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   مقدمة  

بشـــحتو حتويـــل نظـــام اتفاقـــات الســـتثمار الدوليـــة حتـــ  عنـــواو  املســـار ُعقـــد اجتمـــاع ا ـــرباء  -1
. وتَقــرر 2015شـباط/فرباير  27إىل  25املسـتقبلي  يف قصـر األمـم فنيـف، سويســرا، يف الفـرتة مـن 

 25موضــــوع اجتمـــــاع ا ـــــرباء يف الـــــدورة التنفيجمليـــــة التاســــعة وا مســـــ   لـــــس الت ـــــارة والتنميـــــة يف 
تُّفــــــق علــــــمل ابتصاوــــــات املكتــــــب املوســــــ   لــــــس الت ــــــارة والتنميــــــة يف ، وا2014حزيراو/يونيــــــ   
 .2014أيلول/سبتمرب 

ــــدائل ُتصــــل   -2 واستكشــــف ا ــــرباء، يف اجتماعــــات فــــرا عمــــل مصــــُرة وجلســــات عامــــة، ب
احلكومــــات هوجبظــــا نظــــاَم اتفاقــــات الســــتثمار الدوليــــة، ونظــــام تســــوية املنا عــــات بــــ  املســــتثمرين 

 300ا ــــربات، وحتديــــد أفضــــل املمارســــات. وضــــم الجتمــــاع أ ثــــر مــــن  والــــدول، وأبــــر  لتبــــادل
مــن ا ــرباء وواضــعي السياســات واملنــدوب  املوجــودين يف جنيــف  200مشـار،، مــن بيــنظم أ ثــر مــن 

 100 منظمــات  ــو حكوميــة، إضــافة إىل أ ثــر مــن  9منظمــات دوليــة، و  10دولــة عضــواا، و 89مــن 
 اص واألوساط األ ادميية.من ممثلي منظمات أبر  والقطاع ا 

  
     ملخص الرئيس -أوالا   
     البياو االفتتاحي -ألف  

عـــرد مـــدير شـــعبة الســـتثمار واملشـــاري  يف بيانـــ  الفتتـــاحي باســـم األمـــ  العـــام التطـــورات  -3
ــر التايفــات يف اتفاقــات الســتثمار الدوليــة وتســوية املنا عــات بــ  املســتثمرين والــدول.  ب  الرئيســة ِو
وتـــل  لـــل حـــت التحـــديات الكـــرب  الـــظ يواجظظـــا حاليـــاا نظـــام اتفاقـــات الســـتثمار الدوليـــة. وقـــدم 

 أيضاا ا طوط العريضة لسرتاتي ية وعملية إولح نظام اتفاقات الستثمار الدولية.
وأ ـــــد مـــــدير الشـــــعبة علـــــمل أو نظـــــام اتفاقـــــات الســـــتثمار الدوليـــــة احلـــــا  متعـــــدد األوجـــــ   -4

ــــة. و ــــاو النظــــام يف  ايــــة عــــام واملســــتويات و ــــ معايفــــدة  3 270يتــــحتلف مــــن  ــــو  2014زّأ للُاي
،  انـــ  البلـــداو تـــربم  ـــل أســـبوع  2014اســـتثمار ثنائيـــة وإقليميـــة ومتعـــددة األ ـــرا . ويف عـــام 

اتفــــاا اســــتثمار دو ، مــــن بينظــــا  53اتفــــاا اســــتثمار دو . أضــــف إىل  لــــل أو مــــا ل يقــــل عــــن 
 بلد. 100د عليظا أ ثر من و ن  قيد التفاود وشار، يف التفااتفاقات إقليمية  رب ،  ا

واســـرتع  اتفاقـــات الســـتثمار الدوليـــة قـــدراا  بـــواا مـــن ايفتمـــام النـــا  يف الســـنوات األبـــوة،  -5
ســـيما مـــا تعلـــق منظـــا باملفاوضـــات علـــمل التفاقـــات اتقليميـــة الكـــرب . و انـــ  تســـوية املنا عـــات  ول

أبـر  القضــايا يف النقــاا العـام. وجــاء يف ِبــر البيانـات الصــادرة عــن  بـ  املســتثمرين والـدول مــن بــ 
 608األونكتــاد أو  مــوع القضــايا املعروفــة الــظ رُفعــ  يف إ ــار نظــام تســوية املنا عــات املــجمل ور بلــ  

 .2014قضايا يف  اية عام 
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محـــيص وأشـــار مـــدير الشـــعبة إىل أو نظـــام اتفاقـــات الســـتثمار الدوليـــة ميـــر هرحلـــة مـــن الت -6
والســتعراد والتنقــي ، علمــاا بــحتو اتوــلح ينّفــجمل أوــلا علــمل مســتويات شــ  ويف اتايفــات متنوعــة. 

حتقيــــق  وعلــــمل ا،ملــــة، اوــــطدم نظــــام اتفاقــــات الســــتثمار الدوليــــة بالتحــــديات الرئيســــة التاليــــة   أ 
ميـة  هـا يف  لـل التوا و بـ  تـوفو احلمايـة للمسـتثمرين األجانـب واحلفـاا علـمل احليـز السياسـا  للتن

إعــادة التــوا و بــ  حقــوا املســتثمرين والــدول وواجبــا م د  ب  إدراة أيفــدا  التنميــة املســتدامة يف 
 عــات بــ  املســتثمرين والــدولد اتفاقــات الســتثمار الدوليــةد  ة  حــل املشــا ل مــ  نظــام تســوية املنا

 التُلب علمل تعقيد النظام وتّزؤه الشديد.  د 
قشـات السـابقة، ومـن هلتظـا تلـل الـظ دارت أثنـاء مـقار اتفاقـات السـتثمار ويف سياا املنا -7

هناســبة منتــد  الســتثمار العــاملي يف جنيــف يف تشــرين األول/أ تــوبر مــن  ا،  2014الدوليــة لعــام 
العـــام، أعـــرب العديـــد مـــن املنـــدوب  وجظـــات أبـــر  وـــاحبة مصـــلحة عـــن رأ  مفـــاده أو إوـــلح 

يــة ينبُــي أو يكــوو منظ يــاا وشــاملا، وإو  ــاو بالتــدريج وبتسلســل  كــم. اتفاقــات الســتثمار الدول
ولختـــا  ا طـــوات التاليـــة يف عمليـــة إوـــلح نظـــام اتفاقـــات الســـتثمار الدوليـــة، ُدعـــي إىل املزيـــد مـــن 
تبادل ا ربات والتعـاوو علـمل الصـعيد الـدو . وأشـار املـدير يف ملحظاتـ  ا تاميـة إىل أو األونكتـاد، 

و مـــ  جظـــات أبـــر  وـــاحبة مصـــلحة، مثـــل املنظمـــات الدوليـــة واتقليميـــة، ميكـــن أو يكـــوو بالتعـــاو 
 منرباا متعدد األ را  للخود يف يفجمله القضايا.

  
   (من جدول األعمال 3البند تحني  تفات ات ا ا  االستثمار الدولية ) -أاب 
  تحني  تفات ات ا ا  االستثمار الدولية -١ 

األوىل، تبــــادل املنــــدوبوو، إضــــافة إىل أوــــحاب املصــــلحة مــــن األوســــاط يف ا،لســــة العامــــة  -8
الستثمارية واتمنائية، مثل القطـاع ا ـاص وا تمـ  املـدين واألوسـاط األ ادمييـة، ااراء وا ـربات عـن 
الســبل والوســائل املمكــن التوســل نــا توــلح نظــام اتفاقــات الســتثمار الدوليــة، بُيــة ترســي  بُعــد 

ســتدامة يف التفاقــات وإتــاد تــوا و بــ  اايــة حقــوا املســتثمرين وحــق الدولــة املضــيفة يف التنميــة امل
التنظيم لتحقيق املصلحة العامة. وبـّ  معظـم ا ـرباء أو مـن املتوقـ  أو يكـوو ملختل ـف املسـارات  ـو 

 الدولية.إولح اتفاقات الستثمار الدولية ِثار علمل املستويات السياساتية الو نية واتقليمية و 
وقـــال  ثـــو مـــن ا ـــرباء إو األبـــجمل بـــنظج تـــدرتي لعوـــلح أفضـــل بـــالنظر إىل تعّقـــد النظـــام  -9

ـــــات  ـــــمل أو عملي ـــــة. وأ ـــــد بعـــــ  ا ـــــرباء عل ـــــل األجـــــل لتفاقـــــات الســـــتثمار الدولي والطـــــاب  الطوي
ظيميــة اتوــلح ينبُــي أل تقــود دور اتفاقــات الســتثمار الدوليــة يف املســاطة يف شــفافية األ ــر التن

يف الـــدول املضـــيفة واســـتقراريفا وإمكـــاو التنبـــق نـــا. وألقـــَي الضـــوء علـــمل مســـحتلت  رئيســـت  مـــن بـــ  
خمتلـــــف جوانـــــب إوـــــلح اتفاقـــــات الســـــتثمار الدوليـــــة، طـــــا  إدبـــــال تعـــــديلت وحتســـــينات علـــــمل 
األحكــــام املوضــــوعية الــــواردة يف اتفاقــــات الســــتثمار الدوليــــةد وإدبــــال تعــــديلت وحتســــينات علــــمل 

 راءات تسوية املنا عات ب  املستثمرين والدول.إج
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وعـــن األحكـــام املوضـــوعية يف اتفاقـــات الســـتثمار الدوليـــة، شـــدد ا ـــرباء علـــمل احلاجـــة إىل  -10
تشـــ ي  املزيـــد مـــن الوضـــوح يف املصـــطلحات والتعـــاريف واملفـــايفيم املســـتخدمة يف أحكـــام تعايفديـــة 

لكيـة  ـو املباشـر. فمـن شـحتو وجـود أحكـام أوضـ  أو  ددة، مثل املعاملة العادلة واملنصـفة، ونـزع امل
يســاعد يف ضــماو انســ ام تفســوات يفيكــات التحكــيم مــ  مقصــد األ ــرا  املتعاقــدة يف اتفــاا مــن 
التفاقـــات. ومـــن القرتاحـــات األبـــر ، اتعفـــاءات العامـــة، والتـــدابو الوقائيـــة املققتـــة عنـــد حـــدو  

ســـقولية الجتماعيـــة للشـــر ات، والنظـــر يف تقييمـــات مشـــا ل  بـــوة يف ميـــزاو املـــدفوعات، وتعزيـــز امل
 ااثار علمل حقوا اتنساو.

وحـــــت ا ـــــرباء احلاجـــــة إىل إوـــــلح ِليـــــات  تســـــوية املنا عـــــات بـــــ  املســـــتثمرين والـــــدول   -11
ــــــد املخــــــاو  املتعلقــــــة بشــــــفافية  القائمــــــة، واقرتحــــــوا بيــــــارات شــــــ . وأشــــــار بــــــرباء عــــــدة إىل تبدي

ّكمـــ  وحيـــاديفم، إضـــافة إىل مســـحتلة إمكانيـــة التنبـــق والتســـاا يف قـــرارات اتجـــراءات، واســـتقلل اح
التحكـــيم. وســـرد بعـــ  املنـــدوب  تـــارنم الو نيـــة يف اختـــا  بطـــوات للحـــد مـــن توّســـل املســـتثمرين 
ــــيم مــــد  مراعــــاة مصــــا   ــــدول. ونظــــر ا ــــرباء يف تقي بآليــــات تســــوية املنا عــــات بــــ  املســــتثمرين وال

ــــة املتــــحتثرة بالســــتثمارات. وأعــــرب عــــدة بــــرباء عــــن ايفتمــــامظم األ ــــرا  األبــــر  وا تم عــــات احلي
ـــة إنشـــاء  كمـــة اســـتثمار دوليـــة أو ِليـــة للســـتكنا . ورأ  ِبـــروو مـــن املفيـــد  باستكشـــا  إمكاني

 إنشاء ِلية لرد املطالبات  و املقنعة يف مرحلة مبكرة.
ــــة عــــن تــــارنم الو  -12 ــــد مــــن املنــــدوب  أفكــــاراا ثاقب ــــة يف استعراضــــات اتفاقــــات وقــــدم العدي  ني

الســتثمار النمو جيــة، الــظ ابتُتمــ  أو الــظ ل تــزال جاريــة. واشــتمل  بعــ  الستعراضــات علــمل 
بطــوات لتقلــيص نطــاا املنا عــات الــظ قــد تنــدرة يف إ ــار اتفاقــات الســتثمار الدوليــة، علمــاا بــحتو 

تصــــا  احليــــة. ونظــــر ا ــــرباء يف بعــــ  البلــــداو حُتــــّول تر يزيفــــا  ــــو  يــــادة العتمــــاد علــــمل ســــبل الن
إمكانيـــات إقامـــة تـــوا و أفضـــل بـــ  اايـــة املســـتثمرين والفضـــاء التنظيمـــي لتحقيـــق املصـــا  العامـــة. 

 إ ـار سياسـات الســتثمار مـن أجــل وأشـاد عـدد قليــل مـن ا ــرباء هـا قدمـ  األونكتــاد مـن إرشــاد يف 
 مراجعـــة التفاقـــات النمو جيـــة. ولفـــ  أحـــد ، إ  اعتـــربوه مفيـــداا للُايـــة يفحتقيـــق التنميـــة املســـتدامة 

املنــدوب  النتبــاه إىل الت ربــة الو نيــة يف وضــ  منــو ة مبتكــر ير ــز علــمل تشــ ي  الســتثمار وتيســوه، 
والتخفيـــــف مـــــن حـــــدة خمـــــا ر الســـــتثمار، ومنـــــ  حـــــدو  املنا عـــــات، بـــــدلا مـــــن التقاضـــــي الـــــدو  

حاب املصـلحة املتـحتثرين أُشـر  وا يف استعراضـات املكل ف. وأ ـد منـدوبوو عـدة أو عـدداا  بـواا مـن أوـ
 اتفاقا م النمو جية.

وفيما يتعلق بالنتـائج املتوقعـة مـن الجتمـاع،   ـر بعـ  املنـدوب  أو الجتمـاع  ـاو مناسـبة  -13
ممتــــا ة لنشــــر املعلومــــات وتبــــادل ا ــــربات وحتديــــد احاســــن واملســــاو  الرئيســــة لتفاقــــات الســــتثمار 

جظد هـاعي تتـاد احللـول املمكنـة للمشـا ل القائمـة. وشـدد بـرباء عـدة علـمل دور الدولية، ولبجملل 
األونكتـــاد يف إبـــلم احلكومـــات بـــالتطورات يف امليـــداو، وتقـــدا املشـــورة واملســـاعدة التقنيـــة، وتنســـيق 
جظــود  ــل بلــد توــلح اتفاقــات الســتثمار الدوليــة. وأعــرب ا ــرباء عــن تقــديريفم لــدور األونكتــاد 
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ملنتــد  الوحيــد للتــداول بــ  البلــداو املشــار  ة يف عمليــة حتســ  نظمظــا الســتثمارية ولــدعم بووــف  ا
 نظام اتفاقات الستثمار الدولية وعملية إولح .

 
    فحنى ات ا ا  االستثمار الدولية  -٢ 
  النطاا والتعاريف  

املســتثمر، وحبّــجمل بعضــظم  أْوىل ا ــرباء ايفتمامــاا باوــاا لكــل مــن تعريــف الســتثمار وتعريــف  -14
أو تُرَســـم  نـــجملين التعـــريف  حـــدود دقيقـــة يف اتفاقـــات الســـتثمار الدوليـــة. وأعـــر ب عـــن ِراء شـــ  يف 

 أفضل السبل للقيام بجمللل ويف األوول واألنشطة الظ ينبُي إدراجظا أو استبعاديفا.
حلقـــوا الناشـــكة عـــن و  ـــر بعـــ  ا ـــرباء أو مـــن املفيـــد اســـتبعاد الســـتثمار يف احلـــواف  أو ا -15

العقود مـن تعريـف السـتثمار، يف حـ  رأ  ِبـروو أو مـن املظـم أو يشـمل التعريـف  موعـة واسـعة 
مــن الســتثمارات، هــا فيظــا الســتثمار يف احلــواف  واحلقــوا التعاقديــة. وأشــار عــدد مــن املنــدوب  إىل 

رباء مـــا إ ا  ـــاو مـــن شـــحتو أو مـــن املفيـــد عقـــد املزيـــد مـــن املـــداولت بشـــحتو يفـــجمله املســـحتلة. وحـــت ا ـــ
اشــرتاط توفيــف الســتثمارات وفقــاا لقــوان  الدولــة املضــيفة ولوائحظــا أو يزيــد أو يــنقص مــن الوضــوح 

 بالنسبة إىل الدول واملستثمرين.
وعـــــن تعريـــــف املســـــتثمر، أعـــــر ب عـــــن شـــــوا ل إ اء انتفـــــاع املســـــتثمرين  ـــــو املســـــتَحق مـــــن  -16

وأشــار عــدد قليــل مــن ا ــرباء إىل املمارســات التعايفديــة األبــوة املعايفــدات ومضــاربتظم يف اتــايف . 
واقرتحــــوا إدراة معــــايو إضــــافية للمســــتثمرين املشــــمول ، مثــــل إدراة شــــرط يقضــــي بــــ جراء عمليــــات 
تاريــة جويفريــة يف الدولــة األوــلية وتنظــيم اتــ  مســتثمرين  بيعيــ  با،نســية املزدوجــة. و يفــب اقــرتاح 

نطــاا املعايفــدة املســتثمروو الــجملين تعســفوا يف اســتعمال احلقــوا أو أو يُــدرة ِبــر إىل أو ُيســتث  مــن 
شــرط  احلرمــاو مــن املنــاف   يف حــالت النتفــاع  ــو املســتحق مــن املعايفــدات. ومــن املفيــد يف يفــجملا 
الصـــدد حتديـــد الوقـــ  الـــجمل  تســـتطي  فيـــ  الـــدول تطبيـــق يفـــجملا الشـــرط. ويضـــا  إىل  لـــل أو شـــرط 

قــد يثــو بعــ  املخــاو  ألنــ  رهــا ُســّخر للتحايــل علــمل ُحكَمــي النطــاا احــدد الدولــة األوىل بالرعايــة 
والتعريـــف ولنســـفظما بـــالل وء إىل شـــروط أفضـــل تـــرد يف اتفاقـــات أبـــر . ونـــاق  ا ـــرباء يف ا تـــام 

ات الـــواردة فيظـــا لتشـــمل مرحلـــة ااثـــار املرتتبـــة علـــمل توســـي  نطـــاا معايفـــدة مـــن املعايفـــدات والتعريفـــ
 قبل التحتسيس. ما

 
  املعاملة العادلة واملنصفة  

وحــــت ا ــــرباء شــــرط املعاملــــة العادلــــة واملنصــــفة يف اتفاقــــات الســــتثمار الدوليــــة وانــــواجس  -17
املتصــلة بــجمللل. و ــاو أحــد ا يــارات الــظ ُدرســ  اتبقــاء علــمل يفــجملا الشــرط  مــا يفــو عليــ  يف الوقــ  

ات الســـتثمار الدوليـــة  ثـــواا مـــا  انـــ  الـــرايفن. بيـــد أو بـــرباء عـــدة أ ـــدوا أو وـــيا ة البنـــد يف اتفاقـــ
عامة وفضفاضة للُاية، األمـر الـجمل  يتـي  نيكـات التحكـيم يفامشـاا واسـعاا للتفسـو. ومـن شـحتو تقـدا 
املزيـــد مـــن التوضـــيحات والتوجيظـــات عـــن املعاملـــة العادلـــة واملنصـــفة يف املعايفـــدات املقبلـــة أو يكـــوو 
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يف يفــجملا الســياا إدراة قائمــة تتضــمن هيــ  التزامــات ســبيلا للمضــي قــدماا. واقــرتح عــدد مــن ا ــرباء 
ـــة علـــمل  لـــل تتمثـــل يف  ـــة واملنصـــفة. لكـــن الصـــعوبة املرتتّب الـــدول قصـــد توضـــي  معـــ  املعاملـــة العادل
ضـــماو أو تفســـر يفيكــــات التحكـــيم تلــــل القائمـــة التفســـو املــــراد. واقـــرُتح أيضــــاا إدراة قائمـــة ســــلبية 

 لتحديد ما مل يشمل  املعيار.
ونــــاق  ا ــــرباء بيــــار الــــربل بــــ  معيــــار املعاملــــة العادلــــة واملنصــــفة والقــــانوو الــــدو  العــــريف  -18

ومعيـــار املعاملـــة الـــدو  األدا. وإ ا  ـــاو بعـــ  ا ـــرباء قـــد اعتـــرب يفـــجملا الـــنظج مفيـــداا، فـــ و ِبـــرين 
أشــــاروا إىل أو مـــــن شــــحتو  لـــــل أو يُــــدبل مصـــــطلحات إضـــــافية  ــــو واضـــــحة، ومــــن   لـــــن  ـــــل 

ـــة واملنصـــفة  املشـــكلة.  ومـــن ا يـــارات الـــظ ُدرســـ  أيضـــاا الستعاضـــة عـــن مصـــطل   املعاملـــة العادل
هصــطل  ِبــر، مثــل املعاملــة اتداريـــة العادلــة ورســم حــدود مـــدلول يفــجملا املصــطل . ونوقشــ  أيضـــاا 
إمكانيـــة عـــدم إدراة حكـــم يتعلـــق باملعاملـــة العادلـــة واملنصـــفة يف اتفاقـــات الســـتثمار الدوليـــة بســـبب 

حتديد معناه. واقرُتح بيـار ِبـر مـقداه إدراة املعاملـة العادلـة واملنصـفة بووـفظا التزامـاا سياسـياا وعوبة 
 .اا لديظا قوة املعيار امللزم قانون  يف الديباجة مثلا  دوو أو تكوو

 
  نزع امللكية  و املباشر  

و تلبيظـــا يف إ ـــار بعـــد اتشـــارة إىل الشـــروط األربعـــة لنـــزع امللكيـــة الـــظ يتعـــ  علـــمل الـــدول أ -19
ـــــة، ودفـــــ   اتفاقـــــات الســـــتثمار الدوليـــــة  الُـــــرد العـــــام، وعـــــدم التمييـــــز، ومراعـــــاة األوـــــول القانوني
التعويضـــات ، نـــاق  ا ـــرباء أحكـــام نـــزع امللكيـــة  ـــو املباشـــر اعتمـــاداا علـــمل املمارســـات التعايفديـــة 

ود ميــل إىل إدراة تعــاريف احلديثــة الراميــة إىل تعريــف يفــجملا املفظــوم ب ضــافة وــيُة تفســوية. ور ــم وجــ
لنــزع امللكيـــة  ــو املباشـــر، فــ و بعـــ  الــدول الـــظ أبــجملت نـــجملا الــنظج مل تفعـــل  لـــل  أ ثــر تفصـــيلا 

 خبصوص هي  معايفدا ا ا،ديدة،  مما  اد التناقضات يف نظام اتفاقات الستثمار الدولية.
اء أشــاروا إىل أ ــا قــد ل تكــوو وإ ا  انــ  الصــيُة ا،ديــدة قــد تُعتــرب   ــاا مفيــداا، فــ و ا ــرب  -20

فعالــــة وعمليــــة بالضــــرورة يف ســــياا تســــوية منا عــــات الســــتثمار. ومــــن التحــــديات الرئيســــة يف يفــــجملا 
الصــدد تشــجمليب األحكــام يف املعايفــدات القائمــة، نظــراا ألو مــن الصــعب التفــاود  ــدداا علــمل عــدد 

نــزع امللكيــة  ــو املباشــر. ومــن   بــو مــن اتفاقــات الســتثمار الدوليــة القائمــة تدراة توضــيحات عــن
 التفاقيـــة بشــــحتو الشـــفافية يف التحكــــيم  الـــنُّظج الـــظ ميكــــن للـــدول ســــلو ظا  ـــج القبــــول الصـــري  بـــــ

ــــدو   ــــظ وضــــعتظا ،نــــة األمــــم املتحــــدة للقــــانوو الت ــــار  ال ــــدول  ال ــــ  املســــتثمرين وال التعايفــــد  ب
م يوضـــ  مفظـــوم نـــزع امللكيـــة  ـــو املباشـــر  األونســـيرتال  والـــظ ميكـــن هوجبظـــا للـــدول توقيـــ  بيـــاو عـــا

وتطبيقــ  علــمل املعايفــدات احلاليــة و/أو ااتيــة. فمــن شــحتو  لــل أو يتــي  للــدول تعــديل  ــل حــواف  
 معايفدا ا الستثمارية هلةا واحدة.

ونظـــر ا ــــرباء يف العلقـــة بــــ  أحكـــام نــــزع امللكيــــة  ـــو املباشــــر واألثـــر التربيــــد  التنظيمــــي  -21
ت قــد اتنــ  الــدول عــن ســن بعــ  التشــريعات أو التــدابو بشــية حــدو  منا عــات يف املتصــو،ر، حيــ

إ ــار اتفاقــات الســتثمار الدوليــة. وابتلفــ  ااراء يف وجــود يفــجملا التــحتثو ومــداه. ومــن بــ  القضــايا 
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الـــظ قـــد تكـــوو مرتبطـــة نـــجمله العلقـــة ســـبل النتصـــا  املتاحـــة يف إجـــراءات تســـوية املنا عـــات بـــ  
 والدول وتقييم األضرار من  ر  يفيكات التحكيم.املستثمرين 

 
 مرحلة ما قبل التحتسيس  

 
يف اتفاقـــات  نـــاق  ا ـــرباء التـــاه احلـــديت  ـــو التوســـل أ ثـــر بالتزامـــات مـــا قبـــل التحتســـيس -22

مــــن  اتفاقـــــات  140معايفــــدة اســــتثمار ثنائيـــــة و 100الســــتثمار الدوليــــة فحتشـــــاروا إىل وجــــود  ـــــو 
. وأدرة بعـــ  البلـــداو املعاملــــة  1 معـــّز ة هعاملـــة و نيــــة قبـــل التحتســـيس األبـــر  الســـتثمار الدوليـــة 

الو نيــة قبــل التحتســيس يف الفصــول املتعلقــة بالســتثمار يف اتفاقــات الت ــارة احلــرة الــظ أبرمظــا، ولكــن 
لــــيس يف معايفــــدات الســــتثمار الثنائيــــة، حيــــت قــــد يُعتــــرب أو مــــن األفضــــل تنــــاول حتريــــر الســــتثمار  
بـــالقرتاو مـــ  حتريـــر الت ـــارة.  ـــو أنـــ  ل توجـــد أدلـــة قا عـــة علـــمل أو إبـــرام اتفاقـــات اســـتثمار دوليـــة 

يســظم يف  يــادة الســتثمار. ورهــا عــاد  لــل إىل أو  تتضــمن أحكامــاا تتعلــق هرحلــة مــا قبــل التحتســيس
ــــالبلــــداو، لــــد  قطعظــــا التزامــــات قبــــل التحتســــيس،  ثــــواا مــــا تظــــل  رايفن حبيســــة مســــتو  النفتــــاح ال

تنخـــرط يف عمليـــة حتريـــر حقيقيـــة. وســـلل أحـــد املنـــدوب  الضـــوء علـــمل الت ربـــة الو نيـــة يف حتـــّول  ول
انتقــل مـن اتفاقـات اســتثمار دوليـة بعـد التحتســيس إىل اتفاقـات اسـتثمار دوليــة  سياسـا  حـد  مـقبراا 

د  إىل قبـــل التحتســـيس. وقـــال يف يفـــجملا الصـــدد إو يفـــجملا القـــرار قـــد جـــاء بعـــد اتوـــلح الـــدابلي انـــا
 حتقيق املزيد من النفتاح والشفافية يف قبول املستثمرين األجانب والتحتسيس تقامتظم يف البلد.

وناق  ا رباء ما إ ا  ان  التزامات مـا قبـل التحتسـيس قـد تـقد  إىل منا عـات بـ  املسـتثمر  -23
سـوية املنا عـات قضـايا ت  ااو أ  قضـية مـن يفـجملا النـوع ضـمنوالدولة، ملحظ  أن  مل تسـ ،ل حـ 

مـــن اتفاقـــات  بـــ  املســـتثمرين والـــدول. وقـــد يعـــود  لـــل إىل عوامـــل عـــدة، مثـــل العـــدد القليـــل نســـبياا 
الســتثمار الدوليــة الــظ تــنص علــمل التزامــات مــا قبــل التحتســيس، و ــوو بعــ  يفــجمله التفاقــات تســتبعد 

إثبــــات األضــــرار لــــدول، ووــــعوبة تلــــل اللتزامــــات مــــن نطــــاا تســــوية املنا عــــات بــــ  املســــتثمرين وا
ســــــيما ا ســــــائر يف األربــــــاح  يف املشــــــاري  الســــــتثمارية الــــــظ مل تبــــــدأ أوــــــلا، واحتمــــــال نفــــــور   ول

املستثمرين من فرد ِرائظم علـمل دولـة مضـيفة باسـتخدام إجـراءات تسـوية املنا عـات بـ  املسـتثمرين 
 والدول ألو  لل قد يقد  إىل مشا ل يف املستقبل.

ا ــرباء  ملءيفــم علــمل تــربتظم الو نيــة خبصــوص  ــج القائمــة الســلبية  وأ لــ  عــدد قليــل مــن -24
املتعلـــق باألبـــجمل باملعاملــــة الو نيـــة قبـــل التحتســــيس، وأشـــاروا إىل وـــعوبات عــــدة، مثـــل ضـــرورة إجــــراء 
مراجعــة  ليــة واســعة ودقيقــة للتــدابو املوجــودة  ــو املســتوفية للشــروط، هــا يف  لــل علــمل املســتوي  

مــي ودوو الــو ا، والع ــز عــن استشــرا  القطاعــات القتصــادية ا،ديــدة الــظ قــد احلكــومي  اتقلي
تظظـــر يف املســـتقبل، ر ـــم أنـــ  قـــد يكـــوو باتمكـــاو اســـتثناء القطاعـــات ا،ديـــدة والناشـــكة يف قائمـــة 

_________________ 

اتفاقـــات اســـتثمار دوليـــة أبـــر  إىل التفاقـــات القتصـــادية مـــن  ـــو معايفـــدات الســـتثمار الثنائيـــة الـــظ تشـــمل حتيـــل   1 
أحكامــاا  متعلقــة بالســتثمار  مثــل الفصــول الــظ تتنــاول الســتثمار يف اتفاقــات الشــرا ة القتصــادية واتفاقــات الت ــارة 

 .  التعاوو القتصاد  ات ارية  احلرة، واتفاقات التكامل القتصاد  اتقليمي، واتفاقات
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التحفظـــات الـــظ يفـــي جـــزء مـــن املعايفـــدة. ومـــن ا ـــالت الـــظ قـــد تســـتوجب عنايـــة باوـــة حقـــوا 
رتيات احلكوميـة. وُحـت أيضـاا  ـج القائمـة اتتابيـة وأحكـام بـجملل أفضـل األرد، وا صخصة، واملش

ا،ظود بشحتو حترير السـتثمار باعتبارطـا بـديل  لنمـو ة القائمـة السـلبية. وقـد يكـوو ألحكـام أبـر  
عــــدة، مثــــل منــــ  متطلبــــات األداء واســــتثناء األمــــن القــــومي، بُعــــد مظــــم قبــــل التحتســــيس يف اتفاقــــات 

 ة.الستثمار الدولي
 

  أُعد التنمية المستدامة في ات ا ا  االستثمار الدولية -3 
  استثناءات السياسة العامة  

نـــاق  ا ـــرباء أنـــواع شـــ  مـــن الســـتثناءات، مثـــل تلـــل املتصـــلة هيـــزاو املـــدفوعات، واألمـــن  -25
العامــة القــومي، والسياســات الضــريبية، والتــدابو التحو يــة. وســلطوا الضــوء علــمل اســتثناءات السياســة 

بووـــفظا أداة يفامـــة لتفاقـــات الســـتثمار الدوليـــة، حيـــت إ ـــا تشـــكل شـــبكة أمـــاو حلمايـــة املصـــا  
العامـــة. ويفـــجمله الســـتثناءات متـــوفرة يف إ ـــار وـــكو، أبـــر  مـــن وـــكو، القـــانوو الـــدو ، مـــثلا يف 

يف فــرو  إ ــار قواعــد منظمــة الت ــارة العامليــة، تيــز للــدول اختــا  بعــ  التــدابو الــظ تكــوو  ظــورة 
خمصووــة. بيــد أنــ  أعــرَب عــن خمــاو  مــن أو إدراة تلــل األحكــام قــد يعطــي للــدول ســلطة تقديريــة 

 أ رب و د  ريبة واحتمال التعسف.
وأشــار بــرباء عــدة إىل ضــرورة احليلولــة دوو تــاو  احلــد يف الل ــوء إىل اســتثناءات السياســة  -26

العامة، الـجمل  قـد يتخـجمل مـثلا شـكل اييـز  ـو مـربر، وجعـل  ـل مـن الـدول واملسـتثمرين يطمـكن أ ثـر 
 حتــولعلــمل نطــاا يفــجمله الســتثناءات وانطباقظــا. وأشــاروا أيضــاا إىل أو الســتثناءات قــد تصــام وــيا ة 

يف يفــجملا الصــدد شــروُط الســتثناء املدرجــة يف التفــاا العــام بشــحتو  اا دوو التعســف. وقــد تكــوو منو جــ
التعريفـــات ا،مر يـــة والت ـــارة والتفـــاا العـــام بشـــحتو الت ـــارة يف ا ـــدمات ملنظمـــة الت ـــارة العامليـــة. 

مثــل الل ــاو وشــدد بعــ  ا ــرباء علــمل احلاجــة إىل ِليــات إجرائيــة تتعلــق بتطبيــق شــروط الســتثناء، 
املشــرت ة بــ  األ ــرا  املتعاقــدة. ونــاق  ا ــرباء يف ا تــام مــا إ ا  ــاو ينبُــي للســتثناءات أو تتنــاول 

 قضايا السياسات العامة يف هي  القطاعات أم أو تقتصر علمل  الت وقطاعات بعينظا.
 

 املسقولية الجتماعية للشر ات وواجبات املستثمرين  
 

إ ا  ــاو ينبُــي إعــادة التــوا و بــ  واجبــات املســتثمرين والــدول يف اتفاقــات نــاق  ا ــرباء مــا  -27
الســتثمار الدوليــة و يفيــة حتقيــق  لــل، ألو العــادة جــرت علــمل أل تتضــمن معايفــدات الســتثمار إل 
واجبــــات الدولــــة وألّ تبســــل القــــول يف مســــقوليات املســــتثمرين. وأشــــار بعــــ  ا ــــرباء إىل أو إعــــادة 

مستصــَوبة، لكــن حتقيقظــا أمــرم وــعبد ومــن يفنــا ضــرورة احــيص الطرائــق املمكنــة.  التــوا و قــد تكــوو
أضـف إىل  لـل أو يفــجمله املسـحتلة تــرتبل ارتبا ـاا وثيقــاا بـالُرد املتــوبمل مـن أ  معايفــدة. فعلـمل ســبيل 
املثـــال، قـــد يكـــوو  ـــرد معايفـــدة مـــن املعايفـــدات تـــوفو احلمايـــة ،ميـــ  املســـتثمرين أو قصـــريفا علـــمل 
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من قبيل تلـل الـظ تسـتويف معـايو املسـقولية الجتماعيـة الفائقـة أو  ويفـا مـن املعـايو شر ات بعينظا، 
 املشانة.

وابتلفـــــ  ااراء يف احلاجـــــة إىل إدراة معـــــايو املســـــقولية الجتماعيـــــة للشـــــر ات وواجبـــــات  -28
تضــــ  املســــتثمرين و بيعتظــــا   ملزمــــة  مقابــــل   وعيــــة   ومضــــمو ا احتملــــ . واقــــرتح منــــدوبوو أو 

الــدول معــايو مناســبة لضــبل ســلو، املســتثمرين يف قوانينظــا احليــة، أ  أو تنشــمي إ ــاراا تشــريعياا ميتثــل 
لـــ  هيـــ  املســـتثمرين. وأعـــر ب عـــن خمـــاو  مقدايفـــا أو املســـتثمرين األجانـــب قـــد يكونـــوو يف وضـــ  

جــة يف اتفاقــات تنافســي ضــعيف مقارنــة بنظــرائظم الــو ني  إْو  ُلــب إلــيظم التقيــد هعــايو أعلــمل مدر 
الســتثمار الدوليــة. ورأ  بــرباء ِبــروو أو مــن املناســب وضــ  معــايو أعلــمل للمســتثمرين األجانــب 
مقابـــل املنـــاف  واحلقـــوا اتضـــافية املمنوحـــة نـــم يف اتفاقـــات الســـتثمار الدوليـــة، وأو بعـــ  الـــدول، 

يف القــوان  احليــة، و ــجمللل ألســباب شــ ، قــد ل تر ــب يف إدراة املعــايو البيكيــة أو الصــحية املناســبة 
معــايو العمــل، أو قــد تكــوو  ــو قــادرة علــمل  لــل. ويف يفــجملا الســياا، نظــر ا ــرباء يف اقــرتاح مفــاده 

للـــدول  ل للمســـتثمرين  قطـــ  التزامـــات فيمـــا تربمـــ  مـــن معايفـــدات بـــ دراة بعـــ  املعـــايو  أنـــ  ينبُـــي
  األ ـرا  أثنـاء مفاوضـات اتفـاا السـتثمار الدولية الدنيا يف أ ريفا احلية. فعلمل سـبيل املثـال، نـاق

املتعــدد األ ــرا  إمكانيــة تجملييلــ  باملبــاد  التوجيظيــة ملنظمــة التعــاوو والتنميــة يف امليــداو القتصــاد  
 املتعلقة باملقسسات املتعددة ا،نسيات.

ومــــن أســــاليب إدمــــاة واجبــــات املســــتثمرين يف اتفاقــــات الســــتثمار الدوليــــة، الــــظ حــــدديفا  -29
ا ـــرباء، إدراجظـــا يف تعريـــف الســـتثمار أو يف شـــرط احلرمـــاو مـــن املنـــاف ، األمـــر الـــجمل  ميّكـــن  بعـــ 

الـدول مـن الـدف  بعـدم البتصـاص يف دعـاو  تسـوية املنا عـات بـ  املسـتثمرين والـدول املقد،مـة مــن 
ثـل أبـجمل عـدم املستثمرين الجملين يُـّدعمل أ ـم انتظكـوا املعـايو املعنيـة. ونـاق  ا ـرباء بيـارات أبـر ، م

وفــــاء املســــتثمرين بالتزامــــا م يف العتبــــار يف مرحلــــة النظــــر يف األســــس املوضــــوعية والتعويضــــات مــــن 
إجــراءات تســوية املنا عــات بـــ  املســتثمرين والــدول، والســـماح للدولــة بــحتو تثـــو مســحتلة عــدم امتثـــال 

موضـوعية وشـروط  املستثمرين عن  ريـق رفـ  دعـاو  مضـادة. وشـدد ا ـرباء علـمل أطيـة وضـ  معـايو
إعفـــــاء واضـــــحة. وُدر  مفظـــــوم الرتبـــــيص الجتمـــــاعي بتنفيـــــجمل الســـــتثمار بووـــــف   ريقـــــة تشـــــرا، 
ا تمعـــات احليـــة وا،ظـــات األبـــر  وـــاحبة املصـــلحة فيمـــا .ـــص مســـقوليات املســـتثمرين. واعـــرت  

حـد مـا يف  العديد من املستثمرين بحتطية السـلو، الت ـار  املسـقول. وتضـ  يفيكـات التحكـيم يفـجملا إىل
احلسـباو أوــلا عنــد بتظــا يف مســحتلة امتثــال املسـتثمرين لللتزامــات القانونيــة الو نيــة. ودعــا بــرباء ُ ثُــر 

 إىل إعداد املزيد من الدراسات املستفيضة يف يفجملا ا ال.
 

  القواعد الفعالة لتش ي  الستثمار امللئم للتنمية املستدامة  
شــــــدد بعـــــــ  ا ـــــــرباء، لـــــــد  مناقشـــــــتظم ضـــــــرورة وضـــــــ  قواعـــــــد أ ثـــــــر فاعليـــــــة لتشـــــــ ي   -30

الســـتثمارات انادفـــة إىل حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة، علـــمل دور القـــانوو احلـــي يف إتـــاد منـــا  تـــار  
ســــليم، وقــــالوا إو اتفاقــــات الســــتثمار الدوليــــة ليســــ  األداة الوحيــــدة أو األساســــية املتاحــــة. وألقــــي 
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جملا الشــحتو علــمل أطيــة شــروط احلمايــة الــواردة يف اتفاقــات الســتثمار الدوليــة. أضــف إىل الضــوء يف يفــ
 لـــل إمكانيـــة إدراة املزيـــد مـــن القواعـــد احـــددة الـــظ ختـــص تشـــ ي  الســـتثمار يف يفـــجمله التفاقـــات. 
وأ ــد بعــ  ا ــرباء علــمل أو بعــ  أحكــام اتفاقــات الســتثمار الدوليــة، مثــل احلظــر علــمل متطلبــات 

قـــد تقيـــد احليـــز السياســـا  لتشـــ ي  الســـتثمارات امللئمـــة للتنميـــة املســـتدامة. وعـــن ا ـــربات األداء، 
الو نية، نوقش  مزايا اتشـارة إىل أيفـدا  التنميـة املسـتدامة يف ديباجـات املعايفـدات، ر ـم أو قيمـة 

يــدعو إىل  . ونــاق  ا ــرباء يف ا تــام مقرتحــاا اا وية لــيس إلّ وليســ  ملزمــة قانونــيفــجمله اتشــارات تفســ
جعـــل ضـــمانات الســـتثمار أو ائتمانـــات التصـــدير املقدمـــة مـــن الـــدول املضـــيفة مشـــرو ة بالمتثـــال 

 لبع  املباد  التوجيظية أو املعايو الدولية.
 

  حوافز الستثمار  
املتعلقـــة باحلاجـــة إىل  - الضـــريبية أو املاليـــة أو التنظيميـــة - نـــاق  ا ـــرباء حـــوافز الســـتثمار -31

اجتــجملاب الســتثمار واحلفــاا علــمل احليــز السياســا  يف الوقــ  نفســ . وعــرب الــبع  عــن ِرائظــم فيمــا 
إ ا  ـــاو ينبُــــي النظــــر يف احلــــوافز الــــواردة يف اتفاقــــات الســــتثمار الدوليــــة و يفيــــة النظــــر فيظــــا. ورأ  

أشـــار بـــرباء قلئـــل ِبـــروو إىل أو مـــن   بعـــ  ا ـــرباء أو احلـــوافز أمـــر يتناولـــ  القـــانوو احلـــي بينمـــا
احلـــــوافز وســـــحبظا قـــــد يصـــــبحاو مشـــــكلة يف ســـــياا نـــــزع امللكيـــــة ومبـــــدأ عـــــدم التمييـــــز يف اتفاقـــــات 
الســــتثمار الدوليــــة. ومــــن ااراء األبــــر  الــــظ ُحثــــ  أنــــ  قــــد يُنظــــر إىل احلــــوافز اللحقــــة للتحتســــيس 

اييـــز يف حــــق املســـتثمرين احليــــ . واملمنوحـــة للمســــتثمرين األجانـــب فقــــل علـــمل أ ــــا تنطـــو  علــــمل 
وأشــار ا ــرباء أيضــاا إىل أو انطبــاا أحكــام اتفاقــات الســتثمار الدوليــة علــمل احلــوافز قــد يتوقــف علــمل 

 ما إ ا  او التفاا يقتصر علمل املرحلة اللحقة للتحتسيس أو يشمل أيضاا املرحلة السابقة ل .
وجــ  ا صــوص، شــدد عــدد قليــل مــن ا ــرباء وفيمــا يتعلــق فوانــب التنميــة املســتدامة علــمل  -32

علـــمل أو اختـــا  القـــرارات بشـــحتو احلـــوافز ينبُـــي أو يكـــوو شـــفافاا. واقـــرُتح يف يفـــجملا الصـــدد إنشـــاء ،نـــة 
مشــرت ة بــ  الــو ارات، ونشــر املعلومــات علــمل اتنرتنــ ، وإشــرا، أوــحاب املصــلحة. وأشــار ا ــرباء 

تتعـارد مـ  أيفـدا  التنميـة املسـتدامة وينبُـي  إىل أو بع  احلوافز، مثل ختفيف عبء الضـريبة، قـد
مــن   عــدم منحظــا. ومــن الضــرور   تــوبي الدقــة يف حســاب تكــاليف مــن  احلــوافز واملنــاف  املتوقــ  
حتقيقظــا منــ . وأقــر ا ــرباء بــحتو الســعي إىل احلصــول علــمل أ ــرب قــدر مــن احلــوافز مــن جظــة وإىل تلبيــة 

عيــــة مــــن جظــــة أبــــر  مــــن شــــحتن  أو يضــــر بالتنميــــة أقــــل عــــدد مكــــن مــــن املعــــايو البيكيــــة والجتما
املســـــتدامة. وُحثـــــ  بيـــــارات سياســـــاتية بديلـــــة ملعا،ـــــة يفـــــجمله املســـــحتلة، مثـــــل القيـــــود املفروضـــــة علـــــمل 

 استخدام احلوافز.
 

  الرتابل م  الصكو، القانونية األبر   
قــر ا ــرباء عــن الــرتابل بــ  اتفاقــات الســتثمار الدوليــة ووــكو، القــانوو الــدو  األبــر ، أ -33

بوجـــود اتـــاه  ـــو معا،ـــة هلـــة مـــن القضـــايا الــــظ قـــد تتناونـــا وـــكو، دوليـــة أبـــر ، مثـــل حقــــوا 
اتنساو والعمل والصـحة والبيكـة وامللكيـة الفكريـة، أ ثـر فـحت ثر يف إ ـار اتفاقـات السـتثمار الدوليـة. 
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ـــــات التكامـــــل اتقليمـــــي أو معا ـــــة اتفاق يفـــــدات ال دواة وتســـــتثا بعـــــ  اتفاقـــــات الســـــتثمار الدولي
الضـــرين مـــن نطـــاا شـــرط الدولـــة األوىل بالرعايـــة. ومـــن الســـتثناءات التعايفديـــة األبـــر  الرتبـــيص 
اتجبـار  الــجمل  يتقيــد باتفــاا منظمـة الت ــارة العامليــة املتعلــق فوانـب حقــوا امللكيــة الفكريــة املتصــلة 

الناشــــكة عــــن تطبيــــق ميثــــاا  بالت ــــارة أو اســــتثناءات ميــــزاو املــــدفوعات أو التزامــــات الســــلم واألمــــن
األمم املتحدة. وأشار بع  ا رباء إىل احتمـال تعـارد التزامـات الـدول الناشـكة عـن وـكو، قانونيـة 
أبر  م  التزاما ـا الناشـكة عـن اتفاقـات السـتثمار الدوليـة بـالنظر إىل املبـاد  التفسـوية الـظ تطّبقظـا 

ين رأوا أو يفــــــجملا الحتمــــــال ضــــــعيف ِبـــــر يفيكـــــات التحكــــــيم وقــــــرارات التحكـــــيم الســــــابقة، مــــــ  أو 
دامـــ  اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانوو املعايفـــدات تقـــدم توجيظـــات  افيـــة يف يفـــجملا الصـــدد. بيـــد أو بعـــ   مـــا

ا ــرباء رأوا يف يفــجملا الشــحتو أو الصــكو، القانونيــة األبــر  مل تكــن دائمــاا توضــ  يف العتبــار بالقــدر 
 تثمار الدولية املعروضة علمل التحكيم.الكايف عند تفسو األحكام املوضوعية يف اتفاقات الس

وأشــــَو إىل إمكانيــــة إدراة قائمــــة هعايفــــدات أبــــر  يف مرفــــق باتفــــاا اســــتثمار دو ، ســــواء  -34
بانتظـــــاة َ ـــــج القائمـــــة املُلقـــــة أو املفتوحـــــة. ومـــــن القرتاحـــــات األبـــــر  الـــــظ نوقشـــــ  إنشـــــاء ِليـــــة 

وــــكو، القــــانوو الــــدو  فيمــــا بــــ   مقسســــية للتشــــاور بشــــحتو أوجــــ  التعــــارد احتملــــة بــــ  خمتلــــف
األ ــرا  املتعاقــدة وإحالــة يفــجمله املســائل إىل يفيكــة أبــر   ــي تفســريفا تفســواا ر يــاا. ورأ   ثــو مــن 
ا ــرباء أو مــن شــحتو إضــفاء الطــاب  املقسســي علــمل نظــام التحكــيم أو  ّســن عمليــة اختــا  احّكمــ  

 القرارات.
 

  الدولية أدوا  تحديث شبكة ات ا ا  االستثمار -٤ 
املفاوضــات اتقليميــة  الــدمج و/أو التــوا   د اتفاقــات الت ــارة احلــرة مقابــل معايفــدات الســتثمار   

 الثنائية
 

نــاق  ا ــرباء ِثــار تنــامي النزعــة اتقليميــة يف وضــ  املعايفــدات. وُحثــ  أبعــاد عــدة مثــل مــا  -35
ـــــر  إ ا  ـــــاو ميكـــــن أو تســـــظم النزعـــــة اتقليميـــــة يف حتـــــديت نظـــــام اتفاقـــــات الســـــتثمار الدوليـــــة، وأث

املعايفــــدات الــــظ تــــربَم علــــمل املســــتويات اتقليميــــة الكــــرب  علــــمل الــــدول  ــــو املشــــار ة فيظــــا، ومزايــــا 
اتفاقــات الســـتثمار القائمــة بـــجملا ا وعيونـــا مقابــل الفصـــول املتعلقـــة بالســتثمار يف اتفاقـــات الت ـــارة 

ويــــة، يف  ــــل مــــن العمليــــات املتعــــددة احلــــرة. وأعــــرب يف يفــــجملا الصــــدد عــــن القلــــق مــــن أو الــــدول الق
األ ــــرا  واتقليميــــة، قــــد تفــــرد إرادا ــــا علــــمل الــــدول األوــــُر ح مــــاا أو األقــــل منــــواا، بــــالنظر إىل 
احتمــال وجــود تفاوتــات حــ  دابــل األقــاليم نفســظا. لكــن املفاوضــات اتقليميــة قــد تكــوو وســيلة 

قـرتاح يـدعو إىل مـن  وـفة مراقـب لُـو الــدول لتنسـيق نظـام اتفاقـات السـتثمار الدوليـة ا ـزّأ. وقُــدم ا
املشــار ة بــلل املفاوضــات. ودعــا اقــرتاح ِبــر إىل إحا ــة املفاوضــات اتقليميــة هزيــد مــن الشــفافية 

 علمل العموم.
ــــد القواعــــد يف األجــــل الطويــــل، فــــ و مــــن  -36 ــــة قــــد تســــظم يف تو ي وإ ا  انــــ  النزعــــة اتقليمي

شــروط الدولــة األوىل بالرعايــة الــظ قــد تقــود املعايفــدات  بواعــت القلــق يف األجــل القصــو اســتخدام
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ا،ديدة هزيد من املعايو الدقيقة. وأشار ا ـرباء يف يفـجملا الشـحتو إىل أو مـن املفيـد إدراة قواعـد  ـددة 
يف التفاقـــات اتقليميـــة بشـــحتو علقتظـــا بالتفاقـــات األبـــر  القائمـــة أو تلـــل الـــظ ســـُتربَم مســـتقبلا 

مــــثلا بــــ دراة قاعــــدة تنــــا ع القــــوان  الــــظ حتــــدد أ  قــــانوو  ينطبــــق يف حالــــة  حــــول نفــــس املوضــــوع،
 تعارد القوان .

وعــن أوجــ  التــآ ر بــ  معايفــدات الت ــارة والســتثمار، ميكــن النظــر إىل الســتثمار علــمل أنــ   -37
  و  بيعــــة خمصووــــة تــــربر إبــــرام اتفاقــــات اســــتثمار قائمــــة بــــجملا ا. وملــــا  انــــ  تلــــل التفاقــــات تــــربَم
أل ـــراد الـــرتويج واحلمايـــة، األمـــر الـــجمل  قـــد يتطـــابق أو ل يتطـــابق مـــ  أيفـــدا  حتريـــر الت ـــارة، فقـــد 

 رأ  ا رباء أو من املرج  استمرار إبرام اتفاقات استثماٍر قائمة بجملا ا.
 

 النـُُّظج املتعددة األ را   
 

معايفـدات السـتثمار بووـفظا وسـيلة ناق  ا رباء مزايا النـُُّظج املتعـددة األ ـرا  لـد  إبـرام  -38
لزيـــــادة تو يـــــد نظـــــام اتفاقـــــات الســـــتثمار الدوليـــــة. واعتـــــرب معظـــــم ا ـــــرباء إعـــــادة التفـــــاود بشـــــحتو 
املعايفـــــدات أيـــــ  ســـــبيل للمضـــــي قـــــدماا ألو األمـــــل ضـــــكيل يف التووـــــل إىل توافـــــق يف ااراء متعـــــدد 

قبل القريــب. وتعــد قــدرة البلــداو األ ــرا  بشــحتو إوــلح نظــام اتفاقــات الســتثمار الدوليــة يف املســت
علــمل إوــلح اتفاقــات الســتثمار الدوليــة علــمل أســا  فــرد   ــ   ــدودة حيــت ل بــد مــن موافقــة 

  رف  علمل األقل علمل تعديل املعايفدة الثنائية.
و ُّ ر بفشـل بعـ  احـاولت املتعـددة األ ـرا  املتصـلة بالسـتثمار، لكـن ا ـرباء أ ـدوا أو  -39

عــددة األ ــرا  قــد تــدعم جظــود اتوــلح. وقــد تكــوو الصــكو، املتعــددة األ ــرا  الــظ الــنُّظج املت
وـــا تظا منظمـــات دوليـــة أبـــر  مصـــدر إنـــام علـــمل الـــر م مـــن أو الطبيعـــة احـــددة لنظـــام اتفاقـــات 
الســتثمار الدوليــة قــد حتــول دوو تنفيــجمليفا مباشــرة. و ُّ ــر أيضــا باتفاقيــة األونســيرتال بشــحتو الشــفافية 

بــول الصــري  املتعلــق نــا. ومــ   لــل، ُشــكل يف إمكانيــة التووــل إىل توافــق ِراٍء مماثــل فيمــا و ــج الق
بـــ  هيـــ  الـــدول علـــمل وـــيا ة أحكـــام موضـــوعية أبـــر  أ ثـــر إثـــارة لل ـــدل  مثـــل املعاملـــة العادلـــة 
واملنصــفة أو نــزع امللكيــة  ــو املباشــر . ومــن بــ  مــا  ُــرح مــن اقرتاحــات البــدء بصــكو، أ ثــر ليونــة، 
مثــل القــوان  النمو جيــة، والقواعــد، واملبــاد  التوجيظيــة، والتووــيات، و موعــات األدوات، والقــوائم 
املرجعيـــة للمتفاوضـــ  علـــمل اتفاقـــات الســـتثمار الدوليـــة، ومـــن   التقـــدم تـــدرتياا  ـــو إتـــاد أرضـــية 

ســتخدمظا الــدول مشــرت ة. وأشــار أحــد املنــدوب  إىل أنــ  ينبُــي لنونكتــاد أو ينشــمي قاعــدة بيانــات ت
 ند  تبادل املعلومات عن املسائل املثارة.

 
 إعادة التفاود علمل املعايفدات، وانتظاء ولحية املعايفدات وما يتصل بجمللل من حتديات  

 
نــاق  ا ــرباء فكــرة مقدايفــا أو اتفاقــات الســتثمار الدوليــة ُوــمم  يف يفيكــة وــكو،  ويلــة  -40

. ويف يفـــجملا الســـياا، نظـــر بعـــ  ا ـــرباء فيمـــا إ ا  ـــاو األجـــل، لكـــن يفـــجملا ل يعـــا أو تكـــوو جامـــدة
ملســـــتدامة، إمـــــا مـــــن جانـــــب واحـــــد ينبُـــــي إ ـــــاء املعايفـــــدات الـــــظ ل يُـــــر  أ ـــــا تســـــظم يف التنميـــــة ا
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بالتفـــاا بـــ  األ ـــرا  املتعاقـــدة.   إو املخـــاو  السياســـية والقتصـــادية، مثـــل ا ـــو  علـــمل  وإمـــا
ئي وتقيــيم ا،ــدارة الئتمانيــة مــن الو ــالت املتخصصــة، الســمعة حلصــول الدولــة علــمل التمويــل اتمنــا

قــد تثــا العديــد مــن الــدول عــن إ ــاء املعايفــدات.  ــو أو ات ــاء قــد ل يــقد  بالضــرورة إىل بفــ  
ـــة، ألو تبديـــد خمـــاو  املســـتثمرين ممكـــن بوســـائل أبـــر ، مثـــل ترســـي  ســـيادة القـــانوو علـــمل  ا،ا بي

ار. ونـــاق  ا ـــرباء  يفيـــة تبديـــد انـــواجس املتعلقـــة باســـتمرار املســـتو  احلـــي و يـــادة تيســـو الســـتثم
تطبيــق أحكــام املعايفــدات هوجــب شــرط البقــاء، هــا يف  لــل بيــار أو تقــرر األ ــرا  املتعاقــدة ســويةا 

 إلُاء الشرط قبل ات اء.
ومـــن ا يـــارات األبـــر  الـــظ ُدرســـ  إدراة أحكـــام تـــنص علـــمل أ ـــر  منيـــة خمتلفـــة للتطبيـــق  -41

، تبعــاا لحتياجــات خمتل ــف القطاعــات، مثــل التطبيــق علــمل مــد  أ ــول بالنســبة إىل مشــاري  املســتمر
انيا ــــل األساســــية أو مشــــاري  التعــــدين. وُحثــــ  أيضــــاا إعــــادة التفــــاود علــــمل اتفاقــــات الســــتثمار 
الدوليـــة، أ  الستعاضـــة عـــن املعايفـــدات القدميـــة هعايفـــدات جديـــدة، األمـــر الـــجمل  يتـــي  لن ـــرا  

تنســـيق اتوـــلح. لكـــن ا ـــرباء أشـــاروا إىل أو إعـــادة التفـــاود قـــد تطـــرح مشـــا ل بطـــوة  املتعاقـــدة
تتعلــق بالقــدرات يف بعــ  البلــداو وتتوقــف علــمل املوافقــة املتبادلــة. واعتــرب عــدد قليــل مــن ا ــرباء أو 
ــــة قطاعا ــــا يف اتفاقــــات الســــتثمار  إعــــادة التفــــاود ليســــ  أيــــ   ريقــــة ملعا،ــــة القضــــايا املتدابل

وليــــة. وأشــــار بــــرباء ِبــــروو يف يفــــجملا الصــــدد إىل إمكانيــــة انتظــــاة ُ ــــج القبــــول الصــــري  املتعــــددة الد
األ ـــرا  يف التعـــا ي مـــ  القضـــايا الـــظ قـــد يكـــوو توافـــق ااراء بشـــحت ا يف  ـــور التشـــكُّل  ومـــن بـــ  

شـــحتو القرتاحـــات نـــزع امللكيـــة  ـــو املباشـــر ، وُضـــرب مثـــال علـــمل يفـــجملا الـــنظج باتفاقيـــة األونســـيرتال ب
 الشفافية.

 
 دور تفسو املعايفدات يف إولح اتفاقات الستثمار الدولية  

 
نــاق  ا ـــرباء مـــا إ ا  ــاو ميكـــن للـــدول أو ينبُــي نـــا أو تقـــدم توجيظــات نيكـــات التحكـــيم  -42

مــن بــلل تفســوات أوــيلة ألحكــام اتفاقــات الســتثمار الدوليــة و يــف ميكــن حتقيــق  لــل. وأشــار 
ظـــــود ميكـــــن أو تر ـــــز علـــــمل الشـــــروط األ ثـــــر إثـــــارة لل ـــــدل املشـــــرت ة بـــــ  معظـــــم ا ـــــرباء إىل أو ا،

املعايفــدات والــظ عــزت إليظــا يفيكــات التحكــيم معــاين متناقضــة، مثــل معاملــة الدولــة األوىل بالرعايــة، 
واملعاملــة العادلــة واملنصــفة، والشــروط ا،امعــة. وُحثــ  ســبل شــ  ميكــن للــدول بواســطتظا املشــار ة يف 

مثـل الـنظج الثنـائي الـجمل  ميكـن للدولـة بواسـطت  أو تقـرتح علـمل الشـر اء يف املعايفـدة إوـدار التفسو، 
بيانــــات تفســــوية باوــــة هعايفــــدات اســــتثمار ثنائيــــة  ــــددة. وقــــد يســــاعد يف التفســــو أيضــــاا تقــــدا 

ل. األ ـرا  املتعاقــدة  ـو املتنا عــة ورقـات يف إ ــار إجـراءات تســوية املنا عـات بــ  املسـتثمرين والــدو 
فعلـــمل ســــبيل املثــــال، مــــن املمارســــات الشــــائعة بــــ  هيــــ  األ ــــرا  الثلثــــة يف اتفــــاا الت ــــارة احلــــرة 
ألمريكــا الشــمالية تقــدا ِرائظــا يف املســائل القانونيــة املثــارة يف قضــايا تســوية النزاعــات بــ  املســتثمرين 

فســـوية، أ  رات التوالـــدول املرفوعـــة يف إ ـــار التفـــاا. وشـــدد بعـــ  ا ـــرباء علـــمل أو توقيـــ  املـــجمل 
 إ ا  ان  املجمل رة ودرت قبل النزاع أو أثناءه أو بعده، قد يثو خماو  تتعلق باتنصا . ما



TD/B/C.II/EM.4/3 
 

 

GE.15-06005 15/27 

 

ونــاق  ا ــرباء أيضــاا   ــاا متعــدد األ ــرا  علــمل منــوال  قواعــد األونســيرتال بشــحتو الشــفافية  -43
لقبــول الصــري . وأشــو إىل يف التحكــيم التعايفــد  بــ  املســتثمرين والــدول  الــظ وّفــرت للــدول ِليــة ل

فائــــدة ممارســــة األمــــم املتحــــدة ومنظمــــة التعــــاوو والتنميــــة يف امليــــداو القتصــــاد  املتمثلــــة يف إوــــدار 
تعليقــات علــمل معايفــدا ا النمو جيــة بشــحتو ال دواة الضــرين. لكــن ا ــرباء أشــاروا إىل أو الفــروا يف 

ل بشــكل  بــو الــرد املتعــدد األ ــرا . وأشــاروا الصــيُة الــواردة يف اتفاقــات الســتثمار الدوليــة قــد تعرقــ
ــــجمل وقــــ  أقــــرب إىل إدراٍة لصــــري   ــــ  من ــــة أُبرَم ــــا، مــــيلا يف اتفاقــــات اســــتثمار دولي أيضــــاا إىل أو يفن

  يارات متعددة تعز  ولحيات الدول التفسوية.
 

  تسنية منازعا  االستثمار -٥ 
  مرفق الستكنا   

السـتكنا  يف اتفاقـات السـتثمار الدوليـة ونظـروا يف الفكـرة القائلـة حت ا رباء مفظـوم ِليـة  -44
إو وجود احلـق يف السـتكنا  يشـكل ضـماناا للنظـر يف الـدعو  وفـق األوـول ينبُـي تـوفوه لن ـرا  
املتنا عـــة، ويفـــو مفظـــوم يـــرد يف ِليـــات تقـــاٍد دوليـــة أبـــر . وأشـــاروا يف الوقـــ  نفســـ  إىل أو إنشـــاء 

جــداا يف ســياا نظــام اتفاقــات الســتثمار الدوليــة، وأو احتمــال إنشــائ  يتوقــف املرفــق مســحتلة معقــدة 
علــمل مــا إ ا  ــاو النظــام ســيظل ثنائيــاا يف معظمــ  أم أو بُعديــ  اتقليمــي واملتعــدد األ ــرا  املتنــامي  
ســيتحققاو. ومــن العوامــل األبــر  املتصــلة باملوضــوع مــا إ ا  ــاو النظــام ســيظل موجظــاا إىل العلقــة 

 ملستثمرين والدول أم سيتحول إىل تسوية املنا عات فيما ب  الدول.ب  ا
وقـــد يكـــوو مـــن األفضـــل إنشـــاء ِليـــة اســـتكنا  دائمـــة واحـــدة بـــدلا مـــن ِليـــات متعـــددة أو  -45

خمصصــة، ألنــ  يفض،ــل حــل املشــا ل الرايفنــة املتمثلــة يف قلــة التســاا القــانوين وضــعف القــدرة علــمل 
أشـَو إىل منظمـة الت ـارة العامليـة بووـفظا منو جـاا  ـتملا ر ـم أو ا ـرباء التنبق يف قـرارات التحكـيم. و 

أقــروا بــحتو يفيكــة الســتكنا  تشــر  علــمل  موعــة مــن املعايفــدات املتعــددة األ ــرا   اتفاقــات منظمــة 
الت ارة العاملية  ولـيس علـمل اال  مـن اتفاقـات السـتثمار الدوليـة املختلفـة وـيا ا ا. وقُـدم اقـرتاح 

يــدعو إىل اســتخدام املر ــز الــدو  لتســوية منا عــات الســتثمار منتــد ، ر ــم أو ا ــرباء أشــاروا  بــديل
إىل أو قواعـــد األونســـيرتال للتحكـــيم وقواعـــد التحكـــيم األبـــر  ُتســـتخدم أيضـــاا بكثـــرة، وتكـــوو يف 

يكــوو  بعــ  األحيــاو القواعــد الوحيــدة املتاحــة يف إ ــار اتفاقــات الســتثمار الدوليــة، مــثلا عنــدما ل
 بلد من البلداو عضواا يف املر ز.

وقــال أحــد ا ــرباء إو مــن  ــو املــرج ، يف ضــوء البتلفــات يف وــَي  اتفاقــات الســتثمار  -46
، شـــاملا  الدوليـــة، أو  ُـــل مرفـــق للســـتكنا  املشـــا ل املتعلقـــة بالتســـاا والقـــدرة علـــمل التنبـــق حـــلا 

سـوية املنا عـات بـ  املسـتثمرين والـدول. وشـدد ولكن من شحتن  أو يعز  إىل حد بعيـد شـرعية نظـام ت
ــــاو علــــمل أو مــــن الصــــعب الســــعي إىل إنشــــاء ِليــــة اســــتكنا  دوو اتوــــلح ا،ــــويفر   منــــدوباو اثن
لتفاقـــات الســـتثمار الدوليـــة بســـبب أمـــور منظـــا أو تعـــديل املعايفـــدات القائمـــة قـــد يكـــوو مطلوبـــاا. 

نظـــر يف انتظـــاة  ـــج تصـــاعد  تـــدرتي وعلـــمل الـــر م مـــن وـــعوبة إتـــاد حلـــول قصـــوة األجـــل، قـــد يُ 
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يشـــــتمل علـــــمل ِليـــــة للقبـــــول الصـــــري  تشـــــب  تلـــــل املنصـــــوص عليظـــــا يف اتفاقيـــــة األونســـــيرتال بشـــــحتو 
الشـــفافية. وقـــد يكــــوو مـــن املفيــــد إجـــراء حتليـــل أ ثــــر تفصـــيلا للســــبل الـــظ ميكـــن نــــا إنشـــاء مرفــــق 

مســائل أبــر   ــددة يتعــ  النظــر للســتكنا ، والنطــاا احتمــل للمراجعــة أمــام  ــا م الســتكنا  و 
 فيظا يف يفجملا السياا.

 
  كمة الستثمار الدولية  

 
نــاق  ا ــرباء شــرعية املخــاو  الــظ أثاريفــا النظــام احلــا  للتحكــيم املخصــص. ومــن املســائل  -47

ا،ـــــديرة باليفتمـــــام يف يفـــــجملا الصـــــدد العتقـــــاد بعـــــدم اســـــتقلل احّكمـــــ  وحتيـــــزيفم، وارتفـــــاع تكلفـــــة 
التحكـــيم الســـتثمار ، والتســـاؤلت عـــن ابتصـــاص يفيكـــات التحكـــيم املخصصـــة عنـــدما إجـــراءات 

تكــــوو املصــــلحة العامــــة يف بطــــر. ونظــــر ا ــــرباء يف مــــا إ ا  انــــ   كمــــة دوليــــة دائمــــة للســــتثمار 
تســتطي  معا،ــة يفــجمله املســائل، بوســائل منظــا تيســو الســبل ،ظــات أبــر  وــاحبة مصــلحة مــن  ــو 

 تل حت إليظا، مثل ا تمعات احلية املتحتثرة باملشاري  الستثمارية.املستثمرين والدول لكي 
وعــن املســاو  املمكنــة حكمــة مــن يفــجملا القبيــل، أشــار ا ــرباء إىل احتمــال أو تنشــمي لــد   -48

الــدول شــوا ل تتعلـــق بالســيادة، وأو تكــوو مكلفـــة بالنســبة لعــدد أ ـــرب مــن البلــداو، وأو تســـظم يف 
بعــ  ا ــرباء إىل أو املناقشــة قــد تصــر  النتبــاه عــن إتــاد حلــول عمليــة تســييس املنا عــات. وأشــار 

لتسوية منا عات السـتثمار وأو احلاجـة إىل  كمـة دائمـة قـد تكـوو أقـل إحلاحـاا لـو حّسـن  البلـداو 
 نظمظا القانونية الدابلية و ادت فرص الوسا ة أو االيات البديلة لف  املنا عات.

  ل بـد مـن تـوفر قـدر  بـو مـن اترادة السياسـية تنشـاء  كمـة، فـ  م وإ  يسّلم ا رباء بحتنـ -49
علــمل مبـادرة مـن  موعــة  حثـوا مـا إ ا  ــاو مـن املمكـن إنشــاء  كمـة يف سـياا متعــدد األ ـرا  بنـاءا 

خمتــارة مــن البلــداو، مــ  إمكانيــة انضــمام بلــداو أبــر  يف مرحلــة لحقــة. وقليلــوو يفــم ا ــرباء الــجملين 
رات املتعـــددة األ ـــرا  واعـــدةا أ ثـــر مـــن حيـــت ضـــماو شـــرعية مقسســـة دائمـــة ومـــد  اعتـــربوا املبـــاد

اثيلظـــا. واقـــرتح أحـــد املنـــدوب  ربـــل يفـــجمله املناقشـــة هثيلتظـــا املتعلقـــة هرفـــق الســـتكنا  حيـــت إنـــ  مـــن 
 املمكن إتاحة الستكنا  يف  كمة للستثمار.

د مــن البحــو  يف يفــجملا ا ــال، وشــ ع  وفــود عــدة إجــراء األونكتــاد ومنظمــات أبــر  املزيــ -50
هــــــا يف  لــــــل مســــــائل مثــــــل علقــــــة احكمــــــة املتوقعــــــة بــــــ جراءات التحكــــــيم يف قضــــــايا الســــــتثمار 
واتجــراءات فيمــا بــ  الــدول ووليتظــا القضــائية وســبل النتصــا  احتملــة. وميكــن أو تنظــر البحــو  

الـدو  لتسـوية منا عـات الســتثمار أو يف إمكانيـة اسـتخدام ِليـات إنفــا  يف إ ـار املر ـز  املقبلـة أيضـاا 
اتفاقيـــة العـــرتا  بقـــرارات التحكـــيم األجنبيـــة وتنفيـــجمليفا  اتفاقيـــة نيويـــور، ، وميكـــن أو حتل ـــل أفضـــل 
املمارســـــات والـــــدرو  املســـــتفادة مـــــن  التفـــــايفم املتعلـــــق بالقواعـــــد واتجـــــراءات الـــــظ حتكـــــم تســـــوية 

لعــدل الدوليـة و ويفــا مـن احــا م وانيكـات القضــائية املنا عـات  يف منظمــة الت ـارة العامليــة، و كمـة ا
 الدولية واتقليمية.
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تــوفو إمكانيــة ،ــوء املســتثمرين إىل ِليــات تســوية املنا عــات بــ  املســتثمرين والــدول  مثــل حتديــد   

 نطاا املوضوع واستنفاد سبل النتصا  احلية 
 

ة املنا عـــات بـــ  املســـتثمرين والـــدول ابتلفـــ  ااراء يف مســـحتلة الل ـــوء إىل إجـــراءات تســـوي -51
ويف احلاجــة إىل اتوــلح. واســتند رأ  يقــول إنــ  ل حاجــة إىل الســتمرار يف تــوفو إمكانيــة الل ــوء 
إىل تلل اتجراءات إىل خمـاو  تتعلـق بشـرعية تسـوية املنا عـات بـ  املسـتثمرين والـدول وإىل منحظـا 

ســتثمروو احليــوو. وشــكل بعــ  ا ــرباء يف الُــرد مــن املســتثمرين األجانــب حقوقــاا ل يتمتــ  نــا امل
تســـوية املنا عـــات يف املعايفـــدات بـــ  الـــدول الـــظ لـــديظا نظـــم قانونيـــة متطـــورة. أضـــف إىل  لـــل أو 
إدراة تســوية املنا عــات بــ  املســتثمرين والــدول يف املعايفــدات املربمــة بــ  البلــداو املتقدمــة والبلــداو 

دة مـــن اللمســـاواة. وشـــدد قليـــل مـــن املنـــدوب  يف يفـــجملا الســـياا الناميـــة قـــد يـــقد  إىل أشـــكال جديـــ
علمل أن  ينبُي للحكومات أو ترّ ز بـدلا مـن  لـل علـمل ترسـي  سـيادة القـانوو احليـة وحتسـ  نوعيـة 
الــنظم واملقسســات القضــائية الو نيــة. وينبُــي علــمل األقــل أو تكــوو تــة قاعــدة حتكــم  التمــا  ســبل 

 ما حلد أدا من الوق  أو ح  استنفاد هي  سبل النتصا  احلية.النتصا  احلية أولا، إ
وشـــدد الـــرأ  اابـــر علـــمل الصـــعوبات الـــظ يصـــطدم نـــا املســـتثمروو عنـــدما يســـتثمروو يف  -52

ا ــارة، األمــر الــجمل  قــد يــرتبل بــابتلل ميــزاو القــوة بــ  املســتثمرين واحلكومــات وقــدرة احلكومــات 
جانــــب واحــــد أو مــــن  اســــتحقاقات للمســــتثمرين احليــــ  فقــــل.  علــــمل تعــــديل القــــانوو احلــــي مــــن

وتار.يـــاا،  انــــ  اتفاقـــات الســــتثمار الدوليـــة تُــــربَم نتي ـــة لتــــدويل قضـــايا ســــيادة القـــانوو الــــظ تَعــــا 
املســتثمرين. وتطــورت اتفاقــات الســتثمار الدوليــة الرايفنــة مــن جوانــب شــ  ممــا يــدل علــمل ا تســاب 

د علـــــمل املعايفـــــدات والـــــدرو  املســـــتفادة مـــــن التحكـــــيم يف ميـــــداو الــــدول حنكـــــة أ ـــــرب يف التفـــــاو 
 الستثمار.

ونظـــر ا ـــرباء يف اقـــرتاح يـــدعو إىل حتســـ  االيـــات القائمـــة يف  ـــال تســـوية املنا عـــات بـــ   -53
املســــتثمرين والــــدول. ومــــن اتوــــلحات املقرتحــــة  يــــادة شــــفافية إجــــراءات تســــوية املنا عــــات بـــــ  

وإضـــافة مدونـــة قواعـــد تـــنظ م ســـلو، للمحك،مـــ  يف املعايفـــدات، وإنشـــاء ِليـــة املســـتثمرين والـــدول، 
، رين الــرا ب  يف رفــ  دعــو  هاعيــةاســتكنا ، والتُلــب علــمل التحــديات الــظ تواجــ  وــُار املســتثم

وإضافة ِلية اّكن من رد املطالبات العبثية  ائيـاا يف مرحلـة مبكـرة، ووجـود أحكـام ختـّو املسـتثمر بـ  
 م احليـــة ويفيكـــة حتكـــيم دوليـــة لت نـــب ال دواة يف حتصـــيل احلقـــوا، وتوضـــي  قواعـــد حســـاب احـــا 

الفوائــد وتو يــ  التكــاليف، وتعزيــز األحكــام املتعلقــة حــق الــدول املضــيفة يف التنظــيم. ومــن املمارســات 
ملوضــوع أو إىل ا املفيــدة إنشــاء ِليــات مســتقلة للتعامــل مــ  أنــواع  ــددة مــن املطالبــات، مــثلا اســتناداا 

القطـــاع أو للـــوائ  فرديـــة. وعـــن الفـــرص الـــظ تتيحظـــا فـــرتات انـــدوء، ينبُـــي للـــدول أو تســـتُل يفـــجمله 
الفــرتات للــدبول يف مفاوضــات جــادة علــمل أعلــمل مســتويات احلكومــة نــد  إتــاد حــل يف مرحلــة 
مبكـــرة. وأعـــر ب عـــن القلـــق خبصـــوص الشـــروط ا،امعـــة الـــظ قيـــل إو بعـــ  املســـتثمرين يســـتخدمو ا 
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لللتفـــا  علـــمل شـــروط حـــل املنا عـــات يف العقـــود. واقـــرتح بعـــ  املنـــدوب  أو يتعمـــق األونكتـــاد يف 
 دراسة سبل النتصا  والتعوي .

 
  الشفافية  

نــــاق  ا ــــرباء الشــــفافية يف إجــــراءات التحكــــيم بووــــفظا وســــيلة لفضــــ  انتظا ــــات النظــــام  -54
و دمــة الصــا  العــام يف الــدعاو . ول بــد مــن معا،ــة يفــجمله املســحتلة بعنايــة لتحقيــق أمــور منظــا منــ  
مضــــايقة الشــــظود واايــــة املعلومــــات الت اريــــة الســــرية. وأثــــوت شــــوا ل بشــــحتو التكــــاليف اتضــــافية 

بتعزيــــز الشــــفافية. ونــــوق  عمــــل األونســــيرتال يف يفـــجملا ا ــــال باعتباريفــــا منو جــــاا حلــــل منســــق املتصـــلة 
متعدد األ را  ملشـكلة  ـددة. وأقـرت الل نـة يف دور ـا احلاديـة واألربعـ  بحتطيـة موضـوع الشـفافية، 

ليـــة مناســـبة للق بـــول ومل يتطلـــب منظـــا إل ســـنوات قليلـــة وضـــُ  قواعـــد األونســـيرتال بشـــحتو الشـــفافية ِو
الصــري  مــن شــحت ا التمكــ  مــن تطبيــق القواعــد علــمل املنا عــات يف إ ــار اتفاقــات الســتثمار الدوليــة 
القائمــة. ويضــا  إىل  لــل أو ب مكــاو الــدول أو تشــو إىل قواعــد الشــفافية يف معايفــدا ا ا،ديــدة،  

  ما حصل بالفعل يف بع  احلالت.
ســــــتقبل حتبيــــــب مزايــــــا  يــــــادة الشــــــفافية إىل ورأ  العديــــــد مــــــن ا ــــــرباء أو مــــــن املظــــــم يف امل -55

املســـتثمرين، وميكـــن للـــدول املضـــيفة أو تضـــطل  بـــدور يف يفـــجملا املســـعمل. وســـلل ا ـــرباء الضـــوء علـــمل 
احلاجـــة إىل التعـــاوو مـــ  املر ـــز الـــدو  لتســـوية منا عـــات الســـتثمار ومقسســـات التحكـــيم األبـــر ، 

دور أ ـرب يف روـد التطـورات  ات الصـلة. ومـن  إضافة إىل احلاجـة إىل اكـ  ا تمـ  املـدين مـن أداء
القرتاحــات األبـــر  ريـــادة مشــاري  عـــن الشـــفافية مــ  بلـــداو معينـــة، وتقييــد إنفـــا  قـــرارات التحكـــيم 
الـــظ مل تكـــن متاحـــة للعمـــوم، واشـــرتاط التقيـــد بقواعـــد األونســـيرتال بشـــحتو الشـــفافية للحصـــول علـــمل 

أقــر ا ــرباء بــحتو الشــفافية ينبُــي أو تنطبــق أيضــاا علــمل قــرود مــن املقسســات املاليــة الدوليــة. وأبــواا، 
التسويات، ها فيظا تلل املتفـق عليظـا عـن  ريـق إجـراءات الوسـا ة. ونوقشـ  أيضـاا املسـحتلة األوسـ  

 نطاقاا املتعلقة بالشفافية يف التفاود وإعادة التفاود بشحتو املعايفدات.
 

    االستنتاجا  والتنصيا   -٦ 
بــــــلل ا،لســــــة العامــــــة ا تاميــــــة، أعــــــرب ا ــــــرباء عــــــن تقــــــديريفم لنونكتــــــاد علــــــمل تنظــــــيم  -56

اجتمــاعظم. وأشــار العديــد مــن ا ــرباء إىل أو الصــيُة املبتكــرة، الــظ اشــتمل  علــمل اجتماعــات فــرا 
عمــل مصــُرة واتســم  بطــاب  تفــاعلي وهشــار ة  ثــو مــن ا،ظــات املعنيــة  ــو احلكوميــة مــن القطــاع 

تمــــ  املــــدين واألوســــاط األ ادمييــــة، ســــاط  يف جعــــل الجتمــــاع مفيــــداا ومثمــــراا وميثــــل ا ــــاص وا 
 ا،مي .

وأ ــد بعـــ  ا ـــرباء علـــمل ضـــرورة تنســـيق العمــل ملواوـــلة اتوـــلح الفاعـــل والشـــامل لنظـــام  -57
اتفاقـــات الســـتثمار الدوليـــة. وشـــددوا علـــمل أنـــ  لـــن يكـــوو ب مكـــاو  ـــل بلـــد الضـــطلع إلّ بـــحتجزاء 

توـــلح املطلـــوب إجـــراؤه يف اتفاقـــات الســـتثمار الدوليـــة. وأضـــافوا أو احللـــول الو نيـــة فقـــل مـــن ا
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مفيــــدة، لكــــن ل ميكنظــــا، بطبيعتظــــا، أو تكــــوو شــــاملة. فــــا،ظود املشــــرت ة واملتعــــددة األ ــــرا  يفــــي 
وحــديفا الــظ ميكــن أو تكــوو فعالــة حقــاا. ولفــ  بعــ  ا ــرباء النتبــاه يف يفــجملا الســياا إىل مبــادرات 

 متعددة األ را  يف ميادين  ات ولة، مثل الضرائب. جديدة
ومــن املقرتحــات األبــر  لــدعم ا،ظــود الفرديــة الــظ تبــجملنا البلــداو مــن أجــل حتســ  نظـــام  -58

اتفاقــات الســتثمار الدوليــة وضــ  مبــاد  توجيظيــة  ــو ملزمــة ميكــن للبلــداو أو ختتــار منظــا مــا تلتــزم 
فاقـــات الســـتثمار الدوليـــة، وإنشـــاء مر ـــز يقـــدم املســـاعدة بـــ ، وقائمـــة مرجعيـــة للمفاوضـــات بشـــحتو ات

القانونيــة للبلــداو الناميــة وأقــل البلــداو منــواا، ووضــ  مدونــة لقواعــد ســلو، احك،مــ ، والتشــ ي  علــمل 
الل ــــوء إىل ِليــــات إدارة املنا عــــات مبكــــراا، إضــــافة إىل مواوــــلة ا،ظــــود لتنقــــي  اتفاقــــات الســــتثمار 

ول. ويُتوقـــ  أو يظـــل حتســـُ  الـــنظم واملقسســـات القانونيـــة احليـــة علـــمل رأ  الدوليـــة النمو جيـــة للـــد
 املسائل انامة.

وألقــمل بــرباء عــدة الضــوء علــمل دور األونكتــاد بصــفت  َ ضــناا ومنســقاا لنفكــار ومنــرباا متعــدد  -59
عـ  األ را  لتبـادل ا ـربات بشـحتو املسـائل املتصـلة ب وـلح اتفاقـات السـتثمار الدوليـة. ودعـ  ب

الوفود األمانة العامـة إىل الضـطلع بـدور أ ثـر فاعليـة ووضـ  بريطـة  ريـق عمليـة املنحـمل توـلح 
ــــ  أوــــحاب املصــــلحة. وباتضــــافة إىل  اتفاقــــات الســــتثمار الدوليــــة تحتبــــجمل يف احلســــباو مصــــا  هي

 ـرباء  لل، شدد بع  املندوب  علمل ضرورة مواوـلة تقـدا املسـاعدة التقنيـة. وأبـواا، أشـار بعـ  ا
إىل ضــرورة القيــام باملزيــد مـــن تقصــي احلقــائق بشـــحتو املســائل املثــارة ومناقشـــات املتابعــة، بســبل منظـــا 

 إنشاء أفرقة عاملة.
وأشـــار مـــدير شـــعبة الســـتثمار واملشـــاري  يف ملحظاتـــ  ا تاميـــة إىل أو اجتمـــاع ا ـــرباء قـــد  -60

ة ينبُـي أو تكــوو انـد  األملـل املتــوبمل حقـق النتـائج املرجـوة منــ ، وشـدد علـمل أو التنميــة املسـتدام
مــن إوــلح نظــام اتفاقــات الســتثمار الدوليــة، وأو عيــوب يفــجملا النظــام البنيويــة ينبُــي أو تكــوو  ــور 
العمــل، وأنــ  ينبُــي ضــماو التــآ ر بينــ  وبــ  عمليــات وــن  السياســات العامــة األبــر . ودعــا مــدير 

قبلـــة، الـــظ ينبُـــي أو تســـتظد  باحلكمـــة ا،ماعيـــة الشـــعبة إىل التحلـــي بـــروح التعـــاوو يف األعمـــال امل
،ميـــ  أوـــحاب املصـــلحة وأو تكـــوو موجظـــة  ـــو إتـــاد حلـــول ملموســـة. وشـــّدد يف األبـــو علـــمل 
ــــد مــــن املشــــار ة املتعــــددة األ ــــرا  واملتعــــددة التخصصــــات مــــن جانــــب أوــــحاب  احلاجــــة إىل املزي

 املصلحة يف املوضوع قيد النظر.
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 التنفيميةالمسائ   -ثاتياا  

  
   اتتخاب أعضاب المكتب  -ألف  

 (من جدول األعمال 1البند )
  

ـــــــــة املعقـــــــــودة يف انتخـــــــــب اجتمـــــــــاع ا ـــــــــرباء، يف جلســـــــــت  العامـــــــــة الفتت -61  شـــــــــباط/ 25احي
، السيد أاد شـظاب الـدين  مصـر  رئيسـاا لـ ، والسـيد  ـول  بـراوو  الحتـاد األورو   2015 فرباير

 مقرراا. -نائباا لرئيس  
  

   إ رار جدول األعمال وتنفيم العم   -أاب  
 من جدول األعمال  2 البند 

  
اعتمـــــد اجتمـــــاع ا ـــــرباء، يف جلســـــت  العامـــــة الفتتاحيـــــة أيضـــــاا، جـــــدول األعمـــــال املققـــــ   -62

   و او جدول األعمال  التا    . TD/B/C.II/EM.4/1للجتماع  الوارد يف الوثيقة 
 املكتبانتخاب أعضاء  -1
   إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -2
   حتويل نظام اتفاقات الستثمار الدولية  -3
 اعتماد تقرير الجتماع -4

  
     تتائج االجتما  -جيم  

، 2015شــــباط/فرباير  27اتفــــق اجتمــــاع ا ــــرباء، يف جلســــت  العامــــة ا تاميــــة املعقــــودة يف  -63
 املناقشات.علمل أو يتوىل الرئيس تلخيص 

  
    اعتماد تقرير االجتما  -دال  

 من جدول األعمال  4 البند 
  

املقـــرر بـــحتو يضـــ ،  -يف ا،لســـة العامـــة ا تاميـــة أيضـــاا، أ و اجتمـــاع ا ـــرباء لنائـــب الـــرئيس  -64
 حت  إشرا  الرئيس، التقرير يف ويُت  النظائية بعد ابتتام الجتماع.
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   األولالمرفق 
 (2)الحضنر  

  
   حضر اجتماع ا رباء ممثلو الدول األعضاء يف األونكتاد التالية أ اؤيفا  -1

 إثيوبيا
 األرجنت 

 األردو
 إسبانيا
 إسرائيل

 أفُانستاو
 إ وادور

 ألبانيا
 أملانيا

 اتمارات العربية املتحدة
 إندونيسيا

 أنُول
 اتسلمية  -إيراو  هظورية 

 إيطاليا
 با ستاو
 الربا يل

 بربادو 
 الربتُال
 بل يكا

 بنُلدي 
 بنما
 بنن

 بوتاو
 البوسنة وانرسل

 بولندا
 املتعددة القوميات  -بوليفيا  دولة 

 بوو
 بيلرو 

 تايلند
 تر يا

 ترينيداد وتوبا و

 تونس
 ا،بل األسود

 ا،زائر
 ا،مظورية التشيكية

 هظورية الكونُو الدميقرا ية
   هظورية لو الدميقرا ية الشعبية 

 هظورية مولدوفا
   جنوب أفريقيا 

 جورجيا
 رومانيا

  مبابو 

   سر  لنكا 
 سلوفا يا
 سورينام
 السويد
 سويسرا
 وربيا
 الص 
 العراا
 عماو
  امبيا

  واتيمال
  ينيا
 فرنسا

 الفلب 
 قطر

  ا ابستاو
 الكامووو

  رواتيا
  ندا

_________________ 

 ولل ــــــــلع علــــــــمل قائمــــــــة املشــــــــار  ، انظــــــــر الوثيقـــــــــة   .تتضــــــــمن قائمــــــــة احلضــــــــور يفــــــــجمله املشــــــــار   املســــــــ ،ل    2 

TD/B/C.II/EM.4/INF.1 .     
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  وبا
  وستاريكا

  ولومبيا
  ينيا
 لتفيا
 ليبيا

 مالطة
 ما 

 ماليزيا
 مد شقر

 مصر
 املُرب

 املكسيل
 اململكة العربية السعودية

 منُوليا
 مو امبيق
 ميامنار
 ناميبيا
 النرويج
 النمسا
 نيبال

 ني ويا
 نيكارا وا

 يفايظ
 انند

 يفولندا
 الوليات املتحدة األمريكية

 اليمن

   و ان  املنظمات احلكومية الدولية التالية ممث،لةا يف اجتماع ا رباء  -2 
 املشرت ة لشرا أفريقيا وا،نوب األفريقيالسوا 

 الرابطة األوروبية للت ارة احلرة
 الحتاد األورو 

 منظمة التعاوو والتنمية يف امليداو القتصاد 
 فونيةة الدولية للفرانكاملنظم

 مر ز ا،نوب
 الحتاد القتصاد  والنقد  لُرب أفريقيا

 ظا التالية ممث،لةا يف اجتماع ا رباء و ان  أجظزة األمم املتحدة ويفيكا ا وبرا  -3
 الل نة القتصادية ألفريقيا

 املفوضية السامية حلقوا اتنساو
 ،نة األمم املتحدة للقانوو الت ار  الدو 

 برنامج األمم املتحدة للبيكة
  و ان  الو الت املتخصصة واملنظمات  ات الصلة التالية أ اؤيفا ممث،لةا يف اجتماع ا رباء -4

  موعة البنل الدو 
 منظمة الت ارة العاملية

 و ان  املنظمات  و احلكومية التالية أ اؤيفا ممث،لةا يف اجتماع ا رباء  -5
 الفكة العامة

 منظمة أ شن إيد للمعونة
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 ا،معية الدولية لوحدة وثقة املستظلك 
 املر ز الدو  للت ارة والتنمية املستدامة

  رفة الت ارة الدولية
 املعظد الدو  للتنمية املستدامة
 الحتاد الدو  لنقابات العمال
 انيكة الدولية للخدمات العامة

 شبكة العامل الثالت

 الفكة ا اوة

 مر ز اليفتمام
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Annex 2 

[English and French only] 

  Other attendees 

1. The following other organizations were represented at the expert meeting: 

Africa 21 

Austrian Federal Economic Chamber 

British Institute of International and Comparative Law 

Centre for International Governance Innovation 

Centre for Socio-Eco-Nomic Development 

Columbia Center on Sustainable Investment 

Ecologic Institute 

Energy Charter Secretariat 

Environmental Data Services Europe 

Environmental Data Services United Kingdom of Great Britain 

 and Northern Ireland 

European Economic and Social Committee 

Friedrich Ebert Foundation 

Geneva Consensus Foundation 

Institut Euro-Africain de Droit Economique 

International Institute for Environment and Development 

Oeconomicae Corporate Sustainability Research Institute Switzerland 

People’s Health Movement – Safe Observer International 

ToHelp 

Traidcraft 

United Planet 

World Economic Forum 

WTO Affairs Consultation Centre, Shanghai, China 

2. The following academic institutions were represented at the expert meeting: 

Asser Institute, The Hague, Netherlands 

Bocconi University, Milan, Italy 

Brunel Law School, Brunel University London 

Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy, 

 University of Dundee, United Kingdom 

Cologne Business School, Germany 

Dauch College of Business and Economics, Ashland University, 

 United States 

Faculty of Law, University of New South Wales, Australia 

Free University (Vrije Universiteit) Brussels 

Global Economic Governance Programme, University of Oxford, 

 United Kingdom 

Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, 

 Switzerland 

HTW University of Applied Sciences, Berlin 

Institute of Malaysian and International Studies, National University 

 of Malaysia 

Institute of World Economy and Politics, Chinese Academy of 

 Social Sciences 
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International Economic Law and Policy, Faculty of Law, 

 University of Barcelona, Spain 

King’s College London 

Korea University Law School, Republic of Korea 

London School of Economics and Political Science 

Max Planck Institute Luxembourg for International, European 

 and Regulatory Procedural Law 

Moscow State Institute of International Relations 

National University of Singapore 

Paris II Panthéon-Assas University 

Queen Mary University of London 

School of Law, University of St. Thomas, Saint Paul, United States 

School of Oriental and African Studies, University of London 

The Hague University of Applied Sciences, Netherlands 

University College London 

University of Amsterdam 

University of Antwerp, Belgium 

University of Athens 

University of Basel, Switzerland 

University of Cambridge, United Kingdom 

University of Fribourg, Switzerland 

University of Geneva, Switzerland 

University of Kiel, Germany 

University of Lausanne, Switzerland 

University of Leuven, Belgium 

University of Liverpool, United Kingdom 

University of Nice, France 

University of St. Gallen, Switzerland 

University of Toronto, Canada 

University of Verona, Italy 

Utrecht University, Netherlands 

World Trade Institute, University of Bern 

3. The following guest speakers attended the expert meeting: 

Ms. Catalina Barberi Torres, Economist, Ministry of Trade, Industry and 

 Tourism, Bogota 

Mr. Muhammad De Gama, Director, International Trade and Investment, 

 Department of Trade and Industry, Pretoria 

Mr. Erivaldo Gomes, Deputy Subsecretary for Regional Integration and 

 Trade, Ministry of Finance, Brasilia 

Mr. Chutintorn Gongsakdi, Director General, Department of International 

 Economic Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Bangkok 

Ms. Saloua Hsoumi, Chief, Negotiators Team, and Director, Ministry of 

 Development, Investment and International Cooperation, Tunis 

Ms. Afroza Khan, Joint Secretary, Ministry of Industries, Dhaka 

Mr. Gert Kodra, First Secretary, Expert in International Investment 

 Agreements, Ministry of Foreign Affairs, Tirana 

Ms. Yongjie Li, Director, Department of Treaty and Law, Ministry of 

 Commerce, Beijing 

Ms. Brigitte Lüth, Attaché, Permanent Mission of Austria, Geneva 

Ms. Champika Malalgoda, Director, Research and Policy Advocacy 

 Department, Board of Investment, Colombo 

Ms. Stormy-Annika Mildner, Head of Department, External Economic 

 Policy, Federation of German Industries, Berlin 
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Mr. Manuel Monteagudo, General Counsel, Central Reserve Bank of Peru, 

 Lima 

Mr. John O’Neill, Minister and Deputy Permanent Representative, 

 Permanent Mission of Canada, Geneva 

Ms. Jasmina Roskic, Head of Department, Ministry of Trade, Tourism and 

 Telecommunications, Belgrade 

Mr. Sudhanshu Roy, Legal Adviser, International Investment Agreements, 

 Ministry of Finance, New Delhi 

Mr. Ahmed Shehabeldin, Minister Plenipotentiary and Deputy Permanent 

 Representative, Permanent Mission of Egypt, Geneva 

Mr. Lukas Siegenthaler, Head of Division, International Investment and 

 Multinational Enterprises, State Secretariat for Economic Affairs, 

 Bern 

Mr. Renato R. De Campos Souza, Deputy Director, International 

 Negotiations, Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, 

 Brasilia 

Ms. Samira Sulejmanovic, Head of Unit, Bilateral Trade Relations, Ministry 

 of Foreign Trade and Economic Relations, Sarajevo 

Ms. Ishita Ganguli Tripathy, Director, Domestic Investment and 

 International Investment Agreements, Department of Economic 

 Affairs, Ministry of Finance, New Delhi 

Mr. Marten van den Berg, Deputy Director General, Foreign Economic 

 Relations, Ministry of Foreign Affairs, The Hague, Netherlands 

Mr. Christopher S. Wilson, Deputy Chief, Permanent Mission of the United 

 States to the World Trade Organization, Geneva 

Ms. Aurelia Antonietti, Legal Counsel, International Centre for Settlement 

 of Investment Disputes, World Bank Group, Washington, D.C. 

Ms. Nathalie Bernasconi-Osterwalder, Group Director, Economic Law and 

 Policy, International Institute for Sustainable Development, Geneva 

Mr. Colin Brown, Deputy Head of Unit, Dispute Settlement and Legal 

 Aspects of Trade Policy, Directorate General for Trade, European 

 Union, Brussels 

Ms. Jane Connors, Director, Research and Right to Development Division, 

 Office of the High Commissioner for Human Rights, Geneva 

Ms. Corinne Montineri, Legal Officer, International Trade Law Division and 

 Secretary, Working Group II (Arbitration and Conciliation), United 

 Nations Commission on International Trade Law, Vienna 

Ms. Anca Radu, Policy Officer and Investment Negotiator, European Union, 

 Brussels 

Ms. Sanya Reid Smith, Senior Researcher and Legal Adviser, Third World 

 Network, Geneva 

Mr. Peter Sorensen, Ambassador, Head of the Permanent Delegation of the 

 European Union to the United Nations Office and other international 

 organizations in Geneva 

Mr. Nicolas Jansen Calamita, Director, Investment Treaty Forum, and 

 Senior Research Fellow, British Institute of International and 

 Comparative Law, London 

Mr. Lorenzo Cotula, Principal Researcher, Law and Sustainable 

 Development, International Institute for Environment and 

 Development, London 

Ms. Anna De Luca, Professor, Bocconi University, Milan, Italy 

Mr. Shaun Donnelly, Vice-President, Investment and Financial Services, 

 United States Council for International Business, Washington, D.C. 

Mr. Michael Ewing-Chow, Professor, National University of Singapore 
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