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 الرئيس، ةالسيد

 54أعمال دورتها  عن UNCITRALتأخذ مصر علًما بتقرير لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  
ه. المشار إلير عرب عن تقديرها لجهود سكرتارية األنسترال في إعداد التقري، وت  A/76/17المتضمن بالوثيقة رقم 

-لكوفيداجائحة  لضمان استمرارية عمل اللجنة خالل فترة تم اتخاذهاعرب مصر عن تقديرها لإلجراءات التي كما ت  
اتضحت  التي، العديد من النصوصوالنظر في كبيرة نها من مواصلة أعمالها بانسيابية الذي مك   ، األمر19

 ا.خالل فترة الجائحة تحديدً  لبعضها الخاصة األهمية

 السيدة الرئيس،

لعالمنا اليوم  ةضروري مهمةلي التي تقوم بها األنسترال هي إن مهمة مواءمة وتوحيد القانون التجاري الدو  
ضطالع على اال لذلك، تدعم مصر أي مقترحات من شأنها تعزيز قدرة اللجنةيسيطر عليه االعتماد المتبادل.  الذي

 بشكل أفضل.بواليتها 

دفع لترال ، تدعم مصر المقترح الخاص بتوفير بعض اإلمكانات اإلضافية لسكرتارية األنسفي هذا الصدد
ين بزاعات النتسوية العمل الهام الذي تعكف عليه مجموعة العمل الثالثة المنوط بها إصالح منظومة 

ل الزمة للدوال ، وتأمل في أن تؤدي أعمالها إلى إصالح شامل للمنظومة يوفر الحمايةISDS والدول المستثمرين
 التساقز من اعز وي   ،من الغيرتمويل الوى الكيدية والتعسفية، و النامية من بعض الممارسات الضارة مثل الدعا

ذا هفي ر مصر كما تشي باالتفاقيات االستثمارية الدولية.تفسير وتطبيق النصوص المتماثلة في  وتوقع النتائج
لى تقليل تلك إبما يؤدي ، بما في ذلك الوساطة، ADRوية النزاعات إلى جدوى تعزيز اآلليات البديلة لتسالسياق 

ود بناء عزيز جهتدعو مصر لتأخيًرا، و  ، وهي وسيلة فعالة وفًقا لما تؤشر به تجربتنا.تسهيل حسمهاعات، و از الن
رة التجايز ما يصب في مصلحة تعز ب مجال تسوية النزاعات بين المستثمرين والدول،قدرات الدول النامية في 

 الدولية دون االفتئات على حقوق الدول النامية وشعوبها.

قترح حيثيات المعضًوا، فتتفهم مصر  70إلى  60بالنسبة للمقترح الخاص بتوسيع عضوية اللجنة من 
 ية، فضالً القانون ضمان التمثيل العادل والمتناسب لجميع الثقافات واألنظمةأهمية الموضحة بالتقرير، وتؤكد على 

 الدول النامية، السيما من القارة األفريقية. عضويةعن تعزيز 

 الرئيس. ةشكًرا السيد


