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ملخص

تناولت الدراسة أحكام التحكيم السيرباين، من خالل إسقاط الضوء عىل مفهومه، ومزاياه، وأمهية اللجوء 
إليه، ودراسة مدى معاجلة األنظمة القانونية ألحكامه. وتوصلت الدراسة إىل أن عملية التحكيم السيرباين تتم 
باستخدام وسائل االتصال احلديثة، بحيث تتم بعض إجراءات التحكيم من خالل الوسائل اإللكرتونية احلديثة، 
كاالتفاق عىل التحكيم، أو جلساته، أو االستامع إىل الشهود، أو إصدار القرار التحكيمي. بحيث يتمتع التحكيم 
التي يمر هبا كٌل من  لتفادي اإلشكاليات،  بدياًل  التي جتعل منه حاًل  املزايا واخلصائص،  بالعديد من  السيرباين 

التقايض العادي والتحكيم العادي يف ظل جائحة كورونا.
وبمعاجلة مدى تبني األنظمة القانونية للتحكيم السيرباين، توصلت الدراسة إىل أن كاًل من قانوين التحكيم 
املرشع  أما  التحكيمية،  العملية  يف  التكنولوجية  الوسائل  استخدام  عىل  النص  تضمنا  قد  واألردين  القطري 
تتم  يتم عرب مراسالت  الذي  االتفاق  إىل مسألة  الواسع، وتطرق  الكتابة بشكلها  بمفهوم  فقد أخذ  الفلسطيني 
التبليغات.  أو  اإلجراءات،  اإللكرتونية يف عقد  الوسائل  استخدام  إمكانية  إىل  ومل يرش  إلكرتونية،  عرب وسائل 
وبخصوص قرار التحكيم وتنفيذه؛ اشرتطت القوانني حمل الدراسة أن يكون القرار مكتوًبا وموقًعا من املحكمني، 
وأن تبّلغ نسخة موّقعة منه لألطراف، ومل ترش إىل مدى اإللزامية، أو القيمة القانونية للقرارات التي تصدر عرب 
هبا.  إلكرتونًيا  األطراف  وإخطار  اإللكرتونية،  بالطريقة  إال  عليها  التوقيع  تعذر  التي  احلديثة  االتصال  وسائل 
الفلسطيني واالستفادة من  التحكيم  قانون  السيرباين يف نصوص  التحكيم  الدراسة برضورة تضمني  وأوصت 
قانون املعامالت اإللكرتونية رقم 15 لعام 2017 يف جمال التحكيم فيام يتعلق بحجية التوقيع اإللكرتوين، وكذلك 

النص رصاحة عىل آلية تنفيذ قرارات التحكيم السيربانية واإللكرتونية منها.
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Abstract

The study deals with the provisions of cyber arbitration, by shedding light on its concept, 
advantages and the importance of resorting to it, and studying the extent to which the legal 
systems address its provisions; The study concludes that the cyber arbitration process is carried 
out using modern means of communication, so that some arbitration procedures are carried out 
through modern electronic means, such as agreeing on arbitration or its sessions, listening to 
witnesses or issuing an arbitration decision. Therefore, cyber arbitration has many advantages 
and characteristics, which makes it an alternative solution to avoid the problems experienced by 
both ordinary litigation and ordinary arbitration in light of the Corona pandemic. By addressing 
the extent to which legal systems have been adopted for cyber arbitration, the study concludes 
that both the Qatari and Jordanian arbitration laws include the text on the use of technological 
means in the arbitral process, however, the Palestinian legislator did not refer to the possibility 
of using electronic means to hold procedures or notifications. With regard to the arbitral award 
and its implementation, the laws under study stipulated that the decision should be in writing and 
signed by the arbitrators, and that a signed copy of it be communicated to the parties, and did 
not indicate the extent of the mandatory or the legal value of decisions issued through modern 
means of communication, which could only be signed by electronic means given that the parties 
were notified electronically. The study recommends the necessity of including cyber arbitration 
in the texts of the Palestinian Arbitration Law and the advantages of the Electronic Transactions 
Law No. 15 of 2017 in the field of arbitration in terms of electronic signature authenticity, as 
well as explicitly stipulating the mechanism for implementing cyber and electronic arbitration 
decisions.
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المقدمة

، واالقتصاد  متر الدول حالًيا بأزمة وبائية وهي جائحة كورونا التي أّثرت سلًبا عىل االقتصاد العاملي بشكل عامٍّ
؛ إذ إنه بالتزامن مع بداية تأثري جائحة كورونا، شــهد االقتصاد الفلسطيني تراجًعا يف  الفلســطيني بشــكل خاصٍّ
الناتج املحيل اإلمجايل خالل الربع األول من العام 2020 بنســبة 5 %، حيث شــهدت معظم األنشــطة االقتصادية 
تراجًعا ملحوًظا يف نشــاطاهتا ونسب أرباحها. كام أدت اجلائحة إىل ترضر حجم االستثامر يف فلسطني بشكل كبري، 

ومن املتوقع أن تنخفض االستثامرات بنسبة 43 %؛ استناًدا إىل التنبؤات االقتصادية1.

 األمر الذي يتســبب يف العديد مــن املنازعات التجارية نتيجة عدم تنفيذ االلتزامــات التعاقدية الداخلية منها 
واخلارجية، الذي ينعكس بشــكل كبري عىل أداء املؤسســات والرشكات الصغرية واملتوسطة احلجم يف فلسطني، 

وتعثر مديونياهتا، الذي يؤثر عىل نشاطها التجاري.

إن جلوء األطراف إىل القضاء العادي حلل هذه املنازعات التجارية مل يعد جمدًيا؛ إذ تسبب انتشار فريوس كورونا 
والظروف النامجة عن اجلائحة من إعالن حلالة الطوارئ يف البالد2 يف فرض ذلك حتديات عىل نظام القضاء بســبب 

اإلغالق الكيل، أو اجلزئي للمحاكم، وبالتايل إطالة أمد التقايض بسبب تأجيل اجللسات واملدد القانونية3.

إن اللجوء إىل التحكيم بشــكل عام هو احلل األنســب يف ظل ما يمر به القضاء يف هذه الفرتة؛ فنظام التحكيم 
كوسيلة بديلة حلل املنازعات ليس حديث النشأة يف املنظومة القانونية الفلسطينية، فقد نظمت الترشيعات املختلفة 
يف فلســطني بعض أحكام التحكيم، كمجلة األحكام العدلية، ثم صدرت قوانني نظمت التحكيم بشكل خاص، 
مثل قانون التحكيم لســنة 1926 وتعديالته، وقانون قرارات التحكيم األجنبية لســنة 1930 وتعديالته، وقانون 
أصــول التحكيم لســنة 1935، التي كان معمواًل هبا يف قطاع غزة، يف حني أنــه كان يطبق يف الضفة الغربية قوانني 
أخرى تتعلق بالتحكيم مثل قانون تنفيذ األحكام األجنبية رقم )8( لســنة 1952، وقانون التحكيم رقم )18( لسنة 
1953 وتعديالته، إىل أن تم إصدار قانون التحكيم الفلســطيني رقم )3( لعام 2000، الذي يطبق يف الضفة الغربية 

وقطاع غزة.

إال أن ظروف جائحة كورونا أثرت أيًضا عىل نظام التحكيم العادي وأدت إىل التأخري يف السري بإجراءاته، مثل 
عدم حضور األطراف للجلســات، وتعذر االستامع إىل اخلرباء واســتجواب الشهود؛ باإلضافة إىل إمكانية إصابة 
املحكمــني بفريوس كورونا؛ مما يعيق من إجراءات التحكيم العادية، األمر الذي جعل من معاجلة أحكام التحكيم 

السيرباين أمًرا ذا أمهية.

http://pcbs.gov.ps/postar. .2020/11/21 :عال عوض، »أداء االقتصاد الفلسطيني خالل جائحة كورونا، بوابة اقصاد فلسطني«، تاريخ الزيارة  1
 aspx?lang=ar&ItemID=3799

بتاريخ  الرئيس حممود عباس،  الصادر عن  الرئايس  املرسوم  الطوارئ يف فلسطني ملواجهة جائحة كورونا ومنع تفشيه، وذلك بموجب  تم فرض حالة   2
اإلجراءات  تستعرض  التي  الوزراء،  جملس  رئيس  وقرارات  بقانون،  والقرارات  الرئاسية،  املراسيم  من  سلسلة  صدور  ذلك  واستتبع   ،2020/3/5

https://maqam.najah.edu/blog/articles/42 .2020/12/23 :االستثنائية املتخذة، التي متس سري حياة املواطنني، تاريخ الزيارة
https://www.courts.gov.ps/ التايل:  2020/12/23، عىل الرابط  للمزيد حول إغالق املحاكم، جملس القضاء األعىل الفلسطيني، تاريخ الزيارة:   3

 details_ar.aspx?id=1UMe9Wa37635168879a1UMe9W
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أهمية الدراسة:

تكمن أمهية هذه الدراســة من خالل البحث يف مدى إمكانية تبني وســيلة حلل املنازعات التجارية باستخدام 
الوسائل احلديثة التي ال حتتاج إىل حضور األطراف ســواء املحتكمني، أو املحكمني يف جلسات وجاهية؛ وهو ما 
يطلق عليه التحكيم السيرباين أي نظر بعض إجراءات الدعوى التحكيمية باستخدام الوسائل اإللكرتونية احلديثة.

أهداف الدراسة:

هتدف هذه الدراسة إىل معاجلة أحكام التحكيم الســيرباين، وبيان أمهيته ومزايا اللجوء إليه، وبيان الصعوبات 
التي يواجهها، وهتــدف إىل الوقوف عىل الوضع القانوين الراهن لنظام التحكيم يف فلســطني، هبدف معرفة مدى 
إمكانية تبني القانون الفلسطيني لنظام التحكيم السيرباين كاستخدام الوسائل التكنولوجية يف العملية التحكيمية، 
وإبرام اتفــاق التحكيم بالكتابة اإللكرتونية، وتبادل املذكرات والطلبات إلكرتونًيا، ومدى أخذ هذه القوانني حمل 
الدراسة بإمكانية اســتخدام الوســائل التكنولوجية يف العملية التحكيمية، وأهم التعديالت التي جيب األخذ هبا 

لتحقيق ذلك.

منهجية الدراسة:

تتبع الدراســة املنهج الوصفي التحلييل املقارن؛ إذ تعمل عىل وصــف وحتليل أحكام قانون التحكيم رقم )3( 
لعام 2000، والئحته التنفيذية لعام ر2004، ومقارنته باســتخدام املنهج املقارن بقانون التحكيم القطري رقم )2( 
لعام 2017، وقانون التحكيم األردين املعدل رقم )16( لعام 2018، ملعرفة مدى تبني هذه القوانني أحكام التحكيم 

السيرباين.

إشكالية الدراسة:

تعالج الدراســة إشــكالية مدى قدرة التحكيم الســيرباين عىل معاجلة النزاعات التجارية؟ وهل أجاز قانون 
التحكيم الفلســطيني نظر الدعوى التحكيمية إلكرتونًيا؟ وإىل أّي مدى سمح باستخدام الوسائل التكنولوجية يف 

عملية التحكيم، ابتداًء باالتفاق عىل التحكيم، وانتهاًء بتنفيذ قرار التحكيم؟

خطة الدراسة:

 تعالج الدراســة التحكيم السيرباين يف فلسطني يف مبحثني؛ املبحث األول ماهية التحكيم، وذلك عىل مطلبني؛ 
تتناول يف املطلب األول مفهوم التحكيم ومتييزه عن غريه من الوســائل البديلة حلل املنازعات، وتتناول يف املطلب 
الثاين مميزات وخصائص التحكيم بشكل عام والتحكيم السيرباين بشكل خاص. يف حني تعالج الدراسة يف املبحث 
الثاين التنظيم القانوين للتحكيم السيرباين عىل مطلبني، تتناول يف املطلب األول إجراءات دعوى التحكيم السيرباين، 

وتتناول يف املطلب الثاين قرار التحكيم السيرباين.

المبحث األول: ماهية التحكيم التجاري

تعالج الدراســة يف هذا املبحث مفهوم التحكيم التجاري بشكل عام ومتييزه عن الوسائل البديلة األخرى حلل 
املنازعات كالوساطة والتوفيق والتفاوض، ومفهوم التحكيم اإللكرتوين، ومن ثم تعالج مفهوم التحكيم السيرباين 
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بشــكل خاص ومتييزه عن التحكيم العادي، كام تتناول املميزات واخلصائص التي يتمتع هبا التحكيم بشــكل عام 
والتحكيم السيرباين بشكل خاص، والتحديات التي تواجهه، وذلك عىل النحو اآليت:

المطلب األول: مفهوم التحكيم وتمييزه عن غيره من الوسائل البديلة لحل المنازعات

يعرف التحكيــم لغًة بأنه: »مصدر )حّكم( وحكمه يف األمر أي فوضه احلكــم فيه، وحّكموه بينهم أي أمروه 
أن حيكــم بينهم«4. فالتحكيم يف اللغة إًذا؛ هو إطالق اليد يف اليشء حمل التحكيم، لشــخص مفوض بنظر النزاع، 

ويسمى يف هذه احلالة َحكاًم، أو حمكاًم5.

أما يف التعريفات الفقهيــة للتحكيم؛ فقد تعددت التعريفات الفقهية، فمن الفقهاء من عرفه بأنه »نظام للقضاء 
اخلــاص تقىض فيه خصومة معينة بعيًدا عن اختصاص القضاء العادي، ويعهد هبا إىل أشــخاص خيتارون للفصل 
فيها«6. يف حني عرفه البعض اآلخر بأنه إجراء قضائي من نوع خاص، ويتم بأسلوب مشابه للقضاء ويكون حلكم 

التحكيم القوة اإللزامية عىل األطراف، بخصوص النزاع املطروح أمام هيئة التحكيم7.

وعــرف التحكيم أيًضا بأنه »نظام قضائي خاص خيتار فيــه األطراف قضاءهم ويعهدون إليهم بموجب اتفاق 
مكتوب بمهمة تســوية املنازعات التي قد تنشأ، أو نشــأت بينهم، فيام يتعلق بعالقاهتم التعاقدية وغري التعاقدية، 
التــي جيوز فصلها بموجب التحكيم«8، ويعرف أيًضا بأنه »اتفاق الطرفني عىل عرض النزاع القائم بينهام، أو الذي 
يمكن أن يتكون بينهام باملســتقبل، بشأن عالقة بينهام أمام شــخص، أو أشخاص حمكمني للفصل فيه دون القضاء 

املختص«9.

يمكننا أن نســتنتج من خالل التعريفات الفقهية الســابقة بأن نظام التحكيم يقوم عىل أساس وجود اتفاق بني 
أطراف النزاع بحل اخلالف القائم، أو الذي سينشــأ بينهم بطريــق التحكيم، بحيث يتفقوا عىل اختيار املحكم، أو 
هيئة التحكيم، واختيار القانون الواجب التطبيق عىل إجراءات التحكيم الذي يمر بالعديد من اإلجراءات إىل حني 

صدور القرار، ويقوم األطراف بتنفيذ قرار التحكيم بإرادهتم.

أما املفهوم القانوين للتحكيم؛ فقد عرف املرشع الفلسطيني التحكيم يف املادة األوىل منه من قانون التحكيم رقم 
)3( لعام 2000، التي جاء فيها »التحكيم هو وســيلة لفض نزاع قائم بني أطرافه، وذلك بطرح موضوع النزاع أمام 

هيئة التحكيم للفصل فيه«.

املعجم الوجيز، جممع اللغة العربية، القاهرة، 1996.  4
سمري جاويد، التحكيم كآلية لفض املنازعات، ط1، دار القضاء، 2014، ص 9.  5

حممود سالمة، »موسوعة التحكيم واملحكم طبقا لقانون التحكيم املرصي والرشيعة االسالمية وانظمة التحكيم العربية والدولية«، النارشون املتحدون،   6
القاهرة، مج 1، 2015، ص 7.

عاشور مربوك، النظام اإلجرائي خلصومة التحكيم، ط2، مكتبة اجلالء اجلديدة، 1998، ص 47.  7
حممد مأمون سليامن، التحكيم اإللكرتوين، دار اجلامعة اجلديدة، 2011، ص 64.  8

خالد ممدوح إبراهيم، التحكيم اإللكرتوين يف عقود التجارة الدولية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 2008، ص 248.  9
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يف حني عرفه قانون التحكيم يف املواد املدنية والتجارية القطري رقم )2( لعام 102017، يف املادة األوىل منه بأنه 
»أسلوب اتفاقي قانوين حلل النزاع بداًل من اللجوء للقضاء، سواء كانت اجلهة التي ستتوىل إجراءات التحكيم، 
بمقتىض اتفاق األطراف، مركًزا دائاًم للتحكيم أم مل تكن كذلك«، يف حني أنه مل حيدد قانون التحكيم األردين رقم 

)31( لعام 2001 واملعدل لعام 2018 مفهوم التحكيم عىل وجه الدقة11.

وكذلك عرف قانون التحكيم الفلسطيني مفهوم اتفاق التحكيم الذي حيدد نطاق التحكيم واملسائل التي يمكن 
أن ختضع للتحكيم وصور اتفاق التحكيم يف املادة اخلامســة منه؛ التي نصت عىل أن »اتفاق التحكيم هو اتفاق بني 
طرفني، أو أكثر يقيض بإحالة كل، أو بعض املنازعات التي نشــأت، أو قد تنشــأ بشأن عالقة قانونية معينة تعاقدية 

كانت، أو غري تعاقدية، وجيوز أن يكون اتفاق التحكيم يف صورة رشط حتكيم وارد يف عقد، أو اتفاق منفصل«12.

وكذلــك تم تعريف اتفاق التحكيم يف قانون التحكيم القطري يف املادة الســابعة منــه، بحيث بّينت هذه املادة 
األهلية القانونية الالزمة ألطراف التحكيم لالتفاق عىل التحكيم كوســيلة بديلة حلل املنازعات، وكذلك أشارت 

إىل املنازعات التي يمكن أن تكون حمل للتحكيم وبّينت الصور التي يأيت عليها اتفاق التحكيم13.

وبشــكل مشــابه، عرف املرشع األردين اتفاق التحكيم يف نص املادة )11( من قانون التحكيم األردين، بحيث 
نصت املادة عىل أنه »جيوز أن يكون اتفاق التحكيم سابًقا عىل نشوء النزاع، سواء كان مستقاًل بذاته، أو ورد يف عقد 
معني بشأن كل املنازعات، أو بعضها التي قد تنشأ بني الطرفني، كام جيوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع، ولو 
كانت قد أقيمت يف شــأنه دعوى أمام أية جهة قضائية، وجيب يف هذه احلالة أن حيدد موضوع النزاع الذي حيال إىل 

التحكيم حتديًدا دقيًقا وإال كان االتفاق باطاًل«.

وبذلك يتميز التحكيم عن غريه من الوســائل البديلة حلل املنازعــات كالتفاوض، التي تعرف بأهنا عملية يتم 
من خالهلا اتصال مبارش، أو غري مبارش بني األطراف، من خالل التحاور واملناقشــة واملساومة وتبادل املقرتحات 
والعــروض هبدف الوصول إىل اتفاٍق لعقد معني؛ متهيًدا إىل إبرامه، أو هبدف حل مشــكلة ما قد تكون اقتصادية، 
أو قانونية، أو غريها14. ومع تطور الوســائل أصبحت املفاوضات تتم بطريقة إلكرتونية من خالل تبادل الرسائل 
إلكرتونًيا، أو عرب الفاكس، أو الربيد اإللكرتوين، بحيث يتم التواصل بني الطرفني حلل النزاع القائم بينهم بالرتايض، 
دون وجود سلطة إجبار، بحيث يكون اخليار لألطراف بااللتزام به من عدمه، وهنا تكمن نقطة االختالف اجلوهرية 

قانون التحكيم القطري يف املواد املدنية والتجارية رقم )2( لعام 2017، اجلريدة الرسمية، ع 3، ص 3، بتاريخ 2017/3/13.  10

قانون التحكيم األردين رقم )31( لعام 2001، املنشور يف اجلريدة الرسمية بتاريخ 2001/7/1. واملعدل بالقانون رقم )16( لعام 2018، املنشور يف اجلريدة   11

الرسمية، بتاريخ 2018/5/2، ع 5513.
نص املادة )5( من قانون التحكيم الفلسطيني رقم )3( لعام 2000.  12

املادة )7( من قانون التحكيم القطري، التي نصت عىل أن »اتفاق التحكيم هو اتفاق األطراف سواء كانوا من األشخاص املعنوية، أو األشخاص الطبيعيني   13

الذين يتمتعون باألهلية القانونية للتعاقد، عىل االلتجاء إىل التحكيم، للفصل يف كل أو بعض املنازعات التي نشأت أو التي قد تنشأ بينهم بشأن عالقة 
قانونية حمددة، تعاقدية كانت، أو غري تعاقدية، وجيوز أن يكون اتفاق التحكيم منفصاًل، أو يف صورة رشط حتكيم وارد يف عقد«.

سالمة أمحد عبد الكريم، »النظام القانوين ملفاوضات العقود الدولية«، جملة االمن والقانون، اإلمارات، 2003، ص 20. انظر أيًضا: إبراهيم خليل ممدوح،   14

أمن املستهلك اإللكرتوين، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 2008، ص 2016.
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التي يتميز هبا نظام التحكيم من حيث القرار الصادر يف التحكيم يكون ملزًما للطرفني15.

كام يتميز التحكيم عن الوســاطة التي تعرف بأهنا عملية يقوم الوســيط من خالهلــا بجمع األطراف املتنازعة 
والتوفيق بينهم من خالل اقرتاح رشوط لتســوية املنازعات بحيث ال يمتلك الوســيط فرض سلطته عىل الطرفني 
حلل املنازعات16. كام عرفها قانون األونســيرتال النموذجي بشأن الوســاطة التجارية الدولية واتفاقيات التسوية 
الدولية املنبثقة من الوســاطة لعام )2018( يف املادة األوىل منه بأهنا »عملية تطلب فيها األطراف إىل شخص آخر، 
أو أشخاص آخرين )الوسيط( مساعدهتا يف ســعيها للتوصل إىل تسوية ودية للمنازعة القائمة بينهام والناشئة عن 
عالقة تعاقدية، أو عالقة قانونية أخرى، أو املتصلة بتلك العالقة، وال يكون للوسيط صالحية فرض حل للمنازعة 
عىل األطراف«17. بالتايل يتبني من هذه التعاريف بأن األطراف يلجؤون إىل الوســاطة للتوفيق فيام بينهم والوصول 
إىل حل يريض الطرفني وبشكل رسيع وبدون تكاليف مرتفعة، إال أن قرار الوسيط غري ملزم للطرفني، وهو ما يميز 

التحكيم عنه من حيث إلزامية قرار التحكيم وتنفيذه.

يف حني يعرف التحكيم اإللكرتوين بأنه التحكيم الذي يتم عرب اإلنرتنت، أو أي وسيلة إلكرتونية أخرى لفض 
املنازعات18، من حيث عرض النزاع والســري يف إجراءاته وإصدار القــرار وتبليغه بطريقه إلكرتونية19. وقد عرف 
أيًضا بأنه نظام خاص للتقايض بموجب االتفاق بني األطراف عرب الوسائل اإللكرتونية املتاحة واملحمية بتفويض 
هيئة التحكيم للفصل يف النزاعات القائمة بينهم باستخدام الوسائل اإللكرتونية، وتتم كافة اإلجراءات عرب وسائل 
إلكرتونية، ويصدر قرار اهليئة بذات الوســائل اإللكرتونية ضمن نظام بيانــات يوفر محاية لرسية البيانات اخلاصة 

بالعملية التحكيمية20.

وبالتايل، يتميز التحكيم الســيرباين عن التحكيم اإللكرتوين يف أن األخري تتم فيه إجراءات التحكيم من بدايتها 
إىل هنايتها عن طريق اســتخدام اإلنرتنت وغريه من وسائل االتصال احلديثة كاحلاسب االيل، أو الفاكس وغريها، 
بحيث إنه ال يوجد اســتخدام للورق، أو احلضور املادي لألشخاص. فاتفاق التحكيم يكون إلكرتونًيا عن طريق 
تبادل الرســائل اإللكرتونية بني األطراف وبني مراكز التحكيم اإللكرتوين وذلك بتعبئة نموذج إلكرتوين خاص، 
ومن ثم تبارش هيئة التحكيم إجراءاهتا إلكرتونًيا؛ كســامع األطراف، وتقديم األدلة، وسامع الشهود، وإصدار قرار 
التحكيم إلكرتونًيا. يف حني أن التحكيم السيرباين يتم فيه استخدام الوسائل التكنولوجية عن بعد وإلكرتونًيا، لكن 

حممد عبد الظاهر حسني، املسؤولية القانونية يف جمال شبكة االنرتنت، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 8.  15

إيناس خالدي، التحكيم اإللكرتوين، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 49.   16

جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل، قانون األونسيرتال النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقيات التسوية الدولية املنبثقة من الوساطة   17

https://uncitral.un.org/ar/texts/mediation/modellaw/commercial_ التايل:  الرابط  عىل   ،2021/4/7 الزيارة:  تاريخ   ،)2018( لعام 
conciliation

18 Mira Fayad and Habib Kazzi, ‘Electronic Arbitration in Lebanon – Overview and Trends,’ European Scientific Journal 
(11/3/2015) 7, at 39.

حممد خالد احلضني، اتفاق التحكيم اإللكرتوين: دراسة مقارنة بني القانون األردين والكويتي، رسالة ماجستري، جامعة الرشق األوسط، عامن، 2011، ص 17.   19

نافذ ياسني املدهون، »النظام القانوين للتحكيم اإللكرتوين يف فلسطني«، جملة جامعة األزهر، مج 19، عدد خاص بمؤمتر كلية احلقوق اخلامس املحكم،   20

2017، ص 393.
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ليــس لكافة اإلجراءات، وإنام لبعضها، كأن يتم اتفاق التحكيم كتابة بالطريقة العادية، واختيار املحكم إلكرتونًيا، 
أو قد جيري التحكيم واختيار املحكم وجلســات التحكيم وجاهة؛ بينام يتم سامع الشهود، أو إصدار قرار التحكيم 

إلكرتونًيا21.

وبالتايل، أصبح من الســهل حتديــد املقصود بالتحكيم الســيرباين، الذي هو عملية حتكيم تتم عرب الوســائل 
اإللكرتونية من خالل املحكمني الذين يتم اختيارهم من قبل األطراف. وبالتايل ما يميز التحكيم الســيرباين هو أن 
إجراءات التحكيم تتم باستخدام وسائل االتصال التقنية احلديثة، التي تتم عن بعد وال تتطلب تواجًدا لألطراف، 

أو للمحكمني خالل السري يف اإلجراءات22.

يفهــم من ذلك؛ أن الفارق بني التحكيم الســيرباين والتحكيم العادي يكمن يف الوســائل املســتخدمة للقيام 
بإجراءات التحكيم، فبعض إجراءات التحكيم الســيرباين تتم عن بعد باستخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة23، 
فقد تتم إجراءات التحكيم باستخدام »الفيديو كونفرنس«، أو تبادل الرسائل اإللكرتونية بني أعضاء هيئة التحكيم، 
أو بينهم وبني األطراف املتنازعة24. وقد يتم االســتامع إىل الشهود عرب اســتخدام الوسائل احلديثة كاالجتامع هبم 
واالستامع إليهم باستخدام برنامج إلكرتونية مثل زووم، أو غريه من الربامج التي تضمن إجراء االتصال عن بعد. 
وقد حيدث أن يتم إصدار قرار التحكيم عن بعد؛ بـــأن جتتمع جلنة التحكيم باستخدام الوسائل التقنية احلديثة مع 

أطراف النزاع وتصدر قرارها25.

وعليه؛ يمكن تعريف التحكيم السيرباين بأنه ليس ســوى عملية حتكيم تتم باستخدام التكنولوجيا والوسائل 
اإللكرتونية باتفاق األطراف املتنازعة، تعهد فيه إىل هيئة التحكيم مهمة الفصل يف املنازعات من خالل الوســائل 
اإللكرتونية احلديثة، وذلك ضمن نظام بيانات يوفر ويضمــن محاية ورسية البيانات اخلاصة بالعملية التحكيمية، 

وما ينتج عنها من قرارات ختص أطراف النزاع.

هشام بشري، »التحكيم اإللكرتوين: املفهوم واألمهية – دراسة قانونية«، املجلة املرصية للقانون الدويل، مج 70، ص 83-25، 2014.  21

22 Yadav Vikrant, ‘Cyber arbitration through lenses of Indian legal system: An analysis’ International Journal of Law (2016) 
2, 2 at 31.

23 For more about Cyberspace, Ethan Katsh, ‘Online Dispute Resolution: Some Implications for the Emergence of Law 
in Cyberspace’ working paper (2006) https://www.lex-electronica.org/files/sites/103/10-3_katsh.pdf, accessed 
19/12/2020.

24 Morek Rafal, The Regulatory Framework for Online Dispute Resolution: A Critical View, 38, in the University of Toledo Law 
Review 163 (2006-2007) at 163.

أصدرت غرفة التجارة الدولية يف باريس مذكرة توجيهية بشأن التدابري املمكن اختاذها للتخفيف من آثار جائحة كورونا؛ بحيث نجد بأهنا أشارت إىل   25

أنه »مع مراعاة قواعد القانون الوضعي التي يمكن تطبيقها، جيوز لألطراف االتفاق عىل ما ييل: 1- أن تكون أحكام التحكيم موقعة من قبل أعضاء هيئة 
التحكيم عىل نسخ منفصلة و/أو 2- أن يتم جتميع مجيع هذه النسخ املنفصلة يف ملف إلكرتوين واحد، وإخطار األطراف من قبل األمانة عن طريق الربيد 
اإللكرتوين، أو أي وسيلة أخرى توفر سجاًل بإرساهلا، عماًل باملادة )35( الفقرة 164. إن األطراف مدّعوة إىل االتفاق عىل إخطار حكم التحكيم بشكل 
إلكرتوين حيثام أمكن، وال تقوم األمانة من حيث املبدأ بإخطار حكم التحكيم بشكل إلكرتوين ما مل تتفق األطراف رصاحة عىل ذلك«. »مذكرة توجيهية 
صادرة عن غرفة التجارة الدولية بشأن التدابري املمكن اختاذها للتخفيف من آثار جائحة فريوس كورونا«، غرفة التجارة الدولية، 2020/4/9، متاح عىل 

الرابط:
https://cms.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/07/guidance-note-possible-measures-mitigating-effects-covid-

19-arabic.pdf
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المطلب الثاني: مميزات وخصائص التحكيم بشكل عام والتحكيم السيبراني بشكل خاص

يتمتع نظام التحكيم بشكل عام والتحكيم السيرباين بشكل خاص، بالعديد من املميزات واخلصائص، أمهها أن 
نظام التحكيم مرده إرادة األطراف، ويتيح لألطراف تفعيل إرادهتم يف كثري من األمور واملواضيع، ويضمن عنرص 

اإللزامية لقرارات التحكيم الذي تفتقر إليه الطرق األخرى لتسوية املنازعات كالتوفيق والوساطة26.

كام أن من أهم املزايا التي يتمتع هبا هي الرسية27؛ إذ إنه وبمقارنة نظام التحكيم مع نظام التقايض؛ نجد أن القضاء 
يتميز بعالنية اجللسات وعالنية النطق باحلكم، وإتاحة املجال للجمهور حلضور جلسات املحاكمة واحلكم، وبالتايل 
إمكانية معرفة حجم النزاع ومقدار األموال املتنازع عليها28. يف حني أن طبيعة املنازعات التجارية بني التجار تتطلب 
الرسية يف اإلجراءات؛ ألهنا تعترب قضايا حساسة بني املنشآت التجارية، وأن الكشف عن املعلومات الواردة فيها 
قد يتسبب برضر لألطراف التجارية املتنازعة. فيلجأ األطراف إىل التحكيم الذي يتميز بالرسية وعدم الكشف عن 
املعلومات والبيانات، خاصة املالية منها واملتعلقة بطبيعة العمل التجاري؛ إذ إن االطالع عىل املعلومات التجارية 
اخلاصة بموضوع النزاع ال يكون إال من قبل املحكمني الذين اختارهم األطراف واملحامون املدافعون عن الطرفني 
يف حال وجودهم، وهم ملتزمون باملحافظة عىل رسية املعلومات، فال يمكن اإلفصاح عن تفاصيل القضية حمل 
التحكيم29. ويكون قرار التحكيم مقترًصا عىل األطراف، وال جيوز نرشه، أو إعالنه للغري إال بموافقة األطراف30.

األمر الذي يساهم يف استمرار العالقات التجارية املستقبلية بني التجار بعد انتهاء تسوية املنازعات بينهم؛ إذ 
إن أساس املنازعة التجارية هو اختالف األطراف حول فهم كل منهم لبنود العقد، أو تنفيذها، فيلجأ األطراف 
ملحكم، أو هيئة حتكيم بإرادهتم حلسم النزاع القائم بينهم، وبعد أن حيكم املحكمون يف هذا اخلالف التجاري، تعود 
العالقات بني األطراف عىل األساس الذي اختاره املحكمون، وهو ما يميز التحكيم عن غريه من وسائل فض 
املنازعات، فاللجوء إىل نظام القضاء مثاًل قد يدفع األطراف إىل استخدام الكيدية واألساليب األكثر حدة، التي قد 

تتسبب بإهناء العالقة بني األطراف، وعدم استمراراها فيام بعد31.

نظام  متيز  التي  املزايا  أهم  أحد  من  األطراف؛  قبل  من  التحكيم  وهيئة  املحكم  اختيار  حرية  ميزة  تعترب  كام 
التحكيم؛ إذ يتيح املجال واحلرية لألطراف الختيار هيئة التحكيم التي ستفصل يف املنازعات،32 وال يوجد عليهم 

يوسف حممود الشندي، التحكيم الداخيل والدويل: يف ظل قانون التحكيم الفلسطيني رقم )3( لعام 2000: دراسة مقارنة، كلية احلقوق واإلدارة العامة،   26

جامعة بريزيت، 2014، ص 21.
27 Biukovic Ljiljana, ‘International Commercial Arbitration in Cyberspace: Recent Developments’ (2002) 22, 3 Journal of 

International Law and Business 334.

تنص املادة )115( من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية الفلسطيني رقم )2( لسنة 2001، عىل أن »تكون جلسات املحاكمة علنية، إال أنه جيوز   28

للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناًء عىل طلب أحد اخلصوم، إجراؤها رًسا؛ حمافظة عىل النظام العام، أو مراعاة لآلداب، أو حرمة األرسة«. واملادة )171( 
عىل أن »ينطق القايض باحلكم، بتالوة منطوقة، أو بتالوة منطوقة مع أسبابه، ويكون النطق باحلكم يف جلسة علنية، وإال كان احلكم باطاًل«.

جاويد، مرجع سابق، ص 20.  29

تنص املادة )41( من قانون التحكيم الفلسطيني رقم )3( لعام 200 عىل أنه »بام ال يتعارض مع أحكام القانون؛ ال جيوز نرش قرار التحكيم، أو أجزاء منه إال   30

بموافقة أطراف التحكيم، أو املحكمة املختصة«.
جاويد، مرجع سابق، ص 21.  31

32 David J. Howell, Introduction: Electronic Disclosure in International Arbitration: A Changing Paradigm, in David J. 
Howell (ed), Electronic Disclosure in International Arbitration, Juris Net, LLC, at 1, 2008.
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أي قيد مكاين، أو اختصايص، أو حتى جنسية معينة، وهذا ما يتيح هلم اختيار املحكمني ذوي اخلربة واالختصاص 
يف موضوع املنازعات القائمة بينهم بغض النظر عن جنسية املحكم، أو لغته، أو اختصاصه33.

ومــن مزايــا التحكيــم أيًضــا؛ حريــة اختيــار القانــون الــذي ســيحكم النــزاع دون التقيــد بقانــون معــني34، 
وإمكانيــة االتفــاق بــني األطــراف عــىل تــرك احلريــة للمحكــم بحــل النــزاع املعــروض عليــه دون الرجــوع إىل 

قانــون معــني، وهــو مــا يعــرف بالتحكيــم بالصلــح، باســتثناء تقيــد املحكــم بالنظــام العــام35. 

 وتستنتج الدراســة؛ بأن األطراف يلجؤون إىل االتفاق عىل التحكيم بشــكل عام والتحكيم السيرباين بشكل 
خاص ملا يتميز به من رسعة الفصل يف املنازعات36، وهو ما يتناســب مع طبيعة املنازعات التجارية؛ إذ إن التحكيم 
السيرباين يتيح إمتام إجراءات التحكيم باستخدام الوسائل احلديثة التي ال حتتاج إىل حضور املحكمني، أو األطراف 
يف جلســة وجاهية، وهو ما يتطلبه الوضع احلايل بسبب ظروف جائحة كورونا، التي أدت إىل تعطل القضاء بسبب 
إغــالق املحاكم بني الفرتة واألخرى ســواء أكان إغالًقا كلًيــا أم جزئًيا؛ وصعوبة إجــراء التبليغات القضائية37، 
وصعوبة حضور أطراف النزاع، أو القضاة لنظر املحاكمة بجلسة وجاهية بسبب احتامل اإلصابة بفايروس كورونا 
الــذي يتطلب احلجر مدة معينة وتلقي العــالج، األمر الذي يؤدي إىل إطالة أمد التقايض بســبب تأجيل مواعيد 
اجللســات؛ وهذا ما ال يتناســب مع طبيعة الدعوى التجارية التي حتتاج إىل رسعة الفصل فيها، التي يوفرها نظام 

التحكيم التجاري.

كام تالحظ الدراســة بأن انتشــار فريوس كورونا قد فرض حتديات عىل نظام التحكيم العادي؛ إذ تفرض دول 
العامل إجراءات التباعــد االجتامعي، وتعمل عىل التقليل منها من خالل فرض اإلغالق الكيل، أو اجلزئي، مما يؤثر 
عىل إجراءات التحكيم وســري العملية التحكيمية التي تواجه عقبات يف هــذه احلالة، مثل عدم حضور األطراف 
للجلسات، وصعوبة االجتامع باخلرباء لالستامع خلربهتم، وصعوبة استجواب الشهود38. كذلك ما تفرضه الدول 
عىل املعابر واحلدود من صعوبة ومنع التنقل وإغالق اجلســور، واحلاجة إىل اتباع إجراءات معينة قبل السفر، األمر 
الذي أدى إىل وضع قيود عىل ســفر وانتقال األطراف وأعضاء هيئة التحكيم، خاصة إذا ما تطلب األمر ذلك، كأن 

الشندي، مرجع سابق، ص 39.  33

34 Biukovic Ljiljana, ‘International Commercial Arbitration in Cyberspace: Recent Developments’ (2002) 22, 3 Journal of 
International Law and Business 332.

تنص املادة )41( من قانون التحكيم الفلسطيني رقم )3( لعام 200 عىل أنه »بام ال يتعارض مع أحكام القانون؛ ال جيوز نرش قرار التحكيم، أو أجزاء منه إال   35

بموافقة أطراف التحكيم، أو املحكمة املختصة«. انظر: حكم حمكمة النقض الفلسطينية املنعقدة يف رام اهلل، حقوق، رقم )1177( لسنة )2017(، فصل فيه 
بتاريخ 2018/1/28، وحكم حمكمة استئناف املنعقدة يف رام اهلل، حقوق، رقم )238( لسنة 2017، فصل فيه بتاريخ 2017/5/3، وحكم حمكمة التمييز 

القطرية، حقوق، رقم )64( لسنة 2026، فصل فيه بتاريخ 2012/6/12.
36 Yadav Vikrant, ‘Cyber arbitration through lenses of Indian legal system: An analysis’ (2016) 2, 2 International Journal of 

Law 31.

https://bit. التايل:  الرابط  عىل   ،2020/11/21 الزيارة:  تاريخ  املدورة،  القضايا  عىل  وأثرها  كورونا  جائحة  بسبب  املحاكم  إغالق  حول  للمزيد   37

ly/330nmNp

https://courts.gov.ps/details_ التايل:  الرابط  عىل   ،2020/11/24 الزيارة:  تاريخ  األعىل،  القضاء  ملجلس  اإللكرتوين  املوقع  أيًضا:  انظر 
 ar.aspx?id=orvjZda37635168879aorvjZd

shorturl.at/hrFJ6 :انظر: حتديات التحكيم التجاري يف ظل كورونا، تاريخ الزيارة: 2020/12/22، عىل الرابط التايل  38
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يكون الشاهد، أو اخلبري يف دولة أخرى39.

 باإلضافة إىل عائق آخر هو إمكانية إصابة املحكمني، أو املتنازعني، أو الشهود، أو اخلرباء بفريوس كورونا، مما 
يفرض عليهم احلجر الصحي مدة قد تصل إىل 14 يوًما، أو أكثر، األمر الذي يعيق من إجراءات التحكيم العادية، 

ويدفع أطراف التحكيم إىل اللجوء للتحكيم السيرباين إلكامل إجراءات التحكيم التي تتطلب الرسعة يف إهناءها.

كام يتميز نظام التحكيم الســيرباين بأنــه خيفف من املصاريف ونفقات التقــايض40، وخيفف أيًضا من تكاليف 
التحكيــم العادي41؛ إذ إن التحكيم الســيرباين قائم عىل أن بعض إجراءات التحكيم تتم بالوســائل التكنولوجية 
التي ال حتتاج إىل النفقات واملصاريف الباهظة، وكذلك إمكانية توفري ترمجة فورية عند اللزوم42، فعىل ســبيل املثال 
إذا ما كان أطراف النزاع واملحكمون متواجدين يف فلســطني، وكان الشــاهد متواجًدا يف مكان خارج فلســطني، 
فإن التحكيم العادي يتطلب ســفر املحكمني وانتقاهلم لسامع شهادة الشاهد، وهو األمر الذي أصبح صعًبا بسبب 
إغالق السفر بني الدول وصعوبته وارتفاع تكلفته نتيجة إغالق الدول حلدودها وتشديد إجراءات التنقل بينها؛ يف 

حني أن التحكيم السيرباين يتيح هلم االستامع إىل شهادته باستخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة.

وتالحظ الدراسة أنه عىل الرغم من املزايا التي يتمتع هبا التحكيم السيرباين، إال أن هنالك العديد من التحديات 
التي تواجه األطراف عند توجههم نحو التحكيم الســيرباين، وذلك بسبب اإلشكاليات التي تواجه املتعاملني مع 
التحكيم الســيرباين، فمن هذه اإلشكاليات أن التحكيم السيرباين يعتمد عىل وسائل االتصال اإللكرتونية احلديثة 
التي هي بحاجة إىل معرفة وخربة يف التعامل معها وطرق استخدامها، التي قد ال نجدها لدى املحكمني واألطراف 
املتنازعة األمر الذي يؤثر عىل ســري العملية التحكيمية، ويضعف من دورها يف حــل املنازعات، وحتقيق الفعالية 
املطلوبة. ومن اإلشــكاليات األخرى التي قد تواجه أطراف التحكيم السيرباين، أنه يعتمد عىل اإلنرتنت؛ إذ تعاين 
بعــض البلدان والدول النامية من الضعف يف قوة اإلنرتنت وبطء الشــبكة، وعــدم تعامل الدول ببعض الربامج 
وحظرها، األمر الذي حيول دون الوصول إىل اخلدمات التي يقدمها نظام التحكيم السيرباين واالستفادة من املزايا 

التي حيققها.

وتعد مشكلة تعرض خصوصية ورسية الدعوى التحكيمية لالنتهاك من أحد املشاكل والتحديات التي تواجه 
نظام التحكيم السيرباين، وذلك من خالل اخرتاق األنظمة والربامج ورسقة املعلومات املوجودة فيها، مما يؤدي إىل 
39 ‘Society of International Economic Law (SIEL) webinar on International Dispute Settlement in the Pandemic’ October 2002.
 https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2SLYyvOBq6Yy03uJt0b3tuLVle4KDjWu40ARtrkiuLQwyWl3joeWJCS5o&v= 

lDcMZSEKXAE&feature=youtu.be, accessed 19/12/2020.

40 Mohamed S. Abdel Wahab & Ethan Katsh, Revolutionizing Technologies and the Use of Technology in International 
Arbitration, in Maud Piers, Christian Aschauer (eds.), Arbitration in the Digital Age: The Brave New World of Arbitration 
(Cambridge University Press, 2018), 27-55.

41 United Nations Conference on Trade and Development, 'Dispute Settlements: International Commercial Arbitration 
(Electric Arbitration)' (2003) 6. https://unctad.org/system/files/official-document/edmmisc232add20_en.pdf, accessed 
12/2021.

42 Yadav Vikrant, 'Cyber arbitration through lenses of Indian legal system: An analysis' (2016) 2, 2 International Journal of 
Law 31.
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احلاجة لوجود قوانني حتمي هذه املعلومات من خالل ما يعرف بحامية األمن السيرباين43.

من هنا جتد الدراسة بأنه وللتخفيف من هذه الصعوبات التي تواجه التحكيم السيرباين وسري العملية التحكيمية 
عــن بعد، بأنه عىل الــدول التوجه نحو أنظمة قانونية تعمل من خالهلا عىل توفري بيئة إلكرتونية تتناســب وســري 
الدعــوى التحكيمية وتضمن إصدار القرارات وتنفيذها بالشــكل املطلوب، وأن تعمل أيًضا عىل دعم شــبكات 
اإلنرتنت لدهيا، وضامن وجود الربامج التي تدعم ســري العملية التحكيمية عن بعد، وإصدار األنظمة التي حتمي 

نظم املعلومات السيرباين وفرض عقوبات رادعة عىل من خيرتق أمن املعلومات اإللكرتونية.

المبحث الثاني: التنظيم القانوني للتحكيم السيبراني

حيث إن التحكيم الســيرباين يقوم عىل فكرة مبارشة بعض إجراءات التحكيم باستخدام وسائل االتصال عن 
بعد، أو ما يســمى بالوسائل التكنولوجية احلديثة، وخاصة يف ظل الظروف التي متر هبا الدول حالًيا بسبب جائحة 
كورونــا والظروف التي فرضتها من اإلغالق والتباعد االجتامعي؛ الــذي أدى إىل حاجة الدول لتنظيم ما يعرف 

بالتحكيم السيرباين الذي يتيح استخدام الوسائل احلديثة يف العملية التحكيمية.

ويثور التســاؤل هنا؛ حول مدى تبني القوانني حمل الدراســة للتحكيم السيرباين من خالل سامحها لبدء وإمتام 
العملية التحكيمية باســتخدام الوســائل احلديثة وتنفيذ قرارات التحكيم الســيرباين؟ وجتيب الدراسة عىل هذه 
التســاؤالت من خالل مطلبني؛ تعالج يف املطلب األول إجراءات دعوى التحكيم الســيرباين، وتعالج يف املطلب 

الثاين قرار التحكيم السيرباين وتنفيذه.

المطلب األول: إجراءات دعوى التحكيم السيبراني

يقصد بإجراءات التحكيم الســيرباين، إجراءات العملية التحكيمية ابتــداًء من اتفاق التحكيم املتمثل بشرط 
التحكيــم، مروًرا بتقديــم طلب التحكيم وتبادل املذكرات واملســتندات؛ فبالرجوع إىل أحــكام قانون التحكيم 
القطري رقم )2( لعام 2017؛ جتد الدراسة أنه جييز إبرام رشط التحكيم بالكتابة اإللكرتونية؛ إذ تنص املادة )3/7( 
من القانون عىل أنه »جيــب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوًبا وإال كان باطاًل. ويعترب اتفاق التحكيم مكتوًبا إذا ورد 
يف وثيقة موقعة من األطراف، أو كان يف صورة رســائل ورقية، أو إلكرتونية، أو يف أي صورة أخرى تتم بوســائل 

االتصال التي تتيح إثبات االستالم كتابًة«.

إذ اشــرتط القانون يف هذه املادة أن يكــون اتفاق التحكيم كتابًة، وأجاز أن يتــم كتابته بالربيد اإللكرتوين، أو 
أي وســيلة إلكرتونية أخرى كالتلكس، أو الفاكس، أو الربقيات، ووسائل االتصال اإللكرتونية، أو يف أي صوٍرة 
أخرى تتم بوســائل االتصال التي تتيح االســتالم كتابة؛ إذ اعترب القانون أن مستخرجات أجهزة الكمبيوتر كافية 
إلثبات رشط التحكيم. وهو ما أكدت عليه حمكمة التمييز القطرية يف حكمها رقم 275 لعام 2016، الذي اعتربت 
فيه أن الوســائل اإللكرتونية تعترب سنًدا لإلثبات؛ إذ إن أهم ما جاء يف احلكم أنه »...فإذا ما توافرت هذه الرشوط 
43 Ibid, at 32.
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والضوابط فإن رسائل البيانات اآللية، أو املتبادلة بطريق الربيد اإللكرتوين، تكتسب حجية يف اإلثبات تتساوى مع 
تلك املفرغة ورقًيا واملذيلة بتوقيع كتايب، وتكون عصية عىل جحد اخلصم ملستخرجاهتا، والتمسك بتقديم أصلها، 
ما دام قد ثبت للمحكمة أن ذلك املســتخرج ما هو إال تفريغ ملا احتواه الربيد اإللكرتوين، أو الوسيلة اإللكرتونية 

حمل التعامل...«44.

 كام أجاز قانون التحكيم القطري تقديم طلبات التحكيم إلكرتونًيا وتبادل املذكرات واملستندات بواسطة الربيد 
اإللكــرتوين؛ إذ تنص املادة الرابعة من قانون التحكيــم القطري عىل أنه »1-ما مل يتفق األطراف عىل خالف ذلك، 
يتم تسليم اإلعالنات الكتابية، أو الرسائل وفًقا ملا ييل: أ. شخصًيا إىل املرسل إليه، أو يف مقر عمله، أو يف حمل إقامته 
املعتــاد، أو عىل عنوانه الربيدي املعروف لألطراف، أو املحدد يف اتفاق التحكيم، أو يف الوثيقة املنظمة للعالقة التي 
يتناوهلا التحكيم. ب. إذا تعذر معرفة أي من العناوين املشــار إليها يف البند السابق بعد إجراء التقيص الالزم، يعترب 
اإلعالن الكتايب، أو الرسالة يف حكم املستلم إذا تم إرساله إىل آخر مقر عمل، أو حمل إقامة معتاد، أو عنوان بريدي، 
أو عنوان بريد إلكرتوين، أو رقم فاكس معروف للمرســل إليه، بموجب رسالة مسجلة، أو بأية وسيلة أخرى تتيح 
إثبات التسلم كتابًيا. ج. ُيعترب اإلعالن الكتايب، أو الرسالة املرسلة بالفاكس، أو الربيد اإللكرتوين يف حكم املستلم 
يف التاريخ الذي أرســل فيه، ما مل يتلق املرسل رسالة تلقائية تفيد بحدوث خطأ يف اإلرسال. د. يف مجيع األحوال، 
يعترب اإلعالن الكتايب، أو الرسالة قد استلام، إذا تم استالمهام، أو إرساهلام قبل السادسة مساًء يف الدولة التي استلم 

فيها، وبخالف ذلك يعد االستالم قد تم يف اليوم التايل...«.

وبالرجوع إىل الواقع العميل للتحكيم يف قطر؛ جتد الدراســة أن هذه النصوص قد وجدت تطبيًقا عملًيا من قبل 
املحكمني وغرف التحكيم يف قطر، فعىل سبيل املثال أصدر مركز قطر الدويل للتوفيق والتحكيم45 أحكاًما يف قضايا 

حتكيم جرت جلساهتا ومداولة أعضاء هيئة التحكيم فيها عن بعد46.

ويف ذات السياق، ذهبت بعض غرف التحكيم الدولية مثل غرفة التحكيم والتجارة الدولية يف باريس إىل إمكانية 
استخدام وسائل االتصال عن بعد يف العملية التحكيمية، للتخفيف من اآلثار النامجة عن جائحة كورونا؛ إذ أشارت 
يف مذكرة توجيهية أعدهتا باخلصوص؛ إىل القول بإمكانية اســتخدام الوسائل احلديثة يف العملية التحكيمية، سواء 
بإرســال طلب التحكيم لألمانة بالربيد اإللكرتوين، أو اســتخدام املكاملات اهلاتفية، أو املؤمترات املّصورة )فيديو 
كونفرنس( للمؤمترات وجلســات املرافعة، وكذلك التوقيع عىل وثيقة املهمة بعدة نسخ وبشكل إلكرتوين من قبل 
األطراف وإرساهلا إىل هيئة التحكيم. وحثت هيئات التحكيم بالنظر فيام إذا كان يمكن استبدال زيارات املوقع، أو 
عمليات تفتيش املوقع التي يقوم هبا اخلرباء بعروض فيديو، أو تقارير مشــرتكة للخرباء وكذلك أشارت يف املذكرة 

حكم حمكمة التمييز القطرية، حقوق، رقم )275( لسنة 2016، فصل فيه بتاريخ 2016/11/15.   44

https://qicca. التايل:  الرابط  عىل   ،2020/12/24 الزيارة:  تاريخ  قطر،  غرفة  والتوفيق،  للتحكيم  الدويل  قطر  ملركز  اإللكرتوين  املوقع  انظر:   45
 org/?lang=ar

انظر: »حتديات التحكيم التجاري يف ظل كورونا«، مرجع سابق؛ »مذكرة توجيهية صادرة عن غرفة التجارة الدولية بشأن التدابري املمكن اختاذها للتخفيف   46

https://cms.iccwbo.org/content/ التايل:  الرابط  عىل   ،2020/4/9 الزيارة:  تاريخ  الدولية،  التجارة  غرفة  كورونا«،  فريوس  جائحة  آثار  من 
 uploads/sites/3/2020/07/guidance-note-possible-measures-mitigating-effects-covid-19-arabic.pdf
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إىل اســتعداد مركز جلســات املرافعة لغرفة التجارة الدولية بباريس؛ إىل تقديم دعم ومساعدة فنية موحدة هليئات 
التحكيم التي تســعى إىل فهم أفضل خليارات جلســات املرافعة االفرتاضية وخدمات احلزم اإللكرتونية، وكيفية 
تشغيل تلك اخلدمات بطريقة حتافظ عىل سالمة إجراء التحكيم والرسية وتضمن محاية البيانات بصورة مناسبة47.

 وجتدر اإلشــارة هنا إىل بروتوكول سيول اخلاص بعقد جلســات التحكيم بالتقنية املرئية »الفيديو كونفرنس« 
الذي تم اعتامده عام 2018، بحيث يمكن االســتفادة منه يف ظل جائحة كورونا، بحيث إنه يشــكل مسامهة مهمة 
يف قدرة التحكيم عىل االســتمرار بفاعلية وكفاءة خالل هذه الفرتة. ويتضمن الربوتوكول )9( مواد تتعلق بفاعلية 
اللجــوء إىل التقنية املرئية يف إجراءات التحكيم، وهيدف هذا الربوتوكول ليكون بمثابة دليل للمامرســات الفضىل 
اخلاصة بعقد جلسات التحكيم الدويل باستخدام التقنية املرئية للحد من اإلشكاليات التي تواجه التحكيم التجاري 

الدويل كاالستامع ألقوال الشهود عن بعد48.

 وبذات الســياق، أصدرت جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل )األونسيرتال( عام 2016 مالحظات 
تقنية بشأن تسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املبارش يف سياق معامالت التجارة اإللكرتونية عرب احلدود، بحيث 
أكدت األونســيرتال بأن هذه املالحظات التقنية عبارة عن وثيقة وصفية، وليــس هلا أي طابع الزامي. وبينت بأن 
اهلدف من هذه املالحظات التقنية هو تعزيز وتطوير التسوية احلاسوبية للمنازعات الناشئة عن العقود اإللكرتونية 
العابرة للحدود وذلك من خالل مســاعدة األطراف عىل تســوية منازعاهتم بطريقة بســيطة ورسيعة ومرنة وآمنة 

بحيث ال تتطلب احلضور املادي لألطراف يف جلسات االستامع، وفًقا ملا يتفق عليه أطراف النزاع49.

وبالعودة إىل نصوص أحكام قانون التحكيم األردين املعــدل رقم )16( لعام 2018؛ نجد بأن القانون األردين 
قد سار عىل هنج القانون القطري، وذلك بأن أجاز إبرام رشط التحكيم بالوسائل اإللكرتونية كالربيد اإللكرتوين؛ 
إذ نص يف املادة العارشة منه عىل أنه «جيب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوًبا وإال كان باطاًل، ويكون اتفاق التحكيم 
مكتوًبا إذا ورد يف وثيقة موقعة من األطراف، أو يف صورة خماطبات، أو مراســالت ورقية، أو إلكرتونية، أو غريها 
من وسائل االتصال املكتوبة الثابت تسلمها التي تعد بمثابة سجل لالتفاق«. كام نصت املادة السادسة عىل استخدام 
الوســائل التكنولوجية لتبادل املذكرات واملســتندات والتبليغات؛ حيث جاء فيها »أ. ما مل يوجد اتفاق خاص بني 
طريف التحكيم، يتم تسليم أي تبليغ إىل الشخص املراد تبليغه شخصًيا، أو يف مقر عمله، أو يف حمل إقامته املعتاد، أو 
إىل عنوانه الربيدي املعروف للطرفني، أو وفًقا ألســلوب الرتاسل والتخاطب املكتوب، أو اإللكرتوين الذي جرى 
عليه العمل سابًقا بني طريف التحكيم. ب. إذا تعذرت معرفة أيًّ من العناوين املشار إليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة 
يعترب التبليغ منتًجا آلثاره إذا تم تســليمه بواسطة الربيد املسجل، أو الرسيع إىل آخر مقر عمل، أو حمل إقامة معتاد، 

أو عنوان بريدي معروف للشخص املراد تبليغه«.

املذكرة السابقة.  47

48 Seoul Protocol on Video Conference in International Arbitration, 2018, Http://Www.Kcabinternational.Or.Kr/User/
Board/Comm_Notice_View.Do?Bbs_No=548&Bd_No=169&Current_Menu_Code=Menu0025&Top_Menu_Code=Menu0024 
Accessed On April 10, 2021.

معامالت  سياق  يف  املبارش  احلاسويب  باالتصال  املنازعات  تسوية  بشأن  تقنية  »مالحظات  )األونسيرتال(،  الدويل  التجاري  للقانون  املتحدة  األمم  جلنة   49

https://undocs.org/ar/A/CN9/888 :التجارة اإللكرتونية عرب احلدود، عام 2016«، عىل الرابط التايل
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أما بالرجوع ألحكام قانون التحكيم الفلســطيني رقم )3( لعام 2000 فتجد الدراســة بأنه ال يوجد نص جييز 
اســتخدام الوســائل التكنولوجية احلديثة يف إجراءات التحكيم، وإنام اكتفى بالنص يف املادة )25( عىل أن »جيري 
تبليغ األوراق إىل املطلوب تبليغه شــخصًيا، أو يف مقر عمله، أو حمل إقامته املعتــاد، أو عنوانه الربيدي املحدد يف 
اتفــاق التحكيم...« 50. ولكن بالرجوع إىل أحكام الالئحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلســطيني نجد بأن املرشع 
يف الفصل الثاين من الالئحة التنفيذية تطرق إىل مســألة اتفاق التحكيم ونص يف املادة )19( عىل أنه »جيوز االتفاق 
عىل التحكيم يف نزاع معني قائم، كام جيوز االتفاق مســبقا عىل التحكيم يف أي نزاع قد ينشأ نتيجة لتنفيذ عقد معني، 
ويراعــى عند االتفاق الرشوط اآلتية: 1. أن يكون االتفاق مكتوبا ويكون مكتوبا يف أي من األحوال اآلتية: أ. إذا 
كان ضمن حمرر وقعه األطراف. ب. إذا كان عىل شكل رسائل، أو برقيات، أو غريها من وسائل االتصال املكتوبة. 
ت. إذا كان عىل شكل رســالة معلومات تم تبادهلا بني األطراف عرب الوسائل اإللكرتونية. 2. أن يتضمن االتفاق 

موضوع النزاع إذا تم االتفاق عىل التحكيم بعد نشوء النزاع«.51

 تستنتج الدراسة من هذه املادة بأن املرشع أخذ بمفهوم الكتابة بشكلها الواسع وكذلك تطرق إىل مسألة االتفاق 
الذي يتم عرب مراســالت تتم عرب وسائل إلكرتونية. ولكن مل يرش املرشع الفلســطيني برصيح العبارة إىل إمكانية 
اســتخدام الوسائل اإللكرتونية يف عقد اإلجراءات، أو التبليغات؛ كام فعل املرشع األردين يف النص املادة السادسة 
منه والقانون القطري الذي أشــار إىل هذه املســألة يف نص املادة الرابعة. ومن هنا؛ جتد الدراســة بأن عىل املرشع 
الفلسطيني إجازة إبرام رشط التحكيم بالوسائل اإللكرتونية كالربيد اإللكرتوين، ونظر طلبات التحكيم إلكرتونًيا 
وتبادل املذكرات واملســتندات بواســطة الربيد اإللكرتوين، أو بأية وســيلة إلكرتونية أخرى، وعقد اإلجراءات 

والتبليغات اخلاصة بالدعوى عرب الوسائل اإللكرتونية احلديثة.

المطلب الثاني: قرار التحكيم السيبراني

يمكــن أن تكون إجراءات التحكيم قد متت بشــكل وجاهي ولكن تعذر إصدار قــرار التحكيم وجاهًيا نظًرا 
لظروف جائحة كورونا، بحيث تنتهي إجراءات التحكيم بإصدار قرار التحكيم الذي يقصد به؛ أن تصدر القرارات 
من هيئة التحكيم ســواء كانت هذه القرارات هنائية، أو مؤقتة عرب وسائل االتصال احلديثة دون احلاجة إىل وجود 
أعضاء هيئة التحكيم يف ذات املكان. فيتم كتابة القرار والتوقيع عليه أيًضا عن بعد باســتخدام التوقيع اإللكرتوين، 
وجيــب أن يتم تبليغه لألطراف فور صدوره من هيئة التحكيم، وبام أن القرار يكون عرب وســائل االتصال احلديثة 
فيكون التبليغ أيًضا من خالهلا، بحيث يرسل القرار املكتوب واملوقع إىل الربيد اإللكرتوين اخلاص باألطراف، مع 

كذلك نصت املادة )42( من الالئحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني عىل أنه »1. تسلم األوراق املطلوب إعالهنا إىل الشخص املراد تبليغه، أو يف   50

مقر عمله، أو حمل إقامته املعتاد، أو عنوانه الربيدي املحدد يف اتفاق التحكيم، أو يف العقد املنظم للعالقة التي يتناوهلا التحكيم، وجيوز تسليمها يف املوطن 
املختار املحدد بمعرفة أطراف التحكيم، ويوقع عىل استالمه التبليغ. 2. يف حالة عدم وجود الشخص املراد تبليغه تسلم األوراق إىل من يقرر أنه وكيله، 
أو املسؤول عن إدارة أعامله، أو من يعمل يف خدمته، أو أنه من املقيمني معه من األزواج واألقارب والتابعني، عىل أن يوقع من تسلم األوراق باستالمها«. 

كذلك، حكم حمكمة النقض الفلسطينية املنعقدة يف رام اهلل، حقوق، رقم )962( لسنة )2018(، فصل فيه بتاريخ 2018/10/24.
قرار جملس الوزراء رقم )39( لعام 2004 بشأن الالئحة التنفيذية لقانون التحكيم رقم )3( لعام 2000، املنشور يف الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 2004/8/29،   51

ع 40، 168.
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مراعاة وجود آليات تضمن عدم حتريف القرار أثناء نقله إلكرتونًيا، أو من قبل األطراف حني استالمه52.

وقد يكون التبليغ من خالل وضع القرار عىل املوقع اخلاص بالتحكيم يف القضية عىل شبكة اإلنرتنت، والسامح 
لألطراف وحدهم بالدخول إىل املوقع باســتخدام كلمة الرس، بحيث يمنــع دخول، أو اطالع أحد غري األطراف 
املعنية بالقضية التحكيمية، وذلك لتجنب املساس برسية املعلومات واإلجراءات التي يتم فيها التحكيم السيرباين53. 

ويثور التساؤل هنا حول تعامل القوانني حمل الدراسة مع إلزامية قرار التحكيم السيرباين، وكيفية تنفيذه؟

 فبالرجــوع إىل قانون التحكيــم األردين، فقد نص عىل أن يتــم تدوين قرار التحكيم كتابــًة وتوقيعه من قبل 
املحكمني وذلك يف املادة )41( منه، وكذلك بنّي القانون البيانات التي جيب أن تتوافر يف القرار، كام ألزم املحكمني 

بأن يقوموا بتزويد األطراف بنسخة عن القرار خالل ثالثني يوًما من تاريخ إصداره54.

 يف حني اشرتط قانون التحكيم القطري رصاحًة أن يكون قرار التحكيم مكتوًبا، وأن يوقع من املحكمني، وأن 
يكون القرار مســبًبا، ونص عىل البيانات التي جيب أن حيتوهيا القرار النهائي، ويســلم املحكمون نسخة موقعة من 

القرار إىل كل طرف من أطراف التحكيم خالل مخسة عرش يوًما من تاريخ إصداره55.

وبالرجوع إىل أحكام قانون التحكيم الفلسطيني الذي تناول قرار التحكيم وطرق الطعن به يف الفصل اخلامس 
منه، فقط اشــرتط يف املادة )38( إصدار قرار التحكيــم املنهي للخصومة من قبل هيئة التحكيم خالل امليعاد الذي 
اتفق عليه أطراف النزاع، ويصدر القرار باإلمجاع، أو بأكثرية اآلراء بعد املداولة56، وكذلك اشرتط أن يتوافر يف قرار 

نبيلة عبد الكريم كبور، »التحكيم اإللكرتوين«، جملة العدل، وزارة العدل، املكتب الفني، ع 42، 2014، ص 333.  52

19، عدد خاص بمؤمتر كلية احلقوق  جملة جامعة األزهر، مج  القانوين للتحكيم اإللكرتوين يف فلسطني«،  نافذ ياسني املدهون، »النظام  أشار إىل ذلك:   53

اخلامس املحكم، 2017، ص 394.
إذ نصت املادة )41( عىل أنه »أ. يتم تدوين حكم التحكيم ويوقعه املحكمون، ويف حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من حمكم؛ يكتفى بتوقيع أغلبية   54

املحكمني برشط أن تثبت يف احلكم أسباب عدم توقيع األقلية، ب. جيب أن يكون حكم التحكيم مسببا، ج. جيب أن يشتمل حكم التحكيم عىل أسامء 
اخلصوم  وطلبات  النزاع،  وقائع  عن  وملخص  التحكيم،  اتفاق  عن  وموجز  وصفاهتم،  وجنسياهتم  وعناوينهم  املحكمني  وأسامء  وعناوينهم  اخلصوم 
وأقواهلم ودفوعهم ومستنداهتم ومنطوق احلكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه؛ إذا كان ذكرها واجًبا، عىل أن يتضمن احلكم حتديد أتعاب املحكمني 
ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بني األطراف...« وجاء يف نص املادة )42/أ( »أ. تسلم هيئة التحكيم إىل كل من الطرفني صورة عن حكم التحكيم خالل 

ثالثني يوًما من تاريخ صدوره...«.
املادة )31( نصت عىل أنه »يصدر حكم التحكيم كتابة، ويوقعه املحكم، أو املحكمون، وإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من حمكم واحد ُيكتفى   55

بتوقيعات أغلبية املحكمني، برشط أن ُيثبت يف احلكم سبب عدم توقيع باقي املحكمني. 2- جيب أن يكون حكم التحكيم مسبًبا، ما مل يتفق األطراف عىل 
غري ذلك، أو كانت القواعد القانونية الواجبة التطبيق عىل إجراءات التحكيم ال تشرتط ذكر األسباب، أو إذا كان حكم التحكيم اتفاقًيا وفًقا للامدة السابقة 
من هذا القانون. 3-جيب أن يشتمل حكم التحكيم عىل أسامء األطراف وعناوينهم، وأسامء املحكمني وعناوينهم وجنسياهتم وصفاهتم، ونسخة من اتفاق 
التحكيم، وتاريخ صدور احلكم، ومكان التحكيم وفًقا ملا هو حمدد يف املادة )20/بند 1( من هذا القانون، ويعترب حكم التحكيم قد صدر يف ذلك املكان. 
كام يتعني أن يشتمل احلكم عىل ملخص لطلبات األطراف وأقواهلم ومستنداهتم ومنطوق احلكم وأسبابه إذا كان ذكرها واجًبا«. وحكم حمكمة التمييز 

القطرية، الدائرة املدنية والتجارية، رقم )41( لسنة 2012، فصل فيه بتاريخ 2012/5/15.
املادة )38( نصت عىل أنه »1- أ. عىل هيئة التحكيم إصدار القرار املنهي للخصومة خالل امليعاد الذي اتفق عليه الطرفان. ب. ما مل يتفق الطرفان عىل   56

خالف ذلك؛ جيب أن يصدر القرار خالل اثني عرش شهًرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، ويف مجيع األحوال جيوز أن تقرر هيئة التحكيم مد امليعاد 
ملدة ال تزيد عىل ستة أشهر. 2- إذا مل يصدر قرار التحكيم خالل امليعاد املشار إليه يف الفقرة )1( أعاله جاز أليٍّ من طريف التحكيم أن يطلب من املحكمة 
املختصة أن تصدر أمًرا لتحديد ميعاد إضايف، أو إلهناء إجراءات التحكيم، ويكون ألي من الطرفني عندئذ رفع دعوى إىل املحكمة املختصة. 3- تصدر 
هيئة التحكيم قرارها الفاصل يف موضوع النزاع خالل ثالثة أشهر من تاريخ حجز القضية للحكم، وجيوز للهيئة متديد هذه املدة إذا دعت الرضورة إىل 
ذلك. 4- يصدر قرار التحكيم باإلمجاع، أو بأكثرية اآلراء بعد املداولة إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من حمكم واحد، أو بقرار من املرجح عند 
= ،2019/7/1 2019، فصل فيه بتاريخ   تعذر احلصول عىل األكثرية«. للمزيد، حكم حمكمة االستئناف املنعقدة يف رام اهلل، حقوق، رقم )646( لسنة 
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التحكيم جمموعة من البيانات، وأن يكون القرار مسبًبا وموقًعا؛ إذ نص يف املادة )39( عىل أنه »1- جيب أن يشتمل 
قرار التحكيم عىل ملخص التفاق التحكيم وأطرافه وموضوعه والبينات املســتمعة واملربزة والطلبات وأســباب 

القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع هيئة التحكيم«57.

يتبني للدراســة من هذه النصوص، أن القانون الفلســطيني مل يرش رصاحــًة إىل رشط الكتابة فيام يتعلق بقرار 
التحكيم الصادر عن اهليئة كام فعل كل من املرشع األردين والقطري، وإنام أشار إىل مشتمالت القرار يف املادة )39( 
منه، فمن غري املتصور صدور قرار التحكيم بشــكل شــفهي. وبالتايل، ال يوجد ما يمنع يف أحكام قانون التحكيم 
الفلســطيني من إصدار قرار التحكيم باســتخدام وســائل االتصال احلديثة، وهو ما يتوافق مع أحكام التحكيم 
الســيرباين؛ إذ يعترب قانون التحكيم الفلســطيني أن الكتابة رشط لوجود القرار، ومن ثم تصديقه وتنفيذه حسب 

األصول ال إلثباته58.

وما يدل عىل ذلك أن املرشع الفلســطيني اشــرتط يف املادة )39( أن يكون قــرار التحكيم موقًعا، وطبيعة قرار 
التحكيم السيرباين تفرض أن يكون التوقيع عىل قرار التحكيم إلكرتونًيا، وكام ذكرنا سابًقا مل يتطرق قانون التحكيم 
الفلسطيني إىل استخدام الوســائل احلديثة يف إجراءات التحكيم، ومل يتحدث عن مدى حجيتها وقوهتا القانونية، 
إال أنه وبالرجوع إىل القرار بقانون رقم )15( لســنة 2017 بشــأن املعامالت اإللكرتونية؛ نجد أنه قد منح التوقيع 

اإللكرتوين ذات احلجية التي يتمتع هبا التوقيع العادي59.

وتبقى اإلشــكالية يف حالة تنفيذ قرار التحكيم األجنبي الذي يصدر إلكرتونًيا، فقد اشــرتطت املادة )50( من 
قانون التحكيم الفلســطيني لتنفيذ قرار التحكيم األجنبي أن يكون القرار مصادًقا عليه حسب األصول القانونية؛ 
إذ نصت عــىل أنه »جيب عىل طالب األمر بتنفيذ قرار التحكيم األجنبي أن يربز للمحكمة املختصة ما ييل:1- قرار 
التحكيم األجنبي مصدًقا عليه من املعتمد الســيايس، أو القنصيل الفلسطيني يف ذلك البلد إن وجد. 2- أن يكون 
القــرار مرتمًجا إىل اللغة العربية من مرتجــم قانوين معتمد لدى جهات االختصــاص، ومصدًقا عىل صحة توقيع 
املرتجم من املعتمد الســيايس، أو القنصيل للدولة التي ينتمي إليها طالب التسجيل، أو أن يكون القرار مرتمًجا بعد 

حلف اليمني من مرتجم قانوين فلسطيني«60.

= حكم حمكمة االستئناف املنعقدة يف رام اهلل، حقوق، رقم )942( لسنة 2018، فصل فيه بتاريخ 2018/9/27، حكم حمكمة االستئناف املنعقدة يف رام اهلل، 
حقوق، رقم )265( لسنة 2017، فصل فيه بتاريخ 2017/10/9.

حكم حمكمة استئناف رام اهلل، حقوق، رقم )942( لسنة 2018، فصل فيه بتاريخ 2018/9/27، وحكم حمكمة استئناف رام اهلل، حقوق، رقم )915( لسنة   57

2016، فصل فيه بتاريخ 2016/12/29.

املدهون، مرجع سابق، ص 393.  58

واملستندات  الوثائق  شأن  ذلك  يف  شأهنا  ونافذة،  صحيحة  وتعترب  القانوين،  أثرها  اإللكرتونية  والتواقيع  والسجالت  للمعامالت  يكون   -1«  )9( املادة   59

بشأن   2017 لسنة   )15( رقم  بقانون  القرار  اإلثبات«،  يف  صالحيتها  أو  ألطرافها،  إلزامها  حيث  من  هبا  املعمول  الترشيعات  أحكام  بموجب  اخلطية، 
املعامالت اإللكرتونية، املنشور يف جريدة الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 2017/7/9، ع 0، ص 2.

وكذلك بني قانون التنفيذ الفلسطيني رقم )23( لسنة 2005 يف بعض مواده الرشوط املوضوعية التي جيب أن تتوافر يف قرار التحكيم األجنبي وآلية تنفيذه؛   60

إذ جاء يف الفقرة الثانية من املادة )36( »يطلب األمر بتنفيذ األحكام والقرارات واألوامر الصادرة يف بلد أجنبي بدعوى تقدم أمام حمكمة البداية التي يراد 
التنفيذ يف دائرهتا، عىل أن تكون تلك األحكام والقرارات واألوامر مصدقة من اجلهات املختصة حسب األصول«. بحيث اشرتطت هذه املادة مصادقة 
املحكمة املختصة عىل القرار وأن تكون نسخة القرار املقدمة للمحكمة مصدقة حسب األصول، وبام يتوافق مع نص املادة 37 التي نصت عىل أنه »ال جيوز 
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إذ يفهــم من نص هذه املادة أنه لالعرتاف بقرار التحكيم األجنبي وتنفيذه يف فلســطني جيب أن تكون نســخة 
القــرار مصدقة، وأن حيصل القرار عىل تصديق املحكمة املختصة، األمر الذي يتوافق مع أحكام اتفاقية نيويورك61 
لعام 1958 بشأن االعرتاف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها62. بحيث نجد أهنا اشرتطت يف املادة الرابعة لتنفيذ 
قرار التحكيم الدويل تقديم أصل القرار الرســمي مصدًقا حسب األصول، أو صورة مصدقة حسب األصول63. 
وبالتايل يتبني من نصوص االتفاقية بأهنا تركت مسألة االعرتاف وتنفيذ قرارات التحكيم األجنبية للدول املتعاقدة 
وذلك يف املادتني الثالثة64 والســابعة65 منها، وكذلك التزمت الصمت66 فيام يتعلق بشــأن التواقيع اإللكرتونية عىل 

قرارات التحكيم، وبالتايل يمكن إحالة األمر إىل القوانني املحلية التي ستنفذ هبا هذه القرارات.

تستنتج الدراسة مما ســبق بأنه وعىل الرغم من نص املرشع القطري واألردين عىل إمكانية إبرام رشط التحكيم 
والسري يف إجراءات الدعوى إلكرتونًيا باستخدام الوسائل احلديثة، إال أهنا اشرتطت أن يكون قرار التحكيم مكتوًبا 
وموقًعا من املحكمني، وأن تزود األطراف نســخة أصلية منه، ومل تتحدث عن إمكانية إصداره إلكرتونًيا، يف حني 
أن املرشع الفلســطيني مل ينص عىل استخدام الوسائل احلديثة يف إجراءات التحكيم، ومل يتحدث عن مدى حجيتها 

وقوهتا القانونية.

الخاتمة

عاجلت الدراســة أحكام التحكيم السيرباين من خالل حتديد مفهومه ومزاياه، ومدى معاجلة األنظمة القانونية 
ألحكامه، وتوصلت إىل أن التحكيم الســيرباين ليس سوى عملية حتكيم تتم باســتخدام التكنولوجيا والوسائل 
اإللكرتونية باتفاق األطراف املتنازعة، يعهد فيه إىل هيئة التحكيم مهمة الفصل يف املنازعات من خالل الوســائل 
اإللكرتونية احلديثة، وذلك ضمن نظام بيانات يوفر ويضمن محاية ورسية البيانات اخلاصة بالعملية التحكيمية وما 

األمر بالتنفيذ إال بعد التحقق مما يأيت: 1- أن حماكم دولة فلسطني غري خمتصة وحدها بالفصل يف املنازعة التي صدر فيها احلكم، أو القرار، أو األمر، وأن 
املحاكم األجنبية التي أصدرته خمتصة هبا طبًقا لقواعد االختصاص القضائي الدويل املقررة يف قانوهنا. 2- أن احلكم، أو القرار، أو األمر حاز قوة األمر 
 املقيض به؛ طبًقا لقانون املحكمة التي أصدرته. 3- أن احلكم، أو القرار، أو األمر ال يتعارض مع حكم، أو قرار، أو أمر سبق صدوره من حمكمة فلسطينية، =
= وأنه ال يتضمن ما خيالف النظام العام، أو اآلداب العامة يف فلسطني«. واشرتطت املادة )38( لتنفيذ حكم التحكيم يف فلسطني أن يكون احلكم يف مسألة 
جيوز فيها التحكيم وفًقا ألحكام قانون التحكيم الفلسطيني. قانون التنفيذ الفلسطيني رقم )23( لعام 2005، املنشور يف جريدة الوقائع الفلسطينية، ع 63، 

بتاريخ 2006/4/27، ص 46.
انضمت دولة فلسطني إىل اتفاقية نيويورك لالعرتاف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها يف عام 2015.  61

https://uncitral.un.org/ :اتفاقية االعرتاف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها )نيويورك 1958(، تاريخ الزيارة: 2021/1/2، عىل الرابط التايل  62
 sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/new-york-convention-a.pdf

جاء يف نص الفقرة األوىل من املادة الرابعة من اتفاقية نيويورك أنه: »1- للحصول عىل االعرتاف والتنفيذ املذكورين يف املادة السابقة، يقوم الطرف الذي   63

يطلب االعرتاف والتنفيذ، وقت تقديم الطلب، بتقديم ما ييل: أ. القرار األصيل مصدًقا عليه حسب األصول املتبعة، أو نسخة منه معتمدة حسب األصول، 
ب-االتفاق األصيل املشار إليه يف املادة الثانية، أو صورة منه معتمدة حسب األصول«.

نص املادة الثالثة من اتفاقية نيويورك: »عىل كل دولة متعاقدة أن تعرتف بقرارات التحكيم كقرارات ملزمة، وأن تقوم بتنفيذها وفًقا للقواعد اإلجرائية   64

املتبعة يف اإلقليم الذي حيتج فيه بالقرار...«.
نصت املادة السابعة من االتفاقية عىل أنه »ال تؤثر أحكام هذه االتفاقية عىل صحة ما تعقده األطراف املتعاقدة من اتفاقيات متعددة األطراف، أو اتفاقيات   65

ا من األطراف املهتمة من أيِّ حق يكون له يف االستفادة من أيِّ قرار حتكيمي عىل نحو وإىل  ثنائية تتعلق باالعرتاف بقرارات التحكيم وتنفيذها وال حترم أيًّ
احلد اللذين يسمح قانون، أو معاهدات البلد الذي يسعى فيه إىل االحتجاج هبذا القرار«.

66 Ihab Amro, Online Arbitration in Theory and in Practice: A Comparative Study in Common Law and Civil Law Countries, 
(Cambridge Scholars Publisher 2019) xvii.
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ينتج عنها من قرارات ختص أطراف النزاع.

ويتمتع التحكيم الســيرباين بالعديد من املزايا واخلصائص، التي جتعل منه حــاًل بدياًل لنظام التقايض العادي 
والتحكيم العادي، ومتفادًيا لإلشكاليات التي يمر هبا كٌل من التقايض العادي والتحكيم العادي يف ظل ما تفرضه 

ظروف جائحة كورونا من صعوبات حتول دون عقد جلسات املحاكمة والتحكيم وجاهًيا.

وبمعاجلة مدى تبني األنظمة القانونية للتحكيم الســيرباين، توصلت الدراســة إىل أن كاًل من قانوين التحكيم 
القطــري واألردين قد تضمنا النص عىل اســتخدام الوســائل التكنولوجية يف العمليــة التحكيمية، كإبرام رشط 
التحكيم بالكتابة اإللكرتونية، وتقديم طلبات التحكيم إلكرتونًيا وتبادل املذكرات واملســتندات بواســطة الربيد 
اإللكرتوين، وهو ما اســتندت إليه غرف التحكيم يف هذه الدول يف ظل جائحة كورونا. أما املرشع الفلسطيني فقد 
أخذ بمفهوم الكتابة بشكلها الواسع وتطرق إىل مسألة االتفاق الذي يتم عرب مراسالت تتم عرب وسائل إلكرتونية، 

ولكنه مل يرش إىل إمكانية استخدام الوسائل اإللكرتونية يف عقد اإلجراءات، أو التبليغات.

وبخصوص قــرار التحكيم وتنفيذه؛ فقد اشــرتطت القوانني حمــل املقارنة، وهي قانــون التحكيم القطري 
واألردين، أن يكــون القرار مكتوًبا وموقًعا من قبل املحكمني، وأن تبلغ نســخة موقعه منه لألطراف، يف حني أن 
املرشع الفلســطيني مل يفرض أن يكون قرار التحكيم مكتوًبا، وهذا ال يمنع من إصدار قرار التحكيم باســتخدام 

وسائل االتصال احلديثة.

وبناًء عىل ذلك؛ تويص الدراسة باآليت: 

رضورة تضمني قانون التحكيم الفلســطيني بشــكل واضح ورصيح إمكانية إبرام رشط التحكيم والسري - 
يف إجراءات الدعوى التحكيمية عن بعد من خالل عقد اجللســات وتبادل املذكرات باستخدام الوسائل 
احلديثة، وعــدم االكتفاء فقط باألخذ بمفهوم اتفــاق التحكيم الذي يتم عرب مراســالت إلكرتونية؛ كام 

أشارت إليه الالئحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني.
االستفادة من قانون املعامالت اإللكرتونية رقم )15( لعام 2017 يف جمال التحكيم، وخصوًصا فيام يتعلق - 

بحجية التواقيع اإللكرتونية عىل قرارات التحكيم.
النص رصاحة يف كل من القوانني حمل الدراســة عىل آلية تنفيذ قرارات التحكيم التي تصدر عرب الوسائل - 

اإللكرتونية.
عقد دورات توعوية حول التحكيم السيرباين، وتدريب املحكمني بآلية التعامل معه.- 
تضمني إجراءات التحكيم السيرباين يف اللوائح الداخلية لغرف التحكيم، ومنها غرف التحكيم الفلسطينية.- 
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