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أجنبيًا حيث يتم خارج حدود البمد ان التحكيم التجاري الدولي يتضمن عنصرًا 
وقد يعيد الى محكمين أجانب يطبقون قانونًا اجنبيًا سواء كان من الناحية الموضوعية 

وصدر  ٖٕٜٔاو االجرائية  والعراق انضم الى بروتوكول جنيف بشأن التحكيم لعام 
قد وىو قانون انظمام العراق الى البروتكول المذكور و  ٕٜٛٔلسنة  ٖٗالقانون رقم 

( ) ان الموقعين يقبمون باالحكام الواردة فيو بان كل من الدول ٔتضمنت المادة )
المتعاقدة تعترف بصحة اي اتفاق سواء كان متعمقًا بالخالفات الحاضرة ام الخالفات 
التي ستحدث مستقباًل بين فرقاء خاضعين لقضاء دول متعاقدة مختمفة ذلك االتفاق 

مى االحالة الى التحكيم في الخالفات الناشئة عن مقاولة الذي بموجبة يوافق الفرقاء ع
متعمقة بأمورتجارية او أمور أخرى يمكن حسميا بالتحكيم سواء جرى التحكيم في بمد 

 غير خاضع لقضائة أحد الفرقاء ام لم يجري .
ذ تنّوه بقيمة التحكيم بصفتو وسيمة لتسوية  وباستخدام قواعد األونسيترال لمتحكيم  وا 

ذ تالحظ أن قواعد المناز  عات التي قد تنشأ في سياق العالقات التجارية  الدولية ، وا 
التحكيم معترف بيا باعتبارىا نصا ناجحا لمغاية وأنيا تستخدم في طائفة واسعة من 
الظروف تشمل نطاقا  عريضا من المنازعات، بما فييا المنازعات بين األطراف 

ين المستثمرين والدولة  والمنازعات بين دولة التجارية في القطاع الخاص والمنازعات ب
ذ  وأخرى والمنازعات التجارية التي تديرىا مؤسسات التحكيم، في جميع أنحاء العالم ، وا 
تدرك ضرورة تنقيح  قواعد التحكيم بحيث تتوافق مع الممارسات الراىنة في التجارة 
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ثين الماضية  في الدولية ومواكبة التغيرات التي حدثت عمى مدى السنوات الثال
 ممارسات التحكيم .
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Abstracts: 

International commercial arbitration includes a foreign element as it takes 

place outside the borders of the country and may be entrusted to foreign 

arbitrators who apply foreign law, whether substantively or procedurally. 

Article (1) included that the signatories accept the provisions contained 

therein that each of the contracting states recognizes the validity of any 

agreement, whether it is related to present disputes or disputes that will occur 

in the future between parties subject to the jurisdiction of different 

contracting states. Arising from a contract related to commercial matters or 

other matters that can be settled by arbitration, whether the arbitration takes 

place in a country not subject to the jurisdiction of one of the parties or not. 

Using the UNCITRAL Arbitration Rules, Noting the value of arbitration as a 

means of settling disputes that may arise in the context of international 

commercial relations, Noting that arbitration rules are recognized as a very 

successful text and that they are used in a wide range of circumstances 

encompassing a wide range of disputes, including those between parties 

commercial disputes in the private sector, investor-state disputes, state-to-

state disputes and commercial disputes administered by arbitration 

institutions, all over the world, and recognizing the need to revise the 

arbitration rules to conform to current practices in international trade and to 

keep pace with the changes that have occurred over the past thirty years in 

arbitration practices  .  

Keywords: arbitration, rules, UNCITRAL, international commercial 

arbitration 

 المقدمة
لقد عرفتت الحضتارات القديمتة التحكتيم ومنتذ اقتدم العصتور كالستومريون والينتود 

كوستيمة متن وستائل حتل المنازعتات  وقد اقترت ىتذه الحضتارات فتي قوانينيتا مبتدأ التحكتيم
ووضتتعوا أستتس وقواعتتد معينتتة ليتتذا الغتتر  ... كمتتا ان التتدول االوربيتتة عرفتتت موضتتوع 
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يوجتتتب التحكتتتتيم فتتتي القضتتتتايا  ٓٙ٘ٔالتحكتتتيم ففتتتي فرنستتتتا صتتتدر اول تشتتتتريع فتتتي عتتتتام 
والعتترب وفتتي عصتتر الجاىميتتة عرفتتوا قواعتتد مبتتدأ  التجاريتتة وفتتي دعتتاوى القستتمة واالرث ،

 اإلستالميةالشتريعة  أشترقت...وعنتدما  األستاسثيترًا متن القواعتد وضتعت ليتذا التحكيم وك
عمى البشرية جتاءت بأحكتام وقواعتد تنظتيم حيتاة المجتمتع ومنيتا أقترار مبتدأ التحكتيم وقتد 

 يؤمنتتون حتتتى يحكمتتوك فيمتتا شتتجر بيتتنيم ثتتتم ال الكريمتتة ) فتتال وربتتك ال اآليتتةجتتاء فتتي 
 . ( سورة النساءٗٙ) اآليةموا تسميمًا( يحدون في انفسيم حرجًا مما قضيت ويسم

ضتتتمن إقمتتتيم الدولتتتة متتتن ختتتالل تنظيميتتتا   األطتتترافتحديتتتد حقتتتوق والتزامتتتات  نّ إ        
ضتتتتتمن أطتتتتتار تشتتتتتريعي واتفتتتتتاقي بصتتتتتورة منظمتتتتتة ودقيقتتتتتة فتتتتتأن ذلتتتتتك ال يكفتتتتتي لطمأنتتتتتة 
المستثمرين وتشجيعيم لالستثمار فييا ، فال بد من وجود وسائل تحمي تمك الحقتوق فتي 

 حالة اإلخالل بيا.
الحصتتتول عمتتتى وستتتائل محايتتتدة وفعالتتتة لتستتتوية  التجتتتاريالتحكتتتيم لتتتذلك يستتتعى 

، وعمتتى التترغم متتن تعتتدد الوستتائل التتتي يمكتتن أن يمجتتأ إلييتتا األطتتراف  التجاريتتةمنازعتتات 
يعتد طريقتة التحكتيم التدولي في عقتود االستتثمار لتستوية منازعتاتيم الناشتئة عنيتا، أال أن 

نازعتتتات حيتتتث أنتتتو يعتتتد وستتتيمة فعالتتتة لحستتتم المنازعتتتات حيتتتث أصتتتبح مقبولتتتة لتستتتوية م
القضاء الطبيعتي فتي ىتذا المجتال ألن يعتد ضتمانة إجرائيتة  لحستم منازعتاتيم متع الدولتة 

 .قضاء تمك األخيرة نظرة شك وريبة إلىالجاذبة لالستثمار ألنيم ينظرون 
  

  األولالمبحث 
 التجاري مفهوم التحكيم

ريف وانطمتق كتل متنيم فتي ااح التحكيم بصورة عامة بعدة تعتعرف الفقياء والشرّ  
تعريفتتتو متتتن زاويتتتة معينتتتة ، إذ اعتمتتتد بعضتتتيم فتتتي تعريفتتتو عمتتتى أطتتتراف النتتتزاع واعتمتتتد 
آختترون عمتتى شتتخص المحّكتتم فيمتتا اعتمتتد بعضتتيم اآلختتر عمتتى الوظيفتتة التتتي يقتتوم بيتتا 

اّل أن اغمتبيم يرّكتز المحّكم في حين اعتمد بعضيم عمى نظام التحكيم فتي ذاتتو.. التإ، إ
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في تعريفو عمى جانبين : أوليما االتفاق بين األطراف وثانييما المحكمون من ىنتا ومتن 
   اجل اإللمام بتعريف التحكيم وتمييز ىذا النظام القانوني عن غيره من النظم القانونية 

كمتتًا : أي قضتتى ، يقتتال : حكتتم لتتو ، وحكتتم  ك تتم ( بتتاألمر ح  التحكتتيم لغتتة متتن )ح 
كاتتم ( فالنتتًا فتتي الشتتيء عميتت ك تتم  فالنتتًا : منعتتو عّمتتا يريتتد ورّده . و )ح  و ، وحكتتم بيتتنيم ، وح 

ر   تتا ش تتج  تتوك  ُفيم  ُكم  تاتتى ي ح  بنتتك  ال  ي ؤُمن تتون  ح  واألمتتر : جعمتتو حكمتتًا . قتتال تعتتالى : بف تتال  و ر 
. و )ت حاك متتا(: ب و )احتتت ك م ( الخصتتمان إلتتى الحتتاكم : رفعتتا خصتتومتيما إليتتو (ٔ) .ب ْيتتن ي ْم..

ك تتم (  ك تتم ( : متتن أستتماء اك تعتتالى. و )الح  كاتتم ( فتتي األمتتر : احتتتكم . و )الح  احتكمتتا و )ت ح 
ك متتاً  ك تتم ( متن ي ختتتار لمفصتتل بتتين (ٕ)…الحتاكم . قتتال تعتتالى : بأ ف غ ْيتر  ا ُك أ ْبت ُغتتي ح  ب و )الح 

ْن ُخْفتتت ْم ُشتتق اق  ب ينُ  ك متتًا ُمتتْن المتنتتازعين . قتتال تعتتالى : بو اُ  ك متتًا ُمتتْن أ ْىُمتتُو و ح  تتا ف تتاْبع ث وا ح  ُيم 
 .(ٗ)ب(ٖ)…أ ْىُمي ا

والتحكتيم فتتي الفقتو اإلستتالمي وتحديتدًا فتتي الفقتو الحنفتتي ىتو : بتوليتتة الخصتتمين 
 .(٘)حاكمًا يحكم بينيماب

( متتن مجمتتة األحكتتام العدليتتة بمتتا يتتأتي :  بالتحكتتيم عبتتارة ٜٓٚٔوتعرفتتو المتتادة )
ين آخر حاكمًا برضاىما لفصل خصتوماتيما ودعواىمتا ، ويقتال لتذلك عن اتخاذ الخصم

كام )بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة(ب ك م )بفتحتين( ، وم ح  : ح 
(ٙ). 

نظتام تعاقتدي بموجبتو يتفتق  أما التحكيم في فقو القانون الخاص فيعرف بأنو : ب
متتين ليفصتتموا فيتتتو بعيتتدًا عتتتن الخصتتوم عمتتى حتتتل الختتالف التتذي ينشتتتأ بينيمتتا عمتتتى محك

 . (ٛ). كما يعرف بأنو : بعبارة عن القضاء المختارب(ٚ)بإجراءات القضاء العادي 
وعرفتتتو بعضتتتيم بأنتتتو : باحتكتتتام الخصتتتوم إلتتتى شتتتخص أو أكثتتتر لفصتتتل النتتتزاع 

( بأنتتتتتتو : بنظتتتتتتام لمقضتتتتتتاء الختتتتتتاص تقضتتتتتتى فيتتتتتتو Robert. ويعرفتتتتتتو روبيتتتتتتر )(ٜ)بيتتتتتتنيمب
خاص يختتتتتارون لمفصتتتتل فييتتتتا أو بعبتتتتارة أختتتترى يقصتتتتد الخصتتتتومة. ويعيتتتتد بيتتتتا إلتتتتى أشتتتت

بالتحكيم إنشاء عدالة خاصة يتم عن طريقيا سحب المنازعات من يد القضاء لتحل عن 
 طريق محكمين مخولين بميمة الحكمب.
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ألنتتو التعريتتف  ونحتتن متتن جانبنتتا نؤيتتد التعريتتف التتذي ذىتتب إليتتو األستتتاذ روبيتتر
 . األخرى األفضل واألوسع لمتحكيم بين التعاريف 

العام فيعرف التحكيم بأنو: بوسيمة لحستم نتزاع بتين  الدولي أما في نطاق القانون
كتتتم صتتتادر عتتتن محكتتتم أو  شخصتتتين أو أكثتتتر متتتن أشتتتخاص القتتتانون التتتدولي بواستتتطة ح 

 .(ٓٔ)ب مجموعة محكمين تختارىم الدول المتنازعة
 

 المطمب الثاني 
 صور وأهمية التحكيم التجاري

يتتزال غيتتر مبحتتوث فتتي القتتانون الختتاص العراقتتي فانتتا نحتتاول جيتتد اذا كتتان ىتتذا الشتترط ال
 (ٔٔ)طاقتنا ان نستخمص احكامو بالمقارنة مع القوانين االخرى التي اىتمت ببحثو . 

ولمتتتتا كتتتتان ىتتتتذا الشتتتترط يمعتتتتب دورا أساستتتتيا فتتتتي القتتتتانون التجتتتتاري ، الستتتتيما فتتتتي العقتتتتود 
ذا في القانون التجاري العراقي اوال ، التجارية الدولية  فانو لمن المناسب ان نبدأ بحثنا ى

 ثم في القانون المدني.                                                               
والمصتتدر التتتأريخي لمقتتانون التجتتاري العراقتتي الستتيما فتتي موضتتوع العقتتود التجاريتتة ىتتو 

وعتتتدل فتتتي ستتتنة  ٕٜٙٔقتتانون التجتتتارة التركتتتي ، عممتتتا بتتتان ىتتتذا القتتتانون شتتترع فتتتي ستتتنة 
. ويبدو ان قانون التجارة التركي قد استمد أحكامو من القانون التجاري االلماني  ٜٕٜٔ

 والقانون الموحد الذي أعدتو عصبة االمم لتوحيد أحكام االوراق التجارية .
، وقتد نفتذ اعتبتارا متن  ٜٚٛٔمتايس ستنة ٓٔاما القانون التجاري االلماني فقد شترع فتي 

، وقد صدرت بعدئذ عدة تشريعات تخص الصرف والشيك  ٜٓٓٔسنة  كانون الثاني ٔ
والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساىمة والبورصات واالفالس والتصفية 

                                                                         . 
ي القتتانون العراقتتتي متتن الرجتتتوع التتتى وعميتتو فتتتال بتتد الجتتتل فيتتم العقتتتود التجاريتتتة التتواردة فتتت

القتتتانون التركتتتي ومصتتتدره القتتتانون االلمتتتاني والشتتتروح الخاصتتتة بيمتتتا ولتتتيس ىتتتذا بتتتاالمر 
 اليسير .                                                                                        
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ي العراقتتي ، ولكنتتا نتتود رفتتع وجتتل متتا نتتود قولتتو ان ىتتذا الشتترط مقبتتول فتتي القتتانون التجتتار 
                     ( ٕٔ)منو. ٛ٘ٔتوىم بشأن المادة 

-ٛ٘ٔمنو :)المادة  ٛ٘ٔتنص المادة  (ٖٔ)من القانون التجاري العراقي :  ٛ٘ٔالمادة 
يجوز تفوي  تعيين الثمن الى شتخص ثالتث بمقاولتة واذا لتم يعتين الشتخص  – ٔ

  م بتأدية سعر البيع الرائج يوم البيع .                                                                                        الثالث الثمن الي سبب كان فالمشتري ممز 
 واذا كان السعر متعددا في ذلك اليوم فالسعر المتوسط . -ٕ
 واذا لم يوجد سعر بيع رائج في يوم البيع فيعين من قبل المحكمة ( -ٖ

لتثمن فتي عقتد البيتع ىتو أحتد محمتي البيتع ، اذ يقتضتي كتل محتل لاللتتزام ، أن لما كان ا
يكتتون معينتتا او قتتابال لمتعيتتين . ويفتتتر  أن يتتتولى العاقتتدان تحديتتده عنتتد ابتترام العقتتد . 
ولكن ليس متن الضتروري ان تكتون القيمتة مقتدرة فعتال باتفتاق المتعاقتدين ، بتل يكفتي أن 

كتتأن يتفقتتا عمتتى أجنبتتي لتقتتدير التتثمن كمتتا ىتتو الحتتال فتتي تكتتون قابمتتة لمتقتتدير باتفاقيمتتا ، 
 حكم ىذه المادة .                                                                            

ويجب تحديد الثمن بمعرفة الشخص الثالث المفو  بمراعاة قيمة المبيع وقتت  
يحدده ممزم لممتعاقدين اليجتوز لممحكمتة  العقد ال وقت التحديد او التثمين . والثمن الذي

التعر  لو النو من قبيل التحكيم الدولي . ولكي يكون ىذا التحكيم التدولي ممزمتا يجتب 
مراعاة الشروط الواجتب توافرىتا فيتو قانونتا وىتي ان يكتون التفتوي  حاصتال عنتد التعاقتد 

المفو  بتعيين الثمن  اما اذا لم يعين الطرفان الشخص الثالث (ٗٔ)واال فان البيع اليتم 
بالمقاولة ، فمن قائل بجواز االتفاق عميو بعقد الحق ، وعند عدم االتفاق فيفسإ العقد ، 
ومتتن قائتتل بتتان الطتترفين اذا لتتم يكونتتا قتتد عينتتاه ، ولتتم يتفتتق يعتتد ذلتتك عميتتو فتتال متتانع متتن 

 اقامة الدعوى بذلك لتسمية المفو  ويميل االستاذ بيات الى الرأي االول.   
ين يتتدي عتتدد متتن نمتتاذج عقتتود شتتركة التتتأمين الوطنيتتة عمتتى اختتتالف انتتواع وبتت

التأمين فييا ، وكميا تتضمن ىذا الشرط من شروط وثيقة التأمين . كما ان ىناك شترطا 
                         ( ٘ٔ)مطبوعا باعتباره )اتفاقا خاصا( منفصال عن الشروط العامة . 
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التتتأمين باستتم عقتتد تتتأمين مختتتمط كامتتل . كمتتا اطمعتتت عمتتى انمتتوذج متتن وثتتائق 
ىتتذا االنمتتتوذج يعتتتود التتتى شتتتركة الشتتترق لمتتتأمين المصتتترية . وفتتتي صتتتدر الوثيقتتتة بعنتتتوان 

)التحكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيم التتتتتتتتتتتتتتتتتتتدولي ( كمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا يمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي :                                          –الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروط الخاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة : عنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوان 
نتتوع او درجتتة او طبيعتتة  متتن المتفتتق عميتتو انتتو اذا نشتتأ ختتالف بشتتأن –)التحكتتيم التتدولي 

العجتتتز التتتذي يتناولتتتو ضتتتمان الشتتتركة طبقتتتا لممتتتادة الخامستتتة متتتن الشتتتروط العامتتتة فيكتتتون 
الفصل فيو لمجنتة تحكتيم طبيتة مشتكمة متن طبيبتين احتدىما متن قبتل الشتركة واآلختر متن 
قبتتتتل المتعاقتتتتد ، فتتتتان لتتتتم يتفتتتتق الطبيبتتتتان عمتتتتى رأي فيضتتتتمان الييمتتتتا طبيبتتتتا ثالثتتتتا يعتتتتين 

مترجيح بينيما ، وفي حالة عدم اتفاقيما عمى اختياره فيرفع االمر بنتاءا عمتى بمعرفتيما ل
التمتتتتاس متتتتن يطمتتتتب التعجيتتتتل متتتتن الفتتتتريقين التتتتى قاضتتتتي االمتتتتور المستتتتتعجمة لممحكمتتتتة 
المختصتتتة التتتتابع ليتتتا محتتتل اقامتتتة المتتتؤمن عميتتتو ليتتتأمر بتعيتتتين الطبيتتتب الثالتتتث ، وقتتترار 

ان اقتضتتى االمتتر تعيينتتو اليجتتوز لمشتتركة وال  الطبيبتتين ان اتفقتتا أو قتترار الطبيتتب الثالتتث
لممتعاقتتد المنازعتتة فيتتو . بتتل يتحتتتم قبولتتو دون االلتجتتاء التتى المحتتاكم ، ويتتدفع كتتل فريتتق 
مصتتاريف طبيبتتو وأتعابتتو ، وامتتا المصتتاريف واالتعتتاب التتتي تترتتتب عمتتى تعيتتين الطبيتتب 

                                                           .                          (ٙٔ)الثالث فيتحمميا الفريقان مناصفة
وشرط التحكيم التدولي ىتو شترط متألوف ولكتن المشترع زيتادة فتي الحيطتة اعتبتر 
ىذا الشرط باطال اذا ورد في الوثيقة بتين شتروطيا العامتة المطبوعتة . وعميتو فقتد أوجتب 

عمتتتى ىيئتتتة اتفتتتاق ختتتاص  القتتتانون بتتتان يكتتتون شتتترط التحكتتتيم التتتدولي بتتتارزا بشتتتكل ظتتتاىر
منفصتتل عتتن الشتتروط العامتتة ، امتتا اذا كتتان موجتتودا متتع الشتتروط العامتتة المطبوعتتة فانتتو 
يكتتون بتتاطال ال يحتتتج بتتو عمتتى المتتؤمن لتتو . امتتا اذا ورد شتترط التحكتتيم التتدولي فتتي شتتكل 
اتفتتاق ختتاص منفصتتل عتتن الشتتروط العامتتة موقتتع عميتتو متتن قبتتل المتتؤمن لتتو فانتتو يكتتون 

ن باليتتد او مطبوعتتا ، تتتم إعتمتتاد قواعتتد األونستتيترال لمتحكتتيم متتن قبتتل صتتحيحا مكتوبتتا كتتا
بعد مداوالت ومشتاورات مكثفتة متع العديتد  ٜٙٚٔالجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 

من المنظمات الدولية وخبراء مجال التحكتيم، وقتد تتم إجتراء تمتك المشتاورات تحتت رعايتة 
(. وقتد UNCITRALدولي المستماة باألونستيترال )لجنة األمم المتحدة لمقانون التجاري ال
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وذلتتك لكتتي تعكتتس التطتتور التتذي  ٕٓٔٓتتتم مراجعتتة وتنقتتيح قواعتتد األونستتيترال فتتي عتتام 
. وقتتد تتتم مراجعتتة ٜٙٚٔطتترأ عمتتى الممارستتات التحكيميتتة منتتذ إعتمتتاد القواعتتد فتتي عتتام 

ة فتتتي وذلتتتك إلضتتتافة قواعتتتد األونستتتيترال بشتتتأن الشتتتفافي ٖٕٔٓالقواعتتتد متتترة أختتترى فتتتي 
التحكتتتيم التعاىتتتدي بتتتين المستتتتثمرين والتتتدول.في فرنستتتا تتتتنص المتتتادة االولتتتى متتتن تشتتتريع 

الختتتاص بالتتتتأمين االرضتتتي بتتتان  ٖٜٓٔتمتتتوز ستتتنة  ٖٔالتتتتأمين الفرنستتتي الصتتتادر فتتتي 
احكام ىذا القانون ال تشمل التأمين البحتري وال التتأمين النيتري . والتحكتيم التجتاري بىتو 

المستتتائل التجاريتتتة عمتتتى ىيئتتتات يختارىتتتا المتنتتتازعون يكتتتون عتتتر  المنازعتتتات المتعمقتتتة ب
 قرارىا في النزاع بمثابة حكم نيائيب.

فتتتتي حتتتتين أن التحكتتتتيم التجتتتتاري التتتتدولي : بطريتتتتق اختيتتتتاري لحستتتتم المنازعتتتتات  
الخاصتتة بالتجتتارة الدوليتتة ، أي المنازعتتات التتتي تنشتتأ بتتين أشتتخاص طبيعيتتة أو معنويتتة 

ذا كان  األصل فتي ىتذا النتوع متن التحكتيم أن يكتون اختياريتًا ، إاّل تابعة لدول مختمفةب.وا 
انتتو يكتتون إجباريتتًا فتتي بعتت  األحتتوال ، كمتتا ىتتو الحتتال فتتي التحكتتيم لتتدى غرفتتة التجتتارة 

.أمتتا (ٚٔ)الدوليتتة فتتي عقتتود المنشتتعت الصتتناعية والتوريتتدات الدوليتتة ذات الشتتكل النمتتوذجي
ئل ال عالقتة ليتا بالتجتارة كتالتحكيم التحكيم غير التجاري فيتو التحكتيم التذي يتعمتق بمستا

 بين الزوجين مثاًل .
 المبحث الثاني 

 األساس القانوني لمتحكيم وفق قانون االونسترال لمتحكيم التجاري
 المطمب األول : قواعد التحكيم التجاري

عرفت الفقرة الثالثة من المادة األولى من قانون االونسترال النموذجي لعام 
جاري الدولي التحكيم التجاري ىو ب اية عممية سواء اشير الييا ( لمتوفيق التٕٕٓٓ)

بتعبير التوفيق او الوساطة او بتعبير اخر ذي مدلول مماثل ، يطمب فييا الطرفان الى 
شخص اخر او اشخاص اخرين )الموفق او الموفقين( مساعدتيما في سعييما الى 

قدية او عالقة قانونية اخرى او التوصل الى تسوية ودية لنزاعيما الناشئ عن عالقة تعا
المتصل بتمك العالقة وال يكون لمموفق الصالحية لفر  حل لمنزاع عمى الطرفينب 
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وبصفة عامة الوساطة ىي احدى اليات الحمول البديمة لف  النزاعات المعروضة في 
بمدان عديدة وتشمل صورا مختمفة منيا  ب الوساطة القضائية ، الوساطة الخاصة ، 

 (.ٛٔ)ة االتفاقية ب الوساط

وتيدف في صورىا المختمفة الى تسوية النزاع وديا من خالل التراضي والتوفيق 
بين الخصوم بإجراءات اكثر مرونة لتالفي اجراءات التقاضي امام المحاكم االمر الذي 
يخفف من عبء تراكم القضايا لدى المحاكم ويحقق مصمحة الخصوم في انياء النزاع 

 رعيا وبأقل التكاليف الممكنة  .بأسيل الطرق واس

وكذلك ٌتعرف  بأنيا عممية تتم من قبل شخص ثالث يدعى الوسيط يسعى الى  
مساعدة اطراف النزاع لالجتماع والحوار وتقريب وجيات النظر وتقييميا لمحاولة 

  (ٜٔ)التوصل الى حل وسط يقبمو الطرفين .

ن القواعد اإلجرائية التي يمكن توفنر قواعد األونسيترال لمتحكيم مجموعة شاممة م
لألطراف االتفاق عمييا من أجل تسيير إجراءات التحكيم التي قد تنشأ عن عالقتيا 
التجارية، وت ستخدم عمى نطاق واسع في عمميات التحكيم المخصاص وكذلك في 
عمميات التحكيم التي تديرىا مؤسسات. وتتناول القواعد جميع جوانب عممية التحكيم، 

شمل شرط تحكيم نموذجيًّا، وتضع قواعد إجرائية لتعيين المحكامين وتسيير حيث ت
إجراءات التحكيم، وت رسي قواعد تتعمق بشكل قرار التحكيم وأثره وتفسيره. وفي الوقت 

؛ ٜٙٚٔ' نسخة عام ٔالراىن، توجد ثالث نسإ مختمفة من قواعد التحكيم، أال وىي:'
التي تتضمن قواعد  ٖٕٔٓنسخة عام  'ٖالمنقاحة؛ و' ٕٓٔٓ' نسخة عام ٕو'

' نسخة ٗاألونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاىدي بين المستثمرين والدول ؛ '
  .(ٕٓ)التي تتضمن قواعد األونسيترال لمتحكيم المعجل ٕٕٔٓعام 

، واست خدمت في ٜٙٚٔوقد اعت مدت قواعد األونسيترال لمتحكيم بدايًة في عام 
ة من المنازعات، تشمل المنازعات بين األطراف التجارية في القطاع تسوية طائفة واسع

الخاص في الحاالت التي ال تتدخل فييا مؤسسات التحكيم، والمنازعات بين المستثمرين 
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والدول، والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات التجارية التي تديرىا مؤسسات 
رت المجنة تنقيحٕٙٓٓالتحكيم. وفي عام  قواعد األونسيترال لمتحكيم مراعاًة  ، قرا

لمتغيرات التي طرأت عمى ممارسة التحكيم عمى مدار ثالثين عامًا خمت. وكان الغر  
من التنقيح ىو تعزيز كفاءة التحكيم بمقتضى قواعد األونسيترال لمتحكيم دون تغيير 

 البنية األصمية لنص القواعد وروحو وأسموب صياغتو.

( نافذًة ٕٓٔٓسيترال لمتحكيم )بصيغتيا المنقاحة في عام وقد صارت قواعد األون
. وتشمل القواعد أحكامًا تتناول، من بين جممة ٕٓٔٓآب/أغسطس  ٘ٔاعتبارًا من 

جراءات االعترا  عمى خبراء  أمور، التحكيم المتعدند األطراف والضم، والمسؤولية، وا 
عدد من السمات المبتكرة التي  عيانتيم ىيئة التحكيم. وتنطوي القواعد المنقاحة عمى

تيدف إلى تعزيز الكفاءة اإلجرائية، بما في ذلك إجراءات منقاحة فيما يخصُّ استبدال 
أحد المحكامين، واشتراط معقولية التكاليف، وآلية مراجعة فيما يتعمق بتكاليف التحكيم. 

 كما أنايا تشمل أحكامًا أكثر تفصياًل بشأن التدابير المؤقاتة.

ثر اعتماد قواعد األونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاىدي بين وا  
إلى المادة  ٗ، أ ضيفت فقرة جديدة ٖٕٔٓالمستثمرين والدول )بقواعد الشفافيةب( في عام 

( إلتاحة استخدام قواعد ٕٓٔٓمن قواعد التحكيم )بصيغتيا المنقاحة في عام  ٔ
نيسان/أبريل  ٔى معاىدة استثمارية مبرمة في الشفافية في التحكيم الذي ي ستيل بمقتض

أو بعد ذلك التاريإ. وتنصُّ الفقرة الجديدة بمنتيى الوضوح عمى تطبيق قواعد  ٕٗٔٓ
الشفافية عمى التحكيم بين المستثمرين والدول الذي ي ستيل بمقتضى قواعد األونسيترال 

ونسيترال لمتحكيم لعام لمتحكيم. وفيما يتعمق بجميع النواحي األخرى، فإنا قواعد األ
 دون تغيير. ٕٓٔٓىي ذاتيا الصيغة المنقاحة الصادرة عام  ٖٕٔٓ

، تمت إضافة فقرة ٕٕٔٓمع اعتماد قواعد األونسيترال لمتحكيم المعجل في عام 
إلى نص قواعد التحكيم إلدراج القواعد المعجمة كتذييل لقواعد  ٔمن المادة  ٘جديدة 

عبارة بإذا اتفق األطراف عمى ذلكب في تمك الفقرة عمى  األونسيترال لمتحكيم. تؤكد
 (ٕٔ) الحاجة إلى موافقة األطراف الصريحة عمى تطبيق القواعد المعجمة عمى التحكيم.



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 

 
842 

 المطمب الثاني 
 القواعد القانونية لمتحكيم وفق االونسترال 

النتتزاع ،  القتتانون الواجتتب التطبيتتق كمتتا ورد فتتي المتتادة األولتتى متتن االونستتترال عمتتى     
مرجحًا نحو دولية التحكيم التجاري ذات الطابع األجنبي ، ’’ عاماًل ‘‘ فيعدُّ إلى حد ما 

’’ محايتتتد ‘‘ إذ يميتتتل أطتتتراف المنازعتتتة فتتتي ميتتتدان التجتتتارة الدوليتتتة إلتتتى اختيتتتار قانتتتتتتتتتون 
تي ال ليحكم النزاع بينيم بواسطة التحكيم ، وىذا القانون المحايد قد يكون قانون دولة وال

ينتمي إليتتتتتتتتتيا أيتًا متن العاقتدين ، أو قتانون الدولتة المحايتدة التتي يجتري فييتا التحكيتتتتتتتتتتم ، 
أي قتانون محتتتتتل التحكتيم أو القتتانون التذي يختتاره مركتز التحكتتيم التدائم التذي يحتتكم إليتتو 

في معامالت  أطراف الخصومة،    إنا اختيار القانون المحايد ىو ما يجري عميو العمل
التجتتارة الدوليتتة بتتين التتدول وال ستتيما بتتين التتدول الصتتناعية والتتدول الناميتتة ، والستتبب فتتي 

 -خاصتتتتة  –ذلك ىو عدم وجود الثقة بين طرفي التحكتيم ، وعتن موقتف التدول العربتتتية 
ولكتن ال ’’ )) التحكتيم التجتاري التدولي ‘‘ يقول الدكتور فوزي محمد سامي ، في كتابو 

اك بع  التحفظ والشكوك من الدول العربية حول جدوى التحكيم في العقود التي زال ىن
تعقتتتد بتتتين التتتدول العربيتتتة والتتتدول األوروبيتتتة حيتتتث يحتتتاول الجانتتتب األوروبتتتي أن يجعتتتل 
التحكيم يتم في دول أوروبية وبواسطة مؤسسة أوروبية وبموجب إجراءات قانون أوروبتي 

وعمى األكثر من محكمين أوروبيتين . وفتي الغالتب  وفقًا لمبادئ وقواعد وأعراف أوروبية
يكتتتون القتتتانون الواجتتتب التطبيتتتق عمتتتى موضتتتوع النتتتزاع قانونتتتًا أوروبيتتتًا يضتتتاف إلتتتى ذلتتتك 
بعتت  التجتتارب التتتي متترت بيتتا التتدول العربيتتة فتتي بعتت  قضتتايا التحكتتيم المعروفتتة التتتي 

 .(ٔ)كان من نتائجيا شعور ىذه الدول بتحيز المحكمين وعدم موضوعيتيم ((
من يقرا ويتابع أمور التحكيم التجاري يجد وجود مصطمحين وقواعد تحكيمية 
متقاربة قد تكون غير واضحة لبع  المفاىيم بيذا المجال، فنجد وجود مصطمحين قد 
يتداخالن مع بعضيما، وىما )القانون النموذجي لمتحكيم التجاري الدولي( )وقواعد 

وكالىما صدرا من جية واحدة وىي لجنة  االونسترال لمتحكيم التجاري الدولي(
االونسترال. فمن ىي االونسترال؟؟؟ االونسترال: ىي الييئة القانونية الرئيسية التابعة 
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( وىي ىيئة UNCITRALلمنظمة األمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي)
قانونية ذات عضوية عالمية متخصصة في إصالح القانون التجاري عمى النطاق 

سنة وتتمثل ميمة األونسيترال في عصرنة ومواءمة  ٓ٘العالمي منذ ما يزيد عمى 
القواعد المتعمقة باألعمال التجارية الدولية. وقد نشأت الجمعية العامة لجنة األمم 

( ٕٔ-)د ٕٕ٘ٓ) القرار  ٜٙٙٔدولي )األونسيترال( في عام المتحدة لمقانون التجاري ال
(.ولدى إنشاء المجنة، سّممت الجمعية العامة ٜٙٙٔكانون األول/ديسمبر  ٚٔالمؤرخ 

بأن التفاوتات في القوانين الوطنية التي تنّظم التجارة الدولية تضع عوائق أمام تدفق 
ع بيا األمم المتحدة القيام بدور التجارة، واعتبرت أن المجنة ىي الوسيمة التي تستطي

زالتيا. وعميو يوّفر القانون  النموذجي الصادر عام  أنشط في تقميل ىذه العوائق وا 
نمطا يمكن لممشرع الوطني في كل دول العالم أن يعتمده  ٕٙٓٓالمعدل عام  ٜ٘ٛٔ

كجزء من تشريعاتيم الداخمية بشأن التحكيم. وىذا ما حصل بالفعل منذ صدور أول 
نون تحكيم عربي حديث ومتطور مستقل عن قانون المرافعات)االجراءات( المدنية قا

النافذ بعد االستفادة من القانون  ٜٜٗٔلسنة  ٕٚوىو قانون التحكيم المصري رقم 
 ٕٔٓٓلسنة  ٖٔالنموذجي لمتحكيم التجاري الدولي، وأيضا قانون التحكيم األردني رقم 

مية في الدول العربية. وبعبارة مبّسطة فإن القانون النافذ وغيرىا من التشريعات التحكي
النموذجي موّجو إلى الدول ومشرعييا. أما قواعد األونسيترال لمتحكيم فقد تم اعتمادىا 

بعد مداوالت ومشاورات مكثفة  ٜٙٚٔمن قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 
وقد تم إجراء تمك المشاورات مع العديد من المنظمات الدولية وخبراء مجال التحكيم، 

تحت رعاية لجنة األمم المتحدة لمقانون التجاري الدولي المسماة باألونسيترال 
(UNCITRAL وقد تم مراجعة وتنقيح قواعد األونسيترال في عام .)ٕٓٔٓ  وذلك لكي

تعكس التطور الذي طرأ عمى الممارسات التحكيمية. وقد تم مراجعة القواعد مرة أخرى 
وذلك إلضافة قواعد األونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاىدي بين  ٖٕٔٓفي 

ومن ناحية اخرى يختار األطراف سواء أكانوا أفرادا ام دول  (ٔ) المستثمرين والدول.
قواعد األونسيترال لمتحكيم في اتفاق التحكيم، لتنظيم عممية تحكيم يقصد منيا تسوية 
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موّجية  ٜٙٚٔد ان قواعد التحكيم لالونسترال لعام نزاع أو نزاعات بين األطراف فنج
-ٔإلى األطراف في النزاع. وخالصة القول: نجد ان كال منيما يتشابيان من خالل: 

كالىما صدرا من -ٕكالىما يستيدفان التحكيم التجاري وف  المنازعات المتنوعة. 
سنة صدورىما  -ٔلجنة االمم المتحدة لمقانون التجاري الدولي. ويختمفان من حيث: 

وعدلت أيضا  ٕٓٔٓوتم تعديميا عام  ٜٙٚٔفقواعد التحكيم لالونسترال صدرت عام 
وتم  ٜ٘ٛٔ. اما القانون النموذجي لمتحكيم التجاري الدولي فقد صدر عام ٖٕٔٓعام 

وكذلك يختمفان من خالل الجية المخاطبة بيا فقواعد -ٕ.  ٕٙٓٓتعديل أحكامو عام 
واألفراد العتماد قواعده في حسم المنازعات التجارية، بينما  االونسترال تخاطب الدول

القانون النموذجي فيو خطاب قانوني موجو لمشرعي الدول العتماده كقانون وطني 
يجوز -ٖبرمتو أو بعد تعديل بع  أحكامو وبما يتفق مع نظاميا القانوني الوطني. 

 ٜٙٚٔلمتحكيم التجاري لعام لطرفي أي عقد أن يتفقا عمى استخدام قواعد األونسيترال 
المعدلة لالسترشاد بيا في تسوية النتزاعات التي تنشأ بينيما، فيي قواعد تحكيمية 
مفتوحة ألي شخص، عمى العكس من ذلك فان القانون النموذجي ىو موجو لمدول 

 صاحبة السيادة باعتباره نموذجا قانونيا في إعداد تشريعات التحكيم الوطنية.
آختتتر يقتتتول )) وليتتتذا فتتتإن جيتتتود المفتتتاو  العربتتتي يجتتتب أن تنصتتتب  وفتتتي مكتتتان     

 -بصورة خاصة عمى :
 كيفية اختيار المحكمين .  -
 تحديد مكان التحكيم .  -
 .(ٔ)تحديد القانون الواجب التطبيق عمى موضوع النزاع وعمى اإلجراءات ((  -

فضاًل عن اإلجراءات  و إنا القانون الواجب التطبيق عمى النزاع قد يحكم موضوع النزاع
وقتتد يحكتتتم أحتتدىما فقتتتط   فبالنستتبة لمقتتتانون الواجتتب التطبيتتتق عمتتى اإلجتتتراءات الخاصتتتة 

فقتتتتتد تعتتتتتر   -كمعيتتتتتار لدوليتتتتتة التحكتتتتتيم التجتتتتتاري ذات الطتتتتتابع األجنبتتتتتي  -بتتتتتالتحكيم 
النتقادات منيا : احتمال سير إجراءات التحكيم في دول عديدة وبموجب قوانيتتتتن متعددة 

خذ بيذا المعيار يترك الباب مفتوحًا لمبحتث عتن القتانون الواجتتب التطبيتق عمتى   وأن األ
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اإلجتتتتتتتتتتراءات  منتتذ بدايتتة التحكتتيم وحتتتى إصتتدار القتترار النيتتائي بحستتم النزاع،أّمتتا بالنستتبة 
لمتحكتتيم التجتتاري التتدولي الطميتتق  كمتتا اصتتطمح عمتتى تستتميتو، ففيتتو مضتتافًا إلتتى طبيعتتة 

بشتتتتؤون التجتتتتارة الدوليتتتتة ، فتتتتإن القتتتتانون الواجتتتتب التطبيتتتتتتتتتتتق ىتتتتو المنازعتتتتة التتتتتي تتعمتتتتق 
مجموعة قواعد مستمدة من أعتراف وعتادات التجتارة الدوليتة والتتي ال تنتمتي إلتى أي متن 

 .(ٕ)القوانيتتتتن الوطنية
نا معيار طبيعة المنازعة أخذت بو العديد من االتفاقيتات الدوليتة ، منيتا االتفاقيتة       وا 

، إذ  ٜٔٙٔية الخاصة بتالتحكيم التجتاري التدولي الموقعتة فتي جنيتف فتي نيستان األوروب
عمتى :)) اتفاقتات  -بمقتضى المتادة األولتى منيتا  -أن مجتتتتتتتال تطبيق االتفاقية يقتصر 

التحكتتتتيم التتتتتي تتتتتتم لتستتتتوية المنازعتتتتات التتتتتي تتولتتتتد عتتتتن عمميتتتتتتتتتتات التجتتتتارة الدوليتتتتة بتتتتين 
عنوية الذين يقيمون وقت إبرام إتفاق التحكيم فتي دول مختمفتة األشخاص الطبيعية أو الم

 من الدول أطراف االتفاقية (( .
، ٜ٘ٙٔ( متتتن اتفاقيتتتة واشتتتنطن لستتتنة ٕ٘وىنتتتاك نتتتص مماثتتتل نجتتتده فتتتي المتتتادة )      

اإلتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن االستثمار بين الدول ورعايا دول أخترى 
خامستة والعشترون فتي فقرتيتا األولتى عمتى أن :)) يمتتد االختصتاص ، إذ تنص المتادة ال

القانوني لممركز إلى أية خالفتات قانونيتة تنشتأ مباشترة عتن إستتثمار بتين دولتة متعاقتدة ) 
أو أي إقميم فرعتتي أو وكالتة تابعتة لمعضتو المتعاقتد ستبق أن عينتتو الدولتة المتعاقتدة إلتى 

اقتتتدة  . . . (( . وأختتتذت بالمعيتتتار المتقتتتدم المركتتتز ( وبتتتين متتتواطن متتتن دولتتتة أختتترى متع
إذ تنص المادة الثانية منيتا عمتى أن  ٜٚٛٔإتفاقية عمان العربية لمتحكيم التجاري لسنة 

:)) تطبتتتق ىتتتذه اإلتفاقيتتتة عمتتتى النتتتتتتتتتزاعات التجاريتتتة الناشتتتئة بتتتين أشتتتخاص طبيعيتتتين أو 
لتتدول المتعاقتتدة أو أحتتد معنتتويين أيتتًا كانتتت جنستتياتيم يتتربطيم تعامتتل تجتتاري متتع إحتتدى ا

 أشخاصيا . . . (( .
وأخذت أيضًا بالضابط اإلقتصادي ، إتفاقية تستوية منازعتات اإلستتثمار بتين التدول      

، إذ  ٜٙٚٔالمضتتيفة لتستتتثمارات العربيتتة وبتتين متتواطني التتدول العربيتتة األختترى لستتنة 
تل أي نتزاع قتانوني ينشتأ تيدف ىذه اإلتفاقية حسب نص المادة الثانيتة منيتا إلتى ))  حتتتتتت
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مباشرة عن أحد اإلستثمارات بين الدول العربيتة المضتيفة أو إحتدى ىيعتيتا أو مؤسستاتيا 
العامة وبين مواطني الدول العربية األخرى ، سواء أكان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا . . . 

العربية فتي  (( .     وتنص المادة الثانية من اإلتفاقية الموحدة إلستثمار رؤوس األموال
 -عمى أن :)) تستمح التتتتدول األطتراف فتي ىتذه االتفاقيتة  (ٔ) ٜٓٛٔالدول العربية لسنة 

بانتقتتتتال رؤوس األمتتتتوال العربيتتتتتتتتتتتتتتتتة فيمتتتتا بينيتتتتا بحريتتتتة وتشتتتتجع  -وفتتتتي إطتتتتار أحكاميتتتتا 
استثمارىا ، وذلك وفقًا لخطط وبرامج التنمية االقتصادية فتي التدول األطتراف وبمتا يعتود 

 بالنفع عمى الدول المضيفة والمستثمر . . . (( 
( من االتفاقية عمى أن :)) تتم تستوية المنازعتات الناشتئة عتن  ٕ٘وتنص المادة )      

تطبيتتق ىتتذه االتفاقيتتة عتتن طريتتق التوفيتتق أو التحكتتيم أو المجتتوء إلتتى محكمتتة االستتتثمار 
 العربية (( .

ى أن :)) يكتتتون التوفيتتق والتحكتتيم وفقتتتًا ( متتتن االتفاقيتتة عمتت ٕٙوجتتاء فتتي المتتادة )      
 لمقواعد واإلجراءات الواردة في ممحق اإلتفاقية والذي يعتبر جزءًا ال يتجزأ منيا (( .

إذًا فتتتتالتحكيم وفقتتتتًا ألحكتتتتام ىتتتتذه اإلتفاقيتتتتة إنمتتتتا يكتتتتون فتتتتي المنازعتتتتات الناشتتتتئة عتتتتن     
 اإلستثمارات بين الدول العربية األطراف في اإلتفاقية .

وفضتتاًل عتتن اإلتفاقيتتات الدوليتتة التتتي أختتذت بيتتذا الضتتابط ، فتتإن العديتتد متتن لتتوائح      
التحكيم لدى الغرف التجارية الدوليتة قتد نّصتت عميتو ، ومثاليتا المتادة األولتى متن الئحتة 

التي تقصر  ٜ٘ٚٔحزيران  ٔتحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس والنافذة إعتبارًا من 
لدى الغرفة عمى :)) المنازعات ذات الطابتتتتتتتتتتتع التدولي والتتي إختصاص محكمة التحكيم 

 تنشب في مجال األعمال (( .
يتفتتتتق متتتع حقيقتتتة التعامتتتتل التجتتتاري التتتدولي ، فتتتتالتحكيم  -بحتتتتتتتق  -وىتتتذا المعيتتتار      

 .(ٕ)الدولي ما ىو إال وسيمة لف  المنازعات في ميدان التجارة الدولية
المنازعتتة وتعمقيتتا بشتتؤون التجتتارة الدوليتتة ىتتو أرجتتح المعتتايير فتتي إذًا فمعيتتار طبيعتتة      

تحديد دولية التحكيم التجاري وذلك النسجاميا مع حقيقة التعامل التجاري الدولي ، وألن 
التحكيم في ميدان المعامالت التجارية الدولية ما ىو إال وسيمة لف  المنازعات الناشتئة 
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التحكتيم التجتاري ، ولكنتو وإلعتمتاد المعيتار المتقتدم عنيا ، ىذا الكالم إنما يصتتدق عمتى 
عمتتتى طبيعتتتة المنازعتتتة وكونيتتتا تتعمتتتق بشتتتؤون التجتتتارة الدوليتتتة فتتتال يمكتتتن قبولتتتو بالنستتتبة 

 لمتحكيم غير التجاري كمعيار أو ضابط لتحديد أجنبية التحكيم أو دوليتو .
األرجتح بالنستبة لمتحكتيم يعدُّ معيار القانون الواجتب التطبيتق عمتى النتزاع   المعيتار      

غير التجاري ، إذ يعّد التحكتيم أجنبيتًا إذا كتان القتانون الواجتب التطبيتق عمتى النتزاع ىتو 
قتتانون دولتتة أجنبيتتة ، واتتتمذي قتتد يقتتع اإلختيتتار عميتتو لحكتتم النتتزاع متتن قبتتل أطتتراف النتتزاع 

التطبيتق أنفسيم وذلك في شرط أو مشارطة التحكيم . وقد يكون إختيار القتانون الواجتب 
 من قبل المحكمين .

في تحديد أجنبية التحكتيم ،  ًً إنا القانون الواجب التطبيق ىو أكثر العناصر فاعمية     
إذ قتتد يحكتتم موضتتوع النتتزاع وقتتد يحكتتم اإلجتتتتتتتتتتراءات وقتتد يحكتتم اإلثنتتين معتتًا ، أّمتتا بقيتتة 

لتحكتتيم فيمتتا إذا العناصتتر األختترى مثتتل مكتتان التحكتتيم فتتيمكن عتتّده مؤشتترًا عمتتى أجنبيتتة ا
كتتان إختيتتار أطتتراف الخصتتومة لتتو قتتد تتتم فتتي شتترط أو مشتتارطة التحكتتيم وكتتان القانتتتتتتتون 
الواجتتب التطبيتتق ىتتو قتتانون محتتتتل التحكتتيم ، أّمتتا إذا كتتان القتتانون الواجتتب التطبيتتق ىتتو 
قانون دولة غير الدولة التي جرى فيتتيا التحكيم ، فينا ال يمكن لمكان التحكيم أن يكتون 

 .(ٔ) ؤشرًا عمى أجنبية التحكيم .م
  

 الخاتمة
لقتتد تعتتددت تعتتاريف الفقتتو لمتحكتتيم فينتتاك متتن عرفتتو بأنتتو  الطريقتتة التتتي يختارىتتا 
االطراف لف  المنازعات التي تنشأ عن العقد والتي يتم البت فييا أمام شخص أو أكثر 

بأنتو نظتام  يطمق عميو أسم المحكتم أو المحكمتين دون المجتوء إلتى القضتاء وعترف أيضتا
لتستتوية المنازعتتات عتتتن طريتتق أفتتراد طبيعيتتتين يختتتارىم الخصتتوم مباشتتترة أو عتتن طريتتتق 
وسيمة أخرى يرتضونيا أو تمكين أطراف النزاع بأقصاء منازعتاتيم متن الخضتوع لقضتاء 

 .المحاكم المخول ليا طبقًا لمقانون لكي تحل عن طريق أشخاص طبيعيين يختارونيم
فتي حكتم التحكيم التدولي ينصرف لفظ  التجارية المواد  فيالتحكيم الدولي قانون  
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الذي يتفق عميو طرفا النزاع بأرادتيمتا الحترة ستواء كانتت التحكيم الدولي ىذا القانون إلى 
بمقتضتتى أتفتتاق الطتترفين منظمتتة أو مركتتز التحكتتيم التتدولي الجيتتة التتتي تتتتولى أجتتراءات 
التحكتيم التدولي ء فقد جترى تعريتف أما عمى صعيد القضا،  دائم لمتحكيم أو لم يكن ذلك

متتن قبتتل محكمتتة التتنق  المصتترية بأنتتو  طريتتق لفتت  الخصتتومات ، قوامتتو الختتروج عتتن 
أمتام المحتاكم باألصتول األساستية التحكتيم طريق التقاضي العادية وعدم التقيد بإجراءات 

 .يالتحكيم الدولفي التقاضي وعدم مخالفة ما نص عميو في باب 
 التوصيات 

صتتى جيتتدًا متتن الدقتتة والصتتياغة القانونيتتة فتتي كتابتتة العقتتود متتن االطتتراف بتتذل اق -ٔ
 الدولية وان يؤخذ بنظر االعتبار النظام القانوني الدولي وبجميع مفاصمو .

يجتتتب عنتتتد االختيتتتار لمحكمتتتين ان تراعتتتى مبتتتدأ الدقتتتة ووفقتتتًا لممؤسستتتات الدوليتتتة  -ٕ
 الراعية لموضوع التحكيم .

القتتانون الواجتتب التطبيتتق متتن الناحيتتة الموضتتوعية وان نتترى متتن الضتترورة اختيتتار  -ٖ
 يكون ذوي العالقة عمى معرفة بيذه االسس القانونية .

ان تشتتريع قتتانون ختتاص بتتالتحكيم ووفقتتًا لممبتتادئ القانونيتتة واستتس التحكتتيم الدوليتتة  -ٗ
يجتتتتتب ان يتتتتتتالئم متتتتتع التطتتتتتور الحاصتتتتتل فتتتتتي القطتتتتتر ومتتتتتن النتتتتتواحي االقتصتتتتتادية 

ختتذ بنظتتر االعتبتتار االستتس القانونيتتة لالتفاقيتتات الدوليتتة بشتتأن واالستتتثمارية متتع األ
التحكيم وان االمر عمى ضوء ذلك يتطمب تعديل القتوانين او الغاءىتا خاصتة التتي 
تتعار  مع القانون المقترح ومنيا القواعد الدولية النموذجيتة لمتحكتيم )بونستترال ( 

 برة االطالع عميو .لكي يكون القانون مقبواًل دوليًا ويمكن ألصحاب الخ
 هوامش البحث:

 

 (. ٘ٙ(  سورة النساء ، اآلية )ٔ)
 (.ٗٔٔ(  سورة األنعام ، اآلية )ٕ)
 (.ٖ٘(  سورة النساء ، اآلية )ٖ)
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المة ابن منظتور ، لستان العترب المحتيط ، المجمتد األول ، دار لستان العترب ، (  العٗ)
. مجمتتتتع المغتتتتة العربيتتتتة ، المعجتتتتم  ٜٛٙ-ٛٛٙبيتتتتروت ، دون تتتتتاريإ نشتتتتر ، ص

الوستتتتيط ، أخرجتتتتو إبتتتتراىيم مصتتتتطفى وآختتتترون ، الجتتتتزء األول ، مطبعتتتتة مصتتتتر ، 
 . ٜٛٔ، ص ٜٓٙٔ

ر الرائق ن شرح كنتز التدقائق ، المجمتد (  العالّمة زين الدين ابن نجيم الحنفي ، البح٘)
السابع ، الطبعة الثانية، دار المعرفة لمطباعة والنشر ، بيتروت ، دون تتاريإ نشتر 

  ٕٗ، ص
( عمتتي حيتتدر ، درر الحكتتام شتترح مجمتتة األحكتتام ، المجمتتد الرابتتع ، الكتتتاب الستتادس ٙ)

،  ٜٜٔٔعشتتتتتر )القضتتتتتاء( ، الطبعتتتتتة األولتتتتتى ، دار الكتتتتتتب العمميتتتتتة ، بيتتتتتروت ، 
 .ٖٕ٘ص

(  أ. د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب ٚ)
 . ٖٓ٘، ص ٕٓٓٓلمطباعة والنشر ، موصل ، 

غالتتب عمتتي التتداوودي ، القتتانون التتدولي الختتاص ، القستتم  .د حستتن اليتتّداوي و .(  دٛ)
األجنبيتتة( ،  الثتتاني )تنتتازع القتتوانين وتنتتازع االختصتتاص القضتتائي وتنفيتتذ األحكتتام

 .د  . ٕٓٛ، ص ٕٜٛٔالطبعتتة األولتتى ، دار الكتتتب لمطباعتتة والنشتتر ، بغتتداد ، 
( لستنة ٖٛممدوح عبد الكريم حافظ ، شترح قتانون المرافعتات المدنيتة العراقتي رقتم )

( المعتتتتدل ، الجتتتتزء األول ، الطبعتتتتة األولتتتتى ، مطبعتتتتة األزىتتتتر ، بغتتتتداد ، ٜٜٙٔ)
 . ٖٓٗ، ص ٖٜٚٔ

رتتتتو ، شتتترح قتتتانون أصتتتول المرافعتتتات المدنيتتتة والتجاريتتتة ، الشتتتركة (  عبتتتد الجميتتتل بٜ)
 . ٖٙٗ،ص ٜٚ٘ٔاإلسالمية لمطباعة والنشر المحدودة ، بغداد ، 

(  د. محمتتتد عزيتتتز شتتتكري ، المتتتدخل إلتتتى القتتتانون التتتدولي العتتتام وقتتتت الستتتمم ، دار ٓٔ)
 .ٕٔٗ، ص ٜٛٙٔالكتاب ، دمشق ، 

محكمتة التمييتز االتحاديتة / القستم المتدني إبراىيم المشاىدي : ت المختتار متن قضتاء  ٔٔ
 . ٗٚ/ بغداد ، ص ٓٔوالقوانين الخاصة / ج
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12
احمتتد الستتاعدي : ت التتوجيز فتتي الستتمطات القضتتائية المخولتتة لتداريتتين / بغتتتداد /  

            ٖٜٔ، ص ٕٕٓٓمطبعة الزمان / 
 

13
 ٖٜٚٔد / ضياء شيت خطاب : ت الوجيز فتي شترح قتانون المرافعتات المدنيتة / بغتدا 

 .ٕٛٔ، ص
 

14
ضتياء شتيت خطتاب : ت محاضترات فتتي قتانون المرافعتات المدنيتتة ألقيتت عمتى طمبتتة  

 .ٚٔٔ، ص ٜٜٜٔ/ بغداد /  ٕٗالمعيد القضائي / الدورة 

 
15
نجيتتب بتتك ىتتواديني : ت تنستتيق مجمتتة األحكتتام العدليتتة / الطبعتتة الثانيتتة / دمشتتق /  

 ٕ٘ٛ، ص ٖٕٜٔ

 
16
ة لمعمتتل القضتتائي فتتي قتتانون المرافعتتات المدنيتتة / وجتتدي راغتتب : ت النظريتتة العامتت 

 ٖٗ، ص ٜٗٚٔمنشاة المعارف باإلسكندرية / 

 

(
17

(  كًال إتراْٛى ، انرحكيٛى انرايا ٘ انيئنٙ ، انةثايح ا ٔنيٗ ، لا  انلكير انارتيٙ ، 

ل. يُٛييير  ثيييي انًاٛيييي ، انرُويييٛى انقيييإََٙ   . 135-134، ص 1991انقييياْرج ، 

يركيس لنريا نهةثا يح ،  فٙ ضيٕ  انلقيّ ٔاءيا  انرحكيٛى ،نهرحكٛى انئنٙ ٔانياخهٙ 

 . 11، ص 1997يُشاج انًاا ف ، اإلضكُي ٚح ، 
18
انٕضاطح انقءائٛح ذرى يٍ خالل اءا  انثيا ج انذ٘ ٚخرا ِ  ئٛص يحكًح انثيا ج  

نهقٛاو تٓذِ انًًٓح ٔٚةهق  هّٛ اضى ااضٙ انٕضاطح ، فقي َصد انلقرج ب يٍ 

 هٗ اَّ " ذشكٛم  2113نطُح  37ٌٕ انٕضاطح اال لَٙ  اى انًالج انثاَٛح يٍ ااَ

الا ج انٕضاطح يٍ  يل يٍ اءاج انثياٚح ٔانصهح ضًٌٕٛ اءاج انٕضاطح ٚخرا ْى 

 ئٛص يحكًح انثياٚح نهًيج انرٙ ٚحيلْا ٔٚخرا  يٍ تٍٛ يٕظلٙ انًحكًح انايل 

 انالزو نٓذِ االلا ج "
19
 .82، تئٌ يكاٌ َشر، ص1يَٛح، طاحًي كُاكرّٚ ٔنٛي انقةأَح، اني ٕٖ انً 

 
21
َاصٛف ٕٚضف حرٗ، "انرحكٛى انراا ٘"،  "ياهح ٔجٓاخ َور"، انايل انخايص،  

2122 :14 
محمتتتتتد حستتتتتن الحمتتتتتداني، األستتتتتس القانونيتتتتتة لمتحكتتتتتيم التجتتتتتاري التتتتتدولي، مجمتتتتتة     -1

 ٖ، صٕٕٕٓ، ٖٗالرافد،ع
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 _

 _

–

 المصادر
 *القرآن الكريم

انااليح اتيٍ يُويٕ  ، نطياٌ انايرب انًحيٛل ، انًاهيي ا ٔل ، لا  نطياٌ انايرب ،    (1)

 . 689-688ا ٚخ َشر ، صتٛرٔخ ، لٌٔ ذ
ياًع انهغح انارتٛح ، انًااى انٕضٛل ، أخرجّ إتراْٛى يصةلٗ ٔآخرٌٔ ، انايس    (2)

 . 189، ص 1961ا ٔل ، يةثاح يصر ، 
اناالّيح زٍٚ انيٍٚ اتٍ َايٛى انحُليٙ ، انثحير انرائيق ٌ كير  كُيس انيياائق ، انًاهيي  (3)

ر ، تٛيرٔخ ، لٌٔ ذيا ٚخ َشير ، انطاتع ، انةثاح انثاَٛح، لا  انًارفح نهةثا ح ٔانُش

  24ص
 .82، تئٌ يكاٌ َشر، ص1احًي كُاكرّٚ ٔنٛي انقةأَح، اني ٕٖ انًيَٛح، ط (4)
 1923َاٛة تك ْٕالُٚٙ : ـ ذُطٛق ياهح ا حكاو اناينٛح / انةثاح انثاَٛح / ليشق /  (5)

 285، ص
/ ٔجييي٘  ا يية : ـ انُورٚييح اناايييح نهاًييم انقءييائٙ فييٙ اييإٌَ انًرافايياخ انًيَٛييح  (6)

 34، ص 1974يُشاج انًاا ف تاإلضكُي ٚح / 



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 

 
852 

 

فرحٙ ٔانٙ : ـ انٕضٛل فٙ اإٌَ انقءيا  انًييَٙ / لا  انُٓءيح انارتٛيح / انقياْرج /  (7)

 48، ص 2118
 211، ص 1992ييحد انًحًٕل : ـ كر  اإٌَ انرُلٛذ / تغيال /  (8)
،  1973ضٛا  كٛد خةاب : ـ انٕجٛس فٙ كر  اإٌَ انًرافااخ انًيَٛح / تغيال /  (9)

 182ص
ضيٛا  كيٛد خةيياب : ـ يحاضيراخ فيٙ اييإٌَ انًرافاياخ انًيَٛييح أنقٛيد  هييٗ  (11)

 117، ص 1999/ تغيال /  24طهثح انًآي انقءائٙ / انئ ج 
إتييراْٛى انًشيياْي٘ : ـ انًخرييا  يييٍ اءييا  يحكًييح انرًٛٛييس االذحالٚييح / انقطييى  (11)

 . 74/ تغيال ، ص 11انًيَٙ ٔانقٕاٍَٛ انخاصح / ج
انيٕجٛس فيٙ انطيهةاخ انقءيائٛح انًخٕنيح نيلا ٚيٍٛ / تغييال /  احًي انطا ي٘ : ـ (12)

            193، ص 2112يةثاح انسياٌ / 
 هٙ حٛي  ، ل   انحكاو كر  ياهح ا حكاو ، انًاهي انراتيع ، انكرياب انطيالش  (13)

 .523، ص 1991 شر )انقءا ( ، انةثاح ا ٔنٗ ، لا  انكرة اناهًٛح ، تٛرٔخ ، 
٘ ، كر  أحكاو اإٌَ انًرافااخ انًيَٛح ، لا  انكرة نهةثا ح ٔانُشر ، أ. ل.  ثاش اناثٕل   (14)

 . 351، ص 2111يٕصم ، 

 انية  هيٙ انييأٔل٘ ، انقيإٌَ انيئنٙ انخياص ، انقطيى  .ل حطٍ انّٓيأ٘ ٔ .ل (15)

انثيياَٙ )ذُييازق انقييٕاٍَٛ ٔذُييازق االخرصيياص انقءييائٙ ٔذُلٛييذ ا حكيياو ا جُثٛييح( ، 

  . 281، ص 1982ة نهةثا ح ٔانُشر ، تغيال ، انةثاح ا ٔنٗ ، لا  انكر
يًييئ   ثييي انكييرٚى حييافق ، كيير  اييإٌَ انًرافايياخ انًيَٛييح انارااييٙ  اييى  .ل  (16)

( انًايييل ، اناييس  ا ٔل ، انةثاييح ا ٔنييٗ ، يةثاييح ا زْيير ، 1969( نطييُح )83)

 . 413، ص 1973تغيال ، 
نراا ٚيح ، انشيركح  ثي اناهٛم ترذٕ ، كر  اإٌَ أصيٕل انًرافاياخ انًيَٛيح ٔا (17)

 . 346،ص 1957اإلضاليٛح نهةثا ح ٔانُشر انًحئلج ، تغيال ، 
ل. يحًييي  سٚييس كييكر٘ ، انًيييخم إنييٗ انقييإٌَ انييئنٙ انايياو ٔاييد انطييهى ، لا   (18)

 .412، ص 1968انكراب ، ليشق ، 
اذحييال انًاييايع انهغٕٚييح اناهًٛييح انارتٛييح ، يصييةهحاخ اإََٛييح )أاّرذٓييا َييئج    (19)

،  1974و( ، يةثاييح انًاًيع اناهًييٙ اناراايٙ ، تغيييال ، 1973-ْيـ1393ليشيق ، 

 . 127ص
كيياٛة احًييي ضييهًٛاٌ ، انرحكييٛى فييٙ يُاز يياخ ذُلٛييذ انخةييح االارصييالٚح اناايييح  (21)

،  1981)ل اضيييح يقا َيييح( ، لا  انحرٚيييح نهةثا يييح ، لا  انركيييٛي نهُشييير ، تغييييال ، 

 . 13ص
 ٔنيٗ ، لا  انلكير انارتيٙ ، كًال إتراْٛى ، انرحكٛى انراا ٘ انئنٙ ، انةثاح ا (21)

 . 135-134، ص 1991انقاْرج ، 
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ل. يُٛر  ثي انًاٛي ، انرُوٛى انقإََٙ نهرحكٛى انئنٙ ٔانياخهٙ فٙ ضٕ  انلقّ    (22)

،  1997يركييس لنرييا نهةثا ييح ، يُشيياج انًاييا ف ، اإلضييكُي ٚح ،  ٔاءييا  انرحكييٛى ،

 . 11ص
: ٕٕٕٓت نظتترب، العتتدد الختتامس، ب،  بمجمتتة وجيتتاالتحكتتيم التجتتاريناصتتيف يوستتف حتتتى، ب (ٖٕ)

ٔٗ 
، ٖٗمحمتتتتد حستتتتن الحمتتتتداني، االستتتتس القانونيتتتتة لمتحكتتتتيم التجتتتتاري التتتتدولي، مجمتتتتة الرافتتتتد،ع (ٕٗ)

 ٖ، صٕٕٕٓ
(ٕ٘)  _

 _

 
 

 

 


