األمك املتيدة

مؤمتر األمم املتحدة
للتجارة والتنمية

TD/B/C.II/MEM.4/14
Distr.: General
31 July 2017
Arabic
Original: English

جملس التجارة والتنمية

جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية
اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن االستتثمار
واالبتكار وتنظيم املشاريع من أجل بناء القدرات
اإلنتاجية والتنمية املستدامة
الدورة اخلامسة
جنيف 11-9 ،تشرين األول/أكتوبر 2017
البند  3من جدول األعمال املؤقت
االستتتثمار واالبتكتتار وتنظتتيم املشتتاريع متتن أجتتل
بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املستدامة

إصالح نظام اتفاقات االستثمار الدولية :املرحلة 2
موجز تنفيذي

تشري هذه املذكرة إىل أن الوقت موات لالنتقال إىل املرحلة  2من إصالح نظام اتفاقات
االستتتاماا الدوليتتةي تتدي نظتتام االتفاقتتات القاةمتتة متتن اليتتو األول متتن معاهتتدات االستتتاماا.
وبينمتتا يتجلتتإ إصتتالح نظتتام اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة املوج ت إىل التنمي تة املستتتدامة يف النمتتا
ينصب اهتمام السياسات العامة علإ دي
واملعاهدات العصرية الديدة (املرحلة )1؛ ينبغي أن
ّ
اليو األول من املعاهدات (املرحلة .)2

ويتوفر للبلدان العديد متن اييتااات لتيتدي اليتو األول متن املعاهتدات ،واجتتد متن تز
نظام اتفاقات االستاماا الدولية .وتعرض هذه املذكرة و لّو  10خيتااات ومتا تفضتي إليت متن نتتاة
وتنطوي علي من دايت ،وهي خيااات ينبغي للبلدان تكييفها واعتمادها وفقاً ألهدافها احملددة يف
جمال اإلصتالح .ويتطلتب ديتد خيتاا اإلصتالح األفضتو لبلتد متا حبستب وعتع إجتراء ليتو متتنن
للتكلفة مقاانة ابلفواةد يستند إىل اجتقاةق ،مع التصدي لعدد من التيدايت األوسع نطاقاً.
ومتتن نتتنن اإلصتتالح الشتتامو للنظتتام أن يستتتفيد متتن التتدعك املكاتتف املتعتتدد األط ترا .
ويس تتتطيع األونكت تتاد ،م تتن خ تتالل أاك تتان عملت ت املتمال تتة يف إجت تراء البي تتو و لي تتو السياست تات،
والتعاون التقين ،وبناء توافق حكومي دويل يف اآلااء ،أن يؤدي دوااً اةيسياً ،ابعتبااه جهتة التنستيق
علتتإ نطتتا األمتتك املتيتتدة فيمتتا يتصتتو ابالستتتاماا التتدويل ،واملنتتتد التتدويل للمناقشتتات الرفيعتتة
املستو والشاملة بشنن النظام الراهن املتعدد الطبقات واألوج التفاقات االستاماا الدولية.
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أوالا -مقدمة
 -1تس تتتند ه تتذه امل تتذكرة إىل األدوات السياس تتاتية ال تتد وع تتعها األونكت تتاد س تتابقاً ،وه تتي تتن تتاول
سياسات االستاماا الدولية والتنمية املستدامة ،وفقتاً ملوعتو التدواة ايامستة الجتمتا ايتملاء املتعتدد
الس تتنوات بش تتنن االس تتتاماا واالبتك تتاا وتنظ تتيك املش تتاايع م تتن أج تتو بن تتاء الق تتداات اإلنتاجي تتة والتنمي تتة
املستتتدامة التذي وافتتق عليت جملتتا التجتتااة والتنميتتة يف دواتت االستتتاناةية اجتاديتتة والاال تتن( .)1وتستتتند
املذكرة ،علإ وج التيديد ،إىل التقدم احملرز يف إصالح نظام اتفاقتات االستتاماا الدوليتة املوجت وتو
التنمي تتة املس تتتدامة ،وتع تترض و ل تتو النت تتاة والتي تتدايت ال تتد تنط تتوي عليه تتا  10خي تتااات سياس تتاتية
لتيدي معاهدات االستاماا القاةمة.

اثنيا -مرحلة اإلصالح التالية
 -2أصتتبص إصتتالح نظتتام اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة املوج ت وتتو التنميتتة املستتتدامة يف صتتلب
عملية وعع سياسات االستاماا الدولية( .)2فقد بنت البلتدان ،يف مرحلتة اإلصتالح األوىل ،توافقتات
يف اآلااء بشنن اجتاجة إىل اإلصالح ،وحددت جماالت ومقااابت  ،واستعرعت ما لديها من نتبكات
اتفاقات االستاماا الدولية ،ووععت معاهدات منو جية جديدة ،وبدأت يف التفاوض بشنن اتفاقات
استاماا دولية جديدة أحتد  .ويتبتع أغلتب اتفاقتات االستتاماا الدوليتة الديتدة خااطتة الطريتق التد
وععها األونكتاد إلصالح نظام اتفاقات االستاماا الدولية (انظتر الشتكو أدانه) ،والتد تدد مخستة
جمتتاالت عمتتو( ،)3أو تتضتتمن بنتتوداً تتترد يف إطتتاا األونكتتتاد لسياستتات االستتتاماا متتن أجتتو التنميتتة
املستدامة (عام 2012؛ ُح ِّّد ت عام .)2015
خارطة طريق األونكتاد إلصالح نظام اتفاقات االستثمار الدولية
أربعة مستوايت

مخسة جماالت عمل

املتعدد األطرا

ستة مبادئ توجيهية

عمان اجتق يف التنظيك
مع توفري اجتماية

تسخري اتفاقات االستاماا الدولية ألغراض التنمية املستدامة

الرتكيز علإ جماالت اإلصالح الشاةكة

اإلقليمي
إصالح نظام تسوية
منازعات االستاماا

تعزيز االتسا النظمي

الاناةي

عمان االستاماا
املسؤول

العمو علإ مجيع املستوايت

التسلسو ابلشكو السليك

عملية ناملة ونفافة

الوطين

تعزيز وتيسري االستاماا

هيكو الدعك املتعدد األطرا

املصداي األونكتاد.2016 ،

__________

()1
()2
()3
2
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UNCTAD, 2016, World Investment Report 2016: Investor Nationality – Policy Challenges (United
Nations publication, Sales No. E.16.II.D.4, Geneva); UNCTAD, 2017, World Investment Report 2017:
).Investment and the Digital Economy (United Nations publication, Sales No. E.17.II.D.3, Geneva
UNCTAD, 2015, World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance
.(United Nations publication, Sales No. E.15.II.D.5, New York and Geneva); UNCTAD, 2016
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 -3وابل تترغك أ تتا أُح تترز م تتن تق تتدم كب تتري ،ال ت تزال مث تتة أم تتوا كا تترية ينبغ تتي إجنازه تا .فاإلص تتالح
الش تتامو يتطل تتب مقااب تتة م تتن ن تتقن ال تقتص تتر علتتإ إب ترام معاه تتدات جدي تتدة ،ب تتو تش تتمو أيض تاً
دي املعاهدات القاةمة .وهذا أمر ملص لألسباب الاال ة التاليةي
يوجد الكاري من معاهدات اليو األول .فقد أُبرم أكار من  2 500اتفا استاماا
(أ)
دويل ( 95يف املاةتتة متتن املعاهتتدات الستتااية) قبتتو عتتام  .2010ويف الوقتتت نفس ت  ،مل تتتدخو 700
معاهدة حيز النفا بعد؛
(ب) اليو األول من املعاهدات جيتو "عتاا" .فنغلتب القضتااي املعروفتة حاليتاً لتستوية
املنازعتتات بتتن املستتتامر والدول تة تستتتند إىل معاهتتدات أُبرمتتت قبتتو عتتام  2010ويتض تمن معظمهتتا
صياغات فضفاعة وغامضة؛
( ) يُدمي اليو األول من املعاهدات أوج التضااب .واستتمراا وجتود هتذه املعاهتدات
يفض تتي إىل ت تتداخو و تتز العالق تتات ب تتن املعاه تتدات ،كم تتا يط تترح تتدايت عل تتإ ص تتعيد التفاع تتو
فيما بينها.

اثلث ا -املرحلة  2من عملية اإلصالح 10 :خيارات
 -4مثتتة متتا ال يقتتو عتتن  10خيتتااات سياستتاتية متاحتتة للبلتتدان التتد ترغتتب يف تغيتتري املعاهتتدات
القاةمتتة ،متتن أجتتو مواءمتهتتا متتع األهتتدا السياستتاتية الديتتدة .وهتتذه اييتتااات ال تستتتبعد بعضتتها
بعضاً ،بتو ميكتن أن تُستتخدم حبيت تكتون متكاملتة .وختتلتف هتذه اييتااات متن عتدة جوانتب فهتي
تتضمن إجراءات تقنية (ماو تفسري أحكام املعاهدات أو تعديلها) أو سياسية (ماو املشااكة املتعددة
األط ت ترا ) والوانت تتب الت تتد تركت تتز علت تتإ اإلج ت تراءات (مات تتو تعت تتديو املعاهت تتدات أو االستعاعت تتة عنهت تتا)
أو مستتاةو موعتتوعية (ماتتو املعتتايري املرجعيتتة الدوليتتة) وتل ت التتد تنطتتوي علتتإ مواصتتلة العمتتو بنظتتام
اتفاقت تتات االست تتتاماا الدوليت تتة (مات تتو تعت تتديو املعاهت تتدات أو االستعاعت تتة عنهت تتا ،أو املشت تتااكة املتعت تتددة
األط ت ترا ) ،أو االنس تتياب (ما تتو إ تتاء املعاه تتدة م تتن دون االستعاع تتة عنه تتا ،أو االنس تتياب م ت تن
املعاهتتدات املتعتتددة األط ترا ) .وخلاتتو هتتذه اييتتااات طراةتتق إلدختتال تغي تريات علتتإ نظتتام اتفاقتتات
االستاماا الدولية ،بدالً من تصميك مضامينها.
-5

وفيما يلي اييااات العشرة إلجراءات اإلصالح ونتاةجها()4ي

تفستتري أحكتتام املعاهتتدات تفس ترياً مشتترتكاً ،متتا يوعتتص مضتتمون أي حكتتك متتن
(أ)
ضيق نطا سلطة احملاكك التقديرية لتفسريه؛
أحكام املعاهدة ،ويُ ّ
(ب) تعتتديو أحكتتام املعاهتتدات ،متتا يتتتيص تعتتديو مضتتمون املعاهتتدة القاةمتتة إبداا
أحكام جديدة فيها أو تغيري أو إلغاء أحكام واادة فيها؛

( ) االستعاعتة عتن املعاهتتدات الباليتة ،متتا يتتيص االستعاعتة عتتن إحتد معاهتتدات
اليو األول مبعاهدة جديدة؛
__________

()4
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(د) توحيد نبكة اتفاقات االستاماا الدولية ،ما يتيص إلغاء معاهدتن أو أكار متن
اليتتو األول متتن معاهتتدات االستتتاماا الاناةيتتة اململمتتة بتتن األطترا  ،واالستعاعتتة عنهتتا ابتفاقتتات
استاماا دولية جديدة متعددة األطرا ؛
(هت) إدااة العالقتتات بتتن املعاهتتدات القاةمتتة ،متتا ينشتتل القواعتتد التتد تتدد اتفتتا
االستاماا الدويل الذي ينطبق يف حالة بعينها؛
ديد املعايري املرجعية العامليتة ،متا يعتزز االتستا ونستن التفاعتو بتن اتفاقتات
(و)
االستاماا الدولية واجملاالت األخر من القانون الدويل ووعع السياسات؛
(ز) املشتتااكة املتعتتددة األط ترا  ،متتا يفض تتي إىل فهتتك مشتترت أو إىل إاستتاء قواع تتد
جديدة بن العديد من البلدان ،إعافة إىل آلية قق التغيري دفعة واحدة؛
(ح) التخلتي عتن معاهتدات متن اليتو األول غتري املصتد عليهتا ،متا يعتين أن البلتتد
ال يريد أن يصبص طرفاً يف معاهدة مملمة لكن غري مصد عليها بعد؛
(ط)
معاهدة ما؛

إ تتاء معاهتتدات اليتتو األول القاةمتتة ،متتا يُعفتي األطترا متتن التزاماوتتا مبوجتتب

(ي) االنستتياب متتن املعاهتتدات املتعتتددة األطترا  ،متتا يُعفتتإ األطترا التتد انستتيبت
متتن املعاهتتدة متتن القتتوة اإللزاميتتة للص ت ؛ وهتتو انستتياب ميا تتو متتن حي ت أ تتره إ تتاء املعاهتتدة ،لكتتن
املعاهدة تظو سااية بن األطرا املتبقية الد مل تنسيب منها.
 -6ويتطلتتب ديتتد متتا إ ا كتتان أحتتد خيتتااات اإلصتتالح خيتتاااً ستتليماً لبلتتد متتا يف حالتتة بعينهتتا
إجراء ليو متنن للتكلفة مقاانة ابلفواةد يستند إىل اجتقاةق ،ويتصد لعتدد متن التيتدايت األوستع
نطاق ت تاً .وتشت تتمو التيت تتدايت االس ت ترتاتيجية ايت تترو بنتيجت تتة نت تتاملة ومتوازنت تتة ،بت تتدالً مت تتن اإلف ت تراط يف
اإلصتتالح ،و ريتتد نظتتام اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة متتن غايت ت املتمالتتة يف محايتتة وتعزيتتز االستتتاماا.
وتنشن التيدايت النُظمية من الاغترات ،وأوجت التتداخو ،والتجتز التد تاتري مشتاكو تتعلتق ابلتماست
واالتسا  .وتتطلب دايت التنسيق إعطاء األولوية إلجراءات اإلصالح ،وإجياد نتركاء مناستبن يف
املعاهتتدات لغتترض تنفيتتذها ،وعتتمان اتستتا جهتتود اإلصتتالح علتتإ ستلتتف مستتتوايت عمليتتة صتتنع
السياستتات .وتزيتتد التيتتدايت املرتبطتتة ابلقتتداات متتن صتتعوبة تصتتدي البلتتدان الناميتتة ،وال ستتيما أقتتو
البلدان منواً ،ألوج القصوا الد تشوب اليو األول من اتفاقات االستاماا الدولية.
 -7ويتعن اختياا أفضو توليفة أكنة من بن اييااات السياساتية العشرة .وينبغتي أن تعكتا
التوليف تتة املخت تتااة يف اي تتة املط تتا ا تتاه السياس تتات االس تتتامااية الدولي تتة للبل تتد ،مب تتا يتمان تتإ م تتع
استرتاتيجيت اإلمناةيتتة الوطنيتتة .وينبغتتي ملقتتراي السياستتات ،عتتالوة علتتإ لت  ،النظتتر يف األ تتر املركتب
هلذه اييااات .فمن نتنن بعت توليفتات اييتااات هتذه أن تفضتي إىل نشتوء نظتام معاهتدات جم ّترد
إىل حد كبتري متن دواه األساستي التقليتدي املتماتو يف محايتة االستتاماا ،أو إىل انستياب كامتو متن
نظتتام اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة .وينبغتتي أن تُستتخر جهتتود اإلصتتالح ،وال ستتيما الشتتاملة منهتتا،
للمكاسب الد ميكن قيقها من سيادة القانون ،واالستجابة لتوقعتات املستتامرين املتعلقتة إبمكانيتة
التنبؤ واالستقراا ،والشفافية يف عملية وعع السياسات.
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 -8وعنتد املفاعتتلة بتتن خيتااات اإلصتتالح ،ينبغتتي لواعتعي السياستتات النظتتر يف التيتتدايت
القانوني تتة والعملي تتة .ففيم تتا يتعل تتق ابلتي تتدايت القانوني تتة ،توج تتد ال تتة جم تتاالت ابازة عل تتإ وج ت ت
ايصتتو  ،وهتتيي نتترط الدولتتة األوىل ابلرعايتتة( ،)5وبنتتد البقتتاء( ،)6وإدااة االنتقتتال متتن املعاهتتدات
الباليتتة إىل املعاهتتدات الديتتدة .ويتعتتن علتتإ واعتتعي السياستتات أيض تاً أن أيختتذوا يف االعتبتتاا،
العديد من التيدايت العملية والسياسية الد ميكن أن تنشن وأن خيططوا للتصدي هلا.
 -1التفسري املشرتك ألحكام املعاهدات
 -9من ننن اتفاقات االستاماا الدولية الد صتيغت أحكامهتا بطريقتة فضفاعتة أن تفضتي إىل
تفس ت تريات متناقض تتة وغ تتري مقص تتودة يف س تتيا إج ت تراءات تس تتوية املنازع تتات ب تتن املس تتتامر والدول ت تة.
والتفسريات املشرتكة ،الد ترمي إىل توعيص معىن االلتزامات التعاهدية ،تستاعد املستتامرين واألطترا
املتعاقدة واحملاكك علإ اجتد من أوج عدم اليقن ،وتعزز قداوك علإ التنبؤ (الدول .)1
الدول 1
خيار اإلصالح :التفسري املشرتك ألحكام املعاهدات

( أ)

النتاة

التيدايت

يستتمص لألطترا بتوعتتيص حكتتك أو عتتدة
•
أحكام بعينهتا متن دون تعتديو املعاهتدة أو إعتادة
التف ت تتاوض بش ت تتن ا (ال يقتض ت تتي التص ت تتديق علت ت تتإ
املعاهدة ،وهو ينطوي علإ تكلفة ووقت أقو)
يكون فعاالً بوج خا إ ا كانت املعاهدة
•
تت تتن علت تتإ أن التفس ت تريات املشت تترتكة الت تتد تضت تتعها
األطرا (أو اهليئات املشرتكة) ملزمة للمياكك
يصبص ا أمهية متن جتظتة اعتمتاده ،مبتا يف
•
ل فيما خي املنازعات العالقة
تكتتون لت ستتلطة ات حجيتتة ألنت صتتادا
•
عن أطرا املعاهدة

حمدود من حي أ ره ألن ال يضيف أي معىن
•
جديد إىل اجتكك قيد التفسري
ميك تتن أن يا تتري ن تتكوكاً بش تتنن طابع ت الق تتانوي
•
اجتقيقتتي (قتتد ال يكتتون متتن اليستتري دوم تاً التمييتتز بتتن
التفسري املشرت والتعديو)
ميكتتن أن يتتتيص للميتتاكك هامش تاً متتن الستتلطة
•
التقديرية
قد يكون من الصعب إ بات أن التفسري حقيقي
•
إ ا دأب أحتتد الط ترفن علتتإ التصتتر بطريقتتة ال تتوافتتق
مع التفسري
قد يكون من الصتعب التفتاوض بشتنن عنتدما
•
تنطتتوي إحتتد قضتتااي املنازعتتات العالقتتة علتتإ تطبي تق
اجتكك ي الصلة

املصداي األونكتاد.
يوعص مضمون حكك من أحكام املعاهدة ،ويُضيِّّق نطا السلطة التقديرية للمياكك فيما يتعلق
(أ)
بتفسري األحكام.

 -10وميكتتن أن يستتاعد توعتتيص بنتتود اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة علتتإ اجتتتد متتن أوج ت عتتدم
اليقتتن التتد تنشتتن عتتن أحكتتام صتتيغت بطريقتتة فضفاعتتة يف اليتتو األول متتن معاهتتدات االستتتاماا
اجتجيتتة بتتن األط ترا داجتتة متتن الوعتتوح نتتتا إليهتتا
الاناةيتتة .وتتتتيص التفس تريات املشتترتكة ات ّ
املستتتامرون والتتدول املضتتيفة ،واحملكمتتون علتتإ الس تواء حاجتتة ماستتة .ومتتن احملتمتتو أن تكتتون أداة
__________

()5
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اإلصالح هذه األيسر تطبيقاً عملياً أل ا تسمص ألطرا االتفا ابلتعبري عن مواقفهتا بشتنن بنتد
حمتتدد متتن بنتتود اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة متتن دون اجتاجتتة إىل إدختتال تعتتديالت علتتإ االتفتتا
أو إعتتادة التفتتاوض بشتتنن تكتتون تكاليفهتتا ابهظتتة وتستتتغر وقت تاً طتتويالً (ألن البيتتاانت التفستريية
ال تقتضي تصديقاً عليها) .ومن خالل اإلنااة بوعوح يف املعاهدة إىل أن التفستري املشترت ملتزم
للمياكك ،ميكن لألطرا أن تب ّدد أي نكو بشنن أ ر املعاهدة القانوي( .)7بيتد أنت حت لتو مل
يكن هنا نرط متن هتذا القبيتو ،فتتن اتفاقيتة فيينتا لقتانون املعاهتدات تُلتزم احملكمتن نن أيختذوا
يف اعتب تتااهك ،ابإلع تتافة إىل الس تتيا " ،أي اتف تتا الح تتق ب تتن األطت ترا بش تتنن تفس تتري املعاه تتدة"
(املادة (3-31أ)).
 -11وقتتد أجتترت عتتدة بلتتدان تفس تريات مشتترتكة لالتفاق تات .فقتتد اعتمتتدت لنتتة التجتتااة اجتتترة
يف إطتتاا اتفتتا التجتتااة اجتتترة ألمريكتتا الشتتمالية يف عتتام  2001مالحظتتات تفستتريية لتتبع أحكتتام
الفص ت تتو  11م ت تتن االتف ت تتا توع ت تتص امل ت تتادة  )1(1105املتعلق ت تتة مبعي ت تتاا اجت ت تتد األد للمعامل ت تتة .ويف
عام  ،2013أوعيت كولومبيا وسنغافواة ،من خالل تفتاهك تفستريي مشترت  ،عتدة أحكتام (ماتو
نتترط الدولتتة األوىل ابلرعايتتة ،وحكتتك املعاملتتة العادلتتة واملنصتتفة) يف إطتتاا معاهتتدة االس تتاماا الاناةيتتة
بينهما ( .)2013ويف كانون الااي/يناير  ،2016أصدات األطترا يف اتفتا الشتراكة االقتصتادية
االسرتاتيجية عمل احملي اهلادئ مليوظة تفستريية لستيا أا تو ،وعتعها املكلفتون ابلصتياغة ،تنطبتق
علإ ُحكمي الدولة األوىل ابلرعاية ،واملعاملة الوطنية.
 -12و تتدا اإلنتتااة إىل تطتتواين ا نتتن حتتداث يف اآلونتتة األختترية علتتإ صتتعيد السياستتات ،ومهتتا
خيتلفتتان عتتن الفهتتك التقليتتدي للتفس تريات املشتترتكة ولكنهمتتا يرتبطتتان ب ت  .فقتتد اقرتحتتت اهلنتتد ،يف
ن تتباط/فملاير  ،2016بي تتاانً تفس تتريايً مش تترتكاً عل تتإ  25بل تتداًكان تتت ق تتد أبرمت تت معه تتا اتفاق تتات
استتتاماا دوليتتة مل تك تتن فتترتة ص تتالحيتها األولي تتة قتتد انته تتت بعتتد .وأوعتتص البي تان التفس تتري ال تتذي
اقرتحتت اهلنتتد للعديتتد متتن أحكتتام املعاهتتدات ،مبتتا يف لت تعريفتتي املستتتامر واالستتتاماا ،وأحكتتام
الدولتتة األوىل ابلرعايتتة ،واملعاملتتة العادلتتة واملنصتتفة ،واملعاملتتة الوطنيتتة ،وبنتتود نتتز امللكيتتة ،وتستتوية
املنازع تتات بت تتن املست تتتامر والدول تتة .ويف تش ت ترين األول/أكت تتوبر  ،2016أصت تتدات كنت تتدا واال ت تتاد
األواويب والدول األعضاء في صكاً تفسريايً مشرتكاً بشنن االتفا االقتصادي والتجتااي الشتامو
بن كندا واال اد األواويب ( )2016ندد عدداً من أحكتام اتفتا األطترا التد كانتت موعتو
نقاش عام وأحد الشواغو ،ماو اجتق يف التنظيك والتعوي .

 -13و تتدا اإلن تتااة أيضت تاً إىل أن ت ت ق تتد ت ت تواتر يف اآلون تتة األخ تترية إنش تتاء هيئ تتات مش تترتكة يف
إط تتاا اتفاق تتات االس تتتاماا الدولي تتة ُكلف تتت إبص تتداا تفست تريات ملزم تتة ،ما تتو االتف تتا االقتصت تادي
والتجااي الشامو بن كندا واال اد األواويب ( ،)2016ومعاهدات االستاماا الاناةية بتن نتيلي
وهونغ كونغ  -الصن ( ،)2016واملغرب ونيجرياي (.)2016
 -2تعديل أحكام املعاهدات
 -14قد يكون من الصتعب أحيتاانً تعتديو االلتزامتات ات الصتيغة الفضفاعتة التد تترد عتادة
يف اليت تتو األول مت تتن اتفاقت تتات االست تتتاماا الدوليت تتة مت تتن خت تتالل التفس ت تريات املشت تترتكة .وتس ت تتطيع
األطترا  ،بتعتتديلها أحكتتام املعاهتتدة ،قيتتق داجتتة أعلتتإ متتن التغيتتري ،وتكفتتو متتن أ أن تعكتتا
املعاهدة املعدلة التطوا الذي طرأ علإ أفضليات األطرا السياساتية (الدول .)2
__________
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الدول 2
خيار اإلصالح :تعديل أحكام املعاهدة

(أ)

النتاة
•
ميا تتو أداة أوس تتع نطاقت تاً وأبع تتد م تتد مقاانت تةً
ابلتفسري؛ وُمي ّكتن متن إداا قواعتد جديتدة بتدالً متن
جمرد توعيص مقاصد القواعد القاةمة
يتناول بشكو انتقاةي أهتك القضتااي التد تتتواءم
•
بشن ا املواقف السياساتية لألطرا
ميك تتن أن تتف تتق عليت ت أطت ترا املعاه تتدة عل تتإ
•
وتتو أيستتر وأن تتفتتاوض بشتتنن علتتإ وتتو أكاتتر فعاليتتة
مقاانة إبعادة التفاوض علإ املعاهدة برمتها.

التيدايت
يتطلب عادة تصديقاً حملياً ليصبص سااايً
ال يس تتري إال ن ت تتر الحت تتق؛ وال يت تتؤ ر يف املنازعت تتات

•
•
العالقة
ال يفض تتي إىل تغي تتري ن تتامو يف تص تتميك املعاه تتدات
•
وفلسفتها
ق ت تتد يفض ت تتي إىل مفاوع ت تتات ص ت تتعبة ال تتيق ت تتق يف
•
إطااهت تتا اتفاقت تتات بشت تتنن التعت تتديالت إال مت تتن خت تتالل تقت تتدمي
تنازالت متبادلة مع األطرا املطالبة بتعديالت أخر

املصداي األونكتاد.
يعدل مضمون معاهدة قاةمة إبداا أحكام جديدة فيها ،أو بتغيري أو إلغاء أحكام قاةمة.
(أ)

 -15وع تتادة م تتا تك تتون التع تتديالت حم تتدودة الع تتدد وال ت تتؤ ر يف التص تتميك الع تتام للمعاه تتدة ويف
فلسفتها( .)8فت ا كانت األطرا ال تعنيها إال أحكام بعينها يف املعاهدة (ماو بنتود الدولتة األوىل
ابلرعاي تتة ،واملعامل تتة العادل تتة واملنص تتفة) ،فق تتد يك تتون م تتن األفض تتو إدخ تتال تع تتديالت متفرق تتة عل تتإ
املعاهدة بدالً من إعتادة التفتاوض عليهتا ابلكامتو ألن لت قتد يستتغر وقتتاً طتويالً وقتد يشتكو
تتدايً صتتعباً تبعتاً ملواقتتف الطتتر أو األطترا األختتر  .أ إن إجتراءات التعتتديو املنطبقتتة تتوقتتف
علإ املعاهدة نفستها ،التد ختضتع للتغيتري .وفيمتا يتعلتق ابتفاقتات االستتاماا الدوليتة التد ال تتنظك
إجراء التعديالت ،تنطبق عادة القواعد العامة التفاقية فيينا لقانون املعاهدات .إال أن العديد متن
اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة األحتتد تتضتتمن أحكام تاً خاصتتة هبتتا تتعلتتق ابلتعتتديالت .ويكتستتي
هتتذا األمتتر أمهيتتة خاصتتة فيمتتا يتعلتتق ابملعاهتتدات العديتتدة أو املتعتتددة األطترا ألن العتتدد الكبتتري
متتن األط ترا املعنيتتة جيعتتو هتتذه العمليتتة أكاتتر تعقيتتداً .وتكتستتي تعتتديالت اتفاقتتات االستتتاماا
الدولي تتة ع تتادة طابع تاً امسي تاً م تتن خ تتالل اتفاق تتات منفص تتلة (ما تتو الملوتوك تتوالت أو تب تتادل الرس تتاةو
أو املتتذكرات) تتتدخو حيتتز النفتتا ابتبتتا إجتراء أا تتو إلبترام املعاهتتدة األصتتلية ،أي بعتتد استتتكمال
إجراءات التصديق احمللية عليها.
 -16وال تت توافر بعتتد بيتتاانت نتتاملة عتتن هتتذه التعتتديالت .لكتتن األدلتتة املتاحتتة تشتتري إىل أن
ال تتدول مل تس تتتخدم خي تتاا التع تتديالت إال ملامت تاً .وال يُس تتتاىن م تتن لت ت غ تتري دول أواواب الش تترقية
األعض ت تتاء يف اال ت تتاد األواويب (إس ت تتتونيا ،وبلغ ت تتاااي ،وبولن ت تتدا ،وتش ت تتيكيا ،واوماني ت تتا ،وس ت تتلوفاكيا،
وستتلوفينيا ،وكرواتيتتا ،والتفيتتا ،وليتوانيتتا) التتد أدخلتتت تعتتديالت متتن ختتالل بروتوكتتوالت قبتتو أن
تنضتتك إىل اال تتاد األواويب وبعتتد لت  .ومتتن بتتن اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة ال ت  84التتد أبرمتهتتا
هتذه البلتتدان ،يتعلتتق أكاتتر متتن  60اتفاقتاً مبعاهتتدات استتتاماا ناةيتتة أُبرمتتت ختتاا نطتتا اال تتاد
األواويب ،وجتتر تعتتديلها العتبتتااات منهتتا مواءمتتة االلتزامتتات الدوليتتة هلتتذه البلتتدان متتع التزاماوتتا
مبوجب قانون اال اد األواويب .وتضع بع هذه التعتديالت استتاناءات متن حكتك الدولتة األوىل
ابلرعايتتة فيمتتا يتعلتتق ابملنظمتتات اإلقليميتتة للتكامتتو االقتصتتادي ،أو تتضتتمن استتتاناءات ألستتباب
تتعل تتق ابألم تتن ال تتوطين ،ما تتو بروتوك تتويل ع تتامي  2007و 2010املليقت تن عل تتإ التت توايل مبعاه تتدة

__________
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االستتتاماا الاناةيتتة بتتن بلغتتاااي واهلنتتد ( ،)1998وبتتن تشتتيكيا واملغتترب ( .)2001كمتتا استتتخدم
العديتتد متتن التتدول األعضتتاء هتتذه التعتتديالت إلداا استتتاناءات تتعلتتق مبي تزان املتتدفوعات عتتمن
األحكتتام ات الصتتلة حبريتتة نقتتو األم توال ،ماتتو بروتوكتتوالت األع توام  2009و 2011و2013
املليق تتة ،عل تتإ التت توايل ،مبعاه تتدات االس تتتاماا الاناةي تتة ب تتن تش تتيكيا وغواتيم تتاال ( ،)2003وب تتن
بلغ تتاااي وإس تراةيو ( ،)1993وب تتن ليتواني تتا والكوي تتت ( .)2001وق تتد أدخل تتت ه تتذه التع تتديالت
األختترية استتتجابة لقتراا حمكمتتة العتتدل األواوبيتتة الصتتادا يف عتتام  2009التتذي قضتتإ نن أحكتتام
ويتتو األم توال يف بع ت معاهتتدات االستتتاماا الاناةيتتة التتد أبرمتهتتا بع ت البلتتدان األعضتتاء متتع
بلدان أخر انتهكت قانون اال اد األواويب.
 -17وقد استخدمت بلدان أختر خيتاا إجتراء تعتديالت متفرقتة إلدختال تغيتريات علتإ آليتة
تس تتوية املنازع تتات ب تتن املس تتتامر والدولت تة ،ما تتو تب تتادل امل تتذكرات يف ع تتام  1997تتعل تتق مبعاه تتدة
االستاماا الاناةيتة بتن ابااغتواي واململكتة املتيتدة لمليطانيتا العظمتإ وآيرلنتدا الشتمالية (،)1981
وبروتوكويل عامي  ،2000و 2003املليقن ،علإ التوايل ،مبعاهتدة االستتاماا الاناةيتة بتن التوالايت
املتيتتدة األمريكيتتة وبنمتتا ( ،)1982وبتتن أملانيتتا ومجهوايتتة مولتتدوفا ( .)1994ومتتن أحتتد األمالتتة
علتتإ هتتذه التع تتديالت تل ت ال تتد أُدخلتتت يف أايا/متتايو  2016عل تتإ اتف تتا التج تتااة اجت تترة ب تتن
س تتنغافواة وأس ترتاليا ( )2003وال تتد اتف تتق عليه تتا الطرف تتان ل تتد استعراع تتهما الاال ت للمعاه تتدة.
ويتضمن فصو االستاماا املنقص إدخال تعديالت عديدة علتإ التعتاايف وااللتزامتات املوعتوعية،
ويضيف استاناءات الستتخدام آليتة تستوية املنازعتات ،مبتا فيهتا استتاناء متن آليتة تستوية املنازعتات
بن املستامر والدولة يتعلق بتدابري مكافية التبغ .وهذه التعديالت هي يف طوا التصديق عليها.
 -18وأخرياً ،عدل األعضتاء يف الماعتة اإلمناةيتة للجنتوب األفريقتي ،يف آب/أغستطا ،2016
املرفتتق  1بملوتوكتتول الماعتتة املتعلتتق ابلتمويتتو واالستتتاماا .وقتتد ُحتتذفت متتن التتن املعتتدل األحكتتام
املتعلقت تة ابملعامل تتة العادل تتة واملنص تتفة ،وآبلي تتة تس تتوية املنازع تتات ب تتن املس تتتامر والدول تتة ،ونتُ ِّّق تتص تعريفت تا
املس تتتامر واالس تتتاماا ،وأُدا اس تتتاناءات م تتن حك تتك ن تتز امللكي تتة ،وُوع تتص حك تتك املعامل تتة الوطني تتة
ومسؤوليات املستامرين ،فضالً عن حق البلدان املضيفة يف تنظيك االستاماا .وهتذه التعتديالت هتي
يف طوا التصديق عليها.
 -٣االستعاضة عن املعاهدات البالية
 -19تتتتيص عمليتتات االستعاعتتة عتتن املعاهتتدات الفرصتتة إلج تراء استتتعراض نتتامو للمعاهتتدة
بتتدالً متتن تعتتديو فتراد أحكامهتتا بصتتواة انتقاةيتة (التتدول  .)3ويستتتعي خيتتاا اإلصتتالح هتتذا
عتتن اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة الباليتتة ابتفاقتتات جديتتدة .وميكتتن أن يتتملم الشتتركاء يف املعاهتتدات
أنفستتهك اتفاقتتات استتتاماا دوليتتة جديتتدة (عنتتدما يُستتتعاض عتتن معاهتتدة استتتاماا ناةيتتة مبعاهتتدة
جديدة ماالً) ،أو ميكن أن تتملم هتذه االتفاقتات جمموعتة أكتمل متن البلتدان (عنتدما يستتعاض عتن
العديتتد متتن معاهتتدات االستتتاماا الاناةيتتة مبعاهتتدة تشتتمو عتتدة أط ترا متتاالً (انظتتر اييتتاا .))4
وتن تتاول املعاه تتدة م تتن جدي تتد يت تتيص لألطت ترا فرص تتة قي تتق داج تتة أعل تتإ م تتن التغي تتري ي الص تتلة
ابلتعتتديالت االنتقاةيتتة ،وإبتتداء قتتدا أكتتمل متتن اجتتتزم وستتعة النظتتر لتتد تصتتميك اتفاقتتات استتتاماا
دولية تعكا ا يتها اجتدياة املشرتكة.
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الدول 3
خيار اإلصالح :االستعاضة عن املعاهدات البالية

(أ)

النتاة

التيدايت

يتيص األخذ بنه نامو لإلصتالح عتن طريتق
•
إجتراء تنقتتيص نتتامو مبتتا يتوافتتق متتع األهتتدا السياستتاتية
املتغرية لألطرا
يتيص تنقيص فلسفة املعاهتدة وتصتميمها العتام،
•
وإداا قضااي سياساتية جديدة
ميكتتن إج تراء ل ت يف أي وقتتت يف أ نتتاء متتدة
•
سراين املعاهدة

يتطل تتب مش تتااكة أطت ترا املعاه تتدة ال تتذين هل تتك
•
آااء أا لة
•
ميكتتن أن يك تتون ابه تتا التكتتاليف ويس تتتغر وقت تاً
طويالً ألن يتطلب التفاوض علإ املعاهدة من البداية
ال يض تتمن إداا العناص تتر املوجه تتة إىل اإلص تتالح
•
(يتوقف علإ نتيجة التفاوض)
يتطلت تتب االنتقت تتال الفعت تتال مت تتن نظت تتام املعاهت تتدات
•
السابق إىل نظام املعاهدات الديد

املصداي األونكتاد.
يستعي عن معاهدة من اليو األول مبعاهدة جديدة.
(أ)

 -20ولكتتي تكتتون عمليتتة االستعاعتتة فعالتتة ،ينبغتتي أن تراعتتي البلتتدان أحكتتام إ تتاء املعاهتتدة
الواادة يف اتفا االستاماا الدويل السابق ،مبا يف لت عتمان انتقتال فعتال متن نظتام املعاهتدات
السابق إىل النظام الديد ،وكيف ينبغي التعامو مع أي بند من بنود البقاء.
 -21وق تتد اس تتتعي ح ت اآلن ع تتن  130معاه تتدة اس تتتاماا ناةي تتة ،وق تتد اس تتتُعي ع تتن أغلبه تتا
مبعاهتتدات أختتر أا لتتة أو مبعاهتتدات ناةيتتة تتضتتمن أحكام تاً تتعلتتق ابالستتتاماا .ومتتن البلتتدان التتد
نشتتطت يف هتتذا اجملتتال علتتإ متتد الستتنوات العشترين املاعتتية أملانيتتا ،تليهتتا الصتتن ،ومصتر ،واومانيتتا،
واملغرب .واملعاهدات املستعاض هبا ال تتضمن داةماً عناصر اإلصالح املوجهة وو التنمية املستتدامة.
ومتتن األمالتتة اجتاليتتة علتتإ لت مباحاتتات إعتتادة التفتتاوض بتتن سويسترا واملكستتي بشتتنن االستعاعتتة
عن معاهدة االستاماا الاناةية لعام  1995مبعاهدة استاماا ناةية أخر .
 -22ومن بن عينة من املعاهدات تشمو  167معاهدة تتضتمن أحكامتاً تتعلتق ابالستتاماا،
تبن أن  10( 16يف املاةة) منها فق قتد حلّتت حمتو معاهتدة استتاماا ناةيتة واحتدة علتإ األقتو
كانتتت أحكامهتتا متداخلتتة معهتتا( .)9فعلتتإ ستتبيو املاتتال ،استعاعتتت بتتريو عتتن تتال معاهتتدات
استاماا ناةية ابتفاقات للتجااة اجتترة أُبرمتت الحقتاً متع الشتركاء أنفستهك ،أي نتيلي (،)2006
وسنغافواة ( ،)2008ومجهوايتة كتوااي ( .)2010وتتضتمن هتذه االتفاقتات الاال تة مجيعهتا فصتالً
بشتتنن االستتتاماا ،وتتتن ص تراحة علتتإ إلغتتاء معاهتتدة االستتتاماا الاناةيتتة الستتابقة عنتتد بتتدء نفتتا
اتفا التجااة اجترة ،وتضع قواعد للمرحلة االنتقالية.
 -23وكبديو لذل  ،تُعلق بع الدول يف حتاالت انداة العمتو مبعاهتدات االستتاماا الاناةيتة
أو نج تزاء منهتتا ختتالل متتدة س تراين اتفتتا استتتاماا دويل جديتتد ،ماتتو اتفتتاقي التجتتااة اجتتترة بتتن
املغتترب والتتوالايت املتيتتدة ( ،)2004وبتتن كنتتدا وبنمتتا ( ،)2010واتفتتا االس تتاماا املتتملم بتتن
مجهوايتتة كتتوااي والرابطتتة األواوبيتتة للتجتتااة اجتتترة ( .)2005وهتتذا ال يشتتكو عمليتتة استعاعتتة هبتتذه
الصتتفة ،بتتو هتتو استتتبدال مشتتروط ي ترت البتتاب مفتوح تاً أمتتام إمكانيتتة إحيتتاء معاهتتدة االستتتاماا
الاناةية من جديد إ ا ما أُ ي العمو ابتفا االستاماا الدويل الديد.
__________

()9

GE.17-13056

األونكتاد ،2017 ،الشكو الاال .23 -
9

TD/B/C.II/MEM.4/14

 -٤توحيد شبكة اتفاقات االستثمار الدولية
 -24إن إلغ تتاء معاه تتدات االس تتتاماا الاناةي تتة املتع تتددة واالستعاع تتة عنه تتا ابتفاق تتات اس تتتاماا
دولية جديدة تشمو عدة أطرا يساعد علإ دي مضمون املعاهدات واجتد من تز نتبكة
اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة يف الوقتتت نفست (التتدول  .)4وهتتذا التوحيتتد هتتو نتكو متتن أنتتكال
االستعاعتتة (انظتتر اييتتاا  .)3وهتتو يعتتين إلغتتاء العديتتد متتن املعاهتتدات القاةمتتة واالستعاعتتة عنهتتا
مبعاهتتدة واحتتدة جديتتدة وحدياتتة وموجهتتة وتتو التنميتتة املستتتدامة .وهتتذا اييتتاا جتتذاب متن منظتتوا
اإلصتتالح ،ألنت ينطتتوي علتتإ أ ترين إجيتتابين يتمتتاالن يف تتدي مضتتمون املعاهتدات ،واجتتد متتن
تتز نتتبكة اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة ،و ل ت بوعتتع قواعتتد موحتتدة للمعاهتتدات التتد تشتتمو
أكار من بلدين.
الدول 4
خيار اإلصالح :توحيد شبكة اتفاقات االستثمار الدولية
النتاة

(أ)

التيدايت
يتطل ت تتب مش ت تتااكة العدي ت تتد م ت تتن الش ت تتركاء يف
•
املعاهدات
ال يكفو إداا العناصر املوجهة وو اإلصتالح
•
(يتوقف علإ نتيجة التفاوض)
قتد يصتتعب قيتتق نتتتاة يف املفاوعتتات التتد
•
تشمو عدة أطرا مقاانة ابملفاوعات الاناةية.

يت تتيص األخ تتذ ب تتنه ن تتامو لتي تتدي اتفاق تتات
•
االستاماا الدولية من خالل تنقييها الشامو
ن ّد من ز نبكة اتفاقتات االستتاماا الدوليتة
•
خبف عدد املعاهدات القاةمة
ميكت ت تتن أن يكت ت تتون فعت ت تتاالً مت ت تتن حي ت ت ت التكلفت ت تتة
•
والوقت مقاانة إبجراء مفاوعات ناةية متعددة
املصداي األونكتاد.
يلغي معاهديت استاماا ناةيتن أو أكار من معاهدات اليو األول اململمة بن األطرا  ،ويستعي
(أ)
عنهما ابتفا استاماا دويل جديد يشمو عدة أطرا .

 -25فعلإ سبيو املاال ،عندما يوقع اال اد األواويب اتفا استاماا دويل مع بلد اثل  ،تو
املعاهتتدة الديتتدة حمتتو مجيتتع معاهتتدات االستتتاماا الاناةيتتة التتد أبرمتهتتا يف الستتابق ف تراد التتدول
األعضاء يف اال اد األواويب مع هذا البلد .فمن املقرا أن يُستعاض عن مثاي معاهدات استتاماا
ناةية قاةمة بن كندا وفراد الدول األعضتاء يف اال تاد األواويب ابالتفتا االقتصتادي والتجتااي
الشتتامو بتتن كنتتدا واال تتاد األواويب (( )2016املتتادة  .)8-30وقتتد أداجتتت أحكتتام أا لتتة يف
اتفتتاقي التجتتااة اجتتترة املتفتتاوض عليهمتتا متتؤخراً بتتن ستتنغافواة واال تتاد األواويب (سيستتتعاض عتتن 12
معاهدة قاةمة) ،وبن فييت انم واال اد األواويب (سيستعاض عن  22معاهدة قاةمة).
 -26ومثة ماال آخر هو اتفا التجااة اجترة اململم بن املكسي وبع الدول يف أمريكا الوسطإ
(كوس تتتاايكا ،والس تتلفادوا ،وغواتيم تتاال ،وهن تتدواا  ،ونيك تتاااغوا؛  )2011ال تتذي ح ت تو حم تتو ال تتة
اتفاقات سابقة للتجااة اجترة بن املكسي وكوستتاايكا ( ،)1994ونيكتاااغوا ( )1997والستلفادوا،
وغواتيماال وهندواا (.)2000
 -27بيد أن معظك اتفاقات االستاماا الدوليتة األختر التد تشتمو عتدة أطترا قتد أعتاعت
فرصتة توحيتتدها ،متتا أفضتتإ بتتدالً متتن لت إىل تطبيتتق متتواز للمعاهتتدات الباليتتة واملعاهتتدات الديتتدة.

10

GE.17-13056

TD/B/C.II/MEM.4/14

وهذا يزيتد متن تعقتد وعتدم اتستا نظتام هتو نتديد التعقيتد أصتالً( .)10ويستتخدم بعت اتفاقتات
االستتتاماا الدوليتتة بنتتود التنتتاز متتن أجتتو إدااة العالقتتات املتداخلتتة بتتن املعاهتتدات (انظتتر اييتتاا .)5
وتعتمتتد اتفاقتتات أختتر مقاابتتة افرتاعتتية لكنهتتا تتتتيص مرونتتة لألطترا لكتتي تقتترا فيمتتا بينهتا .ففتتي
س تتيا اتف تتا الشت تراكة ع تتمل احمل تتي اهل تتادئ م تتاالً ،اتفق تتت أست ترتاليا بش تتكو منفص تتو عل تتإ إ تتاء
معاهتتدات االستتتاماا الاناةيتتة التتد أبرمتهتتا متتع املكستتي  ،وبتتريو ،وفييتت انم عنتتد بتتدء نفتتا اتفتتا
الشتراكة هتتذا .وقتترات أطترا أختتر اإلبقتتاء حت اآلن علتتإ اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة القاةمتتة
(يتجتتاوز عتتدد اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة التتد تتضتتمن التزامتتات بتتن األطترا تتعلتتق ابالستتتاماا
وتت تتداخو م تتع اتف تتا الشت تراكة  20اتفاقت تاً) .وال تت تزال ه تتذه املس تتنلة قي تتد النق تتاش يف إط تتاا بعت ت
املفاوعات اجتالية الد تشمو عدة أطرا  .ففي أفريقيا ماالًُ ،نتمو أن نو اتفا التجتااة اجتترة
الاال تتي بتتن الستتو املشتترتكة لشتتر أفريقيتتا والنتتوب األفريقتتي ،ومجاعتتة نتتر أفريقيتتا ،والماعتتة
اإلمناةية للجنوب األفريقي ،حمو أكار من  100معاهدة استاماا ناةية قاةمة بن الدول املشااكة.
 -28وعلإ غراا ما تنطوي علي االستعاعة عموماً ،ينبغي أن تضع البلدان يف اعتبااها ،عند
اختيااها خياا التوحيد ،أحكام اإللغاء الواادة يف اتفاقات االستاماا الدولية املنتهية ،وأن تضتمن
انتقاالً فعاالً من نظام املعاهدات القدمي إىل النظام الديد (انظر ايياا .)3
 -٥إدارة العالقات بني املعاهدات املتعايشة
 -29إ ا اختاات البلدان اإلبقاء علإ املعاهدات من اليتو األول مبتوازاة املعاهتدات الديتدة،
تستد اتفاقتات االستتاماا الدوليتة
فلن تتيقتق أهتدا إصتالح نظتام اتفاقتات االستتاماا الدوليتة متا مل ُ
الديدة واألكار حدا ة يف حال حدو نزا أو وجود تضااب (الدول .)5
الدول 5
خيار اإلصالح :إدارة العالقات بني املعاهدات املتعايشة
النتاة

(أ)

التيدايت

يض ت تتمن أال ختض ت تتع البل ت تتدان يف الوق ت تتت نفست ت ت
•
لاللتزامات املنطبقة الواادة يف معاهدات متداخلة
ميكتتن أن يتدعك جهتتود اإلصتتالح بضتتمان ستتيادة
•
املعاهدات األحد
بينم ت تتا يبق ت تتي عل ت تتإ املعاه ت تتدة الس ت تتابقة س ت تتااية
•
(م تتا ينش تتل ت ت توازايً) ،يوع تتص عالق تتة املعاه تتدة الدي تتدة
ابملعاهدة السابقة
املصداي األونكتاد.
يضع قواعد دد أايً من اتفاقات االستاماا الدولية املتعايشة ينطبق يف حالة بعينها.
(أ)

ال ينهي املعاهدة السابقة
•
خيف ت تتف بع ت ت اآلاثا الس ت تتلبية النان ت تتئة ع ت تتن
•
تع ت تتاي املعاه ت تتدات؛ لكنت ت ت ال يت ت تدفع قُت ت ُتدماً عمليت ت تة
إص تتالح نظ تتام اتفاق تتات االس تتتاماا الدولي تتة بطريق تتة
فعالة وناملة
يتوقتتف أ تتره علتتإ الصتتيغة املستتتخدمة يف حكتتك
•
التناز

 -30وب تتدالً م تتن اعتم تتاد خي تتاا االستعاع تتة ،تق تترا بعت ت أطت ترا املعاه تتدات أنت ت ينبغ تتي أن
تتعاي معاهدات اليو األول مع املعاهدات الديدة .وند هتذا يف كاتري متن األحيتان عنتدما
تكتتون املعاهتتدة الديتتدة نتتاملة لعتتدة أط ترا  ،ماتتو اتفتتا متتن اتفاقتتات للتجتتااة اجتتترة اإلقليميتتة
يتضمن فصالً يتعلق ابالستاماا ،وتكون مثة معاهدات ناةية قاةمة تستند إليهتا .فمتن بتن 167
معاه تتدة تتض تتمن أحكامت تاً تتعل تتق ابالس تتتاماا ،يتع تتاي أكا تتر م تتن لايه تتا ( )119م تتع اتفاق تتات

__________

()10
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استاماا دولية سابقة ومتداخلة( .)11وهذا التوازي يزيد عموماً متن تع ّقتد النظتام ،وال يستاعد علتإ
إصالح نظام اتفاقات االستاماا الدوليتة .ومتن أجتو إجتراء إصتالح فعتال ونتامو ،يُفضتو نتب
العمو بتطبيق متواز التفاقتات االستتاماا الدوليتة املتعايشتة بتن األطترا نفستها .ومتع لت  ،قتد
تكون لد الدول أسباب حمددة لإلبقاء علإ تعاي اتفاقات االستاماا الدولية.
 -31ومن أجو التخفيف من اآلاثا السلبية احملتملة النامجة عتن هتذه اجتالتة ،ميكتن للتدول أن
تدا بنوداً توعص العالقة بن اتفاقات االستاماا الدولية املتعايشة( .)12فعلإ سبيو املاتال ،ميكتن
أن ندد يف بند يتعلق ابلتناز املعاهدة الد تسود يف حال نشوب تنتاز أو وجتود تضتااب .ومتن
بتتن املعاهتتدات الت ت  119املتتذكواة أعتتاله التتد تتضتتمن أحكام تاً تتعلتتق ابالستتتاماا وتتعتتاي متتع
اتفاقتتات استتتاماا دوليتتة متداخلتتة ،تتضتتمن  35معاهتتدة (أو وتتو لاهتتا) فقت بنتتداً صتترناً يعطتتي
األولوية التفاقات االستاماا الدولية القاةمة أو الديدة.
 -32ومن ننن بنود التنتاز أن تشتكو أداة مفيتدة يف إصتالح نظتام اتفاقتات االستتاماا الدوليتة
إن ه تتي أعط تتت األولوي تتة التفاق تتات االس تتتاماا الدولي تتة الدي تتدة واألح تتد  .وم تتن بت تن املعاه تتدات
ال ت  35التتد تتضتتمن أحكامتاً تتعلتتق ابالستتتاماا وبنتتوداً بشتتنن التنتتاز متتاالً ،يعطتتي أكاتتر متن نصتتفها
( )20األولويتتة التفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة الديتتدة يف حتتال ظهتتوا تضتتااب .ومتتن األمال تة علتتإ
لت اتفاقتتات التجتتااة اجتتترة اململمتتة بتتن بنمتتا ومقاطعتتة اتيتوان الصتتينية (2003؛ املتتادة ،))2(3-1
وب ت تتن املكس ت تتي وب ت تتريو (2011؛ امل ت تتادة  ،))2(3-1وب ت تتن كولومبي ت تتا ومجهواي ت تتة ك ت تتوااي (2013؛
املادة .))2(2-1
 -33إال أن كارياً ما ختتاا الدول إداا بنود تعطي أولوية صرنة لالتفاقات السابقة (وهي يف
الغالتتب اتفاقتتات غتتري موجهتتة لإلصتتالح) كمتتا هتتو اجتتتال يف اتفتتا التجتتااة اجتتترة بتتن أسترتاليا ومتتاليزاي
(2012؛ املادة  ،))2(2-21واتفتا االستتاماا الاال تي األطترا بتن الصتن واليتاابن ومجهوايتة
كتتوااي (2012؛ املتتادة  .)25ومتتن بتتن املعاهتتدات ال ت  35املتتذكواة أعتتاله ،التد تتضتتمن أحكامتاً
تتعلق ابالستاماا ،تعطي  15معاهدة األولوية للمعاهدات السابقة.
 -34كمتتا أن التتدول تتتدا أحيتتاانً بنتتوداً تعطتتي األولويتتة للمعاهتتدة التتد خلتتنص ح توافز تفضتتيلية
للمستامرين (ماو الرساةو املرفقتة اتفتا الشتراكة االقتصتادية االسترتاتيجية عتمل احملتي اهلتادئ التد
وقّعتهتتا نيوزيلن تتدا م تتع أس ترتاليا ،وب تتروي داا الس تتالم ،وس تتنغافواة ،ون تتيلي ،وفيي تتت انم ،وم تتاليزاي)،
أو املعاهدات الد ال تكون واعية ابلكامو لكنها ترت مسنلة وعع اتفاقات االستاماا الدوليتة
القاةمتتة مفتوحتتة (ماتتو اتفتتا التجتتااة اجتتترة بتتن الصتتن ومجهوايتتة كتتوااي (2015؛ املتتادة .)3-1
وهذه األنوا من بنود العالقات ال تسهك كارياً يف تعزيز إصالح نظام اتفاقات االستاماا الدولية.

 -35ولتيتتدي إدااة العالقتتات بتتن املعاهتتدات أمهيتتة أيضتاً ابلنستتبة التفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة
ات الشمولية املختلفة وإن كانت متداخلة ،وابلنسبة للفصول املختلفة الد تضتمنها اتفتا االستتاماا
الت تتدويل .وملت تتا كانت تتت القواعت تتد املتعلقت تتة ابيت تتدمات واالست تتتاماا تتفاعت تتو وتتت تتداخو عت تتادة إىل حت تتد مت تتا
(املادة أوالً 2-من االتفا العام بشنن التجااة يف ايتدمات ،التد تشتمو األستلوب  3متن أستاليب
توايد ايدمات) فقد يكون من الضرواي تنظيك هذه التفاعالت .ويتوفر للدول عدد متن اييتااات،
__________

( )11األونكتاد ،2017 ،الشكو الاال .23-
( )12إ ا كانت املعاهدة الديدة املتداخلة ال تتضمن بند بشنن العالقة ،فتتن ديتد العالقتة بتن املعاهتدات املتعايشتة
يسرتند ابتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،وال سيما املاداتن  30و ،59حسب مقتضإ اجتال.
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وميكنهتتا أن ختتتتاا التغطيتتة املتداخلتتة وتستتتخدم بنتتود التنتتاز حبي ت إن ت إ ا نشتتن تضتتااب بتتن فصتتو
االستاماا والفصول األخر املداجة يف اتفا التجااة اجترة ،تسود الفصتول األختر  ،كمتا يف حالتة
اتفتتا التجتتااة اجتتترة بتتن ال توالايت املتيتتدة وأس ترتاليا (2004؛ املتتادة  .)2-11وهنتتا خيتتاا آختتر
يتما تتو يف إداا االس تتتاماا يف اي تتدمات يف ك تتو م تتن فص تتو االس تتتاماا وفص تتو اي تتدمات ،واس تتتبعاد
تطبيق بع االلتزامات املتعلقة حبماية االستاماا (وهتي تشتمو عتادة حكمتي الدولتة األوىل ابلرعايتة،
واملعاملتتة الوطنيتتة) علتتإ ختتدمات االستتتاماا ،كمتتا هتتو اجتتتال يف اتفتتا التجتتااة اجتتترة بتتن ستتنغافواة
والرابطة األواوبية للتجتااة اجتترة (2002؛ املتاداتن  ،)2(38و .))3(38وميكتن للتدول أن تتدا يف
فصو ايدمات أيضاً بنداً يرب بن ايتدمات واالستتاماا ونتدد أي االلتزامتات املتعلقتة ابالستتاماا
ينطبتتق ،متتع متتا يقتضتتي اختتتال اجتتتال متتن تعتتديو ،علتتإ التتتدابري التتد تتتؤ ر يف توايتتد ايتتدمات كمتتا
هتتو اجتتتال يف اتفتتا التعتتاون االقتصتتادي الشتتامو بتتن اهلنتتد وستتنغافواة (2005؛ املتتادة .)42-7
وميكتتن للتتدول أن تتدد أيضتاً نطتتا انطبتتا املعاهتتدة ،وتتتنظك التفاعتتو إمتتا يف فصتتو ايتتدمات أو يف
فصتتو االستتتاماا ،علتتإ غتراا املتتادة  1-10متتن اتفتتا الشتراكة االقتصتتادية االسترتاتيجية عتتمل احملتتي
اهلادئ الد تستبعد األسلوب  3من أساليب التوايد من نطا الفصو املتعلق ابيدمات.
 -6حتديد مراجع املعايري العاملية
 -36ميكن للدول أن دد مراجع املعايري والصكو املعرت هبا علإ صتعيد متعتدد األطترا
و ل ت ت يف ست تتيا جهودهت تتا الراميت تتة إىل إصت تتالح نظمهت تتا اياصت تتة ابتفاقت تتات االست تتتاماا الدولي ت تة.
وتعكتتا ه تتذه الص تتكو توافق تاً واس تتعاً يف اآلااء بش تتنن املس تتاةو ات الص تتلة ،وم تتن ن تتنن دي تتد
مراجعها أن تساعد علتإ تاوز حالتة التجتز بتن اتفاقتات االستتاماا الدوليتة والنصتو األختر
للقانون الدويل وعملية وعع السياسات (الدول .)6
الدول 6
خيار اإلصالح :حتديد مراجع املعايري العاملية
النتاة

(أ)

التيدايت
ميك تتن اعتب تتااه ،تبعت تاً للمعي تتاا الع تتاملي قي تتد
•
النظتتر ،أم تراً ياقتتو كاهتتو نظتتام اتفاقتتات االستتتاماا
الدوليتتة بقضتتااي غتتري جوهريتتة فيمتتا يتصتتو ابهلتتد
التقلي تتدي التفاق تتات االس تتتاماا الدولي تتة املتما تتو يف
محاية االستامااات األجنبية
ال يضفي ابلضرواة وعوحاً قانونياً أو يقيد
•
السلطة التقديرية والتفسريية هليئات التيكيك
ال يتت تتيص ألط ت ترا املعاهت تتدة الست تتيطرة علت تتإ
•
تطوير الصكو ات الصلة يف املستقبو

ميكتتن أن يس تتاعد علتتإ تش تتكيو اوح املعاهتتدة (ما تتو
•
ه تتدفها وغايته تتا) وي تؤ ر يف تفس تتري املعاه تتدة م تتن قب تتو هيئ تتات
التيكيك
ميكتتن االسرتنتتاد ب ت لتيتتدي املعاهتتدات القاةمتتة
•
وعع معاهدات جديدة
ميك تتن أن يعي تتد ابت ت جمموع تتات ستلف تتة م تتن القواع تتد
•
الدولية
ميكتتن أن يكتتون فعتتاالً متتن حي ت التكلفتتة والوقتتت
•
(ميكن للبلدان أن تستتفيد متن الصتكو القاةمتة التد ستبق
أن اتفقت األطرا عليها)
املصداي األونكتاد.
يعزز االتسا ونسن التفاعو بن اتفاقات االستاماا الدولية واجملاالت األخر للقانون الدويل وتقرير
(أ)
السياسات.

 -37واتفاقات االستاماا الدولية هي حالياً أبترز األدوات التد تعتاا االستتاماا األجنتى علتإ
الصتتعيد الانتتاةي ،واإلقليمتتي ،والعديتتد األطترا  ،واملتعتتدد األطترا  .ومتتع لت  ،فقتتد ترتتتب علتتإ
عملية وعع السياسات الدولية أيضاً نشوء العديد متن املعتايري والصتكو األختر التد قتد تكتون
GE.17-13056
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أو ال تكتتون ملزمتتة ،والتتد تتعلتتق ابالستتتاماا التتدويل بصتتواة مبانتترة أو غتتري مبانتترة .وقتتد اعتمتتد
اجملتمتتع التتدويل ،يف أيلول/ستتبتممل  ،2015أهتتدا التنميتتة املستتتدامة التتد تشتتري غاايوتا ال ت 169
إىل الدوا اهلام لالستاماا يف قيق هذه األهدا (ماو الغايتة -7أ ،والغايتة -10ب) ،أو تتصتو
بسياسات االستاماا (ماو الغاايت -1ب ،و ،14-17و ،15-17و .)16-17وابملاو ،أناات
التتدول األعضتتاء ،يف الو يقتتة ايتاميتتة للم تؤخلر التتدويل الاال ت لتمويتتو التنميتتة ،أي يف خطتتة عمتتو
أدي تتا أاباب ،إىل م تتا يل تتي (الفق تترة )91ي "ال ينبغ تتي أن يض تتر ه تتد محاي تتة وتش تتجيع االس تتتاماا
بقداتنا علإ قيق أهدا السياسة العامة .وستو نستعإ إىل صتوت اتفاقتات اايتة واستتامااية
مزودة ابلضماانت املناسبة بغية عدم تقييد السياسات واللواةص احمللية من أجو املصلية العامة".
 -38ويرمي إطاا األونكتاد لسياسات االستتاماا متن أجتو التنميتة املستتدامة ،وهتو إطتاا غتري
ملزم ُوعع يف عام  ،2012إىل جعو االستاماا خيدم التنمية املستدامة ،والنمو الشامو للجميع.
وقتتد جتتر تتدي هتتذا اإلطتتاا يف عتتام  ،2015وأعيتتد إطالق ت يف امل تؤخلر التتدويل الاال ت لتمويتتو
التنمية .وأصبص منذ ل اجتن مباابة نقطة مرجعية لواععي السياسات يف أكار من  130بلداً.
 -39وابإلعتتافة إىل ل ت  ،يوجتتد العديتتد متتن املبتتاداات الطوعيتتة والتنظيميتتة التتد ترمتتي إىل تعزيتتز
املع تتايري واملب تتادئ التوجيهي تتة املتعلق تتة ابملس تتؤولية االجتماعي تتة للش تتركات وال تتد تع تتزز التنمي تتة املس تتتدامة
ماتتو االتفتتا العتتاملي لألمتتك املتيتتدة ،واملعيتتاا  26000متتن معتتايري املنظمتتة الدوليتتة لتوحيتتد املقتتاييا
املتعلتتق ابملستتؤولية االجتماعيتتة .وهتتذه الصتتكو هتتي بعت فد فريتتد وس تريع التطتتوا متتن أبعتتاد القتتانون غتتري
امللزم .وهي عادة ما تركز علإ عمليات الشركات املتعددة النستيات ،ومتن أ فهتي متا فتئتت تستهك،
علإ وو متزايد يف تشكيو املشهد العاملي لسياسات االستاماا علإ مد العقود املاعية(.)13
 -40وعلإ الرغك من أن ال يتزال مثتة بعت الشتكو بشتنن التدوا والتوزن اللتذين قتد تنستبهما
هيئتتات التيكتتيك التتدويل هلتتذه الصتتكو  ،فتتتن لتتد واع تعي السياستتات بع ت اييتتااات لتستتخري
املعت تتايري العامليت تتة مت تتن أجت تتو إصت تتالح نظت تتام اتفاقت تتات االست تتتاماا الدوليت تتة .فبتمك ت تا ك مت تتاالً اختت تتا
اإلجراءات التاليةي
بسبُو منها
(أ)
إداا معايري وصكو عاملية يف اتفاقات االستاماا الدولية الديدة ُ
اإلحتتاالت املرجعيتتة متتاالً ،علتتإ وتتو متتا حتتد يف عتتدد قليتتو لكن ت متزايتتد متتن االتفاقتتات .ومتتن
ن تتنن ه تتذه البن تتود أن تس تتاعد ،عل تتإ األق تتو ،عل تتإ إب تراز أمهي تتة اس تتتدامة العالق تتات ب تتن املس تتتامر
والدول تتة .وميكنه تتا أيض ت تاً أن تس تتاعد عل تتإ قي تتق امتا تتال املس تتتامرين ملس تتؤولياوك املتعلق ت تة ابلتنمي تتة
املستدامة ،وأن تكون مصدااً لتفسريات تسرتند هبا هيئات تسوية املنازعات بن املستامر والدولة.
(ب) اعتمتتاد بيتتان مشتترت يُتذ ّكِّر اباللتزامتتات الوطنيتتة بتتبع املعتتايري والصتتكو العامليتتة
املذكواة ويشري ،فيما يتعلق بسياسات االستاماا ،إىل أن جيب فهك العالقات بن البلدان املشااكة يف
عتتوء هتتذه االلتزامتتات .وستتتكون اآلاثا املرتتبتتة علتتإ ل ت أا لتتة آلاثا اإلحتتاالت املرجعيتتة ،ولكنهتتا
لتتن تنطبتتق علتتإ املعاهتتدات الديتتدة فيستتب ،بتتو علتتإ املعاهتتدات القاةمتتة أيض تاً .وكلمتتا اتس تعت
جمموعة البلدان املشااكة (ولرمبا كلما زاد طول قاةمة املعايري العاملية) ،أصبص األ ر أقو وأوسع نطاقاً؛
( ) إداا قضااي االستدامة العاملية علتإ نطتا أوستع يف املناقشتات بشتنن اجتوكمتة
االقتصادية العاملية ،واهليكو التنظيمي الدويل لالستاماا.
__________

( )13األونكتاد.2013 ،
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 -41وعلإ العموم ،ميكن أن تؤدي اإلحاالت املرجعيتة دوااً هامتاً يف اجتتد متن التجتز والعزلتة
ب تتن ستل تتف الص تتكو القانوني تتة وواع تتعي السياس تتات ،وأن تع تتزز ال تترواب الدوليت تة ب تتن اتفاق تتات
االستاماا الدولية واملعتايري الدوليتة لالستتدامة .وسيستاعد كتو هتذا علتإ تشتكيو فهتك عتاملي هلتذه
السياسات أل ا ال تنطبق علإ وعع سياسات االستاماا يف املستقبو فيسب ،بو علتإ املعاهتدات
القاةمة أيضاً.
 -42وعلتتإ ستتبيو املاتتال ،أداجتتت يف عتتدة اتفاقتتات استتتاماا دوليتتة أُبرمتتت حتتديااً إنتتااات
مرجعية إىل معايري املسؤولية االجتماعية للشركات بصواة عامة ،وإنتااات إىل املعتايري املعترت هبتا
دولياً يف جماالت ماو حقو اإلنسان ،والعمو ،والبيئة ،ومكافية الفستاد ،وغريهتا متن اجملتاالت،
ومن هذه االتفاقات اتفا معاهدة االستاماا الاناةية بتن بواكينتا فاستو وكنتدا ( ،)2015واتفتا
التجااة اجترة بتن كولومبيتا وبنمتا ( .)2013وهنتا اتفاقتات استتاماا دوليتة أختر أُبرمتت حتديااً
كانتتت أكاتتر ديتتداً إ أنتتاات إىل معتتايري عامليتتة ماتتو أهتتدا التنميتتة املس تتدامة (ما تو معاهتتدة
االس تتتاماا الاناةيت تة ب تتن املغ تترب ونيج تترياي ())2016؛ وميا تتا األم تتك املتي تتدة ،واإلع تتالن الع تتاملي
جتق تتو اإلنس تتان و/أو ص تتكو منظم تتة العم تتو الدولي تتة (ما تتو اتف تتا التج تتااة اجت تترة ب تتن جواجي تتا
والرابط تتة األواوبي تتة للتج تتااة اجت تترة ( ،)2016واالتف تتا االقتص تتادي والتج تتااي الش تتامو ب تتن كن تتدا
واال تتاد األواويب ())2016؛ أو املب تتادئ التوجيهي تتة للمؤسس تتات التجااي تتة املتع تتددة النس تتيات،
ومبادئ إدااة الشركات الد وععتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصتادي (ماتو االتفتا
االقتصتتادي والتجتتااي الشتتامو بتتن كنتتدا واال تتاد األواويب ( ،)2016واتفتتا التجتتااة اجتتترة بتتن
البوسنة واهلرس والرابطة األواوبية للتجااة اجترة (.))2013
 -43ومتتن األمالتتة اجتدياتتة العهتتد علتتإ وعتتع املعتتايري يف ستتيا يشتتمو عتتدة أطترا ماتتال املبتتادئ
التوجيهيتة لسياستتات االستتتاماا العامليتة التتد اتفقتتت عليهتا جمموعتتة ال ت  20يف خلوز/يوليت ،2016
وصتتدقت عليهتتا يف أيلول/ستتبتممل  .2016وهتتذه املبتتادئ التوجيهيتتة تشتتكو يف حتتد اوتتا ماتتاالً
علتتإ وعتتع املعتتايري ،وهتتي تشتتري أيض تاً إىل معتتايري عامليتتة ،وال ستتيما يف ستتيا املبتتدأ الاتتامن التتذي
ي تن علتتإ أن ت ينبغتتي أن تعتتزز سياستتات االستتتاماا وتيستتر الت تزام املستتتامرين نفضتتو املمااستتات
الدولية ،والصكو املعمول هبا فيما يتعلق ابلسلو التجااي املسؤول ،وحوكمة للشركات.
 -٧املشاركة املتعددة األطراف
 -44خلاتتو املشتتااكة املتعتتددة األطترا الستتبيو األنتتد ً ترياً وإن يكتتن األكاتتر صتتعوبة إلصتتالح
نظتتام اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة .وينبغتتي ،لتتد استتتلهام العمليتتات املتعتتددة األطترا اجتاليتتة أو
الستابقة ،إيتالء اهتمتتام لالختالفتات املوجتودة بينهتتا متن حيت كاافتتة املشتااكة ،وعمقهتا ،وطابعهتتا
(التتدول  .)7وإ ا متتا جني تت جهتتود هتتذا اإلصتتالح العتتاملي املتعتتدد األط ترا  ،فستتيكون أكاتتر
الستتبُو فعاليتتة ملعالتتة أوجت التضتتااب والتتتداخو و تتدايت التنميتتة التتد خليتتز آال املعاهتتدات التتد
ُ
يتشكو منها النظام اجتايل التفاقات االستتاماا الدوليتة .إال أن خيتاا اإلصتالح املتعتدد األطترا
يطرح دايً ،وال سيما يف ديد كيفية قيق (.)14
__________

( )14األونكتاد2015 ،؛ األونكتاد.2016 ،
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الدول 7
خيار اإلصالح :املشاركة املتعددة األطراف
النتاة

(أ)

التيدايت

ه تتو أكا تتر ُس تبُو اإلص تتالح ص تتعوبة نظ تراً لص تتعوبة
•
قيق توافق يف اآلااء بن الكاري من البلدان
ميك ت تتن أن يفض ت تتي إىل وعت ت تتع جيع ت تتو دوا أقت ت تتو
•
البل تتدان ق تتداة عل تتإ املس تتاومة أو البل تتدان املت تتنخرة ع تتن
الليا ابلركب دوا املنصا للقواعد فيسب
م تتن املتترجص أن يفض تتي يف الوقتتت ال تراهن عل تتإ
•
األق تتو إىل نش تتوء ص تتكو غ تتري ملزم تتة أو ص تتكو ات
نطتتا موعتتوعي عتتيق (ماتتو الوانتتب الفرديتتة لتستتوية
املنازعات بن املستتامر والدولتة)؛ ويكتون لت متن أ أ تر
عام حمدود علإ نظام اتفاقات االستاماا الدولية

هتتو اييتتاا األكاتتر مالءمتتة متتن بتتن خيتتااات
•
اإلصالح فيما يتعلق مبعالة مساةو السياستات ات
األمهيتتة العامليتتة (ماتتو التنميتتة املستتتدامة) ،أو املستتاةو
النظمية (ماو أحكام الدولة األوىل ابلرعاية)
ه تتو خي تتاا اإلص تتالح األكا تتر فعالي تتة يف ح تتال
•
جناح ت ألن ت يغتتري األمتتوا دفعتتة واحتتدة يف العديتتد متتن
البلدان أو العالقات بن املعاهدات
ميكتتن أن يس تتاعد علتتإ ن تتب حتتدو مزي تتد
•
مت تتن التجت تتز الت تتذي يت تتنجك عت تتن عمليت تتات اإلصت تتالح
الزةي الذي ري فراد البلدان
املصداي األونكتاد.
ينشل فهماً مشرتكاً أو قواعد جديدة بن العديد من البلدان ،إىل جانب آلية قق التغيري دفعة واحدة.
(أ)

 -45وق تتد ح تتد يف اآلون تتة األخ تترية ع تتدد م تتن التط تتواات السياس تتاتية عل تتإ املس تتتو املتع تتدد
األطترا أو الشتتامو لعتتدة أطترا  ،وهتتي تطتتواات متتن نتتن ا أن تلهتتك الهتتود املتعتتددة األطترا
إلصالح نظام اتفاقات االستتاماا الدوليتة يف املستتقبو .وميكتن استتلهام الطريقتة التد ُوعتعت هبتا
القواعتتد الديتتدة ،وكتتذل العمليتتات أو األدوات التتد استتتُخدمت لتوستتيع نطتتا هتتذه القواعتتد
لتشمو املعاهدات القاةمة .ويف هذا الصدد ،ميكتن للعمليتات املتعتددة األطترا لوعتع قواعتد يف
جمتتاالت أختتر غتتري اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة ،ماتتو مشتترو التآكتتو األساستتي و ويتتو األاابح
الذي وععت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،أن تكون مصدا إهلام أيضاً.
 -46وينبغ تتي ،عن تتد النظ تتر يف م تتد إمكاني تتة اس تتتخال الع تتمل م تتن ه تتذه املب تتاداات ،إي تتالء
االهتمام يصتاة ستلتف العمليتات املتعتددة األطترا  .فقتد توجتد اختالفتات بشتنن مجلتة أمتوا
منهتتا نطتتا وستتعة املضتتامن التتد تغطيهتتا ،وعتتدد البلتتدان املشتتااكة فيهتتا (أ نتتاء وعتتع القواعتتد ويف
مرحلتتة تطبيقهتتا) ،والطتتابع القتتانوي (القواعتتد الفعليتتة ،واآلليتتة املستتتخدمة لتعزيتتز تطبيقهتتا تطبيق تاً
أوسع نطاقاً) ومد منسسة أو احتضان منظمة حكومية دولية هلذه العمليات.
 -47فعلإ سبيو املاال ،تعزز اتفاقية األمك املتيدة بشنن الشفافية يف التيكيك التعاهدي بن
املس تتتامرين وال تتدول (اتفاقي تتة موايش تتيو بش تتنن الش تتفافية) تطبيقت تاً أوس تتع لقواع تتد الش تتفافية ال تتد
وعتتعتها لنتتة األمتتك املتيتتدة للقتتانون التجتتااي التتدويل ليشتتمو اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة اململمتتة
قبتتو  1نيستتان/أبريو  .2014فاالتفاقيتتة تُعت ّدل ابلفعتتو عتتدداً متتن اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة متتن
اليتتو األول اململمتتة متتن قبتتو البلتتدان التتد صتتدقت علتتإ االتفاقيتتة ،األمتتر التتذي نوهلتتا إىل عمليتتة
إصتتالح مجاعيتتة لنظتتام اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة .ومتتن نتتنن عمليتتات إصتتالح نظتتام اتفاقتتات
االستتتاماا الدوليتتة أن تستتتفيد متتن عمليتتة املفاوعتتات املتعتتددة األط ترا التتد أفضتتت إىل قواعتتد
التيكيك الد وععتها لنة األمك املتيدة للقانون التجااي الدويل ،وإىل اتفاقية موايشتيو بشتنن
الش تتفافية ،وآلي تتة القب تتول ال تتد ت تترد يف االتفاقي تتة ،وال تتد تُع ت ّدل بع ت جوان تتب اتفاق تتات االس تتتاماا
الدولية القاةمة.
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 -48وإىل جان تتب نظ تتام االس تتتاماا ،ف تتتن االتفاقي تتة املتع تتددة األطت ترا لتنفي تتذ الت تتدابري املتعلق تتة
ابملعاهتتدات الض تريبية ملنتتع التآكتتو األساستتي و ويتتو األاابح (ص ت متعتتدد األط ترا ) تعتتزز تنفيتتذ
ال تتدول هل تذه الت تتدابري ،األم تتر ال تتذي ُنتم تتو أن ي تتدخو تع تتديالت عل تتإ أكا تتر م تتن  3 000معاه تتدة
ع تريبية أُبرمتتت ح ت اآلن .ويعتتاا الص ت املتعتتدد األط ترا عتتدداً متتن املستتاةو املاتترية للقلتتق (ماتتو
الرتتيبتات اهلجينتة املتنتافرة ،وانتهتتا املعاهتدات ،وتبستي عمليتات تستتوية املنازعتات) ،ونتد تغيتترياً
بطريق تتة مرن تتة واختيااي تتة .فه تتو ،عل تتإ س تتبيو املا تتال ،ل تن ينطب تتق عل تتإ غ تتري املعاه تتدات الض تريبية ال تتد
أبرمتهتا األطترا يف االتفاقيتتة علتتإ وجت التيديتتد ،وهتو سيستتتخدم آليتتات عتتدم القبتتول التتد تستتمص
لألط ترا نن تس تتتبعد اآلاثا القانوني تتة ل تتبع األحك تتام أو تع تتدهلا .وتت تتيص ايي تتااات ب تتن األحك تتام
البديلة وآليات القبول قطع مزيد من االلتزامات .وميكن لعمليتات إصتالح نظتام اتفاقتات االستتاماا
الدوليتتة أن تستتتفيد يف املستتتقبو متتن العمليتتة املتعتتددة األطترا ألصتتياب املصتتلية التتد أفضتتت إىل
اعتمتتاد حزمتتة التآكتتو األساستتي و ويتتو األاابح؛ ومتتن هيكتتو املعاهتتدة التتذي يشتتب هيكتتو اتفاقيتتة
موايشتتيو بشتتنن الشتتفافية لكن ت أكاتتر تعقيتتداً من ت  ،متتا يستتمص إبصتتداا إعتتالانت أحاديتتة وإبتتداء
فظات انتقاةية بشنن املعاهدات الضريبية القاةمة أو إدخال تعديالت عليها.
 -49وميكتتن للمناقشتتات الاايتتة بشتتنن إنشتتاء حمكمتتة متعتتددة األط ترا متخصصتتة يف جمتتال
االستاماا و/أو آلية استئنا متعددة األطرا أن تسفر عن اعتماد ص يغتري يف ايتة املطتا
أحك تتام تس تتوية املنازع تتات ب تتن املس تتتامر والدول تتة املداج تتة يف املعاه تتدات الس تتابقة .وجي تتري حاليت تاً
استكشا إمكانية استخدام آلية القبول املداجة يف اتفاقية موايشيو بشنن الشفافية ،كنمو
حمتم تتو لإلص تتالح ،و لت ت يف إطت تاا عملي تتة متواص تتلة تش تتاا فيه تتا لن تتة األم تتك املتي تتدة للق تتانون
التجااي الدويل واملركز الدويل لتسوية منازعات االستاماا تبيت يف إنشتاء حمكمتة داةمتة أو آليتة
الستئنا قضااي االستاماا.
 -50وتشت تتكو املبت تتادئ التوجيهيت تتة لوعت تتع سياست تتات االست تتتاماا العامليت تتة ،وهت تتي املبت تتادئ الت تتد
وع تتعتها جمموع تتة ال ت ت  ،20وال تتد اعتُم تتدت ب تتدعك م تتن األونكت تتاد ،أح تتد األمال تتة األخ تتر يف ه تتذا
الصتتدد .وهتتذه املبتتادئ غتتري ِّ
ملزمتتة ،إال أن اهلتتد منهتتا هتتو أن تكتتون مرجعتاً هامتاً عنتتد التفتتاوض
علإ اتفاقات االستاماا الدولية ،و دي االتفاقات القاةمة ،ومتن نتن ا أن تكتون ابلفعتو حمكتاً
إلصتتالح عتتاملي لنظتتام اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة القاةمتتة ،ولصتتوت جيتتو جديتتد متتن اتفاقتتات
االستاماا الدولية يتناسب ويتواءم مع نتواغو القترن اجتتادي والعشترين وأولوايتت  .وميكتن استتلهام
متتا ُكتتر متتن أن هتتذه املبتتادئ قتتد ال تقتتدم إانتتادات بشتتنن كيفيتتة صتتوت املعاهتتدات فيستتب ،بتتو
إ تتا م تتن خ تتالل الت تتذكري ابلفه تتك املش تترت جملموع تتة ال ت ت  20فيم تتا يتعل تتق ابألول تتوايت اجتاليتتة لوع تتع
سياسات االستاماا ،تقدم أيضاً إانادات بشنن تفسري اتفاقتات االستتاماا الدوليتة القاةمتة ،وأن
متتن نتتنن هتتذه املبتتادئ أيض تاً أن تشتتكو األستتا التتذي يُستتتند إلي ت لتطبيقهتتا علتتإ نطتتا أوستتع
يشمو البلدان من غري األعضاء يف جمموعة الت .20
 -51وأخ ت ترياً ،فت تتتن منت تتابر وعمليت تتات أصت تتياب املصت تتلية املتعت تتددين مات تتو منتت تتد األونكتت تتاد
لالستتتاماا العتتاملي ،وهتتو منتتتد دويل افيتتع املستتتو للمناقشتتات الشتتاملة بشتتنن النظتتام اجت تتايل
املتع تتدد الطبق تتات واألوجت ت التفاق تتات االس تتتاماا الدولي تتة ،ومت تؤخلر األم تتك املتي تتدة ال تتدويل الاالت ت
لتمويو التنمية ،التذي طلتب إىل األونكتتاد مواصتلة مشتاواات متع التدول األعضتاء بشتنن اتفاقتات
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االستتاماا الدوليتة ،هتي منتابر وعمليتات مفيتدة لبيتو ايتملاء و لتيالوك ودعمهتك وتبتادل اآلااء
فيما بينهك بشنن كيفية تنفيذ املضي قدماً يف عملية اإلصالح.
 -8التخلي عن معاهدات اجليل األول غري املصدق عليها
 -52مل يدخو حيز النفا بعد عتدد كبتري نستبياً متن معاهتدات االستتاماا الاناةيتة ،التد ينتمتي
الكاري منها إىل اليو األول من املعاهدات .وميكن للبلد أن يعلن امسياً أن قرا عدم االلتزام هبتذه
املعاهدات كوسيلة تساعده علإ تبسي نبكت من اتفاقتات االستتاماا الدوليتة ،والتشتجيع علتإ
التفاوض بشنن معاهدات جديدة أحد (الدول .)8
الدول 8
(أ)
خيار اإلصالح :التخلي عن معاهدات اجليل األول غري املصدق عليها
النتاة

التيدايت

ميكت ت تتن أن يست ت تتاعد علت ت تتإ تبست ت تتي نت ت تتبكة
•
اتفاقات االستاماا الدولية للبلد
بست تتي إجراةي ت تاً وال يتطلت تتب ست تتو إنت تتعاا
•
األطرا األخر
ميكتتن أن يوج ت استتالة إصتتالح إىل األط ترا
•
األخر يف املعاهدات وإىل المهوا

ميك تتن أن يُنظ تتر إلي ت عل تتإ أن ت ي تؤ ر س تتلباً يف من تتا
•
االستاماا يف البلد
ميك ت ت تتن أن يفض ت ت تتي إىل اع ت ت تتطراب العالق ت ت تتات م ت ت تتع
•
األطرا األخر يف املعاهدة
قتتد ال يتؤ ر يف القضتتااي اجتاليتتة النانتتئة عتتن التطبيتتق
•
املؤقت
قد ال يؤ ر يف دعاو تسوية املنازعتات بتن املستتامر
•
والدولة يف املستتقبو (ختالل فترتة ستراين بنتد البقتاء) يف حتال
قبول البلد للتطبيق املؤقت يف انتظاا التصديق

املصداي األونكتاد.
(أ) يُشري إىل نية البلد عدم االنضمام إىل معاهدة أُبرمت ومل يُصد عليها بعد.

 -53ومبوجتتب اتفاقيتتة فيينتتا لقتتانون املعاهتتدات ،تلتتتزم البلتتدان "ابالمتنتتا عتتن األعمتتال التتد تعطتتو
موعو [أو غرض] املعاهدة الد وقعتها" ح قبتو دخوهلتا حيتز التنفيتذ (املتادة  .)18ويضتمن ختلتي
البلد امسياً عن معاهدة ما (تستخدم كلمة "التخلي" يف هذا السيا كمصتطلص عتامي وحمايتد قتانوانً)
أن البلتتد قتتد أصتتبص يف حت ّتو متتن هتتذا االلت تزام .وعتتادة متتا تكتتون هتتذه العمليتتة بستتيطة ومبانتترة ألن
املعاهدة مل تدخو حيز النفا بعد.
 -54وح ت اآلن ،يبتتدو أن عتتدداً قلتتيالً متتن البلتتدان قتتد أختتذ خبيتتااات اإلصتتالح هتتذه ،علتتإ
التترغك متتن أن المهتتوا امبتتا مل يهتتتك هبتتذه اجتتتاالت كلهتتا .فقتتد ختلتتت الملازيتتو عتتن  14معاهتتدة
استاماا ناةية وقعتها يف فرتة التسعينات متن القترن املاعتي بعتد أن افت الكتونغر بعضتها ألنت
اعتتتمل أن بعت أحكامهتتا غتتري دستتتواية .ويف عتتام  ،2008أعلنتتت إكتوادوا ختليهتتا عتتن معاهتتديت
استاماا ناةيتن مع هندواا ونيكاااغوا .ويف اآلونة األخرية ،أعلنت الوالايت املتيدة يف كتانون
الااي/يناير  2017أ ا تنوي االنسياب من اتفا الشتراكة االقتصتادية االسترتاتيجية عتمل احملتي
اهلادئ(.)15

__________

( )15التتوالايت املتيتتدة األمريكيتتة ،مكتتتب الستتكرتري الصتتيفي ،2017 ،متتذكرة اةستتية بشتتنن انستتياب التتوالايت
املتيدة من مفاوعات واتفا الشراكة االقتصادية االسرتاتيجية عمل احملي اهلادئ 23 ،كانون الااي/يناير.
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 -55ومتتع لت  ،توافتتق البلتتدان ،مبوجتتب بعت املعاهتتدات ،علتتإ تطبيقهتتا مؤقتتاً ،متتا يعتتين أن
املعاهدة أو أجزاء منها تُطبق بعتد التوقيتع عليهتا ولكتن قبتو دخوهلتا حيتز النفتا  .وعتادة متا يكتون
االنستتياب متتن معاهتتدة متتا بعتتد تطبيقهتتا مؤقت تاً مستتنلةً أكاتتر تعقيتتداً أل تتا ال ختتلتتف عتتن إ تتاء
معاهدة دخلت حيز النفا  .وتن اتفاقات االستاماا الدولية عادة علإ العملية الد يتعن علتإ
البلد اتباعهتا إل تاء تطبيقهتا املؤقتت؛ وميكتن أن تفضتي هتذه العمليتة أيضتاً إىل تفعيتو بنتد البقتاء.
وابلنظتتر إىل أن تصتتديق أطترا متعتتددة علتتإ املعاهتتدة قتتد مياتتو عمليتتة تستتتغر وقتتاً طتتويالً ،فتتتن
تطبيقها مؤقتتاً هتو اييتاا األكاتر نتيوعاً يف اتفاقتات االستتاماا الدوليتة التد تشتمو عتدة أطترا ،
ماو معاهدة مياا الطاقة ( ،)1994واالتفتا االقتصتادي والتجتااي الشتامو بتن كنتدا واال تاد
األواويب ( )2016التتذي لتتن يُطب تق مؤقت تاً ستتو بع ت أج تزاء فصتتل املتعلتتق ابالستتتاماا .وعلتتإ
سبيو املاال ،أصدا اال اد الروستي يف عتام  2009إنتعاااً إب تاء التطبيتق املؤقتت ملعاهتدة مياتا
الطاقة .وتتضمن هذه املعاهدة بند بقاء منفصالً مدت  20عاماً فيما خي األطترا املوقعتة التد
تُنهي التطبيق املؤقت للمعاهدة.
 -٩إهناء العمل مبعاهدات اجليل األول القائمة
 -56إ تتاء العمتتو مبعاهتتدات االستتتاماا الاناةيتتة الباليتتة ،ستواء بشتتكو انفترادي أو مجتتاعي ،هتتو
طريق تتة بس تتيطة ،وإن مل تك تتن فواي تتة داةم تاً ،إلعف تتاء األط ترا م تتن التزاماو تتا (ال تتدول  .)9فت تتاء
العمو ابملعاهدة إ ن يعفي األطرا من االلتزام مبواصلة العمو طبقاً للمعاهدة؛ وهذا خيتلف عن
إ تتاء املعاه تتدة بس تتبب االستعاع تتة عنه تتا مبعاه تتدة جدي تتدة (انظ تتر ايي تتااين  3و .)4وجي تتوز إ تاء
العمتتو ابملعاهتتدة متتن جانتتب واحتتد إ ا كانتتت املعاهتتدة تستتمص بتتذل  ،أو ميكتتن إ ا هتتا مبوافقتتة
متبادلتتة متتن قبتتو األط ترا  ،يف أي وقتتت متتن األوقتتات .وغالب تاً متتا تتترد قواعتتد إ تتاء املعاهتتدة متتن
جانتتب واحتتد و ل ت عتتمن معاهتتدة االستتتاماا الاناةيتتة نفستتها .و تتدد املعاهتتدة عتتادة فتترتة أوليتتة
لستراي ا تتدوم بتن  10ستنوات و 20ستنة يتعتن انقضتا ها قبتو أن جيتوز ألحتد األطترا إ ا هتتا
فعِّتتو اإل تتاء األحتتادي للمعاهتتدة بنتتد البقتتاء امل تتدا فيه تتا ،م تتا يُفض تتي إىل
متتن جانتتب واح تتد .ويُ ّ
استمراا سراين املعاهدة لبع الوقت بعد إ اء العمو هبا .وألغراض التوعيص ،ميكن للبلتدان أن
تنظر يف تعطيو بند البقاء عند إ اةها العمو ابملعاهدة مجاعياً.
الدول 9
خيار اإلصالح :إهناء العمل مبعاهدات اجليل األول القائمة

GE.17-13056

(أ)

النتاة

التيدايت

ُمي ّكن متن إ تاء املعاهتدة أحتادايً أو مجاعيتاً (متن
•
دون االستعاعة عنها مبعاهدة جديدة)
يُرستتو إنتتااة قويتتة إىل األط ترا احملليتتة صتتاحبة
•
املص ت تتلية ال ت تتد تنش ت تتد اإلص ت تتالح وإىل منتق ت تتدي نظ ت تتام
اتفاقات االستاماا الدولية
ميك تتن أن يع تتزز عملي تتة اإلص تتالح املوجه تتة و تتو
•
التنمي ت تتة املس ت تتتدامة ،إ ا كان ت تتت ج ت تتزءاً م ت تتن است ت ترتاتيجية
مشرتكة ومنسقة لالستعاعة
املصداي األونكتاد.
يُعفي األطرا من التزاماوا مبوجب املعاهدة.
(أ)

ميكت تتن أن يُنظت تتر إلي ت ت علت تتإ أن ت ت يضت تتر مبنت تتا
•
االست تتتاماا يف البلت تتد أو البلت تتدان الت تتد تُنهت تتي العمت تتو
ابملعاهدة
ميكتتن أن يفضتتي إىل افتتع اجتمايتتة عتتن اعتتااي
•
البلد يف أقاليك األطرا األخر
قد ال يكتون فتواايً إ ا فُت ّعِّتو بنتد البقتاء (تظتو
•
تستتوية املنازعتتات بتتن املستتتامر والدولتتة قاةمتتة ط توال
فرتة سراين بند البقاء)
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 -57ومن بن  212معاهتدة استتاماا ناةيتة أُ تي العمتو هبتا حت آ اا/متاا  ،2017أُ تي
العمتتو مبتتا جمموعتتة  19معاهتتدة ( 9يف املاةتتة) إ تتاءً مجاعي تاً ،متتن دون أي استعاعتتة أو توحيتتد،
وأُ ي العمو مبتا جمموعت  59معاهتدة ( 28يف املاةتة) متن جانتب واحتد ،واستتُعي عمتا جمموعت 134
معاه تتدة ( 63يف املاة تتة) مبعاه تتدة جدي تتدة .وه تتذا ي تتدل عل تتإ أن البل تتدان ال خلي تتو غالبت تاً إىل إ تاء
املعاهدات إال عندما تكون عموماً جزءاً من عمليتة إبترام اتفاقتات استتاماا دوليتة جديتدة .و تدا
اإلنااة أيضاً إىل عملية إ اء العمو مبعاهدات االستاماا الاناةية داخو اال اد األواويب.
 -58ويف العقد املاعي ،أ ت عدة بلدان ،أحادايً أو مجاعياً ،عدداً من معاهدات االستتاماا
الاناةيتتة مالمتتا فعلتتت إك توادوا ( 10معاهتتدات) ،وإندونيستتيا ( 20معاهتتدة علتتإ األقتتو) ،ودولتتة
بوليفي ت تتا املتع ت تتددة القومي ت تتات ( 10معاه ت تتدات) .وفيم ت تتا يتعل ت تتق مبعاه ت تتدة االس ت تتتاماا الاناةي ت تتة ب ت تتن
األاجنتن وإندونيسيا ( )1995ماالً ،اتفتق الطرفتان علتإ إ تاء العمتو هبتا ،متع تعطيتو بنتد البقتاء
يف الوقت نفس  .وأ ت جنوب أفريقيتا العمتو بتستع معاهتدات استتاماا ناةيتة يف ستيا توجههتا
وو إعادة تشكيو سياستها االستامااية علإ نطا أوسع وفقاً ألهدا تنميتها املستدامة ومنوها
االقتصادي الشامو؛ ويشمو توجهها هذا أيضاً اعتماد قانون محاية االستتاماا ،وصتياغة معاهتدة
استتتاماا ناةيتتة منو جيتتة جديتتدة ،واالخن تراط يف العمتتو علتتإ الصتتعيدين اإلقليمتتي والقتتااي ،فض تالً
ع ت تتن املش ت تتااكة يف اجتت ت توااات املتع ت تتددة األطت ت ترا ( .)16ونقي ت تتت اهلن ت تتد منو جه ت تتا الس ت تتابق اي ت تتا
مبعاهدات االستاماا الاناةية ،واعتمتدت منو جتاً جديتداً يف ايتة عتام  .2015وبنتاء علتإ لت ،
أاس تتلت اهلن تتد يف ع تتام  2016إن تتعااات إىل ن تتركاةها يف أكا تتر م تتن  50معاه تتدة انته تتت م تتدة
سراي ا األولية ،و ل هبتد إعتادة التفتاوض علتإ معاهتدة جديتدة استتناداً إىل النمتو املتنقص.
وقد بدأت اهلند ابلفعو يف إعادة التفاوض يف هتذا الشتنن متع بلتدان ستلفتة .ويف اآلونتة األخترية،
وافق تتت المعي تتة الوطني تتة يف إكت توادوا ،يف أايا/م تتايو  ،2017عل تتإ إ تتاء  16معاه تتدة اس تتتاماا
ناةية ،ووقع الرةيا مراسيك أ ت العمو هبا امسياً.
 -10االنسحاب من املعاهدات املتعددة األطراف
 -59إن االنس تتياب م تتن جان تتب واح تتد م تتن معاه تتدة اس تتتاماا متع تتددة األطت ترا ميك تتن أن
يستتاعد علتتإ اجتتتد متتن تعتترض البلتتد لتتدعاو املستتتامر ،لكنت ميكتتن أن يطتترح أيضتاً تتدايت أمتتام
التعاون املتعدد األطرا يف املستقبو يف جمال االستاماا (الدول  .)10واالنسياب من جانتب
واحد من معاهدة استاماا متعتددة األطترا ُن ّتو الطتر املنستيب متن االلتزامتات التد يفرعتها
هتتذا الصت  ،وهتتو ميكتتن أن يستتاعد ،تبعتاً للمعاهتتدة املنستتيب منهتتا ،علتتإ التقليتو إىل أد حتتد
من تعرض البلد ملطالبات املستامر .وهذا االنسياب األحتادي قتد يتدل أيضتاً علتإ فقتدان البلتد
قتت يف النظتتام وعلتتإ اغبتت يف االنستتياب منت بتتدالً متتن إصتتالح  .وهتتو ميكتتن أن يعكتتا أيضتاً
تفضيو البلد ملنتد بديو لتسوية املنازعات ماو املنتد اإلقليمي ال اد أمك أمريكا النوبية.

__________

( )16األونكتاد2016 ،؛ األونكتاد.2017 ،
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الدول 10
خيار اإلصالح :االنسحاب من املعاهدات املتعددة األطراف
النتاة

(أ)

التيدايت
ميك تتن أن ينظ تتر إلي ت ت عل تتإ أن ت ت ي ت تؤ ر س تتلباً يف املن تتا
•
الوطين لالستاماا و/أو يضع البلد يف وعع غري املشاا
نرم البلتد متن املزيتد متن التعتاون متع أطترا املعاهتدة
•
اآلخرين ،ومن فرصة إبداء اأي بشنن تطوا املعاهدة
ينطبق ن ر الحق فق
•
قتتد ال يزيتتو ابلكامتتو خطتتر التعتترض لتتدعاو املستتتامرين
•
ألن معظتتك اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة يتتز اللجتتوء إىل منتتتدايت
متعددة لتسوية املنازعات بن املستامر والدولة
ميك تتن أن يض تتيق نط تتا اجتماي تتة املتاح تتة لرع تتااي البل تتد
•
املستامرين يف اياا

ميك تتن أن يس تتاعد عل تتإ اجت تتد م تتن تع تترض
•
البل تتد ملطالبت تات املس تتتامر (مس تتتقبالً) (اهنت تاً إب تتاء
العمو ببند البقاء املدا يف املعاهدة املنسيب منها
ودون املسا مبطالب املستتامرين مبوجتب اتفاقتات
االس ت تتتاماا الدولي ت تتة األخ ت تتر  ،أو أم ت تتام املنت ت تتدايت
الدولية األخر )
ميك تتن أن يقل ت ت النفق تتات الس تتنوية (إ ا
•
اقتضت املعاهدة دفع انرتاكات سنوية ماالً)
ميكن أن يكتون أفضتو ح ّتو اثن يف حالتة
•
البلتتدان التتد ختتتتاا إصتتالح معاهتتدة قاةمتتة ،لكنهتتا
ال تستطيع ل لوحدها
املصداي األونكتاد.
(أ) يُعفي األطرا املنسيبة من قوة الص اإللزامية.

 -60وقتتد انستتيب ح ت اآلن بلتتدان ا نتتان متتن معاهتتدة مياتتا الطاقتتة ،وهتتي معاهتتدة وقعهتتا
أكاتتر متتن  50طرفتاً ،واستتتُخدمت أكاتتر متتن غريهتتا متتن اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة لرفتتع دعتتاو
لتستتوية املنازعتتات بتتن املستتتامر والدولتتة .ففتتي عتتام  ،2009قتتدم اال تتاد الروستتي إنتتعاااً إل تتاء
التطبيق املؤقت للمعاهدة ،وأعلن عن نيت عدم االنضتمام إليهتا .وأعلنتت إيطاليتا يف عتام 2014
انسياهبا من املعاهدة ودخو ل حيتز النفتا يف  1كتانون الااي/ينتاير  .2016وخالفتاً لال تاد
الروستتي ،كانتتت إيطاليتتا قتتد صتتدقت علتتإ املعاهتتدة وكانتتت طرف تاً كامتتو العضتتوية فيهتتا .وتتضتتمن
املعاهتدة بنتدي بقتاء منفصتلن متدوما  20عامتاً فيمتا خيت األطترا املوقعتة التد تطبتق املعاهتتدة
مؤقتاً ،واألطرا الد تصبص طرفاً فيهتا ابلكامتو .وابإلعتافة إىل لت  ،أ تت ال تة بلتدان العمتو
ابتفاقي تتة املرك تتز ال تتدويل لتس تتوية منازع تتات االس تتتاماا ،وه تتي دول تتة بوليفي تتا املتع تتددة القومي تتات يف
عام  ،2007وإكوادوا يف عام  ،2009ومجهواية فنزويال البوليفااية يف عام  .2012وقد افعت
عتتد كتتو هتتذه التتدول عتتدة دعتتاو تستتتند إىل معاهتتدات االستتتاماا املتعتتددة األط ترا وتنطتتوي
علإ مبالغ مالية كبرية لد املركز الدويل لتسوية منازعات االستاماا.

رابع ا -استنتاجات
 -61لقتتد دختتو إصتتالح نظتتام اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة املوجهتتة وتتو التنميتتة املستتتدامة يف
صتتلب عمليتتة وعتتع سياستتات االستتتاماا الدوليتتة .وتستتتند املرحلتتة الاانيتتة متتن هتتذا اإلصتتالح إىل
التقتتدم التتذي قتتق يف املاعتتي ،وتركتتز علتتإ متتا ميكتتن عمل ت متتن أجتتو تتدي العتتدد املرتفتتع متتن
معاهدات اليو األول.
 -62و تتدد ه تتذه امل تتذكرة وتن تتاق  10خي تتااات إص تتالح ميك تتن اعتماده تتا لتنفي تتذ ه تتذه املرحل تتة
الاانية من إصالح نظتام اتفاقتات االستتاماا الدوليتة .وتتنتاول املتذكرة التجتااب الوطنيتة املتصتلة هبتذه
اييتتااات ،ونتاةجهتتا ،والتيتتدايت التتد تطرحهتتا والتتداو املستتتفادة منهتتا .وخلاتتو خيتتااات اإلصتتالح
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العشتترة هتتذه طراةتتق تغيتتري نظتتام اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة بتتدالً متتن تصتتميك مضتامينها (انظتتر إطتتاا
األونكتتتاد لسياستتات االستتتاماا متتن أجتتو التنميتتة املستتتدامة ،وخااطتتة طريتتق إصتتالح نظتتام اتفاقتتات
االستاماا الدولية ،فضالً عن عملية تقييك اإلصالح الد أجراها األونكتاد (.))2016
 -63وعلإ الرغك من أن العديد من البلدان قد بدأت ًخذ خبياا أو أكار من هذه اييتااات
املفص تتو يف األونكت تتاد (.)2017
العش تترة ،ال يت تزال مث تتة جم تتال ملزي تتد م تتن اإلص تتالح ،عل تتإ الني تتو ّ
ولذل فتن مثة فرصاً كافية متاحة للبلدان لكي تنظر يف كو اييااات ،ونتاةجها ،وما تطرح متن
تتدايت وداو مستتتفادة ،وتكيفهتتا حستتب مقتضتتإ اجتتتال ،واعتمتتاد تلت اييتتااات التتد تتوافتتق
وأهدا كو بلد يف إطاا عملية إصالح نظام اتفاقات االستاماا الدولية.

 -64ويف ه تتذا الص تتدد ،يواجت ت واع تتعو السياس تتات تتدايت عدي تتدة ،مب تتا يف لت ت تتدايت
اسرتاتيجية ونُظميتة ،فضتالً عتن تلت التيتدايت املتعلقتة ابلقتداات والتنستيق .ويتطلتب اإلصتالح
الن تتاجص أيض تاً وج تتود هياك تتو داخلي تتة متين تتة إلع تتداد اإلج تراءات وتنفي تتذها اس تتتناداً إىل عملي تات،
وق تتداات قوي تتة يف جم تتال ص تتنع القت ترااات وق تتداات عل تتإ التنفي تتذ ما تتو ق تتداات التنست تيق ال تتداخلي
املتواصو بن اهليئات اجتكومية ،وزايدة الوعي ،وبناء القداات .وهتذا األمتر ابلتغ الصتعوبة ابلنستبة
للبلدان النامية وأقو البلدان منواً الد تواج دايت متن حيت قتداوا علتإ املستاومة ،والتفتاوض،
والتنفيذ ،فضالً عن كو ا أند عرعة للمخاطر الد ينطوي عليها اإلصالح.

 -65وتتطلب مجيتع هتذه التيتدايت مقاابتة منستقة إزاء عمليتة إصتالح نظتام اتفاقتات االستتاماا
الدولية بدعك متعتدد األطترا  .وميكتن لألونكتتاد ،متن ختالل أاكتان عملت املتمالتة يف إجتراء البيتو
و ليو السياسات والتعاون التقين وبنتاء توافتق حكتومي دويل يف اآلااء ،أن يتؤدي دوااً اةيستياً يف هتذا
الصتتدد .وبصتتفة خاصتتة ،متتن نتتنن التتدوا التتذي يؤديت األونكتتتاد ،ابعتبتتااه جهتتة التنستتيق علتتإ نطتتا
األمتتك املتيتتدة يف جمتتال االستتتاماا التتدويل وابعتبتتااه أيضتاً املنتتتد التتدويل للمناقشتتات الرفيعتتة املستتتو
والشاملة بشنن النظام اجتايل املتعدد الطبقات واألوج التفاقات االستاماا الدولية ،علإ النيو الذي
أُعيد ًكيده يف والية األونكتاد املنباقة عن إعالن مافيكيانو نريويب( ،)17وخطة عمو أديتا أاباب ،أن
يساعد علإ إعفاء مزيد من التنسيق واالتسا علإ جهود اإلصالح هذه .ويف اية املطتا  ،كلمتا
ااتفعتتت داجتتة تنستتيق عمليتتة وعتتع السياستتات مبختلتتف مستتتوايوا (علتتإ الصتتعيد التتوطين ،والانتتاةي،
واإلقليمتتي ،واملتعتتدد األط ترا ) زادت فتتر إنشتتاء نظتتام اتفاقيتتات استتتاماا دوليتتة يكتتون أقتتو تتز اً،
وأكار توازانً واستقراااً وقابلية للتنبؤ ب ويهد ابلفعو إىل قيق أهدا التنمية املستدامة.

__________
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