٌة قبول أ

ن ..وتتم اإلشارة إلى أة لصلول ذات الدترات فٌما بٌن اتوال بعضتخلق  قدنها أ قدم ٌضاف لما ت السٌاسٌة ،

ر من جانب شٌزت بالتدخل المبامتً تستثمار والٌة منازعات االوٌة فً تسسامبلولدلى الحماٌة اإجوء لال

حٌث حلت محلها منذ منتصف  ،رادنا ا مرأضحى أ ة مصالح رعاٌاها قدة باالستثمارات لحماٌبماقالدول ال

ة بٌن جراءات المباشرإلت فً امثلمنازعات االستثمار ت ةفً تسوٌ تقرٌبا مرحلة جدٌدة القرن العشرٌن 

 ولة المضٌفة. الدحكومة ه و المستثمر ذات

 اال أْ، ٚ أىخٍ اّ٘خٌٙخّخٍؼحالٓظ ىٛمػ خصِٕخُػ  ٟهَٜ فً حألثػٍٝ حٌَغُ ِٓ أ١ّ٘ش حٌٛٓخٚ                 

ْ ٕ٘خن ؤر ٌيلشٚؿٗ ح ػًٌٍٝٚه ٌيٍؿش طـؼً ٌؼمٛى، ٌٖ حػخص ُ٘خٕٛال ٌلُٔ ِألوؼَ لزً ح١ٌٍٓٛش حّؼحٌظلى١ُ ٠

 ٌظٟ ٚح ،خص حٌَّطزطش رٌٖٙ حٌؼمٛىػظلى١ُ وط٠َمش ِمزٌٛش ٌلً حٌّٕخٌُرخ طظؼٍكٌؼمٛى ٌٖ حهخط١ش ػخرظش ٌٙ

اٌٝ حٌظلى١ُ اٌٝ  ىٛمش ػٓ ٌٖ٘ حٌؼّحٌّٕخُػخص حٌٕخؿ ًْ ٠ل١أٔٗ ؤطظُ رغ١َ ٚؿٛى حطفخق طلى١ُ ِٓ ش الطزلض أ

ٌ٘ح زق حٌمؼخء حٌطز١ؼٟ فٟ أطٔٗ أٓ حٌؼمٛى. ِٚفش ثْ ٌٖ٘ حٌطخشؤر خكظ١ّ حَِأىٍؿش ٠ّىٓ ِؼٙخ حػظزخٍٖ 

 َص حٌظلى١ُ و١ٍٓٛش ٌفغألفمي  ،ؿٕز١شألححص خٍؼِّٓ حٌزٍيحْ حٌٕخ١ِش ػٍٝ ؿٌد حالٓظ خحٌّـخي .. ٚكَط

 ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ.
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حد أن أة عن كون ماكل الناجشمن الم عدٌد صادف الٌثمار تعقود االس تعازم فً مناٌحكتن الال أإ

ه ٌسعى للحفاظ علٌز ٌمتع بوضع ممٌت -منبثقة عنهالدولة أو أحد األشخاص المعنوٌة الو اهو -قدطراف العأ

ما ب غالبفً ال كلاشهذه الم تبطرتو ،و حتى بعد صدور الحكمأه بناأثو أالتحكٌم  تء إجراءابدبل قسواء 

  :ٌلً

 قد تم التطرق سلفا أنهلى التحكٌم. . وإ وءعلى اللج ةرتها الكافٌو قدأة ة الدولٌلأهك فً ٌكشالت -1        

ما بعد بقانونها الوطنً للقضاء ٌف تتمسكن أع ال تستطٌنها إم فكٌحتلى الإاللجوء  قدمات الدولة ملقبذا إ

لمجال اجعل اتفاق التحكٌم فً هذا ٌ ٌةالدولالقات الع حكٌم فًتط التقاللٌة شراس أن مبدأ طالنه،حٌثبب

وع رشمنه ال ٌجوز للألً هذا النظام العام الدو دئام العام الدولً وحده، ومن مباظال للنإع ضر خاٌغ

قد اتجهت نه ألى نشٌر إو ،برمه أفاق التحكٌم الذي تنً للتخلص من اطك بؤحكام قانونه الوسمتالعام ال

شخاص و األأ ةللدول صراحة اف ل االعترجأرٌعاتها الوطنٌة من شل تٌعدتلى العدٌد من الدول إ

 التحكٌم .  تبرام اتفاقاإلهلٌة باأل ةالعام ةعتبارٌالا

نه أواسع،  طاقم على نوبه الٌ لضحى من المقبوأنه أ قد بٌناو ،الدولة ضد القضاء  ةحصان - 2

 منفاق ٌتضتن ذلك االأض فترالم ننه مإنبً، فأجفً اتفاق تحكٌم مع شخص خاص  ةا تدخل الدولمحٌن

الل غتتحكٌم باسلها عملٌة القبون تتخلص من أها ٌمتنع علٌالقضاء، وبالتالً  ضدعن حصانتها  اال ضمنٌزتنا

و أا شمهم ث ٌمكن اعتبارهحٌالقضاء،  ضدمع الحصانة شر مبا لتعارض وبشكٌفاق التحكٌم تفا سٌادتها 

 و الجهة الحكومٌة.أمضعفا لحصانة الدولة 

،ك١غ ٠ظُ حػظزخٍ ِٛحفمش حٌيٌٚش ػٍٝ حٌظلى١ُ رّؼخرش طٕخُي ػّٕٟ ػٓ كظخٔظٙخ ٌ ١حٌيٌٚش ػي حٌظٕف شكظخٔ -4

حٌظلى١ُ، ك١غ ٠ّؼً ًٌه هطٛس وز١َس ٌؼّخْ طٕف١ٌ أكىخَ حٌظلى١ُ ػي حٌيٚي،ِّخ ٠ىْٛ ٌٗ أػَ ػي طٕف١ٌ كىُ 

وز١َ ػٍٝ ططٍٛ حٌظلى١ُ حٌيٌٟٚ حٌٌٞ طىْٛ أكي أؽَحفٗ ىٌٚش.اً أْ حٌٕظ١ـش ٓٛف طىْٛ ِو١زش ٌٛ حٔظٙض ػ١ٍّش 

٘خ ِٓ حٌّظيحل١ش حٌالُِش حٌظلى١ُ رلىُ غ١َ ٍَِِ،فؼال ػٓ أْ حِظٕخع حٌيٌٚش ػٓ حكظَحَ كىُ حٌظلى١ُ ٠ـَى

فٟ حٌّؼخِالص حٌي١ٌٚش،ٚ٘ٛ هطَ ال٠ّىٓ أل٠ش ىٌٚش أْ طظـخٍ٘ٗ.ٚ اًحوخٔض طٕٛٞ غ١َ ًٌه ،فبٔٗ ٠ظؼ١ٓ ػ١ٍٙخ 

رٌٖٙ حٌلظخٔش ِٓ هالي ٔظٛص ٚحػلش ِٚزخشَس طئوي طّٔىٙخ رٌٖٙ  حٌظؤو١ي ٌِٕ حٌزيح٠ش ػٍٝ طّٔىٙخ

 حٌلظخٔش ػي طٕف١ٌ كىُ حٌظلى١ُ .

      

         

 

 

 



146 

ز به هذه العقود ٌلما تتم ارظن ،م منازعات عقود االستثمارسفً ح اورا هامد ٌمٌلعب التحك كما            

من الكفاءة  ةٌربوعلى درجة ك فعالةحكٌم توفر عملٌة تأن ت اكون من الهام جدٌلذلك  ،ٌعة خاصةطبمن 

ستلزم تبنً ٌمار تثً منازعات عقود االسف ٌمالفعالٌة للتحك ،حٌث بٌنا أن تحقٌقمنازعات المع هذه  لللتعام

 غلبوإذا كان أ ، ةمنظمة وفعال عملٌة تحكٌم للوصول إلى  ٌةروعتبر ضرتالتً  قانونٌةال ئمن المباد لعدٌدا

 ،جارٌةتطة الشوالمتعلقة باألن ٌةر الحكومٌغ لخاصةراف اطبٌن األ لتحكٌماتفً ا تطبٌقهمكن ئ ٌالمباد هذه

لدولً ا لتحكٌمألشكال ا ةبسكما هو الحال بالن -ٌهاف االدولة طرف كونت ًالت ت ٌمابالتحك طفإن بعضها ٌرتب

على ذلك  ٌاالطرفان كتاب م ٌوافقا لإذنطن شوا اقٌةفتنه ال ٌمكن اللجوء إلى التحكٌم بموجب افإخرى، األ

ٌة على الخضوع فاقتافقة الدول المصدقة على االوم طاشتر شنطنمن اتفاقٌة وا  1/  25ة دأن نص الما ،حٌث

 لةاحإل ة اف المتنازعطرأخرى من األ ةلقواعد المركز وكذلك موافق فقات وعامنازلا ععند وقو مللتحكٌ

ت تحكٌم المركز باهٌ هاتجا ةنوات األخٌرسإال أنه لوحظ فً ال ،ام المركز المذكورمإلى التحكٌم أ زعاتهمانم

ر السمة فسٌتوسع فً تلا للك من خالو ذ Arbitration Without Privityفاق ون اتبدل التحكٌم قبوإلى 

صاصها فً تات لتقرٌر اخبتلك الهٌ كتفتا ثة، حٌٌفاقتاال من  25/1ة دعلٌها الما نصتارٌة التً ٌاالخت

ولة المضٌقة لدتثمار فً االسرٌع وطنً لتشم المركز إما فً كٌحتٌر إلى شٌ د نص بوجوٌا نظر هذه القضا

ب طلجنبً إلى ألر اثمالمست ما لجؤإذا  لك وذ ،األطراف متعددةأم  ثنابٌةاء وتثمار سالسل تفاقٌةً افأو 

حٌن نصت فً  ةحالة، ألن الدوللٌر معدوم فً هذه اتراضً غإلى أن ال ادناوذلك است ،م المركزماالتحكٌم أ

م المركز ا مع المستثمرٌن األجانب إلى تحكٌتهى إحالة نزاعالع ستثماراال تفاقٌةنً أو فً اطرٌعها الوشت

اص ختصمر على استثالتحكٌم، فإذا وافق الم فً قبول حدةا مرة واها ورضاهت موافقتعطأ قدكون فإنها ت

تثمر سألن الم ،قً بٌن العرض والقبول الحصل الت قدكل دابم ٌكون شنطن المعروض بشمركز تحكٌم وا

اتفاقٌة حماٌة االستثمار فٌكون ا الوطنً أو هعواه ٌعلن قبول عرض الدولة المضٌفة الوارد فً تشرٌعدفً 

 .التراضً قد تم
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مع اتفاقٌة إنشاء  اضقاتبعته هٌبات تحكٌم المركز إنما ٌبدو متنا لذيأن هذا االتجاه ا د تم تبٌنولق            

ول لدموافقة اات تحكٌم المركز هٌبالختصاص  طٌة منازعات االستثمار ذاتها التً تشترتسوالمركز الدولً ل

فقة اوكذلك مو ،المركز عدلقوا اٌم عند وقوع المنازعات وفقللتحكعلى االتفاقٌة على الخضوع  ةقلمصدا

وأٌضا مع ما  ،ٌم أمام المركز المذكورحكابٌة من األطراف المتنازعة إلحالة منازعاتهم إلى التتك ىأخر

كما  ،عتمد على وجود اتفاق سابق بٌن األطراف استقر علٌه الفكر القانونً من أن إقامة إجراءات التحكٌم ت

و المستثمر هالطرفٌن و حدأنه ٌخل بمبدأ المساواة بٌن األطراف إذ تعتمد إجراءات التحكٌم على مبادرة أ

الحق فً إقامة  سي ال ٌملك فٌه الطرف الثانً وهو الدولة نفلذعلى اتفاق بٌنهما فً الوقت ا ساألجنبً ولٌ

  مر.تثالمس ضدإجراءات التحكٌم 

 

 نوبدول التحكٌم قبعات االستثمار على زانلتسوٌة م ًالدول كزات تحكٌم المربٌهار رصإأمام و 

لى إنها تتجه  كؤتثمار، وسسآ على تشرٌعات واتفاقٌات حماٌة االتؤسٌنما إي، ودقلٌتى النالمعب ماق تحكٌفات

صٌاغة تشرٌعاتها وكذلك  ًوخً الدقة فول تدنه ٌكون من الضروري على الإاالستقرار على هذا المفهوم، ف

تبرمها، وذلك بؤن تشترط بؤن تكون الموافقة صرٌحة و محددة من الدولة لكً تتم اإلحالة  تًاالتفاقٌات ال

 إلى التحكٌم بموجب قواعد المركز الدولً لتسوٌة منازعات االستثمار.

هظخثض لي ٚحوذ ططٍٛػمٛى ِِح٠خ ٚٚ أه١َح فبْ حٌظلى١ُ ٚػٍٝ ٚؿٗ حٌوظٛص ٚرّخ ٠ظّظغ رٗ ِٓ        

، ٌٖ٘ حأله١َس حٌظٟ أرخٔض ػٓ طمظ١َ حٌؼي٠ي ِٓ حال١ٌخص  ٓظؼّخٍ رّخ طظَرغ ػ١ٍٗ ٟ٘ حألهَٜ ِٓ ١ِِّحصحال

 شخٍِش ٌّخ ٠ؼٍٛ ِٓ ِٕخُػخص كٛي ِؼخ١ِٕٙخ .فٟ طلم١ك ط٠ٛٔش 

أٔٗ ٌٓ طمَٛ ٌٙخ لخثّش ِٓ  ي ِؼ٠ّٗىٓ حٌمٛ اٌٝ كي فخٌظلى١ُ ٠شىً ػّخٔش اؿَحء٠ش ٌالٓظؼّخٍحص حألؿٕز١ش        

، ِخ ٠ـؼً حٌيٚي حٌّشـؼش ٌٍظلى١ُ فٟ ؽ١ٍؼش حٌيٚي حٌـٍزش ٌالٓظؼّخٍحص ، ِٚٓ ػّش حٌّلممش ٌّٕٛ٘خ  ىٚٔٗ

 ٍٚل١ٙخ حألَِ حٌٌٞ ىفغ رؼي٠ي حٌيٚي اٌٝ حٌٕض طَحكش ػٍٝ ؿٛحُ حٌٍـٛء اٌٝ حٌظلى١ُ 
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 لبئًخ انًشاجغ

I- انًشاجغ ثبنهغخ انؼشثٛخ 

 كزت:ان -ٔالأ

 . 2113، 3ؽ ،ح١ٌٓٛؾ فٟ حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ حٌؼخَ ، ىحٍ حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش،حٌمخَ٘س ، د.أدًذ أثٕانٕفب -9

 .،2119 لخْٔٛ حٌؼمي حٌيٌٟٚ،ىحٍ حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش،حٌمخَ٘سخ ،د.أدًذ ػجذانكشٚى سالي -2

ش طل١ٍٍش حطفخق حٌظلى١ُ وؤٍٓٛد ٌظ٠ٛٔش ِٕخُػخص ػمٛى حٌظـخٍس حٌي١ٌٚش"ىٍحٓ، د.أدًذ يخهٕف -4

 .2119طؤط١ٍ١ش"،ىحٍ حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش،حٌمخَ٘س، 

 .2111،  4حٌظلى١ُ حٌيٌٟٚ حٌوخص،ىحٍ حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش،حٌمخَ٘س،ؽ، د.ئثشاْٛى أدًذ ئثشاْٛى -3

 . 9118حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ حٌؼخَ،ىحٍ حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش ، حٌمخَ٘س،، د. اثشاْٛى انؼُبَٙ -1

 .9129ؼّخٍص حألؿٕز١ش،ىحٍ حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش ،حٌمخَ٘س،حٌؼّخْ حٌيٌٟٚ ٌالٓظ،د.اثشاْٛى شذبرخ- 4

حطفخل١خص ِٕظّش حٌظـخٍس حٌؼخ١ٌّش ٚ ِيٜ طؤػ١َ٘خ ػٍٝ حلظظخى٠خص حٌيٚي حٌؼَر١ش، ىحٍ ،د.اثشاْٛى يذًذ انفبس -2

 .  9111حٌمخَ٘س، ،حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش

حٌّؼـُ ح١ٌٓٛؾ،حٌـِء ،يذًذ انُجبس رذمٛكـ  دبيذ ػجذ انمبدسـ  أدًذ انضٚبدـ  ئثشاْٛى يظطفٗد.  -8

 .9181كّض ،٠ٍٛٓخ ، حألٚي،ِٕشٍٛحص ىحٍ حٌّؼخٍف،

ػمٛى حالٓظؼّخٍ فٟ حٌؼاللخص حٌي١ٌٚش حٌوخطش.ِٕشٍٛحص حٌلٍزٟ حٌلمٛل١ش،  ،ثشبسيذًذ األسؼذ. د -1

 .2114ر١َٚص،

حالٓىٕي٠ٍش ىٍحٓش فٟ لخْٔٛ حٌظـخٍس حٌي١ٌٚش ِغ ا٘ظّخَ رخٌز١ٛع حٌي١ٌٚش،ِٕشؤس حٌّؼخٍف ،، د.صشٔد دجٛت -91

 .9121حٌمخَ٘س،

 .9112ىحٍ حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش،حٌمخَ٘س،  ،حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ حاللظظخىٞ حٌّؼخطَ ،د. دبصو دسٍ جًؼخ -99

   ىٕي٠ٍشٓىحٍ حٌفىَ حٌـخِؼٟ،حإل حالطـخ٘خص حٌّؼخطَس رشؤْ حطفخق حٌظلى١ُ،، انسٛذ دذاد د.دفٛظخ -92

 .2119حٌمخَ٘س ،
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ق ػٍٝ حٌظلى١ُ فٟ ػمٛى حٌيٌٚش ًحص حٌطز١ؼش حإلىح٠ٍش ٚ أػَٖ ػٍٝ حٌمخْٔٛ حالطفخ ،دفٛظخ انسٛذ انذذاد.د -94

 . 2119حٌٛحؿذ حٌظطز١ك، ىحٍ حٌّطزٛػخص حٌـخِؼ١ش حإلٓىٕي٠ٍش ،حٌمخَ٘س،

حٌطؼٓ رخٌزطالْ ػٍٝ أكىخَ حٌظلى١ُ حٌظخىٍس فٟ حٌّٕخُػخص حٌوخطش حٌي١ٌٚش ، ، د.دفٛظخ انسٛذ انذذاد -93

 .2119حٌمخَ٘س ،ٕي٠ٍش،ىحٍ حٌفىَ حٌـخِؼٟ، حإلٓى

حالطفخق ػٍٝ حٌظلى١ُ فٟ ػمٛى حٌيٌٚش ًحص حٌطز١ؼش حإلىح٠ٍش ٚ أػَٖ ػٍٝ حٌمخْٔٛ  ،دفٛظخ انسٛذ انذذاد.د -91

 . 2119 حٌٛحؿذ حٌظطز١ك، ىحٍ حٌّطزٛػخص حٌـخِؼ١ش حإلٓىٕي٠ٍش ،حٌمخَ٘س،

ـخٍٞ حٌيٌٟٚ ،ِٕشٍٛحص حٌلٍزٟ حٌّٛؿِ فٟ حٌٕظ٠َش حٌؼخِش فٟ حٌظلى١ُ حٌظ، أ.د.دفٛظخ انسٛذ انذذاد -94

 . 2112ر١َٚص، حٌلمٛل١ش،

حٌظلى١ُ فٟ إلؽخٍ حٌَّوِ حإلل١ٍّٟ رخٌمخَ٘س ٚ ِيٜ هؼٛػٗ ٌٍمخْٔٛ حٌّظَٞ ،ِٕشؤس ،د. سبيٛخ ساشذ -92

 .2119 ،حٌّؼخٍف ،حالٓىٕي٠ٍش،حٌمخَ٘س

 . 2111س،حٌظلى١ُ فٟ ػمٛى حٌزظَٚي ،ىحٍ حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش ، حٌمخَ٘، د.سشاط دسٍٛ أثٕصٚذ -98

حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ حٌؼخَ ، طَؿّش شىَ هللا ه١ٍفش ٚ ػزي حٌّلٔٓ ٓؼي ،حأل١ٍ٘ش ٌٍٕشَ ٚ حٌظ٠ُٛغ  ،شبسل سسٕ -91

 .9182ر١َٚص ،

     أػَ طغ١١َ حٌظَٚف فٟ ػمٛى حٌظـخٍس حٌي١ٌٚش فٟ طٛك١ي شَؽٟ حٌمٛس حٌمخَ٘س   ،د .ششٚف أدًذ غُبو -21

 .2111،حٌمخَ٘س، ٚ اػخىس حٌظفخٚع ،ىحٍ حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش 

حٌفؼخ١ٌش حٌي١ٌٚش ٌمزٛي حٌظلى١ُ فٟ ِٕخُػخص حٌظـخٍس ،د.طالح انذٍٚ جًبل انذٍٚ ٔ د.يذًٕد يظٛهذٙ -29

 .2113حٌمخَ٘س،حٌي١ٌٚش،حإلٓىٕي٠ٍش،ىحٍ حٌفىَ حٌـخِؼٟ،

وِ ِٓ حطفخل١ش 23/9َِٔظَحص فٟ حٌمخْٔٛ حٌٛحؿذ حٌظطز١ك ٚفمخ ٌٍّخىس، .طالح انذٍٚ جًبل انذٍٚ يذًذى -22

ط٠ٛٔش ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ ،ىحٍ حٌٕٙؼش
 

 .9114-9111حٌؼَر١ش،حٌمخَ٘س، 

ط٠ٛٔش حٌّٕخُػخص حٌي١ٌٚش حإللظظخى٠ش ،ىٍحٓش ١ٓخ١ٓش لخ١ٔٛٔش ٌيٍٚ حٌَّوِ ، د.طّ أدًذ ػهٙ لبسى -24

 . 2118،حٌيٌٟٚ ٌظ٠ٛٔش ِٕخُػخص حإلٓظؼّخٍ،ىحٍ حٌـخِؼش حٌـي٠يس،حإلٓىٕي٠ٍش،حٌمخَ٘س 

ػمٛى حٌظ١ّٕش حإللظظخى٠ش فٟ حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ حٌوخص ىٍحٓش ، فٗ ػجذانشدًٍػجذانذكٛى يظط -23

 . 9119حٔظمخى٠ش،ِىظزش حٌٕظَ،حٌمخَ٘س،
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حٌٕظخَ حٌمخٟٔٛٔ ٌالٓظؼّخٍحص حألؿٕز١ش حٌوخطش فٟ حٌيٚي حألهٌس فٟ حٌّٕٛ ،ىحٍ ، د.ػظبو انذٍٚ ثسٛى -21

 . 9122حٌمخَ٘س ، حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش،

 .9112حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ، ِىظزش ىحٍ حٌؼمخفش ٌٍٕشَ ٚ حٌظ٠ُٛغ ، حألٍىْ ،  ، د. فٕص٘ يذًذ سبيٙ -24

حٌظلى١ُ ٚ حٌٛٓخثً حٌزي٠ٍش ٌلُٔ حٌّٕخُػخص." و١ف١ش كُٔ  ، كشٚسزٕفش ئيٕٓط ٔ ْٛشيبٌ فٛشٚسذ -22

 .2112، ِٕخُػخص، حٌظـخٍس حٌؼخ١ٌّش" طَؿّش َِوِ حٌمخَ٘س حإلل١ٍّٟ ٌٍظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ،حٌمخَ٘س

حٌظط٠ٛغ حٌمؼخثٟ ٌٍمٛحػي حٌمخ١ٔٛٔش حٌٛحؿزش حٌظطز١ك فٟ ِـخي ػمٛى ،د. يذًذ اثشاْٛى يٕسٗ -28

 .2111،،حالٓىٕي٠ٍش ، حٌمخَ٘سحٌظـخٍسحٌي١ٌٚش ىحٍ حٌـخِؼش حٌـي٠يس ٌٍٕشَ

حٌظٛف١ك حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ٚطغ١َ حٌٕظَس حٌٔخثيس كٛي ٓزً ط٠ٛٔش ِٕخُػخص ، د.يذًذ اثشاْٛى يٕسٗ -21

ٍس حٌي١ٌٚش ،حٌظـخ
 
 .2111حٌمخَ٘س،حالٓىٕي٠ٍش ، ىحٍ حٌـخِؼش حٌـي٠يس، 

إلٓىٕي٠ٍش ح  ،ِٕشؤس حٌّؼخٍف -لخْٔٛ حٌٔالَ–حألكىخَ حٌؼخِش فٟ لخْٔٛ حألُِ  ،د.يذًذ طهؼذ انغًُٛٙ -41

 . 9124، 1 ؽحٌمخَ٘س،

ش ًحص حٌطخرغ ِٕٙؾ حٌمٛحػي حٌّٛػٛػ١ش فٟ طٕظ١ُ حٌؼاللخص حٌوخط، د.يذًذ ػجذهللا يذًذ انًإٚذ -49

 .9118حٌيٌٟٚ"ىٍحٓش طؤط١ٍ١ش"،ىحٍ حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش،حٌمخَ٘س،

 . 9112، 1ِشٍٛحص ؿخِؼش ىِشك،ؽِيهً اٌٝ حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ حٌؼخَ ،، يذًذ ػضٚض شكش٘ .د -42

حٌٕظخَ حٌمخٟٔٛٔ الٓظغالي حٌٕفؾ فٟ حأللطخٍ حٌؼَر١ش، ىٍحٓش فٟ حٌؼمٛى ، د. يذًذ ٕٚسف ػهٕاٌ -44

 . ١ٌٚ9،9182ش، ريْٚ ىحٍ ٔشَ،ؽحاللظظخى٠ش حٌي

 . 9112ٚ حٌظ٠ًّٛ حٌيٌٟٚ،ىحٍ حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش،حٌمخَ٘س، ِٕظّخطخٌظـخٍس حٌي١ٌٚش،د.يذًٕدسًٛش انششلبٔ٘ -43

 ،حٌمخَ٘س ، حٌطزؼش حٌؼخٌؼشحٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ،ىحٍ حٌٕٙؼش حٌؼَر١ش، .د.يذًٕد يخزبسأدًذ ثشٚش٘أ-41

2112 . 

ِٕظش حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ،حٌـِء حألٚي ،ىحٍ حٌٕٙؼش ، ػهى انذٍٚ د.يذٛٗ انذٍٚ اسًبػٛم -44

 .9184حٌؼَر١ش،حٌمخَ٘س،



151 

 ، حٌـِء حألٚيحٌظلى١ُ فٟ حٌؼاللخص حٌوخطش حٌي١ٌٚش ٚ حٌيحه١ٍش، د.يظطفٗ انجًبل،د.ػكبشخ ػجذانؼبل -42

 . 9118،،  حٌؼَر١ش ، حٌمخَ٘س ىحٍ حٌٕٙؼش 

ِ حٌمٛحػي ػزَ حٌي١ٌٚش أِخَ حٌظلى١ُ حاللظظخىٞ حٌيٌٟٚ، ىحٍ حٌٕٙؼش َِو ، د.َبدس يذًذ يذًذ اثشاْٛى -48

 .9118حٌمخَ٘س ، حٌؼَر١ش،

حالٓىٕي٠ٍش   طٕخُع حالهظظخص حٌمؼخثٟ حٌيٌٟٚ،ىٍحٓش ِمخٍٔش،ِٕشؤس حٌّؼخٍف،، د.ْشبو طبدق -41

 .9184حٌمخَ٘س ، 

 انشسبئم انجبيؼٛخ : -صبَٛب

ش أػٕخء حٌٍُٔ فٟ ػٛء حٌمخْٔٛ حٌيٌٟٚ حٌّؼخطَ، ٍٓخٌش أٓخّ ِٔج١ٌٛش حٌيٌٚ، د. ثٍ ػبيش رَٕسٙ -1

 .9181 ىوظٍٛحٖ، و١ٍش حٌلمٛق، ؿخِؼش حٌمخَ٘س،حٌمخَ٘س ،

ؿخِؼش ، و١ٍش حٌلمٛق ،حٌلّخ٠ش حٌيرٍِٛخ١ٓش ٌَػخ٠خ حٌيٌٚش، ٍٓخٌش ىوظٍٛحٖ ،د.سفٛك ػطٛخ انكسبس -2

 .9118حٌمخَ٘س،

و١ٍش حٌلمٛق ،ٍٓخٌش ىوظٍٛحٖ  ،ظ٠َش ح١ٌٔخىس حٌظم١ٍي٠شهؼٛع حٌيٌٚش ٌٍظلى١ُ ٚ ٔ ،خ سٚبع ئسًبػٛمٛسل.د -3

 2119،ؿخِؼش حٌمخَ٘س 

ىٍٚ حٌّؼخ٘يحص حٌي١ٌٚش فٟ كّخ٠ش حالٓظؼّخٍحص حألؿٕز١ش حٌوخطش فٟ حٌيٚي حٌٕخ١ِش ، ػهٙ دسٍٛ يهذى.د -4

 .9118ؿخِؼش حٌمخَ٘س، ،ٍٓخٌش ىوظٍٛحٖ،و١ٍش حٌلمٛق
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 : انجذٕس ٔ انًمبالد -صبنضب

،حٓظؼّخٍ حٌّخي حٌؼَرٟ )طؤػ١َ فىَطٗ حاللظظخى٠ش فٟ لٛحػيٖ حٌمخ١ٔٛٔش(،ِـٍش غَفش  ششف انذٍٚد.أدًذ  -9

 .9181فزَح٠َ -٠ٕخ٠َ ، 344 حٌؼيى حٌمخَ٘س، حإلٓىٕي٠ٍش حٌظـخ٠ٍش،

ِٔظمزً حٌظلى١ُ فٟ ِظَ ،لٛح١ٔٓ حالٓظؼّخٍ ٚ حٌّٕخؽك حاللظظخى٠ش حٌوخطش  ، د. أدًذ ششف انذٍٚ -2

وّىخْ ٌٍظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ، لخػش حٌّئطَّحص رَّوِ  ٌيٌٟٚ ػٓ حٌمخَ٘س رلغ ِميَ اٌٝ ِئطَّ ح

 . 2112ٓزظّزَ  29حٌمخَ٘س حإلل١ٍّٟ ٌٍظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ،حٌمخَ٘س،

ٔظَحص فٟ حٌلّخ٠ش حٌيرٍِٛخ١ٓش ٚىٍٚ فىَس حٌـ١ٕٔش فٟ حٌّٔج١ٌٛش  ، د. أدًذ ػجذ انكشٚى ساليخ -4

 ٚحٌؤّْٛ حٌّـٍي حٌؼخِٓحٌمخَ٘س، حٌّظ٠َش ٌٍمخْٔٛ حٌيٌٟٚحٌّـٍش  ،حٌي١ٌٚش ػٓ حألػَحٍ حٌز١ج١ش

2112 .                       

اهظ١خٍ ؽ٠َك حٌظلى١ُ ٚ ِفِٙٛٗ فٟ اؽخٍ "َِوِ كمٛق ػ١ٓ شّْ  ، ئثشاْٛى أدًذ اثشاْٛىد. -3

ُ طّٛ،ر١َٚص ، و١ٍش حٌلمٛق ؿخِؼش ر١َٚص حٌؼَر١ش، حٌؼيى حٌٔخرغ،ِـٍش حٌيٍحٓخص حٌمخ١ٔٛٔش ،ٌٍظلى١ُ" 

 )ٛ١ٌٛ٠ (2119. 

ٚ حإلٓظؼّخٍ حٌيٌٟٚ ِغ ح٘ظّخَ  ٔزٌس ػخِش ػٓ حٌظلى١ُ فٟ ِـخي حٌظـخٍس حٌي١ٌٚش ، د.ئثشاْٛى شذبرّ -1

 هخص رخٌظلى١ُ ػٓ ؽ٠َك "حٌَّوِ حٌيٌٟٚ ٌظ٠ٛٔش ِٕخُػخص حإلٓظؼّخٍ"، ِـٍش ِظَ حٌّؼخطَس

 . 9181، 398-392حٌؼيىحْ  ،،حٌمخَ٘سحٌٕٔش حٌؼّخْٔٛ 

ىٍحٓخص لخ١ٔٛٔش ، ِـٍش ٓيح١ٓش   ، حٌظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ: لؼخء ِظؼخلي؟ ْبةأ.د. ثًٕسٗ ػجذانٕ -4

 .1302112ِوزَحٌمخْٔٛ حٌوخص حألٓخٟٓ ، و١ٍش حٌلمٛق، ؿخِؼش أرٛرىَ رٍمخ٠ي طٍّٔخْ، حٌـِحثَ حٌؼيى

طم٠ََ ػٓ ٍِظمٝ حٌظٕظ١ُ حٌمخٟٔٛٔ ٌالٓظؼّخٍ فٟ حٌـِحثَ" حٌٌٞ ػمي  ،ثٍ يًٕٛيُخ ػجذ انذك د. -2

حٌؼيى حٌؼخٟٔ ،ِـٍش حٌلمٛق حٌى٠ٛظ١ش  ،2112أر٠ًَ  21ٚ41ش ِلّي رٛػ١خف رخ١ٌٍّٔش ٠ِٟٛ رـخِؼ

 . ١ٔٛ٠2114ٛ  ،حٌٕٔش حٌٔخرؼش ٚ حٌؼشَْٚ

ٍٚس حٌؼخِش إلػيحى حٌّلىُ حٌظٟ يحٌّٔخثً حٌمخرٍش ٌٍظلى١ُ، رلغ ِميَ اٌٝ حٌ ،ٕاَْٙد. دسبو انذٍٚ األ -8

 .21/4/2114ا91ٌِٝٓ   ،حٌمخَ٘سٔظّٙخ َِوِ طلى١ُ كمٛق ػ١ٓ شّْ

حإلؿَحءحص حٌٛلظ١ش ٚحٌظلفظ١ش ر١ٓ لؼخء حٌيٌٚش ٚ لؼخء حٌظلى١ُ "ىٍحٓش فٟ  ، داانذذ انسٛذد. دفٛظخ  -1

، ِـٍش حٌيٍحٓخص حٌمخ١ٔٛٔش،و١ٍش حٌلمٛق "ٌٍظلى١ُ  رؼغ حٌمٛح١ٔٓ ٚ حٌّؼخ٘يحص ٚ حٌٍٛحثق حٌّٕظّش 

 .2119ؿخِؼش ر١َٚص،ر١َٚص ،حٌؼيى حٌٔخرغ،

حٌظلى١ُ فٟ ػمٛى حٌزظَٚي، رلغ ِميَ اٌٝ حٌيٍٚس حٌّظؼمّش إلػيحى حٌّلىُ حٌظٟ  ، د طبسق فإاد سٚبع -91

 .2113أر٠ًَ 9ِخٍّ اٌٝ  23ٔظّٙخ َِوِ طلى١ُ كمٛق ػ١ٓ شّْ، حٌمخَ٘س، ِٓ 

حألٍٚٚر١ش ، اػيحى َِوِ حٌيٍحٓخص  –آفخق ٚػّخٔخص حإلٓظؼّخٍحص حٌؼَر١ش  ،د.ػجذ انذًٛذ األدذة -99

 . 9،2119،ؽحألٍٚٚرٟ ، رخ٠ٍْ  –حٌؼَرٟ 
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حٌؼيى حٌمخَ٘س ،، حٌظلى١ُ حإلٌِحِٟ حٌيٌٟٚ،ِـٍش حٌظلى١ُ حٌؼَرٟ، د.ػجذانذًٛذ األدذة -92

 2112ٌوخِْ،٠ٕخ٠َح

طٕف١ٌ حألكىخَ حٌظلى١ّ١ش حألؿٕز١ش فٟ حٌيٚي حٌؼَر١ش،حٌظلى١ُ حٌؼَرٟ فٟ حفخق ، د.ػجذانذًٛذ األدذة -94

 . 2114ٌظلى١ُ،حألٌف١ش حٌؼخٌؼش،ٍٍٓٔش اطيحٍحص حٌَّوِ ح١ٌّٕٟ ٌٍظٛف١ك ٚ ح

ص خٚٓخثً حٌّّخؽٍش فٟ حٌظلى١ُ حٌيٌٟٚ "ىٍحٓش ِمخٍٔش" ،ِـٍش حٌيٍحٓ، د.ػجذِ جًٛم غظٕة -93

 .2119حٌمخ١ٔٛٔش، و١ٍش حٌلمٛق،ؿخِؼش ر١َٚص حٌؼَر١ش،ر١َٚص،حٌؼيىحٌٔخرغ،١ٌٛ٠ٛ،

حألٍٚٚر١ش ،اػيحى َِوِ حٌيٍحٓخص -أفخق ٚ ػّخٔخص حالٓظؼّخٍحص حٌؼَر١ش ،د.ػكبشخ ػجذانؼبل -91

 .902119ؽ ،حألٍٚٚرٟ، ر١َٚص –ٟ حٌؼَر

حٌؼّخٔخص حٌمخ١ٔٛٔش ٌلّخ٠ش حالٓظؼّخٍحص حألؿٕز١ش  ،رلغ ِميَ اٌٝ  ،. ػكبشخ يذًذ ػجذ انؼبلى -94

 2119ف١فَٞ  91-94حألٍٚٚر١ش، ر١َٚص ،ٌزٕخْ ،حٌفظَس  –ِئطَّ آفخق ٚ ػّخٔخص حالٓظؼّخٍحص حٌؼَر١ش 

 .2119 ،  9حألٍٚٚرٟ، حٌطزؼش -اػيحى َِوِ حٌيٍحٓخص حٌؼَرٟ

ىٍٚ حالٓظؼّخٍحص حألؿٕز١ش فٟ حٌزٍيحْ حٌٕخ١ِش، ِمخي ِٕشٍٛ ػٍٝ شزىش  ،د .كشٚى َؼًّ انُٕس٘ -92

 . www.Uluminsania.com/a94.htmlhttp//:حألٔظَٔض ،

١ك رلغ ِميَ اٌٝ ٔيٚس حٌظلى١ُ حالطـخ٘خص حٌي١ٌٚش حٌلي٠ؼش فٟ حٌظلى١ُ ٚ حٌظٛف ، يذًذ أثٕ انؼٍُٛٛ.د -98

فٟ ِٕخُػخص رؼغ حٌمٛح١ٔٓ حٌوخطش حٌظٟ ٔظّٙخ َِوِ حٌمخَ٘س حإلل١ٍّٟ ٌٍظلى١ُ حٌظـخٍٞ 

 . 2112أوظٛرَ  23-24 ،،حٌمخَ٘سحٌيٌٟٚ

حٌوظخثض ح١ٌِّّس ٌٍظلى١ُ فٟ ِٕخُػخص حٌزظَٚي ٚ حٌغخُ،رلغ ِميَ اٌٝ  ،يذًذأثٕانؼٍُٛى. -91

-1 ،حٌمخَ٘س،شََ حٌش١ن حٌٕخطـش ػٕٙخ، كُٔ حٌّٕخُػخص حٌّئطَّ حٌيٌٟٚ ٌٍطخلش ٚ ٚٓخثً 

 . 2112ِخ91ٍّ

حٌطز١ؼش حٌوخطش ٚ حٌّظ١ِّس ٌظٕخػش حٌظش١١ي ٚ حٌزٕخء ٚ أػَ٘خ ػٍٝ ٚٓخثً كُٔ  ،د.يذًذأثٕانؼٍُٛ -21

 .2112حٌّٕخُػخص،ِـٍش حٌظلى١ُ حٌؼَرٟ،حٌمخَ٘س،حٌؼيىحٌوخِْ ٓزظّزَ

ُٔ ِٕخُػخص حٌظـخٍس ٚ حالٓظؼّخٍ ػٓ ؽ٠َك ىٍٚ َِوِ حٌمخَ٘س فٟ ك ،يذًذ أثٕ انؼٍُٛٛ د. -29

حٌظفخٚع ٚ حٌٛٓخؽش، رلغ ِميَ اٌٝ ٔيٚس حٌظفخٚع ٚ حٌٛٓخؽش ػمٛى حٌظـخٍس ٚ حالٓظؼّخٍ حٌظٟ ٔظّٙخ 

   . ١ٌٛ٠2119ٛ  9َِوِ حٌمخَ٘س ٌٍظلى١ُ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ ، حٌمخَ٘س ، 

حٌؼيىحٌٔخىّ  ،َ٘س، ى٠ٍٚخص ِظوظظش ،ِـٍش حٌظلى١ُ حٌؼَرٟ، حٌمخد.يذًذ ػجذانشؤف ػهٙ -22

 . 2114أغٔطْ

حٌلّخ٠ش حٌيرٍِٛخ١ٓش ٌالٓظؼّخٍ حألؿٕزٟ، حٌّـٍش حٌّظ٠َش ٌٍمخْٔٛ   ،د .يذًٕد ػجذ انًجٛذ سهًٛبٌ -24

 . 2112حٌّـٍي حٌؼخِٓ ٚ حٌؤّْٛ،،حٌيٌٟٚ 

http://www.uluminsania.com/a94.html
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ً لخْٔٛ حالٓظؼّخٍ حٌـي٠ي )ىٍحٓش ظحٌٕظخَ حٌمخٟٔٛٔ ٌالٓظؼّخٍ حألؿٕزٟ فٟ  ،يُظٕس فشط انسؼٛذد. -23

حٌؼيى حٌؼخٌغ ،حٌٕٔش حٌٔخرؼش ٚ حٌؼشَْٚ  ،ِـٍش حٌلمٛق حٌى٠ٛظ١ش، حلظظخى٠ش ِمخٍٔش(  لخ١ٔٛٔش

 . 2114،ٓزظّزَ

، ِـٍش حٌيٍحٓخص حِظيحى شَؽ حٌظلى١ُ هخٍؽ حإلؽخٍ حٌظم١ٍيٞ ٌٍؼمي حٌّظؼٍك رٗ ،د.يظطفٗ انجًبل -21

 . 2119،ر١َٚص، حٌؼيى حٌٔخرغ،١ٌٛ٠ٛو١ٍش حٌلمٛق، ؿخِؼش ر١َٚص حٌؼَر١ش  ،حٌمخ١ٔٛٔش 

حٌظي٠ًٚ ٚ ِظخٌق  حٌٕظخَ حٌمخٟٔٛٔ ٌؼمي حالٓظؼّخٍ ر١ٓ ِمظؼ١خص، د.َؼًٛٙ فٕص٘ ٔ أ.ثٍ أدًذ انذبط -24

حٌيٚي حٌٕخ١ِش ، ِـٍش حٌزلٛع حٌمخ١ٔٛٔش ٚ حاللظظخى٠ش، و١ٍش حٌلمٛق، ؿخِؼش حٌّٕظٍٛس ، حٌمخَ٘س، 

 . 2191، أر٠ًَ 32حٌؼيى

ر١ٓ حٌلؼَ ٚ حإلؿخُس ِغ اشخٍس هخطش  حٌظلى١ُ فٟ حٌؼمٛى حإلىح٠ٍش،د.ْبَٙ طالح سش٘ انذٍٚ -22

ألكىخَ حٌمخْٔٛ حٌّظَٞ ٚ أكىخَ حٌظـخٍٞ حٌيٌٟٚ،حٌظلى١ُ حٌؼَرٟ فٟ أفخق حألٌف١ش حٌؼخٌؼش 

 .2114، 9ؽ َّوِ ح١ٌّٕٟ ٌٍظٛف١ك ٚ حٌظلى١ُ،ٍٍٓٔشاطيحٍحص حٌ
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 : ٔ انًشاسٛى انمٕاٍَٛا -ساثؼب

،ٚ حٌّظؼّٓ لخْٔٛ  2118فزَح٠َ  21حٌّٛحفك  9321طفَ ػخَ  98حٌّئٍم فٟ  18/11حٌمخْٔٛ ٍلُ -

 .2118ٌٍـٍّٙٛس حٌـِحث٠َش ،  29/2118حإلؿَحءحص حٌّي١ٔش ، حٌّٕشٍٛ رخٌـ٠َي ح١ٌَّٓش

ٚ حٌّظؼٍك   2119حٌّٛحفك ٌؼشَْٚ غشض  9322ِئٍم فٟ أٚي ؿّخىٜ حٌؼخ١ٔش ػخَ  14-19أَِ ٍلُ  -

   .رظط٠َٛ حالٓظؼّخٍ

أوظٛرَ  11حٌّٛحفك  9392ٍر١غ حألٚي ػخَ  24م فٟ ِئٍ 434-19حٌََّٓٛ حٌَثخٟٓ ٍلُ  -

حٌّظؼّٓ حٌّظخىلش ػٍٝ حالطفخق حٌّزََ ر١ٓ حٌلىِٛش حٌـِحث٠َش حٌي٠ّٛلَحؽ١ش حٌشؼز١ش  9119ٕٓش

 .ٚحٌـ٠ٍّٛٙش حال٠طخ١ٌش ،كٛي حٌظَل١ش  ٚ حٌلّخ٠ش حٌّظزخىٌش ٌالٓظؼّخٍحص 

 ٠9113ٕخ٠َ ٕٓش  12حٌّٛحفك  9393ٍؿذ ػخَ  91، حٌّئٍم فٟ  19-13حٌََّٓٛ حٌَثخٟٓ ٍلُ  -

حٌي٠ّٛلَحؽ١ش حٌشؼز١ش ٚكىِٛش  ٠ظؼّٓ حٌّظخىلش ػٍٝ حالطفخق حٌّزََ ر١ٓ حٌلىِٛش حٌـِحث٠َش

حٌـ٠ٍّٛٙش حٌف١َٔٔش رشؤْ حٌظشـ١غ ٚ حٌلّخ٠ش حٌّظزخى١ٌٓ، ف١ّخ ٠وض حالٓظؼّخٍحص ٚ طزخىي حٌَٓخثً 

 .حٌّظؼٍك رٙخ 

أوظٛرَ  41حٌّٛحفك  9394ؿّخىٜ حٌؼخ١ٔش ػخَ  4 ، حٌّئٍم فٟ 434 -11حٌََّٓٛ حٌَثخٟٓ ٍلُ -

حٌّظؼّٓ حٌّظخىلش ػٍٝ حطفخل١ش ط٠ٛٔش حٌّٕخُػخص حٌّظؼٍمش رخالٓظؼّخٍ ر١ٓ حٌيٚي ٚ ٍػخ٠خ  9111

 .حٌيٚي حألهَٜ 
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 انفٓشط

 19 ا٘يحء

 12 طشىَحص

 14 ِميِش

 14 بس.انفظم األٔل: انٕسبئم انًخزهفخ نزجُت ٔدسى يُبصػبد ػمٕد االسزضً

 12 طـٕذ ِٕخُػخص ػمٛى حالٓظؼّخٍ. ٚٓخثًانًجذش األٔل:  

 18 شَٚؽ حٌؼزخص .انًطهت األٔل:   

01

12

 94       شَٚؽ اػخىس حٌظفخٚع. انًطهت انضبَٙ:   

 92       حٌّمظٛى رشَٚؽ اػخىس حٌظفخٚع.انفشع األٔل:    

 91     حإلشىخ١ٌخص حٌّظؼٍمش رؼ١ٍّش اػخىس حٌظفخٚع.انفشع انضبَٙ:    

 24      ٚٓخثً كُٔ حٌّٕخُػخص ػمٛى حالٓظؼّخٍ.انًجذش انضبَٙ:  

 23 ٛى حالٓظؼّخٍ.حٌٛٓخثً غ١َ حٌمؼخث١ش )حٌٛٓخثً حٌزي٠ٍش( ٌلُٔ ِٕخُػخص ػمانًطهت األٔل:   

 23      ِخ١٘ش حٌٛٓخثً حٌزي٠ٍش ٌلُٔ حٌّٕخُػخص.انفشع األٔل:    

 24          حٌٛٓخؽش.أٔال:     

 21          حٌظٛف١ك.صبَٛب:     

 43    ىٍٚ حٌٛٓخثً حٌزي٠ٍش فٟ كُٔ ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ.انفشع انضبَٙ:    
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 43     .ػمٛى حالٓظؼّخٍِِح٠خ حٌٛٓخثً حٌزي٠ٍش فٟ كُٔ ِٕخُػخص أٔال:   

 41    .ِؼخٌذ حٌٛٓخثً حٌزي٠ٍش فٟ كُٔ ِٕخُػخص ػمٛى حالٓظؼّخٍصبَٛب:     

 44    حٌٛٓخثً حٌمؼخث١ش ٌلُٔ ِٕخُػخص ػمٛى حالٓظؼّخٍ.انًطهت انضبَٙ:   

 42    حٌمؼخء حٌٛؽٕٟ و١ٍٓٛش ٌلُٔ ِٕخُػخص ػمٛى حالٓظؼّخٍ.انفشع األٔل:    

 41  ء حٌٛؽٕٟ ٌٍيٌٚش حٌّؼ١فش رلُٔ حٌّٕخُػخص ػمٛى حالٓظؼّخٍ.حهظظخص حٌمؼخأٔال:     

 32  طم١١ُ ىٍٚ حٌمؼخء حٌٛؽٕٟ ٌٍيٌٚش حٌّؼ١فش رلُٔ حٌّٕخُػخص ػمٛى حالٓظؼّخٍ.صبَٛب:    

 33    حٌمؼخء حٌيٌٟٚ و١ٍٓٛش ٌلُٔ حٌّٕخُػخص ػمٛى حالٓظؼّخٍ.انفشع انضبَٙ:    

 33 ش ػٓ حإلهالي حٌيٌٚش رخٌظِحِخطٙخ حٌٕخشجش ػٓ ػمٛى حالٓظؼّخٍ.ِيٜ حٌّٔج١ٌٛش حٌي١ٌٚش حٌٕخؿّأٔال:     

حٌلّخ٠ش حٌيرٍِٛخ١ٓش ١ٍٓٚش ٌظل٠َه ِٔج١ٌٛش حٌيٌٚش حٌّؼ١فش ػٓ ػٍّٙخ غ١َ حٌّشَٚع ى١ٌٚخ حطـخٖ صبَٛب:    

 38          حٌّٔظؼَّ حألؿٕزٟ.

 12     .انفظم انضبَٙ:انزذكٛى كٕسٛهخ نزسٕٚخ يُبصػبد اإلسزضًبس

 11     فىَس حٌظلى١ُ فٟ ِٕخُػخص ػمٛى حالٓظؼّخٍ.جذش األٔل: انً 

 41    اٌٝ حٌظلى١ُ فٟ ِٕخُػخص ػمٛى حالٓظؼّخٍ. : ِزٍَحص حٌٍـٛانًطهت األٔل  

 41   ِِح٠خ حٌظلى١ُ طظٕخٓذ ِغ ؽز١ؼش ِٕخُػخص ػمٛى حالٓظؼّخٍ .انفشع األٔل:    

 44      ١ُ.طّٔه حٌّٔظؼَّ حألؿٕزٟ رشَؽ حٌظلىانفشع انضبَٙ:   

 41     حٌظلى١ُ ػّخٔش اؿَحث١ش ٌظشـ١غ حالٓظؼّخٍ.  انفشع انضبنش:   

 42    حٌوظخثض ح١ٌِّّس ٌٍظلى١ُ فٟ ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ.انًطهت انضبَٙ:   

 42    إلهظ١خٍ ر١ٓ حٌظلى١ُ حٌوخص ٚ حٌظلى١ُ حٌّئٟٓٔ .انفشع األٔل: ا   

 48      ٌّئٟٓٔ .ِخ١٘ش حٌظلى١ُ حٌوخص ٚ حٌظلى١ُ ح -أٚال    
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 Ad Hoc Arbitration       68حٌظلى١ُ حٌوخص  -أ     

 Institutional Arbitration      69 حٌظلى١ُ حٌّئٟٓٔ -د     

 71  .رشؤْ ِٕخُػخص ػمٛى حالٓظؼّخٍ ٟٓٔئ١ُ حٌّىحٌّفخػٍش ر١ٓ حٌظلى١ُ حٌوخص ٚحٌظل -صبَٛب     

 29        . َِكٍش حٌؼًّ رخٌظلى١ُ حٌوخص -أ     

 29        .َِكٍش حٌؼًّ رخٌظلى١ُ حٌّئٟٓٔ -د     

 22 حٌؼٛحًِ حٌظٟ ٠ـذ حإلػظيحى رٙخ فٟ حهظ١خٍ حٌّلى١ّٓ فٟ ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ.انفشع انضبَٙ:   

 24         حٌؼٛحًِ حٌمخ١ٔٛٔش   -أٔال    

 24         . حٌؼٛحًِ حٌف١ٕش -صبَٛب     

 23   ر٠َٔش اؿَحءحص حٌظلى١ُ فٟ ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ.أ١ّ٘ش حالٌظِحَ  انفشع انضبنش:   

 21    .أ١ّ٘ش حالٌظِحَ ر٠َٔش اؿَحءحص حٌظلى١ُ فٟ ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ -أٔال    

 21      . ِٛلف حٌمؼخء حٌّظميَ ِٓ لخػيس ح٠ٌَٔش -صبَٛب    

 24    حٌّشخوً حٌوخطش رخٌظلى١ُ فٟ ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ.انًطهت انضبنش:  

 22    حٌّشخوً حٌٕخؿّش ػٓ حٌظشى١ه فٟ لخر١ٍش حٌِٕحع ٌٍظلى١ُ .ع األٔل: انفش   

 22    حٌظشى١ه فٟ أ١ٍ٘ش حٌيٌٚش أٚ ليٍطٙخ حٌىخف١ش ػٍٝ حٌٍـٛءاٌٝ حٌظلى١ُ.أٔال:    

 82      حٌظشى١ه فٟ لخر١ٍش ِٛػٛع حٌِٕحع ٌٍظلى١ُ .صبَٛب:     

 83     رلظخٔظٙخ. . حٌّشخوً حٌٕخؿّش ػٓ طّٔه حٌيٚيانفشع انضبَٙ:   

 83         حٌلظخٔش ػي حٌمؼخء.أٔال:    

 84          حٌلظخٔش ػي حٌظٕف١ٌ.صبَٛب:     

 81   :حٌّزخىة حٌالُِش ٌؼّخْ فؼخ١ٌش حٌظلى١ُ فٟ ِٕخُػخص ػمٛى حالٓظؼّخٍ.انًجذش انضبَٙ 
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 81     .حٌّزخىة ًحص حٌؼاللش ربطفخق حٌظلى١ُ ٚ أػخٍٖانًطهت األٔل:  

 11       .حألطٍٟ ميحطفخق حٌظلى١ُ ػٓ حٌؼ اليحٓظم شع األٔل:انف   

 11     . حألطٍٟ ؼميظلى١ُ رّظ١َ حٌٌحٍطزخؽ ِظ١َ حطفخق ح َػي -ٔالأ    

 19     .حألطٍٟ ؼميحٌظلى١ُ ػٓ حٌ قفخطحٌمخٟٔٛٔ ال اليحالٓظم -بصبَٛ    

 14       ػّخْ حٌفؼخ١ٌش ٌٍلىُ حٌظلى١ّٟ.:  انفشع انضبَٙ   

 13      .١ُلىظألكىخَ حٌ ٟيٌٚحٌٌ ١فٕحف ٚحٌظظَػإلح -ٔالأ    

 14        ى١ُ.َ حٌظلىخحٌطؼٓ فٟ أك -بصبَٛ    

 77       المبادئ المتعلقة بهٌبة التحكٌم.المطلب الثاني:  

 911       .حالهظظخص رخالهظظخص :انفشع األٔل   

 911          .حألػَ حال٠ـخرٟ-ٔالأ    

 911          حٌٍٔزٟ. حألػَ-صبَٛب    

 912      .ش حٌظلى١ُ رظ٠ٛٔش حٌِٕحعجخٍ ١٘جؼحٓظ انفشع انضبَٙ:   

 914     . ٓظجؼخٍ ١٘جش حٌظلى١ُ رظ٠ٛٔش حٌِٕحعاِزيأ  طى٠َْ -أٔال    

 913     .ٓظجؼخٍ ١٘جش حٌظلى١ُ رظ٠ٛٔش حٌِٕحعٔطخق ٠َٓخْ ِزيأ ا -صبَٛب    

 914       خألؽَحف.حٌّزخىة حٌّظؼٍمش ر انًطهت انضبنش:  

 914     طؼٌٍ حٌَؿٛع ػٓ لزٛي حٌظلى١ُ رخإلٍحىس حٌّٕفَىس. انفشع األٔل:   

 109 .التحكٌم لىه على اللجوء إقتم أهلٌته بال موافعدعدم أحقٌة الطرف العام فً الدفع ب-والأ    

 101   . ى١ٍُٝ حٌظلػفخق طً ِٓ حالٍوِ٘خ ح١ٌٔخ ىٞ ٌٍظلَؿٛحُ ىفغ حٌيٌٚش رّ َػي -بصبَٛ    

 911   ػيَ طؤػَ حٌظلى١ُ رخإلؿَحءحص حٌظؼط١ٍ١ش ِٓ ؿخٔذ أكي حألؽَحف. :انفشع انضبَٙ   
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 911        .١١ٓ حٌّلى١ّٓؼحَ رظالٌظِح -الأٔ    

 999       ػيَ طؤػَ حٌظلى١ُ رغ١خد أكي حألؽَحف.-صبَٛب    

 992       .حِظيحى أػخٍ اطفخق حٌظلى١ُانًطهت انشاثغ :  

ٌٝ حٌشَوش حألَ ٚحٌظٟ ٌُ  ا ٍشمس حٌّٔظيحِظيحى حطفخق حٌظلى١ُ حٌٌٞ طزَِٗ اكيٜ حٌشَوخص ح١ٌٌٛ :فشع األٔلان   

 992           .ؽَفخ ف١ٙخطىٓ 

 112   عدم المسبولٌة المباشرة للدولة عند لجوء مشروعاتها إلى التحكٌم  :الفرع الثاني   

ِٕخُػخص  شــٟ ٌظ٠ٛٔـِ حٌيٌٚـْ حطفخق فٟ اؽخٍ حٌَّوحالطـخٖ ٔلٛ لزٛي حٌظلى١ُ ريٚنًجذش انضبنش: ا

 992           خٍ.ـحالٓظؼّ

 991    :ىٍٚ حٌَّوِ حٌيٌٟٚ فٟ ط٠ٛٔش ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ.انًطهت األٔل  

 921   حطفخل١ش حٌَّوِ حٌيٌٟٚ ٌظ٠ٛٔش ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ. حٌغَع ِٓ انفشع األٔل:  

 929         .حٌظ١ّٕش حاللظظخى٠ش -ٔال   

 929         .ّخٍظؼحالٓ طشـ١غ -صبَٛب  

 922      .ٌّؼ١فشحٌّٛحُٔش ر١ٓ ِظخٌق حٌّٔظؼَّ ٚحٌيٌٚش ح -بصبنض   

 924   حطفخل١ش حٌَّوِ حٌيٌٟٚ ٌظ٠ٛٔش ِٕخُػخص حالٓظؼّخٍ. هظخثض :انفشع انضبَٙ  

 924        .ؽَق ط٠ٛٔش حٌِٕحع حهظ١خٍ -أٔال  

 923       .ٓظؼّخٍِٕخُػخص حال ٟحٌظوظض ف -بصبَٛ  

 921         .حٌمخْٔٛ حٌٛحؿذ حٌظطز١ك -بصبنض   

 924         .حٌظمخػٟأؽَحف  -بساثؼ  

 922                 .١ش ٌٍَّوِثخ مؼلزٛي حٌٛال٠ش حٌ -ببيسخ  

 922         حٌيػُ حٌّئٓٔخطٟ.  -سبدسب  
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 928  .ٟطٔخئٓػُ حٌّيحٌ -خٓخىٓ ١ُظلىحٌ صاؿَحءح ٓظمال١ٌشٟ ٚحطحٌٌح ءٛحظحالك ١شخطه -بسبثؼ   

 921          .١ُظفخػ١ٍش حٌظٕ -بصبيُ   

 941    حٌظلى١ُ ريْٚ حطفخق فٟ ِٕخُػخص ػمٛى حالٓظؼّخٍ. :انًطهت انضبَٙ  

 944  :حٌظلى١ُ فٟ ِٕخُػخص ػمٛى حالٓظؼّخٍ رٕخء ػٍٝ طش٠َؼخص حالٓظؼّخٍحٌٛؽ١ٕش.انفشع األٔل    

 944  ِٕخُػخص ػمٛى حالٓظؼّخٍ رٕخء ػٍٝ حطفخل١خص حالٓظؼّخٍحٌؼٕخث١ش. :حٌظلى١ُ فٟانفشع انضبَٙ  

 931:حٌظلى١ُ فٟ ِٕخُػخص ػمٛى حالٓظؼّخٍ رٕخء ػٍٝ حطفخل١خص حالٓظؼّخٍحٌّظؼيىس حألؽَحف.انفشع انضبنش   

 934            حٌوخطّش

 938           حٌَّحؿغ 

 918            حٌفَّٙ


