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  تقديـم
ن التحوالت االجتماعية واالقتصادية اليت يعرفها عاملنا املعاصر تدعو إىل تعميق 
الدراسة حول مستقبل العدالة، وإىل توسيع املنظور إليها، لكي تأخذ بعدا جديدا 
يتجاوب مع االضطراد املتواتر يف ارتفاع عدد القضايا والوسائل املتاحة لديها، 

 يف إجياد وسائل بديلة لفض املنازعات، رغم ما يكفله القضاء من سيادة والتفكري
  .القانون وإشاعة الثقة واألمن، وحتفيز للتنمية واالستثمار

 على 1ويف هذا الصدد، حث جاللة امللك حممد السادس نصره اهللا من جهة
مواصلة اجلهود لعصرنة القضاء، بعقلنة العمل، وتبسيط املساطر، وتعميم "

بتنويع مساطر التسوية التوافقية، ملا "، ومن جهة أخرى أمر حفظه اهللا "علومياتامل
قد ينشأ من منازعات بني التجار، وذلك من خالل اإلعداد السريع ملشروع قانون 
التحكيم التجاري، الوطين والدويل، ليستجيب نظامنا القضائي ملتطلبات عوملة 

  ".ثمار األجنيباالقتصاد وتنافسيته، ويسهم يف جلب االست

واستجابة للتعليمات امللكية السامية، نظمت وزارة العدل، مبشاركة مع االحتاد 
العام للمقاوالت باملغرب، وبإشراف وإعداد من اجمللس األعلى، ندوة دولية حول 

  :موضوع التحكيم التجاري الداخلي والدويل اتسمت مبا يلي

قدام املغرب على حتيني منظومته  إنها تعقد يف ظرفية متميزة، تتجاوب مع إ‐ 1
القانونية يف عدة جماالت، خاصة يف اجملال التجاري واملايل واجلنائي والعقاري 

  .واألسري

إن التزامات املغرب الدولية، ال سيما يف إطار التأهيل للشراكة مع أوربا من  ‐ 2
على إحداث جهة، واتفاقية التبادل احلر مع الواليات املتحدة، والرهانات املعقودة 

املناطق احلرة، وانفتاح اقتصادنا الوطين حنو األسواق اجلديدة، تقتضي تشريعا يتالءم 
  .مع هذه اخلصوصيات

إن إحداث احملاكم التجارية كقضاء متخصص، يكفل الفعالية يف البت يف  ‐ 3
املنازعات، ويستجيب لطموحات املستثمرين والفاعلني االقتصاديني هو مسعى آخر 

  .لثقة وإشاعة الطمأنينةلرتسيخ ا
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إن من بني أهداف هذا اللقاء العلمي هو توسيع جمال التوعية بأهمية التحكيم  ‐ 4
التجاري، باعتباره وسيلة ناجعة تستجيب لرغبات رجال األعمال والتجار يف حل 
النزاعات بشكل فعال، ملا ميتاز به التحكيم من سرعة يف البت، واحرتام سلطان 

ظ على سرية املعلومات، وما يتمتع به احملكم من وقت كاف متكنه من اإلرادة، واحلفا
لذلك فإن مساطر التسوية التوافقية يف . دراسة القضية املعروضة عليه بتأن وعمق

اجملال التجاري تتجاوب مع األهداف احملققة للعدل يف فض النزاعات، وأن مشروع 
 احلكومة يعترب تتوجيا هاما يف هذا قانون التحكيم التجاري الدويل والوطين الذي أعدته

  .اجملال

إن مواضيع الندوة الدولية يف جمال التحكيم، أغنت املشروع من خالل  ‐  5
العروض واملناقشات واملالحظات املكثفة اليت ساهم بها جمموعة مرموقة من اخلرباء 

ميق الدوليني والوطنيني من قضاة وأساتذة وحمامني ورجال أعمال، مما ساعد على تع
  .احلوار وأجاب عن كافة التساؤالت املطروحة

 إن التحكيم يعاجل إشكالية السيادة القضائية عند وجود أطراف أجنبية يف ‐ 6
النزاع، ويسعى بالتايل إىل االستجابة للمفاهيم اجلديدة كتطبيق قواعد القانون الدويل 

ل التقليدية مع بروز مؤسسات دولية لفض النزاعات مما حيتم تطوير حىت البدائ
  .املعروضة يف جمال التحكيم التجاري الوطين والدويل

اخلالصة، أن هذه الندوة الدولية الناجحة ساهمت يف إغناء مشروع مدونة  و
التحكيم وأثرته بثقافة جديدة تتناسب مع اآلفاق اليت تتطلبها األلفية الثالثة، آملني أن 

قضاء على حميطه االجتماعي تكون هذه املبادرة الطيبة تعكس مدى انفتاح ال
واالقتصادي، واخنراط املقاولة املغربية يف خمطط التنمية، والدفع بربنامج اإلصالح 

  .حنو النجاح

  .اللـه املـوفق و
  
  إدريس الضحاك. د

 الرئيس األول للمجلس األعلى
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   بوزبع وزير العـدلحممد األستاذ كلمة
  

   الرحيـم اهللا الرمحـان بســم

   راءالسادة الوز

    الوايلالسيد

  الرئيس األول للمجلس األعلى السيد

  السيد الوكيل العام للملك لدى اجمللس األعلى

   اإلحتاد العام للمقاوالت باملغربسالسيد رئي

  حضرات الضيوف الكرام للدول الشقيقة والصديقة

  حضرات السادة املنتخبني

  حضرات السادة والسيدات األساتذة األجالء

  سيدايت ساديت

يل الشرف يف أن أفتتح هذه الندوة العلمية اهلامة بإمسي وبإسم السيد الوزير 
األول األستاذ ادريس جطو الذي يبلغكم االعتذار نظرا ملهام طارئة حالت دون 
حضوره معنا يف هذه اجللسة االفتتاحية للندوة الدولية اهلامة حول التحكيم التجاري 

 العدل بتعاون مع اإلحتاد العام للمقاوالت الداخلي والدويل، واليت تنظمها وزارة
  .باملغرب حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة حممد السادس نصره اهللا

   والسادةالسيدات حضرات

 أن أرحب بكم ضيوفنا األساتذة األعزاء، وأشكركم على قبولكم البداية يف أود
فيها بأحباثكم ودراساتكم،  اهلامة، اليت أبيتم إال أن تساهموا الندوةاملشاركة يف هذه 

  . خبربتكم وجتربتكم امليدانية يف ميدان التحكيم التجاريأشغاهلاوإغناء 
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 الندوة يعكسه هذا احلضور املتميز لصفوة املهتمني باملوضوع هذه غىن وإن
 كما يعكسه املستوى الرفيع للمشاركني، املنتمني والدويل،على الصعيدين الوطين 
  . واسعة ومتقدمة يف ممارسة التحكيم التجاريجتربة ذات لبلدان ومؤسسات وأنظمة

 بأن مساهمتكم الرفيعة يف هذه الندوة جاءت يف وقتها، ألنها يقني لعلى وإين
 مدونة التحكيم التجاري الذي أعدته اململكة املغربية، قصد مشروعتتزامن مع وضع 

بة لفض املنازعات  العملية املناساحللول للتحكيم، يوفر جديدإجياد إطار قانوين 
 عن طريق التحكيم الوطين والدويل، بشكل فعال وسريع، يضمن محاية التجارية
  . الدفاع عن املصاحلويؤمناحلقوق، 

 أهنئ اجلميع على حسن اختيار موضوع هذه الندوة الدولية اهلامة، فإين لذلك
 االهتمام  التجاري الداخلي والدويل، وهو موضوع أصبح حيتل صدارةبالتحكيماملتعلق 

 ث سواء على الصعيد الوطين أو على صعيد التجارة الدولية، حيالقانوين،يف احلقل 
  . العوملة، واتسع جماله ليشمل خمتلف األنشطةظلتنامى دوره يف 

 هذه الندوة بتعاون مع االحتاد العام للمقاوالت باملغرب، يعكس انفتاح تنظيم وإن
  .ي وعلى فعاليات املهن القانونية حميطه االجتماعي واالقتصادعلىالقضاء 

 اليت ما فتئت وزارة العدل توليه بالغ االهتمام، ليعترب من مقومات االنفتاح هذا
 اإلصالح، املستمد من التوجيهات امللكية النرية لصاحب اجلاللة امللك برنامججناح 
فعالة يف  نصره اهللا، واهلادف إىل الرقي بالقضاء ومتكينه من املساهمة الالسادسحممد 
  . وتوفري املناخ املالئم لالستثمارالتنمية،مسار 

  السادة  والسيدات حضرات

 املناسبات، أكد صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهللا يف كثري من لقد
 التدبري الرسالة امللكية السامية املوجهة إىل السيد الوزير األول حول يفخاصة  و

 منازعات من مساطر التسوية التوافقية ملا قد ينشأ مراجعة"الالمتمركز، على ضرورة 
  ". بني التجار، وذلك لتمكينهم من اللجوء أكثر ما ميكن إىل التحكيم

 حفظه اهللا يف خطابه السامي الذي ألقاه جاللته مبناسبة افتتاح السنة أكد كما
ث على ضرورة وضع مدونة للتحكيم التجاري حي) 2003 يناير 29 (بأكاديرالقضائية 

 وجتسيدا لنهجنا الراسخ للنهوض باالستثمار، وهكذا،" : جلاللته الساميةورد يف الكلمة 
 ورد يف رسالتنا املوجهة لوزيرنا األول يف هذا الشأن، فإننا ندعو حكومتنا إىل ملاوتفعيال 
 اجلهود لعصرنة القضاء، بعقلنة العمل، وتبسيط املساطر، وتعميم مواصلة
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نويع مساطر التسوية التوافقية، ملا قد ينشأ من منازعات بني  جيب تكما. املعلوميات
 خالل اإلعداد السريع ملشروع قانون التحكيم التجاري الوطين منالتجار، وذلك 

 القضائي ملتطلبات عوملة االقتصاد وتنافسيته، ويسهم يف نظامناوالدويل، ليستجيب 
  . النطق امللكي الكرميانتهى" األجنيبجلب االستثمار 

 وزارة العدل، عملت على وضع مشروع ملدونة التحكيم، بعد دراسة فإن هكذاو
 يف بالدنا، وكذا املعوقات القانونية والعملية اليت ال تشجع التحكيممستفيضة لواقع 

  .بالتحكيمعلى األخذ 

 هذا املشروع عدة حلول جديدة، تتمثل يف توسيع جمال التحكيم، تضمن وقد
 وحصر جماالت تدخل القضاء يف التحكيم، هذا ،الدفاعووضع ضمانات حلقوق 

 والتحكيم املؤسسايت، وتنظيم التحكيم اخلاصباإلضافة إىل النص على التحكيم 
 بابا خاصا، وختويل أطراف التحكيم املشروعالداخلي والتحكيم الدويل الذي أفرد له 

ة على  وكذا قواعد املوضوع املطبقاملسطرةالدويل حرية كبرية يف جمال اختيار 
 التحكيمية والطعن بالبطالن، األحكامالنزاع، هذا عالوة على تنظيم طرق الطعن يف 

 التشريع يف ميدان التحكيم عرفهإىل غري ذلك من املقتضيات املستمدة من آخر ما 
  .على الصعيد الدويل واملقارن

   والسادةالسيدات حضرات

ائم األمن القانوين يف ميدان  توفري املناخ املالئم لالستثمار، وترسيخ دعأصبح لقد
 العالقات من أبرز اخليارات االسرتاتيجية املرتبطة بالتنمية، خاصة مع اتساع األعمال،

  .الدولية، وعوملة االقتصاد، وسرعة حترك األموال

 اململكة املغربية على توفري املتطلبات احملفزة على االستثمار عملت ولقد
 وتأهيلها، حىت تكون قادرة على خوض غمار  املقاولةوتشجيعواملبادرة احلرة، 

 مع آفاق اتفاق التبادل احلر بني اململكة املغربية خاصةالتنافسية وسباق اجلودة، 
 واتفاقية التبادل احلر مع بعض الدول العربية، األمريكية،والواليات املتحدة 

االحتاد  سياسة اجلوار اجلديدة اليت بدأ ينهجها ومقتضيات، 2010واستحقاقات سنة 
  .األورويب مع جريانه

 املقاولة املغربية اليت أصبحت مقاولة مواطنة تنخرط بقوة وحتديث تطور
  . الشاملة لبالدناالتنميةوفعالية يف خمطط 
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 من أهم اإلجراءات املتخذة يف ميدان دعم االستثمار وتشجيعه، إنشاء كان ولقد
صصة رفيعة املستوى للبت  بهدف إجياد هيئات قضائية متخباملغرب،حماكم جتارية 
  . باألعمالاملرتبطةيف املنازعات 

 قامت احملاكم التجارية بدور هام يف جمال البت يف املنازعات إنشائها، ومنذ
 ملحوظة، سواء من حيث سرعة البت يف القضايا أو من حيث مستوى بكفاءةالتجارية 

  .بشأنهااألحكام الصادرة 

 املتزايد وارتفاع عدد القضايا املسجلة  أهمية هذه احملاكم نشاطهاعلى ويدل
 96716 ما جمموعه 2003فقد سجلت احملاكم التجارية يف سنة . قبلهاواحملكومة من 

  117008 " قضية من بني القضايا الرائجة أمامها98943 يف احلكمقضية جديدة ومت 
  ." قضية

ثل نسبة  ما مي2003 احملكمة التجارية بالدار البيضاء لوحدها سنة سجلت وقد
  . القضايا املسجلة على صعيد احملاكم التجارية باملغربجمموع من % 61,20

 وزارة العدل نشاط هذه احملاكم، عن طريق دعمها باألطر القضائية واكبت وقد
 اليت سهرت الوزارة على تكوينها تكوينا مالئما، عن طريق الدورات والكافيةالكفأة 

مت الوزارة ندوات لفائدة القضاة باالشرتاك مع  واخلارج، كما نظبالداخلالتكوينية 
  . كاجملموعة املهنية لألبناكاالقتصادينيالفاعلني 

 أخرى، شكلت احملاكم التجارية أولوية بالنسبة لربنامج التحديث الذي جهة ومن
 فجهزت باألجهزة املعلوماتية والربامج من أجل تسيري املساطر العدل،تنفذه وزارة 
ويتم دعم .  مما كان له أثره احلميد على أجل البت يف القضايائية،القضاواإلجراءات 

  . احملاكم التجارية بواسطة عدة برامج التعاون الدويلحتديثجمهودات 

   والسادةالسيدات حضرات

 هذه اجملهودات املبذولة للرفع من أداء احملاكم التجارية وتسريع مع موازاة
ير اإلطار القانوين مليدان األعمال، عن طريق  الوزارة تعمل على تطوفإنوترية عملها، 

 التجاري ليتالءم مع متطلبات املعاجلة املعلوماتية للسجل السجلمراجعة قانون 
 القيام بدورها من قانون احملاكم التجارية لتمكني هذه احملاكم مراجعةالتجاري، وكذا 

  .كات الشروقانونعلى الوجه املطلوب وكذلك بعض فصول القانون التجاري 
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 حنو العدالة التصاحلية يف عدد من القضايا اختيار اسرتاتيجي نعتمد التوجه إن
 ناجعة للكثري من املنازعات، سواء تعلق األمر بقضاء األسرة أو حلولعليه لوضع 

 يف اجلرائم اليت تقل العقوبة فيها عن سنتني حبسا أو قضايا خاصةالقضاء الزجري 
  .األحداث بصفة عامة

 بدراسة كيفية إدخال نظام ،زارة العدل يف إطار برامج التعاون الدويل وقامت كما
 نظامنا القانوين والقضائي، حيث مت عقد دورات تكوينية بهذا اخلصوص، إىلالوساطة 

 أو خارجه، وقد شارك يف هذه امللتقيات قضاة وحمامون وجامعيون باملغربسواء 
حت مؤخرا ورشا جديدا بهذا كما أن وزارة العدل فت.  وأجانبمغاربةوخمتصون 

  . لألخذ بنظام الوسائل البديلة حلل املنازعاتمقرتحاتاخلصوص، لوضع 

  السادة  والسيدات حضرات

 اليت يتم بدهلا يف سبيل توفري إطار قانوين للتحكيم التجاري اجملهودات إن
 اجلميع  حلل املنازعات، تواكب يف الواقع االهتمام الكبري الذي يوليهالبديلةوالوسائل 

 والذي يتجلى بصورة فعلية يف انتشار مراكز التوفيق والتحكيم يف بعض املوضوع،هلذا 
  . مببادرة عدد من الغرف التجاريةاملغربيةاملدن 

 التحسيس بأهمية التحكيم وباقي الوسائل البديلة لتسوية املنازعات، فإن لذلك،
طرق البديلة حلل منازعاتهم،  املقاوالت واألفراد على األخذ بهذه التشجيعسيمكن من 
 املبدأ راسخ يف تقاليدنا االجتماعية األصيلة، ومتعارف عليه منذ القدمي هذاخاصة وأن 

  . احلريف التقليدي يف بالدناامليدانيف 

 ندوتنا هذه خري مثال على عملية التحسيس بأهمية التحكيم، ومن أن والشك
، السيما وأنها ندوة دولية جتمع بني  باملالحظات واملقرتحاتاملوضوعشأنها أن تغين 

 القانون من قضاة وحمامني وأساتذة جامعني وخمتصني يف رجالخمتلف أصناف 
  . وأرباب املقاوالتاألعمالامليدان وكذا رجال 

 هذه التظاهرة احلقوقية الكربى، رافدا مهما للمجهودات اليت أشغال ستكون و
دنا وستساعدنا على إغناء املشروع الذي  التجاري يف بالبالتحكيمتبذل حاليا للنهوض 

وأخص بالتهنئة كذلك السيد الرئيس األول للمجلس . الربملانإىلسيعرف قريبا طريقه 
السيد رئيس االحتاد العام للمقاوالت باملغرب   والضحاكاألعلى األستاذ إدريس 

  .األستاذ حسن الشامي
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وأمتىن ألشغال هذه الندوة  أخرى على عقد هذا اللقاء احلقوقي اهلام مرة أهنئكم
 راجيا من اهللا عز وجل أن يوفقنا ملا فيه خري هذا البلد األمني، والنجاح،كامل التوفيق 

 . الرشيدة لعاهلنا املفدى امللك حممد السادس نصره اهللالقيادةيف ظل 

  .بركاته رمحة اهللا تعاىل و والسالم عليكم و
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   السيد حسن الشاميكلمة
  عام ملقاوالت املغرب االحتاد الرئيس

  
  ، السادة الوزراء

  ، الوايل السيد

   األول للمجلس األعلى،الرئيس السيد

  السيد الوكيل العام للملك لدى اجمللس األعلى،

   من الدول الشقيقة والصديقة، الكرام،الضيوف

  السادة و السيدات األساتذة األجالء،

  ،حضرات السادة والسيدات

 العام ملقاوالت املغرب يف تنظيم هذا االحتادشارك  ملن دواعي السرور أن يإنه
 ونود يف البداية أن نتقدم بتشكراتنا لوزارة التجاري،امللتقى الدويل ملناقشة التحكيم 
 من شأنها أن تساهم يف تطوير اللجوء إىل التحكيم اليتالعدل على هذه البادرة الطيبة 

 يف ظل مناخ يتسم بتسريع وثرية  املناظرة تنعقدهذههذا وإننا نعترب أن . التجاري
 من شأنها أن متنح للمغرب إطارا عاما مساعدا اليتاإلصالحات التشريعية والقضائية 
  .واخلارجيةجللب االستثمارات الداخلية منها 

 أهمية قصوى، وذلك حلل للمقاوالت التحكيم التجاري يكتسي بالنسبة إن
 هذه األهمية يف سرعة حل هذه وتتجلى، النزاعات اليت قد تنشأ عن تعامالتها التجارية

 مع ضمان النزاهة القضائيةالنزاعات و ذلك مقارنة مع السري العادي للمساطر 
 على حل نزاعاتها املقاوالتلذلك فإن اعتماد . الواجبة توفرها يف مثل هذه احلاالت

  .التجارية عن طريق التحكيم هو خيار اسرتاتيجي
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 لدى عدد كبري من املقاوالت، معروف غري  ذلك يبقى التحكيم التجاريومع
 من ٪ 90  متثل أكثر مناملقاوالتخصوصا املتوسطة والصغرى، وإذا عرفنا أن هاته 

 املقاواليت املغريب فلنا أن نستنتج أن هذه اآللية حلل النزاعات التجارية ال النسيج
  :أجوبة منها إال خنبة من املقاوالت، ولنا أن نتساءل ملاذا؟ وسنجد عدة تستعملها

 للتحكيم واليت غالبا ما تشكل عقبة لدى عدد املقاوالت للجوء املرتفعة الكلفة
  .إليه

 أرباب املقاوالت اليت ترفض أن يتوىل شخص خارج احملاكم مهمة بعض عقلية
  .كذلك اعتمادها كليا على احلل القضائي  والتجاريةحل نزاعاتها 

ة ومتكاملة تغطي كافة اجلوانب  املغرب على مدونة للتحكيم واضحتوفر عدم
  . التجاريبالتحكيماملتعلقة 

 شبه كلي حلمالت حتسيسية للمقاوالت غياب أن أهم هذه األسباب يكمن يف غري
  .باللجوء إىل التحكيم

 املغرب، وعيا منه بضرورة توعية ملقاوالت فإن االحتاد العام ، هذا اإلطارويف
 حلل النزاعات التجارية، قد قام القضائية املقاوالت من أجل اللجوء إىل الطرق غري

 يف حل النزاعات اليت قد تنشأ املساهمة خبلق جملس للوساطة، هدفه 1997منذ سنة 
 هذا اجمللس يف حل العديد من ساهمعن التعامالت التجارية واالجتماعية، وقد 

، بدل  إىل العدالة اخلاصةاللجوءاملشاكل عن طريق الوساطة، وقام أيضا بنشر ثقافة 
 للوساطة إىل مؤسسة جملساللجوء إىل احملاكم، وقد مت حتويل هذا اجمللس من 

 قادرا على التدخل وجلعلهوسيط االحتاد العام ملقاوالت املغرب إلعطائه وزنا أكرب 
  . الفعال يف حل النزاعات التجارية

   الوزير األول، السيد

  العدل، وزير السيد

  ى، األول للمجلس األعلالرئيس السيد

   الكرام،الضيوف السادة

   الكرمي،احلضور أيها
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 حتظى باتفاق كافة األطراف ومتكاملة من شأن وضع مدونة للتحكيم واضحة إن
 إنشاء مت اخليار، ويف هذا الصدد هلذااملعنية بها، أن تساعد املقاوالت على اللجوء 

وع مدونة  ستنكب على دراسة مشراالحتادجمموعة عمل بلجنة قانون املقاولة داخل 
  . املغرب يف هذا اجملالملقاوالتالتحكيم وتقدمي وجهة نظر االحتاد العام 

 ضرورة إدخال الشروط التحكيمية إىل إىل ال بد وأن نشري ، هذا الصدد أيضايف و
 تعامالتها التجارية حيث من شأن مبناسبةمجيع العقود التجارية اليت تربمها املقاوالت 

 وقوع نزاعات تتعلق بهذه حالة سريعة وفعالة يف هاته الشروط أن تضمن حلوال
  .العقود

 اليت تشكل خطوة هامة يف دعم اجملهود الندوة األخري، جيب التنويه بهذه يف و
 إىل اللجوء واهلادفة إىل توسيع الفاعلنيالذي تقوم به وزارة العدل مبشاركة باقي 

  .التحكيم التجاري وختفيف العبء على احملاكم

 على كل اجملهودات اليت تقوم بها من أجل الوزارةنا إال أن نشكر هذه  ال ميكنكما
 يف إطار سياسة تنموية شاملة بهدف مستدميةإصالح القضاء وذلك من أجل تنمية 

 . اخلارجيأوالرفع من مستوى االستثمار سواء الداخلي 
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   تقدميي لندوةعرض
   التجاري الداخلي و الدويلالتحكيم

  
  إدريس الضحاك. د
   األول للمجلس األعلىالرئيس

  
   حممد بوزبع،األستاذ وزير العدل سيادة

 حمكمة النقض املصرية رئيس جملس القضاء األعلى األستاذ فتحي رئيس سيادة
  عبد القادر خليفة، 

   العام للملك لدى اجمللس األعلى األستاذ عبد املنعم اجملبود،الوكيل سيادة

  سيادة الوايل،

   األستاذ حسن الشامي،باملغربالعام للمقاوالت  رئيس االحتاد سيادة

   الوزراء،السيادة أصحاب

   السيادة السفراء،أصحاب

   أيها احلضور الكرمي،ساديت السيادة سيدايت أصحاب

 الواردة يف خطاب صاحب السامية هذه الندوة يف إطار التوجيهات امللكية تنعقد
 يناير 29 القضائية يوم السنة اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهللا عند افتتاحه

 التوافقية ملا قد التسوية مساطر تنويع«؛ حيث دعا صاحب اجلاللة حكومته إىل 2003
 ملشروع قانون التحكيم السريع ادينشأ من منازعات بني التجار، وذلك من خالل اإلعد

 ملتطلبات عوملة االقتصاد القضائي نا نظامليستجيب والدويل، الوطين، ،التجاري
 هذه الندوة بشرف حظيت ولذلك » األجنيباالستثمارتنافسيته، ويسهم يف جلب و

  .الرعاية امللكية ألشغاهلا
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 هذه الندوة جمموعة لعقد  ودعيت هيئ مشروع مدونة التحكيم التجاري ولقد
 الدوليني والوطنيني من قضاة وأساتذة وحمامني ورجال أعمال اخلرباءمرموقة من 
بل أن يأخذ طريقه حنو الربملان وإغنائه مبالحظاتهم وآرائهم؛  قاملشروعملناقشة هذا 

 هلذا اللقاء العلمي الرفيع، أما اهلدف الثاين فهو املساهمة يف هدففكان هذا أول 
 بأهمية التحكيم التجاري باعتباره وسيلة ناجعة تستجيب لرغبات التوعيةتوسيع جمال 

لعملي والناجع؛ ملا ميتاز به التحكيم  يف حل النزاعات بالشكل ااألعمالالتجار ورجال 
 العدالة مع بالقياسوالتقليص يف النفقات ) أحيانا شهر واحد (البتمن سرعة يف 

 الراغبنيالرمسية، وسرية يف حفظ املعلومات لعدم وجود جلسات عمومية يلجها كل 
يني  األطراف حملكميهم من بني التقناختيار يف اإلرادة نيف احلضور، كما حيرتم سلطا

 التخصصية ناهيك عما يتمتع به وجزئياتهالعارفني املطلعني على أحوال النزاع 
 الدراسة دون ضغط من الزمن، إذ ال يفاحملكم من أرحيية يف الوقت متكنه من التعمق 

 املتنوعة كما هو احلال يف القضاياتكون مكدسة على كاهله جمموعات كبرية من 
 السيادة القضائية للنزاع إشكاليةعاجل التحكيم احملاكم مبختلف درجاتها؛ وأخريا ي

 النزاع حملاكمها الوطنية خبضوععندما تكون هناك أطراف أجنبية، وكل منها تطالب 
 األمثل احليادي باختيار كل احللولقوانينها احمللية؛ فيأيت التحكيم ليمنح األطراف 

 حمايدة أجنبية عن  جنسيةذياجلنسيات يف احملكمة التحكيمية أو اللجوء إىل حمكم 
 ولغته وقواعد التحكيماألطراف، باإلضافة إىل أن األطراف أحرار يف اختيار مكان 
 ذلك هناك اعرتاف لكلاإلجراءات وقواعد القانون املطبق والتمثيل القضائي، وتعزيزا 

 130أكثر من  (الدولدويل باملقررات التحكيمية، فهي خاضعة للتنفيذ يف العديد من 
 املقررات حول تنفيذ 1958ت أو انضمت التفاقية نيويورك لسنة دولة صادق
 هذهيف حني يلقى تنفيذ األحكام عراقيل يف بعض الدول، وأخريا تنعقد ) التحكيمية

 القضائي املغريب لتبلغ رسالته من اجلهازالندوة مببادرة من اجمللس األعلى يف قمة 
يم هذه الطريقة لفض النزاعات، ملا  تدعفحواهاالقضاء إىل عامل االقتصاد واملقاوالت 

 العدالة الرمسية من جهة، وما هلا من معيرى فيها من عمل متكامل وليس متعارضا 
 جهة أخرى، إذ من شأنها أن ختفف منانعكاسات إجيابية على حسن اإلدارة القضائية 

لرفع  يعترب الوسيلة األمثل لالذيالعبء الثقيل على احملاكم، وتقلص من عدد القضايا 
 اليت أصبحت عاملية الظاهرةمن مستوى األحكام ومعاجلة البطء يف إصدارها، وهي 

 وليس هناك من سواء،لدى كل الدول املتقدمة أو السائرة يف طريق النمو على حد 
  .حتفظ غري االحتفاظ للدولة حبق ممارسة السيادة القضائية

رات اخلمس اثلون الق ميالعليا أنه ويف اجتماع غري رمسي لرؤساء احملاكم ذلك
 يف إطار األلفية الثالثة العدالةعقد بالرباط منذ حوايل مخس سنوات لتدارس مستقبل 
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 أن العامل يشهد اضطرادا علىوعوملة االقتصاد وحقوق اإلنسان، اتفق اجملتمعون 
 الزيادة يف املوارد البشرية نفسمتواترا يف ارتفاع عدد القضايا يف احملاكم ال تقابله 

 املتطلبات بالشكل األمثل؛ هذهتجهيزات؛ وأنه ليس يف إمكان احلكومات مسايرة وال
 إيقاف هذه الزيادة يف عدد يفولذلك وطاملا ال تتوفر اإلمكانيات لذلك وجب التفكري 

 يتأتى ذلك إال بإجياد وسائل ولن تريتها،القضايا املعروضة على احملاكم أو ختفيف و
 أو جتاريا أو حىت جنائيا أحيانا، كانسها التحكيم مدنيا بديلة لفض املنازعات، وعلى رأ

 باململكة املغربية منذ اإلحصائياتويظهر هذا األمر جليا عندما يقع استنطاق 
 األعلى يف السنة القضائية اجمللساستقالهلا؛ فلقد كان عدد القضايا الرائجة لدى 

يف السنة القضائية  بلغ حني قضية يف 1490 قضية واحملكوم 1309يبلغ 1959‐1958
 وبلغ % 3000 من أكثر ألف قضية أي حوايل أربعني مرة أي بزيادة 40 ما يتجاوز 2003

 يتجاوز عدد القضايا ومل ألف قضية أي بنفس النسبة تقريبا، 43 احملكوم أكثر من
 قضية يف حني 243 غري 1957املطلوب النقض فيها من خمتلف احملاكم اإلقليمية سنة 

  .ادة للعاملني باجمللس غري مثانية أضعافمل تتعد الزي

 1957 احملاكم اإلقليمية ودوائرها يف هذه السنة خمتلف جمموع ما سجل يف أما
 يف حني جتاوز كل من املسجل واحملكوم يف السنة 344.841 واحملكوم 307.627فقد بلغ 

  .%3000ي بزيادة  وباقي احملاكم ثالثة ماليني أواالستئنافيةالفارطة باحملاكم االبتدائية 

أي سنة اإلحصاء  (1960 السكانية اليت انتقلت سنة الزيادة أمر يتجاوز بكثري وهو
 %300 مليون حاليا أي 30 مليون إىل حوايل 11.6من )  القانونينيالسكان –العام للسكان 

 مع النسب السابقة املتعلقة بالزيادة يف عدد القضايا بالقياس وهي نسبة ضئيلة تقريبا،
  .1عروضة على احملاكمامل

 من املوارد البشرية اليت جيب على األقل أن الزيادة يقابل كل ما سلف بنفس ومل
  . اآلنعليهجيرى تضعيفها مرة واحدة ملا هي 

 االقتصادي العاملي الذي سيج االندماج يف النضرورة ما ينتظره املغرب من ومع
 السوق حبيث مل تعد دياتاقتصايشهد حتوالت اقتصادية واجتماعية متنوعة وغلبة 

 ومبا بدأ يشهده الوطين،هناك دولة يف منأى عن حتكم السوق العاملي يف اقتصادها 
 احلرة يف طريقه املناطقاملغرب من انفتاح على األسواق اخلارجية خاصة بإحداث 
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 املؤسسات وخفض خوصصةحنو االندماج يف الكونية برفع احلدود اجلمركية وإمتام 
 وبداية الوطنيةالعملة الب رؤوس األموال األجنبية واحملافظة على الضرائب الستج

 املراقبةعدم التمكن من التحكم يف الكتلة النقدية واخنفاض دور بنك املغرب يف 
 منهاعليها، وسيطرة الشركات االحتكارية الكربى على األسواق االقتصادية خاصة 

 شركة ألف 40شركة إىل أكثر من  7000 من 1960املتعددة اجلنسيات اليت انتقلت سنة 
حاليا، تسيطر على حوايل نصف حجم حركة التجارة العاملية، مع ما يعرفه الطريق 

 املعلوميايت من سرعة يف التطور غري مالحق تشريعيا وقضائيا، وظهور مناذج السيار
 يف التعامل الرقمي وازدياد جرائم مرتبطة بالوسائل الرقمية وأخرى بالتطورات جديدة
 مل يف ميدان اجلينات واستعماالتها واستغالالتها املستقبلية، وهي حاالت جديدة البحثية

 املاضييعرفها القضاء والقانون من قبل؛ باإلضافة إىل ما شهده العامل يف نهاية القرن 
 حقوقمن تطور سريع وملموس قي تنمية وترية السري الدميوقراطي واهتمام بضمانات 

ات جديدة على الساحتني الوطنية والدولية مع حتول كبري يف اإلنسان، وبروز مؤسس
 قواعد القانون الدويل خاصة منها القواعد القانونية اجلنائية، حيث برزت على فعالية
 سيادة الدول مفاهيم جديدة ومؤسسات دولية هلا قوة الردع منها على حساب

للحقوق، ومؤسسة  اجلنائية الدولية، ومؤسسات اإلنسان احملكمةاخلصوص إنشاء 
 إىل أن القضاء الرمسي أصبح وسيصبح مطالبا يف البت أدىالوسيط وغريها، كل ذلك 

 قبل أو عرفها لكن حبجم ضئيل عما هي عليه اآلن، منيف نزاعات جديدة مل يعرفها 
 إجياد القاضي املوسوعي معرفة وهذا غري حتتمومنها ما يتطلب معلومات خاصة 

  .الكايفقدمة بالعدد متيسر حىت يف الدول املت

 بل ومن األكيد إجياد وسائل بديلة للقضاء الضروري مث فإنه أصبح من ومن
 أن أصبح ضروريا التقليل من عدد القضايا بعدالرمسي تتجاوب مع متطلبات العصر 
 تطوير حىت البدائل التقليدية املعروفة الالزماملرتفعة لدى احملاكم، بل صار من 

 مستغربا أن نكون شهودا يف يوم ما على ليسويل والوطين، إذ كالتحكيم التجاري الد
 cyber arbitrage بالتحكيم الرقمي أو تسميتهانطالق مواقع رقمية للتحكيم أو ما ميكن 

 منها للحصول على املقرر التحكيمي بعد مصداقية يقع اللجوء إىل املراكز األكثر حيث
  .نسبة للنزاعات الصغرية واملتوسطة بالخصوصاإدخال كافة البيانات هلذه املراكز 

 اليوم يعرف بالبدائل اجلديدة لفض النزاعات أصبح يكن املغرب بعيدا عما ومل
 من املعامالت اإلنسانية حلل نزاعات متعددةوهو الدولة اليت عرفت أنواعا 

 سواء داخل القبائل املغربية أو املهن والعادلاملؤسسات واألشخاص بالشكل املنصف 
 املصاحلة والتوفيق والوساطة مؤسساتعن طريق األمناء أو غريها من واحلرف 
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 تقاليد إسالمية واجتماعية أعطت منوالتحكيم املتجذرة يف اجملتمع املغريب والنابعة 
 ووحدة املدينة ومنهما القبيلة وحدةيف املاضي أحسن النتائج وساهمت يف استمرارية 

ن بلباس حديث ويستمر التحكيم التجاري يلعب ؛ فإننا اآلن أمام مناذج جديدة لكالدولة
  . دورا مهما ولو خضع بدوره للتطورفيها

 الرمسية بأن معاجلتها للقضايا معاجلة بطيئة العدالة أنه إذا نسب إىل ذلك
 من دول الشرق األدىن ذات التقاليد العتيقة يف خصوصاومكلفة؛ فإن هناك من يرى 
تصارع لكل النزاعات التجارية واالجتماعية، ويف  العوضاللجوء إىل التسوية بالتصاحل 
 دول أنكلوساكسونية أخرى أن هناك تسويات ومعهاالواليات املتحدة األمريكية 

 وهي تلك املتعلقة بالوساطة التحكيمللنزاعات أكثر ليونة وسرعة وجناعة من 
 تنمية صيغ جديدة علىوالتوفيق والتصاحل، حيث أحدثت عدة مؤسسات تعمل 

 ADR Alternative حبروفية أي الطرق البديلة لتسوية املنازعات اليت يرمز إليها للتسو

Dispute Résolution) (العمومية للموارد هذه املؤسسات مركز ومن Center for Public 

Ressources املتحدة األمريكية ومركز فض النزاعات بالواليات Center for Dispute 

Resolution.  

 احملاكمة الفرضية أيMini trial  عنه ب يعربملقرتحة ما  بني الطرق اومن
 الواليات املتحدة األمريكية، وهي إجراءات ومساطر للتوفيق أو الوساطة يفاملنتشرة 

 وصل إذا أو املوفق دور املستشار احملايد، وهي ال تنهي النزاع إال  الوسيطيلعب فيها 
 مل وإذا Accord Transactionnelي  تصاحلاتفاقاألطراف بعد مناقشات ومعارضات إىل 

 واملوفق؛ فاألول يساوي الثاين يف حالة الوسيطيكن هناك عمليا فرق أساسي بني 
 احملكم، ذلك أنهما ال يقومان بأكثر من عننشاط وحركة خاصة، فإن دورهما خيتلف 

 دون سلطة اختاذ القرار اليت هي النزاعحماولة تقريب وجهات النظر بني األطراف يف 
  .السمة املميزة للمحكم

 اليت جترى بواسطة املوفق مثال إىل اتفاق واملفارضات أدت املناقشات وإذا
 بسبب قيام احملكم أوMini Trial ة  احملاكمة الفرضيإجراء لألطراف كما هو الشأن يف

 حبثه عن التوافق بدور املسهل بل واملثري هلذا االتفاق التصاحلي أو ما يعرب إطاريف 
 تعمل به غرفة التجارة اليت  Sentence Accord-partie»  اتفاق األطرافملقرربا «عنه

 يبقى ذلك ومع كأنه مقرر حتكيم آخر،  للتنفيذالدولية بباريس فإن املقرر يأخذ طريقه 
االختالف واضحا بني كل من الوسيط واملوفق من جهة واحملكم من جهة أخرى حيث 

ا أن املسطرة وإن كانت متشابهة بينهم فإن مبدأ  األخري عموما سلطة التقرير، كمميلك
 ال يعني الوسيط أو املوفق املبدأ من حيث وأنه ال يعمل به إال يف التحكيم،  احلضورية
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 تصاحلي بشأنها، غري أنه ميكن اتفاقحمكما يف نفس القضية اليت فشل يف الوصول إىل 
 التقنية املسماة يف أوكيم   التح– التوفيق أي Med-arbللوسيط يف املسطرة اليت تسمى 

 Last offer أي  Medaloa ب         ما يعرب عنهوهو"  وآخر عرض التحكيم– التوفيق"

arbitration Mediation and يف آخر كمحكم يعني حمكما يف األوىل وأن خيتار أن 
  . وهو التوافق الذي يصبح مقررالألطرافاالقرتاحات التصاحلية  

يز به التوفيق هو سرية اإلجراءات، ومن مث ال جيوز لألطراف  ما يتمبني أن من كما
  . اليت قدمت أثناء مرحلة التوفيق يف مسطرة أخرى الحقةواحلججإثارة االقرتاحات 

 املتعلقة بالطرق البديلة حلل النزاعات األمساء كل حال وكيفما كانت وعلى
  .خاصة مع التحكيم مع بعضها وال تتناقض تتكاملواليت تنمو وتتطور فإنها كلها 

 بالنظر سبيال ات جتد األمم املتحدة وال الدول أو املراكز واملؤسسمل لذلك و
  .2 لفض املنازعاتأيضاهلذا التكامل إال أن توصي أو تقرر اعتماد التوفيق وسيلة مهمة 

 املنازعات أكان فض إىل االسم املعطى لطريقة ظر أنه من الضروري أال ننأرى و
 فهؤالء بذلك  للمكلفنيا أو وساطة أو غريه املهم هو املهمة املسندة تصاحلا أو توفيق

 وال يفرضونه فرضا، فقط احملكم هو الذي يقوم بذلك عرضايعرضون مقرتح احلل 
  .ولو اختلفت األمساء

 بسبب هذه التحوالت اليت يشهدها العامل حنو شيوع ثقافة هذه يسري واالجتاه
لفية الثالثة، ففلسفة العامل احلايل تتجه حنو  أكثر يف األتسيطراحللول، ولسوف 
 وهناك حتول جذري حنو استعمال هذه الوسائل، فضعف املصارعةاملصاحلة عوض 

 يف املنظومة الكونية، وفقدها العديد من املداخيل الخنراطهاوسائل الدولة تدرجييا 
  ومتطلبات العدالة الرمسية خصوصا يف ميدانمصاريفاليت كانت تواجه بها 

 احلديث يف امليدان الرقمي وامليدان اجليين والتطورالنزاعات املدنية والتجارية، 
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  "régler autrement les conflis conciliation, transaction, arbitrages en matière civile, in Doc.Française1993 "  
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 اجلنائية لصاحل اإلجـراءات العالجية السياسةسيقلل من أهمية اجلزاء كعنصر يف 
 على احلق العام يف العديد من الضحيةوالتوافقية والتصاحلية بتفضيل مصلحة 

 يتجه حنو استكمال عوملة القضاء التجاريدان احلاالت، أي أن العامل خاصة يف املي
 الزحف ما دام العامل سيصبح قرية هلذاوالقانون التجاريني وليس هناك من إيقاف 

  .واحدة

 كانت كل هذه الطرق من مميزات تقاليده األلفية ال جيد أية الذي واملغرب
 وجود نص  وتكفي اإلشارة إىل أنه بالرغم من عدموتطويرها،صعوبة يف التمسك بها 

 الدويل فإن القضاء املغريب سار على تطبيق التجاريتشريعي يتعلق بالتحكيم 
 ومل ينتظر املشرع ليقول 1958 نيويورك لسنة اتفاقية خاصة يف واردةمقتضياته ال

 14 جغرافيا ملتحقا بأوروبا لقربه منها بأقل من لوجودهكلمته، ويأمل املغرب بالنظر 
 العامل اجلديد والقدمي يف أقصى غرب الدول العربية، متوسطاو ومتجذرا يف إفريقيا كلم

 كمضيق جبل طارق املتحكم يف أكثر من ثلث التجارة اسرتاتيجيوعلى منفذ حبري 
 ومظاهره التساحمية اليت تعترب قطب الرحى يف نظام املزدوجةالعاملية؛ بثقافاته 

 الطرق البديلة، لفض  يأمل أن يقوم بدوره يف تنميةوالتحكيم،الوساطة والتوفيق 
 من نوعها اليتيمة هذه الندوة اليت ليست وما منها  التجارياملنازعات خاصة التحكيم 

 يف التحكيمفقد عقدت ندوات ومؤمترات عديدة من قبل خاصة الندوة الدولية حول 
 1985 لسنة البحريني  واملؤمتر السابع للمحكمني1981دول العامل النامي لسنة 

دار البيضاء من طرف غرفة التحكيم البحري بها خلري مثال يذكر على  بالاملنظمتني
  . البالغ الذي يوليه املغرب هلذا املوضوعاالهتمام

 اليقني التأكيد على أن هذه الندوة اليت يشارك فيها خنبة من كبار ملن وإنه
 بقدر  والوطنيني الذين نغتنم الفرصة للرتحيب بهم بني أهليهم وذويهمالدولينياخلرباء 

 بكل السيدات والسادة احلاضرين، ستحقق أهدافها اليت عقدت من أجلها أال نرحبما 
 ثقافة اللجوء إىل التحكيم كمظهر حضاري وسلمي لفض النزاعات، وإغناء إشاعةوهي 

 مدونة التحكيم باملالحظات واالقرتاحات القيمة من أجل عامل يسوده مشروعوإثراء 
جتماعي والثقة التجارية واألمن القانوين إذ بدون ذلك ال  واألمن االاالقتصاديالسلم 
 واالجتماعية اليت هي السبيل األمثل حنو تدعيم االقتصادية التنمية حتقيقميكن 

 والقانون اليت حييطها جاللة امللك حممد السادس احلقالدميقراطية وترسيخ دولة 
  .نصره اهللا بكل جهده واهتمامه

   املوفقاهللا و
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  األوىلجللسة ا
  

  ترمجة  تلخيص و
  عبد العزيز يعكويب. ذ

  مسـتشار باجمللس األعلى
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  ملخص املداخلة األوىل 
  من التشكك إىل املصداقية :  التحكيم التجاري 

  
  السيد عبد الصادق ربيع
  األمني العام للحكومة

  
سياق فاألمر يتعلق بالبحث، يف : عنوان هذه املداخلة حيدد موضوعها وحدودها 

مراجعة املقتضيات التشريعية احلالية، عن األسباب يف االهتمام احملدود الذي يوليه 
وسيتم انطالقا من هذا التحليل، اقرتاح بعض السبل اليت من . الفاعلون هلذه الوسيلة

شأنها أن جتعل من التحكيم وسيلة أكثر تداوال، مع توضيح األهمية اليت تكتسيها باقي 
  .األخرى يف فض النزاعات ومن مجلتها الوساطةالوسائل البديلة 

    مالحظات  : Iاملبحث 
يتعني بداية إبداء مالحظة أولية تتمثل يف كون التحكيم الداخلي ميارس بشكل 
حمدود من طرف الفاعلني املغاربة، رغم كون قانون املسطرة املدنية ينظمه، ورغم 

ويف نفس . ض جماالت تطبيقهكون القانون احملدث للمحاكم التجارية أشار إىل بع
الوقت يالحظ بأن التحكيم الدويل، رغم عدم تنظيمه بواسطة القانون الداخلي، يشكل 
الوسيلة املتداولة يف فض النزاعات، خاصة عن طريق اللجوء إىل هيئات دولية مثل 

  .يف حدود اختصاص هاتني املؤسستني ،CRDI الغرفة التجارية الدولية و

ىل مسطرة التحكيم يعترب أمرا متداوال باخلارج، فإن هذه وإذا كان اللجوء إ
املسطرة ال حتظى يف املغرب بنفس االهتمام وهناك أسباب كثرية تفسر عدم جلوء 

  .الفاعلني املغاربة هلذه املسطرة إال إذا اقتضى ذلك اتفاق دويل

. واعتبارا لذلك يتعني فحص هذه األسباب لتحديد عوامل التشكك يف التحكيم
احلل البديل للنزاع، : بل حتليل هذه النقاط، يتعني بداية حتديد املفاهيم التاليةوق

  .مفهوم التحكيم، ومفاهيم الوساطة والصلح
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- I  مفهوم احلل البديل :  
 احلل البديل يعين  جمموع التقنيات القانونية االتفاقية املستعملة من قبل 

  .ائيةاألطراف لتفادي أو حلل نزاع خارج املسطرة القض

II ‐ مفهوم التحكيم  :  
يف غياب  تعريف قانوين للتحكيم، ميكن اعتماد تعريف اتفاقية التحكيم والذي 
يستفاد منه أن التحكيم هو االتفاق املربم بني األطراف لعرض النزاع القائم أو الذي 

  .سينشأ، على الغري مع االعرتاف بالطابع القضائي للقرار الذي سيصدر عنه

III ‐م الوساطة والصلح  مفهو :  
: وتعرفان بأنهما. إن الوساطة والصلح قريبان من التحكيم ولكنهما ختتلفان عنه

االتفاقات اليت يلتزم مبقتضاها األطراف، يف حالة وقوع نزاع بينهم، على التفاوض من "
وهذا التفاوض ميكن أن يتم . اجل إجياد حل ودي للمشكل قبل اللجوء إىل القضاء

والتنصيص على هذا الشرط يوجب . الوسيط أو القائم بالصلح:  الغريبواسطة تدخل
فهم . ولكن هذا الوجوب يقف عند هذا احلد.على املتنازعني احرتام مسطرة التفاوض

غري ملزمني إطالقا بعقد أي اتفاق، وبالتايل إذا فشلت مسطرة الوساطة أو الصلح 
  ". نزاعميكن لألطراف اللجوء إىل القاضي أو احملكم حلل ال

القائم بالصلح تنحصر مهمته يف حث األطراف على التوافق والتقريب يف   و
أما  الوسيط فهو يلعب دورا أكثر باقرتاحه على األطراف حال معينا، مع . مواقفهم

  .احتفاظهم بكامل احلرية لقبوله أو رفضه

يم وبعد توضيح هذه املفاهيم يتعني مناقشة حالة التشكك اليت يثريها التحك  
وحالة التشكك هذه جتد مصدرها يف  . على الرغم من املزايا العديدة اليت مينحها

  .عامل ايديولوجي، يستند هو اآلخر إىل مشاكل واقعية

  : العامل االيديولوجي ‐ 1  
إن فكرة كون تعريف العدالة هو من اختصاص الدولة ومؤسساتها تعترب مسألة 

 تستند إىل إيديولوجية تعطي األسبقية للدولة متجذرة بعمق يف قناعتنا اجلماعية وهي
  .ولكل ما هو سياسي، وهذا يولد االحرتاز واحلذر من العدالة اخلاصة
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  :   حذر املتنازعني ‐ 2 
    إن التحكيم على الرغم  من بعض السلبيات اليت قد يثريها فإن مزاياه تبقى 

  ..عديدة

  :  اإلجيابيات املتوخاة من التحكيم ‐أ 
  : الجيابيات عديدة وميكن حصرها فيما يلي هذه ا

  . السرعة يف فض النزاع

 . الطابع السري ملسطرة املنازعة

 . مرونة مسطرة املنازعة

 . االختصاص التقين واملهين للمحكم

  . ضمان احلياد بالنسبة لألجنيب الذي يعترب طرفا يف النزاع

 . التخفيف من عبء القضايا اليت  تثقل كاهل احملاكم

 : مساوئ أو نقائص التحكيم ‐ ب

إن إجيابيات التحكيم، وخاصة التحكيم الدويل، ال ينبغي أن ختفي املساوئ اليت 
  : تعرتي هذه الوسيلة خاصة على املستويات التالية

املصاريف الباهضة اليت تتطلبها مسطرة التحكيم مقارنة مع مصاريف التقاضي 
  .أمام القضاء الرمسي

ى الضمانات الكافية خبصوص شخص احملكم وحياده عدم توافر األطراف عل
  .ومهنيته

 

  : االقرتاحات من أجل إعادة املصداقية : املبحث الثاين
صداقية  املؤسسة، تقوم أساسا على استجابتها بفعالية لألهداف اليت أنشئت م

من أجلها، وهذا يقتضي جعل مؤسسة التحكيم تسري وفق الشكل الذي يضمن 
سلبيات، عن طريق إصالح تشريعي يتجاوز النقائض اليت سبق اإلجيابيات دون ال
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احلديث عنها، وهذا اإلصالح يستوجب إعادة املصداقية للتحكيم على املستويات 
  .جماله، مسطرته أوصاف احملكمني، وكذا على مستوى تنفيذ القرار التحكيمي : التالية

I  ‐ إضفاء املصداقية على جمال سريان التحكيم  :  
ة حترير التحكيم من مفهوم النظام العام وبالتبعية حصر جمال التحكيم جيب بداي

يف النزاعات التجارية كما يتعني متكني أشخاص القانون العام من اللجوء إىل التحكيم 
  .مع مراعاة املقتضيات اليت تضمن تنفيذ القرار التحكيمي

  : النظام العام ‐1
  : مفهوم النظام العام 
 بشكل عام، هي تلك القواعد اليت يعترب قيامها ضروريا قواعد النظام العام،

  .حلماية التنظيم السياسي واالجتماعي واالقتصادي للدولة

. قد حاول الفقه والقضاء حتديد مفهوم النظام العام من أجل احتواء معناه و
ومييز بعض الفقه، بهذا اخلصوص، بني النظام العام التقليدي والنظام العام 

يالحظ البعض اآلخر أن املشرع املغريب من خالل هذا االصطالح يعين و. االقتصادي
  .املفاهيم الكالسيكية للشرطة اإلدارية

  : آثار مفهوم النظام العام على التحكيم 
لنظام العام ميكن أن يكون له أثران على التحكيم فيمكن بداية أن يكون مانعا من ا

  .كمسريان التحكيم، وميكن ثانيا أن يفرض على احمل

  :النظام العام مينع التحكيم * 
 من قانون االلتزام والعقود على أن االلتزام الذي ال سبب له أو 62ينص الفصل 

ويعترب السبب غري مشروع إذا كان . القائم على سبب غري مشروع يعترب كأن مل يكن
  .خمالفا لآلداب العامة أو النظام العام، أو القانون

ون سببه خمالفا للنظام العام ال ينبغي أن يكون له طابع  واملنع من إبرام اتفاق يك
خاص بالنظر لباقي أسباب البطالن األخرى اليت تطال  االتفاق غري املشروع، الواردة 

  ..مبقتضى املفهوم العام للفصل املذكور أعاله



  

   مجيع احلقوق حمفوظة ملركز النشر و التوثيق القضائي‐الداخلي و الدويل  التحكيم التجاري ‐ 2009 يرباير ‐  اإلصدار الرقمي‐ اجمللس األعلى دفاتر

  

25 ص

عدم قابلية املسائل اليت هلا اتصال بالنظام العام للتحكيم ال تعترب حمل  و
. التنصيصي على ذلك قانونا يدخل نوعا من الشك يف مصداقية التحكيمخالف، لكن 

واملقتضيات احلالية حتمل على االعتقاد بأن التحكيم هو الذي يعترب ممنوعا باسم 
النظام العام، واحلال أن االتفاق الذي ينص على التحكيم خبصوص مسألة هلا ارتباط 

 مث فان التنصيص على كون املسائل ومن .بالنظام العام، هو الذي يعترب غري مشروع
اليت هلا اتصال بالنظام العام ال ميكن أن ختضع للتحكيم يعترب من باب احلشو 

  .واإلطناب والذي  من شانه  إدخال نوع من التشكك يف آلية التحكيم

التساؤل املطروح بهذا اخلصوص يتعلق بتحديد القاضي الذي ينعقد له  و
هل جيب أن يكون القاضي الرمسي : الفة النظام العاماختصاص التقرير يف مسالة خم
؟ وبتعبري آخر، هل القاضي الرمسي هو وحده املختص .أو ميكن أن يكون احملكم نفسه

وأن احملكم، سواء تعلق األمر . يف التقرير يف مسألة إبطال االتفاق املخالف للنظام العام
بعدم اختصاصه لتقدير مسألة باتفاق حتكيمي أو باتفاق أصلي، يتعني عليه التصريح 

  .   بطالن االتفاق؟

اجلواب على هذا السؤال يتوقف على الثقة اليت ميكن وضعها يف احملكم من 
جهة، كما يتوقف من جهة أخرى على املقتضيات التشريعية اليت جيب من خالهلا 
 تذكريه بوجوب التحقق من اختصاصه ومن قانونية االتفاق املؤسس هلذا بني األطراف

  .وهذا دور احملكم، وثانيا بالنسبة للجميع وهذا هو دور القاضي

وسواء كان هذا القانون ذا طابع آمر أوال، وسواء مت اعتباره قانونا ضبطيا أو قانونا 
عاديا املهم هو أن يقوم الغري املعروض عليه النزاع بتطبيقه بشكل صحيح، أو 

ذن مطروحا يف صورة اختصاص واإلشكال يصبح إ. التصريح بعدم اختصاصه لتطبيقه
  . احملكم، وليس يف صورة حتكيمية االتفاق

  :  األشخاص املعنوية العامة ‐  2
إن النص احلايل مينع بصورة شبه مطلقة على األشخاص املعنوية العامة اللجوء 

  . إىل التحكيم الداخلي إال إذا نص القانون صراحة على خالف ذلك

خصوصا إذا اعتربنا أنه مؤسس على افرتاض  وهذا املنع يعترب مبالغا فيه، 
  .ايديولوجي مؤداه عدم إمكانية ختلي الدولة عن امتياز مقاضاتها أمام حماكمها

هل ميكن لألشخاص املعنوية العامة، أي الدولة، : والتساؤل املطروح هو 
  .اجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية، اللجوء إىل التحكيم وبأية شروط ؟
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  :   قاربة الفرنسية  امل‐   أ 
حل :"إن  هذه املسألة  كانت يف فرنسا، موضوع تقرير جمللس الدولة حتت عنوان

والذي تناول " الصلح، الوساطة والتحكيم يف اجملال اإلداري: النزاعات بشكل آخر
إشكال اعتماد هذه الوسائل حلل النزاعات ذات الطابع اإلداري، والذي ميكن أن يفيد 

ربة التمهيدية هلذا التساؤل قبل حتليل أهمية الرتخيص لألشخاص يف إطار املقا
  .املعنوية باللجوء هلذه الوسائل باملغرب

  : والنقاط اليت أوضحها هذا التقرير ميكن إجيازها باختصار فيما يلي 

حل النزاعات اإلدارية يتم وفق الوسائل الكالسيكية املتمثلة يف املسطرة 
  .القضائية

وسائل أخرى حلل هذه النزاعات يف حاالت معينة استجابة لبعض إمكانية اعتماد 
 .املتطلبات

إيضاح األسباب املستوجبة العتماد هذه الوسائل واملتمثلة يف هاجس الوقاية من 
املنازعة للتخفيف من كم امللفات املعروضة على احملاكم إضافة إىل مزاياها األخرى 

  .ةاملتجسدة يف سرعة البت، السرية، واملرون

 التجارب األجنبية توضح بأنه إذا كانت غالبية الدول تبحث عن وسائل بديلة ‐
حلل النزاعات يف اجملال اإلداري، فإن قانونها الوضعي ال يكرس هذه الوسائل بشكل 

  .أكرب وان كان الفقه والواقع يوليان اهتماما كبريا هلذه الوسائل

صيص حيز أكرب للوسائل البديلة   واألسباب اليت مت اعتمادها يف فرنسا لتربير خت
  . الوطنيةايف حل النزاعات ذات الطابع اإلداري تعترب قائمة بالنسبة حلالتن

  :تقييم   ‐ب 
 ةميكـن  للدولة اللـجوء إىل التحكيم شريطة  أن تكون املسأل: التحكيم والدولة

رف النزاعية غري متعلقة بدعوى املشروعية، وأن يتم التصديق على القرار من ط
القاضي املختص، ليس من أجل رقابة قيمة القرار، ولكن بهدف إجبار اإلدارات املعنية 

وتدخل املشرع إلقرار . بالتنفيذ على اخلضوع للقرار املكتسي لقوة الشيء املقضي به
  :هذه اإلمكانية جيب أن تستجيب للشروط التالية
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 التحكيم ال جيب التأكيد على كون اللجوء إىل: إمكانية خاضعة للرقابة   •
ميكن الرتخيص به إال إذا كانت آليات الرقابة املوضوعة رهينة بضمان ما 

  :يلي
ن تكون هذه الوسيلة يف مصلحة الدولة، وحتقيق املصلحة العامة ال يتناىف 

  .واللجوء إىل حمكمة حتكيمية

املسألة اليت سيقع البت فيها جيب أال ترتبط مبصاحل ال تسمح طبيعتها باستبعاد 
حصها من قبل النيابة العامة، بالنظر لآلثار اليت ميكن أن ترتتب عنها خارج األثر ف

  .النسيب للقرار

  :إمكانية اتفاق األطراف   •
اتفاقية التحكيم ختضع إلرادة األطراف وهي اختيارية وال ميكن فرضها من قبل 

  .اإلدارة

  :إمكانية حمدودة   •
وهذه اإلمكانية ميكن .الت معينةإن إمكانية اعتماد التحكيم جيب حصره يف جما

اعتمادها خبصوص النزاعات املتعلقة بالعقود اليت تربمها الدولة سواء كانت ذات 
  .طابع خاص أو إداري

  : وجوب مالءمة هذه املسطرة خلصوصيات األشخاص املعنية   •
ضرورة تعليل القرار التحكيمي، ووجوب : هناك مبدآن يقودان هذه اخلصوصية

وال يتمتع األطراف بأي . ن الواجب التطبيق والقواعد املسطرة القانونيةاعتماد القانو
  .خيار بهذا اخلصوص

ومن املفيد التنصيص على أن هيئات التحكيم والوساطة املقبولة من طرف 
الدولة هي وحدها اليت ميكن اختيارها فيما يتعلق باالتفاقات التحكيمية اليت ختص 

  .الدولة

 :العمومية فيما يتعلق باملقاوالت  -

بالنظر لتطور القطاع العمومي، وسياسة حتويل املؤسسات العمومية العاملة يف 
القطاع الصناعي والتجاري إىل شركات جمهولة اإلسم، الشيء مينع املؤسسات 
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وهي تلجا إىل  العمومية اليت حتكمها قواعد القانون اخلاص، من التفاوض حبرية،
  .سبما تقتضيه املصلحةاالتفاق التحكيمي أو إىل الوساطة حب

واالتفاقات التحكيمية اليت تربمها هذه املؤسسات ختضع ملسطرة تصديق 
خاصة، وجيب إحالتها تلقائيا على اجمللس اجلهوي للحسابات اليت توجد هذه 

  .املؤسسات داخل نفوذه

  :فيما يتعلق باملؤسسات العمومية  -

ه ليس هناك جمال لوضع انسجاما مع املعيار املستخلص أعاله، ميكن القول بأن
منع عام خبصوص التحكيم، وأنه يتعني إعطاء األجهزة املسؤولة عن تسيري 
املؤسسات العمومية إمكانية اللجوء إىل التحكيم إذا كانت مصلحة املؤسسة تستدعي 
ذلك، وإذا كانت الوزارة الوصية ال تعترب االتفاق التحكيمي منافيا للمصلحة العامة 

  .وال العموميةوحلسن تدبري األم

  :فيما يتعلق باجلماعات احمللية  -

 من الدستور، فإن اجلماعات احمللية تنتخب 101 مقتضيات املادة الرجوع إىلب
واالستقالل . هيئات لتسيري شؤونها بطريقة دميوقراطية، وفقا للشروط احملددة قانونا
ها من اختيار املعرتف به هلذه اهليئات، حىت وإن كانت خاضعة لوصايات معينة، ميكن

  .الوسائل البديلة لفض نزاعاتها

امليثاق اجلماعي، من جهته، يعطي اجلماعات دورا أساسيا يف التنمية  و
 لعمليات 42االقتصادية واالجتماعية داخل نفوذها الرتايب، وذلك بتخصيص املادة 

الشراكة اليت جيب على اجمللس اجلماعي القيام بها مع القطاع اخلاص الوطين أو 
واالتفاقات اليت جتسد هذه الشراكة جيب أن تتضمن الشروط اليت ميكن . لدويلا

  .للقطاع اخلاص اللجوء إليها ومن مجلتها الصلح

نظرا لتعدد نسيج اجلماعات احمللية القائمة، فإنه مع االعرتاف هلذه اجلماعات  و
 الالزمة حىت بإمكانية اللجوء إىل التحكيم، جيب على القانون منح احلكومة اإلمكانيات

وجيب أن . يكون إعمال هذه التقنيات منسجما مع الوسائل اليت تتوافر عليها اجلماعة
ينص التشريع على إدماج اجملالس اجلهوية للحسابات يف فحص االتفاقيات اليت 

  .تتضمن هذه الشروط
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  :  التحكيم احملصور فيما هو جتاري – ج -

ال التجاري فقط، مع التحفظ ن تطور مسطرة التحكيم رهني حبصرها يف اجمل
بشأن ما ميكن أن تنص عليه تشريعات خاصة من اشرتاط وجوب سلوك األطراف 

و الرغبة يف محاية .ملسطرة خاصة يف حل النزاع سابقة أو بديلة للمسطرة القضائية
األطراف اليت مل تتعود على االتفاق التحكيمي، تقود املشرع لزوما إىل مضاعفة 

  .ئية، ومن مجلتها تلك املتعلقة بعدم قانونية بعض جماالت التحكيماإلجراءات الوقا

واعتبارا لذلك، فإن غري التجار ليسوا حباجة، كما هو الشأن بالنسبة للتجار إىل 
التقنيات التحكيمية، كما أن التجار إذا كانوا حباجة إىل احلفاظ على العالقات الطيبة 

ريق سلوك املسطرة التحكيمية كلما خبصوص النشاطات اليت تربطهم بالغري عن ط
وباملقابل، فإن . مل تتعارض مع النظام العام، فان األمر ليس كذلك بالنسبة لغري التجار

  .النزاعات غري التجارية ميكن أن ختضع ملساطر الوساطة االتفاقية أو الصلح القانوين

عقيد هذا فتح باب التحكيم أمام خمتلف أصناف املنازعات ميكن أن يؤدي إىل ت و
النظام، الذي ما يزال غري ناضج، مما ينعكس سلبا على حل املشاكل الواقعية بشكل 

وليس هناك ما مينع من توسيع دائرة اإلصالح املقرتح، لتشمل نزاعات أخرى، . ملموس
  .إذا أثبتت التجربة، حسب الوضع املقرتح، أهمية تطبيقها يف حاالت أخرى

 على التطبيق الكامل للمقتضيات الواردة يف  و يقرتح بهذا اخلصوص، التنصيص
القانون احملدث للمحاكم التجارية اليت تنص على أن األطراف ميكنهم االتفاق على 
إخضاع النزاعات احملددة أعاله، على مسطرة التحكيم طبقا ملقتضيات املواد من 

  . من قانون املسطرة املدنية307 إىل 306

ي ميكن جزئيا من حل تعقيد الشرط التحكيمي حصر التحكيم يف اجملال التجار و
  .والبيانات اليت جيب أن يتضمنها ليكون صحيحا

- II ‐ الشرط التحكيمي واالتفاق التحكيمي :  

يتعني بداية التذكري بأن الشرط التحكيمي جيب أن يكون موضوع مقتضيات 
ويتعني خصوصا متييزه عن االتفاق . خاصة حتدد بشكل واضح نظامه القانوين

  .لتحكيميا

يشرتط لصحة الشرط التحكيمي حتديد احملكم يف الشرط، كما يقرتح تفاديا  و
لكل صعوبة، تنصيص الشرط على احرتام احملكمني للقانون الواجب التطبيق على 
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ومتييزا . النزاع، إال إذا اتفق األطراف على تطبيق مقتضيات معينة وقت نشوء النزاع
 به يتعني اإلشارة إليه بوضوح يف تسمية العقد للشرط التحكيمي عن العقد املرتبط

  ".عقد بيع مع شرط حتكيمي: األصلي، مثال

- III ‐ إضفاء املصداقية على احملكمني  : 

  اختيار احملكمني 

جناح اإلصالح رهني مبهنية احملكمني، وعلى األقل جيب أن تكون هلؤالء 
كفاء، نزهاء، نشطاء، أن يكونوا أ: مصداقية جتاه األطراف وهذه املصداقية تقتضي

  .منظمني، وأن تكون أتعابهم يف احلدود املعقولة

  : هلذا االعتبار من املفيد التذكري مبا يلي  و

جيب أن يكون احملكمون أشخاصا مستقيمني، ويف مجيع األحوال جيب أال يكونوا 
قد تعرضوا إلدانة جنائية خبصوص ارتكاب جرائم  حتمل على التشكيك يف أخالقهم 

ويقصد بذلك اجلرائم العمدية  املنصوص عليها يف قانون الشركات . قامتهمواست
التجارية أو الواردة يف القانون التجاري، أو يف القانون حول حرية األسعار واملنافسة، 

  .وكذا املقتضيات الواردة يف القانون اجلنائي املتعلقة باملساس بأموال وملكية الغري

ة نشاطهم بشكل مهين، كما هو الشان بالنسبة لكل أن يكونوا  قادرين على ممارس
 .مهنة حرة

أن يتم االعرتاف بهم من قبل السلطة القضائية  وأن يكونوا مسجلني يف لوائح 
  .مهنية

 .أن يتعرضوا إىل عقوبات قاسية يف حالة خيانة ثقة األطراف

إلشارة فيما يتعلق  بإمكانية مزاولة القضاة  املمارسني ملهمة التحكيم، جتب ا و
والدولة باعرتافها للقضاة . أن القضاة باخلارج مدعوون إلصدار قرارات حتكيمية

املمارسني بإمكانية اختيارهم كمحكمني أو وسطاء  تعرب بوضوح عن إرادتها يف حتقيق 
ورغبة يف ضمان املستوى العايل للوظيفة التحكيمية، يستحسن . حتكيم يف املستوى

لقضاة اجمللس األعلى، حسب مسطرة يشرتك فيها كل حصر هذه اإلمكانية بالنسبة 
ويتعني بهذا اخلصوص تفادي . من اجمللس األعلى للقضاء ورئاسة اجمللس األعلى
 .التجاوزات اليت أدت يف فرنسا إىل إلغاء هذه اإلمكانية
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  :  تشجيع التحكيم املؤسسايت 
ريق إعطاء تعني اختاذ تدابري خاصة من أجل تشجيع التحكيم املؤسسايت عن طي

  .الدولة مساعدة للهيئات املختصة للقيام به

وميكن التفكري على وجه اخلصوص، يف إعطاء الغرف املهنية الوسائل الضرورية 
كي ختلق وتقوي بداخلها أجهزة حتكيم ووساطة على شاكلة ما هو موجود يف بعض 

مفروضا قانونا، كما يؤمل دون أن يكون ذلك  .الغرف املهنية األجنبية الوطنية والدولة
أن تقوم اهليئات النقابية املهنية خبلق جلان حتكيم يعهد إليها حبل اخلالفات بني 

  .أعضائها

IV ‐ إضفاء املصداقية على املسطرة :  
 إضفاء املصداقية على املسطرة املتبعة يف التحكيم  تعترب نقطة أساسية وجيب 

تحول التحكيم إىل منحة احلرص على سن آليات قانونية واضحة ودقيقة حىت ال ي
  .لذوي النيات السيئة املتخصصني يف التسويف واملماطلة

ميكن لألطراف استبعاد كل القواعد املسطرية اليت يتناىف تطبيقها مع مسطرة  و
غري أنه، ورغبة يف منع تطبيق قواعد مسطرية قد يكون فيها نوع من . التحكيم

 أن احملكم ملزم بتطبيق القواعد املخاطرة حبقوق األطراف، يتعني التنصيص على
املسطرية الواردة يف القانون العام، باستثناء تلك املستبعدة صراحة، سواء من قبل 
األطراف مبقتضى اتفاق مشرتك أو من قبل النظام التحكيمي للمؤسسة اليت جلؤوا 

  .إليها

  : التحكيم الدويل : املبحث الثالث 
لي املتعلقة بالتحكيم الدويل ختتلف عن إن أهداف املقتضيات ذات الطابع الداخ

ويرجع ذلك أوال إىل كون التحكيم الدويل . األهداف املتبعة يف إنعاش التحكيم الداخلي
  . ليس يف حاجة إىل إنعاش

فالتحكيم يف اجملال الدويل، يعترب أكثر استعماال يف املغرب على الرغم من عدم 
ملغرب إىل االتفاقيات الدولية يف وسبب ذلك انضمام ا. وجود قانون داخلي ينظمه

جمال التحكيم الدويل، وكذا إىل االتفاقية الثنائية حلماية االستثمار اليت تضمن شرط 
 يف حالة نشوء نزاع بني املستثمر األجنيب، الذي يعترب CRDIإسناد االختصاص للسريدي 

  .لة املغربيةأحد رعايا الدولة املشرتكة يف التوقيع على هذه االتفاقية و بني الدو
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غياب تشريع داخلي ينظم التحكيم الدويل يطرح إشكاال خبصوص املرجعية  و
. اليت سيعتمدها القاضي عندما يعرض عليه  طلب االعرتاف أو تنفيذ القرار التحكيمي

  : واألمر يف هذه احلالة يقتضي البحث يف النقاط التالية 

ذ القرار التحكيمي، هلا قوة هل االتفاقية الدولية،اليت يطلب على أساسها تنفي
 احتجاجية يف مواجهة املغرب؟ 

هل اتفاقية التحكيم توجد يف وضعية قانونية بالنظر هلذه االتفاقية الدولية، ويف 
  غياب ذلك بالنظر لقانون معني، لكي حيتج بها أمام القاضي؟ 

 ما هي الشروط اليت خيضع هلا قبول هذا القرار؟ 

ليت جيب مراقبتها من قبل القاضي قبل إعطاء الصيغة ما هي النقاط القانونية ا
  التنفيذية؟

اجلذير باملالحظة أن التحكيم الدويل يهم فقط التجارة الدولية، االستثمارات  و
  .وعامل األعمال بصفة عامة، دون املسائل اليت تدخل يف اختصاص القاضي املدين

ات الدولية اليت يعترب التشريع الداخلي جيب أن يأخذ بعني االعتبار االتفاق و
  .املغرب طرفا فيها

: إضفاء املصداقية على املساطر البديلة للتحكيم نفسه:  املبحث الرابع
   :تطوير الوساطة

اعتماد الوساطة يف التشريع الوطين يستهدف االستجابة حلاجة الفاعلني يف 
  .اللجوء إىل وسيلة بديلة تعطي لألطراف إمكانية واسعة للتفاوض واالتفاق

   :األهمية اخلاصة هلذه الوسائل  .1
فهي تؤدي إىل ختفيف الضغط على .إن أهمية هذه الوسائل ال جدال فيها

. احملاكم، وتتميز مبرونة كبرية وبالسرية إضافة إىل االستجابة بشكل امثل حلل النزاع
وتعترب الوساطة الطريقة املالئمة حلل النزاعات بني أشخاص القانون العام أكثر من 

  .حكيمالت
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  : شروط جناح هذه الوسائل  .2
إن إجيابيات هذه الوسائل ميكن أن تنقلب إىل سلبيات إذا مل يتم حتديد كيفيات 

  :تطبيقها بالدقة الالزمة، ويتعني بهذا اخلصوص

 التمييز بني خمتلف أصناف املسارات املعنية، خاصة بني مساطر التحكيم ‐
ه األصناف بني املساطر االختيارية وبني ومساطر الوساطة والصلح، والتمييز داخل هذ

  .تلك اليت يفرضها القانون

  .إعطاء الصلح،باعتباره نتيجة طبيعية للوساطة الناجحة، آثاره القانونية الالزمة

  : التمييزات اليت جيب مراعاتها  ‐ 1
فاحملكم إذا مت تعيينه . جيب بداية عدم اخللط بني احملكم والوسيط واملوفق

تعني عليه احرتام القواعد العادية احرتام احلضورية، البت يف حدود كوسيط ودي، ي
وإغفال إحدى هذه القواعد يعرض قراره . الطلبات وجوب حترير القرار وتعليله

وعلى خالف ذلك فإن الوسيط أو املوفق إذا كان بإمكانهما بناء على .للطعن باإللغاء 
  .ون احلرية يف قبوله أو رفضهطلب األطراف حترير مشروع صلح، فإن األطراف ميلك

كما جيب التمييز بني املوفق أو الوسيط االتفاقي وبني املوفق أو الوسيط 
  .القضائي

 املتعلق بصعوبات املقاولـة إىل املوفق Vقد أشار القانون التجاري يف الكتاب  و
)le conciliateur(إليه أعطى لرئيس احملكمة التجارية بناء على املقرتحات املقدمة  ، و

من طرف رئيس املقاولة، وجدية هذه االقرتاحات، اختيار موفق من اجل العمل على 
  .استمرار سري املقاولة والتوصل إىل إبرام اتفاق مع الدائنني، داخل اجل أربعة اشهر

 وضعت مسطرة إلزامية خبصوص التوفيق  VIكما أن مدونة الشغل يف الكتاب
  .والتحكيم

  :   للتوفيق أو الوساطة الناجحة  الصلح نتيجة طبيعية ‐ 2 
الصلح، عقد مبقتضاه حيسم الطرفان نزاعا " من ق ل ع 1098حسب الفصل 

قائما أو يتوقيان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما لآلخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو 
  ". بإعطائه ماال معينا أو حقا
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ن نفس القانون،  م1100 و1099هذا االتفاق جيب أن حيرتم مقتضيات املواد  و
واليت تستوجب إلجراء الصلح التمتع بأهلية التفويت بعوض يف األشياء اليت يرد الصلح 

كما تنص على عدم جواز الصلح يف املسائل املتعلقة باحلالـة الشخصـية أو . عليها
بالنظام الـعام أو باحلقـوق الشخصية األخـرى اخلارجة عن دائرة التعامل، ولكنه 

لى املنافع املالية اليت ترتتب على مسألة تتعلق باحلالة الشخصية أو يسوغ الصلح ع
  .على التعويضات الناشئة عن اجلرمية

ويالحظ أن األثر  .آثار الصلح منظمة وفقا ملقتضيات قانون االلتزامات والعقود و
األساسي املطلوب، واملتمثل يف إعطاء الصلح مواصفات احلكم النهائي مل يقع التعبري 

  .بشكل صريحعنه 

اعتبارا لذلك يتعني مراجعة قانون االلتزامات والعقود على مستوى القوة  و
 .القانونية للصلح وآثره بني األطراف

بتكملة قانون املسطرة املدنية مبقتضيات حول الوساطة، يصبح اإلصالح  و
   .منسجما مع هاجس منح األطراف خيارات متعددة حلل نزاعاتهم املقرتح كامال و
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  ملخص املداخلة الثانية 
  التحكيم التجاري والواقع املغريب 

  
  عز الدين كتاين. د

  ءأستاذ بكلية احلقوق بالدارالبيضا
  

فأصوله متتد إىل . التحكيم كوسيلة بديلة حلل النزاعات، ليس آلية حديثة 
العصور الغابرة، وكان اللجوء إىل هذه الوسيلة يف روما وأثينا يتم بصورة تلقائية 

  .بيعيةوط

والتاريخ اإلسالمي . وظهور اإلسالم عزز من اعتماد الصلح والوساطة والتحكيم
غين بالوقائع اليت مت فيها اللجوء إىل هذه الوسائل، ومن أمثلة ذلك واقعة التحكيم اليت 

  .متت بني علي بن أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان

لقبائل، وكان ينظر نظرة ويف املغرب فإن فض النزاعات كان يتم بواسطة حكماء ا
اقصائية ملن يتخطى القبيلة ويلجأ إىل احملاكم ويتهم بوضع أسرار القبيلة أمام املأل، 

  .واحلال أنه جيب معاجلتها داخليا حفاظا على وحدة اجلماعة

وهذا املعطى األويل الذي يطبع الواقع املغريب، ذي الطبيعة السوسيولوجية ال 
عية التحكيم باملغرب يف جوانبها املختلفة  البد من ينبغي جتاهله، وملالمسة وض
مث قياس درجة قبوله، وهو ما سيسمح ) املبحث األول(استعراض معطياته القانونية 

  ).املبحث الثاين(بعرض جوانبه األخرى 

I  ‐ املعطيات القانونية واملؤسساتية للتحكيم باملغرب :  
  : املعطيات القانونية ) 1

 أن القانون القضائي اخلاص املغريب يعطي منذ القدم، موقعا جتدر اإلشارة بداية
 املتعلق بقانون املسطرة 1913 غشت 12ال يستهان به، للتحكيم وبدا ذلك منذ ظهري 

  .1974 شتنرب 28املدنية، وكذلك األمر بالنسبة لقانون املسطرة املدنية الصادر بتاريخ 



  

   مجيع احلقوق حمفوظة ملركز النشر و التوثيق القضائي‐الداخلي و الدويل  التحكيم التجاري ‐ 2009 يرباير ‐  اإلصدار الرقمي‐ اجمللس األعلى دفاتر

  

36 ص

 1974 وما يليه من قانون 306ويعترب التحكيم حاليا منظما مبقتضى الفصول 
  : وميكن بهذا اخلصوص إبداء املالحظات التالية 

هل :  املالحظة األوىل تكمن يف التساؤل حول حدود تطبيق هذه املقتضيات‐ 1
  .تطبق على التحكيم الداخلي أم تشمل أيضا التحكيم الدويل؟

لفرنسي قانون املسطرة املدنية املغريب، خالفا لقانون املسطرة املدنية ا و
اجلديد، وقوانني العديد من الدول العربية، ال مييز  بني املقتضيات اخلاصة بالتحكيم 

وهذه الثغرة مت تداركها من خالل مشروع . الداخلي وتلك املتعلقة بالتحكيم الدويل
وجيب التذكري بهذا اخلصوص أن املغرب منضم التفاقية . القانون املغريب للتحكيم
 املتعلقة باالعرتاف وتنفيذ القرارات التحكيمية 10/6/1958نيويورك املؤرخة يف 

  .األجنبية

 من قانون املسطرة املدنية، يقصي من التحكيم األموال 306 الفصل ‐ 2
ويبدو أن هذه القاعدة ال تنسحب إال على القانون . اخلاضعة لنظام القانون العام

م واملتعاقدين معها يف إطار الداخلي دون النزاعات القائمة بني مؤسسات القانون العا
  .التجارة الدولية،حسبما يستفاد من االجتهاد القضائي املغريب

 نفس الفصل مينع التحكيم أيضا خبصوص النزاعات املتعلقة بالقانون ‐ 3
  .الضرييب، نظرا للطابع العام هلذا القانون

لك ال  وبالنسبة الستبعاد النزاعات املتعلقة ببطالن وحل الشركات، فإن ذ‐ 4
حيول دون قبول التحكيم بالنسبة للنزاعات املتعلقة بدعاوي املسؤولية اليت يقيمها 
الشركاء يف مواجهة املدراء واملسريين، أو بدعاوي إبطال مداوالت مجعية عمومية، 

  .وبشكل عام، الدعاوى بني الشركاء

ة املغريب ال  فيما يتعلق بالتحكيم يف اجملال املدين، فإن قانون املسطرة املدني‐ 5
يتضمن قواعد عامة بهذا اخلصوص، ولكنه يقضي بعدم جواز  التحكيم يف املسائل 

  : اليت هلا عالقة ب

  اهلبات والوصايا املتعلقة باألطعمة واملالبس واملساكن * 

  حالة األشخاص وأهليتهم * 
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النظام العام وخاصة النزاعات املتعلقة بعقود أو أموال خاضعة لنظام حيكمه * 
  . لقانون العاما

  النزاعات املتصلة بتطبيق قانون جنائي * 

النزاعات املتصلة بقوانني تتعلق بتحديد األمثان والتداول اجلربي والصرف * 
  والتجارة اخلارجية

  .النزاعات املتعلقة ببطالن وحل الشركات* 

، أخضع نزاعات الشغل 1946 يناير 19اجلدير باملالحظة أن املشرع منذ  و
 من قانون الشغل 558 إىل 557ة ملسطرة الصلح والتحكيم، وأن الفصول من اجلماعي

 إما تعديال أو 1946 ، استعادت مقتضيات قانون 11/9/2003اجلديد الصادر بتاريخ 
  .تكملة 

 الصادر بتاريخ 95.53التنصيص على التحكيم ورد أيضا يف القانون رقم  و
  . املتعلق بأحداث احملاكم التجارية12/2/1997

  : املعطيات املؤسساتية ) 2
االتفاق املتعلق حبل النزاعات اخلاصة " (CIRDI ‐السريدي " عضوية املغرب يف 

، يعرب عن  )1965 مارس 18باالستثمارات بني الدول ورعايا الدول األخرى املؤرخ يف 
تفتحه على العـامل واخنراطه يف استعمال األدوات الدولية يف التحكيم ومل يتخلف عن 

وأول نزاع كان املغرب طرفا . تيار حمكميه واالستجابة ملتطلبات التجارة الدوليةاخ
 Occidental( هو الذي قام بينه وبني شـــركات CIRDIفيه ومت عرضه على 

petroleum et holiday .(  

املكتب (كما أن املنازاعات اليت كانت بعض املؤسسات العمومية طرفا فيها      
مت حلها بواسطة مؤسسات ) املكتب الوطين للكهرباء وغريهما –الشريف للفوسفاط 

  .دولية للتحكيم 

على املستوى الوطين جيب اإلشادة بوجود حمكمة التحكيم للغرفة التجارية  و
  . املغرب، اليت يوجد مقرها بالدارالبيضاء–بالدارالبيضاء 

كما مت . ة يوجد داخل االحتاد العام ملقاوالت املغرب هيئة للتوفيق والوساط و
  .حديثا خلق هيئات حتكيمية داخل الغرف التجارية والصناعية واخلدمات
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بعد هذه اإلطاللة القصرية، يتعني تقييم اإلقبال على هذه املؤسسات وقياس  و
  .درجة اعتماد التحكيم باملغرب

II ‐ اإلقبال على التحكيم :  
واعتبارا لذلك . رنسيةإن التحكيم يعترب متجذرا يف املغرب وليس وليد احلماية الف

  .ال ميكن إال انتظار جناح هذه الوسيلة

 :  رصد الواقع  )1

على مستوى التجارة الدولية فإنها قليلة هي العقود اليت ال تتضمن شرطا 
حتكيميا والفاعلون االقتصاديون املغاربة، مبا يف ذلك الفاعلون يف جمال القانون العام 

وعلى مستوى الوطين فإن . عقودا من هذا النوعغري مستثنون من ذلك يف حالة إبرامهم
  .اإلقبال على التحكيم يتم بشكل حمتشم ويرجع ذلك إىل عدة أسباب 

من مجلة هذه األسباب ارتفاع تكاليف التحكيم، إضافة إىل التشكيك يف القوة 
ذلك أن الفاعلني االقتصاديني يعانون من مشاكل واقعية يف . اإللزامية للقرار التحكيمي

وتتعلق . اجهة اإلدارة الضريبية، اليت تنكر للقرار التحكيمي قيمة احلكم القضائيمو
ذلك أن الفصل . هذه احلالة بالقرارات التحكيمية الصادرة يف جمال الطرد التعسفي

 من قانون الضريبة العامة على الدخل يعفي التعويضات عن األضرار احملكوم بها 66
  . ه الضريبةمبقتضى حكم قضائي من اخلضوع هلذ

غري أن إدارة الضرائب تعترب التعويضات احملكوم بها يف اطار مسطرة حتكيمية 
واحلال ان القرارات .  املذكورة66غري مستفيدة من اإلعفاء املقرر مبقتضى املادة 

التحكيمية تصبح ذات قوة تنفيذية، مبقتضى األمر الصادر عن رئيس احملكمة 
  . القانون املدين من320االبتدائية طبقا للمادة 

  :  ما هي احللول  )2
ولكن هذا لوحده غري . احلل هو حتسيس مجيع األطراف املعنية بفعالية التحكيم

كاف، بل ال بد من التأكيد على أن القرار التحكيمي الصادر بشكل سليم يوازي قيمة 
تطور وبهذا ميكن أن نأمل يف . احلكم القضائي، وإقناع املعارضني بالقوة اليت يكتسبها

اللجوء إىل التحكيم، الذي يعترب اآلن معرقال من طرف إدارة الضرائب بسبب عدم 
  .إعطائها للقرارات الصادرة يف إطاره ما تستحقه من آثار
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احلال أن القرار التحكيمي يتمتع بنفس مزايا احلكم، وأنه مبجرد تذييله بالصيغة  و
ى بأنه مبجرد صدوره يكتسي كما ننس. التنفيذية ميكن أن يكون موضوع تنفيذ جربي

  .قوة الشيء املقضي به خبصوص املسألة اليت بت فيها

 من قانون املسطرة 1476املشرع الفرنسي وضع هذا املبدأ مبقتضى املادة  و
  ).1981 ماي 12 بتاريخ 500‐81 من املرسوم رقم 5املادة (املدنية اجلديد 

لشأن بالنسبة للحكم القضائي، اجلذير باملالحظة أن القرار التحكيمي، كما هو ا و
، ) من قانون املسطرة املدنية325املادة (ال يكتسي أية قوة احتجاجية جتاه الغري 

ولكنه، كما هو احلال بالنسبة للحكم القضــائي ميكن أن يكون موضوع تعرض الغري 
  ). املذكورة325املادة (اخلارج عن اخلصومة 

 بالنسبة للقاضي الرمسي، أن يكون كما انه يشرتط يف احملكم، كما هو األمر
. وجترحيه منظم طبقا لنفس األسباب اليت تسمح بتجريح القاضي. مستقال وحمايدا

احرتام مبدأ احلضورية، : إضافة إىل ذلك، فان القواعد اليت تلزم هذا األخري من
فكيف . واحرتام الشروط الشكلية الضرورية لصحة القرار، وغريها، تلزم احملكمة أيضا

  .ذن ال ميكن القول بالتماثل بني احلكم القضائي والقرار التحكيمي ؟إ

  . أخذا بعني االعتبار حلقيقة هذا التماثل ال ميكن إال اختيار اللجوء إىل التحكيم و

ان جاللة امللك حممد السادس، يف الرسالة املوجهة إىل الوزير األول، املؤرخة  و
ر اجملهودات لعصرنة القضاء، كما شجع على ، أكد على ضرورة استمرا2002 يناير 9يف 

   .اللجوء إىل التحكيم كوسيلة بديلة حلل النزاع
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  ملخص املداخلة الثالثة 
  أهم االجتاهات الواردة يف مشروع مدونة التحكيم

  
  حممد املرنيسي،. د

  أستاذ بكلية احلقوق بالدار البيضاء ،
   املغرب، ‐رئيس احملكمة التحكيمية للغرفة التجارية الدولية

  
منذ أواخر الثمانينات قام املغرب بربنامج إصالحي عريض من أجل تسوية 
تشريعه يف جمال قانون األعمال ومست هذه اإلصالحات، الضرائب، قانون احملاسبة، 
قانون البورصة، القانون التجاري، قانون الشركات، قانون املنافسة، امللكية األدبية، 

  .غلقانون التأمني، وقانون الش

هذه التسوية خلقت حميطا قانونيا مالئما لالستثمار بشكل عام، وجاذبا  و
للمستثمرين األجانب يف وقت شوملة الصفقات، عوملة االقتصاد، والتنافس بني االنظمة 

  .القانونية الوطنية

إن املستثمرين هم يف حاجة إىل جو من االمن القانوين، يعطي هلم رؤية واضحة 
  .اجب التطبيق والذي يطمئنهم خبصوص حل نزاعاتهمخبصوص التشريع الو

، وهذا التجديد املهم جيب 1997هلذا الغرض مت إحداث احملاكم التجارية سنة  و
  .أن تصاحبه عملية إصالح على مستوى قانون التحكيم

ضرورة وعمق هذا اإلصالح جيب مقاربتها بالنظر للوضعية احلالية لقانون  و
  .التحكيم يف بالدنا

II  ––اإلسالمياإلسالمي      لتحكيم له جذور عميقة وتقليد طويل يف احمليط العريب لتحكيم له جذور عميقة وتقليد طويل يف احمليط العريب  ا ا . .  
هناك وقائع حتكيمية شهرية طبعت تاريخ األمة العربية، وجند التحكيم موجودا 

وقد بقي املغرب وفيا . تقريبا يف مجيع اجملاالت، مبا يف ذلك قانون األحوال الشخصية
  .هلذا التقليد
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 إىل 306فان التحكيم منظم مبقتضى الفصول على مستوى القانون الداخلي  و
وهذه املقتضيات تعكس النظرية التقليدية للتحكيم .  من قانون املسطرة املدنية327

واليت بقيت وفية للمصدر الفرنسي اليت اقتبست منه، وهو قانون املسطرة املدنية 
  .1981   و1950، قبل اإلصالح الذي عرفه سنيت 1806الفرنسي لسنة 

ملستوى الدويل، فان املغرب كان ثاين دولة انضمت إىل اتفاقية نيويورك على ا و
وكان أيضا من .  املتعلقة باالعرتاف وتنفيذ القرارات التحكيمية10/6/1958املؤرخة يف 

 حلل 1965 مارس 18بني أوائل الدول اليت انضمت إىل اتفاقية واشنطن املؤرخة يف 
وأول قضية عرضت . لدول ورعايا الدول األخرىاخلالفات املتعلقة باالستثمارات بني ا

وهناك حتكيمان جاريان . شركات أمريكية  كانت بني املغرب و1972 سنة CIRDIعلى 
  . CIRDI حاليا بني مؤسسة وطنية ومقاوالت أجنبية أمام

  : وقع املغرب مع دول كثرية  قد و

التحكيمية بني اتفاقات التعاون القضائي تنص على االعرتاف وتنفيذ القرارات  ‐
  .الدول املوقعة

اتفاقات حول االستثمار تعطي للمتعاقد األجنيب اخليار بني اللجوء إىل احملاكم  ‐
  الوطنية أو اللجوء

 .CNUDCI أو التحكيم بواسطة نظام CIRDIإىل التحكيم عن طريق 

. جتذر اإلشارة بهذا الصدد إىل خلق هيئات مكلفة بتدعيم التحكيم املؤسسايت و
 مت خلق غرفة التحكيم البحرية املتخصصة يف النزاعات الناجتة عن 1980ذ من و

 أنشأت الغرفة التجارية الدولية املغرب حمكمة 1997فمنذ سنة . التجارة البحرية
وأحدثت جمموعة من الغرف . حتكيمية ذات اجتاه عام على منط شقيقتها الباريزية

 كما أن املغرب حيتضن املركز العريب .التجارية حتت  إشرافها هيئات ومراكز للتحكيم
  .1987 أبريل 14للتحكيم التجاري الذي مت إحداثه مبقتضى اتفاقية عمان املؤرخة يف 

هذه الدينامية اليت تطبع التحكيم باملغرب وانفتاحه على التحكيم الدويل،  و
 تتعارض والطابع القدمي للتشريع املعتمد بهذا اخلصوص، على الرغم من اجملهودات

  .املتميزة لالجتهاد القضائي بهدف مواكبة تطور قانون التحكيم
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ذلك أن تقييم النظام املغريب للتحكيم يكشف عن بعض الثغرات جتعله يف وضع 
وهذه بعض املظاهر املعربة عن . متأخر بالنظر للضوابط الدولية يف جمال التحكيم

  :هذا التأخر 

ا غري كاف الستيفاء تنظيم وهذ.  فصال فقط22 التشريع ال يتضمن سوى ‐ 1
  .التحكيم يف مجيع جوانبه

واملشرع اهتم .  القانون املغريب ال مييز بني التحكيم الداخلي والتحكيم الدويل‐ 2
  .فقط بالتحكيم الداخلي، ونفس مقتضيات هذا االخري هي املطبقة يف اجملال الدويل

 غري حمددة، رغم  أهلية أشخاص القانون العام لالتفاق بهذا اخلصوص تبقى‐ 3
  .كون االجتهاد القضائي اعرتف هلم بهذه االهلية يف جمال املعامالت الدولية

ويف عهد .  جمال التحكيم يعرف تقييدا واضحا حيد من حرية اللجوء إليه‐ 4
العوملة وحرية التبادل، ال ميكن أن نقصي من التحكيم، النزاعات املتعلقة بالتجارة 

ر ال يفهم ملاذا  تستبعد النزاعات املتعلقة حبل الشركات من ولنفس االعتبا. اخلارجية
  .التحكيم

 اللجوء إىل التحكيم أصبح أكثر تعقيدا، على اعتبار أنه يف املادة التجارية، ‐ 5
وهذا االختيار يعترب باطال إذا كان الشرط . ميكن اختيار احملكم أو احملكمني مسبقا

  .ا مل يكن مصادقا عليه من قبل األطرافالتحكيمي غري مكتوب خبط اليد وخاصة إذ

 يف حالة انتهاء أجل التحكيم، سواء كان اتفاقيا أو قانونيا، ال ميكن متديده إال ‐ 6
وال يتوفر القاضي على أية سلطة لتقرير التمديد بناء على . مبقتضى اتفاق األطراف

  .طلب أحد األطراف، أو طلب احملكمة التحكيمية

ملسطرة املدنية، إذا مل يعني األطراف حمكما وحيدا،  حسب توجه قانون ا‐ 7
وإذا مل يتفق احملكمان على احلل الذي . يتعني تدخل حمكمني اثنني يعينهما األطراف

وهذا األخري ال . جيب اختاذه، فيجب االحتكام إىل حمكم ثالث يعني من قبل القضاء
  .تمدين من قبل األطرافميلك إال خيارا واحدا وهو االنضمام إىل أحد احملكمني املع

  وهذا يعين أن إصالح التشريع املتعلق بالتحكيم أصبح ضرورة ملحة، خاصة إذا 
الذي ال يتوافر على " MENA" "مينا"علمنا أن املغرب أصبح البلد الوحيد يف منطقة 

  .تشريع حديث يف جمال التحكيم
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IIII  ‐‐ استعراض أهم توجهات مشروع قانون التحكيم  استعراض أهم توجهات مشروع قانون التحكيم ::  

ى تقنية التشريع طرح اخليار بني سن قانون خاص بالتحكيم، وبني  على مستو‐ 11
ووقع االختيار على التقنية . دمج هذه املقتضيات اجلديدة يف قانون املسطرة املدنية

األوىل ملا هلا من وقع بسيكولوجي على املعنيني باألمر، واثارة انتباههم إىل هذه 
  .الطريقة العادية يف حل النزاع

  :  وضوع طرحت مسألتان عارضتان  خبصوص امل‐ 2

 األوىل تتعلق باستغالل هذه املناسبة لسن تشريع عام خبصوص الوسائل ‐أ 
غري أن هذه اخلطوة . البديلة حلل النزاع يتضمن التحكيم إىل جانب الوساطة والصلح

مل تتحقق على اعتبار أن الوساطة والتحكيم متجذرتان يف األعراف والتقاليد املغربية 
ومن شأن تنظيمهما يف إطار قالب شكلي معني . طوران وينموان يف إطار غري منظمويت

  .وهلذا اقتصر اإلصالح على التحكيم فقط. أن ينزع عنها طابع التلقائية والود

 واإلشكال الثاين يتعلق باملوقف الذي ينبغي اختاذه جتاه القانون النموذجي ‐ب 
صوص تبنت مواقف متعارضة إىل حد ما والتشريعات الوطنية بهذا اخل. CNUDCI: ل 

  :مع القانون النموذجي

فبعض الدول نقلت القانون النموذجي إىل قانونها الوطين لتنظيم التحكيم  •
  .الداخلي والتحكيم الدويل ومثال ذلك مصر

بعض الدول تبنت القانون النموذجي، ولكن فقط على مستوى التحكيم  و •
  . السنغال وموريطانياويتعلق األمر بكل من تونس،. الدويل

وهكذا فإن القانون االرلندي حول التحكيم .  وهناك دول أبانت عن مسلك خاص
  :  ينقسم إىل ثالثة أقسام 1998الدويل لسنة 

القسم األول يتكون من املستتنيات املقررة خبصوص القانون النموذجي، والثاين 
ون من نقاط تفسريية للقانون ، والثالث يتكin extenso أورد القانون النموذجي بكامله

  .النموذجي

وال شك أن القانون النموذجي يشكل إطارا متميزا للتنسيق من أجل تنظيم 
غري أن . التحكيم التجاري الدويل، وهو ميثل خالصة للضوابط الدولية بهذا اخلصوص
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عيبه األساسي يكمن يف توجهه إىل كل الدول كيفما كان نظامها القانوين أو السياسي 
  .احلال أن هذا النص يعترب معقدا وليس سهل القراءة ويعترب غري كاملو

بعض مسائل التحكيم مل يتناوهلا القانون النموذجي كما هو الشأن بالنسبة  و
جملال التحكيم، أهلية األطراف للتحكيم، تطبيق التدابري التحفظية املأمور بها من 

والفصول .  الشيء املقضي بهطرف احملكمني، طرق تنفيذ القرار التحكيمي، حجية
  .الستة والثالثني اليت يتناوهلا تتعلق أساسا باملسطرة

مشروع القانون املغريب للتحكيم تبىن نظاما ثنائيا مييز بني التحكيم الداخلي  و
فرنسا، سويسرا، اجلزائر، تونس، السنغال، : والتحكيم الدويل، على غرار األنظمة التالية 

ع قسم متهيدي حول املقتضيات املشرتكة وهو مقتبس عن موريطانيا، ولبنان، م
  .القانون النموذجي ولكن مع اعتماد مقاربة منهجية خمالفة

مهما كانت الطريقة املعتمدة، فاألهم هو التوفر على تشريع حديث يستجيب  و
ملتطلبات املرونة والسالمة اليت تشكل املزايا التقليدية للتحكيم، واليت جتعل منه 

ولالستجابة بأكرب فاعلية ممكنة ملتطلبات .ألطراف يف البحث عن حل نزاعاتهمضالة ا
أوساط املال واألعمال يتعني أن يكون التشريع املتعلق بالتحكيم غري متسم ال 

  .وجيب أن يرتك لألطراف وللمحكمني هامش احلرية الالزم. بالتفصيل وال بالتعقيد

  : اور التالية مشروع القانون املغريب للتحكيم يتضمن احمل و

  ::الطبيعة الثنائية للتحكيم الطبيعة الثنائية للتحكيم : : احملور األول احملور األول 
يكرس املشروع الطبيعة املزدوجة للتحكيم، فهو يف نفس الوقت وسيلة اتفاقية 

وتعيني احملكم مبقتضى االتفاق املربم بني األطراف يعطي له . وقضائية حلل النزاعات
عريف احملدد للتحكيم مبقتضى وهذه الثنائية مت إعالنها من خالل الت. سلطة قضائية

  .املادة الرابعة من املشروع

الطابع االتفاقي للتحكيم يستفاد من خالل استقالل ارادة االطراف يف تشكيل  و
احملكمة التحكيمية، اختيار القواعد املسطرية، والقانون املنطبق خبصوص التحكيم 

 املستعملة ومتتع أما الطابع القضائي فيالحظ من خالل قوة املصطلحات. الدويل
  .احملكمني بنفس الصالحيات املمنوحة للقاضي

رغم التماثل القائم بني العدالة الرمسية والعدالة التحكيمية اال انه ينبغي  و
  :      تسجيل ثالثة نقاط اختالف 
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األوامر الصادرة عن احملكمة التحكيمية جتاه األطراف ال ميكن أن تكون  ‐
  .مصحوبة بغرامة تهديدية

 .ال ميكن إصدار أوامر اجتاه الغري بالنسبة للمحكمة التحكيمية ‐

  االستماع إىل الشهود يتم بدون ميني ‐

  التحكيم عدالة مستقلة: احملور الثاين 
.  إن احملكمني هم الذين يفصلون يف مسالة اختصاصهم إذا كانت حمل منازعة‐

 –ة اختصاص كرس مشروع القانون املغريب للتحكيم هذه القاعدة، أي قاعد
  .22اختصاص، يف املادة 

 إن احملكمني هم الذين يبتون يف صحة االتفاق التحكيمي إذا كان حمل طعن ‐
 .واملشروع يعرتف باالستقاللية التامة لالتفاق التحكيمي) 22املادة (

 يطبق بالنسبة للمحكمني مبدأ قاضي الدعوى هو قاضي الدفع، ويعرتف هلم ‐
الة حتقيق اخلطوط والزور الفرعي يف إطار نفس الشروط صراحة بسلطة البت يف مس

  ). 23املادة (املقررة بالنسبة للقاضي الرمسي 

 كل طلب مقدم أمام احملكمة الرمسية جيب التصريح بعدم قبوله يف حالة ‐
وهذا املقتضى . وجود اتفاق حتكيمي، إذا متت إثارة هذا الدفع من قبل أحد األطراف

  ).21املادة ( للتحكيم يؤكد الطابع اإللزامي

 يكتسب القرار التحكيمي مبجرد صدوره، وحىت قبل تذييله بالصيغة التنفيذية، ‐
 ).36املادة (قـوة الشـيء الـمقضى به بالنسبة للمنازعة اليت مت الفصل فيها 

  توسيع جمال التحكيمتوسيع جمال التحكيم: : احملور الثالث احملور الثالث 
ا باجتاه التوسيع  من قانون املسطرة املدنية متت إعادة صياغته306إن املادة 

  ) :2املادة (وتوضيح افضل جملال التحكيم 

 إذا كان املشروع يؤكد بان احملكم ال ميكن أن يتدخل إال يف املسائل املالية، فانه ‐
يسمح باللجوء إىل التحكيم يف جمال األحوال الشخصية بالنسبة للنزاعات ذات الطابع 

  .املايل املتولدة عنها
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لعمومية ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي الختيار  إن أهلية املؤسسات ا‐
  .التحكيم معرتف بها سواء تعلق األمر بالتحكيم الداخلي او التحكيم الدويل

 إن الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري اصبح ‐
ة ذات الطابع معرتفا بأهليتها للتحكيم خبصوص النزاعات الناجتة عن العالقات الدولي

  .االقتصادي والتجاري واملايل

 إن جمال التحكيم حمدد يف غري املسائل اليت هلا اتصال بالنظام العام أو املواد ‐
  .اليت ال ميكن اللجوء إىل التحكيم بشأنها

  حدود استقالل اإلدارةحدود استقالل اإلدارة: : احملور الرابع احملور الرابع 
يم، فان مهما كان اختيار األطراف خبصوص القواعد املسطرية أو طريقة التحك

  .حتت طائلة بطالن القرار ) 12املادة (قواعد التحكيم جيب احرتامها 

الذي يضع حدا ) 13املادة  (imparité" الوترية"كما أن املشروع اعتمد مبدأ 
ومن مث فان احملكم جيب عدم اعتباره ممثال للطرف الذي . الختيار حمكم ثالث

  . لبت يف النزاع بشكل مجاعياختاره، وإمنا طرفا يف التشكلة املطلوب منها ا

  سد الفراغ التعاقديسد الفراغ التعاقدي: : احملور اخلامس احملور اخلامس 
إن املشروع يتضمن مقتضيات تكميلية لسد الفراغات التعاقدية واملتمثلة فيما 

  : يلي 

 إذا مل حيدد اإلطراف القواعد املسطرية، فان احملكمة التحكيمية تقرر يف ‐
املادة (املتبعة أمام احملاكم مسألة املسطرة دون أن تكون ملزمة بسلوك املسطرة 

، وهذا عكس القاعدة احلالية اليت تستوجب على احملكمني سلوك املسطرة )24
  ). من قانون املسطرة املدنية311املادة (املعتمدة أمام احملاكم االبتدائية 

 إذا مل حيدد االتفاق التحكيمي أجال للنطق بالقرار، فان مهمة احملكمني جيب ‐
  . ل اجل ستة اشهرالقيام بها داخ

  :وخبصوص اجل التحكيم هناك ثالث خاصيات جديدة يف املشروع

  ).1 الفقرة 29املادة ( اشهر 6 اشهر إىل 3األجل القانوين انتقل من * 

 ).1 الفقرة29املادة (األجل يبدأ سريانه من تاريخ قبول آخر حمكم معني ملهمته * 
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ديده من قبل رئيس احملكمة بناء األجل سواء كان قانونيا أو اتفاقيا ميكن مت* 
  ).2 الفقرة 29املادة (على طلب أحد األطراف أو طلب احملكمة التحكيمية 

  اعادة حتديد دور القاضي الرمسي: احملور السادس 
 ‐ إن تدخل القاضي يكون يف حالة قيام صعوبة يف تشكيل احملكمة التحكيمية

أو الصعوبات املتعلقة بتجريح ) 2لفقرة  ا29املادة ( أو متديد اجل التحكيم ‐ 14املادة 
  )2 الفقرة 18املادة (أو عزل احملكم 

  االعرتاف بالتحكيم املؤسسايت: احملور السابع 
) 1 الفقرة 12املادة (إن املشروع مييز بني التحكيم اخلاص والتحكيم املؤسسايت 

ا، تتحدد يف والسلطة املعطاة لألشخاص املعنوية، يف حالة خلو االتفاق ألتحكيمي منه
والتحكيم ). 3 الفقرة 12 و2 من الفقرة 10الفصالن (القيام بالتحكيم وفقا لنظامهم 

  .املؤسسايت معرتف به كالتحكيم اخلاص

  internationalité" الدولية" حتديد معايري : احملور الثامن 
  ؟ مىت يكون التحكيم دوليا

ية الشكلية والقانونية اليت النظر: هناك نظريتان يف حتديد الطابع الدويل للتحكيم
تعتمد عناصر االجنبية للنزاع، والنظرية اجلوهرية واالقتصادية اليت تعتمد معيار 

  .اتصال النزاع مبصاحل التجارة الدولية

 من 48املادة (لتجاوز نقائص كال النظريتني يتعني اجلمع بني املعيارين معا  و
 من قانون املسطرة 1492املادة (لفرنسي واملعيار االول مقتبس من القانون ا). املشروع

 من القانون 176املادة (، واملعيار الثاين مستمد من القانون السويسري )املدنية اجلديد
  ).الفدرايل السويسري حول القانون الدويل اخلاص

  النظام العام الدويل: احملور التاسع 
ذي يرتجم انفصال  من املشروع، مفهوم النظام العام الدويل ال57أدخلت املادة 

وبهذا فان النظام العام الدويل له جمال . التحكيم الدويل عن النظم القانونية الوطنية
  .تطبيق اكثر تقييدا من النظام العام الداخلي

  :وبالنظر للتشريع احلايل، يعترب غري خمالف للنظام العام الدويل
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  .تحكيمي غياب التنصيص خبط اليد على اختيار احملكمني يف الشرط ال‐

 . عدم تعليل القرار، إذا كان القانون الواجب التطبيق ال يشرتط التعليل‐

 .   أهلية أشخاص القانون العام املعنوية على اختيار التحكيم يف احملال الدويل‐

  إعادة تنظيم طرق الطعن: احملور العاشر 
رار متت إعادة تنظيم طرق الطعن على حنو مييز بني تلك اليت تنسحب على الق

  .نفسه وتلك اليت تتجه ضد األمر الذي يرفض منح الصيغة التنفيذية

  :بالنسبة للحالة األوىل فان املشروع أورد ما يلي 

املادة ( نص على طعن باإللغاء مؤسس على وسائل حمددة على وجه احلصر ‐
وطريقة الطعن هاته تعترب من النظام العام وال ميكن لألطراف التنازل عنها ). 43

  .قامسب

 اعتمد تعرض الغري اخلارج على اخلصومة، الذي جيب ان ميارس يف إطار ‐
املادة ( من قانون املسطرة املدنية  305 و 303الشروط املنصوص عليها يف الفصول 

42.( 

 ).41املادة ( حذف ضمنيا الطعن بإعادة النظر ‐

 الفقرة 39 املادة( حذف الطعن باالستئناف ضد األمر املانح للصيغة التنفيذية ‐
2.(  

 نص على ضرورة رفع رئيس احملكمة يده على القضية بصورة فورية، يف حالة ‐
 39املادة (ممارسة الطعن باإللغاء، إذا كان مل يصدر بعد أمره مبنح الصيغة التنفيذية 

  )..3الفقرة 

   .ة اقر إمكانية الطعن يف األمر الرافض ملنح الصيغة التنفيذي‐
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  ملخص املداخلة األوىل
   مشروع القانون املغريب للتحكيم على ضوء املعايري املوضوعة 

   من طرف جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل 
  

  السيد رونو صوريول
  تحدةمتصرف رئيس سكرتارية جلنة األمم امل

  للقانون التجاري الدويل
  

  مقدمة 
  : تقدمي جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل 

  منظمة عاملية من حيث التكوين 

  )...اتفاقيات(أمناط متنوعة وغري ملزمة للدول 

  .أمناط مقرتحة بغاية حتديث وتطابق القوانني الدولية لألعمال

  منظمة مهتمة باملساعدة التقنية

  عروفة على اخلصوص بإجنازاتها يف ميدان التحكيم وحل النزاعاتمنظمة م

  : مشروع القانون املغريب للتحكيم 
اجملموع جيب التنويه جبودة العمل من أجل حتضري املشروع والرغبة اليت 

  .جيسدها من أجل إحداث ممارسة حتكيمية باملغرب من أجل منو التجارة الدولية

قانون منوذج للجنة األمم املتحدة للقانون : اذج املشروع يظهر مؤسسا على من
 التجربة التحكيمية ‐التجاري الدويل، القانون املدين وقانون املسطرة املدنية الفرنسي 

  .لغرفة التجارة الدولية

  يبحث من أجل وضع رؤيا واسعة تقديرية
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  يوفق بني التحكيم الداخلي والدويل

 قانون التحكيم يشيع املبادئ األساسية املعرتف بها يف 

 .يعرب عن اإلنشغال بتوضيح وضبط الروابط بني احلكم وقاضي املوضوع

  .حيلل قانون التحكيم املؤسسايت وقاضي احلكم

 .جيسد مفهوم حمدد للنظام العام الدويل

 .التحكيمية  يعرب عن انشغاله من أجل احلد وعقلنة طرق الطعن ضد املؤسسة 

II ‐واللجوء الغري الكايف للقانون )ح تباين املصادر يف نطاق حتليل املعطيات يتض
وهذا يعرقل قراءة (النموذج الصادر عن جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل 

  .النص وجيعل النص قابال لطرح عدة إشكاليات

 سكرتارية جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل ستتقدم بدراسة مفصلة 
 .للنص ومصادره

قراءة القانون املغريب القادم وتنبؤاته، ضروريات من أجل تسهيل وضوح و
 .....العمليات التجارية الدولية

  .اللجوء إىل القانون الفرنسي يتعني اعتباره جبدية ألنه أثري باجتهادات قضائية

  بعض األمثلة من التسائالت

   أال حيد اللجوء إىل مفهوم النظام العام، كثريا من ميدان تطبيق النص؟

  العوائق الغري منتظرة 

  حصر حاالت التجريح

  )مع إعطاء أمثلة على ذلك (‐ثغرات واضحة مقابل القانون النموذج  

قاموس أكثر إستقاللية عن ثقافة قانونية ويف بعض األحيان أقل استعابا بالنسبة 
  .ملذاهب فكرية أخرى

   



  

   مجيع احلقوق حمفوظة ملركز النشر و التوثيق القضائي‐الداخلي و الدويل  التحكيم التجاري ‐ 2009 يرباير ‐  اإلصدار الرقمي‐ اجمللس األعلى دفاتر

  

52 ص

::

   مبدأ االختصاص ‐اللجوء إىل حقوق الدفاع 

ل مطابقة املشروع لاللتزامات الدولية النامجة عن اتفاقات تساؤالت حو
  .نيويورك

  .مثال القواعد املتعلقة باالعرتاف وتنفيذ القرارات األجنبية

  اخلامتة 

  إمكانية التحيني 

حاليا هناك مراجع إضافية للقانون النموذج الصادر عن عن جلنة األمم املتحدة 
  للقانون التجاري الدويل حول املصاحلة 

  . من القانون النموذج17  و7مراجعة الفصلني 

قانون التحكيم التجاري الدويل، الذي مت صياغته من طرف جلنة األمم املتحدة 
للقانون التجاري الدويل هو قانون يف تطور مستمر، واملغرب باعتباره عضوا من 

   .األفضل أن يشارك أكثر
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  ملخص املداخلة الثانية
  قانونقراءة أولية لنص مشروع 

  متعلق بالقانون املغريب للتحكيم الداخلي والدويل
  

  السيد برناردو كرمياديس
  رئيس مركز التحكيم التجاري

  
  :مقدمة 

  . املغرب سياسة االنفتاح على االقتصاد العاملي واالستثمار األجنيب املباشر
ال يسع إال التنويه بالرتحاب الذي لقيه قانون التحكيم يف بلد حبكم طبيعته 

صص وعلى الدوام مكانة متميزة للجوء إىل املصاحلة ومنذ بداية التسعينات انطلق خ
" الكاط" إصالح اقتصادية وقانونية حيث اخنرط يف اتفاقية شاملغرب واخنرط يف أو را

 باشر مفاوضات 1995، ومنذ 1993 وقبل بنظام حتويل عملته الوطنية سنة 1987سنة 
 على التبادل احلر الذي دخل حيز التطبيق سنة مع االحتاد األورويب بهدف االتفاق

 نظم املغرب مناظرة اكادير من أجل خلق منطقة للتبادل احلر 2001، يف ماي 2000
بدول جنوب البحر األبيض املتوسط، وهو عضو منخرط يف عدة اتفاقيات أخرى 

  .دولية وثنائية من اجل محاية االستثمارات ومنوها

 الدويل رافقته عدة حتوالت هيكلية وقانونية من اجل وهذا االنفتاح على االقتصاد
فرض اقتصاد ومالية مستقرة ومن اجل ضمان األمان القضائي كما أن قانون األعمال 

  .عرف عدة إصالحات طيلة النصف األول من التسعينات

املغرب كعدد من الدول أدرك ضرورة تنظيم مؤسسة التحكيم باعتباره اجلهاز 
  .ات اليت تفرضها التجارة الدوليةالوحيد حلل املنازع
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  .االعرتاف بالتحكيم الدويل وتعريفه
انون التحكيم باملغرب ويف قسمه الثالث يعرف ويضع القواعد اخلاصة للتحكيم ق

 من القانون النموذج الذي وضعته جلنة 1‐1 يتبىن حمتوى الفصل 47الدويل الفصل 
  .األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل

 327 إىل 306ري احلالية املنظمة للتحكيم باملغرب مضمنة أساسا يف الفصول املعاي
من قانون املسطرة املدنية، وجيب اإلشارة إىل أن مقتضيات هذه املواد ال تشري إىل 

  .التحكيم الدويل

بغض النظر عن التباينات املذهبية  و إن االعرتاف باستقاللية حتكيم دويل أساسي
د التحكيم الداخلي والدويل مع احتفاظ كل منهما باستقالليته، الرامية إىل ربط قواع

فانه ال مفر من ضرورة التعاون بني املؤسسات القضائية الباتة يف املوضوع وحيفظ 
  .للمؤسسة التحكيمية استقالليتها

  حتليل مشروع القانون
  الدويل  ترسيخ استقاللية التحكيم الداخلي و‐

 إصالحا عاما للقانون اجلاري به العمل حاليا ومن إن مشروع القانون املغريب ميثل
حيث اجملموع فان إجيابيات كثرية ضمنها اإلصالح، حيث يالحظ أوال استقاللية 
التحكيم الداخلي وكذلك الدويل من خالل القواعد املرتبطة بالشرط التحكيمي وتلك 

  .اخلاصة بالصالحيات املخولة للحكام

  :الشرط التحكيمي 
  :لقابلة للتحكيم حول املواد ا

 من مشروع القانون 1جيب التنويه بالقبول الواسع املنصوص عليه يف الفصل 
للمواد القابلة للتحكيم ومن اجل تفادي الشكوك وصعوبة التأويل املرتبط مبدى 
إمكانية تطابق احلقوق واللجوء إىل التحكيم فان هناك الئحة معروفة يف القانون 

 ال ميكن التحكيم بشأنهما مثل نظام األحوال الفرنسي تتضمن املواد اليت
ومواد ال ميكن التصاحل بشأنها كالنزاعات اخلاصة بالدولة مع مرافقها ...الشخصية

  .وبصفة عامة كل املواد اليت ترتبط بالنظام العام
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والقضاء املغريب سبق له أن عرب عن تأويل متميز هلذه الوضعية يف قراره الصادر 
 يف القضية اليت عرضت عليه واليت كان فيها املكتب الوطين عن حمكمة االستئناف

للشاي والسكر طرفا فيها، إذ قررت حمكمة االستئناف أن أنشطة املكتب الوطين 
هي أنشطة جتارية ومن مت فان املكتب )  وجتارة‐ تصدير –إيراد (للشاي والسكر 

  .املذكور جيب أن خيضع للقانون اخلاص وليس للقانون العام

  :خضوع الدولة للتحكيم  ‐ب 

يف نطاق تطبيق مبدأ املساواة بني األطراف فان قانون التحكيم يأخذ بالقاعدة 
املنصوص عليها يف قانون التحكيم الدويل اخلاصة بقبول الدولة للتحكيم عندما يكون 
دوليا وبان أحد األطراف  هو الدولة أو مؤسسة عمومية أو شركة مراقبة من طرف 

  . يكمن هلا أن تتحلل من االلتزامات النامجة عن الشرط التحكيميالدولة، حيث ال

  : الشرط التحكيمي كمرجع ‐ ج 

 من قانون 307هناك تطور مقارنة مع القانون احلايل للتحكيم وخاصة الفصل 
املسطرة املدنية ويتعلق األمر باالعرتاف بتصديق اتفاقية التحكيم كمرجع، علما بان 

  .ن يف العقد األصلي وامنا يف عقد ملحق يكون صحيحاالشرط التحكيمي غري مضم

ll ‐ الصالحيات املخولة للحكام :  

  ". االختصاص–االختصاص ) " أ

يريد بان يكون للحكام القدرة "  االختصاص –االختصاص " تأكيد مبدأ 
والصالحية من أجل البث يف االختصاصات اخلاصة بهم، ويشكل ذلك معطى إجيايب 

ون للتحكيم كما أن هذا املبدأ يعترب ضمانة إضافية الستقاللية هلذا املشروع قان
 22التحكيم وذلك بإعطاء هذه املؤسسة خاصية حقيقية حسب ما ينص عليه الفصل 

 من نفس املشروع مينح احتكار 21من مشروع القانون املغريب، كما أن الفصل 
ىل انه عندما يكون االختصاص للحكام حول إشكاليات اجلوهر بتضمينه يف الفقرة األو

النزاع معروضا أمام حمكمة حتكيمية طبقا التفاقية حتكيم ومعروضا يف نفس الوقت 
  .أمام حمكمة أخرى فانه يتعني التصريح بعدم قبول الطلب
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 من مشروع القانون املشار إليه أعاله فانه 21وطبقا للفقرة األوىل من الفصل 
حلالة اليت يكون النزاع قد عرض جيب على القاضي أن يصرح بعدم اختصاصه يف ا

  .على حمكمة التحكيم ولو قبل صدور القرار البات يف االختصاص من طرف احلكم

  :إجراءات التحقيق يف النزاع ) ب

 من مشروع القانون منح صالحيات واسعة للحكام للتخفيف يف النزاع 23الفصل 
  . عنه القانون احلايلاملعروض عليهم كاختاذ عليهم اإلجراءات التحفظية وهو ما سكت

 من نفس املشروع ينص على أن حمكمة التحكيم جتري 24كما أن الفصل 
املسطرة التحكيمية دون أن تكون ملزمة باتباع القواعد املتخذة من طرف احملاكم ما 

  .عدا إذا اتفق األطراف على خالف ذلك يف اتفاقية التحكيم

ام مبوجب هذا املشروع فان وفيما خيص منط آخر من الصالحيات املخولة للحك
 حتيل على وسائل اإلثبات حيث أشارت الفقرة انه 25الفقرة الثانية من الفصل 

  .للمحكمة التحكيمية احلق يف مطالبة الطرف الذي يتوفر على حجة أن توافيها بها

  :االعرتاف بالقرار التحكيمي ) ج

قرار التحكيمي تطبق  من مشروع القانون فان ال32 من الفصل ةطبقا للفقرة الثالث
  .عليه قواعد التنفيذ املؤقت لألحكام

 من مشروع القانون يضع املبدأ القاضي بقبول الطعن بالبطالن يف 41الفصل 
  .مواجهة القرار التحكيمي الصادر من طرف حمكمة حتكيمية داخلية أو دولية

  ينظم حاالت اللجوء إىل هذا الطعن، وعلى العموم جند أن هذه43الفصل  و
احلاالت مقبولة من طرف قوانني التحكيم الوطنية وكذا من طرف القانون النموذج 

  .الصادر عن جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل

  خامتة 

هذا املشروع ملدونة التحكيم يأخذ يف مشوليته املبادئ األساسية للتحكيم 
  .العاملية املعتمدة على تطور التجربة الوطنية و
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   املداخلة الثالثة ملخص
  :التحكيم الداخلي واخلارجي 

  قراءة مشروع قانون متعلقة مبدونة التحكيم املغربية
  على ضوء التجربة الكندية

  
  السيد نبيل أنطاكي

  أستاذ جامعي حمام مبونريال 
  مؤسس املعهد الكندي للتحكم التجاري و

  
لد وبصفة عامة فإن تاريخ التحكيم مرتبط أساسا بتاريخ املؤسسات السياسية للب

  :مؤسسة التحكيم متت عرب أربع أو مخس مراحل متتالية 

يف البداية كانت معتربة استثناء من النظام القضائي وتطورت مع الوقت لتفرض 
  .االعرتاف بها كمسلسل مهم حلل النزاعات

ويف كندا بإقليم كبيك خصوصا اختذ مسلسل التحكيم نفس املنحى وقد صدر 
لى أخريا قرارا بإزالة آخر مقاومة ملسلسل التحكيم وكل ذلك بعد عن اجمللس األع

  .مسار جيب التوقف عند بعض آليات

 قانون املسطرة املدنية بكبيك مل يكن يسمح إال بالتصاحل الذي حيرتم 1965قبل 
القواعد امللزمة على شرط بأن ال يكون القضاء قد بث نهائيا وال ميكن اإلتفاق على ما 

  . العامخيالف النظام

  . ظهر قانون جديد للمسطرة شرع بنذ اإلتفاق املطلق1965يف 

  : مخس سنوات بعد قرار اجمللس األعلى هبت رياح جديدة يف كندا1987ويف 

  .مت تكوين مركزين للتحكيم يف كولومبيا الربيطانية ويف كبيك
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يار فلهم احلق يف اخت. يف نظام القانون املدين فإن اتفاق األطراف يضع القانون
يبقون أحرارا يف اللجوء إىل ...) خربة تقييم(الوسائل حلل املنازعات اليت تقع بينهم 

  القضاء حلله نهائيا 

واحلكم يصدر قرارا ت تصبح منفذة عن طريق التصديق واإلقرار، وهنا ميكننا أن 
  .نرى بأن الدور احلقيقي للحكم مشابه ملا ميكن أن يتخذه قاض خمتص

تنتجت بأن كل ما يتعلق من قريب أو بعيد بالنظام العام واحملاكم الدنيا اس
  .ومجيع القوانني اآلمرة ال ميكن أن تكون مواضيع قابلة للتحكيم

 طرحت إشكالية النظام العام من خالل منازعة بني شخصني حول 2003ويف 
حقوق ملكية تأليف حيث كان النزاع حول هذه احلقوق حمور نقاش إذ اعترب احلكم 

صا يف حل النزاع وهو ما أبدته احملكمة اإلبتدائية، غري أن حمكمة اإلستيناف نفسه خمت
صرحت بأن إشكالية ملكية حقوق املؤلف خترج عن نطاق اختصاص احلكم ألنها 

  .مرتبطة بالنظام العام الذي يرتكز على احلقوق الشخصية

كر ويف األخري مت احلسم مبوجب قرار صدر عن اجمللس األعلى حيث وبعد أن ذ
بالسياسة التشريعية املوافقة للتحكيم صرح بأن النزاع الذي يكون موضوعه حق ملكية 

  .ثقافية قابل للتحكيم

ورغم عدم اإلطمئنان يف املسطرة املتبعة من أجل تعريف مهمة احلكم فإنه جيب 
التأكيد على عدم تأويل مهمته تلك بكيفية ضيقة، وحدود دور احلكم جيب أن تكون 

كام ملزمون بفحص اإلشكاليات والضوابط التشريعية املرتبطة فاحل مضبوطة،
بالنظام العام كل النزاع الذي مت اختياره من أجله، وهذا الفحص ال جيعل احلكم قابال 

  .لإلبطال

. إن قانون املسطرة املدنية يهتم مبطابقة منطوق القرار واحليثيات املعتمد عليها
فاإلجتهاد القضائي هلذه . يف عدد من الدولوهذا يتماشى مع ما ينص عليه القانون 

  .الدول حيدد مسألة النظام العام األساسي بنتيجة احلكم بالنسبة للنظام العام

وأخريا من خالل فحص صحة احلكم ترسخ قاعدة احرتام وضوح نص املادة 
  . الذي مينع فحص جوهر النزاع2.946
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كم واحملامون وأيضا التحكيم يف كندا مر مبراحل صعبة كان فيها من احملا
مدنية أو جتارية وحىت (املتخاصمون يعادونه، اليوم كل النزاعات مهما كانت طبيعتها 

  .قابلة للتحكيم وبصورة فعلية) تلك املوجهة ضد الدولة ومؤسساتها

 سنة بكندا بداية من الوقت الذي 38ومن األفضل أن نتساءل عن ضرورة انتظار 
  .يمي والقرار النهائي حىت جيد التحكيم جدورا له؟متت املصادقة على الشرط التحك

   سنة ؟38ملاذا 

  :جيب التمييز بني مرحلتني 
 مل يكن القانون الداخلي للتحكيم معرتفا به بعد،  والقانون 1987 إىل 1965من 

الكندي للتحكيم الدويل كان أقل شأنا، ولكن يف احلقيقة فإن قانون املسطرة املدنية 
وعندما مت التعبري عن الرغبة السياسية يف استقطاب . تضمن عدة حتفظات

فقد .  كانت القوانني واضحة ومطابقة لدولة احلق يف التحكيم1987املتخاصمني سنة 
وجد املتقاضون أنفسهم يف وضعية اإلختيار بني منهجني خمتلفني لكن حظوظهما 

  .اكممتساوية، ويف هذا الوقت وضع اجمللس السكة وتبعته يف ذلك باقي احمل

ومن دون أدىن شك فإن جناح التحكيم يف كندا وخاصة يف كيبيك متميز بتحرير 
  .عقالين مادام موازيا للعمل القضائي

 اتفاقية األمم املتحدة للتجارة الدولية قامت مبجهود القرتاح منط قانوين ‐
مقبول، حيث مل يعد هناك أية ذريعة لفض التحكيمات الداخلية واخلارجية بكيفية 

  .لفةخمت

كيبيك اختارت قبول مجيع مبادئ القانون النموذج الصادر عن جلنة األمم 
  .املتحدة للقانون التجاري الدويل واتفاقية نيويورك

وأخريا فإن تطور قانون التحكيم يف كيبيك مل يكن ليحدث لوال الرغبة املتميزة يف 
ا مهما حيث كان حماكمة عادلة، وكثريون يؤكدون بأن مركز التحكيم بكيبيك لعب دور

   .تكوين احلكام واملستشارون القضائيون واجبه األساسي إعالم و
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  لثالثةاجللسة ا
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   املنازعات للتحكيمقابلية
  

  (*)الدكتور حممد أبو العينني املستشار
   القاهرة اإلقليميمركزر مدي

   للتحكيم التجاري الدويل
  

 اصطالح يستعمل هو Arbitrability / Arbitrabilite املنازعات للتحكيم قابلية
 على بيان أي طوائف من املنازعات ميكن أن حتسم بواسطة التحكيم لتمييزها للداللة

  )1.( املنازعات اليت يكون اإلختصاص حبسمها حملاكم الدولة وحدهاتلكعن 

 باإلعرتاف بأحكام التحكيم تتعلق اليت 1958 اتفاقية نيويورك لعام وتتضمن
 يتضمن القانون النموذجي الذي كماألجنبية وتنفيذها يف مادتيها الثانية واخلامسة، ا

) 36(و) 34( يف املادتني 1985 لعام الدويلاعتمدته جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري 
  . اليت ميكن حسمها بواسطة التحكيماملنازعاتمنه اإلشارة إىل تطبيق أحكامهما بشأن 

 حسمها بواسطة التحكيم جيوز عادة نطاق املنازعات اليت  يف كل دولةويتحدد
 العليا للدولة، ويقع على واإلجتماعيةوذلك يف ضوء اإلعتبارات السياسية واإلقتصادية 
 التوازن بني املصاحل القومية حتديداملشرعني والقضاة يف خمتلف الدول مسئولية 
تصاص حماكم الدولة وحدها  اخنطاقاحمللية واليت تقتضي إبقاء منازعات معينة يف 

 والدولية بتيسري حسم احملليةوبني املصاحل اليت تتطلب العمل على رواج التجارة 
 يف جمال التجارة أنهمنازعاتها بسرعة وبطرق ميسرة عن طريق التحكيم، وال شك 

 لتيسري حسم منازعاتها نتيجةالدولية فقد كانت املزايا اإلقتصادية الكبرية اليت تتحقق 

                                                           
 قسم مؤسسات التحكيم الدولية التابعة لمنظمة االتحاد ورئيس العربي للتحكيم الدولي أمين عام االتحاد  (*)

  IFCAI للمؤسسات التحكيمية الدولي
א (1) א א א א Arbitrableאאא

א א א אא א.א א  Zekos “Courts Intervention inא
Commercial and Maritime Arbitration” 14 Journal of International Arbitration (1997) p. 99. 
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 إىل التوسع يف القضائيةطريق التحكيم هي الدافع األساسي الذي دفع احملاكم عن 
  .نطاق حسم املنازعات اليت جيوز حسمها عن طريق التحكيم

 القوانني اليت حتكم أطراف حبث حبث قابلية منازعة بعينها للتحكيم ويتطلب
 وكذلك هلاابعة  مع الدولة أو أحد األشخاص التمربمًا فاقاملنازعة وما إذا كان اإلت

 التحكيمحبث نطاق النظام العام فيها باإلضافة إىل القانون الذي يسري على اتفاق 
  . وقانون مكان التحكيم فضالً عن القانون الذي يسري على تنفيذ حكم التحكيم

 إذا كانت هذه املنازعة مما اهلدف من استعراض هذه القوانني التحقق ويكون
 متعددة وختتلف من وهياليت خترج من جمال التحكيم تدخل بني طوائف املنازعات 

 على عدم الدولبلد إىل آخر، وهناك طوائف من هذه املنازعات تتفق العديد من 
 من نطاق إخراجهاجواز التحكيم فيها، كما أن هناك بعض املنازعات ترى بعض الدول 

 حتظر ليتاالتحكيم لظروف خاصة بها ومن ذلك مثالً قوانني بعض الدول العربية 
 التجاريةالتحكيم يف منازعات عقود الوكاالت التجارية بني الشركات واملؤسسات 

) 18( رقم القانوناألجنبية وبني الوكالء احملليني من الوطنيني يف تلك الدول ومن ذلك 
) 14( رقم بالقانون لدولة اإلمارات العربية بشأن الوكاالت التجارية املعدل 1981لسنة 
  .و حكم يرتدد يف قوانني كثري من دول اخلليج العربية وه1988لسنة 

 بإرادة منفردة لبعض عقود اإلنهاء القانون البلجيكي محاية مماثلة على ويضفي
  )1.(1961 يوليو 27واتفاقيات التوزيع مبوجب القانون الصادر يف 

 يف كثري من األنظمة التحكيم حتديد نطاق املسائل اليت ال جيوز فيها ويتسم
 فيه وما ال جيوز التحكيمنونية يف العامل بالغموض وعدم حتديد حدود ما جيوز القا

  .بدقة

 مسائل النظام العام خترج عن أن كان اإلجتاه العام لتشريعات دول العامل وإذا
 األحيان بصعوبة بالغة بعضدائرة التحكيم فإن حتديد النظام العام أمر يتسم يف 

 مع التغيري وكذلكم يف كل دولة عن األخرى خاصة مع اختالف نطاق النظام العا
 اليت حتدده املعايرياملستمر يف مفهوم النظام العام يف كل دولة وفقًا لسرعة تغري 

  .وسرعة التطور فيها

                                                           
אא(1) א א .Audi – NSA v. Petit1980א
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 بني النظام العام احمللي اخلصوص أنه من البديهي مالحظة الفرق يف هذا كما
 إذ يضيق جمال النظام العام خراآلوالنظام العام الدويل واختالف نطاق كل منهما عن 
  .الدويل عادًة عن جمال ونطاق النظام العام احمللي

 املنازعات األخرى لطوائف الدول كذلك يف أسلوب وطريقة حتديدها وختتلف
 املنازعات اليت ال جيوز مناليت ال تعد من مسائل النظام العام ولكنها تعترب مع ذلك 

 بيان بطوائف من وضعلقانون املكتوب إىل التحكيم فيها فعلى حني تتجه بالد ا
 القانون غري بالداملنازعات اليت ال جيوز التحكيم فيها يف نصوص قانونية، ترتك 

  .املكتوب حتديد هذه الطوائف ألحكام القضاء

 املكتوب فإن قوانينها ال تضع القانون ومن اجلدير بالذكر أنه حىت يف بالد هذا
 ال جيوز التحكيم فيها وقد يتضمن أحد التشريعات عدة  للمنازعات اليتحصريًاتعدادًا 
 من األعمال اليت ال جيوز التحكيم فيها، وتتناول تشريعات أخرى متناثرة أو طوائف
 منازعات أخرى تبقى الدولة الفصل فيها لقضائها وحده، هذا إىل جانب متفرقة
 يف شأنها ويف متابعة  العام اليت تكون أحكام القضاء هي الفيصل النهائيالنظاممسائل 
 األساسية اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية اليت تنعكس على حدود املفاهيمتطور 

 الدولة من النظام العام يف كل مرحلة من مراحل تطورها ووفقًا لظروفها يفما يعترب 
  .اخلاصة

 للتحكيم على أساس املنازعات تضمنت بعض التشريعات حتديدًا لقابلية وقد
 اليت تربم بعد املشارطةة اليت يصب فيها اتفاق التحكيم فعلى حني تكون الصياغ

 شرط التحكيم الذي حييل فإنوقوع النزاع صحيحة سواء أكان النزاع مدنيًا أو جتاريًا، 
 ينتج أثره إال بالنسبة والاملنازعات اليت تطرأ يف املستقبل إىل التحكيم ال يصح 

 الفرنسي طبقًا حلكم املشرع النهج الذي استنه للمنازعات التجارية وحدها وهذا هو
 التجاري، وهو اإلجتاه الذي التقننيمن ) 631(من التقنني املدين واملادة ) 2060 (املادة

 وخاصة من البالد العربية وبالد الفرنسياتبعته العديد من الدول اليت تأثرت بالقانون 
  .أمريكا الالتينية

 القانون فإن فرنسا يف اليت يبديها الفقه  املعارضة الشديدةمن الرغم فعلى
وبني شرط التحكيم ) 1447املادة  (Compromis التحكيمالفرنسي يفرق بني مشارطـة 

Clause compromissoire)  اليت تقضي بأن شرط التحكيم يقع باطالً وال ) 1442املادة
، )انون املدين من الق2061املادة ( أثر ما مل ينص القانون على غري ذلك أيينتج عنه 
 شرط التحكيم يف العقود التجارية أما إذا 1925 الفرنسي منذ سنة املشرعوقد أجاز 
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 جتاري كأن كانت املعاملة مدنية أو خمتلطة بني تاجر وغري تاجر فإن غريكان العقد 
  . باطالً معدوم األثريقعشرط التحكيم 

يف إجازة التحكيم  إىل التوسع احلاجة أن املشرع الفرنسي اضطر حتت ضغط إال
 مايو سنة 15 الصادر يف 2001 لسنة 420يف املنازعات الداخلية إيل إصدار القانون رقم 

 يف عقود التحكيممن القانون املدين لتتضمن إجازة ) 2061( بتعديل املادة 2001
 التعديل هذااملهنيني مبقتضى وضع شروط يف العقود اخلاصة بهم ومن مث ميتد أثر 

  .الزراعيرفيني وأعضاء املهن احلرة وكذلك القائمني بالنشاط حبيث يشمل احل

 التحكيم فيها يف تشريعات جيوز احنصر جانب هام من املنازعات اليت ال وقد
 التحكيم يف شأنها دوليا، بينما يعترببعض الدول يف أنواع من املنازعات احمللية اليت ال 

 من املنازعات إذا نشأت عن عقود األنواعجتيز تشريعات هذه الدول التحكيم يف هذه 
  .دولية

 اليت ال جييز فيها القانون احلاالت هو ما جيري عليه التطبيق يف فرنسا ففي وهذا
 إىل التحكيم مبقتضى شرط املستقبلاإلتفاق على إحالة املنازعات اليت حتدث يف 

روط  فقط، أما إذا كانت شاحملليةحتكيم يقتصر حظر التحكيم فيه على املنازعات 
 يف منازعاتها وأخرجها التحكيمالتحكيم واردة يف عقود دولية فقد أجازت احملاكم 

 دويل أو حملي حتكيمالقضاء من دائرة احلظر وعلى ذلك فإن تكييف التحكيم بأنه 
 حسم يقتصريرتتب عليه حتديد نطاق ما جيوز فيه التحكيم من منازعات وما 

  .امنازعاته على اختصاص حماكم الدولة وحده

 اليت جيوز التحكيم املنازعات القضاء األمريكي كذلك إىل حتديد نطاق ويتجه
 على أساس دولية أو حملية التحكيم، فإذا نشأت املنازعة اليت احلاالت يف بعض فيها

 يف العقود احمللية، عن عقد دويل فإن القضاء األمريكي قد حكم فيهاحيظر التحكيم 
  .از التحكيم فيها جبواملنازعاتبالنسبة لبعض هذه 

 األوراق املالية وسوق املال بشأن 1934 تضمن القانون اإلحتادي الصادر عام فقد
 اختصاص الفصل فيها وإبقاءحظر التحكيم يف املنازعات اليت تنشأ عن معامالتها 

 .Wilco v يف قضية 1953 عامللقضاء وحده وهو ما أكده حكم احملكمة اإلحتادية العليا 

Swan)1(، على احلكم فيهذلك فإن احملكمة املذكورة يف الوقت الذي استقرت  ومع 
 أنها يف قضية إالالسابق يف شأن املنازعات غري الدولية اليت تنشأ عن تلك التعامالت 

                                                           
(1)-  346 U.S. 427 (1953) 
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Scherk v. Alberto Culver)2 (التحكيم يف منازعاتها إذا كان العقد دوليًا وذلك أجازت 
  .1974عام 

 منع اإلحتكارات غري املشروعة قواننية عن خمالفة  ففي املنازعات الناجتكذلك
Antitrust Laws على أن منازعاتها غري قابلة 1968 منذ عام األمريكية احملاكم استقرت 

 التحكيم فيها إذا كانت 1985 عام Mitsubishi أجازت يف قضية ولكنها) 3(للتحكيم
  )4.( ناشئة عن عقود دوليةاملنازعات

 إىل موضوعها وطبيعتها بالنسبة يف بعض املنازعات  جانب حظر التحكيموإىل
 يف بعض املنازعات التحكيمفقد متيز النظام الفرنسي والدول اليت أخذت عنه حبظر 

  .بالنظر إىل أطراف املنازعة

 إال بناء على حتكيم اتفاق إبرام أو للهيئات العامة للدولة جيوز ال فرنسا ففي
وقد صدر مرسوم بذلك عام ) فرنسي مدين 2060املادة (مرسوم أو قانون جييز ذلك 

  .S.N.C.F لصاحل الشركة الفرنسية الوطنية للسكك احلديدية 1982

 فإنها على خالف املؤسسات العامة ‐ sociétés الشركات اململوكة للدولة أما
établissements publics – مدين فرنسي) 2060( ال ختضع حلكم املادة.  

 تنفيذوالصادر مبناسبة  (1986 أغسطس 19 من قانون  أجازت املادة التاسعةوقد
 مبناسبةللدولة وهيئاتها العامة الدخول كأطراف يف شرط حتكيم ) مشروع يورو ديزين

التعاقد مع شركات أجنبية ابتغاء تنفيذ مشروع حيقق مصلحة وطنية وذلك إذا 
  . شروط معينةتوافرت

 حكمم اتفاقات التحكيم على  الطبيعي أو املعنوي يف إبراالشخص أهلية وتتوقف
 ظروف وجدت الذي يسري عليه، ويالحظ أنه بالنسبة للعقود الدولية فإنه إذا القانون

 جيوزمن شأنها أن تؤثر يف صحة اتفاق التحكيم نتيجة لنقص أهلية طرف أجنيب فإنه 
للمحاكم الفرنسية أن تقرر أن هذا العيب ال ينبغي أن يفضي إىل اإلضرار بالطرف 

 بينه النية ولديه عذر مقبول حال وحسن حريصًا الطرف هذا بشرط أن يكون راآلخ

                                                           
(2) - 417 U.S. 506 (1974) 

(3) - American Safety Equipment Corp. v. P. Maguire and Co. 391 F.d 821 (2nd Cir   
  1968. 
(4) - Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler Plymouth Inc. 473 U.S. 614, 105 S. Ct.   
 3346 (1985).  
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 أحكام القانون األجنيب الذي يقرر انعدام األهلية أو نقصها وكان الطرف معرفةوبني 
  )1.( يتمتع بأهلية اللجوء للتحكيم وفقًا للقانون الفرنسياألجنيب

التحكيم أثره على النظم  اتفاقيات حلظر دخول الدولة أو أحد فروعها يف وكان
 الفرنسي إذ يسود فيها اإلجتاه إىل بالقانونالقانونية لبعض الدول العربية اليت تأثرت 

  .اإلداريةحظر التحكيم يف منازعات العقود 

 القانون املصري الصادر أجاز ذلك وحتت ضغط التطورات اإلقتصادية فقد ومع
 مؤسساتها يف اتفاق أوحد فروعها  دخول الدولة أو أ1997لسنة ) 9(بالقانون رقم 

  .التحكيم بشرط موافقة الوزير املختص

 يف لبنان بإجازة دخول 2002 لسنة) 440( أمثلة ذلك أيضًا صدور القانون رقم ومن
  . موافقة جملس الوزراءبشرطالدولة أو أحد األشخاص العامة يف اتفاق التحكيم 

 موافقة جملس الوزراء رطوش شك أن شرط موافقة الوزير املختص يف مصر وال
 ال يؤثر وليس له أي التحكيميف لبنان إلبرام الدولة أو أحد األشخاص العامة اتفاق 

 اليت ال جتيز للدولة الدويلفعالية بالنسبة للتحكيم الدويل إذ تسود قاعدة القانون 
  .اإلحتجاج بقانونها للتخلص من التزاماتها

خامسًا من جملة ) 7( يف املادة التونسي  فإن الصياغة اليت اتبعها املشرعولذلك
 بإجازة اتفاق التحكيم يف هذه 1993 لسنة 42التحكيم التونسية الصادرة بالقانون رقم 

 اقتصادية ميثل حالً يتفق وأحكام دوليةاحلالة إذا كانت النزاعات ناجتة عن عالقات 
  .القانون الدويل العام

من مشروع املدونة إذ ) 3 فقرة 2(دة  أحسن املشرع املغريب صنعًا يف املاوكذلك
 تنتج عن العالقات اليت النزاعات يمنص على أن يستثىن من حظر اإلتفاق على التحك

 للباب الثالث من ختضعالدولية ذات الطابع اإلقتصادي أو التجاري أو املايل اليت 
  .املدونة والذي يتعلق بالتحكيم الدويل

 الصادر مبدونة التحكيم يف املادة 2000لعام  6 تضمن القانون املوريتاين رقم وقد
 يف 66 لسنة 54 الصادر باجلزائر برقم األمرمن ) 422/3(منه، كما تضمنت املادة ) 8/5(
  . نصوصًا مماثلة1993 لسنة 9 واملعدل باملرسوم التشريعي رقم 8/6/1966

                                                           
 .De Boisseson,  le  Droit  Francais  de  l’arbitrage  Intern  et  International  (GLN July Paris 1990 p א -  (1)

4980              
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  النموذجي والتشريعاتالقانون فيما يلي إىل الصياغات اليت اتبعها وسنعرض
 عن التحكيم يف الفرتة قوانينهااملختلفة وخاصة التشريعات العربية اليت حّدثت 

  .األخرية

 جلنة األمم املتحدة للقانون أصدرته للقانون النموذجي للتحكيم الذي فبالنسبة
على أن من بني أسباب ) ب/34 (املادة، تنص 1985عام ) يونسرتال(التجاري الدويل 

 النزاع ال يقبل التسوية بالتحكيم موضوع"لبطالن أن يكون الطعن يف أحكام التحكيم با
 متعارضًا مع السياسة العامة هلذه الدولة التحكيموفقًا لقانون الدولة أو أن يكون قرار 

  ).النظام العام(

 حبكم التحكيم األجنيب اإلعرتاف أجاز القانون املذكور لنفس األسباب رفض كما
  .املذكورمن القانون ) ب/36(أو األمر بتنفيذه يف املادة 

 اليت اعتمدت القانون العربية يلي بيان الصياغات اليت اتبعتها الدول وفيما
  .النموذجي

 والتجارية الصادر بالقانون املدنية للقانون املصري للتحكيم يف املواد فبالنسبة
ليت  جيوز التحكيم يف املسائل اال "أنهمنه على ) 11( تنص املادة 1994لسنة ) 27(رقم 

منه على أن تقضي احملكمة اليت تنظر ) 53/2 (املادةكما تنص ".ال جيوز فيها الصلح
) 58( ما خيالف النظام العام، ونصت املادة تضمنبطالن حكم التحكيم ببطالنه إذا 

 إذا تضمن ما خيالف النظام العام يف التحكيممنه على عدم قبول طلب تنفيذ حكم 
  .مصر

 قانون التحكيم يف املنازعات من) 58(و) 53/2(و) 11( صياغة املواد وتطابق
 نظريتها يف 1997لسنة ) 47( رقم السلطايناملدنية والتجارية الُعماين الصادر باملرسوم 

  .القانون املصري

) 9( تنص املادة 2001لسنة ) 31 (رقم للقانون األردين الصادر بالقانون وبالنسبة
 كما تنص املادة ،" ال جيوز فيها الصلحاليتئل  جيوز التحكيم يف املساال"منه على أنه 

 اليت تنظر دعوى البطالن من تلقاء نفسها املختصة احملكمة تقضي"على أن ) ب/49(
 النظام العام أو إذا وجدت أن موضوع خيالفببطالن حكم التحكيم فيما تضمن ما 

  ".فيهاالنزاع من املسائل اليت ال جيوز التحكيم 
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 يف 1993لسنة ) 42( رقم بالقانونالتونسية الصادرة  جملة التحكيم وتتضمن
 فتنص على أنه ال جيوز التحكيممنها تفصيالً للمسائل اليت ال جيوز فيها ) 7(الفصل 
  :التحكيم

  .العاميف املسائل املتعلقة بالنظام :  أوال"

  .يف املنازعات املتعلقة باجلنسية:  ثانيًا

 باستثناء اخلالفات املالية الناشئة الشخصية يف النزاعات املتعلقة باحلالة:  ثالثًا
  .عنها

  .الصلحيف املسائل اليت ال جيوز فيها :  رابعًا

 العامة ذات الصبغة اإلدارية واملؤسساتيف النزاعات املتعلقة بالدولة :  خامسًا
 ناجتة عن عالقات دولية اقتصادية النزاعاتواجلماعات احمللية إال إذا كانت هذه 

  ." من هذه اجمللةالثالثية أو مالية وينظمها الباب كانت أو جتار

 على جواز طلب إبطال حكم الذكررابعًا من اجمللة سالفة ) 42( الفصل وينص
  ".العام خرق قاعدة من قواعد النظام إذا"التحكيم 

 اجمللة واخلاص بالتحكيم الدويل منثانيًا من الباب الثالث ) 78( ينص الفصل كما
 النظام خيالف" حكم التحكيم بالبطالن إذا رأت احملكمة أنه  يفالطعنعلى جواز  

  ". يف مفهوم القانون الدويل اخلاصالعام

 رفض اإلعرتاف حبكم جيوزمن اجمللة املذكورة على أنه ) 81( الفصل وينص
 مفهوم القانون الدويل يف"التحكيم أو تنفيذه إذا رأت احملكمة خمالفته للنظام العام 

  ".اخلاص

من ) 765( فقد نصت املادة الفرنسي للقوانني اليت تأثرت بالقانون ةوبالنسب
 باملرسوم اإلشرتاعي لعام املعدلقانون أصول احملاكمات املدنية اللبناين اجلديد 

 األطراف فيه على حل نزاع قابل يتفق التحكيمي عقد مبوجبه العقد: " على أن1983
  ".شخاصأللصلح ناشئ بينهم عن طريق حتكيم شخص أو عدة 

 يف حكم التحكيم بالبطالن إذا الطعنمن القانون املذكور ) 800( أجازت املادةكما
  .خالف قاعدة تتعلق بالنظام العام



  

   مجيع احلقوق حمفوظة ملركز النشر و التوثيق القضائي‐الداخلي و الدويل  التحكيم التجاري ‐ 2009 يرباير ‐  اإلصدار الرقمي‐ اجمللس األعلى دفاتر

  

69 ص

 الصادر يف 2000 لسنة 6 رقم القانونمن ) 8( ملوريتانيا عددت املادة وبالنسبة
  :نه ال جيوز فيه التحكيم بأما بإصدار مدونة التحكيم يف موريتانيا 18/1/2000

  العام؛ يف املسائل املتعلقة بالنظام ‐ 1"

   يف النزاعات املتعلقة باجلنسية؛‐ 2

 ال ختضع للتحكيم الوارد يف اليت يف النزاعات املتعلقة باألحوال الشخصية ‐ 3
  عنها؛هذه املدونة باستثناء اخلالفات املالية الناشئة 

  يف املسائل اليت ال جيوز فيها الصلح؛  ‐ 4

 واجلماعات احمللية إال العموميةاعات املتعلقة بالدولة واملؤسسات يف النز ‐ 5
 اقتصادي أو جتاري أو طابعإذا كانت هذه النزاعات ناجتة عن عالقات دولية ذات 

  .مايل كتلك املنظمة بالفصل الثالث من هذه املدونة

 كافة احلقوق اليت هلم حرية يف أن لكل األشخاص أن يلجئوا إىل التحكيم غري
  ".تصرف فيهاال

 كان احملكم إذا" باإللغاء التحكيممنه الطعن على حكم ) 38/4( أجازت املادة كما
  ".قد خرق قاعدة من قواعد النظام العام

 اإلجراءات املدنية اجلزائري قانونمن ) 442( للجزائر، تنص املادة وبالنسبة
  : على ما يأيت1993لسنة ) 9( رقم التشريعياملعدل باملرسوم  

  . مطلق التصرف فيهاله لكل شخص أن يطلب التحكيم يف حقوق زجيو"

 حقوق اإلرث واحلقوق املتعلقة يف بالنفقة وال االلتزام جيوز التحكيم يف وال
  . أو حالة األشخاص أو أهليتهمالعامباملسكن وامللبس وال يف املسائل املتعلقة بالنظام 

ام أن يطلبوا التحكيم ما عدا  العللقانون جيوز لألشخاص املعنويني التابعني وال
  .يف عالقاتهم التجارية الدولية

 أو تنفيذ باالعرتاف الذي يسمح القرار استئناف 23مكرر ) ح/458( املادة وأجازت
 وأجازت"  خمالفًا للنظام العام الدويلالتنفيذ أو االعرتاف كان إذا"احلكم التحكيمي 

رات التحكيمية الصادرة يف اجلزائر يف  يف القرابالبطالن الطعن 25مكرر ) 458(املادة 
  . السابقةاحلالةجمال التحكيم الدويل يف 
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 جند أن نظام التحكيم اإلسالمية عرضنا للدول اليت طبقت أحكام الشريعة وإذا
 ينص يف 25/4/1983 املوافق هـ 1403 عام 12/7السعودي الصادر باألمر امللكي رقم 

 اليت ال جيوز فيها الصلح وال املسائلتحكيم يف  يقبل الال: "منه على أنه) 2(املادة 
  ".التصرفيصح اإلتفاق على التحكيم إال ممن له أهلية 

 احلكومية اللجوء للتحكيم للجهات جيوز ال: " منه على أنه) 3( تنص املادة كما
 الوزراء وجيوز بقرار من جملسلفض منازعاتها مع اآلخرين إال بعد موافقة رئيس 

  ".ديل هذا احلكمجملس الوزراء تع

 الصادرة املذكورمن الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم ) 1 (املادة نصت كما
 جيوز التحكيم يف ال: "  على أنه1985 مايو 27 هـ املوافق 1405 لسنة 8باملرسوم رقم 

 وكل ما هو متعلق الزوجنياملسائل اليت ال جيوز فيها الصلح كاحلدود واللعان بني 
  ".بالنظام العام

من القرار اجلمهوري بالقانون ) 5( جلمهورية اليمن فقد عددت املادة وبالنسبة
  : فيه بأنهالتحكيم بشأن التحكيم ما ال جيوز 1992 لسنة 22رقم 

  . احلدود واللعان وفسخ عقود النكاح– أ

  . رد القضاة وخماصمتهم– ب

  . املنازعات املتعلقة بإجراءات التنفيذ جربا‐  جـ

  .ئل اليت ال جيوز فيها الصلح سائر املسا– د

  ". كل ما يتعلق بالنظام العام‐ هـ

 إذا خالف الشريعة التحكيمطلب إبطال حكم ) ز/53( أجازت املادة كما
  .اإلسالمية أو النظام العام

 السابقة فإننا جند التشريع التشريعات خرجنا من جمال أمثلة الصياغات يف وإذا
 أمام املنازعات اليت جيوز واسعًايفتح الباب السويسري يتخذ منهجًا خمتلفًا إذ 

 النزاعات اليت تقبل التحكيم يف عنالتحكيم فيها ويف صياغة شديدة املرونة إذ يتحدث 
  :منه بأنها) 177(املادة 
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  . إىل التحكيمحيال كل نزاع له طبيعة مالية ميكن أن – 1

ن الدولة أو مؤسسة  مملوكة مشركة إذا كان أحد األطراف يف التحكيم دولة أو – 2
 اخلاص ليحتج على بقانونهختضع لرقابة الدولة، فال ميكن هلذا الطرف أن يديل 

  ". يف التحكيمطرفًاإمكانية إحالة النزاع للتحكيم أو عدم أهليته ألن يكون 

 جند صياغات أخرى مضيقة واملرونة خالف هذا اإلجتاه الشديد التجرد وعلى
  : للمجلس األورويب على أناملوحدمن القانون ) 1(ادة يف العامل الغريب، فقد نصت امل

  " حتكيمالتفاقيف نطاق ما ميكن التصاحل فيه ميكن أن يكون حمالً ...  منازعة أي "

“Any dispute… in respect of which is permissible to compromise may be subject 

to an arbitration agreement.”  

 يف أقاليمها وميثل اإلستثمارحظر التحكيم يف منازعات  بعض الدول إىل وتتجه
 سياساتهم الداخلية ونتيجة يفالسماح بالتحكيم يف هذه املنازعات بالنسبة هلم تدخالً 
 الدويل اخلاصة بإنشاء البنكهلذا اإلجتاه رفضت بعض الدول اإلنضمام إىل اتفاقية 

  ).إيكسيد(املركز الدويل حلسم منازعات اإلستثمار 

 يقوم على مبدأين والذي  Calvo Doctrine كالفو عن هذا اإلجتاه مببدأ عربوي
 مصادرها الطبيعية أو استثمارأوهلما حق كل دولة يف رفض أي تدخل أجنيب يف 

 امتيازات أو أي استثناءات  األجانباإلستثمار على أراضيها، وثانيهما أنه ال ينبغي منح 
  .الشأنيف هذا 

 هذين 1970 بكولومبيا يف ديسمرب كاراتاجينااليت وُقعت يف  تضمنت اإلتفاقية وقد
 أعضاء اإلتفاقية لن تضمن ألي مستثمر الدولعلى أن ) 24(املبدأين، ونصت املادة 

من هذه اإلتفاقية ) 51( كما نصت املادة الوطين،أجنيب أي معاملة مميزة عن املستثمر 
اإلستثمار أو نقل التكنولوجيا أي  قرار بشأن أوعلى أنه ال جيوز أن يتضمن أي تشريع 

 اليت تتعلق بهما أو خيضع الدول املنازعاتشرط لسحب اختصاص القضاء من نظر 
  .األعضاء لقرارات املستثمرين

 الالتينية، وإن كانت هناك أمريكا وقعت على هذه اإلتفاقية عدد من دول وقد
اّسة لإلستثمار ونتيجة  املللحاجةاجتاهات عكسية أخذت طريقها يف هذه البالد نظرًا 

  .لألزمات اإلقتصادية
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 الدول السبعة والسبعني يف جمموعة اجلدير بالذكر يف هذا اجملال أيضًا أن ومن
 قد عّبرت عن أملها يف حظر الكربىنطاق األمم املتحدة يف مواجهة الدول الصناعية 

  .اتفاقيات التحكيم يف معامالت نقل التكنولوجيا

 انتشار التحكيم يف اإلستثمارات معارضةشرتاكية فيما سبق  جتتاح الدول اإلوكانت
 الذي يتمكن فيه الطرف األقوى األغنياءوالتجارة الدولية بدعوى أنه فرض عدالة 

  . يف هذا الشأنمصاحلهاقتصاديًا من إبرام اإلتفاق الذي حيقق 

 تراجعت بقوة يف السنوات للتحكيم من شك يف أن اإلجتاهات املعارضة وليس
 األجنيب، فضالً عن لإلستثمارخرية حتت وطأة عدة عوامل منها احلاجة املاّسة األ

 لإلستثمار أو املضيفاختيار قواعد التحكيم املتوازنة اليت تضمن حقوق الطرف 
 تتأىب على اإلقتصاديةهذا كله باإلضافة إىل أن طبيعة املنازعات . األضعف اقتصاديًا

 اجلديدةقاضي وخاصة يف ضوء التطورات طول وتعدد وعدم بساطة إجراءات الت
 لألطرافونتيجة للثورة التكنولوجية اهلائلة إذ يتضمن التحكيم جمموعة من احلريات 

  .املنازعاتلصياغة أسلوب حسم املنازعة بسرعة ومرونة وهو ما توجبه طبيعة هذه 

 يكاد أن يتطابق مع نصوص متوازن أحسن املشّرع املغريب صنعًا بوضع نص وقد
 اجلزائري املشار إليهم يف هذا والقانون املوريتانية ونةلة التحكيم التونسية واملدجم

من مشروع املدونة ) 2( نصت املادة إذالشأن، وإن كان قد فاقهم يف منطق الصياغة 
  :على أنه

  : ميكن اإلتفاق على التحكيم يفال"

 الطابع املايل  النزاعات ذاتباستثناء النزاعات املتعلقة باألحوال الشخصية – 1
  .الناجتة عنها

  .بشأنها املسائل اليت ال ميكن إبرام الصلح – 2

 واملؤسسات العمومية ذات احمللية النزاعات اليت تهم الدولة واجلماعات – 3
 الدولية ذات الطابع العالقاتالطابع اإلداري باستثناء النزاعات اليت تنتج عن 

  . الثالث من هذه املدونةالبابضع ملقتضيات اإلقتصادي أو التجاري أو املايل اليت خت

  ".العام وبصفة عامة املسائل اليت تتعلق بالنظام – 4
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 الطعن بالبطالن يف حكم جوازمن مشروع املدونة على ) 43( نصت املادة كما
  ". العامالنظام خالف احلكم التحكيمي قاعدة من قواعد إذا"التحكيم 

 جواز الطعن باإلستئناف يف علىدونة من مشروع امل) 57/5( نصت املادة كذلك
 خمالفًا التنفيذ كان اإلعرتاف أو إذا" التنفيذية والصيغةاألمر القاضي مبنع اإلعرتاف  

 احلكم قابليةمن املشروع كذلك على ) 59(ونصت املادة ". للنظام العام الدويل
 ألسبابلالتحكيمي الصادر يف مادة التحكيم الدويل يف اململكة للطعن بالبطالن 

  .املشار إليها) 57(املنصوص عليها يف املادة 

 األكرب للقضاء لتحديد ما اجملال شك أن كل الصياغات السابقة ترتك بفعالية وال
 ويف ضوء املعايري واحلدود حدةجيوز التحكيم فيه، وما ال جيوز وفقًا لكل حالة على 

 وحده فقط ولكن يف كيمالتحاليت وضعها املشرع يف كل دولة على حدة ليس يف قانون 
  . يف منازعاتهاالتحكيمالتشريعات األخرى اليت تتناول موضوعات معينة يتم حظر 

  : القانون املقارنأحكام استخالص النتائج اآلتية باستعراض وميكن

 املسئولية اجلنائية ومسائل بتحديد ال جيوز التحكيم يف املسائل املتعلقة – 1
 31 املكتب الفين سنة جمموعة 2/12/1980ري يف نقض مدين مص(التجرمي والعقاب 

  ).1989 ص 269رقم 

 باحلالة الشخصية لإلنسان املتعلقة ال جيوز اإلتفاق على التحكيم يف املسائل – 2
 ما يتميز به اإلنسان عن غريه من جمموعة"وقد عرفتها حمكمة النقض املصرية بأنها 

 عليها أثرًا قانونيًا يف حياته  القانونرتبالصفات الطبيعية أو العائلية اليت 
 أو مطلقًا أو أبًا أو ابنًا شرعيًا أو كونه تام زوجًااإلجتماعيةككونه ذكرًا أو أنثى وكونه 

 عته أو جنون وكونه مطلق األهلية أو مقيد بسبب من أواألهلية أو ناقصها لصغر سنه 
 ص  1القانونية جـ  جمموعة القواعد 1934 يونيو 21 يفنقض مدين (أسبابها القانونية 

117.(  

  . واحلضانة والنفقةوالوصية هذه املسائل كذلك مسائل املرياث وتشمل

 يف القانون املقارن للتحكيم تتسم حدود وطوائف املنازعات غري القابلة ‐ 3
 اليت تسمح فيها احلدودأحيانًا بعدم اليقني، وتتغاير الدول وختتلف ليس فقط يف 

 يف أسلوب أيضًاها بواسطة التحكيم، ولكن ختتلف لطوائف من املنازعات حبسم
 منوطريقة حتديد هذه املنازعات ووضع احلدود بني ما جيوز التحكيم فيه 

  .املنازعات، وما يكون الفصل فيه من اختصاص حماكم الدولة وحدها
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 املكتوب بوجه عام إىل حتديد القانون البالد اليت تقع يف جمموعة بالد وتتجه
 التحكيم يف تشريعاتها، وإن بطريقات اليت تستثىن من الفصل فيها طوائف املنازع

 بعدم القطع إذ كثريًا ما خترج البالداتسم هذا التحديد يف كثري من األحوال يف هذه 
 عدم جواز التحكيم فيها من علىطوائف أخرى من املنازعات اليت مل ينص صراحًة 

  .دائرة ما جيوز التحكيم فيه

 والفواصل يف هذه احلدوداألساسي واحلاسم يف وضع  للقضاء دوره ويظل
 املنازعات يرتك هذهأما يف بالد القانون غري املكتوب فإن حتديد طوائف . املسائل

 اليقني بالنسبة بعدمحملاكم الدولة، ويسود يف هذه البالد الشعور يف كثري من األحيان 
  .وزللحدود الفاصلة بدقة بني ما جيوز التحكيم فيه، وما ال جي

 ال جيوز التحكيم فيها تتشابه اليت القول بوجه عام بأن طوائف املنازعات وميكن
 يف بالد القانون املكتوب أو بالد سواءحدودها يف كثري من األحيان يف معظم بالد العامل 
 باليقني، كما أن بعض الدول متسمةالقانون غري املكتوب، وإن بقيت حدودها غري 

 فيه وذلك لظروفها اخلاصة، التحكيم السائد بالنسبة ملا جيوز خترج عن اإلجتاه العام
 اليت تتعلق بالنظام العام املنازعاتوخترج من دائرة حسم املنازعات بطريق التحكيم 
  . اإلشارة إليهسبقتوهي ختتلف يف كل دولة عن األخرى على حنو ما 

ظام العام  جمال ونطاق النعن خيتلف جمال ونطاق النظام العام الداخلي كما
  .الدويل

 احلقوق املالية واإلقتصادية الدول ختضع للتحكيم بوجه عام ويف الكثري من – 4
  . فيهالتحكيموإن نشأت عن حق غري مايل أو اقتصادي مما ال جيوز 

 اليت ختضع للتحكيم للتصرف احلقوق تشرتط الكثري من التشريعات قابلية – 5
 لبعض التشريعات بالنسبةيم، ومن ذلك فما ال جيوز التصرف فيه ال خيضع للتحك

 عالقة العمل مع رب استمرارحقوق العمال اليت ال جيوز للعامل النزول عنها أثناء 
 بسيادة الدولة وممارستها واملتعلقةالعمل كما ال جيوز التحكيم يف املسائل املتصلة 

لة جبنسية  ذلك املسائل املتصومن ‐لسلطاتها األساسية تشريعية وقضائية وتنفيذية 
  .املواطن

  . يف ما جيوز فيه الصلحالتحكيم تعتمد الكثري من الدول معيار جواز – 6

 منازعات العقود اإلدارية يف التحكيم بعض النظم القانونية يف جيوز ال ‐7
contracts  administrative الوحيدة اجلهة تلك البالد يعترب يف ألن القضاء اإلداري وذلك 
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 اليت تثور يف جمال تلك العقود وذلك فيما عدا ما أجيز املنازعات املختصة بالفصل يف
  .حبكم التشريع

 تلك البالد احلظر على املنازعات احمللية وحدها بينما جتيز من كثري تقصر و
  . الناشئة عن عقود دوليةاملنازعاتقوانينها التحكيم يف 

 تستأثر  trademark بالعالمات التجارية وتقليدها املتعلقة املنازعات ‐ 8
 اللجوء إيل التحكيم يف جيوز ومع ذلك ، الدولة يف كثري من البالدحماكمباالختصاص بها 

 اآلثار األخرى اليت يرتبها القانون اخلاص والنامجة تقديرشأنها بهدف فسخ العقد أو  
  . التجارية أو االستخدام غري املشروع هلاالعالمةعن تقليد 

 جتيز تشريعات الكثري من الدول ال  patentsخرتاعات  برباءات االيتعلق فيما ‐ 9
 حاالت يف اإلخرتاع أو صحتها للتحكيم، وجتيز بعض التشريعات براءةخضوع منح 

  . التحكيم بشأن حقوق امللكية املتعلقة بهاحمدودة

 التحكيم فيما إيل االلتجاء عام بالنسبة للكثري من التشريعات بوجه جيوز ‐ 10
 الرتاخيص اإللزامية كتلك باستثناء Licensing disputesلرتاخيص يتعلق مبنازعات ا

 الطبية والصيدلية لصاحل الصحة العامة واليت تتعلق بالتايل للمنتجاتاملطلوبة 
  .بالنظام العام

 معظم يف استقر القضاء فقد bankruptcy matters مبسائل اإلفالس يتعلق فيما ‐ 11
  .الدويل أنها من النظام العام على البالد

 الدول إبرام اتفاق التحكيم يف املسائل اليت تدخل يف نطاق بعض حتظر – 12
 جيعل حملاكم الدول الذي EEC Competition Law ذلكقوانني املنافسة ومن 

 منازعاتها إذ تنفرد سلطات اإلحتاد األورويب بسلطة يفاإلختصاص اإلستثنائي بالفصل 
  .تطبيق القواعد اليت تصدرها

 معينة أخرى ترى معها بعض الدول إخراجها من القابلية منازعاتاك  هن– 13
 بنظمها اإلقتصادية أو السياسية أو االجتماعية، وهي خاصةللتحكيم العتبارات 

  .  دولة إىل أخرىمنمنازعات ليست منطية وختتلف 



  

   مجيع احلقوق حمفوظة ملركز النشر و التوثيق القضائي‐الداخلي و الدويل  التحكيم التجاري ‐ 2009 يرباير ‐  اإلصدار الرقمي‐ اجمللس األعلى دفاتر

  

76 ص

  
  
  

  املشتملة احلقوق يف العقود حوالة
  أثرها يف حتديد نطاقه  اتفاق حتكيم وى عل

  
   حممد عبد اجمليدرفعت  الدكتورملستشارا

   رئيس حمكمة النقض املصريةنائب
   الدائرة التجاريةرئيس و

  
   : متهيد

 على عرض نزاع على حمكمني للفصل فيه دون اتفاق" يعين بإجياز هو التحكيم
 إحالة نزاع معني بينهم إىل التحكيم علىاحملاكم املختصة، أو هو اتفاق خصوم 

  ". وإجراءات التحكيمالتطبيقخيتارون فيه احملكم ويعينون القانون الواجب 

 متنح اليت يكمن يف تلك السلطة – على هذا النحو – التحكيم يف األصل وجوهر    
  التحكيم ضربا من القضاء ويكون ثللمحكم الفصل يف النزاع بقرار ملزم للطرفني حبي

  . بقرار ملزم اخلصومة حسم مهمته خاصا  قاضياحملكم  ا

 اخلصوم على ذلك أنه إذا اقتصرت سلطة الشخص املعني باالتفاق بني وينبين
 يفعلى جمرد اقرتاح حلول للتوفيق بني وجهيت النظر يف اخلصومة أو إبداء الرأي 

 ال يعترب مسألة تتعلق بها دون أن يكون من شأنه إصدار قرار للفصل فيها فاألمر
 باعتبار EXPERTS) اخلربة (عنكما خيتلف التحكيم وفقا للضابط املتقدم  . 1حتكيما

 مسألة معينة دون أن يكون رأيه ملزما يفأن مهمة اخلبري تقتصر على إبداء الرأي 
فهو ال يفصل يف )  أو هيئة حتكيمحمكمة(للخصوم أو للهيئة املختصة بنظر النزاع 

  . جانب غامض أو فين منه لذا ال يعترب حمكمااستجالء  يعني علىإمناالنزاع و

                                                           
א251970אCOUR FEDIRALEאא−1 א 1971א

37.
א743063،967865102003א א א
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 يقدم حيث CONCILIATION  خيتلف التحكيم عن الوساطة يف الصلحكذلك
 بني اخلصوم ال تعدو أن تكون جمرد مقرتحات قد للتوفيقالوسيط وفقا هلا حلوال 

على  يعني إمنا واحلال كذلك ال يفصل يف النزاع وفهويأخذون بها وقد يعرضون عنها 
  . أو على الفصل فيه من قبل اجلهة املختصة ومن مث ال يعد حمكماتسويته

 يف استكمال وتفويضه يعد حتكيما اتفاق طريف عقد على تسمية شخص وال
 يف عقود التجارة الذائعشروطه أو إدخال تعديالت عليها أو تفسري مدلوهلا وهو االتفاق 

  .الدولية

 ال تتعلق إذ ،)حمكم( وان أطلق عليه اسم  التجاري الدويلالبيع يف عقد وخاصة
 بالفصل يف خصومة وال يعدو أن يكون وكيال عن الطرفني يف استكمال شروط مهنته

كما جيرى العرف على ) حمكما( تعديلها أو تفسريها ولذا ال جيوز تسميته أوالعقد 
 حكما وأ ا وال يعد ما يتوصل إليه من حل قرارحتكيما يعترب عمله وال كذلك،تسميته 
  .حتكيميا

 إليه يقتضي وجود اتفاق الرجوع خيتلف التحكيم عن قضاء الدولة يف أن وأخريا
 اخلصم تلقائيا دون احلاجة يستعملهبني اخلصوم بينما االلتجاء إىل القضاء حق عام 

  . إىل احلصول على موافقة من خصمه

  : ثالثة ما تقدم أن التحكيم يقتضي وجود عناصر جممل و

  .ع نزاخصومة •

  . يشمل مبدأ التحكيم ومجيع عملياتهالتحكيم بني اخلصوم على اتفاق •

  .  بقرار ملزماخلصومة يزود بسلطة الفصل يف حمكم •

  . العناصر فاألمر ال يكون حتكيما باملعىن الفينهذه ختلف أحد فإذا

  : التحكيم طبيعة

  حنو ما سلف بيانه فانعلى كانت مقومات التحكيم قد اتضحت عناصرها وإذا
 فقط خيضع  CONTRATاألمر يدق بالنسبة لتحديد طبيعة التحكيم هل هو اتفاق 

  JURIDICTION املدين أم قضاء القانونألحكام النظرية العامة للعقود الواردة يف 
  . بالنظر إىل كون التحكيم هو عمل احملكموذلك
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لعقد  ال خيرج عن كونه تنفيذا احملكم أنصار االجتاه األول إىل أن عمل يستند
 التحكيم كاملة ذلك أن أطرافه هم الذين حيددون مرحلة يستغرق الذي ،التحكيم

 احملكم وحيددون ماهية اختصاصه وزمان التحكيم وخيتارونبإرادتهم نظام التحكيم 
  .التحكيم من اتفاق إمنا ال يستمد احملكم سلطته من القانون وولذاومكانه وإجراءاته 

 التحكيم يف األصل هو عمل أنلرأي اآلخر إىل   املقابل يذهب أنصار اويف   
 يقوم بذات وظيفة قضاء الدولة أال وهو حسم النزاع الذي ينشأ بسبب الذي ،احملكم
 التحكيم ال يعدو أن يكون جمرد آلية يتحرك بها نظام فاتفاق ، أو تنفيذهالعقدتفسري 
جراءات اليت جيريها  وال تتأثر به وظيفة احملكم الذي ينظر النزاع بذات اإلالتحكيم
  اليت وينتهي إىل حكم يشبه متاما أي حكم قضائي يعتمد فيه على قانون الدولة القاضي
 ومنحته قوة تنفيذية وتأخذ حمكمة النقض الفرنسية إجازته بتنظيم التحكيم ومسحت

  .2فيه للتحكيم منذ إبرام وثيقته إىل صدور القرار  التعاقدية بالصفة 1812منذ عام 

 أن كال منهما أراد أن جيري على هو ،لعيب املشرتك يف هذين االجتاهني اولعل
 يبدأ MIXTE نظام خمتلط  احلقيقةالتحكيم يف جمموعه وصفا واحدا بينما هو يف 

 يف حقيقته التحكيم أن أي.  بقضاء وهو قرار التحكيمي مث ينتهإجراءباتفاق مث يصري 
 النقض حمكمة به الذي بدأت تتأثر ليس اتفاقا حمضا وال قضاء حمضا وهو االجتاه

 النقض املصرية فقد استقر قضاؤها على اعتبار نظام التحكيم حمكمةأما . 3الفرنسية
 النزاع وان كان بنظر جهة التحكيم اختصاصإن  ( ذلك تقول ويفذا طبيعة خمتلطة، 

 القضاء إال جهاتيركن أساسا على حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص 
  ).ه ينبين مباشرة ويف كل حالة على حدة على اتفاق الطرفنيأن

 للتحكيم ما دام يبدأ باتفاق التعاقدية إنكار الطبيعة – يف نظرنا – ال ميكن وبذلك
 التطبيق على إجراءاته وعلى واجباألطراف على االلتجاء إليه وحتديد القانون 

 احملكم ما دامت الدولة متنح لعملموضوع النزاع ، وال ميكن إنكار الطبيعة القضائية 
  . 4حكم التحكيم القوة التنفيذية

                                                           
א(251926  - 2 א192669،251952א

א ).14110א
אאא −3 א21א א .א
،26535א51975אא −4 א אאא א

א1983،141983א א375،980א א .א
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 التحكيم قد يكون سابقا على اتفاق إىل اجلانب التعاقدي للتحكيم فان واستنادا
 بشأن كل أو معني ورد يف عقد أو ،COMPROMISقيام النزاع سواء قام مستقال بذاته 

 CLAUSEأو تنفيذ العقد  بعض املنازعات اليت قد تنشأ بني الطرفني حول تفسري 

COMPROMISSIONE النزاع ، فيعترب اتفاقا على التحكيم قيام جيوز أن يتم بعد كما 
 اإلحالة واضحة يف كانت التحكيم إذا  شرطكل إحالة ترد يف العقد أو وثيقة يتضمن 

 صراحة على أطرافه هذا الشرط جزءا من العقد على حنو ينبئ باجتاه إرادة  اعتبار
 قضى أنه مىت كان شرط التحكيم الوارد يف سند الشحن غري ولذلك ،ذا األثرإحداث ه

 بطريقة تعجز اإلنسان العادي عن قراءته فانه يتعني عدم دقيقمقروء ومطبوع خبط 
  .االلتزام به

 إمنا تستند  التحكيم كان األمر بشأن صور االتفاق على التحكيم فان عملية وأيا
  : على ذلك النتائج اآلتيةوينبيننظرية العامة للعقود  عقد تنطبق عليه العلى  أصال

 كان االتفاق باطال وإال ، يف أطراف التحكيمالتصرف أن تتوافر أهلية ضرورة ‐ 1
 عدمي األهلية، أو بطالنا نسبيا إذا صدر عن ناقص األهلية عنبطالنا مطلقا إذا صدر 
  .5هوال ميلك التمسك به إال 

 العقد فان اتفاق التحكيم ال تنصرف آثاره إىل أثرة  تطبيقا لقاعدة نسبيأنه ‐ 2
 سواء كانت هذه اآلثار حقا أم التزاما ولذا طرفيهالغري الذي ال تربطه صلة بأي من 
 بضاعة ال ميتد أثره إىل الشركة الناقلة هلا اليت بيعفان شرط التحكيم الوارد يف عقد 

  .6مل تكن طرفا فيه

 يرد يف حمرر موقع فقد ، بالكتابة وإال كان باطالاتهإثب اتفاق التحكيم يتعني أن ‐ 3
 الرسائل املتبادلة بينهم أو الربقيات أو غريها من وسائل يفمن طريف التحكيم أو يرد 

  .7االتصال املكتوبة

 ال جيوز أن ميتد إىل غري ما اجتهت إليه عقدا اتفاق التحكيم باعتباره أن ‐ 4
 مث يتعني تفسري بنوده ومنها املسائل اليت ومن ،إرادة طرفيه من نزاع ولو كان مرتبطا

                                                           
.7317א181948− 5
،7317א181948− 6 א א א 2א

א22146א1971 א .א
.אא146אא21א1971א− 7
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 يصح تبعا لذلك إطالق القول يف خصومة وال 8ضيقايشملها موضوع التحكيم تفسريا 
  .9 بأن قاضي األصل هو قاضي الفرعالتحكيم

 يلزم أن يعرب إمنا عقدا ال يفرتض قيامه وباعتباره االتفاق على التحكيم إن ‐ 5 
 إىل اتباع طريق التحكيم بأن يتضمن على وجه اخلصومبوضوح عن انصراف إرادة 

  .10 انصرفت إليهااليت  املنازعاتالتحديد املنازعة أو 

 بأنه عقد فانه ليس يف القانون املصري ما التحكيم اتساقا مع وصف اتفاق أنه ‐ 6
 يد أشخاص غري مصريني مىت اجتهت نية وعلى اخلارج،مينع من أن يكون التحكيم يف 

  .11ىل ذلكطرفيه إ

 فانه جيب أن خيضع لقواعد انتقال االلتزام عقدا مىت عد اتفاق التحكيم أنه ‐ 7
أي انتقال ) وهو ما يسمى حبوالة احلق( يتغري شخص الدائن  أنيف جانبه اإلجيايب

 يتغريأو أن ينتقل يف جانبه السليب بأن ) cession de créance(االلتزام من دائن إىل دائن 
أي انتقال االلتزام ) de dette cession(و ما يطلق عليه حوالة الدين شخص املدين وه

  .  إىل مدينمدينمن 

 عليه منذ القدم إمكان تصور انتقال االلتزام يف جانبه املتعارف كان من وإذا ‐ 8
 بسبب الوفاة إذ تؤول للورثة أموال كانت ملورثهم أو يتحملوا فقطاإلجيايب أو السليب 

 املدين املصري التشريعإال أن االجتاه احلديث الذي اخذ به . 12ليهعبالتزامات كانت 
 ،14أخرى وتشريعات ،13 وسبقته إليه بعض مذاهب الفقه اإلسالمي1948منذ عام 

                                                           
א8670א262002 −8 א .א
א.3195225399 −9 א(א א א

אאא
.)א

א37א31986 −10 א926א
ARBITRATION IFANY TO BE HELD IN LONDONAND) (ACCORDING TO ENGLISH LAWא

אא א א א .א
א39242א241988− 11 .אא

אאא − 12  א א א אאא415א א
א א א .א

א −13 א א א א .א
אא −14 א(א א)14141419א א(אא א)175183 א א

אאא א .א
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 كذلك أثناء احلياة أو بسبب اخلالفة اخلاصة حيث أصبح من االلتزام انتقال أقرت
ويف جانبه السليب ) حوالة احلق (ايباإلجي جانبه يف حال احلياة  االلتزاماجلائز انتقال 

 خالفا ‐ أهمية االلتزام حمل االنتقال للغري يف القوانني احلديثة أنعلى ) حوالة الدين(
 اصبح إمنا مل يعد عالقة تربط شخصني بالذات و ‐ملا كان عليه القانون الروماين

 احتلت قدعالقة تربط ذمتني اكثر منها بني شخصني مبعىن أن قيمة االلتزام ذاته 
 علىاملرتبة األوىل يف األهمية يف حني توارت قيمة األشخاص وسوف يقتصر حبثنا 

انتقال االلتزام يف جانبه اإلجيايب أي حوالة احلق نظرا لشيوعه وأهميته يف جمال 
  . يف حتديد نطاقه وذلك يف املبحث التايلأثره التجاري الداخلي والدويل والتحكيم

  
   األولاملبحث

  .القانونية حبوالة احلق وطبيعتها التعريف    :   ولاأل الفرع

  . انعقاد احلوالة ونفاذها يف حق املدينشروط   :    الثاين الفرع

  . املرتتبة على حوالة احلقاآلثار   :   الثالث الفرع

  . قبل احملال لهعليه نفاذ احلوالة يف عالقة املدين احملال أثر   :   الرابع الفرع

 اليت قد املختلفة احلوالة وفاعليتها يف جماالت العمل أهمية:   اخلامس الفرع
  .ترتبط بقواعد التحكيم

  تعريفها وطبيعتها القانونية  –  احلق حوالة:     األول  الفرع
 بأنها اتفاق بني الدائن وأجنيب على أن حيول له حقه الذي يف احلق حوالة تعرف
 احلق نفسه جبميع مقوماته وخصائصه  األجنيب حمل الدائن يف هذافيحل ،ذمة مدينه

) CESSINNAIRE( الدائن اجلديد حماال له ويسمى) CEDENT( حميال الدائنويسمى 
 كانت صورتها واحدة ال تتغري إال إنوحوالة احلق و ).CEDE( املدين حماال عليه ويسمى

عليه  يقصد بها أن يبيع الدائن حقه لدى احملال فقد ،أنها متنوعة األغراض واملقاصد
 أو يرهنه عنده أو يويف به دينا عليه هلذا الدائن – اجلديد الدائن –إىل احملال له 

 مبقابل هلذا الدين وعلى ذلك فبجانب القواعد العامة اليت وفاءاجلديد فتكون احلوالة 
 فالبيع ، هذه الصور تنفرد كل منها بقواعد خاصة بهامنتنطبق على كل حوالة 

الرهن يتطلب وجود دين يف ذمة العميل احملال له يرهن فيه  والضمان، والثمنيقتضي 
 عن طريق احلوالة، والوفاء مبقابل يقتضي وجود دين يف ذمة احمليل حقهاحمليل 
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 باحلوالة وعلى ذلك فان احلوالة ال تعد عقدا عاديا من العقود يوفيهللمحال له 
  .  قالب تعاقدي يصب يف قالب آخر هياملسماة وإمنا 

  املدين انعقاد احلوالة وشروط نفاذها يف حق شروط :ثاين  الالفرع
) املدين( احملال عليه  أما ، فقطله حوالة احلق ينعقد بني احمليل واحملال عقد

 ناقال حلق احمليل املوجود يف تصرفا فيه وال شأن له بانعقادها باعتبارها  طرفافليس 
  . لرضائهإذنذمة مدينه إىل احملال له وحده فال حاجة 

 أن هذا األصل ال إال ، للحوالةقابلة كان األصل أن احلقوق يف كافة صورها وإذا
 يتفق الدائن واملدين على عدم جواز احلوالة، كما لو اشرتط فقد ،جيري على إطالقه
 قابليته لذلك أو متتنع احلوالة دون حاجة إىل اتفاق خاص إذا عدمأحد طريف العقد 
 كما هو الشأن يف االلتزامات اليت يكون فيها دائن إبدال  لفكرةبطبيعتهكان احلق منافيا 

 القانون بعدم قابلية احلق للحوالة يقضي اعتبار خاص وأخريا فقد املتعاقد  لشخص
  . كما يف احلقوق غري القابلة للحجز عليها

فان األمر ال يتطلب سوى علمه ) املدين( عن نفاذ احلوالة يف حق احملال عليه أما
 إعالنه بها ويثور التساؤل عما إذا كان ميكن يف أو هلادى وسيلتني قبوله باحلوالة بإح

   األمر على حوالة احلق دون حوالة الدين؟ يقتصرالعقود امللزمة للجانبني أن 

 حوالة الدين جيوز حوالة احلق تنظم التشريعات اليت تنظم حوالة احلق كما ففي
مرتبطني أحدهما باآلخر يف العقد امللزم  كان احلق والدين وإن انه باعتبار ،دون الدين
 اليت للتشريعات غري قابلني للتجزئة، إال انه بالنسبة أنهما فليس معىن ذلك للجانبني

 ‐ للمتعاقد ال يتيسر إنه ف‐ كالتشريع الفرنسي ‐  الدينحوالةتنظم حوالة احلق دون 
 مرتبط منهماكال  أن حيول حقه دون دينه باعتبار أن ‐وهو دائن ومدين يف وقت واحد

  . باآلخر ارتباطا وثيقا ال فكاك بينهما

   على حوالة احلقاملرتتبة اآلثار : الثالث الفرع
 احلوالة ونفاذها على حنو ما سلف بيانه أن خيرج احلق انعقاد على يرتتب

 احلق يف حوالة أن باعتبار ، احمليل إىل ذمة الدائن احملال لهالدائن ذمة مناحملول 
 من ينقل أنوالقاعدة ) املستفيد(ف ناقل حلق احمليل إىل احملال له جوهرها تصر

 مبا كان لهحقا يضمنه كما يكون للمدين احملال عليه حق االحتجاج يف مواجهة احملال 
  :حيق له قبل احمليل وتفصيل ذلك يف النقاط اآلتية 

  :  انتقال احلق احملول من احمليل إىل احملال لهمفهوم . 1
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 حلوالة احلق يف عالقة احمليل باحملال له أن احلق ينتقل إىل اآلخر الناقل ألثرא
.  من فوائد أو أقساطحل يشمل ما كما ، كالكفالة واالمتيازات والرهنوتوابعهبضماناته 

 واملقصود ، ذات الدين املوجود يف ذمة احملال عليه ولو دفع فيه مثنا أقلهو فاحلق
على ) احملال عليه(لمحيل أن جيرب املدين بذات الدين هو نفس األداء الذي كان ل

  .  صفاته وأوصافه– مدلول ذات الدين يفالوفاء به كما وكيفا ويدخل 

 تأمينات شخصية كالكفالة أو تأمينات عينية من ضمانات احلق فهي التوابع أما
 كذلك من التوابع وسائل التنفيذ غري املباشرة ويعدكالرهن أو االختصاص أو االمتياز 

  . واحلق يف الفسخ)  احلبسيفدفع بعدم التنفيذ أو احلق كال(

  :  احمليل للحق احملولضمان . 2

 يطبق يف كل الذي وهو قانونيا ضمانا أن يكون إما احمليل للحق احملول  وضمان
  . عن إيراد لهالطرفانحالة ال يتفق فيها الطرفان على أحكام مغايرة له أو مىت سكت 

 أورد الطرفان قواعد مغايرة لذلك الضمان القانوين اإذ اتفاقيا ضمانا يكون أو
   . رادتهماالذي يعد مكمال إل

 أن يضمن احمليل وجود احلق احملول وقت احلوالة يعين القانوين    والضمان
 وأن ، ذات احلق ولو كان قد دفع فيه مثنا أقل وتوابعه‐ أسلفنا كما ‐ويقصد باحلق 

أو كان صحيحا وانقضى ألي سبب من أسباب  باطال كانيكون قائما وصحيحا فإذا 
 املعول عليه يف وجود احلق هو وقت انعقاد والوقتانقضاء االلتزام يكون غري موجود، 

 – ميتد إىل ضمان يسار املدين ال أن هذا الضمان القانوين على ،احلوالة ال وقت نفاذها
  . ما مل يوجد اتفاق على ذلك صراحة‐احملال عليه 

ان على حنو ما سلف بيانه فما هو أثره؟ أو ما هي حدود  حتقق الضمومىت
 له بالضمان على احمليل فال يلزم احملال ع احمليل عن ضمان احلق؟ إذا رجمسؤولية

 عليه من احملال له عوضا عن احلق احملال به مع الفوائد استوىلاحمليل إال برد ما 
 القاعدة قاعدة آمرة ال  االتفاق على غري ذلك، وتعترب هذهمتواملصروفات حىت ولو 

 احمليل أو ختفيف حكمها ما مل يكن الضمان شامال ضمان  خالفهاجيوز االتفاق على 
 احمليل جانبألفعاله الشخصية فان التعويض يكون مصدره اخلطأ التقصريي يف 

  . الضرر املباشر وغري املباشر عن افيستحق تعويض

  بني املدين احملال عليه وقةالعال نفاذ حوالة احلق يف أثر:  الرابـع الفرع
 : احملال له
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 ما بني احمليل واحملال له فقط دون أن تنعقد الرغم من أن حوالة احلق على
 انه مىت صارت نافذة يف إال ، شأن بانعقادهالهيكون املدين احملال عليه طرفا فيها أو 

 قبل حتجاجال اإمكانية من جهته ختولهحقه أصبحت عالقته باحملال له عالقة مباشرة 
 احلوالةيف مواجهة احمليل وقت نفاذ  اـاحملال له بالدفوع اليت كان له أن يتمسك به

  دفع يكون له مصلحةبأي أو ،يف حقه

 بانقضائه ألي أوفيه مىت كان متعلقا بعقد احلوالة ومنها الدفع ببطالن الدين 
 الدفوع كذلكوسبب من أسباب االنقضاء، أو التمسك بانعدام األهلية أو نقصانها 

 أو عدم املديونيةأو انعدام سبب ) غش، إكراه، تدليس(املتعلقة بعيوب الرضا 
  بالقاعدةإالمشروعيته وال تتقيد سلطته يف التمسك بهذه الدفوع وأوجه الدفاع 

يفسد  الغش أن" األصولية اليت أكدتها أحكام حمكمة النقض دون نص تشريعي وهي 
 له فان باحملال للعالقة املباشرة اليت تربطه ونفاذا "التصرفات كما يفسد اإلجراءات

 بهذا احلق ويقصدلألخري قبله ذات احلق الذي كان موجودا يف ذمته وأن يطالبه بأدائه 
 وكيفا ويدخل يف كمانفس األداء الذي كان للمحيل أن جيرب احملال عليه على الوفاء به 

  .مدلوله صفاته وأوصافه

   يف جماالت العمل املختلفةوفاعليتهاالة احلق أهمية حو  :  اخلامسالفرع
   بقواعد التحكيمترتبط قد اليت
 يف جمال املعامالت التجارية والبحرية واملصرفية واملدنية ذات احلق حوالة تعد

 اختذت صورة حوالة احلق يف أجرة النقل سواء ، بالنسبة ألطرافهاوفاعليةأهمية بالغة 
 صور تداول سندات الشحن احملررة باسم أشخاص  أو البحري أو اجلوي أو يفالربي

 متثل البضاعة املشحونة وتعترب سندا مللكيتها هلم مىت صدرت منهم اليتمعينني 
 تنازهلم عن حقوقهم فيها إىل أشخاص معينني واليت ال تتوقف على تفيدعبارات عليها 

 بإعالنه بها كما  يف حقه بقبوله هلا أوتنفذ  إمنا بهذه احلوالة و البحريرضا الناقل 
 مستخلصا تهم لدى رب العمل لدائنيهم أو عنتظهر يف صورة تنازالت املقاولني 

 ال لكونها ضمانة شخصية وذلك وغريها،املقرتضني من البنوك حلقوقهم لدى الغري 
 به فحسب بل باعتبارها أيضا أفضل الطرق احملالمن الضمانات املؤكدة للحق 

 قد تعوق مطولةللمحال له دون أن يتكبد إجراءات قضائية  احلقامليسرة للوفاء بهذا  
 بضمان كالتعاملأداء املعامالت بصورها املختلفة أو االلتجاء إىل ضمانات أخرى 

 بالنظر ملا تتميز به احلوالة جارية التالتالرهن الرمسي سواء أكان عقاريا أو رهنا للمح
 التعامل بواسطتها، فضال عن قلة ةديناميكيمن يسر يف اإلجراءات القانونية وسرعة يف 

 مبا تستلزمه إجراءات شطب الرهن باملقارنةوضآلة املصروفات الالزمة لنفاذها 
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 التنفيذ عند انتهاء التعامل أو موضعالرمسي من قبل أطرافها أو إعدادها ووضعها 
  . التكاليفسداد املديونية من مصاريف ونفقات باهظة 

  
   الثايناملبحث

   على اتفاق التحكيم املشتملةيف العقود  احلقوق حوالة

  أثرها يف حتديد نطاقه و
 البحث األحكام املتعلقة بطبيعة التحكيم وأثرها يف وصفه هذا يف مقدمة أوضحنا

 والعمل القضائي باعتبار أنه يبدأ باتفاق مث يصري إجراء االتفاقبأنه نظام خمتلط بني 
بالبحث أثر اعتبار التحكيم يف شق من  وتناولنا"  قرار التحكيموهو"وينتهي بقضاء 

 عقدا يف جواز انتقال االلتزام الوارد به من دائن إىل دائن آخر وهو ما يسمى طبيعته
 وأهميتها عرضنا ألحكام هذه احلوالة واآلثار اليت ترتتب عليها مث ، احلقحبوالة

 التحكيمعلى وفاعليتها يف عديد من اجملاالت التعاقدية املختلفة اليت تتضمن اتفاقا 
 عقد أو إىل قد تنشأ بني أطرافها أو يرد يف كل إحالة اليت ،بشأن كل أو بعض املنازعات

 جزءاوثيقة تتضمن شرط التحكيم مىت كانت اإلحالة واضحة يف اعتبار هذا الشرط 
  .من العقد
 احلق هي عقد مكتوب ينقل الدائن مبقتضاه حقا يف ذمة حوالة وان كانت هذا

 مبا مؤداه أنها مىت انعقدت وأصبحت نافذة يف حق الغري ثالث من مدينه إىل شخص
 ذمة الدائن احمليل ليدخل يف ذمة احملال له مناملدين فان احلق احملول خيرج 
 أن التطبيق العملي هلذه احلوالة وقد أضحى إال. باعتبارها تصرفا ناقال هلذا احلق

احلوالة ال ينطبق عليه األحكام  حمل هذه فالعقدمتعددا ال يرد عليه حصر أو حتديد 
 حتكمه باعتبار انه انصب أو اندمج يف عقد اليتاملنظمة هلا فحسب بل أيضا القواعد 

 أو قرضا أو وفاء لدين أو غري ذلك من صور رهنااحلوالة ويعد موضوعا هلا بيعا أو 
  . العقود املدنية أو التجارية املختلفة

لذي قد يرد ضمن بنود العقد حمل حوالة  نطاق اتفاق التحكيم امبوجبها فيتحدد
 وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم وذلك سواء من حيث خصومة أواحلق أو يف عقد 

 واملسائل اليت يشملها التحكيم وأخريا من حيث املوضوعأطراف التحكيم أو حتديد 
  . وتوابعهحتديد نطاق احلق احملال به 

  : اآلتية حبث هذه املسائل يف النقاط ونتوىل
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  على اتفاق التحكيماملشتمل حوالة احلق يف العقد أثر :  األولالفرع
   نطاق اخلصومة فيهلتحديد بالنسبة

 احلق إمنا تنعقد باالتفاق بني احمليل واحملال له دون أن يكون حوالة كانت ما
 رضاه إال أنها دون مث تتم ومن ، شأن يف انعقادها وال يعد طرفا فيهاعليهللمدين احملال 

وال تنفذ يف . ىت انعقدت صحيحة بني احمليل واحملال عليه ترتب آثارها فيما بينهما م
 ، حقهيفحق املدين احملال عليه إال إذا قبلها أو أعلن بها فحينئذ تصبح نافذة 

 أن يستوفيه ويستطيع احملال له تبعا لذلك دائنا للمحال عليه باحلق احملال ويضحى
 أن أضحى بانعقاد بعدع احمليل بشأنه أو الوفاء له به منه مبا ال جيوز له التعامل م

 أنه عليه مبا مؤداه واحمليل لهاحلوالة ونفاذها أجنبيا يف العالقة القائمة بني احملال 
 لشرط نفاذامىت التجأ احملال له إىل التحكيم ملطالبة احملال عليه باحلق احملال به 

 الطرفنيومة التحكيم على هذين التحكيم الوارد بالعقد حمل حوالة أن تقتصر خص
 ال باعتبار أن شرط التحكيم الوارد بذلك العقد – احملال له واحمليل عليه ‐فقط 

 احمليل ولو كان هو –تنصرف آثاره ومنها املطالبة باحلق الوارد به إال هلما دون الغري 
 ونفاذها  انعقاد احلوالةفور أن أضحى أجنبيا عن العالقة حمل حوالة احلق بعد ‐ نفسه

 خصومة التحكيم يف أن ذلك ال حيول دون تصور إدخال هذا احمليل إال ،وذلك كأصل
 عنه يسفرمىت قبل طرفيها ذلك وارتضى احمليل أشخاص احملكمني وااللتزام مبا 

 .قضاؤهم

 على اتفاق التحكيم املشتملة احلقوق يف العقود حوالة  :  الثاينالفرع
   التحكيميشملهاائل اليت  واملساملوضوع وأثرها يف حتديد

 شروط انعقاده ويهيئ له حيكم كان العقد جيب أن يستند إىل قانون معني ا
 على احرتام ما يتولد عنه من التزامات، وكان اتفاق التحكيم املتعاقدين جبارالسبيل إل

 األصل، وكان من شأن التجاء احملال له إىل التحكيم وفقا للشرط هذاال يشذ عن 
 احلوالة بطلب إلزام احملال عليه بالوفاء مبا له من حقوق طرفه موضوعلعقد الوارد با

 هذا الطلب مبا يشمله من حمل وسبب إن عند تعذر الوفاء بها فعنهاأو بالتعويض 
 به وال جتاوزه أو التقيد التحكيم أة التحكيم ويتعني بالضرورة على هيموضوعيتحدد به 

  .تهمل بعضه

 ‐  سلف بيانه ما وعلى حنو ‐ به موضوعه يتحددلذي   االتحكيم كان طلب وملا
 بل عليها أن تلتزم به وتقصر حبثها تغريه أن التحكيم أة ال جيوز هليإنهيشمل سببه ف

 يستند إليه احملال له يف طلبه قبل احمليل عليه هو العقد الذي السبب وكان ،عليه
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 حمل حوالة احلق ‐حقوقه  العقدية اليت تولدت مبوجبها املسؤوليةالذي حتميه أحكام 
 هلا بالضرر الذي ميكن توقعه عادة وقت التعاقد والذي يتعني تبعا ويتحدد التعويض ‐

 ال مبعيار شخصي ويشمل ما حلق احملال له كدائن من موضوعيأن يقاس مبعيار 
 تنقلب اليت ،15 يف غري حاليت الغش واخلطأ اجلسيموذلك ‐خسارة وما فاته من كسب 

 أة مما مؤداه أنه ال جيوز هلي‐ العقدية إىل مسؤولية تقصريية ملسؤوليةاتبعا هلما 
 بتطبيق قواعد التعويض وفقا ألحكام ‐ يف غري هاتني احلالتني ‐ أن تقضي التحكيم

 التقصريية اليت يشمل التعويض عنها كل ضرر مباشر سواء متوقع هذا املسؤولية
 جتاوز ملوضوع التحكيم الذي يعد ىعلملا ينطوي ذلك منها . 16 متوقعغريالضرر أو 

  . منها االسبب جزء

 أنه عرض على حمكمة النقض املصرية طعن متعلق بدعوى بالتنويه اجلدير ومن
 إىل حوالة حق وارد بعقد توريد بضائع يتضمن شرط استنادابطالن حكم حتكيم صدر 

ه واحمليل عليه  التوصل إىل اتفاق ودي بني احملال لتعذرااللتجاء إىل التحكيم ، وإذ 
 فقد قرر األول االلتجاء إىل التحكيم طالبا إلزام األخري بشأنهلتسوية املنازعات بينهما 
 ‐ إخالله بالتزامه التعاقدي الوارد بالعقد حمل احلوالة عنبتعويض الضرر الناجم 
 ‐ هذا اإلخالل كان مصدره جرمية أو غش أو خطأ جسيم أنوذلك دون أن يسند إليه 

 التقصريية عن خطئه يف التعاقد مع احمليل املسؤوليةه أيضا وفقا ألحكام مع تعويض
 لعدم ثبوت اخلطأ يف التعاقدي برفض التعويض عن الضرر التحكيم  أةفقضت هي

 املسؤولية التقصريية عن ألحكامجانب الشركة احمليل عليها وبإلزامها بالتعويض وفقا 
 يف حكم فطعن عليه،  احملال معه خطئها يف التعامل مع احمليل على حنو اطمأن

 اليت نقضت حكم حمكمة االستئناف القاضي برفض دعوى النقضالتحكيم أمام حمكمة 
 منتهية إىل تأييد حكم التحكيم يف رفضه للشق للموضوعبطالن ذلك احلكم وتصدت 

 وفقا لقواعد املسؤولة العقدية بعد أن ختلف تعويضه ،اخلاص بطلب احملال له
 بإلزام احملال عليه بتعويض احملال له عن اخلطأ املتعلقطاله يف شقه موجبه مع إب

 أن تعرض لبحثه خلروجه عن نطاق التحكيم أة جيوز هليكانالتقصريي باعتبار أنه ما 
 حوالة احلق ملا يعد ذلك منها جتاوزا ملوضوع التحكيم مبا حملالعالقة التعاقدية 

  . 17واليتهاخيرج قضائه بشأنها عن 
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 العقود املشتملة على اتفاق التحكيم يف احلقوق حوالة :  الثالثعالفر
   به وتوابعهاحملال وأثرها يف حتديد احلق

 اليت يتعذر حصرها – صور العقود اليت تشملها حوالة احلقوق تعدد من شأن لعل
 احلقوق احملالة يف كل منها يف مفهومها ومداها وتوابعها تبعا تتغاير أن –أو حتديدها 

إال أن األمر قد يدق يف احلاالت اليت يتحدد فيها نطاق املسؤولية على . ع طبيعتهالتنو
 يتعني أن يتقيد بها احملكم عند نظر طلب احملال والذي ، جتاوزهجيوزحنو قطعي ال 

 احملال عليه بالتعويض عن إخالله بالتزامه التعاقدي كما هو احلال بالنسبة إلزامله 
 معاهدة بر وكسيل عليه نصت الذي ،ة الناقل البحري القانوين ملسؤوليللتحديد

 أو قيمتها املشحونة عند عدم بيان جنس البضاعة 1924 أغسطس سنة 25املوقعة يف 
وكذلك األمر . 18الغشيف سند الشحن باعتباره حدا ملا ميكن أن حيكم به يف غري حالة 

 برا اليت أجازتها  بوثيقيت نقل البضائع واألشخاصالواردةيف حاليت حوالة احلقوق 
 واليت حتددت بشأنه 1999 لسنة 17 املصري رقم التجارة من قانون 260، 220املادتان 

 للبضائع واألضرار البدنية ويف هذه الصورة والتلفنطاق مسؤولية الناقل عن اهلالك 
 له مطالبة احملال عليه إال يف احلدود اليت أوردتها هذه األحكام للمحال ال جيوز إنهف

 العام وال حيق بالتايل للمحكم أن يقضي مبا جياوزهما ما مل يكن بالنظامتعلقة امل
 خطأ جسيما فيحق له القضاء بكامل قيمة احلق احملال به دون التقيد أومرجعها غشا 
  . بتلك احلدود

 مزيدا من الوقت لإلحاطة جبميع ويتطلب يف عجالة حبث جدير بالتأمل هذا"
  ."وره قصعن للقارئ أعتذرجوانبه 

   ويل التوفيق واهللا

                                                           
.11137א11/2/1960،אא261078א26/5/1975 − 18
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  ترمجة  تلخيص و

   عبد العزيز يعكويب. ذ
  مستـشار باجمللـس األعلـى
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  املداخلة األوىل
   عقدة  التحكيم

  
  األستاذ جون لوي دلفولفي،

   رئيس اهليئةالفرنسية للتحكيم، وحمامي بهيئة  باريس
  

دل وهذا احلق املقرر مبقتضى ميثاق هيئة لكل شخص احلق يف التقاضي العا
األمم املتحدة للحقوق املدنية، وكذا مبقتضى املادة السادسة من االتفاقية األوروبية 
حلماية حقوق اإلنسان، له قيمة مطلقة ذات طابع شبه دستوري، ومحايته جيب 

 بواسطة ويقع على كل دولة التزام ضمانه. اعتبارها مندرجة ضمن النظام العام الدويل
  .نظام قضائي حمكم

ورغم التنظيم الذي يطبع املؤسسة القضائية وانفتاحها يف وجه اجلميع، فإنها 
أحيانا تعجز عن االستجابة حلاجة املتقاضي بالشكل األمثل، بفعل اإلجراءات املتبعة 

وملا كان احلال كذلك، فان األمر . وما يرتتب عنها من طول يف مسطرة التقاضي
اف للمتقاضي باحلق يف فض نزاعه عن طريق بدائل أخرى، ويف مقدمتها يقتضي االعرت

  .اللجوء إىل التحكيم

وتكريس حق اللجوء إىل التحكيم، ال يعين بأي حال من األحوال االستخفاف 
باملؤسسة القضائية وجتاهل دورها الفعال يف تكريس العدالة،وإمنا يندرج يف سياق 

  .ل افضلالبحث عن طريقة لفض النزاعات بشك

فالبعض، مثال، قد يرغب يف اللجوء إىل قاض متخصص قريب من انشغاالت 
الوسط املهين وعارف مبعامالته بفعل التجربة املرتاكمة لديه نتيجة التعامل املتكرر 

أو قد يرغب يف احلصول على قرار سريع غري قابل للطعن يف . مع قضايا هذا الوسط
ويف . دة اإلجراءات الشكلية ومتطلبات العلنيةإطار مسطرة سرية مرنة وغري مثقلة حب

اجملال الدويل فان األطراف قد حيتاجون إىل قاض حمايد ميسك ميزان العدالة بشكل 
متوازي كلما تعلق األمر بفض نزاعات بني نظامني قانونيني متعارضني بعيدا عن ردود 

  .الفعل القانونية النابعة من ثقافته اخلاصة
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األطراف قد خيتارون اللجوء إىل التحكيم ملعرفتهم املسبقة إضافة إىل ذلك فان 
،  واتفاقية جنيف 1958بان من السهل عليهم حاليا، استنادا إىل اتفاقية نيويورك لسنة 

، احلصول على التنفيذ اجلربي باخلارج لقرار حتكيمي اكثر من القرار أو 1960لسنة 
  .احلكم الصادر عن هيئة قضائية وطنية

عن عقدة التحكيم يقتضي وضعها يف مركز اجلدلية القائمة بني إن احلديث 
  .احلرية يف اللجوء إىل هذه املسطرة وبني محاية سالمة مؤسسة التحكيم

وإذا كان هاجس محاية هذه السالمة تضمنه الرقابة البعدية عند إعطاء الصيغة 
اطية حلظة دخول التنفيذية من قبل القاضي، فان األمر يستلزم أيضا اختاذ تدابري احتي

. األطراف يف تفعيل هذا االتفاق، وهذا يندرج يف جمال حتليل شروط عقدة التحكيم
واعتبارا لذلك سيتم يف احملورين التاليني دراسة شروط عقدة التحكيم وكذا الدعم 
التشريعي و القضائي للحق يف التحكيم، ومقاربة ذلك بالنظر إىل مشروع القانون 

  .املغريب للتحكيم

I  ‐ شروط االتفاق التحكيمي، تعبري خاص حلرية عامة:  احلق يف احملكم.  
 إن عقدة التحكيم يف مشروع القانون املغريب للتحكيم جاءت بشكل خمتصر، −

، وشروط 8 و6 و4فتعريفـها تناولته املـواد . وقد خصصت هلا بعض الفصول فقط
 24 إىل 21اولتها املواد من ، أما آثارها األساسية فتن9و 7تكوينها وردت يف املادتني 

أما فيما يتعلق بالتحكيم الدويل فمقتضياته نظمتها املواد من  . 43 و‐ 29‐27‐واملواد 
واحلقيقة انه تنبغي اإلشارة بداية إىل املادتني األوىل والثانية . 57 واملادة 53 إىل 49

نب احلاالت اللتني يستخلص منها مبدأ حرية التحكيم الذي يتمتع به كل شخص إىل جا
  .املستثناة من التحكيم

 امللفت لالنتباه أن املقتضيات املتعلقة بعقدة التحكيم وبشروطها الشكلية ‐
وهذا معناه سريانها على التحكيم الداخلي " أحكام مشرتكة: "وردت يف الباب األول 

كما يالحظ أن تضمني تعريف التحكيم يف املادة . والتحكيم الدويل من غري متييز
امسة من مشروع القانون املغريب للتحكيم من شانه إزاحة كل لبس ورفع االختالط اخل

  .مع البدائل األخرى يف فض النزاعات ومن مجلتها الوساطة والصلح

 إن تعريف عقدة التحكيم الدويل، حسب مشروع القانون املذكور، جيب ‐
 متصل مبصاحل مرتبطة ذلك انه يعترب دوليا كل حتكيم. 48استكماهلا مبا ورد يف املادة 
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ويستتبع . بالتجارة الدولية واليت يوجد موطن أو إقامة أحد أطرافها على األقل باخلارج
  .ذلك أن تكييف التحكيم الدويل يقوم على هذا املعيار املزدوج

 وفيما يتعلق بشروط تكوين عقدة التحكيم فان املشروع ال يشرتط سوى قيام ‐
  ).9املادة (اإلثبات عن طريق الكتابة العنصر األول يتعلق ب. عنصرين

 والثاين يرتبط بتحديد موضوع النزاع واختيار احملكمة التحكيمية أو اإلشارة إىل 
ونظرا لكون االتفاق التحكيمي يعترب . كيفية اختيارها بشكل دقيق حتت طائلة البطالن

ردة يف عقدا فانه خيضع لباقي الشروط األخرى اليت حتكم قيام وصحة العقود الوا
  .قانون االلتزامات والعقود

 الشكل املكتوب لعقدة التحكيم يعترب إلزاما شبه عاملي،وتنص عليه اتفاقية ‐
وال شك أن اشرتاط الكتابة يف االتفاق التحكيمي من شانه . نيويورك يف مادتها الثانية

 حتديد اجلوانب النزاعية اليت تنصرف إرادة األطراف إىل إخضاعها للتحكيم بشكل
ويف غياب ترمجة هذا االتفاق عن طريق الكتابة فان احملاكم القضائية تبقى . دقيق

  .صاحبة االختصاص العام

 وكما هو الشان بالنسبة لغالبية القوانني املتعلقة بالتحكيم، مبا يف ذلك اتفاقية ‐
، فان املادة التاسعة من مشروع القانون املغريب )املادة الثانية(نيويورك نفسها 

حكيم ليست متشددة يف القيام املادي للعقد املكتوب، إذ يكفي تبادل رسائل أو للت
تلغرافات أو تلكسات أو أية أشكال أخرى مبا يف ذلك الرسائل اإللكرتونية، حىت وان كان 

  .املشروع مل يتحدث عنها بشكل صريح

 مشروع القانون املغريب للتحكيم يعتمد أيضا الشرط التحكيمي عن طريق ‐
ومعىن ذلك أن خلو العقد املربم بني الطرفني من الشرط التحكيمي جيعل . الةاإلح

 .العقد هذامسطرة التحكيم قائمة إذا كان هذا الشرط واردا يف نص حييل عليه 
  .ا من العقدءويشرتط املشروع فقط أن جتعل اإلحالة من الشرط التحكيمي جز

II ‐ رية عامةالدعم التشريعي والقضائي حل:  احملكم يف احلق :  
 مل تقبل السلطات العامة االمتثال إذا اإلتفاق التحكيمي يصبح عدمي املفعول إن

.  الالزمة من أجل نفاذهااحلريةإلرادة األطراف عن طريق منح هذه اإلرادة جمال 
 يف النزاعات  من البتالقضائية مينع على احملاكم االتفاقوضمانا لتحقيق مفعول هذا 

  .التحكيمي للتحكيم، كما يتعني دعم القرار املتفق على إخضاعها
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  : الدعم التشريعي يف مرتبة أوىل ‐ 1

 التحكيمي املربم بشكل قانوين، االتفاق أهم اآلثار اليت يرتبها القانون على إن
 اليت ارتأى األطراف إخضاعها النزاعاتتتمثل سلبا يف منع احملاكم القضائية البت يف 

 عدم اختصاصها للنظر فيها، وتتمثل إجيابا يف إعطاء ، وبالتايلللمحاكم التحكيمية
  .اختصاصها مسألة  يف صالحية البتاحملكمة التحكيمية

 مبنع احملاكم القضائية من البت املتعلقة القانون الفرنسي فإن القاعدة األوىل ويف
 من قانون املسطرة املدنية 1458 املادةيف النزاع اخلاضع للتحكيم منصوص عليها يف 

 اللهم إذا كانت عقدة التحكيمية،وتطبق حىت قبل اللجوء إىل احملكمة . ديداجل
 ميكنها أن تثري ال احملكمة  فإنويف مجيع األحوال . التحكيم مشوبة بعيب بطالن ظاهر

  . اختصاصهاعدمتلقائيا 

 يصطلح على تسميتها واليت احملكم للبت يف مسألة اختصاصه، وصالحية
 من قانون املسطرة 1466 عليها املادة نصت، »اصاختص ‐ اختصاص«: اختصارا
، اليت تعطي للمحكم، يف حالة منازعة أحد األطراف يف مبدأ أو  اجلديد الفرنسيةاملدنية

  .حدود اختصاصه القضائي، صالحية البت يف صحة وحدود هذا االختصاص

 هذه وبالنسبة للتحكيم الدويل، إذا كان هذا األخري خاضعا للقانون الفرنسي، فان
 من قانون املسطرة املدنية اجلديد 1495القواعد تعترب يف عداد تلك اليت نصت املادة 

ويف مجيع األحوال فإن اتفاقية .  للتطبيق يف غياب وجود اتفاق خاصقابليتهاعلى 
 بشكل مشابه حرمان احملاكم القضائية من البت يف النزاع اخلاضع تكرسنيويورك 

 معروض متعاقدة، كل دولة حمكمة )3 الرقم(ها الثانية  يف مادتألزمتللتحكيم، حيث 
 على التحكيم، بناء بإحالتهمأمامها نزاع أبرم األطراف بشأنه اتفاقا مبفهوم هذه املادة، 

  . أو غري قابل للتطبيقمنتج باطل أو غري االتفاقعلى طلب أحدهم، ما مل تالحظ أن 

طاء هذه القاعدة األخرية والشك أن مشروع القانون املغريب للتحكيم يريد إع
ومع ذلك هناك أمر . كامل مفعوهلا نظرا لكون املغرب يعترب طرفا يف اتفاقية نيويورك

حيمل على التساؤل حول منطق النظام املقرتح من طرف هذا املشروع؟ صحيح أن 
 تعرتف للمحكم بصالحية البت يف اختصاصه، لكن يظهر أن املشروع، يف 22املادة 
 يكرس عدم اختصاص احملاكم العادية إال بعد عرض النزاع على احملكمة ، ال21 املادة

إذا كان النزاع معروضا على : "التحكيمية، وليس فقط جملرد وجود اتفاق حتكيمي 
حمكمة حتكيمية مبقتضى عقدة التحكيم، يتعني على اهليئة القضائية املرفوع أمامها 
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وبتعبري " يح بعدم القبول الطلبنفس النزاع، بناء على طلب أحد األطراف، التصر
آخر، ميكن أن يطلب أحد الطرفني مسبقا التصريح بكون اتفاقية التحكيم باطلة أو 

 أو غري منتجة ألي سبب كان حىت وان كان غري واضح، من طرف حمكمة مغربية، ةالغي
  . من كل مفعول22وبالتايل إفراغ املادة 

  :  الدعم القضائي يف املرتبة الثانية ‐ 2

لقد تبني منذ القدمي انه بدون مساندة اجلهاز القضائي نفسه فان اإلرادة 
  .املشرتكة لألطراف إلخضاع نزاعاتهم حملكمة حتكيمية ال ميكن أبدا أن تؤدي مفعوهلا

فال ميكن أن تكون هناك إرادة مشرتكة معرب عنها، بل جيب أن يساهم الطرفان 
ع أحد الطرفني عن املساهمة يف تشكيل إذ كيف ميكن مقاومة امتنا. من اجل حتقيقها

احملكمة التحكيمية املنصوص عليها مبقتضى االتفاق، بعدم تعيينه حمكمه الشخصي 
 بالثقة؟ ذلك أن هناك جمموعة من املناورات إلعاقة رمثال، أو بتعيني حمكم غري جذ ي

  .مسطرة التحكيم وبالتايل اخلرق املقصود لاللتزام املربم

حكيم تفرض على كل طرف القيام بالتزام بعمل، ويف القانون   إن اتفاقية الت
وأعمال هذا احلل يعين . املدين الصرف، فان خرق االلتزام يقابله احلق يف التعويض
  .موت االتفاقية أو على األقل عدم فعاليتها من حيث الواقع

  يتم اللجوء إىل قاضي1981 – 1980ويف فرنسا، حسب إصالح قانون التحكيم لسنة 
 من اجل إجبار الطرف املمتنع على احرتام االتفاق، وعند le juge d’appuiالدعم 
  . يعني القاضي احملكمة التحكيمية اليت ستبث يف الطلبءاالقتضا

  :ومشروع القانون املغريب للتحكيم ينص على هذا التدخل وذلك من   اجل 

ة يف حالة عدم   يف تشكيل احملكمة التحكيمي imparitéتفعيل مبدأ الوترية   •
 من احملكمني، أويف حالة عدم pairتنصيص األطراف سوى على عدد زوجي 

اتفاقهم أو عدم اتفاق احملكمني الذين سبق اختيارهم على تعيني احملكم 
  .اإلضايف

اختيار احملكم أو احملكمني الناقصني يف حالة ختلف هذا الطرف أو ذاك، أو يف   •
الشرط "فرضية (على االختيار باملرة حالة عدم تنصيص اتفاقية التحكيم 
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وهذا يف مجيع األحوال اليت ال حيصل ) املعمول به يف القانون املغريب" األبيض
  .فيها األطراف على اتفاق معني

 )18املادة (البت يف الصعوبات املتعلقة بالتجريح أوعزل احملكم   •

 )19املادة (البت يف حالة صعوبات تعويض احملكم   •

متديد اجل التحكيم بناء على طلب أحد األطراف أو احملكمة البت يف طلب   •
 .التحكيمية

 على تدخل قاضي الدعم املغريب من 49بالنسبة للتحكيم الدويل تنص املادة و
اجل سد الثغرات املتعلقة بصعوبات تشكيل احملكمة التحكيمية مع اختالف يف هوية 

فإذا كان . باملغرب أم باخلارجقاضي الدعم املختص حبسب ما إذا كان التحكيم جاريا 
التحكيم جاريا باملغرب فان الرئيس املختص، يف هذه احلالة، هو رئيس حمكمة مقر 

أما إذا كان جاريا باخلارج فانه يف هذه احلالة، وشريطة أن ينص ). 19املادة (التحكيم 
 األطراف على تطبيق قانون املسطرة املغريب، يكون قاضي الدعم هو رئيس احملكمة

  .التجارية بالرباط
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  املداخلة الثانية 
   طرق الطعن يف القرارات التحكيمية

  
   كوهلر–كابرييل كوفمان . ذة

  حمامية جبنيف، رئيسة اجلمعية السويسرية للتحكيم
  

I–  التصميم مع حتديد املوضوع:  
تكزت هذه املداخلة أساسا على طرق الطعن بالبطالن يف القرارات التحكيمية، א

  :  تتناول طرق الطعن األخرى املتمثلة يفومل

 تصحيح وتفسري القرارات التحكيمية، الرامية إىل تصحيح األخطاء املادية، أو ‐
 من مشروع 12املادة . )اخلطأ يف احلساب، أو تفسري قرار دون املساس مبضمونه

  .)لقانون املغريب للتحكيم

لى طلب أحد األطراف، بت  القرارات التكميلية، واليت يتم بواسطتها، بناء ع‐
 37املادة (احملكمة التحكيمية يف النقاط اليت وقع إغفال البت فيها يف القرار النهائي،

  ).من مشروع القانون املغريب للتحكيم

تنص جمموعة من القوانني على املراجعة كطريقة للطعن يف القرار :  املراجعة−
ن املغريب للتحكيم مل يتحدث عن التحكيمي الصادر نتيجة غش، غري أن مشروع القانو

واجلدير باإلشارة أن اإلجتهاد القضائي الفرنسي والسويسري قبلوا . هذه الوسيلة
وميكن أن يسري . الطعن يف القرارات التحكيمية يف غياب وجود سند تشريعي صريح

وكان أحرى بهذا املشروع أن يتناول . اإلجتهاد القضائي املغريب يف نفس اإلجتاه
  .يم هذه املسألةبالتنظ
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II– اإلجتاهات املعاصرة يف قانون التحكيم الدويل :  

إن طرق الطعن يف القرارات التحكيمية تطرح التساؤل خبصوص عالقة التحكيم 
ما هي حدود احلرية اليت ميكن للدولة أن متنحها لألطراف : بالقضاء الرمسي

  .ا؟واحملكمني؟ وما هي درجة الرقابة اليت جيب أن حتتفظ به

إن األطراف عندما يتفقون على إخضاع نزاعاتهم للتحكيم يبحثون عن حل 
نزاعاتهم يف إطار مسطرة مرنة سريعة نسبيا، منسجمة وحاجتهم، وبعيدة عن إكراهات 
املسطرة القضائية، وال يعين ذلك، بأي حال من األحوال، قبوهلم بعدالة حتكمية غري 

رهم للتحكيم، يستلزم محايتهم من االحنرافات متساوية، وغري عادلة، ولذلك فإن اختيا
واعتبارا لذلك . اخلطرية اليت قد ترتتب عن هذه الطريقة اخلاصة يف تصريف العدالة

جيب توفري طرق الطعن الالزمة لألطراف للمنازعة يف القرارات التحكيمية مع وجوب 
ت الطابع تقييد الوسائل املعتمدة يف الطعن وحصرها يف اإلخالالت املسطرية ذا

اخلطري، دون اإلخالالت البسيطة، أو األخطاء  املتعلقة  بتطبيق القانون، أو تقدير 
فهذه األخطاء تندرج ضمن األخطار اليت يتحمل مسؤوليتها . احلجج أو تفسري العقد

األطراف باختيارهم للتحكيم، وتشكل مثن ومقابل املزايا اليت جينونها من اللجوء إىل 
  .هذه املسطرة

 منه 59وقد نصت املادة . روع القانون املغريب للتحكيم يسري بهذا اإلجتاهومش
  .57على مسطرة الطعن بالبطالن، حسب الوسائل احملددة حصرا يف املادة 

III–تطبيق :   طرق الطعن :  

بعد استعراض اإلجتاه املعاصر يف جمال التحكيم الدويل واليت يتسم بالبساطة 
طبيقات هذا االجتاه يف ضوء القانون املقارن والقانون والتقييد، يتعني مالمسة ت

  :املغريب انطالقا من األسئلة الثالث التالية 

   أمام أية حمكمة ؟ ‐ 1

ما هي احملكمة املختصة ترابيا للبت يف طلب إبطال قرار حتكيمي صادر يف 
كمة اجملال الدويل ؟ إن هذا اإلختصاص ينعقد حملكمة الدولة اليت يوجد بها مقر احمل

  .التحكيمية
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 منه، فإن هذا 49وبالرجوع إىل مشروع القانون املغريب للتحكيم، وبالضبط املادة 
إذا كان مقر التحكيم حمددا باملغرب، أو إذا اتفق األطراف : القانون يطبق يف حالتني

  .على اختيار القانون املغريب لتنظيم حتكيم يوجد مقره باخلارج

   بناء على أية وسائل ؟‐ 2

  ا هي الوسائل اليت تفتح إمكانية الطعن يف القرار التحكيمي ؟م

وبالنسبة . يف قانون التحكيم املقارن املعاصر ميكن التمييز بني مخس وسائل
ملشروع القانون املغريب للتحكيم فإنه باستثناء وسيلة الطعن املتعلقة ببعض الشروط 

بىن نفس الوسائل املعتمدة يف ، فإن املشروع املذكور يت)41املادة (الشكلية للقرار 
  .امليدانني الداخلي والدويل

والوسائل املعتمدة يف القانون الدويل للتحكيم ميكن تصنيفها يف اجملموعات 
  : التالية

  : عدم اإلختصاص أو عدم صحة عقدة التحكيم •

 .التشكيل غري القانوين للمحكمة التحكيمية •

 .جتاوز السلطة •

 .اعخرق احلق يف تقدمي وسائل الدف •

 .التعارض مع النظام العام الدويل •

 .التنازل عن الطعن •

   وفقا ألية مسطرة ؟‐ 3

دون الدخول يف جزئيات مسطرة الطعن، سيتم اإلكتفاء مبناقشة سؤالني 
ما هو القرار القابل للطعن؟ مث ما هو األجل احملدد لذلك وهل يوقف : حموريني، أوال

  .الطعن آثار القرار التحكيمي؟
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  ار ؟  أي قر–أ 

 من مشروع القانون املغريب للتحكيم تنص فقط على كون القرار 59إن املادة 
ولكن ما هو هذا للقرار؟ بطبيعة احلال هو . ميكن أن يكون موضوع طعن بالبطالن

وإذا كان األمر كذلك ما هو الوضع بالنسبة للقرار البات يف اإلختصاص، . القرار النهائي
 احملكمة التحكيمية، أو القرار النهائي الذي يبت يف جزء من أو القرار املتعلق بتشكيل

  .النزاع؟

   إن مشروع القانون املذكور مل يتعرض ملسألة الطعن يف هذه القرارات وبالتايل 
واحللول املعتمدة يف القانون . يتعني على اإلجتهاد القضائي اجلواب على هذه التساؤل

ن حمكمة اإلستئناف بباريز قرار قضت وقد صدر ع.املقارن خمتلفة بهذا اخلصوص
فيه بقبول الطعن ليس فقط ضد القرار النهائي ولكن أيضا ضد القرار البات نهائيا يف 

  .جزء من النزاع

  : األثر الواقف ‐ب 
 على األثر الواقف بقوة 61ص مشروع القانون املغريب للتحكيم يف الفصل ين

ن املقارن فإن األنظمة خمتلفة بهذا ويف القانو. القانون ألجل الطعن وللطعن نفسه
فإذا كان القانون الفرنسي ينص على األثر الواقف للطعن، فإن القانون . اخلصوص

السويسري يعتمد قاعدة خمالفة، ذلك أن القرار التحكيمي يكون قابال للتنفيذ ابتداء من 
ا احلل وهذ. النطق به، ولكن ميكن للمحكمة إيقاف التنفيذ إذا استدعت الظروف ذلك

يعترب ذي طابع إجيايب ألنه يقطع الطريق على األطراف ملمارسة الطعن من أجل 
  .تأخري التنفيذ
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  املداخلة الثالثة 
  قراءة يف االجتهاد القضائي الفرنسي 

   فـي مادة التحكيم الدويل
  

  بيري أونسيل . ذ
  رئيس الغرفة املدنية الثانية 
  مبحكمة النقض الفرنسية

  
فرنسي للتحكيم مطبوع بشكل كبري بتأثري االجتهاد القضائي سواء إن القانون ال

 الذي قنن قواعد 1981 ماي 12فمرسوم . من حيث مصدره أو من حيث تطوره
اعتمد إىل  ) من قانون املسطرة املدنية اجلديد1507‐1492املادتان (التحكيم الدويل 

 حمكمة اإلستئناف بباريز حد كبري احللول اليت كرسها اإلجتهاد القضائي، خاصة اجتهاد
  .وحمكمة النقض

والوضع بهذا املفهوم مل يتغري، فاالجتهاد القضائي يواصل وظيفته اإلبداعية 
بهذا اخلصوص، حتقيقا هلدف أساسي وهو خلق نظام دويل حقيقي للتحكيم، لضمان 

 حل النزاعات املتعلقة باملبادالت اإلقتصادية الدولية(من جهة فعالية هذه املؤسسة 
إلزامية التقاضي  ()وانتظام الدعوى التحكيمية من جهة أخرى() وفقا إلرادة األطراف

 من اإلتفاقية األوربية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات 6العادل، حسب مفهوم املادة 
  ).األساسية

والقواعد األساسية اليت صاغها اإلجتهاد القضائي الفرنسي، واليت تشكل 
  : الدويل تتمحور حول النقاط األربع التاليةاملبادئ املؤسسة للتحكيم

 : تعريف التحكيم الدويل ‐  1

جتدر اإلشارة بداية إىل أهمية التعريف الدقيق ملفهوم التحكيم الدويل، ذلك أن 
دقة التعريف هي اليت ستمكن من حتديد حاالت التحكيم اليت ستخضع للقواعد 

  .قاخلاصة املطبقة يف اجملال الدويل بالوضوح الدقي
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 من 1492ومعيار التحكيم الدويل، يف القانون الفرنسي، حمدد مبقتضى املادة 
يعترب دوليا التحكيم الذي ميس مصاحل التجارة «قانون املسطرة املدنية اجلديد 

  .»الدولية
إنها طبيعة النشاط اإلقتصادي املعين، : وهذا املعيار له طبيعة اقتصادية

  .ف الدويل للتحكيموطابعه فوق الوطين الذي حيدد الوص
 نقل ثروة )واعتبارا لذلك يكفي أن تكون املبادالت اإلقتصادية ذات طابع دويل

لكي يكون التحكيم الناتج عن هذه (...إىل دولة أخرى أو رساميل أو تقنية املعرفة
وهكذا، يف فرنسا، فإن التحكيم الذي جيمع بني طرفني من جنسية . املبادالت دوليا

  .اره دوليا، إذا تعلق، مثال، بعقد بناء ينفذ باخلارجفرنسية ميكن اعتب
وذلك مع ) 48املادة (ومشروع القانون املغريب للتحكيم اعتمد هذا التعريف 

. وهو وجوب أن يكون موطن أو إقامة أحد األطراف على األقل باخلارج. تقييد مهم
  .يلوهذا ينفي عن التحكيم القائم بني طرفني مغربيني طابع التحكيم الدو

واجتهاد حمكمة النقض الفرنسية، خبصوص تعريف التحكيم الدويل، يعترب ثابتا 
 قرارا اعتربت فيه أن 2003 يناير 28وقد أصدرت الغرفة املدنية األوىل بتاريخ . وقارا

الشرط التحكيمي املربم بني شركة وغري تاجر يعترب صحيحا جملرد فقط الطابع 
  .الدويل للعمليات املعنية

دولية :  قرار يعكس مفعول القاعدة املقررة مبقتضى التعريف املذكوروهذا ال
املعترب سابقا  ‐العالقة النزاعية هي املأخوذة فقط بعني اإلعتبار، أما معيار التجارية   

  : وهذا يرتتب عنه نتيجتان. فلم تعدله أية فعالية ‐من احملددات 
ل فرنسا لتطبيق اتفاقية رفع التحفظ املتعلق بطابع التجارية املوضوع من قب

  .  خبصوص تنفيذ القرارات التحكيمية10/6/1958نيويورك املؤرخة يف 
عدم قابلية التطبيق لقاعدة املنع من الشرط التحكيمي املقررة قدميا 

وذلك قبل اإلصالح . ( من القانون املدين، يف اجملال الدويل2061مبقتضى املادة 
لذي اعرتف بالشرط التحكيمي املربم بالنظر ا. 2001 ماي 15التشريعي الصادر يف 

  ). لنشاط مهين

 : النظام القانوين لشرط التحكيم الدويل ‐  2

أصبح التحكيم الدويل الطريقة العادية حلل النزاعات املتعلقة باملبادالت 
ولضمان السالمة القانونية هلذه املبادالت جيب تأسيس نظام .اإلقتصادية الدولية
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 التحكيمي املدمج يف العقود الدولية والذي يستهدف إخضاع قانوين خاص بالشرط
ويتعني بداية محاية الشرط التحكيمي بوضعه يف . النزاعات احملتمل وقوعها للتحكيم

مأمن من املنازاعات اليت تستهدف التسويف واملماطلة، خاصة يف حالة املنازعة يف 
  .صحة العقد الذي يتضمن هذا الشرط

إلجتهاد القضائي قاعدة استقاللية الشرط التحكيمي واعتبارا لذلك كرس ا
الدويل والذي حتول إىل قاعدة قارة وهي صحة الشرط التحكيمي مبعزل عن العقد 

  .األصلي
وتقرير استقاللية الشرط التحكيمي بالنظر إىل العقد األصلي مت مبقتضى قرار 

  1963 ماي 7الغرفة املدنية األوىل مبحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 
يف مادة التحكيم الدويل فإن « والذي جاء فيه بانه - Gosset - »كوسي«يف قضية 

الشرط التحكيمي يتمتع دائما باإلستقاللية القانونية الكاملة، وبالتايل ال ميكن أن يتأثر 
  .»بعدم الصحة احملتملة للعقد الذي يتضمنه

ة قرارات عديدة وتكريسا لنفس القاعدة صدرت عن حمكمة النقض الفرنسي
، قرار نفس 1993 دجنرب 20قرار الغرفة املدنية األوىل بتاريخ :  يف نفس اإلجتاه منها

 ماي 28، وقرار آخر بتاريخ )Taurus films( يف قضية     2000 فرباير 8الغرفة بتاريخ 
  ).Ciments d' Abidjan( يف قضية امسنت أبدجان 2002

 اعتربت بأن البت يف 1999 دجنرب 1ريخ كما أنها مبقتضى القرار الصادر بتا
مسألة قيام وصحة اإلتفاق التحكيمي هي من اختصاص احملكم و ال ميكن للهيئة 

  .القضائية البت يف ذلك

 :  احرتام ضمانات التقاضي العادل وتعاون القاضي ‐  3

 من 6مما الشك فيه أن قواعد التقاضي العادل املنصوص عليها يف املادة 
وربية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات السياسية، تنسحب على القضاء اإلتفاقية األ

  .التحكيمي كما تنسحب على القضاء الرمسي
واعتبارا لذلك فإن املبادئ األساسية املتعلقة باحرتام احلضورية وحبقوق 

وقد جعل مشروع . الدفاع يتعني احرتامها يف إطار مسطرة التقاضي عن طريق التحكيم
ريب للتحكيم من عدم احرتام حقوق الدفاع إحدى حاالت البطالن املوجبة القانون املغ

 57 بالنسبة للتحكيم الداخلي واملادة 43املادة (لعدم اإلعرتاف بالقرار التحكيمي 
  ) .بالنسبة للتحكيم الدويل
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كما أن التقاضي العادل يستوجب مقاومة املناورات اهلادفة إىل تأخري البت يف 
وهـكذا مت وضـع قاعـدة مسطرية . س مصلـحة أحد األطـرافالنـزاع والـذي مي

  مفادها أن املشاركة يف التحكيم بدون حتفظ تعين تنازل الطرف املعين
عن اإلحتجاج باإلخالالت اليت مل يقم بإثارتها أمام احملكم بغري عذر مبجرد 

 نونرب 21بتاريخ قرار الغرفة املدنية الثانية حملكمة النقض الفرنسية الصادر (العلم بها،
2002.(  

رقابة وتنفيذ القرار : ( تأسيس نظام قانون دويل للقرار التحكيمي‐ 4
  : )التحكيمي الدويل

 :رقابة القرار التحكيمي الدويل  •

وهذا هو :  يعترب القرار التحكيمي الدويل قابال للتنفيذ يف كل أحناء العامل
وجيب تسجيل حتفظ  . الدويل، وقانون التحكيم1958موضوع اتفاقية نيويورك لسنة 

وهذه الرقابة تنسحب . وهو الرقابة البعدية اليت ميارسها قاضي حمل التنفيذ: واحد 
واملنع من . على مدى قانونية القرار دوليا فقط، و ال ميكن أن تطال موضوع النزاع

قرار الغرفة املدنية األوىل حملكمة (مراجعة القرار يف املوضوع تعترب قاعدة ثابتة 
  ).1994 فرباير 23النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 

 من 1502املادة (والرقابة حمصورة يف بعض احلاالت اليت تفتح احلق يف الطعن 
 من مشروع القانون املغريب 57قانون املسطرة املدنية الفرنسي اجلديد، واملادة 

نح احلق يف ولكن يالحظ أحيانا، أن األطراف انطالقا من احلاالت اليت مت). للتحكيم
بالطعن مثال يف حيثيات القرار :الطعن، يبحثون عن إعادة البث يف موضوع احلكم

  .التحكيمي
وقد أدانت حمكمة النقض الفرنسية مؤخرا هذه املمارسات موضحة بأن إثارة 

ال ينبغي أن ينسحب على ) عدم احرتام مبدأ احلضورية(سبب من أسباب البطالن 
قرار . (وين للحيثيات املعتمدة من قبل احملكمة التحكيميةاملنازعة يف التأسيس القان

  ).14/6/2000الغرفة املدنية األوىل بتاريخ 

 :النظام القانوين للقرار التحكيمي الدويل 

فهو : إن القرار التحكيمي الدويل له نظام قانوين خاص بالقرار القضائي الدويل
 هيئة هي بدورها غري تابعة ألي ال يندرج يف أي نظام قانوين وطين، لكونه صادرا عن

ومع ذلك فإن هذا القرار يتمتع بقابلية اإلعرتاف به، . نظام قضائي أو قانوين وطين
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واعتماده وتنفيذه يف كل الدول، سواء بالنظر إىل اتفاقية نيويورك، أو بالنظر 
  .للمقتضيات احمللية األكثر امتيازا من هذه اإلتفاقية

 األكثر تساحما من اتفاقية نيويورك ‐للتحكيم الدويلوهكذا يف القانون الفرنسي 
 فإن قرارا حتكيميا دوليا، والذي مت إلغاؤه يف بلده األصلي، مت اإلعرتاف به وتنفيذه يف ‐

، قرار الغرفة املدنية )الشهرية) (Hilmarton( »هيلمارتون«ويتعلق األمر بقضية . فرنسا
لقرار طبق مقتضيات املادة السابعة من  وهذا ا.1994 مارس 23األوىل الصادر بتاريخ 

اتفاقية نيويورك اليت تنص على أن الشخص الذي يطلب تنفيذ قرار دويل صدر عن 
هيئة حتكيمية ميكنه التماس تطبيق قانون حمل التنفيذ، إذا كان أكثر امتيازا من قواعد 

يرك تنص على  فإن اتفاقية نيو»هيلمارتون« ويف احلالة املتعلقة بقضية. هذه اإلتفاقية
القرار مت إلغاؤه (امكانية رفض اإلعرتاف بالقرار وتنفيذه إذا مت إلغاؤه يف بلده األصلي 

والقاضي . ، لكن القانون الفرنسي ال يعرتف بهذه اإلمكانية)يف بلده األصلي سويسرا
الفرنسي بإمكانه اإلعرتاف إذن بهذا القرار إذا كان يف وضعية قانونية بالنظر للقانون 

وسبب اإللغاء . فرنسي للتحكيم الدويل، وبالتايل مت التصريح بقابلية القرار للتنفيذال
يعترب غري مقبول يف قانون ) مراجعة قرار احملكمني يف املوضوع(املعتمد باخلارج 

  .التحكيم الدويل الفرنسي
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  التحفظية  والوقتية اإلجراءات
  اري الدويليف التحكيم التج
  

  عبد اللطيف مشبال. ذ
  رئيس غرفة باجمللس األعلى

  
  مقدمة

   السائدة يف املوضوعاالجتاهات

التحفظية يف  و االجتاه املدافع عن منح اختصاص اختاذ اإلجراءات الوقتية:  أوال
  . لقضاء الدولةالتحكيمميدان 

 اءات الوقتية واالجتاه املدافع عن اختصاص حمكمة التحكيم الختاذ اإلجر:  ثانيا
  . الصلة باملنازعة املتفق بشأنها على التحكيمذاتالتحفظية 

 الفصل يف اإلجراءات الوقتية والتحفظية ملبدأ االختصاص مسألةخضوع : ثالثا
  .املشرتك

  اختصاص قضاء الدولة باختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية:  األوىل النتيجة

  ألطراف عن اتفاق التحكيمعدم ترتيب تنازل ا:   الثانيةالنتيجة

  . والتحفظية  يف اإلجراءات الوقتيةبالبتاختصاص احملكمني :   الثالثةالنتيجة

   االختصاص املشرتكقيود

   عن إرادة األطرافالناتج القيد

   املتعلق باختصاص حماكم الدولة يف ميدان تنفيذ األحكامالقيد

   املشرتكاالختصاص االجتاه املدافع عن مبدأ تقدير
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 املشرتك حملاكم الدولة وحماكم االختصاصموقف التشريعات من موضع :  بعارا
  التحفظيةالتحكيم بشأن اختاذ اإلجراءات الوقتية و

 و  لقضاء الدولةاملشرتكموقف لوائح التحكيم من مسألة االختصاص :  خامسا
  . باختاذ اإلجراءات الوقتيةالتحكيمقضاء 

  ابليتها للنفاذ من عدمه القرارات التحكيمية الوقتية وقطبيعة

  .خامتــة

  

  املقدمــة
 اإلجراءات الوقتية والتحفظية باهتمام متزايد ألسباب متعددة موضوع حيظى

 تقع يف مواجهة مباشرة مع مفاعيل الزمان الذي ال خيفى أن مدى أنهالعل األهم منها 
يال ذلك  آثارا قد تكون صعبة التدارك الحقا إن مل يكن مستحيرتكامتداد انعكاسه 

 املتنازعة احلصول على محاية فعالة وسريعة حلقوقهم األطرافمىت مل يكن يف إمكان 
  .املذكورةمبقتضى اإلجراءات 

 احلاصل يف ميدان السريعةمن جهة ثانية فإن التطور اهلائل ذي الوترية و
  وعلى السوق وبالتايل على،التكنولوجيا والعلم عموما ينعكس بدوره على دور االقتصاد

 ما يتطلب ذلك من وجوب معالعقود التجارية اليت يتنامى حجم التزاماتها املالية 
 اإلجيابية اجلاذبة اجلوانبسرعة حسم النزاعات الناشئة عنها،إذا كان من أحد 

 يف السنني األخرية تنامي لالنتباهللتحكيم هي السرعة اليت بشر بها دعاته، فإن الالفت 
 لبطء تسوية النزاعات  الدويلالتجاري ميدان التحكيم مالحظة األطراف املنخرطة يف

 تنامي املساطر االستعجالية حمالة، األمر الذي يرتتب عنه ال )1(املعروضة عليه 
 النزاع إىل حني نهاية النزاع ألطرافالرامية إىل منح محاية مؤقتة، سريعة وفعالة 

  .املوضوعي من طرف حمكمة التحكيم 
يع أمناطه ـ مثلما هو معروف ـ وسواء تعلق بشرط  التحكيم يف مجاتفاق إن

 حتكيم وسواء تعلق بتحكيم خاص أو حتكيم مؤسسايت يرتتب عنه مبشارطةحتكيمي أو 
 هو األثر اإلجيايب الذي يرتب اختصاص احملكم أو احملكمة األولأثرين هامني 

يب الذي ينتج عنه  موضوع االتفاق واألثر الثاين هو األثر السلالنزاعالتحكيمية بالبت يف 
  . الدولة بالنظر يف هذا النزاعقضاءعدم اختصاص 
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 الذي يرتتب عن هذه احملصلة هو معرفة ما إذا كان هذا األثر املباشر السؤال إن
 حىت املنازعات الوقتية املتعلقة مبوضوع النزاع فيختص بالتايل ليشملالسليب ميتد 

تبطة باملوضوع املطروح عليه، ويعترب  يف املسائل املستعجلة املرأيضااحملكم بالبت 
 قضاء الدولة يف شقه االستعجايل تنازال عن التحكيم، أم أنه ال يرتب إىلعندئذ اللجوء 

 فيظل هذا القضاء هو املختص بنظرها ولو مت طرح النزاع على احملكمني، ،هذا األثر
سوغ له الفصل  على أن يتوىل احملكم البت يف هذه املسائل وهل ياالتفاقمث هل جيوز 

 عدم قيام اتفاق صريح بذلك، مث هل أن كل ما يتعلق بالنزاعات عنديف ذلك حىت 
  . بالنظام العام مما ال يسوغ معه االتفاق على التحكيم بشأنهاارتباطاملستعجلة له 

 وغريها تربهن على األهمية القصوى اليت تكتسيها اإلجراءات التساؤالت هذه إن
 الصلة باملنازعة املعروضة على التحكيم وصبغتها العملية  ذاتالتحفظيةالوقتية و

  .راهنيتهاوالنظرية و
 للتدليل على هذه األهمية والراهنية اإلشارة إىل أن موضوع رمبا يكفي و

اإلجراءات الوقتية والتحفظية على املستوى الدويل حظيت بالعديد من الدراسات مبا 
حتت لواء مجعية القانون الدويل اليت  اخلرباء املنضوين منفيها دراسات جمموعة 

 جمموعة من املبادئ تهم املوضوع بهدف سن قواعد 1996 سنة 67تبنت يف مؤمترها 
 املبذولة سواء على الصعيد الوطين أو املساعيذات طابع تطبيقي عام إلجناح 

 الدولة يف سياق ممارستها لسلطة مستقلة حماكمالدويل إلصالح التشريعات ومساعدة 
 والتحفظية اهلادفة للمحافظة على األموال الوقتيةة باختاذ عدد من اإلجراءات كفيل

 أن نتغافل عن اإلشارة بهذا الصدد إىل ما دوناليت ستكون حمل تنفيذ حكم نهائي 
الستحضار هذه األهمية حينما قال ) مكرر 1(كتبه عن صواب األستاذ أليكس موري 

 عواقب خطرية من شأنها أن ختل باملوازين اناأحي األمر االستعجايل قد ينتج عنه أن:"
  ." جدوىذيبل وأن جتعل السري يف اخلصومة غري 

 فإن احلصول على إجراءات وقتية وحتفظية يف نطاق التحكيم أخرى من جهة و
 عدة مصاعب، على أن عددا من الشراح يعتربون وعن تعرتيهاليست مسألة هينة بل 

األهمية اليت تعرفها هو برهان قوي على الرغبة  وباحلدةصواب أن طرح هذه املسألة 
 يعلو فوق النظم عاملي" قضائي" الدويل لدوره كنظام التجارييف متكني أداء التحكيم 

  ).2( الوطنيةالقضائية 
 أن هذه اإلجراءات التحفظية تتميز بأنها تساهم يف التنفيذ اجلربي وهلا يفال ريب و
تنفيذ اجلربي قاصر على الدولة كأثر الطالعها  والوقيت، ونظرا ألن الالفوريأثرها 
 ما إذا كان احملكم ميلك سلطة معرفة إقامة العدالة، فألجل هذا فإن مسألة بعبئ
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) 3(  ألول وهلة الفتقاره لسلطة األمرورائهااختاذ التدابري التحفظية مسألة ال طائل من 
ن األحكام الصادرة يف  الشائكة تصطدم بأالتساؤالتومن مت فإن اإلجابة على كل هذه 

 األمر الوقيت ولكن متتد بإصدار" ليمان" كما ذهب تنتهياملسائل الوقتية واملستعجلة ال 
" شحاتة"اليت أشار إليها ) 4(  يقتضي أن يكون ملصدره سلطة األمرمماإىل التنفيذ 

 السلطة اليت يفتقدها احملكم األمر الذي أثار العديد من التحفظات يف منح هيو
  . للفصل فيهااالختصاصكم احمل

 موقفا متباينا خبصوص موضوع اإلجراءات الوقتية والتحفظية يف يتخذ الفقه إن
 قد شكلت فيه حمكمة التحكيم وشرعت يف النظر يف موضوع فيهااحلالة اليت تكون 

نستعرضها بكل اختصار على ) 5(  ثالث اجتاهات رئيسيةفرزالنزاع، وميكن إمجاال 
  :النحو التايل

 املدافع عن اختصاص قضاء الدولة الختاذ اإلجراءات االجتاه:  الأو
 باملنازعة املتفق بشأنها على الصلةالوقتية والتحفظية ذات 
  .التحكيم على حنو قاصر عليه

 أنه إذا كان من آثار اتفاق التحكيم ترتيب أثر سالب باملعىن االجتاه هذا يعترب
لى موضوع النزاع حمل اتفاق التحكيم فال يشمل ، فإن هذا األثر قاصر عآنفااملشار إليه 

 اليت قد تطفو على السطح بشكل تبعي كاإلجراءات الوقتية األخرىاملسائل 
 على التحكيم شأنه يف ذلك شأن أي اتفاق آخر يتمتع مبا االتفاقوالتحفظية، كما أن 
يف مواجهة  عدم قدرة االتفاق على إنشاء حقوق أو التزامات مبعىنيعرف باألثر النسيب 

 االجتاه فإن احملكم قاض خاص ال ميلك سلطة اإلجبار سواء يف هذاويف رأي ) 6( الغري
 وبالتايل فإن هذا يعترب مبثابة عيب خلقي يلحق بنظام الغريمواجهة األطراف أو 
 إىل احلد من السلطات اليت يتمتع بها احملكم ويقلل من يؤديالتحكيم منذ البداية 

  ).7(  عنه وجوبا اعتماد احملكم على جهاز عدالة الدولةيرتتبي فعالية التحكيم الذ
 على أن احلاجة ملحة لتدخل قضاء الدولة كلما كان اإلجراء يستند الرأي هذا

 ممارسة نوع من اإلجبار واإللزام القانوين احملتكر من حماكم اختاذاملطلوب يستوجب 
تحفظي على أموال أحد األطراف  بالنسبة لألمر باختاذ احلجز اليتوفرالدولة وهو ما 
  ).8( الغريأو على حقوق 

 اجلربية تندرج يف االختصاص احلصري حملاكم الدولة اإلجراءات هذه إن
 وال ميكن أن حيول اتفاق التحكيم دون ممارسة التنفيذبسبب احتكارها إجراءات 

يم، وهي  تلك اإلجراءات ولو تشكلت حمكمة التحكميداناحملاكم املذكورة سلطاتها يف 
  ).9( للتحكيمقاعدة تهم القانون العام 
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 إىل أن الفقه املغريب جيمع يف هذا الصدد على أن اختصاص  اإلشارةميكن و
 لوجود دواعي عملية ناجتة املستعجالت التحكيمية ال يؤثر على وظيفة قضاء احملكمة

أوامره  املستعجالت سيما وأن قاضيعن حالة اإلستعجال تربر اإلبقاء على اختصاص 
  ).10( التحكيم حمكمةال متس اجلوهر وال تكتسب بالتايل أية حجية أمام 

 املغريب، فإنه يشايع نفس املسلك ولرمبا كان موقفه القضاء مستوى وعلى
 العقاري والسياحي ضد شركة هوليداي إين إذ أصدرت القرضأكثر وضوحا يف قضية 

اص قاضي املستعجالت يف إصدار  قرارا قضى باختصالبيضاء بالدارحمكمة اإلستئناف 
 ال ميس جوهر اخلالف دائما فهو النزاع" البناء بعلة أن إجراءاتأمر يقضي مبواصلة 

 إىل محاية مصاحل األطراف، واحملافظة على حقوق الدائن، ووضع يهدفإجراء وقيت 
 حالة يقبل على استغالله على الوجه املطلوب، وليس من شأن هذا يفمشروع البناء 

 أشغال حمكمة التحكيم بالهاي اليت تنظر يف اخلالف يف مستوى عال علىراء التأثري اإلج
 وأن احملكمة يف النازلة ال تبحث عن السبب الذي من أجله املغربيةتوجد فيه الدولة 

 ولكنها تنظر إىل احلالة الواقعية وهي توقف األعمال لتأذن البناء،توقفت أشغال 
ضوع النظر فيما يتعلق بغري ذلك، وهلذا ال يتحقق يف  حملكمة املوترتكمبتابعتها و

  ). مكرر10" ( الذي يراه املستأنف بني االستعجال واملوضوعاالزدواجالدعوى 
 على ذلك، فإنه من املعروف أن إصدار احملكم أمرا بتقدمي عالوة إنه مث

، األمر الذي  اإلثبات قد يهم الغري غري املعين باتفاق التحكيمأدلةالوثائق يف نطاق مجع 
 املستعجالت الذي ال ختفى أهمية ومدى سلطاته يتحول إىل قاضيأدى إىل جعل 

من أجل تفعيل هذه ) 11( تعبري األستاذ ديلفو ليفي حسب" التحكيمية للعدالة مساعد"
  . األمر بتقدمي الوثائق واملستندات اليت قد تكون يف حوزة الغريميدانالعدالة يف 
ئي الفرنسي فإن القاضي املذكور يستند على أحكام  القضاالتنظيميف ظل و

م اجلديد الختاذ التدابري الوقتية والتحفظية املطلوبة .م. من ق809 و808، 145املواد 
  . األدلةمجعمنه يف ميدان 

 القضائي الفرنسي مستقر منذ أمد بعيد على إمكانية اللجوء إىل االجتهادأن و
التحقيق يف الدعوى مع قيام اتفاق التحكيم،  للحصول على إجراءات املذكورالقاضي 

 بداية مسطرة التحكيم وحىت يف ظلها أن يأمر باختاذ التدابري الالزمة قبلوميكن له 
 األدلة علما أنه من الناحية املبدئية فإنه مبجرد وضع احملكمة التحكيمية علىللحفاظ 

تعني عليه أن يظل  النازلة موضوع االتفاق فإن قاضي مستعجالت الدولة يعلىيدها 
 استثنائيا، واستطرادا مىت تعلل تدخله بقيام ظروف خاصة جدا ناجتة عن قاضيا"

  ).12"( توفر عنصر اخلطر أو احتمال وضعية إنكار العدالةأوحالة االستعجال 
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 مستعجالت الدولة أن يأمر بها لتاليف خطر حمدق أو لوضع حد لقاضيميكن و
ىت يف حالة تعذر قيام حمكمة التحكيم باختاذ  أو حمشروعيتهالضطراب ظاهر عدم 

 حالة االستعجال أو بسبب حمدودية سلطاتها خصوصا بسبباإلجراءات املالئمة سواء 
 جيب توفر حالة االستعجال لتربير تدخل قاضي احلالتنييف مواجهة الغري، ففي هاتني 

  .)13( على حمكمة التحكيـم معروضمستعجالت الدولة رغم أن النزاع 
 اإلبقاء على اختصاص القضاء االستعجايل للدولة إسدال شأنع أن من مو

 لقضاء التحكيم، وأن الرأي الراجح لدى الشراح ينحى إىل فعالةمحاية وقتية، سريعة، 
 حرمان أطراف اتفاق التحكيم من االستفادة من مساطر املناسب غري من"أنه 

ها أكثر فعالية سواء بالنسبة إلمكانية  الدولة، املعتربة أنحماكم ماالستعجال القائمة أما
 أو سواء بالنسبة للطابع التنفيذي لألوامر اليت ميكن أن تأمر استعجالاللجوء إليها بكل 

، فإن جانبا من الشراح يرى ضرورة تقدير هذا االجتاه بشيء من التحفظ، إذ )14" (بها
عرض املسائل ذات  أنه من األفضل من أجل وحدة املنازعة وعدم جتزئتها أن تيعترب

 التحفظي على حمكمة التحكيم قدر اإلمكان ألنه حل يتفق مع إرادة األطراف الطابع
 إىل تفادي إخضاع املنازعة القائمة بينهم الختصاص حمكمة الدولة كلما كان اهلادفة

  . ممكناذلك
 من الفقه يقر بصعوبة تفادي االختصاص سواء ذلك اجلانب أن هذا غري

 للقضاء الوطين مما يؤدي إىل العديد من الصعوبات املقررلتحكيم أو املقرر حملكمة ا
 االختصاص بينهما سواء استند هذا التوزيع على توزيعال تتمثل فقط يف عدم إمكانية 

 مت تقدمي الطلب فيه للقيام بها، وإمنا تتعدى الذيطبيعة اإلجراء املطلوب أو الوقت 
قيام كل من اجلهتني مبمارسة ذات االختصاص  عند تعقيدااملسألة ذلك وتزداد األمور 

  ). 15( من تعقيدات ذلكيف نفس الوقت مع ما يتضمنه 
االجتاه املدافع عن اختصاص حمكمة التحكيم الختاذ  : ثانيا

 الصلة باملنازعة املتفق بشأنها ذاتاإلجراءات الوقتية والتحفظية 
  .على التحكيم

لرأي على مبدأ إرادة األطراف اليت إذا  الشراح املدافعني على هذا امجهور يعتمد
 حمكمة التحكيم سلطة الفصل يف املنازعة القائمة بينهم فإنه من باب منحتكانت قد 
 ذات احملكمة سلطة البت يف القضايا التحفظية والوقتية املتصلة تتوىلأوىل أن 

أو  اتفاق التحكيم سواء مت التعبري عن هذه الرغبة بشكل صريح موضوعباملنازعة 
  .  اإلحالة على أحد اللوائح املنظمة للتحكيمخاللبشكل ضمين من 
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 االجتاه فإن احملكم ميلك سلطة اختاذ بعض اإلجراءات الوقتية هذايف تقدير و
 تدخل السلطة العامة، وأنه إذا كان هناك اتفاق بني األطراف الختاذهااليت ال يلزم 
القائم بينهم، فإنه من الطبيعي أن  احملكمة التحكيمية لفض النزاع إىلعلى اللجوء 

 املختصة بالنظر يف مجيع اجلوانب الفرعية للنزاع باعتبار أن هذا احملكمةتكون هي 
 يثري قضايا تهم اجلوهر وكذا قضايا متعلقة باحملافظة على مصاحل مشويلالنزاع هو 
ت يف جوهر  دون تفاقم النزاع فإن احملكمة املذكورة اليت تتوىل البللحيلولةالدائن، و

 فاصل مكتسبا لقوة الشيء املقضي به هلا من باب أوىل احلق يف اختاذ حبكمالنزاع 
  . بتفادي تفاقم النزاع كلما توفر ظرف االستعجالالكفيلةاإلجراءات 

 هذا االجتاه وجود نوع من التعارض أو عدم التوافق بني طبيعة أصحابيعترب  و
تحكيم كنظام خاص للتقاضي، إذ أن األطراف  والوقتية وطبيعة الالتحفظيةاإلجراءات 
 القاضي اخلاص بهم الذي هو احملكم والذي هو املختص بالفصل يف ظلهاختاروا يف 

 مستعمال كل الوسائل اإلجرائية املناسبة، بينما اإلجراءات جوانبهالنزاع بكافة 
طنية،  وضع املشرع بشأنها قواعد خاصة لتطبق أمام احملاكم الوالوقتيةالتحفظية و

 الوطين سيجد نفسه أمام نزاع اتفق أطرافه على إخراجه االستعجايلكما أن القاضي 
 الذي يرتتب عنه قيام رغبتني مشروعتني، األوىل رغبة األمرمن سلطة القضاء، 

 واالبتعاد عن القضاء والثانية هي رغبتهم يف االستفادة التحكيماألطراف يف اللجوء إىل 
  ).16(حفظية والوقتية  التاإلجراءاتمن مزايا 

 الطرف احملكوم عليه من االمتثال لألمر الوقيت الصادر عن احملكم امتنعإذا  و
وليس هناك ما مينع احملكم ) 17(  طلب املساعدة من قاضي الدولةلألخري،فإنه جيوز 

 مسلك الطرف السىيء النية املمتنع عن تنفيذ اإلجراءات االعتبارمن األخذ بعني 
  .  إصداره احلكم التحكيمي النهائيعندحفظية الوقتية والت

 االجتاه ال ختفى حىت عن الشراح املدافعني عنه باعتبار أن هذا حمدودية إن
 ذات الطابع التحفظي اليت ال ميكن أن يصدرها احملكم اإلجراءاتهناك عددا من 
اف  على منح االختصاص له بشأنها، فال ميكن بالتايل االعرتاألطرافحىت ولو اتفق 

 هذا اخلصوص واستبعاد اختصاص قضاء الدولة، إذ الثابت أن يفللمحكم بدور قاصر 
 ميكن أن يتخذ األمر بها سوى قضاء الدولة االستعجايل إما العددا من هذه اإلجراءات 

 تعرب عن سلطة اإلجبار القاصرة على الدولة، لذلك ولتجاوز ألنهالكونها تهم الغري أو 
لبعض من الشراح إىل القول بأن دور إرادة األطراف يف هذا  اذهبهذا اإلشكال فقد 
 املتبادل بينهم على عدم اللجوء إىل قضاء الدولة الختاذ مثل االتفاقالشأن ينحصر يف 
 وهو اتفاق غري مشروع من وجهة النظام العام للدولة لكون فكرة ،هذه اإلجراءات
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 باالعتبار عندما يأمر بإجراء  من العناصر اليت يأخذها القضاءعنصرااالستعجال تعد 
  . نظرا العتبارات تهم النظام العامخمالفوقيت رغم وجود اتفاق 

 االستعجال يعد عنصرا ملنح املربر االستثنائي لتدخل قاضي أنالثابت و
واملغريب    من بينها القانون املصري ة األنظمة القانونيمناملستعجالت يف العديد 

)19.(  
لفصل يف اإلجراءات الوقتية والتحفظية ملبدأ  مسألة اخضوع : ثالثا

  .االختصاص املشرتك
 من دراسة خمتلف األسس واملنابع اليت يعتمدها قانون الواضح من يبدو

أو االجتهادات   بالتشريعات الوطنية، أو لوائح التحكيم،األمرالتحكيم سواء تعلق 
 الدولة وحمكمة  قبول مبدأ االختصاص املشرتك لقضاءتناميالتحكيمية الدولية 
  : عنه ثالثة نتائج أساسيةيرتتبالتحكيم، وهو تنامي 

اختصاص قضاء الدولة باختاذ اإلجراءات الوقتية :  األوىل النتيجة
  والتحفظية

 تتجسم يف إمكانية األطراف بتقدمي مطالب حملاكم الدولة النتيجة هذه إن
قيام اتفاق التحكيم  أو إجراءات استعجالية ووقتية رغم تدابريقصد احلصول على 

  . اليت ميكن األمر بها بسرعة وقابليتها للنفاذ املعجلاإلجراءاتباعتبار فعالية هذه 
 ما حنى إليه جانب من الشراح عن خطأ واضح حينما اعترب أن من إىلخالفا و
 مع معاهدة نيويورك اليت تعارضه باختصاص احملكمني واملساس  االزدواجشأن هذا 

 اليت يطرح أمامها نزاع حول املتعاقدة الدولة حملكمة" على أن 2/3تنص يف املادتني 
 يف هذه املادة أن حتيل اخلصوم الواردموضوع كان حمل اتفاق من األطراف باملعىن 

 أن هذا االتفاق باطل وال أثر له أو يتبنيبناء على طلب أحدهم إىل التحكيم وذلك ما مل 
 احملكمة الفدرالية األمريكية يف قرارها قضاء ذهب إليه مثلما" غري قابل للتطبيق

الوقتية اهلادفة إىل متكني تنفيذ و التحفظية، فإن اإلجراءات 8/07/1974الصادر يف 
 التنفيذ ذاتها يندرج يف جمال االختصاص بإجراءاتاألحكام التحكيمية مثلما يتعلق األمر 

دة استبعاد إمكانية  يكن يف نية واضعي املعاهملاخلاص حملاكم الدولة فضال عن أنه 
 ورغم أن النقاش املستفيض الذي حصل يف املذكورةقاضي الدولة يف اختاذ اإلجراءات 

 إجراءات احلجز التحفظي، غري أن هذه أساساهذا الشأن يف القضاء األمريكي يهم 
 اليت ميكن احلصول عليها رغم التحفظيةاملالحظة تنطبق أيضا على باقي اإلجراءات 

  ).20 (التحكيمتحكيم أو حىت أثناء سري مسطرة وجود اتفاق ال
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  عدم ترتيب تنازل األطراف عن اتفاق التحكيم :  الثانيةالنتيجة
 فإنه يرتتب عن قبول مبدأ االختصاص املشرتك املذكور أخرىمن جهة و

 األطراف إىل قضاء مستعجالت الدولة ال ميكن أن جلوءنتيجة أساسية تتمثل يف أن 
 وهو أمر أضحى ثابتا بصريح املادة التاسعة من ، اتفاق التحكيميفيد حصول تنازل عن

 للجنة األمم املتحدة، ويف املادة الثامنة الدويلالقانون النموذجي للتحكيم التجاري 
 26/3 بغرفة التجارة الدولية بباريس ويف املادة اخلاصةمن الئحة التحكيم ) 5(الفقرة 

، فضال عن أن ـ A. A.Aـ) . ريكية للتحكيم  األماجلمعية(من الئحة التحكيم الدويل 
 للقانون تنص صراحة على أن التنازل عن احلق جيب أن يكون له العامةالقواعد 

 له إال املدى الذي يظهر بوضوح من األلفاظ املستعملة ممن يكونمفهوم ضيق وال 
وهلا  فيه عن طريق التأويل والعقود اليت يثور الشك حول مدلالتوسعأجراه وال يسوغ 
  ).ع.ل. ق467الفصل  (عنها التنازل الستنتاجال تصلح أساسا 
 الوقتية اإلجراءاتاختصاص احملكمني بالبت يف :  الثالثةالنتيجة

  .والتحفظية
 ذلك األثر فإنه يرتتب عن إعمال مبدأ االختصاص املشرتك قيام علىعالوة و

ظية اليت يرغب  بالفصل يف اإلجراءات الوقتية والتحفأنفسهماختصاص احملكمني 
األطراف يف الوصول إليها ويعترب بعض الشراح أنه إذا كانت بعض التشريعات القدمية 

 الوقتية والتحفظية حملاكم الدولة وحدها اإلجراءاتقد منحت االختصاص يف اختاذ 
 السويسري CONCORDE من قانون الوفاق 26 املادةمثلما كان عليه احلال يف ظل 

 من 1036 واملادة اليوناين من قانون املسطرة املدنية 685ادة املتعلق بالتحكيم وامل
، فإن القانون السويسري اإليطايل من نفس القانون 818نفس القانون األملاين واملادة 

 النموذجي للتحكيم الذي القانون من 17 ـ 9 وكذا املادتني 103اجلديد يف املادة 
 االختصاص للمحكم يف اختاذ مينحدويل وضعته جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري ال

 املتميز الذي اختذه املشرع املوقفاإلجراءات الوقتية والتحفظية، مع اإلشارة إىل 
 الذي نص على 2/07/1986 سنة الصادر من قانون املسطرة 1022اهلولندي يف املادة 

ختاذ  إىل احملكم الطلبأن اتفاق التحكيم ال حيول دون قيام أحد األطراف بتقدمي 
 دون إشارة إىل املستعجلةاإلجراءات الوقتية والتحفظية أو اللجوء إىل قاضي األمور 

  . اختصاص حمكمة التحكيم يف هذا اخلصوص
 يف أغلبية احلاالت فإن التشريعات الوطنية تعرتف مببدأ أنه واملالحظ

 بل وأن البعض من هذه التشريعات ذهب إىل حد املذكور،االختصاص املشرتك 
 على إجراءات وقتية وحتفظية من حماكم احلصولاح للمحكمني بتقدمي طلب السم
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 القانون من 183/2 احلال يف املادة عليهالدول بغرض تفعيل قراراته، مثلما هو 
  ).20 (السويسري

 فإنه ميكن 94 من قانون التحكيم املصري الصادر سنة 14 املادة ومبقتضى
ناء على طلب أحد أطرف التحكيم باختاذ  أن تأمر بالنزاعللمحكمة املختصة بنظر 

 سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو أثناء سريها، كما أجاز التحفظيةالتدابري املؤقتة أو 
 أن يكون هليئة التحكيم بناء على طلب أحدهما صالحية توجيه علىللطرفني االتفاق 

 وأن النزاعتضيها طبيعة  اليت تقالتدابري تلك من مناسبا تراه ماأمر إىل أي منهما الختاذ 
 أيضاتطلب تقدمي ضمان كاف لتغطية نفقة التدبري الذي تأمر به، وهو ما تضمنه 

 الذي) 26/02/93 املؤرخ يف 42 من القانون عدد 62املادة (القانون التونسي اجلديد 
 أو التحفظية ما الوقتيةنص على أن هيأة التحكيم ميكنها أن تأذن مبا تراه من الوسائل 

 مل ميتثل الطرف املعين جاز هليئة التحكيم أن وإذايتفق األطراف على خالف ذلك، مل 
  . بتونس العاصمةاالستئنافتطلب مساعدة الرئيس األول حملكمة 

 التحكيم للمحكمة بسلطة اختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية، قضاء ويعرتف
رض مع فكرة النظام  اتفاق األطراف وإرادتهم اليت ال تتعاهوومصدر هذه السلطة 

  . العام الدويلالنظامالعام الوطين وخصوصا 
   املشرتك االختصاص قيود

والقيد الثاين الناتج ،  يف القيد األول الناتج عن إرادة األطرافالقيود هذه تنحصر
 للمحكمة الوطنية بشأن اختاذ اإلجراءات موضوع مبدأ القاصرعن االختصاص 

  .االختصاص املشرتك
   عن إرادة األطراف جالنات القيد
 الشراح إىل القول بأن مبدأ االختصاص املشرتك بني قضاء الدولة من عدد ينحى

 اإلجراءات الوقتية والتحفظية ال يعترب مبدأ مرتبط بالنظام اختاذوحمكمة التحكيم يف 
 االتفاق على استبعاد البعض من تلك اإلجراءات من نطاق لألطرافالعام مما يسوغ 
 أن يشريوا يف االتفاق بأنه ال يشكل حائال دون اختصاص وميكنهمكمني، اختصاص احمل

 اإلجراءات أو حىت حصر االختصاص لفائدة هذه احملاكم ذاتحماكم الدولة الختاذ 
 لألطراف التنصيص يف اتفاق التحكيم على منع يسوغوحدها، وعلى العكس من ذلك 

و وقتية طوال سريان فرتة التحكيم  حتفظية أأوامراللجوء إىل حماكم الدولة الستصدار 
 أو ضمنا باإلحالة على الئحة حتكيم التحكيم اتفاق سواء صراحة بالنص على ذلك يف

وهو ما أقرته حمكمة النقض ) 22( االستعجاليةتنظم إجراءات حتكيم خاصة باملسائل 
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سلطة  اعتربت فيه أنه ال يسوغ استبعاد الذي 18/11/86الفرنسية يف قرارها الصادر يف 
 سواء بناء على اتفاق صريح من األطراف التحفظيةقاضي الدولة يف اختاذ اإلجراءات 
  ).23(  الئحة حتكيم تضمن ذلك االستبعادتبنيهمأو بناء على اتفاق ضمين ناتج عن 

 آخر من الشراح اعترب أن اختصاص قاضي املستعجالت من النظام عددا أن غري
الستبعاده واعتمدوا يف هذا الشأن على ما قضت به  غري كاف اخلصومالعام، وأن اتفاق 

 اليت ذهبت إىل حد القول بأن اخلصوم ال ميكنهم 17/07/72نفس حمكمة النقض يف 
 قاضي األمور املستعجلة وتنظيم إجراءات اختصاصاالتفاق صراحة على استبعاد 

ر بالنطاق  على انه إذا تعلق األماعتمادامستعجلة حتكيمية، وأيده البعض من الشراح 
 تدخل يف اختصاص قاضي األمور الوقتيةاإلجباري املطلق للتحكيم فإن الدعوى 

 يف موضوع احلق دون الدعوى النظراملستعجلة ألن حمكمة التحكيم ليس هلا سوى 
  ).24( قانوين نصالوقتية اليت ال ميكن هلا أن تنظر فيها إال مبقتضى 

هو الذي ينحى إىل القول بأن إلرادة  كان الرأي األقرب إىل الصواب إذا أنه على
 يف استبعاد اإلجراءات الوقتية والتحفظية فإن هناك من اإلجراءات السلطةاألطراف 
 ما يتعلق بفكرة النظام العام فيخرج بالتايل عن نطاق قدرة والتحفظيةالوقتية 

  ).25(  بسلطة حماكم الدولة بشأنهااملساساألطراف على 
يسي الذي جعل اإلجراءات التحفظية والوقتية مشكلة  الرئالسبب كان لرمبا و

 هو صعوبة وضع تعريف حمدد وجامع هلذه التحكيمحقيقية عند اللجوء إىل 
 لألطراف، فضال عن أن البعض منها تقررهااإلجراءات لتعدد أشكال احلماية اليت 

وبة  اجلرب اليت متلكها وحدها وصعسلطةوليس كلها حتتاج إىل تدخل الدولة لتوفري 
 إلمكان األمر بها واختاذها وغريها السلطةالتمييز بني اإلجراءات اليت حتتاج إىل هذه 
 اإلشكال حدة إذا تعلق النزاع بعالقة ويزدادمن اإلجراءات اليت هي يف غىن عن ذلك، 

 املرغوب تنفيذ اإلجراء الوقيت أو املكانخاصة دولية خيتلف فيه مكان التحكيم عن 
  ).26( التحفظـي فيـه

   املتعلق باختصاص حماكم الدولة يف ميدان تنفيذ األحكام القيد
 يتمثل يف وجود اختصاص ثانيا لتفادي هذا احلرج فإن الفقه وضع قيدا لعله

 أجنبية أو أحكام كانتقاصر على حماكم الدولة خبصوص جمال تنفيذ األحكام سواء 
 واليت تسري حىت تحكيمللحتكيمية، وهي قاعدة معمول بها مبقتضى املبادئ العامة 

 عن االستثمار الناشئةعلى التحكيم اجملرى وفق قواعد املركز الدويل حلل النزاعات 
)27.(  
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   االجتاه املدافع عن مبدأ االختصاص املشرتكتقدير
 متميزا بقدرته على اإلملام حبقائق واقع التحكيم التجاري االجتاه هذا يعترب

عض املعاهدات ب و ت التشريعات املختلفة، يف طيااملتناثرةالدويل وخصوصياته 
 االختصاص املشرتك حملاكم الدولة وقضاء التحكيم مببدأالدولية اليت تعرتف صراحة 
التحفظية املتعلقة مبنازعة موضوع اتفاق التحكيم وأقرت ويف ميدان اإلجراءات الوقتية 

اق ال يعترب تنازال  الدولة يف هذا الشأن ورغم وجود االتفقضاءعن صواب أن اللجوء إىل 
  .عنه

 االجتاه فإنه ظل قاصرا على تفسري الظاهرة وتوقف يف حدود إجيابياترغم و
 األستاذة تلمس اجلانب الظاهري منها، مثلما الحظت ذلك تقريريةإجراء مقارنة 
 مشاطرين رأيها يف أن األساس يف توزيع االختصاص على النحو صواباحلداد وعن 

 القضاءين املذكورين أكثر قدرة على كفالة اإلجراء الوقيت أو نماملذكور هو تقدير أي 
 وضمان تنفيذه على وجه السرعة بسبب ظروف اختاذهالتحفظي املطلوب 

 الكفيلة بإسدال محاية الطرف األكثر تضررا اإلجراءاتاالستعجال الذي يقتضي اختاذ 
  ). مكرر27(

  : التالية على ما ذكر أعاله الوصول إىل اخلالصةتأسيسا كنميو
 قضاء الدولة االستعجايل وحده بالبت يف الطلبات الوقتية    خيتصـ / 1

 العامة على أن يضاف إىل للقواعدوالتحفظية بنفس الشروط اليت يتدخل بها طبقا 
 اإلجراء احلصول على طالبهذه الشروط شرط آخر هو أال يكون يف إمكان الطرف 

  .نفس احلماية بعد تكوين حمكمة التحكيم
 التحفظية ختتص حمكمة التحكيم وحدها بالبت يف الطلبات الوقتية وـ/ 2

  :بعد تكوين احملكمة باستثناء حالتني
 أن ينطوي اإلجراء املطلوب على سلطة اجلرب وعند رفض اخلصم أو ـ أ

  . تنفيذه طواعيةاإلجراءالغري املتخذ ضده 
دولة اليت جيلس  اإلجراء املطلوب سيتم اختاذه يف دولة غري اليكون ـ أن ب

  .فيها احملكمون حىت ولو مل ينطو اإلجراء املطلوب على سلطة اجلرب
 حتفظية أو إجراءات يف احلاالت اليت جيوز فيها حملكمة التحكيم اختاذ ـ/ 3

 امتناع أحد عندوقتية جيب احلصول على أمر تنفيذ احلكم الصادر باإلجراء املطلوب 
  ).29(األطراف 
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عات من موضوع االختصاص املشرتك حملاكم موقف التشري : رابعا
   بشأن اختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية التحكيمالدولة وحماكم 

 إىل قصر حق األمر باختاذ تدابري حتفظية ووقتية على التشريعات بعض تتجه
 منه 26/1 ومنها قانون الوفاق السويسري الذي ينص يف املادة للدولةالسلطة القضائية 

 هي اليت ختتص وحدها باختاذ اإلجراءات الوقتية الوطنيةلطات على أن الس
 فقط اخلضوع إراديا لإلجراءات الوقتية املقرتحة من ميكنهموالتحفظية وأن األطراف 

 أن يعلنوا عدم اختصاصهم لألمر باإلجراءات الوقتية للمحكمنيحمكمة التحكيم وميكن 
 من قانون 685دة مبقتضى املادة  يأخذ بنفس القاعاليوناين، كما أن القانون )30(

 املستعجل هو الذي خيتص وحده باختاذ القضاء: "املسطرة الذي ينص على أن
 جيوز للخصوم ال" من نفس القانون تنص على أنه 889/1 واملادة" اإلجراءات الوقتية

 اخلروج عن هذه القاعدة كما ال ميلك احملكمون تعديل أو إلغاء التحكيمباتفاقهم على 
كذا القانون اإليطايل غري املغري مبقتضى و"  للقضاء أن اختذهسبقجراء وقيت أي إ

 ميكن ال" وبكيفية أكثر جذرية أنه 218 الذي ينص يف مادته 05/01/1994تعديل 
  ". أن يأذنوا باختاذ احلجوز وال أية إجراءات حتفظية أخرىللمحكمني

اخلاص السويسري  من القانون الدويل 185 و184، 183 املواد عاجلت لقد و
 توزيع االختصاص بالبت يف اإلجراءات الوقتية مسألة 18/12/1989الصادر يف 

 ما مل أنه" على 183/1 التحكيم فنصت يف املادة حمكمةوالتحفظية بني حمكمة الدولة و
 فإن حملكمة التحكيم إصدار األوامر الوقتية والتحفظية لألطرافيوجد اتفاق خمالف 

 حالة عدم يف"نصت يف فقرتها الثانية على أنه و" ألطرافابناء على طلب أحد 
 من الطرف الصادر يف مواجهته األمر الوقيت أو التحفظي من قبل اإلرادياخلضوع 

 هذه األخرية ميكنها أن تطلب مساعدة القضاء املختص الذي فإنحمكمة التحكيم 
ط يف منحها  التحكيم أو للمحكمة املختصة أن تشرتحملكمةيقوم بتطبيق قانونه و
 أن يقوم الطرف امللتمس الختاذ هذا اإلجراء بتقدمي التحفظيةاإلجراءات الوقتية أو 
  ".ضمانة أو كفالة مناسبة

 إىل نص القانون السويسري للتحكيم الدويل املذكور أنه منح بالرجوعيتجلى  و
  .يهم اإلجراءات الوقتية دون أن يكون هذا االختصاص قاصرا علاختاذاحملكمني سلطة 

 من التشريعات يف حماولة منها للعثور على أفضل السبل إلجياد عدداجتهت  و
 حق اللجوء إىل القضاء اخلصوم يف هذا الشأن إىل متكني احملكمتعاون بني القاضي و

 دون أن يكون هذا االختصاص قاصرا على القضاء وقتيةالوطين الختاذ إجراءات 
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املادة (والقانون الكوييت ) 1679/2املادة ( البلجيكيوحده، مثلما هو حال القانون 
173/6.(  

 التشريعات العربية اجلديدة فقد متيز القانون املصري للتحكيم مستوىعلى  و
 منه للمحكمة املختصة بنظر النزاع أن 14 أجاز مبقتضى املادة حينمامبوقفه الوسطي 
فظية سواء قبل  أحد طريف التحكيم باختاذ تدابري مؤقتة أو حتطلبتأمر بناء على 

 أو أثناء سريها لكنه أجاز كذلك للطرفني االتفاق على أن التحكيمالبدء يف إجراءات 
 بناء على طلب أحدهما صالحية توجيه أمر إىل أي منهما الختاذ التحكيميكون حملكمة 

 تدابري مؤقتة أو حتفظية حسب طبيعة النزاع، وأن تطلب تقدمي منما تراه مناسبا 
 التدبري الذي تأمر به، فإذا ختلف من صدر عليه األمر عن نفقاتية ضمان كاف لتغط

 بناء على طلب األخري أن تأذن هلذا الطرف باختاذ التحكيمتنفيذه جاز حملكمة 
 إخالل حبقـه يف أن يطلـب من رئيس احملكمة دوناإلجراءات الالزمة لتنفيذه 

  ).2 الفقرة 24املادة  (بالتنفيـذاملختصـة أصال بنظر النزاع األمر 
 التشريع املصري املذكور جماراته موقف التشريعات احلديثة موقفيتجلى من  و

 اإلجراءات التحفظية والوقتية بني كل من القاضي اختاذلتوزيعه االختصاص يف 
 منعقدا لفائدة قضاء الدولة وهو االختصاص األصلواحملكم جاعال االختصاص يف 

 حصول اتفاق بني األطراف يف هذا عند الذي ميكن أن ينعقد كذلك للمحكمني
  .اخلصوص

 التونسي يف اجتاه منح اخليار للمدعي بني اللجوء إىل قضاء التشريعينحى و
 فيما يتعلق باختاذ اإلجراء الوقيت والتحفظي وذلك استنادا اخلاصالدولة والقضاء 

  :  التحكيم التونسية اليت تنصجملة من 54على املادة 
التفاق التحكيم أن يطلب أحد األطراف قبل بدء إجراءات  متناقضا يعترب ال"

  . من القاضي االستعجايل أن ينفذ إجراء وقتيا وقائياأثناءهاالتحكيم أو 
  " وسيلة وقتية بناء على هذا الطلبيتخذللقاضي االستعجايل أن و"
 الوجه العام السائد الذي مت تكريسه حىت يف بعض نظم يسايرهذا احلل  و

  . لدى اجلمعية األمريكية للتحكيمالتحكيم غرار نظام التحكيم على
 فإن الشراح ومنهم على وجه اخلصوص السيد رشيد الصباغ  بعضحسب رأي و

 يف هذه للنظراملشرع التونسي ال يقصي إمكانية اتفاق األطراف على قصر االختصاص 
يف شأنها،  احملكمنياملسائل على القضاء الرمسي وحده، وإقصاء إمكانية اللجوء إىل 

 اللجوء إىل احملكمني علىومن مث فإن االتفاق العكسي ال اعتبار له، مبعىن أن االتفاق 
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 املذكورة 54 املادة نصوحدهم يف شأنها غري ذي قيمة وال ميكن العمل به ملخالفته 
 دون قيد مطلقةوقصد املشرع منه الرامي إىل ختويل حق اخليار لألطراف بصفة 

  ).33(ي عليه مبقتضى شرط عقد
 إىل أن القانون الفرنسي اجلديد بشأن التحكيم مل يشتمل على اإلشارةجتدر و

 للقضاء الفرنسي سلطة إصدار األوامر الوقتية والتحفظية متنحأحكام صرحية 
 بشأنها على التحكيم مع أن القضاء الفرنسي اجته يف هذا املتفقخبصوص املنازعات 
يم ال مينع احملاكم الفرنسية من اختاذ اإلجراءات  على التحكاتفاقاملنحى، إذ أن وجود 

، فهل ميكن القول ترتيبا على هذا االجتاه القول أنه يتضمن سلب التحفظيةالوقتية و
  . إصدار ذات اإلجراءات منسلطة احلكم 

 بهذا الشأن، فاجته فريق منهم إىل القول أن اإلجابة على السؤال الشراح انقسم
 للمحكم بالسلطة يف اختاذ هذه اإلجراءات وبني االعرتاف له  االعرتافعدمترتاوح بني 

 التحفظية بطبيعتها هلا عالقة بفكرة التنفيذ اجلربي وطرق التنفيذ اإلجراءاتو. به
 يف جمال االختصاص القاصر على قضاء الدولة، فاحملكمون غري معنيني وال تدخلاليت 

كل اختصاص للمحكمني بشأن  أحكام التحكيم ويرتتب عنه استبعاد بتنفيذمكلفني 
  . اإلجراءاتاختاذ تلك 

 آخر إىل القول أن اإلجراء التحفظي املطلوب يستوجب القيام بتقييم فريقاجته و
، األمر الذي حيمل يف طياته خماطر التأثري على احلكم التحكيمي الطرفنيحلقوق 

  ). مكرر33(املرتقب 
إلجراءات حتفظية عند إصدار  ملانع حيول دون اختاذ احملكمني وجود إنه ال مث

 كاألمر بالغرامة التهديدية مما حدا بهذا اجلانب من الشراح تنفيذهاأحكامهم لضمان 
 املأمول فيه االعرتاف باختصاص احملكم يف إصدار تلك اإلجراءات منإىل القول بأنه 
  . اتفاق حيول دون ذلكقيامباستثناء حالة 

إىل إتاحة ) 1998تغيري ( فقرة ثانية 1679  البلجيكي مبقتضى املادةالقانونينحى و
 لتدخل قاضي مستعجالت الدولة الختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية رغم اإلمكانية

  ).34( اتفاق التحكيم الذي ال يتناىف مع هذا املبدأ وجود
 طلب تقدمي"على أن ) 22/12/1997قانون  (1033 األملاين يف املادة القانونينص و

حد األطراف قبل أو أثناء سريان مسطرة التحكيم بهدف احلصول على  من أللمحكمة
 أو حتفظية ومنح هذه اإلجراءات من احملكمة ال يتناىف مع قيام اتفاق وقتيةإجراءات 
االختصاص للمحكم من أجل األمر باإلجراءات الوقتية كما  1041ومتنح املادة " التحكيم



  

   مجيع احلقوق حمفوظة ملركز النشر و التوثيق القضائي‐الداخلي و الدويل  التحكيم التجاري ‐ 2009 يرباير ‐  اإلصدار الرقمي‐ اجمللس األعلى دفاتر

  

121 ص

ين واألمر بتنفيذ أمر احملكم، وميكن  للطرف املعين تقدمي طلب للقاضي الوطتتيح
 يف هذه الظروف تغيري صيغة األمر املقضي به إذا كان ذلك ضروريا لتنفيذه، للقاضي

  . القاضي خمتصا ـ الحقا ـ إلبطال أو تغيري قرارهيظلو
 التحكيم حملكمة"على أن ) 35( من القانون اجلزائري مكرر  458 املادة وتنص

  ". بناء على طلب أحد األطرافحتفظية إجراءات وقتية أو السلطة يف أن تأمر باختاذ
 اجلزائري أن رغبة املشرع اجلزائري يف منح أكرب قدر من الفعالية الفقهيؤكد و
 دفع به إىل عدم إخضاع املسائل التحفظية والوقتية إىل اختصاص التحكيملنظام 

ما عدا إذا رفض  وحده، بل ومنح هذا الدور إىل احملكمني أيضا، اجلزائريالقضاء 
 االمتثال إىل قرار احملكم فيتعني على األخري يف هذه احلالة التوجه إىل املعينالطرف 
  . اجلزائري الختاذ اإلجراء الوقيت املناسب، فيكون عندئذ وحده املختصالقاضي
 سلكت نفس موقف املشرع قديبدو أن مشروع مدونة التحكيم التجاري املغريب و

 يف طلب احلصول من لألطراف احلق  23رة الثانية من املادة اجلزائري فمنحت الفق
 أو حتفظية اليت يراها ضرورية يف حدود مهمته مبا قد وقتيةاحملكم على إجراءات 

 قد أعطوا لألطراف صالحية واسعة إعماال ملبدأ املغريبيفيد أن واضعي املشروع 
محكم اختاذ اإلجراءات  مقتضى خاص يتيح للالتحكيمسلطان اإلرادة يف تضمني اتفاق 

 أنه يظل للقاضي االستعجايل الوطين األحكاماملذكورة مما قد يستفاد من هذه 
 على خالف ذلك ويظل السؤال االتفاقصالحية اختاذ نفس اإلجراءات ما مل يقع 
 هذا القاضي يف القضايا اليت يتوفر تدخلالعريض التايل مطروحا ويتعلق مبدى إمكانية 

  . املذكوراالتفاقيل شديد الوطأة رغم قيام فيها ظرف استعجا
 النمساوي بدوره االختصاص للمحكم الختاذ اإلجراءات الوقتية، القانونيعطي و

 من قانون املسطرة املدنية النمساوي اإلذن للمحكم يف املطالبة 589ومتنح املادة 
  .اذها بشأن مجيع األوامر اليت يكون احملكم غري مؤهل الختالدولةمبساعدة قاضي 

 أن يطلب من القاضي املقتضىيتفق الشراح على أنه يسوغ للمحكم عمال بهذا و
 حتت طائلة غرامة شاهداملذكور استجواب شاهد بعد أداء اليمني، أو استدعاء 

ال يوجد يف القانون وتهديدية، أو املساعدة على تنفيذ أمر استعجايل أمر به احملكم 
 من إصدار التحكيمي يتخذ النمسا مقرا إلجراء النمساوي أي مقتضى مينع احملكم الذ

  .أوامر وقتية، كما ال يوجد اجتهاد قضائي ينازع يف هذه السلطة
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 لقضاء املشرتك موقف لوائح التحكيم من مسألة االختصاص  :خامسا
  .الدولة وقضاء التحكيم باختاذ اإلجراءات الوقتية

صيغة (فة التجارة الدولية  من نظام التحكيم لغر5، فقرة الثامنة املادة تنص
1988:(  

 تسليم امللف للمحكم، وبصفة استثنائية، بعد ذلك، أن تطلب إىل قبل لألطراف"
 اختاذ إجراءات وقتية أو حتفظية، دون أن يشكل طلبها خمالفة قضائيةأية سلطة 

  . يربطها ودون املساس بالسلطة املقررة للمحكم يف هذا الصددالذيالتفاق التحكيم 
، إبالغ أمانة هيئة التحكيم هذا الطلب واإلجراءات اليت اختذتها إبطاءدون جيب و

  ." وأن تقوم األمانة بإعالم احملكم بهاالقضائيةالسلطة 
  : على) 1998صيغة ( من نفس النظام 23 املادةتنص و
 تسليم مبجرد ما مل يكن هناك اتفاق خمالف من األطراف للمحكمة ـ ميكن 1

 مناسبا منهم أن تأمر باختاذ أي إجراء حتفظي أو وقيت تراه امللف وبطلب أي واحد
 املنصوصوميكن أن يقيده على تقدمي ضمانات كافية من الطالب، وتصدر اإلجراءات 

 احملكمةعليها يف هذه املادة يف شكل أمر معلل أو يف شكل مقرر حتكيمي إذا ارتأت 
  . التحكيمية أن املناسب اختاذ هذا الشكل

 التحكيمية ويف ظروف مالئمة بعد للمحكمةطراف قبل تسليم امللف  ـ ميكن لأل2
 وقتية أو حتفظية وال يتعارض رفع أوامرذلك أن يطلبوا من أية سلطة قضائية اختاذ 

 أو تنفيذ إجراءات متخذة اإلجراءاتالطلب إىل السلطة القضائية للحصول على تلك 
 وال ميس بسلطة احملكمة هعنمن حمكمة حتكيمية مع اتفاق التحكيم وال تنازال 

  .التحكيمية يف هذا الشأن
 بهذا الطلب ومجيع اإلجراءات اليت التحكيم دون إبطاء إعالم أمانة هيأة جيب

  . احملكمة التحكيمية بهابإعالماختذتها السلطة القضائية وتقوم األمانة 
ف  إذا كان العقد املربم بني األطراأنه بعض الفقه تعليقا على هذا النص ذهب

 التحكيم املعمول بها يف غرفة قواعدينص أن كل املنازعات يتعني الفصل فيها وفق 
 الوقتية العاجلة ال ميكن أن حتتمل اإلجراءاتالتجارة الدولية فإن احلاجة إىل اختاذ 

  .انتظار تشكيل حمكمة التحكيم
 منح األطراف إمكانية احلصول على إىلمن جهة أخرى وال شك بسبب احلاجة و

 حمكمة التحكيم باعتبار انعقادر استعجالية ذات صبغة حتفظية ووقتية قبل أوام
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 أقرت نظام االستعجايل الدوليةالوقت الذي يتطلبه هذا االنعقاد فإن غرفة التحكيم 
 سبيل استصدار أوامر استعجالية كفيلة بصيانة حقوقهم يف ARBITRAL – PREالسابق 

  ).36( تكون حمل انتظار أنوال ميكنها 
 هي حمكمة التحكيم أو قضاء االختصاصيطبق هذا النظام سواء كانت حمكمة و

 األطراف على فض نزاعاتهم بنيالدولة، وتظهر أهميته العملية عند حصول اتفاق 
 يف املرحلة السابقة النعقاد هؤالءبواسطة التحكيم وكذلك لتاليف املعضالت اليت تالقي 

 مبسألة االختصاص املرتبطةسطرية حمكمة التحكيم النامجة عن التعقيدات امل
 هو الكائن يف املختصاملكاين لقضاء املستعجالت فهل يكون قاضي املستعجالت 

 املكاين املعتاد االختصاصمكان انعقاد حمكمة التحكيم، أو القاضي االستعجايل ذي 
 مستعجالت الدولة قاضيلوال قيام اتفاق التحكيم، مث الصعوبات الناجتة عن تطبيق 

 التحفظية اإلجراءاتواعد املسطرية املنصوص عليها يف تشريع الدولة خبصوص الق
 لتنظيم مسطرة األطرافوالوقتية وهي قواعد قد ال تكون هي نفسها املختارة من  

  .  الصعوباتمنالتحكيم، إىل غري ذلك 
 يف نطاق هذا النظام االستعجايل يصدرقد ثار تساؤل حول صفة األمر الذي و

 بأنه حكم حتكيمي أو أمر وصفهق لتشكيل حمكمة التحكيم، فهل ميكن الضيق الساب
 احلكم التحكيمي على صفةباعتبار أن حمرري هذا النظام قد تفادوا عن قصد إسدال 

  .األمر
 مبناسبة نزاع احتدم بني مجهورية الكونغو الفرنسي أثري التساؤل أمام القضاء لقد

نا الف الكونغو واتفق األطراف على منح  فيطوطالوالشركة الوطنية للبرتول وشركة 
 وعلى إمكانية املطالبة باحلصول على الدوليةاالختصاص للبت لغرفة التحكيم 
  . االستعجايل للغرفة السابق اإلشارةنظامإجراءات وقتية واستعجالية يف نطاق 

 املذكور الذي أصدر يف النازلة ال األمراعتربت حمكمة االستئناف بباريس أن و
 الذي حظي بنقاش وانتقاد من 29/04/2003 حكما حتكيميا بقرار صادر بتاريخ يعترب

  ) .    مكرر35(عدد من الشراح 
  : من نظام اليونسرتال26 املادةتنص و
 التحكيمية بطلب أحد األطراف أن تتخذ مجيع اإلجراءات للمحكمة ـ ميكن 1

لتحفظية خبصوص  ملوضوع النزاع سيما اإلجراءات اضروريةالوقتية اليت تراها 
 بوضعها مبستودع بني يدي الغري أو بيع املواد القابلة األمرالبضاعة املتنازع حوهلا عرب 

  .للتلف 



  

   مجيع احلقوق حمفوظة ملركز النشر و التوثيق القضائي‐الداخلي و الدويل  التحكيم التجاري ‐ 2009 يرباير ‐  اإلصدار الرقمي‐ اجمللس األعلى دفاتر

  

124 ص

، ميكن للمحكمة حتكيمي هذه اإلجراءات الوقتية طابع حكم تتخذ  أن ـ ميكن 2
  .اإلجراءاتالتحكيمية املطالبة بكفالة لتغطية الصوائر املرتتبة عن هذه 

اعتبار طلب احلصول على إجراءات وقتية مقدم من أحد  عدم ـ جيب 3
 يتناىف مع اتفاق التحكيم أو مبثابة ختلي عن التمسك بأنهالطرفني إىل سلطة قضائية 

  . به
   : القرارات التحكيمية الوقتية وقابليتها للنفاذ من عدمهطبيعة

   القرار التحكيمي الوقيت أمر أم حكم حتكيمي؟هل 
ارات التحكيمية الصادرة يف ميدان اإلجراءات التحفظية  القريكتنف غموضا إن

صيغة ( من الئحة غرفة التحكيـم الدولية 23 بهذا الشأن أن املادة فاملالحظوالوقتية، 
 املتخذة مبقتضى هذه املادة تصدر يف شكل أوامر اإلجراءات" على أن تنص) 1998

  ".ة التحكيم مناسبا االقتضاء يف شكل حكم حتكيمي حسبما تراه حمكمعندمعللة و
 منه تشري 1051 القانون اهلولندي واضحا يف هذا الشأن إذ أن املادة متيزرمبا كان و

 مادة املستعجالت التحكيمية هلا قوة احلكم التحكيمي، بينما تنص املادة يفإىل أحكام 
من القانون النموذجي للجنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدولية ) 2 فقرة (26

CNUDCI وقيت وهو حتكيمي اإلجراءات الوقتية ميكن أن تصدر يف شكل طابع حكم أن 
 حني أنه ال ميكن يف يفما يقره أيضا نظام التحكيم للمنظمة العاملية للملكية األدبية، 

 طابع حكم وقيتمنظور القانون الدويل اخلاص السويسري أن يتخذ قرار حتكيمي 
  .حتكيمي
اغ التفرقة التالية على القرارات التحكيمية  الشراح إىل إصبمنينحى عدد و

 فإن معيار التفرقة يعتمد على معرفة األساس املسطري أو الرأيالوقتية، ففي هذا 
 الوقيت حبسب شكليات املسطرة املتبعة بشأنها، ومن القرارالتعاقدي عند اختاذ 

  .، ومن اتفاق األطرافالتحكيمموقف قانون مكان انعقاد 
 التحكيمي الوقيت قد اعتمد على وجود خرق واقعي أو مرتقب القرار كان فإذا

، فإن للمحكم صالحية إصدار حكم حتكيمي مثلما هو عليه تعاقديةالوقوع اللتزامات 
 عدم تقدمي كفالة بنكية خالل سريان احلكم، أو إذا األطرافاحلال إذا طلب أحد 

صف مبلغ الرصيد  عليه بأدائه للطرف املدعي ناملدعىقضى احملكم على الطرف 
  . املدعى عليه املخل بالتزامهالطرفالذي قام األخري بدفعه مكان 
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 يف  زمانيا أثر حمدود  له ال مينح هلا صبغة حكم حتكيمي جملرد أن  أنال ميكن و
  .مدلول معاهدة نيويورك

 ما مينع احملكم من إصدار قرار وقيت يف ميدان تعاقدي يف شكل يوجد عمليا ال و
 نهائية مع أنه حمدود األثر اإللزامي يف الزمان، فإذا تعلق األمر صبغة ذا حكم حتكيمي

 األمر يتعلق حبكم حتكيمي يف مدلول معاهدة نيويورك مع ما يرتتب عن فإنبهذا كله، 
  .ذلك من آثار

 الدور التعاقدي أو ظهر شك بشأن قيام التزام تعاقدي الذي يكون احنصرمىت و
ب احلصول على إجراء وقيت، فإنه ال ميكن تأسيسا على  يف طلعليهاألساس املعتمد 
  . يف شكل حكم حتكيمي يف مدلول املعاهدة املذكورةوقيتذلك اختاذ إجراء 

 هذا اجلانب من الشراح فإنه إذا مل يتأسس القرار الوقيت خصوصا رأيختاما يف و
ى مقاربة  مبعىن أن احملكمني اعتمدوا إما كلية أو جزئيا علتعاقديةعلى التزامات 

 احلكم" عليهم، فإنه ال ميكن أن خيلع على قرارهم وصف املعروضمسطرية للنزاع 
 مدلول معاهدة نيويورك، وهذا ال مينع إعمال هذا الوصف إذا كان قانون يف" التحكيمي

  . يكيفه على هذا النحوالدولة
 احلكم" نظر أخرى فإن لألطراف أن يتفقوا على إسدال صفة وجهة أنه من على

 الوقيت وفق ما تنص عليه الئحة غرفة التحكيم الدويل، غري أنه من للقرار "لتحكيمي ا
 ال ميكنه أن ميس يف شيء الوصف احلقيقي لذلك اإلجراء الذي يتطلب ذلكالبديهي أن 

  . نيويورك أو حىت قانون دولة معينةمعاهدةتوفر شروط 
  .ة األهمية  ما سبق بيانه أعاله النتائج التالية البالغعلىيرتتب و
 اليت تصدر يف نطاق احلالة األوىل املشار إليها أعاله تعترب ـ القراراتن إ ـ أ
 ـ يف مدلول معاهدة نيويورك ولو كانت حمدودة األثر زمانيا وبالتايل حتكيمياحكما 
  . للتنفيذ يف نطاق املعاهدةقابلةتكون 

يتوفر على  حتكيميا متخذ يف شكل ـ حكم حتكيمي ـ دون أن قراران إ ـ ب
 أن يكون قابال للتنفيذ يف الشكل الذي صدر فيه يف البلد ميكنالشروط املبينة سالفا 
 كان قانون البلد مينح له هذا الوصف مثلما هو عليه احلال إذااملنعقد فيه التحكيم 

  . املتميزاهلولنديبالنسبة ملوقف القانون 
املشار إليهما أعاله جيب  حتكيمي وقيت ال يندرج ضمن احلالتني قرار ـ إن كل ج

 وال ميكن أن تسدل عليه الصيغة التنفيذية بصفته حكما أمرأن خيلع عليه وصف 
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 نيويورك أو قانون دولة انعقاد التحكيم ولو منح معاهدةحتكيميا سواء وفق شروط 
 التحكيمي تبعا لالتفاق، إذ أن قانون الدولة احلكماألطراف للقرار املذكور صفة 

 لذلك القرار كما هو عليه الشأن بالنسبة للمادة التنفيذيةذي يعطي القوة املطبق هو ال
  ).37( من القانون السويسري 183

  

  خامتــة
 الذي ابتغاه هذا العرض هو حماولة اإلحاطة مبوضوع عملي تعددت اهلدف لعل

 واملدارس الفقهية ولوائح مراكز التحكيم بغية متكني التحكيم التشريعاتفيه اجتهادات 
 من أداء دوره ليس فحسب يف تكوين وصياغة قانون مهين بل وباألحرى الدويلالتجاري 

 النظم القضائية الوطنية لتحقيق حلول عادلة فوق يعلو عامليا" قضائيا  "نظاما
 ملبادىء أكثر رحابة من تلك اليت يتضمنها طبقاملنازعات أطراف التجارة الدولية 

  .القانون الوضعي
 تزايد القرارات الصادرة يف ميدان مالحظةبارزة من خالل أهمية املوضوع  و

 احلديثة اليت نذكر منها القانون التشريعاتاإلجراءات الوقتية والتحفظية واهتمام 
 ومشروع مدونة 1998سنة    الصادرين البلجيكي واألملاين و1996الربيطاين الصادر سنة 

يف حبر السنة، وهي أيضا بارزة من  الوجود حيزالتحكيم املغربية املنتظر صدورها إىل 
  . للموضوعتعرضتخالل ازدياد البحوث والدراسات اليت 

ميكن إمجاال القول أنه رغم تباين املواقف خبصوص موضوع العرض، فإن  و
 واضحا يهيمن على األنظمة والقوانني الوضعية اجلديدة واملعاهدات الدولية اجتاها
باالختصاص يف مسألة اإلجراءات الوقتية  يف أن االعرتاف لقضاء الدولة يتجلى

 رغم وجود اتفاق التحكيم ال يعين إنكار شرط التحكيم بل وإن هناك اجتاها التحفظيةو
 مقبوال ينحى إىل القول بامتداد قيام اختصاص قضاء مستعجالت الدولة حىت فقهيا
مثلة يف  األطراف على استبعاده، وذلك جملابهة حالة الضرورة القصوى املتاتفقولو 

 أن عاجل أو حالة اعتداء مادي تتطلب تدخال عاجال ال ميكن للقاضي  خطرحدوث 
  .العدالةيرفض األمر به حىت ال ينعت بارتكابه إلنكار 

 التحكيم واليت وصفها العميد نظامرغم العيوب اهليكلية اليت يعرفها  و
التحفظية بالنظر  اإلجراءات الوقتية أو حالة خبصوص"  الوراثيةبالعاهة"ليفـــال 

 تنعقد سوى بعد تشكيلها وعند الضرورة، الألن حمكمة التحكيم ليست حمكمة دائمة و
 موطن احملكمني، وأنها ال ميكن أن توجه تعددوهو أمر يكتنفه بعض الصعوبات إذا ما 
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 سوى باحرتام مبدأ احلضورية، مما ينتج عنه أحكامهاأوامر للغري، وال ميكن أن تصدر 
 الفعال يف ميدان ألثر بناء على طلب ذات ااألوامرلجوء إىل مسطرة استبعاد ال

 كان عنصر املباغتة مرغوب فيه، فإن تزايد كلمااإلجراءات الوقتية أو التحفظية 
 عن إبرام عقود التجارة الدولية قد برهن الناجتةتدخل احملكم يف مضمار النزاعات 
داره ألوامر استعجالية ذات صلة  األمر بإصيتعلقعلى جناح معرتف به سيما حينما 

 الغري املنافسةو  والتطبيقات العلمية يف الصيدلة واإلعالمياتالتكنولوجيامبنتجات 
 باجلدة واالبتكار األوامراملشروعة وامللكية األدبية والطريان وغريها، واتسمت تلك 

  .واملواكبة
 حتول دون انطالق  بأن العقبة الكربى اليتاإلقرار أنه البد رغم هذا كله من إال

 ألداء دورها التبعي والفعال لقضاء التحكيم التحفظيةميدان اإلجراءات الوقتية أو 
 من احملكم يف امليدان املذكور، األمر الذي جيعلنا الصادرةيظل مسألة تنفيذ األوامر 

 مراجعة معاهدة نيويورك من أجل أن تدرج ضمن ضرورةنشاطر آراء من يرى وجوب 
 التحكيم التحفظية والوقتية ليقرتب موعد إجراءات االعرتاف وتنفيذ طياتها موضوع

"  حينما أوجبوا1995 التحكيم الدولية سنة غرفةحتقيق حلم ما حرره واضعو الئحة 
 وأوجبوا عليهم بعد تسليم امللف إليه أن ال احملكم األطراف التوجه بداية إىل على

  ". ثنائية بكيفية استسوىيتوجهوا إىل السلطة القضائية 
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  لندوة ل العام التقرير
  

   احلميد األحدبعبد الدكتور
   العام جمللس التحكيماألمني

   باريس– العريب األورويب
  

 الساعة الثامنة مساء مع توقف لغايةمن الساعة التاسعة صباحا  اليوم األول يف
 إىل الثانية عشر حوايل عشر والنصفساعتني للغداء، واليوم الثاين من العاشرة 

  ...ساعات عمل
فقد كنا !  اشهر من العمل، ومن أعمال الفكر القانوينعشرة القول أنها كانت ميكن

قانوين والقضائي الرفيع، عناية قانونية وقضائية  املستوى المعيف قاعة العناية الفائقة 
!  طرحت لتلقي أضواء على مشروع قانون التحكيم املغريباليتفائقة يف األفكار 

 التحكيمية الدولية كانت كلها يف امليزان خالل هذه القانونيةواحلقيقة أن الثقافة 
  .الساعات العشر

 نقول ما قالته الندوة عن لندوة؟ا نقول يف التقرير العام للندوة، عن ماذا      
 الفرنسي وقليال قليال جدا التحكيممشروع متأثر كثريا بقانون :  مشروع القانون املغريب

  .بالقانون النموذجي لليونسرتال
  : مالحظات4 القول يستدعي وهذا

  :للمغربالقانون الفرنسي يعد األنسب :  األوىلاملالحظة
 والفقه واالجتهاد أيضا من القانون الفرنسي ىمستوح املغريب القانون املدين الن

 واجلزائر لبنانواملغرب يأيت بعد .  واالجتهاد الفرنسيلفقهاملغريب متأثر كثريا با
.  الدربهذاعلى ) اليت أخذت من القانون الفرنسي ومن غريه(وموريتانيا وتونس 

 اجلديد،ري  حني بدأت حركة التشريع التحكيمي العص1980فالعامل العريب منذ سنة 
 النموذجيوبالقانون ... متأثر بالقانون التحكيمي الفرنسي الذي اختارته دول عربية 

، تكييفهللتحكيم الذي اختارته دول عربية أخرى، السيما بعد أن اعتمدته مصر مع 
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 سيلحقانفلحقتها عمان واألردن وهناك مشروع قانون حتكيمي يف اإلمارات واليمن 
  .بالقانون املصري

 التحكيمي املغريب املتأثر بالقانون الفرنسي هو القانون املناسب القانون روعفمش
  .املناسبللمكان 

  : القانون الفرنسي مثرة اجتهاد احملاكم الفرنسية:  الثانية املالحظة
 كان االجتهاد الفرنسي السيما 1980 سنة التحكيم الفرنسي الذي وضع قانون و

 قبل وقت طويل من تبين وقواعدهه ؤوضع مباداجتهاد حمكمة النقض الفرنسية قد 
  .املشرع هلذه القواعد واملبادئ

 التحكيم قانون أن العظيمة رغم القواعد وضع االجتهاد الفرنسي هذه وقد
 القضاءأن :  وهذا يذكرنا ونفتح هنا قوسني. الفرنسي القدمي مل يكن رفيقا بالتحكيم

 على زال ماالعصرية يف البالد العربية، العريب بعد صدور كل هذه القوانني التحكيمية 
 قانوناسوء تفاهم مع سلطان اإلرادة بل اشتد وقع سوء التفاهم هذا، والتحكيم ليس 

  .une condition nécessaire mais non pas suffisanteفحسب فالقانون هو 
  . شيئايفعليستطيع املشرع أن    القضاء الوبدون ولكن موضوع آخر، وهذا

 لليونسرتال الفضل الكبري على قوانني التحكيم يف :  الثالثة املالحظة

  :  ويف العامل بأسرهالعريب،العامل  
من أثر )  الدولية يف األمم املتحدةالتجارةجلنة قانون ( ننكر ما لليونسرتال وال

والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل . العاملعلى توحيد القوانني التحكيمية يف 
 ا على التحكيم، واليونسرتال هلا فضل يف أن كثريكبريعته اليونسرتال له فضل الذي وض

  !ينتظر لوال أن هناك قانونا جاهزا تتقدممن الدول ما كانت ل
 بل على قوانني التجارة كلها يف فحسب اليونسرتال ليس على التحكيم وفضل

كل األنظمة القانونية  دولية ترضي تسويةالعامل ولكن القانون النموذجي لليونسرتال هو 
  . ال يرضي أحداأحيانايف العامل، ومن حياول أن يرضي اجلميع، 

 مترد على القانون النموذجي للتحكيم حركة" وصف القانون املغريب بأنه وميكن
  ."مباركةالتجاري الدويل ولكنها حركة 

  املميتة إال أنها تعترب القانونباخلطيئة كانت اليونسرتال تصف نفسها وإذا
  ... الفرنسي خطيئة مميتة أخرى
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  من قانونفصلمشروع قانون للتحكيم وليس :  الرابعة املالحظة

  Procédure Civile)  املدنيةاملرافعات(املسطرة  
 سيعدل أحكام فصل التحكيم يف قانون إقراره قانون التحكيم عند مشروع

  .املغريب Procédure Civileاملسطرة املدنية 
وقانون التحكيم صار أصال ومل يعد  ...أصالصبح أ، أن التحكيم  له معىن كبريوهذا

 استقالل التحكيم كثريا يسهل وهذا Procédure Civileفرعا من قانون املرافعات املدنية 
  !!وانطالق فكره القانوين وفك تبعيته 

 حبيث" املنازعات البديلة حلسم الوسائل" القانون كان من األفضل أن يكون ورمبا
 صيغها فصله الثاين، الن ال  بكل ADRتحكيم هو فصله األول وغدا تكون ال يكون ال

ADR كثريا اليوم يف العاملتقدم .  
 قبل إلقاء األضواء على مشروع متهيد هذه املالحظات األربع، البد من وبعد

  .القانون التحكيمي اجلديد
 ليس الن أول  شرع التحكيم،اإلسالم يف البلدان اإلسالمية الن عريق التحكيم ‐ 1

 علي ومعاوية اصل للتحكيم، بل الن القرآن الكرمي شرعه يف اكثر بنينزاع على اخلالفة 
.  صلى اهللا عليه وسلم مبهمة احملكم قبل الرسالة وبعدهاالرسولمن جمال، وقام 

 ال يكفي الن الدول العربية هذا ولكن خصبة للتحكيم، أرضهافالدول اإلسالمية 
  !املنازعاتر التحكيم فيها ضعيفا يف حسم اإلسالمية مازال دو

فقد روى ! للتحكيمنيب للتحكيم، املطلوب معجزة ... زال املطلوب نيب ما ‐ 2
وجاء !  كارثة1980 سنة كان التحكيم يف إسبانيا أن Bernardo Cremades الزميل اإلسباين

 الفرنسية  الفرنسي الشهري والكبري ورئيس حمكمة النقضاحملكم Belletإىل إسبانيا 
 ولدى احملامني املشرعني ولدىفحاور وحاضر وكتب وشرح لدى القضاء ! السابق

 إسبانيا بعد تلك الزيارة من اكثر وتصبحفإذا كل شيء يتغري . ولدى أساتذة القانون
  .البلدان رفقا بالتحكيم واهتماما به

  . وهذا مثالإسبانيا كل شيء بالنسبة للتحكيم يف وتغري
 كما يف القانون الفرنسي، كذلك كان 45 املغريب يف املادة ونالقان مشروع يف

 التحكيمي تصدت جلوهر النزاع احلكم أبطلت حمكمة االستئناف إذا"القانون اإلسباين، 
  ..."عدايف إطار املهمة املسندة للهيئة التحكيمية فيما 
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ارا  اإلسبانية أبطلت هذا النص القانوين، الن الطرفني اختالدستورية احملكمة
 يعود الطرفان إىل التحكيم، التحكيمي، االستئناف إذا أبطلت احلكم فمحكمةالتحكيم، 

  .هذا هو االحرتام لسلطان اإلرادة
 اجمللس الدستوري النص يف قانون التحكيم الذي جييز لسلطان أبطل مصر يف

ن  تسمية تنظر يف رد احملكم واعترب أن هذا األمر يعود لسلطاسلطةاإلرادة أن يعني 
  ! اإلرادةالقضاء وليس لسلطان 

  . إىل املعجزةحباجة حنن وهلذا
  ... التحكيم يف العامل العريب حيتاج إىل نيب وإىل معجزةفإن ومن هنا ‐ 3

  ...إسبانيا يف Bellet فعل كما
 وإدريس وأعطى كثريا واآلن لدينا حممد أبو العينني شفيق حمسن جاءنا
  !!! الضحاك
  !ق، وحنن متفائلون بداية الطرييف نزال وما

  !!! مؤشرالندوة هذه وجناح
 تطمئن من أهمها مشروع قانون التحكيم املغريب اجلديد، وكله كثرية ومؤشرات

  ... آتية ال ريب فيهااملعجزةمؤشرات على أن 
ولكن البد من .  إىل أضواء على مشروع القانون املغريب اجلديدننتقل ذلك بعد

  ...وقفة
  :ثانية من مشروع القانون املادة اليف وقفة، أول

النزاعات اليت تهم الدولة واجلماعات ) 2...( االتفاق على التحكيم يفميكن ال"
 العمومية ذات الطابع اإلداري باستثناء النزاعات اليت تنتج عن واملؤسساتاحمللية 
 الدولية ذات الطابع اإلقتصادي أو التجاري أو املايل اليت ختضع ملقتضيات العالقات

  !! ... الثالثبالبا
 غري جائز، أما يف ا فيه الدولة طرفتكون أن اتفاق التحكيم الداخلي الذي أي

 تطرح اتفاقية حسم منازعات اإلستثمار التحكيمالتحكيم الدويل فهو جائز، والدولة يف 
. C.I.R.D.I  مركز واشنطن التحكيميأنشأتبني الدول ومواطين الدول األخرى اليت 

اتفاقيات محاية :  تساق كاخلراف إىل هذا املركز بنتيجةالثالثمل  صارت دول العاوقد
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 دول العامل الثالث مع الدول الصناعية الغنية وحييل توقعهاوتشجيع اإلستثمار اليت 
  ... مركز واشنطنإىل ال حييل أو. C.I.R.D.Iبعضها إىل حتكيم ال

ظر يف  ذلك فإن مركز واشنطن أصبح يعترب نفسه خمتصا بدون عقد للنومع
 وغري اإلستثمار وهكذا فإن حتكيما إلزاميا يأخذ طريقه إىل النمو اإلستثمارمنازعات 

وقد تصدت له حمكمة استئناف باريس وأبطلت حكما "...  بال عقدحتكيما" ليفرض
  ! بدون عقد يف باريسصدر

  !!! كل التحكيمات ال جتري يف باريسولكن
 بني الدول ومواطين الدول األخرى  عن أن اتفاقية حسم منازعات اإلستثمارفضال

  ... احلكم التحكيمي الصادر عن املركز حبصانة قانونية دولية هائلةحصنت
  ... طويلة وخطريةوقفة هذا التحكيم اإللزامي بدون عقد حيتاج إىل وأمر
  ... التحكيمي املغريبالقانون ذلك نأيت إللقاء أضواء سريعة على مشروع بعد

  التحكيم الدويل التحكيم الداخلي و‐  1
 القانون بني التحكيم الداخلي والتحكيم الدويل، وهناك مقياسني مشروع فرق
 يسميه والبعض"  أجنبية يف العقدعناصر"مقياس يسميه البعض : معتمدينللتفريق 

  ".تتعدد فيه اجلنسيات وحمالت اإلقامة...  جغرايفمقياس"
 معيار" يسميه والبعض" ة التجارة الدوليمصاحل" اآلخر واملقياس مقياس، هذا
  : الذي عرضته حمكمة النقض فإنهوهو" اقتصادي

Le flux et le reflux à travers les frontières

 القانون الفرنسي املعيار اإلقتصادي أي مصاحل التجارة الدولية تبىن حني ويف
 أن يكون دوليا بني فرنسيني، فإن القانون النموذجي التحكيمحبيث صار بإمكان 

 حمالت اإلقامة، واعترب التحكيم دوليا حني وتعددليونسرتال تبىن تعدد اجلنسيات ل
  . طرفيهأوتتعدد جنسيات وحمالت إقامة أطرافه 

 التجارة مصاحل" املغريب اجلديد اختار املقياس اإلقتصادي أي القانون مشروع
  : شرطا ثانياوأضاف" الدولية

  ".مقر اجتماعي يف اخلارج ألحد أطرافه، على األقل موطن أو يكون "أن
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 مصاحل التجارة الدولية ولكن ليس بني املقيمني يف املغرب ومن هو فاملقياس
 هناك نظام عام داخلي ونظام عام دويل وهذا خلري يصبحجراء هذا التفريق 

  ! التحكيم
  واإلداري... العقد املدين والتجاري‐  2
 مبقتضاهتفاق يلتزم  التحكيم اشرط" القانون املغريب أشار إىل أن شروعم

 عقد"األطراف يف عقد بأن يسندوا للتحكيم النزاعات اليت قد تنشأ عن هذا العقد 
  ؟ عن العقد اإلداريماذا !جتاري بالطبع وعقد مدين على األرجح

 العقد اإلداري يطرح أسئلة، هو قابليته لنزع اختصاص القضاء اإلداري يف مازال
ادي والقضاء اإلداري املتشبث فيها القضاء االداري  اليت تفرق بني القضاء العاألنظمة

 وغري القابل لنزع هذا اإلختصاص تعاقديا بالتحكيم، معتربا يف فرنسا أن باختصاصه
  ... هو دستورياإلختصاصهذا 

  ... نقطة جديرة بالبحث عرب إشارة يف مشروع القانون إىل العقد اإلداريهذه
3 ‐Discovery  ... حريةاف يف اإلجراءات وإال الشهود، حرية األطر 

  .احملكمني
 هم الذين احملكمني اتفق الطرفان على إجراءات التحكيم طبقت وإال فإن إذا

  ...شؤونهموالقضاء مساعد للمحكمني ال يتدخل يف ...يرمسون إجراءات احملاكمة
  :Discovery مشروع قانون التحكيم املغريب قاعدة ال طبق

 تأمرهف وسيلة إثبات أمكن للهيئة التحكيمية أن  كانت بني يدي أحد األطراإذا"
  ".باإلدالء بها

واليمني كانت أفضل، ... يكون اإلستماع هلم دون أداء اليمني القانونيةالشهود
  . القطري واإلمارايت اعتمدا اليمنيوالقانونني

  :مهلة التحكيم باتفاق الطرفني ستة أشهر ‐ 4
 وإال للمحكمني أن حيددوا ألنفسهم ليسو للطرفني أو للمحكمة القضائية والتمديد

  !لبقي األطراف يف أسر التحكيم إىل األبد
  . القانونية يف القانون السابق ثالثة أشهر فأصبحت ستة أشهراملهلة وكانت

  اعرتاف بالتحكيم املؤسسي ‐ 5
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  .. أنشأته اتفاقية عمانالذي مركز حتكيم الرباط مكان هي الرباط و
  ..ة التجارة هي مركز حتكيم غرفكذلك

!!!  التحكيم الدويل خطرية على حرية املركز أحادية للتحكيم الدويل أن بالنسبة
 وإال..  يف مراكز التحكيم الدولية للتنافستعددية مصلحة التحكيم أن تكون هناك  فمن

  . بشكل آخرإلزامياسيصبح التحكيم الدويل 
  الصيغة التنفيذية وطرق املراجعة  ‐ 6

 إال إذا ردت، املراجعة كما يف القانون الفرنسي ال يقبل األمر بها  التنفيذيةالصيغة
  ...فتكون قابلة للمراجعة

غياب اإلتفاق التحكيمي أو  ‐ 1:  املراجعة أقل تشددا من اتفاقية نيويوركوطرق
 عدم ‐ 3.  قانونيةغريتشكيل احملكمة التحكيمية بصفة  ‐ 2.  أو انتهاء مدتهبطالنه

 خمالفة ‐ 5. عدم احرتام حق الدفاع ‐ 4. إليهمهمة املسندة تقيد احملكمني بامل
  ).الدويليف التحكيم (النظام العام الدويل 

 أمشل ألنها مبخالفة حق الدفاع واستبدلت" الوجاهية" املطروح هو خمالفة وكان
  .ففي داخل حق الدفاع الوجاهية وأكثر من ذلك يف حق الدفاع

لدفاع خمالفة للنظام العام الداخلي أليس خمالفة حق ا:  السؤال هوولكن
  .والدويل؟؟؟

 التحكيم مل تكن خمالفة النظام العام الدويل يف التحكيم الدويل والداخلي يف أو
  الداخلي كافية؟

  .تصريح باحلياد:  احملكم حيادي ‐ 7
 على احملكم الذي يعلم يف نفسه أحد أسباب التجريح أن يعلم كل يتعني و

  ...بذلكاألطراف 
 من األفضل أن يصرح احملكم كتابة وإلزاما عن أية شكوك قد تتبادر إىل أليس

  . أي من الطرفني قبل قبوله مبهمتهذهن
 ويف Compétence Compétence وإالتابعنا إىل استقاللية الشرط التحكيمي   وإذا
.  الوقتية والتحفظية اليت صار من حق احملكمني أن يتخذوا قرارا بشأنهااإلجراءات

 أنه إذا تعادلت األصوات عند املذكرة فإن رئيس احملكمة هو الذي يضع احلكم مواأله
  . خطوة عظيمةوهذه
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  . االرتباط بني قرار قاضي بلد املنشأ وقرار بلد تنفيذ حكم التحكيمفك
  .فإننا سنمضي عشر ساعات جديدة...  و إىل واىل

بعشر ...خرية  ألف شكر لكل الذين أعطوا فكرهم خالل العشرة أيام األوختاما
 .املعجزة  بانتظار النيب ووحنن...  ساعات


	تقديم
	كلمة الأستاذ محمد بوزبع وزير العدل
	كلمة السيد حسن الشامي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب
	عرض تقديمي لندوة التحكيم التجاري الداخلي و الدولي
	الجلسة الأولى
	ملخص المداخلة الأولى التحكيم التجاري : من التشكك إلى المصداقية
	ملخص المداخلة الثانية : التحكيم التجاري والواقع المغربي
	 ملخص المداخلة الثالثة : أهم الاتجاهات الواردة في مشروع مدونة التحكيم 

	الجلسة الثانية
	ملخص المداخلة الأولى : مشروع القانون المغربي للتحكيم على ضوء المعايير الموضوعةمن طرف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
	ملخص المداخلة الثانية : قراءة أولية لنص مشروع قانونمتعلق بالقانون المغربي للتحكيم الداخلي والدولي
	ملخص المداخلة الثالثة : التحكيم الداخلي والخارجي :قراءة مشروع قانون متعلقة بمدونة التحكيم المغربيةعلى ضوء التجربة الكندية

	الجلسة الثالثة
	قابلية المنازعات للتحكيم
	حوالة الحقوق في العقود المشتملة على اتفاق تحكيم و أثرها في تحديد نطاقه

	الجلسة الرابعة
	المداخلة الأولى عقدة التحكيم
	المداخلة الثانية طرق الطعن في القرارات التحكيمية
	المداخلة الثالثة قراءة في الاجتهاد القضائي الفرنسيفي مادة التحكيم الدولي

	الجلسة الخامسة
	الإجراءات الوقتية و التحفظية في التحكيم التجاري الدولي

	الجلسة الختامية
	التقرير العام للندوة




