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 البىود المظليةتعريف 

 ْٙ انجُٕد انًظهٛخ أٔ ثُٕد اززشاو االنزضايبد انزؼبلذٚخ
(   يُظٕص ػهٛٓب فٙ ارفبلٛخ اعزثًبس)ثُٕد ارفبلٛخ 

رهزضو ثًٕخجٓب دٔنخ يضٛفخ  اصاء انذٔنخ اخشٖ ، ثبززشاو 
االنزضايبد انزؼبلذٚخ انزٙ لشسرٓب نظبنر انًغزثًشٍٚ  

 .انزٍٚ ٚسًهٌٕ خُغٛخ  انذٔنخ انًظذسح نالعزثًبس

 2فمشح  8اَظش ارفبلٛخ يظش ٔ انًُغب انًبدح : أيثهخ 

 



 ميثاق الطاقة 



  البىود المظلية آثار

  رغُّٛش ْزِ انجُٕد االَزٓبكبد انزؼبلذٚخ يٍ عشف انذٔنخ
انًضٛفخ  نكٙ رظجر اَزٓبكبد أٔ خشق النزضايبد 

 ارفبلٛخ  

   ٙٔرؼغٙ ثبنزبنٙ طالزٛبد نهزسكٛى  انًُظٕص ف
االرفبلٛخ انثُبئٛخ  ،نهُظش فٙ انًُبصػبد انُبردخ ػهٗ  

ْزا انخشق ثبنشغى يٍ أٌ انؼمذ ُٚض ػهٗ زم يخزهف 
 (يثال يسكًخ ٔ عُٛخ نهجهذ انًضٛف (نفض انُضاع 



البىود المظلية آثار  

 ُٔٚزح ػٍ ْزِ انجُٕد أٌ االنزضايبد انذاخهٛخ  أ
انزضايبد َبردخ ػٍ  ( أٔ رظجر) انزؼبلذٚخ  نهذٔنخ  رًبثم 

 االرفبلٛخ

 انخشق انز٘ كبٌ : ٔ ثبنزبنٙ رزغٛش عجٛؼخ انخشق
رؼبلذ٘ فمظ ٚظجر خشلب ارفبلٛب أ٘ دٔنٛب ٔ ٚؼغٙ 

 .ثبنزبنٙ نهًسّكى طالزٛبد نهُظش فّٛ

  كم اَزٓبن نهؼمذ  انز٘ ًٚثم فٙ َفظ انٕلذ اَزٓبن
نالرفبلٛخ انثُبئٛخ  ٚذخم فٙ اعبس اخزظبص انًسكًخ  

 (ٔنٛظ انؼمذ) انزٙ َظذ ػهٛٓب االرفبلٛخ 



لبىود المظليةل القضائية االثار  

 ػذح فشضٛبد 
1-  االرفبلٛخ  ٔػهٗ اخزظبص انًسبكى انذاخهٛخ  ُٚضانؼمذ

 ػم انزسكٛى انذٔنٙ رُضانثُبئٛخ 
 ػهٗ انزسكٛى انسش أٔ رسكٛى  ُٚضانؼمذUNCITRAL  ٔا 

ػهٗ  رُض انثبَئٛخٔ االرفبلٛخ   عزٕكٓهىرسكٛى غشفخ 
 ICSIDرسكٛى 

 يضاٚب رسكٛىICSDI  : 
 انزسكًٛٙيٛضاد انمشاس :  1-54انًبدح -
انسكى ٚمغ أيبو ندُخ خبطخ  ربثؼخ  انغبءعهت :  52انًبدح -

 انًسبكى انذاخهٛخ ايبونهًشكض   ٔنٛظ 



 البىود المظليةاإلشكاالت الىاتجة عه 

1 ) البىود المظليةطٛبغخ 

  ٍٛثؼض ارفبلبد االعزثًبس رُض ػهٗ أٌ انُضاع ث
ٚخض انزضاو انذٔنخ انُبرح ػهٗ  ” انذٔنخ  ٔ انًغزثًش 

 “ثُٕد االرفبلٛخ

NAFTA 1116-1 

رُض ػهٗ  أٌ : رزًٛض ارفبلٛبد أخشٖ ثظٛبغخ ػبيخ ٔ ”
ْٕ يٍ اخزظبص  “ َضاع ٚزؼهك ثبالعزثًبسادكم 

 انٓٛئبد انزٙ رُض ػهٛٓب االرفبلٛخ  ٔيُٓب انزسكٛى



البىود المظليةصياغة   

  ّأػغذ ْزِ انظٛبغبد انًخزهفخ انٗ  رًٛٛض فم
 :لضبئٙ ثٍٛ 

1 )  انُضاػبد أٔ انًغبنت انًإعغخ ػهٗ االرفبلٛخ
treaty claims  

2 )انُضاػبد أٔ انًغبنت انًإعغخ ػهٗ انؼمذ 
contract claims 



البىود المظليةصياغة   

 ٔثبنزبنٙ ُْبن 

1 )  ٙطٛغخ ضٛمخ انزٙ ال رؼغٙ نهًسكى ااّل انُظش ف
  treaty claimsانًغبنت انًإعغخ ػهٗ االرفبلٛخ 

2 )  طٛغخ يٕعؼخ انزٙ رؼغٙ نهًسكى انُظش فٙ كم
انًغبنت  عٕاء انًإعغخ ػهٗ االرفبلٛخ   أٔ 

 contract claims انًغبنت انًإعغخ ػهٗ انؼمذ



البىود المظليةصياغة   

 ثؼض االرفبلٛبد رمظٙ انًغبنت انزؼبلذٚخcontract 
claims   ّٛيٍ اخزظبص انًسكى انز٘ ٔلغ انهدٕء ئن

 ػهٗ اعبط االرفبلٛخ انثُبئٛخ

  ٙ1-24انًُٕرج االيشٚك 

 ٙ15-10ارفبق انزجبدل انسش ثٍٛ ايشٚكب ٔ انشٛه 

 



اإلشكالية القاوووية: البىود المظلية  

  ػُذيب ال رسذد  ارفبلٛخ  طشازخ اخزظبص  انًسكى
ػهٗ انًغبنت انًإعغخ ػهٗ اَزٓبن االرفبق فمظ،  
ْم ًٚكٍ رأٔٚم االرفبق ثأَّ ٚسذ اخزظبص انًسكى   

 ?ػهٗ االَزٓبكبد االرفبلٛخ

 أٔ ْم ًٚكٍ رأٔٚم االرفبق ثأَّ ٚغًر نهًسكى  نهُظش
فٙ انًغبنت راد انغجٛؼخ انزؼبلذٚخ ثٍٛ انًغزثًش ٔ 

 ?انذٔنخ 



اإلشكالية القاوووية: البىود المظلية  

 ٔ فٙ انمبٌَٕ انذٔنٙ الٚثٛش خشق انؼمٕد ثٍٛ انذٔنخ
شخض ،انًغإٔنٛخ انذٔنٛخ نهذٔنخ ثظفخ آنٛخ ااّل فٙ 

ٚدت أٌ ًٚثم ْزا انخشق اَزٓبن نمبػذح : زبنخ ٔازذح 
ُْبن ثؼض االَزٓبكبد انزؼبلذٚخ ) أٔنٛخ نهمبٌَٕ انذٔنٙ

انزأخٛش فٙ انذفٕػبد  : انزٙ ال رًثم اَزٓبكبد ارفبلٛخ 
 ..انزٙ َض ػهٛٓب انؼمذ

ٙانزًٛٛض ثٍٛ انُظبو انذاخهٙ ٔ انُظبو انذٔن 

  ٙٔثبنزبنٙ انزًٛٛض ثٍٛ ٔعبئم فض انُضاػبد ف
 َظبو انؼمذ ٔ َظبو االرفبلٛخ: انُظبيٍٛ

 خشق انجُذ انزؼبلذ٘ ًٚثم فٙ َفظ انٕلذ  : االعزثُبء
 .خشق نمبػذح ُٚض ػهٛٓب انمبٌَٕ انذٔنٙ



اإلشكالية القاوووية: البىود المظلية  

 انجُٕد انًظهٛخ ركشط يثبل نٓزا االعزثُبء فٙ انزًٛٛض
ثٍٛ االنزضايبد انزؼبلذٚخ ٔ االنزضايبد انالرفبلٛخ الَٓب  

ركشط ارفبق انذٔنزٍٛ فٙ لجٕل اثبسح انًغٕؤنٛخ  
انذٔنٛخ ػهٗ اعبط انزضاو رؼبلذ٘ اصاء انًغزثًشٍٚ ٔ  

ثبنزبنٙ ٚظجر  خشق االنزضاو انزؼبلذ٘ خشق النزضاو 
 .دٔنٙ



اضطراب: ما هو الجواب الفقه قضائي   

1 ) ٗانمضبٚب االٔن: 

1 ) لضٛخSGS    لضذ   :6/08/2003ضد باكستان
” سفغ ” انًسكًخ   ثبَّ  دٌٔ اإلخالل ثبيكبَٛخ  أٔ يجذأ 

االَزٓبكبد انزؼبلذٚخ انٗ اَزٓبكبد ارفبلٛخ  رشٖ 
انًسكًخ اٌ طٛبغخ انجُذ ال رزغى ثبنٕضٕذ انكبفٙ  

نزكشٚظ ْزا األثش ٔ سفضذ ثبنزبنٙ انُظش فٙ انًغبنت  
 .انزؼبلذٚخ



اضطراب: ما هو الجواب الفقه قضائي   

2) لضٛخSGS   لشس  :29/01/2004ضد فليبيه
انًسكى أٌ اَزٓبن االرفبلٛخ ٚكًٍ فٙ ػذو اززشاو 

 .انذٔنخ النزضايبرٓب انزؼبلذٚخ ئصاء انًغزثًشٍٚ

 ِٔرجغ ْزا انمشاس انثبَٙ لشاساد اخشٖ فٙ َفظ االردب
  Salini c/ Maroc, Vivendi c/ Argentine :رمشٚجب

ٙرُبلض فمّ لضبئ 



اضطراب: ما هو الجواب الفقه قضائي   

3 ) لضٛخSalini  ػمذ انًمبٔنخ ػهٗ  ُٚض :2004 االردنضد
أٔ ئنٗ انزسكٛى  ػهٗ ششط يٕافمخ  االسدَٙاخزظبص انمضبء 

  ICSIDانًؼبْذح انثُبئٛخ ػهٗ رسكٛى  رُضاألعشاف، ثًُٛب 
ٔرمش طشازخ ػهٗ رغجٛك انؼمذ فٙ يب ٚزؼهك ثبنًُبصػبد 

 2-9يبدح . االسدَٛخانزؼبلذٚخ أ٘ اخزظبص انًسبكى 
-  فٙ يشزهخ أٔنٗ يٛضد انًسكًخ ثٍٛ انُضاػبد انزؼبلذٚخ

 ٔانُضاػبد االرفبلٛخ
 فٙ يب ٚزؼهك ثبنُضاػبد انزؼبلذٚخ ألشد  ٔفٙ يشزهخ ثبَٛخ

رًُؼٓب يٍ انُظش فٙ ْزِ انُضاػبد  2-9انًسكًخ أٌ انًبدح 
َٔظشا نهظٛبغخ انٓشخ  ٔانؼبيخ . َظشا نهظٛبغخ انظشٚسخ نالرفبلٛخ

 .اػزجبسْب ثُذ يظهخ الًٚكٍانزٙ  4 -2خذا نهجُذ يبدح 
 انُظش فٙ انًغبنت  ااّلفٙ يشزهخ ثبنثخ نى رمجم انًسكًخ

 .انًإعغخ ػهٗ االَزٓبكبد االرفبلٛخ



Saliniقضية  االردنضد    

 الشد انًسكًخ أَٓب ال رُظش فٙ االَزٓبكبد انزؼبلذٚخ ااّل
.  فٙ زبنخ انُض ػهٛٓب طشازخ فٙ االرفبلٛخ انثُبئٛخ
فٙ ْزِ انسبنخ ٚظجر أٔ ًٚبثم االَزٓبن انزؼبلذ٘ 

 (.ارفبلٙ) اَزٓبن دٔنٙ

 ٗفٙ زبنخ ػذو انُض فبٌ االخزظبص ٚشخغ ان
 .انٕعبئم انمضبئٛخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انؼمذ



Saliniقضية  االردنضد    

   ركشط ْزِ انمضٛخ أٌ االثبس انمبََٕٛخ نهجُٕد انًظهٛخ
 كٛفٛخ طٛبغخ انجُذ: ْٙ لجم شٙء يغأنخ طٛبغٛخ



Joy Mining Machinery Limited  قضية
 ضد مصر

4 )(ضًبَبد ثُكٛخ) انًسكًخ َفظ االردبِ  الشد 
 2-2ثشٚغبَٛب انًبدح  ٔاالرفبلٛخ ثٍٛ يظش 
 ٔلغ رأٔٚم ْزا انجُذ ثظفخ ضٛمخ 
 انُضاػبد االرفبلٛخ  ٔضؼذ  ٔنهزًٛٛض ثٍٛ انُضاػبد انزؼبلذٚخ

 »test  of“االخزجبس انثالثٙ نهٕٓٚخ ”انًسكًخ عشٚمخ 
triple identity ».    

1 ) فٙ انُضاع االعشافْم ُْبن َفظ 
2 )ْم انًغأنخ رخض َفظ انُضاع 
3 ) (يبْٛخ انُضاع) ْم انُضاع نّ َفظ األعجبة 
 انُظش فٙ انًغبنت انًإعغخ ػهٗ  ااّلنى رمجم انًسكًخ

 االَزٓبكبد االرفبلٛخ



 ICSDIاضطراب فقه القضاء الحالي 

5 ) لضٛخEureko   (شركة هولىدية ) وضد بولوويا Noble 
Ventures(  2005شركة أمريكية  ضدRoumanie 

 ٌانًسكًخ أٌ انجُٕد انًظهٛخ رؼغٙ نًسكى   الشدفٙ ْزِ انمضٛزب
االرفبلٛخ طالزٛبد نهُظش فٙ انًغبنت انًإعغخ ػهٗ االَزٓبكبد 

 .انزؼبلذٚخ
 فٙ لضٛخNoble Ventures   أعظ انًسكى لشاسِ ػهٗ طٛبغخ

   devoir (shall ) انجُذ انًظهٙ فٙ االرفبلٛخ انثُبئٛخ ٔخبطخ كهًخ
 ...ٚدت ػهٗ انذٔنخ ا٘
6  ) ٖلضٛخ أخشLG&E  ٔعغ انًسكى يفٕٓو   2006 االخُزٍضذ

( ٔنٛظ فمظ انؼمذ )االنزضايبد نكٙ رشًم  أٚضب انمٕاػذ انزششٚؼٛخ 
 انزٙ رًثم فٙ َفظ انٕلذ اَزٓبن نالرفبلٛخ

 
   ثبنشغى يٍ رشبثّ انجُذ انًظهٙ فٙ كم ْزِ انمضبٚب  ُْبن رُبلض

 اضغشاة ٔلضبئٙ 



 ICSDIاضطراب فقه القضاء الحالي 

6 ) االسخُزٍٛثٍٛ  اخشٖفٙ لضبٚب ٔ El Paso, Pan 
American et BP America  2006  الش فمّ انمضبء

فٙ اردبِ يؼبكظ سفض انُظش فٙ االَزٓبكبد انزؼبلذٚخ 
 .يٍ عشف انًسكى انًُظٕص ػهّٛ فٙ االرفبق انثُبئٙ

 يٍ ثٍٛ األعجبة أعظ انًسكى لشاس انشفض فٙ ػذو
انًؼبيهخ انؼبدنخ  اثجبدخبطخ  ) لٕاػذ انًؼبيهخ  َدبػخ

نٕ اػزجشَب أٌ كم خشق نهؼمذ ًٚثم آنٛب ( انًُظفخ ٔ
 خشق نالرفبلٛخ

  ٔثبنزبنٙ ال رغغٙ انجُٕد انًظهٛخ انًغبنت انزؼبلذٚخ
انسًبٚخ  ٔخٕد خشق نمٕاػذ انًؼبيهخ  ٔفٙ زبنخ ػذو 

 .  ػهٛٓب فٙ االرفبلٛخ انًُظٕ

  

 



 ICSDIاضطراب فقه القضاء الحالي 

  زذد انًسكى يٍ َغبق انجُٕد انًظهٛخ نكٙ رخض فمظ
االَزٓبكبد  انزؼبلذٚخ انزٙ رمٕو ثٓب انذٔنخ كظبزجخ  

 انغٛبدح ٔ نٛظ كزبخش



 االستىتاجات

  ثبنشغى يٍ رشبثّ انجُذ انًظهٙ فٙ كم ْزِ انمضبٚب
 ُْبن رُبلض لضبئٙ ٔ اضغشاة

  االضغشاة انفمّ لضبئٙ َبرح ػٍ االخزالف فٙ طٛبغخ
 انجُٕد انًظهٛخ

 


