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ﻟجنﺔ اﻷﻤم اﻟمتحدة ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟتجﺎري اﻟدوﻟﻲ

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

اﻟدورة اﻟتﺎﺴﻌﺔ واﻟثﻼﺜون

ﻓیینﺎ )ﻋبر اﻹﻨترﻨت( 9-5 ،ﺘشر�ن اﻷول/أﻛتو�ر 2020

ﻤشروع ﻤﻠخص
أوﻻ -ﻤﻘدﻤﺔ
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ُﻋرﻀـت ﻋﻠﻰ اﻟﻠجنﺔ ،ﻓﻲ دورﺘﻬﺎ اﻟخمسـین ،ﻤذ�رات ﻤن اﻷﻤﺎﻨﺔ ﻋن "اﻟﻌمﻞ اﻟذي �مكن اﻻﻀـطﻼع �ﻪ

ﻤستﻘبﻼ ﻓﻲ ﻤجﺎل ﺘسو�ﺔ اﻟمنﺎزﻋﺎت :اﻹﺠراءات اﻟمتزاﻤنﺔ ﻓﻲ اﻟتحك�م اﻟدوﻟﻲ" )(A/CN.9/915؛ و"اﻷﻋمﺎل اﻟتﻲ

�مكن اﻻﻀـ ــطﻼع ﺒﻬﺎ ﻤسـ ــتﻘبﻼ ﻓﻲ ﻤجﺎل ﺘسـ ــو�ﺔ اﻟمنﺎزﻋﺎت :اﻷﺨﻼق�ﺎت ﻓﻲ اﻟتحك�م اﻟدوﻟﻲ" )،(A/CN.9/916
و"اﻟﻌمﻞ اﻟذي �مكن اﻻﻀـطﻼع �ﻪ ﻤسـتﻘبﻼ ﻓﻲ ﻤجﺎل ﺘسـو�ﺔ اﻟمنﺎزﻋﺎت :إﺼـﻼﺤﺎت ﻨظﺎم ﺘسـو�ﺔ اﻟمنﺎزﻋﺎت ﺒین
اﻟمس ـ ـ ـ ــتثمر�ن واﻟدول" ) .(A/CN.9/917و�ﺎن ﻤﻌروﻀ ـ ـ ـ ــﺎ أ�ض ـ ـ ـ ــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠجنﺔ ﺘجم�ﻊ ﻟﻠتﻌﻠ�ﻘﺎت اﻟواردة ﻤن اﻟدول
واﻟمنظمﺎت اﻟدوﻟ�ﺔ �شﺄن إطﺎر ﺘسو�ﺔ اﻟمنﺎزﻋﺎت ﺒین اﻟمستثمر�ن واﻟدول ) A/CN.9/918و�ﻀﺎﻓﺎﺘﻬﺎ(.
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و�ﻌـد اﻟنظر ﻓﻲ اﻟمواﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ﻊ اﻟتﻲ ﺘتنـﺎوﻟﻬـﺎ اﻟوﺜـﺎﺌق  A/CN.9/915و A/CN.9/916و،A/CN.9/917

ﻋﻬدت اﻟﻠجنﺔ إﻟﻰ اﻟﻔر�ق اﻟﻌﺎﻤﻞ ﺒوﻻ�ﺔ واﺴﻌﺔ اﻟنطﺎق ﻟﻠﻌمﻞ ﻋﻠﻰ ﺘﻘصﻲ إﻤكﺎﻨ�ﺔ إﺼﻼح ﻨظﺎم ﺘسو�ﺔ اﻟمنﺎزﻋﺎت
ﺒین اﻟمسـتثمر�ن واﻟدول .وﺘمﺎﺸـ�ﺎ ﻤﻊ اﻹﺠراءات اﻟمت�ﻌﺔ ﻟدى اﻷوﻨسـیترال� ،ضـمن اﻟﻔر�ق اﻟﻌﺎﻤﻞ ،ﻓﻲ اﻀـطﻼﻋﻪ
ﺒوﻻﯿتﻪ ،اﻻﺴـتﻔﺎدة ﻓﻲ اﻟمداوﻻت ﻋﻠﻰ أوﺴـﻊ ﻨطﺎق ﻤمكن ﻤن اﻟخبرات اﻟمتﺎﺤﺔ ﻤن ﺠم�ﻊ أﺼـحﺎب اﻟمصـﻠحﺔ ،ﻤﻊ

اﻟحرص ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻨﻔسـ ــﻪ ﻋﻠﻰ أن ﺘُجرى اﻟمداوﻻت �ق�ﺎدة اﻟحكوﻤﺎت و�ﺎﻻﺴـ ــتنﺎد إﻟﻰ ﻤسـ ــﺎﻫمﺎت رف�ﻌﺔ اﻟمسـ ــتوى

ﻤن ﺠم�ﻊ اﻟحكوﻤﺎت و�ﻟﻰ ﺘواﻓق اﻵراء ،وأن ﺘكون ﺸـ ــﻔﺎﻓﺔ ﺘمﺎﻤﺎ .وﻤن ﺜم ﺸـ ــرع اﻟﻔر�ق اﻟﻌﺎﻤﻞ ﻓﻲ اﻟق�ﺎم �مﺎ ﯿﻠﻲ:
’ ‘1أوﻻ ،اﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت�ـ ــﺎﻨـ ــﺔ اﻟشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواﻏـ ــﻞ اﻟمتﻌﻠﻘـ ــﺔ ﺒتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو�ـ ــﺔ اﻟمنـ ــﺎزﻋـ ــﺎت ﺒین اﻟمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمر�ن واﻟـ ــدول واﻟنظر ﻓیﻬـ ــﺎ؛
’ ‘2ﺜﺎﻨ�ﺎ ،اﻟنظر ف�مﺎ إذا �ﺎن اﻹﺼﻼح ﻤستصو�ﺎ ﻓﻲ ﻀوء أي ﻤن اﻟشواﻏﻞ اﻟمست�ﺎﻨﺔ؛ ’ ‘3ﺜﺎﻟثﺎ ،إﻋداد اﻟحﻠول
اﻟمنﺎﺴـ ــ�ﺔ ﻹ�صـ ــﺎء اﻟﻠجنﺔ ﺒﻬﺎ ،إذا ﺨﻠص اﻟﻔر�ق اﻟﻌﺎﻤﻞ إﻟﻰ أن اﻹﺼـ ــﻼح أﻤر ﻤسـ ــتصـ ــوب .واﺘﻔﻘت اﻟﻠجنﺔ ﻋﻠﻰ
ﺘرك ﺴـﻠطﺔ ﺘﻘدﯿر�ﺔ واﺴـﻌﺔ ﻟﻠﻔر�ق اﻟﻌﺎﻤﻞ ﻓﻲ اﻻﻀـطﻼع ﺒوﻻﯿتﻪ ،وﻋﻠﻰ وﻀـﻊ أي ﺤﻠول �مراﻋﺎة اﻷﻋمﺎل اﻟجﺎر�ﺔ
ﻓﻲ اﻟمنظمﺎت اﻟدوﻟ�ﺔ اﻟمﻌن�ﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻨحو ﯿت�ﺢ ﻟكﻞ دوﻟﺔ ﺨ�ﺎر اﻋتمﺎد ﻫذﻩ اﻟحﻠول أو ﻋدم اﻋتمﺎدﻫﺎ وﻤداﻩ.

) (1

__________

) (1اﻟوﺜﺎﺌق اﻟرﺴم�ﺔ ﻟﻠجمع�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ،اﻟدورة اﻟثﺎﻨ�ﺔ واﻟس�ﻌون ،اﻟمﻠحق رﻗم  ،(A/72/17) 17اﻟﻔﻘرﺘﺎن  263و.264
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وﺤدد اﻟﻔر�ق اﻟﻌﺎﻤﻞ ،ﻓﻲ دوراﺘﻪ ﻤن اﻟرا�ﻌﺔ واﻟثﻼﺜین إﻟﻰ اﻟسـ ــﺎ�ﻌﺔ واﻟثﻼﺜین ،اﻟش ـ ـواﻏﻞ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺒنظﺎم ﺘسـ ــو�ﺔ

اﻟمنﺎزﻋﺎت ﺒین اﻟمستثمر�ن واﻟدول وﻨﺎﻗشﻬﺎ ،واﻋتبر أن اﻹﺼﻼح أﻤر ﻤستصوب ﻓﻲ ﻀوء اﻟشواﻏﻞ اﻟمست�ﺎﻨﺔ.
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وأﻋر�ت اﻟﻠجنﺔ ،ﻓﻲ دورﺘﻬﺎ اﻟثﺎﻨ�ﺔ واﻟخمس ــین اﻟمﻌﻘودة ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2019ﻋن ارﺘ�ﺎﺤﻬﺎ ﻟﻠتﻘدم اﻟذي أﺤرزﻩ

اﻟﻔر�ق اﻟﻌﺎﻤﻞ ﻤن ﺨﻼل اﺘ�ﺎع إﺠراءات ﺒنﺎءة وﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠجم�ﻊ وﺸـﻔﺎﻓﺔ ،وﻟﻘرار اﻟﻔر�ق اﻟﻌﺎﻤﻞ وﻀ َـﻊ وﺘطو�ر ﺤﻠول
إﺼﻼﺤ�ﺔ ﻤحتمﻠﺔ ﻤتﻌددة ﻓﻲ آن واﺤد.
-5

واﺘﻔق اﻟﻔر�ق اﻟﻌـﺎﻤـﻞ ﻓﻲ دورﺘـﻪ اﻟثـﺎﻤنـﺔ واﻟثﻼﺜین )ﻓیینـﺎ 18-14 ،ﺘشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر�ن اﻷول/أﻛتو�ر  (2019ﻋﻠﻰ

ﺠدول زﻤنﻲ ﻟﻠمشـ ــروع ،واﺴـ ــتﻬﻞ اﻟﻌمﻞ �ﺎﻟنظر ﻓﻲ ﺨ�ﺎرات اﻹﺼـ ــﻼح اﻟمتﻌﻠﻘﺔ �ﺈﻨشـ ــﺎء ﻤر�ز اﺴـ ــتشـ ــﺎري ،ووﻀـ ــﻊ

ﻤـدوﻨـﺔ ﻟﻘواﻋـد ﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠوك اﻟمحتكم إﻟیﻬم ،وﺘنظ�م اﻟتمو�ـﻞ ﻤن طرف ﺜـﺎﻟـث .وﻓﻲ اﻟـدورة اﻟثـﺎﻤنـﺔ واﻟثﻼﺜین اﻟمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـﺄﻨﻔـﺔ

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

وﻗد أُﺠﻠت اﻟدورة اﻟتﺎﺴ ـ ـ ــﻌﺔ واﻟثﻼﺜون )ﻨیو�ورك 30 ،آذار/ﻤﺎرس  3 -ﻨ�س ـ ـ ــﺎن/أﺒر�ﻞ( ﻋﻘب ﺘﻔش ـ ـ ــﻲ ﺠﺎﺌحﺔ ﻤرض
ﻓیروس �وروﻨﺎ )ﺠﺎﺌحﺔ �وﻓید.(19-
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وﻨظرت اﻟﻠجنﺔ ،ﻓﻲ دورﺘﻬﺎ اﻟثﺎﻟثﺔ واﻟخمسـ ــین اﻟمﻌﻘودة ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2020ﻓﻲ ﺘﻘر�ري اﻟﻔر�ق اﻟﻌﺎﻤﻞ ﻋن أﻋمﺎل

دورﺘ�ـﻪ اﻟثـﺎﻤنـﺔ واﻟثﻼﺜین واﻟثـﺎﻤنـﺔ واﻟثﻼﺜین اﻟمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـﺄﻨﻔـﺔ )اﻟوﺜ�ﻘتـﺎن  A/CN.9/1004و (A/CN.9/1004/Add.1وأﻋر�ـت

ﻋن ارﺘ�ﺎﺤﻬﺎ ﻟﻠتﻘدم اﻟذي أﺤرزﻩ اﻟﻔر�ق اﻟﻌﺎﻤﻞ ﻤن ﺨﻼل اﺘ�ﺎع إﺠراءات ﺒنﺎءة وﺸـ ـ ـ ـ ــﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠجم�ﻊ وﺸـ ـ ـ ـ ــﻔﺎﻓﺔ ،وﻟﻠدﻋم اﻟذي
ﺘﻘدﻤﻪ اﻷﻤﺎﻨﺔ .وأﺤﺎطت اﻟﻠجنﺔ ﻋﻠمﺎ �ﺄﻨشـ ـ ــطﺔ اﻟتواﺼـ ـ ــﻞ اﻟتﻲ ﺘضـ ـ ــطﻠﻊ ﺒﻬﺎ اﻷﻤﺎﻨﺔ ﻤن أﺠﻞ إذ�ﺎء اﻟوﻋﻲ �ﻌمﻞ اﻟﻔر�ق

اﻟﻌﺎﻤﻞ ،وﻀ ـ ـ ــمﺎن أن ﺘظﻞ اﻟﻌمﻠ�ﺔ ﺸ ـ ـ ــﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠجم�ﻊ وﻤتس ـ ـ ــمﺔ �ﺎﻟش ـ ـ ــﻔﺎف�ﺔ اﻟتﺎﻤﺔ .وأﺤﺎطت اﻟﻠجنﺔ ﻋﻠمﺎ أ�ض ـ ـ ــﺎ �ﺎﻟحﻠﻘﺎت

اﻟد ارﺴ ـ ــ�ﺔ اﻟش ـ ــ�ك�ﺔ ﻏیر اﻟرﺴ ـ ــم�ﺔ وﻏیرﻫﺎ ﻤن اﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺎت واﻟمش ـ ــﺎورات ﻏیر اﻟرﺴ ـ ــم�ﺔ اﻟتﻲ ﻨظمتﻬﺎ أو �س ـ ـرﺘﻬﺎ اﻷﻤﺎﻨﺔ ﻓﻲ

أﻋﻘـﺎب ﺘﻔش ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺠـﺎﺌحـﺔ �وﻓیـد 19-ﻋـﺎﻟم�ـﺎ وﺘـﺄﺠیـﻞ دورة اﻟﻔر�ق اﻟﻌـﺎﻤـﻞ اﻟتـﺎﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌـﺔ واﻟثﻼﺜین� ،مـﺎ ﻓﻲ ذﻟـك اﻟﻔﻌـﺎﻟ�ـﺎت اﻟتﻲ

ﺘنﺎوﻟت اﻟمواﻀ�ﻊ اﻟمدرﺠﺔ ﻓﻲ ﺠدول أﻋمﺎل اﻟدورة اﻟمؤﺠﻠﺔ )درء ﻨشوب اﻟمنﺎزﻋﺎت واﻟتخف�ف ﻤن ﺤدﺘﻬﺎ ،وﻏیر ذﻟك ﻤن

اﻟوﺴـ ـ ــﺎﺌﻞ اﻟبدﯿﻠﺔ ﻟتسـ ـ ــو�ﺔ اﻟمنﺎزﻋﺎت؛ وﺘﻔسـ ـ ــیر اﻟمﻌﺎﻫدات ﻤن ﺠﺎﻨب اﻟدول اﻷطراف؛ واﻟخسـ ـ ــﺎﺌر اﻻﻨﻌكﺎﺴـ ـ ــ�ﺔ ودﻋﺎوى

اﻟمس ــﺎﻫمین� ،ﺎﻻﺴ ــتنﺎد إﻟﻰ اﻟﻌمﻞ اﻟمش ــترك ﻤﻊ ﻤنظمﺔ اﻟتﻌﺎون واﻟتنم�ﺔ ﻓﻲ اﻟمیدان اﻻﻗتص ــﺎدي؛ ووﻀ ــﻊ ﺼ ــك ﻤتﻌدد

وﻨش ــرت ﻋﻠﻰ اﻟموﻗﻊ اﻟش ــ�كﻲ ﻟﻸوﻨس ــیترال
اﻷطراف �ش ــﺄن إﺼ ــﻼح ﻨظﺎم ﺘس ــو�ﺔ اﻟمنﺎزﻋﺎت ﺒین اﻟمس ــتثمر�ن واﻟدول(ُ .

ﺘس ـ ــجیﻼت اﻟحﻠﻘﺎت اﻟد ارﺴ ـ ــ�ﺔ اﻟش ـ ــ�ك�ﺔ ،اﻟتﻲ ُﻨظمت �ﺎﻻﺸ ـ ــتراك ﻤﻊ اﻟمنتدى اﻷﻛﺎد�مﻲ اﻟمﻌنﻲ ﺒتس ـ ــو�ﺔ اﻟمنﺎزﻋﺎت ﺒین

اﻟمسـ ـ ــتثمر�ن واﻟدول ،و�ذﻟك اﻟﻌروض اﻟمﻘدﻤﺔ ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟحﻠﻘﺎت اﻟد ارﺴـ ـ ــ�ﺔ .وﻻﺤظت اﻟﻠجنﺔ �ذﻟك ﺴـ ـ ــﻠسـ ـ ــﻠﺔ اﻟحﻠﻘﺎت

اﻟد ارﺴـ ــ�ﺔ اﻟشـ ــ�ك�ﺔ اﻟتﻲ ُﻨظمت �ﺎﻻﺸـ ــتراك ﻤﻊ اﻟمر�ز اﻟدوﻟﻲ ﻟتسـ ــو�ﺔ ﻤنﺎزﻋﺎت اﻻﺴـ ــتثمﺎر �شـ ــﺄن ﻤشـ ــروع ﻤدوﻨﺔ ﻟﻘواﻋد
ﺴﻠوك اﻟمحتكم إﻟیﻬم ﻓﻲ ﺘسو�ﺔ اﻟمنﺎزﻋﺎت ﺒین اﻟمستثمر�ن واﻟدول.

) (2

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

ﻓﻲ اﻟﻔترة ﻤن  5إﻟﻰ  9ﺘشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر�ن اﻷول/أﻛتو�ر  ،2020وﻓﻘــﺎ ﻟﻠمﻘرر اﻟمتﻌﻠق �شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــﻞ دورات اﻷﻓرﻗــﺔ اﻟﻌــﺎﻤﻠــﺔ اﻟتــﺎ�ﻌــﺔ
ﻟﻸوﻨس ـ ــیترال وأﻋض ـ ــﺎء ﻤكﺎﺘبﻬﺎ وأﺴ ـ ــﺎﻟیب ﻋمﻠﻬﺎ ﺨﻼل ﺠﺎﺌحﺔ ﻤرض ﻓیروس �وروﻨﺎ )ﻛوﻓید ،(19-اﻟذي اﻋتمدﺘﻪ اﻟدول

اﻷﻋضـ ـ ـ ـ ــﺎء ﻓﻲ اﻷوﻨسـ ـ ـ ـ ــیترال ﻓﻲ  19آب/أﻏسـ ـ ـ ـ ــطس ) 2020اﻟوارد ﻓﻲ اﻟوﺜ�ﻘﺔ  .(A/CN.9/1038واﺘﱡخذت اﻟترﺘی�ﺎت
اﻟﻼزﻤﺔ ﻟتمكین اﻟوﻓود ﻤن اﻟمشﺎر�ﺔ ﻓﻲ اﻟدورات ﺸخص�ﺎ وﻋن �ﻌد.

__________

) (2اﻟمرﺠﻊ ﻨﻔسﻪ ،اﻟدورة اﻟخﺎﻤسﺔ واﻟس�ﻌون ،اﻟمﻠحق رﻗم  ،A/75/17) 17اﻟجزء اﻟثﺎﻨﻲ( ،اﻟﻔﻘرات ﻤن  31إﻟﻰ .36
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وﺤض ــر اﻟدورة ﻤمثﻠون ﻋن اﻟدول اﻟتﺎﻟ�ﺔ اﻷﻋض ــﺎء ﻓﻲ اﻟﻔر�ق اﻟﻌﺎﻤﻞ :اﻻﺘحﺎد اﻟروﺴ ــﻲ ،اﻷرﺠنتین ،إﺴ ــ�ﺎﻨ�ﺎ،

أﺴـ ـ ـ ــتراﻟ�ﺎ ،إﺴـ ـ ـ ـراﺌیﻞ ،إﻛوادور ،أﻟمﺎﻨ�ﺎ ،إﻨدوﻨ�سـ ـ ـ ــ�ﺎ ،أو�راﻨ�ﺎ ،إﯿران )ﺠمﻬور�ﺔ  -اﻹﺴـ ـ ـ ــﻼﻤ�ﺔ( ،إ�طﺎﻟ�ﺎ ،اﻟب ارز�ﻞ ،ﺒﻠج�كﺎ،

ﺒوروﻨـدي ،ﺒوﻟنـدا ،ﺒیرو ،ﺒیﻼروس ،ﺘـﺎﯿﻠنـد ،ﺘر��ـﺎ ،ﺘش ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ك�ـﺎ ،اﻟجزاﺌر ،اﻟجمﻬور�ـﺔ اﻟـدوﻤین�ك�ـﺔ ،ﺠمﻬور�ـﺔ �ور�ـﺎ ،ﺠنوب

أﻓر�ق�ﺎ ،روﻤﺎﻨ�ﺎ ،ﺴ ـ ـ ــري ﻻﻨكﺎ ،ﺴ ـ ـ ــنﻐﺎﻓورة ،ﺴ ـ ـ ــو�سـ ـ ـ ـرا ،ﺸ ـ ـ ــیﻠﻲ ،اﻟص ـ ـ ــین ،ﻏﺎﻨﺎ ،ﻓرﻨس ـ ـ ــﺎ ،اﻟﻔﻠبین ،ﻓنزو�ﻼ )ﺠمﻬور�ﺔ -

اﻟبوﻟ�ﻔـﺎر�ـﺔ( ،ﻓنﻠنـدا ،ﻓییـت ﻨـﺎم ،اﻟكـﺎﻤیرون� ،رواﺘ�ـﺎ� ،نـدا� ،وﻟوﻤب�ـﺎ� ،ین�ـﺎ ،ﻤـﺎﻟﻲ ،ﻤـﺎﻟیز�ـﺎ ،اﻟمكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ـك ،اﻟممﻠكـﺔ اﻟمتحـدة
ﻟبر�طﺎﻨ�ﺎ اﻟﻌظمﻰ وأﯿرﻟندا اﻟشمﺎﻟ�ﺔ ،ﻤور�شیوس ،اﻟنمسﺎ ،ﻨ�جیر�ﺎ ،اﻟﻬند ،ﻫندوراس ،ﻫنﻐﺎر�ﺎ ،اﻟوﻻ�ﺎت اﻟمتحدة اﻷﻤر�ك�ﺔ،

اﻟ�ﺎ�ﺎن.
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وﺤض ــر اﻟدورة ﻤراﻗبون ﻋن اﻟدول اﻟتﺎﻟ�ﺔ :أﻨﻐوﻻ ،أوروﻏواي ،أوز�كس ــتﺎن� ،ﺎراﻏواي ،اﻟ�حر�ن ،اﻟبرﺘﻐﺎل،

ﺒﻠﻐﺎر�ﺎ ،ﺒوﺘس ـ ـواﻨﺎ ،ﺒور�ینﺎ ﻓﺎﺴـ ــو ،اﻟبوﺴـ ــنﺔ واﻟﻬرﺴـ ــك ،ﺒوﻟ�ف�ﺎ )دوﻟﺔ  -اﻟمتﻌددة اﻟﻘوﻤ�ﺎت( ،ﺘر�مﺎﻨسـ ــتﺎن ،ﺘوﻨس،

ﺠﺎﻤﺎ�كﺎ ،اﻟس ــﻠﻔﺎدور ،ﺴ ــﻠوﻓﺎﻛ�ﺎ ،اﻟس ــنﻐﺎل ،اﻟس ــو�د ،ﻗبرص� ،مبود�ﺎ� ،وﺴ ــتﺎر�كﺎ ،ﻻﺘف�ﺎ ،ﻻو ،ﻟیتواﻨ�ﺎ ،ﻤدﻏش ــﻘر،

ﻤصر ،اﻟمﻐرب ،ﻤﻠد�ف ،اﻟنرو�ﺞ ،ﻫوﻟندا ،اﻟ�من.
-10

وﺤضر اﻟدورة أ�ضﺎ ﻤراﻗبون ﻋن اﻻﺘحﺎد اﻷورو�ﻲ واﻟكرﺴﻲ اﻟرﺴوﻟﻲ.
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وﺤضر اﻟدورة أ�ضﺎ ﻤراﻗبون ﻋن اﻟمنظمﺎت اﻟدوﻟ�ﺔ اﻟتﺎﻟ�ﺔ:
)أ(

ﻤنظوﻤﺔ اﻷﻤم اﻟمتحدة :اﻟﻠجنﺔ اﻻﻗتصـ ـ ــﺎد�ﺔ ﻷﻤر�كﺎ اﻟﻼﺘین�ﺔ وﻤنطﻘﺔ اﻟ�حر اﻟكﺎر�بﻲ ،اﻟمر�ز

)ب(

اﻟمنظمـﺎت اﻟحكوﻤ�ـﺔ اﻟـدوﻟ ـ�ﺔ :أﻤـﺎﻨـﺔ اﻟكوﻤنوﻟـث ،ﻤجﻠس اﻟجمع�ـﺔ اﻟبرﻟمـﺎﻨ�ـﺔ ﻟﻠـدول اﻷﻋضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء ﻓﻲ

اﻟدوﻟﻲ ﻟتسو�ﺔ ﻤنﺎزﻋﺎت اﻻﺴتثمﺎر؛

را�طﺔ اﻟدول اﻟمس ـ ــتﻘﻠﺔ ،أﻤﺎﻨﺔ ﻤﻌﺎﻫدة ﻤیثﺎق اﻟطﺎﻗﺔ ،اﻟجمﺎﻋﺔ اﻻﻗتص ـ ــﺎد�ﺔ ﻟﻠمنطﻘﺔ اﻷورو��ﺔ اﻵﺴ ـ ــیو�ﺔ ،ﻤنظمﺔ اﻟبﻠدان
اﻟمصدرة ﻟﻠنﻔط )أو�ك( ،اﻟمحكمﺔ اﻟداﺌمﺔ ﻟﻠتحك�م ،أﻤﺎﻨﺔ ﻤﻌﺎﻫدة اﻟتكﺎﻤﻞ اﻻﻗتصﺎدي ﻷﻤر�كﺎ اﻟوﺴطﻰ ،ﻤر�ز اﻟجنوب؛
)ج(

اﻟمنظمــﺎت ﻏیر اﻟحكوﻤ�ــﺔ اﻟمــدﻋوة :اﻷﻛــﺎد�م�ــﺔ اﻷﻓر�ق�ــﺔ ﻟممــﺎرﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟﻘــﺎﻨون اﻟــدوﻟﻲ ،اﻟرا�طــﺔ

اﻷﻓر�ق�ﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ ،را�طﺔ اﻟتحك�م اﻷﻤر�ك�ﺔ/اﻟمر�ز اﻟدوﻟﻲ ﻟتس ــو�ﺔ اﻟمنﺎزﻋﺎت ،اﻟجمع�ﺔ اﻷﻤر�ك�ﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ،

ﻤنظمﺔ " ،"Arbitral Womenﻤﻌﻬد اﻟتحك�م اﻟتﺎ�ﻊ ﻟﻐرﻓﺔ اﺴ ــتكﻬوﻟم ﻟﻠتجﺎرة ،اﻷﻛﺎد�م�ﺔ اﻵﺴ ــیو�ﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ ،را�طﺔ
اﻟنﻬوض � ــﺎﻟتحك�م ﻓﻲ أﻓر�ق� ــﺎ ،اﻟمﻌﻬ ــد اﻟبر�ط ــﺎﻨﻲ ﻟﻠﻘ ــﺎﻨون اﻟ ــدوﻟﻲ واﻟمﻘ ــﺎرن ،ﻤر�ز اﻟﻘ ــﺎﻫرة اﻹﻗﻠ�مﻲ ﻟﻠتحك�م اﻟتج ــﺎري

اﻟدوﻟﻲ ،ﻤر�ز اﻟتحك�م اﻻﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمﺎري واﻟتجﺎري اﻟدوﻟﻲ ،ﻤر�ز اﻟد ارﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ اﻟدوﻟ�ﺔ ،ﻤر�ز �حوث اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم،

ﻤر�ز اﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ ،ﻤر�ز �وﻟوﻤب�ﺎ ﻟﻼﺴـ ــتثمﺎر اﻟمسـ ــتدام ،ﻤر�ز اﻟد ارﺴـ ــﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ واﻻﻗتصـ ــﺎد�ﺔ واﻟسـ ــ�ﺎﺴـ ــ�ﺔ ،اﻟمﻌﻬد
اﻟمﻌتمد ﻟﻠمحكمین ،ﻟجنﺔ اﻟتحك�م اﻻﻗتصـ ـ ـ ــﺎدي واﻟتجﺎري اﻟدوﻟﻲ اﻟصـ ـ ـ ــین�ﺔ ،ﻤر�ز اﻟ�حوث اﻟمﻌن�ﺔ �ﺎﻟشـ ـ ـ ــر�ﺎت اﻟمتﻌددة

اﻟجنس�ﺎت ،ﻓر�ق ﻤستشﺎري اﻟشر�ﺎت اﻟمﻌنﻲ �ﺎﻟتحك�م اﻟدوﻟﻲ ،اﻟ ار�طﺔ اﻷورو��ﺔ ﻟﻘﺎﻨون اﻻﺴتثمﺎر واﻟتحك�م اﻻﺴتثمﺎري،

اﻟجمع�ـﺔ اﻷورو��ـﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨون اﻟـدوﻟﻲ ،اﻻﺘحـﺎد اﻷورو�ﻲ ﻟنﻘـﺎ�ـﺎت اﻟﻌمـﺎل ،ﻤنتـدى اﻟتوﻓیق واﻟتحك�م اﻟـدوﻟیین ،ﻤﻌﻬـد اﻟتحك�م

ﻋبر اﻟوطنﻲ ،ﻤﻌﻬــد إﻛوادور ﻟﻠتحك�م ،ﻤر�ز �حوث اﻟﻘــﺎﻨون اﻟــدوﻟﻲ واﻟمﻘــﺎرن ،را�طــﺔ اﻟمحــﺎﻤین اﻟــدوﻟ�ــﺔ ،ﻏرﻓــﺔ اﻟتجــﺎرة

اﻟـدوﻟ�ـﺔ ،اﻟمجﻠس اﻟـدوﻟﻲ ﻟﻠتحك�م اﻟتجـﺎري ،اﻟمﻌﻬـد اﻟـدوﻟﻲ ﻟتس ـ ـ ـ ـ ـ ــو�ـﺔ اﻟمنـﺎزﻋـﺎت ،اﻟمﻌﻬـد اﻟـدوﻟﻲ ﻟﻠبیئـﺔ واﻟتنم�ـﺔ ،اﻟمﻌﻬـد

اﻟـدوﻟﻲ ﻟﻠتنم�ـﺔ اﻟمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـداﻤـﺔ ،را�طـﺔ اﻟﻘـﺎﻨون اﻟـدوﻟﻲ ،ﻤﻌﻬـد اﻟﻘـﺎﻨون اﻟـدوﻟﻲ ،ﻤﻌﻬـد اﻟوﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎطـﺔ اﻟـدوﻟﻲ ،اﻻﺘحـﺎد اﻟـدوﻟﻲ
ﻟﻼﺘصـ ـ ـ ــﺎﻻت ،اﻻﺘحﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟنﻘﺎ�ﺎت اﻟﻌمﺎل ،ﻤر�ز اﻟتحك�م اﻟتﺎ�ﻊ ﻟمنظمﺔ اﻟتﻌﺎون اﻹﺴـ ـ ـ ــﻼﻤﻲ ،ﻤر�ز ،PluriCourts

ﻤدرﺴـ ــﺔ اﻟتحك�م اﻟدوﻟﻲ اﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻟجﺎﻤﻌﺔ �و�ن ﻤﺎري ﻓﻲ ﻟندن ،را�طﺔ اﻟتحك�م اﻟروﺴـ ــ�ﺔ ،ﻤر�ز ﺴـ ــنﻐﺎﻓورة ﻟﻠتحك�م اﻟدوﻟﻲ،
ﻤر�ز ﺴــنﻐﺎﻓورة ﻟﻠوﺴــﺎطﺔ اﻟدوﻟ�ﺔ ،اﻟرا�طﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ ﻵﺴــ�ﺎ واﻟمح�ط اﻟﻬﺎدئ ،را�طﺔ ﺨر�جﻲ ﻤســﺎ�ﻘﺔ اﻟتمر�ن ﻋﻠﻰ اﻟتحك�م

اﻟتجـﺎري اﻟـدوﻟﻲ ،را�طـﺔ ﻤحـﺎﻤﻲ ﻤـدﯿنـﺔ ﻨیو�ورك ،ﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�كـﺔ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟثـﺎﻟـث ،اﻻﺘحـﺎد اﻟـدوﻟﻲ ﻟﻠموظﻔین اﻟﻘض ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺌیین ،ﻤجﻠس
اﻟوﻻ�ﺎت اﻟمتحدة ﻟﻸﻋمﺎل اﻟتجﺎر�ﺔ اﻟدوﻟ�ﺔ ،ﻤر�ز ﻓیینﺎ ﻟﻠتحك�م اﻟدوﻟﻲ.
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ووﻓﻘﺎ ﻟﻠمﻘرر اﻟذي اﺘخذﺘﻪ اﻟدول اﻷﻋضــﺎء ﻓﻲ اﻟﻠجنﺔ )اﻨظر اﻟﻔﻘرة  7أﻋﻼﻩ( ،اﺴــتمر اﻟﻌض ـوان اﻟتﺎﻟ�ﺎن

ﻓﻲ ﺸﻐﻞ ﻤنصبیﻬمﺎ:
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اﻟرﺌ�س :اﻟسید ﺸین ﺴبیﻠ�سﻲ )ﻛندا(
اﻟمﻘررة :اﻟسیدة ﻨﺎﺘﺎﻟﻲ ﯿو-ﻟین ﻤور�س-ﺸﺎرﻤﺎ )ﺴنﻐﺎﻓورة(
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و� ــﺎن ﻤﻌروﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔر�ق اﻟﻌ ــﺎﻤ ــﻞ اﻟوﺜ ــﺎﺌق اﻟت ــﺎﻟ� ــﺔ) :أ( ﺠ ــدول اﻷﻋم ــﺎل اﻟمؤﱠﻗـ ـت اﻟمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروح

)(A/CN.9/WG.III/WP.198؛ )ب( ﻤذ�رة ﻤن اﻷﻤﺎﻨﺔ �شــﺄن ﺨ�ﺎرات اﻹﺼــﻼح )A/CN.9/WG.III/WP.166

و�ﻀـ ـ ـ ــﺎﻓتﻬﺎ( و�ذﻟك ﻤذ�رات ﻤن اﻷﻤﺎﻨﺔ �شـ ـ ـ ــﺄن اﻟمواﻀـ ـ ـ ــ�ﻊ اﻟتﺎﻟ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟتواﻟﻲ :دﻋﺎوى اﻟمسـ ـ ـ ــﺎﻫمین واﻟخسـ ـ ـ ــﺎﺌر

اﻻﻨﻌك ــﺎﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ� ــﺔ )(A/CN.9/WG.III/WP.170؛ درء ﻨشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب اﻟمن ــﺎزﻋ ــﺎت واﻟتخف�ف ﻤن ﺤ ــدﺘﻬ ــﺎ واﻟوﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎط ــﺔ
)(A/CN.9/WG.III/WP.190؛ ﺘﻔسـ ـ ـ ــیر اﻟمﻌﺎﻫدات ﻤن ﺠﺎﻨب اﻟدول اﻷطراف )(A/CN.9/WG.III/WP.191؛
ﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـﺎﻨـﺎت اﻟتكـﺎﻟ�ف واﻟـدﻋـﺎوى اﻟﻌبث�ـﺔ )(A/CN.9/WG.III/WP.192؛ ﺘﻌـدد اﻹﺠراءات واﻟـدﻋـﺎوى اﻟمضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة

)(A/CN.9/WG.III/WP.193؛ وﻀـ ـ ـ ــﻊ ﺼـ ـ ـ ــك ﻤتﻌدد اﻷطراف �شـ ـ ـ ــﺄن إﺼـ ـ ـ ــﻼح ﻨظﺎم ﺘسـ ـ ـ ــو�ﺔ اﻟمنﺎزﻋﺎت ﺒین

اﻟمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمر�ن واﻟــدول )(A/CN.9/WG.III/WP.194؛ )ج( ورﻗــﺎت ﻤﻘــدﻤــﺔ ﻤن اﻟحكوﻤــﺎت :ورﻗــﺔ ﻤﻘـﱠـدﻤــﺔ ﻤن ﺤكوﻤــﺔ

إﻨدوﻨ�سـ ــ�ﺎ )(A/CN.9/WG.III/WP.156؛ اﻻﺘحﺎد اﻷورو�ﻲ ودوﻟﻪ اﻷﻋضـ ــﺎء ) A/CN.9/WG.III/WP.159و(Add.1؛
اﻟمﻐرب ) A/CN.9/WG.III/WP.161و(A/CN.9/WG.III/WP.195؛ ﺘﺎﯿﻠند )(A/CN.9/WG.III/WP.162؛ إﺴ ـ ـ ـ ـراﺌیﻞ
وﺸــیﻠﻲ واﻟ�ﺎ�ﺎن )(A/CN.9/WG.III/WP.163؛ اﻟمﻐرب ) A/CN.9/WG.III/WP.161و(A/CN.9/WG.III/WP.195؛
اﻟب ارز�ــﻞ )(A/CN.9/WG.III/WP.171؛ �وﻟوﻤب�ــﺎ )(A/CN.9/WG.III/WP.173؛ ﺘر��ــﺎ )A/CN.9/WG.III/WP.174

و(A/CN.9/WG.III/WP.197؛ إﻛوادور )(A/CN.9/WG.III/WP.175؛ ﺠنوب أﻓر�ق�ﺎ )(A/CN.9/WG.III/WP.176؛
اﻟص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـی ـ ـ ــن )(A/CN.9/WG.III/WP.177؛ ﺠ ـ ـ ـم ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــور� ـ ـ ــﺔ � ـ ـ ــور� ـ ـ ــﺎ )(A/CN.9/WG.III/WP.179؛ اﻟ ـ ـ ـ� ـ ـ ـح ـ ـ ـر� ـ ـ ــن
)(A/CN.9/WG.III/WP.180؛ ﻤﺎﻟﻲ )(A/CN.9/WG.III/WP.181؛ ورﻗﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻤن ﺤكوﻤﺎت إﺴـ ـ ـراﺌیﻞ و�یرو وﺸـ ـ ــیﻠﻲ
وا ـﻟمـكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ� ـ ـ ــك وا ـﻟ� ـ ـ ــﺎ� ـ ـ ــﺎن )(A/CN.9/WG.III/WP.182؛ ا ـﻟكـو� ـ ـ ــت )(A/CN.9/WG.III/WP.186؛ � ـ ـ ــﺎزاﺨس ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ــﺎن
)(A/CN.9/WG.III/WP.187؛ اﻻﺘحـ ــﺎد اﻟروﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ) A/CN.9/WG.III/WP.188و(Add.1؛ ﺒیرو وﺘـ ــﺎﯿﻠنـ ــد وﻫوﻟنـ ــدا
).(A/CN.9/WG.III/WP.196
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لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

الفريق العامل الثالث (المعني بإصالح نظام تسوية

المنازعات بين المستثمرين والدول)

الدورة التاسعة والثالثون

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

مشروع ملخص
إضافة

ثالثا -اإلصالحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول
-1

نظر الفريق العااا،اان ،ناااا عرا الل ار ال ا ف اتو ا فث مو تاال اليااا،ن ا والي ين (الو يل ا ،A/CN.9/1004

الفلرتان  25و ،)104فث خيا ات اإلصا ا ا ل التالي  ‘1م ا نشا ا ااوا التنااعات والتو يد ،ن وتيا ،وكير ل ،ن
ِّ
الوسااا ن البوةر لتيااوي التنااعات  ‘2الويااا ر اعنعساسااي ومعاوم التيااا تين  ‘3الوعاوم
التتعومة ،بتا فث ل

الوعاوم التضاامة  ‘4ضاتانات التااليد ووساا ن التياوف لروعاوم العبيي

 ‘5تفياير التعا وات ،ن اان الوول

األطراف  ‘6وضع ص ،تعوم األطراف بشأن إص ل نظام تيوي التنااعات ين التيتيترين والوول.
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واتفق الفريق العا،ن ،لوم النظر فث خيا ات اإلص ا ل

 ،عرا اعتتام النيج نفياال ال ف اتهعل فث مو تيل

اليا،ن والي ين واليا،ن والي ين التيااتأنف  ،ونظر بيااف أولي فث التيااا ن ات الياار يوف توضاايا

الويا ات

وتحوةو ،عالتيا والتوساع فث تفاصايريا ،مون التيااأ بأف ،وانه نيا ي أعربت عنيا الوفوم .وأحوضاا أن الفريق العا،ن

لن ةتو أف ن ار بشأن ،ا إ ا كان سيعتتو خيا ا إص

يا ،عيَّنا فث التر ر الحالي ،ن التواوعت.

ألف -درء نشوب المنازعات والتخفيف من حدتها والوسائل البديلة لتسوية المنازعات
()A/CN.9/WG.III/WP.190
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درء نشوب المنازعات والتخفيف من حدتها
أ اا الفريق العاا،ان عرتاال باالو ناات التلاو،ا ،ن الاوول فث إطاا التحضا ا ا ا ا ا ااير لرتر را اليااليا ،ن وعةتال
-3
("الو نات") بش ا ااأن التوا ير التث حوض ا ااعت عرا الي ا ااعيو الوطنث ،فث ،عال ،عا وات اعس ا ااتيتا ، ،ن أان م ا
نشااوا التنااعات والتو يد ،ن وتيا ،وك ل ،ا و ،تال عرا اليااعيو الوولث ،ن ،هام ات وبرا،ج تر،ث إلا
م ا نشا ا ا ا ا ا ااوا التنااااعااات ،عرا النحو التبين فث الو يل ا  .A/CN.9/WG.III/WP.190وفث البااوا ،ا  ،أح را أن
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ا التعال سا ااتركح عرا ،ر ر ،ا نبن التنا ا ا ا ا ا ا ا ااااع  ،ول ،ر ر ،ا بعو عر

التنااع عرا

اإلص ا ا ات فث
التحسيم .وش ِّاوم عرا أن توا ير م ا نشاوا التنااعات والتو يد ،ن وتيا تيايم فث تييم ،ناس اساتيتا ،ياتلر

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

عرا اليعيو الوطنث
-4

خ ل التنانشا ا ا ا ا  ،حنو،ت ،عرو،ات عن التوا ير التتو ة عرا اليا ا ا ا ااعيو الوطنث ،ن أان م ا نشا ا ا ا ااوا

التنااعات ،بتا فث ل أنش ااب ناا الوعث ،والي ااياس ااات الرا،ي إلا ،نع تي ااعيو التنااعات ،وأطر إما ة نض ااا،ا
تيا ا ااوي التنااعات ين التيا ا ااتيترين والوول .وأ ا الفريق العا،ن عرتا باسا ا ااتحواأ نتا ع ،وترف ،ن أان اتع

التعرو،ات عن شاساوم التياتيترين وتوايييا إلا الايانات الحسو،ي التعني  .وأشاير إلا تحوةو يم ا وة ،عرا

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

-5

ونيان أ،ضا ا ا ا ا ا ااا إن تهاامل التعرو،اات ايتاا ين الييماات الحسو،يا ،يم لاو ا نش ا ا ا ا ا ااوا التناااعاات بحيا

،سون

أصاحاا التيارح فث ،وتره ،ياتويات الوول عرا اط ع ايو عرا التوضاوع التبرول ويتيانا تحليق اعتيااي فث
تنفي وإما ة التيااا ن التتياار باعسااتيتا  .وأشااير أ،ضااا إلا أ تي األموات التث تافن اعتياااي ين التشاريعات التحري

انترل النص عرا بعض اإلارااات، ،ين معوة
و،عا وات اعسا ا ااتيتا التث تتضا ا ااتن التحا،ات مولي تتعيو يا الوول .و ح
أصا ا ااحاا التيا ا اارح التيتتين إلا التعريق عرا ،شا ا ااا يع اللوانين نبن اشا ا ااتراعيا .وأوضا ا ااا ك ل أن ال ر

،ن

اإلارااات و ضااتان أن ،يااها التيااؤولون الحسو،يون والتشاارعون ،و كين لرعوان التحتتر لتا ةتو ونل ،ن ن ار 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 التش ا ااترك أو األمل أو األ واأ التو يبي  .و ِّ
التي ا ااا ن،
أكو عرا الحاا إلا توفير التوايل بش ا ااأن

وأش ا ااير إلا ملين ابب التعاون اعنتي ا ااامف س ا اايا والتحيا اليامن بش ا ااأن اعلتحا،ات فث إطا ،عا وات اعس ا ااتيتا

الوولي  ،ال ف ةتضتن إ شامات ،واي لرتيؤولين الحسو،يين.

فث إطا ،عا وات اعستيتا وعرا اليعيو الوولث
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ث أنال ةنه ث لراوول ،لاوم التفااو

عرا ،عاا اوات اعسا ا ا ا ا ا ااتيتاا  ،أن تنظر فث النص عرا إارااات

لو ا نشا ا ا ا ااوا التنااعات والتو يد ،ن وتيا ،وك ل عرا إارااات تشا ا ا ا اااو سا ا ا ا ااابل لرتحسيم .وأحعرا عن اا

،تهاةن بشااأن الحاا إلا إارااات إلحا،ي سااابل لرتحسيم .و ث أ،ض اال أنل ساايسون ،ن التفيو واوم ليات ح،نشااأة
عرا النحو الواا  ،ويفضا ا ا اان أن تاون فث إطا التش ا ا ا اريعات التحري  ،تتيا لاطراف التتنااع اعسا ا ا ااتفامة إلا
أنيا و ،ن فترات التيو (انظر الفلرة  10أمنا ).

وع وة عرا ل  ،انتحرل أن تعاَل ج عرا التيا ا ا ا ا ا ااتوم الوولث ،يا ا ا ا ا ا ااأل انعوام الوعث و ا نشا ا ا ا ا ا ااوا
-7
التنااعات والتو يد ،ن وتيا وعوم اللو ة عرا القيام ل  ،و ل ،ي ل ،ن خ ل أنش ا ا ا ا ا ا ااب التي ا ا ا ا ا ا اااعوة
التلني وبناا اللو ات .و حشا ِّو م عرا َّأن ل فث كيير ،ن البروان النا،ي  ،ع تحال الييمات الحسو،ي التياؤول عن
،عالع التياا ن التتيار تياوي التنااعات ين التياتيترين والوول تفتلر إلا الو ا ،الفني ال ا ،إلم ا

أن نا ،نااعات عرا وش النشوا وسبن إما تيا .وح ث أن الوول ،تسن أن تيتفيو كييرا ،ن وضع طريل
،نيعي لتهامل التعا ف والتتا س ا ا ا ا ا ااات التتع رل و ا نش ا ا ا ا ا ااوا التنااعات ،باعتها ل ،ن ين أس ا ا ا ا ا ااالي
التعاون .وأش ا ا ا ا ا ااير إلا وض ا ا ا ا ا ااع ،هامن تواييي  ،وإ واأ ،نتوم لروول لتهامل التتا س ا ا ا ا ا ااات العيوة والو ا،
العتري  ،وإلا أ سام م ا نشوا التنااعات .وأشير إلا أن

التياعوة التلني وأنشب ناا اللو ات ،التث

سا اايسون ليا أ ر إ،عا ث عرا ،نع التنااعات، ،تسن أن تحنشا ااأ ببريل فعال مون إ لال كا ن الوول .وأشا ااير
إلا لي التعاون والتنانش ا بش ااأن الوفاع وتفامف التحسيم اعس ااتيتا ف التابع لتحاله التحيا اليامن ،وإلا
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الي ا ا ا ا النتو اث التتعرق بمما ة التنااعات اعسا ا ا ااتيتا ي ال ف وضا ا ا ااعل ،ؤتتر ،يياي الب ان  .ونوم انترال

بمعوام إع ن ،تعوم األطراف ،ن اان

الوول بشأن م ا نشوا التنااعات.

الير بويا ات اإلص ل األخرم
ع ظ الفريق العا،ن أن ،ي ا ااأل م ا نش ا ااوا التنااعات والتو يد ،ن وتيا ترتها ا تهاطا و يلا بويا
-8
اإلص ا ل التتتين فث إنشاااا ،ركح اسااتشااا ف ،تسن أن ح،اَّره باعضااب ع بأنشااب م ا نشااوا التنااعات وبناا
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

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

األعمال التحضيرية المتعلقة بموضوع درء نشوب المنازعات والتخفيف من حدتها

،
-9

ظات استي لي
ع ظ الفريق العا،ن واوم فا وة عا ،فث أن تواصا ن األ،ان العتن عرا ،يااأل م ا نشااوا التنااعات

والتو يد ،ن وتيا .وأش ا ااير إلا أنل ةنه ث لروول أن تحافظ عرا ريتيا فث التنظيم الرنا ث لتا ،ووم الي ا ااالا

العام ،وإلا أن أف ن سا حايعلو لتعالع ،يااأل م ا نشااوا التنااعات والتو يد ،ن وتيا ةنه ث أع ،شااعع الوول
بأف ش ا ااسن ،ن األش ا ااسال عرا تعن القيام ل يوف و يو و م ا نش ا ااوا التنااعات .و ث أن أنش ا ااب ناا
يي ا ا ا ا ا ااث ،ن

اللو ات وض ا ا ا ا ا ااتان توفق التعرو،ات إلا العيات التث تحتاايا ،ن أان اتوا الل ار ات ث اان
اوان م ا نشااوا التنااعات .وفث ضااوا ،ا تلوم ،شا ِّاوم عرا أ بع أساامر ث ، ‘1ا ث العيات التث ةنه ث

إط عيا بشا ااسن أفضا اان (أحشا ااير إلا التيا ااؤولين ال ةن ةتي ا ارفون نياب عن الوول وإلا التيا ااتيترين) ، ‘2ا ث

التعرو،ات التث ةنه ث إط عيا عرييا (اعلتحا،ات الوولي بالنياه لروول ،واللواعو ات اليار والتياالا التتعرل
باليا ا ااياس ا ا ا العا ،واليياكن البيرونراطي و،نظو ات الوول بالنيا ا ااه لرتيا ا ااتيترين ‘3 )،كيد ،تسن إط ع

العيات عرا
-10

التعرو،ات  ‘4العيات التث ستبرعيا عرييا.

وش ِّاوم عرا إ،ساني تعتيع أفضان التتا ساات أو وضاع التهامن التواييي أو تا نص نتو اث بشاأن

م ا نشا ا ااوا التنااعات أو التو يد ،ن وتيا ،وعرا أن ،ن شا ا ااأن ل ،يا ا اااعوة الوول فث ايوم ا الرا،ي إلا
م ا نشا ا ا ا ا ا ااوا التناااعاات .وفث ا ا اليا ا ا ا ا ا ااوم ،لو ظ أن الاوول والتنظتاات الحسو،يا الاووليا  ،بتاا فث لا الب ان

الوولث ،والتنظتات كير الحسو،ي  ،نو اضا ا ا اابرعت بالفعن بأعتال بشا ا ا ااأن أفضا ا ا اان التتا سا ا ا ااات .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.

-11

وايتا ةتعرق بانترال النظر فث الاي ي التث ،تسن يا لتؤسا ايا ا مولي ،ين التركح اعس ااتش ااا ف التلترل

إنشا ااان أن تضا اابرع وو أكبر فث ،يا اااعوة الوول عرا تنفي

التتا سا ااات الفضا اارا ،لو ظ أن بعض الوفوم

تعتبر تهامل التعرو،ات وبناا اللو ات ،ن التيام الر يياي لرتركح اعساتشاا ف ،ينتا تيااالت وفوم أخرم عتا إ ا

كان ةنه ث لتركح استشا ف أن ةركح أكير عرا سياي التنااع .

،يا العتن فث التيتلبن
-12

بعو التنانش  ،طر

الفريق العا،ن إلا األ،ان أن تعتن ،ع الوفوم والتنظتات التيتت ،ن أان تعتيع

التعرو،ات ات اليا ا ا اار والتتا

بيا ا ا اايول عن التتا سا ا ا ااات الفضا ا ا اارا لروول فث ،عال م ا نشا ا ا ااوا التنااعات

طر
والتو يد ،ن وتيا فث ضا ااوا ،نانشا ااات الفريق العا،ن .و ح
V.20-05655
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،نيا أن تلوم إلا الفريق العا،ن انت ار ا بشاأن

طر
لروول تببيق
التتا ساات الفضارا ببريل أكير اتياانال ،و ح
طر
الي اابن التتسن لتنفي
التتا س ااات الفض اارا، ،ين وض ااع إ ش ااامات أو ني ااوب نتو اي  .و ح

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

اإلصا

-2

إلا األ،ان

ات ،أن

الطرائق البديلة لتسوية المنازعات
-13

نظر الفريق العا،ن فث الوسا اااط والتوفيق وكير تا ،ن الب ار ق البوةر لتيا ااوي التنااعات .وأشا ااير إلا

أن ا الب ار ق ،التث تتبرا

ونتاا وتارفا أنان ،ن التحسيم ،توفر أ،ضا ا ا ا ا ا ااا ناو ا كبي ار ،ن الترونا واعسا ا ا ا ا ا ااتل ليا

لاطراف التتنااع ، ،تا ،ي ا ااتا بي ا ااون الع نات البوير األان وتلويتيا و تا ،اعس ا ااتيتا األانبث ،ن خ ل
التوا ير التناسه  ،وبالتالث تربي ال ر

التليوم التتتين فث ااتناا التنااعات وتفامف تفانم النحاعات.

فترة التيو
-14

ع ظ الفريق العا،ن أن ،عا وات اعسا ا ااتيتا تنص عرا إطا ا،نث (ةتراول ين

عش ا ا اار ش ا ا اايرا) ح،ب ر

أشا ا ااير و تاني

خ لل ،ن األطراف التتنااع أن تحاول تي ا ا ااوي التنااع وم،ا نبن عرض ا ا اايا عرا التحسيم

الفترة عتو،ا ا ا "فترة التيو ") .ونين إنل ةنه ث أن توفر فترة التيو فرص لرتيتيتر التوعث والوول
(تعرف
لتعلن التحسيم عن طريق تيوي التنااع ،ن خ ل التفاوضات أو التشاو ات أو الوساط  .و ِّ
أكو عرا أنل ،لاث
تاون فترة التيو أماة نااح  ،ةنه ث أن تاون طوير بتا ايل الافا ، ،أف أكير ،ن ست أشير .وفث
ِّ
أكو عرا أن نا اا إلا إ شامات بشأن كي ي اعستفامة بفعالي ،ن فترة التيو .

ا اليياي،

تعحيح استعتال الوساط
-15

نظر الفريق العا،ن فث كي ي تعحيح الب ار ق البوةر لتي ا ا ا ا ااوي التنااعات واس ا ا ا ا ااتووا،يا عرا نباي أوس ا ا ا ا ااع.

وتحقيلا لي ال ا ، ،نظر الفريق العا،ن فث الي ا ا ا ااعوبات التتعرل بالتني ا ا ا اايق ين الييمات الحسو،ي ات الي ا ا ا اار عنو

التفاو

عرا تياوي وم ،لتنااع ،ا ،واليلين اللانونث ال ام لاث ،شاا

التياؤولون فث

إ سا ا ا اااا عتري التوافل ال ا ، ،بتا فث ل أن ،سون لوم العيات التث تتفاو

التياوي  ،وكي ي ضاتان

بشا ا ا ااأن التيا ا ا ااويات اليا ا ا اارب ال ا،

لرتوافل عرا التيااوي  .ونين إن ،ن الضاارو ف وضااع ،ا ةرحم ،ن سااياسااات وإطا نانونث لتشااعيع الوساااط  .وفث

ا

اليا ااياي ،أح را أن اتفاقي األ،م التتحوة بشا ااأن اتفانات التيا ااوي الوولي التنبيل ،ن الوسا اااط ("اتفاقي سا اان افو ة بشا ااأن
الوساط ") تنص عرا ص ،فيو فث سياي تيوي التنااعات ين التيتيترين والوول أ،ضا.

-16

وإض اااف إلا ل  ،أحوض ااا أن الب ار ق البوةر لتي ااوي التنااعات ث وس ااير ةنه ث النظر فييا ليق فلا نبن

انترل وضااع ،هامن تواييي لتشااعيع يمات التحسيم واألطراف التتنااع عرا اسااتاشاااف
التنااع  ،ن أ،ضااا أ ناا ا ،و ح
الب ار ق عرا نحو اس ا ا ا ااتهانث .وع وة عرا ل  ،نظر الفريق العا،ن فث كي ي إ كاا وعث أص ا ا ا ااحاا التي ا ا ا اارح

بالوساط وكي ي تحفيح التيتيترين والوول عرا و سواا عرا التشا ك نشا فث الب ار ق البوةر لتيوي التنااعات.

ونين إن ناا نو ات الوسااباا التحتترين وكير م ،ن أصااحاا التياارح وتو يبيم ،تين اانها يياايا فث
وحكرت أ،ير لوو ات تو يبي ،تويايا بشاأن

ا اليااوم،

ا التوضاوع .و ث أن مول التنشاأ ةنه ث أن تشاعع التياتيترين عرا

إ،عام رول وم، ،ع الوول التضا اايف نبن وا التحسيم .كتا ث أن مول التنشا ااأ والوول التضا اايف ،تسنيا إنشا اااا لعان

،شترك ،ن أان ن النحاعات التحتتر ين التيتيترين والوول.
-17

وأشا ااير إلا أنل سا اايرحم إ،عام تواان ،ناس ا ا

ين التيا ااوي ،ن خ ل الب ار ق البوةر لتيا ااوي التنااعات

وكير ا ،ن التيااا ن األساااسااي ، ،ين الاي ي التث ،تسن أن تؤمف يا

الب ار ق إلا اتوم تنظيتث ،والحو ،ن

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

نوم نتو اي
-18

ايتا ةتعرق باإلش ا ا ا ااا ات إلا الب ار ق البوةر لتي ا ا ا ااوي التنااعات فث إطا ،عا وات اعس ا ا ا ااتيتا  ،نظر

الفريق العا،ن ايتا إ ا كان ةنه ث إعوام نوم نتو اي ، ،ن شا ا ا ا ا ا ااأنيا كفال ،ا ةرث  ‘1يان الوبوات اإلا ار ي

التث ،تسن أن تتو ا األطراف التتنااع عرا نحو ،فيو  ‘2إ شا ا ا ااام األطراف بشا ا ا ااأن كي ي إاراا الوسا ا ا اااط

 ‘3تضا ا ااتين إطا ا،نث وانعث  ‘4التعالع التحتتر لتوضا ا ااوع الوسا ا اااط اإللحا،ي باعتها ا شا ا اارطا ،يا ا ااهلا

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

-19

،ع البابع البوعث لعتري الوساط .

وأح را أن بعض التعا وات الحالي تتضا ااتن بالفعن ،ين

،يتوو،يا كنتو ع.

البنوم النتو اي ويتسن لرفريق العا،ن أن

الير بويا ات اإلص ل األخرم
-20

نين إن إنشااا ،ركح اساتشاا ف ،تسن أن ةؤمف مو ا فث تعتيع وتهامل التعرو،ات عن أفضان التتا ساات ايتا

ةتعرق بالب ار ق البوةر لتي ا ا ااوي التنااعات .وتش ا ا ااتن خيا ات اإلص ا ا ا ل األخرم التث ،تسن األخ يا باعنتران تعحيح
الوس اااط الويا ات التتي اار بمنش اااا يم ما ت ،تعومة األطراف .وفث ا الي ااياي ،ش اِّاوم عرا ض اارو ة ،راعاة الي ااياي
األوسا ااع إلص ا ا ل نظام تيا ااوي التنااعات ين التيا ااتيترين والوول عنو وضا ااع الرتيا ااات األخيرة عرا الب ار ق البوةر

لتي ا ااوي التنااعات ،ألن الايير ،ن الشا ا اواكن التث نو حتيا بش ا ااأن الب ار ق البوةر لتي ا ااوي التنااعات، ،ين الووف ،ن
اعناش اااف أ،ام الرأف العام ،ث أ،ض الا وا مة ض ااتن اإلطا األوس ااع نبانلا لتي ااوي التنااعات ين التي ااتيترين والوول.
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

تلييم النتا ج التحتتر لرتنااع وأن ،ععن الهح عن تيوي لرتنااع ةرتاح إلا أسق ،تين .
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لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

الفريق العامل الثالث (المعني بإصالح نظام تسوية

المنازعات بين المستثمرين والدول)

الدورة التاسعة والثالثون

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

مشروع ملخص
إضافة

ثالثا -اإلصالحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (تابع)
-2

الطرائق البديلة لتسوية المنازعات (تابع)
األعمال التحضيرية المتعلقة بموضوع الطرائق البديلة لتسوية المنازعات

مالحظات استهاللية
-1

الحظ الفريق العامل وجود فائدة عامة في أن تواصل للل األمانة العلل عسأ م ل للالة الوسل للا ة و ير ا من

الطرائق البديسة لت للوية اللناتعات ،ب ية ن لللان ةماانية اس للتادار ق الطرائق عسأ نعو أك.ر فعالية ولوحظ

أن الطرائق البديسة لت ل ل للوية اللناتعات ال ت ال ير م ل ل للترسة ةلأ حد بير في س ل ل لليا ت ل ل للوية اللناتعات ين

الل للت.لرين والدولك لا لوحظ وجود عوائق كياسية وتش لريوية وسللياسللاتية اصللة تال في وج العاومات في
قا الص للدد ولوحظ أ أ للا أن اللناتعات لي للت جليعها مناسل ل ة لت للويتها باس للتادار الوس للا ة ،وأن أ علل

لان االن ل ل ل ل ل للطال ب ين ري أن افل أال ي د تطبيق الطرائق البديسة لت ل ل ل ل ل للوية اللناتعات ةلأ عوا

ماصودة ،م.ل عدر تصرف الجهات التنظيلية عسأ النعو اللناس

الق

ادر الصالح العار

ير

م ار العلل في الل تابل
 فترة الت وية الود ة ( شار ةليها أ أا ل"فترة التهدئة")-2

بعد اللنا شلة ،س الفريق العامل ةلأ األمانة أن تعد نودا نلوذجية تج لد أفألل الللارسلات بشلان الت لوية

الود ة أو فترة التهدئة ،بلا في ذلك تعديد فترة تمنية افية وونل ل ل للع واعد وانل ل ل للعة بشل ل ل للان ي ية مراعاة تسك الفترة

و س ةلأ األمانة أن تجلع م ادئ توجيهية أو توصيات بشان ي ية استادار ق الفترة عسأ نعو أك.ر فعالية
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لتجن

و يل ةن البنود النلوذجية ين ري أن تش ل ل ألاجع األ راف اللتناتعة عسأ اسل للتادار الوسل للا ة اطوة ملانة
السجوء ةلأ التعايم وشدد عسأ نرورة ةيالء اال تلار لتجن حاالت التا ير والتكاليف ير الأرورية

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

 ةعداد م ادئ توجيهية من أجل استادار الطرائق البديسة لت وية اللناتعات وإعداد الاواعد عسأ نعو فعالرئي أن من اللفيد ونلع م ادئ توجيهية و واعد أك.ر تعديدا .وفي قا الصلدد ،ب س
-4
أن تعد نوعين من الصل للاوس ،اسل للتنادا ةلأ أفأل للل الللارسل للات الاائلة ،وبالتشل للاور مع أصل للعا
اللهتلين ،م.ل البنك الدولي
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أوال ،فيلللا يتعسق ت للادل اللعسومللات وبنللاء الاللدرات وتيللادة الوعي ،ب س ل

ةلأ األمانة

اللصل للسعة

ةلأ األمللانللة أن تعللد م للادئ

أسأ لسلشلار ين في الوسلا ة في ة ار ت لوية اللناتعات ين الل لت.لرين والدول ،عسأ أن
توجيهية وملارسلات ف ل
ش لللل ذلك م للائل م.ل ’ ‘1الجوان

التنظيلية التي د يتعين عسأ الدول النظر فيها عسأ الص للعيد الو ني من

أجل التاسيل ةلأ أدنأ حد من العوائق الهياسية أو ال ل ل ل للياسل ل ل للاتية ونل ل ل لللان ةماانية اسل ل ل للتادار الوسل ل ل للا ة بفعاليةك

’ ‘2تل.يل الص للالح العار في ة ار الوس للا ةك ’ ‘3ون للع وائم بالوس للطاء الل سين في مجال ت للوية اللناتعات
ين الل للت.لرين والدول و يل أ أللا ةن ين ري النظر في الكي ية التي لان ها لدولة منشللا الل للت.لر أن تشللجع

الوسلا ة و ير ا من الطرائق البديسة لت لوية اللناتعات مع م لت.لريها وفي قا ال ليا  ،أونلح أن ين ري ،عند

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

-6

ثانيا ،ب س

الدولي لت لوية مناتعات االسلت.لار،

ةلأ األمانة العلل مع اللنظلات اللهتلة ،م.ل اللر

من أجل ونللع أو تكييف واعد لسوسللا ة في سلليا ت للوية اللناتعات ين الل للت.لرين والدول ،ةنللافة ةلأ نود

نلوذجية ب ية اس ل للتادامها في معا دات االس ل للت.لار وس ل للت ل للتند ق الاواعد والبنود الااص ل للة ةلأ الوثائق العديدة

اللتاحة بالفعل ،وسياون الررض منها و ونع ةجراءات وأحاار تراعي بعض صائص نظار ت وية اللناتعات

ين الل ل للت.لرين والدول ،م.ل اللصل للالح العامة التي ينطو عسيها ولوحظ أ أل للا أن العلل في مجال الوسل للا ة

ين ري أن يراعي يارات اإلصل ل ل ل للاله التي حدد ا الفريق العامل ،هدف نل ل ل ل لللان أن تكون العسول اللونل ل ل ل للوعة

متوائلة مع ماتسل الايارات

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

-1

ُّ
تعدد اإلجراءات ودعاوى المساهمين والخسائر االنعكاسية (الوثيقتان A/CN.9/WG.III/WP.193

و)A/CN.9/WG.III/WP.170
-7

نظر الفريق العلاملل بعلد ذللك في الل ل ل ل ل ل ل للائلل اللتعسالة تعلدد اإلجراءات ةلأ جلانل

الل ل ل ل ل ل ل للائلل اللتعسالة

عديدة منها ما د يترت

عسي من أثر سل ل للسبي

دعاوى الل ا لين والا ائر االنعااسية ( شار ةليها فيلا بعد لل"تعدد اإلجراءات" لتي ير الرجو ةليها) وأبكد من

جديد أن الفريق العامل اعتبر تعدد اإلجراءات م.ار سق ،ألسل ل ل ا

عسأ تكسفة ةجراءات ت ل ل ل ل ل للوية اللناتعات ومدتها ،واحتلال عدر ات ل ل ل ل ل للا النتائت ،وإماانية اتدواجية االسل ل ل ل ل للترداد،

واللفانسة ين اللعاكم ،فأال .عن ةساءة استرالل اإلجراءات من جان
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وأبشللير ةلأ وروف ماتسفة ت د ةلأ تعدد اإلجراءات ،ومنها دعاوى الل للا لين وبذكر أن العلل ين ري أن

ير عسأ العاالت التي عتبر أنها تنطو عسأ مشل للاكل بشل للال ا

وتترت عسيها نتائت سل للسبية وفي قا الصل للدد،

رئي أن لان أن اون من اللفيد تونيح معنأ تعدد اإلجراءات ،ملا من شان تعديد نطا العلل
-9

وأش ل ل للير أ أ ل ل للا ةلأ ائفة واس ل ل للعة من ا ليات واألدوات الاائلة التي اس ل ل للتعدثت للنع تعدد اإلجراءات

وإدارت ل بفع للالي للة ،مل للا ع للد من أثر (انظر الفارات  33-26من الوثيا للة  A/CN.9/WG.III/WP.170والفارات

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

-10

وفيللا يتعسق بلا ليلات التي ين ري مواصل ل ل ل ل ل لسلة تطوير لا ،لان نلاس تلاييلد علار إلعلداد نود نلوذجيلة أو

ةرشل للادات بشل للان الأل للم والدمت وأشل للير ةلأ أن قا العلل لان أن ير

م.ل الجهة التي تتاق الا اررات هقا الشلان ،واألسلاا الق تاور عسي

عسأ معالجة بعض الل ل للائل العلسية،

ق الا اررات ،و ي ية تعفي

اللعنية ت للوية اللناتعات ين الل للت.لرين والدول عسأ اللأ للي دما في علسية الدمت

يئات التعايم

ير أن بذكر أن لسأ للم

واللدمت حلدود للا في العلاالت التي ت ل ل ل ل ل ل للتنلد فيهلا اإلجراءات ةلأ معلا لدات أو واعلد ةجرائيلة ماتسفلة أو تلدار من

جان

-11

م س ات ماتسفة وبذكر أ أا أن الأم والدمت ين ري أن

تندا ةلأ اللوافاة الطوعية لأل راف

و ان ناس أ أل للا تاييد لسعلل الق من شل للان أن يونل للح سل للسطات يئات التعايم في أل للا ا ت ل للوية

اللناتعات ين الل ل للت.لرين والدول فيلا يتعسق و ل اإلجراءات أو تعسياها ،وتعديد الظروف التي تبرر ملارسل للة
ق ال سطات

 -12ورألاك ةلأ ٍّ
حد ما عسأ مواصلسة تطوير لليات التن ليق ،التي سلتهدف ةلأ تونليح األدوات اللتاحة التي
أل
ب
لان لهيئات التعايم في أ للا ا ت للوية اللناتعات ين الل للت.لرين والدول اس للتادامها ب للهولة و يل ةن تع ي
ت ادل اللعسومات ين يئات التعايم في أللا ا ت للوية اللناتعات ين الل للت.لرين والدول لان أن اون مفيداك
ومن ثم ،فاد ش ألالدد عسأ نلرورة تع ي الشلفافية وبينلا أبشلير ةلأ أن لليات الدمت والتن ليق د ال تكون فعالة في
معلالجلة تعلدد اإلجراءات مع مرور الو لت (ولي في و لت واحلد) ،يلل ةن أحلد ال ل ل ل ل ل ل لبلل الللانلة للعلالجلة لق

اللشاسة و ةرساء مبدأ التاادر

 -13وفي حين أبعر عن بعض التاييد لتوفير ةرشادات بشان مبدأ َس ْبق االدعاء وحجية الدعوى اللاأي
فيها ،أبعر أ أل للا عن بعض الشل للاوس ألن قين اللبدأين لان أن ف ل ل ار تف ل للي ار ماتسفا ت عا لسوال ة الاأل للائية
والاوانين اللنط اة ،ولقلك فهق اإلرشادات د تل

-14

دون صد بجو ر اللناتعة أو أس ها اللونوعية

وأبعر عن بعض التاييد للواصل ل ل ل للسة تطوير األحاار اللتعساة بعج

اللنافع وتسك التي تهدف ةلأ منع

ةسلاءة اسلترالل اإلجراءات الاانونية وبينلا ان ناس تاييد عار لبسورة مفهور ةسلاءة اسلترالل اإلجراءات الاانونية

أو الدعوى (بلا في ذلك مفهور اتدواجية االس ل للترداد) في ة ار نظار ت ل للوية اللناتعات ين الل ل للت.لرين والدول،

برئي أن ين ري تو ي العقر وتوفير در معين من اللرونة لهيئات التعايم في أ ل ل ل ل للا ا ت ل ل ل ل للوية اللناتعات ين
الل ت.لرين والدول عند تطبيق ذلك اللفهور من أجل التعام بشال فعال في تعدد اإلجراءات
-15

وأبعر عن بعض التلاييلد لسعللل اللتعسق بلاإلعفلاءات (أو نهت "منع التراجع") و لقللك ملا

ل ل ل ل ل ل لللأ بنود

"مفتر الطر " التي تتيح اال تيار ين اللعاكم اللعسية والتعايم الدولي و ان ناس بعض التاييد لونل ل ل للع نود
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

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

العلل عسأ تنظيم األنوا التي
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ويع ى ذلك ةلأ شلوا ل بشللان احتلال تشللوي الل ادئ األسللاسللية لاانون الشللر ات و قلك التليي نللد الل للا لين

ا

رين والدائنين ورئي أن  ،باإلنل ل للافة ةلأ ا ليات اللق ورة أعال  ،لان تنظيم دعاوى الل ل ل للا لين من الل

تعريف أونللح ل ل ل ل ل ل ل ل لللصللطسعات "االسللت.لار" أو "الل للت.لر" أو "ال لليطرة" في معا دات االسللت.لار أو عن ريق

تعريف أفألل لسدعاوى الل اشلرة (ال الدعاوى االشلتاا)ية) التي س بلي للح لسل لا لين ب امتها وا تبره قلك مواصسة
تنقيح األحاار اللتعساة دعاوى الل للا لين ت عا للعا دات االسللت.لار التي ناعت أو أ رمت م ا.ر 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

مالكا لسشر ة أو م يط ار عسيها ،مع تعديد اإلعفاءات والتعويأات اللناس ة التي يتعين دفعها لسشر ة)
-17

ومن ناحية أ رى ،أبعر عن الاسق ةتاء األثر الق

عتلل أن يترت

عسأ تنظيم دعاوى الل ل ل ل ل للا لين

بالن ل ل ة لالس للت.لار األجنبي الل اش للر ،وحق الل للت.لرين األجان في العص للول عسأ تعويض عندما اون ناس
ر لاللت امات اللنصل للو عسيها في اللعا دة من جان الدول وفي قا ال ل لليا  ،شل ل ألالدد عسأ دف أن تنص
معا دات االست.لار عسأ تشجيع االست.لار األجنبي وأن تتيح لسل ت.لرين األجان ةماانية الوصول ةلأ العدالة،

وال س ل لليلا عندما تكون ت ل للوية اللناتعات ين الل ل للت.لرين والدول ي الوس ل لليسة الوحيدة لقلك وأبش ل للير ةلأ الايود

اللفرونل ل ل للة عسأ اللسكية وإلأ متطس ات اللشل ل ل للاريع اللشل ل ل للتر ة مع الكيانات اللعسية التي تبرر الدعاوى اللتعساة
بالا ل ل ل ل للائر االنعااسل ل ل ل للية وبذكر قلك أن تنظيم دعاوى الل ل ل ل ل للا لين لان أن عد دون مبرر من مرونة كيال

االسل ل ل للت.لار األجنبي فأل ل ل للال عن اسل ل ل للت ارتيجيات الشل ل ل للر ات وتاييدا لهقا ال أر  ،بذكر أن األدوات وا ليات الاائلة
لانها أن توفر لسدول حلا ة افية من الدعاوى التع ل ل ل ية وبذكر أ أل ل للا أن ق الش ل ل لوا ل ت ل ل للتند ةلأ أن ل ل لرار

افترانية ذات بيعة تالينية وال تظهر في الوا ع

 -18وأثناء اللداوالت ،بذكر أن ةذا أبنشل ل ل ل للئت يئة دائلة متعددة األ راف للعالجة اللناتعات في ة ار نظار
ت للوية اللناتعات ين الل للت.لرين والدول ،ف ن ق الهيئة س للتكون في ون للع أفأ للل للعالجة الل للائل الواس للعة
النطلا التي لان أن تنش ل ل ل ل ل ل للا عن تعلدد اإلجراءات وبذكر لقللك أن علددا .من ا ليلات واألدوات الللق ورة أعال
للعلالجلة تعلدد اإلجراءات لان ةدراجهلا في اللعلا لدة اللنشل ل ل ل ل ل لئلة لهيئلة دائللة متعلددة األ راف أو في الاواعلد التي

تنظلها ومن ناحية أ رى ،بذكر أن ةنش ل ل ل ل للاء م.ل ق الهيئة لن اون ل األثر اللاص ل ل ل ل للود ،و د ي د ةلأ تعدد
اإلجراءات بشال أكبر ،ألن اللناتعات ستنشا بشان معا دات است.لار ماتسفة صيرت بطرائق ماتسفة
األعمال التحضيرية المتعلقة بتعدد اإلجراءات

مالحظات استهاللية
-19

رئي عسأ نطا واسل للع أن ناس حاجة ةلأ ةصل للاله النظار العالي لت ل للوية اللناتعات ين الل ل للت.لرين

واللدول من الل معلالجلة الشل ل ل ل ل ل لوا لل التي أبعر عنهلا فيللا اص تعلدد اإلجراءات ،ال سل ل ل ل ل ل لليللا وأن معلا لدات
االسللت.لار من الجيل الاد م ال توفر الوسللائل اللناس ل ة للعالجتها

لا رئي عسأ نطا واسللع أن الجهود اللتعددة

األ راف الرامية ةلأ اس ل ل للتعداذ وتنفيق عدد من ا ليات واألدوات الرامية ةلأ معالجة الشل ل ل لوا ل التي ي.ير ا تعدد

اإلجراءات ستكون مفيدة لسرا ة

 -20ورئي أ أ ل ل للا أن من الأ ل ل للرور  ،لدى اللأ ل ل للي دما في يارات اإلص ل ل للاله ،ة امة تواتن ين معالجة
الشلوا ل ونلللان مواصللسة تشللجيع االسللت.لار األجنبي فأللال عن حلا ة الل للت.لرين األجان وشلألالدد أ أللا عسأ
نرورة نلان مراعاة األصول الاانونية وإنصاف اإلجراءات عند تنفيق ماتسل األدوات
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م ار العلل في الل تابل
-21

بعد اللنا ش للة ،س

الفريق العامل ةلأ األمانة ’ ‘1أن تعدد عسأ نعو أد أنوا اإلجراءات اللتعددة

ودعاوى الل لا لين التي د تنشلا والشلوا ل التي د ت.ار أو ال ت.ار ارت ا ا بال منها ،من أجل تعديد نطا

ق

الل ل للالة بش ل للال أفأ ل لللك ’ ‘2أن تعد ائلة باألدوات وا ليات اللوجودة بالفعل في الللارس ل للة التعا د ة من أجل

معالجة ق الش لوا ل ،وأن تعدد نو اإلجراءات اللتعددة التي ت للتادر ل أداة من أجسهاك ’ ‘3أن توصللي بنود

نلوذجية تج د تع ينا لألدوات الاائلة ،ال سيلا في نوء اللشاكل التي ال ت ال تطرهك ’ ‘4أن توصي بايارات

لتنفيق ق األدوات بالطرائق اللاص للودة ،عسأ س للبيل الل.ال من الل اررات الجلوية العامة ،أو م ادئ توجيهية
اصللة باللعاكم ،أو ير ا من اللواد التونلليعية و يل ةن لان ونللع مجلوعة أدوات مفصللسة ت للتجي

نعو معدد ومناسل

عسأ

لسشلوا ل الاائلة فيلا يتعسق تعدد اإلجراءات ودعاوى الل للا لين وسلليتعين بعد القيار قلك

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

-22

و س

الفريق العامل أن تواصلل األمانة ،لدى ةعداد اللواد اللق ورة أعال  ،التعاون مع الوفود اللهتلة،

بللا في ذللك الوفود التي لانلت للديهلا في الفترة األ يرة مللارس ل ل ل ل ل ل للات تتعسق بلاللعلا لدات ،و لقللك منظللة التعلاون
والتنلية في الليدان اال تص ل ل ل ل للاد واللنتدى األكاد لي و ير لا من اللنظلات الدولية اللهتلة باللون ل ل ل ل للو  ،وأن

تشل ل للير ةلأ معا دات االسل ل للت.لار التي أ رمت م ا.ر والتي تتأل ل ل لن أحااما .ذات صل ل للسة ،و قلك ةلأ الجهود التي
يبقلها اللر الدولي لت وية مناتعات االست.لار في ة ار تعديالت واعد

 -2الدعاوى المضادة ()A/CN.9/WG.III/WP.193
-23

نظر الفريق العامل في الل لائل اللتعساة بالدعاوى اللألادة التي تقيلها الدول اللدعأ عسيها في ة ار

نظلار ت ل ل ل ل ل ل للويلة اللنلاتعلات ين الل ل ل ل ل ل ل للت.لرين واللدول ولوحظ أنل ين ري النظر في جلانبين ماتسفين ،أحلد للا و

الجان

اإلجرائي أو مابولية الدعاوى اللأل ل للادةك وا

ر ها أساا الدعاوى اللأادة

ر و االلت امات اللونل ل للوعية لسل ل ل للت.لرين ،التي شل ل للال

بكد من جديد أن أ علل بشل للان ةصل للاله نظار ت ل للوية اللناتعات ين
 -24وفيلا يتعسق بالجان اإلجرائي ،أ أل
الل ت.لرين والدول ين ري أال عول دون ةماانية ة امة الدولة اللدعأ عسيها دعوى مأادة ند أحد الل ت.لرين،
حي.لا اون ناس أس ل ل ل ل ل للاا انوني لسقيار قلك وفي حين رئي أن من الأ ل ل ل ل ل للرور أن تتفق الدول األ راف في

معا دات االسللت.لار عسأ اسللتادار الدعاوى اللأللادة ،أبشللير ةلأ أن الاواعد اإلجرائية اللنط اة عسأ نظار ت للوية
اللناتعات ين الل ل ل للت.لرين والدول تتو أ علوما ةماانية ة امة الدول اللدعأ عسيها دعاوى مأل ل للادة وتأل ل لللين

معا دات االس للت.لار اللبرمة م ار أحااما ص لريعة ت لللح ب امة الدعاوى اللأ للادة ولوحظ أن من ش للان وجود
ة ار

ل لللح ب امة الدعاوى اللأل للادة أن

ل لللح لهيئات التعايم في أل للا ا ت ل للوية اللناتعات ين الل ل للت.لرين

والدول ذات الابرة في قا الليدان بان تنظر في ق الدعاوى ويلان أن لنع تعدد اإلجراءات وأبش ل ل للير أ أ ل ل للا

ةلأ أثر ال ل لللاه ب امة دعاوى مأ ل للادة عسأ نتيجة اللناتعات ورئي علوما أن الل ل للائل اإلجرائية م.ل مابولية

الدعاوى اللأادة ت تعق مواصسة النظر فيها ،بلا في ذلك في سيا
-25

وفيلا يتعسق بالجان

يئة دائلة متعددة األ راف

ال.اني ،بذكر أن العلل الجار بش ل ل ل ل ل للان ةص ل ل ل ل ل للاله نظار ت ل ل ل ل ل للوية اللناتعات ين

الل لت.لرين والدول ين ري أال يتناول الت امات الل لت.لرين أو األسلاا الاانوني لسدعاوى اللألادة ،ألن قا العلل
سل للوف يتناول الجوان

اللونل للوعية ،في حين أن العلل ين ري أن ير

عسأ الجوان

اإلجرائية لاأل للا ا ت ل للوية

اللناتعات ين الل ل ل للت.لرين والدول وفي قا ال ل ل لليا  ،أونل ل للح أن لان رفع دعوى مأل ل للادة 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 .ي ار ما ي ق

في االعت ار من جان
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يئات التعايم في ألا ا ت لوية اللناتعات ين الل لت.لرين والدول عند ةصلدار الا اررات
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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
بيعة ا تصلاد ة بعتة ،م.ل االلت امات اللتعساة بعاو اإلن لان والبيئة ،و قلك الل ل ولية االجتلاعية لسشلر ات

وبذكر أ أل للا أن ين ري النظر في م ل للالة الدعاوى اللأل للادة في نل للوء احتلال لجوء الدول ةلأ اللعاكم اللعسية
اللتلاا االنتصاف اإل جا ي ،و قلك نرورة ربط ق الدعاوى بالدعاوى التي قيلها الل ت.لرون
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لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
الفريق العامل الثالث (المعني بإصالح نظام تسوية

المنازعات بين المستثمرين والدول)

الدورة التاسعة والثالثون

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

رساااالة مو ة من المملكة المغربية بشا ا ن دور التر مة في عملية إصاااالح نظام
تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول
في إطار العمل الذي يضط ط ط ططالي ا فالقا الاري العاثل الاال

التا ي لل نل األثة المت

للقانون الت اري ال ولي

ش ط ططالن إظ ط ططوي ناام تز ط ططويل المنامعان وين المز ط ططتامرين وال ول ،اوة الوف الممربي إرار ثز ط ططاللل تر مل الق ارران

وق ارران الت كقة الصاةر في سقاق إ راءان الت كقة وين المزتامرين وال ول.

فتر مل ق ارران الت كقة الص ططاةر في إطار ناام تز ططويل المنامعان وين المز ططتامرين وال ول تيتز ططي أامقل فاس ططمل

في التوعقل التاوران التي عرفها قانون االسططتامار ال ولي ثؤخ ار واالت ااان الزططاة في الز طواو القضططاةقل في

ث ال الت كقة االس ططتاماري ،ال س ططقما وأن الع ا ثن قض ططايا تز ططويل المنامعان وين المز ططتامرين وال ول التي توفر

إرشطاةان ققِّمل شطالن الع ا ثن المزطاةل القانونقل ال تتر ة إلا الارنزطقل ،علا الرمة ثن أنها مالما ثا انار إليها
علا أنها ثصاةر للتشريي في ث ال فمايل االستامار ال ولي.

والواقي أن الز ط ط ط ط طواو القض ط ط ط ط ططاةقل في ث ال االس ط ط ط ط ططتامار اي في المالم ث رر اللمل اإلنيلي يل ،و اي ار ثا تيون

الورططاة التي تتططاي لعططاثططل النططاا ثن ططانططم أثططانططان ثراك الت كقة التي ت ط ار إ راءان الت كقة ث رر ططاللمططل
اإلنيلي يل ،ثما يش ط ط ططكل عاةقا أثام رظط ط ط ط الزط ط ط طواو القض ط ط ططاةقل ال ولقل ،ال س ط ط ططقما النز ط ط ططمل للبل ان الناطقل اللمل

الارنزطقل ،ويقو

ثب أ المزطاوا في ال صطول علا المعلوثان وين ثختلف أظط ا

خ ثان ثراك الت كقة اذه.

المصطل ل الذان يزطتخ ثون

وتترسط ط ط ططو اذه الورط ط ط ططاقل أكار اعل إشط ط ط ططار الروا ش المتافل علا المواقي الشط ط ط ططمكقل لمراك الت كقة في اير ثن

األفقان إلا وراة ث رر اللمل اإلنيلي يل رمة أن اذه المراك تزط ط ط ططتخ م اللمل الارنزط ط ط ططقل أو اللمل اإلسط ط ط ططمانقل أو

كليهما لمل عمل وتواظ ط ططل ،ثما يكرا االعتقاة الن ق ارران الت كقة الص ط ططاةر في ث ال االس ط ططتامار ال تو
اللمل اإلنيلي يل وال تتر ة.
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وال شط ط ط أن تر مل ق ارران الت كقة والوراة المز ط ططتخ ثل في إ راءان الت كقة إلا اللمان الرس ط ططمقل الز ط ططت ل ثة

المت

سط ط ط ط ط ططتزط ط ط ط ط ططار عن تيالقل ااال النزط ط ط ط ط ططمل للمر

الذي ا ار عملقل الت كقة ورمة ل  ،فزط ط ط ط ط ططقكون ثن

المزططتصططو أن تتر ة الوراة الم رر اللمل اإلنيلي يل والمتعلقل الت كقة إلا اللمل الارنزططقل ،ال سططقما إ ا انت

اذه اللمل ثزتخ ثل لمل عمل وتواظل ثن انم ثر

الت كقة المعني أو ايئل الت كقة المعنقل.

فالتر مل تز ططهل نش ططر ق ارران الت كقة االس ططتاماري علا نااق واس ططي وبالتالي تمكن ثز ططتخ ثي اذه الق ارران (ثن

ثااورطين شطالن ثعاا ان االسطتامار الاناةقل وقضطا وث كمين وث اثين وبافاين وأطرار أخرن ثعنقل) ،خاظطل
المنتمين ثنهة إلا ولط ان مير ناطقطل اللمطل اإلنيلي يل ،ثن اإللمطام م تون اذه الق ارران وال صط ط ط ط ط ط ططول علا ثوارة

قانونقل ققِّمل اللمل الارنزقل.

وباإلرطافل إلا ل  ،فتر مل اذه الق ارران والوراة سطتمكن ثن ’ ‘1إرراء قانون االسطتامار ال ولي الذي يع ثن

التخص طصططان التي نشططالن ف ااا في إطار القانون ال ولي العام ،و’ ‘2تاوير التعلقة في ث ال قانون االسططتامار

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

ولذل  ،ارن الوف الممربي أن ثن المهة أن تؤخذ التر مل في االعتمار في إطار عملقل إظط ط ط ط ططوي ناام تزط ط ط ط ططويل

المنامعان وين المزتامرين وال ول ،ثن أ ل
’‘1

رططمان المزططاوا القانونقل وين ال ول عن طري رفي ثزططتون المعارر والق ران والخبران ل ن

’‘2

كاالل اتزططاع نااق تماةل المعلوثان المتعلقل الز طواو القضططاةقل في ث ال تزططويل المنامعان

البل ان الناطقل اللمل الارنزقل في ث ال الت كقة االستاماري

وين المزط ططتامرين وال ول التي تشط ططكل األفكام الصط ططاةر شط ططالنها ثر عال في ث ال الت كقة االسط ططتاماري ال ولي ثن
أ ل ر ططمان مياة الوعي كق قل تاز ططير ايئان الت كقة لولت اثان المور ططوعقل المنص ططوع عليها في ثعاا ان

االستامار ال ولقل
’‘3

تع ي الش ط ططاااقل والاهة المتز ط ط للز ط طواو القض ط ططاةقل ال ولقل وق ارران الت كقة ثن انم مقي

’‘4

ت قي التوامن اللموي اقما اتعل ونش ط ط ط ط ططر الوراة المتعلقل قض ط ط ط ط ططايا تز ط ط ط ط ططويل المنامعان وين

ال هان المشار ل في عملقل تزويل المنامعان وين المزتامرين وال ول
المزتامرين وال ول.

2/2

V.20-05640

