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الملخص:
إف االنتشار السريع للتجارة والتجارة اإللكًتونية على وجو اخلصوص ديهد الطريق لنمو معدالت ادلنازعات الناشئة
أمرا ال بد منو ،حيث
عنها ،وبالتايل ،فإف البحث عن طرؽ جديدة لتسوية مثل ىذه النزاعات إلكًتونيًا يصبح ً
جيب أف تتوافق ىذه الطرؽ مع طبيعة ىذه العمليات من حيث السرعة والتنفيذ باستخداـ اإلنًتنت .ومن ىنا
ظهرت الوساطة اإللكًتونية كبديل لفض ادلنازعات بني األفراد ،وتتميز بالسهولة والسرية وقلة التكاليف والسرعة.
الكلمات المفتاحية :الوساطة ; ادلنازعات اإللكًتونية ; التجارة اإللكًتونية.
Abstract :

Accelerated spread of trade and electronic trade in particular paves the
way to growth of disputes rates arises thereof; consequently, looking
for new ways to settle such disputes electronically becomes a must.
These ways should conform to nature of such processes in term of
speed and execution using the Internet. Hence, the electronic
mediation emerged as an alternative for settling disputes between
individuals, and it is characterized with easiness, confidentiality, low
costs and quickness.
Keywords: Mediation; Electronic disputes ; Electronic trade
مق ّدمة:

نتيجة لكثرة العقود التجارية وتشابكها على مستوى التجارة اإللكًتونية وكثرة ادلنازعات حوذلا ،دفع

التجار ورجاؿ األعماؿ وأصحاب ادلشاريع والشركات للبحث عن ُسبل أخرى لتسوية منازعاهتم تكوف أقل تكلفة
وأكثر سرعة ومرونة ،بعيداً عن اللجوء إىل الوسائل القضائية التقليدية واليت تعاين من الكم اذلائل من القضايا
احملالة إليها ،كما أهنا تتميز بطوؿ إجراءاهتا وتعقيداهتا ،والذي ال يتالءـ مع التجارة اإللكًتونية ورغبة التجار،
لذلك اجتو التفكري بالبحث عن وسيلة مرنة بسيطة غري معقدة القضائية وحىت حتكيمية تتماشى مع التطور
احلاصل يف رلاؿ التجارة اإللكًتونية ،وحىت الدوؿ ادلتقدمة أصبحت تشجع على اللجوء إىل وسائل بديلة تكوف
أكثر تطورا وقادرة على تسوية النزاع بصورة سريعة ،لذلك ظهرت الوساطة اإللكًتونية كوسيلة لفض منازعات
التجارة اإللكًتونية.
وتتميز الوساطة اإللكًتونية بفعالية يف تسوية منازعات التجارة اإللكًتونيةُّ ،
وتعد من أىم الوسائل يف
تسوية ادلنازعات ،وذلك لسهولة إجراءاهتا وقلة تكلفتها ،كذلك أف تسوية النزاع يتم عن طريق الوسيط اإللكًتوين
حبيث يتوصل الطرفاف إىل تسوية ودية مرضية للطرفني ،دوف أف يكوف ىنالك قرار ملزـ يفرض على األطراؼ،
يضاؼ إىل ذلك كلو أف مجيع إجراءات الوساطة اإللكًتونية تتم عن طريق االنًتنت وعدـ احلضور ادلادي ألطراؼ
النزاع ،فضالً عن ذلك ىنالك مراكز إلكًتونية متخصصة لتسوية النزاع عن طريق الوساطة إلكًتونية توفر صفحات
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خاصة على مواقعها تتميز بالسرية واألماف ،ديكن ألطراؼ النزاع استخدامها ،وىو ما يعطيها ميّزة مقارنة بالوساطة

التقليدية واليت تتطلب احلضور ادلادي ألطراؼ النزاع.
لكن اإلشكالية اليت تثار ىي :ما أمهية اللجوء إىل الوساطة اإللكًتونية ودورىا يف تسوية منازعات التجارة
اإللكًتونية ؟
لإلجابة على اإلشكالية نطرح التساؤالت التالية:
ما مفهوـ الوساطة اإللكًتونية؟ وما عالقتها بالوساطة التقليدية؟
ما ىي مزايا وعيوب الوساطة اإللكًتونية؟
ماىي اإلجراءات ادلتبعة يف الوساطة اإللكًتونية؟
ألمهية الوساطة اإللكًتونية ودليزاهتا يف تسوية منازعات التجارة اإللكًتونية ،ونتيجة للتطور احلاصل يف
رلاؿ الوسائل اإللكًتونية ،ومن أجل توضيح األطر ادلوضوعية واإلجرائية للوساطة اإللكًتونية ودورىا يف تسوية
ادلنازعات ،ارتأينا تقسيم الدراسة إىل مبحثني ،سنتحدث يف ادلبحث األوؿ عن اإلطار ادلفاىيمي للوساطة
اإللكًتونية ،يف حني سنخصص ادلبحث الثاين لإلجراءات اإللكًتونية للوساطة وذلك وفقا دلركز الوساطة
اإللكًتونية .square trade
المبحث األول :اإلطار المفاىيمي للوساطة اإللكترونية
بعد ظهور العقود اإللكًتونية وتطور الوسائل اليت تربـ من خالذلا تطورت الوساطة كحل بديل لفض
ادلنازعات ،لتتم بطرؽ أكثر مالءمة دلا وصلت إليو وسائل إبراـ العقود التجارية ،فظهرت الوساطة اإللكًتونية اليت
تعترب أكثر صلاعة عمليا حلل ادلنازعات الكثرية وادلختلفة النامجة عن عقود التجارة اإللكًتونية ،حيث مت قبوذلا جبدية
واىتماـ كبريين.
لدراسة الوساطة اإللكًتونية كحل بديل لفض النزاعات النامجة عن التجارة اإللكًتونية ،فضلنا تقسيم ىذا
ادلبحث إىل مطلبني ،نتناوؿ يف ادلطلب األوؿ تعريف وخصائص الوساطة اإللكًتونية ،ويف ادلطلب الثاين التمييز
بني الوساطة اإللكًتونية عن غريىا من الوسائل اإللكًتونية البديلة حلل النزاعات.
المطلب األول :تعريف وخصائص الوساطة اإللكترونية
من أجل اعطاء تعريف واضح وشامل للوساطة اإللكًتونية ،البد أف ننظر إليها من خالؿ تعريفني،
التعريف األوؿ ىو التقليدي منها ،ومن مث نتجو إىل التعريف احلديث ،مث بعد ذلك نستعرض أىم اخلصائص اليت
كانت سببا يف تبين الوساطة كآلية فعالة يف منازعات التجارة اإللكًتونية.
وعليو سنتناوؿ يف ىذا ادلطلب تعريف الوساطة اإللكًتونية ( الفرع األوؿ) ،ويف (الفرع الثاين) خصائص
الوساطة اإللكًتونية.
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الفرع األول :تعريف الوساطة اإللكترونية
أوال :التعريف الفقهي
لقد اختلف الفقو يف تعريف الوساطة اإللكًتونية ،وانصب ىذا االختالؼ على مدى اعتبار الوساطة
اإللكًتونية بديل عن الوساطة التقليدية أـ ىي امتداد ذلا.
 /1التعريف التقليدي للوساطة
ترتكز عملية الوساطة على اجلهود اليت يبذذلا الوسيط يف إقناع ادلتنازعني بقبوؿ احلل الذي يقًتحو حلل
1
النزاع القائم بينهما دومنا ضغط أو إكراه قد ديارس من قبلو عليهما.
وبذلك فالوساطة مبفهومها التقليدي ىي ":وسيلة من الوسائل الودية لفض ادلنازعات ،حيث يقوـ أطراؼ
النزاع بالعمل مع وسيط ،وىو يقدـ النصح واإلرشاد ،مع طرح االحتماالت اليت قد يتقبلها أطراؼ النزاع دوف أي
ضغط أو إكراه من الوسيط لفض النزاع القائم بينهما" .2كما ديكن تعريفها على أهنا ":عملية يوافق طرفا النزاع
من خالذلا على العمل مع شخص أو طرؼ ثالث زلايد حلل النزاع القائم بينهما ،مع منح كامل السلطة للمتنازعني
3

يف قبوؿ الوساطة أو رفضها ،مع انصراؼ عمل الوسيط وبذؿ جهوده صوب نقاط اخلالؼ أو اقًتاح سبل احلل.
ولعل التعريف الذي ورده جانب من الفقو يعترب أفضل تعريف للوساطة إذ أشار إىل أف الوساطة ىي "
نظاـ قانوين خيتار فيو األطراؼ يف النزاع أحدا من الغري ،باتفاؽ بينهم قبل النزاع أو بعده ،ليساعدىم يف الوصوؿ
إىل تسويتو رضائيا لنزاعهم مبقًتحاتو وتوصياتو اليت حتقق مصاحلهم يف ادلسائل اليت جيوز فيها الوساطة".4
/2التعريف الحديث للوساطة:

ىناؾ مفهوـ حديث للوساطة اإللكًتونية نابع من تدخل أجهزة االتصاؿ احلديثة ،ومنها شبكة األنًتنت،

والذي يشري على أنو ":ىي وسيلة حلل نزاعات عقود التجارة اإللكًتونية خاصة ،والعقود االلكًتونية عموما ،عرب
استخداـ الوسائل التكنولوجية وعلى رأسها شبكة األنًتنت ،حيث يتم االستعانة من قبل األطراؼ ادلتنازعني
بوسيط ال يقوـ باختاذ قرار حلل النزاع ،ولكنو يساعدىم على إجياد حل مقبوؿ لكل منهما بشكل زلايد" .5كما
تعرؼ على أهنا ":عملية تتم بشكل فوري ومباشر على شبكة األنًتنت ،وهتدؼ إىل تسهيل التعاوف والتفاوض بني
أطراؼ النزاع ،للتوصل إىل حل عادؿ يقبلو أطراؼ النزاع".

6

من خالؿ التعريفات الفقهية السابقة يظهر لنا أف سبب انقساـ الفقو 7يف حتديد تعريف للوساطة ،ىو أف
اجتاه رأى أف وسائل التسوية اإللكًتونية للمنازعات ومنها الوساطة اإللكًتونية تعرب عن نظاـ جديد ومستقل عن
وسائل تسوية ادلنازعات التقليدية ،إذ ترتب على استخداـ وسائل تسوية ادلنازعات اإللكًتونية ظهور العديد من

اآلليات اجلديدة مثل التحكيم ادللزـ لطرؼ واحد ،ونظاـ عالمات الثقة ،ونظاـ التحكم يف بطاقات االئتماف،
وسلطة إعادة ادلسحوبات من ىذه البطاقة .يف حني يرى االجتاه الثاين -وىو على النقيض من االجتاه األوؿ -أف
الوساطة اإللكًتونية باعتبارىا أحد وسائل تسوية ادلنازعات اإللكًتونية ،ىي امتداد للوساطة التقليدية ،إذ أف
الوساطة اإللكًتونية نتجت عن تزاوج وسائل التسوية التقليدية مع وسائل تكنولوجيا ادلعلومات ،يضاؼ إىل ذلك
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أف التطور قد أصاب كل شيء ،وأساس ىذا الرأي أف اآلليات ادلستخدمة يف تسوية ادلنازعات التقليدية
(ادلفاوضات ،الوساطة ،التحكيم) ،ىي ذاهتا اآلليات اليت تستخدـ يف تسوية ادلنازعات إلكًتونياً ،لكنها تتم عرب
شبكة االنًتنت.
ثانيا :التعريف التشريعي
بالنسبة دلوقف التشريعات الوطنية من الوساطة اإللكًتونية ،فنالحظ أهنا مل تتطرؽ إليها باعتبارىا أحد
الوسائل البديلة لتسوية ادلنازعات بشكل صريح ،ولكن عند استقراء النصوص القانونية للتشريعات اإللكًتونية
صلدىا مسحت بإبراـ العقد بوسائل إلكًتونية ،وكذلك تضمنت أف يتم التعبري عن اإلرادة بطرؽ ووسائل إلكًتونية،

ولذلك يستنتج من ىذه النصوص 8أهنا أجازت أف يتم تسوية ادلنازعات إلكًتونياً وبالوسيلة نفسها اليت مت انعقاد
العقد هبا ،يضاؼ إىل ذلك أف التشريعات اإللكًتونية صدرت دلواكبة التطور ولتسهيل إبراـ ادلعامالت والعقود
بسرعة ،فليس من ادلنطقي أف نلجأ بتسوية ادلنازعات الناجتة عن ىذه العقود إىل الوسائل التقليدية ،ألف ىذا يتناىف
مع السرعة والسهولة يف إبراـ العقد اإللكًتوين.
أما بالنسبة دلوقف التشريعات الدولية فلم تضع تعريفا للوساطة اإللكًتونية ،إال أف قانوف األونسيًتاؿ
النموذجي للتوفيق التجاري الدويل لعاـ  2002عرفتها يف الفقرة الثالثة من ادلادة األوىل بأهنا " :عملية يتم من
خالذلا حل النزاع وديا ،سواء بالوساطة أو بالتوفيق مع زلاولة الوسيط الوصوؿ حلل ودي للنزاع العقدي أو القانوين
دوف أف ديلك سلطة إجبار ادلتنازعني على قبوؿ احلل ،9شلا يعين قياـ الوساطة على إرادة طريف النزاع احلر يف اللجوء
إليها كوسيلة لفض ادلنازعات ،كما تتضمن جتريد الوسيط من سلطات اإلجبار يف قبوؿ الوساطة أو االستمرار
فيها ،حيث يقتصر عملو على زلاولة تقريب وجهات النظر بني ادلتنازعني ،ومها من ديلكاف احلق يف قبوؿ توجيهاتو

أو رفضها"10.
من خالؿ كل التعريفات السابقة ،تعترب الوساطة اإللكًتونية وسيلة من وسائل حل نزاعات التجارة
اإللكًتونية ،وذلك بفضل الوسيط الذي يعمل على ربط االتصاؿ بني األطراؼ ،والوسيط عامل زلايد ،مهمتو
طرح بعض االحتماالت واالقًتاحات ،ولألطراؼ قبوذلا أو رفضها دوف ضغط أو إكراه ،كما ديكن ذلم العدوؿ يف
أي حلظة.11
الفرع الثاني :خصائص الوساطة اإللكترونية

حققت الوساطة اإللكًتونية صلاحا واسعا وإقباال ىائال من قبل ادلتنازعني يف رلاؿ التجارة اإللكًتونية ،وذلك
نظرا للخصائص العديدة اليت دتتاز هبا.
أوال :مزايا الوساطة اإللكترونية
 /1المزايا المتعلقة باألطراف:
 تعترب الوساطة وسيلة رضائية يف حسم النزاع ،ألهنا نظاـ إرادي قائم على اتفاؽ الوساطة ادلربـ بني طريفالنزاع ،واختيار الوسيط الذي يتوىل مهمة الوساطة ،دوف اخلروج عنو أو جتاوزه خالؿ مراحل عملية الوساطة ،مع
إعطاء احلرية الكاملة لطريف النزاع يف االتصاؿ مع الوسيط والطرؼ اآلخر للتفاوض حوؿ مسائل النزاع ،حبيث
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يعهد الوسيط على توفري مناخ مالئم لتبادؿ وجهات النظر ،وطرح االحتماالت اليت قد يرى طرفا النزاع قبوذلا دوف
ضغط أو إكراه منو لفصل النزاع القائم بينهما ،باإلضافة إىل تقدمي النصح واإلرشاد ألطراؼ النزاع ،كما أف القرار
الذي يصدره الوسيط ليس ملزما بل يكوف إلرادة الطرفني رفضو أو وضعو موضع التنفيذ.12
 -دتتاز القواعد اإلجرائية ادلتبعة خالؿ عملية الوساطة بادلرونة ،وعدـ التقيد بإجراءات مرسومة ،ولألطراؼ

حرية االختيار يف القواعد اليت تناسبهم ،واليت يشًتط فيها احًتاـ القانوف .13كما جتنب الوساطة اإللكًتونية على
طريف النزاع اخلسائر احملتملة مقارنة بالتحكيم واخلصومة القضائية ،فالوسيط يقنع طريف النزاع بتقدمي تنازالت
متبادلة وتعديل مراكزىم القانونية للوصوؿ إىل حل للنزاع يف أسرع وقت شلكن لتجنب تقلبات أسعار البضائع
واخلدمات ،وأسعار صرؼ العمالت خاصة يف رلاؿ التجارة اإللكًتونية.14
 يؤدي استخداـ التقنيات احلديثة يف إجراءات الوساطة االلكًتونية إىل التقليل من نفقات الوساطة ،كمايؤدي اىل السرعة بالفصل بادلنازعات فإجراءات الوساطة تتم عرب االنًتنيت ،وال تتطلب انتقاؿ أطراؼ النزاع إىل
مكاف انعقاد جلسات الوساطة وال تستلزـ احلضور ادلادي لألطراؼ ،وىذا ما يقلل من نفقات السفر واالنتقاؿ.
كذلك الوسيط الذي يتوىل الفصل بالنزاع يف الوساطة اإللكًتونية شخص تتوافر فيو اخلربة الفنية والعملية يف
منازعات التجارة االلكًتونية ،وىذا ما يقلل من النفقات الالزمة لالستعانة باخلرباء ادلختصني يف موضوع النزاع.15
 إف الوساطة اإللكًتونية ختلق نوعا من العالقات الودية بني اخلصوـ وحتافظ عليها ،كما أنو عمليةرضائية ،قرارىا النهائي غري ملزـ لطريف النزاع ،وتتسم بالسرية ،وىذه األخرية تكوف آمنة ومصونة يف كامل عملية
الوساطة اإللكًتونية جلميع ادلشاركني ،باإلضافة على ىذا فإف الوساطة دتنح حرية االنسحاب واللجوء إىل التقاضي
لطريف النزاع يف أي مرحلة من مراحل الوساطة اإللكًتونية.16
 تًتؾ الوساطة اإللكًتونية حرية اختيار الوسيط لطريف النزاع ،حيث صلد أف مراكز الوساطة اإللكًتونيةخص صت صفحة على موقعها اإللكًتوين تدرج فيها أمساء للوسطاء األعضاء يف ادلركز ،مع تبياف مؤىالهتم
وخرباهتم وكفاءاهتم العملية والقانونية.17
 /2المزايا المتعلقة بعملية الوساطة اإللكترونية
 فعالية األدوات ادلستخدمة يف عملية الوساطة اإللكًتونية وضماف تسجيل ادلناقشات اليت جتري بني طريفالنزاع يف برنامج مستقل على شبكة األنًتنت ،ويف كل مراحل الوساطة اإللكًتونية من مرحلة االتصاؿ األويل بني
الوسيط وطريف النزاع حىت االتفاؽ النهائي ،وتوفري قاعدة بيانات متكاملة تشمل سري الوساطة وأمثلة متعددة
ألنواع القضايا ،وكيفية اإلثبات وتقدمي الطلبات وتزويد كل من طريف النزاع منوذج يتضمن سائر احللوؿ الودية لفض
النزاع بغية دتكينهم من التفاوض على تسوية النزاع ،وحفظ كامل ادلستندات والوثائق وختزينها وتزويد احملكمة
بنسخة من االتفاؽ النهائي ادلوقع عليو من قبل ادلتنازعني إذا ما رفض أحد ادلتنازعني تنفيذ ما مت االتفاؽ عليو.18
 السرية يف اإلجراءات ،فالوسيط ادلكلف بالنزاع حيظر عليو إفشاء ادلعلومات اليت حصل عليها يفجلسات الوساطة ألشخاص آخرين إال مبوافقة ادلتنازعني ،وسلالفتو ذلذه االلتزامات يًتتب عليو قياـ مسؤوليتو،
فهذه السرية تعد أىم الركائز األساسية للوسائل البدائل ومنها الوساطة اإللكًتونية ،فادلتنازعني يرحبوف بعدـ معرفة
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النزاعات الناشئة بينهم أو أسباهبا ودوافعها ،نظرا دلا قد تؤدي إليو ىذه ادلعرفة بادلساس مبراكزىم ،وىذه السرية

ادلطلقة حتيط بكافة جوانب وإجراءات الوسائل البديلة.19
 تتسم الوساطة بغياب الشروط الشكلية ،حيث دتتاز الوساطة بطابعها ادلرف الذي خيوذلا التناسب معمتطلبات أطراؼ النزاع ،فهي تتالءـ مع شبكة األنًتنت ،خالؼ لوسائل حل النزاعات التقليدية ،ويعترب البعض

الوساطة حبق وسيلة بديلة عن القضاء ،وجيب أف حتافظ على خصوصيتها بعيدا عن اإلجراءات الشكلية ،20فال
يوجد يف الوساطة أي إجراء شكلي يًتتب عليو البطالف ،فالوساطة وبوجو خاص هتدؼ إىل اتباع أي إجراء ديكن
21
أف يؤدي إىل حل مرض ألطراؼ النزاع.
ثانيا :عيوب الوساطة اإللكترونية
شيوعا ىي االفتقار إىل الدؼء والتعاطف واأللفة وغريىا
 أكثر عيوب عملية الوساطة اإللكًتونية اليت نوقشت ًوجها لوجو ما ىي عليو .بينما تُبذؿ اجلهود لشرح كيفية تعويض ذلك
من ادلواقف والتأثريات اليت جتعل الوساطة ً
يف االتصاؿ عرب اإلنًتنت ،واالستفادة من بعض خصائص االتصاؿ عرب اإلنًتنت لتحقيق مكاسب على ىذه
العناصر.22
 إف ميزة توفري الوقت واجلهد على ادلتنازعني يف إجراء جلسات الوساطة عن بعد من خالؿ شبكة اإلنًتنتتواجو عقبة انتشار وفعالية الشبكة ،ذلك أف اشًتاط حتقق ىذه ادليزة يتوقف على توافر شبكة قوية قادرة على

دتكني ادلتنازعني من التواصل والوسيط من خالؿ صفحاهتا الرقمية ،وبالتايل إذا ما حاؿ أي مانع ودوف توفري
الشبكة كانقطاع التيار الكهربائي أو اخللل يف جهاز احلاسوب أو اخللل يف ادلوقع اإللكًتوين فسيكوف فشل
الوساطة اإللكًتونية.23
 -الرسائل ادلنقولة عرب اإلنًتنت ،وخاصة تلك اليت يتم نقلها من خالؿ النص ،عرضة للتفسري اخلاط ،،وإساءة

اإلسناد والتسبب يف تدىور الثقة.24
 من الصعوبة مبكاف اجلزـ بتوفري األماف عرب الشبكات ادلفتوحة ،بالرغم من قياـ العاملني عرب شبكة اإلنًتنت يفتوفري جدراف احلماية تعمل على احليلولة دوف انتهاؾ خصوصية ادلواقع الرقمية ،إال أنو بالرغم من جدراف احلماية
يبقى جانب األماف على الشبكات ادلفتوحة من أكرب التحديات اليت تواجو ذيوع الشبكة وانتشارىا.25

المطلب الثاني :تمييز الوساطة اإللكترونية عن غيرىا من الوسائل البديلة اإللكترونية

إف ادلفاىيم السابقة للوساطة اإللكًتونية ،واليت ركزت على مبدأ الرضائية ،ودور الوسيط يف تقريب وجهات
النظر بني أطراؼ النزاع ،للوصوؿ إىل حل للنزاع ،قد يؤدي إىل وجود تشابو بينها وبني النظم القانونية ادلشاهبة

السيما التحكيم اإللكًتوين وادلفاوضات اإللكًتونية.
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الفرع األول :الفرق بين الوساطة اإللكترونية والتحكيم اإللكتروني
تتفق الوساطة اإللكًتونية والتحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل اإللكًتونية احلديثة ،بأف كل منهما يتناوؿ
ادلنازعات الناشئة عن التجارة اإللكًتونية كأصل ،كما أف كالمها قد طالو التطور وأصبح يتسم بالطابع اإللكًتوين،
وذلك حىت يكوف ذلذه الوسائل القدرة على فصل ادلنازعات.
وبالرغم من التشابو بني التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل اإللكًتونية احلديثة ،والوساطة اإللكًتونية،
إال أف ىناؾ اختالفات بينهما أمهها:
أوال :من حيث العالقة التي تربط الطرفين :يتعلق بالعالقة اليت تربط بني أشخاص تربط بينهم عالقة
وثيقة ويعرؼ كل منهم اآلخر معرفة جيدة ،ومن أجل احلفاظ على ىذه العالقة وعدـ إهنائها ،فإهنم يتفقوف على
إخضاع عالقاهتم ومنازعاهتم لشخص ثالث حيدد أوجو اخلالؼ والتقارب بني وجهات نظرىم ،وذلك للتوصل إىل
حل يليب رغباهتم وحيظى بالتايل بقبوذلم .أما يف التحكيم فقد حيتفظ الطرفاف بعالقات جتارية مستمرة فيما بينهما
وىذا يكوف يف القليل النادر ،وقد ال يوجد بينهما عالقات سوى العالقة الناشئة والناش ،عنها النزاع وىذا يف
الغالب األعم واليت بإهنائها يذىب كل طرؼ إىل حاؿ سبيلو.26
ثانيا :من حيث الدور الذي يلعبو الطرف المحايد :إف الوسيط اإللكًتوين تقتصر مهمتو على رلرد تقدمي
اقًتاحات وآراء لألطراؼ ادلتنازعة بشأف النزاع القائم بينهم حىت ولو خاض يف تفاصيل النزاع مع انو غري مطالب
بذلك ،كما يقوـ الوسيط بتحفيز األطراؼ على التفاوض وإجراء االتصاالت بينهم ،وذلك هبدؼ الوصوؿ إىل
قرار يوافق عليو مجيع األطراؼ ادلتنازعة ،فإرادة األطراؼ ىي اليت تلعب دورا رئيسيا يف إصدار القرار ،ويف حاؿ
عدـ رغبتهما بذلك فإف الوسيط ال يكوف لو أي دور ،ذلك أنو ال ديلك أي سلطة لفرض التسوية ومن مث قد

تنتهي الوساطة اإللكًتونية بدوف أي نتائج .27بينما يتمتع احملكم بسلطة قضائية دتنحو القدرة على إصدار أحكاـ
وقرارات ملزمة للطرفني.28
ثالثا :من حيث اإللزام :ختتلف الوساطة اإللكًتونية عن التحكيم اإللكًتوين من حيث أنو حيق لطريف
النزاع االنسحاب يف أي مرحلة كانت عليها الوساطة يف حني أهنما ال يتمتعاف بنفس اإلمكانية يف حالة التحكيم.
ويعد ىذا الفارؽ أمرا منطقيا للطابع اإللزامي للتحكيم سواء من ناحية اإلجراءات أو من ناحية حكم التحكيم
والطابع غري اإللزامي للوساطة ،وإذا كانت ىناؾ اختالؼ بني التحكيم والوساطة.
الفرع الثاني :الوساطة االلكترونية والمفاوضات االلكترونية
ختتلف ادلفاوضات اإللكًتونية عن عملية الوساطة االلكًتونية يف عدة نواحي أمهها :
أوال :من حيث أطراف العالقة :تتميز الوساطة ،عن ادلفاوضات ،بوجود طرؼ ثالث ،زلايد ،يقوـ بتحريك

عملية الوساطة وإثارة النقاط اليت تساعد يف تسوية النزاع ،ويف ادلفاوضات ادلباشرة اإللكًتونية جيري االتصاؿ بني

طريف النزاع مع بعضهم البعض من خالؿ صفحة النزاع ادلعدة على ادلوقع االلكًتوين التابع دلركز الوساطة احملمية
بكلمة ادلرور حيث أف األطراؼ وحدىم يقوموف أثناء مرحلة ادلفاوضات ادلباشرة حبل سوء التفاىم وادلنازعات
بينهم دوف أي تدخل من جانب الوسيط أو موظفو مركز الوساطة.
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ثانيا :من حيث التكاليف :إف عملية التفاوض تكوف رلانية ،فادلراكز ال تأخذ مقابال لتقدمي أدوات اإلتصاؿ
للمتفاوضني ،سواء كانت على شكل صفحة على ادلوقع التابع للمركز أو على شكل اتصاؿ ىاتفي عرب قنوات
ادلركز ،وبغض النظر عن نتيجة التفاوض ،إجيابية كانت بأف مت حل النزاع من خالذلا ،أـ سلبية مل يتوصل
ادلتفاوضاف من خالذلا ينهياف فيو النزاع 29.أما فيما خيص الوساطة اإللكًتونية فتستويف مراكز الوساطة ،رسوما
وبدالت وساطة.
ثالثا :من حيث السلطات الممنوحة لألطراف :إف سلطة األطراؼ ادلتفاوضة يف التفاوض تكوف أوسع ،كوف
احلقوؽ اليت يتم التفاوض بشأهنا تعود ذلم بشكل كامل ،فتكوف سلطة كل منهم مطلقة فيما ديلك ،بينما الوساطة
يتمتع الوسيط فيها بسلطة واسعة ،كونو يقابل األطراؼ وحياوؿ تضييق فجوة اخلالؼ بينهم ،رغم أنو ال ينتهي
حبكم ملزـ ذلما.
رابعا :من حيث مدة إنهاء النزاع :يف ادلفاوضات اإللكًتونية ادلدة ادلمنوحة ذلم لالتصاؿ والتفاوض من خالؿ
صفحة االتصاؿ التابعة للمركز ىي ثالثوف يوما فقط بعدىا يتم إغالؽ ملف القضية بصورة آلية ،ما مل يطلب
طريف النزاع قبل انقضاء مدة الثالثوف يوما احملددة منح مدة إضافية وتقدمي أسباب تربر ذلك ،30وقد حددت

مراكز أخرى ىذه ادلدة بعشرة أياـ ،مع إلزاـ ادلتفاوضني يف حالة انقضاء مدة التوصل حلل النزاع بإحالتو للمركز مع
31
طلب وسيط أو أكثر حلل النزاع.

المبحث الثاني :اإلجراءات اإللكترونية للوساطة عبر مركز "" SQUARE TRADE
لقد شجعت معظم الدوؿ وادلؤسسات الكربى على إحالة نزاعات التجارة اإللكًتونية على الوساطة
ادلؤسساتية دلا دتلكو ىذه األخرية من إمكانيات مادية وبشرية ،وعليو سنركز يف مبحثنا ىذا على مركز " SQUARE
"  TRADEالذي يعد من أشهر وأوؿ ادلراكز ادلتخصصة

32

يف رلاؿ حل ادلنازعات بطريق الوساطة اإللكًتونية

المطلب األول :سير اإلجراءات اإللكترونية للوساطة

تسري آلية الوساطة االلكًتونية عندما يقوـ ادلدعي بإيداع طلب وساطة إلكًتونية عرب تعبئة منوذج إلكًتوين
سري ،وعلى مقدـ الطلب أف يكوف واضحا ودقيقا وعليو إيراد ملخص عن شكواه ،وإذا قبل طلب الوساطة
ادلقدـ منو ،يستلم جوابا إلكًتونيا بالقبوؿ مع رمز دخوؿ ،وكلمة سر تسمح لو الولوج إىل قاعدة الوساطة
االلكًتونية.
الفرع األول :االتفاق على الوساطة اإللكترونية
إذا كاف األصل ىو جلوء ادلتضرر عند نشوب النزاع إىل القضاء ،فإف ىذا األمر خيتلف عند اختياره
للوساطة اإللكًتونية لتسوية النزاع الناتج عن التجارة اإللكًتونية .ودلا كانت ىذه الوسيلة اإللكًتونية البديلة لتسوية
ادلنازعات اإللكًتونية أمرا استثنائيا عليو فال ديكن التمسك بو إال باتفاؽ األطراؼ صراحة ،وىذا االتفاؽ يتم عادة
33
كشرط من شروط العقد أو باتفاؽ مستقل.
وعلى الرغم من الطابع االختياري والرضائي للوساطة إال أف إدراج االتفاؽ عليها يف العقد ادلربـ بينهم
يلبسها طابع اإللزاـ ،إذ يف ىذا الوقت ال حيق ألحد األطراؼ العدوؿ عنو واللجوء إىل وسيلة أخرى لتسوية النزاع
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قضائيا أو حتكيميا دوف موافقة الطرؼ اآلخر ،وحىت القضاء يرج ،النظر يف الدعوى حلني بياف نتيجة التسوية،
والذي ديكن أف يعتمد عليو كدليل لإلثبات ،إذ أف ىناؾ فارؽ بني إلزامية االتفاؽ على الوساطة اإللكًتونية يف
حاؿ إدراجو كبند يف العقد ادلربـ بني الطرفني ،وعدـ إلزامية القرار الصادر من الوسيط اإللكًتوين ،فعندما يتفق
األطراؼ على إدراج االتفاؽ كأحد بنود العقد ادلربـ بينهم ،وتتجو إرادهتم إىل الوساطة اإللكًتونية كوسيلة لتسوية
النزاع الذي قد ينشأ بينهم ،فعندىا ال مفر من الرضوخ إليو بصرؼ النظر عن كوف القرار الصادر من الوسيط
34
ملزما أـ ال.
الفرع الثاني :تقديم الطلب إلكترونيا لمركز الوساطة
تبدأ عملية الوساطة اإللكًتونية بتعبئة الطلب ادلخصص لذلك مسبقا على موقع ادلركز اإللكًتوين،
وادلتضمن البيانات الشخصية لطالب الوسيط ،وملخصا عن موضوع النزاع والطرؼ اآلخر وكيفية االتصاؿ بو،
وباستالـ ادلركز للطلب ودراستو وقبولو ،يقوـ بإرساؿ تأكيد للطالب خيطره من خاللو بقبوؿ الطلب.
وعليو وفقا دلركز  Square tradeدتر العملية عرب ثالثة مراحل:35

المرحلة األولى :يقوـ ادلدعي بالدخوؿ إىل موقع الوساطة اإللكًتونية للمركز دلل ،استمارة ادلطالبة على
شبكة األنًتنت ،وحتتوي ىذه االستمارة على اسم ادلدعي وعنوانو اإللكًتوين وتفاصيل النزاع ،باإلضافة بعض
ادلعلومات عن ادلدعى عليو وكيفية الوصوؿ إليو ،وادخاؿ مجيع ادلعلومات ذات الصلة على شكل إلكًتوين.
ويالحظ إف منصة  Square tradeدتيز بني مل ،االستمارة من قبل البائع أو ادلشًتي ،إذ لكل منهم إجراءاتو
اخلاصة ،ألف أغلب ادلتنازعني ىم من زبائن موقع  eBayالذي ىو من يرعى مركز  Square tradeلتوفري
درجة عالية من ادلصداقية للمستخدمني ،إال أف ذلك ال دينع الغري من الدخوؿ إىل موقع Square trade
لطلب خدمة الوساطة.
المرحلة الثانية :بعد استالـ ادلركز للطلب يقوـ بدراستو وقبولو ،مث يقوـ بتأكيد دلقدـ الطلب يعلمو

باستالـ الطلب وقبوؿ النزاع.

المرحلة الثالثة :يقوـ ادلركز بتبليغ الطرؼ اآلخر ،ويسألو فيما إذا كاف يرغب يف تسوية النزاع عن طريق

الوساطة اإللكًتونية ،فإذا كاف جوابو الرفض فإف إجراءات الوساطة تنتهي ويتم إبالغ طالب الوساطة بأف الوساطة
اإللكًتونية غري شلكنة ،أما إذا كانت إجابتو قبوؿ الوساطة ،تبدأ عملية الوساطة ويتم تبليغ الطرؼ اآلخر.
أما إذا قدـ الطلب من كال الطرفني يكتفي ادلركز عند استالمو الطلب بإرساؿ تأكيد إىل طريف النزاع
خيطرمها من خاللو باستالـ طلب الوساطة والتاريخ احملدد لبداية عملية الوساطة ،وىو ما نصت عليو ادلادة  4من
قانوف األونسيًتاؿ النموذجي للتوفيق التجاري الدويل .ومع ذلك ،إذا مل يتلق الطرؼ األوؿ أي قبوؿ لتلك الدعوة
خالؿ الفًتة احملددة ،فسيتم اعتبار ذلك مبثابة رفض لطلب الوساطة.
ب -توجيو اإلشعار :حىت يتحقق اذلدؼ من الوساطة اإللكًتونية ،وحىت تتاح لكل طرؼ فرصة متكافئة
للوصوؿ إىل تسوية مرضية ،يتعني إشعار طريف النزاع بقبوؿ طلب الوساطة ،وعليو يتم توجيو اإلشعار وفق دلركز
 Square tradeمبجرد قياـ ادلدعي بإكماؿ استمارة التقدمي ،مزود اخلدمة يف ادلركز يقوـ وعرب الربيد اإللكًتوين
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االتصاؿ بادلدعي إلبالغو قبوؿ القضية ،ورمز دخوؿ كلمة السر تسمح لو الولوج إىل قاعدة الوساطة اإللكًتونية،
ومن مث جيري إبالغ الطرؼ اآلخر عرب بريده اإللكًتوين ،ليتم التواصل فيما بينهم وتبادؿ اآلراء حوؿ القضية.
مع العلم أنو يعطي بعض مزودي خدمات حل النزاعات على شبكة األنًتنت األطراؼ صالحية تعيني
الوسيط عن طريق اختياره عرب الئحة أمساء مع بيانات سلتلفة متوافرة على ادلوقع ،أما البعض اآلخر ،فيقوموف
باالتصاؿ بادلدعى عليو ألخذ موافقتو على استعماؿ اخلدمة ،وذلك قبل تسجيل الطلب ،وتعيني الوسيط ،فإذا
وافق على استعماؿ اخلدمة ،يعني الوسيط وتنطلق آلية الوساطة 36يف مرحلتها الثانية ،حيث يتم يف ىذه ادلرحلة
مناقشة موضوع النزاع واستخراج نقاط اخلالؼ اجلوىرية ،وذلك بعد إرساؿ بريد إلكًتوين متضمن اسم ادلرور من
قبل الوسيط لكل من طريف النزاع ،يستطيع طريف النزاع من خالؿ الدخوؿ إىل صفحة النزاع ادلعدة على موقع
ادلركز ،ليتمكنوا من حضور جلسات الوساطة دلناقشة طلباهتم والتداوؿ معهم حوؿ موضوع النزاع هبدؼ التوصل
إىل حل وسيط يقبلو الطرفني.37
ج -رسوم الوساطة اإللكترونية
مبا أف الوساطة اإللكًتونية مدفوعة األجر ،فإف الرسوـ ذلا أمهية يف بدء سري إجراءات الوساطة ،وحسب مركز
الوساطة  ، square tradeفإنو يقدر رسوـ الوساطة وفقا لقيمة ادلبلغ ادلتنازع عليو ،إذ يستويف ( 50دوالر)
عن النزاع الذي ال تزيد قيمتو عن ( 0000دوالر) أما إذا زاد ادلبلغ عن ذلك فيستويف عنو ( 40دوالر) زائدا بذلك
 %5من قيمة النزاع ،على أال تزيد يف مجيع احلاالت عن ( 2500دوالر) ىذا بعد استيفاء ( 20دوالر) عن
تسجيل طلب الوساطة ،ويعفي ىذا ادلركز عمالءه ،أو خيفض ذلم رسوـ الوساطة ،إذا كانوا من عمالء لشركات
ادلسجلة لديو.38
المطلب الثاني :الجلسات اإللكترونية للوساطة وآثارىا
إف مبوافقيت فريقي النزاع على الوسيط واإلجراءات ،يتم االنتقاؿ للمرحلة التالية من الوساطة ،وىي مناقشة
موضوع النزاع وإثارة نقاط اخلالؼ اجلوىرية ،وذلك بعد أف يقوـ الوسيط بإرساؿ بريد إلكًتوين لكل من طريف
النزاع ،باإلضافة لتحديد ميعاد جلسات الوساطة ،ليتم االنتقاؿ للمرحلة قبل األخرية من الوساطة اإللكًتونية يف
عقد جلسات الوساطة وحبث ادلدى الذي ديكن أف يذىب إليو ادلتنازعني يف طلباهتما ،ليقوـ الوسيط بعدىا
بصياغة اتفاؽ التسوية النهائي وعرضو على ادلتنازعني للتوقيع عليو.
الفرع األول :جلسات الوساطة اإللكترونية

إف الوساطة االلكًتونية ،ال تقتصر على طريف النزاع ،امنا تتطلب تدخل شخص ثالث (وسيط) ،يكوف
الوسيط دوما حكما شخصيا طبيعيا وتوافرت فيو الشروط احليدة والنزاىة واالستقاللية ،فهو مدعو من قبل
أطراؼ النزاع دلساعدهتم على التوصل إىل اتفاؽ ،والتواصل معهم.
وعليو يتم تعيني الوسيط وفق نظاـ  Square tradeمن قبل األمانة العامة اليت تقوـ باختيار الوسيط
استنادا إىل نوع النزاع وطبيعتو وأيضا على اخلربة اليت ديتلكها الوسيط واللغات اليت جييدىا ولتنسجم مع لغة طريف
النزاع ،إال أف نظاـ  ،Square tradeيسمح لألطراؼ االتفاؽ على اختيار وسيط من قائمة حتوي على ما
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يقارب  050وسيط ،39وبعد ادلوافقة من كال الطرفني على عملية االختيار يبدأ الوسيط بتوضيح للطرفني آلية فض
النزاع والطريقة اليت يفضالهنا لعقد جلسات الوساطة ،إذ قد تكوف إما عن طريق الربيد االلكًتوين  e-mailأو عن
طريق غرفة ادلخاطبة من خالؿ غرفة االجتماعات االلكًتونية les salles conférence
électroniqueأو عن طريق اجتماع ثنائي مصور بالفيديو  ، réunion vidéoأو عن طريق رسائل

الدعوى  ، 40 les messageبعد ذلك يبدأ الوسيط بدعوة الطرؼ اآلخر بواسطة اآللية اليت مت اختيارىا إىل
ولوج ادلوقع اإل لكًتوين حبيث يشرح لو طلبات الطرؼ اآلخر مقدـ طلب الوساطة اإللكًتونية ،ويعترب ىذا ادلوقع
ادلخصص للقضية ،مكا ف للنقاش بني األطراؼ ،يدخل بعدىا الوسيط اإللكًتوين يف اتصاؿ مع ادلدعي بغية معرفة
موضعو ،وتوقعاتو من استعماؿ خدمة الوساطة اإللكًتونية ،كذلك يفعل الوسيط مع ادلدعى عليو ،حبيث حياوؿ
معرفة طلباتو ونواياه ،فإذا كانت مطابقة مع طلبات ادلدعي ،تكوف الوساطة شلكنة يباشر بعدىا الوسيط بطرح

احللوؿ على األطراؼ دلناقشتها.41
ويديل كل فريق أماـ الوسيط بوجهة نظره ،إضافة إىل ادلعلومات ادلكملة كالبيانات ادلالية ،التقارير
وادلستندات اليت حيوزهتم ،ويبقى احلل بني يدي أطراؼ النزاع ،لكن الوسيط يقوـ مبساعدهتم على التواصل،
وبإ جراء احلوارات والتشاور مع األطراؼ ،والعمل على تقسيم ادلشكلة إىل قضايا فرعية ،وحتليل النزاع دلساعدة
األطراؼ على الوصوؿ إىل تسوية مرضية للجانبني ،ويتم ختزين مجيع ادلعلومات ادلتعلقة بالقضية يف صفحة خاصة
زلمية بكلمة سر ،وذلك دلنح األطراؼ ادلزيد من الثقة ،ولدى  Square tradeزلرؾ اتصاالت متطور يعمل
على تذكري األطراؼ ادلشاركة جبدوؿ اجللسات لضماف تواصلهم مع الوسيط.
مع العلم أنو ومن خالؿ جلسات الوساطة يستطيع كل طرؼ تعديل طلباتو أو بياناتو اليت قدمها للمركز أو
اليت أرفقها بطلب من الوساطة ،وىذه العملية تتم بواسطة النقر على اخلانة ادلخصصة لو بعد الدخوؿ إىل عنواف
ادلوقع اإللكًتوين اخلاص بادلركز ،مث يقوـ بإدخاؿ العنواف الربيدي وكلمة ادلرور الذي سبق وأف أرسلو الوسيط
واخلاص بالنزاع ادلراد إجراء التعديل عليو ،ويف هناية ىذه العملية تظهر قائمة على شاشة احلاسوب تتضمن القضايا
وأرقامها ليقوـ باختيار رقم القضية ادلطلوبة والدخوؿ عليها بالنقر على اخلانة اخلاصة هبا ،وإجراء التعديل ادلراد
القياـ بو ،بعد ذلك ينقر على ادلفتاح اخلاص مع إرساؿ نسخة للوسيط وعدد ادلتنازعني.42
الفرع الثاني :آثار جلسات الوساطة اإللكترونية
بعد إهناء جلسات الوساطة اإللكًتونية وطريف النزاع وتبادؿ ادلناقشات ،فإذا توافق األطراؼ على نتيجة
واحدة ،يكوف النزاع زللوال ،ويصار عندىا إىل حتضري اتفاؽ من قبل الوسيط اإللكًتوين ،بغية جتسيد التوافق،
ويرسل إىل األطراؼ ،وعند ىذا احلد تعترب القضية منتهية ،ولكن إذا فشلت مساعي الوسيط يف التوصل إىل نتيجة
مرضية منتهية لطريف النزاع وهبذا تكوف النتيجة عدـ التوصل التفاؽ فتنتهي اإلجراءات دوف التوصل إىل حل ،وقد
حياوؿ األطراؼ تسوية النزاع عرب اللجوء إىل التحكيم اإللكًتوين عند شعورىم عدـ جدوى الوساطة.
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أوال :تسوية النزاع نهائيا وفقا لمركز Square trade
عندما يتم التوصل بني الوسيط وطريف النزاع إىل تسوية مقبولة لكال الطرفني نتيجة زلاوالت الوساطة
اإللكًتونية  ،ينبغي على الطرفني النقر على (قبوؿ ضمن نافذة برامج منصة  ،)Square tradeوعلى الوسيط
اإللكًتوين بعد ذلك أف يكتب ما اتفق عليو ادلتقاضوف يف اتفاؽ دائم يشهد على نيتهم ورضاىم وقبوذلم يف

مستند يسمى (اتفاؽ التسوية).43
عند انتهاء الوسيط اإللكًتوين من إعداد اتفاقية التسوية ،يقدـ اتفاقية التسوية لكال الطرفني للتوقيع عليها.
أما بعد التوقيع فال جيوز ألي طرؼ االنسحاب منها ألهنا أصبحت هنائية وملزمة للطرفني .وىذا وفق ما نص عليو
قانوف األونسيًتاؿ بشأف التوفيق التجاري الدويل حيث أنو يف حالة قياـ أطراؼ النزاع بتنفيذ اتفاقية التسوية ،فإف
ىذه االتفاقية تكوف ملزمة وفعالة ولكن تشريع الدولة قد يتضمن آلية يتم مبوجبها تنفيذ اتفاقيات التسوية أو
إحالتها ألحكاـ تنظم طريقة تنفيذىا.
وما يالحظ أف ادلركز يتيح لألطراؼ إعادة فتح القضية يف ادلستقبل عندما مل يويف طرؼ بالتزامو يف القرار
ادلتفق عليو ،إال أنو جيب أف يكوف خالؿ اسبوعني من تقدمي طلب الوساطة األوىل.44
ثانيا :عدم التوصل التفاق وفقا لمركز Square trade

إذا فشل الوسيط اإللكًتوين يف الوصوؿ إىل تسوية ودية ووصوؿ ادلتقاضني إىل طريق مسدود أو انسحاب
أي منهم من إجراءات الوساطة دوف أي أسباب لذلك ،قبل التوقيع على اتفاقية التوفيق النهائية وادللزمة ،تعترب
الوساطة اإللكًتونية منتهية وف ًقا لذلك ،فالوسيط ال يتمتع بسلطة حسم النزاع ،وإمنا حياوؿ عرب شبكة األنًتنت
األخذ بيد األطراؼ ضلو االتفاؽ ،أي يكتفي الوسيط مبساندهتم ومساعدهتم على توضيح بعض أوجو احلل.
خاتمة:
إف الدراسة اليت قمنا هبا للوساطة يف منازعات التجارة اإللكًتونية كوسيلة حديثة وبديلة للتسوية يكشف بوضوح
عن أمهية ىذه الوسيلة ودت اشيها مع التطور التكنولوجي وتالئم طبيعة التجارة اإللكًتونية ،ويعزى ذلك كلو إىل
السهولة والسرية والتكاليف ادلنخفضة وسرعة فض ادلنازعات ،ونستطيع أف نربز ما دتخض عن ىذا البحث من
نتائج وتوصيات على النحو التايل :
النتائج:
 إف الوساطة اإللكًتونية ىي وسيلة من وسائل تسوية ادلنازعات اإللكًتونية ،تتم باستخداـ وسيلة من وسائلاالتصاؿ اإللكًتونية بدءا من ملء منوذج طلب التسوية مرورا باإلجراءات اليت تفرغ يف اشكاؿ الكًتونية وانتهاء
بصدور قرار التسوية ادلنهي للنزاع وىي بذلك هتدؼ إىل حتسني بيئة العمل اإللكًتونية وتأمينها من خالؿ تسوية
ادلنازعات اإللكًتونية.
 تعترب الوساطة اإللكًتونية من أكثر الوسائل فاعلية لتسوية ادلنازعات االلكًتونية وال سيما التجارية منها ،وتتميزبفعالية وذلك لقلة تكلفتها وسرعتها ،ألهنا تتم عرب عامل افًتاضي باستخداـ الوسائل اإللكًتونية ادلعروفة ،يضاؼ
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إىل ذلك أهنا تنهي النزاع بطريقة ودية مرضية للطرفني ،شلا جيعلها أفضل وسيلة لتسوية منازعات التجارة
اإللكًتونية.
 إف الوساطة اإللكًتونية ىي ليست بديل عن الوساطة التقليدية ،وامنا ىي امتداد ذلا ،على اعتبار أف التطورالتكنولوجي قد أصاب كل شيء ،ولذلك الوساطة اإللكًتونية ظهرت نتيجة التطور التكنولوجي وتزاوجها مع
الوساطة التقليدية.
 إ ف ادلالحظات التقنية الصادرة عن األونيسًتاؿ وإف كانت تشكل خطوة يف االجتاه الصحيح كوهنا تنص علىإمكانية تسوية منازعات التجارة اإللكًتونية عرب الوساطة اإللكًتونية إال أهنا ال تصلح ألف تشكل أساس قابل
لالعتماد عليو بشكل كامل لتسوية تلك ادلنازعات كوف أهنا ال ترقى دلستوى قانوف منوذجي أو اتفاقية دولية.
 أغفلت ادلالحظات التقنية الصادرة عن األونيسًتاؿ تناوؿ مسألة تسوية منازعات التجارة اإللكًتونية عربالتحكيم يف حاؿ فشل الوساطة .ناىيك عن أهنا مصممة لتسوية منازعات التجارة اإللكًتونية عرب الوساطة اليت
تدار بواسطة مؤسسات فقط ما يعين أهنا استثنت الوساطة اليت تدار عرب وسيط خاص أو أكثر.
التوصيات:
نقًتح على ادلشرع اجلزائري النص بشكل صريح ،إمكانية أطراؼ النزاع اللجوء إىل الوساطة اإللكًتونية لتسوية
منازعات التجارة اإللكًتونية ،بعيداً عن القضاء والتحكيم ،من أجل تطوير االقتصاد الوطين على غرار الدوؿ
الكربى ادلتقدمة اقتصاديا ،وذلك للميزات اليت مت ذكرىا.
توفري نظاـ إلكًتوين يسمح للمتنازعني بإحالة خالفهم دلركز الوساطة وتبادؿ البينات والتفاوض من خاللو ،مع
االعًتاؼ بالقرارات الصادرة عن ىذه ادلراكز وإضفاء القوة التنفيذية عليها.
التشجيع على اللجوء للوسائل الرقمية غري القضائية لفض منازعات التجارة اإللكًتونية ،دلا حيققو من سرعة يف
نظر وفض ادلنازعات ،فضال عما حيققو للدولة من ختفيف العبء ادللقى على القضاء.
تشديد العقوبات حبق كل من ينتهك الصفحات اإللكًتونية اخلاصة بفض النزاعات خاصة ادلتعلقة منها بالتجارة
اإللكًتونية.
قائمة المراجع:
القوانين:
 .0قانوف األونسيًتاؿ النموذجي للتوفيق التجاري الدويل لسنة . 2002
الكتب:

 .1أمحد عبد الكرمي سالمة ،النظرية العامة للوسائل الودية لتسوية المنازعات ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاىرة،
.3112
 .3أكرـ فاضل سعيد ،المعين في دراسة التأصيل القانوني لحق االلتجاء إلى الوساطة كحل بديل للنزاعات المدنية
والتجارية ،ادلركز العريب للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،مصر .3112

 .2إلياس ناصيف ،العقود الدولية -العقد اإللكتروني في القانون المقارن ،-منشورات احلليب احلقوقية ،لبناف.3112 ،
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 .4شربل وجدي القارح ،قانون األنترنت "التفاوض والوساطة على شبكة األنترنت" ،اجلزء األوؿ ،ادلنشورات احلقوقية،
لبناف.3111 ،

 .5عبد الصبور عبد القوي علي مصري ،التنظيم القانوني للتحكيم اإللكتروني ،مكتبة القانوف واالقتصاد ،الرياض،
.2003

 .6زلمد ابراىيم أبو اذليجاء ،التحكيم اإللكًتوين ،الوسائل اإللكترونية لفض المنازعات ،الوساطة ،التوفيق ،التحكيم،
المفاوضات المباشرة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،عماف ،األردف.2000 ،

المقاالت:

 .0آالء يعقوب النعيمي " ،االطار القانوين التفاؽ التحكيم االلكًتوين"  ،مجلة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية،
الشارقة ,اإلمارات العربية ادلتحدة ،اجمللد السادس ،العدد الثاين.3112 ،

 .2محداف صاحل زيداف العبادي" ،أثر الوسائل التكنولوجية احلديثة على التحكيم" ،رسالة ماجستير في القانون الخاص،
قسم القانوف اخلاص ،كلية احلقوؽ ،جامعة الشرؽ األوسط ،عماف ،األردف.2008 ،

 .2ختاف عبد احلسن شناف ،حسن علي كاظم" ،الوساطة اإللكًتونية وسيلة يف تسوية ادلنازعات" ،مجلة الكلية اإلسالمية
الجامعة ،العراؽ ،زلافظة النجف ،اجمللد  ،1العدد  ،01اجلزء .3112 ،1

 .4عالء عبد األمري موسى النائلي" ،ادلفاوضات اإللكًتونية كوسيلة لفض منازعات التجارة الدولية دراسة مقارنة" ،مجلة
المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ،جامعة بابل كلية القانوف ،اجمللد ،7العدد  30 ،4ديسمرب .2005

 .5زلمد جالؿ حسن ،افاف عبد العزيز رضا" ،إعماؿ قواعد التنازع على الوسائل البديلة لتسوية ادلنازعات اإللكًتونية،
دراسة حتليلية" ،دراسات قانونية وسياسية ،مركز الدراسات القانونية والسياسية ،كلية القانوف والسياسة ،جامعة
السليمانية/إقليم كردستاف ،العراؽ ،السنة الرابعة ،العدد (الثامن) ،تشرين األوؿ .2006

 .6مهند عزمي أبو مغلي ،زلمد ابراىيم أبو اذليجاء" ،الوسائل الرقمية لفض ادلنازعات ادلدنية" ،دراسات علوم الشريعة
والقانون ،جامعة الشرؽ األوسط ،عماف  ،األردف ،اجمللد .2009 ،36

 .7ىند فايز أمحد ،شيعاف فراس كرمي" ،الوساطة يف ادلنازعات اإللكًتونية" ،مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية
والسياسية ،اجمللد ،6العدد 30 ،3سبتمرب  ،2004كلية القانوف ،جامعة بابل ،العراؽ.

األطروحات والمذكرات:

 .0مسري خليفي" ،حل النزاعات يف عقود التجارة اإللكًتونية" ،مذكرة ماجستير في القانون ،تخصص قانون التعاون
الدولي ،كلية احلقوؽ ،جامعة مولود معمري.2000 ،

 .2ضحى ابراىيم زلمد صقر الزياين" ،شرط التحكيم يف العقود ادلدنية" ،أطروحة دكتوراه في القانون الخاص ،كلية
احلقوؽ ،جامعة القاىرة ،مصر.2003 ،
 .3عروي عبد الكرمي" ،الطرؽ البديلة يف حل ادلنازعات القضائية ،الصلح والوساطة القضائية طبقا لقانوف اإلجراءات ادلدنية
واإلدارية" ،مذكرة الماجستير فرع العقود والمسؤولية ،كلية احلقوؽ ،جامعة اجلزائر .2002 ،00

 .4زلمد أمحد علي احملاسنة" ،تنازع القوانني يف العقود اإللكًتونية ،ضلو إجياد منظومة للقواعد ادلوضوعية ادلوحدة" ،رسالة
ماجستير في القانون ،كلية الدراسات العليا ،اجلامعة األردنية.2006 ،

 .5زلمد نبهي" ،الطرؽ البديلة لتسوية النزاعات التجارية" ،مذكرة ماجستير في قانون األعمال ،كلية احلقوؽ ،جامعة
اجلزائر .2002 ،00
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:الملتقيات

 ورشة العمل الوطنية الثانية دلناقشة،" "اآلليات والوسائل البديلة حلسم منازعات العقود التجارية، ىاين زلمد البوعاين.1
20 ، اليمن، صنعاء، واسًتداد الديوف يف اجلمهورية اليمنية،مسودة التقرير الوطين اخلاص بإنفاذ العقود التجارية
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Articles
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2. Murad Al –Tarawneh, “MEDIATION IN ELECTRONIC DISPUTE”, Global Journal
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Internet sites
1. Ebner, Noam, E-Mediation (2012). M.S. Abdel Wahab, E. Katsh & D. Rainey (Eds.)
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:الهوامش
 جامعة الشرؽ، دراسات علوم الشريعة والقانون،" "الوسائل الرقمية لفض ادلنازعات ادلدنية، زلمد ابراىيم أبو اذليجاء، مهند عزمي أبو مغلي-1
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.26  ص،2000 ، األردف، عماف، الطبعة الثانية،الثقافة للنشر والتوزيع
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quence=1&isAllowed=y, Date of entry to the site:03/12/2020, Hour of entry to the site:11.00.
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.077  ص،2006 ، اجلامعة األردنية،الدراسات العليا
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 -8لقد واءـ ادلشرع اجلزائري مواكبتا منو للثورة التكنولوجية األحكاـ ادلتعلقة بالتعبري عن االرادة مع ما يًتتب عن ىذه الثورة من نتائج ودتثل ذلك يف
تنظيم رلاؿ ادلعامالت وادلبادالت اإللكًتونية ،بالقانوف  00-05ادلعدؿ وادلتمم للقانوف ادلدين ،وبإصداره قانوف التوقيع والتصديق اإللكًتوين ،04-05
والذي تاله قانوف التجارة اإللكًتونية  ،08-05وادلرسوـ التنفيذي رقم  042-06احملدد لكيفيات حفظ الوثيقة إلكًتونيا.
 -9ادلادة  0فقرة  3من قانوف األونسيًتاؿ النموذجي للتوفيق التجاري الدويل لسنة  2002على ادلوقع:
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/2002Model_conciliation.html
 -10مهند عزمي أبو مغلي ،زلمد ابراىيم أبو اذليجاء ،ادلرجع السابق ،ص .785
 -11مسري خليفي" ،حل النزاعات يف عقود التجارة اإللكًتونية" ،مذكرة ماجستير في القانون ،تخصص قانون التعاون الدولي ،كلية احلقوؽ ،جامعة

مولود معمري ،2000 ،ص .030
 -12نفس ادلرجع ،ص .033

 -13زلمد ابراىيم أبو اذليجاء ،ادلرجع السابق ،ص .29

 -14ختاف عبد احلسن شناف ،حسن علي كاظم" ،الوساطة اإللكًتونية وسيلة يف تسوية ادلنازعات" ،مجلة الكلية اإلسالمية الجامعة ،العراؽ ،زلافظة
النجف ،اجمللد  ،1العدد  ،01اجلزء  ،3112 ،1ص .045
 -15آالء يعقوب النعيمي " ،االطار القانوين التفاؽ التحكيم االلكًتوين"  ،مجلة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  ،الشارقة ,اإلمارات العربية
ادلتحدة ،اجمللد السادس ،العدد الثاين ،3112 ،ص.316
 -16ىاين زلمد البوعاين" ،اآلليات والوسائل البديلة حلسم منازعات العقود التجارية" ،ورشة العمل الوطنية الثانية دلناقشة مسودة التقرير الوطين اخلاص

بإنفاذ العقود التجارية ،واسًتداد الديوف يف اجلمهورية اليمنية ،صنعاء ،اليمن 20 ،ديسمرب ،2009ص .7

 -17زلمد نبهي" ،الطرؽ البديلة لتسوية النزاعات التجارية" ،مذكرة ماجستير في قانون األعمال ،كلية احلقوؽ ،جامعة اجلزائر  ،2002 ،00ص .32

 -18ضحى ابراىيم زلمد صقر الزياين" ،شرط التحكيم يف العقود ادلدنية" ،أطروحة دكتوراه في القانون الخاص ،كلية احلقوؽ ،جامعة القاىرة ،مصر،
 ،2003ص.87

 -19عروي عبد الكرمي " ،الطرؽ البديلة يف حل ادلنازعات القضائية ،الصلح والوساطة القضائية طبقا لقانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية" ،مذكرة

الماجستير فرع العقود والمسؤولية ،كلية احلقوؽ ،جامعة اجلزائر  ،2002 ،00ص .29

 -20شربل وجدي القارح ،قانون األنترنت "التفاوض والوساطة على شبكة األنترنت" ،اجلزء األوؿ ،ادلنشورات احلقوقية ،لبناف ،3111 ،ص

.101

 -21أكرـ فاضل سعيد ،المعين في دراسة التأصيل القانوني لحق االلتجاء إلى الوساطة كحل بديل للنزاعات المدنية والتجارية ،ادلركز العريب
للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،مصر  ،3112ص .52
22
)- Ebner, Noam, E-Mediation (2012). M.S. Abdel Wahab, E. Katsh & D. Rainey (Eds.
Online Dispute Resolution: Theory and Practice, p. 357, The Hague: Eleven International
Publishing, 2012, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2161451,p378. Date of
entry to the site:02/12/2020, Hour of entry to the site:10.30
 -23مهند عزمي أبو مغلي ،ادلرجع السابق ،ص .785
24
- Ebner, Noam, Op Cit, p 378.
 -25مهند عزمي أبو مغلي ،زلمد ابراىيم أبو اذليجاء ،ادلرجع السابق ،ص .785
 -26عبد الصبور عبد القوي علي مصري ،التنظيم القانوني للتحكيم اإللكتروني ،مكتبة القانوف واالقتصاد ،الرياض ،2003 ،ص .48

 -27محداف صاحل زيداف العبادي" ،أثر الوسائل التكنولوجية احلديثة على التحكيم" ،رسالة ماجستير في القانون الخاص ،قسم القانوف اخلاص ،كلية

احلقوؽ ،جامعة الشرؽ األوسط ،عماف ،األردف ،2008 ،ص .26

 -28عبد الصبور عبد القوي علي مصري ،ادلرجع السابق ،ص .49
 -29مهند عزمي أبو مغلي ،ادلرجع السابق ،ص .784
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 -30ىند فايز أمحد ،شيعاف فراس كرمي" ،الوساطة يف ادلنازعات اإللكًتونية" ،مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ،اجمللد ،6العدد30 ،3
سبتمرب  ،2004كلية القانوف ،جامعة بابل ،العراؽ ،ص .252
 -31مهند عزمي أبو مغلي ،ادلرجع السابق ،ص .784
 -32تأسست  SquareTradeيف منتصف عاـ  1222ومنذ ذلك احلني استخدمت تسوية ادلنازعات عرب اإلنًتنت ( )ODRيف أكثر من
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