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 مقدمة
ليس بظاهرة قانونية حديثة، بشكل عام،  "Arbitration-Arbitrage"التحكيم 

والبدائية المجتمعات القديمة  فىمحليا أو داخليا  بل هو نظام قديم قدم البشرية، بدأ

، ثم اكتسى طابعا تجاريا دوليا فى العصر الوسيط، ثم الممتدة عبر جذور التاريخ

فقد هذا الطابع بسبب الحروب التى استشرت فى القرنين السادس عشر والسابع 

مع  االتفاقيات الدوليةبه حيث عنيت  بالتدريج، ثم عاد ليستردها الميالدى عشر

الضرورية أو المناسبة بل قل والوسيلة  ،ن الماضى حتى صار حاليابدايات القر

0Fعموما وعقود االستثمار لفض منازعات التجارة الدوليةثلى المُ 

على وجه  1

1Fالخصوص

أو التحكيم الدولى  التحكيم فى العالقات الخاصة الدوليةمى ب، لذا سُ 2

، وُينظم هذا 2F3"ىالتحكيم الدول"أو اختصارا  التحكيم التجارى الدولىالخاص أو 

3Fبقواعد من صنع المشرعين الوطنىفى الواقع، النوع من التحكيم 

واالتفاقى  4

                                                           
ار وخصائصها، فؤاد محمد أبو طالب، التحكيم الدولى فى منازعات بشأن تعريف عقود االستثم 1

، 2007االستثمار األجنبية وفق�ا ألحك�ام الق�انون ال�دولى الع�ام، رس�الة ماجس�تير، حق�وق اس�يوط، 
 .وما بعدها 68ص 

انحسرت من وجهة نظر البعض، والية قضاء الدولة بشان االختصاص بالفص�ل ف�ى منازع�ات  2
الت��ى يمكنه��ا بش��رط تحك��يم اخ��راج  ه��اص��ار األم��ر يتوق��ف عل��ى ارادة اطرافالدولي��ة، و العق��ود

. منازعات هذا النوع من العقود  من اختص�اص القض�اء ال�وطنى والعه�دة ب�ه ال�ى قض�اء التحك�يم
صفوت أحمد عبد الحفيظ، دور االستثمار األجنبى فى تطوير أحكام القانون الدولى الخ�اص، دار 

 .10، ص 2005درية، المطبوعات الجامعية، األسكن
يك�ون تجاري�ا مت�ى تعل�ق الن�زاع بمس�ألة ى تعل�ق الن�زاع بمس�ألة مدني�ة، ويكون مدنيا متالتحكيم  3

اطن أط���راف يس���توى تج���ارة داخلي���ة أو خارجي���ة، اتفق���ت أو اختلف���ت جنس���يات أو م���و(تجاري���ة 
رى، حس�نى المص�. شئا عن شرط تحك�يم أو مش�ارطة، ويك�ون ح�را أو نظامي�ا، وهو ين)المنازعة

-5، 2، ص 1996التحكيم التجارى الدولى فى ظل القانون الكويتى والقانون المق�ارن، الكوي�ت، 
التحك�يم "ب�المعنى ال�ذى أش�رنا الي�ه، و" التحكيم الدولى"بيد أنه ينبغى عدم الخلط بين مصطلح . 6
وسيلة لعام ُيعتبر فالتحكيم الدولى ا". التحكيم الدولى"وأحيانا،  الذى ُيقال عنه أيضا،" دولى العامال

أو ألية من أليات ووسائل فض المنازعات الدولية التى تنشأ من حيث األصل، بين الدول بعض�ها 
والبعض األخر كمنازعات الحدود أو المياه أو غيره�ا، أو ب�ين ال�دول والمنظم�ات الدولي�ة، وذل�ك 

خ�ذ ف�ى االعتب�ار تحف�ظ كم�ا يؤ .بجانب ألية القضاء الدولى كمحكمة العدل الدولية وغيرهابالطبع 
 ".الدولى"البعض على وصف التحكيم المشار اليه بالمتن، بـ 

أصدر المشرع الوطنى فى مختلف دول العالم من�ذ مطل�ع ثمانين�ات الق�رن العش�رين، تش�ريعات  4
، 1986الهولن�دى و، 1985اللبن�انى تش�ريع التحك�يم خاصة بالتحكيم، من ذلك على سبيل المثال، 

واالنجلي��زى -البرازيل��ى و، 1994االيط��الى و، 1993التونس��ى و، 1988س��بانى واال-البلغ��ارى و
-والفلس����طينى ، 1999واليون����انى -الس����ويدىو، 1998البلجيك����ى و، 1997العم����انى و، 1996
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4Fالدولى

اعترف  هلونظم مشرعنا المصرى، هذا النوع من التحكيم بأى منهج ُف .5

غيرها من دعاوى  أفرد للدعوى بشأنه قواعد خاصة تميزها عنبخصوصيته و

 التحكيم الداخلى؟

 مشرعأن ال ص التشريعات المصرية ذات الصلة،البادى من مطالعة نصو

 1968لعام  بدأ بمعالجة التحكيم فى الباب الثالث من قانون المرافعات المصرى

، مركزا جل اهتمامه على التحكيم الوطنى الذى يجرى فى )513-501المواد من (

 كيم الدولى رغم انضمام مصر فى تلكوبالتالى، فهو لم يول اهتماما بالتح .مصر

، الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، 1958آلونة، التفاقية نيويورك لعام ا

. علوم أن معظم تلك األحكام تصدر فى منازعات متعلقة بعقود التجارة الدوليةموال

مصر لسياسة االنفتاح االقتصادى وتزايد حجم المعامالت التجارية  تجاهومع ا

ياد حاالت ابرام العقود الدولية المتضمنة الدولية فى سبعينات القرن العشرين، وازد

لشرط التحكيم فى ظل قوانين االستثمار التى قننت هذه الوسيلة تشجيعا للمستثمرين 

وجذبا لرؤوس األموال األجنبية، بدأت تطفوا على السطح العديد من المشكالت 

حكام تنفيذ أحال ارادة تصادم تعدد وقوع الالسيما  القانونية المرتبطة بالتحكيم

شار التحكيم الصادرة فى العديد من المنازعات مع نصوص قانون المرافعات الم

  .اليها

عدم ظهرت مشكلة بدا قصور واضح فى التشريع المصرى وهكذا، و
لوضع قانون مواكبته لمستجدات التحكيم الدولى، وتوقع الكثيرون تدخل المشرع 

 .على التحكيم الداخلىوتظل نصوص المرافعات مقصورة خاص بالتحكيم الدولى 
    فهل استجاب مشرعنا لهذه التوقعات المشروعة؟

ألغى للتحكيم فى المواد المدنية والتجارية،  تدخل فعال، مشرعنا بقانون جديد
                                                                                                                                               

، وذلك فض�ال ع�ن تنظيم�ات التحك�يم ال�واردة 2001-التركى تجارى دولىو، 2000الموريتانى و
الجزائ��ر و، 1992االم��ارات و، 1981فرنس��ا كول، ف��ى ق��وانين االج��راءات المدني��ة ل��بعض ال��د

سويس��را كالق��انون ال��دولى الخ��اص لل��بعض اآلخ��ر،  ف��ى مجموع��ات، أو 1997ألماني��ا و، 1993
1987.   

، والق��انون 21/4/1961م��ن ذل��ك، االتفاقي��ة األوروبي��ة للتحك��يم التج��ارى ال��دولى المبرم��ة ف��ى  5
 ،1923، واتف��اقيتى جني��ف 1985ال��دولى لع��ام النم��وذجى للجن��ة األم��م المتح��دة للق��انون التج��ارى 

 .الخاصة باالعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية 1958، واتفاقية نيويورك لعام 1927و
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ه بيد أن. بمقتضاه نصوص المرافعات المشار اليها آنفا وأى نص آخر مخالف له

جا قوامه التوحيد بين قواعد منهاتبع ، -متأثرا فى ذلك ببعض القوانين المقارنةو

 ، والدولى"Arbitrage national" أو الداخلى تنظيم نوعى التحكيم الوطنى

"Arbitrage international" ،5حيث جمع كال النوعين معاF

، بين دفتى قانون واحد 6

19946Fفى العام  27برقم أصدره 

، ودون أن يخصص حتى بعض قواعد هذا 7

لغطا كبيرا فى الفقه، حيث رأى  قد أثار هذا النهجو .القانون لهذا النوع أو ذاك

غير ذى  البعض أن الجدل حول معيار التمييز بين كال النوعين من التحكيم صار

مع ذلك، أن هناك بعض  أن هذا المنهج ال ينف ألخرموضوع، فيما رأى البعض ا

بين  القواعد التى ينفرد بها التحكيم الدولى ومن ثم فهناك ضرورة للتمييز فيما

نوعى التحكيم المشار اليهما، وكان هذا هو دافعنا نحو بحث ودراسة هذا المسألة 

هل تتميز دعوى التحكيم الداخلى، عن : لتبين وجه الحقيقة ونجيب على التساؤل

  دعوى التحكيم الدولى؟

س�نحاول االجاب�ة عل�ى ه�ذا التس�اؤل وتس�اؤالت أخ�رى عدي�دة مرتبط�ة، م��ن 
أهمي��ة بي��ان ا، أربع��ة مطال��ب نت��ولى ف��ى األول منه��، ال��ى خ��الل تقس��يم ه��ذه الدراس��ة

نبحث امكانية ايجاد ص�يغة الثانى  وفىالتفرقة بين نوعى التحكيم الداخلى والدولى، 
ث�م مش�ار اليهم�ا، أو معيار مناسب، يمكن ع�ن طريق�ه التفرق�ة ب�ين ن�وعى التحك�يم ال

التنظ��يم ف��ى ح��ول ه��ذا الموض��وع  نح��اول أن نس��تطلع ال��رأى ف��ى المطل��ب الثال��ث،
 ث��م نخت��تم الدراس��ة ،الوض��عى ل��دعوى التحك��يم ف��ى الق��انونين المص��رى والمق��ارن

اخ��تالف التحك��يم ال��داخلى ع��ن التحك��يم بايض��اح رؤيتن��ا بش��أن م��دى  بمطل��ب راب��ع
 :على النحو التالى ، وذلكالدولى من ناحية التنظيم االجرائى لدعوى التحكيم
 المطلب األول

 الدولى والتحكيم الداخلى التحكيم التفرقة بينأهمية 

                                                           
، ال ُيف�رق المش�رع المص�رى ب�ين التحك�يم 27/1994بحسب نص المادة األولى من ق التحك�يم  6
ذى يج��رى ف��ى مص��ر  والتحك��يم التحك��يم ال��، وانم��ا يف��رق ب��ين "األجنب��ى" والتحك��يم" ال��وطنى"
الذى يج�رى ف�ى الخ�ارج واتف�ق اطراف�ه عل�ى اخض�اعه للق�انون المص�رى وان اش�ترط " الدولى"

 .49حسنى المصرى، المرجع السابق، ص ". دولية"لهذا األخير أن تكون العالقة تجارية 
بع�د ش�هر ، عل�ى أن يب�دأ نف�اذه 21/4/1994صدر هذا الق وتم نشره فى الجريدة الرسميبة ف�ى  7

 .22/5/1994من اليوم التالى لنشره أى فى 
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7Fالدولىالداخلى ونوعى التحكيم رة التفرقة بين ضروأهمية وتتجلى 

من  ،8

 :سنتولى عرضها، على النحو التالى أمور على األقل فى أربعةوجهة نظرنا، 

 .التنظيم القانونى-أ
يخضع التحكيم الوطنى أو الداخلى، لتنظيم قانونى مصدره قواعد اجرائية 

تلك غالبية الدول فى الوقت لية من صنع المشرع الوطنى، حيث تموموضوعية داخ

8Fفيها بالتحكيم الداخلى ةخاص اتتشريع الحالى

 ى خالف ذلك، يخضع التحكيموعل. 9

9Fالدولى فضال عن القواعد التى يسنها المشرع الوطنى من قواعد خاصة به

10 ،

جب اتفاقات دولية لمجموعة أخرى من القواعد االتفاقية الدولية التى تم وضعها بمو

10Fثنائية أو جماعية

11. 

 

 .قانون االرادةالرادة وسلطان ا مبدأى-ب
فى  "Principe d'autonomie de la volonté"مبدأ سلطان االرادة يلعب 

على وجه  التحكيم الداخلىالعالقات الداخلية عموما وفى العقود واتفاقات 

ادة أطراف العالقة أن ومقتضاه اختصارا أن الرالخصوص، دورا بالغ األهمية، 

. تشترط وتتفق على ما تشاء من شروط فيما عدا ما ُيخالف النظام العام واآلداب

على القدرة طراف األرادة هو المانح الوتطبيقا لذلك فى مجال التحكيم، فهذا المبدأ 

بدءا  ،الموضوعية وأقواعد االجرائية ، سواء الوضع قواعد تنظم عملية التحكيم
                                                           

   للمزيد حول نوعى التحكيم الداخلى والدولى، 8
Robert (J.), L'arbitrage- droit interne- droit international privé, 6 éd., 1993. 

المدنية راجع، على سبيل المثال، األبواب األربعة األولى من الكتاب الرابع لقانون االجراءات   9
، ومن القوانين العربية ق )1491-1442المواد من ( 1980والمعدل فى عام  1975لعام 

 .1992لسنة  11االجراءات المدنية االتحادى االماراتى رقم 
راجع، على سبيل المثال، الباب الخامس من الكتاب الرابع لقانون االجراءات المدنية الفرنسى  10

وما بعدها والتى أضيفت بالتعديل الذى  1492المواد من ( 1980والمعدل فى عام  1975لعام 
، والقانون )صص الباب المذكور بموجب هذا التعديل للتحكيم الدولىوخُ  1981تم فى عام 

 .مادة 37، ويتضمن 18/8/1999اليونانى بشأن التحكيم التجارى الدولى والصادر فى 
يورك بشأن االعتراف وتنفيذ أحكام راجع، فى هذا الصدد، على سبيل المثال،اتفاقية نيو 11

مادة وهى اتفاقية جماعية ومفتوح  16وتحوى  10/6/1958المحكمين األجنبية والمبرمة فى 
 .باب االنضمام اليها أمام كل الدول
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مة وانتهاء باصدار حكم ة التحكيم ومرورا باجراءات سير الخصومن تشكيل هيئ

أن هناك مسائل ال يجوز فيها التحكيم، كما أن هناك فيها، مع األخذ فى االعتبار 

الخالصة، أن نطاق أو قدرة . مسائل أخرى اجرائية تتصل بضمانات التقاضى

 .ارادة األطراف تضيق فى مجال التحكيم الداخلى

فان نطاق مبدأ سلطان االرادة يتسع ألقصى مدى فى  وعلى خالف ذلك،

11Fالتحكيم التجارى الدولى

 "Lex voluntatis"بل ويتحول الى مبدأ قانون االرادة  12

سلطان "ذات المكنات المخولة لهم بموجب لألطراف  ومعنى هذا األخير، أن

ت تتمثل فى تخويلهم مكنة ليس أكبر وأوسع مدىحرية ، فضال عن منحهم "االرادة

تحديد القواعد  لهم فى العالقات الداخلية المحكومة بسلطان االرادة، وهى سلطة

االجرائية التى تنظم سير العملية التحكيمية من بدايتها وحتى انتهاء الخصومة، 

12Fوكذا مكنة تحديد القانون أو القواعد التى يتم بموجبها الفصل فى موضوع النزاع

13 

القتهم وهو ما اصطلح على تسميته من قبل القائم أو الذى عساه أن ينشأ عن ع

 "القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع"فقهاء القانون الدولى الخاص بـ 

وال غرابة فى ذلك، اذ . ولو كان قانونا أجنبيا أو خليط من مجموعة قوانين أجنبية

تعترف معظم النظم القانونية المعاصرة بحق أطراف بعض العالقات ذات الطابع 

13Fالدولى بتحديد واختيار القانون الواجب التطبيق على العالقة

، السيما العالقات 14

عقل فى اذ ال يُ . وبالطبع، فان هذه المكنة منتفية تماما فى التحكيم الداخلى .العقدية

منازعة وطنية بحتة معروضة على قضاء التحكيم، أن يختار األطراف قانونا 

                                                           
  Klein (F.E.), Autonomie de la volonté et للمزيد حول هذا المبدأ فى التحكيم، 12

arbitrage, Rev. cr., 1958, p. 280 et s.  
، دار النهضة 1التحكيم فى المعامالت المالية الداخلية والدولية، طأحمد عبد الكريم سالمة،  13

 .وما بعدها 79 ص ،2006القاهرة،  العربية،
، وما )مدنى مصرى 19/1مثال، نص م (راجع هذه المكنة بالتأكيد فى مجال العقود الدولية  14

المسئولية التقصيرية، متأثرة فى ذلك بمشروعات تسمح به بعض األنظمة الوطنية فى مجال 
، 1998من الق الدولى الخاص التونسى لعام  71راجع، مثال، نص م (بعض االتفاقيات الدولية 
من مشروع االتفاقية األوروبية حول القانون الواجب التطبيق على  8متأثرا فى ذلك بنص م 

  .1998ئولية غير التعاقدية لعام المس
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كنة أو ذلك الحق فى اختيار القانون الواجب ذلك أن هذه الم. أجنبيا للفصل فيها

تطبيقه، والمقرر فى نظرية تنازع القوانين فى العقود، رهين بحسب تعبير 

14Fالبعض، بتوفر الصفة الدولية فى العالقة أو العقد الناشىء عنه النزاع

15 . 

 

 ."استقالل شرط التحكيم" قاعدة-ج
االرادة ف��ى الق��انون يمك��نهم اعم��اال لمب��دأ س��لطان األط��راف أش��رنا ال��ى أن 

الداخلية أو  الداخلى وقانون االرادة فى القانون الدولى الخاص، أن يضمنوا عقودهم

ع�رف ببن�د أو ش�رط التحك�يم، ب�التحكيم، يُ  بن�دا يتعل�ق ،الدولي�ة ةالتج�ارتلك المتعلقة ب

وهو بطبيعته بند وقائى، الغاية منه عرض كل نزاع ينشأ بمناس�بة تنفي�ذ العق�د ال�ذى 

 أو ش��رط يتمي��ز ب��ه بن��د بش��أن م��االفق��ه والقض��اء يتف��ق و. ه عل��ى هيئ��ة تحك��يميتض��من

عن العقد الذى يتض�منه، وه�ذه االس�تقاللية  ةاستقاللي من، فى العقود الدولية التحكيم

إذ ل�و ك�ان . الدولي�ة هى التى تعطى لبند التحكيم طبيعته الخاصة  فى نطاق التج�ارة

 ،عق��د األص��لى م��ن بط��الن وإبط��الالتحك��يم م��ا يس��رى عل��ى ال يس��رى عل��ى ش��رط

 .    النعدمت الغاية المتوخاة منه وألصبح وجوده وعدمه سواء

ف�ى التج�ارة التحك�يم  القضاء الوطنى على اس�تقاللية ش�رط وفى إطار تأكيد

، 1963م�ايو ع�ام  7ها الش�هير ف�ى أصدرت محكمة النقض الفرنسية قرار، الدولية

ف�ى التحك�يم ال�دولى : "حيثي�ات الحك�م أن�هوج�اء ف�ى الش�هيرة، " Gossiet" فى قضية

ف��إن اتف��اق التحك��يم، س��واء أك��ان منفص��ال أو ك��ان يتض��منه التص��رف الق��انونى مث��ار 

فيم��ا ع��دا بع��ض الظ��روف االس��تثنائية باس��تقالل ق��انونى ت��ام  –الن��زاع، يتمت��ع دائم��ا 

وق�د أك�دت  .15F16"ويكون بمنأى ع�ن أي�ة آث�ار محتمل�ة لع�دم ص�حة التص�رف الق�انونى

                                                           
، ص 2001، دار النهضة العربية، القاهرة، 1قانون العقد الدولى، ط الكريم سالمة،أحمد عبد  15

 .وما بعدها 182
 بشأن مزيد من التفاصيل حول تأكيد القضاء الوطنى، على استقالل شرط التحكيم،  16

Francescakis, Le principe jurisprudentiel de l’autonomie de l’accord compromissioire 
après l’arrêt Hecht de la Cour de cassation, Rev. arb., 1974, p. 67 et ss. 
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16Fمحكمةذات ال

فيم�ا  رض�ت عليه�اهذا المبدا تكرارا فى العديد م�ن القض�ايا الت�ى عُ  17

يتع�ين الت�ذكير ب�أن "، أن�ه "Hecht"، حيث قررت ك�ذلك، ف�ى حكمه�ا ق�ى قض�ية بعد

 . 17F18"فى نطاق التحكيم التجارى الدولى يتمتع باستقاللية مطلقة اتفاق التحكيم

س��تقالل ش��رط ا بش��أننص��ا ص��ريحا، أيض��ا، كم��ا أورد المش��رع الفرنس��ى 

 وق�د. مرافع�اتم�ن ق�انون ال1473الم�ادة فى دون سواه،  التحكيم فى التحكيم الدولى

 178ادة م�الف�ى  المشرع السويس�رىالعديد من المشرعين، ك سار على ذات الدرب

18F، وذلك فضال عن العديد من االتفاقيات الدوليةمن قانون التحكيم

19. 

ف�ى الق�انون ال�داخلى وبالت�الى الس�ائدة، وهذا، ب�الطبع، عل�ى خ�الف القاع�دة 

نس�حب يأن بطالن التصرف األص�لى  والى مؤداها، أو الداخلى طنىالتحكيم الوفى 

لش��رط التحك��يم ف��ى الواق��ع، نوع��ا م��ن  االس��تقالليةُتعط��ى و.عل��ى التص��رفات التابع��ة

عط��ى تُ كم��ا ه��دد العق��د األص��لى، المناع��ة الذاتي��ة، تجعل��ه ف��ى م��أمن م��ن ك��ل خط��ر يُ 

19Fى الدولى نوعا من التميزللتحكيم التجار

20. 

 .فى االقليم الوطنى معاملة حكم التحكيم-د
عن فى االقليم الوطنى تختلف المعاملة التى يلقاها حكم التحكيم الداخلى 

 :، أهمهانظيره الصادر فى اطار تحكيم تجارى دولى، من عدة نواح

20Fحكم التحكيم الصادر فى اطار تحكيم تجارى دولى ال يلزم تسبيبه-1

21 
                                                           

وانظ��ر، بش��أن تأكي��د المحكم��ة العلي��ا األمريكي��ة عل��ى المب��دأ، محم��د س��امى ف��وزى، التحك��يم  17
 .290، ص 1992التجارى الدولى، بغداد، 

18 Cass. Civ., 1er., 4/7/1972, Clunet, 1972, p. 843, note Oppetit (B.) 
 8من قواعد اليونسترال، ومن لوائح مراكز التحك�يم، م 16/1نص م، راجع، على سبيل المثال 19

 .من قواعد غرفة التجارة الدولية
 Les Règles"للمزيد حول مبدأ استقالل شرط التحك�يم ف�ى العق�ود الدولي�ة، رس�التنا لل�دكتوراة  20

matérielles en droit international privé"1993فرنس�ا، -االجتماعي�ة، تول�وز ، جامع�ة العل�وم .
 ، ارسات التحكيميةبشأن استقاللية شرط التحكيم، فى الممو

Sentence C.C.I, no. 1526, Clunet, 1974, p. 915. 
من قواعد اليونسيترال، والتى جاء  32/3 راجع، فى هذا الصدد، على سبيل المثال، نص م 21

وللمزيد ". لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم تسبيبه يجب أن تسبب هئيئة التحكيم القرار، ما"بها 
 Delvolve (J.L.), Essai sur la motivation حول مدى ضرورة تسبيب حكم التحكيم،
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ن القانون عملية التحكيم على ذلك، أو كاالما كان هناك اتفاق بين أطراف ط
أن عدم تسبيب  اءات ال يشترط تسبيب الحكم، فى حينالواجب التطبيق على االجر

اذ تستلزم العديد من أنظمة . بطلهحكم التحكيم الصادر بشأن تحكيم داخلى، قد يُ 
21Fه بطالن الحكمرتب على تخلفالتحكيم الوطنية هذا االجراء وتُ 

22 . 
حكم التحكيم الصادر فى اطار تحكيم تجارى دولى ال يقبل عادة، أو -2

 معها، ذلك أن طبيعة هذا النوع من التحكيم يصعب. يجوز استئنافه باألحرى ال
اذ كيف يمكن الطعن أمام جهة قضاء أعلى داخل . تصور امكانية الطعن بشأنه

هيئة خارجة عن  ،يم أو بشكل عامالدولة على حكم صدر عن مركز دولى للتحك
ليست حارسة أساسا، على تطبيق القانون الوطنى ة ويهيمنة السلطة القضائية الوطن

تقبل بشأن التحكيم، الوطنية القانونية  ةنظموخالفا لذلك، فان العديد من األ. للدولة
22Fالطعن على حكم التحكيم الصادر بشأن تحكيم داخلى

23 . 
فان تنفيذ حكم التحكيم ائية لتنفيذ حكم التحكيم، من حيث المعاملة االجر-4

الصادر فى اطار تحكيم تجارى دولى، يخضع لقواعد تنفيذ األحكام األجنبية والتى 
روط الالزمة لصحته من الوجهة الدولية، وذلك فضال شتستلزم استيفاء بعض ال

عن الخضوع لقواعد أخرى كتلك الخاصة باالعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم 
وعلى خالف ذلك، فان تنفيذ حكم . 1958ألجنبية الواردة فى اتفاقية نيويورك لعام ا

التحكيم الصادر بشأن تحكيم داخلى، يخضع لذات القواعد التى تخضع لها أحكام 
23Fالمحاكم الوطنية

24  . 
 المطلب الثانى

 الداخلى والتحكيم التجارى الدولىمعيار التفرقة بين التحكيم 
ى ينتهجها الفقه فى الواقع، للتفرقة بين نوعى التحكيم المعايير الت تتعدد

 :المشار اليهما، وذلك على النحو التالى

هى الحكم على مدى  النظم القانونيةالتحكيم ومدى صلتها بعملية عناصر -أ
 .دولية التحكيم

                                                                                                                                               
des sentences arbitrales, Rev. arb., 1989, p. 149 et s. 

بها  مصرى، والتى جاءالتحكيم ق ال 43/2راجع، فى هذا الصدد، على سبيل المثال، نص م  22
يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا اال اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون "

وراجع، فى ذات االطار، نص ". الواجب التطبيق على االجراءات ال يشترط ذكر أسباب الحكم
 .من الق الفرنسى 1471م 
-1"والتى جاء بها من الق اللبنانى 799راجع، فى هذا الصدد، على سبيل المثال، نص م  23

 . القرار التحكيمى يقبل االستئناف ما لم يكن الخصوم قد عدلوا عن االستئناف فى اتفاق التحكيم
وللمزيد حول معاملة حكم . وما بعدها 81أحمد عبد الكريم سالمة، المرجع السابق، ص  24

كزه فى االقليم التحكيم فى االقليم الوطنى، مؤلفنا، جنسية حكم التحكيم وأثرها فى تحديد مر
 .2007الوطنى، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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يحاول البعض تحديد دولية التحكيم بالنظر الى عناصر عملية التحكيم ككل 

وعلى رأس هذه العناصر، يأتى أطراف الخصومة . م القانونيةومدى صالتها بالنظ

التحكيمية، ومقر أو مكان التحكيم، والقواعد المطبقة على االجراءات وعلى 

فاذا كانت كل تلك العناصر، تنتمى الى نظام قانونى واحد، ُعد . موضوع النزاع

ها تلك التحكيم داخليا أو وطنيا فى نظر السلطات الوطنية التى تنتمى الي

24Fالعناصر

ضع فى اخالين فى مصر وبين مصري وتطبيقا لذلك، فان التحكيم. 25

لقانون المصرى، هو تحكيم فى مواجهة السلطات صل فى موضوعه لالفاجراءاته و

 ".Arbitrage interne ou Egyptien "مصرى بحت داخلى او المصرية، 

أيضا، فى  -مصريا–ويدخل فى ذات االطار بحيث ُيعتبر تحكيما داخليا 

يه بعض العناصر األجنبية، مواجهة السلطات المصرية، التحكيم الذى تتطرق ال

لتحكيم الذى يجرى فى مصر بين مصريين ولو كانت هيئة التحكيم كما هو حال 

 .مشكلة من أجانب، ولو ُطبق على اجراءاته قواعد من اختيار أطراف التحكيم

أو -تحكيم أجنبى"فه الى بيد أن هذا النوع من التحكيم، قد ينقلب وص

بدال من تحكيم داخلى أو وطنى، وذلك فى فرض طلب االحتجاج أو " دولى

االعتراف بآثار الحكم الصادر بشأنه أو عندما ُيريد من صدر لصالحه الحكم، 

فالتحكيم الداخلى أو . أى خارج مصر-تنفيذه خارج الدولة الصادر فيها الحكم 

عبر الحدود السياسية للدول، بآثاره، ، لكنه ى الذى جرى فى دولة معينةالوطن

وُيعامل بتلك الصفة، فى نظر سلطات الدولة أو  أو دوليا،-ُيعتبر تحكيما أجنبيا

 .الدول األخرى المطلوب اليها االعتراف أو تنفيذ الحكم الصادر بشأنه

وتتبنى بعض التشريعات الوطنية فضال عن بعض االتفاقيات الدولية، فى 

25Fعيارالم الواقع، هذا

26 . 

                                                           
25 Fragistas (Ch. N.), Arbitrage étranger et arbitrage international en droit international 
privé, Rev. cr,, 1960, p. 1 et ss. 

العتراف من اتفاقية نيويورك بشأن ا 1/1راجع، فى هذا الصدد، على سبيل المثال، نص م 26
وتنفيذ أحكام المحكمين األجنبية، بحسب الترجمة العربية للنص، تطبق االتفاقية الحالية 
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، فان كل تحكيم تتفرق بعض عناصره أو كلها بين أكثر من وخالفا لذلك

فالتحكيم الذى يجرى فى فرنسا بين مصرى وألمانى، . دولة هو تحكيم دولى

وتخضع اجراءاته للقانون االنجليزى وفى موضوعه للقانون االيطالى، وُيطلب 

فذ فى احدى الواليات الحصول على أمر بتنفيذه من القضاء األمريكى لُين

 ".Arbitrage international "األمريكية، ُيعتبر تحكيما دوليا

26Fخالصة القول أن أنصار هذا االتجاه

يضعون معيارا مجردا، يحاولون  27

من خالله تحديد مصير وطنية أو دولية التحكيم انطالقا من النظر الى عناصر 

دون النظر الى انونية، وذلك نظام أو أكثر من النظم القالتحكيم ومدى صالتها ب

وبالتركيز على عناصر االرتباط القانونية فى عملية التحكيم، . موضوع النزاع

: ينتهى هؤالء الى تقرير أن التحكيم يكون على هذا النحو دوليا، فى فرضين

، اذا كان للتحكيم أوجه ارتباط واتصال مع أكثر من نظام قانونى أى أولهما

، فهو اذا الفرض الثانىأما . التحكيم بقوانين عدة دولباختصار ترتبط عناصر 

ا مارس نشاطهتحكيم دائمة تأو مؤسسة أو هيئة  ارتبط التحكيم بمركز تحكيمى

، أو غرفة التجارة A.A.A"27F28"كجمعية التحكيم األمريكية على المستوى الدولى، 

بين  ، او المركز الدولى لتسوية منازعات االستثمارC.C.I"28F29"الدولية بباريس

 .ICSID"29F30"الدول ومواطنى الدول األخرى بواشنطن

 .هو المحدد لمدى دولية التحكيم موضوع النزاع التحكيمى-ب
                                                                                                                                               

لالعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة فى اقليم دولة غير التى ُيطلب اليها االعتراف وتنفيذ 
 وبحسب النص االنجليزى، ..."  هذه األحكام على اقليمها

1."This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards 
made in the territory of a state other than the state where the recognition and 
enforcement of such awards are sought…" 

 ، والذى جاء به، بحسب1999من ق التحكيم السويدى لعام  25نص م  وفى ذات االطار،
 ".أى خارج السويد -ُيعتبر أجنبيا قرار التحكيم الصادر فى الخارج"الترجمة العربية للنص، 

 84للمزيد عن هذا االتجاه الفقهى، بالعربية، أحمد عبد الكريم سالمة، المرجع السابق، ص  27
 Foustoucos (A.C.), L'arbitrage interne et international en droitوما بعده، وبالفرنسية، 

privé, Thèse, Paris, 1973, éd. Librairies techniques, 1976, p.  189. 
28 American Arbitration Association. 
29 Chambre du commerce international. 
30 International Center for Settlement of Investment Disputies. 
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موضوع النزاع الى ضرورة التركيز على فى الفقه، يذهب اتجاه آخر 

 ،اللجوء لنظام التحكيممن المرجوة وجهة نظرهم، الغاية  التحكيمى، اذ يمثل ذلك

30F لتسوية نزاعفالتحكيم ما ُوجد اال

وانطالقا من هذه الركيزة، يمكن القول بأن . 31

التحكيم الدولى هو الذى يفصل فى نزاع ذى طابع دولى، والعكس صحيح بمعنى 

 .أن التحكيم ُيعتبر داخليا أو وطنيا اذا كان موضوعه تسوية نزاع داخلى

 ؟"متى يكون النزاع ذى طابع دولى: "وُيثير ذلك التساؤل
ون التحكيم دوليا متى كان النزاع المطروح على هيئة الطبيعى أن يك

 ويتكرر التساؤل متى يكون العقد دوليا؟. التحكيم يتعلق بعقد دولى

أثارت جدال صاخبا فى الفقه والقضاء لم ينتهى  ،االجابة على هذا التساؤل

 ما عقداق على وجود معيارين للقول بأن بيد أن هناك شبه اتف. حتى وقتنا هذا

31Fدوليا

ووفقا له   "critère juridique"، ُيعرف فى الفقه بالمعيار القانونى أولهما. 32

. "élément d'extranéité"على عنصر أجنبى  عتبر العقد دوليا، متى اشتمليُ 

هما، أو يستوى أن يكون العنصر األجنبى ملتصقا بأحد طرفى العالقة أو كال

ر األجنبى باألعمال المتعلقة أى يستوى أن يتصل العنصبموضوع العقد، أو بسببه، 

32Fبابرام العقد أو تنفيذه، أو بموطن المتعاقدين أو جنسيتهم

وبالتالى فالعقد الذى . 33

ُيبرم أو ُينفذ، فى مصر بين مصرى وفرنسى، أو شركتين احداهما مصرية 

بل أن العقد يأخذ . ة، ُيعتبر دوليا النتماء أطرافه الى دول مختلفةيوأخرى فرنس

لدولية، ولو كان بين أطراف تنتمى الى دولة واحدة طالما كان ذات الصفة ا

 .ال يحمل أيهم جنسيتهاموضوعه مثال تنفيذ أعمال أو مقاوالت فى دولة 

، نهض فى "critère économique"اقتصادى  ، فهوالمعيار الثانىأما 
                                                           

31 Goldman (B.), Les conflits de lois dans l'arbitrage international de droit privé, R. des 
cours la Haye, 1963, t. II, vol. 109, p. 372. 

للمزيد حول معيار دولية العقد، مؤلفنا، تنازع القوانين، دار الجامعة الجديدة، األسكندرية،  32
  Elkosherie (A.S.), La notion du contratوما بعدها، والهوامش؛  484، ص 2005

international, Thèse Rennes, 1962; Delaume (G.R.), What is an international contract, 
An American and Gallic Dilemma, International and Comparative law Quarterly, 
1979,vol. 28, p. 258. 
33 Kayser (P.),L'autonomie de la volonté en droit international privé, Clunet, 1931, p. 41. 
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واُعتبر وفقا له، كل  ودعشرينات القرن العشرين، على المضمون االقتصادى للعق

قد يستتبع حركة مد وجزر للبضائع ورؤوس األموال عبر حدود دولتين أو أكثر، ع

ير أو وبمفهوم المخالفة، فان كل عقد ال يستتبع ذهاب أو عودة أو تصد. عقدا دوليا

بين الدول، ال ُيعتبر لدى  )نقود، بضائع، سلع، خدمات(استيراد للقيم االقتصادية 

وفى . ولو تضمن فى طياته عنصرا أجنبياأنصار هذا المعيار، عقدا دوليا حتى 

المعيار أن العقد ُيعتبر دوليا، اذا اتصل اتصاال  نصار هذامرحلة تالية، اعتبر أ

ثم فى مرحلة تطور أخيرة لهذا المعيار، . وثيقا بحاجات ومصالح التجارة الدولية

ى أو رأى أنصاره أن العقد الدولى هو الذى يتعدى بتبعاته وآثاره االقتصاد الوطن

33Fالداخلى للدولة

34. 

وأيا كان األمر، فانه يترتب على القول بالمعيارين المشار اليهما، فى 

أن التحكيم ُيعتبر دوليا اذا كان فى نزاع حول عقد أو عالقة ما،  ،مجال التحكيم

بسبب ابرام العقد أو تنفيذه أو كان ذلك ذات صلة بأكثر من نظام قانونى سواء 

قامة أو جنسية أطرافه، ويكون التحكيم وطنيا أو داخليا بسبب اختالف موطن أو ا

 ).المعيار القانونى(فيما عدا ذلك 

ما يتصل بمصالح التجارة  ويكون التحكيم دوليا أيضا، اذا كان فى نزاع

والعبرة هنا، بموضوع النزاع التحكيمى وليس باجراءات التحكيم أو . الدولية

 .34F35)المعيار االقتصادى(غيرها 

، فيمكن القول وقف القانون المصرى من معيار دولية التحكيممأما عن 

بأن المشرع المصرى، حاول تحديد معيار دولية التحكيم فأورد بشأنه نص المادة 

 :، مقررا1994لسنة  27الثالثة من قانون التحكيم 
                                                           

 .وما بعدها 98للمزيد حول هذه المراحل، أحمد عبد الكريم سالمة، المرجع السابق، ص  34
35  Bellet (P.) et Mezger (E.), L'arbitrage international dans le nouveau code de 
procedure civile, Rev. cr., 1981, p. 611. 

ينات القرن العشرين بالمعيار االقتصادى فى مفهومه ُيذكر أن  القضاء المصرى قد أخذ فى ثالث
الذى كان سائدا آنذاك فى هذه المرحلة، بينما ظهرت المراحل األخرى من مراحل تطور هذا 

للمزيد، . ثم فى سبعينات القرن العشرينأيضا ثالثينات الالمعيار على يد القضاء الفرنسى فى 
 .وما بعدها 89أحمد عبد الكريم سالمة، المرجع السابق، ص 
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اذا كان موضوعه نزاعا يتعلق فى حكم هذا القانون  يكون التحكيم دوليا"
 : وذلك فى األحوال األتية بالتجارة الدولية

إذا كان المركز الرئيسى ألعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى دولتين : أوال
فإذا كان ألحد الطرفين عدة مراكز لألعمال ما . مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم

ى عده بالمركز األكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن ألحد طرفي
 . أعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد التحكيم مركز

حكيم اذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء الى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للت: ثانيا
  .ه داخل جمهورية مصر العربية أو خارجهايوجد مقر

 .واحدةيشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثرمن دولةكان موضوع النزاع الذى إذا:ثالثاً 
لمركز الرئيسى ألعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى نفس الدولة إذا كان ا: رابعاً 

 : وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد األماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة
 .مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه-أ

ة التجارية بين مكان تنفيذ جانب جوهرى من االلتزمات الناشئة عن العالق-ب
 .الطرفين

 ".المكان األكثر ارتباطاً بموضوع النزاع-ج

يرا وقد أثار النص بهذا المضمون وخاصة صدر المادة المذكورة، جدال كب

وسادت الفرقة بشأن معيار دولية التحكيم فى فى الفقه المصرى، حول تفسيره، 

ألول والثانى مما االتجاهين ا(القانون المصرى، فى ثالثة اتجاهات اثنين منها 

فقه العالقات الخاصة  لث يحمل لواءه، لفقه القانون التجارى والثا)سيلى عرضه

 :الدولية أو القانون الدولى الخاص، نوجزها فيما يلى

 . كفاية المعيار االقتصادى للقول بدولية التحكيم: االتجاه األول
لثة المذكورة، يرى أنصار هذا االتجاه متأثرين فى ذلك،  بصدر المادة الثا

أن ب ويقولون بكفاية المعيار االقتصادى للقول بدولية التحكيم فى القانون المصرى،

نزاعا يتعلق بالتجارة  -صكما ورد بالن-التحكيم يكون دوليا اذا كان موضوعه 
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الدولية، وذلك بصرف النظر عن مكان التحكيم أو جنسية أطرافه أو حتى القانون 

 .الواجب التطبيق بشأنه

الفقرات من أوال حتى رابعا، فهى بنص أما عن الحاالت األربع الواردة 

من وجهة نظر بعض أنصار هذا االتجاه، أقرب الى العمل الفقهى منها الى العمل 

التشريعى أو قل بحسب ما برى البعض اآلخر، أنها قرائن قاطعة من وجهة نظر 

سى المشار اليه وهو تعلق المشرع، يكفى توافر احداها للقول بتوافر الشرط األسا

توافر و عدم توافر الشرط األساسىوعلى العكس فان . النزاع بالتجارة الدولية

احدى الحاالت األربع المذكورة ينفى عن التحكيم صفته الدولية ومن ثم يبقى 

 . تحكيما وطنيا أو داخليا

 أنه من لدى أنصار هذا المعيار، على ة المعيار االقتصادىكفايوُتؤسس 

، ما ال يمت للتجارة الدولية ةالمادة الثالثة المذكورين الحاالت األربع الواردة بب

بصلة كما هو الحال بالنسبة الختالف مكان مركز أعمال طرفى النزاع، أو 

35Fهاخارجأو مركز تحكيم مقره فى مصر أو  لجوئهما الى مؤسسة تحكيم دائمة

36. 

ى داخل مصر أو ، تحكيم قد يجرفى نظر هؤالء" الدولى"تحكيم فال

فى فرض جريانه خارج مصر العتباره دوليا، أن فقط، خارجها ولكن ُيشترط 

كما أن  .التحكيم المصرىقانون ه قد اتفقوا على اخضاعه ألحكام يكون أطراف

ليس هو التحكيم الذى يجرى خارج مصر بالضرورة، اذ ُيعد " الدولى"التحكيم 

وء الى منظمة تحكيم دائمة أو مركز التحكيم كذلك، متى اتفق أطرافه على اللج

الدولى هو كل تحكيم  التحكيموفضال عن ذلك، ف. للتحكيم ُيوجد مقره داخل مصر

                                                           
من أنصار هذا االتجاه مختار بريرى، التحكيم التجارى الدولى، دار النهضة العربية، القاهرة،  36

؛ سالمة فارس عرب، وسائل معالجة اختالل توازن العالقات التعاقدية فى 29، ص 1995
نى وما بعدها؛ حس 587، ص 1998قانون التجارة الدولية، رسالة دكتوراة، حقوق  القاهرة، 

؛ أحمد صالح مخلوف، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية 50-49المصرى، المرجع السابق، ص 
 . وما بعدها 64، ص 2000منازعات التجارة الدولية، رسالة دكتوراة، حقوق  القاهرة، 
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36Fذات طابع اقتصادى -عقدية أو غير عقدية–يتعلق بنزاع حول عالقة قانونية 

37. 

 
، دولية التحكيم تستلزم حالة من حاالت نص المادة الثالثة االتجاه الثانى

 .حكيم، وتعلق النزاع بالتجارة الدوليةمن قانون الت
الى ، على خالف االتجاه السابق تماما، االتجاه الثانىأنصار هذا يذهب 

ضرورة  الطابع الدولى على التحكيم، ويرون عدم كفاية المعيار االقتصادى السباغ

 المذكورةالثالثة  المادةألربع السابق ذكرها والواردة بأن تتوافر حالة من الحاالت ا

الشرط (رة الدولية ، فضال عن تعلق موضوع النزاع بالتجا)الشرط الثانى(آنفا 

وأن أى خلل فى أحد هذين الشرطين يقعد بالتحكيم ، للقول بدولية التحكيم، )األول

37Fفى اطاره الوطنى أو الداخلى

38. 

تحكيم موضوعه حسم نزاع مشتمل على "التحكيم الدولى : االتجاه الثالث
 ".عنصر أجنبى
لق أنصار هذا االتجاه من نقطة بداية مختلفة عن سابقيه، اذ ُيؤكد أوال، ينط

على أنه من غير المنطقى عزل المسألتين عن بعضهما، ويقصد عدم امكانية 

الفصل بين دولية التحكيم ودولية موضوع العالقة محل النزاع، وبحسب ما عبر 

طرة التى تتكفل بجر دولية موضوع النزاع هى القا"به مؤسس هذا االتجاه، فان 

فالتحكيم نظام قضائى خاص ُوجد ليقدم حلوال . 38F39"الطابع الدولى الى التحكيم

                                                           
، الوكاالت )طاقة-خدمات-سلع(من ذلك، التحكيم بشأن المنازعات الناجمة عن عقود التوريد  37

ييد والخبرة الهندسية أو الفنية، منح التراخيص الصناعية والسياحية، نقل التجارية، التش
التنقيب واستخراج الثروات -النقل-التأمين-التكنولوجيا، التنمية واالستثمار، عمليات البنوك

استصالح -شق الترع أو الطرق أو المصارف أو األنفاق-مد أنابيب الغاز أو النفط-الطبيعية
 50-49ص،المرجع السابق،حسنى المصرى. اقامة المفاعالت النووية-ةحماية البيئ-األراضى

مصر  لةمحمود سمير الشرقاوى، التطورات الحديثة فى قانون التحكيم المصرى، مج 38
وما بعدها؛ أكثم الخولى، االتجاهات  200، ص 1998، 450-449المعاصرة، العددان 

القانون المصرى الجديد "الى مؤتمر   المعاصرة فى قانون التحكيم المصرى الجديد، بحث مقدم
، مركز القاهرة "للتحكيم التجارى وتجارب الدول المختلفة التى اعتمدت القانون النموذجى

 .وما بعدها 6، ص 13/9/1994-12االقليمى للتحكيم التجارى الدولى، 
 .97أحمد عبد الكريم سالمة، المرجع السابق، ص  39
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وازدهارها  تتوافق مع معطيات المعامالت الدولية بين األشخاص ويحقق نموها

مهمته خدمة غاية وهى حسم ، هامنازعاتوسيلة لفض عبر الحدود، وهو أيضا، 

االعتداد لذا وجب  الود بين أطرافها،القات تلك المنازعات بصورة ُتبقى على ع

التحكيم الدولى هو التحكيم "بالمعيار القانونى فى اعتبار دولية التحكيم بحيث يكون 

، يستوى أن يتصل "الذى يكون موضوعه حسم نزاع مشتمل على عنصر أجنبى

يذها، هذا العنصر باألعمال المتعلقة بنشأة العالقة القانونية مصدر النزاع، أو بتنف

 .مقر نشاط أطرافها أو بموطن أو

: رئيسية ثالثة أسبابونحن نعتقد أن هذا االتجاه هو الجدير بالتأييد لـ 

، أن العودة أو الرجوع الى المعيار القانونى لتحديد دولية العالقة وبالتالى اأوله

دولية وسيلة تسوية منازعاتها، لهو وحده القادر على تأكيد عالمية هذه الوسيلة 

الخاصة لفض منازعات التجارة الدولية نقصد نظام التحكيم، وذلك لكون هذا 

المعيار يكتفى بأن تتصل العالقة القانونية محل النزاع التحكيمى، عن طريق أحد 

عناصرها بأكثر من نظام قانونى لوصف التحكيم بالدولى، وهو ما يترتب عليه 

نزاع نت العالقة محل البالتحكيم كلما كا "الدولية"صفة توسيع نطاق لصق 

 . عنصر أجنبىالمطروح على المحكم، ذات 

ذلك أن . ، أن المعيار القانونى يستغرق المعيار االقتصادىالسبب الثانىو

تلحق الصفة األجنبية بأحد عناصرها على األقل، هى غالبا  -تجارية–أية عالقة 

لحدود ومن ثم تتعلق عبر ا )أموالبضائع أو (القيم عالقة تستتبع حركة لألفراد أو 

بمصالح وحاجيات التجارة الدولية، والعكس صحيح، فمن غير المتصور أن يتعلق 

سلع  للموضوع النزاع التحكيمى بمصالح التجارة الدولية كونه يتضمن تبادال

نزاع متضمنة تكون العالقة الناشىء عنها هذا الخدمات بين الدول، دون أن الو

 .وطنىبأكثر من نظام قانونى  عنصرا أجنبيا وبالتالى متصلة

، أن احساس المشرع المصرى نفسه بعدم كفاية المعيار السبب الثالثو

االقتصادى وعدم قناعته بهذا المعيار، هى التى دفعته من وجهة نظرنا، الى عدم 
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االرتكان لهذا المعيار وحده، فى اصباغ الصفة الدولية على التحكيم، فاتجه الى 

ى ى يقوم عليها المعيار القانونى جامعا الحاالت األربع التتدعيمه بالعناصر الت

العناصر، مع شرط اتصال موضوع النزاع بالتجارة الدولية، فى مادة  تمثل تلك

ُيدلل على صحة ذلك، أن من بين . واحدة هى المادة الثالثة من قانون التحكيم

ر القول بكفايتها الحاالت األربع الواردة فى نص المادة المذكورة، حاالت ال يتصو

كما هو الحال فى الحالة على نحو ما أشار البعض، فى وصف التحكيم بالدولى، 

والمتضمنة أن يتفق الطرفان على اللجوء لمنظمة تحكيم دائمة أو مركز " ثانيا"

اذ كيف يتعلق موضوع النزاع بالتجارة الدولية فى ... تحكيم يوجد مقره فى مصر

جدال، أن كل عناصر النزاع وطنية، هل مجرد هذا  مثل هذه الحالة، اذا فرضنا

االتفاق بين طرفى النزاع للذهاب لمركز تحكيم قى مصر كفيل وحده بجعل هذا 

 !التحكيم دوليا

39Fينبغى من وجهة نظر البعضعلى أية حال، فانه و

انهاء لهذا الجدل  40

لتحكيمى أى اشتمال العالقة موضوع النزاع ا(أن يسود المعيار القانونى الفقهى، 

أى اتصال موضوع النزاع (، مع تطعيمه بالمعيار االقتصادى )على عنصر أجنبى

بنصوص بعض وجهة نظرهم، هؤالء  ويدعم. ند االقتضاء، ع)بالتجارة الدولية

تماما التى لم تول اهو، والقانون الدولى الخاص المقارن التحكيم الغربية تشريعات

قوانين كللفكرة االقتصادية لدولية التحكيم،  ال ُيوجد بها أثربالمعيار االقتصادى و

40F، والقانون الدولى الخاص السويسرىلمانيا، والسويد، وانجلتراألتحكيم ال

41 . 

و لقها الفقه على التحكيم من محلى أتعدد األوصاف التى ُيط الخالصة،

وبينما يرى البعض مرادفة وصف األجنبى . وطنى أو داخلى، الى أجنبى، ودولى

 .عارض البعض اآلخر ذلكللدولى، يُ 

                                                           
 .101السابق، ص  أحمد عبد الكريم سالمة، المرجع 40
، ونصوص 1987مجموعة الق الدولى الخاص السويسرية لعام  176راجع، نصوص المواد  41

، وهى 1996، واالنجليزى لعام 1999، والسويدى لعام 1997األلمانى لعام : قوانين التحكيم
 .Rev. arb., 1998, p. 441: 2000, p. 143: 1997, p. 93: منشورة على التوالى، فى
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كما تتعدد المعايير الفقهية لتحديد وصف التحكيم، من قائل بمكان التحكيم، 

 .طبيعة النزاعالى نظر القانون الواجب التطبيق، وثالث ي وآخر بمعيار

المعايير التى قيل بها فى تلك كل معيار من ، انكار أن وال يمكن فى الواقع

قيمته النسبية وان لم ينج من االنتقاد مما ُيظهر فى  الفقه لتحديد وصف التحكيم، له

 .النهاية، صعوبة وضع معيار عام ينطبق حكمه فى جميع األحوال

بيد أننا نفضل االستناد للمعيار القانونى لتحديد مدى وطنية أو دولية 

وعليه يكون . العالقة، ومن ثم وطنية أو دولية وسيلة تسوية منازعاتها أى التحكيم

م وطنيا اذا تم الفصل بمقتضاه فى عالقة وطنية العناصر، والعكس صحيح، التحكي

 .وذلك للمبررات واألسانيد التى أشرنا اليها

أما وصف التحكيم باألجنبى فُيستحسن الرجوع بشأنه للقانون الوطنى فى 

مثال عندما ُيراد فالدولة المراد التعامل فيها مع اآلثار الناجمة عن التحكيم، 

بآثار حكم تحكيمى أو تنفيذه فى االقليم الوطنى لدولة معينة، يجب  االحتجاج

والغالب فى األنظمة القانونية . الرجوع لقانون الدولة المراد تنفيذ هذا الحكم فيها

، 1958الوطنية، اتباع معيار مكان التحكيم الذى تبنته اتفاقية نيويورك لعام 

ة االتفاقي هذهتضمنت جنبية، حيث الخاصة باالعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين األ

سريان نصوصها على أحكام التحكيم التى تصدر فى دولة غير المراد ما يوجب 

41Fتنفيذها فيها

وبالتالى، فالتحكيم يكون بالنسبة لمصر، أجنبيا اذا تم خارج مصر، . 42

وذلك بصرف النظر عن جنسية أطرافه أو طبيعة النزاع أو غيرها من العناصر، 

لمجرد وجود طرف أجنبى فى العالقة محل " دولى"ذا التحكيم بأنه وال ُيوصف ه

فقط لجريانه خارج مصر أو البراز أنه " تحكيم أجنبى"النزاع، وان ُوصف بأنه 

 ".غير محلى"تحكيم 

 المطلب الثالث
                                                           

د حول االعتراف بأحك�ام التحك�يم األجنبي�ة وتنفي�ذها، محم�ود مخت�ار بري�رى، االعت�راف للمزي 42
بأحكام التحكيم األجنبية وتنفيذها، ورقة عمل مقدمة للمركز اليمنى للتوفيق والتحكيم حول الدورة 

 .29/6/2000-24عن التحكيم التجارى، الفترة من التدريبية 



 20 

 دعوى التحكيم فى القانونين المصرى والمقارنالوضعى لتنظيم ال
ة التحكيم فى مختلف األنظمة ُيوضح استطالع التنظيم االجرائى لخصوم

، ال ُيقيم تفرقة بين دعوى التحكيم بنوعيه األولالقانونية، وجود اتجاهين رئيسيين، 

خالفا لذلك، ُيقيم تفرقة ولكنه يتفرع بدوره فى اتجاهين  الثانىو. الداخلى والدولى

ها يأخذ ب ثاينهمايأخذ بالتفرقة ولكن ال ُيرتب عليها نتائجها، و أولهماأخرين، 

 :سنعرض لكال االتجاهين سريعا، على النحو التالى .وُيرتب نتائجها

 .عدم التفرقة بين نوعى التحكيم الدولى والداخلى: االتجاه األول-أ
مصر  ،على رأس هذا االتجاه من أنظمة التحكيم فى الدول العربيةيأتى 

، 42F43)47/1997ق التحكيم (ُعمان  قريناتها ، وينتمى اليه من)27/1994الق (

هـ، 12/3/1403فى  2/46ق التحكيم مرسوم ملكى (والمملكة العربية السعودية 

مشروع ق -ق أصول المحاكمات المدنية(، وسوريا 43F44)م25/4/1983الموافق 

ق االجراءات المدنية (، واالمارات )31/2000ق التحكيم ( ، واألردن44F45)التحكيم

لمرافعات ق ا(، والكويت )13/1990ق المرافعات (، وقطر )11/1992

 ، والسودان)ق المرافعات(والعراق ، )11/1995، ق التحكيم القضائى 38/1980

 .   45F46 )ق المرافعات(

، بين التحكيم الداخلى )22/1992ق (كما فرق المشرع اليمنى فى البداية 

46Fوالتحكيم الدولى

ر فيما بعد عدم على تلك التفرقة، ثم أث ، لكنه لم يرتب أية نتائج47

                                                           
لُعم���انى، عب���د الحمي���د األح���دب، موس���وعة التحك���يم ف���ى ال���ق ا ،ه���ذا الموض���وعلمزي���د ح���ول ل 43

 .666، ص 2008، بيروت، 3منشورات الحلبى الحقوقية، ط
 ف��ى ال��ق الس��عودى، محم��د ناص��ر البج��اد، التحك��يم ف��ى المملك��ة ،ه��ذا الموض��وعلمزي��د ح��ول ل 44

 .م1999هـ، 1420العربية السعودية، مركز البحوث والدراسات، معهد االدارة العامة، 
االتجاه��ات النظري��ة الس��ورى، محم��ود الس�يد التحي��وى،  ف�ى ال��ق ،ه��ذا الموض��وعح��ول  لمزي�دل 45

والحلول الوضعية فى تحديد التنظ�يم االجرائ�ى لخص�ومة التحك�يم، الطبع�ة األول�ى، مكتب�ة الوف�اء 
 .178-176 ، ص2011األسكندرية، القانونية، 

 .199-180السابق، ص  ، فى القوانين المشار اليها، المرجعهذا الموضوعللمزيد حول  46
لم يضع المشرع اليمنى قانونا خاصا بالتحكيم الدولى، فؤاد محمد ابو طالب، المرجع الس�ابق،  47

 .178ص 
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47Fتحكيم الداخلى والتحكيم الدولىالتفرقة بين ال

48  . 

وفيما يتعلق بمصر رائدة هذا االتجاه فى العالم العربى، فقد كان مشروع 

قانون التحكيم فى صيغته األصلية، منصرفا ليقتصر سريانه على التحكيم الدولى، 

ل بيد أن مجلس الشعب متأثرا ببعض العناصر القانونية غير المتخصصة فى مجا

شعارات مناوئة التى اتخذت البعض اآلخر  رة الدولية ومواقفمنازعات التجا

كاعتباره آداة جديدة لالمبريالية وعودة االمتيازات األجنبية بحسب ما يراه (للتحكيم 

ل المسار وناقض ما كان ُيصر عليه عميد فقه القانون التجارى يحوقام بت، )هؤالء

روع على التحكيم الدولى، صر المشق محسن شفيق، من/ المرحوم األستاذ الدكتور

المعارضين استرضاء بين االتجاهين نحو التوفيق محاوال المجلس  حيث اتجه

للتطبيق على كافة يصلح جعل المشروع لجنة مراجعة ل ، وشكلالتجاه الدولية

خرج مشروع القانون فى صيغته النهائية ليحكم التحكيم سواء كان أنواع التحكيم، ف

48Fأو تجاريا داخليا أو دوليا، مدنيا

49. 

واألصل بحسب هذا القانون هو اعمال مبدأ سلطان ارادة الخصوم فى 

تحديد التنظيم االجرائى لخصومة التحكيم بنوعيه الداخلى والدولى، سواء بشكل 

داخلى أو دولى، ينتمى الى –مباشر، أو بطريقة االحالة الى نظام اجرائى معين 

49Fدولة بعينها

50Fأو الى مركز تحكيم مؤسسى 50

51. 

                                                           
، فى الق اليمنى، نجي�ب عب�د هللا الجبل�ى، التحك�يم ف�ى ال�ق اليمن�ى، هذا الموضوعللمزيد حول  48

 .1996، رسالة دكتوراة، حقوق اسكندرية
 ص ،، المرجع السابق؛ محمود السيد التحيوى53المرجع السابق، ص  محمود مختار بريرى، 49

168-169. 
من ذلك مثال، اعتماد الطرفين واختيارهم صراحة أو ضمنا النظام االجرائى المصرى متمثال  50

، وسواء كان التحكيم فى مصر أو فى الخارج وسواء 27/1994فى ق المرافعات او ق التحكيم 
، أو اختيارهم )27/1994ق التحكيم  25، 1راجع نص المادتين (دوليا كان التحكيم داخليا أو 

بيد أنه فى حال اختيارهم لقانون أجنبى، وكان مقر التحكيم . اخضاعه لقانون اجرائى وطنى آخر
للقانون المصرى اعماال لنص  ،مصر، فان هذا التحكيم سيخضع فضال عن هذا القانون األجنبى

الق األجنبى بالرغم من خضوع االجراءات اختيار وتبدو أهمية . همن ق التحكيم المشار الي 1م
ق المقر، بالنسبة للمسائل التى واجهها المشرع –فى هذا الفرض األخير، للقانون المصرى 

االجراءات يواجهها أصال، حيث ستخضع لم المصرى بقواعد مكملة وليست آمرة، وتلك التى 
 .ارفى هذين الفرضين للقانون األجنبى المخت
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بيد أن الغالب فى الواقع العملى، أال يستعمل الخصوم هذه السلطة أو 

 ولكن بشكل غير كاف حيث يأت االتفاق على التحكيم ال يشمل عادة، يستعملونها

مام بعلم لعدم االك(أيا كان السبب -كل المسائل االجرائية فى دعوى التحكيم 

سلطة وارادة لذلك تبقى ثم من و، )علميةالقدرة الالمرافعات، أو غياب الخبرة أو 

51Fالمحكمين بحسب ذات القانون، قائمة ولكن بصفة احتياطية

، ولها ذات المكنات 52

التنظيم االجرائى لخصومة التحكيم، وعلى هذا النحو، فان . ى الرادة المحتكمينتال

فى الواقع العملى، من المحكمين استقالال، أو من الخصوم استقالال، أو  تم وضعهي

وأيا كان األمر، فهذه الخيارات والمكنات . بين المحتكمين والمحكيمن بالمشاركة

52Fالتى ُتطبق على نوعى التحكيم الداخلى والدولى

، ال تخرج عن األليات أو 53

 :المستويات، الثالث األتية

53Fخلق وانشاء قواعد اجرائية تحكم الخصومة-1

54. 

 .اختيار نظام اجرائى بعينه وطنى أو أجنبى-2

 .وطنى أو أجنبى أو دولى لمؤسسة أو مركزتحكيم  اختيار نظام-3

 

 .التفرقة بين نوعى التحكيم الدولى والداخلى: االتجاه الثانى-ب

                                                                                                                                               
يؤخذ فى االعتبار أن اختيار المحتكمين التحكيم لدى مركز تحكيم هو بمثابة اختيار ضمنى  51

راجع، على سبيل المثال، . لهم للنظام االجرائى المعمول به فيه، ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك
 .الئحة مركز القاهرة االقليمى للتحكيم التجارى الدولىمن  1/1م

 .27/1994رى ق التحكيم المص 25م 52
يؤخذ فى االعتبار، احترام النظام العام الداخلى فى التحكيم الداخلى، والنظام العام الدولى فى  53

 ).التحكيمق من  58، 53/2م(التحكيم الدولى، هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى، احترام ضمانات التقاضى األساسية المتمثلة فى احترام حقوق الدفاع وما 

 ).تحكيمق المن  26م(لمساواة بين الخصوم والمواجهة بينهما يقتضيه ذلك من ا
ومن ناحية ثالثة، يؤخذ فى االعتبار  أيضا، ما سبق أن أشرنا اليه، من خضوع التحكيم الدولى 

المصرى، وبقاء الوالية االحتياطية للق المختار من قبل األطراف  مصر للقالذى يجرى فى 
، 1م(التى لم يواجهها أصال  ائل، بقواعد مكملة أو تلكبشأن ما واجهه المشرع المصرى من مس

 .174-173، 134محمود السيد التحيوى، المرجع السابق، ص ). تحكيمق ال 25
خلق  وايستطيعأطرافه لن ن لدولى الذى يجرى فى مصر، ألتحكيم ابالنسبة لوتجب االشارة  54

 . من هذا الق 25، 1م. ق التحكيم جرائى الوارد فىقواعده بالكامل وانما فقط تكملة النظام اال
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يترأس هذا االتجاه فى أنظمة التحكيم الوطنية على مستوى العالم، المشرع 

حيث يرجع الفضل الى هذا المشرع فى ابراز التفرقة بين التحكيم  ،الفرنسى

يم الدولى فى التنظيم االجرائى لخصومة التحكيم، وذلك بمقتضى ما الداخلى والتحك

سنه من أحكام فى قانون المرافعات، ثم أخذت عنه بأشكال مختلفة، العديد من 

ق أصول المحاكمات (أنظمة التحكيم فى الدول العربية وخاصة فى لبنان 

54Fالمدنية

لمرسوم أو ق أو بالمسمى التونسى مجلة التحكيم الصادر با(، وتونس )55

26/4/199355Fفى  42بالمسمى التونسى الرائد رقم 

ق االجراءات (، والجزائر )56

25/4/199356Fفى  9/1992المدنية وتعديالته بالق 

ق المرافعات أو (، والمغرب )57

57F، ومشروع ق التحكيملمسمى المغربى ق المسطرة المدنيةبحسب ا

، فضال عن )58

9/199458Fلدولى ق المرافعات، ق التحكيم التجارى ا(البحرين 

59.( 

ى تقود هذا االتجاه، فقد نظم مشرعها التحكيم فى توبالنسبة لفرنسا ال

الكتاب الرابع من قانون المرافعات، حيث تناول الدعوى التحكيمية فى الباب الثانى 

من هذا القانون العديد من المبادىء فيما يتعلق  1406منه، ووضع فى المادة 

 :، منهابالتحكيم الداخلى

نظم المحكمون االجراءات التحكيمية دون أن يكونوا ملزمين باتباع القواعد يُ -1

 .المعمول بها فى المحاكم، اال اذا اتفق األطراف على خالف ذلك

ُتطبق على الرغم من ذلك، المبادىء األساسية الخاصة بتحقيق ضمانات -2

، على 21-12، 11/1، 10-4التقاضى للدعوى، المنصوص عليها فى المواد 

                                                           
قسم المشرع اللبنانى هذا الق الى قسمين األول تناول فيه التحكيم الداخلى، بينما خصص القسم  55

للمزيد حول موقف المشرع اللبنانى فى هذا القانون واختالف موقفه عن . الثانى للتحكيم الدولى
وما بعدها؛ عبد  203السابق، ص محمود السيد التحيوى، المرجعموقف المشرع الفرنسى، 

؛ أحمد خليل، قواعد التحكيم فى القانون اللبنانى، 851الحميد األحدب، المرجع السابق، ص 
 .وما بعدها 19، ص 2002منشورات الحلبى الحقوقية، بيروت، 

 .212-211محمود السيد التحيوى، المرجع السابق، ص للمزيد حول هذا الق،  56
 .210-209المرجع السابق، ص  للمزيد حول هذا الق، 57
 .وما بعدها 212 المرجع السابق، صأن موقف المشرع المغربى، للمزيد بش 58
 .217-216المرجع السابق، ص للمزيد بشأن موقف المشرع البحرينى،  59
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 .الخصومة التحكيمية

 .يجوز للمحكم أن يأمر من يحوز أحد عناصر االثبات من األطراف، بابرازه-3

، فبالرغم من أن المشرع الفرنسى لم يشذ فى خصوص التحكيم الدولىأما 

عن القاعدة العامة المستقرة فى نظام التحكيم فى مختلف الدول وهى اعمال مبدأ 

التنظيم االجرائى لخصومة التحكيم، لنوعى سلطان ارادة المحتكمين فى تحديد 

التحكيم الداخلى والدولى، اال أنه قد منح هيئة التحكيم فى التحكيم الدولى سلطة 

 . من ناحيةهذا واسعة فى تحديد النظام االجرائى، 

 فيما يتعلقى أقل حرصا كان المشرع الفرنسومن ناحية أخرى، فقد 

شارة اليها ة التى كان حريصا على االوجوب احترام ضمانات التقاضى األساسيب

 :أنه المشار اليها، النص على 1492المادة بشأن التحكيم الداخلى، حيث أورد ب

حدد اتفاق التحكم مباشرة أو باالحالة الى نظام تحكيمى، االجراءات التى يجب يُ -1
 .اتباعها فى خصومة التحكيم

 .تفاق التحكيمااخضاع دعوى التحكيم لقانون اجرائى معين بوز يج-2
–، ُيطبق المحكم 2، 1فى حال غياب النص فى اتفاق التحكيم على المبدأين -3

اما مباشرة أو باالشارة لقانون (االجراءات التى يراها مناسبة  -حسب األحوال
 .59F60)معين أو نظام تحكيمى معين

والواق���ع أن المش���رع الفرنس���ى ق���د ق���رر ه���ذه المنهجي���ة المتح���ررة بش���ان 

، وفي�ه س�مح لألط�راف بحري�ة األول: ، عل�ى مس�تويينبشكل ع�ام يماجراءات التحك

ذات  ، وفي�ه س�محالث�انىو. تحديد القواعد االجرائية دون الرجوع الى ق�انون وطن�ى

، حال اختيار األطراف للقانون الفرنسى، بتجزئة ما به من قواع�د واختي�ار المشرع

ابع آم�ر ف�ى المح�يط ما يناس�بهم منه�ا واس�تبعاد م�ا ع�داها، حت�ى ول�و كان�ت ذات ط�

60Fالداخلى

وفضال عن ذلك، يرى جان�ب م�ن الفق�ه الفرنس�ى، أن المش�رع الفرنس�ى . 61

قد حرر التحكيم فى مستو ثالث، اقليميا، من حيث الخضوع لقانون مقر التحكيم فى 

التحك��يم ، قي��د الق��انون الفرنس��ىفل��م يُ  .حال��ة ع��دم اتف��اق األط��راف عل��ى االج��راءات

                                                           
 .وما بعدها 199محمود السيد التحيوى، المرجع السابق، ص  60
 .المرجع السابق 61
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ت��ى تح��ددها ارادة األط��راف، وح��ال غيابه��ا ف��ال يتقي��د التحك��يم اال بالقواع��د ال ال��دولى

أى ل�م يع�د لق�انون مق�ر التحك�يم اختصاص�ا (بالقواعد االجرائية لقانون مقر التحك�يم 

وانما يتعين تكملة هذا النقص بارادة المحكم التى تأتى ف�ى المرتب�ة الثاني�ة ) احتياطيا

61Fبعد ارادة األطراف

62   . 

على بع�ض وكما هو معلوم، حتوى قانون الفرنسى يواألكثر من ذلك، أن ال

، الت�ى ال يمك�ن " "règles de procédures impérativesالنصوص االجرائية اآلم�رة

ترامه�ا، واال اح –ف�ى التحك�يم ال�داخلى-لألطراف مخالفتها، كما يتعين على المحك�م 

، ب��ـ 1981ويطل�ق عليه��ا ف��ى ق��انون المرافع�ات الفرنس��ى لع��ام ك�ان التحك��يم ب��اطال، 

وق�د ورد ".  ”les principes  directeurs du procésالمب�ادىء الموجه�ة للخص�ومة"

م��ن  الق��انون  21، 13، 11، 4ال��نص عل��ى ه��ذه المب��ادىء الجوهري��ة، ف��ى الم��واد 

المذكور، وهى تتعل�ق ف�ى مجموعه�ا بفك�رة القابلي�ة للتحك�يم والقواع�د األساس�ية ف�ى 

سمح المشرع الفرنسى بما لم يسمح ب�ه غي�ره  وقد .االثبات وحقوق الدفاع األساسية

ف�ى التحك�يم امكاني�ة الخ�روج ع�ن ه�ذه المب�ادىء من قبل م�ن وجه�ة نظرن�ا،  وه�ى 

ق��انون ذات ، وذل��ك بموج��ب م��ا أورده م��ن نص��وص ف��ى ه��ذا الش��أن، ف��ى ال��دولى

ال�ى ح�د أبع�د م�ن ذل�ك م�ن ه�ذا األخي�ر،  1495بل وذهب�ت الم�ادة رق�م . المرافعات

ت لألطراف ف�ى حال�ة اختي�ار الق�انون الفرنس�ى، باس�تبعاد ك�ل أو بكثير، حيث سمح

62Fبع��ض النص��وص اآلم��رة في��ه

، مم��ا يت��يح لألط��راف ف��ى النهاي��ة، امكاني��ة تجزئ��ة 63

القانون الفرنسى الى قطع، واختيار القطعة التى تحلو لهم واستبعاد ما ع�داها، حت�ى 

63Fولو كانت نصوص آمرة

64. 

                                                           
فرنسى قد ذهب أبعد مما تقرره اتفاقية نيويورك فى مجال ال وبهذا الشكل يكون المشرع 62

هذا الرأى فى الفقه الفرنسى، للمزيد حول . ار القواعد االجرائيةاطالق حرية األطراف فى اختي
، مشار اليه فى مؤلف، أبو العال على النمر، المرجع Patrice Levalباتريك ليفال / مؤلف األستاذ

 .21ص  2السابق، هامش 
 اء بالمادة المذكورة فى المتن، أنفقد ج 63

"il permit aux parties, même si elles choisissent la loi francaise de procédure d'écarter 
expressement tout ou partie des dispositions impératives de cette loi" 

 .21ص  1امش مشار اليه فى مؤلف، أبو العال على النمر، المرجع السابق، هرأى  64
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زم��ن بعي��د، مب��دأ حري��ة أط��راف  وهك��ذا، فق��د تبن��ى القض��اء الفرنس��ى من��ذ

64Fالتحكيم فى اختيار القانون الذى يحكم اجراءاته

، وذهب المشرع الفرنسى الى ح�د 65

بعيد، فيما يتعلق بالحرية الممنوحة لألطراف بخصوص اختي�ار اج�راءات التحك�يم، 

65Fلدرج��ة دفع��ت ب��البعض

ك��ان "ألن يص��ف الق��انون الفرنس��ى ف��ى ه��ذا الش��أن، بأن��ه  66

 .libérale au maximumحد متحررا الى أقصى 

المقارنة واستظهار الفرق بين التحكيم الداخلى والتحكيم الدولى، من -ج
 : خالل االطالع على بعض قضايا نوعى التحكيم

المشار اليهما، بعض  لى بعض قضايا نوعى التحكيميتضح من االطالع ع

66Fنقاط االتفاق، وبعض عوامل التفرقة بينهما من الناحية العملية

ُنشير اليها على ، س67

 :النحو التالى

االتفاق على التحكيم، ال خالف فى كونه أمر الزم للجوء الى التحكيم داخلى أو -1

دولى، وهو يغل يد القضاء عن نظر النزاع المتفق بشأنه على التحكيم، وُيعتبر 

 .مخال بالتزامه وفقا التفاق التحكيم من يلجأ الى القضاء بعد اتفاقه على التحكيم

اتفاق األطراف على احالة النزاع الناشىء عن عالقتهم، الى مركز تحكيمى، -2

هى مكنة ألطراف نوعى العالقات الداخلية وذات الطابع الدولى ومن ثم فى نوعى 

 . التحكيم الداخلى والدولى

نهائية والزامية حكم التحكيم، أمر ال خالف عليه فى نوعى التحكيم الداخلى -3

: ى االعتبار حكم القانون الواجب التطبيق فى التحكيم الدولىوالدولى مع األخذ ف

 .هل ُيجيز الطعن على حكم التحكيم أم يمنعه

تشكيل هيئة التحكيم وعدد المحكمين وكيفية تعيينهم، مسألة مرجعها اتفاق -4

                                                           
كما تبنى القضاء . Rev. arb., 1963, p. 60راجع، على سبيل المثال، الحكم المنشور، فى  65

انظر، فى هذا . الوطنى فى العديد من الدول األخرى، السيما فى ايطاليا، وسويسرا، ذات القاعدة
 .263الشأن، عبد االله برجانى، المرجع السابق، ص 

 .21ص  1العال على النمر، المرجع السابق، هامش مشار اليه، فى مؤلف، أبو  66
يؤخذ فى االعتبار أن عوامل االتفاق او التفرقة بين نوعى التحكيم المشاراليهما، هى مجرد  67

 .أمثلة مما أمكن االطالع عليه من قضايا تحكيمية، وليست كل العوامل حصريا
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األطراف فى نوعى التحكيم الداخلى والدولى، وكذا تحديد طرف محايد للتدخل فى 

ئيس أو الثالث أو المرجح أو أيا كانت تسميته، مع األخذ فى تعيين المحكم الر

كمحكمة التحكيم فى (االعتبار أن اختيار هيئة أو مؤسسة وطنية أو دولية للتحكيم 

كاألمين (، أو رئيسها أو أمينها )فى بعض القضايا-غرفة التجارة الدولية فى برن

، أو )ة النقض الفرنسيةالعام لمحكمة التحكيم الدائمة فى الهاى، أو رئيس محكم

، ال يكون )كتحديد شخص من جنسية غير جنسية األطراف(شىء من هذا القبيل  

 .عادة، اال فى التحكيم الدولى

، )اقتصادية أو غيرها(مسألة حياد المحكم واستقالله وعدم وجود مصلحة ما -5

 . تربطه بأى من األطراف، ليست محل خالف فى نوعى التحكيم الداخلى والدولى

اختيار مقر التحكيم ولغته، هى مسائل ينظمها اتفاق التحكيم، مع األخذ فى -6

االعتبار أن اختيار مقر للتحكيم فى الخارج او اختيار لغة للتحكيم أجنبية، ال يكون 

 .عادة، اال فى تحكيم دولى

 .اختيار قانون واجب التطبيق فى التحكيم، ال يكون اال فى التحكيم الدولى-7

جراءات التحكيم بطلب أو باعالن أو بغيره، أمر ال يختلف فيه نوعى بدء ا-8

التحكيم الداخلى والدولى، وكذا مسألة انتهاء اجراءات التحكيم باتفاق األطراف أو 

 .بقرار أو بحكم من هيئة التحكيم

اجراءات سير الخصومة التحكيمية هى مسألة فى نوعى التحكيم الوطنى -9

ا يتفق عليه الطرفان، مع األخذ فى االعتبار أن مكنات والدولى، تنظم عادة، بم

األطراف فى التحكيم الدولى أكبر، وذلك لما لهم من حرية اختيار قانون اجرائى 

 .أجنبى ليحكم االجراءات

الدفوع االجرائية كتلك المتعلقة بعدم اختصاص هيئة التحكيم، أو بعدم صحة -10

األخرى، وكذا المسائل المتعلقة بأدلة  تشكيل هيئة التحكيم أو غيرها من الدفوع

االثبات واستدعاء الشهود، وما يتعلق بمنطوق حكم التحكيم وحيثياته وأسبابه، 

وأيضا مصاريف التحكيم وأتعاب المحكمين، هى أمور تحكمها القواعد االجرائية 
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المتفق عليها فيما بين األطراف، فى نوعى التحكيم الداخلى والدولى، مع األخذ فى 

 . االعتبار أن التحكيم الدولى يحكمه القانون االجرائى الواجب التطبيق

 المطلب الرابع
 دولىيم التحكيم الداخلى عن التحكف الختالرؤيتنا بشان مدى ا

 من ناحية التنظيم االجرائى لدعوى التحكيم
سبق وأن أشرنا الى تعدد األوصاف التى ُيطلقها الفقه على التحكيم من 

أو داخلى، الى أجنبى، ودولى، وكذا تعدد المعايير الفقهية لتحديد محلى او وطنى 

وصف التحكيم، بدءا من مكان التحكيم، ومرورا بمعيار القانون الواجب التطبيق، 

، سبق وأن أولهما: وانتهاء يطبيعة النزاع، ومن الحكمة هنا، االعتراف بأمرين

خاصة بتحديد وصف أشرنا اليه مضمونه أن لكل معيار من هذه المعايير ال

، هو صعوبة وضع معيار عام ينطبق حكمه الثانىالتحكيم، قيمته النسبية، واألمر 

 .فى جميع األحوال

ومن األفضل من وجهة نظرنا، االستناد للمعيار القانونى لتحديد مدى 

وطنية أو دولية العالقة، ومن ثم وطنية أو دولية وسيلة تسوية منازعاتها أى 

لتحكيم وطنيا اذا فصل فى نزاع بشأن عالقة وطنية فى جميع فيكون ا. التحكيم

ويفضل أيضا، الرجوع بشأن مسألة وصف التحكيم . عناصرها، والعكس صحيح

باألجنبية، للقانون الوطنى فى الدولة المعنية بالتعامل مع مخرجات عملية التحكيم، 

فى هذا الصدد، مع األخذ فى االعتبار أن معظم األنظمة القانونية الوطنية تأخذ 

بمعيار مكان التحكيم الذى وضعته اتفاقية نيويورك الخاصة باالعتراف وتنفيذ 

، وذلك بصرف النظر عن جنسية أطراف 1958أحكام المحكمين األجنبية لعام 

فيكون التحكيم بالنسبة لمصر . العالقة أو طبيعة النزاع أو غيرها من العناصر

 . س صحيحمثال، أجنبيا اذا تم خارجها، والعك

كما أشرنا الى أن استقراء التنظيم االجرائى لخصومة التحكيم فى مختلف 

، ال ُيقيم تفرقة بين أحدهما: األنظمة القانونية، يبرهن على وجود اتجاهين رئيسيين
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خالفا لذلك، ُيقيم تفرقة  الثانىو. دعوى التحكيم فى نوعى التحكيم الداخلى والدولى

 .على التفصيل الذى عرضنا لهويرتب بعضه نتائجها، وذلك 

وفى ضوء ذلك، وبعد االطالع على العديد من نماذج وصور من التحكيم 

الداخلى والدولى، يمكننا أن ُنجيب على التساؤل الذى أوردناه فى المقدمة عن مدى 

اختالف دعوى التحكيم فى الحالتين فى القانون المصرى، بالقول بأننا نتحدث عن 

اخل مصر وبشأن عالقة وطنية أو داخلية فى جميع تحكيم داخلى يجرى د

بصدد عالقة ذات (، وتحكيم دولى 27/1994عناصرها وخاضع لقانون التحكيم 

67F، يجرى داخل مصر)عنصر أجنبى

، أو يجرى خارج مصر واختار له أطرافه 68

ُيثير التحكيم الدولى تنازعا بين تطبيق القانون المصرى، ففى مثل هذه الفروض 
، فيما ال تثور هذه المسألة بشأن ن حيث األصل، وفى كافة مراحلهالقوانين م

التحكيم الداخلى، وسُيفض التنازع بصدد هذا التحكيم الدولى، بالطبع، بتطبيق 

القانون المصرى سواء ألن التحكيم يجرى داخل مصر أو ألن أطرافه اختاروا 

اف تطبيق القانون بارادتهم أو حتى بارادة هيئة التحكيم عند غياب ارادة األطر

المصرى، وبالتالى سيكون التحكيم الدولى فى هذين الفرضين، فيما يتعلق 

باجراءاته والدعوى بشأنه، تماما كالتحكيم الداخلى، فينطبق القانون المصرى على 

كال النوعين من التحكيم الداخلى والدولى، عدا ما استثناه المشرع المصرى من 

 .    د خاصة به، هذا من ناحيةمسائل التحكيم الدولى بقواع

مثيرا فى الفرضين المشار اليهما،  يظل التحكيم الدولىومن ناحية أخرى، 
على النحو المشار  لتنازع القوانين، على الرغم من خضوعه للقانون المصرى

وذلك بالنسبة للمسائل التى لم ينظمها المشرع المصرى أصال، أو تلك التى اليه، 
ففى مثل هذا الفرض ُيرجع   ا حال فى القانون المصرى،لم يجد المحكمون له

الرادة األطراف اذا كانت قد اهتمت بوضح حل لهذه المسائل، أو يطبق المحكمون 

                                                           
م�ن  1يم المصرى، بموج�ب ن�ص م، لق التحك"دولى"اذ يخضع هذا النوع من التحكيم ولو أنه  68
 .التحكيم ق
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ما يرونه من قواعد اسناد أو قواعد موضوعية للوصول لحلول بشأنها، وهنا يكمن 

 .والدولى وجه االختالف الرئيسى، بين دعوى التحكيم فى نوعى التحكيم الداخلى

ون الخاضع للقان-دعوى التحكيم الدولىومن ناحية ثالثة وأخيرة، فان 
، تختلف فى تنظيمها عن دعاوى التحكيم الداخلى األخرى التى أفردها -المصرى

كما هو الحال فى التحكيم فى الخالفات الزوجية  المشرع بنصوص خاصةذات 

 .والتحكيم فى منازعات البنوك

هناك العديد هذه المالحظات، فانه يمكن القول بأن  وباألخذ فى االعتبار
من المسائل التى ال يختلف فيها التحكيم الدولى عن الداخلى فى حال خضوع 

وكذا األمر بالنسبة لكل تشريعات (، 27/1994 كالهما لقانون التحكيم المصرى

وكما أشرنا، فان ). الدول العربية التى اتجهت صوب اتجاه التشرع المصرى

عنا وحد قواعد تنظيم نوعى التحكيم وجمعها فى هذا القانون دون أن مشر

ُيخصص بعضها ألحدهما والبعض اآلخر للثانى، ومن ثم ُيصبح الجدل حول 

معيار التمييز بينهما غير ذى موضوع، وذلك باستثناء بعض القواعد التى ينفرد 

 :ألتىبها التحكيم الدولى، والتى سُنشير للبعض منها، على التفصيل ا

La convention d'arbitrage"68F"فيما يتعلق باتفاق التحكيم -أ

، أساس 69

 "avant-contrat"عملية التحكيم، فهو اتفاق نهائى وملزم بالتحكيم وليس مقدمة عقد 

وهو ُيغنى عن ابرام مشارطة "Promesse d'arbitrage" أو مجرد وعد بالتحكيم 

69Fللتحكيم لتنظيم الدولىا التنظيم الوطنى أو ذلكالتحكيم، سواء فى 

، وليس هناك 70

اختالف بشأن وقت االتفاق عليه، وهو يأخذ عادة احدى الصور األتية على سواء، 

 contrat d'arbitrage ou la"أو المشارطة  "clause compromissoire"الشرط 

compromise-Submission"  أو التحكيم باالحالة"clause d'arbitrage par 

                                                           
للمزيد حول هذا الموضوع، حفيظ�ة الس�يد الح�داد، االتجاه�ات الحديث�ة ف�ى اتف�اق التحك�يم، دار  69

؛ م��اهر محم��د ص��الح، اتف��اق وحك��م التحك��يم ف��ى منازع��ات 2001، ، األس��كندريةالفك��ر الج��امعى
 .1976التجارة الدولية، رسالة دكتوراة، حقوق القاهرة، 

 .70حسنى المصرى، المرجع السابق، ص  70
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reference" .عوى التحكيم فى نوعي التحكيم الداخلى والدولى تستند وتقوم عليه فد

من . دون اختالف ال بشأن صياغته وال بالنسبة ألثره، اللهم اال فى جزئيات بسيطة

ذلك مثال، أنه فى التحكيم الداخلى عادة، ما يتم اختيار مركزا للتحكيم مقره داخل 

 Arbitrage"م المؤسسى الدولة وليس خارجها اذا اختار األطراف التحكي

institutionnel"70F71 وذلك بخالف الحال فى التحكيم الدولى الذى يجوز ألطرافه ،

 .االتفاق على احالته ألى مركز فى أى دولة حول العالم

ومن ناحية أخرى، فعادة ما ُيتفق فى اتفاق التحكيم فى التحكيم الداخلى 

على لغة الدولة، أما فى التحكيم الدولى فال غبار على األطراف على االتفاق على 

لغة معينة ولو لم تكن هى لغة األطراف، أو حتى لغة الدولة التى يجرى التحكيم 

 .على اقليمها

يتخاط�ب به�ا أط�راف الخص�ومة وأعض�اء هذا، وتظه�ر مش�كلة اللغ�ة الت�ى 

هيئة التحكيم، فى التحكيم الدولى، حي�ث يك�ون أح�د األط�راف، عل�ى األق�ل، أو أح�د 

واألص�ل . أعضاء هيئة التحكيم، أجنبياً ينتمى إلى دولة تتحدث لغة غير لغ�ة الب�اقين

ه��ى اللغ��ة الت��ى يتف��ق األط��راف عل��ى " Langue de l'arbitrage"أن لغ��ة التحك��يم 

مالها، وعند عدم االتفاق يكون لهيئة التحكيم أن ُتح�دد اللغ�ة الواج�ب اس�تعمالها استع

 . مراعية فى ذلك ظروف وأحوال كل دعوى على حدة

وتجب االشارة الى أنه ال يمكن القول بأن التحك�يم يج�رى بلغ�ة دول�ة المق�ر 

ذلك . الذى تباشر فيه هيئة التحكيم مهمتها، فى كل الحاالت، وإن كان ذلك متصوراً 

أن األساس فى أى شىء فى التحكيم بشكل عام، ه�و اتف�اق األط�راف، وعن�د غي�اب 

االتفاق يتم الرجوع فى التحكيم الدولى، إلى القانون واجب التطبي�ق عل�ى إج�راءات 

 .التحكيم لتحديد بأى اللغات تتم إجراءات التحكيم

ة لغ��ة م��ن ق��انون التحك��يم المص��رى، ف��ى الواق��ع، مس��أل 29/1وت��نظم الم��ادة 

يج�رى التحك�يم باللغ�ة العربي�ة م�ا ل�م يتف�ق "التحكيم، حيث تضمنت النص عل�ى أن�ه 
                                                           

 ".Arbitrage ad hoc" ويقابله التحكيم الحر أو العارض 71



 32 

ويسرى حكم االتف�اق أو الق�رار . الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى
على لغة البيانات والمذكرات المكتوب�ة وعل�ى المرافع�ات الش�فوية وك�ذلك عل�ى ك�ل 

توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الط�رفين قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة 
 ".أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك

وكما هو واضح، فالنص يضع قاع�دة مح�ددا نط�اق تطبيقه�ا، وي�ورد عليه�ا 

فالقاعدة هى أن كل تحكيم يج�رى ف�ى مص�ر، وُيطب�ق علي�ه ق�انون التحك�يم . استثناء

 . المصرى، يجب أن يكون باللغة العربية

ستثناء، فإنه رغم إجراء التحكيم فى مصر فيمكن بحس�ب ال�نص، أن أما اال

 . تستعمل أية لغة أخرى يتفق عليها الطرفان أو تراها هيئة التحكيم مناسبة

وبالنسبة لنطاق التطبي�ق، فه�و أن اللغ�ة الت�ى ي�تم تحدي�دها، ب�النحو الس�ابق، 

ع�ات الش�فوية، وك�ذلك يجب أن ُيعبر بها، كما ُتكتب به�ا الم�ذكرات، وت�تم به�ا المراف

 .كل قرار تتخذه هيئة التحكيم أو رسالة توجهها أو حكم تصدره

بيد أنه ل�يس ب�الزم عل�ى ال�رغم م�ن ذل�ك، أن ُتق�دم ك�ل الوث�ائق باللغ�ة الت�ى 

71Fيجرى بها التحكيم

لهيئ�ة "، حيث إنه حسب ظروف ومالءم�ات اإلج�راءات يك�ون 72
مكتوب��ة الت��ى تق��دم ف��ى ال��دعوى التحك�يم أن تق��رر أن يرف��ق بك��ل أو بع��ض الوث�ائق ال

ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة فى التحكيم وفى حالة تعدد هذه اللغ�ات يج�وز 
 .72F73"قصر الترجمة على بعضها

ومن ناحي�ة ثالث�ة، ف�ان اتف�اق التحك�يم ف�ى المنازع�ات الوطني�ة، الخالي�ة م�ن 

خضع للق�انون ال�وطنى العنصر األجنبى، ال ُيثير تنازعاً بين القوانين، ومن ثم فهو ي

للدول��ة الت��ى ي��رتبط به��ا، وال يس��تطيع األط��راف االس��تناد ال��ى مب��دأ ق��انون االرادة 

ذل��ك أن ه��ذا المب��دأ األخي��ر، ال مح��ل إلعمال��ه إال إذا كن��ا . وإخض��اعه لق��انون أجنب��ى

بص��دد عالق��ة ذات ط��ابع دول��ى أو ذات عنص��ر أجنب��ى، باختص��ار عالق��ة تتن��ازع 

                                                           
 .وما بعدها 500أحمد عبد الكريم سالمة، المرجع السابق، ص 72
 .27/1994ق التحكيم  29/2م 73
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 .ال يوجد بشأن اتفاق التحكيم الوطنىحولها القوانين، وهو ما 

أو –فف��ى اتف��اق التحك��يم المب��رم بش��أن منازع��ات العالق��ات الخاص��ة الدولي��ة 

، تتع��دد الق��وانين الت��ى له��ا -المس��ماة ب��ذات الط��ابع ال��دولى أو ذات العنص��ر األجنب��ى

واختي�ار ه�ذا الق�انون أو ذاك يب�دو ف�ى غاي�ة الخط�ورة . القابلية للتطبيق على النزاع

همي��ة، الس��يما وأن حك��م ه��ذه الق��وانين ق��د ال يك��ون متم��اثالً، فق��د يك��ون اتف��اق واأل

التحكيم موجوداً وصحيحاً وفقاً لبعضها، وقد يكون، على العك�س، منع�دماً أو ب�اطالً 

وفق�اً لل�بعض اآلخ�ر، فيث��ور حينئ�ذ تن�ازع الق�وانين بش��أن ع�دم ص�حة اتف�اق التحك��يم 

سويتها بطريق التحكيم، أو بشأن عدم وج�ود لوروده، مثالً، على منازعة ال يجوز ت

اتف��اق التحك��يم ذات��ه النع��دام التراض��ى علي��ه، أو ع��دم أهلي��ة أح��د األط��راف، أو ع��دم 

 الخ...تحديده للمسألة التى ستعرض على التحكيم

وأيا كان األمر، فإن تنازع القوانين بشأن اتفاق التحكيم فى التحكيم الدولى، 

، أم�ام قض�اء الدول�ة، عن�دما ُترف�ع دع�وى أوالهماتين، قد يثور على األقل، من ناحي

أمامه، رغم االتفاق على التحكيم بموجب شرط، طعنا على ه�ذا الش�رط ببطالن�ه أو 

ب��ل أن التن��ازع ق��د يث��ور بع��د ذل��ك، ف��ى مرحل��ة . بع��دم ش��موله المس��ألة مح��ل الن��زاع

ر الحك�م الحقة، عند طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم، حيث يتمسك الخصم الذى صد

فى غير صالحه، ببطالن ذلك الحكم لع�دم وج�ود اتف�اق تحك�يم أو بطالن�ه أو قابليت�ه 

لإلبطال أو حتى بسقوطه النتهاء مدته، أو بأن أحد طرفى االتفاق وقت إبرامه ك�ان 

فاقدا األهلية أو ناقصها، أو لم يكن يجوز له إبرام اتفاق التحكيم ابتداء، أو أن الحكم 

 الخ...ال يشملها اتفاق التحكيمقد فصل فى مسألة 

، أن تنازع القوانين بشأن اتفاق التحكيم قد يثور أم�ام هيئ�ة التحك�يم، الثانيةو

عن��دما يتمس��ك أح��د طرف��ى اتف��اق التحك��يم بع��دم وج��ود االتف��اق أو بطالن��ه، أو ع��دم 

73Fشموله للمسألة المطروحة على هيئة التحكيم

74. 

وانين، فال ُيوجد ما ُيسمى وكما ال يوجد فى التحكيم الداخلى تنازع ق

                                                           
 .171-170أحمد عبد الكريم سالمة، المرجع السابق، ص  74
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بالقانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم على نحو ما أشرنا، حيث يخضع 

االتفاق على التحكيم للقانون الداخلى أراد أطراف االتفاق ذلك أم انتفت اية ارادة 

أما فى اتفاق التحكيم الدولى فاألمر مختلف، اذ يحق لألطراف . لهم فى هذا االطار

ونا معينا يكون واجبا التطبيق عليه ولو كان قانون دولة غير التى تحديد قان

ويحكم هذا القانون فى التحكيم الدولى كافة ما يتعلق . سيجرى على اقليمها التحكيم

باتفاق التحكيم من شروط موضوعية كمسألة أهلية ابرام االتفاق والتراضى بشأنه 

كلية كمسألة مدى لزوم الشكل ومحل االتفاق ومدى قابليته للتحكيم، أو شروط ش

كما يحكم هذا القانون كل ما يتعلق بآثار االتفاق . الكتابى بشأنه وكيف يتحقق

الموضوعية كقوته الملزمة والجزاء على االخالل بها، وكذا ما يتعلق بمدى 

استقالله عن العقد األصلى، والشروط أو اآلثار االجرائية لالتفاق كمسألة الدفع 

، "Exception d'arbitrage"لى التحكيم أو اختصارا الدفع بالتحكيم بوجود اتفاق ع

 . وثبوت االختصاص لقضاء التحكيم بنظر النزاع

كما تجب االشارة فى هذا الصدد، الى ما يميل اليه البعض، من التفرقة 

74Fبين التحكيم الداخلى والتحكيم الدولى

، تتعلق بمبدا استقالل األولى: ، من ناحيتين75

كيم، حيث يؤدى بطالن العقد األصلى الى بطالن شرط التحكيم فيما شرط التح

75Fيتعلق بالنوع األول، بينما ال يؤدى الى بطالن شرط التحكيم فى النوع الثانى

76 ،

وذلك خالفا للقانون المصرى الذى اعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقال عن شروط 

76Fداخلى والدولىالعقد األصلى دونما تفرقة فى ذلك بين نوعى التحكيم ال

77. 

شرط التحكيم تقل فى التحكيم " Nullité"، أن مناسبات بطالن الثانيةو

الدولى عنها فى التحكيم الداخلى، حيث تقتصر أسباب البطالن فى التحكيم الدولى 

على الحاالت التى يثبت فيها للمحكم الدولى، انعدام ارادة أحد الطرفين أو تعيبها 

                                                           
يترتب على ذل�ك م�ن آث�ار، ف�ى ال�ق األردن�ى، محم�د عب�د حول التفرقة بين نوعى التحكيم وما  75

 .وما بعدها 25، 2010الخالق الذعبى، قانون التحكيم، منشأة المعارف، األسكندرية، 
 .126حول هذا الرأى، ونقده، حسنى المصرى، المرجع السابق، ص  76
 .27/1994ق 23راجع، نص م 77
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نعدام أهلية أحد الطرفين أو نقصها أو تخلف شرط من بالعيوب التى ُتفسدها أو ا

77Fالشروط الشكلية الالزمة لصحة شرط التحكيم

78. 

ال يختلف نوعى التحكيم الداخلى والدولى أيضا، فيما يخص المسائل -ب 

اذ يكون ذلك باالتفاق عمال بمبدأ . المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم ووقت تعيينهم

التشكيل النظامى أو المؤسسى المتبع فى الئحة مركز  التشكيل االتفاقى أو باختيار

وليس هناك اختالف كذلك، بين نوعى التحكيم، فى مسألة ضمانات . تحكيم معين

تشكيل هيئة التحكيم الشخصية السيما ما يتعلق بصفات المحكم الموضوعية كحياده 

رد المحكم  أو االجرائية كمسألة" L'impartialité et l'independance "واستقالله 

أو تنحيه اختيارا أو عزله اتفاقا، أو انهاء مهمته، وتعيين محكم بديل حال شغور 

مكان المحكم بأى من هذه االجراءات، وكذا ما يتعلق بقبول المحكم المهمة، أوما 

 .يتصل بمسئوليته،

وعلى العكس من ذلك، يختلف التحكيم الدولى عن الداخلى، فيما يتعلق 

حقا، أن ارادة أطراف التحكيم الداخلى حرة فى . لتحكيم ذاتهاباجراءات خصومة ا

تنظيم اجراءاته بأنفسهم أو عرضه على مركز للتحكيم ُيسير اجراءاته بحسب 

اتفاقهم أو بحسب الئحته، ولهم االتفاق على تطبيق أية قواعد داخلية للفصل فى 

ة واالنصاف، النزاع ولو االتفاق على الفصل فى النزاع بمقتضى قواعد العدال

وهى ذات المكنات التى لألطراف فى التحكيم الدولى، بيد أن ألطراف التحكيم 

الدولى فضال عن ذلك، االتفاق على خضوع عملية التحكيم بمقتضى ارادتهم أو 

عند غيابها بارادة هيئة التحكيم، ألى قانون اجرائى سواء فى ذلك قانون دولة 

أو قانون " Lieu d'arbitrage-The seat of arbitration "مكان أو مقر التحكيم 

الدولة المعنى بحكم موضوع النزاع أو أية قواعد أخرى مناسبة باالسناد أو 

باالختيار المباشر لقواعد مادية، أو اختيار أية قواعد الئحية ألى مركز من مراكز 
                                                           

طع�ن ب�البطالن عل�ى أحك�ام التحك�يم الص�ادرة حفيظة السيد الح�داد، الللمزيد حول هذه النقطة،  78
تطبي��ق م��ن بش��أن و؛ 1997ف��ى المنازع��ات الخاص��ة الدولي��ة، دار الفك��ر الج��امعى، األس��كندرية، 

 .251-250حسنى المصرى، المرجع السابق، ص ، فى ذات الموضوع القضاء الفرنسى
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 .التحكيم الدولية حول العالم

لتحكيم حال ارادة تطبيق قانون وتبدو أهمية المسألة المتعلقة بتشكيل هيئة ا

دولة مقر التحكيم مثال  لحل مشكلة تعيين المحكم أو هيئة التحكيم السيما فى 

اذ غالبا ما يتضمن هذا القانون، الحل الواجب اتباعه عند . التحكيم الدولى الحر

تعذر اتفاق الطرفين على التعيين، حيث يسند هذا القانون تلك المسألة الحدى 

ولة بناء على طلب أحد الطرفين، وذلك حتى ال ُيتخذ امتناع الطرف محاكم الد

اآلخر أو تخاذله فى تعيين المحكم الذى يمثله أو فى الموافقة على تعيين المحكم 

الوحيد أو المحكم الثالث، وسيلة البطال أثر اتفاق التحكيم واالفالت بالنزاع من 

 .التحكيمالخضوع للتحكيم أو على األقل تعطيل سير عملية 

. أما فى التحكيم المؤسسى أو النظامى، فال يبدو أن هذا األمر، يمثل مشكلة

اذ غالبا ما ُيسند أمر تعيين المحكم أو المحكمين، عند تعذر االتفاق بين الطرفين، 

الى هيئة تحكيم دولية ينص عليها النظام األساسى أو االتفاقية المنشئة لمركز أو 

78Fمؤسسة التحكيم

لك دون شك، الطابع الدولى للتحكيم التجارى، وذلك ويدعم ذ. 79

لتكوين هيئة التحكيم من أشخاص متخصصين فى مسائل التجارة الدولية بما 

79Fيتمشى مع طبيعة المنازعة

80. 

وعلى أي�ة ح�ال، فل�م ُتغف�ل األعم�ال القانوني�ة والتش�ريعية المتعلق�ة ب�التحكيم 

مه�ا القض�ائى للمس�اعدة النص على وجوب تحديد ك�ل دول�ة محكم�ة م�ن مح�اكم نظا

من ذل�ك م�ثال، . فى المسائل كافة التى قد تعرقل بدء أو سير أو إنهاء عملية التحكيم

 :منه، على أنه 9أن قانون التحكيم المصرى، تضمن النص فى المادة 

ق�انون إل�ى يكون االختص�اص بنظ�ر مس�ائل التحك�يم الت�ى ُيحيله�ا ه�ذا ال-1"
تجاري�اً أم�ا إذا ك�ان التحك�يم . الن�زاع بنظرالقضاء المصرى للمحكمةالمختصةأص�الً 

                                                           
م�ن ال�ق  2يس، مب�ار-ولي�ةالد ارةم�ن نظ�ام تحك�يم غرف�ة التج� 2راجع، فى هذا الصدد، ن�ص م 79

 .لجنة األمم المتحدة-للتحكيمالنموذجى 
 .200-199حسنى المصرى، المرجع السابق، ص  80



 37 

اس�تئناف ى الخ�ارج، فيك�ون االختص�اص لمحكمةأو ف�دولياً، سواء ج�رى ف�ى مص�ر
 .استئناف أخرى فى مصرم يتفق الطرفان على اختصاص محكمةالقاهرةما ل
وتظ��ل المحكم��ة الت��ى ينعق��د له��ا االختص��اص وفق��اً للفق��رة الس��ابقة دون -2

 ".حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم غيرها صاحبة االختصاص

من ذات القانون، كيفية  17كما نظم المشرع المصرى بموجب نص المادة 

تعيين المحكمين فى حالة تعذر تعيينهم عن طريق الخصوم وأعطى االختصاص 

بشأن هذه المسألة، للمحاكم المختصة أصال بنظر النزاع بالنسبة للتحكيم الداخلى، 

القاهرة أو ألى محكمة استئناف أخرى يتفق عليها الخصوم، ولمحكمة استئناف 

 .بالنسبة للتحكيم الدولى

وتجدر االشارة الى أن التنظيم الدولى للتحكيم، ال يشترط فى المحكم، 

بحسب األصل جنسية معينة، بل وأحيانا ما يتضمن النص صراحة، على جواز 

80Fتعيين األجانب محكمين

ى تشترط أحيانا، أن يكون بيد أن أنظمة التحكيم الدول. 81

 An arbitrator of a nationality other"المحكم من جنسية مغايرة لجنسية الخصوم 

than those of the parties" 81F

وهذه القاعدة يختص بها بالطبع، التحكيم الدولى، . 82

والغرض من ورائها الحرص القصى درجة على حيدة المحكم والقضاء على أى 

 .علق بمحاباة طرف على آخرهاجس أو احتمال يت

ال يختلف نوعى التحكيم كذلك، فيما يتعلق باجراءات خصومة التحكيم -ج

من حيث بدأ هذه االجراءات وكيفية البدء وتحديد هيئة التحكيم لمكان التحكيم حال 

 L'intervention dans "غياب التحكيم االرادى ومسألة التدخل فى الخصومة 

l'instance "فى األمور -ل وكيفية االعالن والتبليغ ووقت اتمامها وشروط التدخ

، والمسائل المتعلقة بدعوة الخصوم ألول جلسة وحضورهم أو -التى تحتاج لذلك

                                                           
 .1961من االتفاقية األوروبية للتحكيم التجارى الدولى، جنيف،  3، نص مراجع 81
م�ن  11/5م�ن نظ�ام جمعي�ة التحك�يم األمريكي�ة، م 16: راجع، فى هذا الصدد، نصوص المواد 82

م��ن  39م��ن قواع��د اليونس��يترال، م 6/4، م1985ى للتحك��يم التج��ارى ال��دولى لع��ام ال��ق النم��وذج
 .1965اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين الدول ورعايا الدول األخرى، واشنطن 
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ممثليهم وغيابهم وأثره على سير الخصومة وعلى حقوق الطرف اآلخر، وكذا ما 

 .يتعلق بتنظيم الجلسات وتبادل المستندات وسرية الجلسات

التحكيم فيما يتعلق باجراءات تحقيق خصومة التحكيم  وال يختلف نوعى

 Principe "بمراعاة المبادىء الحاكمة لها كاحترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة 

du contradictoire " ومبدأ المساواة"Principe d'égalité"82F83 وكذا ما يتعلق ،

 "وم باجراءات االثبات وما يتعلق بالشهادة أو الخبرة أو استجواب الخص

L'interrogatoire "فى التحكيم. 

وال يختلف نوعى التحكيم أخيرا، فيما يتعلق بامكانية التعطيل المؤقت 

الجراءات خصومة التحكيم اتفاقا أو قانونا أو حتى بقرار من المحكم، وكذا ما 

ألى سبب، وأخيرا ما " Interruption de la procédure"يتعلق بانقطاع الخصومة 

 Règlement "راءات التحكيم اتفاقا من خالل تسوية ودية يخص انهاء اج

conventionnel " مثال، أو بترك الخصومة"Abandon de l'instance" أو بانهائها ،

 Péremption de"لعدم جدوى االستمرار فيها أو استحالة ذلك، أو لسقوطها 

l'instance " أو حتى لشطب الدعوى" radiation de l'instance"مع  ، وذلك

مالحظة خضوع العديد من هذه االجراءات للقانون االجرائى الواجب التطبيق فى 

 .التحكيم الدولى حال حدوث تنازع قوانين بشأنها على نحو ما أشرنا

بيد أنه تجدر االشارة الى أنه وبالرغم من أن طرفى التحكيم يتمتعان 

تحديده، وهذا فى نوعى  بحرية تحديد مكان التحكيم اتفاقا، واال تولت هيئة التحكيم

التحكيم الداخلى والدولى، وكذا فى نوعى التحكيم الحر والمؤسسى، فان هذا األمر 

له خطورته وأهميته فى التحكيم الدولى لما قد يترتب عليه آثار كاختصاص محكمة 

قضائية معينة باتخاذ االجراءات الوقتية أو التحفظية أو توقيع الغرامات على من 

كما أن لمكان . شهود أو الزام أحد الخصوم بتقديم مستند ما تحت يدهيتخلف من ال

                                                           
أو " ال تحك��م دون س��ماع الخص��وم"للمزي��د ح��ول ه��ذا الموض��وع، اب��راهيم نجي��ب س��عد، قاع��دة  83

 .1981التقابل فى الدفاع، منشأة المعارف، األسكندرية، ضرورة احترام الحرية والمساواة و
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التحكيم فضال عن ذلك، خصوصيته فيما يتعلق بالتحكيم الدولى كذلك، حيث 

83Fسينعكس قانون هذا المكان على مدى االعتراف بحكم التحكيم أو تنفيذه

وأخيرا، . 84

84Fضا، اختيار لغة التحكيمفان اختيار مكان التحكيم فى التحكيم الدولى، قد يعنى أي

85 . 

 

بالنسبة لمسألة تعاون قضاء الدولة مع قضاء التحكيم، فالمعلوم أن هذا -د 
التعاون ال يتوقف عند مرحلتى بدء االجراءات أو السير فيها على نحو ما أشرنا، 

85Fوانما قد يتم فى مختلف مراحل الخصومة التحكيمية مرورا بتحقيق الدعوى

86 
فعند صدور حكم . ر الحكم، وكذا طلب األمر بتنفيذهويمتد إلى مرحلة صدو

التحكيم، يتوجب على من صدر الحكم لصالحه إيداع أصله أو صورة منه باللغة 
التى صدر بها، أو ترجمة باللغة العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة إذا كان 

زاع فى صادراً بلغة أجنبية، وذلك فى قلم كتاب المحكمة المختصة اصالً بنظر الن
حالة التحكيم الداخلى، أو فى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، أو أية محكمة 

86Fاستئناف يتم االتفاق عليها بين األطراف فى التحكيم الدولى

87. 
 
أم�ا بع�د ص�دور الحك�م، فيخ�تص قض�اء الدول�ة بنظ�ر دع�وى بط�الن حك�م  

خي��ر، وذل��ك التحك��يم، أو أى حك��م تمهي��دى أو جزئ��ى، يك��ون ق��د ص��در قب��ل ه��ذا األ
87Fب��الطبع، اذا ُوج��د المب��رر ل��ذلك قانون��اً 

وُي��ذكر أن المحكم��ة المختص��ة ب��ذلك ف��ى . 88
مصر، بالنسبة للتحكيم الدولى، هى محكمة استئناف القاهرة أو أية محكمة استئناف 
أخرى يتفق عليها الطرفان، وفى غي�ر التحك�يم ال�دولى يك�ون االختص�اص لمحكم�ة 

88Fمحكمة المختصة أصالً بنظر النزاعالدرجة الثانية التى تتبعها ال

89. 
 

وف��ى النهاي��ة، ف��ان ه��ذه الخصوص��ية الت��ى يتس��م به��ا التحك��يم ال��دولى وتل��ك 
المشكالت التى تميزه عن التحكيم الداخلى، ُتؤكد ما قاله عميد فقه الق�انون التج�ارى 

                                                           
، وال�ذى ورد ب�ه أن�ه 1958د م�ن اتفاقي�ة نيوي�ورك /5/1راجع، م�ثال، ف�ى ه�ذا الص�دد، ن�ص م 84

يجوز رفض االعتراف بالحكم أو تنفيذه، متى ثبت أن تشكيل هيئ�ة التحك�يم أو اج�راءات التحك�يم 
 .بلد التحكيم عند عدم االتفاقمخالفة لما اتفق عليه الطرفان أو لقانون 

 .293 حسنى المصرى، المرجع السابق، ص 85
بشأن المزيد من األمثلة على هذا التدخل القضائى وفى مختل�ف مراح�ل الخص�ومة التحكيمي�ة،  86

واخ��تالف المحكم��ة المختص��ة ف��ى دع��وى التحك��يم ال��دولى عن��ه ف��ى التحك��يم ال��داخلى، أحم��د عب��د 
 . وما بعدها 307، ص الكريم سالمة، المرجع السابق

 .من ق التحكيم المصرى 47راجع، نص م  87
 .من ق التحكيم المصرى 53راجع، نص م  88
ه��ذا األم��ر معت��رف ب��ه أيض��ا، ف��ى العدي��د م��ن  .م��ن ق التحك��يم المص��رى 54راج��ع، ن��ص م  89

أحم��د عب��د الك��ريم س��المة، المرج��ع الس��ابق، ص بش��أن األمثل��ة التش��ريعية،  .التش��ريعات المقارن��ة
312-313. 
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التحك��يم ف��ى أول��ه اتف��اق، وف��ى أوس��طه "محس��ن ش��فيق، م��ن أن / المص��رى الراح��ل
خره حك�م، وينبغ�ى مراع�اة الق�انون الواج�ب التطبي�ق ف�ى ك�ل مرحل�ة اجراء، وفى آ

 ".من هذه المراحل
 خاتمة

 النت�ائجمن جماع المسائل الت�ى اهتم�ت الدراس�ة ببحثه�ا، فانن�ا نخل�ص ال�ى 
 :األتية

التحكيم صار هو الوسيلة الُمثلى ان لم تك�ن الض�رورية لف�ض منازع�ات -1
تثمار والتج��ارة الدولي��ة والمع��امالت بع��ض أن��واع العالق��ات الس��يما عالق��ات االس��

بي��د أن��ه وعل��ى ال��رغم م��ن ذل��ك، ف��ان . المالي��ة والمب��ادالت االقتص��ادية عب��ر الح��دود
، ُي�دلل عل�ى أن 27/1994النهج ال�ذى اتبع�ه المش�رع المص�رى ف�ى ق�انون التحك�يم 

89Fهذا القانون يواجه التحكيم الداخلى مع امكان سريانه عل�ى التحك�يم ال�دولى

، رغ�م 90
لحاجة كانت تقتضى أساسا، تنظيما خاصا بالتحكيم الدولى لما أثاره هذا األخير أن ا

من مشكالت أهمه�ا اص�طدامه م�ع قواع�د المرافع�ات المنظم�ة للتحك�يم قب�ل ص�دور 
والشك فى عدم سداد هذا النهج لما سيؤدى اليه تطبيقه م�ن . قانون التحكيم المذكور

كانت ابان نصوص التحكيم الملغ�اة ف�ى مشاكل خاصة بالتحكيم الدولى، مشابهة لما 
 .قانون المرافعات

تخض��ع دع��وى التحك��يم ال��داخلى ودع��وى التحك��يم ال��دولى، كالهم��ا م��ن -2
، وذل�ك باس�تثناء 27/1994حيث األصل، لذات القواعد الواردة ف�ى ق�انون التحك�يم 

ما أفرد له المشرع م�ن قواع�د خاص�ة ل�بعض أن�واع التحك�يم ال�داخلى ك�التحكيم ف�ى 
 . خالفات الناجمة عن عالقات الزوجية، والتحكيم فى منازعات البنوكال

بالنس��بة ل��دعوى التحك��يم ال��دولى، فعل��ى ال��رغم م��ن ال��نهج ال��ذى اتبع��ه -3
المش��رع المص��رى ف��ى ق��انون التحك��يم، بتنظيمه��ا م��ع دع��وى التحك��يم ال��داخلى ف��ى 

دع�وى  قانون واحد وع�دم تخصيص�ه ك�ل ن�وع منهم�ا بقواع�د معين�ة تحكم�ه، اال أن
التحكيم الدولى تختلف مع ذلك، عن دعوى التحكيم الداخلى سواء فى ذلك الخاض�ع 

 :مثله لقانون التحكيم المشار اليه أو الخاضع لقواعد خاصة، من ناحيتين
، أن المشرع وضع  بعض القواع�د الت�ى ال تنطب�ق اال عل�ى التحك�يم األولى

 .يرها، من قانون التحكيم، وغ55-53، 17، 9الدولى كما هو الحال فى المواد 
، أن المس���ائل أو المش���اكل اجرائي���ة كان���ت أو موض���وعية، الت���ى ل���م الثاني���ة

يواجهه��ا أو يض��ع له��ا المش��رع المص��رى بق��انون التحك��يم، حل��وال ل��دعوى التحك��يم 
. الدولى، تظل مثيرة لتنازع القوانين وتحتاج لتحديد الق�انون الواج�ب تطبيق�ه بش�أنها

الطبع، اما من خالل ما وضعه األطراف م�ن قواع�د باتف�اقهم ويتم حل هذا التنازع ب
سواء فى ذلك بمواجهتها مباش�رة بالح�ل، أو باختي�ارهم لق�انون وطن�ى مع�ين (لحلها 
، أو ب��ارادة المحكم��ين ف��ى ح��ال غي��اب أى ارادة ألط��راف عملي��ة التحك��يم، )لحله��ا

أو بتنظيمه��ا  وذل��ك بتطبي��ق قواع��د اس��ناد تس��ند المش��كلة لق��انون مع��ين يت��ولى حله��ا،
                                                           

 .27/1994من ق التحكيم  3، 2، 1راجع نصوص المواد  90
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 .مباشرة بقواعد مادية أو موضوعية من قانون التجار الدولى
ويؤكد هذا م�ن وجه�ة نظرن�ا، عل�ى أن�ه ل�يس ص�حيحا ب�اطالق، أن التميي�ز 
بين دعوى التحكيم الدولى ودعوى التحكيم الداخلى، غير ذى موضوع ف�ى الق�انون 

 .التحكيم المصرى، من منطلق تنظيم المشرع لهما بقانون واحد هو قانون
 
 :التى أمكن التوصل اليها من خالل الدراسة، فمن أهمها التوصياتأما عن 

بالنسبة للتحكيم الذى يجرى فى مص�ر، أو أم�ام مرك�ز تحك�يم ك�ائن فيه�ا -1

، نعتق��د أن��ه م��ن الض��رورى أن تك��ون لغ��ة )وك��ذلك الح��ال بالنس��بة لل��دول العربي��ة(

ترس�يخ اللغ�ة العربي�ة ب�ين غيره�ا  التحكيم األساسية، هى العربية، وذلك من منطل�ق

م��ن اللغ��ات األخ��رى، والحف��اظ عليه��ا، وتأكي��دا لهوي��ة مراكزن��ا التحكيمي��ة، وتمكين��ا 

، م�ن متابع�ة )أف�راد أو ش�ركات أو غي�رهم(ألطراف الخص�ومة م�ن المتح�دثين به�ا 

ومراقبة ما يجرى فى الخصومة التحكيمية دون مترجم أو وسيط، مم�ا يع�ود عل�يهم 

 . فى الحفاظ على األقل، على حقوقهم االجرائية والموضوعية بأكبر النفع

تستحوز االستثمارات األجنبية عل�ى مكان�ة كبي�رة ف�ى اقتص�اديات ال�دول -2

النامية ومنها مصر، وتقع فى بؤرة اهتماماته�ا ب�ل وتمث�ل ه�دفا أساس�يا ت�دور حول�ه 

. بها وتش�جيعهاجل سياساتها، لذا يكون من الطبيعى ت�وفير االمكان�ات المناس�بة لج�ذ

وال ش����ك ف����ى أن تش����جيع وج����ذب رؤوس األم����وال األجنبي����ة والتقني����ات العلمي����ة 

والتكنولوجية المتقدمة، لالس�تثمار ف�ى المنطق�ة العربي�ة عام�ة ودول ث�ورات الربي�ع 

العربى خاصة، لم تع�د بالمهم�ة الس�هلة أو اليس�يرة ف�ى ع�الم يم�وج ب�المتغيرات ف�ى 

ياس��ية فض��ال ع��ن التف��اعالت العرقي��ة والعقائدي��ة مختل�ف المج��االت االقتص��ادية والس

فالتكام��ل االقتص��ادى األوروب��ى، وانش��غال الغ��رب واهتمام��ه ب��دول الش��رق . أيض��ا

األوروبى بعد انهيار المعسكر الشرقى ومحاوالته اغتنام فرص التح�والت الجذري�ة 

لتلك ال�دول ودفعه�ا ال�ى آلي�ات اقتص�اد الس�وق الح�ر، ومخاوف�ه م�ن الم�د األص�ولى 

وسيطرة المتشددين على مقاليد الحكم فى بعض الدول العربية، هى أمور من شأنها 

 .    التأثير فى اتجاهات االستثمار، هذا من ناحية

وم��ن ناحي��ة أخ��رى فال��دول النامي��ة تواج��ه بش��كل ع��ام، ص��عوبات جم��ة ف��ى 



 42 

تشجيع وجذب االستثمارات األجنبية ليس مرجعها الظروف العالمية أو االقليمية أو 

حت��ى الداخلي��ة الت��ى تم��ر به��ا فحس��ب، وانم��ا مرجعه��ا أيض��ا، سياس��ات ه��ذه ال��دول 

ونهجه���ا العمل���ى ف���ى اص���دار تش���ريعات لالس���تثمار تقص���ر ع���ادة، ع���ن االيف���اء 

فالمس��تثمر ال يعني��ه م��ردود اس��تثماره . بالض��مانات الكافي��ة لالس��تثمار والمس��تثمرين

م�دى الت�وازن ب�ين المخ�اطر على خطط التنمية االقتصادية ألية دولة بقدر م�ا يهم�ه 

وتقوم هذه الموازنة فى الواق�ع . المحتملة والعائد المتوقع له من االستثمار فى الدولة

، ثانيهم�اقدر المزاي�ا والض�مانات الت�ى س�يتمتع به�ا اس�تثماره، و أولهماعلى أمرين، 

مدى االستقرار السياس�ى واالقتص�ادى واالجتم�اعى ف�ى الدول�ة أو م�ا ُيس�مى بمن�اخ 

وال شك فى أن من بين أهم العوامل المؤثرة فى ه�ذا المن�اخ، ل�يس فق�ط، . ستثماراال

ازالة الح�واجز ام�ام المس�تثمر ومنح�ه ق�در ع�ال م�ن المزاي�ا، ولك�ن أيض�ا، أس�اليب 

ف��ض المنازع��ات وم��ا ت��وفره الدول��ة م��ن قواع��د وآلي��ات ُتُ◌ؤم��ن بيئ��ة االس��تثمار 

وم��ن هن��ا يب��دو . ة ألم��والهموُتيس��ر للمس��تثمرين اقتض��اء حق��وقهم وض��مان الحماي��

التحك��يم ال��دولى كوس��يلة مناس��بة وض��مانة فعال��ة لف��ض منازع��ات االس��تثمار بحي��دة 

وم��ن ث��م ب��ات مؤك��دا ض��رورة تط��وير قواع��د ه��ذا الن��وع م��ن التحك��يم بش��كل . تام��ة

يتناس��ب م���ع خصوص���يته، ويكف���ل ف��ى الوق���ت ذات���ه، حماي���ة المس���تثمرين ورؤوس 

اب���ط االس��تثمار وخصوص��ية م��ا تف��رزه م���ن أم��والهم وبم��ا يتواف��ق م��ع طبيع��ة رو

 .منازعات فضال عن اقامة عدالة متوازنة تتطلع اليها الدول النامية

ازاء ع��دم س��داد نه��ج المش��رع المص���رى ف��ى تنظيم��ه لن��وعى التحك���يم -3
ال��داخلى وال��دولى، ف��ى ق��انون واح��د، فحري��ا ب��ه عن��د الت��دخل التش��ريعى ف��ى مج��ال 

التش�ريعات المقارن�ة الت�ى خصص�ت بع�ض  التحكيم مستقبال، أن يح�ذو ح�ذو بع�ض
قواع��د ق��انون التحك��يم للتحك��يم ال��داخلى وال��دعوى بش��أنه، وال��بعض اآلخ��ر للتحك��يم 
ال��دولى وال��دعوى ِبش��أنه، واس��تبعاد م��ا ال ي��تمش م��ن قواع��د تنظ��يم التحك��يم ال��داخلى 

اذ س�يكون ذل�ك أفض�ل م�ن . ومنع تطبيقها بنصوص صريحة، على التحك�يم ال�دولى
حيد بين قواعد تنظيم كال النوعين من التحكيم، وحبذا لو خص كال منهم�ا منهج التو

بق��انون يحكم��ه حت��ى يظ��ل للتحك��يم ال��دولى خصوص��يته الت��ى تتف��ق وطبيعت��ه ويبق��ى 
 .التمييز بينهما ذى معنى

 .وهللا الموفق
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 البحث ملخص

تتعلق الدراسة بمس�ألة قانوني�ة غاي�ة ف�ى األهمي�ة ف�ى مج�ال التحك�يم، وه�ى 

بين دعوى التحكيم فى القانون الداخلى ودعوى التحك�يم ف�ى الق�انون ال�دولى  الفرق"

أو اختص��ارا دع��وى التحك��يم ف��ى الق��انونين ال��داخلى وال��دولى، ف��ى مج��ال " الخ��اص

 . منازعات االستثمار

 

أن عالجها، تتمثل فى وكما ورد فى مقدمتها فان المشكلة األساسية التى تُ 

، اتبع منهجا قوامه -بعض القوانين المقارنةالمشرع المصرى متأثرا فى ذلك ب

التوحيد بين قواعد تنظيم نوعى التحكيم الوطنى أو الداخلى والدولى، حيث جمع 

، ودون أن 1994فى عام  27كال النوعين معا، بين دفتى قانون واحد أصدره برقم 

وقد أثار هذا النهج . يخصص حتى بعض قواعد هذا القانون لهذا النوع أو ذاك

طا كبيرا فى الفقه، حيث رأى البعض أن الجدل حول معيار التمييز بين كال لغ

النوعين من التحكيم صار غير ذى موضوع، فيما رأى البعض األخر أن هذا 

المنهج ال ينف مع ذلك، أن هناك بعضا من القواعد التى ينفرد بها التحكيم الدولى 

م المشار اليهما، وكان هذا هو ومن ثم فهناك ضرورة للتمييز فيما بين نوعى التحكي

هل : دافعنا نحو بحث ودراسة هذا المسألة لتبين وجه الحقيقة ونجيب على التساؤل

تتميز دعوى التحكيم الداخلى، عن دعوى التحكيم الدولى وهل لذلك من تأثير على 

 دور التحكيم فى حل منازعات االستثمار؟ 

 

ه��ذا التس��اؤل وتس��اؤالت  وتحقيق��ا ل��ذلك، وف��ى محاول��ة من��ا، لالجاب��ة عل��ى

لبي�ان ا، األول منه: أخرى عديدة مرتبطة، تم تقسيم هذه الدراسة، الى أربعة مطالب

ت��م تخصيص��ه الث��انى التفرق��ة ب��ين ن��وعى التحك��يم ال��داخلى وال��دولى، وأهمي��ة م��دى 

لبحث امكانية ايجاد صيغة أو معيار مناسب، يمك�ن ع�ن طريق�ه التفرق�ة ب�ين ن�وعى 
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ح�ول ه�ذا الموض�وع  اس�تطالع لل�رأى وفى المطلب الثال�ث،يهما، مشار الالتحكيم ال

وف���ى  ،التنظ���يم الوض���عى ل���دعوى التحك���يم ف���ى الق���انونين المص���رى والمق���ارنف���ى 

اخ��تالف التحك��يم ال��داخلى ع��ن واألخي��ر تحدي��د رؤيتن��ا بش��أن م��دى  راب��عالمطل��ب ال

 .التنظيم االجرائى لدعوى التحكيم التحكيم الدولى من ناحية

 

ن��ا ق��در االس��تطاعة، تق��ديم موض��وع البح��ث ف��ى ص��ورة متكامل��ة وق��د حاول

الوطني�ة –رض النصوص القانوني�ة عمن خالل (بحيث تجمع الدراسة بين النظرية 

م��ن خ��الل االط��الع عل��ى بع��ض نم��اذج التحك��يم ال��داخلى (، والتطبي��ق )-واالتفاقي��ة

، )وصور م�ن قض�ايا تحكيمي�ة دولي�ة عرض�ت عل�ى بع�ض مراك�ز التحك�يم الدولي�ة

 .فضال عن أراء الفقهاء ذات الصلة

 

وقد ُزيلت الدراسة بخاتمة عرضنا فيه�ا أله�م النت�ائج الت�ى خلص�نا اليه�ا م�ن 

خاللها، وكذا التوصيات التى رأيناها ضرورية حتى ي�تم أخ�ذها بع�ين االعتب�ار م�ن 

قبل المشرع فى مصر والدول العربي�ة، ح�ال الت�دخل التش�ريعى مس�تقبال ف�ى مج�ال 

سبنا فى النهاية، أن البحث مجرد مقترحات متواضعة تفتح اآلف�اق أم�ام وح. التحكيم

الباحثين مصريين أو عرب نحو االهتمام ب�التحكيم ال�دولى وخصوص�يته كون�ه أح�د 

أه��م ألي��ات ج��ذب االس��تثمارات األجنبي��ة الت��ى تحتاجه��ا دول أمتن��ا العربي��ة للنه��وض 

 . جىباقتصادياتها ومواكبة عالم التقدم التقنى والتكنولو
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 الكلمات المفتاحية للبحث
 ، منازعات االستثمار، )الداخلى والتجارى الدولى(التحكيم، 

 دولية التحكيم،-دولية العقد

 "استقالل شرط التحكيم"قاعدة ، مبدأى سلطان االرادة وقانون االرادة

 . بشأن التحكيم القوانيناجراءات التحكيم، تنازع 

 


