
 (، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

651 
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 3مخصالس
وسيمة مؽ وسائل تدؾية السشازعات السيسة لسا يتسيز بو مؽ الدرعة و السرونة و اليدر  التحكيؼ اإللكتروني ُيعد

التي قد ال تكؾن مؾجؾدة لدػ القزاء العادؼ أياً  وال حتى في التحكيؼ العادؼ سؾاء كان داخمياً  ام خارجياً  
لدرعة التي تحتاجيا التجارة في فالتحكيؼ العادؼ إلى جانب االجراءات الُسظؾلة و التكاليف الباىزة ال يالئؼ ا

، و سشحاول مؽ خالل ىذا البحث تدميط الزؾء عمى السشازعات الخاصة بالتحكيؼ االلكتروني و وقتشا الحالي 
 محاولة إيجاد الحمؾل ليذه السذكمة .

  الكمسات السفتاحية : التحكيؼ االلكتروني , السرونة , التحكيؼ العادؼ , التكاليف الباىزة .
 

Electronic arbitration in international private disputes  
Sultan Abdullah Mahmoud Al-Jawary 
University of Mosul / College of Law 

Abstract 

Electronic arbitration is considered one of the important means of dispute settlement due to 
its speed, flexibility and ease that may not be present in the ordinary judiciary either, not 
even in ordinary arbitration, whether internal or external. Ordinary arbitration, in addition to 
lengthy procedures and high costs, does not Fits the speed needed by trade in our time, 
and through this research we will try to shed light on the disputes of electronic arbitration 
and try to find solutions to this problem. 
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 السقجمة3
إلى تظؾر االتراالت عمى الرعيد العالسي بدءًا مؽ  نترني لذبكات االأدػ الظابع الرقسي     

، وكان أكثر السجاالت تأثرًا بذلػ التظؾر ىؾ مجال التجارة االلكترونية  تدعيشات القرن الساضي
أسرع لمدمع  إذ ترتب عمى استخدام شبكة االنترن  في انجاز السعامالت التجارية اندياباً 

العالؼ السادؼ ، ؼيسا لؾ أجري  في  والخدمات واألمؾال حؾل العالؼ وبتكاليف اقل ووق  اقرر
 . بؾسائمو التقميدية

فالحل  ، االلكترونية ليذا الشؾع مؽ السشازعات جديدة حل لائإن إطراف الشزاع بحاجة إلى وس     
طبيعة شبكة االنترن  والخدمات الستاحة ؼيو  يكسؽ في المجؾء الى الؾسائل البديمة التي تتالءم مع

ومؽ جية اخرػ نجد ان الدول والسشغسات  ، ىذا مؽ جية السشازعات الخاصة الدوليةلتدؾية 
الدولية السيتسة بالتجارة االلكترونية تدعى الى تذجيع االطراف الستخدام الؾسائل البديمة في 

  .تدؾية مشازعاتيؼ
ىؾ الػياب السادؼ  طراف التجارة االلكترونيةوالشزاعات بيؽ اسبب عيؾر الخالفات ان      

لمستعاقديؽ لحغة إبرام العقد ، ففي غالب األحيان تكؾن األطراف متؾاجدة في دول مختمفة ، 
ليذه العالقات التي تشذأ بيؽ  لسا ونغرا الكترونيًا عبر حدود تمػ الدول ويقؾمؾن بتشفيذ التزاماتيؼ
األمر الذؼ يجعل مؽ ىذه واستعساليؼ لؾسيمة مفتؾحة عمى العالؼ ،  أطراف متباعدة جغراؼياً 

مسا يجعل اإلشكال  ، العالقات مجااًل خربًا لتشازع االختراص القزائي لمشغر في مشازعاتيا
يكسؽ أساسا في صعؾبة تحديد الجية القزائية لمفرل في الشزاع القائؼ بيشيسا ، فاألطراف في 

لبحث عؽ الجية القزائية السخترة لمشغر في الخالف الشاتج عؽ العقد ىذا السقام يتعيؽ عمييؼ ا
مؽ بيؽ محاكؼ الدول التي ليا عالقة بالعقد ، مسا يظرح مدألة تشازع  االختراص القزائي 

 عات عقؾد التجارة اإللكترونية . ز اشموبالتالي تحديد الجية القزائية السخترة لحل 
صعيد االختراص أساس التفكير الذؼ ذىب إليو أغمب  الرعؾبات السظروحة عمى وتعتبر     

الفقياء والستعامميؽ في مجال التجارة اإللكترونية ، لمبحث عؽ طرق أخرػ تتساشى مع 
السعامالت  التجارية اإللكترونية وال تترادم مع الزؾابط اإلقميسية التي تستاز بيا القؾاعد العامة 

فقد  ، التجارة اإللكترونية لشاجسة عؽحل الشزاعات االسعسؾل بيا لتحديد االختراص القزائي ل
بالظرق  وتتسثل ىذه السبادغبسبادغ جديدة في االختراص القزائي ،  عيرت فكرة االستعانة
، عمى أساس أن التعامل الذؼ يجرؼ عبر  في االختراص القزائي اإللكترونية لحل الشزاع

الؾسائل اإللكترونية يدتمزم حل نزاعاتو عبر قشؾات مذابية لتمػ التي أبرم مؽ خالليا العقد 
يدتمزم لسثل ىذه الظرق الجديدة السدتخدمة في إبرام العقؾد أن تقابميا آليات تتدؼ بالدرعة 
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 أمام القزاء العادؼ ، فالؾاقع ق وقتًا طؾيالً والديؾلة بعيدا عؽ اإلجراءات السعقدة والتي تدتغر 
 السشازعات التي تثيرىا التجارة اإللكترونية ،القزائي في  لالختراصالعسمي أعير آليات جديدة 

يجرؼ اتخاذ إجراءاتيا  والذؼ كظريق قزائي ، متحكيؼ اإللكتروني عبر االنترني ل المجؾءتتسثل ب
قشؾات الكترونية مساثمة لتمػ التي جرػ مؽ خالليا التعامل محل الشزاع اتجو الفكر بعد شيؾع  برع

، إلى تدؾية مثل ىذه الشزاعات  استخدام التقشيات الحديثة في إبرام العقؾد وإتسام الرفقات
تشازعة أو تؾاجدىؼ في إلكترونيًا عبر شبكات االترال دون الحاجة إلى انتقال األطراف الس

 .جمس واحد م
السشازعات ان التحكيؼ كسبدأ جديد في االختراص القزائي لو مؽ الفاعمية في فض      

 ؼئتيا القائسة عمى قؾاعد خاصة تتالالداخمية مشيا والدولية ، وتحقيق متظمبا الخاصة الدولية
 ، واقتراد الدؾق ، وقد ازداد معدل المجؾء إلى التحكيؼ باعتباره حجر األساس لمتجارة الدولية

، عمى أرادة الخرؾم  السشازعات الخاصة الدوليةويقؾم مفيؾم التحكيؼ باعتباره وسيمة لفض 
باتفاقيؼ عمى عرض تمػ السشازعات عمى أشخاص محكسيؽ ، يختارونيؼ ويحددون ليؼ ميسة 

وتتسثل اإلشكالية األساسية في  ، متزسشة القؾاعد القانؾنية التي تتبع إمام ـيأة التحكيؼ التحكيؼ
مؾضؾع التحكيؼ االلكتروني كبديل لالختراص القزائي في تحديد ما إذا كان التحكيؼ عبر 

ر وىل اتفاق التحكيؼ السعقؾد عب ،شبكة االنترني  ىؾ قابل لمتحقيق مؽ الشاحية التقشية والقانؾنية 
وكيف يداعد التحكيؼ االلكتروني عمى التخؽيف عمى االطراف في  ،شبكة االنترني  ىؾ صحيح 

 ، االنترني  الؾصؾل الى اخترار الجيد والؾق  ، وماىي انؾاع التحكيؼ التي تتؼ عبر شبكة
 نتاوليا في الشقاط االتية : فأنشاولعرض السقدمة بذكل اكثر فائدة 

 أىسية البحث أوال 3 
 3أبخزىاجدج اىسية البحث في جؾانب عجه تت
اص بحكؼ مؽ السؾضؾعات السحؾرية في دراسات القانؾن الدولي الخضؾع البحث يعد مؾ  - 1

لحل ىذه السشازعات  جديدة حدؼ السشازعات مؽ خالل ايجاد معايير قانؾنيةتأثيره الكبير في 
 االختراص القزائي. فيتختمف عؽ القؾاعد التقميدية بؾضع وصياغة قؾاعد 

محل بحث غير مكتسل  الزال الحديثة فيؾمؽ السؾاضيع  يااللكترون التحكيؼ يعد مؾضؾع -2
 .حل الشزاعات الدولية ذات الظابع الخاص  القؾاعد في

لؾجيا ؾ التخؽيف عؽ كاىل القزاء التقميدؼ والتحكيؼ التقميدؼ مؽ خالل االستفادة مؽ التكش - 3
 .بالعالقات الخاصة الدولية الستعمقة لحدؼ السشازعات 

  ثانيًا 3 مذكمة البحث
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لسؾاجية خاصة الدولية ال سشازعاتال التحكيؼ االلكتروني فيتكسؽ مذكمة البحث في      
وبالتالي تؾفر طريقة عسمية في معالجة ىذه السشازعات  مشازعات مشتذرة في كل انحاء العالؼ ،
ضع مشرة تتكؾن مؽ وسائل وذلػ بؾ  التكشؾلؾجيا الحديثة ،مؽ خالل االستفادة مؽ امكانيات 

وفق شروط معيشة تسكشيؼ ، متاحة لألطراف  يؼ الكتروني والتقاضي االلكترونيتحكالعديدة ىي 
 .السشازعة بعيدا عؽ ساحات السحاكؼ مؽ حدؼ 

 ثالثًا 3 مشيجية البحث
يتظمب اتباع السشازعات الخاصة الدولية  في التحكيؼ االلكتروني ان البحث في مؾضؾع     

مشيجية متكاممة تراعي دقة السؾضؾع وطبيعتو وتداخالتو الستعددة بيؽ احكام القانؾن الدولي 
الخاص والتكشؾلؾجية اذ يذكل استعسال التكشؾلؾجيا في حل الشزاعات احدػ العشاصر االساسية 

يق ىذه االعتبارات ىؾ السشيج التكاممي مؽ ولعل خير مشيج نراه جدير بتحق في تحميمشا القانؾني ،
خالل التؾفيق بيؽ االسمؾبيؽ الؾصفي والتحميمي لسا في الؾصف مؽ تسييد الى التحميل االحكام 

 ، وبالتالي استخالص افزل الشتائج .  والسدائل

  ثالثًا 3 خظة البحث 
مؽ مقدمة ومبحثيؽ يتشاول السبحث األول  نغؼ مؾضؾع البحث عمى وفق خظة تتكؾن       

سشبحث بحث الثاني وفي السالسشازعات الخاصة الدولية  فيكسبدأ جديد  مفيؾم التحكيؼ االلكتروني
 أبرزوخاتسة تتزسؽ في السشازعات الخاصة الدولية  الرعؾبات التي تؾاجو التحكيؼ االلكتروني
 الشتائج واىؼ التؾصيات في ىذا الردد.

      
 الخاصة الجوليةسشازعات ال في مفيؾم التحكيؼ االلكتخوني األول3 بحثالس

  الخاصة الجوليةسشازعات ال في التحكيؼ االلكتخونيالرعؾبات التي تؾاجو  الثاني3 السبحث
 األول بحثالس

 الخاصة الجوليةسشازعات الفي  مفيؾم التحكيؼ االلكتخوني
، وما ترتب عشيا  واالتراالت مشجزات تكشؾلؾجيا السعمؾمات أحد التحكيؼ االلكتروني يعتبر     
عرض  بحثشحاول في ىذا السس، لذا  شبكة االنترني ير في سمؾك الستعامميؽ عبر مؽ تغ

السشازعات الخاصة الدولية وبيان انؾاعو أىسيتو في فض كسبدأ جديد  تعريف التحكيؼ االلكتروني
 وعمى الشحؾ اآلتي: السشازعات الخاصة الدولية

 تعخيف التحكيؼ االلكتخونياألول 3  السظمب 
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 أنؾاع التحكيؼ االلكتخوني3  الثاني سظمبال
 في السشازعات الخاصة الجوليةالتحكيؼ االلكتخوني وفؾائج السظمب الثالث 3 أىسية 

 

 األول سظمبال
 تعخيف التحكيؼ االلكتخوني

فالنا في مالي تحكيسا إؼ فؾض  إليو الحكؼ  التحكيؼ في المغة مردر حكؼ يقال حكس      
، امروا إن يحكؼ في  ، ويقال استحكؼ فالن مال فالن أذا اجاز ؼيو حكسة وحكسؾه ؼيسا بيشيؼ ؼيو

، وىؾ السشع واول السشع  والتحكيؼ ما خؾذة مؽ مادة حكؼ . بيشيؼاألمر إؼ جعمؾه حكسا ؼيسا 
بيذا فان السقرؾد بالتحكيؼ في المغة ىؾ و  ،  (1)الحكؼ فيؾ مشع مؽ الغمؼ ومعشاه التفؾيض

 .التفؾيض

وفي االصظالح فالبد مؽ اإلشارة إلى إن التحكيؼ االلكتروني ال يختمف عؽ التقميدؼ اال       
التحكيؼ  راؼ فقييوقد عرف  ،ال وىي وسائل االتراالت الحديثة في الؾسيمة السدتخدمة ؼيو ا

إخزاع السشازعة التي نذأت أو ستشذأ مدتقباًل مؽ أسمؾب اتفاقي عمى " أنو االلكتروني ب
اخر مؽ  راؼ، كسا عرفو  (2)"عالقة تجارية الكتخونية أو عادية إلى التحكيؼ بإجخاءات الكتخونية

التحكيؼ الحي تتفق بسؾجبو اإلطخاف عمى إخزاع مشازعاتيؼ الشاشئة عؽ صفقات " بانو  الفقو
مؽ اتفاق  الث يفرل فييا بسؾجب سمظة مدتشجةثأبخمت غالبًا بؾسائل الكتخونية إلى شخص 
وعرفو ،  (3)" جيثة تختمف عؽ الؾسائل التقميجيةإطخاف الشداع وباستخجام وسائل اترال ح

قزاء خاص تقزي فيو خرؾمة معيشة مؽ اختراص القزاء العادي ويعيج " بأنو  آخرون 
  . (4)" بيا إلى أشخاص يختارون لمفرل بيا

                                                           

 –؛ القامؾس السحيط لمفيروز  32 -31ص - 5ج-البؽ مشغؾر  -لدان العرب  -( ابؽ مشغؾر االفريقي 1)
 . 98ص -دار بيروت   - 4ج -ابادؼ 

بحث مشذؾر عمى شبكة  2ص -التعاقد االلكتروني وكيؽية فض السشازعات الحاصمة ؼيو  -( د. عسر فارس 2)
 2019/  4/  30اخر زيارة لمسؾقع بتاريخ  fars.comwww.Amer  االنترن  متاح عمى السؾقع: 

يؼ 3)  -الفكر الجامعي دار  - 1ط –التحكيؼ االلكتروني في عقؾد التجارة الدولية  -( د. خالد مسدوح إبرـا
 . 246ص - 2008 -االسكشدرية  

 –القاىرة  –السركز القؾمي لإلصدارات القانؾنية  - 1ط  -التحكيؼ االلكتروني  -( د. ىذام بذير واخرون 4)
 . 21ص - 2012
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 معايير لمتعريفعدة إن ىذه التعاريف الدابقة قد اعتسد الفقو فييا عمى  لشا مسا تقدم يتزح     
، واألخر اعتسد عمى الؾعيفة التي يقؾم بيا  ، فقد اعتسد بعزيؼ في تعريفو عمى إطراف الشزاع

، وبالتالي جسيع ما  ، واعتسد آخرون عمى االتفاق الذؼ يحرل بيؽ اإلطراف والسحكؼ السحكؼ
عريفًا لمتحكيؼ وبعد استعراض ىذه التعاريف يسكؽ لشا إن نقترح ت ، يفًا شامالً تقدم ال يعد تعر 

قزاء خاص يدتشج إلى اتفاق األطخاف عمى تدؾية مشازعاتيؼ عؽ طخيق هيأة بأنو االلكتروني 
 .تحكيؼ مؽ اختيارىؼ إلصجار حكؼ ممدم باستخجام وسائل اتراالت الكتخونية

لمتحكيؼ االلكتروني العديد مؽ السزايا ليذا يمجأ مؽ خالل عرض التعاريف أعاله يتبؽ ان و      
 : تتسثل باالتي سزايا إليو اإلطراف لتدؾية مشازعاتيؼ وىذا ال

ية وتعدد اإلجراءات نغرًا لسا تتدؼ بو إجراءات التقاضي مؽ قيؾد شكمية وزمش 3 الدخعة – 1
لمتحكيؼ  االلكترونية ، الشزاع لذا تمجأ إطراف العالقة القانؾنية، وإطالة أمد  إلى بطء يؤدؼ ذلػ

االلكتروني الذؼ يتدؼ بالدرعة نتيجة لحرية اإلطراف في تحديد القانؾن الؾاجب التظبيق عمى 
، دون التقييد  وتحديد ميعاد تحكيؼ ألصدار الحكؼ خاللو ، وعمى اإلجراءات مؾضؾع الشزاع

ىؼ مؽ ذلػ ال يمتزم طرفي الشزاع باالنتقال أو الحزؾر السادؼ إمام ، واال بسؾاعيد العسل الرسسية
، بل تتؼ الجمدات مؽ خالل وسائل اتراالت الكترونية بإجراءات تعتسد  ـيأة التحكيؼ االلكتروني

 .دل االلكتروني لألدلة والسدتشداتعمى التبا
، ألنو  العدالة الجامدةيدسى بسا يتدؼ القزاء العادؼ في الؾق  الراىؽ بـ 3 العجالة السخنة - 2

، ألنو يشيي الشزاع  فانو يؾصف بالعدالة السرنة ، إما التحكيؼ االلكتروني يترك عالقات عدائية
كسا إن التحكيؼ االلكتروني يحسي  ، ، وبقاء العالقات ودية إلى حد ما بروح تعاونية وحدؽ الشية

، حيث سيتسكؽ اإلطراف مؽ  ؾطشياإلطراف السشتسيؽ لعدة دول مؽ فرضية تحيز القاضي ال
، والسدتشدات بؾسائل االتراالت الحديثة والرد عمييا عبر شبكة االنترن   االطالع عمى الؾثائق

 .  مؽ خالل البريد االلكتروني
 نؾع كان أيا واحدة مشرة اإللكتروني التحكيؼ يسثل تجاوز مذكمة االختراص القزائي 3 – 3

 مسا ، اإلجراءات مؽ مجسؾعة يذسل الذؼ القزاء عكس ، بالشزاع يتعمق الذؼ االختراص
 أن كسا ، السظبق القانؾن  مع تتشاسق ال نتائج نذؾء مخاطر ويكتشفيا تعقيدا أكثر العسمية يجعل
 تتسيز التي اإللكترونية التجارة متظمبات مع تتجاوب ال القاضي يظبقيا التي الؾطشية القؾاعد
 ىذا في الشاشئة الشزاعات لفض استعساال األكثر الؾسيمة اإللكتروني التحكيؼ يجعل مسا ، بالدرعة
 .السجال
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تعتبر مراريف التحكيؼ االلكتروني اقل ندبيًا مؽ مراريف التقاضي إمام  3 قمة التكاليف - 4
، واتعاب السحاميؽ ومراريف الخبراء  قزاء الدولة الرسسي لسا يحتاجو مؽ رسؾم قزائية

ولسا كان  إجراءات التحكيؼ تتؼ عبر شبكة االنترن  فأنو يقمل مؽ  ، والتقاضي عمى درجتيؽ
 .  ، نتيجة الستخدام الؾسائل الدسعية والبررية والتبادل االلكتروني لمؾثائق نفقات الدفر واالنتقال

يتسيز التحكيؼ االلكتروني بالسحافغة عمى سرية الشزاع والتي تعتبر ضسانة  اذ : الدخية – 5
، لسا لمسحافغة عمى االسرار السيشية واالقترادية مؽ اثر  ىامة في مجال عالقات التجارة الدولية

 عمى استسرارية الشذاط لدرجة إن بعض الذركات تفزل خدارة حقيا عمى كذف اسرارىا التقشية
، ال  فجسيع مراحل التحكيؼ االلكتروني سرية دولة بشاء عمى مبدأ عالنية التقاضيإمام قزاء ال، 

 .  (1)يجؾز الكذف عشيا نتيجة تذديد االلتزام بالسحافغة عمى سرية السعمؾمات
،  واالتراالت الحديثةإن استخدام الؾسائل االلكترونية  اال انو ورغؼ السسيزات السذكؾرة اال      

، وعمى الرغؼ مؽ  محفؾفًا بسخاطر مراؾبة البيانات أو تغييرىا أو الؾصؾل اليياقد يكؾن أمرًا 
 ، لذا فسؽ األىسية بسكان بيانيا ، اال إن لو بعض الدمبيات أىسية ىذه السزايا لمتحكيؼ االلكتروني

 : 
ن اختراق الدرية لعسمية التحكيؼ االلكتروني عبر االنترن  مؽ قبل السخربيؽ مسا ييدد ضسا  - 1

الدرية مالؼ تتخذ إجراءات تذفير البيانات الستعمقة بالتحكيؼ االلكتروني وتزويد السؾاقع التي تزؼ 
 .  (2)امج تحرشيا مؽ االختراق والتجدستمػ البيانات ببر 

صعؾبة التأكد مؽ ىؾية طرفي الشزاع في التحكيؼ االلكتروني عبر شبكة االنترن  وإمكان  - 2
، كذلػ يحرل تردد في وصف إجراءات (3)وكذلػ اىميتيؼ القانؾنية،  اخفاء ىؾيتيؼ الحؿيؿية

،  وعدم تحديد مكان ؟ ام اجشبية التحكيؼ عبر وسائط الكترونية ىل ىي إجراءات تحكيؼ وطشية
واالعتراف بالكتابة االلكترونية الستيفاء  ، ومدػ الرالحية وزمان إجراءات التحكيؼ االلكتروني
، واختالف الدول في االعتراف بالتفدير الؾاسع لسفيؾم الكتابة  الذرط الذكمي الكتابي لمتحكيؼ

 . (4)وكيؽية مؾاجيتيا عشد تظبيق الكتابة االلكترونية الستردار أمر تشفيذ حكؼ التحكيؼ االلكتروني

                                                           

يؼ 1)  . 252ص -مردر سابق  –( د. خالد مسدوح إبرـا
دار الثقافة لمشذر والتؾزيع  - 1ط -حاكؼ االلكترونية التقاضي االلكتروني والس -( القاضي حازم دمحم الذرعة 2)
 .  27ص - 2010-األردن  -
يؼ 3)  .  34ص -مردر سابق -( د. خالد مسدوح إبرـا
 -دار الفكر الجامعي -1ط -التحكيؼ واثره في فض السشازعات  -( د. خالد عبد العغيؼ أبؾ غابة 4)

 .  34ص - 2011 -االسكشدرية
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محجودية ىحه  و، اال ان كتخوني تعتخيو بعض العيؾبمسا تقجم يتزح إن التحكيؼ االل     
يجعل مشو مؽ األدوات الفعالة  العيؾب مقارنة بالسدايا التي يتدؼ بيا التحكيؼ االلكتخوني

 .  السشازعات الخاصة الجوليةوالبجيمة لالختراص القزائي التقميجي في فض 
 

 الثاني سظمبال
 أنؾاع التحكيؼ االلكتخوني

االلكتروني أنؾاع متعددة بحدب الزاوية التي يشغر إليو مشيا أو السعيار الستخذ لمتحكيؼ      
ال يختمف ، وإذا كان التحكيؼ االلكتروني كسا سبق القؾل  لمتفرقة بيشيسا ومؽ ثؼ يتعدد إلى أنؾاع

مؽ خالل استعراض ، نبيؽ ىذه الرؾر عؽ التحكيؼ التقميدؼ اال في الؾسيمة السدتخدمة ؼيو 
 تحكيؼ وعمى الشحؾ اآلتي: أنؾاع ال

 3 التحكيؼ الحخ والتحكيؼ السؤسدياوالً 
 ، ويقرد بالتحكيؼ االلكتروني أساس ىذا التقديؼ يعتسد عمى طريقة تشغيؼ عسمية التحكيؼ      

الحر ىؾ تحكيؼ خاص تشغؼ طريقتو بإرادة اطرافو في اختيار الييأة التحكيؼ  االلكتروني
، والقانؾن الؾاجب التظبيق  ولغة التحكيؼ االلكتروني االلكتروني، ومكان التحكيؼ  االلكتروني

إؼ  ، إؼ تحكيؼ لحدؼ نزاع محدد ، واالجراءات وفق ما يحقق مرالحيؼ الخاصة عمى السؾضؾع
، ويعد ىذا الشؾع مؽ التحكيؼ األكثر  حاالت فردية أو خاصة يشتيي بردور حكؼ تحكيؼ الكتروني

التحكيؼ االلكتروني في مجال  ية التي تفرل في مدائل فشية مثلااللكترونانتذارًا في التحكسيات 
 .(1)، وفي مجال التجارة االلكترونية نغؼ السعمؾمات وشبكة االنترن 

أما التحكيؼ السؤسدي فيتؾلى ىذا الشؾع مؽ التحكيؼ ىيئات أو مشغسات دولية أو وطشية       
ومؾضؾعة سابقًا مؽ قبل االتفاؾيات الدولية أو  ، ويظبق بذأنو قؾاعد واجراءات محددة قائسة

طراف ىذه ن واجبة التظبيق بسجرد اختيار ا، ولؾائح ىذه الييئات تكؾ  القرارات السشذئة ليا
، وقد أصبح التحكيؼ السؤسدي ىؾ القاعدة في مجال التجارة الدولية  الييئات في فرل الشزاع
التحكيسية ألنيا تؾفر ليؼ االجيزة االدارية ، المجؾء إلى ىذه السراكز  حيث يفزل اإلطراف

الستخررة والسدربة تيديرًا لعسمية التحكيؼ ولحدؽ سير اإلجراءات وعشد عدم اتفاق عمى مقر 
، ومؾضؾع الشزاع فأن لؾائح ىذه  التحكيؼ وعمى القانؾن الؾاجب التظبيق عمى إجراءات التحكيؼ

ومؽ امثمة التحكيؼ االلكتروني ،  اتالسراكز تتزسؽ قؾاعد تداعد عمى تخظي ىذه العؿب
                                                           

مركز الذرق  - 1ط - 12ج –مؾسؾعة القانؾن الدولي العام )التحكيؼ الدولي(  -نعيؼ عمؾه السحامي دمحم ( 1)
 . 241ص  – 2009-لبشان –االوسط الثقافي 
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، وجسعية التحكيؼ  ، ومحكسة تحكيؼ لشدن (ICCالسؤسدي غرفة التجارة الدولية بباريس )
، والسشغسة العالسية لمسمكية الفكرية  ، ومركز القاىرة اإلقميسي لمتحكيؼ التجارؼ الدولي األمريكية
تحكيؼ االلكتروني عبر تقديؼ خدمات ال( مؤسدة ل25( ويؾجد االن ما يزيد عؽ )Wipeبدؾيدرا )
  .  (1)االنترن 

 سعجل والتحكيؼ االلكتخوني العاديثانيًا3 التحكيؼ االلكتخوني ال
، ويقرد بالتحكيؼ االلكتروني  واساس ىذا التقديؼ يعتسد عمى وق  التحكيؼ االلكتروني      

وال يختمف عؽ التحكيؼ العادؼ اال في امؾر  السعجل ىؾ تحكيؼ اتفاقي ترتزيو اإلطراف
، حيث تشغر خرؾمة التحكيؼ السعجل في جمدات مكثفة خالل مدة قريرة جدًا مالؼ  مخرؾصة

، اال إذا اتفق اإلطراف عمى  يدتدعي السؾضؾع مدة اطؾل مؽ ـيأة تحكيؼ مذكمة مؽ محكؼ فرد
 ، ومذكرة بالدفاع ذكرة بالظمباتعدد أكثر بعد تقديؼ اإلطراف بظمب التحكيؼ السعجل ومعو م

ًا ، والدفاع الستردار حكؼ تحكيؼ معجل خالل مدة زمشية قريرة جد ومذكرة بالرد عمى الظمبات
 .  (2)متى كان ذلػ مسكشًا معقؾالً 

 التحكيؼ االلكتخوني السمدم والتحكيؼ االلكتخوني غيخ السمدم 3 ثالثاً 
وىؾ التحكيؼ الذؼ تشتيي ؼيو  االلكتروني السمزم بظبيعتوتحكيؼ اليشقدؼ التحكيؼ الى و      

، فال يجؾز ألؼ مشيسا التشرل  خرؾمة التحكيؼ االلكتروني بحكؼ تحكيؼ ممزم لظرفي التحكيؼ
يؼ التحك، و يتفق طرفي التحكيؼ عمى غير ذلػ  مالؼ ، وىذا االصل في التحكيؼ مؽ حكؼ التحكيؼ

وىؾ التحكيؼ الذؼ تشتيي ؼيو خرؾمة التحكيؼ االلكتروني بحكؼ ال  االلكتروني غير السمزم باتفاق
وىؾ  التحكيؼ السمزم السذروط بأجلو  يتستع بقؾة ممزمة باتفاق إطراف التحكيؼ مدبقًا عمى ذلػ

أو السحكؾم  التحكيؼ الذؼ تشتيي ؼيو خرؾمة التحكيؼ االلكتروني بحكؼ يتستع ؼيو السحكؾم لو ،
،  بؾل الحكؼ أو رفزو خالل فترة زمشية محددة بعدىا يربح الحكؼ ممزماً عميو أو كمييسا بحرية ق

وىؾ  االلكتروني غير السمزم بظبيعتوالتحكيؼ و و قبؾلو مؽ الظرفيؽ إذا لؼ يتؼ رفزو مؽ احدىسا أ
التحكيؼ الذؼ تشتيي ؼيو خرؾمة التحكيؼ االلكتروني بحكؼ غير ممزم إلطراف التحكيؼ دون حاجة 

، إذا يتستع الحكؼ بؿيسة ادبية في مؾاجية اإلطراف ستكؾن  التحكيؼ عمى ذلػ إلى اتفاق إطراف
 . (3)دافعًا اختياريًا لتشفيذه

                                                           

  السردر نفدو. ( 1)
 -دار الشيزة العربية  -2ط -فض السشازعات بالتحكيؼ االلكتروني  -د. خيرؼ عبد الفتاح الديد البتانؾني  (2)

 . 40ص - 2012 -القاىرة
يؼ 3)  . 248ص - مردر سابق -( د. خالد مسدوح إبرـا
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 ، كالتحكيؼ الؾطشي واالجشبي والدولي ومسا تجدر اإلشارة إليو إن ىشاك أنؾاع أخرػ لمتحكيؼ     
 تكؾن ضسؽ التحكيؼ االلكتروني، اال إن ىذه االنؾاع ال يسكؽ إن  ، والتحكيؼ االختيارؼ واالجبارؼ 

، واألجشبية ، ذلػ إن الؾسط السادؼ الذؼ يتؼ ؼيو التحكيؼ االلكتروني تختفي ؼيو صفة الؾطشية 
، كسا إن التحكيؼ االجبارؼ يكاد يختفي في الؾق  الراىؽ  ويدتسد الرفة الدولية مؽ الذبكة نفديا

  .مبدأ الرضائية إلرادة الخرؾم افيإذ يترف بالشدرة ، نغرًا الن التحكيؼ االجبارؼ يش

 السظمب الثالث
 في السشازعات الخاصة الجوليةالتحكيؼ االلكتخوني وفؾائج  أىسية

تجعل مشو مؽ وفؾائد كثيرة  ،الخاصة الدولية سشازعات الفي  ةلمتحكيؼ االلكتروني أىسية كبير      
بيذه األىسية وتمػ الفؾائد لمتحكيؼ االلكتروني  لإلحاطةاىؼ وسائل حل السشازعات في ىذا السجال 

 : اآلتييؽنقدؼ ىذا السظمب الى الفرعييؽ  فأنشا
 
 

 السشازعات الخاصة الجوليةأىسية التحكيؼ االلكتخوني في الفخع األول 3 
 السشازعات الخاصة الجوليةفؾائج التحكيؼ االلكتخوني في الفخع الثاني 3 

 
 الفخع األول

 السشازعات الخاصة الجوليةأىسية التحكيؼ االلكتخوني في 
السشازعات ؾم عمى تبديط إجراءات الفرل في نغام اختيارؼ يق يعد التحكيؼ االلكتروني     

، والتحرر مؽ الذكميات وىؾ عامل أساس في سرعة الفرل  عرض عميوتي تال الخاصة الدولية
،  فقد يردر التحكيؼ حكسًا يتزسؽ حاًل وسظًا ومرضيًا لمظرفيؽ ات ،الشزاع مثل ىذه في

خرؾصًا إذا كان مبشاه قؾاعد العدالة واإلنراف السرنة التظبيق بعيدًا عؽ االعتبارات القانؾنية 
، فيذه  مذكمة االختراص القزائي الدولي أمام السحاكؼ االلكتروني وال يثير التحكيؼ ، الررفة

الذؼ يقؾم أساسًا عمى إرادة األطراف في  لكترونيحاًل في نظاق التحكيؼ االليا متجد  السدألة ال
ائية وكذلػ القؾاعد اإلجر  عمى الذبكة العالسية االنترني  تحديد ىيئة التحكيؼ ومكان التحكيؼ

 .(1)والسؾضؾعية الؾاجبة التظبيق

                                                           

– 2000-االسـكشدرية –مشذـأة السعـارف  –االسـس العامـة لمتحكـيؼ الـدولي والـداخمي  - د. مشير عبد السجيد (1)
 . 10ص
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اذ يتسيز التعامل مع شبكة االنترني  بالدرعة الفائقة ومؽ ثؼ فالسشازعات التي تشذأ عشيا او      
تبعًا ليا تتسيز بذات الدرعة التي تتسيز بيا شبكة االنترني  ، وال يتساشى ذلػ مع بظأ إجراءات 

يز بو مؽ سرعة التحكيؼ والقزاء العادييؽ ، فسؽ ىشا عيرت أىسية التحكيؼ االلكتروني ، لسا يتس
يمتزم في التحكيؼ االلكتروني انتقال  ويدر ومرونة ال تتؾفر في التحكيؼ والقزاء العادؼ حيث ال

اطراف الشزاع او الحزؾر السادؼ امام السحكسيؽ بل يسكؽ سساع الستخاصسيؽ عبر وسائل 
ؼيسكؽ لكل  االترال االلكترونية عبر األقسار االصظشاعية ، او عؽ طريق البريد االلكتروني ،

خرؼ ان يرسل كافة مدتشداتو واوراقو ودفاعو الى السحكسيؽ عؽ طريق البريد االلكتروني ، فال 
يحتاج حزؾر األطراف بذاتيؼ كسا في التحكيؼ والقزاء العادؼ ، يزاف الى ذلػ سرعة اصدار 

ا يسكؽ االحكام نغرًا لديؾلة اإلجراءات حيث يتؼ تقديؼ السدتشدات واألوراق عبر البريد كس
او تبادل الحديث معيؼ عبر االنترني  ، لذ انتذرت ىيئات التحكيؼ االلكتروني االترال بالخبراء 

، ويذسل نغام التحكيؼ االلكتروني كافة السشازعات االلكترونية التي يتفق أطرافيا عمى حميا 
 .(1)الكترونيًا عؽ طريق التحكيؼ االلكتروني

قد تظؾرت بفزل  تحكيؼ االلكترونيال الؾاجبة التظبيق عمى نيةأن القؾاعد القانؾ ف ولسا تقدم    
، اتفاؾية نيؾيؾرك  عمى سبيل السثال دة لمقانؾن التجارؼ الدولي ومشياجيؾد لجشة األمؼ الستح

والقانؾن الشسؾذجي لمتحكيؼ  1958بذأن االعتراف بقرارات التحكيؼ األجشبية وتشفيذىا لعام 
 .(2)1996بذأن تشغيؼ إجراءات التحكيؼ ومالحغات االونديترال   1985التجارؼ الدولي عام 

  

                                                           

 –قؾاعد االختراص القزائي بالسدؤولية االلكترونية عبر شبكة االنترني   –د. معتز سيد دمحم احسد عؽيفي  (1)
 .116ص  – اإلسكشدرية – 2013 –دار الجامعة الجديدة 

ـــائق متاحـــة عمـــى (2) http://www.uncitral.org/stable/NY-السؾاقـــع اآلتيـــة   االنترنيـــ  وعمـــى  ىـــذه الؾث
conv    

http://www.uncitrl.org/stable/ml-arb-a.pdf    
http://www.uncitral.org/stable/arb-notes-a.pdf. . 2019/  4/  30اخر زيارة لمسؾقع بتاريخ   

http://www.uncitral.org/stable/NY-conv
http://www.uncitral.org/stable/NY-conv
http://www.uncitral.org/stable/NY-conv
http://www.uncitrl.org/stable/ml-arb-a.pdf
http://www.uncitral.org/stable/arb-notes-a.pdf
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 الثانيالفخع 
 السشازعات الخاصة الجولية كتخوني في فضفؾائج التحكيؼ االل

، أدػ إلى إن يسدي عالسا يعيش في عل  تكشؾلؾجيا االلكترونيات واالتراالت ان تقدم عالؼ    
، وىذه الثؾرة  عيش في عرر التقشيةن، مسا حدا بالبعض لمقؾل بأنشا  ثؾرة الكترونية فائقة ىائمة

ت ، فقد سيم  ليؼ سبل االتراالت والسعامال أثرت وبعسق عمى معامالت اإلفراد االلكترونية
، وبالتالي تأثرت  بعزيؼ مع بعض بديؾلة ويدر، وفي برىات قميمة وثؾان بديظة عبر الدول

، فأمد  تتؼ عبر وسائل االتراالت  الؾسائل التي تتؼ بيا السعامالت والرفقات التجارية
ؼ التحكي وتتسثل فؾائدلثؾرة االلكترونية والسعمؾماتية ، مدتغميؽ ا ، وعمى رأسيا االنترن  الحديثة

 شبكة االنترن  بسا يمي:  عؽ طريق

 أوال3 التؾاجج في كل مكان
 ، إن الذبكة العالسية ىي خاصة بظبيعة فزاء الذبكات ، إن فائدة التؾاجد في كل مكان     

، حتى لؾ أرسميا  ، الن إؼ شخص يرسل بيانات عبر الذبكة ىي شبكة دولية أو عابرة لمدول
، لذلػ فأن العقؾد  كسدتخدميؽ مؿيسيؽ في دول مختمفة، فأنيؼ يعاممؾن  إلى مراسل محمي

، حتى لؾ كان طرفا  والرفقات التجارية ستكؾن دولية حال إبراميا مؽ خالل الذبكة العالسية
، وبيذا فان ميزة التؾاجد في كل مكان تداىؼ في تقميص كمفة  الرفقة مؿيسيؽ في بمد واحد

 كبديل لالختراص القزائي االلكتروني تحكيؼإن ال، كسا  االنتقال مؽ مكان آلخر في نزاع دولي
، لذلػ يسكؽ  قدم خدمة عالسية بفزل ىذه الخاصيةيعسل و ي السشازعات الخاصة الدولية لحل

 . (1)ذكل متزامؽ في إؼ مكان في العالؼتقديؼ خدمة حل السشازعات ب

 ثانيًا3 السؾجؾدية والتعجدية
يدتظيع إن يترل عبر شبكة االنترن  بعدد كبير يقرد بالؾجؾدية والتعددية إن إؼ شخص      

، كسا إن إدخال  دول العالؼ اغمب، الن الذبكة العالسية تغظي  مؽ األشخاص في الؾق  نفدو
ولة مؾصؾلة بالذبكة السعمؾمات في الذبكة يكؾن الؾصؾل الييا متاحا مؽ إؼ مؾقع في أية د

فيي نتيجة مالحقة لمؾجؾدية الن  دديةإما التع ، وىؾ السقرؾد بؾصف الؾجؾدية حؾل العالؼ 
، ويشتج ذلػ بفعل التشازع  ونية تؾجد تعددية في االرتباطات ضؾابط اإلسشادالسعامالت االلكتر 

،  ، فتربح قؾانيؽ دول مختمفة واجبة التظبيق عمى السعامالت االلكترونية االيجابي بيؽ القؾانيؽ

                                                           

 . 433ص - 2001 – دار بيروت - 1ط - التشغيؼ القانؾني لذبكة االنترن  - طؾني ميذال عيدى د. (1)
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، وىؾ يؤدؼ إلى  مسعمؾمات في شبكة االنترن ل يدسيو الفقو تعددية التسركز الجغرافي وىؾ ما
 .دفعة واحدة  تذريعات الدول السؾصؾلة بالذبكة تظبيق تراكسي محتسل لجسيع

 الدخعة  لثًا3ثا
،  ، فيي تؤدؼ إلى تدريع آلية العسلة االنترني  اآلنية عشررا ميسا في فزاء شبكتذكل       

تقشيات االنترن  السعمؾماتية تدسح باستعسال ، اذ إن  مسا يؤدؼ إلى تؾفير الؾق  والسال معا
إن وسائل االتراالت عبر الذبكة تدسح  ، أو بعبارة أخرػ  وسائل تبادل متزامؽ لمسعمؾمات

، إن يبقؾا مترميؽ  ، فيشبغي عمى اإلطراف ، وتمقي أجؾبة عمييا في الؾق  عيشو بإرسال رسائل
، فان معغؼ الؾسائل االلكترونية  ر الذبكة، بيدف عدم تأخير آلية الحل عب بالذبكة بذكل يؾمي

 ، وىي بكل األحؾال ؾيستيا اقل بكثير مؽ نفقات الدعاوػ  لمحل يسكؽ استخداميا بكمفة معقؾلة
إن كمفة  ، فعمى سبيل السثال ، وتتفاوت كمفة الخدمة وفقا لؾسيمة حل الشزاع السختارةالقزائية 

يسة مع تدخل الذخص الثالث في الؾساطة ، وترتفع ىذه الؿ التفاوض االلكتروني مشخفزة
 . (1)ر ارتفاعا مع التحكيؼ االلكتروني، وتربح أكث االلكترونية

 رابعا3 غياب الذكمية
تحكيؼ االلكتروني كسبدأ جديد في االختراص رة في اليذكل غياب الذروط الذكمية ضرو      

تختفي  ، اذ بالظابع الالمادؼستاز ي، خاصة كؾنو  السشازعات الخاصة الدولية القزائي في
، وىؾ ما يداعد عمى الدرعة في تدؾية  ، ويحل محميا السدتشدات االلكترونية السدتشدات الؾرؾية

، لؾجدنا إن وجؾد الذكمية عبر  ، فإذا ما قارنا بيؽ الذكمية خارج الذبكة وعبر الذبكة السشازعات
، لذا  ا األساسية اال وىي الدرعة والسرونةالذبكة يؤدؼ حتسا إلى ابتعاد تمػ التقشيات عؽ غايتي

ل إلى لمتؾص ، يكؾن كاؼياً  فأن مجرد إرسال معمؾمة أو رسالة أو رقؼ معيؽ في بعض الؾسائل
 .(2)نتيجة مقبؾلة لظرفي الشزاع

 خامدًا3 تقميص حاالت الفداد
بكؾنيا تداىؼ في تقميص  السشازعات الخاصة الدوليةحل ل التحكيؼ االلكتروني تستاز خدمات     
، األمر الذؼ  لكترونية تعسل دون تؾعيف بذرؼ ، تختفي تمػ الغاىرة الن الؾسائل اال الفداد

                                                           

 –كميــة القــانؾن  - رســالة ماجدــتير - تشــازع القــؾانيؽ فــي مشازعــات التجــارة االلكترونيــة - نــافع بحــر ســمظان (1)
 . 43ص - 2004 – جامعة بغداد

 .435 –مردر سابق  – طؾني ميذال عيدى د. (2)
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،  يؤدؼ إلى إلغاء السؾاجية الذخرية الحية مع السؾعفيؽ الرسسييؽ والسداعديؽ القزائييؽ
 .  (1)وبالتالي يربح طرفي الشزاع غير مجبريؽ عمى دفع الرشؾة

  

                                                           

 .44ص –مردر سابق  – نافع بحر سمظان (1)
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 الثاني بحثالس
 في السشازعات الخاصة الجولية الرعؾبات التي تؾاجو التحكيؼ االلكتخوني

ى تدؾيو مشازعاتيؼ ال يخرج اتفاق التحكيؼ عؽ كؾنو عقدًا بيؽ طرفيؽ مؾضؾعو االتفاق عم     
، كسا ان معغؼ تذريعات الدول قد اشترط  ان يحرر حكؼ التشفيذ كتابتًا ، فيل  بظريق التحكيؼ

، كسا ان أىسية  يسكؽ ان يحرر الكترونيًا ، وىذا يثير صعؾبات جسة عشد تشفيذ حكؼ التحكيؼ
أدػ الى عيؾر العمديد مؽ  السشازعات الخاصة الدوليةالتحكيؼ االلكتروني وفاعميتو في حل 

 : ذا السشظمق فأنشا نقدؼ ىذا السبحث الى السظالب االتيةومؽ ى سعتسدة ،مراكز التحكيؼ ال

 االلكتروني في السشازعات الخاصة الدوليةتؾاجو اتفاق التحكيؼ التي رعؾبات ال األول : السظمب
 االلكتروني في السشازعات الخاصة الدوليةتؾاجو حكؼ التحكيؼ التي رعؾبات الالثاني :  السظمب

 مراكز التحكيؼ االلكتروني السعتسدة:  السظمب الثالث
 

 األول السظمب
 االلكتخوني في السشازعات الخاصة الجوليةتؾاجو اتفاق التحكيؼ  التي رعؾباتال

ى ، مؾضؾعو االتفاق عم عؽ كؾنو عقدًا بيؽ طرفيؽال يخرج لقد ذكرنا ان اتفاق التحكيؼ      
كغيره مؽ االتفاقات ألحكام وإذا كان كذلػ فالبد مؽ خزؾعو  ، تدؾيو مشازعاتيؼ بظريق التحكيؼ

 ، والعقؾد برؾرة عامة تكؾن إما رضائية إؼ يكفي الرضا بسفرده النعقادىا الشغرية العامة لمعقؾد
، أو تكؾن عقؾد شكمية والتي يتظمب فييا القانؾن ضرورة تؾافر أوضاع شكمية معيشة لرحة 

وضاع واال كان العقد باطاًل حيث ال يكفي الرضا بسفرده النعقاده ، ؼيجب مراعاة ىذه األ االتفاق
البشد التحكيسي  يقرد بـو  ىذا،  ويعد التحكيؼ مؽ الشؾع الثاني مؽ العقؾد إؼ مؽ العقؾد الذكمية

عمى إن يتؼ الفرل بظريق  ىؾ بشد مؽ بشؾد عقد يتفق ؼيو اإلطراف ذرط التحكيؼأو ما يدسى بـ
ويتجدد ىذا  ،صحة العقد أو تشفيذه أو تفديره  التحكيؼ في إؼ نزاع قد يحدث مدتؿباًل حؾل

الذرط إما في مجرد بشد مؽ بشؾد العقد االصمي السبرم بيؽ الظرفيؽ واما في شكل اتفاق مدتقل 
يا اإلطراف لذروط ، وميسا اختمف  الريغ التي يدتخدم في إؼ وق  ولكؽ قبل حدوث الشزاع

التي  مشازعاتيؼ الدولية، فأنيا ال تخرج جسيعيا عؽ كؾنيا تعبيرًا عؽ رغباتيؼ في تدؾية  التحكيؼ
أما مذارطة التحكيؼ ؼيقرد بيا وقؾع نزاع بيؽ طرفي ، ا تشفيذ العقد عؽ طريق التحكيؼ قد يثيرى

،  الشزاع عمى احالتو لمتحكيؼعقد خال مؽ شرط التحكيؼ عشد ابرامو يتفقان عميو االن عشد حدوث 
، إما  فالسذارطة تتعمق بشزاع اكيد وقع فعاًل بخالف شرط التحكيؼ الذؼ يتعمق بشزاع مدتقبمي
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، يذير طرفاه في العقد االصمي إلى  التحكيؼ باإلحالة بسؾجب ىذه الرؾرة مؽ اتفاق التحكيؼ
عمى العالقة بيؽ الظرفيؽ وثيقة أخرػ تتزسؽ شرط التحكيؼ بقرد تظبيق إحكام ىذه الؾثيقة 

، وغالبًا ما يكؾن ىشاك ارتباط بيؽ العقد الذؼ يتزسؽ االحالة  وذلػ باعتبارىا جزءا مؽ العقد
والؾثيقة التي تتزسؽ شرط التحكيؼ وتتؼ االحالة الييا كأن تكؾن ىذه الؾثيقة عبارة عؽ عقد 

ثالثة لمتحكيؼ التقميدؼ يسكؽ إن ، وىذه الرؾر ال نسؾذجي ؼيذير إليو اإلطراف عشد إبراميؼ العقد
اال إن التحكيؼ باإلحالة يتظمب تؾافر  في السشازعات الخاصة الدولية تتؼ في التحكيؼ االلكتروني

 شرطيؽ: 
إن يتزسؽ العقد االلكتروني االصمي اشارة إلى شرط التحكيؼ السؾجؾد في ممف مدتقل  - 1

 حالة إلى الرابط واضحة . يزسو احد الروابط في صفحة السؾقع عمى إن تكؾن اال
 .(1)امكانية الؾصؾل الفعمي إلى السمف الذؼ يتزسؽ شرط التحكيؼ -2

غير  ، الؾرؾيةالكتابة الدليل األول مؽ أدلة اإلثبات التقميدية وىي مرتبظة بالسحررات  عدتو      
،  انو في مجاالت التعامل االلكتروني يعتسد عمى الؾسائط االلكترونية بداًل مؽ السحررات الؾرؾية

ىل تعتسج دلياًل كاماًل في ،  لسحخرات التكشؾلؾجية الحجيثةوبالتالي فسا قيسة ىحا الشؾع مؽ ا
 ؟  اإلثبات ويسكؽ إن يحل محل الكتابة التقميجية وما شخوط ذلػ

لكترونية ىذه التداؤالت تتزح مؽ خالل تحديد ماـية الكتابة اال إن اإلجابة عؽ
، ثؼ نبيؽ عمى ضؾء ذلػ الحجية  والذروط التي تتظمبيا ىذه الكتابة،  والسحررات االلكترونية

 . القانؾنية لمكتابة االلكترونية
نجد  (2)الرجؾع الى قانؾن التؾؾيع االلكتروني والسعامالت االلكترونية العراقي مؽ خالل 

انو عرف السدتشدات االلكترونية بأنيا السحررات والؾثائق التي تشذأ او تدمج او تخزن او ترسل 
او تدتقبل كميًا او جزئيًا بؾسائل الكترونية بسا في ذلػ تبادل البيانات الكترونيًا او البريد 

، كسا ان السذرع  (3)االلكتروني او التمكس او البرق او الشدخ البرقي ويحسل تؾقعًا الكترونياً 
لمسدتشدات االلكترونية والعقؾد االلكترونية ذات الحجة القانؾنية  أعظىالعراقي في ذات القانؾن 

 :ية اذا تؾفرت فييا الذروط االتيةؾرؾلسثيالتيا ال
 ان تكؾن السعمؾمات الؾاردة فييا قابمة لمحفع والتخزيؽ بحيث يسكؽ استرجاعيا في أؼ وق .  – 1

                                                           

يؼ 1)  . 33ص -مردر سابق  –( د. خالد مسدوح إبرـا
الؾقائع  مشذؾر في جريدة 2012( لدشة  78( قانؾن التؾؾيع االلكتروني والسعامالت االلكترونية العراقي رقؼ ) 2)

 . 2012/  11/  5بتاريخ  – 4256العدد  –العراؾية 
 السادة األولى مؽ قانؾن التؾؾيع االلكتروني والسعامالت االلكترونية العراقي.( الفقرة تاسعًا مؽ 3)
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شكل يديل  إمكانية االحتفاظ بيا بالذكل الذؼ تؼ انذاؤىا او ارساليا او تدمسيا بو او باؼ – 2
التعديل  ال يقبلبو اثبات دقة السعمؾمات التي وردت فييا عشد انذائيا او ارساليا او تدميسيا بسا 

 باإلضافة والحذف.
او يتدمسيا وتاريخ ووق  ارساليا  ان تكؾن السعمؾمات الؾاردة فييا دالة عمى مؽ يشذؤىا – 3

 . (1)وتدمسيا
ومسا تقدم نجد ان السذرع العراقي ساوػ بيؽ السحررات االلكترونية والعادية بتؾفر الذروط      

وبالتالي ال يؾجد ما يسشع إن تكؾن الكتابة محررة عمى دعامة الكترونية طالسا تحقق أعاله ، 
نات الستداولة الكترونيًا بحيث يسكؽ االحتفاظ بيا والرجؾع ، فالسيؼ إن يتؼ حفع البيا اليدف نفدو

 .(2)الييا عشد الخالف
وبالتالي يقرد بالكتابة االلكترونية مجسؾعة مؽ الحروف أو األرقام أو الرمؾز أو األصؾات      

 . أو أية عالمات أخرػ يسكؽ إن تثب  عمى دعامة الكترونية
في السادة  1996بذأن التجارة االلكترونية لعام  الشسؾذجي وقد أشار قانؾن األونديترال      

عشجما يذتخط القانؾن إن تكؾن  " بشريا عمى انو : ىذا السعشىالدادسة الفقرة األولى إلى 
السعمؾمات مكتؾبة تدتؾفي رسالة البيانات ذلػ الذخط إذ تيدخ اإلطالع عمى البيانات الؾاردة 

.ويذترط في السحرر االلكتروني في مجال "  جؾع إليو الحقاً فييا عمى نحؾ يتيح استخجاميا بالخ 
 االثبات االلكتروني شروط عدة ىي: 

ويعشي إن يكؾن السحرر الستزسؽ الكتابة السراد جعميا دلياًل بسا  .السحخر مقخوء إن يكؾن  - 1
بيانات ، إؼ إن يكؾن مفيؾمًا أو واضحًا مؽ خالل كتابتو بحروف أو رمؾز أو ارقام أو  ؼيو

، وبالتالي يسكؽ ندبتو إلى صاحبو . وىؾ شرط  مفيؾمة ليتدشى فيسو واستيعابو وادراك محتؾاه 
نجده متؾفر في الكتابة والسحررات االلكترونية التي بؾجؾد برامج معمؾماتية قادرة عمى تحؾيل 

يكؾن قد  ، فأن شرط القراءة الرمؾز الرياضية التي تذكل لغة الحاسب إلى لغة مفيؾمة لإلندان
 تحقق بذلػ في السحررات االلكترونية وتتداوػ بذلػ مع السحررات الؾرؾية في اإلثبات. 

وىؾ شرط يدتدعي إن تدتسر إمكانية قراءة السحرر مدة مؽ  .والجوام شخط االستسخارية -2
 ، أيا كان  الدعامة السحفؾعة عمييا الكتابة .  الزمؽ حتى يتدشى الرجؾع إليو كمسا تعيؽ ذلػ

ويقرد بو حفع السحرر الكتابي دون أدنى تعديل أو  .الثبات أو عجم القابمية لمتعجيل شخط -3
، إذ قدرة السحرر  تغيير مؽ حذف أو محؾ أو حذؾ ليتدشى بعد ذلػ االعتداد بالسحرر السكتؾب

                                                           

 ( مؽ قانؾن التؾؾيع االلكتروني والسعامالت االلكترونية العراقي. 13( الفقرة األولى مؽ السادة ) 1)
يؼ 2)  . 294ص -مردر سابق  –( د. خالد مسدوح إبرـا
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، كسا إن تعديل  في اإلثبات تتقرر بسدػ سالمتو مؽ إؼ عيب قد يؤثر في شكمو الخارجي
، وىؾ ما يرػ ؼيو البعض ميزة وفرتيا ىذه  االلكترونية يسكؽ اال يترك إؼ اثرالسحررات 

السحررات لمستعاقديؽ الذيؽ ليؼ إجراء إؼ تعديل عمى اتفاقيؼ دون إلحاق إؼ ضرر بالسحرر 
، خاصة مع ابتكار برامج تسكؽ مؽ تحؾيل الشرؾص االلكترونية إلى صؾر ثابتة  السكتؾب

، التي تؼ تثبيتو عمييا مسا يسكؽ مؽ تحقيق شرط  صؾرتو الشيائيةتحافع عمى بقاء الشص عمى 
 . (1)الثبات في السحررات االلكترونية

تؾافخ ىحه الذخوط في السحخرات االلكتخونية يجعميا مقبؾلة قانؾنًا  مسا تقجم يتبؽ لشا انو      
في داة السدتخجمة ، وان اختالف األ لتأدية وعيفة الكتابة التقميجية نفديا في مجال اإلثبات

، وبالتالي لؼ يعج مفيؾم السحخرات لفع  في قيسة الؾثيقة االلكتخونية في اإلثبات ال يؤثخالكتابة 
،  ، بل تظؾر السفيؾم ليتدع ويذسل السحخرات االلكتخونية يظمق عمى السدتشجات الؾرقية فقط

 في مجال مشازعات التجارة اصبحت السحخرات االلكتخونيةاالعتخاف برحة وحجية  عميو فأن
مؽ وسائل  بحيث يتحقق شخط الكتابة بأي وسيمة مؽ السدمسات بذكل واضح وصخيح

أصبحت الكتابة االلكتخونية مؾازية لمكتابة التقميجية في مؾضؾع شخط  اذاالتراالت الحجيثة 
 كتابة اتفاق التحكيؼ االلكتخوني .

 الثاني السظمب
 االلكتخوني في السشازعات الخاصة الجولية تؾاجو حكؼ التحكيؼ التي رعؾبات ال

يذه ، تؾاجو حكؼ التحكيؼ االلكتروني صعؾبة االعتراف بو كسحرر الكتروني وصعؾبة تشف     
قد  تذريعات معغؼ الدول ان نجدومؽ خالل االطالع عمى تذريعات الدول في ىذا الردد 

قؾانيؽ خاصة استجابة  الكثير مؽ الدول د اصدرتق، فاعترف  بحجية السحررات االلكترونية 
، ومؽ  ، والبعض مشيا اجرػ التعديل وتظؾيع القؾانيؽ التقميدية لمسعظيات التكشؾلؾجية الحديثة

( معترفًا بحجية السحررات 2000/ 230الدول التي أصدرت قؾانيؽ حديثة مشيا فرندا رقؼ )
اتدع مفيؾم السحرر السكتؾب ليذسل الكتابة الؾرؾية االلكترونية والتؾؾيع االلكتروني وبالتالي 

 .  (2)والكتابة االلكترونية والسداواة بيشيؼ مؽ حيث اإلثبات

                                                           

يؼ صبرؼ االرناووط 1)  –بحث مشذؾر في مجمة الذريعة والقانؾن  -والتحكيؼ االلكتروني  شرط الكتابة -( ابرـا
 - 2012 -الدشة الدادسة والعذرون  - 49العدد  -كمية القانؾن جامعة اإلمارات العربية  العربية الستحدة 

 . 151ص
دار الثقافة لمشذر  - 1ط  –العقد الدولي االلكتروني السبرم عبر االنترن   -دمحم ناصر د. حسؾدؼ أشار اليو (2)

 . 290ص - 2012 -األردن  –والتؾزيع 



 (، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

611 

 

إما القانؾن البريظاني فقد ذىب إلى ابعد ما ذىب  إليو التذريعات األوربية مؽ حيث انو 
سؽ الذروط الؾاجب اعترف بالكتابة االلكترونية والتؾؾيع االلكتروني في اإلثبات دون إن يتز
، وكذا األمر بالشدبة  تؾافرىسا عمييا وذلػ بقرد رفع جسيع العؾائق إمام تظؾر التجارة االلكترونية

قانؾن السعامالت وقانؾن  ، 2000لدشة  57 رقؼ قانؾن اللعربية كسا في تؾنس لبعض التذريعات ا
 (1)2001 لدشة 85رقؼ وقانؾن االردن ،  2002( لدشة 2والتجارة االلكترونية اإلماراتي رقؼ )

السرافعات السدنية قانؾن  مؽ 13اما القانؾن العراقي فقد جاء في الفقرة األولى مؽ السادة      
اوال3 تكؾن لمسدتشجات االلكتخونية والكتابة "  عمى انو  2012لدشة  78 العراقي رقؼ 

لسثيمتيا الؾرقية إذا تؾافخت فييا شخوط  االلكتخونية والعقؾد االلكتخونية ذوات الحجية القانؾنية
، فأنيا مع ذلػ  بالشدبة لمتذريعات التي لؼ تؾاكب تظؾر التقشيات التكشؾلؾجية" وحتى  معيشة

،  ، مثال ذلػ إن قؾاعد اإلثبات ليد  مظمقة قام  بتظؾيع تمػ القؾاعد لتظبق عمييا بظرق عدة
ات التجارية ؼيسا بيؽ التجار، وكذلػ حرية وانسا فييا استثشاءات مؽ ذلػ حرية اثبات التررف

 . (2)اإلثبات في حالة عدم إمكانية الحرؾل عمى دليل كتابي أو فقده
التذريعات الحديثة أصبح  تعترف بالسحررات االلكترونية بذكل واضح وصريح  عميو فأن      

بحيث يتحقق شرط الكتابة بأؼ وسيمة مؽ وسائل االتراالت الحديثة بحيث أصبح  الكتابة 
 . االلكترونية مؾازية لمكتابة التقميدية في مؾضؾع شرط كتابة اتفاق التحكيؼ االلكتروني

؟ ، وبسعشى  ان يحخر حكؼ التحكيؼ الكتخونياً ىل يسكؽ  الرجد وىؾحا ىويثار تداؤل في      
بالكتابة االلكتخونية ومشيا العخاق في قانؾن التؾقيع  تفقج اعتخ  الجول اغمب اذا كانت آخخ

 ؟ ، فيل يجؾز كتابة حكؼ التحكيؼ الكتخونيًا  (3)االلكتخوني
اختمف الفقو في مدألة كتابة حكؼ التحكيؼ الكترونيًا اذ ذىب اتجاه مؽ الفقو في وجؾب ان     

ويرػ ىذا االتجاه انو يجب ان تكؾن احكام التحكيؼ  تكؾن احكام التحكيؼ مكتؾبة بالحبر وخط اليد
عمى  محررة كتابة عمى الؾرق ومؾقعة مؽ السحكسيؽ او السؤسدة التحكيسية ، مالؼ يتفق األطراف

، اما الدول والسحاكؼ التي قبم  في تذريعاتيا التؾؾيع االلكتروني يسكؽ ان  خالف ذلػ صراحة
 .(4)يقبل حكؼ التحكيؼ االلكتروني فييا
                                                           

 - 1ط -التعاقد عبر تقشيات االترال الحديثة  -سسير حامد عبد العزيز جسال أشار الى ىذه التذريعات  (1)
 257ص - 2006 -القاىرة  -دار الشيزة العربية 

 . 257ص - السردر نفدو( 2)
( مؽ قانؾن التؾؾيع االلكتروني والسعامالت االلكترونية العراقي حددت الذروط  13( الفقرة األولى مؽ السادة ) 3)

 الؾاجب تؾفرىا في السحرر االلكتروني .
 121ص –مردر سابق  –( أشار الى ىذا االتجاه د. معتز سيد دمحم احسد عؽيفي 4)
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وىشاك مؽ الفقو مؽ يرػ ان يجؾز كتابة الحكؼ التحكيسي الكترونيًا ولكؽ بعد تؾفر عدة      
 شروط ؼيو وىي :

يجب ان يتفق الظرفان عمى ان تتؼ إجراءات التحكيؼ بالؾسائل االلكترونية ومؽ ضسشيا  – 1
كتابة حكؼ التحكيؼ ، فأذا لؼ يؾجد مثل ىذا االتفاق فال يدتظيع السحكسيؽ مؽ انفديؼ كتابة الحكؼ 

 الكترونيًا واال تعرض لجزاء البظالن ومؽ ثؼ عدم تشفيذ الحكؼ.
يانات الالزم تؾفرىا في احكام التحكيؼ السحررة بخط اليد بحيث يجب ان يتؾفر بالحكؼ الب – 2

 يجب ان تكؾن مؾقعة مؽ قبل السحكسيؽ او مركز التحكيؼ.
ان يكتب حكؼ التحكيؼ بظريقة الكترونية تتزسؽ سالمتو بحيث ال يريبو أؼ تعديل يجب  – 3

 او تغيير عؽ حالتو األولى التي تؼ كتابتو عمييا.
حكؼ التحكيؼ الكترونيًا فترة مؽ الزمؽ ، بظريقة تزسؽ عدم حدوث الى  يجب ان يتؼ حفع – 4

تعديل او اتالف حتى  يتدشى لمخرؾم تقديسو الى جيات التشفيذ لتشفيذ الحكؼ او تقديسو الى 
 القزاء لمظعؽ عمى الحكؼ . 

قابل  تحكيؼ تمػ الذروط فأنو يربح حكؼ صحيح ومعترف بو وغيرفأذا تؾفر في حكؼ ال     
 .(1)لمظعؽ عميو مؽ الخرؾم مؽ الشاحية الذكمية

ومسا تقجم يسكؽ القؾل انو ال يؾجج ما يسشع مؽ كتابة حكؼ التحكيؼ الكتخونيًا اذا ما       
اشتسل عمى شخوط السحخرات االلكتخونية التي نص عمييا القانؾن والتي ىي متذابو في اغمب 

لمحفع والتخديؽ بحيث يسكؽ استخجاعيا في أي  خونيالسحخر االلكت قابمةالقؾانيؽ والستسثمة 
إمكانية االحتفاظ بيا بالذكل الحي تؼ انذاؤىا او ارساليا او تدمسيا بو او باي شكل ، و  وقت

يديل بو اثبات دقة السعمؾمات التي وردت فييا عشج انذائيا او ارساليا او تدميسيا بسا اليقبل 
ان تكؾن السعمؾمات الؾاردة فييا دالة عمى مؽ يشذؤىا او يتدمسيا و  التعجيل باإلضافة والححف

  .وتاريخ ووقت ارساليا وتدمسيا
فاالصل انو طالسا لجأ األطراف الى  اما مؽ حيث تشفيح حكؼ التحكيؼ الرادر الكتخونياً      

 ودون  الظرفيؽ بيؽ بالتراضي الرادر التحكيؼ حكؼ تشفيذ يتؼ فأنو التحكيؼ االلكتروني لحل الشزاع
 ويتعيدأؼ تأخير ، اذ ان اىؼ اىداف التحكيؼ االلكتروني ىؾ تعزيز الثقة في التجارة االلكترونية ، 

 الظرف يمزم ، الشية سيئ بالتشفيذ السعشي الظرف كان إذا لكؽ،  إميال دون  الحكؼ بتشفيذ األطراف
 إال عميو وما ، الحكؼ تشفيذ لظمب التشفيذ لدولة الؾطشي القزاء إلى المجؾء الحكؼ مؽ السدتفيد
 ىذه، لكؽ اذا كان   لتشفيذه بو لالعتراف مشو األصل طبق صؾرة أوحكؼ التحكيؼ  أصل تقديؼ

                                                           

 .123ص  –مردر سابق  –دمحم احسد عؽيفي ( د. معتز سيد 1)
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 عدم في تتسثل صعؾبة يثير اإللكتروني التحكيؼ أن إال ، العادؼ التحكيؼ في مقبؾلة القاعدة
 الؾثائق عمى الترديق وصعؾبة ، اإللكتروني السجال في والرؾرة األصل بيؽ التسييز

 ىذه حل عمى اإللكترونية لمتجارة الشسؾذجي القانؾن  مؽ العاشرة السادة عسم  ولقد ، اإللكترونية
 :شريظة األصل مع الؾثيقة تساثل عمى نر  حيث ، السذكمة

 .الحق وق  في الؾثائق ىذه تتزسشيا التي السعمؾمات عمى االطالع سيؾلة - 1
 .بو استالميا تؼ أو أرسم  أو أنذئ  الذؼ بالذكل البيانات برسالة االحتفاظ  -2
 إرساليا ووق  وتاريخ وصؾليا وجية البيانات رسالة بسشذأ تتعمق التي بالسعمؾمات االحتفاظ - 3

 .(1)واستالميا
وىشاك مؽ يرػ ان حكؼ التحكيؼ االلكتروني ال يسكؽ تظبيقو بديؾلة اال في حالة وجؾد      

 .(2)قانؾن وطشي او اتفاؾية دولية تمزم سمظات الدولة بقبؾل وتشفيذ االحكام الكترونياً 
ؽ ومسا تقجم يتبيؽ لشا انو ال الدامية لتشفيح احكام التحكيؼ االلكتخوني غيخ إرادة الستشازعي     

وحدؽ نيتيؼ عميو نقتخح عمى العامميؽ في مجال التحكيؼ االلكتخوني إيجاد حمؾل ألعظاء 
ميؼ مؽ الفاعمية التي تزسؽ ليا التشفيح وذلػ مثل ربط مخاكد التحكيؼ االلكتخوني ببظاقات احكا

االئتسان السرخفي لظخفي الشداع بقيسة السبالغ العقؾد محل الشداع او اشتخاط إيجاع ىحه السبالغ 
يح او قيسة العقؾد محل الشداع في حداب الكتخوني تابع لمسحكؼ او مخكد التحكيؼ ليزسؽ التشف

 لالحكام التي يرجرىا.
 السظمب الثالث
 السعتسجة مخاكد التحكيؼ االلكتخوني

اســتعراض بعــض السراكــز وىيئــات الستخررــة فــي مجــال فــض  سظمــبشحاول فــي ىــذا الســ
ــًا عــؽ طريــق التحكــيؼ ، السشغســة العالسيــة  ، ومــؽ ىــذه السراكــز: ـيــأة االيكــان السشازعــات الكتروني

،  ، ومحكســة التحكــيؼ التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة التحكــيؼ األمريكيــة، وجسعيــة  لمسمكيــة الفكريــة
 وغيرىا وعمى الشحؾ اآلتي: 

 (ICANNأوال3 هيأة االيكان )
تعتبــــر مؤسدــــة االنترنــــ  لألســــساء واالرقــــام السخررــــة )االيكــــان( مؤسدــــة امريكيــــة غيــــر      

                                                           

 جامعة -كمية الحقؾق  –رسالة ماجدتير  –حل الشزاعات في عقؾد التجارة االلكترونية  –( خميفي سسير 1)
 . 161ص  – 2010 –الجزائر  –وزو  تيزؼ  معسرؼ  مؾلؾد
؛  36ص  – 2003 –ورقة عسل مقدمة لسؤتسر دبي  -اتفاق التحكيؼ االلكتروني  –( د. حازم حدؽ جسعة 2)

 .124ص  –مردر سابق  –أشار اليو د. معتز سيد دمحم احسد عؽيفي 
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يل عشـاويؽ السؾاقـع االلكترونيـة ، بتشغـيؼ وادارة تدـج 8998، وغيـر ربحيـة تقـؾم مشـذ عـام  حكؾمية
، ويسشــع األولؾيــة ، ويكــؾن االســبق فــي تدــجيل اســؼ الــدوميؽ صــاحب حــق  عمــى شــبكة االنترنــ 

وبازدياد عاىرة قرصـشة  ، إؼ وفقا لألسبؿية في التدجيل غيره مؽ تدجيمو أو استعسال نفس االسؼ
، ويسكؽ 8999السؾاقع االلكترونية قام  االيكان بأعداد نغام تحكيؼ الكتروني بالئحة مؾحدة عام 

،  ألصحاب الحقؾق االصمييؽ استخدامو ضد حـائزؼ عشـاويؽ السؾاقـع االلكترونيـة غيـر السذـروعة
وحــائز ه لــدػ الييــأة االيكــان ؾيــة اعتســادويمتــزم بــو كــل مــؽ مدــجل السؾاقــع االلكترونيــة بسؾجبــو اتفا

، وىؾ  السؾقع بسؾجب عقد التدجيل مؾقع مع مدجل السؾاقع متزسؽ لذرط تحكيؼ بشغام االيكان
نغام تحكيؼ الكتروني خاص اختيارؼ بالشدبة لمسدعي واجبارؼ بالشدبة لمسـدعي عميـو ألنـو مـرتبط 

الييـأة االيكـان والـذؼ يتزـسؽ بعقد تدجيل مؾقع مع احد مدجمي السؾاقع االلكترونيـة السعتسـد مـؽ 
شـرط تحكــيؼ يمتـزم بسؾجبــو حـائز السؾقــع االلكترونــي بفـض السشازعــات التـي قــد تشذـأ عشــد اســتخدام 

وقــد اعتســدت الييــأة ، اســؼ وعشــؾان السؾقــع عــؽ طريــق التحكــيؼ طبقــًا ألحكــام الئحــة الييــأة االيكــان 
بيق نغـام تحكـيؼ مشازعـات اسـساء االيكان عدة مراكز كسؾردؼ لخدمات تدؾية السشازعات تقؾم بتظ

 أو عشاويؽ السؾاقع االلكترونية مشيا: 
 السركز االسيؾؼ لفض مشازعات اسساء الدوميؽ .  .8
 لفض السشازعات .  CPRمعيد  .2
 السشتدػ الؾطشي لمتحكيؼ أو مشتدػ التحكيؼ القؾمي . .3
 السشغسة العالسية لمسمكية الفكرية .  .4
 .(1)مركز التدؾية االلكتروني في كشدا .5

ويعيب إجراءات التدؾية لدػ الييأة االيكان انيا ال تسشع طرفي الشزاع مؽ المجؾء إلى قزـاء  
، وعــدم  ، كســا إن القــرار الرــادر يكــؾن مجــردًا مــؽ الؿيســة القانؾنيــة اال إذا قبمــو اإلطــراف الدولــة

ميـو ، فكـل مـا ىشالـػ عقـد تدـجيل مؾقـع لمسـدعي ع وجؾد اتفاق تحكيؼ بيؽ السدعي والسـدعي عميـو
وال  يخــالف القؾاعــد العامــة فــي التحكــيؼ، وىــذا كمــو  لــدػ الييــأة االيكــان والســدعي لــيس طرفــًا ؼيــو

، وال يخفف مؽ تمـػ العيـؾب إن  يسكؽ وصفيا بالؾساطة الن الؾساطة كالتحكيؼ تحتاج إلى اتفاق
احكاميــا الييــأة االيكــان تسمــػ وســائل تشفيــذ لقرارىــا دون اشــتراط مؾافقــة اإلطــراف الن ذلــػ يحجــب 

، اذن فيـــي إجـــراءات تدـــؾية ذات طبيعـــة خاصـــة اقـــرب  عـــؽ رقابـــة القزـــاء الـــؾطشي عـــؽ التشفيـــذ
 .  (2)لإلجراءات االدارية تجرؼ عبر االنترن  بسقتزى الالئحة السؾحدة ال لييأة االيكان

                                                           

 . 68ص -مردر سابق  -( د. خيرؼ عبد الفتاح الديد البتانؾني 1)
 .15ص -2009 -مرر -1ط -التقاضي االلكتروني في العقؾد الدولية  -( د. وائل حسدؼ احسد عمي 2)
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 اريذثانيًا3 غخفة التجارة الجولية بب
نغـــام خـــاص بـــالتحكيؼ االلكترونـــي  2005أنذـــأت غرفـــة التجـــارة الدوليـــة ببـــاريس فـــي عـــام       

( بيــدف ادارة قزـــايا التحكــيؼ الكترونيــًا ابتــداء مــؽ طمــب التحكــيؼ ومـــرورًا Net Caseيدــسى بـــ)
، وذلػ بعد ملء الشسؾذج  باإلجراءات وانتياء بردور الحكؼ وتقييده عمى مؾقع القزية التحكيسية

اف الشـــزاع ومسثمـــييؼ وســـكرتارية إطـــر  تظبيـــق ىـــذا الشغـــام قبؾلـــو مـــؽ كـــل مـــؽالسعـــد لـــذلػ ويذـــترط ل
، وال يدسح بالدخؾل لسمف القزـية التحكيسيـة بشغـام  ، والييأة التحكيؼ االلكتروني محكسة التحكيؼ

(Net Caseاال باسـتخدام كمسـة الدـر ) Password  التحكـيؼ  ـيـأة، وا  لمدـساح إلطـراف التحكـيؼ
، وباإلطالع عمى ممـف  االلكتروني باالترال، وبتبادل البيانات والسعمؾمات والسدتشدات الكترونياً 

، ومــؽ إؼ مكــان فــي العــالؼ عبــر صــفحة مؾقــع  القزــية التحكيسيــة باســتخدام إؼ جيــاز كسبيــؾتر
نــي لتحقيــق ، كســا يــتؼ اســتخدام تقشيــات التذــفير االلكترو  القزــية التحكيسيــة عمــى شــبكة االنترنــ 

 ، وليذا الشغام مزايا ىي: األمان والدرية
، أو مقتزــيات خاصــة فيــؾ نغــام يسكــؽ  إن ىــذا الشغــام يقــدم خــدمات متسيــزة بــدون تكــاليف .8

، سـؾاء بالشدـبة إلطـراف التحكــيؼ أو  ، فـي اقرـر وقـ  مسكــؽ اسـتخدامو مـؽ إؼ مكـان فـي العــالؼ
 السحكسيؽ . 

التحكيسيــة مــؽ ارســال كافــة السدــتشدات عمــى الخــط عبــر ؽ إطــراف العسميــة إن ىــذا الشغــام يسكــ .2
وىـــذه السدـــتشدات تتـــاح فـــؾرًا إلطـــراف العسميـــة  ، وقراءتيـــا شـــبكة االترـــال االلكترونـــي عمـــى الخـــط

 . (1)التحكيسية وتغل محتفغة بؿيستيا خالل التحكيؼ
 (American Arbitration Associationثالثًا3 جسعية التحكيؼ األمخيكية )

، ال تيـدف إلـى  ، تؼ إنذاء جسعية التحكيؼ األمريكية كجسعية غيـر حكؾميـة8926عام في       
، لفـض السشازعـات التجاريـة بالؾسـائل  ، وليـا عـدة فـروع فـي مـدن أخـرػ  الربح فـي مديشـة نيؾيـؾرك

( ICDRتؼ إنذاء السركز الـدولي لحـل السشازعـات ) 8996وفي عام  ، والؾساطة البديمة كالتحكيؼ
، أصــــدرت جسعيــــة التحكــــيؼ  2008وفــــي عــــام  عــــؽ جسعيــــة التحكــــيؼ األمريكيــــة تقلكسركــــز مدــــ

 Web، نغام ممف التحكيؼ االلكتروني ) األمريكية الالئحة التكسيمية الخاصة بالتحكيؼ االلكتروني

file، ( مــــادة كقؾاعــــد 82بؾســــائل االترــــال االلكترونيــــة متزــــسشة ) ( لفــــض السشازعــــات التجاريــــة
، وتدــتكسل  ، وتعتبــر جــزءًا ال يتجــزأ مــؽ اتفــاق التحكــيؼ االلكترونــي ونــيخاصــة بــالتحكيؼ االلكتر 

بقؾاعد التحكيؼ التجارؼ لجسعية التحكيؼ األمريكية كقؾاعـد عامـة فـي التحكـيؼ التقميـدؼ ، ففـي حالـة 
ـــالتحكيؼ االلكترونـــي تظبـــق قؾاعـــد التحكـــيؼ التقميـــدؼ لجسعيـــة التحكـــيؼ  عـــدم وجـــؾد نـــص خـــاص ب

                                                           

 .13ص -بق مردر سا -( د. وائل حسدؼ احسد عمي 1)
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 . (1)األمريكية

 (3Wipo السشغسة العالسية لمسمكية الفكخية )رابعاً 
ىي احدػ وكـاالت الييـأة األمـؼ الستحـدة الستخررـة فـي مجـال السمكيـة الفكريـة وتؾجـد فـي و      

ويبمـــغ أعزـــائيا  - ( معاىـــدة دوليـــة فـــي مجـــال السمكيـــة الفكريـــة23سؾيدـــرا وتقـــؾم بتظبيـــق بشـــؾد )
والؾســـاطة بالسشغســـة العالسيـــة لمسمكيـــة الفكريـــة ويقـــؾم مركـــز التحكـــيؼ االلكترونـــي  - ( دولـــة879)

ـــة ـــالتحكيؼ االلكترونـــي فـــي مدـــائل التجـــارة االلكتروني واســـساء  - السمكيـــة الفكريـــة - االنترنـــ  – ب
،  والعالمــات التجاريــة وفقــًا لمقؾاعــد واإلجــراءات التــي تحــددىا لؾائحــو ونغامــو الــداخمي - الــدوميؽ

فــي تظــؾير،  ، اســيامات كبيــرة العالسيــة لمسمكيــة الفكريــة كــان لمــدور الكبيــر الــذؼ تسارســو السشغســة
وتفعيــل نغــام التحكــيؼ الخــاص بالتجــارة االلكترونيــة لتشغــيؼ السشازعــات الخاصــة باألنترنــ  والســيسا 

، وتتؼ اإلجراءات الخاصة بيذا الشغام إمـام لجـان تحقيـق اداريـة تتزـسؽ  الستعمقة بأسساء الدوميؽ
، ويسكـؽ  التجـارة االلكترونيـة خاصـة فـي السمكيـة األدبيـة واسـساء الـدوميؽخبراء دولييؽ فـي مجـال 

، حيــث يدــسح ىــذا الشغــام لإلطــراف  مــؽ خــالل ىــذا الشغــام التغمــب عمــى العديــد مــؽ الرــعؾبات
 ة في الجزاء رغؼ اختالف الجشديات، كسا انو يتزسؽ وحد بحرية اختيار القانؾن الؾاجب التظبيق

، كسـا إن العديـد مـؽ العقـؾد  يعظي الفرصة لسحكـؼ واحـد لديـو قـؾة تشفيذيـةىذا باإلضافة إلى انو ، 
التي تبرم في ىـذا السجـال تتزـسؽ شـرطًا يـشص عمـى المجـؾء لمتحكـيؼ لمفرـل فـي السشازعـات التـي 

، وذلػ مثل العقد الشسؾذجي لمتجارة االلكترونيـة بـيؽ التـاجر والسدـتيمػ الـذؼ  تحدث في السدتقبل
، والعقـد الشسـؾذجي لمتجـارة االلكترونيـة الرـادر مـؽ السركـز الـدولي  ة ببـاريساعد مـؽ غرفـة التجـار 

، كـذلػ وضـع  السشغسـة العالسيـة لمسمكيـة  لالبحاث والدراسات في قانؾن السعمؾماتية واالتراالت
 .(2)رية نغام لمتحكيؼ الدريع السعجلالفك
 
 
 
 
 

 الخاتسة3 
                                                           

 . 35ص - 2009 –القاىرة  –دار الشيزة العربية  -قانؾن التحكيؼ االلكتروني  -( د. عبد السشعؼ زمزم 1)
 - 2009مرر،  -دار الجامعة الجديدة  - 1ط –د. عرام عبد الفتاح مظر، التحكيؼ االلكتروني ( 2)

 . 164ص
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لحل السشازعات التي تقع فييا برؾرة سمدة  الدعيان جل اىتسام السجتسعات الستحزرة ىؾ      
مسحافغة عمى السراكز القانؾنية اذا تعرض  لمتيديد او االعتداء او عشد حرؾل وسريعة وعادلة ل

ع ومؾضؾع ؼ وضع إيجاد وسائل تالئؼ طبيعة ىذا الشزا مشازعة بذأنيا مع الغير وىذا كمو يحت
االختراص القزائي فييا اذ اوجد الفقو حل لسؾضؾع بحثشا ىؾ السشازعات التجارية االلكترونية و 

ومؽ خالل ىذا البحث  االختراص القزائي فييا عؽ طريق المجؾء الى التحكيؼ االلكتروني ،
وتبمؾرت لديشا بعض السقترحات ندرج كل  يذا السؾضؾع تؾصمشا الى بعض االستشتاجاتالسعشي ب

 مشيا في االتي : 
 وال 3 االستشتاجاتأ
بأنو  السشازعات الخاصة الدوليةفي السشازعات الخاصة الدوليةيعرف التحكيؼ االلكتروني   – 1

قزاء خاص يدتشد إلى اتفاق األطراف عمى تدؾية مشازعاتيؼ عؽ طريق ـيأة تحكيؼ مؽ 
 اختيارىؼ إلصدار حكؼ ممزم باستخدام وسائل اتراالت الكترونية.

 تعتريو بعض العيؾب ، اال ان الخاصة الدوليةالسشازعات في  إن التحكيؼ االلكتروني – 2
محدودية ىذه العيؾب مقارنة بالسزايا التي يتدؼ بيا التحكيؼ االلكتروني يجعل مشو مؽ األدوات 

 .  السشازعات الخاصة الدوليةالفعالة والبديمة لالختراص القزائي التقميدؼ في فض 
التي يشغر إليو مشيا أو السعيار الستخذ لمتحكيؼ االلكتروني أنؾاع متعددة بحدب الزاوية  – 3

التحكيؼ االلكتروني ،  التحكيؼ الحر والتحكيؼ السؤسديالى  لمتفرقة بيشيسا ومؽ ثؼ يتعدد إلى أنؾاع
 ، اال انو مؽ حيث القؾة االلزامية لحكؼ التحكيؼ االلكتروني ، السعجل والتحكيؼ االلكتروني العادؼ

، كالتحكيؼ الؾطشي  كترونيلال يسكؽ ان تكؾن ضسؽ التحكيؼ اال ىشاك أنؾاع أخرػ لمتحكيؼ
ذلػ إن الؾسط السادؼ الذؼ يتؼ ؼيو و واالجشبي والدولي ، والتحكيؼ االختيارؼ واالجبارؼ ، 

التحكيؼ االلكتروني تختفي ؼيو صفة الؾطشية واألجشبية ، ويدتسد الرفة الدولية مؽ الذبكة نفديا 
ؼ يكاد يختفي في الؾق  الراىؽ إذ يترف بالشدرة ، نغرًا الن التحكيؼ ، كسا إن التحكيؼ االجبار 

 االجبارؼ يشافي مبدأ الرضائية إلرادة الخرؾم.
أن التذريعات الحديثة أصبح  تعترف بالسحررات االلكترونية بذكل واضح وصريح بحيث  - 4

الكتابة االلكترونية يتحقق شرط الكتابة بأؼ وسيمة مؽ وسائل االتراالت الحديثة بحيث أصبح  
ال يؾجد ما يسشع اذ .  مؾازية لمكتابة التقميدية في مؾضؾع شرط كتابة اتفاق التحكيؼ االلكتروني

مؽ كتابة حكؼ التحكيؼ الكترونيًا اذا ما اشتسل عمى شروط السحررات االلكترونية التي نص عمييا 
قابمة السحرر االلكتروني لمحفع والتخزيؽ القانؾن والتي ىي متذابو في اغمب القؾانيؽ والستسثمة 

بحيث يسكؽ استرجاعيا في أؼ وق  ، وإمكانية االحتفاظ بيا بالذكل الذؼ تؼ انذاؤىا او ارساليا 
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او تدمسيا بو او باؼ شكل يديل بو اثبات دقة السعمؾمات التي وردت فييا عشد انذائيا او 
والحذف وان تكؾن السعمؾمات الؾاردة فييا دالة ارساليا او تدميسيا بسا اليقبل التعديل باإلضافة 

 عمى مؽ يشذؤىا او يتدمسيا وتاريخ ووق  ارساليا وتدمسيا. 
  .ال الزامية لتشفيذ احكام التحكيؼ االلكتروني غير إرادة الستشازعيؽ وحدؽ نيتيؼ - 5

 ثانيًا 3 التؾصيات
نقترح عمى السذرع العراقي سؽ قانؾن مدتقل لمتحكيؼ او تعديل احكام التحكيؼ في قانؾن  – 1

السرافعات السدنية ، بسا يزسؽ وضع احكام مدتقمة لمتحكيؼ االلكتروني ووضع آلية لألعتراف 
 بقرارات التحكيؼ االلكتروني بغض الشغر عؽ مكان وجؾد السحكؼ او مركز التحكيؼ .

عامميؽ في مجال التحكيؼ االلكتروني إيجاد حمؾل ألعظاء احكاميؼ مؽ نقترح عمى ال - 2 
الفاعمية التي تزسؽ ليا التشفيذ وذلػ مثل ربط مراكز التحكيؼ االلكتروني ببظاقات االئتسان 
السررفي لظرفي الشزاع بؿيسة السبالغ العقؾد محل الشزاع او اشتراط إيداع ىذه السبالغ او ؾيسة 

في حداب الكتروني تابع لمسحكؼ او مركز التحكيؼ ليزسؽ التشفيذ لالحكام العقؾد محل الشزاع 
 التي يردرىا.

مؾضؾع الؾسائل البديمة  في الجامعات العراؾية بالبحث في القانؾنييؽ لألكاديسييؽالتؾصية  – 3
ليتزح لمسذرع العراقي الرؤيا عشد  لألختراص القزائي سؾاء مشيا القزائية وغير القزائية

 .شروعو بؾضع قانؾن بيذا الردد
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2009. 
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 .2010-األردن  -الثقافة لمشذر والتؾزيع 
دار الثقافة  - 1ط  –العقد الدولي االلكتروني السبرم عبر االنترن   -د. حسؾدؼ دمحم ناصر – 9

 2012 –األردن  –لمشذر والتؾزيع 
يؼ  - 10  دار  - 1ط –التحكيؼ االلكتروني في عقؾد التجارة الدولية  -د. خالد مسدوح إبرـا

 .2008 -االسكشدرية   -الفكر الجامعي 
دار  -2ط -فض السشازعات بالتحكيؼ االلكتروني  -د. خيرؼ عبد الفتاح الديد البتانؾني  - 11

 2012 -القاىرة -الشيزة العربية 
 –القاىرة  –دار الشيزة العربية  -قانؾن التحكيؼ االلكتروني  -زمزم د. عبد السشعؼ  – 12

2009 
دار  - 1ط -التعاقد عبر تقشيات االترال الحديثة  -سسير حامد عبد العزيز جسال  - 13

 .2006 –القاىرة  -الشيزة العربية 
 – دار بيروت - 1ط -التشغيؼ القانؾني لذبكة االنترن   -د. طؾني ميذال عيدى  - 14
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 -مرر -1ط -التقاضي االلكتروني في العقؾد الدولية  -د. وائل حسدؼ احسد عمي  - 16
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 ثانيًا 3 الخسائل الجامعية
كمية  -رسالة ماجدتير  - السشازعات الخاصة الدوليةتشازع القؾانيؽ في  -نافع بحر سمظان  – 1

 .2004 –جامعة بغداد  –القانؾن 
كمية  –رسالة ماجدتير  –حل الشزاعات في عقؾد التجارة االلكترونية  –خميفي سسير  - 2

 .2010 –الجزائر  –جامعة مؾلؾد معسرؼ تيزؼ وزو  -الحقؾق 

 الجوريات البحؾثثالثًا 3 
يؼ صبرؼ االرنا بحث مشذؾر في مجمة الذريعة  -شرط الكتابة والتحكيؼ االلكتروني  -وط ابرـا

الدشة الدادسة  - 49العدد  -كمية القانؾن جامعة اإلمارات العربية  العربية الستحدة  –والقانؾن 
 .2012 –والعذرون 

 رابعًا 3 القؾانيؽ والتذخيعات
) الؾقائع  2012( لدشة  78االلكتروني والسعامالت االلكترونية العراقي رقؼ ) قانؾن التؾؾيع 

 .( 2012/  11/  5بتاريخ  – 4256العدد  –العراؾية 

 خامدًا 3 االنتخنيت
  بحث  2ص-التعاقد االلكتروني وكيؽية فض السشازعات الحاصمة ؼيو  -د. عسر فارس

 . fars.comwww.Amer  مشذؾر عمى شبكة االنترن  متاح عمى السؾقع: 
 

   ىذه الؾثائق متاحة عمى االنترني  وعمى  السؾاقع اآلتية
http://www.uncitral.org/stable/NY-conv    
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