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متهيد
إنَّ جلنــة األمــم املتحــدة للقانــون التجــاري الــدويل (األونســيرتال) ،إذ الحظــت
الزيــادة احلــادة يف املعامــات العابــرة للحــدود الــي جتــري باالتصــال احلاســوبي
املباشــر ومــا نشــأ عنهــا مــن حاجــة موازيــة إىل آليــات تتيــح تســوية املنازعــات
الناشــئة يف إطــار تلــك املعامــات ،اتَّفقــت يف دورهتــا الثالثــة واألربعــن((( علــى
االضطــاع بأعمــال يف جمــال تســوية املنازعــات باالتصــال احلاســوبي املباشــر.
وانتهــت األونســيرتال مــن وضــع الصيغــة النهائيــة للمالحظــات التقنيــة بشــأن
تســوية املنازعــات باالتصــال احلاســوبي املباشــر واعتمدهتــا يف دورهتــا التاســعة
واألربعــن عــام  .2016وهــذه املالحظــات التقنيــة غــر ملزِمــة وتتخــذ شــكل
وثيقــة وصفيــة تتضمــن عناصــر عمليــة لتســوية املنازعــات باالتصــال احلاســوبي
املباشــر.
وقــد شــارك يف املــداوالت املتعلقــة باملالحظــات التقنيــة بشــأن تســوية املنازعــات
باالتصــال احلاســوبي املباشــر ،إىل جانــب ممثلــن مــن الــدول الـــستني األعضــاء
يف األونســيرتال ،مم ِّثلــو العديــد مــن الــدول واملنظمــات الدوليــة األخــرى.
واستشــارت األمانــة ،وهــي تُع ـدُّ صيغــة امللحوظــات التقنيــة ،خــراء مــن خمتلــف
الن ُُّظــم القانونيــة واهليئــات الوطنيــة والدوليــة العاملــة يف اجملــاالت التقنيــة ذات
الصلــة وكذلــك الرابطــات املهنيــة الدوليــة.
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القرار الذي اختذته اجلمعية العامة
يف  13كانون األول/ديسمرب 2016
[بناء على تقرير اللجنة السادسة (])A/71/507
 -138/71املالحظات التقنية للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري
الدويل بشأن تسوية املنازعات باالتصال احلاسوبي املباشر

إنَّ اجلمعية العامة،
إذ تشــر إىل قرارها ( 2205د )21-املؤرخ  17كانون األول/ديســمرب ،1966
والــذي أنشــأت مبوجبــه جلنــة األمــم املتحــدة للقانــون التجــاري الــدويل وعهــدت
إليهــا بــأن تواصــل التنســيق والتوحيــد التدرجييــن للقانــون التجــاري الــدويل وأن
تراعــي ،يف ذلــك الصــدد ،مصــاحل مجيــع الشــعوب ،وخباصــة شــعوب البلــدان
الناميــة ،يف ســياق تنميــة التجــارة الدوليــة علــى نطــاق واســع،
وإذ تســلم بــأنَّ الزيــادة احلــادة يف املعامــات التجاريــة عــر احلــدود
باالتصــال احلاســوبي املباشــر قــد أدت إىل بــروز احلاجــة إىل آليــات حلــل
املنازعــات الــي تنشــأ عــن هــذه املعامــات ،وإذ تســلم أيضــا بــأنَّ إحــدى هــذه
اآلليــات هــي تســوية املنازعــات باالتصــال احلاســوبي املباشــر،
وإذ تالحــظ أنَّ تســوية املنازعــات باالتصــال احلاســوبي املباشــر ميكــن أن
تســاعد األطــراف يف حــل املنازعــات بشــكل بســيط وســريع ومــرن ومأمــون ،دون
احلاجــة إىل احلضــور الشــخصي يف اجتمــاع أو جلســة اســتماع،
وإذ تالحــظ أيضـاً أنَّ تســوية املنازعــات باالتصــال احلاســوبي املباشــر تتيــح
فرصــا كبــرة للمشــرين والبائعــن الذيــن يدخلــون يف معامــات جتاريــة عــر
احلــدود ،ســواء يف البلــدان املتقدمــة النمــو أو البلــدان الناميــة ،للوصــول إىل
خدمــات تســوية املنازعــات،
وإذ تشــر إىل أنَّ اللجنــة اتفقــت يف دورهتــا الثالثــة واألربعــن ،املعقــودة
يف عــام  ،2010علــى ضــرورة إنشــاء فريــق عامــل ليضطلــع بالعمــل الــازم يف
ميــدان تســوية املنازعــات باالتصــال احلاســوبي املباشــر ،وأنَّ اللجنــة قــررت يف
دورهتــا الثامنــة واألربعــن ،املعقــودة يف عــام  ،2015أن يأخــذ هــذا العمــل شــكل
وثيقــة وصفيــة غــر ملزِمــة تتضمــن عناصــر عمليــة لتســوية املنازعــات باالتصــال
(((
احلاســوبي املباشــر،
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وإذ تالحــظ أنَّ املالحظــات التقنيــة بشــأن تســوية املنازعــات باالتصــال
احلاســوبي املباشــر((( غــر ملزمــة ووصفيــة وجتسِّــد مبــادئ احليــاد واالســتقاللية
والكفــاءة والفعاليــة ومراعــاة األصــول القانونيــة واإلنصاف واملســاءلة والشــفافية،
وإذ تالحــظ أيض ـاً أنَّ املالحظــات التقنيــة يُتوخــى منهــا أن تكــون إســهاماً

كبــراً يف تطويــر النظــم الالزمــة لتســوية املنازعــات الــي تنشــأ مــن العمليــات
املنخفضــة القيمــة املتعلقــة بالبيــوع أو عقــود اخلدمــات عــر احلــدود والــي تتــم
باســتخدام االتصــاالت اإللكرتونيــة،
واقتناعــاً منهــا بــأنَّ املالحظــات التقنيــة ستســاعد كثــرا مجيــع الــدول،
وال ســيما البلــدان الناميــة والــدول الــي متــر اقتصاداهتــا مبرحلــة انتقاليــة،
والقائمــون علــى تســوية املنازعــات باالتصــال احلاســوبي املباشــر ،ومنصــات
تســوية املنازعــات باالتصــال احلاســوبي املباشــر ،واألطــراف احملايــدة،
واألطــراف يف إجــراءات تســوية املنازعــات باالتصــال احلاســوبي املباشــر ،يف
وضــع واســتخدام نظــم تســوية املنازعــات باالتصــال احلاســوبي املباشــر،
وإذ تالحــظ مــع التقديــر أنَّ مجيــع الــدول واملنظمــات الدوليــة املهتمــة قــد
دُعيــت للمشــاركة يف إعــداد املالحظــات التقنيــة ،إمــا بصفــة أعضــاء أو بصفــة
مراقبــن ،مــن الــدورة الرابعــة واألربعــن للجنــة إىل دورهتــا التاســعة واألربعــن،
مبــا يف ذلــك مــن خــال تعميــم نــص مشــروع املالحظــات التقنيــة علــى مجيــع
الــدول إلبــداء التعليقــات عليــه ،وكذلــك علــى املنظمــات الدوليــة الــي دُعيــت
حلضــور اجتماعــات اللجنــة بصفــة مراقبــن،
وإذ تالحــظ أ َّن إعــداد املالحظــات التقنيــة قــد خضــع للمــداوالت الواجبــة
يف اللجنــة وأنَّ مشــروع النــص اســتفاد مــن املشــاورات الــي أُجريــت مــع احلكومــات
واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة املهتمــة باألمــر،
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 -١تعــرب عــن تقديرهــا للجنــة األمــم املتحــدة للقانــون التجــاري الــدويل
لقيامهــا بإعــداد واعتمــاد املالحظــات التقنيــة بشــأن تســوية املنازعــات باالتصــال
احلاســوبي املباشــر بالصيغــة املرفقــة بتقريــر اللجنــة عــن أعمــال دورهتــا التاســعة
(((
واألربعــن؛
 -٢تطلــب إىل األمــن العــام أن ينشــر نــص املالحظــات التقنيــة جبميــع
الوســائل املناســبة ،مبــا يف ذلــك إلكرتونيــا ،باللغــات الرمسيــة الســت لألمــم
املتحــدة ،وأن ينشــر ذلــك النــص علــى نطــاق واســع علــى احلكومــات واهليئــات
املهتمــة األخــرى؛
 -٣توصــي بــأن تســتخدم مجيــع الــدول واجلهــات األخــرى صاحبــة
املصلحــة املالحظــات التقنيــة يف تصميــم وتنفيذ نظم تســوية املنازعات باالتصال
احلاســوبي املباشــر للمعامــات التجاريــة عــر احلــدود؛
 -٤تطل ــب إىل مجي ــع ال ــدول أن تق ــدم الدع ــم يف الرتوي ــج للمالحظ ــات
ا لتقنية و ا ســـتخد ا مها .
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املقرَّر الذي اعتمدت به جلنة األمم املتحدة للقانون
التجاري الدويل املالحظات التقنية بشأن تسوية
(((
املنازعات باالتصال احلاسوبي املباشر
إنَّ جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،
إذ تســتذكر الواليــة املســنَدة إليهــا مبقتضــى قــرار اجلمعيــة العامــة
( 2205د ،)21-املــؤرَّخ  17كانــون األول/ديســمرب  ،1966بــأن تعــزِّز التنســيقَ
والتوحيـدَ التدرجييــن لقانــون التجــارة الدوليــة ،وأن تراعــي يف هــذا اخلصــوص
مصــاحل كل الشــعوب ،وخصوصــاً شــعوب البلــدان الناميــة ،يف تطويــر التجــارة
الدوليــة علــى نطــاق واســع،
وإذ تالحــظ أنَّ الزيــادة احلــادة يف املعامــات العابــرة للحــدود الــي تُــرم
باالتصــال احلاســوبي املباشــر أَوجــدت حاجــة إىل آليــات لتســوية املنازعــات
الناشــئة يف ســياق هــذه املعامــات ،وأنَّ مــن هــذه اآلليــات تســوية املنازعــات
باالتصــال احلاســوبي املباشــر،
وإذ تشــر إىل أنَّ تســوية املنازعــات باالتصــال احلاســوبي املباشــر ميكــن
أن تســاعد األطــراف علــى تســوية منازعاهتــا بطريقــة بســيطة وســريعة ومرنــة
ومأمونــة ،ال تتطلــب احلضــور املــادي يف اجتمــاع أو جلســة اســتماع،
وإذ تشــر أيضــاً إىل أنَّ تســوية املنازعــات باالتصــال احلاســوبي املباشــر
تتيــح فرصـاً كبــرة لوصــول املشــرين والبائعــن الذيــن يربمــون معامــات جتاريــة
عابــرة للحــدود إىل تســوية املنازعــات ،يف ٍّ
كل مــن البلــدان الناميــة واملتقدِّمــة،
وإذ تســتذكر أ َّنهــا اتَّفقــت ،يف دورهتــا الثالثــة واألربعــن عــام  ،2010علــى
إنشــاء فريــق عامــل ليضطلــع بأعمــال يف جمــال تســوية املنازعــات باالتصــال
(((
احلاســوبي املباشــر،
وإذ تُعــرب عــن تقديرهــا للفريــق العامــل الثالــث (املعــي بتســوية املنازعــات
باالتصــال احلاســوبي املباشــر) إلعــداده مشــروع املالحظــات التقنيــة بشــأن
تســوية املنازعــات باالتصــال احلاســوبي املباشــر،
وإذ تالحــظ كذلــك أنَّ املالحظــات التقنيــة بشــأن تســوية املنازعــات
باالتصــال احلاســوبي املباشــر غــر إلزاميــة ووصفيــة وأهنــا جتسِّــد مبــادئ
((( الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة احلادية والسبعون ،امللحق رقم 17
( ،)A/71/17الفقرة .217
((( املرجع نفسه ،الدورة اخلامسة والستون ،امللحق رقم  ،)A/65/17( 17الفقرة .257
x

احليــاد واالســتقالل والكفــاءة والفعاليــة ومراعــاة األصــول القانونيــة واإلنصــاف
واملســاءلة والشــفافية،
وإذ تالحــظ إضافــة إىل ذلــك أنــه َّ
يتوقــع للمالحظــات التقنيــة بشــأن تســوية
ً
ً
املنازعــات باالتصــال احلاســوبي املباشــر أن تُســهم إســهاما كبــرا يف إنشــاء نظــم
تســمح بتســوية املنازعــات الناشــئة عــن عقــود عابــرة للحــدود مربمــة باســتخدام
اتصــاالت إلكرتونيــة بشــأن مبيعــات أو خدمــات منخفضــة القيمــة،
واقتناعـاً منهــا بــأنَّ املالحظــات التقنيــة بشــأن تســوية املنازعــات باالتصــال
احلاســوبي املباشــر ســوف تســاعد بدرجــة كبــرة مجيــع الــدول ،وال ســيما البلــدان
الناميــة والــدول الــي متــر اقتصاداهتــا مبرحلــة انتقاليــة ،ومديــري خدمــة
التســوية احلاســوبية ومنصاهتــا واحملايديــن واألطــراف يف إجــراءات التســوية
احلاســوبية علــى تطويــر نظــم التســوية احلاســوبية واســتخدامها،
 -1تعتمـــد املالحظـــات التقنيـــة بشـــأن تســـوية املنازعـــات باالتصـــال
احلاســـوبي املباشـــر بصيغتهـــا الـــواردة يف املرفـــق األول بتقريـــر األونســـيرتال
عن دورهتا التاسعة واألربعني؛
 -2تطلــب إىل األمــن العــام أن ينشــر نــص املالحظــات التقنيــة بشــأن
تســوية املنازعــات باالتصــال احلاســوبي املباشــر ،مبــا يف ذلــك إلكرتونيًّــا ،بلغــات
األمــم املتحــدة الرمسيــة الســت ،وأن يعمِّــم هــذا النــص علــى نطــاق واســع،
بالوســائل اإللكرتونيــة وغريهــا ،علــى احلكومــات واهليئــات املهتمــة األخــرى؛
 -3توصــي مجيــع الــدول وســائر اجلهــات املهتمــة باســتخدام املالحظــات
التقنيــة بشــأن تســوية املنازعــات باالتصــال احلاســوبي املباشــر يف تصميــم نظــم
التســوية احلاســوبية للمعامــات التجاريــة العابــرة للحــدود وتنفيذهــا؛
 -4تطلــب إىل مجيــع الــدول أن تدعــم ترويــج املالحظــات التقنيــة
بشأن تسوية املنازعات باالتصال احلاسوبي املباشر واستخدامها.
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املالحظات التقنية بشأن تسوية املنازعات باالتصال
احلاسوبي املباشر
القسم األول -مقدِّمة
حملة عامة عن تسوية املنازعات باالتصال احلاسوبي املباشر
 -1بالتــوازي مــع الزيــادة احلــادة يف املعامــات العابــرة للحــدود الــي تــرم
باالتصــال احلاســوبي املباشــر ،ظهــرت احلاجــة إىل آليــات لتســوية املنازعــات
الناشــئة يف ســياق هــذه املعامــات.
 -2ومــن هــذه اآلليــات تســوية املنازعــات باالتصــال احلاســوبي املباشــر
(«التســوية احلاســوبية») ،الــي ميكــن أن تســاعد األطــراف علــى تســوية
منازعاهتــا بطريقــة بســيطة وســريعة ومرنــة ومأمونــة ،ال تتطلــب احلضــور املــادي
يف اجتمــاع أو جلســة اســتماع .وتضــم التســوية احلاســوبية جمموعــة واســعة مــن
النُّهُــج واألشــكال (تشــمل لكــن علــى حنــو غــر حصــري أمنــاء املظــامل ،ومواقــع
الشــكاوى ،والتفــاوض ،والتوفيــق ،والوســاطة ،والتســوية امليسَّــرة ،والتحكيــم،
وغــر ذلــك) *،مــع إمكانيــة إجــراء عمليــات هجينــة جتمــع بــن عناصــر تتــم عــن
طريــق االتصــال احلاســوبي املباشــر وعناصــر ال تتــم عــن طريقــه .وبالنظــر إىل
هــذه املواصفــات ،توفــر التســوية احلاســوبية فرصـاً كبــرة للحصــول علــى تســوية
املنازعــات للمشــرين والبائعــن الذيــن يربمــون معامــات جتاريــة عابــرة للحــدود،
يف البلــدان الناميــة واملتقدِّمــة.
(((

الغرض من املالحظات التقنية
 -3الغــرض مــن هــذه املالحظــات التقنيــة هــو تعزيــز تطويــر التســوية
احلاســوبية للمنازعــات ومســاعدة مديــري خدمــة التســوية احلاســوبية ومنصاهتا
واحملايديــن واألطــراف يف إجــراءات التســوية احلاســوبية.
 -4وجتسِّــد هــذه املالحظــات التقنيــة النُّهُــج املســتخدَمة يف نظــم التســوية
احلاســوبية الــي تقــوم علــى مبــادئ احليــاد واالســتقالل والكفــاءة والفعاليــة
ومراعــاة األصــول القانونيــة واإلنصــاف واملســاءلة والشــفافية.

* ترتيب قائمة النُّهُج أو األشكال املوضوعة بني قوسني هو ترتيب تصاعدي
من حيث االلتزام باإلجراءات الشكلية؛ مما يعرب عن النهج املتَّبع يف وصف األساليب
الشائعة االستخدام يف تسوية املنازعات ،الواردة يف «دليل األونسيرتال التشريعي بشأن
مشاريع البنية التحتية املموَّلة من القطاع اخلاص» ( ،)2000املتاح على املوقع التايل:
.www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html
أضف إىل ذلك أنَّ املصطلحات املستخدمة هي مصطلحات توضيحية فقط ألنَّ االلتزام
النسيب باإلجراءات الشكلية قد يتفاوت من نظام إىل آخر؛ كما أنَّ العمليات ذات الصلة
اليت جترى يف بعض الواليات القضائية ميكن أن يدل عليها أكثر من مصطلح واحد من
بني املصطلحات املذكورة يف القائمة نفسها.
(((
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 -5ويُــراد مــن هــذه املالحظــات التقنيــة أن تُســتخدَم يف تســوية املنازعــات
الناشــئة عــن عقــود عابــرة للحــدود مربمــة باســتخدام اتصــاالت إلكرتونيــة
بشــأن مبيعــات أو خدمــات منخفضــة القيمــة .وهــي ال تــروِّج أليِّ ممارســة مــن
ممارســات التســوية احلاســوبية باعتبارهــا ممارســة فضلــى.

الطابع غري اإللزامي للمالحظات التقنية
 -6إنَّ املالحظــات التقنيــة عبــارة عــن وثيقــة وصفيــة .وليــس املقصــود منهــا
أن تكــون جامعــة أو حصريــة ،كمــا أهنــا ليســت مالئمــة لالســتخدام كقواعــد أليٍّ
مــن إجــراءات التســوية احلاســوبية .وهــي ال تفــرض أيَّ شــروط قانونيــة تلــزم
األطــراف أو أيَّ أشــخاص و/أو كيانــات تديــر إجــراءات التســوية احلاســوبية أو
مت ِّكــن مــن القيــام هبــا ،وال تقتضــي إدخــال أيِّ تعديــل علــى أيِّ قواعــد للتســوية
احلاســوبية قــد تكــون األطــراف قــد اختارهتــا.

القسم الثاني -املبادئ
 -7تتضمــن املبــادئ ،الــي ترتكــز عليهــا أيُّ عمليــة مــن عمليــات التســوية
احلاســوبية ،اإلنصــاف والشــفافية ومراعــاة األصــول القانونيــة واملســاءلة.
 -8وميكن أن تســاعد التســوية احلاســوبية على معاجلة وضع ينشــأ من معامالت
التجــارة اإللكرتونيــة عــر احلــدود ،وهــو أنَّ اآلليــات القضائيــة التقليديــة لالحتــكام
إىل القانــون قــد ال تتيــح ح ـاًّ مالئم ـاً ملنازعــات التجــارة اإللكرتونيــة عــر احلــدود.
 -9وينبغــي أن تتســم التســوية احلاســوبية بالبســاطة والســرعة والكفــاءة لكــي
يتســنى اســتخدامها يف «إطــار عــامل واقعــي» ،مبــا يف ذلــك أ َّال تفــرض تكاليــف
وحــاالت تأخــر وأعبــاء غــر متناســبة مــع القيمــة االقتصاديــة املتنــازع عليهــا.

الشفافية
 -10يُســتصوَب اإلفصاح عن أيِّ عالقة بني مدير خدمة التســوية احلاســوبية وبائع
معيَّــن ،حبيــث يكــون مســتعملو اخلدمة على علم باحتمال وجود تضــارب يف املصاحل.
 -11ولعــل مديــر خدمــة التســوية احلاســوبية يــود نشــر بيانــات أو إحصــاءات ،دون
حتديــد هويــة أصحاهبــا ،بشــأن نتائــج عمليــات التســوية احلاســوبية مــن أجل متكني
األطــراف مــن تقييــم ســجله العــام ،علــى حنــو يتســق مــع مبــادئ الســرية املنطبقــة.
 -12وينبغــي أن تتــاح مجيــع املعلومــات ذات الصلــة علــى املوقــع الشــبكي ملديــر
خدمــة التســوية احلاســوبية ،بطريقــة ميســورة ويف متنــاول املســتعملني.

االستقالل
 -13يُســتصوَب أن يعتمــد مديــر خدمــة التســوية احلاســوبية مدونــة قواعــد
أخالقيــات للمحايديــن بغــرض تزويــد احملايديــن باإلرشــادات فيمــا يتعلــق
بتضــارب املصــاحل وغــر ذلــك مــن قواعــد الســلوك.
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 -14ومــن املفيــد أن يعتمــد مديــر خدمــة التســوية احلاســوبية سياســات داخليــة
تتعلــق باســتبانة حــاالت تضــارب املصــاحل ومعاجلتهــا.

اخلربة
 -15لعــل مديــر خدمــة التســوية احلاســوبية يــود تنفيــذ سياســات شــاملة حتكــم
اختيــار احملايديــن وتدريبهــم.
 -16وميكــن أن تســاعد عمليــة الرقابــة الداخلية/ضمــان اجلــودة مديــر خدمــة
التســوية احلاســوبية علــى ضمــان توافــق قــرارات احملايديــن مــع املعايــر الــي
وضعهــا لنفســه.

املوافقة
 -17ينبغــي أن تقــوم عمليــة التســوية احلاســوبية علــى املوافقــة الصرحيــة
واملســتنرية لألطــراف.

القسم الثالث -مراحل إجراءات التسوية احلاسوبية
 -18ميكــن أن تشــتمل إجــراءات عمليــة التســوية احلاســوبية علــى مراحــل مــن
بينهــا مــا يلــي :التفــاوض ،والتســوية امليسَّــرة ،ومرحلــة ثالثــة (هنائيــة).
 -19وعندمــا يرســل املدعــي إشــعاراً عــن طريــق منصــة التســوية احلاســوبية
إىل مديــر خدمــة التســوية احلاســوبية (انظــر القســم الســادس أدنــاه) ،يقــوم
هــذا املديــر بإبــاغ املدَّعَــى عليــه بوجــود الدعــوى ،وإبــاغ املدَّعــي بالــرد .وتبــدأ
املرحلــة األوىل مــن اإلجــراءات ،وهــي التفــاوض بواســطة وســائل تكنولوجيــة،
وخــال هــذه املرحلــة يتفــاوض املدَّعــي واملدَّعَــى عليــه فيمــا بينهمــا مباشــرة عــن
طريــق منصــة التســوية.
 -20ويف حــال إخفــاق عمليــة التفــاوض (أي إذا مل تســفر العمليــة عــن تســوية
الدعــوى) ،تنتقــل العمليــة إىل املرحلــة الثانيــة ،وهــي مرحلــة «التســوية امليسَّــرة»
(انظــر الفقــرات  44-40أدنــاه) .ويف تلــك املرحلــة مــن إجــراءات التســوية
احلاســوبية ،يعيِّــن مديــر خدمــة التســوية احلاســوبية حمايــداً (انظــر الفقــرة 25
أدنــاه) ،يقــوم بالتخاطــب مــع الطرفــن ســعياً إىل تســوية.
 -21ويف حــال إخفــاق التســوية امليسَّــرة ،ميكــن البــدء يف املرحلــة الثالثــة
والنهائيــة مــن إجــراءات التســوية احلاســوبية؛ وفيهــا جيــوز ملديــر خدمــة التســوية
احلاســوبية أو للمحايــد إعــام األطــراف بطبيعــة تلــك املرحلــة.

القسم الرابع -نطاق عملية التسوية احلاسوبية
 -22ميكــن أن تكــون عمليــة التســوية احلاســوبية مفيــدة بصفــة خاصــة يف حالــة
املنازعــات الناشــئة يف إطــار معامــات التجــارة اإللكرتونيــة املنخفضــة القيمــة
العابــرة للحــدود .وجيــوز أن تنطبــق هــذه العمليــة علــى املنازعــات الناشــئة
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يف إطــار املعامــات بــن املنشــآت التجاريــة وكذلــك املعامــات بــن املنشــآت
التجاريــة واملســتهلكني.
 -23وجيــوز أن تنطبــق عمليــة التســوية احلاســوبية علــى املنازعــات الناشــئة يف
إطــار عقــود البيــع وعقــود اخلدمــات.

القسم اخلامس -تعاريف التسوية احلاسوبية ،واألدوار
واملسؤوليات املتعلقة هبا واخلطابات ذات الصلة
 -24تســوية املنازعــات باالتصــال احلاســوبي املباشــر ،أو اختصــاراً «التســوية
احلاســوبية» ،هــي «آليــة لتســوية املنازعــات باســتخدام اخلطابــات اإللكرتونيــة
وغريهــا مــن تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت» .وقــد خيتلــف تنفيــذ العمليــة
باختــاف مديريهــا ،وقــد تتطــور العمليــة مبــرور الوقــت.
 -25و«املدَّعــي» هنــا هــو الطــرف الــذي يســتهل إجــراءات التســوية احلاســوبية،
و«املدَّعَــى عليــه» هــو الطــرف الــذي يوجَّــه إليــه إشــعار املدَّعــي ،اتســاقاً مــع
التســميات التقليديــة للســبل البديلــة لتســوية املنازعــات بغــر االتصال احلاســوبي
املباشــر .واحملايــد هــو شــخص يســاعد الطرفــن علــى تســوية املنازعــة أو حلهــا.
 -26وتتطلــب التســوية احلاســوبية وســيطاً تكنولوجيًّــا .وبعبــارة أخــرى ،فعلــى
عكــس الســبل البديلــة اخلاصــة بتســوية املنازعــات بغــر االتصــال احلاســوبي
املباشــر ،ال ميكــن تســيري إجــراءات التســوية احلاســوبية علــى أســاس خمصَّــص
يقتصــر علــى طــريف املنازعــة واحملايــد (أي دون مديــر) .فمــن أجــل الســماح
باســتخدام التكنولوجيــا يف عمليــة تســوية املنازعــات ،تتطلــب عمليــة التســوية
احلاســوبية نظام ـاً يتــوىل إنشــاء اخلطابــات أو إرســاهلا أو تلقيهــا أو ختزينهــا أو
تبادهلــا ،أو جتهيزهــا علــى حنــو آخــر بطريقــة تكفــل أمــن البيانــات .ويشــار هنــا
إىل مثــل هــذا النظــام بعبــارة «منصــة التســوية احلاســوبية».
 -27وينبغــي أن ختضــع منصــة التســوية احلاســوبية لــإدارة والتنســيق .ويشــار
هنــا إىل الكيــان الــذي يضطلــع هبــذه اإلدارة والتنســيق بعبــارة «مديــر خدمــة
التســوية احلاســوبية» .وقــد يكــون مديــر خدمــة التســوية احلاســوبية جــزءا مــن
منصــة التســوية احلاســوبية أو منفص ـاً عنهــا.
 -28ومن املســتصوب ،لكي يتســنى تبادل خطابات خدمة التســوية احلاســوبية،
حتديــد كل مــن مديــر خدمــة التســوية احلاســوبية ومنصــة التســوية احلاســوبية
يف بنــد تســوية املنازعــات.
 -29وقــد عُرِّفــت اخلطابــات الــي قــد تُرسَــل أثنــاء ســر اإلجــراءات بأهنــا «أيُّ
خطــاب (مبــا يف ذلــك أيُّ بيــان أو إعــان أو مطالبــة أو إشــعار أو ردٍّ أو مذكــرة أو
تبليــغ أو طلــب) يصــدر بواســطة معلومــات مولــدة أو مرســلة أو متلقــاة أو خمزنــة
بوســائل إلكرتونيــة أو مغنطيســية أو بصريــة أو بوســائل مشــاهبة».
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 -30ومــن املســتصوب تبــادل مجيــع اخلطابــات يف إجراءات التســوية احلاســوبية
مــن خــال منصــة التســوية احلاســوبية .ونتيجــة لذلــك ،جيــب أن يكــون لطــريف
املنازعــة ومنصــة التســوية نفســها «عنــوان إلكرتونــي» حمـدَّد .ومصطلــح «العنــوان
اإللكرتونــي» معـرَّف أيضـاً يف عــدد مــن نصــوص األونســيرتال األخــرى.
 -31ومــن املســتصوب ،مــن أجــل تعزيــز الكفــاءة ،أن يقــوم مديــر خدمــة التســوية
احلاســوبية علــى الفــور مبــا يلــي:
(أ)

إرسال إقرار تس ُّلم عن أيِّ خطاب تتلقاه منصة التسوية احلاسوبية؛

(ب) تبليغ األطراف بوجود أيِّ خطاب تتلقاه منصة التسوية احلاسوبية؛
(ج) إبقاء األطراف على علم ببدء واختتام خمتلف مراحل اإلجراءات.
 -32ويُســتصوَب ،جتنبــاً إلضاعــة الوقــت ،اعتبــار أنَّ الطــرف قــد اســتلم
اخلطــاب عندمــا يبلــغ مديــر اخلدمــة ذلــك الطــرف بوجــود اخلطــاب يف منصــة
التســوية احلاســوبية؛ وأن تبــدأ املواعيــد النهائيــة املتعلقــة باإلجــراءات مــن الوقــت
الــذي يقــوم فيــه مديــر املنصــة بذلــك التبليــغ .ويُســتصوَب ،يف الوقــت نفســه،
ختويــل مديــر خدمــة التســوية احلاســوبية صالحيــة متديــد املواعيــد النهائيــة،
مــن أجــل إتاحــة بعــض املرونــة عنــد االقتضــاء.

القسم السادس -بدء إجراءات التسوية احلاسوبية
 -33لكــي جيــوز بــدء إجــراءات التســوية احلاســوبية ،يُســتصوَب أن يقـدِّم املدَّعــي
إىل مديــر خدمــة التســوية احلاســوبية إشــعاراً يتضمــن مــا يلــي:
(أ) االســم والعنــوان اإللكرتونــي للمدَّعــي وممثلــه (إن وجــد) املــأذون لــه
بالتصــرف نيابــة عــن املدَّعــي يف إجــراءات التســوية احلاســوبية؛
(ب) االســم والعنــوان اإللكرتونــي للمدَّعَى عليه وممثلــه (إن وجد) ،املعروفني
لــدى املدَّعــي؛
(ج) األسس اليت تستند إليها الدعوى؛
(د) أيَّ حلول مقرتحة لتسوية املنازعة؛
(ﻫ) اللغة اليت يفضل املدَّعي تسيري اإلجراءات هبا؛
(و) توقيــع املدَّعــي و/أو ممثلــه أو أيَّ طرائــق أخــرى لتحديــد هويتــه
و ا لتو ثق منهــا .
 -34وميكــن اعتبــار إجــراءات التســوية احلاســوبية قــد بــدأت عندمــا يبلــغ مديــر
خدمــة التســوية احلاســوبية الطرفــن ،عقــب إرســال املدَّعــي اإلشــعار إىل مديــر
خدمــة التســوية احلاســوبية ،بــأنَّ اإلشــعار متــاح يف منصــة التســوية احلاســوبية.
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 -35ويُســتصوَب أن يرســل املدَّعَــى عليــه رده إىل مديــر خدمــة التســوية
احلاســوبية يف غضــون فــرة زمنيــة معقولــة بعــد إبالغــه بوجــود إشــعار املدعــي
يف منصــة التســوية احلاســوبية ،وأن يتضمــن رده العناصــر التاليــة:
(أ) االســم والعنــوان اإللكرتونــي للمدَّعَــى عليــه وممثلــه (إن وجــد)
املــأذون لــه بالتصــرف نيابــة عــن املدَّعَــى عليــه يف إجــراءات التســوية احلاســوبية؛
(ب) الرد على األسس اليت استندت إليها الدعوى؛
(ج) أيَّ حلول مقرتحة لتسوية املنازعة؛
(د) توقيــع املدَّعــى عليــه و/أو ممثلــه أو أيَّ طرائــق أخــرى لتحديــد هويتــه
والتوثــق منهــا؛
(ﻫ) إشــعاراً بــأيِّ دعــوى مضــادة ،يتضمــن األســس الــي تســتند إليهــا تلك
الدعــوى املضــادة.
 -36ويُســتصوَب أن يُشـ َفع اإلشــعار والــرد ،قــدر اإلمــكان ،بــكل الوثائــق واألدلــة
األخــرى الــي يســتند إليهــا كل طــرف ،أو أن يتضمَّنــا إشــارات إليهــا .وعــاوة علــى
ذلــك ،يُســتصوَب ،يف حالــة ســعي املدَّعــي إىل احلصــول علــى أيِّ ســبل انتصــاف
قانونيــة أخــرى ،تقديــم هــذه املعلومــات أيضـاً مــع اإلشــعار.

القسم السابع -التفاوض
 -37ميكــن أن تتمثــل املرحلــة األوىل يف عمليــة تفــاوض جتــرى بــن األطــراف
عــن طريــق منصــة التســوية احلاســوبية.
 -38وميكــن أن تبــدأ املرحلــة األوىل مــن اإلجــراءات إثــر إبــاغ منصــة التســوية
احلاســوبية بــرد املدَّعَــى عليــه:
(أ)

وتبليغ املدَّعي بذلك؛ أو

(ب) يف حــال عــدم إرســال رد ،مــرور فــرة زمنيــة معقولــة بعــد إرســال
اإلشــعار إىل املدَّعَــى عليــه.
 -39ويف حــال عــدم التوصــل إىل تســوية املنازعــة عــن طريــق التفــاوض يف
غضــون فــرة زمنيــة معقولــة ،مــن املســتصوب أن تنتقــل العمليــة إىل املرحلــة
التاليــة مــن مراحــل اإلجــراءات.

القسم الثامن -التسوية امليسَّرة
 -40ميكــن أن تتمثــل املرحلــة الثانيــة مــن إجراءات التســوية احلاســوبية يف التســوية
امليسَّــرة ،حيــث يعيَّــن حمايــد يتخاطــب مــع األطــراف حملاولــة التوصــل إىل تســوية.
 -41وميكــن أن تبــدأ هــذه املرحلــة إذا فشــلت املفاوضــات عــر منصــة التســوية
احلاســوبية أليِّ ســبب (مبــا يف ذلــك عــدم املشــاركة أو عــدم التوصــل إىل تســوية
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خــال فــرة زمنيــة معقولــة) ،أو إذا طلــب أحــد طــريف املنازعــة أو كالمهــا االنتقــال
مباشــرة إىل املرحلــة التاليــة مــن اإلجــراءات.
 -42وعنــد بــدء مرحلــة التســوية امليسَّــرة مــن مراحــل اإلجــراءات ،يُســتصوَب
أن يعيِّــن مديــر خدمــة التســوية احلاســوبية حمايــداً ،وأن يبلــغ األطــراف هبــذا
التعيــن ويقــدم تفاصيــل معيَّنــة بشــأن هويــة احملايــد ،علــى النحــو املبيَّــن يف
الفقــرة  46أدنــاه.
 -43ويف مرحلــة التســوية امليسَّــرة ،يُســتصوَب أن يتخاطــب احملايــد مــع
األطــراف حملاولــة التوصــل إىل تســوية.
 -44وإذا تعــذر إجنــاز التســوية امليسَّــرة يف غضــون فــرة زمنيــة معقولــة ،ميكــن
أن تنتقــل العمليــة إىل املرحلــة النهائيــة.

القسم التاسع -املرحلة النهائية
 -45إذا أخفــق احملايــد يف تيســر التســوية ،فــإنَّ مــن املســتصوب أن يبلــغ مديــر
خدمــة التســوية احلاســوبية أو احملايــد األطــراف بطبيعــة املرحلــة النهائيــة
وبالشــكل الــذي قــد تتخــذه.

القسم العاشر -تعيني احملايد وصالحياته ووظائفه
 -46مــن أجــل تعزيــز الكفــاءة وخفــض التكاليــف ،ي َّ
ُفضــل أ َّال يعيِّــن مديــر خدمــة
التســوية احلاســوبية حمايــداً إ َّال عندمــا يلــزم وجــود حمايــد مــن أجــل عمليــة
تســوية املنازعــة وفقــاً أليِّ قواعــد منطبقــة للتســوية احلاســوبية .ويف مرحلــة
إجــراءات التســوية احلاســوبية الــي يلــزم فيهــا وجــود حمايــد مــن أجــل عمليــة
تســوية املنازعــة ،يُســتصوَب أن «يســارع» مديــر خدمــة التســوية احلاســوبية إىل
تعيــن احملايــد (أي عمومـاً عنــد بــدء مرحلــة التســوية امليسَّــرة مــن اإلجــراءات).
وعنــد تعيــن احملايــد ،يُســتصوَب أن يســارع مديــر خدمــة التســوية احلاســوبية
إىل إبــاغ الطرفــن باســم احملايــد وبــأيِّ معلومــات أخــرى ذات صلــة تتعلــق
باحملايــد أو حت ـدِّد هويتــه.
 -47ويُســتصوَب أن تكــون للمحايديــن خــرة مهنيــة ذات صلــة ،وكذلــك مهــارات
يف تســوية املنازعــات ،لكــي يتمكنــوا مــن معاجلــة املنازعــة املعنيَّــة .بيــد أنــه ،رهنـاً
بــأيِّ لوائــح تنظيميــة مهنيــة ،ال يلــزم بالضــرورة أن يكــون احملايــدون يف عمليــة
التســوية احلاســوبية حمامــن مؤهلــن.
 -48وفيما يتعلق بعملية تعيني احملايد ووظائفه ،يُستصوَب ما يلي:
(أ) أن يكــون قبــول احملايــد لتعيينــه تأكيــداً بــأنَّ لديــه الوقــت الــذي يلــزم
تكر يســه للعملية ؛
(ب) أن يكـون مطلوبـاً مـن احملايـد أن يعلـن حيـاده واسـتقالله وأن يفصـح يف
أيِّ وقت عن أيِّ حقائق أو ظروف قد تثري شـكوكاً حمتملة بشـأن حياده أو اسـتقالله؛
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(ج) أن يتيــح نظــام التســوية احلاســوبية لألطــراف طريقــة لالعــراض
علــى تعيــن احملايــد؛
(د) يف حــال االعــراض علــى تعيــن احملايــد ،أن يكــون علــى مديــر خدمــة
التســوية احلاســوبية أن يتخــذ قــراراً بشــأن مــا إذا كان ســيتم تبديــل احملايــد؛
(ﻫ) أن يعيَّــن حمايــدٌ واحــد فقــط لــكل منازعــة يف أيِّ وقــت ،لدواعــي
الفعاليــة مــن حيــث التكلفــة؛
(و) أن حيــق أليٍّ مــن الطرفــن أن يعــرض علــى تلقــي احملايــد معلومــات
تولــدت أثنــاء مرحلــة التفــاوض؛
(ز) إذا اســتقال احملايد أو لزم تبديله أثناء إجراءات التســوية احلاســوبية،
أن يكــون مطلوبـاً مــن مديــر خدمــة التســوية احلاســوبية أن يعيِّــن بديالً ،مــع مراعاة
نفــس الضمانــات الــي مت حتديدهــا أثنــاء تعيــن احملايــد األول.
 -49وفيما يتعلق بصالحيات احملايد ،يُستصوَب ما يلي:
(أ) رهنـاً بــأيِّ قواعــد منطبقــة يف جمــال التســوية احلاســوبية ،أن يتــاح
للمحايــد أن يسـيِّر إجــراءات التســوية احلاســوبية علــى النحــو الــذي يــراه مناســباً؛
(ب) أن يكــون مطلوب ـاً مــن احملايــد أن يتجنــب أيَّ تأخــر ال لــزوم لــه أو
نفقــات غــر ضروريــة يف تســيري اإلجــراءات؛
(ج) أن يكــون مطلوبـاً مــن احملايــد أن يتوخــى اإلنصــاف والكفــاءة يف عملية
تســوية املنازعــات؛
(د) أن يكــون مطلوبــاً مــن احملايــد أن يظــل حمافظــاً علــى اســتقالله
وحيــاده ،وأن يعامــل الطرفــن علــى قــدم املســاواة يف مجيــع مراحــل اإلجــراءات؛
(ﻫ) أن يكون مطلوباً من احملايد تسيري اإلجراءات باالستناد إىل اخلطابات
الــي تكــون معروضــة عليــه أثنــاء اإلجــراءات؛
(و) أن َّ
ميكــن احملايــد مــن الســماح للطرفــن بتقديــم معلومــات إضافيــة
تتعلق باإلجــراءات؛
(ز) أن َّ
ميكــن احملايــد مــن أن ميــدِّد لفــرة زمنيــة معقولــة املواعيــد
القصــوى احملــدَّدة يف أيِّ قواعــد منطبقــة يف جمــال التســوية احلاســوبية.
 -50ويف حــن أنَّ عمليــة تعيــن حمايــد إلجــراءات التســوية احلاســوبية ختضــع
لنفــس معايــر مراعــاة األصــول القانونيــة الــي تنطبــق علــى تلــك العمليــة يف
ســياق غــر ســياق االتصــال احلاســوبي املباشــر ،قــد يكــون مــن املســتصوب
اســتخدام إجــراءات تعيــن وطعــن مبســطة ،بغيــة تلبيــة احلاجــة إىل أن تتيــح
خدمــة التســوية احلاســوبية بديـاً عــن النهــج التقليديــة لتســوية املنازعــات يتســم
بالبســاطة وبالفعاليــة مــن حيــث الوقــت والتكلفــة.
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القسم احلادي عشر -اللغة
 -51ميكــن أن توفــر األدوات التكنولوجيــة املتاحــة يف التســوية احلاســوبية
قــدراً كبــراً مــن املرونــة فيمــا يتعلــق باللغــة املســتخدمة يف اإلجــراءات .وحتــى
حيــث حيــدِّد اتفــاق التســوية احلاســوبية أو قواعــد التســوية احلاســوبية لغــة
تســتخدم يف اإلجــراءات ،فمــن املســتصوب أن يكــون مبســتطاع أيٍّ مــن الطرفــن
يف اإلجــراءات أن يُبيِّــن ،يف اإلشــعار أو يف الــردِّ عليــه ،مــا إذا كان يرغــب يف أن
تُسـيَّر اإلجــراءات بلغــة خمتلفــة ،حبيــث ميكــن ملديــر التســوية احلاســوبية حتديــد
خيــارات أخــرى فيمــا يتعلــق باللغــة ليختــار منهــا الطرفــان.

القسم الثاني عشر -احلوكمة
 -52يُســتصوَب أن تكــون هنــاك مبــادئ توجيهيــة (و/أو متطلبــات دنيــا) تتعلــق
بتســيري منصــات التســوية احلاســوبية ومبديــري خدمــة التســوية احلاســوبية.
 -53ويُســتصوَب أن ختضــع إجــراءات التســوية احلاســوبية لنفــس معايــر الســرية
ومراعــاة األصــول القانونيــة املنطبقــة علــى إجــراءات تســوية املنازعــات يف ســياق
غــر ســياق االتصــال احلاســوبي املباشــر ،ال ســيما االســتقالل واحليــاد والنـــزاهة.
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