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 والمنظمات الدولي التجاري للقانون المتحدة األمم لجنة عمل حول تقرير

ً*الدولية التجارة قانون مجال في أخرى الدولية

  مقدمة .أوالا 

ً 

 تمهيد . أ

ًاآلسيويةًالقانونيةًاإلستشاريةًالمنظمةًأعمالًجدولًفيًالدوليًالتجاريًبالقانونًالمتعلقةًالقضاياًتضمينًتمًًً.0

ًً.الهندًحكومةًبهاًأدلتًالتيًاإلشارةًبموجبً،0961ًعامًفيً(كولومبو)ًالثالثةًالدورةًفيًمرةًألولً(آلكو)ًاألفريقية

ًفيًوالمشترياتًبالمبيعاتًالمتعلقةًالقوانينًتناقض"ًوعموضًُدرسً،(طوكيو)0960ًًلعامًالرابعةًالدورةًفي

 .األعضاءًالدولًقبلًمنً"مواطنيهاًأوًالدولًبينًالتجاريةًالمعامالت

ًرقمًالمتحدةًلألممًالعامةًالجمعيةًقرارًبموجبًالدولي،ًالتجاريًللقانونًالمتحدةًاألممًلجنةًُشكلتًًًً.5

5512(XXI)ًًمنًوالبحثًللدراسةًالرئيسيةًالبنودًواختيرتً،0968ًعامًفيًوركنيويًفيًاألولىًدورتهاًعقدتًالتي

ًالعقباتًإلزالةًتفوبضهاًوتمً".للبضائعًالدوليًالبيع"ًموضوعًمتضمةاًًالدوليًالتجاريًللقانونًالمتحدةًاألممًلجنةًقبل

ًفيًالقانونيةًوصالنصًوتحّضرً.التجاريًالقانونًمعًوالتوافقًالتدريجيًالتحديثًخاللًمنًالدوليةًللتجارةًالقانونية

ًالدولية،ًالديونًتسديدًاإلفالس،ًاإللكترونية،ًالتجارةًالدولي،ًالتجاريًالنزاعًتسويةًمثل الرئيسيةًالمجالتًمنًعدد

ًالتجاريًللقانونًالمتحدةًاألممًللجنةًالثانيةًالدورةًفيً.التحتيةًالبنيةًوتطويرًالمشترياتً،النقلًقانونًالبضائع،ًبيع

ًأنً(آلكو)ًاألفريقيةًاآلسيويةًالقانونيةًاإلستشاريةًاللجنةًعلىًيجبًبأنهًوالهندًغاناًممثليً،0969ًعامًفيًالدولي

ًاألممًلجنةًعملًفيًاألفريقيةًاآلسيويةًالنظرًوجهةًلتعكسًوذلكًللبضائع،ًالدوليًالبيعًموضوعًفيًالنظرًتحيي

ًعشرةًالحاديةًالدورةًفيًأولويةًذوًكبندًبدراستهًآللكواًقامتًالطلب،ًهذاًعلىًوبناءًاً.الدوليًالتجاريًللقانونًالمتحدة

 .0991ًعامًفيً(غانا)ًأكراًفيًُعقدتًالتي

ًالتشريعيةًاألنشطةًبشأنًالتقدمًالتقرير"ًاألعمالًجدولًعنوانًاإلعتبارًبعينًالمنظمةًأخذتً،5113ًعامًحتىًًًًً.3

ًعامً(بالي)ًفيًواألربعينًالثالثةًالجلسةًفيً".ةالدوليًالتجارةًقانونًمجالًفيًاألخرىًوالمنظماتًالمتحدةًلألمم

ًالمنظماتًمنًوغيرهاًالدوليًالتجاريًللقانونًالمتحدةًاألممًلجنةًعملًعنًتقرير"ًإلىًالعنوانًتغييرًتمً،5111

ً.الدوليًالتجاريًللقانونًالمتحدةًاألممًلجنةًعملًعلىًأكثرًللتركيزًوذلكً"الدوليًالتجاريًالقانونًمجالًفيًالدولية

ًنجاحًخاللًمنًالدوليًالتجاريًللقانونًالمتحدةًاألممًلجنةًبعملًآلكوًاهتمامًتعزيزًتمًقدًأنهًهنا،ًبالذكرًالجديرًومن

ًهذهًبدأتًوقدً.والقاهرةًنيروبيًلغوس،ًكواللمبور،ًطهران،ًمثلًأماكنًفيًأُنشأتًالتيًاإلقليميًالتحكيمًمراكز

ًسبيلًعلىً.الدوليًالتجاريًللقانونًالمتحدةًاألممًلجنةًعملًعلىًإلعتمادباًأيضااًًجدااًًالمعروفةًاإلقليميةًالمراكز

ًالمتحدةًاألممًللجنةًجديدةًتحكيمًقواعدًاتخاذًعلىً(KLRCA)ًللتحكيمًكواللمبورًاإلقليميًالمركزًاعتمدًقدًالمثال،



 
 

ًالمداولتًلتنظيمًمحاولةًفيًوذلكً.(www.practicallaw.com/0-502-7805)2010ًًالدوليًالتجاريًللقانون

ًالدوليةًاإلستثمارًاتفاقياتًعلىًالمترتبةًاآلثارًحصرااًًالموجزًهذاًيعالجًوالخمسين،ًالرابعةًالدورةًفيًوالنتائج

(IIAs)ًًلجنةًقواعدًبموجبًالدوليةًاإلستثمارًاتفاقاتًعلىًالتحكيماتًمنًكبيرًعددًعقدًتمًحيثً.األعضاءًللدول

 .الدوليًالتجاريًللقانونًالمتحدةًاألمم

ًمحاولةًفيًالدوليةًاإلستثمارًاتفاقياتًمنًالمئاتًالعالمًأنحاءًجميعًفيًالدولًوقعتًاألخيرين،ًالعقدينًفيًًًً.1

ً.األجانبًللمستثمرينًوشفافيةاًًاستقرارااًًأكثرًاستثماريةًبيئةًخلقًخاللًمنً(FDI)ًالمباشرًاألجنبيًاإلستثمارًلجذب

ً،الحدودًعبرًباستثماراتًالعالقةًذاتًالقضاياًتعالجًالتيًالدولًبينًمعاهدةًمنًنوعًهيًالدوليةًاإلستثمارًاتفاقية

ًاإلستثمارًًالدوليةًاإلستثمارًاتفاقياتًمعظمًتؤمنً.اإلستثماراتًهذهًوتحريرًوتعزيزًةحمايًلغرضًتكونًوعادةاً

ًإلتفاقياتًتوصلتًالتيًالدولً.مؤخرااًًالبعضًاستثناءًتمًولكنً،ًالتجاريةًاألوراقًاستثمارًوً،المباشرًاألجنبي

ًأيضااًًتُعّرفً.أراضيهاًداخلًاألجنبيةًباإلستثماراتًللقيامًمحددةًبمعاييرًباإللتزامًنفسهاًالزمتًقدًالدوليةًاإلستثمار

ًاألكثرًاألنواعً.بهاًالوفاءًعدمًاماتاللتزًلهذهًينبغيًالتيًالمنازعاتًقرارًإجراءاتًالدوليةًاإلستثمارًاتفاقيات

ًواتفاقياتًالتفضيليةًوالتجارةً(BITS)ًًالثنائيةًاإلستثمارًمعاهداتًًًهيًالدوليةًالستثمارًاتفاقياتًمنًشيوعااً

ًاستثمارًكإتفاقاتًأيضااًًالضريبيًاإلزدواجًومعاهداتًالدوليةًرائبالضًاتفاقياتًاعتبارًتمً(.PTIAs)ًاإلستثمار

 .األجنبيًاإلستثمارًعلىًهامًتأثيرًلهًالذيًعمومااًًالضرائبًفرضًمثلًدولية،
1

 

ًالتيًالرئيسيةًراتاإلبتكاًمنًاثنينًعلىًتحتويًالثنائية،ًاإلستثمارًاتفاقياتًوخاصةًالدولي،ًاإلستثمارًاتفاقياتًًًً.2

ًاإلستثمارًحمايةًمعاييرًمنًواضحةًمجموعةًللمستثمرينًتوفرًألنهاًأولا،ًً.الشهيرةًاإلستثماراتًلترويجًأداةًجعلتها

ًلتسويةًمحايدًونموذجًاإللزام،ًإلىًالمباشرًالوصولًإمكانيةًللمستثمرينًتوفرًثانياا،ً.الدوليًالقانونًمكانةًلهاًالتي

ًفيًالمضيفةًالدولةًحكوماتًجماحًكبحًعلىًمعااًًاإلبتكاراتًهذهًتعملً.معاهدتهمًحقوقًوتنفيذًيةاإلستثمارًالنزاعات

ًمعاهداتًلمعظمًاألساسيًالمضمونًفيًكبيرًتجانسًهناكً.والمستثمرينًاألجنبيةًاإلستثماراتًمعاملةًكيفية

ًاإلستثمارًوتعريفًنطاق"ً:ثابتةًمجالتًأربعةًتعنونًالثنائيةًاإلستثمارًاتفاقياتًجميعًفعليااًً.الثنائيةًاإلستثمار

ًالملكيةًنزعًحالةًفيًوالتعويضًالضماناتًالتأسيس؛ًبعدًماًمرحلةًفيًالوطنيةًالمعاملةًوالتأسيس؛ًالقبولًاألجنبي؛

"النزاعاتًوتسوية.......
2

 

ًوغيرهاًالملكيةًنزعًضدًاستثماراتهمًلحمايةًوقويةًجديدةًحقوقًاألجانبًللمستثمرينًالثنائيًاإلستثمارًيوفرًًًًًً.6

ًباسمًالمعروفًالنزاعًلتسويةًالمبتكرًالنموذجًخاللًمنًمباشرةاًًالحكوماتًمقاضاةًعلىًوالقدرةًالتمييزًأشكالًمن

ًلتحكيمًُرفعتًالتيًاإلدعاءاتًمنًلعددًاستغاللًهناكًكانًالماضية،ًالقليلةًالسنواتًفيً.اإلستثمارًمعاهدةًتحكيم

                                                 
 .وآثارهاًلإلستثمارًالدوليةًاإلتفاقاتًعلىًباختصارًالتركيزً*

ًوتقديمً،(http://www.unctad.org/iia)ًالدوليةًاإلستثمارًاتفاقياتًبشأنًعملًبرنامجًوالتنمية،ًللتجارةًالمتحدةًاألممًمؤتمرًانظر1ً 

ً.الموضوعًهذاًحولًوالمنشوراتًالبياناتًقواعدًمختلف

ً(.5118)ًعامًالدولي،ًإلستثماراًقانونًمبادىءًسكروير،ًوكريستوفًدولزيرًرودولفًمبادئًانظرًالمفصلة،ًالمناقشةًعلىًلإلطالع2ً 

http://us.practicallaw.com/0-502-7805
http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_direct_investment
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_direct_investment
http://en.wikipedia.org/wiki/Portfolio_investment
http://en.wikipedia.org/wiki/Bilateral_Investment_Treaty


 
 

ًتسعىًوالتيًالحساسةًالحكوميةًاألنظمةًمنًواسعةًلمجموعةًتحديااًًيشكلًمماًالنامية،ًالدولًضدًاإلستثمارًمعاهدة

 .بالتعويضاتًالدولراتًمنًالملياراتًوحتىًللماليينًروتينيًبشكل
3

 

ًبمقاضاةًالمتمثلًالتحديًعلىًللتغلبًالناميةًللدولًيدالج-اإلستعدادًكيفيةًبشأنًجديدةًمخاوفًهناكًلهذا،ًونظرااًًًًًً.9

ًوالخبرةًالمواردًمنًماًنوعااًًالكثيرًيتطلبًالذيًالتقاضيًمنًمعقدًشكلًهوًاإلستثمارًمعاهدةًتحكيمً.اإلدعاءاتًهذه

ًالدفاعًفيًحكومتهمًلخدمةًالقانونيةًالخبرةًتملكًلًالناميةًالدولًمنًالعديدًواإلدارية،ًالماليةًالحواجزًبسببً.القانونية

ًشركاتًمنًقليلًعددًمنًواحدةًإلستئجارًالناميةًالدولًمعظمًتضطرًلذلك،ًونتيجةاًً.اإلستثمارًمعاهدةًادعاءاتًعن

ًثمنًالثريةًالفرديةًوالشركاتًالمستثمرونًيدفعًحيثًالعالية،ًالسوقًأسعارًنفسًيتقاضونًالذينًالدوليةًالمحاماة

ًبمواردًلتكافحًخارجيًقانونيًمستشارًاستئجارًتستطيعًلًالتيًالناميةًالدولًتتركًنفسه،ًالوقتًوفيً.خدماتهم

ًوصولًتكافىءًعدمًيهددً.الدوليًالمجتمعًمنًمنظمةًقانونيةًمساعدةًدونًكاملةًوالغيرًالمتناثرةًالقانونيةًالسلطة

 .اإلستثمارًمعاهدةًتحكيمًعمليةًشرعيةًبتقويضًوالخبرةًالقانونيةًللسلطةًالناميةًالدول

ًلحمايةًاألولًالمقامًفيًاإلستثمارًمعاهداتًالمتقدمةًالدولًفيًالمال،ًلرأسً-األساسيونًالمصدرونًيوقعًًًًً.8

ًمسعىًفيًاإلستثمارًمعاهداتًالناميةًالدولًتوقعًنفسه،ًالوقتًوفيً.وشركاتهمًلرعاياهمًالخارجًفيًاإلستثمارات

ًوقابلةًواضحةًمعاهدةًوجودًهوًاإلستثمارًمعاهدةًوراءًسياألساًواإلفتراضً.المباشرًاألجنبيًاإلستثمارًلتعزيز

ً.استقرارااًًأكثرًاستثماريةًبيئةًتقديمًخاللًمنًالمباشرةًاألجنبيةًاإلستثماراتًمنًالمزيدًستجذبًالتيًالقانونيًللتنفيذ

ًأصبحًينات،التسعًوًالثمانيناتًأعوامًخاللًالرسميةًالمعوناتًوبرامجًالتجاريةًالبنوكًمنًاإلقتراضًتراجعًمع

ًالمحتملة،ًالمزاياًمنًمجموعةًوتقدمًالنامية،ًللدولًالخارجيةًاألموالًلرؤوسًمصدرًأهمًالمباشرًاألجنبيًاإلستثمار

ً.لإلنتاجًالعالميةًالشبكاتًفيًواإلندماجًالتكنولوجيا،ًنقلًالعمل،ًفرصًخلقًذلكًفيًبما

ًفيًضارةًتكونًقدًالتيًاإللتزاماتًالدوليةًاإلستثمارًاتفاقيةًعلىًالتوقيعًخاللًمنًالدولةًتفرضًذلك،ًومعًًًًًً.9

ًتوقيعًفيًالمتضمنًالممولًالتقاضيًمخاطرًأغلبًالناميةًوالبلدانًالمال،ًلرأسًالمستوردونًيتحملً.المطافًنهاية

ًالحيز"ًفقدانًإلىًتؤديًأنًالدوليًاإلستثمارًاتفاقياتًإللتزاماتًيمكنًذلك،ًعلىًوعالوةاًً.الدوليًاإلستثمارًاتفاقية

ًالسياساتًتغييرًعلىًقدرتهاًمنًتحدًالتيًالقانونيةًالعقباتًخلقًطريقًعنًالمضيفةًللدولً"الوطنيًالسياسي

ً.المستقبلًفيًالرئيسيةًوالتنظيميةًاإلقتصادية

ًوإنشاءًاإلستثمارًنزاعاتًلتسيسً(ISDS)ًوالدولةًالمستثمرًبينًالنزاعًتسويةًآليةًُصممتًذلك،ًإلىًوإضافةاًًًً.01

ًلتقديمًكآليةًيُرىًكانً.ومؤهلةًومحايدةًمستقلةًمحكمةًأمامًعادلةًمحاكمةًللمستثمرينًيقدمًأنًشأنهًمنًوالذيًتدىمن

ًاألطرافًعلىًكبيرةًسيطرةًلهاًسيكونًوالتيًومرنة،ًورخيصة،ًسريعةًعمليةًخاللًمنًللتنفيذًوقابلةًنهائيةًقرارات

ًلقلقًاإلستثمارًمعاهداتًبموجبًوالدولةًالمستثمرًبينًالنزاعًيةلتسوًالفعليًاألداءًأدىًفقدًذلك،ًومعً.المتنازعة

ًبينًالنزاعًتسويةًادعاءاتًاألجانبًالمستثمرونًاستخدمًالحالتًمنًكثيرًفيً.السلطةًفيًنظاميًعجزًبشأن

                                                 
55ًًاإلستثمار،ًمعاهدةًتحكيمًفيًالناميةًللدولًالقانونيةًالمساعدةًلمركزًالوقتًحانًهلً:الملعبًأرضًتسويةًجوتوالد،ًاريكًانظر3ً 

ً(.5119)ًعام539ًً.رً.ل0ًًالدوليةًاألمريكيةًالجامعة



 
 

ًإلىًالراميةًالسياساتًالمثال،ًسبيلًعلى)ًالعامةًالمصلحةًفيًالدولًاعتمدتهاًالتيًالتدابيرًإلستئنافًوالدولةًالمستثمر

ًأفرادًثالثةًعيّنًإذاًعّماًأسئلةًأثيرتًوقدً(.العامةًالصحةًحمايةًأوًالبيئةًحمايةًوتعزيزًالجتماعية،ًالعدالةًتعزيز

ًلًالدول،ًأعمالًصحةًلتقييمًكافيًبشكلًشرعيةًأنهاًعلىًعمومااًًالجمهورًينظرًأنًيمكنً،التخصصًأساسًعلى

ًعلىًالمترتبةًاآلثارًمناقشةًستتمًالسياقًهذاًوفيً.الحساسةًالعامةًالسياسةًقضاياًعلىًنزاعًتتضمنًكانتًإذاًسيما

ًً.آلكوًفيًاألعضاءًللدولًاإلستثمارًمعاهدات

ًً

 9012 عام آللكو، والخمسين الرابعة السنوية الدورة في المركزة للمداولة قضايا . ب

 ً

ً .الدولية اإلستثمار معاهدات في التفاوض فيه يتم الذي القائم اإلطارًًًًًًًًًًًًًًًًً(1)

ً.المضيفة الحكومات على وآثارها والتعويض للتقاضي الضخمة التكلفةًًًًًًًًًًًًًًًًً(9)

ً.والوطنية الخاصة المستثمرين حقوقًًًًًًًًًًًًًًًًً(3)

ً.السيادة على وآثاره المضيفة للحكومات السياسي الحيز تقليصًًًًًًًًًًًًًًًًً(4)

 اتفاقيات في عليها المنصوص واآللية والدولة المستثمر بين النزاع تسوية مالءمةًًًًًًًًًًًًًًًًً(2)

ً.الدولية اإلستثمار

 ً

 ً

 .المضيفة والدول الدولية االستثمار اتفاقيات .ثانياا 
ًالمباشرًاألجنبيًاإلستثمارًمنًالمتزايدةًوالنسبًالدولية،ًاإلستثمارًاتفاقياتًانتشارًمعًسابقاا،ًذكرًكماًًًًً.00

ًالفرصًمنًمزيدًعلىًاألجانبًالمستثمرونًيحصلًاإلستثمارًبمعاهدةًأكثرًأوًواحدًجانبًمنًالمحميًالعالمي

ًانتهاكاتًلمعالجةًجدااًًمحدودةًخياراتًللمستثمرونًكانًالستثمار،ًمعاهدةًتحكيمًظهورًقبلً.الحكوماتًلمقاضاة

ًالعرفيًالدوليًالقانونًبموجبًللمستثمرينًسلطةًليوجدًأنهًبماً.استثماراتهمًعلىًسلبااًًأثرتًالتيًالدوليًانونالق

ًإقناعًمحاولةًأوًالمضيفةًالدولةًمحاكمًداخلًالمسألةًهذهًمتابعةًالوحيدًملجأهمًكانًالدولة،ًضدًمباشرةًدعوىًلرفع

ً.لمضيفةاًالحكومةًمعًمباشرًبشكلًاإلدعاءًبتبنيًحكومتهم

ًتسمحًالتيًوالدولةًالمستثمرًبينًالتحكيمًبنودًعلىًاإلستثمارًمعاهداتًتحتويًالقيود،ًهذهًمعالجةًأجلًومنًًً.05

ًيطبقواًأنًيمكنهمًاألجانبًالمستثمرينًأنًيعنيًوهذاً.المعاهدةًحقوقًإلنفاذًمباشرةًالدولًبمقاضاةًللمستثمرين

ًاستهالكًخطرًوتجنبًادعاءهم،ًلتبنيًالحكوميةًالبيروقراطيةًقناعإلًأولاًًالحاجةًدونًالمعاهدةًحقوقًمباشرةاً

ً.األكبرًالخارجيةًالسياسةًاعتباراتًماتمليهًقبلًمنًنزاعهما



 
 

ًالدولًالعالمية،ًالتجارةًمنظمةًفيًالمقارنة،ًسبيلًعلىً.النزاعًتسويةًفيًاإلبتكارًهذاًأهميةًإغفالًينبغيًلًًًً.03

ًخاصةًأهميةًاإلستثمارًمعاهداتًآليةًتوفرً.التجاريًالقانونًلنتهاكاتًأخرىًولدًضدًللتصرفًدافعًلديهاًوحدها

ً.للتنفيذًقابلًحكمًبموجبًاإلجباريًالتحكيمًفيًالشروعًخاللًمنًالمعاهدةًحقوقًبتنفيذًللمستثمرينًالسماحًخاللًمن

ًالحكوماتًقبلًمنًستثماراإلًمعاهدةًلحقوقًالمزعومةًاإلنتهاكاتًلمعالجةًللمستثمرينًالتحكيمًمبادرةًتتزايد

ًً.المضيفة

ًالدوليًالبنكًلمجموعةًالدوليًالمركزًفيًرفعتًالتيًاإلستثمارًمعاهدةًمنازعاتًتحكيمًمنًعددًاستغلًوقدًًًً.01

.األخيرةًالسنواتًفيًالتحكيمًمحافلًمنًوغيرهاً(ICSID)ًاإلستثمارًمنازعاتًلتسوية
4
ًبدأً،5103ًعامًفيًًً

ً.الدوليةًاإلستثمارًإلتفاقياتًتبعااًًوالدولةًالمستثمرًبينًمنازعاتًلتسويةًاألقلًعلىًمعروفةًقضية29ًًبـًمستثمرون

ًقبلًمنًتقديمهاًتم12ًًجديدة،ًحالة29ًًمنً.الجديدةًلإلدعاءاتًالسابقًالعامًفيًالمسجلًالقياسيًالرقمًمنًيقتربًهذا

ًهذهًمنًالعظمىًالغالبيةًإدارةًتمتًقدً.الناميةًالبلدانًمنًمستثمرينًقبلًمنًوالباقيًتقدمةالمًالبلدانًمنًمستثمرين

ًالمتعلقًالموضوعًأساسًعلىًعقدتًأوًاإلستثمارًمنازعاتًلتسويةًالدوليًالبنكًمجموعةًطريقًعنًإماًالتحكيمات

.الدوليًالتجاريًالقانونًقواعدًحولًالمتحدةًاألممًلجنةًبإطار
5
ً

ًالطويلًالمدىًعلىًاإلرتفاعًمعً.عواملًعدةًإلىًالستثمارًبمعاهدةًاإلدعاءاتًفيًاإلرتفاعًيعزىًأنًويمكنًًًًً.02

ًلظهورًأكثرًفرصًببساطةًهناكًالثنائي،ًاإلستثمارًمنًالمتزايدةًالكثيفةًوالشبكةًالمباشرًاألجنبيًباإلستثمار

ًالمرجحًمنًالكبرىًالتحكيمًقراراتًتكرارًزيادةًفإنًذلك،ًعلىًوعالوةاًً.إلستثماراًمعاهدةًتغطيهاًوالتيًالنزاعات

ًاإلستثمارًمعاهداتًمعظمًوتوفرً.اإلستثمارًمعاهدةًتحكيمًبنودًمنًلإلستفادةًالمستثمرينًمنًالمزيدًستشجعًأنها

ًبإدارةًيتعلقًفيماًأوًستثماراإلًنزاعًلتسويةًالدوليًالبنكًمجموعةًأجرتهًالتيًالتحكيمًبينًاإلختيارًللمستثمرين

ًمنًالشكلينًهذينًبينًهامةًاختالفاتًهناكً".ًللتحكيمًالدوليًالتجاريًللقانونًالمتحدةًاألممًلجنةًلقواعدًوفقااًًالتحكيم

ًبينًالنزاعاتًمعًللتعاملًخصيصااًًمصممةًكمؤسسةً.اإلجراءاتًعلىًواإلشرافًبالشفافيةًيتعلقًفيماًالتحكيمًأشكال

ًأثناءًالتحكيمًإجراءاتًإلدارةًوالدعمًالسهولةًاإلستثمارًنزاعًلتسويةًالدوليًالبنكًمجموعةًتوفرًدولة،والًالمستثمر

ًمنًالدولي،ًالتجاريًللقانونًالمتحدةًاألممًلجنةًقواعدًبموجبًالتحكيمًيتمًالموضوعًلهذاًتبعااًً.طاقمهاًمنًالمقاضاة

ًالتحكيمًالغرضًلهذاًأحيانااًًالمستثمرونًيفضلً.قابةللرًالخاضعًوغيرًالمركزيًالبعدًأساسًعلىًأخرى،ًناحية

ًتعززًاإلجراءات،ًهيكلةًفيًالمرونةًمنًالمزيدًتوفرًألنهاًالدولي،ًالتجاريًللقانونًالمتحدةًاألممًلجنةًقواعدًبموجب

ًالعظمىًالوطأةًالناميةًالدولًتحملتًالعالمي،ًالمالًلرأسًمستوردةًكشبكةً.المؤقتةًالخسائرًواحتماليةًالخصوصية،

ً.اإلستثمارًمعاهدةًادعاءاتًمنًمتزايدًعددًعنًالدفاعًلعبء

ً

                                                 
ًالموقعًعلىًمتاحةًوهيًالمستدامة،ًالتنميةًأجلًمنًاإلستثمارًسياسةًإطارً،(5105)ًعامًوالتنميةًللتجارةًالمتحدةًاألممًمؤتمر4ً 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2012d6_en.pdf.ً

ًاإلستثمارًاتفاقيةًقضيةًمالحظةًوالمستثمر،ًالدولةًبينًالنزاعًللحًاألخيرةًالتطوراتً،(5101)ًعامًوالتنميةًللتجارةًالمتحدةًاألممًمؤتمر5ً 

ً.الدولية



 
 

 السياسي الحيز وتقليص الخبرة نقص التقاضي، تكلفةً.ثالثااً
ًمعاهدةًادعاءاتًثلثيًيقاربًماًرفعًتمً،ً(UNCTAD)البياناتًوتنميةًللتجارةًالمتحدةًاألممًلمؤتمرًوفقااًًًًًًً.06

.الناميةًالدولًحكوماتًضدًالمعروفةًالستثمار
6
ًمنًعددااًًيطرحًاإلستثمارًمعاهدةًتحكيمًمطالباتًعنًالدفاعً

ًجديدةًقيودًوحتىًالكبيرة،ًالوخيمةًالقراراتًإحتماليةًالتقاضي،ًتكاليفًذلكًفيًبماًالنامية،ًللدولًبالنسبةًالتحديات

ًمنًالموجةًتحويً.المعاهدةًالتزاماتًمعًمتعارضةًتعتبرًالتيًلحكومةاًسياساتًتنفيذًإلىًالراميةًحريتهاًعلى

ًعلىًيجبً.العامةًالمصلحةًأجلًمنًللتنظيمًالناميةًالدولًحريةًعلىًالمدىًبعيدةًآثارااًًللمستثمرًالقضائيةًالدعاوى

ًمنًعددًفيًكوميةالحًاإلجراءاتًمنًواسعةًتشكيلةًعلىًلإلعتراضًاإلستثمارًمعاهدةًتحكيمًعلىًالعملًالمستثمرين

ًوفّرً.للشعبًالصحيًالصرفًوخدماتًالنفايات،ًمنًوالتخلصًوالكهرباءًالمياهًتوفيرًذلكًفيًبماًالحساسة،ًالمناطق

ًمعاهدةًادعاءاتًرفعتًالتيًالناميةًالبلدانًفيًالصحيًوالصرفًالمياهًاألقل،ًعلىًحالتًلتسعًاألجانبًالمستثمرون

ً.المحليةًالتنظيميةًوالسلطاتًالدولةًمعًخالفاتهمًلحلًاإلستثمار

ًعامًبشكلًمحدودةًالمجالًهذاًفيًالخبرةً.اإلستثمارًتحكيمًفيًخبراءًإلىًماسةًبحاجةًالناميةًالدولًأيضاا،ًًًًً.09

ًالدوليةًالمحاماةًشركاتًمنًقليلًعددًمنًواحدةًأجلًمنًيعملونًالذينًوالمحكمينًالمحامينًمنًمرتبطةًلمجموعة

ًالمزاياًمنًعددااًًيقدمًالشركاتًهذهًمنًواحدةًاستئجار".ًالمجالًهذاًفيًمتخصصةًممارساتًلديهاًالتيًالكبرى

ًاألخرى،ًاألطرافًمنًبكثيرًأكثرًاإلستثمارًمعاهدةًتحكيمًحالتًيقاضونًالشركاتًهذهًفيًالمحامونًأولا،ً.الهامة

ًبقراراتًيتعلقًفيماًهامة،ً"مؤسسيةًةذاكر"ًالشركةًتقدمًثانياا،ً.العمليةًهذهًفيًمهنيًواحتكاكًقيّمةًخبرةًكسب

ًبعضًخدمًوقدً.عمومااًًللتقاضيًالنظاميةًوالترتيباتًالمحكم،ًاختيارًالصلة،ًذاتًالتحكيمًقواعدًالماضية،ًالتحكيم

ًهذهًفيًفريدةًرؤيةًيوفرًمماًاألخرى،ًالحالتًفيًكمحكمينًالكبرىًالدوليةًالشركاتًفيًوالمحامينًالشركاء

ًأوًالنشرًعدمًتجربةًذلكًفيًبماًالماضية،ًالتحكيماتًفيًالمشاركةًمنًالمكتسبةًالمعرفةًنأًوجدًوقدً.العملية

ًتحكيمًفيًضئيلةًخبرةًلديهاًالتيًتلكًولسيماًالحكومات،ًإقناعًفيًاضافيااًًنفوذااًًتوفرًأنًيمكنًالحكم،ًقبلًالطباعة

ً.المستثمرًادعاءًتسويةًعملية

ًوغيرًالمنشورةًالمصادرًكالًإلىًالممكنةًالوصولًطرقًأفضلًلديهاًكونسيًالشركةًأنًبالذكر،ًوالجديرًًًًً.08

ًلنقصًونظرااًً.الرسميةًالمهنيةًوالشبكاتًالدعم،ًموظفيًالقانونية،ًالمكتباتًمحاسبيًعبرًالقانونيةًللسلطةًالمنشورة

ًخارجيًمستشارًلتوظيفًالناميةًالدولًمنًالعديدًتضطرًبها،ًالخاصةًالحكوميةًالخدماتًضمنًوالمواردًالخبرة

ًذلكًفيًبماًاآلخرين،ًعمالئهاًمنًللمتهمينًمطابقةًأجورااًًالشركاتًهذهًتطلبًقدً.اإلستثمارًمعاهدةًادعاءًعنًللدفاع

ًً.ازدهارااًًاألكثرًوالحكوماتًاألثرياء،ًاألفرادًالمستثمرينًالخاصة،ًالشركات

ًالدفاعًمهمةًأنًيعنيًقدًوهذاً.تكتيكيةًأوًماليةًسبابألًسواءًخارجياا،ًمستشارااًًالناميةًالدولًجميعًتستأجرًلًًًًً.09

ًبعضًفيً.فعالًدفاعًلحشدًمواردًأوًخبرةًدونًمنًالحكومةًمحاميًعاتقًعلىًتقعًاإلستثمارًمعاهدةًادعاءًعن

                                                 
ً.3ًسوبراًمالحظة6ً 



 
 

ًعىالمدًالناميةًوالدولةًالمستثمرًالمدعيًبينًالقانونيًالتمثيلًنوعيةًفيًفظيعًتفاوتًإلىًهذاًيؤديًأنًيمكنًالحالت،

ً.عليها

 الدولي التجاري للقانون المتحدة األمم لجنة في التطورات -التحكيم في الشفافية .رابعاا 
ًاألطرافًموافقةًدونً.التحكيمًعمليةًمراحلًمنًمرحلةًكلًفيًالشفافيةًوجودًعدمًهوًاآلخرًالرئيسيًالقلقًًًًًً.51

ًأوًاإلستماع،ًجلساتًاألدلة،ًالمرافعات،ًإلىًبالدخولًللشعبًإذنًهناكًليسًعامًبشكلًوالدولة،ًالمستثمرًتحكيمًعلى

ًنزاعًبوجودًالعامةًالمعرفةًوجودًعدمًهيًصلةًذاتًسابقةًإليجادًالرئيسيةًالعوائقًمنًواحدةًالمحكمة،ًقرارًحتى

ًوحدهاًاإلستثمارًمنازعاتًلتسويةًالدوليًالبنكًمجموعةًتحافظًحيثًالكبرى،ًالتحكيمًلمنتدياتًاإلستثمارًمعاهدة

ًتسويةًفيًالشفافيةًزيادةًنحوًموجهةًالجوانبًمتعددةًهامةًتطورات5101ًًعامًشهدً.لإلدعاءاتًعموميًسجلًعلى

ًالتجاريًللقانونًالمتحدةًاألممًللجنةًالشفافيةًقواعدًمفعولًسريانًويشملً.والدولةًالمستثمرينًبينًالمنازعات

الدولي
7
ًوقتًفيًالتوقيعًبابًفتحًسيتمًحيثًوالدولة،ًالمستثمرًتحكيمًمعاهدةًعلىًالمرتكزةًفافيةالشًاتفاقيةًوتبنيً

ً.5102ًعامًفيًلحق

ًهذهًوتوفرً.العامًالضوءًتسليطًخارجًأجريتًالتيًالتحكيمًحالتًمنًأساسيااًًتغييرااًًالشفافيةًقواعدًتمثلًًًً.50

ًأجلًمنًالمتنازع،ًالطرفًومصلحةًوالدولة،ًالمستثمرًتحكيمًفيًالعامةًالمصلحةًبينًالمثاليًالتوازنًالجديدةًالقواعد

ًأمالاًًوالتدقيق،ًالعامةًالمشاركةًعلىًانفتاحااًًأكثرًاإلستثمارًتحكيمًجعلًالمتوقعًومنً.للنزاعًوفعالًعادلًحلًضمان

ًفيًذلك،ًومعً.ريالتجاًللتحكيمًقيّمةًميزةًغالبااًًهيًالسريةًالواقع،ًفيً.النظامًفيًالشفافيةًلتحسينًسيؤديًبأنه

ًدافعيًأموالًوكذلكًالعامة،ًللمصلحةًقضاياًوغالبااًًالدولةًعلىًالتحكيمًينطويًوالدولة،ًالمستثمرًبينًالنزاعات

ًقامتًوالدولة،ًالمستثمرًبينًالنزاعاتًفيًالمصلحةًأصحابًمنًبوصفهًللشعبًاألساسيًبالدورًواعترافااًً.الضرائب

ًالشعبًمنالًوسهولةًالشفافيةًمنًمستوىًلتوفيرًالشفافيةًقواعدًبصياغةًالدوليًالتجاريًللقانونًالمتحدةًاألممًلجنة

ًالعامةًالمصلحةًبينًالتوازنًلتحقيقًنهجهاًفيًمتجددةًأيضااًًهيًالقواعدً.لهاًسابقهًلًاآلنًحتىًالتيًالخالفاتًلهذه

ًً.لنزاعهماًعالوفًعادلًقرارًفيًالمتنازعةًاألطرافًومصلحةًالدولة،ًعلىًتنطويًالتيًالتحكيمًفي

ًللقانونًالمتحدةًاألممًلجنةًقواعدًبموجبًشّرعتًالتيًاإلستثمارًتحكيماتًجميعًعلىًالجديدةًالقواعدًتنطبقًًً.55

ًبعدًالمعاهدةًإتمامًبشرطًالمستثمرينًأوًاإلستثماراتًحمايةًعلىًتنصًللمعاهدة،ًوفقااًًوهيًللتحكيم،ًالدوليًالتجاري

ًقواعدًبموجبًاستهلتًالتيًوالدولة،ًالمستثمرًبينًالتحكيمًفيًأيضااًًمتاحةًتكونًفوسوً.5101ًعامًأبريلً/نيسان0ً

ًاتفقتًإذاًالغرض،ًلذاتًإجراءاتًفيًأوًللتحكيمًالدوليًالتجاريًللقانونًالمتحدةًاألممًلجنةًقواعدًمنًأخرى

ًالمركزًتحكيمًقواعدًمنًدأبعًخطوةًتخطوًالجديدةًالقواعدًفإنًذلك،ًعلىًوعالوةاًً.تطبيقهًعلىًالمتنازعةًاألطراف

ًمسارًخاللًحّضرتًالتيًالرئيسيةًالوثائقًإلىًالشعبًوصولًتؤمنًأيضااًًوهيًاإلستثمار،ًنزاعاتًلتسويةًالدولي

ًأوًالمحميةًالمعلوماتًحمايةًالمهمًمنًحيثًمحدودةًحالتًفيًإلً،(األطرافًتبليغاتًذلكًفيًبما)ًاإلجراءات

                                                 
ًمنًاعتبارااًًوالدولةًالمستثمرًبينًالمعاهدةًتحكيمًفيًالشفافيةًبشأنًالعملًعاتقهاًعلىًالدوليًالتجاريًللقانونًالمتحدةًاألممًلجنةًأخذت7ً 

ً(.الشفافيةًقواعد)ًوالدولةًالمستثمرًعلىًالمرتكزةًالمعاهدةًتحكيمًفيًةالشفافيًقواعد5103ًًعامًفيًواعتمدتً،5101ًعام



 
 

ًضماناتًتوفيرًأجلًمنًشامل،ًبشكلًمحفوظااًًالمحميةًأوًالسريةًالمعلوماتًتعريفًظلًذلك،ًإلىًإضافةاًً.السرية

ً.الغرضًلهذاًكافية

ًأُعتمدتًالشفافية،ًقواعدًوتطبيقًالدوليًالتجاريًللقانونًالمتحدةًاألممًلجنةًتحكيمًقواعدًبينًللصلةًونظرااًًًًًً.53

ًعامًفيً،0ًالجديدةًالمادةًمن1ًًالفقرة)ًالدوليًالتجاريًللقانونًالمتحدةًاألممًلجنةًتحكيمًقواعدًمنًجديدةًنسخة

ًساريةًوأصبحتً،"(5103ًعامًللتحكيمًالدوليًالتجاريًللقانونًالمتحدةًاألممًلجنةًقواعد)"ً(5103

ًالشفافيةًقواعدًأنً(0ًللمادة1ًًجديدةًفقرةًإدراجًأي)ًالتنقيحًهذاًمثلًيضمنً.5101ًعامًأبريلً/نيسان0ًًفيًالمفعول

ًأقصىًلتوفيرًالدولي،ًالتجاريًللقانونًالمتحدةًاألممًلجنةًتحكيمًقواعدًمنًنسخةًأحدثًفيًحواضًبشكلًتدمج

ًبدأتًوالتيًالمستقبلية،ًالمعاهداتًبموجبًتنشأًالتيًالنزاعاتًفيًالشفافيةًقواعدًبتطبيقًيتعلقًفيماًالوضوحًدرجات

ًلجنةًتحكيمًقواعدًتبقىًاألخرىًالمجالتًجميعًفيً.الدوليًالتجاريًللقانونًالمتحدةًاألممًلجنةًتحكيمًقواعدًبموجب

ًالدوليًالتجاريًللقانونًالمتحدةًاألممًلجنةًقواعدًمنًتغييرًدون5103ًًلعامًالدوليًالتجاريًللقانونًالمتحدةًاألمم

ً(.5101ًعامًفيًالمنقحةًبصيغتها)ًللتحكيم

ًعلىًالمرتكزةًالشفافيةًبشأنًالمتحدةًألمماًاتفاقيةًالمتحدةًلألممًالعامةًالجمعيةًاعتمدتًلحق،ًوقتًوفيًًًً.51

ًعلىًالتوقيعًبابًبفتحًالعامةًالجمعيةًأذنتً.5101ًعامًديسمبرً/األولًكانون01ًًفيًوالدولةًالمستثمرًتحكيمًمعاهدة

ًستقومًوالتيًموريشيوس،ًلويس،ًبورتًفيً،5102ًعامًمارسً/آذار09ًًفيًسيعقدًالذيًالتوقيعًحفلًفيًاإلتفاقية

ًالتيًالنزاعاتًعلىًالشفافيةًقواعدًستطبقًوالتيًومرنة،ًفعالةًآليةًاإلتفاقيةًتشكلً.التوقيعًبابًلفتحًاقيةاإلتفًعليه

ًمعًجنبًإلىًجنبااًً.حاليااًًبهاًالمعمولًاألطرافًالمتعددةًاإلستثمارًومعاهداتًثنائية3,000ًًوجودًبموجبًنشأت

ًنشرًوإلىًوالدولة،ًالمستثمرًعلىًالمرتكزةًالمعاهدةًتحكيمًفيًالشفافيةًتعزيزًفيًاإلتفاقيةًهذهًتسهمًالشفافية،ًقواعد

ًوالمياهًالصحةًمثلًالحساسةًالعامةًالقطاعاتًعلىًيؤثرًاالذيًالنزاعًلتسويةًالسلميةًاإلجراءاتًحولًالمعرفة

ً.ًرمباشًبشكلًالمتأثرةًالمحليةًوالمجتمعاتًاألفرادًوتمكينًاشراكًيتمًبذلك-ًوالزراعةًوالنقلًالصحيًوالصرف

ًً

 الدولة واستجابة عيوبه :والدولة المستثمر بين النزاع تسويةً.خامسااً
ً(أولاً)ً:اإلهتماماتًوتشملً.جيدااًًوالدولةًالمستثمرًبينًالنزاعًتسويةًنظامًفيًالقصورًأوجهًتوثيقًتمًًًًً.52

ًالمتناقضةًالتفسيراتً(ثانيااً)ً.أصالاًًمقصودًكانًمماًأبعدًإلىًتصلًالتيًالدوليةًاإلستثمارًإلتفاقياتًالموسعًاإلستخدام

ًحولًاليقينًعدمًإلىًيؤديًمماًبالموضوع،ًالمتعلقةًالمحاكمًقبلًمنًالدوليةًاإلستثمارًإلتفاقياتًالرئيسيةًلألحكام

ًلتصحيحًالوطنيةًالقضائيةًالمراجعةًآلياتًأوًاإلستثمارًنزاعاتًلتسويةًالدوليًالمركزًإلغاءًكفايةًعدمً(ثالثااً)ً.معناها

ًبعضًفيًكمستشارينًفيهًيخدمونًالذينًاألفرادً"نادي"ًظهورً(رابعااً)ً.األولًالمستوىًمنًللمحاكمًالفنيةًاألخطاء

ًالمخاوفًتثيرًالتيًالمتكررة،ًالتعييناتًعلىًاألحيانًمنًكثيرًفيًوالحصولًأخرى،ًحالتًفيًوكمحكمينًالحالت

ًموقفًيدعمًأنًالمرجحًمنًالذيًالحزبيًشيحالترًالمحكمينًممارسةً(خامسااً)ً.المصالحًفيًمحتملًتضاربًبشأن



 
 

ًإلجراءاتًالمدةًوأهميةًالتكاليفًارتفاعً(سابعااً)ًاإلجراءات؛ًمنًللعديدًالسريةً(سادسااً)ً.لهاً/ًلهًالمعيينًالحزب

ً.النظامًفيًواإلنصافًالشرعيةًحولًالعامةًالمخاوفً(ثامنااً)وً.التحكيم

ًوالدولةًالمستثمرًبينًالنزاعًتسويةًنظامًفيًالناشئةًللتحدياتًتجابةباإلسًالدولًبدأتًالقريب،ًالماضيًفيًًًًًً.56

ًجوانبًمنًأوًوالدولة،ًالمستثمرًبينًالنزاعًتسويةًمنًوانسحبتًاإلستثمار،ًمعاهداتًالدولًبعضًأنهتً.الحالي

ًسبتمبرً/أيلولًفيًثال،المًسبيلًعلىً.والجديدةًالمعقدةًالقانونيةًاألسئلةًمنًعددااًًيثيرًالذيًالخيارًوهوً-ًبذلكًمعينة

ًتجددًلنًأنهاًاإلنهاءًإشعارًخاللًمنًلوكسمبورغ،ً-البلجيكيًاإلقتصاديًاإلتحادًأفريقياًجنوبًأبلغتً،5105ًعام

ًأفريقياًجنوبًصرحتً.5103ًعامًمارسً/آذارًفيًتنتهيًأنًالمقررًمنًكانًوالتيًالقائمة،ًالثنائيةًاإلستثمارًمعاهدة

ًمحددةًلنافذةًتصلًالمعاهداتًهذهًمعظمًألنًآخرين،ًأوروبيينًشركاءًمعًالمعاهداتًمنًالمزيدًإلغاءًعزمهاًعن

.أكثرًأوًسنوات01ًًلمدةًاإلتفاقياتًلهذهًالتلقائيًللتمديدًستؤديًاستخدامها،ًيتمًلمًإذاًوالتيًلإلنهاء،ًزمنيااً
8
ًعملًوقدً

ًتسويةًقرارتًعلىًاإلعتراضًأوًللجدلًالمثيرةًلإلدعاءاتًمصدرًهيًالتيًالمعاهدةًلغةًتحسينًعلىًاآلخرون

ًيتعلقًعندماًنشاطااًًأكثرًموقفااًًتتخذًأنًللدولًيمكنًآخر،ًكبديلً.أصدرتًقدًتكونًحالماًوالدولةًالمستثمرًبينًالنزاع

ًالمنطقيًالتفسيروًأكثرًالتوقعًقابليةًتعزيزًيمكنًالخصوص،ًوجهًعلىً.الدوليةًاإلتفاقيةًالتزاماتًبتفسيرًاألمر

ً.المعاهدةًأحكامًلبعض

ًً

 آلكو أمانة ومالحظات تعليقاتً.سادسااً
 ً

ًقضاياًفيًالمدنيًوالمجتمعًاألعمالًورجالًواألكاديميينًالسياسيًالقرارًلصانعيًالمتزايدةًالمشاركةًأنتجتًًًًً.59

ً:لإلصالحًاإلقتراحاتًمنًمتنوعةًمجموعةًوالدولة،ًالمستثمرًبينًالنزاعًتسوية

ًالوساطةًاستخدامًتشجيعً(أولاً)ً:خاللًمنًوالدولةًالمستثمرًبينًالنزاعًتسويةًحالتًمنًمتزايدًعددًجماحًكبحً•

ًشكاوىًفيًمحققًموظفًالمثالًسبيلًعلى)ًالوطنيًالنزاعًمنعًسياساتًتنفيذً(ثانيااً)ً.التحكيمًمنًبدلاًًوالمصالحة

ًتحديدً(رابعااً)ًأوً،(سنواتًثالثًالمثال،ًسبيلًعلى)ًثمرالمستًادعاءاتًلتقديمًزمنيةًمهلةًتحديدً(ثالثااً)ً(.الشعب

ً.أكبرًبعنايةًلالدعاءاتًالممكنةًالقواعد

ًللشعبًالسماحًطريقًوالدولة،عنًالمستثمرًبينًالنزاعًتسويةًإجراءاتًفيًالشفافيةًوزيادةًالشرعيةًتعزيزً•

ً.المحكمةًأصدقاءًمنًرسائلًوقبولًعامة،ًاستماعًجلساتًعقدًالصلة،ًذاتًالوثائقًعلىًبإلطالع

ً:خاللًمنًالمعاهداتًتفسيرًوسوءًالدوليةًاإلستثمارًاتفاقياتًفيًالرئيسيةًاألحكامًمنًمتضاربةًقراءاتًمعًالتعاملً•

ًلتفسيرًالمحاكمًطلبً(ثانيااً)ً.للتفسيرًأقلًمساحةًيتركًمماًبها،ًالمعمولًالدوليةًاإلستثمارًاتفاقيةًأحكامًتحسينً(أولاً)
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ًخاللًمنًالمثالًسبيلًعلى)ًالتفسيريةًالعمليةًفيًالدولةًتدخلًزيادةً(ثالثااً)ً.العرفيًالدوليًللقانونًوفقااًًالمعاهدات

ً.القراراتًلمراجعةًاستئنافًهيئةًإنشاءً(رابعااً)ًوً؛(المشتركةًالتفسيرًآليات

ًالدائمين،ًشبهًأوًينالدائمًالمحكمينًمعًوالشفافًالمحايدًالتعيينًإنشاءًخاللًمنًالمحكمينًوجودةًنزاهةًتحسينً•

ً.الجانبًأحاديًالحزبًتعييناتًنظامًوإلغاء

ًأجلًمنًوً"التافهة"ًاإلدعاءاتًمنًالفوريًللتخلصًآلياتًإدخالًطريقًعنًاإلجراءات،ًوتكاليفًطولًمنًالحدً•

ً.المحكمًألجورًالجيدةًوالتجاوزاتًالمرتبطة،ًالمطالباتًتوطيد

ًاستشاريًتقريرًإنشاءًخاللًمنًوالدولة،ًالمستثمرًبينًالنزاعًتسويةًحالتًمعًالتعاملًفيًالناميةًالبلدانًمساعدةً•

ً.التقنيةًوالمساعدةًالقدراتًبناءًوزيادةًالدوليًاإلستثمارًقانونًعلىًبناءًاًالقانونيةًللمساعدةًمركزًأوًتسهيلي

ًمحكمةًإنشاءًخاللًمنًالقرارات،ًبينًاإلتساقًعدمًذلكًفيًبماًالنظام،ًعملًسيرًحولًالعامةًالمخاوفًمعالجةً•

ًطلبًطريقًعنًأوًمتعددة،ًقواعدًبموجبًالتحكيمًمخصصًمحلًليحلواًالدائمينًالقضاةًمعًكاملةًدوليةًإستثمار

ً.المحليةًللطعونًاستنزاف

ًعامااًًعشرًخمسةًبعدًالرغبةًانخفاضً.0991ًعامًفيًذروتهًبلغًالذيًالثنائيةًاإلستثمارًمعاهداتًإبرامًًًًً.58

ًإلجراءًسانحةًفرصةًيوفرًالذيًالمنعطفًإلىًالدوليًاإلستثمارًنظامًهذاًجلبًقدً.المعاهداتًهذهًلمثًفيًللدخول

ًالتلقائيًالتمديدًيختارًأنًالمعاهدةًفيًللشريكًيمكنًصالحيتها،ًإنتهاءًتاريخًاإلتفاقياتًبلوغًمعً.النظاميًالتحسين

ًفيًالنظرًإلعادةًفرصةًالمعاهدةًشركاءًيعطيًنأًشأنهًمنًوهذاً.المعاهدةًبإلغاءًرغبتهًعنًيبلغًأوًللمعاهدة

ًوالمتعددةًاألوجهًالمتعددةًاإلستثمارًمعاهدةًنظامًفيًوالتداخالتًالتناقضاتًمعالجةًبهدفًاتفاقاتهم،

ًً.للنظامًالتطويريًالبعدًلتعزيزًفرصةًيقدمًفإنهًذلك،ًعلىًوعالوةاًًًًًًًًًًًًًًً.الطبقات

ً:للعملًمختلفةًمساراتًأربعةًعنًتكشفًالحاليةًالتحدياتًةلمواجهًالبلدانًتبذلهاًالتيًالجهود

ًاتفاقيةًالتزاماتًفيًتدخلًالتيًالطريقةًفيًالتغييراتًعنًكبيرًحدًإلىًواإلمتناعًالراهن،ًالوضعًعلىًاإلبقاءً(أولاً)

ًًًًًًًًًًًًًًً.جديدةًدوليةًاستثمار

ًاستنكارًأوًالقائمةًالمعاهداتًإلنهاءًواحدًجانبًمنًيةدولًاستثمارًاتفاقيةًالتزاماتًنظامًمنًاإلرتباطًفكً(ثانيااً)

ًًًًًًًًًًًًًًً.األطرافًالمتعددةًالتحكيمًاتفاقيات

ًالمعاهداتًوجسمًالمعاهدةًجوهرًبتركًلكنًالمستقبل،ًفيًللمعاهداتًنماذجًوتعديلًانتقائية،ًتعديالتًتنفيذً(ثالثااً)

ًًًًًًًًًًًًًًً.كبيرًتغييرًدونًالقائمة

ً.شموليةًبطريقةًالدوليةًاإلستثمارًاتفاقيةًنظامًلتحدياتًشاملةًلمعالجةًيهدفًمنهجيًإصالحًمسارًيوجدً(رابعااً)



 
 

ًفعالًبشكلًيعالجًأنًيمكنًالمنهجيًاإلصالحًأنًاألمانةًترىًوعيوب،ًمزاياًلديهاًالمساراتًهذهًكلًأنًحينًفيً.59

ًالشاملةًاإلصالحًعمليةً.اإلستمراريةًالتنميةًضرورةًمعًتتماشىًويجعلهاًالدولية،ًاإلستثمارًاتفاقيةًنظامًتعقيدات

ًمجالتًتحديدً(أولاً)ً:بعنايةًمتسلسلةًإجراءاتًمعًتدريجيًنهجًاتباعًمنًتمكنًالدولية،ًاإلستثمارًاتفاقيةًلنظام

ًمعًيمية،واإلقلًالثنائيةًالوطنيةًالمستوياتًعلىًتنفيذهاً(ثالثااً)ًوًلإلصالح،ًطريقًخارطةًتصميمً(ثانيااً)ًاإلصالح،

ًالتنميةًتعززًالتيًالدوليةًاإللتزاماتًتصميمًتعنيًالمنهجيًاإلصالحًمتابعةً.األطرافًالمتعددًالمستوىًعلىًالتسهيل

ًالحكم،ًمستوياتًجميعًعلىًالسياسيةًالنشاطاتًمعً.متغيرًلنموذجًوالتنميةًاإلستثمارًمعًتتماشىًوالتيًالمستدامة

ًتصميمًيستلزمًللعملًالمسارًوهذاً.الدوليةًاإلستثمارًاتفاقيةًلنظامًالحاليًلإلصالحًشموليةًاألكثرًالنهجًهوًوهذا

ًفيًالتوازنًإعادةًاإلنمائي،ًالبعدًزيادةًتحدياتًفعالًبشكلًيتناولًالذيًالجديدًالدوليةًاإلستثمارًاتفاقيةًمعاهدةًنموذج

ًلإلستثمارًاستباقيًتعزيزًعلىًتركزًوالتيً،ًالدوليةًاإلستثمارًاتفاقيةًلنظامًاآلليًالتعقيدًوإدارةًوالواجبات،ًالحقوق

ًً.المستمرةًالتنميةًأجلًمن

ًيكونًقدً.الجبهاتًمنًالعديدًفيًاألعضاءًللدولًومتحديااًًصعبااًًللعملًالمسارًهذاًيبدوًاألولى،ًللوهلةًًًًًًً.31

ًيمكنًوالتيًالقائمة،ًالدوليةًثماراإلستًاتفاقياتًمعًالتعاملًالمسارًلهذاًالشاملًالتنفيذًيتطلب.ً.والمواردًللوقتًمكثفااً

ًعددًتعاونًالتفاوضًإعادةًأوًالتعديالتًتتطلبً.للمستثمرينً"المكتسبةًالحقوق"ًعلىًتؤثرًأنهاًعلىًإليهاًينظرًأن

ًوهوً.ومتماسكًشاملًإصالحًإحداثًيمكنهًالذيًالوحيدًهوًالعملًمنًالمسارًهذاًيعدً.المعاهدةًلنظراءًمحتملًكبير

ًاإلستثمارًلترقيةًالحاضرًالوقتًفيًمشتركًلتحديًالدوليًالمجتمعًمنًمشتركةًاستجابةًلتعزيزًنسباألًالوحيدًأيضااً

ً(.SDGs)ًالمستدامةًاإلنمائيةًاألهدافًوتحقيق

ًبناءًأنشطةًعلىًالتركيزًآلكوًفيًاألعضاءًللدولًيجوزًالطويل،ًالمدىًعلىًالهدفًهذاًعنًالنظرًوبصرفًًً.30

ًاألدنىًالحدًمعًوالدولةًالمستثمرينًبينًالمنازعاتًتسويةًحالةًمعًبفعاليةًللتعاملًلقانونييناًموظفيهاًلتجهيزًالقدرات

ًتُفوضًأنًويمكنً.الدوليةًالمحاماةًلشركاتًالمدفوعاتًكبيرًحدًإلىًتقلًأنًالمتوقعًومنً.الخارجيةًالمساعدةًمن

ًمراكزًفإنًذلك،ًعلىًوعالوةاًً.الهدفًهذاًزيزتعًفيًالقانونيةًوالعياداتًالتدريبيةًالعملًحلقاتًلتنظيمًآلكوًأمانة

ًحكوماتًعلىًتسهلًأنًيمكنًالتيًوكواللمبورًطهرانًالقاهرة،ًلجوس،ًنيروبي،ًفيًتقعًآللكوًاإلقليميةًالتحكيم

ً.التقاضيًفيًللمتابعةًوالصياغةًالبحثًمجالًفيًالخبرةًوتقديمًخبراءًحكامًإيجادًاألعضاءًالدول
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 ً

 قانون مجال في أخرى دولية ومنظمات الدولي التجاري للقانون المتحدة األمم لجنة أعمال عن تقرير" حول قرار

ً" الدولية التجارة

ً (متداول)

 ً

ً والخمسين ةالرابع دورتها في األفريقية اآلسيوية اإلستشارية القانونية المنظمة

 ً

ًفيًاألخرىًالدوليةًوالمنظماتًالدوليًالتجاريًللقانونًالمتحدةًاألممًلجنةًعملًعنًتقرير"ًبعنوانًموجزًفيًنُظر

ً.آلكوًأمانةًقبلًمنًحّضرًوآثارها،ًالدوليةًاإلستثمارًاتفاقياتًعلىًمشددااًً،"الدوليةًالتجارةًقانونًمجال

ًً

ًالعام،ًلأِلمينًاإلستهالليًالبيانًالتقدير مع مالحظة

ًً

ًالسلطاتًفيًالقتصاديًالنموًتحفيزًوبذلكًاألجنبيًاإلستثمارًتشجيعًفيًالدوليةًاإلستثمارًاتفاقياتًأهميةًإدراك تم

ًً.المضيفةًالقضائية

ًً

ً.التمييزًأشكالًمنًوغيرهاًالملكيةًنزعًضدًاألجانبًللمستثمرينًالكافيةًالحمايةًضمانًفيًالحاسمًبدورهاًاإلعتراف

ًً

ًأدىًمماًاألعضاءًالدولًمنًالعديدًضدًالمرفوعةًاإلستثمارًمعاهدةًتحكيمًادعاءاتًعددًانتشارًالقلق مع يالحظ ذوإ

ً.لحكوماتهمًضخمةًنفقاتًإلى

ًً

ًوالوسائلًالسبلًاستكشافًوضرورةًوالدولًالمستثمرينًبينًالمنازعاتًتسويةًآليةًفيًالنظاميةًالقصورًأوجهًادراك

ً.العيوبًهذهًلمعالجةًالبديلةًاألنهجًلتطوير

ًاإلقليميةًالتحكيمًومراكزًالعامةًاألمانةًمنًالمساعدةًالتماسًعلىًاألعضاءًالدولًتشجع .0

ً.القدراتًبناءًفي

ًً



 
 

ًالتيًاألعضاءًالدولًمنًالقانونًلضباطًعملًورشًتنظيمًعلىًالعامةًاألمانةًتحث .5

ً.اإلستثمارًمعاهدةًتحكيمًمجالًفيًخبراتهمًتعزيزًإلىًتهدف

ًً

ً.والخمسينًالخامسةًالسنويةًللدورةًالمؤقتًاألعمالًجدولًعلىًالبندًهذاًوضعًتقرر .3


