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 اتفاقية نيويورك 
 بلد منشأ الحكم التحكيمي  قرارات قاضيالعالقة بين و 

  يحكم التحكيمالبلد تنفيذ  وقرارات قاضي
 

 

 

 القسم األول: اتفاقية نيويورك: 
 

وتنفيذ من ثالثة عشر دولة عربية حتى اآلن الى معاهدة نيويورك بشأن االعتراف  أكثر انضم
وهي: البحرين، مصر، سوريا، تونس، الجزائر، المغرب، األردن،  1958نة احكام المحكمين األجنبية لس

 لبنان، السعودية، الكويت، اإلمارات العربية، قطر، سلطنة عمان.
 

 فما هي معاهدة نيويورك لتنفيذ األحكام التحكيمية األجنبية؟ 
كانت هناك  1958المتحدة سنة  قبل إقرار معاهدة نيويورك للتحكيم الدولي في منظمة األمم

كان مقرها في معاهدتان دوليتان ترعيان التحكيم الدولي تبنتهما في ذلك الوقت عصبة األمم المتحدة التي 
 1927المتعلق بشروط التحكيم الدولي واتفاقية جنيف لعام  1923ما: بروتوكول جنيف لعام هجنيف، و 

 الخاصة بتنفيذ احكام التحكيم األجنبية. 
مة او الخطوة األولى في التاريخ، على صعيد ادخال التحكيم حقل القانون وكانتا تمثالن خطوة ها

فإن على الدول  1923الدولي ومعاهداته. ويجب المالحظة هنا انه بموجب بروتوكول جنيف لسنة 
المصدقة ان تلتزم باالعتراف بالعقد التحكيمي سواء كان شرطًا تحكيميًا او اتفاقًا الحقًا للنزاع، كما ان 

ان تلزم محاكمها، في حال مراجعتها بأي نزاع سبقه او لحقه عقد تحكيمي، بأن ترفع يدها عنه  عليها
 لعدم االختصاص وتحيله الى التحكيم اذا طلب ذلك احد اطراف العقد التحكيمي. 

تلتزم الدول المصدقة عليها بإعطاء صيغة التنفيذ لحكم تحكيمي  1927وبموجب اتفاقية سنة 
ولة متعاقدة اخرى، بموجب اجراءات محاكمة تلك الدولة التي صدر الحكم صادر على اراضي د

 اذ انها تفرض:  ،التحكيمي على اراضيها. لكن هذه االتفاقية تحمل ثالثة عوائق تصدم التحكيم الدولي
أن يكون الحكم التحكيمي "داخليًا" أي مرتبطًا بقوانين دولة من الدول المتعاقدة وموافقًا لهذه  -أ

 . القوانين
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ان يكون الحكم التحكيمي المطلوب تنفيذه غير صادر على اراضي الدولة المطلوب منها التنفيذ،  -ب
 نزاعه ايضًا خاضعين لنظامين تشريعيين مختلفين.  أطرافبل على اراضي دولة اخرى وان يكون 

ذي ان يكون الحكم التحكيمي ليس نهائيًا فقط، بل غير قابل ايضًا لطرق المراجعة في البلد ال -ج
صدر فيه األمر الذي كان يستدعي الحصول على صيغة التنفيذ مرتين، مرة في البلد الذي صدر 

 فيه ومرة ثانية في البلد الذي سيتم تنفيذه فيه. 
 

التحكيم الدولي  بهكذا، اخذ كبار الحقوقيين في العالم يبحثون عن تحقيق خطوة ثانية على در 
قيود التحكيم الداخلي لكل بلد، في الوقت الذي اخذت تشرق في تعفي سلطان اإلرادة في هذا التحكيم من 

 الفكر القانوني الفوارق بين النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي. 
 1953واخذت المبادرة في هذا المجال غرفة التجارة الدولية بأن قدمت لهيئة األمم المتحدة سنة 

يمية "الدولية"، وكانت النظرة الى هذه المسودة انها ثورة في مسودة مشروع اتفاقية لتنفيذ األحكام التحك
الداخلية  التحكيم الدولي من ناحية اعطائه صفة "الدولي" أي غير المرتبط، قدر المستطاع، بالتشريعات

 للدول، بل المرتبط بسلطان اإلرادة وحده. 
الجتماعية في األمم المتحدة وقد أحيلت مسودة مشروع االتفاقية المذكور الى اللجنة االقتصادية وا

لبحثه. اسفرت الدراسة عن تأليف لجنة عمل قامت بوضع مشروع مضاد لمشروع المعاهدة الذي قدمته 
 غرفة التجارة الدولية. 

ومشروع غرفة التجارة  1927وتميز المشروع المضاد بكونه حال وسطًا بين اتفاقية جنيف لسنة 
عضاء في هيئة األمم المتحدة التي دعت الى مؤتمر دولي لبحث الدولية. احيل الموضوع الى الدول األ

ليضع نص اتفاقية نيويورك  20/5/1958في  الموضوع. وبالفعل عقد هذا المؤتمر الدولي في نيويورك
بشأن االعتراف وتنفيذ احكام المحكمين األجنبية، متخلية بذلك عن عبارة "األحكام  10/6/1958في 

غرفة التجارة الدولية. وقد انضمت الى هذه االتفاقية كثير من دول العالم ومن بينها الدولية" التي اقترحتها 
 الدول العربية.  أكثر

 
 أهم خصائص اتفاقية نيويورك: -1

سنتناول اتفاقية نيويورك بالتحليل وتسلط اضواءها على كل موضوع من مواضيع التحكيم الدولي 
 تتميز بالخصائص األساسية اآلتية:  ويمكن القول بادئ ذي بدء ان اتفاقية نيويورك

 
رغم ان عنوان االتفاقية هو "االعتراف بأحكام التحكيم األجنبية" وتنفيذها اال ان الحقل الذي  -أ

 بكثير من هذا العنوان.  أكبرعالجته كان 
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ولكن االتفاقية تطبق على احكام المحكمين التي ال تعتبر وطنية في الدولة المطلوب اليها ذلك. 
على ارض البلد ذاته ويصدر بنتيجته حكم  أجنبين ان يجري تحكيم اباإلمك أصبحوهكذا 

ويطلب من القضاء الوطني لهذا البلد اعطاء صيغة التنفيذ لهذا الحكم. فصار  أجنبيتحكيمي 
باإلمكان مثاًل ان يجري في مصر تحكيم مصري داخلي تطبق عليه المحاكم قواعد نظام التحكيم 

تطبق عليه المحاكم قواعد اتفاقية نيويورك لتنفيذ  أجنبيحكيم دولي او الداخلي المصري، وت
 األحكام التحكيمية األجنبية. 

 
تضمنت اتفاقية نيويورك اول شهادة اعتراف رسمية بمراكز التحكيم الدائمة، اذ نصت على انه  -ب

ت يقصد "بأحكام المحكمين" ليس فقط األحكام الصادرة عن محكمين معينين للفصل في حاال
 محددة بل ايضًا األحكام الصادرة عن مراكز دائمة يحتكم اليها األطراف. 

يمكن ان ينحصر تطبيق االتفاقية على الدولة المنضمة "بالتجارة" وفقًا لمفهوم قوانين هذه الدولة  -ت
 للتجارة. 

فرقت االتفاقية بين الشرط التحكيمي واالتفاق التحكيمي الالحق للنزاع واعتبرتهما شكلين  -ث
شروعين للعقد التحكيمي، ونصت على ان العقد التحكيمي ينزع اختصاص محاكم الدولة مكرسة م

 بذلك، في اتفاقية دولية، آثار العقد التحكيمي. 
 

 ثورة في التحكيم الدولي: -2
كانت في انها  1958الثورة التي حققتها اتفاقية نيويورك التي تبنتها منظمة األمم المتحدة سنة 

 1927ات بالنسبة للحكم التحكيمي الدولي او األجنبي، مقارنة باتفاقية جنيف لسنة قلبت عبء االثب
 للتحكيم الدولي التي تبنتها عصبة األمم المتحدة والتي كانت سائدة قبلها. 

يكفي من اجل ذلك القاء ضوء على الوجهة االيجابية وضوء آخر على الوجهة السلبية لتنفيذ 
 فاقية جنيف، ثم مقارنة ذلك باتفاقية نيويورك. الحكم التحكيمي الدولي في ات

تكمن في انها قلبت عبء االثبات، جاعلة من  1958الثورة التي حققتها اتفاقية نيويورك سنة 
الحكم التحكيمي في يد الفريق الحائز عليه سندًا ثابتًا يعتد به. من هنا فإن مجرد تقديم الحكم التحكيمي 

ًا على وجود حكم "الزامي"، وينقل بعد ذلك عبء االثبات المعاكس على مع العقد التحكيمي يشكل اثبات
المطلوب التنفيذ ضده، وال يعود القاضي ملزمًا بإثارة ذلك من تلقاء نفسه، فصار الحكم التحكيمي مقبواًل 
حتى ثبوت العكس، وعبء اثبات العكس هو على الطرف الجاري التنفيذ ضده والذي يجب ان يأتي 

 اثبات:  بالدليل على
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ان العقد  واالعقد التحكيمي كانوا وفقًا للقانون الذي يطبق عليهم عديمي األهلية،  أطرافان  -أ
التحكيمي غير صحيح وفقًا للقانون الذي اخضعه له األطراف، وعند عدم النص على ذلك 

الداخلية. القانون فطبقًا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم مما يعزز سلطان االرادة على القوانين 
 وهذا مكسب آخر تحققه اتفاقية نيويورك، وهو خطوة ثورية في القانون الدولي للتحكيم. 

 خرق حقوق الدفاع: فالمطلوب التنفيذ ضده هو الذي يجب ان يثبت خرق حق الدفاع.  -ب
وعلى المطلوب التنفيذ ضده ان يثبت ان الحكم فصل في نزاع غير وارد في العقد التحكيمي او  -ج

 وده فيما قضى به. تجاوز حد
كذلك على المطلوب التنفيذ ضده ان يثبت ان تشكيل المحكمة التحكيمية او اجراءات التحكيم  -د

عقد من خيار في هذا الشأن فيجب اإلثبات ان تشكيل ال، فإذا خال يمخالف للعقد التحكيم
 التحكيم. المحكمة التحكيمية واجراءات التحكيم كانا مخالفين لقانون البلد الذي يجري فيه 

 هذا هو حجر الزاوية في الثورة التي حققتها اتفاقية نيويورك. 
وهكذا بمقتضى اتفاقية نيويورك فإن قانون ارادة الطرفين هو الذي يرجح على قانون البلد الذي 

لتحكيم، والذي ال يطبق اال في حال خلو العقد التحكيمي من اختيار قانون معين ايجري فيه 
اتفاقية نيويورك فكت االرتباط بين التحكيم الدولي وبين قانون البلد الذي يجري لتطبيقه، بحيث ان 

 فيه التحكيم تاركة إلرادة الطرفين سلطان اختيار القانون الذي يريدانه!
هذا هو حجر الزاوية في الثورة. فالتحكيم الدولي يحتاج، النطالق سيره وازدهاره، ألن يكون 

قوانين الداخلية، وال يرجح سلطان قانون داخلي على تحكيم دولي ية على الحجار لسلطان اإلرادة 
 شاء سلطان اإلرادة ذلك، او اذا خال العقد من خيار!  إذااال 

يجب على المنفذ عليه ليوقف مفعول الحكم التحكيمي الدولي ويمنع الحائز عليه من تنفيذه ان  -هـ
غته او اوقفته السلطة المختصة في البلد ال يثبت ان الحكم التحكيمي لم يصبح بعد الزاميًا، او

صدر هذا الحكم التحكيمي بموجب قانونه. هكذا حصر مجال ابطال  يالذي صدر فيه او الذ
 الحكم التحكيمي الدولي: 

 ي البلد الذي فيه او بموجب قانونه صدر الحكم. ف -
 في البلد الذي يطلب التنفيذ فيه.  -

طال او الغاء او وقف الحكم التحكيمي في أي بلد في وخارج هذين البلدين لم يعد باإلمكان اب
 العالم لتعطيل تنفيذه. 
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 القسم الثاني: بين قضاء بلد منشأ الحكم التحكيمي وقضاء بلد التنفيذ: 
على صعيد تطوير التحكيم  مهماً  اتفاقية نيويورك لتنفيذ االحكام التحكيمية االجنبية دوراً  أدت

نته اتفاقية نيويورك ان الحكم التحكيمي يفقد ما تضم   وأبرزحتلها اآلن. الدولي، ليحتل المكانة التي ي
واستقر االمر على ذلك الى ان اخذت رياح التشريع  .بطل في بلد المنشأأ إذامفاعيله في بلد التنفيذ 

 ثم اخذ االجتهاد في الواليات ،الفرنسي تفك االرتباط بين بلد المنشأ وبلد التنفيذ ، وخصوصاً االوروبي
  . المتحدة يسير على هذه الخطى

بطل أ Hilmartonسم إصبحت شهيرة بأا في دعوى تحكيمية وصدر حكم تحكيمي في سويسر  
 عطاه القضاء الفرنسي صيغة التنفيذ.أفيها القضاء السويسري الحكم التحكيمي و 

 . تنفيذ حائرة بين االثنينبعد ابطال الحكم صدر حكم تحكيمي جديد، وصارت صيغة الو  
الفكر القانوني الغربي عرفت باسم  اشتهرت فيفي دعوى  ثم انفجر الموضوع مجدداً 

Chromalloy.  
محكمة واشنطن ورغم ذلك اعطته  ،ثم ابطلته محكمة استئناف القاهرة ،صدر الحكم في القاهرة

. تنفيذه ر ذلك علىث  أو  ،طرح موضوع العالقة بين ابطال الحكم التحكيمي في بلد المنشأف .صيغة التنفيذ
ه من حيث ربط تنفيذ الحكم التحكيمي بسالمت ،عيد طرح القاعدة التي سبق ان وضعتها اتفاقية نيويوركأو 

 وطرحت فكرة فك االرتباط بين بلد المنشأ وبلد التنفيذ. .وصحته من أي عيب في بلد المنشأ
 لحلول؟وما هي االفكار المؤيدة والمعارضة، وما هي انسب ا ،مروسنعرض كيف تطور األ

 بد من القاء نظرة سريعة على معاهدة نيويورك في كلمات قليلة: ال
 

 : 1958معاهـدة نيويـورك الوضع في  -اوالا 
، كانت ثورة في التشريع التحكيمـي ،1958تها منظمة االمم المتحدة سنة التي تبن   اتفاقية نيويورك 

ي او االجنبي، مقارنة باتفاقية جنيف لسنة لحكم التحكيمي الدولالى انها قلبت عبء االثبات بالنسبة أل
 تها عصبة األمم آنذاك، والتي كانت سائدة قبلها.للتحكيم الدولي التي تبن   1927

تكمن في انها قلبت عبء االثبات، جاعلة من  1958الثورة التي حققتها اتفاقية نيويورك سنة  
ن مجرد تقديم الحكم التحكيمي إد به. من هنا فيعت ثابتاً  الحكم التحكيمي في يد الفريق الحائز عليه سنداً 

على وجود حكم "الزامي"، وينقل بعد ذلك عبء االثبات المعاكس  ل ذلك اثباتاً مع العقد التحكيمي يشك  
ثارة ذلك من تلقاء نفسه، فصار الحكم التحكيمي إب على المطلوب التنفيذ ضده، وال يعود القاضي ملزماً 

بء اثبات العكس هو على الطرف الجاري التنفيذ ضده والذي يجب ان حتى ثبوت العكس، وع مقبوالً 
 يأتي بالدليل على اثبات:
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للقانون الذي يطبق عليهم عديمي االهلية، او أن العقد  طراف العقد التحكيمي كانوا وفقاً أان  -أ
 في طراف، وعند عدم النص على ذلكخضعه له األأللقانون الذي  التحكيمي غير صحيح وفقاً 

 ز سلطان االرادة على القوانين الداخلية. لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم مما يعز   ون، فطبقاً القان
 وهذا مكسب آخر تحققه اتفاقية نيويورك، وهو خطوة ثورية في القانون الدولي للتحكيم.

 المطلوب التنفيذ ضده هو الذي يجب ان يثبت خرق حق الدفاع.ان خرق حقوق الدفاع:  -ب
مطلوب التنفيذ ضده ان يثبت ان الحكم فصل في نزاع غير وارد في العقد التحكيمي او وعلى ال -ج

 ما قضى به. تجاوز حدوده في
 ،او اجراءات التحكيم ،كذلك على المطلوب التنفيذ ضده ان يثبت ان تشكيل المحكمة التحكيمية -د

االثبات ان تشكيل للعقد التحكيمي، فاذا خال العقد من خيار في هذا الشأن فيجب  انمخالف
 كانا مخالفين لقانون البلد الذي يجري فيه التحكيم. ،اجراءات التحكيم واالمحكمة التحكيمية 

 هذا هو حجر الزاوية في الثورة التي حققتها اتفاقية نيويورك.
ن قانون ارادة الطرفين هو الذي يرجح على قانون البلد الذي إف ،بمقتضى اتفاقية نيويورك ،وهكذا

ن لتطبيقه، العقد التحكيمي من اختيار قانون معي   اذا خال ق اال  فيه التحكيم، والذي ال يطب  يجري 
بحيث ان اتفاقية نيويورك فكت االرتباط بين التحكيم الدولي وبين قانون البلد الذي يجري فيه 

 تاركة الرادة الطرفين سلطان اختيار القانون الذي يريده الطرفان! ،التحكيم
يكون لسلطان االرادة ارجحية على القوانين  الى أنوازدهاره،  هدولي يحتاج، النطالقفالتحكيم ال

اذا شاء سلطان االرادة ذلك، او  اال   ،الداخلية، وال يرجح سلطان قانون داخلي على تحكيم دولي
 . اذا خال العقد من خيار

ان  ،من تنفيذه هحائز  ويمنع ،يوقف مفعول الحكم التحكيمي الدوليكي يجب على المنفذ عليه  -هـ
وقفته السلطة المختصة في البلد ألغته او أ، او يثبت ان الحكم التحكيمي لم يصبح بعد الزامياً 

بطال إمي بموجب قانونه. هكذا حصر مجال الذي صدر فيه او الذي صدر هذا الحكم التحكي
 الحكم التحكيمي الدولي:

 في البلد الذي فيه او بموجب قانونه صدر الحكم.- 
 في البلد الذي يطلب التنفيذ فيه.- 

ق قانونه وفي البلد الذي طب   ،أي ان اتفاقية نيويورك ربطت تنفيذ الحكم بسالمته في بلد المنشأ
 لحسم النزاع. 

 صولها.أشكال المحاكمة و أتتم الرقابة القضائية على الحكم التحكيمي بشكلين من 
والذي يبحث عن  ،من الطرف الخاسر اما مراجعة مباشرة ضد الحكم التحكيمي بمبادرة -1

 ساسية في التحكيم.أاالبطال لمخالفة بعض القواعد المعتبرة 
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ي والذ ،بمبادرة من الطرف الرابحالصيغة التنفيذية لحكم التحكيمي اواما عند طلب اعطاء  -2
 م.ساسية في التحكيأبالقواعد المعتبرة  د الحكم ايضاً يتوقف منحه هذه الصيغة على تقي  

 في بلد منشأ الحكم التحكيمي، اما الشكل حول شكل للرقابة يطر أ ن  إالصعيد الدولي، فعلى 
 في كل البلدان التي يطلب فيها تنفيذ الحكم التحكيمي. حالثاني فيطر 

في معاهدة نيويورك وبشكل واضح في القانون النموذجي للتحكيم  س ضمنياً وهذا االطار مكر  
 سترال.التجاري الدولي الذي وضعته اليون

م على الحكم التحكيمي هي رقابة داخلية، وهي خاصة بكل دولة يدخل اليها الحك الرقابة اذاً 
التحكيمي او يعترض فيها عليه. من هنا، يحصل نوع من مخاطر التباعد بين مواقف القضاة في كل 

 بلد.
 . د آخرآثاره في بل وفاقداً  في بلد وباطالً  ونافذاً  فحكم تحكيمي يمكن ان يكون صحيحاً 

ما والسي ،مكن تضييقها بالتعاون الدوليأمالئمة ألمن التحكيم الدولي، الير هذه التناقضات غ
 :الطرفبالمعاهدات المتعددة 

 
ي ف صبح نهائياً أولكنها تشترط ان يكون الحكم التحكيمي قد  ،1927هي معاهدة جنيف سنة  ،االولى 

بلدان اخرى، االمر الذي يفضي الى بلد المنشأ من اجل اعطائه الصيغة التنفيذية في 
اشتراط حصول الحكم التحكيمي على صيغتين للتنفيذ. ولم يكن ذلك ليزيل مخاطر 
التناقضات حول مصير الحكم التحكيمي، فقاضي بلد التنفيذ بقيت له سلطة الرقابة على 

 ه برغم حصوله على صيغة التنفيذ في بلد المنشأ.الحكم التحكيمي، اذ يمكن ان يرد  
 ،نفيذيتينالتي الغت الصيغتين الت 1958معاهدة نيويورك لتنفيذ االحكام التحكيمية االجنبية  ،الثانية

 لرفض تنفيذه في ن ابطال الحكم في بلد المنشأ هو سبب كاف  بأولكنها ابقت قاعدة تقضي 
 فيه رمن قانون التحكيم الدولي. ولكنه اعيد النظ الخارج. ونظام معاهدة نيويورك قريب جداً 

 صبحت معقدة وغير مستقرة.أ اً وضاعأشكال مختلفة، بنتيجة مواجهته أهذه االيام ب
حكام األبعتراف لبالد العربية في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي حول االالى ابالنسبة  الثالثة،

صت نتي وال ،حوال الشخصية وتنفيذهاالمدنية والتجارية واالدارية واألالصادرة في القضايا 
يمي ولكنها اشترطت حيازة الحكم التحك ،حكام المحكمينأمنها على االعتراف ب 37في المادة 

ببلد  تنفيذالتالي ربطت البصيغة التنفيذ في بلد المنشأ العطائه صيغة التنفيذ في بلد التنفيذ و 
 المنشأ.
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 : 1الوضع القانوني السائـد -ثانيــاا 
حكام دولي في الرقابة القضائية على األمين نوع من التنسيق التأالى يهدف نظام معاهدة نيويورك 

 في بلد آخر. في بلد وباطالً  وتجنب ان يكون الحكم التحكيمي نافذاً  ،التحكيمية
ة الوسيلة التي اعتمدت للتنسيق بين مواقف مختلف المحاكم الوطنية هي في اعطاء فعالية دولي

 المنشأ فقد فعاليته في بلد التنفيذ.  فاذا ابطل في بلد ،البطال الحكم التحكيمي
 .اكيـداً  ولكنه ليس تراجعاً  ،بطال تبدو اليوم في تراجـعولكـن، هذه الفعالية الدولية لإل

 
 : بطال الحكم التحكيمـيثر الدولي إلتأكيد األ  -1

 فضلية للرقابة القضائية في بلد المنشأ.ح األترج  معاهدة نيويورك 
 تنص على انه: (هـ-1)يويورك: نمعاهدة المادة الخامسة من 

ا اذ اال   ،"ال يجوز رفض االعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم
 م هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب اليها االعتراف والتنفيذ الدليل على:قد  

و ي فيه اذالمختصة في البلد ال ةوقفته السلطألغته او أوم او للخص ان الحكم لم يصبح ملزماً  -هـ
 صدر الحكــم". هبموجب قانون

 والمادة السادسة من معاهدة نيويورك تنص على انه:
ن توقف الفصل في هذا الحكم اذا ا –أت مبرراً ر اذا  –مامها الحكم أ"للسلطة المختصة المطروح 

 لسابقةمن المادة اة )هـ( كان قد طلب الغاء الحكم او وقفه امام السلطات المشار اليها في الفقر 
لب طبناء على التماس  ولهذه السلطة ايضاً  .(ي فيه او بموجب قانونه صدر الحكمذفي البلد ال)

 تقديم تأمينات كافية".بالتنفيذ ان تأمر الخصم اآلخر 
 ن جهةله االرجحية مرتين. م اً وبالتالي، فان اتفاقية نيويورك تحفظ لقاضي دولة بلد المنشأ دور 

ة بطال الحكم التحكيمي يفرض نفسه على القضاة االجانب الذين تطلب منهم الصيغإه بفان حكم اولى،
لد ب التنفيذية للحكم التحكيمي. ومن جهة اخرى، فان هذه االرجحية تتيح للطرف الخاسر مراجعة قاض  

 ي.امام القاضي االجنب المنشأ لالبطال، وهذه المراجعة كافية لشل  أي طلب للتنفيذ مؤقتاً 
ذا ادولة المنضمة الى معاهدة نيويورك تلتزم برفض اعطاء الصيغة التنفيذية  137فان الـ  اذاً 

 بطل الحكم في بلد المنشأ.أ
سلطة قاضي بلد القانون الذي الى أحيانًا بطال يمتد ثر الدولي لإلن األإعلى العكس من ذلك، ف

المطبق لحسم النزاع في بلد آخر. في هذه  كان التحكيم في بلد والقانون اذاساسه، أحسم النزاع على 

                                                           
1 - Philippe Fouchard: La portée internationale de l'annulation de la sentence arbitrale dans son pays d'origine, 

Revue de l'arbitrage 1997, p. 330-352. 
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ين ءويمكن ان تصدر قرارات متناقضة من القضا ،ن باالبطالان مختصان اثناالحالة يصبح هناك قاضي
 دون ان تكون هناك أفضلية او سلم اولوية بينهما.

 
 بطال الحكم التحكيمـي؟هـل تراجع االثر الدولي إل -2

وضعت اتفاقية جنيف  1961، وفي سنة 1958يورك سنة بعد ثالث سنوات من ابرام اتفاقية نيو 
لحكم ابطال إلثر الدولي لأل مام سجلت تراجعاً بية للتحكيم التجاري الدولي وسجلت خطوة الى األو االور 

لحكم اخذ بعض القضاة المحليين يرفضون االخذ بابطال ا ،1980من سنة  وبعد ذلك واعتباراً  ،التحكيمي
 ترتيب أي نتيجة على ذلك.التحكيمي في بلد المنشأ و 

 
 :1961بيـة لسنـة و اتفاقية جنيف االور  -أ

دول و ساسي من هذه االتفاقية كان تسهيل العالقات التجارية بين دول اوروبا الشرقية الهدف األ
ت ازعال حسم المناوروبا الغربية التي تختلف في انظمتها االقتصادية. وكان المنطلق ان التحكيم يسه  

 لعالقات. من هنا كان االتجاه الى تحسين بعض قواعد اتفاقية نيويورك.من اجل تحسين ا
 مكان تنفيذصبح باإلأنشأ على قاضي بلد التنفيذ، بحيث وهكذا سقط مبدأ هيمنة قاضي بلد الم

لت مام سج  فكانت اتفاقية جنيف خطوة الى األفي بلد متعاقد اكثر، بطل في بلد المنشأ، أحكم تحكيمي 
 وكانت خطوة تجاوزت اتفاقية نيويورك. ،الدولي البطال الحكم التحكيميثر لأل تراجعاً 

 
 : 2موقف قضاة بلدان التنفيـذ -ب

ي عدة فحكام قضائية أولي البطال الحكم التحكيمي بفعل تراجع االثر الدفي السنوات األخيرة زاد 
 السيما في فرنسا.و  ،بلدان

 ماً يبه قائاذا كان تسب اال   ،اثر دولي ايبطال إلل ليسبية، و التفاقية جنيف االور  نه وفقاً إوهكذا ف
عدم لمنشأ لابطل الحكم في بلد أاتفاقية نيويورك، وبالتالي فاذا سباب االربعة االولى في على واحد من األ

، فان ((2)5مادة ال)لقانون هذا البلد، او لمخالفته النظام العام في هذا البلد  وفقاً  ،قابلية النزاع للتحكيم
دف د لقاضي التنفيذ في البلدان المنضمة الى معاهدة جنيف. والهثر مقي  أبطال ال يكون له هذا اال

 شأ.سباب محض محلية في بلد المنقاضي التنفيذ باالبطال العائد أل الواضح لالتفاقية هو عدم تقييد
حكم تحكيمي ل 6/12/1988عطت المحكمة المختصة الصيغة التنفيذية في أفي بلجيكا  -

القضاء الجزائري. وهذا الحكم البلجيكي استبعد  هوابطل 29/12/1985جزائر في صدر في ال
ثارها الطرف الجزائري، ولكن الجزائر لم تكن قد انضمت الى أتطبيق اتفاقية نيويورك التي 

                                                           
2 - La portée internationale de l'annulation de la sentence arbitrale dans son pays  Philippe FOUCHARD: «

d'origine », Revue de l'arbitrage 1997, p. 330-352. 
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وطبقت المحكمة القضائية البلجيكية  ،1988سنة  اتفاقية نيويورك بعد، حيث انها لم تنضم اال  
سباب رفض أن المنفذ عليه لم يثر أي سبب من والحظت ا ،قضائي البلجيكيقانون التنظيم ال
للقانون البلجيكي، لذلك،  وفقاً  ،فراسباب االخرى غير متو من األ كما ان اياً  ،الصيغة التنفيذية

ي صدر الحكم بموجبه ذم تحكيم غرفة التجارة الدولية الاستندت المحكمة البلجيكية الى نظا
 االطراف عن كل طرق المراجعة التي يمكن التنازل عنها.تنازل وان  نهائياً والذي يعتبر الحكم 

كم هذه المرة التفاقية نيويورك، اعطيت صيغة التنفيذ لح ، ولكن تطبيقاً في بلجيكا ايضاً  -
ضد المؤسسة العربية لضمان االستثمارات التي  1994تحكيمي صادر في عمان سنة 

معتبرة ان هذا الحكم  ،، واعترضت على تنفيذهالزمت بدفع تعويض في الحكم التحكيمي
 لزماً ممن اتفاقية نيويورك وال يصبح  4فر فيه الحجية التي تفرضها المادة االتحكيمي ال تتو 

ت رد  و فر. امر غير المتو أل، ام االردنية عليهالمحاك تصديقبعد  )هـ( اال  (1)5للمادة  وفقاً 
تقتضيها معاهدة نيويورك لحجية الحكم  سباب التيلمحكمة القضائية البلجيكية ان األا

ه يكي انن الحكم وتواقيع المحكمين غير منازع بها. واعتبر القضاء البلجأل ،فرةاالتحكيمي متو 
يغة ن صوا ،في القانون االردني ه ليس ملزماً فيبه ان الحكم التحكيمي المطعون  ليس مسلماً 

 الحكم بل صيغة التنفيذ والمصادقة على الحكم الزاميته الدولية، يالتنفيذ ليست هي التي تعط
طابع التحكيمي ال تعني سوى تنفيذ الحكم التحكيمي في االردن. وقرر القضاء البلجيكي ان ال

لذي اطرفين ده القانون االردني، بل تكفي العودة الى اتفاق الااللزامي للحكم التحكيمي ال يحد  
ل ال يقبو  ،بعد صدوره ذ فوراً لطرفين وينف  ل وملزماً  ينص على ان "الحكم التحكيمي يصبح نهائياً 

 الحكم التحكيمي ال االستئناف وال اعادة النظر".
واضافت المحكمة البلجيكية: "ان االتفاقية التحكيمية نصت على ان تنفيذ االحكام التحكيمية  

لبلد نون الي فان قاتخضع لقواعد تنفيذ االحكام التحكيمية في البلد الذي يطلب فيه التنفيذ، وبالتا
 الذي صدر فيه الحكم ال يعود له هذه االهمية".

 ،10/3/1993اعطى القضاء الفرنسي الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي صدر في بولونيا في  -
بر واعت ،بتعليق التنفيذ بنتيجة مراجعة طعن الحكم المذكور ولكن القضاء البولوني اتخذ قراراً 

حد  فيالتعليق ومراجعة االبطال ليسا  يقية نيويورك فان قرار من اتفا 7بالمادة  انه عمالً 
 لرفض تنفيذ الحكم التحكيمي في فرنسا. ذاتهما سبباً 
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 : 3Hilmartonواخيرا  -
تعاب اضافية لحظها عقد استشارات أمطالبة بدفع  OTV على شركة Hilmartonادعت شركة 

المحكم الذي نظر في  ائر. رد  ووساطة من اجل االستحصال على عقد اشغال عامة في الجز 
واعتبر الحكم التحكيمي  ،الى بطالن عقد الوساطة مستنداً  Hilmartonالدعوى مطالب شركة 

 لنظامان العقد مخالف للقانون الجزائري الذي يمنع صرف النفوذ والرشوة، وبالتالي فهو مخالف ل
كونتون جنيف التي  محكمةالى بطال قدم إبطلب  Hilmartonالعام الدولي. راجعت شركة 

قضت بابطال هذا الحكم التحكيمي وصادقت على ذلك المحكمة الفدرالية التي اعتبرت ان 
 للقانون السويسري.  مخالفة القانون الجزائري ال تنقض اآلداب العامة وفقاً 

بطلب اعطاء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ في فرنسا  OTV في هذه االثناء تقدمت شركة
 ،قرار اعطاء صيغة التنفيذ Hilmartonفأستأنفت شركة  27/2/1990في  فحصلت عليها

معتبرة ان ابطال  ،نيويوركولكن محكمة بداية باريس صدقت على قرار رئيس محكمة بداية 
 مادةبال عمالً  ،لرفض اعطاء الصيغة التنفيذية ل سبباً الحكم التحكيمي في بلد المنشأ ال يشك  

 .  اصول مدنية فرنسي 1502
ي سويسرا، استعادت المحاكمة التحكيمية سيرها بعد اعادة تشكيلها بفعل ابطال الحكم ف

، وبالنتيجة صدر حكم تحكيمي جديد، من محكم Hilmartonالتحكيمي، وبمبادرة من شركة 
  بدفع العمولة المطلوبة. OTV يلزم هذه المرة شركة 10/4/1992آخر في 

الصيغة التنفيذية  ررئيس محكمة بداية نانتيمن  25/2/1993في  Hilmartonطلبت شركة 
ية اعطيت صيغة التنفيذ لحكم المحكمة الفدرال 22/9/1993للحكم التحكيمي الثاني وفي 

طلب نقض  Hilmartonقدمت شركة  هنفسول. في الوقت السويسرية الذي يبطل الحكم األ
ردت محكمة النقض  23/3/1994وبتاريخ صيغة التنفيذ لحكم التحكيمي االول القرار اعطاء 

واعتبرت ان المادة السابعة من اتفاقية نيويورك تجيز  Hilmartonالطلب المقدم من شركة 
التذرع بقواعد القانون الفرنسي حول صيغة تنفيذ االحكام التحكيمية الدولية الصادرة  OTV لشركة

بطال إن ألى اصول مدنية فرنسي ال تنص ع 1502خارج فرنسا. وتالحظ مرة اخرى ان المادة 
واضافت  ،صيغة التنفيذلحكم التحكيمي احكم تحكيمي في بلد المنشأ هو سبب لعدم اعطاء 

محكمة النقض الفرنسية: "ان الحكم التحكيمي الصادر في سويسرا هو حكم تحكيمي دولي ليس 

                                                           
3 - finir avec l'affaire HILMARTON?  (Revue de  Quelle solution pour en François POUDRET, «-Jean

ch. Suppl.), 19 décembre 1991,  er; Charles JARROSSON, Cour d’appel de Paris, (1 24-l'arbitrage 1998, p. 7

h. C er; Charles Jarrosson, Cass. (1 302-Société Hilmarton c / Société OTV, Revue de l'arbitrage 1993, p. 300

Civ, 23 mars 1994, Revue de l'arbitrage 1994, p. 327-336.        
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لتالي فان وبا ،بطالهإرغم  في النظام القانوني لهذا البلد، وبالتالي فان وجوده يبقى قائماً  مدغماً 
  للنظام العام الدولي". االعتراف به ليس مخالفاً 

ذ صدرت محكمة استئناف فرساي قرارين، االول باعطاء صيغة التنفيأكثر، حين أوتعقدت االمور 
غة والثاني باعطاء صي ،لحكم المحكمة الفدرالية السويسرية الذي يبطل الحكم التحكيمي االول

 دفع عمولة.ب OTVالذي يلزم شركة التنفيذ للحكم التحكيمي الثاني 
واعتبرت محكمة االستئناف في فرساي ان صيغة التنفيذ المعطاة للحكم التحكيمي االول ال 

اف العتر ايمكنها ان تجمد النزاع في النظام القانوني الفرنسي "وان النظام العام الدولي ال يمنع 
لصيغة المرتبطة با المقضيةقوة القضية ول. وان في فرنسا بالحكمين التاليين للحكم التحكيمي األ

مة ه محكالتنفيذية للحكم التحكيمي االول ال تمنع تنفيذ الحكم التحكيمي الثاني. هذا القول نقضت
الحكمين الصادرين عن محكمة استئناف  التي نقضت بدون طلب نقض ،التمييز الفرنسية
ذي محكمة السويسرية، هو وحده اللبطلته اأفان الحكم التحكيمي االول الذي  فرساي، وبالتالي

 به في النهاية. صبح معترفاً أ
 اً الفرنسية حائزة في بلدها فرنسا حكم OTVاذ صارت شركة  ،واصبح الوضع في غاية التعقيد 

ي الت Hilmarton. بينما شركة صيغة التنفيذ لحكم التحكيمي الذي جرى ابطالهايعطي  اً قضائي
 ة وصدر حكم تحكيمي لصالحها لم يعد بامكانها تنفيذ هذاربحت الدعوى التحكيمية في النهاي

  ن االول اكتسب قوة القضية المقضية.أل ،الحكم التحكيمي في فرنسا
اعطت محكمة استئناف باريس صيغة التنفيذ في فرنسا لحكم تحكيمي  14/1/1997في  -

. Chromalloy 4صادر في مصر وابطلته محكمة استئناف القاهرة في قضية كرومالوي 
بين مصر وشركة كرومالوي االميركية  1988اساس النزاع عقد تموين عسكري ابرم سنة 

بطلب من شركة كرومالوي. وصدر حكم تحكيمي في القاهرة في  1991وفسخ سنة 
 يلزم الدولة المصرية بأن تدفع للشركة االميركية تعويضات. 24/8/1994

ي بطاله فإالواليات المتحدة، وطلب الخصم طلبت الشركة االميركية تنفيذ الحكم التحكيمي في 
مستندة الى  ،5/12/1995بطلت الحكم في ألطلب و افاستجابت محكمة استئناف القاهرة مصر، 
مي ( من القانون المصري للتحكيم التي تجيز االبطال: "اذا استبعد الحكم التحكي1)53المادة 

ان الى كمة القضائية في االبطال واستندت المح ،تطبيق القانون المتفق عليه لحسم النزاع"
 . "المحكمين كان يجب ان يطبقا القانون االداري المصري وليس القانون المدني المصري

                                                           
4 - », (1) Journal of International  A comment on Chromalloy Hilmarton, à l'américaine Eric. A. SCHWARTZ, «

Arbitration, 1997, vol. 14,  n° 2, p. 125-135.                                                                          
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في قرار اتخذته في  ،ولكن محكمة مقاطعة كولومبيا في الواليات المتحدة االميركية
واستندت الى  بطاله واعطته صيغة التنفيذ.إاعترفت بالحكم التحكيمي الذي جرى  ،31/7/1996

ميركي ال يجيز لقاضي التنفيذ رد المادة السابعة من معاهدة نيويورك، ثم الحظت ان القانون األ
خطأ في القانون، كذلك استندت الى  ،في اسوأ االحتماالت ،تنفيذ حكم تحكيمي، حتى ولو ارتكب

 انحكمة االميركية واعتبرت الم ،مراجعة ضد الحكم التحكيمي ةاتفاقية الطرفين التي استبعدت أي
 االعتراف بقوة قرار قضائي اجنبي يتعرض لحكم تحكيمي اكتسب الدرجة القطعية ولم يعد قابالً 

سيكون مخالفًا للنظام العام األميركي الذي يلزم باحترام العقود التحكيمية  ،للمراجعة باتفاق الطرفين
 وخاصة الدولية. 

 
 : تقييــم قانونــي -ثالثــاا 

 الخالفات في المواقف وهذه االحكام القضائية عاصفة في الفقه.اثارت هذه  
 

 : االميركـي -انتقـاد االجتهاد الفرنسي -1
 مناسب في الواقع.منطقي في القانون وغير غير هذا التيار الفرنسي االميركي اعتبر الفقه ان 

هو في النظام القانوني  في بلد المنشأ ال يعود له وجود. فكما أبطل تحكيمياً  في القانون: ان حكماً 
ن بلد مكان التحكيم يبقى عنصر ارتباط اساسي أ هكذا يجب ان يكون في الخارج، أللبلد المنش

في التحكيم الدولي، وكل االتجاهات الحديثة لم تنجح في فك هذا االرتباط وازالة شرعية هذا 
دور االساسي واالول. ال ، فقانون وقاضي مكان التحكيم يبقى لهما منطقياً تهوفائد االرتباط

اختياره، االطراف هؤالء يكونون قد في ن لهم الحق أل ،واطراف النزاع اختاروا مكان التحكيم
وبالتالي اخضاع الحكم المكانية  ،اختاروا اخضاع الحكم التحكيمي لرقابة قاضي مكان التحكيم

ال هو "خيانة" الرادة ثار دولية لهذا االبطآفان رفض اعطاء  .فاذا صدر حكم االبطال .االبطال
اذا فقد  ذلك انهالطرفين وخروج عن هذه االرادة، وهذا يفضي الى فوضى في التحكيم الدولي. 

غير متالئم مع  داخلياً  حكم االبطال االجنبي مفاعيله فان الدولة التي تستقبل الحكم ستتخذ موقفاً 
 متطلبات اللياقة الدولية.

طاير اشالء وتزول امكانية التنسيق الدولي في الرقابة على وكذلك فان نظام اتفاقية نيويورك سيت
تأمينها، فيبطل الحكم التحكيمي في بلد الى ( 1الحكم التحكيمي التي تهدف المادة الخامسة )

فالطرف المستفيد من الحكم التحكيمي سيبحث عن  .وينفذ في بلد آخر، ويرد في بلد ثالث
وال حسابات مصرفية او امالك  كن على ارضه اموالتم وان ل ،وتسامحاً  القاضي االكثر تساهالً 

د عدم استقرار مضر بصورة للطرف المحكوم عليه. هذا السباق على الصيغة التنفيذية سيول  



15 

 

مينة لحسم سريع أالتحكيم الدولي، ستصيب سمعة التحكيم الدولي واستقراره وتطوره كوسيلة 
 لخالفات التجارة الدولية.

 .بطل في بلد آخر ليس جديداً أولكن االعتراف بحكم 
ها بالتي تعتبر غير صحيحة او باطلة في بلد، ويعترف  ...فكثيرة هي عقود الزواج والوصية الخ

نازع في بلدان اخرى. ذلك ليس سوى نتيجة تعدد االنظمة القانونية والقضائية ذات السيادة والت
 كما التنازع بين القوانين. ،القضائي

 
  :5ميركـيأ-والفرنكمساندة االجتهاد  -2

 هح هذن اتفاقية نيويورك ويحترم رو م 7هذا االجتهاد ال مأخذ عليه في القانون فهو يطبق المادة 
د اكثر م قواعحكام التحكيمية االجنبية وامالتنفيذ األ فائدةالمادة. فالنص ال يتعلق بالقواعد االكثر 

 حكام التحكيمية.بر لألمالءمة تتراجع اتفاقية نيويورك من اجل فعالية دولية اك
نيويورك، فالحكم  اتفاقية حتى في نظام ان حكم قاضي بلد المنشأ ليس مطلقاً  ،ضف الى ذلكأ

 علمنشأ ال يحصن هذا الحكم وال يمنالذي يقضي برد المراجعة ضد الحكم التحكيمي في بلد ا
 جعة ضده في بلدآخر من ممارسة رقابته على الحكم التحكيمي الذي ردت المرا اً اجنبي ياً قاض

فض ر  كلما طلب منه استقبال هذا الحكم في نظامه القانوني وبامكان قاضي التنفيذ طبعاً  ،المنشأ
 .كل الشروط ومستوفياً  حكم تحكيمي يعتبره قاضي بلد المنشأ صحيحاً لاعطاء الصيغة التنفيذية 

ثار حكم تحكيمي ولعله من غير الطبيعي وال من المقبول ان يعطي قاضي دولة ما سلطة محو آ
لدول اوالمخاطر تبقى كبيرة اذا كان هذا االبطال غير مبرر في سائر  .ال يروق له في العالم كله

قد  بطل في بلد ماأعلى اعتبارات قانونية محلية محض في حين ان الحكم التحكيمي الذي  اً ومبني
 في باقي دول العالم. يكون طريقه سالكاً 

لحكم معطاة لقاضي مكان التحكيم من اجل التنسيق في الرقابة على امن هنا يتبين ان االفضلية ال
ول ان يجب القمرًا مرفوضًا، وهل ليس أ الحد من هذه المساوئو التحكيمي تتضمن مخاطر كبيرة 

 تجاه الحالي بعدم ربط التحكيم الدولي بمكان التحكيم.فضلية مناقضة لإلهذه األ
بلد ي ازالة أي اتصال قانوني بين التحكيم الدولي والقد يبدو في الوقت الحاضر من غير الواقع

ن واذا كان م ،محلي للمساندة اب عملية او للحاجة الى تدخل قاض  سبالذي يجري فيه التحكيم أل
ي ف فقاً أالمعقول اخراج التحكيم من قيود البلد الذي يجري فيه التحكيم فان فك االرتباط هذا يبقى 

 ة متعددة في بلدان تنفيذ الحكم التحكيمي.المستقبل ال يمنع رقابات محلي

                                                           
5 - Charles JARROSSON, Cour de cassation (1er Ch. Civ.), 23 mars 1994, Revue de l'arbitrage 1994, p. 327-

336.                                       
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 : وموقـف ...المستقبـل  -رابعـاا 

التحرك في اتجاه  UNCITRAL الـ حاولت لجنة قانون التجارة الدولية في االمم المتحدة 
بحيث تتراجع سلطات قاضي بلد  ()هـ(1)5يويورك: هل تلغى المادة معالجة موضوع تجاوز اتفاقية ن

غير مرتبط ببلد المنشأ او ببلد القانون المطبق؟ وهل  التحكيمي؟ ويبقى الحكم محلقاً الحكم  عنالمنشأ 
 تنشأ فوضى ترتد على التحكيم بنتيجة ذلك؟ ام يجب تدعيم دور قاضي بلد المنشأ؟

قليلة تقبل التنازل عن سلطة البلد الذي يستقبل الحكم التحكيمي! ودول كثيرة ال تقبل  يبدو ان دوالً  
 ن سلطات قاضي مكان التحكيم.التنازل ع
تخلت عن محاولة تعديل  UNCITRALلجنة القانون التجاري الدولي في االمم المتحدة الـ  

اتفاقية نيويورك وانصرفت الى اصدار قانون نموذجي للتحكيم الدولي وقواعد للتحكيم، وهو قانون وقواعد 
 ال تخرج عن اطار اتفاقية نيويورك.

ة وحيدة هي لقاضي بلد التنفيذ بحيث تلغى طرق المراجعة في بلد هل يكون الحل في رقاب 
طراف بحيث اجاز ذلك ال ،98له سنة ثم عد   ،85المنشأ؟ وهو الحل الذي اعتمده المشرع البلجيكي سنة 

 وهل ذلك منطقي؟ ؟النزاع ولم يعد هو القاعدة
بطاله طالما انه لن إذا يمي في بلد لن ينفذ فيه؟ ولماهناك رأي يقول: "لماذا ابطال حكم تحك 

ليس من غير المنطقي ان يفرض قاضي بلد على سائر قضاة أثر في بلد التنفيذ؟ أيكون لهذا االبطال 
ليس سوى عمل قانون خاص؟ والرأي الساعي لتحرير  وهوبلدان العالم موقفه ورأيه في حكم تحكيمي 

ض الفرنسية من ان الحكم التحكيمي ال الحكم التحكيمي من االرتباطات يستند الى ما تقول محكمة النق
 .ضع العقد في المكان الذي وقع فيهيدغم في النظام القانوني للدولة التي جرى فيها التحكيم، كما هو و 

 كل دولة حرة في اعطائه او حرمانه من صيغة التنفيذ. ،الحكم التحكيمي والعقد ليس لهما جنسية
لمواجهة اليوم وا ،كثيرة اً التشريع الدولي التحكيمي غيوممن الواضح ان في سماء الفقه واالجتهاد و  

 . تدور بين تيارين
وحجر الزاوية فيه الفكرة الفرنسية عن حكم  تيار فقهي مدعوم باالجتهاد الذي اشرنا اليه سابقاً  

بطاله في بلد المنشأ على وال أثر إل ،تحكيمي دولي مفكوك االرتباط بأي قضاء و بأي قانون وبأي بلد
ره ار قاضي بلد التنفيذ، وهذا الرأي المبالغ في سعيه لتحرير التحكيم من القيود واالرتباطات له ما يبر  قر 

 . قانونياً 
وارتكبا مخالفة للقانون الجزائري في اصول  ،فعقد الزواج، كما الوصية اذا ابرما في الجزائر 
 الزواج او الوصية في الجزائر. بطل عقدأولو  ،يبقى لهما مفعولهما في مصر وفي سويسرا ،ابرامهما
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ن يلتقيان في فندق مطار هندي ويوقعان عقدا لمشروع اورجال االعمال الياباني واالميركي اللذ 
نه لم أل ،هندي بطله قاض  أثاره حتى ولو آبينهما في بلد اوروبي او في بلد عربي، فان هذا العقد يعطي 

شأ، المن بقرارات بلد ، فقاضي بلد االستقبال ليس ملزماً وشكليات يقضي بها القانون الهندي اصوالً  يراع  
 عن سلطة. والمحكم ليس معبراً 

الى ترك الحرية كاملة لقاضي بلد التنفيذ بحيث ال يحرم الحكم التحكيمي  6ويدعو فقه هذا التيار 
اما ما  أ،شـحتى ولو لم يبطل بعد في بلد المن ،بطالهإاذا ثبت له عيب يفضي الى  اال   ،من صيغة التنفيذ

الى الترجمات المختلفة التفاقية نيويورك ويستند الى ان المادة  7ويستند تيار آخر .عدا ذلك فهو غير مقيد
 ...قدم الخصم اذا ... اال  العتراف وتنفيذ الحكم التحكيميالتي تقول بالنص العربي "ال يجوز رفض ا

                        :الدليل على

رد فصل في نزاع غير وافي الحكم  (3 .صحيحاً  لم يعلن الخصم اعالناً  (2 .انعدام االهلية (1
ي  السلطة المختصة فللخصوم او الغته او اوقفته  ان الحكم لم يصبح ملزماً  (4. ة التحكيمطفي مشار 

 ي فيه او بموجب قانونه صدر الحكم.ذالبلد ال
 …“ :ي والروسي واالسباني يقولوالنص العربي مأخوذ عن النص الفرنسي، بينما النص االنكليز  

may be refused… only if…” . 
تنفيذ الحكم رفض "يجوز رفض االعتراف و  وبالتالي فلو ترجم النص العربي من االنكليزية يصبح: 

 ".…التحكيمي فقط في حالة اذا قدم الخصم
 ...المنشأقاضي بلد التنفيذ بقرارات قاضي بلد ال تقي د وبالتالي تكون اتفاقية نيويورك  
برفض االعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي اذا اثبت الخصم "ان  مكانه وال يعود ملزمـاً إيصبح ب 

در صي فيه او بموجب قانونه ذوقفته السلطة في البلد الأاو  و الغتهأللخصوم  الحكم لم يصبح ملزماً 
 ...الحكم

 . ديه الخيارصبح لأمكانه رفض التنفيذ، وبالتالي إقاضي بلد التنفيذ ب اذاً  
 ...وهذا مخرج 
السويسرية واالنكليزية وااللمانية )المأخوذة عن القانون  ،ولكن المالحظ ان القوانين الحديثة 

تباط االر  منحى القانون الفرنسي في فك كما القانون النموذجي لليونسترال لم ينح   ،النموذجي لليونسترال(
 ...المنشأبين تنفيذ الحكم التحكيمي وقرارات قاضي بلد 

يدعو الى احترام قرارات ، الى جانب هذا التيار المتحرر والمبالغ في تحرره هناك تيار آخر 
اذا وجد قاضي بلد التنفيذ "ان قاضي بلد المنشأ كان  قاضي بلد المنشأ وتقييد قاضي بلد التنفيذ بها اال  

                                                           
6 - d'une annulation en fonction d'un critère  L'exécution des sentences arbitrales en dépit Jean PAULSSON, «

local (ACL) », Bulletin de la Cour Internationale d'arbitrage de la CCI vol. 9/N°1 – Mai 1998, p. 14-32. 
7 -  L'exécution des sentences arbitrales en dépit d'une annulation en fonction d'un critère Jean PAULSSON, «

local (ACL) », Bulletin de la Cour Internationale d'arbitrage de la CCI vol. 9/N°1 – Mai 1998, p. 14-32. 
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د التنفيذ من التقييد بحكم يبطل بحيث يعفى قاضي بل 8"...في تفسير قانونه في حكمه ومتعسفاً  متحيزاً 
 لقانون بلد المنشأ نفسه. وفاضحاً  فادحاً  اذا تضمن هذا الحكم نقضاً  ،الحكم التحكيمي في بلد المنشأ

مر مزيد من االحترام لقانون أمر احترام قاضي بلد التنفيذ لقرار بلد المنشأ، بل أ ،فال يعود االمر 
 بلد المنشأ.

 . رك ضروري وباالمكان ان يتم من خالل اتفاقية نيويورك ذاتهامر تجاوز اتفاقية نيويو أو  
فالمادة السابعة من اتفاقية نيويورك تفتح باب االستفادة من اتفاقيات وقوانين تؤمن للحكم  

 سهل للتنفيذ.أ التحكيمي طريقاً 
في ة الحريقاضي التنفيذ تعطي كذلك الترجمة االنكليزية للمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك  

 . االلتزام او عدم االلتزام بحكم قاضي بلد المنشأ
ثاره المضمونة وال يبقى تحت رحمة مزاج آوهذه نوافذ من اجل ان يكون للحكم التحكيمي فعاليته و  

 . في بلد المنشأ ض  قا
عب فمن الص .من سلطان االرادة ذاته ساسي لقرارات قاضي بلد المنشأ نابعاً يبقى االعتبار األ

بة لمترترارات قاضي بلد المنشأ طالما ان سلطان االرادة هو الذي اختار هذا البلد مع النتائج اتجاهل ق
 ختارانما ا ...ذلك من تطبيق قانونه في قواعده اآلمرة ورقابة قاضيه. فسلطان االرادة حين اختار على

 .اختصاص لقاض  بل خيار لقانون و  ،بحرية ومسؤولية ووعي، وخيار مكان التحكيم ليس نزهة سياحية
عن القانون التحكيمي االنسب واالجتهاد يجب ان يبحث وسلطان االرادة حين يحدد مكان التحكيم 

 ،ادةاالر  وعدم االخذ بقرارات قاضي بلد المنشأ فيه عدم احترام لسلطان ،القضائي االفضل المساند للتحكيم
  ما اختار ان يخضع له تحكيمه. في

الصعب ان تسلم  . مناالرتباط ببلد المنشأ وقف الفرنسي الذي يفكاألخذ بالم ومن الصعب جداً  
ديها كيم لوان تقبل هذا التنازل بالغاء دور الرقابة لقاضي بلد المنشأ حين يحصل التح ،سيادة الدول بذلك

 واحالة الرقابة بكاملها الى قاضي بلد التنفيذ.
الزمت الدول  1957المعقودة سنة بية و واكبر دليل على ذلك ان اتفاقية انشاء السوق االور  

 ية.حكام التحكيمكما ولأل ،االعضاء على المفاوضة لتأمين اعتراف وتنفيذ متبادل للقرارات القضائية
تؤمن  نصوصاً  29الى  26وتضمنت اتفاقية بروكسل في المواد من  ،وبالفعل، جرت المفاوضات 

على الشكل وال على االختصاص وال على  بية بدون رقابة الو حكام القضائية االور حرية التنقل لأل
 . حكام التحكيميةشمل األتذهب اكثر من ذلك لتلم  اولكنه ،ساساأل

وفي الدول العربية كان الوضع ذاته مع اتفاقية الرياض المتعلق بابها الخامس "باالعتراف  
صية وتنفيذها": ففي هذه حكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية واالدارية وقضايا االحوال الشخباأل

                                                           
8 - Revue de  » Quelle solution pour en finir avec l’affaire HILMARTON? François POUDRET, «-Jean

l’arbitrage 1998, p. 7-24.   
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صيغة التنفيذ من قضاء بلد المنشأ االمر  االتفاقية يجب ان يأتي الحكم التحكيمي الى بلد التنفيذ مكتسياً 
 الذي يجعل اتفاقية الرياض في مرتبة اقل من مرتبة اتفاقية نيويورك في تنفيذ االحكام التحكيمية.

ان يحترم قاضي بلد التنفيذ قرار قاضي بلد المنشأ و  ،والحل هو ان يبقى لقاضي بلد المنشأ رقابة 
بطاله للحكم، فاخضاع الحكم التحكيمي الدولي إا القرار االعتبارات الدولية في بمقدار ما احترم وراعى هذ

فيه نقض لروح  ،محلية داخلية وابطاله على هذا االساسمحض حكام قانونية في طرق المراجعة أل
 . حكام تحكيمية دوليةأخلية على قانونية الدااذ تطبق النصوص ال ،القانون

اعتماد اتفاقية نيويورك في مادتها الخامسة بحيث  فيمكن هنا ايضاً  ،وحتى ال يبقى االمر ضبابياً  
من االسس والمقاييس الدولية التي اعتمدتها اتفاقية نيويورك لتنفيذ او عدم تنفيذ االحكام ربعة على أ نعتمد

  :التحكيمية الدولية وهي
 بتعيين المحكم وباجراءات المحاكمة. صحيحاً  الخصم اعالناً  نالعاعدم  -1
 الحكم قد تجاوز المهمة التحكيمية. -2
ان تشكيل المحكمة التحكيمية او اجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه االطراف او  -3

 للقانون.
 مخالفة النظام العام. -4

يمكن لقاضي بلد المنشأ ان يراقب  ،ييس دوليةالتي يمكن اعتبارها مقا ،سس االربعةلهذه األ وفقاً 
ولكن الرقابة يجب ان ال يكون فيها أي تعسف او  ،الحكم التحكيمي الدولي الذي صدر في هذا البلد

 .تجاوز
 يؤدياصبح  ،والسيما التحكيم الدولي ،ن التحكيمز اتفاقية نيويورك ممكن وضروري ألتجاو ان 

ويمكن  ،حين اقرت اتفاقية نيويورك 1958منذ سنة  ينالتوظيف الدوليخطر في التجارة و أهم و أاكبر و  دوراً 
 ان يتم ذلك من خالل اتفاقية نيويورك ذاتها.

للتوظيف  كيم على ان يبقى ضماناً وكلما سهلنا للحكم التحكيمي طرق التنفيذ ساعدنا التح
 . لما فيه خير االقتصاد العالمي اً سالك لالستثمارات والتوظيفات الدولية طريقاً  رناووف  الستثمارات الدولية لو 

 .السيما الدولي الكثيرو من الفقه  اً ويبقى مطلوب
هي التي وضعت قواعد التحكيم وهي التي  ، األوروبية واألميركية،فالمحاكم ،وكذلك من االجتهاد

 حيث هو وماذا يمنع محاكم دول العالم النامي ان تحذو حذوها؟الى سارت به ليصل 
للتحكيم، فأخذ االجتهاد  بيون كلهم معادون عداء سافراً و كان المشرعون االور مطلع هذا القرن 

فقه مع االجتهاد في ترسيخها رتسمت مجموعة من القواعد القانونية التي ساهم الاويوجد منافذ ف يفتح ابواباً 
 . كل ذلكي سس متينة، ثم جاء المشرع واالتفاقات الدولية لتبن  أعلى 

بعيد امام الفقه بولكنه ليس  ،يزال الطريق طويالً  ال ،والخصخصةوامام تحديات العولمة 
 للتنفيذ. وسالكاً  آمناً  حكام تحكيمية تجد طريقاً أجل من أواالجتهاد ليتجاوزا اتفاقية نيويورك 


