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 1 العالمي لمنقل الجويالمؤتمر 
 السادس االجتماع

  2013 مارس 22إلى  11، من ليارمونت

طار تنظيم الموائح ذمن جدول األعمال:  2لبند ا  الصمة يبحث القضايا الرئيسية وا 
رشادات االيكاوتنفيذ سياسات  :  2-1    وا 

 
 التحكيم االلكتروني كوسيمة 

 لتسوية الخالفات في بيئة تتسم بالتحرير الكامل

 (2بالنيابة عن مجموعة من الدول العربية المممكة المغربيةمن  ة)مقدم

 الموجز التنفيذي
سياسات أكتر تحررا تتناول الورقة أىمية النظر في وضع آلية إضافية لتسوية الخالفات بين الدول في ظل إتباع 

معروضة عمى أعمال المؤتمر مثل تحرير النفاذ إلى األسواق والحماية والمنافسة الشريفة تتيح لمدول سرعة الفصل في 
 .الخالفات دون إبطاء وقد رأينا أن اآللية الجديدة لتسوية أي خالف ىو المجوء إلى التحكيم االلكتروني

 .5التوصية الواردة في الفقرة : ُيرجى من المؤتمر اعتماد اإلجراء

 التالي:  يمكن االطالع عمى مراجع المؤتمر السادس لمنقل الجوي عمى موقع االنترنت المزاجع:

6www.icao.int/meetings/atconf. 

 مقدمة -1

النفاذ إلى األسواق وتحقيق التنمية المستدامة لسوق في ظل السياسات واالتجاىات نحو منح المزيد من حرية  1-1
النقل الجوي جاءت أىمية ىذا الموضوع باستخدام آلية جديدة ىي فعال مستخدمة في التجارة الدولية وىي التحكيم االلكتروني 

الت أو حل آية الذي يعكس االستفادة من التطور اليائل في عالم االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى انجاز آية تعام
خالفات في فترات قياسية، فبعد شيوع استخدام التقنيات الحديثة في المشاورات والمفاوضات التي تجرى بين طرفين أو أكثر فقد 
اتجو الفكر إلى تسوية أية خالفات الكترونيا عبر شبكات االتصال دون الحاجة النتقال أو تواجد أطراف العممية في مكان 

 .واحد

                                                 

قدمج المملكت المغزبيت هذي الورقت باللغت العزبيت.  
 1
  

2
ولبىان، وليبيا، األردن، واإلماراث العزبيت المخحدة، والبحزيه، وحووس، والجزائز، والمملكت العزبيت السعوديت، والسودان، وعمان، والعزاق، وقطز،   

 ومصز، والمملكت المغزبيت، وموريخاويا، واليمه، وفلسطيه.

http://www.icao.int/meetings/atconf6
http://www.icao.int/meetings/atconf6
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أنو خالل العقود الماضية من تاريخ اتفاقيات النقل الجوي الثنائية والمتعددة األطراف نعمم جميعا  1-2
واإلقميمية كانت الدول تشترط في اتفاقيات خدمات النقل الجوي تسوية الخالفات عن طريق محكمة تحكيم وفقا إلجراءات 

 لنيج التحرري.معينة يتم تحديدىا باتفاق الطرفين أو عن طريق الوساطة والتوفيق في ظل ا
تستند آلية تسوية الخالفات في اتفاقيات الخطوط الجوية أساسا إلى المشاورات والتحكيم ولكنيا ال تكون  1-3

دائما منصفة أو تتسم بالكفاءة، لكن ترتيبات تسوية الخالفات التي تعزز الثقة في بيئة متحررة يجب أن تكون سريعة لقبول 
ة كوسيمة اإللكترونيبل الوساطة  اإللكترونيفي ىذه الورقة األخذ بنظام التحكيم  ىذه البيئة والمحافظة عمييا. ونناقش

 .سريعة لحل وتسوية الخالفات التي تنشأ بين أطراف االتفاق

 اإللكترونيمدى االختالف بين التحكيم التقميدي و  -2

في جوىره عن التحكيم التقميدي فكالىما وسيمة من الوسائل لتسوية الخالفات  اإللكترونييتميز التحكيم  2-1
 في نزاع معين.

ىو طريق خاص لتسوية الخالفات قوامو إرادة الخصوم فالتحكيم  إلكترونياً والتحكيم سواء كان تقميديا أو  2-2
في حسم الخالف تستمد بناء عمى ذلك  ال يتم إال إذا اتفق الطرفان عمى اتخاذه كوسيمة لتسوية الخالفات ووالية المحكم

 االتفاق كما تتحدد صالحياتو بحدود ما تفوضو إرادة األطراف لمنظر فيو.

ذا كان ىذا المفيوم العام يمثل جوىر التحكيم أيا كانت صورتو تقميديا أو  2-3 ، فإن ما يميز إلكترونياً وا 
ويعطيو وصفو انو يتم باستخدام وسائل االتصال الحديثة التي تعتمد عمى تقنية المعمومات واالتصاالت  اإللكترونيالتحكيم 

والتي تتمثل عمى وجو الخصوص بشبكة االنترنيت فقد أدى استخدام شبكة االنترنيت عمى نحو واسع في مجال المعامالت 
ة أو ما اصطمح عمى تسميتو بالتجارة اإللكترونيية والمعامالت القانونية والتجارية إلى خمق نوع جديد من المعامالت القانون

ن كانت ال تختمف عن المعامالت القانونية التقميدية في جوىرىا إال أنيا تختمف عنيا في الوسيمة التي يتم اإللكتروني ة، وا 
 التفاوض عمى إبراميا وحتى تنفيذىا.

لمجوء إلى التحكيم التقميدي ال يعد أسموبا مناسبا بإتباع الطريق المعتاد لتسوية الخالفات المتمثل في ا 2-4
 لتسوية الخالفات في ظل البيئة التحررية لمنقل الجوي.

  مزايا التحكيم الدولي -3

أحد وسائل تسوية الخالفات عبر شبكة االنترنت  اإللكترونييعتبر التحكيم  Cost Saving))توفير النفقة  3-1
فره من التكمفة التي يتحمميا األطراف في حال تسوية خالفاتيم حيت أن ومن أىم ما يميزه عن التحكيم التقميدي ما يو 

ال يمتقون ماديا بمعنى أنيم ال ينتقمون من مكان إلى آخر من أجل االتفاق عمى التحكيم أو من  اإللكترونيأطراف التحكيم 
نما يتم ذلك  ا يؤدي بالطبع إلى توفير كثير من عبر شبكة االنترنت الدولية وىو م إلكترونياً أجل حضور جمسات التحكيم وا 

األموال ومع التقدم والتطور في عالم االتصاالت والمعمومات سوف يصحبو انتشار ىذه الوسائل والذي سوف يؤدي بالتالي 
  إلى انخفاض أكثر في معدل التكمفة.

موفرا لمتكمفة بشكل كبير فيو أيضا موفرا  اإللكترونيمثمما كان التحكيم  Time Saving)) توفير الوقت 3-2
ساعة يوميا دون أية عطالت أو إجازات فإنو  24ة تعمل عمى مدار اإللكترونيلموقت بشكل أكبر حيت أن معظم المواقع 

واألطراف مباشرة العمل من خالل حواسبيم الخاصة بيم في أي مكان وبالتالي ال يكون  اإللكترونييمكن لييئة التحكيم 
راف مضطرين لمسفر لمسافات بعيدة أو حتى قريبة من أجل حضور الجمسات أو تقديم المستندات أمام ىيئة التحكيم األط

التي تقوم بتسوية المنازعات. وبالتالي فإن مباشرة العمميات التحكيمية عبر شبكة االنترنت وما يتخمميا من إجراءات مثل 
تؤدى إلى سرعة مباشرة اإلجراءات  اإللكترونيوتقديميا إلى ىيئة التحكيم  ياً إلكترونتبادل المذكرات والمستندات واألحاديث 

 .وبالتالي انجاز العممية التحكيمية وتسوية الخالف في أسرع وقت ممكن
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إن ما يممكو  .(More Experience in Electronic Transactions) تاإللكترونيتوافر الخبرة في المعامالث  3-3
من الخبرة القانونية والتكنولوجية في التعامل مع المنازعات واستخدام التقنيات  اإللكترونيالمحكمين في ىيئة التحكيم 

ورغبتيم في المجوء إليو لتسوية  اإللكترونيالحديثة في جميع المراحل التحكيمية يبعث ثقة األطراف في نظام التحكيم 
 خالفاتيم.

بوجو عام عمى سرية الخالفات والعالقات  اإللكترونييحافظ التحكيم  (More Convenient) أكثر مالئمت 3-4
بين الدول وسرية المستندات التي يتم تداوليا بين األطراف وىيئة التحكيم عبر االنترنت وعن طريق ىذه الوسائل تقوم ىيئة 

 بعرض المستندات والمعمومات الخاصة بالنزاع عمى الموقع المخصص لألطراف لالطالع عمييا.   اإللكترونيالتحكيم 

 خالصةال -4

 يوفر الوقت والنفقات وسرعة اإلجراءات بخالف التحكيم التقميدي اإللكترونيأن التحكيم  4-1
 يتسم بعدة مبادئ أساسية ىي: اإللكترونيأن نظام التحكيم  4-2

 السيولة عن طريق الحاسب اآللي من خالل شبكة االتصاالت ( أ
التي يقدميا الطرف  الشفافية حيت يمكن لألطراف االطالع عمى جميع المستندات والمعمومات ( ب

 اآلخر في ذات المحظة.

 الستقالل والحياد حيت أن ىيئة التحكيم ال ترتبط بجنسية أحد األطراف. ( ج
 الكفاءة من خالل الخبرة الفنية والقانونية لحل الخالف. ( د

 بإرادتيم الحرة. اإللكترونيحيت لألطراف الحرية الكاممة في المجوء إلى التحكيم  ( ه
 ق المساواة بين الخصوم وحق الدفاع.العدالة المتمثمة في ح ( و

 التوصيات -5

 : يُزجى مه المؤحمز القيام بما يلي 5-1

األخذ في التشريعات الوطنية واالتفاقيات الثنائية والمتعددة األطراف بنظام أن يطمب من الدول  ( أ
 في تسوية الخالفات. اإللكترونيالتحكيم 

الذين يجيدون استخدام التقنيات الحديثة إعداد قاعدة بيانات عن المحكمين االيكاو أن يطمب من  ( ب
 في عالم االتصاالت لالستعانة بيم في حل الخالفات في مجال الطيران المدني.

 .اإللكترونيعقد ندوات عن مزايا وأىمية التحكيم عمى المنظمات اإلقميمية  يشجعأن  ( ج

 - انتهى -


