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ا من التكنولوجيا تسود القضاي

البداية إلى النهاية



Technology Pervades a Case from 
Beginning to End





استخدام التكنولوجيا في إدارة 

القضايا 

Use of Technology in Case 
Management



أجهزة اآليباد



Magnum by Opus 2



راض استخدام التكنولوجيا في استع

الوثائق 

Use of Technology in Document 
Review



Relativityالنسبية



Relativityةالنسبي



Relativityةالنسبي



Machine Translationالترجمة اآللية



ث استخدام التكنولوجيا في البحو

القانونية والوقائعية

Use of Technology in Legal and 
Factual Research



Kluwer Arbitration



Investor-State Law Guide



Google



ث استخدام التكنولوجيا في البحو

على المحكمين

Use of Technology in Arbitrator 
Research



ArbiLex



ArbiLex



ArbiLex



ArbiLex



ArbiLex



راتاستخدام التكنولوجيا في المذك

Use of Technology in Memorials



Hyperlinked Briefs االرتباط التشعبي في المذكرات



Images and Graphs صور ورسوم بيانية 



اتاستخدام التكنولوجيا في الجلس

Use of Technology in Hearings



البيان االفتتاحي 
للمدعى عليه

Respondent’s Opening Statement



جون سميث وآخرون، جمهورية أطالنتس
االستماع بناًء على حقائق -( ABC/12/3قضية املحكمة الجنائية الدولية رقم )

الدعوى 
2019أكتوبر، 14-15

John Smith et al. v. Republic of Atlantis
(ICC Case No. ABC/12/3) – Hearing on the Merits
October 14-15, 2019



Inadmissibility:
Legal Standard

:  عدم المقبولية
المعيار القانوني 

م مؤتمر األم)معاهدات االستثمار الثنائية •
12، مادة (المتحدة للتجارة والتنمية

• BIT (UNCTAD), Art. 12



Illustrative Animations تحريكات توضيحية 



Magnum



iPadsاآليبادأجهزة 



LiveNoteبرنامج 



Magnum



شكرًا لكم
Thank You







The Evolution of Arbitration in the 
MENA Region

Arbitrating Technology and IP 
Disputes

Cedric C. Chao
Arbitrator, Mediator, and Attorney at Law Chao ADR, PC



تطور التحكيم في منطقة الشرق 
أفريقيااألوسط وشمال 

التحكيم في المنازعات المتعلقة 
فكريةالبالتكنولوجيا ونزاعات الملكية 

وشايك رسيد
تعازلمناالتسوية و محكم بمؤسسة شاومحامي 



Technology Hubs

●Technology hubs around the world

●Northern California Perspective :

❖ Hardware, Electronics: HP, Cisco, Oracle, Intel, Apple

❖ Life Sciences: Genentech, Gilead Sciences

❖ Semiconductors: Applied Materials, Western Digital

❖ Social Media: Facebook, Google, Twitter, LinkedIn

❖ Disruptors:  Tesla, Uber, Lyft, AirBnb

❖ Venture capital, angel investors, private equity

❖ Academic Institutions: Stanford, Berkeley



مراكز التكنولوجيا
مراكز التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم●

:  منظور شمال كاليفورنيا●

إتش بي، سيسكو، أوراكل، إنتل، آبل: األجهزة، اإللكترونيات❖

جينينتك، غيلياد ساينسز: علوم الحياة❖

أباليد ماتريالز، ويسترن ديجيتال: أشباه الموصالت❖

فيسبوك، جوجل، تويتر، لينكد إن: وسائل التواصل االجتماعي❖

تيسال، أوبر، ليفت، أير بي إن بي:  المبتكرون الثوريون❖

رأسمال المخاطرة، المستثمرون الداعمون لريادة األعمال، أسهم الملكية❖
الخاصة

جامعة ستانفورد، بيركلي : المؤسسات األكاديمية❖



Technology Eco-System

●Scientists, engineers, inventors

●Financial support
❖Venture capital. Competitive interviews for money .
❖Private equity. More oversight of managers of portfolio 

companies
❖Returns depends on ability to identify the best new 

technology and management



النظم اإليكولوجية التكنولوجية

العلماء، المهندسون، المخترعون●

الدعم المالي●

.المقابالت التنافسية من أجل المال. رأسمال المخاطرة❖

مزيد من الرقابة واإلشراف من مديري. أسهم الملكية الخاصة❖

شركات المحافظ

يات تعتمد العوائد على القدرة على تحديد أفضل التكنولوج❖

الحديثة وأفضل أساليب اإلدارة



Technology Eco-System (continued)
●Legal support :
❖Patent prosecution
❖Trademark and copyright  registrations
❖Stock issuance, share purchase agreements, executive compensation 

agreements
❖Initial rounds of private capital infusion, non-disclosure agreements
❖Research and development agreements
❖Development and license agreements
❖Taking companies to market  (IPO)
❖IP litigation .



(تابع)النظم اإليكولوجية التكنولوجية 
:الدعم القانوني●

الدعاوى القضائية الخاصة ببراءات االختراع❖

تسجيالت العالمات التجارية وحقوق الطبع والنشر❖

فيذيةإصدار األسهم، اتفاقيات شراء األسهم، اتفاقيات التعويضات التن❖

جوالت أولية من ضخ رأس المال الخاص، اتفاقيات عدم اإلفصاح❖

اتفاقيات البحث والتطوير❖

اتفاقيات التطوير والترخيص❖

(الطرح األولي لالكتتاب العام)أخذ الشركات إلى السوق ❖

.الدعاوى القضائية الخاصة بالملكية الفكرية❖



Technology Eco-System (continued)

●New engineering talent pipeline

●Management talent pipeline

●Culture promoting creative thinking, risk-taking .

●Success stories attract new talent and money to the region .



(تابع)النظم اإليكولوجية التكنولوجية 

خط إمداد المواهب الهندسية الجديدة●

خط إمداد المواهب اإلدارية●

.ثقافة تشجيع التفكير اإلبداعي، تقبل المخاطر●

.قصص النجاح تجذب المواهب الجديدة والمال إلى المنطقة●



Historical Context

●Technology sector slower to embrace arbitration than energy, construction, and 
finance sectors .

●Reasons for tech companies' wariness:
❖ Fear of losing their “crown jewels ”:
❖ No right to appeal errors of law or mistaken readings of governing contract

➢Qualification: Award might be set aside for arbitrator's jurisdictional 
overreach, fraud or bias; or sometimes on due process or public policy 
grounds

❖ Expertise: Some assigned arbitrators not conversant with technology or IP



السياق التاريخي
قطاع التكنولوجيا أبطأ في أن يتبنى التحكيم من قطاعات الطاقة واإلنشاءات●

.والتمويل

:أسباب حذر شركات التكنولوجيا●

":درة التاج"الخوف من فقدان ❖

ليس هناك حق في الطعن في أخطاء القانون أو القراءات الخاطئة للعقد ❖

المطبق والُملزم

ه قد يتم إلغاء قرار التحكيم بسبب تجاوز المحكم الختصاص:المؤهالت➢

ة الواجبة أو القضائي، أو احتياله، أو تحيزه؛ أو أحيانًا بناًء على اإلجراءات القانوني
لمخالفة النظام العام

كنولوجيا أو بعض المحكمين المعينين غير ملمين بمعلومات كافية عن الت: الخبرة❖
الملكية الفكرية



Types of Technology Disputes

●Patent validity and infringement

●Patent licensing disputes

●Trademark infringement

●Copyright infringement

●Theft of trade secrets



أنواع النزاعات الخاصة بالتكنولوجيا

براءات االختراع وانتهاكهاصحة ●

ترخيص براءات االختراعنزاعات ●

حقوق العالمة التجاريةانتهاك ●

حقوق الطبع والنشرانتهاك ●

األسرار التجاريةسرقة ●



Reasons for Tech Companies' Gradual Acceptance of 
Arbitration

●Level playing field

●Enforceability of Award

●Confidentiality

●Expert arbitrators

●Greater speed and lower costs (in theory)

●Limited precedential value



بشكل أسباب قبول شركات التكنولوجيا للتحكيم
تدريجي

تكافؤ الفرص●

قابلية تنفيذ قرار التحكيم●

السرية●

المحكمون الخبراء●

(من الناحية النظرية)سرعة أكبر وتكاليف أقل ●

القيمة المحدودة للسوابق القضائية●



Potential Modifications to Arbitration Rules to Attract 
Technology Disputes

●Emergency arbitrators to hear applications for attachments and provisional orders, prior 
to constitution of the merits panel
❖ See ICDR Article 6 ,“ Emergency Measures of Protection”

●Internal review of adverse decisions

●Expedited arbitrations for small dollar disputes
❖ See ICDR Article E- 1 ,“ International Expedited Procedures”

●Institutional oversight of arbitrators' promptness

●Creation of technology arbitrator panels



ذب التعديالت المحتملة على قواعد التحكيم لج
النزاعات الخاصة بالتكنولوجيا

ة، قبل يسمع محكمو التدابير المستعجلة وينظرون في الطلبات الخاصة بأوامر الحجز واألوامر اإلجرائي●

تشكيل هيئة تحكيم للنظر في الدعوى على أساس الوقائع الموضوعية

"التدابير الطارئة للحماية"من قواعد المركز الدولي لتسوية المنازعات، 6انظر المادة ❖

(  غير الصائبة)المراجعة الداخلية للقرارات السلبية ●

عمليات التحكيم الُمعجلة للنزاعات الخاصة بالمبالغ الصغيرة●

"اإلجراءات الدولية الُمعجلة"من قواعد المركز الدولي لتسوية المنازعات، 1-انظر المادة هـ❖

اإلشراف المؤسسي على سرعة استجابة المحكمين●

إنشاء هيئات تحكيم خاصة بمجال التكنولوجيا●



شكرًا لكم
Thank You







األمن اإللكتروني في التحكيم الدولي

سامي طنوس

Cybersecurity 
in International Arbitration

Sami Tannous



Cybersecurity as a global issue



األمن اإللكتروني كقضية عالمية



Cybersecurity – what are we talking about?

Some notable cyber attacks and data leaks



ما الذي نتحدث عنه؟-األمن اإللكتروني 

بعض الهجمات اإللكترونية البارزة وعمليات تسريب البيانات



The impact of cyber attacks

“Cybercrime is the greatest threat to every company in the world” – Ginni Rometty CEO, IBM

8

US$5.2 trillion

is at risk to cyberattacks over the
next 5 years (2019-2023) 

Average cost of cybercrime for a company 
(USD)

2015 2016 2017 2018

$7.5m $9.4m $11.7m $13m

Average number of security breaches an 
organisation will face

2017 2018

130 145

Source: Accenture 9th annual cost of 
cybercrime study, 2019, p11-19



تأثير الهجمات اإللكترونية

ني جي-" تعد الجرائم اإللكترونية أكبر تهديد يواجه كل شركة في العالم"
.الرئيس التنفيذي لشركة آي بي إم/ رومتي

9

تريليون دوالر 5.2
أمريكي

ى معرضة لخطر الهجمات اإللكترونية عل
-2019)السنوات الخمس القادمة مدار 

2023  )

كات متوسط تكلفة الجرائم اإللكرتونية إلحدى الش 
(بالدوالر األمرييك)

2015201620172018

مليون 7.5
دوالر

مليون 9.4
دوالر

مليون 11.7
دوالر

مليون 13
دوالر

التي ستواجههامتوسط عدد االخرتاقات األمنية 
مؤسسة ما

20172018

130145

ة الدراسة السنوية التاسع: المصدر
م لشركة أكسنتشر لتكلفة الجرائ

11، الصفحات 2019اإللكترونية في 
-19



How do businesses globally respond to cybersecurity threats?

10

Detecting 
intrusions  

Protecting 
assets

Identifying 
threats

?

A continuing 
cycle of 

everyday practice



المي كيف تستجيب الشركات على المستوى الع
لتهديدات األمن اإللكتروني؟

11

كشف 
االختراقات  

حماية 
األصول

تحديد 
التهديدات

؟

دورة 
مستمرة 

من الممارسة اليومية



Cybersecurity in International Arbitration



األمن اإللكتروني في التحكيم الدولي



Cybersecurity risk in arbitration

14

Access to
confidential information

Parties to
proceedings

CounselInstitutions

Courts at the 
seat or

enforcement

Tribunals

Experts



مخاطر األمن اإللكتروني في التحكيم

15

الوصول إلى
المعلومات السرية

أطراف
اإلجراءات

المستشار المؤسسات
المحاكم في 

المقر أو
التنفيذ

مهيئات التحكي

الخبراء



Cybersecurity in arbitration

16

90%

6%
4%

Is cybersecurity in arbitration 

important? 

Important

Not important

Unsure

11%

89%

Have you experienced a 

cybersecurity breach in arbitration?

Yes

No

Source: BCLP – International Arbitration Survey: 2019.



األمن اإللكتروني في التحكيم

17

90%

6%
4%

?  هل األمن اإللكتروني في التحكيم مهم

مهم

غير مهم

غير متأكد

11%

89%

هل واجهَت خرقاً لألمن اإللكتروني في التحكيم؟

نعم

ال      

.2019: استبيان التحكيم الدولي-BCLP: المصدر



Cybersecurity in arbitration: 
key considerations

• Participants are to a large degree interdependent

• Arbitral participants are not immune to cyber-attacks

• Carelessness is as dangerous as targeted attacks

• Valuable information goes beyond what is in dispute

• Cyber-attacks undermine the confidential nature of arbitration

• Who should bear the cost of cybersecurity measures?

• Reputational risks for counsel, arbitrators and institutions

• Is evidence obtained from a cyber attack admissible?
18



:  األمن اإللكتروني في التحكيم
االعتبارات الرئيسية

جة المشاركون متضامنون ويعتمدون على بعضهم البعض بدر•
كبيرة

كترونيةالمشاركون في التحكيم ليسوا محصنين ضد الهجمات اإلل•

يقل خطورة عن الهجمات المستهدفةاإلهمال ال•

المعلومات القّيمة الثمينة تتجاوز مضمون النزاع•

مة للتحكييتقّوض الهجمات اإللكترونية الطبيعة السر•

من الذي يجب أن يتحمل تكلفة تدابير األمن اإللكتروني؟•

مخاطر تهدد سمعة المستشار والمحكمين والمؤسسات•

ل؟هل الدليل الذي تم الحصول عليه من هجوم إلكتروني مقبو•
19



Draft Cybersecurity Protocol for International 
Arbitration

• Developed by the International Council for Commercial 
Arbitration, in collaboration with the New York City Bar and 
the International Institute for Conflict Prevention and 
Resolution

• Soft law

• A non-prescriptive list of recommended best practices

• A framework for arbitrators and parties to consider in 
determining appropriate measures

• Creates a basic awareness in participants as to how data flows 
through devices and applications 20



وليمسودة بروتوكول األمن اإللكتروني للتحكيم الد

ابة وضعه المجلس الدولي للتحكيم التجاري بالتعاون مع نق•
يتهاالمحامين بنيويورك والمعهد الدولي لمنع النزاعات وتسو

قانون غير ملزم•

قائمة غير ملزمة بأفضل الممارسات الموصى بها•

د إطار عمل للمحكمين واألطراف ألخذه في االعتبار عند تحدي•
التدابير المناسبة

دفق البيانات يوِجد وعيًا أساسيًا لدى المشاركين حول كيفية ت•
عبر األجهزة والتطبيقات

21



Draft Protocol – key provisions

Article 4: 

The arbitral tribunal has the authority to 
determine what security measures, if any, are 
reasonable in the circumstances of the case, 
taking into account the views of the parties 
(and the other Arbitral Participants, to the 
extent the tribunal considers to be 
appropriate) and to order the implementation 
of such measures.

Article 5: 

In administered arbitrations, counsel and the 
arbitral tribunal should consider whether the 
application of certain cybersecurity measures 
may depend upon the consent of the arbitral 
institution or may need to be adapted to 
respond to the institutional rules, practices or 
capabilities.

22



األحكام الرئيسية-مسودة البروتوكول 

:  4المادة 

تحديد تتمتع هيئة التحكيم بصالحية
ة التدابير األمنية، إن وجدت، المعقول

مع أخذ آراء ، في ظروف القضية
والمشاركين )األطراف في االعتبار 

ي اآلخرين في التحكيم، إلى الحد الذ
تأمر وأن( تراه هيئة التحكيم مناسباً 

.بتنفيذ هذه التدابير

:  5المادة 

ب في حاالت التحكيم المؤسسي، يج
م إن أن يراعي المستشار وهيئة التحكي

معينة كان تطبيق تدابير أمن إلكتروني
قد يعتمد على موافقة مؤسسة 
تجابة التحكيم أو قد يلزم تعديلها لالس

للقواعد أو الممارسات أو القدرات 
.المؤسسية

23



Draft Protocol – key provisions

Article 6: 
In determining what information security 
measures will be adopted in the arbitration, 
consideration may be given to establishing 
procedures for 
the following:

i. the transmission of communications, 
pleadings, disclosure materials and evidence 
by the parties;

ii. communications among arbitrators and 
between the arbitrators and any administering 
institution;

iii. storage of arbitration-related information;

iv. sharing arbitration-related information with 
authorized third parties such as experts, 
interpreters, stenographers, and tribunal 
secretaries;

v. vulnerability monitoring and breach detection;

vi. security breach notification and risk 
mitigation; and

vii. post-arbitration document retention 
and destruction.

24



ةاألحكام الرئيسي-مسودة البروتوكول 

:  6المادة 

م عند تحديد تدابير أمن المعلومات التي سيت
العتبار قد يتم النظر بعين ا، تنفيذها في التحكيم

:لوضع إجراءات لما يلي

.iومواد اإلفصاح ، والمرافعات، إحالة البالغات
واألدلة المقدمة من األطراف؛

.iiلبعض، عمليات التواصل بين المحكمين بعضهم ا
وبين المحكمين وأية مؤسسة إدارية؛

.iiiتخزين المعلومات المتعلقة بالتحكيم؛

.ivع مشاركة المعلومات المتعلقة بالتحكيم م
أطراف ثالثة مخولة مثل الخبراء، والمترجمين

ئة وأمناء هي، والُكتاب المختزلين، الفوريين
التحكيم؛

.vرصد مواطن الضعف وكشف االختراق؛

.viاإلخطار باالختراق األمني وتخفيف المخاطر؛ و

.viiهاوإتالفاالحتفاظ بالوثائق بعد التحكيم.

25



Draft Protocol – key provisions

Article 7: 

The cybersecurity measures to be adopted for the arbitration shall be those 
that are reasonable, taking into consideration: the nature of the information 
at issue; the potential security threats and consequences of a potential 
information breach; the available security capabilities of Arbitral 
Participants; applicable rules and legal obligations; the Purpose of the 
Protocol as set forth in Section III supra, and other relevant circumstances of 
the case.

26



ةاألحكام الرئيسي-مسودة البروتوكول 

:  7المادة 

يم هي تدابير األمن اإللكتروني التي يتم تنفيذها للتحك
طبيعة المعلومات محل : مع مراعاة، التدابير المعقولة

رتبة على النقاش؛ والتهديدات األمنية المحتملة والنتائج المت
أي خرق محتمل للمعلومات؛ والقدرات األمنية المتاحة 

امات للمشاركين في التحكيم؛ والقواعد المطبقة وااللتز
في القانونية؛ والغرض من البروتوكول على النحو المبين

.يةالقسم الثالث أعاله، والظروف األخرى ذات الصلة للقض
27



Draft Protocol – key provisions
Article 8:

With respect to the nature of the information in the 
arbitration, the following factors, among others, may 
be considered:

i. what information is likely to be relevant and 
material in the arbitration;

ii. whether confidential commercial information 
will be exchanged;

iii. whether personal data will be exchanged;

iv. how much confidential commercial information 
and personal data is likely to be exchanged in the 
arbitration;

v. who has or should have access to the 
information exchanged during the arbitration;

vi. who “owns” the information;

vii. where the information is stored; and

viii. whether the confidential commercial 
information and/or personal data is subject to 
express confidentiality agreements or other 
relevant obligations, such as legal/regulatory 
restrictions relating to data protection/privacy, 
cross-border data transfer, breach notification, 
and/or privilege.
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األحكام الرئيسية-مسودة البروتوكول 

:8المادة 

، لتحكيمفيما يتعلق بطبيعة المعلومات الواردة في ا
ة، من يمكن النظر بعين االعتبار إلى العوامل التالي

:ضمن عدة عوامل أخرى

.iما هي المعلومات التي من المحتمل أن تكون
ذات صلة وجوهرية في التحكيم؛

.iiسرية أم إن كان سيتم تبادل المعلومات التجارية ال
ال؛

.iiiال؛إن كان سيتم تبادل البيانات الشخصية أم

.ivات ما مقدار المعلومات التجارية السرية والبيان
؛تحكيمالشخصية التي من المحتمل تبادلها في ال

.vلومات من الذي يتمتع بإمكانية الوصول إلى المع
ي ينبغي التي يتم تبادلها أثناء التحكيم أو من الذ

؛أن تتاح له هذه اإلمكانية

.vi ؛المعلومات ويتحمل مسؤوليتها" يملك"من

.viiأين يتم تخزين المعلومات؛

.viiiيانات أو الب/إن كانت المعلومات التجارية السرية و
يحة أو الشخصية تخضع التفاقيات السرية الصر

/ يةمثل القيود القانون، التزامات أخرى ذات صلة
، بياناتخصوصية ال/التنظيمية المتعلقة بحماية

أو اإلخطار /و، أو نقل البيانات عبر الحدود/و
.أو االمتياز/باالختراق، و
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Draft Protocol – key provisions

Article 12:

Other relevant considerations in determining what 
measures are reasonable may include, but are not limited 
to:

i. workflow needs and preferences;

ii. cost;

iii. proportionality;

iv. burden/relative resources; and

v. efficiency.

Article 13:

In the first instance, the parties should attempt to 
agree on reasonable cybersecurity measures, if 
any. Any agreement is subject to approval by the 
arbitral tribunal.
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ةاألحكام الرئيسي-مسودة البروتوكول 

:12المادة 

قد تتضمن االعتبارات األخرى ذات الصلة في
ال ال تحديد التدابير المعقولة، على سبيل المث

:الحصر ما يلي

.iتفضيالت واحتياجات سير العمل؛

.iiالتكلفة؛

.iiiالتناسب؛

.ivاألعباء؛ و/الموارد النسبية

.vالكفاءة.

:13المادة 

ل ينبغي أن تحاو، في البداية
األطراف االتفاق على تدابير 

معقولة لألمن اإللكتروني، إن
ويخضع أي اتفاق . وجدت

.لموافقة هيئة التحكيم
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IBA Cybersecurity Guidelines

•Developed by the International Bar Association

•Main target of the guidelines is law firms, given they are attractive targets of 
cyberattacks

•Practical guidance on technological measures to avoid compromising data 
safety

•Geared towards establishing everyday good cybersecurity practice, rather 
than being focused on arbitral proceedings 
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ن المبادئ التوجيهية لألمن اإللكتروني الصادرة ع
االتحاد الدولي للمحامين

أعدها االتحاد الدولي للمحامين•

نظرًا ، الجمهور الرئيسي المستهدف من المبادئ التوجيهية هو مكاتب المحاماة•
ألنها أهداف جذابة للهجمات اإللكترونية

ة البيانات توجيهات عملية بشأن التدابير التكنولوجية لتجنب المساس بسالم•
وتعريضها للخطر

على بداًل من التركيز، تستهدف وضع ممارسات أمن إلكتروني جيدة يومية•
إجراءات التحكيم 
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Who is responsible for cybersecurity

34

31%

48%

21%

Who should take the lead?

The institution

The parties

The tribunal

… security measures… will only work effectively if 
all participants in the arbitration process 

“buy in” to them and take shared responsibility 
for their implementation.

Source: BCLP – International Arbitration Survey: 2019,.



من المسؤول عن األمن اإللكتروني

35

31%

48%

21%

من الذي ينبغى أن يتولى زمام األمور؟

المؤسسة

األطراف

هيئة التحكيم

شكل لن تعمل ب…التدابير األمنية…
جميع " تعاون"فعال إال إذا 

مالمشاركين في عملية التحكي

ترك وتحملوا المسؤولية بشكل مش
.لتنفيذها

.،2019: استبيان التحكيم الدولي-BCLP: المصدر



Cybersecurity in International Arbitration in 
Practice



ي األمن اإللكتروني في التحكيم الدول
عمليا  



Cybersecurity breaches in arbitration

Philippines v China – South China Sea dispute

Parties compromised:

Permanent Court of Arbitration

Philippines Department of Justice

Law firm representing the Philippines 
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ماختراقات األمن اإللكتروني في التحكي

الجنوبيالنزاع في بحر الصين-الفلبين ضد الصين 

:أطراف التسوية

محكمة التحكيم الدائمة•

وزارة العدل الفلبينية•

مكتب المحاماة الممثل للفلبين •
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Cybersecurity and admissibility of illegally obtained evidence

Libananco v Turkey

The privileged and confidential nature of documents 
obtained by lawful government surveillance was 
maintained and the evidence was excluded.

Conoco v Venezuela

US diplomatic cables obtained through WikiLeaks, and 
presented after the decision on merits, could not be 
admitted as the tribunal had no power to reconsider its 
decision.

Caratube v Kazakhstan

WikiLeaks documents that would otherwise be the 
subject of legal professional privilege were admitted 
largely due to the fact that they were now in the 
public domain.

Hulley Enterprises v Russia – the ‘Yukos’ cases

US diplomatic cables obtained through WikiLeaks 
were referred to by the tribunal who offered no 
opinion on the admissibility of the cables or their 
treatment as illegally obtained evidence.
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انونيةاألمن اإللكتروني ومقبولية األدلة التي تم الحصول عليها بصورة غير ق

ضد تركياليبانانكوشركة 

ة للوثائق تم الحفاظ على الطبيعة المتمتعة بالحصانة والسري

انونية التي تم الحصول عليها من خالل المراقبة الحكومية الق

.وتم استبعاد األدلة

ضد فنزويالكونوكوشركة 

ريكية لم يكن من الممكن قبول البرقيات الدبلوماسية األم

ة بعد والمقدم، التي تم الحصول عليها من موقع ويكيليكس

حكيم صدور قرار التحكيم الموضوعي، حيث لم يكن لهيئة الت

.الصالحية التي تخول لها إعادة النظر في قرارها

ضد كازاخستانكاراتيوبشركة 

ي لوال والتويكيليكستم قبول الوثائق المأخوذة من موقع 

قة أنها ذلك كانت لتخضع لحصانة مهنية قانونية بسبب حقي

.أصبحت اآلن متاحة في المجال العام

"يوكوس"قضايا -ضد روسيا إنتربرايزسشركة هالي 

تي تم تمت اإلشارة إلى البرقيات الدبلوماسية األمريكية ال

حكيم من قبل هيئة التويكيليكسالحصول عليها من موقع 

املتها والتي لم تقدم أي رأي بشأن مقبولية البرقيات أو مع

.كدليل تم الحصول عليه بشكل غير قانوني
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شكرا  لكم
Thank You


