لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
المرفق
قائمة بالمؤشرات اإلرشادية ذات الصلة بتقييم حالة إطار القانون التجاري
والحاجة إلى إصالح القانون التجاري في أي بلد معين
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اإلطار القانوين ينص على االعرتاف بالعقود والتعهدات املل ِزمة وإنفاذها.
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اإلطار القانوين التجاري احمللي ممتثل للمعايري املقبولة دوليًّا للقوانني التجارية:

(أ) الق ووانني احملليووة ال و وون م العالقووات التجاريووة س و علووى أسوواا معووايري القووانو
التجاري املقبولة دوليًّا.
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متواصل:

بن ووال الق وودرات احمللي ووة عل ووى نفي و إص ووال ات س ووليمة للق ووانني التجاري ووة جي ووعي عل ووى ووو

(أ)
التجاري ول

عق و وود بانت و وواب دورات دريبي و ووة للمس و و و ولني ا و وووميني ع و و و مس و ووا ل الق و و وانو
معة وا دة يف السنة على األقل؛

(ب) املش ووار ة يف ه و و ت ال وودورات وخصوص ووا م و و ي و و ع وودد ا ووور مص وونفا يف
فئووات سوول الس و ون ووجل ا وونت والت ص وص واالنتمووال (مووثال االنتمووال إو ورارة أو هيئووة أخووع
ابعة للدولة) وغري ذلك م املعايري ذات الصلة ونتا ج اختبارات التقييم وافية بالغعض؛
(ج) مش ووار ة ا و ونيال احمللي ووني يف أنش و و ة ص ووياغة القواع وود ال و و
إقليمية ودولية بشأ مسا ل القانو التجاري وافية بالغعض؛

وو ل

ووا هيئ ووات

(د) ا وونية الفني ووة احمللي ووة بشووأ مس ووا ل الق ووانو التج وواري معووة مع زيًّووا و ت وواي بيس ووع
ويس ووهل اس ووت دامها عن وود ا اج ووة (عل ووى س ووبيل املث ووام لتنس ووية موق ووة الدول ووة يف أنشو و ة ص ووياغة
و و ل و ووا هيئ ووات إقليميو ووة ودوليو ووة بشو ووأ مس ووا ل القو ووانو التجو وواري ولت ديو وود
القواع وود ال و و
اال تياجو و و ووات احملليو و و ووة إو إصو و و ووال ات القو و و ووانو التجو و و وواري علو و و ووى الصو و و ووعيد احمللو و و ووي واإلقليمو و و ووي
والدويل ومتابعتها)؛
(ه) اال تياج ووات احمللي ووة إو إص ووال ات الق ووانو التج وواري ظ و و للتقي وويم بانت وواب
مبا يف ذلك يف إطار املساعدة اإلمنا ية.

 -4قدرة الق اة واحمل مني احملليني وغريهم م املمارسوني القوانونيني احملليوني علوى فهوم معوايري
القوانو التجواري املقبولووة دوليًّوا و بيقهووا ب عيقوة مو ودة وحتقيووة االر قوال بنوعيووة األ واب وقوعارات
الت يم وافية بالغعض:
(أ) دورات الووتعلم املسووتمع للق وواة عقوود بانت وواب ول و مووعة وا وودة يف السوونة علووى
األقوول و ت ووم مناهجهووا دورات بشووأ فسووري معووايري القووانو التجوواري املقبولووة دوليًّووا و بيقهووا
بصورة متسقة؛
(ب) املشووار ة يف ه و ت الوودورات م و ي و عوودد ا ووور مصوونفا يف فئووات سوول
الس ونوجل ا ونت والت صوص واالنتموال إو ك موة (موثال ك موة ابتدا يوة أو ك موة اسوتئناف أو
ك مووة عليووا علووى مسووتو املقاطعووة أو املسووتو االحتووادي) وغووري ذلووك م و املعووايري األخووع ذات
الصلة ونتا ج اختبارات التقييم وافية بالغعض؛
(ج) مشو ووار ة الق و وواة احملليو ووني يف النو وودوات الق و ووا ية الدوليو ووة وغريهو ووا م و و الو وودورات
التدريبية الق ا ية الدولية واإلقليمية وافية بالغعض؛
وج وود ةلي ووة مو و السو ووابة الق ووا ية الوطني ووة املتعلق ووة مبع ووايري الق ووانو التج وواري
(د)
املقبولة دوليًّا وحتليلها ورصدها ونشعها.
 -5ةليوات الفصول يف املنارعوات وإنفواذ التعهودات امللزموة يف سويار التجوارة واالسوتثمار سووهلة
الوصوم إليها وميسورة الت لفة ومتسمة بال فالة والفعالية:
(أ) اآلليات البديلة ا اصوة بتسووية املنارعوات التجاريوة (الت ويم والوسواطة والتوفيوة
يف اجملام التجاري) متا ة يار لتيسري الفصل يف املنارعات التجارية لد هيئة كايدة؛
(ب)
(ج)
قعارات الت يم.

عمل ه ت اآلليات على أساا املعايري املقبولة دوليًّا؛
وج وود ةلي ووات لعص وود س ووععة وفعالي ووة ق و وعارات احمل ووا م وإنفاذه ووا و و و لك إنف وواذ

 -6جي و ووعي ثقي و ووة الن و وواا بش و ووأ مس و ووا ل الق و ووانو التج و وواري ال و وودويل وا ق و ووور وااللتزام و ووات
األساسية الناشئة ع العالقات التجارية وفعص العمل املع ب ة ا:
(أ)
التدريل املهين؛
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مواضووي القووانو التجوواري مدرجووة يف منوواهج املوودارا التقنيووة وا امعووات ودورات

(ب) عقوود بانت وواب ول و مووعة وا وودة يف السوونة علووى األقوول دورات ألف وعاد األوسووا
األ ادمييووة موجهووة إو يسووري وض و مبوواد قانونيووة كليووة بشووأ مسووا ل القووانو التجوواري الوودويل
متماشية م املباد القانونية السا دة دوليًّا؛
(ج) املش ووار ة يف ه و و ت ال وودورات وخصوص ووا م و و ي و و ع وودد ا ووور مص وونفا يف
فئووات سوول الس و ون ووجل ا وونت والت ص وص واالنتمووال (إو ا امع ووات وامل سسووات األ ادميي ووة
األخع ) وغري ذلك م املعايري ذات الصلة ونتا ج اختبارات التقييم وافية بالغعض؛
(د) مش و ووار ة ط و ووالب الق و ووانو احمللي و ووني يف املس و ووابقات التدريبي و ووة احمللي و ووة واإلقليمي و ووة
والدولية مصنفة سل نوجل ا نت والدخل واملعايري األخع ذات الصلة وافية بالغعض.
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وجد ةليات فعالة للتم ني القانوين بشأ املسا ل التجارية:

(أ) معووايري القووانو التجوواري املقبولووة دوليًّووا مرتاووة إو اللغووات احملليووة والرتاووة متا ووة
بسهولة للجمهور العاب؛
(ب) يش ووج عل ووى ن ووار واسو و عل ووى اس ووت داب مص ووادر املعلوم ووات املوملوق ووة املتا ووة
بيس ووع ع و مس ووا ل الق ووانو التج وواري ال وودويل مب ووا يف ذل ووك األدوات املص ووممة بقص وود يس ووري فه ووم
معايري القانو التجاري املقبولة دوليًّا و نفي ها و يسري فسريها و بيقها على و مو د؛
(ج) وج وود م سس ووات وودعم النش ووا االقتص ووادي مث وول الغ ووعف التجاري ووة ونقاب ووات
احملامني ومعا ز الت يم والتوفية التجاريني وهي مورعة بانت اب يف اي أ ال البلد.

