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Resumen
La capacidad de rechazar la aplicación de laudos ―resoluciones dictadas en
arbitraje internacional―, no debería resolverse atendiendo a la ley interna
del país que debe aplicar dicho dictamen. El mismo régimen general desafía
la naturaleza del arbitraje internacional. Puede decirse, simple y llanamente,
que en aras de mantener el orden público debe preservarse el interés público,
bien sea político, social o económico. Hasta qué punto se atenta contra la
idea del “orden público”, en ambos sistemas jurídicos, el nacional y el
internacional, con la aplicación de resoluciones y laudos internacionales. El
presente trabajo estudia las contradicciones del derecho internacional y las
excepciones para su puesta en ejecución, estudiando el caso del sistema legal
argelino.
Palabras clave: derecho internacional, arbitraje, laudo, sistema jurídico
argelino, La idea del sistema público.

Muhammad Yousfi "La contradicción del arbitraje..." Revista Argelina 3 (Otoño 2016):83-118



ملخص
تعتبر فاكرة النظام النعام من الفاكار النرنة التي تتيح لندولنة تنفيذ الكم الدولي منن النتملص منن
ع الننظام النعام النوطنني أو الندولني والننظام النعام فانكرة ذا النكم من عارض هن النة ت نفيذه فاني ح ت
تستعصي بطبيعتها على التحديد وهنذه النفكرة بشقيها (الننظام والداب) فاكرة نسبية منتطورة،
إذ تختلف النفكرة السائدة فاي كل بيئة وفاي كل عصر وهني تضيق وتتسع تبعا لنلفاكار النسائدة

فاي التمع..
والدفاع بالنظام العام هو عبارة عن أسلوب احتجاج يعبر من خلله القاضي عن اعتراضه على
تي علت جميع الندول ال ري منثلما فا د أخذ الشرع الزائ ية، وق دول ي ال قوان نقيذ الحكام وال ت
تطبق نظام المر بالتنفيذ للحكم الندولني ـ بشرط «عدم مخالنفة النقانون الجنبي لنظامنها النعام
تنفيذ ته  ب عام وعلق نظام ال ول فاكرة ال دولي. والقال سيسلط الضوء على تديد مدل بعناه ال

الحكام الدولية.

كام، السنتثناءاتالكحلمات الفتاحيية نفيذ الح نظام النعام، ت ي، ال : النتحكيم النتجاري الندول
العامة النظام العام الزائري.

تهميد
يعتبر النتحكيم بنثابنة النقضاء الناص الذي يتمتع بنخصوصنية منعينة، تنيزه عنن
قنواعند وأصنول الاكنمات النعادية فاي كل بلد، كما يعتبر " الكم " بنثابنة قناضني
خنناص تعهنند لننلخصوم بننتنفيذ مننهمة تننكيمية، تننكون مننحل لننلنزاع فاننيما بننينهم
خلل فانترة زمننية منعينة، لنقاء أتعاب تندد بوجنب اتفاقنية التحكيم، سنواء كانت

 هنو1فاالتحكيمبنندا تنكيمياً أو عقدا مسنتقل بذاتنه عنن التفاق النبرم فانيما بنينهم
طريق خاص لل الننازعات ، ولقد اتهت النظم القانونية الديثة لدعم هنذا النظام
وتنطويره ننظرا لنا ينحتوينه ننظام النتحكيم منن سنرعنة بنالضنافانة إلنى رضنائية الطنراف
بننالننكم الننذي ينصدره النكم مننا جننعل مننن الننتحكيم فاني نننظر بننعض التشننرينعات
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ننوذجنا ينجب الخنذ بنه خناصنة فاني منجال النتجارة الندولنية ننظراً لنلئنمة النتحكيم
.2لطبيعة هذا الال

إن النتحكيم فاني النعصر النديث لنيس بظاهنرة مسنتقلة وجنديندة بجذورهنا عنن
الناضني إننا هني النتطبيق لفكرة النتحكيم فاني النتمعات النقدينة وامنتداد لنلتحكيم
التجاري الدولي فاي العصور الوسطى، فاهذا التحكيم شكل بدائي لقامة العدالة.

قند اعتبر التحكيم منرحنلة راقنية وصنلت إلنيها النماعنات البشنرية بنعد أن كان الق
هو قوة والقوة هي حق.

ولننعل أن مننن المننور الننضروريننة لنننمو وتنطور الننتعاون القننتصادي النندولني دون
النصالح النتبادلة هني إرسناء الضماننات القانوننية لماية النروابط النقاننوننية النتضمنة
لعنصر أجننبي وتنديد النطرق والنوسنائنل لتسوينة الننازعنات التي قند تنشأ وأن أكثر
النطرق نناحنا بنتوفانر حنسن النية والنصلحة الشنتركنة هني طنرينق النفاوضنات النباشنرة

 وأن الننصلح أفاننضل مننن الننتحكيم إن3وقند نقول إن إجنراءات النتقاضني أمنام الناكنم
انتفاء وتفادي نشوب النازعات أفاضل من الصلح.

ولنا كنان النقضاء منن أهنم الدوات النتي تنث على تننفيذ اللنتزامنات التي تعهند
الطنراف بنها كنان عنليه أن ينكون دائنما اسنتجابنة والنتكييف منع عنلقنات النتجارينة

القانونية الدولية.
حال فاي نفسها تلقاء من التحكيمية القرارات تنفيذ ترفاض أن التصة للسلطة
ل النزاع موضوع يكون ان الى بالضافاة العام للنظام النقرار النتحكيمية مخالفة

فايه. فانالننظام النعام القرار تنفيذ الراد البلد لقانون بنالتحكيم طبقا تسويته يجوز
فانكرة تسنتعصي بنطبيعتها عنلى التحنديند. وينكن أن ينقال فاني شنيء منن النتعميم

مجنموع النصالنح السناسنية النتي ينقوم عنليها كنيان"والنتقرينب أن الننظام النعام هنو
النتمع، سنواء كناننت سنياسنية او اجنتماعنية او اقنتصادينة "فانقواعند الننظام النعام هني
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تننلك النتي يننقصد بنها تنقيق منصلحة عننامننة، سننياسننية أو اجنتماعنية أو اقنتصادينة،
وينراد بالنصلحة العام كل أمنر ينتعلق بالنظام السناسني لنلمجتمع بحيث يرجنح على
كنل منصلحة فاردينة. فاما مندى تعارض فانكرة النظام العام سنواء كنان ننظام عنام دولني

أو وطني مع تنفيذ الحكام الدولية؟

رفض تنفيذ القرار التحكحيمي اساتنادا للنظام العام 1
القرار تنفيذ رفاض إلى تؤدي التي السباب التشريعات بعض لننقد أوردت

التطبيق الواجب للقانون طبقا صحيح تكيم اتفاق وجود عدم:منه 4التحكيمية
الواجبة للقواعد مخالفًا الهيئة ينكون تننشكيل أن أو التحكيم، اتفاق على

ت قد القرار أن صنحيح، أو بشكل بدورها تقم لم التحكيم هيئة أن أو التطبيق،
برفاض القرار الاص أن حيث فايه صدر الذي البلد فاي مختصة جهة قبل من إبطاله
وفاي التنفيذ فايه الراد البلد فاي التصة السلطة من يصدر التحكمي القرار تنفيذ

لعام نيويورك اتفاقية بينت وقد البلد، ذلك فاي النزاع بنظر التصة الكمة الغالب
يكن التي السباب الجنبية التحكيم قرارات وتنفيذ حننول العننتراف 1958

السنباب وهنذه وجودهنا إثنبات منن النرفانض تنكن طالنب إذا النتنفيذ رفانض بنوجبها
:هي

عدم-ب التحكيم اتفاق صحة عدم أو الطراف إحدى أهلية نقص-أ-
الدفااع حق احترام

لختصاصها التحكيم هيئة تاوز-ج التحكيم بإجراءات إبلغاه وعدم للخصم
النظر فاي

عدم حالة-د التحكمية الجراءات سلمة عدم-د عليها العروض بالنزاع
القرار اكتساب
.5اللزام صفة
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فاي نفسها تلقاء من التحكيمية القرارات تنفيذ ترفاض أن التصة للسلطة-
القرار مخالفة حال

تسويته يجوز ل النزاع موضوع يكون ان الى بالضافاة العام للنظام التحكيمية
بالتحكيم
.فايه القرار تنفيذ الراد البلد لقانون طبقا

من رفاضه إلى يؤدي ل الدول إحدى فاي التحكيمي القرار تنفيذ رفاض إن-
الدول قبل

تنفيذ فاان القابل فاي انه كما التصة سلطتها تقرر إن دوله لكل ويترك الخرى
القرار

فاي بالتنفيذ الخرى الدول إلزام يعني ل البلدان إحدى فاي 6التحكيمي
البلد فاي السلطة تقرره به العمل وقف أو التحكيمي القرار إبطال  أينضا.إقليمها

التحكيمي القرار صدر الذي البلد أو التحكيمي هنذا النقرار فاي صدر الذي
الذي البلد فاي التصة السلطة قبل النتحكيمي منن القرار وإبطال قانونه، بوجب

كافايا سبابا يعتبر بوجب قاننوننه القرار فايه صدر الذي البلد هو القرار فايه صدر
 .فايه القرار تنفيذ الراد البلد فاي التنفيذ لرفاض

التحكيمي القرار تنفيذ الراد البلد فاي التصة للسلطة يكن أسباب وهناك
حيث نيويورك اتفاقية عليه نصت ما وهذا نفسها، تلقاء من تنفيذه أن ترفاض فايه

تسويته يكن ل التحكيمي القرار بشأنه صدر الذي منوضنوع النزاع أن فايها جاء
يشكل الذكور القرار تنفيذ أن إلى البلد بالضنافانة ذلك لقانون طبقا بالتحكيم

بالنسبة 7الدولي العام قواعد الننظام أو البلد ذلك فاي العام النظام لقواعد خرقا
البلدان. بعض لتشريعات

Revista Argelina Número 3 Otoño 2016

87



لهذا سننتناول الننظام النعام وأثنره عنلى عنملية النتنفيذ بشنيىء منن النتفصيل فاني
هنذا النبحث مسنلطي الضوء عنلى الدفاع بالنظام النعام لتجنب تننفيذ أحكام الناكم

الدولية.

مفهموم النظام العام وعلقاته بتنفيذ الحكحام 2
النظام النعام فاكرة تسنتعصي بطبيعتها على التحديد. وينكن أن يقال فاي شنيء

مجنموع النصالنح السناسنية النتي ينقوم"منن النتعميم والنتقرينب أن الننظام النعام هنو
عليها كيان التمع، سنواء كانت سنياسنية او اجنتماعية او اقتصادية "فاقواعند الننظام
النعام هنني تنلك الننتي يننقصد بننها تنقيق مننصلحة عننامننة، سننياسننية أو اجننتماعننية أو
اقنتصادينة، ويراد بنالنصلحة العام كنل أمنر يتعلق بنالننظام السناسني للمجتمع بحيث
يرجح على كل منصلحة فاردينة. ومنن ثم وجب على جميع الفاراد أن يحترمنوا كل
منا ينتعلق بالنظام العام حتى ولنو كنان فاي ذلك تنضحية بنصالنهم الاصنة، فاإذا هنم
خنرجنوا على هنذا النظام باتفاق خناص عند هنذا التنفاق بناطنل. والداب العامنة هني
مجنموعة القواعد اللقية التي تندينن بها الماعنة فاي بيئة منعيشة وعصر منعي فاهي
بهذه النثابنة تعتبر الشق اللقي لقواعد النظام النعام، وليس النقصود بنالداب العامنة
كل قنواعد الخنلق، وإننا يقصد بها قدرا منن هنذه النقواعد تنثل الصنول السناسنية

.للخلق فاي الماعة
وهنننذه النننفكرة بنننشقيها (الننننظام والداب) فانننكرة نسنننبية منننتطورة، إذ تنننختلف
الفكرة النسائندة فاي كل بيئة وفاي كنل عصر، فانكثير منن ضنروب التعامنل التي كانت
لنظام الننعام فانني ظننل تننعتبر صننحيحة وإلننى عهنند قننريننب، أصننبحت الننيوم مننخالنفة لن

 .8التنظيمات الديثة التي تدخل فايها الشارع بنصوص آمرة ل توز مخالفتها
وبنناء عنلى ذلك فانإن فانكرة النظام العام تنضيق وتتسع تبعا للفانكار السائندة فاي
النتمع. فاهني تننحصر فاني أضنيق الندود فاني ظنل النذاهنب الفردينة التي تسنرف فاي
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العتداد بحرية الفرد وتنغفل الصالنح النعام. بينما تتسع فاي ظنل النبادئ الشنتراكية
الننصلحة الننفرديننة . وإذا9الننتي تسننرف فانني منصلحة النموع وتننضحي فاني سنبيلها بن

كناننت فانكرة الننظام والداب عنلى هنذا النحو منن النروننة والتطور، فانإنها تعتبر الننفذ
التي تدخل مننه العوامنل الجتماعية والقتصادية والنلقية فاي النظام القانوني، كني

تلءم بينه وبي التطور الذي يتعرض له التمع فاي وقت واحد.
اذن ل يننكن حننصر النننظام الننعام فانني دائننرة محندودة ل تننختلط أو تننتداخننل مننع
غايرهنا ذلك أن هنذه الفكرة منرنة وتنضييق وتتسع بحسنب ظنروف كنل منجتمع. فال
يكن وضنع قاعدة ثابتة تندد النقصود بنالنظام العام بصفة منطلقة ينكن ان تتفق منع
كل زمنان ومنكان. ومنرد ذلنك أنها فاكرة منرننة وأنها منسألنة نسنبية، فاالنصلحة النعامنة
هني أسناس فانكرة الننظام النعام، هنذا السناس منتغير بحسنب منفهوم كنل دولة لنفكرة

.الصلحة العامة ومصدرها بداية ونهاية

القصود بالداب العامة
الداب فاني زمنن منعي ومنكان منعي هني مجنموعنة منن النقواعند والنبادئ وجند

 طبقا لنامنوس أدبي ينسود عنلقناتهم الجتماعية،10الناس أنفسهم منلزمني بإتنباعنها
وهننذا الننامنوس ولنيد العنتقادات الننوروثنة والنعادات الننتأصنلة ومنا جننرى بنه النعرف

11وتنواتنر النناس عنليه. وينعتبر الندينن أهنم النعوامنل النتي تنؤثنر فاني الننامنوس الدبني

للمنة، ينضاف إليه النعرف والنعادات والتقالنيد التي يسنير عليها النتمع. ولنعرفاة منا
إذا كانت القاعندة تتعلق بالداب العامنة منن عدمنه. فانإنه يرجنع إلى منا تعارف عليه
النناس وسناروا عنليه، فانإننه ينعد منن الداب العامنة، ومنخالنفة النقاعندة عنندئنذ تؤدي

فانالنعيار إذن منعيار اجنتماعي عام ولنيس منعيار ذاتني خناص، وإن إلى جنزاء البطلن.
كنان غانير ثنابنت بنل ومنتطور طنبقا لنلبيئة الجنتماعنية. فانلو ننظرننا إلنى أمنة منن زمنن
منعي فانإنننا نندهنا تنعتبر أمنور معيشنية منخالنفة لنلداب النعامنة منثل ارتنداء منلبنس
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البحر عنلى النشاطنئ أو بنيع المور فاني المناكنن النعامنة ولنكن فاني فانترة لحنقة وننظرا
.لدوث تطور اجتماعي اصبحت هذه العادات ل تخالف الداب العامة

ومنا يجندر بنا قولنه إن فاكرة النظام العام تنقوم عنلى أسناس منعيار منوضنوعني وهنو
النصلحة العامنة فامعيارهنا هنو النامنوس الدبي ومنا تعارف عليه الناس وصنار جزءا منن
أخنلقنهم وهنو أينضا منعيار منوضنوعني غانير ذاتني وإن كنان النعيار سنالنف النذكنر منن
النعايير النسنبية النتي أن صنلحت لمنة فاإنها ل تصلح لخرى، وقد يقال إن القاضني
إذا تننرك وشننأننه لتحننديند فانكرة الننظام النعام والداب فانسوف ينتحكم ويسننتند إلننى

لى ذلننك ينننحصر فانني حننسن اخننتيار الننقضاة وتننعدد درجننات12 هننواه. لنكن الننرد عن
التقاضي ما يكفل درء هذه الاوف

أمنا عن فاكرة النظام النعام العالني – فاهي فاكرة منتسعة جدا لتحوي العالم أجمع
بأننظمته التلفة ومنصالة التلفة وتطلعاته والتي فاي كثير منن الحيان تصطدم منع
الكيان الواحد النتمثل فاي الدولة والذي يختلف منن زمنن لخر. فاضل عن غاموض

 فاي منؤلفة13هنذه الفكرة منن ناحنية أهندافاها. فاترى السنتاذ الدكتور منختار البريري
النتحكيم النتجاري الدولي يقول: "أن القواعد المنرة التي بنبتغي بنها الشنرع حنماية
الننصالنح النعامننة فاننإنننها تننعتبر مننن الننقواعنند الننتعلقة بننالنننظام الننعام والننتي تننبرر رفانض

. وتنفيذ الحكام التي تصدر إخلل بها14العتراف 
ول نند منقبول منحاولة افاتعال تفرقة منصطنعة بي الننظام العام النداخنلي والنظام
العام الندولني فاني منيدان النعامنلت القتصادينة، فاالنظام النعام ينصطبغ دائنما بنصبغة
وطنية ل يصح تاهلها تت ستار فاكرة غاامضة -تتوسل بها الدول التقدمة لهدار

اسنتنادا إلنى عدم تعلق نصوصنها النوطنية المنرة بنالنظام العام. منصالح الدول النامنية
الدولي الذي يعلو على الننظام النعام الداخلي. ولن ينتسنى القول بنوجود ننظام عنام
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دولنني حنقيقي إل عنندمننا تنتلشنى هننذه النهوة الننتي تنفصل بنني دول النعالنم الننتقدم
.والدول النامية

ونننحن نننصادق عننلى هننذا الننقول ونننعتقد أنننه حننتى بننعد تننلشنني هننذه الننهوة-
فاسنتظل النصالنح قنائنمة فاني كنل منن الننظام النعام الندولني والننظام النعام النداخنلي –
والنذي ينتصور منعه وقنوع النتصادم. فانل ينكن تنغليب هنذه الفكرة حتى ل تتلشنى
فاكرة النظام النعام الداخلي النذي تدد هنوية وكيان الدولة والنذي ينكن تصوره هنو

.التوازن بي الفكرتي فاي إطار يغلب فاكرة النظام العام الداخلي عند اللزوم
ر بنتحكيم دولنني وت تنفويننض الننكم، فاننالننسائنند أننه يسنتطيع أمننا إذا تنعلق المن
تناهنل القواعد المنرة النتعلقة بالنظام العام الداخنلي، ول ينقف امنامنه سنوى الننظام
النعام الندولني وقند سنبق بنيان ان فانكرة الننظام النعام هني بنطبيعتها ذات طنابع وطني،
وحكم التحكيم منآله التنفيذ فاني إقنليم دولنة منعينة، فايحتم أل ينكون منتعارضنا منع

.نظامها العام
من دولة لخرى، ما يضع فاكرة نظام 15ول يخفي تايز وتغاير فاكرة النظام العام 

عام دولني منوضنوع شنك وينجعل إطلق سنلطة النكم فاني النتحكيم النتجاري الندولي
منقيدة عنلى القل براعاة النظام النعام فاي دولة التنفيذ وإل كان حكمه منعرض لنعدم

.التنفيذ لالفته للنظام العام فاي مثل هذه الدولة

خصائص النظام العام في نطاق تنازع القواني
 : قاضائيو-متنوع  3 وطني:-2 16-متغير ونسبي:1

علقاة فكحرة النظام العام وبطلنا حكحم التحكحيم وتنفيذه
تنبرز فانكرة الننظام النعام عنندمنا تنصطدم بنحكم تنكيم ينس السنس والنصالنح
السناسنية النتي ينقوم عنليها كنيان النتمع وهننا تنكون النشكلة سنواء كنان النتحكيم
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وطنيا أو اجنبيا – حنيث يؤدي ذلك إلى مننع تنفيذ حنكم التحكيم كنليا أو جزئيا
أو يننؤدي إلننى عننرقنلة النوصننول إلننى الننغايننة الننتي تننبتغيها الطننراف وهني الننلجوء الننى

.التحكيم كطريق أسرع لل النازعات
أول منن اسنتعمل فاكرة النظام العام كنأداة لسنتبعاد النقاننون الجننبي هنو النفقيه
اللناني سنافانيني، فابعد أن عرض ننظريته فاني الشنتراك القانونني النتي تنسمح لنلدول
الوروبية بنتطبيق قنوانني بعضها البعض، أشنار إلى اسنتثناء هنام خول بنوجبه لقاضني
المنتناع عن تنطبيق القانون الجننبي إذا منا تبي له انقطاع " النوحندة القانونية " بي

.قانونه والقانون الجنبي التص
ولننقد أخننتلف نننهج الشننرع الننصري عننن الننفرنسنني فانني مننعالننة المننر، فاننالشننرع
النفرنسني فانرق بني النتحكيم الندولني والنتحكيم النداخنلي، فاحنظر طنرق النطعن ولنم
يسمح إل بطلب النبطلن أو مننع النتنفيذ وذلك فاي منجال التحكيم الدولني أمنا فاي
مجال التحكيم الداخلي فال يصح أن توضع أحكام التحكيم فاي وضع يسمو على
أحننكام الننقضاء بننحيث تننصبح مننحصنة لننذا فاننإن أحننكام الننتحكيم النداخننلي تننقبل

17الطعن بالستئناف أو كان الكم مفوضا بالكم وفاقا لقواعد العدالة والنصاف

عدم تعارض الكحم الجأنبي مع النظام العام في الزجائر 3
 النسكوت عنن تنعرينف الننظام النعام، واكنتفى بنالشنارة18التزم الشنرع الزائنري

 منن القانون الندني التي نصت على أنه: «ل يجوز تطبيق القانون24إليه فاي النادة
الجنننبي بننوجننب النننصوص الننسابننقة إذا كننان مننخالننفا لننلنظام الننعام أو الداب فانني

الزائر». أما مهمة تديد مفهومه فاتركها الشرع للقاضي الطروح أمامه النزاع.
وينتضح منن الننص السابق أن الشنرع النزائري أخنذ ـ منثلما فانعلت جميع الندول
النتي تطبق نظام المنر بنالتنفيذ ـ بشنرط «عدم منخالفة القانون الجنبي لنظامنها العام

بعناه الدولي».
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وهننذا الشنرط الننذي يننطبق عننلى النقاننون الجننبي هننو نننفسه ينطبق عنلى النكم
زائننري؛ فاننعند تننعارض النكم الننقضائني الجننبي الننطلوب تننفيذه أمننام الننقضاء الن
الجننبي منع السنس الوهنرية السائندة فاي الدولة الزائرية، ومنع منصالها اليوية،

يتنع القاضي الزائري عن إصدار المر بتنفيذه.
فافي حنالنة اكنتساب حنق فاني الارج ورغانب أصنحاب هنذا النق النتمسك بنآثناره
فاي دولنة القاضني، ولم تتعارض تنلك الثار منع النظام العام فاني دولة النقاضني بالرغانم
منن تنعارض ننشوء ذلنك النق أو النركنز النقاننونني منع ذلنك الننظام النعام. فانإننه ينجوز
النتمسك بننفاذ ذلنك فاي دولنة النقاضني ول ينصح إعنمال قناعندة الندفانع بنالننظام النعام
على أسناس أن نشوء النق كنان منعارضنا لهذا الننظام، بنل النعبرة بندى منخالنفة هنذه

الثار للنظام العام على أساس أن الق قد نشأ واكتُسِب فاي الارج. 
فاالنظام العام هننا ل ينتم إعنماله بنفس الدرجة فاني الالتي رغانم أن إعنماله يتعلق
بنفس النركنز النقانوني النراد إنشاؤه، ويعبر الفقه عنلى هنذا الثر الفف للنظام النعام

l’effet atténué de l’ordre publicلن النظام العام ل يقبل بنشوء الق فاي دولة ،
النقاضني ولكن يجيز قنبول الحتجاج بنه أو نفاذه فاني دولة القاضني منادام ننشوءه ثم
ية بنالعننتراف بننآثننار الننطلق النذي تّم فاني فانني النارج، ومننثالننها قننيام النناكنم النفرنسن

الارج بناء على أسباب ل يُقرها القانون الفرنسي لتعارضها مع النظام العام هناك. 
ونشنير إلنى أننه عنندمنا تنكون تنلك الثنار منتعارضنة منع الننظام النعام فاني الزائنر،
ناء عننلى السنلطة فاننإن النقاضنني هنننا يسننتبعدهننا هنني الخنرى بناسنم الننظام النعام، وبن
النتقدينريننة الننمنوحنة لنه، منن ذلنك مننا قنضت بننه النكمة النعليا، فاني قنرار بنتاريننخ:

19/04/1982 منن أجنل ننقض قنرار صنادر منن مجلس تيزى وزو فاني:23/06/1984
زئننية، كنان قنند وافاننق عننلى حننكم النندرجننة الولننى الننذي منننحت بننقتضاه بنصفة جن
النصيغة النتنفيذينة لنكم فارنسني مننح تعوينضات لنلمدعنى عنليها منن غانير تنييز بي
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التعوينض  السنتحق عن أصنل الق النطالنب بنه طنبقا لتنفاق الطرفاني، ومنبلغ الفائدة
التفق عليها بنسبة معينة، رغام جوازها فاي القانون الجنبي التص، لكنها مخالفة

.19 ق مدني453للنظام العام فاي الزائر بنص الادة 
لهنذا عننمدت النكمة الننعليا إلنى نننقض النقرار الننطعون فاننيه جنزئننيا فاننيما ينتعلق
بنالق الندعنى اكنتسابنه طنبعا لنلحكم الجننبي النتضمن منبلغ النفائندة وحنده، عنلى
أسناس أن تننفيذ النكم الجنبي بهذا النشكل فاي النزائر ينخالنف النظام العام فانيها
فانيما ينتعلق بهنذا النسألنة ومنا تندر الشنارة إلنيه فاني آخنر هنذا النفرع أن هنناك فانكرة
أحرى لنها علقنة بهنذا النالنة الخنيرة وتنتمثل فاني حالة ننشوء حنق فاني دولنة أجننبية
وفاننقا لنننظامننها الننعام وخننلفاننا لننا يننقضي بننه الننقانننون الجنننبي الننتص، فاهننل يننكن
ة الننقاضنني؟ حنيث وبنالسننتناد النى أن فاننكرة الحنتجاج بسننريننان هننذا الننق فانني دولن
الننظام النعام فانكرة وطننية وبنالنتالني فانقاننون الندولنة النذي ينطبق إعنمال لنفكرة الننظام
النعام ل يسنري أثنره إلنى إقنليم دولنة أخنرى، حنتى ولنو كنان منفهوم الننظام النعام فاني
كنلتيهما غانير منختلف، إل أن النراجنح فانقها هنو النتمييز بني حنالنة كنون الننظام النعام
ة النتي ل ينكون لنلدولنة الجننبية منتطابنقا منع الننظام النعام فاي دولنة النقاضني، والنال

 .20فايها متطابقا معه 
حنيث ينكن النتمسك بنآثنار ذلنك النق الكتسنب فاني دولنة أجننبية طنالنا وافانق
نظامنها العام رغام تعارضنه منع منا يقضي به القانون الجنبي الخر التص، ولنضرب
منثل افانتراضنيا، مننها إمنكاننية النتمسك بنآثنار النزواج منن طنرف زوجني أجننبيي فاني

فارنسا من خلل زواجهما الذي ت وفاقا لقتضيات النظام العام اليطالي والتي.
هني ننفسها فاي فانرننسا، حنيث أن القاننون النتص أصنل لتنظيم هنذا الزواج وهنو
قناننون جنسنية الزوجي الجننبيي قد أسنتبعد منن تننظيم هنذه النعلقة لالفته الننظام
العام فاي إيطاليا لن قانونهما ل يسمح مثل بالزواج بي مختلفي اللون أو الديانة.
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- أمنا فاي حالة عدم تطابق منقتضيات النظام العام لدولة القاضني منع منقتضيات
الننظام العام للدولة النتي أكتسنب فايها ذلك الق، فاإننه ل يجوز هننا النتمسك بآثنار
ذلك النق فاي دولنة القاضني والكتسنب فاي لارج، ويعبّر عن الثر النشار إليه سنلفا

بالثر النعكاسي للنظام العام.

بعض التفاقايات التي تناولت النظام العام
ة النتعاقندة فاقد ننصت اتنفاقنية النريناض النعربنية عنلى هنذا الشنرط بنالنسنبة لنلدول
النطلوب مننها تنفيذ النكم النصادر عنن دولنة منتعاقندة أخنرى، بنل وأضنافانت بأن ل

يكون الكم الجنبي مخالفا أيضا للشريعة السلمية أو أحكام الدستور.
م أن1964كما نصت التفاقية الثنائية لتنفيذ الحكام بني النزائر وفانرنسا لنعام

منن شنروط حنيازة النكم الصادر منن إحندى الندولنتي لنقوة النقضية النقضي بنها فاني
بلد الدولة الخرى، أل يتضمن القرار منا ينخالنف النظام العام الناص بنالدولنة الننوط

بها تنفيذ القرار، أو لبادئ القوق العمومية الطبقة فاي تلك الدولة.
.21)2014النظام العام ومضمون الكم الجنبي (الليم، 

/ 08) أو النقاننون22(66/157)رقم القانون فاي سواء الزائري يقدم الشنرع لم
بأحكام العتراف بتعريف الديد والدارية الدنية الجراءات قانون التضمن (09

حتى توافارها الواجب الشروط أهم بتبيان فاقط لنكنه قنام الجنبية، التحكيم
العتراف يتم ":أنه  على(08/09)قانون  من 1051الادة  نصت وعليه بها، يعترف
هذا وكان وجودها، بها تسك من أثبت إذا الزائر فاي الدولي التحكيم بأحكام

.الدولي العام للنظام مخالف غاير العتراف
الكمة رئيس عن صادر بأمر الشروط، وبنفس الزائر فاي للتنفيذ قابلة وتعتبر

صدرت التي
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مقر كان إذا التنفيذ محل محكمة أو اختصاصها دائرة فاي التحكيم أحكام
1052 الادة كذلك نصت كما ،"الوطني خارج القليم موجودا التحكيم محكمة

باتفاقية مرفاقا الصل التحكيم بتقدي حكم يثبت ":يلي ما على القانون نفس من
:بقولها 1053 والادة ،"صحتها شروط تستوفاي عنهما، بنسخ أو التحكيم

القضائية الهة ضبط بأمانة أعله، 1052 الادة فاي الذكورة الوثائق تودع"
الطرف من التصة

."بالتعجيل العني
توفار مدى إلى الزائر فاي الدولية التحكيم بأحكام العتراف يخضع وعليه
:هي شروط مجموعة

رورة01 وجودها صحة بإثبات الدولية التحكيم بأحكام التمسك قيام  -ضن
، وفاي هنذه النالة يجب على النعني أو1052ال منادة حددتها التي الكيفية حسب

التحكيم محكمة الننتمسك بنالننكم الننتحكيمي تنقدي أصننل الننكم النصادر مننن
بالكم التمسك أو العني على تعذر إذا ما حالة وفاي التحكيم، باتفاقية مرفاوقًا
صحتهما، تستوفايان كليهما من نسخة على القتصار له يجوز فاانه الصل، تقدي

.التعجيل يهمه الذي طرف من التصة القضائية الهة ضبط مباشرة بأمانة وتودع
-أن02  العام للنظام مخالف غاير الحكام لهذه المنوح العتراف يكون  

دائرة حدود فاي الشروط وبنفس فاني النزائنر للتنفيذ قابلة وتعتبر ،23الدولي
فاي التنفيذ محل رئنيس منحكمة من أو الكم، أصدرت التي الكمة اختصاص

الوطني. التراب خارج فاي صدر قد الكم كان إذا ما حالة
إن فانكرة الننظام النعام فاني إطنارهننا النندولني تننول دون تننفيذ الننكم الجننبي إذا
كان منضمونه يتعارض منع النبادئ والنثل السائدة فاني الندولنة النطلوب تنفيذ الكم

فايها.
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وبنناء عنلى ذلك ل يجوز تننفيذ النكم الجننبي إذا تضمن منثل تسنيدا لفكرة
الننتمييز الننعنصري؛ بننل إن النقاضنني يننجوز لننه أن يننرفانض تنننفيذ النكم الجنننبي إذا

تضمنت حيثياته عبارات تتنافاى مع الشعور العام فاي الوطن.
، أرسنى منبدأ عدم جنواز الطعن فاني حكم النتحكيم بنأي24بينما الشنرع النصري

،52،53طنرينق منن طنرق النطعن العادية ولقد أرسنى الشنرع النصري ذلك فاني النادة
، إل إننه قد217 ،216 ،215 ،211 ،204 منن القانون النصري والنقابل لها النواد54

ا يننخالننف حندد حنصرا أسنباب يننجب تنوافانرهننا لنرفاننع دعنوى النبطلن، إذا تنضمن من
النظام العام فاي مصر. 

 أخنذت ضنرورة النتفرينق بني النتحكيم الندولني والنتحكيم النداخنلي تنفرضلقد
ننفسها منن خنلل الننظام النعام الداخنلي النذي لم تند الدول فاي منصلحتها تنطبيقه
على الجانب ,فاالصلحة العليا لتمع ما هي شيء والصلحة العليا لكل التمعات

. الدولية فاي العالم شيء آخر
فانالنظام العام الدولي أبنوابه عريضة ونوافاذه مشنرعنة وهنو يترفاع عن نسنبية النكان
وينحاول الرتنباط بنبادئ عنامنة – منثل تنلك النتي أشنار النيها ننظام منحكمة النعدل
ة النندولننية فانني لهنناي – أي التننفاقنيات الندولننية والعننراف النندولننية والننبادئ الننعامن

للقانون العترف به فاي المأ التحدة، واجتهاد وفاقه كبار العلماء.

 أثر النظام العام على الدفع بعدم تنفيذ أحكحام الاكم الدولية4
فاالدفاع بالننظام العام هنو عنبارة عن أسنلوب احتجاج ينعبر منن خلله القاضني عن
نزاع اعندة السننناد عننلى الن ه قن اعننتراضننه عنلى تننطبيق الننقانننون الجنننبي النذي حنددتن
النشوب بنالنعنصر الجننبي بسنبب منخالنفته لنلنظام النعام فاني بنلد النقاضني وينترتنب

 العام أثر سلبي وأثر إيجابي على تنفيذ احكام الاكم الدولية25على الدفاع بالنظام
التحكيمي الدوليتنفيذ الكم أول: الثر السلبي. استبعاد 
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يترتنب على اعمال الندفاع بالنظام العام أثر سنلبي يقتضي اسنتبعاد تنفيذ الكم
الجننبي النتعارض وفانقا لنقاننون النقاضني النوطنني منع الننظام النعام، ولعنمال الندفانع
بنالننظام النعام ينقتضي عندم السماح لنلحكم الندولني بالندمناج فاني الننظام النقانونني

الوطني بسبب التضاد الاصل بي الكم الجنبي والنظام العام الوطني.
ولننكن الننسؤال هننل يننتم اسننتبعاد كننل الننقانننون والننكم الجنننبي كننليا أم الننزء

الالف لقواعد النظام العام فاي بلد القاضي. ؟؟ هناك رأيي فاي الفقه.
الرأي الول: يقول الستبعاد الكلي للحكم التحكيمي

على أساس أن تزئة الكم الجنبي يؤدي من جهة إلى تطبيقه بشكل مخالف
لرادة الشننرع الجنننبي، ومننن جننهة أخننرى يننخالننف رغاننبة الشننرع الننوطننني بننتطبيق

القانون الجنبي الدد فاي قاعدة السناد بشكل كامل.
الرأي الثاني: يقول الستبعاد الزئي للقانون الجنبي (الرأي الراجح)

يعني استبعاد ذلك الزء من القانون الجنبي الذي يتعارض مع النظام العام فاي
 بلد القاضي، وتطبيق الزء الخر طالا ل يتعارض مع النظام العام فاي دولته.

ثانياً: الثر اليجابي. تطبيق قانون القاضي
ويعني أنه فاي حالة اسنتبعاد القانون الجنبي أو الزء الالف مننه، يقوم القاضني
بنتطبيق قاننوننه محنل النقاننون الجنبي بناعنتباره أسنلم النلول. (وهنو النرأي الفقهني

 الغالب العمول به فاي غاالبية الدول)
تخفيف أثر النظام العام على العلقات ذات العنصر الجنبي

التساؤل الذي يطرح دائما نفسه ما الوقف إذا حدث تعارض بي قاعدة آمرةان 
واجبة التباع وتقق السنتقرار القضائي منع حكم تنكيم ل يتضمن إخنلل بالنظام
النعام ولنكنه يهندد النراكنز النقاننوننية النثابنتة، النتي يسنتحيل منعها إرجناع النال كنما
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كننان عننليه؟! وواقننع المننر أن السننتقرار التشننريننعي يننتطلب مننناصننرة التنناه الننذي
يقضي بالوائمة بينها

كنننما ينننبغي لنننلمحاكنننم دات النننبعد السنننلمننني اننننطلقنننا منننن منننبادئ الشنننرينننعة
السننلمننية وكننلما تننعلق المننر بننطرف مسننلم أن تننقرر الننعزوف عننن تننطبيق قننانننون
الحننوال الننشخصية الجنننبي فانني حننالننة مننا إدا كننان هنندا الخننير يننجيز مننثل الننفصل

.26السماني بي الزوجي
فانمسائنل الحنوال النشخصية منن أخنصب النسائنل النتي يسنتبعد فانيها النقاننون

 سنواء فاي قضايا الزواج أو27الجنبي الواجب التطبيق ننتيجة اسنتخدام تنقنية الننظام
الطلق أو اليراث ا واثبات النسب وهدا يرجع إلى أن تلك السائل يرتكز تنظيمها
أسناسنا عنلى النفاهنيم النديننية و الخنلقنية أمنا النسائنل الخنرى كنمسائنل الحنوال

.29 نادرا28العينية و العقود و الوقائع القانونية فال يثار النظام العام إل
إن عنددا مننن أحنكام الننتحكيم النتي صنندرت فانني إطننار نننظام الننتحكيم لنذلننك فان
تابننع لنغرفاننة الننتجارة الندولنية قنند قنضى بننصحة شننروط الننضمان ضنند تننقلبات سننعر الن
النصرف، وإن كنان ذلنك قند جناء بنطرينقة ضنمنية، المنر النذي ينكشف كنما ينقول
السننتاذ جننولنندمننان عننن اتنناه قننضاء الننتحكيم إلننى اعننتبار قنناعنندة " الننعقد شننريننعة
ا يننعنيه ذلننك مننن ضنرورة إعنمال الشننروط النتعاقنديننن" منن الننظام الننعام الندولني، بن
النعقدينة وتنغليبها عنلى الحنكام المنرة النالنفة فاني قناننون الندولنة النواجنب النتطبيق

.30على العقد
وأينا كناننت تنطبيقات قنضاء النتحكيم" لنفهوم الننظام النعام الندولني، فانإن النذي
ينعنينا هننا النتأكنيد عنليه هنو أول أن منفهوم الننظام النعام الندولني ل يسنتقيم إل إذا
اعنترفاننا منقدمنا بوجنود قنانون النتجارة الندولنية كنسق قناننوني مسنتقل وبوجنود قنضاء
الننتحكيم بننالننعنى الننفني النندقننيق لننفهوم الننقضاء، وهننما المننران الننلذان يننكن أن
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ينوفانرهنما مجنرد وجنود تشنرينع وطنني خناص بنالنتحكيم ينعترف بشنرعنيته وينكرسنه
أكثر منه منظما لهذه اللية كوسيلة لفظ النازعات، لن هذه السألة تتجاوز بكثير
قدرات الشنرع النوطنني أمنام سنطوة الطنراف النقوينة فاني النتجارة الندولية. ومنع ذلنك
فانحتى لنو قنبلنا كنل مسنلمات ننظرينة قناننون النتجارة الندولنية فانمن النصعب النقبول
بننفهوم النننظام الننعام النندولنني، إذ أن هننذا الننفهوم عننلى حنند تننعبير السننتاذ أنننطوان

 إذ أنه يقوم ابتداء وانتهاءconcepto imposible( 31) كناسنيس "هنو منفهوم مسنتحيل
على تناقض منطقي يستحيل تاوزه. 

وينقول إن أي قراءة منتأننية لنكتابنات فانقهاء النقاننون النتجاري الندولني منن أننصار
.Lex هنذه الننظرينة Mercataria تنبي لننا أن هنؤلء النفقهاء ينعترفانون بنأنه أيا كناننت

درجنة اكنتمال هنذا التنسنيق النقانونني الندولني فانإن هنناك منن النقضاينا النرتبطة بنعقود
النتجارة الندولنية النتي منازال تننظيمها ينخضع لنقاننون الندولنة، منثل منسائنل الهنلية
وعنيوب الرضنا. وبنعبارة أخنرى فانإن تندوينل النظام النقاننونني لنعقود النتجارة الندولنية
لننيس كننامننل، إذ أن قننانننون الننتجارة النندولننية ل يننحكم فانني نننهايننة المننر إل النسائننل
النتعلقة بتفسنير وتنفيذ عقود التجارة الدولنية، ونحن ننعرف جيدا أن أحنكام قانون
التجارة الدولية كلها ذات أصنل تعاقدي، فاهني نتاج منارسنات أطراف عقود التجارة
الننندولنننية كنننما تسننندت فاننني النننعقود الننننموذجنننية، والشنننروط النننعقدينننة الننندارجنننة،

والشكال العقدية الديدة، خاصة منها تلك الركبة أو التوليفات العقدية."
 النذي32وبنناء عنليه لم ينكن غانريبا أن ينكون النبدأ السناسني الذي يشكل الور

تنرتنكز عنليه كنل أحنكام هنذا الننسق النقاننونني هنو منبدأ النعقد شنرينعة النتعاقندينن.
ولنذلنك لنم ينكن غانرينبا أينضا أن تنكون كنل قنواعند هنذا النقاننون منن قنبيل النقواعند
النكملة لرادة أطنراف النعقد، فانل ينكن لهنذه النقواعند أن تسنتبعد ننصا فاني النعقد

 .الدولي، فاالعبرة أول بأحكام العقد ولو خالفت قواعد قانون التجارة الدولية
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 خنارج إطنار السنلطة النقضائنية النفوضنة أصنل33ًبنواسنطة أشنخاص (منحكمي)
بنفصل الننازعنات، منا ينؤدي بنالننتيجة إلنى إكنساء النتحكيم صنفة قناننوننية لعنتباره
وسنيلة نناجعة لنفض الننازعات. وبنخلف ذلنك يفقد التحكيم كافانة منيزاتنه ويصبح

.مجرد إضاعة للوقت والهد والال
لهنذا اتهنت النهود عنلى السنتوى الندولني إلنى إينجاد وسنائنل قناننوننية واتنفاقنية
لنضمان تننفيذ أحكام النتحكيم عنلى السنتوى الندولني. فاني هنذا الصوص تلعب "

1958اتننفاقنية ننيويننورك الناصننة بنالعننتراف وتنننفيذ أحننكام النتحكيم الجنننبية "
الندور الكنبر، إذ أننها تننح الندول العنضاء الننضمي إلنيها حنقوقناً وتنفرض عنليهم

.التزامات من خلل نصوص التفاقية الواجبة التطبيق فاي تلك الدول
وقند تنضمنت التنفاقنية أحنكامناً عنديندة تهندف فاني أغانلبها إلنى إينجاد قنواعند
وتنعرينفات منوحندة لنتحكم عنملية العنتراف بناتنفاقنات النتحكيم النارينة الندولنية

 وتنفيذ أحكام التحكيم الجنبية
 وتديند ننطاقه، حنيث34ولن منبدأ الننظام النعام هنو منبدأ منرن ينصعب ضنبطه

ينكن تفسنيره بنطرق عنديدة تنشمل النسائل ذات النصلة بنالجنراءات التي ت اتباعنها
أثناء نظر الننزاع أمنام هنيئة التحكيم بالضنافانة لنلمسائل النتي تتعلق بنوضنوع النزاع،
منا يترك الال واسنعاً أمنام الاكم الوطنية لن تارس صنلحيات واسنعة قد تؤدي إلى
تنعرينض حكم النتحكيم الجننبي إلنى أسنباب لنرفانض النتنفيذ أوسنع منجالً منن تنلك
النفروضنة والدودة حصراً فاي النادة النامنسة منن اتفاقية نيويورك. إذ أن مندى حجية
اسنتخدام منبدأ الننظام النعام كسنبب لنرفانض تنفيذ حنكم النتحكيم الجننبي ينعتمد
فاني الننهاينة عنلى السنلطات النتقدينرية النواسنعة النتي تتمتع بنها الاكنم النوطننية عنند

.تعريفها وتفسيرها لهذا البدأ وتديد نطاق تطبيقه وذلك وفاقاً لظروف كل حالة
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ية النتي تننت مننناقشننتها هنني مننسألننة وجنوب عندم ومننن أهننم الننقترحننات النرئيسن
 وذلنك منن خنلل35 فانقرة (ب) منن اتنفاقنية ننيويورك5/2التوسنع فاي تفسنير النادة

تننضييق نننطاق تننطبيق الننبادئ الننعتبرة مننن النننظام الننعام فانني النندولننة الننطلوب منننها
التنفيذ، بنالضنافاة للتفرقنة النواجب أخنذهنا بنعي العتبار بي منا ينسمى بنبدأ النظام
النعام الندولني وبني قنواعند الننظام النعام النداخنلية أو النوطننية الناصنة بندولنة منعينة.

 .36(النلوسكسوني) 
فانللنقاء ننظرة عنامنة وتنديند النلفية النقاننوننية لنلموضنوع ينشمل ذلنك تنديند
مننصدر حننكم الننتحكيم الجنننبي مننن خننلل اسننتعراض الننتفرقنة أولً بنني الننتحكيم
الننتجاري الننوطنني وبنني النتحكيم الننتجاري النندولنني ثنم تننوضننيح النفرق بني أحنكام
التحكيم النوطنية والجنبية وطنرق تنفيذهنا والقواعند التي تكم السنباب النوجبة
ثل هننذه الحننكام، ويننناقننش هننذا الننفصل وجننوب مننعامننلة أحننكام لننرفاننض تنننفيذ من
ثر منروننة عننها فانني الحننكام النوطنننية وذلننك بسننبب النتحكيم الجنننبية منعامننلة أكن
طنبيعة عنمليات النتحكيم النتجاري الندولني النذي تنرتنبط عنناصنره بنأكنثر منن دولنة

واحدة.
 بنبذل كنل النهود اللزمنة37تنبع أهنمية هنذه النسألنة منن واجنب والتزام النكم

لنتزويد الطنراف بنحكم قنابنل لنلتنفيذ. كنذلك فانإن عنلى الكم النتزامناً تاه وظنيفته
كنمحكم تناري دولني. فانلكي ينتمتع النتحكيم النتجاري الندولني بنفعالنية واحنترام
للحكام النصادرة فاني مننازعات التجارة الدولية، ل بند منن أن يأخذ النكمي بعي
العنتبار مننصالننح النندولنة أو النندول الننتي ينكن أن تننتأثنر مننن ننتيجة النكم. ينشمل
ذلنك منراعناة قنواعند الننظام النعام لنقاننون الندولنة النتي صندر فانيها حنكم النتحكيم،
والننظام النعام لنلدولنة النتي سنيتم فايها تننفيذ الزء الرئيسني منن العقد محنل الننزاع،
والنظام النعام للقاننون النذي يحكم الننزاع سنواءً كنان النقاننون النذي يحكم منوضنوع
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النزاع أو الجراءات، بالضنافاة لحنترام قواعد النظام العام للدولنة التي سنيطلب فايها
 .تنفيذ حكم التحكيم إذا كان تديد تلك الدولة مكناً خلل إجراءات التحكيم

منا ينؤدي بنالننتيجة إلنى زينادة فانرصنة تننفيذ حنكم النتحكيم فاني الندول الخنرى
. 38التي ستتعامل مع الكم بصفته الجنبية

تعلقة بننرفاننض تننفيذ حننكم الننتحكيم/5/2إن نننضرة تننليلية عننلى الننادة  ب الن
الجننبي لنالنفته لنلنظام النعام فاني الندولنة النطلوب مننها تننفيذ ذلنك النكم بنصفته

 .39حكم تكيم أجنبي
تنوضنح أن منسألة تنطبيق قنواعند الننظام العام منن حنيث احنتمالنية رفانض تنفيذ 

الننكم الجنننبي إذا بننني عننلى قننواعنند إجننرائننية مننخالننفة لننلقواعنند المننرة النناصننة
 .بالجراءات الواجب اتباعها فاي دولة التنفيذ

أمننا المننثلة الننتعلقة بننالنننواحنني الجننرائننية الننتي يننكن اسننتعمالننها كنندفاننوع فانني
منواجهة التنفيذ. أمنا الالت التي يكن اعتمادهنا للدعاء بخالفة حكم النتحكيم

 منن النناحنية النوضنوعنية لنلنظام النعام وذلنك بنخصوص النسائنل النرتنبطة بنوضنوع40
 :النزاع. ومن المثلة التي تت دراستها

 السنتقرة فاي دولنة41أولً: منخالنفة حكم التحكيم الجننبي لنلمبادئ الخنلقية
حنيث ينحيط هنذه النسألنة منشاكنل عنديندة، فانمن (cuestiones morales)التنفيذ

ناحنية ند أن النبادئ الخنلقنية منتباينة تنختلف منن منكان لخنر ومنن ناحنية أخرى
سنيكون منن الصعب عنلى منحكمة التنفيذ أن تندد مندى منخالنفة النكم الجننبي
لنقواعند الخنلق النتعلقة بندولنة أخنرى حنتى وإن كناننت ذات صنلة وثنيقة بنوضنوع

النزاع. 
لنهج السنننياسننني لنندولننة النننتنفيذ ياً: منننخالنننفة حنننكم النننتحكيم الجننننبي لنن ثنناننن

cuestiones políticas() ويننحيط بهننذه الننسألنة مننوضننوعننات فانني غاننايننة مننن الهننمية
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والنساسنية إذ أننها تنرتنبط بسنياسنة الندولنة وعنلقناتنها بنغيرهنا منن الندول. فانقد تند
منحكمة التنفيذ بأن تنفيذ حنكم التحكيم الجننبي قند ينؤدي إلى تهنديد منصالح
الندولنة السنياسنية وعنلقاتنها منع الندول النصدينقة. منثل: وجنود حالة حرب، التنار
منع العنداء أو المنوال النتي ينتم التنفاق عنلى دفانعها لنلعمليات الرهنابنية وغانيرهنا.
وينركنز هنذا النوضنوع عنلى منسألنة قنرارات النقاطنعة النتي تنصدر بنقرار سنياسني منن

 .الدولة بحيث تؤثر على العلقات التجارية القائمة بي أطراف التجارة الدولية
)cuestionesثنننالنننثاً: النننسائنننل النننتعلقة بنننالننننهج القنننتصادي فاننني دولنننة النننتنفيذ

económicas)فاالتقسنيم الدارج للسنياسنات القتصادية ييز بشكل عام بي سنياسنة ،
الننسوق الننفتوحننة وبنني سننياسننة الننباب الننغلق، حننيث يننؤدي اخننتلف السننياسننات
القننتصاديننة بنني الندول إلنى عنندم اسنتقرار عننمليات النتجارة الندولننية. فانالنندول الننتي
تنتهج سنياسنة الباب النغلق قد تفرض على إرادة أطراف عقود التجارة الدولية قنيوداً
عنديدة بحجة وجنود النعديد منن النشاطنات القتصادينة النتي ينكن أن تنؤثنر سنلبياً
عننلى النننهج القننتصادي الننتبع فانني تننلك النندولننة، وبننالننتالنني رفاننض تنننفيذ أحننكام
تناول هننذا الننوضننوع الننتحكيم الجننبية الننتي تننخالنف ذلننك النننهج القننتصادي. وين
بشنيء منن التفصيل النشاكل التي قد تواجنه تنفيذ أحنكام النتحكيم النتعلقة ببعض
النوضننوعننات الننتخصصة الننتي أثنير بنشأنننها جندل واسنع عننلى السنتوى النندولني منن

حيث قابليتها للتحكيم.
وبننالننتالنني إمننكانننية تنننفيذ أحننكام الننتحكيم الجنننبية الننتي تننفصل بننثل هننذه

 42النننازعننات، ومننن هننذه المننثلة: الننسائننل الننتعلقة بنننازعننات الننلكية الننفكريننة
derechos de propiedad intelectual()شننرط الننوفانناء بننالننذهننب ،(pago de

(obligaciones en oro أو شنرط الوفااء بعملة أجنبية، وأخيراً الننازعنات النتعلقة بنع
.anti-trust / ال منافاسة
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وجميع هذه المثلة تشرح أسباب الشاكل الرتبطة بضرورة سيطرة الدولة على
النهج القتصادي النتبع فايها ومندى حدود تلك النماينة عند تطبيقها على أحكام

.التحكيم الجنبية لنع مخالفتها للمصالح القتصادية العليا فاي الدولة
رينعية الننتي تننعرفانها ولنكن بننالننصوص ضننرورة سنند مننا أمننكن مننن الننثغرات التشن
مننواضننيع الننتجارة النندولننية بشننتى افاننرعننها حننتى ل تننظل مننرتننعا لجننتهاد لننيس أهننل

القانون التصي وإنا اصحاب الصالح الكبرى فايها.
اذن ينجب النوضنع فاني العنتبار النوازننة بني اعنتبارات صنياننة قنيم النتمع وآدابنه
وبني اعنتبارات ننو التجارة الندولنية والداخلية وازدهنارهنا، وأننه ينجب فاي ظنل منروننة
فانكرة الننظام الننعام ونسنبتها أن تننكون هننناك ضنوابنط أو مننعايننير محنددة تنضع هننذه
الفكرة الهنلمنية فاي إطار انضباطي، ويكن ان ينضع هنذا الطار أمنا منحكمة النقض
أو الننتمييز، حننتى ل تننترك أحننكام الننتحكيم فانني مهننب رينناح السننلطة الننتقديننريننة

وننوصني أينضا بنأن ينتم النفصل بني النتحكيم لنقاضني النوضنوع او قناضني النتنفيذ.
الداخلي والتحكيم الارجي وضع قواعد خاصة لكل منهما تتفق وطبيعتها.

كدفع بعدم المتثال في أحكحام محاكم التجارة الدوليةالعامة  والساتثناءات 5
ان الندخنول فاني النتجارة الندولني والنتوقنيع عنلى اتنفاقنيات تنرينر النتجارة النعالنية
يننفرض عنندة الننتزامننات وكننذا أحننكام وقننرارات تننوجننب الننتنفيذ عننل النناطننبي بننها

كالسماح بالنفاذ للسوق وترير التجارة.
اعنلً فانني ياً فانني القنتصاد النعالني وينثل عننصراً فان اسن فانالسننتثمار ينؤدي دوراً أسن
تيح لننها فانرص الننوصنول إلنى رؤوس الننال تنننمية دول الننعالننم، وبننخاصننة تنلك الننتي ين

والتكنولوجيا والعرفاة والنفتاح على السواق العالية وحل مشكلة البطالة.
ولكن ل يكن أن يتحقق الدور الفاعل للسنتثمار الندولي، على مسنتوى الواقع
إل بضمان احنترام منعامنلته. فاجل منعاهندات السنتثمار تضمن هنذا الحترام، وذلنك
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بنتخصيصها لننوعنية منيزة منن النعامنلت النتي يحنظى بنها السنتثمر الجننبي سنواء
بنتمكينه منن النتمتع بـ "النعامنلة النوطننية"، أو بنتمكينه منن "منعامنلة الندّمولنة الولى
بالنرّمعاينة". غاير انه ل بند منن التنبيه إلى أن هناتيْ النعامنلتيْ ل يجب أن تتما إل فاني

ظل الحترام الذي يفرضه معيار العاملة العادلة والنصفة.
ره وتنندر الشننارة إلننى أن الننتشجيع عننلى السننتثمار النندولنني ل يننعني هنننا تننرين
الطلق فامقولة "دعْه يفعل-دعْه ير"، ل يكن أن تؤخذ بحرفايتها، إذ إن العمل بها
عننلى هننذا النننحو، يننؤدي إلننى إفاننراغ السننتثمار مننن مننحتواه الننتنموي ومننن صننبغته
ية منننها، بننل وفانني بننعض الحننيان الشننرعننية وتننهميش جننهود النندول وبننخاصننة النننامن
يشكل هذا الشعار مساساً بالسائل التعلقة بالصحة العامة والبيئة والنظام العام. 

لذلك بات منن الضروريّم أن يتم تكريس توازن بي منقتضيات حماية السنتثمر
بننعناهننا الننعام وبنني السننياسننة الننتنمويننة لننلدولننة الننضيفة، وذلننك بننإدخننال بننعض
السننتثناءات عننلى الننعامننلت النتي يننتمتع بننها السننتثمر الجنننبي فانني ظنل "الننعامننلة

الوطنية" أو "معاملة الدولة الولى بالرعاية. 
وكما هنو منعروف ينجب على أعضاء مننظمة التجارة العالنية احترام النعديند منن

 التفاق النعام بشأن التعرينفات المركية والتجارة لعام43اللنتزامنات النعامنة بوجنب
44). منبدأ الندولة الكنثر رعناية (شنرط الندولة الكنثر رعناية)1994 (اللغات1994

يز بنني النننتجات السننتوردة مننن الندول والطنراف النذي يننفرض عننلى العننضاء أل تن
الخننرى الننتي ت منننحها امننتيازات تننفضيلية. ويننتطلب مننبدأ الننعامننلة الننوطنننية أن
العضاء ل تنيز بي الننتجات السنتوردة واللية. فايما ينتعلق بالنوصنول إلى السنواق
للسنلع، أعضاء النطلوبة التصرف وفاقا لللتزامنات التعريفية النتي كنانت قد سجلت
فاني قنوائننمها وعنندم تننطبيق رسنوم جننمركننية أعنلى مننن 'الننوحندة'، إل إذا ت الننتفاوض
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بشأنها. وبإضنافاة إلى ذلك، فاالعضاء عنمومنا ل يسمحون بنفرض قنيود كمية عنلى
الوصول إلى السواق وعلى السلع.

كننما أننها مننطلوبننة لننضمان حننريننة الننتجارة الننقيام بننتذلننيل الننواجننز الجننراءات
المركية وغاير المركية أي عقبات التي تعترض التجارة. 

ومنع ذلنك، فاني بنعض النظروف، قند نند أعنضاء مننظمة النتجارة النعالنية ينسمح
لنهم بنالننفلت منن تننفيذ الحكام والند منن هنذه اللنتزامنات، شنرينطة اسنتيفائنهم

شروط معينة. هذه الستثناءات منها ما يلي:  
اسنتثناءات عنامنة-النق فاني اتنخاذ النتدابنير النلزمنة، عنلى سنبيل النثال، حنماينة
صنحة وحنياة الشنخاص والنيواننات أو النافانظة عنلى الننباتنات، والنتي قند تند منن

). هنذه النتدابنير قد ل تنشكل أي وسنيلة للتمييز1994النتجارة فاي السنلع (الغات
النتعسفي أو غانير النبرر بني النبلدان النتي تنسود فانيها ننفس النظروف، أو قنيداً منقنعا
عنلى النتجارة الدولنية. وهنناك اسنتثناءات عنامنة مناثلة تننطبق أينضا على التجارة فاني
الدمنات (التفاق العام بشأن التجارة فاي الدمنات (غااتس))، بينما ل يوجد أي
اسننتثناءات عننامننة عننلى هننذا النننحو فانني التننفاق الننتعلق بننجوانننب حننقوق الننلكية
النتجارة (تنرينبس)؛ بنالضنافانة لسنتثناءات أمننية تنعطي النق فاي الفكرينة النتعلقة ب
اتنخاذ النتدابنير اللزمنة لنماينة النصالح السناسنية للمنن النوطنني، والنتي قند تند منن

). لنكن يوجند اسنتثناءات وردت فاني هنذا التفاق1994التجارة فاي السنلع (الغات
واتفاق تنريبس؛ والنتجارة كالسنتثناءات القنليمية التي تنعطي الق فاي النتنازل عنن

) أو1994منبدأ الندولنة الكنثر رعناينة أي إعنطاء منعامنلة تنفضيلية للسنلع (النغات
اد جنمركني أو مننطقة(GATS)منقدمني الندمنات  الشننركنناء الننتجارينني لننشاء اتن

تارة حرة دون إعطاء هذا المتياز لميع أعضاء منظمة التجارة العالية؛ 
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إن النعلقنة بني أحنكام السنتثناء فاني التنفاق النعام بنشأن النتعرينفات النمركنية
والننتجارة واتننفاق غانات وبني التننفاقنات الخنرى الننتعددة الطنراف الننتعلقة بنتجارة

السلع، غاير واضحة.
 تننص عنلى "أل يفسننر أي شننيء فاني هنذا التنفاق لنننع أي طنرف فانني٢٠فاالادة

التفاق منن اعنتماد أو إننفاذ النتدابنير النضرورينة منن أجل حنماينة الخنلق النعامنة "،
ا إلننى ذلنك . بنيد أن التننفاقنات النتعددة الطننراف الننتعلقة بنتجارة السننلع تنننص ومن

على ما يلي : "إذا كان هناك تنازع بي حكم من أحكام التفاق.
وحنكم منن أحنكام اتفاق1994النعام بنشأن التعرينفات النمركية والنتجارة لسنة

آخننر منندرج فانني الننرفانق  ألنف لتنفاق إنننشاء مننظمة الننتجارة النعالنية (النال إلنيه فانني
 ألف بعبارة "اتفاق.1التفاقات فاي الرفاق 

مننظمة النتجارة النعالنية ")، فانإن حنكم التنفاق الخنر يسنري فاني حنالنة النتنازع
هنذه ". وبنالنتالني فانإن قنابلية تنطبيق أحكام السنتثناءات النعامنة على التنفاق بنشأن

الزراعة غاير واضحة.
ويننكن تقسننيم هننذه السننتثناءات إلننى صنننفي: صنننف عننام وصنننف خنناص أو

خصوصي. 
 ألف-الستثناءات العامة

تنننطبق هنننذه السنننتثناءات عنننلى جنننميع النننتزامنننات النننعاهننندة ول تنننقتصر عنننلى
الننعامننلتي الننوطنننية أو الكننثر رعننايننة فاننقط. وهنني بنندورهننا تنننقسم إلننى اسننتثناءات
تننقليديننة وأخننرى تننسمى "الننيل الننديند لننلسننتثناءات".لننكن سنننحاول تسننليط

الضوء فاقط على الستثناءات العامة التقليدية.
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الساتثناءات التقليدية
 تنركنيزاً كنبيراً عنلى شنواغانل السنياسنة النعامنة45تنركنز اتفاقنات السنتثمار الندولنية

الننتي تننتضمن اسننتثناءات ذات طننبيعة تننقليديننة تنننص عننليها التننفاقننيات وتننتصل
خننصوصننا بننعدة مننياديننن وهنني حننمايننة النننظام الننعام –حننمايننة حننقوق النننسان-

وحفظ/حماية الصحة العامة-والفاظ على المن الوطني/القومي.
شننكوى الننهند ومننالننيزيننا وبنناكسننتان وتننايننلننند ضنند الننوليننات التحنندةفافي

المريكية فاي شأن حظر استيراد الربيان:
يزيننا وبناكسننتان وتنناينلنند1996 أكننتوبننر سنننة8بتاريخ الن  تنقدمننت الننهند ومن

ـنة لسنتيراد النربنيان بشكوى ضند النولينات التحدة زعنمت فانيها أن حنظر تنلك الدول
 منن اتفاق9 ،6 ،1منن هنذه الدول ـ تطبيقاً للقانون العام المنريكي ـ منخالف للمواد

GATT 1994كنما أن هنذا النظر يحنرمنها وينعوقنها عنن جننى الفوائند النناتنة عنن ،
هذه التجارة.

 تقريره لنصلحة الدول النشاكية على سنند منن(PANEL)- أصندر فانريق البراء
1،6أن إجنراءات النولينات التحندة المنرينكية لسنتيراد النربنيـان منخالنفـة للمادتنيـن

 من ذات10 ول يكن تنبريرهنا على هندى منن حكام النادةGATT 1994من اتفاق 
التفاق.

 إل أن1998 ينولنيو سننة13- اسنتأننفت النولينات التحندة قرار فانرينق النبراء فاي
جهاز الستئناف أيد ما توصل إليه فاريق البراء.

ة النننازعننات 12 قننرار جننهاز السننتئناف بننتاريننخ(DSB)- تنبنى جننهاز تننسوين
.46 1998أكتوبر سنة 
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خاتة
ظنل منصطلح الننظام النعام، عنلى النرغانم منن أهنميته، منن بني النفاهنيم النتي منن
الننصعب أن نننفلح فانني تننعريننفها بننصفة دقننيقة وشننامننلة ومننوحنندة، بنناعننتبار طننبيعته
ا وثنيقًا بنفهوم الننصلحة الننطاطنية والننتغيرة. وينبقى الننصطلح مننرتنبطًا دائنمًا ارتنباطًن
النعامنة النتي هني بندورهنا منن بني النفاهنيم النغامنضة. فانمن النشاغانل السناسنية النتي
تنواجهها الكومنات، منسألة النرص على أل تنطغى النصالح الناصنة للمسنتثمر على
الننشاغاننل الننعامننة الشننروعننة. ويننضمن اسننتثناء النننظام الننعام لننلبلد الننضيف الننرونننة
الننتنظيمية الننكافاننية لننمايننة سننيادتننها الننداخننلية وضننمان اسننتقرار أمنننها والننتصدي
لننلعنمال أو الننعمليات الننتي قند ينقوم بنها السننتثمر الجنننبي بهنندف الننتشويننش أو
الخنلل بناسنتقرارهنا النداخنلي. وفاني هنذا النصدد، تنتمتع الندولنة بنصلحنية فانرض

عقوبات على الستثمر الجنبي الل بالنظام العام.
غاننير أن هننذه الجننراءات ل تننتيح لننلدولننة الننتصرف الننطلق مننن ننناحننية اتننخاذ
إجنراءات تعسفية تنضيّمق منن خنللها اعتباطنيا عنلى السنتثمر. إذ إن هنذه الجراءات
تنرد فاني صنلب الشنرعنية الندولنية فانل تتسنبب بنأي ضنرر أو أذى. ول ينكن لنلدولنة
النضيفة أن تنتصرّمف عنلى أسناس النتمييز لعنتبارات ديننية أو سنياسنية أو لنلفيات

تاريخية غاير مبرّمرة أساسا.
لننكنه مننن النلحننظ أن الندولننة قنند تنننتهج مننثل هننذه الجننراءات بنذريننعة حنماينة
الننظام النعام، وهني تنؤدي فاني النغالنب إلنى تنعطيل السنتثمار، وقند تنكون بندورهنا

سبباً لثارة نزاعات بي الستثمر الجنبي والدولة الضيفة.
فاي النسان، حقوق لتعزيز العمم الفاضليات نظام الدول استخدمت وقد
الستفادة لعل أو الطفال وعمل البري العمل للقضاء على مثلً، منها، محاولة

جهة، فامن.الدولية العمل منظمة معايير على بالتصديق مشروطة النظام هذا من
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للتجارة الجتماعية البعاد النحو هذا على النسان بحقوق التجارة ربط يؤكد
هذا أثار فاقد أخرى، جهة ومن.عدلً أكثر تارة بقيام الستهلكي واهتمام
سياسية أو حمائية أهداف لجب النسان حقوق استخدام من مخاوف الوضوع

فاقراً الكثر البلدان فاي التجارة فارص تقليل إلى نفسه الوقت فاي مؤدياً ضيقة
وبناء.47البلدان تلك فاي للعمال النسان حقوق حالة تأزم فاي فاعلً والتسبب

بلدان فاي النسان حقوق أهداف تقيق أجل من التجارة استخدام يبقى عليه،
للجدل. مثيراً موضوعاً أخرى

اليجابي التأثير الدول به تعزز أن يكن الذي السلوب على الكثير ويتوقف
 .لها السلبية النعكاسات من وتترز النسان حقوق على للتجارة

النسان حقوق أهداف لتحقيق التجارة قواعد فاي بعض النرونة مسبقاً وهناك
الختراع لبراءات اللزامي الترخيص الثال سبيل التجاري، على الصلح مجال فاي

للحتجاج آلية العامة الستثناءات أحكام كنما تنتيح.الساسية الدوية بشأن
العضاء الدول إحدى أن تبي إذا النتجارة النعالنية منظمة داخل النسان بحقوق

وسيلة إذن الحكام فاهذه.اتنفاقنات الننظمة لحد الرئيسية القواعد انتهكت
الواجبة الراعاة إيلء وتننفيذه منع العالية التجارة منظمة قانون تفسير لضمان

لول يكن، التي الالت فاي النسان، بحقوق التعلقة الدولية والعايير للقواعد
والعايير. القواعد فايها تتعارض أن ذلك،
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I.الراجأع و الهموامش 

د/ جعفر مشيمش ، التحكيم فاي العقود الدارية و الندنية و التجارية ، دراسة مقارنة ، 1
.07 ، ص06منشورات زين القوقية ، الطبعة الولى الرباط ، الغرب ، ص 

 د. ناريان عبد النقادر "النتحكيم وفاقا لقانون التحكيم فاي الواد الدنية والنتجارية" دراسة2
 وما بعدها.24 ص 1996مقارنة – دار النهضة العربية القاهرة – مصر، الطبعة الولى سنة 

ني ضننمان 3 نندولن نتجاري ال ننتحكيم الن ننية ال نندول عزيننز، السننتثمارات ال د / قننادري عننبد الن
 .221ص  2004 الستثمارات، دار هومة، الزائر سنة

)77، صفحة 2009(الراز،  4
. عمان.طبعة دون الامس الزء.الدولي التجاري التحكحيم:محمد فاوزي سامي، 5

.388 ص 1997 .دار الثقافاة مكتبة
)78، صفحة 2009(الراز،  6
ون النشعوب 7 ة لنقان عامن بادئ ال اسنية والن ن النقواعند الس بارة ع ه ع أن نظام النعام ب عرف ال ي

ولنبادئ قانون النتجارة. وإذا كان الشرع الوطني قد سمح بتطبيق أحكام النقواني الجنبية على
تطبيق م مجال ل عال ه قد أعطى مشرعي دول ال إن ذلك ل يعني أن فروض، فا ليمه فاي بعض ال إق

 إقليمه.يتبع...ىأحكام قوانينهم عل
وطني لستبعاد تطبيق قاضي ال تي قد يستخدمها ال دفاوع ال عام يعد من أهم ال نظام ال ال فا
القانون الجنبي النعي إذا منا كان تطبيقه يتعارض مع البادئ الساسية النتي يقوم عليها التمع
فاي دولنة النقاضي، سواء أكانت هنذه النبادئ اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية حيث يأخذ عدم
ة حقوق الدفااع، فاالنظمة ر النترتب على عدم احترام كفال عام ذات الث نظام ال احترام قواعد ال
راد مننها تقيق تي ي عام ال نظام ال واعد ال واعد خاصة تسمى ق ية لنلدول تشتمل على ق ون قان ال
الصلحة العامة، بالتالي فاان قواعد النظام العام تشكل حاجزا وعائقا فاي تنفيذ أي قرار قضائي أو
ير منتعارض منع قرار النتحكيمي غا كون الن تداء أن ي يجب إب د، فا قواع ذه ال تنكيمي منخالنف له
عي أخنذ ب ى أن ي يه، وهذا يندعو الكم إل تحكيم فا نفيذ حكم ال راد ت بلد ال عام فاني ال نظام ال ال
العتبار عند إصداره قراره ببدأ احترام النظام النعام الداخلي منع قواعد النظام النعام السائد فاي
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ننظام السنياسني ني ال نها أسناسنا فا نى، تند ل نقواعند الول ني، ذلنك لن ال ندول نتجاري ال نتعامنل ال ال
والجتماعي والقتصادي للدولة وقد ل تتفق مع معطيات التبادل التجاري على الصعيد الدولي

راجع د.  عبد النعم فارج النصدة "أصول النقانون" دار النهضة النعربية، بيروت، لنبنان، بند 8
 وما بعدها.76 ص 52

 نفس الرجع السابق)77(الصدة، صفحة  9
.534 ص 228 – بند رقم 1981د. عبد الرزاق السنهوري – الوسيط – العقد – طبعة  10
)1981(السنهوري،  11
)2014(الدسوقي،  12
الدكتور / مختار أحمد بريري "التحكيم التجاري الدولي" دراسة خاصة فاي القانون 13

. وما بعدها1 ص 1995الصري الديد، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر 
)1995(بريري،  14
)2014(الدسوقي مرجع سابق،  15
 الدفاع بالنظام العام مقال منشور على الواب بدون كاتب  16

http://site.iugaza.edu.ps/bboshnaq/files
ZAIR, F. )2013(.  النظام العام فاي النزاعات الدولية الاصة التعلقة بالحوال الشخصية (

Doctoral dissertation).
تي تنص على عدم جواز الطعن فاي1481راجع الادة 17 فرنسي وال رافاعات ال انون ال  منن ق

حكم التحكيم بالنعارضة والنقض منع جواز النطعن بالستئناف وأيضا عن طريق إعتراض الارج
عن الصومة.

18 - See more at: 
http://www.mohamah.net/answer/31594/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84#sth
ash.6BeC8dLe.dpuf

 زروتي الطيب، النقانون الدولي الاص الزائري منقارنا بالقواني العربية، تنازع القواني19
.2000الزء الول، مطبعة الكاهنة، الزائر 

ة 20 ي – دار هوم قوان نازع ال ري – ت ي الاص الزائ دول ون ال قان لقاسم، ال ظر: أعراب ب أن
ر، نبي أمنام2002لنلطباعة والنشر والنتوزيع، الزائ ون الج ضيل، تنطبيق النقان . أينضا ننادينة فا

.2002القضاء الوطني، دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع، الزائر، 
) نفس الرجع السابق 2014(الليم،  21
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ادة ( 22 م ()17 منكرر458ال ون رق ن النقان ية)66/157م دن ون الجراءات ال قان تعلق ب  ال
القدي.
)2015(عنفوسي،  23
)2014(الدسوقي،  24
الثاني، القسم الاص، الدولي القانون الهداوي، حسن.د و الداودي غاالب.دانظر 25
.178 ص 1988 الولى، بغداد، الطبعة
2أحمد زوكاغاي: أحكام القانون الدولني الاص فاي التشريع الغربي، تنازع النقواني 26

.91 ص 1992لطبعة الولى 
)2013(عبادي،  27
)91(زوكاغاي، نفس الرجع ، ص  28
)2002(إكدر،  29
)1988(عيسى،  30

31 )Kassis, L.G.D.J Paris 1984( 
32 )Kassis, L.G.D.J Paris 1984(
33 )B.Goldman, la lex mecatoria dans les contrats et l’arbitrage international,

réalité et perspective , Clunet, 1979(
)318، صفحة 2009(العيسى،  34

35 )Rolin, Colloge Paris 1960.(
36 )B.Goldman, les conflits des lois dans l’arbitrage international revue

académique, LAHAY 1956. (
37 )CH. Cavabiber, revue de l’arbitrage 1956.(
38 )Rolin, Colloge Paris 1960.(

39 )Lenze, 1977(
40 )R.Boubles, 1962/1676(
41 À cet égard, l'Organe d'appel a indiqué dans son rapport que les exceptions

énumérées à l'article XX – alinéas a( à j( – se rapportent à toutes les obligations
découlant du GATT de 1994 )et pas seulement aux principes du traitement de la
nation la plus favorisée et du traitement national( )États-Unis – Essence, rapport de
l'Organe d'appel, page 27; États-Unis – Crevettes, rapport de l'Organe d'appel,
paragraphe 121.

42 )Lenze, 1977( )Salacus.w, vol XXVII spring 1980N°2 ( )F, 1986(
أنظر الاضرات حول الستثناءات العامة 43
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Exceptions aux règles de l'OMC: Exceptions générales, exceptions concernant la
sécurité, accords commerciaux régionaux )ACR(, balances des paiements et
dérogations.

 معاملة الدولة الكثر رعاية2لادة ا 44
ير التي يشملها هنذا التفاق، يجب على كل عضو أن ينح للخدمنات1 تداب ال - فايما يتعلق ب

تي ة عن تلك ال ورا ودون شروط، معاملة ل تقل رعاي وموردي الدمات من أي عضو آخر، فا
ينحها لا ياثلها من الدمات وموردي الدمات من أي بلد آخر.

 شريطة أن يكون هذا التدبير مندرجا1- يجوز لي عضو أن يتخذ تدبيرا ل يتفق مع النفقرة2
فاي الرفاق بشأن الستثناءات من الادة الثانية ويلبي شروطها.

- ل يجوز تفسير أحكام هنذا التفاق بنا يننع قيام عضو منا بننح مزايا لنبلدان منجاورة بهدف3
تيسير تبادل الدمات التي تنتج وتستهلك محليا ضمن الناطق الدودية التجاورة فاقط.

(2011 حرشاني، ) 45
46 L'article XX du GATT de 1994 régit le recours aux exceptions générales pour

le commerce des marchandises. Il reconnaît que les Membres peuvent avoir besoin
d'appliquer des mesures à des fins telles que la protection de la moralité publique, la
protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des
végétaux, et la conservation des ressources naturelles épuisables. 

Cependant, toute mesure adoptée au titre de la disposition relative aux
exceptions générales doit satisfaire aux conditions énoncées dans les alinéas de
l'article XX – selon l'objectif de la mesure – et dans son "texte introductif ". Aux
termes du texte introductif de l'article XX, la mesure ne doit pas être appliquée de
façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les
pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce
international

نترتنيبات بنشأن 47 نال نعالنية منؤخنرًا اسنتخدام الشنروط النتعلقة ب نظمة النتجارة ال ت من درس
 فاي نظام الفاضليات العمم فاي التقريرين التالييالدوية

European Communities - Conditions: for the granting of tariff preferences to developing
countries, Report of the Panel )WT/DS246/R(, 1 December 2003 and EC - Tariff
preferences, Report of the Appellate Body )WT/DS246/AB/R(, 7 April 2004.
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