
 (04)المحاضرة 

 الفصل الثالث

 التحكيم

 التعريف بالتحكيم

بشان التسوية  7091لعل احسن تعريف للتحكيم هو الذي اوردته اتفاقية الهاي االولى المعقودة سنة  

الددولي هدو الغرض من التحكيم )منها على ان  71السلمية للمنازعات الدولية حيث نصت في المادة 

وعلددى اسدداق القددانون  99بواسدد ة القةدداة الددذين ت تددارهم  99تسددوية المنازعددات فيمددا بددين الدددول 

 (الدولي

  44ويتضح من النص ان التحكيم ال يختلف عن القضاء الدولي بالمعنى الدقيق  

 فكالهما  ريقة قانونية لتسوية المنازعات الدولية 

 نازعات الدوليةوكالهما يستند الى القانون في تسوية الم 

  علدى عدرض منازعداتهم علدى التحكديم  99وكالهما ايةا يسدتلزم اتفداا اال دراف المتنازعدة

 او القةاء الدوليين 99

  44والفارق الوحيد بينهما هو شكلي  

 ريا قةائي  99تحكيم ليرجع الى ان ا  

  99يعتمد في وجوده  

   علدددى ارادة اال دددراف  99وفدددي تشدددكيل الهيئدددة التحكيميدددة التدددي تفصدددل فدددي الندددزا

 المتنازعة 

   99فهم الذين ي تارون المحكمون الذين يفصلون في النزا  

  وذلك بمقتةى اتفاا  اص لتسوية نزا  معين دون سواه 

  فهو وان اعتمد على ارادة الدول االطرراف فري النر ا   44طريق القضاء الدولي  44بينما

 99 من حيث

  والية القاةي 

 99ان تشكيل المحكمة واإلجراءات التي تقتةيها  إال  

   99يتولى القانون الدولي العام تحديدها قبل نشوء النزا  

 وقبل اتفاا كلمة ا رافها على عرةها على المحكمة الدولية 

 

 المبحث االول

 التطور التاريخي للتحكيم                    

 القانون الدولياو  القانون الداخليالتحكيم اقدم ال را القةائية لتسوية المنازعات سواء في  يعد 

 بثالث مراحلوقد مر التحكيم في القانون الدولي 

 التحكيم بواسطة رئيس الدولة 

 التحكيم بواسطة لجنة مختلطة 

 التحكيم بواسطة محكمة 

 

 



 التحكيم بواسطة رئيس الدولة 4اوال

  44 التحكيم بقاضي واحداو  التحكيم الملكييانا وي لا عليه اح 

 با تيار ا راف النزا  ألحد رؤساء الدول كقاةي وحيد للفصل في النزا  الذي نشا  ويكون

 بينهما

  وكان يقوم بهذه الوظيفة في العصور الوس ى اما البابا او االمبرا ور وحسب اهمية كل

 منهما 

  44ولكن ابتداء من القرن السادس عشر  

  99وبعد اةمحالل نفوذ البابا  

  99وزوال االمبرا ورية الجرمانية المقدسة  

 التي و دت دولة االمراء وجعلت العالقات مبنية على مبدأ  99 وظهور الدولة القومية

 المساواة 

 فأصبح الملوك واألمراء هم الذين يقومون بوظيفة القةاء في صورة محكمين 

  44ولكن يعاب على الطريقة السابقة  

  44 قاضيا فنياان القاةي فيها سواء اكان البابا او االمبرا ور او االمير او الملك لم يكن 

 وكذلك لم يكن دائما محايدا

  لذلك لم يكن من صالح القاةي ت وير احكام القانون الدولي عن  ريا االحكام التي

دولي  تكون دولته  رفا في نزا  99ان يأتي يوم  99ألنه ي شى دائما  99يصدرها 

 ةد وجهة النظر التي يدافع عنها 99ويستشهد باألحكام التي اصدرها 

 

 التحكيم بواسطة لجنة مختلطة 4ثانيا

وفي  99امريكية  -نشأت هذه ال ريقة ابتداء من القرن الثامن عشر في ن اا العالقات االنكلو  

 ـ:وأخذت هذه الطريقة شكلين مختلفين 99العالقات بين الدول االمريكية 

 المختلطة الدبلوماسية أللجنة 4 1

  99 يمثل كل منهما ال رف الذي عينه 99تتألف هذه اللجنة من عةوين  

  99لذلك كان للجنة صفة دبلوماسية محةة  

  99يتوصل ال رفان عن  ريقهما الى تسوية ودية للنزا  

 وقد  بقت هذه ال ريقة لتسوية منازعات الحدود بين انكلترا والواليات المتحدة 

بتحديد نهر  7101مثالها اللجنة الم تل ة االنكلو امريكية التي قامت سنة 

 الصليب المقدق 

 لجنة التحكيم المختلطة 4 2

  يمثل عةو او عةوان  99من ثالثة او  مق اعةاء  99تتألف هذه اللجنة

يكون ثم يةاف اليهم عنصر اجنبي ثالث او  امق  99كل  رف في النزا  

 الن ا  عند اختالف االعضاء الوطنيين له القول الفصل في حسم

 التي ابرمت بين معاهدة جي  لى يعود الفةل في نشأة هذا النو  من التحكيم ا

لتسوية ال الفات المتعلقة  7101الواليات المتحدة االمريكية وبري انيا سنة 

 بينهما 



  قامت  7191 – 7101وتنفيذا لذلك الفت ثالث لجان تحكيم م تل ة بين سنتي

والناشئة عن حرب االستقالل  الدولتيناغلب المنازعات المتعلقة بين تلك  بحسم

 االمريكية

 التحكيم بواسطة محكمة 4 3

 هذا النو  من التحكيم  يتولى 

  99اش اص مستقلون غير متحيزين  

  تمكددنهم مددن الفصددل فددي  99يتمتعددون بثقافددة قانونيددة ودرايددة بالعالقددات الدوليددة

  99النزا  حسب القانون 

  99ويتبعدون فددي الفصددل فدي النددزا  االجددراءات التدي يحددددها القددانون الدددولي 

 ويصدرون احكاما مسببة

  الذي قرام وقد اتبعت هذه الطريقة في حل الن ا  المعروف باسم ن ا  االلباما

 بين الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا

مصدددرها العددرف الدددولي تتعلددا  وقددد ادك كثددرة الرجددو  الددى التحكدديم نشددوء قواعددد قانونيددة دوليددة 

 اسم القانون العرفي للتحكيم وي لا عليها بعض الشراح بالتحكيم

باسررم محكمررة وإنشدداء محكمددة  99فدددون اجددراءات التحكدديم  99الهدداي بددالتحكيم  وقددد اهددتم مددؤتمر 

وقعت الدول االعضاء في عصبة االمم مبادئ ميثاق التحكيم  1221وفي عام  44التحكيم الدائمة 

فأضررافت بررذلك الرى مجهررودات مرر تمر الهراي مجهررودات اخررر  يمكرن تلخيصررها بررا مور  44م العرا

 :االتية

 ما يجو  عرضه على التحكيم  – 1

معاهدة ،ت بيا  الف حول تفسير)للدول ان تعرض على التحكيم أي نزا  يقوم بينهما  يمكن 

 ( 99قاعدة دولية،او نزا  حول تعيين الحدود بين دولتين او اكثر 

 قبرل النر ا ويكون عرض النزا  على التحكيم بناء على اتفاا الدول المتنازعة ،وقد يتم ذلك  

 في اثنائه او  وبعده

 :هيئة التحكيم  -2     

وهذه الهيئة قد تكون من حكم  99المتنازعة م لا الحرية في ا تيار الهيئة التحكيمية للدول  

او الدى هيئدة  99الدى رئديق دولدة اجنبيدة  ومدن الممكدن االحتكدام 99واحد او اثنين او اكثدر 

  9قانونية في بلد اجنبي 

او ان تلجدأ الدى محكمدة التحكديم  99وفي الغالب ت تار الدول المتنازعة لجنة تحكديم  اصدة  

  9الدائمة 

تعدين كدل على ان تتكون من  مسة محكمين  99وقد جرت العادة في لجان التحكيم ال اصة  

  امسا يكون رئيق للجنة 99ربعة دولة اثنين منهم وينت ب اال

 محكمة التحكيم الدائمة -3  

في مؤتمر الهاي االول ليسهل على الدول االلتجداء الدى التحكديم فدي منازعاتهدا تقرر انشاء هذه  

 التي لم تتوصل الى تسويتها بال را الدبلوماسية 

 99وتتةمن اتفاقية الهاي االولى النصوص ال اصة بتنظيم هذه المحكمة وكيفية ادائها لمهمتها  

 وبالرجو  الى نصوص هذه االتفاقية يتبين لنا ان محكمة التحكيم الدائمة ال تستحا هذه التسمية 



 وانما هي مجرد قائمة باسماء اشخاص معينين سلفا للقيرام 44 نها ليست محكمة وال دائمة  

اذا رغبترا فري  44وتحتار من بينهم الدولتان المتنا عتان هيئة التحكيم  44باعمال المحكمين 

 االلتجاء الى المحكمة

ولكل دولة من الدول الموقعة على االتفاقية ان تعين ما ال يزيد عن اربعة اش اص من المشهود  

  99لهم باال تصاص في القانون الدولي 

  99وذلك لمدة ست سنوات قابلة للتجديد  99والمعروفين بال لا الرفيع 

  ويتدراوح عددد اعةداء 99وال يشتر  في هؤالء ان يكونوا من رعايا الدولة التي عينتهم

 و 759او باالحرك عدد االش اص الذين تةمهم القائمة السالفة الذكر بين  99المحكمة 

 عةوا  099

 99ن  رفدي بدالنزا  اثندين مدنهم وتتألف هيئة التحكيم من  مسة اعةاء ،ت تار كل من الددولتي 

  99وي تار االربعة عةوا  امسا تكون له الرئاسة 

  يجري اال تيار بمعرفة دولة ثالثة تعينها الدولتان المتنازعتان  99وعند ا تالفهم 

  ثدم يعدين الحكدم  99فاذا ا تلفا على تعيين الدولة الثالثدة ا تدارت كدل منهمدا دولدة ا درك

 ولتين ال امق بمعرفة هاتين الد

تعرديال علرى كيفيرة تراليف محكمرة التحكريم الدائمرة  1241هذا وقد ادخلت اتفاقية الهاي لسنة  

 يجوز ان يكون احدهما من موا ني ذلك ال رف، 99كل  رف عةوين ان يعين  99 م داه

  او ان ي تددار عةددوين مددن بددين االشدد اص المعينددين مددن قبددل فددي قائمددة اعةدداء محكمددة

 99التحكيم الدائمة 

  انقسددمت اصددواتهم بالنسددبة النت دداب  فدداذا 99ثددم ي تددار هددؤالء االربعددة رئدديق المحكمددة

  99 بمعرفة دولة ثالثة تعينها الدولتان المتنا عتان44الرئيق يكون ا تياره 

  ت تدار كدل دولددة متنازعدة دولددة  99وفدي حالدة اال ددتالف علدى تعيدين تلددك الدولدة الثالثددة

 وتقوم هاتان الدولتان بتعيين الرئيق  99ا رك 

 الشدأن  دالل شدهرين قددم كدل منهمدا مرشدحين تعذر عليهما الوصول الى اتفاا بهذا  فاذا

  99من بين قائمة اعةاء محكمة التحكيم الدائمة 

   على ان ال يكونوا من االعةاء الذين ا تارهم  رفا النزا 

 ونوا من موا ني أي من ال رفين وان ال يك 

  ثم يجري ا تيار الرئيق بالقرعدة مدن بدين االعةداء المرشدحين علدى هدذا الوجده

حترى  1122قضرية منرذ تأسيسرها سرنة  22هذا وقضت هرذه المحكمرة فري  44

 1204سنة 

 المبحث الثاني

 اجراءات وقرار التحكيم

 :اجراءات التحكيم  -1

 واذا حدد ال رفان القواعد التي  99لب اليها الفصل فيها التي ي  تتقيد هيئة التحكيم بالمسائل

وان لم يحدد شيئا  بقت هيئة التحكيم القواعد  99يفصل بمقتةاها في النزا  تقيدت بها 

 الثابتة والمتعارف عليها في القانون الدولي العام 

  او لمبادئ العدل وهيئة التحكيم ال يحا لها ان تفصل في النزا  وفقا للمبادئ القانونية العامة

 واإلنصاف إال اذا اجاز لها ذلك ال رفان



 شفهية 99وأ رك  44كتابية  99 والتحكيم يتضمن اجراءات  

 99 وتشمل االجراءات الكتابية  

  وكل ورقة او وثيقة او  99تقديم المذكرات والمستندات الى هيئة التحكيم

  99الى ال صم نس ة مستند يقدم الى هيئة التحكيم ترسل منه 

 99 بعد ذلك االجراءات الشفهية وتأتي  

  ويدير المرافعات رئيق الهيئة  99أي مرافعة ممثلي ال صوم امام الهيئة 

  99ولكل عةو في الهيئة حا توجيه أي سؤال يريد الى ممثلي ال صوم  

  وال تكون الجلسة علنية اال بقرار تصدره الهيئة بموافقة ال صوم 

  وبعد المرافعة تجتمع  99ويسجل ما يدور في الجلسات في محاةر  اصة

 الهيئة للمداولة في جلسة سرية ثم تصدر قرار التحكيم 

 قرار التحكيم  – 2

 ويحتوي على االسباب   99باألغلبية بصدر القرار  

  99 جلسةالسر القائم بمهمة كاتب ال وأمينويذكر فيه اسماء المحكمين ويوقع عليه رئيق الهيئة  

  99النداء على ال صوم  بعد القرار في جلسة علنية ويتل  

وهو نهائي ال يقبل  99أي انه يملك قوة االحكام القةائية  99وقرار التحكيم ملزم لل رفين  

  99ال عن ب ريا االستئناف 

إال في حالة واحدة فقط هي حدوث ظروف كان من وال يجوز  لب اعادة النظر في القرار  

 ان تجعل الحكم يصدر بشكل اخر 44لو كانت معلومة من المحكمين قبل صدور الحكم شانها 


