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   24 ملتقى صاللةفي  كلمة البروفسور نسيب زيادة 

 ر:إضاءة على تحّديات التحكيم الدولي في منازعات االستثما»

 « بدايات األمس، مسارات اليوم ومآالت املستقبل

 

سنوًيا في  قام م بالشكر للقائمين على هذا املؤتمر لدعوتي إلى إلقاء كلمة في هذا املؤتمر الذي ي  أتقد  

 
 

ل مرة وأرجو أن ال تكون األخيرةهذه املدينة الخل    .بة التي أزورها ألو 

موضوع املؤتمر  ات  باعتبار هذه الكلمة بادئة لكلمات املؤتمر، فقد ارتأيت الحديث معكم عن بداي و 

ر ومساره حتى يومنا هذا،  التحكيم في مجال االستثمار بين   ومآل فأستعرض معكم نشأة وتطو 

 .  والدول  املستثمرين األجانب

  سوف أتطر ق لألمر  
ً

ال ة  بتدريس هذا املوضوع كماد  ويقوم  قام  الذي  كاديمي  الباحث واألمن جانب  أو 

ة   حدة األميركي  من ضمن مواد برنامج املاجستير في التحكيم الدولي في جامعة ميامي بالواليات املت 

من جانب اإلداري واملنهي املمارس الذي عمل في املركز  ثانًيا يس يوسف في بيروت، و وفي جامعة القد  

ًجاالتابع للبنك الدولي ( بواشنطن ICSIDالدولي لتسوية منازعات االستثمار )   أمين سر من  تدر 

ن ( ICSID)بعد تركه ملركز والذي  ،تحكيم في قضايا املركز إلى أمين عام املركز باإلنابةال اتهيئ  ي    ع 

م في هيئات التحكيم تارة من قبل األفراد املستثمرين وتارة من قبل الدول املضيفة  
َّ
كمحك

ثكم .للستثمار مملكة البحرين التي تشارك  وفد رئيس هو في جانبه العملي واستمراًرا  كما أن  محد 

حدة للقانون التجاري الدولي )األونسيترال( املعني في اجتماعات فريق العمل الثالث بلجنة األمم   املت 

م ورقة عمل الجتماع   فريق العمل الثالث  بإصلح نظام تسوية املنازعات بين املستثمرين والدول وقد 

ما أثر على شكل ومآل التحكيم في مجال    القادم حيث تدور هناك ر حى حرب أفكاٍر سيكون لها أثٌر وأي 

 والدول.  املستثمرين األجانبين منازعات االستثمار ب 

دات والسادة، من كل    أبدأ معكم املشوار.     تلك الجوانبأيها السي 

القرن العشرين، مارست كل  من الواليات املتحدة  ات الثامن عشر والتاسع عشر وبداي ينفي القرن 

ة«  ة مفهوم »الحماية الدبلوماسي  ة والدول األوروبي  أن  األضرار التي  القائم على أساس األميركي 

لذات الدولة التي يتبعها أولئك   هي أضراٌر تمتد   ،ماض لها استثمار األفراد التابعين لدولة يتعر  
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ى الدولة  األفراد. وبذلك رة إلى جبر الضرر الذي لحق بها ضر  ت دولة مكتسعى  مطالبات مواطنيها و   تتبن 

إذ ال يمكن لألفراد أن يباشروا ذلك األمر بأنفسهم ملا للدولة   قبل الدولة املضيفة للستثمار من 

تعلو وتسمو على أي  سلطة أخرى ألي  فرد كان وال يتساوى معها في ذلك سوى  املضيفة من سيادة 

)وهي   لعدل الدوليالدائمة ل حكمة املوقد تم  االعتراف بهذا املبدأ من قبل  لها.»دولة« أخرى مث 

ة حالًيا( ة    1924في عام    املحكمة السابقة ملحكمة العدل الدولي   Mavrommatis Palestineفي قضي 

Concessions  ة في حكمها الدائمة حيث خلصت املحكمة إلى أن  مفهوم الحماية  في تلك القضي 

ة الذي ي     بيح للدولة حماية مواطنيها في الخارج إذا ما تعر ضت مصالحهم لتهديد أو ضرر الدبلوماسي 

ة  نوا من الحصول على الترضي 
 
لي في القانون الدوليولم يتمك  أو 

ٌ
 an elementary“) هو مبدأ

principle of international law”) . 

عت وت ة« من نو  ة  التفاوض »الحماية الدبلوماسي  الضغوط   ممارسة إلى بالطرق السياسي 

ة وفي بعض األحيان إلى استخدام القوة والعنف  ة  ي   كان بمااالقتصادي  عرف بدبلوماسية مدفعي 

ة األكثر عرضة لهذا النوع من  gun-boat diplomacyالبوارج ) (. وقد كانت بلدان أميركا اللتيني 

   .الضغوط
 
ة في  لت القو  فعلى سبيل املثال ال الحصر، تدخ ة واإليطالي  ة واألملاني  حة اإلنجليزي 

 
ات املسل

ة.    1902فنزويل سنة   قة بسندات حكومي 
 
ة األرجنتين لتنفيذ مطالبات متعل  فما كان من وزير خارجي 

ة في  Luis Dragoلويس دراغو )  آنذاك ة إلى الواليات املتحدة األميركي  رة دبلوماسي 
 
 أن أرسل مذك

 
( إال

ل  أن  على فيها يصر  السنة نفسها 
 
شك

 
ة ال يمكن أن ت ة لبلدان أميركا اللتيني  بأي  حال  الديون العام 

ل العسكري. من األحوال ذريعة 
 
ة وي  للتدخ تقليدي تجاه  العزى نفور بعض بلدان أميركا اللتيني 

ى يومنا هذا حكيم في موضوع االستثمارالت     . الباليةإلى تلك املمارسات   حت 

ل في 
 
مث

َ
ة تم  ابتكاره في تلك األزمنة ت إنشاء لجان ومحاكم  وهناك نوع آخر من الحماية الدبلوماسي 

  املفارقة على هذا الصعيد كانت تكمن في أن   ولكن  . تحكيم لتسوية املنازعات في مجال االستثمار

، أي أن  الدولة التي ينتمي قتصًرا على الدول دون األفرادكان م  تلك اللجان أو املحاكم  املثول أمام

ل نيابة عنه وتواجه الدولة املضيفة للستثمار 
 
 .   إليها املستثمر األجنبي تمث

ة من عدمه  ويلحظ في هذا الجانب أن     اقرارً  كانسلطة استخدام الحماية الدبلوماسي 
ً
  ا متروك

خاذه 
 
دون أن يكون للمستثمر في هذا الشأن من  التي ينتمي إليها املستثمر  لدولةبصورة منفردة لات
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ر 
 
ة و . رأي مؤث  ةفي قضي   1970سنة  الصادرتمتلك الدولة، وفق حكم محكمة العدل الدولي 

Barcelona Traction  ر ما إذا سوف تمنح الحماية  تقد  أن املقامة من بلجيكا ضد إسبانيا، الحق

ومتى توقف تلك الحماية. ولم يفت محكمة العدل  في حالة منحها    الدبلوماسية ومدى تلك الحماية

ة من اإلشارة قد  األجنبي  إلى أن  الحق التقديري للدولة التي ينتمي إليها املستثمر في حكمها الدولي 

ة ال تمت  بصلة تحكمه    .ةملوضوع القضي  اعتبارات سياسي 

تان  ة الدول  مسؤولي   تتناوالنفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ظهرت نظري 

ة املعيار الدولي  بنظري   ترف ة األولى ع  مع املستثمرين األجانب. النظري  في تعاملها  للستثمار املضيفة

رة   تقول حيث  (international minimum standard of treatment) األدنى للمعاملة الدول املصد 

ة لرأس املال ت تلك النظري 
 
اتهم يحق   الرعاياأن   التي تبن قانون الدولي  اللهم حسب  األجانب وملكي 

ى إن لم يتوافر هذا الحد  األدنى ملواطني الدولة املضيفة   ملعاملةامعايير حد  أدنى من العرفي  حت 

ا النظرية الثانية .للستثمار تها  والتي التي جاء بها الفقيه القانوني األرجنتيني كارلوس كالفو  أم  تبن 

ة  ة غالبي  ةف دول أميركا اللتيني  عرف بنظري 
 
 equality of treatment) املعاملة املتساوية معيار هي ت

standard) .  ع بمزايا وحقوق  للرعاياوال يحق ة الثانية، التمت  ع بها األجانب، وفق النظري  ال يمت 

ة فوفق  .مواطنو الدولة املضيفة للستثمار  الرعايا حقوق  تخضع ( Calvo doctrine)كالفو نظري 

 للستثمار  قانون الدولة املضيفةلاألجانب  
 
ة للدولة املضيفة هي صاحبة ، كما ت عتبر املحاكم الوطني 

ة ا  ة في البت  الصلحي   مستثمرين أجانب. التي تشمل رعايا و  نازعاتاملفي   لحصري 

ى في واقع الحال إلى    اوبدءً  تين أد  ات القرن املاض ي حصل تنافس شديد بين هاتين النظري  من ثلثيني 

قيمت بقصد فشل العديد من املؤتمرات 
 
ة الدول تجاه املستثمرين األجانب.  تقنين مسؤولي  التي أ

ة قد و  رة لرأس املال االستثماري والبلدان املستقبلةزاد التنافس شد  ملثل رأس  بين البلدان املصد 

ة الثانية  املال ذلك نتيجة إلنهاء االستعمار واستقلل العديد من الدول عن ما  بعد الحرب العاملي 

مراجعة عقود  ب  التي نالت استقللهابلدان  الالعديد من    طالبتكانت ترزح تحته من استعمار. وقد  

التعويض عن  بت بأن يتم  كما طال، االمتياز التي تم  منحها من قبل سلطات االستعمار قبل رحيلها

ة األملك تأميم ةباالستناد إلى ا  األجنبي  كما اعتبرت البلدان الحاصلة على   .حصًرا لقوانين الوطني 

ا أن  قواعد القانون الدولي 
ً
ة حصرً  العرفياستقللها حديث ا  قد تم  وضعها من قبل البلدان الغربي 
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واعتبرت هذه   .الدولي القانون  أي  دور تلعبه في وضع وتطوير الناميةمن دون أن يكون للبلدان 

ل عائًقا أمام  
 
ما هو يشك البلدان أن القانون الدولي التقليدي بتركيزه على حماية االستثمار األجنبي إن 

ها في تأميم األملك املوجودة على أراضيها. مها االقتصادي وحق     تقد 

قها حدة لتغيير   وحاولت الدول النامية استعمال تفو  ة لألمم املت  ة العمومي  العددي  في الجمعي 

ة البلدان في شأن بها القواعد املعمول  األجانب.   تجاه املستثمريناملضيفة للستثمار مسؤولي 

قت البلدان النامية  لت إلى است وبالفعل، فقد حق  ة  دار صنجاًحا كبيًرا عندما توص  قرار من الجمعي 

حدة سنة  ة لألمم املت  ق ب  3281القرار رقم  أال وهو، 1974العمومي 
 
الدول   ميثاق حقوق املتعل

ة ) .ة االقتصادي  وواجباتها  ت املاد  تأميم  /ج( من هذا القرار على أن  لكل دولة الحق في »2وقد نص 

خذ هذه  الحالة ينبغي أن تدفع الدولة التي تت  تها، وفي هذه ة أو نزع أو نقل ملكي  املمتلكات األجنبي  

وجميع الظروف التي  قوانينها وأنظمتها املنطبقةالتدابير التعويض املناسب، آخذة بعين االعتبار 

ي فيها مسألة التعويض إلى إثارة خلف، يجب أن  ة تؤد  مر   صلة باملوضوع. وفي كل  ها مت  ترى الدولة أن  

 التشريع ى الخلف بمقتض ى يسو  
 
 بل محاكمهامة ومن ق  ي للدولة املؤم  املحل

 
 ، إال

 
فقت جميع  إذا ات

 الدول املعني  
ً
 ا حرً ة، اتفاق

ً
 ، على التماس وسائل سلمي  ا ومتبادال

 
خرى تقوم على تساوي الدول في  ة أ

ة قد رفضت. ة اختيار الوسائل«ي  فق مع مبدأ حر  السيادة وتت    أن  البلدان الغربي 
 

هذا القرار   إال

ل القانون الدولي العرفي
 
ه ال يمث ة ال ارتباط لها بالقانون   واعتبرت أن  ر عن وجهة نظر سياسي  عب   . بل ي 

رة لرأس املال االستثماري والدول املستقبلة   وبهذا وصل األمر إلى طريق مسدود ما بين الدول املصد 

ل  إيجادمن    له فكان ال بد  
 
ة    إقرارفي    خرق لهذا املسار تمث فاقي 

 
االستثمار  ات  تسوية منازع  بشأناالت

 مواطني بين الدول و 
 
دولي   والتي نشأ عنها مركز 1965إكسيد لسنة  ةفاقي  الدول األخرى املعروفة بات

بين الدول املتعاقدة ومواطني الدول األخرى املتعاقدة عن طريق   االستثمارتسوية منازعات ل

ة للبنك الدولي في العاصمة األميركية  .التوفيق والتحكيم  ا له في املكاتب األساسي  خذ املركز مقرًّ ويت 

 واشنطن. 

فاق على اعتماد أحكام
 
ة جعل الوصول الت ي املبادئ املوضوعي    فوجود هذا االختلف والتباين في تبن 

ة في شأن تسوية املنازعات الناشئة عن االستثمار ما بين األفراد والدول أمٌر بعيد املنال    . موضوعي 

ة. وبالفعل تم  االتفاق على من ولكن ذلك لم يمنع  فاق على املبادئ اإلجرائي 
 
ة  أاالت حكام إجرائي 
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قة تتناول مسألة تسوية املنازعات 
 

  .واملستثمرين األجانب  بين الدول الناشئة عن االستثمار خل

فاقية إكسيد 
 
د ذلك في ات ة الحق في مخاصمة الدولة  وتجس  ل مر  التي منحت املستثمر األجنبي وألو 

ةوهذه األحكام اإلجر  .مباشرة وبنفسه ودون حاجة للرجوع إلى دولته للستثمار املضيفة باتت   ائي 

ة  ت ب إعمال مبدأ الحماية الدبلوماسي  ن املستثمر األجنبي من تجن 
 
ن كما أنها بدأت ت مك

 
املستثمر    مك

ة في الدولمن تجن  األجنبي   املضيفة.   ةب وجوب اللجوء إلى املحاكم الوطني 

ة إكسيد على خلق  فاقي 
 
ةوتعمل ات ، املستثمر  ةالثلث وتوفير التوازن ما بين مصالح األطراف املعني 

. ومن األمثلة على ذلك  الدولة التي ينتمي إليها املستثمر األجنبي و الدولة املضيفة للستثمار  و األجنبي  

ة   ره املاد  ة  )26(التوازن ما تقر  فاقي 
 
وجود موافقة من  للمستثمر األجنبي، في حال    التي تسمح  من االت

  لتسوية النزاع لة املضيفة للستثمار للجوء إلى التحكيم ضد الدو با ،قبل الطرفين على التحكيم

دالدولة الحق في وضع شرط  تلك مع إعطاء ة حصًرا وفق أحكام االتفاقي   فيما بينهما  حق    يقي 

ة با  هاضد  اللجوء إلى التحكيم في املستثمر 
 
ة ل وسائلالستنفاذ كاف ة والقضائي   لمطالبة اإلداري 

ة ستثمارفي الدولة املضيفة لل بالتعويض  ر املاد  ة (1-42). كما تقر  فاقي 
 
ه وفي حال عدم   من االت بأن 

فاق
 
على القانون الواجب التطبيق، يتم    بين املستثمر األجنبي والدولة املضيفة للستثمار االت

تطبيق قانون الدولة املضيفة للستثمار وقواعد القانون الدولي التي تنطبق على موضوع النزاع.  

ة  ة (27) وتذهب املاد  فاقي 
 
ة بخصوص نزاع   من االت ه ال يجوز إعمال مبدأ الحماية الدبلوماسي  إلى أن 

فق املستثمر
 
 إذا صدر حكم تحكيم   األجنبي  ات

 
والدولة املضيفة للستثمار على إحالته للتحكيم إال

  ورفضت الدولة املضيفة للستثمار االلتزام به، فعندها يمكن للدولة التي ينتمي إليها املستثمر

ة  إحياء حقها في ة بما في ذلك اللجوء إلى محكمة العدل الدولي  إعمال مبدأ الحماية الدبلوماسي 

 من معاهدة إكسيد.   (64) بمدينة الهاي طبًقا للمادة 

ة ) اإلكسيد يمتد  اختصاص مركزو  ة، 25، بموجب املاد  فاقي 
 
إلى كل  نزاع قانوني ينشأ  ( من االت

ن دولة متعاقدة ومواطن ما من دولة أخرى متعاقدة يتوافق طرفا  مباشرة عن أحد االستثمارات بي

 
ً
. وقد استند  تسويته عن طريق التوفيق أو التحكيم ليتم   على عرضه على املركز النزاع كتابة

  املطروحة عليه خلل األعوام الثمانية عشرة األولى من نشاطه  التحكيم  اختصاص املركز في قضايا

إلى بند التحكيم املتوافر في عقد االستثمار بين املستثمر   (1984حتى سنة  1966)أي من سنة 
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لت    األجنبي والدولة املضيفة أو إلى عقد التحكيم املبرم بعد نشوب النزاع. لكن   األمور ما لبثت أن تبد 

ة 1984سنة  ل قضي  رضت على املركز أو  موافقة الدولة املضيفة للستثمار على   كانت عندما ع 

ة كيم اللجوء إلى التح الدولة املضيفة للستثمار هي   وكانت .على قانون استثمار داخليفيها مبني 

ة ة مصر العربي  ة  (SPP v. Arab Republic of Egyptفي قضية ) جمهوري  ا باسم قضي  املعروفة عربيًّ

لت األمور على نحو أكبر   ة    1990سنة  هضبة األهرام. كما تبد  في قضية  عندما أعلنت هيئة تحكيمي 

(AAPL v. Sri Lanka ا )ة ثنا ة بشأن حماية االستثمار  ئختصاص املركز على أساس اتفاقي  ي 

ة لكن  هي وتشجيعه ق بدولة عربي 
 
ة تتعل ئة التحكيم فيها كانت برئاسة  . وإن لم تكن هذه القضي 

م مصري هو د. أحمد القشيري صاحب األيادي البيضاء في هذا امليدان.
 
وكان للحكم في هذه   محك

 القضية األثر البالغ في املنحى القانوني الذي سوف تسلكه فيما بعد مئات القضايا املماثلة.  

ة   ة  ولقد أحدث حكم الهيئة التحكيمي  حالة  (  AAPL v. Sri Lanka)في قضي 
 
ا في القضايا امل تغييًرا جذريًّ

ا ونوًعا. ف  ا منذ صدور الحكم  اعلى املركز كمًّ
ً
حالة على املركز ازدياًدا ملحوظ

 
زداد عدد القضايا امل

زت ببطء اإلحالة. وقد ربطت   1990سنة  بعد أن كانت السنوات األولى من نشاط املركز قد تمي 

ة لحماية   تها املطلقة اختصاص املركز بمعاهدة ثنائي  القضايا الجديدة املحالة على املركز بغالبي 

انتهى العدد اإلجمالي للقضايا املحالة على املركز منذ بدء عمله على  االستثمار وتشجيعه بحيث 

ة إلى أكثر من ثلثي القضاياأس ، ولعل  هذا أمر طبيعي عندما نعلم بما تشير إليه  اس معاهدة ثنائي 

ات من  ة. ربي على ثلثة آالف معاهدةوجود ما يَ اإلحصائي   ثنائي 

ة التي بدأ إقرارها منذ سنة   ، وأخص  منها بالذكر 1994وال بد  هنا من اإلشارة إلى املعاهدات الجماعي 

ة ) ة ألميركا الشمالي  حدة  (NAFTAمعاهدة التجارة الحر  املعقودة بين كندا واملكسيك والواليات املت 

ة وميثاق معاهدة الطاقة ) ة  Energy Charter Treatyاألميركي  جيز معاهدة التجارة الحر 
 
(. فبينما ت

ة للمستثمر أن يختار بين تحكيم املركز الدولي لتسوية منا ستثمار أو تحكيم  زعات اال ألميركا الشمالي 

عطي ميثاق معاهدة الطاقة املستثمر حق  اللجوء إلى تحكيم أو تحكيم   اإلكسيد األونسيترال، ي 

 األونسيترال أو تحكيم غرفة تجارة ستوكهولم. 

قة  وتجدر امللحظة بأن مركز 
 
األكسيد يكاد اليوم ينظر حوالي ثلثي دعاوى التحكيم املتعل

ة يتوز  باالستثمار ما بين   ع نظرها على محكمة  الدول واملستثمرين األجانب في حين أن الدعاوى الباقي 
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ة بباريس ) ( إضافة PCAالدائمة )التحكيم ( ومركز ستوكهولم ومحكمة ICCغرفة التجارة الدولي 

 إلى دعوى هنا وأخرى هناك على مراكز أخرى.  

ى ا ق وأد 
 
،  األجانب ضد  الدول املضيفة للستثمار التي يرفعها املستثمرون الكبير في الدعاوى لتدف

ة ونشر األحكام الصادرة في تلك الدعاوى، مشاكل وإشكاالت ظهور  إلى وإعمال مبدأ الشفافي 

ى صوره ملصالح ا تعارض  ال على ذلكث . ومعديدة   عن الذي ينشأ  تعارض املصالح   وعلى األخص  بشت 

م ب
َّ
واجه  ن و   .بدأ يثير االنتباه في السنوات األخيرةالذي    (Issue Conflicts) موضوع النزاععلقة املحك

خذ 
 
م قد ات

َّ
ر في أكثر  هذا النوع من تعارض املصالح عندما يكون املحك موقًفا واضًحا في مسألة تتكر 

م أن يفصل في تحكيم جديد يطرح املسألة  من تحكيم. وي  
َّ
ا إذا كان بإمكان املحك طرح السؤال هنا عم 

 قل منفتح؟  نفسها بع

ا اليوم في التحكيم في مجال االستثمار، ألن    وتعارض املصالح الناش ئ عن موضوع النزاع يظهر جليًّ

ن نصوًصا متشابهة،   هذا النوع من التحكيم غالًبا ما يدور حول تفسير معاهدات استثمار تتضم 

 
 
ر بين تحكيم وآخر. وت ة التي تتكر   من املسائل القانوني 

ً
 ثير عدًدا قليل

م تعيين كما أن  مسألة 
َّ
  -  في ذات الوقت -  وعمله محك

 
ة أخرى ت ة  كمحام في قضي  ا قانوني 

ً
ثير نقاط

  مشابهة
 
ا في عالم تحكيم ت عت دت ملناداة  االستثماربر من أدق  املسائل املطروحة حاليًّ ، وهي التي مه 

م عن مهنة املحامي 
َّ
عتي  وبمنع ارتداء في قضايا تحكيم االستثمار البعض بفصل مهنة املحك قب 

م واملحامي في آن واحد
َّ
  18الهاي مؤر خ في مقاطعة . وقد جاء حكم ملحكمة في تلك القضايا املحك

ط الضوء على املشكلة. فمحكمة مقاطعة الها  2004أكتوبر  
 
ا بين دوره  ليسل

ً
ًما مرموق

َّ
رت محك ي خي 

في دعوى مرفوعة أمام مركز اإلكسيد بغية إبطال حكم تحكيمي صادر عن اإلكسيد لصالح    كمحاٍم 

ة محالة إلى محكمة التحكيم الدائمة في الهاي، حيث   م في قضي 
َّ
ة، ودوره كمحك اململكة املغربي 

بالحكم التحكيمي ائمة في الهاي أمام محكمة التحكيم الداستعان طرف من أطراف التحكيم 

ة في معرض دفاعه عن موقفه. وقد جزمت محكمة   الصادر عن اإلكسيد لصالح اململكة املغربي 

ة عن دوره كمحاٍم   م أن يبتعد خلل املداوالت التحكيمي 
َّ
ه وإن كان بإمكان املحك مقاطعة الهاي أن 

ه غير قادر على  ب الظهور وكأن  ه سوف يستحيل عليه أن يتجن  الفصل بين  في دعوى اإلبطال، فإن 

م. دوري املحامي و 
َّ
 املحك
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ة  ة التجارة الحر  فاقي 
 
و ضد كندا( مقامة طبًقا لقواعد األونسيترال وات

 
ة أخرى )فيتو غال وفي قضي 

لت )بصفتي األمين العام املساعد ملركز اإلكسيد( إلى النتيجة نفسها  ة )النافتا(، توص  ألميركا الشمالي 

لت إليها محكمة  من   2009أكتوبر  14في لي ادر في قرار ص تالهاي، حيث طلب مقاطعة التي توص 

ة التحكيم أو اال  ي مهم 
 
ن من قبل كندا أن يختار بين تول م املعي 

َّ
في تقديم املشورة إلى  ستمرار املحك

ه يمكن أن يجمع بين   م املطلوب رد 
َّ
ق بما إذا كان املحك

 
املكسيك. وإذ أشرت إلى أن  املسألة ال تتعل

ق  
 
م وكمحاٍم بقدر ما تتعل

َّ
م إليه املشورة وكذلك موضوعها العمل كمحك قد 

 
ة الطرف الذي ت ،  بماهي 

م املشورة للمكسيكالحظت  م يقد 
َّ
ة النافتا ومشارك محتمل في  وهي  أن  املحك فاقي 

 
دولة طرف في ات

ة )  ة بموجب املاد  ة1128الدعوى التحكيمي  فاقي 
 
، وفي مسائل تقع ضمن إطار القانون  النافتا  ( من ات

 : ون االستثمار، وختمت  الدولي للتجارة وقان

ق بالنافتا ويشمل دولة طرف في  »
 
ة في تحكيم يتعل بقيامه بمهام عضو في هيئة تحكيمي 

ة محام لدولة أخرى طرف في النافتا ]وهي كندا[ النافتا ، وبقيامه في الوقت نفسه بمهم 

م  ]وهي املكسيك[ 
َّ
ة، يخاطر املحك لها الحق القانوني في املشاركة في اإلجراءات التحكيمي 

ته  «. بشكل محتوم في إثارة شكوك مشروعة حول حيدته واستقللي 

م ما في مجال االستثمار  
َّ
 مشروًعا حول صواب قيام محك

ً
تين املذكورتين أثارتا جدال وكل القضي 

   .بممارسة نشاط مواٍز كمحاٍم في املجال نفسه

ة ) ه وعلى الرغم مما تشير إليه املاد  ق بموضوع تعارض املصالح إلى أن 
 
( من  5وأشير فيما يتعل

ين ) ق IBAإرشادات نقابة املحامين الدولي  طب 
 
ذلك  ك( بشأن تضارب املصالح بأن هذه اإلرشادات ت

 على التحكيم في مجال االستثمار، ارتأى عدد من أهل االختصاص أن  
 
ج بطريقة  عال  اإلرشادات ال ت

قة بالتحكيم في مجال االستثمار علوة على كونها غير ملئمة لهذا النوع من  
 
مباشرة املسائل املتعل

 التحكيم. 

ق عدد قضايا التحكيم  
 
وإضافة إلى تعارض املصالح ظهرت مشاكل وانتقادات أخرى مع تدف

ها بشكٍل مختصر مراعاة وازديادها،  ومن ذلك  للوقت املتاح لعرض املوضوع. وسوف أعرض ألهم 

ات  ع والتوزيع العادل في تشكيل وتعيين أعضاء هيئات التحكيم. إذ تشير اإلحصائي  انعدام التنو 

ة ملركز اإلكسيد بأنه وعلى الرغم من أن    ق ببلدان تقع في  الرسمي 
 
منطقة  عدًدا كبيًرا من القضايا يتعل
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شرق األوسط وشمال أفريقيا، ومنطقة أميركا الوسطى ال  جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا ومنطقة 

 أن  
 

عدد من يتم  تعيينهم في هيئات التحكيم من هذه املناطق    والكاريبي ومنطقة أوروبا الشرقية، إال

من يتم  تعيينهم   في حين أن   من ذات املنطقة.  ي هو عدد صغير ال يتناسب مع عدد القضايا التي تأت

ة وأميفي هيئات التحكيم من من  الرغم من أن   ىكا الشمالية هو عدد كبير علر طقة أوروبا الغربي 

ق ببلدانالقضايا التي 
 
 من هذه املنطقة صغير.  تتعل

 أنها  مواطني  ه حصر تعيين هيئات التحكيم من  ب ومع ش
 

نة وفي أسماء كبيرة بل شك، إال مناطق معي 

ي إلى   . كما أن  استغراق وقت أطول للفصل في القضايامشغولة بما لديها من قضايا األمر الذي يؤد 

 تعيين 
 
ن يتقاضون ليهم من املحامين األطراف ملمث لف في هذه   يأتعاًبا عالية يؤد  مم 

 
إلى ارتفاع الك

 القضايا.  

ل في  أخيًرا هناك انتقاد و 
 
جود تناقض في األحكام بين دعوى وأخرى على الرغم من وحدة و يتمث

التي عادة ما تستند إلى معاهدات قد تكاد وأن   عوى من تلك الدعاوى األسباب واملوضوع في كل  د

اضطراب وتهديد الستقرار املبادئ املقض ي  تكون متطابقة في نصوصها وصياغتها. وكل ذلك نتج عنه  

 . بها في دعاوى التحكيم في مجال االستثمار

والدول في   األجانب املنازعات بين األفرادالتحكيم وتسوية تلك املشاكل واالنتقادات أصبح كل  من 

 األضواء للمجتمع القانوني واملمارسين القانوني  
 
في مجال   ينمجال االستثمار محل  األنظار ومحط

ى   .التحكيم الدولي بشكل عام وفي مجال التحكيم الدولي في مجال االستثمار بشكل خاص بل تعد 

ة ومسموعة. وقد وقنوات مرئي   صحافةمن  ،أنواعه علم بكل  األمر هذا النطاق وأصبح حديث اإل 

سعت من م  انتقل هذا املوضوع إلى أرو  
 
ة بالقانون، فات سات املعني  جات  رَّ َد قة العديد من املؤس 

ة ات العلمي  مات املهني   ،الدرس بالجامعات واألكاديمي 
 
ات واملنظ واستقراًرا بلجان   ،ةمروًرا بالجمعي 

حدة للقانون التجاري الدولي   حدة حيث يتداول فريق العمل الثالث بلجنة األمم املت  األمم املت 

 نظام تسوية املنازعات بين املستثمرين والدول.  هو الفريق املعني بإصلح  و )األونسيترال( هذا األمر،  

ة في أعمال فريق العمل الثالث لألونسيترال، أستطيع القول بأن    مشاركتي ومن واقع   النقاش    الفعلي 

اها  . ًما في هذا الشأنحتد  ال يزال م   ن  ل يستند إلى املآخذ والثغرات التي بي  بين فريقين. الفريق األو 
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واالستعاضة عنه إلى إلغاء التحكيم في مجال االستثمار بين األفراد والدول بشكٍل تام  سابًقا ليدعو  

ة دائمة في هذا املجال يدعو إلى إبقاء التحكيم في مجال . والفريق الثاني بإنشاء محكمة َدْولي 

ؤخذ على التطبيق واملمارسات في   االستثمار بين األفراد والدول كما هو
 
 للمشاكل التي ت

ً
متجاهل

 ب.  نظام تحكيم االستثمار في املنازعات بين الدول واملستثمرين األجان

فت بتقديم ورقة باسم مملكة البحرين لفريق العمل الثالث باألونسيترال  وفي هذا الشأن فقد  تشر 

ن أن يكون. م رؤية ملا هو عليه األمر ومقترح ملا يتعي    تقد 

فل شك  أن هناك مشاكل وثغرات في نظام التحكيم في منازعات االستثمار بين الدول واملستثمرين  

ر فيه ياألجانب على النحو ا ا بأن تلسابق بيانه. وفي ذات الوقت، وبتمحيص األمر والتبص  ن جليًّ بي 

هنظام خذ على ؤ ات التي تالسلبي   التباين والخلف بشأن   االتحكيم في مجال االستثمار مرد 

ة ل ة والنظري  رة  حسم األمر ويتم  التوافق ما بين البلدان  . فما لم ي  نظامهذا الاملنطلقات الفكري  املصد 

ة واحدة تكون قاعدة لخلق   ة فكري  ة وهيكلي  والبلدان املستقبلة لرأس املال االستثماري على نظري 

 أن تكون    أحكام موضوعية
 

ر به ويدعو إليه ال يمكن إال
 
ك كل فريق بما يبش للنظام، فإن  نتيجة تمس 

خذ املبادر منه  أالوضع الحالي أو أسو هي ذات نتيجة نتيجته 
ات اللزمة إلصلح الثغرات  إذا لم تت 

 التي ظهرت نتيجة غياب األخذ باملبادرات أساًسا.  

ا الدعوة إلى إيجاد محكمة دائمة في هذا املجال، فإن   املحكمة في حد  ذاتها ليست العلج الذي  أم 

ات التي ت ينتج عن  خذ على نظام التحكيم في مجال االستثمار الحالي، بل قد ؤ سيقض ي على السلبي 

قترحة   كمةاملح
 
ا. في  امل ا هو موجود حاليًّ ات أكبر أثًرا مم   بعض الحاالت سلبي 

عة واحدة )وعدم  ارتداء فتثبيت  م واملحامي في ذات الوقت في تحكيم   ارتداء قب 
َّ
عة املحك قب 

مة لذلك وضوابط تؤكد تطبيقها.  
 
 االستثمار( يمكن تحقيقها من خلل وضع قواعد منظ

دأ التقاض ي على درجتين لن يحل  من مشكلة إطالة أمد تسوية  وإنشاء محكمة تعمل وفق مب 

االستثمار، هذا إن لم يطيل ذلك األمد عما هو موجود في  التي يعاني منها نظام تحكيم  اتاملنازع

 ظل  نظام التحكيم الحالي. 
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ر نظام املحكمة في هذا الجانب الش  لف، فلن يغي 
 
ا بشأن الك االستبيانات الكثير. إذ تشير يء أم 

ة التي أجريت في شأن مصاريف وكلف التحكيم أن  حوالي  لف تذهب لتغطية   %85الدراسي 
 
من الك

ل 
 
مين تمث

َّ
لف التحكيم وتذهب النسبة   %10أتعاب املحامين، في حين أن أتعاب املحك

 
من إجمالي ك

ة وهي  لف ) % 5الباقي 
 
( لن يصيبها الخفض  % 85ملراكز التحكيم. وعليه، فإن  النسبة األكبر من الك

 .أو القطع 

ه وكما أوضحنا سابًقا،   ق بمسألة عدم تجانس األحكام الصادرة من هيئات التحكيم، فإن 
 
ا ما يتعل أم 

ب األول لهذه النتيجة يكمن في عدم التوافق على األحكام املوضوعية وما لم يتم الوصول   فإن املسب 

ر من ي  لن  نازعات االستثماردائمة مل محكمة إيجاد لتوافق في هذا األمر، فإن  في ش يء. إذ   ذلكغي 

صدور أحكام متضاربة من املحكمة أمر وارد إن لم نقل حتمي، سواء كان التضارب بين   ظل  ي س

أحكام تصدرها ذات املحكمة بهيئات مختلفة، أو حتى في الحكم ذاته ومن هيئة واحدة وذلك في  

 .  يئة املحكمة(حال وجود رأي مخالف لقاض ي أو أكثر )بحسب عدد ه

ولعل  الرأي القائل بإيجاد محكمة دائمة في مجال منازعات االستثمار لم يأخذ بعين االعتبار 

ي إلى املصادرة على املطلوب. فتعيين قضاة املحكمة سوف يتم  من قبل   ي أن ذلك قد يؤد  والترو 

ل ولن يكون للمستثمرين األجانب من رأي أو دور في هذا الشأن، كما ق  نظام  د يكون الحال في الدو 

هم في تعيين عضو لهيئة التحكيم وحقهم في التوافق على تعيين الرئيس. وال شك   التحكيم من حق 

ة أعضاء هيئة املحكمة للدول وحصول الدول املضيفة للستثمار  ظضفي م ذلك سوف ي    أن   ة تبعي  ن 

ة على ميزة وقوة سوف لن يشجع رأس املال  تنفي مبدأ مساواة األطراف في الخصومة وذلك  إضافي 

االستثماري من الدخول في الدول التي تعمل وفق نظام املحكمة. وفي هذا مصادرة على املطلوب، إذ  

    أن القصد هو التشجيع على االستثمار وتنميته.

وخلصة القول في هذا الشأن أن  الدعوة إلى إلغاء التحكيم في مجال االستثمار بين األفراد والدول  

ة دائمة في هذا املجال هي قفزة إلى املجهول ونقٌل  بشكٍل تا م واالستعاضة عنه بإنشاء محكمة َدْولي 

 
 
ي إلى حل ها. وفي الجانب اآلخر فإن  الدعوة إلى إبقاء التحكيم  للمشاكل من غرفة إلى أخرى، لن يؤد 

ٌل تام للمشاكل التي يعاني منها   في مجال االستثمار بين األفراد والدول بحاله التي عليه هي تجاه 

النظام، ودفٌن للرؤوس في التراب. وبين هذه الدعوة وتلك، أذهب إلى ضرورة علج النظام بشكل  



صفحة   12  من  12   

ى التركيز ع بات للمشاكل في النظام دون التركيز فقط على أعراض تلك  جذري، علج يتبن  لى املسب 

 املشاكل. 


