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 (035) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 فاعلية اإلرادة في عقد التحكيم اإللكتروني

 حنافي حاجأ.                                                             

 ارــة بشــجامع                                                            
S 

لقد صاغت اإلرادة يف جمال التجارة الدولية وجودًا رتب أثرًا عظيمًا يف العملية 

التحكيمية من خالل ما خلقته من أساس ميثل اجلوهر بالنسبة هلذه األخرية وهو وجود 

 ى السواء.اإلتفاق التحكيمي الذي هو حمل إعرتاف من القانون ومن القعضاء عل

فاجملال الذي خلقته اإلرادة والذي هو اإلتفاق كان هو املطور األساسي وبإمتياز 

لقواعد التحكيم الدولي كأحد الطرق اليت هلا دور طالئعي مرغوب يف حل نزاعات القطاع 

 التجاري الدولي.

أّما وأّن هذا القطاع التجاري الدولي قد إتسعت وسائطه وتنوعت تقنياته من 

فهوم التجارة اإللكرتونية فما هو موق  هاته اإلرادة يف ظل هذه التطورات اليت خالل م

 حدثت واليت مّست مصطلح التحكيم ذاته بأن أصبح ضمن مصطلح التحكيم اإللكرتوني.؟ 

RESUME: 
       La seule volonté dans le domaine commercial a réalisé un bond 
ayant grandement marqué l’opération d’arbitrage à travers le 
fondement qui constitue son essence même; l’acte d’arbitrage est admis 
aujourd’hui tant par le droit que par la jurisprudence. 
      Ce bond réalisé par la volonté étant l’acte même qui représente une 
évolution fondamentale privilégiée des régles d’arbitrage international 
comme l’une des voies qui possèdent un rôle émérite recherché pour 
vider les litiges du secteur commercial international. 
       Alors même que ce secteur commercial international a connu un 
élargissement de ses intermédiaires et une diversification de ses 
techniques par le fait du concept de commerce électronique, qu’en-est-il 
dès lors de la position de cette volonté par rapport aux évolutions de 
l’heure et qui frappent de plein fouet le concept même d’arbitrage 
intégré lui-même dans le concept d’arbitrage électronique? 

  

ال ميكن اجلـزم بـأن مبـدأ سـلطان اإلرادة هـذا املبـدأ الكالسـيكي        

العظيم قد ظّل مكانه يف نطاق التنظري الفقهي الذي الزمـه وأسـس لـه    

يف ظل مجي  ما مـس اجملتمـ  مـن مـتغريات العوملـة يف       ،ومل يراوحه قط

شتى جوانبها التقنية واالقتصادية على اخلصوص بل ال ميكن اجلـزمً  أّن  
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العقد ومعضمونه أيعضًا مل يغري هو اآلخر من حقيقـة طبيعـة    تغري شكل

نظرية االلتزام
(0)

اليت اجتهد الفقه يف التأسيس هلا وحتديدها يف ظـل بيئـة    

تقليديــة ضــمن مــا أفرزتــه الطفــرة املعلوماتيــة مــن وســائط جديــدة 

 للتصرفات بني األفراد وبالكفاءة والنجاعة الاّلزمتني.

جديـد يـدعى اإلرادة اإللكرتونيـة    لقد جاءت اإلرادة إذن بوسم
(5)

 

ختارت أدوات تعبريية أخرى توائمها على غرار ما مّت اكما أّن هاته اإلرادة 

لإلرادة سابقًا للتعبري عنها يف ظـل نظريـات ذاع صـيتها كنظريـة اإلرادة     

الباطنة ونظرية اإلرادة الظاهرة من قبول وإجياب ولكنه قبول إلكرتونـي  

لفان خبصوصيتيهما عن القبول واإلجياب التقليديان بل وإجياب إلكرتوني خيت

ــامالت       ــريعات املع ــرت تش ــد أظه ــا فلق ــان عنهم ــديالن ناجع ــربان ب يعت

اإللكرتونية ما يربهن عن تلك اخلصوصية من خـالل إخـتالف الدعامـة    

خـتالف معضـمون العقـد أيعضـًا     اختالف شكل العقد، بل وضمن اضمن 

ملـة مـن التصـنيف الكالسـيكي     من خالل إخـراج العوملـة لطبيعـة املعا   

ضمن املدارس املعروفة األجنلوساكسونية والاّلتينيـة إىل طبيعـة معاملـة    

 أكثر دولية دون الوقوف عند تلك احلدود الفقهية.

نطالقــة تلــك اجلهــود الدوليــة بدايــة مبــا يعــرف بقــانون  افتمــت 

التجارة الدوليـة اليونسـرتال ثـّم تلتـه مبـادرات أخـرى يف نفـس اإلطـار         

تفاقية األمم املتحدة للخطابات اإللكرتونية ثّم بعد ذلك جهـود الـدول   كإ

الرائدة يف امليدان كاإلحتاد األوربي من خالل قانون التوجيه األوربـي األول  

والثاني بل وقانون تعزيز الثقة يف اإلقتصاد الرقمي أيعضـًا لتعزيـز دائـرة    

د ذلـك تشـريعات   التعامل اإللكرتوني بني دول اإلحتاد األوربـي ثـم مـن بعـ    

عظيمــة هــي األخــرى جيــب التنويــه بهــا كالتشــري  الكنــدي والتشــري    

األمريكي وغريهما لتأتي يف ما بعد تشـريعات الـدول العربيـة كالتشـري      

 األردني والتونسي واملصري واإلماراتي واملغربي إخل...

إّن مبدأ سلطان اإلرادة كأّنه ورغم التطورات احلاصلة ضمن مـا  

ملة باخلصوص يف جانب املعلوماتية وما هلا من دور يف النشاط أفرزته العو

قتصادي حر ااإلقتصادي والتجاري ما زال تثبت له القداسة يف ظل نظام 



(037) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ال يكرتث حبدوث األزمات اإلقتصادية العاملية الكربى بل وحيث الفـرد علـى   

ادي إمتطاء التقنية اليت متنح األفراد سباًل أخرى إىل إثراء النشاط اإلقتصـ 

العاملي وحتقيق الثروة ورأس املال بوسائط إلكرتونية ختتزل اجلهد واملكـان  

والزمــان بــل وتوجــه إرادة اإلنســان حنــو التحــرر ممــا تفرضــه األنظمــة   

التعاقدية القدمية من إجـراءات وتعقيـدات وممارسـات بعيـدة عـن الفعـل       

 احلعضاري املرغوب.

إلرادة خروجـًا عـن   كان لزامًا البحث يف الـدور الـذي تلعبـه ا    ؛لذا

قواعد الفقه الكالسيكي إىل قواعد أخرى ضـمن بـدائل قانونيـة أخـرى     

أكثر جناعة وأكثر إستشرافًا مبسـتقبل أيسـر وأفعضـل لتصـرفات قانونيـة      

تهتم مبركز املتعامـل القـانوني وحتـافظ عليـه أكثـر ممـا تهـتم بـه أنظمـة          

 القانون الوطين ذاتها.

 ذي تفرضه اإلرادة عمومًالتزام الطبيعة اال املبحث األول:

لتزام من دائرة العالقات القانونية ذات اإلعتبـار  ال ميكن إخراج اال

لتـزام يف حـدود مـا    ، بل إّن ذلك جوهر ما يفرق بـني اال املالي والشخصي

يفرضه من واجب أو يف نطاق ما يوجبه من حـق وبـني كـل عالقـة ذات     

 طبيعة أخرى تدخل يف دائرة الدين أو حتى األخالق.

 املطلب األول: من الناحية الكالسيكية

صورة خاطفة إىل املقصود مبعنى االلتـزام عامـة يف   لو عدنا ولو ب

لتزام عبارة عن عالقة مبوجبها تعطى للشخص أّن اال لتزام جندنظرية اال

دائـن ومـدين جيمـ     حقوقًا وحيّمل بواجبات وأّن طرفا اإللتزام شخصـني  

لقيام بعمل أو اإلمتناع عـن عمـل وأّن   لتزام الذي هو ابينهما موضوع اال

كـان هنـاك    ؛لـذا  ،هاته العالقة ُتَقّوُم مااًل أي بقيمـة ماليـة متفـق عليهـا    

العنصــر  لتــزام هــل يرجــ  إىلف بــني اجلــوهر األساســي يف هــذا االخــال

لتزام يف أصله عالقة جتم  بني شخصني ضمن الشخصي كون أّن هذا اال

صدارة واألولوية تكون لعنصر املـال  ما يعرف باملذهب الشخصي أم أّن ال

 يف هاته العالقة ضمن ما يعرف باملذهب املادي.
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 املطلب الثاني: من الناحية اإللكرتونية

لتزام ضمن نظريـة  تها الشريعة العامة لالتبقى القواعد اليت سّن

إن تصورًا فكريًا بل  ،حنياز عنها بل هي الركيزة اليت تشهد ثباتًاااإللتزام ال 

عًا أيعضًا إذ الكرتاث إذا ما مّت إسقاطها على مجلة التصرفات القانونية وواق

رغم تغري الدعامة من دعامة ماديـٍة تقليديـة ضـمن عنصـري الكتابـة      

والتوقي  بالطريقة التقليدية املعروفة إىل دعامـة الماديـة أو إفرتاضـية    

 ضمن بديلني للعنصرين السـابقني وهمـا الكتابـة اإللكرتونيـة والتوقيـ      

اإللكرتوني وهذا ما إذا كان حتقيق أدائهما بتمام الغاية من وجودهما وهي 

 احلفاظ على اجلوهر بالنسبة لكليهما من معنى وفعل.

والشك أّن الكتابة يف املفهومني العام أو اخلاص تنطبق يف غايتهـا  

وهي إيصال املعنى إىل القارئ عن طريـق حـروف أو رمـوز أو إشـارات أو     

مما يق  به الفهم تتحقق هاته الغاية بالكتابـة اإللكرتونيـة    أرقام أو غريها

ّن التوقيـ  يف  إإذ  ،أيعضًا يف إطـار التوقيـ  اإللكرتونـي   نفسه أيعضًا واملعنى 

معناه هو إحلاق الشيء مبن صدر عنه وهو أمر حمقق بل ومؤكد وبأفعضـل  

 كفاءة ضمن ما يصطلح عليه التوقي  اإللكرتوني.

تقليدية هـي إحـدى أدوات   الإلكرتونية أو وال نتجاهل أن الكتابة 

التعبري عن اإلرادة بل ومن أقواها مرتبـة وأثبتهـا حجـة مـن بـني مجيـ        

األدوات التعبرييــة األخــرى الــيت يقرهــا القــانون والعــرف والعــادة ألجــل 

 ستقرار املعامالت.ا

وال نتجاهل أيعضًا أّن التقنية فرضت نفسها فال جيب الوقوف ضـد  

التعامالت اإللكرتونيـة أصـبحت أكثـر مـن ضـرورة يشـهد       بل إّن  ،التيار

عليها واق  التجارة اإللكرتونية اليوم وهذا رغم ما جتره من أخطار إاّل أن 

معادلـة التقنيـة والقــانون قـد فــازت يف األخـري وكســبت الرهـان بتــوفري      

احلماية الاّلزمة اليت ينظمها القانون وتكرسها التقنية يف امليدان فكان من 

لكـن لـيس مبنـأى عـن مـا       ،القانون أن يعض  اإلطار الاّلزم املـنظم  واجب

تتطلبه التقنية كوجه الغنا عنه بالنسبة للمعاملـة ذاتهـا الـيت ال تـتم إاّل     

 بالوسائط التقنية اإللكرتونية.     



(030) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 املطلب الثالث: موقف املشرع اجلزائري

وهر اهب السابقة اليت تتنازع جـ إن املشرع اجلزائري يف وجود املذ

عتنـق  ابل إّنـه   ،لتزام مل يكن ليقف موقفًا سلبيًاااللتزام ضمن نظرية اال

املذهب الشخصي وجعله أصاًل عامًا ومل يهمل املذهب املـادي الـذي نظـر    

إليه كإستثناء وهذا بطبيعة احلال من وجهـة النظـر الكالسـيكية أمـّا يف     

بـدأ التعـادل   عتمـد م اإطار املعاملة اإللكرتونيـة فـإّن املشـرع اجلزائـري     

الوظيفي إذ ساوى بني العقد العادي التقليدي والعقد اإللكرتوني كـنفس  

األداة التعبريية لدى املتعاقدين من حيث قيمة احلجة ووسيلة اإلثبات إذا 

ما أمكـن التأكـد مـن هويـة املتعاقـد يف العقـد أو التوقيـ  الّلـذان يتمـا          

التقنيـة والقانونيـة    باألسلوب أو الطريق اإللكرتوني م  واجب السيطرة

 اليت توفر السالمة واألمان.

من الظاهر أّن املذهب الشخصي واضح كل الوضوح نظـرًا   ؛لذا

ملتطلبات التحقق والتأكد من هوية املتعاقد يف العقد اإللكرتوني أكثـر ممـا   

عتبار شخصي يف العقـد التقليـدي العـادي وهـو مـا يؤكـد       اهو قائم من 

لتـزام مـن أّنـه يركـزه     اجلزائري جلـوهر اال السابق للمشرع نفس املوقف 

 0مكرر  353على اجلانب الشخصي أكثر من اجلانب املادي وما نص املادة 

من القانون املدني اجلزائري إاّل دليل قوي يف هذا اإلجتاه إذ تنص: ))يعتـرب  

اإلثبات بالكتابة يف الشكل اإللكرتوني كاإلثبات على الورق، بشرط إمكانية 

وية الشخص الذي أصـدرها وأن تكـون معـدة وحمفوظـة يف     التأكد من ه

 ظروف تعضمن سالمتها((.

 لتزام الذي ُتَسلِّْم به اإلرادة يف التحكيم اإللكرتونياملبحث الثاني: طبيعة اال

إّن التحكيم
(3)

تفاق مسـبق مـن األطـراف    قد خيعض  اللكرتوني اال 

املتحاكمة ويسمى حني ذاك بشرط التحكـيم 
(2)

 اعضـمن والـذي يكـون مت   

بالعقد املراد عرضه على التحكيم أو أن يكون الحقًا لقيام العقد بينهمـا  

ــة     وهــذا يف حالــة نشــوب نــزاع بعــد إمتــام العقــد ويســمى يف هاتــه احلال

مشارطة
(2)

لكن ما طبيعـة املصـدر الـذي ميكـن إرجـاع عقـد التحكـيم         

هل هـو مـن    ،لتزام الذي يفرضه طبيعة ونوع االاإللكرتوني إليه لتفسري
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اخل العقد بذاته أم أّنه يأتي من خارجه يف إطار عوامل أخرى ذلك مـا  د

 :كاآلتيسوف حناول اإلجابة عليه 

 لتزام التعاقدي يف عقد التحكيم اإللكرتوني: االاملطلب األول

لتزام يف إطار ما يفرضـه  واحدة لالنبقى يف حدود العقد كصورة 

إلتزامـات علـى   هذا العقد ضمن قاعـدة العقـد شـريعة املتعاقـدين مـن      

األطراف املتعاقدة وما يعطيهم من حقوق ومن ثّم فإّن شرط التحكـيم  

ني الـذين  لتزامات الـيت يفرضـها العقـد علـى الطـرف     واحدًا من االيعترب 

لتزام بـه حالـة النـزاع الـذي قـد ينشـب بينهمـا        يفرتض أنهما قد قبال اال

جتـاه فـإّن   خبصوص اإلتفاق الذي أبرماه أو عقداه ومن ثـّم حسـب هـذا اإل   

لتزام من عقد التحكيم ذاتـه سـواًء كـان    احكم التحكيم يستمد قوته ك

جميء هذا التحكيم يف شكل بند ضمن عقد التحكيم كما سبق وأن أشـرنا  

أم أّن هذا التحكيم جاء يف ملحق للعقد أي يف شكل مشارطة وبالنتيجة 

ــا احلــالني   ــيم يف كلت ــم التحك ــيت هــي  ف ،يؤخــذ حك ــا ال اخلصــائص ذاته

فإّن اإلرادة بالنسـبة هلـذا املـذهب تتسـ  يف      ؛لذانفسه، تفاق ائص االخص

 مواجهة سلطة احملكم وما له من طبيعة ضمن العملية التحكيمية.

 لتزام اهليئوي يف عقد التحكيم اإللكرتونياالاملطلب الثاني: 

لتزام اهليئـوي  لكرتوني يف إطار ما أمسينـاه بـاال  إن عقد التحكيم اإل

ا يفرضـه  ممـ أّن عقد التحكيم اإللكرتونـي ال يسـتمد قـوة    نرى من خالله 

عتبار الشخصي الذي يركـز علـى   من العامل الشخصي أو االلتزام امن 

طبيعة العالقة اليت جتمـ  بـني الشخصـني املتعاقـدين والـيت يف جوهرهـا       

تركز وتنطلق كمبدأ من هاته العالقة الشخصية اليت تعرب عن إرادتيهما 

إمنا هناك عوامل أخرى للحفاظ علـى   ،لشخصي فيهماالّلصيقة باجلانب ا

ــزام الــذي أساســه االقــوة تســتمده العمليــة التحكيميــة مــن   ــزام ال لت

لتزام اهليئات التحكيمية االشخصي لطريف العقد التحكيمي باإلضافة إىل 

بالتأسيس إلرادة موضوعية مؤسساتية تعض  القواعـد التحكيميـة الـيت    

ملراكز وهيئات التحكيم املشهورة دوليًا  ااتيوخرب ادراسي اتعترب اآلن منهج

واليت أصبح هلا باع كبري مـن التـنظري يف اجملـال التحكيمـي علـى املسـتوى       

لتزام اهليئوي التالي نرى يف االوب ،التقين يف اجلانب القانوني أو، سواء الدولي
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حرتافيـة  ايف جمال التحكيم الدولي أّنه يعاجل املسـائل التحكيميـة بصـورة    

يركز على اإلرادة بالنسبة لألطراف املتحاكمة ضمن عقد التحكـيم   فهو

ألنه يرى فيه األصل واملبدأ لكنـه يكمـل النظـر وميعـن يف احللـول الـيت ال       

تغض الطرف عمـا تبتغيـه املراحـل املتبقيـة مـن العمليـة التحكيميـة        

علـى مسـتوى دور احملكـم أو دور املتحـاكمني أو دور اهليئـات      ، سواء ككل

 ة والقانونية اليت هي مبثابة املراقب واملثمن جلمي  وكل ما مت خالهلا.التقني

 لتزام الرأمسالي يف عقد التحكيم اإللكرتونياملطلب الثالث: اال

كـن مـن   ل التزامـ الكرتوني أّنـه يفـرض   نرى يف عقد التحكيم اال

ستثمار والشك بالنسبة حلركـة رؤوس األمـوال   طبيعة رأمسالية ذلك أّن اال

ميثل بالنسبة ملسـتثمرين كبـار علـى املسـتوى الـدولي يف إطـار       العضخمة 

التجارة الدولية والنشاط اإلقتصادي الدولي بابًا ال ميكن غلق منازعاته إال 

بالتحكيم كطريق بديل وناج  جلمي  ما يـرتبط بـه مـن مشـكالت ومـا      

ــى    أكثرهــا ذلــك ألن التحكــيم بصــفة عامــة والتحكــيم اإللكرتونــي عل

ء مرن ومناسب بل وبسيط خيلو من مجي  مـا يعـرف   اخلصوص هو إجرا

من التعقيدات اليت يفرضها طول اإلجـراءات وكثرتهـا يف أروقـة القعضـاء     

الوطين والدولي وهو بطبيعة احلال ما ال يتناسب وتـدفق رؤوس األمـوال   

 بالكيفية املطلوبة والاّلزمة.

يري طبيعة رأمسالية ألن العوملة قد فرضت معا ولتزام ذانعم هناك 

أخــرى للمعاملــة علــى املســتوى الــدولي يف إطــار النشــاط اإلقتصــادي   

أو غـري جتـاري ضـمن     االتجاري فما كان يفرق بني طبيعة العمل إن جتاريـ 

مدارس فقه القانون املعروفة قد تصدت له اليوم معـايري جوهرهـا هـو    

البحث عن رأس املال خارج احلدود املعهودة بل هي حدود عاملية حديثـة  

 فة.وخمتل

ومن ثّم هذا ما يؤسس لدور يلعبه أصحاب الثروة وأربـاب رأس  

املــال يف تــأمني الطريــق للتحكــيم الــدولي والتحكــيم اإللكرتونــي علــى  

اخلصوص للّنأي به عن ما ينقص أو يعضعف منه كإجراء حاسم و أمثل 
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إّن مبدأ سلطان اإلرادة يعترب حبق إحدى الركائز الكـربى والـيت مّت   

املسـاهمة   -وهذا بإقرار التشريعات وطنية كانـت أو دوليـة    -من خالهلا 

بتطوير جمال التحكيم التجاري الدولي ذلـك أّن اجملـال اإلتفـاقي للتحكـيم     

ّن إكيميـة حيـث   يف العمليـة التح  اأساسي ايعترب قاعدة أساسية بل وحمرك

قانون اإلرادة هو من أعطى التحكيم التجاري الفاعلية اليت يبتغيها على 

املستوى الدولي وأفسحت أمامه اجملال واسعًا وما رسخ هذا اإلجتاه أكثر هو 

تقبل القعضاء إن الوطين أو بالنسبة لقعضاء الدول الغربية خاصة لطبيعة 

ّن هنـاك  إبـل و  ،بعًا شخصـياً هاته اإلتفاقات اليت أسبغت على التحكيم طا

دواًل أجربت التشريعات فيها على تبين هذا الـنهج بصـورة أكثـر وضـوحًا     

ورمسية وذلك بأن فرضت إصدار تشريعات خاصة بهـذا املوضـوع ملـا رأت    

فيه من جناعة يف حسم النزاعات املرتبطة بالتجارة الدولية إّن هذا الـنهج  

ة إلتفـاق التحكـيم لكـن هـذا     يعزز يف واق  األمـر مـن الطبيعـة العقديـ    

التوسي  يف اإلستفادة مما مينحه قانون اإلرادة مل يكن ليسـتقل عـن شـرط    

رقابــة القعضــاء لســلطان اإلرادة بإســم النظــام العــام واألمــور املتعلقــة  

باملسائل احلامسة أو على مستوى مراحل تسـتحق أن تكـون هنـاك رقابـة     

يتطلبها القرار التحكيمـي إن  من القعضاء إلكتمال الفعالية املطلوبة اليت 

على مستوى مرحلة اإلعرتاف حبكـم التحكـيم وكـذا تنفيـذه وبالنتيجـة      

 خنلص إىل:

تعضييق نطاق وحدود النظام العام كان يف املقابل معـه بالنتيجـة   

توسي  يف دور احملكم وصالحياته بالنظر يف النزاعات املطروحة يف القعضايا 

 إىل خلق وترسيخ قواعد موضوعية. العرب وطنية ما أدى بالنتيجة أيعضًا

إّن تعضييق نطاق النظام العام قد يكون ليس بصورة طوعيـة يف  

مــ  تتــواءم  هــاســتجابة ألنب األحيــان بقــدر مــا يعكــس ضــرورة االأغلــ

 قتصاديات الدول يف أكثرها ملتطلبات السوق العاملية.ا
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ميكن اجلزم بأّن النظام العام قد حدد له مستوى ضـمان قـانوني   

ــركات       اإذ  ــة الش ــيب رغب ــتثمار وتل ــدعم اإلس ــة ت ــة قانوني ــب إىل آلي نقل

 واملؤسسات الفاعلة يف ميدان التجارة الدولية.

هناك توصيات
(1)

مؤسسـة القـانون الـدولي بشـأن النظـام العـام        

كمان  لتنفيذ أحكام التحكيم الدولية حماولًة منهـا لتوضـيح وحتديـد إجتـاه     

العـام، وتتبلـور أساسـًا هـذه      دولي عـام بشـأن تعريـف ومفهـوم النظـام     

التوصيات يف ضرورة محاية وتدعيم حكـم التحكـيم التجـاري الـدولي يف     

مرحلة اإلعرتاف به أو تنفيذه، وهذا بطبيعة احلال فيما عدا تلك احلاالت 

 اإلستثنائية اليت جييء فيها ذلك احلكم خمالفًا للنظام العام الدولي.

املستوى الدولي خبصـوص   تفرض املمارسة القانونية اجلادة على

التجارة الدولية بأّنه هناك َتَمثَُّلاْت
(7)

قانونية معتمـدة يف إطـار التحكـيم     

 الدولي وهي:

 التحكيم الدولي كجزء من نظام قانوني وطين واحد. -

 التحكيم الدولي املبين على عدد من األنظمة القانونية الوطنية. -

 النظام القانوني التحكيمي. -

معرفة وإدراك مدى تأثري هاته التيارات القانونية الفكرية علـى  وأّنه جيب 

 جمال التحكيم.

جيب أن ال حنكم على متثل من هاتـه التمـثالت بأنـه خـاطئ أو غـري       -

خاطئ بقدر حكمنا عليه أنه متسق أو غـري متسـق فعـال أو غـري فعـال      

 وذلك كله ألجل غاية هي رصد إجتاه تطور الظاهرة التحكيمية. 

 دةــــــواملراجع املعتمـ اهلوامش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسي االلتزام التزامًا هذا من حيث اجلهة اليت متَّ من خالهلا النظر منها إليه، ذلك  (0)

أّن احلق الشخصي )حق الدائنية( بالنسبة للحقوق املالية طرفاه هما الدائن 

قًا ألّن للدائن على املدين حقًا يف واملدين فإذا نظرنا إليه من جانب الدائن مسي ح

قيام هذا األخري بعمل أو اإلمتناع عن عمل أما إذا نظرنا إليه من جانب املدين 

مسي إلتزامًا ألن املدين ملزم إجتاه الدائن بالقيام بعمل أو اإلمتناع عن عمل ولقد 
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درج الفقه على تغليب جانب املدين على جانب الدائن فسموا هذه النظرية 

 ظرية اإللتزام. بن

ألجل أن يكون العقد من عقود التجارة اإللكرتونية جيب أن يتم العرض أواًل من خالل  (5)

الشابكة الدولية لإلتصاالت وفقًا للمفهوم املوس  هلا واليت يتم من خالهلا تفعيل أدوات 

ت التعبري عن هاته اإلرادة اليت هي اإلجياب والقبول بطريق الكتابة أو الصورة أو الصو

فهي إرادة يتم التعبري عنها بوسائط إلكرتونية وجتدر اإلشارة هنا إىل أّن التلفون هو 

وسيط رقمي لكنه ال يعضفي على التعاقد الصفة اإللكرتونية ألنه ليس فيه عرض 

موجه للجمهور كما احلال بالنسبة للشابكة.انظر: هشام صادق: القانون الواجب 

كلية احلقوق جامعة ، جملة الدراسات القانونية، ونيةالتطبيق على عقود التجارة اإللكرت

 .5112، 9، ص10ع، بريوت

للتحكيم معنيان: املعنى اللغوي واملعنى اإلصطالحي، فالتحكيم لغًة هو طلب  (3)

الفصل يف املنازعة سواء عن طريق قعضاء الدولة، أم عن طريق خاص يرتعضيه 

اء. أما التحكيم أطرافها، يتكون من أفراد عاديني ليسوا من رجال القعض

ختيار بعض اعلى  -تفاق جييزه القانونا –إصطالحًا فهو إتفاق أطراف النزاع 

نظر: ا وقبول قراره بشأنه. -بداًل من القعضاء املختص -األشخاص للفصل فيه

فاطمة حممد سليم العوا: تأثري جملة األحكام العدلية على التقنيات العربية، رسالة 

ليه يف: د. ماجد راغب ا. مشار 0999عة اإلسكندرية، دكتوراه، كلية احلقوق جام

احللو: التحكيم والعدالة اإلدارية، جملة الدراسات القانونية، كلية احلقوق جامعة 

 .5111، يوليو 522، 523بريوت، العدد اخلامس، ص

عقود ميكن تعريف شرط التحكيم بأّنه إتفاق يلتزم مبقتعضاه األطراف يف عقد من  (2)

العقد إىل على خعضوع منازعاتهم اليت قد تنشأ مستقباًل عن ذلك  التجارة الدولية

 .522العربية، صالتحكيم اإللكرتوني، دار النهعضة : راج  إناس اخلالدي. التحكيم

مشارطة التحكيم ميكن أن تعرف بأنها: إتفاق يتم بني املتعاملني بالتجارة الدولية على  (2)

ق التحكيم. انظر: إناس اخلالدي: تسوية نزاع قد نشأ بينهم بالفعل وذلك عن طري

 .528املرج  السابق، ص 

، الطبعة -دراسة مقارنة-هشام إمساعيل: احلماية الدولية ألحكام التحكيم األجنبية (1)

 .5105، 821األوىل، دار النهعضة العربية القاهرة، ص 

مد ، ترمجة رنا شعبان، حم10إميانويل غايار: األوجه الفلسفية لقانون التحكيم الدولي، ط (7)

 .    5100وما بعدها،  3، بريوت، صباية، املؤسسة اجلامعية للدراساتشل


