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

 تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول( 
 الدورة الثانية واألربعون 

    2022شباط/فبراير   18- 14نيويورك،  
بين الدورات بشأن إصالح نظام تسوية المعقود  جتماع  ال ملخص ألعمال    

 المستثمرين والدول، مقدم من حكومة جمهورية كوريا المنازعات بين 
تســـــــــتلســـــــــ  ردت المدكرة  رمه  رة  مر ا ومه يمعوريه كوريا تحتوال تما ممإلق ألتما  ا يتما  ا مم م  

المســــــــــــــت مرير  الـــــد  ،   ةو المعقالرابع   بير  الملـــــا تـــــا   تســــــــــــــويـــــه  نلـــــا   اتــــــــــــــن   ــاز  بصــــــــــــــــ الـــــد را   بير 
و ، يمعوريه كوريا.  مد ُمد ِّمت اللســــــــــــإله ا نمميصيه مر الممإلق  ي ف  ســــــــــــ  2021أيمو /ســــــــــــبتمبر   3  2 يوم 

 األمانه. ،  ترة ف  مرفق ردت المدكرة تريمه لتمك الورمه بالص غه الت  تمقتعا بعا2022كانوز ال ان /يلاير   4 ف 
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 المرفق 
 

 مقدمة   
اـلد را  بصــــــــــــــاز اتــــــــــــــن  نلـا  تســــــــــــــوـيه المـلا تـا  بير فترة مـا بير  ل ُتقـد ا يتمـا  ا مم م  الرابع -1

تبر ا نترنت   2021أيمو /ســـــــبتمبر  3  2المســـــــت مرير  الد   ليصـــــــار ال م " ما يم  باســـــــم  ا يتما    يوم  
ف  تلل م ا يتما    ارة العد  ف  يمعوريه كوريا  المركص  تو ، يمعوريه كوريا.  تصـــــــار كي ف  ســـــــ  يا اضـــــــور 

 ط العاةئ التابع لمجله األمم المتحدة لمقانوز التجارال الد ل  لمركص األ نســــــيترا  ا مم م  ا مم م  آلســــــ ا  المح
ــيترا   ــ ا  المح ط العاةئ .  تغتلم يمعوريه كوريا ردت الفرتـــــه لتعر  مرة أهر  تر شـــــ ررا ألمانه األ نســـ آلســـ

ال الث  مم م  المؤســســا  الت   الفريق العامل  لمملد بير لد ف  التحضــير لعدا ا يتما ، المبير تما ةتمعا  
 تتمتع بصفه مرامب تما اسعاماتعم المبيرة  مصاركتعم اللصطه.

 تالف ا يتما  مر أربع يمســــــــــــــا  ُتقد  تما مد  يومير.  نلر  الجمســــــــــــــا  ال ن  األ لا ف   -2
 الدتا   التمال ف    هلاـمان التمال ف  سـداة همصـر    ي قه أتدتعا األمانه بصـاز الرفا المب ر لمدتا    اـمان 

معا ملد بوز  مؤســــســــا  تتمتع بصــــفه   المضــــاةة.  تالفت الد رة الرابعه مر ســــمســــمه مر العر ي ا يضــــاا ه مد 
ــاممه لعدة مطاتا  تتعمق با تــــــــــــن  ا يراة ، بما ف   لك تقي م التعويا تر   مرامب   ــاةل شــــــــــ تلا لت مســــــــــ

ل م ،  الحق ف  التلل م،  مصـــاركه األفراا ال ال ه، الضـــرر،  اســـتلفاة ســـبل ا نتصـــاا المحم ه،  الجموة التل 
  الحصانه مر التلفيد،  مصاركه المحاكم الوفل ه.

إتداة  رما  تمل ب ما يتعمق   فر  اآلراء الت  ير  تباةلعا ف  ا يتما  ارشــــــــــــاةا  مفيدة ل مانه "   -3
المصـاركه اللصـطه ف  اللقاشـا  الجاريه  المقبمه.  سـتواتـل كوريا سـعيعا الاالفريق العامل ال الث رسـم ه لد را   

ــت مرير  الد  ،    تتطمع الا المســـارمه ف  المصيد مر العمل ر   بصـــاز اتـــن  نلا  تســـويه الملا تا  بير المسـ
 المستقبل. التعا ن  ف 

  
 المالحظات الفتتاحية   

الو ير بـارك بجم ع الـد   ك  بـارك.  راـب    -افتتح ا يتمـا    ير العـد  ف  يمعوريـه كوريـا، بيو    -4
األتضـــاء  المؤســـســـا ،  شـــ ررا تما اضـــور ردا ا يتما  الدال تســـتضـــ فم كوريا لممرة ال ان ه.  شـــجع الو ير 
ــيترا     ارة العد    ــمه التعا ز بير األ نســ ــاط،  أتر  تر أممم ف  مواتــ ــاركير تما تباة  اآلراء بلصــ بارك المصــ

 ،إتـن  نلا  تسـويه الملا تا  بير المسـت مرير  الد  .  تقب  لكب  المتعمقهتما  صـاز األف  يمعوريه كوريا ب 
بريت تر تقديررا لو ارة  -.  أتربت الســيدة يوباز، كممه ترايب هبريت، أميله األ نســيترا -ألقت الســيدة انا يوباز

 العد ،  شدة  تما أرم ه مواتمه العمل بصاز ا تن  ا يراة   المساةل الصاممه لعدة مطاتا .
  

 ملخص الجتماع   

 الرفض المبكر للدعاوى العبثية   - 1الجلسة    

ــتا  القانوز   -5 أةار الجمســــــــه المعل ه بالرفا المب ر لمدتا   العب  ه البر " ســــــــور راال تايك شــــــــير لأســــــ
 و  الوفل ه . ي لالفإلرال  ف  كم ه الحقوق، يامعه س
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‘ أنوا  1كموااـــــ ع لمملامصـــــه      المســـــاةل التال ه بالإلصـــــو   تري البر " ســـــور شـــــير المواـــــو ،  ادة   - 6
اســـــتغن    هطر  ‘ 3‘ التبعا  المترتبه تما مرار ريئه التح  م باز الدتا   تب  ه؛   2؛   ســـــُتتلا   الدتا   العب  ه الت  

 ‘ الرفا المب ر لمدتا  .  4أ  اساءة استإلدا  افار يعدا الا التصدال لمدتا   العب  ه؛   

أسـاسـ ه تر مصـر   الوي قه الت  تضـملت مصـر   ا م ليم ر أز ي م ِّل مواتد  مدمت األمانه معموما   -7
 األ نسيترا  لمتح  م   أم مه تما األا ا  الوارةة ف  اتفاما  ا ست مار الد ل ه  مواتد التح  م المؤسس ه.

  
 مناله تامه   

البطنز بغ ه ملع اســـــاءة    كاز رلاك اتتراا بارم ه الســـــما  بالرفا المب ر لمدتا   العب  ه  اللاررة -8
اســـــتإلدا  نلا  تســـــويه الملا تا  بير المســـــت مرير  الد    اـــــماز  تـــــو  الدتا   األهر  فعم ا الا العداله.  

ــ اق، ر   ف  ــح ح ب    ة ردا الســ ــر   الح م يلبغ  أز يحقق التوا ز الصــ ــتإلدا  أز مصــ ــحه  ة  قه اســ ــ ااه  ااــ تــ
ــلا  القرار  ريئا     ســــــعمه الفعم.  رة  أز مر المعم أز ُيواــــــع مو ار مانون   ااــــــح يم ر أز يســــــتإلدمم تــــ

معالجه الدتا   العب  ه.  ميل أيضا از أسمو  ملامصه مصر   الح م يم ر أز يإلتمف تبعا لما   لمر أيالتح  م 
 ا ا كاز سُيدرج ف  ماتدة ايراة ه أ  ف  معاردة.

 " ما يتعمق بعلواز مصـر   الح م، امُتر  اسـتإلدا   الدتا   اير المدتومه باألةله أ  الدتا   العب  ه   -9
  .هاأل ل   قرارا بد  مر  ال

  
   1مصر   الفقرة    

 يجو  ألاد األفراا تقديم ةفع بصاز ما يم    -1
 افتقار الدتو  أ  الدفا  بواو  الا األسس القانون ه؛  لأ  
 افتقار المساةل الوماةو ه أ  القانون ه المؤيدة لمدتو  أ  الدفا  بواو  الا األسس المواوع ه؛   ل    
 تد  مقبول ه بعا األةله؛  لج  
ــاةل الوماةو ه   لة   ــحه المســــ ــالح الطرا اآلهر اتا بافتراي تــــ ــدار مرار تح  م لصــــ ر اتــــ تعدُّ

 القانون ه المؤيدة لمدتو  أ  الدفا ؛  أ 
 ... له  

 
بافتقار الدتو  أ  الدفا  بواــــو  الا    تترااــــا  المتعمقه لأ  يســــمح بمعالجه ا    1لواظ أز مصــــر   الفقرة  - 10

األســس القانون ه تما  يم ا ســتعجا ،  رو ما يتفق مع ا تجارا  اللاشــئه لم ل مواتد التح  م ا ســت مارال المعمو   
لأ ، بالللر    1   بصــاز اةراج كممه  الدفا   ف  مصــر   الفقرة بعا ف  مركص ســلغافورة لمتح  م الد ل  .  ُفرات تســا   

.  رة  أز ا  الا أز األةاة الت  تاةة ما تتضملعا المعاردا  بصاز الدتا   العب  ه تتعمق بالدتا   فحسب  ل س بالدف 
ردت الفقرة تما     مر شانم أز يؤةال الا تحريك ايراءا  موا يه.  رةا تما  لك، ميل انم ا ا امتصر نطاق ا اةراج الدف 

الدتا   الت  تفتقر الا األســـس القانون ه، ســـ  وز مر األيســـر توه  ا فار الصمل  تر فريق اتبا  اللعم المســـتإلد   
 ا ست مار.  ف  مواتد التح  م الإلاته بالمركص الد ل  لتسويه ملا تا  

لمساةل الوماةو ه ا  التركيص تما ل    لج ، أبديت ش وك بصاز يد     1 " ما يتعمق بمصر ت  الفقرتير   - 11
ــاةل المتعمقه باألةله   ــاةل الوماةو ه  المســــ ــاةل المتعمقه باألةله ف  مرامه مب رة مر ا يراءا .  ُ كر أز المســــ  المســــ

ما مد يتعاري مع  تمال ف ا يراءا   مدتعا،  رو يم ر أز تؤةال الا ايراءا  مطوله لتقص  الحقاةق  إلا  ياةة 
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الـعدا مر  يوة الـ ه لمرفا المب ر.  لواظ أيضـــــــــــــا أز ريـئا  التح  م ماةرة بالفـعل تما الـبت ف  مقبولـ ه األةله  
ــاز أهـد األةلـه، ة ز الحـايـه الا    9بمويـب القواتـد القـاةمـه،  ملعـا المـاةة   مر مواتـد رابطـه المحـامير الـد ل ـه بصــــــــــــ

يعل  ةاةمـا تـد  مقبولـ ه   لج .  رة  أـنم يلبغ  اينء ا تتـبار الا أز تـد  مقبولـ ه األةـله مـد    1فقرة  مصـــــــــــــر   ال 
الدتا  ،  أنم ســــــــ  وز مر المفيد ملامصــــــــه ما ا ا كاز يلبغ  التمييص بيلعما، أ  ملامصــــــــه ك   ه معالجه األةله اير 

 ف  اا  اةراج ردت الفئه مر الدفو . المقبوله تما اللحو الوايب ف  س اق الرفا المب ر لمدتا   

ــمح   مماين  ا لة ، رة  أز لعا تايير   1 " ما يتعمق بمصــــــر   الفقرة  - 12 لتايير أا ا  المعاردا  القاةمه الت  تســــ
 ه.  ُفر  ســــــؤا  تر ســــــبب تــــــ ااه مصــــــر   الفقرة بصــــــ ل مإلتمف تر الصــــــ ااه الصــــــاةعه.  ل األ  تترااــــــا  با  

تــــــــ ااه مصــــــــر   ردت الفقرة اير  ااــــــــحه، كما ُفر  ســــــــؤا  تر ك   ه تفاتمم مع نقطه أهر  مفاةرا أز    أيير  
لة  مــد يبــد  أنعــا تلصـــــــــــــ  نلــامــا   1ل   الا   1لأ .  ُ كر كــدلــك أز مصـــــــــــــــاريع الفقرا  مر    1مصـــــــــــــر   الفقرة  

 ف  ردا باتتبارت مســـاله مانون ه، تما اللحو المســـتإلد  ف  بعا الو يا  القضـــاة ه.   فصـــل ه ، أ  ال فوري ال   ل ا ا  
 . اير الوييعه بص ل  ااح ايراء مانون  يإلتمف تماما تر الرفا المب ر لمدتا     فورال الصدة، ُ كر أز الح م ال 

  
 2مصر   الفقرة    

ــارــا   -2 تقــديم الــدتو /الــدفــا ،    مر بعــديومــا    30يقــد  الطرا الــدفع بــاســــــــــــــر  مــا يم ر  ف  مــدة أمصـــــــــــــ
المساةل القانون ه أ  الوماةو ه، أ  األةله  ا  الصمه بدلك الدفع.  يجو  لعيئه التح  م أز تقبل ةفعا يُقد   بعد  أ 

 ردا الموتد ا ا رأ  أز التاهير مسوغ.
 

ف     امو هاير مصــيرة بصــورة   ينيير يوما مد تموز ف  أشــير الا أز مدة تقديم ا تترااــا  المحدةة   -13
يوما.  " ما يتعمق بالدفو  المتاهرة، امُتر  فري    60أ   45عا الا رفعامُتر   ،.  بلاء تما  لكالممارسـه العمم ه

كانت يوما تما الســمطه التقديريه لعيئه التح  م ف  مبو  الدفو  المتاهرة، اتا  إز   30أيل  مل  محدة أمصــات  
 عتبر أز التاهير مسوغ.ت 

  
   3مصر   الفقرة    

الـدفع أز يحـدة ـباكبر مـدر مم ر مر الـدمـه الومـاةع  األســــــــــــــا  القـانون  لمـدفع    تما الطرا الـدال يقـد  -3
  يبير أز الح م بصاز الدفع س عجل ا يراءا  بالللر الا يم ع ظر ا القض ه.

 
ا ا  ما  لتقرير 2با متراز مع مصــر   الفقرة  3أيير  نقطه مفاةرا أنم ســيتعير اســتعراي مصــر   الفقرة  -14

أ ل ه أ  الدفو  الت  يم ر أز ت ار ف  مراال  اقه تما اللحو المتوها   هلامســــــــ  باتتبارتالدفع لا    تت ســــــــ كانت 
 .2ف  مصر   الفقرة 

  
   5    4مصر تا الفقرتير    

ــوز   -4 [ يوما مر تاري  تقديم الدفع 15بعد ةتوة األفراا الا ابداء اراةعم، تقرر ريئه التح  م ف  اضــــــ
 الدفع باتتبارت مساله أ ل ه.ما ا ا كانت ستبت ف  

[ يوما مر تاري  تقديمم.  يجو  لعيئه التح  م تمديد ردت 30تبت ريئه التح  م ف  الدفع ف  اضـــــوز   -5
 المدة ف  ظر ا است لاة ه.
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دمــت امترااــا  بــاز ُتملح ريئــه التح  م   -15 مر تــاري  تقــديم الــدفع لتقرير مــا ا ا كــانــت ابتــداء  يومــا    30مــُ
، ردا مصــر   الح ماةراج  يوما .  أُتر  تر الصــك بصــاز اــر رة  15مســاله أ ل ه لبد  مر تتبارت باســتبت " م 

ــتللر ف  الدفع المقد .  ــب ا، أز تقرر ما ا ا كانت ســ ــيرة نســ ــوز فترة مصــ  ميل از بإم از ريئه التح  م، ف  اضــ
ــس   ف  ردا الصــــــــدة، امُتر  موا نه  لك بح م بصــــــــاز تو يع التمال ف، بحيث تموز ال دفو  الت  تفتقر الا األســــــ

، ُمدمت امترااا  لتعريف  5بصـاز التمال ف.  " ما يتعمق بمصـر   الفقرة   المواـوع ه تراـه لإلطر تـد ر مرار
 است لاة ه   تحديد الفترة الت  يتعير تما ريئه التح  م أز تبت هنلعا ف  الدفع. عبارة  ظر ا

  
 6مصر   الفقرة    

ــير ا يراءا ، محتجا   يمس مرار ريئه  -6 ــاز الدفع بحق أاد األفراا أز يعتري، أيلاء سـ التح  م بصـ
 بافتقار الدتو  أ  الدفا  الا األسس القانون ه.

 
      يملع  لك الطرا المعل  مر 6امُتر  الللر ف  ااـــــــــافه الوبارة التال ه ف  نعايه مصـــــــــر   الفقرة  -16

 ا تتراي تما اهتصا  ريئه التح  م . 

 أاـ ف أز ردت الصـ ااه مسـتإلدمه ف  تدة مر المعاردا  لتواـ ح أز مرار ريئه التح  م بصـاز ردت  -17
 ريئه التح  م. هتصا أ  امستقبل بصاز المواو  ف  الالمساله لر يؤير تما ام ان ه تقديم اتترااا  

  
 مساةل أهر    

ــر   الح م.  يتم ل أا  - 18 ــاز ك   ه تري مصــــ ــر   الح م ف   امُتر  نعجاز متمايصاز بصــــ درما ف  اةراج مصــــ
مواتد األ نســــــيترا  لمتح  م با تتماة تما أم مه مســــــتمدة مر مواتد  ا  تــــــمه تتلا   الدتا   العب  ه، م ل مواتد 
مركص سلغافورة لمتح  م الد ل   مركص رونغ كونغ لمتح  م الد ل .  اللعم اآلهر رو الللر ف  ماتدة تمميم ه تسمح 

ف  اا  كانت القواتد نفســـــعا   تتطرق الا ردت المســـــاله،   لك تر فريق ا شـــــارة    لوييعه اير ا  برفا الدتا   
 م ل ا تفاق المبر  بير الو يا  المتحدة  الم س ك  كلدا.   ، الا األا ا   ا  الصمه ف  المعاردا  القاةمه 

أز اســــــاءة اســــــتإلدا  اراء مفاةرا    تر بإيجا  تر  " ما يتعمق بمســــــاله اســــــاءة اســــــتإلدا  ا يراءا ، أُ  -19
ــاةل م ل ــا" ه.  ميل از مســ ــو  القانون   معموما  ااــ اجب   ا يراءا  مفعو  اهر يتطمب مدرا أكبر مر الواــ

تلد الللر ف  الســــــــــبل المتااه لمعالجه مواــــــــــو  المفااــــــــــمه بير  أيضــــــــــا يلبغ  أز تؤهد ف  ا تتبار  الملافع 
تســـــويه الملا تا .  لواظ أيضـــــا أز ب  هتعمقالمالمعاردا   الصـــــواال المتعمقه بإســـــاءة اســـــتإلدا  األا ا  المتااه  

 المفاامه بير المعاردا  ل ست مواوتا منةما لمملامصه ف  افار الفريق العامل. 

أا ا  عب  ه   الدتا   الز ما ا ا كاز يتعير الجمع بير أا ا  الدفو  المتعمقه ب اآلراء بصا تواتل تباة    -20
الدفو  المتعمقه با هتصــا .  با اــافه الا  لك، امُتر  الللر ف  ارســاء افتراي بانم يلبغ  لعيئه التح  م أز 

ف  س اق تمم ه تعديل مواتد تامر برة تمال ف التح  م لمطرا الدال ُيمم ل اتتراام باللجا ، تما اللحو المقتر  
 المركص الد ل  لتسويه ملا تا  ا ست مار  لواةحم التلل م ه.

  
 التكاليف   سداد   ة ضمان   - 2الجلسة    

ــداة   هبضــــمان أةار الجمســــه المعل ه  -21 ــيونغســ ــتا  القانوز ف  كم ه   التمال ف البر " ســــور ســ ــانغ لأســ  ات تصــ
 و  الوفل ه .ي الحقوق، يامعه س
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أز ردا المواـو  يعدا الا معالجه ما توايعم الد   المد تا تميعا  با شـارة الا البر " سـور تصـانغ   بدأ    - 22
 ســـور  عا مر تـــعوبا  ف  اســـترةاة تمال ف تســـويه الملا تا  مع المســـت مرير.  أشـــار البر " ي ت ا الت  تلجح ف  مســـ 

ــانغ كدلك الا أنم   يويد افار ملاســـــب لضـــــمان  ــداة  ه تصـــ ــ م التدابير المؤمته.  ســـ التمال ف " ما تدا  لك الدال ترســـ
التمال ف بغ ه امايه   ســداة  ه الصــدة، ُ كر أز رلاك اايه الا  اــع افار  ااــح يم ر التلبؤ بم لضــمان  ردا   ف  

ال  المســـــــــــــت مرير  ــا   امت ـــ ــد   تـــ ــا مر  تميعـــ المـــــد تا  العب  ـــــه.  الـــــد    ــدتـــــا    الـــ التح  م  رة   لقرارا   ــالِّبير  مطـــ
يم ر أز  التمال ف  ســـداة    ه البر " ســـور تصـــانغ أنم يمص  اتبا  نعم متوا ز ف  ردا الصـــاز، نلرا ألز اـــمان   أاـــاا 

تصيد مر ااجا  مجموتا  معيله مر المســـــت مرير لم ل  يم ر أز  تؤةال الا تاهير ا يراءا    ياةة التمال ف، كما 
 الملصآ  األسريه أ  العاةم ه أ  الملصآ  الصغيرة  المتوسطه  تر امامه الدتا  .  المست مرير األفراة أ  

ــت مار   تتطرق الا اـــمان  - 23 ــ ه،   الت أز معلم معاردا  ا سـ ــاسـ ــداة  ه  مدمت األمانه معموما  أسـ سـ
لتمال ف بسـبب أ يم اموي  شـواال ا  لتسـديد  ه مر بتقديم اـمان  ا ا  التح  م تترةة ف  اتـدار أ التمال ف،  أز ريئ 

يتعمق مإلتمفه م ل تد  سـنمه الح م المسـبق تما القضـ ه  أسـسـعا المواـوع ه،  تد  ايبا   يوة ااتما  مممو  
 ويوةا .  التإلمف تر الدفع،  تد   يوة ما ي ف   يبا  أز المست مر المدت  ل ست لديم م ب 

  
 تامه   مناله   

ي وز ملفصــن  مســتقن تر األا ا    التمال ف  ســداة هاــمان أُتر  تر التاييد  ةراج ا م محدة بصــاز   -24
ــاز الـتدابير المؤمـته.  امتُر  كـدـلك أز يللر الفريق العـامـل " مـا ا ا كـاز يلبغ  اةراج معـايير محـدةة   القـاةمـه بصــــــــــــ

اــــــر ريا أ  لم ما يبررت.   لتمال فســــــداة ال هاــــــمان لمســــــاتدة ريئا  التح  م ف  تقرير ما ا ا كاز األمر بتقديم  
 لســــــــــــــداة  هاــــــــــــــمان تعميق مفاةت أنم   يلبغ  أز تموز رلاك تتبه مرتفعه ل مر بتقديم   مد ِّ ردا الصــــــــــــــدة،   ف 

لتمال ف.  تن ة تما  لك، أُتر  تر تفضـــــيل ملح ريئه التح  م ما يمص  مر مدرة  ســـــمطه تقديريه  تإلا  مرار  ا
ــاء ماتدة تامه  ــاز بلاء تما تقي معا لجم ع اللر ا.  مر ناا ه أهر ، أُتر  تر القمق مر أز ارســــــ بعدا الصــــــ

يله مر المسـت مرير الا العداله، بما ف   لك يعرمل  تـو  مجموتا  مع يم ر أزالتمال ف    سـداة هاـمان بصـاز 
بالللر التمال ف  سـداة هاـمان الملصـآ  الصـغيرة  المتوسـطه.  ف  نفس السـ اق، ميل از الللا  القاةم ي ف  لملح 

مدرة ريئه التح  م تما تقي م يم ع اللر ا  ا  الصـــــمه بعلايه.  ميل أيضـــــا از مر الضـــــر رال اتبا  نعم   الا
  ز بغ ه تجلب  اع تواةق تحو  ة ز امامه الدتا  . ةميق  متوا

  
 1مصر   الفقرة    

بلاء تما فمب أاد األفراا، يجو  لعيئه التح  م أز تامر أال فرا يق م ةتو  أ  ةتو  مضــــــــــــاةة  -1
 بتقديم امانه لمتمال ف.

 
لتمال ف بلاء  سداة اامانه لتاييد لرأال مفاةت أز ريئه التح  م يلبغ  أز تصدر األمر بتقديم  كاز رلاك   -25

ــا  الد   أل امر تقديم  تمقاة اتما فمب مر أاد األفراا،  ل س  ــمان .  رأ  البعا أنم   اايه الا اهضـ   هاـ
ــداة  ــت مرير المطالِّبير  الد   المدتا تميعا  لسـ ملصـــف   بصـــ لالتمال ف.  مر ناا ه أهر ، ميل از معاممه المسـ

اــد ة له  ا  ســ اةة   تراب   تــاةر  الت  ي وز فيعا انفا  مرار تح  مأمر اــر رال،  هصــوتــا ف  الحا    
 ف   لك أمرا ف  اايه الصعوبه.  ف  ردا الس اق، ُأشير الا ام ان ه امامه الدتا   المضاةة. 
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 2مصر   الفقرة    

 تُطب ق ا يراءا  التال ه  -2
 يحدة الطمب اللر ا الت  تقتض  تقديم امانه لمتمال ف؛ لأ  
ــاز ردا الطمب،   ل    ــفويه بصـــــــــــ ــع ريئه التح  م اد ةا  مل ه لتقديم ا فاةا  المتاب ه  الصـــــــــــ تضـــــــــــ

 ا متضاء؛ اسب
ا ا فمب أاد األفراا اــمانه لمتمال ف مبل تصــ يل ريئه التح  م، يتعير تما ريئه التح  م  لج  

 أز تللر ف  الطمب فور تص يمعا؛ 
يوما مر تاري  تص يمعا أ  تاري  تقديم الطمب،   30تبت ريئه التح  م ف  الطمب ف  اضوز  لة  

 أيعما أبعد.
 

التمال ف، الملصـــو  تميعا ف  الفقرة الفرع ه لأ ، رة    ســـداة هاـــمان " ما يتعمق بمعايير أ امر تقديم   -26
أز مر األنســب اســتإلدا  كممه  تبرر  بد  مر  تقتضــ  .  رةا تما  لك، أيير  تســا    بصــاز يد   اســتإلدا   

 ه  الصــفويه  مد ُأةريت ف  الفقرة الفرع ه ل   مفعو  أ ســع نطاما.  ُأ اــح كدلك أز عبارة  المتاب ككممه  تبرر ، 
تعميق اهر   مد  تقد يمسـا  اسـتما  أمصـر.    ،م ن  ،بغ ه ملح ريئه التح  م مصيدا مر المر نه بصـاز أمور ملعا

األمانه الت  تدير التح  م.  " ما  المؤســــــــــــســــــــــــه أ  تتدهلمفاةت أز الفقرة الفرع ه ل   لر تموز مفيدة ا  تلدما  
ــدار األمر ف  أمر    ــ غت بحيث تلق تما اتـــــ ــ ح معلا الفقرة الفرع ه لة ، ميل انعا تـــــ يتعمق بطمبا  تواـــــ

  مت مم ر بصرا الللر تما ا ا كاز الطمب مد ُمد ِّ  مبل تص يل ريئه التح  م أ  بعدت. 
  

   4    3مصر تا الفقرتير    

، تـلد تقرير مـا ا ا كـاـنت ســـــــــــــــتامر أاـد األفراا بتـقديم اــــــــــــــمـاـنه لمتمـال ف،  يتعير تما ريـئه التح  م -3
 ترات  يم ع اللر ا  ا  الصمه، بما ف   لك ما يم   أز

 مدرة  لك الطرا تما ا مت ا  لقرار تاةر ادت بصاز التمال ف؛ لأ  
 استعداة  لك الطرا لنمت ا  لقرار تاةر ادت بصاز التمال ف؛ ل   
يم ر أز يإلمفم تقديم اـــــــــمانه لمتمال ف تما مدرة  لك الطرا تما ا ســـــــــتمرار   األير الدال لج  

 ةتوات أ  ةتوات المضاةة؛  ف 
 سموك األفراا. لة  

الوارةة  -4 بــــــاللر ا  يتعمق  " مــــــا  المقــــــدمــــــه  األةلــــــه  يم ع  ف   تللر  أز  التح  م  ريئــــــه  تما  يتعير 
  ، بما ف   لك  يوة تمويل مر فرا يالث.3ل الفقرة ف 
 

تر  تر اراء متبايله بصـــــــــــاز العوامل الت  يتعير أز تللر فيعا ريئه التح  م تلد تقرير ما ا ا كانت أُ  -27
ماةمه   3ســـــتامر بتقديم اـــــمانه لمتمال ف أ   ، بما ف   لك ما ا ا كاز يلبغ  أز ُتعتبر القاةمه الوارةة ف  الفقرة 

البعا تر تايـيدرم القوال لببـقاء تما الـقاةمـه،  .  أتر   أ     اير اصــــــــــــــريه،  ما ا ا كاز يتعير ا بـقاء تميعـا
 أاد اآلراء تحديدا الا ار رة ا بقاء تما الفقرة الفرع ه لج .   أشار
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ــداة ا " مـا يتعمق بـتايير  يوة تموـيل مر فرا ـياـلث تما األمر بتقـديم اــــــــــــــمـاـنه  -28 لتمـال ف، رأ   لســــــــــــ
امـل الت  تؤهـد ف  ا تتبـار،  لمر   يلبغ   البعا أز التمويـل مر فرا يـالـث يلبغ  أز ي وز  ااـدا مر العو 

أز يصــــــ ل ف  اد  اتم تامن ااســــــما.  أيير  شــــــواال بصــــــاز الع  ل الحال  لمصــــــر   الح م تتعمق باز اةراج  
يرـبك ريـئه التح  م تما نحو يجعمعـا تق  ِّم رـدا  يم ر أزالتمـال ف ف  فقرة فرعـ ه ـماةمـه ـبداتعـا  ســــــــــــــداة   هاــــــــــــــمـانـ 

 األهر .  العامل بطريقه مإلتمفه تر العوامل
  

 6    5مصر تا الفقرتير    

تحدة ريئه التح  م أال شــــــــــــر ط  ا  تــــــــــــمه ف  األمر بتقديم اــــــــــــمانه التمال ف،  تحدة معمه  مل ه  -5
 لنمت ا  لعدا األمر.

بتقــديم اــــــــــــــمــانــه التمــال ف، يجو  لعيئــه التح  م تعميق ا يراءا .  ا ا لم يمت ــل أاــد األفراا ل مر   -6
يومــا، يجو  لعيئــه التح  م، بعــد التصـــــــــــــــا ر مع األفراا، أز تــامر بومف    90ُتم ِّقــت ا يراءا  ألك ر مر    إ ا

 ا يراءا .
 

ــمه    -29 ــر ط  ا  تـ ــ مه،  لمر  عبارة  أال شـ ــير ال يم ر أزميل از القيوة الصمل ه   تم ل مصـ ا بعا تصـ
 المساةل ا يراة ه، بما ف   لك تحديد مبمغ امانه التمال ف.  

  
   8    7مصر تا الفقرتير    

يتعير تما يم ع األفراا أز تفصح فورا تر أال تغيير يوررال ف  اللر ا الت  استلد  اليعا ريئه   -7
 التح  م ف  أمررا بتقديم امانه التمال ف.

ــواء بمباةرة يجو  لعيئه التح  م ف  أال  مت أز ت  -8 ــمانه التمال ف أ  أز تمغ م، ســــ ــاز اــــ عد ِّ  أمررا بصــــ
 ملعا أ  بلاء تما فمب أاد األفراا.

 
ــاز ما ا ا كاز يجو  لعيئه التح  م أز تعد ِّ  األمر أ  تمغ م بمباةرة ملعا، ف  الومت   -30 ــؤا  بصـــــــــ أيير ســـــــــ

أاد األفراا.  ُأ اـــــــح أز ردا رو اللعم    مقدما مر فمب اـــــــمانه ســـــــداة التمال ف   وز الدال ُيصـــــــترط " م أز ي 
 الحال  المتبع ف  تمم ه تعديل مواتد المركص الد ل  لتسويه ملا تا  ا ست مار.  

  
 الدعاوى المضادة   - 3الجلسة    

 و  الوفل ه . ي أةار ردت الجمسه البر " سور يايمر ل  لأستا  القانوز، يامعه س -31

افتتح البر " سور ل  ردت الجمسه با شارة الا أز مساله الدتا   المضاةة تحلا بقدر   با  بم مر  -32
ــ اق  ــتبانها رتما  ف  ســ ــاتد ف  كفاله التوا ز ف     اســ ــاةة يم ر أز تســ ــواال الد  .   اظ أز الدتا   المضــ شــ

مفاءة،  أز تســـاتد ف  نعايه المطاا  ايراءا  تســـويه الملا تا  بير المســـت مرير  الد   بويم تا ،  أز تعص  ال
ــاله تمال ف ا يراءا   مدتعا، فضــــن تر تعدة ا يراءا .  ف  الومت الرارر، يجو  الســــما    تما معالجه مســ

مر اتفا  ه تسويه الملا تا  ا ست ماريه اللاشئه بير الد    رتايا الد     46بإمامه الدتا   المضاةة  فقا لمماةة 
  مر 3ل 21مر مواتد التح  م الإلاته بالمركص الد ل  لتسويه ملا تا  ا ست مار،  الماةة  40األهر ،  الماةة 

ــاةة نـــاةرا مـــا ُتســــــــــــــتإلـــد  ف  الممـــارســــــــــــــــه العمم ـــه.  مواتـــد األ نســــــــــــــيترا  لمتح  م، اير أز الـــدتـــا   المضــــــــــــــ
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الدتا     الملامصـــــا  تما ك   ه تـــــ ااه افار أ  ا م يم ر أز ي ســـــر ف  المســـــتقبل اســـــتإلدا  ركص  ،يم    مر
 المضاةة  مبولعا ف  ايراءا  تسويه الملا تا  بير المست مرير  الد  . 

تإلتمف تبعا لمصـــــدر ا لتصاما    يم ر أز أشـــــار  األمانه الا أز القواتد المتعمقه بالدتا   المضـــــاةة   -33
 ه أ  فوع ه،  تموز اير الصام أز أيضـا  يم ر  المواـوع ه لممسـت مرير.  أاـافت أز ردت ا لتصاما  المواـوع ه

التلم ـه ا يتمـاع ـه    أنصــــــــــــــطتعـا  عرمـلت اــــــــــــــمـاز أ    تترا   بير ا مت ـا  لقوانير الـد   المضــــــــــــــ فـه  لواةحعـا   
  ا متصاةيه ف  تمك الد  . 

  الـت األمـانـه كـدلـك أنـم مـد يمص  تــــــــــــــ ـااـه ا م لمعـالجـه مســــــــــــــالـه مقبول ـه الـدتـا   المضــــــــــــــاةة.  -34
أتربت األمانه تر الحايه الا تحقيق التوا ز بير الفواةد  الســمب ا  المحتممه الت  يلطوال تميعا الســما     أهيرا،

 نفس ا يراء. افار بإمامه الدتا   المضاةة، م ل تاهر ا يراءا   هطر همق مسارير ف  

عا الرفا   اظ البر " ســـــــور ل  أز مســـــــاله الدتا   المضـــــــاةة تتعمق أيضـــــــا بمســـــــاةل أهر  مر بيل  -35
التمال ف،  الدتا   العب  ه،  مر يم  يمص  تحديد نطاق الملامصــــه، هصــــوتــــا  أز الو يه ســــداة   هالمب ر،  اــــمان 

 الصمه تتطمب مر الفريق العامل التركيص تما الجوانب ا يراة ه.   ا 
  

 ا لتصاما  المواوع ه يإلق    " ما   
لملاسـب لمفريق العامل أز يلام  ا لتصاما  المواـوع ه أُتر  تر اراء مإلتمفه بصـاز ما ا ا كاز مر ا -36

المجله تتم ل ف  التركيص تما  لمســـــلدة مرباتتباررا تم ل األســـــس القانون ه لمدتا   المضـــــاةة.  ميل از الو يه ا
قه نلا  تســويه الملا تا  بير المســت مرير  الد  ،  مر يم  يلبغ  أز تركص األتما  المتعم مرالجوانب ا يراة ه  

ــد ِّ  ــاةة تما الجوانب ا يراة ه.  مر ناا ه أهر ، شـ ــع لو يه بالدتا   المضـ ــير أ سـ ــتإلدا  تفسـ ة تما اـــر رة اسـ
 الفريق العامل مر أيل اماز اتبا  نعم متوا ز.

ــاةة مد تبد  مإلتمفه  -37 ــاز الدتا   المضـ ــع بصـ ــُتواـ ــم أز القواتد ا يراة ه الت  سـ ــح ف  الومت نفسـ  ُأ اـ
تعمق بالدتا   المضـاةة  ي ا م أال .  ف  ردا الصـدة، ُأشـير الا أز  نطامعا  مضـاميلعا ا لتصاما تبعا لمصـاةر  

 مضموز المواوت . اليجب أز يجسد بطريقه أ  باهر  

 مر نــاا ــه أهر ، ميــل انــم يلبغ  الللر " مــا ا ا كــاز مر المنةم لمــد   المــدتا تميعــا أز تمجــا الا  -38
ــويه الملا تا  بير ا ــاال  نلا  تســـ ــ ف أز ردا الصـــ ــاا المحم ه.  أاـــ ــبل ا نتصـــ ــت مرير  الد   بد  مر ســـ لمســـ

 ي تس  أرم ه هاته ف  الحا   الت  تللم فيعا موانير الد له المض فه  لواةحعا التصاما  المست مرير.
  

 الص ااه المستإلدمه ف  مصاريع األا ا  المتعمقه بالمعاردا  القاةمه   يإلق   " ما   
ق الصـــامل  التدريج  بصـــاز شـــراكه المح ط العاةئ  اتفا  ه تســـويه الملا تا  ا ســـت ماريه ميل از ا تفا -39

قتضــــــــــ از أز تموز الدتا   المضــــــــــاةة مرتبطه باألســــــــــس الوماةو ه  ي اللاشــــــــــئه بير الد    رتايا الد   األهر   
نت الصــ غه المســتإلدمه ف   القانون ه لمدتو  الت  أمامعا المســت مر.  ف  ردا الصــدة، امُتر  الللر " ما ا ا كا أ 

ا تفاق الصــامل  التدريج  بصــاز شــراكه المح ط العاةئ كا" ه أ  أز رلاك اايه الا تــوغ نق ااــاف  يتلا   
 التصاما  أهر  مقررة بمويب معاردا  مد   تموز متصمه ب اممعا بالدتو . 

ام ان ه امامه الدتا   المضـــــــاةة  ميل أيضـــــــا انم يلبغ  لمفريق العامل أز يحر  تما تد  اســـــــتبعاة  -40
كانت المعاردة  ا  الصـــــــمه تلق تما  لك.  أُتر  تر القمق مر أنم مد يصـــــــعب التوتـــــــل الا تـــــــ ااه   ا ا

 ملاسبه هارج افار معاردة بعيلعا.
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 أيير سـؤا  بصـاز ما ا ا كاز يلبغ  اتتبار كل مر  يوة ارتباط باألسـس الوماةو ه أ  القانون ه لمدتو   -41
ملصــو  تميعا ف  المعاردة نفســعا شــرفير   مير  مامه الدتا   المضــاةة.  أُتر  تر ال  بالتصاما   ا هن

 بعا التفضيل لعد  فري الصرفير معا. 

 ميل أيضــا از رلاك اايه الا تــوغ نق بصــاز الدتا   المضــاةة ف  ســ اق ريئا  التح  م الداةمه.  -42
دة تما أنم يلبغ  لمفريق العامل أز يصــــــ  ــُ ــا محدةا يم ر لعيئا  التح  م الداةمه اســــــتإلدامم لمعالجه   شــــ وغ نصــــ

 نطاق ا هتصا   شر ط مبو  الدتا   المضاةة  مساةل أهر .

ــاةة. بيد أنم لواظ كدلك  -43 ــتموز أك ر فعال ه ف  اةارة الدتا   المضــــ  رة  أز ريئا  التح  م الداةمه ســــ
لقوانير الد له المضـ فه  اير  لك مر ا لتصاما  التعارديه،   أنم ا ا كانت الدتا   المضـاةة تتلا   تد  ا مت ا 

فـإز تمـك الـدتـا   مـد تلطوال تما مطـالـب تفوق مـا تعـالجـم ريئـا  التح  م تـاةة.  مر يم ،  تما الرام مر أز 
ملـاســــــــــــــبـا مر اللـاا ـه     وز عيئـه تحق قـا لممفـاءة مـد ي التري المطـالبـا  المرتبطـه بعضــــــــــــــعـا ببعا تما نفس  

ــســــــــــــا  أهر  مؤرمه بدريه أكبر لمللر ف  الدتا   المتعمقه  الملطق ه، يم ر الللر " ما ا ا كانت رلاك مؤســــــــــ
 بقوانير الد   أ  اير  لك مر ا لتصاما  التعارديه.

  
 المسائل الشاملة لعدة قطاعات   - 4الجلسة    

ــاممه لعدة مطات -44 ــاةل الصـــــــ ــيد شـــــــــير  أةار الجمســـــــــه المعل ه بالمســـــــ ا  رة س الفريق العامل ال الث، الســـــــ
الد    المؤسـسـا  الت  تتمتع بصـفه مرامب تما التوال  تر اـا ايضـاا ه بصـاز المسـاةل   م موسـبيم سـ .  مد  م

 الصاممه لعدة مطاتا . 
  

 يلو  أفريق ا لالسيدة ك  يميتسو ماش غو    - استلفاة سبل ا نتصاا المحم ه    
  أربعه ه ارا   تما أرم ه مســــاله اســــتلفاة ســــبل ا نتصــــاا المحم ه،  امتراتشــــدة  الســــيدة ماشــــ غو  -45

يم ر اتتبار المحاكم المحم ه محفن ملاســـبا لتســـويه يم ع الملا تا  ا ســـت ماريه أ ، بد  مر  لمللر فيعا. أ  ،
ــمه بمواــــو  الملا ته، م ل تمك المتعمقه بالحقوق الدســــتوريه ــاةل   لك، تســــويه بعا الملا تا  المتصــ ، أ  المســ

ــريب ه، أ  ــم ه، أ  اير  لك مر   الضـــــ ــعو  األتـــــ ــاةلالالموارة الطب و ه، أ  ا لتصاما  تجات الصـــــ ــمه  مســـــ   المتصـــــ
 اــع ا م مطع  يتطمب تــرااه اســتلفاة ســبل ا نتصــاا المحم ه مبل المجوء  يم ر   المصــمحه العامه.  يان ا،ب 

المحــاكم المحم ــه، بمــا ف   لــك القرارا  المتعمقــه اســــــــــــــتبعــاة مرارا     يم ر  الا التح  م ا ســــــــــــــت مــارال.  يــال ــا،
با هتصـا   سـبل ا نتصـاا، مر نلا  تسـويه الملا تا  بير المسـت مرير  الد  .  رابعا، يم ر ملح المحاكم 
ــمر تحقيق التوا ز بير   ــاةل المتعمقه بالقانوز المحم ، بحيث تضـــــ ــير المســـــ ــريا لتفســـــ ــا اصـــــ ــاتـــــ المحم ه اهتصـــــ

ــه  العا محتيرالمصـــ  ــاا ف  تو يع الومت  الموارة الإلاتـ ــر رة توه  ا نصـ ــا تما اـ ــدة  الملد به أيضـ مه.  شـ
 لللر ف  المساةل الصاممه لعدة مطاتا ، بما ف   لك استلفاة سبل ا نتصاا المحم ه.هن  ا

  
 الغابوز لالسفير أرستيد ايبانغ ايسونو    - الجموة التلل م   التعويضا  تر األارار    

 م مســاله الجموة التلل م ، أبر  الســفير ايســونو الحايه الا الحفاا تما التوا ز بير  " ما يتعمق بتلل -46
امايه ا سـت مار  ممارسـه الد   سـمطتعا السـ اةيه لمتلل م مر أيل تحقيق الصـالح العا   الحايه الا ملع اسـاءة  

ــفير ايســـونو الللر ف   اـــع اد   أمصـــا لمتعويا  اســـا   اســـتإلدا  ا يراءا .  تمب ه لعدت الحايه، امتر  السـ
ــافه الا  لك،  بما أز تعقد الملعج ه الت   التعويضــــــــــــا  تر األاــــــــــــرار  فقا لقدرا  ميصان ا  الد  .  با اــــــــــ
تســـــــتإلدمعا ريئا  التح  م ف  اســـــــا  التعويضـــــــا  تر األاـــــــرار لم ل فريقه التدفقا  اللقديه المإلصـــــــومه   
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ة تما أز مر شـــاز اتبا  نعم ف  ملح التعويضـــا    يم ر د ِّ تر أز يصيد مر تعقد ا يراءا   مدتعا  تممفتعا، شـــُ
  الصفا" ه أز يؤير تاييرا كبيرا تما شواال الد   ا اء الجموة التلل م . يتسم با تساق  مابم ه التلبؤاألارار 

  
 ز ش    السيد يورج بوياز بوي  و   ا العلد لالسيد نور رام   -التلل م   استلفاة سبل ا نتصاا المحم ه  الجموة    

ــويه الملا تا  بير   -47 ــر ع ه نلا  تســـ ــاز مصـــ ــيد بوي  و  مجدةا تر ممقعما بصـــ ــ    الســـ ــيد شـــ أتر  الســـ
المست مرير  الد  ،  هصوتا " ما يتصل با ةياة التضار  بير مرارا  التح  م  الجموة التلل م .  أشار السيد 

ــ   ــ اةة القانوز تر فريق ارماز المجتمعا  المحم ه  شــــــ ــيد بوي  و  الا أز الجموة التلل م  يقوي ســــــ    الســــــ
الضــو فه أ  المســتغم ه مر الوتــو  الا العداله  ســبل ا نتصــاا.   كر الســيد شــ    الســيد بوي  و  أز مضــ ه  

ت يراز تسـا    بصـاز  ألمان ا اـد Vattenfall مضـ ه شـركه   اـد أسـترال ا  Philip Morris Asia Limitedشـركه  
مد  مصــــــر ع ه الســــــما  لعيئا  تح  م هاتــــــه بإلغاء مرارا  ســــــ اســــــ ه تــــــاةرة تر ريئا  ملتإلبه ةيمقراف ا 

نلر  اتااه ام ان ه  ريئا  مضــاة ه تمار  ســمطا  ةســتوريه.  أ اــح الســيد شــ    الســيد بوي  و  كدلك أز   أ 
ــانع ــاةل مر شــ ــاتد ريئا  التح  م تما تفعم الملطق الدال ت أز  االمحاكم المحم ه أ   ف  ردت المســ ــتلد ال م ت ســ ســ

 محاكم،  شدةا تما أرم ه استلفاة سبل ا نتصاا المحم ه مبل المجوء الا التح  م الد ل .ردت ال
  

 المغر  لالسيد تبد  العصيصال    – الحصانه مر التلفيد    
‘ الحصــــانه مر الو يه القضــــاة ه الت  تســــمح 1القضــــاة ه     ا ادة الســــيد تصيصال نوتير مر الحصــــان  -48

‘ الحصـــانه مر التلفيد الت  يم ر لمد له ا اتجاج بعا 2مقااـــاة أما  ريئا  التح  م؛  لمتجلب التعري ب لمد له  
ه. موم  بغ ه اــــــــماز اســــــــتمراريه الإلدما  الع ،لملع التلفيد القســــــــرال لقرارا  التح  م تما ممتمماتعا  مويوةاتعا

" ما يتعمق بالحصــانه مر الو يه القضــاة ه،  كر الملد   أز موافقه الد له أ  ريئه تابعه لعا تما شــرط تح  م   
يعل  اــملا تلا   تمك الد له أ  العيئه تر الحصــانه مر الو يه القضــاة ه. أما " ما أمر أ  ابرامعا اتفاق تح  م 

د   يوة نلا  ة ل  متســــق بصــــاز الحصــــانه مر التلفيد،  أشــــار الملد   الا تفقد  يتعمق بالحصــــانه مر التلفيد،  
 بإلاتــه ف  افار نلا  تســويه الملا تا  بير المســت مرير  الد  .  تبعا لدلك، امتر  الســيد تصيصال  اــع تـك  
ة ل  مواد مر شـــانم أز يواةم ممارســـا  الد    يوفر نعجا متوا نا بير الد   " ما يتعمق بالحصـــانه مر التلفيد،  

 ه ف  الد   المض فه. عموم  بالإلدما  ال الحاق الضررير انفا  مرارا  التح  م ة ز تحس مر أيل
  

 سرال  نما لاللاةب العا  ا ااف  سوماي  ةارما ارةير    – مصاركه المحاكم الوفل ه    
أفمع الســـيد ةارما ارةير الحضـــور تما تجربه ســـرال  نما، ايث ُتمم ف المحاكم بالمصـــاركه ف  تســـويه  -49
الا مانوز األ نسيترا    اةاستل اشتر  ا، الدال  1995ا تا  بير المست مرير  الد   بمويب مانوز التح  م لعا  المل 

اللمو ي  لمتح  م التجارال الد ل  لالمصـــــــار ال م " ما يم  باســـــــم  مانوز األ نســـــــيترا  اللمو ي   .  ادة الســـــــيد  
ــاركه المحاكم الوفل ه ف  ــواال المتعمقه بمصــــــــــ ــت مرير  الد  ،   ةارما ارةير الصــــــــــ ــويه الملا تا  بير المســــــــــ تســــــــــ

  ا فتقار الا القدرة القضــــاة ه الن مه لتصــــح ح األهطاء القانون ه  الوماةو ه،  تد   يوة ارشــــاةا   ااــــحه م ل
لممحاكم بصــــاز البت ف  ا اة المح مير  اســــتقنليتعم،  تد  كفايه ا فار المتعمق با نتصــــاا المؤمت   باللســــبه

 المحافله تما المويوةا .  مع  لك، امتر  الســــــــــــيد ةارما ارةير اتبا  نعم كم   مرايعه مانوز األ نســــــــــــيترا  
رشــــــاةا  بصــــــاز تقي م المح مير اللمو ي  بغ ه  اــــــع افار يســــــمح بتدهل محد ة مر يانب المحاكم،  إتداة ا

  ا ستقنل ه  التدابير المؤمته.
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 ملطقه التجارة الحرة القاريه األفريق ه لالسيدة ر  ل  نغيلو    - الجموة التلل م   الحق ف  التلل م    
ــويه الملا تا   -50 ــ اق نلا  تســ ــيدة نغيلو مفعوم  الحق ف  التلل م  الجموة التلل م  ف  ســ ــرات الســ شــ

ت مرير  الد  ،  أتربت تر شــــــواال  ا  تــــــمه،    ســــــ ما مر مللور الد   األتضــــــاء ف  ا تحاة بير المســــــ 
األفريق ، بما ف   لك افتقاررا الا الموارة المال ه الن مه لمدفا  ف  مضــــــايا تســــــويه الملا تا  بير المســــــت مرير  

، امترات السـيدة نغيلو تقييد نطاق   الد   أ  تسـديد ما تلطوال تم م مرارا  التح  م الصـاةرة اـدرا.  كحل لدلك
ا هتصـــا  المواـــوت  لعيئا  التح  م بحيث ُتســـتبع د المســـاةل المتعمقه بالمصـــمحه العامه مر نطاق التح  م.  
 شــــدة  الســــيدة نغيلو أيضــــا تما الحايه الا اتبا  نعم كم  ا اء ا تــــن  العا  لللا  تســــويه الملا تا  بير 

ــت مرير  الد   يجمع بير ا ــانعا أز تضـــــــــمر تم ير  المســـــــ  يراءا   الجورر،  تلفيد اتـــــــــناا     م ه مر شـــــــ
 الصالح العا . تحقيق الح وما  مر التلل م مر أيل 

  
 الجمعوريه الد ميل   ه لالسيدة ليدلير كونتريرا  ةال فرناندال    - الحق ف  التلل م    

تحقيق توا ز ملاســــب بير امايه الحيص التلل م  لمد     اــــر رةالضــــوء تما الســــيدة فرناندال    ســــمطت -51
 تحرير ا ســــت مارا   امايتعا.  ف  ســــ اق ردا المســــعا،  كر  الســــيدة فرناندال أنم ســــ  وز مر الضــــر رال أز 
ُتصـــــاغ اتفاما  ا ســـــت مار الد ل ه تـــــ ااه ســـــم مه  ة  قه، تما ســـــبيل الم ا  تر فريق تواـــــ ح معايير م ل 

ــعدة باتفاق التجارة الحرة بير المعاممه العاةله  ا ــتصــ ــيدة فرناندال، مســ ــدة  الســ ــافه الا  لك، شــ ــفه.  با اــ لملصــ
الو يا  المتحدة  بمداز أمري ا الوســطا  الجمعوريه الد ميل   ه، تما اــر رة أز تســمح الح وما  باســت لاءا  

ه تما الحيص التلل م  م ل األمر القوم  أ  األ ما  ا متصــــاةيه، بغ ه المحافل  ،محدةة ف  مجا   اســــاســــه
 بصورة أفضل  اتإلا  التدابير الن مه ة ز المسا  بالتصاماتعا الد ل ه.

  
 مركص كولومب ا لنست مار المستدا  لالسيدة ليص يونسوز    - مصاركه األفراا ال ال ه    

 مرير  الد   تسـويه الملا تا  بير المسـت الم ونه لللا  أشـار  السـيدة يونسـوز الا أز القواتد الحال ه  -52
ف  ردت العمم ه تما نحو فعا  أ  مجد،  أ اــــــــحت اآليار  هصــــــــاركالمتجعل مر الصــــــــعب تما اير األفراا  

الســمب ه لللا  تســويه الملا تا  بير المســت مرير  الد   تما اقوق اير األفراا  مصــالحعم،  الحمو  المم له 
ــتلفاة لمعالجه تمك اآليار.  مر بير ه ارا  ا تـــن  المم له،  كر  ــتراط اسـ ــاز اشـ ــيدة يونســـوز أز مر شـ   السـ

ــحا  الحقوق المعليير ف  ا يراءا .   ــاركه يم ع أتــ ــل مصــ ــاا المحم ه أز ي فل تما نحو أفضــ ــبل ا نتصــ ســ
ــاز رفا الدتا   الت  تفتقر الا  ــواا بصــ ــاز معايير أك ر  اــ ــا الا أز مر شــ ــوز أيضــ ــيدة يونســ ــار  الســ  أشــ

لمب ر ألنوا  معيله مر القضــــــــــايا، م ل الدتا   الت  ر  ف  الوامع األســــــــــس القانون ه أز يفضــــــــــ  الا الومف ا
ــافه الا قدمفعوز ي  ــه أهر .  با اــ ــد أفراا هاتــ ــاةرة اــ ــد مرارا  المحاكم المحم ه الصــ ــت مر ز اــ عا المســ

تســـويه الملا تا    نلا  ت ســـير التحو  الملتلم مرمر أيل  لك، فاســـتإلدا  ا يراءا  المتبعه لد  األ نســـيترا  
المســـت مرير  الد   الا تســـويه الملا تا  " ما بير الد  ، " ما يتعمق بجم ع الدتا   أ  بعضـــعا، يم ر أز بير  

جا محتممه أهر ،  عُ يسـاتد ف  الحد مر اللر ا الت  تلصـا فيعا ردت المسـاةل.  فرات السـيدة يونسـوز أيضـا نُ 
ــمل يم ر أز ــاركه األفراا ال ال ه المعتمه أ  المتايرة م1   تصــــــــــ ر هن  التدهل ف  الدتا   أ  فمبا   ‘ مصــــــــــ

كانت األفراا اير راغبه أ  اير ماةرة تما التدهل فيعا أ  ا نضــما   ‘ رفا الدتا   ا ا2ا نضــما  اليعا؛  
  تعديل سبل ا نتصاا. حجم‘ اتاةة ت ااه المطالبا   ال3اليعا؛  
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 التعم قا    
ــاا ه المقدمه،  -53 ــويه الملا تا  رةا تما العر ي ا يضــــــــ ــاة ه ف  مجا  تســــــــ امُتر  تعصيص القدرة القضــــــــ

تدريب ه لبلاء مدرا  القضــــــاة الوفليير ف  مجا  تســــــويه الملا تا  بير المســــــت مرير    م األ نســــــيترا  ة را      تلل
 الد  .  ف  الومت نفســــــــم، رة  أنم يلبغ  لمفريق العامل أز يضــــــــع ف  اتتبارت أز رلاك اد ةا لما يم ر تممم 

   يم ر تممم ف  س اق السموك القضاة .  ما

م ر امايه الحق ف  التلل م تما كل  مر الم  " ما يتعمق بالحق ف  التلل م، ُفر  ســــــــــــؤا  تما ا ا كاز  - 54
مر المســتو  العا   المتعدة األفراا  كدلك تما المســتو  الفرةال  الوفل ،  ما ا ا كاز الفريق العامل يســعا الا  

ل ف  شـــــــــ ل أا ا  نمو ي ه أ  مباةئ توييع ه.  رةا تما  لك، ميل از الد   يم ر أز   اـــــــــع مبدأ مر ردا القبي 
ـتدرج أا ـامـا نمو يـ ه ف  المعـارـدا ،  لمر  رـدت األا ـا   اـدرـا مـد   تموز كـا"ـ ه،  مر يم  يجـب أز ي وز رـلاك 

  المم له، بما ف   لك  مانوز  فل  ملاظر.  لواظ أيضـــا أنم يلبغ  الللر ف  ردت المســـاله تما يم ع المســـتويا 
 تما المســـــــتويير الوفل   المتعدة األفراا.  با اـــــــافه الا  لك، رة  أز المســـــــاةل المتصـــــــمه بالحق ف  التلل م 
  يم ر أز ُتعـالم مر اللـاا ـه ا يراة ـه ا  ف  اـــــــــــــوء ا فـار المواـــــــــــــوت  القوال القـاةم  الم ر  ف  اتفـامـا   

ة أ   ال ي نم ســـــ  وز مر المفيد أز  ا ســـــت مار الد ل ه.  تبعا لدلك، ُ كر أ  الملاســـــب لمعالجه ردت المســـــاةل.   ميداز حد 
ة أيضا تما أنم يلبغ  لمفريق العامل أز يتبع نعجا  اسع اللطاق مر هن  الللر ف  ه ارا     ف  ردا الصدة، ُشد ِّ

 المعاردا .    با اافه الا أا ا   ، م ل المباةئ التوييع ه أ  الوياةق ا رشاةيه   ، القانوز اير الممص  

 بعدا اســـــتعراي المعاردا  القاةمه  م يلبغ  " ما يتعمق بمســـــاله الحصـــــانه مر التلفيد، أشـــــير الا أن  -55
 استبانه األتما  ا اا" ه الت  يم ر ا اطن  بعا، از ُ يد .

الصـاممه لعدة  رأ  البعا أز انصـاء ريئه ةاةمه يم ر أز ي وز  سـيمه منةمه  فعاله لمعالجه المسـاةل  -56
ــا" ه الت    ،مطاتا  ــوء األتما  ا اــــــ ــرار.  ف  اــــــ ــا  تر األاــــــ ــا  التعويضــــــ م ل الحق ف  التلل م  اســــــ

القانوز المحم   ب   لعا تمه  ستتإلد فيعا مرارا  المجا   الت   فصل  تحميلضطمع بعا األمانه، رة  أنم يلبغ   ت س
  ادت  تمك الت  يتعير أز يضطمع القانوز الد ل  بد ر فيعا.

  
 مالحظات ختامية   

ف  نعايه ايتما  ما بير الد را  الدال ةا  يومير، أةلا بمنالا  هتام ه كل مر الســـيدة أييتا كوميلدر   - 57
 الســـــيدة ناتال  موريس شـــــارما لمقررة الفريق العامل   ، لرة ســـــه مركص األ نســـــيترا  ا مم م  آلســـــ ا  المح ط العاةئ  

  السيد تصانغواز راز لمدير شوبه تسويه الملا تا  الد ل ه بو ارة العد ، يمعوريه كوريا .   ، ال الث  
 


