
I.  في إطار المعامالت و االستثمارات الدوليةوسائل حّل النزاعات البديلة 
 

أصبح اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات في وقتنا الحالي أمرًا ملحـًا، وذلك لتلبية متطلبات 
 فمع التطور المستمر في   .األعمال الحديثة، والتي لم تعد المحاآم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد

 فض جارة والخدمات، وما نتج عن ذلك من تعقيد في المعامالت، وحاجة إلى السرعة والفعالية في الت
الخالفات، وتخصصية من قبل من ينظر بهذه الخالفات أو يسهم في حـلها، نشأت الحاجة لوجود 
نة آليات قانونية يمكن لألطراف من خاللها حل خالفاتهم بشكل سريع وعادل وفـّعال، مع منحهم مرو

  .وحرية ال تتوفر عادة في المحاآم
 إذن أن تعرف الوسائل البديلة لحل النزاعات اهتماما متزايدا على صعيد مختلف األنظمة ا عجبفال

القانونية و القضائية، وذلك لما توفره هذه األخيرة من مرونة و سرعة في البت و الحفاظ على السرية 
  .نازعاتهملول لحوما تضمنه من مشارآة األطراف في إيجاد ال

  . أوالوسائل حّل النزاعات البديلةينبغي تعريف و بالتالي 
  

 وسائل حّل النزاعات البديلة تعريف -١
 

هي تلك اآلليات التي يلجأ لها األطراف عوضًا عن القضاء العادي عند  وسائل حّل النزاعات البديلة
   .، بغية التوصل لحل لذلك الخالفنشوء خالف بينهم

لة لحل  هذا المعنى يخرج التقاضي عن إطار هذا التعريف، فهــوال يعد وسيلة بديو انطالقا من
 إذ أن األصل في األطراف اللجوء إلى المحاآم ومحاولة حل الخالفات الخالفات بل وسيلة أصيلة،

  .التي بينها عبر التقاضي في حال نشوء خالف بينها
 
  النزاعاتسيلة األآثر انتشارا لحسمالتحكيم في الوقت الحاضر الو أصبح :التحكيـــــم  ) أ

بديلـة عن قضاء  التجاريـة ويعتبر التحكيم نوعا من القضاء الخاص، فهو وسيلة
يقـوم فيه أطراف النزاع بمحض إرادتهما الحرة على اللجوء إلى التحكيم لحل   الدولـة

ك ولذل. ما قد يثـور من خالف أو نزاع في المستقبل بمقتضى قرار له قيمة قضائية
 الناشئة بينهم عن  النزاعاتيمكن تعريف التحكيم بأنه وسيلة يختارها األطراف لفض

طريق طرح النزاع للبث فيه بقرار ملزم لهم من قبل شخص أو أشخـاص يعينـونهم 
باإلتفـاق ويسمـون بالمحكمين وذلك ضمن قواعد يختارها األطراف أو يترآون 

 . للقوانين ذات العالقة تحديدها
  
  
  النزاعاتحّلالسلمية ل الطرق  ) ب

  
، )وسيط(هي مرحلة متقدمة من التفاوض تتم بمشارآة طرف ثالث  :الوساطة •

يعمل على تسهيل الحوار بين الطرفين المتنازعين ومساعدتهمـا على التوصل 
إذن فهي آليـة تقوم على أساس تدخل شخص ثالث محايد في  لتسوية،

 تقريب ىا المحايد علذالمفاوضات بين طرفين متخاصمين بحيث يعمل ه
تالـي مساعدتهما على وجهات النظر بين الطرفيـن وتسهيل التواصـل بينهما وبال

  .                               .النزاع لحكم مناسبة إيجاد تسوية
  



 ٢

 يمكن ألطراف النزاع تعيين خبير لتقييم القضية المعروضة و ذلك :الخبرة •
 و بالتالي فان.  بالوقائع و األحداث محل الخالفبتوفير التفاصيل الفنية المتعلقة

 األعمال التي يقوم بها الخبير أثناء تأدية مأموريته وتحرير تقرير الخبرة هي
   .بهذه األعمال إلنارة المحكمة بشأن بعض وقائع الدعوى

 
هي وسيلة تقتصر على دعوة أطراف النزاع للتفاوض فيما بينهم : المصالحة •

وهذا ما . المفاوضات للتقريب بين وجهات نظرهمدون تدّخل في هذه 
يتلّقى المسؤول ففي المصالحة . يمّيزالتحكيم من هذه الناحية عن المصالحة

بالقيام بالمصالحة طلبات الخصوم و ردودهم ويدعوهم لالجتماع به سواء 
بصورة منفردة أو بحضورهم جميعا ويستمع ألقوالهم ويحاول أن يقّرب بين 

  .فاق فيما بينهمحين وصولهم إلى اتا أمكن، إلى وجهات نظرهم م
 

 لكل خالف لول إيجاد الحمهمتها في هي هيئات دائمة تتمثل :جالس النزاعاتم •
هذه الهيئات التي يتم إنشاؤها عادة منذ إبرام .  عند تنفيذ العقدينشا بين األطراف

 .    تتكون من عضو أو ثالثة أعضاء, العقد
  

  
 : مقارنة بالطرق القضائيةاعات البديلة وسائل حّل النزميزات -٢
 

 حيث اإلجراءاتتمتاز وسائل حّل النزاعات البديلة ببساطة : اإلجراءاتبساطة  •
 بإجراءاتأّنها تتمّتع بحرّية أوسع و أآثر من القضاء الوطني في آّل ما يتعلق 

التقاضي مثل إدارة الجلسات و تنظيمها، وتقديم البيانات و االتّصال بأطراف 
 .نزاعال

آما تمتاز وسائل حّل النزاعات البديلة بالسرعة في فض النزاعات الن 
  .أشهر ٦المحكمين عادة ما يقومون بالبت بقرار في فترة ال تتجاوز

واألصل أّن إجراءات وسائل حّل النزاعات البديلة سرّية إّال : سرّية اإلجراءات •
هذه السرّية تعتبر من بحيث يمكن القول أّن مثل . على أطراف النزاع وممثليهم
  يمكن أنوهذا بخالف إجراءات التقاضي الّتي. األعراف الّتي يجب مراعاتها

 .علنية بحيث يستطيع أي شخص حضور هذه الجلساتتكون 
إّن مساهمة األطراف على فّض : مساهمة األطراف في فّض نزاعاتهم •

ألطراف نوعا انزاعاتهم باختيار على سبيل المثال المحكمين أو الخبراء تعطي 
وهذا بخالف اللجوء إلى القضاء الوطني حيث نجد . من األمان والراحة النفسية

 .المحكمة مكوّنة من قضاة ال دور لألطراف في تعيينهم
 من الميزات التي تتمتع بها وسائل حّل النزاعات :المصاريفانخفاض تكلفة  •

 . هي انخفاض تكلفة مصاريفها بالمقارنة مع القضاءالبديلة
 

  وجود إجراءات وقواعدلعدماءات هذا النظام بالمرونة  تتسم إجر:المرونـة •
  .صارمة



 ٣

 بين تجاريةتبقى العالقات ال:  بين الخصومتجاريةالمحافظة على العالقات ال •
 بعكس الخصومة القضائية التي تؤدي في الغالب إلى قطع مثل الخصوم قائمة
  .تلك العالقات

 
 

 II .نزاعات البديلة الحّرة ال حّل مقارنة بين وسائل)Ad Hoc (و المؤسساتية   
  

   النزاعات البديلة الحّرة حّلوسائل -١
 أطراف النزاع المواعيد والمهل ويعينون د يحد الحرة وسائل حّل النزاعات البديلةفي

 اإلجراءات ويقومون بعزلهم أو ردهم ، ويقومون بتحديد ن أو الخبراء أو آذلك الموفقيالمحكم
 اإلجراءات بتحديد و ألنهم يقومون. وسائل حّل النزاعات البديلة في قضايا الالزمة للفصل

 شرافإلوا دارةإلل ة الحرة الغير الخاضعوسائل حّل النزاعات البديلةيمكن ل,  لوحدهمالالزمة
، هذا في حال في نفس الوقتانخفاض تكلفة مصاريفها و آذلك بسرعتها   رونة وملتسم باتأن 

  .  مع بعضها البعضنزاعتعاون أطراف ال
أي  خاضعًا لرقابة  ال يكون الحرةوسائل حّل النزاعات البديلةالذآر بان حكم  ب آما انه يجدر

  .هيئة
    
  وسائل حّل النزاعات البديلة المؤسساتية -٢
     ها بل ضرورتها وجدواهاأهميت  وسائل حّل النزاعات البديلة فرضتآما ذآرنا آنفا لقد  

ات ومراآز  قيام مؤسسات وهيئاقتضىات التجارة الدولية ، مما خصوصًا في مجال عالق
 بما تملكه من إمكانات علمية وفنية مادية وسائل حّل النزاعات البديلة متخصصة في مجال

أنشئت العديد ، ولقد وسائل حّل النزاعات البديلة وائحها الخاصة في إجراءاتوعملية ول
  .ما ذآرنا آنفًا الدولية آمن تلك الهيئات على المستويات

  :يمكن ذآر, وعلى سبيل المثال        
    

لتحكيم في غرفة التجارة هذا النظام حدد مهام هيئة ا :ة التحكيم لغرفة التجارة الدوليةنظام هيئ -
ويالحظ أن  . عن طريق التحكيماألعمال في حل النزاعات ذات الطابع الدولي في مجال الدولية

 في الغرفة التجارية الدولية الهيئةرة مستقلة بواسطة بصو  مراجعتها تتملتحكيم الصادرةقرارات ا
 لحرية تقرير احترامها مع -التي لها أن تقضي بإدخال تعديالت على الحكم من حيث الشكل ولها 

  أن تنبه الهيئة إلى نقاط تتعلق بموضوع النزاع ، وال يجوز أن تصدر حكم دون أن -هيئة التحكيم 
  .حيث الشكلتقره المحكمة من 

  
 . آما أنها قامت بتنظيمهاحّل النزاعات مجموعة واسعة من خدمات غرفة التجارة الدوليةتقترح 

  :يمكن ذآر, وعلى سبيل المثال
     
  .لغرفة التجارة الدولية وسائل حّل النزاعات البديلة نظام -
  
  .لغرفة التجارة الدولية ة لخبر نظام ا-
  



 ٤

  .لتجارة الدوليةلغرفة ا مجالس النزاعات نظام -
  

ة أو وفق قواعد مرآز أو مؤسس وسائل حّل النزاعات البديلةإن االتفاق على إحالة النزاع إلى 
  . في مقاييسه ومعاييره جاهزنظامهيئة محددة هو لجوء إلى 

  
ين ي وتساعد في تعالنزاعحّل  ةير عمليس على شرافإلا وسائل حّل النزاعات البديلة المؤسساتية تقدم 

وتقوم بعض . اإلجرائية العملية حول آيفية تفسير قواعدها رشاداتإلاوتقدم  ن أو الخبراءيحكمالم  
ويضيف ذلك إلى . الهيئة  والتوصية بإجراء أية تغيرات إلىمتخذ القرار البمراجعة  المؤسسات
ع النزاحّل  ةير عمليس على شرافإل إذ أن ا.متخذ القرارال ضد وقوع أخطاء في الحمايةإجراءات 

    . المؤسساتيةوسائل حّل النزاعات البديلةيمثل من أهم ميزات 
  

.III  و القانونالبديلة حّل النزاعات وسائل  
  

                          
ت   تجسد آبرىبأهمية  التحكيم و بالخصوص وسائل حّل النزاعات البديلةتحظي لقد ,آما اشرنا 

. بشأن االعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم١٩٥٨رك في سنة  اتفاقية نيو يوأهمهاباالتفاقيات الدولية   
 

  .الدول   وإقرارها من قبل معظماالتفاقية  هذه التوقيع علىمت وقد
  

  الدولي الموقعة في جنيف في بخصوص التحكيم التجارياألوروبية ة االتفاقيذآرآما يمكن 
ثمارات بين الدول المضيفة  واالتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة باالست١٩٦١ سنة

   . ١٩٦٥ي  الموقعة فاألجنبيةلالستثمارات وبين رعايا الدول 
 لدى وسائلقامت عدة دول بتكريس هذه ال, وسائل حّل النزاعات البديلة على أهمية بناءا

 ١٩٩٣ افريل ٢٦التحكيم في  ة بإصدار مجل تونسقامت, على سبيل المثالف. تشريعاتهم
  .لتحكيم الداخلي و التحكيم الدولياالمنضمة إلجراءات 

,             ةالمحاآمسيرخالل , للقاضياألردنية أعطتة والسوري التشريعات اللبنانية وأنآما         
                        . تنازعة ، حل النزاع بطريقة سلمية الماألطراف يعرض على أن   اإلمكانية     

                                                                                            
  بين التوفيقيدخل أن على  المحاآمات المدنية اللبنانياألصول من قانون ٣٧٥ المادة نصتلقد 

            .الخصوم ضمن مهام القاضي
 

ى للتوفيق بين  يسعأن انه للقاضي ية  السورالمحاآمات األصولقانون  من١٢٩آما جاء في المادة 
قانون  وآذلك لقد جاء في المادة التاسعة من.  المحاآمةإجراءاتالمتخاصمين قبل البدء في 

 أن أو المتنازعة األطراف يقرأ على أن، انه يوم المحاآمة على القاضي األردنيةالمحاآمات  األصول
 إلى سعيا إليهمماع  ، ويمكنه االستإليهيطلع على الخصوم على المستندات واالدعاءات المقدمة 

.التوفيق  
 .  
 اإلمارات  في٢٠٠١-٤ رقم الفيدرالي المعدل بالقانون ١٩٩٩-٢٦ رقمالفيدراليبموجب القانون  أما 

 فيدرالية تعمل بموازاة آل محكمة أنممكن لجان التوفيق والمصالحة   أو  لجنةإنف،  العربية المتحدة
 يكون أن ويجب أعضاء ثالثة وتتألف آل لجنة من .شرعية ، وذلك بقرار من وزير العدل أومدنية 



 ٥

     مهما آانت قيمته ل جميع النزاعاتوهذه اللجنة تكون هي المختصة لح. رئيس اللجنة قاضيا حكما
 تنتهي وبالتالي  مصالحتهما ال يعود للمحاآمة ضرورةأوفي حال سعى القاضي للتوفيق بين الخصوم 
 وبالتالي يصدر القاضي قرارا بالتصديق على األطراف قبل موعدها، بمحضر موقع عليه من قبل

                    .                                                           للتنفيذهذه المصالحة ويكون قابال 
في حال رفض الفريقين المصالحة ينظم القاضي محضرا يثبت هذا الرفض وبالتالي فإن المحاآمة 

.                                                                                       مجراهالتأخذد العادية تعو  
 


