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تقرير حول عمل لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي والمنظمات
الدولية أخرى في مجال قانون التجارة الدولية*ً
أوالا .مقدمة
ً

أ .تمهيد
ً ًً.0تم ًتضمين ًالقضايا ًالمتعلقة ًبالقانون ًالتجاري ًالدولي ًفي ًجدول ًأعمال ًالمنظمة ًاإلستشارية ًالقانونية ًاآلسيويةً
األفريقيةً(آلكو)ًألولًمرةًفيًالدورةًالثالثةً(كولومبو)ًفيًعامًً،0961بموجبًاإلشارةًالتيًأدلتًبهاًحكومةًالهندًً.
في ًالدورة ًالرابعة ًلعام ً(ً 0960طوكيو)ً ،دُرس ًموضوع ً"تناقض ًالقوانين ًالمتعلقة ًبالمبيعات ًوالمشتريات ًفيً
المعامالتًالتجاريةًبينًالدولًأوًمواطنيها"ًمنًقبلًالدولًاألعضاء.
ُ ً ًًً .5شكلت ًلجنة ًاألمم ًالمتحدة ًللقانون ًالتجاري ًالدوليً ،بموجب ًقرار ًالجمعية ًالعامة ًلألمم ًالمتحدة ًرقمً
ً)XXI(5512التيًعقدتًدورتهاًاألولىًفيًنيويوركًفيًعامًً،0968واختيرتًالبنودًالرئيسيةًللدراسةًوالبحثًمنً
قبلًلجنةًاألممًالمتحدةًللقانونًالتجاريًالدوليًمتضم ًةاًموضوعً"البيعًالدوليًللبضائع"ً.وتمًتفوبضهاًإلزالةًالعقباتً
القانونية ًللتجارة ًالدولية ًمن ًخالل ًالتحديث ًالتدريجي ًوالتوافق ًمع ًالقانون ًالتجاريً .وتحضّر ًالنصوص ًالقانونية ًفيً
عدد ًمن ًالمجالت ًالرئيسية مثل ًتسوية ًالنزاع ًالتجاري ًالدوليً ،التجارة ًاإللكترونيةً ،اإلفالسً ،تسديد ًالديون ًالدوليةً،
بيع ًالبضائعً ،قانون ًالنقلً ،المشتريات ًوتطوير ًالبنية ًالتحتيةً .في ًالدورة ًالثانية ًللجنة ًاألمم ًالمتحدة ًللقانون ًالتجاريً
الدولي ًفي ًعام ًً ،0969ممثلي ًغانا ًوالهند ًبأنه ًيجب ًعلى ًاللجنة ًاإلستشارية ًالقانونية ًاآلسيوية ًاألفريقية ً(آلكو) ًأنً
تحيي ًالنظر ًفي ًموضوع ًالبيع ًالدولي ًللبضائعً ،وذلك ًلتعكس ًوجهة ًالنظر ًاآلسيوية ًاألفريقية ًفي ًعمل ًلجنة ًاألممً
المتحدةًللقانونًالتجاريًالدوليً.وبنا اًءًعلىًهذاًالطلبً،قامتًاآللكوًبدراستهًكبندًذوًأولويةًفيًالدورةًالحاديةًعشرةً
التيًعُقدتًفيًأكراً(غانا)ًفيًعامً.0991
ًًًًً.3حتىًعامًً،5113أخذتًالمنظمةًبعينًاإلعتبارًعنوانًجدولًاألعمالً"التقريرًالتقدمًبشأنًاألنشطةًالتشريعيةً
لألمم ًالمتحدة ًوالمنظمات ًاألخرى ًفي ًمجال ًقانون ًالتجارة ًالدولية"ً .في ًالجلسة ًالثالثة ًواألربعين ًفي ً(بالي) ًعامً
ً ،5111تم ًتغيير ًالعنوان ًإلى ً"تقرير ًعن ًعمل ًلجنة ًاألمم ًالمتحدة ًللقانون ًالتجاري ًالدولي ًوغيرها ًمن ًالمنظماتً
الدولية ًفي ًمجال ًالقانون ًالتجاري ًالدولي" ًوذلك ًللتركيز ًأكثر ًعلى ًعمل ًلجنة ًاألمم ًالمتحدة ًللقانون ًالتجاري ًالدوليً.
ومنًالجديرًبالذكرًهناً،أنهًقدًتمًتعزيزًاهتمامًآلكوًبعملًلجنةًاألممًالمتحدةًللقانونًالتجاريًالدوليًمنًخاللًنجاحً
مراكز ًالتحكيم ًاإلقليمي ًالتي ًأُنشأت ًفي ًأماكن ًمثل ًطهرانً ،كواللمبورً ،لغوسً ،نيروبي ًوالقاهرةً .وقد ًبدأت ًهذهً
المراكز ًاإلقليمية ًالمعروفة ًجدًاا ًأيضًا ا ًباإلعتماد ًعلى ًعمل ًلجنة ًاألمم ًالمتحدة ًللقانون ًالتجاري ًالدوليً .على ًسبيلً
المثالً،قدًاعتمدًالمركزًاإلقليميًكواللمبورًللتحكيمً(ً)KLRCAعلىًاتخاذًقواعدًتحكيمًجديدةًللجنةًاألممًالمتحدةً

للقانون ًالتجاري ًالدولي ًً .)www.practicallaw.com/0-502-7805(ً 2010وذلك ًفي ًمحاولة ًلتنظيم ًالمداولتً
والنتائج ًفي ًالدورة ًالرابعة ًوالخمسينً ،يعالج ًهذا ًالموجز ًحصرًاا ًاآلثار ًالمترتبة ًعلى ًاتفاقيات ًاإلستثمار ًالدوليةً
(ً )IIAsللدول ًاألعضاءً .حيث ًتم ًعقد ًعدد ًكبير ًمن ًالتحكيمات ًعلى ًاتفاقات ًاإلستثمار ًالدولية ًبموجب ًقواعد ًلجنةً
األممًالمتحدةًللقانونًالتجاريًالدولي.
ً ًًً .1في ًالعقدين ًاألخيرينً ،وقعت ًالدول ًفي ًجميع ًأنحاء ًالعالم ًالمئات ًمن ًاتفاقيات ًاإلستثمار ًالدولية ًفي ًمحاولةً
لجذب ًاإلستثمارًاألجنبيًالمباشرً(ً )FDIمن ًخالل ًخلق ًبيئةًاستثمارية ًأكثرًاستقرارًااًوشفافي ًةاًللمستثمرينًاألجانبً.
اتفاقية ًاإلستثمار ًالدولية ًهي ًنوع ًمن ًمعاهدة ًبين ًالدول ًالتي ًتعالج ًالقضايا ًذات ًالعالقة ًباستثمارات ًعبر ًالحدودً،
وعاد ًةا ًتكون ًلغرض ًحماية ًوتعزيز ًوتحرير ًهذه ًاإلستثماراتً .تؤمن ًمعظم ًاتفاقيات ًاإلستثمار ًالدولية ًًاإلستثمارً
األجنبي ًالمباشرً ،و ًاستثمار ًاألوراق ًالتجارية ًً ،ولكن ًتم ًاستثناء ًالبعض ًمؤخرًااً .الدول ًالتي ًتوصلت ًإلتفاقياتً
اإلستثمار ًالدولية ًقد ًالزمت ًنفسها ًباإللتزام ًبمعايير ًمحددة ًللقيام ًباإلستثمارات ًاألجنبية ًداخل ًأراضيهاً .تُعرّف ًأيضًااً
اتفاقيات ًاإلستثمار ًالدولية ًإجراءات ًقرار ًالمنازعات ًالتي ًينبغي ًلهذه ًاللتزامات ًعدم ًالوفاء ًبهاً .األنواع ًاألكثرً
شيوعًا ا ًمن ًاتفاقيات ًالستثمار ًالدولية ًهي ًً ًمعاهدات ًاإلستثمار ًالثنائيةً ً(ً )BITSوالتجارة ًالتفضيلية ًواتفاقياتً
اإلستثمار ً(ً .)PTIAsتم ًاعتبار ًاتفاقيات ًالضرائب ًالدولية ًومعاهدات ًاإلزدواج ًالضريبي ًأيضًا ا ًكإتفاقات ًاستثمارً
دوليةً،مثلًفرضًالضرائبًعمومًا اًالذيًلهًتأثيرًهامًعلىًاإلستثمارًاألجنبي.

1

ً ًًً .2اتفاقيات ًاإلستثمار ًالدوليً ،وخاصة ًاتفاقيات ًاإلستثمار ًالثنائيةً ،تحتوي ًعلى ًاثنين ًمن ًاإلبتكارات ًالرئيسية ًالتيً
جعلتهاًأداةًلترويجًاإلستثماراتًالشهيرةًً.أولاً،ألنهاًتوفرًللمستثمرينًمجموعةًواضحةًمنًمعاييرًحمايةًاإلستثمارً
التي ًلها ًمكانة ًالقانون ًالدوليً .ثانيااً ،توفر ًللمستثمرين ًإمكانية ًالوصول ًالمباشر ًإلى ًاإللزامً ،ونموذج ًمحايد ًلتسويةً
النزاعاتًاإلستثماريةًوتنفيذًحقوقًمعاهدتهمً.تعملًهذهًاإلبتكاراتًمعًا اًعلىًكبحًجماحًحكوماتًالدولةًالمضيفةًفيً
كيفية ًمعاملة ًاإلستثمارات ًاألجنبية ًوالمستثمرينً .هناك ًتجانس ًكبير ًفي ًالمضمون ًاألساسي ًلمعظم ًمعاهداتً
اإلستثمار ًالثنائيةً .فعليًا ا ًجميع ًاتفاقيات ًاإلستثمار ًالثنائية ًتعنون ًأربعة ًمجالت ًثابتة"ً :نطاق ًوتعريف ًاإلستثمارً
األجنبي؛ ًالقبول ًوالتأسيس؛ ًالمعاملة ًالوطنية ًفي ًمرحلة ًما ًبعد ًالتأسيس؛ ًالضمانات ًوالتعويض ًفي ًحالة ًنزع ًالملكيةً
.......وتسويةًالنزاعات"
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ً ًًًًً .6يوفر ًاإلستثمار ًالثنائي ًللمستثمرين ًاألجانب ًحقوق ًجديدة ًوقوية ًلحماية ًاستثماراتهم ًضد ًنزع ًالملكية ًوغيرهاً
من ًأشكال ًالتمييز ًوالقدرة ًعلى ًمقاضاة ًالحكومات ًمباشر ًةا ًمن ًخالل ًالنموذج ًالمبتكر ًلتسوية ًالنزاع ًالمعروف ًباسمً
تحكيم ًمعاهدة ًاإلستثمارً .في ًالسنوات ًالقليلة ًالماضيةً ،كان ًهناك ًاستغالل ًلعدد ًمن ًاإلدعاءات ًالتي ًرُفعت ًلتحكيمً

*ًالتركيزًباختصارًعلىًاإلتفاقاتًالدوليةًلإلستثمارًوآثارها.
ً1انظرًمؤتمرًاألممًالمتحدةًللتجارةًوالتنميةً،برنامجًعملًبشأنًاتفاقياتًاإلستثمارًالدوليةً(ً،)http://www.unctad.org/iiaوتقديمً
مختلفًقواعدًالبياناتًوالمنشوراتًحولًهذاًالموضوعً.
ً2لإلطالعًعلىًالمناقشةًالمفصلةً،انظرًمبادئًرودولفًدولزيرًوكريستوفًسكرويرً،مبادىءًقانونًاإلستثمارًالدوليً،عامً(ً.)5118

معاهدة ًاإلستثمار ًضد ًالدول ًالناميةً ،مما ًيشكل ًتحديًا ا ًلمجموعة ًواسعة ًمن ًاألنظمة ًالحكومية ًالحساسة ًوالتي ًتسعىً
بشكلًروتينيًللماليينًوحتىًالملياراتًمنًالدولراتًبالتعويضات.
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ًًًًً.9ونظرًااًلهذاً،هناكًمخاوفًجديدةًبشأنًكيفيةًاإلستعداد-الجيدًللدولًالناميةًللتغلبًعلىًالتحديًالمتمثلًبمقاضاةً
هذه ًاإلدعاءاتً .تحكيم ًمعاهدة ًاإلستثمارًهوًشكلًمعقدًمن ًالتقاضي ًالذيًيتطلب ًالكثير ًنوعًا اًماًمنًالمواردًوالخبرةً
القانونيةً.بسببًالحواجزًالماليةًواإلداريةً،العديدًمنًالدولًالناميةًلًتملكًالخبرةًالقانونيةًلخدمةًحكومتهمًفيًالدفاعً
عن ًادعاءات ًمعاهدة ًاإلستثمارً .ونتيج ًةاًلذلكً ،تضطر ًمعظم ًالدول ًالنامية ًإلستئجار ًواحدة ًمن ًعدد ًقليل ًمن ًشركاتً
المحاماة ًالدولية ًالذين ًيتقاضون ًنفس ًأسعار ًالسوق ًالعاليةً ،حيث ًيدفع ًالمستثمرون ًوالشركات ًالفردية ًالثرية ًثمنً
خدماتهمً .وفي ًالوقت ًنفسهً ،تترك ًالدول ًالنامية ًالتي ًل ًتستطيع ًاستئجار ًمستشار ًقانوني ًخارجي ًلتكافح ًبمواردً
السلطة ًالقانونية ًالمتناثرة ًوالغير ًكاملة ًدون ًمساعدة ًقانونية ًمنظمة ًمن ًالمجتمع ًالدوليً .يهدد ًعدم ًتكافىء ًوصولً
الدولًالناميةًللسلطةًالقانونيةًوالخبرةًبتقويضًشرعيةًعمليةًتحكيمًمعاهدةًاإلستثمار.
ً ًًًً .8يوقع ًالمصدرون ًاألساسيونً -لرأس ًالمالً ،في ًالدول ًالمتقدمة ًمعاهدات ًاإلستثمار ًفي ًالمقام ًاألول ًلحمايةً
اإلستثمارات ًفي ًالخارج ًلرعاياهم ًوشركاتهمً .وفي ًالوقت ًنفسهً ،توقع ًالدول ًالنامية ًمعاهدات ًاإلستثمار ًفي ًمسعىً
لتعزيز ًاإلستثمار ًاألجنبي ًالمباشرً .واإلفتراض ًاألساسي ًوراء ًمعاهدة ًاإلستثمار ًهو ًوجود ًمعاهدة ًواضحة ًوقابلةً
للتنفيذ ًالقانوني ًالتي ًستجذب ًالمزيد ًمن ًاإلستثمارات ًاألجنبية ًالمباشرة ًمن ًخالل ًتقديم ًبيئة ًاستثمارية ًأكثر ًاستقرارًااً.
مع ًتراجع ًاإلقتراض ًمن ًالبنوك ًالتجارية ًوبرامج ًالمعونات ًالرسمية ًخالل ًأعوام ًالثمانينات ًو ًالتسعيناتً ،أصبحً
اإلستثمار ًاألجنبي ًالمباشر ًأهمًمصدر ًلرؤوس ًاألموال ًالخارجية ًللدول ًالناميةً ،وتقدم ًمجموعة ًمن ًالمزايا ًالمحتملةً،
بماًفيًذلكًخلقًفرصًالعملً،نقلًالتكنولوجياً،واإلندماجًفيًالشبكاتًالعالميةًلإلنتاجً.
ً ًًًًً .9ومع ًذلكً ،تفرض ًالدولة ًمن ًخالل ًالتوقيع ًعلى ًاتفاقية ًاإلستثمار ًالدولية ًاإللتزامات ًالتي ًقد ًتكون ًضارة ًفيً
نهاية ًالمطافً .يتحمل ًالمستوردون ًلرأس ًالمالً ،والبلدان ًالنامية ًأغلب ًمخاطر ًالتقاضي ًالممول ًالمتضمن ًفي ًتوقيعً
اتفاقية ًاإلستثمار ًالدوليً .وعالو ًةا ًعلى ًذلكً ،يمكن ًإللتزامات ًاتفاقيات ًاإلستثمار ًالدولي ًأن ًتؤدي ًإلى ًفقدان ً"الحيزً
السياسي ًالوطني" ًللدول ًالمضيفة ًعن ًطريق ًخلق ًالعقبات ًالقانونية ًالتي ًتحد ًمن ًقدرتها ًعلى ًتغيير ًالسياساتً
اإلقتصاديةًوالتنظيميةًالرئيسيةًفيًالمستقبلً.
ًًً.01وإضاف ًةاًإلىًذلكً،صُممتًآليةًتسويةًالنزاعًبينًالمستثمرًوالدولةً(ً)ISDSلتسيسًنزاعاتًاإلستثمارًوإنشاءً
منتدى ًوالذي ًمن ًشأنه ًأن ًيقدم ًللمستثمرين ًمحاكمة ًعادلة ًأمام ًمحكمة ًمستقلة ًومحايدة ًومؤهلةً.كان ًيُرىًكآليةًلتقديمً
قراراتًنهائيةًوقابلةًللتنفيذًمنًخاللًعمليةًسريعةًورخيصةً،ومرنةً،والتيًسيكونًلهاًسيطرةًكبيرةًعلىًاألطرافً
المتنازعةً .ومع ًذلكً ،فقد ًأدى ًاألداء ًالفعلي ًلتسوية ًالنزاع ًبين ًالمستثمر ًوالدولة ًبموجب ًمعاهدات ًاإلستثمار ًلقلقً
بشأن ًعجز ًنظامي ًفي ًالسلطةً .في ًكثير ًمن ًالحالت ًاستخدم ًالمستثمرون ًاألجانب ًادعاءات ًتسوية ًالنزاع ًبينً

ً3انظرًاريكًجوتوالدً،تسويةًأرضًالملعبً:هلًحانًالوقتًلمركزًالمساعدةًالقانونيةًللدولًالناميةًفيًتحكيمًمعاهدةًاإلستثمارً55ً،
الجامعةًاألمريكيةًالدوليةًً0لً.رً539ً.عامً(ً.)5119

المستثمرًوالدولةًإلستئنافًالتدابيرًالتيًاعتمدتهاًالدولًفيًالمصلحةًالعامةً(علىًسبيلًالمثالً،السياساتًالراميةًإلىً
تعزيز ًالعدالة ًالجتماعيةً ،وتعزيز ًحماية ًالبيئة ًأو ًحماية ًالصحة ًالعامة)ً .وقد ًأثيرت ًأسئلة ًع ّما ًإذا ًعيّن ًثالثة ًأفرادً
على ًأساس ًالتخصصً ،يمكن ًأن ًينظر ًالجمهور ًعمومًا ا ًعلى ًأنها ًشرعية ًبشكل ًكافي ًلتقييم ًصحة ًأعمال ًالدولً ،لً
سيما ًإذا ًكانت ًتتضمن ًنزاع ًعلى ًقضايا ًالسياسة ًالعامة ًالحساسةً .وفي ًهذا ًالسياق ًستتم ًمناقشة ًاآلثار ًالمترتبة ًعلىً
معاهداتًاإلستثمارًللدولًاألعضاءًفيًآلكوًً.
ًً

ب .قضايا للمداولة المركزة في الدورة السنوية الرابعة والخمسين آللكو ،عام 9012
ً
(ًًًًًًًًًًًًًًًًً)1اإلطار القائم الذي يتم فيه التفاوض في معاهدات اإلستثمار الدوليةً .
(ًًًًًًًًًًًًًًًًً)9التكلفة الضخمة للتقاضي والتعويض وآثارها على الحكومات المضيفةً.
(ًًًًًًًًًًًًًًًًً)3حقوق المستثمرين الخاصة والوطنيةً.
(ًًًًًًًًًًًًًًًًً)4تقليص الحيز السياسي للحكومات المضيفة وآثاره على السيادةً.

(ً ًًًًًًًًًًًًًًًً )2مالءمة تسوية النزاع بين المستثمر والدولة واآللية المنصوص عليها في اتفاقيات
اإلستثمار الدوليةً.
ً
ً

ثانيا ا .اتفاقيات االستثمار الدولية والدول المضيفة.
ً ًًًً .00كما ًذكر ًسابقااً ،مع ًانتشار ًاتفاقيات ًاإلستثمار ًالدوليةً ،والنسب ًالمتزايدة ًمن ًاإلستثمار ًاألجنبي ًالمباشرً
العالمي ًالمحمي ًمن ًجانب ًواحد ًأو ًأكثر ًبمعاهدة ًاإلستثمار ًيحصل ًالمستثمرون ًاألجانب ًعلى ًمزيد ًمن ًالفرصً
لمقاضاة ًالحكوماتً .قبل ًظهور ًتحكيم ًمعاهدة ًالستثمارً ،كان ًللمستثمرون ًخيارات ًمحدودة ًجدًاا ًلمعالجة ًانتهاكاتً
القانون ًالدولي ًالتي ًأثرت ًسلبًا ا ًعلى ًاستثماراتهمً .بما ًأنه ًليوجد ًسلطة ًللمستثمرين ًبموجب ًالقانون ًالدولي ًالعرفيً
لرفع ًدعوى ًمباشرة ًضد ًالدولةً ،كانًملجأهم ًالوحيدًمتابعةًهذهًالمسألة ًداخلًمحاكمًالدولة ًالمضيفةًأوًمحاولةًإقناعً
حكومتهمًبتبنيًاإلدعاءًبشكلًمباشرًمعًالحكومةًالمضيفةً.
ً ًً.05ومن ًأجل ًمعالجة ًهذه ًالقيودً ،تحتوي ًمعاهدات ًاإلستثمار ًعلى ًبنود ًالتحكيم ًبين ًالمستثمر ًوالدولة ًالتي ًتسمحً
للمستثمرين ًبمقاضاة ًالدول ًمباشرة ًإلنفاذ ًحقوق ًالمعاهدةً .وهذا ًيعني ًأن ًالمستثمرين ًاألجانب ًيمكنهم ًأن ًيطبقواً
لا ًإلقناع ًالبيروقراطية ًالحكومية ًلتبني ًادعاءهمً ،وتجنب ًخطر ًاستهالكً
مباشر ًةا ًحقوق ًالمعاهدة ًدون ًالحاجة ًأو ً
نزاعهماًمنًقبلًماتمليهًاعتباراتًالسياسةًالخارجيةًاألكبرً.

ً ًًً .03ل ًينبغي ًإغفال ًأهمية ًهذا ًاإلبتكار ًفي ًتسوية ًالنزاعً .على ًسبيل ًالمقارنةً ،في ًمنظمة ًالتجارة ًالعالميةً ،الدولً
وحدها ًلديها ًدافع ًللتصرف ًضد ًدول ًأخرى ًلنتهاكات ًالقانون ًالتجاريً .توفر ًآلية ًمعاهدات ًاإلستثمار ًأهمية ًخاصةً
منًخاللًالسماحًللمستثمرينًبتنفيذًحقوقًالمعاهدةًمنًخاللًالشروعًفيًالتحكيمًاإلجباريًبموجبًحكمًقابلًللتنفيذً.
تتزايد ًمبادرة ًالتحكيم ًللمستثمرين ًلمعالجة ًاإلنتهاكات ًالمزعومة ًلحقوق ًمعاهدة ًاإلستثمار ًمن ًقبل ًالحكوماتً
المضيفةًً.
ً ًًً .01وقد ًاستغل ًعدد ًمن ًتحكيم ًمنازعات ًمعاهدة ًاإلستثمار ًالتي ًرفعت ًفي ًالمركز ًالدولي ًلمجموعة ًالبنك ًالدوليً
لتسوية ًمنازعات ًاإلستثمار ً(ً )ICSIDوغيرها ًمن ًمحافل ًالتحكيم ًفي ًالسنوات ًاألخيرةً ًً 4.في ًعام ًً ،5103بدأً
مستثمرون ًبـ ًً 29قضية ًمعروفة ًعلى ًاألقل ًلتسوية ًمنازعات ًبين ًالمستثمر ًوالدولة ًتبعًا اًإلتفاقيات ًاإلستثمار ًالدوليةً.
هذاًيقتربًمنًالرقمًالقياسيًالمسجلًفيًالعامًالسابقًلإلدعاءاتًالجديدةً.منًً29حالةًجديدةً12ً،تمًتقديمهاًمنًقبلً
مستثمرين ًمن ًالبلدان ًالمتقدمة ًوالباقي ًمن ًقبل ًمستثمرين ًمن ًالبلدان ًالناميةً .قد ًتمت ًإدارة ًالغالبية ًالعظمى ًمن ًهذهً
التحكيمات ًإما ًعن ًطريق ًمجموعة ًالبنك ًالدولي ًلتسوية ًمنازعات ًاإلستثمار ًأو ًعقدت ًعلى ًأساس ًالموضوع ًالمتعلقً
بإطارًلجنةًاألممًالمتحدةًحولًقواعدًالقانونًالتجاريًالدوليً5.
ًًًًً.02ويمكنًأنًيعزىًاإلرتفاعًفيًاإلدعاءاتًبمعاهدةًالستثمارًإلىًعدةًعواملً.معًاإلرتفاعًعلىًالمدىًالطويلً
باإلستثمار ًاألجنبي ًالمباشر ًوالشبكة ًالكثيفة ًالمتزايدة ًمن ًاإلستثمار ًالثنائيً ،هناك ًببساطة ًفرص ًأكثر ًلظهورً
النزاعات ًوالتي ًتغطيها ًمعاهدة ًاإلستثمارً .وعالو ًةا ًعلى ًذلكً ،فإن ًزيادة ًتكرار ًقرارات ًالتحكيم ًالكبرى ًمن ًالمرجحً
أنها ًستشجع ًالمزيد ًمن ًالمستثمرين ًلإلستفادة ًمن ًبنود ًتحكيم ًمعاهدة ًاإلستثمارً .وتوفر ًمعظم ًمعاهدات ًاإلستثمارً
للمستثمرين ًاإلختيار ًبين ًالتحكيم ًالتي ًأجرته ًمجموعة ًالبنك ًالدولي ًلتسوية ًنزاع ًاإلستثمار ًأو ًفيما ًيتعلق ًبإدارةً
التحكيمًوفقًا اًلقواعدًلجنةًاألممًالمتحدةًللقانونًالتجاريًالدوليًللتحكيمً"ً.هناكًاختالفاتًهامةًبينًهذينًالشكلينًمنً
أشكالًالتحكيمًفيماًيتعلقًبالشفافيةًواإلشرافًعلىًاإلجراءاتً.كمؤسسةًمصممةًخصيصًا اًللتعاملًمعًالنزاعاتًبينً
المستثمر ًوالدولةً ،توفر ًمجموعة ًالبنك ًالدولي ًلتسوية ًنزاع ًاإلستثمار ًالسهولة ًوالدعم ًإلدارة ًإجراءات ًالتحكيم ًأثناءً
المقاضاة ًمن ًطاقمهاً .تبعًا اًلهذا ًالموضوع ًيتم ًالتحكيم ًبموجب ًقواعد ًلجنة ًاألمم ًالمتحدة ًللقانون ًالتجاري ًالدوليً ،منً
ناحية ًأخرىً ،على ًأساس ًالبعد ًالمركزي ًوغير ًالخاضع ًللرقابةً .يفضل ًالمستثمرون ًأحيانًا ا ًلهذا ًالغرض ًالتحكيمً
بموجبًقواعدًلجنةًاألممًالمتحدةًللقانونًالتجاريًالدوليً،ألنهاًتوفرًالمزيدًمنًالمرونةًفيًهيكلةًاإلجراءاتً،تعززً
الخصوصيةً ،واحتمالية ًالخسائر ًالمؤقتةً .كشبكة ًمستوردة ًلرأس ًالمال ًالعالميً ،تحملت ًالدول ًالنامية ًالوطأة ًالعظمىً
لعبءًالدفاعًعنًعددًمتزايدًمنًادعاءاتًمعاهدةًاإلستثمارً.
ً

ً4مؤتمرًاألممًالمتحدةًللتجارةًوالتنميةًعامً(ً،)5105إطارًسياسةًاإلستثمارًمنًأجلًالتنميةًالمستدامةً،وهيًمتاحةًعلىًالموقعً
ً.http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2012d6_en.pdf
ً5مؤتمرًاألممًالمتحدةًللتجارةًوالتنميةًعامً(ً،)5101التطوراتًاألخيرةًلحلًالنزاعًبينًالدولةًوالمستثمرً،مالحظةًقضيةًاتفاقيةًاإلستثمارً
الدوليةً.

ثالثًا اً.تكلفة التقاضي ،نقص الخبرة وتقليص الحيز السياسي
ً ًًًًً .06وفقًا اًلمؤتمر ًاألمم ًالمتحدة ًللتجارة ًوتنمية ًالبيانات(ً ،ً )UNCTADتم ًرفع ًما ًيقارب ًثلثي ًادعاءات ًمعاهدةً
الستثمار ًالمعروفة ًضد ًحكومات ًالدول ًالناميةً 6.الدفاع ًعن ًمطالبات ًتحكيم ًمعاهدة ًاإلستثمار ًيطرح ًعددًاا ًمنً
التحديات ًبالنسبة ًللدول ًالناميةً ،بما ًفي ًذلك ًتكاليف ًالتقاضيً ،إحتمالية ًالقرارات ًالوخيمة ًالكبيرةً ،وحتى ًقيود ًجديدةً
على ًحريتها ًالرامية ًإلى ًتنفيذ ًسياسات ًالحكومة ًالتي ًتعتبر ًمتعارضة ًمع ًالتزامات ًالمعاهدةً .تحوي ًالموجة ًمنً
الدعاوى ًالقضائية ًللمستثمر ًآثارًاا ًبعيدة ًالمدى ًعلى ًحرية ًالدول ًالنامية ًللتنظيم ًمن ًأجل ًالمصلحة ًالعامةً .يجب ًعلىً
المستثمرينًالعملًعلىًتحكيمًمعاهدةًاإلستثمارًلإلعتراضًعلىًتشكيلةًواسعةًمنًاإلجراءات ًالحكوميةًفيًعددًمنً
المناطقًالحساسةً،بماًفيًذلكًتوفيرًالمياهًوالكهرباءًوالتخلصًمنًالنفاياتً،وخدماتًالصرفًالصحيًللشعبً.وفّرً
المستثمرونًاألجانبًلتسعًحالتًعلىًاألقلً،المياهًوالصرفًالصحيًفيًالبلدانًالناميةًالتيًرفعتًادعاءاتًمعاهدةً
اإلستثمارًلحلًخالفاتهمًمعًالدولةًوالسلطاتًالتنظيميةًالمحليةً.
ً ًًًً .09أيضااً ،الدول ًالنامية ًبحاجة ًماسة ًإلى ًخبراء ًفي ًتحكيم ًاإلستثمارً .الخبرة ًفي ًهذا ًالمجال ًمحدودة ًبشكل ًعامً
لمجموعة ًمرتبطة ًمن ًالمحامين ًوالمحكمين ًالذين ًيعملون ًمن ًأجل ًواحدة ًمن ًعدد ًقليل ًمن ًشركات ًالمحاماة ًالدوليةً
الكبرى ًالتي ًلديها ًممارسات ًمتخصصة ًفي ًهذا ًالمجال ً".استئجار ًواحدة ًمن ًهذه ًالشركات ًيقدم ًعددًاا ًمن ًالمزاياً
الهامةً.أولاً،المحامونًفيًهذهًالشركاتًيقاضونًحالتًتحكيمًمعاهدةًاإلستثمارًأكثرًبكثيرًمنًاألطرافًاألخرىً،
كسب ًخبرة ًقيّمة ًواحتكاك ًمهني ًفي ًهذه ًالعمليةً .ثانيااً ،تقدم ًالشركة ً"ذاكرة ًمؤسسية" ًهامةً ،فيما ًيتعلق ًبقراراتً
التحكيم ًالماضيةً ،قواعد ًالتحكيم ًذات ًالصلةً ،اختيار ًالمحكمً ،والترتيبات ًالنظامية ًللتقاضي ًعمومًا اً .وقد ًخدم ًبعضً
الشركاء ًوالمحامين ًفي ًالشركات ًالدولية ًالكبرى ًكمحكمين ًفي ًالحالت ًاألخرىً ،مما ًيوفر ًرؤية ًفريدة ًفي ًهذهً
العمليةً .وقد ًوجد ًأن ًالمعرفة ًالمكتسبة ًمن ًالمشاركة ًفي ًالتحكيمات ًالماضيةً ،بما ًفي ًذلك ًتجربة ًعدم ًالنشر ًأوً
الطباعة ًقبل ًالحكمً ،يمكن ًأن ًتوفر ًنفوذًاا ًاضافيًا اًفي ًإقناع ًالحكوماتً ،ولسيما ًتلك ًالتي ًلديها ًخبرة ًضئيلة ًفي ًتحكيمً
عمليةًتسويةًادعاءًالمستثمرً.
ً ًًًً .08والجدير ًبالذكرً ،أن ًالشركة ًسيكون ًلديها ًأفضل ًطرق ًالوصول ًالممكنة ًإلى ًكال ًالمصادر ًالمنشورة ًوغيرً
المنشورة ًللسلطة ًالقانونية ًعبر ًمحاسبي ًالمكتبات ًالقانونيةً ،موظفي ًالدعمً ،والشبكات ًالمهنية ًالرسميةً .ونظرًااًلنقصً
الخبرة ًوالموارد ًضمن ًالخدمات ًالحكومية ًالخاصة ًبهاً ،تضطر ًالعديد ًمن ًالدول ًالنامية ًلتوظيف ًمستشار ًخارجيً
للدفاعًعنًادعاءًمعاهدةًاإلستثمارً.قدًتطلبًهذهًالشركاتًأجورًااًمطابقةًللمتهمينًمنًعمالئهاًاآلخرينً،بماًفيًذلكً
الشركاتًالخاصةً،المستثمرينًاألفرادًاألثرياءً،والحكوماتًاألكثرًازدهارًااًً.
ًًًًً.09لًتستأجرًجميعًالدولًالناميةًمستشارًااًخارجيااً،سواءًألسبابًماليةًأوًتكتيكيةً.وهذاًقدًيعنيًأنًمهمةًالدفاعً
عن ًادعاء ًمعاهدة ًاإلستثمار ًتقع ًعلى ًعاتق ًمحامي ًالحكومة ًمن ًدون ًخبرة ًأو ًموارد ًلحشد ًدفاع ًفعالً .في ًبعضً

ً6مالحظةًسوبراًً.3

الحالتً،يمكنًأنًيؤديًهذاًإلىًتفاوتًفظيعًفيًنوعيةًالتمثيلًالقانونيًبينًالمدعيًالمستثمرًوالدولةًالناميةًالمدعىً
عليهاً.

رابعا ا .الشفافية في التحكيم -التطورات في لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
ًًًًًً.51القلقًالرئيسيًاآلخرًهوًعدمًوجودًالشفافيةًفيًكلًمرحلةًمنًمراحلًعمليةًالتحكيمً.دونًموافقةًاألطرافً
علىًتحكيمًالمستثمرًوالدولةً،بشكلًعامًليسًهناكًإذنًللشعبًبالدخولًإلىًالمرافعاتً،األدلةً،جلساتًاإلستماعً،أوً
حتى ًقرار ًالمحكمةً ،واحدة ًمن ًالعوائق ًالرئيسية ًإليجاد ًسابقة ًذات ًصلة ًهي ًعدم ًوجود ًالمعرفة ًالعامة ًبوجود ًنزاعً
معاهدة ًاإلستثمار ًلمنتديات ًالتحكيم ًالكبرىً ،حيث ًتحافظ ًمجموعة ًالبنك ًالدولي ًلتسوية ًمنازعات ًاإلستثمار ًوحدهاً
علىًسجلًعموميًلإلدعاءاتً.شهدًعامًً5101تطوراتًهامةًمتعددةًالجوانبًموجهةًنحوًزيادةًالشفافيةًفيًتسويةً
المنازعات ًبين ًالمستثمرين ًوالدولةً .ويشمل ًسريان ًمفعول ًقواعد ًالشفافية ًللجنة ًاألمم ًالمتحدة ًللقانون ًالتجاريً
الدوليً 7وتبني ًاتفاقية ًالشفافية ًالمرتكزة ًعلى ًمعاهدة ًتحكيم ًالمستثمر ًوالدولةً ،حيث ًسيتم ًفتح ًباب ًالتوقيع ًفي ًوقتً
لحقًفيًعامًً.5102
ً ًًً .50تمثل ًقواعد ًالشفافية ًتغييرًاا ًأساسيًا ا ًمن ًحالت ًالتحكيم ًالتي ًأجريت ًخارج ًتسليط ًالضوء ًالعامً .وتوفر ًهذهً
القواعدًالجديدةًالتوازنًالمثاليًبينًالمصلحةًالعامةًفيًتحكيمًالمستثمرًوالدولةً،ومصلحةًالطرفًالمتنازعً،منًأجلً
الاً
ضمان ًحل ًعادل ًوفعالًللنزاعً .ومن ًالمتوقع ًجعلًتحكيمًاإلستثمارًأكثرًانفتاحًا اًعلىًالمشاركة ًالعامة ًوالتدقيقً ،أم ً
بأنه ًسيؤدي ًلتحسين ًالشفافية ًفي ًالنظامً .في ًالواقعً ،السرية ًهي ًغالبًا ا ًميزة ًقيّمة ًللتحكيم ًالتجاريً .ومع ًذلكً ،فيً
النزاعات ًبين ًالمستثمر ًوالدولةً ،ينطوي ًالتحكيم ًعلى ًالدولة ًوغالبًا ا ًقضايا ًللمصلحة ًالعامةً ،وكذلك ًأموال ًدافعيً
الضرائبً.واعترافًا اًبالدورًاألساسيًللشعبًبوصفهًمنًأصحابًالمصلحةًفيًالنزاعاتًبينًالمستثمرًوالدولةً،قامتً
لجنة ًاألمم ًالمتحدة ًللقانون ًالتجاري ًالدولي ًبصياغة ًقواعد ًالشفافية ًلتوفير ًمستوى ًمن ًالشفافية ًوسهولة ًمنال ًالشعبً
لهذه ًالخالفات ًالتي ًحتى ًاآلن ًل ًسابقه ًلهاً .القواعد ًهي ًأيضًا اًمتجددة ًفي ًنهجها ًلتحقيق ًالتوازن ًبين ًالمصلحة ًالعامةً
فيًالتحكيمًالتيًتنطويًعلىًالدولةً،ومصلحةًاألطرافًالمتنازعةًفيًقرارًعادلًوفعالًلنزاعهماًً.
ً ًً .55تنطبق ًالقواعد ًالجديدة ًعلى ًجميع ًتحكيمات ًاإلستثمار ًالتي ًشرّعت ًبموجب ًقواعد ًلجنة ًاألمم ًالمتحدة ًللقانونً
التجاري ًالدوليًللتحكيمً ،وهي ًوفقًا اًللمعاهدةً،تنص ًعلى ًحمايةًاإلستثمارات ًأو ًالمستثمرينًبشرطًإتمام ًالمعاهدةًبعدً
ً0نيسانً/أبريلًعامًً.5101وسوفًتكونًمتاحةًأيضًا اًفيًالتحكيمًبينًالمستثمرًوالدولةً،التيًاستهلتًبموجبًقواعدً
أخرى ًمن ًقواعد ًلجنة ًاألمم ًالمتحدة ًللقانون ًالتجاري ًالدولي ًللتحكيم ًأو ًفي ًإجراءات ًلذات ًالغرضً ،إذا ًاتفقتً
األطراف ًالمتنازعة ًعلى ًتطبيقهً .وعالو ًةا ًعلى ًذلكً ،فإن ًالقواعد ًالجديدة ًتخطو ًخطوة ًأبعد ًمن ًقواعد ًتحكيم ًالمركزً
الدولي ًلتسوية ًنزاعات ًاإلستثمارً ،وهي ًأيضًا ا ًتؤمن ًوصول ًالشعب ًإلى ًالوثائق ًالرئيسية ًالتي ًحضّرت ًخالل ًمسارً
اإلجراءات ً(بما ًفي ًذلك ًتبليغات ًاألطراف)ً ،إل ًفي ًحالت ًمحدودة ًحيث ًمن ًالمهم ًحماية ًالمعلومات ًالمحمية ًأوً

ً7أخذتًلجنةًاألممًالمتحدةًللقانونًالتجاريًالدوليًعلىًعاتقهاًالعملًبشأنًالشفافيةًفيًتحكيمًالمعاهدةًبينًالمستثمرًوالدولةًاعتبارًااًمنً
عامًً،5101واعتمدتًفيًعامًً5103قواعدًالشفافيةًفيًتحكيمًالمعاهدةًالمرتكزةًعلىًالمستثمرًوالدولةً(قواعدًالشفافية)ً.

السريةً .إضاف ًةا ًإلى ًذلكً ،ظل ًتعريف ًالمعلومات ًالسرية ًأو ًالمحمية ًمحفوظًا ا ًبشكل ًشاملً ،من ًأجل ًتوفير ًضماناتً
كافيةًلهذاًالغرضً.
ً ًًًً .53ونظرًااًللصلة ًبين ًقواعد ًتحكيم ًلجنة ًاألمم ًالمتحدة ًللقانون ًالتجاري ًالدولي ًوتطبيق ًقواعد ًالشفافيةً ،أُعتمدتً
نسخة ًجديدة ًمن ًقواعد ًتحكيم ًلجنة ًاألمم ًالمتحدة ًللقانون ًالتجاري ًالدولي ً(الفقرة ًً 1من ًالمادة ًالجديدة ًً ،0في ًعامً
"(ً )5103قواعد ًلجنة ًاألمم ًالمتحدة ًللقانون ًالتجاري ًالدولي ًللتحكيم ًعام ًً ،)"5103وأصبحت ًساريةً
المفعولًفيًً0نيسانً/أبريلًعامًً.5101يضمنًمثلًهذاًالتنقيحً(أيًإدراجًفقرةًجديدةًً1للمادةًً)0أنًقواعدًالشفافيةً
تدمج ًبشكل ًواضح ًفي ًأحدث ًنسخة ًمن ًقواعد ًتحكيم ًلجنة ًاألمم ًالمتحدة ًللقانون ًالتجاري ًالدوليً ،لتوفير ًأقصىً
درجاتًالوضوحًفيماًيتعلقًبتطبيقًقواعدًالشفافيةًفيًالنزاعاتًالتيًتنشأًبموجبًالمعاهداتًالمستقبليةً،والتيًبدأتً
بموجبًقواعدًتحكيمًلجنةًاألممًالمتحدةًللقانونًالتجاريًالدوليً.فيًجميعًالمجالتًاألخرىًتبقىًقواعدًتحكيمًلجنةً
األمم ًالمتحدة ًللقانون ًالتجاري ًالدولي ًلعام ًً 5103دون ًتغيير ًمن ًقواعد ًلجنة ًاألمم ًالمتحدة ًللقانون ًالتجاري ًالدوليً
للتحكيمً(بصيغتهاًالمنقحةًفيًعامًً.)5101
ً ًًً .51وفي ًوقت ًلحقً ،اعتمدت ًالجمعية ًالعامة ًلألمم ًالمتحدة ًاتفاقية ًاألمم ًالمتحدة ًبشأن ًالشفافية ًالمرتكزة ًعلىً
معاهدةًتحكيمًالمستثمرًوالدولةًفيًً01كانونًاألولً/ديسمبرًعامًً.5101أذنتًالجمعيةًالعامةًبفتحًبابًالتوقيعًعلىً
اإلتفاقية ًفي ًحفل ًالتوقيع ًالذي ًسيعقد ًفي ًً 09آذارً /مارس ًعام ًً ،5102في ًبورت ًلويسً ،موريشيوسً ،والتي ًستقومً
عليه ًاإلتفاقية ًلفتح ًباب ًالتوقيعً .تشكل ًاإلتفاقية ًآلية ًفعالة ًومرنةً ،والتي ًستطبق ًقواعد ًالشفافية ًعلى ًالنزاعات ًالتيً
نشأت ًبموجب ًوجود ًً 3,000ثنائية ًومعاهدات ًاإلستثمار ًالمتعددة ًاألطراف ًالمعمول ًبها ًحاليًا اً .جنبًا ا ًإلى ًجنب ًمعً
قواعد ًالشفافيةً،تسهم ًهذه ًاإلتفاقية ًفي ًتعزيز ًالشفافية ًفي ًتحكيم ًالمعاهدة ًالمرتكزة ًعلى ًالمستثمر ًوالدولةً ،وإلى ًنشرً
المعرفة ًحول ًاإلجراءات ًالسلمية ًلتسوية ًالنزاع ًاالذي ًيؤثر ًعلى ًالقطاعات ًالعامة ًالحساسة ًمثل ًالصحة ًوالمياهً
والصرفًالصحيًوالنقلًوالزراعةً-بذلكًيتمًاشراكًوتمكينًاألفرادًوالمجتمعاتًالمحليةًالمتأثرةًبشكلًمباشرًً.
ًً

خامسًا اً.تسوية النزاع بين المستثمر والدولة :عيوبه واستجابة الدولة
لا)ً
ً ًًًً .52تم ًتوثيق ًأوجه ًالقصور ًفي ًنظام ًتسوية ًالنزاع ًبين ًالمستثمر ًوالدولة ًجيدًااً .وتشمل ًاإلهتمامات(ً :أو ً
الا(ً.ثانيًا ا)ًالتفسيراتًالمتناقضةً
اإلستخدامًالموسعًإلتفاقياتًاإلستثمارًالدوليةًالتيًتصلًإلىًأبعدًمماًكانًمقصودًأص ً
لألحكام ًالرئيسية ًإلتفاقيات ًاإلستثمار ًالدولية ًمن ًقبل ًالمحاكم ًالمتعلقة ًبالموضوعً ،مما ًيؤدي ًإلى ًعدم ًاليقين ًحولً
معناها(ً.ثالثًا ا)ًعدمًكفايةًإلغاءًالمركزًالدوليًلتسويةًنزاعاتًاإلستثمارًأوًآلياتًالمراجعةًالقضائيةًالوطنيةًلتصحيحً
األخطاء ًالفنية ًللمحاكم ًمن ًالمستوى ًاألول(ً .رابعًا ا) ًظهور ً"نادي" ًاألفراد ًالذين ًيخدمون ًفيه ًكمستشارين ًفي ًبعضً
الحالت ًوكمحكمين ًفي ًحالت ًأخرىً ،والحصول ًفي ًكثير ًمن ًاألحيان ًعلى ًالتعيينات ًالمتكررةً ،التي ًتثير ًالمخاوفً
بشأن ًتضارب ًمحتمل ًفي ًالمصالح(ً .خامسًا ا) ًممارسة ًالمحكمين ًالترشيح ًالحزبي ًالذي ًمن ًالمرجح ًأن ًيدعم ًموقفً

الحزب ًالمعيين ًله ًً /لها(ً .سادسًا ا) ًالسرية ًللعديد ًمن ًاإلجراءات؛ ً(سابعًا ا) ًارتفاع ًالتكاليف ًوأهمية ًالمدة ًإلجراءاتً
التحكيمً.و(ثامنًا ا)ًالمخاوفًالعامةًحولًالشرعيةًواإلنصافًفيًالنظامً.
ً ًًًًً .56في ًالماضي ًالقريبً ،بدأت ًالدول ًباإلستجابة ًللتحديات ًالناشئة ًفي ًنظام ًتسوية ًالنزاع ًبين ًالمستثمر ًوالدولةً
الحاليً .أنهت ًبعض ًالدول ًمعاهدات ًاإلستثمارً ،وانسحبت ًمن ًتسوية ًالنزاع ًبين ًالمستثمر ًوالدولةً ،أو ًمن ًجوانبً
معينة ًبذلك ًً -وهو ًالخيار ًالذي ًيثير ًعددًااًمن ًاألسئلة ًالقانونية ًالمعقدة ًوالجديدةً .على ًسبيل ًالمثالً ،في ًأيلولً /سبتمبرً
عام ًً ،5105أبلغت ًجنوب ًأفريقيا ًاإلتحاد ًاإلقتصادي ًالبلجيكيً -لوكسمبورغً ،من ًخالل ًإشعار ًاإلنهاء ًأنها ًلن ًتجددً
معاهدةًاإلستثمارًالثنائيةًالقائمةً،والتيًكانًمنًالمقررًأنًتنتهيًفيًآذارً/مارسًعامًً.5103صرحتًجنوبًأفريقياً
عن ًعزمها ًإلغاء ًالمزيد ًمن ًالمعاهدات ًمع ًشركاء ًأوروبيين ًآخرينً ،ألن ًمعظم ًهذه ًالمعاهدات ًتصل ًلنافذة ًمحددةً
زمنيًا اًلإلنهاءً،والتيًإذاًلمًيتمًاستخدامهاً،ستؤديًللتمديدًالتلقائيًلهذهًاإلتفاقياتًلمدةًً01سنواتًأوًأكثرً8.وقدًعملً
اآلخرون ًعلى ًتحسين ًلغة ًالمعاهدة ًالتي ًهي ًمصدر ًلإلدعاءات ًالمثيرة ًللجدل ًأو ًاإلعتراض ًعلى ًقرارت ًتسويةً
النزاعًبينًالمستثمرًوالدولةًحالماًتكونًقدًأصدرتً.كبديلًآخرً،يمكنًللدولًأنًتتخذًموقفًا اًأكثرًنشاطًا اًعندماًيتعلقً
األمرًبتفسيرًالتزاماتًاإلتفاقيةًالدوليةً.علىًوجهًالخصوصً،يمكنًتعزيزًقابليةًالتوقعًأكثرًوالتفسيرًالمنطقيً
لبعضًأحكامًالمعاهدةً.
ًً

سادسًا اً.تعليقات ومالحظات أمانة آلكو
ً
ًًًًً.59أنتجتًالمشاركةًالمتزايدةًلصانعيًالقرارًالسياسيًواألكاديميينًورجالًاألعمالًوالمجتمعًالمدنيًفيًقضاياً
تسويةًالنزاعًبينًالمستثمرًوالدولةً،مجموعةًمتنوعةًمنًاإلقتراحاتًلإلصالحً:
لا) ًتشجيع ًاستخدام ًالوساطةً
• ًكبح ًجماح ًعدد ًمتزايد ًمن ًحالت ًتسوية ًالنزاع ًبين ًالمستثمر ًوالدولة ًمن ًخالل(ً :أو ً
لا ًمن ًالتحكيم(ً .ثانيًا ا) ًتنفيذ ًسياسات ًمنع ًالنزاع ًالوطني ً(على ًسبيل ًالمثال ًموظف ًمحقق ًفي ًشكاوىً
والمصالحة ًبد ً
الشعب)(ً .ثالثًا ا) ًتحديد ًمهلة ًزمنية ًلتقديم ًادعاءات ًالمستثمر ً(على ًسبيل ًالمثالً ،ثالث ًسنوات)ً ،أو ً(رابعًا ا) ًتحديدً
القواعدًالممكنةًلالدعاءاتًبعنايةًأكبرً.
• ًتعزيز ًالشرعية ًوزيادة ًالشفافية ًفي ًإجراءات ًتسوية ًالنزاع ًبين ًالمستثمر ًوالدولة،عن ًطريق ًالسماح ًللشعبً
بإلطالعًعلىًالوثائقًذاتًالصلةً،عقدًجلساتًاستماعًعامةً،وقبولًرسائلًمنًأصدقاءًالمحكمةً.
•ًالتعاملًمعًقراءاتًمتضاربةًمنًاألحكامًالرئيسيةًفيًاتفاقياتًاإلستثمارًالدوليةًوسوءًتفسيرًالمعاهداتًمنًخاللً:
لا)ًتحسينًأحكامًاتفاقيةًاإلستثمارًالدوليةًالمعمولًبهاً،مماًيتركًمساحةًأقلًللتفسير(ً.ثانيًا ا)ًطلبًالمحاكمًلتفسيرً
(أو ً
ً8مطبوعاتًمنًقبلًالمتحدثًباسمًوزارةًجنوبًأفريقياًللتجارةًوالصناعةً.وهيًمتاحةًعلىً http://www.bdlive.co.za/
ً.opinion/letters/2012/10/01/letter-critical-issues-ignored

المعاهدات ًوفقًا ا ًللقانون ًالدولي ًالعرفي(ً .ثالثًا ا) ًزيادة ًتدخل ًالدولة ًفي ًالعملية ًالتفسيرية ً(على ًسبيل ًالمثال ًمن ًخاللً
آلياتًالتفسيرًالمشتركة)؛ًوً(رابعًا ا)ًإنشاءًهيئةًاستئنافًلمراجعةًالقراراتً.
• ًتحسين ًنزاهة ًوجودة ًالمحكمين ًمن ًخالل ًإنشاء ًالتعيين ًالمحايد ًوالشفاف ًمع ًالمحكمين ًالدائمين ًأو ًشبه ًالدائمينً،
وإلغاءًنظامًتعييناتًالحزبًأحاديًالجانبً.
• ًالحد ًمن ًطول ًوتكاليف ًاإلجراءاتً ،عن ًطريق ًإدخال ًآليات ًللتخلص ًالفوري ًمن ًاإلدعاءات ً"التافهة" ًو ًمن ًأجلً
توطيدًالمطالباتًالمرتبطةً،والتجاوزاتًالجيدةًألجورًالمحكمً.
• ًمساعدة ًالبلدان ًالنامية ًفي ًالتعامل ًمع ًحالت ًتسوية ًالنزاع ًبين ًالمستثمر ًوالدولةً ،من ًخالل ًإنشاء ًتقرير ًاستشاريً
تسهيليًأوًمركزًللمساعدةًالقانونيةًبنا اًءًعلىًقانونًاإلستثمارًالدوليًوزيادةًبناءًالقدراتًوالمساعدةًالتقنيةً.
• ًمعالجة ًالمخاوف ًالعامة ًحول ًسير ًعمل ًالنظامً ،بما ًفي ًذلك ًعدم ًاإلتساق ًبين ًالقراراتً ،من ًخالل ًإنشاء ًمحكمةً
إستثمار ًدولية ًكاملة ًمع ًالقضاة ًالدائمين ًليحلوا ًمحل ًمخصص ًالتحكيم ًبموجب ًقواعد ًمتعددةً ،أو ًعن ًطريق ًطلبً
استنزافًللطعونًالمحليةً.
ً ًًًً .58إبرام ًمعاهدات ًاإلستثمار ًالثنائية ًالذي ًبلغ ًذروته ًفي ًعام ًً .0991انخفاض ًالرغبة ًبعد ًخمسة ًعشر ًعامًا اً
للدخول ًفي ًمثل ًهذه ًالمعاهداتً .قد ًجلب ًهذا ًنظام ًاإلستثمار ًالدولي ًإلى ًالمنعطف ًالذي ًيوفر ًفرصة ًسانحة ًإلجراءً
التحسين ًالنظاميً .مع ًبلوغ ًاإلتفاقيات ًتاريخ ًإنتهاء ًصالحيتهاً ،يمكن ًللشريك ًفي ًالمعاهدة ًأن ًيختار ًالتمديد ًالتلقائيً
للمعاهدة ًأو ًيبلغ ًعن ًرغبته ًبإلغاء ًالمعاهدةً .وهذا ًمن ًشأنه ًأن ًيعطي ًشركاء ًالمعاهدة ًفرصة ًإلعادة ًالنظر ًفيً
اتفاقاتهمً ،بهدف ًمعالجة ًالتناقضات ًوالتداخالت ًفي ًنظام ًمعاهدة ًاإلستثمار ًالمتعددة ًاألوجه ًوالمتعددةً
الطبقاتًًًًًًًًًًًًًً.وعالو ًةاًعلىًذلكً،فإنهًيقدمًفرصةًلتعزيزًالبعدًالتطويريًللنظامًً.
الجهودًالتيًتبذلهاًالبلدانًلمواجهةًالتحدياتًالحاليةًتكشفًعنًأربعةًمساراتًمختلفةًللعملً:
لا) ًاإلبقاء ًعلى ًالوضع ًالراهنً ،واإلمتناع ًإلى ًحد ًكبير ًعن ًالتغييرات ًفي ًالطريقة ًالتي ًتدخل ًفي ًالتزامات ًاتفاقيةً
(أو ً
استثمارًدوليةًجديدةًًًًًًًًًًًًًًً.
(ثانيًا ا) ًفك ًاإلرتباط ًمن ًنظام ًالتزامات ًاتفاقية ًاستثمار ًدولية ًمن ًجانب ًواحد ًإلنهاء ًالمعاهدات ًالقائمة ًأو ًاستنكارً
اتفاقياتًالتحكيمًالمتعددةًاألطرافًًًًًًًًًًًًًًً.
(ثالثًا ا) ًتنفيذ ًتعديالت ًانتقائيةً ،وتعديل ًنماذج ًللمعاهدات ًفي ًالمستقبلً ،لكن ًبترك ًجوهر ًالمعاهدة ًوجسم ًالمعاهداتً
القائمةًدونًتغييرًكبيرًًًًًًًًًًًًًًً.
(رابعًا ا)ًيوجدًمسارًإصالحًمنهجيًيهدفًلمعالجةًشاملةًلتحدياتًنظامًاتفاقيةًاإلستثمارًالدوليةًبطريقةًشموليةً.

ً.59فيًحينًأنًكلًهذهًالمساراتًلديهاًمزاياًوعيوبً،ترىًاألمانةًأنًاإلصالحًالمنهجيًيمكنًأنًيعالجًبشكلًفعالً
تعقيدات ًنظام ًاتفاقية ًاإلستثمار ًالدوليةً ،ويجعلها ًتتماشى ًمع ًضرورة ًالتنمية ًاإلستمراريةً .عملية ًاإلصالح ًالشاملةً
لا) ًتحديد ًمجالتً
لنظام ًاتفاقية ًاإلستثمار ًالدوليةً ،تمكن ًمن ًاتباع ًنهج ًتدريجي ًمع ًإجراءات ًمتسلسلة ًبعناية(ً :أو ً
اإلصالح(ً ،ثانيًا ا) ًتصميم ًخارطة ًطريق ًلإلصالحً ،و ً(ثالثًا ا) ًتنفيذها ًعلى ًالمستويات ًالوطنية ًالثنائية ًواإلقليميةً ،معً
التسهيلًعلىًالمستوىًالمتعددًاألطرافً.متابعةًاإلصالحًالمنهجيًتعنيًتصميمًاإللتزاماتًالدوليةًالتيًتعززًالتنميةً
المستدامة ًوالتي ًتتماشى ًمع ًاإلستثمار ًوالتنمية ًلنموذج ًمتغيرً .مع ًالنشاطات ًالسياسية ًعلى ًجميع ًمستويات ًالحكمً،
وهذا ًهو ًالنهج ًاألكثر ًشمولية ًلإلصالح ًالحالي ًلنظام ًاتفاقية ًاإلستثمار ًالدوليةً .وهذا ًالمسار ًللعمل ًيستلزم ًتصميمً
نموذجًمعاهدةًاتفاقيةًاإلستثمارًالدوليةًالجديدًالذيًيتناولًبشكلًفعالًتحدياتًزيادةًالبعدًاإلنمائيً،إعادةًالتوازنًفيً
الحقوق ًوالواجباتً ،وإدارة ًالتعقيد ًاآللي ًلنظام ًاتفاقية ًاإلستثمار ًالدولية ًً ،والتي ًتركز ًعلى ًتعزيز ًاستباقي ًلإلستثمارً
منًأجلًالتنميةًالمستمرةًً.
ً ًًًًًً .31للوهلة ًاألولىً ،يبدو ًهذا ًالمسار ًللعمل ًصعبًا ا ًومتحديًا ا ًللدول ًاألعضاء ًفي ًالعديد ًمن ًالجبهاتً .قد ًيكونً
مكثفًا اًللوقت ًوالموارد.ً .يتطلب ًالتنفيذ ًالشامل ًلهذا ًالمسار ًالتعامل ًمع ًاتفاقيات ًاإلستثمار ًالدولية ًالقائمةً ،والتي ًيمكنً
أن ًينظر ًإليها ًعلى ًأنها ًتؤثر ًعلى ً"الحقوق ًالمكتسبة" ًللمستثمرينً .تتطلب ًالتعديالت ًأو ًإعادة ًالتفاوض ًتعاون ًعددً
كبير ًمحتمل ًلنظراء ًالمعاهدةً .يعد ًهذا ًالمسار ًمن ًالعمل ًهو ًالوحيد ًالذي ًيمكنه ًإحداث ًإصالح ًشامل ًومتماسكً .وهوً
أيضًا اًالوحيدًاألنسبًلتعزيزًاستجابةًمشتركةًمنًالمجتمعًالدوليًلتحديًمشتركًفيًالوقتًالحاضرًلترقيةًاإلستثمارً
وتحقيقًاألهدافًاإلنمائيةًالمستدامةً(ً.)SDGs
ً ًً.30وبصرف ًالنظر ًعن ًهذا ًالهدف ًعلى ًالمدى ًالطويلً ،يجوز ًللدول ًاألعضاء ًفي ًآلكو ًالتركيز ًعلى ًأنشطة ًبناءً
القدراتًلتجهيزًموظفيهاًالقانونيينًللتعاملًبفعاليةًمعًحالةًتسويةًالمنازعاتًبينًالمستثمرينًوالدولةًمعًالحدًاألدنىً
من ًالمساعدة ًالخارجيةً .ومن ًالمتوقع ًأن ًتقل ًإلى ًحد ًكبير ًالمدفوعات ًلشركات ًالمحاماة ًالدوليةً .ويمكن ًأن ًتُفوضً
أمانة ًآلكو ًلتنظيم ًحلقات ًالعمل ًالتدريبية ًوالعيادات ًالقانونية ًفي ًتعزيز ًهذا ًالهدفً .وعالو ًةا ًعلى ًذلكً ،فإن ًمراكزً
التحكيم ًاإلقليمية ًآللكو ًتقع ًفي ًنيروبيً ،لجوسً ،القاهرةً ،طهران ًوكواللمبور ًالتي ًيمكن ًأن ًتسهل ًعلى ًحكوماتً
الدولًاألعضاءًإيجادًحكامًخبراءًوتقديمًالخبرةًفيًمجالًالبحثًوالصياغةًللمتابعةًفيًالتقاضيً.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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قرار حول "تقرير عن أعمال لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ومنظمات دولية أخرى في مجال قانون
التجارة الدولية "ً
(متداول) ً
ً
المنظمة القانونية اإلستشارية اآلسيوية األفريقية في دورتها الرابعة والخمسين ً
ً
نُظر ًفي ًموجز ًبعنوان ً"تقرير ًعن ًعمل ًلجنة ًاألمم ًالمتحدة ًللقانون ًالتجاري ًالدولي ًوالمنظمات ًالدولية ًاألخرى ًفيً
مجالًقانونًالتجارةًالدولية"ً،مشددًااًعلىًاتفاقياتًاإلستثمارًالدوليةًوآثارهاً،حضّرًمنًقبلًأمانةًآلكوً.
ًً
مالحظة مع التقديرًالبيانًاإلستهالليًلِألمينًالعامً،
ًً
تم إدراك ًأهمية ًاتفاقيات ًاإلستثمار ًالدولية ًفي ًتشجيع ًاإلستثمار ًاألجنبي ًوبذلك ًتحفيز ًالنمو ًالقتصادي ًفي ًالسلطاتً
القضائيةًالمضيفةًً.
ًً
اإلعترافًبدورهاًالحاسمًفيًضمانًالحمايةًالكافيةًللمستثمرينًاألجانبًضدًنزعًالملكيةًوغيرهاًمنًأشكالًالتمييزً.
ًً
وإذ يالحظ مع القلق ًانتشار ًعدد ًادعاءات ًتحكيم ًمعاهدة ًاإلستثمارًالمرفوعة ًضدًالعديدًمن ًالدولًاألعضاء ًمماًأدىً
إلىًنفقاتًضخمةًلحكوماتهمً.
ًً
ادراكًأوجهًالقصورًالنظاميةًفيًآليةًتسويةًالمنازعاتًبينًالمستثمرينًوالدولًوضرورةًاستكشافًالسبلًوالوسائلً
لتطويرًاألنهجًالبديلةًلمعالجةًهذهًالعيوبً.
.0

تشجعًالدولًاألعضاءًعلىًالتماسًالمساعدةًمنًاألمانةًالعامةًومراكزًالتحكيمًاإلقليميةً

فيًبناءًالقدراتً.
ًً

.5

تحث ًاألمانة ًالعامة ًعلى ًتنظيم ًورش ًعمل ًلضباط ًالقانون ًمن ًالدول ًاألعضاء ًالتيً

تهدفًإلىًتعزيزًخبراتهمًفيًمجالًتحكيمًمعاهدةًاإلستثمارً.
ًً
.3

تقررًوضعًهذاًالبندًعلىًجدولًاألعمالًالمؤقتًللدورةًالسنويةًالخامسةًوالخمسينً.

