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 مجلس التجارة والتنمية
 نة االستثمار والمشاريع والتنميةلج

 اجتماع الخبراء بشأن تحويل نظام اتفاقات
 تقبليتثمار الدولية: المسار المساالس

 5102 شباط/فرباير 52-52جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

 تحويل نظام اتفاقات االستثمار الدولية  
 مذكرة مقدمة من األمانة  

 موجز تنفيذي 
ميرررر م ررراق اتفاقرررار الدرررة ماح الدوليرررم  رنفرررم نرجرررمت ومرررا امفررر  عرررد  اتفاقرررار الدرررة ماح  

يةزايررد عررد  الا ررايا املعرو ررم عفررو ةليررار تتررويم املنا عررار  رر    فمررامالدوليررم املربمررم يةزايررد دررنويا ، 
املترررة مرين والررردول الررر  ية رررمن ا العديرررد مرررن أرررذ  التفاقرررارت وقرررد   ررراحر أرررذ  املنا عرررار عرررد  

 ،    أرذ  التفاقراروغام رم   ث رري مرن األنيرا  ترر  ف فا رم متائل أامم، م ل تفتري  نكاق 
اجل ررار  خفررت لفبفرردا   و بهبرر  عن ررات ومررذ  رررو  أررذ  املتررائل، نيررز التيادررار الررذي تةي رر  و 

 شرن   وح م راق اتفاقرار الدرة ماح الدوليرم وة راح ت فره ترزال أرذ    مناقشار  ودذ مطاقرا  املعنيم 
الدرررررة ماح األجنرررررج املباشرررررر وجذ ررررر  حلمايرررررم التفاقررررار، مرررررن ج رررررم، تاعةررررررب   ا  ديادررررراتيم أامررررم 

، مثررم   الوقررت تاترر و ت األموحم  عمررال تةتررال  الدررةاراح وةمكاميررم الةنبررؤ  رر املترراعد  عفررو  ييررم  ييرر
 اتفاق وادذ النطاق  شن   روح  ةصهح شبكم أذ  التفاقار وم اق تتويم املنا عارت
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وتةناول مذثر  املعفومار األداديم أذ  عد ا  مرن املترائل املةةرفم  ة ويرل م راق اتفاقرار  
اجتاأررار التررائد    اتفاقررار الدررة ماح الدوليررم وتتررويم املنا عررار وأرر ا ال ،الدررة ماح الدوليررم

 رر  املتررة مرين والرردول، واتررم مترراحار  صررهح ةليررار تتررويم منا عررار الدررة ماح، و ح عررم 
وية ررمن مترراحار  صررهح م رراق اتفاقررار الدررة ماح الدوليررم  وجرر  عرراق، ودرربل امل رر  قرردما ت 

عاأرردار وفرررء ةلررا  العمررل  اتفاقررار الدررة ماح الدوليررم املدررريا  املرفررم معفومررار عررن امة ررا  
الترراحيمت و رردذ املررذثر  ةا  عررال اثررربا    ارر  ال عررن خيرراحار وا رر م جلعررل م رراق اتفاقررار 

  املتةداممت جنذ   خدمم الةنميم يم الدة ماح الدول
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عااات المناز االتجاهااات السااافدة تااي اتفاقااات االسااتثمار الدوليااة وتسااوية  -أوالا  
 بين المستثمرين والدول

 معاهدات االستثماراتجاهان متضادان على نحو متزايد تي مجال  -ألف 
اتفاقررررررا    لايررررررم  3 541ي ررررررال م رررررراق اتفاقررررررار الدررررررة ماح الدوليررررررم العررررررامل   صررررررب   -0

"اتفراق ادررة ماح  04معاأرد  ادررة ماح  نائيرم و 31معاأررد  جديرد    44ة رراق  عرد  5103 عراق
ظ وح ااجتاأ  مة را ين عفرو  رو   ر الةطوحار األخري  ةا قد (ت و 0 الشكل  (0 ( وليا  ةخر"

معاأرردار الدررة ماحت فمررا فةررز عررد  مةزايررد مررن البفرردا  الناميررم    فريايررا وةدرريا مةزايررد   لررال 
و مريكا الهتينيم يف  احتباط   الن اقت و  الوقت مفت ، أناك ااجتا  مةةاعد   ة راق املعاأدار 

فرو   نيويرم مةزايرد   احتفراد عرد  البفردا  املشراحثم   جرولر تفاو ريم مةواليرم  روتري   درررد يةه
 توتعما ااملطرونم من تي قبل( و  اتتاد مطاق الا ايا 

 0الشكل 
 3891االتجاهات الساافدة تاي اتفاقاات االساتثمار الدولياة الموقعاة تاي الفتارة باين عاامي 

 3131و
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومكةا ،  الدةنا  ةا قاعد  البيامار اثاصم  اتفاقار الدة ماح الدوليمتاأل ااملةدح

  رر و عرررد  مةزايررد مررن املةفاو ررر  عفررو اتفاقررار الدرررة ماح الدوليررم يةبررذ لهرررا  قررد و  -5
جديررد  ة ا   نكرراق التفاقررار الترراحيم وي رريف ق ررايا جديررد  ةا جرردول  عمررال املفاو ررارت 

__________ 

ياعررر ذ األومكةررا  "اتفاقررار الدررة ماح الدوليررم األخرررق"  نلررا اتفاقررار تة ررمن  نكامررا   شررن  الدررة ماح، م ررل  (0 
 تاتفاقار الةهاح  احلر  واتفاقار الشراثار القةةا يم
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ألنكرراق الرر  ت ررف   عرردا  بريريررا  عفررو اتفاقررار الدررة ماح الدوليررم ومررن األم فررم   أررذا الةررد  ا
 صر محايم الدة ماحتو/ و تعز   عض عنا

وعرررهو  عفرررو تلررر ، فرررال  اتفاقرررار الدرررة ماح الدوليرررم اجلديرررد  تبررر  الاجترررا  املةزايرررد  رررو  -3
دررة ماح اتفرراق ا 001صررياغم معاأرردار تةماشررو مررذ  أررداذ الةنميررم املتررةداممت ويبرر  ادررةعرا  

 2معاأرررد  ادرررة ماح  نائيرررم و 00و مكرررن الطرررهد عفرررو مةوصررر ا   5103  عررراق  ت وليرررا   ا رمررر
اتفاقار لفةهاح  احلر  تة رمن  نكامرا  مو روعيم   لرال الدرة ماح(    مع رال املعاأردار تشرمل 
ل مسار موج م  و الةنميم املترةدامم، م رل الترمار اةرد     ةطراح ديادرار الدرة ماح مرن  جر

 تتارير الدة ماح العامل من  5103و 5105بايم الةنميم املتةدامم، و  طبع  عام  

 المنازعات بين المستثمرين والدولاالتجاهات السافدة تي تسوية  -باء 
 اين  ثرب عد  من نالر الة كريال   ق رايا الدرة ماح املعروفرم الر   5103ش د عاق  -4

(ت 5ق ريم  الشركل  251ليبفر  لمرود عرد  الا رايا املعروفرم ق ريم(،  25حافعت   دنم واند   
 ت5103منا عم افول لايم عاق  424وعفو دبيل املااحمم، دهفت من مم الةهاح  العامليم 

  املائررررم مررررن الشرررركاوق اجلديررررد   ررررد  ول  ع ررررا    البررررا   41 ث ررررر مررررن  وقارررردق -2
 رد  وق قردم ا مترة مر مرن  ولرم ع روكيةعفم مجيع ا،  ادة نا  ق ريم وانرد ،  شر -األوحويب 

واصل املتة مرو  الطعن   عرد  ثبرري مرن الةردا ري   لرالر ديادراتيم وقد  ولم ع و  خرقت 
   قطاد الطاقم املةهد  تخمةففم، ول ديما 

 5الشكل 
 3131-3891القضايا المعروتة تي إطار تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 األومكةا ،  الدةنا  ةا قاعد  البيامار اثاصم  ةتويم املنا عار    املتة مرين والدولت املةدحا
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 إلصالح نظام تسوية منازعات االستثمارعريضة رسم خمسة مسارات  -ثانياا  
الا رررايا املعرو رررم عفرررو ةليرررم تترررويم املنا عرررار  ررر  املترررة مرين  رررالن ر ةا تزايرررد عرررد   -5

ااش  شن  جدوق أذ  اآلليم ومشروعية ا، ول دريما   البفردا  واملنراطم والدول، اشةد  خال الن
 اقار الدة ماح الدوليم الباح  تال    حجت أذ  اآلليم   جدول  عمال املفاو ار عفو اتف

ه   ايررردا  يةررري  لفمترررة مرين ةمكاميرررم عرررر  صارررممت اآلليرررم   البدايرررم لةكرررو   فرررقرررد و  -2
مرم وميتروح  الةكففرم ري عمفيرم درريعم ومر  كمم متةافم ومؤأفم، اجتا  ماق  ق ية ال   ةطاح عا ل

ةليرررم تترررويم املنا عرررار  ررر  املترررة مرين تةررري   ،تلررر  عرررار الدرررة ماحت وعرررهو  عفرررو لةترررويم منا
فطرررف  املةنررا ع  ةمكاميررم مراقبررم العمفيررم عررن ث رر ،  التررماح نيمررا  اخةيرراح اةكمرر ت لوالرردول 

ن تةعفرم  ترفوك  ول تار دريا  ، فرال  ةخررا  أرذ  املنا عرار مرن ثامرت شركاوق املترة مري وملا
مطرراق الخةةرراء الررداخف  لفدولررم املعنيررم يكفررل لفمتررة مرين املة رررحين  ررمامم أامررم  البررت   

ودرائل ةمفرات  وليرم وقد جررر العرا   ثرذل  عفرو    تكرو  أنراك شكاواأال  ةا  متةاه  ومزي ا ت 
 ر الدوليمتةوء عفي ا   املعاأدالف اوق املن

ليم تترويم املنا عرار  ر  املترة مرين والردول   ةطراح معاأردار األ ا  الفعف  آلغري     -1
الدة ماح قد يدنض العديرد مرن املزايرا الر  يارزعال    الة كريال يةي  رات فارد  رر ر  وجر  قةروح 

ياررررا  جيرررردا   ررررا املؤلفررررار تو و اة، (5 نا عررررار  رررر  املتررررة مرين والرررردول دادرررريم   م رررراق تتررررويم امل
 ت5105الدة ماح العامل   تاريرو وجزأا 
املشروعيمت قرد يكرو  تعير   ه رم  فررا  عفرو  درات خمةره وتكفريف ال  ةايريال    ( 

مدق ص م قوام  الدولم مدعا  لفش ، ل ديما عندما يةعفم األمر  ا ايا التيادرار العامرمت 
ةمل    ت بط تن يال املةاحل العامم والعوامل  (3 وميكن    يشكل ال غط عفو املاليم العامم ال  ُيا

 عوائم  ماق متاحار البفدا    دبيل بايم الةنميم املتةدامم؛
__________ 

 ,M Waibel et al., eds., 2010 ؛5105لعراق تاريرر الدرة ماح العرامل  لارد و ارت املؤلفرار  وجر  الاةروح و وجزأرا  (5 

The Backlash against Investment Arbitration: Perceptions and Reality (Alphen aan den Rijn, the 

Netherlands, Kluwer Law International)؛ و D Gaukrodger and K Gordon, 2012, Investor–State 

dispute settlement: A scoping paper for the investment policy community, OECD Working Papers on 

International Investment, No. 2012/03 مةانم عفو الرا ط الةايلا ،  
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/WP-2012_3.pdf؛ وC Olivet, 2012, Profiting from 

Injustice: How Law Firms, Arbitrators and Financiers are Fuelling an Investment Arbitration Boom 

(Brussels/Amsterdam/Corporate Europe Observatory and the Transnational Institute) مةراح عفرو الررا ط ،
 تhttp://corporateeurope.org/sites/default/files/publications/profiting-from-injustice.pdfيلا الةا

يا رر  ،  صرردحر  كمررم م رررر    ررهحت ق ررايا بكرريال تةعفررم  عاأرردار ادررة ماح نكمررا  5104يوليرر  /  متررو  (3 
 Hulley Enterprises Ltd. v. the Russian مفيراح  ولحت 21 ةارد   ثررب تعرويض نرن اآل  تبفر  قيمةر  ا مجاليرم 

Federation (Permanent Court of Arbitration (PCA) Case No. AA 226)و ،Veteran Petroleum Ltd. v. 

the Russian Federation (PCA Case No. AA 228)و ،Yukos Universal Ltd. v. the Russian Federation 

(PCA Case No. AA 227) ت5104متو /يولي   01ح    ت قراحار الة كيال الن ائيم الةا 
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ت حغرررال  يرررا   شرررفافيم الن ررراق منرررذ مطفرررذ العارررد األول مرررن األلفيرررم، (4 الشرررفافيم  ب( 
تا  ال مررررن املمكررررن ة اررررا  ةجرررررا ار تتررررويم املنا عررررار  رررر  املتررررة مر والدولررررم دررررريم متامررررا  ة مررررا

زاد في ررررا مةةرررره  الطرفررررا  املةنا عررررا    تلرررر ، نررررن   الا ررررايا الرررر  يكررررو  مو ررررود النرررر حغرررر 
 ؛(2  املةف م العامم

الةخطرريط لفهنترريمت ميكررن لفمتررة مرين الفهررو  ةا ةجرررا ار تتررويم املنا عررار    ( 
   فرد    املتة مرين والدول من خهل أيكفم الشرثار،  ي توجي  الدة ماح عررب شررثم تانشرن 

    أذا البفد والدولم امل يفم؛ وديط لغر  ونيد أو الدةفا   من اتفاق ادة ماح  ويل مربق
اتترراق قررراحار الة كرريالت   ق تكررراح نررالر عرردق التترراق   ادررةنةاجار    ( 

أييرررار الة كررريال ةا تبررراين الةفترررريار الااموميرررم لانكررراق مفتررر ا مرررن املعاأررردار  و ألنكررراق 
عررن اخةهفررار   تايرريال األدرري املو رروعيم لا ررايا تنطرروي عفررو الوقررائذ تا ررات  مةشررا،م، ف رره  

املاةرو  مرن اللةزامرار الرئيتريم   املعاأرد ، الةار  مرن و  ق عدق اتتراق الةفترريار ةا عردق 
 ؛(5 فتريا ا   الا ايا املتةابفيموعدق ةمكاميم الةنبؤ  ة

راجعرررررم املوجرررررو      تةررررر    فعاليرررررم الاررررراحار اثاطيرررررمت ل ميكرررررن آلليرررررار امل  أر( 
وج  اثةوء، تةمةذ جلا  ة طرال وعفو األخطا  املو وعيم ال  قد تاذ في ا أييار الة كيالت 

األنكاق اثا عم  شرراذ املرثرز الردويل لةترويم منا عرار الدرة ماح  ةرهنيار  ردو   لفغايرم 
ا وميكرررن    ر   منا عرررم  عين رررةل لفن ررر، ل تانشرررن ف ررره  عرررن تلررر وأررر ،  ،(2 ملراجعرررم األنكررراق

 تةعاح  ةحاؤأا  ي ا ؛
اةكمر  عفرو     رد ادةاهل اةكم  ومزاأة الت ح ا يدل تزايد عد  الطعو    و( 

األطررراذ املةنا عررم تعةررربأال مة يررزين  و مرروال  لطرررذ  و  اآلخرررت وقررد   ررري قفررم خرراء مررن جرررا  
عاطفو  مذ ق ية ت ويشةد أذا الافرم  ترب  درع  الشعوح  يل ثل طرذ مةنا د ةا تعي   فرا  ية

ةت يررؤ و  م مررم  -لررد ا    الا ررايا املابفررم، وتامةرر ال عررا    وحيررن خمةففرر  أل  ياعي نرروا اةكمرر  
 ؛(1 اةكال  نياما  وم مم اةام   نياما   خرق

__________ 

 4) UNCTAD, 2012, Transparency: A Sequel, UNCTAD Series on Issues in International Investment 

Agreements II (New York and Geneva, United Nations publication)ت 
الة كرريال لفهنررم األمررال ق رريم عار ررت   ةطرراح قواعررد  12ق رريم فاررط، مررن  صررل  01ممررا يرردل عفررو تلرر      (2 

املة ررررد  لفاررررامو  الةهرررراحي الرررردويل الرررر  تررررديرأا  كمررررم الة كرررريال الدائمررررم، أرررر  الرررر  ثامررررت عفنيررررم نررررن لايررررم 
 ت  املةدحا املكة  الدويل ةكمم الة كيال الدائمم(ت5105 عاق

وليررم؛ غررري    أررذ  ميكررن    يعررزق تبرراين النةررائا    عررض احلررالر ةا اخررةهذ صرريغم اتفاقررار الدررة ماح الد (5 
 .النةائا مت ل   الغال  اخةهفار   ةحا  اةكم 

اجتدح ا شاح  ةا    جلنم ة طال األنكاق اثا عم  شراذ املرثز الدويل لةتويم منا عار الدة ماح قرد تعهرز،  (2 
 CMS Gas Transmissionنرن عنردما برد  " خطرا  قاموميرم وا ر م"، عرن ة طرال احلكرال  و تةر ي  اثطرنت

Company v. The Republic of Argentina, ICSID Case No. ARB/01/8, Decision of the ad hoc 

Committee on the application for annulment of the Argentine Republic, 25 September 2007ت 
 ت20-43 ، الةف ارGaukrodger and Gordon, 2012لهطهد عفو مزيد من الةفاصيل، ام ر  (1 
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املاليمت ميكن    يشكل احتفاد تكاليف الة كيال مةدح قفرم لفردول الةكاليف    ( 
 مرر ،  الدولررموترررق تررة مرين عفررو الترروا ، ول درريما لفمؤدتررار الةررغري  واملةودررطم احلهررالت وامل

 مرين املرردع  ةنررن عنرردما تكترر  احلكومررم الا رريم، قررد بهررال اةكمررم عررن ةصررداح  مررر لفمترر
ثبريا  يبف    ماليا   املاليم العامم عبيا  يافا  عفو ثاأل  تدا  تكاليف الةاا   لفمدعو عفي ، مما 

درررةخداق أرررذ  األمررروال اةرررام  واةكمررر ، وُيرررول  و  ا تعررراب مهيررر   ولح مرررن  1املةودرررط 
 ت(9 ألأداذ  خرق

وقد نفزر أذ  املترائل عفرو مناقشرم الة رديار الر  تعررت  تترويم املنا عرار  -9 
 رر  املتررة مرين والرردول والفرررء الرر  تةي  ررات و جريررت أررذ  املناقشررم   منةررديار مةعررد  ، ما ررال 
 ع رر ا بررت حعايرررم جلنررم الدرررة ماح واجةماعررار اثررربا  الررر  يعارردأا األومكةرررا ، وتشررمل منةررردق 

املوائرد املترةدير  اجةماعرار ، ف ره  عرن (00 ، و ا  ار األومكةا  غرري الرمسيرم(01 الدة ماح العامل 
 ت(05  شن  نريم الدة ماح ال  عاد ا من مم الةعاو  والةنميم   امليدا  القةةا ي

وامب ات من أذ  املناقشار اتم متاحار وادعم لإلصرهح، ادةاعر رت  ي را  خرهل  -01
 اتفاقار الدة ماح الدوليم، وأ ا شن   5104مؤمتر منةدق الدة ماح العامل  لعاق 

  دالي   ديفم لةتويم املنا عار؛ تعزيز   ( 
 تكييف الن اق احلايل؛  ب( 
 ملنا عار    املتة مرين والدول؛ اق تتويم ااحلد من وصول املتة مرين ةا م   ( 
 ةمشا  أييم لهدةيناذ؛   ( 
 م  ائمم معنيم  ا ايا الدة ماحتةمشا   كمم  ولي  أر( 

   ما  وصف نيذ  املتاحار اثمتمتوير   -00

 ازعاتتعزيز أساليب بديلة لتسوية المن -ألف 
 درالي   ديفرم لةترويم املنا عرار وةا مةزايرد ةا عفرو  رو فهرو  اليدعو أذا الرن ا ةا  -05

املتاعد  الةانيم واثدمار الدةشاحيم ال  عناصر من  نا عار، وأذا  عنةرا نذ اململديادار 
يارردم ا األومكةررا   شررن  اتفاقررار الدررة ماح الدوليررمت وميكررن تكررريي األدررالي  البديفررم لةتررويم 

__________ 

ةرام  العرامف    الشررثار الااموميرم   نالرم ا ولح لفتراعم  0 111مت ل  تعراب اةرام ، الر  قرد تةرل ةا  (9 
  املائرم مرن لمرود تكراليف الا ريمت  15 رو   املةودرط قاردح  لرا تشركل و الكربق،  ثرب جرز  مرن النفارارا 

 ت09، الةف م Gaukrodger and Gordon, 2012ام ر 
 01) http://unctad-worldinvestmentforum.org/ت 
مناقشار غري حمسيم، م م ا األومكةا   و شاحك   تن يم ا،  اجريت   ةطاح لموعرم صرغري  مرن شرن اجل رار  (00 

 املعنيم  غيم تاد  مواتا مفمودم  شن  دبل بت  م اق تتويم املنا عار    املتة مرين والدولت
 05)  http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/foi.htmت 
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 و تنفيررذأا عفررو الةررعيد اةفرر   و     تررر   ،املنا عررار  و منع ررا   اتفاقررار الدررة ماح الدوليررم
 ي ةشاح  ةلي ا   أذ  التفاقارت 

ومااحمررم  ررالة كيال، ترثررز األدررالي  البديفررم لةتررويم املنا عررار، م ررل الةوفيررم والودرراطم،  -03
ترثيزا   قرل عفرو احلاروق واللةزامرار الااموميرمت ف ر  تنطروي عفرو ةشرراك طررذ  الر   ايرد لريي 

لةطبيم الةاحق لفاامو ،  ل الةوصل ةا نرل يارر الطرفرا  املةنا عرا   نمر  عرا لت أدف  األداد  ا
وميكرن    تترراعد األدررالي  البديفررم لةترويم املنا عررار   ترروفري الوقررت واملرال، وة ررا  نررل يابفرر  
الطرفرررا ، ومنرررذ انةرررداق املنا عرررم، واحلفررراة عفرررو عهقرررم عمفيرررم  ررر  الطررررف  املةنرررا ع ت ولكن رررا 

ةا وي رراذ تتررويم املنا عررم؛ و  أررذ  احلالررم، فررال  ةجرا ا ررا تزيررد نهررال الةكرراليفت ت ررمن  ل
امو  ينطبرم امطباقرا  عامرا (، طبيعم قامو  الدولم الذي يطعن في  املتة مر  م ل قر م  ات   تل 

 دالي  البديفم لةتويم املنا عار خياحا  لديا   ائما تاألقد ل تكو  
ي  البديفررم لةترويم املنا عرار  تيادررار منرذ املنا عرار وة اح ررا وميكرن    تاررت  األدرال -04

عفرو الةررعيد الروطهتت و رردذ أرذ  التيادررار ةا ة را  قنرروار اتةرال فعالررم وبتر  الرتتيبررار 
املؤدتررريم  ررر  املترررة مرين والوثرررالر املعنيرررم  م رررل ديادرررار حعايرررم الدرررة ماح(، و ررر  خمةفرررف 

احت و  نرررال مشررروب منا عرررم مرررذ مترررة مر، ميكرررن    يتررراعد الرررو احار املعنيرررم  ا رررايا الدرررة م
تتررررويم خةيةررررا  نيررررذا الغررررر      الدررررة ماح  و وثالررررم حائرررد  تانشررررن مكةررر   مرررر  م ررررا  معررررهت

املنا عار املةعفام  الدة ماح   وقت مبكر، ف ه  عن تايريال ةفراق الفهرو  ةا الة كريال الردويل 
 ت(03 األمر تل و وا عدا  ل  ة  اقة 

شرن ومن ني  الةنفيذ، يةتال أذا الن ا  بتراطة  متربيا ، وقرد و رعت  فردا  عديرد     -02
  ا  العا  ث ريا  من الرتتيبار   أذا الشن ت ومن امل ال ا شاح ، فيما يةعفرم  راجل و  املبذولرم عفرو 

ا  ثررل الةررعيد الرروطهت لةنفيررذ األدررالي  البديفررم لةتررويم املنا عررار وديادررار منع ررا، ةا     المكرر
 فررررد  ي ررررا     يبررررا ح ةا ايفررررات ةجرررررا ار   أررررذا الةررررد  مررررن  و  احلاجررررم ةا موافاررررم شرررررثائ    

الة رررديار ةا اجتررراو    نرررد تا رررا ترررؤ ي املعاأرررد ت غرررري    التررربل البديفرررم لةترررويم املنا عرررار ل 
بديفررم لةتررويم الرئيترريم املرتبطررم  ةتررويم املنا عررار  رر  املتررة مرين والرردولت ففرريي   ودررذ الترربل ال

املنا عرار وديادرار منع را شر   دروق منرذ املنا عرار، ممرا  عرل أرذا املتراح ا صرهن  تكميفيررا  
 وليي لها  قائما   ذات   صهح م اق تتويم املنا عار    املتة مرين والدولت

__________ 

 ,UNCTAD, 2010, Investor–State Disputes: Prevention and Alternatives to Arbitrationام ررر  (03 

UNCTAD Series on International Investment Policies for Development (New York and Geneva, 

United Nations publication)؛ وUNCTAD, 2011, Best Practices in Investment for Development: 

How to Prevent and Manage Investor–State Disputes – Lessons from Peru, Investment Advisory 

Series, Series B, No. 10, (New York and Geneva, United Nations publication)ت 
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 تكييف النظام الحالي -باء 
ثررل  فررد وقيرراق  ق احلررايل فن ررالينطرروي أررذا اثيرراح عفررو احلفرراة عفررو التررمار الرئيترريم  -05

 ال خررال تعرديهر عفررو جوامر  خمةرراح  مرن م رراق  رالجرا  مرا ُيةررا  ةلير  مررن تغيرريار غررري جوأريرم 
تتويم املنا عار    املتة مرين والدول   اتفاقرار الدرة ماح الدوليرم اجلديرد  الر  يربم رات وقرد 

 ةكراحار ا جرائيرم، الر   ا ح  ت ومشفرت ال(04 شرد عد  من البفردا   الفعرل   اتبراد أرذا املتراح
 ا(02 بايم الةنميم املتةدامم، ما يف العديد من ا   ةطاح ديادار الدة ماح من  جل 

بديرررررد ةجرررررال لةارررررد  الشررررركاوق حلةرررررر مطررررراق تعرررررر  الدولرررررم نيرررررا، ومنرررررذ    ( 
 ف رت الشكاوق "الادميم" من جديرد   عرد مرروح  رهحت درنوار مر ه  عفرو األنرداحت الر   ة اح 
 الشكوق(؛ ةا

فطررف  املةعاقردين   تفترري املعاأرد  تفا يرا  لةفترريار قاموميرم ل ثررب  وح ةعطرا    ب( 
تةهررراو  مواياارررا األصرررفيم  م رررل الرررنه عفرررو تفترررريار مفزمرررم مشررررتثم  ررر  الطررررف ، وةلرررزاق اةررراثال 

 ؛(05  املةنا د(طر  املعاأد  لةفتريأا، وتيتري تدخل الطرذ املةعاقد غريةا معينم متائل  النالم 
الشرررركاوق املرتا طررررم، األمررررر الررررذي ميكررررن    يترررراعد عفررررو ةليررررم لرررردما ةمشررررا     ( 

معاجلررم مشرركفم ا جرررا ار املرتا طررم، ويترر ال   الةطبيررم املونررد لفاررامو   ويزيررد مررن   امتررهاق 
 تكاليف ا جرا ار؛خفض تاعد   األنكاق واتتاق ا( وي

عار    املتة مرين والدول،  طرق تشمل م ه   يا   شفافيم م اق تتويم املنا     ( 
األطرراذ امل ةمرم  عفو الو ائم ون وح اجلفتار، والترماح  شراحثم الناتةتانم ةمكاميم اطهد 

 غري املةنا عم؛
  ي الشرركاوق الرر  ية رر   ركررلفررر  الشرركاوق العب يررم   وقررت مب ة حا  ةليررم  أر( 

 را ار ثامفمتاح    ةج لا ل تتةند ةا  دات( تفا يا  نيدح املو 
رررري ويةررري  الرررن ا الرررذي  -02 رررز  مرررن خرررهل مرررا تربمررر  مرررن   ةطررراح  تغيرررريار البفررردا  اجتا مرثَّ

 ةفاوتار ويتم  من ا ةمكاميم ة ا  نفول مكيفم وفاا  لنةياجار ثل ادة ماح  وليم اتفاقار 
ة ماح الدوليررم الرر    اتفاقررار الدرر ،مةعررد  ت فعفررو درربيل امل ررال، ميكررن    يفةرراح  فرردا   ررد  

__________ 

 والوليار املة د  األمريكيمت م ل ثندا وثولومبيا واملكتي  (04 
يرر  بفيرل مفةررل لفخيراحار التيادرراتيم املةعفارم  كررل عنةرر مررن عناصرر م رراق تترويم املنا عررار  ر  املتررة مرين  (02 

 UNCTAD, 2014, Investor–State Dispute Settlement: A Sequel, UNCTAD Series onوالردول   

Issues in International Investment Agreements II (New York and Geneva, United Nations 

publication)ت 
 UNCTAD, 2011, Interpretation of لهطرهد عفرو خمةفرف الودرائل الر  ميكرن    تفهرن ةلي را الردول، ام رر (05 

IIAs: What States can do, IIA Issues Note, No. 3عفو الرا ط الةايلا ،    
http://unctad.org/en/docs/webdiaeia2011d10_en.pdfت 
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ث رريا  مرن ل يعرا      أرذا اثيراح ةل تناول الا ايا والشرواغل الر  تراأرا  أرال مرن غريأرات  ،تربم ا
   املتة مرين والدولتاملشاثل األداديم   م اق تتويم املنا عار  

الةرردحي  و نررا  الارردحار لفةوعيررم  الا ررايا   لررال ويةطفرر  أررذا الررن ا  مشررطم شررامفم  -01
يترةفيد  ي را  مرن أرو ت و (02 املةةفم  ن اق تتويم املنا عار    املتة مرين والردول و يرا   ف م را

 لفبفدا  الناميم  ندعاح معاولمت الدفاد الااموين اجليد لفغايم املةاح
وتنفيرررذ أرررذا اثيررراح  تررريط ةا نرررد مرررا ألمررر  يةطفررر  موافارررم طررررف  فارررط   املعاأرررد   -09
الررم املعاأررد  املربمررم  رر    ررعم  طررراذ(ت غررري    فعاليررم أررذا الررن ا عررد  مررن األطررراذ   ن   و

معاأررد  دررا ام،   شررن  تنطرروي عفررو مفاو ررار جديررد  رردو  ا فمررا   تكررن املعاأررد  اجلديررد  
،  ينمرا ت رل التفاقرار التررا ام اجلديرد ةل عفرو اتفاقرار الدرة ماح الدوليرم  الةغيرريارتنطبرم  ل

 ي  -ميرز    أرذا الررن ا ي راذ ةا تلر ،     أرال عفرو نانيرات اتفراق  3 111البرال  عرد أا 
أر   ي را  ةنردق متراوئ  الرئيتريم،  -معينم  و عردق تناونيرا متائل ةمكاميم اخةياح الدول تناول 

 شامه  ومةكامه  لفم   قدما ت ةت ية ول أذا اثياح ا صهن  ةا لا لز  ل يةي  متاحا  

 ين إلى نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولالحد من وصول المستثمر  -جيم 
م أررذا اثيرراح مطرراق احلررالر الرر   ررو  في ررا لفمتررة مرين الفهررو  ةا م رراق تتررويم  رري  يا  -51

املنا عار  ين ال و   الدولت وميكن بايرم تلر   طررياة  اراا نةرر مطراق موا ريذ الشركاوق 
ا  دربل المةةراذ اةفيرم قبرل الفهرو  ةا الة كريال الن اق، واألخذ  شرط ادرةنف  ةطاح املادمم 

الررردويلت واتبررراد أرررذا الرررن ا ةا نررردو   الاةررروق قرررد يف ررر  ةا الةخفررر  متامرررا  عرررن أرررذا الن ررراق  
 ةا ةجرا ار الة كيال    الدولت ثوديفم لةتويم املنا عار، والعو  

عفرو ادرةبعا   مرواد  وقد اعةمدر  عض البفدا  ديادار من الفيم األوا،  العمل م ه   -50
ت واتُّبرذ أرذا الرن ا عفرو مرر الترن  لف رد (01 معينم من الشكاوق مرن مطراق املراجعرم الة كيميرم

__________ 

ي طفذ األومكةا  ومن مار شريكم ،ذ  األمشطم وغريأا   لال  نا  الادحارت فعفو دربيل امل رال، ادرةفا ر  (02 
مرررن  وحار األومكةرررا  الةدحيبيرررم ا قفيميرررم  شرررن  م ررراق تترررويم  5112 فررردا   مريكرررا الهتينيرررم درررنويا  منرررذ عررراق 

   لت ام راملنا عار    املتة مرين والدو 
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/International%20Investment%20Agreements%20(IIA)/IIA-

Technical-Cooperation.aspxت 
 معاأرررررد  ادرررررة ماح  نائيرررررم  ررررر  ترثيرررررا والكرررررامريو (؛ والشررررركاوق املةعفارررررم  ارم رررررل الشررررركاوق املةعفارررررم  العاررررراح  (01 

درررة ماح األجنرررج وتعزيرررز   ررر  األح   وثنررردا(؛ والشررركاوق املةعفارررم  ةررروط ن  املؤدترررار املاليرررم  اتفاقيرررم محايرررم ال
الدة ماحار ونيا  را  اتفراق الشرراثم القةةرا يم  ر  املكتري  واليا را (؛ والشركاوق املةعفارم  الةزامرار معينرم 

  اثتررةا  وماليزيررا(؛   املعاأردار م ررل املعامفرم الوطنيررم ومةطفبرار األ ا   اتفرراق تو يررم الشرراثم القةةررا يم  ر 
والشكاوق الناشيم عن تدا ري محايم مةاحل األمن الاوم   اتفراق تو يرم الشرراثم القةةرا يم  ر  ماليزيرا وانينرد(ت 

 ,UNCTAD, 2014, Investor–State Dispute Settlement: A Sequelولهطهد عفو مزيد من الة فيل، ام ر 

UNCTAD Series on International Investment Agreements II (New York and Geneva, United 

Nations publication)ت 
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مرررن الوليرررم الا رررائيم نيييرررار الة كررريال، م رررل الترررماح  رررالفهو  ةا م ررراق تترررويم املنا عرررار  ررر  
ت وقررد يففررت  عررض (09 فاررطاملمةفكررار املنا عررار املةعفاررم  ةررا ح  نالررم املتررة مرين والرردول   

 ت(51  م الع د عن أذ  اآلليم متاما  املعاأدار احلدي
  الاررامو  الرردويل العرراق ويشرركل واجرر  ادررةنفا  درربل المةةرراذ اةفيررم شرررطا  ةلزاميررا   -55

لفهررو  ةا اةافررل الا ررائيم الدوليررمت غررري    مع ررال اتفاقررار الدررة ماح الدوليررم تعفرر  مررن أررذا 
 مرين األجامرر  طباررم مميررز  ميكن ررا ا فررهر مررن التررفطار الا ررائيم الواجرر ، فةهعررل مررن املتررة

اةفيررمت وةلررزاق املتررة مرين  ادررةنفا  درربل المةةرراذ اةفيررم،  و مطررالبة ال  رردل  مررن تلرر ،  القامررم 
، قد يعيد الةوا   و عل الة كيال عفو  و وا  زأا الدليل عفو عدق فعاليم اةاثال اةفيم  و بيُّ 

 امةةاذ ادة نائيا  ةا ند  عيدت الدويل دبيل
جلو  املتة مرين ةا م اق تتويم املنا عرار  يرن ال و ر  الردول احلد  من ول يف   خياح  -53

ةا معاجلررم املشرراثل املةةررفم ،ررذا الن رراق، ولكنرر  يافررل مررن نررد ات وميكررن    يترراعد   ة طررا  
ثاأررل ار املاليررم الرر  تاررذ عفررو  الن رراق، وُيررد مررن اللةزامررالرردعاوق املاامررم   ةطرراح امةشرراح وتررري  

الرردول مررن جرررا   نكامرر  وُيفررو املررواح ت وميكررن  ي ررا     يعررز  الررن ال الا ررائيم اةفيررم ويشررهذ 
األخرررذ ،رررذا األودررراط الااموميرررم   الدولرررم امل ررريفم عفرررو  يرررا   مشررراحثة ات ومرررذ تلررر ، دررريكو  

دررررذ املتررررة مرين تاررررد  عررررو   ةا الن رررراق التررررا م نيرررر  ثررررا    و   ا ررررم الررررن ا، ةا نررررد مررررا، 
شرركاواأال ةا اةرراثال اةفيررم   الدولررم امل رريفم فاررط،  و الةفرراو  عفررو  نررو  الة كرريال   عاررو  

 الد فوماديم من  ولة ال األصفيمت معينم مربمم  ين ال و   الدول،  و طف  احلمايم
ا ار ل يةطفرررر  أررررذا البررررديل ةجررررر  -عفررررو غررررراح اثيرررراح األول -وفيمررررا يةعفررررم  الةنفيررررذ  -54

منتررام  رر  عررد  ثبررري مررن البفرردا ، وميكررن    تطبارر  عمفيررا   طررراذ فرررا ق املعاأرردارت ويكررو  
األمرررر ةطف  يالةنفيررذ مباشررررا    اتفاقرررار الدرررة ماح الدوليرررم املابفررم؛  مرررا املعاأررردار الترررا ام فتررر

ت غررري    تلرر  يررؤ ي، (50 تعررديف ا  و الةفرراو  عفي ررا مررن جديررد  و ةلا أررا مررن جامرر  وانررد
 ول، ةا لا لز  ة ا  ا صهحتفو غراح اثياح األع

__________ 

عفررو درربيل امل ررال، ل تةرري  معاأرردتا الدررة ماح ال نائيةررا  الفةررا    رمة مررا الةرر    مثامينررار وتتررعينار الاررر   (09 
و  ةا الة كريال الردويل (( لفمتة مرين ةمكاميم الفهر0919(، و فغاحيا والة   0993املا     لباميا والة   

 ةل   نال مشوب منا عم  شن  مبف  الةعويض عفو مةا ح  الدة ماحت
من األم فم احلدي م الع د عفو اتفاقار الدة ماح الدوليرم الر  ل تة رمن  نكامرا   شرن  م راق تترويم املنا عرار  (51 

(، واتفررررراق الشرررررراثم 5114املة رررررد     ررررر  املترررررة مرين والررررردول اتفررررراق الةهررررراح  احلرررررر   ررررر   دررررررتاليا والوليرررررار
 (ت5105(، واتفاق الةهاح  احلر      درتاليا وماليزيا  5115القةةا يم    الففب  واليا ا   

تاعا د البنو  ال  تباو داحيم  عرد امة را  النفرات ةلرا  اتفاقرار الدرة ماح الدوليرم أللرا ترنه عفرو ادرةمراح تطبيرم  (50 
 دنم عموما   عد ةلائ ات 02دنوار و 01ح    املعاأدار لفرت  ترتاو 
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 إنشاء هيئة لالستئناف -دال 
يااةد ،ييم الدةيناذ -52

أييم  ائمم نيا اخةةراء ةجررا  مراجعرم مو روعيم لانكراق  (55 
نررت ثودرريفم لة ترر  اتترراق الجة ررا ار الا ررائيم،  الةررا ح  عررن أييررار الة كرريالت وقررد اقرتا

ت وتن رر  عرض البفردا  (53 دحجرم األوا، و يرا   ةمكاميرم الةنبرؤ الاراموينوتة ي   خطرا   راثال ال
  ةمكاميررم األخررذ ،ررذا اثيرراحت وميكررن نيييررم الدررةيناذ، ةتا تنلفررت مررن  ع ررا   ائمرر  تعيررن ال 
الرردول مررن لموعررم ت ررال  نتررن حجررال الاررامو  مسعررم،    تةررب  أييررم تار نهيررم قررا ح  عفررو 

ميكرن    تعررا  شرواغل املشررروعيم الر  تا رراح  شرن  الن رراق  -ا مررا  و ث رر تو  -تارد  فةراوق مةتررام 
 ت(54 ملنا عار    املتة مرين والدولاحلايل لةتويم ا

 ،ويافرررررت     يترتشررررد الطرفررررا  املةنا عررررا   عنرررردما يارررريال ثررررل من مررررا وجاأررررم  عرررروا ( -55
يررم الدررةيناذ  شررن   رراآلحا  تار احلهيررم الرر  تةرردحأا أي ،واةكمررو  الررذين يبةررو    املنا عررار

متائل قاموميمت ونن ةتا  ا  م اق  اثال الدحجم األوا املعمول    اليوق عفو نال ، فمرن شرن  
ا شررراذ الفعررال عفررو متررةوق الدررةيناذ    يبررد  انيررواجيت وةمجررال ، يافرررت     تترر ال أييررم 

 ق الةتفتل انيرم تمرثزيم وامعداالدةيناذ   ترتي  الن اق املخةه احلايل الذي يةتال  اله
و  الوقرررت مفتررر ، مرررن املترررةبعد بايرررم التتررراق الةررراق والياررر  املطفرررم   م ررراق قررراموين  -52

مه قاموين تاريبرا ؛ فارد تتروي صريغم معاأردار دراحيم  عين را مةرائا خمةففرمت   3 111يةنلف من 
اييد تلر  ادةيناذ ديزيد وقت ا جرا ار وتكاليف ا، حغال ةمكاميم تادة داحت مرنفم ثما    

 ت(52 لةا عم ملن مم الةهاح  العامليم آجال صاحمم عفو غراح اآلجال اةد   نيييم الدةيناذ ا

__________ 

فكرر  ةمشرا  أييرم ادرةيناذ، غرري    الفكرر     5114 مامم املرثز الدويل لةتويم منا عار الدة ماح   عراق  ا ت (55 
 ICSID, 2004, Possible improvements of the تففرر  ةمررذاك   نشررد الرردعال الكررا  مررن الرردولت ام ررر

framework for ICSID arbitration, ICSID Discussion Paper, part VI and annexالةرايلا ، مةانم عفرو الررا ط 
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=OpenPage&Page

Type=AnnouncementsFrame&FromPage=NewsReleases&pageName=Archive_Announcement14. 
 ا تكو  نكومار ث ري  قد غرير ةحا أا   التنوار ال ماين ال  اما ت منذئذتوح 

 C Tams, 2006, An appealing option? A debate about anلهطرهد عفرو املناقشرم تار الةرفم، ام رر  (53 

ICSID appellate structure, Essays in Transnational Economic Law Working Paper No. 57ت 
تنرراول عررد  مررن اتفاقررار الدررة ماح الدوليررم الرر    رمة ررا الوليررار املة ررد  ةمكاميررم ةمشررا  أييررم  ائمررم لهدررةماد  (54 

ق ررررايا الة كرررريال  رررر  املتررررة مرين والرررردولت واتفرررراق الةهرررراح  احلررررر   رررر  شرررريف  األنكرررراق   لرررردعاوق ادررررةيناذ 
يرر  ةليررم ادررةيناذ   نررال ةمشررائ ا  وجرر  والوليررار املة ررد  أررو  ول اتفرراق ت ررمن "نيررزا " ميكررن    تارردح  ف

((ت وتأررر  اتفررراق الةهررراح  احلرررر   ررر  اجلم وحيرررم 01 09-01اتفررراق منفةرررل مةعرررد  األطرررراذ شررريف   املرررا   
( ةا   عررد مرن تلرر ، واشرررتط تشركيل فريررم تفاو رر  5114الدومينيكيرم و مريكررا الودررطو والوليرار املة ررد   

واو(ت وحغرال أررذ  األنكراق،   ياعفررن عرن  ي مفاو ررار مررن  -01 املرفررم  مشرا  أييررم ادرةيناذ  و ةليررم مما فرم 
 أذا الابيل، و  يةدح  ي  يا  ثةايب  شن  ةمشا   ي أييم ادةيناذت

 يوما ت 91مد  ةجرا ار الدةيناذ   من مم الةهاح  العامليم  د      (52 
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وفيمررا يةعفررم  الةنفيرررذ، ل  ررد    يرردعال عرررد  ثبررري مررن البفررردا  خيرراح الدررةيناذ لكررر   -51
ا أررل يكررو  لررديا ت و ا  ررافم ةا اتفرراق مبرردئ ، درريفزق بديررد عررد  مررن اثيرراحار انيامررم ثرراآلي

دةاةةررر انيييررم عفررو م رراق املرثررز الرردويل لةتررويم منا عررار الدررة ماح  ق دةشررمل قواعررد بكرريال 
وياررررج     يواجررر  أرررذا اثيررراح  (55 ثيرررف درررةموَّل و مرررن درررينةخ   ع رررا أا وثيرررف  و  خررررق  

 عفو ما تادق، بديار عمفيم ثربقتا صهن ،  نا   

 الستثمارإنشاء محكمة دولية دافمة معنية بقضايا ا -هاء 
ينطررروي أرررذا اثيررراح عفرررو الدةعا رررم عرررن الن ررراق احلرررايل الارررائال عفرررو أييرررار الة كررريال  -59

ق را  تعيرن ال الردول عفرو مرن املخةةم   كمم  وليم  ائممت ويافرت     تةرنلف أرذ  اةكمرم 
    ت ال اةكمم  ائر  ادةيناذت  دات  ائال، ملد   د   غري قا فم لفةهديد م ه ت و و   ي ا  

ويرق الربعض    األخرذ  نمروت  خراء  صرداح األنكراق   ي الة كريال( غرري منادر   -31
ت فالارررامو  العررراق يةطفررر   رررمامار مو ررروعيم  شرررن  (52 الارررامو  العررراقالررر  يةناونيرررا   املترررائل 

حلمايرررم الاا ررر  مرررن  -ادرررةاهل الا رررا  ومرررزاأة ال، وأرررو  مرررر ل ية ارررم ةل  ررراألمن الررروظيف  
فةعيررر  عرررد  مررررار  و احلفررراة عفرررو ادرررةمراحيم م ررراق الة كررريالت ل رررل الترررع  املةررراحل اثاحجيرررم م

ا ل ويررذأ  أررذا الررر ي ةا     كمررم ت ررال ق ررا  م ب ةرر  أرر  ونرردأا الكفيفررم  الحدررا  م رراق عرر
ياعةرب مزي ا  عفو مطاق وادذ
 ت(51 

__________ 

املتررائل الااموميررم  ق ديشررمل  ي ررا  متررائل انيامررم األخرررق مررا يفرر ا أررل دياةةررر الدررةيناذ عفررو  األدرريفممررن  (55 
أرررل درررةكو  لف ييرررم درررفطم تةررر ي  الارررراحار  ق درررةاخول فارررط نرررم ا نالرررم مرررن جديرررد ةا و تةعفرررم  الوقرررائذ  
أررل درينطوي ةمشررا  ةليرم املراجعررم الدرةينافيم عفررو ةلغرا  ةليررم ة طرال األنكرراق الةا عرم لفمرثررز و اةكمرم األصرفيم  

ترربل الكفيفرررم  رررن  المررا أررر  و لدرررة ماح وةلغررا  املراجعرررم الرر  اجتري رررا اةرراثال الوطنيرررم  الرردويل لةترررويم منا عررار ا
 يشمل أيكل الدةيناذ اجلديد اتفاقار الدة ماح الدوليم املربمم دا اا  

أرررذا الرررن ا ةا م ريرررم مفا أرررا    الة كررريال   معاأررردار الدرررة ماح شررربي   املراجعرررم الا رررائيم اةفيرررم    يترررةند (52 
مو  العرراق ألمرر  "ينطرروي عفررو وجررو  أييررم ق ررائيم خمةةررم  البررت، ادررةها م لشرركوق يرفع ررا الفررر ،   قاموميررم الاررا

 G Van Harten, 2008, Aادرةخداق الترفطم التريا يم، واحلكرال  رالةعويض عفرو تةررذ الدولرم غرري املشررود"ت 

Case for an International Investment Court, Society of International Economic Law Inaugural 

Conference 2008 مةاح عفو الرا ط الةايلا ،  
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1153424. 

 تG Van Harten, 2008ام ر  (51 
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 3الشكل 
 خمسة مسارات إلصالح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ت5103تارير الدة ماح العامل  لعاق األومكةا ،  املةدحا

إصالح نظام تسوية 
المنازعات بين 

 المستثمرين والدول

  لةاد  الشكاوق ةجالبديد 
 ذ مطراق  وح الطررف    تفترري تودي

 املعاأد 
   شرررررررررفافيم ةجررررررررررا ار تترررررررررويم   يرررررررررا

 املنا عار    املتة مرين والدول
    ة حا  ةليررم لفررر  الشرركاوق العب يررم

 وقت مبكر

  ت رررررررررررييم مطررررررررررراق موا ررررررررررريذ
الشررركاوق املوج رررم ةا م ررراق 
تترررررررررررررويم املنا عرررررررررررررار  ررررررررررررر  

 املتة مرين والدول
  نرمرررررررا  املترررررررة مرين الرررررررذين

"الةخطرررررررررررررريط يفهررررررررررررررؤو  ةا 
 لفهنتيم" من احلمايم

  اعةمرررا  شررررط ادرررةنفا  دررربل
المةةاذ اةفيم قبل الفهرو  
ةا م ررررراق تترررررويم املنا عرررررار 

    املتة مرين والدول

  تعزيرررز  درررالي   ديفرررم لةترررويم
املنا عررررررار، م ررررررل الةوفيررررررم  و 

 الوداطم
  تعزيرررررررررررررررز ديادرررررررررررررررار منرررررررررررررررذ

 املنا عار، م ل  م  امل ا 
 ا ة رررررررررا  احلفررررررررول الرررررررر  يابف رررررررر

الطرفرررررررررررررا  ومنرررررررررررررذ تةررررررررررررراعد 
 املنا عار

  ، الةنفيرررذ عفرررو الةرررعيد اةفررر
 ا نالرررررررررررررررررررم ةا اتفاقرررررررررررررررررررار 
الدررررررررة ماح الدوليررررررررم  و مررررررررن 

  و  ا نالم ةلي ا

  التررماح  ررالجرا  مراجعررم مو رروعيم
لانكرررررراق الةررررررا ح  عررررررن اةرررررراثال 

  م ل مراجعم املتائل الااموميم(

   ةمشررررررا  أييررررررم  ائمررررررم ت ررررررال مرررررر ه
  ع ا  تعين ال الدول

 لررزاق اةرراثال الةاليررم  الةايررد  رراآلحا  ة
تار احلهيرررررم الةرررررا ح  عرررررن أييرررررم 

 الدةيناذ
  الدةعا رررم عرررن الن ررراق احلرررايل الارررائال عفرررو أييرررار الة كررريال

 املخةةم   كمم  وليم  ائمم
 )ةمشا   كمم  وليم  ائمم ت ال ق ا   تعين ال الدول 
  رررررما  األمرررررن الررررروظيف   ملرررررد   رررررد  ( حلمايرررررم الا رررررا  مرررررن 

 حل اثاحجيماملةا
 الن ر   ةمكاميم ةمشا   ائر  لهدةيناذ 

 تعزيز التبل البديفم لةتويم املنا عار

احلد من وصول املتة مرين ةا م اق 
 تتويم املنا عار  ين ال و   الدول

 ةمشا   كمم  وليم  ائمم معنيم  ا ايا الدة ماح

 ةمشا  أييم لهدةيناذ

 را ق اتفاقار الدة ماح الدوليمتكييف الن اق الاائال من خهل ف
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 كمررم  ائمررم معنيررم  ا ررايا الدررة ماح منفعررم عامررم مؤدترريم يفرردق مةرراحل و  وجررو   -30
املتررة مرين والرردول واجل ررار املعنيررم األخرررقت ويفرررت     تعررا  اةكمررم مع ررال املشرراثل املبينررم 

 قة ررا لكفالررم مشررروعيم الن رراق وشررفافية ، وتيتررري اتترراق الاررراحار و   عره ا وتاطررذ شرروطا  طررويه  
 ت(59 وادةاهل الا ا  ومزاأة ال

غري    أذا احلل أو  ي ا   صع  احلفول تنفيذا ، ألم  ديةطف  ةصرهنا  ثرامه  لفن راق  -35
احلايل من خهل ةجرا ار منتام    عد  ثبرري مرن الردولت و  الوقرت مفتر ، لرن تكرو  أنراك 

اةكمرم الدائمرم املعنيرم  ا رايا الدرة ماح ولرذل  فرال  ناجم ةا توفم اآلحا  عفو صرعيد عرامل ت 
تةرررري  لفرررردول الرررر  ترغرررر    تشررررمل ةليررررم عفررررو    ثمبررررا ح   رررر    ررررذ  ول، ميكررررن    تنطفررررم  

 الم ماق ةلي ا ةمكاميم اخةياح تل ت
مهئمرا   كمرم جديرد   مرا ةتا ثرا  ةمشرا وديكو  مثم شراغل منفةرل يةم رل   بديرد  -33

لن اق لز  يةنلف من عد  ثبري من اتفاقار الدة ماح الدوليم ال نائيم   الغال ت ويبردو    أرذا 
 موعم موند  من الاوام  التاحيمتاثياح ديكو  األمت    م اق يتةند ةا ل

ار  ررررر  م عرررررن الن ررررراق احلرررررايل لةترررررويم املنا عررررريو رررررالن ر ةا الة رررررديار العديرررررد  الناشررررر -34
ر ا صرهح أرذا الو رذ ومااحمرم خيراحالايراق الردول  ةايريال نا  الوقت فاد ، والدول املتة مرين

 وبديد التبيل األمت ت
 عرررض اثيررراحار اثمترررم املبينررررم   أرررذ  الوحقرررم    تةخرررذ احلكومرررار ةجرررررا ار  ويعرررهت -32

مرن البفردا ت ويافررت  ةجررا ار مشررتثم  ر  عرد  ثبرري ايفرات فر يم،  ينما يةطفر   ع ر ا اآلخرر 
خياحار ا جرا ار اجلماعيم مدق   عد   معاجلم املشاثل، غري  لرا درةواج  صرعو ار تبف     

ومررن  ث ررر   الةنفيررذ وتتررةفزق اتفرراق عررد   ثرررب مررن الرردول عفررو لموعررم مررن الةفاصرريل انيامررمت 
   نرا  يتراعد    الدرة ماح منا عرار نواح دياداي مةعد  األطراذ  شن  تتويم شن  ةجرا  

 ا صهح املف ل ودبل امل   في ت توافم اآلحا  عفو متاح
أر  أر     تترويم منا عرار الدرة ماح و  ،ومثم ماطرم أامرم ينبغر     تؤخرذ   احلتربا  -35

ينبغرر     الة تررينار املدخفررم عفررو م رراق تتررويم املنا عررار فررال  م رراق لةطبيررم الاررامو ت ولررذل  
 ب    ما تالدة ماح الدوليم، عفو الن و امل الصهح م اق اتفاقار تارت  

__________ 

 ي ررا   ة  الن رراق الاررائال عفررو امةررداب الا ررا  لفن ررر   ق رريم مررا،  رردل  مررن    يعيررن ال الطرفررا  املةنا عررا ، يرروفر  (59 
عشرار اآللذ، وح ا ميار اآللذ من الردولحار، ينفا را اةرامو  عرا     تردقيم املعفومرار الشخةريم عرن 

 اةكم ت
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إصالح نظاام اتفاقاات االساتثمار الدولياة: أربعاة مساارات للعمال وسابيل  -ثالثاا  
 للمضي قدماا 

وةصرررهحت ومع رررال البفررردا  ومراجعرررم ميرررر م ررراق اتفاقرررار الدرررة ماح الدوليرررم  فررررت  تنمرررل  -32
قف ررم مررن أررذ  البفرردا  تشررعر م، غررري     طررراذ   وانررد  و  ث ررر مررن اتفاقررار الدررة ماح الدوليرر

الن ررراق احلرررايل ألدرررباب شرررن ثررراآليا تزايرررد الافرررم مرررن اآل ررراح الفعفيرررم املرتتبرررم عفرررو  الر رررا ة ا  
اتفاقار الدة ماح الدوليم من ني  تعزيز الدة ماح األجنج املباشر  و تافيه نيز التيادار 

تررويم املنا عررار  رر  املتررة مرين والرردول، وعرردق  و احليررز الةن يمرر ، والةعررر  املةزايررد  جرررا ار ت
الترع  بديردا  لة ايرم  أرداذ الةنميرم املترةداممت وعرهو  عفرو تلر ، يفةفرف اآلحا   شرن  أررذ  
التفاقار اخةهفا  شديدا  نرن  اخرل البفردا ت    عفرو تلر  تعارد م راق أرذ  التفاقرار وتعرد  

أررذا الررال م ررل من مررم الةهرراح  العامليررم املعنيررم  وج رر  والفةارراح ةا مؤدتررم مةعررد   األطررراذ   
مترنلم ةجررا  مرن الةرع  اتبراد مااح رم من هيرم ة ا   ، هال الةهاح ت و تب  أذ  العوامل ثف را

ةصهح شامل لن اق اتفاقار الدة ماح الدوليم وةليم تتويم منا عرار الدرة ماحت ولرذل  ظفرت 
 تالن اق مةوا عم متبيا  نن اآل ج و  ةصهح 

وتةبررذ  فرردا  ث ررري  لررا الرتيرر  والرتقرر ت ويعكرري الرررت     ةجرررا  ةصررهح  مشررل و عيررد  -31
املرردق مع ررفم احلكومررارا فال خررال تغيررريار مو رروعيم  ث ررر ميكررن    ياررو  قرردح  البفررد عفررو 

الر  ميكرن    تفر  البفدا  ال  تتري عفو  حب ا صرهح أر   واجذب الدة ماح األجنج، و ا 
مررن غريأررا   أررذا الةررد ت و ا  ررافم ةا تلرر ، مثررم  درريفم  شررن  امل ررمو  اةررد  تعرراين  ث ررر 

مرن لفنموت  اجلديد من اتفاقار الدة ماح الدوليم، وخماوذ مرن     عرض الرن اا ميكرن    تزيرد 
 الةعايد وعدق الةيان الفذين يةتال ،ما الن اق ناليا ت

عفررو خمةفررف متررةويار و ررذ  ومررذ تلرر ، مررا فةيررت ا صررهنار تارردخل عفررو الن رراق -39
التيادرررارت فعفرررو الةرررعيد الررروطهت، ما رررت  فررردا  معاأررردا ا النموتجيرررم،  الدرررةنا   نيامرررا  ةا 

 2 فررردا  و 41عمفيرررار شرررامفم وشرررفافم ت رررال ج رررار معنيرررم مةعرررد  ت ويعكرررف مرررا ل يارررل عرررن 
ةةرررررفم من مرررررار ةقفيميرررررم ناليرررررا  عفرررررو مراجعرررررم وتناررررري  لاه رررررا ة ا  و رررررذ الاواعرررررد الدوليرررررم امل

 الدرررة ماحت وادرررةمرر  فررردا   ي رررا    الةفررراو  عفرررو اتفاقرررار ادرررة ماح  وليرررم  نائيرررم وةقفيميرررم 
تة من  نكاما  وصرياغار جديرد ت ولعرل التفاقرار ا قفيميرم الكرربق م رال عفرو تلر ت وقفيفرم 

ال نائيرم أ  البفدا  ال  يففت عن اتفاقار الدة ماح الدوليرم،  اللرا   عرض اتفاقا را الدرة ماحيم 
 و شررررره  اتفاقيرررررار الة كررررريال الررررردويلت وعفرررررو الةرررررعيد املةعرررررد  األطرررررراذ، عاررررردر البفررررردا  

 صهح اتفاقار الدة ماح الدوليمتاجةماعار ملناقشم جوام   د   من ة
و نررا   عفررو أررذ  الةهرراحب األخررري ، ميكررن متييررز  ح عررم مترراحار عمررل وادررعم  رردذ ةا  -41

 ، وأذ  املتاحار أ ا ام ر اجلدول(دة ماح الدويل  ةصهح م اق ال
 احلفاة عفو الو ذ الراأن؛   ( 
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 ق؛ف  الحتباط  الن ا  ب( 
 ة خال تعديهر امةاائيم؛   ( 
 ةجرا  ةصهح من ه ت   ( 
 اجلدول

 أربعة مسارات للعمل: استعراض عام
 املتاح م مو  ا جرا ار التياداتيم متةوق ا جرا ار التياداتيم

ديادرراتيم عفررو الةررعيدين ال نررائ   ايفررات ةجرررا ار
 وا قفيم ا

  مواصرررفم الةفررراو  عفرررو اتفاقرررار الدرررة ماح
 الدوليم ادةنا ا  ةا منات  قائمم 

  عرررررردق ة خررررررال  ي تغيررررررري عفررررررو املعاأرررررردار
 الاائمم

 ي تغيري جوأري   شرروط  جرا  عدق التع  
اتفاقار الدة ماح الدوليم  و اللةزامار الدوليرم 

  ماحاملةةفم  الدة

الو ذ احلفاة عفو 
 الراأن

ايفرررات ةجررررا ار ديادررراتيم عفرررو مترررةويار خمةففرررم 
و/ و  شررررررن  جوامرررررر  خمةففررررررم مررررررن عمفيررررررم و ررررررذ 

 ديادار الدة ماحا
  وطنيررا   م رررل درر   املوافارررم عفررو ةجررررا ار

تتررويم املنا عررار  رر  املتررة مرين والرردول   
 الاامو  اةف  وةلا  عاو  الدة ماح(

 ا   م ررل ةلررا  اتفاقررار الدررة ماح  نائيا /ةقفيميرر
 الدوليم الاائمم(

المترررررر اب مررررررن اللةزامررررررار الدوليررررررم املةةررررررفم 
  الدة ماح

 ف  الحتباط

ايفررررررات ةجرررررررا ار ديادرررررراتيم امةاائيررررررم عفررررررو  ه ررررررم 
 متةويار من عمفيم و ذ التيادارا

  وطنيرررررررا   م رررررررل تعرررررررديل منررررررروت  جديرررررررد مرررررررن
 اتفاقار الدة ماح الدوليم(

 ميرررا   م رررل الةفررراو  عفرررو اتفاقرررار  نائيا /ةقفي
الدة ماح الدوليم  نا   عفو منرات  منا رم  و 

 ةصداح تفتريار مشرتثم(
  عفررو الةررعيد املةعررد  األطررراذ  م ررل تبررا ل

 اثربار(

 التع    خال تغيريار امةاائيم غري مفزمما
  ة ررافم  اعررد الةنميررم املتررةدامم ةا اتفاقررار

نميرررررررم الدرررررررة ماح الدوليرررررررم  م رررررررل ة حا  الة
 املتةدامم   الديباجم(

  العمرررررل عفرررررو ةعرررررا   الةررررروا    ررررر  احلاررررروق
واللةزامرررار  م رررل ة حا  نكرررال غرررري مفررررزق 
يةعفررم  املتررؤوليم الجةماعيررم لفشرررثار   

 الديباجم(
  تغيرررررري جوامررررر   رررررد   مرررررن م ررررراق تترررررويم

املنا عار    املتة مرين والدول  م ل فر  
 الشكاوق العب يم   وقت مبكر(

 ل  امةاائيم مذ الةفاعهر التياداتيم الةعام
  م ل عدق خفض شروط املعايري(

 الةعديهر المةاائيم
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 املتاح م مو  ا جرا ار التياداتيم متةوق ا جرا ار التياداتيم
ايفرررررات ةجررررررا ار ديادررررراتيم عفرررررو  ه رررررم مترررررةويار 

عمفيررررررم و ررررررذ التيادررررررار    وقررررررت وانررررررد  مررررررن
  الةةا ذ(ا و/ و

  وطنيا   م ل و ذ منوت  جديرد مرن اتفاقرار
 الدة ماح الدوليم(

 فررراو   مرررن جديرررد( عفرررو  نائيا /ةقفيميرررا ا الة
اتفاقررار الدررة ماح الدوليررم  نررا   عفررو منرروت  

 جديد
  عفرررو الةرررعيد املةعرررد  األطرررراذ   نرررا  توافرررم

 اآلحا     ج ار معنيم مةعد  (

و رررذ الةزامرررار  وليرررم مةةرررفم  الدرررة ماح تةررري  
 يف ا ما
  صررررروي اتفاقرررررار ادرررررة ماح  وليرررررم ادرررررةباقيم

ل موج ررم  ررو بايررم الةنميررم املتررةدامم  م رر
تعزيرررز الدرررة ماح لة ايرررم  أرررداذ الةنميرررم 

 املتةدامم(
  ةعررررررررررا   الةرررررررررروا   الفعفرررررررررر   رررررررررر  احلارررررررررروق

واللةزامررار   اتفاقررار الدررة ماح الدوليررم 
 م رررل ة رررافم  نرررد مترررؤوليار املترررة مرين، 

 واحلفاة عفو نيز التيادار(
  ةجرررررررررا  ةصرررررررررهح شررررررررامل لن ررررررررراق تترررررررررويم

املنا عررررررار  رررررر  املتررررررة مرين والرررررردول   ي 
املترراحار اثمتررم اةررد     الفةررل اتبرراد 

ال رررراين مررررن أررررذ  الوحقررررم وتاريررررر الدررررة ماح 
 (5103العامل  لعاق 

  ة اح  الةفرررراعهر عفررررو  ررررو دررررفيال وتعزيررررز
الةنتررررريم  ررررر  ديادرررررار الدرررررة ماح عفرررررو 
خمةفرررررررررررف مترررررررررررةويا ا، و ررررررررررر  ديادرررررررررررار 
الدرررة ماح وغريأرررا مرررن التيادرررار العامرررم 

  م ل ادةعرا  ج ار معنيم مةعد  (

 املن ه  ا صهح

 األومكةا تاملةدحا 

يةميررز عرن غررري    وثرل متراح ولكرل متراح مررن متراحار العمرل األح عررم مزايرا وعيرروب،  -40
لف رردذ العررراق املنشرررو ، فررال  مرررا تعةررررب   عرررض  ادررةها ة  لشرررواغل  رررد    ام ررر اجلررردول(ت ووفارررا  
متراحار العمرل األح عرم،      ةا تلر وي راذ اجل ار املعنيم مزيم قد ترا  ج ار  خرق بديا ت 

ثما أ  اآل ، ل يتةبعد  ع  ا  ع ا ؛ فاد يعةمد  فد عناصر من متراح وانرد  و  ث رر، وقرد 
 الدوليم  تاح عمل واند  و  ث رتيةن ر م مو  اتفاق مع  من اتفاقار الدة ماح 

  مرررن من ررروح ا صرررهح الدررررتاتيهمرررن تفررر  املتررراحار وترررر    مرررا  مناقشرررم ثرررل متررراح  -45
لفن ررراقت وتةنررراول املناقشرررم   البدايرررم الن هررر  األث رررر اعرتا رررا  عفرررو اللةزامرررار الدوليرررم املةةرررفم 

أناك املتاح الذي ُيافو عفو الو ذ الراأن؛ ومن اجل م األخرق أنراك  ، الدة ماحا فمن ج م
ق اتفاقرررار الدرررة ماح الدوليرررمت ويوجرررد  ين مرررا متررراحا العمرررل املتررراح الرررذي يفررر  الحتبررراط  ن رررا

 هح الن اق، وة   دحجار مةفاوتمتالاائما  عفو خياح ةص
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ا فر رررريم مفا أررررا    احلهررررم الرررر  تررررربح ا صررررهح قررررد قارررردمت ويتررررةند أررررذا الة فيررررل ة -43
يرررم ةطررراح ديادرررار الدرررة ماح مرررن  جرررل بايرررم الةنم" الفعرررلت ولعرررل  نرررد األم فرررم عفرررو تلررر  

الرررذي يررردعو ةا تايررريال مترررةمر  -، الارررائال عفرررو مبرررد  احليويرررم   و رررذ التيادرررار "املترررةدامم
لفعاليرررم   وار التيادرررارت واألدررريفم املطرونرررم اليررروق ل تةنررراول ةصرررهح عمفيرررم و رررذ ديادرررار 

ل تاطرح  شن  تغيري جامر  أ  الدة ماح عفو الةعيد الدويل من عدم ،  ل دبل ةصهن ات و 
فررراق معررر  ف تررر ،  رررل  شرررن  ةعرررا   الةوجيررر  الشرررامل لن ررراق اتفاقرررار الدرررة ماح ات وانرررد مرررن

 مر واعةباحار الةنميم املتةداممتبايم الةوا      محايم املتة من  جل الدوليم  رمة  

 الحفاظ على الوضع الراهن -ألف 
ت الو ررررذ الررررراأنيوجرررد عفررررو  نررررد طررررر  طيررررف خيرررراحار البفرررردا  خيرررراح احلفرررراة عفررررو  -44
الةزامررار  وليررم مةةررفم  الدررة ماح عفررو طرياررم قطررذ تغيررريار جوأريررم  ي عررن ة خررال مةنرراد فال

 ييم مواتيم لفمتة مرينت وأذا أرو احلرال  الرذار عنردما ينطروي وجو  يعكي صوح  الدةمراحيم و 
احلفررراة عفرررو الو رررذ الرررراأن عفرررو الةفررراو   شرررن  اتفاقرررار ادرررة ماح  وليرررم جديرررد  تترررةند ةا 

ةا الدرة ماح   الةو اقرم ممت وقبرل ثرل شر  ، قرد يكرو  أرذا املتراح جرذا ا  لفبفردا  النمات  الاائ
  ةطرراح  -ومتيترم لفغايررم  - عراوق مةعررد   اثراح  والبفرردا  الر    ت ررطر  عرد ةا الررر  عفررو 

 تتويم املنا عار    املتة مرين والدولت
ةل يةطفر  أرو ل تنفيذا ت و  و دي      متاح العمل أذا يبدو  يتر املتاحار و  تط ا -42

ةت ل ناجم، م ه ، ةا ةجررا  تاييمرار  و مراجعرار  فيرم  و مشراوحار قدحا   دو ا  من املواح ، 
يةفا ق  ي ا  عواق  غري ماةو   قد تكو   عيرد  املردق مةيهرم أو مذ ج ار معنيم مةعد  ت و 

 اتباد لا مبةكر  ة ا  شروط اتفاقار الدة ماح الدوليمت
،   الوقررررت مفترررر ،  واج ررررم  ي مررررن ل يتررررم  غررررري    احلفرررراة عفررررو الو ررررذ الررررراأن -45

الة رررديار الناشررريم عرررن م ررراق اتفاقرررار الدرررة ماح الدوليرررم العرررامل  احلرررايل، وقرررد يتررر ال    يرررا   
اعرررتا  اجل ررار املعنيررم عفررو اتفاقررار الدررة ماح الدوليررمت وعررهو  عفررو تلرر ، فمررذ شرررود عررد  

  ةصرهح م رراق اتفاقرار الدررة ماح الدوليرم، ح ررا تةزايرد صررعو م احلفراة عفررو مةزايرد مرن البفرردا  
 ي احلفاة عفو معاأدار الدة ماح ال نائيم والةفاو  عفو معاأدار جديرد   -راأن الو ذ ال
 ةا النمات  الاائممتادةنا ا  

 تك االرتباط بنظام اتفاقات االستثمار الدولية -باء 
 ن ررراق ر مرررن طيرررف اثيررراحار خيررراح قيررراق البفرررد  فررر  احتباطررر  يوجرررد عفرررو الطررررذ اآلخررر -42

اتفاقررار الدررة ماح الدوليررم، درروا   تعفررم األمررر  فرررا ق التفاقررار  ق  اتفاقيررار بكرريال مةعررد   
تردل األطراذ  ق  الن اق ثكرلت والمتر اب مرن الن راق، مرن جامر  وانرد، يبعر   ردرالم قويرم 

ب متراح العمررل أرذا  الرذار البفرردا  الر  تطغرو في ررا عردق الر ررا  الن راق احلرايلت وقررد  رذعفرو 
 ةفم  اتفاقار الدة ماح الدوليمتعفو مااش التيادار اةفيم شواغل مة
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و رردي      فرر  الحتبرراط  ن رراق اتفاقررار الدرررة ماح الدوليررم قررد ياعةرررب  قرروق متررراحار  -41
اثراحج ، يافررت     يرؤ ي  العمل  و   عدأا مدقت ودوا    تعفم األمرر  املترة مرين الوافردين  ق

أذا املتاح   لايم املطاذ ةا ة الم ما تنه عفي  املعاأدار الدوليرم مرن الةزامرار  وليرم مرتبطرم 
ةا احلمايررم الفعالررم مررن املخرراطر  ،عررهو  عفررو تلرر أررذا املترراح، امايررم الدررة ماحت وديف رر  

 ملنا عار    املتة مرين والدولتاملةةفم  الجرا ار تتويم ا
 غرري    مع ررال اآل راح املنشررو   لرن تة اررم ةل  ررروح الوقرت ولررن تشرمل املعاأرردار مجفررم   -49

تتررررويم  عرررراوق  ررررل الوانررررد  تفررررو األخرررررقت وامترررر اب الدولررررم مررررن الن رررراق ل ُيمي ررررا فرررروحا  مررررن 
م املنا عار  ين ا و   املتة مرين   املتةابل، أل  اللةزامار املرتبطم  اتفاقار الدة ماح الدولير

النفراتت و ا  رافم  جرل بعض الوقت من خهل البنو  ال  تبارو دراحيم  عرد امة را  لتتةمر عا   
ةا تل ، قد تكرو  أنراك ناجرم ةا مراجعرم الاروام  الوطنيرم والعارو  الر    رمة را الدولرم، أللرا 

تلررر   قرررد ترررنه  ي رررا  عفرررو الفهرررو  ةا م ررراق تترررويم املنا عرررار  ررر  املترررة مرين والررردول   رررا  
الة كيال لردق املرثرز الردويل لةترويم منا عرار الدرة ماح(، نرن   غيراب اتفراق ادرة ماح  ويلت 

تةوافررم اآلحا  عفرررو ا لرررا ، ت رررل قرردح  احلكومرررم عفرررو ةلرررا  اتفررراق وي رراذ ةا تلررر   مررر  مرررا   
ا نيرر ادررة ماح  ويل  رردو  ت وترررتبط قرردح ا عفررو فعررل تلرر   ةرريغم املعاأررد  املعنيررم وقررد ل يةتررى

 وقت مع ت تل  ةل   
ثررررل مررررر    ي املعاأررررد  تفررررو األخرررررق(       عفررررو تلرررر     ةلررررا  اتفرررراق  ويل وانررررد  -21
يت ال   ةصهح م اق اتفاقار الدة ماح الدوليم  رمةر ،  رل يرثرز فارط عفرو عهقرار فر يرمت  ل

خطرو  ذاك فارط، ، ةمر وعندما ياةوخو من ةلرا  املعاأرد  ةجررا  مفاو رار جديرد ، يكرو  ا لرا
  و ةصهح الن اق  نثمف ت

 إدخال تعديالت انتقافية -جيم 
مترراح عمررل مي ررل   رر و ة خررال تعررديهر  رردو    و امةاائيررم ملعاجلررم شررواغل  عين ررا  -20

ينةشررررر امةشرررراحا  دررررريعا ت وقررررد  ررررذب  الررررذار البفرررردا  الراغبررررم   الةةرررردي لة ررررديار اتفاقررررار 
صرروب  مر  ن رراق الدررة ماحت وميكررن توجيرر  أررذا املترراحم ررا املتررةالدررة ماح الدوليررم وةظ رراح الةزا

 املتةدامم و أداذ دياداتيم  خرقتبايم الةنميم 
العطرررا  األولويرررم يترررم   امةارررا  الةعرررديهر  زايرررا عديرررد ت فمتررراح العمرررل أرررذا ويةترررال  -25

نالرر ت جرروأر املعاأررد  عفررو  مررن غريأررا، وترررك لفشررواغل "الرر  يترر ل عهج ررا" وتبرردو  أررال و حل  
اخةبراح واجترير  نفرول خمةففرم، ثمرا    الرتثيرز عفرو املعاأردار وتةي  الةعرديهر المةاائيرم  ي را  

 طررراذ ثررل عمفيررم تفاو رريم ميكررن    تارردخل الةغيررريار املتررةابفيم ييتررر الةنفيررذ املباشررر   ي    
فل املخاطر ت وعهو  عفو تل ، فال  الفهو  ةا تعديهر طفيفم  و غري مفزمم يا( ةوح  مباشر 

نبرر  لررا الةرردح  الوقررود   "ةلغررا  ال روا ط" ويافررل مررن انةمررال اعةبرراح الةغيررري  ةا   ىن نردت و ا
امةااصررا  مررن الايمررم احلمائيررم الرر  ينطرروي عفي ررا التفرراقت ومررن   فررال  ة خررال تعررديهر امةاائيررم 
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لفةخفيف من  -ر واقعيم ة    يكن  ث ر اثياحا -التفاقار اجلديد  قد يبدو خياحا  جذا ا    
 عفو اتفاقار الدة ماح الدوليمت ال غط املةزايد

ومررذ تلرر ، ل ميكررن   اآل  تاترر  لفةعرررديهر المةاائيررم لتفاقررار الدررة ماح الدوليرررم    -23
ت ول ميكرن (31 املتةابل    تعا  عفو  رو شرامل الة رديار النااجترم عرن لمرود املعاأردار الاائمرم

اائيرررم    تةنررراول عفرررو  رررو تررراق  وجررر  الةفاعرررل  ررر  املعاأررردار،  رررل قرررد ترررؤ ي ةا لفةعرررديهر المة
ت وقررد ل ير رر  أررذا (30 "المةاائيررم" و"تةرريد املعاأرردار" مررا   تعررا  شرررط الدولررم األوا  الرعايررم

الررن ا اجل ررار املعنيررم ثافررمت وح ررا مي ررد الطريررم   لايررم املطرراذ ملزيررد مررن الةغيررري، فيررؤ ي ةا عرردق 
 ةيان  دل  من الدةاراحتال

 إجراء إصالح منهجي -دال 
ة  ةجرررا  ةصررهح من هرر  يعررهت تةررميال الةزامررار  وليررم تةماشررو مررذ بررول النمرروت     -24

، وتعرز  الةنميرم املترةداممت وأرذا  مشرل (5105تارير الدة ماح العامل   لايل الدة ماح والةنميم 
ا ةصهح م اق اتفاقار الدة م اح الدوليم احلايل، ألم  ياوق عفرو ةجررا ار ديادراتيم لا من لا

 عفو مجيذ متةويار احلوثممت
وينطرروي مترراح العمررل أررذا عفررو تةررميال منرروت  تعاأرردي جديررد لتفاقررار الدررة ماح  -22

، ويرثرز ترثيرزا  ادرةباقيا  عفرو تشرهيذ (35 الدوليم يةةدق  فعاليم لفة رديار ال ه رم املرذثوح   عره 
ل بايررم الةنميررم املتررةداممت ويتررةفزق ا صررهح املن هرر   ي ررا  تعررامه  شررامه  الدررة ماح مررن  جرر

ةصررهح م رراق تتررويم املنا عررار  رر  املتررة مرين والرردول، عفررو الن ررو الررواح  تثررر    الفةررل  مررذ
 ال اين  عه ت

جب رار مةعرد  ت لردق صعبا  وم ريا  لفة ديار  ،لفوأفم األوا ،ويبدو متاح العمل أذا -25
يتةغرق وقةا  طويه  ويةطف  مواح  ث ري ت وقد تبدو مةيهة ،  ل وأ  اتفاقار ادة ماح  وليم وقد 

 ث ر توا ما ، ثما لو ثامت تنةاه من الايمم احلمائيرم لهتفاقرار املعنيرم وتةري   ييرم ادرة ماح  قرل 
وليرررم ل  رررد مرررن تنررراول اتفاقرررار الدرررة ماح الد ،جات يرررمت ولةنفيرررذ أرررذا املتررراح عفرررو  رررو شرررامل

املترررة مرين املكةتررربمت وح رررا ياة ررر  يان رررر ةليررر  عفرررو  مررر  ميررري  ااررروق الاائمرررم، األمرررر الرررذي قرررد 
ة خال الةعديهر  و ةجرا  مفاو ار جديد  تعراو  عرد  قرد يكرو  ثبرريا  مرن األطرراذ الن رري  

   املعاأد ت
__________ 

مررررا   تنطررررو املعاأررررد  اجلديررررد  عفررررو مفاو ررررار جديررررد   شررررن  معاأررررد  دررررا ام   و مررررا   بررررل  ف ررررا(، فررررال   (31 
 وليم املربمم ندي ا ، فة ل التفاقار املوجو   عفو نانياتالةعديهر ل تادخل ةل عفو اتفاقار الدة ماح الد

قد تةترب اللةزامار املادمم ةا  عض الشرثا  الةعاأردي    اتفاقرار الدرة ماح الدوليرم الترا ام ةا اتفاقرار  (30 
 جديد  عرب شرط الدولم األوا  الرعايم  ات  صيغة ( وح ا ترتت  عفي ا ة اح غري ماةو  ت

البعررد ا منررائ ، وةعررا   الةرروا    رر  احلارروق واللةزامررار، وة اح  الةعايررد الن مرر  الررذي مييررز م رراق اتفاقررار  يررزتعز  (35 
 الدة ماح الدوليمت
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ومةترمت  ومذ تل  فال  متاح العمل أذا أو الونيد الاا ح عفو بايم ةصرهح شرامل  -22
األمتررر  لةعزيرررز ادرررةها م مشررررتثم مرررن الةمرررذ الررردويل لفة ررردي املشررررتك الرررذي املتررراح ثمرررا  مررر  

 يواج   اليوق ويةم ل   تشهيذ الدة ماح من  جل بايم  أداذ الةنميم املتةداممت
منةرردق الدررة ماح عاررد وقررد امب ررم مررن مررؤمتر اتفاقررار الدررة ماح الدوليررم الررذي عااررد   نررا   -21
عد  من األفكاح الايمم   أرذا الةرد ت فارد  شرري، مر ه ،  5104    تشرين األول/ ثةو ر العامل

  ل ميكررن ةا    ةصررهح م رراق اتفاقررار الدررة ماح الدوليررم ينبغرر     يكررو  ترردح يا  وشررامه ؛ و مرر
ةتا عمفرررت منفرررر  ، دررروق ةجررررا  ةصرررهنار جزئيرررم لفن ررراق، وونررردأا اجل رررو  املشرررررتثم  ،فبفررردا ل
ةعررد   األطررراذ ميكررن    تكررو  فعالررم ناررا ت وحدررال املررؤمتر  ي ررا  مهمرر  خريطررم طريررم  صررهح امل

شرررامل لن ررراق اتفاقرررار الدرررة ماح الدوليرررمت وميكرررن    تةررري  خريطرررم الطريرررم ماطرررم مرجعيرررم مشررررتثم 
لف كومار، وثذل  لفمن مرار ا قفيميرم واملن مرار احلكوميرم الدوليرمت و عرا املشراحثو    املرؤمتر 

ألومكةررررا   ي ررررا  ةا    يةرررري ،  الةعرررراو  مررررذ اجل ررررار املعنيررررم األخرررررق م ررررل املرثررررز الرررردويل لةتررررويم ا
منا عررار الدررة ماح ومن مررم الةعرراو  والةنميررم   امليرردا  القةةررا ي وجلنررم األمررال املة ررد  لفاررامو  

 الةهاحي الدويل،  فه  مةعد  األطراذ لفعمل املةعفم  ا ايا ديادار الدة ماحت
ةا تةرررميال عناصرررر خريطرررم الطريرررم اله مرررم لإلصرررهح، والةوصرررل ةا مررردعوو  اثرررربا  و  -29

مةرررائا ونفرررول مفمودرررم لة ويرررل م ررراق اتفاقرررار الدرررة ماح الدوليرررم، جلعفررر   ث رررر مه مرررم لفةنميرررم 
 املتةداممت
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 المرتق
رص المتأتياااة مااان انتهااااء الفااا: تحويااال نظاااام اتفاقاااات االساااتثمار الدولياااة  

 داتالمعاهسريان 
 فررر  م ررراق اتفاقرررار الدرررة ماح الدوليرررم مرنفرررم تةررري  فرصرررا  لفةغيرررريت فارررد وصرررل الةوقيرررذ عفرررو  -0

تحوت    الةتعينار من الار  املا  ت و عد مرروح اترم عشرر عامرا ، ةا معاأدار الدة ماح ال نائيم 
(، فن ر و 0-0-تراجذ معدل ة رراق معاأردار الدرة ماح ال نائيرم تراجعرا  شرديدا   ام رر الشركل  لرف

ت وعنرد نفرول تراحين امة را  (33 تغيري م م  فعالةجرا  م اق اتفاقار الدة ماح الدوليم   و ذ يةي  
،  و  لطررذ في را    اةراح متديردأا تفاائيرا   و    اطرر الطررذ اآلخرر  رغبةر    ما صهنيم معاأد 

اتفاقا مرررا،  رررالجرا ار تشرررمل عرررم مراجت ويةررري  أرررذا اثيررراح األخرررري لطرررر  املعاأرررد  فرصرررم (34 ةلغائ رررا
 بدي   ةواأا مذ مراعا  الةهاحب التا ام وة حا   نكاق تتةوع   أدافا  دياداتيم جديد ت

ويةي  العرد  الكبرري مرن معاأردار الدرة ماح ال نائيرم املنة يرم  و الوشريكم المة را  فرصرا   -5
اجتررراو  عرررد  املعاأررردار الررر  ميكرررن ، 5104ثرررامو  ال اين/ينررراير   0  لفةغيرررريت فاعةبررراحا  مرررن ز يرررمةم

 (ت0-0-معاأد   الشكل  لف0 311لطرذ ةلاؤأا    ي وقت 
 0-0-الشكل  لف

 العدد التراكمي من معاهدات االستثمار الثنافية التي يمكن إنهاؤها تي أي وقت
 
 
 
 
 
 
 

 تاألومكةا  املةدحا
 لتريا  األوليم احيم،  عد مراعا  الفرت  اةد  يات لمود معاأدار الدة ماح ال نائيم التق - املن هيم مهن ما

معاأد  ادة ماح  نائيم تةي   311 املعاأد ، عفو  حادم عينم مم فم من البيامار املةعفام  نث ر من
 تخياح ةلائ ا    ي وقت

__________ 

ياةةررر أررذا اجلررز  عفررو معاأرردار الدررة ماح ال نائيررم، ول ينطبررم عفررو "اتفاقررار الدررة ماح الدوليررم األخرررق"،  (33 
ائلت واجتررردح ا شررراح  ةا ادرررة الم ةلرررا  فةرررل يةعفرررم  الدرررة ماح   اتفررراق أللرررا ت رررري لموعرررم خمةففرررم مرررن املتررر

 لفةهاح  احلر   عزل عن غري ؛  ل ل  د من ةلا  املعاأد   رمة ات
وفارررا  لفارررامو  الررردويل العررراق،  رررو  ةلرررا  معاأرررد   ي رررا   وافارررم األطرررراذ املةعاقرررد     ي وقرررت، دررروا    ثامرررت  (34 

  ب( من اتفاقيم فيينا لاامو  املعاأدار(ت24  تبف  لايم مد ا اةد   األوليم  املا   املعاأد  قد  فغت  ق 

 افول لايم
 5101عاق 

 قبل عاق
5101 
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، دررري ل موعرررد امة رررا  5101و 5104الفررررت   ررر  عرررام  وي ررراذ ةا تلررر ،  مررر     -3
ونرررد ،  5104معاأرررد  ادرررة ماح  نائيرررمت و  عررراق  321ملرررا ل يارررل عرررن الفررررت  األوليرررم اةرررد   

 (ت5-0-معاأدار ادة ماح  نائيم  ام ر الشكل  لف013دةنة   الفرت  اةد   األوليم لر
 5-0-الشكل  لف

 3139-3132، األوليةمعاهدات االستثمار الثنافية التي سيحل موعد انتهاء تترتها 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 تاألومكةا  املةدحا
قيررررات معاأرررردار الدررررة ماح ال نائيررررم الرررر    يةتررررن الطررررهد عفررررو مةوصرررر ا عفررررو  -املن هيررررم  مهن ما

البيامررار املتررةمد  مررن  حادررم معاأرردار الدررة ماح ال نائيررم الرر   مكررن الطررهد عفررو مةوصرر ات 
 معاأد  ادة ماح  نائيمت 311وتتةند معايري الايات ةا عينم مم فم ت ال  ث ر من 

املعاأررررد  ادررررةخداما  فعررررال  لةتررررريذ وتررررري  الةغيررررري   م رررراق صررررهنيم داق امة ررررا  وادررررةخ -4
مررن ف ررال العهقررم  رر   ررد  ول  ه فرراتفاقررار الدررة ماح الدوليررم احلررايل لرريي متررعو درر ل املنررالت 

مرن  جرل بديرد مرا يةراح وتلر  قواعد معاأد  الدة ماح ال نائيم والعمل املةةل  اللرا  املعاأرد ، 
 بديد اثطوار ا جرائيم اله مم املرتبطم ،اتمن فرء و 

 
 إنهاء المعاهدة وشروط تمديدها

رررد      ترررنه معاأررردار الدرررة ماح ال نائيرررم عرررا   عفرررو    تبارررو دررراحيم لفررررت  معينرررم با
دررنمت وقفيفررم أرر  املعاأرردار الرر   02دررنوار  و  01تكررو    مع ررال األنيررا  ةمررا و البدايررم، 

 د   األوليم وتنه عفو مد  غري  د  تتب  أذ  الفرت  اة ل
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 ا لا    لايم الفرت 
 ا لا     ي وقت
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 وليررم تة رمن عمومررا  ةليرم لةمديرردأات درريا  ومعاأردار الدررة ماح ال نائيرم الرر  برد  فرررت   
ويترررو  لهرررا    أرررذا الةرررد ت ففررر  الفيرررم األوا، ترررنه معاأررردار الدرررة ماح ال نائيرررم عفرررو    

  اةرد   األوليرم مرا   اررت طررذ ةلا أرات املعاأد  تبارو دراحيم ملرد  غرري  رد  ،  عرد امة را  الفررت 
ومررذ تلرر ، ُيررةفو ثررل طرررذ  رراحلم   ةلررا  التفرراق    ي وقررت  ةوجيرر  ةخطرراح ثةررايب مترربمت 
 مررا الفيررم ال اميررم مررن التفاقررار فةررنه عفررو    املعاأررد  ت ررل درراحيم لفرررتار  ررد   ة ررافيم، و  

 ثل فرت  متديد لنامت  ميكن ةلا  املعاأد  ةل   لايم أذ  احلالم ل
  فيررم مررن الفيةرر ا املعاأرردار تنرردح  مع ررال معاأرردار الدررة ماح ال نائيررم فررال  ومررن    

الر  ميكررن ةلاؤأررا    ي وقررت  عررد امة ررا  فرررت   ررد    وليررم، واملعاأرردار الرر  ل ميكررن ةلاؤأررا 
ا     ي وقررررت" ةل   لايررررم ثررررل فرررررت   ررررد  ت وميكررررن تعريررررف أررررذين اثيرررراحين  نلمررررا "ا لرررر

 "تاةد   و"ا لا    لايم الفرت 
 اةد   ا لا    لايم الفرت  ا لا     ي وقت

 املد ا
فررررررررررررت   رررررررررررد    وليرررررررررررم؛ 
الةهديررررد الةفاررررائ  ملررررد  

 غري  د  
 

 ا لا ا
    لايررم الفرررت  اةررد

 األوليم
  ي وقرررررت  عرررررد   

امة رررررررررررررررررا  الفررررررررررررررررررت  
 اةد   األوليم 

 

 م الا
  الدرررررررررررررة ماح معاأرررررررررررررد

ئيرررررررررررم  ررررررررررر  تايفنرررررررررررد ال نا
 (  0990وأنغاحيا  

 املد ا
فرررررررررت   ررررررررد    وليررررررررم؛ 
الةهديررررررررررررد الةفاررررررررررررائ  
 لفرتار  د   ة افيم

 

 ا لا ا
   لايرررررررررررررررم الفررررررررررررررررت

 اةد   األوليم 
  ي وقت  عد   

امة رررررررررررررا  الفررررررررررررررت  
 اةد   األوليم 

 

 م الا
معاأرررررررررد  الدرررررررررة ماح 
ال نائيرررررم  ررررر   يترررررفندا 

  (5112واملكتي   

 املد ا
ل توجررد فرررت   ررد   
 وليرررررررررم؛ مرررررررررد  غرررررررررري 

  د   من البدايم
 

 ا لا ا
 ي وقت    
 

 

 
 

 م الا
معاأرررررد  الدرررررة ماح 
ال نائيرررررم  ررررر   حمينيرررررا 

 ( 0992وثندا  

 املد ا
فرررررت   ررررد    وليررررم؛ الةهديررررد 
الةفاررررررررررائ  لفرررررررررررتار  ررررررررررد   

 ة افيم
 

 ا لا ا
    لايرررررررررم الفررررررررررت  اةرررررررررد

 األوليم
  رررررد    لايرررررم ثرررررل فررررررت 

 لنام
 
 

 م الا
معاأررررررد  الدررررررة ماح ال نائيررررررم 
 -  ررررر   تح يهرررررا  و فهيكرررررا

 (5114لكتمربي  
 

ويةررري  ا لرررا     ي وقرررت  ثررررب قررردح مرررن املرومرررم لفمراجعرررم، أل  الطررررف  ليترررا مايررردين  
ةلرا   ةاحين مع  يفزق    اطر في   نداا اآلخرر  رغبةر    ةلرا  معاأرد  الدرة ماح ال نائيرمت  مرا 

املعاأد  عند امة ا  فرت ا فه يةي  دوق فرء  لائ ا مر  ثل   ذ دنوارت وعدق ا خطراح   
ش را  قبل تراحين المة را (  ن يرم ا لرا  يايرد  05ش را   و  05غ و  مد   د    تكو  عا   ةما 

 م  واندتالطرف   د   خرق تتةغرق دنوار مةعد   ل ميكن خهنيا ةلا  املعاأد  من جا
 األومكةا تاملةدحا 
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ترر    أر  وينشن الة دي الةايل عما يتمو البنو  ال  تباو داحيم  عد امة ا  النفات، و  -2
مع رررال معاأررردار الدرررة ماح ال نائيرررم، وبرررول  و     يكرررو   لرررا  املعاأرررد    رررر فررروحي  وجررر  

لفمتررؤوليم الدوليررم  ةمديررد شررروط معينررمت ف ررذ  البنررو  تطيررل  الفعررل  مررد تعررر  الدولررم امل رريفم 
التررا ام دررنم( عفررو الدررة ماحار  02دررنوار  و  01امطبرراق املعاأررد  مررد  ة ررافيم  متةررد عررا   

 ت(32 ةلا  املعاأد لةاحين 
  ة  ج رررو  الةفررراو  مرررن جديرررد مرررن  جرررل احلرررد مرررن اللةزامرررار الةعاأديرررم  و ةعرررا    -5

مطراق الدولرم األوا  الرعايرمت فرالتا   يكرن  اللةرزاق املةعفرم  شررطتوا لا قد تةب  عايمم  تب  
غررري ة حا  ميكررن    يررؤ ي ةا فالمرر   ،  املعاأررد  اجلديررد ،  رردو ا ، شرررط الدولررم األوا  الرعايررم

مةوقرررررذ حلاررررروق  قررررروق لفمترررررة مر مترررررةمد  مرررررن اتفاقرررررار ادرررررة ماح  وليرررررم مرررررذ  فررررردا   خررررررقت 
جديد ، قد يرغ  املةفاو و  عفو فف  نال ة خال تعديهر و/ و ةجرا  مفاو ار  و الةايل،

الدولررم األوا  الرعايررم بررول  و  ت ررمين  شرررط اتفرراق ادررة ماح  ويل   صررياغم  نكرراق تةعفررم  
 ل تررؤ ر املعاأرردار أررذا ي ررمن متررةمد  مررن اتفاقررار ادررة ماح  وليررم  خرررقت و جوأريررم  نكامررا  
ةروح يةعفرم  الدولرم األوا   اتفاقرار صريغت  عنايرم مرن خرهل شررط مف - و املابفرم  -التا ام 

 ت(35  الرعايم  ام ر ةطاح ديادار الدة ماح من  جل بايم الةنميم املتةدامم(

    

__________ 

النااش مفةوح  شن  ما ةتا ثامت البنو  ال  تبارو دراحيم  عرد امة را  النفرات ل تنطبرم ةل   نالرم ةلرا  املعاأرد   (32 
املةعاقدينت وح ا يةوقرف احلرل عفرو صرياغم أرذ   من جام  واند  ق تنطبم  ي ا    نالم ةلائ ا  وافام الطرف 

 البنو  اةد   وعفو عوامل تفترييم  خرقت
لررن ُيررل تلرر  تفاائيررا  متررنلم املعاأرردار التررا ام الرر   جريررت مفاو ررار جديررد   شررنلا  و الرر  تارثررت جامبررا ،  (35 

 ث رررر توا مرررا  مرررن اتفاقررررار  ولكنررر  قرررد يشررركل تررردح يا   دادررررا  جديررردا  ميكرررن    ياررريال عفيررر  املةفاو ررررو  شررربكم
 الدة ماح الدوليمت


