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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

 ارستتثماجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن اال
  اتلقدر واالبتكار وتنظيم املشاريع من أجل بناء ا

 اإلنتاجية والتنمية املستدامة
 الدورة اخلامسة

 2017تشرين األول/أكتوبر  11-9جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

جتتتل متتتن أ االستتتتثمار واالبتكتتتار وتنظتتتيم املشتتتاريع
 مةات اإلنتاجية والتنمية املستدابناء القدر 

 2إصالح نظام اتفاقات االستثمار الدولية: املرحلة   
 تنفيذي موجز  

من إصالح نظام اتفاقات  2تشري هذه املذكرة إىل أن الوقت موات لالنتقال إىل املرحلة  
. ستتتاماااال عاهتتداتمتتن اليتتو األول متتن م االتفاقتتات القاةمتتةاالستتتاماا الدوليتتةي  تتدي  نظتتام 

 مة يف النمتتا  ة املستتتدايتجلتتإ إصتتالح نظتتام اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة املوجتت  إىل التنميتتبينمتتا و 
ات العامة علإ  دي  السياسأن ينصّب اهتمام ؛ ينبغي (1)املرحلة  واملعاهدات العصرية الديدة

 (.2اليو األول من املعاهدات )املرحلة 
لبلدان العديد متن اييتااات لتيتدي  اليتو األول متن املعاهتدات، واجتتد متن  تز  لتوفر يو  

ا تفضتي إليت  متن نتتاة  ومتخيتااات  10و ّلو هذه املذكرة  وتعرضنظام اتفاقات االستاماا الدولية. 
ها احملددة يف ألهدافاً اعتمادها وفقتكييفها و ينبغي للبلدان وهي خيااات  ،وتنطوي علي  من  دايت

تتنن  اء  ليتو محبستب وعتع  إجتر اإلصتالح. ويتطلتب  ديتد خيتاا اإلصتالح األفضتو لبلتد متا جمال 
 اً.قت األوسع نطالعدد من التيداي التصديمع يستند إىل اجتقاةق، ابلفواةد للتكلفة مقاانة 

طتترا . متتن التتدعك املكاتتف املتعتتدد األأن يستتتفيد اإلصتتالح الشتتامو للنظتتام متتن نتتنن و  
ات، السياستتتتيتتتتو أاكتتتتان عملتتتت  املتمالتتتتة يف إجتتتتراء البيتتتتو  و لويستتتتتطيع األونكتتتتتاد، متتتتن ختتتتالل 

ق جهتة التنستيااه عتباب اً،سياةياً ، أن يؤدي دوا اآلااء يف توافق حكومي دويلبناء التقين، و والتعاون 
لرفيعتتتة اشتتتات للمناق ابالستتتتاماا التتتدويل، واملنتتتتد  التتتدويلفيمتتتا يتصتتتو األمتتتك املتيتتتدة علتتتإ نطتتتا  

 ا الدولية. ت االستاماطبقات واألوج  التفاقاالاملتعدد  الراهناملستو  والشاملة بشنن النظام 
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 التسلسو ابلشكو السليك

 عملية ناملة ونفافة

 هيكو الدعك املتعدد األطرا 

 العمو علإ مجيع املستوايت

 الرتكيز علإ جماالت اإلصالح الشاةكة

 تسخري اتفاقات االستاماا الدولية ألغراض التنمية املستدامة

 مقدمة -أوالا  
تتنتتتاول هتتتي و  اً،تستتتتند هتتتذه املتتتذكرة إىل األدوات السياستتتاتية التتتد وعتتتعها األونكتتتتاد ستتتابق -1

ملوعتو  التدواة ايامستة الجتمتا  ايتملاء املتعتدد سياسات االستاماا الدولية والتنمية املستدامة، وفقتاً 
الستتتنوات بشتتتنن االستتتتاماا واالبتكتتتاا وتنظتتتيك املشتتتاايع متتتن أجتتتو بنتتتاء القتتتداات اإلنتاجيتتتة والتنميتتتة 

وتستتتند  .(1)اجتاديتتة والاال تتناالستتتاناةية جملتتا التجتتااة والتنميتتة يف دواتتت   ي وافتتق عليتت ذاملستتتدامة التت
املوجت  وتو  إىل التقدم احملرز يف إصالح نظام اتفاقتات االستتاماا الدوليتة ،علإ وج  التيديد ،املذكرة

ية خيتتتااات سياستتتات 10التتتد تنطتتتوي عليهتتتا تيتتتدايت النتتتتاة  و ال، وتعتتترض و لتتتو التنميتتتة املستتتتدامة
 .االستاماا القاةمة تيدي  معاهداتل

 التاليةمرحلة اإلصالح  -اثنياا  
التنميتتتة املستتتتدامة يف صتتتلب وتتتو أصتتتبص إصتتتالح نظتتتام اتفاقتتتات االستتتتاماا الدوليتتتة املوجتتت   -2

 تتوافقتا ،يف مرحلتة اإلصتالح األوىل ،فقد بنت البلتدان .(2)وعع سياسات االستاماا الدوليةعملية 
 نتبكاتما لديها من مقااابت ، واستعرعت   و يف اآلااء بشنن اجتاجة إىل اإلصالح، وحددت جماالت

جديدة، وبدأت يف التفاوض بشنن اتفاقات معاهدات منو جية فاقات االستاماا الدولية، ووععت ات
التد طريتق ال. ويتبتع أغلتب اتفاقتات االستتاماا الدوليتة الديتدة خااطتة حتد استاماا دولية جديدة أ

د مخستة التد  تدو (، أدانه وععها األونكتاد إلصالح نظام اتفاقات االستاماا الدولية )انظتر الشتكو
اماا متتتن أجتتتو التنميتتتة تتتترد يف إطتتتاا األونكتتتتاد لسياستتتات االستتتت اً بنتتتودتتضتتتمن أو  ،(3)عمتتتوجمتتتاالت 

 (.2015عام ُحدِّ ت ؛ 2012عام املستدامة )
 خارطة طريق األونكتاد إلصالح نظام اتفاقات االستثمار الدولية

مستوايت ةأربع   مخسة جماالت عمل     ستة مبادئ توجيهية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________ 

(1) TD/B(S-XXXI)/2.  
(2) 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) . 
(3) 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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. فاإلصتتتالح اإجنازهتتتينبغتتتي مثتتتة أمتتتوا كاتتترية زال تتتتبتتتري، ال كحتتترز متتتن تقتتتدم  ابلتتترغك أتتتا أُ و  -3
أيضتتتاً و تشتتتمبتتتو إبتتترام معاهتتتدات جديتتتدة، ال تقتصتتتر علتتتإ نتتتقن متتتن  مقاابتتتةالشتتتامو يتطلتتتب 

 ألسباب الاال ة التاليةيملص لأمر  دي  املعاهدات القاةمة. وهذا 
 اتفا  استاماا 2 500أُبرم أكار من فقد  اليو األول.يوجد الكاري من معاهدات  )أ( 

 700، مل تتتتدخو . ويف الوقتتتت نفستتت 2010ستتتااية( قبتتتو عتتتام متتتن املعاهتتتدات ال يف املاةتتتة 95دويل )
  بعد؛ معاهدة حيز النفا 

تستوية  لقضتااي املعروفتة حاليتاً النغلتب فا". عتا"جيتو اليو األول من املعاهدات  )ب( 
من معظمهتتا يتضتتو  2010قبتتو عتتام أُبرمتتت تستتتند إىل معاهتتدات ة بتتن املستتتامر والدولتت املنازعتتات
 ؛فضفاعة وغامضةصياغات 
هتذه املعاهتدات  استتمراا وجتودو  .التضاابيُدمي اليو األول من املعاهدات أوج   ) ( 
لتفاعتتتتو اعلتتتتإ صتتتتعيد  تتتتدايت كمتتتتا يطتتتترح ،  بتتتتن املعاهتتتتداتإىل تتتتتداخو و تتتتز  العالقتتتتات يفضتتتتي 

 . بينها فيما

 خيارات  10 اإلصالح:عملية من  2املرحلة  -اثلثاا  
ت خيتتااات سياستتاتية متاحتتة للبلتتدان التتد ترغتتب يف تغيتتري املعاهتتدا 10متتا ال يقتتو عتتن مثتتة  -4

ضتتها تستتتبعد بعال  هتتذه اييتتاااتالديتتدة. و السياستتاتية هتتدا  األمواءمتهتتا متتع متتن أجتتو القاةمتتة، 
ي فهتدة جوانتب . وختتلتف هتذه اييتااات متن عتحبيت  تكتون متكاملتةميكتن أن ُتستتخدم بتو ، بعضاً 

اكة املتعددة ماو املشا)تفسري أحكام املعاهدات أو تعديلها( أو سياسية ماو تتضمن إجراءات تقنية )
( تعاعتتتتة عنهتتتتتااالستركتتتتز علتتتتإ اإلجتتتتراءات )ماتتتتو تعتتتتديو املعاهتتتتدات أو والوانتتتتب التتتتد األطتتتترا ( 

نظتتام بواصتتلة العمتتو مالتتد تنطتتوي علتتإ وتلتت  الدوليتتة( املرجعيتتة مستتاةو موعتتوعية )ماتتو املعتتايري  أو
ملتعتتتتتددة املشتتتتتااكة ، أو ااالستعاعتتتتتة عنهتتتتتالدوليتتتتتة )ماتتتتتو تعتتتتتديو املعاهتتتتتدات أو اتفاقتتتتتات االستتتتتتاماا ا

ن نستتتتياب متتتت، أو االاالستعاعتتتتة عنهتتتتادون  متتتتن األطتتتترا (، أو االنستتتتياب )ماتتتتو إ تتتتاء املعاهتتتتدة
تفاقتتتات التتتإ نظتتتام ع رياتدختتتال تغيتتتإلاملعاهتتتدات املتعتتتددة األطتتترا (. وخلاتتتو هتتتذه اييتتتااات طراةتتتق 

 .امينهامن تصميك مض االستاماا الدولية، بدالً 
 ي(4)اإلصالح ونتاةجهاالعشرة إلجراءات وفيما يلي اييااات  -5

متتن حكتتك أي يوعتتص مضتتمون ، متتا تفستترياً مشتترتكاً  تفستتري أحكتتام املعاهتتدات )أ( 
 يق نطا  سلطة احملاكك التقديرية لتفسريه؛ ضّ املعاهدة، ويُ أحكام 

إبداا  و مضتتتمون املعاهتتتدة القاةمتتتة يعتتتد، متتتا يتتتتيص تعتتتديو أحكتتتام املعاهتتتداتت )ب( 
 ؛ واادة فيها أو تغيري أو إلغاء أحكامفيها جديدة  أحكام

إحتد  معاهتتدات يتتيص االستعاعتة عتتن  ، متتااملعاهتتدات الباليتة االستعاعتة عتن ) ( 
 ؛ عاهدة جديدةمب اليو األول

__________ 

اإلصتتالح احملتملتتة إجتتراءات أنتت  يضتتع علتتإ فقتت ، وال ينبغتتي أن يفستتر  دا  هتتذا التصتتنيف ألغتتراض توعتتيييةأُ  (4)
  .ترتيب لألولوايتعمن أي 
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ار متن معاهدتن أو أك، ما يتيص إلغاء نبكة اتفاقات االستاماا الدوليةتوحيد  )د( 
تفاقتتات االستعاعتتة عنهتتا اباليتتو األول متتن معاهتتدات االستتتاماا الاناةيتتة اململمتتة بتتن األطتترا ، و 

 استاماا دولية جديدة متعددة األطرا ؛
ينشتتتل القواعتتتد التتتد  تتتدد اتفتتتا   ، متتتاالعالقتتتات بتتتن املعاهتتتدات القاةمتتتة إدااة )هت( 

 ؛ بعينهاالستاماا الدويل الذي ينطبق يف حالة ا
يعتزز االتستا  ونستن التفاعتو بتن اتفاقتات ، متا العامليتةاملرجعية املعايري  ديد  )و( 

 وعع السياسات؛ و  لقانون الدويلمن ااالستاماا الدولية واجملاالت األخر  
قواعتتتد إىل إاستتتاء أو  مشتتترت يفضتتتي إىل فهتتتك ، متتتا املشتتتااكة املتعتتتددة األطتتترا  )ز( 

 آلية  قق التغيري دفعة واحدة؛  جديدة بن العديد من البلدان، إعافة إىل
البلتتد أن يعتين  ، متاغتري املصتد  عليهتال اليتو األو متن معاهتدات التخلتي عتن  (ح) 

 غري مصد  عليها بعد؛ لكن  معاهدة مملمةيف اً يريد أن يصبص طرفال 
األطتترا  متتن التزاماوتتا مبوجتتب  ييُعفتت ، متتاليتتو األول القاةمتتةامعاهتتدات إ تتاء  (ط) 

 معاهدة ما؛ 
عفتتإ األطتترا  التتد انستتيبت ، متتا يُ االنستتياب متتن املعاهتتدات املتعتتددة األطتترا  (ي) 

لكتتن ، متتن حيتت  أ تتره إ تتاء املعاهتتدةميا تتو وهتتو انستتياب متتن املعاهتتدة متتن القتتوة اإللزاميتتة للصتت ؛ 
 املعاهدة تظو سااية بن األطرا  املتبقية الد مل تنسيب منها.

بعينهتتا يف حالتتة متتا لبلتتد اً ستتليماً اات اإلصتتالح خيتتاا يتطلتتب  ديتتد متتا إ ا كتتان أحتتد خيتتاو  -6
يستند إىل اجتقاةق، ويتصد  لعتدد متن التيتدايت األوستع ابلفواةد للتكلفة مقاانة إجراء  ليو متنن  

اإلفتتتتتراط يف بتتتتتدالً متتتتتن نتيجتتتتتة نتتتتتاملة ومتوازنتتتتتة، ايتتتتترو  بالتيتتتتتدايت االستتتتترتاتيجية وتشتتتتتمو  اً.نطاقتتتتت
محايتتتة وتعزيتتتز االستتتتاماا. متتتن غايتتتت  املتمالتتتة يف نظتتتام اتفاقتتتات االستتتتاماا الدوليتتتة  ريتتتد اإلصتتتالح، و 

تاتري مشتاكو تتعلتق ابلتماست  التتداخو، والتجتز  التد أوجت  ظمية من الاغترات، و التيدايت النُ تنشن و 
يف  اإلصالح، وإجياد نتركاء مناستبنإلجراءات وتتطلب  دايت التنسيق إعطاء األولوية  .واالتسا 

صتتنع عمليتتة جهتتود اإلصتتالح علتتإ ستلتتف مستتتوايت اتستتا  تنفيتتذها، وعتتمان  لغتترض اتملعاهتتدا
ال ستتيما أقتتو و البلتتدان الناميتتة، متتن صتتعوبة تصتتدي لقتتداات املرتبطتتة ابتيتتدايت ال تزيتتدو  السياستتات.
 اليو األول من اتفاقات االستاماا الدولية. الد تشوب ألوج  القصوا  اً،البلدان منو 

. وينبغتي أن تعكتا العشرةالسياساتية ييااات من بن اة أكنتوليفة أفضو تياا اخويتعن  -7
متتتتع مبتتتتا يتمانتتتتإ املختتتتتااة يف  ايتتتتة املطتتتتا  ا تتتتاه السياستتتتات االستتتتتامااية الدوليتتتتة للبلتتتتد، التوليفتتتتة 

تت ،عتتالوة علتتإ  لتت  ،استترتاتيجيت  اإلمناةيتتة الوطنيتتة. وينبغتتي ملقتتراي السياستتات ب النظتتر يف األ تتر املرك 
جمتّرد نظتام معاهتدات نشتوء فضتي إىل تأن هتذه اييتااات بعت  توليفتات هلذه اييااات. فمن نتنن 

أو إىل انستياب كامتو متن  ،الستتاماامتن دواه األساستي التقليتدي املتماتو يف محايتة اإىل حد كبتري 
، ال ستتتيما الشتتتاملة منهتتتاو نظتتتام اتفاقتتتات االستتتتاماا الدوليتتتة. وينبغتتتي أن ُتستتتخر جهتتتود اإلصتتتالح، 

املتعلقتة إبمكانيتة لمكاسب الد ميكن  قيقها من سيادة القانون، واالستجابة لتوقعتات املستتامرين ل
 . يف عملية وعع السياسات واالستقراا، والشفافيةالتنبؤ 
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التيتتدايت ينبغتتي لواعتعي السياستتات النظتتر يف ، خيتااات اإلصتتالحاملفاعتتلة بتتن وعنتد  -8
، توجتتتتد  ال تتتتة جمتتتتاالت ابازة علتتتتإ وجتتتت  ابلتيتتتتدايت القانونيتتتتةفيمتتتتا يتعلتتتتق فالقانونيتتتتة والعمليتتتتة. 

املعاهتتدات متتن وإدااة االنتقتتال  ،(6)وبنتتد البقتتاء ،(5)نتترط الدولتتة األوىل ابلرعايتتة يهتتيو  ،ايصتتو 
 ،أن أيختتتذوا يف االعتبتتتاا أيضتتتاً الديتتتدة. ويتعتتتن علتتتإ واعتتتعي السياستتتات إىل املعاهتتتدات الباليتتتة 
 . وأن خيططوا للتصدي هلا والسياسية الد ميكن أن تنشنمن التيدايت العملية العديد 

 التفسري املشرتك ألحكام املعاهدات -1 
 تفضتي إىلمن ننن اتفاقات االستاماا الدولية الد صتيغت أحكامهتا بطريقتة فضفاعتة أن  -9

 ة.امر والدولتتتتإجتتتتراءات تستتتتوية املنازعتتتتات بتتتتن املستتتتتيف ستتتتيا  تفستتتتريات متناقضتتتتة وغتتتتري مقصتتتتودة 
 تامرين واألطترا املستاعد تستسريات املشرتكة، الد ترمي إىل توعيص معىن االلتزامات التعاهدية، التفو 

 (. 1ل )الدو ؤ التنباملتعاقدة واحملاكك علإ اجتد من أوج  عدم اليقن، وتعزز قداوك علإ 

 1الدول   

 (أ)اإلصالح: التفسري املشرتك ألحكام املعاهدات خيار
 التيدايت النتاة 

ستتمص لألطتترا  بتوعتتيص حكتتك أو عتتدة ي •
عتادة دون تعتديو املعاهتدة أو إمتن  بعينهتاأحكام 

قتضتتتتتتي التصتتتتتتديق علتتتتتتإ يالتفتتتتتتاوض بشتتتتتتن ا )ال 
 ( ووقت أقو تكلفةينطوي علإ  هوعاهدة، و امل
دة بوج  خا  إ ا كانت املعاه كون فعاالً ي •

 تتتتتتن  علتتتتتإ أن التفستتتتتريات املشتتتتترتكة التتتتتد تضتتتتتعها
 اككرتكة( ملزمة للمياألطرا  )أو اهليئات املش

 يفجتظتة اعتمتاده، مبتا متن أمهية  ايصبص   •
 املنازعات العالقة فيما خي  ل  
صتتادا لتت  ستتلطة  ات حجيتتة ألنتت  تكتتون  •

 أطرا  املعاهدة عن

 ألن  ال يضيف أي معىنمن حي  أ ره حمدود  •
  جتكك قيد التفسريإىل اجديد 

 بشتتتنن طابعتتت  القتتتانوياً ميكتتتن أن ياتتتري نتتتكوك •
بتتتن  التمييتتتزاً دومتتتاجتقيقتتتي )قتتتد ال يكتتتون متتتن اليستتتري 

 والتعديو( املشرت  التفسري 
متتن الستتلطة اً ميكتتن أن يتتتيص للميتتاكك هامشتت •

 التقديرية 
 التفسري حقيقيقد يكون من الصعب إ بات أن  •

فتتتق واالطتتترفن علتتتإ التصتتتر  بطريقتتتة ال تتأحتتتد إ ا دأب 
 مع التفسري

عنتدما بشتنن  التفتاوض  الصتعبقد يكون من  •
 قطبيتتتتنطتتوي إحتتتد  قضتتتااي املنازعتتات العالقتتتة علتتتإ ت

 اجتكك  ي الصلة
 األونكتاد. املصداي

فيما يتعلق  ق نطا  السلطة التقديرية للمياككضيِّّ ويُ  ،يوعص مضمون حكك من أحكام املعاهدة )أ(
 .بتفسري األحكام

عتتدم ليتتة علتتإ اجتتتد متتن أوجتت  االستتتاماا الدو ميكتتن أن يستتاعد توعتتيص بنتتود اتفاقتتات و  -10
أحكتتام صتتيغت بطريقتتة فضفاعتتة يف اليتتو األول متتن معاهتتدات االستتتاماا عتتن  تنشتتنالتتد اليقتتن 

نتتتتا  إليهتتتا متتتن الوعتتتوح  داجتتتةبتتتن األطتتترا   ات اجتّجيتتتة الاناةيتتتة. وتتتتتيص التفستتتريات املشتتترتكة 
. ومتتن احملتمتتو أن تكتتون أداة جتتة ماستتةحا والتتدول املضتتيفة، واحملكمتتون علتتإ الستتواء املستتتامرون

__________ 

، مقاانتتة املستتتامرين معاملتتة أقتتو تفضتتيالً  معاملتتة ظتتر أحكتتام الدولتتة األوىل ابلرعايتتة عتتادة علتتإ الدولتتة املوقِّعتتة  (5)
  أي بلد اثل  مع مستامرين أا لن.يتعامو هبا ابملعاملة الد 

ا اجتكومة قبو اتايخ اإل تاء وبعتده )طتوال فترتة البقتاء(، لكنهتا بنتود تشمو بنود البقاء عادة التدابري الد اعتمدو (6)
  ال تسري علإ غري االستامااات الد خلت قبو إ اء املعاهدة.
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ابلتعبري عن مواقفهتا بشتنن بنتد االتفا  أل ا تسمص ألطرا  اً عملياً اإلصالح هذه األيسر تطبيق
إىل إدختتال تعتتديالت علتتإ االتفتتا   دون اجتاجتتةمتتن حمتتدد متتن بنتتود اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة 

)ألن البيتتاانت التفستتريية  طتتويالً اً وقتتت ابهظتتة وتستتتغر تكتتون تكاليفهتتا  إعتتادة التفتتاوض بشتتنن  أو
إىل أن التفستري املشترت  ملتزم  يف املعاهدةبوعوح ومن خالل اإلنااة  عليها(.اً تقتضي تصديق ال

حت  لتو مل بيتد أنت   .(7)القانوي املعاهدة أي نكو  بشنن أ رتبّدد للمياكك، ميكن لألطرا  أن 
متن نن أيختذوا لتزم احملك  يينتا لقتانون املعاهتدات تُ متن هتذا القبيتو، فتتن اتفاقيتة فنرط هنا  يكن 

"أي اتفتتتتا  الحتتتق بتتتن األطتتتترا  بشتتتنن تفستتتري املعاهتتتتدة"  ،يف اعتبتتتااهك، ابإلعتتتافة إىل الستتتيا 
 )أ((.3-31)املادة 

اعتمتتدت لنتتة التجتتااة اجتتترة قتتد ف. اتتفستتريات مشتترتكة لالتفاقتتعتتدة بلتتدان أجتترت قتتد و  -11
ية لتتبع  أحكتتام تفستتري مالحظتتات  2001اتفتتا  التجتتااة اجتتترة ألمريكتتا الشتتمالية يف عتتام إطتتاا  يف

لمعاملتتتتتة. ويف لعيتتتتتاا اجتتتتتتد األد  املتعلقتتتتتة مب( 1)1105توعتتتتتص املتتتتتادة متتتتتن االتفتتتتتا   11الفصتتتتتو 
حكتام )ماتو أتفتاهك تفستريي مشترت ، عتدة من خالل ، أوعيت كولومبيا وسنغافواة، 2013 عام

الاناةيتتة تاماا االستت ةعاهتتدماملعاملتتة العادلتتة واملنصتتفة( يف إطتتاا حكتتك و  ،لرعايتتةالدولتتة األوىل ابنتترط 
لشتراكة االقتصتادية أصدات األطترا  يف اتفتا  ا، 2016يف كانون الااي/يناير و (. 2013)بينهما 

تنطبتق غة، لفتون ابلصتيا، وعتعها املكأا تولستيا  مليوظة تفستريية  حملي  اهلادئعمل ااالسرتاتيجية 
 املعاملة الوطنية. ، و الدولة األوىل ابلرعايةكمي حُ علإ 
علتتإ صتتعيد السياستتات، ومهتتا يف اآلونتتة األختترية تطتتواين ا نتتن حتتداث و تتدا اإلنتتااة إىل  -12

يف  ،هلنتتداقرتحتتت ا . فقتتدولكنهمتتا يرتبطتتان بتت  الفهتتك التقليتتدي للتفستتريات املشتترتكةعتتن خيتلفتتان 
معهتتتتا اتفاقتتتتات ت كانتتتتت قتتتتد أبرمتتتتاً  بلتتتتد 25علتتتتإ اً مشتتتترتك تفستتتتريايً  بيتتتتاانً  ،2016نتتتتباط/فملاير 

لتتتذي ان التفستتتري ابعتتتد. وأوعتتتص البيتتتاألوليتتتة قتتتد انتهتتتت فتتترتة صتتتالحيتها تكتتتن استتتتاماا دوليتتتة مل 
أحكتتام و  ،مااواالستتتا  لتت  تعريفتتي املستتتامر اهلنتتد للعديتتد متتن أحكتتام املعاهتتدات، مبتتا يف  اقرتحتتت

تستتوية و ، د نتتز  امللكيتتةيتتة، وبنتتو املنصتتفة، واملعاملتتة الوطنالدولتتة األوىل ابلرعايتتة، واملعاملتتة العادلتتة و 
نتتتتدا واال تتتتاد ك، أصتتتتدات  2016املنازعتتتتات بتتتتن املستتتتتامر والدولتتتتة. ويف تشتتتترين األول/أكتتتتتوبر 

ي الشتامو تصادي والتجتاا بشنن االتفا  االقاً مشرتك تفسريايً اً صكفي  األعضاء  والدولاألواويب 
التد كانتت موعتو   اتفتا  األطترا من أحكتام اً ( ندد عدد2016بن كندا واال اد األواويب )

 ماو اجتق يف التنظيك والتعوي . ،وأحد الشواغو نقاش عام
 إنشتتتتاء هيئتتتتات مشتتتترتكة يفأنتتتت  قتتتتد تتتتتواتر يف اآلونتتتتة األختتتترية إىل  أيضتتتتاً و تتتتدا اإلنتتتتااة  -13

ادي االقتصتتتت فتتتتا إبصتتتتداا تفستتتتريات ملزمتتتتة، ماتتتتو االتُكلفتتتتت اتفاقتتتتات االستتتتتاماا الدوليتتتتة   إطتتتتاا
اا الاناةية بتن نتيلي (، ومعاهدات االستام2016والتجااي الشامو بن كندا واال اد األواويب )

 (.2016(، واملغرب ونيجرياي )2016الصن ) -وهونغ كونغ 

 تعديل أحكام املعاهدات -2 
 عتادةالتد تترد  فضفاعتةااللتزامتات  ات الصتيغة التعتديو  أحيتاانً يكون من الصتعب قد  -14

تطيع . وتستتتتتكةمتتتتتن ختتتتتالل التفستتتتتريات املشتتتتترت  يف اليتتتتتو األول متتتتتن اتفاقتتتتتات االستتتتتتاماا الدوليتتتتتة
تعكتتا ن متتن أ أ األطتترا ، بتعتتديلها أحكتتام املعاهتتدة،  قيتتق داجتتة أعلتتإ متتن التغيتتري، وتكفتتو

 (. 2دول )الاألطرا  السياساتية طرأ علإ أفضليات التطوا الذي املعاهدة املعدلة 
__________ 

(7) UNCTAD, 2013, World Investment Report 2013: Global Value Chains – Investment and Trade for 

Development (United Nations publication, Sales No. E.13.II.D.5, New York and Geneva).  
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 2الدول 
 )أ(صالح: تعديل أحكام املعاهدةاإل خيار

 التيدايت النتاة 
 مقاانتتتةً وأبعتتتد متتتد  نطاقتتتاً أوستتتع  أداةمياتتتو  •
 متن الً قواعتد جديتدة بتدإداا  ن متن ّكتلتفسري؛ وميُ اب

 جمرد توعيص مقاصد القواعد القاةمة
 واءمتتتيتناول بشكو انتقاةي أهتك القضتااي التد  •

 السياساتية لألطرا  واقف بشن ا امل
علتتتتإ أطتتتترا  املعاهتتتتدة عليتتتت  ميكتتتتن أن تتفتتتتق  •

ليتتة أكاتتر فعاعلتتإ وتتو أيستتر وأن تتفتتاوض بشتتنن  وتتو 
 . املعاهدة برمتهاعلإ مقاانة إبعادة التفاوض 

  ليصبص سااايً اً حملياً يتطلب عادة تصديق •
زعتتتتات ال يتتتتؤ ر يف املناو ال يستتتتري إال ن تتتتر الحتتتتق؛  •

 العالقة 
 املعاهتتتتداتال يفضتتتتي إىل تغيتتتتري نتتتتامو يف تصتتتتميك  •

 وفلسفتها
يف قتتتتتد يفضتتتتتتي إىل مفاوعتتتتتات صتتتتتتعبة ال تتيقتتتتتتق  •

 تقتتتتتدميختتتتتالل إال متتتتتن اتفاقتتتتتات بشتتتتتنن التعتتتتتديالت  إطااهتتتتتا
 خر  أتنازالت متبادلة مع األطرا  املطالبة بتعديالت 

 األونكتاد. املصداي
 تغيري أو إلغاء أحكام قاةمة. بأو  ،فيها أحكام جديدة اا معاهدة قاةمة إبديعدل مضمون  )أ(
يف وال تتتتؤ ر يف التصتتتميك العتتتام للمعاهتتتدة و  متتتا تكتتتون التعتتتديالت حمتتتدودة العتتتدد عتتتادةو  -15

األوىل الدولتة بنتود يف املعاهدة )ماو بعينها أحكام إال ها يتعنت ا كانت األطرا  ال ف .(8)فلسفتها
علتتتإ متفرقتتتة  تعتتتديالتمتتتن األفضتتتو إدختتتال فقتتتد يكتتتون ، واملعاملتتتة العادلتتتة واملنصتتتفة( ،رعايتتتةابل

وقتد يشتكو  طتويالً اً ستتغر  وقتتيقتد ابلكامتو ألن  لت  عليهتا إعتادة التفتاوض بداًل من املعاهدة 
تتوقتتف التعتتديو املنطبقتتة إجتتراءات أ إن لطتتر  أو األطتترا  األختتر . اتبعتتاً ملواقتتف اً صتتعب  تتدايً 
علتق ابتفاقتات االستتاماا الدوليتة التد ال تتنظك فيمتا يتو  .التد ختضتع للتغيتري، نفستها املعاهدةعلإ 
العديد متن إال أن . لقانون املعاهداتالقواعد العامة التفاقية فيينا طبق عادة نت، تالتعديال إجراء

. ويكتستتي ابلتعتتديالتتتعلتتق خاصتتة هبتتا اً أحكامتتاألحتتد  تتضتتمن اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة 
أو املتعتتددة األطتترا  ألن العتتدد الكبتتري العديتتدة هتتدات هتتذا األمتتر أمهيتتة خاصتتة فيمتتا يتعلتتق ابملعا

وتكتستتتي تعتتتديالت اتفاقتتتات االستتتتاماا  اً.متتتن األطتتترا  املعنيتتتة جيعتتتو هتتتذه العمليتتتة أكاتتتر تعقيتتتد
             متتتن ختتتالل اتفاقتتتات منفصتتتلة )ماتتتو الملوتوكتتتوالت أو تبتتتادل الرستتتاةو اً امسيتتتاً الدوليتتتة عتتتادة طابعتتت

ملعاهتتدة األصتتلية، أي بعتتد استتتكمال بتترام اراء أا تتو إلإجتتابتبتتا  أو املتتذكرات( تتتدخو حيتتز النفتتا  
 إجراءات التصديق احمللية عليها. 

إىل أن تشتتتري األدلتتتة املتاحتتتة لكتتتن التعتتتديالت. هتتتذه بيتتتاانت نتتتاملة عتتتن وال تتتتتوافر بعتتتد  -16
أواواب الشتتتترقية ستتتتتاىن متتتتن  لتتتت  غتتتتري دول وال يُ  اً.التتتتدول مل تستتتتتخدم خيتتتتاا التعتتتتديالت إال ملامتتتت

 ،وستتتتتتلوفاكيا ،واومانيتتتتتتا ،وتشتتتتتتيكيا ،وبولنتتتتتتدا ،وبلغتتتتتتاااي ،يف اال تتتتتتاد األواويب )إستتتتتتتونيااألعضتتتتتتاء 
أن بروتوكتتتوالت قبتتتو متتتن ختتتالل تعتتتديالت أدخلتتتت وليتوانيتتتا( التتتد  ،والتفيتتتا ،وكرواتيتتتا ،وستتتلوفينيا

التتد أبرمتهتتا  84 . ومتتن بتتن اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة التتت لتت  واويب وبعتتدإىل اال تتاد األتنضتتك 
اال تتاد أُبرمتتت ختتاا  نطتتا  استتتاماا  ناةيتتة اتفاقتتاً مبعاهتتدات  60ذه البلتتدان، يتعلتتق أكاتتر متتن هتت

هلتتتذه البلتتتدان متتتع التزاماوتتتا الدوليتتتة االلتزامتتتات مواءمتتتة وجتتتر  تعتتتديلها العتبتتتااات منهتتتا األواويب، 
وىل الدولتة األحكتك متن استتاناءات التعتديالت هذه  قانون اال اد األواويب. وتضع بع مبوجب 
ملنظمتتات اإلقليميتتة للتكامتتو االقتصتتادي، أو تتضتتمن استتتاناءات ألستتباب فيمتتا يتعلتتق ابابلرعايتتة 

مبعاهتتتدة علتتتإ التتتتوايل ن املليقتتت 2010و 2007عتتتامي  تتعلتتتق ابألمتتتن التتتوطين، ماتتتو بروتوكتتتويل
__________ 

  املرجع نفس . (8)
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خدم استتت  كمتتا (.  2001تشتتيكيا واملغتترب )بتتن و  (،1998االستتتاماا الاناةيتتة بتتن بلغتتاااي واهلنتتد )
يتتزان املتتدفوعات عتتمن تتعلتتق مباستتتاناءات إلداا  العديتتد متتن التتدول األعضتتاء هتتذه التعتتديالت 

 2013و 2011و 2009األعتتوام األحكتتام  ات الصتتلة حبريتتة نقتتو األمتتوال، ماتتو بروتوكتتوالت 
بتتتتن (، و 2003عاهتتتدات االستتتتاماا الاناةيتتتة بتتتن تشتتتيكيا وغواتيمتتتاال )مب ،علتتتإ التتتتوايل ،املليقتتتة
هتتتذه التعتتتديالت قتتتد أدخلتتتت (. و 2001ليتوانيتتتا والكويتتتت )بتتتن (، و 1993وإستتتراةيو )بلغتتتاااي 

التتذي قضتتإ نن أحكتتام  2009عتتام  يفالصتتادا العتتدل األواوبيتتة األختترية استتتجابة لقتتراا حمكمتتة 
 ويتتتو األمتتتوال يف بعتتت  معاهتتتدات االستتتتاماا الاناةيتتتة التتتد أبرمتهتتتا بعتتت  البلتتتدان األعضتتتاء متتتع 

 انون اال اد األواويب. انتهكت قأخر  بلدان 
تغيتريات علتإ آليتة متفرقتة إلدختال تعتديالت إجتراء استخدمت بلدان أختر  خيتاا قد و  -17

مبعاهتتتدة تتعلتتتق  1997، ماتتتو تبتتتادل املتتتذكرات يف عتتتام ةالدولتتتاملستتتتامر و تستتتوية املنازعتتتات بتتتن 
، (1981) وآيرلنتدا الشتماليةاالستاماا الاناةيتة بتن ابااغتواي واململكتة املتيتدة لمليطانيتا العظمتإ 

االستتاماا الاناةيتة بتن التوالايت  ةمبعاهتد ،علإ التوايل ،املليقن 2003، و2000 عامي وبروتوكويل
األمالتتة  أحتتد (. ومتتن 1994أملانيتتا ومجهوايتتة مولتتدوفا )بتتن (، و 1982املتيتتدة األمريكيتتة وبنمتتا )

بتتتن  لتجتتتااة اجتتتترةاعلتتتإ اتفتتتا   2016 علتتتإ هتتتذه التعتتتديالت تلتتت  التتتد أُدخلتتتت يف أايا/متتتايو
الاالتتت  للمعاهتتتدة. ا معليهتتتا الطرفتتتان لتتتد  استعراعتتته اتفتتتقوالتتتد  (2003ستتتنغافواة وأستتترتاليا )

تعديالت عديدة علتإ التعتاايف وااللتزامتات املوعتوعية، إدخال ويتضمن فصو االستاماا املنقص 
تستوية املنازعتات متن آليتة استتاناء  فيهتامبتا  آليتة تستوية املنازعتات،الستتخدام ويضيف استاناءات 
 يف طوا التصديق عليها. هي تدابري مكافية التبغ. وهذه التعديالت يتعلق ببن املستامر والدولة 

 ،2016يف آب/أغستطا  ،ل األعضتاء يف الماعتة اإلمناةيتة للجنتوب األفريقتيعد   اً،وأخري  -18
األحكتتام التتن  املعتتدل قتتد ُحتتذفت متتن اماا. و لتمويتتو واالستتتالماعتتة املتعلتتق ابملوتوكتتول ب 1املرفتتق 
تتتص تعريفتتتليتتتة تستتتوية املنازعتتتات بتتتن املستتتتامر والدولتتتة، آبابملعاملتتتة العادلتتتة واملنصتتتفة، و ةاملتعلقتتت  اونُتقِّّ

عتتتتص حكتتتتك املعاملتتتتة الوطنيتتتتة وُ حكتتتتك نتتتتز  امللكيتتتتة، و متتتتن استتتتتاناءات أُدا  املستتتتتامر واالستتتتتاماا، و 
هتي عن حق البلدان املضيفة يف تنظيك االستاماا. وهتذه التعتديالت  ومسؤوليات املستامرين، فضالً 

 يف طوا التصديق عليها.

 املعاهدات الباليةاالستعاضة عن  -٣ 
للمعاهتتتدة  نتتتامواستتتتعراض جتتتراء إلفرصتتتة الاملعاهتتتدات االستعاعتتتة عتتتن تتتتتيص عمليتتتات  -19

 اهتتذ خيتتاا اإلصتتالحستتتعي  ي(. و 3)التتدول  ةانتقاةيتتبصتتواة تعتتديو فتتراد  أحكامهتتا بتتداًل متتن 
املعاهتتدات يف شتتركاء العتتن اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة الباليتتة ابتفاقتتات جديتتدة. وميكتتن أن يتتملم 

أنفستتهك اتفاقتتات استتتاماا دوليتتة جديتتدة )عنتتدما ُيستتتعاض عتتن معاهتتدة استتتاماا  ناةيتتة مبعاهتتدة 
عنتدما يستتعاض عتن جمموعتة أكتمل متن البلتدان )ميكن أن تتملم هتذه االتفاقتات أو  ،(جديدة ماالً 

((. 4)انظتتر اييتتتاا  أطتترا  متتاالً تشتتمو عتتدة  مبعاهتتتدة العديتتد متتن معاهتتدات االستتتاماا الاناةيتتة
 قيتتتتق داجتتتتة أعلتتتتإ متتتتن التغيتتتتري  ي الصتتتتلة فرصتتتتة لألطتتتترا  يتتتتتيص تنتتتتاول املعاهتتتتدة متتتتن جديتتتتد و 

ستتتاماا فاقتتات ااتإبتتداء قتتدا أكتتمل متتن اجتتتزم وستتعة النظتتر لتتد  تصتتميك ابلتعتتديالت االنتقاةيتتة، و 
 املشرتكة.دياة اجتا دولية تعكا ا يته



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

9 GE.17-13056 

 3الدول 
 )أ(الستعاضة عن املعاهدات البالية: اخيار اإلصالح

 التيدايت نتاة ال
لإلصتالح عتن طريتق  مونا األخذ بنه تيص ي •

 ستتاتيةالسيا األهتتدا مبتتا يتوافتتق متتع تنقتتيص نتتامو إجتتراء 
 لألطرا املتغرية 

ام، يتيص تنقيص فلسفة املعاهتدة وتصتميمها العت •
 وإداا  قضااي سياساتية جديدة 

 لتت  يف أي وقتتت يف أ نتتاء متتدة  إجتتراءميكتتن  •
 املعاهدة سراين 

املعاهتتتتدة التتتتذين هلتتتتك  أطتتتترا  يتطلتتتتب مشتتتتااكة •
 آااء أا لة 

 اً ستتتتغر  وقتتتتيكتتتون ابهتتتا التكتتتاليف و يميكتتتن أن  •
 بدايةمن الألن  يتطلب التفاوض علإ املعاهدة  طويالً 
 حال يضتتتتمن إداا  العناصتتتتر املوجهتتتتة إىل اإلصتتتتال •

 ( التفاوض)يتوقف علإ نتيجة 
 املعاهتتتتتداتالفعتتتتتال متتتتتن نظتتتتتام يتطلتتتتتب االنتقتتتتتال  •
 الديدإىل نظام املعاهدات  سابقال

 األونكتاد. املصداي
   عن معاهدة من اليو األول مبعاهدة جديدة.ييستع )أ(
إ تتاء املعاهتتدة ن تراعتتي البلتتدان أحكتتام أينبغتتي ، فعالتتةاالستعاعتتة عمليتتة لكتتي تكتتون و  -20

م املعاهتدات ال متن نظتا، مبا يف  لت  عتمان انتقتال فعتالسابق فا  االستاماا الدويلالواادة يف ات
 . ءالبقابنود بند من ديد، وكيف ينبغي التعامو مع أي النظام الالسابق إىل 

أغلبهتتتا وقتتتد استتتُتعي  عتتتن معاهتتتدة استتتتاماا  ناةيتتتة،  130حتتت  اآلن عتتتن  استتتتعي وقتتتد  -21
ن التتتد متتتن البلتتتدا. و ابالستتتتامااتتعلتتتق اً عاهتتتدات  ناةيتتتة تتضتتتمن أحكامتتتمبأو أا لتتتة مبعاهتتتدات أختتتر  

اومانيتتا، ر، و ، ومصتتالصتتنليهتتا املاعتتية أملانيتتا، تالعشتترين نشتتطت يف هتتذا اجملتتال علتتإ متتد  الستتنوات 
ية املستتدامة. التنموو ة عناصر اإلصالح املوجهاً داةماملستعاض هبا ال تتضمن دات عاهاملواملغرب. و 

اعتتة بشتتنن االستع سويستترا واملكستتي مباحاتتات إعتتادة التفتتاوض بتتن علتتإ  لتت  اجتاليتتة مالتتة األومتتن 
 مبعاهدة استاماا  ناةية أخر .  1995عن معاهدة االستاماا الاناةية لعام 

تتضتمن أحكامتاً تتعلتق ابالستتاماا، معاهدة  167اهدات تشمو املعومن بن عينة من  -22
معاهتدة استتاماا  ناةيتة واحتدة علتإ األقتو  قتد حلّتت حمتو منها فق  يف املاةة(  10) 16تبن أن 

فعلتتإ ستتبيو املاتتال، استعاعتتت بتتريو عتتن  تتال  معاهتتدات  .(9)معهتتا كانتتت أحكامهتتا متداخلتتة
(، 2006نتيلي )أي متع الشتركاء أنفستهك،  اً الحقتبرمتت استاماا  ناةية ابتفاقات للتجااة اجتترة أُ 

 فصتالً مجيعهتا (. وتتضتمن هتذه االتفاقتات الاال تة 2010(، ومجهوايتة كتوااي )2008وسنغافواة )
صتتراحة علتتإ إلغتتاء معاهتتدة االستتتاماا الاناةيتتة الستتابقة عنتتد بتتدء نفتتا  وتتتن   ،االستتتاماابشتتنن 

 مرحلة االنتقالية. للقواعد  وتضعاتفا  التجااة اجترة، 
عاهتدات االستتاماا الاناةيتة العمتو مب بع  الدول يف حتاالت انداةتُعلق كبديو لذل ، و  -23
بتتن ة تجتتااة اجتتتر ال يماتتو اتفتتاق ،استتتاماا دويل جديتتدختتالل متتدة ستتراين اتفتتا  جتتزاء منهتتا نأو 

اا املتتملم بتتن تامواتفتتا  االستت(، 2010كنتتدا وبنمتتا )وبتتن  (، 2004املغتترب والتتوالايت املتيتتدة )
هبتتذه استعاعتتة مليتتة عال يشتتكو هتتذا (. و 2005)مجهوايتتة كتتوااي والرابطتتة األواوبيتتة للتجتتااة اجتتترة 

اا اهتتتدة االستتتتامأمتتتام إمكانيتتتة إحيتتتاء معاً رت  البتتتاب مفتوحتتتيتتت مشتتتروطهتتتو استتتتبدال ، بتتتو الصتتتفة
 . العمو ابتفا  االستاماا الدويل الديدأُ ي الاناةية من جديد إ ا ما 

__________ 

  .23 - ، الشكو الاال 2017األونكتاد،  (9)
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 شبكة اتفاقات االستثمار الدولية توحيد -٤ 
واالستعاعتتتة عنهتتتا ابتفاقتتتات استتتتاماا املتعتتتددة اناةيتتتة الستتتتاماا الإلغتتتاء معاهتتتدات اإن  -24

 نتبكةز   تواجتد من  اتعلإ  دي  مضمون املعاهد تشمو عدة أطرا  يساعددولية جديدة 
كو متتن أنتتكال نتت هتتو التوحيتتدوهتتذا  (.4وليتتة يف الوقتتت نفستت  )التتدول اتفاقتتات االستتتاماا الد

متتة واالستعاعتتة عنهتتا يعتتين إلغتتاء العديتتد متتن املعاهتتدات القاةهتتو (. و 3االستعاعتتة )انظتتر اييتتاا 
ن منظتتوا متتجتتذاب  هتتذا اييتتاامبعاهتتدة واحتتدة جديتتدة وحدياتتة وموجهتتة وتتو التنميتتة املستتتدامة. و 

د متتن واجتتت ،اتدملعاهتت تتدي  مضتتمون ايتمتتاالن يف ن إجيتتابين اإلصتتالح، ألنتت  ينطتتوي علتتإ أ تتري
 التتتد تشتتتموت موحتتتدة للمعاهتتتداوعتتتع قواعتتتد بنتتتبكة اتفاقتتتات االستتتتاماا الدوليتتتة، و لتتت   تتتز  

 أكار من بلدين. 
 4الدول 

 )أ(شبكة اتفاقات االستثمار الدولية توحيد: خيار اإلصالح
 التيدايت النتاة 

يتتتتدي  اتفاقتتتتات لتاألختتتتذ بتتتتنه  نتتتتامو تتتتتيص ي •
 الشاموتنقييها من خالل االستاماا الدولية 

وليتة  ز  نبكة اتفاقتات االستتاماا الدنّد من  •
 خبف  عدد املعاهدات القاةمة

متتتتتتن حيتتتتتت  التكلفتتتتتتة  كتتتتتتون فعتتتتتتاالً يميكتتتتتتن أن  •
 مفاوعات  ناةية متعددة إبجراء والوقت مقاانة 

يف شتتتتتتركاء الطلتتتتتتب مشتتتتتتااكة العديتتتتتتد متتتتتتن يت •
 ات املعاهد

ح اإلصتالوو إداا  العناصر املوجهة كفو يال  •
 (التفاوض)يتوقف علإ نتيجة 

التتد قتد يصتتعب  قيتتق نتتتاة  يف املفاوعتتات  •
 . مقاانة ابملفاوعات الاناةيةتشمو عدة أطرا  

 األونكتاد. املصداي
، ويستعي  اململمة بن األطرا  اليو األول معاهدات منأو أكار لغي معاهديت استاماا  ناةيتن ي )أ(

 .يشمو عدة أطرا  جديد استاماا دويلابتفا  ا معنه
 تو ، مع بلد اثل دويل استاماا  يب اتفا و دما يوقع اال اد األوا عنفعلإ سبيو املاال،  -25

فتتراد  التتتدول   الستتتابقاملعاهتتدة الديتتتدة حمتتو مجيتتتع معاهتتدات االستتتتاماا الاناةيتتة التتتد أبرمتهتتا يف
استتاماا دات اي معاهمثُيستعاض عن  من املقرا أنفاألعضاء يف اال اد األواويب مع هذا البلد. 

تجتااي التصتادي و قالاتفتا  يف اال تاد األواويب ابال ناةية قاةمة بن كندا وفراد  الدول األعضتاء 
حكتتتام أا لتتتة يف . وقتتتد أداجتتتت أ(8-30)املتتتادة  (2016شتتتامو بتتتن كنتتتدا واال تتتاد األواويب )ال

 12عاض عتتن واويب )سيستتتستتنغافواة واال تتاد األبتتن اً متتؤخر عليهمتتا املتفتتاوض اتفتتاقي التجتتااة اجتتترة 
 ة قاةمة(.معاهد 22بن فييت انم واال اد األواويب )سيستعاض عن و معاهدة قاةمة(، 

بع  الدول يف أمريكا الوسطإ و ومثة ماال آخر هو اتفا  التجااة اجترة اململم بن املكسي   -26
و حمتتتتو  ال تتتتة حتتتت( التتتتذي 2011كتتتتاااغوا؛ )كوستتتتتاايكا، والستتتتلفادوا، وغواتيمتتتتاال، وهنتتتتدواا ، وني

 ،والستلفادوا( 1997)ونيكتاااغوا (، 1994) لتجااة اجترة بن املكسي  وكوستتاايكال سابقة اتفاقات
 (.2000وغواتيماال وهندواا  )

األختر  التد تشتمو عتدة أطترا  قتد أعتاعت معظك اتفاقات االستاماا الدوليتة  بيد أن -27
 الديتتدة.املعاهتتدات للمعاهتتدات الباليتتة و متتتواز  متتن  لتت  إىل تطبيتتق  متتا أفضتتإ بتتدالً ، توحيتتدهافرصتة 
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ستتخدم بعت  اتفاقتات يو  .(10)نتديد التعقيتد أصتالً هتو نظتام تعقتد وعتدم اتستا  متن  يزيتدهذا و 
 (.5)انظتتر اييتتاا ملعاهتتدات بتتن االعالقتتات املتداخلتتة متتن أجتتو إدااة االستتتاماا الدوليتتة بنتتود التنتتاز  

. ففتتي افيمتتا بينهتتتقتترا مرونتتة لألطتترا  لكتتي تتتتيص ة لكنهتتا مقاابتتة افرتاعتتي أختتر وتعتمتتد اتفاقتتات 
اتفقتتتتت أستتتترتاليا بشتتتتكو منفصتتتتو علتتتتإ إ تتتتاء  ،متتتتاالً  حملتتتتي  اهلتتتتادئاعتتتتمل ستتتتيا  اتفتتتتا  الشتتتتراكة 

اتفتتا  ت انم عنتتد بتتدء نفتتا  يتتمتتع املكستتي ، وبتتريو، وفيأبرمتهتتا معاهتتدات االستتتاماا الاناةيتتة التتد 
حتت  اآلن علتتإ اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة القاةمتتة اإلبقتتاء . وقتترات أطتترا  أختتر  هتتذا الشتتراكة

تتعلتتق ابالستتتاماا )يتجتتاوز عتتدد اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة التتد تتضتتمن التزامتتات بتتن األطتترا  
بعتتتت  إطتتتتاا تتتتتزال هتتتتذه املستتتتنلة قيتتتتد النقتتتتاش يف  . والاً(اتفاقتتتت 20الشتتتتراكة اتفتتتتا   متتتتعوتتتتتتداخو 

أن نو اتفا  التجتااة اجتترة ُنتمو  ،ففي أفريقيا ماالً  .الية الد تشمو عدة أطرا اجتاملفاوعات 
الاال تتي بتتتن الستتتو  املشتتترتكة لشتتتر  أفريقيتتتا والنتتتوب األفريقتتتي، ومجاعتتتة نتتتر  أفريقيتتتا، والماعتتتة 

 معاهدة استاماا  ناةية قاةمة بن الدول املشااكة. 100حمو أكار من  ،اإلمناةية للجنوب األفريقي
، ينبغي أن تضع البلدان يف اعتبااها، عند عموماً االستعاعة وعلإ غراا ما تنطوي علي   -28

ن نتهية، وأن تضتملدولية امل، أحكام اإللغاء الواادة يف اتفاقات االستاماا االتوحيدخياا  هااختياا 
 (. 3ياا إىل النظام الديد )انظر ايالقدمي من نظام املعاهدات  فعاالً  انتقاالً 

 إدارة العالقات بني املعاهدات املتعايشة -٥ 
زاة املعاهتدات الديتدة، االيتو األول مبتو املعاهدات من علإ اإلبقاء إ ا اختاات البلدان  -29

 ماا الدوليتةات االستتاأهتدا  إصتالح نظتام اتفاقتات االستتاماا الدوليتة متا مل تُستد اتفاقتفلن تتيقتق 
 (. 5تضااب )الدول وجود الديدة واألكار حدا ة يف حال حدو  نزا  أو 

 5الدول 
 )أ(: إدارة العالقات بني املعاهدات املتعايشةخيار اإلصالح

 التيدايت النتاة 
البلتتتتتدان يف الوقتتتتتت نفستتتتت   أال ختضتتتتتعضتتتتتمن ي •

 اخلة لاللتزامات املنطبقة الواادة يف معاهدات متد
 ستتيادة اإلصتتالح بضتتماندعك جهتتود يتتميكتتن أن  •

 املعاهدات األحد  
بقتتتتتتي علتتتتتتإ املعاهتتتتتتدة الستتتتتتابقة ستتتتتتااية يبينمتتتتتتا  •

ديتتتتدة وعتتتتص عالقتتتتة املعاهتتتتدة الي، (تتتتتوازايً ينشتتتتل  )متتتتا
 ابملعاهدة السابقة 

 نهي املعاهدة السابقة يال  •
فتتتتتف بعتتتتت  اآلاثا الستتتتتلبية النانتتتتتئة عتتتتتن خي •

ة عمليتتتتتقُتتتتتُدماً دفع يتتتتتال املعاهتتتتتدات؛ لكنتتتتت   تعتتتتتاي 
قتتتتة نظتتتتام اتفاقتتتتات االستتتتتاماا الدوليتتتتة بطريإصتتتتالح 

 فعالة وناملة
 حكتتكيف  علتتإ الصتتيغة املستتتخدمةه أ تتر يتوقتتف  •

 التناز 
 األونكتاد. املصداي

 .بعينهانطبق يف حالة يمن اتفاقات االستاماا الدولية املتعايشة  قواعد  دد أايً يضع  )أ(
خيتتتتاا االستعاعتتتتة، تقتتتترا بعتتتت  أطتتتترا  املعاهتتتتدات أنتتتت  ينبغتتتتي أن اعتمتتتتاد متتتتن  وبتتتتدالً  -30

املعاهدات الديدة. وند  هتذا يف كاتري متن األحيتان عنتدما مع اليو األول معاهدات تعاي  ت
 تجتتتااة اجتتتترة اإلقليميتتتةمتتن اتفاقتتتات لل، ماتتتو اتفتتتا  نتتتاملة لعتتدة أطتتترا تكتتون املعاهتتتدة الديتتتدة 

 167ستند إليهتا. فمتن بتن ت ناةية قاةمة كون مثة معاهدات تالستاماا، و يتعلق اب فصالً يتضمن 
( متتتتع اتفاقتتتتات 119يتعتتتتاي  أكاتتتتر متتتتن  لايهتتتتا ) ،الستتتتتاماااب اً تتعلتتتتقتتضتتتتمن أحكامتتتتمعاهتتتتدة 

__________ 

(10) UNCTAD, 2014, World Investment Report 2014: Investing in the SDGs [Sustainable Development 

Goals] – An Action Plan (United Nations publication, Sales No. E.14.II.D.1, New York and Geneva) . 
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ستاعد علتإ يلنظتام، وال اوهذا التوازي يزيد عموماً متن تعّقتد  .(11)استاماا دولية سابقة ومتداخلة
 نتب  يُفضتوإصتالح فعتال ونتامو، إجتراء ة. ومتن أجتو إصالح نظام اتفاقات االستاماا الدوليت

التفاقتات االستتاماا الدوليتة املتعايشتة بتن األطترا  نفستها. ومتع  لت ، قتد  واز  تالعمو بتطبيق م
 علإ تعاي  اتفاقات االستاماا الدولية.لإلبقاء لدول أسباب حمددة د  اكون لت

امجة عتن هتذه اجتالتة، ميكتن للتدول أن ومن أجو التخفيف من اآلاثا السلبية احملتملة الن -31
ميكتن فعلإ سبيو املاتال،  .(12)توعص العالقة بن اتفاقات االستاماا الدولية املتعايشةاً تدا  بنود
. ومتن تضتاابوجتود أو تنتاز  تسود يف حال نشوب املعاهدة الد ابلتناز  يف بند يتعلق أن ندد 

وتتعتتتاي  متتتع  اً تتعلتتتق ابالستتتتامااضتتتمن أحكامتتتاملتتتذكواة أعتتتاله التتتد تت 119 بتتتن املعاهتتتدات التتتت
يعطتتي  صتترناً  ( فقتت  بنتتداً هتتا)أو وتتو  لامعاهتتدة  35اتفاقتتات استتتاماا دوليتتة متداخلتتة، تتضتتمن 

 األولوية التفاقات االستاماا الدولية القاةمة أو الديدة.
الدوليتة أداة مفيتدة يف إصتالح نظتام اتفاقتات االستتاماا شتكو ومن ننن بنود التنتاز  أن ت -32

هتتتدات ن املعابتتتإن هتتتي أعطتتتت األولويتتتة التفاقتتتات االستتتتاماا الدوليتتتة الديتتتدة واألحتتتد . ومتتتن 
ن نصتتفها متتيعطتتي أكاتتر  ،لتنتتاز  متتاالً بشتتنن ااً ستتتاماا وبنتتودالتتعلتتق اب اً التتد تتضتتمن أحكامتت 35 التتت
ة علتتتإ التتتمتتتن األمو ( األولويتتتة التفاقتتتات االستتتتاماا الدوليتتتة الديتتتدة يف حتتتال ظهتتتوا تضتتتااب. 20)

، ((2)3-1؛ املتتادة 2003 بنمتتا ومقاطعتتة اتيتتوان الصتتينية ) لتت  اتفاقتتات التجتتااة اجتتترة اململمتتة بتتن
؛ 2013اي )((، وبتتتتتتن كولومبيتتتتتتا ومجهوايتتتتتتة كتتتتتتوا 2)3-1؛ املتتتتتتادة 2011وبتتتتتتن املكستتتتتتي  وبتتتتتتريو )

 ((.2)2-1 املادة
تفاقات السابقة )وهي يف ما ختتاا الدول إداا  بنود تعطي أولوية صرنة لال كارياً إال أن    -33

 ليا ومتتاليزايبتتن أستترتا غتتري موجهتتة لإلصتتالح( كمتتا هتتو اجتتتال يف اتفتتا  التجتتااة اجتتترةاتفاقتتات الغالتتب 
يتة  اليتاابن ومجهوا و (، واتفتا  االستتاماا الاال تي األطترا  بتن الصتن (2)2-21؛ املادة 2012)

د تتضتتمن أحكامتتاً التتاملتتذكواة أعتتاله،  35 (. ومتتن بتتن املعاهتتدات التتت25؛ املتتادة 2012كتتوااي )
 سابقة.اللمعاهدات لاألولوية معاهدة  15تتعلق ابالستاماا، تعطي 

تعطتتي األولويتتة للمعاهتتدة التتد خلتتنص حتتوافز تفضتتيلية  بنتتوداً  أحيتتاانً تتتدا  التتدول كمتتا أن  -34
التد ي  اهلتادئ حملتا عتملية املرفقتة اتفتا  الشتراكة االقتصتادية االسترتاتيجالرساةو للمستامرين )ماو 

           ومتتتاليزاي(،  ،فييتتتت انمو  ،ونتتتيلي ،وستتتنغافواة ،وبتتتروي داا الستتتالم ،أستتترتالياوّقعتهتتتا نيوزيلنتتتدا متتتع 
ا الدوليتة ت االستاماالد ال تكون واعية ابلكامو لكنها ترت  مسنلة وعع اتفاقااملعاهدات أو 

(. 3-1؛ املتتادة 2015كتتوااي )القاةمتتة مفتوحتتة )ماتتو اتفتتا  التجتتااة اجتتترة بتتن الصتتن ومجهوايتتة  
 اماا الدولية.قات االستيف تعزيز إصالح نظام اتفااً وهذه األنوا  من بنود العالقات ال تسهك كاري 

االستتتاماا الدوليتتة بتتن املعاهتتدات أمهيتتة أيضتتاً ابلنستتبة التفاقتتات تيتتدي إدااة العالقتتات ول -35
للفصول املختلفة الد تضتمنها اتفتا  االستتاماا إن كانت متداخلة، وابلنسبة  ات الشمولية املختلفة و 

 تتفاعتتتتتو وتتتتتتتداخو عتتتتتادة إىل حتتتتتد متتتتتا يتتتتتدمات واالستتتتتتاماااملتعلقتتتتتة ابقواعتتتتتد ال. وملتتتتتا كانتتتتتت التتتتتدويل
أستاليب متن  3األستلوب تشتمو من االتفا  العام بشنن التجااة يف ايتدمات، التد  2-أوالً  )املادة

، متن اييتااات لدول عددويتوفر ل. هذه التفاعالتك توايد ايدمات( فقد يكون من الضرواي تنظي
__________ 

  .23-، الشكو الاال 2017األونكتاد،  (11)

عاهتدات املتعايشتة املالعالقتة بتن  ديتد ، فتتن لعالقةا بشنن ال تتضمن بندتداخلة املإ ا كانت املعاهدة الديدة  (12)
  جتال.ا، حسب مقتضإ 59و 30ال سيما املاداتن و سرتند ابتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، ي
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تضتتااب بتتن فصتتتو حبيتت  إنتت  إ ا نشتتتن بنتتود التنتتتاز  تستتتخدم أن ختتتتاا التغطيتتة املتداخلتتتة و وميكنهتتا 
، كمتا يف حالتة تسود الفصتول األختر  ،اجترة اتفا  التجااةاملداجة يف االستاماا والفصول األخر  

خيتتاا آختتر هنتتا  و . (2-11؛ املتتادة 2004ة وأستترتاليا )املتيتتداتفتتا  التجتتااة اجتتترة بتتن التتوالايت 
ايتتتدمات، واستتتتبعاد فصتتتو االستتتتاماا و فصتتتو  كتتتو متتتناالستتتتاماا يف ايتتتدمات يف  إداا  يتماتتتو يف 

 الدولتة األوىل ابلرعايتة،حكمتي عتادة وهتي تشتمو )ماية االستاماا املتعلقة حبلتزامات البع  ا تطبيق
املعاملتتة الوطنيتتة( علتتإ ختتدمات االستتتاماا، كمتتا هتتو اجتتتال يف اتفتتا  التجتتااة اجتتترة بتتن ستتنغافواة و 

وميكتن للتدول أن تتدا  يف  .((3)38(، و2)38 املتاداتن؛ 2002والرابطة األواوبية للتجتااة اجتترة )
 الستتاماااب نتدد أي االلتزامتات املتعلقتةو بن ايتدمات واالستتاماا بنداً يرب  فصو ايدمات أيضاً 

، علتتإ التتتدابري التتد تتتؤ ر يف توايتتد ايتتدمات كمتتا متتن تعتتديو ، متتع متتا يقتضتتي  اختتتال  اجتتتالطبتتقين
(. 42-7؛ املتتتادة 2005هتتتو اجتتتتال يف اتفتتتا  التعتتتاون االقتصتتتادي الشتتتامو بتتتن اهلنتتتد وستتتنغافواة )

ايتتدمات أو يف فصتتو يف إمتتا ، وتتتنظك التفاعتتو انطبتتا  املعاهتتدةنطتتا  أيضتتاً أن  تتدد لتتدول لوميكتتن 
حملتتي  عتتمل امتتن اتفتتا  الشتتراكة االقتصتتادية االستترتاتيجية  1-10املتتادة علتتإ غتتراا فصتتو االستتتاماا، 

 يدمات.املتعلق ابفصو النطا  أساليب التوايد من من  3اهلادئ الد تستبعد األسلوب 

 املعايري العامليةحتديد مراجع  -6 
علإ صتعيد متعتدد األطترا  الصكو  املعرت  هبا املعايري و أن  دد مراجع ميكن للدول  -36

. ةالدوليتتتتتالستتتتتتاماا انظمهتتتتتا اياصتتتتتة ابتفاقتتتتتات راميتتتتتة إىل إصتتتتتالح الجهودهتتتتتا و لتتتتت  يف ستتتتتيا  
 ديتتتد ومتتتن نتتتنن  ،اآلااء بشتتتنن املستتتاةو  ات الصتتتلةيف اً واستتتعاً وتعكتتتا هتتتذه الصتتتكو  توافقتتت

األختر  والنصتو  تاماا الدوليتة بتن اتفاقتات االستحالتة التجتز  ساعد علتإ  تاوز تأن مراجعها 
 (.6السياسات )الدول عملية وعع لقانون الدويل و ل

  6 الدول
 )أ(مراجع املعايري العامليةحتديد : خيار اإلصالح

 التيدايت النتاة 
ستتتاعد علتتتإ تشتتتكيو اوح املعاهتتتدة )ماتتتو يميكتتتن أن  •

املعاهتتتدة متتتن قبتتتو هيئتتتات ؤ ر يف تفستتتري يتتت( و غايتهتتتاهتتتدفها و 
 التيكيك 

ميكتتتن االسرتنتتتاد بتتت  لتيتتتدي  املعاهتتتدات القاةمتتتة  •
 معاهدات جديدة  وعع
ابتتت  جمموعتتتات ستلفتتتة متتتن القواعتتتد عيتتتد يميكتتتن أن  •

 الدولية 
متتن حيتت  التكلفتتة والوقتتت  كتتون فعتتاالً يميكتتن أن  •

)ميكن للبلدان أن تستتفيد متن الصتكو  القاةمتة التد ستبق 
 ( عليهاأن اتفقت األطرا  

لمعيتتتتاا العتتتتاملي قيتتتتد تبعتتتتاً لميكتتتتن اعتبتتتتااه،  •
نظتتام اتفاقتتات االستتتاماا أمتتراً ياقتتو كاهتتو النظتتر، 
هلتتد  فيمتتا يتصتتو ابقضتتااي غتتري جوهريتتة بالدوليتتة 

املتماتتتو يف الدوليتتتة التقليتتتدي التفاقتتتات االستتتتاماا 
 االستامااات األجنبيةمحاية 
قيد يأو اً قانونياً ابلضرواة وعوح يضفيال  •

  هليئات التيكيكالسلطة التقديرية والتفسريية 
 طتتتتترا  املعاهتتتتتدة الستتتتتيطرة علتتتتتإألتتتتتتيص يال  •

 الصكو   ات الصلة يف املستقبو تطوير 

 األونكتاد. املصداي
لقانون الدويل وتقرير لسن التفاعو بن اتفاقات االستاماا الدولية واجملاالت األخر  نعزز االتسا  و ي )أ(

 السياسات.
التد تعتاا االستتاماا األجنتى علتإ األدوات أبترز حالياً هي واتفاقات االستاماا الدولية  -37

علتتإ  تعتتدد األطتترا . ومتتع  لتت ، فقتتد ترتتتباألطتترا ، واملوالعديتتد الصتتعيد الانتتاةي، واإلقليمتتي، 
العديد متن املعتايري والصتكو  األختر  التد قتد تكتون نشوء  السياسات الدولية أيضاً  وعععملية 
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اعتمتتتد قتتتد و . مبانتتترة أو غتتتري مبانتتترةصتتتواة ب ستتتتاماا التتتدويلابالوالتتتد تتعلتتتق ، ملزمتتتةأو ال تكتتتون 
 169 التتت اغاايوتتالتتد تشتتري  أهتتدا  التنميتتة املستتتدامة ،2015يف أيلول/ستتبتممل  ،اجملتمتتع التتدويل

تتصتو أو ، ب(-10أ، والغايتة -7)ماو الغايتة  الدوا اهلام لالستاماا يف  قيق هذه األهدا إىل 
أناات  (. وابملاو،16-17، و15-17، و14-17ب، و-1الغاايت بسياسات االستاماا )ماو 

خطتتة عمتتتو أي يف يف الو يقتتتة ايتاميتتة للمتتتؤخلر التتدويل الاالتتت  لتمويتتو التنميتتتة،  ،التتدول األعضتتاء
ال ينبغتتتتي أن يضتتتتر هتتتتد  محايتتتتة وتشتتتتجيع االستتتتتاماا " (ي91أاباب، إىل متتتتا يلتتتتي )الفقتتتترة أديتتتتا 

مة. وستو  نستعإ إىل صتوت اتفاقتات  اايتة واستتامااية بقداتنا علإ  قيق أهدا  السياسة العا
 مزودة ابلضماانت املناسبة بغية عدم تقييد السياسات واللواةص احمللية من أجو املصلية العامة". 

ويرمي إطاا األونكتاد لسياسات االستتاماا متن أجتو التنميتة املستتدامة، وهتو إطتاا غتري  -38
ميع. لنمو الشامو للجتاماا خيدم التنمية املستدامة، وا، إىل جعو االس2012ملزم ُوعع يف عام 

 الاالتت  لتمويتتو ، وأعيتتد إطالقتت  يف املتتؤخلر التتدويل2015جتتر   تتدي  هتتذا اإلطتتاا يف عتتام قتتد و 
  اً.بلد 130كار من أالتنمية. وأصبص منذ  ل  اجتن مباابة نقطة مرجعية لواععي السياسات يف 

تعزيتتز التتد ترمتتي إىل متتن املبتتاداات الطوعيتتة والتنظيميتتة  وابإلعتتافة إىل  لتت ، يوجتتد العديتتد -39
التتتتد تعتتتتزز التنميتتتتة املستتتتتدامة و ملستتتتؤولية االجتماعيتتتتة للشتتتتركات املعتتتتايري واملبتتتتادئ التوجيهيتتتتة املتعلقتتتتة اب

الدوليتتة لتوحيتتد املقتتاييا متتن معتتايري املنظمتتة  26000االتفتتا  العتتاملي لألمتتك املتيتتدة، واملعيتتاا  ماتتو
ستتريع التطتتوا متتن أبعتتاد القتتانون غتتري و بعتتدف فريتتد هتتي وهتتذه الصتتكو   لية االجتماعيتتة.املتعلتتق ابملستتؤو 

متا فتئتت تستهك، متن أ فهتي امللزم. وهي عادة ما تركز علإ عمليات الشركات املتعددة النستيات، و 
  .(13)يف تشكيو املشهد العاملي لسياسات االستاماا علإ مد  العقود املاعية متزايدعلإ وو 

تنستبهما وعلإ الرغك من أن  ال يتزال مثتة بعت  الشتكو  بشتنن التدوا والتوزن اللتذين قتد  -40
لتستتخري ات عي السياستتات بعتت  اييتتاا واعتتفتتتن لتتد  هيئتتات التيكتتيك التتدويل هلتتذه الصتتكو ، 

اختتتتتتا   متتتتتاالً ا ك فبتمكتتتتتإصتتتتتالح نظتتتتتام اتفاقتتتتتات االستتتتتتاماا الدوليتتتتتة. متتتتتن أجتتتتتو املعتتتتتايري العامليتتتتتة 
 ي اإلجراءات التالية

بُسُبو منها إداا  معايري وصكو  عاملية يف اتفاقات االستاماا الدولية الديدة  )أ( 
ومتتن  .تالتفاقتتامتتن الكنتت  متزايتتد يف عتتدد قليتتو حتتد  علتتإ وتتو متتا  ،اإلحتتاالت املرجعيتتة متتاالً 

امر ت بتتتن املستتتتلتتتإ إبتتتراز أمهيتتتة استتتتدامة العالقتتتاع ،علتتتإ األقتتتو ،أن تستتتاعدهتتتذه البنتتتود  نتتتنن
ة ابلتنميتتتتة ك املتعلقتتتتستتتتؤولياوملاملستتتتتامرين أن تستتتتاعد علتتتتإ  قيتتتتق امتاتتتتال والدولتتتتة. وميكنهتتتتا أيضتتتتاً 

 امر والدولة.بن املست لتفسريات تسرتند هبا هيئات تسوية املنازعاتاً تكون مصدا أن املستدامة، و 
العامليتتتة عتتايري والصتتكو  ر اباللتزامتتات الوطنيتتة بتتتبع  املذكِّ اعتمتتاد بيتتان مشتترت  يُتتت )ب( 
يف  بلدان املشااكةت بن ال، فيما يتعلق بسياسات االستاماا، إىل أن  جيب فهك العالقايشريو  املذكواة

 هتتتانكيتتتة، ولت املرجعإلحتتتاالاثا اأا لتتتة آلاآلاثا املرتتبتتتة علتتتإ  لتتت  عتتوء هتتتذه االلتزامتتتات. وستتتتكون 
عت اتستتتكلمتتتا أيضتتتاً. و تنطبتتتق علتتتإ املعاهتتتدات الديتتتدة فيستتتب، بتتتو علتتتإ املعاهتتتدات القاةمتتتة  لتتتن

  اً؛طاقنأقو  وأوسع أل ر ا، أصبص جمموعة البلدان املشااكة )ولرمبا كلما زاد طول قاةمة املعايري العاملية(
أوستع يف املناقشتات بشتنن اجتوكمتة نطتا  إداا  قضااي االستدامة العاملية علتإ  ) ( 

 االقتصادية العاملية، واهليكو التنظيمي الدويل لالستاماا.

__________ 

  .2013األونكتاد،  (13)
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يف اجتتد متن التجتز  والعزلتة دوااً هامتاً اإلحاالت املرجعيتة تؤدي أن ميكن وعلإ العموم،  -41
قتتتتات ة بتتتتن اتفاالسياستتتتات، وأن تعتتتتزز التتتترواب  الدوليتتتت يعتتتتعاوو الصتتتتكو  القانونيتتتتة ستلتتتتف  بتتتتن

عتاملي هلتذه  شتكيو فهتكاالستاماا الدولية واملعتايري الدوليتة لالستتدامة. وسيستاعد كتو هتذا علتإ ت
 عاهتداتعلتإ امل سات أل ا ال تنطبق علإ وعع سياسات االستاماا يف املستقبو فيسب، بوالسيا

 القاةمة أيضاً. 
إنتتتااات اً عتتتدة اتفاقتتتات استتتتاماا دوليتتتة أُبرمتتتت حتتتديايف أداجتتتت علتتتإ ستتتبيو املاتتتال، و  -42

عترت  هبتا ري املىل املعتايإوإنتااات مرجعية إىل معايري املسؤولية االجتماعية للشركات بصواة عامة، 
 ،االتجملتوغريهتا متن ا يف جماالت ماو حقو  اإلنسان، والعمو، والبيئة، ومكافية الفستاد،اً دولي

اتفتا  (، و 2015كنتدا )و بتن بواكينتا فاستو ومن هذه االتفاقات اتفا  معاهدة االستاماا الاناةية 
  برمتت حتديااً ر  أُ ة أختاتفاقتات استتاماا دوليتوهنتا   (.2013بتن كولومبيتا وبنمتا )التجااة اجترة 

 و معاهتتتدةماتتتدامة )إ  أنتتاات إىل معتتايري عامليتتتة ماتتو أهتتدا  التنميتتة املستت أكاتتر  ديتتداً كانتتت 
ة، واإلعتتتالن العتتتاملي ((؛ ومياتتتا  األمتتتك املتيتتتد2016ملغتتترب ونيجتتترياي )ابتتتن  ةاالستتتتاماا الاناةيتتت

اجيتتتا ة بتتتن جو جتقتتتو  اإلنستتتان و/أو صتتتكو  منظمتتتة العمتتتو الدوليتتتة )ماتتتو اتفتتتا  التجتتتااة اجتتتتر 
ي الشتتتامو بتتتن كنتتتدا (، واالتفتتتا  االقتصتتتادي والتجتتتاا 2016والرابطتتتة األواوبيتتتة للتجتتتااة اجتتتترة )

 ملتعتتتتددة النستتتتيات،((؛ أو املبتتتتادئ التوجيهيتتتتة للمؤسستتتتات التجاايتتتتة ا2016واال تتتتاد األواويب )
ماتو االتفتا  ادي )القتصتامنظمة التعاون والتنمية يف امليدان الد وععتها ومبادئ إدااة الشركات 

لتجتتااة اجتتترة بتتن ا، واتفتتا  (2016) االقتصتتادي والتجتتااي الشتتامو بتتن كنتتدا واال تتاد األواويب
 ((.2013)للتجااة اجترة البوسنة واهلرس  والرابطة األواوبية 

املبتتادئ يشتتمو عتتدة أطتترا  ماتتال عتتايري يف ستتيا  املومتتن األمالتتة اجتدياتتة العهتتد علتتإ وعتتع  -43
، 2016 خلوز/يوليتت  يف 20 جمموعتتة التتتعليهتا التوجيهيتة لسياستتات االستتتاماا العامليتة التتد اتفقتتت 

ماتتتااًل اوتتتا  يف حتتتد تشتتتكو . وهتتتذه املبتتتادئ التوجيهيتتتة 2016وصتتتدقت عليهتتتا يف أيلول/ستتتبتممل 
 التتذي اتتامناملبتتدأ ال ستتيا ال ستتيما يف و إىل معتتايري عامليتتة،  أيضتتاً تشتتري  ، وهتتيعلتتإ وعتتع املعتتايري

ااستتات فضتتو املمنينبغتتي أن تعتتزز سياستتات االستتتاماا وتيستتر التتتزام املستتتامرين ن  علتتإ أنتت  يتت
 .كاتكمة للشر وحو  ،فيما يتعلق ابلسلو  التجااي املسؤولالدولية، والصكو  املعمول هبا 

 املشاركة املتعددة األطراف -٧ 
إلصتتالح كتتن األكاتتر صتتعوبة الستتبيو األنتتد ً تترياً وإن يملشتتااكة املتعتتددة األطتترا  خلاتتو ا -44

العمليتتات املتعتتددة األطتترا  اجتاليتتة أو لتتد  استتتلهام نظتتام اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة. وينبغتتي، 
وطابعهتتا الستابقة، إيتالء اهتمتتام لالختالفتات املوجتودة بينهتتا متن حيت  كاافتتة املشتااكة، وعمقهتا، 

ت جهتتتود هتتتذا اإلصتتتالح العتتتاملي املتعتتتدد األطتتترا ، فستتتيكون أكاتتتر يتتتوإ ا متتتا جن (.7)التتتدول 
و تتدايت التنميتتة التتد خليتتز آال  املعاهتتدات التتد  والتتتداخو التضتتاابفعاليتتة ملعالتتة أوجتت  الُستتُبو 

املتعتدد األطترا   خيتاا اإلصتالحإال أن يتشكو منها النظام اجتايل التفاقات االستتاماا الدوليتة. 
  .(14) قيق ا يف  ديد كيفية ال سيمو  ، دايً يطرح 

__________ 

  .2016؛ األونكتاد، 2015األونكتاد،  (14)
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 7الدول 
 )أ(: املشاركة املتعددة األطرافخيار اإلصالح

 التيدايت النتاة 
 األكاتتتر مالءمتتتة متتتن بتتتن خيتتتاااتهتتتو اييتتتاا  •

مساةو السياستات  ات فيما يتعلق مبعالة اإلصالح 
األمهيتتتة العامليتتتة )ماتتتو التنميتتتة املستتتتدامة(، أو املستتتاةو 

 الدولة األوىل ابلرعاية(النظمية )ماو أحكام 
خيتتتاا اإلصتتتالح األكاتتتر فعاليتتتة يف حتتتال هتتتو  •

واحتتدة يف العديتتد متتن دفعتتة غتتري األمتتوا يجناحتت  ألنتت  
 املعاهداتبن عالقات الالبلدان أو 

مزيتتتد حتتتدو  ستتتاعد علتتتإ  نتتتب يميكتتتن أن  •
متتتتتن التجتتتتتز  التتتتتذي يتتتتتنجك عتتتتتن عمليتتتتتات اإلصتتتتتالح 

 فراد  البلدان الذي  ري  الزةي 

لصتتتعوبة  نظتتتراً صتتتعوبة اإلصتتتالح ُبو ُستتتأكاتتتر هتتتو  •
  قيق توافق يف اآلااء بن الكاري من البلدان

 أقتتتتتتو دوا جيعتتتتتتوفضتتتتتتي إىل وعتتتتتتع يميكتتتتتتن أن  •
عتتتتن املتتتتتنخرة البلتتتتدان البلتتتتدان قتتتتداة علتتتتإ املستتتتاومة أو 

  الليا  ابلركب دوا املنصا  للقواعد فيسب
فضتتتي يف الوقتتتت التتتراهن علتتتإ يمتتتن املتتترجص أن  •

 ات صتتتكو  غتتتري ملزمتتتة أو صتتتكو  نشتتتوء األقتتتو إىل 
الوانتتتب الفرديتتتة لتستتتوية ماتتتو نطتتتا  موعتتتوعي عتتتيق )

متن أ أ تر  يكتون لت ؛ و (املنازعات بن املستتامر والدولتة
 علإ نظام اتفاقات االستاماا الدولية حمدود عام

 األونكتاد. املصداي
 .واحدةدفعة أو قواعد جديدة بن العديد من البلدان، إىل جانب آلية  قق التغيري اً مشرتك نشل فهماً ي )أ(
يف اآلونتتتة األختتترية عتتتدد متتتن التطتتتواات السياستتتاتية علتتتإ املستتتتو  املتعتتتدد حتتتد  وقتتتد  -45

متتن نتتن ا أن تلهتتك الهتتود املتعتتددة األطتترا  ، وهتتي تطتتواات أطتترا الشتتامو لعتتدة األطتترا  أو 
االستتاماا الدوليتة يف املستتقبو. وميكتن استتلهام الطريقتة التد ُوعتعت هبتا إلصالح نظام اتفاقات 

خدمت لتوستتتيع نطتتتا  هتتتذه القواعتتتد العمليتتتات أو األدوات التتتد استتتتُ كتتتذل  القواعتتتد الديتتتدة، و 
لعمليتات املتعتددة األطترا  لوعتع قواعتد يف ميكتن للتشمو املعاهدات القاةمة. ويف هذا الصدد، 

و ويتتو األاابح األساستتي تآكتتو الت االستتتاماا الدوليتتة، ماتتو مشتترو  جمتتاالت أختتر  غتتري اتفاقتتا
 . مصدا إهلام أيضاً منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، أن تكون الذي وععت  

هتتتتذه املبتتتتاداات، إيتتتتالء  استتتتتخال  العتتتتمل متتتتنإمكانيتتتتة متتتتد  يف وينبغتتتتي، عنتتتتد النظتتتتر  -46
قتد توجتد اختالفتات بشتنن مجلتة أمتوا فدة األطترا . صتاة  ستلتف العمليتات املتعتدياالهتمام 

منهتتا نطتتا  وستتعة املضتتامن التتد تغطيهتتا، وعتتدد البلتتدان املشتتااكة فيهتتا )أ نتتاء وعتتع القواعتتد ويف 
اً مرحلتتتة تطبيقهتتتا(، والطتتتابع القتتتانوي )القواعتتتد الفعليتتتة، واآلليتتتة املستتتتخدمة لتعزيتتتز تطبيقهتتتا تطبيقتتت

 . تذه العملياهلمنظمة حكومية دولية ن أو احتضا( ومد  منسسة أوسع نطاقاً 
تعزز اتفاقية األمك املتيدة بشنن الشفافية يف التيكيك التعاهدي بن فعلإ سبيو املاال،  -47

التتتتد لقواعتتتتد الشتتتتفافية أوستتتتع  املستتتتتامرين والتتتتدول )اتفاقيتتتتة موايشتتتتيو  بشتتتتنن الشتتتتفافية( تطبيقتتتتاً 
اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة اململمتتة ليشتتمو  لنتتة األمتتك املتيتتدة للقتتانون التجتتااي التتدويلوعتتعتها 

متتن اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة متتن اً عتتددابلفعتتو ل عتتدّ تُ فاالتفاقيتتة . 2014نيستتان/أبريو  1قبتتو 
عمليتتة إىل نوهلتتا األمتتر التتذي لبلتتدان التتد صتتدقت علتتإ االتفاقيتتة، اململمتتة متتن قبتتو االيتتو األول 

ومتتن نتتنن عمليتتات إصتتالح نظتتام اتفاقتتات دوليتتة. ظتتام اتفاقتتات االستتتاماا الإصتتالح مجاعيتتة لن
االستتتاماا الدوليتتتة أن تستتتتفيد متتتن عمليتتتة املفاوعتتات املتعتتتددة األطتتترا  التتتد أفضتتتت إىل قواعتتتد 

لنة األمك املتيدة للقانون التجااي الدويل، وإىل اتفاقية موايشتيو  بشتنن الد وععتها تيكيك ال
ل بعتتت  جوانتتتب اتفاقتتتات االستتتتاماا عتتتدّ التتتد تُ و االتفاقيتتتة، التتتد تتتترد يف آليتتتة القبتتتول و الشتتتفافية، 

 الدولية القاةمة. 
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املتعلقتتتتة االتفاقيتتتتة املتعتتتتددة األطتتتترا  لتنفيتتتتذ التتتتتدابري فتتتتتن  ،نظتتتتام االستتتتتامااوإىل جانتتتتب  -48
تنفيتتتذ تعتتتزز طتتترا ( استتتي و ويتتتو األاابح )صتتت  متعتتتدد األملنتتتع التآكتتتو األس ات الضتتتريبيةابملعاهتتتد
معاهتتتدة  3 000أكاتتتر متتتن  علتتتإ أن يتتتدخو تعتتتديالتُنتمتتتو ابري، األمتتتر التتتذي ذه التتتتدهلتتتالتتتدول 
متتتن املستتتاةو املاتتترية للقلتتتق )ماتتتو اً حتتت  اآلن. ويعتتتاا الصتتت  املتعتتتدد األطتتترا  عتتتددأُبرمتتتت عتتتريبية 

اً د  تغيتتري نتالرتتيبتات اهلجينتة املتنتافرة، وانتهتتا  املعاهتدات، وتبستي  عمليتات تستتوية املنازعتات(، و 
ن ينطبتتتق علتتتإ غتتتري املعاهتتتدات الضتتتريبية التتتد لتتتعلتتتإ ستتتبيو املاتتتال،  ،هتتتونتتتة واختياايتتتة. فبطريقتتتة مر 

تستتمص التتد يستتتخدم آليتتات عتتدم القبتتول سهتو االتفاقيتتة علتتإ وجتت  التيديتتد، و يف طتترا  األ أبرمتهتا
بتتتن األحكتتتام تتتتتيص اييتتتااات لألطتتترا  نن تستتتتبعد اآلاثا القانونيتتتة لتتتبع  األحكتتتام أو تعتتتدهلا. و 

عمليتات إصتالح نظتام اتفاقتات االستتاماا وميكن ل. االلتزاماتمزيد من قطع وآليات القبول  البديلة
الدوليتتة أن تستتتفيد يف املستتتقبو متتن العمليتتة املتعتتددة األطتترا  ألصتتياب املصتتلية التتد أفضتتت إىل 

اتفاقيتتة هيكتتو هيكتتو املعاهتتدة التتذي يشتتب  متتن اعتمتتاد حزمتتة التآكتتو األساستتي و ويتتو األاابح؛ و 
إبتتتداء أحاديتتتة و صتتتداا إعتتتالانت منتتت ، متتتا يستتتمص إباً موايشتتتيو  بشتتتنن الشتتتفافية لكنتتت  أكاتتتر تعقيتتتد

 انتقاةية بشنن املعاهدات الضريبية القاةمة أو إدخال تعديالت عليها. فظات 
متعتتددة األطتترا  متخصصتتة يف جمتتال وميكتتن للمناقشتتات الاايتتة بشتتنن إنشتتاء حمكمتتة  -49

ص  يغتري يف  ايتة املطتا  اعتماد سفر عن تأن األطرا   ة  متعددالستاماا و/أو آلية استئناا
اً حاليتتتتأحكتتتام تستتتوية املنازعتتتتات بتتتن املستتتتامر والدولتتتتة املداجتتتة يف املعاهتتتدات الستتتتابقة. وجيتتتري 

كنمو     ،يف اتفاقية موايشيو  بشنن الشفافيةاملداجة آلية القبول إمكانية استخدام استكشا  
عمليتتتتة متواصتتتتلة تشتتتتاا  فيهتتتتا لنتتتتة األمتتتتك املتيتتتتدة للقتتتتانون اا يف إطتتتتو لتتتت   ،لإلصتتتتالححمتمتتتتو 

حمكمتة داةمتة أو آليتة  تبيت  يف إنشتاء التجااي الدويل واملركز الدويل لتسوية منازعات االستاماا
 الستئنا  قضااي االستاماا. 

، وهتتتتي املبتتتتادئ التتتتد املبتتتتادئ التوجيهيتتتتة لوعتتتتع سياستتتتات االستتتتتاماا العامليتتتتةتشتتتتكو و  -50
يف هتتتذا األونكتتتتاد، أحتتتد األمالتتتة األختتتر  اعُتمتتتدت بتتتدعك متتتن التتتد و ، 20 موعتتتة التتتتجموعتتتعتها 

عنتتد التفتتاوض اً هامتتاً أن تكتتون مرجعتتإال أن اهلتتد  منهتتا هتتو متتة، . وهتتذه املبتتادئ غتتري ملزِّ الصتتدد
اً ومتن نتن ا أن تكتون ابلفعتو حمكت ،ولية، و دي  االتفاقات القاةمةاتفاقات االستاماا الد علإ

إلصتتتالح عتتتاملي لنظتتتام اتفاقتتتات االستتتتاماا الدوليتتتة القاةمتتتة، ولصتتتوت جيتتتو جديتتتد متتتن اتفاقتتتات 
االستاماا الدولية يتناسب ويتواءم مع نتواغو القترن اجتتادي والعشترين وأولوايتت . وميكتن استتلهام 

 كيفيتتة صتتوت املعاهتتدات فيستتب، بتتوتقتتدم إانتتادات بشتتنن  هتتذه املبتتادئ قتتد ال متتا  ُكتتر متتن أن 
وعتتتع فيمتتتا يتعلتتتق ابألولتتتوايت اجتاليتتتة ل 20 ختتتالل التتتتذكري ابلفهتتتك املشتتترت  جملموعتتتة التتتتمتتتن إ تتتا 

بشنن تفسري اتفاقتات االستتاماا الدوليتة القاةمتة، وأن إانادات  أيضاً تقدم  ،سياسات االستاماا
أوستتع  نطتتا  هتتا علتتإستتتند إليتت  لتطبيقأن تشتتكو األستتا  التتذي يُ  أيضتتاً متتن نتتنن هتتذه املبتتادئ 

 .20 جمموعة التاألعضاء يف ن من غري البلدايشمو 
األونكتتتتتتاد وعمليتتتتتات أصتتتتياب املصتتتتتلية املتعتتتتددين ماتتتتتو منتتتتتد  منتتتتابر ، فتتتتتتن وأختتتترياً  -51

، وهتتتو منتتتتد  دويل افيتتتع املستتتتو  للمناقشتتتات الشتتتاملة بشتتتنن النظتتتام اجتتتتايل الستتتتاماا العتتتامليل
متتتك املتيتتتتدة التتتدويل الاالتتتت  املتعتتتدد الطبقتتتات واألوجتتتت  التفاقتتتات االستتتتتاماا الدوليتتتة، ومتتتتؤخلر األ

لتمويو التنمية، التذي طلتب إىل األونكتتاد مواصتلة مشتاواات  متع التدول األعضتاء بشتنن اتفاقتات 
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ااء اآلك وتبتادل مهتودع كو لتيالوايتملاء منتابر وعمليتات مفيتدة لبيتو  هتي االستتاماا الدوليتة، 
 اإلصالح. املضي قدماً يف عملية بشنن كيفية تنفيذ فيما بينهك 

 اجليل األول غري املصدق عليهامعاهدات التخلي عن  -8 
التد ينتمتي متن معاهتدات االستتاماا الاناةيتة، اً عتدد كبتري نستبيحيز النفا  بعد مل يدخو  -52

االلتزام هبتذه  عدمأن  قرا  امسياً يعلن أن للبلد ميكن . و اليو األول من املعاهداتالكاري منها إىل 
ع علتإ ة، والتشتجياتفاقتات االستتاماا الدوليت ت  منعلإ تبسي  نبككوسيلة تساعده هدات  املعا

 (. 8التفاوض بشنن معاهدات جديدة أحد  )الدول 
 8الدول 

 أ()اجليل األول غري املصدق عليها معاهدات : التخلي عنخيار اإلصالح
 التيدايت النتاة 

ستتتتتتتاعد علتتتتتتتإ تبستتتتتتتي  نتتتتتتتبكة يميكتتتتتتتن أن  •
 للبلد اتفاقات االستاماا الدولية 

إنتتتتعاا ستتتتو  تطلتتتتب يوال اً بستتتتي  إجراةيتتتت •
 األطرا  األخر  

 استتتالة إصتتتالح إىل األطتتترا يوجتتت  ميكتتن أن  •
 األخر  يف املعاهدات وإىل المهوا 

نتتتا  يف ماً ؤ ر ستتتلبيتتت أنتتت  إليتتت  علتتتإميكتتتن أن يُنظتتتر  •
 االستاماا يف البلد 

فضتتتتتتتي إىل اعتتتتتتتطراب العالقتتتتتتتات متتتتتتتع يميكتتتتتتتن أن  •
 األطرا  األخر  يف املعاهدة 

 لتطبيتتقاؤ ر يف القضتتااي اجتاليتتة النانتتئة عتتن يتتقتتد ال  •
 ؤقت امل
ر ملستتامؤ ر يف دعاو  تسوية املنازعتات بتن ايقد ال  •

ال حتء( يف بنتد البقتاستراين والدولة يف املستتقبو )ختالل فترتة 
 يف انتظاا التصديق للتطبيق املؤقت  البلدقبول 

 األونكتاد. املصداي
 االنضمام إىل معاهدة أُبرمت ومل ُيصد  عليها بعد.عدم  البلد شري إىل نيةيُ  )أ(
ومبوجتتب اتفاقيتتة فيينتتا لقتتانون املعاهتتدات، تلتتتزم البلتتدان "ابالمتنتتا  عتتن األعمتتال التتد تعطتتو  -53

ختلتي ن (. ويضتم18دة قبتو دخوهلتا حيتز التنفيتذ )املتاح   "املعاهدة الد وقعتها [أو غرض]موعو  
 (انوانً قت امي وحمايتدمصتطلص عتك"التخلي" يف هذا السيا   كلمة ستخدم  تعن معاهدة ما )اً البلد امسي
ألن  مبانتتترةطة و بستتتيمتتتن هتتتذا االلتتتتزام. وعتتتادة متتتا تكتتتون هتتتذه العمليتتتة قتتتد أصتتتبص يف حتتتّو أن البلتتتد 

 املعاهدة مل تدخو حيز النفا  بعد. 
علتتإ اإلصتتالح هتتذه، يتتااات أختتذ خبقتتد متتن البلتتدان  قلتتيالً اً وحتت  اآلن، يبتتدو أن عتتدد -54

معاهتتتدة  14ختلتتتت الملازيتتتو عتتتن فقتتتد  امبتتتا مل يهتتتتك هبتتتذه اجتتتتاالت كلهتتتا. المهتتتواالتتترغك متتتن أن 
ر  بعضتها ألنت  غبعتد أن افت  الكتونمتن القترن املاعتي التسعينات فرتة استاماا  ناةية وقعتها يف 

ختليهتتا عتتن معاهتتديت ، أعلنتتت إكتتوادوا 2008ويف عتتام  أن بعتت  أحكامهتتا غتتري دستتتواية.اعتتتمل 
ويف اآلونة األخرية، أعلنت الوالايت املتيدة يف كتانون  مع هندواا  ونيكاااغوا. تنتاماا  ناةياس

حملتي  عتمل ااالنسياب من اتفا  الشتراكة االقتصتادية االسترتاتيجية أ ا تنوي  2017الااي/يناير 
  .(15)اهلادئ

__________ 

، متتتذكرة اةستتتية بشتتتنن انستتتياب التتتوالايت 2017التتتوالايت املتيتتتدة األمريكيتتتة، مكتتتتب الستتتكرتري الصتتتيفي،  (15)
  كانون الااي/يناير.  23، حملي  اهلادئعمل الشراكة االقتصادية االسرتاتيجية واتفا  ا املتيدة من مفاوعات
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متتا يعتتين أن  اً،مؤقتتتتطبيقهتتا ومتتع  لتت ، توافتتق البلتتدان، مبوجتتب بعتت  املعاهتتدات، علتتإ  -55
. وعتادة متا يكتون دخوهلتا حيتز النفتا بعتد التوقيتع عليهتا ولكتن قبتو أجزاء منها ُتطبق املعاهدة أو 

أل تتتا ال ختتلتتتف عتتتن إ تتتاء اً أكاتتتر تعقيتتتد مستتتنلةً اً مؤقتتتتتطبيقهتتتا االنستتتياب متتتن معاهتتتدة متتتا بعتتتد 
علتإ ملية الد يتعن العمعاهدة دخلت حيز النفا . وتن  اتفاقات االستاماا الدولية عادة علإ 

إىل تفعيتو بنتد البقتاء.  أيضتاً ه العمليتة فضتي هتذتوميكتن أن  ؛تطبيقهتا املؤقتتإل تاء  االبلد اتباعهت
، فتتتن تستتتغر  وقتتتاً طتتويالً ليتتة عماملعاهتتدة قتتد مياتتو دة علتتإ تصتتديق أطتترا  متعتتدابلنظتتر إىل أن و 

التد تشتمو عتدة أطترا ، الدوليتة  يف اتفاقتات االستتاماااً هتو اييتاا األكاتر نتيوعاً ؤقتتمتطبيقها 
(، واالتفتا  االقتصتادي والتجتااي الشتامو بتن كنتدا واال تاد 1994ماو معاهدة مياا  الطاقة )

بعتتت  أجتتتزاء فصتتتل  املتعلتتتق ابالستتتتاماا. وعلتتتإ ق مؤقتتتتاً ستتتو  لتتتن يُطب تتت( التتتذي 2016األواويب )
عاهتدة مياتا  مل ء التطبيتق املؤقتت إب تاإنتعاااً  2009 عتام سبيو املاال، أصدا اال اد الروستي يف

ملوقعتة التد افيما خي  األطترا  اً عام 20مدت   منفصالً بقاء  دوتتضمن هذه املعاهدة بن .الطاقة
  .تُنهي التطبيق املؤقت للمعاهدة

 اجليل األول القائمةمبعاهدات إهناء العمل  -٩ 
هتتو إ تتاء العمتتو مبعاهتتدات االستتتاماا الاناةيتتة الباليتتة، ستتواء بشتتكو انفتترادي أو مجتتاعي،  -56

(. فت تتتاء 9إلعفتتتاء األطتتترا  متتتن التزاماوتتتا )التتتدول  اً،فوايتتتة داةمتتتوإن مل تكتتتن  ،طريقتتتة بستتتيطة
؛ وهذا خيتلف عن مبواصلة العمو طبقاً للمعاهدةيعفي األطرا  من االلتزام إ ن العمو ابملعاهدة 

اء (. وجيتتتوز إ تتت4و 3 تتتاء املعاهتتتدة بستتتبب االستعاعتتتة عنهتتتا مبعاهتتتدة جديتتتدة )انظتتتر اييتتتااين إ
مبوافقتتتة ميكتتتن إ ا هتتتا بتتتذل ، أو تستتتمص املعاهتتتدة إ ا كانتتتت  العمتتتو ابملعاهتتتدة متتتن جانتتتب واحتتتد

املعاهتتدة متتن متتا تتترد قواعتتد إ تتاء اً يف أي وقتتت متتن األوقتتات. وغالبتت ،متتن قبتتو األطتترا  متبادلتتة
عتتمن معاهتتدة االستتتاماا الاناةيتتة نفستتها. و تتدد املعاهتتدة عتتادة فتترتة أوليتتة حتتد و لتت  جانتتب وا
هتتا   ا قبتو أن جيتوز ألحتد األطترا  إ ايتعتن انقضتا ه ستنة 20وستنوات  10تتدوم بتن لستراي ا 

ضتتتي إىل ففيهتتتا، متتتا يُ املتتتدا  بنتتتد البقتتتاء للمعاهتتتدة متتتن جانتتتب واحتتتد. ويُفعِّتتتو اإل تتتاء األحتتتادي 
لبع  الوقت بعد إ اء العمو هبا. وألغراض التوعيص، ميكن للبلتدان أن استمراا سراين املعاهدة 

  اً.بند البقاء عند إ اةها العمو ابملعاهدة مجاعيتعطيو تنظر يف 

 9الدول 
 )أ(ول القائمةاجليل األمبعاهدات خيار اإلصالح: إهناء العمل 

 التيدايت النتاة 
متن )اً أو مجاعيت املعاهتدة أحتادايً ن متن إ تاء كّ ميُ  •

 دون االستعاعة عنها مبعاهدة جديدة( 
صتتتاحبة احملليتتتة رستتتو إنتتتااة قويتتتة إىل األطتتترا  يُ  •

منتقتتتتتتدي نظتتتتتتام إىل اإلصتتتتتتالح و التتتتتتد تنشتتتتتتد املصتتتتتتلية 
 اتفاقات االستاماا الدولية 

عمليتتتتة اإلصتتتتالح املوجهتتتتة وتتتتو عتتتتزز يميكتتتتن أن  •
استتتتتترتاتيجية متتتتتتن  ، إ ا كانتتتتتتت جتتتتتتزءاً التنميتتتتتتة املستتتتتتتدامة

 مشرتكة ومنسقة لالستعاعة

نتتتتا  إليتتتت  علتتتتإ أنتتتت  يضتتتتر مبأن يُنظتتتتر ميكتتتتن  •
العمتتتتتو تُنهتتتتتي االستتتتتتاماا يف البلتتتتتد أو البلتتتتتدان التتتتتد 

 ابملعاهدة
 فضتتي إىل افتتع اجتمايتتة عتتن اعتتااييميكتتن أن  •

 األطرا  األخر أقاليك يف  البلد
إ ا فُتعِّتو بنتد البقتاء )تظتو  كتون فتواايً يقد ال  •

تستتوية املنازعتتات بتتن املستتتامر والدولتتة قاةمتتة طتتوال 
 البقاء( بند سراينفرتة 

 األونكتاد. املصداي
 .عاهدةاملا  من التزاماوا مبوجب األطر  عفييُ  )أ(
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، أُ تي 2017معاهتدة استتاماا  ناةيتة أُ تي العمتو هبتا حت  آ اا/متاا   212 ومن بن -57
ستعاعتتتة أو توحيتتتد، دون أي امتتتن  اً،مجاعيتتتإ تتتاًء يف املاةتتتة(  9)معاهتتتدة  19جمموعتتتة مبتتتا  العمتتتو

 134 جمموعت عمتا  واستتُعي  ،متن جانتب واحتد يف املاةتة( 28)معاهتدة  59 جمموعت  ي العمو مبتا وأُ 
 اءإ تتتإىل اً غالبتتت خليتتتوال البلتتتدان وهتتتذا يتتتدل علتتتإ أن يف املاةتتتة( مبعاهتتتدة جديتتتدة.  63)معاهتتتدة 

ة. و تدا ا دوليتة جديتدمن عمليتة إبترام اتفاقتات استتاما جزءاً عموماً عندما تكون إال  عاهداتامل
 األواويب. اال اد وعاهدات االستاماا الاناةية داخإىل عملية إ اء العمو مب أيضاً اإلنااة 

من معاهدات االستتاماا  عدداً  ،أو مجاعياً  أحادايً  ،ويف العقد املاعي، أ ت عدة بلدان -58
معاهتتدة علتتإ األقتتو(، ودولتتتة  20(، وإندونيستتيا )معاهتتتدات 10إكتتوادوا ) متتا فعلتتتالاناةيتتة مال

(. وفيمتتتتتا يتعلتتتتتق مبعاهتتتتتدة االستتتتتتاماا الاناةيتتتتتة بتتتتتن معاهتتتتتدات 10بوليفيتتتتتا املتعتتتتتددة القوميتتتتتات )
بنتد البقتاء متع تعطيتو ، ااتفتق الطرفتان علتإ إ تاء العمتو هبت ،( ماالً 1995األاجنتن وإندونيسيا )

يف الوقت نفس . وأ ت جنوب أفريقيتا العمتو بتستع معاهتدات استتاماا  ناةيتة يف ستيا  توجههتا 
ألهدا  تنميتها املستدامة ومنوها  وفقاً إعادة تشكيو سياستها االستامااية علإ نطا  أوسع وو 

اماا، وصتياغة معاهتدة اعتماد قانون محاية االستت أيضاً توجهها هذا ويشمو االقتصادي الشامو؛ 
 علتتإ الصتتعيدين اإلقليمتتي والقتتااي، فضتتالً واالخنتتراط يف العمتتو استتتاماا  ناةيتتة منو جيتتة جديتتدة، 

منو جهتتتتتا الستتتتتابق ايتتتتتتا  ونقيتتتتتت اهلنتتتتتد  .(16)تعتتتتتددة األطتتتتترا املوااات املشتتتتتااكة يف اجتتتتتتعتتتتتن 
بنتاء علتإ  لت ، . و 2015يف  ايتة عتام اً جديتداً ، واعتمتدت منو جتاناةيةالستاماا الا اتعاهدمب

متتتتدة انتهتتتتت معاهتتتتدة  50أكاتتتتر متتتتن إىل نتتتتركاةها يف إنتتتتعااات  2016 يف عتتتتام أاستتتتلت اهلنتتتتد
إىل النمتو   املتنقص. اً هبتد  إعتادة التفتاوض علتإ معاهتدة جديتدة استتنادو ل  ، األوليةسراي ا 

األخترية، متع بلتدان ستلفتة. ويف اآلونتة يف هتذا الشتنن بدأت اهلند ابلفعو يف إعادة التفاوض قد و 
معاهتتتتدة استتتتتاماا  16علتتتتإ إ تتتتاء  ،2017يف أايا/متتتتايو  ،وافقتتتتت المعيتتتتة الوطنيتتتتة يف إكتتتتوادوا

  اً. ناةية، ووقع الرةيا مراسيك أ ت العمو هبا امسي

 االنسحاب من املعاهدات املتعددة األطراف -10 
ميكتتتتن أن متتتتن معاهتتتتدة استتتتتاماا متعتتتتددة األطتتتترا  متتتتن جانتتتتب واحتتتتد االنستتتتياب إن  -59

  تتدايت أمتتام يطتترح أيضتتاً أن لكنتت  ميكتتن  ،املستتتامرلتتدعاو  ض البلتتد علتتإ اجتتتد متتن تعتتر ستتاعد ي
من جانتب االنسياب و (. 10االستاماا )الدول يف املستقبو يف جمال التعاون املتعدد األطرا  

رعتها التد يفمتات لتزاالالطتر  املنستيب متن اُنتّو تعتددة األطترا  ممن معاهدة استاماا واحد 
 حتتد و إىل أد علتتإ التقليتتتبعتتاً للمعاهتتدة املنستتيب منهتتا،  ،وهتتو ميكتتن أن يستتاعدصتت ، لهتتذا ا

البلتد  فقتدانعلتإ  قتد يتدل أيضتاً هذا االنسياب األحتادي و من تعرض البلد ملطالبات املستامر. 
 اً أيضتتن يعكتتا أميكتتن هتتو . و منتت  بتتداًل متتن إصتتالح اغبتتت  يف االنستتياب وعلتتإ   قتتت  يف النظتتام

  ريكا النوبية.د أمك أملتسوية املنازعات ماو املنتد  اإلقليمي ال ا نتد  بديوالبلد مل تفضيو

__________ 

  .2017؛ األونكتاد، 2016األونكتاد،  (16)
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 10الدول 
 )أ(: االنسحاب من املعاهدات املتعددة األطرافخيار اإلصالح

 التيدايت النتاة 
تعتتتترض  اجتتتتتد متتتتنستتتتاعد علتتتتإ يميكتتتتن أن  •

إب تتتتاء اً )اهنتتتت (ت املستتتتتامر )مستتتتتقبالً االبلتتتتد ملطالبتتتت
املنسيب منها يف املعاهدة املدا  العمو ببند البقاء 

مبوجتب اتفاقتات  ينمبطالب املستتامر ودون املسا  
االستتتتتتتاماا الدوليتتتتتتة األختتتتتتر ، أو أمتتتتتتام املنتتتتتتتدايت 

 الدولية األخر ( 
النفقتتتتات الستتتتنوية )إ ا يقلتتتت  ميكتتتتن أن  •
  (سنوية ماالً دفع انرتاكات ت املعاهدة ضاقت
أفضتو حتّو اثن  يف حالتة كتون يميكن أن  •

ختتتتتاا إصتتتالح معاهتتتدة قاةمتتتة، لكنهتتتا البلتتتدان التتتد 
  ل  لوحدها تستطيع ال

يف املنتتتتا   ؤ ر ستتتتلباً يتتتتأنتتتت  علتتتتإ ميكتتتتن أن ينظتتتتر إليتتتت   •
 وعع غري املشاا  ضع البلد يف يالوطين لالستاماا و/أو 

رم البلتد متن املزيتد متن التعتاون متع أطترا  املعاهتدة ن •
 بداء اأي  بشنن تطوا املعاهدة اآلخرين، ومن فرصة إ

 نطبق ن ر الحق فق  ي •
التعتترض لتتدعاو  املستتتامرين زيتتو ابلكامتتو خطتتر يقتتد ال  •

منتتتدايت  يتتز اللجتتوء إىل ألن معظتتك اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة 
 متعددة لتسوية املنازعات بن املستامر والدولة 

رعتتتااي البلتتتد ضتتتيق نطتتتا  اجتمايتتتة املتاحتتتة ليميكتتتن أن  •
 ملستامرين يف اياا  ا

 األونكتاد. املصداي
 عفي األطرا  املنسيبة من قوة الص  اإللزامية.يُ  )أ(

متتن معاهتتدة مياتتا  الطاقتتة، وهتتي معاهتتدة وقعهتتا ا نتتان بلتتدان  حتت  اآلنانستتيب قتتد و  -60
دعتتاو  خدمت أكاتتر متتن غريهتتا متتن اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة لرفتتع واستتتُ  اً،طرفتت 50 أكاتتر متتن

إل تتاء اً ، قتتدم اال تتاد الروستتي إنتتعاا 2009فتتي عتتام ف املنازعتتات بتتن املستتتامر والدولتتة.تستتوية ل
 2014وأعلنتت إيطاليتا يف عتام  علن عن نيت  عدم االنضتمام إليهتا.وأ ،لمعاهدةالتطبيق املؤقت ل

لال تاد اً . وخالفت2016كتانون الااي/ينتاير   1انسياهبا من املعاهدة ودخو  ل  حيتز النفتا  يف 
. وتتضتتمن فيهتتا كامتتو العضتتويةاً  علتتإ املعاهتتدة وكانتتت طرفتتقتتد صتتدقت إيطاليتتا كانتتت وستتي،  الر 

املعاهتتدة تطبتق ألطترا  املوقعتة التد فيمتا خيت  ا عامتاً  20املعاهتدة بنتدي بقتاء منفصتلن متدوما 
وابإلعتافة إىل  لت ، أ تت  ال تة بلتدان العمتو  فيهتا ابلكامتو.اً واألطرا  الد تصبص طرف اً،مؤقت
هتتتتي دولتتتتة بوليفيتتتتا املتعتتتتددة القوميتتتتات يف و فاقيتتتتة املركتتتتز التتتتدويل لتستتتتوية منازعتتتتات االستتتتتاماا، ابت

وقد افعت . 2012، ومجهواية فنزويال البوليفااية يف عام 2009، وإكوادوا يف عام 2007 عام
تنطتتوي و األطتترا  املتعتتددة عتتد كتتو هتتذه التتدول عتتدة دعتتاو  تستتتند إىل معاهتتدات االستتتاماا 

 لد  املركز الدويل لتسوية منازعات االستاماا.كبرية الية  ممبالغ علإ 

 استنتاجات -رابعاا  
لتنميتتة املستتتدامة يف اوتتو اقتتات االستتتاماا الدوليتتة املوجهتتة إصتتالح نظتتام اتف دختتولقتتد  -61

اإلصتتالح إىل هتتذا صتتلب عمليتتة وعتتع سياستتات االستتتاماا الدوليتتة. وتستتتند املرحلتتة الاانيتتة متتن 
متتا ميكتتن عملتت  متتن أجتتو  تتدي  العتتدد املرتفتتع متتن وتركتتز علتتإ لتقتتدم التتذي  قتتق يف املاعتتي، ا

  .اليو األولمعاهدات 
هتتتذه املرحلتتتة اعتمادهتتتا لتنفيتتتذ إصتتتالح ميكتتتن  خيتتتااات 10و تتتدد هتتتذه املتتتذكرة وتنتتتاق   -62

هبتذه املتصتلة طنيتة التجتااب الو املتذكرة الاانية من إصالح نظتام اتفاقتات االستتاماا الدوليتة. وتتنتاول 
اإلصتتالح  خيتتااات. وخلاتتو منهتتا والتتداو  املستتتفادةالتتد تطرحهتتا اييتتااات، ونتاةجهتتا، والتيتتدايت 



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

GE.17-13056 22 

نها )انظتتر إطتتاا اميمتتن تصتتميك مضتت هتتذه طراةتتق تغيتتري نظتتام اتفاقتتات االستتتاماا الدوليتتة بتتدالً العشتترة 
ريتتق إصتتالح نظتتام اتفاقتتات األونكتتتاد لسياستتات االستتتاماا متتن أجتتو التنميتتة املستتتدامة، وخااطتتة ط

 ((. 2016األونكتاد )الد أجراها تقييك اإلصالح عملية عن  االستاماا الدولية، فضالً 
اييتااات من هذه بدأت ًخذ خبياا أو أكار قد  وعلإ الرغك من أن العديد من البلدان -63

(. 2017نكتتتتتاد )يف األو علتتتتإ النيتتتتو املفّصتتتتو زيتتتتد متتتتن اإلصتتتتالح، ، ال يتتتتزال مثتتتتة جمتتتتال ملالعشتتتترة
طرح  متن وما تاةجها، ونت، ااتياايلكي تنظر يف كو متاحة للبلدان كافية   اً فرصولذل  فتن مثة 

لتتد تتوافتتق ااييتتااات تلتت  واعتمتتاد وتكيفهتتا حستتب مقتضتتإ اجتتتال،  تتدايت وداو  مستتتفادة، 
 عملية إصالح نظام اتفاقات االستاماا الدولية. إطاا يف كو بلد   وأهدا 

 تتتتدايت عديتتتتدة، مبتتتتا يف  لتتتت   تتتتدايت  واعتتتتعو السياستتتتاتويف هتتتتذا الصتتتتدد، يواجتتتت   -64
إلصتالح ق. ويتطلتب ااملتعلقتة ابلقتداات والتنستيالتيتدايت عتن تلت   ظميتة، فضتالً اسرتاتيجية ونُ 

ات، عمليتتتإىل اً ادوتنفيتتتذها استتتتناإلجتتتراءات هياكتتتو داخليتتتة متينتتتة إلعتتتداد وجتتتود  أيضتتتاً النتتتاجص 
 التتتتداخلييق جمتتتتال صتتتتنع القتتتترااات وقتتتتداات علتتتتإ التنفيتتتتذ ماتتتتو قتتتتداات التنستتتتقويتتتتة يف وقتتتتداات 
صتعوبة ابلنستبة متر ابلتغ الوبناء القداات. وهتذا األ الوعي،وزايدة ، بن اهليئات اجتكومية املتواصو

مة، والتفتاوض، لتإ املستاو عالد تواج   دايت متن حيت  قتداوا اً للبلدان النامية وأقو البلدان منو 
 اإلصالح. الد ينطوي عليها لمخاطر لعن كو ا أند عرعة  فضالً والتنفيذ، 

إصتالح نظتام اتفاقتات االستتاماا عمليتة هتذه التيتدايت مقاابتة منستقة إزاء  مجيتعوتتطلب  -65
وميكتن لألونكتتاد، متن ختالل أاكتان عملت  املتمالتة يف إجتراء البيتو  متعتدد األطترا . بدعك الدولية 

يف هتذا اً اةيستياً ، أن يتؤدي دوا آلااءيف ا توافتق حكتومي دويلوبنتاء  التقينو ليو السياسات والتعاون 
علتتإ نطتتا  تنستتيق الجهتتة  ه، ابعتبتتاا التتذي يؤديتت  األونكتتتاد نتتنن التتدوامتتن بصتتفة خاصتتة، و الصتتدد. 

املنتتتد  التتدويل للمناقشتتات الرفيعتتة املستتتو  وابعتبتتااه أيضتتاً االستتتاماا التتدويل األمتتك املتيتتدة يف جمتتال 
لة بشنن النظام اجتايل املتعدد الطبقات واألوج  التفاقات االستاماا الدولية، علإ النيو الذي والشام

وخطة عمو أديتا أاباب، أن ، (17)إعالن مافيكيانو نريويبوالية األونكتاد املنباقة عن أُعيد ًكيده يف 
املطتا ، كلمتا  . ويف  ايةإعفاء مزيد من التنسيق واالتسا  علإ جهود اإلصالح هذهيساعد علإ 

)علتتإ الصتتعيد التتوطين، والانتتاةي،  امستتتوايووعتتع السياستتات مبختلتتف عمليتتة ااتفعتتت داجتتة تنستتيق 
 اً،أقتتو  تتز  يكتتون فتتر  إنشتتاء نظتتام اتفاقيتتات استتتاماا دوليتتة زادت واإلقليمتتي، واملتعتتدد األطتترا ( 

 املستدامة. ا  التنميةإىل  قيق أهد ابلفعووقابلية للتنبؤ ب  ويهد  اً واستقراا  وأكار توازانً 
    

__________ 

(17) TD/519/Add.2.  
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 جملس التجارة والتنمية
 والتنميةجلنة االستثمار واملشاريع 

تنظااي  و تكااار واالت اجتماااا اااااات املتااانو الباان اال تشاار  االسااتثمار
 ةبتناماإلنتاجية والتنمية امل املشاريع من أجل تنات القنراال

 النورة ااامبة
 2017تشرين األول/أكتوبر  11-9جنيف، 
 من جدول األعمال 3البند 

 إلنتاجيةاراال قنمن أجل تنات ال االستثمار واالتتكار وتنظي  املشاريع
 والتنمية املبتنامة

 2إصالح نظام اتفاقاال االستثمار النولية: املرحلة   
 تص يب  
 49، الفقرة الفصل اثلثا    

 ابلنص التايل: 49عن نص الفقرة  يستعاض 
متعنند ة األاننراخ مت يفيفنن     ننال وميكننن لنمنااشنناا اةابينن  بشنن حم منشننا   كمنن   

طناخ   هناي  امل صك يغرياعتما  سفر عن تأحم األاراخ  ةمتعد الستثماب و/أو آلي  استئناخ ا
حالينننا  ري ابق . وينننأحكننناس تسنننوي  املنانيعننناا بنننل املسنننتثمر والدولننن  املدبجننن    املعا نننداا السننن

نموذج ك  ،حم الشفافي   اتفااي  موبيشيوس بش املدبج  آلي  القبول ممكاني  است داس استكشاخ 
حم تحننندة لنقننننانو عمنيننن  متواصنننن  تشنننابة فيمننننا ةنننن  األمننن  امل   ماننننابوذلنننك  ،لإلصننن   تمننن  

سنتئناخ المن  أو آلين   كم   ائ تبحث   منشا الدولي  نانيعاا املالتجابي الدويل ومركز تسوي  
 اضااي االستثماب. 
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