
 

 

 للقانون التجاري الدولي لجنة األمم المتحدة
  المرفق  
 تقييم حالة إطار القانون التجاري ب اإلرشادية ذات الصلةرات قائمة بالمؤش    

   نبلد معي   في أي  القانون التجاري  والحاجة إلى إصالح
 وإنفاذها. امللزِمة بالعقود والتعهداتعلى االعرتاف  اإلطار القانوين ينص   -1
 ممتثل للمعايري املقبولة دوليًّا للقوانني التجارية: احمللي التجاري لقانوينااإلطار  -2

علووى أسوواا معووايري القووانو   سوو   م العالقووات التجاريووة    القوووانني احملليووة الوو   وون    )أ( 
 .ادوليًّ  التجاري املقبولة

جيوووعي علوووى  وووو إصوووال ات سوووليمة للقووووانني التجاريوووة   نفيووو بنوووال القووودرات احملليوووة علوووى  -3
 متواصل:
انو  مسووووووا ل القوووووو عوووووو   عقوووووود بانت وووووواب دورات  دريبيووووووة للمسوووووو ولني ا  وووووووميني  )أ( 

 يف السنة على األقل؛ معة وا دةالتجاري ول   
مصوووون فا  يف عوووودد ا  ووووور   وخصوصووووا  موووو   يوووو املشووووار ة يف هوووو ت الوووودورات   )ب( 
االنتمووال إو ورارة أو هيئوووة أخوووع   ص واالنتمووال )موووثال  ونووووجل ا وونت والت ص ووو  سووول السوو    فئووات

 ؛وافية بالغعض  اختبارات التقييم ابعة للدولة( وغري ذلك م  املعايري ذات الصلة  ونتا ج 
هيئووووات  مشووووار ة ا وووونيال احملليووووني يف أنشوووو ة صووووياغة القواعوووود الوووو    وووو ل   ووووا )ج( 

 ؛وافية بالغعض  إقليمية ودولية بشأ  مسا ل القانو  التجاري
  تووواي بيسوووعو احملليوووة بشوووأ  مسوووا ل القوووانو  التجووواري  م عوووة مع زيًّوووا  الفنيوووة ةا وووني  )د( 
صوووياغة )علوووى سوووبيل املثوووام لتنسوووية موقوووة الدولوووة يف أنشووو ة  ا اجوووةاسوووت دامها عنووود ويسوووهل 
هيئووووات إقليميووووة ودوليووووة بشووووأ  مسووووا ل القووووانو  التجوووواري  ولت ديوووود    وووو ل   وووواالوووو  القواعوووود 

اال تياجووووووووات احملليووووووووة إو إصووووووووال ات القووووووووانو  التجوووووووواري علووووووووى الصووووووووعيد احمللووووووووي واإلقليمووووووووي 
 ومتابعتها(؛ والدويل
تياجوووات احملليوووة إو إصوووال ات القووووانو  التجووواري ظ ووو  للتقيووويم بانت وووواب  اال  )ه( 

 .يف ذلك يف إطار املساعدة اإلمنا ية مبا
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قدرة الق اة واحمل مني احملليني وغريهم م  املمارسوني القوانونيني احملليوني علوى فهوم معوايري  -4
االر قوال بنوعيووة األ  واب وقووعارات  وحتقيووة مو  ودةالقوانو  التجواري املقبولووة دوليًّوا و  بيقهووا ب عيقوة 

 وافية بالغعض:الت  يم 
يف السوونة علووى  مووعة وا وودةعقوود بانت وواب ول وو     م املسووتمع للق وواة دورات الووتعل   )أ( 

  مناهجهووا دورات بشووأ   فسووري معوووايري القووانو  التجوواري املقبولووة دوليًّووا و  بيقهوووا األقوول  و ت ووم  
 سقة؛بصورة مت  
 سوول  مصوون فا  يف فئوواتاملشووار ة يف هوو ت الوودورات  موو   يوو  عوودد ا  ووور   )ب( 

ك موة ابتدا يوة أو ك موة اسوتئناف أو  ص واالنتموال إو ك موة )موثال  ونوجل ا ونت والت ص و الس   
ك مووة عليووا علووى مسووتو  املقاطعووة أو املسووتو  االحتووادي( وغووري ذلووك موو  املعووايري األخووع  ذات 

 ؛وافية بالغعض  ارات التقييمالصلة  ونتا ج اختب
الق وووواة احملليووووني يف النوووودوات الق ووووا ية الدوليووووة وغريهووووا موووو  الوووودورات  مشووووار ة )ج( 

 ؛وافية بالغعضالتدريبية الق ا ية الدولية واإلقليمية 
 وجووود ةليووووة  موووو  السووووابة الق ووووا ية الوطنيووووة املتعلقوووة مبعووووايري القووووانو  التجوووواري  )د( 

 .ا ورصدها ونشعهااملقبولة دوليًّا وحتليله
 سووهلةةليوات الفصول يف املنارعوات وإنفواذ التعهودات امللزموة يف سويار التجوارة واالسوتثمار  -5

 :الوصوم إليها وميسورة الت لفة ومتسمة بال فالة والفعالية
اآلليات البديلة ا اصوة بتسووية املنارعوات التجاريوة )الت  ويم والوسواطة والتوفيوة  )أ( 

 الفصل يف املنارعات التجارية لد  هيئة كايدة؛ لتيسريمتا ة   يار  يف اجملام التجاري(
  عمل ه ت اآلليات على أساا املعايري املقبولة دوليًّا؛ )ب( 
إنفوووواذ  و وووو لك وجوووود ةليووووات لعصوووود سووووععة وفعاليووووة قووووعارات احملووووا م وإنفاذهووووا   )ج( 
 .الت  يم قعارات

 ثقيوووووة النووووواا بشوووووأ  مسوووووا ل القوووووانو  التجووووواري الووووودويل وا قوووووور وااللتزاموووووات  جيوووووعي -6
 :األساسية الناشئة ع  العالقات التجارية وفعص العمل املع ب ة  ا

مواضووي  القووانو  التجوواري مدرجووة يف منوواهج املوودارا التقنيووة وا امعووات ودورات  )أ( 
 التدريل املهين؛



 

 

 

يف السووونة علوووى األقووول دورات ألفوووعاد األوسوووا   موووعة وا ووودة  عقووود بانت ووواب ول ووو   )ب( 
إو  يسوووري وضووو  مبووواد  قانونيوووة كليوووة بشوووأ  مسوووا ل القوووانو  التجووواري الووودويل  موج هوووةاأل ادمييوووة 
 ؛دوليًّا السا دة املباد  القانونيةم   متماشية
مصوووون فا  يف موووو   يوووو  عوووودد ا  ووووور   وخصوصووووا  املشووووار ة يف هوووو ت الوووودورات   )ج( 
ص واالنتموووال )إو ا امعوووات وامل سسوووات األ ادمييوووة ونووووجل ا ووونت والت ص ووو  سووول السووو    فئوووات

 ؛  وافية بالغعضاألخع ( وغري ذلك م  املعايري ذات الصلة  ونتا ج اختبارات التقييم
طووووووالب القووووووانو  احملليووووووني يف املسووووووابقات التدريبيووووووة احملليووووووة واإلقليميووووووة  مشووووووار ة )د( 
 وافية بالغعض.الدخل واملعايري األخع  ذات الصلة   سل نوجل ا نت و  مصن فةوالدولية  

 :الة للتم ني القانوين بشأ  املسا ل التجارية وجد ةليات فع   -7
معووايري القووانو  التجوواري املقبولووة دوليًّووا مرتاووة إو اللغووات احملليووة  والرتاووة متا ووة  )أ( 
 ؛للجمهور العاببسهولة 
مصوووادر املعلوموووات املوملوقوووة املتا ووووة  يشوووج   علوووى ن وووار واسووو  علوووى اسوووت داب )ب( 
 يسوووري فهوووم  املصوووم مة بقصووودعووو  مسوووا ل القوووانو  التجووواري الووودويل  مبوووا يف ذلوووك األدوات  بيسوووع

 ؛على  و مو  دمعايري القانو  التجاري املقبولة دوليًّا و نفي ها و يسري  فسريها و  بيقها 
التجاريووووة ونقابووووات  وجووود م سسووووات  وووودعم النشووووا  االقتصووووادي  مثوووول الغووووعف  )ج( 

 عة بانت اب يف اي  أ ال البلد.ر  احملامني ومعا ز الت  يم والتوفية التجاريني  وهي مو 

 


