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 ی با هدف کاهشدر مورد اقدامات احتمال آی.سی.سی دستورالعمل
  19- اثرات همه گيری کويد

I . هدف 
 

  به منظور   که  ی در مورد اقدامات احتمال  داوری  هيئتوکال و  ،  داوری  ين طرف   یبرا  دستورالعمل  نيا . 1
منف اثرات  گ  یکاهش  تواند  آی.سی.سی    یها  ی داور  یبر رو  19- کويد  یريهمه  گرفته می  در نظر 

م ارائه  ا   سالمتیفاجعه    کي  19- کويد   ").دستورالعمل("  يگرددشود،  گسترده  طور  به  که    ی است 

جهان مختل    یاقتصاد  استرا  ا ساخته  هم    ني.  گيری  داور  یاريبس در   اختالل  باعثهمه   یها  ی از 
خواهد شد که پيشبرد   ی جديدی اختالفات و دعاو  هم باعث ايجاد و    خواهد شد  آی.سی.سیمطروحه  

  به منظور اعمال شده    یبهداشت عموم  یها  تي و محدود  سالمتی  یها  ینگران  ليبه دلخود اين دعاوی  
و   وکال،  داوری  ين طرف،  حال  ني. با اباشنددشوارتر    ممکن است،  روسي و   وعيکند کردن ش  ايمحدود  
استفاده    یم  داوران با  ابزارها  هوشمندانهتوانند  طر  ايپرونده    تي ريمد  یاز  ی  داور  عدقوا  قياز 

باشندکه  ")  عد ("قواآی.سی.سی   می  اقدامات    یحت  اي  موجود  ی  داور  یالملل  ن يب   وانيدکه    تکميلیبا 
را    لاختالل و مشک  نگونه يا  می نمايد  استفاده  خود   یداخل  آيين دادرسی  یساز   ی آسانبراآی.سی.سی  

 .  نمايند  یريجلوگ  حتی از گسترش آنمحدود و 
  

که حل وفصل دعاوی به نحوی اين  نيدر تضم  را  داوریهای  هيئت  و  وکال،  ين طرفنقش    اهميت  ديوان . 2
سر منصفانه صرفه  عي،  به  مقرون  دارد.    و  قبول  را  داشت  خواهند  (دستورالعمل  نيا ادامه   :1 (
دادرسی  یابزارها آيين  به  که  مربوط  وداو،  نيطرف  دسترسدر    را  ات  ريتأخکاهش    جهتران  وکال 

در    توصيه هايی)  2، (می نمايد   آوری  ياد  شتر يب   يیکارآبه منظور  را  می باشند    یريهمه گناشی از  

 یم  ارائه  19- کويد  وضعيت همه گيریبا توجه به  استماع  و جلسات    کنفرانس ها  برگزاری  خصوص

  ريسا  اييی  دئوي و  ،کنفرانس تلفنی   قياز طر  استماع ها و جلسات    کنفرانس  اين  ی، از جمله برگزارنمايد 
  نهيدر زممی توانند تا جايی که مرتبط باشند    اين اقدامات").  یمجازاستماع  جلسه    ("  یارتباط  ليوسا
روش های جايگزين (  )ICC ADR(  آی.سی.سی  اختالفاتمسالمت آميز  روش های حل و فصل    ريسا

 د.  ن استفاده باشنيز قابل  آی.سی.سی)

  
II .   19- کويد ناشی از  یرهايکاهش تأخ 

  
را    در حال رسيدگی  یها  یداور  ،به فعاليت های خود ادامه خواهد دادانجام وظايف خود    یبراديوان   . 3

 که همه   یـيچالش ها   م ــ رغيعل  وانـدي،  نـي عالوه بر ارد. ـمی پذي  ديجد  ی پرونده ها یو براادامه داده 
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يری همه گ  .است  متعهدکارآمد اختالفات  عادالنه و  فصلو  به حل  کامال،  ايجاد ميکند  19- ی کويدريگ

، از  را تغيير نمی دهد  می نمايد   عمل  هاآنسی را که ديوان آی.سی.سی بر اساس  اصول اسا  19- کويد

) ماده  طبق  آن،  طرفين  ئهي قواعد،    22)1جمله  و  داوری  اند  ت  به  "مکلف  داوری  برگزاری  برای 

ماده (.  "گونه کوشش الزم را معمول دارندهر  و مقرون به صرفه،    روشی سريع    25)1به موجب 

داوری اين است که که در کوتاه ترين زمان ممکن واقعيات مربوط به    های  هيئت قواعد، وظيفه ديگر  
 د. ندعوا را به طريق مناسب تعيين واحراز کن 

 
با    . 4 سیمطابق  آی.سی.  داوری  دارای    داوری  هيئت  و  وکال،  داوری  ينطرف،  اصول  اين  و   قواعد 

آيين دادرسی  ترتيبات  در نظر گرفتن    یبرا  یمشترکايف  وظ به  تواند  که  مربوط   موجب کاهشمی 
  را   شوند  19- ی کويدرياز همه گ  یناش  یرهايخ أ، از جمله تیروند داورايجاد شده در    هایريخأر تيثتأ

ا  .دارند انجام  باکار  نيدر  آنها  باشنددر نظر    دي،  از  که    داشته  هابعضی  داور  یجنبه    د ي نبا  یروند 
گ  توسط های    هيئت،  جديدبه عنوان مثال، در پرونده های    .فتديب   ريخأبه ت  به طور اساسی  یريهمه 

برای اجتناب از هر گونه تأخير در کوتاهترين زمان ممکن و در صورت امکان در اولين    ديبا   داوری
  مديريت پرونده با طرفين   مقدماتی زاری جلسه  برگو زمان    ترتيبات خصوص    در  ، مکاتبات با طرفين

 د. ن مشورت نماي
 

،  ندازد ي ب  ريرا به تأخ  آرای داوری  سينو  شي پ   هيته  اي  داوران  شور  دي نبا  19- ی کويدري، همه گهمچنين . 5

خود    شورجلسات    دي باداوران    ،ن يبنابرا.  انجام شوند  طريق دورکاریتوانند از    یم  اقدامات  نيا  رايز
است  را   که الزم  و    ب يترتهمانطور  پيشبرد دهند  را جهت  ته   اقدامات الزم  رای  آ  س ينو  شي پ   هيدر 

به    داوری  آرای  سينو  شيپ  ارائهمهلت    .بعمل آورندمناسب    یاتارتباط  ل يوسا  کليه  قياز طر  داوری
همچنوان يد و  جهت  استيس   ني،  الزحمهکاهش    ديوان  تأخ  انداور  حق  موارد  ،  غيرموجه  اتر يدر 

باق قوت خود  به  ديوان  است،    یهمچنان  موارد  مزبور  استيساگرچه  ت  یرا در  ی يرهايخأکه شامل 
خواهد کرد،  اعمال  با دقت    است را  19- شرايط خاص ناشی از کويدقابل انتساب به    امستقيم  باشد که

حق الزحمه  پرداخت    شيپ  یدرخواست ها  ارزيابی  در  ديوان  و به همين شکل  .رداو  ک ي  یماريمانند ب
  گرفت. را در نظر خواهد  19- کويدمربوط به  شواری هایدو  ها ی، سختها

  روند داوری  افزايش کارايی   الف. 

را ملزم  داوری    هيئت وکال و  ،  داوریين  طرفبيش از بيش    19- ی کويدرينامطلوب همه گ  پيامدهای . 6
که   سازد  اجرامی  منظور  که  پرونده    تي ريمد  فنون  یبه  تربه  کارآمد   منصفانه  داور  ترو    ی بودن 

   . طراحی شده اند توجه  خاصی داشته باشند
  

قواعد داوری آی.سی.سی و در    4در ضميمه    توصيه هايی  ديوان.  ستندي ن   دي جد  فنون  نياز ا  ی اريبس . 7

ودستورالعمل   طرفين  ا داوری    هيئت  به  نحوه  هدايتداره  درباره  داوری  طبق    یداور  و  قواعد 
است.  منتشر    ") دستورالعمل(" آی.سی.سی   ديگرینموده  های  های  توصيه  گزارش    ون يسيکم  در 

آی.سی.سی   هاداوری  گزارش  جايگزينروش  یو  اختالفات  های  فصل  و   ) ADR(  آی.سی.سی  حل 
  ی برا  دستورالعمليک    –  یموثر داور  تيري مدو "  "یها در داور  نهي"کنترل زمان و هزعنوان    تحت

 . "موجود می باشد داوری طرف ندگانينما ري و سا  شرکتهامديران حقوقی 
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داوری  24)3ماده (  پرونده،مؤثر    مديريتبه منظور تضمين   . 8 مقرر می دارد که   آی.سی.سی  قواعد 

تواند    داوریهيئت   نمايدمی  اتخاذ  داند  می  مقتضی  دادرسی  آيين  درباره  که  را  برنامه    ترتيباتی  يا 
چنين  .  تغيير دهد يا به طرق ديگر  پرونده    تي ريمد  تشکيل مجدد جلسهرا از طريق    زمانبندی رسيدگی

 : شود یرا شامل م ريموارد ز  اقداماتی که پس از مشورت با طرفين اتخاذ گرديده است، 

  
   دستورالعمل  79تا    74يات همانطور که در پاراگرافهای  دفاع  ايادعاها    برخی از  عيسر تعيين 

  ؛ پيش بينی شده است 
   که   در مواردی  یجزئ  رأیچند    اي  کي   صدوربا    به صورت مرحله ای  اختالفاتو فصل  حل  

 ؛ شود   دعوا  کارآمدترو فصل منجر به حل  احتماال اين اقدام 
  و  اساس اسناد    بر  اصرف  دن می توان  به طور مجزا  سائلیم   اي  دعوا   کل  اين که آيا   مشخص کردن

 د؛  ن جلسه استماع شفاهی حل و فصل گرد بدون نياز به
 امکان با کمک کارشناسان يا در صورت    توافق طرفين  با  می تواندمسائلی که    مشخص کردن  

  گردد؛  حل و فصل 
 رسيدگیم  جلسات  یبرگزار نحوه  خصوص  در  ای  دوره  منظور    يان  مهم  به    ن يترارزيابی 

آن    و فصلحل    یبرا  روش ها  نيکارآمدتر  یروبر    تمرکز  بررسی امکانو    نيبا طرف  مسائل
  مسائل؛ 

 آيا مسائل کليدی اينکه  وارد کردن يک    ا ي  مسئوليت   ی قرارداد  تحديداز جمله اعمال    ،بررسی 
غير   ثالث  رسيدگیامضاکننده  شخص  مرحله    ی، م)داوری(  در  بدون  با    اي،  اسنادارائه  تواند 

برای آن    مرتبط وبه نتيجه دعوا  که به نظر می آيند فقط    یمحدود اسناد و مدارک  اريبسارائه  
 .  تصميم گيری شوندست  ااساسی  

  از    یبراساس سؤاالت کتب  اکارشناس ي   ايکه ممکن است بدون شاهد و/   یمسائل  مشخص کردن
 . حل و فصل شودکارشناس   ايشاهد طرف  از  یکتب یو پاسخها  داوری  هيئت ايطرف مقابل 

   فيلم    توان با ارائه  یرا م  کارشناسان  یها  یبازرس  اي  (کارگاه)  تيسا   از  دي بازدآيا    نکهيا بررسی
 ؛ کرد  نيگزيجا  کارشناسانمشترک  یگزارش ها اي  (ويدئو)

 ی مهارت ها  با  کارشناسان(  داوری  هيئتمنصوب    کارشناس  کي  به کارگيری  ايآ  اينکه  بررسی  
ب  انتصاب   جهتمختلف   مرکز  را   ADR  یبرا   آی.سی.سی  یالملل  نيتوسط  در   گاني بطور 

 ی آی.سی.سی جهتقواعد کارشناس  2ه  ضميم  3ماده  ؛  هستنددر دسترس  های آی.سی.سی  داوري
تر    مناسبتعيين شده توسط طرفين    انشناسرکا  به جای  )پيشنهاد کارشناس و اشخاص بی طرف

 ؛ می باشد
 گردهمايی  یبراويدئويی    کنفرانس  اي   کنفرانس تلفنیاستفاده از    قتضی،م در صورت امکان و 

 ؛ استماعو جلسات   ها
   سائلمشترک م  ستيل   و  وقايعاز    توافق شده   یزمان  بيترتيک    درخواست شود کهاز طرفين 

مورد اختالف    مسائلو محدود کردن دامنه    يينکه به تعرا  اسناد مشابه    ريسايا  مورد اختالف  
 ؛ ارائه نمايند امشترک را کننديکمک م

 ؛ و کتبیلوايح چگونگی محدود کردن تعداد و حجم  امکان و بررسی 
 می نماينداعمال قواعد رسيدگی فوری توافق  به نيطرف  آيا نکهيا  بررسی . 
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م  فوق  رسيدگی شکلی  یها  نهي گز  انحصاری  ريغ  فهرست . 9 که    ینشان  و  ،  طرفيندهد    داوران وکال 
از    ی که ناش  یموارد   ی، حتتعديل نمايند را    یاحتمال  یرهايدارند تا تأخ  ار يدر اخت  یاريبس  ی ابزارها
گ کويدريهمه  صورت  ديبا داوری  های    هيئت  .است   19- ی  طرف  فعال  به  باشند  نيبا  ارتباط  تا    در 

  ای  خاص هر پرونده  اوضاع واحوالممکن است در   ،در صورت وجود   چه اقدامی، که بررسی نمايند
  را کاهش دهند.   19- کويد ناشی از  یا ه ياختالالت رو  اعمال گردد تا

  ها  ابالغو  (مدارک) اسناد مربوط به  خدمات   ب.  

آی.سی.سی   . 10 ديوان  ن ""دبيرخانه(دبيرخانه  الزم    زي)  آساناقدامات  جهت  های  یساز  را  خود    فرآيند 
 انجام داده است.  19- کويد  اات مرتبط بريخ أاز ت یر يو جلوگکارآيی ارتقاء   یبرا
  

  د ي جد داوری    یکند که درخواست ها  یم  جابيا   ااحتصر  رخانهيدب  2020مارس    17اطالعيه مورخ   . 11

پس از    ارسال شود. رخانه يبه دب  یکياسناد به صورت الکترون ر يمربوطه) و سا پيوست های (از جمله 
  یدرخواست داور  ابالغ  ايکه آ   تعيين کندتا    مکاتبه می نمايد   خواهان  یبالفاصله با طرفها  رخانهيآن دب

 ). قواعد 3)2(است (ماده  ريامکان پذپست الکترونيکی  قياز طر
 

         ق يتشو  ينطرفو    داوری  ، هيئت)161(پاراگراف    داده شده است  حيتوضدستورالعمل    همانطور که در . 12

 . نمايند ءامضا یکيفرم الکترون  در  و رونوشت را به صورت قرارنامه داوری شوند که  یم
 

لوايح،   . 13 ارسال نسخه کاغذی  کاهش مشکالت حاضر جهت  منظور  بايدبه  داوری  االمکان  هيئت    حد 
ل  طرفين ارسال  برای  الکترونيکی  ارتباطاتی  از روش های  استفاده  به  را  ها داوری  و پيوست  وايح 

که مکاتبات از طرف دبيرخانه يا به   ايجاب می کند  اصراحت  ) 8(پاراگراف    دستورالعملد.  تشويق نماي 

 د. ندبيرخانه به صورت الکترونيکی باش
 

است.    رخانهيو دب   داوران  نيب مؤثر  ارتباط    یمستلزم برقرار  نيبه طرف  آرای داوریبه موقع    ابالغ . 14
کاهش بايدهای    هيئت،  ريتأخ  جهت  ا  داوری  محض  کردند،    رأیاصل    یامضا  نکهيبه  آغاز  را 

ت  يئبايد به ه  می باشد   مسئول پرونده که    رخانهيمشاور دب   آن  پس ازدهند.    اطالع  رخانهيبه دب  ◌ً اعيسر
 داوری اطالع دهد که اصل رأی به کدام دفتر دبيرخانه بايد ارسال شود.  

 
کنند    توافقتوانند    یم  نيباشد، طرفعمال  ا  قابل است    که ممکن  ه مشروط به رعايت الزامات قانون آمر . 15

نسخه    کيدر    رونوشت ها  نيا  هيکل)  2(  اي /شود، و  ءامضا  رونوشتدر    داوران  توسطرأی    )1(  که
  ی گر يد  لهيهر وس  اي  پست الکترونيکی  قياز طر  رخانهيشده و توسط دب   یواحد جمع آور  یکيالکترون 

طرفين ابالغ  ) به  پاراگراف دستورالعمل(  35ارسال آن را فراهم کند، طبق ماده    مستند يا    سابقه    که
در خصوص ابالغ الکترونيکی با يگديگر توافق    هر زمان ممکن،در  شوند،    یم  قيتشو  نيطرف  .شود

الکترونيکی    اصوال  رخانهيدب نمايند.   به ابالغ  نمايد رأی داوری  نسبت  نمی  آنكه صراقدام    ا حي، مگر 
  ده باشد. توافق ش  نيتوسط طرف

III .  جلسات استماع مجازی  دستورالعمل در خصوص برگزاری  

ها   گردهمايیدر    يیبسزا  ريسفر ممکن است تأث  یها  تيمحدود   نيو همچن  یمنيا و  یمالحظات بهداشت . 16
 رممکن يغ را  مکان واحد    کيدر    حضوریممکن است جلسات    ید و حتنداشته باش   استماعو جلسات  

 د. نساز
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جلسه   ايکه آ  رنديدر نظر بگ  ديبا  داوری  هيئت و  وکال،  طرفين،  ی طيشرا  نيبا چن  روبرو شدنهنگام   . 17

تعو  د يبا  گردهمايی  اياستماع   آدفت ي ب  قيبه  حضوری    ا ي،  صورت  به  جلسات  اقدامات  با  اين  رعايت 
اقدام    یمجازاستماع  جلسه    کي  نسبت به برگزاری  دي با  ايآ  نکهيا   اي  است  لقابل تشکي  احتياطی ويژه 

  نمود.  

  جلسات استماع   ها يا گردهمايی اداره روش های  لف.  ا

آيين دادرسی  در مورد    یريگ  م ي در تصم . 18 به  مربوط    روشی به    یداور  شبردي پ  جهتمناسب  ترتيبات 
که   آنهايی، از جمله  رد يرا در نظر بگ  طيشرا  هيکل  دي با  داوری   هيئت  کي ،  و مقرون به صرفه  سريع

پيامدهای جلسه استماع، پيچيدگی   يا  گردهمايیمدت زمان  و    تي، ماههستند  19- ی کويد ريهمه گ از 

وجود دارد، آيا    بدون تأخير  داوری  ادامهرای  بآيا داليل خاصی  اينکه  پرونده و تعداد شرکت کنندگان،  
آيا  ، و حسب مورد ممکن است  ميشوداز حد    شيب   اي  ليدل  یب  ريتأخمنجر به  جلسه استماع    تغيير زمان

 باشد. جلسه استماع  حيصح  یآماده ساز ی برا  نيبه طرف ازين
 

که . 19 نمايند  نيطرف  در صورتی  تشک  رديبگ  م يتصمداوری    هيئت  اي  توافق  در    ليکه  مکان   کيجلسه 
تمام تالش    ديبا  هيئت داوری و طرفين،  است  رممکنيدر شرايط کنونی غحال    نيو در ع  ضروری

د،  را به حداقل برسان  ريکه تأخ   یبه شکل  گردهمايیاستماع يا  مجدد جلسه    برنامه ريزی  یخود را برا 
بگ  یها  نهي گز  یموارد  نيدر چن بايد    طرفين وداوران.  بنمايند در نظر  را  تا حداقل در    رنديموجود 

عل   یبخش پرونده  آمده   قيتعو  رغم ياز  ايجاد    بوجود  ابزارها ،  نمايندپيشرفت  از  استفاده  با    ی از جمله 
 حاضر مورد بحث قرار گرفته اند.   که در دستورالعمل مربوط آيين دادرسی

 
که . 20 و  نمايند وافق  ت  نيطرف  در صورتی   مکان  کيدر    برگزاری ، که  تصميم بگيرد  داوری   هيئت  اي، 

انجام ا   یضرور پذ  یفعل  طيشرا   عليرغم کار    نياست و    د يبا   هيئت داوری و طرفيناست،    ريامکان 
اقدامات جلسه استماع    محلخصوص  در  ورتی  مش  دستورالعمل هایو    خاص  نيقوان  جهت اعمال و 

 یفاصله کافايجاد  با    ژه ي، به وشرکت کنندگان  هيکل  و سالمت  تياز امن  ناني اطم  یمناسب برا  یبهداشت
اقدامات مناسب  یماسک و ژل ضد عفون  هي، تهشرکت کنندگان  نيب ديگر مشورت    کننده و هرگونه 

 . نمايند 
 

که . 21 صورتی  نمايند  نيطرف  در  صورت   که  رديبگ  ميتصم  داوری  هيئت   اي  توافق  به  استماع    جلسه 
باد شو  برگزار  یمجاز و  داوری  هيئتو    نيطرف  دي ،  ا  یهايژگيدرباره  ا  قدام خاص  از روش  ني به   ،

موارد ز  یجمله  در  پ  ريکه  در  است  وستهايو  شده  ر  اصراحت،  ارائه  برنامه  و  .  نمايند  یزيبحث 
   نمايد. مساعدت نيبه طرف نهيزم ني دارد تا در ا یآمادگ رخانهيدب

 
توافق طرف  داوری  هيئت  اگر . 22 استماع  جلسه    برگزاری به    م يتصم   ينمخالفت طرفعليرغم    اي  نيبدون 

فوق را با دقت در    18مربوطه از جمله موارد ذکر شده در بند    اوضاع و احوال  دي ، بابگيرد   یمجاز

قابل   اقانون  استشده  قواعد پيش بينی    42ماده  در    همانطور که  رأی  ايکه آی نمايد  ابي، ارزرد ينظر بگ

دال و  بود،  خواهد  خود  لياجرا  تصميم  نمايد.    را  آن  اتخاذ چنمشخص    ی م  داورانی،  م يتصم  نيدر 
ماده    عيوس رسيدگی    اختيارتوانند   بگ را    قواعد   22)2(خود طبق  نظر  کهرند يدر  آن    ،  از  طبق  پس 

 د  ـن ص دهـاره آيين دادرسی مقتضی تشخيـدرب ه ـترتيباتی را ک  "می توانند داوران،  نـي با طرف مشورت
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عالوه بر    ".مغاير نباشند  های طرفيننکه اين ترتيبات با هيچ يک از توافق  آد، مشروط به  ن تخاذ کنا

 جلسات استماع مجازی   برگزاریامکان    جي به تدر  کاربردیالعمل   دستور و  قواعد، اصالحات در  نيا
اندرا   ، ماده  قواعد در خصوص جلسه مديريت پرونده   24)4(  ، از جمله در ماده به رسميت شناخته 

فوری  6  ضميمه  3)5( رسيدگی  خصوص  در  بند  قواعد  و  خصوص    دستورالعمل  77،  مسائل  در 

 مربوط به عبارت حکم داوری.
 

  اسناد  و نيز کليه مدارک و می دارد پس از بررسی لوايح طرفينقواعد مقرر  25)2در حالی که ماده ( . 23

بنا به  اوری با درخواست هر يک از طرفين  د هيئت  استنادی،   ايشان  يا در صورت عدم درخواست 
شفاهی   اظهارات  و  تشکيل  استماع  می   طرفينتشخيص خود، جلسه  استماع  يکديگر  در حضور  را 

آن طرفين فرصتی برای مبادله مستقيم،    طبقتفسير نمود که    بدين گونهمی توان  را    عبارت  نيا  ،نمايد 
از طرق  برای طرفين    "حضوری "مانع از تشکيل يک جلسه استماع    وداشته باشند    عارضتمزنده و  
 . نشود ،ضاع و احوال اينگونه حکم می کند اگر او  ،مجازی

 
ا  25)1(ماده   . 24 دارد  یبه طور گسترده  می  در کوتاه ترين زمان ممکن،   هيئتکه    مقرر  بايد  داوری 

به گونه   25)2( ، ماده  راستا  نيدر هماحراز کند.   مربوط به دعوا را به طريق مناسب تعيين و قايع  و

لوايح  تواند اختالفات را فقط بر اساس    یم  داوری  هيئتکه آيا    تعيين نمايدتا  ی ساختار يافته است  ا
وجود داشته    زي ن   استماع  هجلس  ديبا  نكهي ا  ايكند  حل و فصل    نيز کليه مدارک استنادی و  ينکتبی طرف

رد:"پس از  منعکس کننده اين معناست، مقرر می داکه  قواعد    25)2زبان ماده (  نسخه فرانسه  باشد. 

  داوری با درخواست هر يک از طرفين   هيئتو نيز کليه مدارک استنادی،  بررسی لوايح کتبی طرفين  
استماع   بنا به تشخيص خود، جلسه  ايشان  اظهارات شفاهی يا در صورت عدم درخواست  تشکيل و 

يک  طرفين حضور  در  نمايد."  را  می  استماع  خصوص    ازديگر  در  دبيرخانه  دستورالعمل  رو  اين 
بعنوان الزام به  را    25)2(ماده    ی داورهيئت  اينکه  "  داوری های آی.سی.سی خاطر نشان می کند که

  ی کند، بستگ  یم   تيکفا   یکنفرانس تلفن  اي  ويدئواستفاده از    اجلسه استماع حضوری تفسير کند يتشکيل  
 پرونده دارد."  طيبه شرا 

 
حال . 25 هایکه    یدر  اند  محتاطانهاغلب  داوری    هيئت  کرده  اند   و  عمل  گرفته  در صورت تصميم  که 

طرفين  از  يکی  کويدحداقل    درخواست  گيری  همه  دهند،  تشکيل  حضوری  استماع  جلسه    19- يک 

باشد   معنا  اين  به  است  امکان  ممکن  معقول زمان    کي در    یحضوراستماع  جلسات    برگزاریکه 
کردن و  نيست  ممکن   زمان  صبر  آن  که    ی تا  پذ تشکيل  تواند  باشد   ريامکان  به  می    ر يخ أت  منجر 

حتغيرموجه   آور  یو  ا  .شود  زيان  شرا داوری  هيئت  اساس،    ن يبر  تواند    یمب،  مناس   طيدر 
کند    یمختلف  رويکردهای اتخاذ  اختيار  تارا  که  را    آنجا  واحرازخود  تعيين  منظور   ی ها  هيرو  به 

داور  طيشرا  بهمتناسب   هر  نمايد    یخاص  برا  فهيوظ واعمال   ی به شکل  یداور  هدايت  یمهم خود 
 رساند.   انجامبه   رامقرون به صرفه  و سريع

 
 

  پروتکل سايبری   ب.  

  –با هدف اجرای اقدامات کافی    ين داوری و طرف  تئ هيهر جلسه استماع مجازی مستلزم مشورت بين   . 26
پروتکل   ناميده می شود  که غالباٌ  به    به منظور   - سايبری  با هرگونه مقررات مربوط  داده  مطابقت 

خصوصی همچن  نيا   است.  های  استماع  یخصوص  م ي حر  به  نياقدامات  محرمانگیو    جلسه   حفظ 
 می پردازد.  یکيالکترون سندپلت فرم  و هر   یداور انيدر جر  یکيارتباطات الکترون
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سايبری    های  در پروتکل   ی برای درجپيشنهاد  بندهایسری از  دستورالعمل شامل يک  اين    2ضميمه   . 27

برگزاری جلسات استماع مجازی سر و کار با  که  داوران    شکلیتصميميات يا دستورهای  مربوط به  
  . می باشد ،دارد 

  دادرسیمربوط به آيين  مسائل   ج. 

متعارف برای  فرصت    ينطرف  اطمينان از اينکه همهو    طرفين  رعايت تساوی  از  اطمينان  به منظور . 28
استدالل ها و   مجازی    ك ي  یدر ط  خود   دفاعيات طرح  استماع  اندرا  جلسه    د ي با   داوری  هيئت،  يافته 

 :رديدر نظر بگموارد ذيل را  
  
 هر   طول، استراحت و  اني، زمان شروع و پا جلسه استماع  خيتار  نيي در تع  یمناطق مختلف زمان

 لسه استماع؛ ج روز
 اما    یمکان  تيموقع  سازماندهیو    تدارکات کنندگان،  شرکت  تعداد  شامل  کنندگان  بدون شرکت 

شرکت کنندگانی که   تعداداز راه دور،    یشرکت کنندگان، تعداد مکانهاکل    تعداد  يت درمحدود
محل   همان  گرفتدر  خواهند  قرار  داورانچه  ،  فيزيکی  از  توان   تعدادی  همان    دنمی   محلدر 

کنندگان  ريسا  ايو    گريکدي  با  یکيزيف گيرند   شرکت  کنترل    دسترسی،  قرار  ی  و  ها  محل 
 ؛ استراحت 

 ؛ و رونوشت ضبط از  یگريشکل د اي همزمان جلسه استماع (گزارش) صورتجلسه  استفاده از 
 ؛یمتوال اي، اعم از همزمان استفاده از مترجمان  
 ی؛ فن ري، از جمله هر مدهمه شرکت کنندگان يیشناسا حضور و بررسی روش های 
 صحت هر اينکه  از    اطمينانجهت  وکارشناسان    از شاهدين وقايع  مربوط به گرفتن ادله  تشريفات

 ؛  حفظ شده است  شهادت شفاهی
  و  ؛یاشتراک نمايش هایروی صفحه يش نما  قي، از جمله از طرادله عينی   از استفاده 
  مدارک به اشتراک گذاری  پلت فرم    کي  یبر روکه    یکيالکترون مدارک  پوشه    کياز    استفاده  

 . کند یم نيهمه شرکت کنندگان را تضم یکه دسترس
 

پيوست  دستورالعمل    نيابه    1  مهيبه عنوان ضم  یمجازاستماع  پروتکل جلسات    یبرا  ستي چک ل  کي . 29

 است.  شده 
 

جلسات  مرکز   . 30 پار  (ICC Hearing Centre in Paris)  آی.سی.سی  استماعبرگزاری  به    سيدر  قادر 
 نه ي است که به دنبال درک بهتر گز  داوری  هيئت های   و کمک بهفنی    هایاستاندارد  یباني ارائه پشت

امکانات به   ني عملکرد ا   یو چگونگد  ن می باش  یکيالکترونپوشه    و  یمجاز  جلسه استماعبرای    يیها
و محافظت  را حفظ می نمايد  ه بودن  محرمانو    یروند داور  تينحو تمام  نيهستند که به بهتر   یروش

مراکز    ر يبا سا  یفاهم نامه همکار، آی.سی.سی تن يعالوه بر ارا تضمين می نمايد.    مناسب از داده ها
با به هماهنگی  مهم امضا کرده است و قادر    یداور  یها  محلرا در اکثر  برگزاری جلسات استماع  

که در آن مراکز  ه استماع مجازی  جلسمربوط به    امکانات به منظور دستيابی به    داوری   هيئت های
است شده  باشد  ارائه  تواند  و  می  پشت  می  راهنما  یباني از  اطالعات    یفن  يیو  شود.  برخوردار  الزم 

   . دسترس است در infohearingcentre@iccwbo.orgآدرس به   ليميا  قياز طر  بيشتر
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جدول  يک  در دسترس است.  یمجازاستماع جلسات   یکنفرانس برا ويديمختلف پلت فرم و  یها نهيزگ . 31

      ني. اافتي نجاي اتوان در  یرا مکه توسط يک شخص ثالث تهيه شده موجود  یها نهياز گز  یا سهيمقا
ها  گ استماع  از  زينه  برخکه    سفارشیجلسات  استماعمراکز    یتوسط  دهندگان   ا يو/  جلسات  ارائه 

همگانی   گانيرا   پلت فرم هایو  موم دسترس عدر    امتياز  ی دارا  پلت فرمهایتا  ارائه می شوند  خدمات  
می ،  ولیپکنفرانس    دئوي و  پلت فرم های،  دارای امتيازيا    پلت فرم های سفارشی.  دنرا شامل می شو

مت يامن  توانند و،  بودن  هااز    محافظت حرمانه  های  از    یشتري بی  داده  فرم  راپلت    و   گانياستفاده 
   د.نارائه ده یعموم

 
 یکه برا  يیوي د يو  یاشتراک گذار  پلت فرم که هر    حاصل نمايد  اطمينان  نيطرف  اب  دي با  داوری  هيئت . 32

دارا  یاستفاده م  یمجازاستماع    جلسات   تنظ   ی مجوز است و رو  یشود    ميتنظ   یتيامن   ماتيحداکثر 
فرم   یها  نهيگز  برای   آی.سی.سی.  شده است صادر  دسترسی  مجوز    ريز  یکنفرانس  و يديو   های  پلت 

 ی  ـآی.سی.س ی فن یانـب ي. پشتSkype for Businessو   Microsoft Teams  ،Vidyocloudکرده است: 
 

جلسه يک  به   وستن ي، پپلت فرم هايی   نيدر استفاده از چن   داوری هيئت های کمک به  ی از راه دور برا
صفحه    یاشتراک گذار  یدر جلسه، و عملکردها  یريو تصو   یصوتعمکرد  )،  جلسه استماعيک    اي(

  : مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از  ريکه در موارد اخ   پلت فرم های  در دسترس است.  ، شينما
Zoom  ،BlueJeans  وGoToMeeting . 

 
های . 33 فرم  مدارکاشتراک    به  مختلف  پلت  الکترونيکی    واسناد  گذاری  های  پوشه  دسترس  برای  در 

مراکز    یتوسط برخ  که  یسفارشاستماع    جلسه  نيز ازها  ني ، اکنفرانس  دئوي و  پلت فرم هایهستند. مانند  
ارائه می شوند  )  XBundleو  Opus   Transperfectمانند هارائه دهندگان خدمات (  ايو/  جلسات استماع

  د.نمی شورا شامل    گانيرا  یعموم  پلت فرم های  ومجوز    یدارادر دسترس عموم    هایپلت فرمتا  
های فرم  گذار  پلت  اشتراک  مجوز  اي  یسفارش  مدارک  یبه  توانند   ،دارای  می  پولی  های  فرم    پلت 

پلت فرم های استفاده رايگان وعمومی ارائه از    یشتريب   ی، محرمانه بودن ومحافظت از داده هات يامن
 دهند. 

 
ارائه دهنده خدماتی راهيچ يک از    آی.سی.سی . 34 ثالث  ا  اين اشخاص  برده    دستورالعمل  نيکه در  نام 

  د ي بادر هر مورد خاص  داوری  هيئت های   وکال و،  ين طرف.  نمی نمايد تأييد    را تضمين و يا،  شده اند 
 را بعمل آورند.  ن هرکدام از آنها مناسب بود خود، تحقيقات الزم در خصوص

 

 

 

 

 

 



  2020اتاق بازرگانی بين المللی (آی.سی.سی) کليه حقوق محفوظ است. آوريل   ©

 
 

  19- دي کو ی ري با هدف کاهش اثرات همه گ یدر مورد اقدامات احتمال ی .سی .سی دستورالعمل آ | 9

 

  

 1ضميمه 
  

  استماع مجازی جلساتدر خصوص   پروتکلچک ليست 
  

  و تدارکات  قلمرو،  استماع  جلسه پيش برنامه   الف. 

 )i (  چه  و    رنديگقرار    استماعجلسه  دستور کار  هستند تا در    یضرور  مسائلی اساسی وچه    نکهيا   يیشناسا
  ميتوان درباره آنها تصميم گيری شود؛ " بر اساس اسناد  ◌ً اصرف"مواردی هستند که 

 )ii (  ) راني، شهود، کارشناسان، دبوکال ،  طرفين داوران،  توافق در خصوص تعداد و ليست شرکت کنندگان  
 )؛ ره يها و غ ني، تکنسجلسه استماع هایگزارشگر ، ني، مترجمیادار 

 )iii (   همه   یدرجه برا  360  ینما  ايآ  نکهيو ا  یتعداد شرکت کنندگان در هر اتاق مجازدر خصوص  توافق      

  ؛است  یضرور ا يشرکت کننده الزم  یاتاق ها
 )iv ( دهد در طول    ی پرونده اجازه م  نياز طرف  کيکه به داوران و هر  یمجاز  یتوافق در مورد اتاق ها

 ؛ نمايند خودشان مشورت  انيم یبه صورت خصوص استماعجلسه 
 )v (  و نقاط اتصال؛  ستم يورود به س  یهمه مکان ها يیشناسا 
 )vi (  شناسايی   يیدئوي کنفرانس و  یبرگزار  یدر ابتدا  یکه هر فرد حاضر در هر اتاق مجازتوافق در اين  

   و خواهد شد.
 )vii ( مدت  استماعجلسه    خيدر مورد تار  داوری  هيئتو    نيو توافق طرف  ورت، مشبا توجه به موارد فوق ،

 مختلف.  یروزانه با در نظر گرفتن مناطق زمان یوزمان بند

  ی بانيو کارکنان پشت نيازها، خاص  ، مشخصاتی مسائل فن  ب.

 )i (  در خصوص:  هيئت داوری و طرفينمشورت بين 
  
 ؛ ای) یفرم و فناور پلت  نيبه چن یقانون  ی(از جمله دسترس موردنظر یو فناور پلت فرم       - 
س        -  مشخصات  راحت  اتصال    یبرا  یفن  نيازهایو    ستم يحداقل  و  مشکل  و   ی(صوتبدون 

 ؛در هر مکان یکاف يیو روشنا دي ، د)ی ريتصو
کننده    تي، تقویبانيپشت   یها  انهي، رااست (تلفن ها  ازيخاص در هر مکان مورد ن  زاتيتجه  ايآ       - 

ها دهنده  توسعه  تجهاتصال/  تصو  یصوت   ليوسا  اي  گريد   زاتي،  را  طرفين  که  یريو  م  آن   یالزم 
 . )دانند 

  
 )ii ( انتخاب شده مورد استفاده؛  ی و فناور پلت فرم  سازگاریدر خصوص   یمقدمات یبررس 

  
 )iii (   گرفتن نظر  برا  ازيندر  آموزش  کنندگان  یبه  آور  یشرکت  فن  با  فرم یکه  پلت  و  ،  ها  برنامه   اي، 

 ؛ يی ندارند آشنا استماع استفاده در جلسه    یالزم برا زاتيتجه
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 )iv ( بين  م طرفداوری    هيئتشورت  احتمال  نيو  اقدامات  مورد  خراب  یدر  صورت  در  نقوص   یکه    و 
 هيکل   یبرا  یمجاز  یفن  یباني و پشت  نيگزيجا  یارتباط  ی، قطع برق (کانال ها، قطع ارتباط یفن  یناگهان

  ؛ و انجام شود دي شرکت کنندگان) با
 )v ( جلسه    ني، با آخر اتصال و پخش   شيآزما  یبرا   استماعدر ماه قبل از جلسه    آزمايشیداقل دو جلسه  ح

 . شدامی بدرست  زيهمه چاز اينکه  نان ياطم به منظور استماعروز قبل از جلسه  کيآزمايشی 
  

  و امنيت   حفظ حريم خصوصی، ه بودن محرمان  ج.  

 )i (   و محرمانه    یخصوص  یمجاز  استماع  جلسه  ا يآ  نکهي در مورد ا  نيو طرف  داوری   هيئتمشورت بين
  ؛ خواهد ماند  یشرکت کنندگان باق  یبرا

 )ii ( می سازد؛ ملزم  بدان شرکت کنندگان را  کليهکه گی محرمان و به يک تعهد دسترسی (به اسناد) توافق  
 )iii (  در مورد:  نيو طرفداوری   هيئتمشورت بين 

  
، محرمانه بودن ضبط و ارزش ضبط  ی ريو تصو  ی(ضبط صوت  یمجاز  استماعجلسه  ضبط   - 

 )؛ ره يو غ  استماع  جلسه(گزارش) صورتجلسه ارائه شده    ینسخه کتببا هر  سهي در مقا
اتصال    ا ي  یکه ممکن است دسترس  یخصوص   م يحفظ حر   اساسی  ی ارهايمع  ايهرگونه الزامات   - 

 قرار دهد. و  ريشرکت کنندگان را تحت تأث  یبرخ
در برابر    جلسه استماع مجازی  تيو امن  تماميتمحافظت از    یبرا  یحداقل الزامات رمزگذار  - 

 . ره يو غ یرقانونيغ  ی، دسترسهرگونه هک شدن
   

   دادرسی عادالنه  بهتشريفات آنالين و مالحظات مربوط   د. 

 )i (   بين طرفداوری    هيئتمشورت  ش  نيو  مورد  ن   یها   وه يدر  تعهدات   یبرا  ازيمورد  و  حقوق             حفظ 
در   کنندگان  ایمجاز  فضای  کيشرکت  شناسا شامل  موارد  ني.  اصلی  يی:  وقفه،  سخنرانان  عدم   ،

  جاد يکه باعث ا  یزاتياز استفاده از تجه  یريباند، جلوگ  یو پهنا  پلت فرم استفاده معقول و مسئوالنه از  
رويه  در خصوص، توافق  ی را فراهم می سازندرقانونيامکان ضبط غ   اي شوند    یاختالل در اتصال م

  ؛ ره يو غ کردن يا اعتراض نمودن  ايراد
 )ii (   مناسب و    شيمورد آزما   یو فناورپلت فرم    در خصوص اينکه  وکال  /نياز طرف   یاظهارات کتبگرفتن

  می باشد؛ طرفين  شيمطابق آزما
 )iii ( طرف   ديي تأ برگزاریدر    نيتوافق  استماع  خصوص  طرف  اي  یمجاز  جلسه  توافق    ن يدر صورت عدم 

 ؛ و  یمجاز جلسه استماعاز طريق  یدگيرس  یبرا  یقانون یمبنا شناسايی
 )iv ( مورد وظ  نيطرف  اب  کردن  مشورت فن  یهمکار  جهتآنها    فهيدر  مورد مسائل  در حين  و    قبل  یدر 

 جلسه استماع مجازی. 

  ارائه ادله و استماع شهود و کارشناسان    ه.

 )i (  ؛ یشفاه  دفاعيات و ارائه  یدر مورد سازمانده نيو طرف داوری  هيئتمشورت بين  
 )ii ( استفاده   (ادله)  اسناد، ارائه  نيآنال دفاعيات    یبرا   نمايش  از چند صفحه  وکيل  ايآ  نکهيمشخص کردن ا       

  ؛ در فضای مجازی  ادله عينی شيارائه و نما یروشهاتوافق در خصوص و می کند 
 )iii (   دستور    کارشناسان شهود و  استماع  در مورد    نيو طرف  داوریهيئت  مشورت بين)استماع و    احضار  

   /، اجازه یمجاز اری در اتاقــحضور اجب ، ورـحض و مدت زمان  الـان اتصـان، زمـشهود/ کارشناس
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 قياز طر  ايگفتگو    یدر اتاق هاوکيل  /نيشاهد و طرف  نيهمزمان بغير    ايارتباط همزمان    تيمنوعم
)؛  ره يو غ  نيآنال  طيمح   کيدر  کارشناس    /و شاهد   سؤال کننده   ني، تعامل بیارتباطات  نهانپ  یکانال ها

  و
 )iv (   و استفاده از    یمجاز به طور    صورتجلسه جلسه استماع  نهيدر زم  نيو طرف  داوری  هيئتمشورت بين

  ی مجاز  فضای  کيکه قادر به ارائه سطح خدمات الزم در    ینيو مترجم  گزارشگران جلسه استماع
 . هستند
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 2ميمه ض
  

در   داوران پروتکل های سايبری و دستوراتشروط پيشنهادی برای 
  برگزاری جلسات استماع مجازی مورد در خصوص آيين دادرسی

  

I .  شرکت کنندگان 

و زمان   خي(تاربرای  شده    یزيبرنامه ر  استماعجلسه    می نمايد و دستور می دهد که    دييتأ  داوریهيئت  "
  کنفرانس انجام شود.  دئوي و قياز طر  دي درج شود) باجلسه استماع  

اطالعات  بر طرف   یاساس  توسط  حاضر  حال  در  است   نيکه  شده  کنندگان  ارائه  شرکت  شرکت  ("  نامبرده ، 
  کنند:  یشرکت م استماعدر جلسه ذيل مشخص شده  مکانهای") از کنندگان 

  الف. خواهان 
  ) ورود (ها) و نقطه اتصال مکانو  اسامی ستيل(

  وکيل خواهان  . ب
  ) ورود (ها) و نقطه اتصالکان و م اسامی ستيل(

    ج. خوانده 
  ) ورود (ها) و نقطه اتصال کانو م اسامی ستيل(
  وکيل خوانده  .د
  ) اتصالورود (ها) و نقطه کان و م اسامی ستيل(
  داوری   هيئت .ه
  )و مکان (ها) و نقطه اتصال آنها داوران اسامی ستيل(

استماع  کارشناسان/    /هودشو.   جلسه  صورتجلسه  خدمات  دهندگانه  ارائه  و  کارمندان    /گزارشگران 
 )حسب مورد شرکت کنندگان ( ريسا  / ها ني و تکنس ی باني پشت

  ) ورود (ها) و نقطه اتصال کانو م اسامی ستيل(
  

  ◌ً ا فور ،  همه شرکت کنندگان ارسال شده است  یکه برا  یليميا   ط ارتبا  قياز شرکت کنندگان از طر  کي  هر
  .  اطالع می دهنداتصال آنها را   اتيجزئ  ايدر محل ورود   رييهرگونه تغ

  
II . ی بانيپشت  نيازها و کارکنانالزامات و  خاص،  مشخصات ،ی مسائل فن 

به طوری که همه شرکت کنندگان را    مناسب تيف يک با   مطمئن يیو يدي واتصال  نکيل  کدام يک  هر د يبا  نيطرف
سازد   در جلسهقادر  مؤثر  به طور  فرم   قياز طر  استماع  تا  نمايندنمايندشرکت    یانتخاب  پلت  تـأمين  را   ،  .

  جلسه   نيا  خي_____ روز از تار  یدر ط  داوری  هيئتبه  و    و توافق نمايند  خودشان بحث  انيم  ديبا  نيطرف
، و  ارائه دهندويدئو کنفرانس قابل اعتماد    (ارائه دهندگان)  کنندگان  نياز تأم  شده   توافق  مشترک  ستي ل  کي

ارائه دهندگان    ستياز ل  آنهامورد نظر    نهيدر مورد گز  خدماتقبل از انتخاب ارائه دهنده    د يبا  هيئت داوری
  .مشورت نمايدبا طرفين  توافق شده
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  ل با هم مشورت و سعی در توافق در خصوص موارد ذيتاريخ  اين  _____ روز از    ظرف  دربايد    نيرفط
  : نمايند 

 )i (  انواع س  ی ريو تصو  یصوت  یاتصال مداوم و کاف  یبرا  یفن  نيازهایو    ستميحداقل مشخصات س) ستم ي  
  )ره يباند شبکه و غ  ی، سرعت انتقال، پهناRAM تي عامل مورد استفاده، سرعت پردازنده ها، ظرف

 )ii ( صفحه نما  زاتيهرگونه سخت افزار، تجه)حذف  هدفون    اي  کروفنيباال، م   شفافيت ، صفحه وب با  ش ي
  زاتيتجه  ريسا،  ندهده  وسعهت  /کننده اتصال  تي، تقویباني پشت  یها  انهي، را، تلفن هااختالل و نويزکننده  

  ی برا  ازيمورد ن   ینرم افزار   یبرنامه هاو    الزم است)   نيکه توسط طرف  یريتصو- یصوت  یکمکها  اي
 . جلسه استماع

 )iii (  .هر گونه نيازمندی خاص در خصوص ارتباطات که از آن مکان شروع می شود 
 

جداگانه خود را به همراه    شنهادات يپ   د يبا  ني، طرففق در مورد نكات ذکر شده در باال در صورت عدم توا
پلت    /ارائه دهنده   یبرا  معقوالٌ   کهمورد نظر خود  برای مشخصات و نيازهای    ی فن  ليدر مورد دال  یحي توض
شده در پاراگراف    نييتع   خيتار  انقضاظرف مدت _____ روز از  الزم است  كنفرانس منتخب    دئوي و  فرم 
  پيوست   نياشده    مهيفرمت ضم  صورت  به  دي با  نيجداگانه طرف   یشنهادهاي. پ ارائه دهند  داوری  هيئت  به  یقبل

   ارسال شود.  داوری  هيئت) به 1(  مهي_____ به عنوان ضم
  

را در نظر بگ  یشنهادهاي پ  اي  نيمشترک طرف  شنهادي پ  دي با  داوری  هيئت معقول و   مقتضياتو    رديجداگانه 
برا  یفنجزئيات   را  تع  نييتع   اي  ديي تأ  استماعجلسه    یمورد نظر  در  معقول    نييکند.  و مشخصات  الزامات 

اطالعاتدو  از  تواند    یم  داوری  هيئت،  مذكور فناوری    هيئت منصوب    کارشناس  كي  اي)  IT(  متخصص 
در تعيين الزامات  جهت آسان سازی  بی طرفانه، كه به طور مستقل و کمک بگيرد ) طرفيننه ي(با هزداوری 

مناسب مشخصات  مساعدت  داوریهيئت    و  لزوم دننماي   یم  را  صورت  در  از    دي با  داوری  هيئت ،  .  پس 
با طرف پروتکل الزم  نيمشورت  هرگونه  اقدامات  ،  کار و  فناورکه شرح  را    )IT(اطالعات    یمتخصصان 
  صادر کند.   را مقرر می نمايد

  
  شنهادات يپ  نيکه طرف  یهنگام  اي،  ذکر شده در باال   مشخصات و نيازهای از    یبخش  اي  کليهدر صورت توافق  
خود را    یمنطقنيازهای    سازگاری مشخصات و  ديبا   ني، طرفکنند  یابالغ م  داوری  هيئتجداگانه خود را به  

) دهنده 1با  ارائه  الزامات  هرگونه  فرم   /)  الزامات  )2(و    دهي برگز  پلت  نوع  مکان  هر    هيکل  یبرا  یخاص 

  . رنديدر نظر بگرا  گريشرکت کنندگان د
  

کنفرانس انتخاب شده    ی دئوي و سياز خدمات سرو  تر استفاده مؤثر و کارآمد  یبرا از يهر گونه آموزش مورد ن
  پلت فرم   /انتخاب ارائه دهنده خي_____ روز از تارظرف   دي با  نــي شود. طرف  ی زيه رـبه سرعت برنام  ديبا
  

شده    کرذ  یارائه دهند. آموزشها  داوریهيئت  چنين آموزشی به    یرا برا  یشنهادي ، برنامه پيیدئو ي کنفرانس و
  . را ارائه خواهند داد  نشرکت کنندگا اريموجود در اخت  یها و ابزارها یژگيبر و یمرور

  
         ر يسا   ا ي، قطع برق  ، قطع ارتباطیکه در صورت بروز نقص فن  دقيقی   یدر مورد اقدامات احتمال  د يبا   نيطرف

کنند   توافق مشورت و يکديگر  دي ، باجلسه ن يا خي، در _____ روز از تارمربوط به جلسه استماع یوقفه ها
  ارائه دهند).   یجداگانه ا  یشنهادهاي پ اي(
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حداقل در دو    استماعشرکت کنندگان در جلسه    ري و سا  داوریهيئت    یاز اعضا  کي، هر  ن يطرف  ندگانيمان
آزما م  یشيدوره  تا   یشرکت  تجهمشخص  )  1( کنند  که  برا  یفن  نيازهایو    زاتيکنند  شده  جلسه    یاتخاذ 

قبل   ماه    درجلسه استماع    طيشرا  یاتصاالت برا  ی ساز  هي) شب 2، و (می باشند   یو کاف  کارايی داشته  استماع

استماع.   جلسه  برگزارخيتار  دي با  نيطرفاز  زمان  مدت  و  زمان  با    آزمايشیچنين    ی،    داوری   هيئترا 
  . نمايندتوافق هماهنگ و 

، در عمل به تعهدات خود در  طرفين که    شده استو توافق    تفهيم ،  به منظور جلوگيری از هر گونه ابهامی
  استفاده نمايند.  تخصص الزم   با ماهر یباني کارکنان پشت از  نجا،يا

دو   يیو يدي کنفرانس و  از جمله،  مورد استفاده  يیدئويبدون در نظر گرفتن نوع کنفرانس وبايد  فوق    الزامات
جانبه)  يیدئوي کنفرانس و  ،جانبه و   ISDNکنفرانس    دئوي، و (اينترنتی)  آنالين  کنفرانس  دئوي، و گروهی (چند 
  " شود.  یاعمال م غيره 

  
III .  محرمانه بودن، حفظ حريم خصوصی و امنيت 

  
با    اي_____    پيوست  نيا به شرکت کنندگان مشخص شده در    استماعحضور در جلسه    ،اصوال" متناسب 

که با    یباني کارمندان پشت  /ی، هر مشاور فنهر گونه ابهامیاز    یريجلوگ  یآن محدود خواهد شد. برا  طيشرا
جلسه    كننده در   كتبه عنوان شر  دي با  جلسه  برگزاریدر    ليتسه  جهت  نيز  کنند  یم  یکنندگان همکار  شرکت
عنوان  در    استماع به  و  شود  گرفته  کننده" نظر  صورت دن شوشناخته    "شرکت  در  از  كه    ی،  ين  طرفيکی 

يد يک درخواست با ذکر ، باحضور داشته باشد  استماعاز جلسه    یدر بخش  یگر يهر شخص دبخواهد كه  
در    نمايند تاتالش    ديبا  ني. طرفاست را از قبل مطرح سازد  موردنظر داليلی که چرا چنين حضوری الزم يا  

كه   رديبگ  م ي تصمبايد    داوری  هيئت  ،عدم توافق  در صورتکه  ،  به توافق برسند   يیدرخواست ها  نيچن  مورد
  .يا نه اجازه درخواست را صادر كند ايآ

  
بخش  یضبط  چيه استماعاز    یاز  صوت   جلسه  جمله  نی(از  ممکن  ا  ستي)  توسط    نکهيمگر  قبل    هيئت از 

استماع  یاجازه داده شود. ضبط صوت  داوری  )ف هاااسنوگر(  گزارشگران جلسه استماع  توسطبايد    جلسه 
  ی شنهاديضبط پ گونه  هر    .انجام شود مشترک از جلسه استماع    صورتجلسهيک    هيبه منظور ته   استخدام شده 

  شود.   استماع درخواست لسهساعت قبل از قسمت مربوطه ج 48حداقل   ديبا  گريد
  

آن    اي  حيتصح   آن را  نيکه طرف  یکتب  صورتجلسه  دي با  جلسه استماع  یرسمسابقه  ،  در هر صورت درباره 
  . باشد اظهار نظر کرده اند

  
از    كيدر محل هر    حاکم   ) هرگونه قانونقبل  (حداقل از دو هفته  استماعدارند قبل از جلسه    فهيوظ  نيطرف

، محرمانه  یخصوص  ميدر رابطه با حر يا منجر به رعايت الزامات قانونی  شرکت کنندگان که ميتواند مانع  
مبودن و  تحافظ،  ها  داده  را  دباش   یتي امنالزامات    از  نظبه طور مشت،  در  بگرك  مط  دـرني ر  را  آن  رح و 

  ی را برا  یري، چه تدابکه در صورت وجود  رديگ  یم  م ي تصم  هيئت داوری،  شورت با طرفيننمايند. پس از م
اتصال    اي  یدسترس  یکه ممکن است رو  یتي امن  یاستانداردها   ايالزامات    حفظ حريم خصوصی و  به  یدگيرس
  . اتخاذ نمايد، بگذارد  رياز شرکت کنندگان تأث  کيهر 

  
 جلسه استماع   تماميتحفاظت از    یبرا  یشتر ي ب  یتي فکر کنند اقدامات امن  نياز طرف  ک يکه هر    یدر صورت

    یمرف ـآن ط، اع الزم می باشد ـجلسه استم به ازـ رمجيغ  یـدسترس  ايوذ ـ، نفیبر يکاهش خطر حمالت سا  اي
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آگاه شدن از  بالفاصله    ستيبا از  را مطرح    ، نگرانی هاییيها  ینگران  نيچن  ليدلبعد  از  نمايدخود  . پس 
اقدامات  که    رديگ  م يتصم بايد  داوری    هيئت،  نيرفط  باشورت  م در  بايد    ،در صورت وجود  ،را   ديگریچه 
 " .گيردمورد انجام  نيا

 
  

IV . دادرسی عادالنه   تشريفات آنالين و مالحظات مربوط به 

 دئو يو   قيموفق از طريک جلسه استماع    جهت برگزاری  الزم   یو هماهنگ  یبه سطح همکار  یابيدست   ی "برا
  : نمايد تيرا رعا ذيلشود موارد   ی، هر شرکت کننده متعهد مکنفرانس 

 )i (  اصلی؛ (های) شناسايی سخنران  
 )ii (  سخنرانان؛    هر يک ازخودداری از قطع صحبت  
 )iii ( ؛ کنفرانس  دئوياستفاده معقول و مسئوالنه از امکانات و  
 )iv (  ايجاد می کنند؛ که در اتصال تداخل  یل ي از استفاده از وساخودداری  
 )v (  ؛ رمجازياز هرگونه ضبط غ خودداری  
 )vi (  استماع؛ از اتالف وقت در طول جلسه جلوگيری  
 )vii (  ؛ هنگام صحبت نکردن خاموش کردن ميکروفن  
 )viii (   ؛ و شرکت کنندگان ميهمان در جلسه استماع به رعايت همان تعهدات ملزم کردن  
 )ix ( اعاتخاذ هر گونه تدابير و عملکردهای الزم جهت تقويت کارايی فرآيند دادرسی جلسه استم .  

طرف  -   داوری  هيئت با  مشورت  اول    - نيبا  مقدمات  استماعجلسه  روز    نيدر  بحث  طول  مورد    یدر  در 
  . نمايد یم نييعنحوه اعتراضات را ت  ، تدارکات و تدابير جلسه

  تست های ) آنها  1که (  نمايند  ديي تأ   به صورت کتبی،  خ يتاراين  از  روز  _____    ظرف  هر کدام،  دي با  نيطرف

  ی برا   نيازهاو    ی، مشخصات فنزاتي، تجه) ارائه دهنده خدمات2شده در باال را انجام داده اند و (  ینيب   شيپ

  " .دن می باش مناسباستماع شرکت در جلسه  

V .   ارائه ادله و استماع شهود و کارشناسان 

اين باور  داوری  هيئت" استفاده از    نيطرف  یشفاه  دفاعياتکه    است  بر  برخی از و ارائه    عينیادله  شامل 
  ی برا ادله عينی    نمايند کهحاصل    نانياطم  دي با  ني، طرف اساس  ني. بر اخواهد بوددر پرونده    ثبت شده مدارک  

از جلسه    قسمتدر آن   به حضورکننده مجاز  شرکت] و هر طرفين[مقابل طرف  ،داوری هيئت  یهمه اعضا
چند  عينی  مدارک  مستندات و    شينما  یاگر برا  .و قابل مشاهده خواهد بود  در صفحه نمايش واضح  استماع
باشدنمايش  صفحه   طرفالزم  که    نانياطم   دي با  ني،  کنند  ل   نمايش   چند صفحه  اين حاصل    زات يتجه   ست يدر 
  درج شده اند.  ازيمورد ن

بعمل   یهماهنگ  بين خود  خيتاراين  _____ روز از    ظرفدر  در موارد ذيل    به منظور توافق  دي با  نيرفط
  : آورند

 )i ( شهود / کارشناسان؛ استماع   و  احضار بي ترت  
 )ii (  کارشناس؛  /هر شاهد حضورزمان اتصال و مدت زمان 
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 )iii ( در صورت وجود یمجاز  در اتاقکارشناسان   /هودشحضور اجباری   یوشهار) ؛(  
 )iv (  بغير    ايهمزمان    اتارتباط  یبرقرار  تي ممنوع/اجازه و    /شهود  نيهمزمان  وکال /طرفينکارشناسان 

  ی؛ پنهان ارتباطات یکانال ها قي از طر ايگفتگو  یاتاق هار د
 )v ( ی کس ديگر در زمان ادا   و آيا  خواهد نشست  یگريکس ددر مکان خود همراه با  کارشناس    /شاهد   ايآ  

  . و شهادت وی به او کمک خواهد کرد
 )vi ( به  شاهد/  ک ي  ايآ يا خير  مترجم    کيکمک  کارشناس  دارد  به  و  نياز  نياز    ی برا خاصی    بات يترت آيا 

همزمان   ترجمه  ايآ می باشد و  ،  باشد  مجازیمترجم قادر به ارائه خدمات به صورت    نکهياز ا   نانياطم
آ   یمتوال  اي و  تجه  ايخواهد بود  فر  ناني اطمتا  است    ازين   یخاص  یاضاف  زاتيبه    ند يآحاصل شود که 

 . شود یاداره م  یبه خوباستماع شهود 

جداگانه خود را    شنهاداتي پ  دي با  نياز موارد ذکر شده در باال ، طرف  کيدر صورت عدم توافق درمورد هر  
  . اعالم دارد  داوری هيئتشده فوق به  نييتع خيتار  ی_____ روز از انقضا یدر ط

  . رديگدر نظر  خود  یريگ م ي تصم یرا برا طرفين جداگانه  یشنهادهاي پ ايمشترک  پيشنهاد   ديبا  داوری  هيئت

  ك يشوند به طور مشترك    یمتعهد م  نيشود و طرف  صورتجلسه  استماعجلسه  از  كه    توافق می نمايند  نيطرف
خدمات    عيكه قادر به ارائه سر ارائه دهنده خدامات رونويسی جلسه استماع/گزارشگر مجازی جلسه استماع  

به    (صورتجلسه جلسه استماع)  یسيرونو اگر استفاده از    .نمايند  شنهاديا پ ر  دباش  يیدئوي كنفرانس و  قياز طر
باشد  ازين   یاضاف  زاتيتجه طرف داشته  تجه  داوری  هيئتبا    ني،  مورد  با  یاضاف  زاتيدر    ست ي ل  به  ديکه 
  . نمود ، توافق خواهند اضافه گردد در باال  شده  نييتع ازين  مورد زاتيتجه

  ی کارشناسان خود را برا  /از آنها بخواهد که شاهدان  ايو    دنماي توافق    نيممکن است با طرف  داوریهيئت  
. در  نمايندآماده  (يک روش استماع شهود به طور همزمان است)    Hot-tubbingتابينگ    - هاتجلسه    کي

برای    ومقرر  ن آنها در زمان  کارشناسا  /كه شهود  نمايندحاصل    نانياطم   دي با  ني ، طرفلزوم   اي  توافقصورت  
  بايد پيش رود.   داوری  هيئت اتستورو روند آن طبق د حضور دارند Hot-tubbing تابينگ- هات مدت زمان
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 داوران در خصوص آيين دادرسیدستورات ضميمه 

 

   تکنولوژيکی /یالزامات فن

  ] قرار گيرد نيتوافق طرفبايد مورد بحث/ که  [

  

 
  هيئت تصميم 

 داوری
  

 
تأمين   نيازمندی های

  کننده/پلت فرم

 
  طرف ب

 
  طرف الف 

 
 
  

        
 
  

 
  ت سيستم مشخصا

     
 
  

  
 
 
  

 
  مقتضيات (لوازم)

  اتصال 

        
 
 
  

 
سخت افزار و  

  زات يتجه

        
 
 
  

 
برنامه های نرم  

  افزاری 

        
 
 
  

 
  لوازم ساير 

 

 

 


