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قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن
ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل

قرار اتخذته
اجلمعية العامة يف
 7كانون الأول/دي�سمرب 2017
[بناء على تقرير اللجنة ال�ساد�سة

(])A/72/458

 -114/72القانون النموذجي ب�ش�أن ال�سجالت الإلكرتونية
القابلة للتحويل للجنة الأمم املتحدة
للقانون التجاري الدويل
� َّإن اجلمعية العامة،
�إذ ت�شري �إىل قرارها ( 2205د )21-امل�ؤرخ  17كانون الأول/دي�سمرب  1966الذي �أن�ش�أت
مبوجبه جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل وكلفتها ب�أن ت�شج َع التن�سيق والتوحيد التدريجيني
للقانون التجاري الدويل وب�أن تراعي يف هذا ال�صدد م�صالح جميع ال�شعوب ،وخا�صة �شعوب البلدان
النامية ،يف �إمناء التجارة الدولية �إمناء كبريا،
و�إذ ت�شري �أي�ضا �إىل قرارها  21/60امل�ؤرخ  ٢٣ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٥الذي اعتمدت
مبوجبه اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة با�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية يف العقود الدولية و�أهابت
فيه بجميع احلكومات النظر يف �أن ت�صبح طرفا يف االتفاقية ،وقرا َريها  162/51امل�ؤرخ  16كانون
الأول/دي�سمرب  ١٩٩٦و 80/56امل�ؤرخ  12كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠١اللذين �أو�صت فيهما ب�أن تويل
جميع الدول اعتبار ًا �إيجابي ًا للقانون النموذجي ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية والقانون النموذجي ب�ش�أن
التوقيعات الإلكرتونية للجنة ،على التوايل،
و�إذ تالحظ �أنه يف حني �أن االتفاقية والقانون النموذجي ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية والقانون
تقدم م�ساعدة هامة �إىل الدول يف �إتاحة وتي�سري التجارة
النموذجي ب�ش�أن التوقيعات الإلكرتونية ِّ
الإلكرتونية يف التجارة الدولية ،ف�إنها ال تعالج مبا فيه الكفاية امل�سائل النا�شئة عن ا�ستخدام
ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل يف التجارة الدولية،
و�إذ ترى �أن عدم التي ّقن من القيمة القانونية لل�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل ي�ش ّكل
عائقا �أمام التجارة الدولية،
واقتناع ًا منها ب�أن اليقني القانوين و�إمكانية التنب�ؤ التجاري يف التجارة الإلكرتونية �سوف
يزدادان عند مواءمة بع�ض القواعد املتعلقة باالعرتاف القانوين بال�سجالت الإلكرتونية القابلة
للتحويل على �أ�سا�س حمايد تكنولوجي ًا ووفق نهج التعادل الوظيفي،
3
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و�إذ ت�شري �إىل �أن اللجنة كلفت ،يف دورتها الرابعة والأربعني ،عام  ،٢٠١١فريقها العامل الرابع
()1
(املعني بالتجارة الإلكرتونية) بالنهو�ض بالعمل يف جمال ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل،
و�إذ تالحظ �أن الفريق العامل ك ّر�س  10دورات ،من عام � ٢٠١١إىل عام  ،٢٠١٦لذلك العمل،
و�أن اللجنة نظرت يف دورتها اخلم�سني ،عام  ،٢٠١٧يف م�شروع قانون منوذجي ب�ش�أن ال�سجالت
الإلكرتونية القابلة للتحويل� ،أعدّه الفريق العامل� ،إىل جانب التعليقات على امل�شروع الواردة من
()2
احلكومات واملنظمات الدولية املدعوة �إىل ح�ضور دورات الفريق العامل،
واعتقاد ًا منها ب�أن القانون النموذجي ب�ش�أن ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل �سوف
ي�ش ّكل �إ�ضاف ًة ِّقيمة �إىل ن�صو�ص اللجنة القائمة يف جمال التجارة الإلكرتونية ،بتقدمي م�ساعدة
هامة �إىل الدول على تعزيز ت�شريعاتها ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية ،وبخا�ص ًة ما يتعلق منها با�ستخدام
ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل� ،أو على �صياغة هذه الت�شريعات يف حال عدم وجودها حاليا،
 -١تعرب عن تقديرها للجنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل لإجنازها واعتمادها
()3
القانون النموذجي ب�ش�أن ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل؛
 -٢تطلب �إىل الأمني العام �أن ين�شر القانون النموذجي مع مالحظة �إي�ضاحية ،مبا ي�شمل
ن�شره بالو�سائل الإلكرتونية ،باللغات الر�سمية ال�ست للأمم املتحدة ،و�أن يع ّممه على نطاق وا�سع على
احلكومات و�سائر الهيئات املعن ّية؛
 -٣تو�صي جميع الدول ب�أن تنظر �إيجابيا يف القانون النموذجي عند تنقيح �أو اعتماد
ت�شريعات ذات �صلة بالتجارة الإلكرتونية ،وتدعو الدول التي ا�ستخدمت القانون النموذجي �إىل �أن
تبلغ اللجنة بذلك؛
 -٤تو�صي �أي�ض ًا ب�أن توا�صل الدول النظر يف �أن ت�صبح �أطراف ًا يف اتفاقية الأمم املتحدة
ب�ش�أن ا�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية يف العقود الدولية )4(،و�أن تنظر �إيجابي ًا يف ا�ستخدام القانون
النموذجي ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية( )5والقانون النموذجي ب�ش�أن التوقيعات الإلكرتونية( )6عند
تنقيح �أو اعتماد ت�شريعات ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية؛
 -٥تنا�شد الهيئات املعنية يف منظومة الأمم املتحدة واملنظمات الدولية والإقليمية الأخرى
ذات ال�صلة �أن تن�سق �أن�شطتها القانونية يف جمال التجارة الإلكرتونية ،مبا يف ذلك تي�سري التجارة
الالورقية ،مع �أن�شطة اللجنة ،تالفي ًا الزدواجية اجلهود وتعزيز ًا للكفاءة واالت�ساق والرتابط يف عملية
حتديث وتن�سيق الت�شريعات ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية.
اجلل�سة العامة  7 ,67كانون الأول/دي�سمرب 2017
()

()

()

()

()

()

()1الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة ال�ساد�سة وال�ستون ،امللحق رقم  ،)A/66/17( 17الفقرة .238
()2املرجع نف�سه ،الدورة الثانية وال�سبعون ،امللحق رقم  ،)A/72/17( 17الف�صل الثالث.
()3املرجع نف�سه ،املرفق الأول.
()4القرار  ،21/60املرفق.
()5القرار  ،162/51املرفق.
()6القرار  ،80/56املرفق.

مقرر جلنة الأمم املتحدة
َّ
للقانون التجاري الدويل
(الأون�سيرتال)
�إ َّن جلنة الأمم املتحدة
للقانون التجاري الدويل،
�إذ ت�شري �إىل قرار اجلمعية العامة ( 2205د ،)21-امل� َّؤرخ  17كانون الأول/دي�سمرب ،1966
الذي �أُن�شئت مبقت�ضاه جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل بهدف ت�شجيع التن�سيق والتوحيد
التدريجيني للقانون التجاري الدويل مل�صلحة جميع ال�شعوب ،وخ�صو�ص ًا �شعوب البلدان النامية،
و�إذ ُتدرك �أ َّنه يف حني � َّأن اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن ا�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية
يف العقود الدولية (نيويورك )1(،)2005 ،وقانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التوقيعات
()3
الإلكرتونية ( )2(،)2001وقانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية (،)1996
تقدم م�ساعدة هامة ال�ش�أن �إىل الدول يف �إتاحة وتي�سري التجارة الإلكرتونية يف التجارة الدولية،
ِّ
ف�إنها ال تعالج امل�سائل النا�شئة عن ا�ستخدام ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل يف التجارة
الدولية� ،أو ال تعاجلها مبا فيه الكفاية،
و�إذ ترى � َّأن عدم التي ُّقن من القيمة القانونية لل�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل ي�شكل
عائق ًا �أمام التجارة الدولية،
واقتناع ًا منها ب� َّأن اليقني القانوين و�إمكانية التنب�ؤ التجاري يف التجارة الإلكرتونية �سوف
يزدادان عند مواءمة بع�ض القواعد املتعلقة باالعرتاف القانوين بال�سجالت الإلكرتونية القابلة
تكنولوجيا ووفق نهج التعادل الوظيفي،
للتحويل على� أ�سا�س حمايد
ًّ
و�إذ ت�شري �إىل �أ َّنها كانت قد ك َّلفت ،يف دورتها الرابعة والأربعني ،عام  ،2011الفريق العامل
الرابع (املعني بالتجارة الإلكرتونية) ب�أن ي�ضطلع ب�أعمال يف جمال ال�سجالت الإلكرتونية القابلة
()4
للتحويل،
()

()

()

()

()1مرفق قرار اجلمعية العامة .21/60
()2مرفق قرار اجلمعية العامة .80/56
()3مرفق قرار اجلمعية العامة .162/51
()4الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة ال�ساد�سة وال�ستون ،امللحق رقم  ،)A/66/17( 17الفقرة .238
5

6

قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل

وقد نظرت يف دورتها اخلم�سني ،عام  ،2017يف م�شروع قانون منوذجي ب�ش�أن ال�سجالت
الإلكرتونية القابلة للتحويل� ،أع َّده الفريق العامل� )5(،إىل جانب التعليقات على امل�شروع الواردة من
()6
املدعوة �إىل ح�ضور دورات الفريق العامل،
احلكومات واملنظمات الدولية
َّ
و�إذ تالحظ � َّأن م�شروع القانون النموذجي الذي �أع َّده الفريق العامل يتناول ا�ستخدام
ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل املعادلة للم�ستندات �أو ال�صكوك الورقية القابلة للتحويل
لكنه ال يتناول ا�ستعمال ال�سجالت القابلة للتحويل املوجودة يف �شكل �إلكرتوين فقط �أو ال�سجالت
�أو امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل التي يكون القانون املو�ضوعي ب�ش�أنها حمايد ًا من حيث
الو�سيط التكنولوجي،
واعتقاد ًا منها ب� َّأن قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل
�سوف ي�شكل �إ�ضافة ِّقيمة �إىل ن�صو�ص الأون�سيرتال القائمة يف جمال التجارة الإلكرتونية ،بتقدمي
م�ساعدة هامة �إىل الدول على تعزيز ت�شريعاتها الناظمة ال�ستخدام ال�سجالت الإلكرتونية القابلة
حاليا،
للتحويل� ،أو على �صياغة هذه الت�شريعات يف حال عدم وجودها ًّ
 -1تعتمد قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل ،املرفق
بتقريرها عن �أعمال دورتها اخلم�سني؛
�ست َفق بقانون
 -2تطلب �إىل الأمانة و�ضع ال�صيغة النهائية للمالحظات الإي�ضاحية التي ُ
جت�سد فيها مداوالت
الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل ،ب�أن ِّ
اللجنة وقراراتها يف دورتها اخلم�سني فيما يتعلق مب�شروع املالحظات الإي�ضاحية الوارد يف الوثيقتني
 A/CN.9/920وA/CN.9/922؛
 -3تطلب �إىل الأمني العام �أن ين�شر قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن ال�سجالت
إلكرتونيا وبلغات الأمم املتحدة
الإلكرتونية القابلة للتحويل ،مع املالحظات الإي�ضاحية ،مبا يف ذلك �
ًّ
الر�سمية ال�ست ،و�أن يعممه على نطاق وا�سع على احلكومات وغريها من الهيئات املهتمة؛
إيجابيا �إىل قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن ال�سجالت
 -4تو�صي جميع الدول ب�أن تنظر � ًّ
الإلكرتونية القابلة للتحويل عند تنقيح الت�شريعات ذات ال�صلة بال�سجالت الإلكرتونية القابلة
للتحويل �أو اعتمادها ،وتدعو الدول التي ا�ستعملت القانون النموذجي �إىل �إبالغها بذلك.
()

()
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()5الوثيقة .A/CN.9/920
()6الوثيقة  A/CN.9/921و�إ�ضافاتها.

قانون الأون�سيرتال النموذجي
ب�ش�أن ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل
الف�صل الأول�  -أحكام عامة
املادة  -1نطاق االنطباق
 -١ينطبق هذا القانون على ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل.
 -٢لي�س يف هذا القانون ،بخالف ما هو من�صو�ص عليه يف �أحكامه ،ما مي�س بانطباق � ِّأي قاعدة
قانونية حتكم امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل على ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل،
مبا يف ذلك � ُّأي قاعدة قانونية منطبقة على حماية امل�ستهلكني.
  -٣ال ينطبق هذا القانون على الأوراق املالية ،مثل الأ�سهم وال�سندات ،وغريها من ال�صكوك
()1
اال�ستثمارية ،كما ال ينطبق على [.]...
()

املادة  -2التعاريف
يف هذا القانون:
"ال�سجل الإلكرتوين" يعني املعلومات التي تن�ش�أ �أو تر�سل �أو ت�ستلم �أو تخزن بو�سائل �إلكرتونية،
منطقيا بال�سجل� ،أو ترتابط معه على
مبا فيها ،ح�سب مقت�ضى احلال ،جميع املعلومات التي ترتبط
ًّ
� ِّأي نحو �آخر بحيث ت�صبح جزء ًا منه� ،سواء ن�ش�أت يف الوقت نف�سه �أم ال؛
"ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل" هو �سجل �إلكرتوين يفي با�شرتاطات املادة 10؛

()1ميكن للوالية الق�ضائية امل�شرتعة �أن تنظر يف �إدراج �إ�شارة �إىل ما يلي�( :أ) امل�ستندات وال�صكوك التي ميكن
اعتبارها قابلة للتحويل ،ولكن ال ينبغي �أن ي�شملها نطاق القانون النموذجي؛ (ب) امل�ستندات وال�صكوك التي تقع �ضمن
نطاق االتفاقية التي تن�ص على قانون موحد للكمبياالت وال�سندات الإذنية (جنيف )1930 ،واالتفاقية التي تن�ص على
قانون موحد لل�شيكات (جنيف)1931 ،؛ (ج) ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل التي ال توجد �إ َّال يف �شكل �إلكرتوين.
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يخول حائزه
"امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل" يعني م�ستند ًا �أو �ص ًّكا �صادر ًا على ورق ِّ
املبي فيه بتحويل ذلك امل�ستند
املبي فيه وحتويل احلق يف �أداء االلتزام َّ
املطالبة ب�أداء االلتزام َّ
�أو ال�صك.

املادة  -3التف�سري
 -١هذا القانون م�ستمد من قانون منوذجي ذي �أ�صل دويل .وي�ؤخذ يف احل�سبان عند تف�سريه
موحداً.
�أ�ص ُله الدويل و�ضرورة تعزيز تطبيقه تطبيق ًا َّ
ت�سوى وفق ًا للمبادئ العامة التي ي�ستند �إليها هذا القانون امل�سائل املتعلقة بالأمور التي يحكمها
َّ -٢
ي�سويها �صراحة.
هذا القانون وال ِّ

املادة  -4حرية الأطراف وال�صلة التعاقدية
 -١يجوز للأطراف �أن تخرج عن الأحكام التالية من هذا القانون �أو �أن تغريها باالتفاق فيما
()2
بينها [.]...
()

  -٢ال مي�س � ُّأي اتفاق من هذا القبيل بحقوق � ِّأي �شخ�ص لي�س طرف ًا فيه.

املادة  -5الإف�صاح عن املعلومات املطلوبة
لي�س يف هذا القانون ما مي�س بانطباق � ِّأي قاعدة قانونية قد ُتلزم � َّأي �شخ�ص بالإف�صاح عن هويته
�أو مقر عمله �أو عن معلومات �أخرى� ،أو ما يعفيه من العواقب القانونية املرتتبة على الإدالء ببيانات
خاطئة �أو ناق�صة �أو كاذبة يف ذلك ال�ش�أن.

املادة �  -6إدراج معلومات �إ�ضافية يف ال�سجالت
الإلكرتونية القابلة للتحويل
لي�س يف هذا القانون ما يحول دون ت�ضمني ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل معلومات �إ�ضاف ًة �إىل
يت�ضمنها امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل.
املعلومات التي
َّ

()2ميكن للوالية الق�ضائية امل�شرتعة �أن تنظر يف حتديد �أحكام القانون النموذجي التي يجوز للأطراف اخلروج
عنها �أو تغيريها باالتفاق فيما بينها.
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املادة  -7االعرتاف القانوين بال�سجل الإلكرتوين
القابل للتحويل
  -١ال يجوز �إنكار املفعول القانوين لل�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل �أو �صحته �أو وجوب �إنفاذه
ال ل�سبب �إ َّال �شكله الإلكرتوين.
 -٢لي�س يف هذا القانون ما ُيلزم � َّأي �شخ�ص با�ستخدام �سجل �إلكرتوين قابل للتحويل دون موافقته.
 -٣يجوز اال�ستدالل على موافقة �شخ�ص على ا�ستخدام �سجل �إلكرتوين قابل للتحويل من �سلوك
ذلك ال�شخ�ص.

الف�صل الثاين�  -أحكام ب�ش�أن
التعادل الوظيفي
املادة  -8الكتابة
حيثما ي�شرتط القانون تدوين املعلومات كتابة ،ي�ستوفـي ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل هذا
ال�شرط �إذا كان الو�صول �إىل املعلومات الواردة فيه متي�سر ًا على نحو يتيح الرجوع �إليها الحقاً.

املادة  -9التوقيع
حيثما ي�شرتط القانون �أو �أجاز توقيع �شخ�ص ما ،ي�ستوفـي ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل
هذا ال�شرط �إذا ا�س ُتخدمت طريقة موثوقة لتحديد هوية ال�شخ�ص املعني ولتبيني نيته فيما يتعلق
باملعلومات الواردة يف ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل.

املادة  -10امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل
 -١حيثما ي�شرتط القانون ا�ستخدام م�ستند �أو �صك قابل للتحويلُ ،ي�ستوفى ذلك ال�شرط با�ستخدام
�سجل �إلكرتوين �إذا روعي ما يلي:
يت�ضمنها امل�ستند
يت�ضمن ال�سجل الإلكرتوين املعلومات التي كان ُي�شرتط �أن
(�أ) �أن
َّ
َّ
�أو ال�صك القابل للتحويل؛
(ب) ا�ستخدام طريقة موثوقة لتحقيق ما يلي:
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‘ ’1تبيان � َّأن ذلك ال�سجل الإلكرتوين هو ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل؛
‘  ’2جعل ذلك ال�سجل الإلكرتوين قاب ًال للخ�ضوع لل�سيطرة منذ �إن�شائه حتى انتهاء
مفعوله �أو �صالحيته؛
‘ ’3حفظ �سالمة ال�سجل الإلكرتوين.
 -٢يكون معيار تقييم ال�سالمة هو ما �إذا كانت املعلومات الواردة يف ال�سجل الإلكرتوين القابل
للتحويل ،مبا فيها � ُّأي تغيريات م�أذون بها �أُدخلت منذ �إن�شائه حتى انتهاء مفعوله �أو �صالحيته ،قد
ظ َّلت كاملة ودون حتوير با�ستثناء ما ين�ش�أ من تغيري يف ال�سياق املعتاد لإر�سال املعلومات وتخزينها
وعر�ضها.

املادة  -11ال�سيطرة
 -١حيثما ي�شرتط القانون �أو يجيز حيازة م�ستند �أو �صك قابل للتحويلُ ،ي�ستوفى ذلك ال�شرط
يف �سياق ا�ستخدام �سجل �إلكرتوين قابل للتحويل �إذا ا�س ُتخدمت طريقة موثوقة من �أجل ما يلي:
(�أ) حتقيق �سيطرة ح�صرية ل�شخ�ص ما على ذلك ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل؛
(ب) تبيان � َّأن ذلك ال�شخ�ص هو ال�شخ�ص امل�سيطر على ال�سجل.
 -٢حيثما ي�شرتط القانون �أو يجيز حتويل حيازة م�ستند �أو �صك قابل للتحويلُ ،ي�ستوفى ذلك
ال�شرط يف �سياق ا�ستخدام �سجل �إلكرتوين قابل للتحويل بتحويل ال�سيطرة عليه.

الف�صل الثالث -ا�ستخدام ال�سجالت الإلكرتونية
القابلة للتحويل
املادة  -12معيار املوثوقية العام
لأغرا�ض املواد  9و 10و 11و 13و 16و 17وُ ،18ي�شرتط �أن تفي الطريقة امل�شار �إليها ب� ٍّأي من
ال�شرطني التاليني:
(�أ) �أن تكون موثوقة بالقدر املالئم لأداء الوظيفة امل�ستخدمة من �أجلها يف �ضوء جميع
مما يلي:
الظروف ذات ال�صلة ،مبا قد ي�شمل � ًّأيا َّ
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‘’1
‘’2
‘’3
‘’4
‘’5
‘’6
‘’7
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� َّأي قواعد ت�شغيل متعلقة بتقييم املوثوقية؛
�ضمان �سالمة البيانات؛
القدرة على منع النفاذ �إىل النظام وا�ستخدامه دون �إذن؛
�أمن املع َّدات والرباجميات؛
انتظام اخل�ضوع للمراجعة من جانب هيئة م�ستقلة ونطاق تلك املراجعة؛
 �صدور �إقرار مبوثوقية الطريقة امل�ستخدمة عن هيئة �إ�شراف �أو هيئة اعتماد
�أو �آلية طوعية؛
� َّأي معايري تقنية منطبقة؛

(ب) �أن تكون قد �أثبتت يف الواقع ،بنف�سها �أو باال�ستعانة ب�أدلة �إثبات �أخرى� ،أ َّنها �أ َّدت
وظيفتها.

املادة  -13بيان الوقت واملكان يف ال�سجالت الإلكرتونية
القابلة للتحويل
حيثما ي�شرتط القانون �أو يجيز بيان الوقت �أو املكان بخ�صو�ص ال�صك �أو امل�ستند القابل للتحويل،
ُي�ستوفى ذلك ال�شرط �إذا ا�س ُتخدمت طريقة موثوقة لبيانهما بخ�صو�ص ال�سجل الإلكرتوين
القابل للتحويل.

املادة  -14مقر العمل
مقر عمل ملجرد �أنه:
  -١ال يكون املكان َّ
(�أ) توجد فيه املعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام املعلومات الذي ي�ستعمله طرف فيما
يخ�ص ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل؛ �أو
(ب) ميكن فيه لأطراف �أخرى �أن َت ْن َف َذ �إىل نظام املعلومات املعني.
 -٢ا�ستخدام � ِّأي طرف لعنوان �إلكرتوين �أو لعن�صر �آخر يف نظام معلومات ذي �صلة ببلد معني
ال يع ُّد وحده قرينة على � َّأن مقر عمله يوجد يف ذلك البلد.

املادة  -15التظهري
حيثما ي�شرتط القانون �أو يجيز � َّأي �شكل من �أ�شكال تظهري امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل،
ُي�ستوفى ذلك ال�شرط يف �سياق ا�ستخدام ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل �إذا كانت املعلومات
املطلوبة للتظهري ُمد َرجة فيه وم�ستوفية لل�شروط الواردة يف املادتني  8و.9
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املادة  -16التعديل
حيثما ي�شرتط القانون �أو يجيز تعديل امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويلُ ،ي�ستوفى ذلك ال�شرط يف
�سياق ا�ستخدام ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل �إذا ا�س ُتخدمت طريقة موثوقة لتعديل املعلومات
تبي �أ َّنها مع َّدلة.
الواردة به بحيث ميكن ُّ

املادة  -17اال�ستعا�ضة عن امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل
ب�سجل �إلكرتوين قابل للتحويل
 -١يجوز �أن يح َّل �سجل �إلكرتوين قابل للتحويل حم َّل م�ستند �أو �صك قابل للتحويل �إذا ا�س ُتخدمت
طريقة موثوقة لهذا الغر�ض.
 -٢يلزم ل�سريان مفعول التغيري يف ال�شكل �أن ُيد َرج يف ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل ما يفيد
بحدوث تغيري يف ال�شكل.
عطل امل�ستند �أو ال�صك
 -٣عند �إ�صدار ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل وفق ًا للفقرتني  1وُ ،2ي َّ
القابل للتحويل وال يعود له � ُّأي مفعول �أو �صالحية.
مي�س تغيري ال�شكل وفق ًا للفقرتني  1و 2بحقوق الأطراف والتزاماتها.
  -٤ال ُّ

املادة  -18اال�ستعا�ضة عن �سجل �إلكرتوين قابل للتحويل مب�ستند
�أو �صك قابل للتحويل
يحل م�ستند �أو �صك قابل للتحويل حم َّل �سجل �إلكرتوين قابل للتحويل �إذا ا�س ُتخدمت
 -١يجوز �أن َّ
طريقة موثوقة لهذا الغر�ض.
 -٢يلزم ل�سريان مفعول التغيري يف ال�شكل �أن ُيد َرج يف امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل ما يفيد
بحدوث تغيري يف ال�شكل.
عطل ال�سجل الإلكرتوين
 -٣عند �إ�صدار امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل وفق ًا للفقرتني  1وُ ،2ي َّ
القابل للتحويل وال يعود له � ُّأي مفعول �أو �صالحية.
مي�س تغيري ال�شكل وفق ًا للفقرتني  1و 2بحقوق الأطراف والتزاماتها.
  -٤ال ُّ
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الف�صل الرابع -االعرتاف عرب احلدود بال�سجالت
الإلكرتونية القابلة للتحويل
املادة  -19عدم التمييز �ضد ال�سجالت الإلكرتونية
الأجنبية القابلة للتحويل
  -١ال يجوز �إنكار املفعول القانوين لل�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل �أو �إنكار �صالحيته �أو وجوب
�إنفاذه ملجرد �أنه �أُ�صدر �أو ا�س ُتخدم يف اخلارج.
مي�س بانطباق قواعد القانون الدويل اخلا�ص التي حتكم امل�ستندات
 -٢لي�س يف هذا القانون ما ُّ
�أو ال�صكوك القابلة للتحويل على ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل.

مذ ِّكرة �إي�ضاحية لقانون الأون�سيرتال
النموذجي ب�ش�أن ال�سجالت الإلكرتونية
القابلة للتحويل
�أو ًال -مقدِّمة
�ألف -الغر�ض من هذه املذ ِّكرة الإي�ضاحية
 -1عند �إعداد قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل (امل�شار
�إليه فيما يلي با�سم "القانون النموذجي") واعتماده ،و�ضعت جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري
الدويل (الأون�سيرتال) يف اعتبارها � َّأن من �ش�أن توفري معلومات �أ�سا�سية و�إي�ضاحية �أن يجعل
القانون النموذجي �أداة �أجنع ت�ستعني بها الدول ال�ساعية �إىل حتديث ت�شريعاتها .واملق�صود من
هذه املذ ِّكرة الإي�ضاحية ،امل�ستمدة من الأعمال التح�ضريية للقانون النموذجي ،هو �أن ت�ساعد
ومقدمي اخلدمات املتعلقة بال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل وم�ستخدمي تلك
امل�شرعني ِّ
ِّ
اخلدمات وكذلك الأكادمييني.
افت�ض �أنه �سيكون م�شفوع ًا مبواد �إي�ضاحية .فعلى �سبيل
 -2ولدى �إعداد القانون النموذجيُ ،
تعالج يف مذ ِّكرة �إي�ضاحية
ت�سوى يف القانون النموذجي ،و�إمنا �أن َ
تقرر ب�ش�أن بع�ض امل�سائل �أ َّال َّ
املثالَّ ،
من �أجل تقدمي �إر�شادات �إىل الدول التي ت�شرتع القانون النموذجي .وقد ت�ساعد هذه املعلومات
الدول �أي�ض ًا يف النظر يف حتديد �أحكام القانون النموذجي التي قد تتطلب تغيري ًا من �أجل مراعاة
الظروف الوطنية اخلا�صة.

باء -الأهداف
يح�سن من كفاءة الأن�شطة التجارية ب�سبل
َّ �  -3إن اال�ستخدام املتزايد للو�سائط الإلكرتونية ِّ
خمتلفة منها �إتاحة �إعادة ا�ستخدام البيانات وحتليلها ،ويوثِّق ال�صالت التجارية ،ويتيح فر�ص ًا
جوهريا يف
جديدة للو�صول �إىل �أطراف و�أ�سواق كانت نائية يف املا�ضي ،وي�ؤدي ،بالتايل ،دور ًا
ًّ
ودوليا على حد �سواء .ومع ذلك ،هناك حاجة �إىل
تعزيز التجارة والتنمية االقت�صادية
داخليا ًّ
ًّ
التي ُّقن من القيمة القانونية ال�ستخدام تلك الو�سائل الإلكرتونية .وبغية تلبية هذه احلاجة� ،أعدت
الأون�سيرتال عدد ًا من الن�صو�ص الرامية �إىل �إزالة العقبات القائمة �أمام ا�ستخدام الو�سائل
15
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الإلكرتونية يف الأن�شطة التجارية مثل قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية،
وقانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التوقيعات الإلكرتونية )2(،واتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن
ا�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية يف العقود الدولية ("اتفاقية اخلطابات الإلكرتونية") )3(.وقد
موحد ًا
اع ُتمدت هذه الن�صو�ص يف عدد كبري من الواليات الق�ضائية مما �أوجد بالفعل قانون ًا َّ
للتجارة الإلكرتونية.
()1

()

()

()

 -4وامل�ستندات وال�صكوك القابلة للتحويل هي �أدواتٌ جتاري ٌة �أ�سا�سي ٌة .وميكن لتوافرها يف �شكل
�إلكرتوين �أن يكون مفيد ًا كثري ًا يف تي�سري التعامل التجاري الإلكرتوين يف التجارة الدولية حيث
ميكن �أن يتيح �إر�سالها على نحو �أ�سرع و�أ�أمن ،من بني مزايا �أخرى .وقد تكون املعا ِدالت الإلكرتونية
للم�ستندات وال�صكوك القابلة للتحويل ذات �أهمية خا�صة بالن�سبة لبع�ض املجاالت التجارية مثل
النقل واللوج�ستيات والتمويل .كما ميكن �أن يتيح اعتماد ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل
فر�صة ال�ستعرا�ض املمار�سات التجارية القائمة واعتماد ممار�سات جديدة .وعالوة على ذلك ،ال
ميكن �إقامة بيئة جتارية ال ورقية ب�شكل كامل دون ا�ستخدامها .ويف الوقت نف�سه ،قد يطرح �إلغاء
الطابع املادي للم�ستندات وال�صكوك القابلة للتحويل حتديات خا�صة بالنظر �إىل املمار�سة امل َّتبعة
املتمثلة يف ا�ستخدام احتياطات خمتلفة ت�ستند �إىل الورق من �أجل احلد من املخاطر املرتبطة
باال�ستن�ساخ غري امل�أذون به لهذه امل�ستندات وال�صكوك.
 -5وقد تناولت الأون�سيرتال مو�ضوع امل�ستندات وال�صكوك القابلة للتحويل ذات الأ�شكال الإلكرتونية
قبل اعتماد القانون النموذجي .فالفقرة  3من املادة  14من اتفاقية الأمم املتحدة للنقل البحري
للب�ضائع ("قواعد هامبورغ")( )4ميكن ت�أويلها على �أنها تعني �ضمن ًا �إمكانية ا�ستخدام �سندات
ال�شحن الإلكرتونية .وتت�ضمن املادتان  16و ١٧من قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التجارة
الإلكرتونية قواعد ب�ش�أن الإجراءات املتعلقة بعقود نقل الب�ضائع وم�ستندات النقل تتيح �إ�صدار
()5
م�ستندات ،تت�ضمن مطالبات بت�سليم الب�ضائع ،ب�أ�شكال غري مادية مثال.
وتكر�س اتفاقية الأمم
ِّ
()6
جزئيا ("قواعد روتردام")
كليا �أو ًّ
املتحدة املتعلقة بعقود النقل الدويل للب�ضائع عن طريق البحر ًّ
ف�ص ًال ل�سجالت النقل الإلكرتونية .وعلى وجه اخل�صو�ص ،تتناول املادة  8من قواعد روتردام
ا�ستخدام �سجالت النقل الإلكرتونية ومفعولها ،وتبني املادة � 9إجراءات ا�ستخدام �سجالت النقل
الإلكرتونية القابلة للتداول ،وحتدد املادة  10قواعد اال�ستعا�ضة عن م�ستندات النقل القابلة للتداول
تعرف قواعد روتردام
ب�سجالت نقل �إلكرتونية قابلة للتداول والعك�س بالعك�س .وعالوة على ذلكِّ ،
()

()

()

()1قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية مع دليل اال�شرتاع (نيويورك،)1999 ،
من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.99.V.4
()2قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التوقيعات الإلكرتونية مع دليل اال�شرتاع (نيويورك،)2002 ،
من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.02.V.8
()3مرفق قرار اجلمعية العامة .21/60
()4الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1695الرقم  ،29215ال�صفحة .3
ا�شتعت هذه الأحكام يف القوانني الوطنية .بيد � َّأن التفا�صيل املتعلقة بتطبيقها يف املمار�سات التجارية غري
(ُ )5
متوفرة.
()6
مرفق قرار اجلمعية العامة .122/63
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مفهوم �سجل النقل الإلكرتوين (الفقرة  18من املادة  )7()1ومفهوم �سجل النقل الإلكرتوين القابل
()8
للتداول (الفقرة  19من املادة .)1
()

()

 -6وخالف ًا لتلك ال�صكوك ،ت�ستبعد اتفاقية اخلطابات الإلكرتونية من نطاق تطبيقها "ال�سفاجت
(الكمبياالت) �أو ال�سندات الإذنية �أو بيانات ال�شحن �أو �سندات ال�شحن �أو �إي�صاالت امل�ستودعات
�أوَّ � أي م�ستند قابل للإحالة �أو �صك يعطي حامله �أو امل�ستفيد منه ح ًّقا يف املطالبة بت�سليم ب�ضاعة
�أو بدفع مبلغ من املال" (الفقرة  2من املادة  .)2وا�ستند هذا اال�ستبعاد �إىل ر�أي مفاده � َّأن
حل للتحديات التي تطرحها الآثار املحتملة لال�ستن�ساخ غري امل�أذون بـه لهذه الوثائق
�إيجاد ٍّ
وال�صكوك يتطلب توليفة من احللول القانونية والتكنولوجية والتجارية التي مل ت�ستحدث وجترب
()9
بالكامل بعد.
()

قررت اللجنة اال�ضطالع بعمل يف جمال ال�سجالت الإلكرتونية القابلة
 -7ويف عام  ،2011عندما َّ
للتحويل� ،أُعرب عن ت�أييد لهذا العمل يف �ضوء الفوائد التي ميكن �أن جتلبها �صياغة معايري قانونية
موحدة يف هذا املجال بالن�سبة للرتويج ال�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية يف التجارة الدولية ب�شكل عام
()10
وكذلك بالن�سبة لتنفيذ قواعد روتردام ولغريها من جماالت النقل التجارية على وجه التحديد.
وقررت الأون�سيرتال �إعداد قانون منوذجي بهدف التمكني من ا�ستخدام ال�سجالت الإلكرتونية
َّ
القابلة للتحويل بناء على تعادلها الوظيفي مع امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل ،ا�ستناد ًا �إىل
املبادئ الأ�سا�سية لن�صو�ص الأون�سيرتال القائمة يف جمال التجارة الإلكرتونية ،وهي عدم التمييز
�ضد ا�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية والتعادل الوظيفي واحلياد التكنولوجي.
()

 -8ولتي�سري ا�ستخدام ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل عرب احلدود �أهمية عملية كبرية.
ويف هذا ال�صدد ،جتدر الإ�شارة �إىل � َّأن الت�شريعات الوطنية التي �سبقت اعتماد القانون النموذجي
وتناولت �أنواع ًا حم َّددة من ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل مل تعالج اجلوانب العابرة للحدود.
كما يالحظ � َّأن ا�ستخدام النماذج والتكنولوجيات املحددة ،التي اعتمدت يف �إطار هذه الت�شريعات،
ميكن �أن يحدث عقبات �إ�ضافية �أمام ا�ستخدام ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل عرب احلدود.
ويهدف القانون النموذجي �إىل تي�سري ا�ستخدام امل�ستندات وال�صكوك القابلة للتحويل عرب احلدود
()7قواعد روتردام ،الفقرة  18من املادة �" :1سجل النقل الإلكرتوين" يعني املعلومات الواردة يف ر�سالة واحدة
منطقيا ب�سجل النقل
�أو� أكرث ي�صدرها الناقل بو�سيلة ات�صال �إلكرتونية مبقت�ضى عقد النقل ،مبا فيها املعلومات املرتبطة
ًّ
الإلكرتوين بوا�سطة مرفقات �أو املو�صولة بطريقة �أخرى ب�سجل النقل الإلكرتوين �إبان �أو عقب �إ�صداره من جانب الناقل
بحيث ت�صبح جزء ًا من �سجل النقل الإلكرتوين ،والتي�( :أ) تثبت ت�سلم الناقل �أو الطرف املنفذ الب�ضاعة مبقت�ضى عقد
النقل؛ (ب) وتثبت وجود عقد للنقل �أو حتتوي عليه.
()8املرجع نف�سه ،الفقرة  19من املادة �" :1سجل النقل الإلكرتوين القابل للتداول" يعني �سجل النقل الإلكرتوين
الذي�( :أ) يدل ،بعبارة مثل "لأمر" �أو "قابل للتداول"� ،أو بعبارة مالئمة �أخرى يعرتف القانون املنطبق على ذلك ال�سجل
ب� َّأن لها املفعول ذاته ،على � َّأن الب�ضاعة قد �أر�سلت لأمر ال�شاحن �أو لأمر املر�سل �إليه ،وال يذكر فيه �صراحة �أنه "غري قابل
للتداول" �أو "لي�س قاب ًال للتداول"؛ (ب) ويفي ا�ستخدامه مبقت�ضيات الفقرة  1من املادة .9
()9الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة ال�ستون ،امللحق رقم  ،)A/60/17( 17الفقرة .27
()10املرجع نف�سه ،الدورة ال�ساد�سة وال�ستون ،امللحق رقم  ،)A/66/17( 17الفقرة .235
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خم�ص�ص ملعاجلة
موحد وحمايد لتعتمده جميع الواليات الق�ضائية ،ف�ض ًال عن �أنه
بتقدمي ن�ص َّ
َّ
اجلوانب العابرة للحدود من ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل.
 -9وتعتزم الأون�سيرتال موا�صلة ر�صد التطورات التقنية والقانونية والتجارية التي ت�ؤ ِّكد القانون
النموذجي .وميكن �أن تقرر� ،إذا كان ذلك م�ست�صوباً� ،إ�ضافة �أحكام منوذجية جديدة للقانون
النموذجي �أو تعديل القائم منها.

جيم -النطاق
 -10ينطبق القانون النموذجي على ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل التي تعادل من الناحية
الوظيفية م�ستندات �أو �صكوك ًا قابلة للتحويل .وامل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل هي م�ستندات
املبي فيها وت�سمح بتحويل املطالبة بذلك
�أو �صكوك ورقية تخول حائزها �أن يطالب ب�أداء االلتزام َّ
الأداء عن طريق حتويل امل�ستند �أو ال�صك .و�سيحدد قانون كل والية ق�ضائية ماهية امل�ستندات �أو
ال�صكوك القابلة للتحويل .وبالتايل ،ال ينطبق القانون النموذجي على ال�سجالت الإلكرتونية القابلة
للتحويل التي ال توجد �إ َّال يف �شكل �إلكرتوين ل َّأن تلك ال�سجالت ال حتتاج �إىل معادل وظيفي للعمل
يف البيئة الإلكرتونية .وال مي�س القانون النموذجي بانطباق القوانني املو�ضوعية املحايدة من حيث
الو�سائط امل�ستخدمة على ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل.
 -11وال يهدف القانون النموذجي �إىل الت�أثري ب� ِّأي �شكل من الأ�شكال على القانون القائم املنطبق
على امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل ،وامل�شار �إليه بو�صفه "القانون املو�ضوعي" ويت�ضمن
قواعد ب�ش�أن القانون الدويل اخلا�ص.

دال -البنية
فيت�ضمن �أحكام ًا عامة تتعلق
 -12يت�ألف القانون النموذجي من �أربعة ف�صول .ف� َّأما الف�صل الأول
َّ
فيت�ضمن �أحكام ًا تتعلق
مبجال تطبيق القانون النموذجي وببع�ض املبادئ العامة .و� َّأما الف�صل الثاين
َّ
فيت�ضمن �أحكام ًا تتعلق با�ستخدام ال�سجالت الإلكرتونية
بالتعادل الوظيفي .و� َّأما الف�صل الثالث
َّ
القابلة للتحويل .ويتناول الف�صل الرابع االعرتاف عرب احلدود بال�سجالت الإلكرتونية القابلة
للتحويل.

هاء -اخللفية وتاريخ ال�صياغة
ُ -13ذكرت �إمكانية قيام الأون�سيرتال م�ستقب ًال ب�أعمال ب�ش�أن امل�سائل املتعلقة بقابلية تداول
وحتويل احلقوق يف الب�ضاعة يف بيئة �إلكرتونية ،للمرة الأوىل ،يف الدورة ال�سابعة والع�شرين للجنة،
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يف عام  )11(،1994ونوق�شت الحق ًا يف دورات خمتلفة من دورات اللجنة و�أفرقتها العاملة ،وبخا�صة
يف �سياق التجارة الإلكرتونية وقانون النقل )12(.ويف هذا الإطار ،تناولت وثيقتان اجلوانب الفنية
متعمق:
للمو�ضوع ب�شكل ِّ
(�أ) ناق�شت الوثيقة � A/CN.9/WG.IV/WP.69سندات ال�شحن الورقية والإلكرتونية مع ًا
وغريها من وثائق النقل البحري .وعلى وجه اخل�صو�ص ،ق َّدمت تلك الوثيقة ملحة عامة عن
حماوالت معاجلة امل�سائل املتعلقة ب�سندات ال�شحن يف البيئة الإلكرتونية واقرتاحات ب�ش�أن �أحكام
ت�شريعية منوذجية اع ُتمدت يف نهاية املطاف باعتبارها املادتني  16و 17من قانون الأون�سيرتال
أوليا ل�شروط �إقامة
النموذجي للتجارة الإلكرتونية .وعالوة على ذلك ،ت�ضمنت تلك الوثيقة حتلي ًال � ًّ
التعادل الوظيفي بني �سندات ال�شحن الإلكرتونية والورقية .ويف هذا ال�صدد� ،أبرزت الوثيقة كم�س�ألة
رئي�سية �إمكانية �أن ُت َّدد على وجه اليقني هوية حائز �سند ال�شحن ،الذي يكون له احلق يف ت�سلُّم
الب�ضاعة .و�سلطت هذه امل�س�ألة االهتمام على احلاجة �إىل �ضمان تف ُّرد ال�سجل الإلكرتوين الذي
()13
يت�ضمن �سند ملكية ال�شيء؛
(ب) ناق�شت الوثيقة  A/CN.9/WG.IV/WP.90ب�شكل عام امل�سائل القانونية املتعلقة بتحويل
احلقوق يف الأ�شياء امللمو�سة وغريها من احلقوق .وقدمت و�صف ًا مقارن ًا للأ�ساليب امل�ستخدمة يف
حتويل حقوق امللكية يف املمتلكات امللمو�سة ويف ا�ستيفاء متطلبات امل�صالح ال�ضمانية ،والتحديات
التي يطرحها �إ�سقاط تلك الأ�ساليب على البيئة الإلكرتونية .كما ق َّدمت معلومات حم َّدثة عن
اجلهود الرامية �إىل ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية يف حتويل احلقوق يف الأ�شياء امللمو�سة .وفيما
يتعلق مب�ستندات امللكية وال�صكوك القابلة للتداول� ،شددت تلك الوثيقة على ا�ست�صواب �ضمان
ال�سيطرة على ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل بطريقة تناظر احليازة املادية ،وارت�أت � َّأن اجلمع
بني نظام للت�سجيل وتكنولوجيا �آمنة �أمان ًا كافي ًا ميكن �أن ي�ساعد على معاجلة امل�سائل املتعلقة
()14
بوحدانية ال�سجل الإلكرتوين و�أ�صالته.
()

()

()

()

 -14وتلقت اللجنة ،يف دورتيها احلادية والأربعني ( )2008والثانية والأربعني ( ،)2009مقرتحات من
الدول ب�ش�أن العمل املتعلق بال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل )15(.وبعد الأعمال التح�ضريية،
ك َّلفت اللجن ُة الفريق العامل الرابع باال�ضطالع بعمل يف جمال ال�سج َّالت الإلكرتونية القابلة
()17
للتحويل.

()16

()

()

()

()11املرجع نف�سه ،الدورة التا�سعة والأربعون ،امللحق رقم  ،)A/49/17( 17الفقرة .201
()12املرجع نف�سه ،الدورة ال�ساد�سة واخلم�سون ،امللحق رقم  ،)A/56/17( 17الفقرات � 291إىل  .293انظر
�أي�ض ًا الفقرات  93-87من الوثيقة  .A/CN.9/484ولالطالع على �سجل تاريخي للدورات ال�سابقة ،انظر الفقرات 4-1
من الوثيقة .A/CN.9/WG.IV/WP.90
()13الوثيقة  ،A/CN.9/WG.IV/WP.69الفقرة .92
()14الوثيقة  ،A/CN.9/WG.IV/WP.90الفقرات .37-35
()15انظر الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة الثالثة وال�ستون ،امللحق رقم  )A/63/17( 17الفقرة 335؛
املرجع نف�سه ،الدورة الرابعة وال�ستون ،امللحق رقم  ،)A/64/17( 17الفقرة .338
()16املرجع نف�سه ،الدورة اخلام�سة وال�ستون ،امللحق رقم  ،)A/65/17( 17الفقرات � 245إىل  247و250؛ املرجع
نف�سه ،الدورة ال�ساد�سة وال�ستون ،امللحق رقم  ،)A/66/17( 17الفقرات � 232إىل .235
()17املرجع نف�سه ،الدورة ال�ساد�سة وال�ستون ،امللحق رقم  ،)A/66/17( 17الفقرة .238
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 -15وعمل الفريق العامل يف هذا املجال من دورته اخلام�سة والأربعني (فيينا 14-١٠ ،ت�شرين
الأول�/أكتوبر � )٢٠١١إىل دورته الرابعة واخلم�سني (فيينا ٣١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  4-ت�شرين
()18
الثاين/نوفمرب .)٢٠١٦
وتو�صل الفريق العامل ،يف دورته ال�سابعة والأربعني (نيويورك17-13 ،
َّ
عام على � َّأن عمله ينبغي �أن ي�سرت�شد مببد�أي التعادل الوظيفي واحلياد
�أيار/مايو � ،)2013إىل تفاهم ٍّ
()19
التكنولوجي ،و�أ َّال يتناول م�سائل يحكمها القانون املو�ضوعي .وا َّتفق الفريق العامل يف دورته
اخلم�سني (فيينا 14-١٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  )٢٠١٤على �أن مي�ضي يف �إعداد م�شروع قانون
منوذجي ب�ش�أن ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل( )20مع �إعطاء الأولوية لإعداد الأحكام التي
تتناول املعادالت الإلكرتونية للم�ستندات �أو ال�صكوك الورقية القابلة للتحويل )21(.و�أكمل الفريق العامل،
يف دورته الرابعة واخلم�سني (فيينا ٣١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  4 -ت�شرين الثاين/نوفمرب ،)٢٠١٦
عمله بخ�صو�ص �إعداد م�شروع قانون منوذجي ب�ش�أن ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل م�شفوع
بن�صو�ص �إي�ضاحية .و�أذن ب�إحالة الن�ص (�أ)� إىل احلكومات واملنظمات الدولية املدعوة حل�ضور
دوراته لتعلق عليه و(ب) �إىل اللجنة لتنظر فيه يف دورتها اخلم�سني يف عام  ،٢٠١٧مع � ِّأي تعليقات
()22
ترد من احلكومات واملنظمات الدولية.
()

()

()

()

()

 -16ونظرت اللجنة يف دوراتها اخلام�سة والأربعني (� )2012إىل التا�سعة والأربعني ( ،)2016يف
التقرير املرحلي للفريق العامل ،و�أعادت ت�أكيد واليته و�أيدت قراره ب�إعداد قانون منوذجي م�شفوع
بن�صو�ص �إي�ضاحية )23(.والحظت اللجنة ،يف دورتها التا�سعة والأربعني (َّ � ،)2016أن م�شروع القانون
النموذجي الذي يعمل الفريق العامل على �إعداده يركز على اجلوانب املحلية ال�ستخدام ال�سجالت
الإلكرتونية القابلة للتحويل واملعا ِدلة للم�ستندات �أو ال�صكوك الورقية القابلة للتحويل ،و� َّأن الفريق
العامل �سوف يتناول يف مرحلة الحقة اجلوانب الدولية ال�ستخدام تلك ال�سجالت ،وكذلك ا�ستخدام
()24
ال�سجالت القابلة للتحويل املوجودة يف �شكل �إلكرتوين فقط.
()

()

وعر�ض على اللجنة ،يف دورتها اخلم�سني ،عام  ،٢٠١٧ما يلي�( :أ) تقرير الفريق العامل
ُ -17
الرابع (املعني بالتجارة الإلكرتونية) عن �أعمال دورته الرابعة واخلم�سني (فيينا 31 ،ت�شرين
الأول�/أكتوبر  4 -ت�شرين الثاين/نوفمرب )٢٠١٦؛(( )25ب) م�شروع القانون النموذجي ب�ش�أن
()

()18لالطالع على تقارير الفريق العامل عن �أعمال هذه الدورات ،انظر الوثائق  A/CN.9/737وA/CN.9/761
و A/CN.9/768و A/CN.9/797و A/CN.9/804و A/CN.9/828و A/CN.9/834و A/CN.9/863وA/CN.9/869
و.A/CN.9/897

( ،A/CN.9/768)19الفقرة .١٤
( ،A/CN.9/828)20الفقرة .23
( ،A/CN.9/828)21الفقرة .٣٠
( ،A/CN.9/897)22الفقرة .٢٠
()23الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة ال�سابعة وال�ستون ،امللحق رقم  ،)A/67/17( 17الفقرة رقم 90؛
املرجع نف�سه ،الدورة الثامنة وال�ستون ،امللحق رقم  17والت�صويب ( A/68/17و ،)Corr.1الفقرة 230؛ املرجع نف�سه،
الدورة التا�سعة وال�ستون ،امللحق رقم  ،)A/69/17( 17الفقرة 149؛ املرجع نف�سه ،الدورة ال�سبعون ،امللحق رقم 17
( ،)A/70/17الفقرة 231؛ املرجع نف�سه ،الدورة احلادية وال�سبعون ،امللحق رقم  ،)A/71/17( 17الفقرة .226
()24املرجع نف�سه ،الدورة احلادية وال�سبعون ،امللحق رقم  ،)A/71/17( 17الفقرة .226
(.A/CN.9/897)25
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ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل مع مالحظات �إي�ضاحية؛(( )26ج) جتميع لتعليقات احلكومات
واملنظمات الدولية على م�شروع القانون النموذجي واملالحظات الإي�ضاحية؛(( )27د) مذ ِّكرة من
الأمانة ب�ش�أن التعديالت املقرتحة على م�شروع املالحظات الإي�ضاحية وم�سائل �إ�ضافية لكي تنظر
()29
()28
أقرت مذ ِّكرته
فيها اللجنة )30(.وبعد املداولة ،اعتمدت اللجنة قانون الأون�سيرتال النموذجي ،و� َّ
الإي�ضاحية.
()

()

()

()

()

(.A/CN.9/920)26
( A/CN.9/921)27و� Add.1إىل .Add.3
(.A/CN.9/922)28
()29الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة الثانية وال�سبعون ،امللحق رقم  ،)A/72/17( 17املرفق الأول.
()30املرجع نف�سه ،الف�صل الثالث ،الق�سم �ألف.

ثانياً -التعليق على كل مادة على حدة
الف�صل الأول�  -أحكام عامة
املادة  -1نطاق االنطباق
الفقرة 1
 -18ين�ص القانون النموذجي على قواعد عامة ميكن �أن تنطبق على �أنواع خمتلفة من ال�سجالت
الإلكرتونية القابلة للتحويل ،ا�ستناد ًا �إىل مبد�أ احلياد التكنولوجي و�إىل نهج التعادل الوظيفي.
وي�ستلزم مبد�أ احلياد التكنولوجي اعتماد نهج حيادي يف التعامل مع النظم ،مبا يكفل ا�ستخدام
مناذج خمتلفة �سواء �أكانت ت�ستند �إىل نظم الت�سجيل �أو الرتميز �أو تقنيات الدفاتر املوزعة �أو
غريها من التكنولوجيات.
ويالحظ � َّأن الفقرة  2من املادة  2من اتفاقية اخلطابات الإلكرتونية قد �أتاحت منطلق ًا
-19
َ
لتحديد نطاق انطباق القانون النموذجي ،حيث ا�ستثنت �أحكامها من نطاق انطباق اتفاقية
اخلطابات الإلكرتونية "ال�سفاجت (الكمبياالت) �أو ال�سندات الإذنية �أو بيانات ال�شحن �أو �سندات
ال�شحن �أو �إي�صاالت امل�ستودعات �أو � ِّأي م�ستند قابل للتحويل �أو �صك يعطي حامله �أو امل�ستفيد منه
ح ًّقا يف املطالبة بت�سليم ب�ضاعة �أو بدفع مبلغ من املال" .ويرجع ذلك اال�ستثناء �إىل �أنه يف وقت
اعتماد االتفاقية "ر�أت الأون�سيرتال � َّأن العثور على حل لتلك امل�شكلة [املتعلقة باملعاملة القانونية
لل�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل] يتطلب توليفة من احللول القانونية والتكنولوجية والتجارية
()31
وجترب بالكامل بعد".
التي مل ت�ستحدَ ث َّ
()

 -20وير ِّكز القانون النموذجي على قابلية ال�سجل للتحويل ال على قابليته للتداول ،بناء على � َّأن
قابلية التداول تتعلق باحلقوق الأ�صيلة التي يتمتع بها حائز ال�صك ،والتي تخ�ضع للقانون املو�ضوعي.
ولكن قابليتها
املعينة ،التي هي بوجه عام قابلة للتحويل َّ
 -21وبع�ض امل�ستندات �أو ال�صكوك َّ
للتحويل حمدودة بفعل اتفاقات �أخرى ،غري مندرجة يف تعريف "امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل"
الوارد يف القانون النموذجي (انظر الفقرتني  36و� 37أدناه) .ومن ثم ال ينطبق القانون النموذجي
على تلك امل�ستندات �أو ال�صكوك .ومع ذلك ،ال ينبغي تف�سري هذا اال�ستنتاج على �أنه مينع �إ�صدار
()31اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة با�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية يف العقود الدولية (نيويورك،)2005 ،
املذ ِّكرة الإي�ضاحية ،من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،A.07.V.2الفقرة .81
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تلك امل�ستندات �أو ال�صكوك يف �إطار نظام �إلكرتوين لإدارة ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل،
املرجح �أن ي�ؤدي �إىل تعدد النظم وزيادة التكاليف
وذلك ل َّأن فر�ض حظر من هذا القبيل من َّ
دون داع.

الفقرة 2
 -22تن�ص الفقرة  2على املبد�أ العام املتمثل يف عدم م�سا�س القانون النموذجي بالقانون
املو�ضوعي املنطبق على امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل ،مبا يف ذلك قواعد القانون الدويل
اخلا�ص .ومن ثم ،ف� َّإن القانون املو�ضوعي نف�سه ينطبق على امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل وعلى
ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل الذي يحتوي على نف�س املعلومات الواردة يف ذلك امل�ستند �أو
ال�صك القابل للتحويل .وينطبق هذا املبد�أ العام على كل خطوة يف دورة حياة ال�سجل الإلكرتوين
القابل للتحويل.
 -23ومن بني تبعات القاعدة الواردة يف الفقرة � 2أنه ال يق�صد من ا�ستخدام القانون النموذجي
�إن�شاء �سجالت �إلكرتونية قابلة للتحويل ال يوجد ما يعادلها من امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة
للتحويل .فال�سماح ب�إن�شاء �سجالت من هذا القبيل مبوجب مبد�أ حرية الأطراف �سيكون التفاف ًا
على مبد�أ تقييد عدد امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل يف الأحوال التي ينطبق فيها ذلك
املبد�أ (انظر الفقرة � 51أدناه).
 -24و�أثناء �إعداد القانون النموذجي ،اتفقت الأون�سيرتال على � َّأن بع�ض امل�سائل املتعلقة بال�سجالت
مكر�س ًا لها ،لأ َّنها �أمور تخ�ص القانون املو�ضوعي ،ومن
الإلكرتونية القابلة للتحويل ال تتطلب حكم ًا َّ
تلك امل�سائل املتطلبات الالزمة والآثار القانونية ملا يلي:
(�أ) تعريف "�أداء االلتزام"؛
(ب) �إ�صدار ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل �إىل حامله؛
(ج) تغيري طرائق التداول من �سجل �إلكرتوين قابل للتحويل �صادر حلامله �إىل �سجل
�إلكرتوين قابل للتحويل �صادر ل�شخ�ص م�سمى ،وبالعك�س (�أي "التظهري على بيا�ض")؛
(د) �إعادة �إ�صدار ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل (انظر �أي�ض ًا الفقرتني  168و172
�أدناه)؛
(ﻫ) جتزئة ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل وجتميعها؛
(و)ا�ستخدام ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل ،مبا يف ذلك ا�ستخدامه يف ال�ضمان لأغرا�ض
احلقوق ال�ضمانية (انظر الفقرتني  26و� 108أدناه).
 -25وتهدف الإ�شارة ال�صريحة �إىل قانون حماية امل�ستهلك �إىل ت�سليط ال�ضوء على التفاعل بني
ذلك القانون والقانون النموذجي ،ومتثل تطبيق ًا للمبد�أ العام الذي يق�ضي ب� َّأن القانون النموذجي
ال مي�س بالقانون املو�ضوعي املنطبق على امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل.
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الفقرة 3
تو�ضح الفقرة َّ � 3أن القانون النموذجي ال ينطبق على الأوراق املالية اال�ستثمارية .والتحديد
ِّ -26
العام ملاهية ال�صكوك التي ُتعد �أوراق ًا مالية م�س�ألة من اخت�صا�ص القانون املو�ضوعيُ .ويفهم تعبري
"ال�صكوك اال�ستثمارية" على �أنه ي�شمل ال�صكوك اال�شتقاقية و�صكوك الأ�سواق املالية و� َّأي منتج
مايل �آخر متاح لال�ستثمار .وال ي�شري م�صطلح "الأوراق املالية" �إىل ا�ستخدام ال�سجالت الإلكرتونية
القابلة للتحويل ك�ضمانة ،ومن ثم ف� َّإن القانون النموذجي ال مينع ا�ستخدام ال�سجالت الإلكرتونية
القابلة للتحويل لأغرا�ض احلقوق ال�ضمانية.
 -27وتهدف الفقرة � 3إىل ال�سماح با�ستثناء بع�ض امل�ستندات �أو ال�صكوك املعينة من نطاق القانون
النموذجي .ويف �سبيل ذلك ،تت�ضمن الفقرة  3قائمة ا�ستثناءات مفتوحة ت�سمح بتطبيق القانون
النموذجي بح�سب احتياجات كل والية ق�ضائية م�شرتعة ،مبا يكفل املرونة والو�ضوح على حد �سواء
يف حتديد نطاق انطباق القانون النموذجي.
 -28وت�سلط حا�شية الفقرة  3ال�ضوء على ثالثة �أنواع من اال�ستثناءات املمكنة ،وال متنع الواليات
الق�ضائية امل�شرتعة من �إ�ضافة �أنواع �أخرى من اال�ستثناءات بح�سب احتياجاتها:
املعينة ،ومنها مث ًال خطابات االعتماد ،التي قد ينظر
(�أ) بع�ض ال�صكوك �أو امل�ستندات َّ
�إليها باعتبارها م�ستندات �أو �صكوك ًا قابلة للتحويل يف بع�ض الواليات الق�ضائية دون غريها .ويف
تعرف امل�ستندات وال�صكوك القابلة
هذا ال�صدد ،جتدر الإ�شارة �إىل � َّأن الت�شريعات الوطنية ال ِّ
للتحويل بطريقة موحدة؛
موحد
(ب) امل�ستندات �أو ال�صكوك التي تندرج يف نطاق االتفاقية التي تن�ص على قانون َّ
موحد لل�شيكات
للكمبياالت وال�سندات الإذنية (جنيف )1930 ،واالتفاقية التي تن�ص على قانون َّ
(جنيف"( )1931 ،اتفاقيتي جنيف") بغية جتنب التنازع املحتمل بني اتفاقيتي جنيف من جانب
عما �إذا كانت اتفاقيتا جنيف نافذتني يف الوالية
والقانون النموذجي من جانب �آخر ،بغ�ض النظر َّ
الق�ضائية امل�شرتعة للقانون النموذجي �أم ال (انظر الفقرات � 33-30أدناه)؛
(ج) ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل التي ال توجد �إ َّال يف بيئة �إلكرتونية .وميكن
�أن يكون هذا اال�ستثناء مفيد ًا يف الواليات الق�ضائية التي ت�سمح با�ستخدام ال�سجالت الإلكرتونية
وظيفيا مل�ستندات �أو �صكوك قابلة للتحويل وكذلك ال�سجالت
القابلة للتحويل التي متثل معاد ًال
ًّ
الإلكرتونية القابلة للتحويل التي ال توجد �إ َّال يف بيئة �إلكرتونية .ويف هذا ال�صدد ،جتدر الإ�شارة
�إىل � َّأن القانون النموذجي ال يت�ضمن حكم ًا ي�سمح بتطبيقه ،على �سبيل االحتياط ،على ال�سجالت
الإلكرتونية القابلة للتحويل التي ال توجد �إ َّال يف بيئة �إلكرتونية ،حتى ال تكون لأحكامه الغلبة على
القانون املنطبق على تلك ال�سجالت يف حالة التنازع .وقد تقرر ذلك ب�سبب وجود �شواغل ب�ش�أن
العالقة بني املبادئ العامة التي ينه�ض عليها القانون النموذجي واملبادئ العامة احلاكمة للقوانني
ذات الطبيعة املختلفة.
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 -29وقائمة اال�ستثناءات املمكنة الواردة يف حا�شية الفقرة  3هي جمرد قائمة تو�ضيحية ،ومن
املوا�ضيع الأخرى التي ميكن �أن ت�ستبعد من نطاق انطباق القانون النموذجي م�ستندات النقل
و�سجالت النقل الإلكرتونية التي تنطبق عليها قواعد روتردام.

اتفاقيتا جنيف
�  -30أثناء �إعداد القانون النموذجي� ،أعرب عن �آراء خمتلفة ب�ش�أن التفاعل بني القانون النموذجي
واتفاقيتي جنيف.
 -31وذهب �أحد الآراء املعرب عنها �إىل � َّأن املتطلبات ال�شكلية مبد�أ �أ�سا�سي ترتكز عليه اتفاقيتا
جنيف ،و� َّأن هذا املبد�أ مينع ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية ،ومن ثم ينبغي دائم ًا �أن ُت�ستثنى
ال�صكوك املندرجة يف نطاق هاتني االتفاقيتني من نطاق القانون النموذجي .وبغية ا�ستيعاب ذلك
الر�أي ،ي�سمح القانون النموذجي با�ستثناء امل�ستندات وال�صكوك املندرجة يف نطاق اتفاقيتي جنيف
(انظر الفقرة الفرعية (28ب) �أعاله).
 -32وميكن للواليات الق�ضائية التي ت�أخذ بذلك الر�أي وتود �أن تتيح �إمكانية ا�ستخدام ال�صيغ
الإلكرتونية من امل�ستندات وال�صكوك املندرجة يف نطاق اتفاقيتي جنيف �أن تنظر يف ا�ستحداث
�سجالت �إلكرتونية قابلة للتحويل ال توجد �إ َّال يف بيئة �إلكرتونية ،فهذه ال�سجالت الإلكرتونية القابلة
للتحويل التي ال توجد �إ َّال يف بيئة �إلكرتونية لن متثل من الناحية القانونية م�ستندات �أو �صكوك ًا
مندرجة يف نطاق اتفاقيتي جنيف ،ولن تندرج يف نطاق القانون النموذجي.
 -33و�أُعرب عن ر�أي �آخر مفاده � َّأن نطاق انطباق القانون النموذجي ينبغي �أن ي�شمل ال�صكوك
املندرجة يف نطاق اتفاقيتي جنيف وذلك على �أ�سا�س � َّأن القانون النموذجي يهدف عموم ًا �إىل
تذليل العقبات التي حتول دون ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية ب�سبب املتطلبات املتعلقة با�ستخدام
امل�ستندات �أو ال�صكوك الورقية القابلة للتحويل.

املراجع
 ،A/CN.9/761الفقرات  25-18و30-28؛  ،A/CN.9/768الفقرات 24-17؛ ،A/CN.9/797
الفقرات  20-16و 28-27و 65و112-109؛  ،A/CN.9/828الفقرات  30-24و84-81؛
 ،A/CN.9/834الفقرتان  72و73؛  ،A/CN.9/863الفقرات 22-17؛  ،A/CN.9/869الفقرات .23-19

املادة  -2التعاريف
 -34ي�ستند تعريف "ال�سجل الإلكرتوين" �إىل تعريف "ر�سالة البيانات" الوارد يف قانون
الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية (لعام  )1996ويف اتفاقية اخلطابات
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الإلكرتونية ،وهو يهدف �إىل تو�ضيح � َّأن ال�سجالت الإلكرتونية يجوز ،ولكن ال يلزم� ،أن
تت�ضمن جمموعة من املعلومات املركبة .وي�سلط التعريف ال�ضوء على � َّأن املعلومات ميكن �أن
ترتبط بال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل وقت �إ�صداره �أو يف � ِّأي وقت قبل �أو بعد ذلك (مثل
املعلومات املتعلقة بالتظهري) .فعلى وجه اخل�صو�ص ،ال تن�ش�أ البيانات الو�صفية بال�ضرورة
بعد �إن�شاء ال�سجل و�إمنا ميكن �أي�ض ًا �أن ت�سبقه .وللطابع املركب الذي تت�سم به ال�سجالت
الإلكرتونية القابلة للتحويل �صلة وثيقة مبفهوم "ال�سالمة" الوارد يف الفقرة  2من املادة  10من
القانون النموذجي.
 -35وعالوة على ذلك ،ي�سع تعريف "ال�سجل الإلكرتوين" احتمال �أن توجد ،يف بع�ض نظم
�إدارة ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل ،عنا�صر من البيانات ميكن �أن توفر ،معاً ،معلومات
ت�شكل ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل ،مع عدم وجود �سجل منف�صل وحيد ميثل يف حد ذاته
ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل .وت�شري كلمة "
منطقيا" �إىل الرباجميات احلا�سوبية ولي�س
ًّ
املنطق الب�شري.
 -36ويت�ضمن القانون النموذجي تعريف ًا "لل�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل" .ولالطالع على
التعليقات ب�ش�أن تعريف "ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل" ،انظر الفقرات � 86إىل � 88أدناه.
 -37وير ِّكز تعريف "امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل" على الوظيفتني الرئي�سيتني املتمثلتني يف
القابلية للتحويل وتوفري �سند ملكية للمطالبة ب�أداء االلتزام .وال يهدف هذا التعريف �إىل امل�سا�س
مببد�أ � َّأن القانون املو�ضوعي هو القانون الذي يحدد حقوق احلائز.
 -38والقانون املو�ضوعي املنطبق هو الذي ينبغي �أن يحدد ماهية امل�ستندات �أو ال�صكوك
القابلة للتحويل يف الواليات الق�ضائية املختلفة .وقد ا�س ُتلهمت من الفقرة  2من املادة  2من
اتفاقية اخلطابات الإلكرتونية قائمة �إر�شادية بامل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل ت�شمل
ما يلي :الكمبياالت؛ وال�شيكات؛ وال�سندات الإذنية؛ ووثائق ال�شحن؛ و�سندات ال�شحن؛ و�إي�صاالت
امل�ستودعات؛ و�شهادات الت�أمني؛( )32و�سندات ال�شحن اجلوي.
()

(َّ �)22إن الإ�شارة �إىل �شهادات الت�أمني ينبغي �أ َّال ُتفهم على �أنها �إ�شارة �إىل �أنواع خمتلفة من ال�شهادات وغريها من
الوثائق املطلوبة وال�صادرة مبوجب بع�ض املعاهدات التي تربمها املنظمة البحرية الدولية .فهذه الوثائق لي�ست "م�ستندات
�أو �صكوك ًا قابلة للتحويل" مبفهوم املادة  ٢من القانون النموذجي ،ولذلك لن تنطبق عليها �أحكامه .ويالحظ على وجه
اخل�صو�صَّ � ،أن "�شهادات الت�أمني" ال�صادرة للوفاء بااللتزامات الواردة يف بع�ض معاهدات املنظمة البحرية الدولية
ال تندرج �ضمن تعريف "امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل" .فعلى �سبيل املثال ،تت�ضمن االتفاقية الدولية املتعلقة
بامل�س�ؤولية املدنية عن ال�ضرر الناجم عن التلويث النفطي لعام  1992واتفاقية نريوبي الدولية املتعلقة ب�إزالة احلطام لعام
 2007وغريها من االتفاقيات امل�سماة "اتفاقيات امل�س�ؤولية املدنية" �شرط ًا يلزم مالك ال�سفينة ب�أن يحتفظ بت�أمني يغطي
امل�س�ؤولية املدنية وحكومة دولة العلم الذي ترفعه ال�سفينة ب�أن ت�صدر �شهادة ت�ؤكد وجود الت�أمني .وت�صدر هذه ال�شهادة
على �أ�سا�س �سيا�سة للت�أمني كثري ًا ما ت�سمى يف قطاع �صناعة النقل البحري "البطاقة الزرقاء" .وميكن اعتبار الت�أمني
لكن �شهادة الت�أمني وثيقة �إدارية ت�ؤكد � َّأن الهيئة احلكومية املعنية قد حتققت من � َّأن بولي�صة
الأ�سا�سي "قاب ًال للتحويل"َّ ،
الت�أمني موجودة.
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 -39وت�شري عبارة "امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل" ،كما هو مبني يف تعريف "امل�ستند
�أو ال�صك القابل للتحويل"� ،إىل م�ستند �أو �صك قابل للتحويل �صادر على ورق (يف
مقابل ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل) يف ال�صيغ الإنكليزية والرو�سية وال�صينية
والعربية من القانون النموذجي .وا�ستخدمت كلمة "الورقي" لو�صف "امل�ستند �أو ال�صك
الورقي القابل للتحويل" يف ال�صيغتني الإ�سبانية والفرن�سية من القانون النموذجي توخي ًا
للو�ضوح اللغوي.

املراجع
 ،A/CN.9/768الفقرات 34-25؛  ،A/CN.9/797الفقرات  28-21و45-43؛ ،A/CN.9/828
الفقرة 31؛  ،A/CN.9/834الفقرات  25و 26و 98-95و100؛  ،A/CN.9/863الفقرات 102-88؛
 ،A/CN.9/869الفقرات .27-24

املادة  -3التف�سري
املوحد
الأ�صل الدويل وتعزيز التف�سري َّ
 -40يق�صد من املادة  3ا�سرتعاء انتباه املحاكم و�سائر ال�سلطات �إىل �ضرورة تف�سري
اال�شرتاعات املحلية للقانون النموذجي بالرجوع �إىل الأ�صل الدويل لأحكامه واحلاجة �إىل تعزيز
موحد ًا يف �ضوء ذلك الأ�صل الدويل .وتف�سري ن�صو�ص الأون�سيرتال
تف�سري تلك الأحكام تف�سري ًا َّ
موحد ًا مقوم رئي�سي ل�ضمان �إمكانية التنب�ؤ بالقانون املنطبق على املعامالت التجارية
تف�سري ًا َّ
عرب احلدود.
 -41وتظهر عبارات مماثلة يف ع َّدة من ن�صو�ص الأون�سيرتال ،منها املادة  3من قانون الأون�سيرتال
النموذجي ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية ،واملادة  4من قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التوقيعات
الإلكرتونية ،وقد ا�ستعملت للمرة الأوىل يف املادة  7من اتفاقية مدة التقادم يف البيع الدويل للب�ضائع
(نيويورك )33(.)1974 ،وت�شدد عبارة "هذا القانون م�ستمد من قانون منوذجي ذي �أ�صل دويل"
على � َّأن القانون م�شرتع من قانون منوذجي ذي �أ�صل دويل ،وهي مل ترد يف ن�صو�ص الأون�سيرتال
ال�سابقة على ذلك.
()

 -42وال ت�شري املادة  ،3خالف ًا للأحكام الأخرى الواردة يف ن�صو�ص الأون�سيرتال ب�ش�أن �أ�صل
تلك الن�صو�ص الدويل وتف�سريها تف�سري ًا موحداً� ،إىل مفهوم ح�سن النية .ويرجع ذلك اال�ستثناء
�إىل � َّأن مبد�أ ح�سن النية له معنى حمدد يف �سياق امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل يختلف
عن املبد�أ العام حل�سن النية يف القانون التجاري الدويل .وميكن �أن يدرج مبد�أ ح�سن النية،
()33الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1511الرقم  ،26119ال�صفحة .3
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عاما من مبادئ القانون التجاري الدويل� ،ضمن املبادئ العامة التي يقوم عليها
باعتباره مبد�أ ًّ
القانون النموذجي.

املبادئ العامة
 -43ا�س ُتخدم مفهوم "املبادئ العامة" يف عدة من ن�صو�ص الأون�سيرتال .ومن بني الن�صو�ص
التي ا�ستخدمته ،حظيت املادة  7من اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع
()35
(فيينا )34()1980 ،ب�أكرب ق�سط من التفا�سري القانونية يف �إطار ال�سوابق الق�ضائية.
()

()

 -44واملبادئ العامة للقانون الذي يحكم اخلطابات الإلكرتونية ،وهي مبادئ عدم التمييز �ضد
اخلطابات الإلكرتونية واحلياد التكنولوجي والتعادل الوظيفي ،التي �سبق حتديدها و�صياغتها يف
ن�صو�ص الأون�سيرتال الأخرى ،هي املبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها القانون النموذجي.
تدريجيا مفهوم املبادئ العامة ،امل�شار �إليه يف الفقرة  ،2من حيث
 -45وميكن �أن يت�ضح
ًّ
م�ضمونه الدقيق وجوانب تطبيقه ،مع تزايد ا�ستخدام القانون النموذجي وتطبيقه وتف�سريه
(بالن�سبة ملبد�أ ح�سن النية ،انظر الفقرة � 42أعاله) .و�سوف ي�ضفي هذا التو�ضيح التدريجي
مرونة على تف�سري القانون النموذجي قد ت�ساعد على �ضمان قدرته على ا�ستيعاب تطور املمار�سات
واالحتياجات التجارية.

املراجع
 ،A/CN.9/768الفقرة 35؛  ،A/CN.9/797الفقرة 29؛  ،A/CN.9/869الفقرات .31-28

املادة  -4حرية الأطراف وال�صلة التعاقدية
َّ �  -46إن مبد�أ حرية الأطراف هو من املبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها القانون التجاري ون�صو�ص
الأون�سيرتال ،وهو يهدف �إىل تعزيز التجارة الدولية وكذلك االبتكار التكنولوجي وا�ستحداث
ممار�سات جتارية جديدة .كما �أن حرية الأطراف ميكن �أن تكفل املرونة املرجوة يف تنفيذ
القانون النموذجي.

()34الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1489الرقم  ،25567ال�صفحة .3
()35انظر نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل
للب�ضائع ( 2016والتحديثات الالحقة) ،حتت املادة .7

قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل

30

 -47غري � َّأن ن�صو�ص الأون�سيرتال املتعلقة بالتجارة الإلكرتونية تت�ضمن بع�ض القيود على حرية
الأطراف بغية جتنب الت�ضارب مع القواعد الواجبة التطبيق ،مثل القواعد املتعلقة بالنظام العام.
 -48ويالحظ بخا�صة � َّأن املادة  4من قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية
ت�سمح بتغيري الأحكام املتعلقة باخلطابات الإلكرتونية باالتفاق ،ولكنها تفر�ض قيود ًا على تغيري
قواعد التعادل الوظيفي باالتفاق ،وهو ما يهدف �أي�ض ًا �إىل جتنب االلتفاف على اال�شرتاطات
ال�شكلية الواجبة التطبيق .وعالوة على ذلك ،فال يجوز �أن مت�س حرية الأطراف بحقوق الأطراف
()36
الثالثة والتزاماتها.
()

 -49كما � َّأن املادة  5من قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التوقيعات الإلكرتونية ت�سلم ب�أنه
يجوز للأطراف �أن تخرج عن جميع �أحكام القانون النموذجي ،ما مل يكن ذلك اخلروج غري
�صحيح �أو غري �ساري املفعول مبقت�ضى القانون املطبق� ،أي �أن يكون من �ش�أنه امل�سا�س بالقواعد
الواجبة التطبيق ،مثل القواعد املتعلقة بالنظام العام املتبعة )37(.وقد اعتمد نهج مماثل يف املادة
()38
 3من اتفاقية اخلطابات الإلكرتونية.
()

()

 -50وعلى نحو مماثل ،يعرتف القانون النموذجي بحرية الأطراف يف حدود القانون الإلزامي
ودون امل�سا�س بحقوق الأطراف الثالثة والتزاماتها .وال يحدد القانون النموذجي الأحكام التي
يجوز اخلروج عنها �أو تغيريها باالتفاق؛ ويرتك حتديدها للواليات الق�ضائية امل�شرتعة .وعند
القيام بذلك ،قد يكون من املفيد النظر يف � َّأن التباين يف ا�شرتاع القانون النموذجي ميكن �أن
يعطل التوحيد على نحو �شديد .ويف هذا ال�صدد ،ينبغي �أن تنظر الواليات الق�ضائية امل�شرتعة
نظرة مت�أنية يف �إمكانية ال�سماح باخلروج عن املبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها القانون النموذجي
(انظر الفقرة � 44أعاله) ،وال� سيما قواعد التعادل الوظيفي ،والنتائج املرتتبة على ذلك.
 -51وتقر بع�ض الواليات الق�ضائية ،وخ�صو�ص ًا �إذا كانت ت�أخذ بنظام القانون املدين ،مبد�أ
تقييد عدد امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل .وال يهدف القانون النموذجي �إىل �إتاحة
طرائق لاللتفاف على ذلك املبد�أ باالتفاق ،متا�شي ًا مع املبد�أ العام املتمثل يف عدم م�سا�س القانون
النموذجي ب�أحكام القانون املو�ضوعي .ويف الوقت ذاته ،وا�ستناد ًا �إىل املبد�أ العام نف�سه ،ال يقيد
القانون النموذجي ،ب� ِّأي طريقة كانت ،قدرة الأطراف على اخلروج عن القانون املو�ضوعي �أو
تغيري �أحكامه.
 -52ومن ثم ،ال بد من اال�ضطالع بتحليل دقيق للت�أكد من ماهية �أحكام القانون النموذجي التي
ميكن للأطراف اخلروج عنها �أو تغيريها .ويرتك القانون النموذجي هذا التقييم للوالية الق�ضائية
امل�شرتعة بغية ا�ستيعاب االختالفات بني النظم القانونية .وحتقيق ًا لهذه الغاية ،تت�ضمن الفقرة 1
()36قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية ،دليل اال�شرتاع ،الفقرتان  44و.45
()37قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التوقيعات الإلكرتونية ،دليل اال�شرتاع ،الفقرات .114-111
()38اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة با�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية يف العقود الدولية ،املذكرة الإي�ضاحية،
الفقرة .85
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معقوفتني ،ميكن للوالية الق�ضائية امل�شرتعة �أن تدرج بينهما الأحكام التي ميكن اخلروج عنها �أو
تغيريها (انظر �أي�ض ًا الفقرة � 138أدناه).

املراجع
 ،A/72/17الفقرة 83؛  ،A/CN.9/768الفقرتان  36و37؛  ،A/CN.9/797الفقرات  32-30و113؛
 ،A/CN.9/869الفقرات .44-32

املادة  -5الإف�صاح عن املعلومات املطلوبة
 -53تربز املادة  ،5امل�ستلهمة من املادة  7من اتفاقية اخلطابات الإلكرتونية� )39(،ضرورة الوفاء
مبا قد تفر�ضه القوانني الأخرى من التزامات ب�ش�أن الإف�صاح عن املعلومات ،مثل الإف�صاح عن
املعلومات التي يتعني تقدميها مبوجب قانون حماية امل�ستهلك ولأغرا�ض منع غ�سل الأموال والأن�شطة
الإجرامية الأخرى.
()

 -54وااللتزام باالمتثال لتلك املتطلبات اخلا�صة بالإف�صاح عن املعلومات نابع من املبد�أ
الوارد يف الفقرة  2من املادة  1من القانون النموذجي ب�ش�أن عدم م�سا�س �أحكام القانون
النموذجي بالقانون املو�ضوعيَّ � .أما الإ�شارة �إىل ما قد تفر�ضه القوانني الأخرى من متطلبات
ب�ش�أن الإف�صاح عن املعلومات فتوفر مرونة مرغوبة ،ل َّأن من املرجح �أن تتغري تلك املتطلبات
مبرور الوقت .وال تتناول املادة  5العواقب القانونية التي ترتتب على خمالفة املتطلبات املتعلقة
بالإف�صاح عن املعلومات ،حيث � َّإن تلك العواقب� ،ش�أنها �ش�أن املتطلبات ذاتها ،من�صو�ص عليها يف
قوانني �أخرى.
 -55وال متنع املادة � 5إ�صدار �سجل �إلكرتوين قابل للتحويل �إىل حامله عندما ي�سمح القانون
املو�ضوعي بذلك .ويف هذا ال�صدد ،جتدر الإ�شارة �إىل � َّأن نظام �إدارة ال�سجالت الإلكرتونية القابلة
للتحويل ميكن �أن ي�سمح بتحديد هوية ال�شخ�ص امل�سيطر على ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل
للأغرا�ض الرقابية (على �سبيل املثال ،لأغرا�ض مكافحة غ�سل الأموال) ،ولكن لي�س لأغرا�ض
القانون التجاري (على �سبيل املثال ،دعاوى الرجوع).

املراجع
 ،A/CN.9/768الفقرة 38؛  ،A/CN.9/797الفقرة 33؛  ،A/CN.9/869الفقرات .47-45

()39اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة با�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية يف العقود الدولية ،املذكرة الإي�ضاحية،
الفقرات .128-122
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املادة �  -6إدراج معلومات �إ�ضافية يف ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل
 -56يجب ،كقاعدة عامة ،وفق ًا للفقرة �(1أ) من املادة  10من القانون النموذجي� ،أن يت�ضمن
يت�ضمنها امل�ستند �أو ال�صك الورقي
ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل املعلومات التي ُي�شرتط �أن
َّ
القابل للتحويل (انظر الفقرات � 93-89أدناه؛ انظر �أي�ض ًا الفقرتني  164و� 179أدناه) .وال ي�شرتط
يت�ضمنه امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل من
القانون النموذجي �إدراج معلومات �إ�ضافية غري ما َّ
�أجل �إ�صدار ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل وا�ستخدامه ،لأن الإلزام ب�إدراج تلك املعلومات
قانونيا ال يوجد بخ�صو�ص �إ�صدار امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل
الإ�ضافية يفر�ض �شرط ًا
ًّ
وا�ستخدامها ،ومن َّثم ميكن �أن ي�ش ِّكل متييز ًا �ضد ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية.
تو�ضح املادة َّ � 6أن ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل
 -57و�إ�ضاف ًة �إىل تلك القاعدة العامةِّ ،
يت�ضمنها امل�ستند �أو ال�صك
يت�ضمن معلومات �إ�ضافية غري املعلومات التي َّ
يجوز ،ولكن ال يلزم� ،أن َّ
القابل للتحويل .وبعبارة �أخرى ،ففي حني � َّأن القانون النموذجي ال يفر�ض � َّأي متطلبات �إ�ضافية
خا�صة باملعلومات يف حالة ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل ،ف�إنه ال مينع �أي�ض ًا ت�ضمني تلك
يت�ضمنها امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل ب�سبب االختالف بني
ال�سجالت معلومات �إ�ضافية قد ال َّ
طبيعة الوا�سطتني الورقية والإلكرتونية.
 -58وت�شمل الأمثلة على تلك املعلومات الإ�ضافية املعلومات الالزمة لأ�سباب تقنية ،من قبيل
حمدد الهوية الفريد .وعالوة على ذلك ،ميكن �أن تكون هذه املعلومات
البيانات الو�صفية �أو ِّ
دوريا �أو با�ستمرار تبع ًا مل�صدر خارجي،
الإ�ضافية معلومات دينامية� ،أي معلومات ميكن �أن تتغري ًّ
وميكن �إدراجها يف ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل ب�سبب طبيعته ولكن لي�س يف امل�ستند �أو ال�صك
القابل للتحويل .ومن الأمثلة على املعلومات الدينامية �أ�سعار ال�سلع املتداولة علن ًا ومواقع ال�سفن.
غري � َّأن الفقرة  2من املادة  1من القانون النموذجي متنع ت�ضمني ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل
�أي معلومات �إ�ضافية ال يجيزها القانون املو�ضوعي.

املراجع
 ،A/CN.9/761الفقرة 32؛  ،A/CN.9/768الفقرة 66؛  ،A/CN.9/797الفقرات 73-70؛
 ،A/CN.9/869الفقرتان  101و.102

املادة  -7االعرتاف القانوين بال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل
الفقرة 1
 -59تورد الفقرة  1املبد�أ العام املتعلق بعدم التمييز �ضد ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية املن�صو�ص
عليه يف املادة  5من قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية( )40ويف الفقرة  1من
()41
املادة  8من اتفاقية اخلطابات الإلكرتونية.
()

()

()40قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية ،دليل اال�شرتاع ،الفقرة .46
()41اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة با�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية يف العقود الدولية ،املذكرة الإي�ضاحية ،الفقرة .129
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 -60والن�ص على �أنه "ال يجوز �إنكار املفعول القانوين لل�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل �أو �صحته
�أو وجوب �إنفاذه ال ل�سبب �إ َّال �شكله الإلكرتوين" ،يف الفقرة  1يقت�صر على الإ�شارة �إىل � َّأن ال�شكل
الذي يعر�ض �أو يحفظ به ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل ال ميكن اال�ستناد �إليه وحده لإنكار
املفعول القانوين لذلك ال�سجل �أو �صحته �أو وجوبية �إنفاذه .بيد �أنه ال ينبغي �أن ي�ساء تف�سري هذا
احلكم على �أنه يثبت �صحة �سجل �إلكرتوين قابل للتحويل �أو �صحة � ِّأي معلومات واردة فيه من
الناحية القانونية.

الفقرتان  2و3
 -61ا�س ُتلهمت الفقرتان  2و 3من الفقرة  2من املادة  8من اتفاقية اخلطابات الإلكرتونية.

()42
()

 -62وتو�ضح الفقرة َّ � 2أن االعرتاف القانوين بال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل ال يعني
�ضمن ًا ا�شرتاط ا�ستخدامها �أو قبولها .ومع ذلك ،ف� َّإن هذا ال مينع الواليات الق�ضائية امل�شرتعة
إلزاميا ،على الأقل فيما يتعلق
من فر�ض ا�ستعمال ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل � ًّ
ببع�ض فئات امل�ستعملني وبع�ض �أنواع امل�ستندات وال�صكوك القابلة للتحويل ،يف �ضوء الأهداف
ال�سيا�ساتية املن�شودة.
 -63وا�شرتاط املوافقة على ا�ستخدام �سجل �إلكرتوين قابل للتحويل �شرط عام ينطبق على جميع
احلاالت التي ُي�ستخدَ م فيها �سجل �إلكرتوين قابل للتحويل يف �إطار القانون النموذجي كما ينطبق
على جميع الأطراف امل�شاركة يف دورة حياة ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل .ولذا ،ال ترد يف
الأحكام الأخرى من القانون النموذجي �إ�شارة �صريحة �إىل املوافقة.
 -64وال يلزم �أن يكون �إبداء املوافقة على ا�ستخدام ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل �صراحة
�أو ب� ِّأي �شكل حم َّدد ،وميكن اال�ستدالل عليها من جميع املالب�سات ،مبا يف ذلك �سلوك الأطراف .ويف
حني � َّأن اليقني املطلق قد يتحقق باحل�صول على موافقة �صريحة قبل ا�ستخدام ال�سجل الإلكرتوين
إلزاميا حتى ال ي�شكل عقبة
القابل للتحويل ،فينبغي �أ َّال يكون احل�صول على هذه املوافقة ال�صريحة � ًّ
غري معقولة �أمام ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية.
 -65وقد تتطلب بع�ض النظم امل�ستخدمة لإدارة ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل ،مثل النظم
القائمة على الت�سجيل ،قبول قواعد النظام قبل الإذن با�ستخدامه .وقد ت�شمل قواعد النظام
�ضمنيا.
املوافقة على ا�ستخدام ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل �أو تنطوي عليها
ًّ

()42اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة با�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية يف العقود الدولية ،املذكرة الإي�ضاحية،
الفقرتان  131و.132
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 -66واملوافقة على ا�ستخدام ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل يف النظم التي ال يوجد بها م�شغل
مركزي ،مثل بع�ض النظم القائمة على الرتميز وامل�ستندة �إىل تقنية الدفاتر املو َّزعة ،قد تكون
�ضمنية وميكن اال�ستدالل عليها من بع�ض املالب�سات مثل ممار�سة ال�سيطرة على ال�سجل �أو الوفاء
بااللتزام الوارد فيه.

املراجع
 ،A/CN.9/768الفقرات  39و 57و58؛  ،A/CN.9/797الفقرات  34و 35و 62و63؛ ،A/CN.9/804
الفقرة 17؛  ،A/CN.9/869الفقرتان  93و.94

الف�صل الثاين�  -أحكام ب�ش�أن
التعادل الوظيفي
َّ �  -67إن � َّأي �إحالة �إىل �شرط قانوين وارد يف �أحكام القانون النموذجي ب�ش�أن قواعد التعادل
الوظيفي �إمنا ت�شري �ضمن ًا �إىل العواقب التي ترتتب على عدم ا�ستيفاء ذلك ال�شرط القانوين؛
ومن ثم ،فلي�س من ال�ضروري الإ�شارة �صراحة �إىل تلك العواقب .وبناء على ذلك ،ال ترد يف القانون
النموذجي عبارة "�أو ين�ص على عواقب" بعد عبارة "حيثما ي�شرتط القانون".

املرجع
 ،A/CN.9/834الفقرتان  43و.46

�أ�ساليب ا�شرتاع املادتني  8و9
 -68للأحكام التي تبني �شروط حتقيق التعادل الوظيفي ملفهومي "الكتابة" و"التوقيع" يف بيئة
�إلكرتونية �أهمية جوهرية يف تطبيق ن�صو�ص الأون�سيرتال ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية .ويقت�ضي
ولكن اعتمادها ميكن �أن يتم
ا�شرتاع القانون النموذجي اعتماد معايري التعادل الوظيفي تلكَّ ،
با�ستخدام �أ�ساليب خمتلفة.
 -69ومن املرجح �أن يت�ضمن قانون املعامالت الإلكرتونية معايري التعادل الوظيفي تلك ،وميكن
�أن ُي�ستند �إىل ن�صو�ص الأون�سيرتال املوحدة يف هذا ال�ش�أن .وتنطبق القواعد العامة املن�صو�ص
عليها يف قانون املعامالت الإلكرتونية ب�ش�أن التعادل الوظيفي بني ال�شكلني الإلكرتوين والكتابي على
جميع ال�سجالت الإلكرتونية غري القابلة للتحويل.
 -70ويف حال اعتماد القانون النموذجي عن طريق دجمه بقانون ي�شرتع قانون الأون�سيرتال
النموذجي ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية �أو ن�ص �آخر يحدد القواعد العامة اخلا�صة بالتعادل
الوظيفي ،فقد يكون بالإمكان اعتماد �أحكام التعادل الوظيفي مع املفاهيم الورقية املتعلقة
ب"الكتابة" و"التوقيع" التي تنطبق على ال�سواء على ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل وغري
القابلة للتحويل.
 -71بيد � َّأن من املحتمل �أي�ض ًا �أ َّال تت�ضمن قوانني الوالية الق�ضائية ،التي ترغب يف ا�شرتاع القانون
النموذجي� ،أحكام ًا ب�ش�أن التعادل الوظيفي .ويف هذه احلالة ،ف� َّإن من �ش�أن اعتماد املادتني  8و9
�أن يفي باحلاجة الت�شريعية.
35
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 -72وعلى � ِّأي حال ،ينبغي النظر بعناية يف الآثار املرتتبة على �إن�شاء نظام مزدوج ي�ضع متطلبات
تعادل وظيفي لل�سجالت الإلكرتونية خمتلفة عن متطلبات التعادل الوظيفي لل�سجالت الإلكرتونية
القابلة للتحويل.

املرجع
 ،A/CN.9/897الفقرات .57-54

املادة  -8الكتابة
 -73تر�سي املادة  8متطلبات التعادل الوظيفي مع ال�شكل الكتابي فيما يخ�ص املعلومات الواردة
يف ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل �أو املعلومات املت�صلة بتلك ال�سجالت .وهي م�ستلهمة
()43
من الفقرة  1من املادة  6من قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية.
وت�شري املادة � 8إىل مفهوم "املعلومات" بد ًال من "اخلطابات" ل َّأن املعلومات ذات ال�صلة قد
ال تكون كلها بال�ضرورة مر�سلة يف خطابات ،بح�سب النظام املختار لإدارة ال�سجالت الإلكرتونية
القابلة للتحويل.
()

 -74وتقت�صر املادة  8على و�ضع قاعدة التعادل الوظيفي ملفهوم "الكتابة" فيما يخ�ص ال�سجالت
الإلكرتونية القابلة للتحويل فح�سب .وال�ستخدام الكتابة دور رئي�سي يف تنفيذ ع َّدة �إجراءات ميكن
�أن تتخذ �أثناء دورة حياة ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل ،مثل التظهري (انظر الفقرة 151
�أدناه) .وتنطبق �أحكام قانون املعامالت الإلكرتونية ب�ش�أن التعادل الوظيفي بني ال�شكلني الكتابي
والإلكرتوين على جميع ال�سجالت الإلكرتونية غري القابلة للتحويل.

املراجع
 ،A/CN.9/768الفقرات 44-40؛  ،A/CN.9/797الفقرات 39-36؛  ،A/CN.9/804الفقرتان 18
و.19

املادة  -9التوقيع
 -75تر�سي املادة � 9شروط املعادل الوظيفي "للتوقيع" عندما ي�شرتط القانون املو�ضوعي �صراحة
�ضمنيا) .وتو�ضح عبارة
وجود توقيع �أو ين�ص على عواقب لعدم وجوده (�أي ا�شرتاط التوقيع
ًّ
"�أو يجيز" � َّأن املادة  9تنطبق �أي�ض ًا على احلاالت التي ي�سمح فيها القانون ،من دون �إلزام ،بوجود
توقيع .كما � َّأن الإ�شارة �إىل التوقيعات الإلكرتونية يف املادة  9من القانون النموذجي تهدف �أي�ض ًا
()43قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية ،دليل اال�شرتاع ،الفقرات .50-47
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�إىل الإ�شارة �إىل الأختام الإلكرتونية وغريها من الأ�ساليب امل�ستخدمة لتمكني الأ�شخا�ص من
إلكرتونيا.
التوقيع� 
ًّ
 -76واملادة  9م�ستلهمة من الفقرة �(1أ) من املادة  7من قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن
التجارة الإلكرتونية )44(.وهي ،على غرار ن�ص الفقرة  3من املادة  9من اتفاقية اخلطابات
الإلكرتونية ،ت�شري ،عالوة على ذلك� ،إىل "نية" الطرف حتى ت�ستوعب ب�صورة �أف�ضل خمتلف
الوظائف التي ميكن ال�سعي �إىل حتقيقها با�ستخدام توقيع �إلكرتوين )45(.وينبغي تقييم موثوقية
الطريقة املذكورة يف املادة  9وفق ًا ملعيار املوثوقية العام الوارد يف املادة .12
()

()

 -77والهدف من الإ�شارة �إىل ا�ستيفاء ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل ل�شرط التوقيع هو تو�ضيح
� َّأن املادة  9تنطبق على ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل فح�سب ،ال على �سائر ال�سجالت
الإلكرتونية التي لي�ست قابلة للتحويل ولكنها ترتبط بطريقة �أو �أخرى ب�سجل �إلكرتوين قابل للتحويل.
ومن ثم ،ت�ضع املادة  9قاعدة التعادل الوظيفي ملفهوم "التوقيع" فيما يخ�ص ال�سجالت الإلكرتونية
القابلة للتحويل فح�سب.
بع�ض من نظم �إدارة ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل ،مثل النظم
 -78وميكن يف حالة ٍ
القائمة على تقنية الدفاتر املو َّزعة� ،أن ُت َّدد هوية املوقع بالإ�شارة �إىل �أ�سماء م�ستعارة بد ًال
من الأ�سماء احلقيقية .وحتديد الهوية بتلك الطريقة ،مع �إمكانية ربط اال�سم امل�ستعار باال�سم
احلقيقي ،باال�ستناد مث ًال �إىل عنا�صر وقائعية موجودة خارج نظم الدفاتر املوزعة ،قد ي�ستوفـي
ب�شرط حتديد هوية املو ِّقع.
 -79وتنطبق القاعدة العامة املن�صو�ص عليها يف القانون اخلا�ص بالتوقيعات الإلكرتونية ب�ش�أن
التعادل الوظيفي بني التوقيعات الإلكرتونية واخلطية على التوقيعات امل�ستخدمة يف جميع ال�سجالت
الإلكرتونية غري القابلة للتحويل.

املراجع
 ،A/CN.9/768الفقرتان  41و43؛  ،A/CN.9/797الفقرات 47-40؛  ،A/CN.9/804الفقرة 20؛
 ،A/CN.9/869الفقرتان  48و.49

املادة  -10امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل
تن�ص املادة  10على قاعدة ب�ش�أن املعا ِدل الوظيفي ال�ستخدام امل�ستندات �أو ال�صكوك
ُّ -80
يتعي �أن ي�ستوفيها ال�سجل الإلكرتوين.
القابلة للتحويل وذلك من خالل تبيان ال�شروط التي َّ
()44قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية ،دليل اال�شرتاع ،الفقرات .56-53
()45اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة با�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية يف العقود الدولية ،املذكرة الإي�ضاحية،
الفقرة .160
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وينبغي تقييم موثوقية الطريقة املذكورة يف املادة  10وفق ًا ملعيار املوثوقية العام الوارد
يف املادة .12
 -81ومتثِّل املادة  10حم�صلة املناق�شات التي دارت حول مفهوم "تف ُّرد" امل�ستند �أو ال�صك
القابل للتحويل .والغر�ض من هذا املفهوم هو منع تداول م�ستندات �أو �صكوك متعددة تتعلق ب�أداء
التزام واحد جتنب ًا لتعدُّد املطالبات ب�أدائه .وكفالة التفرد يف البيئة الإلكرتونية ل�سجل يعادل من
الناحية الوظيفية امل�ستند �أو ال�صك الورقي الأ�صلي �أو احلقيقي م�شكلة تعترب منذ وقت بعيد من
التحديات ال�صعبة.
 -82فالتف ُّرد مفهوم ن�سبي ينطوي حتقيقه يف البيئات الإلكرتونية على حتديات تقنية لأن توفري
تقنيا ول َّأن حتديد ماهية ال�سجل
�ضمانة مطلقة بعدم القابلية لال�ستن�ساخ �أمر قد يكون متعذر ًا ًّ
املعني املفرت�ض �أنه ميثل معادل امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل ذي ال�صلة لي�س بالأمر البني
بالنظر �إىل � َّأن ذلك ال�سجل لي�س له وجود ملمو�س .والواقع � َّأن مفهوم التف ُّرد ينطوي �أي�ض ًا على
حتديات فيما يتعلق بامل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل ،ل َّأن وجود امل�ستند �أو ال�صك يف
�شكل ورقي ال يو ِّفر �ضمانة مطلقة بعدم القابلية لال�ستن�ساخ .بيد � َّأن امل�ستند الورقي ،باعتباره
ماديا ،فريد بطبعه ،كما � َّأن ا�ستخدام امل�ستندات الورقية يف املعامالت التجارية على مدار
�شيئ ًا ًّ
ع َّدة قرون قد و َّفر للقائمني بالعمليات التجارية املعلومات الكفيلة بتمكينهم من تقييم املخاطر
املرتبطة با�ستخدام الورق ،يف حني � َّأن املمار�سات املتعلقة با�ستخدام ال�سجالت الإلكرتونية القابلة
ترت�سخ بعد بالقدر نف�سه.
للتحويل مل َّ
 -83وتهدف املادة � 10إىل منع �إمكانية تعدُّد املطالبات ب�أداء االلتزام الواحد عن طريق اجلمع
بني نهجني ،وهما نهجا "الوحدانية" و"ال�سيطرة".
 -84ويتط َّلب نهج "الوحدانية" حتديد ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل الذي يعطي حائزه احلق
املبي فيه حتديد ًا موثوقاًُ ،بغية اجتناب تعدُّد املطالبات ب�أداء االلتزام
يف طلب �أداء االلتزام َّ
الواحد .وير ِّكز نهج "ال�سيطرة" على ا�ستخدام طريقة موثوقة لتحديد ال�شخ�ص امل�سيطر على
ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل (انظر الفقرات � 121-105أدناه).
 -85ومن بني �آثار اعتماد مفهومي "الوحدانية" و"ال�سيطرة" يف القانون النموذجي � َّأن النظام
�سيمنع ا�ستن�ساخ ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل دون �إذن.
ق�صد به
 -86ويج�سد تعريف "ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل" نهج التعادل الوظيفي ُوي َ
ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل التي تعادل م�ستندات �أو �صكوك ًا قابلة للتحويل .وال يهدف
هذا التعريف �إىل امل�سا�س باملبد�أ الذي مفاده � َّأن القانون املو�ضوعي هو الذي يحدد حقوق ال�شخ�ص
امل�سيطر على ال�سجل ،وال يهدف كذلك �إىل و�صف جميع الوظائف التي ميكن �أن تكون لها �صلة
با�ستخدام ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل .فعلى �سبيل املثال ،قد تكون لل�سجل الإلكرتوين القابل
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تقيم قدرة ذلك ال�سجل على �أداء تلك الوظيفة مبقت�ضى قانون
للتحويل قيمة �إثباتية �أي�ضاً؛ و�سوف َّ
�آخر غري القانون النموذجي.
 -87ومتا�شي ًا مع النهج العام املتبع يف القانون النموذجي ومع نطاقه ،يق�صد بتعريف
"ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل" �أن ينطبق على ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل التي
وظيفيا م�ستندات �أو �صكوك ًا قابلة للتحويل .ومع ذلك ،ال مينع القانون النموذجي من
تعادل
ًّ
ا�ستحداث وا�ستخدام �سجالت �إلكرتونية قابلة للتحويل ال يوجد لها معادل ورقي لأ َّنه ال يحكم
تلك ال�سجالت.
املعينة،
 -88وال ي�شمل تعريف "ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل" بع�ض امل�ستندات �أو ال�صكوك َّ
ولكن قابليتها للتحويل ميكن �أن تكون حمدودة بفعل اتفاقات
التي هي بوجه عام قابلة للتحويلَّ ،
�أخرى ،مثل �سندات ال�شحن املبا�شرة .وال ينبغي تف�سري تعريف "ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل"
على �أنه مينع �إ�صدار تلك امل�ستندات �أو ال�صكوك يف نظام �إلكرتوين لإدارة ال�سجالت الإلكرتونية
القابلة للتحويل (انظر �أي�ض ًا الفقرة � 21أعاله) .والقانون املو�ضوعي هو الذي يحدد ماهية
امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل.

الفقرة �(1أ)
تن�ص الفقرة �(1أ) على ت�ضمني ال�سجل الإلكرتوين املعلومات الالزم ت�ضمينها يف امل�ستند
ُّ -89
�أو ال�صك القابل للتحويل .وبالنظر �إىل � َّأن املعلومات تكتب يف امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل،
فيجب �أن يتما�شى �إدراجها يف ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل مع املادة  8من القانون النموذجي.
ويو�ضح تعريف "ال�سجل الإلكرتوين" الوارد يف املادة  2من القانون النموذجي � َّأن ال�سجل الإلكرتوين
ِّ
ميكن ،ولكن ال يلزم� ،أن يكون ذا طبيعة مر َّكبة.
يت�ضمنها
 -90ومن �ش�أن ت�ضمني ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل املعلومات التي ُي�شرتط �أن
َّ
امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل �أن ي�سمح بتحديد القانون املو�ضوعي املنطبق على ذلك ال�سجل
(على �سبيل املثال ،القانون املنطبق على �سندات ال�شحن ولي�س القانون املنطبق على ال�سندات
يت�ضمنها
يت�ضمن �سجل �إلكرتوين واحد املعلومات التي ُي�شرتط �أن
الإذنية) .ومع ذلك ،يجوز �أن
َّ
َّ
نوع واحدٍ من امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل.
�أكرث من ٍ
ين�ص مبا�شرة
يت�ضمن حكم ًا على غرار الفقرة �(1أ) من املادة  ،10و� َّإنا ُّ
 -91و�إذا كان القانون ال َّ
يت�ضمنها ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل ،فمن
على املتطلبات اخلا�صة باملعلومات التي يجب �أن َّ
وظيفيا امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة
املرجح �أ َّنه يتناول �سجالت �إلكرتونية قابلة للتحويل ال تعادل
ًّ
َّ
للتحويل� ،أي ال توجد �إ َّال يف بيئة �إلكرتونية.
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 -92وتبع ًا لذلك ،ال تفي ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل التي ال توجد �إ َّال يف �شكل �إلكرتوين
با�شرتاطات املادة  ،10ومن َّثم ال تندرج يف نطاق تعريف ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل
الوارد يف املادة  .2وهذا يعني � َّأن ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل التي ال توجد �إ َّال يف �شكل
�إلكرتوين ميكن �أن تفي با�شرتاطات �أخرى من�صو�ص عليها يف القانون النموذجي ،لكنها �سوف
حتدد املتطلبات اخلا�صة باملعلومات على نحو م�ستقل ،ومن َّثم لن تتقيد با�شرتاطات الفقرة �(1أ)
ِّ
من املادة .10
مناظر" �أو "الذي له نف�س الغر�ض"
تت�ضمن الفقرة �(1أ) � َّأي نعت من قبيل "معادل" �أو " ِ
وال َّ

-93
يبي ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل نف�س املعلومات املطلوب �أن
� ْإذ مبقت�ضى ذلك احلكم يجب �أن ِّ
يت�سبب �إدراج نعت �إ�ضافي يف �إثارة البلبلة.
ِّ
يبينها م�ستند �أو �صك قابل للتحويل من النوع نف�سه .وقد َّ

الفقرة (1ب) 1

‘ ’

يت�ضمن املعلومات
 -94ت�شرتط الفقرة (1ب)‘ ’1تبيان � َّأن ال�سجل الإلكرتوين هو ال�سجل الذي
َّ
الالزمة للتح ُّقق من �أ َّنه هو ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل .وين ِّفذ هذا ال�شرط نهج "الوحدانية".
وظيفيا
 -95والغر�ض من هذا احلكم هو حتديد ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل الذي يعادل
ًّ
امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل.
 -96واجلمع بني �أداة التعريف واال�سم يف �صيغة املفرد يف ال�صيغ املحررة باللغات الإ�سبانية
والإنكليزية والعربية والفرن�سية من القانون النموذجي يكفي للإ�شارة �إىل نهج الوحدانية.
ومل ي�ستخدم نعت لتجنب حتديات التف�سري .وقد ي� َّؤول النعت على �أنه ي�شري �إىل مفهوم التفرد
الذي ا�ستبعد وميكن �أن ي�ؤدي �إىل التقا�ضي يف نهاية املطافَّ � .أما يف ال�صيغتني املحررتني بالرو�سية
وال�صينية من القانون النموذجي ،فقد ا�ستخدم نعت ل َّأن من املمكن العثور على نعت منا�سب يف
هاتني اللغتني يجنب م�شاكل التف�سري .والهدف هو �أن تعرب جميع ال�صيغ اللغوية ال�ست عن مفهوم
واحد يف هذا ال�ش�أن.
 -97وخالف ًا للت�شريعات الأخرى املتعلقة بال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل ،ال ت�ستخدم
الفقرة (1ب)‘ ’1نعت ًا من قبيل "ذي احلجية" �أو "النافذ" �أو "امل�ؤ َّكد" لتبيان � َّأن ال�سجل الإلكرتوين
نعت ميكن �أن يخلق
هو ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل .و�أ�سباب هذا الإغفال هي � َّأن �إدراج ٍ
�صعوبات يف تف�سري املواد ،وال �سيما يف بع�ض اللغات؛ وقد ي�ؤول على �أنه ي�شري �إىل مفهوم "التفرد"،
الذي جرى التخ ِّلي عنه؛ وميكن �أن ي�ؤدي �إىل التقا�ضي يف نهاية املطاف.

الفقرة (1ب) 2

‘ ’

 -98ت�شرتط الفقرة (1ب)‘� ’2أن يكون ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل قاب ًال للخ�ضوع لل�سيطرة
منذ تاريخ �إن�شائه حتى انتهاء مفعوله �أو �صالحيته ،وخ�صو�ص ًا من �أجل ال�سماح بتحويله .وين ِّفذ
هذا ال�شرط نهج "ال�سيطرة".
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 -99وحتيل الإ�شارة �إىل ا�ستخدام طريقة موثوقة فيما يتعلق بالفقرة (1ب)‘� ’2إىل موثوقية
النظام امل�ستخدم جلعل ال�سجل الإلكرتوين قاب ًال للخ�ضوع لل�سيطرة .ورغم � َّأن معيار املوثوقية
العام ذاته الوارد يف املادة  12ينطبق على مواد خمتلفة من القانون النموذجي ،ومن ثم ،فهو
معيار مو�ضوعي ،ف� َّإن تقييم موثوقية كل طريقة ينبغي �أن يتم يف �ضوء الوظيفة املحددة املن�شودة
من ا�ستخدامها ،ومن ثم ،فهو تقييم ن�سبي.

الفقرة (1ب) 3

‘ ’

َّ �  -100إن مفهوم ال�سالمة مفهوم مطلق ُي�شري �إىل حقيقة واقعية ،ومن َّثم فهو مفهوم مو�ضوعي،
ف� َّإما � َّأن ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل قد احتفظ ب�سالمته �أو مل يحتفظ بها .والإ�شارة �إىل
الطريقة املوثوقة امل�ستخدمة للحفاظ على �سالمة ال�سجل لها مدلول ن�سبي ل َّأن تقييم موثوقية كل
طريقة �سوف يتم يف �ضوء الوظيفة املحددة املن�شودة من ا�ستخدامها .وينطبق معيار املوثوقية العام
الوارد يف املادة  12على تقييم تلك الطريقة.

الفقرة 2
ويبي ذلك احلكم � َّأن ال�سجل
ُّ -101
تن�ص الفقرة  2على حكم ب�ش�أن تقييم مفهوم ال�سالمةِّ .
الإلكرتوين القابل للتحويل يحتفظ ب�سالمته عندما تظل � ُّأي جمموعة معلومات تتعلق بتغيريات
م�أذون بها (يف مقابل التغيريات ذات الطابع التقني املح�ض) كاملة ومن دون حتوير منذ �إن�شاء
ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل حتى انتهاء مفعوله �أو �صالحيته .ومثال ذلك ،يف �ضوء املمار�سة
العمليةَّ � ،أن التحقق من �سالمة ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل ميكن �أن يت�أتى �إذا ما ُق ِّدم دليل
موثوق يثبت الرابطة بني التوقيع الإلكرتوين على ال�سجل وحمتوى ذلك ال�سجل يف وقت التوقيع
إلكرتونيا.
عليه �
ًّ
 -102والفقرة  2م�ستوحاة من الفقرة  3من املادة  8من قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن
التجارة الإلكرتونية .ومع ذلك ،جتدر مالحظة � َّأن الفقرة �(3أ) من املادة  8من القانون
النموذجي ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية ت�شري �إىل مفهوم ال�سالمة فيما يتعلق با�ستخدام مفهوم
"الأ�صل" الذي قد يكون �أن�سب يف �سياق التعاقد الإلكرتوينَّ � .أما مفهوم ال�سالمة الوارد يف
الفقرة  2من املادة  10من القانون النموذجي ،فهو يراعي بال�ضرورة � َّأن دورة حياة ال�سجالت
الإلكرتونية القابلة للتحويل تنطوي على وقوع عدد من الأحداث التي يلزم تبيانها بدقة يف
تلك ال�سجالت.
َّ �  -103أما التغيريات "[ال]م�أذون بها" فهي التغيريات التي تتفق عليها الأطراف يف االلتزامات
التعاقدية املت�صلة بال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل طوال دورة عمر تلك ال�سجالت والتي
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ي�سمح بها نظام �إدارة ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل .وا�ستعمال تعبري "م�أذون بها" ال يتناول
م�س�ألة م�شروعية تلك التغيريات ،فمن �ش�أن ذلك �أن ي�ستحدث معيار ًا ي�ستلزم �إجراء تقييم قانوين
مبوجب القانون املو�ضوعي .وعلى �سبيل املثال ،ميكن �أن ت�شمل التغيريات غري امل�أذون بها التغيريات
التي يدخلها قرا�صنة احلا�سوب الذين �سيخلون حتم ًا ب�سالمة ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل
من �أجل النفاذ �إليه.
 -104وت�شري عبارة "با�ستثناء ما ين�ش�أ من تغيري يف ال�سياق املعتاد لإر�سال املعلومات وتخزينها
وعر�ضها" �إىل املعلومات امل�ضافة �إىل ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل لأغرا�ض تقنية بحتة.
فعلى �سبيل املثال ،ميكن �أن ت�شمل هذه املعلومات التغيريات الالزمة لتخزين ال�سجالت الإلكرتونية
خم�ص�صة .وت�ستخدم نف�س العبارات يف الفقرة �(3أ) من املادة 8
القابلة للتحويل يف جهة �إيداع َّ
من قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية .بيد � َّأن فكرة التغيري التقني البحت
ينبغي تقييمها يف �ضوء مفهوم ال�سالمة الوارد يف القانون النموذجي ،والذي يختلف عن مفهوم
الأ�صل الوارد يف القانون النموذجي ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية (انظر الفقرتني  189و� 190أدناه).
تلقائيا بوا�سطة نظام �إدارة ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل ،يف �شكل
وقد ُت�ضاف املعلومات
ًّ
ولكن هذه الإ�ضافة التلقائية ال ت�شكل يف حد ذاتها دلي ًال على
بيانات و�صفية على �سبيل املثالَّ ،
� َّأن تلك املعلومات ذات طابع تقني حم�ض.

املراجع
 ،A/CN.9/768الفقرات  56-48و 75و 76و85؛  ،A/CN.9/797الفقرات 60-47؛ ،A/CN.9/804
الفقرات  40-21و75-70؛  ،A/CN.9/828الفقرات  40-31و49-42؛  ،A/CN.9/834الفقرات
 30-21و 90-85و 92و108-99؛  ،A/CN.9/869الفقرات .68-50

املادة  -11ال�سيطرة
تن�ص املادة  11على قاعدة ب�ش�أن املعادل الوظيفي حليازة م�ستند �أو �صك قابل للتحويل.
ُّ -105
ويتح َّقق املعادل الوظيفي للحيازة عند ا�ستخدام طريقة موثوقة لتحقيق �سيطرة �شخ�ص ما على
ذلك ال�سجل وتبيان هوية ال�شخ�ص امل�سيطر.
 -106وفكرة "ال�سيطرة" ،التي ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بال�شرط الوارد يف الفقرة (1ب)‘ ’2من
عرف يف القانون النموذجي لأنها املعادل الوظيفي ملفهوم "احليازة" ،الذي قد يختلف
املادة  ،10مل ُت َّ
بدوره يف كل والية ق�ضائية.
ُ -107ويع َنى القانون النموذجي بتحديد معادل وظيفي للحيازة .ومتا�شي ًا مع املبد�أ العام املتمثِّل
مي�س بالعواقب
مي�س بالقانون املو�ضوعي ،ف� َّإن مفهوم ال�سيطرة ال ُّ
يف � َّأن القانون النموذجي ال ُّ
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القانونية املرتتبة على احليازة �أو يح ُّد منها .ومن َّثم ،يجوز للأطراف �أن ت َّتفق على طرائق
ممار�سة احليازة ،ولكنْ ال يجوز لها تعديل مفهوم احليازة نف�سه.
 -108وال يرمي القانون النموذجي �إىل تقييد �إن�شاء احلقوق ال�ضمانية يف امل�ستندات �أو ال�صكوك
القابلة للتحويل .ومن ثم ،ف� َّإن مفهوم ال�سيطرة يوفر ،يف �إطار املادة  ،11املعادل الوظيفي الالزم
حيثما كان �إن�شاء احلقوق ال�ضمانية وجعلها نافذة جتاه الأطراف الثالثة يتطلب حيازة م�ستند
�أو �صك ورقي .كما ال يرمي القانون النموذجي �إىل تقييد �إن�شاء احلقوق ال�ضمانية حيثما كان نفاذ
تلك احلقوق جتاه الأطراف الثالثة يتطلب ت�سجيلها يف �سجل عام.
 -109وي�شري عنوان املادة � 11إىل "ال�سيطرة" ال �إىل "احليازة" ،ومن َّثم يخرج عن �أ�سلوب الت�سمية
امل َّتبع يف املواد الأخرى من القانون ،بالنظر �إىل � َّأن مفهوم "ال�سيطرة" له �أهمية خا�صة يف القانون
النموذجي .وقد يرد يف الت�شريعات الوطنية مفهوم ما "لل�سيطرة" ،ولكن مفهوم "ال�سيطرة" الوارد يف
يف�سر تف�سري ًا م�ستق ًّال يف �ضوء الطابع الدويل الذي يت�سم به القانون النموذجي.
املادة  11ينبغي �أن َّ

الفقرة 1
 -110تت�ضمن الفقرة  1عبارة "�أو يجيز" لتو�ضيح كيفية التطبيق يف احلاالت التي ين�ص فيها
القانون فقط على جواز حيازة امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل دون �أن ي�شرتط ذلك .وينبغي
تقييم موثوقية الطريقة املذكورة يف املادة  11وفق ًا ملعيار املوثوقية العام الوارد يف املادة .12

الفقرة �(1أ) 1

‘ ’

 -111ت�شري الفقرة �(1أ) �إىل ال�سيطرة "احل�صرية" لدواعي الو�ضوح بالنظر �إىل � َّأن مفهوم
"ال�سيطرة" ،على غرار مفهوم "احليازة" ،ينطوي على احل�صرية يف ممار�سته .ومع ذلك ،ميكن �أن
ُتا َر�س ال�سيطرة� ،ش�أنها �ش�أن احليازة ،يف وقت واحد من جانب �أكرث من �شخ�ص واحد .وال ُي�شري
يخت�ص بها القانون املو�ضوعي.
مفهوم "ال�سيطرة" �إىل ال�سيطرة "امل�شروعة" ،نظر ًا ل َّأن هذه امل�س�ألة
ُّ
 -112ومع � َّأن مفهومي "ال�سيطرة" و"الوحدانية" يهدفان كالهما �إىل اجتناب تعدُّد الطلبات ب�أداء
يطبق مبعزل عن الآخر وينبغي التمييز بينهما (انظر الفقرتني
االلتزام الواحد ،ف� َّإن ك ًّال منهما َّ
متعددْ � ،أي �سجل ال
 83و� 84أعاله) .وعلى �سبيل املثال ،ميكن ت�ص ُّور �سيطرة ح�صرية على �سجل ِّ
ي�ستوفي �شرط الوحدانية .وعلى العك�س من ذلك ،ميكن �أي�ض ًا ت�صور �سيطرة غري ح�صرية على
�سجل وحيد.

الفقرة (1ب)
 -113ت�شرتط الفقرة (1ب) �أن ُت َّدد هوية ال�شخ�ص امل�سيطر على ال�سجل الإلكرتوين القابل
للتحويل بطريقة موثوقة .ويكون ال�شخ�ص امل�سيطر على �سجل �إلكرتوين قابل للتحويل يف و�ضع
قانوين مماثل حلائز م�ستند �أو �صك معا ِدل قابل للتحويل.
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 -114وال تعني الإ�شارة �إىل "ال�شخ�ص امل�سيطر" على ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل يف
يقررها القانون
الفقرة (1ب) �ضمن ًا �أ َّنه هو �أي�ض ًا امل�سيطر ال�شرعي على ذلك ال�سجل ،فهذه م�س�ألة ِّ
املو�ضوعي .وعالوة على ذلك ،ال ت�ستبعد الإ�شارة �إىل ال�شخ�ص امل�سيطر �إمكانية وجود �أكرث من
انتقائيا على �سجل �إلكرتوين واحد قابل
�شخ�ص واحد ميار�س ال�سيطرة �أو �إمكانية �إ�سناد ال�سيطرة
ًّ
للتحويل �إىل كيانات متعددة على �أ�سا�س احلقوق القانونية املن�سوبة �إىل كل كيان منها (مثل احلق
يف ملكية الب�ضائع �أو امل�صالح ال�ضمانية).
اعتباريا �أو كيان ًا �آخر قادر ًا على
طبيعيا �أو
 -115وميكن �أن يكون ال�شخ�ص امل�سيطر �شخ�ص ًا
ًّ
ًّ
حيازة م�ستند �أو �صك قابل للتحويل مبوجب القانون املو�ضوعي .وال تت�أثر ال�سيطرة احل�صرية
باال�ستعانة بخدمات طرف ثالث ملمار�ستها ،كما �أ َّنها ال تعني �ضمن ًا احتمال �أن يكون ذلك الطرف
املقدم للخدمات �أو � َّأي و�سيط �آخر هو ال�شخ�ص امل�سيطر وال ت�ستبعد هذا االحتمال ،فهذا
الثالث ِّ
الأمر �سيحدده بالأحرى القانون املو�ضوعي.
يت�ضمن
 -116وا�شرتاط حتديد هوية ال�شخ�ص امل�سيطر �أمر ال يعني �ضمن ًا � َّأن من ال�ضروري �أن َّ
ال�سج ُّل الإلكرتوين القابل للتحويل ذاته معلومات تتعلق بتحديد هوية ال�شخ�ص امل�سيطر .بل يقت�ضي
هذا ال�شرط �أن ي�ؤدي الأ�سلوب �أو النظام امل�ستخدم يف حتقيق ال�سيطرة الكلية وظيف َة حتديد الهوية
فيما يتعلق بجميع الأطراف املعنية .وعالوة على ذلك ،ينبغي �أ َّال ُيف َهم حتديد الهوية على �أنه
ينطوي على �إلزام بت�سمية ال�شخ�ص امل�سيطر ،حيث � َّإن القانون النموذجي ي�سمح ب�إ�صدار �سجالت
�إلكرتونية قابلة للتحويل �إىل حاملها ،وهو ما يعني �ضمن ًا عدم ذكر ا�سمه.
بع�ض من نظم �إدارة ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل ،مثل النظم
 -117وميكن يف حالة ٍ
القائمة على تقنية الدفاتر املو َّزعة� ،أن ُت َّدد هوية ال�شخ�ص امل�سيطر بالإ�شارة �إىل �أ�سماء
م�ستعارة بد ًال من الأ�سماء احلقيقية (انظر الفقرة � 78أعاله) .واتباع تلك الطريقة يف حتديد
الهوية ،مع� إمكانية ربط اال�سم امل�ستعار باال�سم احلقيقي� ،إذا لزم الأمر ،يفي با�شرتاط حتديد
هوية ال�شخ�ص امل�سيطر .وعلى � ِّأي حال ،ال يجوز �أن يحول عدم ذكر ا�سم ال�شخ�ص امل�سيطر
لأغرا�ض القانون التجاري دون �إمكانية حتديد هويته لأغرا�ض �أخرى ،مثل �إنفاذ القانون (انظر
الفقرة � 55أعاله).
 -118و�سوف ت�ساعد املادة � 11أي�ض ًا يف القيام بتلك اخلطوات التي تقع يف الدورة العمرية
لل�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل وتقت�ضي �إثبات ال�سيطرة على ذلك ال�سجل .فعلى �سبيل
املثال ،ي�ستند مفهوم "التقدمي" يف البيئة الورقية �إىل �إثبات حيازة امل�ستند �أو ال�صك القابل
للتحويل باعتباره العن�صر اجلوهري فيه .وميكن التدليل على ال�سيطرة عن طريق حتديد هوية
ال�شخ�ص امل�سيطر .ويف املمار�سة العملية ،ميكن �أن ي�ستند نظام �إدارة ال�سجالت الإلكرتونية
القابلة للتحويل �إىل ال�شرط الوارد يف املادة  11ب�ش�أن حتديد هوية ال�شخ�ص امل�سيطر عند
يت�ضمن القانون النموذجي حكم ًا منف�ص ًال
التعامل مع م�س�ألة تقدمي ال�سجالت .ومن َّثم ال
َّ
ب�ش�أن التقدمي.
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الفقرة 2
 -119ميكن تداول امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل عن طريق الت�سليم وعن طريق
وتن�ص الفقرة  2على � َّأن حتويل
التظهري ،وكذا ،بالتبعية ،ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويلُّ .
ال�سيطرة على ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل هو املعادل الوظيفي لت�سليم امل�ستند �أو ال�صك
القابل للتحويل� ،أي حتويل حيازته (انظر �أي�ض ًا الفقرات � 154-150أدناه) .وحتويل ال�سيطرة
يعني �ضمن ًا حتويل ال�سيطرة احل�صرية ل َّأن مفهوم "ال�سيطرة" ،مثل مفهوم "احليازة ،يعني �ضمن ًا
احل�صرية يف املمار�سة .كما � َّأن االعتبارات املتعلقة باملمار�سة امل�شرتكة لل�سيطرة تنطبق على حتويل
ال�سيطرة (انظر الفقرتني  111و� 114أعاله).
-120
وتت�ضمن الفقرة  2عبارة "�أو يجيز" من �أجل تو�ضيح انطباقها على احلاالت التي يكتفي فيها
َّ
القانون بال�سماح بتحويل حيازة امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل من دون �أن ي�شرتط ذلك.
 -121وقد يكون ت�سليم امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل خطوة �ضرورية يف دورة حياة ذلك
ت�سليم �سند ال�شحن.
ت�سليم الب�ضائع
طلب
َ
ِ
امل�ستند �أو ال�صك .فعلى �سبيل املثال ،عادة ما يقت�ضي ُ
وال يت�ضمن القانون النموذجي �أحكام ًا حم َّددة ب�ش�أن الت�سليم ،بالنظر �إىل � َّأن الفقرة  ،2التي
َّ
حتكم حتويل ال�سيطرة باعتباره املعادل الوظيفي لتحويل احليازة ومن ثم الت�سليم ،تنطبق �أي�ض ًا
على تلك احلاالت.

املراجع
 ،A/CN.9/761الفقرات  24و 25و 41-38و58-50؛  ،A/CN.9/768الفقرات  47-45و85-75؛
 ،A/CN.9/797الفقرات  66و90-74؛  ،A/CN.9/804الفقرات 70-51؛  ،A/CN.9/828الفقرات
67-50؛  ،A/CN.9/834الفقرات  33-31و94-83؛  ،A/CN.9/863الفقرات  36-27و102-99؛
 ،A/CN.9/869الفقرات .110-103

الف�صل الثالث -ا�ستخدام ال�سجالت الإلكرتونية
القابلة للتحويل
املادة  -12معيار املوثوقية العام
عاما مت�سق ًا وحمايد ًا من الناحية التكنولوجية لتقييم املوثوقية،
 -122ت�ضع املادة  12معيار ًا ًّ
ينطبق حيثما يق�ضي حكم من �أحكام القانون النموذجي با�ستخدام "طريقة موثوقة" لأداء الوظائف
املن�صو�ص عليها فيه .وي�شري مفهوم املوثوقية �إىل موثوقية الطريقة امل�ستخدمة .ويفهم من ذلك
بدوره �ضمن ًا موثوقية � ِّأي نظام ي�ستخدم لتنفيذ تلك الطريقة.
 -123وتهدف املادة � 12إىل زيادة اليقني القانوين عن طريق حتديد العنا�صر التي ميكن �أن تكون
ذات �صلة بتقييم املوثوقية .وقائمة الظروف الواردة يف املادة  12ذات طابع �إي�ضاحي ومن ثم لي�ست
تعاقديا (انظر �أي�ض ًا الفقرتني  138و� 139أدناه).
ح�صرية ،وال متنع الأطراف من توزيع امل�س�ؤولية
ًّ
مقدمي خدمات نظم �إدارة ال�سجالت الإلكرتونية القابلة
وينطبق معيار املوثوقية العام على جميع ِّ
مقدمي اخلدمات من الأطراف الثالثة فح�سب.
للتحويل ولي�س على ِّ
 -124ومع � َّأن املادة  12ترمي �إىل توفري �إر�شادات ب�ش�أن تقييم موثوقية نظام �إدارة ال�سجالت
الإلكرتونية القابلة للتحويل يف حال ن�شوء منازعة (التقييم "الالحق" ملدى املوثوقية) ،ف� َّإن م�ضمونها
�سي�ؤثر �أي�ض ًا بال�ضرورة على ت�صميم النظام (التقييم "امل�سبق" ملدى املوثوقية) بالنظر �إىل � َّأن
م�صممي النظم ي�سعون �إىل عر�ض توفري �أنظمة موثوقة.
ِّ
 -125ويهدف ك ُّل حكم من �أحكام القانون النموذجي التي ت�شري �إىل ا�ستخدام طريقة موثوقة
ثم ،ف� َّإن الإ�شارة الواردة يف فاحتة املادة � 12إىل "�أغرا�ض املواد"
�إىل ت�أدية وظيفة خمتلفة .ومن َّ
تهدف �إىل تو�ضيح � َّأن تقييم موثوقية كل طريقة من الطرائق امل�شار �إليها ينبغي �أن يجري على نحو
منف�صل يف �ضوء الوظيفة املح َّددة التي ت�ستهدف تلك الطريقة �أداءها .ويكفل هذا النهج املرونة
الالزمة عند تقييم تطبيق معيار املوثوقية يف املمار�سة العملية لأ َّنه ي�سمح بتكييف تقييم املوثوقية
بح�سب كل وظيفة من الوظائف التي ي�ؤديها النظام.
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الفقرة الفرعية(�أ)
وتو�ضح
 -126تورد الفقرة الفرعية (�أ) قائمة بالظروف التي قد ت�ساعد يف حتديد املوثوقيةِّ .
عبارة "مبا قد ي�شمل" � َّأن القائمة ذات طابع تو�ضيحي فح�سب ولي�ست ح�صرية .وت�شمل عبارة
"جميع الظـروف ذات ال�صلة" الغـر�ض الـذي �أُن�شئت من �أجله املعلومات الواردة يف ال�سجل
الإلكرتوين القابل للتحويل.
 -127وتهدف قائمة الظروف �إىل حتقيق التوازن بني تقدمي �إر�شادات ب�ش�أن تقييم املوثوقية
وفر�ض ا�شرتاطات قد ُتف�ضي �إىل تكاليف باهظة تتكبدها املن�ش�آت التجارية ،مبا ي�ؤدي يف نهاية
املطاف �إىل �إعاقة التجارة الإلكرتونية وزيادة عدد الدعاوى الق�ضائية امل�ستندة �إىل م�سائل تقنية
معقدة .وت�شمل الظروف الأخرى التي ميكن �أن تكون ذات �صلة :نوعية املوظفني؛ وكفاية املوارد
املالية والت�أمني من امل�س�ؤولية جتاه الغري؛ ووجود �إجراءات للإبالغ عن اخلروقات الأمنية و�سجالت
موثوقة ملراجعة احل�سابات.

"قواعد الت�شغيل

"

 -128ت�شري الفقرة الفرعية (�أ)‘� ’1إىل "قواعد الت�شغيل" التي عادة ما ترد يف دليل ت�شغيل
ميكن �أن تر�صد تطبيقه هيئة رقابية ،ومن َّثم قد ال يكون له من هذا املنطلق طابع تعاقدي �صرف.
وتو�ضح عبارة "متعلقة بتقييم املوثوقية" � َّأن املق�صود هو قواعد الت�شغيل املتعلقة مبوثوقية النظام
ِّ
فح�سب ،ولي�س قواعد الت�شغيل بوجه عام.

"�ضمان �سالمة البيانات

"

 -129ت�شري الفقرة الفرعية (�أ)‘� ’2إىل "�ضمان �سالمة البيانات" كمفهوم ُمطلق ،لأ َّنه ال ميكن
التعبري عن �سالمة البيانات بالإ�شارة �إىل م�ستويات من ال�سالمة .وفكرة "ال�سالمة" كعن�صر يف
تقييم معيار املوثوقية العام تختلف عن الفكرة الواردة يف املادة  .10وميكن القول بعبارة �أدق � َّإن
مفهوم ال�سالمة الوارد يف الفقرة الفرعية (�أ)‘ ’2ينطبق عندما تكون لعن�صر ال�سالمة �أهمية يف
تقييم موثوقية الطريقة امل�ستخدمة ،ويف نهاية املطاف ،حتقيق التعادل الوظيفي .وعلى هذا النحو،
يت�صل هذا املفهوم �أي�ض ًا باملواد الأخرى غري املادة .10

"منع النفاذ �إىل النظام وا�ستخدامه دون �إذن

"

 -130ي�شري هذا ال�شرط �إىل القدرة على منع الأطراف ،مبا يف ذلك الأطراف الثالثة ،من النفاذ
�إىل النظام وا�ستخدامه دون �إذن ،حيث � َّإن الإذن بالنفاذ �إىل النظام وا�ستخدامه مفهوم ينطبق
على جميع الأطراف .ويف هذا ال�صدد ،جتدر الإ�شارة �إىل � َّأن مفهوم ال�سالمة يف القانون النموذجي
ي�شري �إىل التغيريات "امل�أذون بها" .ومن َّثم ينبغي للطريقة املوثوقة �أن متنع التغيريات غري امل�أذون
بها .وعالوة على ذلك ،يقوم مفهوم ال�سيطرة على فكرة احل�صرية التي تفرت�ض م�سبق ًا القدرة
على منع الأطراف من النفاذ �إىل النظام دون �إذن.
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"�أمن املع َّدات والرباجميات

"

 -131ترد الإ�شارة �إىل "�أمن املع َّدات والرباجميات" �ضمن قائمة معايري تقييم معيار املوثوقية
العام فيما يتعلق بال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل ،ل َّأن �أمن املع َّدات والرباجميات له ت�أثري
مبا�شر على موثوقية الطريقة امل�ستخدمة .وترد �إ�شارة مماثلة يف الفقرة الفرعية (ب) من املادة
 10من قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التوقيعات الإلكرتونية �إىل "جودة نوعية نظم املع َّدات
يتعي �إيال�ؤها االعتبار عند تقرير ما� إذا كانت النظم
والرباجميات" بو�صفها �أحد العوامل التي َّ
مقدم خدمات الت�صديق جدير ًة بالثقة .وقد ا�س ُتعي�ض
والإجراءات واملوارد الب�شرية التي ي�ستخدمها ِّ
بلفظ "الأمن" يف الفقرة الفرعية (�أ)‘ ’4عن لفظ "اجلودة" نظر ًا ل َّأن مفهوم الأمن �أي�سر يف
التقييم املو�ضوعي.

"انتظام اخل�ضوع للمراجعة من جانب هيئة م�ستقلة ونطاق تلك املراجعة

"

 -132ميكن �أن ُيعترب وجو ُد عمليات مراجعة منتظمة ودقيقة ت�ضطلع بها هيئة م�ستقلة دلي ًال على
التح ُّقق من موثوقية النظام من جانب طرف ثالث .وعلى النحو ذاتهُ ،ت�شري الفقرة الفرعية (ﻫ)
من املادة  10من قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التوقيعات الإلكرتونية �إىل "انتظام ومدى
يتعي �إيال�ؤها االعتبار عند
مراجعة احل�سابات من جانب هيئة م�ستقلة" بو�صفه �أحد العوامل التي َّ
مقدم خدمات الت�صديق
تقرير ما �إذا كانت النظم والإجراءات واملوارد الب�شرية التي ي�ستخدمها ِّ
جدير ًة بالثقة.

"�صدور �إقرار مبوثوقية الطريقة امل�ستخدمة عن هيئة �إ�شراف �أو هيئة اعتماد
�أو �آلية طوعية"
 -133ا�س ُتلهم معيار "�صدور �إقرار مبوثوقية الطريقة امل�ستخدمة عن هيئة �إ�شراف �أو هيئة اعتماد
�أو �آلية طوعية" من الفقرة الفرعية (و) من املادة  10من قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن
مقدم
التوقيعات الإلكرتونية التي ت�شري �إىل "وجود �إعالن من الدولة �أو من هيئة اعتماد �أو من ِّ
خدمات الت�صديق بخ�صو�ص االمتثال ملا �سبق ذكره �أو بخ�صو�ص وجوده" بو�صفه �أحد العوامل التي
يتعي �إيال�ؤها االعتبار عند تقرير ما �إذا كانت النظم والإجراءات واملوارد الب�شرية التي ي�ستخدمها
َّ
مقدم خدمات الت�صديق جدير ًة بالثقة .وميكن لإعالن �صادر من هيئة من هذا القبيل �أن ي�ضمن
ِّ
قدر ًا معين ًا من املو�ضوعية يف تقييم موثوقية الطريقة امل�ستخدمة.

"�أيُّ معايري تقنية منطبقة

"

 -134ترجع الإ�شارة �إىل "� ِّأي معايري تقنية منطبقة" �إىل اقرتاح بالإ�شارة �إىل املعايري واملمار�سات
دوليا الجتناب زيادة عدد الدعاوى الق�ضائية امل�ستندة �إىل م�سائل تقنية مع َّقدة ومن �أجل
املقبولة ًّ
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ال�سماح باملرونة يف اختيار التكنولوجيا مع تقدمي الإر�شادات يف الوقت نف�سه .ومن املرجح �أن يتوىل
مهنيون على درجة عالية من التخ�ص�ص ت�صميم و�إدارة نظم �إدارة ال�سجالت الإلكرتونية القابلة
مهما �أي�ض ًا يف ذلك ال�سياق.
للتحويل ،وهو �أمر قد يكون ًّ
 -135والإ�شارة �إىل عبارة "� ِّأي معايري تقنية منطبقة" �أكرث مالءمة من الإ�شارة �إىل عبارة
ف�ضل �أن تكون
"املمار�سات التقنية الف�ضلى" نظر ًا ل�سهولة التح ُّقق من الأوىل مقارنة بالثانيةُ .وي َّ
ي�شجع
دوليا .ويف الواقع ،ميكن �أن ِّ
املعايري التقنية الواجبة التطبيق من املعايري املعرتف بها ًّ
ا�ستخدام املعايري الدولية ظهور مفهوم م�شرتك للموثوقية بني خمتلف الواليات الق�ضائية .وال ينبغي
ف�سر الإ�شارة �إىل املعايري التقنية على نحو يخالف مبد�أ احلياد التكنولوجي �أو يحابي املعايري
�أن ُت َّ
التقنية لأحد القطاعات على غريها ،مبا قد ي�ضر ب�إدارة �سل�سلة الإمداد.

الفقرة الفرعية (ب)
 -136تكفل الفقرة الفرعية (ب) "بند ًا للأمان" يرمي �إىل منع املنازعات الق�ضائية الفارغة،
وذلك ب�إقرار �صحة الأ�ساليب التي �أثبتت يف الواقع �أنها ت�ؤدي وظائفها بغ�ض النظر عن خ�ضوعها
ل ِّأي تقييم ملوثوقيتها .وت�شري هذه الفقرة الفرعية �إىل �إجناز الوظيفة يف احلالة املح َّددة قيد النـزاع،
وال ترمي �إىل التنب�ؤ مبوثوقية الطريقة يف امل�ستقبل من واقع �أدائها يف ال�سابق .وميكن �إعمال
هذا احلكم فيما يتعلق ب� ٍّأي من الوظائف املطلوب �أدا�ؤها با�ستخدام ال�سجالت الإلكرتونية القابلة
للتحويل .وترد �آلية مماثلة يف الفقرة (3ب)‘ ’2من املادة  9من اتفاقية اخلطابات الإلكرتونية
ب�ش�أن التعادل الوظيفي للتوقيعات الإلكرتونية.
 -137وملا كانت الطريقة امل�ستخدمة قد �أ َّدت الوظيفة املطلوبة بالفعل ،ف� َّإن هذا ،من الناحية
العملية� ،سوف يحول دون �إثارة � ِّأي مناق�شة ب�ش�أن تقييم موثوقيتها وفق ًا للفقرة الفرعية (�أ).

حرية الأطراف
التو�صل �إىل اتفاق بني الأطراف عند
تت�ضمن املادة � 12إ�شارة �صريحة �إىل �أهمية
  -138ال
ُّ
َّ
تقييم املوثوقية .ويرجع هذا الإغفال �إىل الرغبة يف توفري معيار موثوقية مو�ضوعي ،ومن َّثم
يف�سر �إدراج
�أ َّال يكون هذا املعيار متو ِّقف ًا على حرية الأطراف .وعلى وجه اخل�صو�ص ،ميكن �أن َّ
�إ�شارة �إىل حرية الأطراف على �أ َّنه يعني�( :أ) ا�ستحداث معايري خمتلفة لتقييم املوثوقية يتو َّقف
التو�صل �إىل نتائج مت�ضاربة فيما يتعلق ب�صالحية ال�سجل
تطبيقها على الأطراف املعنية؛ (ب) ُّ
الإلكرتوين القابل للتحويل؛ (ج) االلتفاف على القانون املو�ضوعي ،وخ�صو�ص ًا الأحكام الواجبة
التطبيق ،مبا ي�ؤدي �إىل امل�سا�س بالأطراف الثالثة يف نهاية املطاف .ومن َّثم ،تقت�صر حرية
الأطراف فيما يتعلق بتقييم املوثوقية على توزيع امل�س�ؤولية يف �إطار احلدود املن�صو�ص عليها يف
القانون املنطبق.
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 -139وقد تكون التفاقات الأطراف �أهمية خا�صة يف �سياق ال ُّنظم املغلقة� ،أو عند الإ�شارة �إىل
تت�ضمن �إر�شادات مفيدة ب�ش�أن التفا�صيل
املعايري التقنية ،بالنظر �إىل � َّأن تلك االتفاقات كثري ًا ما َّ
تعزز االبتكار التكنولوجي يف حدود القانون املو�ضوعي الإلزامي.
التقنية وقد ِّ

املراجع
 ،A/CN.9/804الفقرات  49-41و63؛  ،A/CN.9/828الفقرات 49-47؛ ،A/CN.9/863
الفقرات 76-37؛  ،A/CN.9/869الفقرات .78-69

املادة  -13بيان الوقت واملكان يف ال�سجالت الإلكرتونية
القابلة للتحويل
 -140هناك عواقب قانونية كبرية ترتتب على بيان الوقت واملكان يف امل�ستندات وال�صكوك القابلة
�ضروريا لإثبات ت�سل�سل امللتزمني بالأداء يف
للتحويل .فعلى �سبيل املثالُ ،ي َع ُّد تدوين وقت التظهري
ًّ
دعاوى الرجوع .وتتيح املادة  13بيان تلك املعلومات يف ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل.
ولهذا الأمر �أهمية خا�صة يف حالة التظهري ،بالنظر �إىل � َّأن الطابع غري املادي الذي ت َّت�سم به
جليا مثلما هو حال امل�ستندات �أو
ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل ال يجعل ت�سل�سلها الزمني ًّ
ال�صكوك القابلة للتحويل.
 -141ومن �ش�أن الأحكام املتعلقة ببيان الوقت واملكان� ،إن ُوجدت� ،أن ترد يف القانون املو�ضوعي،
يبي مدى جواز االتفاق على بيان الوقت واملكان والأطراف التي يجوز لها �أن تتفق
الذي قد ِّ
إلزاميا مبوجب القانون املو�ضوعي ،وجب االمتثال لهذا
�
واملكان
الوقت
بيان
كان
إذا
�
على ذلك .ف
ًّ
ال�شرط وفق ًا للفقرة الفرعية �(1أ) من املادة  10من القانون النموذجي التي تق�ضي بت�ضمني
يت�ضمنها امل�ستند �أو ال�صك الورقي
ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل املعلومات التي " ُي�شرتط �أن َّ
القابل للتحويل".
-142
وتو�ضح عبارة "�أو يجيز" � َّأن املادة  13ينبغي �أن تنطبق �أي�ض ًا على احلاالت التي ي�سمح
ِّ
فيها القانون ،من دون �إلزام ،ببيان الوقت �أو املكان بخ�صو�ص ال�صك �أو امل�ستند القابل للتحويل.
ومتا�شي ًا مع القاعدة العامة التي ال جتيز للقانون النموذجي �أن يفر�ض �شروط ًا �إ�ضافية ب�ش�أن
إلزاميا
املعلومات املطلوبة ،ال ت�شرتط املادة  13بيان الوقت واملكان متى مل يكن بيان تلك املعلومات � ًّ
مبوجب القانون املنطبق.
 -143وقد تختلف الطرائق املتاحة لبيان الوقت واملكان يف ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل
باختالف النظام امل�ستخدم .ولذا ت�ستند املادة � 13إىل نهج حمايد من الناحية التكنولوجية يتوافق
مع النظم القائمة على الت�سجيل �أو الرتميز �أو تقنية الدفاتر املو َّزعة �أو غري ذلك من التكنولوجيات.
وتد ُّل الإ�شارة �إىل ا�ستخدام طريقة موثوقة يف بيان الوقت على �إمكانية ا�ستخدام خدمات الثقة
مثل اخلتم الزمني املوثوق.
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 -144وقد مت ِّكن طبيعة ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل من �أمتتة بع�ض اخلطوات املت�صلة
تلقائيا
بالوقت يف الدورة العمرية لل�سجل .فعلى �سبيل املثال ،ميكن تقدمي ال�سندات الإذنية للدفع
ًّ
يف موعد ا�ستحقاقها.
 -145ويف حني � َّأن الأحكام املتعلقة بالوقت واملكان اللذين يقع فيهما �إر�سال ر�سائل البيانات
وا�ستالمها (املادة  15من قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية) و�إر�سال
اخلطابات الإلكرتونية وتلقيها (املادة  10من اتفاقية اخلطابات الإلكرتونية) لها �صلة بتكوين
العقود و�إدارتها ،فقد ال تكون منا�سبة فيما يتعلق با�ستخدام ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل.

املراجع
 ،A/CN.9/797الفقرة 61؛  ،A/CN.9/834الفقرات 46-36؛  ،A/CN.9/863الفقرات  23و 24و26؛
 ،A/CN.9/869الفقرات .82-79

املادة  -14مقر العمل
 -146يجوز �أن يقرن القانون عدد ًا من التبعات مبقر العمل .وعلى وجه اخل�صو�ص ،قد يكون
ملقر العمل �أهمية كبرية يف �سياق ا�ستخدام ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل عرب احلدود.
يبي القانون املو�ضوعي �سبل حتديد مقر العمل ذي ال�صلة ،التي ال يلزم ،من حيث
وينبغي �أن ِّ
املبد�أ� ،أن تختلف ملجرد ا�ستخدام ال�شكل الإلكرتوين �أو الورقي .ويقت�صر نطاق املادة  14على
تو�ضيح � َّأن املكان الذي يوجد فيه نظام املعلومات �أو �أجزاء منه ،لي�س هو يف حد ذاته م� ِّؤ�شر ًا
على مقر العمل .وميكن �أن يكون هذا التو�ضيح مفيد ًا ب�صفة خا�صة يف �ضوء احتمال �أن ت�ستخدم
معدات
تقدم خدمات تتعلق ب�إدارة ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل
ٍ
ال ُ
أطراف الثالثة التي ِّ
وتكنولوجيا تقع يف واليات ق�ضائية خمتلفة �أو قد يتغري مكانها ب�صفة منتظمة ،كما يف حالة
ا�ستخدام احلو�سبة ال�سحابية.
ن�صها من الفقرتني  4و 5من املادة  6من اتفاقية اخلطابات
 -147وتهدف املادة  ،14التي ا�س ُتلهم ُّ
الإلكرتونية� )46(،إىل توفري �إر�شادات ب�ش�أن حتديد مقر العمل عند ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية
وذلك بالإ�شارة �إىل � َّأن بع�ض العنا�صر لي�ست كفيلة يف حد ذاتها بتحديد مقر العمل .ومن َّثم يختلف
نطاق هذه املادة عن نطاق املادة  13التي تتعلق بالإ�شارة �إىل مقر العمل يف ال�سجل الإلكرتوين
القابل للتحويل ولي�س بتحديد ذلك املقر.
()

ف�سر الإ�شارة �إىل "مقر العمل" على �أ َّنها �إ�شارة �إىل خمتلف املفاهيم املتعلقة
 -148وينبغي �أن ُت َّ
مهمة
باملوقع الجغرافي (ومنها ،على �سبيل املثال ،حمل الإقامة �أو املوطن) التي ميكن �أن تكون َّ
()46اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة با�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية يف العقود الدولية ،املذكرة الإي�ضاحية،
الفقرات .121-116
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�أثناء دورة حياة ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل .ورغم � َّأن العنا�صر املدرجة يف املادة  14ال حتدد،
بذاتها ،مكان مقر العمل ،ف� َّإن من املمكن ا�ستخدامها مع عنا�صر �أخرى لتحديد مكان مقر العمل.
 -149وقد ي�سمح القانون املو�ضوعي للأطراف بتحديد مقر العمل باالتفاق .ويف هذه احلالة،
قد تو ِّفر املادة  14جمموعة من القواعد التكميلية ب�ش�أن حتديد مقر العمل ميكن �أن تكون مفيدة
كمكم ٍل التفاقات الأطراف.
ِّ

املراجع
 ،A/CN.9/863الفقرتان  25و26؛  ،A/CN.9/869الفقرات .92-83

املادة  -15التظهري
ويبي القانون
 -150ميكن حتويل امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل بالت�سليم وبالتظهريِّ .
املو�ضوعي �شروط تداول امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل ،التي تنطبق على ال�سجالت
وحتدد املادة  15املتطلبات
الإلكرتونية القابلة للتحويل املعادلة
وظيفيا لتلك امل�ستندات �أو ال�صكوكِّ .
ًّ
التي يلزم االمتثال لها لتحقيق املعادل الوظيفي للتظهري بالإ�ضافة �إىل املتطلبات املتعلقة بالتعادل
الوظيفي مع ال�شكل الكتابي والتوقيع.
تت�ضمن القوانني الوطنية طائفة وا�سعة من املتط َّلبات ال�شكلية فيما يتعلق بالتظهري يف
 -151وقد َّ
البيئة الورقية ،غري � َّأن املادة  15تهدف �إىل حتقيق التعادل الوظيفي مع مفهوم التظهري ب�صرف
النظر عن تلك املتط َّلبات ومبا يتفق مع النهج امل َّتبع ب�ش�أن قواعد التعادل الوظيفي الأخرى يف
القانون النموذجي .ومن َّثم ت�ضيف املادة  15املزيد �إىل قواعد التعادل الوظيفي مع ال�شكل الكتابي
املت�ضمنة بالفعل يف القانون النموذجي ،حيث تن�ص �أي�ض ًا على املعادل الوظيفي
والتوقيع والتحويل
َّ
للأ�شكال املح َّددة من التظهري التي ي�شرتطها القانون املو�ضوعي ،مثل التظهري على ظهر امل�ستند
�أو ال�صك القابل للتحويل �أو �إل�صاق ملحق به.
 -152و�إذا �أدرجت يف املادة � 15إ�شارات حم َّددة �إىل بع�ض املتطلبات ال�شكلية دون غريها ،فقد
يف�سر ذلك على �أنه يعني ا�ستبعاد املتطلبات غري املذكورة من نطاق املادة ،مبا ي�ؤدي يف نهاية
املطاف �إىل �إحباط الغر�ض من املادة .ومن َّثم ال ت�شري املادة � 15إىل � َّأي نوع بعينه من املتطلبات،
بل ت�شمل جميع الأنواع.
 -153وترد عبارة "�أو يجيز" يف املادة  15لت�شمل احلاالت التي ي�سمح فيها القانون املو�ضوعي
بالتظهري دون �أن ي�شرتط ذلك.
 -154وقد اختريت عبارة "املدرجة يف" لتعرب على نحو �أدق عن املمار�سة احلالية ولكي ت�شمل
منطقيا �أو على نحو �آخر بال�سجل الإلكرتوين القابل
احلاالت التي تكون فيها املعلومات مرتبطة
ًّ
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للتحويل ،بحيث تتيح ا�ستخدام مناذج خمتلفة من نظم �إدارة ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل
متا�شي ًا مع مبد�أ احلياد التكنولوجي.

املراجع
 ،A/CN.9/768الفقرتان  46و102؛  ،A/CN.9/797الفقرات 97-95؛  ،A/CN.9/804الفقرتان 80
و81؛  ،A/CN.9/828الفقرات 80-76؛  ،A/CN.9/869الفقرات .114-111

املادة  -16التعديل
 -155يجوز �أن ي�سمح القانون املو�ضوعي �أو االتفاق التعاقدي بتعديل م�ستند �أو �صك قابل للتحويل،
يحدد َمن له �سلطة التعديل ،وما هي الظروف التي يجوز فيها ذلك ،وما �إذا كان من الواجب
و�أن ِّ
يخ�ص احلاالت
وتقدم املادة  16قاعدة ب�ش�أن التعادل الوظيفي فيما ُّ
�إ�شعار �أطراف ثالثة بالتعديلِّ .
التي ميكن فيها تعديل ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل.
 -156والتعديالت امل�شار �إليها يف املادة  16ذات طابع قانوين .وال تقع التعديالت ذات الطابع
التقني البحت يف نطاق املادة ( .16انظر �أي�ض ًا الفقرة � 101أعاله ،ب�ش�أن الإ�شارة �إىل "ما ين�ش�أ
من تغيري يف ال�سياق املعتاد لإر�سال املعلومات وتخزينها وعر�ضها" الواردة يف الفقرة  2من املادة
 10من القانون النموذجي).
تبي" فيما يتعلق
 -157وت�ضع املادة  16معيار ًا
مو�ضوعيا ،وهو ما ي�شري �إليه ا�ستخدام لفظ " ُّ
ًّ
با�ستبانة املعلومات املع َّدلة يف البيئة الإلكرتونية .والأ�سا�س املنطقي لطلب ا�ستبانة املعلومات املع َّدلة
هو � َّأن التعديالت يف الأوراق املكتوبة ميكن ا�ستبانتها ب�سهولة بحكم طبيعة املادة امل�ستخدمة ،لكن
التبي بعبارات من قبيل
احلال قد ال يكون كذلك يف البيئة الإلكرتونية .وال يو ِّفر و�صف �إمكانية ُّ
ويحملهم
"بد َّقة" �أو "ب�سهولة" معيار ًا
ًّ
مو�ضوعيا ،بل ي�ستحدث �أعباء �إ�ضافية على م�ش ِّغلي النظم ِّ
تكاليف �أخرى.
 -158وهكذا ،تهدف املادة � 16إىل �إثبات وجود تعديل يف املعلومات وتت ُّبع جميع املعلومات املعدلة.
وتتما�شى هذه املادة مع االلتزام العام باملحافظة على �سالمة ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل
الوارد يف الفقرة  2من املادة  10من القانون النموذجي .غري � َّأن املادة تذهب �إىل ما هو �أبعد
�سجل فح�سب ،بل ينبغي �أي�ض ًا تبيان
من هذا االلتزام العام� ،إذ � َّإن املعلومات املع َّدلة ال ينبغي �أن ُت َّ
�أ َّنها مع َّدلة بحيث يكون من املمكن التع ُّرف عليها.
حتدد
 -159وت�شرتط املادة  16ا�ستخدام طريقة موثوقة لتبيان املعلومات املعدلة ،لكنها ال ِّ
الطريقة التي �س ُت�ستخدم لتبيان التعديل �أو املعلومات املع َّدلة ،ل َّأن ذلك ميكن �أن يفر�ض عبئ ًا
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إ�ضافيا على �إدارة ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل .و ُت َّقيم موثوقية هذه الطريقة يف �ضوء
� ًّ
معيار املوثوقية العام الوارد يف املادة .12
 -160وتهدف عبارة "�أو يجيز" �إىل ا�ستيعاب احلاالت التي ي�سمح فيها القانون املو�ضوعي املنطبق
بتعديل ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل من دون �إلزام بذلك.

املراجع
 ،A/CN.9/761الفقرات 49-45؛  ،A/CN.9/768الفقرات 97-93؛  ،A/CN.9/797الفقرة 101؛
 ،A/CN.9/804الفقرة 86؛  ،A/CN.9/828الفقرات 90-85؛  ،A/CN.9/863الفقرات .87-83

املادة  -17اال�ستعا�ضة عن امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل
ب�سجل �إلكرتوين قابل للتحويل
�  -161إذا كان القانون يق ُّر ا�ستخدام امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل وال�سجالت
حد �سواء ،فقد تن�ش�أ احلاجة �إىل تغيري ال�شكل (الوا�سطة
الإلكرتونية القابلة للتحويل على ٍّ
امل�ستخدمة يف الإ�صدار) �أثناء دورة حياة تلك امل�ستندات �أو ال�صكوك �أو ال�سجالت .وللتمكني
من تغيري ال�شكل �أهمية حا�سمة يف تو�سيع نطاق القبول الذي حتظى به ال�سجالت الإلكرتونية
القابلة للتحويل وت�شجيع ا�ستخدامها ،بخا�ص ٍة يف الأحوال التي ُت�ستخدم فيها عرب احلدود،
بالنظر �إىل اختالف م�ستويات قبول الو�سائل الإلكرتونية واال�ستعداد ال�ستخدامها باختالف الدول
والأو�ساط التجارية.
 -162ويف حني � َّأن الن�صو�ص القانونية القائمة على مبد�أ احلياد �إزاء الو�سائط امل�ستخدمة قد
ت�س ِّلم ب�إمكانية تغيري ال�شكل ،فمن غري املرجح �أن تتوخى ذلك القوانني التي تتناول على �سبيل
احل�صر امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل .وتهدف املادتان  17و 18من القانون النموذجي
�سد تلك الثغرة.
�إىل ِّ
 -163وت َّت�سم املادتان  17و 18بطابع مو�ضوعي ،وتهدفان �إىل حتقيق هدفني رئي�سيني هما:
التمكني من تغيري ال�شكل من دون فقدان املعلومات التي يتطلبها القانون املو�ضوعي؛ و�ضمان
عدم ا�ستمرار تداول امل�ستند �أو ال�صك امل�ستبدل القابل للتحويل بهدف احليلولة دون وجود
أعم ،عدم امل�سا�س على � ِّأي نحو بحقوق � ِّأي
مطالبتني ب�أداء االلتزام الواحد يف الوقت نف�سه ،وبوجه � َّ
طرف والتزاماته.
 -164وينبغي ،كقاعدة عامة ،وفق ًا للفقرة �(1أ) من املادة  10من القانون النموذجي� ،أن
يت�ضمنها امل�ستند �أو
يت�ضمن ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل املعلومات التي ُي�شرتط �أن
َّ
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ال�صك القابل للتحويل (انظر الفقرات � 93-89أعاله) .ومع ذلك ،ال ت�شرتط املادة � 17أن تكون
مت�ضمنة يف ال�سجل الإلكرتوين
جميع املعلومات الواردة يف امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل
َّ
البديل القابل للتحويل .ويحدد القانون املو�ضوعي املعلومات الالزمة التي ينبغي �أن يت�ضمنها
ال�سجل الإلكرتوين البديل القابل للتحويل من �أجل احلفاظ على حقوق والتزامات جميع
الأطراف املعنية.
"املُن�شئ" و"املُلزَ م" و"احلائز"

 -165وال ُت�شري املادة � 17إىل مفاهيم قانونية مو�ضوعية مثل
و"امل�سيطر"ُ ،بغية ا�ستيعاب �شتى النظم امل�ستخدمة ب�ش�أن خمتلف امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة
للتحويل ،ومن َّثم توفري املرونة الالزمة ال�ستيعاب املمار�سات التجارية امل َّتبعة.
-166ويحدد القانون املو�ضوعي ،وكذلك ما يتفق عليه الطرفان ،الأطراف التي يلزم �أن توافق على
ِّ
تغيري ال�شكل والأطراف التي يلزم �إبالغها بالتغيري� ،إن ُوجدت.
 -167وت�شرتط الفقرة  1ا�ستخدام طريقة موثوقة لتغيري ال�شكل .وينبغي تقييم موثوقية هذه
الطريقة وفق ًا ملعيار املوثوقية العام الوارد يف املادة .12
 -168وال ت�شري العبارة "يح ّل حم َّل" يف الفقرة � 1إىل مفهوم �إعادة الإ�صدار ،حيث � َّإن �إعادة
الإ�صدار وتغيري ال�شكل مفهومان متمايزان ،ومن الوا�ضح � َّأن املق�صود من املادة  17هو الإ�شارة
�إىل املفهوم الأخري.
 -169ويرتتب قانون ًا على عدم االمتثال لل�شرط الوارد يف الفقرة � 2إبطال تغيري ال�شكل ،ومن َّثم
�إبطال ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل.
وتن�ص الفقرة  3على �أ َّنه ،بعد �إمتام التغيري يف ال�شكل (الوا�سطة) ،ال يعود للم�ستند
-170
ُّ
�أو ال�صك القابل للتحويل � ُّأي مفعول �أو �صالحية .وهذا �أمر �ضروري لتالفي تعدُّد املطالبات ب�أداء
االلتزام .و ُت�شري كلمة "عند" �إىل �ضرورة عـدم وجود فا�صل زمني بني �إ�صدار البديل و�إنهاء امل�ستند
�أو ال�صك امل�ستبدَ ل .غري � َّأن املعلومات املت�ضمنة يف امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل قد تكون لها
قيمة قانونية لأغرا�ض ال تت�صل بالوظيفة املبتغاة من القابلية للتحويل ،ك�أن يثبت �سند ال�شحن
مث ًال وجود عقد لنقل الب�ضائع .ويحدد القانون املو�ضوعي ال�صفة القانونية لتلك املعلومات .كما
� َّأن املادة  17ال تنطبق يف حالة وجود �أ�صل ثان �أ�صدر عمد ًا با�ستخدام وا�سطة �أخرى خمتلفة عن
الوا�سطة امل�ستخدمة من �أجل �إ�صدار الأ�صل الأول.
عطل" قبل عبارة "ال يعود له � ُّأي مفعول �أو �صالحية" �إىل � َّأن امل�ستند
 -171وي�شري ورود كلمة " ُي َّ
�أو ال�صك القابل للتحويل ال يعود قاب ًال للتحويل بعد تغيري �شكله .وتكفل هذه ال�صياغة قدر ًا كافي ًا
من املرونة يف اختيار طريقة تعطيل امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل.
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 -172و�إذا �أُبطل امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل �أو ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل اعتماد ًا
افرتا�ض خاطئ ب� َّأن ال�سجل �أو امل�ستند �أو ال�صك الذي ح َّل حم َّله �صحيحُ ،تطبق �أحكام
على
ٍ
القانون املو�ضوعي يف �إعادة �إ�صدار امل�ستند �أو ال�صك �أو ال�سجل املُ َ
بطل� ،أو يف �إ�صدار �سجل �أو
م�ستند �أو �صك بديل.
 -173ومن املمكن �أن ي�ؤ ِّدي امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل �أو ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل
وظائف �أخرى �إىل جانب قابليته للتحويل ،مثل توفري دليل على وجود عقد لنقل ب�ضائع وعلى
يخ�ص امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل ،توفري دليل على �سل�سلة
ا�ستالم ب�ضائع� ،أو ،فيما ُّ
التظهريات يف �سياق دعاوى الرجوع .وميكن �أن ت�ستمر قدرة امل�ستند �أو ال�صك �أو ال�سجل على
�أداء تلك الوظائف الإ�ضافية بعد تعطيله.
 -174وت�شري الفقرة � 3إىل �إ�صدار ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل وفق ًا للفقرتني  1و ،2لتو�ضيح
� َّأن ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل يجب �أن ي�صدر وفق ًا للفقرتني معاً.
مي�س بحقوق
بن�ص قانوين � َّأن تغيري ال�شكل (الوا�سطة) ال ُّ
 -175وتهدف الفقرة � 4إىل �أن ِّ
تو�ضح ٍّ
الأطراف والتزاماتها .وب�شكل خا�ص ،ينبغي �أن يت�ضمن ال�سجل البديل جميع املعلومات الالزمة
لكي ال مي�س بتلك احلقوق وااللتزامات ،ب�صرف النظر عن طبيعة تلك املعلومات .وعلى الرغم
بقي عليها بالنظر
م�ضمن ًا بالفعل يف القانون النموذجي ،فقد �أُ َ
من � َّأن هذه الفقرة تكرر مبد�أ ًّ
عاما َّ
�إىل وظيفتها الإقرارية.

املراجع
 ،A/CN.9/761الفقرات 77-72؛  ،A/CN.9/768الفقرة 101؛  ،A/CN.9/797الفقرتان 102
و103؛  ،A/CN.9/828الفقرات 102-94؛  ،A/CN.9/834الفقرات 64-53؛ ،A/CN.9/869
الفقرات .120-116

املادة  -18اال�ستعا�ضة عن �سجل �إلكرتوين
قابل للتحويل مب�ستند
�أو �صك قابل للتحويل
 -176تكفل �أحكام املادة  18اال�ستعا�ضة عن ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل مب�ستند �أو
�صك قابل للتحويل .وت�شري درا�سة ا�ستق�صائية عن املمار�سات التجارية �إىل � َّأن هذا ال�ضرب
من الإبدال �أكرث تواتر ًا من نقي�ضه ،وذلك ب�سبب ظهور �أطراف مل تكن م�شاركتها متوخاة وقت
�إن�شاء ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل ،وال ترغب يف ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية �أو ال تقدر
على ا�ستخدامها.
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 -177وجتيز بع�ض القوانني الوطنية اعتبار الن�سخة الورقية املطبوعة من ال�سجل الإلكرتوين
معادلة لل�سجل الإلكرتوين .ومبقت�ضى املادة  ،18يلزم �أن ت�ستوفـي الن�سخة املطبوعة من ال�سجل
الإلكرتوين القابل للتحويل ال�شروط املحددة يف تلك املادة حتى يكون لها مفعول باعتبارها م�ستند ًا
�أو �ص ًّكا قاب ًال للتحويل يح ُّل حم َّل ال�سجل الإلكرتوين املقابل القابل للتحويل.
 -178وم�ضمون املادة  18هو ال�صورة العك�سية من م�ضمون املادة  17ب�ش�أن اال�ستعا�ضة عن
امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل ب�سجل �إلكرتوين قابل للتحويل .ومن َّثم تنطبق التعليقات الواردة
يف الفقرات� 161إىل � 175أعاله على املادة � 18أي�ضاً ،مع مراعاة ما يقت�ضيه اختالف احلال
من تغيريات.
 -179وال تتطلب املادة � 18أن تكون جميع املعلومات الواردة يف ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل
مت�ضمنة يف امل�ستند �أو ال�صك البديل القابل للتحويل .وب�شكل خا�ص ،من املمكن �أن يت�ضمن
معلومات ،مثل البيانات الو�صفية ،يتعذر ا�ستن�ساخها يف امل�ستند
ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل
ٍ
�أو ال�صك القابل للتحويل (انظر الفقرات � 58-56أعاله) .ويحدد القانون املو�ضوعي املعلومات
الالزمة التي ينبغي �أن يت�ضمنها امل�ستند �أو ال�صك البديل القابل للتحويل من �أجل احلفاظ على
حقوق والتزامات جميع الأطراف املعنية.

املراجع
 ،A/CN.9/768الفقرة 101؛  ،A/CN.9/797الفقرتان  102و103؛  ،A/CN.9/828الفقرات 102-94؛
 ،A/CN.9/834الفقرات 64-53؛  ،A/CN.9/869الفقرتان  121و.122

الف�صل الرابع -االعرتاف عرب احلدود بال�سجالت
الإلكرتونية القابلة للتحويل
املادة  -19عدم التمييز �ضد ال�سجالت الإلكرتونية
الأجنبية القابلة للتحويل
 -180تهدف املادة � 19إىل �إزالة ما يعرت�ض �سبيل االعرتاف عرب احلدود بال�سجالت الإلكرتونية
القابلة للتحويل من عقبات يكون ال�سبب الوحيد يف ن�ش�أتها � َّأن تلك ال�سجالت قد �أُ�صدرت
�أو ا�س ُتخدمت يف اخلارج .وهي ال مت�س بقواعد القانون الدويل اخلا�ص.
 -181و�س َّلمت اللجنة بالفعل منذ بدء العمل باحلاجة �إىل نظام دويل لتي�سري ا�ستخدام ال�سجالت
الإلكرتونية القابلة للتحويل عرب احلدود ،و�أُ�شري �إىل تلك احلاجة مرار ًا طيلة املداوالت ب�ش�أن
القانون النموذجي .كما �ش َّددت اللجنة على تلك احلاجة يف دورتها اخلام�سة والأربعني (،A/67/17
الفقرة .)83
 -182غري �أ َّنه �أُعرب عن �آراء خمتلفة ب�ش�أن كيفية حتقيق ذلك الهدف .فمن ناحية ،كانت هناك
رغبة يف �أ َّال حت َّل �أحكام القانون النموذجي حم َّل قواعد القانون الدويل اخلا�ص القائمة ،واجتناب
يطبق جمموعة خا�صة من �أحكام تنازع القوانني فيما يتعلق بال�سجالت الإلكرتونية
�إن�شاء نظام مزدوج ِّ
القابلة للتحويل .ومن ناحية �أخرى ،كان هناك وعي ب�أهمية معاجلة اجلوانب املت�صلة با�ستخدام
واف ل�ضمان جناحه ،و�أُعرب عن الرغبة يف
القانون النموذجي على ال�صعيد الدويل على نح ٍو ٍ
الرتويج لتطبيق �أحكامه عرب احلدود ب�صرف النظر عن عدد القوانني الوطنية التي �س ُت�شرتع منه.

الفقرة 1
 -183تهدف الفقرة � 1إىل �إزالة ما يعرت�ض �سبيل االعرتاف عرب احلدود بال�سجالت الإلكرتونية
القابلة للتحويل من عقبات يرجع ال�سبب الوحيد يف ن�ش�أتها �إىل مكان �إ�صدار ال�سجل الإلكرتوين
القابل للتحويل �أو مكان ا�ستخدامه .ومبعنى �آخر ،تهدف الفقرة � 1إىل احليلولة دون �أن يكون مكان
�إ�صدار ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل �أو مكان ا�ستخدامه يف حد ذاته �سبب ًا يف �إنكار �صالحيته
القانونية �أو مفعوله القانوين .وميكن العثور على حكم ذي نطاق مماثل يف الفقرة  1من املادة 12
من قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التوقيعات الإلكرتونية.
 -184وتهدف عبارة "�أُ�صدر �أو ا�س ُتخدم" �إىل �أن ت�شمل جميع الأحداث التي تقع �أثناء دورة حياة
ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل .وهي ت�شمل بخا�صة تظهري وتعديل ال�سجل الإلكرتوين القابل
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للتحويل .وفيما يتعلق بتحديد مكان مقر العمل ،ميكن �أن تكون املادة  14من القانون النموذجي
منا�سبة �أي�ضاً.
مت�س الفقرة  1بالقانون املو�ضوعي ،مبا يف ذلك القانون الدويل اخلا�ص .ومبد�أ عدم
 -185وال ُّ
التمييز �ضد ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل قد ال ميثل يف حد ذاته �سبب ًا لالعرتاف بالأثر
القانوين لل�سجالت الإلكرتونية الأجنبية القابلة للتحويل �أو �صحتها �أو وجوبية �إنفاذها .ولذا،
فعلى �سبيل املثال ،ال ميكن للفقرة  1يف حد ذاتها �أن تف�ضي �إىل االعرتاف ب�سجل �إلكرتوين قابل
للتحويل �صادر يف والية ق�ضائية ال تعرتف بال�صالحية القانونية لل�سجالت الإلكرتونية القابلة
للتحويل .بيد � َّأن الفقرة  1ال متنع �أي�ض ًا من االعرتاف يف والية ق�ضائية م�شرتعة للقانون النموذجي
بال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل ال�صادر �أو امل�ستخدم يف والية ق�ضائية ال جتيز �إ�صدار ال�سجالت
الإلكرتونية القابلة للتحويل وا�ستخدامها� ،إذا كان ي�ستوفي فيما عدا ذلك متطلبات القانون
املو�ضوعي املنطبق.
 -186وقد ا�س ُتخدمت عبارة "يف اخلارج" ل ُت�شري �إىل � ِّأي والية ق�ضائية غري الوالية الق�ضائية
امل�شرتعة ،مبا يف ذلك الوحدات الإقليمية الأخرى يف الدول التي ت�ض ُّم �أكرث من وحدة �إقليمية.

الفقرة 2
حمل �أحكام
 -187من املفهوم ،يف �أحكام الفقرة � ،2أنه ال ينبغي للقانون النموذجي �أن يح َّل َّ
القانون الدويل اخلا�ص القائمة املنطبقة على امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل ،التي تعترب
مو�ضوعيا لأغرا�ض القانون النموذجي (انظر الفقرة � 22أعاله) .فمن �ش�أن �إدراج جمموعة
قانون ًا
ًّ
خا�صة من �أحكام القانون الدويل اخلا�ص لل�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل �إقامة نظام قانوين
مزدوج يف جمال القانون الدويل اخلا�ص ،وهو �أمر غري مرغوب فيه.
 -188وبالنظر �إىل � َّأن الفقرة  1ال ُت�شري �إ َّال �إىل عدم التمييز يف حني تتعلق الفقرة  2بالقانون
الدويل اخلا�ص ،تعمل الفقرتان على م�ستويني خمتلفني وال تتعار�ض �إحداهما مع الأخرى.

املراجع
 ،A/67/17الفقرة 83؛  ،A/CN.9/768الفقرة 111؛  ،A/CN.9/797الفقرة 108؛ ،A/CN.9/863
الفقرات 82-77؛  ،A/CN.9/869الفقرات .131-124

ثالثاً -م�سائل �أخرى ذات �صلة
�ألف -مفهوم "الأ�صل

"

 -189خالف ًا لن�صو�ص الأون�سيرتال الأخرى املتعلقة بالتجارة الإلكرتونية ،ال ي�ستخدم القانون
النموذجي تعبري "الأ�صل" يف الأحكام التي تت�ضمن ال�شروط الالزمة لإيجاد معادل وظيفي ملفهوم
"الأ�صل" الورقي .وجتدر الإ�شارة ،يف هذا ال�صدد� ،إىلَّ � أن املادة  8من قانون الأون�سيرتال النموذجي
ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية ت�شري �إىل مفهوم ثابت "للأ�صل" ،يف حني � َّأن املق�صود من ال�سجالت
الإلكرتونية القابلة للتحويل ،بحكم �صميم طبيعتها� ،أن ُتتَداول .وميكن القول ،بعبارة �أدقَّ � ،إن
�أحكام املادة املذكورة ت�شري �إىل مفاهيم مثل "الوقت الذي �أن�شئ فيه [امل�ستند] �أو ًال يف �شكله
النهائي" ،مما يجعلها مالئمة بوجه خا�ص لتناول م�ستندات من قبيل العقود التي ميكن �أن ُتع َّدل،
لكن تعديلها لي�س �ضرورة الزمة وال فع ًال متواتراً .ومن ناحية �أخرىُ ،يراعي مفهوم "الأ�صل" يف
َّ
القانون النموذجي � َّأن ال�سجل الإلكرتوين يخ�ضع بال�ضرورة بعد �إ�صداره لتعديالت وال ي�أخذ "�شكله
النهائي" �إ َّال عند تقدميه .ومن ثم ،ف� َّإن مفهوم "الأ�صل" يف �سياق ال�سجالت الإلكرتونية القابلة
للتحويل خمتلف عن املفهوم املعتمد يف ن�صو�ص الأون�سيرتال الأخرى.
 -190وفيما يتعلق باملفهوم الدينامي "للأ�صل" يف �سياق ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل،
�أ�شارت الفقرة (1ب)‘ ’3من املادة  10من القانون النموذجي �إىل �ضرورة املحافظة على �سالمة
ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل باعتبارها �شرط ًا من ال�شروط التي ينبغي الوفاء بها لتحقيق
التعادل الوظيفي مع امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل .وال�سبب يف هذا هو � َّأن ملفهوم "الأ�صل"
�أهمية خا�صة بالن�سبة للم�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل ملنع تعدد املطالبات ،بينما يحقق القانون
النموذجي ذلك الهدف با�ستخدام مفهومي "الوحدانية" و"ال�سيطرة" اللذين ي�سمحان بتحديد
�سجل �إلكرتوين معني باعتباره ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل الذي يخول ال�شخ�ص امل�سيطر
احلق يف املطالبة بالأداء وباعتباره ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل اخلا�ضع لل�سيطرة (انظر
الفقرتني  83و� 84أعاله).

املراجع
 ،A/CN.9/768الفقرات 50-48؛  ،A/CN.9/797الفقرات 60-47؛  ،A/CN.9/804الفقرات .40-21
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باء�  -إ�صدار �أ�صول متعدِّدة
 -191من املمكن يف عدة جماالت جتارية �إ�صدار ن�سخ �أ�صلية متعددة من امل�ستندات �أو
ال�صكوك القابلة للتحويل .وال مي�س القانون النموذجي با�ستمرار تلك املمار�سة فيما يتعلق
با�ستخدام ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل وفق ًا للمادة  10منه �إذا كان القانون املنطبق
يجيز تلك املمار�سة .وباملثل ،ال مينع القانون النموذجي من �إ�صدار �أ�صول متعددة بو�سائط خمتلفة
(ك�أن ي�صدر �أحد الأ�صول مث ًال على الورق والآخر يف �شكل �إلكرتوين) ،عندما ي�سمح بذلك
القانون املنطبق.
وظيفيا
يت�ضمن القانون النموذجي معاد ًال
 -192وكما ورد من قبل (يف الفقرة � 189أعاله) ،ال
ًّ
َّ
ملفهوم "الأ�صل" الورقي .وي�ستخدم بد ًال من ذلك مفهومي "الوحدانية" و"ال�سيطرة" اللذين يفيان
يف البيئة الإلكرتونية بالوظائف التي ت�ؤديها الن�سخة الأ�صلية من امل�ستند �أو ال�صك القابل للتحويل
فيما يتعلق بطلب الأداء (انظر الفقرتني  83و� 84أعاله) .ومن َّثم ،ف� َّإن �إ�سقاط ممار�سة �إ�صدار
متعددة من امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل على البيئة الإلكرتونية يقت�ضي �إ�صدار
�أ�صول ِّ
متعددة قابلة للتحويل متعلقة ب�أداء نف�س االلتزام.
�سجالت �إلكرتونية ِّ
متعددة قابلة للتحويل .ففي
 -193بيد �أ َّنه ينبغي ِّ
توخي احلذر عند �إ�صدار �سجالت �إلكرتونية ِّ
واقع الأمر ،قد ي�ؤ ِّدي القيام بذلك �إىل تعدُّد املطالبات ب�أداء االلتزام الواحد عند تقدمي كل ن�سخة
من الن�سخ الأ�صلية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف� َّإن الوظائف نف�سها املراد �أدا�ؤها ب�إ�صدار ن�سخ �أ�صلية
متعددة من امل�ستندات �أو ال�صكوك القابلة للتحويل ميكن �أن ت�ؤ َّدى يف البيئة الإلكرتونية عن طريق
ِّ
انتقائيا على �سجل �إلكرتوين واحد قابل للتحويل �إىل كيانات متعددة على �أ�سا�س
ال�سيطرة
إ�سناد
�
ًّ
احلقوق القانونية املن�سوبة �إىل كل كيان منها (مثل احلق يف ملكية الب�ضائع �أو امل�صالح ال�ضمانية).
وميكن مث ًال ،من الناحية العملية� ،أن يقدم نظام �إدارة ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل
متعددة ذات موا�ضيع خمتلفة تتع َّلق ب�سجل �إلكرتوين واحد قابل للتحويل.
معلومات عن مطالبات ِّ
متعددة قد
 -194و�إذا كان القانون املو�ضوعي يت�ضمن �أحكام ًا تلزم ببيان ما �إذا كانت �أ�صول ِّ
�أُ�صدرت ،فعلى ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل �أن ميتثل لتلك الأحكام وفق ًا للمتطلبات اخلا�صة
بتقدمي املعلومات الواردة يف الفقرة �(1أ) من املادة  10من القانون النموذجي.
 -195وباملثل ،ال يحدد القانون النموذجي ما �إذا كان يجب تقدمي ن�سخة �أ�صلية واحدة �أو جميع
الن�سخ الأ�صلية من �أجل طلب �أداء االلتزام الوارد يف ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل ل َّأن هذه
تتقرر مبوجب القانون املنطبق� ،أو عند الإمكان ،باالتفاق التعاقدي.
م�س�ألة َّ

املراجع
 ،A/CN.9/768الفقرات 74-71؛  ،A/CN.9/797الفقرات  47و 68و69؛  ،A/CN.9/804الفقرة 50؛
 ،A/CN.9/834الفقرات 52-47؛  ،A/CN.9/869الفقرات .99-95
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جيم -التخزين واحلفظ
  -196ال يت�ضمن القانون النموذجي �أحكام ًا حم َّددة ب�ش�أن التخزين واحلفظ .وينبغي االمتثال
جلميع �شروط اال�ستبقاء املنطبقة املوجودة يف القوانني الأخرى ،مبا يف ذلك قوانني اخل�صو�صية
وحفظ البيانات .وقد ينطبق مفهوما التخزين واحلفظ على املعلومات الواردة بال�سجل الإلكرتوين
القابل للتحويل ال على ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل يف حد ذاته.

املرجع
 ،A/CN.9/834الفقرتان  74و.75

دال -مقدِّمو اخلدمات من الأطراف الثالثة
 -197تبع ًا للنموذج املختار ،قد تتطلب نظم �إدارة ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل اال�ستعانة
تقدمها �أطراف ثالثة .ونظر ًا ل َّأن القانون النموذجي حمايد من الناحية التكنولوجية،
بخدمات ِّ
فهو متوافق مع جميع النماذج .ولي�س املق�صود بالإ�شارة يف القانون النموذجي �إىل نظم �إدارة
ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل �أن تعني �ضمن ًا وجود مدير للنظام �أو �شكل �آخر من �أ�شكال
ال�سيطرة املركزية.
مقدمي
 -198وقد تناولت ن�صو�ص الأون�سيرتال ب�ش�أن التجارة الإلكرتونية يف بع�ض الأحيان �سلوك ِّ
اخلدمات من الأطراف الثالثة .وعلى وجه اخل�صو�ص ،تو ِّفر املادتان  9و 10من قانون الأون�سيرتال
مقدمي اخلدمات من الأطراف
النموذجي ب�ش�أن التوقيعات الإلكرتونية �إر�شادات ب�ش�أن تقييم �سلوك ِّ
()47
الثالثة ومدى جدارة خدماتهم املق َّدمة بالثقة.
()

 -199غري � َّأن القانون النموذجي له طابع متكيني ،وهو ال يتناول ال�شواغل التنظيمية التي
ينبغي تناولها يف ت�شريعات �أخرى .كما � َّأن من املحبذ ،يف �ضوء التطورات املتو َّقعة يف التكنولوجيا
مقدمي اخلدمات من الأطراف الثالثة.
واملمار�سات التجارية ،ا ِّتباع نهج مرن عند تقييم �سلوك ِّ
مقدمي اخلدمات من الأطراف الثالثة ،وكذلك حرية
ولذا يتيح القانون النموذجي حرية اختيار ِّ
اختيار نوع اخلدمات املطلوبة والتكنولوجيا امل�ستخدمة فيها.
 -200ويف هذا ال�صدد ،جتدر الإ�شارة �إىل � َّأن معيار املوثوقية العام املن�صو�ص عليه يف املادة 12
من القانون النموذجي ،واملعايري املح َّددة مثل معيار تقييم ال�سالمة الوارد يف الفقرة  2من املادة 10
من القانون النموذجي ،تو ِّفر كلها م�ؤ�شرات لتقييم موثوقية ال�سجل الإلكرتوين القابل للتحويل
()47قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التوقيعات الإلكرتونية ،دليل اال�شرتاع ،الفقرات .147-142
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م�صممي نظم الإدارة تلك االمتثال لهذه املعايري من �أجل �إقامة م�ؤ�س�سات
ونظام �إدارتهَّ .
ويتعي على ِّ
جتارية ناجحة.

املرجع
 ،A/CN.9/834الفقرات .82-78
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