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 مقدمة  - أوالا  
  في كانون الثاني/المعقودة  دورته الثامنة والثالثين المســـــــــتأنفة،    خالل ، بصـــــــــورة أولية  نظر الفريق العامل  - 1

ــو   ، في  2020 يناير  ــتئناف ال آلية موضــــــ ــتناد ســــــ بهدف تحديد   A/CN.9/WG.III/WP.185إلى الوثيقة    بالســــــ
(. وواصـــل الفريق العامل، في دورته 51- 16، الفقرات  A/CN.9/1004/Add.1)   وبلورتها مالمح آلية الســـتئناف 

،  A/CN.9/WG.III/WP.202، مـداولـته ـبالســـــــــــــتـناد إلى الوثيقـة  2021في شــــــــــــــبا /ف راير  ة  عقود الم األربعين،  
ارات الصــادرة من خالل آلية  ســتئناف وتناولم مســائل متصــلة بإنفاذ القر ال تضــمنم مشــاريع أحكام بشــأن آلية  التي 

(. وبعـد المـناقشــــــــــــــة، طـلل الفريق العـامـل إلى األمـاـنة أن  114- 63، الفقرات A/CN.9/1050اســـــــــــــتئـناف دائمـة ) 
 (. 113، الفقرة  A/CN.9/1050تضطلع بمزيد من األعمال التحضيرية بشأن هذه المسائل ) 

ا كان وأشـــــــار الفريق العامل إلى أن العناصـــــــر المتتلفة آللية الســـــــتئناف مترابطة وســـــــيتعين النظر فيها، أ    - 2
ســواء كانم آلية اســتئناف متصــصــة، أو هيئة اســتئناف دائمة قائمة بذاتها،    – الشــكل الذي  مكن أن تتتذه هذه اآللية 

على ذلك،  (. وبناءا 25و   16، الفقرتان  A/CN.9/1004/Add.1استئناف تمثل الدرجة الثانية من آلية دائمة ) أو آلية  
ســـتئناف بصـــرف النظر عن الشـــكل الذي ال يتضـــمن الفصـــل الثاني من هذه المذكرة مشـــاريع أحكام تتناول عمل آلية  

ــائل التي يتعين النظر فيها عند  مكن أن تت  ، بما في  ي عنصــــر اإلصــــالح هذا ال   تنفيذ تذه. ويتناول الفصــــل الثالم المســ
ــتئناف. ولذلك،   ــكيل هيئة اســ ــتئناف وتشــ ــاء آلية اســ ــ ل الممكنة إلنشــ ــارات إلى ةآلية    ل تمس ذلك الســ ــتئنافة  ال اإلشــ ســ

 . ي عنصر اإلصالح هذا ال   تنفيذ يق العامل بشأن كيفية ستئنافة في هذه المذكرة بالقرار الذي سيتتذه الفر ال ةهيئة  أو 

  (1) من المعلومات المنشــــــــورة عن هذا الموضــــــــو وقد أُعدت هذه المذكرة بالســــــــتناد إلى طائفة واســــــــعة  -3
ــابقــة. كمــا أنهــا تعكس التعليقــات التي تلقتهــا األمــانــة من الــدول  وإلى مــداولت الفريق العــامــل في دوراتــه الســـــــــــــ

. ول تســـــــعى هذه المذكرة إلى ( 2) 2022أولي ُعمم للتعليق عليه في آذار/مارس  مشـــــــرو واألطراف المعنية حول 
 لفريق العامل.اإلعراب عن أي رأي بشأن التيارات الممكنة، فهذا األمر متروك لنظر ا

  
 مشاريع أحكام بشأن عمل آلية االستئناف  - ثانياا  

 
 نطاق االستئناف  - 1 

 1مشروع الحكم 

أن  ســــتأنق القرار الصــــادر عن هيئة تحكيم من الدرجة  اســــتثمارية دولية    ةفي منازع  ي طرف جوز أل -1
 لمنازعة.متعلقة بالااألسس الموضوعية أو بشأن  بشأن اختصاصهااألولى 

 ، ل  جوز استئناف األنوا  التالية من قرارات هيئة التحكيم من الدرجة األولى:1الفقرة   بصرف النظر عن  - 2

 القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة؛ أ() 

 القرارات المتعلقة بعدم اختصاصها؛ ب() 

 .]…[ )ج( 
 __________ 

  تحم   متاح   هو نشره المنتدى األكاد مي، و ذي  ال  ليوغرافي ال الث م  انظر أ ضاا  و   ؛ A/CN.9/WG.III/WP.202من الوثيقة    2انظر الحاشية   ( 1)  
  : على الرابط ة في صفحة الفريق العامل الثالم في موقع األونسيترال الشبكي  Additional resourcesة العنوان  

https://uncitral.un.org/en/library/online_resources/investor-state_dispute   كذلك   انظر و  
 . /www.jus.uio.no/pluricourts/english/projects/leginvest/academic-forum الرابط: 

األولي آللية الستئناف على الرابط:  شرو   انظر تجميعاا للتعليقات على الم (2) 
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/compilation_0.pdf . 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.185
http://undocs.org/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.202
http://undocs.org/A/CN.9/1050
http://undocs.org/A/CN.9/1050
http://undocs.org/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.202؛
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.202؛
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.202؛
https://uncitral.un.org/en/library/online_resources/investor-state_dispute
http://www.jus.uio.no/pluricourts/english/projects/leginvest/academic-forum/
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/compilation_0.pdf
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ــتئناف، أي أنوا  المنازعات وأنوا  القرارات   1يتناول مشـــــــــــرو  الحكم  -4 ــتئناف  النطاق الســـــــــ قابلة لالســـــــــ
(A/CN.9/1050  وينص الحكم على ة84-63، الفقرات .)ةالحق في طلل اإلذن وليس  حق في الســــــــتئنافة ال

 (.113و 92، الفقرتان A/CN.9/1050بالستئنافة )

إلى القرارات الصــــــادرة عن ةهيئة تحكيم من الدرجة األولىة، ويندرج ضــــــمن هذا النو   1وتشــــــير الفقرة  -5
ــتثمارية دولية وهيئة التحكيم من الدرجة األولى  المتوخى من الهيئات هيئة التحكيم التي ُتشـــــــــكل لحل منازعة اســـــــ

 آلية دائمة. في إطار إقامتها

على أن القرارات المتعلقة بالختصـــاك وكذلك القرارات المتعلقة باألســـس الموضـــوعية قابلة   1وتنص الفقرة  - 6
ــتئـناف )انظر أ ضـــــــــــــاا   (. 55الفقرة  ،  A/CN.9/1004/Add.1؛ 113و  87و   86، الفقرات  A/CN.9/1050لالســـــــــــ

ــابقة  ــأن الختصــــــــاك )بما في ذلك  عليها  وعليه، فإن القرارات النهائية التي تتتتم اإلجراءات وكذلك القرارات الســــــ بشــــــ
ــ يل المثال، القرار الذي ُيث م  مق ولية الدعوى(، والقرارات الجزئية بشــــــأن األســــــس الموضــــــوعية )بما في ذلك، على ســــ

ــتئنــاف.  عن  التعويض  المســـــــــــــؤوليــة، ول ن يؤجــل تقييم   األضـــــــــــــرار إلى مرحلــة لحقــة(  مكن أن ت ون قــابلــة لالســـــــــــ
والقرارات الصــــــــادرة عن هيئات    القائمة بذاتها   قرارة قرارات التحكيم الصــــــــادرة عن هيئات التحكيم ال مصــــــــطلح ة  ويشــــــــمل 
 دائمة.  ات آلي   في  الدرجة األولى التي تمثل التحكيم  

 له  دوليةة، اســــــتناداا إلى التعري  الذي  ضــــــعهالســــــتثمارية المنازعة  الةمصــــــطلح  إلى  1وتشــــــير الفقرة  -7
،  A/CN.9/WG.III/WP.223الفريق العــامــل حــاليــا في ســــــــــــــيــاق مشــــــــــــــرو  مــدونــة قواعــد الســــــــــــــلوك )انظر  

 .( 3) (88، الفقرة A/CN.9/1050)أ(؛ وانظر أ ضاا  1 المادة

ــتئناف ل ينبغيملحوظة إلى الفريق العامل ]  قتصــــــر على    أن : لعل الفريق العامل يود أن يؤكد أن نطاق الســــ
القرارات النهائية، إذ إن الســـماح باســـتئناف القرارات الصـــادرة ق ل صـــدور القرار النهائي  مكن أن  ضـــمن فع الية 
إجراءات هيئــة التحكيم من الــدرجــة األولى حيــم لن تضــــــــــــــطر األطراف المتنــازعــة إلى النتظــار لحين انتهــاء  

ريق العـامـل يود أ ضــــــــــــــاا أن ينظر في مـدى تـأثير هـذا اإلجراءات حتى تتمكن من تقـد م الســــــــــــــتئنـاف. ولعـل الف
(. ومن ناحية 4هيئة التحكيم من الدرجة األولى )انظر مشــــــرو  الحكم دى الســــــتئناف على اإلجراءات الجارية ل

ــتئناف للســــجل   ــمن امتالك هيئة الســ ــتئناف على القرارات النهائية  مكن أن  ضــ ــار نطاق الســ أخرى، فإن اقتصــ
 [.( 4) عند إصدار قرارها اجعتهمر ال امل للقضية ل

 على أن بعض القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم من الدرجة األولى غير قابلة لالستئناف.   2وتنص الفقرة  - 8

ــتئناف ليشـــــمل القرارات غير النهائية، قد ت ون هناك  ملحوظة إلى الفريق العامل ] ــيع نطاق الســـ : في حال توســـ
لقرارات، مثل األوامر اإلجرائية، والقرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة، والقرارات  حاجة لســــــــــــتبعاد أنوا  معينة من ا

قرارات  عت ر بوجه عام تُ  لهذه القرارات  أن  المتعلقة بتقسـيم الدعاوى، والقرارات المتعلقة بالعتراضـات. وفي حين
ينظر في إدراج هذه القرارات في بشـــأن الختصـــاك أو بشـــأن األســـس الموضـــوعية، فلعل الفريق العامل يود أن 

ألغراض التوضــــــــــيح. ولعل الفريق العامل يود أ ضــــــــــاا أن ينظر نيما إذا كان ينبغي أن  كون قرار هيئة    2الفقرة 
نقض هذا القرار من   النتائج المترتبة على  مع األخذ في العتبار  قابالا لالســــــــتئناف،عدم الختصــــــــاك التحكيم ب 

(.  33، الفقرة  A/CN.9/1004/Add.1؛ انظر أ ضــــــــــــــاا  87، الفقرة  A/CN.9/1050جانل هيئة الســــــــــــــتئناف )
 [(.2) 7ذلك،  مكن حل هذه المسألة بموجل الجملة الثانية من مشرو  الحكم  ومع

 __________ 

من األقسام المكونة    قسم المنازعة الستثمارية الدوليةة أي منازعة بين مستثمر ودولة أو منظمة ت امل اقتصادي إقليمية ]أو أي  د بمصطلح ة  قص  ( 3)  
معاهدة تنص على حما ة    ‘ 1’ من أجل حلها عمالا بما يلي:  إلى التحكيم  تحال    [ لمنظمة ت امل اقتصادي إقليمية   تابع للدولة أو جهاز    للدولة أو 

 عقد استثمار ]دولي[.   ‘ 3’ تشريع ينظم الستثمارات األجن ية؛ أو    ‘ 2’ المستثمرين؛ أو   الستثمارات أو 

(، وحينذاك  النهائي) قرار التحكيم إل بعد صدور قرار في سياق المركز الدولي لتسوية منازعات الستثمار، ل  مكن التقدم بطلل إللغاء  (4) 
( من اتفاقية تسوية المنازعات الستثمارية 1)  52في المادة  االمنصوك عليهعلى أساس األسباب تقدم بهذا الطلل إل ل  مكن ال

 الناشئة بين الدول ورعا ا الدول األخرى )ةاتفاقية تسوية المنازعات الستثماريةة(.

http://undocs.org/A/CN.9/1050
http://undocs.org/A/CN.9/1050
http://undocs.org/A/CN.9/1050
http://undocs.org/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.223
http://undocs.org/A/CN.9/1050
http://undocs.org/A/CN.9/1050
http://undocs.org/A/CN.9/1004/Add.1
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 االستئناف أسباب   - 2 

 2مشروع الحكم 
 :الحالتين التاليتين كون الستئناف قاصراا على  -1

  ؛التطأ في تط يق القانون أو تفسيره ()أ 
التعويض  ذات الصـلة وتقييم    الداخلية التطأ الواضـح في تقدير الوقائع، بما في ذلك تقدير التشـريعات   ( )ب  

 األضرار. عن 
 على س ل واحد أو أكثر من األسباب التالية:بناء ،  جوز الستئناف 1الفقرة  بصرف النظر عن -2

 ســــــار أن  كون أحد أطراف اتفاق التحكيم غير كامل األهلية أو إذا كان التفاق المذكور غير   أ() 
 بمقتضى القانون الذي أخضعه له الطرفان؛

 ؛في تشكيل هيئة التحكيم من الدرجة األولى عواروجود  ب() 
ــحاا أو   ج()  ــلطاتها تجاوزاا واضـــــــــ ــدار قرارتجاوز هيئة التحكيم من الدرجة األولى ســـــــــ يتجاوز    إصـــــــــ

 ؛المعروضة عليهاالمطالبات 
 ؛فسادجرائم  في أحد أعضاء هيئة التحكيم من الدرجة األولى تور  د() 
 ؛من القواعد اإلجرائية قاعدة أساسية الصارخ على تروجال ه() 
هيئة التحكيم من الدرجة األولى األســـــــباب التي اســـــــتند إليها قرارها، ما لم يتفق    توضـــــــيحعدم  و() 

 الطرفان على خالف ذلك؛
 .النظام العام الدوليالدرجة األولى مع  هيئة التحكيم من تعارض قرار )ز( 

 
سـتئناف  ال  طللعلى األسـباب التي  جوز أن  سـتند إليها أي طرف متناز  في  2ينص مشـرو  الحكم  -9

 7(. وينبغي قراءة مشــــرو  الحكم بالقتران مع مشــــرو  الحكم  113و  84-63، الفقرات  A/CN.9/1050)انظر 
 قرار هيئة التحكيم من الدرجة األولى.شأن ها ب المتعلق بالقرارات التي  مكن لهيئة الستئناف اتتاذ

؛ 67-64، الفقرات  A/CN.9/1050الســــــــــــــتئنــاف )  طلــللعلى أســــــــــــــبــاب محــدودة    1وتنص الفقرة   -10
A/CN.9/1004/Add.1 29و 28، الفقرتان). 

ــيغة 1عية  وتعكس الفقرة الفر  -11 ــتثمار   )أ( الصـــــ ــير إلى وت  ( 5) الدولية األخيرةالموجودة في اتفاقات الســـــ شـــــ
ــطلح ةالقانونة  عني القانون الذي تطبقه هيئة التحكيم من الدرجة   ــيره. ومصــــــــــ التطأ في تط يق القانون أو تفســــــــــ

  ا حما ة الســـــــــتثمارات أو المســـــــــتثمرين، أو تشـــــــــريعاألولى في قرارها، والذي  مكن أن  كون معاهدة تنص على 
ــتثمار األجن ي أو قانون  داخليا ــتثمار. وتشـــكل و ينظم عق  اينظم السـ ــائل القانونية التي تتناولها  كل من د السـ المسـ

 ها أ ضاا أساساا لالستئناف.ات هيئة التحكيم من الدرجة األولى في قرارها وتفسير 

ــتثمار الدولية  أ   )ب(  1الفرعية  وتعكس الفقرة  - 12 ــيغة الواردة في اتفاقات الســــ ــاا الصــــ   ، وتوســــــع( 6) األخيرة ضــــ
ــتئناف   ــ باا لالسـ ــائل المتعلقة بالوقائع ل ت ون سـ ــائل المتعلقة بالوقائع. غير أن المسـ ــمل المسـ ــتئناف لتشـ ــباب السـ أسـ

ــأنها  عندما  كون التطأ الذي ارت  ته هيئة التحكيم من الدرجة األولى  إل  ــحااة، أي   بشــ  كون مفهوما بوجه عام ةواضــ
 __________ 

(؛ واتفاق حما ة الستثمار بين التحاد األوروبي  1)   19- 3(، المادة  2018وسنغافورة ) انظر اتفاق حما ة الستثمار بين التحاد األوروبي   ( 5)  
)أ(؛    ( 2)   28- 8(؛ والتفاق القتصادي والتجاري الشامل بين التحاد األوروبي وكندا، المادة  1)   54- 3(، المادة  2019وفييم نام ) 

(؛  1)   13، المادة  ( ال وميسا شتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي ) للسوق الم منطقة الستثمار المشتركة  ب الستثمار التاك  واتفاق 
 (. 1)   14بشأن الستثمار من أجل التنمية المستدامة، المادة    للمعهد الدولي للتنمية المستدامة   الدولي النموذجي  والتفاق 

 المرجع نفسه. (6) 

http://undocs.org/A/CN.9/1050
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ــياق القاعدة  67، الفقرة  A/CN.9/1050)   ه بشـــــأن وجود   خالف أو   لبس نه ل يوجد  أل  ( من قواعد 5)   41(. وفي ســـ
وفق    41التحكيم الصــــــادرة عن المركز الدولي لتســــــوية منازعات الســــــتثمار بشــــــأن العتراضــــــات األولية )القاعدة  

ــيغة   ــتثمار لعام ترقيمها الجديد في صـــــ ــوية منازعات الســـــ ــادرة عن المركز الدولي لتســـــ ، 2022قواعد التحكيم الصـــــ
يتضــــح عدم وجود أســــاس قانوني لها(، فســــرت هيئات التحكيم كلمة ةواضــــحة على أنها  تعالج المطالبات التي  وهي 

.  ( 7) ســــــ يا طريقة ســــــهلة وســــــريعة ن وواضــــــحة وب   ة إثبات اعتراضــــــه بصــــــورة جلي   الذي  قدم الطلل تتطلل من الطرف  
 ياق الستئناف، ينبغي أن  كون التطأ واضحاا أو جلياا في ظاهره، وأل يتطلل تحليالا معقداا إلثباته. س  وفي 

ــريعات و  -13 ــح عبارة ةبما في ذلك تقدير التشــــ ــرارة    الداخليةتوضــــ ــلة وتقييم التعويض عن األضــــ ذات الصــــ
أو تط يقها، بتالف التطأ    الداخليةفي تفسير التشريعات   ةالواضح  خطاء)ب( أن األ  1الواردة في الفقرة الفرعية  

في    األخطــاءوكــذلــك    ،( 8) (69و  68تــان  ، الفقر A/CN.9/1050)أ( )  1في الفقرة الفرعيــة    المــذكورالواضــــــــــــــح  
؛ 72، الفقرة A/CN.9/1050)اســـــــتئناف دعوى  ون موضـــــــو  ت  مكن أن  التعويضـــــــات  حســـــــاب األضـــــــرار أو

 (.28 ، الفقرةA/CN.9/1004/Add.1أ ضاا  انظر

: لعل الفريق العامل يود أن يؤكد ما إذا كان ينبغي اإلشارة صراحة إلى التشريعات ملحوظة إلى الفريق العامل ]
 [)ب(. 1والتعويض عن األضرار في الفقرة الفرعية  الداخلية

األســـباب المنصـــوك عليها في    2على أســـباب محدودة لالســـتئناف، تعكس الفقرة   1وفي حين تنص الفقرة  - 14
المنصــــوك  ( من اتفاقية تســــوية المنازعات الســــتثمارية( أو إجراءات اإللغاء ) 1)   52إجراءات اإلبطال القائمة )المادة  

  ( 9) التجاري الدولي ألونســـــــــيترال النموذجي للتحكيم  من قانون ا   34المســـــــــتندة إلى المادة   الداخلية التشـــــــــريعات  عليها في  
ــأن ذلك أن  حول دون  ــتئناف وآليات   من جانل كل من المراجعة  ازدواجية   )ةالقانون النموذجية((، ومن شــــــــ آلية الســــــــ

 اإلبطال واإللغاء القائمة. 
 

األسباب المنصوك عليها في مشرو  
 ( 2) 2الحكم 

المنازعات المواد ذات الصلة في اتفاقية تسوية 
 المواد ذات الصلة في القانون النموذجي الستثمارية 

 ‘  1’ )أ( (2) 34  )أ( 2   
 ‘  4’ )أ( (2) 34 )أ( (1) 52 )ب( 2
 ‘ 3’ )أ( (2) 34 )ب( (1) 52 )ج( 2
  )ج(  (1) 52 )د( 2
 ‘ 2’ )أ( (2) 34 )د(  (1) 52 (10))ه( 2

  (11) )ه( (1) 52 )و( 2
 ‘ 2’ )ب( 34  )ز( 2

 __________ 

  (7 ) Michele Potestà, “Preliminary Objections to Dismiss Claims that are Manifestly Without Legal Merit under Rule 41(5) of 

the ICSID Arbitration Rules” in Crina Baltag (ed.), ICSID Convention after 50 Years: Unsettled Issues (Kluwer 2017), 

 . Christoph Schreuer et al, The ICSID Convention: A Commentary (CUP 2010), 938  ؛ وانظر كذلك 271–249

 . وكندا التحاد األوروبي    تفاق القتصادي والتجاري الشامل بين )ب( من ال   ( 2)   28- 8انظر المادة   ( 8)  

  1958من القانون النموذجي مصوغة على غرار المادة التامسة من اتفاقية العتراف بقرارات التحكيم األجن ية وتنفيذها لسنة   34المادة  (9) 
 )ةاتفاقية نيويوركة( التي تنص على أسباب رفص العتراف بقرار التحكيم وتنفيذه. 

رعية )ه( الحق في سما  الدعوى )منح الطرف المعني الفرصة لعرض تشمل عبارة ةالقواعد اإلجرائية األساسيةة الواردة في الفقرة الف (10) 
 قضيته(، والمساواة في معاملة األطراف، وغيرها من الحقوق اإلجرائية.

جميع  قرار التحكيم عالج ( من اتفاقية تسوية المنازعات الستثمارية التي تنص على ما يلي: ة3) 48المادة  مستمدة منهذه المادة  (11) 
( من القانون النموذجي التي تنص على 2)  31يكون مس بااة. وعلى س يل المقارنة، انظر المادة المعروضة على هيئة التحكيم و  المسائل

قرار  ما يلي: ةي ّين في قرار التحكيم األسباب التي بنى عليها القرار، ما لم  كن الطرفان قد اتفقا على عدم بيان األسباب أو ما لم  كن ال 
واعد األونسيترال للتحكيم: ( من ق3)  34ة. ويمكن الطال  على نص مماثل في المادة 30قد صدر بشرو  متفق عليها بمقتضى المادة 

 ةعلى هيئة التحكيم أن ت ين األسباب التي استند إليها القرار، ما لم ت ن األطراف قد اتفقم على عدم بيان األسبابة. -3

http://undocs.org/A/CN.9/1050
http://undocs.org/A/CN.9/1050
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ــباب اإلبطال واإللغاء ملحوظة إلى الفريق العامل  ]  ــرورة إدراج أســــــ : لعل الفريق العامل يود أن ينظر في مدى ضــــــ
كأســــباب لالســــتئناف. ويرتبط ذلك بما إذا كانم آلية الســــتئناف قد تحل محل تلك اإلجراءات أو ت ون بديالا عنها.  

  77ن  ي ، الفقرت A/CN.9/1050المراجعـة )انظر  وفي ضـــــــــــــوء اآلراء المعرب عنهـا لتجـنل الزدواجـية في إجراءات  
وزـيادة الحـد من إجراءات   2(،  مكن اتـبا  نهج يتمـثل في إدراج جميع هـذه األســــــــــــــباب في مشـــــــــــــرو  الحكم 112و 

الداخلية تنص القوانين    إذا كانم  تماماا (. ومع ذلك، قد ل  كون هذا ممكناا  5المراجعة الموازية )انظر مشرو  الحكم  
تشــجيع التنســيق بين هيئة الســتئناف من يمكن بدل من ذلك  للمحاكم إلغاء قرار التحكيم. و   تيح على أســباب أخرى ت 

 تط يق  إلرجـــاء   اتين الهيئتين هـــ أي من  اســـــــــــــتعـــداد  غير أن  نـــاحيـــة وهيئـــة اإلبطـــال أو اإللغـــاء من نـــاحيـــة أخرى،  
ولعل الفريق العامل يود أ ضاا أن ينظر نيما إذا كانم أسباب الستئناف ست ون متتلفة محل شك.  صالحياتها هو 

 [ من آلية دائمة تتألق من كلتا الدرجتين. الدرجة الثانية    هي   آلية الستئناف    ون ت   ما عند 

هيئة التحكيم من   قرار  مراجعة ل أو    ( 12) تحكيم إضـــــافي قرار    أســـــباب لطلل تقد م    2ل يتوخى مشـــــرو  الحكم و  - 15
من اـلدرجـة األولى مكلفـة بهـذه الواجـبات بموجـل    التحكيم   ، إذ إن هيـئة ه أو تفســـــــــــــير   ه أو تصـــــــــــــحيحـ   ( 13) اـلدرجـة األولى 

 . ( 14) القائمة  القواعد 

: لعـل الفريق العـامـل يود أن ينظر نيمـا إذا كـان ينبغي إدراج أســـــــــــــــباب طلـل قرار  ملحوظةة إلى الفريق العةامةل ]
ــافي أو ــيترال  عة  مراج  تحكيم إضـــــ ــتئناف. وفي حين أنه  جوز بموجل قواعد األونســـــ ــباب لالســـــ قرار التحكيم كأســـــ

ــون  ــافي في غضـــ ــدار قرار تحكيم إضـــ ــتصـــ يوماا من تلقي قرار التحكيم،  جوز تقد م   30للتحكيم تقد م طلل لســـ
ــتثماريةبموجل    طلل لمراجعة قرار التحكيم ــوية المنازعات الســــ ــون  اتفاقية تســــ ــاف   90في غضــــ يوماا بعد اكتشــــ

ســنوات من تاريص صــدور القرار. ولعل الفريق العامل يود  3الواقعة، على أل يتجاوز ذلك بأي حال من األحوال  
صــــدور قرار التحكيم وإجراءات الســــتئناف وكذلك الالحقة لجراءات  اإلأ ضــــاا أن ينظر في التداخل المحتمل بين  

 [األطر الزمنية ذات الصلة.
  

 اإلطار الزمني لالستئناف  - 3 
 

 3مشروع الحكم 

الدرجة  هيئة التحكيم من الستئناف في غضون ] شار إلى فترة زمنية قصيرة[ من تاريص صدور قرار    طلل ُ قدم
 األولى.

  
على اإلطـار الزمني الـذي  جوز للطرف المتنـاز  أن  قـدم الســــــــــــــتئنـاف في   3ينص مشــــــــــــــرو  الحكم   -16

 الدرجة األولى.هيئة التحكيم من غضونه، والذي ي دأ اعتباراا من تاريص صدور قرار 

 90أم  60اإلطار الزمني المناســــــل ) تحديد : لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيملحوظة إلى الفريق العامل ]
السـتئناف في غضـونه. ويحظر على الطرف المتناز  تقد م اسـتئناف بعد طلل  لذي  جوز تقد م  يوماا( ا 120أم 

 __________ 

 يوماا  30( من قواعد األونسيترال للتحكيم على ما يلي: ة جوز ألي طرف أن  طلل من هيئة التحكيم، في غضون 1)  39تنص المادة  (12) 
من تاريص تسلمه األمر بإنهاء اإلجراءات أو قرار التحكيم وبشر  إشعار األطراف األخرى بهذا الطلل، أن ُتصدر قرار تحكيم أو قرار 

 تحكيم إضانياا بشأن ما لم تفصل نيه من طلبات قدمم أثناء إجراءات التحكيمة. 

طلل إعادة النظر في قرار  تأن ي من األطراف المتنازعة أنه  جوز أل من اتفاقية تسوية المنازعات الستثمارية على  51تنص المادة  (13) 
التحكيم بس ل اكتشاف واقعة من شأنها أن تؤثر بشكل قاطع في القرار، بشر  أن ت ون هذه الواقعة مجهولة ق ل النطق بالحكم من ق ل 

 . إهمال  كن راجعاا إلىلم   هذا الطرف بهاوأن جهل  إعادة النظر ذي  طلل والطرف ال هيئة التحكيمكل من 

من اتفاقية تسوية المنازعات الستثمارية   50من قواعد األونسيترال للتحكيم، والمادة  38و 37انظر على س يل المثال المادتين  (14) 
 من قواعد التحكيم للمركز الدولي لتسوية منازعات الستثمار.  70و 69والقاعدتين 
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ــاءان  ــباا إلعداد دعاواهم   قضـــــــــ هذا اإلطار الزمني. وينبغي أن يتيح اإلطار الزمني لألطراف المتنازعة وقتاا مناســـــــــ
ــا  مفرطا في الطول  على أل  كون  ــل النهج المقرر اتباعه   أ ضـ ــوية فعالة. وبحسـ ــوية المنازعة تسـ ــمح بتسـ وأن  سـ

ــرو  الحكم  ــاف أخرى بعد2في مشـــــ ــ ل انتصـــــ ــاا األطر الزمنية لطلل ســـــ  ، ينبغي أن يراعي اإلطار الزمني أ ضـــــ
 .[( 15) وإلغائه، مثل تصحيح قرار التحكيم وتفسيره ومراجعته وإبطاله التحكيم قرار صدور

ل  سـمح باسـتئناف القرارات النهائية فحسـل، بل  1: بالنظر إلى أن مشـرو  الحكم  ق العاململحوظة إلى الفري ]
هيئة  رتصـدالصـادرة عن هيئة تحكيم من الدرجة األولى، فإن اإلطار الزمني ي دأ عندما    اعليه  والقرارات السـابقة

عنـد ي ـدأ  اإلطـار الزمني    أن عت ر  أن  بـدل من ذلـك  التحكيم من الـدرجـة األولى قرارهـا. ولعـل الفريق العـامـل يود  
مـا إذا كـان   مكن التســـــــــــــــا ل ع(. وفي كلتـا الحـالتين،  93، الفقرة  A/CN.9/1050تلقي الطرف المتنـاز  القرار )

ــي  ــقط حقه  الطرف المتناز  ســ ــتئناف   في  بالتقادمســ ــدر ق ل القر   قرار  أي اســ القرار  درج في نص يُ ثم   ار النهائيصــ
النهائي. على ســـ يل المثال، إذا اتتذت هيئة التحكيم من الدرجة األولى قراراا بشـــأن الختصـــاك في وقم مبكر 

القرار  من اإلجراءات وأدرجم هذا القرار في قرارها النهائي، فمن غير الواضـــح ما إذا كان من الممكن اســـتئناف  
دور القرار النهائي. ولذلك،  مكن أن  كون النهج ال ديل هو أن ي دأ احتســـــــــاب  بالختصـــــــــاك بعد صـــــــــ المتعلق 

ــدور القرار النهـائي. وعالوة على ذلـك، لعـل الفريق العـامـل يود أن ينظر نيمـا إذا كـاـنم   اإلطـار الزمني مع صــــــــــــ
 [الستئناف المقدم. طلل األطر الزمنية بحاجة إلى تعديل وفقاا لنو  القرار المستأنق واألسباب التي بني عليها

  
 إجراءات هيئة التحكيم من الدرجة األولى على  ستئناف  أثر اال  - 4 

 4مشروع الحكم 

ســـــــــــتئناف،  جوز لهيئة التحكيم من الدرجة األولى، عند القتضـــــــــــاء وبناء على طلل أحد األطراف  طلل العند  
 الستئناف.المتنازعة، أن تعلق اإلجراءات لحين صدور قرار هيئة 

 
على إمكانية اـستئناف قرار يتعلق بالختـصاك أو باألـسس الموـضوعية ق ل إـصدار    1ينص مـشرو  الحكم  - 17

هيئة التحكيم من الدرجة األولى لقرارها النهائي. وهذا  عني أن إجراءات هيئة التحكيم من الدرجة األولى قد تظل جارية 
كن لهيئة التحكيم من الدرجة األولى إما أن تواصــــل إجراءاتها وُتصــــدر قراراا  عند تقد م الســــتئناف. وفي هذه الحالة،  م 

تترتل    . وقد ( 16) في الســتئناف نهائياا أثناء النظر في الســتئناف أو أن تعلق إجراءاتها إلى أن تفصــل هيئة الســتئناف  
بعض الفوائد على تعليق إجراءات هيئة التحكيم من الدرجة األولى، خاصــــــــة إذا أصــــــــبحم إجراءات هيئة التحكيم من 

(.  الدعوى في  نظر ال الختصــــاك ب   )على ســــ يل المثال، إلغاء قرار بعد قرار هيئة الســــتئناف   معنى الدرجة األولى بال 
 __________ 

يوماا(،   45( من اتفاقية تسوية المنازعات الستثمارية )2)  49نيما يتعلق باألطر الزمنية لتصحيح قرارات التحكيم: انظر المادة   (15)  
من قانون األونسيترال النموذجي    33المادة و ماا(،  يو   45من قواعد التحكيم للمركز الدولي لتسوية منازعات الستثمار ) 61قاعدة وال 
من اتفاقية تسوية   50يوماا(؛ ونيما يتعلق بالتفسير: انظر المادة   30من قواعد األونسيترال للتحكيم )  38المادة و يوماا(،    30) 

ز الدولي لتسوية منازعات  من قواعد التحكيم للمرك  69القاعدة  و المنازعات الستثمارية )في أي وقم بعد صدور قرار التحكيم(،  
من قواعد   38المادة و يوماا(،    30قانون األونسيترال النموذجي )  33المادة و الستثمار )في أي وقم بعد صدور قرار التحكيم(؛  

يوماا،   90من اتفاقية تسوية المنازعات الستثمارية )  51يتعلق بالمراجعة: انظر المادة  يوماا(؛ ونيما  30األونسيترال للتحكيم )
من قواعد التحكيم للمركز الدولي لتسوية منازعات الستثمار  69القاعدة  و سنوات بعد صدور قرار التحكيم(،    3غضون   في  أو 
اتفاقية تسوية المنازعات من  52سنوات بعد صدور قرار التحكيم(؛ ونيما يتعلق باإلبطال: انظر المادة    3يوماا، أو في غضون  90) 

من قواعد التحكيم للمركز   69القاعدة و الفساد(،    واقعة  سنوات بعد اكتشاف  3يوماا، أو في موعد ل يتجاوز   120الستثمارية )
في جميع األحوال خالل على أن  كون ذلك  و ،  لفسادبعد اكتشاف واقعة ا   يوماا   120في غضون  الدولي لتسوية منازعات الستثمار ) 

 يوماا(. 90من قانون األونسيترال النموذجي )   34 (؛ ونيما يتعلق باإللغاء: انظر المادة صدور قرار التحكيم من تاريص    سنوات  3

كمسألة أولية  اختصاصها بنظر المنازعة  تقضي ب لهيئة التحكيم أن  جيز  ( من القانون النموذجي، التي ت 3)   16انظر، على س يل المثال، المادة   ( 16)  
)وليس في قرار يتعلق باألسس الموضوعية( ويجوز ألي طرف، إذا قررت الهيئة ذلك، أن  طلل من المحكمة المتتصة أن تفصل في األمر.  
 . وعالوة على ذلك، تنص المادة على أنه  جوز لهيئة التحكيم أن تمضي في إجراءات التحكيم وأن تصدر قرار تحكيم إلى أن ي م في هذا الطلل 

http://undocs.org/A/CN.9/1050
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هيئة التحكيم من الدرجة األولى وقد يؤدي  ل القرار النهائي    صدور   جيل ومن ناحية أخرى، سيؤدي التعليق التلقائي إلى تأ 
 (. 96، الفقرة A/CN.9/1050)   ممنهجة استئناف دعاوى  إلى  

على أنه عند تقد م اســـــــــتئناف،  جوز ألي طرف متناز  أن  طلل من هيئة   4ينص مشـــــــــرو  الحكم و  -18
ــتئناف. ويمنح المشـــــــــــرو   ــتئناف في الســـــــــ التحكيم من الدرجة األولى تعليق اإلجراءات إلى أن ت م هيئة الســـــــــ

روف القضـية  وفقاا لظأو السـتمرار فيها السـلطة التقديرية لهيئة التحكيم من الدرجة األولى لتقرير تعليق إجراءاتها 
القتضـــــــاءة(. وينبغي على هيئة التحكيم من الدرجة األولى، عند ممارســـــــة ســـــــلطتها التقديرية، أن تراعي،  عند)ة
بين جملة أمور، نو  القرار القابل لالســـتئناف، ومرحلة اإلجراءات التي ُ قدم فيها الســـتئناف وضـــرورة تجنل  من

ــرو  الحكم  التأخيرات والت الي  غير الم ررة. ول ينط ق م ــتئناف القرار النهائي لهيئة التحكيم من  4شــــــــ عند اســــــــ
 الدرجة األولى بعد انتهاء إجراءات الدرجة األولى.

  
 الدرجة األولى والعالقة بإجراءات اإلبطال واإللغاء واإلنفاذ   هيئة التحكيم من   أثر االستئناف على قرار  - 5 

 5مشروع الحكم 

إلغاء  جراءات  هذا القرار إلجوز إخضــا   الدرجة األولى، ول   هيئة التحكيم من قرار  أثر  علق الســتئناف  -1
 أخرى.اكم أو إبطال أو أي إجراءات مراجعة أخرى أمام أي مح

لحين انقضـــــــــــــــاء الفترة الزمنيــة  إنفــاذه  الـدرجـة األولى و   هيئــة التحكيم من  العتراف بقرارتتوقق إجراءات  -2
ــتئناف في غضــــــون تلك الفترة الزمنية، تتوقق تلك  3المنصــــــوك عليها في مشــــــرو  الحكم  ، وفي حال تقد م اســــ

 اإلجراءات إلى أن تصدر هيئة الستئناف قراراها أو تنتهي إجراءات الستئناف.
 

ــتئناف  علق مؤقتاا  5ينص مشـــــــــــــرو  الحكم  -19 الدرجة األولى، هيئة التحكيم من  قرار  أثر  على أن الســـــــــــ
ــتئناف وآليات اإلبطال واإللغاء واإلنفاذ القائمة، ويهدف إلى توفير إطار   ــاا العالقة بين آلية الســــــــــ ويتناول أ ضــــــــــ

ة، ممــا قــد يؤدي إلى قرارات  الــدرجــة األولى إلجراءات متعــددهيئــة التحكيم من  شـــــــــــــــامــل لتجنــل خضــــــــــــــو  قرار  
بأســباب الســتئناف وكيفية تنفيذ آلية  المتعلق   2ارتباطاا وثيقاا بمشــرو  الحكم  5متضــاربة. ويرتبط مشــرو  الحكم  

 الثالم من هذه الوثيقة(. الفصل الستئناف )انظر

ــع هيئة التحكيم من على انقطا  أثر قرار   1وتنص الفقرة   -20 ــتئناف أمام آلية الدرجة األولى التاضــــ لالســــ
 .( 17) ةمراجعة مماثل اتجراءإلإلغاء أو إبطال أو  اتهذا القرار ألي إجراءخضو  عدم جواز الستئناف و 

: تؤســـــــــــــس اتفاقية تســـــــــــــوية المنازعات الســـــــــــــتثمارية إطاراا قائماا بذاته، إذ تنص في  ملحوظة إلى الفريق العةامل  ] 
ــتثناء ما هو  على أن قرار التحكيم ل  كون    53 المادة  ــيلة انتصـــــــــاف أخرى باســـــــ ــتئناف أو ألي وســـــــ قابالا ألي اســـــــ

من التفاقية. وعلى النقيض   52منصــــــــوك عليه في التفاقية، بما في ذلك اإلبطال المنصــــــــوك عليه في المادة 
لقواعد المركز الدولي لتسـوية منازعات السـتثمار   ة التحكيم غير التاضـع   إجراءات   تسـعى األطراف في  من ذلك، قد 

ــتئناف  الداخلية  إلى إلغاء قرار التحكيم أمام المحاكم  بموجل قانون مكان التحكيم. ويعتمد األثر المترتل على الســــــــ
نيما يتعلق بهذه اإلجراءات اعتماداا ك يراا على ما إذا كان المقصــود من آلية الســتئناف أن تحل محل اإلجراء القائم 

ــباب المنصــــــوك عليها في إجراءات اإللغاء أو اإلبطال القائمة مدرجة  أم أنها قائمة بالتوازي معه. وإذا كانم األ  ســــ

 __________ 

 في الدورة الثامنة والثالثين المستأنفة للفريق العامل، أُعرب عن شكوك بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج القرارات المتعلقة بالختصاك في (17) 
من   16التي تحاكي المادة  الداخلية نطاق آلية الستئناف، وخاصة أنها تتضع بالفعل إلجراءات المراجعة بموجل أحكام القوانين

(. ويمكن أن يؤدي إدراج عبارة  33، الفقرة A/CN.9/1004/Add.1 الوثيقةانظر أ ضا و أعاله(؛  16النموذجي )انظر الحاشية  القانون 
  أمامإجراءات موازية للطعن في قرار أولي يتعلق بالختصاك اللجوء إلى  أخرىة إلى تجنل   محاكمأي  أمام   أخرى  مراجعة ات ةأي إجراء 
 وآلية الستئناف. الداخليةالمحاكم 

http://undocs.org/A/CN.9/1050
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( 1)   5أعاله(، فمن شـــــــأن مشـــــــرو  الحكم  14- 9)انظر الفقرات    2كأســـــــباب لالســـــــتئناف بموجل مشـــــــرو  الحكم 
ازدواجية اإلجراءات. غير أنه ل  منع بالضـــــــرورة الطرف المتناز  من الســـــــعي إلبطال قرار التحكيم  حول دون    أن 
ة  الداخلي الستئناف. وقد يتطلل ذلك أ ضاا إدخال تعديالت على التشريعات    إجراءات   إلغائه بدلا من المضي في  أو 

التي تنظم إلغاء قرار التحكيم. وفي هذا السياق، لعل الفريق العامل يود أن ينظر نيما إذا كان ينبغي أن تهدف آلية  
اجعة القائمة بال امل ومدى إمكانية تحقيق ذلك من خالل صك  الستئناف المتوخاة إلى أن تحل محل إجراءات المر 

ينص على أن المالذ الوحيد   مكن أن  تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول  نظام   متعدد األطراف بشأن إصالح 
ــتئناف. وهناك نهج آخر يتمثل في   1لتتاذ القرارات المشـــمولة في مشـــرو  الحكم   ــتئناف بموجل آلية السـ هو السـ

مطـالبـة الطرف المتنـاز  الـذي  قـدم الســـــــــــــتئنـاف بـالتنـازل عن حقـه في إبطـال قرار التحكيم أو إلغـائـه. ومع ذلـك، 
 [ بالضرورة بهذا التنازل باعتباره اتفاقاا صحيحاا ولن  كون ملزماا لألطراف األخرى.   الداخلية   تعترف جميع القوانين  لن 

على الوقق التلقــائي إلجراءات العتراف واإلنفــاذ لفترة زمنيــة قصــــــــــــــيرة  مكن خاللهــا   2وتنص الفقرة   -21
؛  114، الفقرة A/CN.9/1050للطرف المتناز  أن  قدم اســــــتئنافاا وتمديد فترة التوقق في حالة تقد م اســــــتئناف )

(. وهذا من شـــأنه أن  منع الطرف المتناز  من المضـــي قدماا 42، الفقرة A/CN.9/1004/Add.1انظر أ ضـــاا  
 في اإلنفاذ في ضوء وجود احتمال بتقد م استئناف وعند تقد م استئناف في نها ة المطاف.

تقييـد حق األطراف    المجـدي  إذا كـان من: لعـل الفريق العـامـل يود أن ينظر نيمـا  ملحوظةة إلى الفريق العةامةل ]
المتنازعة في الســــــعي للحصــــــول على اعتراف بالقرارات وإنفاذها بموجل اآلليات القائمة وذلك بمقتضــــــى معاهدة 

  تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.[نظام بمقتضى أو صك متعدد األطراف بشأن إصالح  أو
  

 تسيير إجراءات االستئناف  - 6 

 6مشروع الحكم 

 ت فل هيئة الستئناف سير اإلجراءات بطريقة عادلة وسريعة ووفقاا ]للقواعد اإلجرائية التي ُتحدد لحقاا[.  - 1

  متثل أعضاء هيئة الستئناف لمدونة قواعد سلوك ]المحكمين/القضاة[. -2

المتعاقدة ملزمة لهيئة الســــتئناف متى نصــــم األطراف    التي تتوصــــل إليها ت ون التفســــيرات المشــــتركة -3
 المعاهدة المعمول بها على ذلك.

ــتئناف أن تأمر الطرف المتناز   -4 ــتئناف  ، جوز لهيئة السـ ــبة  ،الذي  قدم السـ ــمان  عادل ]نسـ بتقد م ضـ
ــادر عن هيـئة التحكيم من الـدرجـة األولى إذا طـلل    مئوـية ُتحـدد لحقـاا[ من الم لل المحكوم ـبه في القرار الصــــــــــــ

 .الطرف المتناز  اآلخر ذلك

القتضـاء وبناءا على طلل أي من األطراف المتنازعة، أن تعلق إجراءات    عند جوز لهيئة السـتئناف،  -5
مواصــــــــــــــلـة اإلجراءات  لالســــــــــــــتئنـاف لفترة زمنيـة محـددة حتى تتيح لهيئـة التحكيم من الـدرجـة األولى فرصــــــــــــــة  

 أسباب الستئناف.يزيل سوف استئنافها أو اتتاذ أي إجراء آخر ترى هيئة الستئناف أنه  أو
 

 قواعد تنظم سير إجراءات الستئناف. 6  الحكم يتضمن مشرو  -22

على أن هيئة السـتئناف ملزمة بضـمان سـرعة اإلجراءات وعدالتها وبتسـيير اإلجراءات   1تنص الفقرة  و  -23
 وفقاا لمجموعة من القواعد اإلجرائية التي يتعين تحديدها.

http://undocs.org/A/CN.9/1050
http://undocs.org/A/CN.9/1004/Add.1
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  (18)إدراج إشــــــــــــــــارة إلى القواعــد القــائمــة: لعــل الفريق العــامــل يود أن ينظر في  ملحوظةةة إلى الفريق العةةامةةل ]
ــتئناف. وقد تتعلق هذه القواعد، من بين جملة أمور،  أو ــلة لتط يقها على إجراءات الســـــــ ــياغة قواعد منفصـــــــ صـــــــ

بالستئناف، والمذكرات ال تابية    شعار(، واإل47-45، الفقرات  A/CN.9/1050بتعيين أعضاء هيئة الستئناف )
لألطراف )المحتوى والحدود الزمنية للتقد م(، وتمديد المواعيد النهائية، وجلســات الســتما  )المفتوحة أو الســرية(، 
ــر القرارات. ولعل الفريق  ــير من جانل أحد األطراف، واإل قاف، ونشـــــ وقواعد اإلثبات، والتدابير المؤقتة، والتقصـــــ

 [ أن ينظر في القواعد المتعلقة بطلبات الستئناف المقابلة.العامل يود أ ضاا 

حيم الفريق العامل،   ا عده التيصــــــالح خر من عناصــــــر اإلآالتفاعل مع عنصــــــر  2وتوضــــــح الفقرة  -24
ــتعتمد اعتماداا ك يراا على آلية   توجل على ــلوك المعمول بها، والتي ســ ــتئناف مراعاة مدونة الســ ــاء هيئة الســ أعضــ

 الستئناف.تشكيل هيئة  

هيئة الســــــــتئناف مراعاة أي حيم توجل على على قاعدة تتعلق بتفســــــــير المعاهدات،  3وتنص الفقرة   -25
 .أطرافها تتوصل إليه معاهدة الستثمار المعمول بهالتفسير مشترك  

المعاهدات  مكن أن : لعل الفريق العامل يود أن ينظر في إـضافة حكم عام بـشأن تفـسير  ملحوظة إلى الفريق العامل  ] 
ــيما المادتين   ــاا أن ينظر 32و   31يوضـــــح ســـــريان اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ل ســـ . ولعل الفريق العامل يود أ ضـــ

تقد م   المعمول بها   نيما إذا كان الحكم ينبغي أن ينص على ســلطة هيئة الســتئناف في أن تطلل من أطراف المعاهدة 
 [ (. 47، الفقرة A/CN.9/1004/Add.1و تط يق أحكامها ) بيان بشأن تفسير تلك المعاهدة أ 

  
 ع ثية أو الممنهجة آليات معالجة طلبات الستئناف ال   

المقدمة أبرز الفريق العامل الحاجة إلى اســتحداآ آلية للمراقبة من أجل فرز أو رفض طلبات الســتئناف   - 26
ــورة منهجية  ــتئناف بصـ ــتئناف إلى تقد م طلبات اسـ ــمان أل تؤدي آلية السـ ــباب ع ثية أو بغرض المماطلة ولضـ ألسـ

 (A/CN.9/1050 وفي هذا الصـــــدد،  مكن 111- 109، و 59، الفقرات .)   تط يق مشـــــاريع األحكام المتعلقة  بالمثل
ــياق آلية   A/CN.9/WG.III/WP.219إلجرائي على النحو المقترح في الوثيقة  باإلصـــــــالح ا  ــتئناف، ال في ســـــ ســـــ

ــاس  ــوح إلى أسـ ــة األحكام المتعلقة بالرفض المبكر للدعاوى التي تفتقر بوضـ ــوعي  وخاصـ ، A/CN.9/1124)  موضـ
ــتئناف من 119- 107الفقرات   ( وبشـــأن ضـــمان الت الي . ويمكن اســـتتدام حكم بشـــأن الرفض المبكر لطلبات السـ

أســباب الســتئناف المنصــوك عليها في مشــرو    ، من حيم الظاهر  ، أجل فرز طلبات الســتئناف التي ل تســتوفي 
 (. 113، الفقرة A/CN.9/1050)   2الحكم 

لهيئة  4وباإلضـــــــافة إلى األمر بتوفير ضـــــــمانات لســـــــداد ت الي  إجراءات الســـــــتئناف، تســـــــمح الفقرة  -27
ــتئناف بأن تأمر ــمان الســـــــ ــبة مئوية من الم لل الذي تقرره هيئة التحكيم من الدرجة األولى  مثل  بتقد م ضـــــــ نســـــــ

 .الع ثية أو الممنهجة كوسيلة لرد  طلبات الستئناف

ــســــة إدارية  ملحوظة إلى الفريق العامل  ]  ــتئناف أو من خالل مؤســ ــاا تنفيذ آلية للمراقبة بواســــطة هيئة الســ :  مكن أ ضــ
 [ مسؤولة عن التعامل مع طلبات الستئناف. وبالتالي، ترتبط هذه المسألة ارتباطاا وثيقاا بالهيكل العام آللية الستئناف. 

الذي  منح ســـــــلطة تقديرية لهيئة التحكيم من الدرجة األولى لتعليق  4مشـــــــرو  الحكم   5رة تحاكي الفقو  -28
رأت هيئة السـتئناف، بناء على طلل أي من األطراف المتنازعة، أنه قد توجد   إذاف.  ( 19) القتضـاء  عندإجراءاتها  

افها أو اتتاذ إجراءات لمعالجة  فائدة في الســــــماح لهيئة التحكيم من الدرجة األولى بمواصــــــلة إجراءاتها أو اســــــتئن 
 __________ 

  49و  48و 45-41( من اتفاقية تسوية المنازعات الستثمارية على ما يلي: ةتسري أحكام المواد 4)  52على س يل المثال، تنص المادة  (18) 
 ، على اإلجراءات المنظورة أمام اللجنة ]المتصصة[ة.راعاة ما  قتضيه اختالف الحالمع موأحكام الفصلين السادس والسابع،  54و 53و

 ( من القانون النموذجي.4) 34انظر أ ضاا المادة  (19) 

http://undocs.org/A/CN.9/1050
http://undocs.org/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/A/CN.9/1050
http://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.219
http://undocs.org/A/CN.9/1124
http://undocs.org/A/CN.9/1050
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بالقتران مع  5أســـــــباب الســـــــتئناف،  جوز لهيئة الســـــــتئناف تعليق إجراءاتها لفترة زمنية محددة. وتهدف الفقرة 
 إلى تسهيل التنسيق بين هيئات التحكيم من الدرجة األولى وهيئات الستئناف. 4مشرو  الحكم 

  
 رارات هيئة االستئناف ق  - 7 

 7مشروع الحكم 

 أنوا  القرارات
  جوز لهيئة الستئناف أن تقر قرارات هيئة التحكيم من الدرجة األولى أو أن تعدلها أو تنقضها. -1

 هيئة الستئناف ل ي تصدر متى كانم الوقائع التي أث تتها هيئة التحكيم من الدرجة األولى غير كانية  -2
،  جوز لهيـئة الســــــــــــــتئـناف إعـادة المـنازعـة إلى هيـئة التحكيم من اـلدرجـة األولى. وإذا لم تعـد  1قرارهـا وفـقاا للفقرة  

ــمح لها بالنظر في   ــع  سـ   االمنازعة، أو متى كان من غير المناســـل لههيئة التحكيم من الدرجة األولى في وضـ
ل هيئـة تحكيم جـديـدة، بنـاءا على طلـل أي من األطراف المتنـازعـة، وفقـاا لنفس أن تنظر في المنـازعـة، ُتشــــــــــــــكـ  

 القواعد المعمول بها.

 همضمون و شكل القرار 
 ي ين األسباب التي استند إليها.و  كون قرار هيئة الستئناف كتابيا   -3

الدرجة األولى، فعليها أن  هيئة التحكيم من  أي جزء من قرارأو تنقض  هيئة الســـــــــــتئناف  عندما تعدل  -4
ذات الصــلة التي توصــلم إليها    النتائج تحدد بأك ر قدر ممكن من الدقة كيفية تعديل أو نقض الســتنتاجات أو

يئة التحكيم من الدرجة األولى،  جوز إلى ه  اهيئة الســـــــتئناف قرار عندما ترد  هيئة التحكيم من الدرجة األولى. و 
 القتضاء. عندلها أن تقدم تعليمات مفصلة 

 األطر الزمنية للقرارات والتمديد المحتمل
 صدر قرار هيئة الستئناف في غضون ]فترة زمنية ُتحدد لحقاا[ اعتباراا من تاريص ]الستئناف[ ]تشكيل  -5

 هيئة الستئناف[.

الســـــــــتئناف أنه ل  مكنها إصـــــــــدار قرارها في غضـــــــــون الفترة الزمنية المشـــــــــار إليها في إذا رأت هيئة  -6
، فعليها أن ت لل األطراف المتنازعة كتابةا بأســــــــــــباب التأخير باإلضــــــــــــافة إلى الفترة الزمنية المقدرة التي  5 الفقرة

 .ستصدر قرارها في غضونها، على أل تتجاوز هذا الفترة ]مدة زمنية ُتحدد لحقاا[

 الدرجة األولى  هيئة التحكيم من قرار أثر
الـدرجـة األولى الـذي تقره هيئـة الســــــــــــــتئنـاف قراراا نهـائيـاا وملزمـاا لألطراف  هيئـة التحكيم من   كون قرار  -7

 المتنازعة.

هيئة الســـــــتئناف أو تنقضـــــــه قراراا نهائياا وملزماا   غيرهالدرجة األولى الذي ت هيئة التحكيم من  كون قرار   -8
 لألطراف المتنازعة بصيغته المعدلة من ق ل هيئة الستئناف.

 نهائية قرار هيئة الستئناف
  كون قرار هيئة الستئناف قراراا نهائياا وملزماا لألطراف ول  كون قابالا ألي استئناف أو مراجعة. -9
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 التصحيح والتفسير
[ يوماا من تاريص تسـلمه لقرار  30 جوز ألي طرف متناز  أن  طلل من هيئة السـتئناف، في غضـون ] -10

تصحح أي خطأ في الحساب  أن  ‘1’:  ما يليهيئة الستئناف، وشريطة إشعار األطراف األخرى بهذا الطلل،  
 سيراا لقرارها.تقدم تفأن  ‘2’أو أي أخطاء كتابية أو مطبعية أو أي أخطاء ذات ط يعة مماثلة؛ أو 

إذا رأت هيئة الســتئناف أن الطلل مســوع، تعين عليها إجراء التصــحيح أو تقد م التفســير في غضــون  -11
 [ يوماا من تلقي الطلل، على أن  شكل هذا التصحيح أو التفسير جزءاا من القرار.30]
  

 الجوانل المتتلفة للقرار الذي قد تصدره هيئة الستئناف. 7يتناول مشرو  الحكم  -29

على أنه ينبغي أن  كون بمقدور هيئة الســتئناف إقرار أو تعديل أو نقض قرار الدرجة   1وتنص الفقرة   -30
 (.40، الفقرة A/CN.9/1004/Add.1؛ انظر أ ضاا 113، الفقرة A/CN.9/1050األولى )

ــتئناف بإعادة المنازعة إلى هيئة التحكيم من الدرجة األولى متى كانم هيـئة   2وتســـــــــــــمح الفقرة  - 31 لهيئة الســـــــــــ
من الدرجة األولى الســتئناف في وضــع ل  ســمح لها باســت مال التحليل على أســاس الوقائع التي أث تتها هيئة التحكيم  

 (A/CN.9/1050 ــا 104- 101، الفقرات (. وفي حين أن النص 41، الفقرة A/CN.9/1004/Add.1؛ انظر أ ضــــــ
الســـــــتئناف المطولة، يلزم النظر نيه بالقتران مع   على صـــــــالحية إعادة الدعاوى  مكن أن  ســـــــهم في تجنل إجراءات 

 ( والمسائل المتعلقة بتنفيذ آلية الستئناف، خاصة في السياق المتصص. 2معيار المراجعة )انظر مشرو  الحكم 

الحـالـة التي ل ت ون فيهـا هيئـة التحكيم من الـدرجـة األولى قـادرة    2ول تتنـاول الجملـة الثـانيـة من الفقرة   -32
إعادة الدعوى إلى  فيها ل  كون من المناســلالحالت التي  أ ضــا تتناول  لنظر في المنازعة وحســل، وإنما على ا

هيئة التحكيم من الدرجة األولى. وينط ق ذلك، على سـ يل المثال، متى كان السـتئناف  سـتند إلى أسـباب تتعلق 
 بتشكيل هيئة التحكيم من الدرجة األولى أو بفساد أحد أعضائها.

هيئة التحكيم الذي ستصدره   ،: لعل الفريق العامل يود أن ينظر نيما إذا كان القرارإلى الفريق العامل  لحوظةم ]
ســـــــــــــيظل قابالا لالســـــــــــــتئناف،  ،إعادة الدعوى إليها بعد  من الدرجة األولى )بما في ذلك الهيئة المشـــــــــــــكلة حديثاا(

 [إلى جولت متعددة من الستئناف. من ناحية أخرى   قد يؤدي ما وهو

 شكل ومضمون القرار الذي تصدره هيئة الستئناف. 4و 3وتتناول الفقرتان   -33

األطر الزمنية التي يتعين على هيئة الســتئناف أن تصــدر قرارها في غضــونها   6و 5وتتناول الفقرتان   -34
 (.55و 33ن ي ، الفقرت A/CN.9/1004/Add.1و 113، الفقرة A/CN.9/1050)انظر 

يوماا  180أو  90: لعل الفريق العامل يود أن ينظر في اإلطار الزمني المناســــل )ملحوظة إلى الفريق العامل ]
المهلة    تحديدفي  أن ينظر أ ضــا على ســ يل المثال( الذي ينبغي أن تصــدر هيئة الســتئناف قراراا في غضــونه، و 

ــوى   ــهر   9لتتاذ القرار في حالة تمديد هذا اإلطار الزمني )الزمنية القصــــ ــ يل المثال(   12أو أشــــ ــهراا على ســــ شــــ
(A/CN.9/1050 106، الفقرة) (20 ).   موعد بدء كال اإلطارين تحديد في أ ضا ولعل الفريق العامل يود أن ينظر

الزمنيين، على س يل المثال تاريص الستئناف أو تاريص تشكيل هيئة الستئناف أو تاريص آخر مذكرة مقدمة )انظر 

 __________ 

،  في إطار منظمة التجارة العالمية   تفاهم بشأن القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية المنازعات ال   مذكرة   من   5- 17انظر على س يل المثال المادة   ( 20)  
يوماا في حالة التأخير؛ وانظر أ ضاا تقرير الممثل    90بالستئناف، أو    شعار يوماا ي دأ من تاريص اإل   60والتي تنص على إطار زمني مدته  

أوفم    ، 2011ق ل عام    ه، لذي  شير إلى أن ا و ،  ( 2020شبا /ف راير  )   التابعة لمنظمة التجارة العالمية   عن هيئة الستئناف التجاري للول ات المتحدة  
قضية على موافقة األطراف على   14وحصلم في    ، قضية استئناف   101قضية من    87يوماا في    90المهلة الزمنية البالغة  ب هيئة الستئناف  

النتهاء من أي استئناف خالل المهلة    تم  ي  ، لم 2014يوماا. وبعد عام    133، بلل متوسط مدة الستئناف  2011تمديد المهلة الزمنية. وبعد عام  
 يوماا.   149هو    2017إلى شبا /ف راير    2014الستئنافات المقدمة خالل الفترة من أ ار/مايو    د تسعين يوماا. وكان متوسط مد لغة  البا الزمنية  

http://undocs.org/A/CN.9/1050
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ار(. ولعل الفريق ( من قواعد التحكيم للمركز الدولي لتســوية منازعات الســتثم5) 72على ســ يل المثال، القاعدة 
العامل يود أن ينظر في اســـتحداآ إجراء معجل ألنوا  معينة من الســـتئنافات أو أســـباب معينة لالســـتئناف أمام 

 [هيئة مكونة من عضو واحد، وأطر زمنية أقصر، وإجراءات مبسطة.

 األولى.أثر قرار هيئة الستئناف على قرار هيئة التحكيم من الدرجة  8و 7وتتناول الفقرتان   -35

ــاا قرار نهائي وملزم وأن هذا القرار   9وتنص الفقرة   -36 ــتئناف نفســـــــــــها هو أ ضـــــــــ على أن قرار هيئة الســـــــــ
  كون قابالا ألي استئناف أو مراجعة أخرى. لن

ــتئناف أن ملحوظة إلى الفريق العامل ] : لعل الفريق العامل يود أن ينظر نيما إذا كان ينبغي لقرارات هيئة الســــ
 عملية ر أو مراجعة من نو  ما من جانل الدول األطراف في معاهدة الســتثمار ذات الصــلة )انظرتتضــع إلقرا

في منظمة التجارة   الســــتئنافتلك األفرقة أو هيئة أو اعتماد تقارير  فرقة التاصــــة  لأل المؤقتة  اســــتعراض التقارير
(. ولعـل الفريق العـامـل  48، الفقرة  A/CN.9/1004/Add.1( )ةتوافق اآلراء المعكوسةإجراء  العـالمـية من خالل  

ــتئناف أثر ــاا أن ينظر نيما إذا كان ينبغي أن  كون لقرارات هيئة الســ ــبة   حجي يود أ ضــ ــائية بالنســ ــوابق قضــ كســ
ــائل القانونية أو ال ــا ا المق لة التي تنطوي على نفس المســـــــ ــابهها، وإذا كان األمر كذلك، للقضـــــــ وقائعية أو ما شـــــــ

 [لهذه القرارات. الحجي األثرذلك  إعطاءف ي   مكن  

على ســ ل النتصــاف بعد اتتاذ القرار، بما في ذلك التفســير والتصــحيح من   11و 10وتنص الفقرتان   -37
 (.46، الفقرة A/CN.9/1004/Add.1؛ 113و 105، الفقرتان A/CN.9/1050ستئناف )الجانل هيئة 

  
 االعتراف بالقرارات وإنفاذها  - 8 

 8مشروع الحكم 
ــادر وفقاا ] -1 ــتئناف الصـــ ــاريع  لتعترف كل دولة طرف بأن قرار هيئة الســـ   تتولىاألحكام[ ملزم، و هذه مشـــ

نهائياا صــادراا عن محكمة في   قضــائيا كما لو كان حكماا  إقليمها اللتزامات التي  فرضــها ذلك القرار داخلإنفاذ  
أو من   التحـادـ ة  تـلك اـلدوـلة. ويجوز لـلدوـلة الطرف ذات اـلدســــــــــــــتور التحـادي أن تنـفذ ذـلك القرار في محـاكمهـا

نهائياا صــــــــادراا عن محاكم إحدى    قضــــــــائيا خاللها، وأن تلزم تلك المحاكم بالتعامل مع القرار كما لو كان حكماا 
 .ول اتها التحاد ة

الطرف الـذي يلتمس العتراف ـبالقرار أو إنفـاذه في إقليم دولـة طرف نســــــــــــــتـة من القرار إلى أي   قـدم   -2
 محكمة أو سلطة أخرى تعينها تلك الدولة لهذا الغرض.

الســــــارية في الدولة الطرف التي ُيلتمس  القضــــــائية  تضــــــع تنفيذ القرار للقوانين المتعلقة بتنفيذ األحكام  -3
 .تنفيذ القرار في إقليمها

األحكام[ ما ُ فســــــر على أنه  تل بالقانون الســــــاري في أي دولة طرف نيما   هذه ل يوجد في ]مشــــــاريع -4
 يتعلق بحصانة تلك الدولة الطرف أو أي دولة أجن ية من التنفيذ.

 
العتراف بقرارات هيئة الســتئناف وإنفاذها ويســتند المشــرو  إلى حد ك ير إلى  8يتناول مشــرو  الحكم  -38

 ية المنازعات الستثمارية.من اتفاقية تسو  55و 54المادتين  

ــرو  ملحوظة إلى الفريق العامل ] ــروري أن يتناول مشــــ : لعل الفريق العامل يود أن ينظر نيما إذا كان من الضــــ
   شـملقرارات هيئة السـتئناف فحسـل، وإنما   نحو ل  قتصـر على العتراف بالقرارات وإنفاذها على  الحكم مسـألة

ولى أ ضـــــــــــــــاا نظراا ألن قرار هيئـة الســــــــــــــتئنـاف قـد  قر قرار الـدرجـة األولى قرارات هيئـة التحكيم من الـدرجـة األ
هيئة  تضــمآلية لالســتئناف في إطار آلية دائمة  إنشــاء عدله. ولعل الفريق العامل يود أن يالحظ أنه في حال   أو

. معـا  العتراف ـبالقرارات وإنفـاذهـا في كلتـا الـدرجتينمســــــــــــــألـة تحكيم من الـدرجـة األولى، فـإـنه  مكن التعـامـل مع  

http://undocs.org/A/CN.9/1004/Add.1
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، المصـاع باعتباره حكماا في معاهدة، إعمالا كامالا في حال إنشـاء آلية السـتئناف 8ل  ُعمل بمشـرو  الحكم   وقد
 [بصورة متصصة.

  
 نفيذ آلية االستئناف المسائل المتعلقة بت  - ثالثاا  

دراجها في صـــــــــــك متعدد إل توخياالثاني من هذه الوثيقة   الفصـــــــــــل أُعدت مشـــــــــــاريع األحكام الواردة في -39
(، 71، الفقرة A/CN.9/1124تســــوية المنازعات بين المســــتثمرين والدول )انظر  نظام  األطراف بشــــأن إصــــالح

 تعديلها إلدراجها في معاهدات الستثمار أو القواعد المؤسسية.وإن كان من الممكن  
  

 نماذج التنفيذ  - 1 

الثاني الجهة التي ينبغي تقد م الســـتئناف أمامها، األمر   الفصـــل  ل تتناول مشـــاريع األحكام الواردة في -40
آلية لالســــــــــتئناف صــــــــــورة آلية   أن تأخذالذي ســــــــــيعتمد إلى حد ك ير على كيفية تنفيذ آلية الســــــــــتئناف. ويمكن  

 تشكيل هيئة الستئناف. كيفيةمتصصة أو آلية دائمة. كما  مكن أن تحدد طريقة التنفيذ 
  

 صصة آلية الستئناف المت   
تتولى األطراف المتنازعة تشـكيل هيئة  بحيم  آلية لالسـتئناف على أسـاس متصـص بحم إنشـاء مكن   -41

في إطار    المعمول بهكل حالة على حدة وفقاا ألســـلوب تشـــكيل هيئات التحكيم من الدرجة األولى   في الســـتئناف
التي بواســــطة المؤســــســــات   هذه ســــتئنافتســــوية المنازعات بين المســــتثمرين والدول الحالي. ويمكن إدارة آلية ال

 قضا ا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.تعالج  
  

 آلية الستئناف الدائمة   
 مكن إنشــاء آلية اســتئناف دائمة متعددة األطراف تتتذ شــكل هيئة قائمة بذاتها لســت مال إطار تســوية  -42

تين آلـية دائمـة تـتألق من درجفي إطـار المـنازعـات بين المســــــــــــــتثمرين واـلدول الحـالي أو كهيـئة من اـلدرجـة الـثانـية  
بشــــــــــأن اختيار وتعيين أعضــــــــــاء الهيئة المعنية بتســــــــــوية المنازعات بين  A/CN.9/WG.III/WP.213)انظر 

 المستثمرين والدول والمسائل ذات الصلة(.

طراف  وتنص على أن تدخل األ ،أرســــــم بعض معاهدات الســــــتثمار آليات اســــــتئناف ثنائية دائمةوقد  -43
ــات   ــاءالمتعاقدة في مفاوضــــ ــتئناف متعددة األطراف  مكن أن تحل محل اآللية الثنائية القائمة  إلنشــــ .  ( 21) آلية اســــ

أو تنص على   ( 22) بينما تنص معاهدات أخرى على أن تدخل األطراف في مفاوضـات بشـأن إنشـاء آلية اسـتئناف
ألطراف أن تنظر نيما إذا كان ينبغي تط يقها على في حالة إنشاء آلية استئناف في المستق ل، يتعين على ا ،أنه

 .( 23) قرارات التحكيم التي تصدر بموجل المعاهدة الم رمة بينها

 __________ 

؛ وانظر أ ضاا التفاق القتصادي 41-3و 39-3ن ي(، المادت2019انظر اتفاق حما ة الستثمارات بين التحاد األوروبي وفييم نام ) (21) 
، واتفاق حما ة الستثمار بين التحاد األوروبي وسنغافورة،  29-8و 38-8ن يوالتجاري الشامل بين كندا والتحاد األوروبي، المادت

 . 12-3و 10-3ن يالمادت

 (.2015ا )من اتفاق التجارة الحرة بين الصين وأسترالي 23-9انظر، على س يل المثال، المادة  (22) 

(. ومن األمثلة األخرى على األحكام  11)   23- 9(، المادة  2018انظر، على س يل المثال، التفاق الشامل والمتقدم للشراكة ع ر المحيط الهادئ )  ( 23)  
التجارة الحرة بين كوستاريكا  (؛ واتفاق  9)   21- 12(، المادة  2011المتعلقة بآلية الستئناف الممكنة انظر اتفاق التجارة الحرة بين بنما وبيرو ) 

(؛ واتفاق التجارة الحرة بين كندا  9)   20- 10(، المادة  2006(؛ واتفاق التجارة الحرة بين نيكاراغوا وتايوان ) 9)   21- 12(، المادة  2011وبيرو ) 
(؛ واتفاق التجارة  10)   19- 15المادة  (،  2003؛ واتفاق التجارة الحرة بين سنغافورة والول ات المتحدة ) اء ه - 8(، المرفق  2015وجمهورية كوريا ) 

؛ واتفاق التجارة الحرة بين المغرب والول ات المتحدة  اء ح - 10(، المرفق  10)   19- 10(، المادة  2003الحرة بين شيلي والول ات المتحدة ) 
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 العالقة باآلليات القائمة  - 2 

يرتبط عمل آلية الســــــــــــــتئناف ارتباطاا وثيقاا بالنظام الحالي إلصــــــــــــــدار قرارات التحكيم وكذلك باآلليات  -44
ات والعتراف بها وإنفاذها في ســـــــياق اتفاقية تســـــــوية المنازعات الســـــــتثمارية أو قوانين القائمة إلبطال تلك القرار 

بـاء(. القســــــــــــــم  الثـاني،    الفصـــــــــــــــل ،A/CN.9/WG.III/WP.202أو اتفـاقيـة نيويورك )انظر    الـداخليـةالتحكيم  
الثاني،  مكن معالجة بعض هذه المســـائل بشـــكل أفضـــل في إطار صـــك متعدد األطراف    الفصـــل  لوحظ في وكما

 ير آلية الستئناف بشكل سليم.ي ست بشأن إصالح تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول من أجل 
  

 مسائل أخرى  - 3 
ــ يل المث  -45 ــتئناف، على ســـــ ال، ما إذا كانم لعل الفريق العامل يود أن ينظر في النطاق الزمني آللية اســـــ

ســتســري على المطالبات المرفوعة أو القرارات الصــادرة بعد فترة زمنية معينة. وتتعلق هذه المســألة أ ضــاا بموافقة 
ليس على إجراءات الدرجة األولى فحســل، بل وعلى إمكانية إجراء اســتئناف عقل إجراءات   ،األطراف المتنازعة

 الدرجة األولى أ ضاا.
 

 __________ 

(،  2005والول ات المتحدة ) ؛ ومعاهدة الستثمار الثنائية الم رمة بين أوروغواي  ال د - 10(، المرفق  10)   19- 10(، المادة  2004) 
؛ واتفاق التجارة  ال د - 10(، المرفق  10)  20- 10(، المادة  2006؛ واتفاق التجارة الحرة بين بيرو والول ات المتحدة ) اء (، المرفق ه 10)  28 المادة 

رة بين بنما والول ات المتحدة  ؛ واتفاق التجارة الح ال د - 10  رفق )ب(، الم   ( 9)   19- 10(، المادة  2006مان والول ات المتحدة ) الحرة بين عُ 
(،  10)   20- 10(، المادة  2012؛ واتفاق التجارة الحرة بين كولوم يا والول ات المتحدة ) ال د - 10(، المرفق  10)   20- 10(، المادة  2007) 

  ؛ واتفاق التجارة الحرة بين اء ه - 11(، المرفق  13)   20- 11(، المادة  2014؛ واتفاق التجارة الحرة بين أستراليا وجمهورية كوريا ) ال د - 10 المرفق 
  ات معاهد نموذج  ؛ و او و - 10(، المرفق  10)   20- 10( ، المادة  2004والول ات المتحدة األمريكية )   أمريكا الوسطى دول  الجمهورية الدومينيكية و 

الول ات  ب   التاك   ة الستثمار الثنائي نموذج معاهدات  ؛ و ال (، المرفق د 10)   28(، المادة  2004لعام  الول ات المتحدة ) التاك ب   ة الستثمار الثنائي 
 . 15، المادة  2018(؛ واتفاق الستثمار الهولندي النموذجي لعام  10)  28(، المادة  2012لعام  المتحدة ) 
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