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تمهيد:
إف الدكلة المضيفة لالستثمارات تسعى دائما إلى كضع حكافز لجذب االستثمارات الكطنية ك
األجنبية .ىذه الحكافز عديدة ك متعددة أىميا -في نظرؼ -تقرير حرية المستثمر في اختيار آلية
فض المنازعات بينو كبيف الدكلة المضيفة لالستثمار بعيدا عف قضاء ىذه الدكلة أك حتى قضاء
دكلتو ،ألنو ك ببساطة المستثمر يعتقد أف قضاء الدكلة المضيفة لف يككف محايدا ك أف الدكلة
المضيفة قد تدفع أماـ قضاء دكلتو بحصانتيا .لذلؾ يحبذ المستثمر المجكء إلى الكسائل البديمة
لفض منازعات االستثمار"( ،ADR (Alternative Dispute Resolution))1خاصة
التحكيـ(.)2
()3

كالمسمـ بو ،أف التحكيـ يتمتع بمزايا عديدة

تجعل المستثمر دائما يميل إليو .كلكف في ظل

العكلمة ك زيادة االستثمارات األجنبية أصبحت العالقات القانكنية كبالتالي المنازعات الناشئة
عنيا مكضكع التحكيـ معقدة جدا ك مركبة.
ىذا التعقيد ك التركيب أدػ إلى صيركرة التحكيـ كسيمة تقترب مف بطء القضاء يحتاج إلى
زمف لينتيي بحكـ فاصل في المكضكع ،فقد يستغرؽ التحكيـ سنة أك سنتيف( .)4لذلؾ ظير دكر
التدابير الكقتية كالتحفظية في التحكيـ كآلية إجرائية سريعة تكاجو حاالت االستعجاؿ لحفع
الحقكؽ ك األدلة ك جعل الفصل فييا أم ار مجديا ،فالحماية المؤقتة لمحق ىامة لحمايتو
المكضكعية.

)(1

Nadja Marie Alexander :Global Trends in Mediation . Kluwer Law International 2006 .P.
139.
( )2يعرف بأنه اتفاق األشخاص (الطبيعية واالعتبارية) على عرض نزاع لائم بينهم(في شكل مشارطة) أو محتمل(في
شكل شرط) ناشئ عن عمد أو دون عمد -على فرد أو أفراد عاديين يختارونهم مباشرة أو يبينوا طريمة اختيارهم للفصل
فيه ،خالل فترة زمنية معينة يحددونها(أو يتركون تحديدها للمانون) ،وفما لمواعد المانون(تحكيم بالمضاء) أو وفما لمواعد
العدالة(تحكيم بالصلح) ،دون عرضه على لضاء الدولة وذلن بمرار ملزم لهم يرمي إلى استمرارية العاللات االلتصادية
واالجتماعية بينهم ( .انظر :سيد أمحد حممود ،مفهوم التحكيم وفقا لقانون املرافعات ،دار النهضة العربية ،ط ،2002/2ص.)4
( )3تمثل في السرعة والكفاءة والبساطة في اإلجراءات و الخبرة و الحفاظ على عاللة الطرفين حتى بعد انتهاء النزاع
وغيرها.
)(4
Ali Yesilirmak , Provisional Measures in International Commercial Arbitration,( Kluwer Law
International 2003) P.4.
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غير ٍ
خاؼ أف فكرة التدابير الطارئة التحكيمية ليست بجديدة .فالمجتمع التحكيمي كمنذ فترة
يتناقش في مسألة ما اذا كاف يجكز لممحكـ أف يصدر تدابير كقتية أك تحفظية في فترة ما قبل
تشكيل ىيئة التحكيـ(.)5
كفي التحكيـ ال سيما في المرحمة ما قبل التحكيـ أؼ ما قبل تشكيل الييئة قد يككف لممستثمر
حاجة طارئة لمحصكؿ عمى تدابير كقتية ك تحفظية بل تدابير طارئة .Emergency Relief
كنتيجة

لمعكلمةGlobalisation

كالتعقيد

كالبيركقراطية

ككمؤسسية

التحكيـ institutionalisation of arbitrationفإف الفترة الالزمة لتشكيل ىيئة التحكيـ قد
تطكؿ إلى أسابيع بل إلى شيكر ،نتيجة عدـ استيفاء الشركط الالزمة لتحكيل الممف لمييئة كدفع
مصاريف مقدمة the Advance on Costأك لتقديـ طمب رد المحكميف( .)6كاذا اجبر المستثمر
المطالب لتدابير كقتية عمى االنتظار لحيف تشكيل الييئة سيككف استصدارىا غير مجدؼ ك
تضحى مصمحتو في استصدار تدابير كقائية نظرية ،ألف الضرر سيككف قد كقع بالفعل كليس
محدقا.

Gary B. Born, International Arbitration: Law and Practice (London: Kluwer Law

)(5

International, 2012), pp.203–220.

Ali Yesilirmak , Provisional Measures in International Commercial Arbitration,( Kluwer Law

)(6

International 2005) P.114.

كعمى سبيل المثاؿ فإف إحصائيات مركز التحكيـ بغرفة التجارة ستككيمـ SCC (Stockholm Chamber of

) Commerceتشير إلى أف معدؿ الكقت لالزـ لتشكيل ىيئة التحكيـ منذ تقديـ طمب التحكيـ الدكلي ىك  4شيكر ك
التحكيـ الداخمي  3شيكر .انظر:

Patricia Shaughnessy, Pre-arbitral Urgent Relief: The New SCC Emergency Arbitrator Rules

in Michael J.Moser and Dominique T. Hascher (eds), Journal of International Arbitration,

(Kluwer Law International 2010 Volume 27 Issue 4 ) p337.

لذلؾ ظيرت آلية التشكيل السريع لييئة التحكيـ  Expedited Formation of Arbitral Tribunalفي حاالت

الطكارغ كما تنص عمييا المادة ( )9Aمف قكاعد التحكيـ الخاصة محكمة لندف لمتحكيـ الدكلي ( 2014 )LCIAعمى

المكقع التالي آخر زيارة ( فبراير:)2015/

http://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2014.aspx

كيمكف التشكيل السريع يتـ بآلية تسمى التحكيـ السريع أك التحكيـ ذات المسار السريع ―fast‐track‖ arbitration
2

كازاء ذلؾ فكاف لممستثمر -طرؼ التحكيـ -أحد الخيارات اآلتية إما أف ينتظر لحيف تشكيل
ىيئة التحكيـ لك كاف مف اختصاصيا قانكنا أك اتفاقا اصد ار تدابير كقتية أك تحفظية ،أك المجكء
إلى القضاء الكطني اذا كاف قانكف القاضي( القانكف اإلجرائي) يخكؿ لو ىذا االختصاص.
أما اذا كانت التدابير الكقتية التحكيمية غير متكافرة كفق القانكف الكطني أك قكاعد التحكيـ
المؤسسي فال مفر مف لجكء األطراؼ إلى القضاء الكطني .عمى الرغـ مف أف نية الطرفيف كانت
كاضحة – باالتفاؽ عمى التحكيـ -في اليركب مف القضاء الكطني بتعقيداتو ك عمنيتو التي قد
تعد عيبا خطي ار يؤثر عمى فعالية التحكيـ في منازعات االستثمار ال سيما طكيمة األجل ك عدـ
حياده أحيانا ك المجكء إلى طرؼ ثالث محايد( المحكـ) ك في محيط مف السرية ك ببساطة
اإلجراءات.
كلكف اذا كانت إرادة األطراؼ حرة في المجكء إلى التحكيـ الستصد ار التدابير الكقتية ،فإنيا
أحيانا تككف مجبرة عمى المجكء إلى المحاكـ الكطنية ال سيما اذا كاف التدبير مكجو ضد الغير
أؼ مف ليس طرفا في التحكيـ أك كاف التدبير قيرؼ يستمزـ سمطة اإلجبار كاألمر بالحجز
التحفظي عمى أمكاؿ المديف( ،Freezing of assets (La saisie conservatoire))7ألف
المحكـ ال يممؾ سمطة اإلجبار  Imperiumسمطتو مقيدة ك محددة بأطراؼ اتفاؽ التحكيـ.
باإلضافة إلى عدـ قدرة المحكـ عمى إصدار تدابير كقتية أك تحفظية في غياب الطرؼ اآلخر
المكاجو بتمؾ التدابير  (Ex parteالشبيية بنظاـ األكامر عمى عرائض المعركفة في قانكف
المرافعات) .كمف األسباب األخرػ التي تجبر األطراؼ عمى المجكء إلى القضاء الكطني ىك
إشكالية عدـ قابمية تدابير المحكـ الكقتية أك التحفظية لمتنفيذ الجبرؼ ال سيما بالنسبة التفاقية
نيكيكرؾ لالعتراؼ ك تنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية .

()7

الحجز التحفظي كتدبير الزـ لمفصل في خصكمة التحكيـ يككف مف اختصاص المحاكـ الكطنية ،ككفقا لقانكف التحكيـ

المصرؼ لمحكمة المادة ( 9المحكمة المختصة أصال بنظر النزاع أك محكمة استئناؼ القاىرة أك أؼ محكمة استئناؼ أخرػ

لك كاف التحكيـ تجاريا دكليا) انظر المادة  14التي تنص عمى أف " :يجكز لممحكمة المشار إلييا في المادة 9مف ىذا

القانكف أف تأمر ،بناء عمى طمب أحد طرفي التحكيـ ،باتخاذ تدابير كقتية أك تحفظية سكاء قبل البدء في إجراءات التحكيـ

أك أثناء سيرىا".

انظر :أحمد صدقي محمكد ،التدابير التحفظية الالزمة لمفصل في خصكمة التحكيـ ،الطبعة األكلى .2005 ،ص.40
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كقد تككف المحكمة الكطنية ىي محكمة مكطف خصـ طالب التدبير ،كالتي قد تككف غير
محايدة كتميل إلى الخصـ الذؼ يحمل جنسيتيا السيما اذا كاف الطالب ىك الدكلة المضيفة ،في
مكاجية المستثمر ،في منازعات االستثمار.
ك المستقر عميو في فقو التحكيـ  ،أف المجكء إلى المحاكـ الكطنية ال يتناقض مع لجكء
األطراؼ إلى التحكيـ كال مع األثر السمبي التفاؽ التحكيـ في استبعاد القضاء ،ألف ال تعارض
في ذلؾ مع نية األطراؼ .كما أف استصدار التدابير الكقتية يجعل مف اتفاؽ التحكيـ أكثر
()8

فعالية ك يضمف النتائج النيائية لو

 ،ك االتفاؽ عمى التحكيـ ينصب عمى مكضكع النزاع

كالحكـ الصادر مف المحكمة بتدبير كقتي ال يحكز حجية أماـ ىيئة التحكيـ أك بالنسبة لمكضكع
التحكيـ(.)10(،)9
()11

المجكء إلى القضاء الكطني ،في الغالب ،الستصدار تدابير كقتية قبل تشكيل الييئة

ال

يجذب أطراؼ التحكيـ ال سيما المستثمر األجنبي إذا كضع في االعتبار متطمبات السرية ك
النفقات ك الكقت ك االستقالؿ كالحيدة في نظاـ التحكيـ .فالمجكء إلى المحاكـ الكطنية ال يضمف
السرية في مجاؿ التجارة ك األعماؿ كاالستثمار ،ك كذلؾ يتطمب فترة زمنية حتى يصدر عمل
قضائي ،باإلضافة إلى احتمالية عدـ حيادية القضاء خاصة القضاء الكطني في تحكيـ بيف
الدكلة ك المستثمر األجنبي.
انظر التقرير المتعمق بالتعميق التحميمي عمى مسكدة القانكف النمكذجي ( )UNICTRALرقـ 25 A/CN.9/264

()8

مارس  .1985عمى المكقع اآلتي بالمغة اإلنجميزية(آخر زيارة :.)2015/2/27

http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V85/244/18/PDF/V8524418.pdf?OpenEleme

()9

nt

سيد أحمد محمكد ،مرجع سابق ،ص .94

()10

لذلؾ تنص المادة  9مف قانك التحكيـ النمكذجي( )UNICTRALعمى أنو " :ال يناقض اتفاؽ التحكيـ طمب أحد

األطراؼ ،قبل أك أثناء سير إجراءات التحكيـ ،استصدار تدبير مؤقت لمحماية مف إحدػ المحاكـ ك لممحكمة أف تتخذ

محكمة ىذا اإلجراء بناء عمى ىذا الطمب".

“ It is not incompatible with an arbitration agreement for a party to request ,before or during

arbitral proceedings, from a court an interim measure of protection and for a court to grant
()11

such measure”.

سيد أحمد محمكد ،سمطة المحكـ في إصدار األحكاـ الكقتية ك األكامر في القانكف المقارف كالككيتي كالمصرؼ ،مجمة

الحقكؽ ،العدد الثالث ،السنة الخامسة كالعشركف -جمادؼ اآلخرة 1422ىػ -سبتمبر 2001ـ .ص.92
4

لذلؾ اتجيت معظـ مؤسسات التحكيـ في السنكات األخيرة إلى تبني آلية سريعة تكاجو حاالت
الطكارغ التي قد تكاجو أطراؼ التحكيـ بصفة عامة ك المستثمر بصفة خاصة في مرحمة ما قبل
تشكيل ىيئة التحكيـ تسمى بػ" إجراءات تحكيـ الطكارغ" Emergency Arbitration
 Proceedingsتخكؿ المؤسسة سمطة تعييف محكـ -يسمى بػ" محكـ الطكارغ Emergency
 -"Arbitratorيعيد إليو ميمة إصدار تدابير طارئة كقتية أك تحفظية.
لذلؾ كجب عمينا أف نتعرض إلى ماىية تحكيـ الطكارغ باعتباره نظاما جديدا في عالـ التحكيـ
في الخمس سنكات الفائتة ك أىميتو في منازعات االستثمار .ثـ نعرض لمدػ فعالية قكاعد تحكيـ
الطكارغ في منازعات االستثمار ك المعكقات التي تعيق تطبيقيا ،متبعا الخطة اآلتية:

المطمب األول :ماهية تحكيم الطوارئ و أهميته في منازعات االستثمار
الفرع األول :ماىية تحكيـ الطكارغ
الفرع الثاني :أىمية تحكيـ الطكارغ في منازعات االستثمار
المطمب الثاني :فعالية تحكيم الطوارئ في منازعات االستثمار
الفرع األول :فعالية تطبيق قكاعد تحكيـ الطكارغ عمى منازعات االستثمار
الفرع الثاني :فعالية إجراءات تحكيـ الطكارغ في منازعات االستثمار

5

المطمب األول
ماهية تحكيم الطوارئ و أهميته في منازعات االستثمار
سكؼ نعرض في ىذا المطمب إلى ماىية نظاـ تحكيـ الطكارغ ك نبذة مختصرة عف إجراءاتو ال
سيما في قكاعد مركز غرفة التجارة بستككيمـ SCC (Stockholm Chamber of
)( . Commerceفرع أكؿ) ثـ نتطرؽ إلى أىمية تحكيـ الطكارغ في منازعات االستثمار مع
عرض تطبيق عممي يتضمف قرار محكـ طكارغ معيف مف قبل مركز SCCفي قضية استثمار
أجنبي(فرع ثاف).
الفرع األول
ماهية تحكيم الطوارئ
قاـ كاضعكا قكاعد بعض مؤسسات التحكيـ آليات تكميمية

Complementary

 mechanismsمؤداىا منح أطراؼ التحكيـ الحق في استصدار تدابير كقتية في مرحمة ما قبل
تشكيل ىيئة التحكيـ  Pre-fromation stageأماـ طرؼ ثالث محايد تمشيا مع إرادة المستثمر
في البعد عف القضاء الكطني.
كاليكـ إشباعا لمحاجة التحكيمية تمؾ ،فألطراؼ التحكيـ الخيار بيف آليتيف إحداىما حرة Ad
 hocكاألخرػ مؤسسية . institutionalبمعنى ،إما بالنص صراحة في اتفاؽ التحكيـ عمى آلية
الحصكؿ عمى أؼ إجراء كقتي أك تحفظي مف قبل طرؽ ثالث محايد أك لألطراؼ أف يتفقكا عمى
المجكء إلى قكاعد أحد مؤسسات التحكيـ التي تقرر مثل تمؾ اآللية(.)12

()12

جدير بالذكر أف بعض المؤسسات تنص عمى آلية أخرػ غير تحكيمية لالستصدار تدابير تحفظية أك كقتية تتعمق

باألدلة مثل آلية الخبير الفني في مرحمة ما قبل التحكيـ  .pre‐arbitral technical expertكلف نتطرؽ ليذه اآللية ألنيا

ال تيدؼ أساسا إلى حماية الحقكؽ بقدر ما تيدؼ إلى حفع األدلة أماـ طرؼ ثالث خبير .لمزيد مف التفاصيل أنظر:

Yves Derains, “Technical Expertise and Refere Arbitral” in:Pieter Sanders (ed.), New Trends

in the Development of International Commercial Arbitration and the Role of Arbitral and
6

قد يتفق األطراؼ عمى كضع إجراءات خاصة بيـ إلصدار تدابير طارئة في مرحمة ما قبل
تشكيل ،تعيد ىذه الميمة إلى محكـ فرد أك ثالثة محكميف ،كلكف لما يكبده األطراؼ مف نفقات
باىظة لذلؾ ،كأف األطراؼ غالبا كعمال ال يتفقكا عمى إجراءات تدابير طارئة اذا نشأ نزاع
بالفعل( .)13كما أف الكقت الالزـ لبدء الييئة في اصد ار تدابير كقتية قد يستغرؽ كقتا طكيال
يضحى التدبير الكقتي معو غير مجدؼ أك فعاؿ ،فيمجأ األطراؼ إلى تحكيـ الطكارغ المؤسسي،
فتكجد العديد مف المؤسسات التحكيـ في العالـ تضع آليات تكميمية( ،)14منيا قكاعد بشأف
إجراءات التدبير الكقتي الطارغ . emergency provisional relief proceduresىذه
القكاعد تضع آلية لمنح شخص يعيف مف قبل المؤسسة سمطة اصد ار تدابير كقتية(.)15
كاآلف كبصفة أساسية كمنذ الفترة ما بيف  2010كحتى يكمنا ىذا في سنة  .2015قامت
العديد مف مؤسسات التحكيـ بسف قكاعد لتحكيـ الطكارغ Emergency Arbitration
 regulationsلتكفير إجراءات الحصكؿ عمى تدابير طارئة  emergency reliefال تنتظر
حت ى تشكيل ىيئة التحكيـ لمبء في إجراءات التحكيـ األساسية .كمنيا قكاعد غرفة التجارة الدكلية
) International Chamber of Commerce (ICCكقكاعد مركز سنغافكرة لمتحكـ الدكلي
)Singapore International Arbitration Centre (SIAC

سنة 2010

()16

ك غرفة

Other Institutions, ICCA Congress Series No. 1 (Kluwer: Hamburg 1982), 183‐184 (“New
)”Trends

Ali Yesilirmak , Provisional Measures in International Commercial Arbitration,( Kluwer
()14

)(13

LawInternational 2005) P.117.

كمنيا أيضا أف تمنح رئيس المؤسسة أك جياز تابع لممؤسسة سمطة إصدار تدابير طارئة .انظر عمى سبيل المثاؿ:

المادة  13مف قكاعد الجمعية الفرنسية لمتحكيـ )”the French Arbitration Association (“FAA
()http://www.afa-arbitrage.com/en/arbitration-rules/#Article_13ك المادة  R37من قكاعد التحكيـ
الرياضيhttp://www.tas-cas.org/en/arbitration/code-( the Court of Arbitration for Sport

.)procedural-rules.html
()15

الحاجة إلى ىذه القكاعد تزداد في بعض المنازعات ال سيما تمؾ طكيمة األجل أك التي تستمزـ الحفاظ عمى أسرار

تجارية أك الممكية الفكرية ،كالتي تستكجب السرية التامة كسرعة الفصل فييا.

Ali Yesilirmak , Provisional Measures in International Commercial Arbitration,( Kluwer Law
International 2005) P.118.

SIAC Rules (2010) art.26(2) and Sch.I.
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)(16

ستككيمـ لمتجارة))17( Stockholm Chamber of Commerce (SCCك المركز الدكلي
لفض المنازعات (ICDR) International Centre for Dispute Resolution

()18

سنة

2006ك محكمة لندف لمتحكيـ الدكلي London Court of International Arbitration
) .)19((LCIAكال تحتكؼ قكاعد المركز الدكلي لفض منازعات االستثمار  ICSIDثمة قكاعد
لمحكـ الطكارغ.
سكؼ تتركز درستنا تمؾ عمى قكاعد تحكيـ الطكارغ الكاردة في قكاعد غرفة التجارة بستككيكلـ
( )SCCكذلؾ ألسباب عديدة .حيث أف اإلحصائيات تشير إلى صدارة مركز التحكيـ التابع
لغرفة التجارة بستككيكلـ – SCCك الذؼ تتضمف قكاعد التحكيـ فيو لقكاعد محكـ الطكارغ
- Emergency arbitrator rulesفي إدارة منازعات االستثمار حيث تكجد  61معاىدة ثنائية
لالستثمار الدكلي تحتكـ إلى قكاعد تحكيـ غرفة ستككيكلـ SCCككذلؾ معاىدات الطاقة متعددة
األطراؼ(. Multilateral ECT(Energy Charter Treaty))20
كما أف اإلحصائيات تشير أيضا إلى صدارة مركز  SCCباعتباره ثاني أكبر مؤسسة تدير
منازعات االستثمار كفق قكادىا الخاصة بعد جياز فض المنازعات التابع لمبنؾ الدكلي كىك
()17

الممحق الثاني  APPENDIX IIمف قكاعد التحكيـ سنة  2010كالذؼ أحالت إلي المادة  32فقرة  4مف قكاعدا التحكيـ

األساسية ،سارية النفاذ منذ أكؿ يناير  .2010عمى المكقع التالي:

http://www.sccinstitute.com/media/40129/k4_skiljedomsregler-eng-arb-tryck_1_100927.pdf
()18

الذراع الدكلي لجمعية التحكيـ األمريكية

) ، American Arbitration Association (AAAقكاعد التدابير الطارئة

لمحماية في المادة  37مف إجراءات فض النزاع الدكلي .ككذلؾ المادة  6مف قكاعد المركز الدكلي لفضا النازعات أكؿ يكنيك

 .2014عمى المكقعwww.ICDR.org :
()19

اخترنا قكاعد محكـ الطكارغ ليذه المؤسسات لتحكيمية بناء عمى أنيـ األكثر صيتا في عالـ التحكيـ ال سيما في

()20

راجع ىذه اإلحصائيات عمى المكقع الرسمي لمركز SCCالتالي(آخر زيارة :)2015/3/11

التحكيـ الطارغ ك ىي األكثر تطبيقا لتمؾ القكاعد في الكاقع العممي.

http://www.sccinstitute.com/dispute-resolution/investment-disputes/

كجدير بالذكر أيضا أف التقرير الصادر عف غرفة التجارة بباريس  ICCيشير إلى أف نسبة  %18مف المعاىدات الثنائية

لالستثمار الدكلي  )BITs(Bilateral Investment Treatiesتحيل إلى تحكيـ  .ICCانظر :تقرير  ICCعمى المكقع
اآلتي ( آخر زيارة :)2015/3/11

http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2012/ICC-

Arbitration-Commission-Report-on-Arbitration-Involving-States-and-State-Entities-underthe-ICC-Rules-of-Arbitration/
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المركز الدكلي لفض منازعات االستثمار International Center for Settlement of
) .Investment Disputes (ICSIDحيث تسجل اإلحصائيات بإدارة مركز  SCCلثالث ك
سبعيف منازعة استثمار منذ  .1993سبع ( )7منازعات منيـ كانت خاضعة لقكانيف حرة ك 15
منازعة منيـ خاضعة لقكاعد األكنسيتراؿ ،ك 51منازعة ( )%70مف منازعات االستثمار المسجمة
كانت تحت إدارة مركز SCCكفقا لقكاعدىا .كمعظـ منازعات االستثمار في مركز SCCىي
منازعات مؤسسة عمى معاىدات استثمار ثنائية BITكعددىـ  32منازعة ك منازعات مؤسسة
عمى اتفاقية طاقة ) ECT (Energy Charter Treatyكعددىـ  13منازعة ،كمنازعات
استثمار مبنية عمى اتفاقات استثمار كعددىـ ست ()6منازعة .ك تشير اإلحصائيات أيضا أنو
في سنة  2014تـ تسجيل  11قضية منازعات استثمار تحت إدارة مركز  9 .SCCقضايا منيا
تحت إدارة قكاعد التحكيـ في مركز  SCCك قضيتاف منيـ تحت قكاعد محكـ الطكارغ بمركز
.)21( SCC
كما يعضد تفكؽ مركز  - SCCفي شأف تحكيـ الطكارغ -أف قكاعد تحكيـ الطكارؼ غير
متكافرة في قكاعد تحكيـ األكسيد ( ICSIDالمركز الدلي لفض منازعات االستثمار) أك قكاعد
األكنسيتراؿ (UNCITRALلجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارؼ الدكلي) ألجل التحكيمات في
منازعات االستثمار(.)22
إف تحكيـ الطكارغ تعتمد فمسفتو أساسا عمى السرعة القصكػ أك حالة الطكارغ التي تحتمل

التأخير لحيف تشكيل ىيئة التحكيـ الستصدار تدابير كقتية أك تحفظية .لذلؾ فالسرعة ال تقتصر

فقط عمى اإلعالف الفكرؼ لممحتكـ ضده في تحكيـ الطكارغ سكاء قبل تعييف محكـ الطكارغ أك
فكر تعيينو .حيث كفقا لقكاعد  SCCيتعيف إعالف المدعى عميو إعالنا مبك ار كفكر استالـ طمب

تعييف محكـ الطكارغ ،حتى كلك قبل تماـ عييف محكـ الطكارغ( .)23بل السرعة تشمل تعييف
()21

راجع المكقع الرسمي لمركز  SCCفي ىذا الخصكص ( آخر زيارة :)2015/3/10

http://www.sccinstitute.com/statistics/investment-disputes-2014/

Joel Dahlquist, Uppsala Universitet, Juridiska Institutionen. Emergency Arbitrators in

)(22

Investment Treaty Disputes. At site(Last visited 11/3/2015):

http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2015/03/10/emergency-arbitrators-in-investment()23

المادة 3مف قكاعد محكـ الطكارغ بالممحق رقـ  2مف قكاعد .SCC
9

treaty-disputes/

محكـ الطكارغ ،ألف المجنة  Boardفي مركز SCCيجب أف تسعى إلى تعييف محكـ الطكارغ

خالؿ  24ساعة مف تاريخ استالـ طمب تعييف محكـ الطكارغ (.)24

كلكف تعبير النص بجممة " تسعى إلى تعييف" ” “will seek to appointيشير إلى كجكد

قدر مف المركنة في حالة عدـ استطاعة المجنة تعييف محكـ الطكارغ خالؿ  24ساعة( ،)25حيث

أف التجربة العممية تثبت أف محكـ الطكارغ بصعكبة يستطيع أف يستكفي إجراءات تعيينو خالؿ
 24ساعة( .)26فيذا الميعاد -في اعتقادؼ -أقرب إلى ميعاد تنظيمي ك ليس جكىرؼ يحث فيو

المشرع المؤسسي المجنة عمى اإلسراع ك بشدة في تعييف محكـ الطكارغ ،كال يترتب عمى عدـ
االلتزاـ بميعاد األربع كعشريف ساعة أية جزاء إجرائي أك مسئكلية عمى المركز.

كتطبيقا أيضا لمبدأ السرعة يكجب مركز  SCCأف يقدـ األطراؼ طمب الرد خالؿ 24
ساعة مف الساعة التي عمـ طالب الرد فييا بالظركؼ التي تبرر الرد

()27

.

كبخصكص مدة الفصل في طمب تحكيـ الطكارغ ،يتصدر ىنا مركز  SCCالصدارة،
كبحق ،في تحديد أقصر ميعاد إلصدار قرار تحكيـ الطكارغ( .)28حيث تحددت بخمسة أياـ مف
تاريخ إحالة الطمب لمحكـ الطكارغ ،مع إمكانية مد ىذا الميعاد( .)29كالكاقع العممي سكؼ يثبت
()24

انظر المادة  4مف الممحق رقـ  2بشأف قكاعد محكـ الطكارغ كنصيا كالتالي:

Article 4 Appointment of the Emergency Arbitrator:

)1(The Board shall seek to appoint an Emergency Arbitrator within 24 hours of receipt of

the application for the appointment of an Emergency Arbitrator.

Patricia Shaughnessy “Pre-arbitral Urgent Relief: The New SCC Emergency Arbitrator

)(25

Rules”, in Michael Moser/Dominique Hascher (eds.), Journal of International Arbitration,
(Kluwer Law International 2010), Vol. 27, Issue 4, p.340.

Marc S. Palay &Tanya Landon, Sidley Austin LLP: “A Comparative Review of

)(26

Emergency Arbitrator Provisions: Opportunities and Risks,” (2012), The International
Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2012. Global Legal Group Ltd ,

()27

London. P.3. (www.iclg.co.uk last visited 26/3/2015).

انظر المادة  3/4مف قكاعد محكـ الطكارغ  SCCكنصيا كالتالي:

“…a challenge must be made within 24 hours from when the circumstances giving rise to

the challenge of an Emergency Arbitrator became known to the party”.
( )28انظر في لضية بالتفصيل فيما بعد
( )29المادة 1/8مف قكاعد محكـ الطكارغ  .SCCكيمتد الميعاد بقرار مف المجنة Boardفي مركز  SCCبناء عمى طمب
مسبب مف محكـ الطكارغ أك في حالة الضركرة .
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ما إذا كاف تحديد مدة الخمسة أياـ تحديد كاقعي أـ خيالي .ك ما إذا كاف امتداد ىذا الميعاد
استثناء أـ يصير قاعدة.)30( the norm or the exception
كجدير بالذكر أف تحكيـ الطكارغ تحكيـ كقتي لمكاجية حالة الطكارغ لحيف تشكيل ىيئة

التحكيـ العادؼ ،كبالتالي ،ال يجكز تعييف محكـ الطكارغ بعد إرساؿ الممف إلى ىيئة التحكيـ

بمكجب المادة  6مف القكاعد .".كالمادة  1/1مف الممحق الثاني مف قكاعد .SCC
الفرع الثاني

أهمية تحكيم الطوارئ في منازعات االستثمار
بعد أف عرضنا لتعريف تحكيـ الطكارغ كنبذة عف إجراءاتو يككف قد تبيف لنا أىمية ىذا النكع
مف التحكيـ في منازعات االستثمار .فبالسنبة لممستثمر فرصة الحصكؿ عمى تدابير كقتية أك
تحفظية قبل تشكيل ىيئة التحكيـ يعد عنصر جذب لو .حيث حصكلو عمى تدابير كقتية طارئة ال
تحتمل التأخير لحيف التشكيل النيائي لييئة التحكيـ ىاـ لمكاجية حالة الطكارغ حفظا لحقكقو ك
أدلتيا كتحقيقا لفعالية أكثر لمتحكيـ في مكضكع النزاع ك إلجراءاتو.
كعمى سبيل المثاؿ ال الحصر فإف ق اررات محكـ الطكارغ في اصد ار تدابير طارئة قبل تشكيل
ىيئة التحكيـ ىامة في عقكد تزكيد الطاقة مف غاز أك بتركؿ حيث الحاجة الممحة إلى تدابير
تتعامل مع حاالت الطكارغ مثل انقطاع تزكيد الغاز أك البتركؿ لتكليد الطاقة أك انخفاض حجـ
التكليد عف الكمية المتفق عمييا في عقد االمتياز( .)31خاصة اذا كضعنا في االعتبار عدـ ميل
المستثمر كثي ار إلى قضاء الدكلة كتفضيمو دائما التحكيـ ككسيمة بديمة لو.

Marc S. Palay &Tanya Landon, Sidley Austin LLP: “A Comparative Review of

)(30

Emergency Arbitrator Provisions: Opportunities and Risks,” (2012),. P.4.

Richard Power. The emergency arbitrator: a new remedy for oil and gas disputes?.

)(31

EXPERT LEGAL INSIGHTS. 04.02.2014.

(http://www.blplaw.com/expert-legal-insights/articles/the-emergency-arbitrator-a-newremedy-for-oil-and-gas-disputes/).
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كما أف المستثمر قد يمجأ إلى تدابير كقتية أخرػ صادرة عف حكـ الطكارغ تشبع حاجتو إلى
الحماية المستعجمة الطارئة كاستصدار امر بكقف تسييل خطابات الضماف أك األمر بكقف تنفيذ
ق اررات الجمعية العمكمية أك األمر ببيع بضاعة سريعة التمف( كالفحـ) أك األمر بكقف تزكيد
الطاقة أك األمر بإثبات الحالة.
كحتى نكضح ،كبتطبيق عممي حديث ،أىمية تحكيـ الطكارغ في منازعات االستثمار ،نعرض
لقرار صادر عف محكـ طكارغ في ظل قكاعد مركز SCCفي القضية اآلتية(:)32
Emergency Arbitration No. EA (2014/053): TSKINVEST LLC ve THE
 REPUBLIC OF MOLDOVAفيما بيف الشركة االستثمارية الركسية TSKINVEST
ضد جميكرية مكلدكفا

حكـ صدر في إستكيكلـ ،السكيد في قضية تحكيـ طكارغ رقـ

 2014/053في  29إبريل  2014بناء عمى قكاعد .SCC
تقدـ المدعي بطمب تعييف محكـ طكارغ في  2014/4/23مف مركز SCCلمحكيـ كبناء
عميو تـ تعيينو بعد أف أرفق المدعي بطمب التعييف تأكيد عمى دفع رسكـ محكـ الطكارغ ك
المعاىدة المبرمة بيف حككمة االتحاد الركسي ك جميكرية مكلدكفا بشأف تعزيز ك تبادؿ حماية
االستثمارات المكقعة في  1998/3/17كمرفقات أخرػ .بعد أف كقع المحكـ بيانا يقر فيو بحياده
كاستقاللو.
 )6إجراءات تحكيم الطوارئ:
عمال بالمادة  1/8مف قكاعد محكـ الطكارغ الكاردة في الممحق رقـ  2مف قكاعد SCC
فمممحكـ أف يفصل في طمب التدابير الكقتية في خالؿ  5أياـ مف تاريخ إحالة الطمب إليو.
كبالفعل صدر قرار محكـ الطكارغ في  2014/4/29بعد أمر المحكـ بأمر إجرائي يتضمف
جدكؿ زمني يقدـ فيو كل مف الطرفيف حججو ،كما كعمى المدعى عميو أف يقدـ ره حتى تاريخ
 2014/4/25كلكف لـ ِ
يرد محكـ الطكارغ أية رد أك حتى االتصاؿ باألخير .طمب محكـ
()32

) راجع ىذه القضية بكل تفاصيميا عمى المكقع اآلتي( آخر زيارة :2015/3/10

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4219.pdf.
12

الطكارغ مف المدعي باف يقدـ تكضيحات ك شركحات أخرػ لطمبو في استصدار تدابير كقتية.
كبالفعل ّبيف المدعي أنو يطمب التحكيـ كفقا لنصكص المعاىدة محل النزاع ،كيطمب إيقاؼ "القرار

رقـ ( " 19سكؼ يأتي الحقا) لحيف صدكر حكـ نيائي في مكضكع التحكيـ مع االلتزاـ بالمادة
 4/9مف قكاعد محكـ الطكارغ مف قكاعد .)33( SCC
كتضمنت معاىدة االستثمار سالفة الذكر نصكص تقضي بانو في حاؿ نشكء أؼ نزاع بيف
الدكلة المتعاقدة ك المستثمر في الدكلة المتعاقدة األخرػ ك التي تتعمق باالستثمار ...البد أف
يككف محال إلعالف مكتكب كمفصل يجب عمى المستثمر إرسالو إلى الدكلة المتعاقدة كالتي تعد
طرفا في النزاع .كعمى األطراؼ محاكلة حل النزاع بطرؽ التسكية الكدية متى كاف ذلؾ مكنا .كاذا
لـ يحل النزاع خالؿ  6أشير مف تاريخ اإلعالف المكتكب -سالف الذكر -يجب أف يحاؿ النزاع
إلى مركز  SCCلمتحكيـ ( غرفة التجارة بستككيمـ) .كحكـ التحكيـ يعد نيائيا ك ممزما لجميع
أطراؼ النزاع .ككل مف األطراؼ المتعاقدة تأخذ عمى عاتقيا تنفيذ مثل ىذا القرار طبقا
لقكانينيا(.)34
()33

كالنص فيو أف قرار محكـ الطكارؼ يتجرد مف قكتو اإللزامية ( ال يعد ممزما) في الحاالت اآلتية -1 :التجرد مف القكة

اإللزامية بقرار مف محكـ الطكارغ أك ىيئة التحكيـ العادؼ-2 .أصدرت ىيئة التحكيـ حكما نيائيا-3 .لـ يبدأ التحكيـ
العادؼ خالؿ  30يكـ مف صدكر قرار محكـ الطكارغ -4 .ممف التحكيـ العادؼ لـ يحاؿ لييئة التحكيـ العادؼ خالؿ 90

يكـ.

(4) The emergency decision ceases to be binding if:

;(i) the Emergency Arbitrator or an Arbitral Tribunal so decides
;(ii) an Arbitral Tribunal makes a final award

(iii) arbitration is not commenced within 30 days from the date of the emergency decision; or

(iv) the case is not referred to an Arbitral Tribunal within 90 days from the date of the
emergency decision.

Article 10 of the Treaty: Any dispute between one Contracting Party and an investor of

)(34

the other Contracting Party, which arose in relation to an investment, shall be subject to a

written notice accompanied by detailed comments which the investor shall send to the
Contracting Party, which is a party to the dispute. Parties to the dispute shall endeavor to
resolve such a dispute by amicable means where possible.

2. If the dispute is not resolved in such a manner within six months from the date of the
written notice referred to in paragraph I of this article, it shall be submitted for consideration
} to[. ..
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 )5مراكز األطراف :
المدعي كياف قانكني مندمج طبقا لمقكانيف الركسية في االتحاد الركسي .أمتمؾ المدعي أسيـ
مالية " االستثمار" في أحد بنكؾ مكلدكفا كالتي تدعى "

Moldovan bank BC

 " "Victoriabank SAالبنك" .كصمت مبالغ مساىمات المدعي في رأس ماؿ ىذا البنؾ إلى
 .%4.16أخطر المدعي البنؾ الكطني بمكلدكفا "")"National Bank of Moldova ("'NBM
بامتالكو ىذه األسيـ برسالة مؤرخة في  2012/4/19كالتي رد عمييا البنؾ الكطني بترخيص
المدعي ممارسة كافة حقكؽ المساىـ لنسبة األسيـ المشارؾ فييا المتقدـ ذكرىا .كطالب البنؾ
الكطني مف المدعي(الشركة المستثمرة) تزكيده بمعمكمات عنو ك عف مالكو كأجاب المدعي إلى
طمبيا.
كبتاريخ  2014/2/6انعقد اجتماع غير عادؼ لمشركاء المساىميف في البنؾ -بغرض
التصكيت عمى تغيير إدارة البنؾ كالذؼ لـ يكف المدعي راضيا عنيا -حضره ممثل عف المدعي
كالذؼ أخبره ممثل البنؾ باف البنؾ الكطني أصدر ق ار ار لمنع ممارسة حقو في التصكيت .كقبميا
بيكـ كاحد كبتاريخ  2014/2/5أُبمغ المدعي بأف البنؾ الكطني أصدر "ق ار ار برقـ  "19مف مجمس
اإلدارة -بناء عمى قانكف المؤسسات المالية الداخمي ك الئحة البنؾ -قرر فيو منع المدعي
كمستثمريف آخريف مف التصكيت أك حضكر االجتماعات كيعمنكا بذلؾ خالؿ  5أياـ ك إلزاـ
المدعي بالتصرؼ في أسيمو المالية بالبيع خالؿ  3أشير -كفي ىذه الفترة يككف قيمة األسيـ
بخس كيكاد يقترب مف القيمة األسمية ليا -بحجة أف امتالؾ المدعي لتمؾ األسيـ المشاركة في
رأس ماؿ البنؾ االستثمارؼ كاف باالتفاؽ مع المستثمريف اآلخريف -الذيف شمميـ قرار  -19مف
اجل الييمنة عمى شئكف البنؾ ك لـ يكف ىذا االمتالؾ أيضا بترخيص مف البنؾ الكطني.
كبتاريخ  2014/2/25لجأ المدعي إلى محكمة ريسكاني  Riscaniإال أف األخير قابمت
طمبو بالرفض .كبناء عميو كبتاريخ  2014/3/31أرسل المدعي إعالنا مكتكبا -عمال بالمادة

}b) the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce [. . .

3. The arbitration award shall be final and binding on both parties to the dispute. Each
Contracting Party undertakes to enforce such a decision in accordance with its laws.
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 10مف المعاىدة -بالنزاع إلى المدعى عميو (جميكرية مكلدكفا)  ،كلكف لـ ترد عميو األخيرة
أيضا.
كبناء عمى أف قرار البؾ الكطني رقـ  19جرد المدعي مف ممكيتو  expropriationلألسيـ
في البنؾ االستثمارؼ طالب المدعي مف محكـ الطكارغ إصدار قرار بكقف القرار رقـ  19حتى
صدكر حكـ تحكيـ نيائي في مكضكع التحكيـ بيف األطراؼ ،كمع االلتزاـ بما تضمنتو المادة4/9
مف قكاعد  SCCبشأف محكـ الطكارغ سبق كأف أشرنا إليو.
 )4استيفاء متطمبات اصد ار التدابير الوقتية:
ككفق المادة  1/32ك المادة 2/1مف قكاعد محكـ الطكارغ بمركز  ،SCCلمحكـ الطكارؼ
سم طة إصدار أؼ تدابير كقتية يراىا مناسبة .كلما كانت قكاعد المركز لـ تتضمف تعريفا محددا
ل متدابير الكقتية فال يجب قصرىا عمى تدابير معينة بل تشمل كل التدابير التي تتضمف الزاـ
الطرؼ بالقياـ بعمل أك االمتناع عف عمل أك أؼ تدبير الزـ لفعالية إجراءات التحكيـ ك تماميا
كاكتماليا أك لمحد مف الخسائر االقتصادية لمحقكؽ أك تدابير تحفظية .كالغرض مف تمؾ التدابير
ىك تأميف ادعاء قائـ أك محتمل ك الحفاظ عمى حقكؽ المدعي ك الحفاظ عمى فعالية إجراءات
التحكيـ كآثار الحكـ الصادر في نيايتيا.
كلما كاف الثابت في ىذه القضية أنو إذا لـ يتـ إصدار تدابير عاجمة طارئة ،سكؼ يمحق ذلؾ
خسارة في حقكقو كمساىـ في البنؾ ال يمكف تداركيا فيما بعد ،لف يصبح معو إصدار حكـ
التحكيـ النيائي ذا جدكػ أك فعالية .كلما سبق كمو ،إف محكـ الطكارغ يعد مختصا بإصدار
التدبير الكقتي المنشكد.
كما أف قكاعد مركز  SCCلـ تتضمف أية معايير مستمزمو لطمب التدابير الكقتية مف محكـ
الطكارغ .كعميو – ككفقا لرأؼ المدعي -يجب المجكء في ذلؾ إلى القانكف السكيدؼ باعتباره
القانكف الكاجب التطبيق عمى أنو قانكف مكاف التحكيـ .كمتطمبات إصدار التدابير الكقتية في
قانكف اإلجراءات السكيدؼ تتمثل في معياريف أف طالب التدبير يثب أف لو حق ظاىرؼ ك تكافر
حالة االستعجاؿ" .كفي قضية تحكيـ الطكارغ رقـ  2011/170بذات المركز قضي فييا بأف
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المتطمبات التي البد مف تكافرىا عند طمب تدبير كقتي ىك ظاىرية كسب المدعي لقضيتو ك
االستعجاؿ ك الضرر الذؼ ال يمكف تداركو أك ضرر خطير ك فعمي يتحقق لك لـ يصدر التدبير
الكقتي"(.)35
 كلتأسيس كسب قضيتو ظاىريا ،يتعيف عمى المدعي أف ال يظير رجحاف كسب مكضكعالقضية بل فقط أف ىناؾ احتماؿ معقكؿ بانو سكؼ يكسب القضية .كما أف حالة االستعجاؿ
متكافرة في المدعي ألنو ما زاؿ يعاني مف أضرار ك خسائر نتيجة القرار رقـ  19ك أف البنؾ
الكطني ك جميكرية مكلدكفا فشال في كقف آثار ىذا القرار لحيف الفصل في مكضكع النزاع ،ألف
المدعي ممنكع مف ممارسة حقكقو كمساىـ في البنؾ االستثمارؼ كالحق في المشاركة في
اجتماعات مساىمي البنؾ أك استالـ األرباح.
كبناء عمى القرار رقـ  19يتعيف عمى المدعي التصرؼ في أسيمو المالية المساىـ بيا في
البؾ قبل  2014/3/5الذؼ سكؼ يسبب لممدعي ضر ار ال يمكف تداركو ،ألنو سكؼ يحرـ مف
ممارسة حقكقو كمساىـ بشكل دائـ ،كىك أمر ال يمكف تداركو حتى لك تبيف فيما بعد أف القرار
رقـ  19معيب .باإلضافة إلى أف اصد ار ىذا التدبير يككف متناسبا مع التيديد الذؼ يكاجيو
المدعي كالذؼ ال يتناسب مع حجـ األضرار التي قد تصيب المدعى عميو اذا صدر مثل ىذا
التدبير .كفي الحقيقة أف المدعى عميو لف تصيبو أية خسائر اذا صدر التدبير.
 المقرر كفق المادة  10مف المعاىدة تنص عمى فترة " التيدئة" ""Cooling-Off Periodكىي فترة  6أشير يحاكؿ فييا أطراؼ العاىدة الكصكؿ إلى تسكية كدية قبل المجكء إلى التحكيـ.
كبناء عميو أرسل المدعي إعالف النزاع المتطمب كفق نصكص المعاىدة  .2014/3/31ك يرػ
المدعي أف فترة " التيدئة" تمؾ ال تنطبق عمى تعييف محكـ الطكارغ أك عمى استصدار التدابير
الكقتية لألسباب اآلتية:

Emergency Arbitration 170/2011 it was held that "This statement reflects the universal

)(35

consensus with regard to the requirements that need to be present when granting interim
measures, e.g. prima facie establishment of a case; urgency; and, irreparable harm, or
serious or actual damage if the measure requested is not granted'.
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فترة "التيدئة" مقيدة لمبدء في إجراءات التحكيـ المكضكعي

substantive

. arbitration proceedings


ال تنطبق فترة " التيدئة" عمى تعييف محكـ الطكارغ كاال أدػ تطبيقيا إلى نتائج

إجرائية غير عادلة لممدعي.


ال تنطبق فترة " التيدئة" عمى تعييف محكـ الطكارغ كحتى عمى محكمة التحكيـ

نتيجة لتفعيل أثر شرط "الدكلة األكلى بالرعاية" ()Most Favored Nation= MFN
المنصكص عميو في المادة  3مف االتفاقية.


المدعى عميو فشل في المشاركة في الكصكؿ إلى حل كدؼ

amicable

 settlementرغـ جيكد المدعي في ىذا الشأف.
 )3أسباب قرار محكم الطوارئ:
كحيث لـ يقـ المدعى عميو بإبداء أؼ رد تجاه المدعي أك أؼ اتصاؿ مع محكـ الطكارغ،
أصدر األخير ق ارره بناء عمى األسباب اآلتية:


المدعي أفاد ،ظاىريا أنو مستثمر كأف امتالكو ألسيـ مالية في البنؾ يعد

استثما ار كفقا لمعاىدة االستثمار مكضكع النزاع.


محكـ الطكارغ كجد أف المدعي لو احتمالية معقكلة بأف محكمة التحكيـ سكؼ

تقضي بعدـ شرعية القرار  19محل النزاع ألنو يخالف مبدأ العدالة كأنو يجرد المدعي
مف الممكية كيصادرىا دكف مسكغ قانكني .كأف الظاىر ينفي اشتراؾ أك اتفاؽ المدعي مع
باقي المستثمريف الذيف شمميـ القرار  .19كعميو يككف ىناؾ احتماؿ معقكؿ لكسب
المدعي مكضكع القضية.


كما أف المدعي مطالب ،عمال بما ىك متطمب في العديد مف القكانيف كعمى

سبيل المثاؿ المادة  2/17مف القانكف النمكذجي األكنسيتراؿ UNCITRALالمعدؿ
 -2006بإثبات الضرر المراد منعو بالتدبير الكقتي ىك ضرر معجل أك ال يمكف
تداركو.
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كطبقا لمقرار  ،19محل طمب تحكيـ الطكارغ ،المدعي مطالب بالصرؼ أك بيع

أسيمو المالية في البنؾ قبل  2014/5/5خالؿ  3أشير أؼ أقل مف أسبكع مف يكـ
إصدار ىذا الحكـ ( حكـ محكـ الطكارغ) كىك قرار يمنعو بصفة دائمة مف ممارسة
حقكقو كمساىـ في البنؾ ( كحقو في التصكيت أك الحصكؿ عمى أرباح) حتى ك لك كاف
القرار  19مآلو في النياية البطالف.


كبناء عمى ما سبق ،فإف محكـ الطكارغ يطمئف إلى أف الضرر الذؼ ال يمكف

تداركو محتمل حدكثو إذا لـ يصدر التدبير الكقتي ،كذلؾ أيضا بالمقارنة بالضرر
المحتمل حدكثو لممدعى عميو عند صدكر ىذا التدبير الكقتي كىك محدكد .كىك األمر
الذؼ يرػ معو محكـ الطكارغ أف اصد ار التدبير الكقتي المطمكب يككف مناسبا
 appropriateكمتناسبا .proportional


كبخصكص فترة " التيدئة" فإف محكـ الطكارغ قضى بأف تمؾ الفترة ( 6أشير

كفق المادة  10مف االتفاقية) ال تمنع المدعي مف تقديـ طمب تعييف محكـ الطكارغ،
كمف أسباب ذلؾ أنو يتعارض ذلؾ مع العدالة اإلجرائية كمع الغرض مف إجراءات تحكيـ
الطكارغ ،عمى األقل إذا كاف المدعي يبدك أنو سيكاجو خط ار غير عادؼ مف ضرر ال
يمكف إصالحو قبل انقضاء مدة فترة " التيدئة" إذا لـ يصدر التدبير الكقتي.


كليذه األسباب كميا ،أمر محكـ الطكارغ  Orderedالمدعى عميو بكقف القرار

رقـ  19لحيف الفصل في مكضكع النزاع بحكـ تحكيـ نيائي ،كمع تطبيق المادة  4/9مف
قكاعد محكـ الطكارغ الكاردة في قكاعد .SCC


نفقات محكـ الطكارغ يمكف تقسيميا بيف األطراؼ في الحكـ النيائي الصادر

عف محكمة التحكيـ.
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المطمب الثاني
مدى فعالية تحكيم الطوارئ في منازعات االستثمار
إذا كنا قد بينا لماىية تحكيـ الطكارغ ك أىميتو في منازعات االستثمار ،كاف البد تباعا أف نقف
عند فعالية تحكيـ الطكارغ في منازعات االستثمار .يتطمب ذلؾ تبياف مدػ فعالية تطبيق قكاعد
تحكيـ الطكارغ عمى منازعات االستثمار بما تتصف بو مف خصكصيات تميزىا عف المنازعات
األخرػ ( فرع أكؿ) .ثـ نكضح فعالية إجراءات تحكيـ الطكارغ في منازعات االستثمار ( أؼ
الفعالية اإلجرائية) مف بدايتيا ك حتى نيايتيا بصدكر قرار مف محكـ الطكارغ صالح لمتنفيذ (فرع
ثاف).

الفرع األول
فعالية تطبيق قواعد تحكيم الطوارئ في منازعات االستثمار

أوالً :تطبيق قواعد تحكيم الطوارئ بأثر رجعي
ما مدى امتداد النطاق الزمني لتطبيق قواعد تحكيم الطوارئ عمى المعاهدات االستثمارية
السابقة عمى نفاذها؟
إذا كانت معظـ معاىدات االستثمار ،ك التي رضيت فييا الدكلة بالتحكيـ كآلية لفض
المنازعات ،أبرمت في كقت لـ تكف قكاعد محكـ الطكارغ ،الحديثة ،مكجكدة أصال .فيل تنطبق
()36

قكاعد محكـ الطكارغ الحديثة بأثر رجعي

عمى معاىدات االستثمار التي أبرمت قبل

كجكدىا()37؟.

()36

كحتى نجيب عمى ىذا السؤاؿ ،البد أكال أف نستبعد مف نطاقو المعاىدات التي أبرمت بعد دخكؿ قكاعد محكـ الطكارغ

حيز النفاذ ،فتنطبق قكاعد محكـ الطكارغ الكاردة في قكاعد مركز  SCCلمتحكيـ ك المعدلة في سنة  2010بأثر فكرؼ أؼ
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تكمف أىمية ىذا السؤاؿ في حاؿ أف أحالت معاىدات االستثمار أك اتفاقاتو إلى قكاعد مركز
 SCCمثال كدكف اإلشارة النسخة أك اإلصدار مف قكاعدىا المعدلة .اذا اتفق أطراؼ التحكيـ
عمى المجكء إلى قكاعد  SCCلمتحكيـ بدكف اإلشارة إلى نسختيا المعدلة ،بأف كانت مثال قكاعد
سنة  2010كالتي تحتكؼ عمى قكاعد محكـ الطكارغ ،أك النسخة السابقة عمييا التي ال تحتكؼ
عمى قكاعد محكـ الطكارغ ،فأؼ النسختيف تنطبق في ىذه الحالة؟.
يرػ البعض افتراض مكافقة األطراؼ عمى تطبيق القكاعد السارية عند البدء في إجراءات

التحكيـ ك ليس القكاعد سارية المفعكؿ كقت إبراـ اتفاؽ التحكيـ أك معاىدة االستثمار( .)38كتطبيقا

عمى معاىدات االستثمار التي أبرمت عند ك بعد دخكؿ قكاعد مركز  ،SCCالمعدلة  2010المتضمنة لقكاعد محكـ

الطكارغ ،حيز النفاذ في أكؿ يناير .2010
()37

كيزداد صعكبة ىذا التساؤؿ لك أخذنا في االعتبار لنظاـ االتفاؽ االستبعاد Opt-outكيعني ذلؾ التطبيق التمقائي

لقكاعد محكـ الطكارغ عند االتفاؽ عمى تطبيق قكاعد المركز المؤسسية لمتحكيـ المكضكعي .بمعنى أف االتفاؽ يمتد ك

يشمل تطبيق قكاعد محكـ الطكارغ ما لـ يتـ يتفق األطراؼ عمى غير ذلؾ .كىك ما يسمى بنظاـ "االستبعاد." Opt-out

كىك ذات النيج الذؼ قررتو معظـ قكاعد محكـ الطكارغ المؤسسية بما فييا قكاعد محكـ الطكارغ الكاردة في قكاعد مركز

 SCCالمعدلة سنة  .2010حيث إف قكاعد  SCCبشأف محكـ الطكارغ التي دخمت حيز النفاذ أكؿ يناير  ، 2010كفق

لما تضمنتو ديباجتيا ،نطبق تمقائيا باإلحالة إلى قكاعد التحكيـ فييا حيث يفترض أف األطراؼ باإلحالة إلى قكاعد SCC

أنيـ اتفقكا عمى تطبيق قكاعدىا المعدلة منيا قكاعد محكـ الطكارغ:

“Under any arbitration agreement referring to the Arbitration Rules of the Arbitration Institute
of the Stockholm Chamber of Commerce (the “Arbitration Rules”) the parties shall be

deemed to have agreed that the following rules, or such amended rules, in force on the date

of the commencement of the arbitration, or the filing of an application for the appointment of
an Emergency Arbitrator, shall be applied unless otherwise agreed by the parties”.

كسبب تبني نظاـ االتفاؽ عمى االستبعاد  opt-outأنو في ظل تبني بعض القكاعد المؤسسية ،مثل قكاعد الحكـ قبل

التحكيـ ICC Pre-arbitral refree proceduresسنة  ،1990لنظاـ االختيار  ، opt-inكاف تطبيقيا عمى أرض

الكاقع التحكيمي نادر جدا .ألف أطراؼ التحكيـ عند صياغتيـ لمعقد المتضمف شرط التحكيـ ال يككنكا عمى دراية

باالختيارات ك اآلثار المترتبة عمى اختيار تطبيق نص خاص يحكـ مرحمة ما قبل تشكيل ىيئة التحكيـ .كلذلؾ لجأ مركز

 ،ICCمنذ  ،2005إلى كضع صياغة لالتفاؽ الخاص opt-inعمى تطبيق تمؾ القكاعد ،كرغـ ذلؾ كاف التطبيق ليا في

الكاقع محدكد جدا.

Patricia Shaughnessy, Pre-arbitral Urgent Relief: The New SCC Emergency Arbitrator Rules

in Michael J. Moser and Dominique T.Hascher (eds), Journal of International Arbitration,
(Kluwer Law International 2010.Volume 27 Issue 4 ) p.350.

Patricia Shaughnessy, ―Pre-arbitral Urgent Relief: The New SCC Emergency Arbitrator

)(38

Rules‖ (2010) 27 Journal of International Arbitration, Issue 4, p.352.
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ليذا الرأؼ فإف قكاعد محكـ الطكارغ في النسخ المعدلة لقكاعد التحكيـ المؤسسي تنطبق بأثر
الرجعي حتى عمى االتفاقات أك المعاىدات التي أبرمت قبل سرياف ك دخكؿ تمؾ القكاعد حيز

النفاذ طالما أف إجراءات التحكيـ بدأت بعد دخكؿ القكاعد المعدلة حيز النفاذ( .)39كىك األمر

المتبع في معظـ قكاعد محكـ الطكارغ الحديثة في مؤسسات التحكيـ المختمفة ،كمنيا مركز

 ،SCCحيث تنص عمى نطاؽ تطبيق قكاعدىا بتعديالتيا صراحة .كتفترض أف األطراؼ عند
إبراميـ اتفاؽ التحكيـ يدرككف أف تمؾ المؤسسات تقكـ بتعديل قكاعدىا بما يستقطب المريديف
لمتحكيـ ،كبالتالي يؤسسكف ذلؾ عمى المكافقة الضمنية .implied consent
حيث المقرر كفق نص ديباجة قكاعد SCC

لمتحكيـ أنو حاؿ االتفاؽ عمى تطبيق

قكاعد SCCلمتحكيـ ،يعتبر األطراؼ قد اتفقكا عمى تطبيق تمؾ القكاعد ،بتعديالتيا ،سارية

كىك ما قضت بو إحدػ المحاكـ السكيدية بخصكص تطبيق نسخة قكاعد  SCCلمتحكيـ لسنة  2007الذؼ كاف يسمح
لييئة التحكيـ بإصدار حكـ مستقل بالدفعات المقدمة مف نفقات التحكيـ رغـ أف االتفاؽ عمى التحكيـ أبرـ في سنة 2005

كقضت المحكمة بأف األطراؼ لـ يتقيدكا بتطبيق القكاعد لسنة  2007ال في اتفاؽ التحكيـ كال في اتفاؽ الحق ك ىك مما

يعني رفض دعكػ البطالف المؤسس عمى عدـ تطبيق قكاعد Auto Connect Sweden A.B. v. Consafe .2007
 ،IT A.B., T 754-09, 2009-05-18 (Svea Court of Appeal).مشار إليو في المرجع سابق اإلشارة.

()39

غير أف مجمكعة عمل تابعة لمجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارؼ الدكلي رأت عكس ذلؾ حيث اعتمدت افتراضا مؤداه

أف األطراؼ يحيمكا إلى القكاعد سارؼ المفعكؿ كقت البدء في التحكيـ ،كىذا إذا كاف اتفق التحكيـ تـ بعد سرياف النسخة
المعدلة ،كال ينطبق ىذا االفتراض عمى اتفاقات التحكيـ التي أبرمت قبل كقت سرياف النسخة المعدلة.

حيث تنص مسكدة المادة  )2(2عمى أف " :يفترض مكافقة أطراؼ اتفاؽ التحكيـ المبرـ بعد (تبني قكاعد UNCITRAL

المعدلة) عمى اإلحالة إلى القكاعد سارية المفعكؿ عند البدء في التحكيـ .ىذا االفتراض ال ينطبق إذا ابرـ اتفاؽ التحكيـ

بقبكؿ عرض تـ قبل ىذا التاريخ ،ما لـ يتفق األطراؼ عمى تطبيق نسخة تعديل معينة ".

Unless the parties have agreed to apply another version of the Rules, the parties to an
adoption by UNCITRAL of the revised

arbitration agreement concluded after [date of

version of the Rules] shall be presumed to have referred to the Rules in effect on the date

of commencement of the arbitration. That presumption does not apply where the arbitration
agreement has been concluded by accepting after[ date of adoption by UNCITRAL of the
revised version of the Rules] an offer made before that date.

انظر مناقشات مجمكعة العمل الثانية (في التحكيـ) التابعة لمجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارؼ الدكلي الجمسة  49بفيينا

 19-15سبتمبر  2008عمى المكقع التالي( آخر زيارة :)2015/3/21

http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/2Arbitration.html
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المفعكؿ مف كقت بدء التحكيـ ،أك كقت تقديـ طمب تعييف محكـ الطكارغ ،ما لـ يتفق األطراؼ
عمى غير ذلؾ(.)40

أؼ أف قكاعد محكـ الطكارغ التي دخمت حيز النفاذ في سنة  2010يمتد نطاؽ تطبيقيا

الزمني إذا كاف طمب تعييف محكـ الطكارغ ُقدـ بعد أكؿ يناير  2010حتى لك كانت معاىدة

االستثمار أك اتفاقو أبرـ قبل دخكؿ قكاعد محكـ الطكارغ حيز النفاذ أؼ قبل أكؿ يناير .2010
كبالتالي يكف لقكاعد محكـ الطكارغ ،بالنسبة لمعاىدات االستثمار أثر رجعي .كاذا كاف األثر

رجعي يتفق مع مصمحة المستثمر لما يتصف بو تحكيـ الطكارغ مف مزايا ،كلكف يتعارض مع

مصمحة الدكلة المضيفة إذ كيف نفترض اتجاه إرادة األطراؼ عمى قكاعد محكـ الطكارغ في كقت

كانكا عمى غير دراية بو أك بنية مراكز التحكيـ عمى تقريره ،كاذا كاف االفتراض عمى التطبيق لما

ال يككف أيضا عمى االستبعاد؟!(.)41

ثانياً :امتداد نطاق تطبيق معظم قواعد تحكيم الطوارئ المؤسسية عل التحكيم المبنى عمى
معاهدات االستثمار
األصل أف اتفاؽ التحكيـ -كأؼ عقد -كاف أحاؿ إلى تطبيق قكاعد محكـ الطكارغ -لو أثر
نسبي مف حيث أطرافو ك مكضكعو ،فال يستفيد ك ال يضار مف التحكيـ سكػ أطرافو .مبدأ نسبية
قكاعد محكـ الطكارغ بحيث ال يستفيد منو ك ال يضار سكػ أطراؼ اتفاؽ التحكيـ أقرتو بعض
Under any arbitration agreement referring to the Arbitration Rules of the Arbitration

)(40

Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (the “Arbitration Rules”) the parties shall

be deemed to have agreed that the following rules, or such amended rules, in force on the
date of the commencement of the arbitration, or the filing of an application for the

appointment of an Emergency Arbitrator, shall be applied unless otherwise agreed by the
()41

parties.

يتعاظـ تميز قكاعد مركز  SCCبشأف األثر الرجعي لقكاعدىا المعدلة عند المقارنة مع قكاعد األكنسيتراؿ المعدلة

 2010حيث ال تنطبق عمى معاىدات االستثمار المبنية عمى قبكؿ صدر بعد  15أغسطس  2010إليجاب صدر قبل
ىذا التاريخ .كذلؾ كفق المادة  2/1مف قكاعد األكنسيتراؿ معدلة  2010ك نصيا كالتالي:

“The parties to an arbitration agreement concluded after 15 August 2010 shall be presumed
to have referred to the Rules in effect on the date of commencement of the arbitration,

unless the parties have agreed to apply a particular version of the Rules .That presumption
does not apply where the arbitration agreement has been concluded by accepting after 15
August 2010 an offer made before that date” .
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)عمى عكس42( 5/29  لمتحكيـ في المادةICC  كىك ما تنص عميو قكاعد اؿ-مؤسسات التحكيـ
كبالتالي يستبعد عندئذ تطبيق قكاعد تحكيـ الطكارغ عمى ما-SCCقاعد محكـ الطكارغ في مركز
.)43( treaty-based arbitrations يسمى بالتحكيـ عمى أساس معاىدة
 عمى أف قكاعد محكـ الطكارغ تنطبق فقط عمى األطراؼ المكقعيفICCالمقرر في قكاعد اؿ
 كىذا. كىك ما يعد تطبيق صارـ لمبدأ نسبية التحكيـ،)44(عمى اتفاؽ التحكيـ العادؼ ك خمفائيـ
يعني أنو إذا كاف اتفاؽ التحكيـ يمتد أحيانا إلى أطراؼ غير مكقعيف عمى اتفاؽ التحكيـ ك
 إال أف مبدأ النسبية ينطبق بصرامة في عدـ امتداد،)45(تنسحب عمييـ آثاره كفقا ألسانيد عديدة
 كىي قاعدة مقررة لحماية المتحكـ.قكاعد محكـ الطكارغ لغير المكقعيف عمى أطرافو ك خمفائيـ
.في طمب تحكيـ الطكارغrespondent )ضده(المدعى عميو

)ك القكاعد المنظمة لمحكـ4(29-)1(29  عمى أف تطبق المكاد2012 سنةICC  مف قكاعد5/29 حيث تنص المادة

)42(

 (كيطمق عمييا جميعا " األحكاـ الخاصة بمحكـ الطكارغ") فقط عمى األطراؼ المكقعة5 الطكارغ الكاردة في الممحق رقـ
(43)

.عمى اتفاؽ التحكيـ المكافق لمقكاعد كالذؼ يستند إليو طمب اتخاذ التدابير الطارئة أك عمى مف يخمفيـ

Investment arbitration entails a company or individual investor from one country that has

made an investment in the territory of another country and that host country has done

something that has impaired the investor‖s investment. If an investment treaty exists
between the host country and the investor‖s home country, the investor may have access to
arbitration. This is known as investor-state arbitration or treaty-based arbitration.

Christopher Boog, The New ICC Emergency Arbitrator Rules, Transnational Notes
Reflections on Transnational Litigation and Commercial Law

http://blogs.law.nyu.edu/transnational/2011/09/the-new-icc-emergency-arbitrator-rules/
(44)

Articles 29(1)–29(4) and the Emergency Arbitrator Rules set forth in Appendix V

(collectively the “Emergency Arbitrator Provisions”) shall apply only to parties that are either
signatories of the arbitration agreement under the Rules that is relied upon for the
application or successors to such signatories.

: انظر في األسس القانكنية المتداد اتفاؽ التحكيـ لغير المكقعيف عميو

THE EXTENSION OF THE ARBITRATION

)45(

PIERRE MAYER. CLAUSE TO NON-SIGNATORIES — THE IRRECONCILABLE
POSITIONS OF FRENCH AND ENGLISH COURTS. AM. U. INT‖L L. REV.
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كالحكمة مف تقرير قاعدة نسبية تحكيـ الطكارغ ىك ضماف فعالية قرار محكـ الطكارغ بتأكد
رئيس المحكمة President of Courtاعتراؼ كتنفيذ قرار المحكـ في كقت قصير ك ىك األمر
الذؼ يصعب حدكثو في مكاجية غير المكقعيف عمى اتفاؽ التحكيـ(.)46
كعند صياغة نص المادة  5/29غرفة التجارة بباريس كانت تعتبر أف المستثمر ك الدكلة
المضيفة لالستثمار ليسا مكقعيف عمى اتفاؽ التحكيـ الذؼ ابرـ بناء عمى إيجاب الدكلة الذؼ
تضمنتو معاىدة االستثمار الثنائية BITك قبكؿ المستثمر الذؼ تضمنو إعالف الدعكػ أك طمب
التحكيـ(.)47
()48

غير أف بعض مف الفقو

يرػ بأف مكافقة المستثمر ( مف خالؿ التكقيع عمى طمب

التحكيـ أك طمب تعييف محكـ الطكارغ أك عمى أية كثيقة تتضمف مكافقة المستثمر) عمى إيجاب
التحكيـ الذؼ تضمنو معاىدة االستثمار المكقعة مف الدكلة كافية الستيفاء شرط التكقيع
المنصكص عميو في المادة  5/29مف قكاعد.ICC
أما قكاعد SCCجاءت خالية مف أؼ نصكص تخص نسبية تحكيـ الطكارغ أك مدػ انطباقيا
عمى التحكيـ المبني عمى المعاىدات الثنائية أك متعددة األطراؼ .كيعني انتفاء نصكص تقيد
تطبيق قكاعد محكـ الطكارغ سكػ عمى المكقعيف فقط أنو ينطبق حتى التحكيـ المبني عمى
معاىدة استثمار ،ألف مكافقة المستثمر ( مف خالؿ التكقيع عمى طمب التحكيـ أك طمب تعييف
محكـ الطكارغ أك عمى أية كثيقة تتضمف مكافقة المستثمر) عمى إيجاب التحكيـ الذؼ تضمنو
Nathalie Voser, “Overview of the Most Important Changes in the Revised ICC Arbitration

)(46

Rules”, in Matthias Scherer (ed.), ASA Bulletin, Vol. 29, No. 4, 2011, pp. 783-820 at pp.
()47

راجع تقرير صادر عف لجنة غرفة التجارة بباريس سنة 2012

816-817.

ICC COMMISSION REPORT. STATES, state entities and icc arbitration.2012.

عمى المكقع التالي( آخر زيارة :)2015/3/9

http://www.iccwbo.org/Data/Policies/2012/ICC-Arbitration-Commission-Report-on-

Arbitration-Involving-States-and-State-Entities-under-the-ICC-Rules-of-Arbitration,2012/.

"Eliseo CASTINEIRA: "The Emergency Arbitrator in the 2012 ICC Rules of Arbitration,

)(48

2012(1) Cahiers de l'arbitrage/Paris J. of Int'l Arb. 65, at 88.
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معاىدة االستثمار المكقعة مف الدكلة يعد كافيا لتطبيق قكاعد محكـ الطكارغ التي يحيل إلييا
االتفاؽ السابق ذكره بيف المستثمر ك الدكلة المضيفة.
لذلؾ فإف مركز  SCCلمتحكيـ يتصدر المنافسة في إدارة التحكيمات االستثمارية مع باقي
مؤسسات التحكيـ األخرػ ،حيث تسمح بتطبيق قكاعد محكـ الطكارغ حتى عمى التحكيمات
المبنية عمى معاىدات االستثمار الثنائية  .BITsلذلؾ يجب أف تسعى مراكز التحكيـ األخرػ،
جذبا لممستثمر ،إلى تبني ذات نيج مركز SCCخاصة أف حجج تطبيق مبدأ النسبية في ظل
قكاعد  – ICCفي اعتقادؼ-غير مبررة إذا كضع في االعتبار أف ميمة محكـ الطكارغ ميمة
مؤقتة لحيف تشكيل ىيئة التحكيـ ك ال يمس خالليا أصل الحق أك مكضكع التحكيـ.
ثالثاً :فعالية تطبيق قواعد تحكيم الطوارئ بناء عمى شرط " الدولة األولى بالرعاية"
إف شرط " الدكلة األكلى بالرعاية"  ،MFN clausesمحل اتفاقات االستثمار ،يقصد منو
الت أكيد عمى أف المستثمر التابع لدكلة معينة لف يحصل عمى معاممة أقل تفضيال مف تمؾ المقررة
في اتفاقيات االستثمار األخرػ مع مستثمريف آخريف .كبناء عميو إذا كجد المستثمر آلية معينة
تفضل بيا الدكلة المضيفة لالستثمار عميو كمقارنة بعالقة ىذه الدكلة مع مستثمر مف دكلة أخرػ
في اتفاقية استثمار أخرػ ،يستطيع المستثمر األكؿ أف يطمب تفعيل تمؾ اآللية معو بناء عمى
شرط " الدكلة األكلى بالرعاية"(.)49
كتطبيقا لذلؾ قضي في قضية Maffezini v Spain -ICSID Case No ARB/97/7
بإجابة طمب مستثمر أرجنتيني  ،كبخصكص معاىدة استثمار ثنائية األرجنتيف إسبانيا ،باستبعاد
شرط أكلي يسبق المجكء إلى التحكيـ بعرض النزاع عمى المحاكـ اإلسبانية خالؿ  18أشير،
كتطبيق شرط متضمف معاىدة االستثمار الثنائية بيف تشيمي –إسبانيا كالذؼ يتطمب مف المستثمر

and others. HOW MOST FAVOURED NATION CLAUSES IN

Claudia Salomon

)(49

BILATERAL INVESTMENT TREATIES AFFECT ARBITRATION. published on Practical Law
Arbitration. (uk.practicallaw.com/0-381-7466).
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التشيمي فترة تيدئة تصل إلى  6أشير لممفاكضات قبل المجكء إلى التحكيـ .عمال بشرط " الدكلة
األكلى بالرعاية(.)50
لما سبق يجكز لممستثمر -في اعتقادنا -أف يطمب استبعاد شرط " التيدئة"

()51

أك التخفيف

منو بناء عمى بند " الدكلة األكلى بالرعاية ،إذا كاف شرط التيدئة غير مكجكد أك عمى األقل
مخفف في معاىدات استثمار أخرػ أبرمتيا الدكلة المضيفة.
كالسؤاؿ األىـ ىنا كبشأف قكاعد محكـ الطكارغ ىل يمكف لممستثمر أف يطمب المجكء إلييا
بناء عمى شرط " الدكلة األكلى بالرعاية" ،إذا كانت معاىدة االستثمار بيف دكلتو ك الدكلة
المضيفة لالستثمار عمى تحتكؼ عمى شرط تطبيق قكاعد محكـ الطكارغ كما لك أحالت المعاىدة
إلى قكاعد  ICSIDأك قكاعد UNCITRAL؟.
ال تكجد تطبيقات قضائية أك تحكيمية -عمى حد عممي -حتى االنتياء مف ىذه الدراسة
أجابت عمى ىذا التساؤؿ .كلكف لدينا يجكز لممستثمر أف يطمب تطبيق قكاعد محكـ الطكارغ
عمى النزاع بينو ك بيف الدكلة المضيفة إذا كانت األخيرة أبرمت معاىدات استثمار ثنائية أخرػ،
مع غير دكلة المستثمر ،تحيل إلى قكاعد محكـ الطكارغ ،باعتبار أف قكاعد محكـ الطكارغ بما
تحممو فكائد ك ثمار تحقق مصمحة المستثمر في الحصكؿ عمى تدابير كقتية طارئة ك لك قبل
البدء في إجراءات التحكيـ أك تشكيل ىيئة التحكيـ.
كلكف نستبعد تطبيق شرط "الدكلة األكلى بالرعاية" عمى قكاعد محكـ الطكارغ المؤسسية التي
ال تسمح بانطباقيا سكػ عمى المكقعيف عمى اتفاؽ التحكيـ أك خمفائيـ كما ىك الحاؿ ك كما سبق
أف بينا في قكاعد .)52( ICC

()50

()51

في تفاصيل ىذه القضية راجع المكقع التالي (آخر زيارة :)2015/3/8

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0479.pdf

انظر ىذا الشرط بالتفصيل ما يمي ص. 27كفي تطبيق ىذا الشرط عمى قضية تحكيـ طكارغ فيما بيف مستثمر ركسي

ك جميكرية مكلدكفا انظر ما سبق ص.18 -12
()52انظر ما سبق ص.23
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الفرع الثاني
فعالية إجراءات تحكيم الطوارئ في منازعات االستثمار

أوالً :فعالية إجراءات تحكيم الطوارئ في ظل وجود شرط التهدئة " "Cooling off
التحكيـ المؤسس عل المعاىدات مثل المعاىدات الثنائية لالستثمار  BITsالتي تبرـ عادة
بيف مستثمر ك دكلة مضيفة لالستثمار .تكجد -كما ذكرنا -بعض القكاعد المؤسسية التي تقصر
أثر تحكيـ الطكارغ عمى أطرافو ( مبدأ النسبية) أؼ المكقعيف عمى اتفاؽ التحكيـ أك خمفائيـ
كبالتالي يستبعد تطبيق تحكيـ الطكارغ عمى التحكيـ المبني عمى المعاىدة .إال أف البعض اآلخر
مف القكاعد المؤسسية كقكاعد تحكيـ SCCسنة  2010لـ تنص عمى مبدأ النسبية ،كبالتالي لـ
تستبعد عمى األقل تطبيق قكاد تحكيـ الطكارغ عمى التحكيـ البنى عمى معاىدة ،كىك ما يعد
عنصر جذب لممستثمر.
كلكف قد يكاجو محكـ الطكارغ ،في ظل قكاعد تحكيـ  ،SCCبعض المعكقات كالتي تعد مف
تداعيات خصكصية اتفاقيات االستثمار الثنائية ك التحكيـ في المنازعات الناشئة عنيا .كمف تمؾ
المعكقات ما يسمى بشرط التيدئة "  "Cooling offك ىك شرط يمزـ أطراؼ معاىدة االستثمار
حاؿ نشكء نزاع بينيـ عمى التميل ميمة معينة( ستة أشير مثال) قبل البدء في إجراءات التحكيـ
بغية

التكصل

إلى

حل

كدؼ

لمنزاعsolutions

amicable

أك

الكصكؿ

إلى

مفاكضات negtiationأك مشاكرات Consultationتغني أطرافيا عف المجكء إلى التحكيـ لفض
المنازعات .كبالتالي فيمتنع عمى األطراؼ كفقا ليذا البند في معاىدة االستثمار مف المجكء إلى
التحكيـ طكاؿ فترة " التيدئة  . "Cooling offكنتيجة لما سبق ،ىيئة التحكيـ تحكـ بعدـ
اختصاصيا بالنظر إلى مكضكع النزاع إذا أحيمت إلييا التحكيـ خالؿ فترة التيدئة ،باعتبار
األخيرة ميعاد كامل البد مف انتظار انقضائو كامال ك إال كاف الحكـ بعدـ اختصاص ىيئة
التحكيـ في نظر طمب التحكيـ.
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كالسؤاؿ ىك :إذا كاف شرط فترة التيدئة " "Cooling Off Period Clauseتمنع المستثمر
مف المجكء إلى التحكيـ ضد الدكلة المضيفة ،فيل ىذا الشرط ك خالؿ تمؾ الفترة يمنع المستثمر
أيضا مف المجكء إلى إجراءات تحكيـ الطكارغ؟
أكال ك قبل اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ البد أف نشير إلى أحد القضايا أماـ محكمة
األكسيد ،ICSIDكبقرارىا في ديسمبر  2010في قضية  ،Murphy v Ecuadorحيث قضت
بعدـ اختصاصيا نتيجة عدـ التزاـ المدعي Murphyالمحتكـ بمدة الستة أشير "كفترة تيدئة"
منصكص عمييا في معاىدة االستثمار الثنائية أمريكا  -األككادكر . US-Ecuador BITرغـ

احتجاج المدعي  Murphyباف استمزاـ اتخاذ إجراءات المفاكضات ك المشاكرات مسألة إجرائية
بطبيعتيا كال تصمح لئف تككف مانعا مف اختصاص محكمة األكسيد .إال أف المحكمة رفضت ىذه
الحجة ألنو ال يمكف تجاىل نص في معاىدة االستثمار كيتعمق بالتزاـ األطراؼ بمحاكلة
المفاكضات لمكصكؿ لحل النزاع .كما أف شرط التيدئة لمدة ستة أشير ال يعد مجرد شرط شكمي
بحت” “mere formalitiesكلكف لو أىميتو مف ذلؾ فيك آلية أساسية يُنص عمييا في العديد مف

المعاىدات الثنائية لالستثمار كالتي تمزـ األطراؼ عمى بذؿ الجيد الالزـ لمتفاكض بحسف النية
قبل المجكء إلى التحكيـ .كقضت أيضا بانو كحتى كلك فرض صحة قكؿ المدعي مف أف

التفاكض غير ذؼ جدكػ فيك التزاـ ليس بتحقيق نتيجة كانما ببذؿ عناية obligation is not
 one of results, but of meansكلذلؾ فيتعيف عمى األطراؼ عمى البدء في إجراء
مفاكضات(.)53
أثيرت ىذه المسألة في أحد القضايا التي عرضت عمى محكـ الطكارغ التابع لمركز SCC
( ،)54حيث لـ يعتبر محكـ الطكارغ شرط التيدئة مانعا مف المجكء إلى تحكيـ الطكارغ .معاىدة
االستثمار الثنائية محل القضية تنص عمى فترة  6أشير تيدئة  Cooling Offبيف إعالف النزاع
ك طمب التحكيـ .المستثمر قاـ بإعالف الدكلة المضيفة في  31مارس  2014كأبدػ طمب تحكيـ
الطكارغ ك تـ تسميمو في  23إبريل مف ذات السنة .أؼ أف سرياف فترة الدنة لـ تمنع مف
Muphy Exploration and Production Company International v Republic of Ecuador (ICSID
()54

)(53

Case No ARB/08/4).

انظر في تفاصيميا ما سبق ص.18-12
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اختصاص محكـ الطكارغ مف النظر في طمب التحكيـ .حيث قضى محكـ الطكارغ بأف ":
كبخصكص فترة " التيدئة" فإف محكـ الطكارغ قضى بأف تمؾ الفترة ( 6أشير كفق المادة  10مف
االتفاقية) ال تمنع المدعي مف تقديـ طمب تعييف محكـ الطكارغ ،كمف أسباب ذلؾ أنو يتعارض
ذلؾ مع العدالة اإلجرائية كمع الغرض مف إجراءات تحكيـ الطكارغ ،عمى األقل إذا كاف المدعي
يبدك أ نو سيكاجو خط ار غير عادؼ مف ضرر ال يمكف إصالحو قبل انقضاء مدة فترة " التيدئة"
إذا لـ يصدر التدبير الكقتي"(.)55
كلكف في اعتقادنا أف شرط " التيدئة" ىك شرط يتعمق باختصاص ىيئة التحكيـ بنظر مكضكع
النزاع ك يمسو ،ألنو شرط يمزـ األطراؼ عمى الكصكؿ إلى تسكية كدية لمنزاع .كلما كاف ميمة
محكـ الطكارغ ال تمس ابدأ االختصاص بمكضكع النزاع ك ال أصل الحق المتنازع عميو كلكف
ميمتو محددة في إصدار تدابير كقتية أك تحفظية تيدؼ إلى إشباع حاجة األطراؼ في الحفاظ
عمى أمكاؿ الطرؼ اآلخر مف التبديد أك الحفاظ عمى أدلة حقو أك الكقاية مف أضرار يتعذر
تداركيا قبل انتياء مدة التيدئة ،فإنو كعمى ذلؾ ال يعد المجكء إلى محكـ الطكارغ تعارضا مع بند
"التيدئة" الذؼ يمس مكضكع النزاع.
باإلضافة إلى أف المجكء احد أطراؼ التحكيـ إلى محكـ الطكارغ الستصدار تدابير كقتي أك
تحفظية قبل بدء إجراءات التحكيـ أك تشكيل ىيئة التحكيـ يؤثر في فعالية شرط التيدئة ،حيث ما
الفائدة مف شرط التيدئة لمكصكؿ إلى حل كدؼ بعد أف يقكـ الطرؼ المحتكـ ضده بتبديد أمكالو
أك تيريبيا ماديا أك قانكنيا أك إخفاء األدلة عمى حق المحتكـ .لذلؾ أرػ بأف المجكء إلى محكـ
الطكارغ يمنح شرط التيدئة جدكػ كفعالية.

“The Emergency Arbitrator further concludes that the Cooling-Off Period of six months

)(55

set forth in Article 10 of the Treaty does not prevent Claimant from making the present
Application. One of the reasons for this conclusion is that it would be procedurally unfair to
Claimant and contrary to the purpose of the Emergency Arbitrator procedure to apply the

Cooling-Off Period to the appointment of an Emergency Arbitrator or to an emergency
decision on interim measures to be made by the Emergency Arbitrator, not least since
Claimant seems to be facing a serious risk of suffering irreparable harm before the expiry of
the Cooling-Off Period if interim measures are not Granted”.
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ثانياً :فعالية إجراءات تحكيم الطوارئ بممارسة الدولة المضيفة لالستثمار لحق الدفاع
تحكيـ الطكارغ تعتمد فمسفتو -كما بينا( -)56أساسا عمى السرعة القصكػ أك حالة الطكارغ

التي تحتمل التأخير لحيف تشكيل ىيئة التحكيـ الستصدار تدابير كقتية أك تحفظية .تطبيقا لمبدأ
السرعة إذف تتحدد مدة الفصل في طمب استصدار التدابير الطارئة بأياـ قميمة  .كبخصكص مدة

الفصل في طمب تحكيـ الطكارغ يتصدر مركز  SCCالصدارة ،كبحق ،في تحديد أقصر ميعاد
إلصدار قرار تحكيـ الطكارغ .حيث تحدد بخمسة أياـ مف تاريخ إحالة الطمب لمحكـ

الطكارغ(.)58(،)57

()59

كيرػ البعض

أف المدعى عميو ،ال سيما لك كاف الدكلة المضيفة لالستثمار ،كفي ظل

الخمسة أياـ الالزمة لمفصل في طمب تحكيـ الطكارغ ،لف تككف في كضع جيد لممارسة حق
الدفاع ،خاصة لك اخذ في الحسباف كاقع أف الحككمات الصغيرة في بعض الدكؿ ال يتكافر لدييا
مف يتكمـ المغة اإلنجميزية – كىي المغة السائدة في تحكيـ االستثمار -بطالقة مف طاقميـ

القانكني ،مما يستدعي مف تمؾ الحككمات المجكء إلى مكاتب محاماة دكلية لمترجمة األمر الذؼ

قد يستغرؽ كقتا ال يتسع لمخمسة أياـ سالفة الذكر.

باإلضافة إلى أف الحككمة قد تستغرؽ كقتا طكيال الختيار طاقـ لمدفاع عف مصالحيا سكاء
مف الداخل أك الخارج في منازعة االستثمار ،كناىيؾ عف تعقد كطكؿ اإلجراءات الركتينية التي
تتطمبيا بعد القانكنيف اإلجرائية اإلدارية أك االستثمارية .مما يثير ذلؾ كمو مشكالت بشأف العدالة

اإلجرائية ك ممارسة حق الدفاع .غير أنو ال يجب نسياف أف الدكلة التي ترػ عدـ كفاية الكقت
لممارسة الدفاع سكؼ تجد صعكبة في االحتجاج بعدـ عدالة القكاعد الزمنية الكاردة في قكاعد
( )56انظر ما سبك ص .9
( )57مقارنة بقكاعد محكـ الطكارغ في  ICCكالتي تحدد مدة  15يكـ إلصدار قرار مف محكـ الطكارغ  .راجع انظر:
المادة 4/6مف قكاعد  ICCلمحكـ الطكارغ.
()58

المادة 1/8مف قكاعد محكـ الطكارغ  .SCCكيمتد الميعاد بقرار مف المجنة Boardفي مركز  SCCبناء عمى طمب

مسبب مف محكـ الطكارغ أك في حالة الضركرة .

Joel Dahlquist, Uppsala Universitet, Juridiska Institutionen. Emergency Arbitrators in

)(59

Investment Treaty Disputes. At site(Last visited 11/3/2015):

http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2015/03/10/emergency-arbitrators-in-investmenttreaty-disputes/
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تحكيـ الطكارغ بعد أف رضيت بتطبيقيا ك إال قكبل عدـ رضائيا بدفع " االستكبل "Estoppel
يبدػ حاؿ أف كقعت الدكلة في التناقض في سمككياتيا.

كمما يخفف مف حدة تمؾ المشكمة ،في نظرؼ ،إمكانية مد ميعاد الخمسة أياـ بقرار مف المجنة

Boardفي مركز  SCCبناء عمى طمب مسبب مف محكـ الطكارغ أك في حالة الضركرة (.)60
كالكاقع العممي سكؼ يثبت ما إذا كاف تحديد مدة الخمسة أياـ تحديد كاقعي أـ خيالي .ك ما إذا

كاف امتداد ىذا الميعاد استثناء أـ يصير قاعدة.)61( the norm or the exception

ثالثاً :فعالية إجراءات تحكيم الطوارئ بصالحية حكم محكم الطوارئ لمنفاذ
العديد مف الشككؾ -عمى غرار التدابير الكقتية عمكما الصادرة عف ىيئة التحكيـ -تنتاب
صالحية قرار محكـ الطكارغ لمنفاذ enforceability

()62سكاء عمى مستكػ القكانيف

الكطنية( ،)63التي اتبعت مناىج مختمفة ،أك في ظل اتفاقية نيكيكرؾ العتراؼ ك تنفيذ أحكاـ
التحكيـ األجنبية ).New York Convention(NY convention 1958
كالسبب في ذلؾ يكمف في الشككؾ حكؿ اعتبار محكـ الطكارغ محكما بالمعنى القانكني
كالمحكـ العادؼ ،كبالتالي في مدػ اعتبار حكمو بمثابة حكـ تحكيـ ،Arbitral Awardكالشككؾ

()60

المادة 1/8مف قكاعد محكـ الطكارغ  .SCCكيمتد الميعاد بقرار مف المجنة Boardفي مركز  SCCبناء عمى طمب

مسبب مف محكـ الطكارغ أك في حالة الضركرة .

Marc S. Palay &Tanya Landon, Sidley Austin LLP: “A Comparative Review of

)(61

Emergency Arbitrator Provisions: Opportunities and Risks,” (2012),. P.4.

()62

يجب التفرقة في ىذا الصدد بيف القكة الممزمة لقرار محكـ الطكارغ ك صالحيتو لمنفاذ .لقرار محكـ الطكارغ – أم ار كاف

أك حكما قكة ممزمة باعتباره قرار تعاقدؼ مبني عمى تعاقد كىك اتفاؽ التحكيـ الذؼ أحاؿ – تمقائيا -إلى تطبيق قكاعد محكـ

الطكارغ المؤسسية .كيجكز حاؿ عدـ التزاـ الطرؼ الصادر ضده القرار بتنفيذه يجكز لمطرؼ الصادر لصالحو القرار أف

يدعي المسئكلية المدنية التعاقدية .أما صالحية قرار محكـ الطكارغ لمنفاذ أؼ صالحيتو لتنفيذه عمى أرض الكاقع جب ار عف

الطرؼ الصادر ضده القرار ،عندما يأخذ شكل حكـ نيائي صادر عف محكـ بالمعنى القانكني لو كما ىك مكضح بالمتف.
()63

القانكف اإلنجميزؼ مثال لـ يشر إلى قرار محكـ الطكارغ في قانكف التحكيـ سنة  1996ككذلؾ األمر في قانكف التحكيـ

المصرؼ سنة .1994
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حكؿ نيائية Finalityحكـ محكـ الطكارغ الذؼ يمكف العدكؿ عنو أك عديمو أك إلغائو مف قبل
ىيئة التحكيـ بعد تشكيميا.
بادغ ذؼ بدء إف معظـ مؤسسات التحكيـ ،كمنيا قكاعد محكـ الطكارغ بمركز ، SCCفيما
عدا مركز  ،ICCتمنح سمطة محكـ الطكارغ في تحديد شكل ق ارره ،سكاء قدر إفراغ ق ارره في
شكل " حكـ " awardأك "أمر . "order
كبخصكص مسألة ما إذا كاف محكـ الطكارغ محكما كبالتالي الحكـ الصادر منو يعد حكما
تحكيميا  ،arbitral awardفيذه المسألة أثيرت أماـ محكمة استئناؼ باريس بخصكص الحكـ
الح َكـ فيما قبل إجراءات التحكيـ  Pre-arbitral refreeفي ظل قكاعدICC
القرار الصادر مف َ

الصادرة سنة  1990في قضية

Société Nationale des Pétroles du Congo and

 ،)2003( République du Congo v TotalFinaElf E&P Congoحيث قضت محكمة
االستئناؼ بأف " الحكـ - refreeكىك يمعب ذات دكر محكـ الطكارغ -ال يعد في الكاقع محكما
كأف ق ارراتو تأخذ الطابع التعاقدؼ أكثر مف الطابع القضائي .كبالتالي أنكرت المحكمة صالحية
قرار " الحكـ refreeلمنفاذ".
غير أننا نرػ بعدـ امتداد تطبيق ىذا الحكـ عمى قكاعد محكـ الطكارغ ،ألف األخير كفق
الحكـ " refreeألف األكؿ ،طبقا لمقكاعد المؤسسية ،يتمتع
معظـ القكاعد المؤسسية ،يتميز عف " َ
بكافة السمطات التي تممكيا ىيئة التحكيـ .كما ك أنو إذا كاف محكـ الطكارغ كعمى فرض عدـ
اعتباره محكما فمما ُيمنع عميو الفصل في مكضكع القضية كمحكـ عادؼ ،ما لـ يتفق األطراؼ
عمى غير ذلؾ()64؟! .

كىل يكصف قرار محكـ الطكارغ بأنو حكـ نيائي  final awardيصمح لتنفيذه في ظل
القكانيف الداخمية ك اتفاقية نيكيكرؾ لتنفيذ األحكاـ األجنبية 1958؟.

()64

انظر المادة  5/9منف قكاعد محكـ الطكارغ بمركز.SCC
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تجدر اإلشارة أكال أف اتفاقية نيكيكرؾ

()65

تقضي في المادة/1-5ق بأف  ":ال يجكز رفض

االعتراؼ كتنفيذ الحكـ بناء عمى طمب الخصـ الذػ يجتح عميو بالحكـ إال إذا قدـ ىذا الخصـ
لمسمطة المختصة في البمد المطمكب إلييا االعتراؼ كالتنفيذ الدليل عمى:
(ق) :أف الحكـ لـ يصبح ممزما لمخصكـ أك ألغتو أك أكقفتو السمطة المختصة في البمد التي
فييا أك بمكجب قانكنيا صدر الحكـ.
كبناء عميو فيل يعد حكـ محكـ الطكارغ نيائيا ال يخضع لإللغاء كفق اتفاقية نيكيكرؾ؟
عمى الرغـ مف صدكر حكـ مف المحكمة األمريكية ،في مايك  ،2011ينكر الطابع النيائي
لحكـ محكـ الطكارغ كما ىك الحاؿ في قضية Southern District of California
 ، inChinmax Medical Systems v Alere San Diegoإال أنو حديثا صدرت عدة
أحكاـ مف المحاكـ األمريكية كمنيا محكمة US Court of Appeals for the Seventh
Circuitفي قضية Publicis Communication v. True North Communications
 Incرفضت التفرقة النظرية المجردة بيف األمر أك الحكـ في إضفاء القكة التنفيذية عمييما
كاعتبرت القرار الصادر بالتدبير الكقتي حكما نيائيا .)66(Final award
كما أنو حديثا ،أكدت المحكمة األمريكية District Court for the Southern District
 )2013(of New Yorkفي قضية  ،Yahoo! Inc. v Microsoft Corporationعمى أف
الحصكؿ عمى حكـ نيائي في مكضكع التحكيـ ال يمنع محكـ الطكارغ مف إصدار حكـ نيائي
بالتدابير الكقتية لغرض االعتراؼ بو ك تنفيذه .كعمى ذات النيج سارت المحاكـ اليندية خاصة
محكمة بكمباؼ في قضية HSBC PI Holdings (Mauritius) v Avitel Post Studioz
(.)2014
لذلؾ قامت بعض الدكؿ ( قانكف سنغافكرة ك ىكنككنج) بتعديل قكانينيا اإلجرائية  ،كخطكة
لجذب االستثمار كتحيق أكثر فعالية لمتحكيـ في منازعات االستثمار ،حيث قامت سنغافكرة
( )65على المولع الرسمي التالي:
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/NY-conv/1958NYConvention_A.pdf
)(66
2006 F. 3d 725 (14 March 2000).
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بتعديل قانكف التحكيـ الكلي سنة  2012كالذؼ دخل حيز النفاذ مف أكؿ يناير  2012كالتي
تنص عمى أف مركز محكـ الطكارغ ىك ذات مركز ىيئة التحكيـ ك أف ق اررات كل منيما سكاء
كاف في شكل أمر  orderأك حكـ  awardيصمح لمنفاذ في سنغافكرة .ألف العبرة بصالحية نفاذ
قرار محكـ الطكارغ كفق قانكف الدكلة المراد تنفيذ التدبير الكقتي فييا.
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