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 الجامعة المستنصرية / كلية القانون

 المرحلة الثالثة / القانون الدولي العام

    

 الدويلتحكيم ال                            

 اعداد 

 م.م رٌا عبد الستار

وفق اتفاقٌة الهاي  وٌعرف الدولٌة النزاعات لتسوٌة السلمٌة الوسائل أهم احد هو الدولً التحكٌم

على انه ) هو تسوٌة المنازعات بٌن الدول بواسطة القضاة الذٌن تختارهم على اساس احترام 

 القانون الدولً (.

 ماهي اوجه التشابه واالختالف بين التحكيم والقضاء الدولي ؟ س:

ان التحكٌم الٌختلف كثٌراً عن القصاء الدولً فكالهما طرٌقة قضائٌة لتسوٌة النزاعات الدولٌة 

ٌة النزاع ، وكالهما ٌشترط اتفاق االطراف المتنازعة على الى القانون فً تسووكالهما ٌستند 

، والفرق الوحٌد هو فرق شكلً ٌرجع الى عرض نزاعهم على التحكٌم او على القضاء الدولٌٌن 

تشكٌل الهٌئة التحكٌمٌة من قبل االطراف ان التحكٌم هو طرٌق قضائً ٌرجع  فً وجوده الى 

المتنازعة ، فٌقومون بأختٌار القضاة بموجب اتفاق خاص ، اما القضاء الدولً فال ٌعتمد فً 

 على ارادة االطراف المتنازعة . تشكٌلة

 التاريخي للتحكيم التطور 

 التحكٌم الدولً بثالث مراحل هً :مر 

 اسطة رئيس الدولة بوالتحكيم  .1

) ٌصدر الحكم من قبل شخص  الفرد القاضً تحكٌم أو الملكً بالتحكٌم المعروف األسلوب هذا

وما ، س دولة او امبراطور ٌملك او رئ البابا سواء كان  ( ره االطراف المتنازعةاٌخت واحد

ٌؤخذ على هذه الطرٌقة ان المحكم هو سٌاسٌاً ولٌس قاضٌاً ، وهذا ٌجعله ٌفقد للحٌاد فً احٌان 

 كثٌرة .

 

 مختلطة لجنة  .2
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 :متتابعٌن شكلٌن الطرٌقة هذه اتخذت وقد

 لذا عٌنه، الذي الطرف منهما كل ٌمثل عضوٌن من تتألف: الدبلوماسية المختلطة اللجنة-أ -

 للنزاع ودٌة تسوٌة إلى طرٌقها عن الطرفان ٌتوصل محضة، دبلوماسٌة صفة للجنة كانت

 سنة المقدس الصلٌب نهر بتحدٌد قامت التً األنكلوامرٌكٌة المختلطة اللجنة ذلك مثال

1794 . 

 أو عضو ٌمثل أعضاء، خمسة أو ثالثة من اللجنة تتألف :المختلطة التحكيم لجنة-ب -

 القول له ٌكون خامس أو ثالث أجنبً عضو إلٌهم ٌضاف ثم النزاع فً طرف كل عضوان

 النوع هذا نشأة فً الفضل وٌعود. الوطنٌٌن األعضاء اختالف عند النزاع حسم فً الفصل

 وبرٌطانٌا األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات بٌن أبرمت التً( Jay) جً معاهدة إلى التحكٌم من

 .  بٌنهما المعلقة الخالفات لتسوٌة 1794 سنة

 

 بواسطة محكمةالتحكيم  .3

 ودراٌة قانونٌة بثقافة ٌتمتعون متحٌزٌن غٌر مستقلون أشخاص التحكٌم من النوع هذا ٌتولى

 النزاع فً الفصل فً وٌتبعون القانون، حسب النزاع فً الفصل من تمكنهم الدولٌة بالعالقات

 فً الطرٌقة هذه اتبعت وقد،  مسببة أحكاماً  وٌصدرون الدولً القانون ٌحددها التً اإلجراءات

 . وبرٌطانٌا األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات بٌن قام الذي االلباما باسم المعروف النزاع حل

 التحكيم الدوليميثاق 

كثرة الرجوع الى التحكٌم ادرى ذلك الى نشوء قواعد قانونٌة خاصة بالتحكٌم مصدرها بسبب 

 االمم وكذلك االمم المتحدة . ف الدولً ، ثم عاد لٌؤكد عنها ممؤتمر الهاي وعصبةالعر

 عرضه على التحكيم يجوز  ما .1

كان نوعه ،  أينزاع على التحكٌم  أيللدول االطراف االتفاق على عرض عرض ٌمكن 

 تفاق قبل النزاع او بعده .الاوممكن ان ٌتم هذا 

 التحكيم هيئة  .2

 وتعٌٌن وعددهم التحكٌم هٌئة أعضاء اختٌار فً الحرٌة كامل مبدئٌاً  النزاع ألطراف

 .أشخاص عدة من مؤلفة خاصة لجنة إلى أو فرد حكم إلى ٌحتكموا أن فلهم. اختصاصاتهم

أ او لجبنة خاصة ، او  أجنبٌة دولة كرئٌس ، سٌاسٌة شخصٌة جهة من ٌكون قد الفردي فالحكم

محكمٌن تعٌن كل  5اللجوء الى محكمة التحكٌم الدائمة ، وعادة تكون لجان التحكٌم الخاصة من 

 ربعة بأنتخاب رئٌس لهم .منهم وٌقوم اال 2دولة 

 

 التحكيم الدائمة محكمة  .3
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 فى الدولٌة النزاعات لتسوٌة الهاي التفاقٌة وفقا 1911 عام للتحكٌم الدائمة المحكمة أُسست

 الواقع فً وهً،  األول الهاي مؤتمر فى 1899 عام فى علٌها الموافقة تمت التى الباسٌفٌك

 الدولتان تختار سلفا، معٌنٌن قضاة بأسماء قائمة وجود مجرد هً وإنما. دائمة وال محكمة لٌست

المتنازعتان هٌئة التحكٌم اذا لجئتا للمحكمة ، ولكل دولة موقعة على االتفاقٌة ان تعٌن ماالٌزٌد 

سنوات قابلة للتجدٌد ، وتتألف هٌئة التحكٌم  6مدة اشخاص مختصٌن بالقانون الدولً ل 4عن 

منهم وٌختار هؤالء رئٌساً لهم ، وقد اصدرت المحكمة  2اعضاء تختار كل دولة  5من 

 . 1941حكم منذ تأسٌسها حتى عام  22ارب ماٌق

 التحكيم اجراءات  .1

فٌها ، فٌحدد الطرفان قواعد الفصل فً  الٌها للفصلقدمت . التً بالمسائل التحكٌم هٌئه تتقٌد

، وال ٌحق النزاع ، وهً تقٌد المحكمة ، واذا لم ٌختارو تطبق المحكمة قواعد القانون الدولً 

ا الفصل وفق قواعد القانون الدولً او مبادئ العدل و االنصاف اال بموافقة الطرفٌن ، له

ت ، ومثول الخصوم من خالل ممثلٌهم ، وتدار مذكرا وٌتضمن التحكٌم اجراءات كتابٌة كتقدٌم

 المرافعات من قبل رئٌس الهٌئة ، ولكل العضو الحق فً توجٌه االسئلة لخصمه .

 التحكيم قرار  .2

 فً بالقرار التحكٌم هٌئة رئٌس وٌنطق األعضاء أراء أغلبٌة على بناءً  التحكٌم قرار ٌصدر

علٌهم ، وهو قرار نهائً ، فٌتم النداء على الخصوم وقراءة القرار  المداولة دـبع المحددة الجلسة

به ، اال اذا ظرهت ملزم للطرفٌن ال ٌقبل الطعن او االستئناف وال ٌجوز طلب اعادة النظر 

  هذا الحكم . ظروف جدٌدة لو تم معرفتها قبل صدور الحكم لكانت غٌرت من


