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:ملخص البحث

ABSTRACT:
This
analytical
research
discusses
arbitration as one of the legal methods for
resolving disputes that arise from the
implementation of investment contracts. When
any dispute occurs during the implementation
phase, it will generate the problem of the court
and the law to be tried. At a time when the foreign
investor refuses to enter the national courts for
many reasons. Therefore, the aim of the research
is to discuss arbitration, the justifications for
resorting to it, and its mechanisms. As one of the
friendly methods of looking into investment
issues that satisfy both parties to the contract.
Through the descriptive and analytical approach,
the research reached the following results:
Arbitration remains a preference for foreign
investors because it represents international
justice. It is characterized by swift settlement of
disputes with a great deal of confidentiality. The
arbitration committee may rule according to the
principles of justice and fairness if the parties
agree to this, otherwise it is obligated to settle the
dispute in accordance with the law, and it issues
its judgment in a final and binding manner to the
litigants.
Key words: arbitration, disputes, investment.
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انقش هذا البحث التحليلي التحكيم كأحد
الطرق القانونية يف حل النزاعات اليت تنشأعن تنفيذ
 فعند حدوث أي نزاع خالل مرحلة.عقود االستثمار
التنفيذ سيولد اشكالية احملكمة والقانون الواجب
 يف وقت يرفض فيه املستثمر األجنيب.التحاكم إليه
 لذا هدف.اللجود إىل احملاكم الوطنية ألسباب عديدة
البحث مناقشة التحكيم ومربرات اللجوء إليه وآلياته؛
بوصفه أحد األساليب الودية يف النظر بقضااي
 ومن خالل املنهج.االستثمار اليت ترضي طريف العقد
:الوصفي التحليلي توصل البحث إىل النتائج اآلتية
يبقى التحكيم مفضال املستثمرين األجانب ملا ميثله من
 يتسم بسرعة الفصل يف املنازعات بقدر،عدالة دولية
 فلهيأة التحكيم أن حتكم وفقا ملبادئ.كبري من السرية
،العدالة واإلنصاف إذا اتفقت األطراف على ذلك
 وتصدر،وخبالفه تلتزم ابلفصل يف النزاع وفقا للقانون
.حكمها بشكل هنائي وملزم للخصوم
. االستثمار، النزاعات، التحكيم:كلمات مفتاحية

المقدمة

يعد االس ت ت تتتثمار أحد أهم أوجه النش ت ت تتاي التجاري الدويل ،نظرا للدور الذي يض ت ت تتطل به بش ت ت تتكل فعلي يف تطوير
التنمية االقتصت ت تتادية واالجتماعية ،ال ست ت تتيما يف البلدان النامية .وتشت ت تتكل عقود االست ت تتتثمار أ ية كبرية لد الدول
النامية لتعزيز اقتصادها وتقدم خططها التنموية .وذلك يتطلب أن يتم تطبيقه على النحو الذي حيقق توازان شامال
بني كلي طرفيه .واحلقيقة أن الست تواد األعظم من دول العال اليوم تتس تتابق من أجل جذب االس تتتثمارات األجنبية،
نظرا ملا هلذه االس تتتثمارات من آاثر إجيابية للدولة املس تتتقبلة واملض تتيفة لالس تتتثمار ،واليت يس تتم هلا ابحلص تتول على
اقتصت تتاد متطور من خالل ما يقدمه املست تتتثمر من رأس مال وخربات فنية وإدارية وتكنولوجية حديثة .واالس ت تتتثمار
األجنيب بال شت ت ت ت تتك حيقق للدول املست ت ت ت تتتقبلة له  ،الكثري من العوائد واملزااي االقتصت ت ت ت تتادية اليت حتست ت ت ت تتن من الوض ت ت ت ت ت
االجتماعي واالقتصت ت ت ت ت ت تتادي فيها  ،كما يهيئ هلا االنفتاح على األس ت ت ت ت ت ت تواق العاملية  ،وزايدة فرص العمل ملواطنيها،
إضافة إىل حتقيق مزااي أخر كثرية.1
ومن املست ت ت ت ت ت تتلم به والثابت حاليا ،أن مشت ت ت ت ت ت تتكلة قلة توافر رؤوس األموال الالزمة ،واالفتقار إىل التكنولوجيا
وغريها من مست ت ت ت ت ت تتا ات التنمية االقتصت ت ت ت ت ت تتادية ،كاخلربة الفنية وغريها اليت تعمل على حتقيق التنمية االقتصت ت ت ت ت ت تتادية
واالجتماعية؛ كانت وما تزال من أهم املشكالت اليت تواجه كل الدول خاصة حمدودة القيم املالية أو التقنية هبا.
لذلك كان البد أن تلجأ تلك الدول إىل تشتتجي عملية انتقال رؤوس األموال مبا يتبعها من تكنولوجيا وخربة فنية
عن طريق االست تتتثمارات األجنبية  ،حيث تست تتعى الدولة املضت تتيفة إىل خلق مناخ است تتتثماري قوي ومالئم من أجل
جذب وتش تتجي االس تتتثمارات األجنبية  ،من خالل العمل على إص تتدار التشت تريعات الوطنية اليت متن املس تتتثمرين
املزيد من التيستريات واإلعفاءات املناستتبة .2لذا جيب تذليل الصتتعوابت أمام تنفيذ تلك العقود ،وإغراء املستتتثمرين
على اإلقبال إىل تلك الدول املستتتضتتيفة .ومن بني تلك ا؛هود؛ لث الستتبل الكفيلة بتستتوية منازعات االستتتثمار
بني املستثمر والدولة املستضيفة ابلطرق الودية ،بطريقة تبدد خمازف املستثمرين.3

 1أبو قحف ،عبد السالم .2003 .اقتصادايت األعمال واالستثمار الدويل .اإلسكندرية :دار ا؛امعة ا؛ديدة.
 2شهاب عبد اجمليد .2006 ،االستثمار األجنيب املباشر والنمو االقتصادي يف األقطار العربية األقل منوا :دراسة حتليلية .جملة تكريت للعلوم اإلدارية
واالقتصادية ،اجمللد  ،2العدد  ،4كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة تكريت ،العراق ،ص.9
 3أمحد بوخلخال .2013 .تس ت ت تتوية منازعات االس ت ت تتتثمارات األجنبية يف القانون ا؛زائري .رس ت تتالة ماجس ت تتتري ،كلية احلقوق بن كنعون ،جامعة ا؛زائر.
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فاملس ت تتتثمر األجنيب يف حالة قبوله لتص ت تتدير رأس ماله لتلك الدول ،إمنا يبتغي حتقيق األرابح املؤكدة ،األمر
الذي يدفعه إىل إبرام العقود م الدولة املضتتيفة الذي يطلق عليه عقد االستتتثمار .ويهتم املس تتتثمر بش تتكل أس تتاس
بضت تتمان حقوقه كافة ،وحتظى العقود االست تتتثمارية اليت تقوم الدولة إببرامها م املست تتتثمر األجنيب بغرض احلصت تتول
على االستثمار األجنيب للمسا ة يف حتقيق تنميتها االقتصادية أب ية كبرية ،ويرج ذلك إىل الدور الذي تلعبه يف
االقتصاد الوطين لكل من الدولة املضيفة والدول اليت يتبعها املستثمرون.1
فتلك العقود ابلنس تتبة للدول املض تتيفة اليت غالبا ما تكون من الدول النامية؛ متثل الركيزة اليت يتم بواس تتطتها
بناء اهلياكل االقتص ت ت تتادية الثابتة ،وتنظيم بنيتها األس ت ت تتاس ت ت تتية وإدارة مرافقها العامة .مما جيعل من هذه العقود عامال
حيواي ورئيس ت تتيا يف حتقيق خطتها االقتص ت تتادية بش ت تتكل ابلنس ت تتبة للدول اليت يتبعها املس ت تتتثمر املزيد من فرص العمل
ومزيدا من االستثمارات ومنو رأس املال .إال إن تلك العقود االستثمارية ال ختلو من أنواع متباينة من النزاعات اليت
تظهر عند تنفيذها أو تفستتريها .وتقوم هذه الورقة البحثية يف لث ستتبل فض النزاع س تواء بواستتطة القانون الدويل
أو القانون االستثماري الوطين.

مشكله البحث:
متثلت مش ت ت ت ت تتكلة البحث يف طبيعة العقد االس ت ت ت ت تتتثماري وطبيعة طريف العقد ،حيث أن طبيعة عقد االس ت ت ت ت تتتثمارات
األجنبية املباشت ت تترة بني املست ت تتتثمرين والدول املست ت تتتقبلة هي طبيعة قانونية خمتلفة ،فكال طريف العقد يتب نظام قانوي
مغاير لآلخر .فاملست ت ت ت ت تتتثمر يتب النظام القانوي لبلده ،يف حني أن الدولة املضت ت ت ت ت تتيفة هلا النفوذ والست ت ت ت ت تتلطة القانونية
والست تتيادة اخلاصت تتة هبا .وهذا يثري مشت تتكلة أست تتاست تتية يف تلك العقود تتمثل يف كيفية التوفيق بني أهداف املست تتتثمر
اخلاصت ت تتة اليت يست ت تتعى لتحقيقها الطرف اخلاص املتعاقد معها ،وبني األهداف العامة اليت تست ت تتعى الدولة املست ت تتتقبلة
للمس تتتثمرين حتقيقها .وهي اليت حترص يف أغلب األحيان على ممارس تتة حقوقها يف الس تتيادة والس تتلطة ،فيما يتعلق
مبواردها ومصريها التنموي االقتصادي.

 1إبراهيم بن ست ت ت تتلمة .االست ت ت تتتثمار األجنيب اخلاص يف اململكة العربية الست ت ت تتعودية :احلوافز واملعوقات .لث مقدم لندوة االست ت ت تتتثمار
األجنيب اخلاص يف اململكة العربية السعودية ،معهد الدراسات الدبلوماسية ،الرايض 25-24 ،نوفمرب.1997 ،
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ومن البديهي أن الدولة املضتيفة تتملك وتتمت بستلطة تتثمل يف ممارستة نفوذها ،فإنه يصتب من الضتروري
ابلنست تتبة للطرف اخلاص القائم ابالست تتتثمار داخل الدولة املضت تتيفة؛ العمل على أتمني مصت تتاحله .لذلك يتعني توفري
وسائل حمايدة وفعالة للعمل على تسوية أية نزاعات قد تطرأ بني الطرفني مبا يتالئم م طبيعة تلك العقود.
ومن هنا َّ
فإن حدوث نزاعات بني طريف العقد خالل مرحلة التنفيذ ،سيولد اشكالية تواجه احلكم يف النزاع
من حيث احملكمة والقانون الواجب التحاكم إليه .1لذا كان من الض تتروري البحث عن أس تتاليب تس تتوية منازعات
االستتتثمارات األجنبية .وميكن القولَّ ،
إن تستتوية منازعات االستتتثمار عن طريق االتفاقيات الثنائية ،اليت تعقد بني
دولتني أحدا ا مستتتثمرة واألخر مضتتيفة لالستتتثمار؛ كان بستتبب عجز اجملتم الدويل عن إجياد حل وستتني بني
طريف املس ت ت ت تتتثمر األجنيب والدولة املض ت ت ت تتيفة ،والذي بدا واض ت ت ت تتحا أن فكرة توقي اتفاق دويل حلماية االس ت ت ت تتتثمارات
األجنبية بدا أمرا مس ت تتتعص ت تتيا .لذلك ل يكن أمام الدول إال البحث عن وس ت تتائل قانونية أخر لتحقيق هذه الغاية
ولكن يف نطاق أضيق من العاملية .2األمر الذي أد إىل االتفاقات الثنائية.
إال إن التحكيم و إن كانت األطراف يف العالقة االس ت تتتثمارية حتبذ اللجوء إليه ملا حيتويه من حماس ت تتن ،فإنه
ال يعترب نظاما متكامال ،إذ أنه يعود بعدة مساوئ على البلدان النامية املضيفة ،نتيجة لفرضه كنظام يف املؤسسات
واالتفاقيات املتعددة األطراف بطريقة ختدم مصاحل البلدان اليت فرضته.
أهداف البحث:
من خالل ما مت عرضه من مشكلة البحث ،ميكن تلخيص أهداف البحث فيما أييت:
 .1بيان مفهوم التحكيم ومربراته اللجوء إليه.
فض املنازعات.
 .2الكشف عن آليات التحكيم ودورها يف ّ

1

أمحد بوخلخال .2013 .تسوية منازعات االستثمارات األجنبية يف القانون ا؛زائري .رسالة ماجستري ،كلية احلقوق بن كنعون ،جامعة ا؛زائر.

 2بليلي صت تتالح الدين . 2017 ،تس ت تتوية منازعات االس ت تتتثمار األجنيب عن طريق االتفاقية الثنائية .جامعة العريب بن مهيدي (أم البواقي) ،كلية احلقوق
والعلوم السياسية ،قسم احلقوق ،ا؛زائر.
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منهج البحث:
وسعيا لإلملام أببعاد وتفاصيل املوضوع قمنا ابالستعانة بعدة مناهج علمية يكمل أحد ا اآلخر  ،وهبدف إحقاق
هذه الغاية قمنا إبتباع املناج التالية :
 -1املنهج الوصتتفي :من أجل وصتتف وتوضتتي بعض املصتتطلحات املتعلقة ابالستتتثمار األجنيب وطبيعة عقد
االستتتثمار األجنيب والكشتتف عن آاثره وأنواعه  ،وبيان الوستتائل الودية اليت تتم بواستتطتها تس تتوية النزاعات ابلتطرق
للتسوية الداخلية والصعوابت اليت تثريها.
 -2املنهج التحليلي :من أجل دراس تتة وحتليل املبادئ اخلاص تتة بتش تتجي االس تتتثمارات ملعرفة مد جناح تلك
املبادئ يف توفري احلماية والتش ت ت ت ت ت تتجي لالس ت ت ت ت ت تتتثمارات األجنبية  ،وكذلك حتليل النص ت ت ت ت ت تتوص القانونية املتعلقة بتنظيم
االستثمارات األجنبية وتسوية النزاعات احملتملة بني املستثمر األجنيب والدولة املضيفة يف القانون.
املبحث األول :مفهوم التحكيم ومربراته
مفهوم التحكيم:
هو عرض النزاع على أش ت ت تتخاص معينني يس ت ت تتمون حمكمني ،ألجل الفصت ت ت تل فيه ،دون احلاجة إىل عرض ت ت تته على أية
حمكمة .وقد يكون االتفاق على التحكيم يف نزاع ما بعد نشت ت توءه فيس ت تتمى مش ت تتارطة حتكيم (،)compromise

ٍ
عندئذ
وقد يتم االتفاق مس ت ت تتبقا على عرض املنازعات اليت قد تنش ت ت تتأ جراء تنفيذ العقد مس ت ت تتتقبال على التحكيم،
يسمى االتفاق شري حتكيم.
وقد عرف القانون النموذجي يف املادة الثانية منه اتفاق التحكيم أبنه؛ اتفاق بني الطرفني على أن حييال

إىل التحكيم مجي أو بعض املنازعات احملددة ،اليت نشتتأت أو قد تنشتتأ بينيها بشتتأن عالقة قانونية حمددة ،تعاقدية
كانت أو غري تعاقدية .وجيوز أن يكون اتفاق التحكيم يف صتورة شتري حتكيم وارد يف بنود العقد أو بصتورة اتفاق
منفصل.1

 1املادة  2من قانون األونسرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل ،لسنة .1985
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عرف الدكتور حمسن شفيق التحكيم ،أبنه؛ طريق لفض املنازعات ملزم ألطرافه ،ويبىن على اختيار اخلصوم
َّ
إبرادهتم ملا يثور بينهم أو حيتمل أن يثور بينهم من نزاع .1فإذا ما وجد شري أو اتفاق على تسوية النزاع ابلتحكيم،
فعلى طريف النزاع عدم رف دعو أمام القضاء ،قبل عرضه على احملكمني ،وينبغي على احملكمة أن متتن عن النظر
ابلدعو بناء على طلب أحد اخلصوم.2
ٍ
عندئذ يصدر احلكم فيه وفقا
وقد يكون التحكيم وطنيا ،عندما يتعلق بنزاع وطين يف مجي أبعاده،
لإلجراءات والتشريعات الوطنية؛ من حيث موضوع النزاع ،القانون الواجب التطبيق ،جنسية اخلصوم ،جنسية
احملكمني ،ومكان التحكيم .3يف حني يكوف التحكيم أجنبيا ،إذا كان أحد عناصر التحكيم أجنبيا من رعااي دولة
أخر  ،موضوع النزاع ،جنسية وحمل إقامة األطراف ،ومكان التحكيم.4

مربرات اللجوء إىل التحكيم:
اكتسبت العقود االستثمارية أ ية متزايدة يف العصر احلديث ،ابعتبار أن االستثمار األجنيب من األمور اليت القت
اهتماما ابلغا يف دولة اإلمارات خاصتتة يف اآلونة األخرية .حني هدفت الدولة إىل استتتقطاب وتشتتجي االستتتثمار
يف الدولة ،وترستي مكانتها التجارية واالقتصتادية بني دول العال  ،بوصتفها أهم مراكز ا؛ذب الرئيستية لالستتثمار
األجنيب يف الشرق األوسني .األمر الذي دعا املشرع اإلمارايت أتسيا ابلقانون الدويل ومؤسسات التحكيم الدولية،
فقام إبصتتدار القوانني املنظمة هلا ،ومنها القانون رقم  19لستتنة  2018بشتتأن االستتتثمار األجنيب املباشتتر ،الذي
يهتم ابألحكام اليت تتعلق ابحلماية اليت يوفرها القانون للمست ت ت ت ت تتتثمر األجنيب مبا يويف متطلباته ،الست ت ت ت ت تتيما يف مرحلة
النزاعات وعملية تسويتها ،ابإلضافة للقانون الدويل املنظم لتلك العملية.
لقد أاثر اللجوء إىل تسوية منازعات عقود االستثمار إىل احملاكم الوطنية للدولة املضيفة ،العديد من
الصعوابت؛ منها ما يتعلق بطول اإلجراءات ،إضافة إىل أ َّن احملاكم احملتكم فيها ل تكن متخصصة يف املسائل الفنية
املعقدة اليت تربزها عالقات االستثمار .كذلك يسود القلق الذي يشعر به املستثمرون األجانب ،أزاء حيادية القضاء
 1عمر مشهور حديثة ا؛ازي .2002 .التحكيم يف منازعات عقود االستثمار .جملة نقابة احملامني ،العدد  9و  10األردن ،ص.1
 2املواد  1045-1044من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ا؛زائري.
 3د .حممد علي بين مقداد .2013 .الطريق القومي لالتفاق على التحكيم .األردن :مؤسسة محادة للدراسات ا؛امعية للنشر والتوزي  ،ص,138
- 4د .قادري عبد العزيز.2004 .االستثمارات الدولية ،التحكيم التجاري الدويل وضمان االستثمارات .ا؛زائر :دار هومة ،ص.224
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الوطين .لذلك ال يراتح املستثمر األجنيب عند عرض النزاع على القضاء احمللي ،و إمنا يفضل عرضه على التحكيم.
ومن ا؛دير ابلذكر َّ
أن حرص الدول النامية يف جذب االستثمارات األجنبية؛ قد دفعتها إىل مسايرة رغبات املستثمر
األجنيب يف هذا االجتاه ،أمال يف حلول إصالحية ألجهزة العدالة ،ووجود قضاة متخصصني يف منازعات التجارة
الدولية ،وما يتعلق هبا من منازعات ختص التأمني والبنوك .ويبدو َّ
أن هذه اإلصالحات ل تنضج بعد ،نظرا لضعف
اإلقبال األجنيب على االستثمار يف البلدان النامية.1
يتسم التحكيم بسرعة الفصل يف املنازعات املعروضة ،إذ يعترب عامل الزمن حاسم يف التجارة الدولية،
حيثإأن أطراف النزاع يرغبون يف حسم النزاع يف أقصر وقت ممكن ،لكي ال تتعطل أعماهلم و مصاحلهم ،ويستأنفوهنا
من جديد بكل ود .و التحكيم يعمل على تبسيني إجراءات الفصل يف النزاع ،و كذك التحرر من الشكليات اليت
تكبل القضاء العادي .و هو يغلق ابب املماطلة و التأجيل اليت يلجأ إليها الطرفان أمام القضاء لكسب الدعو ،
و ال يوجد يف التحكيم تعدد درجات التقاضي اليت توجد يف القضاء ،ابإلضافة إىل أن احملكم يصدر حكمه بشكل
هنائي وملزم للخصوم.2
َّ
إن ؛وء املستثمر األجنيب يف حسم منازعاته م الدولة املضيفة إىل القضاء الدويل ل يسجل تفعيله وتناسبه
م حجم املنازعات االستثمارية القائمة ،بل انعدم يف التوجه إليه يف حالة قيام املنازعات م البلدان النامية نظرا
الختالف األطراف املتنازعة و تعلق ذلك االختالف ابالعتبارات السياسية و االقتصادية يف العالقة بني طريف
النزاع ،ابإلضافة إىل ارتباي حق احلماية الدبلوماسية بشري توافر ا؛نسية لبسني مظلة احلماية من جهة ،ووجوب
استنفاذ طرق التقاضي الداخلية من جهة أخر  ،3و لذلك متخضت حتمية اختيار وتفضيل املستثمرين األجانب
اللجوء إىل التحكيم.
بشكل عام يبقى التحكيم مفضال يف نظر املستثمرين األجانب ،ألنه ميثل عدالة ذات صبغة دولية ،ال
تنتمي إىل أية دولة ،مقارنة م عدالة الدولة اليت هلا منطقها اخلاص القائم على مبدأ محاية املصاحل الوطنية والدفاع
عن النظام العام الوطين .وإن كانت املعضلة تبقى وستظل يف؛ كيفية حتقيق التوازن بني مصلحة الدولة اليت تر َّ
أن

 1د .كرمي نعمة النوري .دور االستثمارات األجنبية يف البلدان النامية .جملة علوم إنسانية ،عدد  8لشهر أبريل  ،2004ص.23
 2د .منري عبد اجمليد .1995 .قضاء التحكيم يف منازعات التجارة الدولية .اإلسكندرية :دار املطبوعات ا؛امعية ،ص11
 3د .خالد حممد القاضي .2002 .موسوعة التحكيم التجاري الدويل يف منازعات املشروعات الدولية املشرتكة .القاهرة :دار الشروق ،ص .54
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حماكمها هي املختصة ،وبني رغبة املستثمر يف تفضيله للتحكيم يف مجي احلاالت ،خلشيته الدائمة من عدم حياد
احملاكم الوطنية للدولة املضيفة.
لذلك دعت احلاجة إىل ضرورة حل نزاعات االستثمار ابلطرق الودية ،وليس من خالل احملاكم ،اليت
تفشل يف الغالب يف الوصول إىل قرار يرضي طريف العقد.
فض املنازعات
املبحث الثاين :آليات التحكيم يف ّ
يكون احملكمون يف النزاعات اليت تنشأ من األطراف مفوضني ابحلكم فقني ،وليس هلم تعدي ذلك إىل غريه ،ويتعني
عليهم مقابل ذلك التقيد ابإلجراءات واملواعيد املتبعة أمام حماكم القضاء ،إال إذا مت إعفائهم منها صراحة .كما
يتعني عليهم إضافة إىل ذلك أن يصدر حكمهم وفق مقتضى القانون .أما التحكيم ابلصل فهو ذلك التحكيم
الذي ختول فيه األطراف هليئة التحكيم صالحية الفصل يف املنازعة؛ وفقا ملبادئ العدالة واإلنصاف دون التقيد
ابلقاعدة القانونية ،وقد تنص القوانني الوطنية للتحكيم على كل من النوعني ابلقانون والتحكيم ابلصل .1
كما يتسم التحكيم بقدر كبري من السرية ،حيث إن املعلومات تبقى سرا بني األطراف واحملكم ،وعدم
حضور ا؛لسات إال من قبل األطراف فقني أو ممثليهم ،وعدم نشر األحكام إال مبوافقة أطراف النزاع .2وهذا ما
يُفضي إىل التسوية الودية بني األطراف.
كما نصت املعاهدات الدولية على هذين النوعني من أنواع التحكيم حيث أجازت املادة ( )42من
معاهدة واشنطن يف فقرهتا ( )3هليئات التحكيم املشكلة ،وفقا للمركز الدويل لتسوية املنازعات الناشئة عن
االستثمار؛ أن تفصل يف املنازعات املعروضة عليها وفقا ملبادئ العدالة واإلنصاف إذا اتفقت األطراف على ذلك.
وإذا كانت هيئة التحكيم ابلصل تتحرر من التقيد أبي نصوص تشريعية أو أي قواعد قانونية فإن ذلك ال يعين
البتة أن هيئة التحكيم ابلصل

غري ملزمة ابحرتام املبادئ األساسية املوجهة للخصومة املدنية ،فاحمل ّكم وإن كان

مفوضا يف التحكيم ابلصل ؛ فإنه يلتزم ابحرتام حقوق الدفاع واملساواة بني األطراف واحرتام مبدأ الوجاهية.

 1أمحد بو خلخال" . 2013 .تس تتوية منازعات االس تتتثمارات األجنبية يف القانون ا؛زائري .رس تتالة ماجس تتتري ،كلية احلقوق بن كنعون ،جامعة ا؛زائر،
ص.137
 2أنظر قواعد األونيسرتال املادة 2/32 :ونصها" :ال جيوز نشر قرار التحكيم إال مبوافقة كال الطرفني".
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إن التحكيم ابلقانون هو التحكيم الذي تلتزم فيه هيئة التحكيم إبنزال حكم القانون على املسائل القانونية
املعروضة عليها ،واألصل يف التحكيم أن يكون حتكيما ابلقانون وترتيبا على ذلك أنه إذا ل يتفق األطراف على
تفويض هيئة التحكيم سلطة الفصل يف النزاع وفقا ملبادئ العدالة واإلنصاف فإن هيئة التحكيم تلتزم ابلفصل يف
وإال َّ
عدت مغتصبة لسلطة الفصل يف النزاع ،كمحكم مصاحل .وهذا األمر ال جيوز إال بناء
النزاع وفقا للقانونّ ،
على اتفاق صري بني األطراف.
هناك اجتاه واض يف القانون املقارن ،يعطي بشكل استثنائي هيئة التحكيم حرية اتمة يف اختيار اإلجراءات
الواجبة التطبيق على خصومة النزاع ،ما ل يتفق األطراف على خالف ذلك ،أو عدم اإلشارة إىل ذلك ،سواء
بوض إجراءات مباشرة دون االستناد إىل قانون معني ،أو ابإلحالة على قانون أو نظام حتكيم معني .ولكي ال
يفقد التحكيم جديته فعاليته وحتاشيا ألية حالة فراغ قانوي؛ فقد نصت معظم القوانني الوطنية املقارنة وكذلك
االتفاقيات الدولية على دور هيئة التحكيم يف وض القواعد اإلجرائية اليت تراها مناسبة ،سواء ابإلحالة على قانون
وطين معني أو على نظام حتكيمي حمدد .سواء بتحديد قانون وطين لدولة أحد األطراف أو من الغري .أو اإلحالة
على نظام حتكيمي معني أو تطبيق املبادئ العامة للقانون.1
إال إن إعطاء احلرية هليئة التحكيم يف اختيار القانون املناسب ،عند غياب إرادة األطراف يف تقرير ذلك،
سيربز أ ية حسن اختيار احملكمني من قبل مؤسسات االقتصاد العمومية ،فذلك ال خيلو من خطورة االحنياز
لقانون معني قد ال خيدم املؤسسات رغم إمكانية التمسك بفكرة النظام العام الدويل أثناء خمالفة القانون اإلجرائي
له .كعدم احرتام حقوق الدفاع أو إغفال إجراء جوهري ،وذلك ما يستدعي إىل رف دعو بطالن احلكم .إال إ َّن
حرية احملكم يف اختيار القانون اإلجرائي الواجب التطبيق؛ ليست مطلقة أو هنائية بل خيض لرقابة سلطة دولة مقر
ٍ
عندئذ جيب على احملكم مراعاة النصوص اآلمرة يف دولة مقر التحكيم .أي إنه
التحكيم أو يف دولة تنفيذ احلكم،
هليئة التحكيم أن متارس التحكيم ابلكيفية املناسبة؛ شريطة أن تعامل الطرفني على قدم املساواة وأن هتي لكل منهما
فرصة كاملة لعرض قضيته يف مجي مراحل اإلجراءات.2
وقد جاء هذا املعىن يف املادة ( )40من الئحة إجراءات مركز أبو ظيب للتوفيق والتحكيم التجاري لسنة
، 1993حيث نصت على (  ..فيما ل يرد به اتفاق خاص بني اخلصوم ،فتختص هيئة التوفيق أو التحكيم
 1د .محد هللا محد .2002 .النظام القانوي لشري التحكيم يف املنازعات التجارية ،القاهرة :دار النهضة العربية ص22
 2؛نة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل املادة  1/15من قواعد حتكيم.
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بتحديد القواعد اإلجرائية واملوضوعية الالزمة للفصل يف النزاع املعروض عليها .)..لكن اإلشكال املطروح يربز
عندما تغفل بعض العقود الدولية اإلشارة إىل القواعد اليت تنظم إجراءات التحكيم ،وابلتايل يثور التساؤل حول
ماهية القواعد اإلجرائية الواجبة التطبيق .فاالتفاق حول القواعد اليت تنظم التحكيم ،ويف حالة غياب مثل هذا
االتفاق فإن احملكمة التحكيمية تقوم ابستخالص هذه القواعد من النية املشرتكة لألطراف ،وعندما تعجز احملكمة
عن استخالص تلك النية املشرتكة لألطراف ،فال جمال من تطبيق القواعد العامة يف القانون الدويل اخلاص ،واليت
تقضي خبضوع املسائل اإلجرائية لقانون حمل الفصل يف النزاع .أي أنه على حمكمة التحكيم أن تتب وحترتم
اإلجراءات املقررة يف الدولة اليت تعقد فيها جلساهتا.1
َّ
ألن من األخطار اليت تنجم عن إعطاء حمكمني استثناء اختصاص لتحديد القواعد اإلجرائية املناسبة،
تعرتضنا إمكانية احنيازهم لقانون إجرائي معني خدمة ملصلحة طرف معني ،حيث غالبا ما يلجئون إىل املبادئ
العامة ،على حساب القوانني الوطنية؛ اليت يف الكثري من األحيان تكون صاحلة إلعماهلا كقواعد إجرائية عن النزاع.
وتبقى أ ية حتديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ،من أهم قضااي التحكيم حلسم منازعات
االستثمارات األجنبية .ف اختيار القانون املطبق على موضوع النزاع له أ ية ابلغة يف العقود الدوليةَّ ،
ألن ذلك
القانون هو الذي يصدار حكم التحكيم ،وابلتايل حيسم النزاع.2
ويالحظ إن التحكيم يف منازعات االستثمار ،ال يكون حمكوما يف طبيعة نشأته إىل مرجعية إرادة األطراف
فقني ،بل هو مزيج من العمل املتداخل ابلعمل القضائي ويتأثر به خاصة يف حاالت تعيني أعضاء حمكمة التحكيم
و تنفيذ احلكم الصادر يف املنازعات .بل ينتقل االختصاص يف ذلك والتكفل به إىل القضاء الذي يف ضوءه يتحدد
مصري احلكم؛ سواء ابلتنفيذ أو ببطالنه ،وهذا نتيجة لتدخل العمل القضائي وأتثريه يف إرادة األطراف اليت أوجدت
اتفاق التحكيم.3
إال إن التحكيم و إن كانت األطراف يف العالقة االستثمارية حتبذ اللجوء إليه ملا حيتويه من حماسن ،فإنه
ال يعترب نظاما متكامال ،إذ أنه يعود بعدة مساوئ على البلدان النامية املضيفة ،نتيجة لفرضه كنظام يف املؤسسات
واالتفاقيات املتعددة األطراف بطريقة ختدم مصاحل البلدان اليت فرضته .لذلك يستوجب على البلدان أن حترتز منه
 1القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل بصيغته اليت اعتمدهتا اللجنة املذكورة يف/6 /21 :
.1985
 2د عبد احلليم األحدب .2009 .القضاء و التحكيم :آفاق و حتدايت ،اليوم الدراسي الذي نظمته احملكمة العليا يف ا؛زائر ،ص.29
 3د .نريمان عبد القادر .1996 .اتفاق التحكيم دراسة مقارنة ،القاهرة :دار النهضة العربية.
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عند التعاقد واللجوء إليه ،بفرض بنودها االشرتاطية اليت ختدم مصاحلها هي أيضا حىت يكون هناك توازن يف معادلة
املعاملة واملصاحل املتبادلة ابلتساوي بني طريف العالقة االستثمارية ،أو يف منازعاهتا .ولذلك يكون من األجدر و
األفضل للبلدان النامية أن تراج تشريعاهتا االستثمارية فيما خيص منازعاهتا ،وفقا لتطبيق مبدأ املصلحة املشرتكة و
املتبادلة والعمل على إنشاء هيئة حتكيمية إقليمية خاصة ،ميكن اللجوء إليها عند قيام النزاع كبديل عن اهليئات
املتواجدة حاليا.1
اخلامتة:
إ َّن تشجي اللجوء إىل الوساطة واملصاحلة والتحكيم والتفاوض وغريها من الوسائل ،والنهوض هبذه اآلليات البديلة
للمحاكم ،م ما توفره من آفاق إجيابية من حيث مرونتها وقلة تكاليفها يف املد البعيد .سيسهم دون شك يف
تنمية االستثمارات احمللية واألجنبية اليت تساهم يف خلق مناخ آمن ومناسب الستقطاب االستثمار.
يبقى التحكيم مفضال املستثمرين األجانب ،ألنه ميثل عدالة ذات صبغة دولية ،أذ يتسم التحكيم بسرعة
الفصل يف املنازعات املعروضة ،ويتسم أيضا بقدر كبري من السرية .فهيئة التحكيم ميكنها أن حتكم وفقا ملبادئ
العدالة واإلنصاف إذا اتفقت األطراف على ذلك ،وخبالفه تلتزم ابلفصل يف النزاع وفقا للقانون ،وتصدر حكمها
بشكل هنائي وملزم للخصوم.
قائمة املراجع:
أوالا .الكتب العلمية:
أبو قحف ،عبد السالم .2003 .اقتصادايت األعمال واالستثمار الدويل .اإلسكندرية :دار ا؛امعة ا؛ديدة.
امحد عبداحلفيظ ،دور االست ت ت ت ت ت تتتثمار األجنيب يف تطوير أحكام القانون الدويل اخلاص ،دار املطبوعات ا؛امعية،
اإلسكندرية.2005 ،
جيل براتن ،االستثمار الدويل ،ترمجة علي مقلد وعلي زيعور ،منشورات عويدات ،بريوت ،ي.1999 ،1
صالح عباس ،العوملة وآاثرها يف الفكر املايل والنقدي ،مؤسسة شباب ا؛امعة ،اإلسكندرية.2005 ،

 1د عبد احلكيم مصطفي عبد الرمحن .1990 .املركز القانوي للمستثمر األجنيب يف السودان بني القانون الداخلي و الدويل .القاهرة :دار النهضة
العربية.
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املؤست تس تتة العربية لض تتمان االس تتتثمار ،تشت تريعات تش تتجي االس تتتثمار يف الدول العربية "دراس تتة مقارنة" ،الكويت،
.2003
اثنيا .أحباث منشورة:
إبراهيم بن س ت تتلمة ،االس ت تتتثمار األجنيب اخلاص يف اململكة العربية الس ت تتعودية ،احلوافز واملعوقات ،ندوة االس ت تتتثمار
األجنيب اخلاص يف اململكة العربية الس ت تتعودية :احلوافز واملعوقات ،معهد الدراس ت تتات الدبلوماس ت تتية ،الرايض،
 25-24نوفمرب.1997 ،
س ت تتعيدي حيي ،تقييم مناخ االس ت تتتثمار األجنيب املباش ت تتر ،رس ت تتالة دكتوراة غري منش ت تتورة ،جامعة منتوري ،قس ت تتنطينة،
.2007
شتتهاب عبد اجمليد  ،االستتتثمار األجنيب املباشتتر والنمو االقتصتتادي يف األقطار العربية األقل منوا "دراستتة حتليلية" ،
جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتص ت ت ت ت تتادية ،اجمللد  ،2العدد  ،4كلية اإلدارة واالقتص ت ت ت ت تتاد ،جامعة تكريت،
.2006
عبد الرس تتول عبد الرض تتا ،خري الدين كاظم ،أتثري الص تتفة األجنبية يف قانون االس تتتثمار العراقي ،بدون دار نش تتر،
بدون سنة نشر.
اثلثا .رسائل علمية:
أمحد بو خلخال .2013 .بعنوان "تسوية منازعات االستثمارات األجنبية يف القانون ا؛زائري .رسالة ماجستري،
كلية احلقوق بن كنعون ،جامعة ا؛زائر ،ا؛زائر.
بليلي ص تتالح الدين .2018 .تس تتوية منازعات االس تتتثمار األجنيب عن طريق االتفاقية الثنائية .رس تتالة ماجس تتتري
غري منشورة ،قسم احلقوق ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة العريب بن مهيدي -أم البواقي،

ا؛زائر.

هن ت ت ت ت تاد مص ت تري .2015 .تسوية املنازعات يف مسائل االستثمارات األجنبية .رسالة ماجستري غري منشورة ،قسم
احلقوق ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة العريب بن مهيدي -أم البواقي ،ا؛زائر.
رابع ا .جمالت ودورايت:
التقرير االقتصتتادي الستتنوي  ،2019اإلصتتدار الستتاب والعشترين ،وزارة االقتصتتاد بدولة اإلمارات العربية املتحدة،
.2019
سامي عبدالعال ،لث مقدم إىل مؤمتر كلية احلقوق جامعة طنطا ،القاهرة.2015 ،
القانون اإلحتادي رقم  19لسنة  ،2018بشأن االستثمار األجنيب املباشر.
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موق البوابتتة الرةيتتة حلكومتتة دولتتة اإلمتتارات العربيتتة املتحتتدة  ،االست ت ت ت ت ت تتتثمتتار األجنيب املبتتاشت ت ت ت ت ت تتر )(FDIإىل دولتتة
اإلمارات20 ،أغسطس  ،2020اتري اإلطالع  17سبتمرب .2020
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