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 الخلفٌة النظرٌة للموضوع:

و منذ ذلك الحين أخذت هذه الشبكة في النمو و  ۳۸۹۱شهد العالم الميالد الحقيقي لشبكة االنترنت في عام  

تستااد  من خدماتها مقوور  فقط عى  المإتستسات العامة والاامعات ومراكز التطور بحيث لم تعد اال

 البحوث بل دخل في زمر  المتستايدين منها أيضا األفراد والشبكات و المإتستسات الخاوة .

و اليوم نتياة لىنمو المتستمر في تقنيات المعىومات فإننا نالحظ أن الشبكة أوبحت تشكل تسوقا تااريا كوكبيا 

 منتاات األمر الذي يدفع التاار لعرض بضابعهم فيها .لتوريؾ ال

فنشؤ ما يعرؾ بالتاار  االلكترونية. هذا التعامل يتضمن أطراؾ لم تىتق مع بعضها ومن مناطق مختىاة من 

العالم فاحتمال أن ينشؤ بينهم  نزاع أو خالؾ نتياة لهذا التعامل احتمال كبير. هذه النزاعات ال بد من إيااد 

 ديد  ومناتسبة لحىها عى  نحو ينتسام مع خووويات هذه التاار  .وتسابل ا

 Onlineالوتسابل الحديثة لحل نزاعات التاار  االلكترونية تتسم  بالوتسابل االلكترونية لحل النزاعات 

Dispute Resolution .ويقع في مقدمتها التحكيم االلكتروني 

التي تقوم  بتقديمها واحات الويب ، تتستىزم إن عمىية التحكيم االلكتروني كنوع اديد من الخدمات و

اتستعمال وتسابل اتوال حديثة توفر الخوووية التي تتميز بها هذه العمىيةوهذه هي الؽاية من هذا البحث و 

هي تحىيل المبادئ األتساتسية لعمىية التحكيم االلكتروني والتي ياب في الموقع الذي يقدم الخدمة أن يحافظ 

 عىيها . 

 

 سابقة:الدراسات ال

 /:9112التحكٌم االلكترونً فً عقود التجارة الدولٌة/ خالد ممدوح ابراهٌم/-1

كانت اشكالية البحث بشكل اتساتسي القدر  عى  تطبيق التحكيم االلكتروني عى  العقود التاارية الدولية وقد 

العقد الدولي  عالج هذا البحث العديد من المواضيع حيث تمت دراتسة التحكيم االلكتروني باالضافة ال 

وماىس العقد االلكتروني وماهية البريد االلكتروني وفيما يخص التحكيم االلكتروني تناول ماهيته واطاره 

شكل خاص لعقد التحكيم االلكتروني وقد تم اقتراح  القانوني وااراءاته وكياية تنايذ حكم التحكيم االلكتروني

 .اامعا الؼىب شروط التحكيم وبويؽة معينة

ى تحقق الشروط المطلوبة فً التحكٌم التقلٌدي فً ظل التحكٌم االلكترونً/ معتصم سوٌلم مد -9

 :/9112/نصٌر

البحث تناول كانت اشكالية البحث هو التااوت بين القوانين الناظمة لىتحكيم العادي والتحكيم االلكتروني وقد 

العقود في المعامالت االلكترونية ووحتها  نشؤ  التحكيم االلكتروني وماهية التحكيم االلكتروني وانشاءايضا 

ولم يتطرق ال  مقارنة واضحة لىشروط المطىوبة في التحكيم التقىيدي في ظل التحكيم االلكتروني كما هو 

 العنوان.
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ة دراسة فً ضوء االتفاقٌات الدولٌة ولوائح هٌئات ٌالتحكٌم االلكترونً فً منازعات التجارة الدول -2

 :/9112/لقوانٌن المقارنة/ د.حسام الدٌن فتحً ناصفالتحكٌم الدولٌة وا

كانت اشكالية البحث عبار  عن مدى مالبمة قواعد التحكيم بشكل دولي وقد تناول االطار القانوني لىتحكيم 

االلكتروني في مبحثين عالج في األول شروط اتااق التحكيم االلكتروني والقانون الوااب التطبيق وتشكيل 

ية وفي الثاني مراحل االاراء التحكيمي ولم يتطرق ال  االاراءات الخاوة بالتحكيم المحكمة التحكيم

االلكتروني بشكل شاؾ ولم يعالج ما يتطىبه التحكيم من رتسوم واتعاب حيث فوىت لوابح مراكز التحكيم 

يم وقد افترح في نهاية الدراتسة ان يواد قوانين شامىة تخص التحك ذلك بشكل تاويىي وفق نتسب معينة

 .االلكتروني تطبق في كل البىدان كمراعية اتساتسية 

 :/9119/التحكٌم بواسطة االنترنت/محمد ابراهٌم ابو الهٌجا -4

ما يوااه الحكم من عقبات كانت اشكالية البحث هي اتستعرض خطوات نظر النزاع عبر االنترنت و

شروط واتستؽرق الكتاب في شرح  باالضافة ال  حاية وتسابل االتوال الحديثة في االثبات وما تتستىزم من

 حاية الوتسابل الحديثة في االثبات بشكل يطؽ  عى  موضوع التحكيم االلكتروني.

 

 مشكلة البحث او المشروع:

تحديات عديد  بخووص االطار والقواعد القانونية وخاوة في القانون التسوري يوااه التحكيم االلكتروني 

واالارابية او في ثنايا القوانين المدنية  مواب قوانين التحكيم الخاوةالناظمة له فمن اهة تم تنظيم التحكيم ب

ولم يخطر ببال واضعي هذه القوانين امكانية لاوء اطراؾ المنازعات ال  اتستخدام الوتسابل االلكترونية في 

الخاوة تشريعات العمىية التحكيم تسواء من حيث االاراءات او اودار القرار ومن اهة ثانية تضع 

 تختسر الشركةبحيث ال  الشركةفي الؽالب قيودا عى  اختيار القانون الوااب التطبيق لوالح  كاتبالشر

فكيؾ يتم اعمال هذه االحكام الخاوة اذا تم اختيار التحكيم  يالوطن اقانونه االحماية التي يقررها له

القانونية المطبقة عى  وما هي القواعد  ؟او كال طرفيه شركة او عد  شركاتااللكتروني وكان احد اطرافه 

 التحكيم االلكتروني؟ وما هي مدى امكانية تطبيق القواعد النظمة لىتحكيم االلكتروني؟

وقد واجهتنً فً اعداد هذه الرسالة عقبات اهمها قلة المؤلفات المختصة بهذا النوع المستحدث من 

زٌادة الوعً بطرق فض منازعات التحكٌم ال سٌما العربٌة فارجو ان تكون اضافة جدٌدة ومفٌدة تسهم فً 

التجارة االلكترونٌة التً اصبحت واقع ال بد من توفٌر الحماٌة القانونٌة للمتعاملٌن فٌه بشكل ملح لما لها 

من اثار لٌس على الصعٌد القانونً فحسب بل اٌضا على المستوى االقتصادي والثقافً واالجتماعً 

 والتعلٌمً وشتى مجاالت الحٌاة األخرى.

 

 داف البحث:أه

 .في القانون التسوري تحديد القواعد القانونية الناظمة لىتحكيم االلكتروني-1

 .دراتسة امكانية تطبيق االحكام الناظمة لىتحكيم التقىيدي عى  التحكيم االلكتروني -2
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 منهجٌة البحث:

ره من الوتسابل وتميزه عن ؼي –بدءا باالاراءات حت  ودور القرار  –تقتضي دراتسة التحكيم االلكتروني 

البديىة لحل المنازعات من اهة والقواعد القانونية الناظمة له وتمييزها عن تىك الناظمة لقواعد التحكيم 

المنهج الوواي التحىيىي المقارن: حيث تم امع الحقابق  ى وفد اتبعت في بحثي هذاالتقىيدي من اهة اخر

ها لتحقيق أهداؾ البحث ومحاولة ايااد حل والمعىومات عن موضوع الدراتسة من مرااع متعدد  وتحىيى

لمشكىته باتباع المنهج المقارن لما له من أهمية بالؽة في بيان محاتسن ومتساوئ القوانين المقارنة ولوابح 

وياي ان انوه ال  انني لن اامع المعىومات  مراكز التحكيم االلكتروني المتعدد  لىووول ال  النظام األكمل

تحكيم التسرية لذلك تسيدور بحثي عن النووص القانونية الناظمة لىتحكيم االلكتروني امعا بتسبب ااراءات ال

 .وتساقوم بتحىيل هذه النووص

 

 خطة العمل:

  وانواعه الاول االول هو ماهية التحكيم االلكتروني

  ماهية التحكيماالول هو  الارع    

  كيم التقىيدي والتحكيم االلكترونياواه التشابه واالختالؾ بين التحول وهو اال المبحث           

 اتااق التحكيم  الثاني هو  الارع     

 القواعد المتعىقة بالشكل االول هو  المبحث           

 القواعد المتعىقة باألطراؾالثاني هو  المبحث           

 اما بالنتسبة  القواعد المتعىقة بالمضمونالثالث هو  المبحث           

 -الدعوى التحكيمية  -إاراءات التحكيم  فتسيكون  لاول الثانيا

 االول ال   الارعوتسنقتسم  الضمانات األتساتسية في التحكيم االلكترونياالول هو  الارع     

  ول هو مراحل التحكيماال المبحث            

  القرار التحكيميالثاني هو  الارع     

 مي االول هو شكل القرار التحكي المبحث            

 والالثاني هو اثار الحكم  المبحث            

 ثالث وهو نظر  واقعية في التحكيم االلكتروني ال ارعال     

 االول هو تقييم التحكيم االلكتروني  المبحث            

 الثاني هو التطبيقات العمىية اليوم لىتحكيم االلكتروني  المبحث          
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 مقدمة 

خىق هللا تسبحانه وتعال  األرض وخىق اإلنتسان من ترابها، اتستعمره فيها، واتستخىاه عىيها ليعمرها ويبنيها 

تستنكؾ هذا المخىوق عن التاكيروالتدبر لكي يحتّسن من ظروؾ معيشته كما أمره. ومنذ ظهوره عىيها لم ي

 ويرق  بها نحو ما هو أفضل ويإمن أكبر راحة ممكنة له و لمن حوله .

فظهرت اختراعاته و اكتشافاته المتتالية و المتعاقبة ضمن دور  ؼير متناهية أو محدد  بؤفق معين، فاكتشؾ 

لعاىة التي تسهىت له عمىه، ودخل اإلنتسان الماتمع الزراعي لتسنين النار وتسخرها لما يحتاج، ثم اكتشؾ ا

 طويىة دون اديد، ثم ظهرتالثور  الوناعية لترمي بظاللها عى  وتسابل اإلنتاج وآلية العمل.

ثم ظهرت عمىية المكننة واتستخدام اآلالت ) عور التكنولوايا (، و لتتدخل في كىشيء. فقربت المتسافات و 

 أضح  العالم قرية وؽير  .امعت كل بعيد حت  

لم تكد الماتمعات الحديثة تتستوعب تىك المتؽيرات حت  اناارت في النوؾ الثاني من القرن العشرين ثور  

اديد  هي الثور  المعىوماتية التي نتسات بوور  اذرية كل المعايير التقىيدية، حت  أن الشكل الاديد لىعالم 

ارت هذه القرية اليوم برناماا بىؽة األرقام يقرأها الحاتسب، كقرية وؽير  أوبح من الزمان الماضي فو

ومواود  عى  واحة من واحات الشبكة، اامعة في شاشة الحاتسوب الوؽير  الكون بؤتسره وما فيه من 

 إبداع و إنتاج لىاكرالبشري منذ إشراق الشمس األول  لىكتابة وووال ألحدث االكتشافات و االختراعات .

 لدينا بشبكة المعىومات أو االنترنت . هذا ما يعرؾ اليوم

 

أما نشؤ  هذه الشبكة فكانت في حقبة التستينات من القرن العشرين نتياة لشبكة تتؤلؾ من ماموعة من 

 Advance Researchالحواتسيب المتوىة مع بعضها البعض أتستستها وكالة مشاريع األبحاث المتقدمة 

Projects Agency التحكم بقواعد إطالق الوواريخ التابعة لوزار  الدفاع   بهدؾ تؤمين االتوال بمراكز

 األميركية فيما لو فقدت التسيطر  عى  مراكز القياد  أو تعرضت لهاوم نووي .

ثم ارتبطت هذه الشبكة بماموعة من الشبكات األخرى التابعة لىاامعات األميركية إل  حين تم فول الشبكة 

 كل شبكة متستقىة.العتسكرية عن شبكة وكالة األبحاث و لتش

 CSNمإلاة من أربع شبكات:  ۳۸۹۱حت  شهد العالم الميالد الحقيقي لشبكة االنترنت في عام  

BITNET  USENET ARPANET   ثم انضمت إل  تىك الشبكاتشبكةNSFNET  و منذ ذلك الحين

  المإتستسات أخذت هذه الشبكة في النمو و التطور بحيث لم تعد االتستااد  من خدماتها مقوور  فقط عى

العامة والاامعات ومراكز البحوث بل دخل في زمر  المتستايدين منها أيضا األفراد والشبكات و المإتستسات 

 الخاوة .

عى  أبرز هذه الخدمات فإن تتنوعولكن بإاماع الكافة فإنها  ىخدمات التي تقدمها شبكة االنترنتأمابالنتسبة ل

كون لكل شخص عنوان بريدي يحتضنه موقع ما يمكن خدمة البريد االلكتروني، بحيث ياإلطالق هي 

تشبيهه بمركز البريد التقىيدي. إن أكثر ما يميز هذه الخدمة هو الواة العالمية التي تتسبؽها عى  الشبكة 

فالمتستخدمين دابما ما يكونون من مناطق مختىاة من العالم ال يامع بينهم تسوى اشتراكهم في موقع بريدي 
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يتبادلوا المعىومات و الرتسابل فيما مع بعضهم أو مع منتتسبين لمواقع أخرى خالل واحد و يمكن لهم أن 

 لحظات .

يضاؾ إل  هذه الخدمة خدمة االاتماعات الووتية والمربية بحيث يمكن لألطراؾ أن يتوىوا مع بعضهم 

 .و الوور  المربية أثناء التحادث  Chatالبعض مباشر  عن طريق التحادث ) الدردشة ( بالووت 

ما يعرؾ بالتاار  االلكترونية. هذا التعامل يتضمن أطراؾ لم تىتق مع ونتياة لكل ما تسبق نالحظ نشوء 

بعضها ومن مناطق مختىاة من العالم فاحتمال أن ينشؤ بينهم  نزاع أو خالؾ نتياة لهذا التعامل احتمال 

حو ينتسام مع خووويات هذه كبير. هذه النزاعات ال بد من إيااد وتسابل اديد  ومناتسبة لحىها عى  ن

 التاار  .

 Onlineالوتسابل الحديثة لحل نزاعات التاار  االلكترونية تتسم  بالوتسابل االلكترونية لحل النزاعات 

Dispute Resolution .ويقع في مقدمتها التحكيم االلكتروني 

الويب ، تتستىزم اتستعمال  إن عمىية التحكيم االلكتروني كنوع اديد من الخدمات التي تقوم  بتقديمها واحات

وتسابل اتوال حديثة توفر الخوووية التي تتميز بها هذه العمىية. و هذه هي الؽاية من هذا البحث و هي 

تحىيل المبادئ األتساتسية لعمىية التحكيم  االلكتروني و التي ياب في الموقع  الذي يقدم الخدمة أن يحافظ 

 عىيها . 

إل  اانب قضاء الدولة لم يكن بمقدوره أن يحتل هذه المكانة العالية في إن  التحكيم التقىيدي كقضاء خاص 

العالم كوتسيىة لحل نزاعات التاار  الدولية لو لم تقم القواعد الوطنية و االتااقات الدولية بتوفير المناخ 

 المالبم له .

بات التي يحتااها لكي األمر ناتسه ياب أن يتم في التحكيم االلكتروني فعىينا البحث بالتاويل في المتطى

يكتب له النااح ، ابتداءا من الشكل الذي ياب أن يكون عىيه االتااق التحكيمي، و من ثم تشكيل الهيبة 

التحكيمية و تسير الاىتسات والمرافعات إل  حين ودور القرار التحكيمي و تبىيؽه لألطراؾ و تنايذه إل  ما 

 يم و إيضاح ) الازء األول ( .             ؼير ذلك من األمور القانونية التي تحتاج لتنظ

بعد ذلك يتستحتسن تتسىيط الضوء عى  ما وول عىيه التحكيم االلكتروني اليوم ، من خالل عرض تسريع 

لواقعه و ما يتمتع به من مزايا و ما يوااهه من معوقات وتحديات، و التوقعات المتستقبىية له ، إل  اانب 

وم عى  الشبكة و التي أوبحت حقيقة مىموتسة رؼم كل االنتقادات التي المراكز التحكيمية المواود  الي

 واهت لها .

 و أخيرا فإننا نرؼب بتذكر ما قاله أحد الاقهاء في البدايات األول  لالنترنت فقال :   

نون ليس عى  االنترنت أن تاهم القانون ، بل عى  القانون أن ياهم االنترنت . إذ أن التكنولوايا تتسبق القا}  

بشكل شبه دابم ، و القانون يتسع  ؼالبا لمواكبتها أو مالقاتها من أال أن ينظم مااعيىها ، و قد يخطا 

القانون إذا تسع  إل  أن يىام التكنولوايا ،  لكن تسرعان ما يتبين أن هذه األخير  قد تااوزته من 
 .1{اديد

                                                           
1
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 الفصل االول:التحكٌم االلكترونً وانواعه

 

 التحكٌم  االول: ماهٌة الفرع

 تعرٌف التحكٌم:

التحكيم لؽة : يعرؾ التحكيم لؽة بؤنه التاويض في الحكم ومودره حكم ، والتحكيم في االوطالح الاقهي 

 .هو : "تولي الخومين حكماً يحكم بينهما

 :التحكيم اوطالحاً 

بينهم بدالً عن هو قيام شخص طبيعي أو أكثر تم اختياره من قبل أطراؾ النزاع بالاول في النزاع المثار 

 .القاضي

 :ويرى اانب من الاقه أن التحكيم يقتضي واود ثالثة عناور

د بتسىطة الاول بقرار مىِزم , واتااق بين الخووم عى  التحكيم , وإذا انعدم أحد هذه  خوومة , ومحكم يزوَّ

ل بين طرفي الخوومة العناور فاألمر ال يكون تحكيماً بالمعن  الاني , وإذا كان التحكيم يتستهدؾ إقامة العد

فإنه يتستهدؾ كذلك وبالدراة ناتسها الحااظ عى  التسالم بينهما , ذلك أن االلتااء إل  التحكيم يراد به حل 

 .النزاع مع الرؼبة في الموالحة

فالتحكيم هو االتااق عى  طرح النزاع عى  شخص معين أو أشخاص معينين لياوىوا فيه دون المحكمة , 

ينزل الخووم عن حقهم في االلتااء إل  القضاء مع التزامهم بطرح النزاع عى   ألنه بمقتض  التحكيم

 .محكم أو أكثر لياوىوا فيه بحكم مىِزم لىخووم

والواقع أن تعريؾ التحكيم لدى فقهاء القانون لم يختىؾ كثيراً عن هذه التعرياات؛ حيث تم تعريؾ التحكيم 

اد والاماعات، قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادي بؤنه طريق خاص لىاول في المنازعات بين األفر

وما تتستؽىه من ضمانات، ويعتمد أتساتساً عى  أن أطراؾ النزاع موضوع االتااق عى  التحكيم هم الذين 

 .يختارون قضاتهم، بدالً من االعتماد عى  التنظيم القضابي لىبىد الذي يقيمون فيها

 ومن خالل هذه التعرياات التسابقة ناـد

ن نظام التحكيم يتم االلتااء إليه بوواه وتسيىة من الوتسابل التسىمية لاض المنازعات بين األفراد والاماعات أ

 .بعيداً عن تدخل الدولة ويتسم  في بعض األحيان بالقضاء الخاص مقارنة مع القضاء العام الذي يمثل الدولة

حيث وفي حال قام نزاع وكان من المتاق  التحكيم هو عمىية تتسوية المنازعات المتاق عىيها بين االطراؾو

عىيه ان تطبق احكام التحكيم يتم عرض النزاع عى  التحكيم فيتم تعيين محكم او ثالث محكمين او خمتسة ... 

 الخ ويتم اودار حكم التحكيم.

ات العالقات التاارية بتسبب تسهولته وابتعاده عن القضاء حيث ان كل االاراء بويتم اعتماد التحكيم في اؼى

 التحكيمية  تحول خارج محاكم الدولة فالتحكيم يعتبر من الطرق البديىة لتوتسة النزاعات.

ويختىؾ التحكيم عن الوتساطة والمااوضات حيث يعطي التحكيم قو  لىمحكمين لىبت في القضية واودار 

 الحكم ويعتبر الحكم مىزم لكل االطراؾ.

 . لىزاوية التي يتناول كل فقيه منها التحكيم تعددت التعرياات الخاوة بالتحكيم وذلك وفقاً قد و
فيعرفه البعض بؤنه : نظام قضابي خاص يختار فيه األطراؾ قضابهم ، ويعهدون إليهم بمقتض  اتااق 
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مكتوب بمهمة تتسوية المنازعات التي قد تنشؤ أو نشؤت بالاعل بينهم بخووص عالقاتهم التعاقدية أو ؼير 
طريق التحكيم ، وفقاً لمقتضيات القانون والعدالة وإودار قرار قضابي مىزم التعاقدية والتي ياوز حتسمها ب

 . لهم

وهناك من يعرؾ التحكم بؤنه : االتااق عى  عرض النزاع أمام محكم أو أكثر لياوىوا فيه بدالً من المحكمة 
 .المختوة وذلك بحكم مىزم لىخووم شريطة أن يقر المشرع هذا االتااق شرطاً كان أم مشارطة

وعى  ذلك فالتحكيم يقوم أتساتساً عى  مبدأ تسىطان اإلراد ، بمعن  انه ياب أن يكون إلراد  الخووم شؤن 
فيه، بحيث إذا محيت هذه اإلراد  فال يعتبر تحكيماً وإنما هو قضاء دولة ، إال أن هذه اإلراد  ال تكاي دابماً ، 

رع لىخووم الىاوء التي التحكيم ، فإراد  بل البد أن يقر المشرع اتااق الخووم ، بمعن  أن يايز المش
الخووم مع إقرار المشرع لهذه اإلراد  الاوهر القانوني لىعمىية التحكيمية ، ومت  وضحت هذه اإلراد  وفق 

الشكل الذي يتطىبه القانون التزم الخووم بحتسم النزاع عن طريق التحكيم ويىتزمون بحكمه، وتنتهي اثر 
 . إراداتهم عند هذا الحد

 

 

 انواع التحكٌم:

  :الدولً والتحكٌم التقلٌدي التحكٌم
  : الداخلً التحكٌم-

هو ذلك النوع من التحكيم الذي تتول فيه اميع عناوره بدولة واحد  دون ؼيرها، وذلك من حيث موضوع 
نا النزاع، انتسية الخووم، انتسية المحكمين، القانون الوااب التطبيق، المكان الذي ياري فيه التحكيم، وه

يطبق القانون الوطني وال تثار مشكىة بالنتسبة لقواعد تنازع القوانين أو كياية تنايذ األحكام األانبية كما هو 
 .الحال بالنتسبة لىتحكيم األانبي

 

  :الدولً التحكٌم-
يكون التحكيم دوليا إذا كان موضوعه نزاعا يتعىق بموالح التاار  الدولية والذي يكون ألحد أطرافه عى   
حيث اعتبر أن التحكيم يكون دوليا في الحاالت  التسوريقل موطن أو مقر بالخارج، وهذا ما أكده المشرع األ

 :التالية
 .إذا كان ألطراؾ اتااق التحكيم وقت إبرامه مإتستسات بدول مختىاة 
 .أو كان األطراؾ متاقين وراحة عى  أن موضوع التحكيم يهم أكثر من بىد واحد 
 :التالية يقع خارج الدولة المواود  بها مإتستسات األطراؾ أو كان أحد األمكنة 
 .ماكن التحكيم عندما يكون منوووا عىيه في اتااق التحكيم أو معينا بمقتض  هذا االتااق -أ
كل مكان ياب أن يناذ فيه ازء مهم من االلتزامات المترتبة عى  العالقة التاارية أو المكان الذي  -ب

 .ع وىة وثيقةتربطه أكثر بموضوع النزا
 

 

 

1
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 : اوجه التشابه واالختالف بٌن التحكٌم التقلٌدي والتحكٌم االلكترونً:االولالمبحث 

 يثور التتساإل التالي وهو هل التحكيم االلكتروني يشكل تطوراً لىتحكيم التقىيدي أم هو بديل عنه ؟

بت بعض اآلراء إل  التقرير بان التطور التكنولواي تبعه تطور في كل شيء مثل الرتسابل التي أوبحت ذه
 . الكترونية وال تحتاج إل  أوراق أو اتستخدام الااكس أو البريد

بينما يرى البعض اآلخر بؤنه ال يمكن توور التحكيم بال المتطىبات التقىيدية مثل الكتابة عى  الورق، 
المادية أي الحضور الشخوي لاىتسات التحكيم لكل األطراؾ والهيبة والتي هي من المظاهر  االاتماعات

 . اليومية لىتحكيم
في حين يقرر اتااه ثالث بؤن التحكيم التقىيدي ال ياب أن يؤخذ قالباً الكترونياً، كما أن البيبة االلكترونية ال 

 .ياب أن تتستخدم التحكيم التقىيدي

يمكن إنكار دور قواعد ومبادئ التحكيم التقىيدي في المتساهمة في بزوغ التحكيم ويرى البعض أنه ال 
االلكتروني، إال انه في ناس الوقت ال ياب إؼاال واود قواعد وأعراؾ اديد  شكىت نوعاً من االتستقاللية 

فقد نشؤ التعاقد لىنوع الاديد من التحكيم ، وينبؽي دراتستها كنوع متستقل من أنواع الحىول البديىة لىمنازعات، 
عبر االنترنت عى  التحكيم قبل ودور قوانين المنظمة لىتحكيم االلكتروني ، وقد رتب آثارا ال يمكن 

تااوزها رؼم عدم المراعية إل  أي من االتااقيات ، ورؼم إمكانية أبطال القرار التحكيمي ككل إذا ما طبقنا 
التحكيم االلكتروني ( والتي مازالت تسارية بهذه الخووص عىيه قواعد االتااقيات الدولية ) التسابقة عى  نشإ 

 . بشؤن االعتراؾ وتنايذ قرارات التحكيم األانبية 1958كاتااقية نيويورك 

وفي ناس الوقت فإن إمكانية عقد إاراءات ولقاءات التحكيم قد ااء نتياة تطور التكنولوايا، فاي بعض 
الكترونياً عبر االنترنت دون التقيد بشكىيات قانونية، وال شك أن الحاالت يتم انعقاد كامل المإتمر أو الندو  

 . آثار هذه المإتمرات والندوات ال يمكن إنكارها

 
وعىيه فىيس وحيحاً قور تعريؾ التحكيم االلكتروني عى  انه التحكيم عبر تبادل الوثابق فقط ، حيث أن 

ر االنترنت أو وتسابل االتوال االلكترونية التحكيم االلكتروني قد يتم إاراإه بشكل كامل أو ازبي عب
 : األخرى مثل

أوالً : االتااق االلكتروني عى  إاراء التحكيم تسواء فيما بين األطراؾ أناتسهم أو فيما بينهم وبين هيبة أو 

مركز التحكيم وذلك عبر تبادل الرتسابل االلكترونية بين األطراؾ ابتداًء ، وما بينهم وبين مركز التحكم 

 تروني أو تعببة نموذج خاص ببعض مراكز التحكيم التي تمارس أعمالهم من خالل االنترنتااللك

 

ثانياً : أن تتم إاراءات التحكيم عبر وتسابل الكترونية ، كانعقاد الاىتسات عن طريق االنترنت بواتسطة 

بين أعضاء هيبة اتستخدام الوتسابل المربية أو التسمعية، أو حت  بواتسطة تبادل الرتسابل االلكترونية فيما 

 التحكيم ، وفي مراحل متقدمة أكثر فإنه من الممكن تسماع شهاد  الشهود وإودار القرار التحكيمي الكترونياً 

. 

ومن ثم يقرر البعضبؤن ماهوم التحكيم االلكتروني ال يختىؾ عن الماهوم المتعارؾ عىيه لىتحكيم كإاراء 

اآللية التي يتم بها هذا اإلاراء من بدايته إل  نهايته خاص بحتسم منازعات التاار  الدولية وإن تميز في 

 باتستخدام االنترنت وؼيره من وتسابل االتوال الحديثة كالكمبيوتر والااكس وؼيرها

 

وبعبار  أخرى فإن اإلاراء كىه يتم الكترونيا بدءاً من االتااق عى  التحكيم بملء النموذج الذي يرتسل بعد 
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بذلك قد تمت دعوته إل  التحكيم إذا قبل المشاركة فيه بقبول الدعوى التي ذلك إل  الطرؾ اآلخر ، فيكون 

رفعت ضده مروراً بتبادل المتستندات وتسماع الشهود والخبراء وانتهاء بودور حكم يتعهد األطراؾ 

ذا باحترامه أياً كانت القوانين والمعاهدات الواابة التطبيق ولىمحكوم لوالحه الحوول عى  القو  التنايذية له

 . الحكم

 

التحكيم الذي تتم إاراءاته عبر شبكة االنترنت ، وفق » وعى  ذلك يمكن تعريؾ التحكيم االلكتروني بؤنه 

 .قواعد خاوة دون الحااة إل  التقاء أطراؾ النزاع والمحكمين في مكان معين

 

نووص والتوويات ؛ وقد ُعنيت التشريعات الدولية بهذا النوع من التحكيم وأشارت إليه في العديد من ال

حيث أن الهدؾ من التحكيم االلكتروني هو تنقية وتؤمين بيبة العمل االلكتروني ، وما يتول بها من خالل 

تتسوية أو حل المنازعات االلكترونية القابمة وتقديم الخدمات االتستشارية التي من شؤنها منع حدوث 

 .المنازعات من اال ماتمع رقمي معاف 

 

 :فاق التحكٌمات الثانً: الفرع

 إنشاؤه :   

إن عقود التاار  الدولية  التي يبرمها راال األعمال و الشركات العمالقة ويكون محىها مبالػ كبير  من 

تتستتبع بالضرور  أن ال يقدموا عى   -تزيد في بعض األحيان عى  ميزانيات دول من العالم الثالث   -المال 

طر التي قد تنشا نتياة هذا التعاقد قد أخذت بعين االعتبار و درتست مثل هذه المشاريع ما لم يكن اميع المخا

 بعناية وتم البحث في كياية تااوزها و تذليىها .

 

ولعل من أهم هذه المخاطر هو اآللية أو الكياية التي تسيتم بموابها حل و تتسوية النزاعات المتستقبىية و التي  

 ظل التشريعات الدولية المتعارضة .قد تنشؤ في أثناء تنايذ هذه الواقات و ذلك في 

و من المعروؾ لىاميع اليوم أن الؽالبية العظم  من هذه النزاعات يتم تتسويتها بين األطراؾ عن طريق 

 التحكيم .

و بؽض النظر عن نوع هذا التحكيم  تسواء كان تحكيما مإتستسيا )مإتستسة تحكيمية دابمة( أم كان تحكيم أفراد 

في ذلك أن يكون تحكيما  تقىيديا أم أن يكون تحكيما الكترونيا فإنه ال بد من  ) هيبة تحكيمية ( و يتستوي

 واود ما يتسم  باتااق التحكيم. 

 

و يعرؾ اتااق التحكيم بؤنه اتااق الطرفين عى  االلتااء لتتسوية كل أو بعض المنازعات التي أو يمكن أن 

 عن طريق التحكيم. -ؼير عقدية  عقدية كانت أم -تنشؤ بينهما بمناتسبة عالقة قانونية معينة 
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 من هذا التعريؾ ناد أنه يحمل بين طياته وورتي التحكيم عى  التسواء و ذلك دون أي تمييز بينهما وهما:

شرط التحكيم  : و هو البند الوارد في العقد المبرم بين األطراؾ و الذي                                    -أوال       

لتحكيم هو الوتسيىة الوحيد  لحل اميع                                  يعترفون فيه أن ا

النزاعات التي قد تنشؤ عن العقد أو تاتسيره أو تنايذه فيكون تسابق  لنشوء 

 النزاع  .

وك التحكيم : وفيه يتاق األطراؾ عى  إحالة هذا النزاع الذي نشؤ بينهم  إل  التحكيم بمواب  -ثانيا     

 ن العقد األوىي، فهو الحق لنشوء النزاع .عقد متستقل ع

 

بعد هذه النظر  المواز  عن  وورتي اتااق التحكيم و ما يترتب عىيه من حقوق والتزامات فإنه يبق  عىينا 

البحث في مدى  توافر هذه الشروط في  اتااق التحكيم االلكتروني و مدى تطابقها مع القواعد العامة الوارد  

الداخىية أو المعاهدات الدولية الناظمة لىنشاط التحكيمي الدولي وذلك من خالل  في كل من التشريعات

التاويل بداية في القواعد المتعىقة بشكل االتااق ثم القواعد المتعىقة باألطراؾ ونهاية القواعد المتعىقة 

 بالمضمون .

 

 األول:  القواعد المتعلقة بالشكل        المبحث

قد تثور أمام شكل  اتااقية التحكيم  والتي تسوؾ تبرم بالطريق االلكتروني هي ما  إن الوعوبة الربيتسة التي

 إذا كانت النووص القانونية الواابة التطبيق تارض الكتابة كشرط إلنشاء االتااق .  

 و هنا نكون أمام األتسبىة التالية : 

 هل ياب أن يكون اتااق التحكيم االلكتروني خطيا ؟

 نعم فما هو المقوود باالتااق الخطي في إطار التحكيم االلكتروني ؟و إذا كانت اإلاابة 

 

لإلاابة عن هذه االتستاتسارات ال بد بداية من أن نقوم بعرض الموقؾ الذي اتخذته بعض التشريعات الوطنية 

 من متسؤلة الكتابة ومن ثم عىينا االنتقال لتتسىيط الضوء عى  هذا الموضوع في ظل االتااقيات الدولية.

يما يتعىق بإلزامية االتااق الخطي في ماد  التحكيم فإن األمر يختىؾ بين دولة وأخرى، فبعض الدول فا

 تشترط واود الكتابة إلبرام العقد في حين تشترط التشريعات الداخىية لدول أخرى الكتابة  إلثبات العقد .

التحكيم، ؼير أنه يتاه إل   التشريع التسوري لم يعالج موضوع التعبير عن اإلراد  بشكل واضح في ماال

من قانون أوول  ٩٠۸ضرورته تسواء لاهة إثبات اتااق األطراؾ عى  التحكيم وذلك حتسب الماد  

 من ذات القانون . ٩۳۱المحاكمات المدنية التسوري أو لاهة قبول المحكم لمهمته و ذلك حتسب الماد  

  -  ۲٠٠٠رتسالة دكتوراه في الاامعة الىبنانية  -د .  طوني عيتس : التنظيم القانوني لشبكة االنترنت   -  1

 .  ۲٠٩ص   
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من قانون أوول المحاكمات المدنية، فيما يتعىق بالتحكيم الداخىي، عى   ٢٦۲أما في لبنان فتنص الماد  

من القانون ناتسه ونوت عى    ۹۳۲ضرور  أن يكون البند التحكيمي مكتوبا. ولكن بعد ذلك ااءت الماد  

 ٢۸۲إل  ٢٦۲التحكيم الدولي خاضعا لىقانون الىبناني، فإنه ال تطبق عىيه أحكام المواد من  أنه عندما يكون

والمتعىقة بالتحكيم الداخىي. وبالتالي فإن هذه الماد  لم تىزم أن يكون اتااق التحكيم االلكتروني مكتوبا طالما 

 أنه تحكيما دوليا.

 

منه إل  واوب أن يكون االتااق مكتوبا  ۳٠۲٢الماد  وذهب قانون أوول المحاكمات المدنية األلماني في 

 بوثيقة خطية، إال إذا كان األطراؾ تاارا فإنه يمكن أن يتاقوا عى  التحكيم بوور  شاهية .

وعى  الرؼم من أن قانون أوول المحاكمات اإليطالي اشترط كالقانون األلماني أن يكون االتااق خطيا، إال 

 ي ماهوم الويؽة الخطية . أنها اختىؾ معه بؤنه توتسع ف

بحيث شمىت الورقة  المكتوبة والتىؽراؾ والتىكس والااكس وبالتالي يمكن لها في المتستقبل فيما لو توتسع 

 أكثر في ماهوم هذه الماد  أن يشمل البريد االلكتروني إلثبات االتااق.

ا في التحكيم التااري الدولي و ارى القانون الارنتسي مارى القانون الىبناني إذ أنه لم يشترط شكال خاو

،بينما أواب عى   الوعيد الداخىي أن تكون اتااقية التحكيم خطية تحت طابىة البطالن و ذلك حتسب المواد 

 .۳١١٢و ۳١١۱

 

 : LPIDمن القانون الدولي الخاص التسويتسري    ۳٢۹وأخيرا فإنه  حتسب الماد    

شكل مكتوب.  إال أنها أضافت أنه يعتبر بحكم الكتابة ياب عى   الارقاء أن يثبتوا االتااق التحكيمي ب 
البرقيات والتىكتسات و الااكتسات أو أية من وتسابل االتوال األخرى والتي تعتبر تساال  ) تسندا ( باتااق 

 الطرفين .

أما في ماال االتااقيات المبرمة عى  الوعيد الدولي فإن أبرز هذه االتااقات هي اتااقية نيويورك لعام 

۳۸٩۹  La  Convention de  New York  والمتعىقة بتنظيم االعتراؾ باألحكام األانبية إذ تنص

 الماد  الثانية منها : 

تعترؾ كل دولة متعاقد  بؤي اتااق مكتوب يتعهد فيه الطرفان بؤن يحيىوا كل نزاع ينشؤ بينهم إل   -۳    

 التحكيم ......  

كيم يرد في عقد أو أي اتااق تحكيم موقع عىيه أو وارد في يشمل موطىح اتااق مكتوب أي شرط تح -۲    

 رتسابل أو برقيات  متبادلة .      

 و بمواب هذه االتااقية يكون اتااق مكتوب : 

 أي شرط تحكيمي يرد في عقد أو أي اتااق تحكيمي موقع عىيه .  -آ      

 أن يشترط التوقيع . أي شرط تحكيمي وارد في رتسابل أو برقيات متبادلة وذلك دون -ب    
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فقد أكدت الماد  التسابعة  UNCITRAL  )أما القانون النموذاي لىتحكيم التااري الدولي لألمم المتحد  )

منه بشؤن التاار  االلكترونية عى  واوب الكتابة في اتااق التحكيم إذ نوت الاقر  الثانية من الماد  التسابعة 

 عى  ما يىي   :

التحكيم مكتوبا ، و يعتبر االتااق مكتوبا إذا كان واردا في أي وثيقة موقعة من  } ياب أن يكون اتااق    

الطرفين أو في الرتسابل المتبادلة أو تىكتسات أو برقيات أو ؼيرها من وتسابل االتوال التسىكي و 

 الالتسىكي و التي تكون بمثابة تسال لالتااق {.    

 

شكل وثيقة موقعة أو رتسابل متبادلة كالتىكس و الااكس و و عىيه يمكن أن يؤخذ االتااق أحد وورتين : إما 

 لكن بكل األحوال تعتبر الكتابة واابة .

فقد أتت أكثر تحررا إذ أوابت من حيث المبدأ، La Convention de Genève )أما اتااقية انيؾ )

ية ،إذا كان المتعاقدان إثبات االتااق التحكيمي بالوور  الخطية ، و لكنها أاازت إثباته بؽير المتستندات الخط

 أو أحدهما  ينتمي إل  بىد ال يواب االتااق الخطي ،أو إذا أبرم وفقا لقوانين هذا البىد .

أخيرا فإن نظام ؼرفة التاار  الدولية في باريس لم يشترط أي شروط شكىية في اتااق التحكيم ، و إنما ال 

، و لكن ؼالب الظن هنا هو أن يتم االتااق بشكل ما يشترط فيه هو أن يتم تعيين موضوع النزاع فيها بدقة

مكتوب ، فإذا كان األطراؾ متاقين فإن لهم االتستااد  من المتساعد  االلكترونية التي توفرها هذه التقنية 

 الحديثة .

 

بعد هذا االتستعراض لما نوت عىيه بعض التشريعات الوطنية و ما تضمنته بعض االتااقات الدولية 

التحكيم فإنه يمكن لنا أن نخىص بالنتياة التالية أال و هي أن االتااق التحكيمي ياب  بخووص شكل اتااق

 .أن يكون مكتوبا

كيم الكتروني يمكن ولكن يبق  لدينا التسإال الاول وهو هل  أن االتااق الموقع بين الطرفين بشكل اتااق تح

 ؟اعتباره خطيا

مكن أن يماثل االتااق المكتوب  بحيث يكون محققا الشرط و بعبار  أخرى هل أن االتااق المعقود الكترونيا ي

 المطىوب لىكتابة لىقول بوحة االتااق التحكيمي و إلزامه لألطراؾ الموقعة عىيه  ؟

 

 طبٌعة المستند الكتابً فً اتفاق التحكٌم االلكترونً 

فإنه ال بد من أن نوضح  بعد أن تبين لنا أنه من الضروري أن يتم تاريػ اتااق التحكيم في القالب الكتابي

 ماهية الكتابة االلكترونية في إنشاء اتااق التحكيم االلكتروني .

بداية فإنه ياب اإلشار  إل   أنه عندما نؤتي عى  ذكر عبار  المتستند الخطي فإن أول ما يتبادر إل  ذهن 

 الكتابة بالورق .  الناس هو المحرر الورقي . فبوور  أو بؤخرى قد ارى عى  الناس أنهم ربطوا موضوع
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و بىمحة تاريخية تسريعة لىمراحل التي مرت بها العمىية الكتابية فإنها أول ما بدأت كانت بالنحت عى  

الحاار  والمعادن ثم انتقىت لىكتابة عى  الاىود وأوراق الشار وانتهت بالكتابة عى  الورق المتداول بين 

 أيدينا اليوم .

دابمة و تطور متستمر فإنه ال يمكن لماهوم الكتابة أن يقؾ عند هذا الحد  و لما كانت عاىة الحيا  في حركة

  -وكنتياة حتمية  لتطور وتسابل االتوال الحديثة   -الضيق ، و لكن عى  العكس من ذلك فإن هذا الماهوم  

 فقد تم توتسيعه ليشمل الرتسابل المتبادلة و البرقيات و االتواالت بطريق التىكس و الااكس .

 

ا ذهبت إليه اتااقية نيويورك في الماد  الثانية منها إذ قالت بوحة االتااق التحكيمي المواود كشرط هذا م

تحكيمي  في عقد أو  مشارطة التحكيم ، طالما أنهم كانوا موقعين من الطرفين أو تضمنتها الرتسابل و 

 البرقيات المتبادلة حت   لو كانت ؼير موقعة من قبىهم .

ة اينيؾ فإننا ناد أنها لم تشترط كذلك أن يكون االتااق التحكيمي مكتوبا في العقد الربيس وبالبحث في اتااقي

 ، و إنما يمكن إثباته كذلك عن طريق الرتسابل والبرقيات المتبادلة بين الطرفين بما في ذلك التىكس .

ي تهدؾ إل  تحقيق من الواضح أن هاتين االتااقيتين قد أرادتا التماشي مع وتسابل االتوال الحديثة الت

 التسرعة األمر الذي يعتبر من وىب متطىبات العمل التااري. 

كما قضت محكمة اتستبناؾ باريس بؤن التىكس و الااكس يطبق بشؤنهما من المواد  ما يطبق عى  التىؽراؾ 
2. 

 وأمام ما تم عرضه أعاله فإنه يثور لدينا التتساإل التالي :

قيات عى  نحو يمكن لها أن تشمل التقنيات الحديثة التي ظهرت بعد هل يمكن التوتسع بتاتسير هذه االتاا

 توقيعها كالكتابة االلكترونية و التي يعتبر األخذ بها نتساا تاما لمبدأ الكتابة الورقية ؟ 

 

بودد  ١/٢/۳۸۸٢اإلاابة عى  هذا االتستاتسار تكمن في القرار الوادر عن محكمة بال في تسويتسرا بتاريخ 

يويورك ،  فقد رأت المحكمة أن الذين أنشآوا االتااق كانوا يرؼبون األخذ بوتسابل االتوال تاتسير اتااقية ن

المتستخدمة حين ودورها، وأنه ياب تاتسير االتااقية بهذا الهدؾ ألن نيتهم لم تكن تتاه التستبعاد االتااقات 

 . 3الشاهية أو الضمنية

 

                                                           
 
 . تعىيق  كيتسادايان -١۹۲ص   ۳۸۹٢ماىة التحكيم  لعام   -۳۸۹١/  ۳/  ۲٠محكمة اتستبناؾ باريس :  -2

 .و ما يىيها ٦۹٩،  ص  ۳۸۸٦الكتاب التسنوي لىتحكيم التااري :  عام  - 3
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في معرض  تاتسيرها  ۳۸۸٩/ ۳/ ۳٦الوادر في  و يإكد هذا الرأي قرار المحكمة الايدرالية التسويتسرية

التااقية نيويورك أن البند التحكيمي الوارد في وثيقة الشحن، التي تتضمن  شروطا عامة ، يعتبر وحيحا ، 

و لو لم يكن موقعا من األطراؾ إذا تبين أن الاريقين دراا عى  التعامل منذ عد  تسنوات عى  األتساس ناتسه 

 ن النية .، وذلك تطبيقا لمبدأ حتس

وقد أضافت هذه المحكمة أنه ياب أن يإخذ بالحتسبان وتسابل االتوال الحديثة، وأن إلزامية التوقيع عى  

العقود أوبحت نتسبية في ماد  التاار  الدولية، وأن المتستند االلكتروني، انطالقا من طبيعته ؼير المادية ، 

ن الطرفين وأن اتااقية نيويورك ياب أن تاتسر يعتبر أقوى من التسند العادي ) أي الورقي( ؼير الموقع م

بشكل واتسع لتتستوعب أي شكل من أشكال االتوال الحديثة بما فيها االتواالت االلكترونية عبر الشبكة و 

 إال واب تعديل هذه االتااقية . 

 

نة القانون من القانون النموذاي المتعىق بالتحكيم التااري الدولي الوادر عن لا ٦و أخيرا اعتبرت الماد  

الدولي لدى األمم المتحد  أنه ياب أن تعتبر المتستندات االلكترونية كالمتستندات خطية ، مع اإلشار  إل  

أهميتها ، في كونها تتستعمل دابما بالطريق ناتسها من دون أي تؤثير قد يإدي إل  تؽييرها ،بينما تتؽير 

 ث محتواها .المتستندات الورقية مع الزمن تسواء من حيث شكىها أو من حي

بعد ما تم عرضه  أعاله أوبح من الممكن لدينا أن ناهم اآللية التي يتم بموابها تكييؾ الوضع القانوني 

لىكتابة االلكترونية في ظل كل من التشريعات الوطنية واالتااقات الدولية الناظمة لىتحكيم التااري الدولي و 

 ذلك لاهة وحة إنشاء اتااق التحكيم االلكتروني. 

 أما ما بقي عىينا في معرض البحث في اتااقية التحكيم فهو كياية إبرام اتااق التحكيم االلكتروني .

 

 تنقتسم الخدمات التي تقدمها شبكة االنترنت عن طريق واحات الويب إل  قتسمين : 

وفيها يقوم المتستخدم بشراء تسىعة من خالل موقع عبر واحات الويب  خدمات الكترونٌة غٌر مباشرة:

 يقوم التاار بإرتسال هذه التسىعة له، كشراء األاهز  االلكترونية أو المالبس أو تذاكر التسار.و

 

ال تخرج فيها هذه الخدمة عن حدود الشبكة المعىوماتية كاالتستشارات الطبية و  خدمات الكترونٌة مباشرة:

 القانونية فمثل هذه االتستشارات تتم عى  الشبكة مباشر .

 

ارية أو الخدمية والتي تتم عبر الشبكة تنظم بمواب عقود الكترونية توضح حدود التعامل هذه التعامالت التا

 بين الطرفين : 

المواب الذي يعرض الخدمة أو التسىعة و يبين في نهاية عرضه العقد الذي ينظم التعامل مع  األول

 .المتستخدم
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الخدمة أو التسىعة التي يريد اقتناءها وهو القابل المشتري و الذي يتواح واحات االنترنت بحثا عن  الثانً

 أو الحوول عىيها  .    

 

لىطرفين قد تتضمن  Terms and Obligationsهذا العقد يتضمن فقرات تبين الحقوق وااللتزامات 

من بين هذه الشروط بندا تحكيميا ) وك التحكيم ( يتعهد فيه الطرفان بالىاوء إل  التحكيم االلكتروني لحتسم  

 خالؾ قد ينشؤ عن هذا العقد االلكتروني . كل نزاع أو

  I acceptي نهاية العقد تظهر أيقونات كتب عىيها عبار  تدل عى  قبول المتستخدم ف

و بمارد أن يضؽط المتستخدم عى  هذه األيقونة يتكامل تبادل اإليااب و القبول الذي نوت  I agreeأو 

 و نكون بالنتياة أمام اتااق تحكيم الكتروني وحيح. ۳۸٩۹عىيه الماد  الثانية من اتااقية نيويورك لعام 

 

وهناك وور  ثانية إلنشاء اتااق التحكيم االلكتروني ذلك عن طريق رتسابل البيانات المتبادلة بين األطراؾ 

. 

 

أما رتسالة البيانات فيقود بها المعىومات التي يتم إنشاإها الكترونيا أو إرتسالها أو  تبادلها أو اتستالمها.  و 

 أهم وور رتسابل البيانات رتسابل البريد االلكتروني. إال أنها ليتست الوور  الوحيد  لها .

فهي تشمل كل كتابة الكترونية يمكن إدخالها إل  الحاتسب عن طريق احد أاهز  اإلدخال و قد تكون لوحة 

 المااتيح أو القرص المرن أو ؼيرها ......

ية لتخرج إلينا بعد المعالاة بشكل يمكن لإلنتسان قراءتها من و يقوم الحاتسب بالتعامل معها بىؽته المنطق

 خالل وحدات اإلخراج كالشاشة .

 

رتسابل البيانات هذه ينطبق عىيها الشروط المطىوبة والمنووص عىيها في الماد  التسادتسة من القانون 

ثم الراوع إليها الحقا  النموذاي لىتاار  االلكترونية لألمم المتحد  ما دام من الممكن اإلطالع عىيها و من

 عند الحااة لها  ، و بالتالي يمكن التااق التحكيم االلكتروني أن ينشؤ عن طريقها .

 

أخيرا يبق  لدينا أن  نشير إل   أن مشروع تعديل قانون أوول المحاكمات الىبناني والذي أقره ماىس 

 إل  توتسيع ماهوم  ۳مكرر ۳١۲الوزراء و الذي يهدؾ في الماد  

 ابة واإلثبات الخطي ليشمل كال من الركيز  الورقية والكتابة االلكترونية عى  التسواء .الكت

وبمواب التعديل المقترح ال تعود كىمة الكتابة تعني بالضرور  الكتابة القابمة عى  تسند ورقي، إنما تمتد 

 لتشمل الكتابة عى  تسند الكتروني وتكتتسب هذه الكتابة  ووؾ التسند الخطي تماما.
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أقرت اعتبار التسند االلكتروني مقبوال في اإلثبات بالمقدار ناتسه لقبول الكتابة  ۲مكرر۳١۲لك الماد  كذ

 القابمة عى  تسند ورقي.

 

 إال أنه لكي يتمتع التسند االلكتروني بحاية مماثىة لىتسند الورقي، ياب أن يتستوفي شرطين : 

 ذي ودر عنه.األول : أن يتوافر في التسند إمكانية تحديد الشخص ال     

 الثاني: أن يكون التسند  قد نظم و حاظ  وفق شروط من شؤنها  أن تضمن وحة محتواه و ودقيته.     

 

بذلك يكون لبنان أول بىد عربي يتخذ خطوات ادية في تسبيل تطوير منظومته التشريعية لتسد الاراغ  

ديثة.آمىين أن تتسير باقي الدول العربية التشريعي الكبير الذي أحدثته القازات الهابىة لىتقنيات العورية الح

 عى  ناس هذا النهج  ..........

 

 :الثانً: القواعد المتعلقة باألطراف  المبحث

 : األهلٌة   المطلب االول

يعتبر الرضا أهم ركن من أركان العقد. إال أنه لكي يكون هذا الرضا وحيحا ياب أن يكون وادرا عن ذي 

 أهىية لكي ينتج مااعيىه.

 لك فإن من الضروري البحث  في أهىية المتعاقدين لىتثبت من وحة الرضا .لذ

 

يعتبر موضوع األهىية من المتسابل الحتساتسة التي تثور بكثر  في العقود االلكترونية بشكل عام وإلنشاء وك 

 التحكيم االلكتروني  بشكل خاص.

من هوية األشخاص وأهىيتهم لىتعاقد، إال ذلك ألنه في العقود المبرمة بين الحاضرين يكون من التسهل التثبت 

 أن تىك الميز  تكون متعذر  في االنترنت، إذ ينتاي الىقاء المادي لألطراؾ.

 فيكون االلتقاء بين طرفي عمىيتي اإليااب و القبول من خالل تبادل المعىومات عن طريق الشبكة .

حول وحة هذا العقد والمتسإولية الناامة وعندها من الممكن أن يكون أحد األطراؾ قاورا، فيثور التتساإل 

 عنه ....!

 

أن  ۲۳٦و بالبحث في التشريعات الداخىية فإننا ناد أن قانون الموابات والعقود الىبناني ذكر في الماد  

 تعتبر باطىة بطالنا مطىقا.  -كالمانون أو الوبي ؼير المميز   -اميع تورفات فاقد األهىية 

 هىية كالوبي المميز فإنها تكون قابىة لإلبطال .في حين أن تورفات فاقد األ
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و يشترط لىقضاء بهذا البطالن أن يكون القاور قد تعرض لىؽبن .فإذا لم يكن هناك ؼبن في العقد المبرم 

 اعتبر عندبذ اتااق التحكيم االلكتروني وحيحا .

 

ا وكان نقص أهىيته يراع إل  منه أنه إذا كان ناقص األهىية أانبي ۳۲واعتبر القانون التسوري في الماد  

 تسبب فيه خااء ال يتسهل عى  الطرؾ اآلخر تبينه فإن هذا التسبب ال يإثر في أهىيته .

و نتياة لعدم إمكانية الوقوؾ عى  الحالة األهىية لىمتعاقد اآلخر في اتااق التحكيم االلكتروني فإن هذا االتااق 

 يبق  وحيحا في ظل الاانون التسوري .

 

نون الارنتسي  لىقاور المميز التعاقد في األعمال اليومية، ال تسيما أن معظم التسىع التي يمكن و يايز القا

شراإها بواتسطة االنترنت ؼالبا ما تكون من التسىع االتستهالكية العادية المتدنية القيمة نتسبيا مثل أاهز  

 الحاتسب أو البرامج أو األلعاب و ؼيرها.....

د االلكترونية بندا تحكيميا اعتبر هذا االتااق التحكيمي وحيحا ما دام لذلك فإذا تضمنت مثل هذه العقو

 القانون الارنتسي يقضي أتساتسا بوحة العقد الربيس .

أخيرا فإن القانون  األميركي والذي يايز لىقاور الترااع عن العقد الذي أبرمه، فإنه يحمىه في المقابل 

 التي تسببها راوعه عن العقد.متسإولية تقويرية  وليس عقدية عى  أتساس األضرار 

فهذا النظام يرمي إل  تمكين المتعاقد حتسن النية من إابار القاور عى  تنايذ مواباته عى  أتساس المتسإولية 

 . 4المدنية التقويرية حيث ال يكون بإمكانه ذلك عى  أتساس المتسإولية العقدية نتياة لىحكم ببطالن العقد

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

  -  ۲٠٠٠رتسالة دكتوراه في الاامعة الىبنانية  -د .  طوني عيتس : التنظيم القانوني لشبكة االنترنت   - 4

 .  ۲٠٩ص   
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 : الرضا  المطلب الثانً

 تسم العالقات التاارية عى  شبكة االنترنت إل  قطاعين  : تق

 Business toيرتبط فيها التاار مع بعضهم البعض ألمور تاارتهم و اتسمه باإلنكىيزية   قطاع األعمال:

Business   و يرمز لهB 2 B . 

 Business to Consumerيشمل تعامالت التاار مع زبابنهم و يتسم  باإلنكىيزية  قطاع المستهلكٌن:

 .   B 2 Cو رمزه            

 

ولعل القطاع األخير هو الذي يهمنا هنا في البحث. إذ أن المتستهىك يعتبر الطرؾ األضعؾ في التعاقد نتياة 

 لىتااوت الحاول بينه وبين التاار من ناحية الخبر  والمعىومات . 

ا بؤدق التااويل إل  حد يعرؾ فيه كياية فالتاار محترؾ قد أبرم العديد من الواقات المتشابهة و أوبح مىم

حماية موالحه و لو عى  حتساب المتستهىك الذي قد يكون مارد شخص عادي عديم الخبر  في هذه 

المواضيع و قد أقدم عى  التعاقد أثناء  تواحه لىمواقع المختىاة عى  شبكة االنترنت من أال شراء تسىعة أو 

 ن يكون مدركا لخطور   ما يقدم عىيه من التزام . خدمة ؼالبا ما تكون من الكماليات دون أ

 

لذلك فإن مشكىة الرضا تثور بشكل عام خالل إبرام عقد لىتاار  االلكترونية، وبشكل خاص عند إنشاء 

االتااق التحكيمي ذلك لخطور  هذا االتااق و ما يترتب عىيه من نتابج هامة وخطير  تبدأ بتخىي األطراؾ 

 هاء بإلزامهم عى  الىاوء إل  التحكيم كقضاء خاص لحتسم نزاعاتهم.عن القضاء الوطني وانت

 

فالقبول في التعاقد االلكتروني أقل ضمانة من التوقيع عى  الورق. إذ أن التوقيع في حال حووله يعبر بكل 

 وراحة أن األطراؾ قد اطىعوا عى  شروط االتااق وكافة بنوده و منه البند التحكيمي .

 

لتحكيم االلكتروني فال يعبر بالطريقة ناتسها عن إراد  الطرفين إذ أنه يتم بمارد الكبس عى  أما قبول اتااق ا

زر الموافقة في الحاتسوب. دون أن يكون المتستهىك قد اطىع عى  تااويل شروط االتااق الذي قد ال يرد إال 

 في بيانات الطىب التي يضعها العارض . 

ال يظهر االتااق التحكيمي  مباشر  ، بل يحال بشؤنه إل  مراع وقد تكون هذه المخاطر أشد اتسامة عندما 

 آخر ينص عىيه االتااق، كما لو كان مىحقا لعقد نموذاي أو اتااق إطاري .
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في ماد  التحكيم الدولي، بشؤن وحة البند التحكيمي المشار إليه في مراع  -بادئ األمر -وقد تردد االاتهاد 

مع روح اتااقية نيويورك، والتي نوت عى  إلزامية أن يكون االتااق  آخر. فقض  أوال ببطالنه لتعارضه

 . 5التحكيمي خطيا وموقعا عىيه من قبل الطرفين المتعاقدين وذلك تحت طابىة بطالن االتااق التحكيمي

و لكن ما لبث أن ترااع القضاء عن موقاه هذا و قض  بوحة الشرط التحكيمي، عى  شرط أن يكون 

بشروط المراع المشار إليه، واعتبر أن األطراؾ عى  بينة من هذه الشروط العامة الطرفان عالمين 

 . 6والمتضمنة الشرط التحكيمي، وأنهم بتسكوتهم قبىوا دماها بالعقد و يكون ذلك  بمثابة العىم بهذه الشروط

يكون المتستهىك  وفي مرحىة الحقة ونتياة الزدياد حام المعامالت التاارية عبر الوتسابل االلكترونية والتي

طرفا فيها، فقد قامت العديد من الدول بتسن تشريعات داخىية تتضمن نوووا تهدؾ لحماية المتستهىك الذي 

 يىاؤ لىوتسابل الكترونية لىتعاقد وذلك لضمان الحد األدن  لتوافر الرضا عنده .

 

وثيقة خطية موقعة من فالقانون األلماني لىتحكيم ينص عى  أن اتااقية التحكيم ياب أن تكون مكتوبة ب

 األطراؾ شخويا فيما لو كان أحدهم من فبة المتستهىكين .

بينما ترد قواعد حماية المتستهىك في دول كاألرانتين والبرازيل في وىب دتساتيرها. فاي البرازيل يعتبر 

حاالت الوك التحكيمي الناشا في ماال التعامل االلكتروني و الذي يكون المتستهىك طرفا فيه الؼيا في ال

 التالية :

 إذا كانت بنود الوك التحكيمي قد وضعت من البابع مناردا .  -أ        

 إذا كان الىاوء إل  القضاء  محظورا .  -ب      

 إذا لم يتستطع المتستهىك إدراك آثار العقد لدى إبرامه .  -ج       

 

ن التاار  االلكترونية بشكل عام و وهاهي الواليات المتحد  األميركية و التي تشكل التسوق األخوب لميدا

 لىتحكيم االلكتروني بشكل خاص تقوم باتستودار عدد من التشريعات في هذا التسبيل .

 Obligation deفبداية  أخضعت المتستندات االلكترونية والمتعىقة بموابات الضمان و التي تتسم  ) 

garantie  ( ألحكام قوانين ال  )( UCC ات. و قد تضمنت هذه القوانين اميعا و ألحكام قوانين الوالي

 قواعد لحماية المتستهىكين .

                                                           
 

تعىيق كتسيدايان   - ۳۱١ص ۳۸۸٠:  ماىة التحكيم لعام ۳۸۹۸/ ۳۳/ ۳۳نقض فرنتسي الؽرفة األول   - 5

 . 

تعىيق كتسيدايان   -۲۸۳ص ۳۸۸۳كيم لعام :  ماىة التح۳۸۸٠/  ٦/  ۲٦نقض فرنتسي الؽرفة األول    - 6

. 
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مشروعا يكون    BBB( و يرمز له   BusinessBetter Bureauو تبن  مكتب التاار  العىيا )

بموابه التاار موافقا بوور  متسبقة عى  إحالة النزاع إل  التحكيم االلكتروني بمارد طىب المتستهىك لذلك، 

 التحكيمي مىزما إال إذا وافق المتستهىك عىيه . و ال يكون القرار

(. هذا النظام مختص بالاول بالنزاعات  BBB Auto Lineو قد أتسس هذا المكتب نظاما أطىق عىيه )

المتعىقة بكاالة التسيارات و التي قد تثور بين أوحاب التسيارات في كل من أميركا و اليابان من اهة و 

 المتستهىكين من اهة أخرى .

حقق هذا المكتب نااحا مىحوظا و اكتتسب ثقة كبير  بين المتستهىكين حت  وول عدد الدعاوى و قد 

 قضية . ۱۱٠٠المرفوعة إليه  و المتعىقة بهذا الدفاع إل  

 

إل  اانب مكتب التاار  العىيا يواد العديد من المشاريع المختوة بالنزاعات المتعىقة بالمتستهىكين أهمها 

(ECODIR و قد كان له ،) ذا األخير دور كبير في بناء الثقة لدى المتستهىكين في  ماال البيبة االلكترونية

.7 

 ۳۸۸٢/ ٩/ ۲٠و لم تكن أوروبا بعيد  عن هذا الموقؾ. فؤودر االتحاد األوروبي تعميما توايهيا بتاريخ 

يتعىق بحماية المتستهىكين في العقود المبرمة بين المتعاقدين و الذين تاول بينهم متسافة 

(ContratsConclusá Distance  وقد تضمن هذا التعميم التوايهي بوور  خاوة قاعد  تقضي )

 بإمكانية العدول عن التعاقد في مهىة تسبعة أيام من تاريخ إبرامه .

عى  حماية المتستهىك من البنود التعتساية معتبرا  ۳۸۸۱/  ١/  ٩تاريخ ۳۱كما نص التعميم  التوايهي رقم 

 :أن من هذه البنود  

البند الذي يكون موضوعه أو من أثاره أن يمنع المتستهىك من إقامة دعوى أمام القضاء، أو من حقه •       

باتستعمال طرق المرااعة القانونية، أو إلزامه بإتباع إاراءات تحكيمية مخالاة لألحكام العامة و 

 دون تؽطية قضابية .

ن بين حقوق الارقاء والتزاماتهم، فمثل هذا البند يكون البند الذي من شؤنه أن يإدي عى  عدم التواز•      

 تعتسايا و يعتبر كان لم يكن .

 

و قد اعتبر التعميم أن الدفع بعدم تسريان أو بطالن البنود التعتساية من النظام العام، بحيث يمكن لىمتستهىك أن 

 8يدلي بها أيا كان القانون الذي يخضع له التحكيم .

                                                           
 
  www.ecodir.comرااع عى  شبكة االنترنت  : - 7
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9(  Thompson . V .Handa Lopez, Inc )قضٌة 

 

تعتبر هذه القضية تاتسيدا لمبادئ الحماية القانونية لىمتستهىكين التي توفرها التشريعات عند إبرامهم لىعقود 

 االلكترونية و خير مثال لمدى توافر الرضا في اتااقيات التحكيم االلكترونية .

 

ن والية كالياورنيا مقرا إلدار  تتخذ م  Handa Lopezأما وقابع هذه القضية فإنها تتىخص بؤن شركة

 أعمالها التاارية ، كما أنه يواد فيها المخدمات لواحاتها .

و من الخدمات التي تقدمها شركة هاندا لوبيز هي تمكين المتستخدم من المقامر  عبر االنترنت و ذلك بعد 

اعات لىتحكيم اإللزامي إبرام عقد الكتروني مع الشركة و الذي يتضمن وك تحكيمي مىزم بإحالة كافة النز

 بوالية كالياورنيا .

 

قام ثومبتسون وهو مواطن مقيم في والية تكتساس باالشتراك في موقع الشركة وأبرم العقد االلكتروني 

مىيون دوالر إال أن شركة هاندا لوبيز لم تقم  ۳۸١المطىوب لذلك ، فربح مع الشركة من المقامر  مبىػ قدره 

المتناع الشركة عن تنايذ ما يقع عىيها من التزام تااه ثومبتسون قام األخير برفع بدفع المبىػ له. و نتياة 

مطالبا الشركة باألداء والتعويض لما لحقه من ضرر نتياة مخالاتها  10دعوى أمام قضاء والية تكتساس 

 لبنود العقد و امتناعها عن تنايذ ما وقع عىيها من التزام .

 

واص محكمة والية تكتساس و من ثم إحالتها لقضاء والية كالياورنيا طالبت الشركة رد الدعوى لعدم اخت

 باالتستناد إل  وك التحكيم االلكتروني الوارد في العقد االلكتروني المبرم مع المدعي .

 

                                                                                                                                                                                           
8 -  Distance Selling Directive  6: القاعد  رقم  

 

 
9
 -  Arbitration Clauses In online Agreement : C . celeste Creswell 
ي الواليات المتحد  فإنه يكون االختواص المكاني بمواب القانون الايدرالي لىتاار  االلكترونية  ف - 10

منعقدا لقضاء والية موطن المتستهىك ما لم يتاق األطراؾ في العقد االلكتروني المبرم  بينهم عى  

 خالؾ ذلك .
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بعد المداولة و التمحيص  في الوقابع وادت هيبة المحىاين في قضاء والية تكتساس أن االختواص المكاني 

القضية ذلك ألن ثومبتسون اتخذ من والية تكتساس موطنا له و أن االتواالت ارت بين  ينعقد لها لىنظر في

 الشركة و والية تكتساس من خالل  ثومبتسون . 

و بررت المحكمة قرارها أنها لم تاد في العقد االلكتروني الذي أبرمه ثومبتسون مع الشركة ما يىزمه بإحالة 

ة كالياورنيا من اهة، وأنه نظرا لطول العقد وكثر  واحاته كافة النزاعات إل  التحكيم اإللزامي لوالي

اعىت بند التحكيم ؼير ظاهر بوضوح أمام المتستخدم و أنه لم يكن بمقدرته االنتباه إل  أن هيبة التحكيم في 

 والية كالياورنيا هي المراع  المختص لىنظر فيما ينشؤ بينهم من نزاعات . 

 

عى  أن تقدم دفوعها أمام محكمة تكتساس وبالتالي الخضوع لقانون والية  بالنتياة أرؼمت شركة هاندا لوبيز

 تكتساس لىممارتسة االحتيالية التاارية وما ينتج عنه من تحمل أضرار مادية ومعنوية اتسيمة .

 

يكون من موىحة األطراؾ لكي ال   -و التي هي ليتست الحالة الوحيد    -فاي مثل حالة المثال التسابق  

إثبات واود الرضا أو انتاابه ، و ما يترتب عى  ذلك من نتابج ؼير محمود  كاالدعاء ببطالن   يقعوا بمتسؤلة

وك التحكيم أو ؼير ذلك، ياضل أن يقوم األطراؾ بتثبيت القبول عن طريق وتسيىة إثبات أخرى وذلك 

، أو تكون هذه بإرتسال رتسالة الكترونية، مع اإليوال باالتستالم بإرتسال رتسالة أخرى ليإكدوا واود الرضا

 الرتسالة متضمنة لرمز معين لتوديق التوقيع ومضمون الرتسالة .  

 

 الثالث: القواعد المتعلقة بالمضمون   المبحث

 أهم ما يتستدعي البحث في ما يتعىق بمضمون االتااق التحكيمي المتسؤلتين التاليتين :

القانون وااب التطبيق ، و اختيار المحكمة التحكيمية .   

 

 The Applicable Law: القانون واجب التطبٌق االولالمطلب 

القاعد  العامة في االلتزامات التعاقدية تايز لألطراؾ أن يختاروا القانون وااب التطبيق عى  العقد. واتااق 

التحكيم كؤي اتااق أخر يمكن لىارقاء أن  يحددوا القواعد القانونية التي تسياري بموابها التحكيم تسواء من 

 راءات ) قانون األوول( ، أو من حيث األتساس ) قانون الموضوع ( .حيث اإلا

 

و في اميع األحوال ياب عىيهم أن يراعوا عند قيامهم بعمىية اختيار القانون وااب التطبيق أن ال يخالاوا 

 القواعد األتساتسية لىنظام العام تسواء كانت وارد  في التشريعات الداخىية أو االتااقات الدولية .
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The Procedure Law النبذ  األول :  قانون اإلاراءات 

يقود بقانون اإلاراءات قانون أوول المحاكمات الذي بموابه تستتم إدار  العمىية التحكيمية و كياية التسير  

 بدعوى و تنظيم  الاىتسات .

 طريقتين : المبدأ يقضي بؤنه لألطراؾ الحرية الكامىة في اختيار هذا  القانون. ويتم هذا التحديد بإحدى

إما باالتااق عى  إخضاع العمىية التحكيمية لىنظام القانوني ألحد مإتستسات التحكيم  الدولية كمركز القاهر  

. أو قد يقومون باختيار القانون الوطني لدولة ما ليكون القانون ICCلىتحكيم الدولي أو ؼرفة التاار  الدولية 

 الوااب التطبيق .

 

 ناتسهم بتحديد األوول التحكيمية المراد إتباعها  ضمن اتااقهم ناتسه .كما يمكن أن يقوموا هم بؤ

 

والختيار القانون أو النظام وااب التطبيق أهمية كبرى بشؤن اإلاراءات التحكيمية، ألن هذا القانون يحدد 

 عن نظام اإلثبات والوتسابل التقنية التي من شؤنها احترام مبادئ التسرية والموااهة وحقوق الدفاع ، فضال

 تنظيم الاىتسات وتسواها.

وعى  الارقاء الذين يودون الىاوء إل  التحكيم االلكتروني أن يتؤكدوا من أن القانون أو النظام الذي اختاروه 

 ليطبق عى  اتااقهم يتسمح بالتحكيم االلكتروني . 

ما هو الحال في فإذا كان النظام التحكيمي الذي اختاروه قد وضع أوال ليطبق عى  التحكيم االلكتروني ك

 فال يتوور أن هناك ثمة إشكاالت قانونية تستظهر أمامهم. Cyber Tribunalنظام محكمة 

 

أو إل  القانون النموذاي لىتحكيم   ICCأما إذا تم إخضاع اتااق التحكيم إل  نظام ؼرفة التاار  الدولية

ه لم ينكرها .  فإن األمر يحتاج لبعض التااري الدولي و الذي رؼم أنه لم يذكر هذه التقنيات الحديثة إال أن

 البحث .

 نوت توايهات الماوضية األوروبية لىتاار  االلكترونية في الاقر  الخامتسة منها :

} في االلتزامات التعاقدية  يعتبر قانون الموطن المعتاد لىمتستهىك هو القانون وااب التطبيق عى  نزاعات 

 .11أحد أطرافها ما لم يحدد األطراؾ في اتااقهم قانونا آخر { التاار  االلكترونية التي يكون المتستهىك

 

                                                           
 

و المتعىقة بتحديد القانون وااب  ۳۸۹٠/  ٦/  ۳۸تم أخذ نص هذه الاقر  من اتااقية روما تاريخ  - 11

 تزامات التعاقدية .التطبيق في االل
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كذلك أعطت اتااقية نيويورك لألطراؾ حرية اختيار قانون األوول وااب التطبيق، فإن لم ياعىوا يكون 

قانون مكان التحكيم هو القانون االحتياطي و الذي تسيحكم اإلاراءات تسواء من ناحية الحكم بوحة االتااق 

 أو تؤليؾ المحكمة و تسابر األوول األخرى .التحكيمي 

 

هنا يثور لنا التتساإل عن مكان التحكيم االلكتروني، فمن المعىوم أن الاضاء االلكتروني المترامي األطراؾ 

 في العالم ليس له كيان مادي و بالتالي كيؾ تسيتم تحديد مكان  التحكيم ؟

فنمهم من قال بؤن مكان التحكيم هو مكان محل إقامة و قد تم اقتراح عد  معايير لتحديد مكان التحكيم . 

المحكم أو متسكنه ، و لكن يعاب عى  ذلك حالة كون المحكمين من انتسيات مختىاة فتسنكون أمام عد  أمكنة 

 لىتحكيم  .

 

ومنهم من قال أن مكان التحكيم هو المكان الاؽرافي الذي يواد فيه المخدم لموقع التحكيم االلكتروني.  ومن 

واضح أن هذا الحل موطنع ، إذ أنه من المإكد أنه لهذا الموقع عدد من المخدمات و المنتشر  في عد  ال

 دول و كل منها يقوم  بالعمىية االلكترونية. 

فريق ثالث نادى لألخذ بنظرية التحكيم ؼير المرتبط بمكان معين . و بحتسب هذه النظرية يكون التحكيم 

ؼير وطني . إال أنه ال يمكن األخذ بهذه النظرية و خوووا بالنتسبة  االلكتروني ؼير محدد المكان و

لىمحاكم الوطنية التي تستقوم  بإكتساء القرار التحكيمي ويؽة التنايذ من اهة ، و لكونها تتعارض مع 

 نووص اتااقية نيويورك من اهة أخرى .

 

حكيم االلكتروني في االتااق الذي و يبدو أن الحل األنتسب هو أن يقوم األطراؾ بتحديد المكان الوهمي لىت

 ينشبوه أثناء تعاقدهم عى  الشبكة .

 :  ICCمن نظام ؼرفة التاار  الدولية  ۳۲هذا الحل األخير ينتسام مع نص الماد  

 } تحدد الهيبة مكان التحكيم ما لم يكن األطراؾ قد اتاقت عىيه { .

 

تحكيم التااري الدولي والتي نوت عى  أن لىطرفين من القانون النموذاي لى  ۲٠كذلك األمر بالنتسبة لىماد  

حرية االتااق عى  مكان التحكيم ، فإن لم يتاقا عى  ذلك ، تولت هيبة التحكيم تعيين هذا المكان ، عى  أن 

 تإخذ في االعتبار ظروؾ القضية بما ذلك راحة الطرفين .

هذه المتسؤلة. فىم تشر إليهانظام التحكيم وحت  يومنا هذا فإن نظام التحكيم االلكتروني لم يضع بعد حال ل

 . Cyber Tribunalوالوتساطة ولم ياعل كذلك نظام محكمة
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تادر اإلشار  أخيرا إل  أنه يحق لىطرؾ الذي يحتج بالقرار التحكيمي بموااهته أن يثبت أن إاراءات 

و ذلك بحتسب الماد  التحكيم لم تكن وفقا التااق األطراؾ حت   يوار إل  عدم تنايذ القرار التحكيمي 

 حول التنايذ و االعتراؾ بؤحكام المحكمين األانبية . ۳۸٩۹الخامتسة الاقر   / د / من اتااقية نيويورك لعام 

 

 the substantive lawالنبذ  الثانية: قانون األتساس 

تسمية بعد أن يقوم األطراؾ باختيار قانون األوول  الذي يهدؾ لتنظيم العمىية التحكيمية من كياية ت

لمحكمين و عددهم و مد  التحكيم و طرق اإلثبات المعتمد  إل  ما ؼير ذلك من األمور اإلارابية ، فإنه 

 ياب عىيهم تحديد القانون الموضوعي الذي تسيحكم العقد و يبن  عىيه القرار التحكيمي .

 و  لألطراؾ الحرية الكامىة في اختيار القانون الموضوعي ليحكم هذا العقد . 

 

 

 

 من نظام التحكيم  لؽرفة التاار   الدولية :  ۳٢إكد هذا الحق  كل من  الماد  ي

) لألطراؾ حرية تحديد القواعد القانونية التي ياب عى  المحكمة التحكيمية تطبيقها عى  موضوع النزاع  ( 

هذه المواد قالت كل  ومن  القانون النموذاي لألمم المتحد   ۲۹من اتااقية انيؾ  و الماد    ٢كذلك الماد  

 بؤنه يمكن لألطراؾ اختيارأي قانون وطني ) تشريع داخىي (  يروه مناتسبا لتعامىهم . 

أو القانون  ۳۸۹٠كما يمكن لهم الىاوء  إل  االتااقيات الدولية  كاتااقية فيينا لىبيع الدولي لىبضابع لعام 

 النموذاي لألمم المتحد  لىتاار  االلكترونية . 

 

م الىاوء لىتشريعات الدولية كمبادئ عقود التاار  الدولية أو مبادئ قانون االتحاد األوروبي  كذلك يمكن له

 لىعقود .

 فإذا لم يقم األطراؾ باختيار القانون المطىوب فإنه يوكل  لهيبة التحكيم  هذه المهمة  

 من نظام التحكيم لؽرفة التاار  الدولية .   ۳٢و ذلك حتسب الماد  

 

 كىة االعتبارات التي ياب عى  المحكين مراعاتها في اختيارهم لهذا القانون .و هنا تثور مش

فهل ياب اختيار قانون  التاار أم قانون المتستهىك ؟ و ألن هذه األمور قد تكون ؼير معىومة في التاار  

 االلكترونية فنادى البعض إما بتطبيق قانون بىد المنشؤ أو قانون بىد الواهة ...
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 وية التاار  االلكترونية فإن مثل هذه الحىول قد تكون ؼير مالبمة .و نظرا لخوو

لذلك رأى البعض أنه بخووص اختيار القانون وااب التطبيق عى  الموضوع من المتستحتسن األخذ 

بالقواعد المتبعة عند حل نزاعات التاار  االلكترونية عن طريق التوفيق االلكتروني أو الموالحة 

 االلكترونية .

 

التوفيق  بؤن له القدر  األكبر عى  حتسم النزاعات التي تنشؤ بين أطراؾ من انتسيات مختىاة،  يتوؾ

فالموفق ال يودر قراره باالتستناد إل  قواعد قانونية لدولة ما، وإنما  يتساعد األطراؾ ليوىوا بؤناتسهم إل  

 12الحكم المناتسب .

 

ؾ  و الاوابد التي يريدون أن يانوها من و الموفق يهمه في الدراة األول  البحث عن موالح األطرا

االتااق الحاول بينهم  و حماية هذه الموالح و المنافع ، ومن ثم  يبحث ما لألطراؾ من حقوق في ظل 

 القانون المطبق عىيهم .  

األمر الذي يشاع األطراؾ لىاوء إل   الوتسابل البديىة لحل النزاعات نظرا لما توفره لهم من مرونة، فهم 

مىزمين بقواعد قانونية معينة، وإنما يطبقون القواعد التي يرونها مناتسبة لهم، و التي ال يشترط أن  ؼير 

 تكون وارد  في التشريعات الوطنية لدولة معينة .

 

و أخيرا فإنه تادر اإلشار  إل  أنه بؽض النظر عن القانون الذي اتاق األطراؾ عى  تطبيقه ، فإنه يمكن 

ذ قرار التحكيم االلكتروني إذا كان مخالاا لىنظام العام الدولي أو لىقواعد األتساتسية في رفض االعتراؾ و تناي

 قانون األوول كما لو حول خرق لحق الدفاع عى  تسبيل المثال .

 

 The designation of arbitrators:  اختٌار المحكمٌن  المطلب الثانً

إل  التحكيم الكتروني . ذلك ألن هذا المحكم هو الذي  لعمىية تعيين المحكم أهمية كبرى وال تسيما عند الىاوء

 تسيقوم بإودار القرار الااول في الدعوى . 

 

 فإذا كانت عمىية التحكيم االلكتروني نتياة لنزاع ناشا ضمن قطاع المتستهىكين في 

                                                           
 
12 - Online Dispute Resolution in Business to Consumer E-commerce Transactions 

:Page 15 - The Journal of InformationLaw and Technology -  (JILT) 2002 

(2).Queen MaryCollege,University of London .  
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إنه ياب أثناء فإنه ال يمكن تنايذ هذا القرار ما لم يوافق عىيه المتستهىك لذلك ف  B 2 Cالتاار  االلكترونية

اختيار المحكم مراعا  الكثير من األمور. فياترض في هذا المحكم أن يكون فنيا ومىما باميع النواحي 

 التكنولواية واإلعالمية وااللكترونية ليتمكن من متابعة إاراءات العمىية التحكيمية .

 

ة لىمتستهىك و قد ااء ذلك في كما أنه ياب أن يتمتع بدراة كبير  من الحياد واالتستقالل وفي ذلك حماي 

إذ قالت بؤنه ياب أن يكون المحكم  American Bar Associationتوويات رابطة المحامين األميركية

متستقال عن أي هيبة أو تسىطة مرتبطة بؤحد أو كل أطراؾ التحكيم و ذلك لثالث تسنوات تسابقة من تاريخ 

 13.توليه لمهمة التحكيم تحت طابىة إبطال الحكم التحكيمي

 واألول أن  يقوم األطراؾ بؤناتسهم  بعمىية تتسمية المحكم . فإن لم ياعىوا فإنه ياب 

 الراوع في ذلك إل  القواعد العامة المتعىقة بالتحكيم التقىيدي .

 

بؤنه إذا لم  UNCITRALو قد نوت الماد  الحادية عشر  من القانون النموذاي لىتحكيم لتااري الدولي 

أو عاز المحكمان الىذان اختارهم  -إذا كان المحكمون ثالثة  -المحكم الحيادي يقم األطراؾ بتتسمية 

األطراؾ عن تتسمية المحكم الثالث خالل ثالثين يوما من تاريخ تعيينهما فإنه يتم التعيين بناء عى  طىب 

 األطراؾ من قبل المحكمة أو المراع الذي يتم تحديده وفق الماد  التسادتسة من هذا القانون.   

 .  ICCمن نظام التحكيم لؽرفة التاار  الدولية  -ج  -و ناس الحل اعتمدته الماد  الثانية  الاقر   

 

و قانون أوول المحاكمات التسوري لم يكن بعيدا عن هذا الموقؾ فؤعط  لىمحكمة واحبة االختواص 

بقرار تودره   ٩۳۲د  األوىي في تعيين المحكمين في حال امتناع األطراؾ أو عدم اتااقهم وذلك حتسب الما

 في ؼرفة المذاكر  وؼير قابل ألي طريق من طرق الطعن.

 

عى    ٦  - ١فاتخذ موقاا مؽايرا لذلك ، فنص نظامها في المواد  Cyber tribunalأما نظام محكمة 

 ضرور  اختيار المحكمين من قبل األمانة العامة، و ما عى  الارقاء إال التوديق عى  هذا التعيين .

 

خيرا فإنه خالل إعداد هذا البحث و أثناء تواح األنظمة القانونية المختىاة لىمواقع التي ترع  خدمة  و أ

 التحكيم االلكتروني فإنني وادت أن هذه األنظمة تختىؾ كثيرا في متسؤلة تعيين المحكمين عى  النحو التالي :

تنص عى  قواعد ناظمة لعمىية  تعيين  الازأ األكبر من مراكز التحكيم االلكترونية عى  الشبكة ال  -•  

 المحكمين  .

                                                           
 
13

 -  Washington Law Review year 2000: page 74 
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بعض هذه المراكز تقوم بإعداد البحة بؤتسماء المحكمين ومن ثم تقوم بتتسمية المحكم من هذه القابمة   -•  

 لىاول بالنزاع  المعروض أمامها و لكن دون تحديد اآللية أو الكياية  التي تسيتم بها االختيار.         

 التعيين.بهذا التعيين و أحيانا الكياية التي تسيتم بها هذا  من يقوميبين  بعضها -•

 

البعض األخير منها فيضع قوابم بؤتسماء المحكمين و قواعد لتعيينهم ، و من ثم عى  أطراؾ النزاع  أما -•

 أن يقوموا هم بتعيين المحكم أو ترك هذه المتسؤلة لمركز التحكيم.

 

 

 

 

 

  -الدعوى التحكٌمٌة  -م  إجراءات التحكٌ الثانً:الفصل 

                              The Arbitration  Conduct 

 

 األول:  الضمانات األساسٌة فً التحكٌم االلكترونً  الفرع

 مبدأ االستقاللٌة   -أوال 

بدأ عند بداية يعتبر مبدأ االتستقاللية  من أهم المبادئ المرعية في األوول المدنية، لذلك ياب حماية هذا الم

 الىاوء لىتحكيم تسواء كان تقىيديا أم الكترونيا .

 

بمواب هذا المبدأ ياترض في المحكم الذي تسيودر القرار أن يتمتع بدراة محدد  من الحياد، متمتعا  

بالحوانة الكافية ليكون محميا من أي تؤثير أو ضؽط ) حوانة من العزل( ، و يكون في عمىية اتخاذ القرار 

 ال كامال عن أي رابطة مهنية أو عن المإتستسة التحكيمية  التي عينته . متستقال اتستقال

يتوتسع البعض في تاتسيره فيقولون أنه ياب اختيار المحكم الثالث ) الحيادي ( بوور  عشوابية ، و أن ال 

 14يكون مرتبطا مع األطراؾ بؤي وىة تاارية أو قانونية لمد  ثالث تسنوات تسابقة.

                                                           
 
14 - Electronic Data Interchange in  E Commerce : S. Catherine 12 year 2000.  see 

www.europa.eu.int/comm/consumers/policy 
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  مبدأ الشفافٌة -ثانٌا

فالعمىية التحكيمية ياب أن تكون شاافة . فاألطراؾ لهم الحق في  اإلطالع عى  كافة المعىومات و 

النووص  المتعىقة بالتحكيم االلكتروني بما في ذلك التقرير التسنوي لألحكام الوادر  في النزاعات 

 االلكترونية .

 

العمومية ، بمعن  أنه ال بد من نشر اميع  و خالفا لىتحكيم التقىيدي فإن التحكيم االلكتروني يتمتع بواة

األحكام التسابقة و الوادر  في معرض حل نزاعات التاار  االلكترونية . أما الؽاية من ذلك فهو أن هذه 

 األحكام قد تشكل في المتستقبل نووص قانون التحكيم االلكتروني .

 نزاعاتهم المتستقبىية .    مما يمكن األطراؾ من اإلطالع عىيها ويشاعهم عى  الىاوء إليه لحل

 

عمىيا فإن ؼالبية المواقع التي تقدم خدمة التحكيم االلكتروني ال تقوم بنشر هذه األحكام ألنه ال يواد نووص 

ما لم تحول عى  موافقة متسبقة منهم عى  -تىزمها بذلك من اهة أول ، وحااظا عى  خوووية الخووم 

 ى .من اهة أخر  -النشر وهذا أفضل لىمتعامىين

 

 مبدأ المواجهة  -ثالثا

لألطراؾ الحق في الحوول عى  محاكمة عادلة، وأن يمنحوا الاروة الكافية إلثبات ما يدعوه بشكل متتساو 

 وعادل. ومن ثم اإلطالع عى  ما يقدمه خوومهم من دفوع .

ووم بواتسطة البريد عمىية التحكيم االلكتروني تعتمد بوور  أتساتسة عى  الوثاق االلكترونية المتبادلة بين الخ

و لكن ال يواد ما يمنعهم من االتستااد  من الخدمات التقنية األخرى التي  15االلكتروني بالدراة األول 

 توفرها شبكة االنترنت من ااتماعات ووتية أو مربية. 

 

 مبدأ المشروعٌة   -رابعا

بمواب هذا المبدأ ياب أن ال  بؽض النظر عن القانون المطبق عى  عمىية التحكيم االلكتروني فإن الخووم 

ياردوا من الحقوق األتساتسية التي يضمنها لهم قانون الدولة التي ياري فيها التحكيم أو القانون  الوطني 

 لألطراؾ .

                                                                                                                                                                                           
 

 

15 - http://www.hcc.net/e/workprog/e-comm.html 

http://www.hcc.net/e/workprog/e-comm.html
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و يعتبر هذا المبدأ عابقا حقيقيا في التحكيم االلكتروني  إذ أنه في ؼالب األحيان يكون أطراؾ عمىية التحكيم 

في مناطق مختىاة من العالم و ال يربط بينهم إال العقد االلكتروني الذي أبرموه عبر  االلكتروني مواودين

الشبكة األمر الذي ياعل المحكم في وضع وعب في تحديد القواعد القانونية الوارد   في أحد هذين القانونين 

 وقت؟والتي ال يمكن له أن يتسقطها أو أن يتااوزها وقد تكون متعارضة فيما بينها بناس ال

 

 مبدأ الحرٌة  -خامسا

حت  يكون القرار التحكيمي مىزما  لألطراؾ و قابال لىتطبيق من قبل القضاء الوطني بوور  إلزامية  ياب 

 أن يكون األطراؾ عى  دراية متسبقة بذلك، وأقروا ذلك بمطىق حريتهم .

 

 مبدأ التمثٌل   -سادسا 

ل اميع مراحىها أن يتستعينوا بشخص آخر ليمثىهم أمام من حق األطراؾ طيىة فتر  العمىية التحكيمية و خال

 المحكم  بما في ذلك المحامين و ؼيرهم من أوحاب الخبر  في هذا الماال  .

 :  مراحل التحكٌم االول المبحث

 : المرحلة السابقة لنشوء النزاع :  إدراج الشرط التحكٌمً المطلب االول

ه و قبوله لىنظر في النزاع  فإنه عاد  ما يقدم لىشركات حت  يعىن موقع التحكيم االلكتروني اختواو

 العارضة عى  الشبكة شرطا تحكيميا يووي بؤن تدراه في عقودها االلكترونية .

ومن دون إضافة هذا الشرط ال  يمكن لىعمىية التحكيمية أن تؤخذ ماراها ما لم يعىن األطراؾ موافقتهم 

 الوريحة عى  الىاوء لىتحكيم  . 

 

يمكن لهذه الشركات الحوول عى  الشروط الخاوة بالموقع إما عن طريق طىب كتيب معد بوور   متسبقة 

لهذا الؽرض . وإما لهم اتستعمال طريقة أكثر فعالية أال وهي  الىاوء إل  طىبه عن طريق الشبكة و هذه 

عى  كافة الوثابق األخرى  الطريقة األخير  تتناتسب أكثر مع عمىية التحكيم االلكترونية ، فيحوىوا عىيه و

المطىوبة إما بواتسطة البريد االلكتروني أو عن طريق القرص  المضؽوط . و ال يبق  عى  األطراؾ أكثر 

 16من قيامهم بعمىية نتسخ ومن ثم لوق لىشرط التحكيمي عى  عقودهم االلكترونية.

 

 

                                                           
 

 مركز التحكيمي لؽرفة تاار  اتستوكهىم.لىقانوني النظام ال  - 16
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 : المرحلة الالحقة لنشوء النزاع المطلب الثانً

 ااة لىتحكيم، يقوم الطرؾ المتضرر بإعالم المراع التحكيمي بحااته هذه.  عاد  عندما تظهر الح

وإن اتستدعاء الدعوى التحكيمية واميع األمور اإلارابية األخرى يمكن أن تتم ببتساطة عن طريق الشبكة، 

أو بواتسطة مىؾ قابل لىتحميل  Online Registration Formإما عى  شكل اتستمار  الكترونية

Downloadable File  .وهذه هي الخطو  األول  في العمىية التحكيمية 

 

إن تزويد الموقع بكافة الوثابق المطىوبة يضمن الرتسمية و تانب إؼاال أي معىومات مهمة،األمر الذي قد 

 يإدي في حال حدوثه إل  عرقىة إاراءات التحكيم .

يمكن أن ترتسل كذلك بالوتسابل   وإن أية معىومات إضافية قد تحتااها الهيبة اإلدارية لموقع التحكيم

االلكترونية. وعى  المركز أن يكون  متستعدا لقبول النتسخ الضوبية لىعقد األوىي و المؤخوذ  بواتسطة 

 .Scannerالماتسح الضوبي 

بعد ذلك عى  الموقع التحكيمي أن يقوم بتقييم الشرط التحكيمي الوارد في العقد األوىي واتستدعاء الدعوى 

 فيما لو كان مختوا لىنظر في هذا النزاع بناء عى  ما قدم إليه من وثابق . ومن ثم أن يقرر 

 فإذا واد ناتسه كذلك فإنه يتول باألطراؾ المعنية و يطىب منها الرد عىيه . 

 

 هذه العمىية ياب أن تتم بالوتسابل االلكترونية ) عن طريق البريد االلكتروني مثال ( 

مات أو تؽيير في البيانات فمن األفضل أن تتستخدم األطراؾ تواقيع ولضمان التسرية و عدم ضياع أية معىو

 . Secure Digital Signaturesرقمية مضمونة والتي تعرؾ باإلنكىيزية بموطىح  .

   

إقرار األطراؾ باختواص الموقع التحكيمي لىنظر في الدعوى يتم إرتساله بالطريقة االلكترونية كذلك . و 

ي األكثر أهمية و هو كيؾ يمكن التؤكد من أن هذا اإلقرار لم يعترضه أحد و عن لكن هنا يثور التسإال الان

 مدى التسرية التي يضمنها اإلرتسال بالطريق االلكتروني ؟

يبق  أن نشير إل  أن اتستدعاء الدعوى ياب أن يتضمن العقد االلكتروني الذي أبرمه الطرفان مع آخر 

المدعي والمدع  عىيه بحيث يمكن تبىيؽهم عىيه، واتسم أي  عنوان لىبريد الكتروني الذي اتستخدمه كل من

 شخص آخر قد يكون له وىة بالنزاع ) شهود أو خبراء مثال (

 

 The Tribunal Step:  مرحلة المحاكمة المطلب الثالث

تقوم عمىية المحاكمة االلكترونية بوور  أتساتسية عى  االتواالت االلكترونية وبالدراة األول  عى  شبكة 

 الحواتسيب المرتبطة مع بعضها البعض لهذا الؽرض.  من 
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 Virtual Magistrateالبعض يقول أن عمىية التحكيم االلكتروني والتي تتم بواتسطة قاضي افتراضي  

 هي عمىية وهمية فهي عمىية رقمية بكامل مراحىها وذلك النعدام أي ااتماع مادي  بين األطراؾ .

 اليوم بين أيدينا فإنه من المتستحيل أن تكون هذه العمىية آلية برمتها . إال أنه في ظل التقنيات المواود 

 يضاؾ إل  ذلك أن اعتماد تحكيم آلي بالكامل يتعارض مع مبدأ التمثيل في التحكيم االلكتروني .

 لذلك يتوور أن كافة الخطوات التالية ياب أن تتم كما ذكر أعاله بالطريقة االلكترونية .       

 كمة االلكترونية فإنها  تبدأ من تاريخ إعالن الموقع التحكيمي اختواوه . أما المحا

يعين المركز بعدها كىاة العمىية التحكيمية و يطىب من الاهة المدعية أن تودع مبىؽا ألاور المحكمين كامال 

 أو ازءا منه .

لك خالل مد  معينة و ياب يبىػ الموقع المدع  عىيه بالشكوى المقدمة من المدعي و يطىب منه الرد عى  ذ 

 .في هذه المد  أن تكون كافية حت  يتمكن المدع  عىيه من تحضير الدفاع المناتسب

بعد ذلك يتم تعيين هيبة التحكيم . فيطىب من األطراؾ أن يقوم كل منهم بتتسمية المحكم الذي يمثىه ،من ثم  

وا يقوم المركز باختيار المحكم الحيادي من  يقوم المحكمان باختيار المحكم الايول ) الرااح ( فإذا لم ياعى

 القابمة التي يكون قد أعدها بوور  متسبقة . 

 

عى  هيبة التحكيم أن تنظر في الوثابق المعروضة عىيها  ويمكن أن تطىب من األطراؾ أن يقدموا  بعض 

ي تسبيل ذلك أن المعىومات اإلضافية  لتوضيح بعض النقاط التي قد تادها مبهمة و بحااة لشرح. و لها ف

 تقوم بتوايه بعض األتسبىة لألطراؾ واالتستماع لىشهود و أيضا الىاوء لىخبر  عند الضرور  .       

تقوم هيبة التحكيم بالتدقيق بالموضوع و من ثم تودر قرارها خالل مد   ال تتااوز عاد  أربعة عشر يوما 

 إل  القتسم اإلداري لموقع التحكيم االلكتروني .   من تاريخ تعيين هيبة التحكيم. ومن ثم تقوم بتبىيػ قرارها 

عى  الهيبة اإلدارية أن تقوم بتبىيػ  القرار التحكيمي إل  األطراؾ خالل  ثالثة أيام من تاريخ اتستالمها 

 القرار من المحكمين .

 

تتم المحافظة إذا كان قرار التحكيم االلكتروني وادرا  لموىحة المدع  عىيه فيعتبر أن العمىية قد انتهت و 

 عى  الوضع القابم و ال يوار إل  اتخاذ أي إاراءات أخرى .

 

 أما إذا كان القرار وادرا  لموىحة المدعي فإننا نكون أمام أحد أمرين :

إما أن يقوم المدع  عىيه بتنايذ هذا القرار بشكل طوعي و هذا ما يحدث ؼالبا    عندما يىاؤ األطراؾ   -

 يا أم الكترونيا نتياة لعدم رؼبتهم لىمثول أمام المحاكم الوطنية .لىتحكيم تسواء كان تقىيد
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أو أن يرفض المدع  عىيه تنايذ الحكم بوور  طواعية ، و عندها يتم الىاوء إل  ما يعرؾ بإاراءات  -

 تنايذ الحكم االلكتروني  عى  النحو الذي تسيتم دراتسته عند البحث في القرار التحكيمي .

 

التحكيم االلكتروني ال بد لنا من أن نتوقؾ عند بعض النقاط الحتساتسة في هذه العمىية  بعد أن شرحنا آلية

كموضوع الاىتسات و لؽة و مكان التحكيم إل  ما ؼير ذلك...  و التي  ياب دراتسة وضعها القانوني إلزالة 

 أي لبس قد يثور حولها .

 

 The Oral Hearingالنبذة األولى: الجلسات

أهمية كبرى في اىتسات التحكيم . فياترض أنها الاروة التي عى  األطراؾ أن يتستؽىوها لىمرافعات الشاهية 

لتقديم ما يمىكون من أدلة من اهة، وليقوموا باتستاواب خوومهم بشكل مباشر و حول مواضيع معينة من 

 اهة أخرى .

تسواهم ، لكن األمر في التحكيم التقىيدي تاري الاىتسات بحضور الارقاء والمحامين والشهود والخبراء و 

 يختىؾ في حالة التحكيم االلكتروني . 

 

و لما كان االاتماع المادي بين الارقاء ال يمكن أن يتم في التحكيم االلكتروني فإنه من الممكن أن يترك ذلك 

 انطباعا لدى األطراؾ حول موداقية العدالة االلكترونية.

 

المحاكمة بما تقدمه من خدمات قد تساعد عى  توفير إن اتستعمال تقنيات المعىومات الحديثة في اىتسات 

 الخوووية المطىوبة لهذه المحاكمة .

التي تقدمها شبكة االنترنت يمكن بواتسطتهاأن تتم الىقاءات بين  Video Conferenceفالحوارات المربية 

 اميع األطراؾ المعنية كما لو كانوا في محاكمة حقيقية .

Americanي الواليات المتحد  من قبل الامعية األميركية لىتحكيم    هذه التقنية كثيرا ما تتستعمل ف

 Arbitration  Association  . 

 

هذه الوتسابل هي بدون شك  Chat  and Voice Chatإضافة إل  خدمات المحادثات الووتية و الكتابية 

 يمكن أن تشبه الاىتسات التي يكون الارقاء حاضرين شخويا فيها .

 

انونية الناظمة لقضاء التحكيم ال تتسمح باتستخدام هذه التقنيات إال  في نطاق التحكيم وإن النووص الق

 االلكتروني. و قد خوص نظام ؼرفة التاار  الدولية اثنين من مواده لتنظيم انعقاد الاىتسات .
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 منه نوت عى  أنه عى  المحكمة أن تتستمع إل  الطرفين ، وإل  الشهود  ۲٠فالماد  

شخص آخر. و يمكن لىارقاء أن يواهوا أتسبىة أثناء الاىتسة، إل  الخبير أو الخبراء المعينين  و الخبراء و كل

 من قبل المحكم . 

 

من النظام المذكور ، فيبدو أنها تشير إل  الاىتسات التي يكون الارقاء حاضرين فيها شخويا.  ۲۳أما الماد  

اىتسة فإن المحكمة التحكيمية  تدعو الارقاء إل  فالاقر  األول  من هذه النووص تايد بؤنه عندما تنعقد ال

 الحضور أمامها في اليوم والمكان المحددين، و تطىب منهم الحضور شخويا .

 

هذا الحضور و تحديد المكان ال يتوافق مع نظام المحاضر  المربية . ؼير أن متسؤلة تسير الاىتسات حضوريا 

  اتااق الطرفين أن تقرر إاراء المحاكمة والحضور ال تعتبر قاعد  إلزامية ، و يمكن لىمحكمة بناء عى

 بالطريق االلكتروني .

 

 بقولها: Cyber Tribunal من نظام محكمة  ۲الاقر   ۳۸هذا ما نوت عىيه الماد   

 } إن المحاكمة بين الطرفين يمكن أن تتم بكافة الوتسابل الممكنة، ومن بينها الهاتؾ  

 { .  التىكس و وتسابل االتوال المربية   

كما أن مركز الوتساطة والتحكيم أقر عمىية االتوال بين األطراؾ و لو من ؼير االنتقال الشخوي. فقالت 

 من نظامه : ١۲الماد  

)  إن تعبير اىتسة ياب أن ياهم به إضافة إل  االاتماع المادي بين األطراؾ، فإنه      يمكن أن يتم عبر  

ية عبر الشبكة وكافة وتسابل االتواالت االلكترونية والتي يمكن االاتماعات المتىاز  أو الىقاءات المرب

 لكل فريق فيها أن يرتسل أو يتىق  البيانات المتبادلة مع الطرؾ اآلخر بواتسطتها ( . 

 

أخيرا فإن عقد اىتسات التحكيم االلكتروني عن طريق الشبكة وعى  الرؼم من انتااء االاتماع المادي بين 

ل ثقة بينهم، إال أنه يوفر الكثير من المزايا من توفير لىوقت والمال الذي يحتااه األطراؾ والذي يشكل عام

 التحكيم التقىيدي نتياة انتقال األطراؾ إل  مقر التحكيم. 

كما أن البيانات المتبادلة بالوتسابل االلكترونية تسيتم حاظها بوور  آلية بحيث يمكن الراوع إليها عند 

 الطىب.

  في اىتسات التحكيم و التي ال يمكن حىها بالوتسابل االلكترونية هي عامل الاارق في تبق  المشكىة الوحيد

 التوقيت المحىي لألطراؾ نتياة واودهم في مناطق مختىاة من العالم .
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 The Seat of Arbitrationالنبذة الثانٌة:  مكان التحكٌم

المحكمين ليكون الموطن المختار لعمىية يقود بمكان التحكيم المكان الذي تم اختياره من قبل األطراؾ أو 

 التحكيم .

أما الؽاية من تحديد هذا المكان فهي لتحديد القانون وااب التطبيق تسواء عى  اإلاراءات أم في موضوع 

 النزاع في حال عدم تحديد هذه القوانين .

التحكيم عى    كما أنه يكون لمحكمة مكان التحكيم واة المراع المختص في بعض األمور كتشكيل هيبة

 تسبيل المثال عند فشل األطراؾ بالقيام بذلك.

و إن تحديد هذا المكان يعتبر متسؤلة ال بد من الوقوؾ عندها في التحكيم االلكتروني نتياة ألن العمىية 

 التحكيمية تتم بين األطراؾ عن طريق الشبكة و قد يتنقل خاللها المحكمون  من مكان آلخر .

 

في التحكيم االلكتروني عن طريق تبني الماهوم الاديد لموطىح مكان التحكيم ، و الذي  تم تااوز هذه العقبة

بموابه يعتبر مكان التحكيم متستقال عن المكان الحقيقي الذي تتم فيه اإلاراءات وإنما يحدد باالتستناد إل  

 العامل الربيس الذي يربط العمىية التحكيمية بنظام قانوني معين ليطبق عىيها .

 

نت محكمة النقض الارنتسية ناس المعيار حيث قالت أن مكان التحكيم عبار  عن موطىح قانوني بحت و تب

يترتب عىيه نتابج قانونية هامة ال تسيما فيما يتعىق بانعقاد االختواص القضابي  لىمحاكم الوطنية من أال 

 الطعن بالقرار التحكيمي.

بمكان انعقاد الاىتسات أو واود المحكمين أو مكان فمكان التحكيم ليس له  ماهوم مادي و ؼير مرتبط 

 إودار القرار التحكيمي أو توقيعه . 

 بالنتياة  يمكننا القول بؤن مكان التحكيم  يحدد  باإلراد  الحر  و المطىقة لألطراؾ.

 

 The Language of Arbitrationالنبذة الثالثة: لغة التحكٌم

التمتع بىؽة مشتركة فيما بينهم، ولعل أهمية القدر  عى  التخاطب بين تىزم عقود التاار  االلكترونية أطرافها 

 األفراد  بىؽة واحد  يكمن بؤن لكل لؽة موطىحاتها وتعبيرها التي تختىؾ و مدلوالتها.

 

و يمكن أن يتاق األطراؾ في عقدهم عى  اعتماد لؽة أو عد  لؽات لتطبق عى  إاراءات العمىية التحكيمية ، 

يبة التحكيمية تحديدها ، و نظرا ألهمية الىؽة يكون لىهيبة طىب إرفاق كل دليل متستندي بوثيقة و إال كان لىه

 مترامة إل  لؽة التحكيم .
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 و هذا ما نوت عىيه الماد  الثانية والعشرون من القانون النموذاي لىتحكيم التااري الدولي : 

في اإلاراءات و ياب أن يتسري االتااق أو  لىطرفين حرية االتااق عى  لؽة أو الىؽات التي تتستخدم  - ۳

التعيين عى  أي بيان مكتوب يقدمه أي من الطرفين و أي مرافعة مكتوبة و أي  قرار تحكيم أو أي 

 بالغ آخر يودر من الهيبة التحكيمية ما لم ينص االتااق عى  ؼير ذلك .

ة إل  الىؽة أو الىؽات  التي اتاق عىيها لهيبة التحكيم أن تؤمر بؤن يرفق أي  دليل متستندي بنتسخة مترام  - ۲

 أو عينتها هيبة التحكيم .

 

عمىيا فإن القىيل فقط من مواقع التحكيم االلكتروني قد أولت عناية ادية بمتسؤلة اختالؾ الىؽة  أو 

 الموطىحات بين مختىؾ األطراؾ .

 

الشبكة تتم بالىؽة اإلنكىيزية و في الوقت الحاضر فإن عمىية التحكيم االلكترونية في معظم المواقع عى  

 . Multilingual Serviceبشكل ربيتسي،  و القىيل منها فقط يوفر خدمة الىؽات المتعدد   

 

 Terms of  Referencesالنبذة الرابعة: وثٌقة مهمة المحكمٌن

 التحكيم ./ من نظام التحكيم في ؼرفة التاار  الدولية أن محكمة التحكيم تضع وثيقة مهمة ۳۹تنص الماد  / 

أما في التحكيم االلكتروني ، فإنه ال يواد مانع يحول دون أن يتاق المحكم مع األطراؾ ليعترفوا بتسريان 

 المرافعات و الوثابق المرتسىة الكترونيا ، و لو كانت النووص تىزم بالكتابة فيها .

عى  وثيقة التحكيم ،و / أنه ياب عى  األطراؾ و المحكمة التحكيمية أن يوقعوا ۳۹كما تنص الماد  / 

اإللزام بالتوقيع يعني واود متستند ورقي، و بالتالي فإنه ال  يمكن إنشاء وثيقة تحكيم الكترونية مرفقة 

 بالتوقيع المطىوب، إال إذا أمكن الىاوء إل  تقنية رقمية تايد التوقيع  .   

 

الماد  الثالثة من النظام المذكور تنص  أما إرتسال وثيقة المهمة الكترونيا لألطراؾ ، فإن الاقر  الثانية من

عى  أن التبىيػ أو اإلعالم بالتتسىيم يمكن أن يكون بؤية وتسيىة  اتوال أخرى و لذلك يمكن أن يتم إرتسال 

 الوثيقة الكترونيا بالبريد االلكتروني أو أي طريقة أخرى .

 

 liberation Between Arbitratorsالنبذة الخامسة: التشاور بٌن المحكمٌن

لىمحكمين في التحكيم االلكتروني حرية التداول و النقاش حول العمىية التحكيمية والنزاع موضوع التحكيم و 

ذلك باتستخدام التقنيات االلكترونية بما فيها البريد االلكتروني أو االاتماعات الووتية والمربية كإحدى 

 الخدمات التي توفرها شبكة االنترنت.
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القدر الكافي من الحيطة و الحذر. و هذا ما أكدته المحكمة الدتستورية العىيا في و يشترط في ذلك اتخاذ 

 تسويتسرا .

 

و لعل تداول أعضاء هيبة التحكيم فيما بينهم بودد النزاع محل التحكيم وووال إل  إودار الحكم التحكيمي 

 باتستعمال الطرق االلكترونية ياب أن يكون مقيدا بعدد من الشروط :

 األطراؾ عى  هذه الوتسابل .موافقة   - ۳

 موافقة كافة المحكمين عى  إتباع هذه الوتسابل .   - ۲

 تاعيل هذه الموافقة من خالل المشاركة في هذه المداوالت إال إذا أعذر أحدهم لتسبب مشروع . - ۱

ا أن يكون اتااق األطراؾ أو اتااق المحكمين في حال ؼياب اتااق األطراؾ موثقا بشكل يعطيه قدر - ١

 كافيا من الموداقية .

 

 أشخاص عملٌة التحكٌم االلكترونً  :النبذة السادسة 

 يمكن تونيؾ أشخاص عمىية التحكيم االلكتروني ضمن ثالث ماموعات : 

 األشخاص المرتبطون بالعمىية التحكيمية بوور  مباشر  :   - ۳

 أطراؾ النزاع .•           

 المحكمون .•           

 لشهود . ا•           

 الخبراء .•           

 

 األشخاص المرتبطون بالعمىية التحكيمية بوور  ؼير مباشر  :  - ۲

 اإلدار  القانونية النظام .•           

 اإلدار   الانية لىنظام .•           

 

 :الزوار   -  ۱

 لكل شخص من هذه الماموعات حق مختىؾ في اتستعمال النظام و حتساب خاص فيه . 
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 مثال يتسمح لىزوار بالدخول فقط إل  القتسم العمومي من واحات الموقع  فقط.    ف

 وال يمىك أشخاص العمىية التحكيمية المباشرون الدخول إال إل  ما يتعىق بنزاعهم الذي ينظر فيه الموقع . 

 

االتوال مع في حين يكون لإلدار  القانونية لىنظام الحرية الكامىة لىحركة ضمن القتسم القانوني فيه و

األطراؾ. خالفا  لإلدار  الانية التي ال تظهر لألطرؾ نهابيا طيىة العمىية التحكيمية و إنما ينحور اتوالها  

 Technical Support.بالقتسم القانوني و المحكمين فقط وذلك من أال تقديم الدعم التقني لىموقع  

 

 

 

 The Arbitration Awardالقرار التحكٌمً   الثانً: الفرع

 The Form of Arbitration Awardشكل القرار التحكٌمً:    :األول المبحث

بعدما بينا أنه من وااب المحاكم الوطنية االعتراؾ بمشروعية وإلزامية اتااق التحكيم المبرم بالطريق 

االلكتروني، كذلك فإنه من الضروري بمكان تتسىيط الضوء عى  مدى إلزام هذه المحاكم لاهة االعتراؾ 

 بالحكم الوادر الكترونيا  وما يترتب عىيه من نتابج قانونية هامة و في مقدمتها مدى والحيته لىتنايذ. 

 

ينص في  UNICTRALإذا راعنا إل  االتااقات الدولية فإننا ناد أن القانون النموذاي لألمم المتحد  

 لمحكمين و األطراؾ  .منه أن الحكم ياب أن يكون متضمنا ألتسماء و تواقيع كل من ا  ۱۳الماد  

 

فقالت أنه ياب  ۳۸٩۹أما الماد  الرابعة من  اتااقية نيويورك المتعىقة بتنايذ أحكام المحكمين األانبية لعام  

عى  الطرؾ الذي يطىب تنايذ الحكم أن يقدم القرار األوىي موقعا من المحكمين أو وور  مودقة منه و 

 ذلك حتسب األوول المتبعة .

طراؾ العمىية التحكيمية قد اتاقوا عى  الىاوء إل  أحد التشريعات الوطنية التخاذه عى  أنه أما إذا كان أ

 القانون الوااب التطبيق عى  اإلاراءات ) قانون األوول(  فال بد من البحث فيها  . 

من أوول المحاكمات عى  ضرور  أن يكون الحكم مكتوبا وموقعا  ٩۲٢بالقانون التسوري فقد نوت م  بدءا

 من قبل المحكمين.

الاقر   ٩۲نص في الماد    ۳۸۸٦و في التشريع المقارن فإن القانون اإلنكىيزي لىتحكيم الوادر في عام 

األول  :} يكون لألطراؾ الحرية المطىقة في تحديد شكل القرار التحكيمي {و بناء عى  ذلك فإنه يمكن لهم 

 ند التحكيمي  الشكل االلكتروني لىقرار .أن يعتمدوا في العقد األوىي بينهم و الذي تضمن الب
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و لكنه يضيؾ في الاقر  الثانية من ناس الماد  عى  أنه إذا لم يقم األطراؾ بتحديد شكل القرار فإنه ياب أن 

 يكون بالويؽة الخطية و متضمنا لتواقيع المحكمين الذين قاموا بإوداره   .

ر  في القرار إل  التاريخ والمكان الذي تم فيه توقيع الحكم وزادت الاقر  الثالثة عى  ذلك إل  انه ياب اإلشا

. 

 

من قانون أوول المحاكمات الارنتسية الاديد اشترطت في وحة شكل القرار التحكيمي حت   ۳١٢۲الماد  

يكون قابال لىتنايذ أن يكون مإرخا و متضمنا ألتسماء  المحكمين ومكان ودوره وبالتالي فإن هذا القانون لم 

وقيعه من قبل المحكمين، وإنما اكتا  باإلشار  ألتسماء المحكمين ومكان وتاريخ ودور الحكم وهذا يشترط ت

 ما يمكن توافره بحكم التحكيم االلكتروني.

 

أن كال من أتسماء و تواقيع المحكمين  ۹فقال في الماد   ۳۸٩٩أما قانون التحكيم الادرالي األميركي لعام 

 التحكيمي.ياب أن تكون متضمنة في القرار 

كذلك اشترطت ؼالبية التشريعات الوطنية أن يكون القرار مكتوبا ، كقانون أوول المحاكمات الهولندي  ) 

( ونظام ؼرفة ۳٢٠۳(  والقانون البىايكي ) الماد  ۳٢( و قانون التحكيم التسويدي )الماد   ۳٠٩٢الماد  

 ( . ٩١تحكيم  ) الماد  ( و نظام مركز الوتساطة وال ۲۸و۲۹التاار  الدولية ) المواد 

هذه النووص الوطنية و الدولية قد تتسبب إشكاالت كثير  في  معرض تنايذ حكم التحكيم الوادر بالطريق 

االلكتروني نتياة اشتراط الكتابة و التوقيع من اهة ومدى تحقق هذه الشروط في الكتابة والتوقيع 

 االلكتروني من اهة أخرى .  

 

كانت العقبة التي وااهت التعامالت االلكترونية مما حمل الماكرين و  Confidentlyإن فكر  الموداقية 

الباحثين إل  محاولة إيااد الوتسابل التي تمكن من تخطي هذه العقبة، نظرا لقدر  هذا النوع  من التعامالت 

لقانوني لدى عى  اختراق أوؽر الازبيات في حيا  األفراد دون تحىيىها مما ياعىنا ننظر إل  دراة األمن ا

 اتستعمال هذه التكنولوايا .  

 

إذا ما أردنا البحث في معن  التوقيع،  فإن الاقه التقىيدي يعرفه بؤنه إشار  مخطوطة تكاي لىداللة عى  

الموقع و ياب أن يكون مشتمال عى  اتسم الموقع وكنيته وال يشترط أن يكون اتسمه الحقيقي و إنما االتسم 

 .الذي  يعرؾ به بين الناس 

 

 واألول أن يكون التوقيع مخطوطا باليد لكن ال يواد ما يمنع أن يتم بالشار  أو الخاتم أو بومة اإلوبع  .  

 هكذا وكنتياة لتطور التكنولوايا فإنه قد ظهر اليوم شكل اديد لىتوقيع هو التوقيع االلكتروني.   
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 مإيد ومعارض.وانقتسم راال القانون إل  فريقين بخووص هذا التوقيع الاديد بين 

، من اهةفالاريق المإيد قال أنه ال يواد ما يمنع اتستعمال التوقيع االلكتروني فهو ينتسام مع التعامل الاديد 

كما أن تقىيد التوقيع الخطي أتسهل بكثير من اكتشاؾ الرمز التسري أو ماتاح التشاير والذي يتؤلؾ من عدد 

لية ذات قدرات كبير  وبالرؼم من ذلك قد ال يمكنهم القيام من األرقام يتطىب اختراقها االتستعانة بحاتسبات آ

 .اهة أخرىبمثل هذا االختراق من 

أما الاريق المعارض فيقول أنه ال ياوز نهابيا معادلة التوقيع اليدوي بالتوقيع االلكتروني حيث يتعذر التثبيت 

ع الكترونيا عن بعد من وراء من حضور الموقع و من واوده المادي، كما أنه ال يمكن التؤكد أن من يوق

 17الحاتسب اآللي هو بالاعل الشخص الذي عرؾ عن هويته.

 

وظهر أول اعتراؾ بالتوقيع االلكتروني من قبل االاتهاد  الؽربي في ماال بطاقات االبتمان في فرنتسا ، 

وحة ( وراحة ب ۳۸۹۸حيث أقرت محكمة النقض الارنتسية في إحدى قراراتها المدنية  الوادر  عام ) 

التوقيع االلكتروني معتبر  أنه يتؤلؾ من عنورين إبراز بطاقة االبتمان و إدخال  رقم حامل البطاقة التسري 

، و رأت المحكمة أنه بناء عى  ذلك يكون في التوقيع االلكتروني ناس الضمانات المواود   في التوقيع 

 اليدوي. 

تراؾ  بالتوقيع االلكتروني يتستند  إل  ما تضمنته هذا االاتهاد الذي أودرته المحكمة فيما يتعىق باالع 

 االتااقات الدولية في مواقع شت  .

عرفه بؤنه العالمة االلكترونية الوارد   UNCITRALفالقانون النموذاي لألمم المتحد  لىتاار  االلكترونية 

قة الموقع عى  المعىومات في رتسالة البيانات أو المضافة إليها أو المرتبطة بها ارتباطا منطقيا و تايد مواف

 الوارد  في رتسالة البيانات .

وقد أكد ذلك قانون التوقيعات االلكترونية الوادر عن األمم المتحد  في الماد  التسادتسة إذ قالت أنه ياوز 

ألي شخص أو اهاز أو تسىطة تنتمي لىدولة المشتركة تكىيؾ اهة مختوة تسواء كانت عامة أم خاوة 

 تروني وتوثيقه.لتحديد التوقيع االلك

لذلك فإنه باعتقادنا ياب عى  المحاكم الوطنية االعتراؾ بوحة الحكم التحكيمي الوادر بالشكل االلكتروني 

 و أن تقوم بتنايذه أتسو  بؤي حكم تحكيمي آخر .

 

وقامت بعض الدول تالفيا ألي إشكال متستقبىي بخووص التوقيع االلكتروني بإدرااه ضمن تشريعاتها 

تموز عام ۲۲نها فرنتسا التي أودرت  قانون اإلثبات االلكتروني والقانون األلماني الوادر فيالوطنية وم

والمتعىق بالخدمات اإلعالمية و االتواالت و الذي أعط  التوقيع االلكتروني القيمة ناتسها التي تكون ۳۸۸٢

                                                           
 

  ۲٠٠٠الاامعة الىبنانية عام   -د .  طوني عيتس  النظام القانوني لشبكة االنترنت :  رتسالة دكتوراه  -۳

 . ۲۱٠واحة 
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وعى  أن يخضع هذا لىتواقيع العادية عى  الورق ذلك بشرط احترام بعض اإلاراءات واألوول الشكىية 

 التوقيع إل  مراقبة محدد  .

 

في لبنان فإن مشروع تعديل قانون أوول المحاكمات الذي وافق عىيه ماىس الوزراء أفاد في التعديل 

أقر بوحة التوقيع االلكتروني و وتسابىه والشروط التي ياب أن  ٩و مكرر ١مكرر  ۳١۲المقترح لىماد  

 القابمة عى  التسند االلكتروني .تتوافر فيه  لكي تكتمل الكتابة 

و نظام مركز الوتساطة و التحكيم هما الوحيدان الىذان تعرضا  Cyber Tribunalعمىيا فإن نظام محكمة 

 لمتسؤلة شكل الحكم االلكتروني وأخضعاه لىتوقيع االلكتروني.  

المحاكم الوطنية األمر الذي ياعل بعض  -أما البعض فيقترح  نتياة لؽياب التوقيع الخطي لىمحكمين 

أن يتم إرتسال نتسخة من الحكم إل  المحكمين لتوقيعها إال أن هذا الرأي ليس مرضيا   -ترفض القيام بتنايذه 

 18ألنه يخرج عن نطاق التعامل االلكتروني.

 

وأخيرا ومن باب الزياد  في المعىومات فإن النظام القضابي في تسنؽافور  يعتبر واحد بين من األنظمة القىيىة 

والذي تتول محاكمه اتواال مباشرا وكىيا مع شبكة  -وتسيبق  األمر كذلك لىتسنين القادمة  -في العالم 

 االنترنت و بالتالي يمكن تقديم الحكم لها عن طريق الشبكة مباشر  .

 

 The Effects of Arbitration Awardالثانً: آثار الحكم   المبحث

 Delivery of Award: تبلٌغ القرارالمطلب األول 

يودر  قرار التحكيم  كتابة و موقعا من المحكم أو المحكمين ، و تتسىم نتسخة من القرار لكل من الطرفين  

 موقعة من المحكمين .

 

من  نظام ؼرفة التاار  الدولية ، فقالت أنه يمكن أن تتسىم إل  الارقاء بناء  ۲۹و هذا ما نوت عىيه الماد  

 التحكيمي يوقع عى  مطابقتها من قبل األمانة العامة .عى  طىبهم نتسخا إضافية عن القرار 

 

من نظام مركز الوتساطة و التحكيم عى  أن المركز يتسىم إل  كل فريق، بناء عى  طىبه  ٩١كما نوت الماد  

 ، نتسخة مطابقة لألول والحة لىتنايذ .و لكن هذه الماد  لم تحدد التقنية التي تتحقق بواتسطتها هذه اإلفاد  .

                                                           
 

ندو  االتااهات الحديثة  لىتحكيم   -محاضر  في التحكيم االلكتروني   ۳٦األتستاذ مظهر العنبري . ص  -۳

 ۲٠٠۳آب  ۱٠  - ۲۹العربية : دمشق في التشريعات 
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منه عى  أن النتسخة المطابقة   ۹قانون النموذاي المتعىق بالتاار  االلكترونية ، فنص في الماد  أما ال

 لألول يمكن اتستعمالها كنتسخة أوىية بشرطين :

 األول  : أن يكون ثمة ضمانة أكيد  لإلعالم بها . 

 مي .الثاني : أن يبىػ هذا اإلعالم إل  الشخص الذي تقدم إليه وور  من القرار التحكي 

 

 في التحكيم االلكتروني  فإنه من الماترض أن يتم هذا التتسىيم بالوتسابل االلكترونية 

و بالدراة األول  بالبريد االلكتروني . و بارض أن عمىية التبىيػ تعتبر مقبولة إذا تمت بهذه الطريقة ،إال  

 و تاريخ التبىيػ من ناحية أخرى .أنه في واقع األمر يبق  لدينا متسؤلة إثبات حدوث التبىيػ فعال من ناحية 

 

اليوم و في ظل التقنيات الحديثة المواود  بين أيدينا فإن مثل هذه المتسؤلة الانية يمكن التؽىب عىيها. و ذلك 

 عن طريق تعقب أثر و تاريخ الرتسالة التي فيها مضمون الحكم .

 ة المتضمنة لىحكم .و لكن ما ال يمكن التؤكد منه هو هوية الشخص الذي يقوم باتح الرتسال

 

فقد يتم إرتسال الحكم إل  البريد االلكتروني إل  شخص آخر ؼير الشخص المطىوب، أو قد يتم إرتساله إل  

 الشخص المطىوب و لكن يقوم باتح الرتسالة شخص آخر و من ثم متسحها من ذاكر  البريد االلكتروني .

 ىيػ في التعامل االلكتروني؟ فيظهر التسإال التالي :  ما هو الحل المناتسب لمتسؤلة التب

 الطريقة التقىيدية لحل هذه المشكىة هو أن يقوم الشخص المراد تبىيؽه ) المرتسل له( 

بإرتسال رتسالة الكترونية اوابية  متضمنة لتوقيعه االلكتروني أو الرقمي و تعتبر هذه األخير  بمثابة إشعار 

 باتستالم   لىقرار التحكيمي .

يقوم موقع التحكيم االلكتروني بإنشاء نظام شبكي مؽىق ومحمي بحيث ال يمكن  أما الحل األفضل هو أن

الدخول إليه إال من قبل أطراؾ النزاع و ذلك بمواب رمز شخوي يعط  لكل منهم يتم تبىيػ األطراؾ 

 عى  حتسابهم الخاص في هذا الموقع .    

 

 Enforcement of Award: تنفٌذ الحكمالمطلب الثانً 

كيم التقىيدي فإن أطراؾ النزاع في التحكيم االلكتروني يقومون بتنايذ القرار التحكيمي من تىقاء أتسو  بالتح

أناتسهم ، ذلك ألنهم اختاروا بإرادتهم الىاوء إل  التحكيم لعدم رؼبتهم المثول و التقاضي أمام المحاكم 

 الوطنية .
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 Out Ofيىة لحل النزاع  خارج نطاق المحاكم إال أنه و نتياة لكون التحكيم االلكتروني خالفا لىوتسابل البد

Court Settlement  كالتوفيق Mediation  والمااوضاتNegotiation  يقضي بطبيعته واود

طرؾ خاتسر و آخر رابح نتياة لعمىية التحكيمية، فإن الطرؾ الخاتسر قد ال يقوم بوور  مباشر  بتنايذ 

 Dilatoryؾ باألتساليب التي تإدي إل  عرقىة تنايذ الحكم الحكم التحكيمي االلكتروني وإنما تسيىاؤ لما يعر

tactics  كرفض التبىيػ أو تؽيير العنوان أو تؽيير البريد االلكتروني أو تااهل اميع الرتسابل االلكترونية

 القادمة من موقع التحكيم. 

 فاي مثل هذه الحالة تسيقوم الطرؾ اآلخر بالىاوء إل  تنايذ الحكم ابرا . 

 

ية تنايذ الحكم التحكيمي كما أشرنا تسابقا وفي مناتسبات شت  في هذا البحث  اتااقية نيويورك لعام يحكم عمى

 والمتعىقة باالعتراؾ وتنايذ أحكام التحكيم األانبية.  ۳۸٩۹

/ من هذه االتااقية أنه ياب عى  الطرؾ طالب التنايذ أن يقوم بتقديم االتااق األوىي الذي  ١تقول الماد  / 

 به الىاوء إل  القضاء التحكيمي مع نتسخة أوىية من الحكم التحكيمي والحة لىتنايذ .تم بموا

و قد عالانا في الاقر  التسابقة الشكل الذي ياب أن يكون  فيه الحكم التحكيمي . ولكن باإلضافة إل   متسؤلة 

 شكل الحكم فإنه  تسيثور أمام  تنايذ الحكم أمران :

يقدم إل  المحكمة لكي تقوم بإكتسابه الويؽة التنايذية و التسإال هنا إل  أية األول فهو أن هذا الحكم ياب أن 

محكمة ياب أن يقدم هذا الحكم ؟ المحكمة التي يواد فيها موطن الطرؾ اآلخر أم المحكمة التي يواد 

 ضمن دابر  اختواوها أموال لهذا األخير؟ و أي قانون ياب أن يطبق ؟

كانت مختوة اوىيا لىاول في النزاع موضوع التحكيم و ذلك حتسب  األول أن يقدم إل  المحكمة التي

 من قانون أوول المحاكمات. ٩۱١و ٩۲۸و ٩۲٦المواد 

فإذا لم يكن بالمقدور القيام بتحديد مكان التحكيم نتياة لىطبيعة الدولية لهذه العمىية فإننا ونتياة لذلك تسنكون 

 ر منتسامة .    أمام عدد من األحكام المتعارضة أو عى  األقل ؼي

أما األمر الثاني  فهو كيؾ تسيقوم األطراؾ بتقديم هذا الحكم إل  المحكمة ؟ بواتسطة قرص مضؽوط أم 

 بالبريد االلكتروني ؟ أم تسيقوم بطباعته من اهاز الكمبيوتر الخاص به ؟

 

المحكمين يبدو أن الحل األفضل  لذلك هو أن يقوم الطرؾ طالب التنايذ بإرتسال نتسخة من الحكم إل   

 ليقوموا بتوقيعه  ومن ثم إرتساله لىمحكمة لتنايذه .

 

و أخيرا تاب اإلشار   إل  أن ما يحول دون تنايذ الحكم هو أن يكون اتااق التحكيم ؼير وحيح ، أو أن 

يحول خرق ألحد المبادئ األتساتسية كحقوق الدفاع، أو أن يكون الحكم مخالاا لىنظام العام في البىد التي  

 يها التنايذ أو التسياتسة العامة لىبىد .تسيتم ف
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 The Archival Record: حفظ الحكمالمطلب الثالث 

 فيما يتعىق بحاظ القرار التحكيمي ثمة مشكىتان :  

فمن اهة أول  ياب المحافظة عى  تسالمة محتويات القرار . و هذا القرار له شكل رقمي كما هو وادر 

ن الممكن أن يتم حاظه كما يتم حاظ أية معىومات أو بيانات أخرى في عن المحكمة االلكترونية . لذلك فإن م

 الذواكر الرقمية لىحواتسيب .  

 و لكن  هذا القرار قد يطىب لكي يقدم لىمحكمة ليوضع موضع التنايذ . 

فياضل أن يقوم مركز التحكيم االلكتروني باالحتااظ بنتسخة مادية من هذا القرار وموقعة من قبل هيبة 

 م .التحكي

إال أن القيام بإرتسال نتسخة من الحكم إل  المحكمين بالطرق اليدوية لىتوقيع عىيه ومن ثم االحتااظ بها ال 

 يعني أنه ال يمكن تبىيػ األطراؾ هذا الحكم  بالطرق االلكترونية .

باإلشار   لم تشر اتااقية نيويورك إل  متسؤلة حاظ الحكم التحكيمي . أما نظام ؼرفة التاار  الدولية فاكتا 

 إل  أن النتسخة األوىية لىقرار تحاظ في أمانة التسر .

و فيما يتعىق بالتحكيم االلكتروني فإن تعابير " تسالمة " و " تسرية " و " النتسخة األوىية " تبدو  دقيقة ادا 

 ۲۱/ ٦في الماد   Cyber Tribunalبالنتسبة إل  ماهوم  المتستندات االلكترونية. و قد لحظ نظام محكمة 

 نه أن القرار التحكيمي يعرض في مركز األشؽال و لكنه لم يشر إل   أن الحاظ تسيكون ألال طويل .م

  

منه المتسؤلة حاظ  ۳٠أما القانون النموذاي لألمم المتحد  المتعىق بالتاار  االلكترونية فقد لحظ في الماد  

 المتستندات االلكترونية .

كان اإلعالم بشؤنها متستمرا، أو إذا كانت عبار  عن رتسالة  و بمقتض  هذا القانون تحاظ المتستندات إذا 

مرتسىة أو مىقا ، وذلك بالشكل الذي وردت  به ، و إذا كان اإلعالم متعىقا بمودر الرتسالة و مكان إرتسالها  

عى  أن يعين تاريخ و تساعة اإلرتسال و التىقي . و قد حافظت  الماد  المذكور  عى  إمكانية تعديل هذه 

 موىحة شخص ثالث .الشروط ل

ومن اهة أخرى ياب المحافظة عى  تسرية هذا القرار إال إذا أااز األطراؾ  لىموقع أن يقوم بنشر الحكم  

 عى  واحاته  عى  الشبكة .

 

و قد يحدث تعارض في مدى إلزام األطراؾ باالحتااظ بتسرية العمىية التحكيمية وإاراءاتها نتياة  الختالؾ 

 يتبعون لها  و ما يحمىون من أفكار حول هذا الموضوع . األنظمة القضابية التي

 

في التحكيم التقىيدي ياب المحافظة عى  التسرية ألنها أحد أهم األتسباب التي تدفع األطراؾ إل  الىاوء إل  

 القضاء التحكيمي .



48 
 

التسوابق  مثل هذه القيود الوارمة قد تشكل عابقا كبيرا أمام  تطور لما قد يعرؾ في المتستقبل  بماموعة

 القضابية ألحكام التحكيم االلكتروني  .

 

و التواه العام لدى ؼالبية المواقع  التي تقدم خدمة التحكيم االلكتروني يقضي بؤن تقوم بنشر هذه الدعوى و 

اإلاراءات التي مرت بها وووال إل  القرار التحكيمي في النهاية  عى  واحاتها عى  شبكة االنترنت  حت  

ون من اإلطالع عىيها و لزياد  التعريؾ بالتحكيم االلكتروني ما لم يعارض عى  ذلك األطراؾ يتمكن اآلخر

وراحة  و عندها ياب التؽيير في أتسماء أطراؾ الدعوى و بعض  حيثياتها و لكن دون أن يإدي ذلك إل  

 إحداث تؽيير اذري فيها فيما لو أراد الموقع نشر الدعوى التحكيمية هذه.

ادر اإلشار  في نهاية البحث في الحكم التحكيمي االلكتروني  إل  القرارات التي تودر أثناء أخيرا فإنه ت

فإنها  -مثل القرارات بتتسمية الخبير أو دعو  الشهود  -تسير الدعوى التحكيمية و قبل ودور الحكم النهابي 

 م لىتنايذ . تكون ؼير خاضعة ألي رقابة أو اعتراؾ من قبل المحاكم الوطنية عند تقديم الحك

 

 نظرة واقعٌة فً التحكٌم االلكترونً  الثالث: الفرع

 : مبحثينيقتسم هذا الازء إل  

 األول  تقٌٌم التحكٌم االلكترونً    المبحث

 مزاٌا التحكٌم االلكترونً المطلب االول:

 السرعة فً اإلجراءات   -أوال:

 و المذهىة التي تتم فيها المحاكمة .إن تسحر عمىية التحكيم االلكتروني تكمن في التسرعة الكبير  

أيام  في األتسبوع   ٢تساعة في اليوم و ۲١فالموقع التحكيمي الذي يقدم هذه الخدمة مواود عى  الشبكة لمد  

دون انقطاع خالفا لىمحكمة العادية أو عمىية التحكيم التقىيدي فإن المحكمة لها أوقات رتسمية لىعمل و تخضع 

   ؼير ذلك  من األمور التي تإدي إل  إطالة المحاكمة .ألوقات العطل الرتسمية إل

إضافة إل  أن انتقال الهيبة التحكيمية  إل  مركز التحكيم و من ثم حضور األطراؾ الشهود والخبراء ... 

 وقد يتؽيب أحد منهم كل ذلك تسيإدي إل  إطالة اإلاراءات بال تسبب .

ي أوبحت ازءا ال يتازأ من الحيا  اليومية لألفراد في وإن المعامالت التي تبرم عى  شبكة االنترنت والت

عالم القرية الوؽير  تتستواب أن يتم حل النزاعات التي تنشؤ في معرضها بآلية لها ناس التسمات التي تم 

 بموابها التعاقد و هي  تسمة التسرعة .

ال لىحوول عى  كما أن راال األعمال و أوحاب الشركات الكبرى متستعدون لىتضحية بالكثير من األمو

 تتسوية معقولة و تسريعة لىنزاعات التي تنشؤ في معرض ممارتستهم ألعمالهم التاارية .
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و أتسو   بالتحكيم التقىيدي فإن عمىية التحكيم االلكتروني  تكون مقيد   باتر  زمنية محدد  ياب عى  هيبة 

  حتما أقل بكثير من الاتر  التي التحكيم أن تاول في النزاع خاللها تحت طابىة إبطال الحكم و هذه الاتر

 يتطىبها حل النزاع أمام محاكم القضاء العادي .

 

أخيرا فإن التسرعة في التحكيم االلكتروني تظهر من خالل اتستعمال التقنيات الحديثة التي توفرها شبكة  

الاتماعات االنترنت من بريد الكتروني وإمكانية تبادل الوثابق والنووص بوور  فورية وآنية، وخدمة ا

الووتية والمربية دون الحااة لىاوء إل  الوتسابل التقىيدية وما يترتب عىيها من عرقىة وتؤخير كطباعة 

الرتسابل و إنشاء وور ضوبية وتوديق الوثابق ومن ثم إرتسالها بالبريد العادي وقد يخطا المرتسل بالعنوان 

 .... الخ.

 اتستعمال التحكيم االلكتروني .لذلك فإن الحىول لكل هذا التؤخير يكمن ببتساطة ب

 

 التوفٌر فً الكلفة   -ثانٌا

 إن ما ياعل من التحكيم نظاما قضابيا ذا فعالية كبرى هو التوفير الهابل في الناقات الذي يوفره لألطراؾ . 

ياب أن ال ياهم من ذلك أن المحاكم تتقاض  أاورا مرتاعة نتياة لقيامها بالنظر في النزاع ، و إنما ما 

عىه مرتاعا هو أتعاب المحامين وناقات االنتقال وتبادل الوثابق والمذكرات من اهة، وطول أمد التقاضي يا

أمام المحاكم وعى  اختالؾ درااتها إل  حين ووول الدعوى إل  أعى  مراع قضابي واكتتسابه الدراة 

 القطعية من اهة أخرى.

فإن األاور تنحور مبدبيا بؤاور المحكمين   -  و هو قضاء من دراة واحد  -أما في التحكيم االلكتروني 

و الموقع الذي يقدم هذه الخدمة، و هي بالمقارنة مع كىاة الىاوء إل  المحاكم أو التحكيم التقىيدي فإنه يالحظ 

 أن الارق كبير بحيث أن التكىاة تكاد تكون ال تذكر في التحكيم االلكتروني . 

تحمل األطراؾ مواريؾ باهظة خارج العمىية التحكيمية تتاى  في إضافة إل  أنه في التحكيم التقىيدي ي

تكاليؾ االنتقال إل  المقر التحكيمي و أاور اإلقامة في الانادق و ما يتستتبع ذلك من موارؾ مىحقة ، في 

حين أنه في ظل  التحكيم االلكتروني  يتستطيع األطراؾ المشاركة في العمىية  و هم في بىدهم األوىي دون 

 ة لتحمل مواريؾ التسار و اإلقامة إل  ما ؼير ذلك ...الحاا

و نتياة لكون التحكيم االلكتروني ما زال في بداياته فإن المواقع التي تقدم هذه الخدمة تتقاض  أاورا قىيىة 

أو تقدم هذه الخدمة بالماان .أما الؽاية من ذلك فهي تشايع األفراد عى  الىاوء إل  التحكيم االلكتروني و 

   الثقة فيها .زياد

 American Law Association  forأخيرا فإن تقريرا نشرته الرابطة األميركية لىمىكية الاكرية

Intellectual Property  قالت فيه أن إامالي كىاة حل النزاع الناشا عن االعتداء عى  ۳۸۸٩في عام

 $.۳۸٠٠٠٠٠$ و ٩٠٠٠٠٠ براء  االختراع في المحاكمة العادية في الواليات المتحد  تتراوح بين
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 $. ۱٠٠٠٠٠$ و ۸۸٠٠٠أما في التحكيم التقىيدي فإن إامالي الكىاة لىعمىية تتراوح بين 

أما اليوم  و عى  تسبيل المثال فإذا ما أردنا أن نقوم بتتسوية مثل هذا النزاع بواتسطة مركز الوتساطة و 

 Worldدولية لىمىكية الاكرية التابع  لىمنظمة ال Arbitration and Mediation Centerالتحكيم 

Intellectual Property Organization WIPO  فإن كىاة حل النزاع ال تتااوز بعض المبات من

 الدوالرات  و في ذلك توفير كبير لألموال عى  النحو الذي يرضي اميع األطراؾ.

 

 التحكٌم االلكترونً قضاء من درجة واحدة  -ثالثا 

ل  الىاوء إل  التحكيم هو أنه قضاء من دراة واحد  . فالحكم الوادر عن إن أهم ما يدفع األطراؾ إ

العمىية التحكيمية ؼير قابل لالتستبناؾ أو الطعن و يكون قابال  لىتنايذ بوور  مباشر  فور ودوره أتسو  

 بالتحكيم العادي.

 

 محكمين هذا القرار التحكيمي وباالتستناد إل  اتااقية نيويورك المتعىقة بتنايذ أحكام ال

األانبية يكون والحا لىتنايذ في اميع الدول الموقعة عى  االتااقية ما دام وادرا وفقا لىشروط التي نوت 

 عىيها االتااقية.

 

ميز  دراة التقاضي الواحد  في التحكيم االلكتروني تعكس أثارها بوور  طبيعية عى  كل من عامل 

 التسرعة و التوفير .

 

 اللجوء إلى محكم حٌادي      قدرة الفرقاء على  -رابعا

العالقات التاارية الدولية بالتعريؾ  تنطوي عى  أطراؾ من مناطق مختىاة من العالم ، و كل منهم يخش  

 في حال نشوء نزاع بينهم من الخضوع إل  النظام القضابي لىطرؾ اآلخر .

ذي ينتمي إل  انتسية دولتها، أما تبرير ذلك هو التخوؾ من عدم حياد المحكمة و انحيازها إل  الطرؾ ال

 كما أن الخوم تسيكون في موقؾ أقوى فهو أدرى  بقانون دولته  وإاراءاته.

 

لتاادي الوقوع في مثل هذا الموقؾ ياضل األطراؾ الخضوع إل  محكم من انتسية مختىاة يتمتع بالحياد  

 بالنتسبة لكال الطرفين .

اهة ، إضافة إل  أنها من اهة أخرى تشعر األطراؾ هذه الميز  توفرها عمىية التحكيم االلكتروني من 

بالراحة فهم يباشرون إاراءات المحاكمة و هم في موطنهم دون أن يخضعوا لإلحتساس بالخوؾ الذي قد 

 يولده مثولهم أمام قاضي من انتسية الخوم في دولة أانبية . 
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 استقالل األطراف فً تحدٌد اإلجراءات   -خامسا

تطبيق أمام المحاكم العادية طيىة مرحىة المحاكمة من كياية تنظيم مىؾ الدعوى و خالفا لألوول واابة ال

تحريك االدعاء و رتسمية وثابق الدعوى واألمور اإلارابية األخرى، فإنه يكون لألطراؾ في ظل التحكيم 

وإدار  االلكتروني  كامل الحرية في اختيار القانون وااب التطبيق عى  اإلاراءات وعى  األتساس وتنظيم 

 المحاكمة التحكيمية عى  النحو الذي يناتسبهم . 

وذلك ابتداء من تحريك االدعاء فيبين األطراؾ  كيؾ يتم الىاوء لىتحكيم مت  ظهرت الحااة لذلك،  شكل 

الهيبة التحكيمية وعدد المحكمين وما لهم من تسىطات وكيؾ تتم المرافعة أمامهم وطرق مرااعتهم وطرق 

ت وتبادل المذكرات بين الخووم والمد  الممنوحة لألطراؾ ليقوموا بتقديم دفوعهم المعتمد  في اإلثبا

 وانتهاءاً بودور الحكم والشكل الذي ياب أن يكون عىيه وطرق تبىيؽه لىخووم.  

 

أما فيما يتعىق بمكان التحكيم فىىخووم اختيار المكان الذي يادونه مناتسبا وبناءا عى  ذلك االختيار فإن 

 تسوؾ تتم ؼالبا في مكان مؽىق أقل رتسمية من قاعة المحاكمة .المحاكمة 

 أخيرا فإن الخووم يحددون دراة التقاضي لىعمىية التحكيمية و ؼالبا ما تكون بالدراة النهابية .

 

 سرٌة العملٌة التحكٌمٌة        -سادسا

من تبادل لىوثابق و ما تسيكشاه  لما كانت المحاكمة التحكيمية ال تتم في القاعات العامة لىمحكمة فإن ما تسيتم

أمام المحكم وتسوؾ تبق  بطريقة أو بؤخرى محوور  فيما بينهم   -قد تكون تسرية  -الخووم من معىومات 

دون أن يطىع عىيها أحد من خارج النزاع و في ذلك حااظ عى  خوووية العمل التااري الذي يديره 

 األطراؾ. 

 

 ه األطراؾ فال يقوموا باضح ما ارى بينهم من مداوالت.هذه التسرية تكون رهن الومت الذي يىتزم

وفي حال إخاللهم بالتزامهم هذا فإنه يمكن أن يارض عى  الاريق الذي قام بتتسريب أية معىومات ؼرامات 

 وازاءات معينة رؼم وعوبة إثبات ذلك في كثير من الحاالت .

ىومات أو عدم اختراق لهذه التسرية ، فإنه و بما أنه ال يواد  حىول تقنية مطىقة تضمن عدم تتسرب أية مع

ياب عى  األطراؾ أن يعتمدوا عى  الموقع الذي يقدم هذه الخدمة في ضمان تسرية المعىومات والحماية 

 التي توفرها مخدماته التي يتستعمىها لالتوال بين األطراؾ .

لعوامل التي تدفع األطراؾ إن دراة التسرية التي يضمنها الموقع تستوبح في المتستقبل القريب أحد أهم ا  

إل  الىاوء إل  مإتستسة التحكيم االلكترونية هذه دون تىك لذلك فإن التسرية تستكون عامل ربيس في هذه 

 العمىية  .

 



52 
 

أخيرا فإن القيام بنشر القرار لىعموم لإلطالع عىيه تسيتساعد بطريقة أو بؤخرى عى  تكوين الثقة بقضاء 

إظهار اآللية التي يتم فيها إودار القرار و شكىه و كل األمور األخرى التحكيم االلكتروني و ذلك من خالل 

 المتعىقة به .

و متضمنا دفع لمبىػ  تعويض عما  Consumerال تسيما فيما لو كان القرار وادرا  لموىحة المتستهىك 

 أوابه من ضرر.

مات التي تم كشاها أثناء إن هذا النشر لىقرار ال يعني خرقا لمبدأ التسرية أو فضحا لإلاراءات أو المعىو

المحاكمة التحكيمية، وإنما ينحور أثرها في القرار التحكيمي  فقط وفقاً لما يمىيه هذا المبدأ والموالح 

 المرعية لألطراؾ . 

 

 االعتماد على الخبراء الفنٌٌن  -سابعا

يم التقىيدي باتستخدام إن كان التحكيم االلكتروني يتاق مع كل من التقاضي أمام المحاكم الوطنية أو التحك

 الخبراء القانونيين إال أنه يختىؾ عنهم بإمكانية الىاوء إل  الخبراء التقنيين .

 

فعمىية التحكيم االلكتروني ؼالبا ما تكون ناامة عن شرط التحكيم الوارد في عقد الكتروني مبرم عى  

ى  تاهم الوضع القانوني و الاني عى  الشبكة ، و لحل هذا النزاع ال بد من االتستعانة بؤشخاص لهم القدر  ع

 التسواء .

ذلك أن إؼاال الناحية الانية تسيإدي إل  نتابج ؼير محمود  و في الؽالب ال تنتسام مع واقع التعاقد عى  

 الشبكة .

فالتقنيات الحديثة اليوم تتستواب اتستخدام أشخاص محترفين و عى  دراية بدقابق األمور حت  ال نتعرض 

اكمة أو أن نول إل  وضع ال يمكن الخروج منه لعدم فهم الحقيقة القانونية أو التقنية لىنزاع إلطالة أمد المح

 الناشا من التعامل عى  الشبكة.        

وهنا يظهر دور اإلدار  الانية لموقع التحكيم االلكتروني و الذي يكون في ؼالب األمر تابعا لمإتستسة 

 عدم الوقوع في مثل هذه اإلشكاالت . تحكيمية دولية و بالتالي يكون حريوا عى 

 

 :  معوقات التحكٌم االلكترونًالمطلب الثانً 

 الحاجة لموافقة األطراف  -أوال 

إن القضاء التحكيمي قضاء خاص وهو بحااة لقبول كل الخووم حت  تتم العمىية التحكيمية و ذلك ليس 

 باألمر الميتسر في كل الحاالت .

 شرط التحكيمي أو العقد الربيس الذي تضمنه أو بانعدام أهىية أحد األطراؾ .فقد يتذرع الخووم ببطالن ال

 وذلك خالفا لىقضاء الوطني، حيث أن اإللزامية التي تتمتع بها المحاكم ال يمكن تااوزها .
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 . بالنتياة فإنه ال يمكن لىعمىية التحكيمية أن تتم  ما لم يكن الارقاء قد أقبىوا عىيها بحتسن النية إلنااحها

 

 القدرة على خرق السرٌة  فً البٌئة االلكترونٌة  -ثانٌا

عى  الرؼم من الاهود الكبير  المبذولة عى  الوعيد  الاني في تسبيل الحااظ عى  تسرية العمىية التحكيمية 

 التي تتم عى  الشبكة إال أن واقع األمر يشير إل  كثير من الحاالت التي تم فيها خرق هذه التسرية .

 

ن أكثر ما يعكر واو تسرية العمىية التحكيمية هو ما يعرؾ بقراونة شبكة    االنترنت و يبدو أ

Hackers. 

فمثل هإالء المرتزقة يتسخرون ما يمىكون من ذكاء و خبرات تقنية عالية لىتتسىل إل  األنظمة المحمية بؽاية 

 ؽييرها  .الحوول عى  معىومات خاوة و من ثم نشرها لىعموم عى  الشبكة أو تعطيىها أو ت

كما يمكن أن يتتسىىوا إل  البريد االلكتروني ألحد األطراؾ و متسح بعض البريد الوارد أو إرتسال رتسابل 

 الكترونية ذات مضمون تسىبي تإاج  النزاع أو توحي بالتنازل عنه .

 

نون من بل قد يتمك  E-Mailأكثر من ذلك فإن عمىية القرونة ال تقتور عى  التتسىل إل  البريد االلكتروني 

و التي  يعقدها  & Video Conference Audioالدخول إل  ؼرؾ االاتماعات المربية والووتية

 المحكمون مع بعضهم أو مع األطراؾ .

 أخيرا فإنه يمكن ألي من األطراؾ أن يتذرع بؤن بريده االلكتروني تم خرقه وتؽيير 

 ناد إل  الاقر  ب  من كىمة العبور الخاوة به فيطىب وقؾ تنايذ الحكم و ذلك باالتست

 .  ۳۸٩۹من اتااقية نيويورك لعام  ٩الماد  

 

 انعدام المواجهة المادٌة بٌن األطراف وجها لوجه  -ثالثا

 نتياة لواود األطراؾ في مناطق مختىاة فاالاتماعات بينهم تستتم عى  الشبكة .

 التستاتسارات بالتالي لن يكون هناك ااتماع مادي بين األطراؾ يتبادل فيه األتسبىة وا

 و يقوم المحكم باتستاواب كل من الخووم أمام بعضهم .

 

عى  الرؼم من اتستخدام التقنيات الحديثة التي توفر خدمة الحوارات الووتية والمربية إال أن التااعل 

 الحيوي بين األطراؾ و المحكمين تسيبق  ؼير مواود .
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 مشكلة تعارض الثقافات    -رابعا

حكيمية ال ينتمون إل  مكان واحد فيشتركوا مع بعضهم بالىؽةوالثقافة الواحد . إنما عى  إن أطراؾ العمىية الت

 العكس من ذلك كل منهم يحمل رويد حضاري مختىؾ.

 تعتبر متسؤلة الىؽة أحد أكبر العقبات التي تقؾ أمام تطور التحكيم االلكتروني .

د لها عن ؼيرها من الىؽات، والتي قد يكون فكل لؽة تحتاظ بماموعة من التعابير و الموطىحات التي تنار

 لناس الكىمة معن  مؽاير في ماتمع آخر يتكىم ناس الىؽة  .

كما أن الترامة الاورية التي يقدمها الموقع أثناء االاتماع الحي والمباشر لألطراؾ في الؽالب ما تكون ؼير 

 دقيقة .

ى  فهم الىؽة القانونية والتقنية الالزمة في هذه لذلك ال بد من االتستعانة بخبير لؽوي  يكون له القدر  ع

 العمىية .

 

 القدرة على الدخول إلى شبكة االنترنت  -خامسا

إن قدر  األفراد عى  اقتناء أاهز  الحاتسوب و القدر  عى  الدخول إل  الشبكة و من ثم  قراء  واحات 

 كانت كىاتها تتناقص تدريايا .  الويب تختىؾ من دولة ألخرى و حتسب القدر  الشرابية لكل فرد، و إن

 

كما أن تسرعة الشبكة تتااوت بشكل كبير بين بىد وآخر األمر الذي يحدث خىال كبيرا في كثير من األحيان 

 بين ووت و وور  األطراؾ.

و قد أاري مإخرا اتستطالع شمل مىيار شخص أظهرت نتاباه أن ثىثهم فقط يمكن اعتبارهم من 

مىيون متستخدم في  ۸۲مىيون متستخدم من شمال أميركا ،  ۳١٢ت بشكل منتظم ، المتستخدمين لشبكة االنترن

 19متستخدم من بريطانيا. ۳۸أوروبا و 

 

 : مستقبل التحكٌم االلكترونًالمطلب الثالث 

 نشر التعرٌف بالتحكٌم االلكترونً   -أوال

 كتروني .ال بد من نشر التعريؾ بالتحكيم االلكتروني بهدؾ زياد  الثقة في الاضاء االل

فمعظم البابعين عى  الشبكة من فبة وؽار التاار ليتسوا من أوحاب الشركات الكبرى ذات التسمعة  العالمية 

و يهدؾ كل منهم إل  تحقيق الربح من وراء نشر بضابعهم عى  الشبكة و من ثم المحافظة عى  زبابنهم 

 ضل خدمة .لضمان تعامل متستقبىي ومتستمر فيما بينهم . لذلك فعىيهم تقديم أف
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و قد أشارت دراتسة اقتوادية حديثة تمت عى  الشبكة أن الحوول عى  زبون اديد من الذين يتتسوقون فيها 

 أوعب بخمس مرات من المحافظة عى  زبون قديم .

و تعتبر متسؤلة حل ما ينشؤ من نزاعات نتياة لهذا التعامل بؤتسرع  وقت و أفضل شكل ازء من هذه الخدمة 

. 

 لكااء  في حل النزاعات ال يمكن أن تتم إال بواتسطة الىاوء لىتحكيم االلكتروني .هذه التسرعة و ا

فياب عى  هذه المواقع التي تمارس العمل التااري عى  الشبكة أن تبين لكافة زبابنها أن أي نزاع متستقبىي 

 تسيتم حىه بواتسطة التحكيم االلكتروني لما في ذلك من فوابد لاميع األطراؾ .

عى  المواقع التي ترع  خدمة التحكيم االلكتروني أن تقوم بنشر كافة المعىومات التي يحتااها  كما أنه ياب

زوار موقعها لكي يتاهموا أكثر هذه اآللية . إضافة إل  القضايا التسابقة التي تم حىها و األحكام التي ودرت 

 فيها .

 

لحل النزاعات التي تنشؤ عى  الشبكة و و ذلك حت  توبح آلية التحكيم االلكتروني هي الوتسيىة األتساتسية 

 تحل بوور  تدرياية  بدل أي وتسيىة أخرى لحل هذه النزاعات .

 

 وضع قواعد قانونٌة ناظمة لعملٌة التحكٌم االلكترونً -ثانٌا

كما رأينا عند البحث في التنظيم القانوني لىتحكيم االلكتروني أن القواعد القانونية التي تحكم العمىية 

ة هي من وضع الارقاء في العقد و عند امتناعهم تسوؾ يتم الراوع إل  القواعد العامة الناظمة التحكيمي

 لعمىية التحكيم التااري الدولي .

 

و مهما يكن لهذه القواعد من دقة إال أنه يبق  لىعقود االلكترونية المبرمة عى  الشبكة خوووية و طبيعة قد 

 ال تنتسام مع هذه القواعد بشكل مطىق.

لك ال بد لىمشرع أن يتدخل لتسد الاراغ التشريعي الناام عن اتستعمال هذه التقنية الحديثة و التي ؼيرت لذ

الواه القديم لىعالم ، إما عى  الوعيد الداخىي بإدرااها ضمن التشريعات الوطنية أو بوور  اتااقيات دولية 

. 

 

فة الوتسابل واالعتراؾ بالكتابة االلكترونية ويبدو أن أهم األمور التي تحتاج لتعديل هي متسؤلة اإلثبات بكا

 واعتماد التوقيع االلكتروني ألنه يعتبر ازءا ال يمكن فوىه عن العقد االلكتروني .

أخيرا فإنه قد تم اتخاذ بعض الخطوات في هذا التسبيل. فإدار  الربيس األميركي بيل كىينتون اتخذت المبادر  

   الشبكة إل  الىاوء إل  التحكيم االلكتروني.بتشايع المتعامىين عى ۳۸۸٢األول  عام 
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(  و ذلك  ۲٠٠۳ - ۲٠٠٠ -۳۸۸۸و من ثم تم عقد عدد من المإتمرات في تسبيل هذه الؽاية ) في األعوام  

 إال أنها لم تخرج بنتابج تذكر.  Federal TradeCommissionتحت إشراؾ وكالة التاار  الايدرالية 

أن االعتماد عى  الشبكة ضمن أراضيه أقل بكثير مما هو في الواليات كذلك فإن االتحاد األوروبي رؼم 

 .۳۸۸۹المتحد  إال أنها أودرت عددا من التوويات في ما يتعىق بهيبة التحكيم االلكتروني في عام 

 توايها بخووص التاار  االلكترونية .  ۲٠٠٠ثم أودرت في عام 

 التشريعية الالزمة  لهذه المتسابل .و لكن تبق  الضرور  مواود  لىتدخل و تسن القواعد 

 

 تطبٌقات التحكٌم االلكترونً  :الثانً  المبحث

 : نماذج عملٌة  المطلب االول

 

 مركز الوساطة و التحكٌم التابع للمنظمة الدولٌة للملكٌة الفكرٌة  -أوال

WIPO Arbitration and Mediation Center              

 

ليقدم خدمات التتسوية البديىة لحل النزاعات  ۳۸۸١ؾ تسويتسرا عام أتسس هذا المركز في مدينة اني

Alternative Dispute Resolution ( ADR ) . الناشبة عن التعامل التااري الدولي 

 و قد تم تطوير هذا المركز من قبل عدد من الخبراء  في ماال التحكيم التااري الدولي.

امات التعاقدية  و ؼير التعاقدية المتعىقة بالمىكية الاكرية أما اختواص المركز فهو الاول في اميع االلتز

 كاؼتواب عالمة تاارية و اتستثمارها دون واه حق .

 

و نتياة لتطور العمل التااري و واود االنترنت كتسوق كبير لتوريؾ المنتاات، فإن المركز يقدم في 

ماية العالمات التاارية و حماية أتسماء موقعه عى  الشبكة خدمة التحكيم االلكتروني و ذلك في ما يتعىق بح

 . Domain Nameالمواقع 

ولىمركز مزايا عديد  منها الخبر  الطويىة التي يمىكها في ماال التحكيم التقىيدي وال تسيما فيما يتعىق 

بالمىكية الاكرية، واعتماده عى  محكمين أكااء في هذا الماال، و أخيرا فإن ميز  التسرعة ال تؽيب عنه 

يوما وإرتساله إل  إدار  المركز التي تقوم بدورها  ۳١كمين ياب عىيهم أن يتخذوا قرارهم خالل مد  فالمح

 بتبىيؽه لألطراؾ خالل ثالثة أيام .

أخيرا فإن موقع التحكيم و الوتساطة التابع لىمنظمة الدولية لىمىكية الاكرية يعتبر األول بين المواقع المقدمة 

 حيث عدد الدعاوى التي فول فيها حت  اآلن .    لخدمة التحكيم االلكتروني من
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 . www.wipo.intموقعه عى  الشبكة هو 

 

 Virtual Magistrate20مشروع القاضً االفتراضً -ثانٌا

ناشبة يعتبر مشروع القاضي االفتراضي التاربة الرابد  في ماال التحكيم االلكتروني لحل كافة النزاعات ال

 عن التعاقد عبر الشبكة.

من شهر كانون األول  ۲٩وهذا المشروع كان عبار  عن مارد فكر  عابر  طرحت خالل ااتماع عقد في 

 National Center، وتسعي  لتطويرها  من قبل المركز القومي لىبحث المعىوماتي اآللي ۳۸۸٩لعام 

For Automated Information  

Research  و يختور ب-NCAIR -  بالتعاون مع مإتستسة تسايبرتسبيس القانونيةInstitute 

Cyberspace law  .ومن ثم انتقىت ليكون المركز الربيس لها في كىية القانون اامعة شيكاؼو 

لتكون المتسبولة  American Arbitration Associationو قد تم اعتماد الرابطة األميركية لىتحكيم 

ء من اتستالم الشكاوى و قبول االدعاء، إل  ما ؼير ذلك حت  اعتبرت عن األمور اإلدارية لىمشروع ابتدا

قواعد الرابطة واابة التطبيق عى  العقبات التي تظهر أثناء العمىية التحكيمية  في حال ؼياب النص عى  

 حل لها في نظام القاضي االفتراضي .

فتراضي من المتوقع أن يقوم بحل و بحتسب القواعد التي ينص عىيها نظام المركز فإن  برنامج القاضي اال

تساعة ) ثالثة أيام عمل رتسمية ( من تاريخ قبول النظر في الدعوى بعد  ٢۲أي نزاع خالل فتر  ال تتااوز

 تقديم االدعاء إل  موقع المركز عى  الشبكة .

و دون  هذه العمىية التسريعة في حل النزاع تتستتبع بالضرور  أن يقوم بتطبيق قواعده الخاوة عى  األطراؾ

 إدخال أي تؽيير عىيها . 

 

وفي األتسبوع األول قدم لىموقع ثالث شكاوى األول  تتعىق ۳۸۸٦وتم إطالق المشروع لىعامة في عام 

 بإعاد  اهاز حاتسوب تم شراإه و رفض البابع هذه اإلعاد  .

 فىم يكن ضمن الشكوى أي وىة بالنشاط  االلكتروني ، فرفض الموقع النظر في النزاع .

تم تحديد األمور التي يختص مشروع القاضي االفتراضي النظر فيها بالنزاعات التعاقدية أو االعتداءات  وقد

عى  مىكية العالمة التاارية لموقع ما أو ؼوب الحقوق الاكرية و اتستثمارها دون واه حق أو خرق التسرية 

 االلكترونية عن تسوء نية، أو الذم و القدح عى  الشبكة .....الخ .

 

                                                           
 
20

 - www.vmag.org 

http://www.wipo.int/
http://www.vmag.org/


58 
 

آلية العمل في هذا المركز فيمكن اختوارها بؤنه ياب عى  المدعي أن يقدم شكواه إل  إدار  الموقع  أما

متضمنة أتسماء األطراؾ وعناوينهم االلكترونية وشرحا لىخالؾ الذي نشؤ مع الطرؾ اآلخر وموافقة 

 األطراؾ عى  الىاوء إل  التحكيم وأخيرا طىباته والتعويض المالبم له.

 

االدعاء من قبل المدير اإلداري و في حال اإلقرار باختواص و والحية الموقع لىنظر في  بعد دراتسة

فايه   Gristالنزاع  فإنه يطىب من القتسم الاني بإنشاء موقع خاص بالنزاع يكون بمثابة المحكمة لهذا النزاع

 . يعط  كل من األطراؾ حتساب خاص به و بريد الكتروني خاص ليتم االتوال به عن طريقه

 

و بعد ذلك يتم اختيار محكم مناتسب ليتول  الاول في الموضوع و يتسمح له فقط بالدخول إل  الموقع ، و 

يتول باألطراؾ عن طريقه ، فيواه األتسبىة لهم كما يمكن أن يطالبهم بمعىومات إضافية أو توضيح نقاط 

تمديد هذه المد  بموافقة األطراؾ  معينة . و ياب أن تتم هذه اإلاراءات ضمن المهىة المحدد  له لكنه يمىك

 أو دونها وووال إل  الحكم النهابي و الذي يتم تبىيؽه لألطراؾ بالبريد االلكتروني أيضا  .

و يتم حاظ نتسخة من الحكم والتسال الذي تم تدوين كافة اإلاراءات فيه و دفوع األطراؾ و مذكراتهم  و ما 

ناء النظر بالدعوى في القتسم اإلداري لموقع القاضي قدم من أدلة و كل ما هو متول باإلاراءات أث

 كينت . -االفتراضي في كىية الحقوق اامعة شيكاؼو 

 

 أخيرا فإنه يعاب عى  مشروع القاضي االفتراضي أمران :

األول أنه نظرا لتسرعة الاول في الموضوع  فإنه ال يمنح المدع  عىيه ناس الوقت الذي يمىكه المدعي عند 

 تساعة التي ياب فيها حتسم النزاع .         ٢۲فعىيه أن يقدم دفاعه ضمن مهىة رفع الدعوى ، 

الثاني هو الدراة الكبير  من الحوانة التي  يحتاظ بها مركز القاضي االفتراضي لاميع األعضاء العامىين 

فيه أو في أي من المإتستسات المشتركة فيه ، فيمنع مقاضاتهم من قبل األطراؾ بتسبب مشاركتهم في 

 العمىية التحكيمية و ذلك بؤي شكل  و ألي تسبب كان .      

 

 

 الرابطة العالمٌة للتحكٌم والوساطة   -ثالثا

  Global Arbitration and Mediation   ِ Association    

 21هذه الرابطة تقدم اليوم خدمة التحكيم عى  الشبكة مباشر .
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ي العالم من حيث دراة التقنية، فكافة مراحل عمىية و تتميز الخدمة التي تقدمها الرابطة بؤنها األول  ف

التحكيم االلكتروني فيها تتم بشكل الكتروني ) آلي ( من تقديم الطىب لىتحكيم و الىقاءات و الاىتسات التي ال 

 تتم إال عن طريق الشبكة  وووال إل  شكل النهابي لىحكم ومن ثم تبىيؽه لألطراؾ .

المركز بعمىية التحكيم االلكتروني و إنما يقوم كذلك بتقديم خدمة التوفيق وال تنحور الخدمات التي يقدمها 

 .Online Mediationااللكتروني 

أخيرا فإن المركز يوفر عى  موقعه عى  الشبكة الكثير من المعىومات التي قد يحتااها الزوار لىتعرؾ أكثر 

 ات الىؽوية إل  ؼير ذلك .عى  التحكيم االلكتروني من خالل عرضه لىقضايا التسابقة و الخدم

 www.gama.comلذلك فإنه ينوح بزيار  هذا الموقع عى  الشبكة و هو 

 

 : أسالٌب أخرى لحل نزاعات التجارة االلكترونٌة المطلب الثانً 

 Mediationالوساطة ) التوفٌق ( -أوال

ة الثانية من الطرق البديىة لحل النزاع من بعد التحكيم. وينظر تعتبر عمىية الوتساطة أو التوفيق الطريق

 البعض إل  عمىية الوتساطة بؤنها الطريقة المثى  لحل النزاعات الوؽير  المتعىقة بالمتستهىكين .

 

 أما األتسباب التي تدعو لىاوء لىتوفيق فهي التالية :

ية عى  مهارته الشخوية ليتساعد األطراؾ فهو مرونة عمىية التوفيق . فالموفق يعتمد بوور  أتساتس األول

 عى  التواول و الخروج بحل لىنزاع . 

هذه الدراة العالية من التحكم الذي يمىكه األطراؾ في عمىية التوفيق يإمن لهمالشعور بالراحة المطىقة مع 

 اإلاراءات االلكترونية  فهم يتسيطرون عى  كل ما ياري فيها. 

والؽير اإللزامية لعمىية التوفيق تكتسي عىيها طابع رؼبة األطراؾ في الووول  إن الطبيعة االختيارية الثاني

 إل  حل من دون المتساس بمراكزها في النزاع .

إن التعويض الذي تسيودر في نهاية عمىية التوفيق ال يكون مقيدا  بالضرور  بحكم مىزم بؤداء مبىػ  الثالث

تتيح لألطراؾ إيااد حىول مبتكر  و خاوة نزاعهم .  مالي ألحد األطراؾ . فعمىية التوفيق االلكتروني

 مثال ذلك أن يتقرر تخايض من ثمن البضاعة المشترا  أو الحوول عى  حتسم متستقبىي .

واألخير هو بالنتسبة لؽالبية المتستهىكين فإن النزاعات التي تنشؤ عن معامالت التاار  االلكترونية  الرابع

 معينة أكثر من كونها متعىقة بمتسؤلة حقوق يهدؾ لحمايتها .تكون قىيىة القيمة و متعىقة بخدمة 

                                                                                                                                                                                           
21 - Improving Arbitration With Information Technology:page  12   Mathias  Klang, 

Victoria Research Institute                                 .  

http://www.gama.com/
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تتىخص إاراءات عمىية التوفيق االلكتروني بؤن يقوم أحد األطراؾ بتقديم طىب إل  موقع المركز. بعد ذلك 

 يتول الموفق بالطرؾ اآلخر ليطىب مشاركته في العمىية .

 تسية التي تستقوم عىيها عمىية التوفيق .من ثم يقوم األطراؾ بمتساعد  الموفق بوضع القواعد األتسا

 بعد البدء بالعمىية يتول الموفق بكل من األطراؾ مناردين و ماتمعين لىووول إل  الحل المناتسب .

 القرار النهابي ؼالبا ما يؤخذ الشكل الكتابي .

 

 قنية الحديثة .التوفيق االلكتروني ال يختىؾ كثيرا عن التوفيق التقىيدي باتستثناء االتستعمال الكبير لىت

فالوديق األهم لىموفق هو البريد االلكتروني و الذي يعتمد عىيه بوور  شبه ربيتسية في عمىية التوفيق . إال 

أنه ال يواد ما يمنعه من الىاوء إل   الوتسابل التقنية كعقد االاتماعات المربية و الووتية التي توفرها شبكة 

 االنترنت .

يز عن التحكيم االلكتروني بقىة كىاتها . فؤاور الموفق تبدأ بمعدل وتسطي أخيرا فإن عمىية التوفيق تتم

 دوالر أمير كي في التساعة. ٩٠إل   ۲٠يتراوح بين 

 

 Globalأهم المراكز التي توفر خدمة التوفيق عى  الشبكة هو الرابطة العالمي لىتحكيم والوتساطة 

Arbitration and Mediation Association  -GAMA- . 

 

 

 Evaluationالتقٌٌم -نٌاثا

التقييم االلكتروني عبار  عن تقنية فنية تتم عى  الشبكة لحتسم النزاعات الناشبة عن التاار  االلكترونية  من 

 خالل تؤييد موقؾ أحد األطراؾ عى  حتساب األخر. 

تسوؾ يودر من تتاق عمىية التقييم االلكتروني مع التحكيم االلكتروني بؤن القرار الوادر عن هذه التقنية 

طرؾ ثالث حيادي عى  أتساس ما يقدمه له األطراؾ من وثابق و أدلة ورقية كانت أو  الكترونية . إال أنها 

تختىؾ مع التحكيم بؤن الحكم الوادر أتسو  بالتوفيق ال يكون له طابع اإللزام و إنما تووية ينوح األخذ بها 

 لحل النزاع دون الىاوء لىمحكمة. 

 

 Mock Trialالوهمٌة المحاكمة -ثالثا

المحاكمة الوهمية عبار  عن تقنية الكترونية لحل النزاعات عى  الشبكة مباشر  من خالل اتستطالع لىرأي 

 حول النزاع يتم عى  موقع المركز .
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وهكذا يكون كالتحكيم و لكن فيه يتم اتستبدال المحكم الثالث بماموعة من العامة يكونون عاد   من 

 Civilن عى  الشبكة و يتورفون كما لو كانوا هيبة من المحىاين في محاكمة مدنية المتستخدمين المتطوعي

Trial . و لكن هذه المحاكمة تتم عى   الشبكة 

 أخيرا فإن القرار الذي يودر بمواب هذه العمىية  ال يكون متمتعا باإللزام لىتنايذ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 )نتائج وتوصٌات(: الخاتمة

 

الهابل الذي نشهده اليوم نتياة لىثور  المعىوماتية و عور االتواالت الحديث لم يؽير طرق إن التطور 

حياتنا تؽييرا اذريا فحتسب ، بل اتستتبع بالضرور  أن يحدث تؽييرا في الوتسابل التقىيدية التي كانت متبعة 

 تسمة أتساتسية لىبشر  في حل النزاعات الناشبة عن المعامالت اليومية بين الناس هذه النزاعات التي هي

فالمعامالت االلكترونية التي تتم عى  الشبكة تحتاج بالواقع إل  وتسابل مرنة من ناس الروح لحل النزاعات 

الوؽير  الناشبة عنها والتي تتساعد كذلك عى  زياد  الثقة لدى المتستخدمين في اإلقبال عى  التاار  

 االلكترونية دون تردد أو تخوؾ.

 يمكن أن تواد إال في التحكيم االلكتروني و الذي يتوؾ بالاعاليةهذه المتطىبات ال 

والتوفير في الوقت والمال. و يمكن لهذا التحكيم االلكتروني أن يطبق عى  التسواء عى  النزاعات الناشبة 

 عن شراء تسىعة ما عى  االنترنت أو الحوول عى  خدمة معينة كاالتستشارات الطبية و القانونية مثال .  

م إمكانية حل هذه النزاعات عى  الشبكة بواتسطة التحكيم االلكتروني أضحت واقعا مىموتسا من خالل اليو

المراكز المختىاة التي تقدم هذه الخدمة و هذه هي الخطو  األول  في هذا الماال. أما الخطو  الثانية فهي 

 قة بهذه اآللية بتسرعة وتسهولة .تمكين كافة المتستخدمين عى  الشبكة من الووول إل  كافة المعىومات المتعى

هذا األمر يمكن أن يتم من خالل نشر شبكة من المواقع المتوىة و التي تستقدم هذه المعىومات لكل من يبحث 

عنها . يضاؾ إل  ذلك أنه ياب عى  المراكز الدولية التي تعتبر رابد  في ماال التحكيم  التااري الدولي ) 

شاء مواقع لها عى  الشبكة تقدم خدمة التحكيم مع شروح ماوىة لهذه الخدمة التحكيم التقىيدي ( أن تقوم بإن

 وإياابياتها و تسىبياتها.

كذلك فإن ال بد لكل من االتااقيات الدولية و التشريعات الوطنية أن تقوم بتسد الاراغ التشريعي الناام عن 

 يم االلكتروني .هذه التقنيات و أن تتبن  القواعد القانونية التي تستنظم عمىية التحك

 

و أخيرا فإن ثور  االنترنت لم تنته بعد كما يعتقد البعض ، عى  الرؼم من أن االنااار الهابل الذي حققته في 

 أيامها األول  قد أخذ بالتناقص أو الترااع بشكل تدرياي .

طشين لكل ما هو فالتقنيات الحديثة التي قدمتها الشبكة لم تنته ولن تنتهي، والمتستخدمين لها تسيظىون متع

 اديد وحديث وتسيتسهل عىيهم أمورهم اليومية .

 

عجلة الحٌاة فً دوران مستمر و التقنٌة لن تتوقف عند حد معٌن، ومن طبٌعة البشر أنهم وحٌث ان 

 ٌنبهروا بلمعة كل ما هو جدٌد . 

الوجه المشع  ٌجب أن ال ننسى أن للحضارة دوما وجهان، األول مشع والثانً قاتم و لكً نستمتع بجمالو

 ال بد من أن نعانً و نتألم من الوجه القاتم و لو قلٌال.
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إلى حٌن ظهور التقنٌات األحدث  سٌبقى التحكٌم االلكترونً الوسٌلة األنسب واألفضل على اإلطالق 

 لتسوٌة النزاعات الناشئة عن التجارة االلكترونٌة.

 

 

 

 

 

 بعون هللا  انتهى                                         
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.  ۳۸۹٠حديد القانون الوااب التطبيق في االلتزامات التعاقدية لعام اتااقية روما لت  - ١  

. ٠٩/۳۸۸٢/ ۲٠توايه االتحاد األوروبي في التاار  االلكترونية :   - ٩  

. ٠٩/٠١/۲٠٠٠توايه االتحاد األوروبي لحماية المتستهىك :   - ٦  

 

 ثانٌا القوانٌن العربٌة والعالمٌة:

 

لىبناني .قانون أوول المحاكمات ا  -   ۳  

قانون أوول المحاكمات التسوري .  -   ۲  

قانون الموابات و العقود الىبناني .  -   ۱  

القانون المدني التسوري .  -   ١  

مشروع تعديل قانون أوول المحاكمات الىبناني .  -   ٩  

قانون أوول المحاكمات األلماني .  -   ٦  

قانون أوول المحاكمات اإليطالي .   -   ٢  

قانون أوول المحاكمات البىايكي .  -   ۹  

قانون أوول المحاكمات التسويتسري .  -   ۸  

قانون أوول المحاكمات الارنتسي الاديد .  - ۳٠  

قانون أوول المحاكمات الهولندي .  - ۳۳  

القانون المدني الارنتسي .  - ۳۲  

القانون المدني األميركي .  - ۳۱  
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القانون األلماني لىتحكيم .  - ۳١  

. ۳۸۸٦القانون اإلنكىيزي لىتحكيم لعام   - ۳٩  

. ۳۸٩٩قانون التحكيم الايدرالي األميركي لعام    - ۳٦  

قانون اإلثبات االلكتروني الارنتسي .  - ۳٢  

.    ۳۸۸٢قانون الخدمات اإلعالمية و االتواالت األلماني لعام   - ۳۹  

القانون الايدرالي لىتاار  االلكترونية األميركي .  - ۳۸  

.UNCITRAL القانون النموذاي لىتحكيم التااري الدولي لىانة األمم المتحد    - ۲٠  

. ۲٠٠۳قانون التوقيعات االلكترونية الوادر عن األمم المتحد  لعام    - ۲۳  

الدتستور البرازيىي .  - ۲۲  

 

 ثالثا  الكتب و المقاالت 

دكتورا  في الاامعة                        رتسالة  -التنظيم القانوني لشبكة االنترنت :  د . طوني عيتس    -1

.  ۲٠٠٠الىبنانية  عام                               

ورقة عمل مقدمة إل  ندو   -التحكيم االلكتروني : أ . د مظهر العنبري   -2  

االتااهات الحديثة لىتحكيم في التشريعات العربية                                     

. ۲٠٠۳آب  ۱٠  - ۲۹دمشق                                     

. ۳۸۸٦ -  ۳۸۸۳ - ۳۸۸٠الكتاب التسنوي لىتحكيم : أعوام   - 3  

آالء يعقوب النعيمي. اإلطار القانوني التااق التحكيم اإللكتروني. مقال منشور في ماىة الشارقة  -4

 .2009. 2. العدد 6لىعىوم الشرعية والقانونية. الماىد 

اس ناويؾ. العقود الدولية التحكيم اإللكتروني. منشورات الحىبي الحقوقية. بيروت. لبنان. الطبعة إلي -5

 .2012األول . 

بالل عبد المطىب بدوي. التحكيم اإللكتروني كوتسيىة لتتسوية منازعات التاار  اإللكترونية. ماىة  -6

 .2006. 48العىوم القانونية واالقتوادية. مور. العد األول. التسنة 

حايظة التسيد الحداد. المواز في النظرية العامة في التحكيم التااري الدولي. منشورات الحىبي  -7

 .2007الحقوقية. بيروت. لبنان. 

خالد ممدوح إبراهيم. التحكيم اإللكتروني في عقود التاار  الدولية. إبرام العقد اإللكتروني. دراتسة  -8

 .2008مقارنة. دار الاكر الاامعي. مور. 
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العاىوني أحمد خالد. التعاقد عبر االنترنت. دراتسة مقارنة. الدار العىمية الدولية لىنشر والتوزيع  -9

 .2002ومكتبة دار الثقافة لىنشر والتوزيع. عمان. األردن. الطبعة األول . 

لبنان.  فادي محمد عماد الدين توكل. عقد التاار  اإللكترونية. منشورات الحىبي الحقوقية. بيروت. -10

 .2010الطبعة األول . 

محمد إبراهيم أبو الهيااء. التحكيم بواتسطة اإلنترنت. الدار العىمية الدولية لىنشر والتوزيع. دار  -11

 .2002الثقافة لىنشر والتوزيع. عمان. األردن. 

 

 

 :مراكز التحكٌم االنظمة الداخلٌة لرابعا 

.  ICC    التحكيم لؽرفة التاار  الدولية نظام - ۳

نظام التحكيم لؽرفة تاار  اتستوكهىم .  -  ۲  

النظام القانوني لمركز الوتساطة و التحكيم .  -  ۱  

. Cyber Tribunal النظام القانوني لمحكمة  - ١  

 

 

 

 خامسا األبحاث األجنبٌة 

 

1 -  Arbitration  Clause in Online Agreement :  

       C. Celeste Creswell 

2 -  Electronic Data Interchange in E-commerce :  

       S. Cathrine . 

3 -  Improving  Arbitration with Information  Technology : 

Mathias  Klang  . 

4 -  InternetSaise Parle Droit :  

Jolibois©  , Edition  des parques 1997 .   
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5 -  Online Dispute Resolution :  

      The Journal of Information Law and Technology , 

      Queen Mary College , University of London . 

6 -  Transforming the Law : Oxford University Press .        

7-  Washington Law  Review : year 2000 . 

 

 سادسا المواقع على شبكة االنترنت 

1-    www.aaa.org  : American Association Arbitration . 

2-    www.aba.org  : American Bar Association . 

3-    www.cybertribunal.com 

4-    www.ecodir.com 

5-    www.europa.eu.int      European Union  

6-    www.gama.com 

7-    www.i-courthouse.com 

8-    www.wipo.int 
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