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ــرور سبک  کــوویــد -19 بــه مـ انــتــشــار ویـــروس 
گذشت  از  بعد  داد.  تغییر  را  جهان  مــردم  زندگی 
که  کــرونــا مشخص شــد  ویـــروس  از شــیــوع  ــاه  م  8
خود  قربانیان  به  می تواند  بیماری  این  همچنان 
به  مبتالیان  تعداد   2020 سال  فوریه  در  بیافزاید. 
که  گذشت  جهان  در  نفر  میلیون   10 مــرز  از  کرونا 
دست  از  را  خــود  جــان  نفر  هــزار   500 تعداد  ایــن  از 
انسانی،  فجایع  بــر  عــالوه   ،19- کــوویــد  ــد.  ــ داده ان
و  نمود  وارد  کشورها  اقتصاد  بر  نیز  مهلکی  ضربه 
شد.  کشورها  از  بسیاری  در  شدید  رکــود  به  منجر 
طبق پیش بینی اولیه بانک جهانی در سال 2020 
کاهش  درصد   5.2 جهان  در  ملی  ناخالص  تولید 
رکــود  از عمیق ترین  رقــم  ایــن  کــه  خــواهــد داشـــت 
جهانی پس از جنگ جهانی دوم حکایت می کند. 
کثر اقتصادهای  همچنین امسال درآمد سرانه در ا
این  و  می یابد1   کاهش  توسعه  حال  در  و  نوظهور 
که بسیاری از بنگاه های اقتصادی  در حالی است 
فعالیت خود  ادامه  برای  همچنان مجبور هستند 
مانند  بهداشتی  و  احتیاطی  دستورالعمل های 
کنند.  ــت  ــای رع را  کـــار  محیط  کـــردن  ضــدعــفــونــی 
غیرضروری  خارجی  مسافرت های  باید  همچنین 
از مناطق  افــرادی  که  کنند و در صورت  را محدود 
قرنطینه  را  ایشان  کــرده انــد،  بازدید  دیــده  آسیب 
برای  را  و در خانه  راه دور  از  فعالیت  زمینه  و  کنند 
کنند و در صورت لزوم حضور  کارمندان خود فراهم 
کارمندان، مبلغ رفت وآمد از طریق وسایل  فیزیکی 

کارمندان خود بپردازند  کسی را به  شخصی مانند تا
تا از خطر ابتال به دلیل تردد با وسایل نقلیه عمومی 
این موارد  کنند. به طور طبیعی تمامی  جلوگیری 
نیازمند صرف هزینه است. به غیر از اینکه بسیاری 
کرونا متوقف  از تعهدات قراردادی به دلیل شیوع 
اختالفات  مــوارد  این  تمامی  که  شده اند  معلق  یا 
گونی را به دنبال خواهد داشت. مانند  گونا تجاری 
کرونا نوعی  اینکه آیا موانع اجرای تعهدات به دلیل 
آیا  قــوه قــاهــره )فـــورس مـــاژور( محسوب مــی شــود؟ 
خسارت انتظار در این موارد قابل پرداخت است؟ 
چه  عهده  بر  کرونا  با  مقابله  به  مربوط  هزینه های 
کرونا را  کسی است؟ آیا بیمه خسارت های ناشی از 
پوشش می دهد؟ در چنین مواردی طرفین ممکن 
است در قــرارداد شرط رجوع به داوری را پذیرفته 
به  رجوع  برای  اختالف  بروز  از  بعد  اینکه  یا  باشند 
کز داوری با  کنند، در این صورت مرا داوری توافق 
که قرار است  یکسری دعاوی جدید مواجه هستند 
دلیل  به  رسیدگی شان  که  پرونده هایی  کنار  در 

کرونا معلق شده، بایگانی شوند.
کرونا این بیماری دلیلی بود بر  در آغاز شیوع 
امتناع  داوری  جلسات  در  حضور  از  طرفین  اینکه 
ورزند و درخواست تعویق جلسات داوری را دهند 
کز حل اختالف  کرونا، مرا اما پس از اپیدمی جهانی 
بــرای  کــه  گرفتند  تصمیم  داوری  ســازمــان هــای  و 
کاربران  کارمندان و حفظ سالمت  حراست از جان 
کووید  لــذا  شوند،  ــراد  اف حضوری  مراجعات  مانع 

گر  کز داوری یک تهدید جدی است. ا -19 برای مرا
کرونا بیابند، باقی  کز داوری بتوانند راه مقابله با  مرا
می مانند و توسعه می یابند، در غیر این صورت به 
ممکن  که  نحوی  به  می خورند  شکست  سختی 
گری  است قادر به ادامه فعالیت نباشند. چنانچه 
میانجی گری  و  داوری  رئیس  و  بنیانگذار  بنتون،2 
چنین   ...« می گوید:   )SVAMC( سیلیکون  ولــی 
را  عظیمی  تحوالت  می تواند  همه گیری  بیماری 
باشد  داشــتــه  دنــبــال  بــه  بین المللی  داوری  ــرای  ب
آشفتگی های  بهبود  برای  کشورها  که  زمانی  در  و 
اقتصادی، سیاسی یا حتی نظامی تالش می کنند؛ 
کز داوری خاص پایان یابند  شاید فعالیت برخی مرا

کز دیگری ظهور نمایند...«. و و مرا
گذر  سیستم داوری ایران در حال پیشرفت و 
از مرحله داوری موردی به مرحله داوری سازمانی 
جهان  در  داوری  فعلی  وضعیت  نتیجه  در  اســت. 
می تواند سکوی پرشی برای ترقی داوری در ایران 
بتوان  که  صورتی  در  باشد،  جهان  بلکه  منطقه  و 
کووید - 19 را به فرصتی طالیی بدل نمود.  تهدید 
ساده  چندان  سریع  داوری  به  دست یابی  البته 
که در آمریکا  که در تحقیق میدانی  نیست؛ چنان 
مشاوران  و  کار  و  کسب  مدیران  از  گرفت،  صــورت 
پرونده  انتظار دارند یک  که  شرکت ها پرسش شد 
 10 تــا   5 خواسته  بــا  متوسط    پیچیدگی  بــا  داوری 
از  تا چه مدت طول بکشد؟ بسیاری  میلیون دالر 
دو  پرونده ای  چنین  ه  ک داشته اند  انتظار  مدیران 

 تسریع داوری 
کلید حل اختالل 

کرونا   ناشی از 
در داوری تجاری؛ 

 با مقایسه عملکرد سازمان داوری جمز 
با ظرفیت قانونی ایران
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