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 يسيةخالصة التغيرات الرئ  (ICSID)-لتسوية منازعات االستثمار التعديالت المقترحة لقواعد المركز الدولي

 نطاق التعديالتأ. 1

ُمنالتعديلُُمقترحاتُجعالُ ت ُ .1 إضافةُُاالستثمار،ُمنازعاتُلتسويةُالدوليُالمركزُاتفاقيةُإطارُضمنُوالتوفيقُالتحكيمُكًلا
ُأنهاُكماُ.االتفاقيةُفيُوالتوفيقُللتحكيمُوالماليةُاإلداريةُالقواعدُوُلًلتفاقية،ُوالتوفيقُالتحكيمُدعوُىُإقامةُإجراءاتإلىُ

ُُتلكبُالمرتبطةُواإلجراءاتُ،ةاإلضافيُاآلليةُقواعدُتتناول ُُوهيُ–القواعد ُالمرتبطةُاآلليةقواعد ُالتحكيمبُاإلضافية
اللوائحُُمنُمجموعةُمعُ،اإلضافيةُاآلليةضمنُُالوساطةُقواعدُمنُجديدةُومجموعةُ–ُالحقائقُتقصيقواعدُُوُالتوفيق،ُو

 .اإلضافيةُاآلليةُإجراءاتُوالماليةُلجميعُاإلدارية

 قائمة االختصارات

لتسوية منازعات االستثماراإلجراءات المندرجة ضمن اتفاقية المركز الدولي  االختصارات  
AFR اللوائحُالماليةُواإلدارية 
IR ُالدعوُىُإقامةقواعد  
AR قواعدُالتحكيم 
CR قواعدُالتوفيق 

اإلضافية للمركز الدولي لتسوية منازعات  اآلليةاإلجراءات المندرجة ضمن  
 االستثمار

AF Rules ُاإلضافيةُاآلليةقواعد  
(AF)AFR ُاإلضافيةُ)المرفقُأ(ُلآلليةاللوائحُاإلداريةُوالمالية  
(AF)AR ُاإلضافيةُ)المرفقُب(ُلآلليةقواعدُالتحكيم  
(AF)CR ُاإلضافيةُ)المرفقُج(ُلآلليةقواعدُالتوفيق  
(AF)FFR ُاإلضافيةُ)المرفقُد(ُلآلليةقواعدُتقصيُالحقائق  
(AF)MR ُاإلضافيةُ)المرفقُهـ(ُلآلليةقواعدُالوساطة  

 

                                                           
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

تنظيمهاُبطريقةُسهلةُاالستخدام.ُُوأعيدُلجنسُالشخص،أعيدتُصياغةُالقواعدُبالكاملُبلغةُبسيطةُوحديثةُومحايدةُ .2
 القواعدُنفسُالمعنىُباللغاتُاإلنجليزيةُوالفرنسيةُواإلسبانية.ُنقلأنُتتمتُمراجعةُالترجماتُغيرُالدقيقةُلضمانُُو

ُاعدةقُوُ(،3(التحكيمُُاعدة)قُورقيااُيداعلإلإلكترونياا،ُماُلمُتكنُهناكُأسبابُخاصةُُالمذكراتالطلباتُوُكافةُُيداعإيتمُ .3
تقصيُالحقائقُُاعدةقُوُ،)11 (اإلضافيةُلآلليةالتوفيقُُةداعقُوُ،)11(اإلضافيةُُلآلليةالتحكيمُُاعدةقُوُ،(3)التوفيقُ
 (.(3)اإلضافيةُُلآلليةالوساطةُاعدةُقُوُ،(4)اإلضافيةُُلآللية

 فيُكثيرُمنُالحاالت.ُاختصارهاتحديدُخطوطُزمنيةُللعديدُمنُاإلجراءات،ُُوُتم .4

 (AFR)اللوائح اإلدارية والمالية ج. 

 المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار دارةإ( مقترحات تعديالت اللوائح اإلدارية والمالية السارية على 1       

يوماا(ُإلضافةُعناصرُإلىُجدولُأعمالُاجتماعُالمجلسُاإلداريُ)اللوائح14ُُإلى7ُُمنحُالدولُوقتااُإضافيااُ)منُت ُ .5
 (.(3)اإلداريةُوالماليةُ

ُمنُهذاُالدورُبدالُالقيامُبقترحُنائبُرئيسُالبنكُالدوليُلفيُغيابُالرئيس.ُويُ ُللترأست بّسطُإجراءاتُتعيينُمسؤولُ .6
 .(4اللوائحُاإلداريةُوالماليةُحاليااُ)ُوضعفيُكلُمرةُكماُهوُالُمختلفُدولةترشيحُممثلُ

يجبُالقيامُبهُقبلُُأمربُأملاإلجراءُالمتُرتبطوليسُفقطُعندماُيُ،يجوزُللرئيسُالدعوةُللتصويتُبالمراسلةُفيُأيُوقت .7
(ُ(7)اللوائحُاإلداريةُوالماليةُيومااُ)30ُالمراسلةُإلىُعنُطريقُيمتدُوقتُاإلدالءُبالتصويتُُو.ُتاليالُاالجتماعُالسنوُي

 مزيدُمنُاألعمالُبينُاالجتماعاتُالسنوية.إنجازُاليسمحُبُمما
فيُسؤولُأكبرُمُنتعييُمنُبدالُاُالنواببينُالتبديلُُه،ُويمكنغيابهُأثناءقومُمقامهُيُنائبُ أيُالعامُتعيينُُمينأللُمكني .8

 (.(9)اللوائحُاإلداريةُوالماليةُ)ُالمنصبُعلىُالدوام
 

 نةمهام األمامقترحات تعديالت اللوائح اإلدارية والمالية السارية على الموارد المالية و ( 2
التحكيمُوالتوفيقُلًلتفاقية.ُويتمُتبنيُتبقىُاللوائحُاإلداريةُوالماليةُهيُمجموعةُاللوائحُاإلداريةُوالماليةُذاتُالصلةُب .9

ُ-اإلضافيةُاآلليةوهيُمجموعةُجديدةُمنُاللوائحُاإلداريةُوالماليةُالخاصةُبُ-اإلضافيةُلآلليةاللوائحُاإلداريةُوالماليةُ
 .اآلليةهذهُُبمقتضىُفيُالمسائلُالمرتبطةُبالتحكيمُوالتوفيقُوتقصيُالحقائقُوالوساطة

اُموجزااُهنا.  تتشابهُمجموعتاُاللوائحُالماليةُواإلدارية،ُويتمُاستعراضهماُاستعراضا
ماُ)ُالمختلطةُلصيغةُالحاليةلُخًلفااساعةُبالُأتعابهمقونُوالباحثونُعنُالحقائقُوالوسطاءُمونُوالموفُّيتقاضىُالمحكُُّ .10

لي النقلُمنريفُمصاغيرُاألخرىُمصاريفُلتغطيةُالُموحدُبدلُيوميعلىُُيحصلوُن،ُُو(األيامُوالساعاتبينُ مكانُُوا 



 
 

1ُوالجدولُُ،(1)7ُاإلضافيةُُلآلليةائحُاإلداريةُوالماليةُواللُوُ،(1)14ُ)اللوائحُاإلداريةُوالماليةُعقدُجلساتُاالستماعُ
 ُمذكرةُالرسوم(.ُ-

ُالمركزُتعريفةلُمماُهوُمنّظمُعلىُأىُبتقاضُقوُنمونُوالموفُّالمحكُُّلطلبات،ُتتناولُاالقتراحاتُتنظيمُوباإلضافةُإلىُذلك .11
تقديمُذلكُيتمُُأنُيجبفيُهذهُالحالة،ُ(.ُاليومُفيُأمريكيُدوالر3000ُُحالياا)ُاالستثمارُمنازعاتُلتسويةُالدولي
ُوالماليةُاإلداريةُواللوائحُ،(2)14ُُوالماليةُاإلداريةُاللوائح)ُتبريرهُأنُيتمُوُاألولىُالجلسةُقبلُاألمينُالعامُعبرُالطلب
 (.(2)7ُُاإلضافيةُلآللية

ُأنُويمكنُ،أشهر3ُُإلىُأشهر6ُُمنُمقدمُالمصاريفُدفعُعدمبحجةُُالدعوُىُتعليقخًللهاُُيمكنُيتقّلصُالمدةُالتُ .12
ُوالماليةُاإلداريةُاللوائح)ُهيئةُالمحكمينُإضافيُمنُتدخلُدوُنُأشهرُالثًلثةُفترةُنهايةُفيُالقضيةُالعامُاألمينُيوقف
 ((.5)7ُُاإلضافيةُلآلليةُوالماليةُاإلداريةُواللوائحُ،(5)14ُ

ُالمهلةُالزمنيةمثل:ُ)ُاإلجراءاتبُالقيامُبشأنُوالماليةُاإلداريةُاللوائحُفيُاسابقُاُالمدرجةُاألحكامُبعضتمُتضمينُُ .13
 .الصلةُذاتُاإلضافيةُاآلليةُقواعد وفيُالتوفيقُوُقواعدُالتحكيمُفي(ُالمساندةُوثائقوال

ُاتفاقيةُإجراءاتُكافةُعلىُوتنطبقُوالماليةُاإلداريةُاللوائحُفيُوالحصاناتُباالمتيازاتُالمتعلقةُاألحكامبُيستمرُالعملُ .14
 ُ.االستثمارُمنازعاتُلتسويةُالدوليُالمركز

 (IR) الدعوى  إقامةد. قواعد 

لحاالتُُالدعوُىُإقامةُقواعدُتضمينُيتمُوُبمقتضىُاالتفاقية،ُوالتوفيقُالتحكيمُبدءُعلىُالدعوُىُإقامةُقواعدُتنطبقُ .15
 .اإلضافيةُاآلليةُقواعدُمنُمجموعةُكلُفيُاإلضافيةُاآللية

ُالدعوُىُإقامةُقاعدة)ُاإلجراءاتُلبدءُطلبالُفيُتضمينهُيجبُلماُواضحةُمراجعةُقائمةُالدعوُىُإقامةقواعدُُلدىيوجدُُ .16
 (.3ُالدعوُىُإقامةُقاعدة)ُالًلحقةُجراءاتمنُاإلُستعجلُالتي-إلزاميةنقاطااُُالُتعدُهاولكنُ-بهاُالموصىُلنقاطول(2ُ

ُمماُيساعدُفيُتسريعُالتحكيمُفيمذكرةُبيانُالدعوىُُعنُبديًلاُُاإلجراءاتُبدءُطلبُيكوُنُأنُاختيارُللمدعيُيجوزُ .17
 ُ((.2)22ُاإلضافيةُُلآلليةالتحكيمُُاعدةوقُ،(2)13ُتحكيمُالُاعدةق)ُرمبكُُّتاريخُمنُاإلجراءات

ُالدعوُىُإقامةُاعدتاتاريخهُ)قُحتیُماُتمُالعملُبهالتيُتعكسُُطرافألاُددةمتعُالحاالتُالدعوُىُإقامةتستوعبُقواعدُُ .18
 (.8و1ُ

 AR(AF)اإلضافية  لآلليةوقواعد التحكيم  (AR)قواعد التحكيم  -ه. قواعد التحكيم

.ُضافيةاإلُلآلليةُالتحكيمُقواعدُفيُمماثلةُتعديًلت،ُإضافةُإلىُتضمينُوتبسيطهاًُلتفاقيةلُالتحكيمُقواعدُتعديلتمُُ .19
 اإلضافية.ُُاآلليةوّضحُقواعدُالتحكيمُالتيُتحملُنفسُالحكمُفيُويفيُقواعدُالتحكيمُُالتغييراتأدناهُُالملخصيتناولُ

 اإلجراءات سيرو  العامة ( األحكام1



 
 

ُاستخدامُعنُالناتجينُوالوقتُالتكلفةُتقليلُمحاولةُعندُاللغةُثنائيةُإجراءاتاتخاذُُفيُالحقُ(5قاعدةُالتحكيمُ)ُفظتحُ .20
منُيتمُلُاللغويةُالقدراتُلتنسيقُمالمحكُُّتعيينُقبلُلإلجراءاتُالمقترحةُلغتهمُاألطرافُيوّضحُأنُيجبُولكنُ،لغتين

هيئةُُوجدتُفيُحالُترجمةتوفيرُُمعُطرف،للُالمفضلةُاإلجرائيةُباللغةُوالمراسًلتُالطلباتُتقديمُيمكنُوُ.تعيينهم
 .(4-3الدعوىُُإقامةُوقواعدُ(،13)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُاعدةوقُ،(5)ُُالتحكيمُاعدةق)ُضرورةُذلكُالمحكمين

ُبعدُالطرفُيتخذهاُالتيُالخطوات(ُعلىُأن17ُ-16اإلضافيةُُلآللية)وقاعدتاُالتحكيمُُ(9-8ُ)ُتنصُقاعدتاُالتحكيمُ .21
ُطلبتعليلُُيجبُه،ُإذتأخيُرُتبررُخاصةُظروفُوجودُالمتأخرُالطرفُيثبتُلمُماُهاتجاهليتمُُالزمنيةُالمهلةُانقضاء
هيئاتُُتبذلُأنُيجبفُ.مهلةُالزمنيةالُانتهاءُقبلالطلبُُتمفيُحالُُالتمديدُإالمنحُُالُيجوزوُُمهلةُالزمنيةالُتمديد

إبًلغُتتمثلُفيُُت سندُإليهاُمهمةُجديدةُوُوالقرارات،ُاألوامرُإلصدارُالزمنيةُبالحدودُللوفاءُجهدهاُقصارُىالمحكمينُ
 .الزمنيُاإلطارُتلبيةُيتوقعُمنهاُعندمالهمُُأنُتبّينُوُبذلكُالقيامُفيُحالُعدمُمقدرتهمُألطرافا

ُوالعملُاألطراف،ُمعاملةفيُُالمساواةُذلكُفيُبماُ،هيئةُالمحكمينُوُلألطرافُالعامةُالواجباتُجديدةُقاعدةُتحددُ .22
ُ،(11)ُُالتحكيمُاعدةق)ُهيئةُالمحكمينُقراراتُتنفيذُفيُالتعاوُنعلىُاألطرافُُوُالتكلفة،ُحيثُمنُوفعالةُسريعةُبطريقة

 .()20)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُاعدةوق
مذكرةُبيانُُتقديمُطرفينالُعلىُيجبُأنهُعلىُ((22)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُوقاعدة)(13ُتنصُقاعدةُالتحكيمُ)ُ .23

ُاألمرُلزمُإذاُتعقيبُعلىُالردُعلىُبيانُالدفاعالبمذكرةُُوُعلىُبيانُالدفاعُالردبمذكرةُُوُ،مذكرةُبيانُالدفاعُوُالدعوُى
مذكرةُالردُعلىُبيانُالدفاعُوُمذكرةُالتعقيبُعلىُالردُعلىُبيانُالدفاعُكونُتُالُأنُيجبُو.ُعلىُذلكُطرفانالُاتفقُأو

.ُالسابقةُاتمذكُرالُمحتوياتإعادتهماُلُعدممعُُجديدةالُالحججُأوُوقائعالُعلىُانيقتصُرُإذُإنهماُ،تطبيقُلكلُتلقائية
ُأنلتصويتُبباُللطرفُسمحيُُ([2]22ُُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُوقاعدة(ُ)[2]13)ُالتحكيمُقاعدةُفيُتحديثيوجدُ

 .مذكرةُبيانُالدعوُىُعلىُأنهُدعوىُالتحكيمُينظرُإلىُطلب
ُالقضيةُدارةإلُاجتماعاتُعقدعلىُُهيئةُالمحكمينُ(23ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُوقاعدة(ُ)14)ُالتحكيمُقاعدةتشجعُُ .24

ُيعكسُ،ُمماالقضيةأثناءُاستكمالُُهاوحلُالجوهريةُأوُاإلجرائيةُالمسائلُوتضييقُعليها،ُالمتنازعُغيرُالحقائقُلتحديد
 .الوقتُطوالالقضيةُإدارةُفعالةُُإجراءاتُإدارةُمنُهيئاتُالمحكمينُمّكنت ُُفلسفة

ُهذهبُالعملُزيديبشأنها،ُحيثُُقرارُالتخاذُمسألةُيألُمذكرةُآخرُبعدُمباشرةُالتداولُهيئاتُالمحكمينُعلىُيجبُ .25
[(4ُُ]16)ُالتحكيمُقاعدة بموجبُةإلزاميُجعلهاُثمُومنُالمناسبُالوقتُفيُوالقراراتُإصدارُاألوامرُمنُالبسيطةُالطريقة

 .[(4]26ُُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُوقاعدة)
(ُمن4ُ)ُالفقرةُأنُ،ُإالاالتفاقيةُ(ُمن61موجبُالمادةُ)بُعمًلاُُهيئةُالمحكمينُلتقديرُخاضعةُالتكاليفُأحكامُتظلُ .26

ُنتيجة(1ُ:)وهيُمحددةُعواملُأربعةُفيُالنظربُيحةصُرحاليااُمطالبةُُهيئةُالمحكمينتطالبُ (19)قاعدةُالتحكيمُ
ُعندُبهاُالمطالبُالتكاليفُمعقوليةُو(4ُ)ُ،القضاياُتعقيدُوُ(3)،ُاإلجراءُأثناءُطرفينالُسلوكُو(2ُ)ُ،التحكيم إجراء

ُإصدارُعلىُهيئاتُالمحكمينُتشجع(19ُإضافةُإلىُذلكُفإنُقاعدةُالتحكيمُ).ُلتكاليفباُحكامُالمتعلقةالفصلُفيُاال



 
 

بالتكاليفُُوعيُعلىُطرفينالُإبقاءبهدفُوذلكُالحكمُالنهائيُُعندُإصدارُفقطُوليسمؤقتةُُمراحلُعلىُالتكاليفُأوامر
ُالتكاليفُهذهُتنفيذُيمكنُالُنهمنُأُفبالرغم .()29)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُقاعدةُاأيضاُُانظر)ُالتمهيديةُالمراحلخًللُ

وربماُُماُلقضيةُالحاليةُالتكاليفُقياسُعلىُطرفينساعدُاليسُالعملُبهذهُالطريقةُالحكمُإالُأنمعرفةُالمؤقتةُإالُب
 ُ.التكاليفُأوامرُفيُسلبيةُزيادةُإلىُيؤديُأنُيمكنمعينُُسلوكاالستمرارُبُعنُاالمتناعُعلىُاتشجيعهم

 المحكمين ةهيئ تشكيل( 2
اُالتزاماا(ُ(32)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُوقاعدة(ُ)21)ُالتحكيمُقاعدة فرضتُ .27 ُفيُحالُفصاحباإلُاألطرافُعلىُجديدا

بقاءُوُالتمويل،ُومصدرُثالث،ُطرفمنُُتمويلُلديهمُكان ولكنُُ.اإلجراءُخًللُحاضرااُالمعلوماتُعنُهذاُاإلفصاحُا 
ُقبلُمينلمحكُّلُعنيالمُالممولُاسمُتقديمُسيتمُو.ُالغرضُلهذاُامحتوياتهُأوُالتمويلُاتفاقيةُعنُاإلفصاحُمنهمُي طلبُال

ُالممولُمعُتعارضُوجودُعدمُعلىُالتأكيدُمالمحكُُّإقرارُويتطلبُالمقصود،ُغيرُالمصالحُتضاربُلتجنبُالتعيين
 .المذكور

(ُ)ب(2ُالفقرةُ)ُفيُاالفتراضيةُالصيغةُستطبقحيثُُهيئاتُالمحكمينُتشكيلُفيُالكفاءةُ(22)ُالتحكيمُقاعدة عززتُ .28
ُيخرتامنًُُمايو ستين بعدُتلقائياا(ُعليهُالمتفقُوالرئيسُطرفينالُمنُالمعينينُالمحكمين)فيُاالتفاقيةُ(37ُ)المادةُُمن
ُالمحكمُاختيارُحولُالتفاوضُبمواصلةُطرفينللُيسمحسُ،ُمماذلكُخًلفاألمينُالعامُبُالطرفانُيبلغُلمُماُللتسجيا

اُالستينُمرورُبعد اُإشعارااُإعطائهمُولكنُذلكُينطبقُفيُحالُ،يوما  .فقطُالعامُاألمينُإلىُصريحا
ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُقواعدُفيُنطرفاالفلدىُُالصددُهذاُفيُطفيفااُاختًلفااُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُقواعدُختلفتُ .29

60ُُخًللُالعامُألميناتفاقااُلُطرفانقدمُاليُلمُإذا،ُولكنُهماختياُرُوطريقةُالمحكمينُعددُبشأنُقرارُالتخاذُايومُا60ُُ
ُاعدةق)ُالطرفينُباتفاقُالرئيسُختارويُ ُطرفُكلُيختارهُُوهمُشخصُأشخاص،ُثًلثةُمنُهيئةُالمحكمينستتألفُُيوماا

ذاُوُ.((33)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيم ُأليُمنيجوزُُالتسجيلُمنُيوماا90ُُغضوُنُفيُهيئةُالمحكمينُتشكيلُيتمُلمُا 
ُاألمينُيستشيرُسوفُوُالمفقودةُالتعييناتُإجراءُ-المجلسُاالدارُىُرئيسُوليس-ُالعامُاألمينأنُيطلبُمنُُالطرفين

ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُقاعدة)ُايومُا30ُُغضوُنُفيُاتلتعيينإلجراءُاُهدجهُويبذلُقصارُىُاإلمكانُقدرُطرفينالُالعام
(35)).ُ 

ُالخاصةُالخطواتُمتعددةُالسابقةُالعملية(33ُُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُقاعدة)و(23ُ)ُالتحكيمُقاعدةُمنُكلُتلغيُ .30
 .تأثيرُأيُلهاُيكنُولمُبعتاتُ ُماُانادرُاُتيالُهيئةُالمحكمينتشكيلُب

ُفيُالعامُاألمينُمنُمساعدةإمكانيةُالحصولُعلىُُ(34ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُقاعدةُو(ُ)24)ُالتحكيمُقاعدةُقدمتُ .31
ُيتمُماعندوتوسعهاُُاتلقائيُاُاالقتراعاتُتقديملُالحاليةُالممارسةُتكملُفهيُ،الوحيدُمالمحكُُّأوُهيئةُالمحكمينُرئيسُتعيين

ُالقدرةُمنحهمتُوُمنُالمراحلُمرحلةُأيُفيُالمساعدةُبطلبُطرفينللُسمحتفهيُُ.(ُمنُاالتفاقية38)ُبالمادةُاالحتجاج
 .ذلكُغيرُأوُمنُالعملياتُ(ملزمة)ُقائمةُأوُ(الملزمُغير)ُاالقتراعُذلكُفيُبماُمختلفةمساعداتُُطلبُعلى



 
 

ُرسالواُ ُالتعيينُلقبولُايومُا20ُُمنُتمُتعيينهمُ((36(ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُوقاعدة(ُ)26)ُالتحكيمُقاعدةتعطيُُ .32
ُُ،إقراراتهم ُللمحّكمُإقرارُنموذجيوجدُ.ُلىوألاالجلسةُُفيُاتبتقديمُاإلقراُرلهمُُحلسمااالطريقةُالمتبعةُحاليااُوهيُُنمبدالا

ُألعضاءُتوجدُنماذجُإقراراتُمماثلةُما(ُك2)ُالجدولُفيُالمحتملُالنزاعُألغراضُتحديدُأكثرُمعلوماتُقدمعُيموسُّ
ُ.(ُتباعاا6)وُ(5)وُ(4)وُ(3)ُالجداولُفيُوالوسطاءُالباحثينُعنُالحقائقُوُنقيوالموفُّجنةُللا

ُ  



 
 

 ( عدم أهلية المحكمين3
ُمعُاالستثمارُمنازعاتُلتسويةُالدوليُالمركزيعملُُ .33 ُعلىُ(UNCITRAL Secretariat)ُاألونسيترالُأمانةُحالياا

ُةيالرئيسُالقواعدُمجموعاتُكافةُفيُمتناسقةُسلوكللُقواعدُوجودُسيضمنُمماُالمحكمينُسلوكُقواعدلُمدونةُعمل
ُالمحكموُنُيقومُبهاُالتيُإقراراتُالمركزُفيُإدراجهاُويمكنُاالستثمار،ُمنازعاتُلتسويةُالدوليُالمركزُفيُالمستخدمة

 .القضيةُبدايةُفي
مماُُ،ثالثُطرفمنُُتمويلالحصولُعلىُبُيتعلقُوفيماُقراراتاإلُفيُاإلفصاحُمتطلباتُزيادةُتتمُذلكُغضوُنُفي .34

ماُُهناكُكانُإذاُماُحولُأفضلُمعلوماتُطرفينللُقدموسيُاالختيارعمليةُُفيُالمصالحُتضاربُتجنبُعلىُيساعدس
 .األهليةُالردُلعدميبررُتطبيقُ

اُالتغييراتُمنُعددُإجراءُتم .35  وهي:ُاألهليةُعدمُفصلُعلىُأيضا
ُيتمُأنبُالسابقُلشرطلُاستبداالُاُاألهليةُعدملُردُالمحكمُطلبُلتقديمُيوم20ُُبـُةمحددُةزمنيُأضيفتُمهلة •

ُفيُلمحّكمباُالطعنُيجوزُو.ُ((39)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُوقاعدةُ(29)ُالتحكيمُقاعدة)"ُالفورُعلى"ُتقديمه
 .الطعنُأساسُظهورُبعدُيوماا20ُُغضوُنُفيذلكُُيكوُنُأنُشريطةُإصدارُالحكمُقبلُوقتُأي

نُيقوماُذينلالُللطرفينُعاجلُجدولُعلىُ()39)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُوقاعدة(ُ)29)ُالتحكيمُقاعدةتنصُ •
غضونُُفيُعلىُالطلبُالردقّدمُيُوُالمساندة،ُالوثائقُوُالطلباتُجميعُطلبُالردُيشملُأنُيجبُ:بحيثُبالطعن
ُفيُالنهائيةُالمًلحظاتُطرفانالُويقّدمُ،أخرُىُأيامُخمسةُغضوُنُفيُالمحكمينُمًلحظاتُوتقّدمُ،أيامُسبعة
 .يوماا30ُُخًللُالقرارُاتخاذُويتمُ،أيامُسبعةُغضوُنُفيُواحدُآن

ُالتلقائيُالتعليق"ُحذفُتم • ُلإل " ُو ُبهُالسابقجراء ُُعندُالعمل ُمعُاإلجراءاتُتستمرُحيثُبالطعنالقيام
ُالقضيةُمنُجزءُأيُتعليقُعلىُفيهاُالطرفانُوافقالحاالتُالتيُيُباستثناءُالطعنُيواجهوُنُالذينُالمحّكمين

ُالمقبل،ُاألسبوعُفيُالمقرريداعُمذكرةُإُتاريخُتعليقُعلىالطرفانُُيوافقُقد:ُالمثالُسبيلُعلىُ،طعنالُأثناء
وفيُحالُإثباتُ.ُطعنالُتاريخُمنُأشهرُثمانيةُلمدةُالمجدولةُمذكراتالتقديمُُتواريخُتعليقعلىُُليسُولكن

ُهيئةُالمحكمينتعيدُطلبُأنُُالطرفينُمنُيفيُنهايةُالمطافُيجوزُألُفيهُالطعنُتمُالذيُالمحّكمُعدمُأهلية
ُمُ ال ُاعدةوقُ،(3)29ُُالتحكيمُاعدةق)ُمعلقااُحرلمقتاُكانُبينماالنظرُفيُأيُقرارُتمُاتخاذهُشّكلةُالجديدة

 .((4)39ُُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيم
نُيخُراألُنمحّكميالُاالتفاقيةُإذُتطالبُ،حاالتُالطعنُفيُالقرارُصنعُعمليةُ(30تتناولُقاعدةُالتحكيمُ) •

ُالحاالتُجميعُولكنُفيُلهيئةُالمحكمينُثًلثةاألعضاءُالُمنُواحدُعضوفيُُاتخاذُالقرارُفيُحالةُالطعنب
ُ(ُالجديدة30وتسمحُقاعدةُالتحكيمُ).ُالطعنُفيُحاالتُالقراردارىُ)الرئيس(ُالمجلسُاإلُرئيسُيتخذُاألخرُى

ُأليُهاللرئيسُإذاُلمُيستطيعاُالبتُفيُبتحويلُحالةُالطعنُاررلقاُالمسئوَلينُعنُاتخاذُخربناألُللمحكمين
ُامعلقَُُاألولُفيُالوقتُالذيُمازالُفيهُثانُردطلبُُفيُحالُتمُرفعفُذلكُإلىُباإلضافة.ُاألسبابُمنُسبب



 
 

التحكيمُُ.همافيُالقرارُالتخاذُالرئيسُإلىُكليهماُإرسالُيمكن (ُاختًلَفا40ُاإلضافيةُ)ُلآلليةولكنُتختلفُقاعدُة

ُالنهائيُالقرارُالعامُاألمينُيتخذإذُالُتذهبُحاالتُالطعنُللرئيسُللبتُفيها،ُحيثُُاُفيُهذاُالصددطفيفُا
 .(40-39)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُبموجبُقاعدتياألهليةُُعدمُبشأن

 االبتدائية ( اإلجراءات4
ُ،()44)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُوقاعدة(34ُ)ُالتحكيمُقاعدة)ُيوماا60ُُغضوُنُفيُاألولىُالجلساتُتتمُأنُيجبُ .36

ُ.أنُتكونُمتاحةإمكانيةُعلىُُللحفاظُاإلمكانُقدرُالمستقبلُفيُاإلجرائيُالتقويمُجدولةُعلىُهيئاتُالمحكمينت شجعُُو
 .الجلسةُانتهاءُمن15ُُغضوُنُفيُاألولىُالجلسةُعنُصادرالُاإلجرائيُمراألُإصدارُيجبُو

ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُوقاعدة(ُ)35)ُالتحكيمُقاعدةُفيُقانونيُاستحقاقُوجودُعدمُبيانُعلىُاالعتراضاتتوجدُُ .37
ُالقضائيُاالختصاصأوُُالدعوُىُبمضموُنُيتعلقُفيماُاالعتراضاتُهذهُمثلُإبداءُيجوزُأنهُالقاعدةُتوضحإذُُ()45(
 .هيئةُالمحكمينُاختصاصُأوُلمركزل

مذكرةُُتقديمُتاريخُتقديرُفيُأبعدُعلىُممكن،ُوقتُسرعأُفيُتقديمهاُولكنُيجبُبتدائياااُيستمرُالعملُباالعتراضاتُ .38
ُكانُإذاُتبعيُطلبُتقديمُبعدُةالتاليُالمذكرةُتقديمُفيُتاريخُأوُةيالرئيسُالدعوُىبُيتعلقُاالعتراضُكانُإذاُ،بيانُالدفاع

اُالطرفينُأحدُقدمُإذا.ُ()46)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُوقاعدة(36ُ)ُالتحكيمُقاعدة)ُطلبُالتبعيبالُيتعلق ُاعتراضا
ُبيانُالدفاععلىُُالردُمذكرةُأوُبشأنُالموضوعُبيانُالدفاعمذكرةُُتقديمُعليهُيجبفُبهُمسموحُفيُآخرُتاريخُابتدائياا

46ُُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُوقاعدةُ،(4)36ُُالتحكيمُقاعدة)ُالتبعيُطلبالبُعتراضُيتعلقاالُكانُإذاُبشأنُالموضوع
(5.)) 

ُيتطلبُمماُ،((47)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُوقاعدة)ُ(37)ُالتحكيمُقاعدةُفيُبالتشعبُتسمحُصريحةُقاعدةُإضافةُتمُ .39
 .التبعيُالطلبُأوُبشأنُالموضوعُمذكرةُبيانُالدعوُىُمنُايومُا30ُُخًللُالتشعبُطلبُالطرفينُمن

ُموافقةبُهاتنسيقُأوُدعاوُىالُدمجلُجديدةُقاعدةُ((48)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُوقاعدة(ُ)38)ُالتحكيمُقاعدةُتقترحُ .40
ُلحلُالمشتركةُاألساليبُمنُواالستفادةُاإلجراءاتُتنسيقُأوُدعاوُىالُلتعزيزُأكبرُمرونةُعطيُالطرفينيُمماُنالطرفي

ُجدولُمعُميزالإُدمجُحكمُإليجادُروعمش(7ُُدوللجا)ُ(BIS38 )ُالتحكيمُقاعدةُتقترحُذلك،لىُإُباإلضافة.ُالنزاعات
ُلمُماحاليااُُإدراجهُحري قتُالوُءألعضاامنُقبلُُمناقشةقيدُالُالحكمُهذايكونُُولكنُ،دمجمختصُبالُموم حكُُّلمعجُّ
 .ذلكُلىإ ءألعضااُالدولُرتش

ُ  
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ُ((44)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُوقاعدة(ُ)34)ُالتحكيمُقاعدة،ُوتطالبُتغييرأيُُدوُنُكبيرُحدُإلىُاألدلةُقواعدُتبقىُ .41
ُعندُالصلةُذاتاالعتباراتُُتحديدُوُ،األولىُالجلسةُخًللُطرفينالُمعُتقديمُالمستنداتُبمعالجةُمسألةُهيئةُالمحكمين

ُفيُللوقتُااستهًلكُاُاألجزاءُأكثرُإحدىُتقديمُالمستنداتإذُتعدُمسألةُُ،تقديمُالمستنداتُعنُالناشئةُالنزاعاتُتقرير
 ُ.المرهقةُقديمالتُمراحلُلمنعُإضافيةُأدواتُمينالمحكُُّأنُيعطيُيجبُمماُالتحكيمُعملية

،ُحيثُيتمُهيئةُالمحكمينتعّينهمُُخبراءبوجودُ((52ُ)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُوقاعدة(ُ)42)ُالتحكيمُقاعدةُسمحتُ .42
 .مشاركتهمبُصلةُذاتُقاعدةُوجودُعدمُمنُالرغمُعلىُبصورةُمتزايدةُالخبراءُهؤالءُمثللُاللجوء

ُورقةُ(8)ُالجدول،ُحيثُيعدُالقواعدمجموعاتُُمنُمجموعةُكلُفيُالشفافيةُبخصوصُالمقترحاتُمنُالعديدُتقديمُتم .43
ُقواعدُتنطبقوالُ.ُالمقترحُالمخططُلفهمُقرأت ُُأنُيجبفُ،األحكامُهذهُشرحتُوُةعامُصفةبُالشفافيةُتتناولُخلفيةمعلوماتُ

ُأوُاستثمارُمعاهدة)ُمحددةُمعاهدةُإالُإذاُلمُيكنُهناكُالشفافيةبُالخاصةُاالستثمارُمنازعاتُلتسويةُالدوليُالمركز
 .القضيةُحولُمحددُاتفاقُالُيوجدوُُللتطبيقُقابلةُ(موريشيوسُاتفاقية

ُالنوعُهذاُمنُموافقةُ بُهناكُحكمُجديدُينظرُولكنهاُ،الطرفينُبموافقةُاالتفاقيةأحكامُُنشرُ(44ُتقترحُقاعدةُالتحكيمُ)ُ .44
ُالطرفينُيعترضُلمُإذاُيوماا60ُُبعد ُكتابيااُأحد ستخلصاتُمُبنشرُالمركزُيقومُينالطرفُففيُحالُاعتراضُأحد.

بقاعدةُُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُواعدقولكنُالُتتقيدُُ-للمستخلصاتُينجديدُزمنيُوجدولُعمليةفقدُتمُإدراجُُ-قانونية
ُاعدةققاعدةُالتحكيمُعنُحكمُُحكمُختلفيُوبالتاليُ،حكاماألُلنشرُموافقةالُتتطلبُالتيُاالتفاقيةُمنُ(48)التحكيمُ
 .هاتنقيحُمعاألحكامُُنشرُعلىاألخيرةُُنصإذُتُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيم

ُمنُيوماا60ُُغضوُنُفيُواألوامرُالقراراتُنشرُيتمُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُواعدقُوُالتحكيم قواعدُمنُكلُبموجبُ .45
ُأيفيُُهيئةُالمحكمينُبتتُتنقيحالُعلىُالطرفانُيتفقُلمُإذا.ُفالطرفينُقبلُمنُعليهاُالمتفقُالتنقيحاتُمعُإصدارها
 .((54)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُوقاعدة،ُ(45)ُالتحكيمُقاعدة)ُمستندالُبنشرُالمركزُيقومُثمومنُُنزاعات

ُاالستثمارُمنازعاتُلتسويةُالدوليُالمركزُموقعُعلىُعليهُمتفقالُتنقيحالُمعُخرُىاألُمستنداتالُنشرُللطرفينُمكنيُ .46
 ((.55)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُوقاعدةُ،(46)ُالتحكيمُقاعدة)قضيةُُلكلُاإلجرائيةُالتفاصيلُقسمُفي

ُلترتيباتُجلساتهذهُالُطرفين،ُوتخضعالُأحدُعليهاُيعترضُلمُماُمفتوحةُاستماعُجلساتعقدُبُهيئةُالمحكمينُتسمحُ .47
ُالطرفانُيعترضُلمُماُاالستماعُجلساتُونسخُالتسجيًلتُالمركزينشرُُو.ُالسريةُالمعلوماتُعلىُللحفاظُلوجستية
 .((56)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُوقاعدةُ،(47)ُالتحكيمُقاعدة)ُعلىُذلك

ُ(NDP)ُالمتنازعةُغيرُاألطرافُمشاركةُعملية((57ُاإلضافيةُ)ُلآللية(ُ)وقاعدةُالتحكيم48ُتكملُقاعدةُالتحكيمُ)ُ .48
ُ:وهماُكتابيبتقديمُطلبُُالمتنازعةُغيرُألطرافألحدُاُالسماحُبإمكانيةُيتعلقُفيماُفيهماُللنظرُمعيارينُضيفتُاولكنه
ُمساعدةُأيُتلقىُقدُالطرفُغيرُالمتنازعُكانُإذاُوماُمتنازع،ُطرفلهُبُارتباطُوأيُالمتنازعالطرفُغيرُُأنشطةُتحديد



 
 

ُفيُبالمساهمةُلألطرافُغيرُالمتنازعةُأمرُإلعطاءُتقديريةُسلطةُهيئةُالمحكمينُالمقترحةُالقاعدةُتمنحُوُ.تقديمهُفي
الطرفُغيرُُيستلمُبأنُتعطيُأمرااُأنفيُنهايةُالمطافُُهيئةُالمحكمينلُويجوز.ُالتيُتتبعُمشاركتهمُالتكلفةُالزائدة

 .الطرفينُأحدُعتراضمرهونااُذلكُباُالصلةُذاتُمستنداتالمتنازعُال
رفعُب(NDTPُ)ُمتنازعالُغيرُمعاهدةالُلطرف((58ُ)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُوقاعدة(ُ)49)ُالتحكيمُقاعدةُسمحتُ .49

ُضمنُأخرُىُمسائلُحولُكتابيُبيانُتقديموفيُحالُرغبتهُب.ُهاتفسيُرُأو المعنيةُالمعاهدةُتطبيقُبشأنُكتابيُبيان
ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُوقاعدة)ُ(48فعليهُالتقدمُبطلبُليصبحُطرفااُغيرُمتنازعُبموجبُقاعدةُالتحكيمُ)ُالنزاعُنطاق

 .الراهنُالوقتُفيُالحالُهوُكماُ((57)
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ُهذهُمعاييرُ((59)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُوقاعدةُ،(50)ُالتحكيمُقاعدة)ُالتحفظيةُبالتدابيرُالخاصةُالقاعدةُتحددُ .50
ُجميعلُمراعاتهاُمعُهيئةُالمحكمينُبهاُتوصيُقدُالتيُالتدابيرُعلىُأمثلةُعطيفهيُتُ،(ةضروريالُوُةعاجلال)ُالتدابير
 .مؤقتُإجراءُاتخاذُأساسهاُعلىُتمُالتيُالظروفتتغيرُُعندماباإلبًلغُُطرفينالُأنهاُتطالبُكما.ُالظروف

ُبطلبُهيئةُالمحكمينلُتسمحُومستقلةُجديدةُقاعدةُ((60)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُوقاعدة(ُ)51تقترحُقاعدةُالتحكيمُ)ُ .51
ُبشأنُمعاكسُلقرارُاالمتثالُعلىُالمعنيُالطرفُقدرةُفيُهيئةُالمحكمينُتنظرُأنُيجبفُ،التكاليفُضمانُلسداد

ُإذاُيوماا90ُُإلىُتصلُلمدةُاإلجراءاتُتعليقُهيئةُالمحكمينلُيجوزفُبذلك.ُصلةُذاتُأخرُىُظروفُوأيُالتكاليف
ُعلىُيجبطرفين،ُلذاُالُمعُالتشاورُبعدُاإلجراءبعدُذلكُإيقافُُلهاُيجوزُوُ،القرارُلذلكُاالمتثالُفيُالطرفُفشل
 .التكاليفُتأمينُطلبُفيهاُتمُالتيُالظروفُفيُتغييرُأيُطرفينُاإلبًلغُعنال

ُفيُبهسامحةُُةعامُصفةبُالتعليق((63ُ)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُقاعدة(ُ)54)ُالتحكيمُلقواعدُالجديدةُالقاعدةتقننُُ .52
 .توفرُاالشتراطاتُأوُعدمُتوفرهامعُُهيئةُالمحكمينُنمُأوُبمبادرةأحد الطرفين ُطلبُأوُالطرفينُتفاقاُحال

ُالتحكيمُوقاعدة،ُ(57)ُالتحكيمُاعدةق)ُماُاتخاذُخطوةبسببُالفشلُفيُُالدعوُىُتوقفالنظرُفيُُتحارلمقتاُيدتعُ .53
ُبالحصولُعلىُيسمحُمماُ،خطوةىُأاتخاذُُنمُيوماا150ُُإخطار بعد تقديمب اإللزام ُلخًلُنمُ((66)ُاإلضافيةُلآللية
ُلفترةُالدعوُىُتعليقُفيُطرفانالُرغبُإذاف.ُتوقفااوتخطيُماُيمكنُأنُتعتبرهُالدعوىُمُإضافيُالتخاذُخطوةُماُوي30ُ

اُالثًلثينُفترةُمنُأطول ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُقاعدة)ُ(54)ُقاعدةُالتحكيمُبموجبُتعليقُبطلبُالتقدمُيمكنهمُيوما
(63)). 
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ُواضح،ُقانونيُاستحقاقُوجودُعدمبُلمذكرةُمتعلقةُآخرُإرسالُمنُيوماا60ُُغضوُنُفيُحكامُالتحكيمأإصدارُُيجبُ .54
ُجميعُبشأنُلمذكرةُإرسالُآخرُمنُيوماا240ُُبعدُوُ،ابتدائيُاعتراضبُلمذكرةُمتعلقةُإرسالُآخرُمنُيوماا180ُُبعدُو



 
 

(ُمنُقاعدةُالتحكيم3ُوتلزمُالفقرةُ).ُ((69)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُوقاعدةُ،(59)ُالتحكيمُقاعدة)ُاألخرُىُالمسائل
ُاستطاعتهافيُحالُعدمُُطرفينالُبًلغواُ ُالزمنيةُالجداولُبهذهُللوفاءُجهدهاُقصارُىُتبذلُأنُالمحكمينهيئاتُُ(8)

 .([3]69)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُقاعدة)ُحكمُالتحكيمإلصدارُُالمتوقعُتاريخالُتحديدُمعُ،ذلك
ُإجراءُتبسيطُتموي.ُ(63-62قاعدتاُالتحكيمُ)ُعلىُحالهاُاحكامُالتحكيمالتيُتعقبُُطعوُنالُتقديملُالزمنيةُمهلالُتبقىُ .55

ُاستماعُجلسةُعقدُويتمُذلك،ُخًلفُعلىُالطرفانُيتفقُلمُماُمذكراتالُتقديملُواحدةُلدورةُلغاءإلواُوالمراجعةُفسيرلتا
ُقاعدة)ُمذكرةُآخرُمنُيوماا60ُُغضوُنُفيُوالتصحيحُالتكميليُبالقرارُالمتعلقُالقرارُإصدارُيجبُو.ُلبُذلكطُ ُإذا

ُيوماا120ُُغضوُنُفيلغاءُواإلُوالمراجعةُفسيرلتابُالخاصُالقرارُإصدارُويجبُ،[(8]62)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيم
 .[(5]66)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُقاعدة)ُمذكرةُآخرإرسالُُمن
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ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمواعدُق)(79ُ-69قواعدُالتحكيمُ)ُفي(EAُ)ُاالختيارُيُلالمعجُُّللتحكيمُجديدُفصلُتقديمُيتمُ .56
اُلتحكيمكاملُالُمعّجلةُعمليةُاختياربُطرفينللُيسمحُ(ُمما73-81 اختيارُُطرفينالُعلىُيجبُولكنُ،اختيارااُصريحا

ُالتسجيل،ُمنُيوماا30ُُغضوُنُفيُهيئاتُالمحكمينُواختيارُالتسجيلُإشعارُمنُايومُا20ُُغضوُنُفيالتحكيمُالمعّجلُ
ُالستيعابُوالتعيينُاالختيارُشروطُتعديلُيتمُو.ُأشخاصُثًلثةُمنُتتكوُنُهيئةُمحكمينُأوُواحدُممحكُُّاختيارُويمكنهم
 .مدةُاألقصرُالزمنيُاإلطار

ُيوماا60ُُغضوُنُفيُمذكرةُبيانُالدفاعُوُمذكرةُبيانُالدعوُىُتقديمُيتم،ُُويوماا30ُُغضوُنُفيُاألولىُالجلسةُتعقدُ .57
مذكرةُبالردُعلىُبيانُالدفاعُوُمذكرةُبالتعقيبُعلىُالردُكلُمنُُتقديمُيجوزُحينُفيُصفحة،200ُُعلىُانقتصُروي

إرسالُُبعدُيوماا60ُُغضوُنُفيُاالستماعُجلسةُتعقدُو.ُصفحة100ُُعلىُانقتصُرويُيوماا40ُُخًللُالدفاعُعلىُبيان
 .مذكرةُآخر

اُُوي30ُُتصلُإلىُدةبمُمنيزلاُدوللجاُتمديدُهيئةُالمحكمينلُنيمکُ .58 .ُرألماُزملُإذاُتقديمُالمستنداتُتحاالُلمعالجةما
اُجوزُلهاوي علىُولكنُ-األمرُلزمُإذاُ-التبعيةُدعوُىالُأوُبتدائياالُالعتراضاُجدولُضبطُأيضا ُالطبيعةُمعُمحافظتهُا

 .ىالرئيسُالزمنيُالجدولُمعُبالتوازُيُاألخرُىُلدعواتاُجميعفيُحينُيتمُإجراءُ.ُللعمليةُالمعّجلة
 اإلضافية.ُاآلليةضمنُُاحكامُالتحكيمالطعونُالتيُتعقبُُزمنيُجدولُيتوّفر .59

 

 (AF Rule)اإلضافية  اآلليةقواعد  .و

اُاإلضافيةُالمرافقُقواعدُتغييرُتمُ .60 ُبينُالتحكيمُأوُبالتوفيقُاإلضافيةُاألصليةُتسمحُاآلليةُقواعدُكانت،ُحيثُأيضا
ُالسماحُمنُذلكُالقصدُكانف.ُأخرُىُجهةُمنُهايمواطنُأوُمتعاقدةُغيرُودولةُجهة،ُمنُمواطنيهاُأوُمتعاقدةُدولة



 
 

اإلضافيةُُاآلليةُإجراءاتُتستوردُلمُبينماف.ُلًلتفاقيةُالقضائيةُمتطلباتالبُالوفاءُيتمُلمُإذاُاالستثمارُجراءاتاللجوءُإلب
لتسويةُالنزاعاتُاالستثماريةُُخاصةُقواعدُقدمتُقدفُ-ُاحكامُالتحكيمُإنفاذبُالمتعلقةُاألحكامُسيماُالوُُ-االتفاقيةُفوائد

 .االتفاقيةُنطاقُخارجُوالتوفيقُللتحكيمُالدولية
ُاالحتجاجُفيهاُيمكنُالتيُالظروفُيوّسعُمماُهاإجراءاتُإطارُعلىُتغييراتُعدةُالمقترحةُاإلضافيةُاآلليةُقواعدُتضعُ .61

 .اإلضافيةُاآلليةضمنُُالموجودةُالقواعدب
62. ُُ، اُدتعُالتيُالتعريفاتُمنُبمجموعةُاإلضافيةُاآلليةُقواعدُتبدأأوالا ُمنظمةلُهُيمكنأنُبالذكرُالجديرُومنُ،لتوفرهاُمفتاحا

ُ ُاإلضافيةُاآللية إجراءاتُفيُطرفااُتكوُنُأنُحاليااُقتصاديالاُتكاملللإقليمية ُللتكاملُاإلقليميةُالمنظمةُت عرَّفُو.
ُقواعدُتحكمهاُالتيُبالمسائلُيتعلقُفيماُاالختصاصُإليهاُتنقلُالتيُالدولُتشكلهاُمنظمةُبأنها"(REIOُ)"ُاالقتصادي

ُفيُعادةُيوجدُالذيُتعريفالُهوُوُ.المسائلُبهذهُالمرتبطةُملزمةالُقراراتالُاتخاذُسلطةُذلكُفيُبماُاإلضافية،ُاآللية
ُالخاصُالتوفيقُأوُالتحكيمُفيُفااطُرُتكوُنُبأنُاإلقليميةُاالقتصاديُالتكاملُلمنظماتُإدراجهُويسمحُالدوليةُالمعاهدات

علىُنحوُمتزايدُُتقومُالدولُأنُمفادهاُحقيقةُاإلقليميةُاالقتصاديُالتكاملُمنظماتُإدراجُويعكس.ُاإلضافيةُاآلليةب
إقليميةُُكمنظمةُاستثمارُمعاهدةُعلىُبالتوقيعُتقومُوقدُإقليميةُككياناتُالدوليةُاالستثمارُاتفاقاتُعلىُبالتفاوض

 .للتكاملُاالقتصادي
اُاإلضافيةُاآلليةُقواعدُتتضمنُ .63 ُمنظمةي رادُبهُالُوالذيُ،"متعاقدةُاالقتصاديُللتكاملُإقليميةُمنظمة"ُمصطلحُأيضا

ُواضحينُنكوُنُولكي.ُاالستثمارُمنازعاتُلتسويةُالدوليُالمركزُاتفاقيةُإلىُنضمالتيُتُاالقتصاديُللتكاملُقليميةاإل
التيُتنصُعليهاُاالستثمارُُمنازعاتُلتسويةُالدوليُالمركزُفيُالعضويةُمتطلباتُتتناولُالُالحاليةُالتعديًلتُفإن

 .االتفاقية
ُاالقتصاديُللتكاملُاإلقليميةُالمنظمة"ُإدراجُيعنيُ،ثانيااُ .64 ُأخرُىُدولةمنُُمواطن"ُتعريفُتعديلهُيجبُأن" ُليشمل"

ُأوُالنزاعُفيُالطرفُاالقتصاديُللتكاملُاإلقليميةُالمنظمةُفيُتأسيسيةُدولةُأيُمواطنيُمنُهمُالذينُاألشخاص
 ُُ.انفسهُاالقتصاديُللتكاملُاإلقليميةُالمنظمة

ُالدوليُالمركزُفيُاإلضافيةُلآلليةُوالتوفيقُالتحكيمُتوفرُمدىُتوسعُأنُالمقترحةُاإلضافيةُاآلليةُقواعدُشأنُمنُثالثاا،ُ .65
ُمعُمتعاقدتينُدولتينُليساُعليهُوالمدعىُالمدعيُمنُكلُفيهاُيكوُنُالتيُالحاالتُاالستثمارُإلىُمنازعاتُلتسوية
ُمعُالمتعاقدةُالدولُمواطنيُأوُ،االقتصاديُللتكاملُاإلقليمية منظماتالُأوُاالستثمارُمنازعاتُلتسويةُالدوليُالمركز
(iُ)قسم)الُاإلقليميةُاالقتصاديُالتكاملُلمنظماتُةؤسسالمُالدولُمنُأيُأواالستثمارُُمنازعاتُلتسويةُالدوليُالمركز

ُبموجبُالحاالتُهذهُمثلمباشرةُُيمكنُالُو.ُاإلضافية(ُاآلليةالمادةُالثانيةُمنُقواعدُُ(ُمن1البندُ)ُمنُمنُالفقرةُ)أ(
فيُُ(االستثمارُمنازعاتُلتسويةُالدوليُالمركزُاتفاقيةُأو)ُاالستثمارُمنازعاتُلتسويةُالدوليُللمركزاإلضافيةُُاآللية

ُهذهُمثلنافذااُفيُُالتعديلُهذامماُيجعلُُاالحتمالُهذاُاحاليُاُالدوليةُاالستثمارُاتفاقاتُبعضالوقتُالراهنُولكنُتقدمُ
 .المعاهدات



 
 

ُبينُوالتوفيقُالتحكيمُبإجراءاتُاإلضافيةُاآلليةُقواعدُمنُالثانيةُالمادةُمن(1ُ)ُالبندُمن(ُأ)ُالفقرةُمن(iiُ)القسمسمحُيُ .66
 .م1978ُعامُفيُاإلضافيةُاآلليةُقواعدُاعتمادُمنذُالحالُكانُكماُمتعاقدُغيرُوكيانُمتعاقدُكيان

ُتعريفُأنُفيُذلكُعواقبُإحدىُوتتمثل.ُاإلضافيةُعنُاالتفاقيةُاآلليةقواعدُُإطارُفيُوالتوفيقُالتحكيمُينفصلُا،رابعُاُ .67
ُهوُوُ،للتطبيقُقابلُغيرُلًلتفاقية"ُالمزدوجالكشفُ"ُاختبارُوسيصبحُفقطُاالستثمارُوثيقةُإلىُيستندُسوفُاالستثمار

ُاآلليةبموجبُُباستثمارُالنزاعُيرتبطُأنُيجبُوبالمثل.ُالتعديلُهذاُمنُخًللُتأكيدهُتمُولكنُقضاياالُفيُغالبالُرأيال
ُستوفرُالدوليةُاالستثمارُاتفاقاتفيُُالمعاهداتُأطرافُبينُعليهاُالتفاوضُتمُالتيُالشروطُأنُيعنياإلضافيةُمماُ

ُ.لًلستثمارُالمناسبُالوحيدُالتعريف
ُعلىُالموافقة"ُشرطُحذفويُاإلجراءاتُلجميعُاإلضافيةُاآلليةُقواعدُفيُطلبالُلتسجيلُالمعتادةُالعمليةُت عتمدُ .68

 .ةالسابقُاإلضافيةُاآلليةُقواعدُفيالذيُكانُ"ُستخداماال
ُالبندُمن(ُج-ب)ُالفقرتين)ُاإلضافيةُاآلليةضمنُُوالوساطةُالحقائقُتقصيُإجراءاتُطلباتُإدارةُتقديمُيتمُا،وأخيرُاُ .69

 (.الثانيةُالمادةُمن(1ُ)

 ”AF)AFR(“اإلضافية  لآللية والمالية اإلدارية ز. اللوائح

ُاآلليةُإطارُفيُوالوساطةُالحقائقُوتقصيُوالتوفيقُالتحكيمُعلىُاإلضافيةُلآلليةُوالماليةُاإلداريةُاللوائحُنطبقتُ .70
ُالدوليُالمركزُاتفاقيةُإطارُفيُوالتوفيقُللتحكيمُوالماليةُاإلداريةُاللوائحُنموذجُعلىبناءُُتصميمهاُتمُوقد.ُةاإلضافي
 بتسييرُالمتعلقةُالعامةُواألحكامُاإلجراءاتُفيُماليةبالُتتعلقُأحكامُعلىُوتحتوُيُاالستثمار،ُمنازعاتُلتسوية

 ُ".والماليةُاإلداريةُاللوائح(ُ"ب)ُالفقرةُمن(iiiُ)ُالقسمُضمنُأعًلهُمراجعتهاُتتم،ُفقدُاإلجراءات

 ”AF)AR(“ اإلضافية لآللية التحكيم ح. قواعد

إلىُاألحكامُالخاصةُبُالتحكيمُقواعدُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُقواعدتشابهُُ .71 اإلشارُة وتتمُهنُا أعًلهُ، ُالتحكيمُقواعدالمذكورُة
 .اإلضافيةُلآللية

ُمكانُالمحكمينهيئةُُتحددُو،ُالتحكيمُمكانُعلىُيتفقُالطرفانُأنُعلىُ(24اإلضافيةُ)ُلآلليةقاعدةُالتحكيمُُنصتُ .72
ُقاعدة)ُمكانُأيُفيُاالستماعُجلساتُعقدُيجوزُو.ُاتفاقُإلىُالوصولُعدمُحالةُفيُطرفينالُمعُالتشاورُبعدُالتحكيم
ُجلساتُعقدُمكانُعنُالنظرُبغضُالتحكيمُمكانُفيُحكمُالتحكيمإصدارُُيتمولكنُُ((25)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيم

 ُ.االستماع
ُلآلليةُالتحكيمُقواعدُألنُنظرااف.ُالتحكيمالمذكورةُفيُقواعدُُقاعدةالُنفسُهيُالمحكمينُبجنسيةُالمتعلقةُالقاعدةإنُُ .73

اُنصتُإنهافُاإلجراءُفيُكأطرافاالقتصاديُُللتكاملُاإلقليميةُالمنظماتبوجودُُتسمحاإلضافيةُ هُيجوزُأنعلىُُأيضا



 
 

ُإالُُالنزاعُفيُالطرفُاالقتصاديُللتكاملُاإلقليميةُالمنظمةُفيُالتأسيسيةُالدولةُجنسيةُنفسُالمحكمينُأنُالُيحمل
 ُ.((30)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُقاعدة)ُاألطرافُجميعُبموافقة

اُالتيُتنصُعليهاُقواعدُالتحكيمُالمعدلةُالمحكمينُعدمُأهليةلُطلبُالردُعمليةُتنطبقُ .74 ُلآلليةُالتحكيمُواعدقُعلىُأيضا
ُلآلليةحاالتُالطعنُُفيُاالدارُيُسالمجلُرئيسُيوجدًُلفُ،القرارُهوُصاحبُالعامُاألمينُأنجزئيةُُعداُفيماُاإلضافية
 .((40-39)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُقاعدتا)ُكذلكُللقرارُخراناألُنالمحكماُاتخاذبُةالمتعلقُمادةالنطبقُتالُوُُاإلضافية

 .هاتنقيحُمعُالتحكيمحكامُالُاإللزاميُالنشرُعلىُ(54)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُقاعدةتنصُُ .75
ُقاعدة) األطرافُطلبُعلىُبناءُالتحكيمُمكانُقانوُنُفيُالمطلوبُالنحوُعلىُحكمُالتحكيمُمنُنسخةُاألمانةُتقدمُ .76

 ُ(.(71)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيم
ُمنُيوماا60ُُغضوُنُفيُإصدارهاُاشتراطُمعُ،علىُحالهُرهايفسوتالقراراتُُوتصحيحُالتكميليةُالقراراتُإجراءُيبقىُ .77

 ((.72)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُقاعدة)ُالطلبُهذاُبشأنُةشفويمرافعةُُأوُمذكرةُآخرإرسالُ

 CR(AF)اإلضافية  لآللية التوفيق وقواعد (CR) التوفيق قواعد -ط. التوفيق

ُجذريااُتفاقيةلًلالتوفيقُُقواعدُتعديلُيتم  .78 ُمماثلةُتعديًلتُتضمينُيتم،ُُوالعمليةُإلىُالمرونةُمنُمزيدُضافةإلُتعديًلا
التيُُنوهُإلىُاألماكنويُالتوفيقُقواعدُعلىُتطرأُالتيُالتغييراتُأدناهُالملخصُيتناول.ُاإلضافيةُلآلليةُالتوفيقُقواعدُفي

 ُ.الحكمُنفسُاإلضافيةُلآلليةُالتوفيقُقواعدلفيهاُيكونُ
ُطلبُتقديمُيتمُوُ،الدعوُىُإقامةُقواعدُبموجبُالتوفيقُقواعدُالمندرجُضمنُالتوفيقالحصولُعلىُُطلبُمعالجةُتتمُ .79

 .((5-2)ُاإلضافيةُلآلليةُالتحكيمُواعدق)بموجبُُاإلضافيةُاآلليةضمنُُالمندرجُالتوفيقُعلىُلحصولا
ُقاعدة)ُاإللكترونيةُالوسائلعبرُُاإلضافيةُلآلليةُالتوفيقُقواعدُوُالتوفيقُقواعدُبموجبُالوثائقُالطلباتُوكافةُُيداعإُيتمُ .80

ُأوُاألطرافُقرريُلمُماُاألمانةُخًللُمنُاالتصاالتُتوجيهُويتم((11ُ)ُاإلضافيةُلآلليةُوفيقالتُوقاعدةُ،(3)ُوفيقالت
 ُ.((12)ُاإلضافيةُلآلليةُالتوفيقُوقاعدةُ،(4)ُالتوفيقُقاعدة)ُألمانةنسخةُلُإبقاءُمعُمباشرُبشكلُاالتصالُاللجنة

ُالتوفيقُوقاعدةُ،(6)ُالتوفيقُقاعدة)ُمختلفُتقسيمُعلىالطرفانُُيتفقُلمُماُمتساويةُبحصصُالتكاليفُمقدمُسدادُيتمُ .81
ُامنهمُكلُيتحملُوُمختلفُتقسيمُعلىُاالتفاقُيتمُلمُماُتكاليفالُالتوفيقُفيُطرفاُشتركويُ،((14)ُاإلضافيةُلآللية
 .((14)ُاإلضافيةُلآلليةُالتوفيقُوقاعدةُ،(6)ُالتوفيقُقاعدة)ُبالتوفيقُالخاصةُتكاليفه

ُالوثائقُتكوُن.ُف(تخاصميةالُوغيرُملزمةالُغير)ُالعمليةُطبيعةُبسببُالتحكيمُعنُالتوفيقُفيُالسريةُقواعدُتختلفُ .82
ُلآلليةُالتوفيقُوقاعدةُ،(7)ُالتوفيقُقاعدة)ُعنهاُاإلفصاحُعلىُالموافقةُطرفينللُيجوزُلكنة،ُافتراضيُصورةبُسرية

 ((.15اإلضافيةُ)



 
 

أوُعروضُالتسويةُأوُتوصياتُالتقاريرُأوُاألوامرُأوُالقراراتُأوُُالتصريحاتلبياناتُأوُاالُيمكنُللطرفينُاستخدامُُ .83
اإلضافيةُُلآللية(،ُوقاعدةُالتوفيق8ُ)قاعدةُالتوفيقُ)ُجانبيااُستخداماااُالوثائقُالتيُتمُالحصولُعليهاُفيُعمليةُالتوفيق

 ((.34اإلضافيةُ)ُلآللية(،ُوقاعدةُالتوفيق26ُ((.ُوتكونُالمداوالتُسريةُبطبيعتهاُ)قاعدةُالتوفيقُ)16)
سويةُأوُمعُكلُواحدُمنهماُُأنُيجتمعُمعُالطرفينُموّفقيجوزُعقدُاجتماعاتُبينُالطرفينُواللجنةُبمرونة،ُويجوزُللُ .84

(،30ُطرفينُ)قاعدةُالتوفيقُ)الموافقةُعلىُمًلحظاتُاالجتماعاتُمنُقبلُأشخاصُغيرُالُطرفينيجوزُللُو.ُعلىُحدة
 ((.38اإلضافيةُ)ُلآلليةوقاعدةُالتوفيقُ

85. ُُ ولكنُبموجبُمنُالموّفقينُي شّجعُالطرفانُعلىُاالتفاقُعلىُموّفقُواحدُولكنُيجوزُلهماُاختيارُأيُعددُغيرُمتساو 
يومااُمن60ُُاإلضافيةُفإنُوجودُموفقُواحدُالُغيرُهوُالخيارُاالفتراضيُإذاُلمُيتمُاالختيارُفيُغضونُُاآللية

 ((.17اإلضافيةُ)ُلآلليةالتسجيلُ)قاعدةُالتوفيقُ
الذينُلمُموفقينُاليمكنُلألمينُالعامُأنُيساعدُالطرفينُفيُاالختيارُبناءُعلىُطلبهماُفيُأيُوقت،ُويمكنهُتعيينُُ .86

بالتعيينُعندُُيوماا.ُكماُيقومُالرئيس90ُاإلضافيةُإذاُطلبُالطرفانُذلكُبعدُُلآلليةفيُعمليةُالتوفيقُُيتمُتعيينهم
اإلضافيةُُلآللية(،ُوقاعدتاُالتوفيق12ُ-11يةُالتوفيقُبموجبُاالتفاقيةُ)قاعدتاُالتوفيقُ)فيُعملُايومُا90ُالطلبُبعدُ

(19-20.)) 
ضافةُإلزامُمستمرُُ .87 14ُفيماُيتعلقُبمسألةُاإلفصاحُ)قاعدةُالتوفيقُ)تمُتحديثُاإلقرارُالمتعلقُبالموفقينُوتوسيعهُوا 

 [((.6]22ُاإلضافيةُ)ُلآللية[(،ُوقاعدةُالتوفيق6ُ]
اإلضافية،ُُلآلليةفيُقواعدُالتوفيقُوقواعدُالتوفيقُُنفسُاإلجراءهوُُهليةبعدمُاألُإنُاإلجراءُالخاصُبعمليةُالطعنُ .88

فيُُردال،ُوتقديمُبناءُعليهااألهليةُُعدمُيومااُمنُمعرفةُالحقائقُالتيُتمُاقتراح20ُفيجبُتقديمُالمقترحُفيُغضونُ
رفاقُبيانُالموفقينُفيُغ رسالُ،ُُوتاليةضونُاأليامُالخمسةُالغضونُسبعةُأيام،ُوا  النهائيةُفيُغضونُسبعةُُالمذكراتا 

كونُيُو.ُ((26ُ-25اإلضافيةُ)ُلآللية(،ُوقاعدتاُالتوفيق18ُُ-17)قاعدتاُالتوفيقُ)يوماا30ُُقرارُخًللُالأيام،ُواتخاذُ
بماُُالمقترحالموافقةُعلىُبموجبُقواعدُالتوفيقُيجوزُلجميعُاألطرافُولكنُُ،القرارالمسئولُعنُاتخاذُُاألمينُالعام
 قُيستقيل.يجعلُالموفُّ

وعًلوةُُ،ُ[(2]28ُاإلضافيةُ)ُلآلليةقاعدةُالتوفيقُ)تمُإدراجُحكمُجديدُي لزمُالموّفقُباالستقالةُفيُحالُاتفاقُالطرفينُُ .89
 [(.1]28ُفيةُ)اإلضاُلآلليةعلىُاالستقالةُفيُقاعدةُالتوفيقُُاالخرينعلىُذلكُفقدُتمُإزالةُاشتراطُموافقةُالموّفقينُ

ُكاملعلىُالتوصلُإلىُحلُيتفقانُعليهُبشأنُُيتمثلُدورُالموّفقُفيُتوضيحُالقضاياُمحلُالنزاعُومساعدةُالطرفينُ .90
التوصيةُبشروطُالتسويةُبعدُالتشاورُهاُيمكنُللموفقُالقيامُبذلكُباستخدامُتقنياتُمختلفةُبماُفيُوُأوُجزءُمنه،ُنزاعهما
اُطرفينالتواصلُمعُالُو،ُوثائق،ُوطلبُتوضيحاتُأوُلتجنبُتفاقمُالنزاعتوصيةُبخطواتُ،ُوالطرفينمعُال ُأوُُمعا معُكل 

 ُ((.30اإلضافيةُ)ُلآللية(،ُوقاعدةُالتوفيق22ُ)قاعدةُالتوفيقُ)والقيامُبزياراتُميدانيةُُةمنهماُعلىُحد



 
 

91. ُُ ُتقديم ُمن ُالتوفيقُبيانُاُيقدمُالمذكراتبدالا ُاألولىُيصفُُاموجزُاُاأوليُاُاالطرفانُفيُعملية ُالجلسة النزاعُُطاقنقبل
)قاعدةُالموفقون(ُأوُُها،ُباإلضافةُإلىُبياناتُمكتوبةُأخرىُفيُحالُطلبهاُالموفّ قُ)فيالمطروحةُووجهاتُنظرهمُ

 .((36اإلضافيةُ)ُلآللية(،ُوقاعدةُالتوفيق28ُالتوفيقُ)
حاليااُحمايةُالمعلوماتُالسرية،ُواستكشافُحيثُتشملُُ،تمُتحديثُالمسائلُالتيُيتعينُمعالجتهاُفيُالجلسةُاألولىُ .92

ُيتعلقُبالتالي:ُ)أ(ُالدخولُفيُإجراءاتُتسويةُأخرىُأوُمتابعتها،ُ )ب(ُتطبيقُفتراتُواالتفاقاتُبينُالطرفينُفيما
 لتسوية.اُإجازةيتمُ(ُتحديدُممثلُمفوضُلتسويةُالنزاعُنيابةُعنهُووصفُللعملياتُالًلزمةُل3وُ)ُقييد،التقادمُأوُالت

التوفيقُقبلُتشكيلُاللجنةُباالتفاقُبينُالطرفينُأوُبسببُعدمُاتخاذُخطواتُعمليةُتمُإدراجُأحكامُجديدةُتسمحُبوقفُُ .93
ُللجنةُاليومااُمنُتشكيل150ُُقبلُ ُالتوفيقُ)عدمُنظيراا ُالتوفيق33ُُ-32السدادُ)قاعدتا اإلضافيةُُلآللية(،ُوقاعدتا

(40-ُ41.)) 
ينّوهُقدُ((.ُُو45اإلضافيةُ)ُلآللية(،ُوقاعدةُالتوفيق37ُ)قاعدةُالتوفيقُ)تقريرُالتوفيقُيردُالقرارُالنهائيُللتوفيقُفيُُ .94

إلىُاتفاقُُوصولفيُالُافشلهمأوُ،ُ((42اإلضافيةُ)ُلآللية(،ُوقاعدةُالتوفيق34ُ)قاعدةُالتوفيقُ)ُطرفيناتفاقُالُإلى
(،36ُ)قاعدةُالتوفيقُ)أوُالمشاركةُُحضورال،ُأوُعدمُ((43اإلضافيةُ)ُلآللية(،ُوقاعدةُالتوفيق35ُ)قاعدةُالتوفيقُ)
 .((44اإلضافيةُ)ُلآلليةوقاعدةُالتوفيقُ

لطرفيُُالتغييرُهذاُيسمحُإذُ،تقريرُفيُالطرفينُبينوالمنتهيُُالمبرمُالتسويةُاتفاقُبتضمينُيسمحُجديدُحكمُتمُإدراجُ .95
أملُالمتُعنُطريقُالوساطةُللتسوياتُنفاذاإلُنظامُمنُاالستفادةُاالستثمارُمنازعاتُلتسويةُالدوليُالمركزُفيُالتوفيق

ُوقاعدةُ،([2]34)ُالتوفيقُقاعدة)(ُسنغافورةلدولةُُوساطةالُاتفاقية)عنُطريقُالوساطةُُتسوياتالُاتفاقيةُمشروعُفي
 .(([2]42)ُاإلضافيةُلآلليةُالتوفيق

 ”AF)CR(“ُاإلضافية لآللية التوفيق ي. قواعد

ولكنُمعُاختًلفينُُأعًلهُمذكورُهوُكماُاكبيرُاُتماثًلاُُمتماثلُاإلضافيةُاآللية قواعدُأوُاالتفاقيةُإطارُفيُالتوفيقُإنُ .96
 .نرئيسي

ُعلىُيتعينُالُلذلكُونتيجة(5ُ-2)ُاإلضافيةُلآلليةُالتوفيقبموجبُقواعدُُالتوفيقُعلىُللحصولُطلبُتقديمُيتمُ .97
 ُ.لًلتفاقيةُالقانونيةُالقيودُتلبيةُطرفينال

ُعدمُاألهليةُمقترحُعلىُالطرفانُوافقُإذاُاإلضافيةُاآلليةبموجبُُقالموفُُّيستقيلُأنُيجبُالتوفيقُأوُالتحكيمُبخًلفُ .98
 ((.28و25ُُ)ُاإلضافيةُلآلليةُالتوفيقُقاعدتا)ُاالستقالةُقالموفُُّمنُاطلبُأو

 ”AF)FFR(“ اإلضافية لآللية الحقائق تقصي ك. قواعد

 .التكلفةُحيثُمنُوفعالةُاالستخدامُفيُوسهولةُبساطةُأكثرُلتكوُنُاإلضافيةُلآلليةُالحقائقُتقصيُقواعدُتُمراجعةتمُ .99



 
 

ُالحقائقُتقصيُطلبُتقديمُعندُالمفعولُساريةهيُتلكُالقواعدُُالمطّبقةُاإلضافيةُلآلليةُالحقائقُتقصيُقواعدُتكوُن .100
 .أليُسببُكانُاستبعادهاُأوُالقواعدُهذهللطرفينُتعديلُُيمكن((،ُُو1)ُاإلضافيةُلآلليةُالحقائقُتقصيُقواعد)

ُاُتقديمبُالحقائقُتقصيإجراءُُدأبي .101 بتقديمُُاإلضافيةُلآلليةُالحقائقُتقصيُقواعدُإذُت لزمُ،الحقائقُلتقصيُاطلبُاالطرفينُمعا
ُتقصيُبعمليةُمنهماُيثبتُالتزامُكلُومشاركتهماُفهو الطرفينُكًلُموافقةُيتطلبُالناجحُالحقائقُتقصيُألنُمشتركُطلب

 .((3)ُاإلضافيةُلآلليةُالحقائقُتقصيُقواعد)ُالوهلةُاألولىُمنذُالحقائق
ُأنُينبغيُكما.ُالكترونيُاتمُتقديمهُإويُالمطالبينُبهُطرفينالُحولُالمعتادةُالمعلوماتُعلىُالحقائقُتقصيُطلبُيحتوُي .102

ُيتفقأخرىُُأحكامُوأيُ،الصلةُذاتُوالظروفُفحصها،ُيتعينُالتيُوالوقائعُباالستثمار،ُيتعلقُالحقائقُتقصيُأنُيوضح
ُالحقائقُتقصيُقواعد)ُالحقائقُلتقصيُلجنةُتشكيلُعمليةُأوُالحقائقُالباحثينُعنُبمؤهًلتُيتعلقُفيماُالطرفانُعليها
 .((4)ُاإلضافيةُلآللية

اُالطلبُيشتملُأنُيجب .103 ُ،الحقائقُتقصيُإلىُباللجوءُمماُيسمحُالطرفينُبينالمبرمةُُاالتفاقيةُمنُنسخةُعلىُأيضا
ُةمتبادلُصورةبُوافقاُأنهماُالطلبُنُفيالطرفاُؤكديُأنُيمكنُاالتفاقُهذاُمثلُسجلتُةرسميُوثيقةُأيُعدمُوجودوفيُحالُ

 ُ(.4)ُاإلضافيةُلآلليةُالحقائقُتقصيُاعدةقُبموجبُالحقائقُتقصيُعمليةُإتمامُعلى
اُيكنُلمُإذاُويسجلهُالطلبُالعامُاألمينُيستعرض .104 ُاإلضافيةُاآلليةُقواعدُمنالثانيةُُةمادمنُال(1ُ)ُالبندُنطاقُعنُخارجا

اُ اخروجا ُهذاُضوءُوفي.ُباالستثمارُالمتعلقةُالحقائقُتقصيعمليةُُفيُبالمشاركةُطرفُأليُالقواعدُهذهُتسمحف.ُواضحا
اُالحقائقُتقصيُيكوُنُوُنسبيااُبسيطااُالطلبُاستعراضُيكوُنُأنُينبغيُالمتوسعُالمطلب .ُاألطرافُمنُكبيرةُلمجموعةُمتاحا
ُلتكامللُاإلقليميةُمنظماتالُأوُالمتعاقدةُغيرُالدولُوأُالمتعاقدةُالدولُمنُأطرافُبينُالحقائقُتقصيُيتمُأنُيمكن

ُالحقائقُتقصيُعلىُالمجالُهذاُفياإلضافيةُُلآلليةُالتوفيقُأوُالتحكيمُأوُلًلتفاقيةُالقضائيةُالقيودُتنطبقُال.ُاالقتصادي
 .باالستثمارُالحقائقُتقصيُطرفينُوارتباطُعمليةالُموافقةُفاألساسُهو

إالُأنهُيمكنُأنُُالخصوصُوجهُعلىُلمركزقائمُلُإجراءُمعُبالتوازُيأنُيتمُُيجوزُالحقائقُتقصيإجراءُُأنُحينُفي .105
اُالطرفينُبينُذاتهاحدُبُقائمةُعمليةُيكوُن ُآخرُنوعُاتخاذُإجراءُمنُأيُأوُنزاعالُبلورتُقبلُبينهماُاالختًلفُلحلُأيضا

 .ُ((4)ُاإلضافيةُلآلليةُالحقائقُتقصيُقواعد)
ُلآلليةُالحقائقُتقصيُقواعد)ُتأخيرُدوُنُالحقائقُتقصيُلجنةُلتشكيلُلألطرافُدعوةُالطلبُتسجيلُشعارإُيتضمن .106

 ((.5)ُاإلضافية
ُالطرفانُويجوزُأنُيطالب.ُونزاهتهمُهمستقًللباُالمرتبطةُالمعتادةُبالمؤهًلتُالحقائقُتقصيُلجنةُأعضاءُيفيُأنُيجب .107

اُامفيدُاوهوُماُيعدُُ،بالطلبُصلةُذاتُخاصةُخبرةُذوُالحقائقُالباحثُعنُيكوُنُأن ُالوقائعُكانتُفيُحالُخصوصا
ُعلىُبالحفاظُااللتزامُعليهمُويكوُنُنزاهتهمقرارُيثبتُإُعلىُالحقائقُباحثوُيوّقعُو.ُعلميةُأوُفنيةُطبيعةُذاتُالمعنية

 .((8و6ُ)ُاإلضافيةُلآلليةُالحقائقُتقصيُقاعدتا)ُاإلجراءاتمدةُُطوالُهذهُالصفة



 
 

ُاللجنةُفيُالحقائقُعنُالباحثينُمنُمتساوُغيرُعددُأيُأوُوجودُباحثُواحدُعلىُلًلتفاقُالطرفانُيسعىُأنُيجب .108
الُالتسجيلُمنُيوماا30ُُغضوُنُفي ذاُو.ُباحثُواحدُمنُاللجنةُتتكوُنسُوا  الباحثُأوُُتسميةُمنُالطرفانُيتمكنُلمُا 

ُيومُا60ُُغضوُنُفيُمابهُالخاصينُالباحثين ُأوُتعيينهمبتعيينُالعامُاألمينُيقومُالتسجيلُمنا ُمعُالتشاورُبعدُُه
اُاللجوءُإلى.ُشخصللةُالمطلوبُمواصفاتالشأنُبُطرفينال ماُفيُوقتُأيُفيُطرفينالُلمساعدةُالعامُاألمينُويمكنُأيضا

ُأيُاتخاذفيُحالُعدمُاإلجراءُُمتابعةُيمكنُال.ُُوذينُيتمُتعيينهمالُاألشخاصُأوُاألعضاءُعددُعلىُالموافقةبُيتعلق
 ُ.((7)ُاإلضافيةُلآلليةُالحقائقُتقصيُقاعدة)ُالتسجيلُمنُيوماا120ُُفيُغضوُنُخطوة

ُالحقائقُتقصيُقاعدة)ُتعيينهمقرارُُالباحثينُقبولُبمجردُ((9)ُاإلضافيةُلآلليةُالحقائقُتقصيُقاعدة)ُاللجنةُتشكيلُيتم .109
 .((8)ُاإلضافيةُلآللية

ُفيُاتباعهاُيجبُالتيُوالعمليةُبشأنهاُقرارالُاتخاذُيتعينُالتيُالمسألةُفيُنظرهُوجهاتُيحددُأنُطرفُكلُعلىُيجب .110
ُالبياناتُهذهُاللجنةُوتتلقى.ُاللجنةُشكيلتُتاريخُمنُيوماا15ُُغضوُنُفيُوتقدمُصفحة50ُُإلىُتصلُأوليةُ ُبياناتُ 

بصورةُُيحددالذيُُالعمليةُبهذهُالخاصُالبروتوكولُتضعُحيثُتالية،الُعشرُالخمسةُاأليامُخًللُجلسةُأولُتعقدُو
ُمهمةالُاألسئلةُوتشملُ.((10)ُاإلضافيةُلآلليةُالحقائقُتقصيُقاعدة)ُتتبعهاُالتيُالعملُوأساليبُاللجنةُواليةُأساسية

اُالتقريرُكانُإذاُمامسألةُُاالجتماعُهذاُفي ُتوصياتأمُُللحقائقُبسيطةُاستنتاجاتُيريدانُالطرفانُكانُإذاُوما،ُملزما
اُوجدتالتيُُالحقائقُإلىُتستند  .أيضا

اُلألطرافُي سمحُوالُسريةبالُالحقائقُتقصيُلجنةُإجراءاتُتتسم .111 ُالحصولُتمُالتيُالوثائقُأوُالمعلوماتُباستخدامُأيضا
ُاإلجراءاتُمنُللمعلوماتُالجانبيُاالستخدامُعلىُالحظرُهذاُيوجدُوُ.آخرُإجراءُأيُفيُالحقائقُتقصيُإجراءُفيُعليها
ُأساسُعلىُاألطرافُجانبُمنُالكاملةُالمشاركةُضمانُإلىُيهدفإذُإنهُ،ُوالوساطةُالحقائقُوتقصيُالتوفيققواعدُُفي
اُأكثرُاإلجراءاتُتكوُنُأنُأملُعلىوذلكُُ،"اإلخًللُعدمل"  .((13)ُاإلضافيةُلآلليةُالحقائقُتقصيُقاعدة)ُنجاحا

المصاريفُخًللُمنُبالتساوُيُالعمليةُتكاليفُالطرفانُيتحمل .112 ُ،اإلضافيةُلآلليةُوالماليةُاإلداريةُللوائحُوفقااُالمدفوعُمقدُم
 .((12)ُاإلضافيةُلآلليةُالحقائقُتقصيُقاعدة)ُالمعتادةُبالطريقةُبالمركزُالخاصةُالتكاليفُجداولُوتطبق

ُيمكنُأوُكانُوقتُأيُفيإنهائهاُُأوُالعمليةُاالنسحابُمنُحريةُطرفينللفُ،بطريقتينُالحقائقتنتهيُعمليةُتقصيُ .113
ُاألطرافُانسحابُالتنويهُإلىُأوُُمطلوبةال(ُوالتوصيات)ُالنتائجُإجراءُاللجنةُتقريرلُيمكن،ُحيثُتقريرالُإصدارُللجنة

ُاإلضافيةُلآلليةُالتوفيقُقاعدة)ُأمرااُمستحيًلاُُالحقائقُبشأنُاستنتاجاتُإلىُالتوصلُيجعلُمماُعدمُمشاركتهماُأو
 .((17)ُاإلضافيةُلآلليةُالحقائقُتقصيُقاعدة)ُطرفُكلُإلىُالتقريرُبإرسالُالعامُاألمينُيقوممنُثمُُو.ُ((14-16)

ُ  
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ُتوفيربُالمصلحةُأصحابُلطلباتُتستجيبُفهيُ،القواعدُمنُكليااُجديدةُمجموعةُةاإلضافيُلآلليةُالوساطةُقواعدتعدُ .114
ُ،الوساطةُعلىُتنصُالتيُالجديدةُاألطرافُمتعددةوالمعاهداتُُالثنائيةُالمعاهداتُوتستكملُالوساطةُمنُأكبرُقدر
 .النزاعاتُحلُأدواتُمنُأكبرُبكميةُاألطرافُتزويدُفيُاالستثمارُمنازعاتُلتسويةُالدوليُالمركزهدفُُ،أعمُصورةوب
ُمن(1ُ)ُالبندُمن(ُج)ُالفقرةبموجبُباالستثمارُُالمتعلقةُالوساطةُإدارةُاالستثمارُمنازعاتُلتسويةُالدوليُلمركزيمكنُل .115

ُللتحكيمُالمحددةُالمتطلباتُأوُلًلتفاقيةُالقانونيةُالقيودب قواعدُالوساطةتتقيدُُالُو.ُاإلضافيةُاآلليةُقواعدُمنُالثانيةُالمادة
 .اإلضافيةُمشابهةُبذلكُقواعدُتقصيُالحقائقُاآلليةُفيُوالتوفيق

ُعليهاُيتفقُيجوزُأنُأوُ،((3)ُاإلضافيةُلآلليةُوساطةالُقاعدة)ُقائمةُاتفاقيةُ ُبموجبُالوساطةعمليةُُفيُالبدءُيمكن .116
وثائقُُمنُقليلُعددُاحتواءوبالرغمُمنُ.ُ((4)ُاإلضافيةُلآلليةُالوساطةُقاعدة)ُكلُحالةُعلىُحدةُأساسُعلىُالطرفان

ُمعاهداتُوُالثنائيةُاالستثمارُمعاهداتُفيُيزدادُإالُأنُاحتوائهاُلهاخياراتُُأوُوساطةللُمتطلباتُعلىُاالستثمار
 ُ.اُكذلكاستخدامهُأنُيزيدالمحتملُُومنُالعقود،متعددةُاألطرافُُوُاالستثمار

ُوسيطُتعيينُطرفينللُيجوزُو((.5ُ)ُاإلضافيةُلآلليةُالوساطةُقاعدة)ُالعامُاألمينُيسجلهُطلبُبتقديمُالوساطةُتبدأ .117
ُاتفاقُإلىُالتوصلُعدمُحالةُفيُوُالتعييناتُعلىُاالتفاقُعلىُطرفينالُالعامُاألمينُويشجعُ،ساعدينمُوسطاءُأوُاحدُو

ُاإلضافيةُلآلليةُالوساطةُقاعدة)ُالوسيطُاختيارمهمةُُإكمالُعلىُالطرفينُلمساعدةُالعامُاألمينإلىُُيمكنُاللجوء
(7)). 

أوُ)ُالوسيطُمعُهمابوساطتُالخاصُالبروتوكولُالطرفانُويحددُاألولى،ُالجلسةُقبلُموجزااُأوليااُبيانااُطرفُكلُيقدم .118
ُلآلليةُالوساطةُقاعدة)ُلتعيينلُالوسيطُقبولُمنُيوماا30ُُغضوُنُفيذلكُُيتمُأنُعلىُاألولى،ُالجلسةُفي(ُالوسطاء
 ((.13)ُاإلضافية

ُيتعلقُبُلكًلُالطرفينُمقبولُحلُإيجادُفي(ُأوُالوسطاء)ُالوسيطُدوريتمثلُ .119 ُقاعدة)ُهمنُجزءأوُُُالنزاعُاملكفيما
 تحقيقُهذهُالغاية.لُنةُومُرعاليةُالُعملياتُالوسيطُجرُيي ُُلذاُيجوزُأنُ((11)ُاإلضافيةُلآلليةُالوساطة

ُإجراءُفيُعليهاُالحصولُتمُالتيُالوثائقُأوُالمعلوماتُاستخدامُلألطرافُمكني ُُوالُسريةبالُالوساطةُعمليةُتسمت .120
 .((16)ُاإلضافيةُلآلليةُالوساطةُقاعدة)ُجانبيااُاستخدامااوساطةُال

ُالطرفان .121 ُالوسطاء)ُالوسيطُمعُي حدد ُالوساطةُعمليةُ(أو ُأنُو. ُواحد،ُطرفُمعُاجتماعاتُعقدُذلكُيشملُيجوز
ُالوساطةُقاعدة)ُواستخدامهاُاألخرُىُالمعلوماتُجمعُتقنياتُإلىُواالستماعُالوثائق،ُوجمعُالطرفين،ُكًلُمعُواجتماعات

 ُ((.14)ُاإلضافيةُلآللية



 
 

ُفشللُقرارُ بإُوأُقرار،ُإلىُالتوصلُستبعادُاحتماليةالُأوُبإقرارُ ُالطرفين،ُمنُأيُمنُانسحابُبإشعارُالوساطةُتختتم .122
ُقدُو.ُ((17)ُاإلضافيةُلآلليةُالوساطةُقاعدة)ُمبرمُتسويةُاتفاقُطريقُعنُأوُالتعاون،ُأوُالمشاركةُفيُطرافاألأحدُ
ُاتفاقيةُنطاقُضمنُاالتفاقُهذاُمثلُبدخولُتسمحُبطريقةُ-قواعدُالتوفيقُحالةُفيُكماُ-الوساطةُقواعد صياغةُتمت

 ُ.الوساطةُطريقُعنُالتسوياتُإنفاذُبشأنُالمقترحةُسنغافورة

الخاصةُبالتعديًلتُُاالستثمارُمنازعاتُلتسويةُالدوليُالمركزُعملُورقةُفيُالمقترحةُالتغييراتُحولُالتفاصيلُمنُمزيدتوجدُال
 :إرسالهاُعلىُالبريدُاإللكترونيُالتاليُكميمكنُوُكمُمحلُترحيبناتعليقاتُوُأسئلتكمُم.2018بتاريخُالثانيُمنُأغسطسُلعامُ

icsidruleamendment@worldbank.org.  

 

mailto:icsidruleamendment@worldbank.org

	Cover Synopsis Final Arabic
	Synopsis_Arabic.doc

