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 تطلبات هيئة التحكيمن مم

التحكيم يمثل إرادة األطراف الذين ، بطوعهم و اختيارهم ، يختارون اللجوء للتحكيم لتسوية المنازعات 

ره األطراف لتسوية يختا" قضاء خاص" و من هذا فان التحكيم يعتبر. التي تطرأ بينهم ألي سبب ما 

هذا االتفاق و. أي نزاع  عن حقهم في اللجوء للمحاكم ذات السلطة األصلية في النظر في منازعاتهم كبديل

يتم  "هيئة تحكيم"أو  "محكم فرد"أمام  بموجبه يختصم األطراف" شريعة المتعاقدين"و هو أو العقد 

، لقد أصبح التحكيمو. ل النهائي في النزاع بين األطرافللفص،  ، و وفق متطلبات معينةاختيارها خصيصا 

بين في إرساء قواعد العدل الناجز  ةواضح اراأث منازعات ، أمرا واقعا ملموسا و لهكأحد بدائل تسوية ال

عد مؤثر في إرساء قوامهنية ذات وزن ثقيل صناعة التحكيم بل أصبح  . األطراف في شتي أصقاع العالم

 .التي يستفيد منها الجميع القارات  عابرة يع كافة نشاطات االستثمارمع تشجالمعامالت و التجارة الدولية 

خاصة لتقنين كل ما يتعلق و أنظمة حكيم قامت الدول بإصدار قوانين ي ينطلق منها التدعائم التلو تثبيتا ل

تحكيم تم إنشاء مراكز ، و  بغة الدولية للتحكيمالمعاهدات لمنح الصإبرام االتفاقيات و تم بالتحكيم و كذلك 

هذا كل و من . يوميا تصدر أحكاما للتحكيم و يتم تنفيذها و ،  ي و المحليالدولمرموقة علي المستويين 

و الشعور و تظهر آثاره علي األفراد والمجتمع و هذا يفيد العدالة  مبادئ التحكيم ترسخالنشاط المهني 

؟ المراكز المؤسسية فقطإنشاء التشريعات وإصدار لكن هل يقوم التحكيم علي و. سموجودة بين الناها أنب

، أن تتوفر في ه يتلالتحكيم و استمرار فعا ، ألن من متطلبات نجاحهذا وحده ال يكفي  اإلجابة بالطبع ال

 . مخرجاته عضدا قويا لللتحكيم و داعما هامة تكون سندا و متطلبات عدة صفات المحكم 

و إذا لم . ، طيلة فترة ارتباطه بالتحكيم  و من أهم هذه المتطلبات ، أن يكون المحكم مستقال و محايدا 

فان ما يصدره من ، و بغض النظر عن مؤهالته و خبراته و كفاءاته ، تتوفر هذه المتطلبات في المحكم 

لطرف المتضرر سيلجأ للمحاكم ألن ايكون عرضة للبطالن و عديم الفائدة بل يصبح كأن لم يكن قد قرارات 

و هذا أمر جائز و يحدث كثيرا أمام المحاكم التي تقرر في  .ختصة لنقض حكم التحكيم بالبطالن الم

 .شارك في إصدار قرار التحكيم النهائي  أصدر أو البطالن من عدمه بسبب حياد و استقالل المحكم الذي

من عدم وجود أي عالقة بين المحكم و موضوع النزاع ، ، و في إيجاز و المقصود بالحياد و االستقالل  

و إذا اختلت هذه . من الجهة األخرى و كذلك عدم وجود أي عالقة بين المحكم و أطراف النزاع جهة 

فان  و من هذا .و االستقالل فان المحكم يفقد الحياد ، و ألي درجة كانت أو تداخلت ، رة العالقات المذكو

فيذه لمهمة التحكيم ألنه أصبح الخاصة التي يلبسها أثناء تن" ةالهال"الخاصة أو " الوضعية"يفقد المحكم 

، خدشا عميقا و يخدشها  االستقالل يؤثر علي مهمة المحكم و عدم الحياد و. محايد  و غير مستقل  غير

أو عدم  منال موافقتهو مسبقا بمجرد التكليف ( أو مركز التحكيم)أخطر بها األطراف بادر و ما لم يكن قد 

 .  ، و األمر بالطبع هنا يعود للتقدير الذاتي لألطراف في التحكيم  هستمراراعتراضهم علي ا

حتى ال يكون المحكم متأثرا بأي أفكار أو انطباعات قد و بصفة أساسية فان الحياد و االستقالل مطلوبان ، 

و أن ما  خاصة ، تجعل حكمه مبرأ من مثل هذه األفكار أو االنطباعات كذلك لمله و قيدته و عتؤثر علي ع



غير و خطيرة نعكاسات لتنفيذي اا هذا الوضعقد يكون لكم يصبح نافذا علي األطراف و يصدر منه من ح

 . العواقبمحدودة 

ضايا التي ال يختارون القفي العادة و هم بنظر النزاع المعروض أمام محكمتهم في المحاكم يقوم القضاة 

نزاع إذا رأي عدم االستمرار في نظر أي التنحي وأن يطلب  لكن يجوز للقاضي، وتحال لهم للفصل فيها 

له مما يسبب  سبب النزاع أو غيرهوقائع و لذلك كصلة القرابة مثال أو وجود ارتباط ب كافيا مبررا

و الغرض من هذا أن  .لقضيةو في مثل هذه الحاالت يتم تكليف قاضي آخر لنظر ا "استشعارا بالحرج"

، أو األطراف أو و يكون القاضي مرتاح الضمير و ال يشعر بما يؤرقه شخصيا في القضية يصدر الحكم 

في التحكيم ، أي القضاء الخاص ، فان المبدأ و لتحقيق هذا . من أحكام حول ما صدر منه ،  غيرهم

و أن يظل كذلك طيلة فترة   مستقالو أن يكون المحكم محايدا عدة متطلبات من ضمنها القانون يتطلب 

 "خيرها في غيرها"عدم قبول المهمة و النأي بنفسه عن هذا التحكيم ، و المبادرة بالتحكيم و إال فعليه 

 .كما يقولون 

اتفقت الكثير من المحاكم في صعوبة تحديد معني و نطاق الحياد و االستقالل ، ألن وضع معيار معين 

لتغطية كل الوضع فيه استحالة نظرا ألن لكل حالة وضعها الخاص و لذا من الصعوبة بمكان وضع معيار 

عام ينطبق علي كل الحاالت و بالرغم من هذا ، نالحظ أن جميع المحاكم اتفقت علي أن العمل السابق مع 

لقانونية يمنع تماما توفر أحد األطراف يحجب الحياد و االستقالل و كذلك تقديم االستشارات الفنية أو ا

  ، صلة القرابة و المصاهرة و حتى الصداقة و الزمالة أيضا تخدش الحياد بل ينزعه الحياد و االستقالل 

الجميع  هناك حاالت أخري يتفق بشأنهاو. الوضعبهذا سلبا أو إيجابا االستقالل ألن النفس البشرية تتأثر و

هنا يسقط و . د و االستقالل في هذه الحالةعدم توفر الحياودها يقول أنه يشعر من وج" الرجل العادي"بل 

نظير عدم توفر بطالن طعن بالبسبب ال الجدوىالقناع عن المحكم و يفقد المصداقية مما يجعل الحكم عديم 

 .الحياد أو االستقالل 

ك تطبيقا لفلسفة و ذلكل ما يتعلق بأمر الحياد و االستقالل يجب أن ينبع من داخل ضمير المحكم نفسه  إن

يجب و علي هذا، . ألن الضمير الحي يشعر و ال يقبل بالسير في الطريق الخطأالتحكيم و مراميه السامية، 

عدم الدخول في التحكيم بل االبتعاد عنه أن يلتزم بالمبادئ األخالقية المهنية و " المختار"علي الشخص 

و علي هذا الشخص . النزاع أو العالقة بأحد أطرافه  أسبابتماما خاصة إذا كان لديه أي نوع من العالقة ب

 ، أي نوع من الفائدةر فيما يعود علي شخصه من الفائدةأن يفكر في العدالة العادلة قبل أن يفك" المختار"

 . قليلة أو كثيرة 

 قاضي، و قبل كل شخص أو تماما و أخيرا بيد المحكم ألنه في قرارة نفسه يعرف إننا نري، إن األمر أوال 

و لهذا عليه أن . طيلة نظر التحكيم إذا تتوفر فيه متطلبات الحياد و االستقالل أو العكس في محكمة ، 

لهذه " غير مناسب" و"  ال يصلح"يقول مباشرة أنه و أن أو الحقا ، في لحظة تكليفه ، يكون شجاعا 

ذا يترك المجال لغيره ممن تنطبق و هك ... بأحد أطرافها أو هذا و ذاك القضية الرتباطه بها أو الرتباطه

 .عليه المتطلبات التأهيلية 



إذا وصلنا لهذه المرحلة من الشجاعة و نكران الذات نكون طبقنا فلسفة التحكيم و رفعنا سقف العدالة 

في أعمق أعماق  بغرسه عاليا ، و من مثل هذه المواقف و هؤالء الشجعان يتم تثبيت دعائم التحكيم

أحد في توفير مهنيا نكون ساهمنا بهذا و ... ثماره التي ستصل إلي عنان السموات  ينجاألرض و سيتم 

، و هي كثيرة ل لتسوية المنازعات بعيدا عن ردهات المحاكم التي نتركها لتتفرغ لقضايا أخري البدائأقوي 

أهدافها العدلية  و نحتاج للمثالية و األخالق المهنية الرفيعة حتى تحقق صناعة التحكيم .بل تتكاثر يوميا 

 .التي توارثناها و لنفعل بوازع الضمير األخالقي و القيم المهنية . السامية 
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