
 

 قضاياة"( في  اإلرشادات والمبادئ التوجيهيّة لتحضير وإجراء جلسات االستماع اإللكترونيّة )"االفتراضيّ 

 "( الغرفة)" المنازعات لتسوية البحرين غرفة ديرهات   التي التحكيم

بعقد  فيما يتعل قمه  الذي تقد  مستوى الدعم اإلداري والعملي    ذات   توفير تلتزم غرفة البحرين لتسوية المنازعات 

 . اإللكتروني ة الجلسات  بعقد  يتعل ق  فيمابالحضور الشخصي على ما تقد مه من دعم جلسات االستماع 

كان بعضهم موجودًا في غرف  في أماكن مختلفة أو  جميعهم  مون  ذلك سواء كان األطراف أو المحك    ويصح  

في   الغرفة  منفصلة  وامتثااًل مقر   الغرفة  وإجراءات  بتعليمات  الصارم  االلتزام  والتدابير  ل  )شرط  إلجراءات 

 ة التي وضعتها حكومة البحرين( والباقون في أماكن أخرى.ة الصحي  ة واالحترازي  الوقائي  

)بالتنسيق  اعتماد إن    التالية  التحكيم حسب االقتضاء( سي    والتشاور  األطراف لإلرشادات    على ساعد  مع هيئة 

 ة. جلسة االستماع االفتراضي  حسن سير ضمان 

 واألوقات الجدول  .1

 

لجلسة االستماع    فاق مع هيئة التحكيم على جدول زمني  االت    كاف    ينبغي على األطراف قبل جلسة االستماع بوقت  

قبل    ةاالفتراضي   بذلك  الغرفة  وإخطار  لألطراف(،  الزمنية  الفوارق  في  االختالف  باالعتبار  األخذ   15)مع 

 األقل. يوًما علىعشر(   )خمسة

بداية جلسة االستماع لكاف     وقت  توفير  الجدول الزمني  راعى في  ي  و   الوسائل المستخدمة تجهيز وتجربة  في 

 الصوت والفيديو. واالتصال  جودة و

وقت  من الفي الجدول الزمني  أطول    وقت  مراعاة تحديد  نبغي عندها  ، في ةفوري  ترجمة    اعتماد   سيتم  ن  إذا كاو

 . ةفي جلسات االستماع الشخصي   عادةً ي ستغرق الذي 
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 المشاركون .2

 

 : تزويد الغرفة بما يلي على األقل  ام( أي  ة)عشر 10يجب على األطراف قبل جلسة االستماع بـ  

الذي/ أو الشركة التي    المحاماةمكتب  و  ،وفقًا لدورهم  ،عين في جلسة االستماع المشاركين المتوق  )أ( قائمة بجميع  

 و  ؛م ضد هم أو المحتك  المحتك  وما إذا كانوا مع ينتمون إليها، 

إلى الجلسة  ن  و منه مشارك   سينضم  لشخص معي ن في كل موقع  )ب( اسم ورقم هاتف وعنوان البريد اإللكتروني  

 ة قد تطرأ.ي  مشكالت فن    لتعامل مع أي  مكن للغرفة إنشاء رابط الفيديو والحفاظ عليه واالفيديو، بحيث ي  عن طريق  

المنص    الدخول  حصر  سيتم   االفتراضي  إلى  الم  ة  للجلسة  ة  المحد  بختارة  المقد  المشاركين  القائمة  في  مة من  دين 

 .األطراف

 ات ة والمعدّ المنصّ  .3

 

الصوت/الفيديو الرائدة، بما  تواصل  ات  ة بالغرفة مع معظم منص  تكنولوجيا المعلومات الخاص  تتوافق خدمات  

 . Zoomو Skype for Businessو Microsoft Teamsو Cisco WebExو  BlueJeans في ذلك

المنازعات وي   لتسوية  البحرين  لغرفة  منص    مكن  تحديد  في  واألطراف  التحكيم  هيئة  التواصل  مساعدة  ات 

 ة.ات خاص  ة التي ال تحتاج إلى برامج ومعد  االفتراضي  

)خمسة عشر( يوًما على األقل من جلسة   15قبل  فق عليها  ت  ة الم  المنص  باسم    جب على األطراف إخطار الغرفةي

 .االستماع

جهاز و  ،اتصال موثوق باإلنترنت عالي السرعة  الجلسة  إلى  نو مشارك  منه  سينضم    موقع   يجب أن يكون لكل

وإذا لزم األمر،    ة؛ عالي الدق    ة وميكروفونعالية الدق  (  ebcamw)  د بكاميرامزو  )كمبيوتر(  شخصي    حاسوب 

 نصوص حي ة   ة وأي  ي  ة مشتركة أو سر  مواد إلكتروني    للوصول إلى أي    شاشة ثانية أو جهاز كمبيوتر شخصي  

 . time transcription)-(real للجلسة
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وما إلى ذلك في    برزات والم  الشهود    إفادات المكتوبة و  رات يجب أن تكون جميع المستندات، بما في ذلك المذك  

 .حسب االقتضاءإليها مع تقييد الوصول  (Digitalة ) رقمي   هيئة

يت   أن  األيجب  وسائل  وهي  طراففق  على  التحكيم  اإللكتروني  لتخزين  آمنة  ئة  والملف  المستندات    األخرى ات  ة 

 .كما لكل فرد بالنسبة للمشاركين معًا وذلك وإرسالها، 

لتخزين    ةمناآلوسائل  الويمكن لغرفة البحرين لتسوية المنازعات مساعدة هيئة التحكيم واألطراف في تحديد  

 .إرسالهاو ات األخرىة والملف  المستندات اإللكتروني  

 ة تجربة المنصّ  .5

 

قبل  ستنظ   وتجربة  اختبار  جلسة  الغرفة  أي    7م  للتأك  )سبعة(  الجلسة  بدء  من  األقل  على  أن  ام  من  ة  المنص    د 

 جميع المشاركين على دراية بها.  ة تعمل بشكل صحيح وأن  االفتراضي  

 جلسة االستماع .6

 

 : ما يليتقترح الغرفة خالل الجلسة 

 الوضع الصامت؛ تحويلها على/   كتم صوت جميع الهواتف المحمولة -

 ؛استخدامها لتقليل اضطرابات الصوت كتم صوت الميكروفونات عند عدم  -

 ؛صال باإلنترنت ى لزيادة جودة االت  األدن صلة بالجلسة إلى الحد  األجهزة المت  تقليل عدد  -

 ؛  على شاشات المشاركينمالحظات سري ة ظاهرة  أي  تكون  أال   -

 شخصية؛ و الستماع اال  الحال في جلسات  وهمثلما  استراحةتحديد فترات أن يتم   -

 .طرف ثالث   لتقليل االضطرابات أو الضوضاء أو االنقطاعات من قبل أي   الالزمة تدابيرالاتخاذ  -

طوال    ( جاهزين BCDRغرفة البحرين لتسوية المنازعات ) ل  التابعونصو تكنولوجيا المعلومات  سيكون متخص  

 .ةأو تقني   ةصعوبات فني   جلسة االستماع للمساعدة في تذليل أي  
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ي الرسوم المنصوص  غط  ، ال ت  وللتوضيحعلى جميع جلسات االستماع االفتراضية.  مط بقًا  جدول الرسوم  يبقى  

ق بجلسات  خدمات دعم تتعل    )عند االقتضاء( أو تكلفة أي    ستماعل الرسوم تكلفة استئجار غرف االعليها في جدو

 .منفصلبشكل حتسب ، والتي ست  (video conferenceالـ ة )مثل رسوم االستماع االفتراضي  

 استفسارات ودعم .8

 

، يرجى  اإلرشادات ق بأي  من محتويات هذه  الحصول على مساعدة تتعل  طلب  استفسارات أو    في حال وجود أي  

إلى   استفساراتكم  إرسال  أو  المنازعات  لتسوية  البحرين  غرفة  في  بكم  الخاص  الدعاوى  مدير  مع  التواصل 

aaa.org-info@bcdr . 
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