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مع غیره من  التجاري تطورت عالقة اإلنسان االجتماعي بطبعھ في مجال التعاون     

عقود تجاریة دولیة، ھذه  إلىلتصل »  بالمقایضة« شكلھا البدائي البسیط المعروف 

تزاید المذھل في حجم لاألخیرة بلغت في اآلونة األخیرة أعلى درجتھا من النمو نتیجة ل

بین الدول لحد أصبحت صورة العالم الیوم تشكل قریة واحدة في المبادالت االقتصادیة 

  .ظل االتفاقیات الدولیة للتجارة

و من بین أبرز األوجھ التي تأخذھا ھذه المعامالت االقتصادیة الدولیة تكون في      

نامیة خصوصا مع بروز ظاھرة العولمة استثمار تتم بین دول متقدمة و دول  شكل عقود

الحدود بین دول العالم و تحریر التجارة بین الشعوب لنقل البضائع،  الةالتي تھدف إلز

ا األموال، المعلومات و الخبرة الفنیة و التقنیة، و كذا نقل االبتكارات و التكنولوجی

  .1الحدیثة

سھل في االنتشار الواسع و السریع لھذه االستثمارات األجنبیة ھو ظھور  من بین ماو    

الدول و رعایا دول أخرى التي تبرم بین  ننوع خاص منھا یعرف بعملیات االستثمار بی

مؤسساتھا العامة التابعة لھا مع مستثمرین أجانب  إحدى أو الستثمارلالدول المضیفة 

نویة التي تسعى كل الدول خاصة النامیة منھا خواص سواء كانوا أشخاص طبیعیة أو مع

فأضحى من الثابت أن من أھم الخصائص  ،2الستقطابھم خدمة القتصادھا الوطني

النامیة ارتكازھا في  السیمااالقتصادیة للدول في العصر الحالي و  الممیزة للسیاسات

وال ـأساسیا ألم و اي باعتباره مصدرا حیویــار األجنبـمثاتھا التنمویة على االستـمخطط

عملیة التنمیة في الدول المضیفة لھا ب للنھوض التكنولوجیا التي تعتبر حجر األساسو 

من طرق،  كالمواصالتبنیتھا التحتیة عن طریق استغالل مواردھا الطبیعیة في بناء 
                                                             

  صراح ذهبية، التوفيق بين القانون الوطني و القانون األجنبي في عقود االستثمار، مذكرة ماجستير، جامعة تيزي -1
  .07. ، ص2012وزو، كلية الحقوق، الجزائر،     

  قبايلي طيب، التحكيم في عقود االستثمار بين الدولة و رعايا الدول األخرى على ضوء اتفاقية واشنطن، رسالة -2
   .01. ، ص2012امعة تيزي وزو، كلية الحقوق، الجزائر، جادكتوراه،    
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ل الید العاملة على مستویات یر مختلف الصناعات و تأھیموانئ، مطارات، و كذا تطو

 »حد قول  كما و نوعا فعلى اإلنتاجیةقصد رفع قدرتھا  الحدیثة التكنولوجیا

ROBERT Charvin » 1االستثمار الدولي ھو مفتاح التنمیة.  

دول متزاید بین الواسع و اللما كانت االستثمارات األجنبیة تحظى ھكذا باالھتمام         

ھم بأن تحقیق التنمیة یمر حتما عبر التعاون الدولي في إطار نظام عالعالم و اقتنا

اقتصادي عالمي، من ھنا أخذت بوادر المنافسة تشتد بین البلدان خاصة النامیة بغایة 

الضمانات  إرساءجلب رؤوس األموال األجنبیة عن طریق تقدیم تسھیالت و تحفیزات و 

القانونیة الناشئة في ھذا المجال و ما  تالقانونیة التي تشكل سیاج یحمي ھذه العالقا

یتمخض منھا من آثار قصد توفیر مناخ استثماري مالئم یخدم مصالح الطرفین 

المتعاقدین المتمثلین في الدول أو أحد أجھزتھا التابعة لھا مع شركات أجنبیة في شكل 

تشجیع و حمایة صفقات تبرم بینھم في إطار اتفاقیات ثنائیة أو إقلیمیة أو دولیة متعلقة ب

          .2االستثمار

ي ـامیة للمستثمر األجنبـانات التي توفرھا الدول النـالضم جمیع بالرغم من ھـأن دـبی     

ھا الطویل فإنھا معرضة لوقوع نزاعات و خالفات بین او طبیعة عقود استثمار بمد

ال ـمـة األعـیجھل بیئیر ـذا األخـاصة أن ھـ، خ-تثمرــالمس -بيـجنرف األـة و الطـالدول

ناھیك عن عدم التساوي في المراكز  ،و القوانین و األنظمة في الدولة المضیفة لھ

القانونیة بین الطرفین إذ أن الدولة تتمتع بمزایا السیادة االستثنائیة التي ال یتمتع بھا 

مخاطر غیر تجاریة  األمر الذي جعل ھذا األخیر یعاني خاصة من ،األجنبي الطرف

                                                             
1- VOIR : Charvin ROBERT, l’investissement international et le droit au développement, 
l’HamaHan.    
     Paris, France, 2002, p. 19. « L’investissement international est la clé  de développement …». 
   

  الحميد، شروط االستقرار في عقود االستثمار، دراسة تطبيقية لبعض عقود االستثمار، مذكرة  شنتوفي عبد - 2
   .07. ، ص2009ماجستير، جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق، الجزائر،      



:مقدمة  

 

3 
 

حفاظا ) التأمیم، نزع الملكیة، المصادرة (  تصرفات جراء ما تقدم علیھ الدول النامیة من

  .1على سیادتھا الوطنیة

ھذه األمور كلھا جعلت من االستثمارات األجنبیة مسألة حساسة في االقتصاد      

الح و البلدان النامیة بسبب اتساع فجوة المصمحل خالف بین البلدان المصنعة  الدولي، و

بینھما و تباینھا، حیث أن الدول النامیة تحاول الحفاظ على سیادتھا و في نفس الوقت 

تحقیق أھدافھا التنمویة من خالل االستفادة من الصفقات االستثماریة التي تبرمھا مع 

الطرف األجنبي بینما یسعى ھذا األخیر إلى تحقیق أكبر عدد ممكن من األرباح في 

الحھ ـھ عن فرص استثماریة أكثر ضمانا و أمانا لمصـمن خالل بحثھ ـالبلدان المضیفة ل

    .و حقوقھ

لذلك فالحل األمثل عند نشوب النزاع بین أطراف ھذه العالقة االستثماریة ال یكون      

باللجوء إلى قضاء الدولة المتعاقدة لحسم خالفھما مع الطرف األجنبي كون ذلك ال یلقى 

خوفا و خشیة من تحیز و میول القضاء الوطني لمصلحة  یرھدا األخارتیاح و قبول من 

دولتھا و ھو نفس الوضع لو عرض نفس النزاع  على قضاء دولة المستثمر األجنبي، 

محكمة العدل الدولیة لحل مثل ھذه المنازعات لى ذلك عدم إمكانیة اللجوء إلى ضف إ

  .عدم قدرة المستثمر على الوقوف كطرف أمام ھذه المحكمة بسبب

من ھنا تأتي أھمیة توفیر وسائل قانونیة تبدد مخاوف المستثمرین و تضفي الحمایة      

  .2الكاملة على مشاریعھم بإیجاد نظام حیادي لحل ھذه الخالفات ذات طبیعة خاصة

باعتبار أن قضاء الدولة غیر مرغوب فیھ لتسویة ھذه النزاعات ظھرت وسائل بدیلة      

الذي یعد قضاء خاص و من أھم الظواھر »  تجاري الدوليالتحكیم ال «لعل أبرزھا 

                                                             
  للنشر،جالل وفاء المحمدين، التحكيم بين المستثمر األجنبي و الدولة المضيفة لالستثمار، دار الجامعة الجديدة  -  1

  .05.، ص2001اإلسكندرية، مصر،    
  .12. ، ص2008لما أحمد كوجان، التحكیم في عقود االستثمار، منشورات الزین الحقوقیة، بیروت، لبنان،  -2
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و المرجع األساسي لحسم  1قیل عنھ أنھ لغة العصر الحدیثالقانونیة المعاصرة حیث 

لو عقد من العقود االقتصادیة الدولیة من شرط التحكیم كونھ خالدولیة إذ ال یكاد ی  ة التجار

األجانب حمایة لمصالحھم للدولة المضیفة یمثل أھم الضمانات التي یتطلبھا المستثمرین 

   .لھم

ذلك ما استجابت لھ الدول النامیة و من بینھا الجزائر و كرستھ بصورة تدریجیة في      

تشریعاتھا الوطنیة، رغم رفضھا لھ في البدایة و ھذا مرده تعارض مبادئ ھاتھ اآللیة 

  .  المستحدثة مع سیادة األخیرة

اتفاق أطراف عالقة قانونیة معینة عقدیة أو غیر : " یم على أنھو یمكن تعریف التحك     

 تثارعقدیة على أن یتم الفصل في المنازعة التي ثارت بینھم بالفعل أو التي یحتمل أن 

عن طریق أشخاص یتم اختیارھم كمحكمین و یتولى األطراف تحدید أشخاص المحكمین 

لتحكیم الدائمة لتولي تنظیم عملیة أو یعھدون لھیئة أو مركز من الھیئات أو مراكز ا

 .2التحكیم وفق قواعدھا الخاصة

تقنیة تھدف إلى إعطاء حل لمسألة تتعلق : " أنھ René Davidكما یعرفھ الفقیھ      

یستمدون سلطتھم  –المحكم أو المحكمین  –من طرف شخص أو عدة أشخاص آخرین 

یكونوا مكلفین بتلك المھمة من  ناء على ذلك االتفاق دون أنبمن اتفاق خاص و یحكموا 

  .3طرف الدولة

بأنھ أقدم وسیلة لجأ إلیھا  بعض الفقھاء أما عن بدایة ظھور ھذا النظام فقد اعتبره     

بینما یرى  ،لتسویة نزاعاتھ حیث عرفتھ مختلف الحقبات الحضریة في البشریة اإلنسان
                                                             

حدادت طاهر، دور القاضي الوطني في مجال التحكيم التجاري الدولي، مذكرة ماجستير، جامعة تيزي وزو،  -1
  كلية
  .01. ، ص2012، الحقوق، الجزائر    

  .16.، ص2010حسان نوفل، التحكیم في منازعات عقود االستثمار، دار ھومة، الجزائر،  -2
3 - René David, « l’arbitrage commercial international», édition économica,   
     Paris, France, 1982, p. 03. 
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القرنین السادس و الرابع قبل المیالد بأن التحكیم نشأ في الیونان في جانب آخر من الفقھ 

   .1و لم یكن معروف قبل ھذا التاریخ كما عرفتھ روما في جمیع العصور التي مرت بھا

و برز عدید من المحكمین أین كان  اإلسالمأما لدى العرب فقد ازدھر التحكیم قبل      

ھ ـصلى اهللا علی –حكم فیھا الرسول  المـاإلسلكل قبیلة محكمھا و كانت أبرز قضیة قبل 

آنذاك و  2ائل قریش علیھاـنھا عندما اختلفت قباكـم إلى الحجر األسودفي رفع  –و سلم 

في أھم عالقة في الحیاة و ھي العالقة  ينظام التحكیمالالذي احتضن ھذا  اإلسالمجاء 

َفاْبَعُثوا َحَكًما مِّْن َأْھِلِھ َوَحَكًما مِّْن َأْھِلَھا َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْیِنِھَما  : "الزوجیة بقولھ تعالى
 .3" ِإن ُیِریَدا ِإْصَلاًحا ُیَوفِِّق اللَُّھ َبْیَنُھَما ۗ ِإنَّ اللََّھ َكاَن َعِلیًما َخِبیًرا

 ُیْؤِمُنوَن ال َوَربَِّك الَف: " النزاعات غیر الزوجیة في قولھ تعالى ظلھ لفاكما استعم       
 َوُیَسلُِّموا َقَضْیَت مِّمَّا َحَرًجا َأنُفِسِھْم ِفي َیِجُدوا ال ُثمَّ َبْیَنُھْم َشَجَر ِفیَما ُیَحكُِّموَك َحتَّىٰ

  .4" َتْسِلیًما

أما حالیا فإن ارتفاع حجم المبادالت و المعامالت التجاریة على المستوى الدولي      

 مزایاأدى إلى تنامي التحكیم بصورة كبیرة و الفتة نظرا لما یوفره ھذا النظام من 

ألطراف العالقة االستثماریة من ثقة و طمأنینة و احترام إرادة األطراف في اختیارھا 

یضمنھ من سریة و سھولة  في نزاعاتھم ضف إلى ذلك ما لمحكمین الذین یفصلون

  .اإلجراءات

نوعین  إلىینقسم نظام التحكیم كوسیلة لتسویة منازعات االستثمار  عامةو بصفة      

أو إلى ) Ad hoc( باللجوء إلى التحكیم الحریمكن لألطراف المتنازعة اختیار بینھما 

أو الجمعیة ) CCI(التجارة الدولیة  غرفةمثل ) institutionnel( التحكیم المؤسساتي 

                                                             
  العامة في التحكیم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعةحفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة  - 1

  .05. ، ص2004األولى، لبنان،     
  .14. حسان نوفل، المرجع السابق، ص - 2
  .، سورة النساء35اآلیة  - 3
  .، سورة النساء65اآلیة  - 4
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خذ یؤ، و غیرھا من مؤسسات تحكیمیة دولیة غیر أن ما ...AAA(1( األمریكیة للتحكیم 

على ھذه الھیئات التحكیمیة الدائمة أنھا لیست متخصصة كونھا تنظر في جمیع النزاعات 

  .المتعلقة بالتجارة الدولیة

سویة منازعات متعلقة باالستثمار بین الدول ففي ظل غیاب نظام دولي متخصص لت     

المضیفة و المستثمرین األجانب الخواص من ناحیة و عدم كفایة وسائل التسویة المتوفرة 

دور الفعال و المتزاید للتحكیم التجاري الدولي الأو عدم فعالیتھا من ناحیة أخرى تؤكد 

ت أھمیة اتفاقیة البنك الدولي فمن ھذا المنطلق برز، 2كوسیلة لتسویة منازعات االستثمار

أنشأت بواشنطن و التي  1965مارس  18التي أبرمت في ) BIRD(و التعمیر  لإلنشاء

رین ـة و المستثمـنزاعات االستثمار بین الدوللیا متخصصا في فض ا مركزا دوـبموجبھ

دول ـالین ـار بـازعات االستثمـویة منـي لتسـز الدولــالمرك« روف ــو المع 3انبـــاألج

 1966وبر ـأكت14لت حیز التنفیذ في ـي دخـو الت» الدول األخرى المتعاقدة  يـمواطنو 

 146  2010 دیسمبر 27ھذه االتفاقیة إلى غایة  إلىو قد بلغ عدد الدول المنظمة 

  .5، لتبقى القائمة مفتوحة النضمام دول أخرى4دولة

 األجنبیة،خاصة قصد تحسین محیط االستثمار  جاءتو في الواقع أن ھذه االتفاقیة      

للمستثمرین و كذا الدول المتعاقدة أسلوبین  CIRDIحیث یوفر ھذا المركز الدولي 

بین  االختیار ألطرافلمختلفین لتسویة المنازعات الناتجة عن االستثمارات إذ یمكن 

  .6التوفیق التجاري و التحكیم التجاري

                                                             
  .05.قبایلي الطیب، المرجع السابق، ص - 1
  .13.السابق، صلما أحمد كوجان، المرجع  - 2
   صادقت الجزائر على اتفاقیة البنك الدولي المنشأة للمركز الدولي لتسویة منازعات متعلقة باالستثمار بین دول - 3
    الجریدة(  1995أكتوبر 30، المؤرخ في 346-95و رعایا دول أخرى متعاقدة بموجب المرسوم الرئاسي رقم    

  ). 1995لسنة  66  العدد  ،الرسمیة   
   .أنظر الملحق - 4
   .دولة 151  2015أفریل  18تاریخ  غایة إلى بلغ عدد الدول المصادقة على االتفاقیة حیث ـ  5
                              htpp://www .worldbank.org/icisid: أنظر الرابط   
  .63. حسان نوفل، المرجع السابق، ص - 6
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یحظى التحكیم التجاري بالنصیب األوفر من حیث اللجوء إلیھ و ذلك راجع لمزایا      

التحكیمي باإلضافة إلى خصوصیات التي یسخرھا ھذا المركز  مالنظاالتي یوفرھا ھذا 

أھم مؤسسة تحكیمیة   CIRDI، حیث یعتبر المركز الدولي 1في إدارتھ لعملیة التحكیم

غیره من مراكز التحكیم بخصوصیات متعلقة أساسا  ند عتنفرفي الوقت الحالي كونھا 

ر فقط في النزاعات القانونیة ذات الصلة مباشرة ظباختصاصھ الموضوعي الذي ین

باالستثمار  و كذا باختصاصھ الشخص المتمثل في طبیعة خاصة ألطراف و أشخاص 

قدة فھو بذلك و أحد رعایا دولة أجنبیة متعا) شخص عام ( المتنازعین أمامھم من دولة 

یفة ضعلى قدم المساواة مع الدولة الم ياألجنبالوحید الذي یقف أمامھ المستثمر  الصرح

سخرتھ أحكام اتفاقیة واشنطن من ضمانات و حمایة للطرف األجنبي لما لھ، نظرا 

المركز أیضا بطابعھ اإلجرائي الخاص و المرن المبني خاصة إلى جانب ھذا یتمیز 

  .الطرفین باإلضافة إلى نقاط أخرى عدیدة تستحق تسلیط الضوء علیھاأساسا على إرادة 

و اتساقا مع ما جاء فإن أھمیة الموضوع محل البحث تكمن في كشف الدور الذي      

یلعبھ ھذا المركز الدولي في حمایة األطراف المتنازعة أمامھ خالل إدارتھ لعملیة 

  .التحكیم

ع االقتصادیة التي تعیشھا البلدان النامیة و الجزائر ترتیبا على ما ذكر، فإن األوضا     

یتأتى ذلك إال من خالل تقدیم  باعتبارھا واحدة مضطرة لجلب رؤوس أموال أجنبیة و ال

التحكیم بصفة  ھذه الوسائل آلیة طرف األجنبي المستثمر و لعل أھمضمانات محفزة لل

  .عامة و  أمام المركز بصفة خاصة

رئیسي و المتعلق بمدى كفایة  إشكالیثار في ھاتھ الدراسة  ،معلى أساس ما تقد     

اتفاقیة واشنطن لسنة نجاعة التحكیم كأسلوب لتسویة منازعات االستثمار في ظل أحكام 

  :؟، و إلثراء ھذه الدراسة تتفرع عن ھاتھ اإلشكالیة أسئلة فرعیة نوجزھا فیما یلي1965

                                                             
  مذكرة ماجستير، حسیني یمینة، تراضي األطراف على التحكیم أمام المركز الدولي لتسویة منازعات االستثمار،  - 1

  .02- 01. ص. ، ص2011جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق، الجزائر،    
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ألطراف المتنازعة عند اللجوء للمركز ما ھي خصوصیة اتفاقیة واشنطن في حمایة ا -

  الدولي؟

اإلجرائیة التي سخرتھا اتفاقیة واشنطن لألطراف المتنازعة  أمام  تما ھي الضمانا -

 المركز الدولي؟

 كیف كرس المشرع الجزائري ھاتھ اآللیة؟ -

منھا قلة المراجع  خاصةو رغم الصعوبات التي اعترضتنا للبحث في ھذا المجال      

المتخصصة، و قلة الدراسات المیدانیة أو نشرھا في حالة وجودھا، اجتھدنا محاولین 

اإلجابة على اإلشكالیة المطروحة، معتمدین في ذلك على منھج مام بالموضوع و لاإل

لیة التاریخي الذي عرضنا بموجبھ للحقبات الزمنیة التي كرست ھاتھ اآل علمي یجمع بین

 بیان التحلیلي قصدتطور التاریخي التشریعي لألخیرة في الجزائر، و المنھج و كذا ال

لتسویة  الدولي المركز تحكیم إلى اللجوء ضمانة یخّص فیما واشنطن اتفاقیة أحكام وشرح

  .رىاألخ الدول و رعایا الدول بین االستثمار منازعات

فصلین، حیث یعالج األول منھ  قسم الموضوع إلى سن، و ال ثراء كل األسئلة المثارة      

ریف عالت إلىضافة إالمركز،  ھذا إلىجب توافرھا للجوء االشروط العامة و الخاصة الو

رتھا اتفاقیة خبمختلف ھیاكلھ، لنناقش في الفصل الثاني منھ الضمانات اإلجرائیة التي س

  .واشنطن لألطراف المتنازعة و كذا واقع التحكیم في الجزائر

 

 

 

  

  



األول الفصل  

 للمركز االختصاص انعقاد
 منازعات لتسوية الدولي

 االستثمار
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یلجأ  التي أضحى من أھم الوسائل  الدولي التجاري التحكیمنظام  ال مندوحة في أن       

 المركز أمـام جنبياأل مستثمرالو  لھ المضـیفة الدول بین االستثمار  منازعـات لفظالیھا 

 اآللیات أھم أحد شكلی ھكون بدیال قضاء هاعتبار لدرجة تقىار ، حیث- -1CIRDIالدولـي

 بھذه التسلیم أن ، بید2الدولي الصعید على األجنبي االستثمار لحمایة القضائیة و القانونیة

 بین حیاده كذا و ،تھمصداقی و تھفعالی ضمان و الدولي، التجاري التحكیمي للقضاء الحمایة

 االتفاقیة ھذه نصوص استجابة مدى عن البحث بدایة ستوجب، یالمتنازعة األطراف

 الطمأنینة و الثقة من جو توفیر في وضعھا من المنشودة للغایة الدولي المركز لھذا المنشأة

 في األجنبي المستثمر و الدولة بین الخالفات من ینشأ ما لتسویة األخیر لھذا باللجوء تسمح

 من كل تلعبھ الذي الدور حول للتساؤل یدفعنا الذي األمر االستثماریة، العملیات مجال

 دور و صحیحا، انعقادا الدولي المركز ھذا اختصاص النعقاد توفیرھا الواجب الشروط

  ؟3األجنبیة االستثمارات حمایة في اإلداریة ھیاكلھ

 القانونیة الطبیعة إلى بدایة بتطرقنا التساؤالت ھذه سنثري سالفا، ترتیبا على ما ذكر و     

المتعارف علیھا  العامة لشروطا و كل من ،) األول المبحث ( أطرافھ و النزاع لموضوع

 یباشر الذي الدولي للمركز اإلداري و الھیكلي التنظیم عن للمحة باإلضافة ،العقود سائر في

 األجنبیة االستثمارات حمایة في تساھمباعتبارھا جوانب جوھریة  اختصاصھ خاللھ من

 بتحدید الدولیة، التحكیمیة المؤسسة بھذه أكثر للتعریف المجال تفتح كما ،)الثاني المبحث(

 اتفاقیة سخرتھا التي الحمایة آلیات و أدوات بدقة وضبط اختصاصھا حیز حیث من

  و حقوق األطراف مصالح على اظـالحف بغرض المتنازعة لألطراف 1965 سنة واشنطن

                                                             
1- Emmanuel GAILLARD , la jurisprudence du CIRDI, Volume "02" ( 2004_ 2009), A.Pedone,  

   ,Paris ,2004-2011, P∙P∙     03-07 . 
  .68. حسان نوفل، المرجع السابق، ص -2
  .02. ص ،المرجع السابق ني یمینة،حس -3
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 تشجیع بھدف و الدولي، المركز ھذا نزاھة و عمل عن الغموض و الشك إزالة والمتنازعة 

  .النامیة الدول في لالستثمار األجنبي المال رأس تدفق

  األول المبــــحث

أطرافھ و للنزاع القانونیة بالطبیعة المتعلقة الشروط  

 

 تحدد الشروط من جملة - CIRDI- وليالد للمركز المنشأة واشنطن اتفاقیة وضعت           

 میةیالتحك المؤسسات مختلف على بھا ینفرد و یتمیز تجعلھ خاصة بصفة اختصاصھ بھا

  .مثال - CCI- بباریس الدولیة التجاریة الغرفة غرار على األخرى الدولیة

  زاعـــالن لموضـوع القــانونیة ةـبالطبیع منھا یتعلـــق مـــا الشروط ھذه بین من و            

 المتنازعة القانونیة األشخاص و األطراف بخصوصیة یتعلق ما منھا و ،) األول المطلب (

 التفصیل من بشيء تناولھ سنحاول ما ھذا،)الثاني المطلب( الدولیة التحكمیة الھیئة ھذه أمام

  :المطلبین ھذین خالل من

  

   األول المطلب

  االستثمار مفھوم ضبط و القانوني النزاع طبیعة

 التي األساسیة الركیزة 1965 لسنة واشنطن اتفاقیة من 25/1 المادة نص یعد             

تقضي  حیث - CIRDI- الدولي للمركز الشخصي و الموضوعي االختصاص معالم تحدد

 دولة بین تنشأ التي القانوني الطابع ذات المنازعات إلى المركز اختصاص یمتد" :بأنھ

 االستثمارات، بأحد مباشرا اتصاال تتصل التي و أخرى، متعاقدة دولة  رعایا أحد و متعاقدة

  النزاع طرفا أبدى متى و المركز، على طرحھا على كتابة  النزاع أطراف یوافق أن بشرط

  ." هدبمفر یسحبھا أن منھما ألي یجوز ال فإنھ المشتركة موافقتھما

 نصت ما أول أن لنا یظھر ،25/1 المادة ھذه من األولى الفقرة استقراء خالل فمن            

  :ھو الدولي المركز اختصاص النعقاد طتھاشتر و واشنطن اتفاقیة علیھ
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 .االستثمار عن مباشرة بطریقة ناشئة و قانونیة منازعة تكون أن -

 .أخرى متعاقدة دولة رعایا أحد و متعاقدة دولة المتنازعة األطراف تكون أن -

 .1كتابة المركز على النزاع طرح على األطراف موافقة ضرورة   - 

حیث سنبین  المبینین أعاله، األولین الشرطین ھما األول المبحث في أكثر یھم ما و           

 الفرع ( باالستثمار عالقتھ و األخرى، النزاعات عن تمیزه و القانوني النزاع من المقصود

 الفقھاء من كل بین االستثمار مفھوم حول الموجودة لالختالفات نتعرض ثم ،) األول

  ). الثاني الفرع ( إطار في القانونیین و االقتصادیین

  

   األول الفــــــرع

  باالستثمار عالقتھ و القانوني النزاع معنى ضبط
 سنة واشنطن اتفاقیة من 25/12 م نص من األولى الفقرة في اإلشارة تسبق كما           

 أساسیین شرطین في الدولي للمركز الموضوعي االختصاص حصرت أنھا على ،1965

  :ھما و

  قانوني نزاع وجود: أوال

 أنھ خاصة الھین، باألمر لیس دقیق بشكل القانوني النزاع مفھوم و معنى ضبط إن           

 توضیح أو تعریف أي تتضمن لم ،- CIRDI- الدولي للمركز المنشأة االتفاقیة نفس

ھ من ناحیة أخرى أن اـكم جھة، من ھذا قانونیةال طبیعةال ذات المنازعات ھاتھ بخصوص

 .القانونیة النزاعات ھذه فیھا تشمل قائمة أو دادـتع أي دمـتق لم

 للمجتمعین اتفاق فھناك واشنطن، التفاقیة التحضیریة لألعمال بالرجوع و أن إال           

 نزاع یكون أن ذلك مثل قانوني، بحق ترتبط بخالف تتعلق قانوني نزاع أي عبارة أن على

 تقرره ما حق على االعتداء أو بالتغییر أو األطراف بین االستثمار اتفاق بنود بتطبیق یتعلق

 رأي جاء كما، المستثمر دولة و لالستثمار المضیفة الدولة بین لالستثمار ثنائیة اتفاقیة

                                                             
  .19. ص .لما أحمد كوجان، المرجع السابق - 1 

  . 1965لسنة  من اتفاقیة واشنطن 25/1  المادةراجع  -  2



االستثمارالفصل األول               انعقاد االختصاص للمركز الدولي لتسویة منازعات   
 

12 
 

 إلى تؤدي أنھا»  قانونیة طبیعة ذو نزاع  « عبارة حول 1965 سنة واشنطن اتفاقیة واضعي

  .1تجاریة حتى أو ادیةـاقتص اسیة،ـسی طبیعة ذي زاعـن و انونیةـق طبیعة ذو نزاع بین تمییز

 أن أكد الذي للبنك الدولي التنفیذیین مدیري تقریر كذلك صبا المعنى و السیاق نفس في     

 أي قانونیة، نزاعات الحطاص دائرة في یكون الدولي للمركز الموضوعي االختصاص

 نطاق من فتخرج المصالح تعارض حول تثار التي النزاعات أما حقوق، حول نزاعات

  .2سیاسي طابع لھا التي للمنازعات باإلضافة اختصاصھ

 عبـارة على ةـدال اصرـعن عدة من التفاقیة الملحق رـالتقری تضمنھ لما ارةـاإلش تجدر كما

  : امنھ 26 الفقرة في جاء إذ ،» قانوني طابع ذو النزاع« 

 « Soit l’existence ou l’étendue d’une droit ou d’une obligation 

juridique, soit la nature ou l’étendue des réparation dues pour 

rupture d’une obligation juridique » 3. 

 النزاع ھو - CIRDI- الدولي للمركز الموضوعي ختصاصاال  نطاق  أن  بمعنى           

 نطاق أوإما من حیث تحدید طبیعتھ  قانوني،  التزام أو حقا بوجود سواء المتعلق القانوني

 تأخذ الذي المفھوم ھو و، القانوني لتزاماالب إلخاللا نتیجة اتخاذھا یستوجب التي حھإصال

 طابع تحدید بخصوص الدولي المركز عن الصادرة األحكام مختلف علیھ تأسس و بھ

   :تاریخ في الصادر الحكم في ورد ما مثال نذكر إذ، ھذا لیومنا ما لنزاع قانوني

  

                                                             
  .62. نقال عن لما أحمد كوجان، المرجع السابق، ص - 1
   .16. ص ،جالل وفاء محمدین - 2
  .327. ، ص2004قادري عبد العزیز، االستثمارات الدولیة، دار ھومة، الجزائر،  =

3- Le rapport des administrateurs sur la convention pour le règlement  des différends relatif  aux 
investissements entre Etats ressortissants d’autres Etats, doc CIRDI, paragraphe, 26 /01. 
VOIR : 
  www.wordbank.org/csid. 

http://www.wordbank.org/csid.
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 Consrzio-groupement.L.E.S.I.DIPENTA بین القائمةعن القضیة  10/01/2005

  .1الجزائر ضد   

 فھي الواسع لمعناھا وفق تفھم أن یجب»  قانوني طابع ذات نزاع « عبارة أن على     

 مواجھة في طرف یدعیھا دائنیة حقوق على مؤسسة بطلبیات المرتبطة المسائل كل تخص

 النزاعات عن تختلف مسائل ھي و غیرھا، أو كانت عقدیة قانونیة قواعد بمقتضى اآلخر

 .االقتصادي أو السیاسي الطابع ذات

 نفس من 64النص  أضاف فقد القانوني، النزاع حول 25/1 م في جاء لما دعما     

 نـم دةـاقـتعـالم ةـدولـال نـیـب أــنشــی أن كنـمـی نواع أي " :بأنھ ، حیث یقضياالتفاقیة

 على یعرض الودیة بالطرق حلھ یتسنى لم و الحالیة االتفاقیة تطبیق أو رـــفسیــت ثـیــح

 األطراف یتفق مالم ذلك و  النزاع في طرف أي طلب على بناءاالدولیة  العدل محكمة

  ." لتسویتھ خرآعلى طریق   المعنیة

 نصوص في ما غموض تطبیق أو تفسیر حول یثار قد القانوني النزاع أن بمعنى     

 ھذا تسویة عدم ةحال في و متنازعین طرفین بین االستثمار عقد اتفاق بنود أو المعاھدة

 یعني مما الدولیة، العدل محكمة على یحال أنھ، المذكورة أعاله 64المادة   فصلت النزاع

 العدل محكمة −األخیرة  نظام في الوارد بالتعداد أخذت 1965 سنةل واشنطن اتفاقیة أن

  .2قانوني طابع ذو أنھ ما نزاع اعتبار بخصوص المتحدة األمم میثاق  و ،− الدولیة

 النزاع مسألة أن اجتھادات و آراء عدة اعتبرت)  القانوني النزاع(  الشأن نفس في           

 األجنبي المستثمر و الدولة بین مسبق اتفاق ھناك یكون لو األھمیة بھذه تكن لن القانوني

  .القانوني النزاع مفھوم ضبط حول

                                                             
1 -AFFAIRE Consorzio groupement.E.S.I.DIPENTAC/République Algérienne Démocratique et 
Populaire( ABB/03/08): Sentence du 10/01/2005.Para 8(1). P 16. 
(Disponible sur le site: www.ita.law.uvic.ca). 
 

  :أنظر المادتین -  2
  ساسي لمحكمة العدل الدولیةنظام األالمن  36/3م. 
 من میثاق األمم المتحدة 36/3م.  

http://www.ita.law.uvic.ca).
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 نزاعاتالب الدولي للمركز الموضوعي ختصاصالا تقیید من الغایة فإن علیھ و           

   ةـالسیاسی اتـالنزاع نـع اـإبعادھ ھو واشنطن ةـاقیـاتف يـواضع طرف من فقط ةنونیاالق

 اللجوء مسألة تبقى أنھ إال الموضوعي، بطابعھ الدولي المركز ھذا انفراد و لتمییز و

 لھذه الالزمة للشروط فائھمیاست بعد األطراف إرادة و حریة على متوقفة الختصاصھ

 .العملیة

   االستثمار عن مباشرة بطریقة ناشئ القانوني النزاع یكون أن: ثانیا

 25/1 م نص في جاء لما وفقا باالستثمار مباشرة بعالقة القانوني النزاع ربطإن        

 المركز ھذا على المطلقة التسمیة أولى بدرجة تعكس قطعیة داللة إال ماھي الذكر السالفة

 ھذه بمقتضى ینشأ ": أنھ على نصت التي واشنطن اتفاقیة من 1/1 م المادة في إلیھا المشار

  ."باالستثمار المتعلقة المنازعات لتسویة الدولي المركز االتفاقیة

 الدولي المركز لھذا األصل و الوحید الموضوعي االختصاص أن بوضوح یبین مما     

 ما صراحة یؤكد ما ھذا باالستثمارات، مباشرة تتصل التي القانونیة بالنزاعات فقط یتعلق

 ھذا المجال خاصة عن الخارجة المنازعات لجمیع استبعاد  و إقصاء حول سابقا ذكرناه

 تحت المشكلة التحكیم ھیئة أو فیقالتو لجان على تعرض أن ال یمكن أي منھا، السیاسیة

 یسقط غیرھا فمن االستثمار عن مباشرة الناشئة النزاعات سوى الدولي المركز ھذا إشراف

 في النظر المحكمین و الموفقین على یستوجب لذلك المركز، لھذا الموضوعي االختصاص

 التركیز مع أمامھم المتنازعة العقدیة العالقة أطراف على المفروضة االلتزامات طبیعة

 عالقة وجود ضرورة ھو المبدأ أن بما علیھم، تعرض حالة كل في العالقة موضوع على

 األجنبي المستثمر یؤدیھ الذي االستثمار و الدولي المركز على المطروح النزاع بین كافیة

  .1لھ المضیفة الدولة إقلیم على

                                                             
  للنشر،  ةجالل وفاء محمدین، التحكیم تحت مظلة المركز الدولي لتسویة منازعات االستثمار، الجامعة الجدید - 1
  .23. ، ص1995اإلسكندریة، مصر،   
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 تضمین على إغفالھا ھو الدولي للمركز ةأالمنش االتفاقیة ھذه على یعاب ما أن إال           

»  « investissement االستثمار لمصطلح محددا و دقیقا تعریفا النھائیة صیغتھا

 أكثر بل الخصب، التطبیقي مجالھ و الدولي للمركز موضوعي اختصاص محور باعتباره

 استثمار وصف إعطاء في المتعاقدة لألطراف الحریة تركت قد االتفاقیة ھذه فإن ذلك من

 النامیة الدول على واحد نآ في خطر و تناقض یشكل مما ،1معینة صفقة وأ ما معاملة على

 أنھا بحجة المنازعات جمیع في للنظر الدولي المركز اختصاص نطاق توسیع احتمال في

 أموالھ لحمایة، جاھدا األجنبي المستثمر إلیھ  یسعى ما ھو و استثمار، عنوان تحت تنطوي

 لیشمل االستثمار مفھوم نطاق توسیع خالل من لھ المضیفة الدولة قضاء من استثماراتھ و

 اللجوء إمكانیة بالتالي و الشروط فاءیاست من یمكنھ مما المبرمة، الصفقات و العقود جمیع

  .بینھما نزاعات أو خالفات وقوع حالة في الدولي للمركز

 النامیة للدول یبقى االستثمار لمصطلح جامع و واضح تعریف غیاب ظل ففي           

 المركز ھذا اختصاص دائرة من الصفقات و المعامالت بعض إقصاء رخصة سوى

 بغرض و، المبرمجةالمستقبلیة  التنمویة مخططاتھا و تقدیراتھا حسب ذلك ،2الدولي

  منازعات  استبعاد  بإعالنھا السعودیة العربیة المملكة مثال فعلت كما مصالحھا على الحفاظ

 عن خارجة بالبترول المتعلقة الصفقات أن أي المركز ھذا اختصاص  دائرة من  البترول

  .3االستثمار مجال

 عدم أن على شراحھا من الكثیر عبر 1965 سنة واشنطن التفاقیة بالرجوع و           

 المصطلح لمرونة نظرا حكیما و صائبا قرارا یعد لالستثمار محددا تعریفا االتفاقیة تضمین

 االقتصادیة السیاسة و النھج بحسب ذلك و أخرى إلى دولة من تعریفھ اختالف كذلك و

                                                             
 نعیمي فوزي، تطور االستثمارات األجنبیة في الجزائر على ضوء نظام تحكیم المركز ،بن سھلة ثاني بن علي  - 1
 ، كلیة الحقوق جامعة المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و االقتصادیة و السیاسیة، الدولي لتسویة منازعات االستثمار    

  13و 12  .، ص03 ، العدد2008الجزائر، سنة      
 عند تصدیقھا أو انضمامھا إلى ھذه تستطیع كل دولة متعاقدة  «: من اتفاقیة واشنطن على أنھ » 25/4 «م  صتن - 2

 یمكنھا طرحھا  ال أن تبلغ المركز بنوع أو أنواع المنازعات التي تقدر أنھ یمكنھا أو ،االتفاقیة أو في أي وقت الحق    
 یر العام أن ینقل فورا ھذا التبلیغ إلى جمیع الدول المتعاقدةعلى المركز لتسویتھا بالتوفیق أو التحكیم، و على السكرت    
  .»و ال یشكل ھذا التبلیغ الموافقة المطلوبة طبقا للفقرة األولى ، األخرى    

  . 45. جالل وفاء محمدین، التحكیم بین المستثمر األجنبي، المرجع السابق، ص -3



االستثمارالفصل األول               انعقاد االختصاص للمركز الدولي لتسویة منازعات   
 

16 
 

 في أو باالستثمار المتعلقة القوانین في نجده قد االستثمار تعریف أن كما الدول، لتلك المتبعة

  .1األجنبي المستثمر مع الدولة تبرمھا التي الثنائیة االتفاقیات

  

  الثاني الفرع

  القانونیین و االقتصادیین لدى االستثمار مفھوم

 اديـاالقتص ھـالفق الــرج قبل نـم لتـقی التي اریفـتع أھم سرد يـف الخوض قبل           

  .اصطالحا و لغة االستثمار تعریف مھمة بدایة علینایستوحب  القانوني و

 طلب یعني و ،2الشجر یخرجھ الذي الحمل أي الثمر من مشتق لغة االستثمار           

 جعلھ المال استثمر و المال بمعنى الثمر و نفعھ، أو عنھ یولد ما أي الثمر على الحصول

 ھو و لصاحبھ فقال الثمر لھ كان و« : تعالى قولھ ذلك من و 3یكبر و ینمو أي یثمر،

 على االستثمار عرف فقد العربیة اللغة مجمع أما ،4»نفرا أعز و ماال منك أكثر أنا یحاوره

 بطریقة إما و األولیة، المواد و اآلالت بشراء مباشرة إما اإلنتاج في األموال استخدام« : أنھ

  .5»السندات و األسھم كشراء مباشرة غیر

 دقیق و جامع مفھوم لتحدید فقھیة محاوالت عدة برزت فقد اصطالحا أما            

 :یلي فیما إلیھ التعرض سنحاول ما ھذا ،لالستثمار

  

                                                             
  .25. لما أحمد كوجان، المرجع السابق ص -1

  ستثمار األجنبي في الدول النامیة، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، لالقة قصوري، النضال القانوني فیر - 2
  .8. ص ،2011بباتنة، الجزائر،      

  عمر، حمایة االستثمار األجنبي الخاص في التشریع الوطني و القانون الدولي، مذكرة ماجستیر، جامعة لةع -3
  . 12. ، ص2008زائر، المنتوري، قسنطینة، الج    

  .34صورة الكھف اآلیة  -4
  . 87. ص ،1995 طبعة، مصر، العربیة، اللغة مجمع منشورات الوجیز، معجمـ  5
  القانونیة لالستثمارات األجنبیة، دار الجامعة الجدید، اإلسكندریة، عبد السطار أحمد مجید الحوري، الحمایة = 

      .31. ، ص2013مصر،      
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  لالستثمار االقتصادي التعریف:  أوال

 تعریف محاولة في القانونیین نظرائھم على أسبقیة االقتصادي للفقھ كان قد            

 بین من و  ،1االقتصاد علم من أصولھ یستمد المصطلح أن إلى ربما راجع ھذا و االستثمار

 المال رأس استغالل عملیات أحد« : أنھ على اعتبرتھ التي لالستثمار االقتصادیة التعاریف

 الھادفة العملیات تلك« : على أنھ عرفھ اآلخر البعض و ،2»مالي فائض تحقیق بھدف

 المادیة اإلمكانیات و قیمةال من ترفع و تزید عملیة إذن فھوتھ زیاد أو المال رأس لتكوین

  .»للبالد

  : أنـھ علـى االستثمـار عرف عمر حسینالدكتور  االقتصـادي الخبـیر أمـا            

   عـالسل اجـإنت اتـلعملی الالزمة دةـالجدی اجیةـاإلنت اقةـالط نـتكوی في مدخرات استخدام« 

  .3» تجدیدھا أو القائمة اإلنتاجیة الطاقة على المحافظة و اتـالخدم و

 لـأص أي يـف لـأج ألي ودـنق فـتوظی« : على أنھ االستثمار عرف آخر رأي في و      

 واءـس ھـتنمیت و الــالم ىـعل افظةـللمح اـبھ فظـتـیح اتـمشارك أو اتـمتلكـم أو ةـملكی أو

  .4» مادیة غیر بمنافع أو المدة نھایة في األموال قیمة في بالزیادات أو اجـباإلنت

 العقود« :بأنھا لالستثمار الدولیة للعقود الغندور حسان أحمد الدكتور تعریف جاء كما        

 خاص طرف و العامة األشخاص أحد أو الدولة وطني طرف بین الغالب في تبرم التي

 أشغال أو البناء كأعمال ما مشروع بتشیید األجنبي الطرف بمقتضاھا یتعھد حیث ،أجنبي

 مشروع تصمیم مثل أعمال من بھا یلحق ما و أخرى صناعیة تشییدات أو المدنیة الھندسة

                                                             
  تسویة منازعات االستثمار، داریة الدولیة لالستثمار األجنبي و دور التحكیم في امنى محمود مصطفى، الحم - 1

  .9. ، ص1990 مصر، النھضة العربیة، القاھرة،    
  .11. قادري عبد العزیز، المرجع السابق، ص  - 2
  .25. ، صنفسھقبایلي طیب، المرجع نقال عن   - 3
  .  18. سابق، صالمرجع العبد اهللا، عبد اهللا عبد الكریم  - 4
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 في حصة في األجر یتمثل قد و الوطني الطرف بھ یتعھد أجر مقابل في تكنولوجیا تورید و

  .1» وخسائره أرباحھ بینھم توزع و تكالیفھ األطراف یتقاسم مشروع

 ال و شاملة غیر أنھا االقتصادي الفقھ من استقیناھا التي التعاریف من المالحظ            

 االستثماریة للعملیة عام بوصف االقتصاد فقھاء اكتفى إنما و االستثمار، لمفھوم جامعة

 فیما المتمثلة االستثماري المشروع لقیام تشترط التي العناصر صیاغة على فقط مركزین

  :یلي

 المستثمر یقدمھا التي المشاركة أو الحصة أو العطاء ذلك ھو و −l’apport  −المساھم -1

 ادیاـم عینا، أو نقدا اـإم اھمةـالمس ذهـھ تكون دـق و ماري،ـاالستث روعـالمش ارـإط في

 خاصا معنویا أو طبیعیا شخصا إما ،)المستثمر(  بھا  المساھم یكون قد و معنویا، أو

 .19652 سنة واشنطن اتفاقیة علیھ نصت ما فق و أخرى دولة جنسیة یحمل

 خالل نیتھ یكون إذ مستثمر، كل قصد ھو و −   − Le but lucratifالربح ھدف  -2

 .3مالیة عوائد على الحصول ھو استثماري مشروع إقامة

 لتحقیق اريـاالستثم المشروع اـیتطلبھ التي اآلجال ھي و  −  −le temps: الزمن -3

 تفرق يـالت ھي االقتصادي بالمعنى الزمنیة المدة و األرباح، على الحصول و ھـنتائج

 .مثال كالبیع األخرى التجاریة العملیات و االستثماریة العملیات بین

 بإطار مؤكد غیر المستثمر من المنشود الربح أن یعني ھذا   −  −le risque المخاطرة -4

 ازفةـمج مساھماتھ تعتبر لھذا الخسارة بكید األخیر ھذا یحتمل إذ االستثماریة، العملیة

 .4مخاطرة أو

 

  

                                                             
  .26. حسان نوفل، المرجع السابق، ص  - 1
 .12  − 11. قادري عبد العزیز، المرجع السابق، ص - 2
  .27. قبایلي الطیب، المرجع السابق، ص - 3
  .122. ، ص2012الجزائر،  عیبوط محند وعلي، االستثمارات األجنبیة في القانون الجزائري، دار ھومة، - 4
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  لالستثمار  القانوني  تعریف: ثانیا

 إال دقیق، بشكل االستثمار مفھوم تحدید في ھادتاالج جھتھم من القانون فقھاء حاول           

 تشریع و وطني تشریع(  مصـادرھا تعدد و لھ المنظمة القانونیة األداة تباین و تفاوت أن

 المستثمر و النامیة الدول بین مصالح فجوة اتساع كذا و ،.....)ثنائیة معاھدات و دولي

 تلك« : أنھا على شحاتة إبراھیماألستاذ  مثال عرفھا إذ ذلك، تحقیق دون حل األجنبي

 اقتصادي نشاط ممارسة یقصد األجنبي المستثمر مع الدولة فیھا تشترك التي المشروعات

 تنظیم و األجل طویل استثمار إلى العادة في یحتاج و الشركاء جمیع على بالنفع یعود

  .1»مستمر

 إلى الخارج من أموال رؤوس انتقال« : أن على االستثمار األخر البعض عرف و      

 للدولة التنمیة و اإلنتاج زیادة یكفل بما األجنبي للمستمر الربح تحقیق بغیة المضیفة، الدولة

 :ھـأن ىـعل ارـاالستثم ولـح رینـاآلخ انونیینـالق بعض رأي اءـج نـحی يـف. 2» ةـالمضیف

 في ،اعتباري أو طبیعي شخص من طبیعتھا و نوعھا كان مھما مالیة أصول استخدام« 

 ھیتوج في الفعلیة السلطة االستغالل ھذا خولھ سواء دولتھ حدود خارج اقتصادي نشاط

 .3»مجاز عائد تحقیق بھدف ال أم االقتصادي النشاط

 تقارب االستثمار لمفھوم القانونیین نظرة أن یظھر السابقة تعاریفمع ال اتساقا     

 األداة في ختالفمرده اال ذلك و الشمولیة و للدقة تفتقر أیضا فھي االقتصادیة، نظیرتھا

 .4مختصرة بصورة لھا التعرض علینا یستوجب مما لھ المنظمة القانونیة

 

  

                                                             
  .27. حسان نوفل، المرجع السابق، ص - 1
  .11. قبایلي الطیب، المرجع السابق، ص  - 2
  .11. رفیقة قصوري، المرجع السابق، ص - 3

4 -  Dominique carreau, Patrick Julliard, droit international économique, 3EME édition, DALLOZ,2007 , P.P.  
      403-404. 
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 :الدولیة االتفاقیات في االستثمار مفھوم -1

 لالستثمار؟، مفھوم أي تقدم لم نھابأ سابقا ذكرنا و التي 1965 سنةل واشنطن اتفاقیة  -  أ

 ممكن عدد أكبر لضمان االتفاقیة على المرونة من نوع إطفاء في واضعیھامن   رغبة

 .1االستثمارات من

 1985 لعام  - SEOUL - سیول اتفاقیة -ب

 ،12/1 م نص خصصت االستثمار، لضمان الدولیة للوكالة المؤسسة االتفاقیة ھذه          

 حقوق لضمان الصالحة االستثمارات تشمل«  :اآلتي النحو على االستثمار لتعریف منھا

 المشروع ملكیة في المشاركون یقدمھا التي األجل  طویلة أو المتوسطة القروض و الملكیة

 فإن واضح ھو كما ،»....2المباشر االستثمار صور من اإلدارة مجلس یحدده ما و المعني

 یعتمد لالستثمار ضیقا و قاصرا تعریف) 12/1( م ھذه خالل من أوردت االتفاقیة ھذه

 یشمل أن دون للضمان، الصالحة غیر و الصالحة االستثمارات بین التمییز على أساسا

  . المفھوم ھذا توسیع جوازیة رخصة إداري مجلس إعطاء مع االستثمارات جمیع بذلك

 اإلقلیمیة االتفاقیات بعض في االستثمار تعریف  -2

 حمایة و تشجیع في إیجابیا و ھاما دورا الجھویة، و اإلقلیمیة االتفاقیة تلعب           

 الدول، بین األموال رؤوس انتقال لحركة عواقب إزالة في تساھم إذ األجنبیة، االستثمارات

 من فقط لنموذجین بالتطرق سنكتفي و لالستثمار، مختلفة تعاریف تتضمن یجعلھا ما ھذا

 :كاآلتي ھي و الجھویة االتفاقیة ھذه

 

  

                                                             
  .15. قادري عبد العزیز، المرجع السابق، ص - 1
  ، المنشأة للوكالة الدولیة لضمان االستثمار، بموجب1985تجدر اإلشارة أن الجزائر صادقت على اتفاقیة سیول  - 2

  ، الصادر في تاریخ 66، الجریدة الرسمیة عدد 1995أكتوبر  30المؤرخ في  345 -95المرسوم الرئاسي رقم     
     05/11/1995·  
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 : 1971 االستثمار لضمان العربیة المؤسسة اتفاقیة  - أ

 االستثمارات كل یشمل باعتباره لالستثمار عام بوصف االتفاقیة ھذه جاءت          

 صالحة تكون حتى سنوات) 03( مدتھا تتجاوز التي القروض و المباشرة، غیر و المباشرة

  .1للتأمین

 العربیة الدول في العربیة األموال رؤوس الستثمار الموحدة االتفاقیة   - ب

1981.  

 المـال ارینـمعیـ بین مزج لىـع لالستثمـار اـتعریفھ يـف دتـاعتم 2ةـاالتفاقی ھذه             

   مھما نـقدا تقویمھ یمكن مـا كل ھو اعتباره في االستثمار مفھوم من سعت و حیث الھدف، و

  

  .3لھ المضیفة الدولة تنمیة مساھمة و أرباح لتحقیق استعمالھ بھدف أصلھ أو طبیعتھ كانت

 لالستثمار موسع بمفھوم أخذت أنھا اإلقلیمیة و الدولیة االتفاقیة ھذه من جلیا یظھر          

 الطرف لمصالح أكثر حمایة المقابل في یضمن و النامیة الدولة على سلبا ینعكس مما

  .األجنبي

 :الثنائیة االتفاقیات في االستثمار تعریف  -3

 لالستثمار، موسعة تعاریف تضع األخرى ھي الثنائیة االتفاقیات ھذه عامة بصفة           

 مما إلخ،...الحقوق أو األمالك، األصول، كاألموال، شاملة لمصطلحات الستعمالھا ذلك

                                                             
   07المؤرخ في  16- 72صادقت الجزائر على اتفاقیة إنشاء المؤسسة العربیة لضمان االستثمار بموجب األمر رقم  - 1

  .04/07/1972بتاریخ الصادر  55ر عبد . ، ج1972جوان     
  :لالستزادة

  ، جامعة المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیةنزلیوي صلیحة، الطبیعة القانونیة لعقد ضمان استثمار الدولي، أ  -
  .162و  161. ، ص2011، 01مولود معمري، كلیة الحقوق، تیزي وزو، العدد     

  المرسوم  صادقت الجزائر على االتفاقیة الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربیة في الدول العربیة، بموجب -2
  ).59رقم   ·ج ·ج ·ج ر( 07/10/1995الصادر في  306 - 95الرئاسي رقم    
   جامعة،أحمد عبد الحمید عشوشي، التحكیم كوسیلة لفظ المنازعات في مجال االستثمار، مؤسسة الشباب ال − 3

  .102. ، ص1990 مصر، اإلسكندریة،     
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 من نوع إعطاء لغایة ذلك یعود و االستثمارات من محدد نوع على تقتصر ال یجعلھا

 تظھر قد التي لالستثمارات الجدیدة األشكال تشمل حتى الثنائیة االتفاقیات لھذه المرونة

  .1الدولیة العقود مجال في مستقبال

 1/1 م نص في الفرنسیة الجزائریة االتفاقیة في ورد ما المثال سبیل على نذكر و            

 أنواعھا باختالف الحقوق و كاألمالك األموال إلى تشیر االستثمار عبارة« : أن  على منھا

 اديـاقتص اطـبنش ةـالمرتبط و ھ،ـنوع انـك اـمھم ولـاألص نـم اصرـعن لـك انبـج ىـإل

   ∙2» :...یلي فیما الحصر ال الخصوص سبیل على المتمثلة و

 التي اإلیطالیة الحكومة و الجزائریة الحكومة بین المبرمة االتفاقیة تشیر كذا و           

 كان مھما األصول من عنصر كل إلى تشیر»  استثمارات«  عبارة: أن على 1/1 م نصت

  قطاع كل في استثمارھا، أعید أو مستثمرة خدمات، أو عیني أو نقدي إسھام كل و نوعھ،

  .3»نوعھ كان مھما  اقتصادي  نشاط

 الوطني التشریع في االستثمار تعریف -4

 أخرى، إلى دولة من ختلفی الوطنیة، التشریعات ظل في االستثمار تعریف إن            

 ھذه معظم أن إال منھا، واحدة كل في  المتبعة االقتصادیة السیاسة و األعمال بیئة بحسب

 دول كونھا األجنبي المال رأس على قوانینھا في أساسا ترتكز منھا النامیة خاصة الدول

 العروض أفضل تقدیم حول بینھا التنافس من جو في دائما جعلھا ما ھذا لالستثمار، مضیفة

 المستثمرین من ممكن عدد أكبر استقطاب و التحفیز الضمانات، و الحمایة مجال في

 .4التنمیة عجلة دفع و الوطني االقتصاد لدعم األجانب

                                                             
  .19. قادري عبد العزیز، المرجع السابق، ص - 1
  االتفاق المبرم لبن الحكومة الجزائریة و الحكومة الفرنسیة بشأن تشجیع و الحمایة المتبادلتین فیمل یخص − 2 

  ، المصادق علیھ بموجب مرسوم 1993فیفري  13االستثمارات و تبادل الرسائل المتعلقة بھا الوقعین بالجرائر       
  ). 1994لسنة  01ع .ر.ج(  1994 −01 − 02، المؤرخ في 01 −94رئاسي رقم       

  = االتفاق المبرم لبن الحكومة الجزائریة و الحكومة اإلیطالیة حول ترقیة و الحمایة المتبادلة لالستثمارات الموقعة - 3
   −10 − 05، المؤرخ في 346 −91، المصادق علیھ بموجب مرسوم  رئاسي رقم 1991ماي 18بالجرائر    = 

   ).1991أكتوبر  06، المؤرخة في  46ع .ر.ج(  1991991       
  .12. رفیقة قصوري، المرجع السابق، ص - 4
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 متعلقة قوانین عدة عرفت التي كعینة الجزائر نذكر الدول ھذه بین من و            

 محدد تعریف أي یرد لم البدایة في الجزائري المشرع أن المالحظ أن إال باالستثمار

 كما ،284/662 رقم األمر كذلك و 277/631 رقم القانون ظل في خصوصا لالستثمار

 12/933 رقم يـالتشریع المرسوم لـظ في ریحـص كلـبش ارـاالستثم تعریف اـأیض تأجل

 صدور بعد الوضع الجزائري 4المشرع تدارك السابقة القانونیة النصوص عجز أمام و

 صریــح بنص االستثمار بتطویر المتعلق 2001 غشت 20 في المؤرخ 03/01 رقم األمر

 یقصد« : ھأن علـى منھ" 02" المـادة نص في جـاء حیث االستثمـار لتعـریـف مخصص

  :یلي ما األمر ھذا مفھوم في باالستثمار

 اجـاإلنت دراتـق عـتوسی أو دةـجدی اتـنشاط حداثـاست ارـإط في تندرج أصول اقتناء - 1

 .الھیكلة إعادة أو التأھیل إعادة أو

 .عینیة أو نقدیة مساھمات شكل في المؤسسة مال رأس في المساھمة - 2

  .» 5كلیة أو جزئیة خوصصة إطار في النشاطات استعادة - 3

 الداخلیة القوانین ظل في االستثمار لتعریف الھیئة ھذه من بھ نخرج أن یمكن ما        

 كان ما إال االستثمار ترقیة و تطویر سیاسات تنتھج ال األخیرة ھذه أن ھو النامیة، للدول

 كما ،لالستثمار محددة تعاریف وضع القانونیة منظومتھا على غیب الذي األمر حدیثا،

 جمیع لیشمل االستثمار مجال فتح في تحفظھا لالستثمار المضیفة الدول ھذه من نلتمس

  .6النامیة الدول ھذه في المعینة السلطات تقدمھا رخصة على بعضھا تقیید أو القطاعات،

                                                             
  .) 1963 لسنة 53ج، ج، ر العدد  (،یتضمن قانون االستثمارات 26/07/1963، المؤرخ في 63/277قانون رقم  -1

 لسنة  75ج، ر، ج، ج، العدد( ، یتضمن قانون االستثمارات، 15/09/1966، المؤرخ في 66/284أمر رقم  - 2
1966 (.  

  ةلسن 64ج، ر، ج، ج، العدد  (، المتعلق بترقیة االستثمار،08/10، المؤرخ في 93/12المرسوم التشریعي رقم  - 3
   1993 (.  
  .680. ، ص2006عجة الجیاللي، الكامل في القانون الجزائري لالستثمار، دار الخلدونیة، الجزائر،  - 4
  .)2001لسنة  47ج، العدد .ج .ر.ج (، یتعلق بتطویر االستثمار،20/08/2001، المؤرخ في 01/03األمر رقم  - 5

  .15/07/2006، المؤرخ في 06/08المعدل و المتمم باألمر رقم     
  .141. سابق، صالمرجع العیبوط محند و علي،  - 6
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 اديـاالقتص الجانب من سواء االستثمار مفھوم حول تعاریف من تقدم ما على بناءا        

 ذلك األجنبي االستثمار لمفھوم دقیق و جامع لتعریف التوصل صعوبة ندرك القانوني، أو

  .أھدافھ تعدد و تشابك و لتشعب نظرا

 باختالف متطورا، و متغیرا مفھوم إنھ بل الثانیة المحددة القانونیة بالواقعة لیس أنھ كما

 لكن و فحسب اإلقلیمي أو الوطني المستوى على لیس السیاسیة، و االقتصادیة المعطیات

  1أیضا الدولي المستوى على

  الثاني لمطلبا

  النزاع أطراف و لألشخاص القانونیة الطبیعة

 لالختصاص الموضوعي جانبھا تعدت 1965 لسنة واشنطن اتفاقیة خصوصیة إن     

 طرفا تكون ألن الحق لھا التي القانونیة األشخاص ،2منھا 25/1 م حددت حیث الشخصي،

 النزاعات أن على نصت حیث ،الدولي المركز ھذا إشراف تحت التحكمیة العملیات في

 أحد أو(  المتعـاقدة الدول مـن دولة بین....« تنشأ أن یمكن باالستثمار المتعلقة القانونیة

 بین و ،3 )تعینھا التي كاالتھا و إحدى أو للمركز الدولة تلك تعینھ الذي لھا المكونة األقسام

 على الذكر السابقة المادة من الشطر ھذا یؤكد ،»......متعاقدة أخرى دولة مواطني أحد

 ركزـالم لھذا يـالشخص اصـاالختص انعقاد ققـیتح حتي أساسیین نـشرطی توفر ضرورة

  : ھما و

 .متعاقدة دولة الطرفین أحد یكون أن  -

 .متعاقدة أخرى دولة رعیا اآلخر الطرف یكون أن -

 الواقع في أن إال األولى، الوھلة من بسیطة و سھلة تبدو األطراف طبیعة أن حقیقة           

 أن كون للطرفین، القانونیة المراكز في الشاسع للفارق نظرا تحدیدھا، یصعب التطبیقي
                                                             

  .15. علة عمر، المرجع السابق، ص - 1
  .من اتفاقیة واشنطن سالفة االشارة 25/1راجع م  - 2
  ، قد أسقطت من )تقوم الدولة بتعیینھ أمام المركز أحد أشخاص عامة تابعة لھا( تجدر اإلشارة إلى أن عبارة  - 3

  .ج، ر، بینما یتضمنھا النص األصلي لالتفاقیة باللغة الفرنسیة النص العربي المنشور في    
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 على أخرى امتیازات و السیاسي بالطابع یتمتع و العام القانون ألشخاص ینتمي األول

 نتطرق بعدھا ،) األول الفرع(  خالل من نتناولھ ما ھو و ، الخارجي و الداخلي المستوى

 رغم الدولة قوة نفس لھا لیس أخرى متعاقدة لدولة أجنبیة رعیة في المتمثل الثاني للطرف

  ). الثاني الفرع(  المالیة قوتھا و االقتصادیة مكانتھا

 

  األول الفرع

  متعاقدة دولة الطرفین أحد یكون أن اشتراط

 متى و كیف فیھا نوضح امأولھ أساسیتین، نقطتین حول الفرع ھذاة دراس ترتكز            

 لتحدید نتعرض ثم ،)أوال( واشنطن اتفاقیة منظور في متعاقدا طرفا أنھا على الدولة نعتبر

  .)ثانیا(معاییر عدة على بناءا للدولة التابعة......الھیئات و األقسام

  متعاقدا طرفا الدولة تعتبر متى: أوال

 لتسویة الدولي المركز مظلة تحت التحكمیة للعملیة آھلة الدولة تكون حتى         

 فإنھ األجنبي المستثمر و لالستثمار المضیفة الدولة بین باالستثمارات المتعلقة المنازعات

 یجعل ما ھذا ،1965 لسنة واشنطن اتفاقیة في متعاقدا طرفا الدولة ھذه تكون أن یستوجب

 المركز لھذا باللجوء المتعلق التحكیم بند إكمال یرید الذي األجنبي المستثمر عاتق على

 عن ذلك و االتفاقیة بھذه متعاقدة دولة أنھا لالستثمار المضیفة الدولة بأن یتأكد أن الدولي،

 .1مثال المركز في األطراف الدول لقائمة فحص طریق

 ھذا متعاقدا؟ طرفا الدولة اعتبار تاریخ حول یدور فھو یثار الذي التساؤل لكن           

 حیز داخلة و ةذناف تعتبر التي واشنطن اتفاقیة نصوص و أحكام إلى للعودة یدفعنا الطرح

                                                             
 ·ملحقالأنظر  - 1
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 یوما) 30( ثالثون مرور بعد قبولھا أو تصدیقھا وثیقة بإیداع تقوم دولة لكل بالنسبة التنفیذ

 .1اإلیداع ھذا من

 بقضیة تعرف المركز على عرضت ھامة قضیة في المسألة ھذه أثیرت قد و           

 ،ARB/01/72/ المغرب دولة ضد أمریكیة شركة ھي و»  « Holidayinnsإنز ھولیداي

 ھي و لھا تابعا فرعا األم شركة أنشأت أین الطرفین، بین المبرم العقد تنفیذ حول

Holidayinns Glarus »   «الطرفین بین المبرمة االتفاقیة على وقعت التي و· 

 أمام تحكیم بطلب إنز لھولیداي التابعة الشركة تقدمت األطراف بین نزاع نشوب بعد و     

 اختصاص عدمب المغربیة الحكومة دفعت أین ،االستثمار منازعات لتسویة الدولي المركز

 في طرفا تكن لم االستثمار عقد توقیع عند سویسرا و المغرب الدولتین من كال ألن المركز

، 2ركزــالم أمام التحكیم طلب تقدیم قبل كذلك أصبح قد كان إن و للمركز، المنشأة االتفاقیة

 واشنطن اتفاقیة في الدولة لعضویة بھ یعتد الذي تاریخ أن المغربیة الحكومة اعتبرت قد و

 التحكیم، شرط على یحتوي الذي االستثمار اتفاق فیھ عقد الذي التاریخ ھو ،1965 لسنة

 إلى الطلب تقدیم تاریخ ھو بھ یعتد الذي التاریخ أن إنز ھولیداي شركة اعتبرت فیما

   .3المركز

 رفضالب دفوع من المغربیة الحكومة بھ تقدمت ما على التحكمیة المحكمة رد فجاء            

 شرط على معلق كان لو و التحكیم شرط بإكمال لألطراف سمحت االتفاقیة  ألن ذلك، معللة

 أن و الدولي، للمركز المنشأة االتفاقیة إلى كاالنضمام المستقبل، في معین إجراء استفاء

 الدولـي للمركز التحكیـم طلب تقدیـم تـاریخ ھو متعاقدة الدولة العتبار بھ یعتد الذي التاریخ

                                                             
  و تعتبر ھذه االتفاقیة نافذة بعد ثالثین یوما من تاریخ إیداع و وثائق التصدیق أو القبول أو الموافقة«  68/02م  - 1

  أو موافقتھا بعد ذلك تعتبر االتفاقیة نافذة بعد المكملة للعشرین، و بالنسبة لكل دولة تودع وثائق تصدیقھا أو قبولھا    
  .» ثالثین یوما من ھذا اإلیداع    
  .20. ص ،المرجع السابق ،جالل وفاء محمدین - 2
  .72. قبایلي طیب، المرجع السابق، ص - 3



االستثمارالفصل األول               انعقاد االختصاص للمركز الدولي لتسویة منازعات   
 

27 
 

-CIRDI -، الفاصل و اإلیجابي المؤشر فیھا الصادر الحكم و القضیة ھذه كانت لذلك و 

  .1متعاقدا طرفا الدولة اعتبار تاریخ تحدید لمسألة

 أكثر ضمانة إعطاء بغرض و متعاقدا، طرفا أنھا ما دولة اعتبار دائما الشأن نفس في و   

 ھذا إلى تحكیم طلب أي تقدیم عند إن أضافت واشنطن اتفاقیة أحكام فإن األجنبي، للطرف

 أم متعاقدة دولة من الطلب كان إذا یفحص أن 2العام السكرتیر على یتعین الدولي، المركز

  . ال

 من یقدم طلب أي یرفض أن العام السكرتیر واجبات من أن المخالفة بمفھوم یعني مما     

لالختصاص  سابقة رقابة  میكانیزم للمركز نأك و االتفاقیة، في متعاقدة غیر دولة قبل

  .الدولي المركز لھذا العام السكرتیر إشراف تحت الشخصي

  للدولة التابعة الوكاالت و األقسام:  ثانیا

 في إشكال أي یطرح ال أجنبي، مستثمر مع أبرم العقد في كطرف الدولة تحدید إن           

 یمثلھا ممن القانونیة الواقعة ھذه على بنفسھا أقبلت إذا خصوصا واشنطن، اتفاقیة منظور

 ادةـبالسی یتمتع ويـمعن شخص ارھاـباعتب الوزراء دـأح ومة،ـالحك رئیس ة،ـالدول كرئیس

 الممثلة األخرى الجھات حول تثار الصعوبة ھذه أن إال ،الدولي المجتمع في العضو و

 المركز اختصاص إلیھا یمتد التي و لھا، تابعة وكاالت و أجھزة و مؤسسات من للدولة

 .3الذكر السالفة 25/1 م علیھ نصت حسبما الدولي

 األجھزة و الھیئات ھذه من المقصود ما حول یدور المطروح التساؤل فإن لھذا           

  تحدیدھا؟ كیفیة على و للدولة؟ التابعة

 تتضمن لم واشنطن اتفاقیة أن إلى اإلشارة تجدر الطرح، ھذا لىع اإلجابة قبل و           

 ھذه لصعوبة ربما ذلك یرجع و للدولة، التابعة العامة األشخاص ھذه بخصوص تعریف أي

                                                             
  22. جالل وفاء محمدین، المرجع السابق، ص - 1
  إال إذا تبین لھ على أساس معلومات التي تضمنھا الطلب أنقوم السكرتیر العام بتسجیل الطلب ی «···: 36/3م  - 2

  .»النزاع یخرج عن اختصاص المركز بشكل ظاھر و یقوم بإخطار الطرفین بإتمام التسجیل أو برفضھ     
 .من االتفاقیة 25/1راجع م  - 3
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 فھي أخرى، جھة من للدولة التابعة الھیئات و المؤسسات ھذه لكثرة كذلك جھة، من المھمة

 من المعروفة التقلیدیة، Collectivités publique ،العمومیة الھیئات جمیع تشمل

 الھیئات ھذه للفیدرالیة، تابعة دول و مقاطعات والیة، بلدیة، من إقلیمیة دستوریة مؤسسات

 اتـالمؤسس تلك اـبھ دـفیقص ةـللدول ابعةـالت األجھزة اـأم ،وحـالوض ایةـغ يـف ھي امةـالع

 ال أن یجب و مھامھا أداء في الدولة عن االستقالل من بقدر تتمتع التي العامة المرافق و

  .1عنھا التام باالستقالل تتمتع أو الحكومة في سیاسي لفرع تابعة تكن

 كونھا واضحة غیر»  للدولة تابعة أجھزة«  عبارة أن یظھر تقدم ما خالل فمن           

 بغایة و الدولة، و الجھاز بین« un lien de subordination» 2  تبعیة عالقة تشترط

 التابعة األجھزة ھذه لمعرفة للوصول بالنتیجة تؤدي التي التبعیة العالقة ھذه طبیعة تحدید

 الشأن، ھذا في قیلت حدیثة و دیةـتقلی ائیة،ـقض و فقھیة اییرـمع دةـلع نتعرض سوف، للدولة

 على المادي التوقیع عملیة على یعتمد الذي ،3القانوني المعیار ھو المعاییر ھذه أبرز لعل و

 ذلك كان ما إذا أي الدولة على المتعاقدة المؤسسة أو الجھاز استقاللیة مدى على و العقد،

 فعلیھا الدولة عن مستقلة القانونیة بالشخصیة تتمتع العقد أبرمت التي المؤسسة أو الجھاز

 الطرف ھي باعتبارھا الدولة، فیھا تشاركھا أن دون لوحدھا، كاملة مسؤولیتھا تتحمل أن

 .4قانوني تصرف من علیھ أقدمت ما على للدولة دخل فال العقد، على الموقع

 ھذه بواسطة المبرمة العقود في طرفا تعتبر ال الدولة فإن القانوني المعیار لھذا وفقا           

 القانونیة بالشخصیة تمتعھا و العقد أبرم من ھي األخیرة ھذه كانت طالما العامة، الھیئات

  .الدولة عن مستقلة

 اتـالھیئ عـتمت أن فقط يـیكف ال نھأ رىـی الذي اديـاقتص فھو انيـالث ارـالمعی اـأم            

 تعمل أنھا طالما  الدولة تمثل أنھا على نقر حتى القانونیة بالشخصیة العامة المؤسسات و

                                                             
  .22. جالل وفاء محمدین، التحكیم تحت مظلة المركز الدولي، المرجع السابق، ص - 1
  .74. قبایلي طیب، مرجع سابق، ص - 2
  حفیظة السید الحداد، العقود المبرمة بین الدولة و األشخاص األجنبیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الثالثة،  - 3

  .44. ، ص2003بیروت، لبنان،     
  ة، الطبعة األولى، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقی، الخاصةبشار األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولیة  - 4

  .21-17. ، ص2006     
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 في بذلك فھي الدولة، تلك من سالفا المبرمجة االقتصادیة السیاسة و الخطط تجسید على

 التوجیھ، و الرقابة سلطة علیھا تمارس األخیرة ھذه أن دام ما للدولة، بالنسبة تبعیة عالقة

  .الدولة عن فصلھا تصعب الحاالت ھذه مثل ففي، إدارتھا أو مالھا برأس یتعلق فیما سواء

 لھذا وفقا للدولة التابعة األجھزة أو الھیئات إحدى اعتبار مسألة فإن بالتالي و             

 ي،ـاألجنب مرـالمستث مع رمـالمب قدـالع ىـعل اديـالم عـالتوقی عملیة عند یتوقف ال المعیار

 التي الخلفیة عن البحث یجب إنما و العامة، األجھزة لھذه القانونیة الشخصیة على حتى أو

 بین قویة عالقة وجود من نتأكد حتى الواقع، و المیدان حقیقة أنھا اعتبار على العقد، ینشئھا

 أمام األجانب للمستثمرین الحمایة و التأمین یجسد ما ھذا لھا، التابعة المؤسسة و الدولة

 التابعة العامة الھیئات و األجھزة تحدید مسألة حول تقدم ما إلى باإلضافة ،1التحكیم محاكم

 تعیینھا على بنفسھا الدولة إقرار و رضا على ،2واشنطن اتفاقیة نصوص علقتھا فقد للدولة

 العامة المؤسسات و األجھزة ھذه حاجة عدم على إعالنھا أو الدولي، المركز أمام لممثلیھا

  .3لھا التابعة الدولة من اإلقرار ھذا لمثل

 تحدید مجال في المطلقة الحریة المتعاقدة للدولة تركت واشنطن اتفاقیة فإن علیھ و            

 تجري التي التحكیمیة العملیات في طرفا تكون بأن الممكنة و لھا التابعة العامة األشخاص

 ·لتسویة منازعات االستثمار  المركز ھذا إشراف تحت

 

 

  

                                                             
  .71.ص ،قبایلي طیب، المرجع السابق - 1
  موافقة المؤسسات العامة و األجھزة التابعة للدولة المتعاقدة ال تكتمل إال بعد إقرارھا من تلك الدولة ( – 25/3م  - 2

  ).فیما عدا لو أوضحت الدولة المذكورة للمركز أن مثل ھذا اإلقرار غیر ضروري      
  أسترالیا، المملكة المتحدة، البیرو، البرتغال، إلخطار المركز: ما قامت بھ كل من 25/3من أھم التطبیقات لھذه م  -  3

  = ·مام المركزن إقرارھا غیر ضروري بالنسبة لموافقة األشخاص العامة التي عینتھا أأب     
 .www.wordbank.org/csid              :              راجع في ذلك =  

  

http://www.wordbank.org/csid.
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 الثاني الفرع

 العقد في كطرف األجنبي المستثمر

            

 االستثمار عقود منازعات لتسویة التحكیم عملیة في الوطني الطرف كان إذا                

 مع المتعاقد و المقابل الثاني الطرف األشخاص إحدى أو المتعاقدة الدولة في یتمثل الدولیة

 االتفاقیة، في طرف أخرى أجنبیة لدولة منتمیا أجنبیا مستثمرا لالستثمار المضیفة الدولة

 زـالمرك علـج اـم ذاـھ ،1اعتباریا اـشخص آو طبیعیا اـشخص رـالمستثم كـذل انـك سواء

 ةـالفرص تعطي التي الوحیدة الھیئة باعتباره االستثناء یضع و متمیزا - - CIRDI   يـالدول

 لتدخل منھ حاجة بدون التحكیم إجراءات لمباشرة الخاص األجنبي للمستثمر اإلمكانیة و

 التحكیم منصة على لالستثمار المضیفة الدولة مع المساواة قدم على الوقوف و دولتھ

  .2الدولي التجاري

 اقدةــمتع انتــك سواء أخرى دولة انيـالث الطرف ھذا یكون أن جوزــی ال أنھ غیر            

 غیر أجنبیة لدولة ینتمي أجنبیا مستثمرا ال و مؤسساتھا، أو ھیئاتھا إحدى أو متعاقدة غیر أو

 الدولة لنفس منتمیا األجنبي المستثمر ھذا یكون أن یجوز ال كما االتفاقیة، في متعاقدة

 مستثمرا اآلخر الطرف یكون أن یشترط أنھ  یؤكد ما ھذا لالستثمار، المضیفة المتعاقدة

 شخص أو طبیعي شخص المستثمر ھذا كان سواء االتفاقیة في طرف دولة من أجنبیا

  .3معنوي

 الشخص بین للمستثمر األجنبیة الصفة تحدید بغایة و تقدم، ما على عالوة               

 السیاسیة و القانونیة الرابطة معیار تبین واشنطن اتفاقیة نإف المعنوي، الشخص و الطبیعي

 سوف لذلك ،4الجنسیة رابطة ھي و أال معینة، لدولة الشخص انتماء نمیز بمقتضاھا التي

  : یلي فیما لوحده شخص لكل نتطرق

                                                             
  .من االتفاقیة 25/1راجع م  - 1
  .13. جالل وفاء محمدین، المرجع السابق، ص - 2
  .35. لما أحمد كوجان، المرجع السابق، ص - 3
  .26. ، المرجع السابق، ص........جالل وفاء محمدین، التحكیم تحت مظلة المركز - 4
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  الطبیعي الشخص: أوال

 لطلب المتعاقدة الدول إحدى جنسیة یحوز الذي الطبیعي الشخص یتقدم حتى                 

 الدولي، المركز ھذا مظلة تحت لالستثمار المضیفة الدولة ضد التحكیم إجراءات مباشرة

 اتفاقیة نصوص في جاء ما وفق معا التاریخین في الجنسیة شرط فیھ تتوفر أن یجب

  : ھما التاریخین ھاذین و ،1واشنطن

 على النزاع طرح على األطراف فیھ)  یرتضي(  یوافق الذي التاریخ -

 .المركز

 .للمركز العام السكرتیر لدى التحكیم طلب فیھ سجل الذي التاریخ -

 أمام التحكیم عملیة تحریك یرید الذي الطبیعي الشخص لدى تتوفر أن یجب أنھ بمعنى     

 في أما معا، التاریخین بھاذین المتعاقدة الدول إحدى جنسیة الدولیة التحكیمیة المؤسسة ھذه

 المركز على االختصاص یسقط فھذا األخر، دون فقط التاریخین أحد في الجنسیة توفر حالة

  .الطبیعي الشخص ھذا قبل من المعروض النزاع ھذا في للنظر

 ذاـھ ھـب یزـیتم الذي ،2النزاع رافـأط جنسیة وحدة عدم لمبدأ االـمعإ و              

 عند یطرح أن طبیعیا شخصا كان إذا األجنبي المستثمر عاتق على یقع فإنھ ،زـالمرك

 طرف لالستثمار المضیفة الدولة جنسیة یحمل ال بأنھ المركز ھذا لدى التحكیم لطلب تقدیمھ

 رفض عنھا یترتب قد السابقة القواد بھذه إخالل أي أن إلى اإلشارة تجدر و النزاع، في

 محاولة أي إحباط شأنھ من اإلجراء ھذا فبالتالي ،التحكیم طلب تسجیل العام السكرتیر

 يـالدول المركز اختصاص إلى الوصول ورائھا من یستھدف الطبیعي الشخص من تحایل

 ھذا أمام التحكیم في الحق لھم لیس الجنسیة العادمین الطبیعیین األشخاص أن یفھم علیھ و

  .3الجنسیة شرط لسقوط ذلك المركز

                                                             
كل شخص طبیعي : یلي ما" أحد رعایا الدولة المتعاقدة األخرى" و یقصد بعبارة  «:  على أنھ 25/2نصت م  - 1

یحمل جنسیة إحدى الدول المتعاقدة األخرى خالف الدولة الطرف في النزاع، في تاریخ إعطاء األطراف موافقتھم 
من ) 03(على طرح النزاع على التوقیف أو التحكیم، و أیضا في تاریخ تسجیل طلب التوقیف أو التحكیم طبقا للفقرة 

، على أن ھذه العبارة ال تشمل أي شخص كان یحمل أیضا في أي من 36 من المادة) 03(أو الفقرة  28المادة 
  . »التاریخین جنسیة الدولة الطرف في النزاع 

  .36. لما احمد كوجان، المرجع السابق، ص - 2
  .29. جالل وفاء محمدین، المرجع السابق، ص - 3
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  المعنوي الشخص: ثانیا

 المعنویة لألشخاص واشنطن اتفاقیة سمحت الطبیعي الشخص المستثمر إلى إضافة          

 أن شریطة الدولي، المركز ھذا أمام التحكیم إجراءات في طرفا تكون أن ،1) شركات( 

 الجنسیة ھذه تكون أن یجب كما، النزاع في طرف الدولة غیر متعاقدة دولة بجنسیة تتمتع

 رـتغیی أي و ، كیمـالتح على زاعـالن طرح على الطرفان فیھ توافق الذي تاریخ في متوفرة

 زـالمرك اصـاختص ادـانعق دون یحـول الـف ذلك بعد الجنسیة ھذه على یطرأ تعدیل أو

 تحایل محاولة أي أیضا یضع أن شأنھ من األخیر اإلجراء فھذا ،علیھ یؤثر ال أي الدولـي،

  .2عنھ االبتعاد أو المركز الختصاص للوصول الجنسیة باستعمال

 في طرفا االعتباري الشخص یكون أن یمكن حیث مطلقا لیس الشرط ھذا أن إال               

 ھذا أمام التحكیم إجراءات لمباشرة أھال النزاع في طرف الدولة بجنسیة المتمتع و النزاع

 لدولة تابع كمواطن معاملتة على اتفق إذا جنسیتھا، تحمل التي الدولة ضد الدولي المركز

 مسیطرة أجنبیة مصلحة لوجود نظرا االتفاقیة ھذه بأغراض یتعلق فیما أخرى، متعاقدة

  .3بھ

 الجنسیة ضابط على اعتمدت واشنطن اتفاقیة أن على بوضوح یظھر علیھ و                

 األشخاص على تمیزھا بنتیجة و المعنوي، للشخص األجنبیة الصفة لتحدید كمعیار

 ةـالدول بین نزاعـلل یمتد ال المركز صاـاختص أن دـیؤك ورـالمنظ ذاـفھ الوطنیة، ةـالمعنوی

  .العقد في الطرف الدولة نفس بجنسیة یتمتع المستثمر و

 الشخص جنسیة لتحدید المعتمد المعیار حول یدور المطروح التساؤل لكن                

 في مختلفة معاییر عدة ھناك أن علمنا إذا خاصة الدولي؟، التجاري القانون في المعنوي

                                                             
  أي شخص معنوي كانت لھ جنسیة دولة متعاقدة غیر الدولة الطرف في النزاع في التاریخ الذي « 25/2نصت م  -1

  أو طرحھ على التحكیم و أیضا أي شخص معنوي كانت لھ في ذلك للتوفیقالطرفان على عرض النزاع  وافق فیھ    
  أن یعامل ألغراض ھذه االتفاقیة كما  التاریخ جنسیة الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع و لكن اتفق الطرفان على    
  »لو كانت لھ جنسیة دولة متعاقدة ألخرى و ذلك لوجود مصلحة أجنبیة مسیطرة بھ     

  .31. ، صأعالهجالل وفاء المحمدین، المرجع  -2
  .28. حسین یمینة، المرجع السابق، ص -3
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 تحدید في المتبع المعیار ھو ما یحدد لم واشنطن اتفاقیة نفس أن و جوھرھا، و أساسھا

  :یلي فیما عنھ اإلجابة سنحاول ما ھذا المعنویة، األشخاص ھذه جنسیة

 :المعنوي شخصال جنسیة تحدید معاییر أھم – )1

 الشخص جنسیة فإن المعیار ھذا حسب :األعضاء أو المؤسسین جنسیة معیار  - أ

 عن تعبر)  شركة(  المشـروع أن باعتبـار لھ المؤسسین األعضاء جنسیة تعكس المعنوي

 الجنسیة، في األعضاء ھؤالء اختلف إذا ما حال في و مصالحھ، تحقق و أفرادھا إرادة

  .1أغلبھا إلیھا ینتمي التي الدولة بجنسیة فیعتد

 للشخص المستقل القانوني الوجود أنكر أنھ أساس على المعیار ھذا انتقد                

 مالیة ذمة و مستقلة قانونیة شخصیة لھ تكون نشأتھ جدی األخیر ھذا أن حیث المعنوي

 .  لھ المؤسسین عن مستقلة

 جنسیة یحمل المعنوي الشخص فإن المعیار ھذا بمقتضى: التأسیس مكان معیار -ب

 الشخصیة منحھـا من ھو الدولة تلك قانون أن باعتبـار إقلیمھا، علـى تأسس التي الدولة

  .2 )معنویة(  القـانونیة

 نقدال من یسلم لم أنھ إال المعیار ھذا بھ یتمیز الذي االستقرار و الثبات طابع رغم           

 مكان اختیار یمكنھ إذ لھ، مؤسسین ید في المعنوي للشخص الجنسیة تحدید مسألة ألن

  .الخاصة مصالحھ یخدم لما وفق تأسیس

یكتسب جنسیة ) الشركة ( بمعنى أن الشخص المعنوي : االستغالل مركز معیار -ج

تجتمع فیھ مصالحھ ، باعتباره المكان الذي االقتصاديي یوجد بھا مركز نشاطھ الدولة الت

ؤدي الرتباط فعلي بین الشخص المعنوي ـبشریة، فھذا یـال كذلك انیات المادیة وـو اإلمك

 .و الدولة

                                                             
  . 57. لما أحمد كوجان، المرجع السابق، ص - 1
  .30. بشار األسعد المرجع السابق، ص - 2
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 للشركات صعوبات یخلق قد االستغالل مركز أن على المعیار لھذا انتقاد وجھ                

     رئیسیا؟ فیھا االستغالل أن یعتبر دولة أي ففي رئیسیة، استغالل مراكز عدة لھا التي

 الدولة جنسیة المعنوي الشخص یكتسب المعیار ھذا بموجب: اإلدارة مركز معیار -د

 فیھ توجد الذي المكان ھو و االجتماعي مقره أي الرئیسي إدارتھا مركز فیھا یوجد التي

 المتعلقة القرارات إصدار تتولى التي و المختصة أجھزتھا بمختلف للشركة الفعلیة اإلدارة

 المؤسسون اتفاق حال في لوحده المعیار ھذا یكفي ال ، إذأمورھا تسییر و بنشاطاتھا

 المركز عن البحث یجب إنما و معینة، دولة في الرئیسي اإلدارة مركز اعتبار على للشركة

  .معنوي شخص إلدارة الفعلي

 الذین  أعضاء دولة بجنسیة تتمتع الشركة فإن المعیار ھذا حسب :الرقابة معیار - ھـ

 حیث من و األموال حیث من سواء المعنوي، الشخص على الرقابة و السیطرة یمارسون

 تأسیسھا مكان أو استغاللھا مركز أو الرئیسي مركزھا كان لو و حتى التسییر، و اإلدارة

  .1أجنبیة رقابة و لسیطرة الفعلي لخضوعھا نظرا الوطني اإلقلیم في

 على فتبقى متعددة، المعنوي الشخص جنسیة تحدید معاییر أن یظھر علیھ و                 

  .مصالحھا یخدم و یالئمھا الذي المعیار اعتماد حریة دولة كل

  : الجنسیة ضابط لتحدید واشنطن اتفاقیة في المعتمد المعیار -)2

 المتبع المعیار تبین لم واشنطن اقیةـاتف وصـنص فإن إلیھ، ارةـاإلش سبقت كما          

 تتـأثب ركزـللم یةـالتحكیم لیةـالعم ارسةـالمم أن إال وي،ـالمعن صـالشخ ةـجنسی لتحدید

 ةـالمعنوی اصـاألشخ ذهـھ ةـجنسی دیدـتح يـف ،2التقلیدیة اییرـالمع على ادھاـاعتم و اـقبولھ

 مكان معیار أو الرئیسي اإلدارة مركز معیار على خاصة و كبیرة بنسبة و ،) شركات( 

  .التأسیس

                                                             
  .31. بشار محمد األسعد، المرجع السابق، ص - 1
  .33. ، ص السابقالمرجع بشار محمد األسعد،  - 2
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 الدولي المركز ھذا إشراف تحت التحكیم ھیئة على عرضت قضایا عدة في یظھر ما ھذا

 سنكتفي و أجنبیة، دولة رعایا أحد و الدولة بین باالستثمار متعلقة منازعات لتسویة

 Ancoaiac/Indonésie ) :بقضیة المتعلق و القضایا ھذه من واحد لمثال بالتطرق

ARB/81/1)1، شركة أن إال التحكیم محكمة فیھا فصلت أین Indonésie PT. AMCO 

 ندونیسیةإلا القوانین ظل في إنشائھا تم ھألن ذلك ،أندو نسیة بجنسیة یتمتع معنوي كیان ھي

  .2إقلیمھا وعلى

 لتحدید التأسیس مكان معیار على التحكیم محكمة اعتمدت إذن القضیة ھذه ففي                

  . Indonésie PT. AMCO)  شركة(  المعنوي الشخص جنسیة

 -CIRDI- الدولي للمركز میةیالتحك ارسةمالم أن یتبـین تقدم ما على عـالوة               

 مكان معیار منھا خاصة المعنویة األشخاص جنسیة لتحدید التقلیدیة بالمعاییر تأخذ

                                                             
  .43و  42. لما أحمد كوجان، المرجع السابق، ص - 1

  .160. قبایلي طیب، المرجع السابق، ص =   
 Pan أبرم بین حكومة إندونیسیا و الشركة األمریكیةن إتفاق بأ، AMCO.C/Indonésieوقائع  تتلخص - 2

American/AMCO       وPT,AMCO   ، على تشیید ھذه الشركة لفندق و إدارتھ لمدة ثالث سنوات 1968عام  
  ندونیسیة حیث تضمنللحكومة اإلاإلقامة بطلب )  AMCO( كما تقدمت ھذه الشركة ، بعاصمة إندونیسیا جاكارتا    
  :أیضا عدة نقاط أخرى أھمھا ھذا الطلب    

و یتخذ من إندونیسیا  PT.AMCO.Indonésia: الموافقة على إنشاء مشروع أجنبي یطلق علیھ التسمیة التالیة -
 .موطنا لھ

یتم الفصل فیھ حسب قواعد المركز الدولي  AMCOو في حالة نشوب نزاع بین حكومة إندونیسیا و شركة  -
 .عتبار كل من أندونیسیا و الوالیات المتحدة األمریكیة دول متعاقدةلتسویة منازعات االستثمار، و كذا ا

  قامت الحكومة اإلندونیسیة باالستالء و إخالء الفندق من الموظفین و العاملین فیھ  1980إال أن و في عام   
  باستعمال قواھا العسكریة، و كذلك إلغاء الترخیص الممنوح سابقا لھذه الشركة األمریكیة إلنشاء و إدارة ھذا   
، مطالبة الحكومة - CIRDI - الفندق، األمر الذي دفع بھذه الشركة باللجوء للتحكیم أمام المركز الدولي  

ھة المقابلة قدمت الحكومة االندونیسیة دفاعھا، بأنھا لم االندونیسیة بالتعویض عن األضرار التي لحقت بھا، و في الج
 .على المركز الدولي Pan American توافق على عرض ما ینشأ من نزاع بینھا و بین

، فھي تحمل الجنسیة )أي أجنبیة (كما أنھا لم توافق صراحة على معاملة ھذه الشركة كشركة أمریكیة      
  لتحكیم في ھذه القضیة برفض كل األسباب التي أدلت بھا الحكومة االندونیسیة،فجاء رفض المحكمة ا ،.االندونیسیة

كیان معنوي أندونیسي، و یخضع للرقابة و السیطرة األجنبیة، مستندة في ذلك  P.T.AMCO.Indo    أن اعتبرتو  
معنوي سوف  ، بمثابة دلیل بأنھ شخصP.T.AMC\O.Indoإلى أن موافقة الحكومة االندونیسیة على طلب إنشاء 

الذي جاء في الطلب یعد دلیل  – CIRDI–یخضع لرقابة أجنبیة و أن موافقتھا على شرط التحكیم أمام المركز الدولي 
كما أضافت ھیئة التحكیم أن . أنھ شخص معنوي تابعا لدولة أخرى متعاقدة P.T.AMCO.Indo اعتبارآخر على 

التحكیم یجب أن یفسر بما یؤدي  اتفاقواشنطن ال یتطلب رضا صریح أو شكال معینا و إنما  اتفاقیةإكمال أحكام 
 .باكتشاف نیة مشتركة لدى الطرفین، وفقا لمبدأ حسن النیة
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 سوى ھذا و الرقابة بمعیار أقل بصفة تأخذ كما االجتماعي، المقر معیار كذا و ،التأسیس

  .الدولي المركز ھذا باختصاص التمسك ھو و واحد لسبب

 من الدولي المركز لھذا خصوصیة حققت قد واشنطن اتفاقیة تكون بھذا و                

 حمایة مجال في إیجابیا و ھاما دورا یلعبان اللذان الشخصي و الموضوعي جانبین

 النزاعات ھذه على المشرفین المحكمین یقید أخرى جھة من و جھة، من المتعاقدة األطراف

 اتفاقیة أحكام في المرسومة و المركز علیھ یسري الذي االختصاص حدود یتجاوز ال حتى

 الدولي المركز اختصاص أن العامة و األساسیة القاعدة تبقى بھذا، 1965 لسنة 1واشنطن

 دولة مواطني أحد و المتعاقدة الدولة بین االستثمار منازعات في النظر على فقط قاصرا

  .متعاقدة أجنبیة أخرى

 المركز الختصاص اللجوء إمكانیة بتاتا یعني ال الخاصة الشروط ھذه تحقیق أن إال           

 في المعروفة أخرى عامة بشروط استكمالھا یستوجب إنما و كافي غیر ھذا أن ذلك الدولي،

 المركز علیھ یقوم الذي اإلداري و الھیكلي التنظیم على لمحة إلى باإلضافة العقود، سائر

 .الدولي

  الثاني المبحث

  الرئیسیة المركز ھیاكل عن لمحة و األخرى العامة الشروط

 لموضوع القانونیة بالطبیعة الخاصة الشروط بیان على یقتصر ال فاألمر                

 شروط تحقیق تتطلب المسألة إنما و الدولي، للمركز للجوء المتنازعة، األشخاص و النزاع

 إلبرام أھلیتھم و المعینة األطراف بین تراضي من العقود، سائر في المعروفة عامة أخرى

 القالب إلى باإلضافة التحكیم، ھیئة على المعروضة المنازعة محل حول االتفاق ھذا

 ةـمرتبط  روطـش اـكلھ 2ةـمعین  ةـشكلی من اـفیھ إلفراغھ انونـالق ھـیفرض ذيـال يـالرسم

)  األول المطلب ( إتمامھ و قدـالع صحة دون یحول ألحدھا تخلف وأي بینھا، فیما متكاملة و

                                                             
  .من اتفاقیة واشنطن 25/1راجع م  - 1
  .109. قبایلي طیب، المرجع السابق، ص - 2
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 دورھا على نقف حتى الدولي للمركز الرئیسیة اإلداریة الھیاكل أھم على إطاللة جانب إلى

  ). الثاني المطلب(  األجنبیة االستثمارات حمایة في

  األول المطلب

  األخرى العامة الشروط

 بذلك یتطلبھا التي و العقود سائر في المعروفة األخرى العامة للشروط بالنسبة                

 الشروط إلى باإلضافة ،) األول الفرع(  الموضوعیة الشروط إلى تنقسم فھي التحكیم، عقد

  ). الثاني الفرع(  الشكلیة

  األول الفرع

  الموضوعیة الشروط

 یقوم فھو لصحتھ، التحكیم عقد یستلزمھا التي الموضوعیة الشروط بخصوص أما         

 دائرة في داخال و مشروعا و موجودا محلھ یكون أن و الخصوم، أھلیة و الرضا على

  .دىح على واحد كل الثالثة العناصر لھذه سنتعرضو  التعامل،

   التراضي: أوال

 ونيـقان أثر إلحداث ماـاتجاھھ و نـاإلرادتی تطابق أنھ على التراضي یعرف           

 عن التعبیر یتم حیث االتفاق لمضمون تبعا المتعاقدة األطراف بین التزام إنشاء و ن،ـمعی

 من -acceptation- القبول و -l’offre- اإلیجاب طریق عن المتطابقتین اإلرادتین

 المفھوم ھذا عن تخرج لم أنھا إذ ،1965 سنةل واشنطن اتفاقیة كرستھ ما ھو و، 1الطرفین

                                                             
  عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوجیز في النظریة العامة لاللتزام المصادر، اإلثبات، األثر، األوصاف، االتفاق،  - 1

  = .48− 47. ص. ، ص2004 مصر، االنتقال، االنقضاء، منشأة المعارف، اإلسكندریة،    
   للقانون المتضمن و ،1975 سبتمبر 26 في المؤرخ ،58 -75 رقم أمر 59م : راجع" التراضي"في نفس الشأن = 
  ).1975 لسنة 78. ع.ر.ج(  المتمم و المعدل  المدني   
  93/12تعویلت كریم، استقاللیة اتفاق التحكیم التجاري الدولي دراسة على ضوء المرسوم التشریعي رقم  =
  ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، قانون األعمال كلیةو القانون المقارن، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، فرع     

  .30− 29. ص. ص ،2004تیزي وزو،     
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 السالفة 25/11 م نص من المستخلصة الثالثة الشروط خالل من ھذا یظھر و للتراضي،

  طرح على األطراف موافقة ضرورة«  ھو مفاده منھا األخیر الشرط أن نجد أین الذكر،

 لقي الرضا ركن أن یظھر الشرط ھذا خالل فمن ،2» كتابیا الدولي المركز على النزاع

 المركز ھذا الختصاص الفقري العمود یعتبر حیث االتفاقیة ھذه واضعي من كبیرا اھتماما

 لسنة واشنطن اتفاقیة على الدولة تصدیق مجرد أن خاصة األساسي، محركھ و الدولي

 من السابعة الفقرة في جاء حسبما المركز خدمة لقبول استعدادھا سوى یعني ال 1965

 على متوقف ،-CIRDI- الدولي المركز اختصاص تحریك أن یعني ما االتفاقیة، ھذه دباجة

 من موافقة تصدر أن أي 25/1 م علیھ نصت ما حسب الطرفین ثنائي تراضي و توافق

 طرف من قبوال یلقي أن و المركز، ھذا اختصاص على لالستثمار المضیفة الدولة

 أن یوضح ما ھذا المتعاقدین، بین مشترك تراضي یكون ما ھذا األجنبي المستثمر

 أن یوضح الطریق ھذا إنما و إلیھ، باللجوء األطراف من أي یلزم ال المركز ھذا اختصاص

 التجاري التحكیم في المعروف و السائد الجوھري األساس اعتنقوا االتفاقیة ھذه واضعي

 عن ذلك تم سواء المركز ھذا لخدمات اللجوء فيتفاقي الإال بالطابع األخذ ھو و الدولي

 التقلیدیة و العادیة الصورة یمثل السبیل فھذا التحكیم مشارطة أو التحكیم شرط طریق

 فھو الدولي المركز ھذا مظلة تحت التحكیم بقضاء رضاھم عن المتنازعة األطراف لتعبیر

 عرض أنھ إال لألطراف صریح اتفاق من مستمد كونھ إشكال أي یثیر ال و واضح طریق

 للطریق وفقا األجنبي المستثمر و الدولة بین باالستثمار متعلقة منازعات من یثور ما

 تجعلنا الطرفین على خطیرة و ھامة آثار عدة عنھ یترتب المركز لھذا للجوء العادي

 المركز ھذا إشراف تحت االستثمار منازعات لتسویة التراضي شرط أثر عن نتساءل

 شرط(  التحكیم التفاق التقلیدیة الصورة كانت فإذا أخرى جھة من و جھة، من ھذا الدولي؟

 میةیالتحك الممارسة فإن إشكال، أي تثیر ال و غموض أي تحتمل ال)  التحكیم مشارطة أو

 أخرى صورة تأفرز و التقلیدیة الصورة ھذه تتجاوز قد – CIRDI  -المركز لھذا الواقعیة

 نص بموجب إما تكون ـالمركزاألخیر ـ   ھذا اختصاص انعقاد في للتراضي جدیدة

                                                             
  . من االتفاقیة 25راجع المادة م  -1
  .من ھاتھ المذكرة ، من المبحث األول4. راجع ص -2
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 بشأن المركز ھذا یشھده الذي التطور فھذا اتفاقي نص على بناءا أو داخلي تشریعي

  . 1المتنازعة طرافاأل على ألثره و لھ للتعرض یدفعنا التراضي

   :   الدولي المركز الختصاص باللجوء األطراف تراضي عن الناجمة اآلثار .1

 اختصاص على نزاعاتھم لعرض الصریحة و المشتركة األطراف موافقة إن      

 ھاأبرز لعل اقدین،ـالمتع الطرفین على تنعكس خطیرة و ھامة آثار ترتب الدولي المركز

  : ، حیث تنص على أنھ25/12 م نص ة مناألخیرالفقرة  من نستشفھا التيتلك 

 أن منھما ألي یجوز ال فإنھ المشتركة موافقتھما النزاع طرفي أبدى متى و.....« 

 التفاقیة وفقا األطراف رضا أننخلص إلى و على ضوء ذلك  ،» بمفرده یسحبھا

 رفینـالط يـیعط أن ردـبمج ھأن حیث اريـإجب و ائيـنھ طابع ذو رضا ھو واشنطن

 3الطرفین من أي قبل من المنفردة باإلرادة الرجوع أو دولـالع وزـیج فال اـموافقتھم

 من تانسحب قد األجنبي المستثمر جنسیة دولة أو لالستثمار المضیفة الدولة أن لو و حتى

  .الرضا صحة على ذلك یؤثر فال االتفاقیة

 اإلجراء ھذا فإن المركز ھذا اختصاص بقبول الطرفینإبداء  جراء أیضا اآلثار من و       

 اشترطت حالة في إال منازعاتھم في للنظر األخرى الجھات جمیع یستبعد و الطریق یقطع

 استنفاد ضرورة على األجنبي المستثمر مع المبرم االتفاق في لالستثمار المضیفة الدولة

 األجنبي المستثمر دولة تحرم كما ،4المركز على النزاع إحالة قبل الداخلیة الطعن لطرق

 جھات أمام عنھا للدفاع طلب أي تقدیم من و لرعیتھا، الدبلوماسیة الحمایة منح إمكانیة من

  .5أخرى قضائیة

                                                             
  الملتقى الوطني ، مداخلة في  - CIRDI - قبایلي الطیب، خصوصیة التحكیم في مجال االستثمار امام المركز الدولي  - 1

  ماي 09و  08كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري بتیزي وزو، الجزائر یومي ، حول التحكیم التجاري الدولي     
 .06و  01. ، ص2013    
  .25/1ع م جرا - 2
  .36. جالل وفاء محمدین، المرجع السابق، ص - 3
موافقة الطرفین على التحكیم طبقا لھذه االتفاقیة تعني اتفاقھما على  «: من اتفاقیة واشنطن على أنھ 26ص م تن - 4

ن تتطلب استنفاد سبل أاستبعاد سائر سبل حل النزاع األخرى، إال إذا نص على غیر ذلك، و یجوز للدولة المتعاقدة 
  .»ة كشرط لموافقتھا على التحكیم طبقا لھذه االتفاقیداریة، أو القضائیة حل النزاع المحلیة، اإل

ال یجوز لدولة متعاقدة أن تمنح حمایة دبلوماسیة، أو أن تقوم  «:  ھمن اتفاقیة واشنطن على أن 27/1تنص م  - 5
 =ى أن یطرح على التحكیم، أو طرحلبمطالبة دولیة بالنسبة لنزاع اتفق أحد مواطنیھا مع دولة متعاقدة أخرى ع
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 التحكیم ھیئات على المعروفة القضایا 1Alco c/Jamaica  قضیة تصدرت قد و         

 یمكنھا ال المتعاقدة الدولة أن بشأنھا التحكیم محكمة قررت أین األطراف، رضا بخصوص

 كان إذا الدولي، المركز إشراف تحت بالتحكیم رضاھا سحب و الرجوع المنفردة بإرادتھا

  . 2نفسھ استثمار اتفاق في التحكیم ھذا تم قد

 التفاقیة فقا و نھائي و ملزما یكون الذي الرضا أن یتضح تقدم ما على بناءا           

 الطلب لتقدیم سابقا یكون أن أو مشتركا، معا الطرفین عن یصدر الذي ھو واشنطن

  .الدولي المركز أمام بالتحكیم

  الدولي المركز أمام التحكیم على التراضي صور تطور: 2

 التحكیمي االجتھاد علیھا أبان التي المستحدثة التراضي صور أن ھو فیھ شك ال مما          

 في تحمل أجنبیة دولة رعایا و الدولة بین االستثمار منازعات لتسویة الدولي للمركز

 على بناءا المركز لھذا اللجوء تم سواء العادیة سابقتھا عن ممیزات و اختالفات جوھرھا

 لكل التعرض علینا یستوجب الذي األمر ثنائیة اتفاقیات من انطالقا أو وطني تشریعي نص

  .حدى على قانونیة أداة

  

  
                                                                                                                                                                                         

ي حالة ما إذا لم تحترم الدولة األخرى المتعاقدة حكم المحكمین فعال على التحكیم، طبقا لھذه االتفاقیة، إال ف =  
  . »الصادر في النزاع و لم تنفده 

و حكومة جماءیك حول   Alcoاتفاق أبرم بین شركة أمریكیة : في أن Alco c / Jamaicaتتلخص وقائع قضیة  - 1
فاءات علمصنع إلنتاج األلمنیوم في جماءیك مقابل منح ھذه األخیرة بعض االمتیازات و اإل  إنشاء ھذه الشركة

إال أن و بعد صدور القانون  - —C.I.R.D.Iتفاق المبرم بشرط التحكیم أمام المركز الدولي الضریبیة، كما تضمن اال
، إثر ذلك تقدمت ھذه األخیرة  Alcoركة الداخلي في جمایك ألغى بموجبھ جمیع اإلعفاءات و اإلمتیارات الممنوحة لش

بطلب التحكیم أما المركز الدولي ضد حكومة جمایك على أساس إخاللھا بعقد االستثمار المبرم بینھما، و في الجھة 
المقابلة رفضت حكومة جمایك الوقوف كطرف التحكیم في ھذا النزاع، بحجة أنھا قد أبلغت السكرتیر العام لھذا 

التحكیم و بعد توقیع اتفاق االستثمار على استبعاد المنازعات التي تتعلق باستغالل الموارد الطبیعیة المركز قبل طلب 
  -.من اتفاقیة واشنطن 25/4منت نطاق اختصاص محكمة التحكیم طبقا لما نصت علیھ م 

ا العدول بإرادتھا فكان رد محكمة التحكیم بالرفض لدفوع حكومة جمایك كما قررت أن الدولة المتعاقدة ال یجوز لھ
أما . المنفردة و أن تلغي رضاھا بالتحكیم أمام المركز الدولي إذا تم النص على ھذا الرضا في اتفاق االستثمار نفسھ

من نفس االتفاقیة فھو یتعلق باستبعاد المنازعات المستقبلیة التي لم تكن موضوعا التفاق   25/4بخصوص نص م 
  .ناالستثمار أبرم فعال بین الطرفی

  .51. لما أحمد كوجان، المرجع السابق، ص - 2



االستثمارالفصل األول               انعقاد االختصاص للمركز الدولي لتسویة منازعات   
 

41 
 

  :داخلي قانوني نص بموجب الدولي للمركز اللجوء -)أ

 الختصاص إقرارھا و موافقتھا على الدولة تعبر التراضي من النوع ھذا ففي          

 جنبياأل مستثمرال بین و بینھا تنشأ قد التي االستثماریة المنازعات في للنظر الدولي المركز

 جابھاإل الدولة إبداء فبعد باالستثمار، متعلقال الداخلي التشریعي للنص استنادا مستقبال

 طرف من قبوال یلقى أن یجب ألثره، منتجا و صحیحا الرضا ھذا یكون حتىو  المسبق

  .كتابیا ذلك یكون أن و الحق وقت في لو و األجنبي المستثمر

 ديراــانف بشكل درـیص ھـأن للتراضي ةـالعادی غیر الصورة ھذه على الحظــی اـم           

 من ال و عنھ التعبیر و الزمان حیث من ال بینھما مشترك غیر فھو الطرفین بین انفصالي و

 جھة من و جھة من ھذا الدولي المركز الختصاص الطرفین إلقرار المتضمنة الوثیقة حیث

 رتبت و قیدت فإنھا المركز اختصاص حول المسبق لرضاھا إبدائھا بعد الدولة نإف أخرى

 ال و معھ المتخاصم)  المستثمر(  جنبياأل طرفالب تعدم أن دون نفسھا على التزاما

  .1نفسھ النزاع بموضوع

 المركز باختصاص الدولة اإلقرار ھذا مثل أن ھو إلیھ اإلشارة تجدر ما أن إال             

 االستمارات جلب في فعال بشكل سیساھم فھو داخلي، تشریعي لنص استنادا الدولي

 نیة عن صریحة و واضحة صورة تقدم الخطوة ھذه أن كون ،2النامیة الدول في األجنبیة

 ما ھو و األجنبي، الطرف مصالح حمایة و الضمان مجال في لالستثمار المضیفة الدولة

 بین من و أموالھ، و مصالحھ ضمان إمكانیة حول ثقتھ من یزید و بارتیاح األخیر ھذا یتلقاه

 المشھورة SPP C/Egypt قضیة المسألة ھذه حول المحكمین على عرضت التي القضایا

  .3األھرام ھضبة بقضیة

  

                                                             
   .ابق، صـسالمرجع ال،  - CIRDI -مار أمام المركز الدولي ـثتسالال اـة التحكیم في مجـلي طیب، خصوصیـقبای - 1

  .03 ـ 02 .ص    
  .53. حمد كوجان، المرجع السابق، صألما  - 2
 SPPC/Egyptتلخیص وقائع قضیة  - 3
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  :اتفاقي نص على بناءا الدولي للمركز اللجوء -)ب

 قد فإنھا داخلي، قانوني نص على رضاھا عن التعبیر في الدولة استناد جانب إلى             

 خالل من – CIRDI – الدولي المركز إشراف تحت لتحكیمل اللجوء قبولھا أیضا تبدي

 دراسات علیھ أكدت حالیا الشائع التوجھ فھذا ،1االستثمار حمایة و لتشجیع ثنائیة اتفاقیات

 إحصاء تم ،05/04/2004 تاریخ لغایة أن إلى أشارت التي الدولي، المركز لھذا إحصائیة

 بنظام معظمھا أخذت األجنبیة االستثمارات حمایة و لتشجیع ثنائیة اتفاقیة 20000 حوالي

 الھائل تزایدھا و القانونیة األداة بھذه األخذ سبب یعود و ،2الدولي المركز ھذا لدى تسویة

 ایةـحم نـم ھـتقدم اـلم ةـالدولی اریةـالتج احةـالس ىـعل املینـمتعال نـبی رةـاألخی اآلونة يـف

 تنافسیة بكل تسعى التي لھ المضیفة الدولة قبل من األجنبي للطرف قانونیة ضمانات و

 ال الثنائیة االتفاقیات ھذه من انطالقا أجنبیة أموال رؤوس من ممكن عدد أكبر الستقطاب

  .الدول لھذه التنمیة بعجلة دفعلل إال واحد لشيء

 بنود تتضمن الثنائیة االتفاقیات ھذه أن ھو للتراضي الجدیدة الضرورة هھذ مفاد و             

 بین و بینھا مستقبلیة منازعات من یثور ما بطرح المتعاقدتین الدولتین إحدى بتعھد تقضي

 الصورة ھذه في النظر یلفت ما و الدولي، المركز لھذا التحكیم ھیئة على أجنبي مستثمر

 لالستثمار المضیفة الدولة عن الصادر الصریح اإلیجاب و التعھد ھذا مثل أن ھو للتراضي

 بعد إال التعاقدي القانوني ألثره منتج و لھا ملزما یكون ال أجنبیة دولة لرعایا الموجھ و

 مسالة أن یعني مما الدولي المركز ھذا باختصاص موافقتھ عن األجنبي الطرف ھذا إعالن

  .األجنبي الطرف اختیار على معلقة الحالة ھذه في الرضا صحة و اكتمال

 الدولة رضا عن التعبیر خاللھا من تم أمثلة عدة الشأن ھذا في نذكر أن یمكن و               

 الجمھوریة بین المبرمة االتفاقیة من 02الفقرة /8 المادة: فمنھا ثنائیة اتفاقیةلى ع بناءا

                                                             
  ·52. كوجان، مرجع سابق، صحمد ألما   - 1
 w w w. worlod bouk.orj/icid/Treaties .                           :أنظر إحصائیات على موقع المركز - 2
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 التي لالستثمارات المتبادلة الحمایة و الترقیة حول 1السوید مملكة حكومة و الجزائریة

 قبل من رفعھ تاریخ من اعتبارا أشھر 06 مدة في النزاع ھذا تسویة تتم لم إذا  ": تنص

 النزاع، ھذا رفع على متعاقد طرف كل یوافق المتعاقد، الطرف إل كتابي بإشعار المستثمر

 :التالیة الھیئات أحد أمام لتسویتھ الدولي التحكیم إلى المستثمر لخیار وفقا

 بموجب بالتحكیم للتسویة باالستثمارات متعلقةال نزاعاتال لتسویة الدولي المركز – )أ

 متعلقة نزاعات بتسویة الخاصة و 1965 سنة مارس 18 في المؤرخة واشنطن اتفاقیة

 الطرفان إلیھا انضم قد یكون أن على أخرى دول رعایا و الدولة بین ما باالستثمارات

 .المتعاقدان

  ...أو كزرالم ھذا تفاقیةا تتضمن لم إذا اإلضافیة المركز تسھیالت  - )ب

 التجاري لقانونل المتحدة األمم لجنةل التحكیم لقواعد طبقا تكوینھا یتم خاصة محكمة  - )ج

 لتسویة الدولي للمركز العام األمین لدى القواعد ھذه وفق التعیین سلطة یشمل الدولي،

 الجزائر الحكومة بین المبرمة االتفاقیة من 2 8/2 م نص أیضا ،باالستثمار متعلقة نزاعات

 تكن لم إذا« : ھأن على نصت أین االستثمارات حمایة و تشجیع حول اإلیطالیة الحكومة و

 بھذا كتابي طلب رفع تاریخ من أشھر ستة مدى في ممكنة طرفین بتراضي الخالف تسویة

 دون یلي، فیما إلیھا المشار الھیئات إلحدى الخالف رفع المعني للمستثمر فیمكن الصدد،

 :سواه

  .إقلیمھا على االستثمار تم التي المتعاقدة الدولة في المختصة القضائیة الھیئة  - )أ

                                                             
، یتضمن التصدیق 29/12/2004الموافق ل 1425ذو القعدة عام  17مؤرخ في  431 - 04مرسوم رئاسي رقم  - 1

ترقیة و الحمایة الالسوید حول  ةالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة مملكعل االتفاق بین حكومة الجمھوریة 
  .  ) 2004 سنة  84ج، عدد .ج.ر.ج( المتبادلة لالستثمارات

یتضمن  05/10/1991 لالموافق  1412ربیع األول عام  26المؤرخ في  346-91رئاسي رقم المرسوم ال - 2
الیة حول یطالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمھوریة اإلحكومة بین مصادقة على اتفاق مبرم 

  .) 06/10/1991الصادر بتاریخ  46ج، عدد .ج.ر.ج (الستثماراتلایة المتبادلة مالترقیة  و الح
 : أنظر في نفس الشأن أیضا -
  .)1997 /04/ 06المؤرخة  20ج، عدد .ج.ر.ج( ، االتفاقیة الجزائریة األردنیةمن  5/2م  -
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 قـالتوفی راءـإج تطبیق دـقص ارـتثمـباالس ةـالمتعلق اتـالنزاع لـلح يـالدول ركزـالم - )ب

 الخاصة 1965 سنة مارس 18 في المؤرخ واشنطن اتفاقیة في إلیھ المشار التحكیم أو

 مباشرة ھذا و أخرى، دولة رعایا و الدول بین ما باالستثمارات متعلقة نزاعاتال بتسویة

  .االتفاقیة لھذه المتعاقدتین للدولتین الكامل االنضمام بعد

  ."االتفاق ھذا من 09 المادة ألحكام طبقا الغرض لھذا أنشأت میةیتحك محكمة - )ج

 الموجھ رضاھا عن الدولة تفصح كیف جلیا یظھر أمثلة من تقدم ما على بناءا            

 صریح و قاطع بشكل الدولي مركزعلى ال منازعاتھم عرض نأبش األجنبي للطرف

 سلبیة و خطیرة آثار من ینجر قد لما حیطة أو تحفظ أي دون الثنائیة، االتفاقیات من انطالقا

 األفضلیة مركز في األجنبي المستثمر جعل اإلجراء ھذا فإن المقابل في الخطوة، ھذه جراء

 شاء فوقتما اختیاره على معلقة تبقى الدولي المركز ھذا لخدمات اللجوء عملیة أن كون

 على مسبق التفاق منھ حاجة بدون الدولي التحكیم لمنصة لھ المضیفة بالدولةجرى 

 جنسیة دولة و االستثمار تنفیذ دولة بین أبرمت التي الثنائیة االتفاقیات أن مادام التحكیم،

  .-  CIRDI - المركز لدى التحكیم لھیئة مباشرة النزاع تحیل بنود تتضمن األجنبي المستثمر

 استنادا للتراضي الجدید التوجھ ھذا حول نستخلصھ أن یمكن ما ترتیبا لذلك و            

 بھا یعتد أصبح و التحكیمي االجتھاد أفرزھا التي اتفاقي نص على بناءا أو تشریعي لنص

 ،1تسعیناتال مطلع في خصوصا الدولي، المركز الختصاص اللجوء عملیة في واسع بشكل

 التراضي ھذا خصوصیة أن ھو الدولیة التجاریة الساحة على متداوال عرفا كأنھا و لدرجة

 أروقة بین الواقع مراأل أمام نفسھا الدولة تجد أین النزاع نشوء بعد إال تظھر ال الجدید

 بعدم للدفع فرصة أدنى دون األجنبي المستثمر طرف من علیھا ىمدع الدولي المركز

 الدولي المركز ھذا الختصاص اللجوء مسألة أن یؤكد الذي األمر االتفاق، ھذا مثل وجود

 غیر التحكیم إلى االتفاقي التحكیم مبدأ من انتقلت الجدید التراضي الصور على بناءا

 فراتو ضرورة على أكدت التي  19652 سنة واشنطن اتفاقیة روح بذلك خارقا! اتفاقي؟

                                                             
  .و ما بعدھا 106. قبایلي طیب، المرجع السابق، ص - 1
  .من اتفاقیة واشنطن 25/1راجع م  - 2
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 الدولي للمركز االختصاص انعقاد یتم ىحت المتنازعة األطراف  بین مشترك تراضي

 على أولى بدرجة بظاللھ یلقي للتراضي الجدید التوجھ كما ،جھة من ھذا صحیحا انعقادا

 اللجوء إلمكانیة المركز ھذا اختصاص من توسیع أن حیث لالستثمار المضیفة الدول

 ھذه مصالح یھدد اتفاقي نص أو تشریعي نص أساس على سواء انفرادي بشكل لخدماتھ

 المؤسسة ھذه أمام علیھا مدعة الحاالت غالب في أضحت كونھا قلقھا من یزید و الدول

  .و ھذا من ناحیة أخرى الدولیة التحكیمیة

 اتفاقیة علیھ نصت لما وفق التراضي ركن یكتمل حتى ھأن إلى نخلص األخیر في     

 كما التحكیم، طلب لتقدیم سابقة األطراف إرادة عن التعبیر یكون أن یجب فإنھ واشنطن،

 األطراف ھویة و النزاع بموضوع تتعلق التي البیانات كل على یشمل أن الطلب على

  .المتنازعة

 رفض أو التسجیل في المعطیات ھذه كل على بناءا یفصل المركز ھذا لدى العام السكرتیر

  . 1لھ المخولة التقدیریة سلطةال وفق الطلب

   األھلیة: ثانیا

 باألھلیة المتعلقة تلك التحكیم اتفاق طرحھا التي القانونیة المشاكل أھم بین من             

 رف،ــالتص ذاـھ ثلـبم امـالقی على ھاـقدرت و  -  la capacité de l’état - للدولة ةـالالزم

 الشخص باعتبارھا السیادة الكاملة الدولة ھي عنھا الحدیث بصدد نحن التي الدولة أھلیة و

 في قانونیة بتصرفات للقیام اإلرادة تملك ألنھا و القانونیة، بالشخصیة یتمتع الذي القانوني

 دبرةـالم أنھا خاصة الدولي مــالتحكی إلى اللجوء بأھلیة تتمتع لذلك الدولیة، العالقات إطار

  .2أھلیتھا بعدم التسلیم یصعب علیھ و العام النفع ذات االقتصادیة المشاریع على المشرفة و

                                                             
  یجب أن یشمل الطلب معلومات عن المسائل موضع النزاع، و على تعریف بشخصیة أطرافھ،  « :36/2تنص م  - 1

  »و على موافقتھم على االلتجاء للتحكیم طبقا لقواعد تحریك إجراءات التوثیق و التحكیم     
  .39 ـ 38 .ص .حسان نوفل، المرجع السابق، ص - 2
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 دول تشریعات بعض إلیھ ذھبت لما)  الدولة أھلیة(  المشكلة ھذه سبب یعود و            

 بأن)  لھا تابعة مؤسسات و الدولة(  العام القانون ألشخاص السماح عدم و حضرمن  العالم

  .1معینة شروط على تعلقھا و ذلك على قیودا تضع األقل على أو التحكیم، في طرفا تكون

 حضر من الفرنسي القانون علیھ انــك ما الخصوص بھذا المثال لــسبی على رــنذك و     

 المادتین في ذلك جاء حسبما التحكیم إلى اللجوء من لھا التابعة المؤسسات و للدولة منع و

 أن ، غیرالفرنسي القانون المدني 2060 م كذلك و القدیم، الفرنسي م.إ.ق 1004 و 83

 رقم لقانون هبإصدار الدولي، التجاري التحكیم من ھذا موقفھ عن تراجع الفرنسي المشرع

 بإدراج العامة الجماعات و للدولة سمح الذي و 19/08/1986 في الصادر 972/86

 وفق  عام نفع ذات مشاریع لقیام األجنبیة الشركات مع تبرمھا التي العقود في التحكیم شرط

 مسألة قید قد 3السعودي التشریع نجد أن و في نفس السیاق ،2أحكام القانون المذكور أعاله

 بموجب ذلك و الوزراء رئیس موافقة على حصولھال للتحكیم العامة الجھات إلى اللجوء

  .25/04/1983 قانون

 التجاریة الساحة على الحاصلة التطورات سایر أیضا فھو الجزائري المشرع أما            

 بموجب صراحة لھ إقراره إلى األمر فبدایة الدولي للتحكیم الرافض موقفھ مغیرا الدولیة

 المتضمن 08/09 قانون بموجب كذلك و االستثمار، بتطویر المتعلقو  01/034 األمر

 ال« :  ھأن على منھ 1006/3 المادة تنص إذ الجدید، اإلداریة و المدنیة إجراءات قانون

 الدولیة ةاالقتصادی عالقاتھا في عدا ما التحكیم تطلب أن العامة المعنویة لألشخاص یجوز

  .5» العمومیة الصفقات إطار في أو

                                                             
  .111. قبایلي طیب، مرجع سابق، ص - 1
  .راجع في نفس الشأن المبحث األول من المذكرة =

2- Fouchard philippe,GAILLARD Emmanuel et GOLDMAN Bartold, traité de l’arbitrage commercial 
international, laitec, paris 1996, p.336. 

  .111. قبایلي طیب، المرجع السابق، ص - 3
  .ستثمارات السالفة الذكراال متعلق بتطویرال 01/03من األمر رقم  41راجع م  - 4
  21ج، عدد.ج.ر. ج (اإلجراءات المدنیة و اإلداریة ون یتضمن قان 25/02/2009المؤرخ في  08/09قانون رقم  - 5

  ). 2008سنة    
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 للتحكیم العامة األشخاص لجوء ربط الجزائري القانون أن النص ھذا من المالحظ           

 . العمومیة الصفقات أو الدولیة االقتصادیة بالمسائل المنازعة تعلق بشرط الدولي

 أطرافھا یكون التي الدولي للتحكیم تحیل فمعظمھا الدولیة االتفاقیات الناحیة من أما     

 ةـالحری تترك اتـاالتفاقی ھذه أن اـكم العام، انونـالق من أو اصـالخ القانون من اصـأشخ

 اتفاق تبرم بأن لھا التابعة العامة للھیئات السماح بخصوص المتعاقدة للدولة الخیار و

 صـن كذا و دباجتھا في الدراسة قید واشنطن اتفاقیة إلیھ أشارت ما ھو و ،1بدونھا التحكیم

 لفظ كسبیل الدولي التجاري التحكیم خدمة یوفر المركز أن على منھا 01/02المادة 

 أجنبیة دولة رعایا أحد مع مؤسساتھا إحدى أو بنفسھا الدولة بین تثار التي المنازعات

 دول قوانین بعض رفض فإن علیھ و ،2معنوي أو طبیعي شخص كان سواء أخرى متعاقدة

 حجم ارتفاع ظل في الدولیة التجارة مستجدات غیرتھا العامة، ھیئاتھا لجوء لفكرة العالم

 3لعصرنا ممیزة ظاھرة التحكیم أصبح وقت في كذا و الدولیة التجاریة المبادالت

phénomène caractéristique de notre époque ،ھذه على حتم الذي األمر 

 منظومتھا في البدیل القضائي النظام ھذا اعتناق و الجدیدة األوضاع مواكبة الدول

  .التشریعیة

   المحل: ثالثا

 التحكیم التفاق بالنسبة األمر نفس ھو و علیھ ینصب أن یجب محل التزام ألي            

 التجاري التحكیم قضاء بواسطة تسویتھا المراد المنازعة موضوع في محلھ یتمثل الذي

 التحكیم على االتفاق في لألفراد المشرع یجیزه بما المحل ھذا یتعلق أن یتعین لذلك الدولي،

 ،4باطال االتفاق كان إال و العامة اآلداب و امـالع  امـللنظ الفاـمخ المحل نویك ال أن بمعنى

المادة  نص مثال نذكر إذ الدولیة االتفاقیات و الوطنیة القوانین معظم علیھ أكدت ما ھو و

                                                             
   .من اتفاقیة واشنطن 1/8راجع م  -1
 .117. السابق، صفوزي محمد سامي، المرجع  -2
  حدادن طاھر، دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة  -3

  .2012تیزي وزو، مولود معمري،     
  .ق م ج 53راجع م  - 4



االستثمارالفصل األول               انعقاد االختصاص للمركز الدولي لتسویة منازعات   
 

48 
 

 المتعلقة المسائل في التحكیم یجوز ال« : أنھ على نص الذي الوطني إ .م .إ.ق من 1006/2

 التشریعات معظم بھ أخذت االتجاه نفس ،» أھلیتھم و األشخاص حالة أو العام بالنظام

  .1التحكیم فیھا یجوز ال التي األمور بتعداد العربیة

 تحدید ضرورة على تحث حیث ذلك من ألبعد األخرى القوانین بعض تذھب كما     

 سوى لشيء ال ھذا و بالدقة معروفا یكون حتى مسبقا بالتحكیم حسمھ سیتم الذي الموضوع

 نص ما ھو و فیھا، التعامل یجوز التي المسائل من أنھ و مشروعیتھ مدى مراقبة إلمكانیة

 یتضمن أن یجب.......« : ھأن على إ و م إ ق 1012/2 م في الجزائري المشرع مثال علیھ

       . » تعیینھم كیفیة أو المحكمین أسماء و النزاع موضوع البطالن طائلة تحت التحكیم اتفاق

 ،2المصري مرافعات قانونمن  501 المادةفي  المصري المشرع اھاـخط الخطوة نفس     

 تعرض أن یمكن التي للمنازعة الموضوعي اإلطار حددت فقد واشنطن التفاقیة بالعودة و

  ازعةـمن ونـتك أن رورةـبض – CIRDI - الدولي زـالمرك ةـمظل تحت ینـالمحكم ھیئة على

 على یبقى بالتالي و الذكر السالفة منھا 25/1 م حسب باالستثمار متعلقة و ةـقانونی

 حدود في المحل یكون أن و الشأن ھذا في االتفاقیة في ورد بما االلتزام المتنازعة األطراف

  .الدولي للمركز الموضوعي االختصاص

 یدخل أن یجب التحكیم فیھ یجوز الذي النزاع موضوع المحل أن تقدم مما یتضح            

 ھذا یكون أن و دولیة، تجاریة معاملة تكون أن أي الدولیة التجاریة بالعقود یسمى فیما

 صعبة تبقى األخیرة الفكرة ھذه أن برغم العام النظام تخالف ال التي المواضیع من المحل

 األمر ،آلخر وزمان مكان من و ألخرى دولة من متغیرة ثابتة غیر فكرة كونھا التحدید

 العام النظام من تعتبر التي الحاالت لمعرفة الدولي الصعید على تعقیدا أكثر یصبح الذي

 في عنھا الكشف تم التي ھي و  منھا القلیل إال دقیق بشكل ضبطھا یمكن ال حیث الدولي،

                                                             
  .إلخ.......مرافعات تونسي من قانون 261من قانون مرافعات المصري، رقم  501أنظر م  -  1
  127. فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص - 2
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 ببیع المتعلقة تلك أو المخدرة المواد لتھریب الخاصة االتفاقیات مثل دولیة، اتفاقیات إطار

  .1المعنیة الدولة موافقة دون األسلحة

 التحكیم مجال في العام النظام فكرة تبني أن األخیر في قولھ یمكن ما أن إال             

 المجتمع إطار في المشتركة العلیا للمصالح حمایة ھي التحكیم، محل حول الدولي التجاري

 الدولیة التجاریة المعامالت في محظورا المحل كان كلما األحوال كل في و لذلك الدولي

  .الدولي العام للنظام مخالفتھ بحجة باطال التحكیم اتفاق كان

  الثاني الفرع

  ) الكتابة(  التحكیم التفاق الشكلیة الشروط

 سابقا، بیناھا التي التحكیم اتفاق لصحة الالزمة الموضوعیة الشروط جانب إلى             

 لھذا الشكلي القالب توفیر ضرورة على دولیة باتفاقیة و الوطنیة التشریعات مختلف أجمعت

  .مكتوبا یكون أن اشترطت بحیث االتفاق

 من علیھ موقع مكتوب محرر في االتفاق ھذا یرد أن التحكیم اتفاق بكتابة یقصد و             

 ما ذلك و األصلي العقد في االتفاق ھذا یرد أن یستوي و باطال، كان إال و األطراف،

 جھة، من ھذا)  أوال(  التحكیم بمشارطة یسمى مستقل اتفاق في أو التحكیم، بشرط یعرف

 اعتبار مدى حول الوطنیة التشریعات و دولیة اتفاقیة بین تباین ظھر أخرى جھة ومن

  ).  ثانیا(  لإلثبات شرطا أو لالنعقاد شرطا الكتابة

   التحكیم اتفاق صور: أوال

 الشكلین أحد یأخذ أن یحتمل عامة بصفة التحكیم اتفاق فإن ،أعاله إلیھ أشرنا كما            

  .التحكیم مشارطة أو التحكیم شرط إما

  
                                                             

  أشرف عبد العلیم الرفاعي، اتفاق التحكیم و المشكالت العلمیة و القانونیة في العالقات الخاصة الدولیة، دار الفكر - 1
  . 29. ، ص2003 مصر، سكندریة،الجامعي، اال    
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  - compromissoire  la clause- التحكیم شرط: 1

 یفةـالمض ةـالدول نـبی رمـالمب ارـاالستثم دـعق نـتضمی وـھ رطــالش ذاـھ ادـمف     

 یثور كلما حسم على اعزن أي نشوء قبل األطراف تعھد األجنبي المستثمر و ارـتثمـلالس

 إلى مجالھ حسب التحكیم شرط ینقسم و 1الدولي التحكیم بواسطة مستقبال خالفات من بینھم

  . العقد في التحكیم یتناولھ ما بحسب أي خاص، تحكیم شرط و عام تحكیم شرط

 أي بإحالة المتعاقدة األطراف بھ یتعھد الذي النص ذلك بھ یقصد: العام التحكیم شرط -)أ

 ھأن آخر بمعنى ؛استثناء دون الدولي التحكیم إلى األصلي العقد في نقطة بأي یتعلق نزاع

 التحكیم طریق عن تسویتھا یتم األصلي العقد عن الناجمة مستقبال خالفات من یثار كلما

  .الدولي

 بتعھد یقضي الذي و األصلي العقد في الوارد النص ھو: الخاص التحكیم شرط - )ب

 مسائل أو مسألة بشأن مستقبلیة خالفات من بینھم یثور قد ما إحالة على المتعاقدة األطراف

  .الدولي التحكیم على الحصر سبیل على معینة و محددة

 بین النزاع لنشوء سابقا یكون التحكیم شرط األحوال جمیع في ھأن نالحظ علیھ و     

 عقد في الشرط ھذا مثل إدراج فإن آخر جانب من و جانب، من ھذا المتعاقدة األطراف

 القضاء ةـوالی عن خروجبال یؤدي األجنبي المستثمر و الدولة بین المبرم ستثماراال

 القضائیة بالحصانة تتمسك أن الحالة ھذه في للدولة یجوز ال لذلك استبعاده، و يـالرسم

  .2التحكمیة الھیئات أمام

  – compromis – التحكیم مشارطة: 2

 تسویة على یقضي النزاع نشوء بعد األطراف یبرمھ خاص اتفاق یتضمن محرر ھو و     

 أسماء و النزاع موضوع االتفاق ھذا بموجب تحدید یتم كما، التحكیم طریق عن األخیر ھذا

                                                             
  .392. ، ص2009بھ، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  أحمد إبراھیم عبد التواب، اتفاق التحكیم و الدفوع المتعلقة - 1
  ، المغرب، العدد مجلة العلوممعمرو بومكوسي، اتفاق التحكیم كأسلوب لتسویة منازعات االستثمارات األجنبیة،  - 2

  .71 ـ 68 .ص .، ص1203األول، ماي    
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 النزاع على التطبیق الواجب القانون تحدید حتى یمكن و التحكیم، إجراء مكان و المحكمین

 ھذا أن حیث التحكیم شرط عن مختلفة التحكیم مشارطة تكون بھذا علیھ االتفاق تم إذا

 مشارطة بینما محتمال، إنما و معلوما، غیر مجھوال یكون و النزاع قیام قبل یكون األخیر

  .1دقیق بشكل محددا و معروفا بذلك یكون الذي الخالف ظھور بعد تكون التحكیم

 اتفاق صور إحدى وردت إذا القانون نظر في)  الشكلیة(  الكتابة ھذه تتحقق و          

 عبر األطراف بین المتبادلة الخطابات جمیع في التحكیم مشارطة أو شرط من التحكیم

االتصال  و غیرھا من الوسائل فاكسات البرقیات، كالرسائل، التقلیدیة االتصال وسائل

 المعامالت فیھ شاعت زمن في اإللكتروني البرید ھنا باألخص نقصد و منھا الحدیثة خاصة

 یجب إال أنھ ،2اإللكتروني بالتحكیم یعرف ما ظھور بالموازاة و اإللكترونیة، التجارة بنظام

  .الدولي التجاري التحكیم إلى الطرفان لجوء في الداللة قاطعة الكتابة ھذهدائما  تكون أن

  التحكیم اتفاق إلثبات أم لالنعقاد شرط الكتابة: ثانیا

 التجاري بالتحكیم المتعلقة المقارنة القوانین و الدولیة االتفاقیات مختلف تعرضت            

 حول القانونیة المنظومات ھذه تباین أثبت الواقع أن إال العقد، ھذا شكلیة لمسألة الدولي

  .لإلثبات شرط أم النعقاد شرطا)  الشكلیة(  الكتابة اعتبار مدى

  :الكتابة من دولیةال تفاقیاتاال موقف: 1

 من تكون البدایة و كثیرة و عدیدة كونھا االتفاقیات ھذه ألھم بالتعرض ھنا نكتفي     

 من كل تعترف« : أنھ على 2 الفقرة و 2/1 م في نصت التي ،1958 لسنة نیویورك اتفاقیة

 بعض أو منازعتھما بعرض الطرفان بموجبھ یلتزم الذي المكتوب باالتفاق الموقعة الدول

  .....معینة حقوقیة عالقات عن الناشئة منازعتھما

                                                             
  .75 ـ74 .ص .نفس المرجع، ص - 1
  :أنظر لالستزادة - 2
  . 2008محمد أمین الرومي، النظام القانوني للتحكیم اإللكتروني، دار الكتب القانونیة، مصر،  ـ 
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 عقد أو العقد یتضمنھ الذي التحكیم شرط»  مكتوب اتفاق«  بالتعبیر المقصود و           

  ،» 1برقیات أو مراسالت تبادل تضمنھما إذا الطرفین قبل من موقعین كان إذا التحكیم

 لذيا ،1985 لسنة الدولي التجاري للتحكیم النموذجي للقانون بالنسبة الشأن نفسو        

 االتفاق یعتبر و مكتوبا، التحكیم اتفاق یكون أن یجب« : أنھ على منھا 7/2المادة  في نص

 برقیات أو تلكسات أو رسائل، تبادل في أو الطرفین من موقعة ةــوثیق في ورد إذا مكتوبا

 تبادل في أو لالتفاق، سجل بمثابة یكون الالسلكي أو السلكي االتصال وسائل من غیرھا أو

 اإلشارة یعتبر و... التحكیم اتفاق جود و الطرفین أحد فیھا یدعي التي الدفاع و المطالبات

 العقد یكون أن شریطة التحكیم، اتفاق بمثابة التحكیم شرط على یشمل مستند إلى ما عقد في

  .» العقد من جزء الشرط ذلك تجعل بحیث وردت قد اإلشارة تكون أن أو مكتوبا

 نفس 1961 لسنة الدولي التجاري التحكیم بشأن األوروبیة تفاقیاتاال تناولت كما            

 التحكیم شرط التحكیم باتفاق یقصد« : أنھ على 1/2 م في نصت عندما ،) الكتابة(  المسألة

 برقیات أو بینھم متبادلة رسائل في المتضمن أو األطراف من علیھ الموقع التحكیم اتفاق أو

 مبرم اتفاق كل المكتوب بالشكل قوانینھا تفرض التي الدول بین العالقات في و تلكسات، أو

  .2»القوانین تقرھا التي األشكال في

 حیث النھج نفس على سارت أنھا نجد الدراسة محل واشنطن التفاقیة بالعودة و            

 اتفاق أي في الكتابة شرط توفر ضرورة على الذكر السالفة 25/1 م النص في اشترطت

 ةـالدول بین االستثمار اتـازعـمن لتسویة الدولي المركز على النزاع بعرض یقضي تحكیم

  .  -CIRDI3 - أجنبیة دولة رعایا حدأ و

 كشرط الكتابة اشترطت أنھ یظھر أعاله دولیة نصوص من تقدم ما على بناءا            

 عقد في كان أو األصلي العقد في وارد الشرط ذلك كان سواء ،فقط لإلثبات لیس و النعقاد

                                                             
. ، ص2008، دادي، الجزائرمحمد كوال، تطور التحكیم التجاري الدولي في القانون الجزائري، منشورات بغ - 1

116.  
  .118. سابق، صالمرجع القبایلي طیب،  - 2
  .واشنطنمن اتفاقیة  25/1راجع م  - 3
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 ةـمعین شكلیة لبـتتط لم اـأنھ ھو الدولیة اتــاالتفاقی ھذه على یأخذ ما أن إال الحق، مستقل

 التجارة تقتضیھ لما استجابة ربما ذلك و قد یكون ،االتفاق لھذا)  معین رسمي محرر( 

 الحدیثة سواء االتصال سائل و جمیع إلى باإلشارة اكتفت إذا مرونة و سرعة من الدولیة

  . 1المتعاقدة األطراف بین المتبادلة الخطابات تتضمن التي منھا التقلیدیة و منھا

  :الكتابة شرط من المقارنة القوانین موقف: 2

 المثال سبیل فعلى)  الكتابة(  الشأن ھذا في العینات لبعض ھنا بالدراسة نخص و            

 یجب« : أنھ على 1994 سنة 27 رقم القانون من 12 المادة في ريـالمص رعـالمش صـن

 تضمنھ إذا مكتوبا التحكیم اتفاق یكون و باطال، كان إال و مكتوبا التحكیم اتفاق یكون أن

 غیرھا أو اتـبرقی أو ائلـرس من انـالطرف ادلھـتب ما ھـتضمن إذا أو ان،ـالطرف ھـوقع محرر

  .2» المكتوبھ االتصال وسائل من

 أركان من ركن الكتابة شرط اعتبر المصري المشرع أن یتبین النص ھذا خالل فمن     

 المشرع عكسو ب ،تخلفھا عن البطالن جزاء بتر لذلك لالنعقاد شرط أي  التحكیم اتفاق

 من ھذا و لإلثبات شرط التحكیم اتفاق في الكتابة اعتبر السوري المشرع فإن المصري

 افق و الصادر السوري المدنیة اإلجراءات قانون من 510 و 509 المادتین  نص خالل

 نص فقد الفرنسي المشرع أما ،27/03/19533 في المؤرخ 84 رقم التشریعي للمرسوم

 :نھأ على الجدید م. إ .ق من 1443المادة  في

« la clause compromissoire doit à peine de nullité, être stipulée par 

écrit dans la convention principale ou dans un document auquel 

celle-ci se réfère…..».       

                                                             
  .117. محمد كوال، المرجع السابق، ص - 1
  .119. قبایلي طیب، المرجع السابق، ص - 2
  .من قانون إجراءات مدنیة السوري 510و  509أنظر المادتین  - 3
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 الذي باالتجاه یأخذ الفرنسي المشرع أن یفھم و على ضوء النص الفرنسي أعاله،     

 موقعا لإلثبات وسیلة مجرد لیس و التحكیم، اتفاق صحة و لالنعقاد شرطا الكتابة یعتبر

  .الشرط ھذا تخلف عن البطالن جزاء

 لصحة الكتابة شرط توفر استلزم اآلخر فھو الجزائري المشرع موقف عن أما            

 ىـعل 08/09 انونــالق نـم 1040/2 المادة يــف نص إذ ي،ـالدول اريـالتج التحكیم اقــاتف

 بأي أو كتابة، التحكیم اتفاقیات تبرم أن البطالن طائلة تحت و الشكل، حیث من یجب« : أنھ

 منظور في الكتابة أن یوضح النص ھذا ،» بالكتابة اإلثبـات تجیز أخرى اتصال وسیلة

 جزاء الجزائري المشرع رتب ذلك إلثبات لیس و لالنعقاد شرط تعتبر الجزائري القانون

 أخرى جھة من و جھة من ھذا التحكیم، اتفاق في الشرط ھذا تخلف عن كضمانة البطالن

 بأي أو«  لعبارة أعاله المذكور الجدید النص في باإلضافة الجزائري المشرع فعلھ ما حسن

1 مكرر458/2 للمادة القدیم النص بخالف»  بالكتابة اإلثبات تجیز أخرى اتصال وسیلة
1 

 یكون حتى اإللكترونیة الكتابة ھي الحدیثة اإلثبات وسائل من المقصود أن  إذ م. إ .ق من

 2005 سنة المدني القانون في الواردة اإلثبات طرق على أدخلھ الذي التعدیل مع نسق في

 مسایرة تؤكد اإلضافة ھذه أن كما ،20052 یونیو 20 في المؤرخ 05/10 القانون بموجب

  .الدولیة التجارة ساحة مستوى على الحاصلة التطورات و لألوضاع الجزائري المشرع

 الالتینیة الخاصة الوطنیة التشریعات و الدولیة المواثیق أغلبیة أن األخیر في یتبین           

 رغبة البطالن طائلة تحت التحكیم اتفاق لصحة الكتابة شرط توفیر ضرورة على تؤكد منھا

 الدولیة، التجارة مجال في المتعاملین ثقة من تعزز كافیة بضمانات االتفاق ھذا إلحاطة منھا

 التصرفات دائرة من إخراجھ أیضا التحكیم اتفاق فيكذلك  الكتابة اشتراط یفید كما

  .القانون نظر في أیضا شكلیا جعلھ و الرضائیة

                                                             
  یجب من حیث الشكل و تحت طائلة البطالن أن یبرم اتفاقیة «: ق إ م القدیم على أنھ 1مكرر  458/2تنص المادة  - 1
  .»التحكیم بموجب عقد كتابي    
  ثبات بالكتابة في الشكل اإللكتروني كاإلثبات بالكتابةیعتبر اإل «: ج على ما یلي . م. ق 1مكرر 323تنص المادة  - 2
  على الورق، بالشرط إمكانیة التأكد من ھویة الشخص الذي أصدرھا و ان تكون معدة و محفوظة في الظروف   

  .»تضمن سالمتھا     
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 المركز اختصاص النعقاد توفیرھا الواجبة الشروط بجمیع علم على نكون بھذا و            

 موضوع بطبیعة صلة ذات  بشروط تعلق ما سواء صحیحا انعقادا -  CIRDI - الدولي

 جانب إلى الدولیة، التحكیمیة المؤسسة ھذه أمام المتنازعة طرافاألب متعلقة أو النزاع

 اكلـھیلل عرضـتت مـل إذا افيـك غیر ھذا أن إال ،ودـالعق ائرـس في المعروفة العامة الشروط

 لجمیع المسیرة و المشرفة الجھة كونھا الدولي المركز لھذا المكونة اإلداریة مؤسساتال و

 .-CIRDI- الدوليمركز ال امأم التحكیم مراحل

  الثاني المطلب

  للمركز اإلداریة الھیاكل على لمحة

  

 المركز خاللھ من یباشر الذي اإلداري و الھیكلي التنظیم واشنطن اتفاقیة حددت            

: ھما رئیسیین زیناجھ في أساسا التنظیم ھذا یتمثل و اختصاصھ، - CIRDI - الدولي

 ،) الثاني الفرع(  العامة األمانة أو السكرتاریة جانب إلى ،) األول الفرع(  اإلداري المجلس

 .1التحكیم محاكم و التوفیق لجان أسماء تضم بقوائم المركز یحتفظ كما

 لعملیة اإلعداد في دورھا و األجھزة، ھذه بھا تتدخل التي األشكال معرفة بغایة و             

 زةـاألجھ ھذه تنظیم انــبی دایةـیتطلب منا ب المركز ھذا على المعروضة النزاعات تسویة

  .1965 لسنة واشنطن اتفاقیة أحكام بموجب لھا المخولة اختصاصاتھا و

  

  

  

                                                             
  یتألف المركز من  مجلس إداري و سكرتاریة، و یحتفظ المركز بقائمة «: من اتفاقیة واشنطن على أنھ  3نصت م  - 1

  .»تضم عدد من الموفقین و أخرى تضم عددا من المحكمین     
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  األول الفرع

  اإلداري المجلس

 یقوم فھو الدولي للمركز اإلداري و الھیكلي الھرم قمة اإلداري المجلس یعد            

 أخرى مھام جانب إلى واشنطن اتفاقیة أحكام تنفیذ أجل من تةبح إداریة باختصاصات

  .خاصة

 تعیین و تشكیل لكیفیة نتعرض اإلداري المجلس خصوصیات علىنتعرف  حتى و            

  .الختصاصاتھ ثم عملھ، نظم كذا و أعضائھ،

 :اإلداري المجلس أعضاء تعیین و تشكیل: أوال

 أعضاء تعیین خاللھا من یتم التي الطریقة واشنطن اتفاقیة من 4 المادة تناولت            

 كل عن ممثال اإلداري المجلس یضم - 1« : یلي ما على نصت حیث اإلداري، المجلس

 الدولة، ممثل باعتباره یجلس أن مقامھ یقوم من أو الممثل ھذا لنائب یمكن و متعاقدة، دولة

  .مرضھ أو األخیر غیاب حالة في

 الدولة تعینھما الذین المحافظ نائب و البنك محافظ فإن أخر، تعیین ھناك یكن لم ما و - 2

  .» نائبھ و الدولة لممثل الخاصة بالوظائف القانون بحكم یقومان المتعاقدة،

 الدول جمیع یضم اإلداري المجلس أن نستنتج األخیرة المادة نص باستقراء و            

 المجلس، ھذا مستوى على واحد ممثل الدول ھذه لكل یكون حیث االتفاقیة، في األطراف

 الدولة محافظ یكون قد و ،1مرضھ أو غیابھ حالة في بدیال أو مندوبا، لھ تعین أن یجوز كما

 قیامھا لحین اإلداري، المجلس في الدولة تلك ممثل نفسھ العالمي البنك في نائبھ و المتعاقدة

  .أخرى تعییناتب

                                                             
  .336. طھ أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص - 1
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 صوت یمثل و یساوي اإلداري المجلس في عضو كل فإن األحوال جمیع في و             

 في الحق لھ یكون أن دون العالمي، البنك لرئیس فتعود المجلس ھذا رئاسة أما واحد،

الى غیر ذلك من  مرضھ أو غیابھ بسبب الرئیس منصب شغور حالة في و التصویت،

  .1اإلداري المجلس بوظیفة یقوم - BIRD -في محلھ یحل الذي الشخص فإن ،األسباب

 أن إلى العالمي البنك لرئیس اإلداري، المجلس رئاسة ازدواجیة أسباب ترجع و             

 أھدافھ لتحقیق خاللھ من یسعى الذي البنك، ھذا من بمبادرة كان الدولي المركز ھذا إنشاء

 في لالستثمار األجنبي المال رأس تدفق تشجیع إلى أساسا الرامیة نظامھ في المسطرة

 األطراف، ھذه بین أنینةـالطم و الثقة على قائم أعمال مناخ توفیر طریق عن النامیة الدول

 جوھرھا في المبنیة منازعاتھم لتسویة جدیدة آلیة حول ضمانات لھم تقدیم خالل من كذا و

  .النزاھة و الحیاد على

 تسویة في رئیسھ من خالل و العالمي البنك اكتسبھا التي الخبرة إلى باإلضافة            

 Eugene السید دور مثال منھا نذكر سابقا، باالستثمار المتعلقة النزاعات من العدید

R.Black--  السویس قناة تأمیم و التعویضات قضیة تسویة في آنذاك العالمي البنك رئیس 

  .2أخرى لقضایا بإضافة ،1959 فیفري في بریطانیا و العربیة مصر جمھوریة دولة بین

 واحدا، سنویا اجتماعا یعقد عامة فبصفة ،المجلس ھذا عمل نظام بخصوص أما              

 بناءا ذلك و ،) استثنائیة(  أخرى اجتماعـات یعقد أن لھ یمكن لكن واحدة، عـادیة دورة أي

 حضور االجتماعات ھذه لصحة یكفي و ،األقل على المجلس أعضاء خمسة من طلب على

 علیھ المعروضة المسائل بشأن قراراتھ جمیع یصدر الذي اإلداري المجلس أعضاء أغلبیة

                                                             
لس اإلداري ـا للمجــھ رئیسـكم وظیفتـي بحـالمـالبنك الع ر رئیسـیعتب «: ى انھـن علـاقیة واشنطـمن اتف 5نصت م  - 1
و إذا كان ھذا الرئیس غائبا أو مریضا أو كانت وظیفة . بغیر أن یكون لھ حق التصویت) المسمى فیما یلي بالرئیس ( 

  ).داري رئیس البنك شاغرة، فإن الشخص الذي یحل محلھ في البنك یقوم بوظیفة رئیس المجلس اإل
   .18.ص ،عبد العزیز المرجع السابق قادري - 2
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 معین، لنصاب االتفاقیة بلتط حالة في إال بھا، المدلى لألصوات المطلقة باألغلبیة

  .1المھمة القرارات بعض على الثلثین بأغلبیة التصویت كاشتراط

 اإلداري المجلس أعضاء جمیع فإن واشنطن، اتفاقیة من 8 المادة بنص عمال و             

 فھذا، الجھـاز ھـذا في عملھم عن مقابل یتقاضوا ال رئیسھ بینھم من و الدولي، المركز لھذا

 علـى یحصل علیـھ و اإلداري، المجـلس لرئیس بالنسبة الرئـاسة الزدواجیـة ربمـا راجـع

 اآلخرین األعضاء بخصوص ، أما-BIRD- األصیـل الجھـاز مـن المكـافـآت و  مقابلـھ

  .موظفیھا یعتبرون لذلك عینتھم التي الدول یمثلون فھم المجلس لھذا

 الجھاز ھذا اعتبار یمكن اإلداري المجلس عمل نظم و تشكیل من انطالقا و ھكذا            

 من لھ ما جانب إلى خصوصا الدولي للمركز اإلداري و الھیكلي التنظیم في بالحاكم

  .واشنطن اتفاقیة أحكام بموجب لھ مخولة عدیدة أخرى حیویة وظائف و صالحیات

 :اإلداري المجلس وظائف و اختصاصات: ثانیا

 اإلداري بالجانب متعلقة أساسیة و حیویة وظائف بعدة اإلداري المجلس یضطلع              

 القواعد إرساء و لھ، المالیة اللوائح و اإلداریة القواعد وضع من الدولي للمركز التنظیمي و

 االختصاصات ھذه دقة بأكثر عددت قد و إلخ،.......التحكیم و التوفیق إلقامة اإلجرائیة

 اإلخالل عدم مع - 1« : یلي ما على نصت التي واشنطن اتفاقیة من 6 م نص

                                                             
داري دورة عادیة سنویة كما یعقد أیة دورات أخرى یعقد المجلس اإل -1 «: من اتفاقیة واشنطن على انھ 7نصت م  -1

سواء بقرار خاص منھ، أو بناء على دعوة الرئیس أو السكرتیر العام بناء على طلب خمسة أعضاء بالمجلس على 
  .األقل

ن كافة إتفاقیة الحالیة، فو مع مراعاة أیة استثناءات تقررھا اال. داري صوت واحدبالمجلس اإلو لكل عضو  -2
بمعنى أغلبیة األعضاء الحاضرین . ( المسائل التي تعرض على المجلس، یفصل فیھا بأغلبیة األصوات المعبر عنھا

  ).المشتركین في التصویت
  .ب من نصف عدد أعضائھ زائد واحدو في جمیع دورات المجلس اإلداري یتألف النصا -3
و یمكن للمجلس اإلداري أن یتبین بأغلبیة ثلثي أعضائھ  قرار یخول للرئیس أن یطلب إجراء التصویت بالمراسلة  -4
في شأن موضوع معین على أن مثل ھذا التصویت ال یكون صحیحا إال إذا شاركت فیھ أغلبیة أعضاء ) بالتمریر ( 

  .»ددة في القرار المشار إلیھ المجلس خالل المدة المح
من االتفاقیة الحالیة  10/1، ما أشارت إلیھ م )2/3(من أمثلة اشتراط اتفاقیة واشنطن التصویت بأغلبیة الثلثین  -

  .حول انتخاب السكرتیر العام
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 في األخرى النصوص بمقتضى اإلداري المجلس إلى تمنح أن یمكن التي باالختصاصات

  :یلي بما یختص فإنھ االتفاقیة، ھذه

  .للمركز المالیة الالئحة و اإلداریة الالئحة تبني - )أ 

  .التحكیم و التوفیق إلى المنازعات بتقدیم المتعلقة اإلجراءات الئحة تبني - )ب

 بعد فیما المسمتین(  التحكیم و التوفیق بدعاوى المتعلقتین اإلجراءات الئحتي تبني - )ج

  ).التحكیم الئحة و التوفیق الئحة

 ھــأمكنت دامـاستخ  بغرض يـالعالم البنك عـم تتخذ التي اتـالترتیب افةــك على الموافقة - )د

  . اإلداریة خدماتھ و

  .المساعدین العامین السكرتیرین و العام السكرتیر تعیین شروط تحدید - )ھـ

  .المركز مصروفات و إلرادات السنویة المیزانیة إقرار - )و

 التي القرارات أن نالحظ و المركز نشاط أوجھ بشأن السنوي التقریر على الموافقة - )ز

 أعضاء ثلثي بأغلبیة تصدر أن یجب"  أ،ب،ج،و"  بالفقرات الواردة المسائل فیھا تخذت

  .اإلداري المجلس

  .المركز أعمال إلنجاز ضروریة یراھا لجان أیة ینشئ أن اإلداري للمجلس - 2

 أجل من ضروریة یراھا التي األخرى االختصاصات كافة اإلداري المجلس یباشر و - 3

 .» التطبیق موضع االتفاقیة ھذه أحكام وضع

 بمھام الجھاز نفس أیضا یتمتع أعاله م نص تضمنتھا التي االختصاصات ھذه جانب إلى    

 ،1أعضائھ بأغلبیة یصدره بقرار آخر مكان إلى المركز مقر نقل صالحیة مثال ھامة أخرى

                                                             
  .من اتفاقیة واشنطن 2راجع م  -1
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 األساسي النظام في األطراف غیر و البنك في األعضاء غیر الدول دعوة مثل كذلك و

  .1واشنطن اتفاقیة على للتوقیع الدولیة العدل ةلمحكم

 أن بوضوح یفھم الذكر السالفة 6 المادة من الثالثة و الثانیة للفقرة بالرجوع و            

 یراه ما إنشاء في تقدیریة سلطة اإلداري للمجلس أیضا منحت واشنطن اتفاقیة أحكام

 طبیعتھا، ال و نوعیتھا تحدد أن دون أخرى، اختصاصات یمارس أن و لجان، من ضروریا

 تنفیذ ضمان كذا و الدولي المركز لھذا الحسن السیر ضمان بھدف تكون أن فقط بشرط

  .2أحكامھ

 االختصاصات ببعض اإلداري المجلس رئیس خصت االتفاقیة نفس أن كما            

  :التالیة النقاط في نلخصھا أن یمكن التي الھامة،

 كذلك و الموفقین قوائم تشكیل في یساھم أن اإلداري المجلس المجلس لرئیس یمكن - 1

 جنسیات من یكونوا أن بشرط قائمة، كل في أشخاص لعشرة بتعیینھ المحكمین قوائم

 .3مختلفة

 القانونیة األنظمة جمیع تمثیل تعییناتھ في یراعي أن اإلداري المجلس رئیس على یقع - 2

 .4العالم في االقتصادیة األنظمة مختلف و الرئیسیة

 المقررة اآلجال خالل التحكیم محاكم أو التوفیق لجنة تشكیل في األطراف فشل إذا - 3

 بنص عمال بذلك اإلداري المجلس رئیس یقوم الخصوم، أحد طلب على بناءا و لذلك،

 .االتفاقیة من 38 و 30 المادتین

                                                             
  .من اتفاقیة واشنطن 67راجع م ـ 1
  .من نفس االتفاقیة 3- 6/2راجع م  -2
  یجوز للرئیس أن یعین عشرة أشخاص لكل قائمة، و یتعین أن  -2 «: تفاقیة على أنھمن نفس اال 13/2نصت م  -3

   .»یكونوا من رعایا دول مختلفة بالنسبة للقائمة الواحدة     
  و على الرئیس أن یأخذ في اعتباره في مجال تعیین ھؤالء -2 «: نھأمن نفس االتفاقیة على  14/2كما نصت م  - 4
  ھمیة بمكان أن تمثل في ھذه القوائم األنظمة القانونیة الرئیسیة في العالم باإلضافة إلى تمثیلاألشخاص انھ من األ   
  .»القطاعات الرئیسیة للنشاط االقتصادي العالمي    
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 منصبھ، من استقال الذي المحاكم أو الموفق بتعویض اإلداري المجلس رئیس یتدخل - 4

 اتفاقیة من 56/3 م لنص طبقا قائمةال من األسماء بأحد المحكمة، أو اللجنة موافقة دون

 .واشنطن

 ھذا عن الصادر التحكیمي الحكم حول المتنازعة األطراف حدأ من طعن تقدیم حالة في - 5

 في جاء لما طبقا ،خاصة التحكیم لجنة بتعیین اإلداري، المجلس رئیس یقوم المركز

 .واشنطن اتفاقیة من 52/3المادة 

 العام السكرتیر منصب لشغل المرشحین بتقدیم أیضا اإلداري المجلس رئیس یقوم كما - 6

 . 1اإلداري المجلس أعضاء من علیھم لالنتخاب العام السكرتیر نائب و

 یمكننا اإلداري بالمجلس المتعلق شقھا في واشنطن اتفاقیة أحكام جمیع فحص بعد          

 بالحاكم الجھاز ھذا اعتبار حول سابقا إلیھ أشارنا ما كدؤت ھامة معطیات عدة نستخلص أن

 ھذه واضعي تبني خالل من خصوصا الدولي للمركز اإلداري و الھیكلي التنظیم في

 رافـاألط الدول بین ادـالحی و المساواة مبادئ على ائمـالق ازـالجھ ھذا عمل لنظم االتفاقیة

 في الحق االتفاقیة في طرف دولة فلكل المجلس، في العضویة مسألةال لكت أمثلة بین من و

 من ھذا بینھما، تفضیل أو تمیز أي دون الرئیسي الجھاز ھذا مستوى على واحد ممثل

 المسائل جمیع  أن أي جماعي، بشكل تتخذ فھي آخر، جانب من القرارات مسألة و جانب،

 التصویت نظام وفق تكون  بشأنھا تتخذ التي القرارات و المجلس ھذا على تعرض التي

ھ لرئیس یكون أن دون المجلس، أعضاء طرف من عنھا المعبر األصوات أغلبیة على القائم

  .التصویت في الحق

 معینة دول احتكار یمنع كونھ الدولي المركز معةس شك دون یخدم ماالنظ ھذا فمثل            

 مدى على قویة مؤشرات تعاد الوقت نفس في أنھا كما ،2صالحیاتھ و لسلطاتھ)  كبرى( 

 حتى بالمركز المتعلقة الجوانب جمیع من ضمانات لتقدیم االتفاقیة ھذه واضعي حیطة

                                                             
  یتم اختیار السكرتیر العام و السكرتیرین العامین المساعدین - 1 «: من اتفاقیة واشنطن على انھ 10/1نصت م  - 1

  داري بأغلبیة ثلثي أعضائھ، لمدة ال تتجاوز ستنتخاب بناءا على ترشیح الرئیس، من قبل المجلس اإلبواسطة اال    
  بعد التشاور مع أعضاء المجلس اإلداري مرشحا  - الرئیس و یقدم -سنوات مع جواز إعادة انتخابھم لمدة أخرى    
  .»أو أكثر لكل وظیفة    
  .من االتفاقیة 8إلى  4راجع المواد  - 2
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 المؤسسـة لھذه االحتكام و لالختیار المتنازعة األطراف إرادة ةاستمال بغرض منھا الھیكلیة

  .- CIRDI -  الدولیة التحكمیة

 المركز ھذا تسییر على یسھر الذي الوحید بالجھاز لیس اإلداري المجلس أن إال            

 خالل دورة خالل من أھمیة عنھ یقل ال آخر إداري ھیكل جانبھ إلى نجد إنما و الدولي،

  .االستثماریة المنازعة تسویة لعملیة اإلعداد في دوره

 األمانة(  السكرتـاریة في الجھاز ھذا ثلیتم و ولي،الدمي یحكتلا المنبر ھذا إشراف تحت

 ). العامة

  الثاني الفرع

  )العامة األمانة(  السكرتاریة

 المشرفة األساسیة و الحیویة األجھزة بإحدى)  العامة األمانة(  السكرتاریة تعتبر           

 سنتعرض ذلك، في تلعبھ الذي الدور بیان بغایة و - CIRDI -  الدولي المركز تسییر على

  .الختصاصاتھ ثم لتشكیلھ، یلي فیما

 ): العامة األمانة(  السكرتاریة تشكیل: أوال

 الجھاز ھذا فإن واشنطن، اتفاقیة من 9 المادة نص في جاء لما طبقا و عامة بصفة            

 باإلضافة الظروف، تقتضیھ ما حسب نواب عدة أو وأحد، نائب و عام سكرتیر من یتكون

  .1المستخدمین و الموظفین من لمجموعة

 عن فیتم ،) نوابھ و العام السكرتیر(  المناصب ھذه في التعیین كیفیة بخصوص أما            

 المرشحین أسماء على الثلثین بأغلبیة اإلداري المجلس أعضاء قبل من االنتخاب طریق

  .2 لتجدیدھا قابلة سنوات ست مدتھا لعھدة ذلك و اإلداري، المجلس رئیس من المقترحین

                                                             
  .337. حمد علي قاسم، المرجع السابق، صأطھ  - 1
  .من اتفاقیة واشنطن 10/1راجع م  - 2



االستثمارالفصل األول               انعقاد االختصاص للمركز الدولي لتسویة منازعات   
 

63 
 

 اسةـالحس اصبـالمن لھذه نـواشنط اقیةـاتف امـأحك اـأولتھ يـالت ةـلألھمی راـنظ و             

 ھذه شاغلي بمنع یقضي حضرا وضعت فإنھا الدولي، المركز تسییر في الحیویة و

 سیاسي، طابع ذو نشاط أي معھا بالموازاة ممارسة من)  نائبھ و العام السكرتیر(  الوظائف

 ممارستھا على یوافق أن اإلداري للمجلس یمكن األخرى، المھنیة لألنشطة بالنسبة أما

  .استثناءا

 حالة تمثل فھي سیاسي، نشاط ألي نائبھ و العام السكرتیر ممارسة فإن علیھ و            

 التقدیریة السلطة اتفاقیة نفس تركت بینما واشنطن، اتفاقیة أحكام مع مطلقة تعارض

 نشاطات ألي نائبھ أو العام السكرتیر ممارسة على موافقتھ بخصوص اإلداري للمجلس

  .1مطلقة غیر نسبیة تعارض حالة ھي أي أخرى، مھنیة

 منصب شغور أو غیاب حالة تحاسب أخرى ترتیبات أقرت االتفاقیة نفس أن كما            

 اإلداري المجلس في ترتیبھم حسب نوابھ أحد الحالة ھذه في یقوم حیث العام، السكرتیر

  .2العام السكرتیر صالحیاتھ و أعمال بجمیع القیام و المنصب، ھذا بشغل

 :العام السكرتیر اختصاصات: ثانیا

 بعدة - CIRDI- الدولي المركز لدى السكرتاریة جھاز في العام السكرتیر یحظى           

 نالحظ أن یمكن و واشنطن اتفاقیة أحكام بموجب لھ أسندت واسعة و ھامة اختصاصات

  :یلي فیما أھمھا

  

                                                             
  و ال یجوز للسكرتیر العام أو السكرتیرین العامین المساعدین، - 2 «: من اتفاقیة على أنھ 10/2م كما نصت  - 1

  و مع عدم اإلخالل بأیة االستثناءات یمكن أن یقررھا المجلس اإلداري في ھذا الصدد، . ممارسة أیة وظیفة سیاسیة    
  .»ة مھنیة أخرىأیة وظائف أو ممارسة أیة أنشطشغل فال یجوز للسكرتیر أو السكرتیرین العامین المساعدین     

  یمثل السكرتیر العام المركز قانونا، و یتولى توجیھھ و یكون مسؤوال «: نھأمن اتفاقیة واشنطن على  11نصت م  - 2
  عن إدارتھ بما في ذلك تعین الموظفین طبقا ألحكام االتفاقیة الحالیة و اللوائح التي یقرھا المجلس اإلداري، كما یقوم    

  ھذه االتفاقیة، و اعتماد  الصادرة بمقتضى التحكمیة القرارات على سلطة التصدیق لھ المحكمة، و مسجل بعمل    
  .»صورھا     
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 عن األول المسؤول و لھ، القانوني بالممثل الدولي المركز في العام السكرتیر یعتبر  -

  .1إدارتھ

 األوراق على بناءا ذلك و الدولي، المركز اختصاص النعقاد التمھیدیة المرحلة یقرر -

 .2المتنازعة األطراف من المقدمة

 .ذلك على المتنازعة األطراف بین االتفاق غیاب حالة في المحكمین بتعیین یقوم -

 .اإلداري المجلس عمل للوائح طبقا الموظفین بتعیین العام السكرتیر یقوم كما -

 المركز اذلھ التحكیم محاكم من الصادرة التحكمیة القرارات على التصدیق یتولى كما -

 .الدولي

 بإرسال الحالیة االتفاقیة من 49/1 م في جاء لما طبقا أیضا العام السكرتیر یقوم -

 اإلرسال تاریخ أن العتبار ذلك المتنازعة، لألطراف التحكمیة القرارات من معتمدة صور

 .الحكم صدور تاریخ ھو

 على الطلب تم حالة في هالنعقاد اإلداري المجلس یستدعي أن العام للسكرتیر یمكن و -

 .3األقل على المجلس أعضاء خمسة قبل من ذلك

 یقوم اإلداري المجلس في الشأن بھذا المقررة اللوائح و 60/1 و 59 م لنص تطبیقا  -

 المركز ھذا بخدمات لألطراف انتفاعھا مقابل المصاریف و الرسوم بتحدید العام السكرتیر

 .الدولي التحكیمي

 بعد التحكیم عملیة أو التوفیق، عملیة إجراء مكان حول العام السكرتیر یستشار كما -

 .الحالیة االتفاقیة من 63 للمادة طبقا ذلك على التحكیم محكمة أو التوافق لجنة موافقة

 األطراف الدول من الواردة التبلیغات و اإلخطارات جمیع العام السكرتیر یتلقى كما -

 :ب خصوصا المتعلقة و االتفاقیة في

                                                             
  یمثل السكرتیر العام المركز قانونا، و یستوي توجیھھ و یكون مسؤوال «: من اتفاقیة واشنطن على انھ 11تحث م  - 1
  یقوم  اكم. و اللوائح التي یقرھا المجلس اإلداري  ةعن إدارتھ بما في ذلك تعیین الموظفین طبقا ألحكام االتفاقیة الحالی  

  بعمل مجلس المحكمة، و لھ سلطة التصدیق على القرارات التحكمیة المصادرة بمقتضى ھذه االتفاقیة، و اعتماد   
  .» صورھا   
  .من االتفاقیة الحالیة ،36/3، 28/3راجع المواد  - 2
  .تفاقیةمن نفس اال 7راجع م  - 3
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 ؛الحالیة االتفاقیة من 16/3 للمادة طبقا المحكمین و بالموفقین الخاصة التعیینات جمیعـ     

 جاء لما طبقا الحكم تنفیذ و االعتراف على للحصول المعینة الوطنیة القضائیة الجھة -

  .الحالیة االتفاقیة من 54/2 م نص في

 تدل فھي شيء، على دلت إن العام للسكرتیر المسندة االختصاصات ھذه جمیع            

 ھذا یلعبھ الذي الفعال الدور إلى و واشنطن، اتفاقیة أحكام ظل في لھ الممنوحة األھمیة على

   - CIRDI- الدولي للمركز التنظیمیة و اإلداریة الشؤون تسییر في ،) العامة األمانة(  الجھاز

 من كال عمل نظم حول الوقت نفس في مالحظتھ و استنتاجھ یمكن ما و              

 العالقة ھي العامة، األمانة و اإلداري المجلس من الدولي المركز في الرئیسیین الجھازین

 عن تجزئتھا یمكن ال قطعة منھما جھاز كل یعتبر إذ بینھما، تربط التي التكاملیة و الوطیدة

  .األخرى

 الذكر السالف 1منھا 3 المادة لنص بالضبط واشنطن، اتفاقیة ألحكام بالرجوع و            

 المركز علیھما یقوم الذین الرئیسیین الجھازین جانب بأن أخیرھا، في أشارت أنھا نجد

 عن باالستثمارات المتعلقة النزاعات تسویة ھو المركز ھذا من الغرض كان لما و الدولي،

 أخرى و الموفقین، أسماء فیھا قائمة أیضا یضم فإنھ الدولي، التجاري التحكیم آلیة طریق

 القضائیة بالمھمة للقیام مؤھلین أشخاص عامة بصفة ھم و المحكمین، أسماء من عدد تضم

  .2لھم المخولة

 روطــالش ضــبع رــتواف رورةـض نـواشنط ةـاقیـاتف امــأحك تـبـاستوج یثــح             

 أن بینھا من المحكمین، و الموفقین قوائم في یعینون الذین األشخاص في المواصفات و

 ارةـالتج و انونـالق ادینـمی في ھاـب ودـمشھ اءةـكف و الیة،ـع حمیدة أخالق ذوي من یكون

 قبل و أن كما ،3الرأي في استقاللھم على االعتماد یمكن كذلك و المال، أو الصناعة أو

                                                             
  .من اتفاقیة واشنطن 3راجع م  - 1
  .338. طھ علي قاسم، المرجع السابق ص - 2
  ع ـتعین بمركز أدبي رفیمیجب أن یكون ھؤالء األشخاص من المت «: نھأتفاقیة واشنطن على امن  14/1نصت م  - 3

  =و من المشھود لھم بتخصصھم و كفاءتھم في المجاالت القانونیة أو التجاریة أو الصناعیة أو المالیة،     
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 یجب القائمتین، ھاتین في المحكمین أو الموفقین أسماء من اسم أي إدراج أو تعیین

 اتـالصف ذهـھ لـكـف ،1ینھـلتعی ھـاعتراض دمـع و الموضوع يـف ھـموافقت ىـعل ولــالحص

 لتولي استعدادھم على و المحكمین و الموفقین شخصیة عن ضمانات بمثابة ھي الشروط و

 عـوض من ائدةـالف اـأم نزاھة، و ادیةـحی بكل ھمـعلی المعروضة القضایا معالجة و مھامھم

 لألطراف الفرصة إعطاء في فتظھر المحكمین و الموفقین ألسماء القائمتین ھاتین إعداد و

 من خاللھا من االختیار و ،األخیرتین في المعینین األشخاص شخصیة معرفةل المتنازعة

 التحكیمیة المؤسسة ھذه إشراف تحت نزاعاتھم تسویة لعملیة اللجوء تم حالة في یمثلھم

  .الدولیة

 فقد المحكمین و للموفقین القائمتین ھاتین تشكیل و تعیین كیفیة بخصوص أما            

 متعاقدة دولة لكل یجوز -1« : أنھ على نصت التي واشنطن اتفاقیة من 13/1 المادة تناولنا

  .» رعایاھا من تكون أن بالضرورة یلزم ال و قائمة، لكل أشخاص أربعة تعین أن

 أربعة تعیین في الحق متعاقدة دولة لكل بأن أعاله المادة نص في واضح ھو كما             

 أن بالمحتم األمر لیس و التحكیم، أو التوفیق بعملیة للقیام مؤھلین قائمة كل في أشخاص

 یمكن ھذا على عالوة عینتھم، التي للدول بجنسیاتھم المحكمین أو الموفقین ھؤالء ینتمي

 تكون أن بشرط المحكمین قائمة في أشخاص عشرة یعین أن أیضا اإلداري المجلس لرئیس

 .2مختلفة جنسیاتھم

 المحكمین و الموفقین لھؤالء اختیاره في یراعي أن األخیر ھذا على یقع كما             

 االقتصادیة لألنظمة المختلفة األشكال و الرئیسیة، القانونیة األنظمة تمثیل ضرورة

 قابلة سنوات عشرة بمدة تقدر المحكمین و الموفقین عھدة أن إلى اإلشارة تجدر و ،3العالمیة

                                                                                                                                                                                         
  التخصص القانوني بالنسبة ستقالل في مباشرة وظائفھم مع مالحظة أن ضمانات أكیدة و اال لدیھمو أن تتوافر =  

  .»المعنیین لقائمة التحكیم یعتبر شرطا جوھریا لألشخاص      
  تضم كل قائمة الموفقین و قائمة المحكمین، ثمة أشخاص مؤھلین  «: نھأمن اتفاقیة واشنطن على  12كما نصت م  - 1

  .»معینین على نحو ما یلي، و یقبلون إدراج أسمائھم في ھاتین القائمتین    
  .تفاقیة واشنطنامن  13/1راجع م  - 2
  و على الرئیس أن یأخذ في اعتباره في مجال تعیین ھؤالء  -2 «: نھأتفاقیة على من نفس اال 14/2نصت م  - 3

  في العالم باإلضافة إلى تمثیل  بمكان أن تمثل في ھذه القوائم األنظمة القانونیة الرئیسیةمن األھمیة األشخاص أنھ    
  .»القطاعات الرئیسیة للنشاط االقتصادي العالمي    
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 في المعینین األشخاص أحد استقالة أو كالوفاة قانوني مانع حدوث حالة في و للتجدید،

  .1العھدة من الباقیة المدة یكمل حتى عنھ، بدیال تعین أن عینتھ التي للدولة یجوز القائمة

 أكثر مرونة إعطاء بھدف و ،المحكمین و الموفقین قائمتین الشأن نفس دائما            

 أسماء بین المتنازعة األطراف اختیار لحریة ضمان كذا و واشنطن، اتفاقیة ألحكام

 المحكمین أسماء أحد تعیین األخیرة االتفاقیة ھذه أجازت القائمتین، في المعینین األشخاص

 المجلس رئیس قبل من حتى أو متعاقدة، دولة من أكثر قبل من یعین أن أي ، قائمتین في

 دول، دةـع نـم نـالمعی المحكم ھذا لىــع الدول ھذه بین خالف الةـح في أن إال اإلداري،

 بمعنى جنسیتھا، یحمل التي أو تعیینھ، في األولى الدولة طرف من معینا األخیر ھذا فیعتبر

 جمیع في و لھذا التعیین، في باألسبقیة أو عینتھ، التي الدولة جنسیة بحمل العبرة أن

 یخطار أن و تبلغ أن یجب صحیحة، للمحكمین التعیینات كل تكون حتى و األحوال

  .2التبلیغ تسلیم تاریخ من نافذة تعتبر ألنھ ذلك ، بھا العام السكرتیر

 نـالموفقی قائمة تشكیل حول ھامة مالحظات عدة نستخلص أن یمكن األخیر في و           

 بإشراك واشنطن اتفاقیة أحكام إقرار أبرزھا ،- CIRDI- الدولي المركز في المحكمین و

 بتعیین منھا واحدة لكل السماح خالل من ذلك و القائمتین، ھاتین إعداد في المتعاقدة الدول

 أن بالضرورة لیس و الدول، ھاتھ بین تفضیل أو تمییز دون قائمة كل في أسماء أربعة

 یخدم إجراء ھو و جنسیاتھا، یحملون الدول طرف من المعینین األشخاص ھؤالء یكونوا

 عدم و الوطنیة الكفاءات في نقص من منھا تعاني التي خاصة النامیة الدول أكثر

  .تخصصھا

                                                             
  .یجري تعیین ھؤالء األشخاص لمدة عشرة سنوات قابلة للتجدید - 1 «: نھأمن نفس االتفاقیة على  15كما نصت م  - 1
  و في حالة وفاة أو استقالة أحد األشخاص المدرجة أسماؤھم على ھذه القائمة أو تلك فإن الجھة التي عینت ھذا  -2

  .»الشخص تستطیع أن تعین بدیال عن المدة الباقیة لھ    
  یجوز للشخص الواحد أن یوضع اسمھ على قائمتین، قائمة  -1 «: تفاقیة الحالیة على أنھاالمن  16كما نصت م  - 2

  .التوفیق و قائمة التحكیم في وقت واحد   
  ر ـاقدة أو أكثـل دولة متعـین شخص إلدراج اسمھ على إحدى القائمتین من قبل عدة دول متعاقدة، أو من قبعو إذا  -2

  و مع) سبقت في تعیینھ ( معین من قبل الجھة التي عینتھ أوال  أنھ ھذا الشخص یعتبر و أیضا من الرئیس فإن مثل    
  .»ذلك إذا كان ھذا الشخص أحد رعایا دولة اشتركت في ھذا التعیین، فانھ یعتبر معینا من قبل ھذه الدولة     
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 كما المحكمین و الموفقین تعیین بسلطة اإلداري المجلس رئیس أیضا یتمتع كما             

  .السلطة ھذه من األجنبي المستثمر منع بینما إلیھ، أشرنا و سبق

 المتنازعة األطراف أیضا منحت واشنطن اتفاقیة أحكام فإن ،تقدم ما جانب إلى            

 أمام یمثلھم الذي المحكم أو موفقال اختیارھم بخصوص كاملة حریة و أخرى تسھیالت

  .1الدولي المركز إشراف تحت التحكیم محاكم أو التوفیق لجان

 في شك دون تساھم و الدولي المركز لصالح تحسب و إیجابیة تعد النقاط ھذه كل            

 ھذا لكن الدولیة، التحكیمیة المؤسسة ھذه على تعرض التي القضایا عدد و اإلقبال حجم رفع

 تخلو و كاملة المحكمین قائمة بتشكیل المتعلق شقھا في واشنطن اتفاقیة أحكام أن یعني ال

 في المشكلة التحكیم ھیئة أعضاء معظم أن المیدان واقع في المالحظ إنما و سلبیة، نقاط من

 ینتمون الرئیس بواسطة أو نفسھم، األطراف جانب من المعینة سواء الدولي المركز

 یعدون النامیة الدول من محكمون بینما المتحدة، الوالیات و األوربیة الدول إلى بجنسیاتھم

 الدول من العدید بأن الظاھرة ھذه المركز لھذا العام السكرتیر علل قد و ،2الید أصابع على

 البعض أن كما للمركز، التابعة التحكیم ھیئة لدى محكمین أي بتعیین یقوموا لم النامیة

 الھیئة، ھذه في كمحكمین العمومیین موظفیھا بعض بتعیین قامت النامیة الدول من اآلخر

 على المعروضة المنازعات في للفصل كمحكمین علیھم االختیار یقع ال جعلھم الذي األمر

  .3الدولي المركز ھذا

 أحكام أقرت لھ الحسن السیر ضمان كذا و مھامھ، أداء من المركز یتمكن حتى و             

 المركز، ذاـلھ ائیةـقض انةـحص ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 موادھا في نـواشنط اقیةـاتف

 من فیھ المسیرین و المشرفین كل و أرشیفھ و ، ممتلكاتھ و اإلداریة ھیاكلھ جمیع على و

 أعضاء و المحكمین، و الموفقین و العامة، األمانة موظفي و اإلداري المجلس أعضاء

 لجمیع قضائیة متابعة دون یحول ما ھو و، 52/3 المادة نص بموجب إلیھا المشار اللجان

                                                             
  .302و  30. قبایلي طیب، المرجع السابق، ص - 1
  .70. حسان نوفل، المرجع السابق، ص - 2
  .55. جالل وفاء محمدین، المرجع السابق ص - 3
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 أداء بمناسبة لألخطاء ارتكابھم حالة في الدولي للمركز التابعین األعضاء و الجھات ھذه

  . - CIRDI- الدولیة التحكمیة المؤسسة قبعة تحت الوظیفیة مھامھم

 األعضاء لھؤالء الممنوحة األخرى التسھیالت و االمتیازات لبعض باإلضافة            

 على تدفع التي تعویضات و أتعاب على ضرائب فرض كعدم المركز، في الموظفین

 ھذه كل ،...العملة مبادلة و تحویل مجال في تسھیالت جانب إلى المحكمین، أو الموفقین

  .أحدھم على القضائیة للحصانة الدولي المركز رفع حالة في إال قائمة، تبقى الضمانات

 إلمكانیة رھاافتو الواجبة العامة أو منھا الخاصة سواء الشروط جمیع معرفة بعد            

 المركز خاللھا من یباشر التي اإلداریة الھیاكل ھمأل التعرض بعد و الدولي للمركز اللجوء

  أمام االستثماریة المنازعات تسویة إجراءات سیر لعملیة نتعرض أن یبقى، اختصاصھ

 جوھر ھو و الدولي التجاري التحكیم نظم طریق عنمحل الدراسة  الدولي لمركزا

  .  الدراسة قید الموضوع

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  الثاني الفصل

 أمام اإلجرائية الضمانات
 وواقع الدولي المركز
  الجزائر في التحكيم
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أمام المركز الدولي لتسویة منازعات  إن الھدف من اللجوء إلى عملیة التحكیم         

االستثمار بین الدول و رعایا دول أجنبیة أخرى ھو الحصول على حكم تحكیمي یضع حدا 

للنزاع القائم بین أطراف العالقة االستثماریة، و كذا ضمان تنفیذه على أرض الواقع، غیر 

یا طویل محددا في أن تحقیق ھذه الغایة یقتضي على ھؤالء األطراف إتباع مسارا إجرائ

بعدة مراحل ھامة  انطالقا من تقدیم عریضة طلب  1965أحكام اتفاقیة واشنطن لسنة 

التحكیم، حتى لحظة صدور الحكم التحكیمي مع احتمال اعتراض ھذه اإلجراءات عدة 

معوقات من قبل أحد الطرفین أو في وفاة أو عزل أحد المحكمین، أو خطأ في الحكم 

الخ، كل ھذه النقاط تدفعنا لتبیان ما سخرتھ اتفاقیة ......عتراض تنفیذهالتحكیمي أو حتى ا

واشنطن من ضمانات في الشق اإلجرائي قصد تجاوز كل ھذه العقبات و الوصول لحمایة 

مصالح الطرفین من خالل صدور حكم تحكیمي صحیح تحت إدارة ھـذا المركز و التزام 

  .1األطراف بتنفیذه

إلى ھذه االتفاقیة   أنظمتر أن الجزائر من بین الدول التي قدم و باعتباإلى جانب ما ت        

واقع نظام التحكیم التجاري الدولي في مختلف  سنستعرضالمنشئة لھذا المركز الدولي، 

ت التاریخیة االقتصادیة التي عرفتھا الجزائر منذ االستقالل إلى یومنا ھذا، حتى نقف الحقبا

التجارة على الصعید الدولي، و انسجامھ مع  لمستجداتلوطني على مدى استجابة المشرع ا

  .االتفاقیات الدولیة المنظمة لھذا المبدأ

و لإلجابة على كل ھذه النقاط سنتعرض في ھذا الفصل الثاني إلى المراحل          

، ثم )المبحث األول ( اإلجرائیة التحكمیة أمام المركز الدولي لتسویة منازعات االستثمار 

  ).المبحث الثاني ( عرج إلى واقع التحكیم التجاري الدولي في الجزائر ن

 

 

                                                             
  .103. لما أحمد كوجان، المرجع السابق، ص -  1
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   المبحث األول

 مام المركز الدولي لتسویة منازعات االستثمارأالمراحل اإلجرائیة التحكمیة 

  

إن البدء في سیر الدعوى التحكمیة أمام المركز الدولي لتسویة المنازعات         

رعایا دول أجنبیة أخرى مرھونة على تقدیم أحد األطراف االستثماریة بین الدول و 

فاء ھذا الطلب لجمیع مشتمال تھ المنصوص یستالذلك  و المتنازعة لعریضة طلب التحكیم،

علیھا في أحكام اتفاقیة واشنطن المنشئة لھذا المركز، و تنتھي ھذه اإلجراءات بصدور 

احتمـال حدوث بعـض االعتراضات  القرار التحكیمـي و تنفیـذه علـى أرض الواقـع مـع

  .بشأنھ

لھذا نحاول من خالل ھذا المبحث التعرض لجمیع المسائل اإلجرائیة أمام ھذه الھیئة        

كیمي و تنفیذه، ـالتح ردور القراـالتحكمیة الدولیة منذ تحریك الدعوى التحكمیة إلى غایة ص

جرائیة التحكمیة قبل المرحلة اإل: بتقسیم ھذه اإلجراءات إلى مرحلتین أساسیتین ھما ذلكو 

میة بصدور یجرائیة التحكثم تلیھا المرحلة اإل) المطلب األول ( مي یصدور القرار التحك

 ).المطلب الثاني ( مي و تنفیذه یالقرار التحك

  

  المطلب األول 

  ميیالقرار التحكمیة قبل صدور یجرائیة التحكالمرحلة اإل

  

 میة أمام المركز الدوليینتعرض في إطار ھذا المطلب لكیفیة تحریك الدعوى التحك      

، و بعدھا )الفرع األول ( و دفع تكالیفھا، ثم اختیار المحكمین و مكان التحكیم  محل الدراسة

  .)الفرع الثاني (  النزاعات المترتبة عنھنتعرض للقانون الواجب التطبیق و 
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  الفرع األول

  ختیار المحكمینامن حیث تحریك الدعوى و 

  

یعتبر إجراء إیداع العریضة لمطلب التحكیم لدى سكرتاریة المركز الدولي أول           

 ، كما1حد الطرفین الراغب في تسویة نزاعھ أمام ھذه المؤسسة التحكمیةأخطوة یقدم علیھا 

  .الدولي  المركز ھذا یسخرھا التي الخدمات ھذه تكالیف دفع أیضا علیھ یقع

و علیھ فما ھو مضمون ھذا الطلب و ما ھي مختلف المصاریف التي یتحملھا        

  األطراف أمام ھذا المنبر التحكیمي؟

 تقدیم الطلب و مضمونھ: أوال

من اتفاقیة البنك الدولي لتسویة منازعات االستثمار بكیفیة  2-36/1المادة  تضمنت        

جمیع المسائل و المعلومات التي یجب أن تتضمنھا الدعوى التحكمیة، و كذا بتحدید  تحریك

الدولة المتعاقدة أو أحد رعایا دولة متعاقدة الذي  " :تقضيعریضة طلب التحكیم، حیث 

یرغب في االلتجاء إلى طریق التحكیم، یتعین علیھ أن یقدم طلبا كتابیا لھذا الغرض إلى 

  .یقوم بإرسال صورة منھ إلى الطرف اآلخر السكرتیر العام، الذي

ة ـھویكذلك وع النزاع و ـلق بموضـات تتعـى بیانـلب علـو یجب أن یشتمل الط     

قة بطرح لو موافقتھم على تقدیمھ للتحكیم طبقا لالئحة اإلجراءات المتع رافـاألط

  ."المنازعات على التوفیق و التحكیم 

ركز ـي المـة التحكیم فـي تبدأ عملیـأعاله یتبین أنھ لكادة ـالل نص المـن خـفم        

دولة  تسواء كان یقع على أحد الطرفین المتقدم للتحكیم في ھذا المركز -CIRDI-ي ـالدول

                                                             
  .51. جالل وفاء المحمدین، المرجع السابق، ص -  1
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شخصا خاصا طبیعیا أو معنویا ینتمي بجنسیتھ إلى دولة أخرى أن یقدم طلبا بھذا  أو متعاقدة

  . 1الموضوع إلى السكرتیر العام للمركز

شكل عریضة مكتوبة تشمل على في و بصفة عامة یستلزم أن یكون ھذا الطلب          

جمیع المعلومات المحددة في الفقرة الثانیة من المادة السالفة الذكر أعاله، و المتمثلة فیما 

  :یلي

بوجھ أخص نقصد ھنا تحدید : تحدید ھویة أطراف النزاع و عنوانھم بشكل دقیق -1

ارة إذ ما كان مؤسسة أو ھیئة تابعة لدولة متعاقدة و أن الطرف طبیعة كل طرف، باإلش

اآلخر یتمتع بجنسیة دولة متعاقدة أخرى، و ھذا بغرض تفادي الوقوع في وحدة جنسیة 

 .األطراف المتنازعة، أو حالة تمتع أحد األطراف المتنازعة بجنسیة دولة غیر متعاقدة

إذ أن لضبط جنسیة : تسجل فیھا القبولو الوثیقة التي  ذكر تاریخ الرضاء بالتحكیم  -2

األطراف المتنازعة أھمیة قصوى خاصة لمنع أیة محاولة تحایل بإجراء تعدیالت على تلك 

 .2الجنسیة بھدف التملص و استبعاد اختصاص المركز الدولي

إذ أن دائما و في جمیع : تحدید و بیان الطبیعة القانونیة للنزاع القائم بین األطراف -3

اختصاص المركز  جب أن ال یخرج النزاع عن نطاق االستثمار األجنبي و محلاألحوال ی

 .3من اتفاقیة واشنطن 25/1الدولي طبقا لما جاء في م 

محكومة بما یعـرف  - CIRDI-نظرا لكون التحكیم أمام المؤسسة التحكمیة الدولیة          

الشـروط  بقواعد المؤسـسة التـي تـم إقـرارھا بمعرفـة المجلس اإلداري، فإن اإلجـراءات و

الخـاصة بتقدیـم عریـضة التحـكـیم واجبـة اإلتبـاع مـن جـانب المـركـز ذاتـھ و األطراف 

  .لفتھاعلى حد سواء، إال في الحدود التي أجازت االتفاقیة فیھا صراحة لألطراف مخا

و بالشكل السلیم خولت  بعد ھذا اإلجراء، و بغایة التأكد من وجود ھذه الشروط          

منھا مكانة متمیزة للسكرتیر العام لھذا المركز،  36/34أحكام اتفاقیة واشنطن بموجب م 
                                                             

  .466. طھ أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص -  1
  .52. المرجع السابق، صجالل المحمدین،  - 2
  .من اتفاقیة واشنطن 25/1راجع م  - 3
  .تفاقیةمن نفس اال 36/3راجع م  - 4
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حیث منحتھ سلطة الفحص المسبق لعریضة طلب التحكیم قبل تسجیلھا و تبلیغھا، إذ یقوم 

ى البیانات التي یشتملھا ھذا الطلب و كل األوراق المرفقة بھ، و المقدمة من أحد بناءا عل

الطرفین، یرفض تسجیل طلب التحكیم، إذا ظھر لھ بشكل واضح أن ھذا الطلب خارج عن 

حدود اختصاص المركز الدولي، لعدم استكمالھ للشروط الالزمة لذلك، سواء تعلق األمر 

، و في ھذه الحالة .......وضوعي، أو شرط التراضيبشرط االختصاص الشخصي أو الم

  .یتعین على السكرتیر العام أن یقوم بتبلیغ المدعى بھذا القرار مع تسببھ لذلك

أما في حالة قبول تسجیل العریضة بعد توفیر جمیع قواعد االختصاص المطلوبة          

عام بتبلیغ األطراف مع بیان في ھذا المركز طبقا ألحكام اتفاقیة واشنطن یقوم السكرتیر ال

تاریخ ھذا التسجیل و التبلیغ، نظرا لألھمیة الكبیرة لھذا التاریخ في حساب مواعید 

اإلجراءات الالحقة، حیث یعتبر ھذا التاریخ نقطة بدایة اإلجراءات أمام ھذا المركز 

  .1الدولي

ق لعرائض طلب و بصدد تقدیر ھذه السلطة المخولة للسكرتیر في الفحص المسب         

التحكیم تحت إشراف المركز الدولي، فحسن ما فعل واضعي ھذه االتفاقیة بوضع مثل ھذا 

اإلجراء الرقابي، الذي من شأنھ تسھیل مھمة المحكمین من خالل إبعاد جمیع الطلبات التي 

، كما تفید أیضا ھذه الخطوة في خاصة التعسفیة منھا تتجاوز نطاق اختصاص ھذا المركز

  .2ل الوقتاختزا

انطالقا مما سبق یظھر أن إجراء إیداع عریضة طلب التحكیم یعد أساس تحریك         

عملیة التحكیم أمام المركز الدولي لتسویة منازعات االستثمار، لھذا یستلزم على الطرف 

فائھا بالشكل الصحیح ستیاالراغب في تحریك ھذه الدعوى إتباع بدقة متطلبات ھذا الطلب و 

دفع  الجانب اإلجرائي لھذه الدعوى، لكن یقع علیھ أیضا تحمل و یكرسیم حتى و السل

  .مختلف التكالیف مقابل استفادتھ من مختلف الخدمات التي سخرھا ھذا المركز

  

                                                             
  .107. لما أحمد كوجان، المرجع السابق، ص - 1
  .296. قبایلي طیب، المرجع السابق، ص - 2
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 مصاریف ورسوم التحكیم أمام المركز الدولي :ثانیا

المصاریف   مختلف أنواع كذا تعرض الباب السادس من االتفاقیة الحالیة للطبیعة و         

كمقابل على ما  1و الرسوم التي یجب تحملھا من الطرفان المتنازعان أمام ھذا المركز

خدمات مختلفة، كما تناول أیضا كیفیة توزیعھـا بین ھؤالء األطـراف في  یحصلون منھ من

صاریف إطار ما حددتھ الالئحة اإلداریة و المالیة للمركز و كذا حسب ما جاء في سلم الم

Barème des Frais  2 المعمول بھ في المركز.  

و تشتمل مصاریف العملیة التحكمیة أمام المركز الدولي مختلف الرسوم المتعلقة          

بتسجیل و إیداع العرائض و أتعاب أعضاء محكمة التحكیم، أو أعضاء اللجنة الخاصة، إلى 

ن الناحیة اإلداریة و مقابل الخدمات جانب التكالیف الناجمة عن تسییر عملیة التسویة م

  .الخاصة التي یوفرھا المركز كالترجمة مثال

أما عن الجھة التي لھا صالحیة تحدید ھذه المبالغ المستحقة للدفع من قبل الطرفان          

من  59المتنازعین جراء استعمال تسھیالت المركز فیتوالھا السكرتیر العام طبقا لنص م 

، و ذلك في حدود اللوائح التي یقرھا المجلس اإلداري و یمكن أن نذكر اتفاقیة واشنطن

بعض العینات من ھذه التكالیف باألرقام و التي تختلف بطبیعة الحال من خدمة ألخرى إذ 

لتحكیم في المركز بمبلغ با المتعلق طلبالیقدر الرسم الخاص بتسجیل و إیداع عریضة  مثال

، أما المبلغ المقدر لتغطیة نفقات سیر ) 000 25 $(ي ألف دوالر أمریكبخمسة و عشرین 

، و مبلغ عشرة ) $000 20(  ألف دوالر أمریكي جراءات التحكیم فھي في حدود عشرونبإ

تفسیر، إعادة  ،عن كل طرف یطلب تصحیح و ذلك ) $000 10(ألف دوالر أمریكي 

النظر أو إلغـاء الحـكم الصـادر عـن محكمـة التحـكیم تحت إشراف ھـذا المركـز، و ھو 

نفس المبلغ الذي یدفع في طلب صاحب المصلحة إعادة عرض النزاع من جدید على ھیئة 

  .حكم جدیدة إثر إلغاء حكم التحكیم

                                                             
  .64. حنان نوفل، المرجع السابق، ص - 1
یتم تعدیلھ كلما استدعت الضرورة  – CIRDI - تجدر اإلشارة إلى أن سلم المصاریف المعمول بھ في المركز الدولي  - 2

  .01/01/2008: لذلك، و آخر تعدیل لھ بتاریخ
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من نفس االتفاقیة   60 مادةالأما بخصوص أتعاب المحكمین، فقد تعرضت لھا نص          

التي أفادت بأنھا تحدد مقدما بناءا على اتفاق بین األطراف و أعضاء المحكمة و في حالة 

غیاب ھذا االتفاق، یتم تحدیدھا من محكمة التحكیم نفسھا بعد مشاورة مع السكرتیر العام في 

مع احتساب كل ، و یقدر ھذه األتعاب باألرقام 1الحدود التي وضعھا المجلس اإلداري

و غیرھـا، بمبـلغ ثالثـة آالف دوالر أمریكـي ...... النفقات المتعلقة بالنقل و اإلیـواء

  .2، عن كل یوم واحد تعقد فیھ جلسة التحكیم)000$ 3(

إلى ھنا یظھر أن عملیة تسویة النزاعات االستثماریة عن طریق آلیة التحكیم         

ھي عملیة غیر مكلفة بصفة عامة،  – CIRDI -الدولي التجاري الدولي تحت إدارة المركز 

إال أن ھذه المسألة لیست مطلقة و إنما تتغیر و تختلف بحسب ظروف كل قضیة، و خاصة 

  .بحسب الوقت المستغرق في كل واحدة منھا

 المحكمین و مكان التحكیم اختیار: ثالثا

  :التحكمیة ةمتشكیل المحك -1

نتباه بخصوص اختیار المحكمین و تكوین أعضاء المحكمة لعل أن أول ما یجب اال         

منھا على ضرورة  37/1ص م نالتحكیمیة، ھو حرص أحكام اتفاقیة واشنطن بموجب 

قرب اآلجال الموالیة لتسجیل طلب أة في ماختیار ھؤالء األعضاء المشكلین لھذه المحك

یوما )  90( أقصاھا  م المركز الدولي، حیث منحت األطراف المتنازعة مدةاالتحكیم أم

خطار بتسجیل الطلب ، إال في حالة وجود اتفاق مسبق بین من تاریخ اإل ابتداءللقیام بذلك 

  .األطراف على مدة أخرى

أما إذا لم یحصل االتفاق بین الطرفان حول تشكیل ھذه المحكمة التحكمیة في أجلھا        

األخیرة أقرت لصاحب المصلحة في  القانوني المحدد في أحكام اتفاقیة واشنطن، فإن ھذه

                                                             
  .56. جالل وفاء المحمدین، المرجع السابق، ص - 1
  .298. قبایلي طیب، المرجع السابق، ص - 2
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ذلك وبموجب عریضة مكتوبة إمكانیة مطالبة و رئیس المجلس اإلداري بأن یعجل بتعیین 

    .1المحكم أو المحكمین الذین لم یتم تعیینھم

و علیھ فمثل ھذا التدخل لرئیس المجلس اإلداري من شانھ أن یوقف تماطل أحد         

 الطرفین في القیام بعملیة تعیین المحكمین في وقتھا القانوني المحدد في اتفاقیة واشنطن

و ھو ما یبرر دور آخر لالتفاقیة في مجال حمایة صاحب المصلحة من عملیة  محل البحث

  .م ھذا المركزاللجوء للتحكیم أما

و تجدر اإلشارة إلى أن عدد أعضاء محكمة التحكیم بشكل عام تتكون من عدد فردي        

مثل محكم واحد فقط، إال أن في الغالب و بالخصوص عند غیاب االتفاق بین األطراف 

المتنازعة حول عدد المحكمین فیتم اعتماد التشكیلة الثالثیة للمحكمة التحكمیة، أین یعین كل 

أما المحكم الثالث و ھو رئیس ھذه المحكمة، فإنھ یعین باالتفاق بین  طرف محكما واحدا

من اتفاقیة واشنطن  39 المادة المحكمین، و في نفس الشأن أعضاء ھذه المحكمة، فإن نص

 ،ینتمون سواء میةیمنعت أن یكون ھؤالء المحكمون المعینون كأعضاء في المحكمة التحك

ولة المتعاقدة طرف في النزاع، أو جنسیة الدولة المتعاقدة التي ینتمي أو یحملون جنسیة الد

إلیھا المستثمر األجنبي، و في جمیع األحوال یجب أن تكون ھذه التعیینات للمحكمین من 

القوائم المعتمدة في المركز الدولي مع ضرورة مراعاة و احترام كل الشروط و الصفات 

و كلت لھم مھمة الفصل في النزاعات القائمة بین الواجبة في ھؤالء المحكمین الذین 

  .CIRDI –2 - أطراف العالقة االستثماریة تحت إدارة المركز الدولي

سھولة و مرونة إجراءات اختیار المحكمین و تشكیل  ، تظھر بناءا على ما تقدم             

ل المتبع في أحكام محكمة التحكیم، أمام المركز الدولي، كما یظھر أیضا أن المنطلق و األص

اتفاقیة واشنطن بخصوص تشكیل ھذه المحكمة یرتكز أساسا على اإلدارة الصریحة 
                                                             

ما التالیة لإلخطار بتسجیل وی)  90(إذا لم تشكل المحكمة خالل التسعین  «: أنھ واشنطن علىتفاقیة امن  38نصت م  - 1
أو خالل أیة مدة أخرى یتفق علیھا الطرفان، یقوم الرئیس بناء على )  3-36( الطلب بواسطة السكرتیر العام طبقا للمادة 

مع األطراف بتعیین المحكم أو المحكمین الذین لم  مكان بعد التشاورطلب الخصم صاحب المصلحة في التعجیل و بقدر اإل
  . یعینوا بعد

زاع، ـي النـو ال یجوز أن یكون المعینون بواسطة الرئیس طبقا ألحكام ھذه المادة من رعایا الدولة المتعاقدة الطرف ف     
  .»أو التي یكون أحد رعایاھا طرفا في النزاع 

  .قیة واشنطن، من اتفا) 16، 15، 14( راجع المواد  - 2
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الواسعة في  ، حیث منحت لھم الحریة الكاملة والتحكیمیة لألطراف المتنازعة أمام الھیئة

اختیار و تكوین أعضاء ھذه المحكمة التحكمیة دون تدخل أیة جھة كقاعدة عامة، و ھو ما 

لى احترام واضعي ھذه االتفاقیة و سعیھم لتجسید مبدأ سلطات اإلدارة في غالب یدل ع

معروف لكل قاعدة استثناء إذ یمكن أن ال  مراحل التحكیم أمام ھذا المركز، إال أن و كما ھو

ن حول تشكیل ھذه المحكمة ففي ھذه الحالة االستثنائیة برزت یبین الطرف االتفاقیحصل 

ا أین خولت لرئیس المجلس اإلداري صالحیة التدخل لتشكیل ھذه اتفاقیة واشنطن بدورھ

  .المحكمة و ذلك بغایة ضمان و حمایة مصالح الطرفان على حد سواء

اتفاقیة  أتاحت أحكامو دائما في نفس الشأن حمایة مصالح و حقوق األطراف          

یة المحكمــین و استبدالھم متنازعین أمام المركز الدولـي إمكانیة رد أو تنـحلل أیضا  واشنطن

من االتفاقیة الحالیة التي  56بآخرین و ھذا في حاالت معینة من بینھا ما أشارت إلیھ م 

أوضحت بأن إذا لم یستطع أحد المحكمین أداء مھامھ بسبب حدوث مانع قانوني یحول دون 

ن المعتمدة في ذلك كالمرض أو الوفاة أو االستقالة یجوز استبدالھ بغیره من قائمة المحكمی

  .1المركز طبقا لإلجراءات التي أشرنا إلیھا سابقا

من نفس االتفاقیة تعرضت إلمكانیة تقدیم طلب من أي الطرفان  57كما أن نص م         

بغرض رد أو عزل أحد أعضاء المحكمة التحكمیة، و ذلك بعد تقدیمھ ألي دلیل أو واقعة 

تفید نقص أحد الشروط أو عدم توافر المؤھالت المستلزمة في شخص المحكم طبقا لما جاء 

مـن رد  المستحدثة  قیة واشنطن، و لقد اعتبر البعض بأن ھـذه اآللیـةمن اتفا 14 المادةفي 

و عزل أو استبدال أحد أعضاء المحكمین المشكلین لھیئة التحكیم تمثل عائق و عارض تحد 

من فعالیة التحكیم التجاري كأسلوب لتسویة منازعات االستثمار مسببین رأیھم بأن إجراءات 

، نرى أننا غیر،2المكان الشاغر في المحكمة التحكمیة لءلم التحكیم في ھذه المرحلة تتوقف

 و حتىنعتقد بأن حسن ما فعل واضعي اتفاقیة واشنطن بإقرار ھذه اآللیة من رد و تنحیة 

استبدال أحد المحكمین ذلك أن ھذا اإلجراء وقائي بحد ذاتھ یقع على كل طرف من عقـود 

                                                             
  .من اتفاقیة واشنطن 15راجع م  - 1
یم في حمایة االستثمار األجنبي، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري كعیساوي محمد، فعالیة التح  - 2

  .121. تیزي وزو، الجزائر، ب ت ن، ص
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شكـوك حـول حیـاد أو استقاللیة المحكم المطلوب االستثمـار استعمـلھ فـي حـالة مـا انتـابھ 

في  المطلوبةرده أو عزلھ، أو في حالة عدم تمتع ذلك المحكم بالمـؤھالت و المواصفات 

  .نظام التحكیـم المختـار و ھذا بغایة حمایة حقوقھ و مصالحھ

ام إال أن المالحظ حول موضوعي عزل أو استبدال أحد المحكمین ھو إغفال أحك         

  .1الالزمة للقیام بھذا اإلجراء) اآلجال ( اتفاقیة واشنطن على تحدید المدة الزمنیة 

  :  اختیار مكان إجراء عملیة التحكیم -2

ھاما لدى األطراف المتنازعة ذلك لیس فقط  یلعب مكان إجراء عملیة التحكیم دورا            

لما یوفره من ظروف مالئمة لسیر ھذه العملیة و الشعور بالمساواة و تقریب المحكمة 

التحكمیة من األطراف، بل أكثر من ذلك حیث لھا دورا بلیغا حتى في المرحلة ما بعد 

أثیر أیضا على مصاریف صدور القرار التحكمي و الطعن فیھ أو تنفیذه كما أن لھذا المكان ت

  .ھذه العملیة خاصة في ظل نظام التحكیم المؤسساتي

و بالرجوع لمكان إجراء عملیة التحكیم  وفقا ألحكام اتفاقیة واشنطن نجد أن ھذه          

اعتبرت أن مقر البنك العالمي بواشنطن أفضل مكان  2منھا 62األخیرة و بموجب نص م 

كونھ یتوفر على  - CIRDI -تباره نفس مقر المركز الدولي إلجراء عملیة التحكیم ذلك الع

بمعنى جمیع الشروط المادیة و البشریة و حتى الھیكلیة إلدارة ھذه العملیة بكل أریحیة ، أي 

عملیة التحكیم تتـم بواشنطن فـي مقر المركز الدولـي، غیر أن و برغم تجمع  و كأصل عـام

كل ھذه الظروف تبقى ھذه المسألة في حدود اختیار و إرادة األطراف المتنازعة، حیث 

یمكنھم الخروج على ھذه القاعدة العامة و أن یتفقا على مكان آخر إلجراء فیھ عملیة التحكیم 

بناء على  ": من نفس االتفاقیة التي نصت على أنھ 63نص مخ و ھذا طبقا لما جاء في 

  :تجري عملیة التوفیق و التحكیم في  طلب الخصوم یمكن أن

                                                             
  ـةازعة مھلـھا منحت األطراف المتنـمن 11 وجب مـ، و بم- CCI -ارة الدولیة ـم لغرفة التجـام التحكیـي نظـاال فـمث - 1
  .خطار بتعیین المحكممن تاریخ تسلمھ اإل مذكرة طلب الرد للمحكمین إبتداء یوما لتقدیم) 30(  

و التحكیم في مقر المركز مع مراعاة األحكام  قتجري عملیة التوفی «: من اتفاقیة واشنطن على انھ 625نصت م  - 2
  .»التالیة 
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ؤسسة أخـرى مالئمـة، سواء عامـة ــة الدائمة للتحكیم أو أیة مــسواء في مقر المحكم -)أ(

  .صددأو خاصة، متى كان المركز قد أجرى معھا الترتیبات الالزمة في ھذا ال

و في أي مكان آخر، توافق علیھ لجنة التوفیق أو محكمة التحكیم بعد التشاور مع  -)ب(

  ."السكرتیر العام 

مكان إجراء   و علیھ یظھر بأن واضعي اتفاقیة واشنطن اعتماد قاعدة عامة بشأن         

كان آخر عملیة التحكیم ثم أوردوا علیھا استثناء  یجیز لألطراف المتنازعة اختیار أي م

مالئم إلجراء عملیة التحكیم بشرط أن یكون المركز الدولي قد باشر سابقا بالترتیبات 

  .الالزمة لھذه العملیة مع ھذه الھیئة أو المؤسسة

و لإلشارة فقط فإن تكالیف إجراء عملیة التحكیم خارج مقر المركز الدولي          

لغ ألف و خمسة مائة دوالر أمریكي بواشنطن، مع احتساب المصاریف اإلداریة لذلك بمب

ضافة لتعویض عن كل ، عن كل یوم اجتماع یحضر فیھ كاتب الجلسة، باإل)5000 $1(

و تعود المسألة في األخیر للطرفین  1إلخ......اإلیواء و اإلطعاممصاریف النقل، 

  .المتنازعین

فبعد قبول عریضة طلب التحكیم أمام المركز الدولي المقدمة من أحد الطرفان سواء          

كان دولة متعاقدة أو أحد رعایا دولة أجنبیة أخرى متعاقدة و كذلك إتمام كل اإلجراءات 

المتعلقة بتشكیل أعضاء المحكمة التحكمیة و اختیار مكان التحكیم مع دفع جمیع التكالیف 

فقط حسم مسألة تحدید القانون الواجب التطبیق على الدعوى  للطرفینیبقى المطلوبة 

  .التحكمیة و ھو إجراء ال یقل أھمیة عن سابقھ
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  الفرع الثاني

  من حیث القانون الواجب التطبیق

إن اختالف المركز القانونیة و طبیعة األطراف العالقة العقدیة في مجال االستثمار          

قانون داخلي أو قانون ( ن مسألة تحدید النظام القانوني الواجب التطبیق األجنبي جعلت م

نظرا لما لھا من آثار  على إجراءات و موضوع النزاع مسألة شائكة و أكثر تعقیدا )دولي 

ھامة على ضمان تنفیذ العقد و حمایة حقوق األطراف، لھذا نجد دائما المستثمر األجنبي 

یسعى الستبعاد قانون الدولة المضیفة لھ بحجة تسھیل التنفیذ المحتمل للقرار التحكیمي، في 

نون دولة أخرى المقابل فإن الحصانة القانونیة للدولة المتعاقدة تستدعي عدم إخضاعھا لقا

، ھكذا و أمام تناقض الرأي بین الطرفین و تجاذب مصالحھم 1باعتبار ذلك إنقاصا لسیادتھا

نادى البعض اآلخر إلى حل ھذه المشكلة و التوفیق بین الجانبین انطالقا من طبیعة قضاء 

لقانون ، و ذلك من خالل ترك المبادرة إلرادة األطراف المتنازعة الختیار ااالتفاقيالتحكیم 

  .2األقرب إلى نوایاھم مھما كان مصدره

و مادام أن الدراسة محصورة في ظل أحكام اتفاقیة واشنطن المنشئة للمركز الدولي          

لتسویة منازعات االستثمار، نحاول تبیان ما كرستھ ھذه األخیرة في أحكامھا بشأن القانون 

، ثم القانون الواجب التطبیق )أوال (  الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم أمام المركز

  ).ثانیا ( على موضوع النزاع 

 :القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم: أوال

من اتفاقیة واشنطن الحالیة التي نصت على  44 المادةاستنادا إلى ما جاء في بدایة           

، یفھم أن ھذه االتفاقیة 3"..........تدار جمیع إجراءات التحكیم طبقا ألحكام ھذا القسم ": أن

األخیرة تعتبر أحكامھا ھي الواجبة التطبیق على إجراءات التحكیم أمام المركز الدولي، 

                                                             
  .244. عیبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص - 1
  .76. معمرو بومكوسي، المرجع السابق، ص - 2
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، ذلك لكونھا اتفاقیة دولیة و الوحیدة المختصة في 1بدرجة أولى، أي أنھا قانون المحكم

الفصل في مثل ھذه النزاعات القائمة بین دولة و أحد رعایا دولة أخرى، إلى جانب أن 

و بمقره الرئیس  - CIRDI - إدارة ھذه العملیة التحكمیة تكون تحت إشراف المركز الدولي 

ات تحكمیة بالنسبة إلى أي قانون كلھا عوامل تعطیھا أولویة لتطبیق أحكامھا على إجراء

  .آخر

برغم من ھذا إال أن ھذه القاعدة لیست مطلقة، و إنما تحتمل حاالت استثنائیة          

أخرى، و ھو ما تضمنتھ نفس المادة السابقة من نفس االتفاقیة أین أجازت ألطراف العالقة 

ي حال اتفاق الطرفان على االستثماریة إمكانیة مخالفة القاعدة المذكورة أعاله و ذلك ف

تطبیق قانون ما، ذلك في تاریخ قبولھم اللجوء للتحكیم، بمفھوم المخالفة فإن أحكام اتفاقیة 

  . واشنطن تطبق في حالة لم یتفق الطرفین على تطبیق قانون معین

 رائیة لم تتضمنھا أحكام اتفاقیة البنك الدولي،ـائل إجـلة من مسأو إذا أثیرت أي مس         

و لم یشملھا القانون اإلجرائي المتفق علیھ بین األطراف فاالختصاص یؤول للمحكمة 

  .التحكمیة للفصل في ھذه المسألة

سبق فیما یتعلق بالقانون الواجب التطبیق على إجراءات عملیة  لى مابناءا ع          

تفاقیة واشنطن بین تطبیق القواعد الواردة في ا تتراوحالتحكیم أمام المركز الدولي فھي 

بین تطبیق أي قانون آخر تم االتفاق علیھ بین الطرفین  المنشئة لھذا المركز كقاعدة عامة، و

كاستثناء، و ھذا إن دل على شيء فھو یدل على مرونة أحكام ھذه االتفاقیة و تكریسھا في 

القانون مواضیع أخرى من إجرائھا لمبدأ سلطان اإلرادة ھذه المرة كضابط إسناد في اختیار 

المطبق على الجانب اإلجرائي لدعوى التحكمیة، لكن ھذه الحریة في اختیار ھذا القانون بین 

األطراف لیست لدرجة تعطیل سیر إجراءات التحكیم أمام المركز الدولي، فمثال و طبقا لما 

من االتفاقیة الحالیة فإن عدم حضور أحد الطرفین أو عدم إبداء دفاعھ  45جاء في نص م 

مرحلة من مراحل ھده اإلجراءات فال یؤثر على سیرھا و ال یضع حدا لھا، نفس األمر  في
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لمسناه في اإلجراءات السابقة المتعلقة خاصة بتعیین المحكمین، أو بتغییر مكان 

  .1إلخ........التحكیم

لكن ھل ھو نفس الموقف الذي اتخذتھ اتفاقیة واشنطن فیما یخص القانون الواجب          

  طبیق على موضوع النزاع؟الت

  :2القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع: ثانیا

بقیمة  حظىفیما یتعلق بالقانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع ھو اآلخر ی               

ھذا  قیمة برزأ ھامة و أساسیة، و یعتبر مسألة أولیة وجب الفصل في منازعاتھا، و قد

ضد الجمھوریة اللیبیة حینما قال في   Texacoفي قضیة  Dupuyاألستاذ  مكانتھالقانون 

إن القیمة القانونیة و بالتالي اإللزامیة لھذه العقود ال یمكن تقدیرھا إال في ضوء  «: حكمھ

  3.»القانون الذي یطبق علیھا 

أما موقف اتفاقیة البنك الدولي المتضمنة إنشاء المركز الدولي لتسویة منازعات          

منھا التي  42االستثمار من القانون الواجب التطبیق على موضوع  النزاع، فقد حددتھ م 

تفصل المحكمة في النزاع طبقا للقواعد القانونیة التي یقرھا طرفا  -1«: نصت على أنھ

لم یتفق الطرفان على مثل ھذه المبادئ، فإن المحكمة تطبق قانون الدولة النزاع، و إذا 

المتعاقدة الطرف في النزاع  بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانین، باإلضافة إلى 

  . مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالموضوع

قانونیـة  ال یجوز للمحكمة أن ترفض الحكم فـي النـزاع بحجة عدم وجـود نصوص و -3

 .أو مثل ھذه النصوص

و ال تخل أحكام الفقرتین السابقتین بما للمحكمة من سلطة إذا ما اتفق الطرفان على   -4

  .»ذلك، في الحكم بموجب مبادئ العدل و اإلنصاف 
                                                             

  .من اتفاقیة واشنطن)  63، 38، 37/3( راجع المواد  - 1
 تم ألول مرة وضعھ حكم خاص بالقانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع في المعاھدة األوربیة حول التحكیم  - 2
  42بموجب م  1965، ثم تابعھا اتفاقیة واشنطن 1961 فریلأ 21: یوم)  GENEVE( التجاري الدولي الموقعة بجنیف    
  .منھا   
  .91. األسعد، المرجع السابق، صبشار  - 3
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ھو ظاھر و بشكل واضح من خالل نص م أعاله فإن اتفاقیة واشنطن تمنح  كما         

في تحدیدھا للقانون الواجب ـ الدولة و المستثمر األجنبي  - الحریة الكاملة ألطراف النزاع 

حالة اتفاق الطرفان : التطبیق على موضوع النزاع، كما میزت بھذا الشأن بین حالتین ھما

، و حالة عدم اتفاق الطرفان على ھذا القانون )1(جبة التطبیق على القواعد القانونیة الوا

)2.(1   

  ألطراف على القانون الواجب التطبیقاتفاق احالة  -1

السالف الذكر بقولھا أن محكمة التحكیم تفصل  42أفادت الجملة األولى من نص م          

، یعني بشكل 2علیھا الطرفان  اتفقفي النزاع المعروض علیھا وفقا للقواعد القانونیة التي 

مباشر و مطلق أن اتفاقیة البنك الدولي لتسویة منازعات االستثمار منحت أطراف النزاع 

الحق و سلطة اختیار القواعد القانونیة التي تطبق على موضـوع النـزاع و علیھ فإن 

یرونھ  األطراف یتمتعون باستقالل تام و حریة واسعة في اختیار أي نظام قانوني الذي

مناسبا لتطبیقھ على نزاعاتھم في عقود االستثمار، فقد ینصب اختیارھم على قانون جنسیة 

أحد أطراف النزاع أو كالھم معا، أو قانون دولة ثالثة أو القانون الدولي العام كما یمكنھم أن 

ن قانونیة من عدة نظم قانونیة أو قواعد قانونیة مشتركة مالقواعد جملة من ال یختاروا 

إلخ، فكل ھذه الحلول مستمدة من اإلرادة الصریحة ...القانون الوطني و القانون الدولي العام

لألطراف ففي حال اتفاقھم و اختیارھم لقانون معین فیصبح ذلك بقانون المحـاكم و حـاجزا 

أمـام محكمة التحكیـم التي تتقیـد بـھ و ال یجـوز لھـا أن تخـرج عنـھ و تطبیق قواعد أخرى 

غیرھا، فبالتالي تكون إرادة األطراف ضابط إسناد في مجال تحدید القواعد  القانونیة 

و ھو المبدأ المستقر علیھ في التجارة  ،3الواجبة التطبیق على نزاعات عقود االستثمار

ما  الدولیة، أن یكون لھذا القانون اإلرادي أولویة في التطبیق بالنسبة للقوانین األخرى، و

یقا لمبدأ حریة األطراف في اختیار القانون الذي یحكم و یفصل في نزاعاتھم، ھذا إال تطب

لكن بشرط أن ال یمس ذلك القانون المتفق علیھ بین الطرفان بالنظام العام للدولة المختصة، 
                                                             

  .193. فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص - 1
  .27 ـ26. ص. نعیمي فوزي، المرجع السابق، ص على، بن سھلة ثاني بن  - 2
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، ألن ھذا یعد خروجا عن المبدأ 1أو أن یكون اختیار ھذا القانون بقصد الغش نحو القانون

  .لیھ في  الساحة التجاریة الدولیة و ھو مبدأ حسن النیةالعام و المتعارف ع

و لما كان األصل و المستقر علیھ في مجال التجارة الدولیة بصفة عامة و أمام          

المركز الدولي بصفة خاصة، أن األطراف أنفسھم ھم الذین یحددون القانون الذي یحكم 

كام اتفاقیة واشنطن أغفلت عن نقطة ھامة لم ، أال أن أح)قانون اإلرادة ( عقدھم االستثماري 

تجب عنھا، و ھي المتعلقة بحالة اتفاق الطرفین صراحة أو ضمنیا وقت إبرام عقد 

االستثمار على تطبیق قانون الدولة المضیفة لالستثمار ثم تقدم تلك الدولة بما لھا من سلطة 

  .2الطرف األجنبيو سیادة على تعدیل و تغییر ھذا القانون بھدف الحد من حقوق 

فمثل ھذا اإلجراء من الدولة المضیفة لالستثمار یعد خرقا للقانون الدولي و مبدأ          

حسن النیة في المعامالت التجاریة الدولیة، كونھ یلحق ضررا مباشرا بمصالح و حقوق 

المستثمر األجنبي، غیر أن في مثل ھذا الوضع یالحظ على وجھ الخصوص في عقود 

" ار المبرمة بین الدول و المستثمریـن األجـانب أنھ یمكـن إدراج ما یعرف بشـرط االستثم

و مفاده ھو تجمید زمني للقانون العقد، أي ینص األطراف صراحة "   الثبات التشریعي

على أنھ من غیر القانون النافذ على العقد وقت إبرامھ، فال یمكن للدولة المضیفة أن تجري 

، أو أن تصدر تشریعا جدیدا یسري على العقد الذي 3على ھذا القانونأي تعدیالت مستقبال 

یقید الدولة " الثبات التشریعي " یربطھا بالطرف األجنبي، بمعنى أن بمقتضى ھذا البند 

كسلطة تشریعیة و طرف في العقد و ھو الھدف من ھذا الشرط قصد حمایة مصالح 

لتوازن العقدي بین الطرفین، إال أن ھذا المستثمر األجنبي من أي إجراء یؤدي لإلخالل با

الشرط ھو محل جدل و اختـالف بین الدول الصناعیـة و دول العالم الثالث، إذ أن من وجھة 

ر ھاتھ الدول األخیرة النامیة بأن شرط الثبات التشریعي یعد مساسا بسیادتھا كما یحد من ظن
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یة تستجیب للمستجدات الحاصلة على منظومتھا القانونیة الداخل تحیینسلطتھا التشریعیة في 

  .1الساحة التجاریة الدولیة، التي قد تأثر سلبا على اقتصادھا الوطني

بینما جاء رد الدول الغربیة الصناعیة حول شرط الثبات التشریعي بأنھ ال یتعارض          

في الوقت مع سیادة الدول و ال یحد من حریاتھا في مواجھة التغیرات االقتصادیة العالمیة، 

الذي سمحت ھاتھ الدول بإرادتھا الحرة و الصریحة بإدراج ھذا الشرط في عقد االستثمار 

وقت إبرامھ، و بالتالي ما على ھذه الدول النامیة سوى احترام التزاماتھا مع المستثمر 

  . 2األجنبي بتطبیق القواعد القانونیة المتفق علیھا عند إبرام عقد االستثمار

یھ إذا كان مبدأ سلطان اإلرادة ھو المعتمد في اتفاقیة البنك الدولي لتسویة و عل         

منازعات االستثمار كمعیار لتحدید القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع سواء تم 

، و سواء كـان ذلك عنـد تقدیـم الدعوى أمـام المركز بصوره ضمنیـة ذلك صراحة أو

اتھا، فما ھو كل الذي اتخذتھ نفس االتفاقیة عند غیاب اتفاق الدولـي أو أثناء السیر بإجراء

  األطراف على تحدید ھذا القانون؟

 :حالة عدم اتفاق األطراف على تحدید القانون الواجب التطبیق -2

تزداد صعوبة و تعقیدا مسألة تحدید القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع          

في حال غیاب اتفاق األطراف علیھ، غیر أن أحكام اتفاقیة واشنطن نصت في ھذا األمر من 

في جملتھا الثانیة التي تلزم ھیئة التحكیم في ھذا الوضع  42/1خالل ما جاء في نفس م 

ون الدولة المضیفة لالستثمار بما في ذلك قواعد تنازع القوانین الخاصة بھا قان «: بتطبیق 

، و بناءا على ذلك تمنع في ھذه الحالة تطبیق أي قانون وطني »و مبادئ القانون الدولي 

  .3آخر إال من خالل قواعد تنازع القوانین في الدولة المضیفة لالستثمار

                                                             
  .183- 160. ص. األسعد، المرجع السابق، صبشار  - د أنظر" الثبات التشریعي " للمزید من التفصیل حول شرط  - 1
  ، 01/03من األمر  15، الجزائر و ذلك بموجب م "الثبات التشریعي " من بین الدول النامیة التي تسمح بإدراج شرط  - 2

  .المتعلق بتطویر االستثمار    
  .61. جالل وفاء المحمدین، المرجع السابق، ص - 3
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الدولة المضیفة لالستثمار مع ما یتضمنھ من  و یعود سبب تراجع تطبیق قانون         

قواعد تنازع القوانین و قواعد القانون الدولي إلى عدة حجج أھمھا أنھ القانون األوثق للعقد، 

باعتبار أن تلك الدولة طرفا في العقد و أن االستثمار یتم تنفیذه على أراضیھا، باإلضافة 

غیر أن في الواقع تطبیق ھذه القاعدة  1المتعاقدة الرتباط ھذا العقد بالمصالح األساسیة للدولة

یسبب صعوبات كثیرة عندما تكون ھناك فجوة أو فراغ في قانون الدولة المضیفة 

لالستثمار، و ھنا یبرز دور اتفاقیة واشنطن المنشئة للمركز الدولي التي و كلت لھا مھمة 

ن الدولي إلى محكمة التحكیم بغایة و المبادئ المالئمة في القانو البحث عن القواعد المناسبة 

سد ھذه الفجوة و تكملة أیة نقائص التي تحتمل أن تكون في القانون الوطني للدولة المضیفة 

  .لالستثمار

و علیھ فإن مبادئ القانون الدولي تلعب دورا تكمیلیا و تصحیحیا بالنسبة لقانون         

عض للقول بان اعتماد الحل الذي جاءت بھ الدولة المضیفة لالستثمار، األمر الذي أدى بالب

اتفاقیة البنك الدولي لتسویة منازعات االستثمار باألخذ بقانون الدولة المضیفة لالستثمار بما 

في ذلك قواعد تنازع القوانین، و مبادئ القانون الدولي، قد نجحت فیھ كونھ یقوم على تكملة 

ة المضیفة لالستثمار و بذلك فھو الحل النقص الذي قد یعتري المنظومة القانونیة للدول

  . 2األنسب و المالئم

" السـالف الذكر من  42/1إال أن البعض بقي یتساءل حول المقصود في نـص م           

، خصوصا أنھ ھناك إمكانیة لجوء ھیئة التحكیم إلیھا كمصدر "قواعد القانون الدولي 

میلي لحاالت نقص أو محدودیة بعض احتیاطي حسب ترتیب المادة األخیرة و في دور تك

النظم القانونیة الوطنیة للدول المستقبلة لالستثمار األجنبي، لذلك جاء الرد في تقریر المدراء 

" القانون الدولي " التنفیذیین عن ھذا الطرح عند تقدیمھم االتفاقیة للدول، بقولھ أن عبارة 

 -1 «: لدولیة التي تنص على أنمن نظم محكمة العدل ا 38/1یجب أن تفھم حسب المادة 

وظیفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إلیھا وفقا ألحكام القانون الدولي، و ھي 

  :تطبق في ھذا الشأن
                                                             

  .484. طھ أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص - 1
  .367-362. ص .قبایلي طیب، المرجع السابق، ص - 2
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االتفاقات الدولیة العامة و الخاصة التي تضع قواعد معترفا بھا صراحة من جانب  -)أ(

  .الدول المتنازعة

  .المعتبرة بمثابة قانون دل علیھ تواتر االستعمال العادات الدولیة المرعیة -)ب(

  .مبادئ القانون العامة التي تقرھا األمم المتمدنة -)ج(

أحكام المحاكم و مذاھب كبار المؤلفین في القانون العام في مختلف األمم و یعتبر ھذا  -)د(

  . » 59أو ذاك مصدرا احتیاطیا لقواعد القانون و ذلك مع مراعاة أحكام المادة 

الواردة في نص م " مبادئ القانون الدولي " و بالتالي یتبین أن المقصود من عبارة           

من اتفاقیة واشنطن ھي قواعد القانون الدولي بمختلف المصادر التي تضمنتھا المادة  42/1

  .1من النظام السابق الذكر 38

إلى جانب ما ورد في أحكام اتفاقیة واشنطن بخصوص تحدید القانون الواجب          

، نصت نفس المادة في فقرتھا الثانیة بعدم جواز رفض محكمة التحكیم 42/1التطبیق في م 

المشكلة تحت إشراف ھذا المركز الفصل في النزاع المعروض علیھا استنادا إلى عدم 

لى موضوع النزاع، و ھذا المنع من االتفاقیة غرضھ تجنب وجود قواعد قانونیة تطبق ع

إنكار العدالة من ھیئة التحكیم، و ربما لھذا السبب وسعت نفس االتفاقیة من المصادر 

القانونیة التي یمكن للمحكمة التحكمیة االعتماد علیھا في فصلھا في موضوع النزاع، حیث 

اتفاق األطراف سلطة الحكم بقواعد العدل  منھا ، و بناءا على 42/3خولتھا أیضا بموجب م 

، و ھو ما یبرز دور القضاء الدولي في خلق و إرساء األحكام الموضوعیة 2و اإلنصاف

الدولیة المتعلقة بحمایة االستثمارات األجنبیة، من خالل ما یتیحھ لھیئة التحكیم في تطبیق ما 

طرفي العالقة االستثماریة، دون تراه محققا للعدالة و اإلنصاف بین المصالح المتضاربة ل

  .أن تتقید بأي نصوص قانونیة مھما كان مصادرھا

                                                             
  .367-362 .ص .قبایلي طیب، المرجع السابق، ص - 1
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حاسمة و بشكل مباشر في  1965و في النھایة تعتبر أحكام اتفاقیة واشنطن لسنة          

شأن القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع، حیث تأخذ بالقانون الذي اختاره 

تفاق بینھم بخصوص ھذا الموضوع، تلجأ لتطبیق قانون األطراف، و في حالة غیاب اال

الدولة المضیفة لالستثمار بما في ذلك قواعد تنازع القوانین الخاصة بھا و مبادئ القانون 

أكثـر مـن ذلك فیمكـن للمحكمة التحكمیـة أن تطبــق أیضـا مبـادئ العـدالـة و حتى الدولـي، 

ر لألطراف النزاع و لھیئة التحكیم حتى تفصل و اإلنصاف، كل ھذا قصد إعطاء حلول أكث

  .في النزاع المعروض علیھا

و لعل ما زاد من نجاعة اتفاقیة واشنطن على الساحة التجاریة الدولیة ھو تأییدھا          

لضرورة إدراج شرط الثبات التشریعي في عقود االستثمار نظرا لما یلعبھ ھذا الشرط من 

ھذا العقد و تحقیقھ ألكبر قدر ممكن من المساواة بین أطراف  دور إیجابي في إرساء توازن

  .1عقد االستثمار، و باألخص یوسع من حمایة الطرف األجنبي

ھكذا نخلص للقول بأن من بین عوامل االنجذاب نحو التحكیم التجاري الدولي بصفة         

و ما یتمتع بھ عامة، و أمام المركز الدولي لتسویة منازعات االستثمار بصفة خاصة ھ

و ھیئة التحكیم من حریة في اختیار القانون الواجب التطبیق على موضوع   أطراف النزاع

  .النزاع التحكیمي و ھو ما یزید من فعالیتھ

إال أن قیمة و فعالیة ھذا النظام التحكیم، كأداة لتسویة المنازعات االستثماریة تزداد          

  .بصدور الحكم التحكیمي و تنفیذه

  

  

  

  

                                                             
  .60 .السابق، ص المرجع،جالل وفاء المحمدین  - 1
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  المطلب الثاني

 جرائیة بعد صدور القرار التحكیميالمرحلة اإل

منازعات الة یتنتھي إجراءات التحكیم بصفة عامة و أمام المركز الدولي لتسو            

الذي یفصل في النزاع نھائیـا، و  1االستثماریة على وجھ الخصوص بصدور حكم التحكیم

  .2بتبلیغھ لألطراف، عندئذ تتخذ اإلجراءات الخاصة بتنفیذه

و نظرا ألھمیة و حساسیة ھذه المحطة اإلجرائیة سنحاول التركیز فیھا على مختلف        

، كما )الفرع األول ( األطوار التي تسبق صدور حكم التحكیم و خصائصھ و رقابة صحتھ 

الفرع ( ما سخرتھ اتفاقیة واشنطن من ضمانات لالعتراف و تنفیذ ھذا الحكم  نسعى لبیان

  ).الثاني 

  الفرع األول

  إجراءات إعداد حكم التحكیم و رقابتھ

حتـى یضمن حكـم التحــكیم الصـادر عــن المركـز الدولـي صحتـھ و قابلیتھ للتنفیذ          

نطن بشأنھ من مداولة حیثیاتھ، و كذا واشیجب أن یراعى فیھ جمیع ما حددتھ اتفاقیة 

  .محتویاتھ و خصائصھ، و ھذا تجنبا للطعن فیھ من قبل األطراف المتنازعة

 :إعداد حكم التحكیم -أوال

إن الغایة من اختیار أسلوب التحكیم لتسویة منازعات االستثمار ھو الحصول على          

  أعضاء محكمة التحكیم مھما كانت تشكیلتھالذلك یستوجب على  حكم التحكیم قابل للتنفیذ، 

، مراعاة بدقة جمیع مشتمالت ھذا الحكم، و في )محكم، فرد أو ھیئة ثالثیة من المحكمین( 

جمیع الحاالت وفقا التفاقیة البنك الدولي لتسویة منازعات االستثمار، فإن أول خطوة 

                                                             
  القرار الصادر عن  «لكن من الناحیة الفقھیة مفاده ھو ذلك " حكم التحكیم "  لتعریف لم تتعرض أحكام اتفاقیة واشنطن - 1

  موضوع النزاع ذاتھ بھیئة الحكم الفاصل بشكل قطعي على نحو كلي أو جزئي في النزاع المعروض علیھا سواء تعلق     
  .»نھاء الخصومة  إبالھیئة إلى الحكم بأدت أو باالختصاص أو بمسالة تتعلق بإجراءات     

  .299. فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص - 2
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محكمة بإجراء المداولة السریة إجرائیة نحو إصدار حكم التحكیم تتمثل في قیم أعضاء تلك ال

و في ھذه المرحلة تخرج الخصومة من أیدي   ،1على حیثیات النزاع المعروض علیھا

  .أطرافھا لتصبح بین أیدي المحكمین

بشكل عام و حسب ما جاء في اتفاقیة واشنطن المنشئة للمركز الدولي فإن حكم          

أعضاء المحكمة التحكمیة، ) إجماع ( التحكیم یصدر في شكلھ مكتوبا و بأغلبیة أصوات 

ة ـت على المحكمـي طرحـائل التـع المسـامال لجمیـون شـاتھم، و أن یكـمن توقیعـا یتضـكم

التي بني علیھا منطوق ھذا الحكم أي تسببھ كما یمكن ألي عضو في  و متضمنا لألسباب

المحكمة أن یلحق بالحكـام رأیھ الخـاص سواء كـان مؤیدا أو متفقـا لألغلبیـة أو معارضا 

لھم مع بیان أسباب ھذا الخالف، و ال یجوز لھذا المركز الدولي في كل األحوال أن یقوم 

  .2افقة أطراف النزاع على ذلكعلى مو بنشر ھذا الحكم، إال بناء

الغایة من ھذا القید المفروض في أحكام اتفاقیة واشنطن ھو تجسید الطابع السري  و لعل 

   .التي یعد من بین أھم خصائص التحكیم التجاري الدولي

أما بخصوص كیفیة تبلیغ حكم التحكیم الصادر عن المركز الدولـي فقد تناولتـھ           

  :االتفاقیة الحالیة التي نصت على أنھ من 49/1المادة 

یرسل السكرتیر العام بدون تأخیر إلى أطراف النزاع صورا معتمدة من الحكم،  - 1 «       

  .»و یعتبر الحكم أنھ صدر من یوم إرسال الصورة المذكورة 

كما ھو واضح من خالل نص م األخیرة فإنھ یقع على السكرتیر العام لدى ھذا          

ز الدولي، و فور صدور حكم التحكیم أن یقوم بإرسال صورة من الحكم إلى الخصوم المرك

حیث یعتبر ھذا التاریخ لإلرسال بتاریخ صدور الحكم، و من ھذه اللحظة ترفع یدي المحكم 
                                                             

  خلیل بوضویرة، القرار التحكیمي و طرق الطعن فیھ وفقا للقانون الجزائري، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة  - 1
  .59. ، ص2008منتوري قسنطینة، الجزائر،    
  .تفصل المحكمة في كل مسألة بأغلبیة أصوات أعضائھا -1 «: من اتفاقیة واشنطن على أنھ 48نصت م  - 2
  .و یصدر الحكم كتابة، و یوقع علیھ من قبل أعضاء المحكمة الموافقین علیھا -2
  .دعوى، كما یجب أن یكون مسبباو یجب أن یرد الحكم على كافة الطلبات الموجبة في ال -3
 و یجوز لكل عضو في المحكمة أن یلحق بالحكم رأیھ الخاص سواء كان یشاطر فیھ أو ال یشاطر رأي أغلبیة أعضاء  -4

  .المحكمة، مع بیان أسباب الخالف إن وجد   
  .»و ال ینشر المركز أیة أحكام بدون موافقة أطراف النزاع  -5
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أو المحكمین الذین أصدروا القرار عن موضوع النزاع، و ال یعود لھم الحق بنظرة ثانیة، 

بناء على طلب أحد الخصوم  -2 «: ه في فقرتھا الثانیة أقرت بأنھغیر أن نفس المادة أعال

الذي یقدم خالل خمسة و أربعین یوما من صدور الحكم تستطیع المحكمة بعد إخطار 

الطرف اآلخر، أن تفصل في أیة مسالة تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فیھا عند إصدار 

  .»......حكمھا،

یساھم في الحفاظ على مصالح و حقوق األطراف  فھذا اإلجراء األخیر من شأنھ أن

المتنازعة، خصوصا إذا كانت للمسألة التي أغفلت علیھا المحكمة في الفصل فیھا تأثیرا 

  .1بلیغا على حكم التحكیم النھائي الصادر عن ھذا المركز

ھكذا و بعد أن تعرضنا لجمیع أطوار إعداد الحكم التحكمي و صدوره عن المركز          

نعرج ألھم الخصائص الممیزة لھذا الحكم عن باقي أحكام التحكیم  -  CIRDI -لدوليا

  .األخرى

 :خصائص حكم التحكیم الصادر عن المركز الدولي: ثانیا

إن فاحص أحكام اتفاقیة واشنطن في جانبھا المتعلق بحكم التحكیم الصادر عن المركز 

  :ھذا الحكم بثالثة خصائص ھامة ھي كالتالي انفرادالدولي یالحظ 

  :دولیة الحكم -1

انطالقا من الشخصیة القانونیة الدولیة التي یتمتع بھا المركز الدولي و من خاللھا          

یكون أھال لممارسة جمیع صالحیاتھ، و كذا مباشرة جمیع العامالت بصفة مستقلة على 

بطبیعة الحال على المحاكم التحكمیة المشكلة ، و ھو األمر الذي انعكس 2المستوى الدولي

تحت إشراف ھذا المركز أین أصبحت ھي األخرى ذات طابع دولي، و ھو ما یمتد دون 

                                                             
  .489. المرجع السابق، صطھ أحمد علي قاسم،  -1
  .من اتفاقیة واشنطن 18راجع م  -2
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شك إلى أحكام التحكیم صادر عنھا عند فصلھا في النزاعات المعروضة علیھا حیث 

  .1أصبحت تكتسي طابع الدولیة

ألحكام التحكیم الصادرة عن المركز "  یةالدول" و تظھر أھمیة ھذه الخاصیة           

الدولي لتسویة منازعات االستثمار، من خالل ما ترتبھ من آثار على ھذا الحكم إذ تسمح لھ 

بالنفاذ المباشر في جمیع الدول األعضاء في اتفاقیة واشنطن، كما ال یجوز أن یباشر في 

ضع إال لرقابة المركز مواجھتھ أي طریق من طرق الطعن القضائیة المعروفة و ال یخ

  .الدولي، ھذا كونھ صادر عن ھیئة تحكمیة دولیة متخصصة

و باختصار یمكن أن نقول الطابع الدولي الذي یتمتع بھ حكم التحكیم الصادر عن          

المركز الدولي تمنحـھ قـوة تنفیذیـة في دول األعضـاء في اتفـاقیة واشنطن كمـا تبعده عن 

  .جمیع طرق الطعن التي قد تتخذھا السلطات القضائیة للدول المتعاقدة ضده

 :إلزامیة الحكم  -2

و من بین أھم اآلثار الناتجة عن صدور حكم التحكیم وفقا لالتفاقیة البنك الدولي          

ذلك طبقا لما جاء في  2لتسویة منازعات االستثمار، ھو إلزامیة ھذا الحكم بالنسبة لألطراف

  :من نفس االتفاقیة و التي نصت على أنھ 53/1نص م 

جوز أن یكون محال ألیة طریق من طرق یكون الحكم ملزما بالنسبة ألطرافھ، و ال ی -1 «

الطعن خالف ما ورد في ھذه االتفاقیة، و یتعین على كل طرف أن ینفذ الحكم بحسب 

   .»منطوقھ، إال إذا كان تنفیذه موقوفا بمقتضى الحكم المناسب في ھذه االتفاقیة 

و علیھ یظھر أن حكم التحكیم الصادر عن المركز الدولي یكون ملزما على          

، فإن نطاق إلزامیـة ھذا الحـكم یتعـدى األمر الطرفین المتنازعین، بل أكثر من ھذا

المادة و یمتد أیضا حتى بالنسبة للدول المتعاقدة في اتفاقیة واشنطن و ھذا حسب  ،األطـراف

                                                             
  .392. قبایلي طیب، المرجع السابق، ص - 1
  .152. لما أحمد كوجان، المرجع السابق، ص - 2
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قیة التي أفادت بأن على كل الدول عضو في ھذه االتفاقیة أن تعترف من نفس االتفا 54/1

  .1بإلزامیة ھذا الحكم الصادر عن المركز الدولي، كما علیھا أن تلتزم بتنفیذ جمیع مخالفاتھ

 :یة الحكمئنھا -3

    و أخیرا خاصیة یتمیز بھا حكم التحكیـم الصـادر عن المركز الدولـي ھي كونـھ         

و بالتالي ال یمكن الطعن فیھ باالستئناف أو طرق أخرى للطعن إال في الحدود  ،"نھائي " 

  .2التي نصت علیھا االتفاقیة

و علیھ فان ھذا الحكم ألتحكیمي بخاصتھ النھائیة یعتبر كما لو أنھ حكما صادرا           

نھائیة  عن محكمة مختصة داخلیة إلحدى الدول المتعاقدة، و من بین اآلثار المترتبة على

  .3ھذا الحكم ھو إمكانیة تنفیذه تلقائیا بدون اتخاذ أي إجراءات أخرى

و ھكذا بالخصائص الثالثة الممیزة لحكم التحكیم الصادر عن المركز الدولي نتأكد          

 CIRDI - من استقاللیـة نظـام تسویـة المنـازعـات االستثماریة أمـام الھیئة التحكمیـة الدولیـة

من خالل إلزامیة حكم تحكیم صادر عن ھیئات تحكمیة مشكلة تحت إشراف ھذا و ذلك  -

المركز على األطراف المتنازعة و جمیع الدول المتعاقدة و كذا لما من قوة الشيء المقضى 

بھ لھذا الحكم، و في األخیر خصوصا ألنھ ال یمكن إخضاعھ ألیة رقابة وطنیة أو دولیة، إال 

  .ة التي نصت علیھا االتفاقیةبناءا على الحاالت الخاص

لتحكیمي، اإال أن لضمان و تجنب غموض أو خطأ محتمل أن یشوب ھذا الحكم           

بعد صدوره أقرت نصوص ھذه االتفاقیة بعض اإلجراءات بھدف تصحیح ھذا الحكم 

  .المعیب

  

  
                                                             

  یتعین على كل دولة متعاقدة أن تعترف بأي حكم یصدر في نطاق  - 1 «: نھأتفاقیة واشنطن على امن  54/1نصت م  - 1
  .».........لتزامات المالیة التي یفرضھا،عتباره حكما ملزما، و تضمن داخل أرضھا تنفیذ االااالتفاقیة بھذه    
  .من نفس االتفاقیة 53/1راجع م  - 2
  .68. جالل وفاء المحمدین، المرجع السابق، ص - 3
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 :تصحیح حكم التحكیم: ثالثا

منھا إمكانیة تصحیح الحكم في حال ما  49/2لقد أجازت اتفاقیة واشنطن بموجب م           

فا على توفر بعض الشروط التي أملتھا نفس المادة في قإذا ورد فیھ خطأ، غیر أن ذلك متو

  :أخیرھا و المتمثلة في

 :أن یقدم أحد الخصوم طلب التصحیح -1

بمعنى ال یجوز للمحكمة أن تقدم على تصحیح الحكم من تلقاء نفسھا، و إنما یستلزم         

یوم  45لك أن یكون ھناك طلب من أحد الطرفین المتنازعین و ذلك من خالل مھلة ذ

  .، مع ضرورة بیان بدقة الخطأ المراد تصحیحھ1الموالیة لصدور حكم التحكیم

 :أن یكون الخطأ مادیا -2

و الخطأ المادي ھو الذي یتخذ صورة الخطأ الكتابي أو الحسابي، إذ ال یعد من قبیل          

مادي الذي یجیز التصحیح فیھ كلما یتعلق بتقدیر الوقائع أو تحدید القاعدة القانونیة الخطأ ال

  .التي تحكم النزاع أو تفسیر تلك القاعدة

بعد إجماع ھذه الشروط تقوم ھیئة التحكیم بإخطار الطرف اآلخر بطلب التصحیح          

یتجزأ من الحكم األصلي،  ثم تنظر في ھذا الطلب، و یعتبر قرارھا في ھذا الشأن جزءا ال

  .أي أنھ ال یجوز الطعن في قرار المحكمة في ھذا الشأن مستقبال

 :الرقابة على حكم التحكیم: رابعا

أشكال  من جمیع محصانان حكم التحكیم الصادر عن المركز بأسبق و أشرنا          

أو دولیة إال أن  الرقابة الممكنة أن تمارس ضده من قبل المحاكم األخرى سواء كانت محلیة

ھذا ال یعني تجرید األطراف المتنازعة أمام ھذا المركز من أیة وسائل الطعن ضد ھذا 

الحكم، و إنما أقرت أحكام االتفاقیة الحالیة لھؤالء األطراف بإمكانیة الطعن في حكم التحكیم 

                                                             
  .من اتفاقیة واشنطن 49/1راجع م  - 1
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 الصادر عن إحدى المحاكم المشكلة تحت إشراف المركز الدولي، و ذلك بإحدى الطرق

  :التالیة

 :طلب تفسیر الحكم -1

الصادر عن المركز  1من اتفاقیة واشنطن طلب تفسیر حكم التحكیم 50/1تناولت م          

إذا نشأ نزاع بین األطراف فیما یتعلق بمفھوم أو مضمون  -1«: الدولي بنصھا على ما یلي

الحكم فإنھ یمكن للخصم صاحب الشأن أن یتقدم كتابة إلى السكرتیر العام بطلب تفسیر 

  .»الحكم 

كما ھو ظاھر في نص م أعاله بأنھ یمكن ألي من األطراف إذا ما ثار نزاع بینھم          

 م بطلب لتفسیر الحكم إلى السكرتیر العام للمركزبشأن موضوع الحكم أو مضمونھ التقد

، و ذلك بموجب عریضة مكتوبة مبینا فیھا بوضوح المسألة الغامضة و المبھمة في الدولي

الحكم محل النزاع، أما اآلجال القانونیة الواجبة لتقدیم ھذا الطلب فیالحظ أن اتفاقیة واشنطن 

یعني أنھ یمكن لصاحب المصلحة أن  لم تضع قیدا زمنیا معینا بخصوص ھذا الطلب ما

  . 2یتقدم بھذا الطلب في أیة مرحلة موالیة لصدور حكم تحكیم عن المركز الدولي

و بمجرد تلقي السكرتیر العام لھذا الطلب فإن علیھ عرضھ على ذات المحكمة التي          

یدة بنفس عدد أصدرتھ إذا كان ممكنا للنظر فیھ، أما إذا تقدر ذلك فیتم تشكیل محكمة جد

المحكمین و نفس طریقة تعیینھم حتى یتم البث في طلب تفسیر الحكم و ذلك في أقرب وقت 

  .من نفس االتفاقیة 90/2ممكن، طبقا لما جاء في م 

و في الجملة األخیرة من نفس المادة خولت للمحكمة التي تنظر في طلب التفسیر          

حسب تقدیرھا للظروف ذلك إلى حین إصدار قرارھا سلطة و قف تنفیذ الحكم كلیا أو جزئیا 

  .في ھذا الطلب
                                                             

  تقدیري و لیس تصرفا قانونیا، و یتم ذلك بالبحث عمل ھ أنلحكم تحدید ما یتضمنھ من تقدیر على اعتبار ایقصد بتفسیر  - 1
  بإرادة المحكم ، لھذا فإنھ لیس من  اإلعتداءفي العناصر الموضوعیة المكونة للحكم وفقا لما یملیھ المنطق القویم و دون    
  .لتي أصدرت الحكم المراد تفسیرهالضروري أن یقوم بالتفسیر ذات ھیئة التحكیم ا  
  .397. قبایلي طیب، المرجع السابق، ص - 2

  .69. جالل وفاء المحمدین، المرجع السابق، ص= 
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و علیھ إذا شاب حكم التحكیم الصادر عن المركز غموضا أو إبھاما من شأنھ أن          

یؤثر على معناه أو نطاقھ فما على صاحب المصلحة سوى تقدیم طلب تفسیر الحكم لدى 

 .وح مضمون ھذا الحكمسكرتاریة المركز بھدف تحدید و ضبط بدقة و بوض

 :طلب إعادة النظر -2

أجازت أیضا اتفاقیة واشنطن ألي من الطرفان المتنازعان أمام المركز الدولي بأن          

یتقدم إلى السكرتیر العام في ھذا المركز بطلب مراجعة أو إعادة النظر في الحكم الصادر 

  :نصھا على ما یليمنھا التي جاء  51/11عن محكمة التحكیم، و ذلك حسب م 

یجوز لكل من األطراف أن یطلب كتابة إلى السكرتیر العام إعادة النظر في الحكم بسبب  «

اكتشاف واقعة من شأنھا أن تؤثر بشكل قاطع في الحكم، بشرط أن تكون ھذه الواقعة 

مجھولة قبل النطق بالحكم من قبل كل من المحكمة و الطرف الطالب إعادة النظر في 

  .»یكن راجعا إلى خطأ الطالب الحكم، بحیث أن تجاھلھا لم 

على ھذه الفقرة من المادة أعاله یظھر أن سبب طلب إعادة النظر في  ھكذا و بناء         

حكم التحكیم وفقا لھذه االتفاقیة یرجع إلى ظھور وقائع جدیدة لم تكن معلومة عند صدور 

  :الحكم، إال أنھ یشترط في ھذه الوقائع ما یلي

أثیر في الحكم بشكل جوھري، أي لو كانت معلومة لدى محكمة أن یكون من شأنھا الت  - أ

 .من صدور الحكم بشكل مغایر لما ھو علیھ ابتداءالتحكیم 

أن تكون ھذه الوقائع مجھولة قبل النطق بالحكم من قبل المحكمة و الطرف طالب إعادة    - ب

 .النظر، و مسألة من علم الطرف بھا من عدمھ تبقى من اختصاص محكمة التحكیم

  .أن ال یكون عدم العلم بھذه الوقائع راجعا إلى خطأ الطرف طالب إعادة النظر  - ج

أما بخصوص میعاد تقدیم ھذا الطلب و بخالف طلب تفسیر الحكم، فإن الفقرة الثانیة         

یوما من اكتشاف ھذه الواقعة )  90( منحت لصاحب المصلحة مھلة تسعین  52من نفس م 

                                                             
  .61. جالل وفاء المحمدین، المرجع السابق، ص - 1
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ألحوال یجب تقدیم ھذا الطلب خالل ثالث سنوات من تاریخ لتقدیم طلبھ، و في جمیع ا

  .صدور الحكم

و یترتب على عدم احترام ھذه اآلجال سقوط حق صاحب المصلحة في طلب إعادة          

النظر، أما العبرة من مدة ثالثة سنوات، فھي مدة كـافیة إلعـادة النظر في الحكـم، و لیس 

  .1مھددا باإللغاء في جمیع األوقات دون قید زمنيمن المعقول أن یبقى حكم التحكیم 

على عرضة طلب إعادة النظر من توافر الشروط و كذا احترام  بعد تحقیق بناء         

اآلجال المنصوص علیھا في االتفاقیة یقوم السكرتیر العالم بغرض الطلب على محكمة 

ممكنا، أما في حالة تعذر ذلك، التحكیم التي أصدرت الحكم المطلوب مراجعاتھ إذا كان ذلك 

  .، من اتفاقیة واشنطن51/3فیتم تشكیل محكمة جدیدة لھذا الغرض حسبما جاء في نص م 

و یمكن أیضا لصاحب المصلحة طلب إعادة النظر، أن یطلب في نفس العریضة         

ھا أن بوقف التنفیذ مؤقتا إلى حین فصل المحكمة في الطلب، كما یمكن للمحكمة تحكمیة نفس

تتخذ ھذا اإلجراء األخیر متى قدرت بأن الظروف تستوجب ذلك، و ھذا طبقا لما جاء في 

  .نفس المادة أعاله  الفقرة األخیرة منھا

  :حكم التحكیم) إلغاء ( طلب إبطال  -3

یعتبر ھذا الطریق األخیر من طرق الطعن األكثر أھمیة و خطورة نفس الوقت،          

إلى إلغاء الحكم ألتحكمي الصادر عن المركز، و إلى إعادة الفصل في النزاع  يدكونھ یؤ

  .من جدید أمام ھیئة تحكیم جدیدة تسمى باللجنة المؤقتة

حیث أجازت اتفاقیة واشنطن ألي من طرفي النزاع أن یقدم طلب إلغاء و ذلك بموجب 

ب یجب أن یستند على عریضة مكتوبة إلى السكرتیر العام، غیر أنھ لیتم قبول ھذا الطل

                                                             
  .400. قبایلي طیب، المرجع السابق، ص - 1
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، و التـي حددت على سبیـل الحصـر 1من االتفـاقیة الحـالیة 52/1 المادةالشروط الواردة في 

  : و المتمثلة في ما یلي

في الواقع أن ھذا السبب قلیل الوقوع نظرا ألن تكوین  :عیب في تشكیل المحكمة  -  أ

ھا، إال أن المقصود من ھذا المحكمة التحكمیة یخضع لرقابة السكرتیر العام في جمیع مراحل

إلى  38السبب ھو عدم تكوین المحكمة وفقا لما نصت علیھ اتفاقیة واشنطن في مراحلھا 

41. 

فما على ھیئة التحكیم سوى الفصل بما ھو  :تجاوز لمحكمة لسلطاتھا بشكل ظاھر  - ب

الف محكمة التحكیم خن تأك و من قبیل ذلكدون أن تتجاوز اختصاصھا،  مطلوب منھا

  .2ةمن ھذه االتفاقی 42/1القواعد القانونیة الواجبة التطبیق استنادا غلى نص م 

ھذا التأثیر غیر مشروع على أحد أعضاء المحكمة، ال  :رشوة أحد أعضاء المحكمة - ج

یتصور حدوثھ نظرا للشروط الدقیقة المفروضة في تعیین المحكمین سواء من قبل األطراف 

ري للمركز، إال أن اعتباره من أسباب إبطال الحكم یرجع أو من قبل رئیس المجلس اإلدا

لكونھ یمس مباشرة بأحد المبادئ األساسیة التي ترتبط باختیار المحكم و ھي استقاللیتھ عن 

  .3الطرف الذي قام بتعیینھ و عن البلد الذي ینتمي إلیھ 

فال المحكمة المقصود من ھذا السبب ھو إغ :التجاھل الجسیم لقاعدة إجرائیة أساسیة -د

عن تطبیق إحدى القواعد اإلجرائیة الجوھریة في التحكیم الدولي بشكل عام كإغفال حق 

  .الدفاع مثال، أو عدم مراعاة مبدأ الوجاھة، أو المساواة في المعاملة بین الطرفین

                                                             
    یجوز لكل من الطرفین أن یطلب كتابة إلى السكرتیر العام إلغاء  -1 «: من اتفاقیة واشنطن على أنھ 52/1نصت م  - 1

  :الحكم ألحد األسباب اآلتیة
  .عیب في تكوین المحكمة -)أ(      
  .تجاوز المحكمة حدود سلطاتھا بشكل واضح -)ب(     

  .رشوة أحد أعضاء المحكمة –) ج(      
  .أساسیةالتجاھل الجسیم لقاعدة إجرائیة  -)د(      
  .»خلو الحكم من األسباب  - )ھـ(     

  .170. لما أحمد كوجان، المرجع السابق، ص - 2
  .171. ، المرجع السابق، صكوجان لما أحمد - 3
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حیث یقع على ھیئة التحكیم و اللجنة الخاصة و في جمیع  :خلو الحكم من أسباب - ھـ

حكم التحكیم الصادر عنھا، و في الحقیقة ھذا السبب إلبطال جاء استجابة األحوال تسبب 

من اتفاقیة واشنطن التي استوجبت أن یتناول الحكم جمیع المسائل التي  481مباشرة لنص م 

  .طرحت على المحكمة و أن تبین األسباب التي بني علیھا الحكم

طبقـا لـنص م ) إلغـاء ( طـعن بالبطـالن لإلشـارة فقط فإن الحـكم الذي یقـبل فیھ ال         

من اتفاقیة واشنطن ھو حكم التحكیم الفاصل في موضوع النزاع، أما األحكام  52/1

األخرى الصادرة عن المركز الدولي الفاصلة في مسألة االختصاص فال یجوز الطعن فیھا 

راف المتنازعة بالبطالن على نحو مستقل و الحكمة من ھذا المنع ھو عدم ترك فرصة لألط

تعطیل إجراءات التحكیم، و تأجیل الفصل في النزاع باللجوء إللغاء أي قرار تتخذه المحكمة 

  .2قبل فصلھا في الموضوع بشكل قطعي

و علیھ فإذا توافرت حالة من الحاالت السابقة فانھ یجوز لمحكمة التحكیم إلغاء          

ض علیھا، و ھذا وفقا لما جاء في نص م الحكم كلیا أو جزئیا حسب ظروف النزاع المعرو

  .من االتفاقیة الحالیة 52/3

من ھذه االتفاقیة  52/2أما بخصوص اآلجال و اإلجراءات المتعلقة بھذا الطلب، فان م       

  . یوم من تاریخ صدور الحكم 120تستلزم تقدیم ھذا الطلب خالل مھلة 

مبني على أساس رشوة أحد أعضاء إال أن و استثناءا في حالة إذا كان طلب اإللغاء 

و في جمیع . یوم من تاریخ اكتشافھا 120المحكمة، فھنا یجوز تقدیم طلب اإلبطال خالل 

  .سنوات من تاریخ صدور الحكم)  03( األحوال یجب تقدیم ھذا الطلب خالل 

السكرتیر العـام في المركز  عاتق أمـا إجـراءات ھـذا الطـعن فإنـھ یقـع على         

اء ـة أعضـالثـكونة من ثـاصة متــكل لجنة خـاء تشـلب اإللغـھ لطـرد تسلمــي، و بمجـالدول

من االتفاقیة التي أفادت بأنھ ال یجوز  92/3 المادةطبقا للشروط التي حددتھا ) محكمین ( 
                                                             

  .من اتفاقیة واشنطن 48راجع م  - 1
  لتحكیمي التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة األولى، ا، بطالن القرار العنزيممدوح عبد العزیز  - 2

  .317. ، ص2006 ،لبنان    
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یكون من جنسیة  أن یكون أحد أعضائھا عضو في المحكمة التي أصدرت الحكم، و أن ال

حكیم، ـدار حكم التـاركوا في إصـن الذین شـة أحد المحكمیـأحد طرفي النزاع، أو من جنسی

و أن ال یكون قد عین في قائمة المحكمین بواسطة الدولة الطرف في النزاع أو دولة 

المستثمر األجنبي طرف في النزاع، في األخیر ال یكون قد اشترك في القضیة بصفة 

  .1مستشارا

من  52/5المادة على نص  إلى جانب سلطة المحكمة في إبطال الحكم فإنھ بناء         

یمكن لھا أیضا أن تأمر بوقف التنفیذ إلى غـایة فصلھـا في طلب  سالفة االشارةاالتفاقیة 

  .اإللغـاء و ھو نفس اإلجراء الذي یمكن أن تتخذه بناءا على طلب الخصوم

ھ بالرغم من الطابع الممیز لنظام التحكیم في ظل اتفاقیة البنك في األخیر یتضح بأن         

الدولي لتسویة منازعات االستثمار من عدم إمكانیة اعتراض و إخضاع األحكام التحكمیة 

الصادرة  عن المركز الدولي ألي رقابة محلیة أو دولیة، غیر أن و في مقابل نفس النظام 

لیة الطعن فیھا بإحدى الطرق التي كفلتھا نفس ضمن رقابة مستقلة ألحكامھ من خالل قاب

االتفاقیة على سبیل الحصر لألطراف من قواعد طلب التفسیر و إعادة النظر و حتى إبطـال 

الحـكم، و علیھ فـإن الرقـابة المعـمول بھـا في إطار ھـذا المركز مستقلـة و خارجة على أي 

یة التحكیم كأسلوب لفظ النزاعات نظام قضائي آخر، و ھو األمر الذي یدعم فعالیة آل

  .- CIRDI -ھذا المنبر ألتحـكمـي الدولـي ادیحاالستثماریة، و یجسد بوجھ الخصـوص 

إال أن الحقیقة تظھر على أرض الواقع و في المیدان لذلك فال تكتمل نجاعة ھذا          

و ال دور المركز الدولي في حمایة االستثمارات األجنبیة إال من خالل " التحكیم " األسلوب 

  .ضمان تنفیذ ھذه األحكام الصادرة عنھ

  

  

  
                                                             

  .173. لما أحمد كوجان، المرجع السابق، ص - 1
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  الفرع الثاني

  الصادرة عن المركز الدولي ضمانات االعتراف و تنفیذ أحكام التحكیم

لیس ھناك أھم من تنفیذ حكم التحكیم خاصة األجنبیة منھا في مجال التجارة الدولیة          

ختیاره لھذه الطریق لتسویة اكون ذلك یجسد الحمایة لصاحب الحق، و یحقق لھ نتیجة 

تواجھ من یحصل منازعاتھ االستثماریة، غیر أن ھذه المسالة تعتبر من أھم المعضالت التي 

على القرار ألتحكمي في إحدى الدول و یرید تنفیذه في دولة أخرى، لذلك جرت محاوالت 

 بنیویوركصوال لقمة ھذه االتفاقیة  و 19271قا من اتفاقیة جنیف لسنة النطاعدیدة لتنظیمھا 

  .19582عام 

دول و رعایا دول واشنطن لتسویة منازعات االستثمار بین ال  أما بالرجوع لالتفاقیة       

أجنبیة قید الدراسة ھي األخرى تعرضت لمسألة االعتراف و تنفیذ القرارات التحكمیة 

فـي ھذا المجـال بإلزامیـة و نھائیة  3الدولیـة حیث یشھد لھـا بأنھـا خطت خطوة عمالقة

األحكام التحكمیة الصادرة عن المحاكم التحكمیة المشكلة تحت إشراف المركز الدولي، إلى 

جانب وجوب تنفیذھا في جمیع الدول المتعاقدة، باإلضافة لعدم إمكانیة رقابة ھذه األحكام 

  .في الدول المطلوب فیھا التنفیذ

 :كیم الصادر عن المركز الدولياالعتراف بحكم التح: أوال

كما أسلفنا بالذكر فإن أھم ما یترتب من آثار عن صدور حكم التحكیم في إحدى           

الھیئات التحكمیة المكونة تحت مظلة المركز الدولي ھو أنھ یقع على جمیع الدول المتعاقدة 

لتنفیذ دون الحصول على لتحكیمي نھائیا و قابال لافي اتفاقیة واشنطن أن تعتبر ھذا الحكم 

الصیغة التنفیذیة، و علیھ فكل الدول طرف في ھذه االتفاقیة ملزمة باالعتراف بھذا الحكم، 

  .4كما یقع علیھا أیضا أداء جمیع ما یترتب عنھ من التزامات مالیة

                                                             
  .) 1927سبتمبر  27( اتفاقیة جنیف لتنفیذ أحكام التحكیم األجنبیة  - 1
  .1958نیویورك اتفاقیة االعتراف و تنفیذ أحكام التحكیم األجنبیة  - 2
  .363و  362. محمد سامي، المرجع السابق، ص فوزي - 3
  =.153. حمد كوجان، المرجع السابق، صألما  - 4
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  :یلي تھ التي نصت مااو ھو ما أكده التقریر المرفق التفاقیة واشنطن في إحدى فقر    

« Sous réserve du cas de suspension à l’exécution conformément aux 

dispositions de la convention et à l’occasion d’un des recrus ci-dessus 

mentionnés, les parties sont tenues de donnés effet à la sentence et 

l’article 54 exige que tout Etat contractant reconnaisse le caractère 

obligatoire de la sentence et assure l’exécution des obligations  

pécuniaires qui en découlent comme s’il s’agissait d’un jugement  

définitif   d’un  tribunal  national (…).                                                

   L’article 54 ne prescrit aucune règle particulière quant à sa mise en 

œuvre à l’échelon  national, mais impose à chaque Etat contractant 

de satisfaire aux conditions prévues audit article conformément à son 

système judiciaire national  ».1                                                                       

تجـعلھ و  CIRDIالدولـي ھكذا فإن الخصائص الممیزة لحكم التحكیم الصادر عن المركز 

  .كأنھ حكما نھائیا صادرا عن إحدى المحاكم الوطنیة، أي یكون قابال للتنفیذ فورا

م لھذا المركز في نصوص ھذه االتفاقیة غیر أن اإللزام المفروض على أحكام التحكی         

ال یمكن تطبیقھا إال وفقا لقواعد حسن النیة، بمعنى أنھ من غیر الممكن لمحكمة التحكیم أن 

تجبر الطرف الذي صدر الحكم ضده بالوفاء بكل ما یرتبھ ھذا الحكم من التزامات ذلك 

ر ممھورة بالصیغة التنفیذیة كونھا ال تتمتع بالسلطة العامة و كذا أن أحكامھا التحكمیة غی

، لذلك یجب على الطرف 2عكس الحكم القضائي النھائي الذي یجمع بین كل ھذه الصفات

الذي حصل على حكم التحكیم سواء كان دولة متعاقدة أو مستثمرا أجنبي و یرید االعتراف 

بھذا الحكم و تنفیذه أن یقدم للمحكمة المختصة أو أي سلطة أخرى مختصة في الدولة 

                                                                                                                                                                                              
  .من اتفاقیة واشنطن 54/1و  53/1: راجع المواد =

1 -   Rapport des administrateurs, op-cit, para 42. 
  .152. لما أحمد كوجان، المرجع السابق، ص - 2
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 أن ، إال 1المطلوب التنفیذ فیھا صورة عن الحكم مصدقة  من السكرتیر العام للمركز الدولي

موقف ھذه الدولة المتعاقدة ال یتعد فحص الحكم و التأكد من كونھ مصدقا علیھ من 

  .السكرتیر العام لدى المركز الدولي

سابقة الذكر ، بأن للدول  54/2كما یالحظ أیضا من خالل ما جاء في نفس م          

تي تفرض علیھا أحكام المتعاقدة في ھذه االتفاقیة كامل الحریة في اختیار الجھة الرسمیة ال

، و من بین ھذه الدول الطرف في 2التحكیم قصد الحصول على أمر االعتراف بھا و تنفیذھا

اتفاقیة واشنطن الجزائر و التي برغم أنھا لم تخطر المركز الدولي بالجھة الرسمـیـة التـي 

 إ.م.إ.ق 1051/2 مد ـدیـو بتح الدانيتـؤدي ھـذه المـھمـة، إال أن و بالرجـوع إلـى القـانون 

و تعتـبر قـابلة للتنفیـذ في الجـزائر و بنفس الشروط، بأمر  - 2 «: یلي اـي نصت على مـالت

صادر عن رئیس المحكمة التي صدرت أحكام التحكیم في دائرة اختصاصھا أو محكمة 

إلى جانب ھذه . »محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة التحكیم موجودا خارج اإلقلیم الوطني 

المتعلقة  إ.م.إ.ق 1038إلى  1035من نفس القانون إلى المواد  1054لمادة فقد أحالت م ا

  .بنفس الشأن بتنفیذ حكم التحكیم الدولي

و علیھ فالجھة المخول لھا و المختصة باعتراف و تنفیذ حكم التحكیم الصادر عن          

باعتبار أن مقر . المركز الدولي و وفقا للقانون الجزائري فھي لرئیس المحكمة محل التنفیذ

  .المحكمة التحكمیة موجود خارج الوطن

تراف بحكم التحكیم كما نصت إلى ھنا فإن اتفاقیة واشنطن قد عالجت مشكلة االع         

أیضا أن مسألة تنفیذ ھذه القرارات التحكمیة الصادرة عن المركز الدولي فھي تخضع 

لقوانین الدولة المراد التنفیذ على إقلیمھا، أي أن إجراءات تنفیذ ھذا الحكم مستقلة عن إرادة 

                                                             
من أجل الحصول على االعتراف بالحكم و تنفیذه على أرض دولة  -2 «: من اتفاقیة واشنطن على أنھ 54/2نصت م  - 1

متعاقدة یتعین على الخصم صاحب الشأن أن یقدم صورة من الحكم معتمدة من السكرتیر العام إلى المحكمة الوطنیة 
  »......المختصة أو إلى أیة سلطة أخرى تعینھا الدولة المتعاقدة لھذا الغرض

  .424. السابق، صقبایلي طیب، المرجع  - 2
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بھ في الدولة و قواعد عملیة التحكیم لھذا المركز و تدخل في نطاق التشریع المعمول 

  .1المتعاقدة المطلوب التنفیذ فیھا

 الضمانات المقررة في اتفاقیة واشنطن لحالة عدم تنفیذ حكم التحكیم: ثانیا

خلصنا في السابق إلى أن حكم التحكیم الصادر عن المركز الدولي یتمیز بكونھ         

عرض ألیة رقابة و ھذا نھائي و یتمتع بالقوة اإللزامیة، ضف إلى ھذا فإنھ ال یمكن أن یت

بموجب االلتزامات المفروضة على عاتق الدول المتعاقدة من خالل نصوص اتفاقیة 

واشنطن و ھو األمر الذي یسھل تنفیذ ھذا الحكم في جمیع الدول في االتفاقیة، إال أن قد 

م یحدث أن تدفع إحدى ھذه الدول المتعاقدة بحصانتھا السیادیة ضد إجراءات تنفیذ ھذا الحك

الحالیة، كما یمكن أیضا أن تمتنع دولة أخرى عن  2من االتفاقیة 55تطبیقا لنص م 

  االنصیاع لھذا الحكم، فما ھو الحل المكرس لھذه الحاالت في ظل أحكام اتفاقیة واشنطن؟

تمسك بحقھا في الدفع بالحصانة من إن ما أقرتھ ھذه االتفاقیة للدول األطراف فیھا          

السیادیة یشكل عائق حقیقي في تنفیذ ھذه القرارات التحكمیة في الدول التي تقتضي 

تشریعاتھا الوطنیة منع ھذا التنفیذ ضد أمالك الدولة، خصوصا أن عملیة التنفیذ تخضع 

  .3قلیمھا كما اشرنا سابقاإلدولة المراد التنفیذ على لللقوانین المحلیة 

انطالقا من األساس الذي ترتكز علیھ اتفاقیة واشنطن من مبدأ الرضائیة في غیر أنھ         

اللجوء للتحكیم في المركز الدولي جعل البعض یرى بأن بمجرد اإلعالن عن ھذا الرضا 

بین األطراف، فھذا یعني تنازل الدولة عن حصانتھا، و بذلك یصبح حكم المركز نھائي، 

لدولة یتماشى و الغایة من ھذه االتفاقیة التي تسعى لخلق منبر دولي كما أن ھذا التنازل 

لتسویة منازعات االستثمار بین الدولة و المستثمرین األجانب بعیدا عن األجواء السیاسیة، 

من االتفاقیة فھنا یقتضي األمر تمییز بین مصلحة الدولة الطرف  55أما إذا تم استعمال م 

                                                             
  و یحكم تنفیذ ھذا الحكم التشریع الوطني المتعلق بتنفیذ األحكام  - «: نھأمن اتفاقیة واشنطن على  54/3نصت م  - 1
  .»في الدولة التي یسعى المحكوم لھ تنفیذ الحكم على أرضھا  ھاالمعمول ب   
 على أنھا تدخل استثناء على ) 54(و ال یجوز تفسیر عبارات المادة  «: نھأمن اتفاقیة واشنطن على  55نصت م  - 2

  .»ا یتعلق بحصانة التنفیذ للدولة المذكورة أو أیة دولة أجنبیة مالقواعد القانونیة الساریة في أرض الدولة المتعاقدة فی    
  .من نفس االتفاقیة 54/3راجع م  - 3
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تدفع بالحصانة إذا تعلق األمر بحمایة األمالك و األموال العامة، في النزاع التي یمكنھا أن 

أما األمالك المخصصة للتجارة فال یمكن الدفع بالحصانة السیادیة لھذه الدولة ضف لذلك 

من جھة أخرى بین  و ھذا من جھة ،1یجب على ھذه الدولة أن تحترم تعھداتھا الدولیة

التنفیذ و التي یجوز لھا عدم االمتثال لتنفیذ ھذا  مصلحة الدولة المتعاقدة التي یطلب فیھا

ة ـالحكم إذا كان ینجر على ذلك اإلخالل بمصلحتھا الوطنیة في االحتفاظ بالعالقات السیاسی

  .2التحكیمو الدبلوماسیة الطبیعیة بینھا و بین الدولة المدعى علیھا الطرف في 

حكیم الصادرة عن المركز الدولي في إلى جانب ما تقدم و ضمانا لفاعلیة أحكام الت       

حالة امتناع دولة متعاقدة ما عن تنفیذ ھذه األحكام تضمنت نصوص اتفاقیة واشنطن حلین 

  :لھذا الغرض ھما

 :حق استخدام الحمایة الدبلوماسیة من قبل المستثمر -1

سواء كان شخصا  الخاص المركز القانوني الذي یتمتع بھ المستثمر األجنبيمكن         

معنویا وفقا التفاقیة واشنطن من الوقوف على قدم المساواة مع الدولة  شخصا طبیعیـا أو

المضیفة الستثماراتھ، في مقابل ھذا منحتھ نفس االتفاقیة من طلب الرعایة و الحمایة 

الدبلوماسیة من دولتھ من خالل تبني دعواه ضد الدولة المضیفة لالستثمار، كما ال یجوز 

لمضیفة لحكم التحكیم الصادر لدولتھ من جھتھا أن تفعل ذلك، غیر أن عدم انصیاع الدولة ا

یبعث المجال أمام ھذا المستثمر و دولتھ في حمایة مصالحھ عن طریق اللجوء إلى  ضدھا

  .3من اتفاقیة الحالیة 27الحمایة الدبلوماسیة و ھذا طبقا لما جاء في م 

ة األخیرة تعتبر ضمانة تھدف لتسھیل عملیة تنفیذ حكم التحكیم ن ھذه المادإو علیھ ف        

 .-  CIRDI -الصادر عن المركز الدولي 

  

                                                             
  .158. لما أحمد كوجان، المرجع السابق، ص - 1
  .99 ـ98 .ص .جالل وفاء المحمدین، المرجع السابق، ص - 2
  .199. ق، صبلما أحمد كوجان، المرجع السا - 3
  .90ـ 89.  ص. جالل وفاء المحمدین، المرجع السابق، ص=   
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 :اللجوء لمحكمة العدل الدولیة -2

من  64و في حالة عدم امتثال دولة متعاقدة ما لحكم التحكیم و بناءا على نص م          

القضائیة من خالل رفع دولة المستثمر األجنبي  للمطالبةفإنھ یمكن اللجوء  1نفس االتفاقیة

لدعوى أمام محكمة العدل الدولیة التي تستطیع أن تلزمھا بتنفیذ الحكم، و حتى الحصول 

  .2تعویضات إذا تكبد ھذا الطرف األجنبي أضرار مادیة

انطالقا مما سبق یظھر أن أحكام اتفاقیة واشنطن قدمت ضمانات واسعة من الناحیة         

إلجرائیة لألطراف المتنازعة أمام المركز الدولي و أكبر ھذه الضمانات أھمیة ھي حمایة ا

مصالح و حقوق ھؤالء األطراف من خالل ضمان تنفیذ األحكام التحكمیة الصادرة عن ھذه 

  .المؤسسة التحكمیة الدولیة

و ھو أن في ) ي نظام التحكیم الدول( و لعل ما یؤكد نجاعة أحكام اتفاقیة واشنطن           

حقیقة المیدان لم یشھد من قبل و أن قامت دولة متعاقدة بإثارة مسألة الحصانة أو عدم 

  :انصیاع لحكم التحكیم الصادر عن المركز و ذلك یرجع لألسباب التالیة

  أن امتناع الدولة عن تنفیذ حكم التحكیم سوف یجردھا دون شك من مصداقیتھا الالزمة

 .ة و ھو األمر الذي ال تتجاھلھ أیة دولةفي المعاھدات الدولی

  كما أن امتناع الدولة عن تنفیذ حكم التحكیم ینعكس علیھا سلبا حیث یدفع المستثمرین

  .عنھا للبحث عن فرص استثماریة في دول أخرى و في ظرف أحسن

لكن إذا كان نظام التحكیم التجاري الدولي بصفة عامة یشكل أحد أھم الضمانات          

قضائیة على الصعید الدولي التي یسعى إلیھا المستثمر األجنبي بھدف حمایة مصالحھ، ال

ففي ھذا المقام نتساءل عن واقع ھذا النظام في الجزائر؟ خصوصا أننا نعلم بأن ھذه األخیرة 

السنوات األخیـرة و من بینھا  المسـألة فيصادقت على عدة اتفاقیات دولیـة المنظمـة لھذه 

شنطن المنشئة للمركز الدولي لتسویة منازعات االستثمار بین الدول و رعایا دول اتفاقیة وا

  .البدیلأجنبیة التي ترعى ھذا النظام القضائي 
                                                             

  .من اتفاقیة واشنطن 64راجع نص م  - 1
  .91. جالل وفاء المحمدین، نفس المرجع، ص - 2
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  المبحث الثاني

  واقع التحكیم التجاري الدولي في الجزائر

  

الجزائر ستثماریة في التحكیم التجاري الدولي كوسیلة لفظ المنازعات اال عرفنا نظام         

ألھم وظا منذ االستقالل إلى یومنا ھذا، و ھو ما یستحق البحث و التعرض  حتطورا مل

، )المطلب األول ( روفة ـستثماریة الجزائریة المعن االـتطوره في ظل القوانیراحل ـم

ي ـام المركز الدولــا أمـي تم تسویتھـة التـقیـة التطبیـم األمثلــأھ دـأحـة بـذه الدراسـتم ھـلنخ

- CIRDI -  المطلب الثاني(عن طریق نظم التحكیم و كانت الدولة الجزائریة طرفا فیھا.(  

  المطلب األول

  مراحل تطور التحكیم التجاري الدولي في الجزائر

  

أین كانت  كان موقف الجزائر غداة االستقالل معادیا تجاه التحكیم التجاري الدولي         

جمیع األصعدة خاصة تلك المتعلقة بالقضاء، و ھو ما دفعھا 1تعتبره مخالفا للسیادة الوطنیة

بشكل رئیسي لتجنب ھذا النظام كأداة لتسویة منازعات االستثمار و استبعاده في منظومتھا 

الفرع (السالف الذكر  93/092القانونیة ھذا كان قبل صدور المرسوم التشریعي رقم 

تراجعا و انفتاح الجزائر نحو ھذا  ، غیر أن ھذا الموقف الرافض للتحكیم عرف)األول

 93/09ي ـوم التشریعـدور المرسـد صـة تدریجیة بعـو بصفـاص و لـائي الخـقضـام الـالنظ

  ).الفرع الثاني ( 

  

                                                             
  .8. المرجع السابق، ص محمد كوال، - 1
   08، المؤرخ في 154 -66المعدل و المتمم لألمر رقم  25/04/1993المؤرخ في  93/09م قالمرسوم التشریعي ر - 2

  .1993فریل أ 27الصادر بتاریخ  27، المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة ج،ر العدد 1966جوان سنة      
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  الفرع األول

  93/09المرحلة األولى قبل صدور المرسوم التشریعي 

كان موقف  93/09مباشرة بعد االستقالل و قبل صدور المرسوم التشریعي رقم      

و بین فترة أخرى شھد فیھا ) أوال ( الجزائر تجاه التحكیم یتراوح بین المنع التام و رفضھ 

موقف الجزائر نوعا من التخفیف و محاولة التأقلم مع التحكیم الدولي، و تسمى ھذه المرحلة 

  ).ثانیا ( نسجام البیئي للتحكیم عند البعض بمرحلة اال

 ): 1982 -1966( لتحكیم الدولي مرحلة العداء تجاه ا -أوال

لكن قبل الخوض في الحدیث عن واقع التحكیم في ظل قانون إجراءات المدنیة لسنة      

تجدر اإلشارة و لو بصورة و جیزة للوضع السائد قبل ھذا القانون أي الفترة ما بین ، 1966

دولي رغم أین كانت الجزائر بصفة عامة تعارض بشدة فكرة التحكیم ال 1966 – 1962

بالقوانین الفرنسیة ما عدا ما  العمل مھدالذي  19621دیسمبر  31أنھا أصدرت آنذاك قانون 

فكانت بذلك أول إشارة إلنكار الجزائر التحكیم الدولي باعتبار آنذاك   یخالف السیادة الوطنیة

  .القوانین الفرنسیة كانت تعترف بالتحكیم التجاري الدولي

أغلب الدول النامیة، و من بینھا الجزائر لعدة و یرجع رفض نظم التحكیم في          

أسباب منھا انتھاج ھذه الدول إیدیولوجیة مناھضة ألي تدخل أجنبي باعتبارھا دول حدیثة 

االستقالل، إلى جانب إتباع سیاسة اقتصادیة اشتراكیة مبنیة على القطاع العام الذي یعتبر 

نتیـجة لـذلك كـانت االستثـمارات األجـنبیة مقیـدة  ، و یسـي لالقتصـاد الوطنيالمحـرك الرئ

، كما أنھا كانت تعتبر بأن أسلوب التحكیم الدولي من وضع دول 2و مھمشة في ھذه الدول

متقدمة لخدمة مصالحھا في عالقتھا االقتصادیة مع ھذه الدول، أما اكبر األسباب إنكار 

الم الثالث لھذا النظام كان یعود لغیرتھا على السیادة الوطنیة بدرجة الجزائر و باقي دول الع
                                                             

  المتضمن تمدید العمل بالقوانین الفرنسیة الساریة المفعول إلى غایة  31/12/1962المؤرخ في  157-  62قانون رقم  - 1
  ، 11/01/1963بتاریخ  20ج السنة الثانیة رقم .ج.ر.ج(، ماعدا ما یخالف السیادة الوطنیة، 31/12/1963    

  .)18 . ص     
  المجلة النقدیة للقانونبیة في ضوء سیاسة االنفتاح االقتصادي في الجزائر، عیبوط محند وعلي، االستثمارات األجن - 2

  .63. ، ص2006الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، جانفي  ، كلیةو العلوم السیاسیة     
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أولى كونھا فتیة االستقالل فكانت تنظر إلى التحكیم التجاري الدولي على صورة جدیدة 

للتقلیص من سلطتھا القضائیة، و ھو ما یتنافى مع سیادتھا لذلك كانت تعمل بمبدأ عدم 

كمھا الوطنیة، أي من غیر المعقول أن تحاكم دولة ذات إمكانیة تقاضي الدولة إال أمام مح

سیادة أمام محكمة تحكمیة، لكن ھذا المبدأ الرافض للتحكیم الدولي الذي تبنتھ الجزائر غداة 

علیھا استثناء في معـامالتھا الواقـعیة  ورداالستقالل العتبارات تتعلق بالسیادة الوطنیة، 

ـات أجنبیة خـاصة الفرنسیة منھـا و بالتحدید في مجال القـانونیة بقبولھـا للتحكیم مع شرك

المحروقات و ذلك في إطار ما یعرف بالقانون البترولي الصحراوي الذي كان ینظم العالقة 

النزاعات بین صاحب "  :منھ على أن 41بین البلدین في ھذا المجال حیث تنص المادة 

اقیة یرجع ابتداء و انتھاء لمجلس االمتیاز و مانح االمتیاز و المتعلقة بتطبیق االتف

  .1".....الدولة

فمن ھذا النص القانوني األخیر یظھر بأن العقود البترولیة الجزائریة الفرنسیة          

  .أخذت وصف عقود إداریة، ذلك من خالل عرضھا على اختصاص مجلس الدولة الفرنسي

و التي كان لشقھا  1962اتفاقیة إیفیان لسنة  بموجبإلى جانب ما سبق و          

االقتصادي تأثیر بلیغ على السیادة الوطنیة الجزائریة من خالل فرض الحكومة الفرنسیة 

على الجزائر اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي و نستشھد في ذلك بما جاء في نص المادة 

لناجمة عن فرنسا و الجزائر تحالن النزاعات ا " :من ھذه االتفاقیة التي نصت على أن 04

عالقتھما عن طریق أدوات التسویة الودیة حیث تلجآن سواء إلى المصالحة أو إلى التحكیم 

في حالة عدم االتفاق على ھذه اإلجراءات كل واحدة من الدولتین یمكن أن تخطر محكمة 

  .2"العدل الدولیة 

نسي إلى و علیھ یظھر بأن الطرف الفرنسي نقل االختصاص من مجلس الدولة الفر       

التحكیم الدولي، عوضا أن ینتقل إلى المحكمة العلیا الجزائریة، إذن الغایة واضحة ھي سلب 

                                                             
  .، المعروف بالقانون الصحراوي1958نوفمبر  22، الصادر في 111-58األمر  - 1
  .13. كوال، المرجع السابق، صمحمد  - 2
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االختصاص من القضاء الجزائري في مجال تسویة النزاعات المتعلقة بالعقود البترولیة 

  .1الجزائریة الفرنسیة

ي ھذه العقود رغم و یرى األستاذ محمد كوال أن سبب قبول الجزائر لفكرة التحكیم ف      

مبدئھا العدائي لھذا النظام خالل ھذه المرحلة ھو رغبتھا في التخلص من النظام القانوني 

  .2الفرنسي ، لكن اعتبر بأن ھذا المبرر غیر كافي مادامت السیادة الوطنیة فوق كل اعتبار

سألة التعاون دائما في إطار اتفاقیة إیفیان و شقھا االقتصادي فقد نظمت أیضا ھذه األخیرة م

  :الجزائري الفرنسي و تكریسا لذلك تم إبرام عقود التعاون بین الطرفین و نذكر منھا مثال

 :1963جوان  26االتفاق الجزائري الفرنسي  -1

جاء ھذا االتفاق بعد عام من استقالل الجزائر، و الغایة منھ ھي تدعیم و تجسید          

اق ـة إیفیان، و لعل أن أھم ما جاء في ھذا االتففرنسا لمصالحھا المنصوص علیھا في اتفاقی

منھ التي أكدت بأن الفصل في النزاعات الناشئة بین  03، ما نصت علیھ المادة ) 1963( 

الدولتین یكون من اختصاص محكمة التحكیم الدولیة، كما جعلت من القرارات التحكمیة 

  . 3لتنفیذیةقابلة للتنفیذ على إقلیم الدولتین دون حاجة لإلجراءات ا

 . 19654جویلیة  29االتفاق الجزائري الفرنسي في  -2

لقد أبرمت الجزائر ھذا االتفاق مع الطرف الفرنسي قصد طلب مراجعة االتفاق           

، و التخفیف من شدة تأثیره على السیادة الوطنیة الجزائریة و ذلك بإدراج ) 1963( السابق 

نظم التوفیق إلى جانب التحكیم كما اعتبر بأن إجراء التوفیق إلزامیا بین الدولتین حیث یقوم 

                                                             
  .2. ، ص2005علیوش قربوع كمال، التحكیم التجاري الدولي، د،و، م،ح، الجزائر، الطبعة الثالثة،  - 1
  ، رسالة)في عقود المفتاح في الید ( معاشو عمار، الضمانات في العقود االقتصادیة الدولیة التجربة الجزائریة  - 2
  .326. ، ص1998دكتوراه، جامعة الجزائر معھد الحقوق و العلوم اإلداریة، الجزائر،    
  .14. محمد كوال، المرجع السابق، ص - 3
  ، الخاص باستغالل 29/07/1965المتضمن المصادقة عل اتفاق  18/11/1965مؤرخ في  287- 65األمر رقم  - 4
  . ) 19/11/1965، الصادرة بتاریخ 95 ع،ر،ج،ج،ج(الوقود و الثروة الھیدروكربونیة،    
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ف بتعیین موفق و ھذین الموفقین یعینین موفقا ثالثا یكون رئیسا للجنة التوفیق، و في كل طر

  .1حالة عدم تعیین الموفق الثالث یكون التعیین لرئیس المحكمة العلیا الجزائریة أو لنائبھ

التي تحسب لصالح )  1965( و بالتالي فإن النقطة االیجابیة من ھذا االتفاق          

الرجوع للقضاء الجزائري ، لكن سلطة رئیس ھذه المحكمة أو نائبھ في ھذا الجزائر ھو 

  . 2المقام مقیدة ألنھ ملزم بتعیین الطرف الثالث و ھو رئیس لجنة التوفیق

فكان من ) غداة االستقالل ( أما على مستوى التشریع الوطني و خالل ھذه الفترة          

الذي جاء بغایة  19633قانون االستثمارات لسنة بین النصوص األولى التي سنتھا الجزائر 

واضحا بخصوص مسألة التحكیم  أنھ لم یكناستقطاب وجذب رؤوس األموال األجنبیة، إال 

و ھذا یعني أن ھناك إمكانیة " شرط التحكیم " حیث أشار فقط في إحدى نصوصھ إلى 

  .4اللجوء إلى التحكیم

لجزائر للتحكیم في ھذه المرحلة برغم من موقفھ إلى ھنا یمكن أن نقول بأن لجوء ا         

ھو اختیار فرضتھ الظروف المورثة عن الحقبة االستعماریة، و ما  5الرافض لھذا النظام

یدعم ھذا الطرح ھو الخطاب السیاسي للرئیس الراحل ھواري بومدین المؤرخ في 

نحن ملزمون  ": آنذاك اعترف بھذا الواقع المفروض على الجزائر بقولھ 24/02/1971

بعض االتفاقیات لمدة طویلة متعلقة بالصحراء، مما )  1965أي سنة ( بإبرام ھذه السنة 

یجعل االستقالل المتحصل علیھ بفضل تضحیات الشعب الجزائري استقالال شكلیا و اسمیا 

  .6"فقط 

و بعد ھذه الفترة مباشرة دخلت الجزائر في أھم مرحلة تاریخیة و ھي التي تلت           

و الذي تقلد بموجبھ الرئیس الراحل ھواري بومدین مقالید  1965التصحیح الثوري لسنة 
                                                             

  ، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر 2طیب زورتي، النظام القانوني للعقود الدولیة في القانون الجزائري المقارن، ج - 1
  .417. ، ص1990معھد الحقوق و العلوم اإلداریة، الجزائر     

  .16. محمد كوال، نفس المرجع، ص - 2
  .، السالف الذكر)1963لسنة  63ج،و،ج،ج، عدد  (، المتضمن قانون االستثمار،277-63 من األمر رقم 22م  - 3
  .8. قربوع كمال، المرجع السابق، ص علیوش  - 4
  من مظاھر رفض الجزائر لفكرة التحكیم خالل ھذه المرحلة عدم مصادقتھا على عدة اتفاقیات دولیة الخاصة بالتحكیم  - 5

  .قید الدراسة 1965، و اتفاقیة واشنطن لسنة 1958یورك لسنة اتفاقیة نیو: آنذاك مثل    
  .18. محمد كوال، المرجع السابق، ص - 6
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الحكم أین بدأت الجزائر تحاول إعادة ترتیب شؤونھا االقتصادیة الداخلیة و البحث عن 

عید الدولي و بسط سیادتھا على ثرواتھا الطبیعیة و من مظاھر ذلك مكانة لھا على الص

  ).ب (  1971ثم تأمیم المحروقات سنة ) أ ( صدور قانون اإلجراءات المدنیة 

 :1966صدور قانون اإلجراءات المدنیة لسنة  - أ

نظام التحكیم الفرنسي مباشرة دون أن  1تبنى المشرع الجزائري في ھذا القانون         

یدخل علیھ أي شيء جدید، إال أن ما یھمنا أكثر في إطار ھذه الدراسة ھو ما تناولتھ المادة 

ال یجوز للدولة و ال لألشخاص االعتباریین العمومیین أن  ": م بنصھا على أن.إ.ق 442/3

فضھ لفكرة التحكیم الدولي من و علیھ فإن ھذا النص صریح في منعھ و ر. "یطلبوا التحكیم 

  .طرف األشخاص القانون العام

، غیر أنھ لم 2أصدرت الجزائر أیضا قانون االستثمار)  1966( و في نفس السنة          

ھو ما یثبت موقفھا الرافض لھذا النظام لكن المالحظ ھو  یشر إطالقا إلى مسألة التحكیم، و

م في التشریع الوطني تناقض مع حقیقة المیدان أن ھذا الموقف النظري العدواني للتحكی

  .3إذ أن الجزائر أبرمت العدید من اتفاقیات التعاون تحمل في طیاتھا شرط التحكیم يالتطبیق

 :1971فبرایر  24تأمیم المحروقات في  -ب

أمام الضغوطات و العراقیل التي عرفتھا الجزائر بموجب االتفاقیات السابقة سعت          

إلى تكریس سیادتھا بصورة كاملة على ثرواتھا الباطنیة خصوصا مع الطرف الفرنسي، 

، 1958المعدل لقانون البترول الصحراوي لسنة  71/244لذلك قامت بإصدار األمر رقم  

                                                             
   47، معدل و متمم، یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة، ج،ر، عدد 1966جوان  08مؤرخ في  154- 66مر رقم األ - 1

  .1966لسنة      
  .، السالف الذكر75،ر،ج،ح، عدد  جقانون االستثمار،المتضمن ،  284-66األمر رقم  - 2
  یتضمن المصادقة على االتفاق المبرم بین الحكومة  1967نوفمبر  16مؤرخ في  246- 67من األمر رقم  1/ 24م  - 3
  .1967أفریل  21الجزائریة و الجمھوریة اللبنانیة و المتعلق بالنقل الجوي الموقع ببیروت ، بتاریخ    
   1958نوفمبر  22المؤرخ في  58/11/11یتضمن تعدیل األمر رقم  12/04/1971في  المؤرخ 24-71األمر رقم  - 4

    ج،ر،ج،ج  (و المتعلق بالبحث عن الوقود و استغاللھ و نقلھ بواسطة قنوات و بالنظام الجبائي الخاص بھذه النشاطات،     
  .)  1971 فریلأ 13مؤرخة في  30 ع    
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، كما أصبحت أیضا %51بموجبھا تم تأمیم قطاع المحروقات بنسبة منھ التي  71السیما م 

  .تأخذ بمبدأ المشاركة

من األمر  07/1و من بین أھم اآلثار المترتبة عن عملیة التأمیم ھو ما جاء في نص م      

باستبعاد خضوع الجبایة البترولیة للتسویة عن طریق التحكیم، و إنما أصبحت  71/24

  . 1ائي الوطنيتخضع لالختصاص القض

فإن ھذه اإلجراءات من تأمیم المحروقات و إرجاع االختصاص للقضاء الوطني ما   و علیھ

ھو إال تأكیدا على رفض نظم التحكیم كأداة لتسویة منازعات االستثمار، و من بین ما یدعم 

تمـر ھذا الموقف على الصعید الواقعي في ھذه الفترة المذكرة التي قدمتھا الجزائر إلى المؤ

، و التي 1975المنعـقدة فـي مـارس  -OPEP -الدول األعضـاء في منظمـة األوبیـب 

و إنما من عدم تماشیھ مع متطلبات  عبرت فیھ الجزائر عن شكواھا لیس من مبدأ التحكیم 

، ضاعھاالعالم الثالث و أشارت المذكرة أنھ في حالة عدم تكیف التحكیم مع خصائص أو

طرة إلنشاء نظام تحكمـي خـاص بھـا ال تلتزم بسـواه أو أنھا ستعود فإنھا ستجد نفسھا مض

  .2للقضاء الوطني الداخلي لكل بلد من البلدان النامیة

و من مظاھر إنكار الجزائر للتحكیم الدولي على مستوى التشریع الوطني خالل ھذه          

المؤرخ في  90-74قم تعدیل قانون الصفقات العمومیة بموجب األمر ر الفترة نذكر مثال

و المتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومیة، و الذي بمقتضاه أصبحت  30/01/1974

 .3المؤسسات االشتراكیة ذات الطابع االقتصادي تخضع للقانون اإلداري

، السالف الذكر الذي تضمن قواعد تنازع 58-75صدور التقنین المدني بموجب األمر      

المكان و التي عززت من اختصاص القضاء الوطني كقاعدة عامة في القوانین من حیث 

 .النزاعات المتعلقة بالعقود الدولیة

                                                             
  .23. محمد كوال، المرجع السابق، ص - 1
  ة سعاد، التحكیم التجاري الدولي كضمان من ضمانات االستثمار مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، ودبود - 2

  .35. ، صم.س.ب    
  .27. محمد كوال، المرجع السابق، ص - 3
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، 1975جوان  17، المؤرخ في 75/44تعدیل قانون اإلجراءات المدنیة بمقتضى األمر 

  .  الذي فصل في طبیعة التحكیم بجعلھ إجباریا داخلیا و قبولھ في العالقات الدولیة

موقف الجزائر من التحكیم التجاري  ى ھنا و بناءا على ما تقدم یمكن القول أنإل         

غـایة نھـایة السبعینـات أقل مـا یقـال عنھ متنـاقضا  حد الدولـي بـعد االستقـالل مبـاشرة إلـى

و مترددا بین غموض التشریعات و قبولھا للتحكیم في الكثیر من العقود التي أبرمتھا مع 

، رغم رفضھا إیاه مبدئیا، إال أن ھذه المرحلة من النفور و التحفظ التي 1نبیةاألطراف األج

عاشتھا الجزائر تجاه التحكیم الدولي بدأت بدخول الثمانینات في االنكماش تدریجیا و ذلك 

  .مرده إلى المناخ الدولي و الداخلي الذي عاشتھ الجزائر كما یبینھ العنصر الموالي

 ): 93-82( مع التحكیم ) التأقلم ( بیئي فترة االنسجام ال:ثانیا

في المراحل السابقة تجاه  -نظریا -إن الموقف العدواني الذي ترتكز علیھ الجزائر          

التحكیم الدولي خاصة في مجال التعاون االقتصادي مع الدولة الفرنسیة بدأ ینفرج بتغییر 

خالل عدة مظاھر منھا بروز التعلیمة سیاستھا تجاھھ شیئا فشیئا، و تجلى ذلك في الواقع من 

التي  1983، و كذا بإبرام االتفاقیة الجزائریة الفرنسیة سنة )1( 1982الوزاریة لسنة 

  .2 )2(تضمنت نظام التحكیم بین البلدین 

 1-  1982صدور التعلیمة الوزاریة لسنة:  

یشمل قطاعات اقتصادیة ھامة في الدولة  3أبرمت الجزائر اتفاق تعاون مع فرنسا         

الخ، غیر أن ما یمیز االتفاق من ناحیة تسویة .....كالسكن، مجال الصید و الطاقة النوویة

النزاعات أنھ لم یشر إلى وسیلة محددة لفض ھاتھ األخیرة مما یترتب عنھ القبول الضمني 

  .بوسیلة التحكیم التجاري

                                                             
   ، یتضمن المصادقة على االتفاق المبرم بین الجمھوریة 27/02/1975المؤرخ في  18-75األمر رقم : نذكر مثال - 1
  ،21/03/1975، بتاریخ 23ج،ر،ج،ج، العدد (تعلق بالنقل الجوي، مالجزائریة و الجمھوریة غینیا بیساو، و ال  
  ).334. ص   
  .36. بودودة سعاد، المرجع السابق، ص - 2
  االقتصادي ، و المتعلق بالمصادقة على البرتوكول الخاص بالتعاون 07/08/1982، مؤرخ في 259- 82مرسوم رقم  - 3
  ).10/08/1981المؤرخ في  32،ر، عدد ج( بین الحكومة الجزائریة و الحكومة الفرنسیة ،   
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و لتدعیم ھذا االتفاق و تأكیده خاصة على الوسیلة المختارة لفض النزاعات صدرت التعلیمة 

و المتضمنة لشرط / أ.و/ الدیوان  603تحت رقم  1982نوفمبر  18الوزاریة بتاریخ 

التحكیم في العقود الدولیة، أي أن ھذه التعلیمة أجازت لألشخاص المعنویة التابعة للقانون 

فیما " : لى التحكیم الدولي في عالقتھا االقتصادیة الدولیة، إذ نصت على أنھالعام اللجوء إ

یخص أھلیة اللجوء إلى التحكیم، فان المجلس ما بین الوزارات یقبل بدءا من تاریخ السماح 

لمؤسساتنا الوطنیة أو المحلیة اللجوء إلى التحكیم كما كانت علیھ في الماضي لتمیزھا عن 

و في ذلك یعلق األستاذ  ،"لقانون العام و لتمتعھا باالستقاللیة المـالیة األشخاص المعنویة ل

 إن ھذه التعلیمة بمثابة الرد على اإلحالة الواردة في االتفاق المبرم سنة «: محمد كوال قائال

ألن الفترة الفاصلة بین األخیر و التعلیمة قصیرة مما یؤدي إلى القول بأنھا رسالة  1982

  .1» تبادلة التي أدت إلى وضع التحكیممن الرسائل الم

غیر أن ما یمكن مالحظتھ عن صدور ھذه التعلیمة ھو التناقض الحاصل بین          

م .ق 442/3القوانین و التنظیمات إذ أن ھذه التعلیمة تعتبر اعتداء صارخ على نص م 

لیبقى السؤال المثار  السالفة الذكر، أي أنھ لم یحترم فیھا مبدأ تدرج القانون الساري العمل بھ

  كیف لتعلیمة وزاریة أن تخالف نص تشریعي؟

 2-  1983االتفاقیة الجزائریة الفرنسیة لسنة:  

تي و ال 19832مارس  27أبرمت االتفاقیة الثنائیة الجزائریة الفرنسیة بتاریخ           

سالف اإلشارة، و ذلك كأول خطوة إلعادة بعث  1982جاءت لتجسید االتفاق المبرم سنة 

، 3خاصة من حیث تشجیع االستثمار الفرنسـي بالجـزائر ، العالقات االقتصادیة بین البلدین

و األھم للذكر في ھذا االتفاق ھو تضمنھ أول نظام للتحكیم الدولي بین البلدین، برغم أنھ تم 

  تبادل رسائل بین الدولتین إال أنھ أعتبر نظاما تحكمیا اختیاریا، حیث تنص المادة بموجب 

  

                                                             
  .41. محمد كوال، المرجع السابق، ص - 1
  .330و  329. عمار معاشو، المرجع السابق، ص - 2
  .لم ینشر 1982/ 27/03تجدر اإلشارة إلى أن اتفاق التحكیم الجزائري الفرنسي المؤرخ في  - 3
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ن ـن المتعاملین الفرنسییـة بیـود المبرمـأ عن العقـات التي تنشـزاعـالن " :ھلى أنـھ عـمن 46

و الجزائریین تسوى ودیا و في حالة فشل التسویة الودیة تسوى النزاعات حسب اإلجراءات 

  ."المنصوص علیھا في العقود و المتمثلة في اللجوء إلى تحكیم كل النزاعات 

و علیھ یشكل ھذا االتفاق بالنسبة للجزائر نقطة انعطاف حاسمة في موقفھا العدائي          

الجزائریة  على العالقةي الدولي و إن كان یقتصر ھذا النظام لتسویة تجاه التحكیم التجار

  . 1الفرنسیة في شقھا االقتصادي

و تجدر اإلشارة إلیھ بشأن ھذا االتفاق أیضا ھو خلق أكثر من إشكال إذ أن حتى تتمتع      

  جانب  القوانین بالقوة التنفیذیة، فانھ یجب نشرھا في الجریدة الرسمیة ھذا من جھّة، و من

  . ؟2م السالف الذكر.إ.ق 442/3آخر فھل یعتبر ھذا االتفاق معدل لنظام 

و في نفس السیاق یرى البعض أن صدور االتفاق بشكل تبادل رسائل جعلھ یفلت من         

المصادقة و بالتالي من النشر في الجریدة الرسمیـة و یفلت من الرقـابة الدستـوریة، و لكنھ 

ذاتھا مما أدى إلى اعتباره مجرد اتفاق شكلي و ھنا تظھر حقیقة  442/3یصطدم بنص م 

التي تعتمد على إبراز الموقف الرسمي للدولة اتجاه التحكیم الدولي و ھو  سیاسة الجزائر

  .3الظھور بمظھر العداء، لكن ھذا االدعاء مزعوم الن الواقع ال یعكس ھذا الموقف

بجملة من اإلجراءات ) مرجعھ إرادة األطراف ( جاء ھذا النظام التحكمي االختیاري      

  :تتمثل أھمھا فیما یلي

الراغب في التحكیم توجیھ طلب للطرف الثاني و على ھذا األخیر الرد في  على الطرف -

 .یوما من تاریخ استالمھ للطلب لتعیین محكمة)  30( أجل ثالثین 

                                                             
  .45و  44. محمد كوال، المرجع السابق، ص - 1
  .الوطني على أن قاعدة االتفاقیة لھا نفس القیمة مع النص التشریعي 1976من الدستور  156تقضي المادة  - 2
  .44. ، ص95المرجع، الھامش محمد كوال، نفس  - 3
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و في حالة تقاعس أحد األطراف في تعیین محكمة فان رئیس محكمة الجزائر ھو الذي  -

التجاریة لباریس إذا كان  یعود إلیھ تعیین محكم عن الطرف الجزائري أو لرئیس المحكمة

 .1من ھذا النظام 5/1الطرف المتقاعس فرنسا، طبقا لنص م 

و بما أن ھذا النظام قد اعتمد التشكیلة الثالثیة، فإن أحكامھ أفادت بأن المحكم الثالث یتم  -

یوما التالیة لتعیین المحكمین عن طریق القرعة من القائمة المرفقة للعقد  30اختیاره بعد 

الذي یربط بین الطرفین، و المتكونة من عشرة محكمین من غیر الجنسیة األصلي 

 .2الجزائریة أو الفرنسیة

أما بالنسبة للقانون الواجب التطبیق، فھو القانون الساري المفعول مكان تنفیذ العقد،          

اریة ـتجار بنود العقد و األعراف  الـة بعین االعتبـو في كل الحاالت تأخذ المحكمة التحكمی

أشھر من رفع الطلب، و یصدر بأغلبیة األصوات و غیر  06و یصدر الحكم ألتحكمي بعد 

  .قابل للطعن

و تدعیما لما تقدم حول بدایة انفتاح الجزائر تجاه التحكیم التجاري الدولي خالل           

 19 المؤرخ في 14-86ھذه الفترة و تجسده بصورة أوضح یمكن االستشھاد أیضا بالقانون 

طراك بصفتھا مؤسسة منھ لشركة سونا 63لمادة أوت المتعلق بالمحروقات و الذي تجیز ا

، دائما في نفس القطاع 3عمومیة إمكانیة اللجوء إلى التحكیم في نزاعھا مع شركائھا األجانب

السالف  1986المعدل لقانون  19914بعد ھذا القانون األخیر جاء القانون ) المحروقات ( 

طراك و متعاملیھا األجانب، لو أن ھذا ذي یسمح بالتحكیم بین شركة سونالالذكر، ا

طراك مع شركائھا األجانب لى العقود التي تبرمھا شركة سونااالعتراف كان یقتصر فقط ع

  .دون أن یمتد إلى مختلف القطاعات األخرى

                                                             
  .48. محمد كوال، المرجع السابق، ص - 1

2 - TERK Nour-Eddine: L’arbitrage commercial international en Algérie, OPU, Alger 1999, P. 52. 
  مجلةمصطفى تراري الثاني، التحكیم في المنازعات المتعلقة بالمحروقات طبقا لقانون المحروقات الجزائري الجدید،  - 3

  .90ـ  89.ص.، ص 2009، العدد األول، ینایر التحكیم     
  عن و البحث المتعلق بأنشطة التنقیب  14-86یعدل و یتمم القانون  04/12/1991المؤرخ في  21-91 القانون - 4

  ).1991 /07/12بتاریخ  ةصادرال 63 عج، ر، ( المحروقات و استغاللھا و نقلھا باألنابیب،     
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لى المستوى و مسایرة النفتاحھا التدریجي على التحكیم الدولي دعمت الجزائر موقفھا ھذا ع

 93/09أي قبل صدور المرسوم التشریعي ( الدولي في نھایة الثمانینات و بدایة التسعینات 

بإبرام عدة اتفاقیات جماعیة و أخرى ثنائیة أدرج فیھا شرط التحكیم كوسیلة لتسویة ) 

النزاعات االستثماریة مع الطرف األجنبي المتعاقد معھ، و منھا نذكر مثال انضمامھا بتحفظ 

، إلى جانب العدید 19851لالتفاقیة المتضمنة االعتراف و تنفیذ األحكام التحكمیة بنیویورك 

  من االتفاقیات الثنائیة التي أبرمتھا خالل ھذه المرحلة خاصة 

، 3، االتحاد االقتصادي البلجیكي  اللكسمبورغي2مع كل من الوالیات المتحدة األمریكیة

  .الخ...4ایطالیا

و في أخر ھذه النظرة على مدى أخذ الجزائر بنظام التحكیم في ھذه الفترة تجدر        

التي أكدت بأن من سنة " محمد بجاوي " اإلشارة إلى أن دراسة إحصائیة قام بھا األستاذ 

تحكیما في إطار الغرفة التجاریة الدولیة  79أبرمت الجزائر حوالي  1990إلى غایة  1981

تحكیما و العربیة  143المرتبة الثالثة بین الدول العربیة بعد كل من مصر،  مما جعلھا تحتل

 .5تحكیما 83السعودیة، 

 

 

  

                                                             
  نضمام الجزائر بتحفظ إلى االتفاقیة التي صادق االمتضمن  13/11/1988المؤرخ في  233-88الرسوم الرئاسي رقم  - 1
  ، التي دخلت 23/11/1988، مؤرخة 48، ج،ر العدد 28/11/1988علیھا مؤتمر األمم المتحدة في نیویورك بتاریخ    

  .08/05/1989حیز التنفیذ بالجزائر في     
  االتفاق المبرم بین الحكومة الجزائریة و حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة الرامي لتشجیع االستثمارات الموقع  - 2

  ، 10/1990/ 17المؤرخ في  319- 90، المصادق بموجب المرسوم الرئاسي رقم 22/06/1990ریخ بواشنطن بتا    
  ).1990 /24/10صادر بتاریخ  45ج،ر عدد (   
غي المتعلق بالتشجیع و الحمایة حاد االقتصادي البلجیكي اللكسمبواالتفاق المبرم بین الحكومة الجزائریة و االت - 3

  المتبادلة 
   46 عج، ر  (،05/10/1991، المؤرخ في 345- 91علیھ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  قلالستثمارات، المصاد     

  ).1991لسنة      
  .السالف الذكر) 06/10/1991الصادر بتاریخ  46  ع ج، ج،ج،ر،( االتفاق الجزائري االیطالي،  - 4
  .70. ، ص143محمد كوال، المرجع السابق، الھامش رقم  - 5
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  الفرع الثاني

  93/09مرحلة الثانیة بعد صدور المرسوم تشریعي 

بعد الشروع في اإلصالحات االقتصادیة في الدولة تغیر موقف اإلدارة السیاسیة          

الجزائریة بصفة صریحة نحو التحكیم التجاري الدولي الذي أصبح وسیلة لجذب 

االستثمارات، فاضطر إلى تكریسھ في القانون الداخلي بعد اقتناعھ بفعالیتھ في مجال تسویة 

ألسباب المؤدیة لھذا لالدولیة، وفیما یلي سنتعرض التجارة المنازعات خاصة في مجال 

  ).ثانیا ( و لمظاھر تكریسھ سواء على المستوى الداخلي أو الدولي ) أوال ( االنفتاح 

 :أسباب االنفتاح على التحكیم التجاري الدولي -أوال

رة ـتـف عدـزائر بـبل الجـمن ق التجاري كیمـبول التحـاینت لقـاب و تبـددت األسبـتع         

سباب التي أفرزتھا األوضاع الداخلیة للدولة، و منھا ما فرضھا األداء و الرفض، من ـالع

  :المحیط الدولي و سنوجزھا تباعا فیما یلي

 :تحویل النظام االقتصادي  -1

و تأزم قیق التنمیة االقتصادیة الوطنیة، بعد فشل التجربة االشتراكیة في تح         

من شلل و عجز مس كافة  1986خلفتھ أزمة البترول لسنة  تأثرا بمااألوضاع الداخلیة 

ـم بسبب تراك و ذلك القطـاعات المنتجـة فـي الدولـة، و انخفـاض قیـمة العمـلة الوطـنیة

، كلھا عوامل دفعت بالجزائر إلى تغییر منـاخ اقتصـادھا ...الدیـون و ارتفاع فوائدھا

رالـي من خـالل فتح أسواقھـا لالستثمـارات األجنبیة الموجـھ و انتھـاج االقتصـاد اللیب

شملتھ النتائج و التوصیات  المبـاشرة، و منح االمتیازات و الحمایة الالزمة لھا، و ھو ما

  .1المترتبة في المفاوضات التي جمعت الجزائر بصندوق النقد الدولي

                                                             
  .64. ص المرجع السابق، االقتصادي في الجزائر، األجنبیة في ضوء سیاسة االنفتاح االستثمارات وعلي، عیبوط محند - 1
  .72. محمد كوال، المرجع السابق، ص=   
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وب لتسویة نزاعاتھا و علیھ فلیس بالغریب تبني الجزائر نظام التحكیم كأسل          

االستثماریة مع الطرف األجنبي، كونھ یتماشى مع السیاسة االقتصادیة الجدیدة أي توجھھا 

  .نحو االقتصاد اللیبرالي

 :ب لطبیعة النزاعات االستثماریةیخصائص نظام التحكیم التي تستج -2

إن التطبیقات المیدانیة و التطورات التي شھدھا مجال التحكیم التجاري الدولي          

أكدت مدى فعالیتھ و مسایرتھ للمجال التجاري و االقتصادي نظرا لتمیزه بالسرعة في اتخاذ 

اإلجراءات و السریة، و ھو ضروري للحفاظ على العالقات االقتصادیة ضف إلى ذلك 

یة التي یتمیز بھا المحكمین بالنظر إلى القضاة بحكم أنھم مختصین في المھنیة و االحتراف

مثل ھذه المسائل و متمرسین، فضال على أن أحكامھم ھي أعراف مشتركة بین التجار على 

  .1الصعید الدولي

 :س المال األجنبي لالستثمار في الجزائرأالرغبة في استقطاب الر -3

تھجة غداة االستقالل و القائمة على إیدیولوجیة خصوصا بعد فشل التجربة االشتراكیة المن

مناھضة لكل تدخل أجنبي بما في ذلك تھمیش االستمارات األجنبیة العتبارات سیادیة و كذا 

في مجـال الضمانـات و التحضیرات التي ترضي  2قصور القوانین االستثماریة لتلك الحقبة

  .المستثمر األجنبي و تدفعھ لضخ أموالھ في الجزائر

ھذه التجربة استخلصت الدولة الجزائریة منھا الدروس، لذلك حاولت استدراك          

الوضع من خالل توجھ اقتصادي جدید، و مواكبة تھ بالضمانات و الحمایة الالزمة 

الستقطاب الرأس المال األجنبي و في مقدمتھا تبنت بصراحة نظام التحكیم الدولي في 

  . تشریعاتھا الوطنیة

                                                             
 ةة و اإلداریـراءات المدنیـوء قانون اإلجـي ضـري فـي الجزائـكیمـلتحااد ـي، االجتھـوزي نعیمـف، ان العربي ـبوكعب  - 1

  .214 ـ240. ص. ، ص20121، یولیو، 15، العدد الجدید، مجلة التحكیم العالمیة
  .21. علیوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص= 

  .السالف الذكرثمار ، المتضمن قانون االست284- 66، و األمر 277-63خاصة القانون رقم  - 2
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إلى جانب ما تقدم من أسباب داخلیة التي فرضت على الجزائر تغییر موقفھا من          

التحكیم التجاري الدولي، ھناك ظروف أخرى خارجیة ساھمت في تطویر ھذا الموقف لعل 

  :أھمھا ھي

 : المدیونیة الخارجیة -4

ي أضحى المیزان التجار 1986بعد انھیار أسعار النفط اثر أزمة البترول لسنة          

عاجزا بسبب عجز اإلرادات القائمة أساسا على المحروقات، و ھو الوضع الذي أدى 

مالییر دوالر، و نتیجة لذلك دخلت  07الرتفاع الدیون الخارجیة آنذاك إلى ما یقارب 

الجزائر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بغیة الحصـول على القـروض و من ثم 

ھذا األخیر و التي كانت من بینھا إجراء تعدیالت عمیقة  تحدید شروط ھذا التمویل من قبل

على االقتصاد الوطني حتى یتماشى مع التوجھ الجدید اللیبرالي و على رأس ھذه 

  . 1اإلصالحات األخذ بالتحكیم الدولي

ھذه أھم األسباب التي دفعت بالجزائر النتھاج سیاسة جدیدة مبنیة في أساسھا على          

 .2تصادي و مسایرتھا بقوانین تخدم و تنسجم مع ھذا التوجھ الجدیداإلصالح االق

 مظاھر االنفتاح على التحكیم التجاري الدولي :ثانیا: 

تجسدت مساعي الدولة في تبني وسیلة التحكیم التجاري الدولي بصورة فعلیة من          

  .خالل عدة مظاھر وطنیة منھا و الدولیة

 :على الصعید الوطني -1

إرادتھ في تبني الجزائري بعد حوالي ثالثین سنة من ریب و عداء كرس المشرع         

م التحكیم كوسیلة لفظ النزاعات االستثماریة من خالل تعدیلھ للقوانین الوطنیة و ذلك انظ

المعدل و المتمم لقانون اإلجراءات المدنیة  09-93بموجب صدور المرسوم التشریعي رقم 

                                                             
  .37. ة سعاد، المرجع السابق، صودبود - 1

2 -N. TERK,OP-cit , P.09. 
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" أین أدرج فیھ بابا خاصا للتحكیم التجاري الدولي تحت عنوان السالف الذكر،  1966لستة 

  .و ذلك في الكتاب الثامن منھ" األحكام الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي 

المكرسة على المستوى الدولي إلى ئ أما عن أحكام ھذا المرسوم فقد جاءت مطابقة للمباد

بأن الجزائر قد تبنت ھذا ھذا التعدیل  1بة، و قیل بمناس ةجانب تبنیھا للقواعد األكثر لیبرالی

اللذان  3و القانون السویسري 2 القانون بصورة ھجینة و استمدتھ من القانون الفرنسي

  .یعتبران األكثر لیبرالیة في مجال التحكیم

و علیھ یعد ھذا المرسوم األخیر نقطة تحول جذري في سیاسة الجزائر نحو           

التحكیم التجاري الدولي كونھ رفع الحظر الذي كان على أھلیة أشخاص القانون العام في 

من  442تلغى المادة " اللجوء إلى التحكیم الدولي، حیث نصت المادة األولى منھ على أن 

و ال یجوز لألشخاص المعنویین  " :دنیة و تستبدل باإلحكام اآلتیةقانون اإلجراءات الم

 4."التابعین للقانون العام أن یطلبوا التحكیم ماعدا في عالقتھم التجاریة الدولیة 

برغم ھذا النص الصریح عن موقف المشرع الجزائري الجدید تجاه التحكیم الدولي،          

منھ  458قادات خاصة تلك المتعلقة بطریقة صیاغة م إال انھ لم یسلم ھذا المرسوم من انت

 باستعمال المشرع طریقة المادة المكررة التي تبدو غیر مالئمة كما أنھا تؤدي الكتظاظ 

 .النصوص القانونیة، فكان من األحسن اعتماد نص مستقل بدءا من ھذه الطریقة

  

                                                             
1 - « L’Algérie a adopté une loi en 1993 qui n’a rien à envier par son libéralisme aux droits français et 
suisse qui sont deux systèmes juridique les plus libéraux au monde à l’égard de l’arbitrage ». 
Voir : 
- RACINE Jean-Boutique, les raisons de la libération du droit de l’arbitrage international dans les pays 
émergents ( le cas particulier de l’Algérie ), in séminaire, l’Algérie en mutation, sous la direction de R. 
chavin, A. Guesmi, p.p. 267-276. 
2 - Décrit n° 81-500 Du 12 mai 1981 portant le nouveau code de proc.civ, Fr du 14/05/1981, p 1380. 
 

3 - Loi fédérale sur le droit international privé du 18/12/1987 publiée dans la feuille  fédérale du 
12/01/1988, Rev Arb,1,1988. 

  .19. صعلیوش قربوع كمال، المرجع السابق،  - 4
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و بعد ھذا المرسوم دعم المشرع الجزائري موقفھ الجدید من التحكیم من خالل           

، المتعلق بترقیة االستثمار السالف الذكر الذي 12-93صدور المرسوم التشریعي رقم 

تضمن نص قاطع للشك على اعتماد التحكیم الدولي كطریقة لتسویة كل ما یثار من نزاعات 

یعرض أي  ": منھ التي جاء كما یلي 41و ذلك في المادة بین الجزائر و المستثمر األجنبي 

نزاع یطرأ بین المستثمر األجنبي و الدولة الجزائریة، إما بفعل المستثمر و إما نتیجة 

اإلجراء اتخذتھ الدولة الجزائریة ضده، على المحاكم المختصة إال إذا كانت ھناك اتفاقیات 

الجزائریة، تتعلق بالصلح و التحـكیم أو اتفاق ثنائیة أو معتمدة األطراف أبرمتھا الدولة 

خاص ینص على شرط التحكیم أو یسمح لألطراف باالتفاق على إجراء الصلح باللجوء إلى 

  ."تحكیم خاص 

غیر أن ھذا النص األخیر أیضا لم یفلت من االنتقادات و اعتبر بأنھ غامض خاصة         

التي كـانت محل تسـاؤل و تأویالت " المختصة المحـاكم " فیما یتعلق بالمقصود من عبـارة 

حول المقصود منھا؟، و إن كان االختصاص یعود للمحاكم الجزائریة في األصل عمال 

بالمبدأ المعروف في القانون الدولي الذي مفاده ضرورة استنفاذ و سائل التقاضي الداخلیة ثم 

  .1اللجوء للتحكیم التجاري الدولي

الجزائري لم یفك ھذا الغموض و لم یستدرك ھذه الھفوة بموجب  غیر أن المشرع         

و أخیرا اإلصالحات . ، السالف الذكر2001لسنة المتعلق بتطویر االستثمار  03- 01األمر

المتضمن  09- 08في ھذا المجال صدور القانون  2القانونیة التي اعتمدھا المشرع الجزائري

بق اإلشارة الذي تضمن بابا خاصا متعلق بالتحكیم قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة السا

منھ، غیر أن وبصفة عامة فان ھذا القانون  1065 إلى غایة 1006الدولي و ذلك من المواد 

إال أنھ حاول تدارك  09-93 األخیر لم یأتي بالشيء الجدید مقارنة بالمرسوم التشریعي

  .3االنتقادات الموجھة لھذا المرسوم األخیر

                                                             
  .39. بودودة سعاد، المرجع السابق، ص - 1
  .40. ، صنفس المرجعبودودة سعاد،  - 2
، المعدل 2006جویلیة  29المؤرخ في  10- 06من األمر  58نص م : في مجال المحروقات یمكن أن نشیر أیضا إلى  - 3

  .)4. ، ص2006جویلیة  30، مؤرخة في 48ج،ر العدد (، 2006نوفمبر  15المؤرخ في  07-05و المتمم للقانون رقم 
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و أبرز النقاط التي حاول فیھا المشرع الجزائري إدخال علیھا بعض التغییرات          

إ على .م.إ.ق 1039م الطفیفة تلك المتعلقة بمعاییر اعتبار التحكیم تجاریا دولیا، حیث نصت 

یعد التحكیم دولیا، بمفھوم ھذا القانون، التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة  «: أنھ

و یرى البعض أن ھذا النص غامض و قاصر . »لدولتین على األقل  بالمصالح االقتصادیة

كونھ ضیق نطاق التحكیم التجاري الدولي ھكذا على النزاعات االقتصادیة لدولتین على 

  .األقل فقط، بینما تخرج من ھذا النطاق جمیع النزاعات التي تتعلق بالمصالح االقتصادیة

ـة ــا و مالئمـأكثر وضوح 93/09 يـمرسوم التشریعم في الـاء النص القدیـبینما ج         

یعتبر دولیا بمفھوم ھذا الباب التحكیم الذي  ": ھمكرر على أن 458و شمولیة حیث نصت م 

متعلقة بمصالح التجارة الدولیة، و الذي یكون فیھ مقر أو موطن أحد یخص النزاعات ال

ھذا النص حتى یكون التحكیم و علیھ فالعبارة حسب  ،"الطرفین على األقل في الخارج 

تجاریا و دولیا یكفي أن یكون أحد أطراف النزاع یقیم أو لھ مقر في الخارج، لكن ھذه 

النقطة بذاتھا كانت عیب ھذا النص و محل االنتقاد كونھا بھذا الشرط أن یكون مقر أحد 

لجزائر الطرفین في الخارج، نقص و تحرم المستثمر األجنبي الذي یكون مقره الرئیس با

وقت الراھن معظم العملیات التجاریة ال في الخصوصا أن  ،1من اللجوء للتحكیم الدولي

تماشیا مع تحریر  خاصین تقوم بھا الدولة ، و إنما األشخاص الطبیعیون و االعتبارین

  .التجارة الخارجیة

 :الدولي الصعید على -2

ھا المشرع الجزائري على المنظومة القانونیة ارجإلى جانب التعدیالت التي أ          

-93الوطنیة تأكیدا منھ على تبنیھ لنظام التحكیم الدولي بعد صدور المرسوم التشریعي رقم 

، دعم موقفھ ھذا أیضا على المستوى الدولي من خالل مصادقتھ على عدة اتفاقیات 09

الثنائیة التي أدرج فیھا شرط  دولیة متعددة األطراف، و كذا بإبرامھ للكثیر من االتفاقیات

 التحكیم و ھو ما نتناولھ فیما یلي

                                                             
  .242و  241. فوزي نعیمي، المرجع السابق، ص ان العربي ویبوكع - 1
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 :االتفاقیات المتعددة األطراف - أ

لتذكیر و اإلعادة فیھا إفادة لشرنا ألھم ھذه االتفاقیات الدولیة، إال أن أسبق و أن          

تفاقیة المنشئة للوكالة الدولیة لضمان مثال على اال 1993 صادقت الجزائر بعد سنةحیث 

ستثمارات بین ، و صادقت على اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة باالAMGI"1"االستثمار 

، كما صادقت على االتفاقیة المتضمنة إنشاء المؤسسة اإلسالمیة 2الدول و رعایا دول أخرى

 .3مین االستثمارات و ائتمان الصادراتألت

  :الثنائیةاالتفاقیات -ب

إلى یومنا ھذا كم ھائل من  09-93أبرمت الجزائر بعد صدور المرسوم التشریعي          

ا ـلذلك سنقتصر بذكر بعض األمثلة فقط منھ ،ثنائیة تم إدراج فیھا شرط التحكیمالاالتفاقیات 

ة و ظفرت ـماریـا االستثـع مشاریعھـى أرض الواقـت علـترجمالتي ى ـة علـاصـز خـركنو 

سنوات القلیلة األخیرة و على رأس ھذه الدول البأكبر المشاریع التي أطلقتھا الجزائر في 

  .إلخ....8، و قطر7، الصین 6، كوریا5، ألمانیا4نجد فرنسا

و لو أردنا تقییم مدى نجاعة التعدیالت القانونیة التي قام بھا المشرع الجزائري منذ          

و في مقدمتھا تبنیھ لنظام التحكیم التجاري الدولي كتحفیز  ،نا ھذایوم غایة إلى 1993سنة 
                                                             

  .، السالف الذكر1995نوفمبر  05صادر بتاریخ  66 ع، ج،ر،ج،ج،345-95بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 1
     .، السالف الذكر1995نوفمبر  05صادر في  66،ج،ر،ج،ج،ع، 346-95بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 2
  فریلأ 24صادر بتاریخ  26ج،ر عدد (، 1996فریل سنة أ 23المؤرخ في  144-96بمقتضى، المرسوم الرئاسي رقم  - 3
  1996.(  

  ، السالف الذكر)02/01/1994صادر بتاریخ  01ج،ر،ج،ج،ع  (االتفاق الجزائري الفرنسي، - 4
  رتوكول اإلضافي بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة و حكومة ألمانیا االتحادیة، یتعلقان باالتفاق و ال -  5

  ، المصادق علیھا بمقتضى 1996 مارس 11بالتشجیع و الحمایة المتبادلین لالستثمارات الموقعین بالجزائر في     
  .08/10/2000صادر بتاریخ  58عدد  ، ج،ر،07/10/2000المؤرخ في  280-2000الرئاسي رقم  المرسوم     

  

  الموقع بالجزائر في ،الستثماراتشجیع ترقیة و ، حول كوریااالتفاق المبرم بین الحكومة الجزائریة  و حكومة  -  6
  ج،ر، عدد (، 2001جویلیة 23المؤرخ في  204-01المرسوم الرئاسي  رقم ، المصادق علیھ بمقتضى 12/10/1999     

  ).2001 جویلیة سنة 25صادر بتاریخ  40      
  

  حمایة المتبادلین لالستثمارات التشجیع و الاالتفاق المبرم بین الحكومة الجزائریة و حكومة الصین الشعبیة، حول  - 7
   25، المؤرخ في 392-02و المصادق علیھ بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  1996أكتوبر  20الموقع في بكین في     
  ).2002نوفمبر  26، صادرة بتاریخ 77 ج،ر عدد( ،2002أكتوبر    
  ن التشجیع و الحمایة المتبادلین لالستثمارات، الموقع بمدینة الدوحة بتاریخأاالتفاق المبرم بین الجزائر و دولة قطر بش - 8
   43 عج،ر،  (،1997جوان  23المؤرخ في  299- 97، المصادق علیھ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 24/10/1996   

  ).1997جوان سنة  25ریخ تابال ةصادرال   
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و ضمانة بغرض نیل ثقة و طمأنینة المستثمر األجنبي، خاصة مع تجمع ظروف أخرى 

مالئمة لھذا الغرض بعد تولي الرئیس الحالي السید عبد العزیز بوتفلیقة لمقالید الحكم من 

إلى جانب البحبوحة المالیة التي عرفتھا الخزینة  تثبت الوضع األمني و االستقرار السیاسي

العمومیة، في المقابل شھد العالم الغربي تدھورا في األوضاع االقتصادیة و المالیة بسبب 

، لقلنا أن الجزائر الیوم أصبحت 2010األزمة االقتصادیة التي عرفھا العالم منذ بدایة سنة 

  :ستشھد في ذلك بما یليقبلة ألكبر المستثمرین األجانب و یمكن أن ن

  بالزیارة تقریب الیومیة للوفود رجال أعمال أجانب إلى الجزائر بغایة الظفر  بإحدى

 .األخیرةالصفقات المشاریعیة التي تعرضھا

  المشاریع الضخمة التي ھي على قید االتجار في الجزائر من طرف المستثمرین األجانب

 .إلخ....لقدم، السكن، خط النقل ترموايالجامع الكبیر بالعاصمة، مالعب كرة ا: مثل

 ـنوات األخیـرة ـى أرض الواقـع في السـزائر علـسدتھـا الجـالمشـاریع الضخمـة التـي ج

: سھاأو التي كانت نتیجة لالتفاقیات التي أبرمتھا مع الطرف األجنبي و نذكر مثال على ر

المركبات العسكریة  الطریق السیار شرق غرب، مصنع رونو بوھران، مصنع السیارات و

 ...بتیارت، مصنع األدویة بالعاصمة، مركب الحدید

و علیھ نقول في األخیر بأن الجزائر خرجت منتصرة من الرھان و التحدي التي رفعتھ      

في سنوات التسعینات الصعبة جراء ضغوطات صندوق النقد الدولي و العشریة السوداء 

 .التي عرفتھا آنذاك
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  المطلب الثاني 

  دراسة مثال تطبیقي عرض على المركز الدولي لتسویة منازعات االستثمار

  1"ضد الجزائر -Dipenta L.E.S.Iقضیة " 

بغرض إثراء أكثر ھذه الدراسة البسیطة و إخراجھا من مجالھا النظري إلى            

المیدان التطبیقي ارتأینا أن نعرض أحد أھم األمثلة من بین النزاعات االستثماریة التي 

في ھاتھ السنوات األخیرة و تم الفصل فیھا عن طریق  - CIRDI -عرفت على المركز الدولي

المنشئة لھذا المنبر  1965لسنة  على أحكام اتفاقیة واشنطن لي بناءالتحكیم التجاري الدو

  .لتحكیمي الدوليا

االیطالیتان المسماتان و تتمثل ھذه القضیة في النزاع القائم بین الشركتان          

Dipenta2- L.E.S.I3  ضد الجزائر و اختیاري لھذه القضیة لیس من عدم و إنما لكون

فیھا أوال، باإلضافة لشمولھا على عدة نقاط قانونیة ھامة سابق أن الدولة الجزائریة طرف 

 للجوء نتناولھا في ھذا البحث كتعریف االستثمار وفقا التفاقیة واشنطن و الشروط الواجبة

لھذا المركز و مسالة االختصاص و كذا دور االتفاقیات الثنائیة في حمایة االستثمارات 

تحلیل مجریات ھذه القضیة انطالقا من عرض موجز  الخ، و علیھ سنحاول.....األجنبیة

الفرع (، ثم تقدیر اإلجراءات و قرار الھیئة التحكمیة ) األولالفرع ( ألھم و وقائعھا 

 ).الثاني

 

 

  

                                                             
1 - Sentence du 10/01/2005,Consorzio groupement L.E.S.- Dipenta C/République Algérienne 
Démocratique et Populaire. 
 disponible sur le site : www. Ita.law.uvic.ca/document / dipentav. algeria. 
2 - Dipenta : Groupo Dipenta Construziuno. 
3 - L.E.S.I : Lavorie dili stradali Industriali. 
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  الفرع األول 

  عرض موجز ألھم وقائع القضیة

وزارة بإعالن  1992سبتمبر  14تسلسالت مالبسات القضیة ابتداء من تاریخ              

-التابعة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الممثلة بالوكالة الوطنیة للسدود  التجھیز

ANB-  بوالیة البویرة من أجل تزوید مدینة " كدیة أسردون " عن مناقصة دولیة لتشیید سد

بصفتھا  ANB « نأالجزائر العاصمة بالماء الشروب، و جاء في نص استدراج العروض ب

  .1» ........المؤسسات ذات أھلیة لتقدیم ترشیحھا و عروضھا اعمل تدعورب ال

اتفاقا  L.E.S.Iو  Dipentaوقعت الشركتان االیطالیتان  1992نوفمبر  24بتاریخ         

و الحصول على  -ANB-من أجل تأسیس تجمع و قتي بھدف تقدیم عرض مشترك إلى 

) رب العمل (  -ANB -الصفقة، حیث جاء في ھذا االتفاق بأن الشركتان یلتزمان تجاه 

بكافة االلتزامات الثنائیة عن تقدیم العرض و تنفیذ األعمال في حالة اختیارھم، أما إذا لم یتم 

  .2تأھیلھم فیزول بذلك و ینتھي ھذا االتفاق الذي یجمعھم

رست المناقصة على  1993دیسمبر  20بتاریخ  إذ أنو ھو ما كان علیھ الحال          

 -، و تـم اإلمـضـاء علـى العقـد بینـھمـا و بیـن رب العمـل Dipenta - L.E.S.Iالشركتـان 

ANB-   و كانت المھلة اإلجمالیة لتنفیذ األشغال خمسین" سد كودیة أسردون " بعنوان  

ءا من تاریخ مباشرة األعمال، و لقد و رد في آخر صفحة من العقد ختم شھرا ابتد)  50(  

  . G.Medioli  بالوكالة Dipenta - L.E.S.Iتجمع 

وبغرض تنفیذ األشغال قامت الشركتان االیطالیتان في نفس التاریخ األخیر           

، 1طـاليـاالیب القـانـون المدنـي ـذات نشــاط خـارجـي حس 3"ورسیوم ـكونسـ" ـأسیـس ـبت

                                                             
1 - Emmanuel Gaillard,op.-cit,p,109. 

  لشركتین متعاقدتین مع الجمھوریة الجزائریة یجعل  –إسماعیل إبراھیم الزیاد، إن تقدیم طلب التحكیم من قبل اتحاد  - 2
   2010، العدد الخامس، لسنة مجلة التحكیمالمحكمة التحكمیة غیر مختصة بالنظر في النزاع لعدم توافر صفة االتحاد،     
  .702 ـ701 .ص. ص    

   =مجموعة یشكلھا شركاء متعاونون« . یعني اتحاد شركات و یعرف بأنھ  -CONSORTIUM - كونسورسیوم  - 3
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و بموجب سند رسمي مصادق لدى كاتب العدل و مقید في السجل التجاري في غرفة 

   Consorzio groupement L.E.S.I- Dipentالیةـیة التـت تسمـي روما تحـارة فــجالت

  .1994جانفي  12و ھذا بتاریخ 

الوطنیة الوكالة  أخطر L.E.S.I- Dipentaتجمع  1994أفریل  13و بتاریخ          

  ".كونسورسیوم " للسدود بموجب نسخة من العقد عن تأسیسھ لھذا التجمع 

ما بین دیسمبر  و بشروع التجمع االیطالي في تنفیذ أشغال المشروع خاصة في فترة         

اجھت المشروع و منفذ األشغال عدة صعوبات و عراقیل تتعلق  ، و1996إلى  1993

األوحـال بسبب عدم تسـریح المحـاور الخاصة بالنـقل و التي یتم أساسا في كیفیـة استخـراج 

  .من خاللھا نقل السلع و العتاد نظرا لطبیعة المنطقة الجبلیة الوعرة

أما العائق األكبر فیتمثل في الظروف األمنیة المتدھورة التي عرفتھا الجزائر خالل ھذه      

ل السلبیة عطلت تنفیذ األشغال، و إن كان الخ، كل ھذه العوام......المرحلة بسبب اإلرھاب

قد نفدى البعض منھا إال أن ذلك تم بشكل محدود و ھذا راجع دائما  1997إلى غایة نوفمبر 

  .2الستمرار تدھور األوضاع األمنیة 

بین الفاتح  فضال عن المشاكل األمنیة فقد أشارت الشركتان االیطالیتان إلى أن ما         

تاریخ فسخ العقد، تم تعلیق النشاط و األشغال  بقرار من  2001جوان  27و  1997نوفمبر 

السلطات المخولة بذلك، و تبعا لقرار صادر عن الوكالة الوطنیة للسدود بتغییر طریقة بناء 

ملحق رقم واحد في الصفقة  31/12/1996السد، كما أشار المدعي أنھ تم إدخال بتاریخ 

تم  1997أكتوبر 28و بتاریخ . ضافة للقیمة األولیة للعقدعلى القیمة الم بفرض الرسمیتعلق 

                                                                                                                                                                                              
  عیساوي محمد، . أنظر في ھذا الصدد" أو رب العمل " لھدف التنفیذ المشترك لمشروع مجمد بالذات لصالح المالك =    

  .56. المرجع السابق، ص    
  .االیطالي. م.من ق 2615إلى  2612: أنظر المواد - 1

  .عن ھذه القضیة السالفة الذكر كل الوقائع الواردة في ھذا الفرع منقولة بصفة رئیسیة عن الحكم المنشور: مالحظة    
  الصادر عن المركز الدولي لتسویة منازعات  05/03فوزي نعیمي، بن سھلة ثاني بن علي، عرض لحكم التحكیم رقم  - 2
 ASTALDI   و   L.E.S.I.SPAفي نزاع بین الشركتین اإلیطالیتین  2008ـ11ـ12الصادر بتاریخ  CIRDIاالستثمار    

SPA  ،العدد الحادي عشر، 2012، مجلة التحكیم العالمیةضد الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و تعلیق علیھ ،  
   .532. ص   
  .من الحكم 13، ف 05راجع ص = 
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بأمر توقیف األشغال ابتدءا من الفاتح  -ANB-إشعار المجمع االیطالي من طرف الوكالة 

، بعد قرار تغییر طریقة بناء السد المسألة التي تتطلب موافقة و مصادقة 1997نوفمبر 

  .1سمي و الرئیس للمشروعبصفتھ الممول الر -BAD-البنك اإلفریقي للتنمیة 

 -L.E.S.I- Dipentaبین التجمع االیطالي 02تم توقیع الملحق رقم  1997أكتوبر  04و في 

  .حول إدراج الرسم على القیمة المضافة و تحدید السعر الجدید في العقد -ANB-و

إلى المدعى علیھا "  L.E.S.I- Dipenta -التجمع " قدم  1998یونیو  27بتاریخ      

لسد حسب الطریقـة فیـذا في خصوص المظاھر الفنیة و االقتصـادیة تن 03لحق رقم الم

 GIOVANNI"، الرئیس  -L.E.S.I- Dipenta -الجدیدة و ظھر في أخر الملحق ختم تجمع 

Medioli"2.  

أعلمت الوكالة الوطنیة للسدود رئیس  2001أفریل  14في تاریخ من جانب آخر،        

یطالي بقرارھا القاضي بفسخ العقد بسبب صعوبات واجھتھا خارجة مدیر عام التجمع اال

 -BAD-عن إرادتھا و فسرت سبب ھذا القرار بالقوة القاھرة كون أن البنك اإلفریقي للتنمیة 

 ت ـل، كما أعلنـة جدیدة من أجل التمویـالن على مناقصـا اإلعـفقة اشترط علیھـممول الص

-ANB-  مصاریف المقاولاستعدادھا لتسدید جمیع.  

قدم التجمع االیطالي بطلب التعویض مؤسسا على أساس  2001أفریل  24و بتاریخ      

و أرفقھ طلبھا بملف كامل و مفصل عن األضرار التي لحقتھا  الوطني .م.ق 556المادة 

  .3 000 115000$: جراء فسخ العقد و المقدر بـ

، 1قرار الفسخ أمام وزیر الموارد المائیة إلى جانب ذلك قام الطرف االیطالي باالحتجاج عن

حیث أوصى ھذا األخیر التجمع بالتقرب من الوكالة الوطنیة للسدود بغیة إیجاد حل ودي 

  .للنزاع
                                                             

  .من الحكم 23إلى  19، ف 06. راجع ص - 1
  .703. إسماعیل إبراھیم الزیاد، المرجع السابق، ص - 2
  .من الحكم 36، ف 08. راجع ص - 3
  705. إسماعیل إبراھیم الزیاد، المرجع السابق، ص =
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قدم التجمع مراجعة أمام وزیر الموارد المائیة موضوعھا  2002ماي  15وبتاریخ      

جوان  15بالتعویض و بتاریخ  و أرفقھا بمذكرة تحتوي على المطالبة -ANB-الخالفات مع 

أشعرھم فیھا باستالمھ  - L.E.S.I- Dipenta -رد الوزیر كتابا موجھا لرئیس  2002

  .المراجعة و طلب منھ محاولة التفاوض مع الوكالة الوطنیة للسدود من أجل حل النزاع ودیا

فیذ أشغال لتن"  Razel" تم اختیار الشركة الفرنسیة  2002غیر أن و بتاریخ جویلیة      

المشروع وفقا للطریقة الجدیدة، و حسب المدعي فان سعر منح الصفقة للطرف الفرنسي 

كما ، -ANB-المقدم من طرف التجمع إلى  03أعلى من السعر الوارد في الملحق رقم 

  .2اعتبرت ھذا بتملص الطرف الجزائري من أدائھ للتعویض أو تأخیره

وافق الطرف االیطالي على عرض  2002جویلیة  03إال أن و بموجب رسالة بتاریخ      

حیث أرسلت إلى الوكالة الوطنیة للسدود نسخة . ANB-3-الوزیر بمحاولة إعادة االتصال بـ 

  .و بإیجاد حل ودي 2002ماي  15عن الملحق مرفقا بمراجعتھا 

برفضھا للتوقیع على  -ANB-أعلمت المدعیة الوكالة  2002سبتمبر  26بتاریخ      

الحساب العام و النھائي للعقد، و بررت أسباب رفضھا في البیان المفصل و الملخص 

  .2002أكتوبر  22بتاریخ  -ANB-لمطالبھا الذي أرسلتھ لـ 

وزیر  2002أكتوبر  28بتاریخ  - L.E.S.I- Dipenta -كما راسل الطرف االیطالي      

  عام و النھائي الذي وضعتھ الذي الموارد المائیة و أعلمتھ بعدم إمكانیة قبول الحساب ال

  .4و أن المفاوضات مع ھذا األخیر لم تخرج بأي نتیجة - ANB-وضعتھ 

 ،الجـزائري كذاثــر عـدم التوصـل إلى حـل مرضـي بین الطرفین االیطـالي وإو على       

قضیتھ ضد  -L.E.S.I- Dipenta -رفع التجمع االیطالي  2003فیفري  03و بتاریخ 

                                                                                                                                                                                              
  .عبد المالك ساللالسید : وزیر الموارد المائیة آنذاك ھو - 1
  .من الحكم 48، ف 10راجع ص  - 2
  .من الحكم 49، ف 10راجع ص  - 3
  .من الحكم 53، ف 10راجع، ص  - 4
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لوطنیة للسدود إلى التحكیم لدى المركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة الوكالة ا

  .-CIRDI - باالستثمار 

أمام  -ANB-تقدم نفس التجمع االیطالي بدعوى ضد  2003أكتوبر  14و في تاریخ     

الغرفة اإلداریة للمحكمة الجزائریة بسبب مصادرتھا قاعدتھ الفنیة لمصلحة المؤسسة 

  .Razel -1 -سیة الجدیدة الفرن

  الفرع الثاني

  تقدیر اإلجراءات التحكمیة و موقف المحكمة

بغیة الوصول إلى الفصل النھائي ) أوال ( سلك أطراف ھذه القضیة عدة إجراءات          

  ).ثانیا ( في ھذا النزاع في ظل المركز الدولي 

 :اإلجراءات التحكمیة -أوال

ضد   2طلب التحكیم -L.E.S.I- Dipenta-قدم التجمع  2003فیفري  03في          

ة للسـدود ــة عن طریف الوكـالة الوطنیـراطیة الشعبیـة الممثلـزائریة الدیمقـالجمھوریة الج

-ANB  -إلى السكرتیر العام للمركز الدولي و استند في طلبھ ھذا على األحكام التالیة ،:  

 .1956اتفاقیة واشنطن لسنة من 363المادة   - أ

من االتفاقیة الثنائیة المبرمة بین حكومة الجزائریة و الحكومة االیطالیة  8/24المادة    - ب

 .1993سنة 

                                                             
  من نفس الحكم 55و  54، ف 11راجع ص  -  1
  .من نفس الحكم 56، ف 11راجع ص  - 2
  .السالفة الذكر من اتفاقیة واشنطن 36م راجع  - 3
إذا لم تكن تسویة الخالف بتراضي في مدى  «: الذكر على أنھ ةمن االتفاق الجزائري االیطالي السالف 8/2تنص م  - 4

ستة أشھر من تاریخ رفع طلب كتابي بھذا الصدد، فیمكن للمستثمر المعني رفع الخالف إلحدى الھیئات المشار إلیھا فیما 
  : یلي دون سواھا

  .یمھالقإالھیئة القضائیة المختصة في الدولة المتعاقدة التي تم االستثمار على  -أ
لي كل النزاعات المتعلقة باالستثمارات قصد تطبیق إجراءات التوفیق أو التحكیم المشار إلیھا في اتفاقیة المركز الدو - ب

و رعایا ، الخاصة بتسویة النزاعات المتعلقة باالستثمارات ما بین الدول 1965مارس سنة  18واشنطن، المؤرخة في 
  =.المتعاقدتین لھذه االتفاقیة خرى، و ھذا مباشرة بعد االنضمام الكامل للدولتیناألالدول 
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من قواعد إجراءات التوفیق و التحكیم الخاص بالتسویة أمام المركز  6إلى  1المواد   - ج

 .الدولي

موضوع ادعائھا بكونھا تكبدت األضرار ) التجمع االیطالي ( كما حددت المدعیة         

  :التالیة

 :األضرار الناتجة عن توقف الورشة ھي -1

  .المصاریف العامة للمستثمر بسبب التوقف الجبري لنشاطھ -

  .تجمید المواد طیلة توقف الورشة -

  النقص في اإلنتاجیة خالل ثمان سنوات -

  :ار الناتجة عن فسخ العقد بما فیھااألضر -2

 .الربح الفائت -

 .انخفاض رقم األعمال و انخفاض القیمة المالیة -

 .اإلضرار بسمعة المستثمر و غیرھا من األضرار المعنویة -

 .النفقات المالیة الناجمة عن التأخر في أداء التعویض -

ي المبلغ المذكور كما طالب المدعي بإصدار حكم یلزم المدعى علیھا بدفع تعویضا یساو

  .1سابقا

من اتفاقیة  36/3سجلت السكرتاریة طلب التحكیم طبقا م  2003ماي  20و بتاریخ 

من قواعد إجراءات األكسید كما دعت الطرفین لتشكیل  7و  6/1واشنطن و المادتین 

  .المحكمة التحكمیة

، و المكونة 03/09/2003بعدھا تم تشكیل المحكمة التحكمیة باتفاق الطرفین بتاریخ      

محكمـا معینـا من طرف التجمع االیطـالي  "Andre Faures أندري فوریس " من األستاذ 
                                                                                                                                                                                              

  .»من ھذا االتفاق  09محكمة تحكمیة أنشئت لھذا الغرض طبقا ألحكام المادة  -ج=  
  .706. إسماعیل إبراھیم الزیاد، المرجع السابق، ص - 1
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-L.E.S.I- Dipenta-ترسیھ " ، و البروفسورPierre Tercer   " رئیسا للمحكمة مختار

  .1من قبل المحكمین المعنیین

تحكمیة بباریس لفحص طلب  و بعد تشكیل المحكمة التحكمیة تم عقد عدة جلسات     

ینایر تقدمت الجزائر حول االختصاص و طالبت بعدم قبول طلب  27و بتاریخ التحكیم، 

المدعیة بسبب انتفاء األساس القانوني و الصفة لتمثیل المدعیة، كما ال یحق للمدعیة االنتفاع 

من االتفاقیة الثنائیة، و بذلك رأت المدعى  48المنصوص علیھ في م الختصاص خیار امن 

  :علیھا أن

المركز غیر مختص للنظر في قضیة الحال كونھا لم تستجب للشروط المنصوص علیھا  -

 .من اتفاقیة واشنطن 25/1في م 

باعتبـار أن المدعـي لم یقدم أیة مسـاھمة نقدیـة  و ھذا كما أن النزاع ال یتعـلق باالستثمـار -

 .أو صناعیة إلقامة المشروع و أنھ لم یبدأ في تشیید السد، بینما تم الوفاء بمقابل الخدمة

ال تتوافق مع الزمن المحدد في ) شھرا  50( باإلضافة إلى أن أجل المشروع المقدر بـ  -

 .2تسنوا 05المشروع التمھیدي لالتفاقیة المقدر بـ 

، قدمت المدعیة جوابھا طالبة رد 2004أفریل  03و في الجھة المقابلة و بتاریخ           

ن المدعیة تتمتع بصفة لالدعاء كما كافة اعتراضات المدعى علیھا و قبول الطلب أل

النزاع ودیا، كما أن الدولة الجزائریة خالفت االتفاقیة الثنائیة الناتج عن  لاستنفدت محاولة ح

ن العقد موضوع االستثمار ، و أن المحكمة التحكمیة مختصة موضوعیا أل-ANB -تقصیر 

 .ثنائیة، و النزاع القائم نزاعا قانونیاالبحسب معاھدة واشنطن و االتفاقیة 

ي ـز الدولـاص المركـزائر وافقت على اختصـان الجـر فـكالفة الذـالس 8/2ادة ـا للمـووفق    

-CIRDI- ضمنیا. 

                                                             
  .من الحكم 57، ف 11ص  ،راجع - 1
  .707. إسماعیل إبراھیم الزیاد، المرجع السابق، ص - 2
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مذكرة الرد حول االختصاص  -ANB-قدمت  2005ماي  05و بدورھا و في تاریخ       

من اتفاقیة واشنطن، فإن المحكمة التحكمیة غیر  25/1طبقا م : ن أطالبت بموجبھا الحكم ب

طالب الكونسورسیوم االیطالي ألنھ لیس طرف في مختصة للنظر في النزاع و عدم قبول م

و بالتالي لیس لھا الصفة كما أن المدعیة ال تتوافر على  1993دیسمبر  20العقد تاریخ 

كورة ذأشھر الم 06تفاقیة الثنائیة و لم تحترم أجل االمن  8/1الشروط المنصوص علیھا م 

  .1) 8/2(  في المادة

 موقف المحكمة التحكمیة :ثانیا

بعد اطالع ھیئة التحكیم على العرائض المقدمة من الطرفین و كذا سماعھا          

، استخلصت المحكمة عدة نقاط قانونیة حاولت اإلجابة عنھا و بالتالي المتبادلة اتھمءالدعا

  :بناء الحكم ألتحكمي علیھا و تتمثل ھذه المسائل القانونیة فیما یلي

 :مسألة انعدام صفة االدعاء  -  أ

بناءا على وقائع قضیة الحال یظھر أن األطراف الذین وقعوا العقد لیسوا نفس  إذ أن

 الوقتياألطراف الذین تقدموا بطلب التحكیم لدى المركز الدولي، حیث قدم العرض التجمع 

-L.E.S.I- Dipenta-  و الذي وقع العقد في نفس الیوم بینما قدم طلب التحكیم من

ؤلف من الشركتین السابقتین ـالم - -Consorzio groupement L.E.S.I- Dipenta:قبل

و المقید في السجل التجاري في روما، و بعد اطالع المحكمة على القانون المدني االیطالي 

لم تجد في أحكامھ ما یحمل التجمع االیطالي حقوق و التزامات بصفتھ مبرم للعقد، أي إذا 

: نـتیـى الشركـتزام علــب أي الـانھ ال یترتـدھا فـالحھا أو ضـي لصــقرار ألتحكمـدر الـص

-L.E.S.I- Dipenta-2.  

  

  
                                                             

  .54و  53المرجع السابق ص قبایلي طیب،  - 1
  .726 ـ725 .ص .إسماعیل إبراھیم الزیاد، المرجع السابق، ص - 2
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 :الطبیعة القانونیة للنزاع  - ب

من اتفاقیة  25/1شدد الطرف الجزائري على غیاب أي نزاع ذو طابع قانوني على أساس م 

المـالي انب ـط بالجــبـا مرتـم بینھمـائـالف القـا الخـمـالي و إنـع االیطـع المجمـن مـنطـواش

ـویض ــر التعـأن تقدیـاسبة حـول مبلـغ التعـویض، بینمـا یرى الطـرف االیطـالي بــو المح

  .و تحدید الضرر أساسھ قانوني و علیھ النزاع قانوني

یجب أن یأخذ بمفھومھ " قانوني " أما المحكمة التحكمیة فاعتبرت بان مصطلح          

  .لتعویض فھو نزاع قانونيالواسع، و كون النزاع یتعلق بمقدار ا

  :فیما یتعلق باعتبار ھذا النزاع بأنھ مرتبط باالستثمار - ج

رفضت ھیئة التحكیم ادعاء الطرف الجزائري القاضي بان ھـذه الصفـة لیست استثمـار 

واستندت في ذلك لعدم وجود تعریف جامع و مانع لمصطلح االستثمار في اتفاقیة واشنطن 

ة قرارات تحكمیة أعتبر فیھا تنفیذ عقد المقاولة استثمارا و ھذا ، إلى جانب صدور عد1965

  .1یرتكز على بعض المعاییر

  :مدى اعتبار النزاع قائم بین دولة متعاقدة و أحد رعایا دولة أجنبیة متعاقدة -د

تمسكت الجزائر بادعائھا بأن الصفقة أبرمت بین مؤسسة ایطالیة و مؤسسة جزائریة  

غیر أن موقف المحكمة التحكمیة من ھذه المسألة . 2ذات طابع إداري -ANB-وطنیة مستقلة 

تتمتع بالشخصیة  -ANB-جاء منافیا للطرح الجزائري حیث استخلصت المحكمة بان 

القانونیة كما الحظت نفس المحكمة تدخل كثیر و مؤثر للحكومة الجزائریة فـي قرارات 

ممثلة  -ANB-اوضات، ما یـدل علـى أن الوكـالة الوطنیـة للسـدود خـاصة في مرحلـة المف

للدولة الجزائریة و علیھ یمكن اعتبار النزاع الحالي قائم بین دولة متعاقدة و مستثمر من 

  .دولة متعاقدة أخرى حسب مفھوم اتفاقیة واشنطن

                                                             
  .59. عیساوي محمد، المرجع السابق، ص - 1

  .من الفصل األول من ھذه المذكرة 11و  6راجع ص  =    
  .715. إسماعیل إبراھیم الزیاد، المرجع السابق، ص - 2

  .61. عیساوي محمد، المرجع السابق، ص =    
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  :عالقة النزاع باالتفاقیة الثنائیة - ھـ

التفاقیة الثنائیة المبرمة بین اعتبرت الجزائر بأن موضوع النزاع ال یدخل في نطاق ا      

 11الحكومة للجزائریة و الحكومة االیطالیة كون أن تعریف االستثمار الوارد في نص م 

-   و  -  L.E.S.I - Dipenta -منھـا ال یشـملھـا، أي أن طبیـعة الصفقـة المبرمـة بیـن تجمـع 

ANB  -  من االتفاقیة الثنائیة الجزائریة االیطالیة خاصة  1ال یعتبر استثمـارا في منظـور م

كما أن . أن ال بنود العقد و ال أي وثیقة أخرى بین الجانبین تشیر إلى مصطلح االستثمار

المتعلق بترقیة االستثمار یشترط التصریح بأیة معاملة  93/12المرسوم التشریعي رقم 

  .لوكالة الوطنیة لترقیة االستثمار و ھو ما لم یحصل في الصفقة الحالیةاستثماریة لدى ا

و بناءا على كل ما تقدم یظھر أن النزاع ال یدخل في اختصاص المركز الدولي          

بینما ردت المحكمة التحكمیة حول ھذه النقاط بأن العقد المبرم بین الطرفین یمكن اعتباره 

األولى من االتفاقیة الثنائیة، و اإلجراءات التي اتخذھا الطرف استثمارا بناءا على المادة 

الجزائري فیما یتعلق بفسخ العقد تعتبر خرقا لالتفاقیة الثنائیة و علیھ فان النزاع في عالقة 

  .1991مباشرة مع االتفاقیة الثنائیة الجزائریة االیطالیة لسنة 

  :أشھر قبل اللجوء للتحكیم)  06( عدم احترام أجل  -و

) 06(من بین ما أثارتھ الدولة الجزائریة ھو عدم احترام الطرف االیطالي لمھلة ستة        

من االتفاقیة الجزائریة االیطالیة قبل اللجوء للتحكیم أمام  8/2أشھر المنصوص علیھا في م 

المركز الدولي، حیث تسیر ھذه المھلة من تاریخ أخر إجراء متخذ لحل النزاع ودیا، و الذي 

، إذ لم تمر ستة أشھر عن ھذا التاریخ تقدم 2002أكتوبر  28ان في قضیة الحال بتاریخ ك

 .20032فیفري  03الطرف االیطالي بطلب التحكیم في تاریخ 

                                                             
تشیر إلى عنصر  "عبارة استثمارات" «: السالفة الذكر على أن 1991تفاقیة الجزائریة االیطالیة لسنة من اال 1تنص م  -  1

استثماره، في كل قطاع نشاط  دیمن األموال مھما كان نوعھ، و كل إسھام نقدي أو عیني أو خدمات، مستثمر أو ع
  .»اقتصادي مھما كان نوعھ 

2 - Emmanuel Gaillard, op- cit, p 116. 
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بینما جاء رد المحكمة التحكمیة حول ھذه النقطة بأنھا لیست بالجوھریة، كما أنھ ال          

  .یمكن اللجوء إلى التحكیم مباشرة قبل أیة محاولة لحل النزاع بصفة ودیة

إذن تعتبر ھذه أھم المسائل القانونیة التي تطرقت لھا المحكمة التحكمیة و أجابت عنھا      

، أصدرت 2005جانفي  10في فصلھا في ھذا النزاع إذ أن و بتاریخ و استندت علیھا 

  :المحكمة التحكمیة قرارھا في ھذه القضیة على النحو التالي

  :1لھذه األسباب تقرر المحكمة التحكمیة 

  – L.E.S.I - Dipenta -أنھـا غیر مختصـة بالنظر فـي النـزاع بیـن الكونسـورسیوم   -1

 .الدیمقراطیة الشعبیةو الجمھوریة الجزائریة 

 .یتحمل كل طرف نصف نفقات التحكیم و نفقات التمثیل الخاصة بھ -2

  .إلى المدعیة على سبیل نفقات التحكیم $050 45تلتزم المدعى علیھا أن تدفع  -3

كما أكدت نفس المحكمة التحكمیة بحق الطرف االیطالي برفع عریضة تحكیم من جدید 

لتسویة نزاعات االستثمار بین الدول و رعایا الدول باسمھا الخاص أمام المركز الدولي 

  .2أخرى

ن ھیئة التحكیم في ھذا المثال التطبیقي النموذجي بنت قرارھا أو بالتالي یظھر ب         

لتحكیمي الفاصل لھذا النزاع الجزائري االیطالي انطالقا من عدة نقاط قانونیة مختلفة ا

  .شملتھا  وقائع القضیة

  :ة عامة یمكن أن نستخلص من نفس المثال التطبیقي نقطتین أساسیتین ھماو بصف         

  محاولة ھیئة التحكیم دائما االستثمار باختصاص المركز الدولي من خالل إعطاء تعریف

 .مرن لمفھوم االستثمار و كذا لیشمل أكبر عدد ممكن من االستثمارات خاصة الجدیدة منھا

                                                             
1  - Emmanuel Gaillard, op- cit, p 121. 

 .من الحكم 60 ، ف12راجع ص  =
بتاریخ  - CIRDI-ن المجمع االیطالي أعاد الكرة بدعوى أخرى ضد الجزائر أمام المركز الدولي أتجدر اإلشارة ب - 2

/ 03/05، تحت رقم 2005مارس  18، و تم قبول و تسجیل الطلب لدى األمانة العامة للمركز بتاریخ 15/02/2005
N°ARB   2008نوفمبر  12و صدر الحكم فیھا لصالح الجزائر تم تبلیغھ لألطراف بتاریخ.  
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  حمایة االستثمارات الجانبیةدور االتفاقیة الثنائیة في مجال.  

التجاریة  لتحكیم التجاري الدولي أھمیة قصوى في مجال العالقاتافي األخیر حقیقة          

دول            دم و ال ي المتق الم الغرب ین الع اون ب د جسور التع ي تمدی دة ف الدولیة كونھ فتح آفاق جدی

واقـع المیـدان و الممارسة   النـامیة، فبذلك فھـو یشـكل نعمـة على الطـرف األخیـر، غیر أن

دد بصفة مباشرة               ذا النظام یھ دول كون ھ ى نفس ال ة عل ر نقم ة أخرى یعتب بین أن من جھ

ي      دول إذ أن سجل القضایا ف ذه ال ـي   الخزینة العامة لھ ز الدول ین أن    - -CIRDI المرك ثال یب م

إال استثناءا ما  معظم طلبات التحكیم التي قدمت كانت ضد الدول النامیة المضیفة لالستثمار،

جل        س الس ن نف ا م ر أیض ا یظھ ة كم د دول متقدم دم ض   تق

رات        ك الثغ ي ذل تعمال ف ب مس ي الغال یم ف ب التحك دم طل ن یق و م ي ھ تثمر األجنب أن المس

ة تصدر لصالح        رارات التحكمی أن معظم الق القانونیة لھذه الدول النامیة، كما یالحظ أیضا ب

ة   دول النامی ي ضد ال ة     المستثمر األجنب ذه الحال ي ھ دفعھا ف ا ی ون العكس م ا یك ادرا م إال ن

  .1األخیرة للوفاء بالتزاماتھا عن طریق التعویض الذي ینھب الخزینة العمومیة لھذه الدول

لذا فالقول بأن التحكیم التجاري الدولي سالحا ذو حدین لذلك یقع على الدول خاصة          

رؤوس أموال أجنبیة أن تدرس عواقبھ قبل  النامیة التي ترغب في تقدیمھ كضمانة لجلب

فـوائده و ھـذا بتحصیـن و تعییـن منظومتھـا القـانونیة الداخلیة حتـى تواكب و تكون في 

 .مستوى التشریعات الحدیثة الدولیة

 

 

 

 

                                                             
  .70و  69. حسان نوفل، المرجع السابق، ص - 1
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ة ئالمنش 1965من خالل ما تقدم نخلص إلى القول بأن اتفاقیة البنك الدولي لسنة          

للمركز الدولي لتسویة منازعات االستثمار بین الدول المتعاقدة و رعایا دول أخرى متعاقدة 

تعتبر من بین أھم االتفاقیات الدولیة المنظمة لشأنھ التجاري، خاصة فیما یتعلق بتشجیع 

االستثمار األجنبي في الدول النامیة و توطید عال قات التعاون بین دول الشمال و دول 

 .الجنوب

دورا ھاما و فعاال في مجال تسویة الخالفات التي  -CIRDI- حیث یلعب المركز         

تثار بین أطراف ھذه العالقة االستثماریة عن طریق نظام قضائي من نوع خاص یتمثل في 

جاري الدولي الذي یعتبر أحد أھم آلیات الضمان و الحمایة على الساحة الدولیة التحكیم الت

لحقوق و مصالح المستثمر األجنبي من جمیع أشكال المخاطر التي قد یتعرض لھا في الدول 

 .المضیفة لھ

و لما كان الھدف األساسي من إنشاء المركز الدولي لتسویة منازعات االستثمار           

المضیفة لالستثمار و المستثمرین األجانب، ھو مناخ الثقة و الطمأنینة المتبادلة  بین الدول

بین أطراف ھذه العالقة، بتوفیر لھم سبیل ودي لتسویة خالفاتھم و ضمان حمایة لمصالح 

 .الطرفین على أساس العدل و المساواة بینھم

حینما تساءلنا حول مدى و ھو الطرح الذي انطلقنا منھ في مقدمة ھذه الدراسة           

     كفایة التحكیم كوسیلة ودیة لتسویة نزاعـات االستثمـار في ظل أحكـام اتفـاقیة واشنطن؟

و سعینا لإلجابة على ھذا الطرح من خالل إتباعنا لمختلف المراحل التحكمیة أمام المركز 

دور من لحظة اتفاق األطراف على اللجوء الختصاصھ إلى غایة ص−CIRDI −الدولي

 .القرار التحكیمي و االعتراف بھ و تنفیذه

استنتجنا بأن التحكیم الذي یتم تحت رعایة المركز الدولي لفظ منازعات             

االستثمار یتمتع بثقة و مصداقیة كبیرة و سمعھ عالمیة إلى جانب خبرتھ الطویلة في ھذا 
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ة لغیره من مراكز التحكیم المجال، مكنتھ من احتالل الریادة و مكانة مرموقة بالنسب

 .1األخرى

و ھذا یعود لما تكفلھ نصوص اتفاقیة واشنطن من ممیزات لألطراف المتنازعة              

أمام المركز الدولي على حد سواء من ضمانات و حمایة لمصالحھم، و تتجلى مظاھر ھذه 

ل النتیجة األولى لذلك الحمایة في عدة جوانب في المسار التحكیمي أمام المركز الدولي و لع

الذي یقوم علیھ المركز حیث غلق و حصر اختصاصھ " مبدأ التخصص " تظھر في 

 .  2الموضوعي و الشخصي على نطاق معینا و محدود

فمن جھة االختصاص الموضوعي لھذا المركز فیمتد للنظر فقط في نزاعات             

ر فبدونھا ال ینعقد االختصاص لھذا المركز ذات طبیعة قانونیة و المتمثلة مباشرة باالستثما

 .الدولي

أما من ناحیة االختصاص الشخصي فھو یطابق تسمیة ھذا المركز الدولي كونھ             

ینظر فقط في الخالفات  التي تثار بین دول متعاقدة و المستثمرین األجانب، فھذا النطاق 

یعتبر بالصرح الوحید الذي یمنح الشخصي صنع الفارق لصالح ھذا المركز الدولي حیث 

للوقوف على قدم المساواة مع الدولة ) شخص خاص ( الفرصة للمستثمرین األجانب 

في العملیة التحكیمیـة، وذلك دون حـاجة منھ لتدخل دول ) شخص عام ( المضیفة لھ 

 .جنسیتھـم أو لتمنحھم حمایة دبلوماسیة

اھمت في تطویر قواعد القانون الدولي من ھكذا فإن أحكام اتفاقیة واشنطن س           

خالل اعتراف للمستثمرین األجانب بالشخصیة القانونیة الدولیة، و لو كان ذلك لمدى 

 .3محدود

إضافة لما سبق و من بین النقاط التي تبعث الثقة بھذا المركز الدولي لتسویة        

، الذي )اري و السكرتاریة المجلس اإلد( منازعات االستثمار تنظیمھ الھیكلي اإلداري 

                                                             
.100. السابق،ص المحمدین،المرجع وفاء جاللـ  1 

  .من  اتفاقیة واشنطن 25من المادة  01 ع  الفقرةجـ را2
  .533. طھ أحمد علي قاسم، المرجع السابق، ص ـ3
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یتمتع باالستقاللیة في تسییر شؤون ھذا المركز القائم على المساواة و الحیاد بین الدول 

 .المتعاقدة في اتفاقیة واشنطن خصوصا من حیث عدد ممثلیھا في المجلس اإلداري

ال الدور ، دون إغف)األمانة العامة ( و كذا نظام التصویت المعتمد في السكرتاریة         

االیجابي و الفعال للجھاز ین األخیرین في اإلعداد لعملیة التحكیم أمام المركز الدولي ضف 

لذلك صالحیات السكرتیر العام كالرقابة و دور رئیس المجلس اإلداري في منع تماطل أي 

  .جھة بغرض عرقلة سیر إجراءات التحكیم لھذا المركز

اقیة واشنطن قدمت ضمانات لألطراف المتنازعة أمام فضال عن ھذا فان أحكام اتف          

ھذا المركز حتى من جانب شخصیة المحكمین و كیفیة تعیینھم، حیث اشترطت فیھم توفر 

جملة من الصفات وفقا لما یخدم تخصص المركز الدولي و نزاھتھ، كما تبنت نفس الحق 

 .بین جمیع الدول المتعاقدة من حیث تعیین المحكمین

و من ناحیة أخرى فان أھم الخصائص الممیزة للمركز الدولي لتسویة منازعات           

االستثمار عن غیرھم من مراكز التحكیم طابعھ اإلجرائي الخاص بھ و المنفرد الذي یراعي 

في جوھره مصالح األطراف المتنازعة أمام المركز من خالل ما یتسم بھ ھذا الشق 

 :اإلجرائي من ممیزات عدیدة منھا

تسییر إجراءات التحكیم وفق إرادة األطراف و اختیارھم، حیث اعتمد واضعي    -

اتفاقیة واشنطن على إرادة األطراف المتنازعة أمام المركز الدولي كضابط محدد في 

اختیارھم لجمیع المسائل اإلجـرائیة، حیث خولت لھم ھذه األخیرة مثال حریة اختیـار 

ن التحكیم بل حتى حریة اختیار القواعد القانونیة الواجبة المحكمـین و كذا حریة اختیار مكا

التطبیق على النزاع، و في حالة عدم توافق إرادة األطراف على إحدى المسائل اإلجرائیة 

حینئذ تتدخل أحكام اتفاقیة واشنطن لتنظیم تلك المسألة ضمانا الستمراریة اإلجراءات 

 .ح األطراف المتنازعةالتحكمیة أمام ھذا المركز و حفاظا على مصال

مرونة و سالسة إجراءات التحكیم أمام المركز الدولي إذ تتمیز ھذه اإلجراءات        -

بالسھولة و عدم التعقید و بقدر كبیر من المرونة لدرجة یمكن لألطراف المتنازعة عدم 
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كما أشرنا إلیھ التقید بھا، حتى استبعادھا أو مخالفتھا، و تبقي المسألة بحدود إرادة األطراف 

أعاله لكن رغم ھذه المرونة فإن سیر اإلجراءات لن تتأثر و لن تعرقل باعتبار أن نصوص 

 .اتفاقیة واشنطن تضمنت ترتیبات لكل الحاالت االستثنائیة

فعالیة و نجاعة إجراءات التحكیم أمام المركز الدولي، و التي تظھر من خالل  -

ز الدولي من دولیتھ و نھائیتھ مع تمتعھ بالقوة خصائص حكم التحكیم، الصادر عن المرك

اإللزامیة، ضف إلى ھذا فإن ھذا الحكم الصادر عن المركز الدولي لیس كغیره كونھ ال 

یخضع ألیة رقابة وطنیة كانت أو دولیة إال بناء على الحاالت الخاصة التي نصت علیھا 

المستثمر األجنبي بإمكانیة تبني  اتفاقیة واشنطن و في المقابل أوردت نفس االتفاقیة ضمانات

دولة جنسیتھ لقضیتھ أمام محكمة العدل الدولیة في حالة عدم انصیاع الدولة المطلوبة لتنفیذ 

 .حكم التحكیم على أرضھا

و علیھ فإن اتفاقیة واشنطن تجاوزت مشكلة الحصانة التي تعیق تنفیذ حكم التحكیم         

في ھذا المجال و ھو ما نتج عنھ معاملة خاصة ألحكام ذلك لقوة الضمانات التي جاءت بھا 

التحكیم الصادرة عن المركز الدولي من قبل جمیع الدول المتعاقدة في اتفاقیة واشنطن لسنة 

1965. 

لكن بالرغم من كل ھذه الحسنات و الممیزات التي ینفرد بھا النظام القانوني للتحكیم تحت 

بأنھ یخلو من نقائص و سلبیات و لعل أبرزھا توسیع إشراف المركز الدولي، فھذا ال یعني 

نطاق اختصاص المركز الدولي وفقا لما یخدم مصالح المستثمرین األجانب على حساب 

في الصیغة النھائیة التفاقیة " االستثمار " الدول النامیة، و ھذا یظھر من جھة عدم تعریف  

ء ذلك في اتفاقیات ثنائیة أو واشنطن، ضف إلى ذلك تعریفھ الواسع و غیر الدقیق سوا

دود في القوانین الداخلیة ــمتعددة األطراف المتعلقة باالستثمار و حتى في ظل تعریفھ المح

جعلت من قضاء التحكیم لھذا المركز یستغل ھذا المفھوم و یفسره تفسیرا لیبرالي حتى 

اري و تدخل بذلك یشمل أكبر عدد ممكن من العملیات االقتصادیة تحت ھذا المفھوم االستثم

في نطاق اختصاص المركز الدولي، و ھذا لیس لشيء سوى لشيء واحد و ھو ضمان 

 .حمایة للطرف األجنبي
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و من جھة أخرى و من بین مظاھر توسیع نطاق اختصاص المركز الدولي            

یة لتحكیمي لھذا المركز الصور التقلیدیة للتراضي حیث أبان عن صور جداتجاوز االجتھاد 

مستحدثة یستخلص منھا المركز اختصاصھ استنادا إما لتشریع داخلي أو بناء على 

   االتفـاقیـات الثنـائیة لالستثمـار، حیث أن ھذه النصـوص األخیـرة تتضمن عرضـا ھامـا 

و مفتوحا یخول للمستثمرین األجانب دون الدول المضیفة لھ حق اللجوء للتحكیم أمام ھذا 

ھو ما أضعف موقف الدول النامیة كونھا أصبحت مدعى علیھا في  ، و-CIRDI-المركز

لذلك على الدول النامیة أخذ حذرھا عند تفاوضھا إلبرام . غالب الحاالت أمام ھذا المركز

اتفاقیات ثنائیة مع دول أخرى و المتعلقة باالستثمار و خاصة أن تعرف حجم التنازالت التي 

 .بھاتقدمھا للطرف اآلخر و أن تقدر عواق

     ر بناءعلى ما تقدم فان مـاال شك فیھ ھو أن للتحكیـم بصفة عـامة، ـو في األخی         

و الذي یتم إدارتھ تحت إشراف المركز الدولي بصفة خاصة یبقى كسبیل ودي مناسب لحل 

نزاعات االستثمار نظرا لفعالیتھ و نجاعتھ كما یبقى كأحد أكبر الضمانات التي یتطلبھا 

مرین األجانب نظرا لما یوفره لھم من حمایة موضوعیة و إجرائیة، لھذا نجد أغلب المستث

الدول النامیة تكرس تشریعاتھا الوطنیة ھذه الضمانات و من بینھا الجزائر التي اعتنقت 

 .93/09التحكیم بصفة رسمیة منذ صدور المرسوم التشریعي 

خ استثماري و الستقطاب المستثمرین غیر أن التحكیم و حده ال یكفي لخلق منا            

    األجانب و إنما یجب تھیئة الظروف بصفة تكمیلیة بتوفیر األمن و االستقـرار السیـاسي 

والتكییف المستمر ..... و التشریعي باإلضافة إلزالة العقبات و العراقیل و البیروقراطیة

   لتطـورات االقتصـادیة الوطنیـة لآللیات القانونیة المتـعلقة باالستثمـار حتى تتنـاسب مع ا

  .و الدولیة

 

 .تعالى تـمـت بحمـد اهللا
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  .2003كلية الحقوق، الجزائر، بن عكنون، مذكرة ماجستير،      
  بعض ، شروط االستقرار في عقود االستثمار، دراسة تطبيقية لشنتوفي عبد الحميد. 11
  .2009وزو، كلية الحقوق،  عقود االستثمار، مذكرة ماجستير، جامعة تيزي    

  ، الحماية االتفاقية لالستثمار األجنبي في الجزائر، مذكرة ماجستير،شوشو عاشور. 12
 .2008بن عكنون، كلية الحقوق، الجزائر،      
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  و القضاء التحكيمي،القانون الجزائري  ، اتفاقية التحكيم الدولي فيصديق بغداد. 13
  .2002، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان     
  ، التوفيق بين القانون الوطني و القانون األجنبي في عقود االستثمار، صراح ذهبية .14

  .2012 تيزي وزو، كلية الحقوق، الجزائر،مذكرة ماجستير، جامعة      
III :المقاالت و المدخالت  

  :مقاالتال -)أ
  إن تقديم طلب التحكيم من قبل اتحاد لشركتين متعاقدتين إسماعيل إبراهيم الزيادي، .1

  ر في النزاعظمع الجمهورية الجزائرية يجعل المحكمة التحكيمية غير مختصة بالن    
  -699 .ص .، ص2010، يناير 05العدد ، مجلة التحكيملعدم توافر صفة االتحاد،     
     744.  

  ، شروط االستقرار التشريعي المدرجة في عقود الدولة في مجال محمدإقلولي   .2
  ، جامعة تيزي وزو، كلية الحقوقالمجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية، راالستثما    
  .123-99. ص .، ص2006، 01و العلوم السياسية، العدد     

   تطور االستثمارات األجنبية في الجزائر  ،فوزيبن سهلة ثاني بن علي و نعيمي . 3
   ، مجلة اإلدارةضوء نظام تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار،  على   
   .29- 07. ص. ، ص2008، الجزائر، 03العدد    
  05/03التحكيم رقم  تعليق على حكم، _______________________. 4

الصادر  (C.I.R.D.I)عن المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار  الصادر    
و  .L.E.S.I S.P.Aفي النزاع بين الشركتين اإلطاليتين 12/11/2008 بتاريخ 

ASTALDI S.P.A  ،مجلة التحكيم ضد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  .2011،  11، العدد العالمية

    



154 
 

  بأحكام التحكيم الدولية و تنفيذها في ظل قانون  االعتراف، بن عصمان جمال .5 
  ، مجلة العلوم القانونية و اإلدارية و السياسيةاإلجراءات المدنية و اإلدارية الجديد،     
  .111 -96. ص. ،، ص2011، 11جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق، العدد    

  التحكيمي الجزائري في ضوء قانون، االجتهاد بوكعبان العربي و فوزي نعيمي. 6
  ، 15، العدد مجلة التحكيم العالميةاإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري الجديد،    
 .262 -239. ص. ، ص2012يوليو،    
  ، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات االستثمارات األجنبية، معمرو بومكوسي .7

  .88 -65. ص. ، ص2013، العدد األول، ماي المغربيةمجلة العلوم القانونية و     
  و تقييم دورها في عقود ي، تكييف بنود االستقرار التشريععبدي محمد عبد الكريم. 8 

  ، كلية د، جامعة أبو بكر بلقايمجلة العلوم القانونية و اإلدارية و السياسيةالدولة،     
 .  72 -58. ص. ، ص2011، 11الحقوق، تلمسان، العدد     

  المجلة ، عقد االستثمار بين القانون الداخلي و القانون الدولي، عيبوط محند وعلي .9
، جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق و العلوم النقدية للقانون و العلوم السياسية    

  .31-07. ص.، ص2011، 01العددالسياسية، 
  ، أثر شرط تسوية منازعات عقد االستثمار على اختصاص المركز قبايلي طيب .10    

  ، جامعة المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسيةالدولي بناء على اتفاقية دولية،       
  -271. ص. ، ص2009، 02تيزي وزو، كلية الحقوق و العلوم السياسية، العدد       
      303.  

  المجلة النقدية ، الطبيعة القانونية لعقد ضمان االستثمار الدولي، نزليوي صليحة .11
  ، جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق و العلوم السياسية،للقانون و العلوم السياسية      
  .196 -161. ص. ، ص2011، 01العدد       
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  )المداخالت  ( أعمال الملتقيات -)ب
  ، رقابة القاضي على اختصاص المحكم بين مقتضيات الفعالية تعويلت كريم .1

  09-08، يومي الملتقى الوطني حول التحكيم التجاري الدوليو ضرورة الرقابة، 
  .13-01. ص. ، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق، ص2013ماي   
  التحكيم في مجال االستثمار أمام المركز الدولي ، خصوصية قبايلي طيب .2

    (C.I.R.D.I)08، المنظم يومي التحكيم التجاري الدوليوطني حول ، الملتقى ال-  
 موزو، كليـة الحقـوق و العلـو    ، جامعة مولود معمري، تيـزي 2013ماي  09   

  .09-01. ص. ص، السياسية
  إجراءات تنفيذ قرارات التحكيم التجارية الدولية األجنبية بالجزائر، ، مالكية نبيل. 3  
  ، 2013ماي  09-08المنظم يومي  الوطني حول التحكيم التجاري الدولي، الملتقى   
  -01. ص. السياسية ، ص ممعمري، تيزي وزو، كلية الحقوق و العلو جامعة مولود  
  15.  

IV :المراجع اللغوية:  
  .1995منشورات مجمع اللغة العربية، مصر، طبعة، ، معجم الوجيز -
V : القوانين  
  :التشريع األساسي -)أ
  ، المتضمن التعديل1996ديسمبر 06في ، المؤرخ 438-96مرسوم رئاسي رقم  - 
   ) 1996ديسمبر  08المؤرخة في )  76 . (ع. ر .ج(  1996الدستوري لسنة     
  أبريل  10الموافق  1423م عام محر 27مؤرخ في  03- 02قانون رقم الب معدل    
   أبريل 14المؤرخة في )  25 . (ع. ر. ج(  الدستور يتضمن تعديل، 2000 سنة    
   ه 1429 عام القعدة ذي 17 في مؤرخ  08-19رقم قانونبال معدل ،) 2002    
   ) 63 ( .ع.ر. ج( التعديل الدستوري  يتضمن، 2008نوفمبر سنة  15 الموافق    



156 
 

  ). 2008سنة   نوفمبر 16في المؤرخة    
  :الدولية االتفاقيات -)ب
، يتضـمن  1982سـنة   أوت 07فـي   مـؤرخ ال 259-82 مرسوم رئاسي رقم .1

بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية البروتوكول الخاص بالتعاون االقتصادي 
أوت  10 الصادرة بتاريخ)  32 . (ع. ر .ج(  الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية

1982 .(  
  ، يتضمن االنضمام بتحفظ1988نوفمبر  05مؤرخ في  ،88/233مرسوم رئاسي  .2

  جوان 10مؤتمر األمم المتحدة في نيويورك بتاريخ  إلى االتفاقية التي صادق عليها   
  فيالمؤرخة  48. ع.ر. ج( و الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية و تنفيذها 1958   

  .) 1988نوفمبر  23    
 ، يتضـمن 1990سـنة   أكتـوبر  17في  مؤرخال 319-90 مرسوم رئاسي رقم .3

 1990جوان  22الرامي إلى تشجيع االستثمارات الموقع عليه في واشنطن يوم  االتفاق
الواليـات المتحـدة   حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومـة   بين

  .)1990أكتوبر 24 الصادرة بتاريخ)  45 . (ع. ر .ج( األمريكية
  االتفاق ، يتضمن1991سنة  أكتوبر 05في مؤرخال 345-91 مرسوم رئاسي رقم .4
  االتحاد االقتصادي  ئرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الجزا بين المبرم   
  لالستثمارات، الموقعةالمتعلق بالتشجيع و لحماية المتبادلة البلجيكي اللكسومبورغي    
  أكتوبر06لمؤرخة في ا)  46. (ع. ر .ج(  1991أبريل سنة  24بالجزائر بتاريخ    
   1991 .( 
  االتفاق ، يتضمن1991سنة  أكتوبر 05في مؤرخال 346-91 مرسوم رئاسي رقم .5
   الجمهوريةحكومة  و ئرية الديمقراطية الشعبيةحكومة الجمهورية الجزا بين المبرم 

  و المتضمن االتفاق حول الترقية و الحماية المتبادلة لالستثمارات، الموقع ةيطالياال
 ). 1991 أكتوبر 06لمؤرخة في ا)  46. (ع. ر .ج(  1991سنة  مايو 18بتاريخ 
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  المصادقة ، يتضمن 1994سنة  يناير 02في  مؤرخال 01-94 مرسوم رئاسي رقم .6
  حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة  المبرم بينعلى االتفاق   
  بشأن التشجيع و الحماية المتبادلين فيما يخص االستثمارات الجمهورية الفرنسية  
    .ج(  1993فبراير 13و تبادل الرسائل المتعلقة بهما، الموقعين بمدينة الجزائر في   
  .)1994يناير 02المؤرخة في )  01(. ع. ر  
  ، يتضمن1994سنة  أكتوبر 22في  مؤرخال 328-94 مرسوم رئاسي رقم .7

  بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصادقة على االتفاق المبرم  
  ، و المتعلق بالتشجيع1994يونيو سنة  28رومانيا، الموقع بالجزائر في و حكومة 

  أكتوبر  26المؤرخة في ) 96(. ع. ر .ج(  و الحماية المتبادلة لالستثمارات
   1994.(  
  ، يتضمن1995سنة أكتوبر  07في  مؤرخال 306-95 مرسوم رئاسي رقم .8
  المصادقة على االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية   
  .)1995أكتوبر  11المؤرخة في )  59(. ع. ر .ج(    
  يتضمن المصادقة، 1995أكتوبر  30في  مؤرخال 345-95 مرسوم رئاسي رقم .9

  إنشاء الوكالة الدولية المتعددة األطراف لضمان االستثمارات  االتفاقية المتضمنة على
  .)1995نوفمبر  05المؤرخة في ) 66(. ع. ر .ج(     
  ، يتضمن المصادقة1995أكتوبر  30في  مؤرخال 346-95 مرسوم رئاسي رقم .10
  على االتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة باستثمارات بين الدول و رعايا الدول     
  .)1995نوفمبر  05المؤرخة في ) 66(. ع. ر .ج(  األخرى    
  االتفاق ، يتضمن1995سنة  مارس 25في  مؤرخال 88-95 مرسوم رئاسي رقم .11

  المملكة االسبانية، حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و  بينالمبرم      
  و المتعلق بالترقية و الحماية المتبادلة لالستثمارات، الموقع في مدريد بتاريخ      
  .)1990أكتوبر 24 الصادرة بتاريخ)  23 . (ع. ر .ج(  1994ديسمبر  23    
   ، يتضمن1997سنة أبريل 05في  مؤرخال 103-97 مرسوم رئاسي رقم  .12

  حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بينالمصادقة على اتفاقية       
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  المملكة األردنية الهاشمية حول التشجيع و الحماية المتبادلة لالستثمارات، و       
  06المؤرخة في ) 20 . (ع. ر .ج(  1996الموقعة في عمان بتاريخ أول غشت      
  ). 1997أبريل سنة      
   يتضمن، 1998سنة  أكتوبر 26في  مؤرخال334-98 مرسوم رئاسي رقم .13

  ) 80. (ع. ر .ج(  المصادقة على انضمام الجزائر إلى الشركة العربية لالستثمار     
  .)1998أكتوبر 08 المؤرخة في    
   يتضمن، 1998سنة ديسمبر 27في  مؤرخال 431-98 مرسوم رئاسي رقم .14

  حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بينالمصادقة على االتفاق       
  حكومة جمهورية مالي حول الترقية و الحماية المتبادلة لالستثمارات، و       
  المؤرخة في  ) 97. (ع. ر .ج(  1996يوليو سنة  15في بماكو بتاريخ الموقع      
  ).      1998يوليو سنة  08     
   يتضمن ،2003ديسمبر سنة 30في  مؤرخال 525-03 مرسوم رئاسي رقم .15

  حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بينالمصادقة على االتفاق       
  حكومة الدانمرك حول الترقية و الحماية المتبادلتين لالستثمارات، و       
  المؤرخة في ) 02. (ع. ر .ج(  2002يونيو سنة  12بالجزائر في  الموقع     
  ). 2002يناير سنة  07    
   يتضمن ،2004ديسمبر سنة 29في  مؤرخال 431-04 مرسوم رئاسي رقم .16

  حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بينالمصادقة على االتفاق       
  لالستثمارات،  لةالترقية و الحماية المتبادحكومة مملكة السويد حول و       
  المؤرخة في ) 84. (ع. ر .ج(  2004سنة  فبراير 15بالجزائر في الموقع      
  ). 2004سنة  ديسمبر 15    
   يتضمن ،2005ماي سنة  28في  مؤرخال 75-05 مرسوم رئاسي رقم .17

  حكومة بين المتبادلة لالستثماراتحول الترقية و الحماية المصادقة على االتفاق       
  اإلسالمية اإليرانية  الجمهوريةو  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية     
المؤرخة في                              ) 15. (ع. ر .ج(  2003سنة  أكتوبر 19في  بطهران الموقع     
  ). 2005سنة  فيفري 27     
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   يتضمن ،2005ماي سنة  28في  مؤرخال 192-05 مرسوم رئاسي رقم .18

  حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بينالمصادقة على االتفاق       
  الجمهورية البرتغالية حول الترقية و الحماية المتبادلة لالستثمارات، و       
المؤرخة في                              ) 37. (ع. ر .ج(  2004سبتمبر سنة  15الموقع بلشبونة في      
  ). 2005مايو سنة  02     
   يتضمن ،2006جوان سنة  23في  مؤرخال 235-05 مرسوم رئاسي رقم .19

  حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بينالمصادقة على االتفاق       
  الترقية و الحماية المتبادلة لالستثمارات،  السويسري حولالمجلس الفدرالي و       
المؤرخة في                              ) 45. (ع. ر .ج(  2004نوفمبر سنة  30الموقع ببيرن في      
  ). 2006يونيو سنة  29     
   يتضمن ،2005ماي سنة  28في  مؤرخال 129-06 مرسوم رئاسي رقم .20

  حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بينالمصادقة على االتفاق       
  العالقات التجارية و االقتصادية و المالية حول حكومة فدرالية روسياو       
  ). 2005سنة أبريل  15المؤرخة في) 21. (ع. ر .ج(      
   يتضمن ،2006نوفمبر سنة  14في  مؤرخال 404-06 مرسوم رئاسي رقم .21

  حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بينالمصادقة على االتفاق       
  حكومة الجمهورية التونسية حول التشجيع و الحماية المتبادلة لالستثمارات، و       
  19المؤرخة في  )71. (ع. ر .ج(  2006سبتمبر سنة  15موقع بتونس في       
                   ).        2006نوفمبر سنة       

   :القوانين العادية -)ج 
  ، يتضمن قانون االستثمارات 1963سبتمبر 15مؤرخ في  63/277قانون رقم  .1

  ).1966لسنة  53. ع. ر .ج(    
  ، 16.ع.ر. ج( ، يتعلق بالنقد و القرض1990أبريل 14مؤرخ في  10-90قانون  .2

  ). 1990أفريل  18المؤرخة في     
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   . ج( ، يتعلق بعالقات العمل 1990أفريل لسنة  21في  خمؤر 11-90قانون رقم  .3

  ). 1990أفريل  25المؤرخة في  17ع .ر    
  ، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية 2008فيفري  25مؤرخ في  09-08قانون  .4

  ). 2008أبريل  23المؤرخة في  21. ع.ر .ج( و اإلدارية     
  :األوامر -)د
  ، و المتضمن المصادقة على اتفاق 18/11/1965، المؤرخ في 65/287أمر  .1

  ، 95. ع.ر. ج( الخاص باستغالل الوقود و الثروة الهيدروكربونية  29/07/1965   
  ). 19/11/1965المؤرخة في    
  ، و المتضمن لقانون اإلجراءات 1966جوان  08، المؤرخ في 66/154أمر  .2

  المعدل و المتمم  ) 1966جوان  09، المؤرخة في 47 .ع.ر. ج( المدنية     
  .ع.ر. ج(  1993أبريل سنة  25، المؤرخ في 09- 93بالمرسوم التشريعي رقم    
  ). 1993في سنة  ، المؤرخة27   
. ع.ر.ج( يتضمن قانون االستثمارات1966جوان  08مؤرخ في  154- 66رقم  أمر .3

  ).1966لسنة  75
، يتضمن المصادقة على 1967نوفمبر  16المؤرخ في ، 67/246أمر رقم  .4    

وي و جالمبرم بين الجزائر و حكومة الجمهورية اللبنانية و المتعلق بالنقل ال االتفاق
  .1967أفريل 21الموقع عليه بتاريخ 

  المتضمن تعديل األمر رقم  ، و1971أفريل  12المؤرخ في  71/24أمر رقم  .5
  و المتعلق بالبحث عن الوقود و استغالله 1958 رنوفمب 22، المؤرخ في 58/11    
  ، 30. ع. ر. ج( النشاطات  و نقله بواسطة القنوات و بالنظام الجبائي الخاص بهذه   
  ). 13/04/1971المؤرخة في    
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 ملخص باللغة العربية

المنشئة للمركز الدولي لتسویة النزاعات  1965وضعت اتفاقیة البنك الدولي لسنة      
باالستثمارات بین الدول و رعایا دول أخرى قصد تحسین ظروف االستثمارات المتعلقة 

  األجنبیــة الخاصة، و ذلك من خالل ما ینفرد بھ ھذا المــركز في اختـصاصھ المــوضوعي

  .و الشخصي و حتى االجرائي 

بید أن التطورات التي أحدثھا االجتھاد التحكیمي بھذا المركز جعلتھ یضمن حمایة      
  .طرف األجنبي على حساب الدولة المضیفة لھلل

 .االستثمارات األجنبیة، تسویة النزاعات، التحكیم: الكلمات المفتاحیة

         Résumé 

  a convention de la banque mondiale de 1965 qui 

a créé le centre international pour le règlement des 

différends relatifs aux investissements entre Etats 

et ressortissants d’autres Etats ﴾ CIRDI   ﴿ , pour but 

l’amélioration des conditions  d’investissements 

privés étrangers à travers les compétences objectives, personnelles et 

procédurales qui caractérisent ce centre . 

     Ce pendant la jurisprudence rendue par ce centre à travers son 

histoire a fait que cet organe protège plus l’investisseur étranger au 

détriment les droits de l’Etat d’accueil, ce qui va à l’opposé de l’équilibre 

voulu par les rédacteurs de la convention de Washington. 

Mots clés : investissements étrangers, le Règlement des Différends, 

Arbitrage 
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