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 مقدمة 
 موردامصدرًا غذائیًا و  باعتبارها ،ظهر اهتمام غالبیة دول العالم منذ زمن بعید بالبحار

للدول ومجاال استراتیجیا ومیدانا واسعا للنقل واالتصاالت وفضاء للدفاع  اقتصادیًا هاما
 وذلك بضرورة هاستغاللالوخزانا هائال للموارد الطبیعیة والبیولوجیة، فبدء البحث عن سبل 

رساء معالم محددة لتنظیم هذا المجال الحیوي   .وضع قواعد وإ

تلتزم  1دولیةاتفاقیات ضمن نصوص و  ظیمهقامت المجموعة الدولیة بتن ،إثر ذلك 
أقرت فیها أن البحار ال تخضع لسیادة أیة دولة، وأن  لموقعة علیها باحترامها وتطبیقهاالدول ا

بحار وما في باطنها هو حق لجمیع الدول، وأن المالحة والصید والبحث العلمي في أعالي ال
ممارسة النشاط البحري یكون وفق أسس منظمة ومحددة، مع ضرورة اللجوء إلى حل 

  .الخالفات بطرق سلمیة

                                                             
 جنیف( بحار، اتفاقیة أعالي ال)29/04/1958جنیف (اتفاقیة البحر اإلقلیمي والمنطقة المتاخمة : من هذه االتفاقیات - 1

، اتفاقیة الجرف )29/04/1958 جنیف(، اتفاقیة صید األسماك وحفظ الموارد الحیة في أعالي البحار )29/04/1958
 29   جنیف في(، البروتوكول االختیاري للتوقیع المتعلق بالتسویة السلمیة للمنازعات )04/1958/ 29جنیف(القاري 

نیویورك (الحادي عشر من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار ، االتفاق المتعلق بتنفیذ الجزء )04/1958/
) 10/12/1982(، االتفاق المتعلق بتنفیذ أحكام اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار )28/07/1994 - 10/12/1982

دارة األرصدة السمكیة المتداخلة المناطق واألرصدة السمكیة الكثیرة االرتحال  ك نیویور (المتصل بحفظ وإ
 و )23/05/1997 نیویورك(، االتفاق المتعلق بامتیازات المحكمة الدولیة لقانون البحار وحصانتها )04/08/1995

تشجع على  اتفاقیة 1998 /03/ 27كینغستون (البروتوكول المتعلق بامتیازات السلطة الدولیة لقاع البحار وحصانتها 
والتي  24/11/1993للحفاظ واإلدارة المصادق علیها بروما في  سفن الصید بأعالي البحار لإلجراءات الدولیة احترام

 10/12/1982األمم المتحدة لقانون البحار لـ  اتفاقیةلتطبیق قواعد  اتفاقیة، 24/04/2003دخلت حیز التنفیذ في 
دارة مخزونات األسماك التي تنتقل داخل أو خارج المناطق  سماك كثیرة ومخزونات األ االقتصادیةالمتعلقة بالمحافظة وإ

 التفاقیة 1996بروتوكول  ،11/12/2001والتي دخلت حیز التنفیذ في  04/08/1995والمصادق علیها في  االرتحال
التي دخلت حیز  07/11/1996المصادق علیها في  1972حول الوقایة من تلوث البحار عن طریق طفو النفایات 

حار للمحیط الهادي ة على الموارد البیولوجیة في أعالي البإطار متعلق بالمحافظ اتفاقیة ،24/03/2006التنفیذ في 
بین كل من الشیلي وكولومبیا واإلكواتور والبیرو، وهي لم  14/08/2000الممضیة في سنتیاغوا في  للجنوب الشرقي

یز والذي لم یدخل ح 02/11/2001لثقافي تحت البحار في متعلقة بحمایة التراث ا اتفاقیةتدخل بعد حیز التنفیذ، 
شرقي الحول التعاون المستقبلي المتعدد األطراف في مجال الصید في المحیط األطلسي الشمال  اتفاقیةالتنفیذ بعد، 

  .والذي لم یدخل بعد حیز التنفیذ 11/11/2004في 
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 تهم خارجخالفا ین بفضنازعللمت في تشریعاتها بالسماح جل ذلكأمن  قامت الدول
 ویأتي المنازعات لفض البدیلة رقبالط علیه یصطلح ما وهذا، القضائیة والهیئات المحاكم

كما اهتم به المجتمع  ة هامة لتسویة المنازعات البحریةالتحكیم، الذي یعتبر وسیلسها رأ على
الدولي فأبرمت العدید من االتفاقیات الخاصة بتنظیم أحكامه، وأنشأت من أجله عدة مراكز 

ه اتفاقیة األمم المتحدة هذا ما سعت إلى تحقیق ،متخصصة ومؤسسات تحكیمیة محلیة ودولیة
من خالل وضعها لنظام شامل   1982لبحار التي صدرت عن األمم المتحدة سنة القانون 

لتسویة المنازعات البحریة في الجزء الخامس عشر منها مدرجا التحكیم ضمن إجراءات 
  .التسویة

فكانت ، ه من نتائج طیبةأفرز  وما ممارسةبفضل ال ازدهر أسلوب التحكیم وتطور
الذي تبنى اتفاقیة حول  1899في مؤتمر الهاي لسنة ألولى واألهم في هذا السبیل الخطوة ا

 57إلى 15تسویة المنازعات الدولیة بالوسائل السلمیة وكان الجزء الرابع منها في المواد 
 أعطتوالتي   1907الثانیة سنة  يمكرسا لموضوع التحكیم، واكتملت الفكرة في اتفاقیة الها

إن الغایة من التحكیم الدولي هي  «: منها بنصها على ما یلي 37لتحكیم في المادة تعریفا ل
أساس احترام القانون، واللجوء على تسویة المنازعات بین الدول بواسطة قضاة تختارهم هي 

ا بالرضوخ بحسن النیة للقرار الصادر تعدیالت  قامت بإدخال، كما »إلى التحكیم یستتبع التزامً
  .التحكیم على اتفاقیة

ابعد الحرب العالمیة األولى شهد التحكیم  األمم  عصبة عندما تبنت جمعیة كبیرا ازدهارً
الوثیقة العامة للتحكیم، وعندما أقدمت دول عدیدة على عقد  26/09/1928في  المتحدة

، وكان األمر كذلك بعد الحرب العالمیة الثانیة عندما أبدت منظمة األمم هاتفاقیات ثنائیة حول
النظر في الوثیقة  1949عادت الجمعیة العامة في سنة المتحدة اهتماما بهذا الموضوع فأ

وتقدمت  ، وكلفت لجنة القانون الدولي بتدوین قانون التحكیماألمم عصبة التي وضعتها
، إال أن الجمعیة رفضت فكرة إصدار اتفاقیة حول 1955اللجنة بمشروع اتفاقیة في سنة 

  .التحكیم

إلى استعمال التحكیم كأسلوب لحل المنازعات البحریة الدولیة منذ بدایة هذا بدأ اللجوء 
التحكیم  عالج موضوعمتعددة األطراف ت دولیة ظهرت عدة اتفاقیاتف ،)20(العشرین  القرن
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اتفاقیات جنیف البروتوكول الخاص بأحكام التحكیم الموقع بجنیف : بصفة عامة، من بینها
الخاصة بتنفیذ أحكام المحكمین األجانب الموقعة بجنیف في االتفاقیة ، 24/09/1923في 
 المتعلقة باالعتراف باألحكام 10/06/1958، اتفاقیة نیویورك الموقعة في 26/09/1927

، وقد نصت 24/09/1959 وتنفیذها والتي أصبحت ساریة المفعول في األجنبیة التحكیمیة
الخاص   1923وتوكول جنیف لسنةعلى إنهاء العمل ببر  2/7هذه االتفاقیة في المادة 

الخاصة بتنفیذ قرارات التحكیم األجنبیة  1927بأحكام التحكیم الدولیة وباتفاقیة جنیف لسنة 
مارس  18بالنسبة للدول الموقعة على هذه االتفاقیة أو المرتبطة بها، واتفاقیة واشنطن في 

فة إلى هذه االتفاقیات إضاالتي أسست المركز الدولي لتسویة منازعات االستثمار،  1965
إلى التحكیم كوسیلة ضمن  1982 فقد تعرضت اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة
  .  وسائل التسویة للمنازعات البحریة المتعلقة بقانون البحار

من  عموما لتي تبنت نظام التحكیمعلى المستوى اإلقلیمي بعض االتفاقیات ا ظهرت
  21/04/1961 حول التحكیم التجاري الدولي الموقعة بجنیف في یةاالتفاقیة األوروب :بینها

 االتحاد العربي للتحكیم التجاري الذي أنشئ بعد االجتماع الذي عقد في بیروت في ماي
  .قسم مراكز التحكیم العربیة 1999

كان لزاما علیها تطویر منظومتها القانونیة  الجزائر من الدول المحاذیة للبحرباعتبار 
وتنظیمه بقواعد خاصة لتسایر مختلف التطورات الحاصلة على الساحة  لقة بالتحكیم،المتع

وذلك بموجب  1958لسنة نیویورك اتفاقیة  إلى هابانضمام الخطوة األولىالدولیة، فكانت 
 بتحفظ المصادقة المتضمن 1988نوفمبر  5المؤرخ في  233-88المرسوم الرئاسي رقم 

 ذلك بعد لیصدر األجنبیة وتنفیذها التحكیمیة ألحكاما باعتماد الخاصة نیویورك اتفاقیة على
 المدنیة اإلجراءات قانون إلى جدیدة مواد أضاف الذي ،93/092التشریعي رقم المرسوم 

 وهي المواد التي ،التحكیمتنظم  أحكامالذي أدرج ضمن الكتاب الثامن في الفصل الرابع منه 
 المدنیة اإلجراءات بقانون العمل بدأ تاریخ  2009/04/23غایة  إلى المفعول ظلت ساریة

                                                             
 06/1966/ 08 في مؤرخ 154-66 ألمر رقما تممیو  عدلی ،1993/04/25 في مؤرخ 09-93 رقم تشریعي مرسوم - 2

  .1993/04/27 ، صادر بتاریخ27جریدة رسمیة عدد  المدنیة، اإلجراءات نونقا ضمنیت
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في الفصل  الدولي التجاري بالتحكیم خاصة مواد أیضا هو تضمن والذي، 3واإلداریة الجدید
ضمن الكتاب الخامس في الطرق البدیلة لحل  السادس من الباب الثاني المتعلق بالتحكیم

كان األشخاص الطبیعیة وبذلك أصبح بإم ،1061إلى 1039 من  المواد وهي النزاعات
  . 4والمعنویة فیما یتعلق بعالقاتها التجاریة الدولیة اللجوء إلى التحكیم

فإن ظهور المنازعات بحار الو  البحري نشاطالب المستمرو زاید المت الهتمامطالقا من انا
علیها عنصر السیادة والمصالح الضیقة  أمرا طبیعیا وظاهرة مألوفة یغلب یعدها حول

ارتبطت أحیانا بظاهرة بسط الدول الساحلیة لحقوقها السیادیة على  ة لبعض الدولوالمتضارب
المجاالت البحریة المختلفة، األمر الذي نتج عنه صعوبة تحدید الحدود البحریة وتعیینها بین 
الدول المجاورة وتلك المتعلقة بحقوق الصید في مناطق محددة، وظهور االكتشافات المتتالیة 

 النقل  ر وما تحتویه من موارد حیة وغیر حیة، وأحیانا أخرى ارتبطت بتطورألعماق البحا
طور سبل المالحة البحریة البحري وما یصاحبه من ازدهار التجارة البحریة خاصة مع ت

  .الدولیة

مسألة التحكیم ومدى مساهمته في التساؤل حول  هاكل هذه العوامل وغیر  ستدعىت
لبحریة في إطار اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار تدعیم مسار التسویة للمنازعات ا

باعتبارها المرجع األساسي في تنظیم المسائل المتعلقة بقانون البحار، وكذا في مجال 
 .الدولیةالنشاط البحري نظرا لما یمثله من أهمیة في تنظیم المعامالت البحریة 

ي المنازعات البحریة في ضرورة دراسة التحكیم فشكالیة اإل ههذاإلجابة عن قتضي ت
، والتحكیم في )الفصل األول( 1982إطار اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

  ).الفصل الثاني(المنازعات البحریة في مجال النشاط البحري 

                                                             
 21عدد جریدة رسمیة، واإلداریة، المدنیة اإلجراءات قانون تضمنی  2008/02/25في مؤرخ 08/09 رقم قانون - 3

 من سنة بعد مفعوله سریان على1062 المادة  في صراحة القانون هذا نص لقدو ، 2008/04/23 صادر بتاریخ
  .في الجریدة الرسمیة نشره تاریخ

دون  تعرض المشرع الجزائري في مواد قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة إلى معالجة موضوع التحكیم بصفة عامة، - 4
   .موضوع التحكیم البحريأن یخصص مواد خاصة ب
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  الفصل األول

التحكیم في إطار اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة 
1982  

عدة وسائل لحل النزاعات الدولیة، التي أخذت بعین  عرف القانون الدولي منذ نشأته
االعتبار في كثیر من المجاالت خاصة مع تقدم البشریة التي أصبحت تنبذ اللجوء إلى القوة 

ولیة، مما دفع إلى طرح وسائل ودیة لتحل محل الصراعات كوسیلة لفض الخالفات الد
  .والحروب التي كانت سائدة في المجتمع التقلیدي

إلى إیجاد الوسائل قد كانت المنازعات المتعلقة باستغالل ثروات البحار والسعي ل
هي األساس الذي استند إلیه ظهور قواعد القانون الدولي في مجمله  ،اهتالالزمة لتسوی

  .ث على قیام وظهور قانون البحار الذي یعد فرع من فروع هذا القانونوالباع

إلى  عملیة وضع قواعد قانونیة في أي مجال من مجاالت الحیاة الدولیة،تخضع 
یفسر الخالفات  هذا ما، جیةسواء كانت سیاسیة أو اقتصادیة أو إستراتی ةاعتبارات مصلحی

مر الثالث لقانون البحار بخصوص وضع التي میزت مناقشات الدول المشاركة في المؤت
نظام قانوني لتسویة المنازعات البحریة في مجال قانون البحار، بسبب اختالف المصالح 

 .واألنظمة السیاسیة واالجتماعیة للدول داخل األمم المتحدة

 الئحةبموجب ال تم إنشاء لجنة تحضیریة لإلعداد للمؤتمر الثالث لقانون البحار
حیث عقد دورته األولى ما  ،1973نوفمبر  16 في 3067معیة العامة رقم عن الج ةالصادر 

 1982دیسمبر  10وأنهى أشغاله بالتوقیع یوم ، كنیویور في  1973دیسمبر  14إلى  3بین 
والتي  19821لسنة  على اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار) جامایكا(في مونتیغوباي 

                                                             
، فــالبعض یســتخدم مصــطلح 1982لــق علــى اتفاقیــة األمــم المتحــدة لقــانون البحــار لســنة لقــد اختلفــت التســمیات التــي تط - 1

، والـــبعض اآلخـــر یســـمیها اتفاقیـــة مونتیغوبـــاي أو اتفاقیـــة 1982اتفاقیـــة قـــانون البحـــار لســـنة  أو اتفاقیـــة قـــانون البحـــار
یـتم االقتصـار غایات هـذا البحـث وتعطي نفس المعنى، ول ، لكن جمیعها مترادفات1982جمایكا، وغیرهم یسمیها اتفاقیة 

وفــي العنــاوین الرئیســیة للفصــل األول مــن موضــوع  " 1982قــانون البحــار لســنة  اتفاقیــة"اســم  فــي المــتن علــى اســتخدام
، والجــدیر بالــذكر أن دراســة الفصــل األول مــن هــذا الموضــوع فــي الهــامش وكــذلك" االتفاقیــة"الدراســة یعتمــد مصــطلح 
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شهرًا من وصول عدد  12، وذلك بعد مرور 1994نوفمبر  16دخلت حیز التنفیذ فى 
من االتفاقیة حیث  308/1، وذلك طبقا لنص المادة 1تصدیقاً  60التصدیقات علیها إلى 

 119 ممن حیث عدد أطرافها البالغ عدده تعتبر أكبر اتفاقیة منذ نشأة منظمة األمم المتحدة
  .2دولة

ي الستكشاف واستغالل الموارد كما أنها تعد إنجازًا هامًا في مجال التنظیم القانون
وضعت لكل  وحددت المناطق البحریة و الطبیعیة الموجودة في قیعان البحار والمحیطات،

منطقة نظاما خاصا بها، وغیرها من األمور المتعلقة بحمایة البیئة البحریة من التلوث 
 ون البحاروالبحث العلمي البحري، واعتمادها لنظام خاص بتسویة المنازعات في مجال قان

وحددت كیفیة اللجوء  ،3الذي أدرج التحكیم ضمن نصوصه كوسیلة من بین وسائل التسویة
حددت المنازعات البحریة التي كما  ،)ولالمبحث األ(منها  في الجزء الخامس عشرإلیه 

  .)المبحث الثاني(یتدخل في حلها 

  

                                                                                                                                                                                              
التفاقیــة التــي أصــبحت جــزءا مــن التشــریع الــوطني بمصــادقة الجزائــر علیهــا بموجــب ســیكون علــى ضــوء أحكــام هــذه ا

 ، یتضــمن التصــدیق علــى اتفاقیــة األمــم المتحــدة لقــانون البحــار22/01/1996المــؤرخ فــي 53/ 96المرســوم الرئاســي رقــم
  .  24/01/1996، صادر بتاریخ 6 عدد جریدة رسمیة 1982لسنة 

  .علیها بعد األمریكیةفیما لم تصادق الوالیات المتحدة  1998علیها سنة صادقت المجموعة األوروبیة  - 1
، وامتنعت سبعة عشر دولة عن التصویت 130بأغلبیة  1982أبریل  30 فيتم تبنى االتفاقیة  - 2  ،بلجیكا( ، وهيصوتًا

بولندا،  ،مبورج، منغولیا، هولندا، لكسابلغاریا، روسیا، تشیكوسلوفاكیا، ألمانیا الغربیة، ألمانیا الشرقیة، المجر، إیطالی
جزء  17مادة موزعة على   320كما أنها تحتوي على ،)تي، المملكة المتحدةا، أوكرانیا، االتحاد السوفیاسبانیا، تایالندإ

   .مرافق ملحقة بها، وبذلك شملت لجمیع مجاالت البحار والمحیطات 5وتسع مالحق، باإلضافة إلى 
، ولكن هااء تحفظات أو استثناءات على هذه االتفاقیة إال إذا أجازت ذلك صراحة نصوصمن ذلك أنه ال یجوز إبد -  3

والمادة  209 االتفاقیة أجازت للدول األطراف أن تقوم بإبداء إعالنات تفسیریة بخصوص نصوص االتفاقیة المادة
  .منها 310
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  المبحث األول

  تفاقیةاال إطار اللجوء إلى التحكیم في 
نظرا  ،1تحكیم أهمیة بالغةعن طریق ال سألة تسویة المنازعات البحریةتكتسي م

كما  في التقلیل من التوترات بین أعضاء المجموعة الدولیة مع اختالف قوتها، إلسهامه
 سبل المالحة الدولیة، خاصة مع تطور رستغالل واالستعمال األمثل للبحایساعد على اال

تغالل ثرواتها، وظهور ضه من حدود جدیدة السوالتقدم العلمي والتكنولوجي وما یفر 
  .ه من مكانة إستراتیجیة واقتصادیة هامةمثلالمتتالیة ألعماق البحار وما ت االكتشافات

تنازعة على األطراف الم 1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  279فرضت المادة 
على  یجب«  :یليمن میثاق األمم المتحدة التي نصت على ما  33/1الرجوع إلى المادة 

أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن یعرض حفظ السلم واألمن الدولیین للخطر، أن 
یلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطریق المفاوضة والتحقیق والوساطة والتوفیق والتحكیم 

إلى الوكاالت والتنظیمات أو غیرها من الوسائل السلمیة  والتسویة القضائیة، أو اللجوء
  .»یها اختیارها التي یقع عل

في إطار اتفاقیة قانون تعددت وسائل التسویة للمنازعات البحریة بناء على ذلك 
البحار، إذ یتعین على األطراف في حالة النزاع اللجوء إلى إجراءات التسویة المنصوص 

، حیث یضع هذا الجزء على الدول المتنازعة یةتفاقاالعلیها في الجزء الخامس عشر من 
في  التي قد تنشأ عن تفسیر أو تطبیق االتفاقیة  التسویة السلمیة للمنازعات البحریةااللتزام ب

  . من وسائل التسویةض، وأدرج التحكیم 284و 280و 279المواد 

المطلب (تم إرساء مبدأ اللجوء إلى التحكیم في نصوص قانونیة نظمتها االتفاقیة  لذا
  .)المطلب الثالث( تنظیم أحكامهمع ، )لثانيالمطلب ا( إجراءات اللجوء إلیهحددت و ، )األول

                                                             
تلك المنازعات التي تثار  ي، ه1982البحار لسنة قانون األمم المتحدة ل یقصد بالمنازعات البحریة حسب مفهوم اتفاقیة -  1

و ما یسمى بالمنطقة أو التراث المشترك أوقاعها  داخل الوالیة الوطنیة للدول الساحلیة وتلك الواقعة في أعالي البحار
  .لإلنسانیة
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  المطلب األول

 وفي إطارها تفاقیةاال  بلقمبدأ اللجوء إلى التحكیم  تكریس

البحار منذ أمد بعید من المواضیع الحساسة في العالقات الدولیة، وكان البحث  تعتبر
د القانون عن حریة البحار إحدى المسائل القانونیة الهامة التي ساهمت في إرساء قواع

 1الدولي للبحار والسعي نحو إیجاد تنظیم دولي الستغالل واستعمال هذه المجاالت الحیویة
باعتبارها سبیال لالتصال ومصدرا للثراء والغذاء، فالدراسات الحدیثة كشفت أن مصدر 
التغذیة لألجیال القادمة تكمن في قاع البحار وما تحتها، وأهمیة كهذه هي التي جعلت 

  .وما تحتویه من ثروات محل صراع منذ نشأة الجماعة الدولیةالبحار 

اختیار الوسیلة التي یرونها  فيألطراف لاتفاقیة قانون البحار حریة تامة  منحت
 شرط أن تتم هذه الطریقة المعتمدة من األطراف بالوسائل السلمیة ،2مناسبة لتسویة نزاعاتهم

خالل المؤتمر الثالث  البحریة ة المنازعاتحظي إجراء التحكیم كوسیلة لتسویفمن أجل ذلك 
تفوق بكثیر اهتمامهم  ةشاركوفود الممن قبل ال كبیرةبأهمیة لقانون البحار لألمم المتحدة 

  .باألنظمة القضائیة

تلجأ إلیها ذلك، فقد تضمنت نصوص اتفاقیة قانون البحار على وسائل عدیدة ل
 تسویةالمن وسائل ضحكیم الذي تم إرساءه من بینها الت، هاخالفاتلحل المتنازعة  طرافاأل

 )ثانيالفرع ال(أو في إطارها ،)الفرع األول( تفاقیةالسواء قبل انعقاد اللمنازعات البحریة 
   .)لثالفرع الثا( للجوء إلیهأسس  وضعت له و 

  

  

 

                                                             
 168، ص 1982یة، عبد اهللا عوض، ظاهرة التخلف، رسالة ماجستیر، جامعة القاهرة، كلیة االقتصاد والعلوم السیاس - 1

  .وما بعدها
2   - VINCENT PHILIPPE, Droit de la mer, Édition larcier, Bruxelles, 2008, p 161 
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  الفرع األول

   تفاقیةاال مبدأ اللجوء إلى التحكیم قبل  تكریس

وعلى رأسها بنود  مبدأ تسویة المنازعاتلدولیة تضمنت معظم النصوص القانونیة ال
، ومیثاق األمم المتحدة ودساتیر المنظمات 1النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة

التي  1982لسنة  المتخصصة التابعة لها، وكذا اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار
ن جل هذه النصوص إال أ ،2تسویة المنازعات البحریةنصوصها لمن  كامال اخصصت جزء

غیر أن ممارسات القضاء . للنزاع الدوليللمنازعة البحریة وال محددا و  لم تتضمن تعریفا دقیقا
الدولي عالجت هذه المسألة قبل ظهور األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة، حیث أعطت 

ل مسألة حو خالفذلك ال« :  عتبرتهفا المحكمة الدائمة للعدل الدولي تعریفا للنزاع الدولي
  . 3» لمصالحهما أو قانونیة أو واقعیة، وهو تعارض لآلراء القانونیة بین أطراف النزاع

تعتبر التسویة الودیة للمنازعات البحریة، أفضل وسیلة للفصل في النزاع بین  
، وفقا للمبادئ المستحدثة في القانون الدولي المعاصر كمبدأ التعاون األطراف المتنازعة

التنمیة ومبدأ المساواة، ومبدأ المصلحة المشتركة للجماعة الدولیة واالستجابة  ومبدأ الحق في
 4ربالبحا المتعلقةالعملیة لمطالب غالبیة أعضاء المجتمع الدولي في حل مختلف المسائل 

  .فق أسس منصفة وعادلةو 

یتعین على الدول عند رغبتها في تسویة المنازعات الناشئة عن استعمال واستغالل 
ار اللجوء إلى القواعد العامة لتسویة المنازعات الدولیة بالوسائل السلمیة المقررة في البح

 ل السادس من میثاق األمم المتحدةالقانون الدولي، وبصفة خاصة الوسائل الواردة في الفص

                                                             
التي تخضع و من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة ألنواع المنازعات بحسب موضوعها  2/36تضمنت المادة  - 1

  . ضمن أحكام نظام المحكمة الختصاصها، غیر أنه لم یرد أي تعریف للنزاع الدولي
یمیة والوظیفة للمحكمة وألهم ظدراسة تحلیلیة للجوانب التن :محمد صافي یوسف، المحكمة الدولیة لقانون البحار - 2

  .وما بعدها 5، ص 2003، اإلسكندریةاألحكام القضائیة الصادرة عنها، دار النهضة العربیة، 
، قضاء محكمة العدل الدولیة )لیتشنشتاین ضد ألمانیا(لخاصة ببعض األموال أحمد أبو الوفا، التعلیق على القضیة ا -  3

  .169، ص 2007، دار النهضة العربیة، مصر، )2005 -2001(
4 - MOURGEIN (M), pays en voie développement et transformation du droit international, colloque 

d’Aix en Provence, société française pour le droit international, Ed. pédone 1974, p172.   
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اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة من  الجزء الخامس عشرأو تلك الواردة في 
الذي أدرج ضمن وسائل التسویة السلمیة للمنازعات البحریة في ا التحكیم من بینه 19821

لنجاحه في حل عدد كبیر من القضایا المطروحة  نظرا ، امنهالثامن  والمرفقالمرفق السابع 
 .علیه على المستوى الدولي

تمیز المؤتمر الثالث لقانون البحار منذ بدایة أشغاله ببحث مواضیع قانون البحار  قدل
شكل متكامل ودراستها بصفة شاملة واتخاذ قرار موحد بشأنها والتعامل معها كصفقة ب

فاإلخفاق في مسألة یؤدي  واضیعها مترابطة یتصل بعضها ببعض، باعتبار م2واحدة
بالضرورة إلى اإلخفاق في المسائل األخرى، وكان موضوع تسویة المنازعات البحریة 

  . التي طرحت للنقاش خالل مناقشات المؤتمر من المواضیع المتضمن إلجراء التحكیم

نشطة في االتفاقیة اإلطار القانوني الذي یجب أن تباشر من خالله جمیع األوضعت 
والتأكید على الطابع العالمي والموحد  اللتزام بالحفاظ على تكاملهااو  المحیطاتالبحار و 
السعي نحو إیجاد حل ، وأن الهدف األساسي من القانون الدولي للبحار هو 3لالتفاقیة

لمختلف المشاكل التي تطرح حول البحار، واألخذ بعین االعتبار حقوق الدول الساحلیة من 
متعارضین على  اتجاهینمع وجود  جهة، ومراعاة مصالح الجماعة الدولیة من جهة أخرى،

ة إقامة التوازن بین مصلح"  McDougalولماك دو "كما یقول الفقیه  أو ،4الساحة الدولیة

                                                             
السراب، كلما اقتربت من الماء الذي یشفي «  :هناك من اعتبر هذا الجزء من االتفاقیة المتعلق بتسویة المنازعات بأنه - 1

و في شكل دمیة ا فتحت الصندوق الذي یبدمالغلیل اكتشفت أنه بعید عن متناول الید، وكاللعبة الروسیة المشهورة كل
وجدت صندوقا آخر أصغر منه على نفس الشكل، وفعال فإن نصوص التفاوض األولى وحتى النص الحالي من 

وتبدو هذه البلبلة . االتفاقیة یأتي بأحكام وقواعد للتسویة ثم یعقبها باستثناء، ثم یدخل استثناء جدیدا على االستثناء
فهي تضع قاعدة ثم استثناء، ثم استثناء على  ...ود البحریة بین الدولواضحة فیما یتعلق بتسویة منازعات ضبط الحد
محمد المولدي مرسیط، تسویة المنازعات في اتفاقیة األمم : أنظر .» استثناء، ثم تحفظ داخل االستثناء على االستثناء

نون البحار الجدید والمصالح المتحدة لقانون البحار والدور الذي ینتظر المحكمة الدولیة لقانون البحار، دراسة ضمن قا
  .-55 21ص  ص، 1989، تونس، المنظمة العربیة للتربیة والعلومالعربیة، 

  .117، ص 2011محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار، دار الثقافة، عمان،  - 2
 .17/11/2005في المؤرخ  L.22/60/Aرقم  الالئحةهذا ما ذهبت إلیه الجمعیة العامة لألمم المتحدة في  - 3

4 - GIEDEL (G), Le droit international public de la mer le temps de paix, tome II, Les eaux 
intérieures, Paris, Mellottée-Chateauroux, 1932, p.36. 
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الدولة في تطبیق قوانینها وبین المصلحة العامة للمجتمع الدولي في حریة المالحة في أعالي 
  .1البحار

في تطویر قواعد القانون  3واالعتبارات السیاسیة 2د أثرت المصالح االقتصادیةفق لذا
د الدولي للبحار وهذا ما یفسر في الحقیقة اهتمام الدول الفردیة والجماعیة في إطار الجهو 

العرف الدولي الموزعة بین  ،4المتواصلة لمنظمة األمم المتحدة من أجل تقنین وتطویر قواعده
األمم  عنها اتفاقیة تتمخضالتي وذلك في إطار سلسلة من المؤتمرات  والمعاهدات الدولیة

اع قد ینشأ بین الدول حول ز منع أي نمن أجل  وذلك ،19825سنة لقانون البحار المتحدة ل
 خاصشامل و حیث تم في إطارها إرساء نظام ، 6هاوضع تنظیم دولي لالعمل على البحار و 

جل السیطرة على ثروات البحار أیتحكم في تنافس الدول من  البحریة بتسویة المنازعات
  .7ومواردها

                                                             
ق، وضوح في القانون الدولي وصعوبات في التطبی: عامر غسان سلیمان فاخوري، حق المطاردة الحثیثة في البحر - 1

 ص ،2012جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، ینایر  –مجلة الشریعة والقانون، العدد التاسع واألربعون، كلیة القانون 
 .304-290 ص

 :راجع حول المصالح االقتصادیة في بلورة قواعد قانون البحار - 2 

   - VIGNE JACQUES, Le rôle des intérêts économiques dans l’évolution du droit de la mer, Genève, 
I.H.E.I, 1971 

 -  Wodie. ( F), Les intérêts économiques et le droit de la mer, R.G.D.I.P, 1976 

3 - GROS ANDRÉ, La convention sur la pèche et la conservation des ressources biologiques de la 

haute mer, Genève, I.H.E.I, 1971. 

القانون الدولي الجدید للبحار وفقًا التفاقیة األمم المتحدة (محمود شهاب، القانون الدولي العام، المجال الدولي،  مفید - 4
  .6، ص 1996، دار النهضة العربیة، القاهرة، )1982لقانون البحار عام 

ل انعقد في جنیف بسویسرا سنة المؤتمر األو  عقدت منظمة األمم المتحدة ثالث مؤتمرات دولیة متعلقة بقانون البحار، - 5
 1982أما المؤتمر الثالث تم انعقاده في مونتیغوباي بجامایكا سنة  بجنیف، 1960والمؤتمر الثاني في سنة  ،1958

  : من المفاوضات، راجع في ذلك جوالت ودورات تسع بعد اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار هوالذي انبثقت عن
   .29ص ،1987  العربي، بیروت، اإلنماءمعهد  البحار الجدید بین التقلید والتجدید،انون ق ،جالحا سالم ساسى

6 - CAMINOS (H), Les sources du droit de la mer, in Traitè de Nouveau Droit de la Mer, Paris, 
Economica, Bruylant, Bruxelles, 1985, pp.68-75. 

ون الدولي العام، الكتاب الثاني، القانون الدولي المعاصر، الجزء الثاني، دار الثقافة عبد الكریم علوان، الوسیط في القان - 7
   2007الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
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نظرا لما تمثله البحار من أهمیة من الناحیة العلمیة، اإلستراتیجیة، السیاسیة 
زاما أن تكون محل تنظیم عالمي یضم جمیع الدول البحریة وغیر ، فإنه كان ل1واالقتصادیة

البحریة، یكون لها حقوق متساویة في استغالل واستثمار البحار وما فیها من ثروات حیة 
، واتخاذ الدول 2وغیر حیة، توضع تحت تصرف الجمیع دون تعریضها لإلتالف والتبذیر

  . 3ابهالساحلیة االحتیاطات الالزمة لمنع أي إضرار 

بعد تقدم المناقشات  في المؤتمر الثالث لقانون البحارأحست الوفود المشاركة قد ل
، یكون موازیا ومتمما لألحكام القانونیة 4بحتمیة إرساء نظام خاص بتسویة المنازعات البحریة

التي یمكن أن  1982لسنة  القانونیة الجدیدة الواردة في اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار
خصوصا بعد دخول االتفاقیة  ءالتي قد تحدث بین الدول األعضا للخالفاتتكون مصدرا 

 .حیز التنفیذ

تجدر اإلشارة إلى أن فكرة إرساء نظام خاص بتسویة المنازعات المرتبطة بقانون  
البحار والذي منح االختصاص للتحكیم ضمن قواعده، لم تظهر صدفة أثناء انعقاد المؤتمر 

بل یرجع ظهورها إلى أبعد من ذلك بكثیر، حیث أخذت  نون البحارالثالث لألمم المتحدة لقا
مراحل القانون الدولي، لذا تم عقد العدید من ر ور التطور التاریخي مزامنة لتطو ص

االتفاقیات الدولیة المنظمة للمسائل المتعلقة بالبحار، ومنذ ذلك الوقت والدول تسعى جاهدة 
ض الخالفات التي تواجهها، وبذلك أصبح من للبحث عن حلول مناسبة تتبعها لتجنب بع

الضروري على أیة اتفاقیة دولیة منظمة لمجال قانون البحار سواء أبرمت في إطار األمم 
المتحدة أو خارجها أن تتضمن آلیات خاصة بتسویة ما قد ینتج عنها من خالفات ناشئة عن 

 .تطبیقها

                                                             
1 - BEURIER JEAN-PIERRE. CADENAT PATRICK, Le contenu économique des normes juridique 

dans le droit de la mer, R.G.D.I.P, T 78.N 3.1974, p 575 et ss. 
یوسف محمد عطاوي، االستغالل السلمي لقیعان البحار والمحیطات الدولیة خارج حدود الوالیة اإلقلیمیة، رسالة  - 2

  .112، ص 1976دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
3 - NACEF (M), Le droit de passage inoffensif, étude en droit international de la mer, thèse Université 

Université de Rouen, 1989, p. 78 et s.  
  .1976أفریل   12إلى 05المتعلقة باالتفاقیة من  البحریة انعقدت الجلسات المخصصة لمناقشة مسألة تسویة المنازعات - 4

1976.  
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في  1982لسنة  قبل اتفاقیة قانون البحار تضمنت العدید من االتفاقیات الدولیة المنعقدة    
 بعض اإلجراءات المتعلقة بمسألة تسویة المنازعات البحریة في مجاالت محددة، نصوصها

حلول مناسبة لظاهرة الصراع بین الدول حول كیفیة  إیجادهدفها ، ها إجراء التحكیممن بین
 .1958األربع لسنة  جنیف اتاتفاقی ت فيأهم هذه االتفاقیا تتمثل، استغالل البحار

العمل على تحقیق  فيمنذ نشأتها باالضطالع بمسئولیاتها  قامت األمم المتحدة
السلمیة للبحار االستخدامات مجال في التوازن بین مصالح الدول المتقدمة والدول النامیة 

زعات الناشئة بین الدول بطرق سلمیة لتفادي الحروب ومنع وتسویة المنا واستغالل مواردها
وذلك من خالل سعیها إلى تطویر وتقنین القواعد ، لتوترات التي قد تحدث حول البحارا

 وقد بدأت محاوالت األمم المتحدة، هذا الشأن فيكانت منظمة لعالقات الدول  التي العرفیة
التابعة  الدوليعندما قامت لجنة القانون  ،تأخذ خطوات إیجابیة بخصوص هذا الموضوع

بدراسة قواعد قانون البحار بهدف إعداد  1948 سنةمنذ  م المتحدةلألم للجمعیة العامة
وانتهت إلى الدعوة لعقد مؤتمر األمم المتحدة األول ، هذا اإلطار فيمشروع اتفاقات دولیة 

  .1958 سنةلقانون البحار 

حضي  وقد ،1958 أفریل 27لألمم المتحدة لقانون البحار في  األولالمؤتمر انعقد 
انتهى إلى تبنى أربع  والذي، 1أربع اتفاقیات دولیة حول قانون البحاربالمصادقة على 

  :هيو ، المجالهذا  فياتفاقیات 

  .2ةوالمنطقة المتاخم اإلقلیميبالبحر االتفاقیة المتعلقة  -
  .3القاري جرفاالتفاقیة الخاصة بال -
  .4البحار بأعالياالتفاقیة الخاصة  -
  .5البحار أعالي فيالموارد الحیة  االتفاقیة الخاصة بالصید والمحافظة على  -

                                                             
محمد حافظ غانم، محاضرات عن النظام القانوني للبحار، معهد الدراسات  :راجع االتفاقیات األربع في مؤلف الدكتور - 1

  .1960عربیة، القاهرة، ال
  . 1964سنة في دخلت حیز التنفیذ - 2
  .1964سنة  في دخلت حیز التنفیذ - 3
  . 1963سنةفي دخلت حیز التنفیذ  - 4
  . 1999سنةفي  دخلت حیز التنفیذ - 5
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یضاف إلیها البروتوكول االختیاري الخاص بااللتزام بتسویة المنازعات والذي یقضى 
بأن تعلن الدول األطراف في هذا البروتوكول وفى أي اتفاقیة من االتفاقیات األربع عن 

ویة المنازعات التي رغبتها في اللجوء إلى قضاء محكمة العدل الدولیة أو محكمة التحكیم لتس
إال إذا كان هناك ، عـتنشأ بخصوص تفسیر أو تطبیق النصوص الواردة في االتفاقیات األرب

أن أطراف النزاع قد اختاروا  أو ،نص في أي من هذه االتفاقات یتضمن طریقة تسویة أخرى
   .وسیلة أخرى للتسویة

قات الدولیة باعتبارها إطار العال فيقد كان لهذه االتفاقیات األربع أهمیة كبیرة ل
القواعد القانونیة الوضعیة المنظمة لعالقات الدول بخصوص سیادتها واختصاصاتها على 

عة هذه بصرف النظر عن اختالف وجهات نظر الدول والفقهاء حول طبی، المساحات البحریة
دیمة كان البعض یرى أنها تشكل قواعد مقررة ألحكام عرفیة ق، فالقواعد وقوتها القانونیة

حین كان یراها البعض اآلخر مجرد اتفاقیات دولیة  في، تتمتع بصفة إلزامیة عامة وبالتالي
  .1دق علیهااكاشفة ال تلزم إال من وقع وص

على اعتماد  1958لسنة  في مؤتمر جنیف المشاركة الدول غلبأتم االتفاق بین 
لتسویة  إجباریةءات جراللخضوع إلالكبرى  دولمعظم الرغم معارضة  االتفاقیات األربع

مما دفع بالدول األعضاء في المؤتمر ، المنازعات التي اقترحت أثناء إعداد هذه االتفاقیات
غیر ملزم وتم اقتراح نص خاص ، غالبیة المشاركینل ةناسبالبحث عن حلول مرضیة ومإلى 

 روتوكولضمن ب ةاختیاریبصفة یكون فیه التوقیع ، سویة المنازعاتمن أجل تلألطراف 
  .من قبل المؤتمروالذي تم تبنیه  إضافي لالتفاقیات األربع

حریة دول الموقعة على البروتوكول اإلضافي المتعلق بتسویة المنازعات لل بذلك یكون
بطریقة اللجوء إلى التحكیم أو أیة وسیلة أخرى تراها مناسبة لتسویة خالفاتها على تفاق الا

 متعلق نزاعمة العدل الدولیة عند حدوث أي بصفة منفردة إلى محك اللجوء ة، وكذاسلمی
المتعلقة بالصید في  المنازعات تلك ، باستثناءاألربع تطبیق أحكام االتفاقیاتأو  فسیرتب

  .أعالي البحار
عدد ، وقد كان في مجال تسویة المنازعات إلى فشل هذا النظامالمقترح هذا أدى   
الحد من وترتب عن ذلك ، دولة (40)على االتفاقیة لم یتعدى أربعین  ةالمصادقالدول 

                                                             
  .27، ص 1983 دار النهضة العربیة، القاهرة، إبراهیم محمد الدغمة، القانون الدولي الجدید للبحار،: انظر - 1
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م تسویة المنازعات ضعف أساس نظا نتج عنه الذي، 1958 األربع لسنة جنیف اتاتفاقی
 تسویة كل المشكالت المتعلقة بالبحار لعدم نجاحه في، بما فیه نظام التحكیم فیها الوارد

الصید  حیث ظل العدید من المسائل محل خالف بین الدول خصوصًا تلك المتعلقة بحق
 /وكذلك اتساع البحر اإلقلیمي البحار فيوالتنقیب عن الثروات غیر الحیة 

 مرة یتحقق لم وبذلك، 1میال 12و 3 بین ما الموضوع حول المقدمة االقتراحات تراوحت   
 حول 1958 لسنة جنیف اتفاقیة واكتفت اإلقلیمي البحر عرض مسألة حول االتفاق أخرى

 اورةلمجا المنطقة تمتد أن یجوز اله أن إلى اإلشارة إلى اورةلمجا والمنطقة البحر اإلقلیمي
 الجمعیةبما دفع هذا ، إلقلیميا البحر منه یقاس الذي األساس خط من ابتداء میال 12 وراء

العالقة  المسائل معالجة في مهمته حددت بجنیف ثان مؤتمر عقد إلى المتحدة لألمم العامة
 الصید منطقة وحدود اإلقلیمي البحر عرض في مثلةوالمت، 1958 لسنة جنیف مؤتمرفي 

 یحسم لم غیر أنه اإلقلیمي البحر عرض بمسألة متعلقة اقتراحات عدة قدمتعلى إثر ذلك و 
ما قد  فيمهمة الفصل  تتولىإضافة إلى عدم االتفاق على تحدید جهة معینة ، منها أي في

 .زعاتانمینشب بین الدول من 
یات جنیف األربع لم تكن معبرة عن وجهة نظر كل یضاف إلى ما سبق أن اتفاق

أفریقیا وآسیا  فيحیث لم تكن أغلبیة الدول النامیة ، الجماعة الدولیة فيالدول األعضاء 
مؤتمر  في األمروكذلك ، 1958 سنةاألمم المتحدة األول ل مؤتمر فيوأمریكا الالتینیة ممثلة 

لبحث عرض البحر اإلقلیمي  انون البحارحول ق 1960عقد عام  الذي الثانياألمم المتحدة 
ولكن هذا لم یحل دون مواصلة الدول لجهودها في ، الذي فشل بدورهو  وحدود مناطق الصید

  .هذا الشأن

مجال استكشاف واستغالل الثروات  فيالهائل  والتكنولوجي العلميكما كان للتقدم 
تلك المتعلقة باحتیاجات  خصوصاً ، وغیره من األمور األخرى البحار فيالحیة وغیر الحیة 

 فيأثره ، الدول والشعوب للثروات والموارد االقتصادیة للبحار لمواجهة متطلباتها االقتصادیة
والبحث عن  1958سنة اتفاقیات جنیف األربع ل فيسعى األمم المتحدة إلى إعادة النظر 

  .مشكالت أخرىبالحلول المناسبة للمشكالت القائمة وما قد یستجد من  یأتياتفاق جدید 

                                                             
1 - PAPACOSTAS (A), La mer territoriale et la zone contiguë, R.H.D.I. , 1961, pp.167 -178 ..  
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  ثانيالفرع ال

   تفاقیةاال مبدأ اللجوء إلى التحكیم في إطار  تكریس

تعتبر مؤتمرات قانون البحار التي نظمتها األمم المتحدة من أهم المؤتمرات الدولیة منذ 
أكبر اتفاقیة دولیة تأسیسها إلى اآلن، خاصة المؤتمر الثالث لقانون البحار الذي نتج عنه 

 یمكن أن تنشأ التيوالتي أرست نظاما خاصا بتسویة المنازعات البحریة  هاعقدت في إطار 
في الفصل الخامس عشر بمناسبة تفسیر أو تطبیق أحكام االتفاقیة، وذلك  بین أعضائها

  .التسویة ئلمنها مدرجة التحكیم ضمن وسا

المتضمن إلجراء التحكیم و  البحریة فكرة إرساء نظام خاص بتسویة المنازعاتبرزت 
 كل واضح وصریح خالل الدورة الرابعة للمؤتمر الثالث لألمم المتحدة لقانون البحاربش

في ثماني جلسات لمناقشة مسألة  1976ماي  07مارس إلى  15المنعقدة في نیویورك من 
حیث ظهر من خالل ، االتفاقیة تسویة المنازعات التي تثار بمناسبة تطبیق أو تفسیر أحكام

مؤید ومعارض إلجراء اختالف وجهات نظرهم بین  لمشاركةمختلف الوفود اتدخالت 
  .التحكیم

 :إلجراء التحكیم ةالمؤیدالمواقف  - أوال
اعتماده وطالبت باإلجراء یعتبر الوفد الفرنسي على رأس الوفود المشاركة المؤیدة لهذا 

 وأید 19741اختصاص محكمة العدل الدولیة سنة  رفض فقد، كوسیلة لتسویة المنازعات
خالل مفاوضات المؤتمر معززا موقفه  ت التحكیم لحل المنازعات الدولیةة تكریس إجراءافكر 

المناقشات العامة سنة من أول جلسة  فيالثالث لألمم المتحدة لقانون البحار، أین أعرب 
ظروف منح ة یمكن من خاللها ضرورة اعتماد إجراءات تحكیمی علىعن موقفه  1924

  .2ضوعیة وفنیة بحتةأفضل لفحص القضایا بصفة مو 
ى إلى إقناع العدید من الدول المشاركة عل مع تعاقب دورات المؤتمر توصل هذا الوفد 

تختص بتسویة ، عامالختصاص الذات اضرورة إبعاد فكرة اعتماد محكمة العدل الدولیة 

                                                             
   .1974أنظر في هذا الشأن قضیة التجارب النوویة موضوع قرار محكمة العدل الدولیة الصادر في دیسمبر  - 1

2  - Doc off vol.5, compte rendu analytique de la 25ème séance du 12 avril 1976 paragraphe 8. 
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إلى ء جدید في االتفاقیة یقضي بإلزامیة اللجو  مبدأإدراج  ذلك مقابلعات البحریة واقترح ز انمال
 األمم اتفاقیةتفسیر أو تطبیق أحكام  الناشئة عن من أجل تسویة المنازعاتالتحكیم  إجراء

 .1982 المتحدة لقانون البحار لسنة

 اـة منها یوغسالفیا، البرتغال وبریطانیـالدول األوربی العدید من هذا الموقف تساند
  :حیث استندوا في تدعیم موقفهم على عدة حجج، أهمها

تها إذ یحق لهم اختیار إراداسعة في احترام التحكیم یمنح لألطراف ضمانات و  إجراء -
  . أو شكل الهیئة التحكیمیة المكلفة بمهمة حل النزاع محكمینال

  .المرونة والسریة والسرعة وقلة التكالیف في اإلجراءات -
  .حریة األطراف في اختیار القانون الواجب التطبیق من قبل محكمة التحكیم -
  .تخصص وفقا لطبیعة النزاعالالكفاءة و  -

 :إلجراء التحكیم ةلمعارضلمواقف اا - ثانیا
 كوسیلة إجباریة النامیة على رأس الدول المعارضة العتماد التحكیم بلدانتعتبر ال
وسیلة عارضة أن هذه ال العتبارات مختلفة منها، االتفاقیة لتسویة المنازعات ضمن نصوص

بمحكمة العدل الدولیة باعتبارها هیئة كفیلة بالقیام باجتهاد  ااهمن حیث الزمن إذا ما قارن
ثابت وموحد یعمل على تدارك النقائص وتحدید القواعد القانونیة الناجعة لتسویة المنازعات 

 .في مجال قانون البحار

  :اد مبدأ تسویة المنازعات البحریةالموقف الوسط في اعتم - ثالثا
 1973لألمم المتحدة لقانون البحار في دیسمبر انطلقت أشغال المؤتمر الثالث 

 دالحاخالف لبدایتها با في بین المؤتمرین تمیزت المناقشات، و 1982ل وتواصلت حتى أفری
إال أنه مع تقدم ، جراء التحكیمالمتضمن إل البحریة ول اعتماد نظام لتسویة المنازعاتح

 المواقف واآلراءارب في جو من التق ى وجهات نظر المشاركینأشغال المؤتمر طغى عل
 مرضیةلوصول إلى حلول من أجل ا وبدأت تظهر بوادر التوافق بین المؤیدین والمعارضین
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تم االتفاق على ضرورة اعتماد نظام یقضي بتسویة المنازعات الواردة  أین، 1األطرافجمیع ل
 .اءفي مجال قانون البحار والذي یعمل على حمایة الدول الكبرى والصغرى على حد سو 

حكام الخاصة بتسویة المنازعات المتعلقة لأل بالنسبةتوصل المؤتمرون إلى حل وسط 
بین  جرتوجلسات عدیدة  مناقشات طویلة بعدوكان ذلك  بتفسیر وتطبیق أحكام االتفاقیة،

الحریة في اختیار إجراءات لألطراف  تمنح بأن رخالل انعقاد دورات المؤتمالمشاركین 
عدة وسائل یمكن  ، فوضعت تحت تصرفهممناسبة لفض نزاعاتهمالتسویة التي یرونها 

التفاق یقضي  ابإقراره وذلك ،في حاالت تحددها االتفاقیة إحداها ىاللجوء إل علىاالتفاق 
  .التفاقیةمن امن الجزء الخامس عشر  287المادة باعتماد نص 

على وجه  بینها بالعمل متى نشأ النزاع فیما 283كما تلتزم الدول طبقا للمادة 
ل في حالة عدم التوصو  باللجوء إلى التحكیم أو غیر ذلك من الوسائل السلمیة، االستعجال

عة اللجوء حینئذ یكون على األطراف المتناز  سلمیة التي تختارهاإلى تسویة للنزاع بالطرق ال
فاقیة من ات 287المادة  والتي أوردتها ،2المؤدیة إلى قرارات ملزمة جباریةإلى اإلجراءات اإل

انضمامها إلیها  ها أویحق للدولة عند توقیعها أو تصدیقها علیإذ  ،1982لسنة  قانون البحار
أن تختار بواسطة إعالن مكتوب واحدة أو أكثر من وسائل التسویة  أو في أي وقت بعد ذلك

  :في ةثلمتوالم االتفاقیةق أحكام مرتبطة بتفسیر أو تطبیللمنازعات البحریة ال

  .لالتفاقیة المشكلة وفقا للمرفق السادسدولیة لقانون البحار المحكمة ال -
   .3محكمة العدل الدولیة -
   .4التفاقیةمن اتحكیم مشكلة وفقا للمرفق السابع محكمة  -

                                                             
بإعالن مبادئ القانون الدولي المتعلق بالعالقات  ةالخاص 1970أكتوبر  2625/25الجمعیة العامة رقم  الئحة: أنظر -  1

 .8018/8 رقم الودیة الوثیقة
2 - CAFLISCH LUCIUS, les zones maritimes sous juridiction national leurs limites et leur 

délimitation, in: le nouveau droit de la mer, publications de la R.G.D.I.P., N°(39), dépone, paris, 
1983, pp.107-113. 

3 - GAUTRON Jean-Claude, « Création d’une chambre au sein de la cour international de justice, 
mesures et médiation provisoires dans le différend frontalier entre le Burkina-Faso et le mali », in : 
A.F.D.I., Vol 32, 1986, pp.214-192. 

  .وما بعدها  328ص محمد صافي یوسف، مرجع سابق، - 4
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  . 1لثامن من االتفاقیةمحكمة تحكیم خاص مشكلة وفقا للمرفق ا -
االتفاق في أي  من اتفاقیة قانون البحار 280كما یحق لألطراف طبقا لنص المادة 

وذلك  ارهاـوقت على تسویة نزاع فیما یتعلق بتفسیر االتفاقیة أو تطبیقها بأي وسیلة من اختی
من الفرع الثاني من الجزء الخامس عشر من اتفاقیة قانون البحار  286عمال بنص المادة 

أحد  التي تقضي بإحالة أي نزاع یتعلق بتفسیر هذه االتفاقیة أو تطبیقها بناء على طلب
  .2األطراف المتنازعة إلى المحكمة المختصة

تضمنت في جزئها الخامس   1982لسنة  من هنا یتبین لنا أن اتفاقیة قانون البحار  
عشر األجهزة المكلفة بتسویة المنازعات بین أطرافها، حیث منحت لها الحریة في اختیار 

: ق اللجوء إلى أربع محاكم هيوبذلك أصبح ألطراف االتفاقیة ح الوسیلة التي تراها مناسبة،
محكمة التحكیم ومحكمة التحكیم  ،رالمحكمة الدولیة لقانون البحا محكمة العدل الدولیة،

   .3الخاص

  لثالثا فرعال

  تفاقیةإطار اال  وء إلى التحكیم فيس اللجأس

البحار  قانوناألمم المتحدة لاتفاقیة إلى التحكیم في إطار  األطرافالدول لجوء  كونی
  :التالیة سساألعلى قائما  1982 لسنة

 .لتسویة المنازعات البحریة عدم اللجوء إلى القوة  -

عن  تجحدوث أي خالف نا في حالة البحریةالتسویة السلمیة للمنازعات   -
 .تطبیق أحكام االتفاقیة وأ تفسیر

 
                                                             

  .36ص  محمد المولدي مرسیط، مرجع سابق، - 1
مذكرة لنیل شهادة  ،1982ار لسنة المتحدة لقانون البح األمم اتفاقیةالحدود البحریة في ظل  عصاد لعمامري، - 2

  .110، ص  2010تیزي وزو، –جامعة مولود معمري  فرع القانون الدولي العام ، الماجستیر في القانون،
  .من الجزء الخامس عشر من االتفاقیة 287المادة  - 3
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 :تسویة المنازعات البحریةل عدم اللجوء إلى القوة -  أوال
من جزءها الخامس عشر على التزام الدول األعضاء  279نصت االتفاقیة في المادة 

حالة هذه الدول في حالة الخالف إلى أحكام المادة ، بعدم اللجوء إلى القوة من میثاق  33وإ
من بینها  األمم المتحدة بخصوص اختیار وسیلة من وسائل التسویة السلمیة للمنازعات

ة البد لها من االلتزام ظمة األمم المتحدالدول في االتفاقیة باعتبارها عضو في منو ، التحكیم
لى القوة دم اللجوء إااللتزام بعبنبذ العنف و  ول األعضاء فیهاالذي فرض على الد بمیثاقها

  .1لتسویة نزاعاتها

 2اميـأقل إلزامیة من نصها الخت المشروع األول لالتفاقیة من 279لمادة انص  جاء
ن تعمل كل ما في وسعها إلیجاد حل الدول األطراف أعلى  « :ما یلي على نص حیث

في  ،» دةـمن میثاق األمم المتح 33/1ل السلمیة المذكورة في المادة ـلنزاعاتها بالوسائ
إذ  من الجزء الخامس عشر لالتفاقیة تبدو أكثر إلزامیة 279للمادة حین أن الصیاغة الحالیة 

رق المذكورة في المادة على الدول األطراف البحث عن حل لخالفاتها بالط« : بأنهتقضي 
  . » من میثاق األمم المتحدة 33

البحث عن على الدول األطراف  یلزم االتفاقیة أنه ذي اعتمدتههذا النص المن  یتبین
كما جاء في نص  أجل ذلك منوال یقترح علیها بذل ما في وسعها ، لتسویة خالفاتها ولحل

  .المشروع األول لالتفاقیة

  :یة السلمیة للمنازعات البحریةااللتزام بالتسو  -  اثانی
انتهجت اتفاقیة قانون البحار نفس أسلوب میثاق األمم المتحدة الذي یلزم أطراف النزاع 
بتسویة خالفاتها بالطرق السلمیة دون أن یفرض علیها اختیار هذه الوسائل المنتهجة لفض 

  .3خالفاتها

                                                             
  .من میثاق األمم المتحدة 3/ 2المادة  :أنظر - 1

2  - Doc. A/Conf.62/WP.10.Rev.3. du 27 aout 1980. 
  .منه 33اكتفى میثاق األمم المتحدة بسرد وسائل حل المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة على سبیل الحصر في المادة  - 3
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 یهاعللذا یتعین ، حل خالفاتهال القوة على الدول أن ال تلجأ إلىالدولي القانون یفرض 
األمم المتحدة اتفاقیة إلى تحقیقه سعت  وهذا ما، على تسویة نزاعاتها بالطرق السلمیة العمل

م توصلها إلى حلول مناسبة الدول األطراف في حالة عدبدعوة  1982 البحار لسنة قانونل
   .من میثاق األمم المتحدة 33الوسائل الواردة في المادة تطبیق ب

إذ  من االتفاقیة 286المادة  ما یتوجب على األطراف المتنازعة أن تعود إلى نصك
تطبیق بنود الفرع الثاني من الجزء الخامس عشر الذي بلب اطیأن حد األطراف یمكن أل

   .ة في االتفاقیةالواردیة لزامل النزاع بإحدى اإلجراءات اإلتؤدي أحكامه إلى ح

في بأنها تخلق تناقض االتفاقیة  طرفمن معتمدة الصیاغة الإال أنه یعاب على هذه 
تطبیق هذه اإلجراءات یفترض أن  المتنازعةطراف أحد األأحكامها ألنه في حالة عدم طلب 

  .دون حلمن بینهم  االنزاع قائم یكون

  الثانيب طلالم

   تفاقیةإطار اال التحكیم في اللجوء إلى تنظیم 

م تجسیده ضمن أحكام لذا ت اما لسیادة الدولالتحكیم إجراء غیر إجباري وأكثر احتر  دیع
موقف الوسیط في حالة اختالف األطراف على إجراء له  فكان، من االتفاقیة 287/1المادة 

أو عند عدم قیام الدولة طرف في النزاع بأي إعالن مكتوب تختار فیه  1موحد لتسویة نزاعهم
ففي هذه الحالة یفترض أنها ة، من االتفاقی 287ل التسویة الواردة في المادة إحدى وسائ

  .التحكیمبقبلت 

توكل إلجراء التحكیم تسویة المنازعات التي قد تحدث بین منظمة دولیة ودولة كما  
عضو في االتفاقیة اختارت بواسطة اإلعالن المكتوب اختصاص محكمة العدل الدولیة 

 إجراءات التحكیم نوعین منأقرت االتفاقیة ، ونتیجة لذلك 2خالفاتهاكجهة قضائیة لحل 
   .3التي قد تحدث في مجال قانون البحارمنازعات ال منعیعمالن على 

                                                             
  .من الجزء الخامس عشر من االتفاقیة 287/5المادة  :أنظر - 1
  .المنظمات الدولیةمن مرفق التاسع من االتفاقیة، المتعلق بمشاركة  07في المادة  جراءورد هذا اإل - 2

3 - JEAN PAUL PANCRACIO, Droit de la mer, 1er édition Dalloz, Paris, 2010, p 107. 
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جراء من االتفاقیة، وهو إ مرفق السابعالوهو موضوع في التحكیم اإلجراء األول یتمثل 
تفسیر  وأوالمتعلقة بتطبیق  عموماالبحریة  على كافة المنازعات هقیطبصلح تكالسیكي ی

 إال هقیطبال یتم ت جراء الثاني یعتبر طریقة مستحدثةأما اإل، )األول فرعال( أحكام االتفاقیة
لسنة  قانون البحار اتفاقیةعلى بعض المنازعات التي وردت على سبیل الحصر ضمن 

  .)الثاني فرعال( من االتفاقیة وهو موضوع المرفق الثامن ویتمثل في التحكیم الخاص 19821

  األول الفرع

  تفاقیة اال السابع من  وفقا للمرفق التحكیم
ي إجراء التحكیم باهتمام المشاركین خالل المؤتمر الثالث لقانون البحار، نظرا ظح

لممیزاته التي جعلته یأخذ حیزا واسعا من المناقشات حول الوسائل األكثر فعالیة ومرونة 
ر إجباري لتسویة المنازعات بین األطراف، فكان التركیز على هذا اإلجراء باعتباره إجراء غی

  .وأكثر احتراما لسیادة الدول 

بعدما  التحكیمبناء على ذلك، یمكن تحدید الحاالت التي یتم فیها اللجوء إلى محكمة 
من الجزء الخامس  )ج( من الفقرة الفرعیة 287/1نص المادة  اإلجراء فيتم اعتماد هذا 
  :وذلك فیما یلي. عشر لالتفاقیة

  .ختیار وسیلة معینة لتسویة النزاع القائم بینهاحالة اختالف األطراف على افي   -

حالة عدم قیام الدولة طرف في النزاع بأي إعالن مكتوب تختار فیه وسیلة من في  -
  .من الجزء الخامس عشر لالتفاقیة 287/3بین وسائل التسویة الواردة في المادة 

و في ظمة دولیة ودولة عضحالة المنازعات التي یمكن أن تحدث بین منفي  -
وهذا ما یفهم  ،اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة اختارت بواسطة إعالن مكتوب ااالتفاقیة، إذ

  .من المرفق التاسع المتعلق بمشاركة المنظمات الدولیة في االتفاقیة 07من نص المادة 

                                                             
الصید البحري، المالحة البحریة، البحث العلمي البحري وحمایة البیئة : المتعلقة بالمجاالت التالیة نازعاتالم تتمثل في - 1

  .البحریة والحفاظ علیها
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یمكن اإلشارة إلى أن هذا اإلجراء كالسیكي ینطبق على كافة المنازعات المتعلقة    
بحار، على خالف التحكیم الخاص الذي یعتبر طریقة مستحدثة یطبق على بقانون ال

  . المنازعات البحریة في مجاالت محددة، ذكرتها االتفاقیة على سبیل الحصر

من خالل المحكمة  الوارد في المرفق السابع لالتفاقیة تظهر خصوصیة التحكیم
   .عنهار ادالص حكمالواآلثار المترتبة عن  التحكیمیة وطریقة تشكیلها

  :محكمة التحكیم یلكشت -  والأ
 التسویة وسائل من بین وسیلةالتحكیم كاختیار  في فعال دور ألطرافیكون ل

مبدأ ، إذ یكون ذلك قائما على أساس والمنازعات البحریة خاصة للمنازعات الدولیة عامة
على مستوى أما  الذین توكل لهم مهمة الفصل في النزاع، اختیار المحكمینو رضاء الدول

اختیار األطراف  على كیفیةركزت فإنها  1982اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة 
على لتسویة المنازعات البحریة المتعلقة بتفسیر وتطبیق أحكام االتفاقیة، ویكون ذلك  لتحكیمل

  : النحو التالي

  :تعیین المحكمین -  1
صل في المنازعات البحریة المتعلقة یتم تعیین المحكمین الذین توكل لهم مهمة الف

  :ليكما ی من المرفق السابع لالتفاقیة 2طبقا لنص المادة  وتطبیق أحكام االتفاقیة بتفسیر
من بین قائمة أسماء الشخصیات التي عینت من قبل الدول  المحكمین اختیاریتم  -أ

    1 .األعضاء لتشكیل محكمة التحكیم
من  من المرفق السابع 2/1المادة حسب نص  ةیحق لكل دولة طرف في االتفاقی -ب

ضرورة مع خبرة في الشؤون البحریة التتوفر فیهم  محكمینتعیین أربع التفاقیة أن تقوم با
  .والنزاهةالكفاءة و تمتعهم بأوسع شهرة في اإلنصاف 

أن  لالتفاقیةمن المرفق السابع  2/2یحق للدول األطراف في االتفاقیة وفقا للمادة  -ج
  .تعیین محكمین آخرین إذا قل العدد المطلوب عن أربعة محكمینتقوم ب

                                                             
یضع األمین العام لألمم المتحدة قائمة محكمین  «: على أن التفاقیةمن ان المرفق السابع م 2 نصت المادة  -1

  .»ویحتفظ بها 
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 احدضع ت ة الطرف التي قامت بتعیین المحكم، أالالدول علىاشترطت االتفاقیة  -
، وذلك التي عین فیها المعروضة أمام محكمة التحكیم ىجراءات الدعو إال إذا انتهت إ هلملع

 .الحفاظ على استقاللیة المحكمینبهدف 

  :یل محكمة التحكیمتشك -  2
  التحكیم وتحضیر قائمة بأسمائهم محكمةأعضاء في تشكیل  الحریة تعود لألطراف

  :، هماالتفاقیة طریقتین لتشكیل محكمة التحكیممن اوقد تضمن المرفق السابع 
یتم اللجوء إلیها في و  التشكیلة العادیة لمحكمة التحكیم، فيتتمثل : األولىالطریقة  -
 .مصالح مشتركة تجمعهمطرفین أو أكثر  ئم بینالقانزاع حالة ال
إذا تعلق التشكیلة الخاصة لمحكمة التحكیم، ویلجأ إلیها تعلق بت :الطریقة الثانیة -

  .اع المتعدد األطراف ذو المصالح المختلفةز نالب األمر
 :التحكیم لمحكمةالتشكیل العادي  - أ

 ةـالتفاقیمن ا السابع رفقمالمن  3وفقا للمادة  یكون التشكیل العادي لمحكمة التحكیم
  :على النحو التالي بناء على اتفاق األطراف

تشكیل محكمة تحكیم تتكون من أن تقوم ب هانزاع بین ءفي حالة نشو یجوز لألطراف  -
  .أعضاء )05(خمسة 
أعضاء عضو واحد من بین  بتعیین 1الذین تجمعهم مصالح مشتركة یتفق األطراف -
 .التحكیم قد یضفیه حضوره من ثقة على تشكیل محكمةما ، لیحوز على جنسیتها المحكمة
 :دعیةمالدولة المن طرف المحكم اختیار  -  1 - أ

أطراف  إخطار بعد أمام محكمة التحكیم برفع الدعوى دعیةمالتقوم الدولة     
اسم المحكم الذي اختارته ویجوز أن یكون من  یتضمن ،بواسطة إشعار كتابي األخرىالنزاع 

  .التفاقیةمن امن المرفق السابع ) ب(فقرة ال 3المادة  مقتضىعمال بوذلك ، مواطنیها
على ضرورة اختیار المحكمین  األعضاءلم یلزم الدول یتبین من خالل هذا النص أنه 

وسعت من مجال اختیار أعضاء  ، حیثاألمین العام لألمم المتحدة من القائمة التي وضعها

                                                             
  .من المرفق السابع من االتفاقیة) ح(فقرة  3المادة   -1
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في  وتخصص زعة أن تختار محكمین أكثر كفاءة، إذ یمكن لألطراف المتنامحكمة التحكیم
  .من خارج القائمة المعدة مسبقا لذلك مجال التحكیم

  :الدولة المدعى علیها من طرفالمحكم  اختیار -  2 - أ
 يـمن استالم اإلخطار الكتاب ایوم )30(في غضون  المدعى علیها یكون على الدولة

ضعها األمین العام لألمم المتحدة التي و  بتعیین محكم واحد یتم اختیاره من القائمةقوم تأن 
  . ویجوز أن یكون من مواطنیها

عن القیام بتعیین المحكم الذي توكل له مهمة التحكیم  الدولة المدعى علیها إذا تخلفت
تعیین  األمميأن یطلب من األمین العام  خالل المدة المقررة لذلك، كان على رافع الدعوى

 .المحددة للتعبین ایوم 30مدة أسبوعین من انتهاء مدة  ، وذلك خاللنهالدفاع علمحكم 
 :المحكمین المحایدین اختیار – 3 - أ

یتولى الدفاع عن  واحد محكمحریة كل یكون لكل طرف في النزاع الحق في أن یختار ب
، على أن یتم االتفاق بین األطراف على تعیین المحكمین الثالثة الباقیة من بین  مصالحه

 محایدةثالثة  هؤالء من مواطني دول على أن یكون األمین العام األمميها قائمة التي أعدال
 هؤالء بین طرف األطراف یكون من إال في حالة االتفاق على غیر ذلك، ویعین الرئیس من

المشكلة لمحكمة ) 05(تعیین األعضاء الخمسة الثالثة أعضاء الباقیة وذلك من أجل إتمام 
  .التحكیم

من تاریخ استالم الدولة المدعى علیها اإلخطار  ایوم )60( نیتم التعیین في غضو 
، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بین األطراف المتنازعة 1الكتابي الفتتاح إجراءات التحكیم

هذه  تعهد، ررةـالمق كمین أو الرئیس خالل هذه المدةـالمحمن واحد أو أكثر  حول تعیین
ذلك بناء على طلب أحد طرفي النزاع في غضون  یكونو ، طرف محاید في القضیةلالمهمة 

  .یوما المقررة للتعیین) 60(أسبوعین من انقضاء مدة الستین 
  
  

  
                                                             

  .من المرفق السابع من االتفاقیة) د(فقرة  3المادة   - 1
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 :خصومة التحكیمیةتدخل الطرف الخارج عن ال -  4 -أ
 على ةالمتنازع افطر عدم اتفاق األ عندمعني بالنزاع الغیر الشخص لأجازت االتفاقیة ل
و الذي قد یكون أحد  ،تعیین المحكمین القیام بمهمةتولى أن ی تشكیل محكمة التحكیم

  :1األشخاص التالیة
ال یكون من مواطني أي من ویشترط أن رئیس المحكمة الدولیة لقانون البحار،  -
 .الطرفین
أقدم عضو في المحكمة الدولیة لقانون البحار یلي الرئیس، وال یكون من مواطني   -

  . أي من الطرفین
  .إجراء هذه التعییناتمهمة یف شخص أو دولة ثالثة بتكلاألطراف على اتفاق  -

 :التشكیل الخاص لمحكمة التحكیم -ب 
 مكمة التحكیـق السابع من االتفاقیة إلى إمكانیة التشكیل الخاص لمحـتعرض المرف

  :ليعلى النحو التاوذلك  ، 2بیعة تشكیلها عن الحاالت العادیةونص على اختالف ط
في منهم  لیجوز لك :تجمعهم مصالح مشتركة الذینطراف األبین النزاع القائم حالة  -

 . المحكمةالمحكمین في تعیین حكم واحد من هذه الحالة االتفاق على 
 عین حكمهطرف بتكل  قومی: المتعدد األطراف ذو المصالح المختلفة النزاعحالة  -

یشترك  على أن یكون عدد أعضاء المحكمة دائما أقل بواحد من عدد المحكمین الذین
  .األطراف معا في تعیینهم

  :دور األطراف في إجراء التحكیم -  اثانی
بعض ب فیها  الدول األطراف، 1982اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  ألزمت
بهدف جراءات التحكیم، وتسهیل عمل محكمة التحكیم إلحسن السیر ال من أجلااللتزامات 

  :ما یليوتتمثل أساسا فی نازعة،المت حل یرضي األطرافالوصول إلى 
  

                                                             
  .ةمن المرفق السابع من االتفاقی) ه(فقرة  3المادة   - 1
  .من المرفق السابع من االتفاقیة) ز(فقرة  3المادة   - 2
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  .مصاریف المحكمةتحمل  -
  .في أداء مهامهامحكمة التحكیم  ةمساعد -
 :االلتزام بالمصاریف -  1

یتحمل أطراف النزاع «  :فإنهمن المرفق السابع لالتفاقیة  7المادة وفقا لنص 
  . »مصروفات المحكمة، بما في ذلك مكافآت األعضاء حسب النصب المتساویة 

الواردة في كالسیكیة التدابیر العاتق األطراف من المصاریف الملقاة على بر هذه تعت
م بمناسبة نزاع ظرفي االتفاقیات الدولیة، لكون محكمة التحكیم لیست دائمة وتقو  اغلب

نما  ةـة ال یمكن أن یضمن بواسطة میزانیة جماعیمحكموعلیه فإن سیر هذه ال ،ومعین بذاته وإ
إلى  استدعى األمرأو مصروفات عرضیة یقدمها أطراف النزاع كلما یرتكز على مساهمات 

  . ذلك
في عمول بها خرجت عن القاعدة الممن المرفق السابع لالتفاقیة  7المادة أن یالحظ 

منحت لمحكمة التحكیم بسبب ظروف خاصة للقضیة إمكانیة تحمل  أیناالتفاقیات الدولیة، 
  .المصاریف المترتبة عن النزاع

  :ة محكمة التحكیممساعد -  2
طراف األمهامهم على ب القیام عند یعتمد أعضاء محكمة التحكیم في عملیة التحكیم

كافة  ل إلىو مسؤولیة الوص هموتحمیل امهم الموكلة إلیهممه تسهیل بهدف ة،زعانمتال
صر اباعتبارهم عنالقائم بینهم  النزاعبموضوع  واإللمام بمختلف العناصر المحیطةالمعلومات 

التفاقیة مجموعة من من امن المرفق السابع  6وردت المادة أومن أجل ذلك  ،فیه ةفاعل
  :فیما یليتتمثل  المتنازعة، األطرافعاتق  االلتزامات تقع على

 والالزمة الوثائق والمعلومات الضروریةالمستندات و بجمیع  التحكیم تزوید محكمة -
 .النزاعموضوع ب التي لها صلة

لى ها واالستماع إأمام للمثو لاستدعاء الشهود ند الضرورة بع التحكیم محكمةتمكین  -
 .شهاداتهم
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موضوع من زیارة األماكن التي لها عالقة ب استدعى األمر إذا التحكیم تمكین محكمة -
 .النزاع

 نشأل هذا اإلجراء من قبل محكمة التحكیم في النزاع الذي ااستعمتم اللجوء إلى لقد 
كان الغرض منه مساعدة الذي و  ،)بیجل(بخصوص قناة ) يالشیل(و) األرجنتین(بین دولتي 

 .1لنزاعموضوع االمحكمة على اإلحاطة بجمیع العناصر المكونة ل
الوسائل هذه أن محكمة التحكیم ال تعتمد كثیرا على  الناحیة العملیةالحظ من ی

عتبارات لها، نظرا للطابع القانوني الذي یطغى على موضوع النزاع واال ةتاحاإلمكانیات المو 
ضروریة في وسیلة هامة و  هذه اإلمكانیات تبقى القانونیة التي یقوم علیها في الغالب، إال أن

بتعیین  لبناء حكمهم، خاصة في المسائل المتعلقة ها المحكمینحاالت معینة یستعین ب
  .لموقع النزاع واإلستراتیجیةالعوامل الجغرافیة عند البحث عن  الحدود البحریة

  :ار حكم محكمة التحكیمآث - اثالث
ضفي على الحكم ت ، التي على جملة من األسبابفي حكمها محكمة التحكیم  تستند

خضع لتطبقه األطراف راضیة به وت من  القوة القانونیة التي تجعل التحكیمي الصادر منها
  .طواعیةكل ب

ر حكم یقتص « :أن لالتفاقیة علىمن المرفق السابع  10تم التأكید في المادة  لهذا
كما ، »یبین األسباب التي ینبني علیها على مضمون مسألة محل النزاع، و  محكمة التحكیم

وتاریخ  فیهن یتضمن الحكم التحكیمي الصادر على أسماء المحكمین المشاركین یجب أأنه 
رأي ینفرد بعلى كل عضو في المحكمة التحكیمیة أن یرفق الحكم الصادر دوره، ویتعین ص

   .لمحكمینه غیره من ابه أو یخالف ب
، ما لم تتفق األطراف مسبقا بل لالستئنافاحكم محكمة التحكیم قطعیا وغیر ق یعتبر

القائم بین األطراف  ضع حدا للنزاعیأن حكم میمكن للهذه الصفة وب ،1على إجراء استئنافي
 .وتنفیذه بكل طواعیة للحكم الصادر والخضوع لالمتثال یدفعهمو  المتنازعة

                                                             
  :أنظر في هذا الشأن - 1

De LA RECHERE (J), l’affaire du canal de Beagle (sentence rendue par la reine d’Angleterre le 
22 avril 1977), A.F.D.I.1977, pp. 414-420. 
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استثنائیة في ممارسات  الممنوح لألطراف، طریقةحكم محكمة التحكیم  ئنافاستعتبر ی
 ةعمتناز الاألطراف رادة إل ارجممتالحكم  یعتبر«  :الیةالقاعدة التاستنادا إلى  2القانون الدولي

 .» همل اثم یصبح ملزم زمن فیهم ثقتهم او ووضع ا المحكمین بمحض إرادتهمو ن اختار یذلا
  الثاني لفرعا

  تفاقیة اال وفقا للمرفق الثامن من  ــیم الخــاصالتحكـ

تعود فكرة اقتراح اللجوء إلى إجراءات خاصة توكل لها مهمة تسویة المنازعات التي 
وحمایة  الصید البحريو  البحث العلمي البحري،قانون البحار في میادین  ار في مجالقد تث

الثالث  للمؤتمر 19753ة جنیف إلى انعقاد دور  الوسط البحري من التلوث الناتج عن السفن
اعتماد وسیلتین فكرة  ووقوفها ضد هذا االقتراحل الدول النامیة ةعارضم رغم ،لقانون البحار

 ذلك إمكانیةل بدیلكواقترحت ، ینتج عنه نظام صعب الفهمسلوب سللتحكیم لكون هذا األ
الوقائع القانونیة  رجال القانون المختصین في معالجة من محكمة التحكیم الكالسیكیة تشكیل
المتصلة بمجال قانون  والتقنیة ن الذین توكل لهم مهمة النظر في المنازعات الفنیةیوالتقنی
  . البحار

                                                                                                                                                                                              
  .اقیةمن المرفق السابع من االتف 11المادة  - 1
، "بریطانیا"من األمثلة التي شهدها القانون الدولي في مجال استئناف أحكام محاكم التحكیم نجد االستئناف المقدم من  - 2

، بمناسبة النزاع الذي ثار بینهما وبین فرنسا في قضیة تحدید 30/06/1977ضد حكم محكمة التحكیم الصادرة في 
نتج عنه اتفاق بین  14/03/1978هذا االستئناف إلى صدور حكم ثاني في حیث أدى " أرواز"االمتداد القاري لبحر 

  .24/06/1982الدولتین تم التوقیع علیه في 
تفاقیة األمم ة المتعلقة بمجاالت محددة ضمن ابحریالمنازعات ال تسویةإجراءات التحكیم الخاص لاعتمدت االتفاقیة  - 3

عضو مجموعة " كینوداك"السید ها ممثل الوفد الفرنسي قدمتي لا ادرةمب، بموجب ال1982المتحدة لقانون البحار لسنة 
الخبراء القانونیین غیر الرسمیین المكلفة بإعداد مشروع النص المتعلق بمسألة تسویة المنازعات خالل انعقاد دورة 

قبل رئیس المؤتمر وقد تم تبني هذا المقترح  من  مؤتمر الثالث لألمم المتحدة لقانون البحار،لل 1975لسنة  جنیف 
وفیها  لجزء الرابع المتعلق بتسویة المنازعات المضاف إلى النص الوحید غیر الرسمي للمفاوضات،حین قام بتحریر ا

  :أنظر في هذا اإلطار ".التحكیم الخاص" أدرجت ألول مرة صیغة 
DOC. A/CONF.62/WP.9 du 21 Juillet 1975. 
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وحافظ على إجراء التحكیم الخاص ألسباب واقعیة  هذا االقتراحر بالمؤتم یأخذلم 
تسویة المنازعات تقتصر على  مهمته جعل، و ثامن لالتفاقیةالمرفق ال فأكد علیه فيومیدانیة، 

  :مذكورة على سبیل الحصر، وهيمجاالت محددة البحریة في 
 .بحريصید الال -
 .حمایة البیئة البحریة -
 .البحث العلمي البحري -
 .المالحة البحریة -

 وتقنیین  نیمختصأشخاص إجراء مرن وسهل یتدخل فیه هذه المجاالت  تتطلب
 لظروف التي أدت إلى حدوث الخالفتكییف األحداث وان على تقدیر قواعد القانون و یقادر 

، وبذلك ذلك ألن صعوبة تحدید الوقائع المادیة تستدعي اللجوء إلى إجراءات التحكیم الخاص
 مجاالت تدخلهتم اعتماد هذا اإلجراء كوسیلة من وسائل تسویة المنازعات البحریة وتحدید 

  .والنص علیه في الصیاغة النهائیة لالتفاقیة

  :إجراء التحكیم الخاص شروط افتتاح -  أوال
إجراءات التحكیم الخاص المنصوص علیها في المادة األولى من المرفق  یمكن اللجوء إلى

مع مراعاة الجزء  تفسیر أو تطبیق أحكام االتفاقیةألي طرف في نزاع مرتبط ب، الثامن لالتفاقیة
  :تمثل فیما یليتي تال نوعین من الشروط ، ویشترط من أجل ذلكالخامس عشر

   :الشروط الشكلیة -  1
 :ما یلي 1إلجراءات التحكیم الخاصیشترط لخضوع النزاع القائم بین األطراف المتنازعة ل

  .األطراف األخرىأو  ه إخطار كتابي إلى الطرف اآلخریوجت -
  .اإلخطار ببیان اإلدعاء واألسس التي یستند إلیها الطلب إرفاق -
 :الشروط الموضوعیة -  2

حكیم الخاص على المنازعات المتعلقة بتفسیر أو تطبیق األحكام تطبق إجراءات الت
  :الواردة في االتفاقیة المرتبطة بالمیادین التالیة

                                                             
  .تفاقیةمن اال مناثمن المرفق ال 01المادة  - 1
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 الصید البحري. 
 حمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها. 
 البحث العلمي البحري. 
 البحریة المالحة. 

المذكورة األربعة  المیادین مقتصرا على هذهلجوء إلى إجراءات التحكیم الخاص ال یكون
التي منازعات لمن أجل تسویة افي حاالت أخرى  وال یجوز استعمالها على سبیل الحصر،

  .والمتعلقة بتفسیر وتطبیق أحكام االتفاقیة تثار في مجال قانون البحار

میدان واحد فقط یحق ألي طرف في النزاع أن یلجأ إلى إجراءات التحكیم الخاص في 
، في حین 1دون المیادین األخرى التفاقیةفي المرفق الثامن من ا المیادین المذكورةمن 

للمرفق الثامن  1المنصوص علیها في المادة  البحریة األنواع األخرى من المنازعاتتخضع 
  .2التفاقیةمن اإلجراء التحكیم موضوع المرفق السابع 

  :طریقة تنظیم محكمة التحكیم الخاص -  اثانی
 مع تلك المتعلقة تشابهةبممیزات تجعلها م م الخاصمحكمة التحكی یتمیز تنظیم

وشكل  هاتنظیممن حیث  بخصوصیاتنفرد ختلف عنها وتإال أنها ت التحكیم،بمحكمة 
       .ثار أمامهاتي تالمنازعات ال

 :التنظیم الهیكلي لمحكمة التحكیم الخاص - 1
ذین توكل لهم التحكیم الخاص على تشكیلة عددیة فردیة من الخبراء التتكون محكمة 

  .بعض المهام للقیام بدورهم في قضایا ظرفیة

  :شروط تعیین الخبراء - أ
م انتقاءهم من ، یتفي كل نزاع حول مسألة علمیة أو تقنیةیقتضي تعیین الخبراء 

إذ یشترط أن من المرفق الثامن لالتفاقیة،  02القائمة المناسبة المعدة لذلك بموجب المادة 
  :الخبراء، أهمها صفةهم الكتسابط تتوفر فیهم جملة من الشرو 

                                                             
  .من الجزء الخامس عشر من االتفاقیة 287/3المادة  - 1

2  - PANCRACIO JEAN PAUL, op-cit, p 108. 
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   .الكفاءة في الجوانب القانونیة والعلمیة والتقنیة -
  .النزاهة واإلنصاف -
إعداد قائمة فطریقة إعداد قائمة الخبراء عن تلك المتبعة لتعیین المحكمین،  تختلف 

مات إلى المنظ سند المهمةبل ت المتحدة األممالختصاص األمین العام  عهدالخبراء ال ت
وعلیه تتولى الوكاالت المتخصصة لألمم ، المتخصصة في إحدى المیادین المذكورة سابقا

أما القائمتین  ،1المتحدة مهمة إعداد قوائم الخبراء في میدان الصید البحري والمالحة البحریة
اختصاص  رجعوالبحث العلمي البحري فیالبحریة  المتبقیتین والمتعلقتین بحمایة البیئة

  . 2إلى األجهزة الفرعیة لمنظمة األمم المتحدة إعدادها

من المرفق الثامن لالتفاقیة هذه المنظمات الدولیة إمكانیة  2/2المادة  تمنحكما 
تعیین ق ویجوز لكل دولة طرف في االتفاقیة ح ،توكیل هیئات فرعیة لها بإعداد هذه القوائم

بیل الحصر في المرفق الثامن على سخبیرین مختصین في أحد المیادین األربعة المذكورة 
 .لالتفاقیة والتي یعود االختصاص لمحكمة التحكیم الخاص في تسویتها

  :الخبراء مهام - ب
المشكلین لمحكمة التحكیم الخاص  لخبراءدور اأشار المرفق الثامن لالتفاقیة إلى 

  :الذین تم تعیینهم من طرف الدول األطراف في االتفاقیة، والمتمثل أساسا فیما یليو 
  .للنزاع شأنها أن تضع حداالتي من حكام األتمثل في إصدار ی :رئیسي دور - 
  .الحقائق من أجل الوصول إلى حل النزاع تقصيیتمثل في  :دور ثانوي -

م طریقة سیر إجراءات التحكیم الخاص واآلثار المترتبة عن الحكذكر أنه أغفل غیر 
إلى  المسائلمن المرفق الثامن هذه  4المادة ، وأحالت الصادر عن محكمة التحكیم الخاص

  . 3لالتفاقیة المرفق السابع

                                                             
الدولیة  البحریة بإعداد القوائم المتعلقة بالصید البحري، والمنظمة تكلف منظمة األمم المتحدة للتغذیة والزراعة -  1

)O.M.I (بحریة، بما فیها التلوث عن طریق السفن أو إغراقهابإعداد قوائم الخبراء الخاصة بالمالحة ال.  
غرافیة نو اقیحمایة البیئة والحفاظ علیها، وتقوم اللجنة األو في میدان  یعد برنامج األمم المتحدة للبیئة قائمة خبراء  -  2

المادة : أنظر. حريالدولیة المنشئة من قبل منظمة الیونیسكو بعملیة إعداد قائمة الخبراء في میدان البحث العلمي الب
  .من المرفق الثامن من االتفاقیة 2/2

  .المتعلقة بإجراءات التحكیممن االتفاقیة من المرفق السابع  13إلى  4أنظر في هذا اإلطار المواد من  - 3
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المشكلین  خبراءإلى ال التفاقیةمن من المرفق الثامن  5المادة  أوكلت االتفاقیة بموجب
  :بالمهام التالیةلمحكمة التحكیم الخاص، بطلب من األطراف المتنازعة القیام 

التي حدثت بمناسبة تفسیر أو تطبیق والبحث عن الوقائع المسببة  تحقیقالإجراء  -
  .أحكام االتفاقیة في إحدى المیادین األربعة المحالة على هذه المحكمة

 األساس الذي تقوم علیهتشكل و یكون لها قوة القرار، أن الخروج بتوصیات دون  -
  .1إعادة النظر في المسائل المسببة للنزاعمن أجل األطراف 

لجنة تحقیق جب أحكام المرفق الثامن لالتفاقیة بمو  محكمة التحكیم الخاصأصبحت 
، بالتالي تقدیم الحلول لألطراف المتنازعة مع تحلیل الوقائع المسببة للنزاع في ةختصم

مهام لجان التحقیق المعروفة في مجال القانون الدولي التي تفوق  هامة صالحیاتب همتمتع
أن یكون دون  النزاع أدت إلى نشوءالتي  إعداد تقاریر عن الوقائع غالبا فيدورها  قتصری

  .في اقتراح حلول مناسبة لتسویتهلها حق التدخل 

  :تشكیل محكمة التحكیم الخاص -  2
التي  ،خاصالتحكیم التضمنت االتفاقیة في مرفقها الثامن إمكانیة تشكیل محكمة 

انون أنواع محدودة من المنازعات المتعلقة بمجال قا یتم تطبیقه على خاص اإجراءعتبر ت
الوسط البحري والبحث العلمي حمایة و  حفاظبال المتعلقةالمنازعات  المتمثلة أساسا فير البحا

  .البحري والتلوث من جراء البواخر والصید البحري

 ، یتمثل فيلقانون البحارلألمم المتحدة یة أشغال المؤتمر الثالث ادب عند قتراحكان اال
على كل المنازعات المتعلقة التحكیم الخاص المرتبطة بتطبیق هذه اإلجراءات الخاصة 

تطور موقف الوفود  دورات المؤتمر لكن مع مروربتطبیق أو تفسیر أحكام االتفاقیة، 
 لألطراف ملزمةإلى حصر مجال تطبیق هذه اإلجراءات المؤدیة إلى قرارات ودعت المشاركة 

لنص النهائي ، وأدرجت في نهایة المطاف ضمن اكإجراءات تحكیمیة في نص التفاوض
 .لالتفاقیة

                                                             
  .من المرفق الثامن من االتفاقیة 5/3المادة  -1
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 إالاص، ـقواعد تشكیل محكمة التحكیم الخاقیة ـمن المرفق الثامن لالتف 3 المادة تحدد
االتفاق  اكنهیمإذ  المتنازعة، إجباري على األطراف تبرأن تطبیق أحكام هذه المادة ال یع

  .محكمة التحكیم الخاص تشكیل تتبعها من أجل  إجراءات أخرىعلى اعتماد 

 :التشكیل العادي لمحكمة التحكیم الخاص -  أ
أعضاء یتم اختیارهم من بین قوائم ) 05(تتشكل محكمة التحكیم الخاص من خمسة 

تحریك إجراءات التحكیم  إذ یتم ،موضوع النزاعبالمسائل  متعلقةالو  سلفا لذلك الخبراء المعدة
سم الخبیرین على ا هذا اإلخطار یتضمنیجب أن و الخاص بواسطة اإلخطار الكتابي، 

 .1، ویجوز أن یكون أحدهما من مواطنیهارافعة الدعوى المعینین من قبل الدولة المدعیة

 قیامالمن استالم اإلخطار  ایوم )30(ثالثون في غضون  المدعى علیهایكون للدولة 
ویمكن خبیرین یتم انتقاءهما من القائمة المعدة سلفا من طرف األمین العام األممي،  بتعیین
ذا انقضت مدة أن ی ولم یقم الطرف المعني  ایوم )30(ن یثالثكون أحدهما من مواطنیها، وإ

المقررة لذلك أن یطلب من  انتهاء المدةمن یجوز لرافع الدعوى بعد أسبوعین ، بتعیین الخبراء
  .طرف ثالث القیام بالتعیینات المطلوبة

لذین یتم اختیارهم من القائمة ا الخبراء م بتعیینیاقالالعام لألمم المتحدة یتولى األمین 
شرط أن یكونوا من جنسیات مختلفة غیر جنسیات الدول المعنیة بالنزاع وال في  المعدة سلفا

 في حالة عدم اتفاق األطراف على ، ویكون ذلكخدمة أحدها وال من المقیمین في إقلیمها
   .طلبالخ استالم من تاری ایوم )30(ن یثالثفي مدة  تعیینال مهمة اهشخص أو دولة توكل ل

  :التشكیل الخاص لمحكمة التحكیم الخاص -ب 
  :2یكون التشكیل الخاص لمحكمة التحكیم الخاص كما یلي

  تعیین خبیرین من أعضاء یتم  ،المشتركةمصالح ال حالة وجود األطراف ذوفي
 . همبین المشترك باالتفاق المحكمة

                                                             
  .من المرفق الثامن من االتفاقیة) ب(فقرة  3المادة   - 1
  .من المرفق الثامن من االتفاقیة) ز(فقرة  3المادة   - 2
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  خبیر  عینبت كل طرف یقوم ذوي المصالح المختلفة، متعددة حالة وجود أطراففي
  .ضمن محكمة التحكیم الخاص ام محددةمهه یلإتسند  واحد

  لثالثا بطلالم

  تفاقیة ال اإطار  التحكیم في اللجوء إلى إجراءات

عملت مختلف الوفود المشاركة في المؤتمر الثالث لألمم المتحدة لقانون البحار على 
البحریة  تسویة المنازعاتالتحكیم ل جراءات منح الدول عبر االتفاقیة وسائل مرنة الستعمال إ

إذ اقتنعت بضرورة المزج بین الممیزات التي یتمتع بها قانون البحار باعتباره  ،في إطارها
جد هام في وسط العالقات الدولیة وأهم الممارسات التي تنتهجها الدول في و مجاال واسعا 

  . مجال تسویة المنازعات

 )لو الفرع األ(شروط اللجوء إلى التحكیم األعضاء  نص االتفاقیة للدول حددلذلك 
التفاقیة من اصة الواردة في الجزء الخامس عشر القانون الواجب التطبیق واإلجراءات الخاو 
 .)الفرع الثاني(

  لوالفرع األ 
  1982 تفاقیةإطار اال في التحكیم  اللجوء إلىشروط  

تطبیق  یر أوـبحریة المتعلقة بتفسالتحكیم لتسویة المنازعات الاللجوء إلى شروط ثل ـمتت
  :ما یليیاالتفاقیة، ف

   .األطرافصفة  -
   .الطرق القانونیة الداخلیةاستنفاذ  -
  .حریة األطراف في اختیار اللجوء إلى التحكیم من بین وسائل التسویة -

 :التي لها حق اللجوء إلى التحكیم صفة األطراف -  أوال
المنظمات كذا و األقالیم المتمتعة بالحكم الذاتي ذات السیادة الكاملة و تعتبر الدول 

تطبیق  تفسیر أوالتي تنشأ بسبب  البحریة هي العناصر التي تشكل أطراف المنازعات الدولیة
  .أحكام االتفاقیة
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 :في االتفاقیة طرافاأل الدول -  1
إجراءات التسویة للمنازعات تكون كل  من االتفاقیة على أن 291/1ادة نصت الم

یستفاد من هذا النص  ، إذص علیها في الجزء الخامس عشر مفتوحة للدول األطرافالمنصو 
أنه البد من توفر شرط الدولة العضو في االتفاقیة في األطراف المتنازعة حتى یمكن اللجوء 

  .إلى وسائل التسویة الواردة في الجزء الخامس عشر من االتفاقیة من بینها التحكیم

الدول التي قبلت االلتزام بهذه  « :االتفاقیة هي مفهوم الدول األطراف حسببیقصد 
، إذ یحق للدول صاحبة السیادة 1»االتفاقیة والتي تكون هذه االتفاقیة نافذة بالنسبة لها

) و(إلى الفقرة الفرعیة ) ج( ن الفقرة الفرعیةم1 /305وكذا الكیانات المشار إلیها في المادة 
  :وهيها، من االتفاقیة أن تكون طرفا فی

اختارت هذا المركز بفعل تقریر جمیع الدول المتمتعة بالحكم الذاتي والمرتبطة التي  -
- د(  1514الجمعیة العامة م المتحدة وبموافقتها، وفقا لالئحةالمصیر تحت إشراف األم

، والتي لها اختصاص في المسائل التي تخضع لهذه االتفاقیة، بما في ذلك اختصاص )15
 .ت بصدد تلك المسائلالدخول في معاهدا

جمیع الدول المتمتعة بالحكم الذاتي والمرتبطة التي تكون لها، وفقا لصكوك  -
ارتباطها، اختصاص في المسائل التي تخضع لهذه االتفاقیة، بما في ذلك اختصاص الدخول 

  .تلك المسائلفي معاهدات بصدد 

وتعترف لها األمم المتحدة جمیع األقالیم التي تتمتع بالحكم الذاتي الداخلي التام،  -
- د(  1514الجمعیة العامة الئحةبهذه الصفة، ولكنها لم تحصل على استقاللها التام وفق 

والتي لها اختصاص في المسائل التي تخضع لهذه االتفاقیة، بما في ذلك اختصاص  ،)15
  . الدخول في معاهدات بصدد تلك المسائل

لتسویة المنازعات البحریة الناشئة عن تطبیق  یمكن لهذه األطراف أن تلجأ إلى التحكیم
 .1982اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  أحكام تفسیر أو

                                                             
  .من االتفاقیة 01المادة   - 1
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  : 1المنظمات الدولیة وفقا للمرفق التاسع - 2
، إذ یكون 2فتحت اتفاقیة قانون البحار المجال للمنظمات الدولیة باالنضمام إلیها

 ة تثبیتها الرسمي أو انضمامهاتاسع عند إیداعها لوثیقمن المرفق ال 7للمنظمة حسب المادة 
واحدة أو أكثر من وسائل تسویة  لك، أن تختار بواسطة تصریح كتابيأو في أي وقت بعد ذ

) د(أو ) ج(أو) أ( الفرعیة المنازعات المتعلقة بتفسیر االتفاقیة أو تطبیقها، الواردة في الفقرة
  .287/1 من المادة

نه في حالة نشوء نزاع متعلق بتطبیق أو تفسیر أحكام االتفاقیة أمن هذا النص یتضح 
ى المحكمة الدولیة فإنه یكون أمام تلك المنظمة اللجوء إل وكان أحد أطرافه منظمة دولیة،

أو محكمة التحكیم الخاص تشكل  محكمة التحكیم تشكل وفقا للمرفق السابعأو  لقانون البحار
  . وفقا للمرفق الثامن

یة عند لجوءها إلى محكمة على المنظمة الدول لمرفق التاسعة األولى من االمادفرضت 
في مسائل تخضع أن تكون الدول األعضاء في المنظمة قد نقلت إلیها اختصاصات  التحكیم

لهذه االتفاقیة، بما فیها اختصاص الدخول في معاهدة لها عالقة بمسائل متعلقة بمجال 
تعتبر و ، 4ادقوا علیهاـوا أو صـعضاء المنظمة قد وقعة أـوأن تكون أغلبی 3قانون البحار

حیث  حالي التي تتوفر فیها هذه الشروطالمجموعة األوروبیة المنظمة الوحیدة في الوقت ال
 1980سنة  برئیس المؤتمر  شاركت في مناقشات المؤتمر الثالث لقانون البحار، مما أدى

د النهائیة لالتفاقیة والنظر في مدى دراسة البنو بر رسمیة للقیام إلى تكلیف مجموعة غی

                                                             
  .من االتفاقیة )و(الفقرة الفرعیة  من 305/1المادة  - 1
شؤون الصید ل في توجیه العنایةو األمم المتحدة تعنى بالشؤون البحریة في إطار منظمة منظمات دولیة عدة ظهرت  - 2

 باقتراحإما ، ویكون ذلك وتقدیم القروض لتحسین صناعة السفنالبحري  ومكافحة التلوث ةالبحری وحمایة البیئة
منظمة األمم المتحدة للتغذیة والزراعة  ذات  :منها ،اتفاقیات أو الموافقة علیها أو على تنظیمات حول الموضوع

  .)O.M.I(موضوع الصید والمنظمة البحریة الدولیة 
  .من االتفاقیة 306و 305/1ق التاسع من االتفاقیة والمواد من المرف 1المادة  :أنظر - 3
، 1982األمم المتحدة لقانون البحار لعام  اتفاقیة أحكام ألهم دراسة للبحار، الجدید الدولي القانون عامر، الدین صالح - 4

  .594، ص 1989 القاهرة ،دار النهضة العربیة،
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المتمثل في حق المنظمات الدولیة في االنضمام و شرعیة الطلب الذي قدمته هذه المنظمة 
  .1إلى االتفاقیة إلى جانب الدول

جواز انضمام المنظمات الدولیة مع نهایة الدورة العاشرة للمؤتمر ب اعترفت االتفاقیة
وبذلك لم تعد الدول هي درج ضمن المرفق التاسع لالتفاقیة، ، وتم تبني هذا االعتراف وأ2یهاإل

  .األشخاص القانونیة الوحیدة التي یحق لها اللجوء إلى التحكیم في مجال قانون البحار

  :استنفاذ الطرق القانونیة الداخلیة -  اثانی
مفاد هذا الشرط انه ال یجوز ألي طرف في نزاع یتعلق بتفسیر أو تطبیق أحكام 

ة عرض النزاع على اإلجراءات المنصوص علیها في الفرع الثاني من الجزء الخامس االتفاقی
  .3للتسویة اإلجراءات الداخلیة استنفاذ عشر من االتفاقیة بما فیها التحكیم، إال بعد

فرصة لحل مشاكلها وفق ما  في االتفاقیة على منح الدول األطرافهذه الطریقة تعمل 
فیكون  ة للتسویةـباإلجراءات الدولی قبل اللجوء إلى االستعانة ،داخلیةال تقضي به قوانینها

زعات البحریة المتعلقة بتطبیق المدعیة قبل رفع الدعوى لتسویة المنا الدولة بذلك من حق
وتستنفذ جمیع مراحل  تفسیر االتفاقیة أن تحاول حلها بالوسائل القانونیة الداخلیة المتاحةأو 

ذا لم ترضى بفیها التقاضي الحكم الصادر عنها یحق لها اللجوء إلى طلب التسویة ، وإ
 .وهي قاعدة معمول بها في القانون الدولي، 4الدولیة للنزاع القائم

  :من بین وسائل التسویة اللجوء إلى التحكیم اختیارفي طراف حریة األ -  اثالث
 یرتبط اختصاص التحكیم في تسویة المنازعات البحریة المتعلقة بتفسیر أو تطبیق

بإرادة األطراف المتنازعة في نظر النزاع، ویكون  1982 أحكام اتفاقیة قانون البحار لسنة
، وهنا یصبح اختصاص محكمة التحكیم أو محكمة التحكیم 5ذلك بموجب إعالن مسبق

                                                             
الدورة الثامنة للمؤتمر بإنشاء مجموعة خبراء قانونیین مكلفة بدراسة األوجه خالل " أمیراسنغ"قام رئیس المؤتمر السید  - 1

 :أنظر في هذا اإلطار: ممثل النرویج" إیفانسن "التقنیة للبنود النهائیة من االتفاقیة ترأسها السید 
 Compte rendu de la 102ème séance plénière du 24/08/1979 

2  - Doc.A/Conf.62/L.78 du 7 septembre 1981. 
  .من االتفاقیة 295المادة  -3
محمد السید محمود لطفي، تسویة منازعات الحدود البحریة في القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه، جامعة الزقازیق،  - 4

  . 502 ، ص2002مصر، 
  .من االتفاقیة 4و 1الفقرات 287المادة  - 5
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ختیار وبذلك ینتج عن هذا المبدأ حریة الدول األعضاء في االخاص إلزامي للدول األطراف، 
  .ویة بمحض إرادتهاالتس وسیلة من وسائل

في اختیار اللجوء إلى التحكیم من بین وسائل  األطرافحریة  تطبیق مبدأ -  1
  :التسویة
لألطراف المتنازعة في أي نزاع له عالقة بتطبیق  من االتفاقیة 280منحت المادة 

من بینها  مناسبة لتسویة نزاعاتهااالتفاقیة أو تفسیرها أن تختار أیة وسیلة سلمیة تراها 
إذ تعتبر هذه الحریة الممنوحة للدول األعضاء  ،حكمة التحكیم أو محكمة التحكیم الخاصم

  .بمقتضى االتفاقیة حق مكتسب ال یمكن ألي طرف المساس به
  :التالیة إتباع الطرق هذا الحق ةمارسم یتطلب

 :تطبیق أحكام االتفاقیةضرورة : ىاألول ریقةطال - 
ت التسویة السلمیة للمنازعات الواردة في تعتبر األطراف التي وافقت على إجراءا

 علیه أكدتما  هذا ،صل في النزاعفالالتي توكل لها مهمة  المحكمةاالتفاقیة حرة في اختیار 
یة لزاممراعاة اإلجراءات اإلمن خالل نصها على ضرورة  من االتفاقیة  1/ 287المادة 

من  ة التي یرونها مناسبة للتسویةللوسیل رهمفي اختیا األطراف حریةلتسویة المنازعات لمبدأ 
محكمة التحكیم الخاص  االتفاقیة أوبینها محكمة التحكیم المشكلة وفقا للمرفق السابع من 

 .المشكلة وفقا للمرفق الثامن من االتفاقیة
  :األطراف في اختیار وسیلة من وسائل التسویة حریةتكریس مبدأ  :ةثانیال ریقةطلا - 

ألیة  حل المنازعات التي قد تنشأ بینهاعضاء األولویة في أعطت االتفاقیة للدول األ
بواسطة وسیلة تستطیع اتخاذها لتسویة المنازعات الناشئة عن تطبیق أو تفسیر االتفاقیة 

وفي هذه الحالة یتم اللجوء إلى تطبیق ، 1أو بأیة طریقة أخرىأو إقلیمي أو ثنائي  عام اتفاق
 للتسویة قوع النزاع باإلجماع على إتباع إجراءات أخرىاألطراف عند و  اتفقهذا االتفاق إذا 

الخیارات الممنوحة لألطراف لتسویة المنازعات المنصوص  أنهذا االتفاق وجود یترتب عن و 
 .علیها في الجزء الخامس عشر من االتفاقیة ال تكون متاحة لألطراف المتنازعة

                                                             
  .من االتفاقیة 282المادة  - 1
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ائل التسویة للمنازعات األطراف في اختیار وسیلة مالئمة من وس حریةمبدأ  ینبثق
الحرة للدولة في شكل إعالن  اإلرادة البحریة المتعلقة بتفسیر أو تطبیق أحكام االتفاقیة من

لدى األمین العام لألمم المتحدة، الذي یلتزم بإرسال نسخة منه إلى  یتم إیداعه ،1مكتوب
 عالنلقیام بهذا اإلا هاالتي یمكن فیزمنیة المدة اللم تحدد غیر أن االتفاقیة  الدول األطراف،

   و تصدیقها أو انضمامها لالتفاقیةعند توقیعها أ یمكنها لدولةإلشارة إلى أن ابل اكتفت با
  .ئهغاإلأو  هلكتابي كما تملك حق تعدیلأو في أي وقت الحق أن تقوم باإلعالن ا

ذي وال اإلعالن المكتوب لم تحدد تاریخ لبدأ سریان االتفاقیة أنتجدر اإلشارة إلى 
ثالثة أشهر  روربموالذي یكون حددت مدة انتهائه ، لكنها تاریخ إبالغه من یفترض أن یكون
   .المتحدة ألمملالعام اإللغاء لدى األمین  بعد إیداع إشعار

حریة األطراف في اختیار وسیلة من وسائل مبدأ  تطبیق القیود الواردة على - 2
  :التسویة

مجموعة من القیود التي تحد من مبدأ حریة  1982قانون البحار لسنة تفاقیة ا وضعت
ها منب، و كتمالمجسدة في شكل إعالن  األطراف في اختیار وسیلة من بین وسائل التسویة

  :أنه
في الختیار إجراءات التحكیم الخاص الوارد  بو كتمال یمكن استعمال اإلعالن ال -أ

رد ذكرها على سبیل الحصر في تسویة بعض المنازعات التي و لالمرفق الثامن لالتفاقیة إال 
الصید البحري والبحث العلمي : المجاالت التالیةب المنازعات المتعلقة تفاقیة وهيأحكام اال

 .البحري والحفاظ على البیئة البحریة والمالحة البحریة
لفرع الخامس للجزء الحادي عشر ل بالنسبة بو كتمال یمكن استعمال اإلعالن ال - ب

  .لقاع البحارنازعات المرتبطة بالمنطقة الدولیة المتعلق بتسویة الم
حریة األطراف في اختیار وسیلة من وسائل التسویة من مبدأ ال یمكن تطبیق   -  ج

، فال یجوز في هذه إجراءات تسویة المنازعات مؤدیة إلى قرار ملزم بینها التحكیم إذا كانت
  .االتفاق على ذلك همیتعین عل، بل یةعمتناز ف الاطر األبطلب من أحد الحالة استبعادها 

                                                             
  .من االتفاقیة 287/1المادة  - 1
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بالوسائل  ملوصول إلى حل لتسویة نزاعاتها المتنازعة األطرافعلى تعذر إذا  - د
   .یة الواردة في االتفاقیةلزاماختیار إحدى إجراءات التسویة اإل یقع علیهم، ختارةالسلمیة الم

طراف في حریة األمبدأ من  تقلص أنها من خالل أحكام االتفاقیةما یمكن مالحظته 
ؤثر یال  ذلك ود المضیقة له، إال أنقیبعض ال على هانصب اختیار وسیلة من وسائل التسویة

 سلبا على نطاق تطبیقه لكونه یعد بمثابة القاعدة الجوهریة لنظام التسویة السلمیة للمنازعات
  .1982األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  اتفاقیةفي إطار  البحریة

  ثانيالفرع ال
  التفاقیةمن اانون الواجب التطبیق واإلجراءات الخاصة الواردة في الجزء الخامس عشر الق

جراءات عامة  1982نصت اتفاقیة قانون البحار لسنة    تتبع بالنسبة على قواعد وإ
لجمیع الدعاوى وقواعد إجرائیة خاصة بحسب طبیعة القضایا المعروضة على المحكمة 

  . تفسیر أو تطبیق أحكام االتفاقیةرتبطة بتسویة المنازعات الم في المختصة
  :المختصة القانون الواجب التطبیق من قبل الجهات -  والأ

على النزاع  التحكیم أو محكمة التحكیم الخاصمحكمة  منهاالمختصة  لمحكمةتطبق ا
 .1هامع أحكامالتي ال تتنافى  قواعد القانون الدولي المعروض أمامها نصوص االتفاقیة و

على  سواء كانت محكمة تحكیم أو محكمة تحكیم خاص 2المختصةحكمة تملك الم
في القضایا لفصل ل ،المتنازعة األطراف اتفاقب سلطة غیر محددة في نطاق اختصاصها

لألحكام الواردة في االتفاقیة وقواعد القانون الدولي األخرى التي ال  المطروحة أمامها وفقا 
    .3لعدل واإلنصافلمبادئ اتتعارض مع االتفاقیة ووفقا 

                                                             
  .من االتفاقیة 293/1المادة  - 1

یكون  «:فإنه  1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  288/2تجدر اإلشارة إلى أنه بالرجوع إلى أحكام المادة  - 2
اختصاص كذلك في أي نزاع یتعلق بتفسیر أو تطبیق اتفاق دولي ذي صلة  287ألي محكمة مشار إلیها في المادة 

من  287المادة  ، یتبین من هذا النص أن محاكم التحكیم الواردة في»ذه االتفاقیة، یحال إلیها وفقا لالتفاقبأغراض ه
االتفاقیة مختصة بنظر المنازعات التي یكون موضوعها تفسیر أو تطبیق اتفاقیة دولیة، یتعلق موضوعها 

اتفق جمیع األطراف على أن یحال إلى المحكمة بالموضوعات الواردة في اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار، إذا 
  .اختصاص النظر في المنازعات التي تنشأ عن تلك االتفاقیة

  .من االتفاقیة 293/2المادة  - 3
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كل من العقد العام للتحكیم لسنة في  مبادئ العدل واإلنصافلقد سبق االستعانة ب
وفقا لهذه المبادئ وتلته بعد ذلك  اقراراتهلمحكمة التحكیم سلطة اتخاذ  خولالذي  19281
 التي نصت على إمكانیة اللجوء إلى هذه المبادئ باعتبارها مصدر" سان فرانسیسكو"اتفاقیة 

، وعلى ذلك درجت اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار 2من مصادر القانون الدولي العام
  .نظرا لمساهمتها في الحد من الخالفات الدولیة 1982لسنة 

  :التفاقیةمن اصة الواردة في الجزء الخامس عشر اإلجراءات الخا -  ثانیا
طراف قبل الفصل في على األ ةطبقالم ةتضمنت االتفاقیة بعض اإلجراءات الخاص

نظرا للطبیعة الممیزة لبعض المنازعات التي قد تثار في مجال قانون البحار، وقد  النزاع
ولعل صعوبة تحریر  ،وردت صیاغة هذه اإلجراءات في االتفاقیة على شكل أحكام معقدة

ت ي لتسویة المنازعالزاماألعضاء في تطبیق النظام اإل هذه األحكام ترجع إلى تردد الدول
وحرصها على وضع نظام شامل وفعال یساهم في تدعیم مبدأ التسویة السلمیة  ،من جهة

  .من بینها التحكیم للخالفات من جهة أخرى
  :نیینین والتقالعلمی خبراءالب االستعانة - ثالثا

بناء على طلب أحد األطراف أو من تلقاء  لمحكمة التي یؤول إلیها االختصاصیجوز ل
النزاع المعروض  في موضوع بتقبل الالتفاق بین األطراف المتنازعة و بالتشاور وا ،نفسها
 من الفرع الثاني من الجزء الخامس عشر من االتفاقیة من بینها287 بموجب المادة  أمامها

االستعانة ببعض الخبراء المختصین في  ،التحكیم أو محكمة التحكیم الخاصمحكمة 
التي تتمیز المتعلقة بالبحار وأعماقها لمنازعات ل نیةفالمسائل التقنیة والعلمیة والمجاالت ال

  .والتي تتطلب خبرة فنیة خاصة بعالم البحار المحض والتقني يعلملطابع البا
خبیرین علمیین أو تقنیین لالستعانة بهما في انتقاء بإمكان المحكمة المختصة 

 من 2وفقا للمادة لمعدة من القائمة ا، والذین یتم  اختیارهم 3لوصول إلى حل للنزاع القائما
المرفق الثامن لالتفاقیة المحددة ألسماء الشخصیات المؤهلة لتشكیل محكمة التحكیم 

                                                             
  .1928من العقد العام للتحكیم لسنة  28المادة  :أنظر - 1
  .من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة 38المادة  :أنظر - 2
  .من االتفاقیة 289ة الماد :أنظر - 3
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الخاص، ویكون لهؤالء الخبراء حق المشاركة في أعمال المحكمة دون تمتعهم بحق 
في توضیح المعطیات العلمیة المحكمة المختصة التصویت، إذ یقتصر دورهم على مساعدة 

  .قضیةلالمتعلقة باة والتقنی
 :اإلجراءات األولیة والتدابیر المؤقتة -1

التحكیم أو محكمة التحكیم محكمة ك محكمة التي یؤول إلیها االختصاصلل یمكن
تجنب بعض التجاوزات التي قد تحدث أثناء ومن أجل  قبل الفصل في الموضوع الخاص

  :القیام بما یلي، ىسیر الدعو 
إذا كان اإلدعاء المعروض أمامها یشكل تعسفا في  ةلیاإلجراءات األو اتخاذ بعض  -

 .استعمال الطرق القانونیة
  .بعض التدابیر المؤقتة لضمان حقوق الطرف المتضررفرض  -

  :اإلجراءات األولیة - أ 
بناءً على طلب أحد  –أن تنظر التحكیم أو محكمة التحكیم الخاص یجوز لمحكمة 

ا في الدعاء المعروض أمامها یشكل تعسفا كان افیما إذ –األطراف أو من تلقاء نفسها 
  : وذلك في إحدى الحاالت التالیة لألطراف،استعمال الطرق القانونیة المتاحة 

من  297إذا تعلق الطلب المقدم من أحد األطراف بنزاع وارد في أحكام المادة  - 
 .االتفاقیة

 .ظاهر أنه قائم على أسس غیر سلیمةإذا كان ثابتا في ال - 
    ةــراء آخر في القضیـتخاذ أي إجالمحكمة عن ا اعـامتنن الحالتین ـر هاتیــتوفعن یترتب 

دراسة أي إدعاء معروض أمامها إذا اكتشفت أنه یشكل تعسفا في استعمال الطرق  أو
  .1القانونیة أو تبین في الظاهر أنه غیر مؤسس

تسلمها الطلب الطرف یتعین على المحكمة التي یرفع أمامها النزاع أن تخطر فورا عند 
وأن تحدد مدة زمنیة معقولة یجوز فیها ألطراف النزاع  ،أو األطراف األخرى في النزاع

                                                             
  .من االتفاقیة 2و 1فقرة  294المادة   - 1
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األطراف التي بإمكانها  وقوهذا اإلجراء األولي ال یمس حق ،هاااللتماس من المحكمة البت فی
 .1إبداء أي اعتراضات أولیة وفقا للقواعد اإلجرائیة المطبقة

  :ؤقتةالتدابیر الم -ب 
ألن " تدابیر الحمایة المؤقتة" یطلق على التدابیر المؤقتة في كثیر من األحیان تسمیة 

من اجل منع  م النهائي الصادر البد من تنفیذهذلك راجع إلى قاعدة أساسیة مفادها أن الحك
ه قبل الفصل النهائي األطراف المتنازعة أو أحدهما من اتخاذ إجراء یصعب منعه أو إصالح

موضوع، لذا یتم اللجوء إلى اتخاذ التدابیر المؤقتة بهدف حمایة محل الدعوى وعدم في ال
  .تعریضه للخطر أثناء سیر الدعوى من أجل الوصول إلى تنفیذ الحكم الصادر

  :منها لتدابیر المؤقتةلقدمت  التي  تعریفاتتعددت ال
بطابعها  مجموعة من اإلجراءات التي تتمیز عادة هي یقصد بالتدابیر المؤقتة

كانت سلطة قضائیة أو تحكیمیة  بها السلطة المختصة، سواءتأمر والتي المستعجل، 
طرفي النزاع  سیاسیة، وذلك بصدد نزاع معین مطروح أمامها بهدف المحافظة على حقوقأو 

أو أحدهما، أو لمنع تفاقم هذا النزاع أو لإلبقاء على الحالة الراهنة له، لحین الفصل في 
 .2لوصول إلى تسویة نهائیة لهالنزاع أو ا
من االتفاقیة  290/1نص المادة  استقراء یمكن تعریف التدابر المؤقتة من خاللكما 

مجموعة من اإلجراءات التي تتخذها المحكمة إذا رأت أنها صاحبة االختصاص في : بأنها
لمنع  اع أونز حقوق أطراف اللحمایة  الظروف القائمة مناسبة ، والتي تعتبرها فينظر الدعوى
     .في الموضوع قرار نهائيصدور  بالبیئة البحریة في انتظار جسیمإلحاق ضرر 

جل فرض التدابیر البد من توفر جملة من الشروط من أهذا التعریف أنه  یفهم من
  :والمتمثلة أساسا في المحكمة،المؤقتة من طرف 
   :الدعوىفي نظر  المحكمة ختصاصا  - الشرط األول
من االتفاقیة من بینها  287/1محكمة من المحاكم المقررة في المادة یجوز ألي 
وفقا للمرفق السابع من االتفاقیة ومحكمة التحكیم الخاص المشكلة المشكلة محكمة التحكیم 

                                                             
  .من االتفاقیة 294/3المادة  - 1
عبد العزیز مخیمر، القضاء الدولي المستعجل محاولة لصیاغة نظریة عامة حول اإلجراءات التحفظیة في القانون  -  2

  . 19 ، ص1990الدولي، دار النهضة العربیة، 
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 موضوع النزاع وفقا للمرفق الثامن من االتفاقیة، إذا رأت أنها صاحبة االختصاص في نظر
من تلقاء نفسها بل یجب أن یكون ذلك  یجوز لها فرضها ، والأن تفرض أیة تدابیر مؤقتة

، عمال بمقتضى االستماع إلیهمفرصة ئهم طابناءً على طلب أحد طرفي النزاع وبعد إع
  .من االتفاقیة3   و1 / 290 أحكام المادة

تجدر اإلشارة إلى أن المحكمة المختصة یمكنها الفصل في أي خالف یتعلق 
، فالنظام اإللزامي لتسویة المنازعات "ختصاص باالختصاصاال"باختصاصها أو ما یسمى 

البحریة الواردة في االتفاقیة یقوم على أساس حریة األطراف في اختیار وسیلة من وسائل 
إذ یحق ألي محكمة  اك مجال للطعن في اختصاص المحكمةالتسویة، بالتالي ال یكون هن

اقیة من بینها محكمة التحكیم ومحكمة من االتف 287 من محاكم التحكیم الواردة في المادة
 ة ــنزاع یتعلق بتفسیر أو تطبیق أحكام االتفاقی أي رـنظالتحكیم الخاص االختصاص في 

، وذلك كما یكون للمحكمة سلطة التصدي لكافة المنازعات المتعلقة بالنظر في اختصاصها
    .من االتفاقیة 4و  1/ 288  جاء في نص المادةتطبقا لما 

حمایة حقوق أطراف النزاع والمحافظة على البیئة البحریة من اإلضرار  - لثانيالشرط ا
 . إلى حین صدور الحكم النهائي في الموضوع بها

یشترط عنصر االستعجال لفرض التدابیر المؤقتة ویكون  :االستعجال - الشرط الثالث
یل إلیها التي أح –محكمة التحكیم أو محكمة التحكیم الخاص  –انتظار تشكیل فيذلك 

إلى اتفاق  همحالة تعذر وصولیجوز ألي محكمة یتفق علیها األطراف أو في  إذ  النزاع،
أسبوعین  غضونفرض التدابیر المؤقتة في االختصاص في ها یلإل یؤو حول المحكمة التي 

من تاریخ طلبها یجوز للمحكمة الدولیة لقانون البحار أو لغرفة منازعات قاع البحر بالنسبة 
 .1الحالة المعروضة أمامها علىة في المنطقة أن تفرض هذه التدابیر لألنشط

ومن طبیعة الحق  ةقضییستخلص عنصر االستعجال من الظروف المحیطة بكل 
  صةـفهو معیار مرن ال یقید المحكمة المخت المتنازع، إذ ال یمكن حصره في حاالت معینة

  .بل یسمح لها بالبحث والتكیف تبعا لكل حالة
  

                                                             
  .االتفاقیة من 5/ 290المادة  - 1
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  :وأفراد طاقمها جراء الخاص في حالة احتجاز السفناإل -  2
قامة دعاوى منحت االتفاقیة للدول الساحلیة الحق  في تفقد السفن وتفتیشها واحتجازها وإ

من أجل ضمان االمتثال لقوانینها واألنظمة التي وضعتها  1وفقا لما تقتضیه الضرورة ،ضدها
الحاالت التي إذا توافرت تلتزم الدولة وهي نفس الظروف و  ،2تماشیا مع أحكام االتفاقیة

الحاجزة للسفینة باإلفراج العاجل عنها، حتى تضفي على هذا اإلجراء صفة المشروعیة 
دارة الموارد الحیة في المنطقة االقتصادیة الخالصة   .بهدف استكشاف واستغالل وحفظ وإ

دولة   اقم سفینةطأفراد و سفینة  زاتجباحإذا قامت  طرف في االتفاقیة یجب على الدولة
هذه األخیرة بإلزام الدولة الساحلیة باإلفراج ، یتعین على بخرق أحكام االتفاقیة اأخرى اتهمته

السریع عن السفینة وطاقمها، بشرط إیداع كفالة أو ضمان مالي من طرف دولة علم 
  .3السفینة

  : تتمثل الحاالت التي یجوز فیها طلب اإلفراج العاجل عن السفن فیما یلي
 .القبض على السفینة لخرقها للوائح الصید في المنطقة االقتصادیة الخالصة -
 .إحداث السفینة لتلوث في المنطقة االقتصادیة الخالصة -
  .عدم صالحیة السفینة لإلبحار - 

أو عن طاقمها  عن السفینة  العاجلإلفراج باقم لم ت الدولة الساحلیة التيتخضع 
لدولة علم السفینة المتضررة من هذا اإلجراء أن ترفع یتمثل في إعطاء الحق  ،جراء صارمإل

التي اتفق علیها األطراف سواء كانت محكمة العدل الدولیة دعوى أمام المحكمة المختصة 
 ةطالبمن أجل الم التحكیم أو محكمة التحكیم الخاص أو محكمة قانون البحار أو محكمة

م طلب اإلفراج من قبل دولة علم أن یقد على ،4عن السفینة المحتجزةالعاجل باإلفراج 

                                                             
وردت حاالت احتجاز السفن وطاقمها والتي تمنح الدول الحق في اللجوء إلى إحدى المحاكم المنصوص علیها في  - 1

  .من االتفاقیة) ج(الفقرة الفرعیة  226/1، المادة 7و 6   /220، المادة 2/ 73: من االتفاقیة في المراد 287/1المادة 
  .من االتفاقیة 73/1المادة  - 2
  .من االتفاقیة 73المادة  - 3
  .من االتفاقیة 1/ 292المادة  - 4
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من ) 10(، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق في غضون عشرة أیام 1السفینة أو نیابة عنها
من بین المحاكم المنصوص علیها  الدولة المحتجزة تختارهااالحتجاز تحال إلى أیة محكمة 

لم تقم الدولة المحتجزة إذا  من االتفاقیة، أو المحكمة الدولیة لقانون البحار 287في المادة 
  .2باالختیار ما لم یتفق األطراف على غیر ذلك

یة التي من اإلجراءات اإللزامفن وأفراد طاقمها سمسألة اإلفراج العاجل عن التعتبر  
یجب على الدولة الحاجزة االمتثال الفوري لحكم المحكمة ، لذا تنطوي على قرارات ملزمة

ز سفینة ألسباب غیر مشروعة، فإنه یتعین على الدولة ، أما إذا تم احتجاراجـبشأن اإلف
باإلفراج العاجل للسفینة المحتجزة دون االلتزام بتقدیم أیة كفالة أو ضمان الحاجزة القیام 

  .مالي

من  المشار إلیها في المادة تجدر اإلشارة إلى أنه تكتسي أحكام محاكم التحكیم
عني أنه إذا اتسمت أحكام المحاكم بالصفة حجیة األمر المقضي فیه، ذلك ی 287 االتفاقیة
األطراف فال یكون الحكم ملزما إال على فإن تطبیقها یخضع إلرادة األطراف  اإللزامیة
  . المتنازعة

                                                             
طلب اإلفراج عن السفینة المحتجزة یمكن أن یقدم من طرف "من النص الوحید للمفاوضات على أن  15نصت المادة  - 1

الشدیدة التي  إال أنه سرعان ما تم التخلي عن هذا االقتراح بسبب االنتقادات" صاحب السفینة أو قبطانها أو مستخدمها
  ..Doc.A/Conf.62/W.P.9.Rev.1. du 06/03/1976: أنظر في هذا اإلطار. وجهت إلیه

  .من االتفاقیة 2و 1/ 292المادة  :أنظر - 2
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  المبحث الثاني 

   تفاقیةاال لتحكیم في المنازعات الواردة في تطبیق ا
جدیدة لتسویة  الوفود المشاركة في المؤتمر الثالث لقانون البحار وسائلاعتمدت 

وتلوث البیئة البحریة  بمجاالت المالحة والصید البحري، والبحث العلمي، المتعلقةالمنازعات 
وتخصیص  یةـواضیع قانون البحار وذلك في الجزء الخامس عشر من االتفاقـوغیرها من م

أجل  من بالمنطقة الدولیة لقاع البحار المتعلقةالجزء الحادي عشر منها لتسویة المنازعات 
  .تفاقیةاالمنع أي نزاع قد ینجم بین الدول الموقعة على 

البحریة المرتبطة بتطبیق و تفسیر أحكام  المؤتمر لمسألة تسویة المنازعاتأولى لذلك 
عن طریق التحكیم أهمیة خاصة، وقد ترجم هذا االهتمام من خالل إجماع الدول  االتفاقیة

 لتسویة الخالفات المرتبطة بالمجاالت البحریة  على إدراجه ضمن أحكام االتفاقیة األعضاء
بالمنطقة الدولیة لقاع  المتعلقةالمنازعات ، و )المطلب األول( یةدولة الساحلالالخاضعة لوالیة 

، من أجل )المطلب الثاني(التي تتعلق باتفاق تنفیذ الجزء الحادي عشر من االتفاقیة  البحار
المطلب ( ازعات البحریة الواردة في االتفاقیةذلك یتعین بیان إجراءات التحكیم في المن

  .)ثالثال

  المطلب األول

دولة البالمجاالت البحریة الخاضعة لوالیة  المتعلقةالتحكیم في المنازعات 
  یةالساحل

یادتها بالبحار بالتعقید فالدول الساحلیة تسعى إلى بسط س المتعلقةتمیز المنازعات ت
مال "جمیع الدول وأنه م احترام فكرة أن البحر ملك لعد في ظل البحریة إلى مساحات واسعة
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السیادة على ": هما ، وتحت سیطرة فكرتین متعارضتین1حسب رأي بعض الفقه "عام دولي
  ".البحار وحریة البحار

 لمتعلقة بها فرضت نفسها وال تزالالمرتبطة بالبحار والمنازعات ا كما أن اإلشكاالت  
كالدول العربیة المطلة على البحر  ،2لقة والشبه المغلقةمنها حالة الجزر في البحار المغ

مما دفع إلى طرح العدید من القضایا التحكیمیة  ،3وتلك المطلة على البحر المتوسط األحمر
في   "كوفي عنان  "السابق  المتحدة   لألمم العام   األمین تقریر   أشار  حیث  الدولیة،

مما یطرح بعد ذلك مشكل  لتحدید البحري،حالة ل 100هناك  «: أن  20014مارس  09

                                                             
یستحیل وجود فاصل طبیعي بین المیاه «  :، حیث یرى هذا األخیر أنهG. Scelle واألستاذ Gidel األستاذمنهم  - 1

فكالهما یشكل جزءا من المال العام الدولي، والدلیل على ذلك أنه لو لم یكن الدخول إلى اإلقلیمیة وأعالي البحار،
 :أنظر»  البحار حرا لما كانت المالحة في البحار ممكنة

 - جامعة الجیاللي الیابس  دكتوراه، رسالة المتوسط، األبیضتحدید المجاالت البحریة في البحر  عبد القادر شربال ، -
 .312ص  ،2001-2000 ،سیدي بلعباس

تمیز یتعتبر الجزائر من الدول التي تطل على بحر شبه مغلق ضیق وبه جزر وهو البحر األبیض المتوسط الذي  - 2
كما یوجد به بحر قاري تكتنفه منحدرات ، 2كلم 000.966.2م وتقدر مساحته بـ  5121إلى  بعمقه الكبیر والذي یصل

جرف قاري ال تستطیع استغالل ثرواته  اكما أن به م،  3878م و 2907صعبة، مائلة وضیقة یتراوح عمقه مابین 
بسبب المساوئ الجغرافیة في شكله العام الذي یتمیز باالنكسارات، التعرجات واالنحدارات الشدیدة، فرصیفها القاري 

به أخدود تتخلله شعب، و  % 13إلى  10كلم، ومنحدر قاري یتراوح انحداره بین 30و 10ضیق، یتراوح عرضه بین 
 : راجع  م، 2600قاري وانحدار شدید یصل إلى 

- BOUSHABA ABDELMADJID, LA pêche maritime dans les pays du Maghreb, O.P.U, 1991, p 
50. 

- IKLEF AMEL & NEGGAZI BENT NEBI, Contribution à l'étude Tectono-sédimentaire de la 
marge Algérienne depuis Ténès jusqu'au Cap-Mtifou , Institut de sciences de la terre ,Université 
des Sciences & de la Technologie HOUARI BOUMEDIENE, 1999-2000 , pp 41-42. 

- VALLAUX CAMILLE, géographie générale des mers, Edition Librairie Félix Algan , Paris , 1933, 
p. 623. 

  :أنظر - 3 

- BOUONY LAZHAR, les Etats arabes et le nouveau droit de la mer, R.G.D.I.P, T 90, N°(04),  

1986, pp 849 - 875. 
- BERAID SADOK, Les Etats arabes et leur espace maritime, E.R.M N°(01), 1986, N 01, pp        

95 et ss. 
4  - A/56/58 : الوثیقة رقم    
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التي توجد في  وبسط الدولة الساحلیة لوالیتها على كافة الثروات الحیة ،1» القانونيتكییفها 
  .القاع وفي عمود الماء 

القریبة في المجاالت البحریة  تسویة المنازعات عن طریق التحكیملذا برزت أهمیة 
، من خالل ما تمثله من ثروات كامنة في 2یةلساحلدولة االة یوالمن المناطق الخاضعة ل

، لذلك منحت االتفاقیة إلجراء التحكیم 4وما یصاحبها من تطورات اقتصادیة وعلمیة 3أعماقها
ر وفقا للجزء الخامس عشتفاقیة أي نزاع متعلق بتفسیر أو تطبیق االالنظر في  اختصاص

التي تؤدي  اإللزامیةردة على اإلجراءات رد علیه االستثناءات الوات مبدأمنها، غیر أن هذا ال
  . من االتفاقیة 298و 297إلى قرارات ملزمة المنصوص علیها في المواد 

في المنازعات المتعلقة بالمجاالت البحریة  موضوع التحكیم من أجل معالجةلذلك 
ه تطبیقبیان حدود قتضي ی والتي تخضع إلجراءات إلزامیة یةدولة الساحلالالخاضعة لوالیة 

  .)الفرع الثاني(واالستثناءات التي ترد علیه ) الفرع األول(

  الفرع األول

  یةدولة الساحلالحدود تطبیق التحكیم في المجاالت البحریة الخاضعة لوالیة 
المنازعات التي تخضع إلى اإلجراءات المؤدیة إلى من االتفاقیة  297/1حددت المادة 

یرد علیها أي استثناء وهي المنازعات المتعلقة من بینها التحكیم، دون أن  قرارات ملزمة
منحت لها سلطات هامة على ، لذا 5یةدولة الساحلالمجاالت البحریة الخاضعة لوالیة بال

                                                             
1 -  PALOMAR ANTONIO PASTOR, La qualification juridique des formation maritimes dans l’arrét 

du 16 mars 2001 (affaire Qatar c /Bahein)  . R.E.D.I.P, T 1062002, N°(02), pp330- 342. 
حقوقها  ومدى سواحلها،كان طول امتداد  االبحر مهمتلك الدولة المطلة على  يالساحلیة هدولة الساحل أو الدولة  - 2

دار الثقافة  الطبعة الثانیة، لقانون الدولي للبحار،ا(6) سهیل حسین الفتالوي، موسوعة القانون الدولي . رعلى البحا
  .58ص  ،2012األردن،  -عمان للنشر والتوزیع،

3 - MAURAU PATRICIA BURETTE, «La participation du tiers monde à l’élaboration du droit 

international», paris, librairie générale du droit international et  de la jurisprudence, 1983, p114. 
4 - DE FERRON (O), Le droit international de la mer, Paris-Genéve, 1958, p 47 .  

لمتعلقة بالمجاالت البحریة الخاضعة من المسائل التي أدرجتها اتفاقیة قانون البحار بالنسبة لتسویة المنازعات البحریة ا - 5
حریة الموارد الباالنتفاع بالمسائل الخاصة بالمحافظة على البیئة البحریة والبحث العلمي البحري و  ،ة الدولة الساحلیةوالیل

قامة الجزر والمنشآت الصناعیة و  يءباإلضافة إلى المسائل المتعلقة بالمرور البر  الحیة  بحري د الیصالوالعابر للسفن وإ
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 عند اعتمادها یتم التي الطرق وكذا القانونیة طبیعتها منطقتها االقتصادیة الخالصة وحددت
 . حولها نزاع وقوع

یة للمنازعات المرتبطة بممارسة الدولة الساحلیة لزاملذلك كانت مسألة التسویة اإل
لحقوقها في المنطقة االقتصادیة الخالصة محل خالف أثناء دورات المؤتمر الثالث لقانون 

نظرا لتخوفها من سلب حقوقها في هذه  ث أبدت عدم مساندتها لهذا المبدأحی البحار،
بسبب تخوفها من  ة جغرافیاالمتضرر الدول المنطقة، في حین تمسكت به بعض الدول منها 

  .التعسف القانوني الذي قد تستعمله الدول الساحلیة في منطقتها االقتصادیة الخالصة

دورتان السابعة بعد مناقشات طویلة خالل ال توصلت أغلبیة الوفود إلى حل وسط
المؤتمر على أن المنشأة من قبل  05إذ قررت مجموعة التفاوض رقم ، والثامنة للمؤتمر

وعلى رأسها یة الواردة في الفرع الثاني من الجزء الخامس عشر لالتفاقیة لزاماإلجراءات اإل
حریة (ال تطبق إال على الحقوق واالستعماالت التقلیدیة المرتبطة بهذه المنطقة التحكیم، 

جراء البحث ال المالحة، وضع الكابالت ومد األنابیب، حمایة البیئة البحریة، علمي وإ
، كما اتفقت الوفود على استبعاد اإلجراءات المؤدیة إلى قرارات ملزمة بالنسبة )البحري

باالستغالل االقتصادي لهذه المنطقة، واستثمار مواردها الحیة أو غیر  المتعلقةللمنازعات 
  .الحیة

من الجزء الخامس عشر لالتفاقیة  297توصل المؤتمرون إلى اعتماد نص المادة 
ناجمة عن تطبیق الثالثة، التي تعرضت لكل المنازعات المتضمنة للحدود البفقراتها 

فنصت في  ،یة لتسویة المنازعات الناشئة عن بعض النشاطات البحریةلزاماإلجراءات اإل
یة رغم لزامالمنازعات إلى اإلجراءات اإل على وجوب إخضاع بعض منها األولى ةفقر ال

نتا الحد من تطبیق ة أما الفقرتین الثانیة والثالثة تضمحدوثها في المنطقة االقتصادیة الخالص
ي لتسویة المنازعات المرتبطة بالبحث العلمي البحري والصید البحري في لزامالنظام اإل

  .المنطقة االقتصادیة الخالصة

                                                                                                                                                                                              
وخصتها بعنایة خاصة نظرا لألهمیة  وقد أخرجت من هذا اإلطار مسألة اإلفراج عن السفن وطاقمها، رها،یوغ

ص   مرجع سابق، محمد المولدي مرسیط،: من االتفاقیة، أنظر 292وذلك في نص المادة ، االقتصادیة لهذا الموضوع
33.  
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التفاقیة على المنازعات امن   )ب( و  )أ( من الفقرة الفرعیة 297/1نصت المادة 
الدول الساحلیة لحقوقها السیادیة أو والیاتها في المنطقة  التي تحدث بشأن ممارسة

، ولما كان التحكیم واحد من بین یةلزامصة ویمكن إخضاعها للتسویة اإلاالقتصادیة الخال
في تسویة المنازعات البحریة  لواردة في االتفاقیة، بالتالي یختصاإلجراءات اإللزامیة ا

  :بالمجاالت التالیةالمتعلقة 

 .المالحةحریة وحق  .أ 
 .حریة وحق وضع الكابالت وخطوط األنابیب المغمورة .ب 
 .حریة إقامة الجزر االصطناعیة .ج 
 .مع مراعاة الشروط التي تفرضها الدولة الساحلیةالبحري حریة البحث العلمي  .د 
 .1حریة وحق استخدام البحر ألغراض أخرى مشروعة دولیا .ه 

قابل الدول الساحلیة اللجوء یتضح من تحلیل هذه الفقرة أنه یحق للدول األخرى في م
لتسویة نزاعاتها من أجل ضمان احترام حقوقها، وبمقابل هذا الحق  لزاميإلى نظام إ

اللجوء إلى  من االتفاقیة 1الفقرة من  )ب( فقرة الفرعیةالمكتسب للدولة الساحلیة وفق ال
كیم، من ـفیها التح التفاقیة بمامن اللفرع الثاني من الجزء الخامس عشر  یةزامـلاإلجراءات اإل

أجل حمایة حقوقها من تعسف بعض الدول التي یفرض علیها احترام أحكام االتفاقیة وكذا 
  .قوانین الدولة الساحلیة في هذا المجال

  :بحریة المالحة المتعلقةالمنازعات التحكیم في  –أوال 
 في المقررة في المناطق البحریة المجاورة للدول الساحلیة بالحریات تتمتع جمیع الدول

 وهذه 2البحار أعالي من األصل في البحار، فالمنطقة االقتصادیة الخالصة هي أعالي

                                                             
 المنظمة العربیة، والمصالح الجدید البحار قتصادیة الخالصة، قانونللمنطقة اال القانوني الراوي، الوضع إبراهیم جابر -  1

  .152- 132ص ، ص 1989،تونس ،للثقافة والعلوم العربیة
 الموارد واستكشاف استغالل الساحلیة لكنها تمارس علیها وظیفتي الدولة لسیادة تخضع الخالصة ال االقتصادیة المنطقة - 2

 ومن ،من االتفاقیة  56ةالماد حسب عنه یتفرع وما البحار أعالي حریة مبدأ عرقلة دمبشرط ع فیها، الموجودة الطبیعیة

 على استثناء یعتبر البحار وهذا أعالي من لكنها لیست البحار، أعالي على تطبق التي المبادئ علیها طبقنت أخرى جهة

 خاصة طبیعة ي منطقة ذات فه بعض االختصاصات ممارسة في الجوار أفضلیة على تعتمد التي العامة القاعدة
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 رالبحا بأعالي االتفاقیة المتعلق من السابع الجزء في وردت الدول لجمیع الممنوحة الحریات
 منحت الحقوق هذهف الدولي، القانون قواعد وفق مشروعا استعماال البحر استعمال یتم وفیها
  .3و2 و 1 الفقرات 58 المادة وفق الخالصة االقتصادیة المنطقة في األخرى للدول

مع التزامها  ،1ترفع علمها فیها أن ساحلیةالساحلیة أو غیر الإذ یحق لجمیع الدول 
دارتها یجب علیها ، كما 2بالتعاون المشترك باتخاذ التدابیر الالزمة لحفظ الموارد الحیة وإ

 ما بین وازنت قد االتفاقیة من 58 المادة تكون هذاوب، 3الدولة الساحلیة احترام قوانین وأنظمة
  األخرى الدول تمارسه ما وبین الخالصة االقتصادیة منطقتها في الساحلیة الدولة تمارسه

 .4عرقلتها وعدم البحریة المالحة مبدأ حریة احترام وفي جمیع الحاالت یجب
 إلى اللجوء یتمالبحریة،  المالحة لحریة یةالساحل الدولة عرقلة حول نزاعإذا نشأ 

التسویة اإللزامیة للمنازعات الواردة في الفرع الثاني من الجزء الخامس عشر من االتفاقیة من 
ومحكمة التحكیم الخاص المشكلة وفقا  بینها محكمة التحكیم المشكلة وفقا للمرفق السابع،

   .5للمرفق الثامن من االتفاقیة
التفاقیة على المنازعات امن   )ب( و  )أ( من الفقرة الفرعیة 297/1المادة  نصت

التي تحدث بشأن ممارسة الدول الساحلیة لحقوقها السیادیة أو والیاتها في المنطقة 
ویتعلق األمر  المتضمنة للتحكیم یةلزامصة ویمكن إخضاعها للتسویة اإلاالقتصادیة الخال

  :في الحریات التالیة بالتحدید
 .التحلیق وأالمالحة  حریة وحق - 1
 .حریة وحق وضع الكابالت وخطوط األنابیب المغمورة - 2
 .ألغراض أخرى مشروعة دولیا حریة وحق استخدام البحر - 3

                                                                                                                                                                                              
 االقتصادیة المنطقة أن على السادسة الدورة في التأكید وتممنها،  55 المادة في االتفاقیة تقرره الذي القانوني النظام یحكمها

  : خاص، راجع مركز قانوني ذات ولكن اإقلیمی بحرا ولیست البحار أعالي من جزء هي ال خاصة، ذات طبیعة الخالصة
DUPUY RÉNÉ –JEAN, DANIEL VIGNES, «Traite du nouveau droit du la Mer», Économica, 
Bruyalant, Paris, Bruxelles, 1985, p 255. 

  .من االتفاقیة  90المادة  - 1
  من االتفاقیة  118المادة - 2
  .من االتفاقیة3/58 المادة  - 3

4 - Quenedec Jean Pierre, « La zone économique exclusive », R.G.D.I.P, N°(01), 1975, PP 153-159.. 
  .31ص سابق، مرجع ،مرسیط المولدي :ظران - 5
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ل الساحلیة اللجوء یتضح من تحلیل هذه الفقرة أنه یحق للدول األخرى في مقابل الدو 
 هاـل ضمان احترام حقوقلتسویة نزاعاتها من أجإلجراء التحكیم متضمن ي لزامإلى نظام إ

من  )ب( فقرة الفرعیةالمن  297/1 المادة وفق قابل هذا الحق المكتسب للدولة الساحلیةیو 
من  یة للفرع الثاني من الجزء الخامس العشر لالتفاقیةلزاماللجوء إلى اإلجراءات اإلاالتفاقیة، 

مشكلة وفقا الخاص التحكیم المشكلة وفقا للمرفق السابع ومحكمة التحكیم البینها محكمة 
الدولة مما یخالف أحكام االتفاقیة وقوانین وأنظمة حمایة حقوقها للمرفق الثامن، من أجل 

  .في هذا المجالالساحلیة 

  :بحمایة البیئة البحریة المتعلقةالمنازعات التحكیم في  –ثانیا 
أجلها یعتبر موضوع حمایة البیئة البحریة من الموضوعات الحدیثة، والتي عقدت من 

یتم بموجبها التأكید على التعاون المشترك بین أعضاء التي ، 1العدید من االتفاقیات الدولیة
  .والحفاظ علیها هاثیالمجموعة الدولیة لمنع تلو 

 1979سنة ل جنیف فية المنعقد الثامنة تهدور  ح المؤتمر الثالث لقانون البحار فياقتر 
 البحري التلوثلمنع  خاصة وأنظمة قوانین عحق وض الساحلیة الدول مشاریع تهدف إلى منح

 عن الناتج التلوث وكذا القاري، والجرف الخالصة االقتصادیة المنطقة استغالل عن الناتج
، وخصص عمل اللجنة الثالثة لبحث سبل التعاون بین الدول 2االصطناعیة الجزر استغالل

  .لحمایة البیئة البحریة من التلوث
 فیما یخص مسألة البیئة البحریة1982 لسنة قانون البحار یتبین من أحكام اتفاقیة 

والحفاظ علیها أن الدول تتعاون فیما بینها رغم تعارض المصالح البحریة بین الدول المتقدمة 

                                                             
 لمنع التلوث البحري من المصادر األرضیة،  1974اتفاقیة: من االتفاقیات الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة - 1

المعدلة في سنة  1967توسط أو اتفاقیة برشلونة واتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر األبیض الم
زالة التلوث البحري في البحر األبیض المتوسط الناتج ع1995 ن اإلغراق من السفن والطائرات ، وبروتوكول منع وإ

، بروتوكول بشأن حمایة البحر األبیض المتوسط من التلوث 1995والمعدلة في سنة  1976 الحرق في البحار لسنةأو 
، بروتوكول بشأن المناطق المحمیة الخاصة والتنوع )1995المعدل في سنة  1980(ر واألنشطة األرضیة من المصاد

، بروتوكول بشان التعاون في منع التلوث من السفن، وفي الحاالت )1995(البیولوجي في البحر األبیض المتوسط 
   ).2002(الطارئة، مكافحة التلوث في البحر األبیض المتوسط 

  .213 ص ،1977القانون الدولي للبحار في الخلیج العربي، مطبعة دار التألیف، الكویت،  ،يعوضال بدریة - 2
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التي یتعین  التدابیركما حددت  ،1والدول النامیة من أجل تحقیق المصلحة الدولیة المشتركة
 االقتصادیة المنطقة سواء في التلوث البحري ل منععلى الدولة الساحلیة اتخاذها من اج

، من 2السیادیة حقوقال لساحلیةا الدول علیها تمارس التي األخرى المناطق أو الخالصة
 : یلي خالل التزامها بما

وخفضه  البحري التلوث من التقلیل أو بمنع الكفیلة والتدابیر اإلجراءات اتخاذ -
 .والسیطرة علیه

 .الملوثة المناطق وتنظیفالبحري  التلوث من دالح أجل من التعاون -
 فيوخفضه والسیطرة علیه  البحري التلوث منع قصد وطنیة وتشریعات قواعد وضع -
 .3المختصة بالتعاون مع المنظمات الخالصة االقتصادیة المنطقة
 االقتصادیة المنطقة قاع في تقام التي األنشطة وعن البر عن الصادر التلوث منع -

 .السفن عن الناتج اإلغراق طریق عن أو الخالصة،
إدخال  « :بأنه من االتفاقیة 1/4المادة  حسب مفهوم البیئة البحریةتلوث ب یقصد      

  باشرةـاإلنسان في البیئة البحریة، بما في ذلك مصاب األنهار، بصورة مباشرة أو غیر م
اإلضرار بالموارد الحیة  مواد أو طاقة تنجم عنها أو یحتمل أن تنجم عنها آثار مؤذیة، مثل

، و إعاقة األنشطة البحریة، بما في ذلك ارخطوالحیاة البحریة، وتعریض الصحة البشریة لأل
، والحط من نوعیة قابلیة میاه صید األسماك وغیره من أوجه االستخدام المشروعة للبحار

   .  » من الترویج واإلقاللالبحر لالستعمال، 
  : 4إلى قسمین رئیسیین البیئة البحریة 1982لسنة اتفاقیة قانون البحار ت قسم

دولة الساحلیة لل المناطق البحریة التي تخضع لالختصاص اإلقلیمي - األولقسم ال
  .المنطقة االقتصادیة الخالصة والجرف القاري المتاخمة، ة، المنطقالبحر اإلقلیمي: وهي

                                                             
  .39، ص 1990 ،الجزائر ،المؤسسة الوطنیة للكتاب القانون الدولي للتنمیة، عمر إسماعیل سعد اهللا، - 1
  .من االتفاقیة  237  إلى  194 المادة من - 2

3  - ARNAUD MONTAS, Droit maritime , dyna’sup droit,  magnard-vuibert, Paris, 2012, p 18. 
 والمصالح الجدید البحار ، قانونتلوث البحار والمسؤولیة المترتبة علیه في ظل قانون البحارالراوي،  إبراهیم جابر - 4

  . 356-  306ص ص ، 1989،تونس ،للثقافة والعلوم العربیة المنظمة العربیة،
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دولة الساحلیة لل لیميالمناطق البحریة التي ال تخضع لالختصاص اإلق - الثانيقسم ال
  .لإلنسانیةالبحر العالي ومنطقة التراث المشترك : وهي

عاما  یة والمحافظة علیها حقا والتزامامن مسألة حمایة البیئة البحر  االتفاقیة جعلت
دیة في استغالل حقوقا سیاكما منحت للدول ، 1على جمیع الدول ساحلیة أو غیر ساحلیة

  .3وذلك من خالل وضع القوانین واألنظمة ،2ظ علیهاالطبیعیة مقابل الحفا هاموارد

تصرفات المرتبطة بخرق الالتفاقیة من ا )ج(من الفقرة الفرعیة  297/1المادة  نتتضم
 الحفاظ على البیئة البحریة وحمایتها نظمواعد والمعاییر الدولیة التي تالدول الساحلیة للق

تحت  ،على مكافحة التلوث بصفة فعالةلكونه یحمي الوسط البحري ویعمل  هاماأمرا ویبدو 
البحریة المؤدیة إلى قرارات ملزمة  لتسویة المنازعات لزامیةاإل اتجراءاإلطائلة الخضوع إلى 

 من بینها التحكیم الثاني من الجزء الخامس عشر من االتفاقیةفي الفرع  االمنصوص علیه
ة البحریة والمحافظة علیها وفقا وكذا االتفاقیات الخاصة واالتفاقات المتعلقة بحمایة البیئ

  .4من االتفاقیة 237لنص المادة 

أن غالبیة النصوص الساریة المفعول حالیا في مجال حمایة البیئة البحریة ثبت الواقع أ
یتعین على الدول تنفیذ لذا  ،هایلالموقعة عطبق إال على الدول ال تهي محل اتفاقیات خاصة 

بموجب هذه االتفاقیات الخاصة، بما ال یتنافى مع تطبیق  االلتزامات المحددة التي تتحملها
 ومن ثم یصبح المبدأ المذكور في ،1982أحكام اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

التفاقیة جد محدود لكون العدید من المنازعات التي امن  )ج(الفقرة الفرعیة  297المادة 
علیها تخرج عن نطاق اإلجراءات اإلجباریة  تحدث بشأن حمایة البیئة البحریة والحفاظ

  .التحكیممن بینها  للتسویة

                                                             
  .»الدول ملزمة بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها  «:التي نصت على ما یلي ن االتفاقیةم  192 المادة - 1
  .من االتفاقیة  193 المادة  - 2

3 -  LUCCHENI LAURENT et VOELCKEL MICHEL, « Droit de la Mer», TOME 1, Ed. Pedone, 
1990, p.203. 

ال یخل هذا الجزء بااللتزامات المحددة التي تتحملها الدول بموجب  - «: على أن االتفاقیة من 1/  237 المادةنصت  - 4
االتفاقیات واالتفاقات الخاصة المبرمة في وقت سابق والتي تتصل بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها 

  .»أوباالتفاقات التي قد تبرم تعزیزا للمبادئ العامة الواردة في هذه االتفاقیة 
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  :بالبحث العلمي البحري المتعلقة المنازعاتالتحكیم في  -ثالثا 
نشاء مراكز  تجارب یحق للدول إجراء في المناطق البحریة الخاضعة البحث العلمي وإ

 الحیة وغیر الحیة  موارد الطبیعیةبكل حریة واستخراج النفط وال لدراسة علوم البحارلوالیتها 
ة الواردة في االتفاقیات شرط االلتزام بالضوابط القانونیقاعها وباطنها، أعماقها و  الكامنة في

  .1مصالح الدول األخرىومراعاة  الدولیة

 )OMI(عن طریق المنظمة البحریة الدولیة  والمحیطات بدأ البحث العلمي في البحار
مساهمتها في نقل التكنولوجیا البحریة عن طریق نقل من خالل  1960وذلك سنة 

المعلومات والخبرات والمعدات الالزمة، والید العاملة الفنیة المؤهلة بهدف استغالل الثروات 
 الجزر ، باإلضافة إلى إقامةوالبترولوالغاز المعادن  بینها من هاغیر الحیة الكامنة في أعماق
  . واستكشاف األعماق البحریة وغیرها والكابالت االصطناعیة ومد األنابیب

الحدیث عن مسألة تنظیم البحث العلمي في المنطقة االقتصادیة الخالصة  یرجع
صد والجرف القاري المشاریع التي تقدمت بها وفود  إلى ار التراخیص بشأنه والرقابة علیهوإ

خالل المؤتمر ، 1974 الدول النامیة وعلى رأسها الوفود اإلفریقیة خالل دورة كركاس سنة
أین طالبت بمنح حق الرقابة للدولة الساحلیة على نشاطات البحث  الثالث لقانون البحار

  .العلمي التي تمارسها في منطقتها االقتصادیة الخالصة وجرفها القاري
كما طالبت بحق منح أو عدم منح التراخیص للغیر من الدول والكیانات الدولیة 

یة في مجال لزامالدول الساحلیة لكل إجراءات التسویة اإلرغم معارضة ، 2األخرى بشأنها
، نظرا لتخوفها من ضیاع حقوقها المكتسبة في إطار من بینها التحكیم البحث العلمي البحري

 التي في اإلمكانیات تتحكم النامیة التي ال ، خاصة الدول1982 قانون البحار لسنة اتفاقیة
 بإقامة لها تسمح كافیة بإمكانیات تتمتع رى التيالكب الدول عكس العلمي، البحث یتطلبها
 هذه أعماق في وكذلك الخالصة االقتصادیة ةالمنطق میاه في العلمیة البحریة البحوث
، إال أنها تنازلت في آخر المطاف بعد اقتناعها بقبول نظام خاص أدرج ضمن 3المنطقة

                                                             
 شركة المطبعة العصریة، الكویت، النظام القانوني لألبحاث العلمیة في البحار والمحیطات، یوسف محمد عطاري، - 1

  .183ص  ،1980
2  - LANGAVANT (E), «Droit de la Mer», Ed, CUJIAS, Paris,1985, p 100. 
3 - TREVES TULLIO, «Intervention en haute mer et navires étrangers», A.F.D.I, 1995,  p. 270. 
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 متعلقةء المنازعات الإقصاعلى  فقط االقتصارثل في من االتفاقیة یتم 227/2المادة 
في میدان البحث العلمي البحري من اإلجراءات  ممارسة الدول الساحلیة لسلطاتها التقدیریةب

 .من االتفاقیة 287/1الواردة في نص المادة  لتسویة المنازعات البحریة یةلزاماإل
بمنح الدول الساحلیة حق  من االتفاقیة 246تم تكریس هذا المطلب في نص المادة 

ة، مع ـظیمه والرقابة علیه في المنطقة االقتصادیة الخالصـلق في إجراء البحث العلمي وتنمط
من  246/2مراعاة احتیاجات الدول الحبیسة والدول المتضررة جغرافیا طبقا لنص المادة 

 :التالیة الشروط وفق العلمي البحث أنشطة تكونحسب هذه المادة فاالتفاقیة، 
 المنطقة العلمي البحري والترخیص به في البحث بتنظیم تقوم الدولة الساحلیة -1

 .الخالصة والجرف القاري االقتصادیة
 القاري والجرف الخالصة االقتصادیة المنطقة العلمي البحري في البحث یتم -2

  .بموافقة الدولة الساحلیة
 الهدف من منح الدولة الساحلیة موافقتها للدول األخرى والمنظمات یكون أن یجب -3

المعرفة  تنمیةو  ةـالسلمی لألغراض العلمي البحري البحثمشاریع  الدولیة المختصة إلجراء
 .جمعاء اإلنسانیة لمنفعة البحریة البیئةالعلمیة ب
ي في علمي البحر لمنح الدولة الساحلیة موافقتها على إجراء البحث ال یشترط ال -4

 .ة التي تجري البحثالدولها و ینب دبلوماسیة عالقة وجودمنطقتها االقتصادیة الخالصة، 
على إجراء البحث العلمي  الموافقة تقدیم عن الساحلیة الدولة تمتنع أن یمكن -5
 قاع أو الخالصة االقتصادیة المنطقة موارد أو البحریة بالبیئة امضر  كان ما إذاالبحري 
 منشآت مةإقا أو كالمتفجرات، ممنوعة وسائل استعمال أو الخالصة، االقتصادیة المنطقة
 .دقیق غیر البحث مشروع كان إذا أو واستخدامها، وتركیبات وجزر

 خارج البحري الذي یقام العلمي لبحثبالنسبة لالساحلیة  الدولة موافقة یشترط ال -6
 .الخالصة االقتصادیة تهامنطق

 الدولیة ةظمالمن أو الدولة بها تقوم التي العلمي البحث أنشطة تعرقل أال یجب -7
  .الخالصة االقتصادیة المنطقة في الساحلیة الدولة ووالیة وقحق على

ة ـلتسوی یةلزامإلجراءات اإللكما أقرت االتفاقیة بعدم التزام الدولة الساحلیة بالخضوع 
ة، بخصوص ـالمنازعات البحریة من ضمنها التحكیم والمتعلقة بتفسیر وتطبیق أحكام االتفاقی
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قتصادیة الخالصة أو داخل جرفها القاري والترخیص البحث العلمي البحري في منطقتها اال
إیقاف مشروع تعلیق أو بإجرائه، وكذا المنازعات المرتبطة باتخاذ الدولة الساحلیة قرار بشأن 

  .  1من االتفاقیة  253بحث وفقا للمادة

  :النتفاع بالموارد الحیةاب المتعلقة المنازعاتالتحكیم في  - رابعا 
للدول الساحلیة حق االستئثار بالموارد الحیة  1982بحار لسنة قانون ال اتفاقیةمنحت 

 كاألسماك حیوانیة الثروات هذه كانت سواء ،2الموجودة في المنطقة االقتصادیة الخالصة
كثیر من ل غذائیا مصدرا عدت والتي البحریة األعشاب فیها بمات نباتا كانت أو أنواعها بكل

وذلك من خالل وتنظیم وحفظ هذه الموارد  إدارةیقع على عاتقها االلتزام بو ، الشعوب
  : 3لإلجراءات التالیة ممارستها
 .بها المسموح الصید كمیة الساحلیة الدولة تقرر -1
 من الحیة الموارد حمایةمن أجل  الوسائل أحسن ریتوفبالساحلیة  الدولةتتكفل  -2

  .المختصة الدولیة المنظمات مع ذلك لتحقیق وتتعاونغالل المفرط لها، االست
 والترابط بین السالالت السمكیة دیدهاجت أو المجتناة األنواع أرصدة وحفظ صون 3-

 العوامل جمیع توفیر مع ،للدوام ةقابلبقائها زمن أطول لتدر أقصى غلة ممكنة و  ناضمل
 التي الساحلیة لمجتمعاتاحتیاجات ااألخذ في االعتبار و من أجل ذلك،  واالقتصادیة البیئیة

 .النامیة الدول متطلباتمراعاة مع  األسماك صید ىعل عیشت
 المرتبطة األنواع في آثارها التدابیر هذه اتخاذ عند اعتبارها في الدولة تضع  4-

 المرتبطة األنواع أرصدة تجدید أو صون أجل من علیها المعتمدة األنواع أو المجتناة باألنواع
 .جدیة بصورة مهددا تكاثرها فیها كونی التي المستویات من أعلى بمستویات المعتمدة أو

 الصید كمیة حول بشكل منتظم واإلحصائیات العلمیة المعلومات وتبادل میتقد  5-
 في التعاون مع وعن مجهود الصید، وغیرها من البیانات المتعلقة بحفظ األرصدة السمكیة،

 لرعایاها سمح التي الدول فیها بما المعنیة، الدول وكافة المختصة المنظمات مع المجال هذا
   .ةالخالص االقتصادیة المنطقة في بالصید

                                                             
  .من االتفاقیة" 2"و "1" من ) أ(من الفقرة الفرعیة  297/2  المادة - 1
  .من االتفاقیة 62ة الماد - 2
  .من االتفاقیة61  ادو الم - 3
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اركة في فائض الموارد الحیة حقوق الدول األخرى والتي یمكنها المشیراعى في ذلك 
ومساهمتها في استغاللها  غیر الساحلیة والمتضررة جغرافیا ، من الدول1منطقةلهذه ال

  .2االنتفاع بهاو 
المنطقة  في الصید بممارسة قیامها عندتلتزم أن  األخرىیكون بالمقابل على الدول 

  المواردإدارة وحفظ  مجال في وقوانینها الساحلیة الدولة حقوق مراعاة االقتصادیة الخالصة
 من أجل ذلك یتعین، و المجال هذا في الدولیة باالتفاقیاتكما علیها االلتزام  الحیة،البحریة 

من أجل  للصیدالقابلة  واألنواع ابه المسموح الصید كمیة بتحدیدالقیام الساحلیة  الدولة على
  .3المنطقة تلك فيحفظ الموارد الحیة 

 المنطقة في تقع التي أثارت مسألة اعتماد النظام اإللزامي لتسویة المنازعات
 المخصصة المناطق في الساحلیة الدولة تمارسها السیادة التي حقوقو  ،4الخالصة االقتصادیة

بین  اـواسع دالـج  1979سنة جنیف في المنعقدة الثامنة الدورة ما فيالسی األسماك لصید
 أنوالهندوراس، واإلكوادور السلفادورو  الشیليك الدول ضبع ودـوف اقترحت نـأی ،المشاركین

  .يبحر  میل  200غایةإلى  الخالصة ةوالیال تمتد
 1982لسنة  رقانون البحا اتفاقیة في تبنیه تم جدید وضع إلى الدول هذه اهتدت قدل 

 الصید منطقة یحكم الذي القانوني النظام لتحدید االقتصادیة أخذا باالعتبارات وذلك
 وممارسة رخص الصید بتقدیم االلتزام الساحلیة الدول یقع على عاتقو  ،5الخالصة

 الصید مناطق في حقوقها حمایة أجل من والمراقبة المتابعة بغرض اإلقلیمیة اختصاصاتها
  .6 لوالیتها والخاضعة للصید المخصصة مناطقها تعلن وأن لها المجاورة

                                                             
  .من االتفاقیة  58 المادة  - 1
  .من االتفاقیة 70و 69تین الماد  - 2
  .من االتفاقیة 119 ،118 ،117 ادو الم  - 3

4  - Compte rendu de la 102 ème  séance plénière du 24/08/1979 
5  - Carroz Jean, « Les problèmes de la pêche dans la convention sur le pratique des états ». (le 

nouveau droit international de la mer), Peden, Paris 1983, pp 201,202. 
6 - MOULY ABDELAH, « les nouvelles règles du droit international de la mer et leur application au 

maroc » FEDALA, Maroc, 1981, pp 67,68. 
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من االتفاقیة التي ) أ( الفقرة الفرعیة 3/ 297أدى هذا الوضع إلى اعتماد نص المادة 
یحد من تطبیق اإلجراءات اإللزامیة الواردة في الفرع الثاني للجزء الخامس عشر أقرت مبدأ 

تطبیق أحكام  ر أوبة للمنازعات المتعلقة بتفسیمن االتفاقیة من بینها التحكیم، وذلك بالنس
االتفاقیة فیما یتصل بممارسة الدولة الساحلیة لحقوقها على الموارد البحریة الحیة ومصائد 
األسماك القریبة من سواحلها، فهي لیست مجبرة على أن تخضع لمثل هذه التسویة أي نزاع 

منطقتها االقتصادیة الخالصة أو بممارسة  له عالقة بحقوقها السیادیة بصدد الموارد الحیة في
وقدرتها على  ة لتحدید كمیة الصید المسموح بهاتلك الحقوق، بما في ذلك سلطتها التقدیری

الجني، وتخصیص الفائض للدولة األخرى، واألحكام والشروط المقررة في قوانینها وأنظمتها 
دارتها   .المتعلقة بحفظ هذه الموارد وإ

  الفرع الثاني

   تثناءات االختیاریة الواردة على تطبیق التحكیماالس
تطبیق بتفسیر أو  المتعلقةعات ز انمأن معظم ال من االتفاقیة 287نص المادة یفهم من 

إذ أنه حتى في حالة عدم اتفاق  ي لتسویة المنازعاتلزامأحكام االتفاقیة تخضع لنظام إ
لطرف العضو في النزاع أو عدم تصریح ا األطراف على اختیار إحدى وسائل التسویة،

 كأصلبقبول أحد إجراءات التسویة، فإنه یتعین علیها قبول التحكیم كوسیلة لتسویة نزاعاتها 
بطبیعة المنازعات  المتعلقةعام، غیر أن هذا المبدأ ترد علیه بعض الحدود واالستثناءات 

  .المتعلقة بتفسیر وتطبیق أحكام االتفاقیة البحریة

  :الختیاریةاالستثناءات ا - أوال 
من االتفاقیة االستثناءات الواردة على تطبیق اإلجراءات اإللزامیة  298عالجت المادة 

من  الفرع الثاني من الجزء الخامس عشر لالتفاقیة من 287/1 في المادةالمنصوص علیها 
والتي تؤدي إلى قرارات ملزمة، وعددت فئات المنازعات البحریة التي  ضمنها التحكیم

هذه أكثر من  أنها ال تقبل واحدا أو كتابیاة دولة طرف في االتفاقیة أن تعلن تستطیع أی
 ةعطراف المتناز األبناء على طلب أحد  ا، وبالتالي إخراجها من نطاق اختصاصهاإلجراءات

   :أساسا فيوتتمثل هذه المنازعات 
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 .المنازعات المتعلقة بتعیین الحدود البحریة -

 .لعسكریةالمنازعات المتعلقة باألنشطة ا -

 .المنازعات المعروضة على مجلس األمن -
ألي دولة طرف في النزاع أن تستبعد بموجب إعالن مكتوب  بناء على ذلك، یمكن

وتسحبه في أي وقت، أو أن تقبل  المنازعاتهذه  اختصاص التحكیم للفصل في إحدى
المتنازعة للتحكیم، وعند اختیار أحد األطراف عالن اإل هذااستبعدته بقد بإخضاع نزاع 

من  298/1المادة  بمقتضىاستبعاد التحكیم من تدخله للفصل في المنازعات المستثناة 
التحكیم  الختصاصالمنازعات  هذه االتفاقیة، فإنه ال یجوز لها أن تخضع نزاع من طائفة

  . إال بعد موافقة الطرف األخر في النزاع
إال الطرف اآلخر جهة و سحب إعالن أي أثر في مواأال یكون ألي إعالن جدید 

شعارا ،1 على ذلك المتنازعة باتفاق األطراف سحبها لدى األمین  تویتم إیداع اإلعالنات وإ
  . العام لألمم المتحدة

 :یةالمتعلقة بتعیین الحدود البحر  المنازعات -1
استبعاد بعض الفئات إمكانیة  المتنازعة لألطرافمن االتفاقیة  298/1منحت المادة 

فرع الثاني من یة المنصوص علیها في اللزاماإلجراءات اإلاختصاص  من من المنازعات
ب خصوصیة كل نزاع ، وذلك حسمن ضمنها التحكیم التفاقیةمن االجزء الخامس عشر 

ة باألنشطة العسكریة وتلك المعروضة على علقالمتخاصة بالنسبة لتلك واختالف موضوعه 
 عات المتعلقة بتعیین الحدود البحریةالوضع یختلف بخصوص المناز  إال أن ،مجلس األمن

یجب  ، لذارغم إدراجها في قائمة المنازعات المستثناة من تطبیق اإلجراءات اإللزامیة علیها
 واإلنصاف العدل أساس على امبنی یكون أن البحریة على الدول عند قیامها بتحدید الحدود

 مسائلعین علیها مراعاة القضیة، كما یت بكل المتعلقة الظروف االعتبار بعین األخذ مع
  :التالیة

                                                             
  .من االتفاقیة 298/5 المادة - 1
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 المتقابلة للدول بالنسبة الخالصة االقتصادیة للمناطق البحریة الحدود تعیین -
 أحكام هلیع نصت ما وفق، الدولي القانون أساس وعلى "االتفاق" طریق عن أوالمتجاورة

  .منصف حلإلى  الوصول أجل من الدولیة العدل لمحكمة األساسي من النظام 38 المادة

 المنازعات تسویة إجراءات إلى اللجوء یتم االتفاق طریق عن لحل التوصل یتم لم إذا -
  .أو التحكیم بالتوفیق أو النظر ووجهات اآلراء تبادل أو السلمیة، بالوسائل

 مؤقتة اإلجراءات هذه نهائي، لحل التوصل لغایة الالزمة واإلجراءات التدابیر اتخاذ -
  .النهائي الحدود تعیین بأمر تمس وال وعملیة

 وجود فور الخالصة االقتصادیة المنطقة حدود بتعیین المتعلقة المسائل في یفصل -
 االقتصادیة المناطق بین الحدود تعیین كیفیةمن االتفاقیة  74 المادة بینتإذ  اتفاق،

 فيو  الدولي، القانون أساس على االتفاق طریق عن الصقةالمت أو المتقابلة للدول الخالصة
 وقواعد للقانون العامة والمبادئ العرف وقواعد الدولیة االتفاقیات إلى اللجوء یتم الحالة هذه

 ةـالدولی دلـالع ةمكـمح كامـكأح الدولي، القضاء بلورها التي الدولي العرف وقواعد التحدید
رع باإلضافة إلى تطبیق إجراء التوفیق اإلجباري المنصوص علیه في الف ،التحكیم أومحاكم

   .الثاني من المرفق الخامس لالتفاقیة بخصوص المنازعات التي قد تنشأ في هذا المجال

  :مسألة تعیین الحدود البحریةالقضایا التحكیمیة التي أثیرت في أهم من  
الصادر بتاریخ  التحكیمي حكملا( اكندو  فرنسا بین البحریةمجاالت ال تحدید قضیة - أ

10/06/1992:( 
" جزیرتي بخصوص وكندا حدید المجاالت البحریة بین فرنساتتعلق هذه القضیة بت

، فالمنطقة المعنیة بالتحدید تقع Miquelon "1مكلون " و"  pierre - Saintسانت بیار 
من اتفاقیة اللجوء إلى التحكیم طالبت الدولتین  2بالقرب من اإلقلیم الكندي، وتطبیقا للمادة 

ریة بینهما من بینها منطقة اقتصادیة خالصة من محكمة التحكیم، تحدید المجاالت البح
  .وجرف قاري

  
                                                             

1   - DIPLA HARITINI, Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, 1er édition, 
paris, p.93. 
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    :لبت فرنسا بتطبیق المبادئ التالیةاط

تحقیق مبدأ المساواة بین الدول، من أجل الحصول على جرف قاري ومنطقة  -
 .اقتصادیة خالصة

الجزر في الحصول على مجاالت بحریة، وهذا ما  أهلیة المساواة فيتطبیق مبدأ  -
من االستفادة من  بشریة أو حیاة اقتصادیة خاصة بهاور غیر المهیأة للسكنى الیمنع الصخ

  .19821من اتفاقیة قانون البحار لسنة  121/2تلك المجاالت، عمال بمقتضى أحكام المادة 
الجزر التابعة سیاسیا ألیة دولة، البد أن تتمتع بمجاالت بحریة تكون  أنكندا  اعتبرت
ال و الضیقة ، وأن األقالیم ذات السواحل القصیرة 2دولة مستقلةتعود لالتي اقل من تلك 

ألقالیم ذات السواحل تي تعود للاالمناطق البحریة من مساحة الیمكنها أن تتمتع بنفس 
 .الواسعة

سانت بیار "اعترفت بحق جزیرتي  بأن، يكندالعلى الموقف كان رد محكمة التحكیم 
pierre - Saint " مكلون "وMiquelon "بمجاالت بحریة من  لتابعتین لإلقلیم الفرنسيا
قة س له عالیل حقوق الجزیرة في البحربحر إقلیمي، كما أن الحق في حصولها على بینها 

 : كاآلتي بوضعها السیاسي، وجاء تصریح محكمة التحكیم 
« ... rien ne permet de soutenir que l’étendue des droit maritimes 

d’une île dépend de sons statut politique. Aucune distinction n’est 
faite à cet égard par l’article 121 paragraphe 2, de la convention de 
1982 sur le droit de la mer. Ni par les dispositions correspondantes 
des conventions de1958 sur la mer territoriale et la zone contigüe et 
sur le plateau continental »  3.  

 
  

                                                             
1 - DIPLA HARITINI, La sentence du 10/06/1992 en l’affaire de la délimitation des espaces 

maritimes entre Canada et la France, J.D.I vol 3,1994, PP.657- 661 
2 -  DIPLA HARITINI, Op-cit, p.658.  

3 -  Sentence arbitrale du 10/06/1992 sur la délimitation des espaces maritimes entre le canada et la 

république française, publier/in / R.G.D.I, P, T 96 année 1992 Vol 4, par 49, p 694.  
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حكم التحكیمي الصادر لا(بساوا  وغینیا غینیا بین البحریة الحدود تحدید قضیة - ب
  ):14/02/1985بتاریخ 

الخالصة  االقتصادیة المنطقةو  القاري جرفللعند تحدیدها  راعت محكمة التحكیم
لرسم الحدود  الوحید الدولي التحدید تطبیق خطو  الدولي القانون تین كل من قواعدلللدو 

  .1البحریة بینهما
رتریا الیمن بین البحریة الحدود تحدید قضیة -جـ الصادر  التحكیمي الحكم( وإ

  ):12/1999/ 17بتاریخ
الجوار الجغرافي في إطار "تطبیق قاعدة  في هذه قضیة إلىعمدت محكمة التحكیم 

  هماالتحكیم المبرم بین فاق ات من  2المادة  نصت  حیث   ،2"اإلقلیمي عرض البحر 
على أن تفصل محكمة التحكیم في مسألة السیادة اإلقلیمیة وتحدید  10/1992/ 03في

نطاق النزاع وفقا لمبادئ وقواعد وممارسات القانون الدولي، واتفاقیة األمم المتحدة لقانون 
   .مع الحكم بتحدید الحدود البحریة بین البلدین 1982لسنة  البحار

 أقرت بناء على طلب األطراف،1999 /12/ 17التحكیمي في ر الحكملما صد
ا وسط خطا یشكل الذيو  األهداف لكافة واحدا حدا الدولي الحدودي بأن یكون الخط المحكمة

 الیمني الیابسة ساحل من جزءا تشكل ال الجزر هذه « :، وأن3المتقابلة الیابسة سواحل بین
 ذلك كل  البحر، عرض في تماما الخارج وموقعها القاحلة طبیعتها فإن ذلك على عالوة
 الیمن بین ما الحدودي الخط حسابات إجراء عند االعتبار بعین وجوب أخذها عدم یعني

رتریاو  من اتفاقیة قانون  121/2، كما صرحت محكمة التحكیم تطبیقا لنص المادة 4» إ
لى تولید بحر أي جزیرة مهما صغرت، وحتى الصخور قادرة عبأن  1982البحار لسنة 

                                                             
1 - PROSPER WEIL, Perspective du droit de délimitation maritimes, Edition, A .Pédone, Paris, 1988, 

p135. 
من اإلقلیم القاري لدولة ما أو جزیرة كبیرة، مما یمكنها من بسط  یقوم مفهوم الجوار الجغرافي على أساس قرب الجزیرة - 2

تمتد سیادة الدولة الساحلیة  «:من االتفاقیة والتي نصت على ما یلي 2/1سیادتها علیها، هذا ما تضمنته أحكام المادة 
زام بحري مالصق یعرف خارج إقلیمها البري ومیاهها الداخلیة أو میاهها األرخبیلیة إذا كانت دولة أرخبیلیة إلى ح

السید إبراهیم الدسوقي، االحتالل وأثره على السیادة اإلقلیمیة، دراسة تطبیقیة : ، أنظر في هذا الصدد»بالبحر اإلقلیمي
  . 97و 95، ص ص 2005على احتالل إیران جزر اإلمارات العربیة الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  

  .132 ، ص2000ن، .د.د االیریتیریة،/الیمنیة البحریة السیادة والحدود في الدولي الحكم ن،نعما محمد كمال أحمد - 3
  .389 ، صنفسه المرجع نعمان، كمال، أحمد 17/12/1999في  المؤرخ التحكیمي الحكم من147 الفقرة  - 4
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ون جزرا ناتئة فوق سطح الماء وقت حركة میل بحریا، شریطة أن تك 12إقلیمي یصل إلى 
  . المد

 ضرورة على -حصرهاالمجال لذكرها وال لال یسع  - أخرى وقضایا القضایا هذه أكدت
 المتعلقة المنازعات لحل كطریقة الدولي مبادئ القانون مراعاة مع التحكیم على االعتماد

بصفة خاصة  المتجاورة أو المتقابلة للدول القاري الجرف أو االقتصادیة المناطق دیدبتح
   .وكأسلوب فعال في تسویة المنازعات البحریة بصفة عامة

    :باألنشطة العسكریة المتعلقة المنازعات - 2
مسألة تواجد  ةیدشدلقانون البحار معارضة  الثالثالبلدان النامیة في المؤتمر عارضت 

قامة قواعد عسكریة فیهادولة یة ألالخاضعة ن الحربیة في المجاالت البحریة السف ت واعتبر  وإ
للمبادئ السامیة التي تنشدها المجموعة رف مخالف تصذلك مساسا بأمنها وسیادتها، كما أنه 

  .في حفظ السلم واألمن الدولیین الدولیة

الكبرى واألساطیل العمالقة ذات الترسانة البحریة المتقدمة  بلداناستطاعت الرغم ذلك 
األنشطة العسكریة لدولة ما في المنطقة االقتصادیة ب المتعلقةالمنازعات  استبعاد من

قناع للمنازعات  یةلزاماإل  التسویة نظام  من تطبیق   أخرى لدولة  الخالصة   ، وإ
المادة  هذه الفكرة، وجاء الدلیل على ذلك بإدراجها ضمن نص تبنيالمشاركین في المؤتمر ب

   .1من االتفاقیة 298

  :المعروضة على مجلس األمن المنازعات  - 3
الفرع الثاني من الجزء یستثنى من اإلجراءات اإللزامیة لتسویة المنازعات الواردة في 

التابع لألمم  مجلس األمن التي تثار بمناسبة ممارسةالمنازعات تلك  الخامس عشر لالتفاقیة
التي یختص  ، وهذه المنازعات هي تلك2ها میثاق األمم المتحدةبالتي خصه  هالمتحدة لوظائف
لنظر فیها وفقا ألحكام الفصل السادس من میثاق األمم المتحدة والتي من بامجلس األمن 

  :على النحو التالي هتدخلویكون  ،3شأنها أن تعرض حفظ السلم واألمن الدولیین للخطر

                                                             
  .من االتفاقیة) ب( الفقرة الفرعیة 298/1المادة   - 1
  .من االتفاقیة) ج( عیةالفقرة الفر  298/1المادة   - 2
  .من میثاق األمم المتحدة 1فقرة  33المادة   - 3
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  .ضررإما من تلقاء نفسه أو بطلب من الطرف المت  -

 .االتفاقیة بمقتضى بنودأو   -

 في القیام بالتحقیقات الالزمة أو تقدیم توصیات للدول التي مجلس األمن صر دورقتی
   .أو إیقافها بتبادل اآلراء وتعلیق المناورات العسكریة االلتزام ایتعین علیه

واردة للمنازعات ال اإللزامیةمن جدید لنظام التسویة قابل للتطبیق االختصاص  كونی   
  : في الحاالت التالیةمن ضمنها التحكیم  من االتفاقیة الفرع الثاني للجزء الخامس عشر في

 .إذا قرر مجلس األمن حذف القضیة المعروضة أمامه من جدول أعماله  -

بالوسائل المنصوص علیها في اتفاقیة  عاتهماز نبتسویة  المتنازعةطراف األ تطالبإذا   -
 .1982قانون البحار لسنة 

  : االستثناءات االختیاریة المتبعة لتطبیق اإلجراءات - انیا ث
اإلجراءات الواجب إتباعها من أجل تطبیق  1982حددت اتفاقیة قانون البحار لسنة 

  :، وذلك على النحو التالييلزاماالختیاریة الواردة على تطبیق نظام التسویة اإل االستثناءات

أي في التفاقیة أو إلى اأو انضمامها  توقیعها أو تصدیقهاعند  یمكن لألطراف - 1
كتابیا أنها ال تقبل واحد أو أكثر من إجراءات التسویة أن تعلن  ،وقت الحق بعد ذلك

بما فیها اإلجباریة للمنازعات المنصوص علیها في الفرع الثاني من الجزء الخامس عشر 
  : التالیة في ما یخص فئة أو أكثر من المنازعاتالتحكیم 

  .المتعلقة بتعیین الحدود البحریةالمنازعات  -

  .المنازعات المتعلقة باألنشطة العسكریة -

  .1المنازعات المعروضة على مجلس األمن -

                                                             
  .من االتفاقیة 298/1المادة   - 1
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شعارات سحبها  تودع -2 لدى األمین العام لألمم المتحدة الذي اإلعالنات المكتوبة وإ
  .1إلى الدول األطراف  امنه ایلتزم بإحالة نسخ

تصدر  نأن تسحبه في أي وقت أالن المكتوب التي قامت باإلع للدول حقی -3
ألي من  اإلعالنأو أن تخضع أي نزاع استبعدته بهذا إعالنا جدیدا لظروف تراها مناسبة 

 .2من االتفاقیة 287اإلجراءات المنصوص علیها في المادة 

ه على الدعوة التي أقیمت أمام سحبتم أن ال یؤثر اإلعالن الجدید أو الذي یجب  -1
  .ما لم یتفق األطراف على غیر ذلك ،ختصةالمحكمة الم

ة على تطبیق نظام وجود مثل هذه االستثناءات االختیاریعلى یترتب  قدیالحظ أنه 
      اء في ــالتقلیص من مطالب الدول األعض البحریة، ة للمنازعاتـیلزامالتسویة اإل

یر الخاضعة للتسویة أحكام االتفاقیة غفي أن ترى  ةزعانمتألطراف اللإذ یمكن  ،االتفاقیة
وال ملزمة بتطبیقها والعمل  ومن ثم تعتبر نفسها غیر مقیدة بها جبارایة أحكاما أقل إلزاماإل

  .بمقتضاها

  المطلب الثاني

  بالمنطقة الدولیة لقاع البحار المتعلقةالتحكیم في المنازعات 

همیة حیث تتمتع بأ ،تشكل المنطقة الدولیة الجزء األكبر من البحار والمحیطات
باإلضافة إلى  اقتصادیة كبیرة لما تحتویه من كمیات هائلة من الثروات الحیة وغیر الحیة،

مما  والتجارب النوویة، میدانا واسعا للنشاطات العسكریة موقعها االستراتیجي باعتبارها
لمنع الخالفات  تنظیم خاص تشارك فیه جمیع الدول یستدعي مع ذلك أن یكون لها

  .احوله  اتوالصراع

                                                             
من االتفاقیة، استعملت هذا التصریح أربعة دول عند توقیعها على االتفاقیة وهي االتحاد  6فقرة  298المادة  :أنظر -1

  .السوفیاتي وألمانیا وأوكرانیا وبلورسیا
  .من االتفاقیة 2 / 298ة الماد -2
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قاع البحار والمحیطات  « :بأنها تفاقیةمن اال 01المادة  یقصد بالمنطقة الدولیة حسب
  .»خارج حدود الوالیة الوطنیة هاضوباطن أر 

ي عشر من االتفاقیة للمنطقة وهي قاع دخصصت اتفاقیة قانون البحار الجزء الحا
التراث " اسم طلق علیهاوالذي ی دود الوالیة الوطنیةالبحار والمحیطات وباطن أرضها خارج ح

السلطة الدولیة لقاع  لىو تت ،دولة ةتعود ملكیتها ألی ، وهذه المنطقة ال"المشترك لإلنسانیة
  .استكشاف واستغالل مواردها تنظیم والبحار بإدارتها 

ع الفر ( أطرافهاید دلذا البد من تح )الفرع األول( تتعدد المنازعات المتعلقة بالمنطقة
  ).الفرع الثالث( اتسویتها والفصل فیهمن أجل  تصاص التحكیملمعرفة اخ) الثاني

  الفرع األول

  في المنطقة الدولیة لقاع البحار رتقبةالم المنازعاتأنواع 

البحار  لمنطقة الدولیة لقاعأثار موضوع وضع نظام لتسویة المنازعات المتعلقة با
، ومن أهم المحاور ون البحارمم المتحدة لقانلأل الثالث مؤتمرالخالل دورات مناقشات حادة 

واعتبار  لموارد المنطقة التي میزت المفاوضات بین الدول موضوع  االستغالل األمثل
والمطالبة  ة دولة ممارسة حقوق سیادیة علیهامواردها تراثا مشتركا لإلنسانیة، یمنع على أی

   .بوضع هذه الموارد تحت إدارة هیئة دولیة

السلطة "جهاز دولي اصطلح علیه اسم لاالتفاقیة  إنشاء انتهت المحادثات الطویلة إلى
وما  عملیات استغالل واستكشاف ثروات قاع البحاریتولى إدارة وتنظیم  "الدولیة لقاع البحار

  .للدول األعضاءبشأنها ص یخار الت، ومنح تحتها فیما وراء حدود الوالیة الوطنیة للدول

التي یمكن أن تثار  ین من المنازعاتنوععلى االتفاقیة لقد نتج عن ذلك، أن نصت 
  :1والمتعلقة باألنشطة في المنطقة في مجال قاع البحار

                                                             
  .من االتفاقیةمن الجزء الحادي عشر  187المادة  -1
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بشأن تفسیر  نشأ بین الدول األطرافتقد المنازعات التي یتمثل في  :النوع األول -
ة بقاع البحار أو تلك المتعلقة بتصرفات متصلمرفقات الالتطبیق أحكام االتفاقیة و أو 

 .البحار السلطة الدولیة لقاع

یتمثل في المنازعات المتعلقة بتطبیق العقود المبرمة الستغالل موارد  :النوع الثاني  -
  .المنطقة

  :تصرفات السلطة الدولیة لقاع البحارالمتعلقة ب المنازعات - أوال 
التي تقوم في  تصرفات السلطة الدولیة لقاع البحارالمتعلقة ب المنازعاتشكلت مسألة 
إال أنها انتهت الثالث لقانون البحار،  أثناء جلسات المؤتمر حادةات المنطقة محور مناقش

بینها وبین دولة أخرى  نشأالبحار إذا  عالسلطة الدولیة لقا إثارة مسؤولیة السماح بإمكانیةإلى 
 هاتجاوزا الختصاصات تشكل ، إذا كانت1طرف في نزاع یتعلق بشأن تصرفات السلطة الدولیة

  .لطتهافي استعمال س اأو تعسف

السلطة التي تصدرها  لنظام تسویة المنازعات إخضاعهایمكن تتمثل التصرفات التي 
  :فیما یلي أو إحدى الدول األطراف

التصرف باالمتناع عن التزام قد یشكل انتهاك للجزء الحادي عشر أو المرافق  -
 .المتصلة به

  .البحارانتهاك القواعد أو اإلجراءات المعتمدة من السلطة الدولیة لقاع   -

  :لقاع البحار المنطقة الدولیةموارد المتعلقة بالعقود المبرمة الستغالل  المنازعات -ثانیا 
 المنازعات التي تنشأ عن تطبیق العقود المبرمة الستغالل المنطقةأن تكون یجب 

 لجزء الحادي عشراتسویة المنازعات المنصوص علیها في  یمكن إخضاعها إلجراءات والتي
  :جملة من الشروط أهمهال مستوفیةیة من االتفاق

                                                             
  .من االتفاقیةمن الجزء الحادي عشر ) ب(فقرة  187لمادة ا -1
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الدول األطراف بالسلطة أو المؤسسات  مبرمة بینبعقود  ارتباط هذه المنازعات -
الذین یحملون جنسیات الحكومیة أو األشخاص االعتبارین أو الطبیعیین الخاضعین 

 . الدول األطراف أو اللذین یكون لهذه الدولة أو لرعایاها سیطرة فعلیة علیهم

العقود المبرمة الستغالل تفسیر أو تطبیق  علىما إینصب موضوع النزاع  أنیجب   -
 . 1 أو إتیان أو امتناع أحد طرفي العقد المنطقة

بین السلطة والمتعاقد الذي تزكیه دولة طرف في  تنشأإخضاع المنازعات التي   -
  .2ةمن االتفاقی لجزء الحادي عشراالمنصوص علیه في  االتفاقیة إلى نظام التسویة

الطرف الذي یرغب في التعاقد مع السلطة أن یكون قد استوفى كافة  یجب على -
 .التفاقیةمن امن المرفق الثالث  4/6الشروط المفروضة علیه بمقتضى المادة 

لجمیع النفقات اإلداریة  استكمال الطرف الذي یرغب في التعاقد مع السلطة  -
 .من االتفاقیةث المرفق الثالمن  13/2المنصوص علیها في المادة 

مع السلطة  متعاقدلكل السماح ب ،حقوق المتعاقدین مع السلطةإلى حفظ   االتفاقیةسعت 
أشخاص  في االتفاقیة أو مؤسسة حكومیة أوسواء تعلق األمر بدولة طرف تها إثارة مسؤولی

  تصرفات غیر قانونیة ، بمناسبة قیامها بمعنویة أو طبیعیة زكتهم دولة طرف في االتفاقیة
  .أو نتیجة امتناعها عن القیام بأعمال التزمت بها في العقد

  

  

  

  
                                                             

التراث "، "النظام القانوني لقاع البحار والمحیطات وباطن أرضها خارج حدود الوالیة الوطنیة"محمد یوسف علوان،  -1
- 376 ص ص، 1986المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة واالقتصادیة والسیاسیة، الجزء الثاني، جوان ، "المشترك لإلنسانیة

382.  
  .من االتفاقیةمن الجزء الحادي عشر ) د(فقرة  187المادة   -2
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  الفرع الثاني

  لقاع البحار المرتقبة في المنطقة الدولیة المنازعاتأطراف 

حول مسألة  1976مناقشات العامة للمؤتمر سنة أجمعت الوفود المشاركة في ال
 غیر الدولمن كیانات على فتح الباب لبعض ال لمنازعات البحریة في المنطقةایة تسو 

خضاعها إلجراءاتاألطراف   .التفاقیةمن االفرع الخامس للجزء الحادي عشر  ، وإ
  :الدول األطراف في االتفاقیة - أوال 

ا في أي نزاع له عالقة بتفسیر فاطر أاألطراف في االتفاقیة أن یكونوا یحق للدول 
كل تشمل التي و ، 1 لمتصلة بها اتتطبیق أحكام الجزء الحادي عشر من االتفاقیة والمرفقأو 

  : المرافق التالیةمن 

لعملیات التنقیب واستكشاف لشروط األساسیة من االتفاقیة المتعلق با المرفق الثالث -
  .واستغالل موارد المنطقة

  .لنظام األساسي للمؤسسةلفق الرابع من االتفاقیة المتضمن المر  -

عات الواردة في الجزء الحادي إخضاع إجراءات تسویة المناز  یةنامكیترتب عن ذلك إ
  .فیها الفرع الرابع والفرع الخامس لالتفاقیة بالنسبة للدول األطراففي عشر 

  :السلطة الدولیة لقاع البحار - ثانیا 
وضع قواعد تحكم استغالل قیعان  قدم التكنولوجيتلعلمي والتقني والتطور افرض ال

تنفرد الدول المتقدمة باستغالل ثروات  ال ج حدود الوالیة الوطنیة حتىر البحار والمحیطات خا
مم لدى األ "مالطا"مندوب " ARVID BARDOأرفید باردو " دعى السفیر وقد  ،المنطقة

أوت  17في خطاب ألقاه أمام الجمعیة العامة لألمم المتحدة في  المتحدة ممثال للدول النامیة
حدود الوالیة الوطنیة للدولة إلى االستخدام السلمي لقیعان البحار والمحیطات خارج  1967

تم عرض االقتراح على  أین ،2واعتبار ما فیها من ثروات تراثا مشتركا لإلنسانیة ،الساحلیة

                                                             
  .من االتفاقیةمن الجزء الحادي عشر ) أ( ةفقر  187المادة   - 1
وزو،  ة بین المساواة والهیمنة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة تیزينسیمة دریس، مبدأ التراث المشترك لإلنسانی - 2

  .40 -12 ص ،2006
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التي أنشأت بدورها لجنة خاصة للبحث في  لجنة السیاسة واألمن التابعة للجمعیة العامة
  .1الموضوع بمشاركة األمین العام

أن االقتراح المالطي یمثل  المتحدة أو خارجهاأجمع الفقه الدولي سواء في األمم   
األمر الذي دفع العدید من المهتمین بهذا  ،التاریخ الحقیقي لمیالد فكرة المنطقة الدولیة
حول النظام القانوني الستكشاف واستثمار  2الموضوع إلى اقتراح أفكار ومشاریع مختلفة

لوالیة الوطنیة والبحث عن سبل حل قیعان البحار والمحیطات وباطنها الواقعة خارج حدود ا
ر خارج حدود الوالیة ابإنشاء جهاز دولي لقاع البحوذلك  ،المنازعات التي قد تثار بشأنها

  . 3یتولى ذلك الوطنیة

إلنشاء لجنة  2467رقم  الالئحة  1968دیسمبر 21أصدرت الجمعیة العامة في 
ا وراء حدود الوالیة الوطنیة خاصة لالستخدامات السلمیة لقیعان البحار والمحیطات فیم

إلى أن لوائح أن أصدرت الجمعیة العامة عدة  الالئحة هوقد أعقب هذ للدولة الساحلیة،
 1973دیسمبر  15الصادر في الدورة الرابعة والعشرین في  2574رقم  الالئحةوصلت إلى 

ار لبحث مشروع إنشاء جهاز دولي لالستغالل العادل للمنطقة الدولیة لقیعان البح
ودراسة كافة المسائل التي قد تثور  ،والمحیطات خارج حدود الوالیة الوطنیة للدولة الساحلیة

بشأنها المنازعات بین الدول كتلك المتعلقة بالبحار العالیة واالمتداد القاري والبحر اإلقلیمي 
  .4والصید وحمایة البیئة البحریة والبحث العلمي ،والمضایق الدولیة

                                                             
لقانون البحار الجدید ومصالح بلدان العالم الثالث والبلدان العربیة مع إشارة  اإلنمائیة األبعادجالل عبد اهللا معوض  -  1

المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والمصالح العربیة،  خاصة إلى المنطقة االقتصادیة الخالصة، قانون البحار الجدید
  .446-442 ص ص ،1989، تونس، والعلوم

المتحدة حول كیفیة استغالل  لألمملمزید من التفاصیل حول أهم المشاریع واالقتراحات التي قدمت للجمعیة العامة  -  2
عدنان عباس موسى : نیة للدولة الساحلیة، راجعالمنطقة الدولیة لقیعان البحار والمحیطات خارج حدود الوالیة الوط

مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد األول، كلیة  ،1982المنطقة الدولیة لقیعان البحار في ضوء اتفاقیة  النقیب،
 .26 -7 ص ص ن،. س. د ،-بغداد–جامعة دیالى  القانون والعلوم السیاسیة،

قانوني الستكشاف واستثمار قیعان البحار والمحیطات وباطنها الواقعة خارج حدود النظام ال سعد عبد الكریم العطار، - 3
 .215ص  ،1977 كلیة القانون والسیاسة، جامعة بغداد، رسالة ماجستیر، الوالیة الوطنیة،

 .17 ص ،1982 ،القاهرةدار النهضة العربیة،  االقتصادیة الخالصة في البحار، ة، المنطقرفعت عبد المجید محمد - 4
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بالطرق  ،منازعات بین الدول األطراف المتعلقة باألنشطة في المنطقةیكون حل كل ال 
المتحدة ووفقا لنظام حل المنازعات في  األمممن میثاق  33السلمیة الواردة في المادة 

  .1االتفاقیة

قدمت للجمعیة العامة لألمم التي عدیدة القتراحات الواسعة واالمناقشات ال وصلت
الفرع الخاص من الجزء الحادي عشر من االتفاقیة في المواد  إنشاء الجهاز في إلىالمتحدة 

فهي بذلك تمثل منظمة  "السلطة الدولیة لقاع البحار" سمي بـ منها،  175 إلى 156من 
تتكون من الدول األعضاء  ،القیام باستغالل المنطقة الدولیة لقاع البحار دولیة بحریة مهمتها

م إنشاءها من أجل تنظیم العالقات بین الدول في ت 1982في اتفاقیة قانون البحار لسنة 
  .2اشرةـة مبـها باألنشطة بصفـالقیام فیو  مار موارد المنطقةـالل واستثـاستغ

تسویة المنازعات البحریة المرتقبة فیها بالوسائل السلمیة من بینها  باإلضافة إلى 
البحري وغیرها من و  ف الجويأو التهدید بها بما في ذلك القص ونبذ اللجوء إلى القوة  التحكیم

أبعد میثاق األمم لذا  ،تكون میدانا للحروب والنزاعات المسلحة حتى ال ،صور العنف الدولي
  .ات الحكومیة أمام جهازه الرئیسيالمتحدة فكرة حق التقاضي للمنظم

واعترفت صراحة ضمن نظامها سار محكمة العدل الدولیة عن هذا الم خرجت
سواء تعلق األمر بهیئة  ،دولي غیر الدول حق المثول أمامهاون الاألساسي ألشخاص القان

بغرض طلب آراء استشاریة في مسائل  الوكاالت المتخصصة التابعة لها األمم المتحدة أو
میثاق األمم المتحدة وبنود  تناقض بین أحكام، إال أنه یعاب على ذلك وجود 3قانونیة محضة

أنه من غیر المنطقي أن تلجأ منظمة األمم  ، إذةالنظام األساسي لمحكمة العدل الدولی
  .4المتحدة للتقاضي أمام إحدى أجهزتها الرئیسیة

                                                             
  .26ص  ،مرجع سابقإبراهیم محمد الدغمة،  - 1
 ،2005عبد اهللا محمد الهواري، الطابع العملیاتي لمنظمة السلطة الدولیة لقاع البحار، المكتبة العصریة، المنصورة،  -2

 .7-19 ص 

  .من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة 1 / 24المادة  -3
  .دةمن میثاق األمم المتح 96المادة  -4



 1982اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  التحكیم في إطار                            الفصل األول 

75 
 

 انتهجت االتفاقیة أنمن الجزء الحادي عشر ) جـ(فقرة  187المادة یفهم من نص 
تسویة المنازعات تعد مستقلة عن في األجهزة المختصة بأن  تاعترف بحیث نهجا آخر

جراءات تسویة المنازعات أمام إل المجالفتح  مما ساعد علىالبحار، السلطة الدولیة لقاع 
الذي یتولى استكشاف " المؤسسة"الذي یسمى السلطة الدولیة لقاع البحار وجهازها التقني 

  .واستغالل موارد المنطقة

  :في االتفاقیة من غیر الدول األطرافاألخرى الكیانات  -ثالثا 
 مفتوحة لمحددة في الجزء الحادي عشر من االتفاقیةتكون إجراءات تسویة المنازعات ا

لكیانات األخرى من غیر الدول األطراف، في أي قضیة من القضایا المنصوص علیها أمام ا
في االتفاقیة  الدول األطراف، ولها نفس الحقوق التي تتمتع بها صراحة في هذا الجزء

  .السلطة الدولیة لقاع البحار والمؤسسةو 
أو األشخاص الطبیعیین أو االعتبارین الذین  للمؤسسات الحكومیةاقیة منحت االتف لقد

ة أو لرعایاها سیطرة فعلیة علیهم یحملون جنسیات الدول األطراف أو اللذین یكون لهذه الدول
لجزء من االمنصوص علیها في الفرع الخامس  إلى إجراءات تسویة المنازعاتحق اللجوء 
     .1ت محددةفي حاال من االتفاقیة الحادي عشر

  الفرع الثالث

  قاع البحارالمنطقة الدولیة لب المتعلقةاختصاص التحكیم في تسویة المنازعات 

أو ما  بیرة لموضوع قاع البحاركأهمیة  1982لسنة  اتفاقیة قانون البحارأولت 
مسألة تحدید األجهزة التي عاتقها  وألقت على "التراث المشترك لإلنسانیة"سم ااصطلح علیه ب
المنازعات المتعلقة بتفسیر  كما أخضعت ،هاهمة تسویة المنازعات التي تقع فیستوكل لها م

المتمثل أو تطبیق الجزء الحادي عشر والمرافق المتصلة به إلى االختصاص الدائم والرئیسي 
لغرفة منازعات قاع البحار، باعتبارها  3واالختصاص االستشاري 2في االختصاص التنازعي

  .سیة للمحكمة الدولیة لقانون البحارالغرفة الرئی
                                                             

  .من االتفاقیةمن الجزء الحادي عشر  153المادة  - 1
  .من الجزء الحادي عشر من االتفاقیة 187المادة  - 2
  .من الجزء الحادي عشر من االتفاقیة 191المادة  - 3
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الذي یقضي بإخضاع المنازعات المتعلقة بتفسیر  1باإلضافة إلى نظام الغرف الخاصة
أو تطبیق أحكام الجزء الحادي عشر من االتفاقیة والمرافق المتصلة به إلى غرفة خاصة 

  .تشكل بناء على طلب أحد طرفي النزاع

  :هناك نوعین من الغرف الخاصة، هي
 .الغرفة الخاصة للمحكمة الدولیة لقانون البحار -
 .الغرفة الخاصة التابعة لغرفة منازعات قاع البحار -

أما بخصوص المنازعات التي تثار بین طرفي العقد المبرم ألجل القیام باألنشطة في 
  .لزامالتحكیم التجاري اإلالمنطقة الدولیة یجوز لهؤالء إخضاعها إلجراء 

ل المعتمد من االتفاقیة توصلت الوفود المشاركة في المؤتمر وانطالقا من هذا الح
  .إلى تحدید أنواع االختصاصات الموكلة لكل جهاز على حدىالثالث لقانون البحار 

في مجال تسویة  موضوع التحكیم هو علیه في هذه الدراسة التركیزیهم إال أنه ما 
  .لمختصة في هذا المجالدون غیره من األجهزة ا المنازعات المرتبطة بقاع البحار

   :ملزمیق اختصاص التحكیم التجاري المجال تطب - أوال 
غرفة منازعات قاع البحار اختصاص عام لتسویة المنازعات التي قد ل االتفاقیةأعطت 

 2به تطبیق أو تفسیر أحكام الجزء الحادي عشر من االتفاقیة والمرفقات المتصلةتثار بشأن 
تطبیق  المنازعات المتعلقة بتفسیر أو فصل فيلل لملزما تجاريتحكیم الللختصاص اال یرجعو 

  : بین كل من 3العقود المبرمة الستغالل واستكشاف موارد المنطقة
 .السلطة الدولیة لقاع البحار -
  .المؤسسة -
  .الدول األطراف -

                                                             
  .من الجزء الحادي عشر من االتفاقیة 188المادة  - 1
  .من الجزء الحادي عشر من االتفاقیة 187المادة  :أنظر - 2
  .من الجزء الحادي عشر من االتفاقیة 2 / 188المادة  :أنظر - 3
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 .مؤسسات حكومیة مرخص لها بإنجاز خطة عمل في المنطقة -

 بعد اتفاق الحقفي أو یم وروده في العقد ألطراف إلى التحكیشترط من أجل لجوء ا
   .ق على غیر ذلكافم االتما لم یت ،بناءً على طلب أحد طرفي النزاعإثارته 

  :ملزمحدود اختصاص التحكیم التجاري ال - ثانیا 
  :ملزم فیما یلياختصاص التحكیم التجاري ال تتمثل حدود تطبیق

یع المنازعات التي تعرض علیها بإحالة جم الملزم محكمة التحكیم التجاريتقوم  -1
والمتعلقة والمرافق المتصلة به  من االتفاقیة تفسیر أو تطبیق أحكام الجزء الحادي عشربشأن 

 فیه فصلغرفة منازعات قاع البحار لتإلى  ،العقود المبرمة الستغالل أو استكشاف المنطقةب
محكمة التحكیم بعد ذلك  علىویكون ، بناءً على طلب أحد طرفي النزاع أو من تلقاء نفسها

 .قرارها الذي یخص العقد ذاته على نحو یتفق وقرار غرفة منازعات قاع البحار صدرأن ت
یقضي بإحالة النزاع القائم إلى إذا لم یتضمن العقد المبرم بین األطراف على نص  -2

لتجاري األمم المتحدة للقانون ا التحكیم، فإنه یتعین العمل بمقتضى قواعد التحكیم للجنة
جراءاتها CNUDCI(1(الدولي  ، أو ما قد تملیه قواعد السلطة الدولیة لقاع البحار وأنظمتها وإ

  .2 من قواعد تحكیم أخرى، ما لم یتفق األطراف على خالف ذلك
 1982التحكیم في إطار اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة  دراسةلقد تمت  

منازعات تدعیم مسار التسویة لل رتبطة به ودوره فيالتعرف على أهم العناصر المتم و 
لتحكیم إلى موضوع اتطبیق أحكام االتفاقیة، لیتم بعد ذلك التطرق  وأالبحریة المتعلقة بتفسیر 
مساهمته في حل ما نتج أو قد ینتج عنه من لمعرفة مدى فعالیته و  في مجال النشاط البحري

 .خالفات
 

                                                             
تقریر . فیما یتعلق نظام التحكیم التجاري الدولي المطبق من قبل لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أنظر -1

  اللجنة حول أشغال دورتها التاسعة، 
Document officiel de l’Assemblée Générale des Nations Unies, 31ème session supplément, N°17 
(A/31/17), pp. 37-51. 

  ).ج( الفقرة الفرعیة 2فقرة  188المادة   -2
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  الفصل الثاني

  في المنازعات المتعلقة بالنشاط البحريالتحكیم 
الدولي، إذ تتم من خالله أغلب  ستوىالم علىالبحري من أهم األنشطة  یعتبر النشاط

دین الدولي والوطني، من خالل یالمبادالت التجاریة الدولیة، لذا ازداد االهتمام به على الصع
والتي تزداد  عى لحل مختلف المنازعات الناشئة عنهتوحید القواعد التي تنظم أحكامه، وتس

اللجوء إلى التحكیم كطریق لتسویتها، حتى أنه أصبح سمة بارزة في كما وتعقیدا ویزداد معها 
، فال یكاد یخلو عقد من عقودها من النص على أن المنازعات همجال المعامالت المرتبطة ب

  .تحكیمالتي قد تنشأ بخصوص ذلك العقد تحل عن طریق ال

النشاط البحري منذ القدم ب متعلقةقانوني لحل المنازعات البحریة الالتحكیم كنظام عرف 
حیث یرجع إلى عصور روما القدیمة في القرن السابع قبل المیالد وتبوأ مكانته في العصور 
الوسطى الزدهار التجارة البحریة بین الشعوب ونشوء موانئ هامة على بحر الشمال وبحر 

  .البلطیق

عشر  إال أن التحكیم في مجال النشاط البحري بصورته الحدیثة، بدأ منذ القرن الرابع
یة وسیاسات التصدیر واالستیراد عن طریق البحر ففي القرنین دولعندما ازدهرت التجارة ال

البحریة ومخاطرها في  بالمعامالت الخامس عشر والسادس عشر اجتمع عدد من المهتمین
  . لها تصورا من أجل تطویرهامقهى بلندن ووضعوا 

وأصبح لها وكیل " LLOYD'S" اللویدز ةـشركقد نتج عن هذا االجتماع هیئة سمیت بل
وساعد على ذلك الحالة االقتصادیة التي كانت تسود  ،عن كل قطر ومیناء هام في العالم
تأمین وقد ظلت دول أوروبا بما في ذلك فرنسا في ال ،بریطانیا في ذلك الوقت وقوة عملتها

ضد المخاطر البحریة في لندن وظل هذا الوضع سائدا حتى نهایة القرن التاسع عشر وبدایة 
نشأت في  1880وفي عام  ،مركزا للتأمین والتجارة والبنوك القرن العشرین عندما كانت لندن

لندن محكمة تجاریة كفرع من فروع المحكمة العلیا اإلنجلیزیة اختصت بقضایا التجارة 
التحكیم نتیجة للشرط  ىوالتأمین والبنوك وبالتدریج نشأ فیها فرع خاص لدعاو البحریة 
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 هذا اإلجراءعات الناشئة عنها عن طریق االختیاري الوارد في العقود البحریة لحسم المناز 
  .واختص ذلك الفرع من المحكمة بنظر التظلم من أحكام التحكیم 

 بین اتفاق :لبحري یمكن تعریفه بأنهمن هذا المنطلق، فإن التحكیم في مجال النشاط ا

 عادیین أشخاص على تثور أن یحتمل أو بالفعل بینهم ثارت نزاعات عرض على األطراف
  .1كمینحكم باختیارهم یقومون
 التحكیم في المنازعات البحریة المتعلقة بالنشاط البحريلذا فإن معالجة موضوع    

وبعض االتفاقیات الدولیة المنظمة نصوص بعض القوانین الداخلیة  الرجوع إلىیقتضي 
  :لمجال التحكیم على المستوى الدولي، منها

القانون الفرنسي والقانون المصري، باعتبارهما من أكثر القوانین التي تأثر  -
  .ا المشرع الجزائري بصفة عامة، وفي مجال التحكیم بصفة خاصةمبنصوصه

من القوانین األكثر  لكونهما مریكیةاإلنجلیزي، وقانون الوالیات المتحدة األ القانون -
  .التحكیم المتعلق بالنشاط البحري رواجا وتقدما في مجال

 اللوائح كذاو  الدولي التجاري التحكیم لمجال المنظمة الدولیة االتفاقیات أهم أحكام -
هذا و  الدائمة التحكیمومؤسسات  لدى أهم مراكز التحكیم أنظمة وبعض الدولیة، الطبیعة ذات

وطریقة ) المبحث األول( ى التحكیم في مجال النشاط البحرياللجوء إل معرفة كیفیةب طلتی
  ).المبحث الثاني( تنظیمه

                                                             
  .8ص ، ن. س. د العربیة، النهضة دار الدولي، التجاري التحكیم شفیق، محسن -  1
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 لمبحث األولا

 البحرياللجوء إلى التحكیم 
یتم اللجوء إلى التحكیم في مجال النشاط البحري بموجب اتفاق یتعهد بمقتضاه أطراف   

حكیم جمیع أو بعض المنازعات التي نشأت أو ستنشأ العالقة البحریة على أن یحیلوا إلى الت
  .مستقبال عن هذه العالقة

إما صورة مشارطة التحكیم ویكون ذلك في حالة اتفاق األطراف  1ققد یأخذ هذا االتفا 
ما في صورة  ،في عقد مستقل على عرض المنازعات التي نشأت بالفعل على التحكیم وإ

على شرط صریح في العقد المبرم بینهما على عرض شرط التحكیم أین یتفق األطراف بناء 
  .المنازعات التي قد تنشأ مستقبال عن هذه العالقة على التحكیم

إال أنه من الناحیة العملیة، فإن عقد النقل في مجال النشاط البحري من العقود التي 
 أنه الإ الغیر طائفة من ، الذي یعتبر"إلیه المرسل" هوو  إلتمامه ثالث شخص تدخل تتطلب

 عالقات لذلك نتیجة تنشأو  البحري، النقل عقدبعض األحیان في   في فإنه یشارك رغم ذلك
عین ، لذا یتالثالثیة بالعالقات عنه یعبر ما هوو  "الشاحن"و "الناقل" بین طرفي العقدو  بینه

من خالل بیان  هرسم حدودو  ،)المطلب األول( تحدید نطاق التحكیم في المنازعات البحریة
اقیة التحكیم في المنازعات اتفكذا ، و )المطلب الثاني(التحكیم المؤسساتي والحر  ةینوع
  ).الثالثالمطلب ( بالنشاط البحري ةمتعلقال

  المطلب األول
 نطاق التحكیم البحري

 البحریة المتعلقة بالنشاط البحريیزداد اللجوء إلى التحكیم كوسیلة لتسویة المنازعات 
 مرتبطةفات الخاللبحریة والمعامالت الناتجة عنها، وتزداد بذلك المع ازدیاد حجم التجارة ا

                                                             
من قانون اإلجراءات واإلداریة، للتعبیر عن   1040في المادة " اتفاقیة التحكیم"عبارة  يالمشرع الجزائر  استعمل - 1

ي اعتمدها تال" اتفاقیة التحكیم"شرط التحكیم ومشارطة التحكیم، وعلیه سیتم في هذه الدراسة توظیف عبارة  صورتیها
  ".التحكیم اتفاق"المشرع بدال من مصطلح 
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 )الفرع األول(المنازعات التي یتم عرضها على التحكیم ها، إذ أصبح من الضروري تحدید ب
   .)الفرع الثالث(كذا طابعه التجاري ، و )الفرع الثاني(الدولي  هطابعبیان و 

  الفرع األول

 البحري التحكیم المعروضة على البحریة المنازعات

یمكن تعریف المنازعة البحریة المتعلقة بالنشاط البحري بأنها كل خالف ناتج في إطار 
المعامالت البحریة سواء بین األشخاص الخاصة فیما بینها، أو بین أحد األشخاص المعنویة 

تبطة مر ، وعلیه فإن المنازعة البحریة التي یتم عرضها على التحكیم هي المنازعة ال1العامة
  .بالنشاط البحري بوجه عام

لجافة، وأمور المالحة إلى أمور المالحة ا البحریة من ذلك یمكن تقسیم أمور المالحة
 ریة التي یمكن عرضها على التحكیمإذ من خاللها یتم معرفة المنازعات البح غیر الجافة

   :، والتي تتمثل أساسا في المنازعات التالیةتسویتها بهدف

   :البحریة ومنازعات البیوع البحریة العقود عن الناشئة عاتالمناز  -  أوال
  : ما یليفیتتمثل أهم هذه المنازعات 

إیجار  عقود عن تنشأ التي المنازعات تلكك: البحریة العقود عن الناشئة المنازعات - 1
صالحها وشرائها ئهابناو  واستئجار السفن أشكاله  بمختلف البحري النقلعقود و  واستغاللها وإ

عادة التأمین البحري التأمین عقود، و إیجار مشارطة بموجب أو شحن بسند تم اءسو   سواء وإ
  .وغیرها البحري البیع عقودو  البضائع على أو السفن على

 البحري حاالت التصادمالمتعلقة بتلك ك: البحریة الحوادث عن المنازعات الناشئة - 2 

  .المشتركة ر البحریةالخسائ تسویةو  البحري، واإلنقاذ البحریة المساعدة
الدعاوى الناشئة ضد : باإلضافة إلى منازعات أخرى مرتبطة بأمور المالحیة منها

  .مزودي السفن أو المنازعات مع سلطات الموانئ
  
 

                                                             
  .343، ص2005تاح ترك، التحكیم البحري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، فلمحمد عبد ا -  1
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 :مستقبلیة ومنازعات بالفعل قائمة منازعات -ثانیا 

 صورة يف المبرم التحكیم یةاتفاق محل المنازعات هي تلك :بالفعل قائمة منازعات - 1

 على التفاقا یكثر استخدامها في حاالت وهذه الصورة وهي األسبق ظهورا، تحكیم مشارطة

تسویة منازعات الخسائر  وحاالت في المنازعات الناشئة عن الحوادث البحریة، التحكیم
  .المشتركة البحریة

 شرط صورة في المبرم التحكیم یةاتفاق تلك المنازعات محل هي :مستقبلیة منازعات 2 -
 تسمح ألنها الدولیة العالقات مجال في انتشارا واألكثر األحدث ظهورا الصورة التحكیم وهي

  .صعوبة إبرامهاو  التحكیم مشارطة نقائص بتجاوز
وفي عقود النقل  العقود البحریة بصفة عامة في منازعات هذه الصورة یكثر استخدام

في سندات الشحن المحررة عادة إدماج هذا النوع من الشروط  یتمو  البحري بصفة خاصة،
 . بمناسبة عقود النقل المبرمة بین الشاحن والناقل

  الفرع الثاني

 البحريالطابع الدولي للتحكیم 

توصف أغلب العملیات المتعلقة بالنشاط البحري بالطابع الدولي، بالتالي فالمنازعات 
ضع لقواعد القانون البحریة التي یتم تسویتها عن طریق التحكیم هي منازعات دولیة تخ

الدولي، ویقصد بالمنازعة بمفهومها الواسع أي خالف ینتج عن أي من آثار العالقات 
  . 1القانونیة

 جنسیة عن الشاحن من كل جنسیةنظرا الختالف  یتمیز النشاط البحري بالطابع الدولي
علقة به األحیان، بالتالي فإن أغلب المنازعات المت غالب يف السفینة جنسیة عنو  الناقل

 دولي تحكیم بین والتفرقة التحكیم دولیة تتصف بالدولیة مما جعل الفقه یختلف حول معیار
المنظمة لمجال  الدولیة مختلف االتفاقیات على االختالف ولقد أثر هذا، 2 داخلي وتحكیم

                                                             
والقانون المصري واالتفاقیات  اإلماراتيالمدنیة  اإلجراءاتوفقا لقانون  التحكیم البحري ،عبد الحمید محمد الحوسني - 1

  .19ص  ، 2007 ،اإلسكندریة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، االزاریطة،
 هذا دولیة على الوقوف أجل من التحكیم إجراءات على الواجب القانون إلى استند من فهناك المعاییر، من الكثیر الفقه دمق -  2

 إذا داخلیا التحكیم ویكون دولیة، اتفاقیة أو أجنبي لقانون اإلجراءات حیث من خضع إذا دولیا التحكیم یكون ذلك وعلى األخیر،



  التحكیم في المنازعات المتعلقة بالنشاط البحري                                                           الفصل الثاني

 
 

83

الذي  الجزائري التشریع بینها من الدول تشریعات غالبیة على له أثره كان كما ،1 الدولي التحكیم
 93من المرسوم التشریعي رقم مكرر 458أكد على الطابع الدولي للتحكیم من خالل المادة 

یعتبر دولیا بمفهوم هذا الفصل التحكیم الذي یخص : التي تقضي بأنه - قبل تعدیله – 09-
موطن أحد الطرفین على ة الدولیة والذي یكون فیه مقر أو النزاعات المتعلقة بمصالح التجار 

  . الخارج األقل في
  :یفهم من هذا النص أنه یشترط العتبار التحكیم دولیا اجتماع شرطین أساسیین

  : الشرط االقتصادي -  أوال
الدولیة، ویرجع في تحدید الطبیعة  التجارة إذا تعلق النزاع بمصالح هذا الشرط یتحقق
المتعلقة  1958عمال باتفاقیة نیویورك لسنة  لنزاع إلى أحكام القانون الداخليالتجاریة ل
 :منها على أنه 1/3 المادة، التي نصت في باألحكام التحكیمیة األجنبیة وتنفیذهاباالعتراف 

یمكن للدولة أن تصرح بأنها تطبق أحكام االتفاقیة على النزاعات الناتجة عن عالقات 
  .قانونیة تعاقدیة والتي تعتبر تجاریة بمفهوم قانونها الوطني

   :الشرط القانوني -  ثانیا
من أجل تحدید 2 في الخارج األقل على األطراف أحد موطن أو مقر یكون یتحقق عندما

 .القانون الواجب التطبیق على النزاع

                                                                                                                                                                                              
 تعلق إذا دولیا التحكیم یكون بحیث االقتصادي المعیار أیضا المقترحة المعاییر ومن ، الوطني إجراءاته للقانون في خضع

 وطلب دولة إقلیم في الحكم صدر متى دولیا التحكیم فیعتبر إقلیمي هو ما المعاییر ومن الدولیة، التجارة بمصالح النزاع

 اختالف أو األطراف جنسیة اختالف في یتمثل والذي القانوني المعیار هناك وأخیرا ، أخرى دولة في تنفیذه أو به االعتراف

  .بعدها وما  19ص ،1995 اإلسكندریة، المعارف منشأة الدولي والداخلي، التحكیم المنشاوي، الحمید عبد: انظر. موطنهم

  .بعدها وما 33ص، 2004، القاهرة العربیة، النهضة دار البحریة، المنازعات في التحكیم الفقي، محمد عاطف - 1
 الفرنسي الخاص القانون في مقرر هو لما دمج الحقیقة في هما، مكرر 458 المادة في المقررین المعیارین أن یالحظ - 2

قانون اإلجراءات المدنیة  المتضمن 08/09قانون رقم ال من 1492 المادة نصت حیث ،1981الدولي لسنة بالتحكیم
 :انظر ،»الدولیة  التجارة بمصالح المتعلق التحكیم دولیا یعتبر «: أنه على واإلداریة

TERKI NOUR-EDDINE, L’arbitrage international en Algerie, O.P.U, 1999, p 20. 
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إلجراءات المدنیة المتضمن قانون ا09 /08من القانون رقم 1039 المادة قضت 
اعات یعد التحكیم دولیا بمفهوم هذا القانون التحكیم الذي یخص النز « : أنه واإلداریة

  .» المتعلقة بالمصالح االقتصادیة لدولتین على األقل

یتضح من خالل هذا النص أن المشرع الجزائري اعتبر التحكیم دولیا إذا تعلق النزاع   
 بمصالح فقد أدمج الشرط االقتصادي المتعلق األقل، على لدولتین بالمصالح االقتصادیة

عدد مقر أو موطن أو جنسیات األطراف المرتبط بت الدولیة بالشرط القانوني، التجارة
 . المتنازعة

  الفرع الثالث

 البحريالطابع التجاري 

منازعات ذات طابع قانوني تتعلق بمعاملة  المتعلقة بالنشاط البحري منازعاتال تعتبر
سواء بین األشخاص الطبیعیة أو األشخاص المعنویة من  ،تجاریة تتم على الصعید الدولي

مؤسساتها العامة من  عامة كالدولة أو إحدى هیئاتها أوبین األشخاص الجنسیات مختلفة، أم 
  .1وبین أشخاص أجنبیة خاصة طبیعیة كانت أو معنویة من جهة أخرى ،جهة

وفقا لذلك، یعتبر تجاریا كل تحكیم دولي یفصل في نزاع ذي صفة اقتصادیة، وأن 
لقانون النموذجي للجنة األمم المتحدة تتعلق المنازعة بمسائل التجارة الدولیة، وهذا ما أخذ به ا

تفسیرا واسعا بحیث " تجاري"حین قرر وجوب تفسیر مصطلح  1985للقانون التجاري الدولي 
یشمل كل المسائل الناشئة عن جمیع العالقات ذات الطبیعة التجاریة تعاقدیة كانت أو غیر 

  .تعاقدیة

  

  

  

                                                             
  .72، ص1981األسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، القاهرة،  ،أبو زید رضوان - 1
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  المطلب الثاني

 التحكیم البحري أنواع 

 من یتم قد فهو نوعین، إلى یتواله من إلى البحري بالنظر م في مجال النشاطالتحكی یقسم

داري عضوي هیكل ذات دائمة تحكیم مؤسسة قبل دارة تنظیما التحكیمیة العملیة في تتدخل وإ  وإ
شرافا،  إدارة تنظیم أنفسهم لألطراف المؤسساتي، كما یمكن أن یرجع هو التحكیم وهذا وإ

  .الحر التحكیم هو وهذا وقائمة منظمة تحكیمیة هیئة إلى اللجوء دون التحكیم

ومعیار التفرقة جعله مختلفا عن األخر مما یستدعي تعریفهما ت ةمیز ب كل نوعیتمیز     
، والتعرف على أهم المراكز المنظمة لكل من التحكیم البحري )الفرع األول(بینهما 

ثم  )الفرع الثالث( م البحري الحر، وأهم المراكز الخاصة بالتحكی)الفرع الثاني(المؤسساتي 
  ). الفرع الرابع(التعرف على موقف المشرع الجزائري منهما 

  الفرع األول

 تعریف نوعي التحكیم البحري ومعیار التفرقة بینهما

یتفق أطراف العالقة البحریة على إحالة النزاع على التحكیم، فیكون لهم اختیار اللجوء 
  .سواء تحكیما مؤسسیا أو تحكیما حرانوعي التحكیم البحري إلى أحد 

  :یمكن تعریفهما كما یلي: نوعي التحكیم البحري تعریف -  أوال

یطلق علیه أیضا التحكیم النظامي، وهو التحكیم : ياتالتحكیم المؤسستعریف  - 1
اتفاق األطراف على : كما یمكن تعریفه بأنه ، 1الذي تتواله مراكز ومؤسسات تحكیم دائمة

  .1تهم إلى تحكیم إحدى المؤسسات  الدولیة كغرفة التجارة الدولیةإحالة نزاعا

                                                             
، أو Tribunal d’arbitrage تها، فقد یطلق علیها أحیانا محكمة تحكیمكثرت هذه المؤسسات والمراكز وتعددت تسمیا -  1

 Association، أو جمعیة تحكیمchambre d’arbitrage ، أو غرفة تحكیمCentre d’arbitrage مركز تحكیم

d’arbitrageأو مكتب تحكیم ، Bureau d’arbitrageائیة ، وهذه الهیئات الدائمة إما أن تكون ناشئة عن اتفاقیات ثن
 كغرفة التحكیم الفرنسیة األلمانیة، أو أن تكون هیئات عالمیة مثل محكمة التحكیم التابعة لغرفة التجارة الدولیة بباریس
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اتفاق األطراف المتنازعة على اللجوء إلى إحدى تلك  یكفي وفقا لهذا النوع من التحكیم
، فاإلحالة إلى أحد هذه 2سلفاالمراكز للقیام بالعملیة التحكیمیة وفقا إلجراءات وقواعد محددة 

  .3إال إذا نص نظامها على جواز مخالفتها لرضا بقواعده الموحدةاو  المراكز یفهم منه القبول

 یسمى أیضا التحكیم الخاص أو تحكیم الحاالت الخاصة: تعریف التحكیم الحر -  2
Ad hoc، التحكیم الذي تقوم بإدارته األطراف المعنیة، أو مستشاروها  «: ویعرف بأنه

ألطراف على تعیین المحكمین وكیفیة یتفق ا، ففیه 4» القانونیون دون تدخل منظمة مختصة
 قانون لجنة ، لذا قامت5والقانون الواجب التطبیق على النزاع ومكان انعقاده مباشرة إجراءاته

 6بالئحة الیونسترال تعرف نموذجیة تحكیم الئحة بوضع المتحدة لألمم التابعة الدولیة التجارة

"UNCITRAL"ند عدم االتفاق على تعیین ع لألطراف المتنازعة الرجوع إلیها ، یمكن
المحكم أو في حالة تخلف المدعي علیه في تعیین محكمه في التشكیل الثالثي لمحكمة 

 باالتفاق  ن محددةـة تعییـباللجوء إلى سلط كم الثالثـاالختالف في تعیین المحالتحكیم، أو 

                                                                                                                                                                                              
أبو زید رضوان، مرجع سابق،  :نظرأ. (كما قد تكون هیئات خاصة بتجارة معینة، كغرفة تحكیم القطن في بولندا

 ).21ص

، رسالة )على ضوء االتفاقیات الدولیة للجزائر(ي حمایة االستثمار األجنبي في الجزائرمحمد عیساوي، فعالیة التحكیم ف - 1
  .17تیزي وزو، دون تاریخ المناقشة، ص _ لنیل شهادة دكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري

جراءات التحكیم وفقا لنظام غرفة التجارة الدولیة، مجل -  2 ، كلیة 1ددعالة الحقوق، إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، قواعد وإ
  .62 -59، ص1993الحقوق، جامعة الكویت، 

یعني  «: على أنهالتي نصت من نظام التوفیق والتحكیم لغرفة تجارة وصناعة دبي  4المادة  ن األمثلة على ذلكم -  3
 ام هذا النظاماالتفاق على التوفیق أو التحكیم أمام غرفة تجارة وصناعة دبي، إقرار األطراف بقبول إجراءات وأحك

ویجوز االتفاق كتابة على اتباع أحكام مختلفة وفق ما یرونه مناسبا بما ال یؤثر على صالحیات . وبااللتزام بتنفیذها
نظام التوفیق والتحكیم التجاري لغرفة تجارة وصناعة : نظرأ( .» الغرفة أو هیئة التوفیق أو التحكیم في هذا النظام

  ).22/2/1994دبي، الصادر بتاریخ 
نبیل أنطاكي، التحكیم الحر والتحكیم المؤسساتي واتفاقات التعاون بین مؤسسات التحكیم، ورقة عمل قدمت في ندوة  - 4

  . 3بدمشق سوریا، ص 2001أوت  30إلى  28االتجاهات الحدیثة في التشریعات العربیة المنعقدة في الفترة من 
  . 21أبو زید رضوان، مرجع سابق، ص - 5
 تلك تطبیق على االتفاق لألطراف یمكن حیث مجملها، في التحكیمیة بالعملیة المتعلقة النصوص جمیع على تحتوي -  6

  .حرا تحكیما الیونسترال الئحة بموجب التحكیم ویظل بعضها، أو جمیعها إما النصوص،
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تسمیة هذا النوع  یتولى األمین العام لمحكمة التحكیم الدائمة بالهاي بتحدیدها، إذ یمكن أو
  . Arbitrage semi organisé"1" التحكیم النصف مؤسسي"من التحكیم بـ
 لجنة رغم أنه تم وضعها من طرف التحكیم للیونسترال، إلى أن الئحة اإلشارةتجدر 

تتولى اإلشراف  تحكیمیة هیئة تنشئ لم إال أن هذه اللجنة الدولي التجاري للقانون المتحدة األمم
یدخل ضمن التحكیم الحر التحكیم الذي یشیر فیه األطراف إلى كما ، 2لالئحةا تطبیق على

للتدخل في العملیة  ون منح االختصاص لتلك المؤسسةالئحة مؤسسة تحكیم معینة د
، فهذه الشروط النموذجیة وضعت لیسترشد بها األطراف ولیس لضرورة األخذ 3التحكیمیة

   .بها
  :معیار التفرقة بینهما –ثانیا 

  : فیما یلي الحر، التحكیمو  المؤسسي التحكیم بین التفرقة معیارمثل یت

مراكز تحكیمیة  بوجودالتحكیم المؤسسي یتمیز  :من حیث التنظیم المؤسساتي -  1
وقائمة  التحكیم وفق إجراءات محددةإدارة وتنظیم مؤسسات دولیة أو وطنیة تتولى دائمة و 

ا تحددها االتفاقیات الدولیة أو القرارات محكمین معینین، والئحة تحكیم موضوعة مسبق
   .المنشئة لهذه المراكز

جراءات  وتنظیم العملیة التحكیمیةأما في التحكیم الحر فإن إدارة  واختیار قواعد وإ
  .4التحكیم یقوم بها األطراف بأنفسهم

یختلف التحكیم المؤسسي عن التحكیم الحر  :اإلداریةاألجهزة و  من حیث الهیاكل - 2
التحكمیة، ابتداء من تلتقي  العملیة تتولى اإلشراف على إدارة سكرتاریةو  إداریة د أجهزةبوجو 

  .طلبات التحكیم حتى صدور الحكم التحكیمي
والمسیر من طرف أجهزة إداریة  المنظم التحكیم هو المؤسسي البحري فالتحكیم وعلیه،

دارته من قبل الذي تم ت التحكیمهو فالحر  لها تنظیمها الخاص، أما التحكیم نظیمه وإ
  .األطراف

                                                             
  .88 ص سابق، مرجع الفقي، عاطف محمد - 1

2 - FOUCHARD (PH), Le règlement d’arbitrage de la CNUDCI., J. D. I., 1979, p. 828-832. 
  .99، ص1991كمال إبراهیم، التحكیم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، القاهرة،  - 3

4 - REDFERN ALAN, MARTIN HUNTER, Droit et pratique de l’arbitrage commerciale 
international, L. G. D J, London, 1991 p. 44. 
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  الفرع الثاني

  مراكز التحكیم البحري المؤسسي

ظهور عدد كبیر من المراكز الدولیة ویزداد معه  یزداد االهتمام الدولي بالتحكیم
تنشأ عن العالقات قد لتصدي للمنازعات التي واإلقلیمیة ذات االختصاص العالمي، ل

في إطار أحد مراكز التحكیم البحري الدائمة، بناء على البحریة، ویكون اللجوء إلى التحكیم 
 اتفاق األطراف في اتفاقیة التحكیم، إما عن طریق اختیار األطراف لشرط التحكیم الخاص

ما ب 1بالمؤسسة التحكیمیة النص على تطبیق قواعد التي یرغبون في تسویة النزاع أمامها، وإ
  :ما یلي ةالتحكیمی المراكز ومن أهم هذه ز،ذلك المرك

  :غرفة التحكیم البحري بباریس -  أوال

من طرف اللجنة المركزیة  1929في سنة  غرفة التحكیم البحري بباریستم تأسیس 
 الغرفة فإنها تضطلع تحكیم الئحة من إذ أنه حسب المادة األولىالفرنسیة لمجهزي السفن، 

 واإلیجار والنقل، البحریة، والمالحة البحري، االستغالل عن الناشئة المنازعات في بالتحكیم
 سفن أو الصید سفن أو التجاریة السفن شراء أو وبیع إصالحها، أو السفن وبناء البحري،
 الناشئة المنازعات وكذلك ،تهاتجهیزاو  تهاومعدا البحریة باألرصفة الخاصة والمنازعات الترهة،

  .حريب نشاط أي عن الناشئة كل المنازعات عام وبوجه البحري، مینأالت عن
 السماسرةو  السفن، مالك من مختلف التخصصات البحریةفي عضویتها الغرفة تضم 

 وكل نـالتأمیو  بناء السفن شركاتو  التفریغ،و  الشحن مقاوليو  البحریین، والوكالء البحریین،

  .البحري بوجه عام بالنشاط مباشر غیر أو مباشر له اهتمام تجمع

 الجمعیة اختیارهم بواسطة یتم األقل ىعل عضوا 16 یتكون مجلس إدارة الغرفة من
  .عام كل نصفهم یجدد األصوات وبأغلبیة السري االقتراع طریق عن للغرفة، العامة

ة، كما یختص بوضع قائمة نهائی بصفة العامة للجمعیة االنضمام تسند إلیه مهمة قبول
  .ذلك الضرورة ضتتإذا اق التحكیم وتعدیلها والئحة المحكمین

                                                             
د حداد، التحكیم بوجه عام واتجاهات قانون التحكیم األردني، ورقة عمل قدمت في ندوة االتجاهات الحدیثة حمزة أحم - 1

  .13بدمشق سوریا، ص 2001أوت  30إلى  28في التشریعات العربیة المنعقدة في الفترة من  
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منذ تلقي طلبات التحكیم حتى صدور الحكم  التحكمیة العملیة سیر في الغرفة تتدخل
جراءالتحكیمي، وذلك عن طریق  األطراف فیما  بین االتصاالت سكرتاریة التي تتولى مهمة وإ

رسال المحكمین، وبینهم وبین بینهم، والمستندات وااللتزام باحترام  المذكراتو  اإلعالنات كافة وإ
وتوزیعها على  واألتعاب الرسوم مع تحدید إجراء لكل التحكیم ةبالئح المقررة المواعید
  .األطراف

مشكلة  محكمة التحكیمأین تكون فیها  المحكمین تعیین في بالمساعدة تقوم لجنة الغرفة
من ثالث محكمین، إذ یكون على كل طرف تعیین محكمه، وتقوم اللجنة العامة للغرفة 

، كما تقوم اللجنة بالفصل في طلبات رد مة التحكیممحكبتعیین المحكم الثالث الذي یترأس 
ذا المحكمین بقرار غیر مسبب،  تحتفظ القائمة خارج من محكم لتعیین طلبا األطراف قدم وإ

محكمة  أعضاء جمیع اللجنة وتعین، للرفض أسباب إبداء دون قبوله أو رفضه بحقها في الغرفة
  .نافیاستئا في الحالة التي یكون فیها التحكیم التحكیم
ــن طـم هاـل هـدیمــتق دـبع رفةــالغ لجنة قـطری نــع التحكیم حكم اقشةـمن مـیت  مــــالمحك رفـ

تراها  التي إدخال التعدیالت الهیئة من تطلب إعالنه، إذ یحق لها أن قبل محكمة التحكیمأو 
مع  ،األحكام عدم اإلعالن عن أو ضروریة ومناسبة على القضیة، كما یحق لها اإلعالن

 .1األطراف أسماء ذكر في السریة مراعاة
  : المنظمة الدولیة للتحكیم البحري -  ثانیا

إثنى  منظمة دولیة تتكون منبباریس، فهي  الدولیة للتحكیم البحريالمنظمة  یوجد مقر
اآلخر من  النصف یعینو  الدولیة، التجارة غرفةعضوا یعین نصفهم من طرف ) 12(عشر
سنوات، یتم اختیار الرئیس بالتعاون بین غرفة التجارة  ثالث لمدة دولیةال البحریة اللجنة قبل

للرئیس أحدهما تختاره غرفة التجارة الدولیة  نائبین عیینتالدولیة واللجنة البحریة الدولیة، یتم 
 فتختارها السكرتاریة أما الدائمة، اللجنة أعضاء بین من الدولیة البحریة اللجنة تعینه واألخر
  .2الدولیة جارةالت غرفة

                                                             
  . 94 ص سابق، مرجع لفقي،ا محمد عاطف - 1
  .62ص سابق، مرجع ،عبد الحمید محمد الحوسني - 2
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 والمتعلقة المنازعات التي تفصل فیها، االئحته من األولى المادة في المنظمة حددت
 إیجار بمشارطات المتعلقة المنازعات في بالفصل المتعلق التحكیم :منها البحریة بالتجارة
 ةالبحری الخسارةو  البحري، واإلنقاذ البحري، التامین وعقود البحري، النقل وعقود السفن،

  .السفن على حقوقا تنشئ التي العقود كل السفن، وبیع بناء وعقود المشتركة،

 المحكم تعیین في بالمساعدة التحكمیة العملیة سریان في للتحكیم الدولیة المنظمة تتدخل

 الطرف محل الدائمة اللجنة تحل محكمین، إذ المشكلة من ثالث محكمة التحكیمتشكیل  في أو
 في حالة عدم اتفاق األطراف على المحكمین عدد في الدائمة لجنةال المتخلف، كما تفصل

 .1واستبدالهم واالختالف في تعیینهم المحكمین ذلك، باإلضافة إلى الفصل في مسألة رد

 الئحة الدولیة، بتطبیق التجارة غرفة في مقرها یقع تتولى سكرتاریة المنظمة التي
 همـامیـومح األطراف من المذكراتو  الملفاتو  المستنداتو  الطلبات التحكیم، من خالل تلقي

 محكمیهم، ویتم تقدیر أتعابو  مستشاریهمو  األطراف بین االتصاالت كافة بإجراء تقوم كما
 .2للمنظمة الدائمة اللجنة تحكمیة من طرف عملیة كل نفقات ورسوم

  :غرفة اللویدز للتحكیم البحري - ثالثا

في المجال ن من أشهر وأقدم مؤسسات التحكیم بلند غرفة اللویدز للتحكیم البحريتعتبر 
، والتي یشهد لها بالكفاءة وتخصص محكمیها في عملیات النقل البحري والحوادث 3البحري

  .1البحریة، ومجال المساعدات البحریة واإلنقاذ والخسارات البحریة المشتركة
                                                             

  95. ص سابق، مرجع لفقي،ا عاطف إلیها أشار ،البحري للتحكیم الدولیة المنظمة تحكیم الئحة من 6  المادة - 1
  .97 -96 ص ص سابق، مرجع لفقي،ا محمد عاطف - 2
 لقد انتشرت مؤسسات التحكیم المؤسسي بشكل واسع عبر العالم، فظهرت هیئات تحكیم دولیة وأخرى إقلیمیة، ووطنیة -  3

، مركز القاهرة اإلقلیمي للتحكیم التجاري 1920الذي أنشأ سنة  CCI محكمة تحكیم غرفة التجارة الدولیة بباریس: منها
، الهیئة العربیة األوروبیة للتحكیم 1978الدولي التابع للجنة االستشاریة القانونیة األفروآسیویة، والذي یعود إنشاؤه لسنة 

، وأصبحت نافذة 1982العربیة األوروبیة، وتم وضع قواعد تحكیم هذه الهیئة سنة التجاري التابعة لغرفة التجارة 
، مركز التحكیم التجاري 1993، مركز البحرین للتحكیم التجاري الدولي، الذي أنشئ سنة 10/01/1983اعتبارا من 

تم إقراره في التاریخ ، وله نظام خاص به 1993لدول مجلس التعاون الخلیجیة العربیة، الذي أنشئ في شهر أكتوبر 
حمزة أحمد حداد، : ، أنظر1994لسنة  2نفسه، غرفة تجارة وصناعة دبي، صدر بشأنها نظام التوفیق والتحكیم رقم 

ورقة عمل قدمت في ندوة الفجیرة حول التحكیم في دول مجلس التعاون الواقع واآلفاق  التحكیم التجاري العربي،
  .23ص . بدولة اإلمارات العربیة المتحدة 1999فبرایر  1 إلىینایر  31المنعقدة في الفترة من
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 المحكمین ةقائم وسكرتاریة التي تحتوي على إدارة مجلس طریق یتم إدارة الغرفة عن

   .المتخصصین في مجال النشاط البحري بوجه عام

دارة سكرتاریتها التي تتولى تنظیم طریق التحكمیة عن العملیة سیر في الغرفة تتدخل  وإ

 ونفقات وتحدید رسوم المحكمینو  ومستشاریهم األطراف بین االتصاالت بإجراء والقیام التحكیم
دارة وتنظیم النزاع في یفصل ذيال المحكم التحكیم، باإلضافة إلى تعیین  االستئناف حاالت وإ

  .التحكیم على عملیة اإلنجلیزي القانون الذي یطبق المحكم حكم على

  لثالثاالفرع 

  مراكز التحكیم البحري الحر
التحكیمیة من قبل إذا تم تنظیم العملیة ، التحكیم الحر أمام مراكز البحري التحكیمكون ی

المراكز  هاشهر التحكیم، ومن أ إدارة دخل مؤسسة تحكیمیة تتولىفي غیاب ت األطراف أنفسهم
   :التالیة

  :جمعیة المحكمین البحریین بلندن -  أوال
تأسست سنة  بلندن جمعیة للتحكیم البحري الحرتعتبر جمعیة المحكمین البحریین 

وتضم في عضویتها محكمین متخصصین في المجال البحري والقانوني من محامین  ،1960
  .شارین قانونیین وغیرهمومست

الئحة تحتوي على القواعد واألحكام المنظمة للعملیة التحكیمیة، تعرف باسم  تملك
  .أدخلت علیها عدة تعدیالت"  1987البحریین للمحكمینقواعد جمعیة لندن "

شرافا، إذ دارة وإ  یقتصر دورها في ال تتدخل الجمعیة في العملیة التحكیمیة تنظیما وإ
أعضائها إذا طلب منها ذلك، من  بین من البحریین اختیار وتعیین المحكمینتسهیل عملیة 

خصوص عملیة تقدم لهم نصائح وتوجیهات ب األكفاء المحكمین خالل قائمة مجهزة من
 والنفقات الرسوم تقدیر بعملیة الفنیة والقیام والمعلومات م االستشاراتیتقد تتولى التحكیم، كما

  .تحكیمیةال العملیة لسیر المطلوبة

                                                                                                                                                                                              
  .64 -63 ص عبد الحمید محمد الحوسني، مرجع سابق، ص- 1
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 بناء على طلب المحكمین بینهم وبین أو األطراف بیناتصاالت  بإجراء تقوم الجمعیة
 التحكمیة األحكام نشر ، وال1الجلساتد العقد وال مواعی مكان إبرام في تحدید تتدخل دون أن

 . واألطراف محكمة التحكیمبین  ذلك على االتفاق تم إذا إال

  :ن بنیویوركجمعیة المحكمین البحریی -  ثانیا
من طرف وكالء السفن  ،1963سنة بنیویورك البحریین المحكمین جمعیة تأسست

التجاریة والسماسرة المرخص لهم بالعمل في المجال البحري، غرضها الربح من خالل تكوین 
عداد الئحة تحكیم خاصة غیر مل زمة ـمحكمین متخصصین وخبراء في النشاط البحري، وإ

  .بموافقة األطراففال یمكن تطبیقها إال 
ال تتدخل الجمعیة في إدارة وتنظیم العملیة التحكیمیة وال في تطبیق الئحتها التي 

بین  إجراء االتصاالتب تقوم، إذ محكمة التحكیمتشتمل على قواعد وأحكام تسترشد بها 
طالب  عن طریق تقدیم األخر بالطرف التحكیم فیتصل طالب الجمعیة، عن بعیدا األطراف
 التعویض ومدى النقدیة، وقیمته النزاع طبیعة یبین فیه األخر طلب مقدم للطرف التحكیم

 فاءیاست في الحق له أجره كما تحدید المحكم عاتق على ، ویقع2البیانات المطلوب وغیرها من
 .بدء التحكیم قبل حقه

التحكیم البحري بموجب الئحة تحكیم لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري  -  ثالثا
  :)1976الیونسترال (دولي ال

لقانون التجارة الدولیة  األمم المتحدةالنموذجیة التي وضعتها لجنة  التحكیم تعتبر الئحة
" والتي تسمى بـعلى المستوى الدولي،  - في الوقت الحاضر –من أبرز قواعد التحكیم الحر 

القواعد ، فقد عملت على إعداد لوائح بهدف توحید " UNICITRALالئحة الیونسترال 
 محكمة التحكیمعدت لتسهیل مهمة رجوع األطراف أو أالمنظمة للتحكیم التجاري الدولي، 

  .3المعینة من قبلهم إلیها، بدال من قیامهم بإعداد قواعد إجرائیة لتنظیم عملیة التحكیم

                                                             
  .1991سنة  المعدلة 1987 لسنة البحریین للمحكمین لندن جمعیة الئحة من8  المادة - 1
  .418  ص سابق، مرجع، التحكیم البحري ترك، محمد عبد الفتاح  - 2
  . 7، مرجع سابق، صواتجاهات قانون التحكیم األردني د حداد، التحكیم بوجه عامحمزة أحم - 3
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  الفرع الرابع

   موقف المشرع الجزائري من التحكیم البحري المؤسساتي والتحكیم البحري الحر

عندما تناول موضوع  التحكیم المؤسسي والتحكیم الحر بین المشرع الجزائري یمیز لم
وترك لألطراف حریة اختیار أي  يالتحكیم، إذ وضع تنظیما عاما للتحكیم الداخلي والدول

من قانون اإلجراءات المدنیة  1041/1نظام تحكیمي یرونه مناسبا، فقد نصت المادة 
  مـرجوع إلى نظام التحكیم تعیین المحكـأو بال  مباشرةیمكن لألطراف   « :واإلداریة

كما نصت المادة ، » المحكمین، أو تحدید شروط تعیینهم، وشروط عزلهم أو استبدالهمأو 
بط في اتفاقیة التحكیم مكن أن تضی«  :من ذات القانون على أنه 1/ 1043
  .» ام تحكیمالواجب إتباعها في الخصومة مباشرة، أو استنادا على نظاإلجراءات

الذي یمكن لألطراف إتباعه، فقد  إلى نوع النظام التحكیميلقد أغفل المشرع اإلشارة 
 محرا، إذ للم أو تحكیما ایكون نظاما خاصا بأحد مراكز التحكیم الدائمة المنتشرة عبر الع

  .إلى رفض ذلك شری

أو مكتب أما على صعید مؤسسات التحكیم، فالمالحظ أن الجزائر ال تملك أي مركز 
المتضمن  94-96أو جمعیة تحكیم، إال أن المشرع الجزائري وبموجب المرسوم التنفیذي رقم 

إنشاء الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة، قد أعطى لهذه األخیرة صالحیة إحداث مؤسسة 
مكن للغرفة الجزائریة ی من هذا المرسوم على أنه 6المادة  تللمصالحة والتحكیم، حیث نص

رة والصناعة أن تحدث مؤسسة للمصالحة والتحكیم قصد التدخل في تسویة النزاعات للتجا
لتدعیم التحكیم  هامةفهذا یمثل خطوة  ،1التجاریة والدولیة بناء على طلب المتعاملین

تلیه خطوات أخرى في هذا المجال مع إدراك ألهمیة  أن الذي ینتظرالمؤسسي في الجزائر 
  .التحكیم

  

                                                             
یدة جر  ،30/03/1996 مؤرخ في ،تضمن إنشاء الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعةی 94-46مرسوم تنفیذي رقم  -  1

  . 33 ص ،16دد عرسمیة، 
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 المطلب الثالث

  بحريال تفاقیة التحكیما
 النزاع عرض یتم بأن ال، التحكیم عقد أیضا یسمىو  1أو اتفاق التحكیم اتفاقیة تقضي

  : نااألطراف، ولها صورت باتفاق إال هذا اإلجراء على
 اع على عرضنز ال نشوء البحریة قبل العالقة أطراف هي أن یتعهد :الصورة األولى - 

با ضمن بنود العقد األصلي الذي یحكم العالقة القانونیة على التحكیم، ویكون غال منازعاتهم
بین الطرفین، فیتفقان بموجبه على عرض نزاع لم ینشأ بعد إال أنه محتمل الوقوع بینهما 

 clause التحكیم بند أو التحكیم بشرط الصورة تعرف على التحكیم وهذه

compromissoire.  
 اع على عرضهنز ال نشوء البحریة بعد ةالعالق أطراف و أن یتعهدھ :الصورة الثانیة - 

  .compromis 2التحكیم  بمشارطة الصورة تعرف على التحكیم، وهذه
بشرط  یعرف التحكیم اتفاق أشكال من خرآ شكال الدولیة العملیة الممارسات أظهرت قدل
 العقود الدولیة حاالت ، وتكون في  clause arbitrale par référenceباإلشارة التحكیم

إال  للتحكیم، تتضمن شرطا التلكس، فهذا النوع من العقود ال أو الفاكس طریق عن تتم التي
 .3النموذجیة كالعقود بهاتلحق  أخرى وثائق إلى فیها اإلحالة أنه یتم

والمتصلة فیما بینها، فهي عقود تسعى لتحقیق  المتشابكة الدولیة للعقود بالنسبة أما
 شرط یتضمن ال عقد من اإلحالة یتم فیها شحن،ال وبوالص المشارطة كعقود واحد هدف

 التحكیم لشرط متضمن عقد بمثابة األول العقد واعتبار الشرط یتضمن آخر عقد إلى التحكیم
 اتفاق یترجم الذي العقد في مدرج غیر التحكیم على اتفاق« : باإلشارة، هذا الشرط هو

                                                             
  :مشارطة التحكیم، أنظراتفاق التحكیم هي التسمیة الشائعة للتعبیر عن شرط التحكیم و  - 1

 -FRANCESCAKIS (PH), "Le principe jurisprudentiel de l’autonomie de l’accord compromissoire 
après l’arrêt Hecht de la cour de cassation", rev, arb, 1974, pp 68-74. 

2 - MALAN (A), Le rayonnement de la clause compromissoire et de la clause attributive de 
juridiction dans les opérations de transport maritime, DMF_666, janvier 2006, pp. 15-23. 

   .460صمرجع سابق، ، التحكیم البحري ترك، الفتاح عبد محمد: أنظر - 3
- LEGROS (C), L’arbitrage et les opérations juridiques a trois personnes, thèse Université de Rouen,  

1999.p. 102. 
- TRARI_TANI MOSTEFA, droit algérien de l’arbitrage commercial international, éd. BERTI, 

Alger, 2007, p. 65. 



  التحكیم في المنازعات المتعلقة بالنشاط البحري                                                           الفصل الثاني

 
 

95

 إلیها تحیلو  العقد عن هذا مستقلة ىأخر  وثائق في یوجد ولكنه قبلهم من عادة والموقع األطراف

 1»ذاته العقد في هذه الوثائق إدماج إلى یؤدي نحو على ضمنا، أو صراحة األطراف إرادة
  .الثاني فشرط التحكیم یكون مدمجا في العقد

) الفرع األول(لذلك یتعین لتوضیح اتفاقیة التحكیم في المنازعات البحریة، تعریفها 
، والشروط الواجب توفرها )الفرع الثاني(كیم عن العقد األصلي ومدى استقاللیة شرط التح

، والتعرض لمدى سریان هذا الشرط في مواجهة المرسل إلیه )الفرع الثالث(لصحة االتفاقیة 
 .)الفرع الرابع(

  الفرع األول

  تعریف اتفاقیة التحكیم

 كیم جمیع أولى أن یحیال إلى التحتعرف اتفاقیة التحكیم بأنها اتفاق بین الطرفین ع
  .2بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بینهما بشأن عالقة قانونیة محددة

 بعض أو كل لتسویة التحكیم إلى الطرفین لجوء على اتفاق :كما یمكن تعریفها بأنها
 غیر أو كانت عقدیة معینة قانونیة عالقة بمناسبة بینهما تنشأ أن یمكن أو نشأت التي اعاتنز ال

  .3عقدیة
تكون اتفاقیة التحكیم في صورة شرط تحكیمي وارد في العقد أو في صورة اتفاق قد 

  .منفصل ویسمى مشارطة التحكیم

  :تعریف اتفاقیة التحكیم في القوانین الوطنیة -  أوال
  :ما یليفی تفاقیة التحكیمالت ضعر تالتي  1أهم التشریعات تتمثل

                                                             
 تحلیلیة وانتقادیة دراسة ،بین منهج تنازع القوانین ومنهج القواعد المادیة  باإلشارة التحكیم شرط ة السید حداد،ظیحف -  1

  .13إلى  1 ص ،1995 األول والثاني، العدد ،القانونیة واالقتصادیة للبحوث الحقوق مجلة الفرنسي، القضاء ألحكام
وهو . 112ص  ،1995عمان، مكتبة دار الثقافة،  فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، الطبعة الثالثة، -  2

ابعة من القانون النموذجي الذي وضعته لجنة القانون التجاري الوارد في الفقرة األولى من المادة الس هالتعریف نفس
  .الدولي

3 - BOUCOBZA (V), La clause arbitrale par référence en matière d'arbitrage commercial 
international, Rev. arb. 1998, pp. 495- 501. 
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، ةـاإلجراءات المدنیة واإلداریمن قانون 1040 المادة  تـنص :ع الجزائريیشر تال - -أ
  .»تسري اتفاقیة التحكیم على النزاعات القائمة والمستقبلیة «  :على أنه

للتعبیر عن شرط التحكیم ومشارطة  "اتفاقیة التحكیم"استعمل المشرع الجزائري عبارة 
الصورة النزاع وهذه  نشوء قبل یتم أن یمكن التحكیم فاتفاق األطراف على اللجوء إلىالتحكیم، 

 clause التحكیم بند أو التحكیم بشرط األولى التفاقیة التحكیم التي تعرف

compromissoireالواردة" المستقبلیة النزاعات"عبارة  خالل من المشرع قصدها التي ، وهي 
، كما یمكن لألطراف االتفاق على اللجوء إلى التحكیم في عقد الحق 1040/1المادة في 

 التحكیم بمشارطة التفاقیة التحكیم والتي تعرف الثانیة الصورة وهي 2عند نشوء النزاع
(compromis)3النزاعات"بعبارة  هاذات من المادة هانفس الفقرة في المشرع إلیها أشار ، والتي 

باتفاقیة التحكیم بصورتیها شرط التحكیم  أخذ ه، بالتالي یفهم من هذا النص أن"القائمة
  .ومشارطة التحكیم

من قانون اإلجراءات  1011الخطأ الوارد في المادة  تصحیح لمشرععلى ا یتعین
اتفاق التحكیم هو االتفاق الذي یقبل األطراف « : التي نصت على ما یلي المدنیة واإلداریة

الجزائري بین اتفاق  المشرع أین لم یمیز ،»بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكیم
رة من صوره، ألن ذلك یؤدي إلى الخلط بین التحكیم ومشارطة التحكیم التي تعد صو 

المفهومین وعدم التمیز بینهما، كما یجب تنظیم صورتي اتفاقیة التحكیم من شرط ومشارطة 
  .تحكیم بأحكام موحدة وعدم إفراد كل منهما بأحكام خاصة

من قانون التحكیم 1 /10 یقصد باتفاق التحكیم حسب المادة :يمصر التشریع ال - -ب
 اتفاق :، أنهالمدنیة والتجاریة المواد بالتحكیم في الخاص 1994 لسنة 28 رقم المصري

                                                                                                                                                                                              
مزة أحمد حداد، التحكیم في القوانین العربیة، الجزء األول، ح: لالطالع على مزید من التعریفات التفاقیة التحكیم، راجع - 1

  .2007منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
 مصر، ،اإلسكندریة المعارف منشأةالطبعة الثانیة،  والقضاء، الفقه ضوء في والتصالح التحكیم، الشواربي الحمید عبد -  2

 .52 ص ،2000
3 - MALAN (A), op cit, p. 15 
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الطرفین على االلتجاء إلى التحكیم لتسویة كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو یمكن أن 
  .1تنشأ بینهما بمناسبة عالقة قانونیة معینة عقدیة كانت أو غیر عقدیة

 جانفي 13 في فرنسي للتحكیم الصادرلم یعرف القانون ال: يفرنسال التشریع - ج   
نما عمد إلى استخدام عبارة 20112  La conventionاتفاق التحكیم"، اتفاق التحكیم وإ

d’arbitrage "فلم یفرق 3للتعبیر عن صورتي التحكیم سواء كانت شرطا أو مشارطة ،
  . واحدةالطبیعتهما القانونیة نظرا لبینهما 

 التحكیم  1996لسنة الجدیدن التحكیم االنجلیزي عرف قانو : يیز نجلالتشریع اإل  - د
، فقد عبر » التحكیم على المستقبلیة أو الحالة المنازعات عرض على مكتوب اتفاق «: بأنه

 .Arbitration Agreement  التحكیم عن صورتي التحكیم بعبارة اتفاق
 األمریكي الفدرالي التحكیم قانونلم یعرف : ةاألمریكی المتحدة الوالیاتتشریع  - ه

 شرط من كل منه إلى صحة 2 المادة التحكیم، فقد اكتفى باإلشارة في یةاتفاق 1925لسنة 
 التحكیم على عنه الناشئة المنازعات لعرض تجاري أو بحري عقد أي في التحكیم المكتوب

، إذ یتبین من 4التحكیم على الحالة المنازعات عرض بغرض المكتوبة التحكیم مشارطةو 
  .ا النص أنه وحد بین صورتي اتفاق التحكیماستقراء هذ

  
  

                                                             
، 2003 محمد شتات، قانون المرافعات والتحكیم في المواد المدنیة التجاریة، دار الكتب القانونیة، القاهرة، أسامة - 1

  .182ص
2 -  ANCEL JEAN-PIERRE, Le décret du 13 janvier 2011 (le nouveau droit français de 
l’arbitrage), Paris, 2011. 

 
  : ، كما یليالتحكیم مشارطة الفرنسي تحكیملا قانون من  1442 /2 تعرف المادة  - 3

« Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à 
l’arbitrage ». 

  :، كالتاليالتحكیم شرط فتعرف " 1442 /1" المادة أما
« La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats 
s’engagent qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats ». 

 :أنظر التفصیل من لمزید - 4

 .407  ص سابق، مرجع، التحكیم البحري ترك،عبد الفتاح  محمد  -

  .120 ص سابق، مرجع لفقي،محمد ا عاطف -
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  :تعریف اتفاقیة التحكیم في االتفاقیات الدولیة -  ثانیا
 االتحكیم بصورتیه یةتعرضت الكثیر من االتفاقیات الدولیة إلى اإلشارة لموضوع اتفاق

  :شرط ومشارطة، من بینها

  : 1958 نبیة لسنةالتحكیم األج أحكام تنفیذو  االعتراف بشأن نیویورك اتفاقیة - 1

تلتزم كل الدول المتعاقدة باالعتراف باالتفاق : على أنهمن االتفاقیة  1/ 2نصت المادة
الناشئة أو التي و  الذي یلتزم بموجبه األطراف بعرض كل المنازعات أو بعضهاو  المكتوب

مكن تتعلق بمسائل یو  یمكن أن تنشأ بمناسبة عالقة قانونیة معینة تعاقدیة أو غیر تعاقدیة
  .تسویتها عن طریق التحكیم 

   :1961لسنة  الدولي التجاري للتحكیم األوروبیة االتفاقیة - 2
االتفاقیة على أن اتفاق التحكیم یشمل شرط التحكیم الذي هذه من  2/1نصت المادة 

راف وكذا مشارطة التحكیم الذي یوقعه األط ،یتم إدراجه في العقد األصلي قبل نشوء النزاع
 .حق بعد وقوع النزاعفي عقد ال

الذي وضعته لجنة األمم المتحدة النموذجي للتحكیم التجاري الدولي  القانون -  3
  :  1985لسنة "األونسیترال"للقانون التجاري الدولي 

    :بأنه التحكیم اتفاق النموذجي للتحكیم التجاري الدولي القانونمن  07ت المادة عرف
ما نشأ أو ما قد ینشأ  بعض أو جمیع إلى التحكیم أن یحیال  بین طرفین على اتفاق «

  .1» تعاقدیة غیر أو تعاقدیة سواء محددة، قانونیة بشأن عالقة بینهما من نزعات
  
  
  

                                                             
، بقرار 2006مع التعدیالت التي اعتمدت في سنة  1985ال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لسنة األونسیتر  قانون  - 1

الموقع . 05، ص v 4 A 08 :، منشورات األمم المتحدة رقم2006دیسمبر 4 ـالموافق ل 61/33الجمعیة العامة رقم 
   org .uncitral .www:االلكتروني

« La convention d’arbitrage consiste juridiquement, en une expression de volonté dont la preuve 
écrite est possible, de la part de personnes capables de se soumettre à l’arbitrage au sujet d’un 
différend, né ou éventuelle, concernant un objet licite ». 
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  الفرع الثاني

  البحري استقاللیة شرط التحكیم

 العقد في نص بموجب البحریة العالقة أطراف اتفاق :هبأن التحكیم یمكن تعریف شرط

 على العالقة هذه نشوءها في مستقبل المحتمل من عرض المنازعات التي على المبرم بینهم
زاع یخضعون به هذا األخیر نشوء الن أنه اتفاق مكتوب بین الطرفین بعدأي  ،1التحكیم

  .لتحكیمل

 قبل نشوء النزاع كبند من بنود عقد ما - عادة –فشرط التحكیم هو االتفاق الذي یرد 
 زعات بخصوص هذا العقدرض ما قد ینشأ بینهم من منایلتزم بمقتضاه األطراف على ع

تفسیرا على محكم أو محكمین اختارهم الخصوم للحكم فیها بدال من المحكمة  تنفیذا أو
  .2المختصة بذلك

هو األكثر شیوعا الوارد في سند الشحن  من الناحیة العملیة أن شرط التحكیمیتبین 
وبصفة خاصة العقود الدولیة ذات الشكل  ،في مجال النشاط البحريواألكثر استعماال 

أصبحت تتضمن  من عقود التجارة الدولیة والبحریة% 80، كما أن ما یقرب من 3النموذجي

                                                             
  :أنظر حول تعریف شرط التحكیم - 1

، 194، 193 ص ،2006 األردن، - عمان للنشر والتوزیع، الثقافة دار البحري، تجاريال التحكیم لبیاتي،ا رھطاال علي
 المصري، حسن، 215،  ص 1989نظریة العقد الدولي الطلیق، دار النهضة العربیة،  أحمد عبد الكریم سالمة،

  .62  ص ،2006 ،صرم ،القانونیة الكتب دار ،"مقارنة دراسة" الدولي التجاري التحكیم
  .79، ص1990محمود محمد هاشم، النظریة العامة للتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة، دار الفكر العربي، مصر،  - 2

- FOUCHARD (PH), l’arbitrage commercial international, Dalloz, 1965, P53.  
ما على األطراف إال ملء الفراغات الموجودة في العقد و ل، جاهزة لالستعماالعقود ال في تلكالعقود النموذجیة تتمثل  - 3

كذكر أسمائهم أو أسماء وكالئهم، ومواصفات المبیع وكمیته وتحدید وزنه، أو عدده، وذكر الثمن وكیفیة تسدیده، ثم 
فیتضمنها أما بقیة الشروط األخرى كتحدید زمان ومكان إبرام العقد، وآثاره، وطرق تنفیذه  ،التوقیع في أسفل العقد

النموذج نفسه، وغالبا ما تكون الشروط المطبوعة في العقود النموذجیة مصاغة صیاغة عملیة في شكل شروط عقدیة 
یفهمها األطراف بسهولة، ومن أمثلة هذه العقود عقود جمعیة لندن للقمح التي أدت إلى توحید المعامالت في تجارة 

المتعلقة بتصدیر المصانع واآلالت وتركیبها، والعقود النموذجیة الستیراد الحبوب في معظم أنحاء العالم، وكذلك العقود 
منیر عبد المجید، قضاء التحكیم في منازعات التجارة الدولیة، اإلسكندریة، دار المطبوعات : أنظر .وتصدیر الخشب
  .39صو ، 35، ص1995الجامعیة، سنة 
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وأن توقیع سند شحن متضمن لشرط التحكیم كاف للقول بوجود اتفاق على ، 1شرطًا تحكیمیاً 
لك أن اتفاق التحكیم ملزم للطرفین دون اشتراط توقیع خاص على هذا الشرط وسبب ذ

التحكیم الوارد ضمن الشروط العامة لعقد أبرمه األطراف یعبر عن انصراف نیتهم إلى 
بب في ذلك إلى كونه یرجع الس، و 2اختیار التحكیم وسیلة لحل ما قد ینشأ بینهم من منازعات

 من سوده التفاهم بعكس المشارطة التي تبرم بعد وقوع النزاع مما یصعبییبرم في وقت 
ما مدى استقاللیة شرط التحكیم عن إال أن السؤال المطروح هو ، التحكیم یةبرام اتفاقإ مهمة

  ؟ األصليبطالن العقد یبقى الشرط قائما رغم  لهو ثبت بطالن هذا العقد؟  إذا العقد األصلي

عن  استقاللیة شرط التحكیم البحريالتعرض إلى  من خالل مسألةهذه ال معالجةیتم 
  .الدولیة تفاقیاتاال للدول وكذا بعض القوانین الداخلیة في بعض العقد األصلي

   :استقاللیة شرط التحكیم البحري في بعض القوانین الداخلیة -  أوال
عن العقد األصلي من المبادئ المستقرة في  البحري التحكیم شرط یعتبر مبدأ استقاللیة

  :یلي مافی هاأهم تتمثلو ، بالتحكیمكثیر من التشریعات الحدیثة المتعلقة 

من قانون اإلجراءات  4/ 1040المادة في الجزائري المشرع أقر: يالجزائر  التشریع -  1
 جاء فیها وقد األصلي العقد شرط التحكیم عن استقاللیة هو مبدأ هاما مبدأالمدنیة واإلداریة 

  »ال یمكن االحتجاج بعدم صحة اتفاقیة التحكیم بسبب عدم صحة العقد األصلي «: أنه

وعلیه فإن مصیر العقد ، بذاته قائما عقدا فعالیة التحكیم البحري إذ یعتبر یحققهذا ما 
إذا بطل العقد األصلي یبقى الشرط له أثر على شرط التحكیم المتعلق به،  لیساألصلي 

منتجا آلثاره بغض النظر عن زوال العقد األصلي ما لم یكن باطال لسبب قائما وصحیحا 
أو إنهاء العقد األصلي ال یمنع شرط التحكیم من أن یرتب وأن بطالن أو فسخ  ،خاص به

نما إبرامه وصحته، بشأن للتعاقد العامة للقواعد فقط یخضع ال فهو وبذلك أثره،  أیضا یخضع وإ
  .التحكیم باتفاقیة الخاصة للقواعد

                                                             
  .45، ص 1996 ،دار النهضة العربیة، القاهرة ،ناریمان عبد القادر، اتفاق التحكیم، دراسة مقارنة - 1

2 -  LAMY, transport tome 2-transports maritimes © lamy 1999, p392. 
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ن حتى األصلي العقد عن مستقال یعتبر شرط التحكیم تصرفا قانونیا  شرط كان وإ
 الذي األصلي العقد وبطالن التحكیم شرط صحة تصور یمكنكما العقد،  ذاه ضمن التحكیم
 العقد إبرام تم لو كما التحكیم شرط أیضا یشمل البطالن سبب كان إذا إال الشرط، هذا تضمن

 تساعد التي الضمانات من ضمان بمثابة التحكیم إلى اللجوء األهلیة، إذ یعتبر قبل ناقص من
 موضوع یتمثل بحیث منهم، كل موضوع الختالف ذلك إثبات یصعب العقود، ولكن إبرام على

 االلتزاماتهو  األصلي العقد موضوع بینما المنازعات تسویة إجراءات في التحكیم شرط

  .الطرفین بین الموضوعیة
ذا كان األمر الغالب هو ورود شرط التحكیم في شكل بند من بنود العقد األصلي  وإ

ه في ورقة أخرى مستقلة عن أوراق العقد األصلي تشیر راجدإفإنه لیس هناك ما یمنع من 
إلیها هذه األخیرة، وبالتالي یمكن القول في هذه الحالة أن ورقة الشرط تكون بمثابة ملحق 

  .1مكمل للعقد األصلي
ن كان مجرد شرط في عقد ما إال أنه یتمتع باالستقاللیة عن  كما أن شرط التحكیم، وإ

عد تصرفا قانونیا مستقال وقائما بذاته، ومن ثم فإنه یمكن تصور هذا العقد، بمعنى أنه ی
صحة شرط التحكیم رغم بطالن العقد األصلي مصدر الرابطة القانونیة الذي تضمن هذا 
الشرط، إذ ال یؤدي بطالن أو فسخ العقد األصلي إلى التأثیر على شرط التحكیم طالما أن 

به والتي تجعله صحیحا قانونا، وعلیه فإنه هذا األخیر قد استكمل شروط الصحة الخاصة 
 .2رغم ما أصاب العقد األصلي من عوارض ینتج كافة آثاره القانونیة

 1994لسنة  27من القانون المصري رقم  22نصت المادة : يمصر ال التشریع -  2
یعتبر شرط التحكیم اتفاقا مستقال عن شروط العقد األخرى وال یترتب على  «: على أنه 

العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكیم الذي یتضمنه إذا كان هذا الشرط طالن ب
  .» صحیحا في ذاته

                                                             
  .75محمود محمد هاشم، مرجع سابق، ص - 1
، 2002منشأة المعارف، اإلسكندریة،, محمود السید عمر التحیوي، التحكیم بالقضاء والتحكیم مع التفویض بالصلح، - 2

  .  79ص
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یترتب على هذه المادة استقالل شرط التحكیم عن العقد األصلي الذي ال یتأثر بفسخه   
أو انقضائه، إذ یبقى شرط التحكیم صحیحا قائما بذاته وكذلك األمر بالنسبة لبطالن شرط 

  .حكیم الذي ال أثر له على صحة العقد األصليالت
جانفي  13 في الصادر تشریعه للتحكیم الفرنسي في المشرع استخدم :يفرنسال التشریع -  3

دون األخذ بعین  ، وذلكLa convention d’arbitrage1التحكیم  اتفاق عبارة  2011
 لوحدة نظرا التحكیم شارطةالتحكیم وم شرط بین الفرنسي القانون في االعتبار الفرق الموجود

  .2بینهما القانونیة المعاملة
 أحد تمسكرفض أحكامه  أحد دائما وفق هذا المبدأ، ففي الفرنسي القضاءلقد عمل 

 شرط على بناء إیطالیا في صادر تحكیمي حكم تنفیذ جواز بعدم فرنسي مستورد وهو األطراف
 هو ذلك في الفرنسي الطرف سند انوك إیطالي ومصدر المستورد هذا بین عقد في ورد تحكیم
 الخاصة اآلمرة القواعد لمخالفته مطلقا بطالنا التحكیم شرط تضمن الذي العقد بطالن

 التحكیم حكم إهدار وبالتالي التحكیم شرط بطالن یستتبع ما وهو الفرنسي القانون في باالستیراد

   3 .علیه بناء صدر الذي
 الدولي التحكیم مجال في نهأ مقررة الدفع اهذ رفضت الفرنسیة النقض محكمة أن غیر

 أن یجب ال العقد هذا صحة عدم وأن ،4األصلي العقد عن تام بشكل مستقل هو التحكیم شرط
  .5الشرط هذا على یؤثر

 1950 التحكیم لسنة قانون اإلنجلیزي في المشرعوحد : یزينجلاإل  التشریع - 4
 التحكیم اتفاق" عنوان تحت مشارطة التحكیم،شرط التحكیم و  بین1996  لسنة الجدید القانونو 

                                                             
1 -  Voir : ANCEL JEAN-PIERRE, Le décret du 13 janvier 2011 (le nouveau droit français de 
l’arbitrage), Paris, 2011. 
2 - De BOISSESON (M), "Le Droit Français de l’Arbitrage Interne et International", 1990, p.475. 
3 - Cass. 07/05/1963, Dalloz 1963, p. 545. 

ضد   Carapelliلقد تأكدت استقاللیة اتفاقیة التحكیم عن العقد األصلي من طرف محكمة النقض الفرنسیة في قضیة  - 4
  Gosset  حیث قررت المحكمة ما یلي 1963ماي  07بتاریخ:  

En matière d’arbitrage international, l’accord compromissoire conclu séparément ou inclus dans 
l’acte juridique auquel il a trait présente toujours sauf circonstances exceptionnelles une complète 
autonomie juridique excluent qu’il puisse être effectué par une éventuelle invalidité de cet acte. 

5 - KASSEM EL KHATIB, La réunification du droit du transport maritime de marchandises: mythe 
ou réalité, Thèse Université de Paris 1, 2008, p.429. 



  التحكیم في المنازعات المتعلقة بالنشاط البحري                                                           الفصل الثاني

 
 

103 

Arbitration Agreement"المنازعات عرض على مكتوب اتفاق «: بأنه عرفه ، فقد 

  .» التحكیم على المستقبلیة أو الحالة
 لسنة األمریكي الفدرالي التحكیم لم یمیز قانون :ةاألمریكی المتحدة الوالیاتتشریع  – 5
 شرط من كل صحة «: منه على 2 المادة في نص حیث كیمالتح اتفاق صورتي بین 1925

 على أوبعضها نهـع الناشئة المنازعات لعرض تجاري أو بحري عقد أي في التحكیم المكتوب
  .1» التحكیم على الحالة المنازعات عرض بغرض المكتوبة التحكیم مشارطةو  التحكیم

 :الدولیة تتفاقیااال  بعض استقاللیة شرط التحكیم البحري في -  ثانیا

شرط التحكیم عن العقد  یةمبدأ استقاللتأكید  على الدولیة االتفاقیات من العدیدسعت 
  :أهمها ، من األصلي
  : 1961لسنة الدولي التجاري للتحكیم األوروبیة االتفاقیة  - 1
  2/ 1المادة في الل شرط التحكیم عن العقد األصليأكدت االتفاقیة على مبدأ استق 

 الذيو  النزاع، قیام على السابق التحكیم شرط إلى إما ینصرف التحكیم اتفاق منها على أن
ماو  ،األصلي العقد في یدرج  رافـاألط یوقعه  الذي  النزاع  وعـلوق الالحق التحكیم اتفاق إلى إ

 .برقیات أو تلكسات مراسالت أو في یرد الذي أو
 : 1985لسنة "الاألونسیتر "للتحكیم التجاري الدولي  النموذجي القانون - 2

منه على استقالل شرط التحكیم عن العقد األصلي، حیث منح  16/1نص في المادة  
ته ـق الفصل في أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكیم أو بصحـح محكمة التحكیمل

فینظر إلى شرط التحكیم الذي یعتبر جزءا من العقد كأنه اتفاق مستقل عن شروط العقد 
بطالن العقد فإن ذلك ال یعني بطالن شرط  محكمة التحكیمإذا قررت  األخرى، بالتالي

 .التحكیم
 
 
  

                                                             
 :أنظر التفصیل من لمزید - 1

 .407 ص سابق، مرجع، التحكیم البحري ترك، محمد عبد الفتاح -

  .120 ص سابق، مرجع محمد الفقي، عاطف -
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  الفرع الثالث

  .البحري شروط صحة اتفاقیة التحكیم

جل إنشاء التزام على عاتق أفا قانونیا صادرا عن إرادتین من تعتبر اتفاقیة التحكیم تصر 
و بذلك یشكل عمال قانونیا ملزما ، فه1الطرفین بإحالة ما ینشا بینهما من نزاع على التحكیم

 شروط موضوعیة ومنها هي ما منها الشروط لصحتها توافر جملة من یشترطإذ  ،2لألطراف

  :شروط شكلیة هي ما

  :البحريالشروط الموضوعیة لصحة اتفاقیة التحكیم  -  أوال
لصحة اتفاقیة التحكیم في المنازعات المتعلقة بالنشاط البحري الشروط  یشترط

 أطرافه من الرضا الخالي من عیوب اإلرادة بین العقود، كافة في توفرها الواجب عیةالموضو 
 المعروضة المنازعة في ممكن یتمثل محل كذاو  العقد، إبرام هذا سلطة أو المتمتعین بأهلیة

 .مشروعال سببال شرط إلى إضافة التحكیم البحري، على

صحیحة  التحكیم اتفاقیة إذ تعتبر ،وكامال أساسیا دورا األطراف إرادة لعبت: الرضا -  1
ة أو التي ستنشأ ـإخضاع نزاعاتهم الناشئ على من حیث الموضوع إذا تالقت إرادتي الطرفین

  .بینهم على التحكیم

یكون التعبیر عن اإلرادة إما صراحة أو ضمنیا، إال أنه من الناحیة العملیة فإن   
وذلك عند إحالة األطراف المتنازعة في  التعبیر الضمني عن اإلرادة یثیر بعض اإلشكاالت،

العقد األصلي إلى شروط عامة متضمنة لشرط التحكیم، في هذه الحالة ال یعتبر االتفاق 
 .اإلحالة إلى شرط التحكیم صریحا إال إذا تبین أنهما قصدا

یقصد بشرط التحكیم باإلحالة أن یشیر األطراف في العقد األصلي إلى وثیقة أخرى   
تطبیق أحكام هذه الوثیقة على العالقة التعاقدیة باعتبارها جزءا  فدهب ،التحكیمتتضمن شرط 

                                                             
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة واالقتصادیة "قا لقانون اإلجراءات المدنیةالتحكیم التجاري الدولي طب"یسعد حوریة،  - 1

  .327- 313ص ص، 2010، 01والسیاسیة، العدد 
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة االقتصادیة  "التحكیم الدولي النظریة والتطبیق"سیف الدین محمد البلعاوي،  - 2

  .433-425 ص ، ص1989، جامعة الجزائر، 1989رس لشهر ما 02والسیاسة، العدد رقم 
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ون هذه الوثیقة المشار إلیها في عقد آخر أو عقد نموذجي كمن العقد األصلي، وقد ت
  .1ویشترط أن تكون اإلحالة واضحة في اعتبار أن هذا الشرط جزء من العقد

ن سند الشحن صادرا بموجب مشارطة إیجار یكو للبضائع بالنسبة لعقد النقل البحري   
السفینة غیر متضمن في كثیر من الحاالت  لشرط التحكیم، غیر أنه یتم اإلحالة إلى 

 .نصوص هذه المشارطة كشرط التحكیم

 مدى التزام حامل من بینها عدة إشكاالت من الناحبة العملیة طرحت هذه المسألة  
اإلیجار  الواردة في مشارطة اإلحالة تعتبر لھو یجار؟اإل بمشارطة الوارد التحكیم بشرط السند
 فیها لتسویة الوارد التحكیم قبول إلى الشحن سند في األطراف إرادة و عن رضا معبرة

 لشرط ومبینة واضحة التحكیم مشارطة إلى اإلحالة هذه تكون أن أو یشترط ؟ منازعاتهم
 .فیها؟ الوارد التحكیم

 باإلحالة، من ريـالبح التحكیم ألة شرطـها الداخلیة مست مختلف الدول في قوانینـعالج
  : هابین

یشترط المشرع الفرنسي أن یكون شرط التحكیم مكتوبا، ولم یحدد شكلیة : فرنسا - أ
تفاق اإلحالة لوجود التحكیم، هذا یعني أنه یكفي لصحة شرط امعینة لصحته أو وجود 

، إذ 2اه بالتحكیم كوسیلة لتسویة النزاعالتحكیم باإلحالة علم الطرف اآلخر باإلحالة ورض
 لشرط الشحن أن تكون واضحة ال غموض فیها ومحددة بسند الواردة یشترط في اإلحالة

 نــالشح  دـبسن  المشارطة یتم إرفاقها بنص أو ها،ـإلی المحال اإلیجار مشارطةـب الوارد التحكیم
 حامل السند راض أن تؤكد مةواضحة ومفهو  بطریقة المشارطة بنص حامل السند بإبالغ أو

حتى یستطیع االحتجاج  یهاف طرفا یكن باعتباره لم بالمشارطة وعالم به، الوارد التحكیم بشرط
  .بها

                                                             
مجلة ، "في القانون الجزائري والقوانین العربیة - دور وأهمیة اتفاق التحكیم في العقود التجاریة الدولیة"نور الدین بكلي،  - 1

 ص ،2009 الوساطة والصلح والتحكیم، عدد خاص، الجزء األول،: ، الطرق البدیلة لحل النزاعاتالمحكمة العلیا
  .320- 259ص

2 - Cour de cassation 2ème chambre civile, 21 janvier 1999, Dr. Et patrimoine 10\1999, n 75 
jurisprudences et législation, p119. cité par: CAPRIOLI Eric A, Règlement des litiges 
internationaux., note 91,p 122. 
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ي ففي ـحذا حذوه في ذلك القضاء األمریكو  هذا نفس ما ذهب إلیه القضاء االنجلیزي  
ة إلى شرط التحكیم الحالة التي تكون فیها اإلحالة الواردة في سند الشحن هي إحالة خاص

، فإذا سندهذا الالوارد فیها، فإنه یقوم ببحث شرط اإلحالة وكیفیة صیاغته كما هو وارد في 
یتضمن إحالة واضحة إلى شرط التحكیم الوارد بمشارطة اإلیجارفإنه یعتبر مندمجا  هتبین أن

 .هفي سند الشحن ویحق لحامله أن یحتج ب

 الوارد التحكیم المصریة على اعتبار شرط استقرت أحكام محكمة النقض: مصر - ب
فیكون له  هإلیه لكونه طرفا فی المرسل أو لحامله ملزماو  الشحن، سند في مندمجا بالمشارطة

إحالة سندات  ه الشاحن وذلك عندبط بویرتبط بسند الشحن كما یرت مركز كمركز الشاحن،
  . 1الشحن إلى مشارطة اإلیجار

 مشارطة عامة ال یتطلب األمر شروط إحالة الشحن تسندا كما أنه في حالة إحالة  
فهنا یعتبر مجرد إیصال باستالم البضاعة  أن یكون الشاحن قد وقع سند الشحناإلیجار، 

وشحنها، وهذا من شأنه أن یجعل المرسل إلیه ملزما بشروط مشارطة اإلیجار التي تتضمن 
  .2مثل الشاحنشرط التحكیم باعتباره طرفا فاعال في عملیة النقل مثله 

 الدولیة االتفاقیات باإلحالة لم تتعرض له البحري التحكیم تجدر اإلشارة إلى أن شرط
 المتحدة األمم من اتفاقیة 2/ 22المادة المنظمة لموضوع التحكیم الدولي، باستثناء ما ورد في

ت التي نص 1978لسنة " قواعد هامبورغ "الشحن المعروفة بـ بسند للبضائع البحري للنقل
 إلى بموجبها الناشئة المنازعات إحالة على نصا اإلیجار إذا تضمنت مشارطة :على أنه

 خاصة مالحظة یتضمن أن دون اإلیجار مشارطة إلى استنادا الشحن سند وصدر م،التحكی

 حامل تجاه النص بهذا االحتجاج للناقل یجوز ال الشحن، سند لحامل ملزم النص أن هذا تفید

 .3نیة حسنب له الحائز السند
هذا النص لم یبین المقصود بالشرط الواضح الذي سیحتج به حامل السند، مما  أنإال 

 هامبورغ قواعد من 22 المادةففتح المجال واسعا لنقد ما جاء في االتفاقیة حول هذه المسألة، 
 حامل مواجهة في اإلیجار مشارطة في الوارد التحكیم شرط صحة أن بشكل واضح فكرة تبنت

                                                             
  .157ق، ص عاطف محمد الفقي، مرجع ساب - 1
  .324و 323ص ،1985، اإلسكندریة المعارف منشأة السفن، إیجار أحمد حسني، عقود - 2
  . 222 ص 1998 اإلسكندریة، المعارف منشأة اتفاقیة هامبورغ، نصوص على التعلیق حسني، أحمد - 3
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 یمكن لحسن ال ذلك أنه الشحن، سند في صراحة التحكیم شرط إدراج على متوقفة الشحن، سند

ن كا إذا إال ،اإلیجار مشارطة في الوارد التحكیم بشرط الشحن سند حامل على النیة االحتجاج
اإلیجار  مشارطة شروط إلى السند أحال لوو  حتى الشحن، سند في صراحة مدرج الشرط هذا

  .1تحكیمال لشرط المتضمنة

حالة تتضمن إحالة قواعد هامبورغ من 2 / 22كما أن نص المادة  إلى عامة خاصة وإ
 یمكن االحتجاج به االتفاقیة في تعتبر شرط واضحا واردا العامة اإلیجار، فاإلحالة مشارطة

یكون حامل سند الشحن عالما بشرط التحكیم الوارد بمشارطة أن من هنا یتضح أنه یجب 
 .حقق رضاه به اإلیجار حتى یت

 والتدلیس واإلكراه كالغلط اإلرادة عیوب یشترط لصحة الرضا أن یكون سلیما من
واالستغالل، یصدر من شخص له أهلیة قانونیة والتي یقصد بها تمتع األطراف بأهلیة 

  . 2التصرف في الحقوق
النشاط مجال المنازعات المتعلقة ب في التحكیم للجوء إلى الالزمةلألهلیة أما بالنسبة 

 األشخاص بأهلیة المتعلقة العامة القواعد قیتطبتعمل على البحري، فإن أغلب التشریعات 
كما أجمعت مختلف االتفاقیات الدولیة المنظمة للتحكیم ، العقود إلبرام المعنویةو  الطبیعیة

  .3القانونیة األهلیةعلى ضرورة توفر 
 إلبرام العامة المعنویة هاخاصأش أحد أو الدولة أهلیةلذلك یتعین البحث في مسألة 

 الناقلة الدولة فكرة محلهات حلالتي  الحارسة الدولة بعد تراجع فكرة ، خاصةالتحكیم اتفاقیة
 صهاوأشخا الدولةباعتبار الشاحنة في المعامالت المرتبطة بمجال النشاط البحري،  أو

البحري والسفن التجاریة ومالكة لشركات النقل  حریةهي صاحبة األساطیل البالعامة  المعنویة
العامة یمكن لها إبرام عقود النقل واإلیجار  المعنویةصها الكبرى، كما أن الدولة أو أحد أشخا

                                                             
1 – RAY. (D), «L’Arbitrage Maritime et les règles de Hambourg», D.M.F, 1981, pp 646- 655. 

الوساطة : النزاعات لحل البدیلة الطرق العلیا، المحكمة مجلة الجدید، الجزائري التحكیم قانون األحدب، الحمید عبد - 2
  .67 ، ص2009 عدد خاص، الجزء األول، الجزائر، 15 ، رقم والصلح والتحكیم

في الحقوق، وهذا   التصرف األداء أو أهلیة أهلیة بصورتیه شرط ومشارطة هي التحكیم اتفاقیة لصحة الالزمة األهلیة - 3
یمكن   «: من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة التي نصت على انه 1006/1ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 

  .»لكل شخص اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي له مطلق التصرف فیها
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 ة ـــمنازعات الحالة الـود اتفاق على إحالـالعق  شاحنة، وتتضمن تلك بصفتها دولة  البحري 
 ات الدولیة المنظمة للتحكیماالتفاقی مختلف نصت علیهوهذا ما ، 1التحكیم ىعل المستقبلیة أو
  .الوطنیة للدول القوانین بعض كذاو 

 فياتفاقیة التحكیم  إبرام في العامة المعنویة أشخاصها أحد أو الدولة أهلیة -  1
  : بعض االتفاقیات الدولیة

 شخاصاألو  الدولة أهلیةالتي أشارت في نصوصها إلى الدولیة  االتفاقیاتتتمثل أهم 
 : فیما یلي ،التحكیم اتاتفاق إبراماللجوء إلى  في العامة المعنویة

  :1958 سنةل الدولیة المحكمین أحكام تنفیذو  االعتراف بشأن نیویورك اتفاقیة  - أ

أهلیة الدولة أو أحد أشخاصها المعنویة  مسألة قیةتفاالهذه امن  1/ 05حالت المادةأ
إذ یحق لكل دولة  ،األطراف ىعل طبقالم ى القانونلإ العامة في إبرام اتفاقیة التحكیم البحري

 . 2الشأناألخذ بما تقرره من قواعد في هذا 
 : 1961لسنة الدولي التجاري للتحكیم األوروبیة االتفاقیة   - ب

 تركتو معنویة العامة للخضوع للتحكیم نصت هذه االتفاقیة على أهلیة األشخاص ال
 .الموقعة علیها الدول إلى المسألة د هذهتحدی هامن 2/ 01المادة

 "األونسیترال"للتحكیم التجاري الدولي المتحدة األمم للجنة قانون النموذجيال - جـ 
        :1985لسنة 

یجوز المساس بالقواعد  نه الأ النموذجي القانونمن 05 /01المادةفهم من نص ی
الدولة أو أحد  هلیةوالمتعلقة بأ القانونهذا  القانونیة أو القضائیة للدولة التي تعمل بمقتضى

   :أنه علىعندما نصت ، وذلك في إبرام اتفاقیة التحكیمشخاص المعنویة العامة األ
 تسویة بمقتضاه یجوز ال تتبناه التي للدولة أخر قانون أي القانون س هذایم ال «
طبقا  أو ال یجوز عرض منازعات معینة على التحكیم إال التحكیم بطریق معینة منازعات
  .» نونالقا هذا أحكام غیر أخرى ألحكام

                                                             
   . 167ص سابق، مرجع ،الفقي عاطف محمد - 1

2 - DAVID (R), L’arbitrage dans le commerce international 2ème Edition L G D J, Paris, 1982, 

p249. 
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 بعض فياتفاقیة التحكیم  إبرام في المعنویة أشخاصها أحد أو الدولة أهلیة - 2
 :الوطنیة القوانین

المعنویة  األشخاصو  هلیة الدولةتعرضت العدید من الدول في قوانینها الوطنیة لمسألة أ
 :من بینها ،1العامة في إبرام اتفاقیة التحكیم

 على  الفرنسي المدنیة قانون اإلجراءات من 1004و 83 المادتین منعت :فرنسا – أ
 1004 المادةإذ قضت  ،2التحكیم إبرام اتفاقیة العامة من أشخاصها المعنویةأحد  أو الدولة
  ةـالعام النیابة إلى غهاتبلی یجب  التي المنازعات في التحكیم اتفاقیة إبرام زنه ال یجو أ على

 لمنازعاتسبیل الحصر مدرجة من بینها ا على هنفس القانون من 83 المادةوالتي ذكرتها 
ذلك ومن اجل تحقیق  إال أنه بعد .أشخاصها المعنویة العامة  أحد الدولة أو كونت التي

بشكل استثنائي للمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي  السماح تم االقتصادیةالمصلحة 
  .3التحكیم بموجب مرسوم یرخص لها بذلك إلى والتجاري من اللجوء

 المعنویة واألشخاص ر على الدولةظفي الح الفرنسي اإلجراءات المدنیة قانون تمراس
بعدم جواز  تالتي قض206  نص المادةذلك ما یؤكده و  ،العامة على إبرام اتفاقیة التحكیم

 والمؤسسات العامة المعنویة التي تكون األشخاصالتحكیم بالنسبة للمنازعات  إلى اللجوء
  .رفا فیهاوالتجاریة ط الصناعیة

الداخلیة دون  التحكیمیة تجدر اإلشارة إلى أن هذه األحكام تسري فقط على االتفاقات  
 من خاصة الفرنسیة النقض محكمةوهذا ما أكدت علیه أحكام  ة،الدولی التحكیمیة االتفاقات

" TASIS"المجهزة والمؤجرة للسفینة  "Myrtoon steam ship" شركة دعوى حكم خالل
 محكمة حكمتأین  ،ةـقل البحري الفرنسیة التي قامت باستئجار هذه السفینضد وزارة الن

 األشخاص أوبأن منع الدولة  10/04/1975 في الصادر مهاحك في باریس استئناف
 بالعقود المتعلقة التحكیم باتفاقات مقید تحكیم اتفاق في طرفا تكون أن من العامة المعنویة

                                                             
أحد أشخاصها  المعنویة العامة في إبرام   الدول في مسألة أهلیة الدولة أو للمزید من التفاصیل حول مواقف مختلف - 1

 304 ، ص 2004مصر، رة،ھالقا العربیة، دارالنهضة البترول، عقود في التحكیم زید، أبو حسین سراج :أنظر اتفاقیة التحكیم 

  .بعدها وما 
2 - FOUCHARD (PH), GAILLARD(E), GOLDMAN(B), «Traite de l’Arbitrage Commercial 

International» , LITEC-DELTA, Paris, 1996, p.309. 
   .316 ص سابق، مرجع زید، أبو حسین سراج - 3
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الدولیة سواء تمت في شكل شرط أو مشارطة  التحكیم قاتاتفا المنع هذا یشمل الو  الداخلیة،
 أمام المنظورة الدعوى في العام المعنوي الشخص أو الدولة حمایةبحجة وذلك ، تحكیم

لحق نظرا و  الدعوى، فيرها وحضو  العامة النیابة إبالغ بواسطة العادي، الفرنسي القضاء
 نتیجة هاتخلیو  األجنبي، القضاء صاختصا بقبول القضائیة تهاحصان عنالتنازل  الدولة في

  .1الدولي العام النظام من تبریع ال المنعهذا  فإن الفرنسیة العامة النیابة حمایة عن لذلك
األشخاص المعنویة العامة اللجوء إلى التحكیم، وهذا ما یحق للدولة و  :مصر – ب

تي نصت على ال 1994 لسنة 27 رقم المصري التحكیم قانون من 01 قررته أحكام المادة
 الدولیة المعمول بها في جمهوریة مصر العربیة االتفاقیات بأحكام اإلخالل عدم مع «: أنه

 القانون العام أو تحكیم بین أطراف من أشخاص القانون كل على القانون م هذاأحكا تسري
إلى وقد تم إضافة فقرة  ،»النزاع لهاحو  یدور طبیعة العالقة القانونیة التي كانت أیا الخاص

 یجوز في جمیع األحوال«  :نهأبالنص على  041997//22نص هذه المادة بموجب تعدیل 
    .» اإلداریة العقود منازعات في التحكیم على االتفاق
  ةــت للدولــوانین التي اعترفـزي من بین القـون اإلنجلیــر القانــیعتب :إنجلترا -ج

 من 30 المادة نص بموجبوذلك  التحكیم، یةقاتفا إبرام بأهلیة العامة المعنویة ألشخاصاأو 
 1979 اإلنجلیزي التحكیم قانون من 07 المادةو   1950 لسنة اإلنجلیزي التحكیم قانون
 الدولة تكون التي التحكیم اتفاقات على اإلنجلیزي التحكیم قوانین أحكام تطبیق تقرر والتي
 بالدفع العامة المعنویة شخاصاألأحد  أو للدولة ناء على ذلك فإنه ال یحقوب فیها، طرفا

 لتسویة المبرمة التحكیمیة االتفاقات بصدد التحكیمي القضاء أمام القضائیة تهابحصان
   .ةالبحری التجارة معامالت منازعات
 العامة المعنویة األشخاص أو الدولة ت أهلیةتقرر   :ةاألمریكی المتحدة الوالیات -د
  .األمریكي القضاء بواسطة التحكیم اتفاقات إلبرام

تباین  نون اإلجراءات المدنیة واإلداریةیتبین من خالل استقراء نصوص قا :جزائرال - ـه
 إبرام في المعنویة أشخاصها أحد أو الدولة أهلیةموقف المشرع الجزائري بخصوص مسألة 

 :، وذلك على النحو التالي  اتفاقیة التحكیم

                                                             
1 - FOUCHARD (PH), GAILLARD(E), GOLDMAN(B), op-cit, p330.. 
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 اتفاقیة التحكیم إبرامالعامة في  معنویةال أشخاصها أحد أو دولةالموقف الرافض لل- 1- ـه
 :قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریةل المتضمن 08/09القانون رقم قبل 

المتضمن  08/06/1966 المؤرخ في 66/145األمر رقم دراسة من خالل تضح ی
وهذا ما أكدت علیه  التحكیم في الجزائرالحظر المفروض على  قانون اإلجراءات المدنیة

 العامة األشخاصة و للدول ال یجوز« : على أنه ه، والتي نصتمن 3/442 لمادةأحكام ا
 المؤسسات العمومیة ذات الطابع هذا المنع لیشمل  یمتدو ، » التحكیم إلى اللجوء

 المرسوم صدور  بعد  خصوصا النص  هذا أحكام تفسیر في الفقه اختالف رغم االقتصادي
  .1يالعموم المتعامل صفقات  تنظیم لمتضمنا 04/1982/ 10في المؤرخ145 /82 : رقم 

 التنقیب بأعمال لتحكیم خاصة بعد صدور القانون المتعلقتأكد هذا الموقف الرافض ل
الذي سمح للشركات األجنبیة أن تساهم  ،باألنابیب لهانقو  لهااستغالو  المحروقات عن والبحث

ا هواستغالل المحروقات عن والتنقیب البحث میدان في  "سونا طراك "مع المؤسسة العامة
 عدم التوصل إلى حل لتسویته ودیا، وعند وفي حالة النزاع یمكنها عرضه على لجنة التوفیق

  .2یؤول االختصاص للقضاء الوطني للفصل فیه مرضي لألطراف
إال أنه من الناحیة العملیة فإن األمر مختلف كلیة عن ما هو منصوص علیه من  

دت الجزائر مع عدة شركات أجنبیة في مجال البترول والتي الناحیة التشریعیة، فقد تعاق
  :من أهمها، تضمنت عقودها شروطا للتحكیم

األمریكیة الذي بقي ساري المفعول حتى " GETTYجیتي "العقد المبرم مع شركة  -
وذلك في  1968على بروتوكول ، رغم إدخال تعدیالت 1971ي سنة تأمیم المحروقات ف

األحكام المتعلقة بتسویة المنازعات بما  لتأمیم، إال أنته لهذا اطابقمقصد  27/05/1972
  .فیها تلك الخاصة بالتحكیم لم یتم تعدیلها

إطار التعاون االقتصادي بین البلدین  توقیع اتفاقیة تحكیم بین الجزائر وفرنسا في -
  .27/03/1982 بتاریخ

                                                             
1 - ZAALANI (A.M), « L’intervention des personnes publiques et parapubliques dans 

l’arbitrage international commercial (point de vue du droit Algérien)», in RASJEP, n°3, 
Alger 1997, pp 901-911. 

 المحروقات عن البحث والتنقیب بأعمال المتعلق 1986 08/27/في المؤرخ 14/ 86رقم القانون من 63 المادة - 2
  .1986 لسنة  ،35عدد، ریدة رسمیة، جباألنابیب لهانقلها و استغالو 



  التحكیم في المنازعات المتعلقة بالنشاط البحري                                                           الفصل الثاني

 
 

112 

 المرسوم من 1/ 442ة ل نص المادیعدبتهذا التناقض  تدخل المشرع الجزائري إلزالة
المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة التي قضت  25/04/1993المؤرخ  09/ 93التشریعي 

 عدا ما التحكیم یطلبوا أن العام للقانون التابعیین المعنویین ال یجوز لألشخاص« : بأنه
لم إال أنه ما یمكن مالحظته على صیاغة هذا النص أنه  ،»الدولیة التجاریة تهمعالقا في

إلى التحكیم  األشخاصلجوء هذه ربط یبین من هم األشخاص التابعین للقانون العام، فقد 
  .ارتباط المنازعة بمسائل التجارة الدولیةضرورة ب
اتفاقیة  إبرام في العامة المعنویة أشخاصها أحد أو لدولةحق االموقف المؤید ل - 2- ـه

  :اإلجراءات المدنیة واإلداریة قانونالمتضمن ل 08/09ظل القانون رقم في  التحكیم
على عدة أحكام متعلقة بأهلیة الدولة واألشخاص  08/09القانون رقم  تضمن  

  :المعنویة العامة، تتمثل أهمها فیما یلي
 الصبغة ذات العمومیة المؤسسات إحدى أو البلدیة ،ةالوالی للدولة، یجوز ال -

یها عل صادقت التي الدولیة االتفاقیات في الواردة الحاالت في اإلداریة، أن تجري تحكیما إال
  .1العمومیة الصفقات مادة فيو  الجزائر،
لألشخاص المعنویة العامة أن تطلب التحكیم، إال في عالقاتها االقتصادیة   یجوزال -

 .2العمومیة الصفقاتالدولیة أو في إطار 
العامة  یةاألشخاص المعنو أنه صار للدولة أو أحد  األحكامهذه ل یتبین من خال 

بالنسبة للعقود الخاصة بالصفقات العمومیة أي  وذلك ،اللجوء إلى التحكیم حقالتابعة لها 
، كما أصبح ألشخاص القانون العام أهلیة إبرام اتفاقات تحكیم في األشغال العامة الداخلیة

  .مجال العالقات االقتصادیة الدولیة
ألشخاص القانون العام  میةمجال الصفقات العمو  خارج یشترط إلجازة التحكیم  

  اإلداریة الصبغة ذات ةـالعمومی المؤسسات أو إحدى البلدیة، المتمثلین في الدولة، الوالیة،
، ویكون التوقیع على العقد رالجزائیها عل صادقتاتفاقات دولیة واردة في أن تدخل في عقود 

  :على النحو التالي

                                                             
  .المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 09/ 08القانون رقم من  975 المادة  - 1
  .المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 09/ 08القانون رقم من  1006 المادة  - 2
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مكلف بالتوقیع علیـه هـو الوزیر إذا كانت الدولة طرفا في العقد فإن الشخص ال -
 .الوزراء المعنیینأو 

یوقعه الوالي أو رئیس المجلس الشعبي طرفا فإن العقد إذا كانت البلدیة أو الوالیة  -
 .البلدي

من  فإن العقد یوقعه اإلداري الطابع ذات العمومیة إذا كانت إحدى المؤسسات -
  .1لهامثی

كل عقد محال ممكنا ومشروعا، معینا أو تقضي القواعد العامة أن یكون ل: المحل -  2
قابال للتعیین، وغیر مخالف للنظام العام واآلداب العامة، وباعتبار شرط التحكیم عقد كسائر 

  .العقود فإنه یشترط محال لصحته وحتى ال یكون باطال بطالنا مطلقا

آخر المحل هو األمر الذي یلتزم به األطراف من عملهم أو امتناعهم عن ذلك، بمعنى 
یة، ویتمثل محل محكمة التحكیمااللتزام بعرض المنازعة التي تشملها اتفاقیة التحكیم على ال

وهذا یتحقق  ةـشرط التحكیم البحري في المنازعات القائمة بالفعل بین أطراف العالقة البحری
 في صورة مشارطة التحكیم أین یكون النزاع واقعا ومحققا، بخالف اتفاقیة التحكیم في صورة

شرط التحكیم التي یتم إبرامه قبل نشوء النزاع مما یجعل صیاغة الشرط التحكیمي عامة ال 
  . 2یمكن فیها تحدید عناصر الخالف بشكل دقیق

فالسبب  الف ذلكـما لم یقم الدلیل على خ یكون لكل التزام سبب مشروع :السبب - 3
الغایة المراد تحقیقها من وراء من وراء التزامه، و  هو الغرض الذي یقصد الملتزم الوصول إلیه

االلتزام، وفي مجال النشاط البحري فإن الغایة من إبرام شرط التحكیم البحري هي عرض 
  . على هیئة تحكیمیة وعدم عرضها على القضاء األطرافالمنازعات القائمة بین 

  :یلي یشترط في السبب أن یتوفر على ما  
 أن یكون موجودا ومحققا. 
 أن یكون صحیحا. 

 ال یمنعه القانونو  اآلداب العامةو  ن یكون مشروعا غیر مخالف للنظام العامأ.  
                                                             

  .المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 08/09القانون رقم من  976 المادة  - 1
2 - DAVID (R), op-cit, p 256. 
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 3/1040المادة في أما عن الشروط الموضوعیة في القانون الجزائري، فإن المشرع نص

أن اتفاقیة التحكیم تكون صحیحة من حیث  علىمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة،  
  :الیةالت الموضوع إذا استجابت للشروط

إذ تقضي القواعد العامة  خضوع اتفاقیة التحكیم للقانون الذي اتفق علیه األطراف، -أ
بإخضاع كافة االلتزامات التعاقدیة للقانون الذي اختاره المتعاقدین، وهذا ما یجد أساسه في 

 لألطراف حریة اختیار أي النص أن عموم من یبدوو  ،من التقنین المدني الجزائري 18المادة 

  .یرونه مناسبا نونقا
  .خضوع اتفاقیة التحكیم للقانون المنظم لموضوع النزاع -ب
خضوع اتفاقیة التحكیم للقانون الذي یراه المحكم مالئما، غیر أنه في الواقع  - ج

اتفاق األطراف، وقد كانت هذه الحالة  یقتضي عدم اللجوء إلى هذه الحالة إال في حالة غیاب
  .ین الدول النامیة واعتماد قوانین الدول المتقدمةمن بین أسباب استبعاد قوان

  :البحريالشروط الشكلیة لصحة اتفاقیة التحكیم  -  ثانیا
إفراغها في قالب شكلي، فهي من العقود  وجوب إلى التحكیم اتفاقیة یخضع شكل

تعتبر هذه االتفاقیة صحیحة من حیث الشكل إذا كانت  إذ ،الرضائیة التي تستوجب الكتابة
  .1المطلوبو  ة بالشكل الالزممكتوب

 شرطال لهذا 2التشریعات الداخلیة للدول واالتفاقیات المنظمة للتحكیم مختلفتفرض   
ذا ل مكتوبا، التحكیم حتى یكون التعبیر عن إرادة األطراف واضحا، لذلك یجب أن یكون حكم

ثبات التحكیم   .تضع بعض األنظمة الوضعیة شروطا خاصة بشكل وإ
 1040الجزائري الكتابة حتى یكون العقد صحیحا، لذلك نصت المادة اشترط المشرع 

على هذا الشرط لصحة اتفاقیة التحكیم دون أن تفرض شكال معینا له، وذلك بنصها على ما 
و بأي أیجب من حیث الشكل وتحت طائلة البطالن أن تبرم اتفاقیة التحكیم كتابة  «: یلي

  .»بة وسیلة اتصال أخرى تجیز اإلثبات بالكتا

                                                             
1 – ISAAD MOHAND, Le décret législatif Algérien du 23 avril 1993 relatif à l’arbitrage international, 

revue de l’arbitrage, N°(03), 1993, PP 15-19. 
  .76ص  ،2000 إبراهیم أحمد إبراهیم، التحكیم الدولي الخاص، دار النهضة العربیة، الطبعة الثالثة، مصر، - 2
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 یثبت شرط التحكیم تحت طائلة البطالن«  :على أنه1008/1 كما أشارت المادة
   .» بالكتابة في االتفاقیة األصلیة أو في الوثیقة التي تستند إلیها

قد حسم في وسیلة اإلثبات عندما استبعد اللجوء إلى  المشرع الجزائري أننا یفهم من ه
إلثبات األخرى، ولتأكید شرط الكتابة رتب المشرع الشهود آو القرائن أو غیرها من وسائل ا

 ویكون مكتوبا التحكیم اتفاق یكون أن البطالن طائلة تحت یجبعلى تخلفها البطالن، إذ 

 أو برقیات أو رسائل من هؤالء تبادله فیما ورد إذا أو الطرفان وقعه محرر في ورد إذا كذلك
  .1األخرى االتصال وسائل من غیرها

األخرى مختلف وسائل االتصال كالخطابات المتبادلة والبرقیات  یقصد بالوسائل
والتلیكس والرسائل االلكترونیة، حیث أن اختیار الكتابة كشكل وحید لصحة اتفاقیة التحكیم 
تحكم فیه رغبة المشرع في تبني شكال معینا وأكیدا وال یترك مجاال للشك في اختیار 

أولى بالعالقات التعاقدیة االهتمام ن إلمجال البحري فانه في ا، إذ المتعاقدین لنظام التحكیم
  .حمایة حریة التراضي أو التعاقد بین المتعاقدینمن 

من اتفاقیة نیویورك لسنة  2/1استمد المشرع الجزائري شرط الكتابة من أحكام المادة  
لموقعة تعترف كل دولة من الدول المتعاقدة باالتفاقیة المكتوبة ا: التي نصت على أنه 1958

بأنها ذلك  ،كما نصت الفقرة الثانیة من نفس المادة على المقصود باالتفاقیة المكتوبة ،بینها
ن األطراف أو المتضمن بیفي اتفاق التحكیم الموقع  قد أوــي المدرج في العـــشرط التحكیمال

  .في رسائل وبرقیات متبادلة

من  20/1نصت المادة  كما، مكتوباالتحكیم  شرط یكون أن هذه المادةاشترطت 
 في نشأكما هو ال السنتین مدة خالل التحكیم إجراءات تتخذ ه یجب أن أن االتفاقیة  على

ال البحري الناقل بمسؤولیة الخاصة الدعوى ورفع التقاضي إجراءات  بالتقادم الدعوى سقطت وإ
  .إیجار مشارطة إلى بمقتضاه یحیل الشحن بسند الذي ورد التحكیم شرطأما بخصوص 

                                                             
 قبل یكون قد قاالتفا هذا أن كما مكتوبا یكون أن اشترطت 1978 هامبورغ اتفاقیة أن 22 المادة من األولى الفقرة من بینتی -  1

 شأن ذلك في نهاشأ السنتین مدة خالل التحكیم إجراءات تتخذ أن یجب 1/ 20للمادة وطبقا، المطالبة نشوء بعد أو
ال البحري الناقل بمسؤولیة الخاصة الدعوى ورفع التقاضي إجراءات  شرط بمسألة یتعلق وفیما بالتقادم الدعوى سقطت وإ

  .إیجار مشارطة إلى بمقتضاه یحیل الشحن بسند الذي ورد التحكیم
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  :من بینها البیانات أهم على الحكم أن یتضمن المكتوب الشكل یفرض
  .تهموصفا الخصوم أسماء تحدید -
  .المحكمین أسماء اسم المحكم أو تحدید -
   .التحكیم لمحكمة المنشئ األساس ابوصفه التحكیم یةاتفاق إلى شارةاإل - 
  .بإصداره واقام الذین المحكمین أو المحكم قبل من موقعا یكون الحكم أن -
  .الحكم إصدار مهلة تحدید عندلما له من أهمیة  به، النطق تاریخ یتضمن الحكم أن -
 حالة في االختصاص تحدید مجال في أهمیته ولهذا ،اعینم التحكیم مكان أن یكون -

  . بالبطالن الطعن

 التحقق من أن إرادة الطرفین قد تالقت فيالهدف األساسي من اشتراط الكتابة  یتمثل
ولهذا یشترط أن تتضمن  ،ي قد تنشأعلى قبول التحكیم كأسلوب لحل منازعاتهم الناشئة أو الت

  .هذه الكتابة عبارات صریحة ال تدع مجاال للشك في اتجاه إرادة األطراف نحو التحكیم
  رابعالفرع ال

  البحري خصوصیة اتفاقیة التحكیم

في تحدید المركز القانوني  اتفاقیة التحكیم في مجال النشاط البحريخصوصیة  تبدو
 والتزامه بشرط التحكیم الوارد في سند الشحن ،1للمرسل إلیه في عقد النقل البحري للبضائع

 الذي یكون غالبا فيالسفینة،  إیجار مشارطة في أو البضاعة شحن واقعة تثبت أداة الذي یعد
أو أي وثیقة أخرى  للغیر بضاعة الرحلة مستأجر یشحن للرحلة عندما السفینة إیجارحالة 

بین طرفیه الناقل  المبرمالعقد  ةصیاغ تثبت عقد النقل البحري، رغم عدم مشاركته في
  .والشاحن

                                                             
والتزامه  اختلفت آراء الفقهاء وتعددت النظریات التقلیدیة التي عالجت موضوع األساس القانوني لمركز المرسل إلیه - 1

نظریة : أهم هذه النظریات في كل من في عقد النقل البحري للبضائع، وتتمثل بشرط التحكیم الوارد في سند الشحن
  .غیر، نظریة الخلف الخاص، نظریة النیابة الناقصة، نظریة الحیازة الرمزیة للبضائعاالشتراط لمصلحة ال

 النقل عقد في إلیه للمرسل القانوني المركز ،المصري مصطفى عباس: للمزید من التفاصیل حول هذه النظریات راجع -

سهام، شرط التحكیم البحري زروالي . 121 - 91ص ، ص 2002، اإلسكندریة للنشر، الجدیدة الجامعة دار البحري،
بومرداس، –وسریانه بالنسبة للمرسل إلیه في عقد النقل البحري للبضائع، مذكرة ماجستیر، جامعة أحمد بوقرة 

  .  121 - 112ص ص ، 2011/2012
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 على بناء البحري الناقل هدتع الذي الطرف ، فهوالغیر طائفة منالمرسل إلیه  یعتبر
لذي أبرم نبي عن العقد اأجطرف  وفه ،إلیه المنقولة البضاعة تسلیم على الشاحن مع اتفاقه

بموجب سند الشحن الذي  عقدهذا ال في یشارك أنه إال، في إبرامه یساهم رغم أنه لملفائدته 
 البحري النقل عقد  من المستفیدفهو الشخص  ،1یعتبر سندا لحیازة البضائع واستالمها

طرفي العقد وهما  بینو  بینه عالقات لذلك نتیجة تنشأو  ،له منشأ طرفا یكون أن دونللبضائع 
  .الثالثیة بالعالقات عنه یعبر ما ، هذا"الشاحن"و "الناقل"

الناقل  تجاه ومباشر شخصي حق له ینشأ أن هو إلیه المرسل لمصلحة التعاقدب یقصد
 2اهتسلیم التأخیر في أوالبضاعة  تلف أو هالك حالة في بالمسؤولیة علیه الرجوع حق همنحی

الهدف األساسي من عملیة النقل البحري  حیث تعتبر عملیة تسلیم البضاعة للمرسل إلیه هي
 الخسائر عنوفي حالة المطالبة بالتعویض ، 3التي تضع نهایة طبیعیة لعقد النقلللبضائع 

  .ألحیان هو أول من یدعي بالمطالبةیكون المرسل إلیه في كثیر من ا بالبضاعة الالحقة
وفي هذا  4الشحن سند میقدتویكون ذلك ب كما أنه یتعین علیه إثبات صفته كمرسل إلیه 

 145015ملف رقم 1996/12/17 بتاریخ والبحریة قرار التجاریة عن الغرفة صدرالخصوص 
 تعویض من أجل" سونطراك" وشركة النقل لتأمینات الشركة الجزائریة دعوى برفض قضى 

من ،5إلیهما كمرسلنظرا لعدم تقدیمهما لوثیقة الشحن التي من شأنها إثبات صفتهما  رالخسائ
  :یمكنه من القیام بما یلي خاص حق إلیه للمرسل نا یكونه

  .6هالفت أو هاهالك عن والتعویض البضائع باستالم ومطالبته الناقلمواجهة  -
  .الشاحن یدفعها لم إذا جرةاأل بدفع مالتز اال -
  .الشحن سند في الواردة بالشروط مالتز اال -

                                                             
 یمیةاألكاد مجلة الدولیة، هداتالجزائري والمعا القانون في البحریة المنازعات في التقاضي إجراءات خلیل، بوعالم -  1

  .10-04 ص  ص ،2008 األول، السداسي ،صفر العدد االجتماعیة واإلنسانیة، للدراسات
2 - CHAO (A), La condition juridique du destinataire, BTL, 1995, p 241. ; CACHARD (O), La force 

obligatoire vis-à-vis du destinataire des clauses relatives a la compétence internationale stipules 
dans les connaissements, mélanges GAUDEMET_TALLON, Ed. Dalloz, 2008. 

3 - RENÉ RODIÉRE, Traité général de droit maritime, tome 03, PARIS, 1972, p 182. 

  .البحري نتقنیال من749المادة  - 4
 الغرفة العلیا، للمحكمة القضائي لالجتهاد القضائیة لمجلةبا رمنشو  مقال ،" البحري الناقل مسؤولیة "بوعروج، حسان - 5

  . 22-13  ص  ص ،1999 والبحریة، التجاریة
6 - BONNASIES PIERRE - SCAPEL CHRISTIAN, droit maritime, LGDJ 2006, p 598. 
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 التصرفات وأن ،صرف إال إلى عاقدیهالعقد شریعة المتعاقدین أن آثاره ال تن مبدأ یقضي

دون غیرهما أو خلفهما العام والخاص وأن العقد ال یلزم  األطراف دائرة في إال آثارها تولد ال
 1 المدني نالقانو  من 108ما لم ینص القانون على غیر ذلك عمال بنص المادة  ،إال أطرافه

 وال یفید فال األثر هذا عن بعیدا یبقى إلیه األثر إلنتاج هذا إرادته یرضى بانصراف لم ومن
 4هذا ما یطلق علیه أثر نسبیة العقود، 3 للعقد المتبادلة اآلثار حدود في وذلك2 العقد من یضار
 أجنبي صلاأل في هو عقدیة عالقة منیتضرر  أو الغیر یستفید الن أالذي یقضي ب 4العقود

 النقل عقد بآثار یلتزم ال لیهإ المرسل المبدأ فإنهذا  حسب، ف5القانون لما یقرره وفقا إال عنها
 البحري النقل عقد في ثالثهر كطرف یظفي الحقیقة أنه  غیر مواجهته، في تسري الو  البحري

 .التزامات علیهو  واجبات له  للبضائع
 ومن فقط، األطراف دائرة في إال آثارها تولد ال التصرفات فإن العقود أثر نسبیة لمبدأ طبقا

 6 العقد من یضار وال یفید فال األثر هذا عن بعیدا یظل إلیه األثر اهذ انصراف إرادته تقبل مل
  .عقدهذا الل المتبادلة اآلثار حدود في وذلك

 النقل عقد في طرفا إلیه المرسل، فإذا اعتبرنا 7كبیرة أهمیة هذا الموضوع بحث یشكل
 في یثبت أن لناقلل یمكن وبالتالي عقدلل بالنسبة الغیر طائفة من یعتبر ال مركزه فإن البحري،
قلنا  إذا أما البضاعة،ب خاصة وتحفظات شروط من الشحن سند في وارد هو ما عكس مواجهته

ولیس له  الناقل ضد الشحن سند في الواردة البیانات بكافة تمسكال له فإن الغیر طائفة من أنه
 في قانونیةال التصرفات نفاذما تقتضیه الشروط التي یفرضها  إال مواجهته في عكسها إثبات

  .الغیر مواجهة

                                                             
  لـالتعام طبیعة من یتبین لم ما العام، المتعاقدین والخلف إلى العقد ینصرف«  :المدني القانون من 108 المادة تنص -  1

  .» بالمیراث المتعلقة القواعد مراعاة مع ذلك كل العام الخلف إلى ینصرف ال األثر هذا أن القانون، نص أومن
  .365 ص ،2006 اإلسكندریة، ،للنشر الجدیدة الجامعة دار باإلحالة، التحكیم شرط ترك، الفتاح عبد محمد - 2

3 - AYNES. (L), Les effets du contrat a l’égard des tiers, in la reforme du droit des contrats : projet et 
perspectives, RDC, 2006, pp. 63-69. 

  430 ص ،1985  القاهرة، االلتزام، مصادر لاللتزامات، العامة النظریة بدراوي، المنعم عبد - 4
  .21ص ، مرجع سابق ،المصري مصطفى عباس - 5

6  - HADDOUM KAMEL, La Problématique  de  l’opposabilité de la clause compromissoire dans le 

contentieux maritime « le de destinataire », revue de la cour suprême numéro spécial, Tome 02, 
2009, pp 11-13. 

   .155ص ،1983 ،اإلسكندریة، المعارف منشأة البحري، القانون مبادئ بارودي،ال علي - 7
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  المبحث الثاني

  تنظیم التحكیم البحري
نشأت أو قد تنشأ  التي یخضع تنظیم التحكیم في المنازعات المتعلقة بالنشاط البحري

للتحكیم  إلى القواعد المنظمة التحكیم مشارطةشرط و  بصورتیه البحریة، العالقة أطراف بین
 الدولي وقواعد التحكیم للجنة التجاري للتحكیم نموذجيال القانون الدولي بصفة عامة، كقواعد

 في علیها المنصوص التحكیم وقواعد "uncitral" الدولي التجاري للقانون المتحدة األمم
التي " قواعد هامبورغ"مثل   للبضائع البحري بالنقل الدولي الخاصة الدولیة االتفاقیات بعض

القانون إلى باإلضافة  ،لنشاط البحريتضمنت نصوصا خاصة منظمة للتحكیم في مجال ا
الجزائري الذي نظم أحكاما خاصة  المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 09-08رقم 

 .بالتحكیم
الوصول إلى صدور الحكم  فيیتمثل الهدف األساسي من تنظیم التحكیم البحري 

ه، والتنفیذ في الغالب ثم تنفیذ محكمة التحكیمعلى  معروضالتحكیمي الذي ینهي النزاع ال
وبصفة رضائیة من قبل األطراف، إال أنه قد یمتنع أحدهم عن التنفیذ فیصطدم  یكون طوعیا

  .عدم تنفیذهو  إلى الطعن فیهالحكم التحكیمي بالرفض الذي یؤدي 

نمامباشرة بعد صدوره  محكمة التحكیمیمكن إرغام أحد األطراف على تنفیذ حكم  ال  وإ
لذا حرصت التشریعات واالتفاقیات  من قبل القضاء، یهالتنفیذیة علیجب إضفاء الصیغة 

ذلك و  الدولیة على نفاذ أحكام التحكیم، فكرست ما یضمن فعالیة األحكام التحكیمیة الدولیة،
بإسهام السلطة القضائیة وجعل لها الدور الهام في تنفیذ هذه األحكام، ألنه ال قیمة لحكم 

  .تحكیمي غاب تنفیذه

التعرض  المتعلقة بالنشاط البحريفي المنازعات  فهم القواعد المنظمة للتحكیمن لعییت
جراءات تنظیمه والقانون الواجب التطبیق على )المطلب األول(للهیئة المنظمة له  ، وإ

  ).المطلب الثالث( ثار المترتبة عنه، ثم اآل)المطلب الثاني( موضوع النزاع
  
  



  التحكیم في المنازعات المتعلقة بالنشاط البحري                                                           الفصل الثاني

 
 

120 

  المطلب األول

 البحري میالهیئة المنظمة للتحك

   مــالتحكی ةــیئــه ىـعل اعنز ـال رضـع يـیعن ذاـهو  رافـاألطاتفاق ـم البحري بـدأ التحكیـیب

وبقدر كفاءتها تتحقق فعالیة التحكیم البحري، إذ  ،1الجزائري المشرع بتعبیر التحكیم محكمة أو
 التحكیم محكمةتشكیل كما یمكن في حاالت خاصة  التعیین حریة عام كأصل لألطراف یرجع

 المحكم ردو  عزل واستبدال في الحق، ویكون لألطراف )األول فرعال( بواسطة الغیرالبحري 
 .)انيالفرع الث( لذلك معینة شروط توافرت متى البحري

  الفرع األول

  البحريكمة التحكیم محتشكیل 

المحكمین الذین تتألف منهم هذه  بأنه عدد البحري محكمة التحكیمیقصد بتشكیل 
 الخاصة األحكاممن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة   1041المادة في وردت لقد، و 2ةالهیئ

 األطراف اتفاق إلى الرجوع هو دائما یبقى األصل أن هاخالل ، إذ یتبین منالمحكمین بتعیین
إذا لم یتفق ف ة،الماد تها هذهحدد إجراءات فقذلك و و القضاء  إلى الرجوعب یكون ذلك غاب فإذا

أو تعذر علیهم ذلك لسبب من األسباب كإهمال أحد  محكمة التحكیماف على تعیین األطر 
  .األطراف في تعیین محكمه، حینها یتم تشكیلها من طرف الغیر

  :طرافاأل من طرف محكمة التحكیمتشكیل  -  أوال
 البحري باتفاق األطراف المتنازعة محكمة التحكیمیكون اختیار المحكمین المشكلین ل

ن خالله الفصل في النزاع القائم بینهم من قبل أشخاص متخصصین لهم خبرة یقررون م
  .   واسعة بالنشاط البحري وخصوصیاته، تماشیا مع الطابع التعاقدي التفاقیة التحكیم البحري

عدة محكمین، وذلك طبقا  أو فرد محكم من إماالبحري  محكمة التحكیم لیتشكیتم 
یتمتعون بحریة كاملة في االتفاق على تحدید عدد العتبارات یقدرها األطراف الذین 

                                                             
التي أخذ بها المشرع الجزائري، للتعبیر عن الهیئة المنظمة " محكمة التحكیم"سیتم في هذه الدراسة اعتماد عبارة  - 1

  .للتحكیم
  .266ص  عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، - 2
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تم اختیاره من  تحكیمي نظام إلى الرجوع على األطراف هؤالء قیتفف، المحكمین البحریین
 المختار قد رضي بها التحكیمي نظامي الف المقررة التعیین طریقة بذلك فتكونقبلهم، 
  .ةالمهم بهذهللقیام  القضاء لىإ المهمة هذه ترجع قدغیر أنه في حاالت معینة  ،1فاألطرا

 عدد حولما یقید حریة األطراف  الدولي بالتحكیم الخاصة النصوص في یرد لم
البحري، ورد ذكرها  محكمة التحكیم، وهذه الحریة الممنوحة لألطراف في اختیار المحكمین

  :الدولیة والقوانین الداخلیة للدول المنظمة للتحكیم منها تفي االتفاقیا
  :الدولیة تفي االتفاقیا األطراف قبلمن  محكمة التحكیمیل تشك -  1

  : فیما یلي االتفاقیاتتتمثل أهم هذه 

  :1958 التحكیم األجنبیة لسنة أحكام تنفیذو  االعتراف بشأن نیویورك اتفاقیة -  أ
في حالة عدم تتطابق تشكیل محكمة : من االتفاقیة على أنه 1/ 5ورد في نص المادة

  . ء في اتفاقیة التحكیم، یمكن رفض االعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الدوليالتحكیم مع ما جا
من  4نصت المادة  :1961لسنة  الدولي التجاري للتحكیم األوروبیة االتفاقیة - ب

  .محكمة التحكیماالتفاقیة على حریة األطراف الكاملة في تشكیل 
بالرجوع : 1985لسنة  النموذجي للتحكیم التجاري الدولي "األونسیترال"قانون  - ج

ي للجنة األمم المتحدة للتحكیم التجاري الدولي نجد ـمن القانون النموذج 11إلى نص المادة 
، إذ یكون على كل محكمة التحكیمأنها منحت لألطراف حریة االتفاق على كیفیة تشكیل 

  . مشكلة من ثالثة محكمین محكمة التحكیممحكم تعیین محكمه إذا كانت 
  :بعض الدولقوانین في  طرافبواسطة األ محكمة التحكیمتشكیل  - 2
  : فیما یلي دولتتمثل أهم هذه ال 

أن یتفق  1994من قانون التحكیم المصري لسنة 15/1حسب نص المادة  :مصر -
  .ینممن محكم فرد أو عدة محك محكمة التحكیماألطراف على تشكیل 

على أن یتفق  1493المادة  في 1981لسنة  نص المرسوم الفرنسي للتحكیم :افرنس - 
األطراف على تعیین المحكمین أو طریقة تعیینهم في اتفاقیة التحكیم، أو إحالة ذلك إلى 

  .  الئحة إحدى المؤسسات التحكیمیة الدائمة

                                                             
1 - JACQUET ( J.M) et DELEBECQUE ( P), Droit du commerce international, Dalloz, Paris, 3ème éd., 

2002, n°576, p. 433. ; TRARI_TANI MOSTEFA , op cit, p 80. 
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على أن یكون  1950من قانون التحكیم االنجلیزي لسنة  10نصت المادة : ترانجلا - 
  .من قبل األطراف محكمة التحكیمتعیین 

من قانون التحكیم الفدرالي األمریكي  5فرضت المادة  :ةاألمریكی المتحدة الوالیات - 
قة یطر و  محكمة التحكیمعلى ضرورة األخذ بما اتفق علیه األطراف في تشكیل  1925لسنة 

  .تعیین المحكمین

  :موقف المشرع الجزائري - 3
یة، أن یكون عدد من قانون اإلجراءات المدنیة واإلدار  1017 المادةأحكام  تفرض

 محكمین ثالثة من محكمة التحكیم تشكیل على األطراف في الغالب یتفقف فردیا، محكمینال
 الثالث المحكم بتعیینلیقوموا بعد ذلك محكمین من ال اثنین بتعیینیقومون في البدایة  قد كما

  .اتفاقا بینهم
من  1041/1ادةین عمال بمقتضى المالمحكم تعیین علىكما یمكن لألطراف االتفاق 

 محكمال بتعیین القیام في الحققانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة التي منحت لألطراف 
  .همتعیین شروط تحدید أو محكمین،الأو 

  :الغیر من طرف محكمة التحكیمتشكیل  -  ثانیا
 محكمة التحكیمیحدث في كثیر من الحاالت أن ال یتفق األطراف على تشكیل 

  .ي تدخل الغیر الذي یعتبر طرفا خارجا عن اتفاقیة التحكیم البحريالبحري، مما یستدع
فیما  بواسطة الغیر محكمة التحكیمتشكیل تتمثل أهم الحاالت التي یتم فیها اللجوء إلى 

   :یلي
  . البحري المشكلة من المحكم واحد محكمة التحكیمعدم اتفاق األطراف على تعیین  - 
تعیین محكمه في حالة التشكیل الثالثي  إذا قصر أو رفض أحد األطراف في -

  . محكمة التحكیمل
إذا تعذر على المحكین المختارین من قبل األطراف على تعیین المحكم الثالث في  -

  .محكمة التحكیمحالة التشكیل الثالثي ل
  . إذا خالف أحد األطراف أو لم یتفقا على إجراءات تعیین المحكمین -

لبحري من طرف الغیر إما بواسطة مراكز التحكیم ا محكمة التحكیمتشكیل  یكون
 محكمة التحكیمالمؤسسي أو الجهة التي اتفق األطراف على تكلیفها بمهمة تشكیل 
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 بالرجوع التعیین أو محكمة التحكیمالمحكمین الذین تم اختیارهم في حالة التشكیل الثالثي لأو 

  .القاضي إلى
  :حكیم المؤسسيمن طرف مراكز الت محكمة التحكیمتشكیل  - أ

یتم اللجوء إلى هذه الطریقة في حالة عدم اتفاق األطراف على عدم تعیین المحكم 
 ي لمحكمة التحكیمثالالثتخلف أحد األطراف في تعیین محكمه في حالة التشكیل الواحد أو 

  . إذ یقتصر دور المركز في مساعدة األطراف في تعیین المحكین عند عدم اتفاقهم على ذلك
محكمة من طرف جهة متفق علیها للقیام بتشكیل  محكمة التحكیمشكیل ت  -  ب
إلى جهة معینة قد  محكمة التحكیمیمكن لألطراف االتفاق على منح مهمة اختیار : التحكیم

تكون مركز تحكیمي أو شخص معین له درایة بمسائل النشاط البحري وخبرة في تعیین 
سویة المنازعات البحریة، أو جمعیة بحریة المحكمین البحریین المتخصصین والمؤهلین لت

  .متخصصة ینتهي دوره عند هذا الحد دون التدخل في سیر العملیة التحكیمیة
من طرف المحكمین الذین تم اختیارهم في حالة  محكمة التحكیمتشكیل  -  ج

 محكمة التحكیمیقوم كل طرف في النزاع باختیار محكمه إذا كانت : التشكیلة الثالثیة
من ثالثة محكمین، وعند االختالف في تعیین المحكم الثالث یمكن للمحكمین  مشكلة

  .المختارین القیام بمهمة اختیاره باتفاق األطراف
إذا لم یتفق األطراف على تشكیل : يالقاض إلى بالرجوع محكمة التحكیمتشكیل  - د

ذه الحالة أو قصر في ذلك وتماطل ففي ه المحكم تعیین أحدهم فض، أو ر محكمة التحكیم
  .یمكن اللجوء إلى القضاء للقیام بهذه المهمة

اللجوء إلى  حق التعجیل یهمه الذي للطرف، إذ منح الجزائري هذا ما ذهب إلیه المشرع
عندما یتعذر على  إال یمكن االستعانة بالقاضي ال، غیر أنه 1التعیینللقیام بمهمة  القضاء

 ، هذا ما قررته المادةمحكمة التحكیمیل االتفاق على تشك ذلك غیابفي حالة و  األطراف
 یمكن الذي المختص القاضي حددتمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، كما  1041/2
  .المختصة رئیس المحكمة هوو  إلیه اللجوء األطراف ألحد

  
                                                             

 ،2006 األول، العدد العلیا، المحكمة بمجلة منشور مقال الدولي، التجاري التحكیم على القضائیة الرقابة الجیاللي، عجلة - 1
  .132-120  ص ص
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   :یجب أن نمیز هنا بین حالتین
  :بالجزائر التحكیم مقر كان إذا -األولى الحالة

من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، إذا لم یتفق   1041ةالمادحسب نص  -
 یقع التي المحكمة رئیس إلىیرفع األمر  المختصة، محكمةعلى ال التحكیم اتفاقیة في األطراف

  . التحكیم اختصاصها دائرة في
من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة،  على أنه في حالة  1042كما نصت المادة 

تي یقع في دائرة ال المحكمة إلىیعود  التحكیم، اتفاقیة في المختصة القضائیة الجهة تحدید
  .اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التنفیذ

  :الجزائر خارج یجري التحكیم كان إذا -  الثانیة الحالة
 الجزائر محكمة لرئیس محكمین أو محكم بتعیین االختصاصسیؤول  الحالة هذه في 

  .الجزائر في المعمول بها اإلجراءات قواعدق األطراف على تطبیق متى اتف ،العاصمة
  الفرع الثاني

  شروط المحكم البحري

، لذا یشترط في 1یعتبر التحكیم البحري تحكیما متخصصا لحل المنازعات البحریة
ال وجب تنحیه ورده واستب داله ـالمحكم البحري التخصص في مجاله والحیاد في عمله، وإ

 بالتحكیملمتعلقة ا المواد فيغیر أن المشرع الجزائري لم یتطرق نسیته، بغض النظر عن ج

  .المحكم في هاتوفر الواجب  شروطال ذكر إلى الدولي

  :تخصص المحكم البحري -  أوال

ال النشاط البحري، عالما ـرط في المحكم البحري أن یكون متخصصا وخبیرا في مجـیشت
العالقات التي یمكن أن تربط أطرافها و  المعامالتبمقتضیات التجارة البحریة وملما بمختلف 

من أجل بناء الثقة في المتعاملین البحریین وأطراف العالقة البحریة الذین یختارون اللجوء 
ألن معظم المنازعات تتعلق بمسائل فنیة وتقنیة  إلیجاد حلول لمشاكلهم وحل لنزاعاتهم ،إلیهم

  .عراف البحریة ومختلف أنشطتهاوعلمیة تتطلب من المحكم أن یكون ملما باأل

                                                             
  .306عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص  - 1 
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لذا حرصت مختلف مراكز التحكیم البحري المؤسسي والحر على توفر هذا الشرط في 
  :المحكم الذي یتم تعیینه للفصل في المنازعات البحریة، وأهمها

تضم هذه الغرفة مجموعة من الخبراء : غرفة التحكیم البحري بباریس - 
صدي لمختلف المنازعات المتعلقة بالنشاط البحري من والمتخصصین البحریین المؤهلین للت

مالك السفن ومجهزیها ومستأجریها وبنائها والوكالء البحریین والمؤمنین وقانونیین 
 .1ومستشارین وغیرهم من مختلف الجنسیات والدول

تشترط في عضویتها أعضاء أكفاء لهم خبرة : جمعیة المحكمین البحریین بنیویورك - 
النشاط البحري، وملما باألعراف البحریة ومكونین في التخصصات البحریة  واسعة في مجال

  .المختلفة على مستوى الجمعیة
تضم نخبة من الخبراء األكفاء المتخصصین في : جمعیة المحكمین البحریین بلندن - 

المجاالت البحریة المختلفة، الذین لهم تجربة واسعة في مجال النشاط البحري وممارسة مهنة 
  .  حكیم البحريالت

  :استقالل المحكم البحري وحیاده -  ثانیا
فال  یشترط في المحكم البحري أن یتمتع باالستقالل والحیاد عن األطراف المتنازعة  

حكما في آن واحد لضمان إنصافه وعدالة حكمه، لذا یتوجب و  یجوز أن یكون المحكم خصما
  :علیه ما یلي

ة االجتماعیة أو المهنیة أو التجاریة مع أحد عدم ارتباط المحكم بروابط القراب - 1
  . محكمة التحكیماألطراف المتنازعة أو مستشاریهم أو أحد المحكمین في 

  .تنحي المحكم في حالة وقوفه في موقف یمنعه من الحیاد واالستقالل -  2
  .أن ال تكون للمحكم مصلحة شخصیة أو مادیة من الحكم الذي سیتم إصداره -  3
فصاح المحكم البحري عن الظروف التي یمكن أن تجرده حیاده ضرورة إ - 4

مستشاریهم  راف أوواستقالله كحالة ارتباطه بعالقة شخصیة أو مهنیة أو تجاریة بأحد األط
  . أو أحد المحكمین ویكون ذلك إذا تعذر علیه عدم مشاركته في العملیة التحكیمیة

  
 

                                                             
1 - DU PONTAVICE (E  ) , Un centre Spécialisé: La chambre Arbitrale Maritime de Paris,  Bulletin du 

Comité français de L’Arbitrage,  Année 1991 N° 2,  Rev. Arb,  1990, p 241. 
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  :واستبداله هردو  تنحي المحكم البحري - ثالثا
یتحقق تنحي المحكم البحري عن النظر في المنازعة البحریة المعروضة علیه وجاز   

  .لألطراف رده واستبداله إذا ثبت عدم حیاده واستقالله
یمكن للمحكم البحري أن یتنحى طواعیة عن النظر في : تنحي المحكم البحري -  1

  :الدعوى البحریة المعروضة أمامه في الحاالت التالیة
 اعیة ــة أو اجتمـاد نتیجة عالقات شخصیـه من الحیـف یمنعـه في موقـنفسإذا وجد  -

محكمة أو مهنیة تجمعه بأحد أطراف العالقة البحریة أو مستشاریهم أو أحد المحكمین في 
  .التحكیم
  .إذا كانت للمحكم مصلحة مادیة أو شخصیة من النظر في النزاع والحكم الصادر منها -
  :یكون رد المحكم البحري لألسباب التالیة: المحكم البحريرد  - 2

  .عندما ال تتوافر في المحكم البحري المؤهالت المتفق علیها بین األطراف -
علیه في نظام التحكیم الموافق علیه من قبل  منصوص للرد سبب وجودعند  -
  .1األطراف

 كانت اإذ خاصة وحیاده المحكم استقاللیة في مشروعة شبهة منها یتبین ظروف وجود - 
 األطراف أحدب اجتماعیة أو مهنیة أو اقتصادیة عالقةله  أو شخصیة أو مادیة مصلحة له

  .محكمة التحكیممستشاریهم أو احد المحكمین في  أو مباشرة
  .عدم اطمئنان أحد األطراف إلى حیاد المحكم البحري واستقالله -
لب رده إال ال یجوز للشخص الذي عین محكما ب أو ساهم في تعیینه أن یط -

 .ألسباب ظهرت بعد التعیین

  : یشترط لقبول الرد ما یلي
  .تقدیم طلب الرد في وقته -
وهنا في  ،إلى الجهة المختصة بالنظر في طلبات الرد كتابة طلب الرد وتسبیبه -

  . 2مجال النشاط البحري تختلف هذه الجهة باختالف التحكیم إن كان مؤسسیا أو حرا
                                                             

  121.، صمرجع سابق الجیاللي، عجلة - 1 
اریس إلى رئیس الغرفة، ویكون في المنظمة الدولیة یكون تقدیم طلب الرد في التحكیم المؤسسي أمام غرفة التحكیم بب - 2

للتحكیم البحري أمام اللجنة الدائمة للمنظمة الدولیة للتحكیم البحري، أما في التحكیم البحري الحر بموجب الئحة 
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یل اإلجراءات التحكیمیة عند إثارة رد المحكم البحري، لتفادي عدم اإلطالة في تأج -
  .النزاعات الفضائیة وكثرة التكالیف

المحكمین حیث  ردوضع القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي قواعد إلجراءات 
  : 1ما یلي منه، 13جاء في المادة 

  . من هذه المادة 3كام الفقرة للطرفین حریة االتفاق على إجراءات رد المحكم مع مراعاة أح -

وجب على الطرف الذي یعتزم رد المحكم أن یرسل  ،إذا لم یوجد مثل هذا االتفاق -
أو من تاریخ علمه بأي ظرف من  محكمة التحكیمیوما من تاریخ علمه بتكوین  15خالل 

  .ب الردسباب التي یستند إلیها طلبیانا مكتوبا باأل 2/ 12الظروف المشار إلیها في المادة 
وفقا لإلجراءات  ، وذلكأن تبت في طلب الرد إذا لم یقبل محكمة التحكیم یجب على

  . 2المنصوص علیها بین الطرفین أو وفقا لإلجراءات المنصوص علیها في المادة 
للطرف الذي قدم طلب الرد أن یطلب من المحكمة أو السلطة األخرى المسماة  یحق 

في طلب  تفصلمن تسلمه إشعارا بقرار رفض طلبه بالرد أن خالل ثالثین یوما  6في المادة 
یجوز  الفصل في هذا الطلبوفي انتظار الرد وقرارها في ذلك ال یكون قابال ألي طعن، 

صدار و  إجراءات التحكیمفي  االستمراربما فیها المحكم المطلوب رده  محكمة التحكیمل إ
 .ميالتحكی الحكم

استبدال المحكم البحري بنفس الطریقة التي یعین یتم : المحكم البحرياستبدال  -  3
بواسطة مراكز التحكیم المؤسسي أو الجهة التي اتفق األطراف بها، إما بواسطة األطراف أو 

أو المحكمین الذین تم اختیارهم في حالة التشكیل  محكمة التحكیمعلى تكلیفها بمهمة تشكیل 
وتبدأ  محكمة التحكیماء، ویعاد تشكیل القض ىإل بالرجوع التعیین أو محكمة التحكیمالثالثي ل

  . اإلجراءات التحكیمیة من جدید

                                                                                                                                                                                              
ل جمعیة المحكمین البحریین بنیویورك یقدم إلى المحكم المراد رده، ویكون تقدیم طلب الرد بموجب الئحة الیونسترا

  . 343، 342عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص : أنظر. إلى المحكم المعترض علیه  1976
التحكیم الدولي، الطبعة الثالثة منشورات الحلبي الحقوقیة، : عبد الحمید األحدب، موسوعة التحكیم، الكتاب الثاني - 1 

 .343، ص 2008بیروت 
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أورد فیها  الدولي بالتحكیمفقد نظم نصوصا خاصة  الجزائري المشرع أما عن موقف
من قانون اإلجراءات 1041  المادة، إذ بالرجوع إلى نص واستبداله المحكم عزل إمكانیة

  .واالستبدالرد ال حالةت حكما واحدا لالمدنیة واإلداریة یتبین أنها أعط

 المطلب الثاني

  إجراءات تنظیم التحكیم والقانون الواجب التطبیق

یقصد بإجراءات التحكیم البحري، الخصومة التحكیمیة التي تستهدف حل النزاع 
  .1البحري بواسطة حكم تحكیمي محكمة التحكیمالمعروض على 

محكمة من خالل عدة مراحل بدءا من تقدیم الطلب إلى ال الخصومة التحكیمیة تسیر
، مما یستدعي البحث التحكیمي لحكمهي بصدور اتنتو  االدعاءاتو  مناقشة الحججو  یةالتحكیم

القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع و ، )الفرع األول( البحري إجراءات التحكیمفي 
   .)الفرع الثاني(

  الفرع األول

 البحري التحكیمإجراءات تنظیم 

البحري إلى إجراءات معینة یتم إتباعها من أجل  التحكیم على المعروض النزاع یخضع
  :تتمثل فیما یلي ،نجاح العملیة التحكیمیة

 :البحري بدء إجراءات التحكیم -  أوال

بواسطة طالب التحكیم الذي یقوم بدور طلب التنعقد إجراءات التحكیم البحري بتقدیم 
أمام سكرتاریة المركز إذا اتفق األطراف على  جراءات التحكیمیة، ویكون ذلكالمدعي في اإل

عرض النزاع أمامه في حالة التحكیم البحري المؤسسي أو إلى المدعى علیه لیتم بعد ذلك 
  .تشكیل هیئة تحكیم التي تتولى الفصل في النزاع البحري

                                                             
  .349 عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص  - 1
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التحكیم الذي  تبعا لنوع طلب التحكیمتقدیم تختلف إجراءات  :تقدیم طلب التحكیم - 1
  .سیرفع أمامه النزاع، فقد یكون تحكیما مؤسسیا أو حرا

یختلف تقدیم الطلب من : مراكز التحكیم المؤسسي البحريأهم تقدیم الطلب أمام  -أ
ما مؤسسة تحكیمیة إلى أخرى، فلكل منها نظام خاص بها، ومن أهم هذه المراكز التحكیمیة 

  :یلي

یقوم طالب التحكیم بتقدیم  :أمام غرفة التحكیم البحري بباریستقدیم الطلب  - 1 – أ
إلى سكرتاریة الغرفة یحدد فیه موضوع النزاع وتعیین األطراف المتنازعة مع ضرورة  الطلب

إرفاق الطلب بالوثائق والمستندات المبینة ألسباب تقدیم الطلب، لتقوم بعد ذلك بإرسال نسخة 
ى المدعى علیه من أجل الرد علیه، خالل شهرین من طلب التحكیم وبیان المستندات إل
  .من الئحة الغرفة 4تاریخ التبلیغ، هذا ما بینته المادة 

یقدم طلب التحكیم من : تقدیم الطلب أمام المنظمة الدولیة للتحكیم البحري - 2 – أ
ن المدعي أمام سكرتاریة المنظمة، یبین فیه أسماء وعناوین األطراف المتنازعة، وملخص ع

أسباب تقدیم الطلب مرفقا بوثیقة التفاقیة التحكیم، من ها یعتبر تاریخ استالم طلب التحكیم 
هو تاریخ بدأ إجراءات التحكیم، دون أن یغفل المدعي إرسال نسخة من طلب التحكیم إلى 

الم الطلب، هذا ما قررته ـالمدعى علیه للرد في غضون واحد وعشرون یوما من تاریخ است
   .من الئحة المنظمة 4و 3المادتان 

  : مراكز التحكیم البحري الحرأهم تقدیم الطلب أمام  - ب

ذلك على النحو  تقدیم طلب التحكیم البحري أمام أشهر مراكز التحكیم الحر، یكون
  :التالي

  :تقدیم الطلب بموجب الئحة جمعیة المحكمین البحریین بنیویورك -  1 - ب

ا مكتوبا یدعوه فیه إلى عرض النزاع على یرسل المدعي إلى المدعى علیه طلب 
التحكیم یبین له فیه طبیعة النزاع المراد عرضه على التحكیم، ویدعوه للمشاركة في تعیین 
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من الئحة  6، ویوضح له طلباته بدقة، عمال بمقتضى المادة محكمة التحكیمالمحكم أو 
  .الجمعیة

  :مین البحریین بلندنتقدیم الطلب بموجب الئحة تحكیم جمعیة المحك - 2 – ب

تتبع جمعیة المحكمین البحریین بلندن نفس طریقة جمعیة المحكمین البحریین 
بنیویورك، إذ یقوم المدعي بتقدیم طلب مكتوب للمدعى علیه، یدعوه فیه إلى عرض النزاع 

، هذا ما نصت علیه المادة محكمة التحكیمالقائم بینهما على التحكیم والمشاركة في تعیین 
  .نیة من الئحة تحكیم الجمعیةالثا

األمم المتحدة النموذجي للجنة  القانون تحكیم الئحة تقدیم الطلب بموجب -  3 – ب
  : 1976 لسنة  "الیونسترال" المعروف بقواعدللقانون التجاري الدولي 

یرسل طالب التحكیم وهو المدعي طلبا إلى الطرف اآلخر وهو المدعى علیه، یطالبه 
في  والمشاركةائم بینهما على التحكیم، مبینا فیه أسماء وعناوین األطراف بعرض النزاع الق

التي تفصل في النزاع وغیرها من البیانات والمستندات التي من شأنها  محكمة التحكیمتعیین 
یعتبر استالم المدعى علیه للطلب هو تاریخ بدایة إذ توضیح الهدف من تقدیم الطلب، 

  .من الالئحة 3أحكام المادة  أوضحتها هذا م، اإلجراءات التحكیمیة

طلب التحكیم إلى مواعید قانونیة  تقدیمیخضع میعاد : طلب التحكیمتقدیم میعاد  -  2
واتفاقیة یتعین على طالب التحكیم مراعاتها حتى ال یضیع حقه أو ینقضي بمرور مدة 

قواعد " ع المعروفة بـالتقادم، فإنه بالرجوع إلى اتفاقیة األمم المتحدة للنقل البحري للبضائ
تسقط بالتقادم أیة  « :منها على أنه 20/1نجدها نصت في المادة   1 1978لسنة" هامبورغ

دعوى تتعلق بنقل البضائع بموجب هذه االتفاقیة إذا لم تتخذ إجراءات التقاضي أو التحكیم 
دة التقادم تبدأ م « :قرة الثانیة من نفس المادة نصت على أنهف، وفي ال» خالل مدة سنتین

من یوم قیام الناقل بتسلیم البضائع أو بتسلیم جزء منها، أو في حاالت عدم تسلیم البضائع 
، لذا یجب على طالب التحكیم احترام المواعید » من آخر یوم كان ینبغي أن یسلمها فیه

   .بالنسبة للتحكیم في عقود النقل البحري بسند الشحن المقررة في االتفاقیة
                                                             

  . 1978لسنة" قواعد هامبورغ" األمم المتحدة للنقل البحري للبضائع المعروفة بـ اتفاقیةتنظم الجزائر إلى لم  - 1
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ازعات البحریة األخرى فإنه ال یوجد في االتفاقیات الدولیة المنظمة للتحكیم أما عن المن
وال في قوانین الدول الداخلیة أو في لوائح التحكیم البحري ما یشیر إلى تحدید میعاد معین 
لرفع دعوى التحكیم أو تقادمها، لذا یمكن الرجوع إلى اتفاق األطراف لحل اإلشكال، فإذا وجد 

  . ن قبل األطراف والمحكم والقاضيوجب احترامه م

یجب أن یكون للتحكیم مكان یصدر فیه نظرا ألهمیته في : مكان انعقاد التحكیم - 3
القانون الواجب أنه یشكل عامال مهما في تحدید الصادر و البحري تحدید جنسیة حكم التحكیم 

قة بین القضاء تقدیر حجم العالبدأ میعاد تقادم الدعوى و و  التطبیق على موضوع النزاع،
الوطني وهیئة التحكیم ومدى تدخل المحاكم الوطنیة في إجراءات التحكیم، إذ یكون مكان 

  .1مع إمكانیة تغییره باتفاق األطراف یةجراءات التحكیماإل اتخاذمكان  هو في العادة التحكیم

  مــیرط التحكـا في شـون مكان التحكیم هو الذي اتفقت علیه األطراف المتنازعة إمـكـی
أو في مشارطة التحكیم، إال أن بعض مراكز التحكیم البحري تفرض أن یكون مكان التحكیم 
هو مقرها فال یكون لألطراف حریة اختیار مكان التحكیم، كغرفة التحكیم بباریس فإنه 
بمقتضى الئحتها یكون مقر عقد التحكیم هو مدینة باریس، أما إذا تم االتفاق على عقد 

غرفة اللویذز في لندن فإنه بموجب الئحة جمعیة المحكمین البحریین بلندن التحكیم أمام 
 . یكون مكان التحكیم في لندن

دور في  محكمة التحكیمأما في حالة عدم اتفاق األطراف على مكان التحكیم، یكون ل
خذ بالمكان المتفق تعتمد المرونة في ذلك، إذ تأتحدیده كما أن بعض مراكز التحكیم البحري 

لیه من قبل األطراف كأصل عام، وعند االختالف أو عدم االتفاق یكون مقرها هو المكان ع
الذي سیقرر فیه انعقاد التحكیم البحري، كجمعیة المحكیین البحریین بنیویورك فإنه وفقا 

 .لالئحتها یكون مكان التحكیم هو مدینة نیویورك ما لم یتفق األطراف على غیر ذلك

" ـالبحري للبضائع والمعروفة ب من اتفاقیة األمم المتحدة للنقل 22بینما أشارت المادة 
تتخذ إجراءات التحكیم  «: إلى مكان التحكیم فنصت على أنه 1978لسنة " قواعد هامبورغ

  :المدعى رفي مكان من األماكن التالیة وفقا الختیا

                                                             
1 - VAN DEN BERG, étude Comparative du droit de L’Arbitrage Commercial dans les pays de 

common law, thèse , Aix , 1977, p75.   
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مكان إبرام  مكان في دولة یقع في أراضیها المحل الرئیسي لعمل المدعى علیه، أو - أ
العقد بشرط أن یكون للمدعى علیه فیه محل عمل، أو فرع، أو وكالة أبرم عن طریق أي 

  .أو میناء التفریغ أو میناء الشحن، ،منها

  .»أو أي مكان یعین لهذا الغرض في شرط التحكیم أو االتفاق الخاص به - ب

األطراف بل یكون  یتبین من خالل هذا النص أن اختیار مكان التحكیم ال یرجع لحریة
االختیار للمدعي ألحد األماكن المحددة في شرط التحكیم، وبهذا منحت االتفاقیة للمدعي 

  .الخیار بین عدة أماكن

  :سیر إجراءات التحكیم البحري -  ثانیا

البحري المكونة من  محكمة التحكیمالبحري بعد تشكیل إجراءات التحكیم یبدأ السیر في 
حكمین حسب التشكیل الفردي لها، وتحدد مهمتها واختصاصها في محكم واحد أو من عدة م

  .نظر النزاع المعروض أمامها

یخضع سیر إجراءات التحكیم البحري المؤسسي أو الحر إلى القواعد التي اتفق علیها 
 كما ،نزاعال تحكم التي اإلجرائیة القواعد التحكیم اتفاقیة فيیحددوا  أن لهم حقی إذ األطراف

 في المقررة اإلجراءات تكونف معین تحكیمي نظام وفق اإلجراءاتسیر ت أن على فاقاالت یمكن

  .اإلتباع الواجبة هي النظام هذا
 وطني لقانون اإلجرائیة الناحیة من نزاعهم عو خض على االتفاق لألطراف یمكن كما 

العملیة التي تتولى مباشرة  محكمة التحكیموعند عدم االتفاق یتم تسییر اإلجراءات من طرف 
الضروریة لدعم موقفه في تقدیم كافة الوثائق واألدلة  التحكیمیة، إذ تمنح لكل طرف الحق

  .والدفاع عن نفسه
فتمنح لكل طرف حق  ،اإلجراءات الالزمة في حضور األطراف وممثلیهمیتم اتخاذ  

 المادة هأقرت ، وهذا ما1االطالع على ما قدمه الطرف األخر لیتسنى له مناقشته والرد علیه
في تحدید  حریة طرافلأل تعطأ من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، حیث 1043

  .تاإلجراءاتلك  ضبط محكمة التحكیمیكون ل یهاعلالتحكیمیة فإذا لم تتفق  اإلجراءات
                                                             

1 - DAVID (R), op.cit, ,p 405. 
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من أجل إنجاح عملیة السیر في إجراءات التحكیم على  محكمة التحكیمكما تعمل 
ت معینة دون أن یتدخل في موضوع النزاع، كالحجز التحفظي االستعانة بالقضاء في حاال

  .على السفن أو إرغام أحد األطراف على تقدیم الوثائق المدعمة للموضوع

 معینةوتخضع لقواعد  محكمة التحكیمالبحري من طرف إجراءات التحكیم یتم تسییر 
  رافــغیاب لألطـر والواعد الحضو ـقـ، كالقضاء امــأم ةـالمعروض النزاعات في الشأن هوكما 

 أو ممثلیهم، اإلثبات بالوثائق والمستندات وشهادة الشهود والمعاینة، واالستعانة بالخبراء
 واألمر باتخاذ اإلجراءات الوقتیة والتحفظیة، وعقد الجلسات التحكیمیة التمهیدیة غیر الرسمیة

  .محكمة التحكیمالجلسات الشفویة بین األطراف وممثلیهم و و 

  :البحري مرحلة نهایة إجراءات التحكیم - ثالثا
ویكون  ،بصدور حكم التحكیم الذي ینهي النزاع القائم إجراءات التحكیم البحريتنتهي 

راءاتها أن الدعوى قد استوفت شروطها واكتملت إج محكمة التحكیمذلك بعد أن ترى 
 1ق باب المرافعةإحالة القضیة على المداولة للحكم فیهاوغلثم  ،وأصبحت جاهزة للحكم فیها

  .ما لم یتفق االطراف على غیر ذلك ویكون ذلك في الغالب بموجب محضر مسجل
ال یكون لألطراف عالقة بالقضیة بعد ذلك، وال یمكنهم االطالع على الملف أو تقدیم  

  .وال أدلة أو وثائق أخرى إضافیة دفوع جدیدة أو طلبات عارضة
قبل إصدار الحكم أن  محكمة التحكیمل إال أنه عند وجود سبب مبرر ومعقول یجوز

تعید فتح اإلجراءات بعد إغالقها في أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد 
  .األطراف

  الفرع الثاني

  القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع البحري

ا موضوعا حساسالمتعلقة بالنشاط البحري، في المنازعات البحریة یثیر موضوع التحكیم 
العالقة البحریة الدولیة تتم بین أطراف تخضع لقوانین ما دامت  هأن ، إذیتعلق بتنازع القوانین

                                                             
1 - JAUFFRET (A),  Manuel de procédure civile et voies d’exécution, LGDJ, 14ème  ed, 1984, p 120. 
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 یصبح أمرا بالغعلى هذه العالقة  تحدید القانون الواجب التطبیق وطنیة متعددة فان مسالة
  .األهمیة

اختیار یخضع موضوع تحدید القواعد القانونیة الواجبة التطبیق على النزاع البحري إلى 
  .البحري محكمة التحكیمأو إلى  األطراف
 البحري من طرفاختیار القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع  - أوال  

 :األطراف

القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع تحدید  في كامال ادور  األطراف إرادة تلعب
من  تطبیقه محكمة التحكیم على الذي القانون وهوالبحري المتفق علیه في اتفاقیة التحكیم، 

، إذ 1األطراف اتفاق عدم حال فيإال  محكمة التحكیم إلى یلجأفال ، الموضوع في الفصل أجل
ستمد ي تم اختیاره من قبل األطراف إذ ییتوجب علیها االلتزام باألحكام الواردة في القانون الذ

  .سلطاته من اتفاقیة التحكیم
من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، إذ أنه یتعین   1050المادةهذا ما ذهبت إلیه 

 من أجل تطبیقه محكمة التحكیمعلى و  التطبیق الواجب القانون بتحدید القیام األطراف على
 تراه ما تطبیق في محكمة التحكیمل كاملة حریة  المادةهذه  أعطت، فقد النزاع في الفصل
 .األطراف بین اتفاق وجود معد لها تبین متى نقوانی أو أعراف من مالئما

محكمة  البحري من طرفاختیار القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع  -  ثانیا
  :التحكیم
البحري من أجل تحدید القانون الواجب التطبیق على  محكمة التحكیمیكون اللجوء إلى 

في وضع  موضوع النزاع في حالة عدم اتفاق األطراف على ذلك، إذ تتمتع بكامل الحریة
القواعد القانونیة التي تحكم المنازعة البحریة المعروضة أمامها للفصل فیها، وهي بمناسبة 

 مــة متعلقة بالتحكیـات دولیــون وطني أو اتفاقیــممارستها لهذه المهمة قد تستعین بتطبیق قان

                                                             
1 - NICOLAS PIERRE- YVES, Les conflits de conventions internationales dans le transport maritime 

de marchandises, Etude de droit maritime a l’aube du ΧΧΙe siècle, Mélange offerts à Pierre 
BONASSIES, ed. Moreux, paris, 2001, p. 265. 
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ه مالئما لحل أو لوائح التحكیم البحري أو أعراف بحریة، فهي حرة في اختار القانون الذي ترا
  .النزاع

  :البحريعلى موضوع النزاع  وطنيقانون ل محكمة التحكیم اختیار - 1
البحري إذا لم تتفق األطراف المتنازعة على تحدید القانون  محكمة التحكیمیتعین على 

الواجب التطبیق على موضوع المنازعة البحریة، أن تطبق القانون الذي تراه مناسبا لیحكم 
أنه في هذه الحالة بالرجوع إلى القضاء التحكیمي البحري نجد أنه في الغالب  العالقة، إال
أن اختیار األطراف  ضمنیافي اختیار قانون وطني، فإنه یفهم  محكمة التحكیمعند رغبة 

  .لمكان معین یتم فیه انعقاد التحكیم البحري مع عدم اتفاقهم على القانون الواجب التطبیق

على  محكمة التحكیمء التحكیم هو الذي سیطبق من طرف یكون قانون مكان إجرا 
النزاع البحري، كاتفاق األطراف على أن یكون التحكیم في فرنسا فإن القانون الواجب 

هو القانون الفرنسي، كما أن القانون االنجلیزي هو الذي  محكمة التحكیمالتطبیق من طرف 
تحكیم البحري، أو القانون الجزائري إن سیطبق إذا اتفق األطراف على اختیار لندن مكانا لل

  .1اتفق األطراف على اختیار الجزائر مكانا النعقاد التحكیم

البحري عند اختیارها لقانون وطني لدولة ما، أن تراعي  محكمة التحكیمعلى  یجب
ن كان  ارتباط هذا القانون بالنزاع القائم وأنه األنسب على موضوع المنازعة البحریة المثارة وإ

ي غالب األحیان یقتصر على قانون تنفیذ عقد التحكیم أو قانون علم السفینة أو قانون ف
  .2مكان انعقاد التحكیم

  :البحريعلى موضوع النزاع  التحكیم الدولي قانونل محكمة التحكیماختیار  - 2
أن تختار تطبیق أحكام القانون الدولي البحري على موضوع  محكمة التحكیمیمكن ل
لبحریة المعروضة أمامها للفصل فیها بأحكام تحكیمیة، والتي تشكل للمحكم المنازعات ا

البحري قانون اختصاصه الذي یعد أكثر مالئمة لموضوع النزاع البحري، ویتضمن هذا 
  : القانون كل من

                                                             
تجدر اإلشارة إلى أن اختیار القانون الواجب التطبیق من طرف هیئة التحكیم یكون في كثیر من الحاالت التحیز  - 1

  .جة تخلفها ورجعیتهالقوانین الدول المتقدمة بحجة تقدمها وتحضرها على حساب قوانین الدول النامیة بح
  .495عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص  - 2
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االتفاقیات الدولیة المنظمة للتحكیم البحري كاتفاقیة بروكسل المطبقة على منازعات  -
 1968والبروتوكول الخاص بها المعدل في سنة   1924الشحن لسنة  النقل البحري بسند

نقاذ السفن في  1910معاهدة بروكسل لسنة  الخاصة بتوحید القواعد المتعلقة بمساعدة وإ
   .حالة الخطر

بصفتها قواعد اتفاقیة تطبق على موضوع النزاع .شروط العقود البحریة النموذجیة -
  .البحري
  .كونة من تكرار الممارسات البحریةالعادات واألعراف الم -
  .سوابق األحكام التحكیمیة البحریة -

البحري في اختیار القانون الواجب التطبیق  محكمة التحكیمتعتبر هذه الحریة المكفولة ل
البحري للبضائع  األمم المتحدة للنقل على المنازعة البحریة مقیدة بمقتضى أحكام اتفاقیة

، باعتبارها النص الدولي الوحید المنظم لمجال 1978لسنة " ورغقواعد هامب" ـوالمعروفة ب
د الشحن، حیث نصت في ـالتحكیم البحري التي تطبق على عملیات النقل البحري الدولي بسن

محكمة منها على ضرورة تطبیق قواعد هذه االتفاقیة من طرف المحكم أو   2المادة 
  .التحكیم

یخص فقط القانون الواجب التطبیق، حري في تحدید هذا التقیید لحریة المحكم الب إال أن
المنازعات البحریة المتعلقة بعملیات النقل البحري بسند الشحن دون غیرها من المعامالت 

  .البحریة األخرى
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  المطلب الثالث

  التحكیم البحري تنظیمآثار 

ري، من أجل ـالبحیلجأ األطراف إلى التحكیم لتسویة المنازعات البحریة الناشئة عن النشاط 
 رقابة قضائیة دولیة منظمة لتنفیذإصدار حكم التحكیم المنهي للنزاع القائم، رغم عدم وجود 

  .رغم االلتزام بتنفیذها 1أحكام المحكمین تكفل تحقیق الثقة بهذه األحكام

الموضوعیة الالزمة و  مستوفیا للشروط الشكلیةو  متى صدر الحكم التحكیمي صحیحا
  .من اآلثار القانونیة التي تعمل على ضمان فعالیة التحكیم البحري رتب جملةلصحته 

یحوز حجیة الشيء المقضي و  محكمة التحكیمفإنه ینهي مهمة  ،مجرد صدروهفب  
إال أنه قد یصطدم بالرفض وعدم القبول فیلجأ  الطرف المحكوم له بتنفیذه طواعیة، فیقوم فیه

دراسة تعین من أـجل ا یهذلأو طعنا قضائیا،  المحكوم علیه إلى الطعن فیه طعنا تحكیمیا
كیفیة و ، )الفرع األول( حكم التحكیم البحريل التعرضآثار التحكیم في مجال النشاط البحري 

  ).الفرع الثالث(تنفیذه واالعتراف به  طریقة، ثم )الفرع الثاني(الطعن فیه 

  الفرع األول

  حكم التحكیم البحري

 یتمالتحكیم ف حكم إصدارنزاع المعروض علیها بال البحري في محكمة التحكیمتفصل 
ا رتبم شكلیة شروط ووفق القانون، علیها نص شروط وفق المحكمین أو المحكم قبل منه إعداد

التحكیمي حكم الف ة علیهالتنفیذی الصیغة ضفاءإبعد  هتنفیذلذلك یجب ، 2 صدوره بمجرد هثار آل
م ویتضمن المسائل المتوصل إلیها في فض العمل القانوني الذي ینهي إجراءات التحكیهو 

  .محكمة التحكیمأمام  النزاع المطروح
االتفاقیات الدولیة المنظمة للتحكیم تعریفا دقیقا للحكم التحكیمي بما فیها لم تتضمن 

المصادق علیه من قبل مؤتمر  األجنبیةذ أحكام التحكیم یتنفو  حول االعتراف اتفاقیة نیویورك
                                                             

ص  ،2006السید عمر التحیوي، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة،  محمود  - 1
264.  

2 - JACQUET ( J.M) et DELEBECQUE ( P), op cit,  p. 433. 
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ها إلى أن األحكام من 1/2المادة ، إال أنها أشارت في 10/06/1958المتحدة في  األمم
اللجوء  األطراف قبلو  تلك الصادرة عن هیئات التحكیم الدائمة التي اتفقالتحكیمیة هي 

  .إلیها
صدارهو  البحري إعداد حكم التحكیم -  أوال   :إ

حالتها على المداولة تمهیدا ل محكمة التحكیمتقوم   لفصل فیهاالبحري بحجز القضیة وإ
وبذلك تخرج الخصومة من ید األطراف وتصبح بین أیدي المحكمین لیتم إعداد حكم التحكیم 

صداره في المیعاد المقرر له   .البحري وإ

 : إعداد حكم التحكیم البحري -1

مهمة إعداد حكم التحكیم البحري دون مشاركة أي شخص مهما  محكمة التحكیمتتولى 
لبحري مؤسسي أو حر باستثناء غرفة التحكیم بباریس التي كانت صفته، سواء كان التحكیم ا

  .في إعداد الحكم محكمة التحكیمتشارك فیها اللجنة العامة للغرفة مع 
البحري باختالف جنسیاتهم ومواطنهم لذا فإن لهم  محكمة التحكیمیتمیز المحكمون في 

دون أن یتقیدوا بإجرائها  كامل الحریة في تنظیم المداوالت بالكیفیة التي یرونها مناسبة لهم
  :على أن تتم بإحدى األشكال التالیةوفق شكل معین، إذ یمكنهم االتفاق 

ویكون  إما بتبادل المراسالت أو الفاكسات أو عبر البرید اإللكتروني أو أي وسیلة أخرى - أ
دارة رئیس  جمیع البحري الذي یتولى استقبال آراء ومقترحات  محكمة التحكیمذلك تحت إشراف وإ

  .ویحاول تقریب وجهات نظرهم والتوفیق بین مواقفهم محكمة التحكیمأعضاء 
البحري باجتماعهم في مكان  محكمة التحكیمأو إجراء المداوالت بین أعضاء  - ب

  .واحد وبطریقة شفویة

یراعى في مداولة القضیة عند إعداد الحكم التحكیمي تمهیدا إلصداره للفصل في 
  :د التالیةموضوع النزاع، القواع

  .االلتزام بالسریة في إجراء المداولة -

  .في المداولة مهما كانت صفتهبالمشاركة  عدم السماح ألي شخص -
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باإلجماع في مداولة القضیة تحقیقا للمساواة بین  محكمة التحكیممشاركة أعضاء  -
  .األطراف واحترام حقهم في الدفاع

ذا تعذر الوصول إلى األغلبیة صدور األحكام یكون باألغلبیة إذا تعذر اإل - جماع، وإ
 أنهو  هو الفاصل في النزاع ما لم یتفق األطراف على غیر ذلك، محكمة التحكیمیكون رئیس 

وآخر صادر  باإلجماع صادرحكم و  األصوات بأغلبیة صادر حكم بین اآلثار حیث من فرق ال
 . 1ناقانو  المقررة وطالشر  وفق للتنفیذ ةقابل ها أحكامكل إذ، محكمة التحكیممن رئیس 

 مداولةال إجراء بعد ، وذلك للهیئة  جماعیةال تشكیلةال حالة في باإلجماع الحكم یصدر

راء آدور كبیر في توحید  محكمة التحكیم رئیسویكون ل ،المحكمین جمیع فیها یشتركالتي 
مما یسهل على المحكوم ضده القبول  اإلجماع، بطریق الحكم یصدرومواقف المحكمین ل

  .2له االختیاري التنفیذو  الحكمب
 فيف مخالف، رأي ملدیه من المحكمین من أن هناك باألغلبیة حكمر الصدو عند  یفهم

 فيه إدراجمع  ،ذلك إلى تهمفعد التي واألسباب رأیهم عن بالتعبیر مله یسمح الحالة هذه مثل
  .الرفض هذا إلى ویشار في الحكم التوقیع یرفض أن المخالف للمحكم حقوی التحكیمي،حكم ال

   :إصدار حكم التحكیم البحري - 2
ا ـاد المقرر لذلك اتفاقـالبحري بإصدار الحكم التحكیمي في المیع محكمة التحكیمتقوم 

أو قانونا، والذي قد بكون محددا باتفاق األطراف في اتفاقیة التحكیم أو في الئحة التحكیم 
اف أو في القانون المطبق على اإلجراءات البحري المؤسسي أو الحر التي أحال إلیها األطر 

ن لم یكن محددا یكون للمحكم حریة الفصل في النزاع في أي وقت یراه مالئما لیصدر فیه  وإ
  .3الحكم

یعتبر حكم التحكیم البحري صادرا بالفعل من تاریخ إبالغ األطراف به وتسلیمه لهم 
إما في مركز التحكیم البحري  ، ویتم إلیداع نسخة منهمحكمة التحكیمفیخرج بذلك من ید 

الحر الذي تم التحكیم في إطاره أو بموجب الئحته التحكیمیة،  التحكیم البحري المؤسسي أو
  .أو في إحدى المحاكم القضائیة التي صدر حكم التحكیم فیها

                                                             
1 - TERKI NOUR-EDDINE, op cit,  p. 120. 
2 - ARRADOW (F), L'arbitrage maritime, le point de vue du praticien, DMF 681, mai 2007,              

pp. 389 -397. 
  .563عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص - 3
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عالنها للغیر في منشورات بحریة متخصصة أو في یكون  نشر أحكام التحكیم البحري وإ
عدة لهذا الغرض أو في أیة وسیلة أخرى یكون الهدف منها اإلعالن عن مجالت تحكیمیة م

 الحكم التحكیمي، فالقاعدة العامة تقتضي عدم نشره إال برضا وموافقة األطراف على ذلك
  .تعد إحدى مزایا التحكیم البحري فالسریة ،حفاظا على أسرارهم وخصوصیاتهم

والمنظمة مؤسسي كغرفة اللویدز بلندن التحكیم البحري ال ذا المبدأ مراكزأخذت به لقد
التحكیم البحري الحر بموجب الئحة تحكیم جمعیة مراكز وكذا الدولیة للتحكیم البحري، 

لجنة األمم المتحدة للقانون  منها، والئحة تحكیم 24المحكمین البحریین بلندن بمقتضى المادة 
  .منها5 /32طبقا لنص المادة  1976لسنة  "الیونسترال"التجاري الدولي

تبقى السریة من األمور النسبیة ففي كثیر من الحاالت یتم خرقها بطریقة أو بأخرى 
فیتسرب الحكم التحكیمي إلى الغیر، سواء من أحد األطراف أو من أحد المحكمین في 

  . أو في حالة الطعن في الحكم البحري أمام القضاء أو طلب تنفیذه محكمة التحكیم

 :یم البحريشكل حكم التحك -  اثانی

فقد اشترطت  محكمة التحكیمحرصا على صحة حكم التحكیم البحري الصادر عن 
غالبیة القوانین واألنظمة التحكیمیة عدة شروط شكلیة أو موضوعیة یجب توفرها في الحكم 

  : ، أهمهاالتحكیمي
 :حكم التحكیم كتابة -1

حتى یتسنى إیداعه تعتبر الكتابة من الشروط األساسیة لصدور حكم التحكیم البحري،  
بتقدیم الذي یكون  وجودهلدى المحكمة المختصة إلضفاء الصیغة التنفیذیة علیه، وإلثبات 

  .أصله
  :كما یلي ،على ذلك اإلداریةو  من قانون اإلجراءات المدنیة 1052المادة  نصت

یثبت حكم التحكیم بتقدیم األصل مرفقا باتفاقیة التحكیم أو بنسخ عنهما تستوفي « 
األمم المتحدة للقانون التجاري النموذجي للجنة  وهو ما أخذ به القانون ،» صحتهاشروط 
یصدر حكم «  :أنهمنه على  31حین نص في المادة "الیونسترال " المعروف بقواعدالدولي 

كما ، 1» التحكیم كتابة ویكون نهائیا وملزما للطرفین، ویتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفیذه
                                                             

1 - Gaillard (E), Arbitrage commercial international, sentence arbitrale, procédure, J.C.D.I, 1991, pp 
586-590. 
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من الئحة تحكیم جمعیة المحكمین البحریین بنیویورك  29حكام المادة ذهبت إلى ذلك أ
وهو ما سارت علیه أحكام  ،» یكون حكم التحكیم وأسبابه مكتوبا « :عندما نصت على أن

أحكام الئحة تحكیم جمعیة المحكمین و  الئحة تحكیم المنظمة الدولیة للتحكیم البحري،
  .كیم البحري بباریسالبحریین بلندن والئحة تحكیم غرفة التح

من  1027/1المشرع الجزائري، فإنه یستشف من أحكام  نص المادة  بالنسبة لموقف
 عندما ،إلجراءات المدنیة واإلداریة أنه قرر الشكل المكتوب لصدور حكم التحكیماقانون 

أوجه و  یجب أن تتضمن أحكام التحكیم عرضا موجزا إلدعاءات األطراف« : أنه نص على
توقع  « :على أنه تالتي نصو  هنفس من القانون 1029/1وكذا في المادة  ،» دفاعهم
 .» التحكیم من قبل جمیع المحكمین أحكام

یحرر حكم التحكیم في الغالب باللغة التي یتبعها المحكمون في إجراءات التحكیم 
یجب أن للغة التي البحري، إذ أن غالبیة القوانین واألنظمة التحكیمیة البحریة لم تشر إلى ا

  .احتراما لمبدأ سلطان احتراما یحرر بها الحكم

بلغة البلد المطلوب فیه  انه یتوجب على طالب التنفیذ إذا كان الحكم غیر محرر غیر
  .أن یقدم ترجمة معتمدة بلغته الرسمیة ،التنفیذ

  : ملخص عن الوقائع - 2
طوق الحكم یجب أن یتضمن حكم التحكیم البحري على ملخص للوقائع واألسباب، ومن

صفاتهم، وتحدید تنداتهم، مع ذكر أسماء األطراف و وطلبات الحضور ودفوعهم ومس
المحكمین وصفاتهم، وتعینهم والجهة التي قامت بتعینهم، وسیر وتطور إجراءات التحكیم 

  . یتضمنها الحكم أنوغیرها من البیانات التي یجب 

إلجراءات المدنیة واإلداریة من قانون ا 1027لقد نص المشرع الجزائري في المادة   
یجب أن تتضمن أحكام التحكیم عرضا موجزا إلدعاءات األطراف وأوجه « : نهأعلى 

  .» دفاعهم

من نفس القانون على أن یتضمن حكم التحكیم على   1028كما نصت المادة  
 مكان صدور الحكم، تاریخ صدور الحكم، المحكمین أوولقب المحكم  اسم :البیانات اآلتیة



  التحكیم في المنازعات المتعلقة بالنشاط البحري                                                           الفصل الثاني

 
 

142 

أسماء وألقاب األطراف وموطن كل منهم وتسمیة األشخاص المعنویة ومقرها كذا و 
  .وألقاب المحامین أو من مثل أو ساعد األطراف، عند االقتضاء أسماءإلى  ، باإلضافةاالجتماعي

  : تسبیب حكم التحكیم - 3
ج یعتبر تسبیب حكم التحكیم البحري ضمانة له، إذ البد من ذكر الحیثیات وتقدیم الحج

 العدید من أوجبتلذا  ،التي اعتمد علیها المحكمون في إصدارهم للحكمواألسانید القانونیة 
  :تسبیب أحكام التحكیم من بینهاالدول  عضب وتشریعات لوائح التحكیم البحري

على منها  29نصت في المادة  :الئحة تحكیم جمعیة المحكمین البحریین بنیویورك - 
  . م وأسبابه یجب مكتوباحكم التحكی أن یكونیجب  أنه

األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي النموذجي للجنة  القانون تحكیمالئحة  -
منها على أنه یجب على  32نصت في المادة  :1976 لسنة" الیونسترال" المعروف بقواعد

محكمة التحكیم توضیح األسباب التي دفعتها إلى تأسیس حكمها علیها ما لم یتفق األطراف 
  . لى خالف ذلكع

دة أما ـعاقـتحدید شرط التسبیب لألطراف المتتركت : 1958اتفاقیة نیویورك لسنة  - 
باقي لوائح التحكیم البحري فإنها ال تشترط  تسبیب األحكام التحكیمیة منها الئحة تحكیم 

ة جمعیة التحكیم البحري بباریس، والئحة المنظمة الدولیة للتحكیم البحري، والئح غرفة
  :تسبیب أحكام التحكیم من بینهاتشترط بعض حكمین البحریین بلندن، إال أن تشریعات الم

منه التي نصت   43/2المادة  في نص :1994ة نقانون التحكیم المصري لس  - 
على وجوب تسبیب حكم التحكیم ما لم یتفق الطرفان على خالف ذلك، أو كان الفانون 

  .   یشترط ذكر أسباب الحكم الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم ال

منه على  1027/2نص في المادة  :قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة الجزائري - 
، كما جعل من بین أسباب باستئناف األمر القاضي باالعتراف أحكام التحكیم تسبیب ضرورة

د تناقض في األسباب عمال بنص و وجمع  أو التنفیذ وكذا بطالن الحكم عدم تسبیبه
   .اإلداریةو  من قانون اإلجراءات المدنیة 1058و 1056مادتینال
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مما تقدم یتبین أن عدم تسبیب الحكم التحكیمي یؤدي إلى بطالنه وهو بطالن متعلق 
التشریع الفرنسي ال یعتبر  افي بعض التشریعات منه هغیر أن عدم تسبیب، بالنظام العام

من التشریعات من ذهبت إلى عدم اشتراط  ، كما هناك1مخالفا للنظام العام بمفهومه الدولي
وقانون التحكیم 1950 من بینها  قانون التحكیم االنجلیزي لسنة  ،تسبیب حكم التحكیم

  .19252 كي لسنةالفدرالي األمری

   :تاریخ صدور حكم التحكیم - 4
یتمیز التحكیم في مجال النشاط البحري بسرعة الفصل في المنازعات، لذا فرضت 

ات الوطنیة واالتفاقیات الدولیة المنظمة للتحكیم ومختلف لوائح التحكیم أغلب التشریع
البحري، ضرورة تحدید مدة معینة لصدور الحكم الذي یضع حدا للنزاع، لما له من أهمیة 

بالمدة التي اتفق علیها األطراف في اتفاقیة التحكیم  محكمة التحكیمفي معرفة مدى التزام 
  .للقیام بمهامهم

وفقا لقانون البلد الذي یجرى یاب هذا التحدید فإن المشرع الجزائري حددها في حالة غ
أربعة  بمدة من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 1018 المادة  نصفي ذلك ، و فیه التحكیم

  .إلتمام مهمتهم محكمة التحكیمتبدأ من تاریخ تعیین المحكمین أو من تاریخ إخطار  ،أشهر

یكون قابال للتمدید بموافقة األطراف أو وفقا لنظام التحكیم، وفي إال أنه هذا األجل  
  .غیاب ذلك یتحدد بواسطة رئیس المحكمة المختصة

   :مكان صدور حكم التحكیم - 5
تكمن أهمیة تعیین المكان الذي یتم فیه صدور حكم التحكیم في اكتساب الحكم لحجیة 

مكانیة تنفیذه الشيء المقضي فیه، وتحدید القانون الواجب التطبیق   . وقابلیته للطعن وإ

من قانون اإلجراءات المدنیة  1028هذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في المادة 
واإلداریة، إذ یساعد معرفة مكان صدور الحكم التحكیمي على تحدید الجهة القضائیة 

  .التحكیم والتي یتم إیداع هذا الحكم بها حكم المختصة باألمر بتنفیذ 
                                                             

  .267، ص 1988أحمد أبو الوفا، التحكیم االختیاري واإلجباري، منشأة المعارف، اإلسكندریة،  - 1
  .259منیر عبد الحمید، مرجع سابق، ص  - 2
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   :یعات المحكمینتوق - 6
یشترط في حكم التحكیم أن یكون موقعا من طرف المحكمین باإلجماع، لیكون دلیال 

لهم لمسؤولیة ما صدر منهم، فإذا امتنع أحدهم معلى صدور الحكم منهم وموافقتهم علیه وتح
 .محكمة التحكیمعن التوقیع أو تعذر علیه ذلك، فیجوز التوقیع باألغلبیة أو بواسطة رئیس 

 من قانون اإلجراءات المدنیة 1029د نص المشرع الجزائري على ذلك في المادة لق
توقع أحكام التحكیم من قبل جمیع المحكمین، وفي حالة امتناع « : اإلداریة، بما یليو 

األقلیة عن التوقیع یشیر بقیة المحكمین إلى ذلك، ویرتب الحكم أثره باعتباره موقعا من 
 .» جمیع المحكمین

: شارة إلى أنه عند صدور حكم التحكیم البحري یترتب علیه عدة آثار منها تجدر اإل
استنفاذ المحكمین البحرین والیتهم في الفصل في النزاع، واكتساب الحكم لحجیة األمر 
المقضي فیه بعد أن یصیر نهائیا واستنفاذه لطرق الطعن أو بانقضاء میعاده، ویقع على 

  .  األطراف االلتزام بتنفیذه

  لفرع الثانيا

  البحريم الطعن في حكم التحكی

یعد تنظیم طرق الطعن في أحكام التحكیم المتعلقة بمنازعات النشاط البحري من   
المسائل المهمة التي تبین مدى قوة هذه األحكام، وفي تحدید الصالحیات الممنوحة للقضاء 

 .قضائیاؤسسیا أو طعنا في مجال الرقابة علیها، لذا یكون الطعن فیها إما طعنا تحكیمیا م

نه یقبل الطعن بطرق مختلفة فمن جهة یقبل إنظرا للطبیعة الخاصة لحكم التحكیم، ف
من جهة أخرى فانه یقبل الطعن باالستئناف و  الطعن بالبطالن كما هو الحال بالنسبة للعقود،

  .والطعن بالنقض مثلما هو معمول به في األحكام القضائیة
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  : التحكیم البحري هم مراكزأ أمام الطعن -  أوال
 منظیم الطعن على مستواها الداخلي، التحكیم البحري بتن اهتمت مختلف مراكز

  :أهمها

 :غرفة التحكیم البحري بباریس -1

من الئحة التحكیم التابعة لغرفة التحكیم البحري بباریس على األحكام  15نصت المادة 
التابعة لها هیئات الحكام التي تصدرها التي تقبل الطعن على مستوى الغرفة، بأنها تلك األ

  .بارها هیئات تحكیم الدرجة األولىباعت

د حددت میعادا ومبلغا قدره مائة ألف فرنك فرنسي، بالتالي فإن الطعن أمام الغرفة لق 
ال یكون في جمیع األحكام إنما فقط في تلك التي تزید قیمتها عن المبلغ المذكور، إذ یجب 

ال سیكون على الطرف المتضرر رفع دعواه على المدعین األخذ  به عند تقدیم الطلبات وإ
 .  أمام القضاء

یكون تشكیل هیئات تحكیم الدرجة الثانیة التابعة للغرفة بواسطة لجنتها العامة وعددهم 
ثالثة محكمین من بینهم الرئیس، فعلى المعني بالطعن أن یقدم طلبا لرئیس غرفة التحكیم 

بمبلغ مالي مضاعف للمبلغ المدفوع أمام تحكیم الدرجة األولى یودع البحري بباریس یرفق 
لدى سكرتاریة الغرفة، التي تتولى إخطار األطراف بالطلب المقدم من طالب التحكیم، والذي 

لطلب حتى ال یلغى طلبه یوما من تقدیمه ل 30یتعین علیه إرسال مذكرة بدعواه خالل مدة 
  .بعد ذلك

 30هم الرد في غضون یألطراف اآلخرین، الذین یتعین علتبلیغ اتقوم سكرتاریة الغرفة ب
یوما من تاریخ التبلیغ، بعدها تقوم هیئة تحكیم الدرجة الثانیة بالنظر في الطعن لتصدر حكما 

من تاریخ استالم مذكرة دفاع المدعى علیه، مع ) 03(نهائیا فیه خالل مدة ثالثة أشهر
   .  لغرفةإمكانیة تمدید اآلجال من طرف رئیس ا

 : غرفة اللویدز البحري بلندن -2

یكون الطعن على مستوى هذه الغرفة بالنسبة لجمیع لألحكام التي تصدرها هیئات 
  .بارها هیئات تحكیم الدرجة األولىتحكیمها التي فصلت في النزاع ألول مرة باعت
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لى مهمة تتو  فإنها أما هیئات تحكیم الدرجة الثانیة المعینین من طرف غرفة اللویدز، 
استقبال طلبات التحكیم من طرف المدعیین، لیقوم مجلس الغرفة بإعالن المدعى علیهم 

من تاریخ إعالمه ) 14(بعریضة االستئناف من أجل الرد علیها خالل مدة أربعة عشر یوما 
 .النظر في الدعوى وتصدر بشأنها حكما نهائیا محكمة التحكیمبها لتباشر 

 :البحريالمنظمة الدولیة للتحكیم  -3

 حددت أحكام الئحة تحكیم المنظمة حالة الطعن في األحكام الصادرة من هیئات 

قضت بالسماح  أین لها عالقة بتقدیر أتعاب المحكمینالتحكیم التابعة لها، بتلك التي 
الحكم الصادر من هیئات تحكیم الدرجة األولى إلى اللجنة  استئنافبتقدیم طلب  لألطراف

یوما من إعالن حكم التحكیم البحري، لتصدر بعد ) 30(ل مدة ثالثین الدائمة للمنظمة خال
 .ذلك حكما نهائیا في الموضوع

  : ء الوطنيالقضاأمام الطعن  - ثانیا 
البحري  التحكیم مجال في الصادرة األحكام في یقوم الطرف الخاسر في الدعوى بالطعن

 ها التحكیمي الوطني الداخليقانونأمام قضاء الدولة التي صدر فیها الحكم وفق  الدولي
  : ولتوضیح ذلك البد من إعطاء أمثلة عن الطعن القضائي في بعض الدول منها

 :على أحكام التحكیم البحري في فرنساء القضاأمام لطعن ا - 1

یعتبر الطعن بالبطالن ضد أحكام التحكیم الدولیة الصادرة في فرنسا هو السبیل الوحید 
  : وهي 2ذكرت على سبیل الحصر ، وذلك لعدة أسباب1للطعن

عدم وجود اتفاقیة التحكیم بین األطراف أو بطالنها لعدم صحتها وعدم قابلیة العالقة  -
إلصدار  محكمة التحكیمللتسویة عن طریق التحكیم أو انتهت مدته بانتهاء المدة المقررة ل
 .3اتفاقاالحكم التحكیمي أو تم صدوره بعد انقضاء المدة المقررة له قانونا أو 

                                                             
  .1981من المرسوم الفرنسي للتحكیم الدولي لسنة  1504 المادة - 1
  .1981الدولي لسنة من المرسوم الفرنسي للتحكیم  1502المادة  - 2

3 - MAYER (P), L’insertion de la sentence dans L’ordre juridique français en Y.Derains Droit et 
pratique de L’Arbitrage international en France, 1984, p 93. 
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المشكلة من محكم فرد أو عدة محكمین تشكیال مخالفا  محكمة التحكیمتشكیل  -
یة الوارد في اتفاقیة التحكیم محكمة التحكیمللقانون أو االتفاق، وعدم احترام نظام تشكیل ال

 .   1في الئحة التحكیم البحري المؤسسي أو الحر أو في القانون المطبق على اإلجراءاتأو 

  .المحكم لصالحیاته وعدم التزامه بالمهام الموكلة إلیه في اتفاقیة التحكیمتجاوز  -
عدم مراعاة المحكم عند الفصل في النزاع لمبدأ المواجهة في جمیع مراحل إجراءات  -

العملیة التحكیمیة، كعدم تمكین األطراف من تقدیم أدلتهم والوثائق والمستندات الالزمة لتدعیم 
رصة لهم للرد على ادعاءات الطرف اآلخر، أو عدم إبالغ األطراف مواقفهم، أو منح الف

  . بتقاریر الخبراء
  .2مخالفة حكم التحكیم للنظام العام الدولي في فرنسا -

التحكیمات البحریة الدولیة أمام غرفة التحكیم البحري  یعود االختصاص بشأنكما 
  .حكمة استئناف باریسإلى م ي بباریسبباریس أو المنظمة الدولیة للتحكیم البحر 

ض االعتراف أو التنفیذ لة قابلیة األمر القاضي برفحول مسأ الفرنسي الفقه فاختل 
 من تتأكد أن االستئناف لمحكمة لیس بأنه القول إلى3 فقهاءال من جانب ذهب حیث لالستئناف

ي من المرسوم الفرنسي للتحكیم الدول 1502 المادة في المقررة الحاالت إحدى توفر مدى
 التنفیذ أو رافــباالعت مـحك دورـص فرضیة بخصوص علیها النص اءـج حاالت اـنهأل ،1981لسنة

 مادة وضع إلى بحاجة كان لما الرفض بخصوص ىـحت الحاالت هذه یمد أن المشرع أراد ولو
 وضع ثم، 4ذلكـب الخاصة الحاالت على النص دون االستئناف بإمكانیة وتقضي الرفضعن 

  .5ةمعین حاالت في التنفیذأو  فراـباالعت الذي یقضي األمر ضد االستئناف رتحص أخرى مادة

                                                             
1 - Beguin (J), L’Arbitrage commercial international, Paris,1987, p 223 .  

ها معاقبة من طرف المحكم الدولي، بصرف ب خاللاإل ندظام العام الدولي، یتعلق بالقواعد المشتركة التي یتعین عالن - 2
 :النظر عن التشریع الوطني الذي یحكم النزاع، أنظر

TERKI NOUR-EDDINE, op cit, p 45. 
3 - KASSEM EL KHATIB, op. cit., p.427. 

  .ت المدنیة واإلداریةمن قانون اإلجراءا 1501المادة  - 4
  .من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 1502 المادة - 5
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 المادي الوجود من التأكد مجرد على الرفض في االستئناف دور محكمة بهذا تقلصسی

 1العریضة على أمر طریق عن الفصل ویتم الدولي، العام للنظام مخالفته وعدم التحكیم لحكم
 في تفصل أن االستئناف محكمة على أنه ویرى التفسیر هذا یرفض الغالب غیر أن االتجاه

 فیها یتم قضائیة بطریقة التنفیذ أو باالعتراف قضى أمر بخصوص أمامها المرفوع الطعن حالة

 المادة في علیها المنصوص الخمس حاالتلل الحكم مخالفة عدم من والتأكد األطراف مواجهة

 .1981ةمن المرسوم الفرنسي للتحكیم الدولي لسن 1502

 :على أحكام التحكیم البحري في انجلتراء القضاأمام الطعن  - 2
على إرضاء األطراف بحكم التحكیم  1979حرص قانون التحكیم اإلنجلیزي لسنة    

  : البحري، إذ منح لهم ما یلي
حق الطعن باالستئناف ألحكام المحكمین البحریین أمام القضاء االنجلیزي، في  -أ

  .2ریخ إصدار الحكمیوما من تا 21غضون 
حق اختیار عدم اللجوء إلى الطعن باالستئناف إذا اتفقوا على ذلك بعد بدایة  -ب

 ةـإجراءات التحكیم، وكان القانون االنجلیزي هو القانون الذي تم االتفاق علیه لیحكم العالق
الستئناف أما إذا كان قانونا آخر غیر القانون االنجلیزي فإنه ال فرق بین استبعاد الطعن با

 .     3قبل أو بعد بدایة إجراءات التحكیم
 :على أحكام التحكیم البحري في مصرء القضاأمام الطعن  - 3

 ةـأمام محاكم االستئناف المصری 4یكون الطعن برفع دعوى بطالن الحكم التحكیمي  
 90هو السبیل الوحید للطعن على أحكام التحكیم البحریة الدولیة الصادرة في مصر في مدة 

عالنه   :6، وذلك  لألسباب التالیة5یوما من تاریخ إصدار الحكم وإ
 .عدم وجود اتفاق تحكیم، أو بطالنه أو قابلیته لإلبطال أو انقضت مدته -أ

                                                             
1 - ROBERT (J), La réforme de l’arbitrage international en France, decret du 12/05/1981, Rev. Arb. 

1981, pp. 533 et s. 
 . 1979من قانون التحكیم االنجلیزي لسنة 01المادة  - 2

  . 1979من قانون التحكیم االنجلیزي لسنة 4/1المادة - 3
  .1994من قانون التحكیم المصري لسنة   2المادة - 4 
  .1994من قانون التحكیم المصري لسنة   54المادة - 5
  .1994من قانون التحكیم المصري لسنة   53المادة - 6
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نقص أهلیة أحد األطراف أو فقدانها وفقا للقانون الذي یحكم أهلیته، وذلك وقت  -ب
  .إبرام اتفاقیة التحكیم

ف دفاعه بسبب عدم إعالنه إعالنا صحیحا بتعیین محكم إذا لم یقدم أحد األطرا -ج
  .أو بإجراءات التحكیم أو ألي سبب آخر ال دخل إلرادة األطراف فیها

  .استبعاد تطبیق حكم التحكیم للقانون الذي اتفق علیه األطراف - د
  .أو تعیینها تشكیال مخالفا للقانون أو االتفاق محكمة التحكیمتشكیل  - ـه
ل في مسائل غیر واردة في اتفاقیة التحكیم أو تجاوز الحكم ما اتفق إذا تم الفص -و

  .علیه األطراف
بطالن حكم التحكیم أو كانت إجراءات التحكیم باطلة بطالنا أثر في الحكم  - ز

  .التحكیمي الصادر
أن یكون الحكم مخالفا للنظام العام في مصر، ففي هذه الحالة تتدخل المحاكم  -ح

  .      نفسها للنظر في الدعوى والقضاء ببطالن الحكمالمصریة من تلقاء 
 :التحكیم الدولیة في الجزائر أحكام فيأمام القضاء  الطعن -4

میز المشرع الجزائري على غرار جل التشریعات الوطنیة بالنسبة للطعن في أحكام 
لطعن الطعن ضد أحكام التحكیم األجنبیة وا: هماو التحكیم الدولیة بین نوعین من األحكام، 

  .ضد أحكام التحكیم الدولیة الصادرة في الجزائر

من قانون اإلجراءات  1058/1نصت المادة : الطعن ضد أحكام التحكیم األجنبیة -أ
الصادر في الجزائر موضوع  یمكن أن یكون حكم التحكیم األجنبي المدنیة واإلداریة على أنه

 نفسه قانونالمن 1056  المادةمتى توفرت حالة من الحاالت المنصوص علیها في  ،الطعن
  :والمتمثلة في

  .أو بطالنها انقضاء مدتها التحكیم اتفاقیة الفصل في النزاع دون -
 اإلجراءاتو  ،أو تعیین المحكمین تعینا مخالفا للقانون محكمة التحكیمتشكیل  -

  .ةالمتبع
  .لصالحیاتها بالفصل بما لم یطلب منها محكمة التحكیمتجاوز  -
  .ة مبدأ الوجاهیةعدم مراعا -
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  .تناقض في األسباب عدم تسبیب الحكم ووجود -
   .مخالفة حكم التحكیم للقانون العام الدولي -

باالستئناف والطعن  في الطعنأساسا تتمثل طرق الطعن ضد أحكام التحكیم األجنبیة 
 .أو رفض التنفیذ باالعتراف تقضي التي ، وذلك بالنسبة لألحكام1بالنقض
 في یتم الطعن باستئناف أحكام التحكیم التي تفصل :باالستئنافالطعن  - 1 -أ

جراءات تحكیمیة خاصة وذلك  وفق تنفیذه أو الدولي بحكم التحكیم االعتراف شروط معینة وإ
  :في الحالتین التالیتین
  : التنفیذ أو باالعتراف القاضي األمر استئناف حالة - الحالة األولى 

لطلب االعتراف والتنفیذ لحكم التحكیم بعد النظر في یقوم رئیس المحكمة باالستجابة 
الطلب الذي یحتوي على أصل حكم التحكیم أو أصل اتفاقیة التحكیم أو نسخا أصلیة عنها 
والتأكد من عدم وجود مانع یعرقل تنفیذ حكم التحكیم، وأن األمر باالعتراف والتنفیذ ال یمكن 

من قانون  1056صوص علیها في المادة قبوله إال إذا استند إلى إحدى الحاالت المن
  .اإلجراءات المدنیة واإلداریة

  :التنفیذ أو االعتراف یرفض الذي األمر استئنافحالة  – الحالة الثانیة
 القاضي األمر من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، فإنه یكون  1055 للمادة طبقا 

دون  2ا أمام المجلس القضائيـیوم 15جل في أ، لالستئناف قابال التنفیذ أو االعتراف برفض
تحدید الجهة المختصة بالنظر في االستئناف الذي یكون بموجب عریضة مكتوبة یبین فیها 
أوجه الطعن المستند علیها مرفوقة باألمر محل االستئناف وحكم التحكیم واتفاقیة التحكیم من 

  . أجل منح الصیغة التنفیذیة لحكم التحكیمي
 : قضالطعن بالن - 2  - أ

تكون القرارات «  :من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة على أن 1061نصت المادة 
بناء علیه فإن »  أعاله، قابلة للطعن بالنقض 1058و 1056و  1055الصادرة تطبیقا للمواد 

رفض  األحكام التي تصدرها المجالس القضائیة في االستئناف ضد أمر رئیس المحكمة بقبول أو

                                                             
 العلوم مجلة الجدید، المدنیة اإلجراءات انونق ظل في الدولیة وتنفیذها التحكیم بأحكام االعتراف عصمان ، جمال بن - 1

  .107 -102 ص  ص ،2011لسنة 11 رقم تلمسان، الحقوق كلیة والسیاسیة، القانونیة واإلداریة
  .من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة  1035المادة  - 2
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الواردة في  18التنفیذ تكون قابلة للطعن بالنقض، الذي یكون على أساس األوجه االعتراف و 
من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، إذ یتم رفع الطعن بالنقض على  358نص المادة 

رفض  مستوى المحكمة العلیا ضد القرارات الصادرة عن المجالس القضائیة التي تقضي بقبول أو
، بموجب عریضة موقعة من محامي معتمد لدى جنبيالتحكیم األ عتراف وتنفیذ حكماال

  مراعاة المواعید القانونیة المقررة في القانون من أجل تقدیم الطعنالمحكمة العلیا، مع 
  :وتتمثل في الحالتین التالیتین

 األجل فیكون للطرف المعني، فیه المطعون للحكم الرسمي التبلیغ فیها یتم التي الحالة -

   .تبلیغه تاریخ من )02( شهرین
 فتكون المدة هي المختار، أو الحقیقي الموطن في الرسمي فیها التبلیغ یتم التي الحالة -

   .التبلیغ تاریخ من )03(أشهر ثالثة
  نـخارج الوط أو مقیمین داخل كان األطراف سواء المفعول ساریة المواعید هذه تكون

لیس له  بالنقض الطعن موقف، أما یكون لدیه أثرالبد أن نشیر إلى أن االستئناف كما أنه 
  مـأهلیته أو اصـاألشخ بحالة األمر تعلق إذا إال ذــالتنفی وقف علیه یترتب ال إذ األثر هذا لـمث
  .التزویر بدعوى أو

 :الطعن ضد أحكام التحكیم الدولیة الصادرة في الجزائر - ب
لنهائي، غیر انه یكون قابال لب متسما بالطابع اایكون حكم التحكیم الدولي في الغ 

 1061و 1058للطعن فیه إن لم یكن منصفا ألحد أطرافه، هذا ما أقرت به أحكام المادتین 
  .من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

  :الطعن بالبطالن - 1 - ت
نصت ، عمال بما رلجزائبا الصادرالدولي  التحكیم حكمفي  الطعن بالبطالن یمكن 

ال یكون قابال للطعن األمر  أنه كما من قانون اإلجراءات المدنیة، 1058 لمادةعلیه أحكام ا
 بقوة سیرتبالذي قضى بتنفیذ حكم التحكیم الدولي، إال أن الطعن ببطالن حكم التحكیم 

 الفصل تمی لم إذا التنفیذ طلب في الفصل عن المحكمة تخلي وأ التنفیذ، أمر في الطعن القانون

من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة الحاالت التي تم فیها  1056ت المادة د، وقد حدفیه
  .الطعن بالبطالن
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المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكیم في  میكون الطعن بالبطالن الدولي أما  
ي  ـوترفع دعوى البطالن خالل شهر من تاریخ النطق بالحكم التحكیم ،1دائرة اختصاصه

من قانون  1056لحاالت المنصوص علیها في المادة بموجب عریضة مكتوبة ومعللة وفق ا
ویؤدي عدم احترام المواعید واآلجال وعدم مراعاة حقوق الدفاع اإلجراءات المدنیة واإلداریة 

كعدم تبلیغ الطرف المطعون ضده لیتمكن من الرد وتقدیم أوجه دفاعه وفقا ألحكام القانون 
  .إلى بطالن حكم التحكیم

لمجلس القضائي بقبول الطعن بالبطالن، فإن الحكم التحكیمي إذا صدر القرار من ا  
المطعون ضده سیتم إلغاءه ولألطراف حریة في تشكیل هیئة تحكیم جدیدة لتفصل في 

یم، كانت ـا إذا صدر حكم ببطالن التحكـرض النزاع على القضاء الوطني، أمـالموضوع أو تع
  .أجنبیةله حجیة دولیة یجوز تنفیذه في دولة 

  يـتب على رفض الطعن بالبطالن إضفاء الصیغة التنفیذیة على الحكم التحكیمیتر   
أما صدر أمر بالتنفیذ قبل الطعن بالبطالن، یؤدي ذلك إلى رفع وقف التنفیذ، فیتم مباشرة 
التنفیذ الن الطعن بالنقض في قرار المجلس القضائي الرافض للطعن بالبطالن ال یوقف 

  .تنفیذ حكم التحكیم
  :الطعن بالنقض - 2 -ب
تكون القرارات  « :من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة على أن 1061نصت المادة  

  .» بالنقض أعاله، قابلة للطعن 1058و1056و 1055الصادرة تطبیقا للمواد 
لتبلیغ من تاریخ ا) 02(یرفع الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا في أجل شهرین   

أشهر إذا تم التبلیغ  )03(مع إمكانیة تمدید اآلجال إلى ثالثة  هالرسمي للحكم المطعون ضد
  .الرسمي في الموطن الحقیقي

  
  
  
  
  

                                                             
  .من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 1059 المادة - 1
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  الفرع الثالث

  البحري تنفیذ حكم التحكیم

أهمیة  أساس التحكیم وأهم أثر من آثاره، فله تنفیذ حكم التحكیم البحري الدوليیمثل 
وتتحدد به مدى معامالت البحریة الدولیة، استقرار الو  بالغة في استقرار المراكز القانونیة،

فهو بمثابة نتیجة وخاتمة بالنسبة للمسائل المتنازع فیها فعالیته في تسویة المنازعات البحریة، 
   .1، إذ یقاس نجاح التحكیم بمدى تنفیذ أحكامهوالمراد الفصل فیها

كون التنفیذ یتم تنفیذ حكم التحكیم البحري في األصل بإرادة األطراف المتعاقدة فی
 تخاذلمضمونه دون الحاجة لال التلقائيفیلتزم من صدر الحكم ضده بالتطبیق  ،اختیاریا
 ة، إال أنه قد یمتنع أحد األطراف عن التنفیذمحددأو اللجوء إلى جهة  ةمعین اتإجراء

، فنكون حینئذ أمام التنفیذ الجبري طبقا لمبدأ عدم جواز اقتضاء الشخص لحقه يلرضائا
یحوز القوة التنفیذیة إال بتدخل السلطة القضائیة  أنحكم التحكیم ال یمكن ل هإال أنبنفسه، 

  .الوطنیة لألمر بتنفیذه
  :ختیاري لحكم التحكیم البحريالتنفیذ اال -  أوال

التي توصل إلیها تتحقق فعالیة أحكام التحكیم البحري بتنفیذها لتجسید الحقیقة القانونیة 
، إذ یكون ةـذلك بصفة اختیاریة ورضائیة من األطراف المتنازع المحكمون، واألصل أن یكون

من السهل على الطرف الخاسر االمتثال للحكم الصادر مادام لجوءهم إلى التحكیم كان 
بمحض إرادتهم واتفاقهم على عرض منازعاتهم على محكمین متخصصین ومؤهلین اشتركوا 

لتكالیف التي یمكن أن تنفق على توفیر الجهد واو  في تعیینهم بأنفسهم، لربح الوقت
فشاء أسرار النزاع   .اإلجراءات القضائیة، ونفقات التقاضي وأتعاب المحامین، وإ

باإلضافة   ،نفیذ الطوعي لحكم التحكیمعلى عدم التستترتب كل هذه اآلثار وغیرها  
حكیم إلى الجزاءات المادیة والمعنویة التي یفرضها المجتمع البحري خاصة على مستوى  الت

البحري المؤسسي الذي یطالب بالدفع المسبق للتكالیف ومصاریف العملیة التحكیمیة والتي 
 .عدم التنفیذ  دسیتم ضیاعها عن

                                                             
  .12ص  ،2001 أحكام المحكمین، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة،أحمد هندي، تنفیذ  - 1
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  :ي ر التنفیذ الجب -  ثانیا
فیصطدم باإلنكار  ،البحري التحكیم حكمعن تنفیذ ف المتنازعة األطرا قد یمتنع أحد

إلجبار الوطني  لراغب في التنفیذ إلى القضاء، فیلجأ الطرف االذي یؤدي إلى عدم تنفیذه
  .لطرف المخالف على تنفیذه إجباریاا

تنفیذ أحكام المحكمین الدولیة من بشأن االعتراف و  1958نیویورك لسنة  اتفاقیةتعتبر   
أبرز االتفاقیات الدولیة التي عالجت مسألة تنفیذ أحكام المحكمین على المستوى الدولي، لذا 

 فرنسا اعلى رأسه ویأتين الدول علیها وتبنتها في تشریعاتها الوطنیة، ید مدصادقت الع

، كما تناولت في تشریعاتها الداخلیة أحكاما خاصة بالتنفیذ الجبري مصر، الجزائر ،انجلترا
  .ألحكام التحكیم البحري

 :1958نیویورك  اتفاقیةتنفیذ أحكام التحكیم البحري بموجب  - 1

تنفیذ أحكام المحكمین بشأن االعتراف و  1958یویورك من اتفاقیة ن 3نصت المادة 
تنفیذ أحكام التحكیم وتنفیذه في اإلقلیم و  تلتزم كل الدول المتعاقدة باالعترافالدولیة على أن 

  .الذي یثار فبه حكم التحكیم وفقا لإلجراءات المقررة في قانونه

  :على ما یلي 1958نصت المادة الرابعة من اتفاقیة نیویورك 
العتماد بالتنفیذ المذكورین في المادة السابقة ایجب على الطرف الذي یطلب  -1 «

  :قصد الحصول علیهما أن یرفق طلبه بما یأتي
النسخة األصلیة المصدقة قانونا من القرار أو نسخة من النص األصلي تتوفر  -أ

 .فیها الشروط المطلوبة لتصدیقها

أو نسخة منه تتوفر فیها  2مادة النص األصلي لالتفاقیة المذكورة في ال -ب
  .الشروط المطلوبة لتصدیقها

إذا لم یكن القرار أو االتفاقیة المذكوران محررین بلغة البلد الرسمیة المستشهد  - 2
بالقرار فیها، فانه یتعین على الطرف الذي یطلب اعتماد القرار وتنفیذه أن یقدم ترجمة 

لف أو ـرجم محـالترجمة مترجم رسمي أو متعلى دق اویجب أن یص ،لتلك الوثیقتین بلغته
  .» عون دبلوماسي أو قنصلي
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ال تفرض مصاریف  «: منها على أن 3في المادة  1958نصت اتفاقیة نیویورك كما 
قضائیة أشد ارتفاعا بشكل محسوس من الشروط والمصاریف المفروضة العتماد األحكام 

لتسویة جیع اللجوء إلى التحكیم تش وذلك من أجل، »التحكیمیة الوطنیة أو لتنفیذها 
  .المنازعات

فرضت االتفاقیة على عاتق الدول الموقعة علیها االعتراف بأحكام التحكیم بما فیها لقد 
أحكام التحكیم البحري، وألزمتها بحسن معاملة األحكام التحكیمیة األجنبیة ومحاولة التقریب 

 القاضي دولة في العام النظام واحترام السیادة فكرة نألبینها وبین األحكام الوطنیة في المعاملة 

 إذ الوطني، القضاء عن الصادر الحكم عن مختلفة معاملة یعامل األجنبي الحكم تجعل
وفي حالة رفض تنفیذ الحكم من أحد األطراف  ،1أجنبي قضاء سیخضع القاضي بتنفیذ أمر

رفض تنفیذ حكم أسباب  فإن االتفاقیة تلزمه بإثبات السبب الذي دفعه إلى الرفض، محددة
  :من االتفاقیة، وقد حصرتها فیما یلي  5في نص المادة  التحكیم البحري

 .عدم صحة اتفاقیة التحكیم -
اإلخالل بحق من حقوق الدفاع، كعدم عدم احترام المبادئ األساسیة للتقاضي، و  -

ه وغیرها إعالم المدعى علیه بتعیین أحد المحكمین، أو عدم منحه الفرصة في تقدیم دفاع
 .من اإلجراءات التحكیمیة

تجاوز المحكم لصالحیاته وعدم احترامه للمهام المسندة إلیه والمقررة في اتفاقیة  -
 .التحكیم

 .بشكل مخالف للقانون واالتفاق محكمة التحكیمتشكیل  -
 .  إبطال الحكم التحكیمي أو انقضاء مدته -

لقاء نفسها برفض تنفیذ حكم للمحكمة التدخل من ت من االتفاقیة 2كما حددت المادة 
، إذا تحقق القاضي من عدم وجود حكم التحكیم أو مخالفة الحكم للنظام العام التحكیم البحري

  .2في الدولة التي یراد فیها التنفیذ

                                                             
1 - RACINE (JEAN BAPTISTE), L'arbitrage commercial international et l’ordre public, L.G.D.J. 

1999, n° 1009.p 229. 
 أوت الرابع، العدد العربي، التحكیم مجلة یة،الدول البحریة المنازعات في التحكیم على العولمة تأثیر إبراهیم، محمد نادر - 2

   .382 -376ص  ص ،2001
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   :تنفیذ أحكام التحكیم البحري في بعض القوانین الوطنیة -2
نفیذ األحكام تتتمثل أهم الدول التي تعرضت في تشریعاتها الداخلیة لمسألة 

  :التحكیمیة في كل من
یكون على طالب تنفیذ حكم التحكیم البحري في فرنسا أن یقدم طلب األمر  :فرنسا -أ

بالتنفیذ إلى قاضي محكمة االستئناف الفرنسیة المختص، للنظر والبت فیه والذي یقتصر 
بلیة الحكم للفصل دوره فقط في الموافقة على إصدار األمر بالتنفیذ أو رفضه، والتأكد من قا

دون إجراء  1عدم مخالفته للنظام العام الدولي مخالفة واضحةو  فیه عن طریق التحكیم
، أو إضافة تعدیالت على الحكم، وبذلك فإن رقابة 2مناقشات ومواجهات بین األطراف

   .القاضي الفرنسي على الحكم هي رقابة شكلیة

ذیة على مسودة الحكم موقعة یقوم القاضي الفرنسي على إضفاء الصیغة التنفی  
في حال موافقته على ذلك، بعدها یتم إعالنه لألطراف ویكون للطرف اآلخر مهلة  3ومؤرخة

، وفي هذه الحالة میز المشرع الفرنسي الطعن فیه أمام محكمة االستئناف الفرنسیةو  شهر للرد
ین األحكام الصادرة بین الطعن باالستئناف على أحكام التحكیم البحري الصادرة في فرنسا وب

  .خارج خارجها

یكون حكم التحكیم البحري الصادر في فرنسا غیر قابل للطعن على الحكم القاضي   
، ویكون الحكم الصادر في الخارج قابال للطعن باالستئناف على 4بالموافقة على تنفیذ الحكم

تي أصدرت أمر الحكم القاضي بالموافقة على تنفیذ الحكم، یرفع إلى محكمة االستئناف ال
  .5التنفیذ خالل شهر من إعالنه

                                                             
1 - ROBERT (J) et Moreau (B), L’arbitrage- Droit interne- Droit international privé, 1983, p 312. 

 .1981من المرسوم الفرنسي للتحكیم الدولي لسنة  1498المادة  - 2

3 - Gaillard (E), op.cit, p 6. 
  .1981من المرسوم الفرنسي للتحكیم الدولي لسنة  1504المادة  - 4
  .1981من المرسوم الفرنسي للتحكیم الدولي لسنة  1503المادة  - 5
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یمكن للقاضي أن یرفض منح األمر بالتنفیذ إال أن علیه تسبیب رفضه هذا، ویكون  
على من صدر الرفض ضده الطعن باالستئناف أمام محكمة االستئناف الفرنسیة  ضد 

  .2فضفي غضون شهر من تاریخ إعالن حكم الر  ،1الحكم الرافض باالعتراف والتنفیذ

بعدم جواز تنفیذ حكم التحكیم  1975قرر قانون التحكیم االنجلیزي لسنة  :إنجلترا -ب
البحري في انجلترا إال بعد حصول طالب التنفیذ بترخیص من المحكمة البحریة االنجلیزیة 

ویكون هذا الترخیص مؤیدا لحكم التحكیم أو مصادقا  ،بعد أن یقدم طلبا إلیها لتأیید الحكم
ولیس أمرا بالتنفیذ، فیدخل هذا التأیید أو التصدیق في الحكم القضائي الذي یصدر علیه أو 

  . من أجل تأییده، فیصیر الحكم التحكیمي بمثابة الحكم القضائي یجب تنفیذه في انجلترا

تنظر المحكمة البحریة االنجلیزیة في الطلب المرفوع إلیها كما لو كانت تنظر دعوى   
جراء مواجهات ومناقشات بین قضائیة، بأن تفرض على  المطلوب ضده بتقدیم دفوعه وإ

األطراف مشافهة وفق إجراءات بسیطة غیر معقدة لتفادي تعطیل تنفیذ الحكم، ویجوز 
للمحكمة رفض تأیید الحكم مع إلزامها بتسبیب هذا الرفض، وهي نفس أسباب رفض 

  .  1958لسنة  اتفاقیة نیویوركمن   5المادة االعتراف والتنفیذ الواردة في 

یقوم قاضي التنفیذ في محكمة االستئناف المصریة باألمر بتنفیذ حكم  :مصر -ج
طلب من طالب التنفیذ على مستوى المحكمة  3التحكیم البحري الدولي في مصر بعد إیداع

المصریة المختصة وتقدیم المستندات والوثائق الضروریة لقبوله، بعدها ینظر فیما إذا كان 
  .ن بالبطالن على الحكم بدعوى قد انقضى أم المیعاد الطع

یتعین على القاضي المصري عدم قبول طلب تنفیذ حكم التحكیم في حالة عدم   
، في حین یمكنه قبول طلب التنفیذ والنظر في الحكم 4انقضاء آجال الطعن بالبطالن

ة بین الصادر إذا انقضت مدة رفع دعوى البطالن، دون أن یجري مناقشات شفهیة حضوری
عطائهم فرصة لتقدیم دفوعهم، فیقتصر دوره في فحص الملفات والوثائق المقدمة  األطراف وإ

                                                             
  .1981من المرسوم الفرنسي للتحكیم الدولي لسنة  1501المادة  - 1
  .1981من المرسوم الفرنسي للتحكیم الدولي لسنة  1503المادة  - 2
  .1994من قانون التحكیم المصري لسنة  47المادة  - 3
  .1994من قانون التحكیم المصري لسنة  52المادة  - 4
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 1فحصا شكلیا، مع اشتراطه لتوفر جملة من الشروط حتى یتسنى له األمر بتنفیذ الحكم
  :وهي

عدم وجود تعارض بین حكم التحكیم مع حكم سابق صادر عن المحاكم المصریة  -
  .عفي نفس موضوع النزا

  .  اإلعالن الصحیح لحكم التحكیم للمحكوم علیه -
  .       عدم مخالفة حكم التحكیم للنظام العام المصري -

أو أمام   رةـأجاز القانون المصري لطالب التنفیذ أن یقوم بالتظلم إلى محكمة استئناف القاه
ریخ تایوما من  30أي محكمة مصریة، في حالة رفض القاضي تنفیذ الحكم، في أجل 

 .2صدور األمر برفض التنفیذ

یصدر األمر بتنفیذ حكم التحكیم بناء على طلب یقدمه طالب التنفیذ بعد   :الجزائر - د
المختصة، ویكون ذلك عن  الوثائق المطلوبة بأمانة ضبط المحكمةو  إیداع حكم التحكیم

ن من قانو  1053، یقدمها الطرف الراغب في التعجیل حسب نص المادة 3طریق عریضة
 1052تودع الوثائق المذكورة في المادة « : اإلداریة التي تنص على أنو  اإلجراءات المدنیة

، وقد اشترط » أعاله بأمانة ضبط الجهة القضائیة المختصة من الطرف المعني بالتعجیل
المشرع عند تقدیم طلب التنفیذ إرفاقه بأصل حكم التحكیم أو نسخة رسمیة منه  وأصل 

أو نسخة رسمیة منها، مع ترجمة باللغة العربیة للوثیقتین إن كانت محررة  اتفاقیة التحكیم
  . باللغة األجنبیة

من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة على  1051یشترط المشرع الجزائري في المادة 
القاضي قبل منحه لالعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الدولي أن یتأكد من توفر الشروط القانونیة 

                                                             
  .741عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص  - 1
  .1994من قانون التحكیم المصري لسنة  58المادة  - 2
  .من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 311المادة  - 3
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، وعدم مخالفته للنظام العام 1إثبات القاضي بوجود حكم التحكیم: والتنفیذ وهي افلالعتر 
  .2الدولي

، الذي یشترط 3المحكمة رئیس اختصاص منحكم التحكیم الدولي  یكون األمر بتنفیذ  
  :لصدوره أن یكون مرتبطا بمقر التحكیم على النحو التالي

 صدر التي المحكمة إلى یؤول االختصاص هنا بالجزائر، متواجدا التحكیم مقر كان إذا -

 ، اختصاصها دائرة في التحكیم حكم

 لمحكمة هو االختصاص وهنا الجزائر، خارج متواجدا محكمة التحكیم مقر كان إذا -
  .التنفیذ محل

 1958یقتضي تنفیذ األحكام التحكیمیة توفر جملة شروط جاءت بها اتفاقیة نیویورك 
ة واإلداریة، فإن دور القاضي عند إصدار األمر بالتنفیذ یقتصر وكذا قانون اإلجراءات المدنی

على الرقابة الشكلیة دون المراجعة وأن سلطات القاضي تنحصر في إصدار األمر بالتنفیذ 
أو الرفض دون أن یتجاوز ذلك المساس بحكم التحكیم أو القیام بتعدیله، وذلك بعد إیداع 

    .التنفیذ تقدیم طلب التنفیذ من طرف طالبو  الحكم

أعطى المشرع الجزائري لحكم التحكیم حجیة الشيء المقضي به مباشرة عند صدوره 
اإلداریة، واعتبر تقدیم الطعن في الحكم و  من قانون اإلجراءات المدنیة 1031طبقا  للمادة 

موقفا لتنفیذه، وهذا یعني أنه في حالة رفض المحكوم علیه تنفیذ القرار اختیاریا ودون تقدیمه 
ي طعن، فعلى المحكوم له بعد انقضاء أجل هذا الطعن التقدم إلى قاضي التنفیذ للحصول أل

، بعد خضوعه إلجراءات قانون الدولة التي یتم فیها على الصیغة التنفیذیة للحكم التحكیمي
  .التنفیذ

 

                                                             
  .ءات المدنیة واإلداریةمن قانون اإلجرا 1052المادة  - 1

2 - LALIVE.(P), Ordre public transnational (ou réellement international) et arbitrage international. 
Rev. d'arb. 1986, pp.329-334. 

- DERAIN. (Y), L’ordre public et le droit applicable au fond du litige dans l’arbitrage international, 
Rev. d’arb. 1986,  pp. 375-481. 

- KASSEM EL KHATIB, op. cit., p. 426 
3 - ZERGUINE RAMDANE, l’exequatur des sentences arbitrales étrangères en Algérie, revue de la 

cour suprême, N° (01), 2006, pp 145-152. 
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  ة خاتم
في تدعیم مسار التسویة  التحكیمإلى إبراز مدى نجاح صل في األخیر یمكن التو 

اتفاقیة األمم المتحدة لقانون  ه سواء في إطاراستعراض مختلف جوانب بعد للمنازعات البحریة،
السیادة الحالیة لتسویة الیوم أن  الحظی، إذ في مجال النشاط البحري وأ 1982 البحار لسنة

البحریة الدولیة في العصر العالقات سمة تطبع المنازعات تعود للتحكیم، فهو ع من هذا النو 
حل الخالفات الناشئة عن تطبیق من أهم الوسائل التي تساهم في  باعتباره، الحاضر

تنشیط عملیات التجارة العمل على و تفسیر أحكام اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار أو 
من النص على اللجوء  هاعقودفال یكاد یخلو عقد من  ر معامالتها،البحریة الدولیة واستقرا

حالیة أو مستقبلیة تتعلق بتفسیر أو كانت یة المنازعات الناشئة عنها، سواء إلى التحكیم لتسو 
أن یعهدوا بتلك المنازعات إلى محكمین  على العالقة تنفیذ العقد، فیتفق أطراف هذه

، تترتب مةملز نهائیة و لیفصلوا فیها بأحكام تحكیمیة في المجال البحري  وخبراء متخصصین
 .الحجیة وقوة اإلثباتمن حیث علیه آثار الحكم القضائي 

منعطفا حاسما ونقطة تحول هامة في  یشكلالتحكیم أن  سبق مامن خالل یتضح جلیا 
ه هذالتي غالبا ما تعكر صفو الحادة  ومساهمته في تهدئة التوترات البحریة تطویر العالقات

التصدي لكافة المنازعات البحریة التي تتمیز نجاحه في عن  كشفت التجربةقد و  ،العالقات
نظرا للنتائج ا وتسویتها هعد على انتشاره كوسیلة فعالة لحلساالذي  الشيءبالتشعب والتعقید، 

 نطاقمما شجع مختلف الدول على تعمیمه وتوسیع  ،في هذا المجال المرضیة التي حققها
ا هكیر في جعللتفاتطبیقه و  إال  األطراف عمًال اختیاریا ال تلجأ إلیه هبعدما كانت  تعتبر  إلزامیً

  .صریح بینها على اتفاق إذا رغبت في ذلك وبناءً 
الفعال سواء بالنسبة للمنازعات المتعلقة بقانون البحار الذي نظمت أحكامه  هدور كما تبین 

أو بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالنشاط البحري  ،1982اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة 
الذي نظمت أحكامه مختلف االتفاقیات الدولیة المتعلقة بالتحكیم التجاري الدولي وكذا مختلف 

  :ما یلي  لذا عملت على التشریعات الداخلیة للدول بما فیها التشریع الجزائري،
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   .حریةالمنازعات الب تسویةانوني لكنظام قبه االعتراف  -1
تكریس مبدأ  واألكثر قطعیة وواقعیة في الوسائل األكثر دقة ومرونةمن  اعتباره - 2

  .التسویة الودیة للمنازعات البحریة
ضمان التوصل إلى أحكام تحكیمیة ترضي األطراف التأكید على أهمیته في  - 3

   .المتنازعة
  : منها أنه المزایا التي یتمتع بهااالهتمام به من خالل  - 4
قق القناعة باألحكام التحكیمیة الصادرة من المحكمین البحریین باعتبارهم یح -

 .أشخاص مؤهلین ومتخصصین لهم الخبرة والكفاءة في المجال البحري
المرونة والسرعة في اإلجراءات التي تتطلبها المعامالت البحریة وسریة الجلسات  -

 .وقلة التكالیفوالحكم الصادر عن هیئات التحكیم 
إذ یمنح  قوته من إرادة األطراف فهو یقوم أساسا على مبدأ سلطان اإلرادة،یستمد   -

، فإذا غابت إرادة المتنازعین أصبح ألطراف العالقة البحریة ضمانات واسعة الحترام إرادتها
 .قضاء ولیس تحكیما

واختیار المحكمین الذین ، القانون الواجب التطبیقطراف في اختیار حریة لأل یمنح -
 .مهمة الفصل في النزاع أو شكل الهیئة التحكیمیة المطالبة بتسویتهتوكل لهم 

 .یمثل عدالة خاصة ذات صبغة دولیة ال ینتمي إلى أیة دولة  -
العبء على المحاكم التي تواجه ضغطا من حیث عدد الملفات التي یتعین  یخفف  -

 .علیها معالجتها والتي ال تتطلب في بعض األحیان إجراءا قضائیا
 .الذي یتماشى مع طبیعة التحكیم ومرونته لنشاط البحري بالطابع الدوليا یتمیز  -
م ـنزاع قائ: على أهم عناصر حسم الخالف، والمتمثلة فيأساسا  التحكیم قومـی  -

   .محكم مزود بسلطة الحسم وبقرار ملزم ونهائي، واتفاق على اللجوء إلى التحكیمو 
هو النظام المالئم والممیز لتسویة المنازعات البحریة التي  بهذه الصفة أصبح التحكیم

ري ـطراف سواء في مجال قانون البحار أو تلك المتعلقة بممارسة النشاط البحاألتنشأ بین 
فأهمیة التحكیم كنظام قانوني للتسویة ستزداد في المرحلة الحالیة المتمیزة بازدیاد وتیرة 

في ظل ما یسمي بالعولمة التي تهدف إلى القضاء على  المعامالت البحریة الدولیة السیما
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في قوانینها الداخلیة للحد من حریة تبادل  الكثیر من العراقیل القانونیة التي تفرضها الدول
  .یید المعامالت التجاریة والبحریةالسلع والخدمات، وتق

ات البحریة یبقى أن نشیر إلى أنه رغم أهمیة التحكیم ودوره الفعال في تسویة المنازع
هذا ما أثر على إال أن تنظیمه یبقى ناقصا في هذا المجال على المستوى الدولي، 

التشریعات الوطنیة الداخلیة من بینها التشریع الجزائري الذي أخضع التحكیم في المنازعات 
یتعین إصدار قانون وفي هذا الشأن  البحریة إلى القواعد العامة للتحكیم التجاري الدولي،

التفاقیات امختلف ، یجمع بین مضامین وقواعد في المجال البحري للتحكیم الدولي موحد
  .الدولیة المنظمة للتحكیم

ه شهدت، ونظرا لما مسایرة التطور العالميمن اجل فإنه  ،على المستوى الوطنيأما 
وتحریر التجارة  من تطور سریع في مختلف المجاالت، -بحكم انفتاحها على العالم -جزائرال

في عقود ها دخولو  ام إلى المنظمة العالمیة للتجارةوترتیب أوراقها األخیرة لالنضمالخارجیة 
د حجم االستثمارات الوطنیة ازداو  إذ كثرت المعامالت البحریة ،األخرىالشراكة مع الدول 

  .األجنبیة في المجال البحري، ونتج عن ذلك نزاعات أكثر تعقیداو 
جوء إلى التحكیم في المنازعات البحریة أمر مفروض هذه المعطیات وغیرها اللجعلت 

وحتمیة ال مفر منها، وأن التحكیم في الوقت الحاضر یعتبر من أساسیات التعامل البحري 
 آلیات ووسائل لتطبیق هذاوخلق البحري لصالح التحكیم  قتضي إصدار قانونیذلك ، لالدولي
لما تتطلبه المعامالت البحریة  ،المجالفي هذا لتحكیم خاص باإنشاء جهاز من بینها  القانون

العنصر البشري  إضافة إلى ضرورة تكوین، هاالمنازعات الناشئة عن من سرعة البت في
تحكیم البحري، نظرا للطابع التقني والفني للمنازعات في مجال ال المؤهل والمتخصص

  .البحریة
جراءات إلى أنه البد من تكفي األخیر تجدر اإلشارة  ،على ضوء ما تقدم ییف قواعد وإ

تسویة المنازعات البحریة عن طریق التحكیم وفق التطورات الحاصلة على مستوى 
وني جامد حتى ال تتحول هذه اإلجراءات إلى إطار قانمالت والعالقات البحریة الدولیة، المعا

 ناءوهو تدعیم مسار تسویة المنازعات البحریة وضمان ممارسته بالهدف من ورائه،  یتجاوز 
ولیة هي بین طرفین غبر ، علما أن العالقات البحریة الدعلى أسس وضوابط منصفة وعادلة
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والمقصود بهذا أن البلدان النامیة ذات االقتصادیات الضعیفة في مواجهة الترسانة متكافئین، 
  .العمالقة للدول المتقدمةالبحریة واألساطیل الكبرى 

حقائق التي قد تساهم في توضیح یندرج هذا العمل في سیاق البحث عن بعض ال
الرؤیة عند اإلقدام على مراحل أكثر أهمیة بالنسبة لالقتصاد الجزائري، وعند صیاغة 
نصوص قانونیة لصالح التحكیم في المنازعات البحریة، من أجل توفیر االستقرار في 

زالة العوائق التي تحد من حریة المالحة وتعیق مم ارسة النشاط المعامالت البحریة الدولیة وإ
  .البحري، وبالتالي استبعاد المنازعات التي قد تنشأ بین أطراف العالقة البحریة

هذه الدراسة ما هي إال خطوة على الطریق الذي أتمنى أن تلحقه دراسات أخرى في 
 .هذا اإلطار
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 .بدمشق، سوریا 2001أوت  30إلى  28

ل قدمت في ندوة الفجیرة حول حمزة أحمد حداد، التحكیم التجاري العربي، ورقة عم .2
 31التحكیم في دول مجلس التعاون الواقع واآلفاق المنعقدة في الفترة من  

   .بدولة اإلمارات العربیة المتحدة 1999فبرایر  1 إلىینایر 
بیل أنطاكي، التحكیم الحر والتحكیم المؤسساتي واتفاقات التعاون بین مؤسسات ن .1

االتجاهات الحدیثة في التشریعات  التحكیم، ورقة عمل قدمت في ندوة
  . بدمشق سوریا 2001أوت  30إلى  28العربیة المنعقدة في الفترة من 

   :النصوص القانونیة – ه
 :االتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر - 

االتفاقیة الدولیة الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في  .1
مؤرخ  71–64مرسوم رقم المصادق علیها بمقتضى  دة بروكسل،، معاه25/08/1924
 .04/1964/  03 صادر بتاریخ ، 28عدد جریدة رسمیة ،1964 /03/ 02في

تضمن المصادقة على االتفاقیة الدولیة ی ،1964 /03/ 02مؤرخ في 71–64مرسوم رقم  .2
، 25/08/1924الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في 

 .04/1964/  03 صادر بتاریخ ، 28جریدة رسمیة، عدد معاهدة بروكسل،

 10/06/1958نیویورك بتاریخ في مؤتمر األمم المتحدة تي صادق علیها الاالتفاقیة  .3
صادر  ،48، جریدة رسمیة، عددالتحكیمیة األجنبیة وتنفیذها تالقرارا عتمادخاصة باوال

مؤرخ  233-88المرسوم الرئاسي رقم قتضى ا بم، المصادق علیه11/1988/ 23بتاریخ 
 .11/1988/ 23صادر بتاریخ  ،48عدد جریدة رسمیة ،11/1988/ 05في 

رقم  رئاسي المصادق علیها بموجب المرسوم  ال اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار، .4
   24/01/1996صادر في  ،06عدد  جریدة رسمیة، 22/01/1996مؤرخ في  96-53
 .)ون االتفاقیةلم ینشر مضم( 
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  :النصوص التشریعیة - 
جریدة  ،قانون اإلجراءات المدنیةیتضمن  08/06/1966مؤرخ في 66/154أمر رقم  .5

 .)ملغى( 09/06/1966صادر في  ،47عدد  رسمیة،
 عن التنقیب و البحث بأعمال المتعلق 1986 08/27/في مؤرخ 14/ 86 رقم القانون .6

صادر بتاریخ  35 عدد ،جریدة رسمیة ،یبباألناب لهانق ولها استغال و المحروقات
27/08/1986. 

 154- 66یعدل ویتمم األمر رقم  25/04/1993مؤرخ في  09- 93مرسوم تشریعي رقم  .7
 ،27عدد  جریدة رسمیة، ،یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة 08/06/1966مؤرخ في 

 .27/04/1993صادر بتاریخ 

بموجب  معدل ومتمم انون المدني،یتضمن الق 26/09/1975مؤرخ في  58- 75أمر رقم  .8
صادر بتاریخ  ،31عدد  جریدة رسمیة، ،13/05/2007مؤرخ في  05-07قانون رقم 

13/05/2007. 

 یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 2008/ 25/02مؤرخ في  09- 08قانون رقم  .9
 .23/04/2008صادر بتاریخ  ،21عدد ، جریدة رسمیة

المؤرخ  04/ 10رقم مراألیعدل ویتمم  1976 / 23/10المؤرخ في  76/80رقم قانون  .10
 18صادر بتاریخ  46 ، جریدة رسمیة، عددالقانون البحريیتضمن  05/08/2010في 

/08/2010.  
 :النصوص التنظیمیة - 

متضمن إنشاء الغرفة الجزائریة ی 1996مارس 30 مؤرخ في 94- 96مرسوم تنفیذي رقم  .11
   .03/1996/ 06صادر بتاریخ  16عدد  میة،جریدة رس ،للتجارة والصناعة 

  :أخرى قانونیة نصوص - 
اتفاقیة األمم المتحدة للنقل البحري الدولي للبضائع بسند الشحن والمعروفة بقواعد  .1

 ).لم تصادق علیها الجزائر(1978لسنة " هامبورغ"
 :منشور على الموقع

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/transport/hamburg/hamburg-
a.pdf 

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/transport/hamburg/hamburg-
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قواعد لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، الصادرة عن الجمعیة العامة لألمم  .2
منشور . 2010المعدل سنة  15/12/1976، الصادرة بتاریخ 31/98المتحدة بالقرار رقم 

 .www.uncitral.org: على الموقع

وذجي للتحكیم التجاري الدولي، الذي وضعته لجنة األمم المتحدة للقانون القانون النم .3
، منشور على 2006مع التعدیالت التي اعتمدت سنة  1958التجاري الدولي سنة 

 :الموقع
www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-
a.pdf  

منشور  01/01/1998لنافذ ابتداء من ا) CCI(نظام التحكیم لغرفة التجارة الدولیة  .4
 :على الموقع

www.iccwbo.org/uploadefiles/court/arbitration/other/rules-arb-
arabic.pdf 

التحكیم المصري المرافعات و  قانونثل في مصر المتم: القوانین التحكیمیة لكل من .5
، وانجلترا 1981المتمثل في المرسوم الفرنسي للتحكیم الدولي  ، فرنسا1994لسنة 

، والوالیات المتحدة 1979، 1975، 1950تتمثل في قوانین التحكیم االنجلیزي 
 .األمریكیة المتمثل  في قانون التحكیم الفدرالي األمریكي
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  :ملخص
المتعلقة بقانون  لكتبالنسبة لسواء یعتبر التحكیم وسیلة هامة لتسویة المنازعات البحریة، 

 لكلت، أو بالنسبة 1982البحار الذي نظمت أحكامه اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة 
تحكیم المتعلقة بالنشاط البحري الذي نظمت أحكامه مختلف االتفاقیات الدولیة المتعلقة بال

 .التجاري الدولي وكذا مختلف التشریعات الداخلیة للدول بما فیها التشریع الجزائري
فهو سمة تطبع  ى التحكیملإالسیادة الحالیة لتسویة هذا النوع من المنازعات تعود 

في حل الخالفات الناشئة عن تطبیق أو تفسیر  دوره الفعالل نظرا، البحریة الدولیة العالقات
 واستقرارالنشاط البحري ل یعفت  يمساهمته فالمتحدة لقانون البحار و یة األمم أحكام اتفاق

أن یعهدوا بتلك المنازعات إلى محكمین متخصصین وخبراء  طراف علىاأل، فیتفق معامالته
نجاحه في  ساعد على ممامة، في المجال البحري لیفصلوا فیها بأحكام تحكیمیة نهائیة وملز 

  .ریة التي تتمیز بالتشعب والتعقیدالبح التصدي لكافة المنازعات
Résumé: 

L’arbitrage est considéré comme un moyen important dans les 
règlements des différends maritimes que ce soit, ceux concernant le droit 
de la mer régit par la convention des Nations Unies du droit de la  mer de 
1982 ou ceux concernant l’activité maritime régit par les différentes 
conventions internationales en rapport avec l’arbitrage commercial 
international et par les différentes législations internes à chaque Etat y 
compris la législation algérienne.  

La souveraineté actuelle dans les règlements de ce genre de 
différends revient à l’arbitrage qui régit les relations maritimes 
internationales. Ce dernier joue un grand rôle dans le règlement des 
conflits qui découlent de l’application ou l’interprétation de la convention 
des Nations Unies du droit de la mer et  dans les activités maritimes et leur 
stabilité. Les parties se soumettent à des arbitres spécialisés experts dans le 
domaine maritime pour aboutir à des sentences arbitrales fermes et 
définitives. Cet aspect fait face à la complexité et à la diversité des 
différends maritimes. 
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