
 
 
 

 (CCAE)ة مركز التوفيق والتحكيم والخبــر 

 ة العربية الفرنسيةيغرفة التجار للالتـابع 
 
 
 

العربية بدور هام في التجارة الدولية وغالبًا ما تلجأ في حالة النزاع أكثر فأكثر إلى التحكيم.  بلدانتقوم ال
لعربية الفرنسية المتطلبات المتعلقة ة ايغرفة التجار الة الذي وضعته ي نظام التوفيق والتحكيم والخبـر ويراع

وخلق  الثقافيتبادل الفي بين األطراف العربية واألوروبية مما يسهم سم النزاعات حبالحرية واألمن في 
 .الثروات الجديدة

 
 
 
 

العربي  لتحكيمالمركز مي بمحكمة باريس والرئيس االمح P. MOUCHONلقد وافق السيد باتريس موشون 
 جابة عن بعض األسئلة التي طرحناها عليه.اإل علىالفرنسي 

 
 سؤال : في أي سياق يقع النظام العربي الفرنسي للتحكيم ؟

 
 ة العربيةيغرفة التجار المن المالئم أواًل اإلشارة إلى السياق الجغرافي السياسي الذي يتطور في نطاقه نشاط 

ع مركز التوفيق لعالم العربي والذي يضفي ملتقى المصالح االقتصادية والتجارية بين فرنسا وا الفرنسية
 ة في وضع مثالي من أجل تسوية النزاعات المحتملة التي يمكن أن تنشأ هنا وهناك.والتحكيم والخبر 

 
رئيس الجمهورية إن العالقات العريقة بين فرنسا والعالم العربي قد أكدتها الكلمات األخيرة التي أدلى بها 

 ق" تبغى فرنسا أن تكون صديمتمشيًا تمامًا مع من سبقوه :  أوضح الذيوال ساركوزي الفرنسي السيد نيك
معربًا بهذا عن عزمه جعل فرنسا شريكًا سياسيًا فضاًل عن  "سياسة حضارية"وامتدح إتباع  العالم العربي"

لس وقد استرعى أحد أقواله أثناء مداخلته أمام مج الشراكة االقتصادية واإلستراتيجية مع العالم العربي.
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عمل كل ما ال: " قوله انتباه المالحظين بشكل خاص 2007الشورى في الرياض في ديسمبر/كانون األول 
 .م والثابتوهو ما يكشف عن اهتمامه الدائ يمكن عمله لتفادي صدام الحضارات وحرب األديان"

 
 ومما ال شك فيه أن ذلك يطمئن عالم األعمال.

 
 أهمية الدور الذي يقوم بهمدركة  1970منذ إنشائها في  فرنسيةال ة العربيةيغرفة التجار الوقد كانت 

 التحكيم الدولي ومن ثم وضعت نظام التحكيم الفرنسي العربي بغية تقديم خدمة جّيدة. 
 

وهكذا يبدو أنه من أجل ضمان حسن سير التحكيم في العالقات بين العالم العربي والغرب فإنه يجب 
 تحبيذ الثقة المتبادلة.

 
ي هذه الثقة بمعرفة اآلخر والقبول المتبادل الختالفاته الثقافية. وهو ما ينطبق أيضًا على صعيد وتغتن

 التحكيم.
 
 

 ه ؟هود المبذولة بغية تحديثه وتكييفسؤال : ما هي الج
 

بغرض زيادة توجهه نحو تقديم خدمات  2005شهد هذا النظام انطالقة في األول من يناير/كانون الثاني 
ء مركز التوفيق والتحكيم ؤسسات. وقد أتاحت هذه االنطالقة تحديث الالئحة الحالية وإنشاملموسة للم

، رئيس مجلس التحكيم J.de Grandcourtتحت رئاسة السيد جان دي غراندكور  (CCAE)ة لخبـر وا
 واألستاذ الجامعي.

 
الفرنسي" دون مساس عربي الة مركز التحكيم الفرنسي العربي يسمى "مركز التوفيق والتحكيم والخبر وأصبح 

 األوروبية األخرى. قًا ليشمل البلدانبتوسيع نطاقه الح
 

إقرار "الوساطة" وهي نظام بديل لتسوية النزاعات التي يتزايد لجوء عالم األعمال  2008كما أننا نعتزم في 
 إليها بسبب ما تتسم به من مرونة وفعالية.

 
 

 ؟ 2008التوفيق والتحكيم والمعاينة منذ انطالقه في  سؤال : ما هي اإلجراءات التي اتخذها مركز
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العرب والفرنسيين بغرض تكوين قائمته الخاصة من  الحقوقييناًل بحملة إعالمية لدى قام هذا النظام أو 

 الموفقين والمحكمين والخبراء وحاليًا الوسطاء.
 

 لدانترات منتظمة في فرنسا والبوفي نفس الوقت تّم إعداد البرنامج الذي يتعّين أن يتيح التنظيم في ف
ني واالقتصادي والمالي أو في مجال تأهيل و العربية حلقات تدرس موضوعات معّينة سواء في المجال القان

 المحكمين".
 

 طوير الكفاءة ضمان األمان القانوني.إن ت
 

سمبر/كانون األول وهكذا تم تنظيم حلقة دراسية هامة عن التحكيم الفرنسي العربي في األول والثاني من دي
العربية )لبنان وسوريا في باريس بمشاركة حوالي ستين أخصائي جاءوا من فرنسا ومختلف البالد  2005

والمملكة العربية السعودية والكويت والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا واإلمارات العربية المتحدة وغيرها( 
 ."التحكيم والصفقات اإلسالميةوقد تناول موضوعها "

 
ونحن نقدر أهمية هذا النوع من العمليات التي يطرحها اليوم تدوير رؤوس األموال الهامة للبالد المنتجة 

 للبترول التي تحتل مركز اهتمامات العديد من المؤسسات المالية الغربية.
 

الذي يبذل  ممثلة في أمينها العام الدكتور صالح الطيارالفرنسية،  ة العربيةيغرفة التجار الوأخيرًا فإن 
نشاطًا ضخمًا، قدمت من جانبها مجموعة محاضرات لمستمعين في المملكة العربية السعودية وفي الخليج 

 بغرض تقديم الئحة التحكيم وتناول المسألة الصعبة المتعلقة بتنفيذ قرارات المحكمين الدوليين والمحليين.
 

 سؤال : هل  اتخذت قرارات محكمين في كنف هذا النظام ؟
 
ن أنشطة مركزنا تتطور وسوف تتضاعف في المستقبل. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه اإلجراءات تمت إ

دائمًا بطريقة نموذجية ومنها اثنان مؤخرًا : يتعلق أحدهما بخرق العقد المبرم بين شركة خاضعة للقانون 
جراء اآلخر المصري وشركتين فرنسيتين مما أفسح المجال لصدور قرار من محكم منفرد ويتصل اإل

بمحكمة محكمين مكونة ثالثة محكمين دعيت للفصل في نزاع بين شركة تونسية وشركات اسبانية بشأن 
 دعوى الوفاء.
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يرتبط  الذيوأرجو أن تعذروني ألني ال أستطيع أن أقول كثر من ذلك فأنتم تعرفون قاعدة سر المهنة 
 ن الفعالية.بإجراءات التحكيم هذه والتي يتعّين صيانتها من أجل ضما

 
وتفضي بوجه عام نوعية هذه األحكام إلى تنفيذ تلقائي وهو أمر رائع. كما أن الغرفة نفسها تدخلت مرات 

سيعطي نفسـا جـديدا إلجـراءات الوســاطة في  عديدة من أجل تسوية النزاعات عن طريق المصالحة مما
 .المسـتقبل

 
 بي عن غيره من نظم التحكيم ؟سؤال : بماذا يتمّيز نظام التحكيم الفرنسي العر 

 
لقد أتاح تطوير العالقات التجارية بين القائمين بالعمليات االقتصادية من بالد ومناطق جغرافية مختلفة 

بتفادي  والسماحوضع إجراءات التحكيم الدولي الذي يقدم ميزة مزدوجة : السرعة في تسوية النزاعات 
ضائية الوطنية عندما تتعارض مصالح مواطنيها مع الذي تتعرض له السلطات الق زافتراض التحي

 المصالح األجنبية.
 

إزاء مبادئ نظام التحكيم القائم، فإن البعض  ال يبدي بعض القائمين بالعمليات عداًء أو تحفظاً ففي حين 
الخصوصيات أو المصلحة الخاصة لبعض  عند الضرورة، ضمان مراعـاة ،من المالئماآلخر يرى أنه 

يمكن، ومع احترام القانون المختار، أن تراعى، مثاًل، المبادئ العامة للنظام القضائي  البالد لكي
التجاري الدولية التي  تاإلسالمي، ولكن أيضًا في نطاق االهتمام بالتوازن الدقيق للمبادئ العامة والعادا

 يتمسك بها على نحو خاص بعض األوروبيين.
 

ي االستجابة لهذه الطموحات وتقديم أكبر الضمانات للقائمين ويجتهد نظام التحكيم الفرنسي العربي ف
 بالعمليات من الجانبين.

 
 سؤال : هل يمكنكم أن تستعرضوا لنا الخصائص األساسية لهذا النظام ؟

 
بي أو ي فرنسي أو أورو معنـو  ويستهدف نظام التحكيم الفرنسي العربي أن يقدم ألي شخص طبيعي أ

كانت له عالقات مباشرة أو غير مباشرة مع البالد العربية، إمكانية عربي أو أي شخص آخر وسواء 
ة وفقًا لالئحة، وفي كل مرة تحدث فيها خالفات تجارية على جراءات التوفيق والتحكيم والخبـر استخدام إ

ة المالئمة من اتفاقاتهم أو يم و/أو الخبـر األخص في عالقاتهم المهنية سواء بإضافة شروط التوفيق والتحك
 حتى الحقًا عند إبرام مثل هذه العقود.



 5 

 
ع أحدث مالئمة واألكثر تطابقًا م تتيح للراغبين في ذلك اسـتخدام التقنيـات األكثرهذه اإلجراءات و 

ن بين رعايا فريقي ن تقدم لألطراف الضمانات التي تراعي خصوصية العالقاتالتطورات لحل الخالفات، وأ
تطبيق الئحة تضمن لهم أفضل مقاربة وأفضل رقابة على  وتيّســر ،ينتميان إلى تفكير وثقافات مختلفة

 ة.جراءات التوفيق والتحكيم والخبر إ
 

حيث  ةالفرنسي ةالعربي ةالدقيق المناصفـةأجهزة تعمل على قاعدة  هذا النظام وضعتهكما أود أن أنوه بأن 
اة خصوصيات أو المصلحة الخاصة يتم اختيار األعضاء تبعًا لكفاءتهم وعدم تحيزهم واستقاللهم مع مراع

لكل واحد. ويتعّين أن تسهم هذه العناصر في أن تقدم للقائمين بالعمليات أفضل الفرص للتنفيذ الطوعي 
 للقرارات المتخذة.

 
 

 سوال : هل تنص الالئحة على إجراءات أكثر مرونة من إجراءات التحكيم ؟
 

إجراءات مبسطة بمحكم وحيد، في  د حد، وضعناتكلفة التحكيم إلى أبع في الواقع، ومن أجل تخفيض
لسماح بإجراء تسوية سريعة ي المكون من ثالثة محكمين، وذلك لتحيز عن إجراءات التحكيم العاد

للنزاعات البسيطة أو تلك التي تكون مبالغها محدودة شريطة احتمال تحويل اإلجراءات المبسطة إلى 
 لهذه الحالة الخاصة تجعل هذا التحويل ضروريًا. إجراءات عادية إذا كانت العوامل المكّونة

 
الخبرة التعاقدية الوحيدة التي اخترعتها  تكما يستطيع الطرفان اللجوء، بناًء على رغبتهما، إلى إجراءا

في الغالب، إذا تم التعجيل بها في حينه، أن تتيح  . وتستطيع هذه اإلجراءات1971الغرفة في عام 
تشكل أفضل وسيلة مانعة للجوء إلى التحكيم بمعزل عن أي إحالة لقاضي الدولة استبعاد تلف األدلة بل و 

 أو االستعجال.
 

وتستهدف الوساطة التوصل إلى اتفاق  وأخيرًا سوف يشرع مركزنا للتوفيق والتحكيم في إطالق الوساطة.
 ودي وعادل بين الطرفين بفضل تدخل وسيط وهو مهني محايد وغير متحّيز ومستقل.

 
هذا الوسيط على تحبيذ الحوار وصياغة االقتراحات الخاصة بالطرفين بغية محاولة الوصول إلى  ويحرص

اتفاق يتضمنه بروتوكول تصالحي له قوة تنفيذية بين الطرفين ويكون بمثابة حكم يصدره قضاء الدولة 
 وتصبح له قوة الشيء المقضي به أو المحكوم به.
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 ة عمومًا من التحكيم التجاري الدولي ؟العربي لدانسؤال : ما هو موقف الب
 

يرجع اللجوء إلى التحكيم إلى أقدم تقاليد القبائل العربية قبل اإلسالم ثم كرست التحكيم بعد ذلك مختلف 
 مدارس القانون اإلسالمي.

 
العالم العربي طوياًل من الشعور بالشك بل حتى العداء تجاه  اندومع ذلك وحتى وقت قريب، عانت بل

 الغربية ومن أجلها. انديلة اختلقتها البليم الدولي ورأت فيه وسالتحك
 

وإن كان لحسن الحظ أنه لوحظ وجود تطور حاليًا في البالد العربية بحيث بدا بمثابة نظام جّيد لتسوية 
بحيث يتبدى كما هو : نظام  ،العربية مظهر المنتج الغربي اندات وفي طريقه ألن يتجاوز في البلالنزاع

 .عالمي
 

على نحو متبادل وألن  ببعضها تأثرت النظم، ألنها بين مما ال شّك بهب رّ ولي تقإن ممارسة التحكيم الد
 ُيفترضالعربية  حلول. وهكذا إن التحكيم في البلدانوتفضي إلى األخذ بأفضل ال توّلد البراغماتيةالممارسة 

 أن يكون أقل خصوصية دون أن يخضع مع ذلك لقوانين أخرى.
 

ن علّي التنويه بأن نظام التحكيم الفرنسي العربي تتوفر له وسائل نجاح عديدة بسبب االنتقادات التي ويتعيّ 
 انديوفر المكانة التي تستحقها البل قدمها مؤخرًا بعض الممارسين العرب ضد التحكيم الدولي الذي لم

ن العرب الذين يتم تعيينهم وعدم العدد المحدود من المحكمي يتبّين مثاًل فيالعربية في سير عمله. وهو ما 
 مراعاة العادات والتقاليد العربية المحلية من قبل بعض المؤسسات.

 
 
 
 

العربي في  اندوجهات القضائية األساسية في البلسؤال : هل تستطيع أن ترسم لنا لوحة سريعة للت
 مجال التحكيم ؟
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 السنوات األخيرة. هو النشاط التشريعي الكثيف في هذهو أول اتجاه يالحظ بوضوح 
 

العربية  اندتين األساسيتين من قبل جميع البلوأسفر هذا النشاط أواًل عن التصديق على االتفاقيتين الدولي
 1958يونيو/حزيران  10واتفاقية نيويورك بتاريخ  1965/آذار مارس 18تقريبًا : اتفاقية واشنطن بتاريخ 

قية األخيرة حيز النفاذ في اإلمارات العربية المتحدة في بشأن تنفيذ قرارات المحكمين. وقد دخلت االتفا
ولم تصدق عليها حفنة من الدول العربية منها العراق وليبيا والسودان وُعمان  2006نوفمبر/تشرين الثاني 

 واليمن.
 

ثم فيما يتعلق بالنشاط التشريعي بحصر المعنى فإن غالبية الدول التي صدقت على اتفاقية نيويورك تبنت 
ألحكام التشريعية الخاصة بالتحكيم الدولي )راجع مع ذلك المملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية ا

المتحدة، الكويت، سوريا(. وفي حدود علمي، فإن ُعمان واليمن فقط توجد بها تشريعات ال تمّيز بين 
 التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي.

 
ذه التشريعات عديدة منها التأثير الفرنسي وتأثير القانون النموذجي والتأثيرات التي يمكن مالحظتها في ه

وقانون الممارسة الدولية للتحكيم وحلت محله بصفة خاصة لوائح التحكيم وفي  CNUDCIالصادر من 
 وأخير ذلك المتعلق بمصر. (CCI)المقام األول ذلك الخاص بغرفة التجارة الدولية 

 
وسوريا في  2007للتحكيم منها المغرب في ديسمبر/كانون األول  ةديدمعينة قوانين ج وقد تبنت بلدان

 .2008األول من أبريل/نيسان 
 

أتاح القيام بخطوة حاسمة. وقد قد بدوره مكانة هامة : و  CNUDCIويحتل القانون النموذجي الصادر من 
بحرين في ، ال2001، األردن في 1993، تونس في 1994تمت استعادته في أحيان كثيرة )مصر في 

( ومع قليل أو كثير من إدخال التعديالت )البحرين( ويتم أحيانًا تطبيقه ليشمل التحكيم الداخلي 1994
 أيضًا.

 
ومصر حالة خاصة وهي بمثابة مركز مناوبة بمعنى أن اختياراتها تتم مراعاتها وغالبًا ما تتم استعادتها 

 بعد ذلك.
 

 ية ؟سؤال : السيد الرئيس ما هي كلمتكم الختام
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 الثقة.
 الثقة في نظام التحكيم الفرنسي العربي الذي أثبت جدواه.

 الثقة في نظام يرتكز على تكاملية الثقافات.
الثقة في نظام عرف كيف يتواءم وفي حركة دائمة لصالح القائمين بالعمليات المالية والصناعية والتجارية 

 في العالقات الفرنسية العربية.
 
 
 


