 ٢أﻏﺳطس ٢٠١٨
أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟدوﻟﻲ ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر )اﻛﺳﯾد(

اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻘواﻋد اﻟﻣرﻛز اﻟدوﻟﻲ ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﺧﻼﺻﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ )(ICSID

التعديالت المقترحة لقواعد المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ) -(ICSIDخالصة التغيرات الرئيسية
1أ .نطاق التعديالت
كًلُمنُالتحكيمُوالتوفيقُضمنُإطارُاتفاقيةُالمركزُالدوليُلتسويةُمنازعاتُاالستثمارُ،إضافةُ
 .1تُعالُجُمقترحاتُالتعديلُ ا
إلىُإجراءاتُإقامةُدعوىُُالتحكيمُوالتوفيقُلًلتفاقيةُُ،والقواعدُاإلداريةُوالماليةُللتحكيمُوالتوفيقُفيُاالتفاقيةُ.كماُأنهاُ
تتناول ُقواعد ُاآللية ُاإلضافيةُ ،واإلجراءات ُالمرتبطة ُبتلك ُالقواعد ُ– ُوهي ُقواعد ُاآللية ُاإلضافية ُالمرتبطة ُبالتحكيمُ
ُوالتوفيقُ ُ،وقواعدُتقصيُالحقائقُ–ُومجموعةُجديدةُمنُقواعدُالوساطةُضمنُاآلليةُاإلضافيةُ،معُمجموعةُمنُاللوائحُ
اإلداريةُوالماليةُلجميعُإجراءاتُاآلليةُاإلضافية.
قائمة االختصارات
اإلجراءات المندرجة ضمن اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار
اللوائحُالماليةُواإلدارية

االختصارات
AFR

قواعدُإقامةُالدعوىُ

IR

قواعدُالتحكيم

AR

قواعدُالتوفيق

CR

اإلجراءات المندرجة ضمن اآللية اإلضافية للمركز الدولي لتسوية منازعات
االستثمار

قواعدُاآلليةُاإلضافية

AF Rules

اللوائحُاإلداريةُوالماليةُلآلليةُاإلضافيةُ(المرفقُأ)

(AF)AFR

قواعدُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ(المرفقُب)

(AF)AR

قواعدُالتوفيقُلآلليةُاإلضافيةُ(المرفقُج)

(AF)CR

قواعدُتقصيُالحقائقُلآلليةُاإلضافيةُ(المرفقُد)

(AF)FFR

قواعدُالوساطةُلآلليةُاإلضافيةُ(المرفقُهـ)

(AF)MR

1

The ICSID Secretariat wishes to thank Ms. Maha A. Almutlak, SJD, American University Washington
College School of Law for the translation of the “Synopsis”.

ب .النهج العام
 .2أعيدتُصياغةُالقواعدُبالكاملُبلغةُبسيطةُوحديثةُومحايدةُلجنسُالشخصُ،وأعيدُتنظيمهاُبطريقةُسهلةُاالستخدامُ.
ُوتمتُمراجعةُالترجماتُغيرُالدقيقةُلضمانُأنُتنقلُالقواعدُنفسُالمعنىُباللغاتُاإلنجليزيةُوالفرنسيةُواإلسبانية.
ورقياُ(قاعدةُالتحكيمُ)ُ ُ،)3وقاعدةُ
 .3يتمُإيداعُكافةُالطلباتُوُالمذكراتُ
إلكترونياُ،ماُلمُتكنُهناكُأسبابُخاصةُلإليداعُ ا
ا

التوفيقُ)ُ ُ ،(3وقاعدة ُالتحكيمُلآللية ُاإلضافيةُ)ُ ُ ،(11وقاعدة ُالتوفيقُلآللية ُاإلضافية )ُ ُ ،(11وقاعدة ُتقصيُالحقائقُ

لآلليةُاإلضافيةُ)ُ ُ،(4وقاعدةُالوساطةُلآلليةُاإلضافيةُ).)(3
اءاتُ،واختصارهاُفيُكثيرُمنُالحاالت.
ُ
 .4تمُتحديدُخطوطُزمنيةُللعديدُمنُاإلجر
ج .اللوائح اإلدارية والمالية )(AFR
 )1مقترحات تعديالت اللوائح اإلدارية والمالية السارية على إدارة المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار
يوما)ُإلضافةُعناصرُإلىُجدولُأعمالُاجتماعُالمجلسُاإلداريُ(اللوائحُ
 .5تُمنحُالدولُوقتا
ا
اُإضافياُ(منُُ 7إلىُ ُ 14ا
اإلداريةُوالماليةُ(.))3

هذاُالدورُبدال ُمنُ
اُ
بسطُإجراءاتُتعيينُمسؤولُللترأس ُفيُغيابُالرئيسُ.ويُقترحُنائبُرئيسُالبنكُالدوليُللقيامُب
 .6ت ّ
حالياُ(اللوائحُاإلداريةُوالماليةُ.)4
ترشيحُممثلُدولةُمختلفُفيُكلُمرةُكماُهوُالوضعُ ا

 .7يجوزُللرئيسُالدعوةُللتصويتُبالمراسلةُفيُأيُوقتُ،وليسُفقطُعندماُيرتبطُاإلجراءُالمتأملُبأمرُيجبُالقيامُبهُقبلُ
يوماُ(اللوائحُاإلداريةُوالماليةُ(ُ))7
االجتماعُالسنويُُالتاليُ ُ.ويمتدُوقتُاإلدالءُبالتصويتُعنُطريقُالمراسلةُإلىُ ُ30ا

مماُيسمحُبإنجازُالمزيدُمنُاألعمالُبينُاالجتماعاتُالسنوية.

بدالُمنُتعيينُأكبرُمسؤولُفيُ
 .8يمكنُلألمينُالعامُتعيينُأيُنائبُُيقومُمقامهُأثناءُغيابهُ،ويمكنهُالتبديلُبينُالنوابُ اُ
المنصبُعلىُالدوامُ(اللوائحُاإلداريةُوالماليةُ(.))9
 )2مقترحات تعديالت اللوائح اإلدارية والمالية السارية على الموارد المالية ومهام األمانة
 .9تبقىُاللوائحُاإلداريةُوالماليةُهيُمجموعةُاللوائحُاإلداريةُوالماليةُذاتُالصلةُبالتحكيمُوالتوفيقُلًلتفاقيةُ.ويتمُتبنيُ
اللوائحُاإلداريةُوالماليةُلآلليةُاإلضافيةُ-وهيُمجموعةُجديدةُمنُاللوائحُاإلداريةُوالماليةُالخاصةُباآلليةُاإلضافيةُ-
فيُالمسائلُالمرتبطةُبالتحكيمُوالتوفيقُوتقصيُالحقائقُوالوساطةُبمقتضىُهذهُاآللية.
اُموجزاُهنا.
اض
ا
تتشابهُمجموعتاُاللوائحُالماليةُواإلداريةُ،ويتمُاستعراضهماُاستعر ا

ُ .10يتقاضىُالمح ُّكمونُوالموُّفقونُوالباحثونُعنُالحقائقُوالوسطاءُأتعابهمُبالساعةُخًلافاُللصيغةُالحاليةُالمختلطةُ(ماُ
بينُاأليامُوالساعات)ُ ُ،ويحصلونُُعلىُبدلُيوميُموحدُلتغطيةُالمصاريفُاألخرىُغيرُمصاريفُالنقلُمن واليُمكانُ

اللوائحُاإلداريةُوالماليةُلآلليةُاإلضافيةُُ،)1(ُ7والجدولُُ1
عقدُجلساتُاالستماعُ(اللوائحُاإلداريةُوالماليةُُ،)1(ُ14و ُ
ُمذكرةُالرسوم)ُ.ظمُلتعريفةُالمركزُ
 .11وباإلضافةُإلىُذلكُ،تتناولُاالقتراحاتُتنظيمُلطلباتُ ُّ
المحكمونُوالموُّفقونُُبتقاضىُُأعلىُمماُهوُمن ّ
حاليا ُُ 3000دوالر ُأمريكي ُفي ُاليوم)ُ.فيُهذهُالحالةُ،يجب ُأن ُيتمُتقديمُذلكُ
الدولي ُلتسوية ُمنازعات ُاالستثمار ُ( ا
الطلبُعبرُاألمينُالعامُقبلُالجلسةُاألولىُُوأنُيتمُتبريرهُ(اللوائحُاإلداريةُوالماليةُُ،)2(ُ14واللوائحُاإلداريةُوالماليةُ
لآلليةُاإلضافيةُ.))2(ُ7
ُ .12تقّلصُالمدةُالتيُيمكنُخًللهاُتعليقُالدعوىُُبحجةُعدمُدفعُمقدمُالمصاريفُمنُُ6أشهرُإلىُُ3أشهرُ،ويمكنُأنُ
يوقفُاألمينُالعامُالقضيةُفيُنهايةُفترةُالثًلثةُأشهرُدونُُتدخلُإضافيُمنُهيئةُالمحكمينُ(اللوائحُاإلداريةُوالماليةُ
ُ،)5(ُ14واللوائحُاإلداريةُوالماليةُلآلليةُاإلضافيةُ.))5(ُ7
ُ .13تمُتضمينُبعض ُاألحكام ُالمدرجة ُساباُقا ُفي ُاللوائح ُاإلدارية ُوالمالية ُبشأن ُالقيام ُباإلجراءات ُ(مثلُ:المهلةُالزمنيةُ
والوثائقُالمساندة)ُفيُقواعدُالتحكيمُُوالتوفيقُوفي قواعدُاآلليةُاإلضافيةُذاتُالصلة.
ُ .14يستمرُالعملُباألحكامُالمتعلقةُباالمتيازاتُوالحصاناتُفيُاللوائحُاإلداريةُوالماليةُوتنطبقُعلىُكافةُإجراءاتُاتفاقيةُ
المركزُالدوليُلتسويةُمنازعاتُاالستثمارُ.
د .قواعد إقامة الدعوى )(IR
ُ .15تنطبق ُقواعد ُإقامة ُالدعوىُ ُعلى ُبدء ُالتحكيم ُوالتوفيق ُبمقتضىُاالتفاقيةُ ُ ،ويتم ُتضمين ُقواعد ُإقامة ُالدعوىُ ُلحاالتُ
اآلليةُاإلضافيةُفيُكلُمجموعةُمنُقواعدُاآلليةُاإلضافية.
ىُ
ُ .16يوجدُلدىُقواعدُإقامةُالدعوىُُقائمةُمراجعةُواضحةُلماُيجبُتضمينهُفيُالطلبُلبدءُاإلجراءاتُ(قاعدةُإقامةُالدعو ُ
طاُإلزامية-التيُستعجلُمنُاإلجراءاتُالًلحقةُ(قاعدةُإقامةُالدعوىُُ.)3
ُ)2وللنقاطُالموصىُبهاُ-ولكنهاُالُتعدُنقا ا
بديًلُعنُمذكرةُبيانُالدعوىُفيُالتحكيمُمماُيساعدُفيُتسريعُ
ُ .17يجوزُللمدعيُاختيارُأنُيكونُُطلبُبدءُاإلجراءاتُ اُ
اإلجراءاتُمنُتاريخُمب ُّكرُ(قاعدةُالتحكيمُُ،)2(ُ13وقاعدةُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُُ.))2(ُ22
ىُ
ُ .18تستوعبُقواعدُإقامةُالدعوىُُالحاالتُمتعددةُاألطرافُالتيُتعكسُماُتمُالعملُبهُحتﯽُتاريخهُ(قاعدتاُإقامةُالدعو ُ
ُ1و.)8
ه .قواعد التحكيم -قواعد التحكيم ) (ARوقواعد التحكيم لآللية اإلضافية (AF)AR
ُ .19تمُتعديلُقواعدُالتحكيمُلًلتفاقيةُوتبسيطهاُ،إضافةُإلىُتضمينُتعديًلتُمماثلةُفيُقواعدُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ.
وضحُقواعدُالتحكيمُالتيُتحملُنفسُالحكمُفيُاآلليةُاإلضافيةُ.
يتناولُالملخصُأدناهُالتغييراتُفيُقواعدُالتحكيمُوي ّ

 )1األحكام العامة وسير اإلجراءات

ُ .20تحفظُقاعدةُالتحكيمُ(ُ)5الحقُفيُاتخاذُإجراءاتُثنائيةُاللغةُعندُمحاولةُتقليلُالتكلفةُوالوقتُالناتجينُعنُاستخدامُ
يوضح ُاألطراف ُلغتهم ُالمقترحة ُلإلجراءات ُقبل ُتعيين ُالمح ُّكم ُلتنسيق ُالقدرات ُاللغوية ُلمنُيتمُ
لغتينُ ،ولكن ُيجب ُأن ُ ّ

تعيينهمُ ُ .ويمكن ُتقديم ُالطلبات ُوالمراسًلت ُباللغة ُاإلجرائية ُالمفضلة ُللطرفُ ،مع ُتوفيرُترجمة ُفيُحال ُوجدت ُهيئةُ
المحكمينُضرورةُذلكُ(قاعدةُالتحكيمُُ(ُ،)5وقاعدةُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ،)13وقواعدُإقامةُالدعوىُ.)4-3
ُ .21تنصُقاعدتاُالتحكيمُ(ُ(ُ)9-8وقاعدتاُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُُ)17-16علىُأنُالخطواتُالتيُيتخذهاُالطرفُبعدُ
تأخيرهُ،إذُيجبُتعليلُطلبُ
انقضاءُالمهلةُالزمنيةُيتمُتجاهلهاُماُلمُيثبتُالطرفُالمتأخرُوجودُظروفُخاصةُتبررُ ُ
تمديد ُالمهلةُالزمنية ُُوالُيجوز ُمنحُالتمديدُإال ُفيُحالُتم ُالطلبُقبل ُانتهاء ُالمهلةُالزمنيةُ .فيجب ُأن ُتبذل ُهيئاتُ
المحكمينُقصارىُ ُجهدهاُللوفاءُبالحدود ُالزمنية ُإلصدارُاألوامر ُوالق ارراتُ ُ ،وتسندُإليهاُمهمةُجديدة ُتتمثلُفيُإبًلغُ
أنُتبينُلهمُعندماُيتوقعُمنهاُتلبيةُاإلطارُالزمني.
األطرافُفيُحالُعدمُمقدرتهمُالقيامُبذلكُُو ّ

ُ .22تحدد ُقاعدة ُجديدة ُالواجبات ُالعامة ُلألطراف ُُوهيئةُالمحكمينُ ،بما ُفي ُذلك ُالمساواة ُفيُمعاملة ُاألطرافُ ،والعملُ
بطريقةُسريعةُوفعالةُمنُحيثُالتكلفةُُ،وعلىُاألطرافُالتعاونُُفيُتنفيذُق ارراتُهيئةُالمحكمينُ(قاعدةُالتحكيمُُ(ُ،)11
وقاعدةُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ(.)(20
ُ .23تنصُقاعدةُالتحكيمُ((ُ)13وقاعدة ُالتحكيم ُلآللية ُاإلضافية ُ)ُ )(22على ُأنه ُيجب ُعلى ُالطرفين ُتقديم ُمذكرةُبيانُ
الدعوىُُ ُومذكرةُبيانُالدفاعُ ُ،ومذكرةُبالردُعلىُبيانُالدفاعُوُمذكرةُبالتعقيبُعلىُالردُعلىُبيانُالدفاعُإذاُلزمُاألمرُ
أوُاتفقُالطرفانُعلىُذلكُ ُ.ويجبُأنُالُتكونُمذكرةُالردُعلىُبيانُالدفاعُوُمذكرةُالتعقيبُعلىُالردُعلىُبيانُالدفاعُ
مذكرات ُالسابقةُ.
يقتصران ُعلى ُالوقائع ُأو ُالحجج ُالجديدة ُمعُعدم ُإعادتهماُلمحتويات ُال ُ
ُ
تلقائية ُلكل ُتطبيقُ ،إذُإنهما ُ
يوجدُتحديث ُفي ُقاعدة ُالتحكيم ُ((ُ)]2[13وقاعدة ُالتحكيم ُلآللية ُاإلضافية ُُ ُ )]2[ُ 22يسمح ُللطرف ُبالتصويتُبأنُ
ى.
ينظرُإلىُطلبُدعوىُالتحكيمُعلىُأنهُمذكرةُبيانُالدعو ُ
ُ .24تشجعُقاعدةُالتحكيمُ((ُ)14وقاعدةُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُُ)23هيئةُالمحكمينُعلىُعقدُاجتماعاتُإلدارةُالقضيةُ
لتحديدُالحقائقُغيرُالمتنازعُعليهاُ،وتضييقُالمسائلُاإلجرائيةُأوُالجوهريةُوحلهاُأثناءُاستكمالُالقضيةُ،مماُيعكسُ
مكنُهيئاتُالمحكمينُمنُإدارةُإجراءاتُالقضيةُإدارةُفعالةُطوالُالوقت.
فلسفةُتُ ّ
ُ .25يجب ُعلى ُهيئاتُالمحكمين ُالتداول ُمباشرة ُبعد ُآخر ُمذكرة ُألي ُمسألة ُالتخاذ ُقرار ُبشأنهاُ،حيثُيزيد ُالعمل ُبهذهُ
الطريقةُالبسيطةُمنُإصدارُاألوامرُوالق ارراتُفيُالوقتُالمناسبُومنُثمُجعلهاُإلزاميةُبموجب قاعدةُالتحكيمُ(ُُ)]4[16
(وقاعدةُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ.)]4[ُ26
عمًل ُبموجبُالمادةُ(ُ)61من ُاالتفاقيةُ،إال ُأن ُالفقرة ُ(ُ)4منُ
ُ .26تظل ُأحكام ُالتكاليف ُخاضعة ُلتقدير ُهيئةُالمحكمين ُ اُ
صريحة ُبالنظر ُفي ُأربعة ُعوامل ُمحددة ُوهيُ)1(:نتيجةُ
حالياُمطالبةُ ُ
قاعدةُالتحكيمُ( )19تطالبُهيئةُالمحكمين ُ ا

إجراء التحكيمُ ُ)2(ُ ،وسلوك ُالطرفين ُأثناء ُاإلجراءُ ُ )3(ُ،وتعقيد ُالقضاياُ ُ)4(ُ ،ومعقولية ُالتكاليف ُالمطالب ُبها ُعندُ
الفصلُفيُاالحكامُالمتعلقةُبالتكاليفُ.إضافةُإلىُذلكُفإنُقاعدةُالتحكيمُ(ُ)19تشجعُهيئاتُالمحكمينُعلىُإصدارُ

أوامرُالتكاليفُعلىُمراحلُمؤقتةُوليسُفقطُعندُإصدارُالحكمُالنهائيُوذلكُبهدفُإبقاءُالطرفينُعلىُوعيُبالتكاليفُ
أيضاُقاعدةُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ( .)(29فبالرغمُمنُأنهُالُيمكنُتنفيذُهذهُالتكاليفُ
خًللُالمراحلُالتمهيديةُ(انظرُ اُ
المؤقتةُإالُبمعرفةُالحكمُإالُأن ُالعملُبهذهُالطريقة ُسيساعدُالطرفين ُعلى ُقياس ُالتكاليف ُالحالية ُلقضية ُما ُوربماُ

تشجيعهماُعلىُاالمتناعُعنُاالستمرارُبسلوكُمعينُيمكنُأنُيؤديُإلىُزيادةُسلبيةُفيُأوامرُالتكاليفُ.
 )2تشكيل هيئة المحكمين
جديدا ُعلى ُاألطرافُباإلفصاح ُفيُحالُ
اماُ ا
ُ .27تفرض قاعدةُالتحكيم ُ((ُ)21وقاعدة ُالتحكيم ُلآلليةُاإلضافية ُ(ُ))32التز ا
حاضرُخًللُاإلجراءُ.ولكنُ
اا
كانُلديهمُتمويلُمنُطرفُثالثُ،ومصدرُالتمويلُُ،وابقاءُهذاُاإلفصاحُعنُالمعلوماتُ

لمحكمينُقبلُ
الُيطلبُمنهمُاإلفصاحُعنُاتفاقيةُالتمويلُأوُمحتوياتهاُلهذاُالغرضُ ُ.وسيتمُتقديمُاسمُالممولُالمعنيُل ُّ
التعيين ُلتجنب ُتضارب ُالمصالح ُغير ُالمقصودُ ،ويتطلب ُإقرار ُالمح ُّكم ُالتأكيد ُعلى ُعدم ُوجود ُتعارض ُمع ُالممولُ
المذكور.
ُ .28تعزز قاعدةُالتحكيمُ(ُ)22الكفاءةُفيُتشكيلُهيئاتُالمحكمينُحيثُستطبقُالصيغةُاالفتراضيةُفيُالفقرةُ((ُ)2ب)ُ
تلقائياُبعد ستين ﻳﻮ ًماُمنُتاريخُ
منُالمادةُ(ُ)37فيُاالتفاقيةُ(المحكمينُالمعينينُمنُالطرفينُوالرئيسُالمتفقُعليه)ُ ا

التسجيﻞ ُما ُلم ُيبلغ ُالطرفان ُاألمينُالعامُبخًلف ُذلكُ،مما ُسيسمح ُللطرفين ُبمواصلة ُالتفاوض ُحول ُاختيار ُالمحكمُ

يحاُإلىُاألمينُالعامُفقط.
يوماُ،ولكنُذلكُينطبقُفيُحالُإعطائهمُ اا
إشعارُصر ا
بعدُمرورُالستينُ ا

طفيفا ُفي ُهذاُالصدد ُفلدىُالطرفان ُفيُقواعدُالتحكيم ُلآلليةُاإلضافيةُ
ُ .29تختلف ُقواعد ُالتحكيم ُلآلليةُاإلضافيةُاختًلافا ُ ا
اختيارهمُ،ولكنُإذاُلمُيقدمُالطرفانُاتفااقاُلألمينُالعامُخًللُُ60
يوماُالتخاذُقرارُبشأنُعددُالمحكمينُوطريقةُ ُ
 ُُ60اُ

يوماُستتألفُهيئةُالمحكمينُمنُثًلثةُأشخاصُ،وهمُشخصُيختارهُُكلُطرفُويُختارُالرئيسُباتفاقُالطرفينُ(قاعدةُ
ا

يوماُمنُالتسجيلُيجوزُأليُمنُ
التحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ(ُُ.))33واذاُلمُيتمُتشكيلُهيئةُالمحكمينُفيُغضونُُ ُ90ا

الطرفين ُأنُيطلبُمنُاألمين ُالعام ُ-وليس ُرئيس ُالمجلسُاالدارىُُ -إجراء ُالتعيينات ُالمفقودة ُ ُوسوف ُيستشير ُاألمينُ
يوماُ(قاعدةُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ
العامُالطرفينُقدرُاإلمكانُويبذلُقصارىُُجهدهُإلجراءُالتعييناتُفيُغضونُُ ُ30اُ

(ُ.))35

ُ .30تلغي ُكل ُمن ُقاعدة ُالتحكيم ُ(ُ)23و(قاعدة ُالتحكيم ُلآللية ُاإلضافية ُُ)33العملية ُالسابقة ُمتعددة ُالخطوات ُالخاصةُ
نادرُماُاتُبعتُولمُيكنُلهاُأيُتأثير.
بتشكيلُهيئةُالمحكمينُالتيُ اُا

ُ .31تقدمُقاعدةُالتحكيمُ(ُ (ُ)24وقاعدةُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُُ)34إمكانيةُالحصولُعلىُمساعدةُمنُاألمينُالعامُفيُ
تلقائياُوتوسعهاُعندماُيتمُ
تعيينُرئيسُهيئةُالمحكمينُأوُالمح ُّكمُالوحيدُ،فهيُتكملُالممارسةُالحاليةُلتقديمُاالقتراعاتُ اُ
االحتجاجُبالمادةُ(ُ)38منُاالتفاقيةُ.فهيُتسمحُللطرفينُبطلبُالمساعدةُفيُأيُمرحلةُمنُالمراحلُ ُوتمنحهمُالقدرةُ

علىُطلبُمساعداتُمختلفةُبماُفيُذلكُاالقتراعُ(غيرُالملزم)ُأوُقائمةُ(ملزمة)ُمنُالعملياتُأوُغيرُذلك.

يوما ُلقبول ُالتعيين ُواُرسالُ
ُ .32تعطيُقاعدة ُالتحكيم ُ((ُ)26وقاعدة ُالتحكيم ُلآللية ُاإلضافية ُ)ُ ))36منُتمُتعيينهم ُ ُ 20اُ
للمحكمُ
بدالُمنُالطر
إق ارراتهم ُ،ا
يقةُالمتبعةُحالياُوهيُالسماحُلهمُبتقديمُاإلقرُاراتُفيُالجلسةُاألولىُ.يوجدُنموذجُإقرارُ ّ
ا

موسعُيقدم ُمعلومات ُأكثر ُألغراضُتحديد ُالنزاع ُالمحتمل ُفي ُالجدول ُ(ُ)2كما ُتوجدُنماذجُإق ارراتُمماثلة ُألعضاءُ
ُّ
)ُتباعاُ .
اللجنةُوالموُّفقينُُوالباحثينُعنُالحقائقُوالوسطاءُفيُالجداولُ(ُ)3و(ُ)4و(ُ)5و(6
ا

ُ

 )3عدم أهلية المحكمين
حالياُمع ُأمانة ُاألونسيترال ُ(ُ )UNCITRAL Secretariatعلىُ
ُ .33يعملُالمركز ُالدولي ُلتسوية ُمنازعات ُاالستثمار ُ ا

عمل ُمدونة ُلقواعد ُسلوك ُالمحكمين ُمما ُسيضمن ُوجود ُقواعد ُللسلوك ُمتناسقة ُفي ُكافة ُمجموعات ُالقواعد ُالرئيسيةُ
المستخدمةُفيُالمركزُالدوليُلتسويةُمنازعاتُاالستثمارُ،ويمكنُإدراجهاُفيُإق ارراتُالمركزُالتيُيقومُبهاُالمحكمونُُ

فيُبدايةُالقضية.
 .34فيُغضونُُذلكُتمتُزيادةُمتطلباتُاإلفصاحُفيُاإلق ارراتُوفيماُيتعلقُبالحصولُعلىُتمويلُمنُطرفُثالثُ،مماُ
سيساعدُعلىُتجنبُتضاربُالمصالحُفيُعمليةُاالختيارُوسيقدمُللطرفينُمعلوماتُأفضلُحولُماُإذاُكانُهناكُماُ
يبررُتطبيقُالردُلعدمُاألهلية.
أيضاُعلىُفصلُعدمُاألهليةُوهي:
 .35تمُإجراءُعددُمنُالتغييراتُ ا
•

استبداال ُللشرط ُالسابق ُبأن ُيتمُ
اُ
أضيفتُمهلة ُزمنية ُمحددة ُبـ ُُ 20يوم ُلتقديم ُطلب ُردُالمحكم ُلعدم ُاألهلية ُ

لمحكمُفيُ
تقديمهُ"علىُالفور"ُ(قاعدةُالتحكيمُ(ُ)29وقاعدةُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ ُ.))39ويجوزُالطعنُبا ّ
•

يوماُبعدُظهورُأساسُالطعن.
أيُوقتُقبلُإصدارُالحكمُشريطةُأنُيكونُُذلكُفيُغضونُُ ُ20ا

تنصُقاعدةُالتحكيمُ((ُ)29وقاعدةُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ)(39علىُجدولُعاجلُللطرفينُاللذينُيقومانُ
قدمُالردُعلىُالطلبُفيُغضونُ
بالطعنُبحيثُ:يجبُأنُيشملُطلبُالردُجميعُالطلباتُُوالوثائقُالمساندةُ ُ،وي ّ

ويقدمُالطرفانُالمًلحظاتُالنهائيةُفيُ
وتقدمُمًلحظاتُالمحكمينُفيُغضونُُخمسةُأيامُأخرىُّ ُ،
سبعةُأيامّ ُ،

•

يوما.
آنُواحدُفيُغضونُُسبعةُأيامُ،ويتمُاتخاذُالقرارُخًللُ ُ30ا

تم ُحذف ُ"التعليق ُالتلقائي" ُ لإلجراء ُو ُالسابق ُالعمل ُبه ُعند ُالقيام ُبالطعن ُحيث ُتستمر ُاإلجراءات ُمعُ
المح ّكمينُالذينُيواجهونُُالطعنُباستثناءُالحاالتُالتيُيوافقُفيهاُالطرفانُعلىُتعليقُأيُجزءُمنُالقضيةُ
أثناءُالطعنُ،علىُسبيلُالمثالُ:قدُيوافقُالطرفانُعلىُتعليقُتاريخُإيداعُمذكرةُالمقررُفيُاألسبوعُالمقبلُ،
ولكنُليسُعلىُتعليقُتواريخُتقديمُالمذكراتُالمجدولةُلمدةُثمانيةُأشهرُمنُتاريخُالطعنُ.وفيُحالُإثباتُ
المحكمُالذيُتمُالطعنُفيهُفيُنهايةُالمطافُيجوزُأليُمنُالطرفينُطلبُأنُتعيدُهيئةُالمحكمينُ
عدمُأهليةُ ّ
شكلةُالجديدةُالنظرُفيُأيُقرارُتمُاتخاذهُبينما ُكان ُالمقتﺮح ُمعلقا ُ(قاعدة ُالتحكيم ُُ ،)3(ُ 29وقاعدةُ
المُ ّ
التحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ.))4(ُ39

•

خرينُ
محكمين ُاأل ُ
تتناولُقاعدةُالتحكيمُ(ُ )30عملية ُصنع ُالقرار ُفي ُحاالتُالطعنُ ،إذُتطالب ُاالتفاقية ُال ّ
باتخاذُالقرارُفيُحالةُالطعنُفيُعضوُواحدُمنُاألعضاءُالثًلثةُلهيئةُالمحكمينُولكنُفيُجميعُالحاالتُ
األخرىُُيتخذُرئيسُالمجلسُاإلدارىُ(الرئيس)ُالقرارُفيُحاالتُالطعنُ.وتسمحُقاعدةُالتحكيمُ(ُ)30الجديدةُ
للمحكمين ُاألخربن ُالمسئوَلينُعنُاتخاذ ُالقﺮار ُبتحويلُحالةُالطعن ُللرئيسُإذاُلمُيستطيعاُالبتُفيها ُأليُ
معلقاُ
سببُمنُاألسبابُ.باإلضافةُإلىُذلكُففيُحالُتمُرفعُطلبُردُثانُفيُالوقتُالذيُمازالُفيهُاألولُ َُ

يمكنُإرسالُكليهماُإلىُالرئيسُالتخاذُالقرارُفيهماُ.ولكنُتختلفُقاعدةُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ)40اختًلَفاُ
طفيفاُفيُهذاُالصدد ُإذُالُتذهبُحاالتُالطعنُللرئيسُللبتُفيهاُ،حيثُيتخذ ُاألمين ُالعام ُالقرار ُالنهائيُ
اُ
بشأنُعدمُاألهليةُبموجبُقاعدتيُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ(.)40-39
 )4اإلجراءات االبتدائية
يوما ُ(قاعدة ُالتحكيم ُ(ُ)34وقاعدة ُالتحكيم ُلآللية ُاإلضافية ُ(ُ،)(44
ُ .36يجب ُأن ُتتم ُالجلسات ُاألولى ُفي ُغضونُ ُ ُ 60ا
ُوتشجعُهيئاتُالمحكمينُعلىُجدولةُالتقويمُاإلجرائيُفيُالمستقبلُقدرُاإلمكانُللحفاظُعلىُإمكانيةُأنُتكونُمتاحةُ.
ُويجبُإصدارُاألمرُاإلجرائيُالصادرُعنُالجلسةُاألولىُفيُغضونُُُ15منُانتهاءُالجلسة.
ُ .37توجدُاالعتراضات ُعلى ُبيان ُعدم ُوجود ُاستحقاق ُقانوني ُفي ُقاعدة ُالتحكيم ُ((ُ)35وقاعدة ُالتحكيم ُلآللية ُاإلضافيةُ
)ُ)(45إذُتوضحُالقاعدةُأنهُيجوزُإبداءُمثلُهذهُاالعتراضاتُفيماُيتعلقُبمضمونُُالدعوىُُأوُاالختصاصُالقضائيُ
للمركزُأوُاختصاصُهيئةُالمحكمين.
بتدائياُولكنُيجبُتقديمهاُفيُأسرعُوقتُممكنُ،علىُأبعدُتقديرُفيُتاريخُتقديمُمذكرةُ
ُ .38يستمرُالعملُباالعتراضاتُا ا
بيانُالدفاعُ،إذاُكانُاالعتراضُيتعلقُبالدعوىُُالرئيسيةُأوُفيُتاريخُتقديمُالمذكرةُالتاليةُبعدُتقديمُطلبُتبعيُإذاُكانُ

اضاُ
يتعلق ُبالطلبُالتبعي ُ(قاعدة ُالتحكيم ُ(ُ)36وقاعدة ُالتحكيم ُلآللية ُاإلضافية ُ(ُ.)(46إذا ُقدم ُأحد ُالطرفين ُاعتر ا
ابتدائياُفيُآخرُتاريخُمسموحُبهُفيجبُعليهُتقديمُمذكرةُبيانُالدفاعُبشأنُالموضوعُأوُمذكرةُالردُعلىُبيانُالدفاعُ
ا

بشأنُالموضوعُإذاُكانُاالعتراضُيتعلقُبالطلبُالتبعيُ(قاعدةُالتحكيمُُ،)4(ُ36وقاعدةُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُُ46
(.))5
ُ .39تمُإضافةُقاعدةُصريحةُتسمحُبالتشعبُفيُقاعدةُالتحكيمُ((ُ)37وقاعدةُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ،))47مماُيتطلبُ
يوماُمنُمذكرةُبيانُالدعوىُُبشأنُالموضوعُأوُالطلبُالتبعي.
منُالطرفينُطلبُالتشعبُخًللُ ُ30اُ

ى ُأو ُتنسيقها ُبموافقةُ
ُ .40تقترح ُقاعدة ُالتحكيم ُ((ُ)38وقاعدة ُالتحكيم ُلآللية ُاإلضافية ُ(ُ ))48قاعدة ُجديدة ُلدمج ُالدعاو ُ
الطرفينُمماُيعطيُالطرفينُمرونةُأكبرُلتعزيزُالدعاوىُُأوُتنسيقُاإلجراءاتُواالستفادةُمنُاألساليبُالمشتركةُلحلُ
النزاعاتُ.باإلضافةُإلىُذلكُ،تقترحُقاعدةُالتحكيمُ((ُ)38 BISالجدولُُ)7مشروعُإليجادُحكمُدمجُإل ازميُمعُجدولُ
حالياُما ُلمُ
ُّ
معجل ُومح ُّكم ُمختصُبالدمجُ ،ولكن ُيكون ُهذا ُالحكم ُقيدُالمناقشة ُمنُقبلُاألعضاء ُوال ُيقتﺮح ُإدراجه ُ ا
تشﺮُالدولُاألعضاء إلىُذلك.

ُ

 )5األدلة والشفافية
نُأيُتغييرُ،وتطالبُقاعدةُالتحكيمُ((ُ)34وقاعدةُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ))44
ُ .41تبقىُقواعدُاألدلةُإلىُحدُكبيرُدو ُ
هيئةُالمحكمينُبمعالجةُمسألةُتقديمُالمستنداتُمعُالطرفينُخًللُالجلسةُاألولىُ ُ،وتحديدُاالعتباراتُذاتُالصلةُعندُ
استهًلكا ُللوقت ُفيُ
اُ
تقرير ُالنزاعات ُالناشئة ُعن ُتقديمُالمستنداتُ ،إذُتعدُمسألةُتقديمُالمستندات ُإحدى ُأكثر ُاألجزاء ُ
عمليةُالتحكيمُمماُيجبُأنُيعطيُالمح ُّكمينُأدواتُإضافيةُلمنعُمراحلُالتقديمُالمرهقةُ.
تعينهمُهيئةُالمحكمينُ،حيثُيتمُ
ُ .42تسمح ُقاعدة ُالتحكيم ُ((ُ)42وقاعدة ُالتحكيم ُلآللية ُاإلضافية ُ(ُ))52بوجودُخبراء ُ ّ
اللجوءُلمثلُهؤالءُالخبراءُبصورةُمتزايدةُعلىُالرغمُمنُعدمُوجودُقاعدةُذاتُصلةُبمشاركتهم.

 .43تمُتقديمُالعديدُمنُالمقترحاتُبخصوصُالشفافيةُفيُكلُمجموعةُمنُمجموعاتُالقواعدُ،حيثُيعدُالجدولُ(ُ)8ورقةُ
معلوماتُخلفيةُتتناولُالشفافيةُبصفةُعامةُ ُوتشرحُهذهُاألحكامُ،فيجبُأنُتُق أرُلفهمُالمخططُالمقترحُ.والُتنطبقُقواعدُ
المركز ُالدوليُلتسوية ُمنازعات ُاالستثمار ُالخاصة ُبالشفافيةُإالُإذاُلمُيكنُهناك ُمعاهدة ُمحددة ُ(معاهدة ُاستثمار ُأوُ
اتفاقيةُموريشيوس)ُقابلةُللتطبيقُُوالُيوجدُاتفاقُمحددُحولُالقضية.
ُ .44تقترحُقاعدةُالتحكيمُ(ُُ)44نشرُأحكامُاالتفاقيةُبموافقةُالطرفينُ،ولكنهاُهناكُحكمُجديدُينظرُبموافقةُُمنُهذاُالنوعُ
كتابياُ .ففي ُحال ُاعتراض ُأحد ُالطرفين ُيقوم ُالمركز ُبنشر ُمستخلصاتُ
يوما ُإذا ُلم ُيعترض ُأحد ُالطرفين ُ ا
بعد ُ ُ 60ا
قانونيةُ-فقدُتمُإدراجُعمليةُوجدولُزمنيُجديدينُللمستخلصاتُ-ولكنُالُتتقيدُقواعدُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُبقاعدةُ
التحكيمُ(ُ )48من ُاالتفاقية ُالتي ُتتطلب ُالموافقة ُلنشر ُاألحكامُ ،وبالتالي ُيختلف ُحكم ُقاعدةُالتحكيمُعنُحكمُقاعدةُ
التحكيمُلآلليةُاإلضافيةُإذُتنصُاألخيرةُعلىُنشرُاألحكامُمعُتنقيحها.
يوما ُمنُ
ُ .45بموجب ُكل ُمن ُقواعد التحكيم ُ ُوقواعد ُالتحكيم ُلآللية ُاإلضافية ُيتم ُنشر ُالق اررات ُواألوامر ُفي ُغضونُ ُ ُ 60ا
إصدارهاُمعُالتنقيحاتُالمتفقُعليهاُمنُقبلُالطرفينُ.فإذاُلمُيتفقُالطرفانُعلىُالتنقيحُتبتُهيئةُالمحكمينُفيُأيُ

نزاعاتُومنُثمُيقومُالمركزُبنشرُالمستندُ(قاعدةُالتحكيمُ(ُ،)45وقاعدةُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ(.))54
ُ .46يمكنُللطرفينُنشرُالمستنداتُاألخرىُُمعُالتنقيحُالمتفقُعليهُعلىُموقعُالمركزُالدوليُلتسويةُمنازعاتُاالستثمارُ
فيُقسمُالتفاصيلُاإلجرائيةُلكلُقضيةُ(قاعدةُالتحكيمُ(ُ،)46وقاعدةُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ(.))55
ُ .47تسمحُهيئةُالمحكمينُبعقدُجلساتُاستماعُمفتوحةُماُلمُيعترضُعليهاُأحدُالطرفينُ،وتخضعُهذهُالجلساتُلترتيباتُ
لوجستية ُللحفاظ ُعلى ُالمعلومات ُالسريةُ ُ.وينشرُالمركز ُالتسجيًلت ُونسخ ُجلسات ُاالستماع ُما ُلم ُيعترض ُالطرفانُ
علىُذلكُ(قاعدةُالتحكيمُ(ُ،)47وقاعدةُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ(.))56
ُ .48تكملُقاعدةُالتحكيمُ((ُ)48وقاعدةُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ))57عمليةُمشاركةُاألطرافُغيرُالمتنازعةُ(ُ)NDP
ولكنهاُتضيفُمعيارينُللنظرُفيهماُفيماُيتعلقُبإمكانيةُالسماحُألحدُاألطرافُغيرُالمتنازعةُبتقديمُطلبُكتابيُوهماُ:
تحديدُأنشطةُالطرفُغيرُالمتنازعُوأيُارتباطُلهُبطرفُمتنازعُ،وماُإذاُكانُالطرفُغيرُالمتنازعُقدُتلقىُأيُمساعدةُ

فيُتقديمهُ ُ.وتمنحُالقاعدةُالمقترحةُهيئةُالمحكمينُسلطةُتقديريةُإلعطاءُأمرُلألطرافُغيرُالمتنازعةُبالمساهمةُفيُ
تعطيُأمرُبأن ُيستلم ُالطرفُغيرُ
اا
التكلفةُالزائدة ُالتيُتتبعُمشاركتهمُ.ويجوز ُلهيئةُالمحكمين ُفيُنهايةُالمطافُأن ُ
هوناُذلكُباعتراضُأحدُالطرفين.
المتنازعُالمستنداتُذاتُالصلةُمر ا

ُ .49تسمح ُقاعدة ُالتحكيم ُ((ُ)49وقاعدة ُالتحكيم ُلآللية ُاإلضافية ُ(ُ))58لطرف ُالمعاهدة ُغير ُالمتنازع ُ(ُ)NDTPبرفعُ
تفسيرهاُ.وفيُحالُرغبتهُبتقديم ُبيان ُكتابي ُحول ُمسائل ُأخرىُ ُضمنُ
بيان ُكتابي ُبشأن ُتطبيق ُالمعاهدة ُالمعنية أو ُ ُ
نطاقُالنزاعُفعليهُالتقدمُبطلبُليصبحُطرافاُغيرُمتنازعُبموجبُقاعدةُالتحكيمُ((ُ)48وقاعدةُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ
(ُ))57كماُهوُالحالُفيُالوقتُالراهن.
 )6اإلجراءات الخاصة
ُ .50تحدد ُالقاعدة ُالخاصة ُبالتدابير ُالتحفظية ُ(قاعدة ُالتحكيم ُ(ُ ،)50وقاعدة ُالتحكيم ُلآللية ُاإلضافية ُ(ُ ))59معايير ُهذهُ
التدابير ُ(العاجلة ُُوالضرورية)ُ،فهيُتعطي ُأمثلة ُعلىُالتدابير ُالتي ُقد ُتوصي ُبها ُهيئةُالمحكمين ُمع ُمراعاتهاُلجميعُ
الظروفُ.كماُأنهاُتطالبُالطرفينُباإلبًلغُعندماُتتغيرُالظروفُالتيُتمُعلىُأساسهاُاتخاذُإجراءُمؤقت.
ُ .51تقترحُقاعدةُالتحكيمُ((ُ)51وقاعدةُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ))60قاعدةُجديدةُومستقلةُتسمحُلهيئةُالمحكمينُبطلبُ
ضمانُلسداد ُالتكاليفُ ،فيجب ُأن ُتنظر ُهيئةُالمحكمين ُفي ُقدرة ُالطرف ُالمعني ُعلى ُاالمتثال ُلقرار ُمعاكس ُبشأنُ
يوما ُإذاُ
التكاليف ُوأي ُظروف ُأخرىُ ُذات ُصلة ُبذلكُ .فيجوز ُلهيئةُالمحكمين ُتعليق ُاإلجراءات ُلمدة ُتصل ُإلى ُ ُ 90ا

فشل ُالطرف ُفي ُاالمتثال ُلذلك ُالقرارُ ُ ،ويجوز ُلها ُبعدُذلكُإيقافُاإلجراء ُبعد ُالتشاور ُمع ُالطرفينُ،لذاُيجب ُعلىُ
الطرفينُاإلبًلغُعنُأيُتغييرُفيُالظروفُالتيُتمُفيهاُطلبُتأمينُالتكاليف.
ُ .52تقننُالقاعدةُالجديدةُلقواعدُالتحكيمُ((ُ)54قاعدةُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ))63التعليقُبصفةُعامةُسامحةُبهُفيُ
حالُاتفاقُالطرفينُأوُطلبُأحد الطﺮفين أوُبمبادرةُمنُهيئةُالمحكمينُمعُتوفرُاالشتراطاتُأوُعدمُتوفرها.
ُ .53تعيد ُالمقتﺮحات ُالنظرُفيُتوقف ُالدعوىُ ُبسببُالفشلُفيُاتخاذُخطوة ُما ُ(قاعدة ُالتحكيم ُ(ُ،)57وقاعدة ُالتحكيمُ
يوماُمنُاتخاذُأىُخطوةُ،مماُيسمحُبالحصولُعلىُ
لآلليةُاإلضافيةُ(ُ))66منُخًللُاإللزام بتقدﻳم إخطار بعدُ ُ150ا

توقفاُ.فإذاُرغبُالطرفانُفيُتعليقُالدعوىُُلفترةُ
ُ30يﻮمُإضافيُالتخاذُخطوةُماُوتخطيُماُيمكنُأنُتعتبرهُالدعوىُ ا
يوما ُيمكنهم ُالتقدم ُبطلب ُتعليق ُبموجب ُقاعدةُالتحكيم ُ((ُ )54قاعدة ُالتحكيم ُلآللية ُاإلضافيةُ
أطول ُمن ُفترة ُالثًلثين ُ ا

(.))63

 )7أحكام التحكيم وسبل الطعن الالحقة لحكم التحكيم
يوماُمنُآخرُإرسالُلمذكرةُمتعلقةُبعدمُوجودُاستحقاقُقانونيُواضحُ،
ُ .54يجبُإصدارُأحكامُالتحكيمُفيُغضونُُ ُ60ا
يوماُمنُآخرُإرسالُلمذكرةُبشأنُجميعُ
يوماُمنُآخرُإرسالُلمذكرةُمتعلقةُباعتراضُابتدائيُ ُ،وبعدُ ُ240ا
ُوبعدُ ُ180ا

المسائل ُاألخرىُ ُ(قاعدة ُالتحكيم ُ(ُ ،)59وقاعدة ُالتحكيم ُلآللية ُاإلضافية ُ(ُ.))69وتلزمُالفقرةُ(ُ)3منُقاعدةُالتحكيمُ
(ُ )8هيئاتُالمحكمين ُأن ُتبذل ُقصارىُ ُجهدها ُللوفاء ُبهذه ُالجداول ُالزمنية ُواُبًلغ ُالطرفين ُفيُحالُعدمُاستطاعتهاُ
ذلكُ،معُتحديدُالتاريخُالمتوقعُإلصدارُحكمُالتحكيمُ(قاعدةُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ(.)]3[69
ُ .55تبقىُالمهلُالزمنيةُلتقديمُالطعونُُالتيُتعقبُاحكامُالتحكيمُعلىُحالهاُ(قاعدتاُالتحكيمُُ.)63-62ويتمُتبسيطُإجراءُ
التفسيرُوالمراجعةُواإللغاءُلدورةُواحدةُلتقديمُالمذكراتُماُلمُيتفقُالطرفانُعلىُخًلفُذلكُ،ويتمُعقدُجلسةُاستماعُ
يوما ُمن ُآخر ُمذكرة ُ(قاعدةُ
إذا ُطُلبُذلكُ ُ.ويجب ُإصدار ُالقرار ُالمتعلق ُبالقرار ُالتكميلي ُوالتصحيح ُفي ُغضو ُ
ن ُ ُ 60ا
يوماُ
التحكيم ُلآللية ُاإلضافية ُ(ُ ،)]8[62ويجب ُإصدار ُالقرار ُالخاص ُبالتفسير ُوالمراجعة ُواإللغاءُفي ُغضونُ ُ ُ 120ا

منُإرسالُآخرُمذكرةُ(قاعدةُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ(.)]5[66
المعجل
 )8التحكيم
ّ

المعجلُاالختياريُُ(ُ)EAفيُقواعدُالتحكيمُ((ُ)79-69قواعدُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ
ُ .56يتمُتقديمُفصلُجديدُللتحكيمُ ُّ
يحاُ ،ولكن ُيجب ُعلى ُالطرفين ُاختيارُ
ُ)81-73مما ُيسمح ُللطرفين ُباختيار ُعملية ُ ّ
اختياراُصر ا
معجلة ُلكاملُالتحكيم ُ ا
يوماُمنُالتسجيلُ،
التحكيمُالمعجلُفيُغضونُُ ُ20اُ
ّ
يوماُمنُإشعارُالتسجيلُواختيارُهيئاتُالمحكمينُفيُغضونُُ ُ30ا

ويمكنهمُاختيارُمح ُّكمُواحدُأوُهيئةُمحكمينُتتكونُُمنُثًلثةُأشخاصُ ُ.ويتمُتعديلُشروطُاالختيارُوالتعيينُالستيعابُ
اإلطارُالزمنيُاألقصرُمدة.
يوماُ
يوماُ ُ،ويتم ُتقديم ُمذكرةُبيانُالدعوىُ ُ ُومذكرةُبيانُالدفاع ُفي ُغضونُ ُ ُ 60ا
ُ .57تعقد ُالجلسة ُاألولى ُفي ُغضونُ ُ ُ 30ا
قتصرانُعلىُُ200صفحةُ،فيُحينُيجوزُتقديمُكلُمنُمذكرةُبالردُعلىُبيانُالدفاعُوُمذكرةُبالتعقيبُعلىُالردُ
وي ُ
يوماُبعدُإرسالُ
يوماُوي ُ
قتصرانُعلىُُ100صفحةُ ُ.وتعقدُجلسةُاالستماعُفيُغضونُُ ُ60ا
علىُبيانُالدفاعُخًللُ ُ40ا

آخرُمذكرة.

ُ .58يمﮐنُلهيئةُالمحكمينُتمديدُالجدولُالزمنيُبمدةُتصلُإلىُُ30ي ُو اماُلمعالجةُحاالتُتقديمُالمستنداتُإذاُلزمُاألمرُ.

أيضاُضبطُجدولُاالعتراضُاالبتدائيُأوُالدعوىُُالتبعيةُ-إذاُلزمُاألمرُ-ولكنُمعُمحافظتهاُعلىُالطبيعةُ
ويجوزُلهاُ ا
المعجلةُللعمليةُ.فيُحينُيتمُإجراءُجميعُالدعواتُاألخرىُُبالتوازيُُمعُالجدولُالزمنيُالرئيسى.
ّ

 .59يتوّفرُجدولُزمنيُالطعونُالتيُتعقبُاحكامُالتحكيمُضمنُاآلليةُاإلضافية.

و .قواعد اآللية اإلضافية )(AF Rule
أيضاُ،حيثُكانت ُقواعد ُاآللية ُاإلضافيةُاألصليةُتسمح ُبالتوفيق ُأو ُالتحكيم ُبينُ
ُ .60تم ُتغيير ُقواعد ُالمرافق ُاإلضافية ُ ا
دولة ُمتعاقدة ُأو ُمواطنيها ُمن ُجهةُ ،ودولة ُغير ُمتعاقدة ُأو ُمواطنيها ُمن ُجهة ُأخرىُُ.فكان ُالقصد ُمنُذلك ُالسماحُ

باللجوءُإلجراءاتُاالستثمارُإذاُلمُيتمُالوفاءُبالمتطلباتُالقضائيةُلًلتفاقيةُ.فبينماُلمُتستوردُإجراءاتُاآلليةُاإلضافيةُ
فوائدُاالتفاقيةُُ-والُسيماُاألحكامُالمتعلقةُبإنفاذُاحكامُالتحكيمُُ-فقدُقدمتُقواعدُخاصةُلتسويةُالنزاعاتُاالستثماريةُ
الدوليةُللتحكيمُوالتوفيقُخارجُنطاقُاالتفاقية.
يوسعُالظروفُالتيُيمكنُفيهاُاالحتجاجُ
ُ .61تضعُقواعدُاآلليةُاإلضافيةُالمقترحةُعدةُتغييراتُعلىُإطارُإجراءاتهاُمماُ ّ
بالقواعدُالموجودةُضمنُاآلليةُاإلضافية.

مفتاحاُلتوفرهاُ،ومنُالجديرُبالذكرُأنهُيمكنُلمنظمةُ
ُ .62أواالُ،تبدأُقواعدُاآلليةُاإلضافيةُبمجموعةُمنُالتعريفاتُالتيُتعدُ ا

عرف ُالمنظمة ُاإلقليمية ُللتكاملُ
حاليا ُأن ُتكونُ ُطرافا ُفي ُإجراءات اآللية ُاإلضافيةُ ُ .وت َّ
إقليمية ُللتكامل ُاالقتصادي ُ ا

االقتصاديُ("ُ)"REIOبأنهاُمنظمةُتشكلهاُالدولُالتيُنقلتُإليهاُاالختصاصُفيماُيتعلقُبالمسائلُالتيُتحكمهاُقواعدُ
اآلليةُاإلضافيةُ،بماُفيُذلكُسلطةُاتخاذُالق ارراتُالملزمةُالمرتبطةُبهذهُالمسائلُُ.وهوُالتعريف ُالذيُيوجدُعادةُفيُ
طرافاُفيُالتحكيمُأوُالتوفيقُالخاصُ
نُ ُ
المعاهداتُالدوليةُويسمحُإدراجهُلمنظماتُالتكاملُاالقتصاديُاإلقليميةُبأنُتكو ُ
باآللية ُاإلضافيةُ.ويعكس ُإدراج ُمنظمات ُالتكامل ُاالقتصادي ُاإلقليمية ُحقيقة ُمفادها ُأن ُالدول ُتقوم ُعلىُنحوُمتزايدُ

بالتفاوض ُعلى ُاتفاقات ُاالستثمار ُالدولية ُككيانات ُإقليمية ُوقد ُتقوم ُبالتوقيع ُعلى ُمعاهدة ُاستثمار ُكمنظمة ُإقليميةُ
للتكاملُاالقتصادي.
أيضا ُمصطلح ُ"منظمة ُإقليمية ُللتكامل ُاالقتصادي ُمتعاقدة"ُ ،والذي ُيرادُبهُالمنظمةُ
ُ .63تتضمن ُقواعد ُاآللية ُاإلضافية ُ ا

اإلقليمية ُللتكامل ُاالقتصادي ُالتيُتنضم ُإلى ُاتفاقية ُالمركز ُالدولي ُلتسوية ُمنازعات ُاالستثمارُ.ولكي ُنكونُ ُواضحينُ

فإن ُالتعديًلت ُالحالية ُال ُتتناول ُمتطلبات ُالعضوية ُفي ُالمركز ُالدولي ُلتسوية ُمنازعات ُاالستثمارُالتيُتنصُعليهاُ
االتفاقية.
ثانياُ ،يعني ُإدراج ُ"المنظمة ُاإلقليمية ُللتكامل ُاالقتصادي"ُأنهُيجبُتعديل ُتعريف ُ"مواطن ُمنُدولة ُأخرىُ"ُليشملُ
 ُ .64ا
األشخاص ُالذين ُهم ُمن ُمواطني ُأي ُدولة ُتأسيسية ُفي ُالمنظمة ُاإلقليمية ُللتكامل ُاالقتصادي ُالطرف ُفي ُالنزاع ُأوُ
المنظمةُاإلقليميةُللتكاملُاالقتصاديُنفسهاُُ.
ُ .65ثالثااُ،منُشأنُقواعدُاآلليةُاإلضافيةُالمقترحةُأنُتوسعُمدىُتوفرُالتحكيمُوالتوفيقُلآلليةُاإلضافيةُفيُالمركزُالدوليُ
لتسوية ُمنازعات ُاالستثمارُإلى ُالحاالت ُالتي ُيكونُ ُفيها ُكل ُمن ُالمدعي ُوالمدعى ُعليه ُليسا ُدولتين ُمتعاقدتين ُمعُ
المركز ُالدولي ُلتسوية ُمنازعاتُاالستثمار ُأو ُالمنظمات اإلقليمية ُللتكامل ُاالقتصاديُ ،أو ُمواطني ُالدولُالمتعاقدة ُمعُ
المركزُالدوليُلتسويةُمنازعاتُاالستثمارُأوُأيُمنُالدولُالمؤسسةُلمنظماتُالتكاملُاالقتصاديُاإلقليميةُ(القسم(ُ)i
منُالفقرةُ(أ) ُمن ُالبندُ(ُ)1من ُالمادةُالثانيةُمنُقواعدُاآللية ُاإلضافية)ُُ.وال ُيمكن ُمباشرةُمثل ُهذه ُالحاالت ُبموجبُ
اآللية ُاإلضافيةُللمركز ُالدولي ُلتسوية ُمنازعات ُاالستثمار ُ(أو ُاتفاقية ُالمركز ُالدولي ُلتسوية ُمنازعات ُاالستثمار) ُفيُ
حالياُهذاُاالحتمالُمماُيجعلُهذاُالتعديلُناف اذاُفيُمثلُهذهُ
الوقتُالراهنُولكنُتقدمُبعضُاتفاقاتُاالستثمارُالدوليةُ اُ

المعاهدات.

ُ .66يسمحُالقسم(ُ)iiمنُالفقرةُ(أ)ُمنُالبندُ(ُ)1منُالمادةُالثانيةُمنُقواعدُاآلليةُاإلضافيةُبإجراءاتُالتحكيمُوالتوفيقُبينُ
كيانُمتعاقدُوكيانُغيرُمتعاقدُكماُكانُالحالُمنذُاعتمادُقواعدُاآلليةُاإلضافيةُفيُعامُ1978م.
ابعاُ،ينفصلُالتحكيمُوالتوفيقُفيُإطارُقواعدُاآلليةُاإلضافيةُعنُاالتفاقيةُ.وتتمثلُإحدىُعواقبُذلكُفيُأنُتعريفُ
ُ .67ر اُ

االستثمارُسوف ُيستندُإلىُوثيقةُاالستثمارُفقط ُوسيصبحُاختبارُ"الكشفُالمزدوج"ُلًلتفاقيةُغيرُقابلُللتطبيقُُ،وهوُ

الرأيُالغالبُفيُالقضاياُولكنُتمُتأكيدهُمنُخًللُهذاُالتعديلُ.وبالمثلُيجبُأنُيرتبطُالنزاعُباستثمارُبموجبُاآلليةُ
اإلضافيةُمماُيعني ُأن ُالشروط ُالتي ُتم ُالتفاوض ُعليها ُبين ُأطراف ُالمعاهدات ُفيُاتفاقات ُاالستثمار ُالدولية ُستوفرُ
التعريفُالوحيدُالمناسبُلًلستثمارُ .
ُ .68تعتمد ُالعملية ُالمعتادة ُلتسجيل ُالطلب ُفي ُقواعد ُاآللية ُاإلضافية ُلجميع ُاإلجراءات ُويحذف ُشرط ُ"الموافقة ُعلىُ
االستخدام"ُالذيُكانُفيُقواعدُاآلليةُاإلضافيةُالسابقة.
أخيراُ ،يتم ُتقديم ُإدارة ُطلبات ُإجراءات ُتقصي ُالحقائق ُوالوساطة ُضمنُاآللية ُاإلضافية ُ(الفقرتين ُ(ب-ج)ُمن ُالبندُ
ُ .69و اُ
(ُ)1منُالمادةُالثانية).

ز .اللوائح اإلدارية والمالية لآللية اإلضافية ”“)AF)AFR
ُ .70تنطبق ُاللوائح ُاإلدارية ُوالمالية ُلآللية ُاإلضافية ُعلى ُالتحكيم ُوالتوفيق ُوتقصي ُالحقائق ُوالوساطة ُفي ُإطار ُاآلليةُ
اإلضافيةُ.وقدُتمُتصميمهاُبناءُعلىُنموذجُاللوائحُاإلداريةُوالماليةُللتحكيمُوالتوفيقُفيُإطارُاتفاقيةُالمركزُالدوليُ
لتسوية ُمنازعات ُاالستثمارُ ،وتحتويُ ُعلى ُأحكام ُتتعلق ُبالمالية ُفي ُاإلجراءات ُواألحكام ُالعامة ُالمتعلقة ُبتسيير
اإلجراءاتُ،فقدُتتمُمراجعتهاُأعًلهُضمنُالقسمُ(ُ)iiiمنُالفقرةُ(ب)ُ"اللوائحُاإلداريةُوالمالية"ُ.
ح .قواعد التحكيم لآللية اإلضافية ”“)AF)AR
ُ .71تشابهُقواعدُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُقواعدُالتحكيمُالمذكورةُأعًلهُ،وتتمُهناُاإلشارةُإلىُاألحكامُالخاصةُبقواعدُالتحكيمُ
لآلليةُاإلضافية.
ُ .72تنص ُقاعدةُالتحكيمُلآللية ُاإلضافيةُ(ُ )24علىُأن ُيتفقُالطرفان ُعلى ُمكان ُالتحكيمُ ُ،وتحدد ُهيئةُالمحكمين ُمكانُ
التحكيمُبعدُالتشاورُمعُالطرفينُفيُحالةُعدمُالوصولُإلىُاتفاقُ ُ.ويجوزُعقدُجلساتُاالستماعُفيُأيُمكانُ(قاعدةُ
التحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ))25ولكنُيتمُإصدارُحكمُالتحكيمُفيُمكانُالتحكيمُبغضُالنظرُعنُمكانُعقدُجلساتُ
االستماعُ.
نظرُألن ُقواعد ُالتحكيم ُلآلليةُ
ُ .73إنُالقاعدة ُالمتعلقة ُبجنسية ُالمحكمين ُهي ُنفس ُالقاعدة ُالمذكورةُفيُقواعدُالتحكيمُ.ف اا
أيضا ُعلىُأنهُيجوزُ
اإلضافيةُتسمح ُبوجودُالمنظمات ُاإلقليمية ُللتكامل ُاالقتصاديُكأطرافُفي ُاإلجراء ُفإنها ُتنص ُ ا

أنُالُيحمل ُالمحكمين ُنفس ُجنسية ُالدولة ُالتأسيسية ُفي ُالمنظمة ُاإلقليمية ُللتكامل ُاالقتصادي ُالطرف ُفي ُالنزاع ُُإالُ
بموافقةُجميعُاألطرافُ(قاعدةُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ.))30
أيضاُعلىُقواعدُالتحكيمُلآلليةُ
ُ .74تنطبقُعمليةُطلبُالردُلعدمُأهليةُالمحكمينُالمعدلةُالتيُتنصُعليهاُقواعدُالتحكيمُ ا
اإلضافيةُفيماُعداُجزئيةُأنُاألمينُالعامُهوُصاحبُالقرارُ،فًلُيوجدُرئيسُالمجلسُاالداريُُفيُحاالتُالطعنُلآلليةُ
اإلضافيةُُوالُتنطبقُالمادةُالمتعلقةُباتخاذُالمحكمانُاألخرانُللقرارُكذلكُ(قاعدتاُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ(.))40-39
ُ .75تنصُقاعدةُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ)54علىُالنشرُاإللزاميُالحكامُالتحكيمُمعُتنقيحها.
ُ .76تقدم ُاألمانة ُنسخة ُمن ُحكمُالتحكيم ُعلى ُالنحو ُالمطلوب ُفي ُقانونُ ُمكان ُالتحكيم ُبناء ُعلى ُطلب ُاألطراف (قاعدةُ
التحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ.))71
يوماُمنُ
ُ .77يبقىُإجراءُالق ارراتُالتكميليةُوتصحيحُالق ارراتُوتفسيرهاُعلىُحالهُ،معُاشتراطُإصدارهاُفيُغضونُُ ُ60ا
إرسالُآخرُمذكرةُأوُمرافعةُشفويةُبشأنُهذاُالطلبُ(قاعدةُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ(.))72

ط .التوفيق -قواعد التوفيق ) (CRوقواعد التوفيق لآللية اإلضافية (AF)CR
تعديًل ُجذرايا ُإلضافة ُمزيد ُمن ُالمرونة ُإلى ُالعمليةُ ُ،ويتم ُتضمين ُتعديًلت ُمماثلةُ
 .78يتم ُتعديل ُقواعد ُالتوفيقُلًلتفاقية ُ ا
فيُقواعدُالتوفيقُلآلليةُاإلضافيةُ.يتناولُالملخصُأدناهُالتغييراتُالتيُتط أرُعلىُقواعدُالتوفيقُوينوهُإلىُاألماكنُالتيُ

يكونُفيهاُلقواعدُالتوفيقُلآلليةُاإلضافيةُنفسُالحكمُ.
ُ .79تتم ُمعالجة ُطلب ُالحصولُعلىُالتوفيق ُالمندرجُضمن ُقواعد ُالتوفيق ُبموجب ُقواعد ُإقامة ُالدعوىُُ ُ ،ويتم ُتقديم ُطلبُ
الحصولُعلىُالتوفيقُالمندرجُضمنُاآلليةُاإلضافيةُبموجبُ(قواعدُالتحكيمُلآلليةُاإلضافيةُ(.))5-2
ُ .80يتمُإيداعُكافةُالطلباتُوُالوثائقُبموجبُقواعدُالتوفيقُ ُوقواعدُالتوفيقُلآلليةُاإلضافيةُعبرُالوسائلُاإللكترونيةُ(قاعدةُ
التوفيقُ(ُ،)3وقاعدةُالتوفيقُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ))11ويتمُتوجيهُاالتصاالتُمنُخًللُاألمانةُماُلمُيقررُاألطرافُأوُ
اللجنةُاالتصالُبشكلُمباشرُمعُإبقاءُنسخةُلألمانةُ(قاعدةُالتوفيقُ(ُ،)4وقاعدةُالتوفيقُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ.))12
ُ .81يتمُسدادُمقدمُالتكاليفُبحصصُمتساويةُماُلمُيتفقُالطرفانُعلىُتقسيمُمختلفُ(قاعدةُالتوفيقُ(ُ،)6وقاعدةُالتوفيقُ
لآللية ُاإلضافية ُ(ُ ،))14ويشترك ُطرفا ُالتوفيقُفي ُالتكاليف ُما ُلم ُيتم ُاالتفاق ُعلى ُتقسيم ُمختلف ُ ُويتحمل ُكل ُمنهماُ
تكاليفهُالخاصةُبالتوفيقُ(قاعدةُالتوفيقُ(ُ،)6وقاعدةُالتوفيقُلآلليةُاإلضافيةُ(.))14
ُ .82تختلف ُقواعد ُالسرية ُفي ُالتوفيق ُعن ُالتحكيم ُبسبب ُطبيعة ُالعملية ُ(غير ُالملزمة ُوغير ُالتخاصمية)ُ.فتكونُ ُالوثائقُ
سرية ُبصورة ُافتراضيةُ،لكن ُيجوز ُللطرفين ُالموافقة ُعلى ُاإلفصاح ُعنها ُ(قاعدة ُالتوفيق ُ(ُ ،)7وقاعدة ُالتوفيق ُلآلليةُ
اإلضافيةُ(.))15

ُ .83الُيمكنُللطرفينُاستخدامُالبياناتُأوُالتصريحاتُأوُعروضُالتسويةُأوُتوصياتُالتقاريرُأوُاألوامرُأوُالق ارراتُأوُ
جانبياُ(قاعدةُالتوفيقُ(ُ،)8وقاعدةُالتوفيقُلآلليةُاإلضافيةُ
الوثائقُالتيُتمُالحصولُعليهاُفيُعمليةُالتوفيقُا
ستخداماُ ا
ا

(ُ.))16وتكونُالمداوالتُسريةُبطبيعتهاُ(قاعدةُالتوفيقُ(ُ،)26وقاعدةُالتوفيقُلآلليةُاإلضافيةُ(.))34

ُ .84يجوزُعقدُاجتماعاتُبينُالطرفينُواللجنةُبمرونةُ،ويجوزُللموّفقُأنُيجتمعُمعُالطرفينُسويةُأوُمعُكلُواحدُمنهماُ
علىُحدةُ ُ.ويجوزُللطرفينُالموافقةُعلىُمًلحظاتُاالجتماعاتُمنُقبلُأشخاصُغيرُالطرفينُ(قاعدةُالتوفيقُ(ُ،)30
وقاعدةُالتوفيقُلآلليةُاإلضافيةُ(.))38
شجعُالطرفانُعلىُاالتفاقُعلىُموّفقُواحدُولكنُيجوزُلهماُاختيارُأيُعددُغيرُمتساوُمنُالموّفقينُولكنُبموجبُ
ُ .85ي ّ
يوماُمنُ
اآللية ُاإلضافيةُفإنُوجودُموفقُواحدُالُغيرُهوُالخيارُاالفتراضيُإذاُلمُيتمُاالختيارُفيُغضون ُ ُ 60ا
التسجيلُ(قاعدةُالتوفيقُلآلليةُاإلضافيةُ(.))17

 ُ .86يمكنُلألمينُالعامُأنُيساعدُالطرفينُفيُاالختيارُبناءُعلىُطلبهماُفيُأيُوقتُ،ويمكنهُتعيينُالموفقينُالذينُلمُ
يوماُ.كماُيقومُالرئيس ُبالتعيينُعندُ
يتمُتعيينهم ُفيُعمليةُالتوفيقُلآللية ُاإلضافيةُإذاُطلبُالطرفانُذلكُبعدُ ُ 90ا
يوماُفيُعمليةُالتوفيقُبموجبُاالتفاقيةُ(قاعدتاُالتوفيقُ(ُ،)12-11وقاعدتاُالتوفيقُلآلليةُاإلضافيةُ
الطلبُبعدُ ُ90اُ

(.))20-19

ُ .87تمُتحديثُاإلقرارُالمتعلقُبالموفقينُوتوسيعهُواضافةُإلزامُمستمرُفيماُيتعلقُبمسألةُاإلفصاحُ(قاعدةُالتوفيقُ(ُ14
[ُ،)]6وقاعدةُالتوفيقُلآلليةُاإلضافيةُ(.))]6[ُ22
ُ .88إنُاإلجراءُالخاصُبعمليةُالطعن ُبعدمُاألهلية ُهوُنفسُاإلجراء ُفيُقواعدُالتوفيقُوقواعدُالتوفيقُلآللية ُاإلضافيةُ،
يوماُمنُمعرفةُالحقائقُالتيُتمُاقتراح ُعدم ُاألهليةُبناءُعليهاُ،وتقديمُالرد ُفيُ
فيجبُتقديمُالمقترحُفيُغضون ُ ُ 20ا
ُ،وارسالُالمذكراتُالنهائيةُفيُغضونُسبعةُ
غضونُسبعةُأيامُ،وارفاقُبيانُالموفقينُفيُغضونُاأليامُالخمسةُالتالية ُ

يوماُ(قاعدتاُالتوفيقُ(ُ،)18ُ-17وقاعدتاُالتوفيقُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ ُ.))26ُ-25ويكونُ
أيامُ،واتخاذُالقرارُخًللُ ُ30ا
األمينُالعام ُالمسئولُعنُاتخاذُالقرارُ ،ولكنُيجوزُلجميعُاألطرافُبموجبُقواعدُالتوفيقُالموافقةُعلىُالمقترح ُبماُ

يجعلُالموُّفقُيستقيل.
ُ .89تمُإدراجُحكمُجديدُيلزمُالموّفقُباالستقالةُفيُحالُاتفاقُالطرفينُ(قاعدةُالتوفيقُلآلليةُاإلضافيةُ(ُُ،)]2[ُ28وعًلوةُ
علىُذلكُفقدُتمُإزالةُاشتراطُموافقةُالموّفقينُاالخرينُعلىُاالستقالةُفيُقاعدةُالتوفيقُلآلليةُاإلضافيةُ(.)]1[ُ28
ُ .90يتمثلُدورُالموّفقُفيُتوضيحُالقضاياُمحلُالنزاعُومساعدةُالطرفينُعلىُالتوصلُإلىُحلُيتفقانُعليهُبشأنُكاملُ
نزاعهماُأوُجزءُمنهُ ُ،ويمكنُللموفقُالقيامُبذلكُباستخدامُتقنياتُمختلفةُبماُفيهاُالتوصيةُبشروطُالتسويةُبعدُالتشاورُ
معاُأوُمعُكلُ
معُالطرفينُ،والتوصيةُبخطواتُلتجنبُتفاقمُالنزاعُ،وطلبُتوضيحاتُأوُوثائقُُ،والتواصلُمعُالطرفينُ ا
منهماُعلىُحدةُوالقيامُبزياراتُميدانيةُ(قاعدةُالتوفيقُ(ُ،)22وقاعدةُالتوفيقُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ.))30

موجز ُقبل ُالجلسة ُاألولى ُيصف ُنقاط ُالنزاعُ
أوليا ُ اُا
ُبيانا ُ اُ
ُ .91بدالا ُمن ُتقديم ُالمذكرات ُيقدم ُالطرفان ُفي ُعملية ُالتوفيق اُ
ىُفيُحالُطلبهاُالموفقُ( ُأوُالموفقون)ُ(قاعدةُ
المطروحةُووجهاتُنظرهمُفيهاُ،باإلضافةُإلىُبياناتُمكتوبةُأخر
ّ

التوفيقُ(ُ،)28وقاعدةُالتوفيقُلآلليةُاإلضافيةُ(.))36
حالياُحمايةُالمعلوماتُالسريةُ،واستكشافُ
ُ .92تمُتحديثُالمسائلُالتيُيتعينُمعالجتهاُفيُالجلسةُاألولىُ ،حيثُتشملُ ا
االتفاقاتُبينُالطرفينُفيماُيتعلقُبالتالي(ُ:أ)ُالدخولُفيُإجراءاتُتسويةُأخرىُأوُمتابعتهاُ،و(ب)ُتطبيقُفتراتُ
التقادمُأوُالتقييدُ،وُ(ُ)3تحديدُممثلُمفوضُلتسويةُالنزاعُنيابةُعنهُووصفُللعملياتُالًلزمةُليتمُإجازةُالتسوية.
ُ .93تمُإدراجُأحكامُجديدةُتسمحُبوقفُعمليةُالتوفيقُقبلُتشكيلُاللجنةُباالتفاقُبينُالطرفينُأوُبسببُعدمُاتخاذُخطواتُ
نظيراُلعدمُالسدادُ(قاعدتاُالتوفيقُ(ُ،)33ُ -32وقاعدتاُالتوفيقُلآللية ُاإلضافيةُ
يوماُمنُتشكيلُاللجنةُ ا
قبلُ ُ 150ا

(.))41ُ-40

ينوهُ
ُ .94يردُالقرارُالنهائيُللتوفيقُفيُتقريرُالتوفيقُ(قاعدةُالتوفيقُ(ُ،)37وقاعدةُالتوفيقُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ ُ.))45وقدُ ّ
إلى ُاتفاقُالطرفين ُ(قاعدةُالتوفيقُ(ُ،)34وقاعدةُالتوفيقُلآللية ُاإلضافيةُ(ُ،))42أوُفشلهما ُفيُالوصول ُإلىُاتفاقُ
(قاعدةُالتوفيقُ(ُ،)35وقاعدةُالتوفيقُلآللية ُاإلضافيةُ(ُ،))43أوُعدمُالحضور ُأوُالمشاركةُ(قاعدةُالتوفيقُ(ُ،)36
وقاعدةُالتوفيقُلآلليةُاإلضافيةُ(.))44
ُ .95تمُإدراجُحكمُجديدُيسمحُبتضمينُاتفاقُالتسويةُالمبرمُوالمنتهيُبينُالطرفينُفيُتقريرُ،إذُيسمحُهذاُالتغييرُلطرفيُ
التوفيقُفيُالمركزُالدوليُلتسويةُمنازعاتُاالستثمارُاالستفادةُمنُنظامُاإلنفاذُللتسوياتُعنُطريقُالوساطةُالمتأملُ
في ُمشروع ُاتفاقية ُالتسويات ُعنُطريقُالوساطةُ(اتفاقية ُالوساطة ُلدولةُسنغافورة)ُ(قاعدة ُالتوفيق ُ(ُ ،)]2[34وقاعدةُ
التوفيقُلآلليةُاإلضافيةُ(.))]2[42
ي .قواعد التوفيق لآللية اإلضافيةُ”“)AF)CR
كبيرُكما ُهو ُمذكور ُأعًله ُولكنُمعُاختًلفينُ
تماثًل ُ اُا
ُ .96إن ُالتوفيق ُفي ُإطار ُاالتفاقية ُأو ُقواعد اآللية ُاإلضافية ُمتماثل ُ اُ
رئيسين.

ُ .97يتم ُتقديم ُطلب ُللحصول ُعلى ُالتوفيق ُبموجبُقواعدُالتوفيق ُلآللية ُاإلضافية ُ(ُ)5-2ونتيجة ُلذلك ُال ُيتعين ُعلىُ
الطرفينُتلبيةُالقيودُالقانونيةُلًلتفاقيةُ.
ُ .98بخًلفُالتحكيمُأوُالتوفيقُيجبُأنُيستقيلُالموُّفقُبموجبُاآلليةُاإلضافيةُإذاُوافقُالطرفانُعلىُمقترحُعدمُاألهليةُ
أوُطلباُمنُالموُّفقُاالستقالةُ(قاعدتاُالتوفيقُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ25وُ.))28
ك .قواعد تقصي الحقائق لآللية اإلضافية ”“)AF)FFR
ُ .99تمتُمراجعةُقواعدُتقصيُالحقائقُلآلليةُاإلضافيةُلتكونُُأكثرُبساطةُوسهولةُفيُاالستخدامُوفعالةُمنُحيثُالتكلفة.

المطبقة ُهيُتلكُالقواعدُسارية ُالمفعول ُعند ُتقديم ُطلب ُتقصي ُالحقائقُ
 .100تكونُ ُقواعد ُتقصي ُالحقائق ُلآللية ُاإلضافية ُ ّ
(قواعدُتقصيُالحقائقُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ ُ،))1ويمكنُللطرفينُتعديلُهذهُالقواعدُأوُاستبعادهاُأليُسببُكان.

طلباُلتقصيُالحقائقُ،إذُتلزمُقواعدُتقصيُالحقائقُلآلليةُاإلضافيةُبتقديمُ
فينُمعاُ اُ
 .101يبدأُإجراءُتقصيُالحقائقُبتقديمُالطر
ا
طلبُمشتركُألنُتقصيُالحقائقُالناجحُيتطلبُموافقةُكًلُالطرفين ومشاركتهماُفهوُيثبتُالتزامُكلُمنهماُبعمليةُتقصيُ
الحقائقُمنذُالوهلةُاألولىُ(قواعدُتقصيُالحقائقُلآلليةُاإلضافيةُ(.))3
لكترونياُ.كماُينبغيُأنُ
اُ
 .102يحتويُُطلبُتقصيُالحقائقُعلىُالمعلوماتُالمعتادةُحولُالطرفينُالمطالبينُبهُويتمُتقديمهُإ

يوضحُأنُتقصيُالحقائقُيتعلقُباالستثمارُ،والوقائعُالتيُيتعينُفحصهاُ،والظروفُذاتُالصلةُ،وأيُأحكامُأخرىُيتفقُ
عليهاُالطرفانُفيماُيتعلقُبمؤهًلتُالباحثينُعنُالحقائقُأوُعمليةُتشكيلُلجنةُلتقصيُالحقائقُ(قواعدُتقصيُالحقائقُ
لآلليةُاإلضافيةُ(.))4

أيضا ُعلى ُنسخة ُمن ُاالتفاقية ُالمبرمةُبين ُالطرفين ُمماُيسمح ُباللجوء ُإلى ُتقصي ُالحقائقُ،
 .103يجب ُأن ُيشتمل ُالطلب ُ ا

وفيُحالُعدمُوجودُأيُوثيقةُرسميةُتسجلُمثلُهذاُاالتفاقُيمكنُأنُيؤكدُالطرفانُفيُالطلبُأنهماُوافقاُبصورةُمتبادلةُ
علىُإتمامُعمليةُتقصيُالحقائقُبموجبُقاعدةُتقصيُالحقائقُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ.)4

خارجاُعنُنطاقُالبندُ(ُ)1منُالمادةُالثانيةُمنُقواعدُاآلليةُاإلضافيةُ
 .104يستعرضُاألمينُالعامُالطلبُويسجلهُإذاُلمُيكنُ ا

اضحاُ.فتسمحُهذهُالقواعدُأليُطرفُبالمشاركةُفيُعمليةُتقصيُالحقائقُالمتعلقةُباالستثمارُ.وفيُضوءُهذاُ
خروجاُو ا
ا
متاحاُلمجموعةُكبيرةُمنُاألطرافُ.
المطلبُالمتوسعُينبغيُأنُيكونُُاستعراضُالطلبُبسي ا
طاُ ا
نسبياُ ُويكونُُتقصيُالحقائقُ ا

يمكن ُأن ُيتم ُتقصي ُالحقائق ُبين ُأطراف ُمن ُالدول ُالمتعاقدة ُأو ُالدول ُغير ُالمتعاقدة ُأو ُالمنظمات ُاإلقليمية ُللتكاملُ
االقتصاديُ.الُتنطبقُالقيودُالقضائيةُلًلتفاقيةُأوُالتحكيمُأوُالتوفيقُلآلليةُاإلضافيةُفيُهذاُالمجالُعلىُتقصيُالحقائقُ
فاألساسُهوُموافقةُالطرفينُوارتباطُعمليةُتقصيُالحقائقُباالستثمار.
 .105فيُحينُأنُإجراءُتقصيُالحقائقُيجوزُأنُيتمُبالتوازيُُمعُإجراءُقائمُللمركزُعلىُوجهُالخصوصُإالُأنهُيمكنُأنُ
أيضا ُلحل ُاالختًلف ُبينهما ُقبل ُتبلور ُالنزاع ُأو ُاتخاذُإجراءُمنُأي ُنوع ُآخرُ
يكونُ ُعملية ُقائمة ُبحدُذاتها ُبين ُالطرفين ُ ا
(قواعدُتقصيُالحقائقُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ.))4

 .106يتضمن ُإشعار ُتسجيل ُالطلب ُدعوة ُلألطراف ُلتشكيل ُلجنة ُتقصي ُالحقائق ُدونُ ُتأخير ُ(قواعد ُتقصي ُالحقائق ُلآلليةُ
اإلضافيةُ(.))5
 .107يجبُأنُيفيُأعضاءُلجنةُتقصيُالحقائقُبالمؤهًلتُالمعتادةُالمرتبطةُباستقًللهمُونزاهتهمُ.ويجوزُأنُيطالبُالطرفانُ
خصوصاُفيُحالُكانتُالوقائعُ
مفيداُ
أنُيكونُُالباحثُعنُالحقائقُذوُخبرةُخاصةُذاتُصلةُبالطلبُ،وهوُماُيعدُ اُ
ا
المعنية ُذات ُطبيعة ُفنية ُأو ُعلميةُ ُ.ويوّقع ُباحثو ُالحقائق ُعلى ُإقرارُيثبتُنزاهتهم ُويكونُ ُعليهم ُااللتزام ُبالحفاظ ُعلىُ

هذهُالصفةُطوالُمدةُاإلجراءاتُ(قاعدتاُتقصيُالحقائقُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ6و.))8

 .108يجب ُأن ُيسعى ُالطرفانُلًلتفاق ُعلى ُوجودُباحثُواحدُأو ُأيُعدد ُغير ُمتساو ُمن ُالباحثين ُعن ُالحقائق ُفي ُاللجنةُ
يوما ُمن ُالتسجيل ُواال ُستتكونُ ُاللجنة ُمن ُباحثُواحدُُ.واذاُلم ُيتمكن ُالطرفان ُمن ُتسمية ُالباحثُأوُ
في ُغضونُ ُ ُ 30ا
يوما ُمن ُالتسجيل ُيقوم ُاألمين ُالعام ُبتعيينه ُأو ُتعيينهم ُ ُبعد ُالتشاور ُمعُ
الباحثين ُالخاصين ُبهما ُفي ُغضونُ ُ ُ 60اُ

ويمكنُأيضاُاللجوءُإلىُاألمينُالعامُلمساعدةُالطرفينُفيُأيُوقتُفيماُ
الطرفينُبشأنُالمواصفاتُالمطلوبةُللشخصُ.
ا

ُ.والُيمكنُمتابعةُاإلجراءُفيُحالُعدمُاتخاذُأيُ
يتعلقُبالموافقةُعلىُعددُاألعضاءُأوُاألشخاصُالذينُيتمُتعيينهم ُ
يوماُمنُالتسجيلُ(قاعدةُتقصيُالحقائقُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ.))7
خطوةُفيُغضو ُ
نُ ُ120ا

 .109يتمُتشكيلُاللجنةُ(قاعدةُتقصيُالحقائقُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ))9بمجردُقبولُالباحثينُقرارُتعيينهمُ(قاعدةُتقصيُالحقائقُ
لآلليةُاإلضافيةُ(.))8
 .110يجبُعلىُكلُطرفُأنُيحددُوجهاتُنظرهُفيُالمسألةُالتيُيتعينُاتخاذُالقرارُبشأنهاُوالعمليةُالتيُيجبُاتباعهاُفيُ
يوما ُمن ُتاريخ ُتشكيل ُاللجنةُ.وتتلقى ُاللجنة ُهذه ُالبياناتُ
بياناتُ ُأوليةُ ُتصل ُإلى ُُ 50صفحة ُوتقدم ُفي ُغضو ُ
ن ُ ُ 15ا
ُوتعقد ُأول ُجلسة ُخًلل ُاأليام ُالخمسة ُعشر ُالتاليةُ ،حيث ُتضع ُالبروتوكول ُالخاص ُبهذه ُالعملية ُالذيُيحدد ُبصورةُ

أساسيةُواليةُاللجنةُوأساليبُالعملُالتيُتتبعهاُ(قاعدةُتقصيُالحقائقُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ.))10وتشملُاألسئلةُالمهمةُ
ملزماُ،وماُإذاُكانُالطرفانُيريدانُاستنتاجاتُبسيطةُللحقائقُأمُتوصياتُ
فيُهذاُاالجتماعُمسألةُماُإذاُكانُالتقريرُ ا

أيضا.
تستندُإلىُالحقائقُالتيُوجدتُ ا

أيضاُباستخدامُالمعلوماتُأوُالوثائقُالتيُتمُالحصولُ
 .111تتسمُإجراءاتُلجنةُتقصيُالحقائقُبالسريةُوالُيسمحُلألطرافُ ا

عليهاُفيُإجراءُتقصيُالحقائقُفيُأيُإجراءُآخرُ ُ.ويوجدُهذاُالحظرُعلىُاالستخدامُالجانبيُللمعلوماتُمنُاإلجراءاتُ

فيُقواعدُالتوفيقُوتقصيُالحقائقُوالوساطةُ،إذُإنهُيهدفُإلىُضمانُالمشاركةُالكاملةُمنُجانبُاألطرافُعلىُأساسُ
نجاحاُ(قاعدةُتقصيُالحقائقُلآلليةُاإلضافيةُ(.))13
"لعدمُاإلخًلل"ُ،وذلكُعلىُأملُأنُتكونُُاإلجراءاتُأكثرُ ا

 .112يتحملُالطرفانُتكاليفُالعمليةُبالتساويُُمنُخًللُمقدمُالمصاريفُالمدفوعُوفاقاُللوائحُاإلداريةُوالماليةُلآلليةُاإلضافيةُ،
وتطبقُجداولُالتكاليفُالخاصةُبالمركزُبالطريقةُالمعتادةُ(قاعدةُتقصيُالحقائقُلآلليةُاإلضافيةُ(.))12
 .113تنتهيُعمليةُتقصيُالحقائق ُبطريقتينُ ،فللطرفين ُحرية ُاالنسحابُمن ُالعملية ُأو ُإنهائهاُفي ُأي ُوقت ُكان ُأو ُيمكنُ
للجنةُإصدارُالتقريرُ،حيثُيمكنُلتقريرُاللجنةُإجراءُالنتائجُ(والتوصيات)ُالمطلوبةُُأوُالتنويهُإلىُانسحابُاألطرافُ
اُمستحيًل ُ(قاعدة ُالتوفيق ُلآللية ُاإلضافيةُ
اُ
أمر
أو ُعدمُمشاركتهما ُمما ُيجعل ُالتوصل ُإلى ُاستنتاجات ُبشأن ُالحقائق ُ ا

(ُ ُ.))16-14ومنُثمُيقومُاألمينُالعامُبإرسالُالتقريرُإلىُكلُطرفُ(قاعدةُتقصيُالحقائقُلآلليةُاإلضافيةُ(.))17

ُ

ل .قواعد الوساطة لآللية اإلضافية ”“)AF)MR
كلياُمنُالقواعدُ،فهيُتستجيبُلطلباتُأصحابُالمصلحةُبتوفيرُ
 .114تعدُقواعدُالوساطةُلآلليةُاإلضافيةُمجموعةُجديدةُ ا
قدر ُأكبر ُمن ُالوساطة ُوتستكمل ُالمعاهدات ُالثنائية ُوالمعاهدات ُمتعددة ُاألطراف ُالجديدة ُالتي ُتنص ُعلى ُالوساطةُ،

وبصورةُأعمُ،هدفُالمركزُالدوليُلتسويةُمنازعاتُاالستثمارُفيُتزويدُاألطرافُبكميةُأكبرُمنُأدواتُحلُالنزاعات.
 .115يمكنُللمركزُالدوليُلتسويةُمنازعاتُاالستثمارُإدارةُالوساطةُالمتعلقةُباالستثمارُبموجبُالفقرةُ(ج)ُمنُالبندُ(ُ)1منُ
المادةُالثانيةُمنُقواعدُاآلليةُاإلضافيةُُ.والُتتقيدُقواعدُالوساطة بالقيودُالقانونيةُلًلتفاقيةُأوُالمتطلباتُالمحددةُللتحكيمُ
والتوفيقُفيُاآلليةُاإلضافيةُمشابهةُبذلكُقواعدُتقصيُالحقائق.
 .116يمكن ُالبدء ُفي ُعمليةُالوساطة ُبموجب ُاتفاقيةُ ُقائمة ُ(قاعدةُالوساطة ُلآللية ُاإلضافيةُ(ُ ،))3أو ُيجوزُأن ُيتفق ُعليهاُ
الطرفانُعلىُأساسُكلُحالةُعلىُحدةُ(قاعدةُالوساطةُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ.))4وبالرغمُمنُاحتواءُعددُقليلُمنُوثائقُ
االستثمار ُعلى ُمتطلبات ُللوساطة ُأو ُخيارات ُلها ُإال ُأن ُاحتوائها ُيزداد ُفي ُمعاهدات ُاالستثمار ُالثنائية ُ ُومعاهداتُ
افُوالعقودُ،ومنُالمحتملُأنُيزيدُاستخدامهاُكذلكُ.
االستثمارُمتعددةُاألطر ُ
 .117تبدأ ُالوساطة ُبتقديم ُطلب ُيسجله ُاألمين ُالعام ُ(قاعدة ُالوساطة ُلآللية ُاإلضافية ُ(ُ ُ.))5ويجوز ُللطرفين ُتعيين ُوسيطُ
ُواحدُأوُوسطاءُمساعدينُ،ويشجعُاألمينُالعامُالطرفينُعلىُاالتفاقُعلىُالتعييناتُ ُوفيُحالةُعدمُالتوصلُإلىُاتفاقُ
يمكنُاللجوء ُإلىُاألمين ُالعام ُلمساعدة ُالطرفين ُعلى ُإكمال ُمهمةُاختيار ُالوسيط ُ(قاعدة ُالوساطة ُلآللية ُاإلضافيةُ
(.))7
موجزُقبل ُالجلسة ُاألولىُ ،ويحدد ُالطرفان ُالبروتوكول ُالخاص ُبوساطتهما ُمع ُالوسيط ُ(أوُ
أوليا ُ اا
 .118يقدم ُكل ُطرف ُ ا
بيانا ُ ا
يوماُمنُقبولُالوسيطُللتعيينُ(قاعدةُالوساطةُلآلليةُ
الوسطاء)ُفيُالجلسةُاألولىُ،علىُأنُيتمُذلكُفيُغضونُُ ُ30ا
اإلضافيةُ(.))13

 .119يتمثلُدور ُالوسيط ُ(أوُالوسطاء)ُفي ُإيجاد ُحل ُمقبول ُلكًلُالطرفين ُفيماُيتعلقُبكامل ُالنزاع ُُأوُجزء ُمنه ُ(قاعدةُ
الوساطةُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ))11لذاُيجوزُأنُيُجريُُالوسيطُعملياتُعاليةُالم ُرُونةُلتحقيقُهذهُالغاية.
 .120تتسم ُعملية ُالوساطة ُبالسرية ُوال ُيُمكن ُلألطراف ُاستخدام ُالمعلومات ُأو ُالوثائق ُالتي ُتم ُالحصول ُعليها ُفي ُإجراءُ
جانبياُ(قاعدةُالوساطةُلآلليةُاإلضافيةُ(.))16
الوساطةُ
استخداماُ ا
ا

 .121يحدد ُالطرفان ُمع ُالوسيط ُ(أو ُالوسطاء) ُعملية ُالوساطةُ ُ .ويجوز ُأن ُيشمل ُذلك ُعقد ُاجتماعات ُمع ُطرف ُواحدُ،
واجتماعاتُمعُكًلُالطرفينُ،وجمعُالوثائقُ،واالستماعُإلىُتقنياتُجمعُالمعلوماتُاألخرىُُواستخدامهاُ(قاعدةُالوساطةُ
لآلليةُاإلضافيةُ(ُ.))14

 .122تختتمُالوساطةُبإشعارُانسحابُمنُأيُمنُالطرفينُ،أوُبإقرارُُالستبعادُاحتماليةُالتوصلُإلىُقرارُ،أوُبإقرارُُلفشلُ
أحدُاألطرافُفيُالمشاركةُأوُالتعاونُ،أوُعنُطريقُاتفاقُتسويةُمبرمُ(قاعدةُالوساطةُلآلليةُاإلضافيةُ(ُ ُ.))17وقدُ
تمتُصياغة قواعدُالوساطةُ-كماُفيُحالةُقواعدُالتوفيقُ-بطريقةُتسمحُبدخولُمثلُهذاُاالتفاقُضمنُنطاقُاتفاقيةُ
سنغافورةُالمقترحةُبشأنُإنفاذُالتسوياتُعنُطريقُالوساطةُ.
توجدُالمزيدُمنُالتفاصيلُحولُالتغييراتُالمقترحةُفيُورقةُعملُالمركزُالدوليُلتسويةُمنازعاتُاالستثمارُالخاصةُبالتعديًلتُ
بتاريخُالثانيُمنُأغسطسُلعامُ2018مُ.أسئلتكمُ ُوتعليقاتكمُمحلُترحيبناُ ُويمكنكمُإرسالهاُعلىُالبريدُاإللكترونيُالتالي:
icsidruleamendment@worldbank.org.

