
   A/CN.9/WG.III/XXXIX/CRP.1 
  

   
6 October 2020 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

061020    061020    V.20-05664 (A) 

*2005664*  

 لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

 الفر�ق العامل الثالث (المعني �إصالح نظام تسو�ة 
 المنازعات بین المستثمر�ن والدول)

 الدورة التاسعة والثالثون 

 2020تشر�ن األول/أكتو�ر  9-5، (عبر اإلنترنت) فیینا

  

   

 مشروع ملخص   
 

 مقدمة  - أوال  
 

ُعرضـت على اللجنة، في دورتها الخمسـین، مذ�رات من األمانة عن "العمل الذي �مكن االضـطالع �ه  -1
)؛ و"األعمال التي A/CN.9/915مستقبال في مجال تسو�ة المنازعات: اإلجراءات المتزامنة في التحك�م الدولي" (

)، A/CN.9/916�مكن االضــــطالع بها مســــتقبال في مجال تســــو�ة المنازعات: األخالق�ات في التحك�م الدولي" (
ي مجال تسـو�ة المنازعات: إصـالحات نظام تسـو�ة المنازعات بین و"العمل الذي �مكن االضـطالع �ه مسـتقبال ف

). و�ان معروضـــــــــا أ�ضـــــــــا على اللجنة تجم�ع للتعل�قات الواردة من الدول A/CN.9/917المســـــــــتثمر�ن والدول" (
 و�ضافاتها).  A/CN.9/918ن والدول (والمنظمات الدول�ة �شأن إطار تسو�ة المنازعات بین المستثمر�

، A/CN.9/917و A/CN.9/916و A/CN.9/915و�عـد النظر في المواضــــــــــــــ�ع التي تتنـاولهـا الوثـائق  -2
بوال�ة واسعة النطاق للعمل على تقصي إمكان�ة إصالح نظام تسو�ة المنازعات عهدت اللجنة إلى الفر�ق العامل 

اضـطالعه   بین المسـتثمر�ن والدول. وتماشـ�ا مع اإلجراءات المت�عة لدى األونسـیترال، �ضـمن الفر�ق العامل، في
بوالیته، االسـتفادة في المداوالت على أوسـع نطاق ممكن من الخبرات المتاحة من جم�ع أصـحاب المصـلحة، مع  
ــتوى  ــاهمات رف�عة المســ ــتناد إلى مســ ــه على أن ُتجرى المداوالت �ق�ادة الحكومات و�االســ الحرص في الوقت نفســ

ا. ومن ثم شــــرع الفر�ق العامل في الق�ام �ما یلي: من جم�ع الحكومات و�لى توافق اآلراء، وأن تكون شــــفافة تمام
 ‘ أوال، اســــــــــــــت�ــــانــــة الشــــــــــــــواغــــل المتعلقــــة بتســــــــــــــو�ــــة المنــــازعــــات بین المســــــــــــــتثمر�ن والــــدول والنظر فیهــــا؛ 1’
‘ ثالثا، إعداد الحلول 3’‘ ثان�ا، النظر ف�ما إذا �ان اإلصالح مستصو�ا في ضوء أي من الشواغل المست�انة؛  2’

ــاء الل ــ�ة إل�صــ جنة بها، إذا خلص الفر�ق العامل إلى أن اإلصــــالح أمر مســــتصــــوب. واتفقت اللجنة على المناســ
ترك سـلطة تقدیر�ة واسـعة للفر�ق العامل في االضـطالع بوالیته، وعلى وضـع أي حلول �مراعاة األعمال الجار�ة 

 )1(اعتمادها ومداه. في المنظمات الدول�ة المعن�ة، وعلى نحو یت�ح لكل دولة خ�ار اعتماد هذه الحلول أو عدم

__________ 
 .264و 263)، الفقرتان A/72/17( 17الوثائق الرسم�ة للجمع�ة العامة، الدورة الثان�ة والس�عون، الملحق رقم  )1( 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/915
http://undocs.org/ar/A/CN.9/916
http://undocs.org/ar/A/CN.9/917
http://undocs.org/ar/A/CN.9/918
http://undocs.org/ar/A/CN.9/915
http://undocs.org/ar/A/CN.9/916
http://undocs.org/ar/A/CN.9/917
http://undocs.org/ar/A/72/17
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ــو�ة   - 3 ــواغل المتعلقة بنظام تســ ــا�عة والثالثین، الشــ وحدد الفر�ق العامل، في دوراته من الرا�عة والثالثین إلى الســ
 المنازعات بین المستثمر�ن والدول وناقشها، واعتبر أن اإلصالح أمر مستصوب في ضوء الشواغل المست�انة.  

، عن ارت�احها للتقدم الذي أحرزه  2019ن�ة والخمســـین المعقودة في عام وأعر�ت اللجنة، في دورتها الثا -4
الفر�ق العامل من خالل ات�اع إجراءات بناءة وشـاملة للجم�ع وشـفافة، ولقرار الفر�ق العامل وضـَع وتطو�ر حلول 

 إصالح�ة محتملة متعددة في آن واحد.

) على 2019تشــــــــــــــر�ن األول/أكتو�ر  18-14والثالثین (فییـنا، واتفق الفر�ق العـامـل في دورـته الـثامـنة  -5 
جدول زمني للمشــــروع، واســــتهل العمل �النظر في خ�ارات اإلصــــالح المتعلقة �إنشــــاء مر�ز اســــتشــــاري، ووضــــع  
ـــتأنـفة  ـمدوـنة لقواعـد ســــــــــــــلوك المحتكم إلیهم، وتنظ�م التموـ�ل من طرف ـثاـلث. وفي اـلدورة الـثامـنة والثالثین المســــــــــــ

)، نظر الفر�ق العــامــل في آل�ــات االســــــــــــــتئنــاف والمحــاكم المتعــددة 2020�ــانون الثــاني/ینــایر  24-20(فیینــا، 
األطراف، و�ذلك في اخت�ار أعضـاء هیئة التحك�م وتعیینهم في قضـا�ا تسـو�ة المنازعات بین المسـتثمر�ن والدول. 

ــعة والثالثون (نیو�ورك،  ــان/أبر  3 -آذار/مارس  30وقد ُأجلت الدورة التاســـــ �ل) عقب تفشـــــــي جائحة مرض ن�ســـــ
 ).19-�وفید جائحةفیروس �ورونا (

ــین المعقودة في عام   - 6 ، في تقر�ري الفر�ق العامل عن أعمال  2020ونظرت اللجنة، في دورتها الثالثة والخمســ
ـــتأنـفة (الوث�قـتان   ) وأعرـ�ت  A/CN.9/1004/Add.1و   A/CN.9/1004دورتـ�ه الـثامـنة والثالثین والـثامـنة والثالثین المســـــــــــ

عن ارت�احها للتقدم الذي أحرزه الفر�ق العامل من خالل ات�اع إجراءات بناءة وشــــــــــاملة للجم�ع وشــــــــــفافة، وللدعم الذي  
ــل التي تضــــــطلع بها األمانة من أجل إذ�اء الوعي �عمل الفر�ق    تقدمه األمانة. وأحاطت اللجنة علما �أنشــــــطة التواصــــ
ــا �الحلقات   العامل، وضـــــــمان أن تظل العمل�ة شـــــــاملة للجم�ع ومتســـــــمة �الشـــــــفاف�ة التامة. وأحاطت اللجنة علما أ�ضـــــ
الدراســـــ�ة الشـــــ�ك�ة غیر الرســـــم�ة وغیرها من الفعال�ات والمشـــــاورات غیر الرســـــم�ة التي نظمتها أو �ســـــرتها األمانة في  

ـــعة والثالثین، �ـما في ذـلك الفـعالـ�ات التي  وـتأجـیل دورة الف   ـعالمـ�ا   19- �وفـید أعـقاب تفشـــــــــــــي ـجائـحة   ر�ق الـعاـمل الـتاســـــــــــ
تناولت المواض�ع المدرجة في جدول أعمال الدورة المؤجلة (درء نشوب المنازعات والتخف�ف من حدتها، وغیر ذلك من  

ــ�ة ود  ــائر االنعكاســــ ــیر المعاهدات من جانب الدول األطراف؛ والخســــ ــو�ة المنازعات؛ وتفســــ ــائل البدیلة لتســــ عاوى  الوســــ
ــك متعدد   ــع صـ ــادي؛ ووضـ ــترك مع منظمة التعاون والتنم�ة في المیدان االقتصـ ــتناد إلى العمل المشـ ــاهمین، �االسـ المسـ
األطراف �شـــأن إصـــالح نظام تســـو�ة المنازعات بین المســـتثمر�ن والدول). وُنشـــرت على الموقع الشـــ�كي لألونســـیترال  

شـــــتراك مع المنتدى األكاد�مي المعني بتســـــو�ة المنازعات بین  تســـــجیالت الحلقات الدراســـــ�ة الشـــــ�ك�ة، التي ُنظمت �اال 
المســــــتثمر�ن والدول، و�ذلك العروض المقدمة خالل هذه الحلقات الدراســــــ�ة. والحظت اللجنة �ذلك ســــــلســــــلة الحلقات  

عد  الدراســــ�ة الشــــ�ك�ة التي ُنظمت �االشــــتراك مع المر�ز الدولي لتســــو�ة منازعات االســــتثمار �شــــأن مشــــروع مدونة لقوا 
 ) 2( سلوك المحتكم إلیهم في تسو�ة المنازعات بین المستثمر�ن والدول. 

  

 تنظ�م الدورة  - ثان�ا  
، الذي �ان مؤلفا من جم�ع الدول األعضــاء في اللجنة، دورته التاســعة والثالثین في فیینا  عقد الفر�ق العامل  - 7

ــكــل دورات األفرقــة العــاملــة التــا�عــة  2020تشـــــــــــــر�ن األول/أكتو�ر   9إلى  5في الفترة من  ، وفقــا للمقرر المتعلق �شـــــــــــ
)، الذي اعتمدته الدول  19- (كوفید لألونســـــیترال وأعضـــــاء مكاتبها وأســـــالیب عملها خالل جائحة مرض فیروس �ورونا  

). واتُّخذت الترتی�ات  A/CN.9/1038(الوارد في الوث�قة    2020آب/أغســــــــــطس    19األعضــــــــــاء في األونســــــــــیترال في  
 الالزمة لتمكین الوفود من المشار�ة في الدورات شخص�ا وعن �عد.  

__________ 
 .36إلى  31، الجزء الثاني)، الفقرات من A/75/17( 17الدورة الخامسة والس�عون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )2( 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1038
http://undocs.org/ar/A/75/17
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االتحاد الروســـي، األرجنتین، إســـ�ان�ا،    :لون عن الدول التال�ة األعضـــاء في الفر�ق العامل وحضـــر الدورة ممث  - 8
اإلســــــــالم�ة)، إ�طال�ا، البراز�ل، بلج�كا،    - أســــــــترال�ا، إســــــــرائیل، إكوادور، ألمان�ا، إندون�ســــــــ�ا، أو�ران�ا، إیران (جمهور�ة  

ــ�ك�ـا، الجز  ائر، الجمهور�ـة اـلدومین�ك�ـة، جمهور�ـة �ور�ـا، جنوب  بورونـدي، بولنـدا، بیرو، بیالروس، تـایلنـد، تر��ـا، تشـــــــــــ
ــین،   ــیلي، الصـــــ ــنغافورة، ســـــــو�ســـــــرا، شـــــ ــا، الفلبین، فنزو�ال (جمهور�ة  غانا،  أفر�ق�ا، رومان�ا، ســـــــري النكا، ســـــ   - فرنســـــ

ـــ�ك، المملـكة   المتحـدة  البول�ـفارـ�ة)، فنلـندا، فیـیت ـنام، الـكامیرون، �رواتـ�ا، �ـندا، �ولومبـ�ا، �ینـ�ا، ـمالي، ـمالیزـ�ا، المكســـــــــــ
لبر�طان�ا العظمى وأیرلندا الشمال�ة، مور�شیوس، النمسا، ن�جیر�ا، الهند، هندوراس، هنغار�ا، الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة،  

 ال�ا�ان. 

ــر الدورة مراقبون عن الدول التال�ة -9 ــتان، �اراغواي، ال�حر�ن، البرتغال،  :وحضـ أنغوال، أوروغواي، أوز�كسـ
ــوانا، بور�ی ــك، بول�ف�ا (دولة بلغار�ا، بوتســ ــنة والهرســ ــو، البوســ ــتان، تونس،   -نا فاســ المتعددة القوم�ات)، تر�مانســ

جاما�كا، الســـلفادور، ســـلوفاك�ا، الســـنغال، الســـو�د، قبرص، �مبود�ا، �وســـتار�كا، التف�ا، الو، لیتوان�ا، مدغشـــقر،  
 مصر، المغرب، ملد�ف، النرو�ج، هولندا، ال�من.

 عن االتحاد األورو�ي والكرسي الرسولي. وحضر الدورة أ�ضا مراقبون  -10

 ة:وحضر الدورة أ�ضا مراقبون عن المنظمات الدول�ة التال� -11

اللجنة االقتصــــــاد�ة ألمر�كا الالتین�ة ومنطقة ال�حر الكار�بي، المر�ز   ة:منظومة األمم المتحد (أ) 
 ؛الدولي لتسو�ة منازعات االستثمار

أمـاـنة الكومنوـلث، مجلس الجمعـ�ة البرلمـانـ�ة لـلدول األعضــــــــــــــاء في    ة: المنظمـات الحكومـ�ة اـلدول�ـ  (ب)  
ــاد�  ــتقلة، أمانة معاهدة میثاق الطاقة، الجماعة االقتصـــ ــیو�ة، منظمة البلدان  را�طة الدول المســـ ة للمنطقة األورو��ة اآلســـ

 ؛ المصدرة للنفط (أو�ك)، المحكمة الدائمة للتحك�م، أمانة معاهدة التكامل االقتصادي ألمر�كا الوسطى، مر�ز الجنوب 

األكــاد�م�ــة األفر�ق�ــة لممــارســـــــــــــــات القــانون الــدولي، الرا�طــة   ة: المنظمــات غیر الحكوم�ــة المــدعو  (ج)  
األفر�ق�ة للقانون الدولي، را�طة التحك�م األمر�ك�ة/المر�ز الدولي لتســـو�ة المنازعات، الجمع�ة األمر�ك�ة للقانون الدولي،  

ــیو "، Arbitral Womenمنظمة "  ــتكهولم للتجارة، األكاد�م�ة اآلسـ �ة للقانون الدولي، را�طة  معهد التحك�م التا�ع لغرفة اسـ
النهوض �ـــالتحك�م في أفر�ق�ـــا، المعهـــد البر�طـــاني للقـــانون الـــدولي والمقـــارن، مر�ز القـــاهرة اإلقل�مي للتحك�م التجـــاري  
الدولي، مر�ز التحك�م االســـــــــــــتثماري والتجاري الدولي، مر�ز الدراســـــــــــــات القانون�ة الدول�ة، مر�ز �حوث القانون العام،  

ولي، مر�ز �ولومب�ا لالســــتثمار المســــتدام، مر�ز الدراســــات القانون�ة واالقتصــــاد�ة والســــ�اســــ�ة، المعهد  مر�ز القانون الد 
المعتمد للمحكمین، لجنة التحك�م االقتصــــــــادي والتجاري الدولي الصــــــــین�ة، مر�ز ال�حوث المعن�ة �الشــــــــر�ات المتعددة  

�طة األورو��ة لقانون االستثمار والتحك�م االستثماري،  الجنس�ات، فر�ق مستشاري الشر�ات المعني �التحك�م الدولي، الرا 
الجمعـ�ة األورو�ـ�ة للقـانون اـلدولي، االتحـاد األورو�ي لنقـاـ�ات العمـال، منـتدى التوفیق والتحك�م اـلدولیین، معهـد التحك�م  

، غرفــة التجــارة  عبر الوطني، معهــد إكوادور للتحك�م، مر�ز �حوث القــانون الــدولي والمقــارن، را�طــة المحــامین الــدول�ــة 
ــوـ�ة المـنازعـات، المعهـد اـلدولي للبیـئة والتنمـ�ة، المعهـد   اـلدولـ�ة، المجلس اـلدولي للتحك�م التجـاري، المعهـد اـلدولي لتســـــــــــ
ــتـدامـة، را�طـة القـانون اـلدولي، معهـد القـانون اـلدولي، معهـد الوســــــــــــــاطـة اـلدولي، االتحـاد اـلدولي   اـلدولي للتنم�ـة المســـــــــــ

،  PluriCourtsلنقا�ات العمال، مر�ز التحك�م التا�ع لمنظمة التعاون اإلســــــــالمي، مر�ز  لالتصــــــــاالت، االتحاد الدولي  
مدرســــة التحك�م الدولي التا�عة لجامعة �و�ن ماري في لندن، را�طة التحك�م الروســــ�ة، مر�ز ســــنغافورة للتحك�م الدولي،  

، را�طة خر�جي مســا�قة التمر�ن على التحك�م  مر�ز ســنغافورة للوســاطة الدول�ة، الرا�طة القانون�ة آلســ�ا والمح�ط الهادئ 
ــائیین، مجلس   ــ�ـكة الـعالم الـثاـلث، االتـحاد اـلدولي للموظفین القضـــــــــــ التـجاري اـلدولي، را�ـطة مـحامي ـمدیـنة نیو�ورك، شـــــــــــ

 الوال�ات المتحدة لألعمال التجار�ة الدول�ة، مر�ز فیینا للتحك�م الدولي.  

أعاله)، اســتمر العضــوان التال�ان  7ء في اللجنة (انظر الفقرة ووفقا للمقرر الذي اتخذته الدول األعضــا -12
 في شغل منصبیهما:
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 السید شین سبیل�سي (كندا)  س:الرئ� 

 شارما (سنغافورة)  -لین مور�س-السیدة ناتالي یو   :المقررة 

ت  -13 ــَّ ــال المؤقـ ــدول األعمـ ــة: (أ) جـ ــال�ـ ــائق التـ ــل الوثـ ــامـ ــان معروضـــــــــــــــــا على الفر�ق العـ المشــــــــــــــروح  و�ـ
)A/CN.9/WG.III/WP.198(ب) مذ�رة من األمانة �شــأن خ�ارات اإلصــالح ( )؛A/CN.9/WG.III/WP.166 

و�ضــــــــافتها) و�ذلك مذ�رات من األمانة �شــــــــأن المواضــــــــ�ع التال�ة على التوالي: دعاوى المســــــــاهمین والخســــــــائر  
)؛ درء نشــــــــــــــوب المنـــازعـــات والتخف�ف من حـــدتهـــا والوســــــــــــــــاطـــة A/CN.9/WG.III/WP.170االنعكـــاســــــــــــــ�ـــة (

)A/CN.9/WG.III/WP.190) ؛ تفســــــــیر المعاهدات من جانب الدول األطراف(A/CN.9/WG.III/WP.191 ؛(
ــادة A/CN.9/WG.III/WP.192ضــــــــــــــمـانـات التكـال�ف واـلدعـاوى العبث�ـة ( )؛ تعـدد اإلجراءات واـلدعـاوى المضــــــــــــ

)A/CN.9/WG.III/WP.193 ؛ وضــــــــع صــــــــك متعدد األطراف �شــــــــأن إصــــــــالح نظام تســــــــو�ة المنازعات بین(
مــة من حكومــة   (ج) )؛ A/CN.9/WG.III/WP.194المســــــــــــــتثمر�ن والــدول ( ورقــات مقــدمــة من الحكومــات: ورقــة مقــدَّ

؛  ) Add.1و   A/CN.9/WG.III/WP.159)؛ االتحاد األورو�ي ودوله األعضــــاء ( A/CN.9/WG.III/WP.156إندون�ســــ�ا ( 
ــرائیل  A/CN.9/WG.III/WP.162)؛ تایلند ( A/CN.9/WG.III/WP.195و   A/CN.9/WG.III/WP.161المغرب (  )؛ إســــــ

)؛  A/CN.9/WG.III/WP.195و   A/CN.9/WG.III/WP.161)؛ المغرب ( A/CN.9/WG.III/WP.163وشــیلي وال�ا�ان ( 
  A/CN.9/WG.III/WP.174)؛ تر��ــا ( A/CN.9/WG.III/WP.173)؛ �ولومب�ــا ( A/CN.9/WG.III/WP.171البراز�ــل ( 

)؛  A/CN.9/WG.III/WP.176)؛ جنوب أفر�ق�ا ( A/CN.9/WG.III/WP.175)؛ إكوادور ( A/CN.9/WG.III/WP.197و 
)؛ الـــــــ�ـــــــحـــــــر�ـــــــن  A/CN.9/WG.III/WP.179)؛ جـــــــمـــــــهـــــــور�ـــــــة �ـــــــور�ـــــــا ( A/CN.9/WG.III/WP.177الصـــــــــــــــــــیـــــــن ( 

 )A/CN.9/WG.III/WP.180 ) ؛ مالي(A/CN.9/WG.III/WP.181  ؛ ورقة مقدمة من حكومات إســــــرائیل و�یرو وشــــــیلي(
ــتـــــــان A/CN.9/WG.III/WP.186)؛ اـلـكو�ـــــــت ( A/CN.9/WG.III/WP.182واـلـمكســـــــــــــ�ـــــــك واـل�ـــــــا�ـــــــان (  )؛ �ـــــــازاخســـــــــــ

 )A/CN.9/WG.III/WP.187 ) ــاد الروســـــــــــــي ــدا  ) Add.1و  A/CN.9/WG.III/WP.188)؛ االتحــ ــد وهولنــ ــایلنــ ؛ بیرو وتــ
 )A/CN.9/WG.III/WP.196  .( 

 وأقر الفر�ق العامل جدول األعمال التالي: -14

 افتتاح الدورة. -1 

 إقرار جدول األعمال. -2 

 اإلصالحات الممكنة في مجال تسو�ة المنازعات بین المستثمر�ن والدول. -3 
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 للقانون التجاري الدولي لجنة األمم المتحدة

 الفريق العامل الثالث )المعني بإصالح نظام تسوية 
 المنازعات بين المستثمرين والدول(

 الدورة التاسعة والثالثون 

 2020تشرين األول/أكتوبر  9-5فيينا )عبر اإلنترنت(، 

  

     
 مشروع ملخص   

 
 إضافة

  اإلصالحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول    - ثالثا  
،  A/CN.9/1004الو يلاا  نظر الفريق العااا،اان،  ناااا عرا اللرا  الاا ف اتواا   فث مو تاال اليااا،ناا  والي  ين )  - 1

‘ م ا نشااااااوا التنااعات والتو يد ،ن  وتيا، وكير  ل  ،ن  1(، فث خيا ات اإلصاااااا ل التالي     104و   25الفلرتان 
م   ‘ 3   الويااا ر اعنعساسااي  ومعاوم التيااا تين    ‘ 2   الوسااا ن البوةر  لتيااوي  التنااعات   ة، بتا فث  ل   الوعاوم التتعو ِّ

تفياير التعا وات ،ن اان  الوول   ‘ 5   ضاتانات التااليد ووساا ن التياوف لروعاوم العبيي     ‘ 4   الوعاوم التضاامة  
 األطراف بشأن إص ل نظام تيوي  التنااعات  ين التيتيترين والوول.  ،تعوم   ص  وضع    ‘ 6    األطراف  

   ، عرا اعتتام النيج نفياال ال ف اتهعل فث مو تيل    واتفق الفريق العا،ن، لوم النظر فث خيا ات اإلصاا ل  - 2
اليا،ن  والي  ين واليا،ن  والي  ين التيااتأنف ، ونظر بيااف  أولي  فث التيااا ن  ات الياار   يوف توضاايا     الويا ات 

ق العا،ن وتحوةو ،عالتيا والتوساع فث تفاصايريا، مون التيااأ بأف ،وانه نيا ي  أعربت عنيا الوفوم. وأحوضاا أن الفري 
 لن ةتو  أف نرا  بشأن ،ا إ ا كان سيعتتو خيا ا إص  يا ،عيَّنا فث التر ر  الحالي  ،ن التواوعت. 

 
الوسائل البديلة لتسوية المنازعات و درء نشوب المنازعات والتخفيف من حدتها  -ألف 

(A/CN.9/WG.III/WP.190) 

 
   درء نشوب المنازعات والتخفيف من حدتها -1 

أ اا  الفريق العاا،ان عرتاال باالو ناات التلاو،ا  ،ن الاوول فث إطاا  التحضااااااااااااااير لرتر را  اليااليا  ،ن وعةتال  -3
ضاااااعت عر ا الياااااعيو الوطنث، فث ،عال ،عا وات اعساااااتيتا ، ،ن أان م ا )"الو نات"( بشاااااأن التوا ير التث وح

نشااوا التنااعات والتو يد ،ن  وتيا، وك ل  ،ا  و ،تال عرا اليااعيو الوولث ،ن ،هام ات وبرا،ج تر،ث إلا 
  أن. وفث البااوا،اا ، أح را A/CN.9/WG.III/WP.190م ا نشااااااااااااااوا التنااااعااات، عرا النحو التبين فث الو يلاا  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.190
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.190
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اإلصاااا  ات فث   ا التعال سااااتركح عرا ،ر ر  ،ا نبن التنااااااااااااااااااااع ،  ول ،ر ر  ،ا بعو عر  التنااع  عرا  
م عرا أن توا ير م ا نشاوا التنااعات والتو يد ،ن  وتيا تيايم فث تييم  ،ناس اساتيتا  ،ياتلر   التحسيم. وشاو ِّ

 مف مو ال  ا،ال فث اات اا اعستيتا ات واستهلا يا عرا  و سواا.ويتسن التنبؤ بل وتؤ 

  
 عرا اليعيو الوطنث

خ ل التنانشاااااااااا ، نحو،ت ،عرو،ات عن التوا ير التتو ة عرا اليااااااااااعيو الوطنث ،ن أان م ا نشااااااااااوا  -4
التنااعات، وأطر إما ة نضاااا،ا التنااعات، بتا فث  ل  أنشاااب   ناا الوعث، والياااياساااات الرا،ي  إلا ،نع تياااعيو 

تيااااااوي  التنااعات  ين التيااااااتيترين والوول. وأ ا  الفريق العا،ن عرتا باسااااااتحواأ نتا ع ،وترف  ،ن أان اتع 
التعرو،ات عن شاساوم التياتيترين وتوايييا إلا الايانات الحسو،ي  التعني . وأشاير إلا تحوةو  يم   ا وة، عرا  

يتر والوول  وتلوم بالتنياايق ماخريا ،ع الييمات الحسو،ي  األخرم. وأشااير أ،ضااا أن تعتن كلناة اتيااال  ين التياات 
 إلا أ،ناا التظالم التعنيين باعستيتا  والتؤسيات التيؤول  عن م ا نشوا التنااعات وك ل  عن إما تيا.

،سون   ونيان أ،ضااااااااااااااا إن تهاامل التعرو،اات ايتاا  ين الييماات الحسو،يا  ،يم لاو ا نشاااااااااااااوا التناااعاات بحيا   - 5
التوضاوع التبرول ويتيانا تحليق اعتيااي فث  عرا ايو    اط ع أصاحاا التيارح  فث ،وتره ،ياتويات الوول  عرا  

تنفي  وإما ة التيااا ن التتياار  باعسااتيتا . وأشااير أ،ضااا إلا أ تي  األموات التث تافن اعتياااي  ين التشااريعات التحري  
تتعيو  يا الوول. وانتحرل النص عرا بعض اإلارااات، ،ين معوة  و،عا وات اعسااااااتيتا  التث تتضااااااتن التحا،ات مولي  

أصااااااحاا التياااااارح  التيتتين إلا التعريق عرا ،شااااااا يع اللوانين نبن اشااااااتراعيا. وأوضااااااا ك ل  أن ال ر  ،ن      
  اإلارااات  و ضااتان أن ،يااها التيااؤولون الحسو،يون والتشاارعون ،و كين لرعوان  التحتتر  لتا ةتو ونل ،ن نرا ات 
وأن ،فيتوا عرا نحو أفضان اإلطا  ال ف ،ياتنو إليل اعساتيتا . ونين إن الوصاول إلا التعرو،ات  ات اليار  ةتم ،ن  
خ ل التنتو،ات التشاااااترك  أو األمل  أو األ واأ التو يبي . وأك ِّو عرا الحاا  إلا توفير التوايل بشاااااأن     التياااااا ن،  

سااااايا والتحيا اليامن بشاااااأن اعلتحا،ات فث إطا  ،عا وات اعساااااتيتا   وأشاااااير إلا ملين  ابب  التعاون اعنتياااااامف   
 الوولي ، ال ف ةتضتن إ شامات ،واي  لرتيؤولين الحسو،يين.  

 
 فث إطا  ،عا وات اعستيتا  وعرا اليعيو الوولث

ةنه ث لراوول، لاوم التفااو  عرا ،عاا اوات اعسااااااااااااااتيتاا ، أن تنظر فث النص عرا إارااات  أنال  ث  -6
لو ا نشااااااااااوا التنااعات والتو يد ،ن  وتيا، وك ل  عرا إارااات تشاااااااااااو  سااااااااااابل  لرتحسيم. وأحعرا عن   اا 

واوم  ليات ،حنشااأة  ،تهاةن  بشااأن الحاا  إلا إارااات إلحا،ي  سااابل  لرتحسيم. و  ث أ،ضااال أنل ساايسون ،ن التفيو 
عرا النحو الواا ، ويفضاااااااان أن تاون فث إطا  التشااااااااريعات التحري ، تتيا لاطراف التتنااع  اعسااااااااتفامة إلا 

 أمنا (.  10أنيا  و ،ن فترات التيو   )انظر الفلرة 

وع وة عرا  ل ، انتحرل أن تعاَلج عرا التيااااااااااااااتوم الوولث ،يااااااااااااااأل  انعوام الوعث  و ا نشااااااااااااااوا  -7
التنااعات والتو يد ،ن  وتيا وعوم اللو ة عرا القيام   ل ، و ل  ،ي ل ،ن خ ل أنشاااااااااااااااب  التيااااااااااااااااعوة 

م عرا أنَّل فث كيير ،ن البروان النا،ي ، ع تحال الييمات و ِّ الحسو،ي  التياؤول  عن   التلني  وبناا اللو ات. وشاح
،عالع  التياا ن التتيار   تياوي  التنااعات  ين التياتيترين والوول تفتلر إلا الو ا،  الفني  ال ا،  إلم ا  

الوول ،تسن أن تيتفيو كييرا ،ن وضع طريل   أن نا  ،نااعات عرا وش  النشوا وسبن إما تيا. و ح ث  أن
رل   و ا نشاااااااااااااوا التنااعات، باعتها   ل  ،ن  ين أساااااااااااااالي  ،نيعي  لتهامل التعا ف والتتا ساااااااااااااات التتع

التعاون. وأشاااااااااااااير إلا وضاااااااااااااع ،هامن تواييي ، وإ واأ ،نتوم لروول لتهامل التتا ساااااااااااااات العيوة والو ا،  
العتري ، وإلا أ سام م ا نشوا التنااعات. وأشير إلا أن     التياعوة التلني  وأنشب   ناا اللو ات، التث 

،عا ث عرا ،نع التنااعات، ،تسن أن تحنشااااأ ببريل  فعال  مون إ لال كا ن الوول. وأشااااير ساااايسون ليا أ ر إ
إلا  لي  التعاون والتنانشااا  بشاااأن الوفاع وتفامف التحسيم اعساااتيتا ف التابع  لتحاله التحيا اليامن، وإلا 
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ان . ونوم انترال الياااااااا  النتو اث التتعرق بمما ة التنااعات اعسااااااااتيتا ي  ال ف وضااااااااعل ،ؤتتر ،يياي الب
 بمعوام إع ن ،تعوم األطراف ،ن اان  الوول بشأن م ا نشوا التنااعات.

 
 الير  بويا ات اإلص ل األخرم 

،ياااااأل  م ا نشاااااوا التنااعات والتو يد ،ن  وتيا ترتها ا تهاطا و يلا بويا   أنع ظ الفريق العا،ن  -8
رَّه باعضااب ع بأنشااب  م ا نشااوا التنااعات وبناا  اإلصاا ل التتتين فث إنشاااا ،ركح اسااتشااا ف ،تسن أن ،حا

اللو ات. ولو ظ أ،ضاا أن ،ياأل  م ا نشاوا التنااعات والتو يد ،ن  وتيا ترتها ا تهاطا و يلا بتوضاوع تفياير 
التعا وات ،ن اان  الوول األطراف،  ي  ،تسن م ا نشاوا التنااعات  ييتا تفيار ،عا وات اعساتيتا  وتوا   

ونين أ،ضا إن خيا  اإلص ل التتتين فث إنشاا  يم  أو  لي  ما ت  ،تعومة األطراف سينبوف  عرا نحو ،تيق. 
 عرا ستات تيوف إلا ،نع التنااعات.

 
  األعمال التحضيرية المتعلقة بموضوع درء نشوب المنازعات والتخفيف من حدتها

 ،  ظات استي لي 

ن األ،ان  العتن عرا ،يااأل  م ا نشااوا التنااعات ع ظ الفريق العا،ن واوم فا وة عا،  فث أن تواصاا  -9
والتو يد ،ن  وتيا. وأشاااااير إلا أنل ةنه ث لروول أن تحافظ عرا  ريتيا فث التنظيم الرنا ث لتا ،ووم الياااااالا 
العام، وإلا أن أف  ن ساايحعول لتعالع  ،يااأل  م ا نشااوا التنااعات والتو يد ،ن  وتيا ةنه ث أع ،شااعع الوول 

األشاااااسال عرا تعن  القيام   ل   يوف و يو  و م ا نشاااااوا التنااعات. و  ث أن أنشاااااب   ناا   بأف شاااااسن ،ن
اللو ات وضاااااااااااااتان توفق التعرو،ات إلا العيات التث تحتاايا ،ن أان اتوا  اللرا ات  ث اان    يياااااااااااااث ،ن  

م عرا أ بع  أساامر   ث   يات التث ةنه ث  ،ا  ث الع ‘ 1  اوان  م ا نشااوا التنااعات. وفث ضااوا ،ا تلوم، شااو ِّ
،ا ث   ‘ 2  إط عيا بشااااسن أفضاااان )أحشااااير إلا التيااااؤولين ال ةن ةتياااارفون نياب  عن الوول وإلا التيااااتيترين(  

عرييا )اعلتحا،ات الوولي  بالنياه  لروول، واللواعو  ات اليار  والتياالا التتعرل    التعرو،ات التث ةنه ث إط عيا
كيد ،تسن إط ع      ‘ 3  باليااااااياساااااا  العا،  واليياكن البيرونراطي  و،نظو ات الوول بالنيااااااه  لرتيااااااتيترين،(  

 العيات التث ستبرعيا عرييا.  ‘ 4    العيات عرا     التعرو،ات

م عرا إ،ساني  -10   تعتيع أفضان التتا ساات أو وضاع التهامن التواييي  أو  تا نص نتو اث بشاأن  وشاو ِّ
م ا نشااااااوا التنااعات أو التو يد ،ن  وتيا، وعرا أن ،ن شااااااأن  ل  ،ياااااااعوة الوول فث ايوم ا الرا،ي  إلا 
   م ا نشااااااااااااااوا التناااعاات. وفث  ا ا اليااااااااااااااوم، لو ظ أن الاوول والتنظتاات الحسو،يا  الاووليا ، بتاا فث  لا  البنا 

الوولث، والتنظتات كير الحسو،ي ، نو اضاااااااابرعت بالفعن بأعتال بشااااااااأن أفضاااااااان التتا سااااااااات. ول ل ، نين إن  
األ،ان  ساتاون ،ياؤول  فث التلام األول، لوم وضاع ،ا سايشاسن أفضان التتا ساات، عن اساتهان  التعرو،ات  ات 

 الير  وتعتيعيا فث شسن ،هامن تواييي  أو نص نتو اث.

انترال النظر فث الاي ي  التث ،تسن  يا لتؤسااايااا  مولي  ،ين التركح اعساااتشاااا ف التلترل وايتا ةتعرق ب  -11
إنشااااان  أن تضاااابرع  وو  أكبر فث ،ياااااعوة الوول عرا تنفي      التتا سااااات الفضاااارا، لو ظ أن بعض الوفوم 

لت وفوم أخرم عتا إ ا تعتبر تهامل التعرو،ات وبناا اللو ات ،ن التيام الر يياي  لرتركح اعساتشاا ف،  ينتا تيااا
 كان ةنه ث لتركح استشا ف أن ةركح أكير عرا سياي التنااع .

 
 ،يا  العتن فث التيتلبن

بعو التنانش ، طر  الفريق العا،ن إلا األ،ان  أن تعتن ،ع الوفوم والتنظتات التيتت  ،ن أان تعتيع  -12
وول فث ،عال م ا نشااااااااوا التنااعات التعرو،ات  ات الياااااااار  والتتا   بياااااااايول  عن التتا سااااااااات الفضاااااااارا لر

والتو يد ،ن  وتيا فث ضااااوا ،نانشااااات الفريق العا،ن. وطحر  إلا األ،ان  أن تنظر فث الاي ي  التث ،تسن  يا  
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لروول تببيق     التتا ساات الفضارا ببريل  أكير اتياانال، وطحر  ،نيا أن تلوم إلا الفريق العا،ن انترا ا بشاأن  
   التتا ساااات الفضااارا، ،ين وضاااع إ شاااامات أو نياااوب نتو اي . وطحر  إلا األ،ان  اليااابن التتسن  لتنفي   

أن    ،أن ةحنشاأ كعحا ،ن     اإلصا  ات ،تسن ، يا ألف ،ركح اساتشاا ف  ةتياناأ،ضاا أن تنظر فث الاي ي  التث 
  ل .،ياعو الوول فث   ا التعال، وأن تو أ أ،ضا التوا م التث نو ترحم ألف ،ركح استشا ف لرقيام   

  
 الطرائق البديلة لتسوية المنازعات  -2 

نظر الفريق العا،ن فث الوساااااط  والتوفيق وكير تا ،ن البرا ق البوةر  لتيااااوي  التنااعات. وأشااااير إلا  -13
أن  ا   البرا ق، التث تتبرا  ونتاا وتارفا  أنان ،ن التحسيم، توفر أ،ضااااااااااااااا ناو ا كبيرا ،ن الترونا  واعسااااااااااااااتل ليا   

ا و تا،  اعساااااتيتا  األانبث ،ن خ ل لاطراف التتنااع ، ،تا ،ياااااتا بياااااون الع نات البوير  األان وتلويتي
 حاعات. التوا ير التناسه ، وبالتالث تربي  ال ر  التليوم التتتين فث ااتناا التنااعات وتفامف تفانم الن 

 
 فترة التيو  

ع ظ الفريق العا،ن أن ،عا وات اعسااااااتيتا  تنص عرا إطا  ا،نث )ةتراول  ين      أشااااااير و تاني    -14
ر  خ لل ،ن األطراف التتنااع  أن تحاول تياااااااوي  التنااع  وم،ا نبن عرضااااااايا عرا التحسيم  عشااااااار شااااااايرا( ،حب

"فترة التيو  "(. ونين إنل ةنه ث أن توفر فترة التيو   فرص  لرتيتيتر التوعث والوول   اااااا )تعرف     الفترة عتو،ا 
ت أو الوساط . وأك ِّو عرا أنل، لاث لتعنل  التحسيم عن طريق تيوي  التنااع  ،ن خ ل التفاوضات أو التشاو ا

تاون فترة التيو   أماة نااح ، ةنه ث أن تاون طوير  بتا ايل الافا، ، أف أكير ،ن ست  أشير. وفث   ا اليياي، 
 أك ِّو عرا أن  نا   اا  إلا إ شامات بشأن كي ي  اعستفامة بفعالي  ،ن فترة التيو  . 

 
 تعحيح استعتال الوساط  

يق العا،ن فث كي ي  تعحيح البرا ق البوةر  لتياااااااااااوي  التنااعات واساااااااااااتووا،يا عرا نباي أوساااااااااااع.  نظر الفر  - 15
وتحقيلا لي   ال ا، ، نظر الفريق العا،ن فث الياااااااااعوبات التتعرل  بالتنيااااااااايق  ين الييمات الحسو،ي   ات اليااااااااار  عنو 

التياؤولون فث     التياوي ، وكي ي  ضاتان  التفاو  عرا تياوي  وم،  لتنااع  ،ا، واليلين اللانونث ال ام لاث ،شاا   
إ ساااااااااا عتري  التوافل  ال ا، ، بتا فث  ل  أن ،سون لوم العيات التث تتفاو  بشااااااااأن التيااااااااويات الياااااااارب  ال ا،  
لرتوافل  عرا التيااوي . ونين إن ،ن الضاارو ف وضااع ،ا ةرحم ،ن سااياسااات وإطا  نانونث لتشااعيع الوساااط . وفث   ا 

اتفاقي  األ،م التتحوة بشااااأن اتفانات التيااااوي  الوولي  التنبيل  ،ن الوساااااط  )"اتفاقي  ساااان افو ة بشااااأن   اليااااياي، أح را أن 
 الوساط "( تنص عرا ص  ،فيو فث سياي تيوي  التنااعات  ين التيتيترين والوول أ،ضا. 

البرا ق البوةر  لتياااوي  التنااعات  ث وساااير  ةنه ث النظر فييا ليق فلا نبن    أن وإضااااف  إلا  ل ، أحوضاااا  - 16
التنااع ،  ن أ،ضااا أ ناا ا، وانتحرل وضااع ،هامن تواييي  لتشااعيع  يمات التحسيم واألطراف التتنااع  عرا اسااتاشاااف  

عث أصاااااااااحاا التيااااااااارح       البرا ق عرا نحو اساااااااااتهانث. وع وة عرا  ل ، نظر الفريق العا،ن فث كي ي  إ كاا و 
بالوساط  وكي ي  تحفيح التيتيترين والوول عرا  و سواا عرا التشا ك   نشا  فث البرا ق البوةر  لتيوي  التنااعات.  

،تين اانها   يياايا فث   ا اليااوم،  يم تو يب و الوسااباا التحتترين وكير م ،ن أصااحاا التياارح    ناا نو ات     ونين إن 
و  ث أن مول التنشاأ ةنه ث أن تشاعع التياتيترين عرا  يبي  ،تويايا  بشاأن   ا التوضاوع. و حكرت أ،ير  لوو ات تو 

 لعان إ،عام  رول وم،  ،ع الوول التضاااايف  نبن  وا التحسيم. كتا   ث أن مول التنشااااأ والوول التضاااايف  ،تسنيا إنشاااااا 
 ،شترك  ،ن أان  ن النحاعات التحتتر   ين التيتيترين والوول. 

أنل ساااايرحم إ،عام تواان ،ناساااا   ين التيااااوي  ،ن خ ل البرا ق البوةر  لتيااااوي  التنااعات وأشااااير إلا  -17
وكير ا ،ن التيااا ن األساااسااي ، ،ين الاي ي  التث ،تسن أن تؤمف  يا     البرا ق إلا اتوم تنظيتث، والحو ،ن  

ساياساات اعساتيتا . وفث   ا  الشافااي  نتيع  تياوي  التبالهات خره األ واا الت رل ، وعوم اتيااي التياويات ،ع 
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م عرا ضارو ة تياتيم  ليات لرترويج لربرا ق البوةر  لتياوي  التنااعات ،ن أان ضاتان اعتيااي ،ع   الياياي، شاو ِّ
 .16أ واف التنتي  التيتوا، ، وع سيتا اليوف 

 
  نوم نتو اي 

 وات اعساااااااااتيتا ، نظر ايتا ةتعرق باإلشاااااااااا ات إلا البرا ق البوةر  لتياااااااااوي  التنااعات فث إطا  ،عا -18
 يان الوبوات اإلارا ي   ‘ 1  الفريق العا،ن ايتا إ ا كان ةنه ث إعوام  نوم نتو اي ، ،ن شااااااااااااااأنيا كفال  ،ا ةرث  

 إ شااااااااام األطراف بشااااااااأن كي ي  إاراا الوساااااااااط    ‘ 2   التث ،تسن أن تتو  ا األطراف التتنااع  عرا نحو ،فيو 
التعالع  التحتتر  لتوضااااااوع الوساااااااط  اإللحا،ي  باعتها  ا شاااااارطا ،يااااااهلا   ‘ 4  تضااااااتين إطا  ا،نث وانعث   ‘ 3  

لرتحسيم. وايتا ةتعرق  ي   النلب  األخيرة، أشير إلا أن اعن الوساط  إلحا،ي  نو ،سون ضا ا فث بعض الحاعت 
  ابع البوعث لعتري  الوساط .ونو ةتعا   ،ع الب

وأح را أن بعض التعا وات الحالي  تتضااااتن بالفعن ،ين     البنوم النتو اي  ويتسن لرفريق العا،ن أن  -19
 ،يتوو،يا كنتو ع.  

 
 الير  بويا ات اإلص ل األخرم 

أفضان التتا ساات ايتا  نين إن إنشااا ،ركح اساتشاا ف ،تسن أن ةؤمف مو ا فث تعتيع وتهامل التعرو،ات عن  - 20
ةتعرق بالبرا ق البوةر  لتياااااااوي  التنااعات. وتشاااااااتن خيا ات اإلصااااااا ل األخرم التث ،تسن األخ   يا باعنتران  تعحيح  
م عرا ضااارو ة ،راعاة الياااياي  الوسااااط  الويا ات التتيااار  بمنشااااا  يم  ما ت  ،تعومة األطراف. وفث   ا الياااياي، شاااو ِّ

التنااعات  ين التيااااتيترين والوول عنو وضااااع الرتيااااات األخيرة عرا البرا ق البوةر   األوسااااع إلصاااا ل نظام تيااااوي  
لتياااااوي  التنااعات، ألن الايير ،ن الشاااااواكن التث نو تحيا  بشاااااأن البرا ق البوةر  لتياااااوي  التنااعات، ،ين الووف ،ن  

التنااعات  ين التياااتيترين والوول.  اعناشااااف أ،ام الرأف العام،  ث أ،ضاااال وا مة ضاااتن اإلطا  األوساااع نبانال لتياااوي  
وإضااف  إلا  ل ، لو ظ أن خيا ات اإلصا ل التث تيوف إلا ،عالع  التتاسا  واعتيااي ،تسن أن تؤ ر عرا الوساا ن 
البوةر  لتيوي  التنااعات، ألن التفيير التتتاس  والتتيق ،ن اان   يمات التحسيم ،ن شأنل أن ،يين عرا األطراف  

 تحتتر  لرتنااع  وأن ،ععن الهح  عن تيوي  لرتنااع  ةرتاح إلا أسق ،تين . تلييم النتا ج ال 
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 مشروع ملخص   
 
 

 إضافة
 

 )تابع(   اإلصالحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول  - ثالثا  
 

 )تابع(الطرائق البديلة لتسوية المنازعات  -2 
 

 البديلة لتسوية المنازعاتاألعمال التحضيرية المتعلقة بموضوع الطرائق   

 مالحظات استهاللية

الحظ الفريق العامل وجود فائدة عامة في أن تواصللللل األمانة العلل عسأ م للللالة الوسللللا ة و ير ا من  -1
الطرائق البديسة لت لللوية اللناتعات، ب ية نللللان ةماانية اسلللتادار  ق  الطرائق عسأ نعو أك.ر فعالية  ولوحظ 

ي سللللللليا  ت لللللللوية اللناتعات  ين  أن الطرائق البديسة لت لللللللوية اللناتعات ال ت ال  ير م لللللللترسة ةلأ حد  بير ف
الل للت.لرين والدولك  لا لوحظ وجود عوائق كياسية وتشللريوية وسللياسللاتية  اصللة تال في وج  العاومات في 

اسلللتادار الوسلللا ة، وأن أ  علل ب لت لللويتها  قا الصلللدد  ولوحظ أ ألللا أن اللناتعات لي لللت جليعها مناسللل ة 
يق الطرائق البديسة لت لللللللللللللوية اللناتعات ةلأ عوا    ير   لان االنلللللللللللللطال  ب  ين ري أن  افل أال ي د  تطب 

 ماصودة، م.ل عدر تصرف الجهات التنظيلية عسأ النعو اللناس  الق   ادر الصالح العار  
 

 م ار العلل في الل تابل

 "فترة التهدئة"( ل أ أافترة الت وية الود ة ) شار ةليها  - 

 نودا نلوذجية تج لد أفألل الللارسلات بشلان الت لوية   تعد  بعد اللنا شلة،  س  الفريق العامل ةلأ األمانة أن  - 2
الود ة أو فترة التهدئة، بلا في ذلك تعديد فترة تمنية  افية وونللللللللع  واعد وانللللللللعة بشللللللللان  ي ية مراعاة تسك الفترة   

 ان  ي ية استادار  ق  الفترة عسأ نعو أك.ر فعالية  و س  ةلأ األمانة أن تجلع م ادئ توجيهية أو توصيات بش 
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ع األ راف اللتناتعة عسأ اسللللتادار الوسللللا ة  اطوة ملانة  ةنو يل  -3 البنود النلوذجية ين ري أن تشللللجاأل
والتكاليف  ير الأرورية  التا يرحاالت  لتجن  السجوء ةلأ التعايم  وشدد عسأ نرورة ةيالء اال تلار لتجن  

 ار الوسا ة أو  ير ا من الطرائق البديسة لت وية اللناتعات بطرياة مجد ة  ونلان استاد
 
 

 ةعداد م ادئ توجيهية من أجل استادار الطرائق البديسة لت وية اللناتعات وإعداد الاواعد عسأ نعو فعال  -  

ةلأ األمانة رئي أن من اللفيد ونلع م ادئ توجيهية و واعد أك.ر تعديدا.  وفي  قا الصلدد،  بس    -4
أن تعد نوعين من الصللللاوس، اسللللتنادا ةلأ أفأللللل الللارسللللات الاائلة، وبالتشللللاور مع أصللللعا  اللصللللسعة 

 اللهتلين، م.ل البنك الدولي 

أوال، فيلللا يتعسق  ت للادل اللعسومللات وبنللاء الاللدرات وتيللادة الوعي،  بسلل  ةلأ األمللانللة أن تعللد م للادئ   -5
لسلشلار ين في الوسلا ة في ة ار ت لوية اللناتعات  ين الل لت.لرين والدول، عسأ أن   سأوملارسلات فأل توجيهية 

الجوان  التنظيلية التي  د يتعين عسأ الدول النظر فيها عسأ الصلللعيد الو ني من ‘ 1’ شللللل ذلك م لللائل م.ل 
 لوسللللللللا ة بفعاليةك أجل التاسيل ةلأ أدنأ حد من العوائق الهياسية أو ال للللللللياسللللللللاتية ونلللللللللان ةماانية اسللللللللتادار ا

ونلللع  وائم بالوسلللطاء الل  سين في مجال ت لللوية اللناتعات  ‘3’تل.يل الصلللالح العار في ة ار الوسلللا ةك    ‘2’
ةن  ين ري النظر في الكي ية التي  لان  ها لدولة منشللا الل للت.لر أن تشللجع  أ أللا ين الل للت.لرين والدول  و يل 

اللناتعات مع م لت.لريها  وفي  قا ال ليا ، أونلح أن  ين ري، عند الوسلا ة و ير ا من الطرائق البديسة لت لوية 
االنللطال  با  أعلال ةنللافية بشللان مر   اسللتشللار ، اسللتكشللاف الكي ية التي  لان  ها لهقا اللر  ، في حال 

 ةنشائ ، الل اعدة في حل اللناتعات  ارج ال يا  التااصلي 

اللنظلات اللهتلة، م.ل اللر   الدولي لت لوية مناتعات االسلت.لار،  ،  بس  ةلأ األمانة العلل مع ثانيا -6
من أجل ونللع أو تكييف  واعد لسوسللا ة في سلليا  ت للوية اللناتعات  ين الل للت.لرين والدول، ةنللافة ةلأ  نود 

ة نلوذجية ب ية اسلللللتادامها في معا دات االسلللللت.لار  وسلللللت لللللتند  ق  الاواعد والبنود الااصلللللة ةلأ الوثائق العديد
اللتاحة بالفعل، وسياون الررض منها  و ونع ةجراءات وأحاار تراعي بعض  صائص نظار ت وية اللناتعات 
 ين الل للللت.لرين والدول، م.ل اللصللللالح العامة التي ينطو  عسيها  ولوحظ أ أللللا أن العلل في مجال الوسللللا ة 

أن تكون العسول اللونللللللللللوعة  ين ري أن يراعي  يارات اإلصللللللللللاله التي حدد ا الفريق العامل،  هدف نلللللللللللان
 متوائلة مع ماتسل الايارات 

 
 

د اإلجراءات والدعاوى المضادة ) -باء  (، بما في ذلك دعاوى A/CN.9/WG.III/WP.193تعدُّ
 (A/CN.9/WG.III/WP.170المساهمين والخسائر االنعكاسية )

 
 

د اإلجراءات ودعاوى المساهمين والخسائر االنعكاسية  -1   A/CN.9/WG.III/WP.193  الوثيقتان)تعدُّ
 (A/CN.9/WG.III/WP.170و

نظر الفريق العلاملل بعلد ذللك في الل للللللللللللللائلل اللتعسالة  تعلدد اإلجراءات ةلأ جلانل  الل للللللللللللللائلل اللتعسالة  -7
 دعاوى الل ا لين والا ائر االنعااسية ) شار ةليها فيلا بعد  لل"تعدد اإلجراءات" لتي ير الرجو  ةليها(  وأبكد من 

إلجراءات م.ار  سق، ألسلللللل ا  عديدة منها ما  د يترت  عسي  من أثر سللللللسبي جديد أن الفريق العامل اعتبر تعدد ا
عسأ تكسفة ةجراءات ت للللللللللللوية اللناتعات ومدتها، واحتلال عدر ات للللللللللللا  النتائت، وإماانية اتدواجية االسللللللللللللترداد، 

 واللفانسة  ين اللعاكم، فأال. عن ةساءة استرالل اإلجراءات من جان  الل ت.لرين اللدعين 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.193
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.170
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.193
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.170
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وأبشللير ةلأ وروف ماتسفة ت د  ةلأ تعدد اإلجراءات، ومنها دعاوى الل للا لين  وذبكر أن العلل ين ري أن  - 8
ير   عسأ العاالت التي  عتبر أنها تنطو  عسأ مشللللاكل بشللللال  ا  وتترت  عسيها نتائت سللللسبية  وفي  قا الصللللدد، 

 من شان  تعديد نطا  العلل   رئي أن   لان أن  اون من اللفيد تونيح معنأ تعدد اإلجراءات، ملا 

وأشلللللللير أ ألللللللا ةلأ  ائفة واسلللللللعة من ا ليات واألدوات الاائلة التي اسلللللللتعدثت للنع تعدد اإلجراءات  -9
والفارات  A/CN.9/WG.III/WP.170من الوثيالللة  33-26وإدارتللل  بفعلللاليلللة، مللللا  علللد من أثر  )انظر الفارات 

(  ولوحظ أن علددا من معلا لدات االسللللللللللللللت.للار اللبرملة م  را A/CN.9/WG.III/WP.193من الوثيالة  21-29
 تتألن أحااما مسلوسة لستا يف من حدة اللشاكل الناشئة عن تعدد اإلجراءات  

التي ين ري مواصللللللللللللللسلة تطوير لا،  لان  نلاس تلاييلد علار إلعلداد  نود نلوذجيلة أو  وفيللا يتعسق بلا ليلات -10
ةرشللللادات بشللللان الأللللم والدمت  وأشللللير ةلأ أن  قا العلل  لان أن ير   عسأ معالجة بعض الل للللائل العلسية، 

يئات التعايم م.ل الجهة التي تتاق الارارات  هقا الشلان، واألسلاا الق  تاور عسي   ق  الارارات، و ي ية تعفي   
لسألللم  أناللعنية  ت لللوية اللناتعات  ين الل لللت.لرين والدول عسأ اللألللي  دما في علسية الدمت   ير أن  ذبكر 

واللدمت حلدود للا في العلاالت التي ت للللللللللللللتنلد فيهلا اإلجراءات ةلأ معلا لدات أو  واعلد ةجرائيلة ماتسفلة أو تلدار من 
 ين ري أن   تندا ةلأ اللوافاة الطوعية لأل راف   جان  م س ات ماتسفة  وذبكر أ أا أن الأم والدمت

و ان  ناس أ أللللا تاييد لسعلل الق  من شللللان  أن يونللللح سللللسطات  يئات التعايم في  أللللا ا ت للللوية  -11
اللناتعات  ين الل للللت.لرين والدول فيلا يتعسق  و ل اإلجراءات أو تعسياها، وتعديد الظروف التي تبرر ملارسللللة 

  ق  ال سطات  

كألا  ةلأ حدألٍّ ما عسأ مواصلسة تطوير لليات التن ليق، التي سلتهدف ةلأ تونليح األدوات اللتاحة التي ورب  -12
 لان لهيئات التعايم في  ألللا ا ت لللوية اللناتعات  ين الل لللت.لرين والدول اسلللتادامها ب لللهولة  و يل ةن تع ي   

ل للت.لرين والدول  لان أن  اون مفيداك ت ادل اللعسومات  ين  يئات التعايم في  أللا ا ت للوية اللناتعات  ين ال
د عسأ نلرورة تع ي  الشلفافية  وبينلا أبشلير ةلأ أن لليات الدمت والتن ليق  د ال تكون فعالة في  ومن ثم، فاد شلدألا

أحلد ال للللللللللللللبلل الللانلة للعلالجلة  لق   ةنمعلالجلة تعلدد اإلجراءات مع مرور الو لت )ولي  في و لت واحلد(،  يلل 
 التاادر  اللشاسة  و ةرساء مبدأ 

َسْبق االدعاء وحجي ة الدعوى اللاأي وفي حين أبعر  عن بعض التاييد لتوفير ةرشادات بشان مبدأ   -13
را تف لللليرا ماتسفا ت عا لسوال ة الاأللللائية  ن، أبعر  أ أللللا عن بعض الشللللاوس ألن  قي فيها اللبدأين  لان أن  ف لللل 

 والاوانين اللنط اة، ولقلك فهق  اإلرشادات  د تل  دون  صد بجو ر اللناتعة أو أس ها اللونوعية 

وتسك التي تهدف ةلأ منع   اللنافع  وأبعر  عن بعض التاييد للواصللللللللللسة تطوير األحاار اللتعساة بعج  -14
الاانونية  وبينلا  ان  ناس تاييد عار لبسورة مفهور ةسلاءة اسلترالل اإلجراءات الاانونية  الل اإلجراءاتةسلاءة اسلتر

أو الدعوى )بلا في ذلك مفهور اتدواجية االسلللللترداد( في ة ار نظار ت لللللوية اللناتعات  ين الل لللللت.لرين والدول، 
ت التعايم في  ألللللللللللا ا ت لللللللللللوية اللناتعات  ين  ربئي أن  ين ري تو ي العقر وتوفير  در معين من اللرونة لهيئا

 الل ت.لرين والدول عند تطبيق ذلك اللفهور من أجل التعام بشال فعال في تعدد اإلجراءات 

وأبعر  عن بعض التلاييلد لسعللل اللتعسق بلاإلعفلاءات )أو نهت "منع التراجع"( و لقللك ملا   لللللللللللللللأ  بنود   -15
عاكم اللعسية والتعايم الدولي  و ان  ناس بعض التاييد لونللللللللع  نود "مفتر  الطر " التي تتيح اال تيار  ين الل

نلوذجية تتعسق باإلعفاء،  لان أن   للتادمها الل للت.لرون و قلك الشللر ات، عسأ أن ت للتعلسها  ق  األ يرة في 
 حالة الدعاوى التي  قيلها الل ا لون فيها 

ا تره أن ير   العلل عسأ تنظيم األنوا  التي وفيلا يتعسق  دعاوى الل لللا لين عسأ نعو أك.ر تعديدا.،  -16
يتبين أنها األك.ر ةثارة لسلشاكل من  ين دعاوى الل ا لين، بلا في ذلك حظر ال عض منها في بعض العاالت  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.170
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.193
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ويع ى ذلك ةلأ شللوا ل بشللان احتلال تشللوي  الل ادئ األسللاسللية لاانون الشللر ات و قلك التليي  نللد الل للا لين 
ورئي أن ، باإلنللللللافة ةلأ ا ليات اللق ورة أعال ،  لان تنظيم دعاوى الل للللللا لين من  الل  ا  رين والدائنين 

تعريف أونللح لللللللللللللللللللصللطسعات "االسللت.لار" أو "الل للت.لر" أو "ال لليطرة" في معا دات االسللت.لار أو عن  ريق 
ا  وا تبره  قلك مواصسة تعريف أفألل لسدعاوى الل اشلرة )ال الدعاوى االشلتاا(ية( التي سليب للح لسل لا لين ب  امته

تنقيح األحاار اللتعساة  دعاوى الل للا لين ت عا للعا دات االسللت.لار التي ناعت أو أ رمت م  را. والتي تتألللن  
صليا ة أونلح لسشلرول التي يتعين عسأ الل لا لين الوفاء  ها إل امة  ق  الدعاوى )م.ال.، عندما  اون الل لا م 

 ع تعديد اإلعفاءات والتعويأات اللناس ة التي يتعين دفعها لسشر ة( مالكا لسشر ة أو م يطرا عسيها، م

ومن ناحية أ رى، أبعر  عن الاسق ةتاء األثر الق   عتلل أن يترت  عسأ تنظيم دعاوى الل لللللللللللا لين  -17
بالن للل ة لالسلللت.لار األجنبي الل اشلللر، وحق الل لللت.لرين األجان  في العصلللول عسأ تعويض عندما  اون  ناس 

د عسأ  دف أن تنص  ر  لال لت امات اللنصللللو  عسيها في اللعا دة من جان  الدول  وفي  قا ال لللليا ، شللللدألا
معا دات االست.لار عسأ تشجيع االست.لار األجنبي وأن تتيح لسل ت.لرين األجان  ةماانية الوصول ةلأ العدالة، 

ة الوحيدة لقلك  وأبشلللللير ةلأ الايود والدول  ي الوسللللليس نوال سللللليلا عندما تكون ت لللللوية اللناتعات  ين الل لللللت.لري 
اللفرونللللللللة عسأ اللسكية وإلأ متطس ات اللشللللللللاريع اللشللللللللتر ة مع الكيانات اللعسية التي تبرر الدعاوى اللتعساة 
بالا للللللللللائر االنعااسللللللللللية  وذبكر  قلك أن تنظيم دعاوى الل للللللللللا لين  لان أن  عد دون مبرر من مرونة كيال 

تيجيات الشللللللللر ات  وتاييدا لهقا الرأ ، ذبكر أن األدوات وا ليات الاائلة االسللللللللت.لار األجنبي فأللللللللال عن اسللللللللترا
أن  ق  الشللللللوا ل ت للللللتند ةلأ أنللللللرار  أ أللللللا  لانها أن توفر لسدول حلا ة  افية من الدعاوى التع لللللل ية  وذبكر

 افترانية ذات  بيعة تالينية وال تظهر في الوا ع 

وأثناء اللداوالت، ذبكر أن  ةذا أبنشللللللللللئت  يئة دائلة متعددة األ راف للعالجة اللناتعات في ة ار نظار  -18
ت لللوية اللناتعات  ين الل لللت.لرين والدول، ف ن  ق  الهيئة سلللتكون في ونلللع أفألللل للعالجة الل لللائل الواسلللعة 

ن ا ليلات واألدوات الللق ورة أعال  النطلا  التي  لان أن تنشلللللللللللللللا عن تعلدد اإلجراءات  وذبكر  لقللك أن علددا. م
للعلالجلة تعلدد اإلجراءات  لان ةدراجهلا في اللعلا لدة اللنشللللللللللللللئلة لهيئلة دائللة متعلددة األ راف أو في الاواعلد التي 
تنظلها  ومن ناحية أ رى، ذبكر أن ةنشلللللللللللاء م.ل  ق  الهيئة لن  اون ل  األثر اللاصلللللللللللود، و د ي د  ةلأ تعدد 

 ن اللناتعات ستنشا بشان معا دات است.لار ماتسفة صيرت بطرائق ماتسفة  اإلجراءات بشال أكبر، أل

 
 األعمال التحضيرية المتعلقة بتعدد اإلجراءات

 مالحظات استهاللية

رئي عسأ نطا  واسللللع أن  ناس حاجة ةلأ ةصللللاله النظار العالي لت للللوية اللناتعات  ين الل للللت.لرين   -19
التي أبعر  عنهلا فيللا  اص تعلدد اإلجراءات، ال سلللللللللللللليللا وأن معلا لدات واللدول من  الل معلالجلة الشللللللللللللللوا لل 

االسللت.لار من الجيل الاد م ال توفر الوسللائل اللناسلل ة للعالجتها   لا رئي عسأ نطا  واسللع أن الجهود اللتعددة 
.ير ا تعدد األ راف الرامية ةلأ اسلللللللتعداذ وتنفيق عدد من ا ليات واألدوات الرامية ةلأ معالجة الشلللللللوا ل التي ي 

 اإلجراءات ستكون مفيدة لسرا ة 

ورئي أ ألللللللا أن من الألللللللرور ، لدى اللألللللللي  دما في  يارات اإلصلللللللاله، ة امة تواتن  ين معالجة  -20
د أ أللا عسأ  الشللوا ل ونلللان مواصللسة تشللجيع االسللت.لار األجنبي فأللال عن حلا ة الل للت.لرين األجان   وشللدألا

 وإنصاف اإلجراءات عند تنفيق ماتسل األدوات   نرورة نلان مراعاة األصول الاانونية
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  م ار العلل في الل تابل

أن تعدد عسأ نعو أد  أنوا  اإلجراءات اللتعددة   ‘1’بعد اللنا شلللة،  س  الفريق العامل ةلأ األمانة   -21
  ق  ديد نطا  ودعاوى الل لا لين التي  د تنشلا والشلوا ل التي  د ت.ار أو ال ت.ار ارت ا ا بال منها، من أجل تع

أن تعد  ائلة باألدوات وا ليات اللوجودة بالفعل في الللارسلللللة التعا د ة من أجل  ‘2’الل لللللالة بشلللللال أفأللللللك  
أن توصللي  بنود   ‘3’ معالجة  ق  الشللوا ل، وأن تعدد نو  اإلجراءات اللتعددة التي ت للتادر  ل أداة من أجسهاك

أن توصي بايارات   ‘4’في نوء اللشاكل التي ال ت ال تطرهك    نلوذجية تج د تع ينا لألدوات الاائلة، ال سيلا
اللاصلللودة، عسأ سلللبيل الل.ال من  الل  رارات الجلوية العامة، أو م ادئ توجيهية   قائ بالطر لتنفيق  ق  األدوات 

 اصللة باللعاكم، أو  ير ا من اللواد التونلليعية  و يل ةن   لان ونللع مجلوعة أدوات مفصللسة ت للتجي  عسأ  
دد ومناسلل  لسشللوا ل الاائلة فيلا يتعسق  تعدد اإلجراءات ودعاوى الل للا لين  وسلليتعين بعد القيار  قلك  نعو مع

 تعديد  ي ية تنفيق  ق  اللجلوعة من األدوات في ة ار علسية اإلصاله 

تلة، و س  الفريق العامل أن تواصلل األمانة، لدى ةعداد اللواد اللق ورة أعال ، التعاون مع الوفود الله -22
بللا في ذللك الوفود التي  لانلت للديهلا في الفترة األ يرة مللارسلللللللللللللللات تتعسق بلاللعلا لدات، و لقللك منظللة التعلاون 
والتنلية في الليدان اال تصلللللللللللاد  واللنتدى األكاد لي و ير لا من اللنظلات الدولية اللهتلة باللونلللللللللللو ، وأن 

لن أحااما. ذات صللللللسة، و قلك ةلأ الجهود التي  رمت م  را. والتي تتألللللل تي أتشللللللير ةلأ معا دات االسللللللت.لار ال
 يبقلها اللر   الدولي لت وية مناتعات االست.لار في ة ار تعديالت  واعد  

 
 

 (A/CN.9/WG.III/WP.193)الدعاوى المضادة  -2 
اللتعساة بالدعاوى اللألادة التي تقيلها الدول اللدعأ عسيها في ة ار نظر الفريق العامل في الل لائل  -23

نظلار ت للللللللللللللويلة اللنلاتعلات  ين الل للللللللللللللت.لرين واللدول  ولوحظ أنل  ين ري النظر في جلانبين ماتسفين، أحلد للا  و 
 الجان  اإلجرائي أو مابولية الدعاوى اللأللللللادةك وا  ر  و االلت امات اللونللللللوعية لسل للللللت.لرين، التي  شللللللال

  ر ها أساا الدعاوى اللأادة 

وفيلا يتعسق بالجان  اإلجرائي، أبكألد من جديد أن أ  علل بشللللان ةصللللاله نظار ت للللوية اللناتعات  ين   -24
 عول دون ةماانية ة امة الدولة اللدعأ عسيها دعوى مأادة ند أحد الل ت.لرين،   أالالل ت.لرين والدول ين ري 

ار  قلك  وفي حين رئي أن من الألللللللللللللرور  أن تتفق الدول األ راف في حي.لا  اون  ناس أسلللللللللللللاا  انوني لسقي 
معا دات االسللت.لار عسأ اسللتادار الدعاوى اللأللادة، أبشللير ةلأ أن الاواعد اإلجرائية اللنط اة عسأ نظار ت للوية 

ن  اللناتعات  ين الل للللللت.لرين والدول تتو أ علوما ةماانية ة امة الدول اللدعأ عسيها دعاوى مأللللللادة وتألللللللي 
معا دات االسلللت.لار اللبرمة م  را أحااما صلللريعة ت للللح ب  امة الدعاوى اللألللادة  ولوحظ أن من شلللان وجود 
ة ار   لللللح ب  امة الدعاوى اللأللللادة أن   لللللح لهيئات التعايم في  أللللا ا ت للللوية اللناتعات  ين الل للللت.لرين  

أن  لنع تعدد اإلجراءات  وأبشلللللللير أ ألللللللا  والدول ذات الابرة في  قا الليدان بان تنظر في  ق  الدعاوى ويلان 
ةلأ أثر ال للللللاه ب  امة دعاوى مألللللادة عسأ نتيجة اللناتعات  ورئي علوما أن الل لللللائل اإلجرائية م.ل مابولية 

 الدعاوى اللأادة ت تعق مواصسة النظر فيها، بلا في ذلك في سيا   يئة دائلة متعددة األ راف  

وفيلا يتعسق بالجان  ال.اني، ذبكر أن العلل الجار  بشلللللللللللللان ةصلللللللللللللاله نظار ت لللللللللللللوية اللناتعات  ين   -25
الل لت.لرين والدول ين ري أال يتناول الت امات الل لت.لرين أو األسلاا الاانوني لسدعاوى اللألادة، ألن  قا العلل 

جوان  اإلجرائية لاأللللا ا ت للللوية سللللوف يتناول الجوان  اللونللللوعية، في حين أن العلل ين ري أن ير   عسأ ال
اللناتعات  ين الل للللللت.لرين والدول  وفي  قا ال لللللليا ، أونللللللح أن   لان رفع دعوى مأللللللادة فيلا يتعسق بار  
الل للت.لر الت امات  في ة ار معا دات االسللت.لار و قلك في ة ار العاود، وأن سللسوس الل للت.لرين  .يرا ما ي  ق 

م في  ألا ا ت لوية اللناتعات  ين الل لت.لرين والدول عند ةصلدار الارارات في االعت ار من جان   يئات التعاي 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.193
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النهائية  وأشللير ةلأ أن   لان مواصللسة النظر في  ق  الل للالة في نللوء الت امات الل للت.لرين التي لي للت لديها 
تلاعية لسشلر ات   بيعة ا تصلاد ة بعتة، م.ل االلت امات اللتعساة بعاو  اإلن لان والبيئة، و قلك الل ل ولية االج

أن   ين ري النظر في م للللالة الدعاوى اللأللللادة في نللللوء احتلال لجوء الدول ةلأ اللعاكم اللعسية  أ أللللا وذبكر
 اللتلاا االنتصاف اإل جا ي، و قلك نرورة ربط  ق  الدعاوى بالدعاوى التي  قيلها الل ت.لرون 
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*2005640*  

 لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  
 الفريق العامل الثالث )المعني بإصالح نظام تسوية 

 المنازعات بين المستثمرين والدول(
 الدورة التاسعة والثالثون 

 2020تشرين األول/أكتوبر  9-5اإلنترنت(، فيينا )عبر 

  

   
  

دور التر مة في عملية إصاااالح نظام   بشااا ن من المملكة المغربية رساااالة مو  ة   
 المنازعات بين المستثمرين والدول  ة تسوي 

  
للقانون الت اري ال ولي في إطار العمل الذي يضططططططططالي  ا فالقا الاري  العاثل الاال  التا ي لل نل األثة المت    

 شطططططالن إظطططططوي ناام تزطططططويل المنامعان وين المزطططططتامرين وال ول، اوة الوف  الممربي إرار  ثزطططططاللل تر مل القراران 
 وقراران الت كقة الصاةر  في سقاق إ راءان الت كقة وين المزتامرين وال ول.

المزطططتامرين وال ول تيتزطططي أامقل فاسطططمل  فتر مل قراران الت كقة الصطططاةر  في إطار ناام تزطططويل المنامعان وين
واالت ااان الزططاة   في الزططواو  القضططاةقل في ثؤخرا  في التوعقل  التاوران التي عرفها قانون االسططتامار ال ولي 

ث ال الت كقة االسطططتاماري، ال سطططقما وأن الع ا  ثن قضطططايا تزطططويل المنامعان وين المزطططتامرين وال ول التي توفر 
قق ِّمل  شطالن الع ا  ثن المزطاةل القانونقل ال تتر ة إلا الارنزطقل، علا الرمة ثن أنها مالما ثا انار إليها  إرشطاةان 

 علا أنها ثصاةر للتشريي في ث ال فمايل االستامار ال ولي.

والواقي أن الزطططططططططططواو  القضطططططططططططاةقل في ث ال االسطططططططططططتامار اي في المالم ث رر   اللمل اإلنيلي يل، و ايرا ثا تيون  
لعططاثططل النططاا ثن  ططانططم أثططانططان ثراك  الت كقة التي تطط ار إ راءان الت كقة ث رر   ططاللمططل  تططايلورططاة  التي ت ا

اإلنيلي يل، ثما يشطططططططكل عاةقا أثام رظططططططط  الزطططططططواو  القضطططططططاةقل ال ولقل، ال سطططططططقما  النزطططططططمل للبل ان الناطقل  اللمل 
ثختلف أظط ا  المصطل ل الذان يزطتخ ثون  الارنزطقل، ويقو  ثب أ المزطاوا  في ال صطول علا المعلوثان وين 

 .اذهخ ثان ثراك  الت كقة 

وتترسططططططططو اذه الورططططططططاقل أكار  اعل إشططططططططار  الروا ش المتافل علا المواقي الشططططططططمكقل لمراك  الت كقة في  اير ثن  
سططططططططمانقل أو األفقان إلا وراة  ث رر   اللمل اإلنيلي يل رمة أن اذه المراك  تزططططططططتخ م اللمل الارنزططططططططقل أو اللمل اإل

 لمل عمل وتواظطططططل، ثما يكرا االعتقاة  الن قراران الت كقة الصطططططاةر  في ث ال االسطططططتامار ال تو   إال  كليهما
 لي يل وال تتر ة.ي اللمل اإلن 
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أن تر مل قراران الت كقة والوراة  المزطططططتخ ثل في إ راءان الت كقة إلا اللمان الرسطططططمقل الزطططططت ل ثة   وال شططططط 
سططططططططططططتزططططططططططططار عن تيالقل  ااال  النزططططططططططططمل للمر   الذي ا ار عملقل الت كقة  ورمة  ل ، فزططططططططططططقكون ثن  المت    

المزططتصططو  أن تتر ة الوراة  الم رر   اللمل اإلنيلي يل والمتعلقل  الت كقة إلا اللمل الارنزططقل، ال سططقما إ ا  انت 
 يئل الت كقة المعنقل.أو ا المعني اذه اللمل ثزتخ ثل  لمل عمل وتواظل ثن  انم ثر   الت كقة

تمكن ثزطططتخ ثي اذه القراران )ثن  فالتر مل تزطططهل نشطططر قراران الت كقة االسطططتاماري علا نااق واسطططي وبالتالي 
مين وث اثين وبافاين وأطرار أخرن ثعنقل(، خاظطل  ثااورطين  شطالن ثعاا ان االسطتامار الاناةقل وقضطا  وث ك 

 اللمطل اإلنيلي يل، ثن اإللمطام  م تون اذه القراران وال صططططططططططططططول علا ثوارة  المنتمين ثنهة إلا ولط ان مير ناطقطل  
 قانونقل قق ِّمل  اللمل الارنزقل.

إرراء قانون االسطتامار ال ولي الذي يع  ثن    ‘1’وباإلرطافل إلا  ل ، فتر مل اذه القراران والوراة  سطتمكن ثن  
تاوير التعلقة في ث ال قانون االسططتامار    ‘2’، والتخصططصططان التي نشططالن ف ااا في إطار القانون ال ولي العام

 ال ولي الذي يع  أف  أكار فروع القانون ال ولي ةاناثقل.

تزططططططططططويل  ناامولذل ، ارن الوف  الممربي أن ثن المهة أن تؤخذ التر مل في االعتمار في إطار عملقل إظططططططططططوي 
 المنامعان وين المزتامرين وال ول، ثن أ ل 

لقانونقل وين ال ول عن طري  رفي ثزططتون المعارر والق ران والخبران ل ن رططمان المزططاوا  ا ‘1’ 
 البل ان الناطقل  اللمل الارنزقل في ث ال الت كقة االستاماري 

كاالل اتزططاع نااق تماةل المعلوثان المتعلقل  الزططواو  القضططاةقل في ث ال تزططويل المنامعان  ‘2’ 
الصططططاةر   شططططالنها ثر عال في ث ال الت كقة االسططططتاماري ال ولي ثن  وين المزططططتامرين وال ول التي تشططططكل األفكام  

أ ل رطططمان مياة  الوعي  كق قل تازطططير ايئان الت كقة لولت اثان المورطططوعقل المنصطططوع عليها في ثعاا ان 
 االستامار ال ولقل 

مقي تع ي  الشطططططاااقل والاهة المتزططططط  للزطططططواو  القضطططططاةقل ال ولقل وقراران الت كقة ثن  انم   ‘3’ 
 ال هان المشار ل في عملقل تزويل المنامعان وين المزتامرين وال ول 

المنامعان وين    قضطططططططططططايا تزطططططططططططويلت قي  التوامن اللموي اقما اتعل  ونشطططططططططططر الوراة  المتعلقل  ‘4’  
 المزتامرين وال ول.
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