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تاريخ القبول

عنالم االتصناالا وتنوولوجينا المعمومناار ينرورة حنل

فتنراا قياسنية بوسنائل قاوووينة تقوينة .وأهنم تمنا الوسنائل تتمفنل فن

التحنننيم اإللنتروو ن ر واجراءاتننو وقواعنندع باعتبننارع أهننم وسننائل حننل الو ازعنناا المتعمقننة بالتجننارة والعقننود
اإللنتروويننةر م ن الترنيننز عمننش اإلينننالياا اإلجرائيننة الت ن تعتننر

تربيقننو عمننش الصننعيدي الننورو

وسبل حمهار واآللياا التيريعية المواسبة لتالفيها فن المسنتقبل .والواقن أونو لنم ينن بحسنبا
والدول ر ُ
المينر اللمسنريو ابنا توهيمنو لقناوو التحننيم اللمسنريو رقنم ( )3لسنوة ( (2111فننرة أو امناوينة

لجوء أرراف الموازعاا الش استخدام الوسائل اإللنترووية الحديفةر وأهمها يبنة المعموماا "اإلوتروا"
فن عمميننة التحنننيمر ومننا عسنناع أ يرن أر عمننش هننلا الوهننام اإللنتروون الحنندية من ايننناالا قاووويننة

واجرائية .فيالً عمش عندم ينمول قناوو التحننيم اللمسنريو الحنال -من حينة الورناق والمينمو -
لمننا ُيسننتحدة ف ن مجننال التحنننيم اإللنتروو ن والو ازعنناا الت ن تفننور بينناوور وعمننش أرسننها اإلينننالياا
المتعمقة بالقاوو واجب التربيق عمش التحنيم اإللنتروو ر ومنا صدور الحنم وزماوور وما الش غينر

للا م اإلينالياا اإلجرائية التن تقودونا النش ينرورة معرفنة مند

اوربناق القواعند المتعمقنة بنالتحنيم

وسبل
التقميدي عمش التحنيم اإللنتروو بصلتها القواعد العامة الواهمة لهلا الوو الجديد م التحنيمر ُ
حل اإلينالياا اإلجرائية المتعمقة بو.

Abstract:
One of the requirements of the enormous development in the world of
telecommunications and information technology is the need to resolve the
civil and commercial disputes in standard intervals by legal and technical
means. The most important of these methods is e-arbitration, its procedures
and rules as the most important means of resolving disputes relating to
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trade, electronic contracts, with a focus on procedural problems
encountered during implementation on the national and international levels,
the ways to solve them, and the appropriate legislative mechanisms to avoid
them in future.
In fact, the Palestinian legislator was not able to recognize the
possibility of the parties to disputes to use of modern electronic means
whose most important means is "the Internet" network in the arbitration
process and any possible legal and procedural problems during the
regulation of the Law of the Palestinian arbitration No. (3) of the year 2000.
In addition, the paper explored the imperfection of the current
Palestinian Arbitration Act, in terms of scope and content, to introduce
recent techniques in the field of electronic arbitration and its relevant
disputes, mainly the problems the applicable law of the electronic
arbitration, place, and time of issuance. It also explored the other
procedural problems that lead to the necessity to determine the applicability
of the rules related to traditional arbitration on the electronic arbitration in
the light of the public rules that govern this new type of arbitration and the
procedural ways to solve the problems related to it.
:  موضوع البحث وأهميته-أولا

يتواول مويو البحة اإلجراءاا المتعمقة التحنيم اإللنتروون وقواعندع وأحنامنو عمنش وجنو
تربيق ننو عم ننش الص ننعيدي ال ننورو وال نندول عم ننش وج ننو
عنالم االتصناالا

العم ننومر واإلي نننالياا اإلجرائي ننة التن ن تعت ننر

لاتهنا من خنالل الترنور الهائنل فن

.الخصوص

ولعنل أهمينة هنلا البحنة تلنر

 فقند توينا.وتنوولوجيا المعموماار والت تترمب اوجاز التعامالا المدوية والتجارينة فن فتنراا قياسنية
ٍ موازعاا بي األرراف يقتي فيها بينل
ر ينرورة ايجناد وسنائل حديفنة تواسنب من،فاعل وصنحي
االفترين ر والتن تتمينز بم ازينا وامناويناا
ا
ربيعة األعمال اإللنترووية الت تتم عبر اإلوتروا والعنالم

.تلتقدها المحانمر سيما الا ما تم اتبا الررق البديمة التقميدية األخر لحل الوزاعاا
:  مشكلة البحث-ثاني ا

) والتحتننو التوليليننة2111( ) لسنوة3( تنم توهننيم قواعنند التحننيم ينم قنناوو التحننيم رقننم

)ر ولنم ينن بحسنبا المينر اللمسنريو نونلاا امناوينة لجنوء أرنراف الموازعناا النش2112( لسنوة
 "اإلوترونا" فن عممينة التحننيمر ومنا:اسنتخدام الوسنائل اإللنترووينة الحديفنةر وأهمهنا ينبنة المعمومناا

.عساع أ ير أر عمش هلا الوهام اإللنتروو الحدية م ايناالا قاوووية واجرائية

َّ
المحكم
 عدد خاص بمؤتمر كلية الحقوق الخامس،92  المجلد، غزة-مجلة جامعة األزهر

)033(

اإلشكاليات اإلجرائية للتحكيم اإللكتروني

ومن واحي ٍنة أخنر ر تين تينريعاا حماينة المسنتهما -عمنش سنبيل المفنال -قينوداً عمنش

اختينار القناوو الواجنب التربينق لصنال ،المسنتهما النورو ر عمنش وحنو ينلنل لممسنتهما الحماينة التن

يقررها لو تيريعو الورو ر بحية ُيصار الش تربيق تما القواعد القاوووية الوروية عود المجنوء لمتحننيم
اإللنتروو ر السيما الا نا أحد أررافو مستهمنا امعاواً ف حماية حقوقو.
أيف الش للار أوو أصب ،م غير المؤند يمول قناوو التحننيم اللمسنريو الحنال -من

حيننة الورنناق والميننمو  -لمننا ُيسننتحدة فن مجننال التحنننيم اإللنتروون والو ازعنناا التن تفننور بينناوو.
ممنا يقودونا -وبحنق -لينرورة معرفنة مند اوربناق القواعند المتعمقنة بنالتحنيم التقميندي عمنش التحننيم
اإللنتروون بصنلتها القواعند العامنة الواهمنة لهنلا الونو الجديند من التحننيم عمنش من جاونب .ومعرفنة
المصننادر القاووويننة الت ن تننوهم التحنننيم اإللنتروو ن ف ن الوقننا الحننال ر ومنند مالءمتهننا ونلايتهننا م ن

ٍ
جاوب نخر .وهنل التينريعاا المربقنة الينوم نافينة لتوهنيم ومعالجنة هنلا الونو المسنتحدة من التحننيم

بمنا يننوجم عونو من تعقيننداا وايننالياا  .وأخين اًرر مننا هن اآلليننة اإلجرائينة التن يجننري بموجبهنا توليننل

وسبل حل تما اإلينالياا وتالفيها.
الحنم الصادر النترووياًر دو عقباا ومعيقاا ُ
ثالث ا -أهداف البحث :

يه نندف البح ننة ال ننش تس ننمير الي ننوء عم ننش األس ننباب التن ن تح ننول دو تلعي ننل دور التحن ننيم

المجنوء لهنلا

وسنبل التعمنب عمنش اإليننالياا التن تعتنر
اإللنتروو لحل الوزاعاا حتنش يومونا هنلار ُ
الونو المسننتحدة من أونوا التحنننيمر وخصوصناً من الواحيننة اإلجرائيننة .نمننا اسننتهدفا الد ارسننة بينننل
خناصر تسنمير الينوء عمننش أهنم اإليننالياا اإلجرائيننة لمتحننيم اإللنتروون فن فمسنري ر وسنبل حمهننا

ومعالجتها عمش الصعيد التيريع والصعيد اإلجرائ .

نمننا يهنندف البحننة الننش تقننديم المسنناعدة والميننورة لمميننر اللمسننريو بصنندد أي ع نوار أو

قصور قيائ أو تيريع أو اجرائ ر والحيمولة دو وقو أي معيقاا أو اينالياا نوية أو مسنتقبمية

ف خيم توهيمو لمتيريعاا والقواعد الت توهم التحنيم اإللنتروو  .فيالً عمش تينجي التوجنو وحنو

تروير الموهومة التيريعية الموهمة لمتحنيم والمربقة ف فمسري .

وعمنش صنعيد نخنرر يهندف البحنة النش الوقنوف عمنش م ازينا ومفالنب التحننيم اإللنتروون ر

وتميينزع عن غينرع من الوسنائل البديمنة لحنل الو ازعناا عمنش ينوء نراء وتوجهناا اللقنو المقنار ر من

األخل بعي االعتبار ينرورة اريناد المينر اللمسنريو النش عندم تننرار اإليننالياا التن أعاقنا تقندم

التحنيم اإللنتروو ف األوهمة القاوووية المقاروة األخر .

وأخين اًرر يهندف البحنة النش تقندير مند اوربناق األحننام الخاصنة بنالتحنيم التقميندي عمنش

التحن ننيم اإللنتروون ن ر وم نند نلاي ننة ومالئم ننة قواع نند قن نواوي المرافع نناا "أص ننول المحانم نناا المدوي ننة
والتجارية" وقاوو البيواا -عمش وجو التحديد -لحسم الوزاعاا من خنالل التحننيم اإللنتروون ر وعمنش
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رأسها ما يتعمق بررق اإلفبناا المسنتخدمة فن التحننيم اإللنتروون ر باعتبارهنا احند أهنم اإلينناالا

الت يواجهها التحنيم اإللنتروو .

رابعا -خطة البحث والمنهج العلمي المتبع :

جننر تقسننيم خرننة هننلا البحننة الننش فالف نة مباحننةر اتب ن فيهننا الباحننة المننوه التحميم ن

المقار .

المبحة األول  -مزايا التحنيم اإللنتروو وعيوبو.
المرمب األول  -مزايا التحنيم اإللنتروو .

المرمب الفاو  -مفالب التحنيم اإللنتروو .

المبحنة الفناو  -الترننور التينريع فن توهننيم التحننيم اإللنتروون ووهامننو اإلج ارئن عمننش

المستو الدول .

المبحة الفالة  -اينالياا تفيرها اجراءاا التحنيم االلنتروو .

الخاتمة  :وتتيم أهم الوتائ والتوصياا الت استخمصها الباحة م مويو البحة.
المبحث األول
مزايا التحكيم اإللكتروني وعيوبه

واجننو ههننور التحنننيم اإللنتروو ن ن ليننة لحننل موازعنناا عقننود التجننارة الدوليننة اقبنناالً واسننعاً

باعتبننارع الوهننام األنفننر موائمننة لمعرينناا العولمننةر خاص نةً من حيننة امناوي نة اتمننام اجراءاتننو واصنندار
الحنم ع رريق اإلوترونا( .)1نمنا أ وراقنو لنم يقتصنر عمنش العقنود اإللنترووينة فحسنبر واومنا ينمل

الموازعاا لاا االختصاص غير التعاقدي عمش وجو العموم(.)2

والواق ن أ تعريننف التحنننيم اإللنتروو ن ال يختمننف ف ن ميننمووو ع ن التحنننيم التقمينندير اال

م خالل الوسيمة الت تنتم فيهنا اجنراءاا التحننيم اإللنتروون ر فنال وجنود لمنورق والنتابنة التقميدينةر أو
الحينور المننادي لايننخاص فن هننلا التحنننيمر حتنش أ أحنننام التحنننيم اإللنتروويننة قنند يحصننل عميهننا

األرراف موقعةر وجاهزة برريق النتروو .

()1

الن نندنتور /عصن ننام الن نندي مختن ننار القصن ننب ر تون نناز االختصن نناص القن نناووو والقين ننائ الن نندول ف ن ن مجن ننال التجن ننارة
اإللنتروويننةر مننؤتمر األعمننال المصننرفية اإللنتروويننة بنني الي نريعة والقنناوو ر نميننة الي نريعة والقنناوو وغرفننة تجننارة
وصنواعة دبن ر اإلمناراا العربينة المتحندةر فن اللتنرة بني  02-01منايو 2113ر ص  .0232وأييناًر د .أحمند
يننرف ال نندي ر جهنناا االختص نناص القيننائ بموازع نناا التجننارة اإللنترووي ننةر الوسننر ال ننلهب لمرباعننةر الق نناهرةر

()2

2113ر

ص .8-2

نريم بوديسةر التحنيم اإللنتروو نوسيمة لتسنوية موازعناا عقنود التجنارة الدولينةر رسنالة ماجسنتيرر جامعنة مولنود
معمرير الجزائرر 2102ر ص .2
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()1

ويع ننرف اللق ننو

التحن ننيم اإللنتروون ن باو ننو "وه ننام قي ننائ النتروون ن خ نناص م ننؤداع تس ننوية

الموازعاا الت تويا أو م المحتمل أ تويا النترووياً بي المتعاممي ف التجارة اإللنترووينة بموجنب

اتلاق بيوهم يقي للا".

وعمش الرغم من وجاهنة هنلا التعرينفر اال أونو قصنر التحننيم اإللنتروون فن ورناق التجنارة

الدولية دو غيرها م الو ازعاار وهلا رأي لم يجزم بو أحد.

وونر أ التعريننف األمفننل لمتحنننيم اإللنتروون باونو "وهننام قنناووو النتروون اسننتفوائ قوامننو

الخروج ع ررق التقاي والتحنيم التقميديةر يهدف الش حنل الموازعناا التن تفنور بني األرنراف أو

ناء عمننش اتلنناق
قنند تفننور فن المسننتقبلر من خننالل اختيننار محنننم أو هيئننة تحنننيم دائمننة متخصصننةر بون ً
()2
األررافر لموصول الش حنم تحنيم النتروو ممزم".
المطلب األول

مزايا التحكيم اإللكتروني

تتعدد مزايا التحنيم اإللنتروو نوهام قاووو

حدية ومعاصر لحل الوزاعاار ولعل أهم

المزايا الت يتمت بها التحنيم اإللنتروو تتمفل فيما يات :

أولا  -المجوء لمتحنيم اإللنتروون يجونب أرنراف الون از عقبنة عندم مسنايرة القناوو والقيناء لمترمبناا
العق ننود اإللنترووي ننةر وموه ننا ع نندم االعتن نراف الق نناووو به ننلع العق ننودر وص ننعوبة تحدي نند الق نناوو الواج ننب

التربينقر ونيليننة تحدينند المحنمننة المختصننةر وهننلا األمننر عمننش درجننة من األهميننة عونند وهننر أي ون از

أمام القياء العادي أو قياء التحنيم.

ثاني ا  -م أهم مميزاا التحنيم اإللنتروو هو سرعة اللصل فن الون از ر وهنلا خالفناً لمنا يجنري أمنام
المحننانم الورويننةر م ن بننرء ف ن اج نراءاا التقاي ن ر وتننندل لمقيننايا خاصننةر عمننش يننوء االزدينناد

المرننرد ف ن عقننود التجننارة اإللنتروويننة( .)3بننل ويتلننوق التحنننيم اإللنتروو ن ف ن السننرعة واإلوجنناز عمننش

()1

()2
()3

د .أحمنند عننو

هونندير حنننم التحنننيم اإللنتروو ن ر مجمننة الحقننوق لمبحننوة القاووويننة واالقتصنناديةر العنندد الفنناو ر

2119ر ص .29
ويرمق عميو ""Cyber Arbitration-On Line Arbitration
ُيقصد بالتجارة اإللنترووية()Elctronic Commerceر ننل معاممنة تنتم عن بعند باسنتخدام وسنيمة النترووينة حتنش
تمام العقدر وه تينمل اإلعالوناا عن السنم والبينائ والخندماار المعمومناا عن السنم والبينائ والخندماار
عالقاا العمالء الت تدعم عممياا اليراء والبي وخدماا ما بعند البين ر التواصنل والتلناو

بني أرنراف العقندر

عقد الصلقاا وابنرام العقنودر الوفناء بااللت ازمناا المالينةر عمميناا توزين وتسنميم ومتابعنة اإلجنراءاار الندعم اللون
لمسننم التنن ييننتريها الزب ننائ ر تب ننادل البياو نناا النترووي ناً EDIر نتالوجنناا األس ننعارر الم ارسننالا اآلليننة المرتبرننة
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التحن ننيم التج نناري الع ننادير ال ننلي يحت نناج م نندة أر ننول بنفي ننر مم ننا يترمب ننو ه ننلا التحن ننيم من ن اجن نراءاا

ومستوداار وه اًر ليرورة الحيور المادي لاررافر ولهيئة التحنيمر وتبنادل المرافعناا والبيوناا بني

األرراف.

ثالثاااا ا  -التحن ننيم اإللنتروون ن ي ننؤدي ال ننش تحقي ننق رغب ننة األرن نراف المتمفم ننة فن ن ع ننر

الون ن از عم ننش

أيننخاص(محنمنني ) لوي خب نرة فويننة خاصننةر ومحننل فقننة ود اريننة بموانبننة ترننور التجننارة اإللنتروويننةر
خاصة ف المجال اللو والقاووو لهار وعمش رأسها عقود التجارة اإللنترووية(.)1

رابع ا  -م مزايا التحنيم اإللنتروون التقمينل من ولقناا التقاين ر واختصنار اإلجنراءاا بمنا يتواسنب
م العقود اإللنترووية المبرمةر عمش يوء استخدام وهم الوسائر المتعددة الت تتي ،استخدام الوسنائل
السنمعية والبصنرية فن عقند جمسناا التحننيم عمنش الخنر المباينر" "on lineلارنراف ولمخبنراءر وهنلا

يقمل م ولقاا الحيور والسلر واالوتقالر فيالً ع توفير العديد م المواد اإلدارية األخر .

خامساا ا  -تحقيننق الس نريةر وه ن مي نزة التحنننيم م ن حيننة وجننودع ونفننارعر ووتائجننو عمننش امتننداد جمي ن

مراحمور مما يحنول دو الحناق الينرر بسنمعة األرنراف المحتنمني ر أو اإلفيناء باسنرارهم اليخصنية

والتجارية والصواعةر وعمش رأسها براءاا االخت ار ر والوسائل الصواعية التقوية األخر .

سادسا  -سهولة الحصول عمش حنم تحنيمر السيما أوو يجري تقديم المستوداا عبر البريد

قبل المحنم أو مرنز التحنيم

صمما م
اإللنتروو ر أو م خالل الواجهة الخاصة الت
ُ
اإللنتروو لتقديم البياواا المرموبةر وم فم الحصول عمش األحنام موقعة م المحنمي النترووياًر

بعد االوتهاء م العممية التحنيمية.

المطلب الثاني
مثالب التحكيم اإللكتروني

الت تعتر

لعننل أهننم مفالننب التحنننيم اإللنتروون فن الوقننا المعاصننر تتمفننل فن العقبنناا واإلينننالياا
التحنيم اإللنتروو ر والت يمن اجمالها فيما يم :

أولا -عدم مجاراة التيريعاا الموهمنة لمتحننيم اإللنتروون لعممينة الترنور السنري الحاصنل فن مجنال
التجارة اإللنتروويةر هلا ما لم تن العديد م الوهم القاوووية لم تير وتنوهم بعند التحننيم اإللنتروون ر

أو تتبوش قواعد التجارة اإللنترووية ف قواويوها .واهيا ع جمنود القواعند القاوووينة الموجنودة فن نفينر

بعممي نناا البين ن والين نراءر االس ننتعالم عن ن الس ننم ر اللن نواتير اإللنترووي ننة والتع ننامالا المص ننرفية .ارجن ن ر د .ايو ننال
()1

الخالدير التحنيم اإللنتروو ر دار الوهية العربيةر القاهرةر 2119ر ص  27وما بعدها.
د .محمد حسي موصورر المسئولية اإللنتروويةر دار الجامعة الجديدةر مصرر 2113ر ص  202وما بعدها.
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م دول العالم والمتعمقة بإجراءاا التقاي والتحنيم التقميندير وعمنش أرسنها تسنهيل االعتنراف بنإجراء

التحنيم بوسائل النترووية.

ثاني اا -عنندم تعننديل تي نريعاا التحنننيم السننارية ف ن معهننم التي نريعاا العربيننة -وعمننش أرسننها التي نري

اللمسننريو  -لتسننهيل االعت نراف باحنننام التحنننيم اإللنتروويننةر ممننا يننؤفر سننمباً عمننش صننحة اجن نراءاا
التسننوية بالوسننائل اإللنتروويننةر وعمننش منند االعت نراف باحنننام التحنننيم اإللنتروويننة بينننل عننام عمننش

الصعيد اإلقميم والدول .

ثالث ا ا -عنندم تربيننق المحنننم لمقواعنند اآلم نرة ف ن التي نريعاا الورويننةر فم ن مفالننب المجننوء الننش التحنننيم
بصننلة عامننةر والتحنننيم اإللنتروو ن بصننلة خاصننةر عنندم تربيننق القواعنند اآلم نرة لمدولننة أو سياسنناتها

التيريعيةر السيما القواعد اآلمرة والحمائية الموصوص عميها ف التيريعاا الداخمية .وال ينا أ هنلا

األمرر يترتب عميو برال حنم التحنيمر وعدم امناوية االعتراف بو وتوليلع فعمياً (.)1

فننالمحنم يربننق القنناوو المختننارر لنووننو لننيل قايننياًر ومن فننم فننال يمتننزم بتربيننق القواعنند اآلمنرةر

حتش ف الدولة الت يوجد بها مقر هيئنة التحننيم .ممنا حنلا بنالبع

()2

النش الموناداة بمعارينة المجنوء

لمتحنيم؛ أل حماية الررف اليعيف تنو دائماً م خالل القواعد اآلمرة الت ييعها ميرعو الدول
لحماية رائلة خاصنة أو مصنال ،جماعينة .أمنا المحننم فنال يهنتم سنو بحنل الون از بني األرنرافر وال

يا لو بمصال ،الدولةر وسياساتها التيريعية.

رابع ا -عدم امناوينة تحديند مننا التحننيم فن العديند من الحناالار فقند ينوجم عن المجنوء النش التحننيم

اإللنتروو ر عدم امناوينة تحديند المننا النلي يعتبنر أونو مننا التحننيم .فهنل ُيعتبنر أونو مننا المحننم
اللرد أم منا األرراف نالمورد أو المسنتخدم فن عقنود خندماا المعمومناا اإللنترووينة عمنش سنبيل
المفننالر أم هننو منننا اب نرام العقنندر أم منننا توليننل االلت ازمنناا الت ن تمخيننا عوننو  .وال يننا أ هننلع

المسننائل هامننةر وترتننب نفننا اًر مهمننة بالوسننبة العتبنناراا التوليننل واالعت نراف بحنننم التحنننيم اإللنتروو ن ر

وبالتال امناوية توليلع.

خامس ا -صعوبة القيام بالعديد م اإلجراءاا القينائية( :اجنراءاا التحننيم) عمنش وحنو مالئنمر وعمنش
رأسها اجراء المداولة عمش وحو ينلل النلاءة والسرية ف اصدار الحنمر أو تحديد وقا صندور الحننم

ف هل اختالف زما ومنا وجود المحنمي االفتراي بي أنفر م دولة..الخ.

()1

()2

د .وبين ننل زين نند مقابمن ننةر اإلر ن ننار القن نناووو لمتحنن ننيم اإللنتروون ن ن ر بحن ننة موين ننور عم ن ننش اإلوترون ننار تن نناريخ ال ن نندخول
2102/00/7مر موق www.dralmarri.com/show.asp :
المرج والمنا السابقا .
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المبحث الثاني
التطور التشريعي في تنظيم التحكيم اإللكتروني ونظامه اإلجرائي على المستوى الدولي

أولا  -المنظمة العالمية للملكية الفكرية " : " Wipo

قامننا الموهمننة العالميننة لمممنيننة اللنريننة " " Wipoبنندور نبيننرر واسننهاماا جمننة ف ن سننبيل

ترننوير وتلعيننل وهننام التحنننيم الخنناص بالتجننارة اإللنتروويننةر وص نوالً الننش توهننيم ف ن

الموازعنناا عبننر

الررق اإللنترووية الحديفةر وبخاصة تما المتعمقة بالممنية اللنريةر والعالماا التجارية وغيرها(.)1

وال ينا أ هنلا التوجنو من يناوو تمنني األرنراف والمحنمني من التعمنب عمنش العديند من

الصننعوباا التن تواجننو التحنننيم اإللنتروون بينننل نبيننرر حيننة يسننم ،بحريننة اختيننار القنناوو الواجننب

التربيننقر ويسننم ،بننإبالم الحنننم الننش األرنراف بايننة وسننيمة النتروويننة قنند يتلننق عميهننا األرنراف نالبرينند

اإللنتروون ن " "E-Mailأو رس ننائل الجن نوال وغيره ننار فين نالً عم ننش أو ننو يتبو ننش مب نندأ وح نندة الجن نزاء رغ ننم
اختالف الجوسياار ويي وهاماً عممياً لمتحنيم اإللنتروو السري واللاعل.

ثانيا – ال تحاد األوروبي :

قننام االتحنناد األورب ن -اعتبننارع م ن أهننم االتحنناداا الدوليننة اللاعمننة عمننش المسننتو النندول -

بتوجي ننو ال نندول األعي نناء فن ن االتح نناد ال ننش تالفن ن وين ن عقب نناا قاوووي ننة أو اجرائي ننة فن ن تين نريعاتها

الداخمي ننةر ين ننو من ن ي نناوها أ تح ننول دو اس ننتخدام نلي نناا تس ننوية الموازع نناا النترووين ناً بعي ننداً عن ن

القياءر وعمش رأسها وهام التحنيم اإللنتروو .

وتاني ننداً ل ننللار وص ننا الم ننادة األول ننش من ن التوجي ننو األوروبن ن رق ننم 2111/30

()2

المتعم ننق

بالمهناهر القاووويننة لخدمننة مجتمن المعمومنناا والتجننارة اإللنتروويننة عمننش أوننو " تسننم ،النندول األعينناء

لموردي خدماا المعموماا والمتعاممي معهم بتسوية موازعناتهم بعينداً عن أروقنة المحنانمر وباسنتخدام
الوسائل التنوولوجية ف العالم اإللنتروو ر وف مجتم المعموماا ف ف

الموازعاا".

وهلا فيالً عمنش قينام االتحناد األوروبن بسمسنة من اإلجنراءاا التن من يناوها تعزينز حنل

الو ازعنناا بننالررق اإللنتروويننة الحديفننةر وأهمهننا تاسننيل يننبنة أوربيننة لتسننوية الموازعنناا مباي نرة عمننش

الخر " "on lineلحل نافة موازعاا المستهما األوروب خاصة ف قرا التجارة والخدماا األخر .

()1
()2

الموق اإللنتروو لموهمة الويبو العالمية http://www.arbiter.wipo.int :
األمر التوجيه رقم  /EC30/2111لمبرلما والمجمل الاوروبن المنؤر  8يووينو  2111بينا بعن

الجواونب

القاووويننة لخنندماا مجتمن المعمومنناار السننيما فن مجننال التجننارة اإللنتروويننةر فن السننوق الداخميننة (أمننر تننوجيه
ف مجال التجارة اإللنترووية).
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ثالث ا – محكمة الفضاء ""Cyber Tribunal

:

وينناا هننلع المحنمننة ف ن نميننة الحقننوق بجامعننة " "Montrealبنونندا ف ن سننبتمبر .0992

ووفقاً لوهنام هنلع المحنمنةر تنتم نافنة اإلجنراءاا النتروويناً عمنش موقن المحنمنة اإللنتروون ر بداينةً من

اوتهاء بإصدار الحنم وتسجيمو عمنش الموقن اإللنتروون لممحنمنة.
رمب التسويةر ومرو اًر باإلجراءاا و ً
اء أنننا بالوسننبة لمتحنننيم اإللنتروو ن أم الوسننارة اإللنتروويننة عمننش
بحيننة يوربننق وهننام المحنمننة س نو ً
قراعاا األعمال اإللنترووية والتجارة اإللنترووية عمش حد سواء(.)1

ورغب ننة من ن المحنم ننة بب ننة الفق ننة فن ن وهامه ننار أص نندرا ي ننهاداا مص ننادقة عم ننش المواقن ن

اإللنترووية الت تتعامل بالتجارة اإللنترووينة -والتن تسنتوف ينرور المحنمنة المرموبنة -وللنا تعبين اًر

عن التنزام هننلع المواقن أو المسنئولي عوهننا بتسننوية موازعنناتهم من المسننتخدمي ر وفقناً لوهننام واجنراءاا

هلع المحنمة.

وتتميز هلع المحنمة بتقديم خندماا تسنوية الموازعناا بنالمعتي اإلوجميزينة واللروسنيةر وللنا

لوجودهننا ف ن مقارعننة لاا ربيعننة لعويننة مختمرننة من ن هنناتي المعتنني  .نمننا أوهننا تجم ن بنني الوه ننام

الالتيو واإلوجموسنسوو معاًر مما يؤدي الش توحيد القواعد القاوووينة بني أوهمنة لاا فقافناا قاوووينة
مختملةر السيما فيما يتعمق بالتجارة اإللنتروويةر وسبل ف

الوزاعاا المتعمقة بها.

ولم يعب ع لهن تمنا المحنمنةر ينرورة بنلل عواينة خاصنة فيمنا يتعمنق بالموازعناا التن

ينو أحد أررافها م المستهمني ر فه تجتهد م أجل تلسير العقود محل الون از لصنال ،المسنتهمار

بما يحقق حماية أفيل لممستهما.

رابع ا  -نظام القاضي الفتراضي ": "VMP

تقننوم فن نرة تعينني القاي ن االفت اري ن عمننش أسننال قيننام القاي ن االفت اري ن المتخصننص

بالتحنناور م ن أرنراف الو ن از الننلي رمب نوا الخيننو ألحنننام هننلا الوهننام ع ن رريننق البرينند اإللنتروو ن ر
عمش أ يلصل فن الون از خنالل افونا وسنبعو سناعة .عممناً بنا القنرار النلي يصندرع القاين يننو

مجرداً م القيمة القاوووية اال الا قبمو األررافر ويقدم هلا المرنز حتش اآل خدماتو بالمجا .

والحقيقننة أ الو نواة األولننش لهننلا الوهننام ه ن فن نرة أمرينيننةر تننم ارسنناء دعائمهننا ف ن مننارل

0992مر م قبل أساتلة مرنز القاوو وأم المعموماار والمعروف ب :

)(villa Nova Center For Law and Information Policy

ومننا لبننة أ اويننم الننش هننلا الوهننامر جمعيننة المحنمنني األمنرينيي )(AAAر ومعهنند قنناوو

اللياء )(Cyber space Law Instituteر والمرنز الورو لابحاة المعموماتية األمرين .

()1

الموق اإللنتروو لمحنمة اللياء http://www.cybertribunal.org :
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ولع ننل اله نندف ال ن نرئيل له ننلا الوه ننام يتمفن ننل فن ن تق ننديم حمن ننول سن نريعة لمموازع نناا المتعمقن ننة

باإلوترونار من خننالل وسنير معتمند من مرننز التحننيم اإللنتروون ر بحينة يننو لننو خبنرة قاوووينة فن

التحنيمر والقواوي الواهمة لمتجارة اإللنترووية وعقودهار وقاوو اإلوتروا وموازعاا العالماا التجارية
والممنية اللنريةر وغيرها م الموايي المتصمة بهلع التجارة عمش وجو التحديد.
وي ارعننش أ ينننل يننرر التحنننيم عونند االتلنناق عمننش احالننة ف ن
ُ

الو ن از الننش مرنننز التحنننيم

اإللنتروو ن ينننو ص نريحاًر ويننتم بصننورة عقديننة النتروويننةر السننيما عونند ارسننال األر نراف الننش مرنننز
التحنيم اإللنتروو رسالة النترووية ملادها موافقة األرراف وترابق ارادتهما عمش احالة الو از اليو.

وعمش صعيد نخرر فنإ وقرنة التقنار بني التحننيم اإللنتروون والتحننيم العنادي فن مجنال

اتلاق التحنيمر ه مد ميروعية اتلاق التحنيم المبنرم النتروويناًر خاصنةً وأ معهنم القنواوي تترمنب
النتابة ف اتلاق التحنيم .عمماً با هلا اليننل غينر متنوفر فن عقنود خندماا المعمومناا اإللنترووينة
الت تتم بينل نامل ف وراق العالم اإللنتروو ر وليل فيها أي نتابة تقوم عمش دعامنة مادينةر واومنا

تنو عمش وحو النتروو معاصر.

وال يخلننش عمننش أحنندر أ العدينند م ن الق نواوي الت ن تُعوننش بننالتحنيم وتننوهم أحنامننور رتبننا
برننال اتلنناق التحنننيم فن حننال عنندم نتابتننور مفننل المننادة ( )7من قنناوو التحنننيم اللمسننريو رقننم ()3

لسنوة 2111ر والمننادة ( )00من قنناوو التحنننيم األردون ر والمننادة ( )02من قناوو التحنننيم المصننري.
فهل يستوف اتلاق التحنيم اإللنتروو بومولجو الحال المعاصنر -النتابنة اإللنترووينة -لهنلا الينررر

اللي يترتب عميو البرال

()1

فن الواقن ر لقنند أجنناب قنناوو التحنننيم اللمسننريو عمننش للننا صنراحة فن وننص المننادة ()09

موننو()2ر حيننة ايننترر أ ينننو اتلنناق التحنننيم منتوبناًر واعتبننر أ االتلنناق ينننو منتوبناً الا نننا عمننش
ينننل رسننالة معمومنناا تننم تبادلهننا بنني األر نراف عبننر الوسننائل اإللنتروويننة .وسننايرع ف ن للننا قنناوو

()1

()2

د .ونناج عبنند المننؤم ر امتننداد اتلنناق التحنننيمر ممخننص محاينرة ممقنناة فن دورة متعمقننة إلعننداد المحنمنني ر مرنننز
حقوق عي يملر القاهرةر بتاريخ 2102/2/2مر ص .02
وه توص عمش أوو " يجوز االتلاق عمش التحنيم ف و از معي قائمر نما يجنوز االتلناق مسنبقا عمنش التحننيم فن
أي و از قد يويا وتيجة لتوليل عقد معي ر ويراعش عود االتلاق اليرور اآلتية:
أ ينو االتلاق منتوبا وينو منتوبا ف أي م األحوال اآلتية:

.0

الا نا يم محرر وقعو األرراف .ب.

أ.

ب .الا نا عمش ينل رسائل أو برقياا أو غيرها م وسائل االتصال المنتوبة.
ا.
.2

()033

الا نا عمش ينل رسالة معموماا تم تبادلها بي األرراف عبر الوسائل اإللنترووية.

أ يتيم االتلاق مويو الو از الا تم االتلاق عمش التحنيم بعد ويوء الو از ".
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البيونناا اللمسننريو رقننم  2لسننوة  2110ف ن وننص المننادة ( )09موننو()1ر فنناعرش الرسننائل والبرقينناا

مراسالا اللانل والبريد اإللنتروو لاا الحجية الت أعراها لمسوداا العرفية ف اإلفباا(.)2
(:)3

أما على الصعيد الفقهي ،فانقسم الفقه في هذا الشأن إلى رأيين هما
الرأي األول:

ومل ننادعر ع نندم امناوي ننة امت ننداد ور نناق الوص ننوص الموج ننود فن ن تين نريعاا التحن ننيم الوروي ننة

واالتلاقي نناا الدولي ننة التن ن ل ننم تن نوص عم ننش جن نواز وص ننحة ابن نرام اتل نناق التحن ننيم بالوس ننائل اإللنترووي ننةر

الستيعاب مبدأ قبول النتابة اإللنترووية نوسيمة إلفباا وجود اتلاق التحنيم.

وعمة للار أ العديند من المعاهنداا واالتلاقيناا بينا التجنارة الدولينة – التن أُبرمنا قبنل

ههور الوسائل اإللنترووية – لم تاخنل بعني االعتبنار عوند توهيمهنا لمتحننيم هنلع الوسنائل اإللنترووينةر

لن يمن اعتبارها وسيمة نتابية معترف بو قاووواً.

وهلا األمر يوربق أيياً عمش القواوي االتلاقياا الت أُبرما دو أ توص عمش الوسنائل

اإللنترووية ف نتابنة اتلناق التحننيم واالعتنراف بهنار وعمنش أرسنها اتلاقينة ويوينورا المتعمقنة بناالعتراف

بقن ارراا التحنننيم األجوبيننة وتوليننلها)4ر وبخاصننة مننا وصننا عميننو المننادة ()2/2ر بننا "ييننمل اصننرال
"اتلاق منتوب " أي يرر تحنيم يرد ف عقد أو أي اتلاق تحنيم موق عمينو من الرنرفي أو وارد فن
وسائل أو برقياا متبادلة ".

()1

وه توص عمش أوو " -0تنو لمرسائل الموق عميها قيمة السود العرف م حية اإلفباا ما لم يفبنا موقعهنا أونو
لننم يرسننمهار ولننم ينمننف أحننداً بإرسننالها -2 .تنننو لمبرقي ناا ومناتبنناا الننتمنل واللننانل والبرينند اإللنتروو ن هننلع

القنوة= = أييناً الا نننا أصننمها المننود فن منتننب التصندير موقعناً عميهننا من مرسننمهار وتعتبننر البرقينناا مرابقننة
()2

()3
()4

ألصمها حتش يقوم الدليل عمش عنل للا".

نالء أحمنند ح نناج عمن ن ر التوه ننيم القنناووو لجه نناا التص ننديق عم ننش التوقينن اإللنتروون ن ر رس ننالة ماجس ننتيرر جامع ننة
الوجا الورويةر فمسري ر 2103ر ص .21
د .وبيل مقابمةر المرج والمنا السابقا .
اتلاقيننة ويويننورا الخاصننة باحنننام المحنمنني األجوبيننة وتوليننلهار والت ن أُقننرا فنن مننؤتمر األمننم المتحنندة الخنناص
بالتحنيم التجاري الدول ر الموعقد ف ويويورا ف اللترة م  21منايو النش  01يووينو سنوة 0978ر بموجنب قنرار
رئننيل الجمهوريننة العربيننة المتحنندة رقننم  020لسننوة 0979ر الننلي ويننر ف ن الجرينندة الرسننمية المص نرية ف ن 02
فب اريننر سننوة 0979ر العنندد رقننم 22ر واعتبننرا وافننلة ابتننداءًا م ن  8يوويننو 0979ر ارج ن الموسننوعة الينناممة ف ن

التحن ننيم والمحن ننمر د .محمنننود س ننالمة وهينننام زوين ن ر الج ننزء الفننناو ر الربع ننة األولنننشر دار مص ننر لمموسنننوعاا
القاوووي ننةرالقاهرةر2112رص = =.37وأيين نًار د .حس ننام ال نندي محم ننود ال نند ر األس ننل العام ننة لمتحن ننيمر الربع ننة

األولشر منتبة ومربعة ويسا ر فمسري ر 2102ر ص .071

َّ
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وولنل الحنننم يوربننق عمننش التينريعاا المقاروننة األخننر ر عمننش غنرار وننص المننادة ( )02من

قاوو التحنيم المصرير ووص المادة ( )00م قاوو التحننيم األردون ر وونص المنادة ( )2/2القناوو

الومولج لمتحنيم التجاري الدول (اليووسترال) لعام (.)0987
الرأي الثاني :

وملادعر أ النتابة اإللنترووية يمن أ تحقق يرر النتابة الموجود فن المعاهنداا الدولينة

وتيريعاا التحنيم الوروية.

وعمة للار أ تيريعاا الدول الت تعترف بالوسائل اإللنترووية( :اإلوتروا) نوسيمة إلبنرام

العقننود يننم ارننار التي نريعاا الموهمننة لمتجننارة اإللنتروويننة والمعننامالا اإللنتروويننةر م ن ينناوها أ

تعتننرف تمام ناً باتلنناق التحنننيم الننلي تننتم نتابتننو بالبرينند اإللنتروو ن أو م ن خننالل تبننادل المعمومنناار
وتنندويوها عمننش الموقن اإللنتروون لمرنننز التحنننيم المخننتصر وللننا من خننالل ارسننال البياونناا لممرنننز

النترووي ناً عبننر صننلحة عمننش الموق ن ر بحيننة تنننو مخصصننة لمم ن البياونناا والعو نوا ر وغيرهننا م ن

المعموماا الالزمة.

والحنمننة من للننار أ اعتنراف تمننا التي نريعاا بصننحة العقننود اإللنتروويننةر تتيننم -تبع ناً

اء جنناء فن صننورة يننرر تحنننيم يننم عقنند أم
لننللا -االعتنراف باالتلنناق عمننش التحنننيم النتروويناًر سنو ً
مياررة تحنيم مستقمةر رالما تم فيو مراعاة الينل واليرور المرموبة وفق التينريعاا الواهمنة لمعقند
اإللنتروو ر وتوافر اليرور القاوووية الالزمة لصحة وحجية افباا النتابة اإللنترووية.

ومن ن ف ننمر يوبعن ن أال يقتص ننر األم ننر عم ننش ص ننحة العق نند اإللنتروون ن ال ننلي يوج نند ب ننو ي ننرر

التحنيمر أو العقد المستقل بي األرراف اللي يتلق بموجبو األرنراف عمنش المجنوء لمتحننيم( :ميناررة

التحنننيم)ر واغلننال الوسننائل النتابيننة القاووويننة (اإللنتروويننة) األخننر الت ن تقننرر بموجبهننا االتلنناق عمننش

التحنيم.

وم

ٍ
واحية أخر ر فإ

لجوة اليووسترال( :التابعة لامم المتحدة) ف

المتعمقة باستخدام الخراباا اإللنترووية ف

تتيموو م

العقود الدولية

()1

-والت

ارار االتلاقية

تعتبر مرجعاً مهماً لما

أحنام بهلا الصدد -وصا صراحة بموجب وص المادة ( )21موها عمش مساواة

النتابة والرسائل اإللنترووية بالنتابة العاديةر واعراءها ولل الحجية واإلفباا ف العقود الدولية.

()1

تم اقرار هلع االتلاقية بموجب القرار اللي اتخلتو الجمعينة العامنة لامنم المتحندة بتناريخ  23تينري الفناو /ونوفمبر
 2117بونناء عمننش تقريننر المجوننة السادسننة ()A/60/515ر ف ن دورتهننا السننتو ر يننم البونند التاس ن م ن جنندول
األعمال.

()093
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نما يتي ،للا م خالل وص المادة ( )2/9م القاوو ولسور والت وصا عمش أوو

"حيفما ييترر القاوو أ ينو الخراب أو العقد نتابياًر أو يوص عمش عواقب لعدم وجود نتابةر
يعتبر للا االيترار قد استُوف بالخراب اإللنتروو ر الا نا الوصول الش المعموماا الواردة فيو
متيس اًر عمش وحو يتي ،استخدامها ف الرجو اليها الحقاً".
وال يار أ

هلع الوصوص تينل توجهاً وايح ًا م

االتلاقياا الدولية عمش اعالء

النتابة اإللنترووية واقرارهار بل واقرار جمي ررق التعاقد والتخارب اإللنتروو ر واعرائها ولل
الحجية الممووحة لمنتابة العادية التقميدية.

المبحث الثالث

اإلشكاليات التي تثيرها إجراءات التحكيم اإل لكتروني

تفير اجراءاا سير الخصنومة فن التحننيم اإللنتروون العديند من اإليننالياا بحننم ربيعنة

الوسنر النلي تجنري فينور والتينريعاا والقواعنند التن تحنمننو .نمنا تتعنندد هننلع اإلينننالياا اإلجرائيننة
وتختمف باختالف اتلاقاا التحنيمر وقياياع وأحنامور وهلا ما وسمر عميو اليوء بمزيد م التلصنيل

والبيا ف العواصر اآلتية :
أولا -البينة الشفوية :
وغينرع من

سنبق أ اوتهيونا النش امناوينة تقنديم البيوناا والندفو بني األرنراف عبنر البريند اإللنتروون ر
الوسنائل االلنترووينة من خنالل المسنتوداا االلنترووينةر والتن تعتبنر محنرراا تيناه

المسنتوداا العادينة الورقينة التن

اإللنترووية.

فرينتها ربيعنة الترنور الحاصنل فن

مجنال المعنامالا والتجنارة

وم للار فإ هلا التبادل بالرريقة الينلوية واسنتجواب الينهود فن العنالم االفت ارين عبنر

يبنة اإلوتروا قد أفار ايننالية حنول مند مينروعية مفنل هنلا اإلجنراء من الواحينة القاوووينةر ومند

تنافيرع عمنش احتنرام مبندأ المواجهنة وحقنوق الندفا التن تمفنل مبندأً ارسنخاً أصنيالً فن حقنوق األرنراف
المتقايني ر من خنالل ينما تقنديم ننل رنرف لبيواتنو عمنش الوحنو النلي يحقنق مصنمحتور فن جنو
تسودع المساواة والعدالة أمام القياء والقاوو عمش ٍ
حد سواء.
وال يخلنش عمنش أحندر تنوفر الوسنائل اللوينة الحديفنة فن هنلا المجنالر ونلايتهنا لتحقينق تمنا

العاينة اإلجرائينةر ولنيل عمنش صنعيد سنما

األصنواار وميناهدة الصنور والوصنوص عبنر البريند

اإللنتروو فقر  -وهو األمر اللي يمن أ ينو أنفر استعماالً ف تقديم األدلة لممرافعة والجمساا
–واومنا من خنالل المنؤتمراا االفت ارينية التن تسنم ،لننل ينخص أ يرسنلر ويقن أر فن لاا الوقنا

رسائل بالميارنة م أيخاص نخري ر نارراف التحنيم والمحنمي عمش سبيل المفال ال الحصر.
َّ
المحكم
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وينلن

إلمننا التعنار من

هنلع التقوينةر أ

يننو

النمبينوتر منزوداً بمينرفنو وننامي ار

فيننديو( .)1ومننا وهننام المننؤتمراا المرئيننة أو مننا يعننرف بالليننديو نننوولرول " "Tele Conferenceأو
" "Video Conferenceالمسننتخدم فن فمسنري ر والعديند من النندول العربينة وغينر العربينة من للننا

ببعيد.

وبنالرغم من للنار فنال يمنوونا أ ووننر أ عممينة مواقينة الينهود والخبنراءر وا ننا من

الممنن أ تنتم من خنالل وسنائل التواصنل اإللنتروون الحديفنة عبنر ينبنة اإلوترونا وغيرهنار اال أ

القيام بها بالرريقة التقميدية وجهاً لوجنو هن الرريقنة األنفنر قنوة ووينوحاً فن اسنتجالء وجنو الحقيقنة.

وه اًر إلمناوية مياهدة تعبيراا وجو الياهدر وتحديد مد مصداقيتو وفباتو عمش أقوالور ودرجة توترعر
ومند

ات ازونو واولعاالتنور ومنا النش للنا من األمنور التن

المويو محل الخالف.

قند تنؤفر فن

تقندير صنحة الينهادة عمنش

وور ر أ هلا األمر -رغم وجاهتو -اال أوو يعتبر لا قوة وأهمية نبيرة ف المسائل الجزائية

الموهننورة أمننام القاين الج ازئن ر بيومننا تت ارجن أهميتننو بويننو أمننام القاين المنندو أو المحنننم الننلي

ين ننو مقي ننداً باألدل ننة القاوووي ننةر والبيو نناا المعروي ننة أمام ننور والتن ن تؤي نندها األوراق والمس ننتوداار دو
اعتبار نبير ليخصية اليهود وصلاتهم نما ف المسائل الجزائية.

وعمش صعيد نخرر يقتي مبدأ المواجهة أ تمو ،هيئة التحننيم اللرصنة النافينة المعقولنة

اء تعمقا بنالواق أم بالقناوو  .وال ينا أ للنا اغلنال هنلا األمنرر
لنل خصم إلبداء دفاعو ودفوعو سو ً
يعتبر اخالالً بحقوق الدفا ر سيما عود مواقية أحند الرنرفي وسنما دفاعنو فن غيبنة الرنرف اآلخنر.
مما يحتم عميوا يرورة تبو فنرة التالق ( :الحيور اللعم ) بي األرنراف المتوازعنة -عمنش األقنل-
ف بداية اإلجراءاا التحنيميةر لتانيد فنرة المواجهة والحيور التواصنم بني األرنراف والمحنمني ر
وتهيئة المجال المالئم والفقة اليرورية الالزمة لوجا التحنيم اإللنتروو .

بيند أوونا وجندر أ م ارننز التحننيم اإللنتروون تتبونش صنراحة فننرة عقند الجمسناا وسنما

الخصوم واليهود م خنالل الوسنائل اإللنترووينة المختملنة .فوفقناً لالئحنة الويبنو الخاصنة بالموازعناا

اإلدارية ف أسنماء المواقن والممنينة اللنرينةر فنإ محينر الجمسنة يينتمل عمنش المقناءاا المادينةر أو

()1

د .حسنننام الننندي فتحن ن واصن ننفر ﺍلتحﻜيﻡ ﺍاللﻜتﺭﻭو ف مواﺯعاﺕ ﺍلتجنن ناﺭﺓ ﺍلﺩ ﻭلينن نةر ﺩﺭﺍسن ن نة مقاﺭوة ف يﺀﻭ
ﺍالتلاقياﺕ ﺍلﺩﻭلية ﻭلﻭﺍئ ،هيئاﺕ ﺍلتحﻜيﻡ ﺍلﺩﻭلية ﻭﺍلقﻭﺍويﻥ ﺍلمقاﺭوة ر ربعن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة 2117ر ﺩﺍﺭ ﺍلوهية ﺍلعﺭبيةر
القاهرةر ص .77
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الت تتم عبر التملنو أو منؤتمراا اللينديو أو االتصنال المتنزام لمتبنادل اإللنتروون فن االتصناالار

برريقة تسم ،ألي م األرراف ارسال أو استقبال أي رسالة م الررف اآلخر(.)1

وأخين اًر ولنيل نخن اًرر فنإ ترنور وسنائل االتصناالا أسنهم بيننل نبينر فن اعتبنار جمسناا

التحنيم اإللنتروو ر تحان جمساا التحنيم العادي الت تتم بحينور األرنراف والينهود والمحناميي

والخبراء عود اقتياء وجودهم .اال أ هلع العممية ال تيم صحة ميمو ما يتم فيها م اجراءاا

بينل مفال ر األمر اللي قد يؤدي النش حرمنا األرنراف من حنق الندفا ر وبالتنال امناوينة الموازعنة
ف صحة قرار التحنيم اإللنتروو ر وبالتال امناوية فسخو وابرالو.
وونر أ

القنول بإمناوينة عقند بعن

اإللنتروون ارنارع القناووو السنميمر بننل ويتعنار

الجمسناا بيننل منادي وجهناً لوجنور يخنرج التحننيم
من التوجهناا الحديفننة لممينر المندو والمتمفمنة فن
()2

جنواز االوعقنناد الحنم ن لمجمننل العقنند دو الحيننور المننادي ألر ارفننو  .وم ن فننم يجننب تننوفير نليننة

لينما سنير جمين اجنراءاا التحننيم اإللنتروون عمنش وحنو ينلنل صنحة وسنالمة ارادة األرنرافر

وسالمة ينتش اجنراءاا التحننيم عمنش اختالفهنار دو العنودة النش الرنرق التقميدينةر واال غابنا الحنمنة

م توهيم هلع الوسيمة الحديفة لل

الموازعاار وخاب الهدف المرجو م وراء توهيمها.

ثانيا -تعيين ورد المحكمين :

من المعمننوم أ ارادة أرنراف التحنننيم تمفننل المرجن األوحنندر أو مصنندر اإللنزام من حيننة

سمرة اختيار وتينيل هيئة التحنيم .فإلا اتلق األرراف عمش رريقنة معيونة الختينار المحنمني ر فإونو

ويعبنر عن للنا بسنمو اتلناق التحننيم()3ر وهنو منا تؤنندع معهنم قنواوي
يتعني االلتنزام بهنلا االتلناقّ .
واتلاقياا التحنيمر وعمش أرسها المبدأ القاووو الفابا والمستقر وهو مبدأ "العقد يريعة المتعاقدي ".

أما ف ارار التحنيم االلنتروو ر فنإ تعيني واختينار المحنمني -وا ناونا تنتم من قبنل

األرنراف -اال أوهنم ُيختنارو غالبناً من ينم قائمنة ُيعندها مرننز التحننيم مسنبقاًر بحينة ال يمنن
لارراف أ يبعوا عوها حوال.

()1
()2

الموق اإللنتروو لموهمة الويبو العالمية  http://www.arbiter.wipo.int :سابق اإليارة.
وص المادة م القاوو المندو اللمسنريو رقنم ( )2لسنوة  2102والتن وصنا عمنش أونو " يعند التعاقند بالهناتف أو
بايننة رريقننة أخننر ممافمننة تعاقنندًا بنني حاي نري م ن حيننة الزمننا وبنني غننائبي م ن حيننة المنننا " .نمننا وصننا

المادة ( )82م ولل القاوو عمش أوو " ُ -0يعند التعاقند منا بني العنائبي قند تنم فن المننا والزمنا المنلي يعمنم
فيهما الموجب بالقبولر ما لم يوجد اتلاق أو وص يقي بعير للا -2 .يلتر أ الموجب قد عمم بنالقبول فن
()3

المنا وف الزما الملي وصل اليو فيهما هلا القبول".
د .حسام الدي فتح واصفر مرج سابقر ص .22
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فعمش سبيل المفالر يمن لررف التحنيم -بواء عمش وهام الويبو -أ يختا ار معاً محنمناً

مولرداً .وف حال رغبة األرراف اختيار هيئة تحنيم منووة م فالفة أعياءر يجب عمش ننل رنرف
أ يعي محنماًر فم يتلق المحنما اآلخ ار عمش تعيي محنم فالة يتولش رئاسة هيئة التحنيم.
المعرو

المحنمي األنفر قندرة وخبنرة عمنش حنل الون از

نما يمن لممرنز أ ُيري ،م جاوبو بع
ناء عمنش اتلناق وتلنوي
ر فيالً ع سنمرة المرننز -بو ً

الت ستتولش اللصل ف الو از مبايرة بينل مولرد.

األرنراف -أ يختنار هيئنة التحننيم

وغون ع عن البيننا ر أ مرنننز التحنننيم المينننل وفقناً لوهننام الويبننور يمتمننا قاعنندة بياونناا
ينخمة من المحنمني ر تينم أينخاص مهويني من لوي الخبنرة والد ارينة فن مجنال فن الموازعناا

بجمي جواوبها القاوووية والتقوية.

()1

وم للار فقد يزعم أحد األرراف عدم حياد محنم معي ر أو عدم استقالليتو  .وف سبيل

التعمنب عمنش تمنا العقبنةر تحنرص جمين م ارننز التحننيم عمنش تمنني األرنراف من رد المحنمني الا

توافرا يرور معيوة .عمنش أ ينتم للنا ينم سنقف زمون معني ر لمحيمولنة دو اتخنال هنلا اإلجنراء

وسيمة أو لريعنة لتعرينل اجنراءاا سنير التحننيم .فبناا من المؤنند أ ارادة األرنراف ال يوتهن دورهنا

بعد اختيار المحنم أو هيئة التحنيمر واوما تستمر ف ممارسة الرقابة عمنش اختينار تمنا الهيئنة ينم
يوابر معيوة.

وغون عن البينا ر أ رمنب النرد ينتم ارسنالو النش مرننز التحننيم عبنر البريند اإللنتروون ر

حية يتعي عمش رالب الرد أ يقوم بإرسال ايعار الش نل م المرنز والررف اآلخرر مبيواً أسنباب

الرد خالل خمسة عير يوماً م تاريخ اخرارع بتعيي المحنمر أو حندوة منا ينؤفر فن حيناد المحننم
أو استقاللو أو وزاهتو.

وتجندر اإلينارة النش أونو يجنوز لمرنرف اآلخنر الموافقنة عمنش رمنب النردر االعتن ار

عمينو

خالل خمسة عير يوماً .نمنا يجنوز لممحننم التوحن رواعينةر أي من تمقناء ولسنو .ولمهيئنة صنالحية

()1

والحياد يختمف ع عدم االستقالليةر فاألولش تعو تجرد المحنم أية يعور داخمية تمميهنا عمينو ميناعرع الخاصنة
(يننعور معوويننة) أو مصننالحة الماديننة اللاتيننة( :يننعور ماديننة) ر أمننا االسننتقالل فهننو مرنننز قنناووو واقعن من
ينناوو التننافير عمننش المرنننز القنناووو لممحنننم ف ن عالقتننو بالخصننومر نوجننود عالقننة ماليننة أو اجتماعيننة أو مهويننة
سابقةر أو عالقة بالدولنة .من عند .رمعنا دويندارر ينماواا التقاين فن خصنومة التحننيم"د ارسنة مقارونةر دار
الجامعة الجديدةر اإلسنودرية-مصرر 2119ر ص.89 -80
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اختيار محنم نخر بندالً مونو من ينم المحنمني المعتمندي لند المرننزر دو أ يعون للنا ينمواً

أ أسباب الرد صحيحةر أو أوو جر التسميم بها عمش وحو قار (.)1

والا لنم يوافنق الرنرف اآلخنر عمنش النردر ولنم يوسنحب المحننم من هيئنة التحننيم روعناًر

تستمر الهيئة ف وهر الو از ر ويعتبر هلا القرار لو صبعة اداريةر وال يجوز المرالبة بتسبيبو باعتبارع
ق ار اًر وهائياً .وهلا دووما اغلنال لمنا يننو لمرنرف النلي لنم يجنب رمبنو من حنق فن الرعن عمنش حننم
التحنيم المعيب اجرائياً اسنتواداً النش هنلا السنببر وفقناً لاصنول القاوووينة المتعمقنة بنالرع واالعتن ار

عمش حنم التحنيم(.)2

ثالث ا -كيفية اختيار المحكمين :

األصل أ تتنو هيئة التحنيم م محنم واحد أو أنفر حسب التقديراا أو التلينيالا أو

المزومر ما لم يتلق األرراف عمش عدد معي م المحنمي ر م األخل بعني االعتبنار جوسنية أعيناء

هيئة التحنيمر ومنا اقامتهم واستقاللهم ووزاهتهم ..الخ.

وغالب ناً مننا يقننوم نننل رننرف باختيننار محنننم-نمننا سننبق أ لنروننا -ويقننوم المحنمننا باختيننار

الفالةر السيما فن قنواوي التحننيم الحديفنة .ويجنوز لارنراف المتوازعنة االعتن ار
عميو بينل عاجل.

عمنش تيننيل هيئنة

المعتر
التحنيمر ُ
ويعي بديالً ع المحنم ُ
ووفق ناً لننوص المننادة ( )7/2و ( )0/8م ن وهننام محنمننة اللينناءر يحننق ألر نراف الو ن از رد
المحنم ألسباب ترج الش حيادع أو اسنتقالليتو أو وزاهتنو .وعمنش للنار يمنوونا القنول بعندم وجنود تبناي

بنني وه ننام التحنننيم اإللنتروون ن -من ن حيننة اختي ننار هيئننة التحن ننيم -وب نني أوهمننة التحن ننيم المؤسسن ن

التقميدية.

وم وافمة القولر أ التحنيم اإللنتروو اللي بزم وجمو حديفاًر وما زال ف رور التحندية

والتوهيم القاووو والتقو ر مازال بحاجة الش تدخل من قبنل الموهمناا الدولينة والندول المعوينةر لوين

تصور نامل أو ارار عام يتحقق م خاللنو االعتنراف الصنري ،بحننم التحننيم اإللنتروون واجراءاتنور

وينتمل بموجبو التوهيم السميم لهلا الوو م التحنيم.

()1

يننر بع ن

اللقننور عنندم صننحة –من غيننر المورقن  -قيننام محنمننة التحنننيم باللصننل فن رمننب رد المحنمنني التن

قامننا ه ن بتعييننوهمر ال اوننو البن ّند م ن احالننة اللصننل ف ن رمننب الننرد الننش جهنناز أو جهننة غيننر الجهننة الت ن قامننا
بتعينني المحن ننم .ارجنن ر س ننام عبنند الب نناق أبننو ص ننال،ر التحنننيم التج نناري النندول "د ارس ننة مقننار "ر دار الوهي ننة
()2

العربيةر القاهرةر 2112ر ص.031
لممزينند حننول هنلا المويننو ر ارجن د .حسننام النندي محمننود النند ر رننرق الرع ن فن حنننم التحنننيم "د ارسننة مقاروننة"ر
رسالة دنتوراعر جامعة عي يملر مصرر .2103
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رابع ا -عدم التفاق على تعيين المحكمين :
ير النبع

()1

أونو فن حالنة عندم االتلناق عمنش تعيني المحنمني ر فإونو من الصنعب قبنول

فننرة اإلحالنة النش قواعند الئحنة غرفنة التجنارة الدولينة ببناريلر أو غيرهنا من الم ارننز الدائمنة التن ال

توهم اجراءاا التحنيم اإللنتروو .

وعمة للار أ وصوصنها ال تحتمنل امناوينة تبون للنار سنيما فن هنل صندورها فن مرحمنة

سبقا بزوم وجم التحنيم اإللنتروو ر وتوهيم اجراءاتو عمش الوحو اللي وصل اليو اليوم.

يننتم اختيننار

وفن حننال تحقنق اإلحالننة الننش قواعند العرفننة تحننا أي هنرف نننا ر فيجننب أ
القناوو الواجنب التربينق عمنش اإلجنراءاا من ِقبنل أرنراف التحننيمر وللنا من خنالل اخرنارهم بعندم
توافق الالئحة المختارة م اجراءاا التحنيم اإللنتروو .

فإلا لم يلم ،األرراف ف االتلاقر تقوم هيئة التحنيم بتحديد هنلا القناوو وفقناً لقناوو البمند

النلي جنر فينو التحننيم( :مرننز التحننيم) حتنش يمنن تولينل الحننم مسنتقبالًر وللنا وفقناً لنوص المنادة

(/7د) م اتلاقية ويويورا الخاصة باالعتراف بق ارراا التحنيم األجوبية وتوليلهار والت أجازا رف

ناء عمنش رمنب الرنرف المحنت يندعر الا ق ّندم النش السنمرة المختصنة
االعتنراف بنالقرار وتولينلع بو ً
المرموب التوليل أمامها ما يفبا أ تينيل هيئة التحنيم أو اجراءاتور لم تجر وفقناً التلناق األرنرافر

أو ف حال عدم وجود مفل هلا االتلاق وفقاً لقاوو البمد اللي جر فيها التحنيم(.)2

خامس ا -مكان وزمان التحكيم :

غالبناً منا يتينم اتلناق التحننيم مننا اجنراء التحننيمر ومن للنا فقند يعلنل األرنراف عن

تحديدعر فتتولش هيئة التحنيم تحديد هلا المنا م مراعاة توافق للا م عممية التحنيم.

وهننلا الحنننم ال يخننرج عمننا قننررع وننص المننادة ( )20م ن قنناوو التحنننيم اللمسننريو ر والت ن

وصننا عمننش أوننو "الا لننم يتلننق أرنراف التحنننيم عمننش منننا اج ارئنو فإوننو ُيجننر فن المنننا الننلي تحننددع
هيئة التحنيم م مراعاة هروف الو از ومالءمة المنا ألررافور ويجنوز لهيئنة التحننيم عقند جمسنة أو

أنفر ف أي منا تراع مواسباً".

()1

()2

د .خالﺩ مم نندو ابن نراهيمر ﺍلتحﻜيﻡ ﺍاللﻜتﺭﻭو ف عقﻭﺩ ﺍلتجاﺭﺓ ﺍلﺩﻭلي ن نةر ﺍلﻁبع ن نة ﺍألﻭل ن نشر دار اللن ننر الج ننامع ر
ﺍإلسﻜوﺩﺭيةر 2118ر ص .307
د .حسام الدي محمود الد ر ررق الرع ف حنم التحنيمر مرج سابقر ص  278ومنا بعندها .وأييناًر األسنل
العامة لمتحنيمر مرج سابقر ص.023-022
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وال ييل اتلاق التحنيم اإللنتروو ع هلع القاعدةر السيما أ أرراف التحنيم يولو أهمية

نبيرة لتحديد منا التحنيم .فعمش فر

عدم اتلاق األرراف مسبقاً عمش تحديدعر نا لمرنز التحنيم

تحديند هنلا المننا ر وهنلا منا تينموو وهنام الويبنو بينا التحننيم -سنالف النلنر -اسنتواداً النش ونص
المادة ( )39موور والت وصا عمش أوو "يقرر المرنز منا التحنيم م مراعاة أي مالحهاا يبديها
الررفا وهروف التحنيم ما لم يتلق الررفا عمش خالف للا".
ومن واحي ٍنة أخنر ر تُعونش الم ارننز الدولينة لمتحننيم اإللنتروون عمنش تحديند مننا

التحننيمر

وبالتال تحديد القاوو الواجب التربيق عمش اإلجراءاا .فعمش سبيل المفنال تعرن الموهمنة العالمينة

بواء عمش هروف نل حالةر سيما الا لم
لمممنية اللنريةر لمرنز التحنيم صالحية تحديد منا التحنيم ً
يتلق األرراف عمش تحديدع.

ووهن اًر الخننتالف الزمننا بنناختالف منننا التحنننيمر يننر الباحننةر يننرورة اعتمنناد توقيننا

عالم موحد نتوقيا جريوتش عمش سبيل المفنالر بحينة تتحندد بنو المواعيند عوند السنير فن اجنراءاا
التحنيم .فقد يصل اختالف التوقيا الش سب ساعاا ناممة بي بع

الدولر فنا م الالزم تحديند

معيار زمو واحدر أو توقيا موحد ييبر عممية التحنيم اإللنتروو ف جمي أرجاء البسيرة.

سادسا  -مضمون اتفاق التحكيم (عقد التحكيم)

من األمننور المسننتقرة فن معهننم االتلاقينناا الدولينة الخاصننة بننالتحنيمر مبنندأ حريننة األرنراف

فن اختيننار القنناوو الواجننب التربيننق عمننش التحنننيمر من األخننل بعنني االعتبننار المسننائل التن ال يجننوز

فيها التحنيمر أو تما الت ال يسم ،الوهنام العنام فن الدولنة أ ينتم فينها بواسنرة التحننيم بعينداً عن

القياء الورو لمدولة .وهذا األمر يجب تناوله من زاويتين هما :
أ -القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم :

ال يختم ننف افو ننا عم ننش أ اختي ننار الق نناوو ال ننلي يرب ننق عم ننش اجن نراءاا س ننير التحن ننيم من ن

األهميننة بمنننا ر م ن حيننة الوتننائ الت ن تترتننب عميننور والمتعمقننة بتحدينند قواعنند البيونناا واإلفبنناار أو

المتعمقننة بتحدينند الوسننائل الت ن يجننب مراعاتهننا ف ن احت نرام حقننوق النندفا ومبنندأ المواجهننةر أو المتعمقننة

وسبل توهيم اجراءاتو.
بمد قاووويةر أو نيلية استخدام الوسائل اإللنترووية ف عقد جمساا التحنيم ُ
وغو ن ع ع ن البيننا ر أ عمميننة اختيننار القنناوو الواجننب التربيننق الننلي ُيربننق عمننش اج نراءاا

الموازع ننةر ي ننتم باإلحال ننة ال ننش ق نناوو مع ن ّني لتوه ننيم اإلجن نراءاار أو بوين ن ه ننلع القواع نند ي ننم اتل نناق
اء أنا قبل ويوء الو از أم بعدع.
التحنيمر سو ً
وال توجند ميننمة فن حالنة االتلناق عمنش الخينو إلجنراءاا مرننز التحننيم اإللنتروون ر أو

المحنمننة االفت اريننية التن تربننق قواعنند اجنراءاا تالئننم وتواسننب وي ن العننالم االفت ارين  .اال أوننو قنند

يندق المننبل عونند اختيننار األرنراف اخيننا اجنراءاا التحنننيم اإللنتروون إلجنراءاا التحنننيم التقميديننة.
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فل هلع الحالةر يمنن تجناوز هنلع الميننمة من خنالل ابنرام اتلناق تنميمن لمقواعند التقميدينةر لتتواسنب

م المسائل اللوية الخاصة بالتحنيم اإللنتروو (.)1

وف ن ارننار الحمننول المقترحننة عمننش سننبيل المفننالر مننا وصننا عميننو المننادة ( )08م ن قنناوو

التحنيم اللمسريو باوو "يجوز لارراف االتلاق عمش القواعد اإلجرائينة الواجنب اتباعهنا من قبنل هيئنة
التحنيمر فإ لم يتلقوا نا لهيئة التحنيم تربيق اإلجراءاا المعمول بها ف منا اجراء التحنيم".
ٍ
صعيد نخرر تزداد أهمية تحديد منا التحنيم اإللنتروو ر ف حالة اعتبار أ مننا
وعمش

التحنن ننيم م ن نرتبر بوجن ننود المحنن ننمر أو حالن ننة الترنين ننز عمن ننش منن ننا وجن ننود العقن نندر أو اعتبن ننار أ قن نناوو

اإلجراءاا المختار هو اللي يتحدد بو منا التحنيمر بما يستتبعو للا م اختالف المرانز القاوووية.
ومن للنار فننإ الواحينة العممينة أههننرا أونو من األفينل لننل مرنننز أو مؤسسنة تحنننيم أ

يرتبر بوهام قاووو معي ف هل دولة معيوةر بحية تعتبر األخيرة بمفابة مننا التحننيم()2ر عمنش أ

يجري تويي ،االرتبار االفتراي بوصوص صريحة ف وهام التحنيم النلي يخين لنو هنلا المرننزر

بحية ينو هلا االرتبار هو األنفر مالئمةً ومواسبةً لمعممية التحنيميةر السيما أ حنم التحنيم -ف

وهايننة المرنناف -يترمننب االعت نراف بننو وتوليننلعر س نواء أنننا للننا بموجننب المعاهننداا الدوليننة المتعمقننة
بننالتحنيم والتوليننلر أم بموجننب الق نواوي الورويننة الت ن ال مونناص لحنننم التحنننيم م ن االرتبننار بهننا (بمنند

التوليل) سواء م واحية صحة اإلجراءاا أم امناوية التوليل.

ب -القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم ": "Lex electronica

بداين نةًر تج نندر اإلي ننارة ال ننش أ العدي نند من ن تين نريعاا ووه ننم التحن ننيم وموه ننا ق نناوو التحن ننيم

اللمس ننريو والئح ننة مرن ننز الويب ننو لمتحن ننيم عم ننش س ننبيل المف ننال ال الحص ننرر تعرن ن األولوي ننة التل نناق

األررافر اال أوها تي معايير احتيارية الا غلل األرراف ع تحديد القاوو الواجب التربيق عمش

مويو الو از ر وهو قاوو منا التحنيمر وهلا ما يؤيدع جاوب نبير م اللقو(.)3

لنن التحننيم اإللنتروون -فن الحقيقنة -يجنري فن وسنر غينر منادي) :افت ارين ر األمنر

اللي يتعلر معو تحديد مننا التحننيمر وبالتنال يجنب م ارعناة مننا التحننيم الملتنر

()1

()2

من الرنرفي ر

رجاء وهام بو يمسور اإلرار القاووو لمتحننيم اإللنتروون ر رسنالة ماجسنتيرر جامعنة الوجنا الوروينةر فمسنري ر
2119ر ص .012-017
ير بع

اللقو عنل للار لممزيد حول هلا المويو ر راج ر د .عصام عبد اللتا مررر التحننيم اإللنتروون -

ماهيتوراجراءات ننورنلياا تس ننوية موازع نناا التج ننارة اإللنترووي ننة والعالم نناا التجاري ننة وحق ننوق الممني ننة اللنري ننةر دار
()3

الجامعة الجديدةر اإلسنودريةر 2119ر ص.237
د .محمن ننود مختن ننار برين ننرير التحنن ننيم التجن نناري الن نندول ر الربعن ننة الفالفن ننةر دار الوهين ننة العربين ننةر القن نناهرةر 2112ر
ص. 92-93
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واللي يرتبر بقاوو تحنيم تاب لبمد معي ف العالم المادير ألجل اولال هلا القاوو الواجب التربيقر
واعمال قواعدع وتربيقها عمش اتلاق التحنيمر وحنم التحنيم بالتبعيةر وف سبيل يما سير اجراءاا

التحنيم اإللنتروو بينل قاووو .

فنإلا لنم يحندد األرنراف للنا المننا ر تجندر م ارعناة األحننام النواردة فن قناوو اليووسنترال

الومولج لسوة ()0987ر السيما وص المادة ( )21موو والت توص عمش أوو" لمررفي حرية االتلاق

عمش منا التحنيمر فا لم يتلقا عمش للار تولا هيئة التحنيم تعيي هلا المنا ر عمش أ تؤخل ف
االعتبار هروف القييةر بما ف للا راحة الررفي ".

وترتيباً عمش للار فميل هواا اينالية -ف ارار التحنيم االلنتروو  -فيما يتعمق بتحديند

القناوو الواجنب التربينق عمنش اجنراءاا التحننيم اإللنتروون عوند عنر
النتروون ر واالتلناق عمنش اتبنا اإلجنراءاا الموصنوص عميهنا فن

اإللنتروو توهم اجراءاا عنر

الون از عمنش مرننز تحننيم

لوائحنو .وهن اًر أل م ارننز التحننيم

الون از النتروويناً بدقنة متواهينة فن لوائحهنار دو أ يننو ألرنراف
()1

الو از دور ف تحديد هلع اإلجراءاا .
وم للار فقد تفور بع

الصعوباا الت يخين فيهنا أرنراف التحننيم لالئحنة تحننيم ال

توهم اإلجراءاا اإللنتروويةر نالئحة غرفة التجارة الدولية بباريل عمش سبيل المفال!.

وباسننتقراء وصننوص قنناوو التحنننيم اللمسننريو ر وجنند أ المننادة ( )09موننو وصننا عمننش أوننو

" -0يجوز لارراف ف التحننيم الندول االتلناق عمنش القناوو الواجنب التربينق عمنش موينو الون از ر
فإ لم يتلقوا تربق هيئة التحنيم القاوو اللمسريو  -2 .الا ننا التحننيم دوليناًر ويجنري فن فمسنري

ولم يتلنق األرنراف عمنش القناوو الواجنب التربينق فتربنق القواعند الموينوعية التن تينير اليهنا قواعند

تونناز الق نواوي ف ن القنناوو اللمسننريو م ن عنندم تربيننق قواعنند اإلحالننة اال الا أدا الننش تربيننق أحنننام
القنناوو اللمسننريو ر وف ن جمي ن األح نوال ت ارع ن هيئننة التحنننيم األع نراف المربقننة عمننش العالقننة بنني

أرراف الو از ".

بيومننا وصننا المننادة ( )0/02م ن وهننام المحنمننة الليننائية عمننش أوننو "الا لننم يتلننق أر نراف

الو از عمش تحديد القاوو المربق عمش مويو الون از تقنوم المحنمنة باختينار القناوو النلي ينرتبر بنو

الو از باوفق صمة".

م األخل بعني االعتبنار لالسنتفواء المتعمنق بننو أحند أرنراف التحننيم مسنتهمناًر فلن هنلع

الحالة يجري تربيق قاوووو الورو ر وللا تربيقاً لوص المادة ( )3/02م وهام المحنمة .وم للار

()1

رجاء بو يمسور مرج سابقر ص .018-012
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يجب عمش المحنمة أ تي ف اعتبارها يرور العقد( :اتلاق التحنيم)ر واألعراف السائدة ف مجال

القياء اإللنتروو ر وللا وفقاً لوص اللقرة الفاوية م ولل المادة.

اء أنا اختار أرراف الو از القاوو الواجب التربيق عمنش موينو التحننيمر أم اختنارع
وسو ً
مرنز التحننيمر فيجنب أال يخنالف هنلا االختينار الوهنام العنام فن دولنة التولينل وفقناً لنوص المنادة ()27

م اتلاقية ويويورا نما سبق اللنر والبيا .

وأخين اًرر فقند تبونا الئحنة محنمنة الويبنو لمتحننيم والوسنارةر النوه لاتنو-تقريبناً -فن تجناوز

هلع اإليناليةر فوصا المادة ( )79موها عمش أوو "أ -تبا محنمنة التحننيم فن موينو الون از وفقناً

لما اختارع الررفا م قاوو وقواعد قاووويةر ويلسر نل تعيي لقاوو دولة ما عمش أوو ييير مبايرة
النش القناوو الموينوع لتمنا الدولنة ولنيل النش قواعندها بينا توناز القنواوي منا لنم ينتم التعبينر عن

خنالف للنار والا تخمنف الررفنا عن االختينار وجنب عمنش محنمنة التحننيم أ تربنق القناوو أو

القواعند القاوووينة ممنا تعتبنرع مواسنباًر وفنش ننل األحنوال عمنش محنمنة التحننيم أ تبنا فن الون از من

ايالء االعتبار الواجب لينرور أي عقند لي صنمة بالموينو ومن م ارعناة األعنراف التجارينة السناريةر
وال ُتبنا محنمنة التحننيم بصنلتها حنمناً مرمنق الصنالحية أو من م ارعناة العدالنة اال الا أجناز لنو
الررفا للا صراحة.
ب  -يننو القناوو واجنب التربينق عمنش التحننيم هنو قناوو التحننيم الخناص بمننا التحننيم اال الا

نا الررفا قد اتلقا صراحة عمنش تربينق قناوو نخنر لمتحننيمر وننا للنا االتلناق مباحناً فن قناوو
منا التحنيم".

وال يلوتوننا اإليننارة الننش اخننتالف الحننل الننلي تبوتننو هننلع الالئحننة م ن الحننل الننلي تبونناع قنناوو

التحنننيم اللمسننريو والمتعمننق بننالتحنيم التجنناري النندول ف ن حننال عنندم اتلنناق األر نراف عمننش القنناوو

الواجننب التربيننقر فننوص عمننش تربيننق القواعنند المويننوعية التن تيننير اليهننا قواعنند تونناز الق نواوي ف ن

القاوو اللمسريو ر م عدم تربيق قواعد اإلحالة اال الا أدا الش تربيق أحنام القاوو اللمسريو .
بيد أ الئحة الويبو لمتحنيم والوسارة قررا عنل للار فبموجبها يلسر نل تعيي لقاوو

دولة ما عمش أوو ييير مبايرة الش القاوو المويوع لتما الدولةر وليل الش قواعدها المتعمقة بتواز

القواوي ر مما يعزز -وبحق -ينرورة اعنادة رسنم سياسنة تينريعية جديندة لوهنام التحننيم فن فمسنري ر
بحين ننة تسن ننتوعب ف ن ن فواياهن ننا الترن ننور الهائن ننل ف ن ن مجن ننال التحنن ننيم اإللنتروو ن ن ومخرجن نناا التجن ننارة

اإللنتروويننةر وسننبل التعننار من الو ازعنناا اإللنتروويننة واجراءاتهننا المتعننددة والمترننورة يننم وصننوص
التيريعاا الت يجري سوها ف فمسري ر بل وباق التيريعاا العربية ف المستقبل القريب بإل اهلل.

وف الختامر وبرغم نل ما سيق م حمول تيريعية واجتهاداا فقهيةر فإووا –وبحق -وعتبنر

أ اإلينننالياا اإلجرائيننة لمتحنننيم اإللنتروو ن ال ازل ننا ف ن بانورتهننار وأ الواق ن العمم ن ال زال يل ننرز
()033
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العديند من اإليننالياا التن تحتناج النش بحنة وابتننارر وتبون حمنول عصنرية والنترووينة بوناءة تواننب

هلا الترور الهائل ف العالم االفتراي ر بما يحممو م ايجابياا واينالياا.

وال يخل ننش عم ننش أح نندر أ ه ننلا يعتب ننر تح نندي نبي ننر يقن ن عم ننش ناه ننل الب نناحفي والمح ّنم نني

وخبراء القاوو ر وهو واز جيد لمزيد م الدراسة والبحة ف هلا الميمارر وصنوالً النش وهنام قناووو

مفنال ومتنامنل لمتحننيم اإللنتروون -ولنو وسنبياً -وتالفيناً ألي ايننالياا اجرائينة فوينة قند تعتنر
العممية التحنيميةر أو قد تع ف المستقبل القريبر ف خيم اينالياا تويا أ تلر

هننلع

ولسها عمنش

أجودة أهل االجتهاد واللقو القاووو ر مواديةً بيرورة وي الحمول اللقهية والقاوووينة السنديدة والمواسنبة
لمتعمب عمش سائر تما المينالا واإلينالياا الت باتا حقائق وايحة وممموسةر وال يمنن اغلالهنا

ف هل عصر التنوولوجيا الحديفة والعالم االفتراي .

الخااااتمااة

ال يا ف أ خاتمة نل ي ء وهايتور وأ أحس ما ُيختم بو الي ء أفيمور وأفيل منا ُيمنن
اإليارة اليو ف هلا الصدد هو بيا ما اوتهيوا اليو م وتائ وتوصياا يمن االستلادة موها.
أولا  -النتائج :
من خالل هذا البحث توصل الباحث إلى النتائج اآلتية:

 -0أ قاوو التحنيم اللمسريو رقم ( )3لسوة  2111لم يوهم التحننيم اإللنتروون ر ولنم يين
قواعد تيريعية توهم ف

الموازعاا بالررق اإللنترووية الحديفة.

 -2أ هوالننا العدينند من اإلينننالياا اإلجرائيننة لمتحنننيم اإللنتروون فن فمسننري ر وعمننش أرسننها
تحديد القاوو واجب التربيقر ومنا صدورحنم التحنيم اإللنتروو وزماوو.

 -3أ التحنيم اإللنتروو نوهام قاووو حدية ال يختمف ع التحنيم التقميدير اال من خنالل
الوسيمة الت تتم فيها اجراءاا التحنيم اإللنتروو .

 -2يتميز التحنيم اإللنتروو نوهام قاووو وقيائ ر بالعديد م المزايا أو االمتيازاار اال أونو
ال يخمو م العيوب والمفالب ناي وهام قاووو أو قيائ نخر.

 -7يمن اورباق العديد من القواعند القاوووينة التقميدينة التن تينموها قناوو التحننيم اللمسنريو

عمش التحنيم اإللنتروو ر م التانيد عمش صالحيتها نقواعد وأساساا يمن البواء عميها.

 -2وجننود العدينند م ن اإلينننالياا اإلجرائيننة لمتحنننيم اإللنتروو ن ر والت ن تحتنناج الننش اجتهنناداا
فقهي ننة وتين نريعية وقي ننائية لح ننل تم ننا اإلي نننالياار واس ننتيعاب ه ننلا الوه ننام الجدي نند للن ن

الموازعن نناار وتوهيمن ننو عمن ننش وحن ننو يوانن ننب مترمبن نناا التجن ننارة الدولين ننة واإللنترووين ننة والعن ننالم

المعاصر.
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ثاني ا – التوصيات :

 -0يننرورة تنندخل الميننر اللمسننريو خصوص ناً والعرب ن عموم ناً لس ن وهننام قنناووو جدينند خنناص
بررق ف

الموازعاا بالررق اإللنترووية وعمش رأسها التحنيم اإللنتروو ر ووي قواعد توهم

رننرق حننل الموازعنناا بينننل تقو ن حنندية يوانننب الترننور الهائننل ف ن التعننامالا اإللنتروويننةر
والعقود اإللنترووية والتجنارة الدولينة بيننل عنامر وعندم االرتننا النش تينريعاا التحننيم التقميدينة

المعمننول بهننار أو اخت نزال األمننر ف ن توسنني تلسننير وصوصننها السننتيعاب التحنننيم اإللنتروو ن ر

وتحمينل الوصنوص التن تنوهم التحننيم التقميندي أنفنر ممنا تحتمنلر وخصوصنًا فن هنل توهيمنو
فن هننروف وأوقنناا لننم ينن فن حسننبا الميننر حيوهننا بننزوم وجننم التحنننيم اإللنتروون بمننا هننو

عميو اليوم.

 -2العمل عمش تالف اإلينالياا اإلجرائية الت تعتر

سير التحنيم اإللنتروو ر والحيمولة دو

تنن نرار تم ننا المي نننالا دو وين ن الحم ننول التين نريعية الواجع ننةر والتن ن فب ننا وجاحه ننا فعمين ناً فن ن

األوهمننة القاووويننة المقاروننة وف ن اتلاقينناا التحنننيم الدوليننةر وعمننش أرسننها اعتمنناد توقيننا عننالم
موحد لصدور أحنام التحنيم اإللنترووية عمش غرار توقيا جريوتش.

 -3تهيئة الوسر القاووو والمهون لممحنمني والقيناةر من خنالل تفقنيلهم وتندريبهم عمنش هنلا الونو

الجدينند م ن الموازعنناا اإللنتروويننةر وسننبل حمهننار ورننرق التواصننل اإللنتروويننة الحديفننةر ونيليننة
التعامل معهار ونليناا التعمنب عمنش ميننالا التحننيم اإللنتروون اللوينة والقاوووينةر من ينرورة
اإلمعا ف زيادة الفقافة اإللنترووية ف جمي قراعاا المجتم عمش وجو العموم.

 -2عقند المننؤتمراا العمميننة فن مجننال القينناء والتحننيم اإللنتروون ر ويننتش الرنرق الحديفننة للن

الموازعاا اإللنتروويةر وارالق يد الباحفي واللقهاء وتيجيعهم لوي التصوراا المالئمة لحل
الميانل الت تعتر

سير التحنيم اإللنتروو ر واحارة المير اللمسريو والعربن عممناً -ا

أمن  -باإلينالياا الموجودة أو الت قد توجدر م بيا سبل حمها فقهيًا وتيريعًا وقيائيًا.

 -2أخي اًرر ووص بيرورة اقامة مرانز وهيئاا تحنيم دائمة تنوهم فن وهمهنا ولوائحهنا رُنرق فن

الو ازعنناا اإللنتروويننةر والتعننار م ن عقننود التجننارة الدوليننة اإللنتروويننةر وتجهيننز تمننا الم ارنننز

بنافننة الوسننائل التنوولوجيننة الالزمننة لالتصننال والتواصننل من العننالم الخننارج االفت ارين ر وللننا
ف ن ن س ننبيل تي ننجي االس ننتفمار والتجن ننارة الدولي ننة ف ن ن فمسن ننري ر ولتهيئن ننة اللن ننرص أمن ننام الي ن نرائ،
االجتماعية المختملة م خالل ابتنار الوهائف الجديدة الت يمن أ تجعل م فمسري دولنة

لها مقوماتها ومقدراتهار وف مصاف الدول المتقدمة الت توانب العالم الحديةر وتيجعو عمنش

التعامن ننل م ن ن دول ن ننة فمسن ننري الولي ن نندةر واالسن ننتفمار فيهن ننار وابن ن نرام ين ننتش عق ن ننود التجن ننارة الدولي ن ننة

واإللنترووية معها.
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اإلشكاليات اإلجرائية للتحكيم اإللكتروني

قائمة المراجع
أولا  -الكتب :
 -0أحمد يرف الدي ر جهاا االختصاص القيائ بموازعاا التجارة اإللنتروويةر الوسر اللهب
لمرباعةر القاهرةر .2113

 -2ايوال الخالدير التحنيم اإللنتروو ر دار الوهية العربيةر القاهرةر .2119

 -3حسام الدي فتح واصفر ﺍلتحﻜيﻡ اإللنتروو ف مواﺯعاﺕ ﺍلتجناﺭﺓ ﺍلﺩﻭلينةر ﺩﺭﺍسنة مقاﺭوة

ف يﻭﺀ االتلاقياا ﺍلﺩﻭلية ﻭلﻭﺍئ ،هيئاﺕ ﺍلتحﻜيﻡ ﺍلﺩﻭلية ﻭﺍلقﻭﺍويﻥ ﺍلمقاﺭوةر ربعة 2117ر

ﺩﺍﺭ ﺍلوهية ﺍلعﺭبيةر القاهرة.

 -2حسام الدي

محمود الد ر األسل العامة لمتحنيمر الربعة األولشر منتبة ومربعة ويسا ر

فمسري ر .2102

 -7خالﺩ ممدو ابراهيمر ﺍلتحﻜيﻡ ﺍإللنتروو ف عقﻭﺩ ﺍلتجاﺭﺓ ﺍلﺩﻭلينةر ﺍلﻁبعنة ﺍألﻭلنشر دار اللنر
الجامع ر ﺍإلسﻜوﺩﺭيةر .2118

 -2سام

عبد الباق

القاهرةر .2112

أبو صال،ر التحنيم التجاري الدول "دراسة مقار "ر دار الوهية العربيةر

 -2رمعا دويدارر يماواا التقاي ف خصومة التحنيم"دراسة مقاروةر دار الجامعة الجديدةر
اإلسنودرية-مصرر .2119

 -8عصام عبد اللتا

مررر التحنيم اإللنتروو -ماهيتوراجراءاتورنلياا تسوية موازعاا التجارة

اإللنترووية والعالماا التجارية وحقوق الممنية اللنريةر دار الجامعة الجديدةر اإلسنودريةر

.2119

 -9محمد حسي موصورر المسئولية اإللنتروويةر دار الجامعة الجديدةر مصرر .2113
 -01محمود سالمة وهيام زوي ر الموسوعة الياممة ف

التحنيم والمحنمر الجزء الفاو ر الربعة

األولشر دار مصر لمموسوعاا القاووويةر القاهرةر .2112

 -00محمود مختار بريرير التحنيم التجاري الدول ر الربعة الفالفةر دار الوهية العربيةر القاهرةر
.2112

ثاني ا  -الرسائل العلمية واألبحاث :
 -0أحمد عو

العدد الفاو .

هودير حنم التحنيم اإللنتروو ر مجمة الحقوق لمبحوة القاوووية واالقتصاديةر

 -2نالء أحمد حاج عم ر التوهيم القاووو

لجهاا التصديق عمش التوقي اإللنتروو ر رسالة

ماجستيرر جامعة الوجا الورويةر فمسري ر .2103

َّ
المحكم
مجلة جامعة األزهر -غزة ،المجلد  ،92عدد خاص بمؤتمر كلية الحقوق الخامس

()030

حسام الدين محمود الدن

 -3حسام الدي محمود الد ر ررق الرع ف حنم التحنيم "دراسة مقاروة"ر رسالة دنتوراعر جامعة
عي يملر مصرر .2103

 -2رجاء وهام بو يمسور اإلرار القاووو لمتحنيم اإللنتروو ر رسالة ماجستيرر جامعة الوجا
الورويةر فمسري ر .2119

 -7عصام الدي مختار القصب ر تواز االختصاص القاووو والقيائ الدول ف مجال التجارة
اإللنتروويةر مؤتمر األعمال المصرفية اإللنترووية بي

اليريعة والقاوو ر نمية اليريعة

والقاوو وغرفة تجارة وصواعة دب ر اإلماراا العربية المتحدةر  02-01مايو .2113

 -2نريم بوديسةر التحنيم اإللنتروو

نوسيمة لتسوية موازعاا عقود التجارة الدوليةر رسالة

ماجستيرر جامعة مولود معمرير الجزائرر 2102ر ص .2

 -2واج

عبد المؤم ر امتداد اتلاق التحنيمر ممخص محايرة ممقاة ف

المحنمي ر مرنز حقوق عي يملر القاهرةر بتاريخ 2102/2/2م.

دورة متعمقة إلعداد

ثالث ا -المواقع اإل لكترونية :
 -0د .وبيل زيد مقابمةر اإلرار القاووو لمتحنيم اإللنتروو ر بحة مويور عمش اإلوتروار تاريخ
الدخول 2102/00/7مر موق www.dralmarri.com/show.asp :

 -2الموق اإللنتروو لموهمة الويبو العالمية http://www.arbiter.wipo.int :
 -3الموق اإللنتروو لمحنمة اللياء http://www.cybertribunal.org :

رابع ا -التفاقيات الدولية والقوانين والق اررات :
 -0اتلاقية ويويورا الخاصة باالعتراف باحنام المحنمي وتوليلها لعام 0978م.
 -2قاوو التحنيم اللمسريو رقم  3لسوة 2111م.

 -3قاوو أصول المحانماا المدوية والتجارية اللمسريو رقم ( )2لسوة .2110

 -2قرار رقم ( )39لسوة 2112م بإصدار الالئحة التوليلية لقاوو التحنيم اللمسريو .

 -7الوفائق الرسمية لمجمعية العامة لامم المتحدةر الدورة السادسة والخمسو رالممحق رقم .02
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