مخاطر انضمام العراق الى اتفاقية االكسيد
إعداد  :الحمولً حٌدر داود حمد هللا
مدٌر المسم المانونً فً هٌئة استثمار الدٌوانٌة

المقدمـــة
لمد أصبح التحكٌم ظاهرة أشغلت بال الكتّاب وفمهاء المانون فً العصر الحدٌث ،
وازداد اللجوء إلٌه كنظام لحسم المنازعات ألسباب عدٌدة  ،فالمستثمر األجنبً
ٌصر على النص بشكل صرٌح فً العمد المبرم معه على تضمٌن شرط التحكٌم فٌه
لما ٌوفره من مزاٌا()1ال ٌحممها المضاء الوطنً للدولة ولما ٌوفره من مزاٌا
للمستثمرٌن ،من دول مختلفة  ،حتى ٌجنبهم مشكلة عدم العلم بالمواعد الموضوعٌة
واإلجرائٌة فً لانون الدول المضٌفة لالستثمار  .ولد أدى التطور الهائل الذي طرأ
على التجارة واالستثمار فً نهاٌة المرن التاسع عشر( )2إلى انتشار التحكٌم على
الصعٌد الخارجً مما ٌضاعف أهمٌته وٌتوجب اإلحاطة به  ،بل وأصبح ٌتمتع
بالمبول لدى أغلب الدول على الرغم من اختالف أنظمتها المانونٌة وااللتصادٌة
واالجتماعٌة وال ٌنصب هذا المبول على إن التحكٌم هو الوسٌلة المثلى والمالئمة
لفض المنازعات الناشئة فً إطار العاللات الداخلٌة والخارجٌة فمط  ،وإنما ٌُع ّد
أٌضا كحافز ضروري نتٌجة هذه العاللات وتطوٌرها بما ٌحمك المزاٌا للدولة
المضٌفة لالستثمارات.
ولهذا تسابمت الدول الى االنضمام الى اتفالٌة  ICSIDالتً تسمى بالعربٌة باتفالٌة
االكسٌد وهً اختصار للعبارة االتٌة International Centre for :
 Settlement of Investment Disputesالتً تعنً (المركز الدولً لتسوٌة
منازعات االستثمار)  .وٌُع ُّد هذا المركز إحدى مؤسسات البنن الدولً  ،ولد أنشأ
بموجب اتفالٌة تسوٌة نزاعات االستثمار بٌن دول ومواطنً دول أخرى عام 1665
التً دخلت حٌز النفاذ عام  ، 1666ولم ٌنضم العراق لها اال مؤخرا بموجب
المانون رلم  64لسنة  2112المنشور بالولائع العرالٌة بالعدد  4223فً
. 2113/7/26
( )1اٌناس هاشم رشٌد و وعود كاتب االنباري  ،التحكٌم كوسٌلة لحل النزاعات فً عمود االستثمار التً تبرمها الدولة  ،مجلة رسالة الحموق  ،السنة السابعة  ،العدد األول  ، 2115 ،ص 273
( )2هند فائز احمد الحسون  ،محاضرة فً التحكٌم الدولً  ،ألمٌت فً المركز العرالً للتحكٌم الدولً /النجف االشرف فً الورشة الثالثة والعشرٌن  ، 2114 ،ص 3
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المبحث األول  :مزايا التحكيم
ٌسعى العراق الى جذب المستثمرٌن األجانب نظرا  ،لما ٌعانٌه هذا البلد من التصاد
شبه مدمر بالكامل نتٌجة الحروب  -الداخلٌة والخارجٌة  -التً كان سببها النظام
السابك والحصار الخانك الذي فرضته األمم المتحدة والدول األخرى بزعامة
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  .ولد ورثت الحكومات المتعالبة ما بعد التغٌٌر فً
 2113منظومة تشرٌعٌة تعانً من نمص وأحٌانا فمدان للنصوص التشرٌعٌة التً
تنظم عمل االستثمار فً البالد حتى جاء العام  2116فبرز الى الوجود لانون
االستثمار رلم  13لسنة  2113الذي لم ٌكن هو االخر بمستوى الطموح ولم ٌلبً
حاجات المستثمرٌن االجانب وٌبدد مخاوفهم فأجرٌت علٌه التعدٌالت وآخرها
التعدٌل الثانً رلم  51لسنة ،)1(2115الذي ٌتٌح فً المادة  27المعدلة االتفاق مع
المستثمرٌن اللجوء الى التحكٌم التجاري سواء كان وطنٌا أو دولٌا .
ٌنبغً أن نعرف ما هً مزاٌا التحكٌم التً ٌمكن إجمالها باالتً :
 -1تعتبر لواعد التحكٌم من المواعد المرنة( )2التً تنسجم مع طبٌعة منازعات
العمود االستثمارٌة  ،فهً من النوع المكمل أو المفسر التً ٌستطٌع
االطراف أن ٌتف موا على ما ٌخالفها ألنهم الذٌن اختاروا طرٌك التحكٌم
برضاهم .
ٌ -2تسم التحكٌم بالسرعة فً فض المنازعات الناشئة عن عمود االستثمار
بالممارنة مع المضاء حٌث من الممكن االتفاق على تحدٌد مدة معٌنة ٌتوجب
خاللها اصدار لرار التحكٌم وهذا له االثر الكبٌر فً تحصٌل حموق
المستثمرٌن بعٌدا عن المحاكم وبالمدة التً ٌتفمون علٌها .
ُ
حٌث إن حسم النزاع ٌكون بالتراضً وباالتفاق على المحكمٌن والمانون
-3
الواجب التطبٌك فإن ذلن ٌؤدي الى احتفاظ المتعالدٌن بالعاللة الودٌة بٌنهم
خالفا لما لو كان النزاع أمام المضاء فإنه فً العادة ٌؤدي الى استمرار
المشاحنات والخصومة .
 -4تتسم اجراءات التحكٌم بالسرٌة وهذا ٌفضله المستثمرون كثٌرا فالبعض منهم
ٌفضل خسارة الدعوى أمام المضاء من أجل عدم إفشاء أسرار عمله وٌلجأ
الى اختٌار طرٌك التحكٌم الذي ٌضمن سٌر االجراءات بسرٌة تامة والتحفظ
على مراكز الخصوم(.)3
( )1منشور بالولائع العرالٌة بالعدد  4363فً 2116/1/4
( )2الدكتور أمٌر حسن جاسم والدكتور ذنون ٌونس  ،انعكاسات اللجوء الى التحكٌم التجاري فً منازعات العمود االستثمارٌة بٌن الشركات االجنبٌة والدولة المضٌفة لالستثمار  ،مجلة جامعة تكرٌت للعلوم
المانونٌة والسٌاسٌة  ،المجلد  ، 2السنة الخامسة  ،العدد  ، 16ص 52
()3

الورشة الثالثون للتحكٌم التجاري الدولً التً ٌمٌمها مركز التحكٌم التجاري الدولً فً النجف االشرف لألٌام من -26
2117/7/31
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ٌ -5منح التحكٌم مجاال واسعا إلعمال مبدأ سلطان االرادة فً تعٌٌن المواعد
االجرائٌة والموضوعٌة الواجبة التطبٌك والتحلل الى حد معٌن من المواعد
الصارمة التً تتضمنها الموانٌن حٌث إن المحاكم ال تحٌد عن تطبٌك المواعد
المانونٌة التً تتضمنها التشرٌعات .
 -6رغم إن التحكٌم ٌعطً الحرٌة للمتعالدٌن فً اختٌار المحكمٌن والمانون
الواجب التطبٌك اال إن لرار المحكمٌن ٌجب أن ٌمر عبر المضاء الوطنً
للمصادلة علٌه لبل تنفٌذه  ،وٌحك للمحكمة أن ترفضه أو تمتنع عن تنفٌذه اذا
وجدته مخالفا للمانون أو للنظام العام بمعنى ان للمضاء صالحٌة واسعة فً
النظر فً المرار التحكٌمً من الناحٌتٌن الشكلٌة والموضوعٌة( ،)1عدا حالة
لرار التحكٌم الصادر من االكسٌد الذي ٌعد غٌر لابل للطعن وسٌأتً تفصٌله
فً مكانه .
 -7تتسم اجراءات التحكٌم بالٌسر والسهولة ابتداءا من عرض النزاع على جهة
التحكٌم وانتهاءا بحسمه وتنفٌذ لرار التحكٌم ممارنة بإجراءات التماضً أمام
المحاكم .
المبحث الثاني  :مخاطر االنضمام الى اتفاقية االكسيد
سلب الدولـة لبعـض صالحٌاتهـا( :)2ان التحكٌم ٌسلب الدولة بعض صالحٌاتها  ،لذا
ال ٌجوز للدولة التحلل من التحكٌم وتدفع بالسٌادة  ،وهنالن جانب من الفمه ٌعارض
األخذ بنظام التحكٌم كوسٌلة لانونٌة لفض المنازعات التً تنشأ عن العمود التً
تبرمها الدولة  ،بحجة مخالفته لسٌادة الدولة  ،كما ان لٌام هٌئة التحكٌم الدولٌة
بالنظر فً المنازعات بٌن المستثمر مثال والدولة المضٌفة لالستثمار سٌستدعً
بالضرورة منالشة وتمٌٌم أعمال هذه الدولة  ،وفً ذلن اعتداء جسٌم على سٌادتها
الوطنٌة  ،إذ ال ٌحك ألٌة جهة دولٌة اصدار لرارات فً أمور تعتبر من صمٌم
الشؤون الداخلٌة للدولة .
ترى الدول المضٌفة لالستثمار خصوصا الدول النامٌة بأن التحكٌم ال ٌمثل ضمانات
حمٌمٌة لها بل إنه وسٌلة لحماٌة المستثمرٌن تضمن لهم تطبٌك نظم لانونٌة دولٌة
تستبعد الظروف الخاصة بالدولة أو لوانٌنها الداخلٌة  ،فمبول الدول النامٌة اللجوء
الى التحكٌم أساسه حاجتها المل ّحة للحصول على رؤوس األموال الالزمة لتحمٌك
1

الدكتور نظام جبار طالب  ،حان الولت لالنضمام الى اتفالٌة االكسٌد  ،بحث ممدم الى المؤتمر العلمً السنوي الحادي عشر لكلٌة
المانون /جامعة اهل البٌت (علٌهم السالم)
()2
اٌناس هاشم رشٌد و وعود كاتب االنباري  ،المصدر السابك ص 272
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خططها التنموٌة ولٌس بالضرورة عن لناعة من جانبها بمالئمة التحكٌم لفض
النزاعات الناشئة عن االستثمار(.)1
المادة  1/54من االتفالٌة تمضً بان على كل دولة المتعالدة أن تعترف بمرارات
التحكٌم الممدمة عمال باالتفالٌة باعتبارها ملزمة ،وتنفٌذ االلتزامات المالٌة التً
تفرضها هذه الجائزة ضمن أراضً الدولة العضو موضوع النزاع كما لو كان لرار
التحكٌم حكما نهائٌا صادرا عن محكمة فً تلن الدولة( )2وغٌر لابل للطعن .وبالتالً
الدولة المتنازعة ال ٌمكن أن تثٌر اعتراضات ،سواء على أساس الحصانة السٌادٌة،
طبٌعة لرار التحكٌم ،أو السٌاسة العامة ،مرورا باالعتراف ثم تنفٌذ الحكم .على
الرغم من انه ٌمكن التماس الحصانة السٌادٌة فً مرحلة االعتراف والتنفٌذ فً
حاالت ضٌمة ،على سبٌل المثالٌ ،مكن ان ٌكون هذا االلتماس فً مرحلة التنفٌذ
مباحا ،شرٌطة أن ٌكون هذا الدفاع متاح وفما لموانٌن الدولة طالبة التنفٌذ.
وتبٌن التطبٌمات العملٌة خطورة التحكٌم التجاري الدولً بالنسبة للدول المضٌفة
لالستثمار من جوانب عدٌدة ومنها استخدام التحكٌم كوسٌلة لانونٌة لحماٌة المستثمر
االجنبً من تبعات االستثمارات االجنبٌة المضرة بالبٌئة .ففً عمود االستثمار
المتعلمة باألعمال الصناعٌة أو التحوٌلٌة أو االستخراجٌة كاستخراج النفط والغاز
وغٌرها من الثروات الطبٌعٌة من باطن االرض  ،أظهرت التطبٌمات العملٌة لها إن
المستثمر األجنبً استطاع استخدام التحكٌم التجاري الدولً كسالح فً مواجهة
تدخل ال دولة المضٌفة لالستثمار من أجل حماٌة بٌئتها من مخاطر هذه االستثمارات
ونتٌجة لذلن وجدت الدول المضٌفة لالستثمار نفسها عاجزة عن حماٌة مواطنٌها
الذٌن تضرروا جسدٌا وبٌئٌا من هذه االستثمارات(.)3
ومن الممكن تمسٌم مخاوف العراق من االنضمام الى مخاوف عامة وأخرى خاصة
 ،فالمخاوف العامة تتمثل بالتارٌخ غٌر المرضً للعراق من موضوع التحكٌم حٌث
خسر العراق بعض المضاٌا التحكٌمٌة وكانت لصالح الخصوم  ،مما تطلب
استصدار لرار مجلس لٌادة الثورة المنحل رلم ( )124لسنة  )4(1661والذي منع
بموجبه التحكٌم حفاظا على االموال والمصالح والحموق العرالٌة فً داخل العراق
وخارجه  .أما المخاوف الخاصة فتتمثل بخرق السٌادة الوطنٌة العرالٌة وتطبٌك
لوانٌن أجنبٌة  ،والمساس بمبدأ الوالٌة المضائٌة وهذا ما أكده الرد على رسالة
أرسلتها غرفة تجارة زٌورخ الى العراق تدعوه فٌها الى االنضمام الى اتفالٌة
((1

الدكتور أمٌر حسن جاسم والدكتور ذنون ٌونس  ،المصدر السابك ص 62

( )2الدكتور نظام جبار طالب  ،المصدر السابك
()3

الدكتور أمٌر حسن جاسم والدكتور ذنون ٌونس  ،المصدر السابك ص66
()4
منشور بالولائع العرالٌة  3326فً 1661/6/24
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نٌوٌورن  1652حٌث رد دٌوان التدوٌن المانونً ( مجلس شورى الدولة فٌما بعد )
بالمرار المرلم  122لسنة  1672فً  1672/2/22بالمول :
((إن التحكٌم التجاري الدولً ٌتضمن عنصرا أجنبٌا حٌث إنه لد ٌتم خارج حدود
البلد ولد ٌعهد به الى محكمٌن أجانب لد ٌطبمون لانونا أجنبٌا سواء من ناحٌة
المواعد الموضوعٌة أو االجرائٌة.)1()) ...
إن بعض عمود االستثمار الدولٌة تبرمها الدول النامٌة مع شركات أجنبٌة خالل
مرحلة احتالل هذه الدول من دول أخرى كبرى وهذه االتفالٌات والعمود تكون مثملة
باالمتٌازات واالعفاءات والضمانات التً تشكل عبئا ثمٌال على الدول النامٌة  ،ألن
الظروف التً أبرمت فٌها هذه االتفالٌات ال ٌمكن معها حتى االدعاء بأنها كانت
ولٌدة االرادة الحرة ألطرافها وإنما هً ولٌدة رغبات طرف لوي أملى شروطه على
الطرف االخر الذي ٌتمثل بالدولة النامٌة  .وحتى العمود التً تبرم بعد أن تنال
الدول النامٌة استماللها حدٌثا لم تكن ظروف ابرامها بأحسن حال من سابماتها
فااللتصادٌات المنهارة لتلن الدول لم تكن تجعل منها الطرف الموي المفاوض أمام
الشركات العماللة المسٌطرة التً تفوق امكانٌاتها امكانٌات بعض الدول النامٌة(.)2
نصت المادة ( )12من االتفالٌة على ( ٌتألف كال من هٌئة المائمٌن بالتسوٌة وهٌئة
المحكمٌن من أشخاص كفوءٌن ولدٌهم الرغبة للعمل فٌهما كما اشترط ذلن ) .
وتكمن خطورة األمر فً المادة ( )13التً تلٌها حٌث نصت الفمرة ( )1منها على (
لكل دولة متعالدة أن تعٌن الى كل هٌئة أربعة أشخاص لد ٌكونون ولٌس بالضرورة
من نفس مواطنٌها )  ،وهذا ٌدلل على إن الدول المتعالدة مع المستثمرٌن لٌست حرة
تماما فً اختٌار من ٌمثلها من مواطنٌها فً هٌئات التسوٌة أو التحكٌم  ،فمد ٌكونون
من مواطنً دول أخرى  ،مما ٌؤدي الى اختالل التوازن وٌجعل كفة الدولة
المتعالدة – وخصوصا الدول النامٌة الضعٌفة – فً مرتبة أدنى .
وباإلضافة الى ما تم ذكره فمد منحت المادة ( )16من االتفالٌة هذا المركز حصانات
وامتٌازات فً أراضً الدول المتعالدة فمد نصت على ( لغرض تمكٌن المركز من
أداء أعماله فإنه ٌتمتع بالحصانات واالمتٌازات فً أراضً دول متعالدة والمذكورة
فً هذا المسم )  .وتلتها المادة ( )21التً نصت على ( ٌتمتع المركز وممتلكاته
وموجوداته ( األصول ) بالحصانة من جمٌع االجراءات المانونٌة اال عندما ٌتخلى
المركز عن الحصانة ).
()1

الدكتور نظام جبار طالب و الدكتور سنان عبد الحمزة البدٌري  ،تنفٌذ لرارات التحكٌم الدولً  .هل هواجس العراق لها ما ٌبررها
؟  ،مجلة كلٌة المأمون الجامعة  ،العدد الثامن  ، 2116 ،ص 164

( )2الدكتور أمٌر حسن جاسم والدكتور ذنون ٌونس  ،المصدر السابك ص 63
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االستنتاجات
 -1وجد الباحث إن هنان نمص تشرٌعً ٌتمثل فً عدم إلرار لانون متخصص
للتحكٌم التجاري فً العراق  ،وتمتصر النصوص التشرٌعٌة المتعلمة
بموضوع التحكٌم على النصوص التً ٌحتوٌها لانون المرافعات العرالً
رلم  23لسنة  1666التً تعتبر نصوصا عاما تطبك حتى فً مجال التحكٌم
بمضاٌا األحوال الشخصٌة .
 -2الحظ الباحث إن مراكز التحكٌم الحالٌة فً العراق  -مركز النجف أنموذجا
 تفتمر الى لانون تستند علٌه إلنشائها وتنظٌم أعمالها مما اضطرها الىالركون الى لانون المنظمات غٌر الحكومٌة رلم  12لسنة  )1(2111وتسجٌل
نفسها منظمة من منظمات المجتمع المدنً .
 -3وجد الباحث إن االنمٌاد غٌر المدروس الى اللجوء الى المركز الدولً لتسوٌة
نزاعات االستثمار  ICSIDفٌه من المخاطر على البالد الشًء الكثٌر ،
وٌجعل العراق رهٌنة لما ٌمرره هذا المركز .
 -4الحظ الباحث إن العراق استعجل باالنضمام الى اتفالٌة االكسٌد وٌنبغً لبل
ذلن اتخاذ خطوات معٌنة منها االنضمام الى اتفالٌة نٌوٌورن لتنفٌذ االحكام
االجنبٌة لعام  1652وتعدٌل الموانٌن الداخلٌة المتعلمة بتنفٌذ األحكام الجنبٌة
ومنها لانون التنفٌذ رلم  45لسنة  1621ولانون تنفٌذ االحكام االجنبٌة.
التوصيات
 -1نوصً المشرع العرالً باإلسراع بتشرٌع لانون التحكٌم التجاري الدولً ،
حٌث سبك أن تم إعداد هذا المشروع عام  2111اال إنه بمً فً أرولة
الحكومة ومجلس شورى الدولة ولم ٌتم ترحٌله الى مجلس النواب لمنالشته
والتصوٌت علٌه .
()2
 -2رغم الجواز المانونً الذي تسمح به االتفالٌة بموجب المادة ( ، )71فإن
الباحث ال ٌنصح بانسحاب العراق منها  ،حٌث ٌعطً ذلن مؤشرا سٌئا
لسمعة العراق فً المحافل الدولٌة من جهة  ،وبدال من االنسحاب فإننا ننصح
بلجوء هٌئات االستثمار التً تتعالد مع مستثمرٌن أجانب الى الصٌاغة الدلٌمة
للعمود وتضمٌنها وسائل أخرى لحل المنازعات التجارٌة كالحل الودي عن
طرٌك المفاوضات أو الوساطة أو التوفٌك لبل اللجوء الى التحكٌم  ،وإذا
()1
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( )2تنص المادة  71من االتفالٌة على ( ٌجوز ألٌة دولة متعالدة أن تنهً االتفالٌة عن طرٌك اشعار مكتوب ٌوجه الى جهة االٌداع فً هذه االتفالٌة وٌصبح اشعار االنهاء مؤثرا بعد ستة أشهر من استالم
هذا االشعار ) .وتعنً عبارة (جهة االٌداع) البنن الدولً حسب نص المادة  73من هذه االتفالٌة.
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انحصر طرٌك حل النزاع عن طرٌك التحكٌم فإننا ننصح عدم اختٌار مركز
االكسٌد وٌستعاض عنه بغرفة تجارة بارٌس  )1(ICCأو غٌرها .
ٌ -3وصً الباحث بالسعً الحثٌث الى االنضمام الى اتفالٌة تنفٌذ االحكام
األجنبٌة أو ما تسمى باتفالٌة نٌوٌورن لعام  1652وكذلن إعادة النظر
بالتشرٌعات الداخلٌة المتعلمة بتنفٌذ االحكام األجنبٌة .
ٌ -4وصً الباحث بإنشاء مراكز دولٌة للتحكٌم التجاري فً العراق تستمد لوتها
المانونٌة من تشرٌع خاص لهذا الغرض  ،إلسباغ الشرعٌة على المركز
العرالً للتحكٌم الدولً فً النجف األشرف الذي تم تأسٌسه كمنظمة غٌر
حكومٌة استنادا الى لانون رلم  12لسنة  2111وغٌره من المراكز فً حالة
تأسٌسها .
ٌ -5وصً الباحث الهٌئة الوطنٌة لالستثمار بصٌاغة نموذجٌة لشرط التحكٌم أو
مشارطة التحكٌم كدلٌل استرشادي لهٌئات االستثمار فً المحافظات ٌتم
تضمٌنه فً عمود االستثمار التً تبرم مع المستثمرٌن وعدم االكتفاء بالنص
بصورة عامة على عبارة ( ٌجوز االتفاق على حل النزاع عن طرٌك
التحكٌم المحلً أو الدولً ).

( )1اختصار لعبارة International Chamber of Commerce
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