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 قرار اتخذته 
 اجلمعية العامة يف

7 كانون الأول/دي�شمرب 2017
])A/72/458( بناء على تقرير اللجنة ال�شاد�شة[

 114/72- القانون النموذجي ب�شاأن ال�شجالت الإلكرتونية
  القابلة للتحويل للجنة الأمم املتحدة

للقانون التجاري الدويل
اإنَّ اجلمعية العامة،

اأن�شاأت  الذي   1966 الأول/دي�شمرب  كانون   17 املوؤرخ  )د-21(   2205 قرارها  اإىل  ت�شري  اإذ 
مبوجبه جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل وكلفتها باأن ت�شجَع التن�شيق والتوحيد التدريجيني 
للقانون التجاري الدويل وباأن تراعي يف هذا ال�شدد م�شالح جميع ال�شعوب، وخا�شة �شعوب البلدان 

النامية، يف اإمناء التجارة الدولية اإمناء كبريا،
اإىل قرارها 21/60 املوؤرخ 23 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2005، الذي اعتمدت  اأي�شا  واإذ ت�شري 
مبوجبه اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة با�شتخدام اخلطابات الإلكرتونية يف العقود الدولية واأهابت 
اأن ت�شبح طرفا يف التفاقية، وقراَريها 162/51 املوؤرخ 16 كانون  فيه بجميع احلكومات النظر يف 
الأول/دي�شمرب 1996 و80/56 املوؤرخ 12 كانون الأول/دي�شمرب 2001، اللذين اأو�شت فيهما باأن تويل 
جميع الدول اعتبارًا اإيجابيًا للقانون النموذجي ب�شاأن التجارة الإلكرتونية والقانون النموذجي ب�شاأن 

التوقيعات الإلكرتونية للجنة، على التوايل،
واإذ تالحظ اأنه يف حني اأن التفاقية والقانون النموذجي ب�شاأن التجارة الإلكرتونية والقانون 
التجارة  وتي�شري  اإتاحة  يف  الدول  اإىل  هامة  م�شاعدة  م  تقدِّ الإلكرتونية  التوقيعات  ب�شاأن  النموذجي 
ا�شتخدام  عن  النا�شئة  امل�شائل  الكفاية  فيه  مبا  تعالج  ل  فاإنها  الدولية،  التجارة  يف  الإلكرتونية 

ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل يف التجارة الدولية،
ي�شّكل  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  لل�شجالت  القانونية  القيمة  من  التيّقن  عدم  اأن  ترى  واإذ 

عائقا اأمام التجارة الدولية،
�شوف  الإلكرتونية  التجارة  يف  التجاري  التنبوؤ  واإمكانية  القانوين  اليقني  باأن  منها  واقتناعًا 
القابلة  الإلكرتونية  بال�شجالت  القانوين  بالعرتاف  املتعلقة  القواعد  بع�س  مواءمة  عند  يزدادان 

للتحويل على اأ�شا�س حمايد تكنولوجيًا ووفق نهج التعادل الوظيفي،

https://undocs.org/ar/A/72/458
https://undocs.org/ar/A/RES/60/21
https://undocs.org/ar/A/RES/51/162
https://undocs.org/ar/A/RES/56/80


للتحويل القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  4 قانون 

واإذ ت�شري اإىل اأن اللجنة كلفت، يف دورتها الرابعة والأربعني، عام 2011، فريقها العامل الرابع 
)1(

)(،بالنهو�س بالعمل يف جمال ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل )املعني بالتجارة الإلكرتونية(
واإذ تالحظ اأن الفريق العامل كّر�س 10 دورات، من عام 2011 اإىل عام 2016، لذلك العمل، 
ال�شجالت  ب�شاأن  منوذجي  قانون  م�شروع  يف   ،2017 عام  اخلم�شني،  دورتها  يف  نظرت  اللجنة  واأن 
من  الواردة  امل�شروع  على  التعليقات  جانب  اإىل  العامل،  الفريق  اأعّده  للتحويل،  القابلة  الإلكرتونية 

)2(
 )(،احلكومات واملنظمات الدولية املدعوة اإىل ح�شور دورات الفريق العامل

�شوف  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  ب�شاأن  النموذجي  القانون  باأن  منها  واعتقادًا 
م�شاعدة  بتقدمي  الإلكرتونية،  التجارة  جمال  يف  القائمة  اللجنة  ن�شو�س  اإىل  مة  قيِّ اإ�شافًة  ي�شّكل 
هامة اإىل الدول على تعزيز ت�شريعاتها ب�شاأن التجارة الإلكرتونية، وبخا�شًة ما يتعلق منها با�شتخدام 
ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل، اأو على �شياغة هذه الت�شريعات يف حال عدم وجودها حاليا، 

الدويل لإجنازها واعتمادها  التجاري  للقانون  املتحدة  للجنة الأمم  1- تعرب عن تقديرها 
)3(

 )(القانون النموذجي ب�شاأن ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل؛
ي�شمل  اإي�شاحية، مبا  النموذجي مع مالحظة  القانون  ين�شر  اأن  العام  الأمني  اإىل  2- تطلب 
ن�شره بالو�شائل الإلكرتونية، باللغات الر�شمية ال�شت لالأمم املتحدة، واأن يعّممه على نطاق وا�شع على 

احلكومات و�شائر الهيئات املعنّية؛
اعتماد  اأو  تنقيح  عند  النموذجي  القانون  يف  اإيجابيا  تنظر  باأن  الدول  جميع  3- تو�شي 
ت�شريعات ذات �شلة بالتجارة الإلكرتونية، وتدعو الدول التي ا�شتخدمت القانون النموذجي اإىل اأن 

تبلغ اللجنة بذلك؛
املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف  اأطرافًا  ت�شبح  اأن  يف  النظر  الدول  توا�شل  باأن  اأي�شًا  4- تو�شي 
)4( واأن تنظر اإيجابيًا يف ا�شتخدام القانون 

 )(،ب�شاأن ا�شتخدام اخلطابات الإلكرتونية يف العقود الدولية
عند   )6(

 )(الإلكرتونية التوقيعات  ب�شاأن  النموذجي  والقانون   )5(
 )(الإلكرتونية التجارة  ب�شاأن  النموذجي 

تنقيح اأو اعتماد ت�شريعات ب�شاأن التجارة الإلكرتونية؛
5- تنا�شد الهيئات املعنية يف منظومة الأمم املتحدة واملنظمات الدولية والإقليمية الأخرى 
ذات ال�شلة اأن تن�شق اأن�شطتها القانونية يف جمال التجارة الإلكرتونية، مبا يف ذلك تي�شري التجارة 
الالورقية، مع اأن�شطة اللجنة، تالفيًا لزدواجية اجلهود وتعزيزًا للكفاءة والت�شاق والرتابط يف عملية 

حتديث وتن�شيق الت�شريعات ب�شاأن التجارة الإلكرتونية.
اجلل�شة العامة 67، 7 كانون الأول/دي�شمرب 2017

)1(الوثائق الر�شمية للجمعية العامة، الدورة ال�شاد�شة وال�شتون، امللحق رقم 17 )A/66/17(، الفقرة 238.

)2(املرجع نف�شه، الدورة الثانية وال�شبعون، امللحق رقم 17 )A/72/17(، الف�شل الثالث.

)3(املرجع نف�شه، املرفق الأول.

)4(القرار 21/60، املرفق.

)5(القرار 162/51، املرفق.

)6(القرار 80/56، املرفق.

https://undocs.org/ar/A/66/17
https://undocs.org/ar/A/72/17
https://undocs.org/ar/A/RES/60/21
https://undocs.org/ar/A/RES/51/162
https://undocs.org/ar/A/RES/56/80
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ر جلنة الأمم املتحدة   مقرَّ
 للقانون التجاري الدويل

)الأون�شيرتال(

 اإنَّ جلنة الأمم املتحدة
للقانون التجاري الدويل،

الأول/دي�شمرب 1966،  كانون  خ 17  املوؤرَّ العامة 2205 )د-21(،  قرار اجلمعية  اإىل  ت�شري  اإذ 
الذي اأُن�شئت مبقت�شاه جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل بهدف ت�شجيع التن�شيق والتوحيد 

النامية، البلدان  �شعوب  وخ�شو�شًا  ال�شعوب،  مل�شلحة جميع  الدويل  التجاري  للقانون  التدريجيني 
الإلكرتونية  اخلطابات  ا�شتخدام  ب�شاأن  املتحدة  الأمم  اتفاقية  اأنَّ  حني  يف  اأنَّه  ُتدرك  واإذ 
التوقيعات  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  وقانون   )1(

 )(،)2005 )نيويورك،  الدولية   يف العقود 
 )3(

 )(،)1996( الإلكرتونية  التجارة  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  وقانون   )2(
 )(،)2001( الإلكرتونية 

الدولية،  التجارة  يف  الإلكرتونية  التجارة  وتي�شري  اإتاحة  يف  الدول  اإىل  ال�شاأن  هامة  م�شاعدة  م  تقدِّ
التجارة  يف  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  ا�شتخدام  عن  النا�شئة  امل�شائل  ل تعالج  فاإنها 

الكفاية، فيه  تعاجلها مبا  اأو ل  الدولية، 
ي�شكل  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  لل�شجالت  القانونية  القيمة  من  ن  التيقُّ عدم  اأنَّ  ترى  واإذ 

الدولية، التجارة  اأمام  عائقًا 
�شوف  الإلكرتونية  التجارة  يف  التجاري  التنبوؤ  واإمكانية  القانوين  اليقني  باأنَّ  منها  واقتناعًا 
القابلة  الإلكرتونية  بال�شجالت  القانوين  بالعرتاف  املتعلقة  القواعد  بع�س  مواءمة  عند  يزدادان 

الوظيفي، التعادل  نهج  ووفق  تكنولوجيًّا  على اأ�شا�س حمايد  للتحويل 
اأنَّها كانت قد كلَّفت، يف دورتها الرابعة والأربعني، عام 2011، الفريق العامل  اإىل  واإذ ت�شري 
القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  جمال  يف  باأعمال  ي�شطلع  باأن  الإلكرتونية(  بالتجارة  )املعني  الرابع 

)4(
 )(،للتحويل

)1(مرفق قرار اجلمعية العامة 21/60.

)2(مرفق قرار اجلمعية العامة 80/56.

)3(مرفق قرار اجلمعية العامة 162/51.

)4(الوثائق الر�شمية للجمعية العامة، الدورة ال�شاد�شة وال�شتون، امللحق رقم 17 )A/66/17(، الفقرة 238.

https://undocs.org/ar/A/RES/60/21
https://undocs.org/ar/A/RES/56/80
https://undocs.org/ar/A/RES/51/162
https://undocs.org/ar/A/66/17


للتحويل القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  6 قانون 

ال�شجالت  ب�شاأن  منوذجي  قانون  م�شروع  يف   ،2017 عام  اخلم�شني،  دورتها  يف  نظرت  وقد 
)5( اإىل جانب التعليقات على امل�شروع الواردة من 

 )(،ه الفريق العامل الإلكرتونية القابلة للتحويل، اأعدَّ
)6(

 )(،العامل الفريق  دورات  اإىل ح�شور  ة  املدعوَّ الدولية  واملنظمات  احلكومات 
ا�شتخدام  يتناول  العامل  الفريق  ه  اأعدَّ الذي  النموذجي  القانون  م�شروع  اأنَّ  تالحظ  واإذ 
للتحويل  القابلة  الورقية  ال�شكوك  اأو  للم�شتندات  املعادلة  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت 
ال�شجالت  اأو  فقط  اإلكرتوين  �شكل  يف  املوجودة  للتحويل  القابلة  ال�شجالت  ا�شتعمال  ل يتناول  لكنه 
حيث  من  حمايدًا  ب�شاأنها  املو�شوعي  القانون  يكون  التي  للتحويل  القابلة  اأو ال�شكوك  امل�شتندات  اأو 

التكنولوجي، الو�شيط 
واعتقادًا منها باأنَّ قانون الأون�شيرتال النموذجي ب�شاأن ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل 
بتقدمي  الإلكرتونية،  التجارة  القائمة يف جمال  الأون�شيرتال  اإىل ن�شو�س  مة  قيِّ اإ�شافة  ي�شكل  �شوف 
القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  الناظمة ل�شتخدام  ت�شريعاتها  تعزيز  الدول على  اإىل  م�شاعدة هامة 

حاليًّا، وجودها  الت�شريعات يف حال عدم  هذه  �شياغة  على  اأو  للتحويل، 
1- تعتمد قانون الأون�شيرتال النموذجي ب�شاأن ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل، املرفق 

اخلم�شني؛ دورتها  اأعمال  عن  بتقريرها 
بقانون  �شرُتَفق  التي  الإي�شاحية  للمالحظات  النهائية  ال�شيغة  و�شع  الأمانة  اإىل  2- تطلب 
مداولت  فيها  د  جت�شِّ باأن  للتحويل،  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال 
اللجنة وقراراتها يف دورتها اخلم�شني فيما يتعلق مب�شروع املالحظات الإي�شاحية الوارد يف الوثيقتني 

وA/CN.9/922؛  A/CN.9/920

ال�شجالت  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  قانون  ين�شر  اأن  العام  الأمني  اإىل  3- تطلب 
الإلكرتونية القابلة للتحويل، مع املالحظات الإي�شاحية، مبا يف ذلك اإلكرتونيًّا وبلغات الأمم املتحدة 

املهتمة؛ الهيئات  من  وغريها  احلكومات  على  وا�شع  نطاق  على  يعممه  واأن  ال�شت،  الر�شمية 
ا اإىل قانون الأون�شيرتال النموذجي ب�شاأن ال�شجالت  4- تو�شي جميع الدول باأن تنظر اإيجابيًّ
القابلة  الإلكرتونية  بال�شجالت  ال�شلة  ذات  الت�شريعات  تنقيح  عند  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية 

بذلك. اإبالغها  اإىل  النموذجي  القانون  ا�شتعملت  التي  الدول  وتدعو  اعتمادها،  اأو  للتحويل 

1057  اجلل�شة 
2017 13 متوز/يوليه 

.A/CN.9/920 5(الوثيقة(

 )6(الوثيقة A/CN.9/921 واإ�شافاتها.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/922
http://undocs.org/ar/A/CN.9/920
http://undocs.org/ar/A/CN.9/922
http://undocs.org/ar/A/CN.9/921
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 قانون الأون�شيرتال النموذجي 
ب�شاأن ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل

الف�شل الأول- اأحكام عامة
املادة 1- نطاق النطباق

للتحويل. القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  على  القانون  هذا  1- ينطبق 

اأيِّ قاعدة  2- لي�س يف هذا القانون، بخالف ما هو من�شو�س عليه يف اأحكامه، ما مي�س بانطباق 
للتحويل،  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  للتحويل على  القابلة  ال�شكوك  اأو  امل�شتندات  قانونية حتكم 

امل�شتهلكني. على حماية  منطبقة  قانونية  قاعدة  اأيُّ  ذلك  مبا يف 

ال�شكوك  من  وغريها  وال�شندات،  الأ�شهم  مثل  املالية،  الأوراق  على  القانون  هذا  ينطبق  3- ل 
)1(

 )(.]...[ على  ينطبق  ل  كما  ال�شتثمارية، 

املادة 2- التعاريف

القانون: هذا  يف 

اإلكرتونية،  بو�شائل  تخزن  اأو  ت�شتلم  اأو  تر�شل  اأو  تن�شاأ  التي  املعلومات  يعني  الإلكرتوين"  "ال�شجل 
ا بال�شجل، اأو ترتابط معه على  مبا فيها، ح�شب مقت�شى احلال، جميع املعلومات التي ترتبط منطقيًّ

ل؛ اأم  نف�شه  الوقت  ن�شاأت يف  �شواء  منه،  ت�شبح جزءًا  بحيث  اآخر  نحو  اأيِّ 

10؛ املادة  با�شرتاطات  يفي  اإلكرتوين  �شجل  هو  للتحويل"  القابل  الإلكرتوين  "ال�شجل 

)1(ميكن للولية الق�شائية امل�شرتعة اأن تنظر يف اإدراج اإ�شارة اإىل ما يلي: )اأ( امل�شتندات وال�شكوك التي ميكن 

اعتبارها قابلة للتحويل، ولكن ل ينبغي اأن ي�شملها نطاق القانون النموذجي؛ )ب( امل�شتندات وال�شكوك التي تقع �شمن 
نطاق التفاقية التي تن�س على قانون موحد للكمبيالت وال�شندات الإذنية )جنيف، 1930( والتفاقية التي تن�س على 

قانون موحد لل�شيكات )جنيف، 1931(؛ )ج( ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل التي ل توجد اإلَّ يف �شكل اإلكرتوين.



للتحويل القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  8 قانون 

حائزه  ل  يخوِّ ورق  على  �شادرًا  ا  �شكًّ اأو  م�شتندًا  يعني  للتحويل"  القابل  ال�شك  اأو  "امل�شتند 
امل�شتند ذلك  بتحويل  فيه  املبنيَّ  اللتزام  اأداء  يف  احلق  وحتويل  فيه  املبنيَّ  اللتزام  باأداء   املطالبة 

ال�شك. اأو 

املادة 3-  التف�شري

تف�شريه  عند  احل�شبان  يف  ويوؤخذ  دويل.  اأ�شل  ذي  منوذجي  قانون  من  م�شتمد  القانون  1- هذا 
دًا. موحَّ تطبيقًا  تطبيقه  تعزيز  و�شرورة  الدويل  اأ�شُله 

ى وفقًا للمبادئ العامة التي ي�شتند اإليها هذا القانون امل�شائل املتعلقة بالأمور التي يحكمها  2- ت�شوَّ
�شراحة. يها  ي�شوِّ ول  القانون  هذا 

املادة 4- حرية الأطراف وال�شلة التعاقدية

فيما  بالتفاق  تغريها  اأن  اأو  القانون  هذا  من  التالية  الأحكام  عن  تخرج  اأن  لالأطراف   1- يجوز 
)2(

 )(.]...[ بينها 

فيه. لي�س طرفًا  �شخ�س  اأيِّ  بحقوق  القبيل  هذا  من  اتفاق  اأيُّ  2- ل مي�س 

املادة 5- الإف�شاح عن املعلومات املطلوبة

لي�س يف هذا القانون ما مي�س بانطباق اأيِّ قاعدة قانونية قد ُتلزم اأيَّ �شخ�س بالإف�شاح عن هويته 
اأو مقر عمله اأو عن معلومات اأخرى، اأو ما يعفيه من العواقب القانونية املرتتبة على الإدلء ببيانات 

ال�شاأن. ذلك  كاذبة يف  اأو  ناق�شة  اأو  خاطئة 

 املادة 6- اإدراج معلومات اإ�شافية يف ال�شجالت
الإلكرتونية القابلة للتحويل

لي�س يف هذا القانون ما يحول دون ت�شمني ال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل معلومات اإ�شافًة اإىل 
للتحويل. القابل  ال�شك  اأو  امل�شتند  نها  يت�شمَّ التي  املعلومات 

)2(ميكن للولية الق�شائية امل�شرتعة اأن تنظر يف حتديد اأحكام القانون النموذجي التي يجوز لالأطراف اخلروج 

عنها اأو تغيريها بالتفاق فيما بينها.



9 للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  قانون 

 املادة 7-  العرتاف القانوين بال�شجل الإلكرتوين 
القابل للتحويل

اإنفاذه  وجوب  اأو  اأو �شحته  للتحويل  القابل  الإلكرتوين  لل�شجل  القانوين  املفعول  اإنكار  يجوز  1- ل 
الإلكرتوين. �شكله  اإلَّ  ل�شبب  ل 

2- لي�س يف هذا القانون ما ُيلزم اأيَّ �شخ�س با�شتخدام �شجل اإلكرتوين قابل للتحويل دون موافقته.

�شلوك  للتحويل من  اإلكرتوين قابل  ا�شتخدام �شجل  3- يجوز ال�شتدلل على موافقة �شخ�س على 
ال�شخ�س. ذلك 

 الف�شل الثاين- اأحكام ب�شاأن 
التعادل الوظيفي

املادة 8-  الكتابة

هذا  للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  ي�شتوفـي  كتابة،  املعلومات  تدوين  القانون  ي�شرتط  حيثما 
اإليها لحقًا. الرجوع  يتيح  نحو  على  متي�شرًا  فيه  الواردة  املعلومات  اإىل  الو�شول  كان  اإذا  ال�شرط 

املادة 9-  التوقيع

للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  ي�شتوفـي  ما،  �شخ�س  توقيع  اأجاز  اأو  القانون  ي�شرتط  حيثما 
يتعلق  فيما  نيته  ولتبيني  املعني  ال�شخ�س  هوية  لتحديد  موثوقة  ا�شُتخدمت طريقة  اإذا  ال�شرط  هذا 

للتحويل. القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  الواردة يف  باملعلومات 

املادة 10-  امل�شتندات اأو ال�شكوك القابلة للتحويل

1- حيثما ي�شرتط القانون ا�شتخدام م�شتند اأو �شك قابل للتحويل، ُي�شتوفى ذلك ال�شرط با�شتخدام 
يلي: ما  روعي  اإذا  اإلكرتوين  �شجل 

امل�شتند  نها  يت�شمَّ اأن  ُي�شرتط  كان  التي  املعلومات  الإلكرتوين  ال�شجل  ن  يت�شمَّ )اأ( اأن 
للتحويل؛ القابل  اأو ال�شك 

يلي: ما  لتحقيق  موثوقة  )ب( ا�شتخدام طريقة 



للتحويل القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  10 قانون 

للتحويل؛ القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  هو  الإلكرتوين  ال�شجل  ذلك  اأنَّ  ‘1’ تبيان 

انتهاء  اإن�شائه حتى  لل�شيطرة منذ  للخ�شوع  قاباًل  الإلكرتوين  ال�شجل  ‘2’  جعل ذلك 

اأو �شالحيته؛ مفعوله 
الإلكرتوين. ال�شجل  �شالمة  ‘3’ حفظ 

القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  يف  الواردة  املعلومات  كانت  اإذا  ما  هو  ال�شالمة  تقييم  معيار  2- يكون 
للتحويل، مبا فيها اأيُّ تغيريات ماأذون بها اأُدخلت منذ اإن�شائه حتى انتهاء مفعوله اأو �شالحيته، قد 
ظلَّت كاملة ودون حتوير با�شتثناء ما ين�شاأ من تغيري يف ال�شياق املعتاد لإر�شال املعلومات وتخزينها 

وعر�شها.

املادة 11- ال�شيطرة

ال�شرط  ذلك  ُي�شتوفى  للتحويل،  قابل  �شك  اأو  م�شتند  حيازة  يجيز  اأو  القانون  ي�شرتط  1- حيثما 
يلي: ما  اأجل  من  موثوقة  ا�شُتخدمت طريقة  اإذا  للتحويل  قابل  اإلكرتوين  �شجل  ا�شتخدام  �شياق  يف 

للتحويل؛ القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  ذلك  على  ما  ل�شخ�س  �شيطرة ح�شرية  )اأ(  حتقيق 
ال�شجل. على  امل�شيطر  ال�شخ�س  هو  ال�شخ�س  ذلك  اأنَّ  تبيان  )ب(  

ذلك  ُي�شتوفى  للتحويل،  قابل  �شك  اأو  م�شتند  حيازة  حتويل  يجيز  اأو  القانون  ي�شرتط  2- حيثما 
عليه. ال�شيطرة  بتحويل  للتحويل  قابل  اإلكرتوين  �شجل  ا�شتخدام  �شياق  ال�شرط يف 

الف�شل الثالث- ا�شتخدام ال�شجالت الإلكرتونية 
القابلة للتحويل

املادة 12- معيار املوثوقية العام

من  باأيٍّ  اإليها  امل�شار  الطريقة  تفي  اأن  ُي�شرتط  و18،  و17  و16  و13  و11  و10   9 املواد  لأغرا�س 
التاليني: ال�شرطني 

جميع  �شوء  يف  اأجلها  من  امل�شتخدمة  الوظيفة  لأداء  املالئم  بالقدر  موثوقة  تكون  اأن  )اأ(  
يلي: ا  اأيًّا ممَّ ي�شمل  قد  ال�شلة، مبا  ذات  الظروف 



11 للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  قانون 

املوثوقية؛ بتقييم  متعلقة  ت�شغيل  قواعد  ‘1’ اأيَّ 

البيانات؛ �شالمة  ‘2’ �شمان 

اإذن؛ دون  وا�شتخدامه  النظام  اإىل  النفاذ  منع  على  ‘3’ القدرة 

والرباجميات؛ ات  املعدَّ ‘4’ اأمن 

املراجعة؛ تلك  ونطاق  م�شتقلة  هيئة  من جانب  للمراجعة  اخل�شوع  ‘5’ انتظام 

اعتماد  هيئة  اأو  اإ�شراف  هيئة  عن  امل�شتخدمة  الطريقة  مبوثوقية  اإقرار  ‘6’  �شدور 

اآلية طوعية؛ اأو 
منطبقة؛ تقنية  معايري  ‘7’ اأيَّ 

ت  اأدَّ اأنَّها  اأخرى،  اإثبات  باأدلة  بال�شتعانة  اأو  بنف�شها  الواقع،  يف  اأثبتت  قد  تكون  )ب( اأن 
وظيفتها.

 املادة 13-  بيان الوقت واملكان يف ال�شجالت الإلكرتونية 
القابلة للتحويل

اأو امل�شتند القابل للتحويل،  اأو املكان بخ�شو�س ال�شك  اأو يجيز بيان الوقت  حيثما ي�شرتط القانون 
الإلكرتوين  ال�شجل  بخ�شو�س  لبيانهما  موثوقة  طريقة  ا�شُتخدمت  اإذا  ال�شرط  ذلك   ُي�شتوفى 

للتحويل. القابل 

املادة 14-  مقر العمل

اأنه: ملجرد  عمل  مقرَّ  املكان  يكون  1- ل 

)اأ(   توجد فيه املعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام املعلومات الذي ي�شتعمله طرف فيما 
اأو للتحويل؛  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  يخ�س 

املعني. املعلومات  نظام  اإىل  َتْنَفَذ  اأن  اأخرى  لأطراف  فيه  )ب( ميكن 

معني  ببلد  �شلة  ذي  معلومات  نظام  يف  اآخر  لعن�شر  اأو  اإلكرتوين  لعنوان  طرف  اأيِّ  2- ا�شتخدام 
البلد. ذلك  يوجد يف  عمله  مقر  اأنَّ  على  قرينة  وحده  يعدُّ  ل 

املادة 15-  التظهري

للتحويل،  القابل  ال�شك  اأو  امل�شتند  تظهري  اأ�شكال  من  �شكل  اأيَّ  يجيز  اأو  القانون  ي�شرتط  حيثما 
املعلومات  كانت  اإذا  للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  ا�شتخدام  �شياق  يف  ال�شرط  ذلك  ُي�شتوفى 

و9.  8 املادتني  الواردة يف  لل�شروط  وم�شتوفية  فيه  ُمدَرجة  للتظهري  املطلوبة 
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املادة 16-  التعديل

ُي�شتوفى ذلك ال�شرط يف  اأو ال�شك القابل للتحويل،  اأو يجيز تعديل امل�شتند  حيثما ي�شرتط القانون 
�شياق ا�شتخدام ال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل اإذا ا�شُتخدمت طريقة موثوقة لتعديل املعلومات 

لة. معدَّ اأنَّها  تبنيُّ  بحيث ميكن  به  الواردة 

 املادة 17- ال�شتعا�شة عن امل�شتند اأو ال�شك القابل للتحويل
ب�شجل اإلكرتوين قابل للتحويل

1- يجوز اأن يحلَّ �شجل اإلكرتوين قابل للتحويل حملَّ م�شتند اأو �شك قابل للتحويل اإذا ا�شُتخدمت 
الغر�س. لهذا  موثوقة  طريقة 

2- يلزم ل�شريان مفعول التغيري يف ال�شكل اأن ُيدَرج يف ال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل ما يفيد 
ال�شكل. تغيري يف  بحدوث 

اأو ال�شك  امل�شتند  ل  ُيعطَّ و2،   1 للفقرتني  وفقًا  للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  اإ�شدار  3- عند 
اأو �شالحية. مفعول  اأيُّ  له  يعود  ول  للتحويل  القابل 

والتزاماتها. الأطراف  بحقوق  و2   1 للفقرتني  وفقًا  ال�شكل  تغيري  4- ل مي�سُّ 

 املادة 18-  ال�شتعا�شة عن �شجل اإلكرتوين قابل للتحويل مب�شتند
اأو �شك قابل للتحويل

1- يجوز اأن يحلَّ م�شتند اأو �شك قابل للتحويل حملَّ �شجل اإلكرتوين قابل للتحويل اإذا ا�شُتخدمت 
الغر�س. لهذا  موثوقة  طريقة 

اأو ال�شك القابل للتحويل ما يفيد  اأن ُيدَرج يف امل�شتند  2- يلزم ل�شريان مفعول التغيري يف ال�شكل 
ال�شكل. تغيري يف  بحدوث 

الإلكرتوين  ال�شجل  ل  ُيعطَّ للفقرتني 1 و2،  للتحويل وفقًا  القابل  ال�شك  اأو  امل�شتند  اإ�شدار  3- عند 
اأو �شالحية. مفعول  اأيُّ  له  يعود  ول  للتحويل  القابل 

والتزاماتها. الأطراف  بحقوق  و2   1 للفقرتني  وفقًا  ال�شكل  تغيري  4- ل مي�سُّ 
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الف�شل الرابع- العرتاف عرب احلدود بال�شجالت 
الإلكرتونية القابلة للتحويل

 املادة 19- عدم التمييز �شد ال�شجالت الإلكرتونية
الأجنبية القابلة للتحويل

1- ل يجوز اإنكار املفعول القانوين لل�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل اأو اإنكار �شالحيته اأو وجوب 
اخلارج. ا�شُتخدم يف  اأو  اأُ�شدر  اأنه  ملجرد  اإنفاذه 

امل�شتندات  التي حتكم  الدويل اخلا�س  القانون  قواعد  بانطباق  ما مي�سُّ  القانون  2- لي�س يف هذا 
للتحويل. القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  على  للتحويل  القابلة  اأو ال�شكوك 
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رة اإي�شاحية لقانون الأون�شيرتال   مذكِّ
 النموذجي ب�شاأن ال�شجالت الإلكرتونية

القابلة للتحويل

مة اأوًل- مقدِّ

رة الإي�شاحية األف- الغر�ض من هذه املذكِّ
1- عند اإعداد قانون الأون�شيرتال النموذجي ب�شاأن ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل )امل�شار 
"القانون النموذجي"( واعتماده، و�شعت جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري  اإليه فيما يلي با�شم 
يجعل  اأن  واإي�شاحية  اأ�شا�شية  معلومات  توفري  �شاأن  من  اأنَّ  اعتبارها  يف  )الأون�شيرتال(  الدويل 
من  واملق�شود  ت�شريعاتها.  حتديث  اإىل  ال�شاعية  الدول  بها  ت�شتعني  اأجنع  اأداة  النموذجي  القانون 
ت�شاعد  اأن  هو  النموذجي،  للقانون  التح�شريية  الأعمال  من  امل�شتمدة  الإي�شاحية،  رة  املذكِّ هذه 
تلك  وم�شتخدمي  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  بال�شجالت  املتعلقة  اخلدمات  مي  ومقدِّ عني  امل�شرِّ

الأكادمييني. وكذلك  اخلدمات 

�شبيل  فعلى  اإي�شاحية.  مبواد  م�شفوعًا  �شيكون  اأنه  افرُت�س  النموذجي،  القانون  اإعداد  2- ولدى 
رة اإي�شاحية  ر ب�شاأن بع�س امل�شائل األَّ ت�شوَّى يف القانون النموذجي، واإمنا اأن تعالَج يف مذكِّ املثال، تقرَّ
املعلومات  هذه  ت�شاعد  وقد  النموذجي.  القانون  ت�شرتع  التي  الدول  اإىل  اإر�شادات  تقدمي  اأجل  من 
الدول اأي�شًا يف النظر يف حتديد اأحكام القانون النموذجي التي قد تتطلب تغيريًا من اأجل مراعاة 

اخلا�شة. الوطنية  الظروف 

باء- الأهداف
ب�شبل  التجارية  الأن�شطة  كفاءة  من  ن  يح�شِّ الإلكرتونية  للو�شائط  املتزايد  ال�شتخدام  3- اإنَّ 
فر�شًا  ويتيح  التجارية،  ال�شالت  ق  ويوثِّ وحتليلها،  البيانات  ا�شتخدام  اإعادة  اإتاحة  منها  خمتلفة 
يف  جوهريًّا  دورًا  بالتايل،  ويوؤدي،  املا�شي،  يف  نائية  كانت  واأ�شواق  اأطراف  اإىل  للو�شول  جديدة 
اإىل  حاجة  هناك  ذلك،  ومع  �شواء.  حد  على  ودوليًّا  داخليًّا  القت�شادية  والتنمية  التجارة  تعزيز 
اأعدت  تلبية هذه احلاجة،  وبغية  الإلكرتونية.  الو�شائل  تلك  ل�شتخدام  القانونية  القيمة  ن من  التيقُّ
الو�شائل  ا�شتخدام  اأمام  القائمة  العقبات  اإزالة  اإىل  الرامية  الن�شو�س  من  عددًا  الأون�شيرتال 
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 )1(
 )(،الإلكرتونية التجارة  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  قانون  مثل  التجارية  الأن�شطة   الإلكرتونية يف 

ب�شاأن  املتحدة  الأمم  واتفاقية   )2(
 )(،الإلكرتونية التوقيعات  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  وقانون 

وقد   )3(
 )(.)"الإلكرتونية اخلطابات  )"اتفاقية  الدولية  العقود  يف  الإلكرتونية  اخلطابات  ا�شتخدام 

دًا  موحَّ قانونًا  بالفعل  اأوجد  مما  الق�شائية  الوليات  من  كبري  عدد  يف  الن�شو�س  هذه  اعُتمدت 
الإلكرتونية. للتجارة 

�شكل  لتوافرها يف  اأ�شا�شيٌة. وميكن  اأدواٌت جتاريٌة  للتحويل هي  القابلة  وال�شكوك  4- وامل�شتندات 
حيث  الدولية  التجارة  يف  الإلكرتوين  التجاري  التعامل  تي�شري  يف  كثريًا  مفيدًا  يكون  اأن  اإلكرتوين 
ميكن اأن يتيح اإر�شالها على نحو اأ�شرع واأاأمن، من بني مزايا اأخرى. وقد تكون املعاِدلت الإلكرتونية 
مثل  التجارية  املجالت  لبع�س  بالن�شبة  خا�شة  اأهمية  ذات  للتحويل  القابلة  وال�شكوك  للم�شتندات 
للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  اعتماد  يتيح  اأن  ميكن  كما  والتمويل.  واللوج�شتيات  النقل 
ل  ذلك،  على  وعالوة  جديدة.  ممار�شات  واعتماد  القائمة  التجارية  املمار�شات  ل�شتعرا�س  فر�شة 
اإلغاء  نف�شه، قد يطرح  الوقت  ا�شتخدامها. ويف  ب�شكل كامل دون  ورقية  بيئة جتارية ل  اإقامة  ميكن 
املتَّبعة  املمار�شة  اإىل  بالنظر  للتحويل حتديات خا�شة  القابلة  وال�شكوك  للم�شتندات  املادي  الطابع 
املرتبطة  املخاطر  من  احلد  اأجل  من  الورق  اإىل  ت�شتند  خمتلفة  احتياطات  ا�شتخدام  يف  املتمثلة 

وال�شكوك.  امل�شتندات  لهذه  به  املاأذون  بال�شتن�شاخ غري 

5- وقد تناولت الأون�شيرتال مو�شوع امل�شتندات وال�شكوك القابلة للتحويل ذات الأ�شكال الإلكرتونية 
البحري  للنقل  املتحدة  اتفاقية الأمم  املادة 14 من  النموذجي. فالفقرة 3 من  القانون  قبل اعتماد 
�شندات  ا�شتخدام  اإمكانية  �شمنًا  تعني  اأنها  على  تاأويلها  ميكن   )4(

 )()"هامبورغ )"قواعد  للب�شائع 
التجارة  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  قانون  من  و17   16 املادتان  وتت�شمن  الإلكرتونية.  ال�شحن 
اإ�شدار  تتيح  النقل  وم�شتندات  الب�شائع  نقل  بعقود  املتعلقة  الإجراءات  ب�شاأن  قواعد  الإلكرتونية 
الأمم  اتفاقية  �س  وتكرِّ  )5(

 )(.باأ�شكال غري مادية مثال الب�شائع،  بت�شليم  تت�شمن مطالبات  م�شتندات، 
 )6(

 )()"ا اأو جزئيًّا )"قواعد روتردام  املتحدة املتعلقة بعقود النقل الدويل للب�شائع عن طريق البحر كليًّ
روتردام  قواعد  من   8 املادة  تتناول  اخل�شو�س،  وجه  وعلى  الإلكرتونية.  النقل  ل�شجالت  ف�شاًل 
النقل  �شجالت  ا�شتخدام  اإجراءات  املادة 9  وتبني  ومفعولها،  الإلكرتونية  النقل  �شجالت  ا�شتخدام 
الإلكرتونية القابلة للتداول، وحتدد املادة 10 قواعد ال�شتعا�شة عن م�شتندات النقل القابلة للتداول 
روتردام  قواعد  ف  تعرِّ بالعك�س. وعالوة على ذلك،  والعك�س  للتداول  قابلة  اإلكرتونية  نقل  ب�شجالت 

 ،)1999 )نيويورك،  ال�شرتاع  دليل  مع  الإلكرتونية  التجارة  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال   )1(قانون 

.A.99.V.4 من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع
،)2002 )نيويورك،  ال�شرتاع  دليل  مع  الإلكرتونية  التوقيعات  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال   )2(قانون 

.A.02.V.8 من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع
)3(مرفق قرار اجلمعية العامة 21/60.

)4(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1695، الرقم 29215، ال�شفحة 3.

اأنَّ التفا�شيل املتعلقة بتطبيقها يف املمار�شات التجارية غري  )5(ا�شرُتعت هذه الأحكام يف القوانني الوطنية. بيد 

متوفرة.
)6(مرفق قرار اجلمعية العامة 122/63.

https://undocs.org/ar/A/RES/60/21
http://undocs.org/ar/A/RES/63/122
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)7( ومفهوم �شجل النقل الإلكرتوين القابل 
 )()1 مفهوم �شجل النقل الإلكرتوين )الفقرة 18 من املادة

)8(
 )(.)1 املادة  من   19 )الفقرة  للتداول 

"ال�شفاجت  تطبيقها  نطاق  من  الإلكرتونية  اخلطابات  اتفاقية  ت�شتبعد  ال�شكوك،  لتلك  6- وخالفًا 
امل�شتودعات  اإي�شالت  اأو  ال�شحن  �شندات  اأو  ال�شحن  بيانات  اأو  الإذنية  ال�شندات  اأو  )الكمبيالت( 
ب�شاعة  بت�شليم  املطالبة  ا يف  امل�شتفيد منه حقًّ اأو  يعطي حامله  اأو �شك  لالإحالة  قابل  اأو اأيَّ م�شتند 
اأنَّ  مفاده  راأي  اإىل  ال�شتبعاد  هذا  وا�شتند   .)2 املادة  من   2 )الفقرة  املال"  من  مبلغ  اأو بدفع 
الوثائق  لهذه  بـه  املاأذون  غري  لال�شتن�شاخ  املحتملة  الآثار  تطرحها  التي  للتحديات  حلٍّ  اإيجاد 
وجترب  ت�شتحدث  مل  التي  والتجارية  والتكنولوجية  القانونية  احللول  من  توليفة  يتطلب   وال�شكوك 

)9(
 )(.بعد بالكامل 

رت اللجنة ال�شطالع بعمل يف جمال ال�شجالت الإلكرتونية القابلة  7- ويف عام 2011، عندما قرَّ
للتحويل، اأُعرب عن تاأييد لهذا العمل يف �شوء الفوائد التي ميكن اأن جتلبها �شياغة معايري قانونية 
موحدة يف هذا املجال بالن�شبة للرتويج ل�شتخدام اخلطابات الإلكرتونية يف التجارة الدولية ب�شكل عام 
)10(

 )(.وكذلك بالن�شبة لتنفيذ قواعد روتردام ولغريها من جمالت النقل التجارية على وجه التحديد 
الإلكرتونية  ال�شجالت  ا�شتخدام  من  التمكني  بهدف  منوذجي  قانون  اإعداد  الأون�شيرتال  رت  وقرَّ
القابلة للتحويل بناء على تعادلها الوظيفي مع امل�شتندات اأو ال�شكوك القابلة للتحويل، ا�شتنادًا اإىل 
التمييز  الإلكرتونية، وهي عدم  التجارة  القائمة يف جمال  الأون�شيرتال  لن�شو�س  الأ�شا�شية  املبادئ 

التكنولوجي. واحلياد  الوظيفي  والتعادل  الإلكرتونية  ا�شتخدام اخلطابات  �شد 

كبرية.  عملية  اأهمية  احلدود  عرب  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  ا�شتخدام  8- ولتي�شري 
ويف هذا ال�شدد، جتدر الإ�شارة اإىل اأنَّ الت�شريعات الوطنية التي �شبقت اعتماد القانون النموذجي 
دة من ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل مل تعالج اجلوانب العابرة للحدود.  وتناولت اأنواعًا حمدَّ
كما يالحظ اأنَّ ا�شتخدام النماذج والتكنولوجيات املحددة، التي اعتمدت يف اإطار هذه الت�شريعات، 
ميكن اأن يحدث عقبات اإ�شافية اأمام ا�شتخدام ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل عرب احلدود. 
ويهدف القانون النموذجي اإىل تي�شري ا�شتخدام امل�شتندات وال�شكوك القابلة للتحويل عرب احلدود 

الواردة يف ر�شالة واحدة  املعلومات  يعني  الإلكرتوين"  النقل  "�شجل  املادة 1:  الفقرة 18 من  )7(قواعد روتردام، 

اأو اأكرث ي�شدرها الناقل بو�شيلة ات�شال اإلكرتونية مبقت�شى عقد النقل، مبا فيها املعلومات املرتبطة منطقيًّا ب�شجل النقل 
الإلكرتوين بوا�شطة مرفقات اأو املو�شولة بطريقة اأخرى ب�شجل النقل الإلكرتوين اإبان اأو عقب اإ�شداره من جانب الناقل 
بحيث ت�شبح جزءًا من �شجل النقل الإلكرتوين، والتي: )اأ( تثبت ت�شلم الناقل اأو الطرف املنفذ الب�شاعة مبقت�شى عقد 

النقل؛ )ب( وتثبت وجود عقد للنقل اأو حتتوي عليه.
)8(املرجع نف�شه، الفقرة 19 من املادة 1: "�شجل النقل الإلكرتوين القابل للتداول" يعني �شجل النقل الإلكرتوين 

الذي: )اأ( يدل، بعبارة مثل "لأمر" اأو "قابل للتداول"، اأو بعبارة مالئمة اأخرى يعرتف القانون املنطبق على ذلك ال�شجل 
باأنَّ لها املفعول ذاته، على اأنَّ الب�شاعة قد اأر�شلت لأمر ال�شاحن اأو لأمر املر�شل اإليه، ول يذكر فيه �شراحة اأنه "غري قابل 

للتداول" اأو "لي�س قاباًل للتداول"؛ )ب( ويفي ا�شتخدامه مبقت�شيات الفقرة 1 من املادة 9.
)9(الوثائق الر�شمية للجمعية العامة، الدورة ال�شتون، امللحق رقم 17 )A/60/17(، الفقرة 27.

)10(املرجع نف�شه، الدورة ال�شاد�شة وال�شتون، امللحق رقم 17 )A/66/17(، الفقرة 235.

https://undocs.org/ar/A/66/17
https://undocs.org/ar/A/66/17
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ملعاجلة  �س  خم�شَّ اأنه  عن  ف�شاًل  الق�شائية،  الوليات  جميع  لتعتمده  وحمايد  د  موحَّ ن�س  بتقدمي 
للتحويل. القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  من  للحدود  العابرة  اجلوانب 

القانون  د  توؤكِّ التي  والتجارية  والقانونية  التقنية  التطورات  ر�شد  موا�شلة  الأون�شيرتال  9- وتعتزم 
للقانون  جديدة  منوذجية  اأحكام  اإ�شافة  م�شت�شوبًا،  ذلك  كان  اإذا  تقرر،  اأن  وميكن  النموذجي. 

منها. القائم  تعديل  اأو  النموذجي 

جيم- النطاق
10- ينطبق القانون النموذجي على ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل التي تعادل من الناحية 
الوظيفية م�شتندات اأو �شكوكًا قابلة للتحويل. وامل�شتندات اأو ال�شكوك القابلة للتحويل هي م�شتندات 
اأو �شكوك ورقية تخول حائزها اأن يطالب باأداء اللتزام املبنيَّ فيها وت�شمح بتحويل املطالبة بذلك 
اأو  امل�شتندات  ولية ق�شائية ماهية  قانون كل  و�شيحدد  ال�شك.  اأو  امل�شتند  الأداء عن طريق حتويل 
ال�شكوك القابلة للتحويل. وبالتايل، ل ينطبق القانون النموذجي على ال�شجالت الإلكرتونية القابلة 
للعمل  اإىل معادل وظيفي  ال�شجالت ل حتتاج  تلك  لأنَّ  اإلكرتوين  �شكل  اإلَّ يف  توجد  التي ل  للتحويل 
القوانني املو�شوعية املحايدة من حيث  النموذجي بانطباق  القانون  البيئة الإلكرتونية. ول مي�س  يف 

للتحويل. القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  على  امل�شتخدمة  الو�شائط 

11- ول يهدف القانون النموذجي اإىل التاأثري باأيِّ �شكل من الأ�شكال على القانون القائم املنطبق 
ويت�شمن  املو�شوعي"  "القانون  بو�شفه  اإليه  وامل�شار  للتحويل،  القابلة  ال�شكوك  اأو  امل�شتندات  على 

اخلا�س. الدويل  القانون  ب�شاأن  قواعد 

دال- البنية
ن اأحكامًا عامة تتعلق  ا الف�شل الأول فيت�شمَّ 12- يتاألف القانون النموذجي من اأربعة ف�شول. فاأمَّ
ن اأحكامًا تتعلق  ا الف�شل الثاين فيت�شمَّ مبجال تطبيق القانون النموذجي وببع�س املبادئ العامة. واأمَّ
الإلكرتونية  ال�شجالت  با�شتخدام  تتعلق  اأحكامًا  ن  فيت�شمَّ الثالث  الف�شل  ا  واأمَّ الوظيفي.  بالتعادل 
القابلة  الإلكرتونية  بال�شجالت  احلدود  عرب  العرتاف  الرابع  الف�شل  ويتناول  للتحويل.  القابلة 

للتحويل.

هاء- اخللفية وتاريخ ال�شياغة
تداول  بقابلية  املتعلقة  امل�شائل  ب�شاأن  باأعمال  م�شتقباًل  الأون�شيرتال  قيام  اإمكانية  13- ُذكرت 
وحتويل احلقوق يف الب�شاعة يف بيئة اإلكرتونية، للمرة الأوىل، يف الدورة ال�شابعة والع�شرين للجنة، 
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)11( ونوق�شت لحقًا يف دورات خمتلفة من دورات اللجنة واأفرقتها العاملة، وبخا�شة 
 )(،1994 يف عام

الفنية  اجلوانب  وثيقتان  تناولت  الإطار،  هذا  ويف   )12(
 )(.النقل وقانون  الإلكرتونية  التجارة  �شياق  يف 

ق: متعمِّ ب�شكل  للمو�شوع 
معًا  والإلكرتونية  الورقية  ال�شحن  �شندات   A/CN.9/WG.IV/WP.69 الوثيقة  ناق�شت  )اأ(   
عن  عامة  ملحة  الوثيقة  تلك  مت  قدَّ اخل�شو�س،  وجه  وعلى  البحري.  النقل  وثائق  من  وغريها 
اأحكام  ب�شاأن  واقرتاحات  الإلكرتونية  البيئة  يف  ال�شحن  ب�شندات  املتعلقة  امل�شائل  معاجلة  حماولت 
الأون�شيرتال  قانون  من  و17   16 املادتني  باعتبارها  املطاف  نهاية  يف  اعُتمدت  منوذجية  ت�شريعية 
النموذجي للتجارة الإلكرتونية. وعالوة على ذلك، ت�شمنت تلك الوثيقة حتلياًل اأوليًّا ل�شروط اإقامة 
التعادل الوظيفي بني �شندات ال�شحن الإلكرتونية والورقية. ويف هذا ال�شدد، اأبرزت الوثيقة كم�شاألة 
ت�شلُّم  له احلق يف  الذي يكون  ال�شحن،  اليقني هوية حائز �شند  د على وجه  اأن حُتدَّ اإمكانية  رئي�شية 
الذي  الإلكرتوين  ال�شجل  د  تفرُّ �شمان  اإىل  احلاجة  على  الهتمام  امل�شاألة  هذه  و�شلطت  الب�شاعة. 

)13(
 )(ال�شيء؛ ملكية  �شند  يت�شمن 

)ب( ناق�شت الوثيقة A/CN.9/WG.IV/WP.90 ب�شكل عام امل�شائل القانونية املتعلقة بتحويل 
امل�شتخدمة يف  لالأ�شاليب  مقارنًا  و�شفًا  وقدمت  امللمو�شة وغريها من احلقوق.  الأ�شياء  احلقوق يف 
والتحديات  ال�شمانية،  امل�شالح  متطلبات  ا�شتيفاء  ويف  امللمو�شة  املمتلكات  يف  امللكية  حقوق  حتويل 
عن  ثة  حمدَّ معلومات  مت  قدَّ كما  الإلكرتونية.  البيئة  على  الأ�شاليب  تلك  اإ�شقاط  يطرحها  التي 
وفيما  امللمو�شة.  الأ�شياء  يف  احلقوق  حتويل  يف  الإلكرتونية  الو�شائل  ا�شتخدام  اإىل  الرامية  اجلهود 
�شمان  ا�شت�شواب  على  الوثيقة  تلك  �شددت  للتداول،  القابلة  وال�شكوك  امللكية  مب�شتندات  يتعلق 
ال�شيطرة على ال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل بطريقة تناظر احليازة املادية، وارتاأت اأنَّ اجلمع 
املتعلقة  امل�شائل  معاجلة  على  ي�شاعد  اأن  ميكن  كافيًا  اأمانًا  اآمنة  وتكنولوجيا  للت�شجيل  نظام  بني 

)14(
 )(.واأ�شالته الإلكرتوين  ال�شجل  بوحدانية 

14- وتلقت اللجنة، يف دورتيها احلادية والأربعني )2008( والثانية والأربعني )2009(، مقرتحات من 
 )16(

 )(،وبعد الأعمال التح�شريية )15(
 )(.الدول ب�شاأن العمل املتعلق بال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل 

القابلة  الإلكرتونية  ت  ال�شجالَّ جمال  يف  بعمل  بال�شطالع  الرابع  العامل  الفريق  اللجنُة  كلَّفت 
)17(

 )(.للتحويل

)11(املرجع نف�شه، الدورة التا�شعة والأربعون، امللحق رقم 17 )A/49/17(، الفقرة 201.

انظر   .293 اإىل   291 الفقرات   ،)A/56/17(  17 رقم  امللحق  واخلم�شون،  ال�شاد�شة  الدورة  نف�شه،  )12(املرجع 

A/CN.9/484. ولالطالع على �شجل تاريخي للدورات ال�شابقة، انظر الفقرات 4-1  اأي�شًا الفقرات 87-93 من الوثيقة 
.A/CN.9/WG.IV/WP.90 من الوثيقة

)13(الوثيقة A/CN.9/WG.IV/WP.69، الفقرة 92.

)14(الوثيقة A/CN.9/WG.IV/WP.90، الفقرات 37-35.

335؛  الفقرة   )A/63/17(  17 رقم  امللحق  وال�شتون،  الثالثة  الدورة  العامة،  للجمعية  الر�شمية  الوثائق  )15(انظر 

املرجع نف�شه، الدورة الرابعة وال�شتون، امللحق رقم A/64/17( 17(، الفقرة 338.
)16(املرجع نف�شه، الدورة اخلام�شة وال�شتون، امللحق رقم 17 )A/65/17(، الفقرات 245 اإىل 247 و250؛ املرجع 

نف�شه، الدورة ال�شاد�شة وال�شتون، امللحق رقم A/66/17( 17(، الفقرات 232 اإىل 235.
)17(املرجع نف�شه، الدورة ال�شاد�شة وال�شتون، امللحق رقم 17 )A/66/17(، الفقرة 238.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.69
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.90
http://undocs.org/ar/A/49/17
http://undocs.org/ar/A/56/17
http://undocs.org/ar/A/CN.9/484
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.90
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.69
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.90
http://undocs.org/ar/A/63/17
http://undocs.org/ar/A/64/17
http://undocs.org/ar/A/65/17
http://undocs.org/ar/A/66/17
http://undocs.org/ar/A/66/17
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ت�شرين   14-10 )فيينا،  والأربعني  اخلام�شة  دورته  من  املجال  هذا  يف  العامل  الفريق  15- وعمل 
-4 ت�شرين  الأول/اأكتوبر  ت�شرين   31 )فيينا،  واخلم�شني  الرابعة  دورته  اإىل   )2011 الأول/اأكتوبر 
ل الفريق العامل، يف دورته ال�شابعة والأربعني )نيويورك، 17-13  )18( وتو�شَّ

 )(.)2016 الثاين/نوفمرب
اأيار/مايو 2013(، اإىل تفاهم عامٍّ على اأنَّ عمله ينبغي اأن ي�شرت�شد مببداأي التعادل الوظيفي واحلياد 
دورته  يف  العامل  الفريق  واتَّفق   )19(

 )(.املو�شوعي القانون  يحكمها  م�شائل  يتناول  واألَّ  التكنولوجي، 
قانون  م�شروع  اإعداد  يف  مي�شي  اأن  على   )2014 الثاين/نوفمرب  ت�شرين   14-10 )فيينا،  اخلم�شني 
التي  الأحكام  لإعداد  الأولوية  اإعطاء  مع   )20(

 )(للتحويل القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  ب�شاأن  منوذجي 
)21( واأكمل الفريق العامل، 

 )(.تتناول املعادلت الإلكرتونية للم�شتندات اأو ال�شكوك الورقية القابلة للتحويل
الثاين/نوفمرب 2016(،  الرابعة واخلم�شني )فيينا، 31 ت�شرين الأول/اأكتوبر - 4 ت�شرين   يف دورته 
عمله بخ�شو�س اإعداد م�شروع قانون منوذجي ب�شاأن ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل م�شفوع 
حل�شور  املدعوة  الدولية  واملنظمات  احلكومات  )اأ( اإىل  الن�س  باإحالة  واأذن  اإي�شاحية.  بن�شو�س 
دوراته لتعلق عليه و)ب( اإىل اللجنة لتنظر فيه يف دورتها اخلم�شني يف عام 2017، مع اأيِّ تعليقات 

)22(
 )(.الدولية واملنظمات  احلكومات  من  ترد 

16- ونظرت اللجنة يف دوراتها اخلام�شة والأربعني )2012( اإىل التا�شعة والأربعني )2016(، يف 
باإعداد قانون منوذجي م�شفوع  واأيدت قراره  تاأكيد وليته  واأعادت  العامل،  للفريق  التقرير املرحلي 
)23( ولحظت اللجنة، يف دورتها التا�شعة والأربعني )2016(، اأنَّ م�شروع القانون 

 )(.بن�شو�س اإي�شاحية
النموذجي الذي يعمل الفريق العامل على اإعداده يركز على اجلوانب املحلية ل�شتخدام ال�شجالت 
الفريق  واأنَّ  للتحويل،  القابلة  الورقية  ال�شكوك  اأو  للم�شتندات  واملعاِدلة  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية 
العامل �شوف يتناول يف مرحلة لحقة اجلوانب الدولية ل�شتخدام تلك ال�شجالت، وكذلك ا�شتخدام 

)24(
 )(.فقط اإلكرتوين  �شكل  املوجودة يف  للتحويل  القابلة  ال�شجالت 

العامل  الفريق  تقرير  )اأ(  يلي:  ما   ،2017 عام  اخلم�شني،  دورتها  يف  اللجنة،  على  17- وُعر�س 
31 ت�شرين  )فيينا،  واخلم�شني  الرابعة  دورته  اأعمال  عن  الإلكرتونية(  بالتجارة  )املعني  الرابع 
ب�شاأن  النموذجي  القانون  م�شروع  )ب(   )25(

 )(؛)2016 الثاين/نوفمرب  ت�شرين   4  - الأول/اأكتوبر 

 A/CN.9/761و  A/CN.9/737 الوثائق  انظر  الدورات،  اأعمال هذه  العامل عن  الفريق  تقارير  )18(لالطالع على 

 A/CN.9/869و  A/CN.9/863و  A/CN.9/834و  A/CN.9/828و  A/CN.9/804و  A/CN.9/797و  A/CN.9/768و 
 .A/CN.9/897و

)A/CN.9/768)19، الفقرة 14. 

)A/CN.9/828)20، الفقرة 23. 

)A/CN.9/828)21، الفقرة 30. 

)A/CN.9/897)22، الفقرة 20. 

90؛  رقم  الفقرة   ،)A/67/17(  17 رقم  امللحق  وال�شتون،  ال�شابعة  الدورة  العامة،  للجمعية  الر�شمية  )23(الوثائق 

نف�شه،  املرجع  230؛  الفقرة   ،)Corr.1و  A/68/17( والت�شويب   17 رقم  امللحق  وال�شتون،  الثامنة  الدورة  نف�شه،  املرجع 
رقم 17  امللحق  ال�شبعون،  الدورة  نف�شه،  املرجع  149؛  الفقرة   ،)A/69/17(  17 رقم  امللحق  وال�شتون،  التا�شعة  الدورة 

)A/70/17(، الفقرة 231؛ املرجع نف�شه، الدورة احلادية وال�شبعون، امللحق رقم 17 )A/71/17(، الفقرة 226.
)24(املرجع نف�شه، الدورة احلادية وال�شبعون، امللحق رقم 17 )A/71/17(، الفقرة 226.

.A/CN.9/897)25(
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)26( )ج( جتميع لتعليقات احلكومات 
 )(ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل مع مالحظات اإي�شاحية؛

من  رة  )د( مذكِّ  )27(
 )(الإي�شاحية؛ واملالحظات  النموذجي  القانون  م�شروع  على  الدولية  واملنظمات 

تنظر  لكي  اإ�شافية  وم�شائل  الإي�شاحية  املالحظات  م�شروع  على  املقرتحة  التعديالت  ب�شاأن  الأمانة 
رته  ت مذكِّ واأقرَّ  )29(

 )(،النموذجي الأون�شيرتال  قانون  اللجنة  اعتمدت  املداولة،  وبعد   )28(
 )(.اللجنة  فيها 

)30(
 )(.الإي�شاحية

.A/CN.9/920)26(

.Add.3 اإىل Add.1و A/CN.9/921)27(

.A/CN.9/922)28(

)29(الوثائق الر�شمية للجمعية العامة، الدورة الثانية وال�شبعون، امللحق رقم 17 )A/72/17(، املرفق الأول.

)30(املرجع نف�شه، الف�شل الثالث، الق�شم األف.
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ثانياً- التعليق على كل مادة على حدة
الف�شل الأول- اأحكام عامة

املادة 1- نطاق النطباق

1 الفقرة 

18- ين�س القانون النموذجي على قواعد عامة ميكن اأن تنطبق على اأنواع خمتلفة من ال�شجالت 
الوظيفي.  التعادل  نهج  واإىل  التكنولوجي  احلياد  مبداأ  اإىل  ا�شتنادًا  للتحويل،  القابلة  الإلكرتونية 
ا�شتخدام  يكفل  مبا  النظم،  مع  التعامل  يف  حيادي  نهج  اعتماد  التكنولوجي  احلياد  مبداأ  وي�شتلزم 
اأو  املوزعة  الدفاتر  تقنيات  اأو  الرتميز  اأو  الت�شجيل  نظم  اإىل  ت�شتند  اأكانت  �شواء  خمتلفة  مناذج 

التكنولوجيات. من  غريها 

منطلقًا  اأتاحت  قد  الإلكرتونية  اخلطابات  اتفاقية  من   2 املادة  من   2 الفقرة  اأنَّ  19- ويالَحظ 
اتفاقية  انطباق  نطاق  من  اأحكامها  ا�شتثنت  حيث  النموذجي،  القانون  انطباق  نطاق  لتحديد 
�شندات  اأو  ال�شحن  بيانات  اأو  الإذنية  ال�شندات  اأو  )الكمبيالت(  "ال�شفاجت  الإلكرتونية  اخلطابات 
اأو امل�شتفيد منه  اأو �شك يعطي حامله  اأيِّ م�شتند قابل للتحويل  اأو  اإي�شالت امل�شتودعات  اأو  ال�شحن 
وقت  يف  اأنه  اإىل  ال�شتثناء  ذلك  ويرجع  املال".  من  مبلغ  بدفع  اأو  ب�شاعة  بت�شليم  املطالبة  يف  ا  حقًّ
القانونية  باملعاملة  ]املتعلقة  امل�شكلة  لتلك  حل  على  العثور  اأنَّ  الأون�شيرتال  "راأت  التفاقية  اعتماد 
لل�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل[ يتطلب توليفة من احللول القانونية والتكنولوجية والتجارية 

)31(
 )(."بعد بالكامل  ب  ت�شتحَدث وجترَّ التي مل 

اأنَّ  على  بناء  للتداول،  قابليته  على  ل  للتحويل  ال�شجل  قابلية  على  النموذجي  القانون  ز  20- ويركِّ
قابلية التداول تتعلق باحلقوق الأ�شيلة التي يتمتع بها حائز ال�شك، والتي تخ�شع للقانون املو�شوعي.

قابليتها  ولكنَّ  للتحويل  قابلة  عام  بوجه  هي  التي  املعيَّنة،  ال�شكوك  اأو  امل�شتندات  21- وبع�س 
للتحويل حمدودة بفعل اتفاقات اأخرى، غري مندرجة يف تعريف "امل�شتند اأو ال�شك القابل للتحويل" 
الوارد يف القانون النموذجي )انظر الفقرتني 36 و37 اأدناه(. ومن ثم ل ينطبق القانون النموذجي 
اإ�شدار  اأنه مينع  ال�شتنتاج على  تف�شري هذا  ينبغي  ال�شكوك. ومع ذلك، ل  اأو  امل�شتندات  تلك  على 

 ،)2005 )نيويورك،  الدولية  العقود  يف  الإلكرتونية  اخلطابات  با�شتخدام  املتعلقة  املتحدة  الأمم  )31(اتفاقية 

رة الإي�شاحية، من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.07.V.2، الفقرة 81. املذكِّ



للتحويل القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  24 قانون 

اإلكرتوين لإدارة ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل،  اأو ال�شكوك يف اإطار نظام  تلك امل�شتندات 
التكاليف وزيادة  النظم  تعدد  اإىل  يوؤدي  اأن  ح  املرجَّ من  القبيل  هذا  من  حظر  فر�س  لأنَّ   وذلك 

داع. دون 

2 الفقرة 

بالقانون  النموذجي  القانون  م�شا�س  عدم  يف  املتمثل  العام  املبداأ  على   2 الفقرة  22- تن�س 
املو�شوعي املنطبق على امل�شتندات اأو ال�شكوك القابلة للتحويل، مبا يف ذلك قواعد القانون الدويل 
اخلا�س. ومن ثم، فاإنَّ القانون املو�شوعي نف�شه ينطبق على امل�شتند اأو ال�شك القابل للتحويل وعلى 
اأو  امل�شتند  ذلك  يف  الواردة  املعلومات  نف�س  على  يحتوي  الذي  للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل 
الإلكرتوين  ال�شجل  العام على كل خطوة يف دورة حياة  املبداأ  وينطبق هذا  للتحويل.  القابل   ال�شك 

للتحويل. القابل 

اأنه ل يق�شد من ا�شتخدام القانون النموذجي  23- ومن بني تبعات القاعدة الواردة يف الفقرة 2 
القابلة  ال�شكوك  اأو  امل�شتندات  من  يعادلها  ما  يوجد  ل  للتحويل  قابلة  اإلكرتونية  �شجالت  اإن�شاء 
التفافًا  �شيكون  الأطراف  حرية  مبداأ  مبوجب  القبيل  هذا  من  �شجالت  باإن�شاء  فال�شماح  للتحويل. 
ذلك  فيها  ينطبق  التي  الأحوال  يف  للتحويل  القابلة  ال�شكوك  اأو  امل�شتندات  عدد  تقييد  مبداأ  على 

اأدناه(.  51 الفقرة  )انظر  املبداأ 

24- واأثناء اإعداد القانون النموذجي، اتفقت الأون�شيرتال على اأنَّ بع�س امل�شائل املتعلقة بال�شجالت 
�شًا لها، لأنَّها اأمور تخ�س القانون املو�شوعي، ومن  الإلكرتونية القابلة للتحويل ل تتطلب حكمًا مكرَّ

يلي: ملا  القانونية  والآثار  الالزمة  املتطلبات  امل�شائل  تلك 

اللتزام"؛ "اأداء  تعريف  )اأ(  
حامله؛ اإىل  للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  )ب( اإ�شدار 

�شجل  اإىل  حلامله  �شادر  للتحويل  قابل  اإلكرتوين  �شجل  من  التداول  طرائق  تغيري  )ج(  
بيا�س"(؛ على  "التظهري  )اأي  وبالعك�س  م�شمى،  ل�شخ�س  �شادر  للتحويل  قابل  اإلكرتوين 

و172   168 الفقرتني  اأي�شًا  )انظر  للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  اإ�شدار  اإعادة  )د(  
اأدناه(؛

للتحويل وجتميعها؛ القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  جتزئة  )ه(  
)و(ا�شتخدام ال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل، مبا يف ذلك ا�شتخدامه يف ال�شمان لأغرا�س 

اأدناه(. و108   26 الفقرتني  )انظر  ال�شمانية  احلقوق 

التفاعل بني  ال�شوء على  ت�شليط  اإىل  امل�شتهلك  قانون حماية  اإىل  ال�شريحة  الإ�شارة  25- وتهدف 
النموذجي  القانون  باأنَّ  العام الذي يق�شي  للمبداأ  النموذجي، ومتثل تطبيقًا  القانون والقانون  ذلك 

للتحويل. القابلة  ال�شكوك  اأو  امل�شتندات  على  املنطبق  املو�شوعي  بالقانون  ل مي�س 



25 للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  قانون 

3 الفقرة 

والتحديد  املالية ال�شتثمارية.  الأوراق  النموذجي ل ينطبق على  القانون  اأنَّ  الفقرة 3  ح  26- تو�شِّ
العام ملاهية ال�شكوك التي ُتعد اأوراقًا مالية م�شاألة من اخت�شا�س القانون املو�شوعي. وُيفهم تعبري 
منتج  واأيَّ  املالية  الأ�شواق  و�شكوك  ال�شتقاقية  ال�شكوك  ي�شمل  اأنه  على  ال�شتثمارية"  "ال�شكوك 
مايل اآخر متاح لال�شتثمار. ول ي�شري م�شطلح "الأوراق املالية" اإىل ا�شتخدام ال�شجالت الإلكرتونية 
الإلكرتونية  ال�شجالت  ا�شتخدام  النموذجي ل مينع  القانون  فاإنَّ  ثم  للتحويل ك�شمانة، ومن  القابلة 

ال�شمانية. احلقوق  لأغرا�س  للتحويل  القابلة 

27- وتهدف الفقرة 3 اإىل ال�شماح با�شتثناء بع�س امل�شتندات اأو ال�شكوك املعينة من نطاق القانون 
القانون  بتطبيق  ت�شمح  مفتوحة  ا�شتثناءات  قائمة   3 الفقرة  تت�شمن  ذلك،  �شبيل  ويف  النموذجي. 
النموذجي بح�شب احتياجات كل ولية ق�شائية م�شرتعة، مبا يكفل املرونة والو�شوح على حد �شواء 

النموذجي. القانون  انطباق  نطاق  يف حتديد 

اأنواع من ال�شتثناءات املمكنة، ول متنع الوليات  28- وت�شلط حا�شية الفقرة 3 ال�شوء على ثالثة 
احتياجاتها: بح�شب  ال�شتثناءات  من  اأخرى  اأنواع  اإ�شافة  من  امل�شرتعة  الق�شائية 

ينظر  قد  التي  العتماد،  خطابات  مثاًل  ومنها  املعيَّنة،  امل�شتندات  اأو  ال�شكوك  بع�س  )اأ(  
ويف  غريها.  دون  الق�شائية  الوليات  بع�س  يف  للتحويل  قابلة  �شكوكًا  اأو  م�شتندات  باعتبارها  اإليها 
القابلة  وال�شكوك  امل�شتندات  ف  تعرِّ ل  الوطنية  الت�شريعات  اأنَّ  اإىل  الإ�شارة  جتدر  ال�شدد،  هذا 

موحدة؛ بطريقة  للتحويل 
د  موحَّ قانون  على  تن�س  التي  التفاقية  نطاق  يف  تندرج  التي  ال�شكوك  اأو  )ب( امل�شتندات 
لل�شيكات  د  موحَّ قانون  على  تن�س  التي  والتفاقية   )1930 )جنيف،  الإذنية  وال�شندات  للكمبيالت 
اتفاقيتي جنيف من جانب  املحتمل بني  التنازع  بغية جتنب  )جنيف، 1931( )"اتفاقيتي جنيف"( 
اإذا كانت اتفاقيتا جنيف نافذتني يف الولية  ا  اآخر، بغ�س النظر عمَّ والقانون النموذجي من جانب 

اأدناه(؛  33-30 الفقرات  )انظر  ل  اأم  النموذجي  للقانون  امل�شرتعة  الق�شائية 
وميكن  اإلكرتونية.  بيئة  يف  اإلَّ  توجد  ل  التي  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  )ج(  
الإلكرتونية  ال�شجالت  با�شتخدام  ت�شمح  التي  الق�شائية  الوليات  مفيدًا يف  ال�شتثناء  يكون هذا  اأن 
ال�شجالت  وكذلك  للتحويل  قابلة  �شكوك  اأو  مل�شتندات  وظيفيًّا  معادًل  متثل  التي  للتحويل  القابلة 
الإ�شارة  جتدر  ال�شدد،  هذا  ويف  اإلكرتونية.  بيئة  يف  اإلَّ  توجد  ل  التي  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية 
ال�شجالت  على  الحتياط،  �شبيل  على  بتطبيقه،  ي�شمح  يت�شمن حكمًا  ل  النموذجي  القانون  اأنَّ  اإىل 
على  الغلبة  لأحكامه  تكون  ل  اإلكرتونية، حتى  بيئة  اإلَّ يف  توجد  ل  التي  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية 
ب�شاأن  �شواغل  وجود  ب�شبب  ذلك  تقرر  وقد  التنازع.  حالة  يف  ال�شجالت  تلك  على  املنطبق  القانون 
العالقة بني املبادئ العامة التي ينه�س عليها القانون النموذجي واملبادئ العامة احلاكمة للقوانني 

املختلفة. الطبيعة  ذات 



للتحويل القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  26 قانون 

ومن  تو�شيحية،  قائمة  جمرد  هي   3 الفقرة  حا�شية  يف  الواردة  املمكنة  ال�شتثناءات  29- وقائمة 
النقل  م�شتندات  النموذجي  القانون  انطباق  نطاق  من  ت�شتبعد  اأن  ميكن  التي  الأخرى  املوا�شيع 

روتردام. قواعد  عليها  تنطبق  التي  الإلكرتونية  النقل  و�شجالت 

اتفاقيتا جنيف

30- اأثناء اإعداد القانون النموذجي، اأعرب عن اآراء خمتلفة ب�شاأن التفاعل بني القانون النموذجي 
واتفاقيتي جنيف.

اتفاقيتا  اأ�شا�شي ترتكز عليه  ال�شكلية مبداأ  اأنَّ املتطلبات  اإىل  اأحد الآراء املعرب عنها  31- وذهب 
ُت�شتثنى  اأن  دائمًا  ينبغي  ثم  ومن  الإلكرتونية،  الو�شائل  ا�شتخدام  مينع  املبداأ  هذا  واأنَّ  جنيف، 
ا�شتيعاب ذلك  النموذجي. وبغية  القانون  ال�شكوك املندرجة يف نطاق هاتني التفاقيتني من نطاق 
الراأي، ي�شمح القانون النموذجي با�شتثناء امل�شتندات وال�شكوك املندرجة يف نطاق اتفاقيتي جنيف 

اأعاله(. 28)ب(  الفرعية  الفقرة  )انظر 

ال�شيغ  ا�شتخدام  اإمكانية  تتيح  اأن  وتود  الراأي  بذلك  تاأخذ  التي  الق�شائية  للوليات  32- وميكن 
ا�شتحداث  يف  تنظر  اأن  جنيف  اتفاقيتي  نطاق  يف  املندرجة  وال�شكوك  امل�شتندات  من  الإلكرتونية 
�شجالت اإلكرتونية قابلة للتحويل ل توجد اإلَّ يف بيئة اإلكرتونية، فهذه ال�شجالت الإلكرتونية القابلة 
اأو �شكوكًا  م�شتندات  القانونية  الناحية  من  متثل  لن  اإلكرتونية  بيئة  يف  اإلَّ  توجد  ل  التي  للتحويل 

النموذجي. القانون  نطاق  تندرج يف  ولن  اتفاقيتي جنيف،  نطاق  مندرجة يف 

ال�شكوك  ي�شمل  اأن  ينبغي  النموذجي  القانون  انطباق  نطاق  اأنَّ  مفاده  اآخر  راأي  33- واأُعرب عن 
اإىل  عمومًا  يهدف  النموذجي  القانون  اأنَّ  اأ�شا�س  على  وذلك  جنيف  اتفاقيتي  نطاق  يف  املندرجة 
با�شتخدام  املتعلقة  املتطلبات  ب�شبب  الإلكرتونية  الو�شائل  ا�شتخدام  دون  التي حتول  العقبات  تذليل 

للتحويل. القابلة  الورقية  ال�شكوك  اأو  امل�شتندات 

املراجع

 ،A/CN.9/797 17-24؛  الفقرات   ،A/CN.9/768 و28-30؛   25-18 الفقرات   ،A/CN.9/761
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املادة 2- التعاريف

قانون  يف  الوارد  البيانات"  "ر�شالة  تعريف  اإىل  الإلكرتوين"  "ال�شجل  تعريف  34- ي�شتند 
اخلطابات  اتفاقية  ويف   )1996 )لعام  الإلكرتونية  التجارة  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال 
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27 للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  قانون 

اأن  يلزم،  ل  ولكن  يجوز،  الإلكرتونية  ال�شجالت  اأنَّ  تو�شيح  اإىل  يهدف  وهو  الإلكرتونية، 
اأن  ميكن  املعلومات  اأنَّ  على  ال�شوء  التعريف  وي�شلط  املركبة.  املعلومات  من  جمموعة  تت�شمن 
)مثل  ذلك  بعد  اأو  قبل  وقت  اأيِّ  يف  اأو  اإ�شداره  وقت  للتحويل  القابل  الإلكرتوين  بال�شجل  ترتبط 
بال�شرورة  الو�شفية  البيانات  تن�شاأ  ل  اخل�شو�س،  وجه  فعلى  بالتظهري(.  املتعلقة  املعلومات 
ال�شجالت  به  تت�شم  الذي  املركب  وللطابع  ت�شبقه.  اأن  اأي�شًا  ميكن  واإمنا  ال�شجل  اإن�شاء  بعد 
من   10 املادة  من   2 الفقرة  يف  الوارد  "ال�شالمة"  مبفهوم  وثيقة  �شلة  للتحويل  القابلة   الإلكرتونية 

النموذجي. القانون 

نظم  بع�س  يف  توجد،  اأن  احتمال  الإلكرتوين"  "ال�شجل  تعريف  ي�شع  ذلك،  على  35- وعالوة 
معلومات  معًا،  توفر،  اأن  ميكن  البيانات  من  عنا�شر  للتحويل،  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  اإدارة 
ذاته  حد  يف  ميثل  وحيد  منف�شل  �شجل  وجود  عدم  مع  للتحويل،  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  ت�شكل 
ولي�س  احلا�شوبية  الرباجميات  اإىل  "منطقيًّا"  كلمة  وت�شري  للتحويل.  القابل  الإلكرتوين   ال�شجل 

الب�شري. املنطق 

على  ولالطالع  للتحويل".  القابل  الإلكرتوين  "لل�شجل  تعريفًا  النموذجي  القانون  36- ويت�شمن 
اأدناه.  88 اإىل   86 الفقرات  انظر  للتحويل"،  القابل  الإلكرتوين  "ال�شجل  تعريف  ب�شاأن  التعليقات 

املتمثلتني يف  الرئي�شيتني  الوظيفتني  على  للتحويل"  القابل  ال�شك  اأو  "امل�شتند  تعريف  ز  37- ويركِّ
امل�شا�س  اإىل  التعريف  يهدف هذا  ول  اللتزام.  باأداء  للمطالبة  ملكية  �شند  وتوفري  للتحويل  القابلية 

احلائز. يحدد حقوق  الذي  القانون  هو  املو�شوعي  القانون  اأنَّ  مببداأ 

ال�شكوك  اأو  امل�شتندات  ماهية  يحدد  اأن  ينبغي  الذي  هو  املنطبق  املو�شوعي  38- والقانون 
من   2 املادة  من   2 الفقرة  من  ا�شُتلهمت  وقد  املختلفة.  الق�شائية  الوليات  يف  للتحويل  القابلة 
ت�شمل  للتحويل  القابلة  ال�شكوك  اأو  بامل�شتندات  اإر�شادية  قائمة  الإلكرتونية  اخلطابات  اتفاقية 
واإي�شالت  ال�شحن؛  و�شندات  ال�شحن؛  ووثائق  الإذنية؛  وال�شندات  وال�شيكات؛  الكمبيالت؛  ما يلي: 

اجلوي. ال�شحن  و�شندات   )32(
 )(التاأمني؛ و�شهادات  امل�شتودعات؛ 

)22(اإنَّ الإ�شارة اإىل �شهادات التاأمني ينبغي األَّ ُتفهم على اأنها اإ�شارة اإىل اأنواع خمتلفة من ال�شهادات وغريها من 

الوثائق املطلوبة وال�شادرة مبوجب بع�س املعاهدات التي تربمها املنظمة البحرية الدولية. فهذه الوثائق لي�شت "م�شتندات 
اأحكامه. ويالحظ على وجه  اأو �شكوكًا قابلة للتحويل" مبفهوم املادة 2 من القانون النموذجي، ولذلك لن تنطبق عليها 
الدولية  البحرية  املنظمة  معاهدات  بع�س  يف  الواردة  باللتزامات  للوفاء  ال�شادرة  التاأمني"  "�شهادات  اأنَّ  اخل�شو�س، 
للتحويل". فعلى �شبيل املثال، تت�شمن التفاقية الدولية املتعلقة  القابلة  اأو ال�شكوك  "امل�شتندات  ل تندرج �شمن تعريف 
بامل�شوؤولية املدنية عن ال�شرر الناجم عن التلويث النفطي لعام 1992 واتفاقية نريوبي الدولية املتعلقة باإزالة احلطام لعام 
2007 وغريها من التفاقيات امل�شماة "اتفاقيات امل�شوؤولية املدنية" �شرطًا يلزم مالك ال�شفينة باأن يحتفظ بتاأمني يغطي 
امل�شوؤولية املدنية وحكومة دولة العلم الذي ترفعه ال�شفينة باأن ت�شدر �شهادة توؤكد وجود التاأمني. وت�شدر هذه ال�شهادة 
التاأمني  اعتبار  الزرقاء". وميكن  "البطاقة  البحري  النقل  ت�شمى يف قطاع �شناعة  للتاأمني كثريًا ما  �شيا�شة  اأ�شا�س  على 
الأ�شا�شي "قاباًل للتحويل"، لكنَّ �شهادة التاأمني وثيقة اإدارية توؤكد اأنَّ الهيئة احلكومية املعنية قد حتققت من اأنَّ بولي�شة 

التاأمني موجودة.
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"امل�شتند  تعريف  يف  مبني  هو  كما  للتحويل"،  القابل  ال�شك  اأو  "امل�شتند  عبارة  39- وت�شري 
)يف  ورق  على  �شادر  للتحويل  قابل  �شك  اأو  م�شتند  اإىل  للتحويل"،  القابل  ال�شك  اأو 
وال�شينية  والرو�شية  الإنكليزية  ال�شيغ  يف  للتحويل(  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  مقابل 
ال�شك  اأو  "امل�شتند  لو�شف  "الورقي"  كلمة  وا�شتخدمت  النموذجي.  القانون  من  والعربية 
توخيًا  النموذجي  القانون  من  والفرن�شية  الإ�شبانية  ال�شيغتني  يف  للتحويل"  القابل   الورقي 

اللغوي. للو�شوح 

املراجع

 ،A/CN.9/828 و43-45؛   28-21 الفقرات   ،A/CN.9/797 25-34؛  الفقرات   ،A/CN.9/768

88-102؛ الفقرات   ،A/CN.9/863 و100؛  و98-95  و26   25 الفقرات   ،A/CN.9/834  الفقرة 31؛ 
.27-24 الفقرات   ،A/CN.9/869

املادة 3- التف�شري

د املوحَّ التف�شري  وتعزيز  الدويل  الأ�شل 

تف�شري  �شرورة  اإىل  ال�شلطات  و�شائر  املحاكم  انتباه  ا�شرتعاء   3 املادة  من  40- يق�شد 
تعزيز  اإىل  واحلاجة  لأحكامه  الدويل  الأ�شل  اإىل  بالرجوع  النموذجي  للقانون  املحلية  ال�شرتاعات 
الأون�شيرتال  ن�شو�س  وتف�شري  الدويل.  الأ�شل  ذلك  �شوء  يف  دًا  موحَّ تف�شريًا  الأحكام  تلك  تف�شري 
التجارية  املعامالت  على  املنطبق  بالقانون  التنبوؤ  اإمكانية  ل�شمان  رئي�شي  مقوم  دًا  موحَّ  تف�شريًا 

احلدود. عرب 

ة من ن�شو�س الأون�شيرتال، منها املادة 3 من قانون الأون�شيرتال  41- وتظهر عبارات مماثلة يف عدَّ
التوقيعات  النموذجي ب�شاأن  التجارة الإلكرتونية، واملادة 4 من قانون الأون�شيرتال  النموذجي ب�شاأن 
الإلكرتونية، وقد ا�شتعملت للمرة الأوىل يف املادة 7 من اتفاقية مدة التقادم يف البيع الدويل للب�شائع 
دويل"  اأ�شل  ذي  منوذجي  قانون  من  م�شتمد  القانون  "هذا  عبارة  وت�شدد   )33(

 )(.)1974 )نيويورك، 
الأون�شيرتال  ن�شو�س  وهي مل ترد يف  دويل،  اأ�شل  ذي  قانون منوذجي  من  م�شرتع  القانون  اأنَّ  على 

ذلك. على  ال�شابقة 

اأ�شل  ب�شاأن  الأون�شيرتال  ن�شو�س  يف  الواردة  الأخرى  لالأحكام  خالفًا   ،3 املادة  ت�شري  42- ول 
ال�شتثناء  ذلك  ويرجع  النية.  ح�شن  مفهوم  اإىل  موحدًا،  تف�شريًا  وتف�شريها  الدويل  الن�شو�س  تلك 
يختلف  للتحويل  القابلة  ال�شكوك  اأو  امل�شتندات  �شياق  له معنى حمدد يف  النية  مبداأ ح�شن  اأنَّ  اإىل 
النية،  ح�شن  مبداأ  يدرج  اأن  وميكن  الدويل.  التجاري  القانون  يف  النية  حل�شن  العام  املبداأ  عن 

)33(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1511، الرقم 26119، ال�شفحة 3.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/828
http://undocs.org/ar/A/CN.9/863
http://undocs.org/ar/A/CN.9/797
http://undocs.org/ar/A/CN.9/768
http://undocs.org/ar/A/CN.9/834
http://undocs.org/ar/A/CN.9/869
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عليها  يقوم  التي  العامة  املبادئ  �شمن  الدويل،  التجاري  القانون  مبادئ  من  ا  عامًّ مبداأ   باعتباره 
النموذجي. القانون 

العامة املبادئ 

الن�شو�س  بني  ومن  الأون�شيرتال.  ن�شو�س  من  عدة  يف  العامة"  "املبادئ  مفهوم  43- ا�شُتخدم 
للب�شائع  الدويل  البيع  عقود  ب�شاأن  املتحدة  الأمم  اتفاقية  من   7 املادة  حظيت  ا�شتخدمته،   التي 

)35(
 )(.الق�شائية ال�شوابق  اإطار  القانونية يف  التفا�شري  من  ق�شط  باأكرب   )34(

 )()1980 )فيينا، 

�شد  التمييز  عدم  مبادئ  وهي  الإلكرتونية،  اخلطابات  يحكم  الذي  للقانون  العامة  44- واملبادئ 
يف  و�شياغتها  حتديدها  �شبق  التي  الوظيفي،  والتعادل  التكنولوجي  واحلياد  الإلكرتونية  اخلطابات 

النموذجي. القانون  عليها  يقوم  التي  الأ�شا�شية  املبادئ  هي  الأخرى،  الأون�شيرتال  ن�شو�س 

حيث  من   ،2 الفقرة  يف  اإليه  امل�شار  العامة،  املبادئ  مفهوم  تدريجيًّا  يت�شح  اأن  45- وميكن 
وتف�شريه  وتطبيقه  النموذجي  القانون  ا�شتخدام  تزايد  مع  تطبيقه،  وجوانب  الدقيق  م�شمونه 
التدريجي  التو�شيح  هذا  ي�شفي  و�شوف  اأعاله(.   42 الفقرة  انظر  النية،  ح�شن  ملبداأ  )بالن�شبة 
 مرونة على تف�شري القانون النموذجي قد ت�شاعد على �شمان قدرته على ا�شتيعاب تطور املمار�شات 

التجارية. والحتياجات 

املراجع

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

املادة 4-  حرية الأطراف وال�شلة التعاقدية

46- اإنَّ مبداأ حرية الأطراف هو من املبادئ الأ�شا�شية التي يقوم عليها القانون التجاري ون�شو�س 
وا�شتحداث  التكنولوجي  البتكار  وكذلك  الدولية  التجارة  تعزيز  اإىل  يهدف  وهو  الأون�شيرتال، 
تنفيذ  يف  املرجوة  املرونة  تكفل  اأن  ميكن  الأطراف  حرية  اأن  كما  جديدة.  جتارية   ممار�شات 

النموذجي. القانون 

)34(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1489، الرقم 25567، ال�شفحة 3.

 )35(انظر نبذة الأون�شيرتال عن ال�شوابق الق�شائية امل�شتندة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�شاأن عقود البيع الدويل 

للب�شائع )2016 والتحديثات الالحقة(، حتت املادة 7.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/768
http://undocs.org/ar/A/CN.9/797
http://undocs.org/ar/A/CN.9/869
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حرية  على  القيود  بع�س  تت�شمن  الإلكرتونية  بالتجارة  املتعلقة  الأون�شيرتال  ن�شو�س  اأنَّ  47- غري 
الأطراف بغية جتنب الت�شارب مع القواعد الواجبة التطبيق، مثل القواعد املتعلقة بالنظام العام.

الإلكرتونية  التجارة  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  قانون  من   4 املادة  اأنَّ  بخا�شة  48- ويالحظ 
تغيري  على  قيودًا  تفر�س  ولكنها  بالتفاق،  الإلكرتونية  باخلطابات  املتعلقة  الأحكام  بتغيري  ت�شمح 
ال�شرتاطات  على  اللتفاف  جتنب  اإىل  اأي�شًا  يهدف  ما  وهو  بالتفاق،  الوظيفي  التعادل  قواعد 
اأن مت�س حرية الأطراف بحقوق الأطراف  التطبيق. وعالوة على ذلك، فال يجوز  الواجبة  ال�شكلية 

)36(
 )(.والتزاماتها الثالثة 

باأنه  ت�شلم  الإلكرتونية  التوقيعات  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  قانون  من   5 املادة  اأنَّ  49- كما 
غري  اخلروج  ذلك  يكن  مل  ما  النموذجي،  القانون  اأحكام  جميع  عن  تخرج  اأن  لالأطراف  يجوز 
بالقواعد  امل�شا�س  �شاأنه  من  يكون  اأن  اأي  املطبق،  القانون  مبقت�شى  املفعول  �شاري  غري  اأو  �شحيح 
املادة  نهج مماثل يف  اعتمد  وقد   )37(

 )(.املتبعة العام  بالنظام  املتعلقة  القواعد  التطبيق، مثل  الواجبة 
)38(

 )(.الإلكرتونية اتفاقية اخلطابات  من   3

الإلزامي  القانون  حدود  يف  الأطراف  بحرية  النموذجي  القانون  يعرتف  مماثل،  نحو  50- وعلى 
التي  الأحكام  النموذجي  القانون  يحدد  ول  والتزاماتها.  الثالثة  الأطراف  بحقوق  امل�شا�س  ودون 
وعند  امل�شرتعة.  الق�شائية  للوليات  حتديدها  ويرتك  بالتفاق؛  تغيريها  اأو  عنها  اخلروج  يجوز 
اأن  ميكن  النموذجي  القانون  ا�شرتاع  يف  التباين  اأنَّ  يف  النظر  املفيد  من  يكون  قد  بذلك،  القيام 
امل�شرتعة  الق�شائية  الوليات  تنظر  اأن  ينبغي  ال�شدد،  هذا  ويف  �شديد.  نحو  على  التوحيد  يعطل 
نظرة متاأنية يف اإمكانية ال�شماح باخلروج عن املبادئ الأ�شا�شية التي يقوم عليها القانون النموذجي 

ذلك. على  املرتتبة  والنتائج  الوظيفي،  التعادل  قواعد  ول �شيما  اأعاله(،  الفقرة 44  )انظر 

مبداأ  املدين،  القانون  بنظام  تاأخذ  كانت  اإذا  وخ�شو�شًا  الق�شائية،  الوليات  بع�س  51- وتقر 
اإتاحة  اإىل  النموذجي  القانون  يهدف  ول  للتحويل.  القابلة  ال�شكوك  اأو  امل�شتندات  عدد  تقييد 
طرائق لاللتفاف على ذلك املبداأ بالتفاق، متا�شيًا مع املبداأ العام املتمثل يف عدم م�شا�س القانون 
يقيد  ل  نف�شه،  العام  املبداأ  اإىل  وا�شتنادًا  ذاته،  الوقت  ويف  املو�شوعي.  القانون  باأحكام  النموذجي 
اأو  املو�شوعي  القانون  عن  اخلروج  على  الأطراف  قدرة  كانت،  طريقة  باأيِّ  النموذجي،  القانون 

اأحكامه. تغيري 

52- ومن ثم، ل بد من ال�شطالع بتحليل دقيق للتاأكد من ماهية اأحكام القانون النموذجي التي 
ميكن لالأطراف اخلروج عنها اأو تغيريها. ويرتك القانون النموذجي هذا التقييم للولية الق�شائية 
الفقرة 1  تت�شمن  الغاية،  لهذه  القانونية. وحتقيقًا  النظم  ا�شتيعاب الختالفات بني  بغية  امل�شرتعة 

)36(قانون الأون�شيرتال النموذجي ب�شاأن التجارة الإلكرتونية، دليل ال�شرتاع، الفقرتان 44 و45.

)37(قانون الأون�شيرتال النموذجي ب�شاأن التوقيعات الإلكرتونية، دليل ال�شرتاع، الفقرات 114-111.

الإي�شاحية،  املذكرة  الدولية،  العقود  يف  الإلكرتونية  اخلطابات  با�شتخدام  املتعلقة  املتحدة  الأمم   )38(اتفاقية 

الفقرة 85.
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اأو  عنها  التي ميكن اخلروج  الأحكام  بينهما  تدرج  اأن  امل�شرتعة  الق�شائية  للولية  معقوفتني، ميكن 
اأدناه(.  138 الفقرة  اأي�شًا  )انظر  تغيريها 

املراجع

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

.44-32 الفقرات   ،A/CN.9/869

املادة 5- الإف�شاح عن املعلومات املطلوبة

الوفاء  )39( �شرورة 
 )(،الإلكرتونية اتفاقية اخلطابات  7 من  املادة  امل�شتلهمة من   ،5 املادة  53- تربز 

عن  الإف�شاح  مثل  املعلومات،  عن  الإف�شاح  ب�شاأن  التزامات  من  الأخرى  القوانني  تفر�شه  قد  مبا 
املعلومات التي يتعني تقدميها مبوجب قانون حماية امل�شتهلك ولأغرا�س منع غ�شل الأموال والأن�شطة 

الأخرى. الإجرامية 

املبداأ  من  نابع  املعلومات  عن  بالإف�شاح  اخلا�شة  املتطلبات  لتلك  بالمتثال  54- واللتزام 
القانون  اأحكام  م�شا�س  عدم  ب�شاأن  النموذجي  القانون  من   1 املادة  من   2 الفقرة  يف  الوارد 
متطلبات  من  الأخرى  القوانني  تفر�شه  قد  ما  اإىل  الإ�شارة  ا  اأمَّ املو�شوعي.  بالقانون  النموذجي 
املتطلبات  تلك  تتغري  اأن  املرجح  من  لأنَّ  مرغوبة،  مرونة  فتوفر  املعلومات  عن  الإف�شاح  ب�شاأن 
املتعلقة  املتطلبات  خمالفة  على  ترتتب  التي  القانونية  العواقب   5 املادة  ول تتناول  الوقت.  مبرور 
العواقب، �شاأنها �شاأن املتطلبات ذاتها، من�شو�س عليها يف  اإنَّ تلك   بالإف�شاح عن املعلومات، حيث 

اأخرى. قوانني 

القانون  ي�شمح  عندما  حامله  اإىل  للتحويل  قابل  اإلكرتوين  �شجل  اإ�شدار   5 املادة  متنع  55- ول 
املو�شوعي بذلك. ويف هذا ال�شدد، جتدر الإ�شارة اإىل اأنَّ نظام اإدارة ال�شجالت الإلكرتونية القابلة 
للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  على  امل�شيطر  ال�شخ�س  هوية  بتحديد  ي�شمح  اأن  ميكن  للتحويل 
لأغرا�س  لي�س  ولكن  الأموال(،  غ�شل  مكافحة  لأغرا�س  املثال،  �شبيل  )على  الرقابية  لالأغرا�س 

الرجوع(. دعاوى  املثال،  �شبيل  )على  التجاري  القانون 

املراجع

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

الإي�شاحية،  املذكرة  الدولية،  العقود  يف  الإلكرتونية  اخلطابات  با�شتخدام  املتعلقة  املتحدة  الأمم  )39(اتفاقية 

الفقرات 128-122.
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للتحويل القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  32 قانون 

املادة 6- اإدراج معلومات اإ�شافية يف ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل

يت�شمن  اأن  النموذجي،  القانون  من   10 املادة  من  1)اأ(  للفقرة  وفقًا  عامة،  كقاعدة  56- يجب، 
الورقي  ال�شك  اأو  امل�شتند  نها  يت�شمَّ اأن  ُي�شرتط  التي  املعلومات  للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل 
القابل للتحويل )انظر الفقرات 89-93 اأدناه؛ انظر اأي�شًا الفقرتني 164 و179 اأدناه(. ول ي�شرتط 
للتحويل من  القابل  ال�شك  اأو  امل�شتند  نه  يت�شمَّ اإ�شافية غري ما  اإدراج معلومات  النموذجي  القانون 
املعلومات  تلك  باإدراج  الإلزام  لأن  وا�شتخدامه،  للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  اإ�شدار  اأجل 
القابلة للتحويل  اأو ال�شكوك  اإ�شدار امل�شتندات  الإ�شافية يفر�س �شرطًا قانونيًّا ل يوجد بخ�شو�س 

الإلكرتونية. الو�شائل  ا�شتخدام  �شد  ل متييزًا  ي�شكِّ اأن  ثمَّ ميكن  ومن  وا�شتخدامها، 

للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  اأنَّ   6 املادة  ح  تو�شِّ العامة،  القاعدة  تلك  اإىل  57- واإ�شافًة 
اأو ال�شك  نها امل�شتند  اإ�شافية غري املعلومات التي يت�شمَّ ن معلومات  اأن يت�شمَّ يجوز، ولكن ل يلزم، 
اإ�شافية  متطلبات  اأيَّ  يفر�س  ل  النموذجي  القانون  اأنَّ  حني  ففي  اأخرى،  وبعبارة  للتحويل.  القابل 
تلك  ت�شمني  اأي�شًا  فاإنه ل مينع  للتحويل،  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  باملعلومات يف حالة  خا�شة 
نها امل�شتند اأو ال�شك القابل للتحويل ب�شبب الختالف بني  ال�شجالت معلومات اإ�شافية قد ل يت�شمَّ

والإلكرتونية. الورقية  الوا�شطتني  طبيعة 

قبيل  من  تقنية،  لأ�شباب  الالزمة  املعلومات  الإ�شافية  املعلومات  تلك  على  الأمثلة  58- وت�شمل 
املعلومات  هذه  تكون  اأن  ميكن  ذلك،  على  وعالوة  الفريد.  الهوية  د  حمدِّ اأو  الو�شفية  البيانات 
تبعًا مل�شدر خارجي،  با�شتمرار  اأو  ا  دوريًّ تتغري  اأن  معلومات ميكن  اأي  دينامية،  معلومات  الإ�شافية 
وميكن اإدراجها يف ال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل ب�شبب طبيعته ولكن لي�س يف امل�شتند اأو ال�شك 
ال�شفن.  ومواقع  علنًا  املتداولة  ال�شلع  اأ�شعار  الدينامية  املعلومات  على  الأمثلة  ومن  للتحويل.  القابل 
غري اأنَّ الفقرة 2 من املادة 1 من القانون النموذجي متنع ت�شمني ال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل 

املو�شوعي. القانون  يجيزها  ل  اإ�شافية  معلومات  اأي 

املراجع

70-73؛ الفقرات   ،A/CN.9/797 66؛  الفقرة   ،A/CN.9/768 32؛  الفقرة   ،A/CN.9/761 

و102.  101 الفقرتان   ،A/CN.9/869

املادة 7-  العرتاف القانوين بال�شجل الإلكرتوين  القابل للتحويل

1 الفقرة 
59- تورد الفقرة 1 املبداأ العام املتعلق بعدم التمييز �شد ا�شتخدام الو�شائل الإلكرتونية املن�شو�س 
)40( ويف الفقرة 1 من 

 )(التجارة الإلكرتونية النموذجي ب�شاأن  عليه يف املادة 5 من قانون الأون�شيرتال 
)41(

 )(.الإلكرتونية اتفاقية اخلطابات  من   8 املادة 

 )40(قانون الأون�شيرتال النموذجي ب�شاأن التجارة الإلكرتونية، دليل ال�شرتاع، الفقرة 46.

)41(اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة با�شتخدام اخلطابات الإلكرتونية يف العقود الدولية، املذكرة الإي�شاحية، الفقرة 129.
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33 للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  قانون 

60- والن�س على اأنه "ل يجوز اإنكار املفعول القانوين لل�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل اأو �شحته 
ال�شكل  اأنَّ  اإىل  الإ�شارة  يقت�شر على   1 الفقرة  الإلكرتوين"، يف  �شكله  اإلَّ  ل�شبب  ل  اإنفاذه  اأو وجوب 
لإنكار  وحده  اإليه  ال�شتناد  ميكن  ل  للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  به  يحفظ  اأو  يعر�س  الذي 
تف�شري هذا  ي�شاء  اأن  ينبغي  ل  اأنه  بيد  اإنفاذه.  وجوبية  اأو  اأو �شحته  ال�شجل  لذلك  القانوين  املفعول 
من  فيه  واردة  معلومات  اأيِّ  �شحة  اأو  للتحويل  قابل  اإلكرتوين  �شجل  �شحة  يثبت  اأنه  على  احلكم 

القانونية. الناحية 

و3  2 الفقرتان 
)42(

 )(.الإلكرتونية اتفاقية اخلطابات  من   8 املادة  من   2 الفقرة  من  و3   2 الفقرتان  61- ا�شُتلهمت 

يعني  ل  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  بال�شجالت  القانوين  العرتاف  اأنَّ   2 الفقرة  62- وتو�شح 
امل�شرتعة  الق�شائية  الوليات  مينع  ل  هذا  فاإنَّ  ذلك،  ومع  قبولها.  اأو  ا�شتخدامها  ا�شرتاط  �شمنًا 
يتعلق  فيما  الأقل  على  اإلزاميًّا،  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  ا�شتعمال  فر�س  من 
الأهداف  �شوء  يف  للتحويل،  القابلة  وال�شكوك  امل�شتندات  اأنواع  وبع�س  امل�شتعملني  فئات   ببع�س 

املن�شودة. ال�شيا�شاتية 

63- وا�شرتاط املوافقة على ا�شتخدام �شجل اإلكرتوين قابل للتحويل �شرط عام ينطبق على جميع 
كما ينطبق  النموذجي  القانون  اإطار  للتحويل يف  قابل  اإلكرتوين  �شجل  فيها  ُي�شتخَدم  التي  احلالت 
يف  ولذا، ل ترد  للتحويل.  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  حياة  دورة  يف  امل�شاركة  الأطراف  جميع  على 

املوافقة. اإىل  �شريحة  اإ�شارة  النموذجي  القانون  من  الأخرى  الأحكام 

64- ول يلزم اأن يكون اإبداء املوافقة على ا�شتخدام ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل �شراحة 
د، وميكن ال�شتدلل عليها من جميع املالب�شات، مبا يف ذلك �شلوك الأطراف. ويف  اأو باأيِّ �شكل حمدَّ
حني اأنَّ اليقني املطلق قد يتحقق باحل�شول على موافقة �شريحة قبل ا�شتخدام ال�شجل الإلكرتوين 
القابل للتحويل، فينبغي األَّ يكون احل�شول على هذه املوافقة ال�شريحة اإلزاميًّا حتى ل ي�شكل عقبة 

الإلكرتونية. الو�شائل  ا�شتخدام  اأمام  معقولة  غري 

65- وقد تتطلب بع�س النظم امل�شتخدمة لإدارة ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل، مثل النظم 
النظام  قواعد  ت�شمل  وقد  با�شتخدامه.  الإذن  قبل  النظام  قواعد  قبول  الت�شجيل،  على  القائمة 

�شمنيًّا. عليها  تنطوي  اأو  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  ا�شتخدام  على  املوافقة 

الإي�شاحية،  املذكرة  الدولية،  العقود  يف  الإلكرتونية  اخلطابات  با�شتخدام  املتعلقة  املتحدة  الأمم  )42(اتفاقية 

الفقرتان 131 و132.



للتحويل القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  34 قانون 

66- واملوافقة على ا�شتخدام ال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل يف النظم التي ل يوجد بها م�شغل 
تكون  قد  عة،  املوزَّ الدفاتر  تقنية  اإىل  وامل�شتندة  الرتميز  على  القائمة  النظم  بع�س  مثل  مركزي، 
اأو الوفاء  �شمنية وميكن ال�شتدلل عليها من بع�س املالب�شات مثل ممار�شة ال�شيطرة على ال�شجل 

فيه. الوارد  باللتزام 

املراجع
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و94.  93 الفقرتان   ،A/CN.9/869 17؛  الفقرة 
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 الف�شل الثاين- اأحكام ب�شاأن 
التعادل الوظيفي

التعادل  قواعد  ب�شاأن  النموذجي  القانون  اأحكام  يف  وارد  قانوين  �شرط  اإىل  اإحالة  اأيَّ  67- اإنَّ 
القانوين؛  ال�شرط  ذلك  ا�شتيفاء  عدم  على  ترتتب  التي  العواقب  اإىل  �شمنًا  ت�شري  اإمنا  الوظيفي 
ومن ثم، فلي�س من ال�شروري الإ�شارة �شراحة اإىل تلك العواقب. وبناء على ذلك، ل ترد يف القانون 

القانون". ي�شرتط  "حيثما  عبارة  بعد  عواقب"  على  ين�س  "اأو  عبارة  النموذجي 

املرجع

و46.  43 الفقرتان   ،A/CN.9/834

اأ�شاليب ا�شرتاع املادتني 8 و9
بيئة  يف  و"التوقيع"  "الكتابة"  ملفهومي  الوظيفي  التعادل  حتقيق  �شروط  تبني  التي  68- لالأحكام 
ويقت�شي  الإلكرتونية.  التجارة  ب�شاأن  الأون�شيرتال  ن�شو�س  تطبيق  يف  جوهرية  اأهمية  اإلكرتونية 
يتم  اأن  ميكن  اعتمادها  ولكنَّ  تلك،  الوظيفي  التعادل  معايري  اعتماد  النموذجي  القانون  ا�شرتاع 

اأ�شاليب خمتلفة. با�شتخدام 

وميكن  تلك،  الوظيفي  التعادل  معايري  الإلكرتونية  املعامالت  قانون  يت�شمن  اأن  املرجح  69- ومن 
املن�شو�س  العامة  القواعد  وتنطبق  ال�شاأن.  هذا  يف  املوحدة  الأون�شيرتال  ن�شو�س  اإىل  ُي�شتند  اأن 
عليها يف قانون املعامالت الإلكرتونية ب�شاأن التعادل الوظيفي بني ال�شكلني الإلكرتوين والكتابي على 

للتحويل. القابلة  الإلكرتونية غري  ال�شجالت  جميع 

الأون�شيرتال  قانون  ي�شرتع  بقانون  دجمه  طريق  عن  النموذجي  القانون  اعتماد  حال  70- ويف 
بالتعادل  اخلا�شة  العامة  القواعد  يحدد  اآخر  ن�س  اأو  الإلكرتونية  التجارة  ب�شاأن  النموذجي 
املتعلقة  الورقية  املفاهيم  مع  الوظيفي  التعادل  اأحكام  اعتماد  بالإمكان  يكون  فقد  الوظيفي، 
وغري  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  على  ال�شواء  على  تنطبق  التي  و"التوقيع"   ب "الكتابة" 

للتحويل. القابلة 

71- بيد اأنَّ من املحتمل اأي�شًا األَّ تت�شمن قوانني الولية الق�شائية، التي ترغب يف ا�شرتاع القانون 
و9  املادتني 8  اعتماد  �شاأن  من  فاإنَّ  احلالة،  هذه  ويف  الوظيفي.  التعادل  ب�شاأن  اأحكامًا  النموذجي، 

الت�شريعية. باحلاجة  يفي  اأن 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/834


للتحويل القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  36 قانون 

72- وعلى اأيِّ حال، ينبغي النظر بعناية يف الآثار املرتتبة على اإن�شاء نظام مزدوج ي�شع متطلبات 
الإلكرتونية  لل�شجالت  الوظيفي  التعادل  الإلكرتونية خمتلفة عن متطلبات  لل�شجالت  تعادل وظيفي 

للتحويل. القابلة 

املرجع

.57-54 الفقرات   ،A/CN.9/897

املادة 8- الكتابة

الواردة  املعلومات  فيما يخ�س  الكتابي  ال�شكل  مع  الوظيفي  التعادل  8 متطلبات  املادة  73- تر�شي 
م�شتلهمة  وهي  ال�شجالت.  بتلك  املت�شلة  املعلومات  اأو  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  يف ال�شجالت 
 )43(

 )(.الإلكرتونية التجارة  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  قانون  من   6 املادة  من   1 الفقرة   من 
قد  ال�شلة  ذات  املعلومات  لأنَّ  "اخلطابات"  من  بدًل  "املعلومات"  مفهوم  اإىل   8 وت�شري املادة 
الإلكرتونية  ال�شجالت  لإدارة  املختار  النظام  بح�شب  خطابات،  يف  مر�شلة  بال�شرورة  كلها   ل تكون 

للتحويل. القابلة 

74- وتقت�شر املادة 8 على و�شع قاعدة التعادل الوظيفي ملفهوم "الكتابة" فيما يخ�س ال�شجالت 
اإجراءات ميكن  ة  الإلكرتونية القابلة للتحويل فح�شب. ول�شتخدام الكتابة دور رئي�شي يف تنفيذ عدَّ
 151 الفقرة  )انظر  التظهري  مثل  للتحويل،  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  حياة  دورة  اأثناء  تتخذ  اأن 
الكتابي  ال�شكلني  بني  الوظيفي  التعادل  ب�شاأن  الإلكرتونية  املعامالت  قانون  اأحكام  وتنطبق  اأدناه(. 

للتحويل. القابلة  الإلكرتونية غري  ال�شجالت  على جميع  والإلكرتوين 

املراجع

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

و19.

املادة 9-  التوقيع

75- تر�شي املادة 9 �شروط املعادل الوظيفي "للتوقيع" عندما ي�شرتط القانون املو�شوعي �شراحة 
عبارة  وتو�شح  �شمنيًّا(.  التوقيع  ا�شرتاط  )اأي  وجوده  لعدم  عواقب  على  ين�س  اأو  توقيع  وجود 
اإلزام، بوجود  التي ي�شمح فيها القانون، من دون  اأي�شًا على احلالت  اأنَّ املادة 9 تنطبق  "اأو يجيز" 
اأي�شًا  تهدف  النموذجي  القانون  من   9 املادة  يف  الإلكرتونية  التوقيعات  اإىل  الإ�شارة  اأنَّ  كما  توقيع. 

)43(قانون الأون�شيرتال النموذجي ب�شاأن التجارة الإلكرتونية، دليل ال�شرتاع، الفقرات 50-47.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/897
http://undocs.org/ar/A/CN.9/768
http://undocs.org/ar/A/CN.9/797
http://undocs.org/ar/A/CN.9/804
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من  الأ�شخا�س  لتمكني  امل�شتخدمة  الأ�شاليب  من  وغريها  الإلكرتونية  الأختام  اإىل  اإىل الإ�شارة 
التوقيع اإلكرتونيًّا.

ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  قانون  من   7 املادة  من  1)اأ(  الفقرة  من  م�شتلهمة   9 76- واملادة 
اخلطابات  اتفاقية  من   9 املادة  من   3 الفقرة  ن�س  غرار  على  وهي،   )44(

 )(.الإلكرتونية التجارة 
خمتلف  اأف�شل  ب�شورة  ت�شتوعب  حتى  الطرف  "نية"  اإىل  ذلك،  على  عالوة  ت�شري،  الإلكرتونية، 
موثوقية  تقييم  وينبغي   )45(

 )(.اإلكرتوين توقيع  با�شتخدام  حتقيقها  اإىل  ال�شعي  ميكن  التي  الوظائف 
.12 املادة  الوارد يف  العام  املوثوقية  ملعيار  وفقًا   9 املادة  املذكورة يف  الطريقة 

77- والهدف من الإ�شارة اإىل ا�شتيفاء ال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل ل�شرط التوقيع هو تو�شيح 
ال�شجالت  �شائر  على  ل  فح�شب،  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  على  تنطبق   9 املادة  اأنَّ 
الإلكرتونية التي لي�شت قابلة للتحويل ولكنها ترتبط بطريقة اأو اأخرى ب�شجل اإلكرتوين قابل للتحويل. 
ومن ثم، ت�شع املادة 9 قاعدة التعادل الوظيفي ملفهوم "التوقيع" فيما يخ�س ال�شجالت الإلكرتونية 

فح�شب. للتحويل  القابلة 

النظم  مثل  للتحويل،  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  اإدارة  نظم  من  بع�ٍس  حالة  يف  78- وميكن 
بدًل  م�شتعارة  اأ�شماء  اإىل  بالإ�شارة  املوقع  هوية  د  حُتدَّ اأن  عة،  املوزَّ الدفاتر  تقنية  على  القائمة 
بال�شم  امل�شتعار  ال�شم  ربط  اإمكانية  مع  الطريقة،  بتلك  الهوية  وحتديد  احلقيقية.  الأ�شماء  من 
ي�شتوفـي  قد  املوزعة،  الدفاتر  نظم  خارج  موجودة  وقائعية  عنا�شر  اإىل  مثاًل  بال�شتناد  احلقيقي، 

ع. املوقِّ هوية  ب�شرط حتديد 

ب�شاأن  الإلكرتونية  بالتوقيعات  اخلا�س  القانون  يف  عليها  املن�شو�س  العامة  القاعدة  79- وتنطبق 
التعادل الوظيفي بني التوقيعات الإلكرتونية واخلطية على التوقيعات امل�شتخدمة يف جميع ال�شجالت 

للتحويل. القابلة  الإلكرتونية غري 

املراجع

20؛ الفقرة   ،A/CN.9/804 40-47؛  الفقرات   ،A/CN.9/797 و43؛   41 الفقرتان   ،A/CN.9/768 

و49.  48 الفقرتان   ،A/CN.9/869

املادة 10- امل�شتندات اأو ال�شكوك القابلة للتحويل

ال�شكوك  اأو  امل�شتندات  ل�شتخدام  الوظيفي  املعاِدل  ب�شاأن  قاعدة  على   10 املادة  80- تن�سُّ 
الإلكرتوين.  ال�شجل  ي�شتوفيها  اأن  يتعنيَّ  التي  ال�شروط  تبيان  خالل  من  وذلك  للتحويل  القابلة 

)44(قانون الأون�شيرتال النموذجي ب�شاأن التجارة الإلكرتونية، دليل ال�شرتاع، الفقرات 56-53.

الإي�شاحية،  املذكرة  الدولية،  العقود  يف  الإلكرتونية  اخلطابات  با�شتخدام  املتعلقة  املتحدة  الأمم   )45(اتفاقية 

الفقرة 160.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/768
http://undocs.org/ar/A/CN.9/869
http://undocs.org/ar/A/CN.9/797
http://undocs.org/ar/A/CN.9/804
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الوارد  العام  املوثوقية  ملعيار  وفقًا   10 املادة  يف  املذكورة  الطريقة  موثوقية  تقييم   وينبغي 
املادة 12. يف 

ال�شك  اأو  امل�شتند  د"  "تفرُّ مفهوم  حول  دارت  التي  املناق�شات  حم�شلة   10 املادة  81- ومتثِّل 
باأداء  تتعلق  اأو �شكوك متعددة  املفهوم هو منع تداول م�شتندات  والغر�س من هذا  للتحويل.  القابل 
من  يعادل  ل�شجل  الإلكرتونية  البيئة  التفرد يف  وكفالة  باأدائه.  املطالبات  د  لتعدُّ واحد جتنبًا  التزام 
من  بعيد  وقت  منذ  تعترب  م�شكلة  احلقيقي  اأو  الأ�شلي  الورقي  ال�شك  اأو  امل�شتند  الوظيفية   الناحية 

ال�شعبة. التحديات 

توفري  لأن  تقنية  الإلكرتونية على حتديات  البيئات  ينطوي حتقيقه يف  ن�شبي  مفهوم  د  82- فالتفرُّ
ال�شجل  ماهية  حتديد  ولأنَّ  تقنيًّا  متعذرًا  يكون  قد  اأمر  لال�شتن�شاخ  القابلية  بعدم  مطلقة  �شمانة 
البني  بالأمر  لي�س  ال�شلة  ذي  للتحويل  القابل  ال�شك  اأو  امل�شتند  معادل  ميثل  اأنه  املفرت�س  املعني 
على  اأي�شًا  ينطوي  د  التفرُّ مفهوم  اأنَّ  والواقع  ملمو�س.  وجود  له  لي�س  ال�شجل  ذلك  اأنَّ  اإىل  بالنظر 
يف  ال�شك  اأو  امل�شتند  وجود  لأنَّ  للتحويل،  القابلة  ال�شكوك  اأو  بامل�شتندات  يتعلق  فيما  حتديات 
باعتباره  الورقي،  امل�شتند  اأنَّ  بيد  لال�شتن�شاخ.  القابلية  بعدم  مطلقة  �شمانة  ر  يوفِّ ل  ورقي  �شكل 
مدار  على  التجارية  املعامالت  يف  الورقية  امل�شتندات  ا�شتخدام  اأنَّ  كما  بطبعه،  فريد  ماديًّا،  �شيئًا 
املخاطر  تقييم  من  بتمكينهم  الكفيلة  املعلومات  التجارية  بالعمليات  للقائمني  ر  وفَّ قد  قرون  ة  عدَّ
اأنَّ املمار�شات املتعلقة با�شتخدام ال�شجالت الإلكرتونية القابلة  املرتبطة با�شتخدام الورق، يف حني 

نف�شه. بالقدر  بعد  خ  ترت�شَّ للتحويل مل 

اجلمع  الواحد عن طريق  اللتزام  باأداء  املطالبات  د  تعدُّ اإمكانية  منع  اإىل   10 املادة  83- وتهدف 
و"ال�شيطرة". "الوحدانية"  نهجا  وهما  نهجني،  بني 

84- ويتطلَّب نهج "الوحدانية" حتديد ال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل الذي يعطي حائزه احلق 
اللتزام  باأداء  املطالبات  د  تعدُّ اجتناب  ُبغية  موثوقًا،  حتديدًا  فيه  املبنيَّ  اللتزام  اأداء  طلب  يف 
على  امل�شيطر  ال�شخ�س  لتحديد  موثوقة  طريقة  ا�شتخدام  على  "ال�شيطرة"  نهج  ز  ويركِّ الواحد. 

اأدناه(.  121-105 الفقرات  )انظر  للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل 

النظام  اأنَّ  النموذجي  القانون  يف  و"ال�شيطرة"  "الوحدانية"  مفهومي  اعتماد  اآثار  بني  85- ومن 
اإذن. دون  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  ا�شتن�شاخ  �شيمنع 

به  د  وُيق�شَ الوظيفي  التعادل  نهج  للتحويل"  القابل  الإلكرتوين  "ال�شجل  تعريف  86- ويج�شد 
ول يهدف  للتحويل.  قابلة  �شكوكًا  اأو  م�شتندات  تعادل  التي  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت 
هذا التعريف اإىل امل�شا�س باملبداأ الذي مفاده اأنَّ القانون املو�شوعي هو الذي يحدد حقوق ال�شخ�س 
�شلة  لها  تكون  اأن  ميكن  التي  الوظائف  جميع  و�شف  اإىل  كذلك  يهدف  ول  ال�شجل،  على  امل�شيطر 
با�شتخدام ال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل. فعلى �شبيل املثال، قد تكون لل�شجل الإلكرتوين القابل 
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للتحويل قيمة اإثباتية اأي�شًا؛ و�شوف تقيَّم قدرة ذلك ال�شجل على اأداء تلك الوظيفة مبقت�شى قانون 
النموذجي. القانون  اآخر غري 

بتعريف  يق�شد  نطاقه،  ومع  النموذجي  القانون  يف  املتبع  العام  النهج  مع  87- ومتا�شيًا 
التي  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  على  ينطبق  اأن  للتحويل"  القابل  الإلكرتوين  "ال�شجل 
من  النموذجي  القانون  مينع  ل  ذلك،  ومع  للتحويل.  قابلة  �شكوكًا  اأو  م�شتندات  وظيفيًّا  تعادل 
يحكم  ل  لأنَّه  ورقي  معادل  لها  يوجد  ل  للتحويل  قابلة  اإلكرتونية  �شجالت  وا�شتخدام   ا�شتحداث 

ال�شجالت. تلك 

اأو ال�شكوك املعيَّنة،  "ال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل" بع�س امل�شتندات  88- ول ي�شمل تعريف 
اتفاقات  بفعل  حمدودة  تكون  اأن  ميكن  للتحويل  قابليتها  ولكنَّ  للتحويل،  قابلة  عام  بوجه  هي  التي 
اأخرى، مثل �شندات ال�شحن املبا�شرة. ول ينبغي تف�شري تعريف "ال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل" 
الإلكرتونية  ال�شجالت  لإدارة  اإلكرتوين  نظام  ال�شكوك يف  اأو  امل�شتندات  تلك  اإ�شدار  اأنه مينع  على 
ماهية  يحدد  الذي  هو  املو�شوعي  والقانون  اأعاله(.   21 الفقرة  اأي�شًا  )انظر  للتحويل  القابلة 

للتحويل. القابلة  ال�شكوك  اأو  امل�شتندات 

1)اأ( الفقرة 

امل�شتند  يف  ت�شمينها  الالزم  املعلومات  الإلكرتوين  ال�شجل  ت�شمني  على  1)اأ(  الفقرة  89- تن�سُّ 
للتحويل،  القابل  ال�شك  اأو  امل�شتند  تكتب يف  املعلومات  اأنَّ  اإىل  وبالنظر  للتحويل.  القابل  ال�شك  اأو 
فيجب اأن يتما�شى اإدراجها يف ال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل مع املادة 8 من القانون النموذجي. 
ح تعريف "ال�شجل الإلكرتوين" الوارد يف املادة 2 من القانون النموذجي اأنَّ ال�شجل الإلكرتوين  ويو�شِّ

بة. مركَّ ذا طبيعة  يكون  اأن  يلزم،  ل  ولكن  ميكن، 

نها  يت�شمَّ اأن  ُي�شرتط  التي  املعلومات  للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  ت�شمني  �شاأن  90- ومن 
ال�شجل  ذلك  على  املنطبق  املو�شوعي  القانون  بتحديد  ي�شمح  اأن  للتحويل  القابل  ال�شك  اأو  امل�شتند 
ال�شندات  على  املنطبق  القانون  ولي�س  ال�شحن  �شندات  على  املنطبق  القانون  املثال،  �شبيل  )على 
نها  يت�شمَّ اأن  ُي�شرتط  التي  املعلومات  واحد  اإلكرتوين  �شجل  ن  يت�شمَّ اأن  يجوز  ذلك،  ومع  الإذنية(. 

للتحويل. القابلة  ال�شكوك  اأو  امل�شتندات  من  واحٍد  نوٍع  من  اأكرث 

ا ين�سُّ مبا�شرة  ن حكمًا على غرار الفقرة 1)اأ( من املادة 10، واإمنَّ 91- واإذا كان القانون ل يت�شمَّ
نها ال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل، فمن  على املتطلبات اخلا�شة باملعلومات التي يجب اأن يت�شمَّ
ح اأنَّه يتناول �شجالت اإلكرتونية قابلة للتحويل ل تعادل وظيفيًّا امل�شتندات اأو ال�شكوك القابلة  املرجَّ

اإلكرتونية. بيئة  اإلَّ يف  توجد  ل  اأي  للتحويل، 
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92- وتبعًا لذلك، ل تفي ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل التي ل توجد اإلَّ يف �شكل اإلكرتوين 
للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  تعريف  نطاق  يف  تندرج  ل  ثمَّ  ومن   ،10 املادة  با�شرتاطات 
�شكل  اإلَّ يف  توجد  ل  التي  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  اأنَّ  يعني  وهذا   .2 املادة  الوارد يف 
�شوف  لكنها  النموذجي،  القانون  يف  عليها  من�شو�س  اأخرى  با�شرتاطات  تفي  اأن  ميكن  اإلكرتوين 
د املتطلبات اخلا�شة باملعلومات على نحو م�شتقل، ومن ثمَّ لن تتقيد با�شرتاطات الفقرة 1)اأ(  حتدِّ

.10 املادة  من 

ن الفقرة 1)اأ( اأيَّ نعت من قبيل "معادل" اأو "مناِظر" اأو "الذي له نف�س الغر�س"  93- ول تت�شمَّ
اإْذ مبقت�شى ذلك احلكم يجب اأن يبنيِّ ال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل نف�س املعلومات املطلوب اأن 
نها م�شتند اأو �شك قابل للتحويل من النوع نف�شه. وقد يت�شبَّب اإدراج نعت اإ�شافي يف اإثارة البلبلة. يبيِّ

1)ب(‘1’ الفقرة 

املعلومات  ن  يت�شمَّ الذي  ال�شجل  هو  الإلكرتوين  ال�شجل  اأنَّ  تبيان  1)ب(‘1’  الفقرة  94- ت�شرتط 
ذ هذا ال�شرط نهج "الوحدانية". ق من اأنَّه هو ال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل. وينفِّ الالزمة للتحقُّ

وظيفيًّا  يعادل  الذي  للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  95- والغر�س من هذا احلكم هو حتديد 
للتحويل. القابل  ال�شك  اأو  امل�شتند 

الإ�شبانية  باللغات  املحررة  ال�شيغ  يف  املفرد  �شيغة  يف  وال�شم  التعريف  اأداة  بني  96- واجلمع 
الوحدانية.  نهج  اإىل  لالإ�شارة  يكفي  النموذجي  القانون  من  والفرن�شية  والعربية  والإنكليزية 
التفرد  مفهوم  اإىل  ي�شري  اأنه  على  النعت  ل  يوؤوَّ وقد  التف�شري.  حتديات  لتجنب  نعت  ومل ي�شتخدم 
ا يف ال�شيغتني املحررتني بالرو�شية  الذي ا�شتبعد وميكن اأن يوؤدي اإىل التقا�شي يف نهاية املطاف. اأمَّ
يف  منا�شب  نعت  على  العثور  املمكن  من  لأنَّ  نعت  ا�شتخدم  فقد  النموذجي،  القانون  من  وال�شينية 
اللغوية ال�شت عن مفهوم  اأن تعرب جميع ال�شيغ  هاتني اللغتني يجنب م�شاكل التف�شري. والهدف هو 

ال�شاأن. هذا  واحد يف 

ت�شتخدم  ل  للتحويل،  القابلة  الإلكرتونية  بال�شجالت  املتعلقة  الأخرى  للت�شريعات  97- وخالفًا 
د" لتبيان اأنَّ ال�شجل الإلكرتوين  الفقرة 1)ب(‘1’ نعتًا من قبيل "ذي احلجية" اأو "النافذ" اأو "املوؤكَّ
يخلق  اأن  ميكن  نعٍت  اإدراج  اأنَّ  هي  الإغفال  هذا  واأ�شباب  للتحويل.  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  هو 
�شعوبات يف تف�شري املواد، ول �شيما يف بع�س اللغات؛ وقد يوؤول على اأنه ي�شري اإىل مفهوم "التفرد"، 

املطاف. نهاية  التقا�شي يف  اإىل  يوؤدي  اأن  وميكن  عنه؛  التخلِّي  الذي جرى 

1)ب(‘2’ الفقرة 

98- ت�شرتط الفقرة 1)ب(‘2’ اأن يكون ال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل قاباًل للخ�شوع لل�شيطرة 
ذ  وينفِّ بتحويله.  ال�شماح  اأجل  من  وخ�شو�شًا  �شالحيته،  اأو  مفعوله  انتهاء  حتى  اإن�شائه  تاريخ  منذ 

"ال�شيطرة". نهج  ال�شرط  هذا 
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موثوقية  اإىل  1)ب(‘2’  بالفقرة  يتعلق  فيما  موثوقة  طريقة  ا�شتخدام  اإىل  الإ�شارة  99- وحتيل 
املوثوقية  معيار  اأنَّ  ورغم  لل�شيطرة.  للخ�شوع  قاباًل  الإلكرتوين  ال�شجل  جلعل  امل�شتخدم  النظام 
فهو  ثم،  ومن  النموذجي،  القانون  من  خمتلفة  مواد  على  ينطبق   12 املادة  يف  الوارد  ذاته  العام 
املن�شودة  املحددة  الوظيفة  �شوء  يتم يف  اأن  ينبغي  كل طريقة  موثوقية  تقييم  فاإنَّ  مو�شوعي،  معيار 

ن�شبي. تقييم  فهو  ثم،  ومن  ا�شتخدامها،  من 

1)ب(‘3’ الفقرة 

اإىل حقيقة واقعية، ومن ثمَّ فهو مفهوم مو�شوعي،  ُي�شري  ال�شالمة مفهوم مطلق  100- اإنَّ مفهوم 
اإىل  والإ�شارة  بها.  يحتفظ  مل  اأو  ب�شالمته  احتفظ  قد  للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  اأنَّ  ا  فاإمَّ
كل  تقييم موثوقية  لأنَّ  ن�شبي  لها مدلول  ال�شجل  �شالمة  للحفاظ على  امل�شتخدمة  املوثوقة  الطريقة 
طريقة �شوف يتم يف �شوء الوظيفة املحددة املن�شودة من ا�شتخدامها. وينطبق معيار املوثوقية العام 

الطريقة. تلك  تقييم  على   12 املادة  الوارد يف 

2 الفقرة 

ال�شجل  اأنَّ  احلكم  ذلك  ويبنيِّ  ال�شالمة.  مفهوم  تقييم  ب�شاأن  حكم  على   2 الفقرة  101- تن�سُّ 
بتغيريات  تتعلق  معلومات  جمموعة  اأيُّ  تظل  عندما  ب�شالمته  يحتفظ  للتحويل  القابل  الإلكرتوين 
اإن�شاء  منذ  حتوير  دون  ومن  كاملة  املح�س(  التقني  الطابع  ذات  التغيريات  مقابل  )يف  بها  ماأذون 
ال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل حتى انتهاء مفعوله اأو �شالحيته. ومثال ذلك، يف �شوء املمار�شة 
م دليل  العملية، اأنَّ التحقق من �شالمة ال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل ميكن اأن يتاأتى اإذا ما ُقدِّ
التوقيع  وقت  يف  ال�شجل  ذلك  وحمتوى  ال�شجل  على  الإلكرتوين  التوقيع  بني  الرابطة  يثبت  موثوق 

اإلكرتونيًّا. عليه 

ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  قانون  من   8 املادة  من   3 الفقرة  من  م�شتوحاة   2 102- والفقرة 
القانون  من   8 املادة  من  3)اأ(  الفقرة  اأنَّ  مالحظة  جتدر  ذلك،  ومع  الإلكرتونية.  التجارة 
مفهوم  با�شتخدام  يتعلق  فيما  ال�شالمة  مفهوم  اإىل  ت�شري  الإلكرتونية  التجارة  ب�شاأن  النموذجي 
يف  الوارد  ال�شالمة  مفهوم  ا  اأمَّ الإلكرتوين.  التعاقد  �شياق  يف  اأن�شب  يكون  قد  الذي  "الأ�شل" 
ال�شجالت  حياة  دورة  اأنَّ  بال�شرورة  يراعي  فهو  النموذجي،  القانون  من  املادة 10  من   2 الفقرة 
يف  بدقة  تبيانها  يلزم  التي  الأحداث  من  عدد  وقوع  على  تنطوي  للتحويل  القابلة   الإلكرتونية 

ال�شجالت. تلك 

اللتزامات  يف  الأطراف  عليها  تتفق  التي  التغيريات  فهي  بها"  "]ال [ماأذون  التغيريات  ا  103- اأمَّ
والتي  ال�شجالت  تلك  عمر  دورة  طوال  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  بال�شجالت  املت�شلة  التعاقدية 
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ي�شمح بها نظام اإدارة ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل. وا�شتعمال تعبري "ماأذون بها" ل يتناول 
م�شاألة م�شروعية تلك التغيريات، فمن �شاأن ذلك اأن ي�شتحدث معيارًا ي�شتلزم اإجراء تقييم قانوين 
مبوجب القانون املو�شوعي. وعلى �شبيل املثال، ميكن اأن ت�شمل التغيريات غري املاأذون بها التغيريات 
للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  ب�شالمة  حتمًا  �شيخلون  الذين  احلا�شوب  قرا�شنة  يدخلها  التي 

اإليه. النفاذ  اأجل  من 

وتخزينها  املعلومات  لإر�شال  املعتاد  ال�شياق  يف  تغيري  من  ين�شاأ  ما  "با�شتثناء  عبارة  104- وت�شري 
بحتة.  تقنية  لأغرا�س  للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  اإىل  امل�شافة  املعلومات  اإىل  وعر�شها" 
فعلى �شبيل املثال، ميكن اأن ت�شمل هذه املعلومات التغيريات الالزمة لتخزين ال�شجالت الإلكرتونية 
 8 املادة  من  3)اأ(  الفقرة  يف  العبارات  نف�س  وت�شتخدم  �شة.  خم�شَّ اإيداع  جهة  يف  للتحويل  القابلة 
البحت  التقني  التغيري  فكرة  اأنَّ  بيد  الإلكرتونية.  التجارة  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  قانون  من 
مفهوم  عن  يختلف  والذي  النموذجي،  القانون  يف  الوارد  ال�شالمة  مفهوم  �شوء  يف  تقييمها  ينبغي 
اأدناه(.  الأ�شل الوارد يف القانون النموذجي ب�شاأن التجارة الإلكرتونية )انظر الفقرتني 189 و190 
للتحويل، يف �شكل  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  اإدارة  بوا�شطة نظام  تلقائيًّا  املعلومات  ُت�شاف  وقد 
على  دلياًل  ذاتها  حد  يف  ت�شكل  ل  التلقائية  الإ�شافة  هذه  ولكنَّ  املثال،  �شبيل  على  و�شفية  بيانات 

تقني حم�س. طابع  ذات  املعلومات  تلك  اأنَّ 

املراجع

 ،A/CN.9/804 47-60؛  الفقرات   ،A/CN.9/797 و85؛  و76  و75   56-48 الفقرات   ،A/CN.9/768

الفقرات   ،A/CN.9/834 و42-49؛   40-31 الفقرات   ،A/CN.9/828 و70-75؛   40-21 الفقرات 
.68-50 الفقرات   ،A/CN.9/869 و99-108؛  و92  و90-85   30-21

املادة 11-  ال�شيطرة

للتحويل.  قابل  اأو �شك  م�شتند  الوظيفي حليازة  املعادل  ب�شاأن  قاعدة  على   11 املادة  105- تن�سُّ 
على  ما  �شخ�س  �شيطرة  لتحقيق  موثوقة  طريقة  ا�شتخدام  عند  للحيازة  الوظيفي  املعادل  ق  ويتحقَّ

امل�شيطر. ال�شخ�س  هوية  وتبيان  ال�شجل  ذلك 

من  1)ب(‘2’  الفقرة  يف  الوارد  بال�شرط  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  التي  "ال�شيطرة"،  106- وفكرة 
ف يف القانون النموذجي لأنها املعادل الوظيفي ملفهوم "احليازة"، الذي قد يختلف  املادة 10، مل ُتعرَّ

ق�شائية. ولية  كل  بدوره يف 

املتمثِّل  العام  املبداأ  مع  للحيازة. ومتا�شيًا  بتحديد معادل وظيفي  النموذجي  القانون  107- وُيعَنى 
بالعواقب  مي�سُّ  ل  ال�شيطرة  مفهوم  فاإنَّ  املو�شوعي،  بالقانون  مي�سُّ  ل  النموذجي  القانون  اأنَّ  يف 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/768
http://undocs.org/ar/A/CN.9/828
http://undocs.org/ar/A/CN.9/869
http://undocs.org/ar/A/CN.9/797
http://undocs.org/ar/A/CN.9/834
http://undocs.org/ar/A/CN.9/804
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طرائق  على  تتَّفق  اأن  لالأطراف  يجوز   ، ثمَّ ومن  منها.  يحدُّ  اأو  احليازة  على  املرتتبة  القانونية 
نف�شه. احليازة  مفهوم  تعديل  لها  يجوز  ل  ولكْن  احليازة،  ممار�شة 

108- ول يرمي القانون النموذجي اإىل تقييد اإن�شاء احلقوق ال�شمانية يف امل�شتندات اأو ال�شكوك 
الالزم  الوظيفي  املعادل  املادة 11،  اإطار  يوفر، يف  ال�شيطرة  فاإنَّ مفهوم  للتحويل. ومن ثم،  القابلة 
م�شتند  حيازة  يتطلب  الثالثة  الأطراف  جتاه  نافذة  وجعلها  ال�شمانية  احلقوق  اإن�شاء  كان  حيثما 
اأو �شك ورقي. كما ل يرمي القانون النموذجي اإىل تقييد اإن�شاء احلقوق ال�شمانية حيثما كان نفاذ 

عام. �شجل  ت�شجيلها يف  يتطلب  الثالثة  الأطراف  احلقوق جتاه  تلك 

109- وي�شري عنوان املادة 11 اإىل "ال�شيطرة" ل اإىل "احليازة"، ومن ثمَّ يخرج عن اأ�شلوب الت�شمية 
القانون  اأهمية خا�شة يف  له  "ال�شيطرة"  اأنَّ مفهوم  اإىل  القانون، بالنظر  املتَّبع يف املواد الأخرى من 
النموذجي. وقد يرد يف الت�شريعات الوطنية مفهوم ما "لل�شيطرة"، ولكن مفهوم "ال�شيطرة" الوارد يف 
ر تف�شريًا م�شتقالًّ يف �شوء الطابع الدويل الذي يت�شم به القانون النموذجي. املادة 11 ينبغي اأن يف�شَّ

1 الفقرة 

فيها  ين�س  التي  احلالت  يف  التطبيق  كيفية  لتو�شيح  يجيز"  "اأو  عبارة   1 الفقرة  110- تت�شمن 
وينبغي  ذلك.  ي�شرتط  اأن  دون  للتحويل  القابل  ال�شك  اأو  امل�شتند  حيازة  جواز  على  فقط  القانون 

.12 املادة  الوارد يف  العام  املوثوقية  ملعيار  وفقًا   11 املادة  املذكورة يف  الطريقة  موثوقية  تقييم 

1)اأ(‘1’ الفقرة 

مفهوم  اأنَّ  اإىل  بالنظر  الو�شوح  لدواعي  "احل�شرية"  ال�شيطرة  اإىل  1)اأ(  الفقرة  111- ت�شري 
"ال�شيطرة"، على غرار مفهوم "احليازة"، ينطوي على احل�شرية يف ممار�شته. ومع ذلك، ميكن اأن 
مُتاَر�س ال�شيطرة، �شاأنها �شاأن احليازة، يف وقت واحد من جانب اأكرث من �شخ�س واحد. ول ُي�شري 
مفهوم "ال�شيطرة" اإىل ال�شيطرة "امل�شروعة"، نظرًا لأنَّ هذه امل�شاألة يخت�سُّ بها القانون املو�شوعي.

د الطلبات باأداء  112- ومع اأنَّ مفهومي "ال�شيطرة" و"الوحدانية" يهدفان كالهما اإىل اجتناب تعدُّ
الفقرتني  )انظر  بينهما  التمييز  وينبغي  الآخر  عن  مبعزل  يطبَّق  منهما  كالًّ  فاإنَّ  الواحد،  اللتزام 
�شجل ل  اأْي  د،  �شجل متعدِّ �شيطرة ح�شرية على  ت�شوُّر  املثال، ميكن  �شبيل  وعلى  اأعاله(.  و84   83
على  ح�شرية  غري  �شيطرة  ت�شور  اأي�شًا  ميكن  ذلك،  من  العك�س  وعلى  الوحدانية.  �شرط  ي�شتوفي 

وحيد.  �شجل 

1)ب( الفقرة 

القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  على  امل�شيطر  ال�شخ�س  هوية  د  حُتدَّ اأن  1)ب(  الفقرة  113- ت�شرتط 
و�شع  يف  للتحويل  قابل  اإلكرتوين  �شجل  على  امل�شيطر  ال�شخ�س  ويكون  موثوقة.  بطريقة  للتحويل 

للتحويل. قابل  معاِدل  �شك  اأو  م�شتند  قانوين مماثل حلائز 
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يف للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  على  امل�شيطر"  "ال�شخ�س  اإىل  الإ�شارة  تعني   114- ول 
رها القانون  الفقرة 1)ب( �شمنًا اأنَّه هو اأي�شًا امل�شيطر ال�شرعي على ذلك ال�شجل، فهذه م�شاألة يقرِّ
من  اأكرث  وجود  اإمكانية  امل�شيطر  ال�شخ�س  اإىل  الإ�شارة  ت�شتبعد  ل  ذلك،  على  وعالوة  املو�شوعي. 
�شخ�س واحد ميار�س ال�شيطرة اأو اإمكانية اإ�شناد ال�شيطرة انتقائيًّا على �شجل اإلكرتوين واحد قابل 
اإىل كل كيان منها )مثل احلق  القانونية املن�شوبة  اأ�شا�س احلقوق  اإىل كيانات متعددة على  للتحويل 

ال�شمانية(. امل�شالح  اأو  الب�شائع  ملكية  يف 

على  قادرًا  اآخر  كيانًا  اأو  ا  اعتباريًّ اأو  ا  طبيعيًّ �شخ�شًا  امل�شيطر  ال�شخ�س  يكون  اأن  115- وميكن 
احل�شرية  ال�شيطرة  تتاأثر  ول  املو�شوعي.  القانون  مبوجب  للتحويل  قابل  �شك  اأو  م�شتند  حيازة 
اأن يكون ذلك الطرف  اأنَّها ل تعني �شمنًا احتمال  بال�شتعانة بخدمات طرف ثالث ملمار�شتها، كما 
فهذا  الحتمال،  ت�شتبعد هذا  ول  امل�شيطر  ال�شخ�س  هو  اآخر  و�شيط  اأيَّ  اأو  للخدمات  م  املقدِّ الثالث 

املو�شوعي. القانون  بالأحرى  �شيحدده  الأمر 

ن  اأن يت�شمَّ ال�شروري  اأنَّ من  اأمر ل يعني �شمنًا  امل�شيطر  ال�شخ�س  116- وا�شرتاط حتديد هوية 
ال�شجلُّ الإلكرتوين القابل للتحويل ذاته معلومات تتعلق بتحديد هوية ال�شخ�س امل�شيطر. بل يقت�شي 
هذا ال�شرط اأن يوؤدي الأ�شلوب اأو النظام امل�شتخدم يف حتقيق ال�شيطرة الكلية وظيفَة حتديد الهوية 
اأنه  على  الهوية  حتديد  ُيفَهم  األَّ  ينبغي  ذلك،  على  وعالوة  املعنية.  الأطراف  بجميع  يتعلق  فيما 
اإنَّ القانون النموذجي ي�شمح باإ�شدار �شجالت  اإلزام بت�شمية ال�شخ�س امل�شيطر، حيث  ينطوي على 

ا�شمه. ذكر  �شمنًا عدم  يعني  ما  وهو  حاملها،  اإىل  للتحويل  قابلة  اإلكرتونية 

النظم  مثل  للتحويل،  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  اإدارة  نظم  من  بع�ٍس  حالة  يف  117- وميكن 
اأ�شماء  اإىل  بالإ�شارة  امل�شيطر  ال�شخ�س  هوية  د  حُتدَّ اأن  عة،  املوزَّ الدفاتر  تقنية  على  القائمة 
حتديد  يف  الطريقة  تلك  واتباع  اأعاله(.   78 الفقرة  )انظر  احلقيقية  الأ�شماء  من  بدًل  م�شتعارة 
حتديد  با�شرتاط  يفي  الأمر،  لزم  اإذا  احلقيقي،  بال�شم  امل�شتعار  ال�شم  ربط  مع اإمكانية  الهوية، 
امل�شيطر  ال�شخ�س  ا�شم  ذكر  عدم  يحول  اأن  يجوز  ل  حال،  اأيِّ  وعلى  امل�شيطر.  ال�شخ�س  هوية 
)انظر  القانون  اإنفاذ  مثل  اأخرى،  لأغرا�س  هويته  حتديد  اإمكانية  دون  لأغرا�س القانون التجاري 

اأعاله(.  55 الفقرة 

العمرية  الدورة  يف  تقع  التي  اخلطوات  بتلك  القيام  يف  اأي�شًا   11 املادة  ت�شاعد  118- و�شوف 
�شبيل  فعلى  ال�شجل.  ذلك  على  ال�شيطرة  اإثبات  وتقت�شي  للتحويل  القابل  الإلكرتوين  لل�شجل 
القابل  ال�شك  اأو  امل�شتند  حيازة  اإثبات  اإىل  الورقية  البيئة  يف  "التقدمي"  مفهوم  ي�شتند  املثال، 
هوية  حتديد  طريق  عن  ال�شيطرة  على  التدليل  وميكن  فيه.  اجلوهري  العن�شر  باعتباره  للتحويل 
الإلكرتونية  ال�شجالت  اإدارة  نظام  ي�شتند  اأن  ميكن  العملية،  املمار�شة  ويف  امل�شيطر.  ال�شخ�س 
عند  امل�شيطر  ال�شخ�س  هوية  حتديد  ب�شاأن   11 املادة  يف  الوارد  ال�شرط  اإىل  للتحويل  القابلة 
منف�شاًل  حكمًا  النموذجي  القانون  ن  يت�شمَّ ل  ثمَّ  ومن  ال�شجالت.  تقدمي  م�شاألة  مع   التعامل 

التقدمي. ب�شاأن 
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2 الفقرة 

طريق  وعن  الت�شليم  طريق  عن  للتحويل  القابلة  ال�شكوك  اأو  امل�شتندات  تداول  119- ميكن 
حتويل  اأنَّ  على   2 الفقرة  وتن�سُّ  للتحويل.  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  بالتبعية،  وكذا،  التظهري، 
ال�شك  اأو  امل�شتند  لت�شليم  الوظيفي  املعادل  هو  للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  على  ال�شيطرة 
ال�شيطرة  وحتويل  اأدناه(.   154-150 الفقرات  اأي�شًا  )انظر  حيازته  حتويل  اأي  للتحويل،  القابل 
يعني �شمنًا حتويل ال�شيطرة احل�شرية لأنَّ مفهوم "ال�شيطرة"، مثل مفهوم "احليازة، يعني �شمنًا 
احل�شرية يف املمار�شة. كما اأنَّ العتبارات املتعلقة باملمار�شة امل�شرتكة لل�شيطرة تنطبق على حتويل 

اأعاله(. و114   111 الفقرتني  )انظر  ال�شيطرة 

ن الفقرة 2 عبارة "اأو يجيز" من اأجل تو�شيح انطباقها على احلالت التي يكتفي فيها  120- وتت�شمَّ
ذلك. ي�شرتط  اأن  دون  من  للتحويل  القابل  ال�شك  اأو  امل�شتند  حيازة  بتحويل  بال�شماح  القانون 

ذلك  حياة  دورة  يف  �شرورية  خطوة  للتحويل  القابل  ال�شك  اأو  امل�شتند  ت�شليم  يكون  121- وقد 
ال�شحن.  �شند  ت�شليَم  الب�شائع  ت�شليِم  يقت�شي طلُب  ما  املثال، عادة  �شبيل  فعلى  ال�شك.  اأو  امل�شتند 
التي   ،2 الفقرة  اأنَّ  اإىل  بالنظر  الت�شليم،  ب�شاأن  دة  حمدَّ اأحكامًا  النموذجي  القانون  ن  ول يت�شمَّ
اأي�شًا  تنطبق  الت�شليم،  ثم  ومن  احليازة  لتحويل  الوظيفي  املعادل  باعتباره  ال�شيطرة  حتويل  حتكم 

احلالت. تلك  على 

املراجع

و75-85؛   47-45 الفقرات   ،A/CN.9/768 و50-58؛  و41-38  و25   24 الفقرات   ،A/CN.9/761

الفقرات   ،A/CN.9/828 51-70؛  الفقرات   ،A/CN.9/804 و74-90؛   66 الفقرات   ،A/CN.9/797

و99-102؛  36-27 الفقرات   ،A/CN.9/863 و83-94؛   33-31 الفقرات   ،A/CN.9/834  50-67؛ 
.110-103 الفقرات   ،A/CN.9/869
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الف�شل الثالث- ا�شتخدام ال�شجالت الإلكرتونية 
القابلة للتحويل

املادة 12- معيار املوثوقية العام

املوثوقية،  لتقييم  التكنولوجية  الناحية  من  وحمايدًا  مت�شقًا  ا  عامًّ معيارًا   12 املادة  122- ت�شع 
ينطبق حيثما يق�شي حكم من اأحكام القانون النموذجي با�شتخدام "طريقة موثوقة" لأداء الوظائف 
ذلك  من  ويفهم  امل�شتخدمة.  الطريقة  موثوقية  اإىل  املوثوقية  مفهوم  وي�شري  فيه.  عليها  املن�شو�س 

الطريقة. تلك  لتنفيذ  ي�شتخدم  نظام  اأيِّ  موثوقية  �شمنًا  بدوره 

123- وتهدف املادة 12 اإىل زيادة اليقني القانوين عن طريق حتديد العنا�شر التي ميكن اأن تكون 
ذات �شلة بتقييم املوثوقية. وقائمة الظروف الواردة يف املادة 12 ذات طابع اإي�شاحي ومن ثم لي�شت 
ح�شرية، ول متنع الأطراف من توزيع امل�شوؤولية تعاقديًّا )انظر اأي�شًا الفقرتني 138 و139 اأدناه(. 
القابلة  اإدارة ال�شجالت الإلكرتونية  مي خدمات نظم  وينطبق معيار املوثوقية العام على جميع مقدِّ

فح�شب. الثالثة  الأطراف  من  اخلدمات  مي  مقدِّ على  ولي�س  للتحويل 

ال�شجالت  اإدارة  نظام  موثوقية  تقييم  ب�شاأن  اإر�شادات  توفري  اإىل  ترمي   12 املادة  اأنَّ  124- ومع 
الإلكرتونية القابلة للتحويل يف حال ن�شوء منازعة )التقييم "الالحق" ملدى املوثوقية(، فاإنَّ م�شمونها 
اأنَّ  اإىل  بالنظر  املوثوقية(  ملدى  "امل�شبق"  )التقييم  النظام  ت�شميم  على  بال�شرورة  اأي�شًا  �شيوؤثر 

موثوقة. اأنظمة  توفري  اإىل عر�س  ي�شعون  النظم  مي  م�شمِّ

موثوقة  طريقة  ا�شتخدام  اإىل  ت�شري  التي  النموذجي  القانون  اأحكام  من  حكم  كلُّ  125- ويهدف 
املواد"  "اأغرا�س  اإىل  املادة 12  الواردة يف فاحتة  الإ�شارة  فاإنَّ   ، ثمَّ تاأدية وظيفة خمتلفة. ومن  اإىل 
تهدف اإىل تو�شيح اأنَّ تقييم موثوقية كل طريقة من الطرائق امل�شار اإليها ينبغي اأن يجري على نحو 
املرونة  النهج  هذا  ويكفل  اأداءها.  الطريقة  تلك  ت�شتهدف  التي  دة  املحدَّ الوظيفة  �شوء  منف�شل يف 
املوثوقية  تقييم  بتكييف  ي�شمح  لأنَّه  العملية  املمار�شة  املوثوقية يف  معيار  تطبيق  تقييم  الالزمة عند 

النظام. يوؤديها  التي  الوظائف  من  وظيفة  كل  بح�شب 
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الفرعية)اأ( الفقرة 

ح  وتو�شِّ املوثوقية.  حتديد  يف  ت�شاعد  قد  التي  بالظروف  قائمة  )اأ(  الفرعية  الفقرة  126- تورد 
عبارة  وت�شمل  ح�شرية.  ولي�شت  فح�شب  تو�شيحي  طابع  ذات  القائمة  اأنَّ  ي�شمل"  قد  "مبا  عبارة 
ال�شجل  يف  الواردة  املعلومات  اأجله  من  اأُن�شئت  الـذي  الغـر�س  ال�شلة"  ذات  الظـروف  "جميع 

للتحويل. القابل  الإلكرتوين 

املوثوقية  تقييم  ب�شاأن  اإر�شادات  تقدمي  بني  التوازن  حتقيق  اإىل  الظروف  قائمة  127- وتهدف 
نهاية  يف  يوؤدي  مبا  التجارية،  املن�شاآت  تتكبدها  باهظة  تكاليف  اإىل  ُتف�شي  قد  ا�شرتاطات  وفر�س 
تقنية  م�شائل  اإىل  امل�شتندة  الق�شائية  الدعاوى  وزيادة عدد  الإلكرتونية  التجارة  اإعاقة  اإىل  املطاف 
املوارد  وكفاية  املوظفني؛  نوعية  �شلة:  ذات  تكون  اأن  ميكن  التي  الأخرى  الظروف  وت�شمل  معقدة. 
املالية والتاأمني من امل�شوؤولية جتاه الغري؛ ووجود اإجراءات لالإبالغ عن اخلروقات الأمنية و�شجالت 

ملراجعة احل�شابات. موثوقة 

الت�شغيل" "قواعد 

ت�شغيل  دليل  يف  ترد  ما  عادة  التي  الت�شغيل"  "قواعد  اإىل  )اأ(‘1’  الفرعية  الفقرة  128- ت�شري 
ميكن اأن تر�شد تطبيقه هيئة رقابية، ومن ثمَّ قد ل يكون له من هذا املنطلق طابع تعاقدي �شرف. 
النظام  املتعلقة مبوثوقية  الت�شغيل  قواعد  هو  املق�شود  اأنَّ  املوثوقية"  بتقييم  "متعلقة  عبارة  ح  وتو�شِّ

عام. بوجه  الت�شغيل  قواعد  ولي�س  فح�شب، 

البيانات" �شالمة  "�شمان 

لأنَّه ل ميكن  ُمطلق،  البيانات" كمفهوم  �شالمة  "�شمان  اإىل  )اأ(‘2’  الفرعية  الفقرة  129- ت�شري 
يف  كعن�شر  "ال�شالمة"  وفكرة  ال�شالمة.  من  م�شتويات  اإىل  بالإ�شارة  البيانات  �شالمة  عن  التعبري 
اإنَّ  اأدق  بعبارة  القول  املادة 10. وميكن  الواردة يف  الفكرة  تختلف عن  العام  املوثوقية  معيار  تقييم 
اأهمية يف  ال�شالمة  لعن�شر  تكون  ينطبق عندما  )اأ(‘2’  الفرعية  الفقرة  الوارد يف  ال�شالمة  مفهوم 
تقييم موثوقية الطريقة امل�شتخدمة، ويف نهاية املطاف، حتقيق التعادل الوظيفي. وعلى هذا النحو، 

.10 املادة  الأخرى غري  باملواد  اأي�شًا  املفهوم  هذا  يت�شل 

اإذن" دون  وا�شتخدامه  النظام  اإىل  النفاذ  "منع 

130- ي�شري هذا ال�شرط اإىل القدرة على منع الأطراف، مبا يف ذلك الأطراف الثالثة، من النفاذ 
ينطبق  مفهوم  وا�شتخدامه  النظام  اإىل  بالنفاذ  الإذن  اإنَّ  حيث  اإذن،  دون  وا�شتخدامه  النظام  اإىل 
على جميع الأطراف. ويف هذا ال�شدد، جتدر الإ�شارة اإىل اأنَّ مفهوم ال�شالمة يف القانون النموذجي 
ي�شري اإىل التغيريات "املاأذون بها". ومن ثمَّ ينبغي للطريقة املوثوقة اأن متنع التغيريات غري املاأذون 
القدرة  م�شبقًا  تفرت�س  التي  احل�شرية  فكرة  على  ال�شيطرة  مفهوم  يقوم  ذلك،  على  وعالوة  بها. 

اإذن. دون  النظام  اإىل  النفاذ  من  الأطراف  منع  على 
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والرباجميات" ات  املعدَّ "اأمن 

املوثوقية  معيار  تقييم  معايري  قائمة  �شمن  والرباجميات"  ات  املعدَّ "اأمن  اإىل  الإ�شارة  131- ترد 
تاأثري  له  والرباجميات  ات  املعدَّ اأمن  لأنَّ  للتحويل،  القابلة  الإلكرتونية  بال�شجالت  يتعلق  فيما  العام 
املادة  الفرعية )ب( من  الفقرة  اإ�شارة مماثلة يف  وترد  امل�شتخدمة.  الطريقة  مبا�شر على موثوقية 
ات  املعدَّ نوعية نظم  "جودة  اإىل  الإلكرتونية  التوقيعات  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  قانون  10 من 
النظم  كانت  ما اإذا  تقرير  عند  العتبار  اإيالوؤها  يتعنيَّ  التي  العوامل  اأحد  بو�شفها  والرباجميات" 
م خدمات الت�شديق جديرًة بالثقة. وقد ا�شُتعي�س  والإجراءات واملوارد الب�شرية التي ي�شتخدمها مقدِّ
يف  اأي�شر  الأمن  مفهوم  لأنَّ  نظرًا  "اجلودة"  لفظ  عن  )اأ(‘4’  الفرعية  الفقرة  يف  "الأمن"  بلفظ 

املو�شوعي. التقييم 

املراجعة" تلك  ونطاق  م�شتقلة  هيئة  للمراجعة من جانب  اخل�شوع  "انتظام 

132- ميكن اأن ُيعترب وجوُد عمليات مراجعة منتظمة ودقيقة ت�شطلع بها هيئة م�شتقلة دلياًل على 
الفرعية )ه(  الفقرة  ُت�شري  النحو ذاته،  النظام من جانب طرف ثالث. وعلى  ق من موثوقية  التحقُّ
ومدى  "انتظام  اإىل  الإلكرتونية  التوقيعات  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  قانون  من   10 من املادة 
مراجعة احل�شابات من جانب هيئة م�شتقلة" بو�شفه اأحد العوامل التي يتعنيَّ اإيالوؤها العتبار عند 
الت�شديق  م خدمات  ي�شتخدمها مقدِّ التي  الب�شرية  واملوارد  والإجراءات  النظم  كانت  اإذا  ما  تقرير 

بالثقة. جديرًة 

اعتماد  هيئة  اأو  اإ�شراف  هيئة  امل�شتخدمة عن  الطريقة  اإقرار مبوثوقية   "�شدور 

اآلية طوعية" اأو 

133- ا�شُتلهم معيار "�شدور اإقرار مبوثوقية الطريقة امل�شتخدمة عن هيئة اإ�شراف اأو هيئة اعتماد 
ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  قانون  من   10 املادة  من  )و(  الفرعية  الفقرة  من  طوعية"  اآلية  اأو 
م  مقدِّ من  اأو  اعتماد  هيئة  من  اأو  الدولة  من  اإعالن  "وجود  اإىل  ت�شري  التي  الإلكرتونية  التوقيعات 
خدمات الت�شديق بخ�شو�س المتثال ملا �شبق ذكره اأو بخ�شو�س وجوده" بو�شفه اأحد العوامل التي 
يتعنيَّ اإيالوؤها العتبار عند تقرير ما اإذا كانت النظم والإجراءات واملوارد الب�شرية التي ي�شتخدمها 
اأن ي�شمن  القبيل  بالثقة. وميكن لإعالن �شادر من هيئة من هذا  الت�شديق جديرًة  م خدمات  مقدِّ

امل�شتخدمة. الطريقة  موثوقية  تقييم  املو�شوعية يف  من  معينًا  قدرًا 

تقنية منطبقة" معايري  "اأيُّ 

134- ترجع الإ�شارة اإىل "اأيِّ معايري تقنية منطبقة" اإىل اقرتاح بالإ�شارة اإىل املعايري واملمار�شات 
اأجل  دة ومن  اإىل م�شائل تقنية معقَّ امل�شتندة  الق�شائية  الدعاوى  املقبولة دوليًّا لجتناب زيادة عدد 
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ال�شماح باملرونة يف اختيار التكنولوجيا مع تقدمي الإر�شادات يف الوقت نف�شه. ومن املرجح اأن يتوىل 
القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  اإدارة  نظم  واإدارة  ت�شميم  التخ�ش�س  عالية من  مهنيون على درجة 

ال�شياق. ذلك  اأي�شًا يف  ا  مهمًّ يكون  قد  اأمر  وهو  للتحويل، 

عبارة  اإىل  الإ�شارة  من  مالءمة  اأكرث  منطبقة"  تقنية  معايري  "اأيِّ  عبارة  اإىل  135- والإ�شارة 
تكون  اأن  ل  وُيف�شَّ بالثانية.  مقارنة  الأوىل  من  ق  التحقُّ ل�شهولة  نظرًا  الف�شلى"  التقنية  "املمار�شات 
ع  ي�شجِّ اأن  ميكن  الواقع،  ويف  دوليًّا.  بها  املعرتف  املعايري  من  التطبيق  الواجبة  التقنية  املعايري 
ا�شتخدام املعايري الدولية ظهور مفهوم م�شرتك للموثوقية بني خمتلف الوليات الق�شائية. ول ينبغي 
املعايري  اأو يحابي  التكنولوجي  التقنية على نحو يخالف مبداأ احلياد  املعايري  اإىل  الإ�شارة  ر  ُتف�شَّ اأن 

الإمداد. �شل�شلة  باإدارة  ي�شر  قد  على غريها، مبا  القطاعات  لأحد  التقنية 

)ب( الفرعية  الفقرة 

الفارغة،  الق�شائية  املنازعات  منع  اإىل  يرمي  لالأمان"  "بندًا  )ب(  الفرعية  الفقرة  136- تكفل 
النظر عن خ�شوعها  توؤدي وظائفها بغ�س  اأنها  الواقع  اأثبتت يف  التي  الأ�شاليب  باإقرار �شحة  وذلك 
دة قيد النـزاع،  لأيِّ تقييم ملوثوقيتها. وت�شري هذه الفقرة الفرعية اإىل اإجناز الوظيفة يف احلالة املحدَّ
اإعمال  وميكن  ال�شابق.  يف  اأدائها  واقع  من  امل�شتقبل  يف  الطريقة  مبوثوقية  التنبوؤ  اإىل  ول ترمي 
القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  با�شتخدام  اأداوؤها  الوظائف املطلوب  باأيٍّ من  يتعلق  هذا احلكم فيما 
الإلكرتونية  اخلطابات  اتفاقية  من   9 املادة  من  3)ب(‘2’  الفقرة  يف  مماثلة  اآلية  وترد  للتحويل. 

الإلكرتونية. للتوقيعات  الوظيفي  التعادل  ب�شاأن 

الناحية  من  هذا،  فاإنَّ  بالفعل،  املطلوبة  الوظيفة  ت  اأدَّ قد  امل�شتخدمة  الطريقة  كانت  137- وملا 
)اأ(. الفرعية  للفقرة  وفقًا  موثوقيتها  تقييم  ب�شاأن  مناق�شة  اأيِّ  اإثارة  دون  يحول  �شوف  العملية، 

الأطراف حرية 

عند  الأطراف  بني  اتفاق  اإىل  ل  التو�شُّ اأهمية  اإىل  �شريحة  اإ�شارة   12 املادة  ن  تت�شمَّ 138- ل 
ثمَّ  ومن  مو�شوعي،  موثوقية  معيار  توفري  يف  الرغبة  اإىل  الإغفال  هذا  ويرجع  املوثوقية.  تقييم 
اإدراج  ر  يف�شَّ اأن  ميكن  اخل�شو�س،  وجه  وعلى  الأطراف.  حرية  على  فًا  متوقِّ املعيار  هذا  األَّ يكون 
ف  يتوقَّ املوثوقية  لتقييم  خمتلفة  معايري  ا�شتحداث  )اأ(  يعني:  اأنَّه  على  الأطراف  حرية  اإىل  اإ�شارة 
ال�شجل  ب�شالحية  يتعلق  فيما  مت�شاربة  نتائج  اإىل  ل  )ب( التو�شُّ املعنية؛  الأطراف  على  تطبيقها 
الواجبة  الأحكام  وخ�شو�شًا  املو�شوعي،  القانون  على  )ج( اللتفاف  للتحويل؛  القابل  الإلكرتوين 
حرية  تقت�شر   ، ثمَّ ومن  املطاف.  نهاية  يف  الثالثة  بالأطراف  امل�شا�س  اإىل  يوؤدي  مبا  التطبيق، 
يف  عليها  املن�شو�س  احلدود  اإطار  يف  امل�شوؤولية  توزيع  على  املوثوقية  بتقييم  يتعلق  فيما   الأطراف 

املنطبق. القانون 
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اإىل  الإ�شارة  عند  اأو  املغلقة،  النُّظم  �شياق  يف  خا�شة  اأهمية  الأطراف  لتفاقات  تكون  139- وقد 
التفا�شيل  ب�شاأن  اإر�شادات مفيدة  ن  تت�شمَّ ما  كثريًا  التفاقات  تلك  اأنَّ  اإىل  بالنظر  التقنية،  املعايري 

الإلزامي. املو�شوعي  القانون  التكنولوجي يف حدود  البتكار  ز  تعزِّ وقد  التقنية 

املراجع

،A/CN.9/863 47-49؛  الفقرات   ،A/CN.9/828 و63؛   49-41 الفقرات   ،A/CN.9/804 

.78-69 الفقرات   ،A/CN.9/869 37-76؛  الفقرات 

 املادة 13- بيان الوقت واملكان يف ال�شجالت الإلكرتونية
القابلة للتحويل

140- هناك عواقب قانونية كبرية ترتتب على بيان الوقت واملكان يف امل�شتندات وال�شكوك القابلة 
بالأداء يف  امللتزمني  ت�شل�شل  لإثبات  ا  التظهري �شروريًّ وقت  تدوين  ُيَعدُّ  املثال،  �شبيل  فعلى  للتحويل. 
للتحويل.  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  يف  املعلومات  تلك  بيان   13 املادة  وتتيح  الرجوع.  دعاوى 
به  تتَّ�شم  الذي  املادي  غري  الطابع  اأنَّ  اإىل  بالنظر  التظهري،  حالة  يف  خا�شة  اأهمية  الأمر  ولهذا 
اأو  امل�شتندات  مثلما هو حال  جليًّا  الزمني  ت�شل�شلها  يجعل  ل  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت 

للتحويل. القابلة  ال�شكوك 

اأن ترد يف القانون املو�شوعي،  اإن ُوجدت،  141- ومن �شاأن الأحكام املتعلقة ببيان الوقت واملكان، 
تتفق  اأن  لها  يجوز  التي  والأطراف  واملكان  الوقت  بيان  على  التفاق  جواز  مدى  يبنيِّ  قد  الذي 
لهذا  المتثال  وجب  املو�شوعي،  القانون  مبوجب  اإلزاميًّا  واملكان  الوقت  بيان  كان  فاإذا  ذلك.  على 
بت�شمني  تق�شي  التي  النموذجي  القانون  من   10 املادة  من  1)اأ(  الفرعية  للفقرة  وفقًا  ال�شرط 
الورقي  ال�شك  اأو  امل�شتند  نها  يت�شمَّ اأن  "ُي�شرتط  التي  املعلومات  للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل 

للتحويل". القابل 

ي�شمح  التي  احلالت  على  اأي�شًا  تنطبق  اأن  ينبغي   13 املادة  اأنَّ  يجيز"  "اأو  عبارة  ح  142- وتو�شِّ
للتحويل.  القابل  امل�شتند  اأو  ال�شك  املكان بخ�شو�س  اأو  الوقت  ببيان  اإلزام،  القانون، من دون  فيها 
ب�شاأن  اإ�شافية  �شروطًا  يفر�س  اأن  النموذجي  للقانون  جتيز  ل  التي  العامة  القاعدة  مع  ومتا�شيًا 
املعلومات املطلوبة، ل ت�شرتط املادة 13 بيان الوقت واملكان متى مل يكن بيان تلك املعلومات اإلزاميًّا 

املنطبق. القانون  مبوجب 

143- وقد تختلف الطرائق املتاحة لبيان الوقت واملكان يف ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل 
باختالف النظام امل�شتخدم. ولذا ت�شتند املادة 13 اإىل نهج حمايد من الناحية التكنولوجية يتوافق 
عة اأو غري ذلك من التكنولوجيات.  مع النظم القائمة على الت�شجيل اأو الرتميز اأو تقنية الدفاتر املوزَّ
الثقة  خدمات  ا�شتخدام  اإمكانية  على  الوقت  بيان  يف  موثوقة  طريقة  ا�شتخدام  اإىل  الإ�شارة  وتدلُّ 

املوثوق. الزمني  اخلتم  مثل 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/804
http://undocs.org/ar/A/CN.9/869
http://undocs.org/ar/A/CN.9/828
http://undocs.org/ar/A/CN.9/863
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املت�شلة  اخلطوات  بع�س  اأمتتة  من  للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  طبيعة  ن  متكِّ 144- وقد 
تلقائيًّا  للدفع  الإذنية  ال�شندات  املثال، ميكن تقدمي  لل�شجل. فعلى �شبيل  العمرية  الدورة  بالوقت يف 

ا�شتحقاقها. موعد  يف 

البيانات  ر�شائل  اإر�شال  فيهما  يقع  اللذين  واملكان  بالوقت  املتعلقة  الأحكام  اأنَّ  حني  145- ويف 
واإر�شال  الإلكرتونية(  التجارة  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  قانون  من   15 )املادة  وا�شتالمها 
بتكوين  �شلة  لها  الإلكرتونية(  اخلطابات  اتفاقية  من   10 )املادة  وتلقيها  الإلكرتونية  اخلطابات 
العقود واإدارتها، فقد ل تكون منا�شبة فيما يتعلق با�شتخدام ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل.

املراجع

و26؛  و24   23 الفقرات   ،A/CN.9/863 36-46؛  الفقرات   ،A/CN.9/834 61؛  الفقرة   ،A/CN.9/797

.82-79 الفقرات   ،A/CN.9/869

املادة 14- مقر العمل

يكون  قد  اخل�شو�س،  وجه  وعلى  العمل.  مبقر  التبعات  من  عددًا  القانون  يقرن  اأن  146- يجوز 
احلدود.  عرب  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  ا�شتخدام  �شياق  يف  كبرية  اأهمية  العمل  ملقر 
حيث  من  يلزم،  ل  التي  ال�شلة،  ذي  العمل  مقر  حتديد  �شبل  املو�شوعي  القانون  يبنيِّ  اأن  وينبغي 
على   14 املادة  نطاق  ويقت�شر  الورقي.  اأو  الإلكرتوين  ال�شكل  ا�شتخدام  ملجرد  تختلف  اأن  املبداأ، 
رًا  موؤ�شِّ ذاته  حد  يف  هو  لي�س  منه،  اأجزاء  اأو  املعلومات  نظام  فيه  يوجد  الذي  املكان  اأنَّ  تو�شيح 
ت�شتخدم  اأن  التو�شيح مفيدًا ب�شفة خا�شة يف �شوء احتمال  اأن يكون هذا  العمل. وميكن  على مقر 
معداٍت  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  باإدارة  تتعلق  خدمات  م  تقدِّ التي  الثالثة  الأطراُف 
حالة  يف  كما  منتظمة،  ب�شفة  مكانها  يتغري  قد  اأو  خمتلفة  ق�شائية  وليات  يف  تقع  وتكنولوجيا 

ال�شحابية.  احلو�شبة  ا�شتخدام 

ها من الفقرتني 4 و5 من املادة 6 من اتفاقية اخلطابات  147- وتهدف املادة 14، التي ا�شُتلهم ن�شُّ
الإلكرتونية  الو�شائل  ا�شتخدام  عند  العمل  مقر  حتديد  ب�شاأن  اإر�شادات  توفري  اإىل   )46(

 )(،الإلكرتونية
وذلك بالإ�شارة اإىل اأنَّ بع�س العنا�شر لي�شت كفيلة يف حد ذاتها بتحديد مقر العمل. ومن ثمَّ يختلف 
الإلكرتوين  ال�شجل  يف  العمل  مقر  اإىل  بالإ�شارة  تتعلق  التي   13 املادة  نطاق  عن  املادة  هذه  نطاق 

املقر. ذلك  بتحديد  ولي�س  للتحويل  القابل 

املتعلقة  املفاهيم  خمتلف  اإىل  اإ�شارة  اأنَّها  على  العمل"  "مقر  اإىل  الإ�شارة  ر  ُتف�شَّ اأن  148- وينبغي 
ة  مهمَّ تكون  اأن  ميكن  التي  املوطن(  اأو  الإقامة  حمل  املثال،  �شبيل  على  )ومنها،  الجغرافي  باملوقع 

الإي�شاحية،  املذكرة  الدولية،  العقود  يف  الإلكرتونية  اخلطابات  با�شتخدام  املتعلقة  املتحدة  الأمم  )46(اتفاقية 

الفقرات 121-116.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/797
http://undocs.org/ar/A/CN.9/869
http://undocs.org/ar/A/CN.9/834
http://undocs.org/ar/A/CN.9/863;
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اأثناء دورة حياة ال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل. ورغم اأنَّ العنا�شر املدرجة يف املادة 14 ل حتدد، 
العمل. اأخرى لتحديد مكان مقر  ا�شتخدامها مع عنا�شر  فاإنَّ من املمكن  العمل،  بذاتها، مكان مقر 

احلالة،  هذه  ويف  بالتفاق.  العمل  مقر  بتحديد  لالأطراف  املو�شوعي  القانون  ي�شمح  149- وقد 
تكون مفيدة  اأن  العمل ميكن  ب�شاأن حتديد مقر  التكميلية  القواعد  املادة 14 جمموعة من  ر  توفِّ قد 

الأطراف. لتفاقات  ٍل  كمكمِّ

املراجع

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

املادة 15- التظهري

القانون  ويبنيِّ  وبالتظهري.  بالت�شليم  للتحويل  القابلة  ال�شكوك  اأو  امل�شتندات  حتويل  150- ميكن 
ال�شجالت  على  تنطبق  التي  للتحويل،  القابلة  ال�شكوك  اأو  امل�شتندات  تداول  �شروط  املو�شوعي 
د املادة 15 املتطلبات  الإلكرتونية القابلة للتحويل املعادلة وظيفيًّا لتلك امل�شتندات اأو ال�شكوك. وحتدِّ
بالتعادل  املتعلقة  اإىل املتطلبات  للتظهري بالإ�شافة  الوظيفي  التي يلزم المتثال لها لتحقيق املعادل 

والتوقيع. الكتابي  ال�شكل  مع  الوظيفي 

ن القوانني الوطنية طائفة وا�شعة من املتطلَّبات ال�شكلية فيما يتعلق بالتظهري يف  151- وقد تت�شمَّ
ب�شرف  التظهري  مفهوم  مع  الوظيفي  التعادل  اإىل حتقيق  تهدف   15 املادة  اأنَّ  الورقية، غري  البيئة 
يف  الأخرى  الوظيفي  التعادل  قواعد  ب�شاأن  املتَّبع  النهج  مع  يتفق  ومبا  املتطلَّبات  تلك  عن  النظر 
القانون النموذجي. ومن ثمَّ ت�شيف املادة 15 املزيد اإىل قواعد التعادل الوظيفي مع ال�شكل الكتابي 
اأي�شًا على املعادل الوظيفي  نة بالفعل يف القانون النموذجي، حيث تن�س  والتوقيع والتحويل املت�شمَّ
امل�شتند  التظهري على ظهر  مثل  املو�شوعي،  القانون  ي�شرتطها  التي  التظهري  دة من  املحدَّ لالأ�شكال 

به.  ملحق  اإل�شاق  اأو  للتحويل  القابل  ال�شك  اأو 

فقد  غريها،  دون  ال�شكلية  املتطلبات  بع�س  اإىل  دة  حمدَّ اإ�شارات   15 املادة  يف  اأدرجت  152- واإذا 
نهاية  يف  يوؤدي  مبا  املادة،  نطاق  من  املذكورة  غري  املتطلبات  ا�شتبعاد  يعني  اأنه  على  ذلك  يف�شر 
املطاف اإىل اإحباط الغر�س من املادة. ومن ثمَّ ل ت�شري املادة 15 اإىل اأيَّ نوع بعينه من املتطلبات، 

الأنواع. ت�شمل جميع  بل 

املو�شوعي  القانون  فيها  ي�شمح  التي  احلالت  لت�شمل   15 املادة  يف  يجيز"  "اأو  عبارة  153- وترد 
ذلك. ي�شرتط  اأن  دون  بالتظهري 

ت�شمل  ولكي  احلالية  املمار�شة  عن  اأدق  نحو  على  لتعرب  يف"  "املدرجة  عبارة  اختريت  154- وقد 
القابل  الإلكرتوين  بال�شجل  اآخر  نحو  على  اأو  ا  منطقيًّ مرتبطة  املعلومات  فيها  تكون  التي  احلالت 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/863
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للتحويل، بحيث تتيح ا�شتخدام مناذج خمتلفة من نظم اإدارة ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل 
التكنولوجي. احلياد  مبداأ  مع  متا�شيًا 

املراجع

 80 الفقرتان   ،A/CN.9/804 95-97؛  الفقرات   ،A/CN.9/797 و102؛   46 الفقرتان   ،A/CN.9/768

.114-111 الفقرات   ،A/CN.9/869 76-80؛  الفقرات   ،A/CN.9/828 و81؛ 

املادة 16- التعديل

155- يجوز اأن ي�شمح القانون املو�شوعي اأو التفاق التعاقدي بتعديل م�شتند اأو �شك قابل للتحويل، 
اإذا كان من الواجب  د َمن له �شلطة التعديل، وما هي الظروف التي يجوز فيها ذلك، وما  واأن يحدِّ
م املادة 16 قاعدة ب�شاأن التعادل الوظيفي فيما يخ�سُّ احلالت  اإ�شعار اأطراف ثالثة بالتعديل. وتقدِّ

للتحويل. القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  تعديل  فيها  التي ميكن 

الطابع  ذات  التعديالت  تقع  ول  قانوين.  طابع  ذات   16 املادة  يف  اإليها  امل�شار  156- والتعديالت 
"ما ين�شاأ  اإىل  الإ�شارة  ب�شاأن  اأعاله،   101 الفقرة  اأي�شًا  )انظر   .16 املادة  نطاق  يف  البحت  التقني 
املادة  الفقرة 2 من  الواردة يف  املعلومات وتخزينها وعر�شها"  لإر�شال  املعتاد  ال�شياق  تغيري يف  من 

النموذجي.( القانون  من   10

يتعلق  فيما   " "تبنيُّ لفظ  ا�شتخدام  اإليه  ي�شري  ما  وهو  مو�شوعيًّا،  معيارًا   16 املادة  157- وت�شع 
لة  لة يف البيئة الإلكرتونية. والأ�شا�س املنطقي لطلب ا�شتبانة املعلومات املعدَّ با�شتبانة املعلومات املعدَّ
املادة امل�شتخدمة، لكن  ا�شتبانتها ب�شهولة بحكم طبيعة  الأوراق املكتوبة ميكن  التعديالت يف  اأنَّ  هو 
قبيل  من  بعبارات  التبنيُّ  اإمكانية  و�شف  ر  يوفِّ ول  الإلكرتونية.  البيئة  يف  كذلك  ل يكون  قد  احلال 
لهم  ويحمِّ النظم  لي  م�شغِّ على  اإ�شافية  اأعباء  ي�شتحدث  بل  مو�شوعيًّا،  معيارًا  اأو "ب�شهولة"  ة"  "بدقَّ

اأخرى. تكاليف 

158- وهكذا، تهدف املادة 16 اإىل اإثبات وجود تعديل يف املعلومات وتتبُّع جميع املعلومات املعدلة. 
للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  �شالمة  على  باملحافظة  العام  اللتزام  مع  املادة  هذه  وتتما�شى 
اأبعد  ما هو  اإىل  تذهب  املادة  اأنَّ  غري  النموذجي.  القانون  من   10 املادة  من   2 الفقرة  يف  الوارد 
تبيان  اأي�شًا  ينبغي  ل فح�شب، بل  ُت�شجَّ اأن  ينبغي  لة ل  املعدَّ املعلومات  اإنَّ  اإذ  العام،  من هذا اللتزام 

عليها.  ف  التعرُّ املمكن  من  يكون  بحيث  لة  معدَّ اأنَّها 

د  حتدِّ ل  لكنها  املعدلة،  املعلومات  لتبيان  موثوقة  طريقة  ا�شتخدام   16 املادة  159- وت�شرتط 
عبئًا  يفر�س  اأن  ميكن  ذلك  لأنَّ  لة،  املعدَّ املعلومات  اأو  التعديل  لتبيان  �شُت�شتخدم  التي  الطريقة 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/768
http://undocs.org/ar/A/CN.9/828
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�شوء  يف  الطريقة  هذه  موثوقية  وُتقيَّم  للتحويل.  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  اإدارة  على  اإ�شافيًّا 
.12 املادة  الوارد يف  العام  املوثوقية  معيار 

160- وتهدف عبارة "اأو يجيز" اإىل ا�شتيعاب احلالت التي ي�شمح فيها القانون املو�شوعي املنطبق 
بذلك. اإلزام  دون  من  للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  بتعديل 

املراجع

101؛ الفقرة   ،A/CN.9/797 93-97؛  الفقرات   ،A/CN.9/768 45-49؛  الفقرات   ،A/CN.9/761 

.87-83 الفقرات   ،A/CN.9/863 85-90؛  الفقرات   ،A/CN.9/828 86؛  الفقرة   ،A/CN.9/804

 املادة 17- ال�شتعا�شة عن امل�شتند اأو ال�شك القابل للتحويل 
ب�شجل اإلكرتوين قابل للتحويل

وال�شجالت  للتحويل  القابلة  ال�شكوك  اأو  امل�شتندات  ا�شتخدام  يقرُّ  القانون  كان  161- اإذا 
)الوا�شطة  ال�شكل  تغيري  اإىل  احلاجة  تن�شاأ  فقد  �شواء،  حدٍّ  على  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية 
وللتمكني  ال�شجالت.  اأو  ال�شكوك  اأو  امل�شتندات  تلك  حياة  دورة  اأثناء  الإ�شدار(  يف  امل�شتخدمة 
الإلكرتونية  ال�شجالت  به  حتظى  الذي  القبول  نطاق  تو�شيع  يف  حا�شمة  اأهمية  ال�شكل  تغيري  من 
احلدود،  عرب  فيها  ُت�شتخدم  التي  الأحوال  يف  بخا�شٍة  ا�شتخدامها،  وت�شجيع  للتحويل  القابلة 
الو�شائل الإلكرتونية وال�شتعداد ل�شتخدامها باختالف الدول  اإىل اختالف م�شتويات قبول   بالنظر 

التجارية. والأو�شاط 

قد  امل�شتخدمة  الو�شائط  اإزاء  احلياد  مبداأ  على  القائمة  القانونية  الن�شو�س  اأنَّ  حني  162- ويف 
�شبيل  على  تتناول  التي  القوانني  ذلك  تتوخى  اأن  املرجح  غري  فمن  ال�شكل،  تغيري  باإمكانية  ت�شلِّم 
النموذجي  القانون  من  و18   17 املادتان  وتهدف  للتحويل.  القابلة  ال�شكوك  اأو  امل�شتندات  احل�شر 

الثغرة.  تلك  �شدِّ  اإىل 

هما:  رئي�شيني  هدفني  حتقيق  اإىل  وتهدفان  مو�شوعي،  بطابع  و18   17 املادتان  163- وتتَّ�شم 
و�شمان  املو�شوعي؛  القانون  يتطلبها  التي  املعلومات  فقدان  دون  من  ال�شكل  تغيري  من  التمكني 
وجود  دون  احليلولة  بهدف  للتحويل  القابل  امل�شتبدل  ال�شك  اأو  امل�شتند  تداول  ا�شتمرار  عدم 
، عدم امل�شا�س على اأيِّ نحو بحقوق اأيِّ   مطالبتني باأداء اللتزام الواحد يف الوقت نف�شه، وبوجه اأعمَّ

والتزاماته. طرف 

اأن  النموذجي،  القانون  من   10 املادة  من  1)اأ(  للفقرة  وفقًا  عامة،  كقاعدة  164- وينبغي، 
اأو  امل�شتند  نها  يت�شمَّ اأن  ُي�شرتط  التي  املعلومات  للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  يت�شمن 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/761
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تكون  اأن   17 املادة  ت�شرتط  ل  ذلك،  ومع  اأعاله(.   93-89 الفقرات  )انظر  للتحويل  القابل  ال�شك 
الإلكرتوين  ال�شجل  يف  نة  مت�شمَّ للتحويل  القابل  ال�شك  اأو  امل�شتند  يف  الواردة  املعلومات  جميع 
يت�شمنها  اأن  ينبغي  التي  الالزمة  املعلومات  املو�شوعي  القانون  ويحدد  للتحويل.  القابل  البديل 
جميع  والتزامات  حقوق  على  احلفاظ  اأجل  من  للتحويل  القابل  البديل  الإلكرتوين   ال�شجل 

املعنية. الأطراف 

و"احلائز"  و"املُلَزم"  "املُن�شئ"  مثل  مو�شوعية  قانونية  مفاهيم  اإىل   17 املادة  ُت�شري  165- ول 
القابلة  ال�شكوك  اأو  امل�شتندات  خمتلف  ب�شاأن  امل�شتخدمة  النظم  �شتى  ا�شتيعاب  ُبغية  و"امل�شيطر"، 

املتَّبعة. التجارية  املمار�شات  ل�شتيعاب  الالزمة  املرونة  توفري  ثمَّ  ومن  للتحويل، 

د القانون املو�شوعي، وكذلك ما يتفق عليه الطرفان، الأطراف التي يلزم اأن توافق على  166-ويحدِّ
ُوجدت. اإن  بالتغيري،  اإبالغها  يلزم  التي  والأطراف  ال�شكل  تغيري 

هذه  موثوقية  تقييم  وينبغي  ال�شكل.  لتغيري  موثوقة  طريقة  ا�شتخدام   1 الفقرة  167- وت�شرتط 
.12 املادة  الوارد يف  العام  املوثوقية  ملعيار  وفقًا  الطريقة 

اإعادة  اإنَّ  حيث  الإ�شدار،  اإعادة  مفهوم  اإىل   1 الفقرة  يف   " حملَّ "يحّل  العبارة  ت�شري  168- ول 
الإ�شارة  هو   17 املادة  من  املق�شود  اأنَّ  الوا�شح  ومن  متمايزان،  مفهومان  ال�شكل  وتغيري  الإ�شدار 

الأخري. املفهوم  اإىل 

169- ويرتتب قانونًا على عدم المتثال لل�شرط الوارد يف الفقرة 2 اإبطال تغيري ال�شكل، ومن ثمَّ 
للتحويل. القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  اإبطال 

للم�شتند  يعود  ل  )الوا�شطة(،  ال�شكل  يف  التغيري  اإمتام  بعد  اأنَّه،  على   3 الفقرة  170- وتن�سُّ 
باأداء  املطالبات  د  تعدُّ لتالفي  اأمر �شروري  اأو �شالحية. وهذا  اأيُّ مفعول  للتحويل  القابل  اأو ال�شك 
اللتزام. وُت�شري كلمة "عند" اإىل �شرورة عـدم وجود فا�شل زمني بني اإ�شدار البديل واإنهاء امل�شتند 
اأو ال�شك القابل للتحويل قد تكون لها  اأنَّ املعلومات املت�شمنة يف امل�شتند  اأو ال�شك امل�شتبَدل. غري 
ال�شحن  �شند  يثبت  كاأن  للتحويل،  القابلية  من  املبتغاة  بالوظيفة  تت�شل  ل  لأغرا�س  قانونية  قيمة 
كما  املعلومات.  لتلك  القانونية  ال�شفة  املو�شوعي  القانون  ويحدد  الب�شائع.  لنقل  عقد  وجود  مثاًل 
اأخرى خمتلفة عن  وا�شطة  با�شتخدام  اأ�شدر عمدًا  ثان  اأ�شل  املادة 17 ل تنطبق يف حالة وجود  اأنَّ 

الأول. الأ�شل  اإ�شدار  اأجل  من  امل�شتخدمة  الوا�شطة 

امل�شتند  اأنَّ  اإىل  �شالحية"  اأو  مفعول  اأيُّ  له  يعود  "ل  عبارة  قبل  ل"  "ُيعطَّ كلمة  ورود  171- وي�شري 
اأو ال�شك القابل للتحويل ل يعود قاباًل للتحويل بعد تغيري �شكله. وتكفل هذه ال�شياغة قدرًا كافيًا 

للتحويل.  القابل  ال�شك  اأو  امل�شتند  تعطيل  اختيار طريقة  املرونة يف  من 
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اأو ال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل اعتمادًا  اأو ال�شك القابل للتحويل  اأُبطل امل�شتند  172- واإذا 
اأحكام  ُتطبق  �شحيح،  حملَّه  حلَّ  الذي  ال�شك  اأو  امل�شتند  اأو  ال�شجل  باأنَّ  خاطئ  افرتا�ٍس  على 
اأو  �شجل  اإ�شدار  يف  اأو  املُبَطل،  ال�شجل  اأو  ال�شك  اأو  امل�شتند  اإ�شدار  اإعادة  يف  املو�شوعي  القانون 

بديل. اأو �شك  م�شتند 

ي امل�شتند اأو ال�شك القابل للتحويل اأو ال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل  173- ومن املمكن اأن يوؤدِّ
وعلى  ب�شائع  لنقل  عقد  وجود  على  دليل  توفري  مثل  للتحويل،  قابليته  جانب  اإىل  اأخرى  وظائف 
�شل�شلة  على  دليل  توفري  للتحويل،  القابلة  ال�شكوك  اأو  امل�شتندات  يخ�سُّ  فيما  اأو،  ب�شائع،  ا�شتالم 
على  ال�شجل  اأو  ال�شك  اأو  امل�شتند  قدرة  ت�شتمر  اأن  وميكن  الرجوع.  دعاوى  �شياق  يف  التظهريات 

تعطيله. بعد  الإ�شافية  الوظائف  تلك  اأداء 

174- وت�شري الفقرة 3 اإىل اإ�شدار ال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل وفقًا للفقرتني 1 و2، لتو�شيح 
معًا. للفقرتني  وفقًا  ي�شدر  اأن  يجب  للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  اأنَّ 

اأنَّ تغيري ال�شكل )الوا�شطة( ل مي�سُّ بحقوق  ح بن�سٍّ قانوين  اأن تو�شِّ 175- وتهدف الفقرة 4 اإىل 
الالزمة  املعلومات  جميع  البديل  ال�شجل  يت�شمن  اأن  ينبغي  خا�س،  وب�شكل  والتزاماتها.  الأطراف 
الرغم  وعلى  املعلومات.  تلك  طبيعة  عن  النظر  ب�شرف  واللتزامات،  احلقوق  بتلك  مي�س  ل  لكي 
اأُبقَي عليها بالنظر  نًا بالفعل يف القانون النموذجي، فقد  ا م�شمَّ من اأنَّ هذه الفقرة تكرر مبداأ عامًّ

الإقرارية. وظيفتها  اإىل 

املراجع

 102 الفقرتان   ،A/CN.9/797 101؛  الفقرة   ،A/CN.9/768 72-77؛  الفقرات   ،A/CN.9/761

،A/CN.9/869 53-64؛  الفقرات   ،A/CN.9/834 94-102؛  الفقرات   ،A/CN.9/828  و103؛ 
.120-116 الفقرات 

 املادة 18- ال�شتعا�شة عن �شجل اإلكرتوين
 قابل للتحويل مب�شتند 
اأو �شك قابل للتحويل

اأو  مب�شتند  للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  عن  ال�شتعا�شة   18 املادة  اأحكام  176- تكفل 
ال�شرب  هذا  اأنَّ  اإىل  التجارية  املمار�شات  عن  ا�شتق�شائية  درا�شة  وت�شري  للتحويل.  قابل  �شك 
وقت  متوخاة  م�شاركتها  تكن  مل  اأطراف  ظهور  ب�شبب  وذلك  نقي�شه،  من  تواترًا  اأكرث  الإبدال  من 
ل تقدر  اأو  الإلكرتونية  الو�شائل  ا�شتخدام  يف  ترغب  ول  للتحويل،  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل   اإن�شاء 

ا�شتخدامها. على 
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الإلكرتوين� ال�سجل� من� املطبوعة� الورقية� الن�سخة� اعتبار� الوطنية� القوانني� بع�ض� �وجتيز� -177
ال�سجل� من� املطبوعة� الن�سخة� ت�ستوفـي� اأن� يلزم� �،18 املادة� ومبقت�سى� الإلكرتوين.� لل�سجل� معادلة�
الإلكرتوين�القابل�للتحويل�ال�سروط�املحددة�يف�تلك�املادة�حتى�يكون�لها�مفعول�باعتبارها�م�ستندًا�

للتحويل. القابل� املقابل� الإلكرتوين� ال�سجل� � �حملَّ يحلُّ للتحويل� قاباًل� ا� �سكًّ اأو�

عن� ال�ستعا�سة� ب�ساأن� �17 املادة� م�سمون� من� العك�سية� ال�سورة� هو� �18 املادة� �وم�سمون� -178
�تنطبق�التعليقات�الواردة� امل�ستند�اأو�ال�سك�القابل�للتحويل�ب�سجل�اإلكرتوين�قابل�للتحويل.�ومن�ثمَّ
احلال� اختالف� يقت�سيه� ما� مراعاة� مع� اأي�سًا،� �18 املادة� على� اأعاله� �175 اإىل� الفقرات��161 �يف�

تغيريات. من�

�ول�تتطلب�املادة��18اأن�تكون�جميع�املعلومات�الواردة�يف�ال�سجل�الإلكرتوين�القابل�للتحويل� -179
يت�سمن� اأن� املمكن� من� خا�ض،� وب�سكل� للتحويل.� القابل� البديل� ال�سك� اأو� امل�ستند� يف� مت�سمنة�
ال�سجل�الإلكرتوين�القابل�للتحويل�معلوماٍت،�مثل�البيانات�الو�سفية،�يتعذر�ا�ستن�ساخها�يف�امل�ستند�
املعلومات� املو�سوعي� القانون� ويحدد� اأعاله(.� �58-56 الفقرات� )انظر� للتحويل� القابل� ال�سك� اأو�
على� احلفاظ� اأجل� من� للتحويل� القابل� البديل� ال�سك� اأو� امل�ستند� يت�سمنها� اأن� ينبغي� التي� الالزمة�

املعنية. الأطراف� والتزامات�جميع� حقوق�

املراجع
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و122. �121 الفقرتان� �،A/CN.9/869 53-64؛� الفقرات� �،A/CN.9/834
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الف�شل الرابع- العرتاف عرب احلدود بال�شجالت 
الإلكرتونية القابلة للتحويل

 املادة 19- عدم التمييز �شد ال�شجالت الإلكرتونية
الأجنبية القابلة للتحويل

180- تهدف املادة 19 اإىل اإزالة ما يعرت�س �شبيل العرتاف عرب احلدود بال�شجالت الإلكرتونية 
اأُ�شدرت  قد  ال�شجالت  تلك  اأنَّ  ن�شاأتها  يف  الوحيد  ال�شبب  يكون  عقبات  من  للتحويل  القابلة 

اخلا�س.  الدويل  القانون  بقواعد  ل مت�س  وهي  اخلارج.  اأو ا�شُتخدمت يف 

181- و�شلَّمت اللجنة بالفعل منذ بدء العمل باحلاجة اإىل نظام دويل لتي�شري ا�شتخدام ال�شجالت 
ب�شاأن  املداولت  طيلة  مرارًا  احلاجة  تلك  اإىل  واأُ�شري  احلدود،  عرب  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية 
 ،A/67/17( دت اللجنة على تلك احلاجة يف دورتها اخلام�شة والأربعني القانون النموذجي. كما �شدَّ

.)83 الفقرة 

كانت هناك  ناحية،  الهدف. فمن  كيفية حتقيق ذلك  ب�شاأن  اآراء خمتلفة  اأُعرب عن  ه  اأنَّ 182- غري 
واجتناب  القائمة،  اخلا�س  الدويل  القانون  قواعد  حملَّ  النموذجي  القانون  اأحكام  حتلَّ  األَّ  يف  رغبة 
اإن�شاء نظام مزدوج يطبِّق جمموعة خا�شة من اأحكام تنازع القوانني فيما يتعلق بال�شجالت الإلكرتونية 
با�شتخدام  املت�شلة  اجلوانب  معاجلة  باأهمية  وعي  هناك  كان  اأخرى،  ناحية  ومن  للتحويل.  القابلة 
يف  الرغبة  عن  واأُعرب  جناحه،  ل�شمان  واٍف  نحٍو  على  الدويل  ال�شعيد  على  النموذجي  القانون 
منه. �شُت�شرتع  التي  الوطنية  القوانني  عدد  النظر عن  ب�شرف  احلدود  اأحكامه عرب  لتطبيق  الرتويج 

1 الفقرة 

183- تهدف الفقرة 1 اإىل اإزالة ما يعرت�س �شبيل العرتاف عرب احلدود بال�شجالت الإلكرتونية 
الإلكرتوين  ال�شجل  اإ�شدار  مكان  اإىل  ن�شاأتها  يف  الوحيد  ال�شبب  يرجع  عقبات  من  للتحويل  القابلة 
القابل للتحويل اأو مكان ا�شتخدامه. ومبعنى اآخر، تهدف الفقرة 1 اإىل احليلولة دون اأن يكون مكان 
اإ�شدار ال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل اأو مكان ا�شتخدامه يف حد ذاته �شببًا يف اإنكار �شالحيته 
اأو مفعوله القانوين. وميكن العثور على حكم ذي نطاق مماثل يف الفقرة 1 من املادة 12  القانونية 

الإلكرتونية. التوقيعات  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  قانون  من 

184- وتهدف عبارة "اأُ�شدر اأو ا�شُتخدم" اإىل اأن ت�شمل جميع الأحداث التي تقع اأثناء دورة حياة 
القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  وتعديل  تظهري  بخا�شة  ت�شمل  وهي  للتحويل.  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل 

http://undocs.org/ar/A/67/17
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النموذجي  القانون  من   14 املادة  تكون  اأن  ميكن  العمل،  مقر  مكان  بتحديد  يتعلق  وفيما  للتحويل. 
اأي�شًا. منا�شبة 

عدم  ومبداأ  اخلا�س.  الدويل  القانون  ذلك  يف  مبا  املو�شوعي،  بالقانون   1 الفقرة  مت�سُّ  185- ول 
بالأثر  �شببًا لالعرتاف  للتحويل قد ل ميثل يف حد ذاته  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  التمييز �شد 
ولذا،  اإنفاذها.  وجوبية  اأو  �شحتها  اأو  للتحويل  القابلة  الأجنبية  الإلكرتونية  لل�شجالت  القانوين 
قابل  اإلكرتوين  ب�شجل  اإىل العرتاف  تف�شي  اأن  للفقرة 1 يف حد ذاتها  املثال، ل ميكن  �شبيل  فعلى 
القابلة  الإلكرتونية  لل�شجالت  القانونية  بال�شالحية  تعرتف  ل  ق�شائية  ولية  يف  �شادر  للتحويل 
للتحويل. بيد اأنَّ الفقرة 1 ل متنع اأي�شًا من العرتاف يف ولية ق�شائية م�شرتعة للقانون النموذجي 
بال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل ال�شادر اأو امل�شتخدم يف ولية ق�شائية ل جتيز اإ�شدار ال�شجالت 
القانون  متطلبات  ذلك  عدا  فيما  ي�شتوفي  كان  اإذا  وا�شتخدامها،  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية 

املنطبق. املو�شوعي 

الق�شائية  الولية  غري  ق�شائية  ولية  اأيِّ  اإىل  لُت�شري  اخلارج"  "يف  عبارة  ا�شُتخدمت  186- وقد 
اإقليمية. وحدة  من  اأكرث  ت�شمُّ  التي  الدول  الأخرى يف  الإقليمية  الوحدات  ذلك  امل�شرتعة، مبا يف 

2 الفقرة 

اأحكام  حملَّ  يحلَّ  اأن  النموذجي  للقانون  ينبغي  ل  اأنه   ،2 الفقرة  اأحكام  يف  املفهوم،  187- من 
تعترب  التي  للتحويل،  القابلة  ال�شكوك  اأو  امل�شتندات  املنطبقة على  القائمة  الدويل اخلا�س  القانون 
قانونًا مو�شوعيًّا لأغرا�س القانون النموذجي )انظر الفقرة 22 اأعاله(. فمن �شاأن اإدراج جمموعة 
خا�شة من اأحكام القانون الدويل اخلا�س لل�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل اإقامة نظام قانوين 

فيه. مرغوب  اأمر غري  وهو  اخلا�س،  الدويل  القانون  مزدوج يف جمال 

بالقانون   2 الفقرة  تتعلق  حني  يف  التمييز  عدم  اإىل  اإلَّ  ُت�شري  ل   1 الفقرة  اأنَّ  اإىل  188- وبالنظر 
الأخرى. مع  اإحداهما  تتعار�س  ول  م�شتويني خمتلفني  على  الفقرتان  تعمل  اخلا�س،  الدويل 

املراجع
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ثالثاً- م�صائل اأخرى ذات �صلة
األف- مفهوم "الأ�صل"

القانون  ي�ستخدم  ال  االإلكرتونية،  بالتجارة  املتعلقة  االأخرى  االأون�سيرتال  لن�سو�ص  189- خالفًا 
"االأ�سل" يف االأحكام التي تت�سمن ال�سروط الالزمة الإيجاد معادل وظيفي ملفهوم  النموذجي تعبري 
"االأ�سل" الورقي. وجتدر االإ�سارة، يف هذا ال�سدد، اإىل اأنَّ املادة 8 من قانون االأون�سيرتال النموذجي 
ال�سجالت  من  املق�سود  اأنَّ  حني  يف  "لالأ�سل"،  ثابت  مفهوم  اإىل  ت�سري  االإلكرتونية  التجارة  ب�ساأن 
اإنَّ  اأدق،  بعبارة  القول،  وميكن  ُتَتداول.  اأن  طبيعتها،  �سميم  بحكم  للتحويل،  القابلة  االإلكرتونية 
�سكله  يف  اأواًل  ]امل�ستند[  فيه  اأن�سئ  الذي  "الوقت  مثل  مفاهيم  اإىل  ت�سري  املذكورة  املادة  اأحكام 
ل،  النهائي"، مما يجعلها مالئمة بوجه خا�ص لتناول م�ستندات من قبيل العقود التي ميكن اأن ُتعدَّ
يف  "االأ�سل"  مفهوم  ُيراعي  اأخرى،  ناحية  ومن  متواترًا.  فعاًل  وال  الزمة  �سرورة  لي�ص  تعديلها  لكنَّ 
القانون النموذجي اأنَّ ال�سجل االإلكرتوين يخ�سع بال�سرورة بعد اإ�سداره لتعديالت وال ياأخذ "�سكله 
القابلة  االإلكرتونية  ال�سجالت  �سياق  يف  "االأ�سل"  مفهوم  فاإنَّ  ثم،  ومن  تقدميه.  عند  اإالَّ  النهائي" 

االأخرى. االأون�سيرتال  ن�سو�ص  املعتمد يف  املفهوم  عن  للتحويل خمتلف 

للتحويل،  القابلة  االإلكرتونية  ال�سجالت  �سياق  يف  "لالأ�سل"  الدينامي  باملفهوم  يتعلق  190- وفيما 
�سالمة  املحافظة على  اإىل �سرورة  النموذجي  القانون  املادة 10 من  الفقرة 1)ب(‘3’ من  اأ�سارت 
لتحقيق  بها  الوفاء  ينبغي  التي  ال�سروط  من  �سرطًا  باعتبارها  للتحويل  القابل  االإلكرتوين  ال�سجل 
"االأ�سل"  ملفهوم  اأنَّ  هو  هذا  يف  وال�سبب  للتحويل.  القابل  ال�سك  اأو  امل�ستند  مع  الوظيفي  التعادل 
اأهمية خا�سة بالن�سبة للم�ستند اأو ال�سك القابل للتحويل ملنع تعدد املطالبات، بينما يحقق القانون 
بتحديد  ي�سمحان  اللذين  و"ال�سيطرة"  "الوحدانية"  مفهومي  با�ستخدام  الهدف  ذلك  النموذجي 
امل�سيطر  ال�سخ�ص  يخول  الذي  للتحويل  القابل  االإلكرتوين  ال�سجل  باعتباره  معني  اإلكرتوين  �سجل 
)انظر  لل�سيطرة  اخلا�سع  للتحويل  القابل  االإلكرتوين  ال�سجل  وباعتباره  باالأداء  املطالبة  يف  احلق 

اأعاله(. و84   83 الفقرتني 

املراجع
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دة باء- اإ�شدار اأ�شول متعدِّ

اأو  امل�شتندات  من  متعددة  اأ�شلية  ن�شخ  اإ�شدار  جتارية  جمالت  عدة  يف  املمكن  191-  من 
يتعلق  فيما  املمار�شة  تلك  با�شتمرار  النموذجي  القانون  مي�س  ول  للتحويل.  القابلة  ال�شكوك 
املنطبق  القانون  كان  اإذا  منه   10 للمادة  وفقًا  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  با�شتخدام 
يجيز تلك املمار�شة. وباملثل، ل مينع القانون النموذجي من اإ�شدار اأ�شول متعددة بو�شائط خمتلفة 
بذلك  ي�شمح  عندما  اإلكرتوين(،  �شكل  يف  والآخر  الورق  على  مثاًل  الأ�شول  اأحد  ي�شدر   )كاأن 

املنطبق. القانون 

ا  وظيفيًّ معادًل  النموذجي  القانون  ن  يت�شمَّ ل  اأعاله(،   189 الفقرة  )يف  قبل  من  ورد  192- وكما 
"الوحدانية" و"ال�شيطرة" اللذين يفيان  "الأ�شل" الورقي. وي�شتخدم بدًل من ذلك مفهومي  ملفهوم 
يف البيئة الإلكرتونية بالوظائف التي توؤديها الن�شخة الأ�شلية من امل�شتند اأو ال�شك القابل للتحويل 
اإ�شدار  ممار�شة  اإ�شقاط  فاإنَّ   ، ثمَّ ومن  اأعاله(.  و84   83 الفقرتني  )انظر  الأداء  بطلب  يتعلق  فيما 
اإ�شدار  يقت�شي  الإلكرتونية  البيئة  على  للتحويل  القابلة  ال�شكوك  اأو  امل�شتندات  من  دة  متعدِّ اأ�شول 

اللتزام. نف�س  باأداء  متعلقة  للتحويل  قابلة  دة  متعدِّ اإلكرتونية  �شجالت 

ففي  للتحويل.  قابلة  دة  متعدِّ اإلكرتونية  �شجالت  اإ�شدار  عند  احلذر  ي  توخِّ ينبغي  اأنَّه  193- بيد 
د املطالبات باأداء اللتزام الواحد عند تقدمي كل ن�شخة  ي القيام بذلك اإىل تعدُّ واقع الأمر، قد يوؤدِّ
اأ�شلية  ن�شخ  باإ�شدار  اأداوؤها  املراد  نف�شها  الوظائف  فاإنَّ  اإىل ذلك،  وبالإ�شافة  الأ�شلية.  الن�شخ  من 
ى يف البيئة الإلكرتونية عن طريق  دة من امل�شتندات اأو ال�شكوك القابلة للتحويل ميكن اأن توؤدَّ متعدِّ
اأ�شا�س  على  متعددة  كيانات  اإىل  للتحويل  قابل  واحد  اإلكرتوين  �شجل  على  انتقائيًّا  ال�شيطرة  اإ�شناد 
احلقوق القانونية املن�شوبة اإىل كل كيان منها )مثل احلق يف ملكية الب�شائع اأو امل�شالح ال�شمانية(. 
للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  اإدارة  نظام  يقدم  اأن  العملية،  الناحية  من  مثاًل،  وميكن 
للتحويل. قابل  واحد  اإلكرتوين  ب�شجل  تتعلَّق  موا�شيع خمتلفة  ذات  دة  متعدِّ مطالبات  معلومات عن 

قد  دة  متعدِّ اأ�شول  كانت  اإذا  ما  ببيان  تلزم  اأحكامًا  يت�شمن  املو�شوعي  القانون  كان  194- واإذا 
اأُ�شدرت، فعلى ال�شجل الإلكرتوين القابل للتحويل اأن ميتثل لتلك الأحكام وفقًا للمتطلبات اخلا�شة 

النموذجي. القانون  من   10 املادة  من  1)اأ(  الفقرة  الواردة يف  املعلومات  بتقدمي 

اأو جميع  واحدة  اأ�شلية  ن�شخة  تقدمي  اإذا كان يجب  ما  النموذجي  القانون  195- وباملثل، ل يحدد 
هذه  لأنَّ  للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  يف  الوارد  اللتزام  اأداء  طلب  اأجل  من  الأ�شلية  الن�شخ 

التعاقدي. بالتفاق  الإمكان،  عند  اأو  املنطبق،  القانون  ر مبوجب  تتقرَّ م�شاألة 

املراجع
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جيم- التخزين واحلفظ

المتثال  وينبغي  واحلفظ.  التخزين  ب�شاأن  دة  حمدَّ اأحكامًا  النموذجي  القانون  يت�شمن  196- ل 
اخل�شو�شية  قوانني  ذلك  يف  مبا  الأخرى،  القوانني  يف  املوجودة  املنطبقة  ال�شتبقاء  �شروط  جلميع 
وحفظ البيانات. وقد ينطبق مفهوما التخزين واحلفظ على املعلومات الواردة بال�شجل الإلكرتوين 

ذاته. للتحويل يف حد  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  على  ل  للتحويل  القابل 

املرجع

و75.  74 الفقرتان   ،A/CN.9/834

مو اخلدمات من الأطراف الثالثة دال- مقدِّ

197- تبعًا للنموذج املختار، قد تتطلب نظم اإدارة ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتحويل ال�شتعانة 
التكنولوجية،  الناحية  من  حمايد  النموذجي  القانون  لأنَّ  ونظرًا  ثالثة.  اأطراف  مها  تقدِّ بخدمات 
اإدارة  نظم  اإىل  النموذجي  القانون  يف  بالإ�شارة  املق�شود  ولي�س  النماذج.  جميع  مع  متوافق  فهو 
اأ�شكال  اآخر من  �شكل  اأو  للنظام  تعني �شمنًا وجود مدير  اأن  للتحويل  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت 

املركزية. ال�شيطرة 

مي  198- وقد تناولت ن�شو�س الأون�شيرتال ب�شاأن التجارة الإلكرتونية يف بع�س الأحيان �شلوك مقدِّ
ر املادتان 9 و10 من قانون الأون�شيرتال  اخلدمات من الأطراف الثالثة. وعلى وجه اخل�شو�س، توفِّ
مي اخلدمات من الأطراف  النموذجي ب�شاأن التوقيعات الإلكرتونية اإر�شادات ب�شاأن تقييم �شلوك مقدِّ

)47(
 )(.بالثقة مة  املقدَّ ومدى جدارة خدماتهم  الثالثة 

التي  التنظيمية  ال�شواغل  يتناول  ل  وهو  متكيني،  طابع  له  النموذجي  القانون  اأنَّ  199- غري 
التكنولوجيا  عة يف  املتوقَّ التطورات  املحبذ، يف �شوء  اأنَّ من  كما  اأخرى.  ت�شريعات  تناولها يف  ينبغي 
الثالثة.  الأطراف  من  اخلدمات  مي  مقدِّ �شلوك  تقييم  عند  مرن  نهج  باع  اتِّ التجارية،  واملمار�شات 
حرية  وكذلك  الثالثة،  الأطراف  من  اخلدمات  مي  مقدِّ اختيار  حرية  النموذجي  القانون  يتيح  ولذا 

فيها. امل�شتخدمة  والتكنولوجيا  املطلوبة  اخلدمات  نوع  اختيار 

العام املن�شو�س عليه يف املادة 12  اأنَّ معيار املوثوقية  اإىل  الإ�شارة  200- ويف هذا ال�شدد، جتدر 
دة مثل معيار تقييم ال�شالمة الوارد يف الفقرة 2 من املادة 10  من القانون النموذجي، واملعايري املحدَّ
للتحويل  القابل  الإلكرتوين  ال�شجل  موثوقية  لتقييم  موؤ�شرات  كلها  ر  توفِّ النموذجي،  القانون  من 

)47(قانون الأون�شيرتال النموذجي ب�شاأن التوقيعات الإلكرتونية، دليل ال�شرتاع، الفقرات 147-142.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/834


للتحويل القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  ب�شاأن  النموذجي  الأون�شيرتال  64 قانون 

مي نظم الإدارة تلك المتثال لهذه املعايري من اأجل اإقامة موؤ�ش�شات  ونظام اإدارته. ويتعنيَّ على م�شمِّ
ناجحة. جتارية 

املرجع
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