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  :مقدمة
وزيادة حدة  ،ديناميكية الحياة تسارعو ،الدولي المجتمعالحاصل في تطور الإن 

في المجال الصراعات وتطور العتاد الحربي وقوته الناجمة عن التقدم العلمي خاصة 
يعيدون النظر في وسائل حسم نزاعاتهم  الدوليجعل أفراد المجتمع ما هو  ،العسكري

ة المنازعات الدولية مع اقتناع المجموعة البشرية بأن هذه فظهرت الوسائل السلمية لتسوي
لها لحل نزاعاتها قبل أي استعمال للقوة أو التفكير فيه  أالوسائل الدولية هي أول ملج

مل توتش ،الدبلوماسية وسائلالفظهرت مجموعة من الوسائل السلمية يمكننا تقسيمها إلى 
 ولجان التحقيق والتوفيق والوسائل، والوساطة على المفاوضات والمساعي الحميدة

هود عصبة بداية بجوالتي تجسدت في دور المنظمات الدولية في حل النزاعات  ،السياسية

باإلضافة إلى جهود مجموعة من المنظمات  ،األمم المتحدة وانتقاال إلى هيئة األمم المتحدة
 .الدولية ذات الطابع اإلقليمي

لمية للنزاعات الدولية فهو وسائل التسوية آخر نوع من وسائل التسوية السأما  

يعتبر التحكيم من أقدم حيث  ،في التحكيم والقضاء الدوليينوالتي تجسدت  ،القضائية

ت إليه المجتمعات منذ المراحل األولى لتكوين الفكر ألج لذلكوسائل فض النزاعات 

ع ظهور فكرة وم ،ووسيلة للتقاضي قبل ظهور الدولة والقضاء ،القانوني عند اإلنسان

لطة الدولة ساد التطور في اتجاه تركيز السلطات العامة في المجتمع بيدها بدءا من س

ول الدولة إلى التحكيم يثم جاء م ،بسلطة القانون نتهاءااو ،مرورا بسلطة القضاء ،الحكم

 ،لقضاء الدولة وسلطان القانون امغاير اليسجل اتجاه ،في القرن العشرين قهاطواتساع ن

ة سللممار امالمحينصبه أطراف النزاع بأنفسهم ليشكل قانونه  خاصا اقضاءن بذلك ليكو

جانب إلى ولقد أقر اإلسالم التحكيم  ،العملية في مجال التعامل اليومي بين مختلف الشرائح

 ونال موضوع التحكيم ،وسائل فض النزاعات األخرى واعتبره نظام لفصل الخصومات
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 ،األسرار وسرعة الوصول إلى الحقوقأجل التراضي وحفظ  منالمسلمين  اهتمام الفقهاء

حيث كرست النظم  ،ودفع المفاسد من كثرة الخصومات القضائية ومشقة الترافع للقضاء

الوضعية الفكرة المتعلقة بكسب ثقة التجارة الدولية مرحلتها الحاسمة عندما أقرت الدول 

محل بروتكول التحكيمية  فيذ األحكامأن تضع اتفاقية نيويورك لتن ،م 1958الصناعية سنة 

السير مع  ىمن خيار سوحيث لم يبق لدول العالم الثالث  ،م1923واتفاقية جنيف لسنة 

    .هذه الحركة الدولية وذلك لتفادي التهميش الناجم عن نزوح رؤوس األموال

 ،اإلنسانيالنشاط  أنواعحث عن علم خاص لفهم حقيقة كل نوع من بال إلىمما أدى 

له في أكثر  اضاء التحكيم مكانقمنه حيث وجد  اإلفادةوتحقيق  ،درايته مواكبة لمباشرتهو

وقد ساهمت ، التطبيق أمامه إلىووجدت الممارسة العملية طريقها  ،المجتمعات تقدما

التي تتبع  باإلجراءاتسسات المعنية بالتحكيم بوضع قواعد خاصة ؤالمنظمات الدولية والم

م الدولي يتعالج مسائل التحك ةدول عديدة قوانين حديث أصدرتم كما يفي سير عملية التحك

ألهمية التحكيم  ونتيجة ،كانت قوانينها تقتصر على معالجة قضايا التحكيم الداخلي أنبعد 

وضعت لجنة القانون الدولي التابعة لألمم المتحدة قواعد خاصة  ،في المجتمع الدولي

" بالقانون النموذجي للتحكيم" ضعت كذلك قانون سميوو" بقواعد التحكيم"بالتحكيم سميت 

بحيث تجعلها  ،لتطور قوانينها الخاصة بالتحكيم ودليال اتتخذه مصدر أنيمكن للدول 

المجال على صعيد المعامالت التجارية  امنسجمة مع التطورات التي حصلت في هذ

   . الدولية

ترتيبات خاصة بالتحكيم،  وقد اهتم التشريع الموريتاني في سنوات الستينيات على

بابا خاصا  1960حيث كرس قانون اإلجراءات المدنية والتجارية واإلدارية الصادر 

مجلسا وطنيا للشغل توكل إليه مهمة الفصل  71/623بالتحكيم، وكذلك أنشأ القانون رقم 
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في المنازعات عن طريق التحكيم حتى صدور قانون يتضمن مدونة التحكيم الموريتانية 

  .م  2000 سنة

  : الموضوع دوافع اختيار

من بين مواضيع كثيرة وخاصة موضوع  اموضوع فكر قبل أن تختارأن ت البد

في تطورها وتجددها  ةالكلمة القديمة عبر التاريخ في أصولها وجذورها والحديث ،التحكيم

  .اتعمقو  ايعد من أكبر وأهم و أوسع المجاالت بحث الذي

التحكيم وقلة الكتابات إلى  إليهانتمى  الذيجة البلد لقد اخترت هذا الموضوع لحا

في البحث  المساهمينالمحلية فيه التساع رقعة االهتمام بالتحكيم في هذا البلد ألكون أحد 

   .العلمي

  :أهمية الموضوع 

وضمان حل سريع وفعال  ،القانونية التقليدية لتسوية المنازعات قتجاوز الطر

 سياسات جذب إطار بسرعة في أدركتن الدول أ ، حيثالشركاء للمنازعات بين

 التسويةالقانونية فيما يخص  األنظمة إكمالتتوفر من ناحية على  أنها بذلك ،االستثمار

وضمان الترقية الذاتية فيما يخص أمن االستثمار والمساهمة  ،الفعالة والسريعة للنزعات

  .تطبيق القانون التجاري الدولي المتجدد دائما بين واقع و غسد الفرا، وفي تحقيق العدالة

للدول المتنازعة أكبر قدر من  هيتسم بالمرونة من خالل منح التحكيمحيث أن 

  .الحرية في اختيار المحكمين و اإلجراءات و القواعد القانونية الالزمة لحل النزاع القائم 
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  :الدراسة  إشكالية

   كيف تبنى التشريع الموريتاني مسألة التحكيم الدولي ؟

  :وتندرج تحت هذه اإلشكالية التساؤالت التالية

 ما هو المفهوم العام للتحكيم الدولي؟ -

  وما مجال تطبيق التحكيم الدولي في القانون الموريتاني؟ -

  :تقسيم الموضوع 

 ن الدراسة ستنصبإوعليه ف ،أن يكون منسجما مع منهج بحثنا إن تقسيم الدراسة يستوجب
  :التاليةخطة على المنهج التحليلي وفقا لل

  األحكام العامة للتحكیم الدولي: الفصل األول 

 : وسنتناول فیھ المباحث التالیة 

 مفهوم وتطور التحكيم الدولي: حث األول بالم

 التسوية آلياتاآلليات التي تميز التحكيم عن غيره من :الثانيالمبحث 

 التحكيم الدولي في بعض النظم العربية: المبحث الثالث

  اإلطار التحكیمي الدولي في القانون الـموریتاني: انيالفصل الث

 : وسنتعرض لھ من خالل المباحث التالیة 

 اتفاق التحكيم واختصاص هيئة التحكيم في القانون الموريتاني: المبحث األول

  اإلجراءات المسيرة للتحكيم: المبحث الثاني

الحكم التحكيمي من حيث الطعن والتنفيذ: المبحث الثالث  

اتمةالخ  

  قائمة الـمراجع


