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ABSTRACT:
This analytical research discussed the problem of
investment disputes between the national judiciary
and international courts. The problem lies in the
investor’s lack of confidence in the national courts
of the host countries, for various reasons, including
the inequality of the parties to the conflict and bias
towards the executive authority. Therefore, the
research objectives are: To discuss the situation of
the national judiciary in settling the dispute with the
foreign investor. And clarifying the dilemmas of
the international judiciary when settling disputes
with investors. Through the descriptive and
analytical approach, the findings revealed that:
Despite reforms to the regulations aimed at
encouraging investment, the foreign investor is not
considering resorting to national courts. The case
was delayed, there were no specialized courts in
investment disputes, and because neutrality was
tainted by suspicions and bias. As for resorting to
the courts of the investor's country or others, there
are challenges and political and economic
considerations, but the investor's government will
accept to intervene in the case whenever it has fund
in the investment that has suffered a loss. There, it

:ملخص البحث
انقش هذا البحث التحليلي إشكالية منازعات االستثمار
 وتكمن املشكلة يف.بني القضاء الوطين واحملاكم الدولية
،عدم ثقة املستثمرين ابحملاكم الوطنية للدول املضيفة
 واالحنياز،ألسباب شىت منها عدم تكافؤ طريف النزاع
 مناقشة موقف: لذلك هدف البحث.للسلطة التنفيذية
 وبيان.القضاء الوطين يف تسوية النزاع مع املستثمر األجنيب
معضالت القضاء الدويل عند تسوية املنازعات مع
 توصل، ومن خالل املنهج الوصفي التحليلي.املستثمرين
 رغم إصالحات األنظمة اهلادفة:البحث إىل النتائج اآلتية
َّ  إال،لتشجيع االستثمار
إن املستثمر األجنيب ال يفكر
 وعدم،اللجوء إىل احملاكم الوطنية؛ لتأخر حسم القضية
َّ ،وجود حماكم متخصصة يف نزاعات االستثمار
وألن احلياد
 أما اللجوء حملاكم دولة.مشوب ابلشبهات واالحنياز
 فهناك حتدايت واعتبارات سياسية،املستثمر أو غريها
 لكن حكومة املستثمر ستقبل التدخل يف،واقتصادية
القضية مىت ما كان هلا أموال يف االستثمار تعرضت

للخسارة .وهناك اعتبارت تفقد فحوى احلكم الصادر considered inspecting the content of the judgment
issued in the interest of the investor and rendering
ملصلحة املستثمر وجتعله غري ذي قيمة .لذلك يفضل اللجوء
it of no value. Therefore, it is preferable to resort to
إىل الطرق الودية مثل التحكيم حلل هكذا نزاعات بدل amicable methods such as arbitration to resolve
such disputes instead of the courts.
احملاكم.
Key words: disputes, investment, courts.

كلمات مفتاحة :النزاعات ،االستثمار ،احملاكم.

املقدمة:
يف ظل التطور الكبري يف عامل التجارة واألعمال ،فقد كثرت وتنوعت املنازعات التجارية خصوصا يف املستوى الدويل.
وبداية يعترب القضاء الوطين هو اجلهة األصلية املختصة ابلفصل يف املنازعات اليت تنشب بني املستثمر األجنيب والدولة
املضيفة لالستثمار ،حيث إن تلك النزاعات سوف تنشأ داخل الدولة املضيفة لالستثمار ،وهو ما يعطي قضاءها
اختصاصا أصليا للفصل يف تلك املنازعات ،وذلك يف ظل غياب النظم والتشريعات للوسائل األخرى املتفق عليها .ويف
هذا السياق تتضمن كثري من التشريعات املتعلقة ابالستثمار النص على اختصاص احملاكم الوطنية؛ ابلنظر يف املنازعات
العالقة أو اليت قد تنشأ عن تنفيذ االستثمارات األجنبية داخل إقليم الدولة املضيفة.
إ َّن تسوية منازعات االستثمارات األجنبية .قد أرارت كثري من اجلدل على الصعيدين الداخلي والدويل ،نظرا
ملا يكتسب هذا املوضوع من أمهية ابلةة .فلمناخ االستثمار دور ابلغ يف استقطاب املستثمرين األجانب بةية النهوض
ابإلقتصاد الوطين .وابلتايل َّ
فإن أتخر حسم تسوية املنازعات سيؤثر على معدل تدفق االستثمار األجنيب .ويعترب هذا
حتد ذي أتثري أكثر قوة من حمفزات الدولة ذات الصلة بسياسة تشجيع وجذب االستثمار .ألن تلك النزاعات ليست
بني أفراد بل بني احلكومة الين متثل الطرف األقوى واملستثمر األجنيب .ويف كثري من الدول املضيفة لالستثمار ال تتمتع
األجهزة القضائية بدرجة من االستقال يف مواجهة السلطة السياسية ،إضافة إىل عدم توفر حماكم متخصصة هبذا النوع
من النزاعات .1ومن الواضحَّ ،
أن احتمال فسخ تلك العقود سينجم عنه آرار سلبية على أقتصاد الدولة املضيفة.

1أمحد بوخلخال .2013 .نظام تسوية منازعات االستثمارات األجنبية يف القانون الدويل وتطبيقاته يف اجلزائر .رسالة ماجستري يف القانون الدويل العام،
كلية احلقوق ،بن عكنون ،اجلزائر ،ص.39

هلذا السبب يشري الواقع العملي أب َّن حسم املنازعات املتعلقة بعقود االستثمار ،ال َّ
بد أ ْن يتم بوسائل ودية تكون
كفيلة مبعاجلتها ،واليت غالبا ما تتمثل يف املفاوضات ،أو التوفيق ،أو الوساطة ،أو ابللجوء إىل التحكيـم ،نظرا ملا هلا من
جاذبية وطمأنينة للمستثمر األجنيب؛ أل َّن النزاع سيعرض على جهة حمايدة كان للمستثمر رأاي يف اختيارها .كما َّ
أن تلك
اآلليات متتاز ابملرونة والسرعة يف حسم القضااي تتفوق هبا عن إجراءات احملاكم الوطنية.2
عمدت إىل وضع قواعد مستقلة عن نظام املصاحلة والتحكيم؛ مسيت ابلقواعد البديلة
لكن غرفة التجارة الدولية
َّ
ْ

حلل النزاعات بتاريخ  ،2001 /7/1حبيث ميكن للمتنازعني اللجوء إىل هذه القواعد واحللول ،إلاجياد آلية أو صيةة
إلهناء نزاعهم وداي قبل اللجوء إىل التحكيم أو القضاء .سواء كان النزاع حمليا أو دوليا .كذلك تبىن املركز التجاري حلل
النزاعات يف أسرتاليا هذه القواعد .ووضع أحكاما وإجراءات شبيهة مبا هو عليه احلال يف غرفة التجارية الدولية تشجع
املتنازعني على اللجوء إليها قبل اللجوء إىل التحكيم ،وحل النزاع بطريقة ودية كسبا للوقت والنفقات ،وحرصا على
استمرار عالقتهم التجارية .كذلك وضعت جلنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدولية ( (UNCITRALقواعد للتوفيق
كان هلا أثرها يف املنازعات الدولية ،وكان هلا دور يف نشر التوفيق كوسيلة بديلة حلل النزاعات التجارية.
أما على الصعيد العريب واإلقليمي ،فقد تقدمت مصر على بقية الدول العربية يف هذا اجملال ،حيث وضع مركز
القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل ،قواعد للوساطة والتوفيق ،بدأ العمل هبا منذ عام  1990حتت عنوان مركز
الوساطة واملصاحلة ،وأنشأ املركز كفرع من فروع مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم ،ليتوىل إدارة الوساطة وغريها من الوسائل
البديلة األخرى حلسم منازعات التجارة واالستثمار.3

مشكلة البحث:
َّ
إن من أهم الضماانت اليت يتمتع هبا املستثمر يف الدولة املضيفة لالستثمار؛ هو ضمان تسوية االستثمارات ،حيث إنه
يف كثري من الدول املضيفة لالستثمار ،ال تتمتع األجهزة القضائية فيها بدرجة من االستقالل يف مواجهة السلطات
 2هناد مصري .2015 .تسوية املنازعات يف مسائل االستثمارات األجنبية .أطروحة ماجستري بقسم احلقوق ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة العريب
بن مهيدي أم البواقي
3حممد عبد اجمليد إمساعيل .عقود األشةال الدولية والتحكيم فيها .ص.628

السياسية ،إضافة إىل عدم توفر احملاكم املتخصصة لدى تلك الدول حلل املنازعات االستثمارية ،مما جعل االجتاه العام
لدى تلك الدول يفضل عدم اللجوء إىل حل منازعات االستثمار عن طريق القضاء.4
ومع إن الوسائل الودية حلل منازعات االستثمار ،ترجع يف اعتمادها أصال إىل إرادة وحرية األطراف املتعاقدة،
قبل اللجوء إىل القضاء أو التحكيم؛ فإن أغلب احلاالت تفشل يف الوصول إىل احلل املناسب أو الوصول إىل نتيجة
مرجوة للمستثمر ،فإن تلك احملاولة الودية قد يعتمد إجراءها على تدخل الةري اخلارج عن أطراف النزاع ،أو تباشر دون
ذلك التدخل مباشرة ابختصاص األطراف املتنازعة.
يتبني من خالل دراسة غالبية االتفاقيات وعقود االستثمار يف البلدان النامية؛ إهنا فضلت األخذ بنظام التحكيم
كوسيلة لتسوية ما قد يثور من منازعات بني أطرافها ،مفضلة إايه على ما عداه من وسائل للتسوية املنازعات .إال إ َّن
األمر ال يقتصر على نظام التحكيم ،فهناك من الوسائل املتاحة ما ميكنها أن تقدم حلوال فعالة لتسوية تلك املنازعات،
وإن كانت هذه الوسائل صحيحة وجائزة قانوان إال إهنا مل تلق نصيبا وافرا من التطبيق

العملي.

ت بعض القوانني إجراءات وشرو الوساطة ،هبدف حسم املنازعات اليت حتصل بني املتنازعني ،
حني حدد ْ
و ن

فإ ن هذه الوسائل بدأت أتخذ طريقها يف العديد من التشريعات احلديثة السيما يف الدول املتطورة ،إال إهنا مل جتد طريقها
يف العديد من دول العامل الثالث إال مؤخرا ،فاألنظمة القانونية فيها كانت قد اكتفت ابلتحكيم كوسيلة بديلة للحل.

أهداف البحث:
أ .بيان أمهية االستثمار األجنيب ،وطبيعة عقود االستثمار.
ب .مناقشة موقف القضاء الوطين يف تسوية النزاع مع املستثمر األجنيب.
ت .عرض معضالت القضاء الدويل عند تسوية املنازعات مع املستثمرين.

 4د .عاطف إبرهيم حممد .1998 .ضمان االستثمار يف البلدان العربية يف ضوء أحكام املؤسسة العربية لضمان االستثمار..

املبحث األول :أمهية االستثمار األجنيب
مل يتضمن القانون الدويل العريف تعريفا لالستثمار األجنيب ،ألن هذا االصطالح مل يظهر إال يف أواخر القرن التاسع عشر
وأوائل القرن العشرين ،فالقانون الدويل العريف واالتفاقيات الدولية السابقة مل تستخدم بشكل عام هذا االصطالح ،وإمنا
اعتمدت بدال من ذلك على مفهوم امللكية األجنبية. 5
كذلك مل يتفق أيضا القانونيون يف وضع تعريف لالستثمار األجنيب ،حني تعددت تعريفاهتم دون أن يصلوا إىل
تعريف حمدد .وقد عرفه معهد القانون الدويل أبنه" :توريد األموال أو رمبا اخلدمات هلدف حتقيق ربح مادي أو سياسي،
وميكن أن يتكون االستثمار من أموال معنوية" .6كما عرفته مجعية القانون الدويل أبنه" :حتركات رؤوس األموال من البلد
املستثمر حنو البلد املستفيد دون تنظيم مباشر".7
تُعد االستثمارات وسيلة التمويل الوحيدة لتحقيق التمنية االقتصادية واالجتماعية ،اليت تطمح إليها البلدان
النامية ،إذ أهنا توفر للدول املضيفة رؤوس األموال األجنبية ،ومتكنها من تفادي مساوئ القروض وفوائدها ،كما أهنا
تعمل على مد الدول املضيفة ابلتكنولوجيا املتقدمة اليت هي يف أمس احلاجة إليها ،فضال عن إهنا تؤدي إىل خلق فرص
عمل جديدة ،وهتيئة وتدريب املوارد البشرية وإكساهبا املهارات الفنية واإلدارية .إال أن البعض اآلخر يرى يف االستثمارات
األجنبية استعمارا جديدا وأهنا تؤدي إىل إحداث تشوهات هيكلية يف بنية االقتصادايت النامية املضيفة لتلك
االستثمارات.8
ورغم ذلك ،فإن اآلرار اإلاجيابية لالستثمارات األجنبية تفوق آرارها السلبية ،األمر الذي دعا ابلدول النامية
والعربية بصفة خاصة؛ إىل إجراء املزيد من اإلصالحات االقتصادية واملؤسسية هبدف جذب االستثمارات األجنبية
املباشرة ،خاصة يف ظل سعيها إىل االندماج يف األسواق العاملية.

5عبد احلكيم مصطفى عبد الرمحن )1990( .املركز القانوين للمستثمر األجنيب يف السودان بني القانون الداخلي والقانون الدويل ،القاهرة :دار النهضة
العربية ،ص.31
 6الزهاوي ،صاحل .)1984( .املشروعات املشرتكة وفقا لقوانني االستثمار .رسالة دكتوراه حقوق ،القاهرة ،ص.61
International law association of the fifty second conference. 1966 pp 820‐839

8الدكتور منصور فرج السعيد .2003 .النظام القانوين لالستثمار األجنيب يف ظل قانون االستثمار اجلديد .جملة احلقوق الكويتية ،العد الثالث ،ص .257
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إن عقود االستثمار ابختالف أنواعها ومهماهتا األساسية ،تكمن يف حتقيق التنمية االقتصادية للدولة املضيفة؛
عن طريق قيام املستثمرين األجانب بنقل القيم االقتصادية إليها عرب احلدود ،إلقامة املشروعات اليت حتتاجها خططها
التنموية .مما يعطيها خصوصية يتعني مراعاهتا يف حتديد نظامها القانوين ،و أعمال القواعد املالئمة لتسوية منازعاهتا؛ لذا
يكون من الضروري معرفة هذه الطبيعة اخلاصة هلذه العقود ،وكذلك دولية هذه العقود من خالل :الطبيعة اخلاصة لعقود
االستثمار ،ودولية عقود االستثمار.
طبيعة عقود االستثمار:
تتميز عقود االستثمار بعدد من السمات و اخلصائص اليت متيزها عن سائر العالقات التعاقدية األخرى ،وتتجلى طبيعتها
اخلاصة حني خلق وضعا يكون فيه الطرف األجنيب دائم املواجهة مع السلطة احلكومية للبلد املضيف ،وهي شخص
سيادي تتمتع مبزااي استثنائية ال يتمتع هبا الشخص األجنيب املتعاقد معها.9
فعقود االستثمار تربم بني طرفني ينتمي كل منهما لنظام قانوين خمتلف عن اآلخر ،لذلك يصبح من الضروري أ ْن يقوم
الشخص القائم ابالستثمار داخل الدولة املضيفة بتأمني مصاحله بعدد من الضماانت القانونية ،خوفا منه من احتمال
ضياع حقوقه ،فيعمد املستثمر إىل وضع شرو أزاء احلكومة لتأمني استثماراهتا من الضياع .ومن تلك الشرو :10
أ .استبعاد القانون الوطين وحماولة حترره من سلطة القانون ،واالعتماد على العقد املربم أو تدويله عرب إخضاعه
لقواعد التجارة الدولية.
ب .حتديد سلطات الدولة املضيفة ،ومنعها من إصدار أية لوائح أو قوانني تعرض مصاحل الطرف األجنيب للخطر
يف اتريخ الحق على توقيع العقد.
ت .تسوية املنازعات من خالل اللجوء إىل التحكيم .السيما أن التحكيم من شأنه أن يبدد خماوف املستثمرين
األجانب؛ ابستبعاد خضوع منازعاهتم لقضاء الدولة العادي ،وهو ما خيشاه املستثمرون األجانب.
َّ
إن حتديد دولية العقد على فكرة مؤداها ،أن العقد يعترب دوليا جملرد تطرق الصفة األجنبية إىل أي عنصر من عناصر
العالقة القانونية؛ قد تعرض لالنتقاد ،كونه يقضى ابعتبار العقد دوليا ،جملرد أن يتوافر عنصر أجنيب يف الرابطة العقدية
 9د .حفيظة السيد حداد .1996 .العقود املربمة بني الدول واألشخاص األجنبية ،القاهرة :دار النهضة العربية ،ص.8
10د .بشار حممد األسعد .عقود االستثمار يف العالقات الدولية اخلاصة ،بريوت :منشورات حممد احلليب احلقوقية ،ص 6

بصرف النظر عن أمهية ذلك العنصر أو طبيعة الرابطة املطروحة .11بينما ذهب آخرون إىل اقول؛ أبنه اجيب التفرقة
خبصوص العناصر القانونية للعقد ،اليت تتطرق إليها الصفة األجنبية ،بني العناصر غري الفاعلة أو احملايدة ،وبني العناصر
الفاعلة أو املؤثرة يف العالقة التعاقدية؛ فمجرد توافر العنصر األجنيب يعترب غري كاف إلضفاء الطابع الدويل على هذه
العالقة .فتحديد دولية العقد من عدمه على هذا النحو تُعد مسألة نسبية تتوقف على طبيعة الرابطة العقدية .12وميكن
القول أبن معيار دولية العقد قد تطور من معيار قانوين تقليدي ،يكتفي مبجرد توافر عنصر أجنيب لتحقق دولية العقد،
إىل معيار حديث يتطلب يف العنصر االجنيب أن يكون مؤثرا يف العالقة العقدية لكي توصف ابلدولية.
ويتفق معظم الفقه مع ما ذهب إليه الدكتور بشار حممد األسعد ،يف حبث عقود االستثمار يف العالقات الدولية
اخلاصة ،أبن اتفاقية واشنطن عام  1965املنشئة للمركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار؛ قد أخذت ابملعيار القانوين
االقتصادي لدولية عقود االستثمار ،و إن كانت مل تفصح عن ذلك صراحة .وبذلك ميكن أ ْن خنلص إىل القول ،أبن
عقود االستثمار هي عقود دولية ،نظراً لتوفر املعيار القانوين االقتصادي فيها؛ ويرتتب على ذلك خضوعها لآلرار املرتتبة
على العقود الدولية.13
وعلى الرغم من أنه حيق لدولة املستثمر محايته دبلوماسيا يف مواجهة البلد املضيف ابلطرق السياسية أو القضاء
الدويل ؛ إال إن الواقع العملي يشهد أبن حل منازعات االستثمار يتم غالبا بطريق االتفاق بني األطراف على وسيلة
حلل املنازعات خالفا للقضاء الوطين ،واليت غالبا ما تكون من خالل :التفاوض أو التحكيم الدويل أو التوفيق والوساطة
كوسائل ودية حلل النزاع .وتدعو املادة ( )33من ميثاق األمم املتحدة ،إىل احلث عن التسوية السلمية للنزاعات وفقا
ملصادر القانون الدويل الواردة يف املادة ( )39من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية ،لتسوية النزاع وداي قبل اللجوء
إىل القضاء أو التحكيم.

11أمحد صادق القشري .2001 .االجتاهات احلديثة يف تعيني القانون الذي حيكم العقود الدولية اجمللة املصرية للقانون الدويل .اجمللد  ،3القاهرة :دار
النهضة العربية ،ص. 184
12املرجع نفسه ،ص .78
13د .عكاشة عبد العال .2001.آفاق ضماانت االستثمارات العربية -األوربية .حبيث مقدم إىل مؤمتر آفاق ضماانت االستثمارات العربية األوربية ،بريوت،
من  13إىل  ،2001/02/15ص.63

املبحث الثاين :موقف القضاء الوطين يف تسوية النزاع مع املستثمر األجنيب
إن التقاضي أمام احملاكم اليت تقيمها الدولة إن كان مأموان بسبب ما حييط به من ضماانت ،تكفل سالمة العدالة
اليت يهدف إليها ،إال إ َّن هناك ما يعيبه ،وهذا ما اجيعل املستثمر األجنيب مرتددا يف عرض نزاعه على القضاء الوطين،
ويفضل بدال عنه اللجوء إىل التحكيم الدويل ،الذي يعتربه الوسيلة األنسب ،فهو يعتقد أبن الضماانت اليت توفرها له
الدول املضيفة ال تتمتع ابلفاعلية إذا ظل أمر تقديرها عند املنازعة لدى سلطة القضاء الوطين .14فاألجنيب مازال يواجه
بعض الصعوابت يف اللجوء إىل القضاء الوطين ،اليت تتمثل يف اختالف املركز القانوين ألطراف النزاع حيث إن أحدمها
الدولة ذات السيادة واآلخر شركة أجنبية ،وابلتايل فإن الدولة هي الوحيدة اليت تعد من أشخاص القانون الدويل ،ويف
ذلك الوضع تصعب املساواة بني هذين الطرفني.
وأخطر ما يواجه املستثمر األجنيب من عقبات أمام القضاء الوطين؛ هي تلك املتعلقة ابحلصانة ضد التنفيذ ،اليت
تستفيد منها الدولة ،يف حال حصول األجنيب على حكم ضد الدولة املضيفة لالستثمار ،واحتمال أ ْن ينتهي به املطاف
إىل العجز عن تنفيذ احلكم استناداً ملا تقرره التشريعات الوطنية من حضر التنفيذ اجلربي على األموال العامة .15ويف
النهاية فإن املستثمر األجنيب ميكنه اللجوء إىل قضاء دولته ،أو إىل قضاء دولة رالثة ،لتسوية املنازعات اليت تنشأ بينه
وبني الدولة املضيفة ،بسبب متتعها ابحلصانة القضائية ،اليت أتىب مبوجبها اخلضوع لقضاء دولة أخرى ،وذلك رغم ظهور
نظرية احلصانة النسبية وانتشارها بني الفقه القضائي يف العالقات الدولية.
وبشكل عام َّ
فإن دور القضاء الوطين يف الدولة املضيفة ،يف فض املنازعات املتعلقة ابالستثمار األجنيب ،يعين أن
القضاء الوطين وإن كان هو اجلهة املختصة أصال بنظر يف املنازعات االستثمارية ،رغم اإلصالحات القانونية والقضائية
ابلدول املضيفة ،فإن املستثمر األجنيب ال ينظر بعني ابلرضا التام هلذا القضاء ،ويرفض اللجوء إليه ،مفضال خيار اللجوء
إىل التحكيم التجاري الدويل ،يف حالة فشل املساعي الودية إن سبق اللجوء إليها وأدت إىل الفشل يف حل النزاع .أو
مل يتحقق للمستثمر األجنيب اللجوء إىل القضاء الدويل لعرض منازعته يف مواجهة الدولة حلل نزاعه.

14د .عصام الدين القصيب .1993 ،خصوصية التحكيم يف منازعات االستثمار .دار النهضة العربية ،ص.183
15انظر القانون املدين وإجراءات التنفيذ اجلزائري.

املبحث الثالث :معضالت القضاء الدويل عند تسوية املنازعات مع املستثمرين
ملا كانت وسائل التسوية القضائية الداخلية يف بعض البلدان النامية ال توحي ابلثقة للمستثمر األجنيب ،وذلك لعدم
وجود نظام قانوين كاف وفعال للوفاء مبتطلبات العالقة التعاقدية االستثمارية املعاصرة اليت خدم قضااي التنمية االقتصادية،
أو لعدم وجود نظام قضائي يؤكد حق التقاضي ويبعث الطمأنينة لدى املتعاقدين؛ يف أهنم سوف ميثلون أمام حماكم
ت الوسيلة الدولية هي أنسب الوسائل
حمايدة وخمتصة تعمل ابلقانون وتكفل انصياع أطراف النزاع حلكمها ،فقد أصبح ْ
اليت ميكنها أن حتوز املستثمر األجنيب اخلاص حلسم النزاع االستثماري بينه وبني الدولة املضيفة.

بيد أن املشكلة األساسية اليت جتابه املستثمر األجنيب اخلاص؛ هي عدم قدرة الشخص الطبيعي أو املعنوي ،على
اخاذ إجراءات ضد الدولة املضيفة أمام غالبية احملاكم القضائية الدولية .وتظل الوسيلة الوحيدة املتاحة أمام املستثمر
األجنيب اخلاص إلقامة دعواه ضد الدولة املضيفة أمام غالبية احملاكم الدولية؛ هي موافقة دولة جنسيته على تبين دعواه
أمام القضاء الدويل .ويتوقف قرارها هذا على اعتبارات سياسية واقتصادية عديدة .بذلك يتبني عدم قدرة الشخص
الطبيعي أو املعنوي على اخاذ إجراءات مباشرة ضد الدولة أمام احملاكم القضائية الدولية .رغم َّ
إن القانون الدويل يعرتف
حبق الدولة يف التدخل دبلوماسيا حلماية شخص أو أموال رعاايها ،اليت تقع يف إقليم دولة أجنبية ،من األضرار اليت
تلحق هبا ،نتيجة إجراءات اخذهتا أو هتدد ابخاذها حكومة الدولة املضيفة.16
فإذا استنفذ املضرور طرق التقاضي الداخلية دون أن حيصل على تسوية عادلة؛ فإن دولته تستطيع عندئذ مباشرة
دعواه أمام احملاكم الدولية .بل ويتعني أن يستنفذ املضرور كافة طرق التقاضي الداخلية حىت يصل بدعواه إىل آخر
درجات التقاضي ويصبح احلكم هنائيا .بينما مثة استثناءات ترد على شر استنفاذ طرق التقاضي الداخلية ،يكون
للدولة فيها احلق أن تتخذ عمال على املستوى الدويل حلماية رعاايها ابخلارج ،دون أن يكونوا قد استنفذوا بعد طرق
التقاضي الداخلية .وقد استقر من هذه احلاالت االستثنائية يف التعامل الدويل حالة ما إذا كان لدولة ذات سيادة نصيبا

16د .عبد احلميد عشوش .1975 .النظام القانوين لالتفاقيات البرتولية يف البالد العربية .القاهرة :دار النهضة العربية ،ص 44

يف ملكية األموال اليت حلقها ضرر ابخلارج ،فال خضع يف هذه احلالة لشر استنفاذ طرق التقاضي الداخلية ألجل
مطالبتها حبصانتها اخلاصة.17
تبقى املشكلة اليت تواجه املستثمر قائمة ،فيما إذا حصل على حكم من قضاء دولته أو دولة رالثة ،وتبني عدم
وجود أموال للدولة املضيفة ميكن التنفيذ عليها لدى دولة املستثمر أو الدولة الثالثة ،فإن احلكم للمستثمر يبقى بدون
فائدة ،وهذا لن يسهم يف حل منازعات االستثمار.

اخلامتة:
من الواضح إن لالستثمارات األجنبية آرارا إاجيابية تفوق آرارها السلبية ،األمر الذي دعا ابلدول إىل إجراء املزيد من
اإلصالحات االقتصادية واملؤسسية هبدف جذب االستثمارات األجنبية إليها .وتتميز عقود االستثمار خبصائص فريدة
خلق وضعا يكون فيه املستثمر األجنيب دائم املواجهة مع حكومة البلد املضيف ،اليت تتمتع مبزااي سيادية ال تقارن مع
ما يتمتع به الشخص األجنيب ،حينها تكون الةلبة املطلقة للحكومة املضيفة.
تنص كثري من التشريعات اخلاصة ابالستثمار على اختصاص احملاكم الوطنية ابلنظر يف املنازعااتليت تنشأ جراء
تنفيذ عقود االستثمار .لك َّن القضاء الوطين وإن كان هو اجلهة املختصة أصال بنظر يف املنازعات االستثمارية ،فإن
املستثمر األجنيب ال ينظر له بعني ابلرضا ويرفض اللجوء إليه ،مفضال خيار اللجوء إىل التحكيم التجاري الدويل .وحىت
لو وافق املستثمر أو اضطر لقبول القضاء الوطين؛ فإنه حىت لو حصل على حكم لصاحله ،إإل َّ
إن التنفيذ يبقى غري
مضمون ،وقد ال ينفذ احلكم إطالقا العتبارات سيادية تتعلق أبموال الدولة.
لذلك تبدو احملاكم الدولية هي أنسب الوسائل اليت ميكن أن تناسب املستثمر األجنيب حلسم النزاع االستثماري
بينه وبني الدولة املضيفة ،لكن املشكلة تربز يف عدم قدرة الشخص الطبيعي أو املعنوي ،على اخاذ إجراءات ضد الدولة
املضيفة أمام غالبية احملاكم القضائية الدولية .هذا إىل جانب شر موافقة دولة جنسيته على تبين دعواه أمام القضاء
17عدم قبول ادعاء احلكومة الربيطانية أمام حمكمة العدل الدولية ،دون أن تستنفذ بريطانيا طرق التقاضي الداخلية ،عندما قامت إيران بتأميم شركة البرتول
األجنلو إيرانية سنة  1951اليت كانت بريطانيا متلك حصة من أمواهلا.

الدويل ،و قرارها هذا يتوقف على اعتبارات سياسية واقتصادية عديدة ،بعد استنفاذ طرق التقاضي الداخلية .ومن
املشجع أن يكون لدولة املستثمر نصيب يف األموال اليت حلقها ضرر بسبب االستثمار لدى الدولة املضيفة .أما املشكلة
األكرب فتربز عند عدم وجود أموال للدولة املضيفة ميكن التنفيذ عليها يف دولة املستثمر ،أو يف دولة احملكمة األجنبية
اليت أصدرت احلكم لصاحل املستثمر ،وبذلك يصبح احلكم دون جدوى ،ويبقى النزاع دون حل.
أن تشجيع اجملوء إىل الوساطة واملصاحلة والتحكيم والتفاوض وغريها من الوسائل ،والنهوض هبذه اآلليات
البديلة ،مع ما توفره من آفاق إاجيابية من حيث مرونتها وسرعة احلسم وقلة تكاليفها؛ سيسهم وال شك يف تطوير حجم
االستثمارات احمللية واألجنبية بسبب مسامهتها يف توفري مناخ آمن ومناسب لالستثمار.
قائمة املراجع:
أمحد بوخلخال .2013 .نظام تسوية منازعات االستثمارات األجنبية يف القانون الدويل وتطبيقاته يف اجلزائر .رسالة
ماجستري يف القانون الدويل العام ،كلية احلقوق ،بن عكنون ،اجلزائر.
أمحد صادق القشري .2001 .االجتاهات احلديثة يف تعيني القانون الذي حيكم العقود الدولية اجمللة املصرية للقانون
الدويل .اجمللد  ،3القاهرة :دار النهضة العربية.
بشار حممد األسعد .2006 .عقود االستثمار يف العالقات الدولية اخلاصة .بريوت :منشورات حممد احلليب احلقوقية.
حفيظة السيد حداد .1996 .العقود املربمة بني الدول واألشخاص األجنبية .القاهرة :دار النهضة العربية.
الدكتور منصور فرج السعيد .2003 .النظام القانوين لالستثمار األجنيب يف ظل قانون االستثمار اجلديد .جملة احلقوق
الكويتية ،العد الثالث.
الزهاوي ،صاحل .1984 .املشروعات املشرتكة وفقا لقوانني االستثمار .رسالة دكتوراه حقوق ،القاهرة.
عاطف إبرهيم حممد .1998 .ضمان االستثمار يف البلدان العربية يف ضوء أحكام املؤسسة العربية لضمان
االستثمار..
عبد احلكيم مصطفى عبد الرمحن .1990 .املركز القانوين للمستثمر األجنيب يف السودان بني القانون الداخلي
والقانون الدويل .القاهرة :دار النهضة العربية.
عبد احلميد عشوش .1975 .النظام القانوين لالتفاقيات البرتولية يف البالد العربية .القاهرة :دار النهضة العربية.

عصام الدين القصيب .1993 ،خصوصية التحكيم يف منازعات االستثمار .دار النهضة العربية.
عكاشة عبد العال .2001.آفاق ضماانت االستثمارات العربية -األوربية .حبيث مقدم إىل مؤمتر آفاق ضماانت
االستثمارات العربية األوربية ،بريوت ،من  13إىل .2001/02/15
حممد عبد اجمليد إمساعيل .عقود األشةال الدولية والتحكيم فيها.
هناد مصري .2015 .تسوية املنازعات يف مسائل االستثمارات األجنبية .أطروحة ماجستري بقسم احلقوق ،كلية
احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي ،اجلزائر.

