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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

 الدورة احلادية عشرة
 ٢٠1٩الثاين/نوفمرب تشرين  15-11جنيف، 

 )ب( من جدول األعمال املؤقت4البند 
 :االستثمار وتنظيم املشاريع من أجل التنمية
 تسخري إطار االستثمار للتنمية املستدامة

التطوررا  اخريوورية ظ مظووات االسووتثمار الوودوإ: تءيوويم إجوورا ا  ا  وو     
 ٢ظ املرحلة 

 مذكرة من أمامة اخومكتاد  

 موجز  
يف مواجهةةةل الايتةةةدتث اريةةةايثمائيل واعااييةةةل ال،امليةةةل ا ديةةةد ، ياي،ةةة  ع ةةة   ةةةان،   

السيايةةاث  ي يوةة،وا ييايةةاث عامةةل تةةؤمي  ا الاينميةةل املسةةايدامل و ي ي،ةةز وا   ةةر ييايةةاث 
اريايثمائ القايمل مع مراعا  هذا اهلةد.  فقةد مت ةت الاينميةل املسةايدامل، ع ة  اللة،يد الةدو ، يف 

الدوليةل قةد  س  لوضع يياياث اريايثمائ الدوليل  وملا كاي   الح اتفاقةاث اريةايثمائالاييائ الريي
 حةةر  تقةةدماري كبةةإاري، فةة ي الوقةةت قةةد حةةاي لايقيةةيت  جةةراالاث   ةةالح اتفاقةةاث اريةةايثمائ الدوليةةل 

 وئيت الطريق  ا األمام 
وتوجةةةةد عم يةةةةل وضةةةةع ييايةةةةاث اريةةةةايثمائ الدوليةةةةل يف مرح ةةةةل مينامي يةةةةل  اث   ئ  

تةةةل عةةةن تيةةةائاث األون ايةةةام ال،شةةةر  املاي، قةةةل  ب،يةةةد  املةةةدد  وتقةةةدم هةةةذو املةةةذكر  م، ومةةةاث ودك
مةةن عم يةةل   ةةالح اتفاقةةاث اريةةايثمائ الدوليةةل، الةة       قةةت   ةةالري يف  ٢بسيايةةاث املرح ةةل 

  ومي ةةةن ل ب ةةةداي  ي ت يةةةف هةةةذو اديةةةائاث وت،ايمةةةدها ٢٠1٧تقريةةةر اريةةةايثمائ ال،ةةةامل  ل،ةةةام 
الحاث متاشةياري مةع  ولوت ةا السيايةاتيل  وقةد حفةزث تيةائاث األون ايةام املاي، قةل ملوا  ل اع ة

ابلسيايةةاث  جةةراالري  وليةةاري لايتةةديل ا يةة  القةةدت مةةن امل،اهةةداث  وتقةةوم الب ةةداي بشةة   مايزايةةد 
 بايفسإ امل،اهداث الباليل  و ت،دي ها  و تبدي ها  و  هنايها 
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يةةةايثمائ الدوليةةةل، فةةة ي  ريةةةق ال،مةةة  ولةةةكن كةةةاي هنةةةاإ تقةةةدم يف   ةةةالح اتفاقةةةاث ار 
 ض،ا. عدم امل،اهةداث ادديثةل  1٠يزال  ويالري  ويب غ خمزوي ا ي  القدت من امل،اهداث  ر

 اث الايوجةةا اع ةةالح ، ومةةا  ال املسةةايثمروي ي اةةؤوي  ا ا يةة  القةةدت مةةن امل،اهةةداث عنةةد 
راالاث   ةةةالح اتفاقةةةاث ئفةةةع قوةةةات لايسةةةويل املنا عةةةاث بةةة  املسةةةايثمرين والةةةدول  وتنشةةة   جةةة

اريةةايثمائ الدوليةةل  يوةةاري دةةدتث جديةةد   ويايط ةة  القيةةام ع ةة  قةةو ف،ةةال بايسةة إ عالقةةاث 
اريةةةايثمائ الدوليةةةل ل سةةة،   ا دقيةةةق الاينميةةةل املسةةةايدامل   ةةةالحاري شةةةامالري ومايزامنةةةاري مةةةن تةةةالل 

راري هاماري يف هذا   اللدم عم يل شام ل وشفافل  ومي ن لألون ايام  ي يؤمي موئاري ميس  
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 مءدمة -أوالا  
ع ةةة  قةةةدم ويةةان  وتايوةةةمن  يةةةع  جيةةري   ةةةالح اتفاقةةاث اريةةةايثمائ الدوليةةةل الايط ،ةة  -1

عةةد    ةةالحاث تايماشةة  مةةع الموعةةل   ةةالحاث األون ايةةام  ٢٠1٨امل،اهةةداث املربمةةل يف عةةام 
(  و   ةةةائ ييايةةةاث ايةةةايثمائ األون ايةةةام مةةةن  جةةة  دقيةةةق الاينميةةةل ٢٠1٨اريةةةايثمائ الةةةدو  )لنظةةةام 
   (1)املسايدامل

 ،٢٠1٨ املربمةةل يف عةةام ٢٩دوليةةل الةةة ويايوةمن يةةب،ل وعشةةروي اتفاقةةاري مةةن اتفاقةاث اريةةايثمائ ال -٢
وتظهر اآلي بلوئ  منايظمةل   (٢)ال  توجد بشأهنا نلوص، ما ر يق  عن يت مساث لإل الح

  وكثةةةإاري ٢٠1٢األح ةةةام الةةة  كانةةةت ت ،ايةةةربت مباي ةةةر  يف اتفاقةةةاث اريةةةايثمائ الدوليةةةل ملةةةا قبةةة  عةةةام 
املسةةةايدامل، وادفةةةاا ع ةةة  اديةةةز الاينظيمةةة ، تايوةةةمن امل،اهةةةداث ادديثةةةل توجهةةةاري قةةةو الاينميةةةل  مةةةا

ودسيناث  و  يقا اث لايسويل منا عاث اريايثمائ  والال اع الح األكثر شيوعاري هو احملافظل 
ع ةة  اديةةز الاينظيمةة   وتايوةةمن ب،ةةا اتفاقةةاث اريةةايثمائ الدوليةةل  و اةةا   امل،اهةةداث ادديثةةل 

ثةةة  الايت ةةةيت بةةة  املسةةةايثمرين والةةةدول  يوةةةاري  يوةةاري  شةةةائاث  ةةةرسل  ا املسةةةاوا  بةةة  ا نسةةة   ومي
موضةو  تركيةز ئييسة  ع ةالح اتفاقةاث اريةةايثمائ الدوليةل  ور يةزال موضةوعاري يثةإ ا ةدل وسفةةز 

يف املايةل  ٧5النقاش يف  وياط اريايثمائ والاينميل ولةدد ا مهةوئ بشة   عةام  ويايوةمن حةوا  
عنلةةةراري واحةةةداري ع ةةة  األقةةة  مةةةن عنا ةةةر  ٢٠1٨مةةةن اتفاقةةةاث اريةةةايثمائ الدوليةةةل املربمةةةل يف عةةةام 

   الح تسويل املنا عاث ب  املسايثمرين والدول، ويايومن ال،ديد منها عد  عنا ر 
وقةةد حفةةزث  مواث ييايةةاث األون ايةةام  يوةةاري  جةةراالري  وليةةاري لايتةةديل ا يةة  القةةدت مةةن  -3

دي ها  و تبةةةدي ها  و امل،اهةةةداث  وتقةةةوم الب ةةةداي بشةةة   مايزايةةةد بايفسةةةإ امل،اهةةةداث الباليةةةل  و ت،ةةة
 هنايهةةا  وابلنظةةر  ا  ي  جةةراال اع ةةالح هةةذا تنةةاول، حةةل اآلي، عةةدماري ق ةةيالري نسةةبياري مةةن اتفاقةةاث 
اريةةةايثمائ الدوليةةةل، فةةة ي هنةةةاإ نطاقةةةاري وايةةة،اري وحاجةةةل م تةةةل ملوا ةةة ل السةةة،   ا دقيقهةةةا  ويب ةةةغ 

ثل  اث الايوجةا اع ةالح   ض،ا. عدم امل،اهداث اددي 1٠خمزوي ا ي  القدت من امل،اهداث 
 غ بيةةل قوةةات تسةةويل املنا عةةاث بةة  املسةةايثمرين والةةدول امل،روفةةل حةةل اآلي  ا ( وايةةايندث 1)الشةة   

  ا ي  القدت من امل،اهداث 

__________ 

  https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1437انظر  (1)
 -https://investmentpolicy.unctad.org/publications/1190/unctad-s-reform-package-for-the-internationalو

investment-regime-2018-edition-  
 م،اهةد  ايةةايثمائ 3٠اقةاري مةن اتفاقةاث اريةةايثمائ الدوليةل، منهةا اتف 4٠، وق،ةت الب ةداي مةا ر يقةة  عةن ٢٠1٨يف عةام  (٢)

 ٢٩م،اهةةداث تايوةةمن  ح امةةاري تاي، ةةق ابريةةايثمائ  ويف وقةةت كايابةةل هةةذو املةةذكر ، كانةةت نلةةوص  1٠تناييةةل و
 اتفاقاري من اتفاقاث اريايثمائ الدوليل ماياحل  
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  1الش   
( مون اتاااووا  ٢018-٢01٢( واجليوول احلودي   ٢011-1959خمووو  اجليول الءود   

 االستثمار الدولية
 )ابلنسبل املكويل(

 

)منشةةةوئاث  : املنةةةا ق ارقايلةةةاميل ادا ةةةل٢٠1٩تقريةةةر اريةةةايثمائ ال،ةةةامل  ل،ةةةام ، ٢٠1٩األون ايةةةام،  امللدئ:
 ، جنيف( E.19.II.D.12األمت املايتد ، ئقت املبيع 

مةن عم يةل   ةالح  ٢ل مرح ةل  1٠وتقدم هذو املذكر  م، وماث ودكتل عن اديائاث الةة  -4
و  مئ جةت  ٢٠1٧تقرير اريايثمائ ال،امل  ل،ةام الدوليل، ال     قت   الري يف اتفاقاث اريايثمائ 

وه  تساي،رض  تر  جراالاث   (3)٢٠1٨رحقاري يف الموعل   الح نظام اريايثمائ الدو  ل،ام 
 وختايةةايت بايتديةةد  ئب،ةةل دةةدتث ياي،ةة  ع ةة  الايمةةع اريةةايثمائ الةةدو  مواجهايهةةا ٢اع ةةالح يف املرح ةةل 

 ح انجتاري حقاري لي وي اع ال

موووون إ وووو   اتاااووووا  االسووووتثمار الدوليووووة:  ٢عشوووور رييووووارا  للمرحلووووة  -اثمياا  
 التحداي  واخليارا 

يايوفر ل ب داي عدم من اديائاث لايتديل خمزوهنا مةن ا ية  األول مةن امل،اهةداث وادةد  -5
ومةا تنطةوي  تيةائاث 1٠من جتزؤ نظام اتفاقاث اريايثمائ الدوليل  وت  ص هذو املذكر  ود  ة  

 ع يا من واين ومساوئ ل   ت يفها الب داي وت،ايمدها وفقاري ألهدافها احملدم  يف الال اع ةالح 
 ويايط   دديد تيائ اع الح املناي  لب د ما حبس  وض،ا  جراال د ي  مايأٍي قايت ع   ادقةايق

 ل اي  فل مقائنل ابلفوايد، مع الايلدي ل،دم من الايتدتث األويع نطاقاري 
تيةةةائاث ماياحةةةل ل ب ةةةداي الةةة  ترغةةة  يف ت يةةةإ امل،اهةةةداث  1٠وهنةةةاإ مةةةا ر يقةةة  عةةةن  -6

القايمةةل  ، هةةا تايفةةق مةةع األهةةدا. واألولةةوتث السيايةةاتيل ا ديةةد  وملواجهةةل الايتةةدتث الناشةةكل 
(  وهةذو اآلليةاث ر يسةايب،د ب،وةها ب،وةاري ٢عن جتزؤ نظام اتفاقاث اريايثمائ الدوليل )الشة   

امها ع   قو ماي ام ، ور ييما من جان  الب داي الة  لةديها شةب اث اتفاقةاث ومي ن اياي د
 ايايثمائ موليل كثإ  

__________ 

)منشةةةةوئاث األمةةةةت  اريةةةةايثمائ وارقايلةةةةام الرقمةةةة : ٢٠1٧تقريةةةةر اريةةةةايثمائ ال،ةةةةامل  ل،ةةةةام ، ٢٠1٧األون ايةةةةام،  (3)
  ، جنيف( E.17.II.D.3 املايتد ، ئقت املبيع

10

90

اتفاقاث اريايثمائ الدو  ادديثل ا ي  القدت من اتفاقاث اريايثمائ الدو 
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 ت،دي  الايفسإ املشرتإ ألح ام امل،اهداث
ارتفاقياث ح ام   

 ارياي،اضل
 عن امل،اهداث الباليل

توحيد شب ل اتفاقاث 
 اريايثمائ الدوليل 

ارياي ناال عن امل،اهداث 
 القدميل غإ امللدن ع يها

 مائ  ال،القاث ب  
 اعحالل  ا امل،ايإ ال،امليل امل،اهداث املاي،ايشل 

 املشائكل ع   مسايود
 ماي،دم األ را.

  هناال
امل،اهداث القدميل 

 القايمل

 ارنستاب من امل،اهداث
 املاي،دم  األ را.

٢املرحلة   

تيائاث ع الح اتفاقاث 
 10 اريايثمائ الدوليل 

مةةن عةد  جوانة      هنةةا تايوةمن  جةةراالاث يط ة  ع يهةةا  1٠وختاي ةف هةذو اديةةائاث الةة  -٧
ا انةة  الايقةةث )مثةة  تفسةةإ  ح ةةام امل،اهةةداث  و ت،ةةدي ها(  و السيايةة  )مثةة  املشةةائكل املاي،ةةدم  

أل ةةرا.(، وتركةةز ع ةة  اعجةةراالاث )مثةة  ت،ةةدي  امل،اهةةداث  و ارياي،اضةةل عنهةةا(  و  يوةةاري ع ةة  ا
املسةةاي  ا وهريةةل )مثةة  امل،ةةايإ املرج،يةةل الدوليةةل(  و تنطةةوي ع ةة  موا ةة ل ال،مةة  بنظةةام اتفاقةةاث 

(، اريةةايثمائ الدوليةةل )مثةة  ت،ةةدي  امل،اهةةداث  و ارياي،اضةةل عنهةةا  و املشةةائكل املاي،ةةدم  األ ةةرا.
ارنسةةتاب منةةا )مثةة   هنةةاال امل،اهةةد  مةةن موي ارياي،اضةةل عنهةةا  و ارنسةةتاب مةةن اآلليةةاث   و

املاي،ةةةدم  األ ةةةرا.(  وهةةة  متثةةة   رايةةةق عمتةةةال ت يةةةإ ع ةةة  نظةةةام اتفاقةةةاث اريةةةايثمائ الدوليةةةل 
 ث)"كيفيل" اع الح(، و ي كاي ينب ة  النظةر  ليهةا والنظةر فيهةا ابرقةرتاي مةع تلةميت وايةود امل،اهةدا

 من   الح اتفاقاث اريايثمائ الدوليل(  1)"موضو " اع الح،  و املرح ل 
وعنةةد دديةةد مةةا   ا كانةةت  ليةةل   ةةالح منايةةبل لب ةةد م،ةة  يف وضةةع م،ةة ،  ةةل حاجةةل  ا  -٨

 جةةةراال د يةةة  مايةةةأٍي قةةةايت ع ةةة  ادقةةةايق ل اي  فةةةل مقائنةةةل ابلفوايةةةد، مةةةع الايلةةةدي ل،ةةةدم مةةةن الايتةةةدتث 
  الايتةةدتث اريةةرتاتيايل ادةةرو  بنايياةةل شةةام ل ومايوا نةةل، بةةدرري مةةن اعفةةراط يف األويةةع نطاقةةاري  وتشةةم

اع ةةةالح، وجتريةةةد نظةةةام اتفاقةةةاث اريةةةايثمائ الدوليةةةل مةةةن غايايةةةا املايمث ةةةل يف  ايةةةل اريةةةايثمائ وت،زيةةةزو  
وتنشةةأ الايتةةدتث الن ظميةةل مةةن الث ةةراث، و وجةةا الايةةةدات ، وحةةارث الاياةةزؤ الةة  تثةةإ مشةةاك  تاي، ةةةق 

لايمايك وارتسان  وتايط   ددتث الاينسيق  عطاال األولويةل عجةراالاث اع ةالح، و جيةام الشةركاال اب
املنايةةةب  يف امل،اهةةةداث ل ةةةرض تنفيةةةذها، وضةةةماي اتسةةةان جهةةةوم اع ةةةالح ع ةةة  خماي ةةةف مسةةةايوتث 
عم يةةةل وضةةةع السيايةةةاث  وتزيةةةد الايتةةةدتث املرتبطةةةل ابلقةةةدئاث مةةةن  ةةة،وبل تلةةةدي الب ةةةداي الناميةةةل، 

 يما  ق  الب داي اواري، ألوجا القلوئ ال  تشوب ا ي  األول من اتفاقاث اريايثمائ الدوليل ي ور
  ٢الش   

 عشرة رييارا  لتحدي  املخووان  املرجردة من اجليل الءد  من اتاااا  االستثمار الدولية
 عشرة رييارا  

 

 

  ٢٠1٧األون ايام،  امللدئ:



TD/B/C.II/42 

GE.19-14947 6 

وجيةة  اتاييةةائ  فوةة  تركيبةةل ي نةةل ل  يةةائاث السيايةةاتيل ال،شةةر   ف، ةة  يةةبي  املثةةال، غالبةةاري  -٩
 هناال امل،اهداث ابرياي،اضل  و اعمما   وينب    ي ت، س الرتكيبل امل ايةائ  يف هنايةل املطةا. يقرتي  ما

اجتاو السياياث اريةايثمائيل الدوليةل ل ب ةد، يةا يايماشة  مةع ايةرتاتيايايا اعااييةل الو نيةل  وعةالو  ع ة  
 ي أيتةةةذوا يف   لةةةك، ينب ةةة  للةةةان،  السيايةةةاث، عنةةةد تنفيةةةذ   ةةةالح اتفاقةةةاث اريةةةايثمائ الدوليةةةل،

ارعايبائ األتر املركك  هلذو اديائاث  فمن شأي ب،ةا تركيبةاث تيةائاث اع ةالح  ي تةؤمي  ا نظةام 
م،اهداث الر م  ا حد ب،يد من موئو األياي  الايق يدي املايمث  يف  ايل اريايثمائ  و  ا انستاب  

م اع ةةالح، ور يةةيما الشةةام ل كامةة  مةةن نظةةام اتفاقةةاث اريةةايثمائ الدوليةةل  وينب ةة   ي تسةةاعد جهةةو 
منهةةا، ع ةة  تسةة إ الفوايةةد الةة  مي ةةن ادلةةول ع يهةةا مةةن يةةيام  القةةانوي وت بيةةل توق،ةةاث املسةةايثمرين 

 ياي، ةةق ابلقةةدئ  ع ةة  الاينبؤ ب، ميل وضع السيايةةاث وايةةايقرائ هذو ال،م يل وشةةفافيايها  فيمةةا
  ة  للةان،  السيايةاث  ي أيتةذوا يف ارعايبةائوعند ارتاييائ من ب   ليةاث اع ةالح، ينب -1٠

الايتدتث امللاحبل هلا، يواال القانونيل  و ال،م يل  ومن ب  الايتدتث القانونيل، ترب  ع   وجةا 
ادلوص الايتدتث الثالتل الاياليل: شرط الدولل األوا ابلرعايل، وبند البقاال، و مائ  ارنايقةال مةن 

ا ديةةد   ومي ةةن  ي ي ةةوي كةة  مةةن هةةذو الايتةةدتث  ا   يةةل  امل،اهةةداث القدميةةل  ا امل،اهةةداث
 تا ل ابلنسبل لب،ا تيائاث اع الح احملدم ، ع   النتو الايا :

 د. شروط الدولل األوا ابلرعايل  ا منع الايمييز القايت ع ة  ا نسةيل  وهة  دظةر  •
تفوةةةيالري مقائنةةةل ي،ام ةةةل عمومةةةاري م،ام ةةةل املسةةةايثمرين مةةةن الةةةدول املوق  ،ةةةل م،ام ةةةل  قةةة  

املسةةةايثمرين املمةةةات   مةةةن  ي ب ةةةد  لةةةل  وقةةةد فسةةةرث عةةةد  وةةةاكت  ح ةةةام الدولةةةل 
األوا ابلرعايةةةل امللةةةاغل بطريقةةةل فوفاضةةةل ع ةةة   هنةةةا تسةةةم  ابيةةةايإام  ح ةةةام  كثةةةر 
مؤاات  مةن اتفاقةاث اريةايثمائ الدوليةل الة  وق،ايهةا الدولةل املوةيفل مةع الب ةداي الثالثةل  

لةك  ا ب،ةةا ا ةدل و مد يف وقةت رحةةق  ا  ةياغل امل،اهةداث يزيةةد وقةد  مد  
من ادذئ الذي سد من نطان تطبيق ح ت الدولل األوا ابلرعايل  ومةن شةأي  مئا  
شةةرط ل دولةةل األوا ابلرعايةةل ملةةا  بطريقةةل فوفاضةةل يف م،اهةةد  جديةةد   ي يقةةوض 

كثةةةةر مالالمةةةةل مةةةةن جهةةةةوم اع ةةةةالح ألنةةةةا يسةةةةم  ل مسةةةةايثمرين ابنايقةةةةاال الشةةةةروط األ
م،اهةةةداث الدولةةةل املوةةةيفل غةةةإ اداضةةة،ل لإل ةةةالح مةةةع ب ةةةداي  لثةةةل  وفيمةةةا  ةةةص 
اتفاقةةةاث اريةةةايثمائ الدوليةةةل القايمةةةل، تنشةةةأ الايتةةةدتث املاي، قةةةل بشةةةرط الدولةةةل األوا 

ئب،ةل: الايفسةإ املشةرتإ األابلرعايل ع   جا ادلوص فيمةا ياي، ةق ايةائاث اع ةالح 
 ائ  ال،القاث الاي،اهديل والاي،دي  وارياي،اضل و م

وال ةةرض مةةن بنةةوم البقةةاال املدئجةةل يف م،ظةةت م،اهةةداث اريةةايثمائ الثناييةةل هةةو تويةةيع  •
ول ةةن  يةةنواث، 5نطةةان تطبيةةق امل،اهةةداث لفةةرت   ضةةافيل ب،ةةد اعهنةةاال )ب،وةةها لفةةرت  

يةةنل(  ووفقةةاري ل يفيةةل  ٢٠ و حةةل  15يةةنواث  و  1٠يف م،ظةةت األحيةةاي لفةةرت  
 ياغايها، تنطبق بنوم البقاال  ما حل  هناال امل،اهد  بش   انفرامي  و ئيا  يواري 
حةةل  هنايهةةا  هنةةاالري  اعيةةاري )يةةا يف  لةةك  هنةةاال بسةةب  ارياي،اضةةل عنهةةا ي،اهةةد  

اهةةد  مةةن ا يةة  القةةدت )غةةإ تاضةة،ل جديةةد (  ومةةن شةةأي السةةماح ابنطبةةان م،
 لإل ةةالح( لفةةرت   وي ةةل ب،ةةد اعهنةةاال  ي يقةةوض جهةةوم اع ةةالح، ر يةةيما   ا كةةاي
  لةةك يةةؤمي  ا تطبيةةق مايةةواٍ  مةةع م،اهةةد  جديةةد   ولةةذلك قةةد ي ةةوي مةةن الوةةروئي

لل )بويةاي  اري  ل اال بنوم البقاال يف امل،اهداث القدميل املنها   هناالري  اعية  و املسةايبدت
هةا اعممةةا (  وت ةةوي الايتةدتث املاي، قةةل بشةةروط البقةاال واضةةتل بوجةةا تةةاص من

 ه   و تسايبدل  و تدمج نفيما ياي، ق ايائاث اع الح ال  ت
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ودةةةدم األح ةةةام ارنايقاليةةةل نطةةةان الايطبيةةةق الةةةزمث ل م،اهةةةد  عةةةن  ريةةةق توضةةةي   •
سةةايج  ادةةارث واملةةدم الزمنيةةل ب،ةةد  هنةةاال امل،اهةةد  الةة  مي ةةن فيهةةا ل مسةةايثمر  ي

ابتفان اريايثمائ الدو  القدت لرفع قويل من  ج  تسةويل منا عةل بة  مسةايثمر 
ومولةةل  و  ا مةةا  مئجةةت هةةذو الشةةروط يف امل،اهةةد  ا ديةةد  ف هنةةا تسةةاعد ع ةة  
ضةةماي انايقةةال يةة س مةةن امل،اهةةد  القدميةةل  ا امل،اهةةد  ا ديةةد  عةةن  ريةةق ادةةد 

  ابلايةزامن ) و عةن  ريةق توضةي   ي من ادارث ال  تنطبق فيها ك ايةا امل،اهةدت
امل،اهةةةةد  القدميةةةةل ختايفةةةة  تةةةةدئجيياري عنةةةةد متةةةةول امل،اهةةةةد  ا ديةةةةد  حيةةةةز النفةةةةا (  
وت،دل األح ام ارنايقاليل ف، ياري عم  بند البقاال يف امل،اهةد  املنايهيةل  ةالحيايها  
وه   اث   يل تا ل فيمةا ياي، ةق ايةائاث اع ةالح الة  دة  وة  امل،اهةداث 

 ل، يا يف  لك عن  ريق اعمما  القدمي
وابعضةةةةافل  ا الايتةةةةدتث القانونيةةةةل، ينب ةةةة  للةةةةان،  السيايةةةةاث  يوةةةةاري  ي أيتةةةةذوا يف  -11

ارعايبةائ الايتةدتث ال،م يةل والسيايةيل املاي،ةدم  الة  قةةد تنشةأ و ططةوا هلةا، ع ة  النتةو املبةة  يف 
 الفل  الايا  

تاااوا  االسوتثمار الدوليوة: مظورة من إ    ا ٢عشر رييارا  للمرحلة  -اثلثاا  
 عامة وتءييم

 التاسري املشرتك خحكات املعاهدا  -1 
مةةن شةةأي اتفاقةةاث اريةةايثمائ الدوليةةل الةة   ةةي ت  ح امهةةا بطريقةةل فوفاضةةل  ي تفوةة   -1٢

 ا تفسإاث مايناقول وغإ مقلةوم  يف يةيان  جةراالاث تسةويل املنا عةاث بة  املسةايثمرين والةدول  
 ملشرتكل، ال  ترمة   ا توضةي  م،ةال ارلايزامةاث الاي،اهديةل، تسةاعد املسةايثمرين واأل ةرا.والايفسإاث ا

 املاي،اقد  واحملاكت ع   ادد من  وجا عدم اليق ، وت،ز  قدئ ت ع   الاينبؤ 
ومي ةةن ل ايفسةةإاث املشةةرتكل املوتوقةةل  ي تسةةاعد املسةةايثمرين واأل ةةرا. املاي،اقةةد  واحملةةاكت  -13

(  وهةةذو هةة   يةةه   ما  1ا عةةدم اليقةة  وت،زيةةز قةةدئ ت ع ةة  الاينبةةؤ )ا ةةدول ع ةة  ادةةد مةةن  وجةة
لإل ةةالح فيمةةةا ياي، ةةةق بايطبيقهةةةا ال،م ةةة  ألهنةةةا تسةةةم  أل ةةةرا. امل،اهةةةد  ابععةةةراب عةةةن مواقفهةةةا 
بشةةةةأي شةةةةرط وةةةةدم يف اتفاقةةةةاث اريةةةةايثمائ الدوليةةةةل موي  جةةةةراال ت،ةةةةدي   ع ةةةة  ت  فةةةةل نسةةةةبياري و كثةةةةر 

  الايفةةاوض بشةةأي امل،اهةةد   وابلةةنص  ةةراحل يف امل،اهةةد  ع ةة   ي الايفسةةإ ايةةايهالكاري ل وقةةت  و  عةةام
 نةا حةةل  املشةرتإ م ةزم ل مت مةل، مي ةن لأل ةرا.  ي تزية   ي شةك فيمةا ياي، ةق اترهةا القةانوين  بيةد

لةةو ي ي ةةن هنةةاإ شةةرط مةةن هةةذا القبيةة ، فةة ي اتفاقيةةل فيينةةا لقةةانوي امل،اهةةداث ت  ةةزم احمل  مةة  اي 
 بةةائهت، ابعضةةافل  ا السةةيان، " ي اتفةةان رحةةق بةة  األ ةةرا. بشةةأي تفسةةإ امل،اهةةد "أيتةةذوا يف اعاي

 ) (( 3-31-)املام  
تفسةةةإتري مشةةةرتكاري فيمةةةا ياي، ةةةق ي،اهةةةد   ، وق،ةةةت كولومبيةةةا واهلنةةةد  عةةةالانري ٢٠1٨ويف عةةةام  -14

م،اهةةةد    ويلةةةق  اععةةةالي البنةةةوم الرييسةةةيل يف ٢٠٠٩اريةةةايثمائ الثناييةةةل الةةة   برماياهةةةا يف عةةةام 
ل ة  ت، ةست  هةدا. الاينميةل املسةايدامل، وت،ةز ت حةق األ ةرا. يف تنظةيت امللة تل ال،امةل،  ٢٠٠٩ عام

 وتوضةة ت األح ةةام املاي، قةةل ابمل،ام ةةل ال،املةةل واملنلةةفل، ونةةز  امل  يةةل، وامل،ام ةةل الو نيةةل، وم،ام ةةل الدولةةل
 األوا ابلرعايل، وتسويل املنا عاث ب  املسايثمرين والدول  
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، وق،ةةةت بةةةن الميد واهلنةةةد  عةةةالانري مشةةةرتكاري يةةةاتالري فيمةةةا ياي، ةةةق ي،اهةةةد  ٢٠1٧ويف عةةةام  -15
  وابعضافل  ا  لك، وق،ت كولومبيا وفرنسةا، يف ٢٠٠٩اريايثمائ الثناييل ال   برماياها يف عام 

 تفسةةةإتري مشةةةرتكاري فيمةةةا ياي، ةةةق ي،اهةةةد  اريةةةايثمائ الثناييةةةل الةةة   برماياهةةةا يف ،  عةةةالانري ٢٠1٧عةةةام 
ع   بشأي األح ام األترد ينب   عدم قراال ا  16  وتوض  هذو األتإ   ي املام  ٢٠14 عام

  هنا شرط تثبيت و ي انايهاإ عقد مولل مربم ب  مسايثمر و ر.  تر ر يش   انايهاكاري ل م،اهد  
وتنش  عد  اتفاقاث ايايثمائ موليل واا   حديثل  يواري هيكاث مشةرتكل وريايهةا   ةدائ  -16
   وم،اهةةد ٢٠1٨إاث م زمةل لألح ةةام الاي،اهديةل )مةةثالري اتفةان الاياةائ  ادةةر  بة   يةةرتاليا وبةإو، تفسة

    واتفةةان الاياةةائ  ادةةر  بةة   مري ةةا الويةةط  و هوئيةةل٢٠1٨اريةةايثمائ الثناييةةل بةة  بةةيالئو  واهلنةةد، 
تفةان  ايةل   وا٢٠1٨  وارتفان الشام  والايدئجي  بشأي شراكل احمليط اهلامئ، ٢٠1٨كوئت، 

  واتفان  ايل اريايثمائ ب  اردام األوئويب ٢٠1٨اريايثمائ ب  اردام األوئويب وين افوئ ، 
 (،٢٠٠٧  واتفان الاياائ  ادر  ب   هوئيل كةوئت والةورتث املايتةد  األمري يةل )٢٠1٩وفييت انم، 
   وم،اهةةد  اريةةايثمائ٢٠1٨  وارتفةةان بةة  الةةورتث املايتةةد  وامل سةةيك وكنةةدا، ٢٠1٨ت،ةةديالث 

 ( ٢٠1٨الثناييل النمو جيل هلولندا، 
  1ا دول 

 إجرا  ا    : التاسري املشرتك خحكات املعاهدا 
 يوض  موموي ح ت من  ح ام امل،اهد  وي وي  ق نطان الس طل الايقديريل ل متاكت فيما ياي، ق بايفسإ األح ام

 )املساوئ(الايتدتث  النايايج )احملاين(
يسم  لأل را. بايوضي  ح ت  و عد   ح ام ب،ينها من موي  •

ت،دي  امل،اهد   و  عام  الايفاوض بشأهنا )ر يقايو  الايلديق 
 ويايط   ت  فل ووقاياري  ق (  ع   امل،اهد  

ي وي ف،ارري بوجا تاص   ا كانت امل،اهد  تنص  راحل ع    ي  •
هيكا ا املشرتكل( م زمل  الايفسإاث املشرتكل ال  تو،ها األ را. ) و

 ل متاكت
يلب   ا   يل من دظل اعايمامو، يا يف  لك فيما  ص املنا عاث  •

 ال،القل

 ت وي لا ي طل  اث حايل ألنا  امئ عن   را. امل،اهد  •

ودوم من حيل  ترو ألنا ر يوف   ي م،ال جديد ع   اد ت  •
 قيد الايفسإ

القانوين ادقيق  )قد ر ي وي مي ن  ي يثإ ش وكاري بشأي  اب،ا  •
 من اليسإ موماري الايمييز ب  الايفسإ املشرتإ والاي،دي (

 مي ن  ي يايي  ل متاكت هامشاري من الس طل الايقديريل •
قد ي وي من الل،   تباث  ي الايفسإ حقيق    ا م ب  حد  •

 الطرف  ع   الايلر. بطريقل ر تايوافق مع الايفسإ

شأنا عندما تنطوي  حدد قد ي وي من الل،  الايفاوض ب •
 قوات املنا عاث ال،القل ع   تطبيق اد ت  ي الل ل

  ٢٠1٧األون ايام،  امللدئ:

 تعديل أحكات املعاهدا  -٢ 
قةةد ي ةةوي مةةن اللةة،  تلةةتي  الايزامةةاث ملةةاغل بطريقةةل مسايفيوةةل يشةةيع وجومهةةا يف  -1٧

املشةةرتكل  وباي،ةةدي   ح ةةام امل،اهةةد ، اتفاقةةاث اريةةايثمائ الدوليةةل القدميةةل مةةن تةةالل الايفسةةإاث 
تسايطيع األ را. دقيق مئجل  ع   من الاي يإ وت ف  من مث  ي امل،اهد  امل،دلةل ت، ةس الايطةوئ 

 الطائئ يف  فو يا ا السياياتيل 
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وعةةةام  مةةةا ت ةةةوي الاي،ةةةديالث وةةةدوم  ال،ةةةدم ور تةةةؤتر يف الايلةةةميت ال،ةةةام ل م،اهةةةد  ويف  -1٨
األ را. غإ م،نيل  ر اح ام ب،ينها يف امل،اهد  )مثالري الدولل األوا وعندما ت وي   (4)ف سفايها

ابلرعايةةل  و امل،ام ةةةل ال،املةةةل واملنلةةةفل(، فقةةةد ي ةةةوي مةةن األفوةةة   متةةةال ت،ةةةديالث مايفرقةةةل ع ةةة  
امل،اهد  بدرري من  عام  الايفةاوض ع يهةا ابل امة  ألي  لةك قةد يسةاي رن وقايةاري  ةويالري وقةد يشة   

 ( ٢ ملواقف الطر. اآلتر  و األ را. األترد )ا دول ددتري  ،باري تب،اري 
وتايوقف  جراالاث الاي،دي  الواج  تطبيقها ع   امل،اهد   وهةذو األتةإ  تاضة،ل ل اي يةإ   -1٩

وفيمةةةا ياي، ةةةق ابتفاقةةةاث اريةةةايثمائ الدوليةةةل الةةة  ر تةةةنظت  جةةةراال الاي،ةةةديالث، تنطبةةةق عمومةةةاري القواعةةةد 
،اهةةةداث   ر  ي ال،ديةةةد مةةةن اتفاقةةةاث اريةةةايثمائ الدوليةةةل األحةةةد  ال،امةةةل رتفاقيةةةل فيينةةةا لقةةةانوي امل

عهةةةةةداري تايوةةةةةمن  ح امتهةةةةةا ادا ةةةةةل ابلاي،ةةةةةديالث  وي ايسةةةةة  هةةةةةذا األمةةةةةر   يةةةةةل تا ةةةةةل فيمةةةةةا ياي، ةةةةةق 
احملةةدوم   و املاي،ةةدم  األ ةةرا. الةة  يوةةيف ال،ةةدم ال بةةإ مةةن األ ةةرا. امل،نيةةل فيهةةا  ا  ابمل،اهةةداث

بةاري مةا ي وةف   ةابع ئمسة  ع ة  ت،ةديالث اتفاقةاث اريةايثمائ الدوليةل مدد ت،قيد هذو ال،م يل  وغال
من تالل اتفاقاث منفل ل )مةثالري الربوتوكةورث  و تبةامل الريةاي   و املةذكراث( تةدت  حيةز النفةا  

 ابتبا   جراال يات  ل م،اهد  األ  يل،  ي ب،د اياي مال  جراالاث الايلديق احمل يل ع يها 
د مت الاي،ةديالث يف كة  مةن السةياقاث الثناييةل واعق يميةل  ويف ، ايةاي  ٢٠1٨ويف عام  -٢٠

اتفاقةاث اريةةايثمائ الدوليةل اعق يميةةل اهلاي ةةل، ايةاي دمت األ ةةرا. الربوتوكةورث وتبةةامل الريةةاي  
 و املذكراث ا انبيل  واتفق األحد عشر  رفاري يف ارتفان الشةام  والايةدئجي  بشةأي شةراكل احملةيط 

ابل،نا ةةر األيايةةيل لةةنص شةةراكل احملةةيط اهلةةامئ مةةع  متةةال ت،ةةديالث يف  اهلةةامئ ع ةة  ارحايفةةاا
 (، اتفقت األ ةرا. ع ة  ت، يةق تطبيةق األح ةام٩الارث خمايائ   وفيما ياي، ق ابريايثمائ )الفل  

 املاي، قل ابل،قوم املربمل ب  املسايثمرين والدول وتراتيص اريايثمائ 
كوئت والورتث املايتةد  ت،ةديالري ع ة  اتفةان ، وق،ت  هوئيل  ٢٠1٨ويف  ي ول/يبايمرب  -٢1

(  ويايومن الاي،ةدي   يوةاحاث بشةأي م،ةال امل،يةائ األمع ل م،ام ةل ٢٠٠٧الاياائ  ادر  بينهما )
ويسايثث  جراالاث تسويل املنا عاث ب  املسايثمر والدولةل مةن نطةان ح ةت الدولةل األوا ابلرعايةل  

يف  متةةال دسةةيناث ع ةةة  ح ةةت تسةةويل املنا عةةةاث  وي  ةةف ال انةةل املشةةةرتكل  يوةةاري يهمةةل النظةةةر
املسةةةايثمر والدولةةةل لاي بيةةةل  هةةةدا. كةةةال الب ةةةدين )مثةةة  يةةةب  تسةةةويل املنا عةةةاث والقوةةةاال ع ةةة   بةةة 

 الدعاود ال،بثيل( 
، وافق مؤمتر ميثان الطاقل ع   ا ةدول الةزمث ملناقشةل دةديل م،اهةد  ٢٠1٩ويف عام  -٢٢

واضةيع املقةرئ اياي،راضةها يف   ةائ املناقشةل، يةا يف  لةك ادةق ميثان الطاقل واتفق ع   الموعةل امل
يف الاينظيت، والاينميل املسايدامل، واملسؤوليل ارجايماعيل ل شركاث، وامل،ام ل ال،املةل واملنلةفل، ونةز  

ويةايتدم عم يةل الايتةديل اديةائاث السيايةاتيل املم نةل ل ة  مةن   (5)بطريقل غإ مباشةر امل  يل 
ذكوئ   ويةةيبد   عوةةاال الفريةةق الفرعةة  ل مةةؤمتر مفاوضةةاث مةةن  جةة  دةةديل امل،اهةةد  املواضةةيع املةة

 وفقاري ل مواضيع املقرتحل واديائاث السياياتيل احملدم  

__________ 

: يالي  القيمل ال،امليل: اريايثمائ والاياةائ  مةن  جة  ٢٠13تقرير اريايثمائ ال،امل  ل،ام ، ٢٠13األون ايام،  (4)
 يف(  ، نيويوئإ وجنE.13.II.D.5)منشوئاث األمت املايتد ، ئقت املبيع  الاينميل

   http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2017 انظر (5)
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  ٢ا دول 
 إجرا  ا    : تعديل أحكات املعاهدا 

  ل ايهاي،دل موموي م،اهد  قايمل إبمئا   ح ام جديد  فيها  و باي يإ  ح ام قايمل  و 
 الايتدتث )املساوئ( النايايج )احملاين(

ومي ةةةن  ي يةةةدئ   يةةةوفر  ما   ويةةةع نطاقةةةاري و ب،ةةةد مةةةدد مةةةن الايفسةةةإ  •
 قواعد جديد  بدرري من اركايفاال بايوضي  م،ال القواعد القايمل

 بشةأهنا املواقةف السيايةاتيل يايناول بش   انايقاي   هت القوات الة  تايةواالم •
 لأل را.

مي ةةن ارتفةةان ع يةةا بسةةهولل مةةع الشةةريك يف امل،اهةةد  والايفةةاوض بشةةأنا  •
 يزيد من الف،اليل مقائنل إبعام  الايفاوض ع   امل،اهد  برمايها

 يايط   عام  تلديقاري و ياري ليلب  انفذاري  •
ر ينطبةةةق  ر ع ةةة  مةةةا يقةةةع مسةةةايقبالري،  ي ر يةةةؤتر ع ةةة  البةةةت يف  •

 نا عاث امل، قلامل
 ر يفو   ا ت يإ شام  يف تلميت امل،اهداث وف سفايها •
قةةد يفوةة   ا مفاوضةةاث  ةة،بل ر تايتقةةق يف   ائهةةا الاي،ةةديالث  •

املنشوم   ر من تالل تقدت تنا رث مايباملل مع األ را. املطالبةل 
 باي،ديالث  ترد

  ٢٠1٧األون ايام،  امللدئ:

 املعاهدا  الباليةاالستعاضة عن  -٣ 
غالباري ما ت ةوي عم يةاث ارياي،اضةل فر ةل عجةراال ايةاي،راض شةام  ل م،اهةد  بةدرري مةن  -٢3

 ت،دي  فرامد  ح امها بلوئ  انايقاييل 
ويساي،يا  جراال اع الح هذا عن اتفاقاث اريةايثمائ الدوليةل الباليةل إبحةالل اتفاقةاث  -٢4

،اهةةةداث  نفسةةهت اتفاقةةاث ايةةايثمائ موليةةل جديةةةد  جديةةد  و هةةا  ومي ةةن  ي يةةربم الشةةركاال يف امل
)مثالري عنةدما ي سةاي،اض عةن م،اهةد  ايةايثمائ تناييةل ي،اهةد  ايةايثمائ تناييةل جديةد (  و مي ةن  ي 
تربمهةةةا الموعةةةل  كةةةرب مةةةن الب ةةةداي )مةةةثالري عنةةةدما يسةةةاي،اض عةةةن عةةةد  م،اهةةةداث ايةةةايثمائ تناييةةةل 

تنةةاول امل،اهةةد  مةةن جديةةد األ ةةرا. مةةن  ((  ومي  ةةن4ي،اهةد  تشةةم  عةةد    ةةرا. )انظةةر اديةةائ 
دقيق مئجل  ع   من الاي يإ )فيما  ص الاي،ديالث ارنايقاييل( و بداال قدئ  كرب من ادزم وي،ل 

 ( 3النظر لدد تلميت اتفان ايايثمائ مو  ي، س ئؤيايها ادديثل املشرتكل )ا دول 
 ال    بر مةت حةديثاري وة  م،اهةداث قدميةل،وس  عدم مايزايد من اتفاقاث اريايثمائ الدوليل  -٢5

م،اهةد  ايةايثمائ تناييةل موق،ةل يف  3٠عموماري ابيايبدال م،اهد  جديد  ي،اهد  قدميةل  ومةن بة  
، ح   ئبع منها و  م،اهداث ايايثمائ تناييل قدميل ب  ب دين )مثالري ح ةت م،اهةد  ٢٠1٨عام 

  1٩٩5  اريةةةايثمائ الثناييةةةل بينهمةةةا ل،ةةةام اريةةةايثمائ الثناييةةةل بةةة  بةةةيالئو  وتركيةةةا وةةة  م،اهةةةد
وح ةةت م،اهةةد  اريةةايثمائ الثناييةةل بةة  قإغيزيةةاياي وتركيةةا وةة  م،اهةةد  اريةةايثمائ الثناييةةل بينهمةةا 

  وح ت م،اهد  اريايثمائ الثناييل ب  ليايوانيا وتركيا و  م،اهد  اريةايثمائ الثناييةل 1٩٩٢ل،ام 
مائ الثناييل بة   ةربيا وتركيةا وة  م،اهةد  اريةايثمائ   وح ت م،اهد  اريايث1٩٩4ا ل،ام مبينه

 ( ٢٠٠1ا ل،ام مالثناييل بينه
وة  م،اهةد   ٢٠1٨وح  ك  من تال  م،اهةداث تايوةمن  ح امةاري ايةايثمائيل مربمةل يف عةام  -٢6

واحةةد   و مةةن املقةةرئ  ي دةة  و هةةا  فتةة  اتفةةان الاياةةائ  ادةةر  بةة  يةةن افوئ  ويةةري رن ةةا وةة  م،اهةةد  
( ع ةةةةة  ٢٠1٨( ويةةةةةنص اتفةةةةةان الاياةةةةةائ  ادةةةةةر  بةةةةة   يةةةةةرتاليا وبةةةةةإو )1٩٨٠ئ تناييةةةةةل واحةةةةةد  )ايةةةةةايثما

(،  ر   ا ايةاي ،يا عنهةا عنةد بةدال نفةا  ارتفةةان 1٩٩5ارياي،اضةل عةن م،اهةد  ايةايثمائ تناييةل واحةةد  )
 الشةةةام  والايةةةدئجي  بشةةةأي شةةةراكل احملةةةيط اهلةةةامئ ل ب ةةةدين  ويةةةيت  اتفةةةان الةةةورتث املايتةةةد  وامل سةةةيك

(  1٩٩٢(، ياةةةرم متولةةةا حيةةةز النفةةةا ، وةةة  اتفةةةان الاياةةةائ  ادةةةر  ألمري ةةةا الشةةةماليل )٢٠1٨وكنةةةدا )
 ( 4وح ت تال  م،اهداث  ترد تايومن  ح اماري ايايثمائيل و  عد  اتفاقاث مر  واحد  )انظر اديائ 



TD/B/C.II/42 

11 GE.19-14947 

ومي ن ضماي ارنايقال الف،ال من م،اهد  قدميل  ا م،اهد  جديد  مةن تةالل  ح ةام  -٢٧
 انايقاليةةل  ونلةةت تةةال  م،اهةةداث حديثةةل تايوةةمن  ح امةةاري ايةةايثمائيل ع ةة  فةةرت  انايقاليةةل مةةد ا تةةال 

(، ٢٠1٨يةنواث ب،ةةد بةدال نفةةا  ارتفةةان ا ديةد )وهةة  اتفةان الاياةةائ  ادةةر  بة   يةةرتاليا وبةةإو )
يك (، واتفةان الةورتث املايتةد  وامل سة٢٠1٨واتفان الاياائ  ادر  ب  ين افوئ  ويري رن ةا )

واألح ةام ارنايقاليةل هةاهر  جديةد  نسةبياري وبةد  انايشةائها يايزايةد يف اتفاقةاث   (6)((٢٠1٨وكندا )
اريةةايثمائ الدوليةةل اعق يميةةل واحملةةدوم  األ ةةرا. ادديثةةل  ومةةن الشةةركاال يف امل،اهةةد  امل،ةةرو.  هنةةت 

وبةةةةإو و هوئيةةةةل كةةةةوئت ايةةةةاي دموا األح ةةةةام ارنايقاليةةةةل مةةةةر  واحةةةةد  ع ةةةة  األقةةةة   يةةةةرتاليا وبنمةةةةا 
 وين افوئ  وشي   وفييت انم وكندا وامل سيك واردام األوئويب 

  3ا دول 
 إجرا  ا    : االستعاضة عن املعاهدا  البالية

 يساي،يا عن م،اهد  قدميل ي،اهد  جديد 
 الايتدتث )املساوئ( النايايج )احملاين(

يايي  األتذ بنهج شام  لإل الح عن  ريق  جةراال تنقةي  شةام   •
ل م،اهةةد  يةةةا يايوافةةق مةةةع األهةةدا. السيايةةةاتيل املاي ةةإ  لأل ةةةرا. 

 ،اقد ايامل
 يايةي  تنقةةي  ف سةةفل امل،اهةةد  وتلةميمها ال،ةةام و مئا  قوةةات ييايةةاتيل •

 جديد 
 مي ن  جراال  لك يف  ي وقت  تناال مد  يرتي امل،اهد  •

 يك  و شركاال يف امل،اهد  لديهت  ئاال يات ليايط   مشائكل شر  •
مي ةةن  ي ي ةةوي ابهةةا الاي ةةاليف ويسةةاي رن وقايةةاري  ةةويالري ألنةةا يايط ةة  الايفةةاوض  •

 ع   امل،اهد  من البدايل
 ر يومن  مئا  عنا ر موجهل قو اع الح )يايوقف ع   ناييال الايفاوض( •
 يد يايط   ارنايقال الف،ال ب  امل،اهداث القدميل وامل،اهداث ا د •

  ٢٠1٧األون ايام،  امللدئ:

 ترحيد شبكة اتاااا  االستثمار الدولية -٤ 
يوةةةت عةةةدم مايزايةةةد مةةةن اتفاقةةةاث اريةةةايثمائ الدوليةةةل اعق يميةةةل بنةةةوماري وةةةدم  تةةةنص ع ةةة   -٢٨

ارياي،اضل عن امل،اهداث املربمل ب  األ را.  ومةن شةأي  ل ةاال م،اهةدت  قةدمياي   و  كثةر مةن 
م،اهةةد  واحةةد  جديةةد   ي يسةةاعد ع ةة  دةةديل وايةةود امل،اهةةداث وجتنةة  جتةةز ؤ تةةالل  نشةةاال 

 شب ل اتفاقاث اريايثمائ الدوليل 
(  وهةةةةو ي،ةةةةث  ل ةةةةاال عةةةةد  3والايوحيةةةةد شةةةة   مةةةةن  شةةةة ال ارياي،اضةةةةل )انظةةةةر اديةةةةائ  -٢٩

م،اهةةداث قايمةةل مسةةبقاري وارياي،اضةةل عنهةةا ي،اهةةد  واحةةد  جديةةد  وحديثةةل وموجهةةل قةةو الاينميةةل 
سايدامل  وهذا اديائ جذاب مةن منظةوئ   ةالح اتفاقةاث اريةايثمائ الدوليةل ألنةا ينطةوي ع ة  امل

 ترين  جيابي  يايمثالي يف دديل موةموي امل،اهةداث وادةد مةن جتةز ؤ شةب ل اتفاقةاث اريةايثمائ 
  (4)ا دول  الدوليل،  ي وضع قواعد ت،اهديل موحد  ألكثر من ب دين

__________ 

تشةةإ األملةةل املايناق ةةل  ا  ي عةةدماري ق ةةيالري فقةةط مةةن اتفاقةةاث اريةةايثمائ الدوليةةل املسةةاي،اض عنهةةا تايوةةمن  ح امةةاري  (6)
وم  األ ةةةرا. يف اآلونةةةل األتةةةإ   انايقاليةةل ول ةةةن انايشةةةائها يايزايةةةد يف اتفاقةةةاث اريةةةايثمائ الدوليةةةل اعق يميةةةل واحملةةةد

هةةةاال مةةةن اتفةةان الاياةةةائ  ادةةةر  بةةة   يةةةرتاليا -1٠ومي ةةن ار ةةةال  ع ةةة   مث ةةةل مةةةن األح ةةام ارنايقاليةةةل يف املرفةةةق 
مةةةةن ارتفةةةةان ارقايلةةةةامي والاياةةةةائي الشةةةةام  بةةةة  كنةةةةدا واردةةةةام األوئويب  ٨-3٠(، واملةةةةام  ٢٠٠٨وشةةةةي   )

( ويف م،اهةداث  تةرد  ومةن ٢٠٠٨ائ  ادةر  بة  بةإو ويةن افوئ  )من اتفان الايا ٢٠-1٠(، واملام  ٢٠16)
ب  الشركاال اآلترين يف امل،اهداث الذين ي ،رت.  هنةت ايةاي دموا األح ةام ارنايقاليةل مةر  واحةد  ع ة  األقة  بنمةا 

  و هوئيل كوئت وفييت انم وامل سيك 
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عمومةةةاري، ع ةةة  الب ةةةداي، عنةةةد اتاييائهةةةا تيةةةائ  وع ةةة  غةةةرائ مةةةا تنطةةةوي ع يةةةا ارياي،اضةةةل -3٠
الايوحيةةةةد،  ي توةةةةع يف اعايبائهةةةةا  ح ةةةةام اعهنةةةةاال الةةةةوائم  يف اتفاقةةةةاث اريةةةةايثمائ الدوليةةةةل املنايهيةةةةل 

 ( 3 الحيايها وتومن انايقارري ف،ارري من نظام امل،اهداث القدت  ا النظام ا ديد )انظر اديائ 
، هنةةةاإ ٢٠1٨ ةةةام ايةةةايثمائيل واملربمةةةل يف عةةةام ومةةةن بةةة  امل،اهةةةداث املنطويةةةل ع ةةة   ح -31

ةةةا   ت حةةةارث  تةةةال  م،اهةةةداث ح ةةةت وةةة   كثةةةر مةةةن اتفةةةان ايةةةايثمائ تنةةةاي  واحةةةد قةةةدت  وي 
ارياي،اضةل يف بنةوم وةةدم  يف نةص اتفاقةاث اريةةايثمائ الدوليةل ا ديةد   و يف ئيةةاي  تةنص ع ةة  

ادةةةةر  بةةةة  اردةةةةام األوئويب  اعهنةةةةاال وارياي،اضةةةةل  ف، ةةةة  يةةةةبي  املثةةةةال، يةةةةيت  اتفةةةةان الاياةةةةائ 
م،اهةةةد  ايةةةايثمائ تناييةةةل قدميةةةل بةةة  الةةةدول األعوةةةاال يف اردةةةام  1٢( وةةة  ٢٠1٨ويةةةن افوئ  )

( ٢٠1٨األوئويب وين افوئ   وييت  اتفان الاياةائ  ادةر  بة   مري ةا الويةط  و هوئيةل كةوئت )
 و  مخسل اتفاقاث ايايثمائ تناييل 

ئجي  بشةةأي شةةراكل احملةةيط اهلةةامئ، تةةنص ب،ةةا األ ةةرا. ع ةة  ويف ارتفةةان الشةةام  والايةةد -3٢
ارياي،اضل عن م،اهداث ايايثمائ تناييل موجوم  يابقاري )مث  اتفةان اريةايثمائ الثنةاي  بة   يةرتاليا 

  واتفةةان اريةةايثمائ 1٩٩5  واتفةةان اريةةايثمائ الثنةةاي  بةة   يةةرتاليا وبةةإو، 1٩٩1وفييةةت انم، 
 ( وفقاري لألح ام الوائم  يف ئياي  جانبيل  اث   ل ٢٠٠5ك، الثناي  ب   يرتاليا وامل سي

ومةةن احملايمةة   ي سةة  بروتوكةةول اريةةايثمائ ملنطقةةل الاياةةائ  ادةةر  القائيةةل األفريقيةةل، املقةةرئ  -33
م،اهةةد   1٧٠مةةن عم يةةل الاي امةة  القةةائي، وةة   كثةةر مةةن  ٢الايفةةاوض بشةةأنا يف   ةةائ املرح ةةل 

 ريقيل ايايثمائ تناييل ب  الب داي األف
  4ا دول 

 إجرا  ا    : ترحيد شبكة اتاااا  االستثمار الدولية
 ي    م،اهديت ايايثمائ تنايياي  قدمياي   و  كثر ب  األ را. ويساي،يا عنهما ابتفان ايايثمائ مو  جديد ودوم األ را.

 الايتدتث )املساوئ( النايايج )احملاين(
اتفاقةةاث اريةةايثمائ الدوليةةل مةةن يايةةي  األتةةذ بةةنهج شةةام  لايتةةديل  •

 تالل تنقيتها الشام 
 سد  من جتزيل شةب ل اتفاقةاث اريةايثمائ الدوليةل افةا عةدم امل،اهةداث •

 القايمل
مي ةةةن  ي ي ةةةةوي ف،ةةةةارري مةةةن حيةةةةل الاي  فةةةةل والوقةةةت مقائنةةةةل إبجةةةةراال  •

 مفاوضاث تناييل ماي،دم 

  يايط   مشائكل ال،ديد من الشركاال يف امل،اهداث •
 مئا  عنا ر موجهل قو اع الح )يايوقةف ع ة  نايياةل ر يومن  •

 الايفاوض(
قةةةد يلةةة،  دقيةةةق نايةةةايج يف املفاوضةةةاث وةةةدوم  األ ةةةرا. مقائنةةةل  •

 ابملفاوضاث الثناييل

  ٢٠1٧األون ايام،  امللدئ:

 إدارة الع اا  بني املعاهدا  املتعايشة -5 
وا ا  امل،اهةةةداث ا ديةةةد ، لةةةن عنةةةدما ختايةةةائ الب ةةةداي اعبقةةةاال ع ةةة  امل،اهةةةداث القدميةةةل يةةة -34

تايتقةةق  هةةدا.   ةةالح اتفاقةةاث اريةةايثمائ الدوليةةل  ر   ا يةةامث اتفاقةةاث اريةةايثمائ الدوليةةل 
 ا ديد  األحد  عهداري يف حال حدو  نزا   و وجوم توائب 

وبدرري من اعايمام تيائ ارياي،اضل، تقرئ ب،ا   را. امل،اهداث  ي م،اهدا ا القدميةل  -35
(  وسد  هذا يف كثةإ مةن األحيةاي عنةدما 5ينب    ي تاي،ايد يوا ا  ب،وها )ا دول  وا ديد 
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ت ةةةوي امل،اهةةةد  ا ديةةةد  وةةةدوم  األ ةةةرا. )مثةةة  اتفةةةان جتةةةائ  حةةةر   ق يمةةة  يايوةةةمن فلةةةالري عةةةن 
اريايثمائ( وت وي امل،اهداث ال  تسايند  ليها تناييل  ويزيد هذا الايوا ي عموماري من ت،قيد النظةام 

سةةاعد ع ةة    ةةالح نظةةام اتفاقةةاث اريةةايثمائ الدوليةةل  و فوةة  هنةةج عجةةراال   ةةالح ف،ةةال ور ي
وشام  رتفاقاث اريايثمائ الدوليةل هةو جتنة  ال،مة  بايطبيةق مايةواٍ  رتفاقةاث اريةايثمائ الدوليةل 
 املاي،ايشةةل بةة  األ ةةرا. نفسةةها  ومةةع  لةةك، قةةد ت ةةوي لةةدد الةةدول  يةةباب رتاييةةائ ت،ةةايد اتفاقةةاث

 الدوليل  اريايثمائ
ويف ب،ةةةا امل،اهةةةداث ادديثةةةل الةةة  تايوةةةمن  ح امةةةاري ايةةةايثمائيل، ر تةةةزال الب ةةةداي م زمةةةل  -36

ي،اهةةداث مايدات ةةل كانةةت قايمةةل يةةابقاري  ففيمةةا ياي، ةةق ابرتفةةان الشةةام  والايةةدئجي  بشةةأي شةةراكل 
مةع ارتفةان  اتفاقيل ايايثمائ موليل يابقل يف اجملمو  يائيل وتاي،ةايد  3٧احمليط اهلامئ، ر تزال 

(  ول يةةةاابي ٢٠٠3ولةةةدد  يةةةرتاليا ويةةةن افوئ ، ع ةةة  يةةةبي  املثةةةال، اتفةةةان جتةةةائ  حةةةر  مايةةةدات  )
  ٢٠٠3وفييت انم م،اهداتي قدمياياي يائياياي )م،اهد  اريايثمائ الثناييةل بة  اليةاابي وفييةت انم، 

ريايثمائ الثناييةل (، مع كوي م،اهد  ا٢٠٠٨واتفان الشراكل ارقايلاميل ب  الياابي وفييت انم، 
 مدئجل يف اتفان الشراكل ارقايلاميل 

هلةةا عالقةةاث  ٢٠1٨م،اهةةد  ايةةايثمائ تناييةةل موق،ةةل يف عةةام  1٢وهنةةاإ مةةا ر يقةة  عةةن  -3٧
ت،اهديل موا يل  ف،   يبي  املثال، تايدات  اتفاقيل اريايثمائ الثناييل بة    ئبياةاي وتركمانسةاياي 

( مةةع م،اهةةد  ميثةةان الطاقةةل ٢٠1٨ل بةة  بةةيالئو  وتركيةةا )( واتفاقيةةل اريةةايثمائ الثناييةة٢٠1٨)
( ٢٠1٨( ل قطا  امل،ث  وتاي،ايد م،اهد  اريايثمائ الثناييل ب   ندونيسيا وين افوئ  )1٩٩4)

( لرابطل  مةت جنةوب شةرن  يةيا ) يةياي(  ٢٠٠٩جنباري  ا جن  مع اتفان اريايثمائ الشام  )
 ( وم،اهةد ٢٠1٨كا اتسةاياي واعمةائاث ال،ربيةل املايتةد  )  وتايدات  م،اهةد  اريةايثمائ الثناييةل بة 
(، يف   ل م،اهداث  ترد، مع اتفةان اريةايثمائ ٢٠1٨اريايثمائ الثناييل ب  موئيايانيا وتركيا )

 ( 1٩٨1ملنظمل الاي،اوي اعيالم  )
ان وتبق    را. اتفان الشراكل ارقايلةاميل الشةام ل بة   يةرتاليا و ندونيسةيا م زمةل ابتفة -3٨

( واتفةةان الاياةةائ  ادةةر  بةة   يةةياي و يةةرتاليا 1٩٩٢اريةةايثمائ الةةدو  بةة   يةةرتاليا و ندونيسةةيا )
(  ويايوةةمن اتفةةان الشةةراكل ارقايلةةاميل الشةةام ل بةة   يةةرتاليا و ندونيسةةيا بنةةداري ٢٠٠٩ونيو ي نةةدا )

إ تا ةةاري ابل،القةةاث يةةنص ع ةة   جةةراال مشةةاوئاث بةة  األ ةةرا. عنةةدما يةةرد  ةةر. م،ةة   ي هنةةا
 ت،ائضاري ب  ارتفاقاث هبد. الايو    ا ح  مرٍض ل اميع 

ولاي فيةةف اآل ئ السةة بيل احملايم ةةل النا ةةل عةةن هةةذو ادالةةل، مي ةةن ل ةةدول  ي تةةدئ  بنةةوماري  -3٩
توض  ال،القل ب  اتفاقةاث اريةايثمائ الدوليةل املاي،ايشةل  ف، ة  يةبي  املثةال، مي ةن  ي سةدم بنةد 

ث تسوم يف حال نشوب تنا    و وجوم توائب  وينص البند ادةاص ياي، ق ابلاينا    ي امل،اهدا
( ع ةة   ي األ ةةرا. ينب ةة  ٢٠1٨ابل،القةةاث املةةدئ  يف اتفةةان الاياةةائ  ادةةر  بةة   يةةرتاليا وبةةإو )
  ي تايشاوئ فيما بينها يف حال عدم ارتسان ب  ارتفاقاث 
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  5ا دول 
 املعاهدا  املتعايشةإجرا  ا    : إدارة الع اا  بني 

 يوع قواعد ددم  تري من اتفاقاث اريايثمائ الدوليل املاي،ايشل ينطبق يف حالل ب،ينها
 الايتدتث )املساوئ( النايايج )احملاين(

 يوةةةمن  ر ختوةةةع الب ةةةداي يف الوقةةةت نفسةةةا لاللايزامةةةاث املنطبقةةةل الةةةوائم  •
 يف م،اهداث مايدات ل

 بوماي غ بل امل،اهداث األحد مي ن  ي يساعد جهوم اع الح  •
بينما يبق  ع   امل،اهةد  السةابقل يةائيل ) ي ينشة  تةوا تري(، يوضة   •

 عالقل امل،اهد  ا ديد  ابمل،اهد  السابقل

 ر ينه  امل،اهد  السابقل •
ل نةةا   فةةف اآل ئ السةة بيل الناشةةكل عةةن ت،ةةايد امل،اهةةداث فقةةط  •

اريةةةايثمائ الدوليةةةل بطريقةةةل يةةةدفع ق ةةةد ماري عم يةةةل   ةةةالح اتفاقةةةاث  ر
 ف،الل وشام ل

 يايوقف  ترو ع   اللي ل املساي دمل يف ح ت الاينا   •
  ٢٠1٧األون ايام،  امللدئ:

 ا حالة إىل املعايري العاملية -٦ 
مي ةةةن ل ةةةدول، يف يةةةيان جهومهةةةا الراميةةةل  ا   ةةةالح اتفاقةةةاث اريةةةايثمائ الدوليةةةل،  ي  -4٠

. هبةةا ع ةة   ةة،يد ماي،ةةدم األ ةةرا.  وت، ةةس هةةذو اللةة وإ ديةة   ا امل،ةةايإ واللةة وإ امل،ةةرت 
توافقاري واي،اري يف اآلئاال بشأي املساي   اث الل ل، ومن شأي اعحالل  ليها  ي يساعد ع ة  جتةاو  
 حالل الايازؤ ب  اتفاقاث اريايثمائ الدوليل وغإها من نلوص القانوي ووضع السياياث األترد 

ليةةل حاليةةاري  بةةر  األمواث الةة  ت،ةةا  اريةةايثمائ األجنةة  وتشةة   اتفاقةةاث اريةةايثمائ الدو  -41
 ع   الل،يد الثناي ، واعق يمة ، واحملةدوم األ ةرا.، واملاي،ةدم األ ةرا.(  ومةع  لةك،  مث عم يةل)

وضةةع السيايةةاث الدوليةةل  يوةةاري  ا نشةةوال ال،ديةةد مةةن امل،ةةايإ واللةة وإ األتةةرد الةة  قةةد ت ةةوي 
 ريايثمائ الدو  بلوئ  مباشر   و غإ مباشر  ر ت وي م زمل، وال  تاي، ق اب  و
ومةن املبةةامئاث الطوعيةل والاينظيميةةل ال،ديةد  الةة  ترمة   ا ت،زيةةز امل،ةايإ واملبةةامئ الايوجيهيةةل  -4٢

املاي، قل ابملسؤوليل ارجايماعيل ل شركاث وال  ت،ز  الاينميل املسايدامل م،يائ املنظمل الدوليل لايوحيد 
اي، ةةق ابملسةةؤوليل ارجايماعيةةل وارتفةةان ال،ةةامل  لألمةةت املايتةةد   وتشةة   امل ٢6٠٠٠املقةةاييس ئقةةت 

هةةذو اللةة وإ ب،ةةداري مةةن  ب،ةةام القةةانوي غةةإ امل ةةزم الفريةةد  والسةةري،ل الايطةةوئ  وعةةام  مةةا تركةةز ع ةة  
عم ياث الشركاث املاي،دم  ا نسياث، ومن مث فقد  يهمت ع   قو مايزايةد يف تشة ي  املشةهد 

 ثمائ ع   مدد ال،قوم األتإ  ال،امل  لسياياث ارياي
وع   الرغت من  ي ب،ا الش وإ ر تزال ابقيل بشةأي الةدوئ والةو ي ال ةذين قةد توليهمةا  -43

هيكةةاث الايت ةةيت الةةدو  هلةةذو اللةة وإ، فةة ي لةةدد واضةة،  السيايةةاث ب،ةةا اديةةائاث لايسةة إ هةةذو 
 ا يف اتفاقةةةاث اريةةةايثمائ الدوليةةةلامل،ةةةايإ ال،امليةةةل ع ةةةالح اتفاقةةةاث اريةةةايثمائ الدوليةةةل ابعحالةةةل  ليهةةة

 (  فب م اهنت مثالري اختا  اعجراالاث الاياليل:6)ا دول 
 متةةال )مةةثالري عةةن  ريةةق اعحالةةل املرج،يةةل( م،ةةايإ و ةة وإ عامليةةل يف اتفاقا ةةا  •

اريايثمائيل الدوليل ا ديد ، حسةبما سةد  ابلف،ة  يف عةدم ق ية  ول ةن مايزايةد 
من ارتفاقاث  وينب    ي تقةوم هةذو البنةوم، كتةد  مع، إببةرا    يةل اريةايدامل 

نهةةا  يوةةاري  ي تسةةاعد ع ةة  دقيةةق امايثةةال يف ال،القةةاث بةة  املسةةايثمرين والةةدول  ومي 
 املسايثمرين ملسؤوليا ت املاي، قل ابلاينميةل املسةايدامل و ي ت ةوي يثابةل ملةدئ لايوجيهةاث

 تفسإيل حملاكت تسويل املنا عاث ب  املسايثمرين والدول 
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 اعايمةةام بيةةاي مشةةرتإ ي ةةذك  ر ابلايزامةةاث الب ةةداي بةةب،ا امل،ةةايإ واللةة وإ ال،امليةةل املةةذكوئ  •
ويشةةإ  ا عالقةةاث  ي )ييايةةاث( اريةةايثمائ فيمةةا بةة  الب ةةداي املشةةائكل جيةة   ي 
ةةةةت يف ضةةةةوال هةةةةذو ارلايزامةةةةاث  ويةةةةاي وي اآل ئ املرتتبةةةةل ع ةةةة   لةةةةك شةةةةبيهل   ئ  ت فهت
اعحةةارث املرج،يةةل ول نهةةا لةةن تنطبةةق ع ةة  امل،اهةةداث ا ديةةد  فتسةة ، بةة   يوةةاري 

اتسةةة،ت الموعةةةل الب ةةةداي املشةةةائكل ع ةةة  امل،اهةةةداث القايمةةةل مةةةن  ي قبةةة   وك مةةةا 
 )وئيا ك ما  ام  ول قايمل امل،ايإ ال،امليل( ك ما   ب  األتر  قود  و  ب،د مدد 

 مئا  قوةةات اريةةايدامل ال،امليةةل ع ةة  نطةةان  ويةةع يف املناقشةةاث بشةةأي ادوكمةةل  •
 ارقايلاميل ال،امليل واهلي   الاينظيم  الدو  لاليايثمائ 

  ا امل،ةةايإ ال،امليةةل ب يةةل ضةةماي مزيةةد مةةن  نشةةطل اريةةايثمائ املسةةؤول وقةةد   ةةبتت اعحالةةل -44
 ٢٠1٨م،اهةد  وق،ةت يف عةام  ٢٩واملنظكت  حةدد مسةاث امل،اهةداث املايزايةد  األ يةل  ومةن بة  

منهةةا  ا دقيةةق  هةةدا. الاينميةةل املسةةايدامل  ويشةةإ  1٨ونلو ةةها ماياحةةل، يشةةإ مةةا ر يقةة  عةةن 
 م،يائ واحد  و  كثر من امل،ايإ ال،امليل احملدم  املايل ل باي،زيز الاينميل ر يق  عن  ئبع منها  ا ما

املسايدامل  ويرم  كر ك  من ميثان األمت املايتد  واععالي ال،امل  دقون اعنساي تال  مراث  
 مةةةا ارتفةةةان ال،ةةةامل  لألمةةةت املايتةةةد ، وارلايزامةةةاث املرتبطةةةل ابل،وةةةويل يف منظمةةةل ال،مةةة  الدوليةةةل، 

مئ الايوجيهيةةةل ل مؤيسةةةاث املاي،ةةةدم  ا نسةةةياث الاياب،ةةةل ملنظمةةةل الاي،ةةةاوي والاينميةةةل يف امليةةةداي واملبةةةا
 ارقايلامي فإم  كرها  ي،اري يف م،اهدت  

واألهةةت مةةن  لةةك هةةو  ي اتفةةان الشةةراكل ارقايلةةاميل بةة  الرابطةةل األوئوبيةةل ل اياةةائ  ادةةر   -45
)وهةةو  ين م،اهةةد   ٢٠3٠املسةةايدامل ل،ةةام ( يشةةإ دديةةداري  ا تطةةل الاينميةةل ٢٠1٨و ندونيسةةيا )

((  ٢٠16تف،   لك، ب،د ارتفةان ارقايلةامي والاياةائي الشةام  بة  كنةدا واردةام األوئويب )
وديةة  م،اهةةداث الرابطةةل األوئوبيةةل ل اياةةائ  ادةةر   ا  كةةرب عةةدم مةةن امل،ةةايإ ال،امليةةل )حةةل يةةب،ل 

(، ٢٠1٨ل األوئوبيةةل ل اياةةائ  ادةةر  و ندونيسةةيا )م،ةةايإ يف اتفةةان الشةةراكل ارقايلةةاميل بةة  الرابطةة
 (( ٢٠1٨ت يها  ئب،ل م،ايإ يف اتفان الشراكل ارقايلاميل ب  الرابطل األوئوبيل ل اياائ  ادر  و كواموئ )

  6ا دول 
 إجرا  ا    : ا حالة إىل املعايري العاملية

 ل وغإها من الارث القانوي ووضع السياياثي،ز  ارتسان وسسن الايفاع  ب  اتفاقاث اريايثمائ الدولي
 الايتدتث )املساوئ( النايايج )احملاين(

مي ةةن  ي يسةةاعد ع ةة  تشةة ي  ئوح )مةةثالري هةةد. وغايةةل( امل،اهةةد   •
 الايت يت ويؤتر يف تفسإها من قب  واكت

مي ةةن اريرتشةةام بةةا لايتةةديل امل،اهةةداث القايمةةل ووضةةع م،اهةةداث  •
 جديد 

 الموعاث القواعد الدوليل امل اي فلمي ن  ي ي،يد ئبط  •
 ف،ةةال مةةن حيةةل الاي  فةةل والوقةةت )مي ةةن ل ب ةةداي  ي تسةةاي دم اللةة وإ •

 القايمل ال  يبق  ي اتفقت ع يها األ را.(

 تب،ةةاري ل م،يةةائ ال،ةةامل  قيةةد النظةةر، مي ةةن اعايبةةائو  مةةراري يثقةة  نظةةام اتفاقةةاث •
ي اريةةةايثمائ الدوليةةةل بقوةةةةات ر تةةةدت  يف  ةةةةميت اهلةةةد. الايق يةةةةد

 اريايثمائ الدوليل املايمث  يف  ايل اريايثمائ األجن  رتفاقاث
 ر يوةةف  ابلوةةروئ  وضةةوحاري قانونيةةاري  و يقيةةد السةة طل الايقديريةةل الايفسةةإيل •

 ل متاكت
 ر يايةةي  أل ةةرا. امل،اهةةةد  السةةيطر  ع ةة  تطةةةوير اللةة وإ  اث اللةةة ل •

 يف املسايقب 
  ٢٠1٧األون ايام،  امللدئ:
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 املشاركة املتعددة اخطراف -٧ 
قد ت وي املشائكل املاي،دم  األ را. السبي  األشد أتتإاري ول نها قد ت وي  يوةاري السةبي   -46

األ ةة،  ع ةةالح اتفاقةةاث اريةةايثمائ الدوليةةل القايمةةل مةةن  ي قبةة   ولةةدد ايةةاي هام ال،م يةةاث 
فةاث املوجةوم  بينهةا مةن حيةل  املاي،دم  األ را. اداليل  و السةابقل، ينب ة   يةالال اهايمةام لالتايال

 كثافل املشائكل وعمقها و اب،ها 
ةةةب   ف،اليةةةل  -4٧ و  ا مةةةا  تةةةت جهةةةوم   ةةةالح عةةةامل  ماي،ةةةدم األ ةةةرا.، يةةةي وي  كثةةةر الس 

مل،ا ل  وجا الايوائب والايةدات  ودةدتث الاينميةل الة  متيةز  ر. امل،اهةداث الة  تشة   النظةام 
 ر  ي  جةةةراال اع ةةةالح املاي،ةةةدم األ ةةةرا. تيةةةائ  ةةة، ،  ادةةةا  رتفاقةةةاث اريةةةايثمائ الدوليةةةل 

 ( ٧ييما فيما  ص  ريقل الس،   ا دقيقا )ا دول  ر
وقةةد حةةدتت يف املاضةة  القريةة  ع ةة  املسةةايود املاي،ةةدم األ ةةرا. ) و احملةةدوم األ ةةرا.(  -4٨

 اريةايثمائ تطوئاث يياياتيل كثةإ  مةن شةأهنا  ي ت هةت ا هةوم املاي،ةدم  األ ةرا. ع ةالح اتفاقةاث
الدوليل يف املسايقب   ومي ن اياي هام الطريقل ال  و ضة،ت هبةا القواعةد ا ديةد  وكةذلك ال،م يةاث 

  و األمواث املساي دمل لايوييع نطان هذو القواعد لايشم  امل،اهداث القايمل 
ومن األمث ل ادديثل ع   الايطةوئاث املاي،ةدم  األ ةرا. يف الةال وضةع ييايةاث اريةايثمائ  -4٩
املناقشاث ا ائيل يف   ائ ميثان الطاقل وع ة  يةبي  املثةال يف املركةز الةدو  لايسةويل  ٢٠1٨عام يف 

منا عةةةاث اريةةةايثمائ، ومنظمةةةل الاي،ةةةاوي والاينميةةةل يف امليةةةداي ارقايلةةةامي، ومنظمةةةل الاياةةةائ  ال،امليةةةل، 
حبقةةون اعنسةةاي  و نةةل األمةةت املايتةةد  ل قةةانوي الاياةةائي الةةدو ، وفريةةق األمةةت املايتةةد  ال،امةة  امل،ةةث

والشةةركاث عةةرب الو نيةةل  ومةةع  لةةك، قةةد ي ةةوي مةةن غةةإ املةةرج   ي تولةةد ارلايزامةةاث الراهنةةل نايةةايج 
 اللوئ  ال بإ  ل ايتديل املوجا قو الاينميل املسايدامل ل اي  القدت من امل،اهداث اريايثمائيل 

 أي تنفيةةذ الايةةدابإ املايلةة لوفيمةةا عةةدا نظةةام اريةةايثمائ، تقةةدم ارتفاقيةةل املاي،ةةدم  األ ةةرا. بشةة -5٠
ة،ت يف يةيان  ابمل،اهداث الوريبيل والراميل  ا منع آتك  الوعاال الوري  ونقة  األئابح، الة  و ض 

 بشةةأي آتكةة  الوعةةاال الوةةري  ٢٠مشةةرو  ملنظمةةل الاي،ةةاوي والاينميةةل يف امليةةداي ارقايلةةامي والموعةةل الةةة 
 )اع ائ(  ٢ح يف املرح ل ونق  األئابح، مئوياري مسايفام  هامل عجراالاث اع ال

االتااايووة املتعووددة اخطووراف بشوو   تنايووذ التوودابري املت وولة بملعاهوودا  الإووريبية والراميووة إىل  
 ٢منع آتكل الرعا  الإرييب ومءل اخرب : دروس  جرا ا  ا     ظ املرحلة 

مي ةةةةن عجةةةةراالاث   ةةةةالح اتفاقةةةةاث اريةةةةايثمائ الدوليةةةةل املقب ةةةةل  ي تسةةةةايفيد مةةةةن عم يةةةةل  
  تاب املل تل املاي،ةدمي األ ةرا. الة   مث  ا اعايمةام الموعةل آتكة  الوعةاال الوةري  ونقة  
األئابح ومن هي   امل،اهد ، املمات  رتفاقيةل موئيشةيو  بشةأي الشةفافيل يف الايت ةيت الاي،اهةدي 

 ن والدول ول ن األكثر ت،قيداري منها ب  املسايثمري
و ةةةةد. الموعةةةةل آتكةةةة  الوعةةةةاال الوةةةةري  ونقةةةة  األئابح  ا دةةةةديل القواعةةةةد الوةةةةريبيل  

الدوليل وتق ي  فرص جتن  الوراي  من جان  الشركاث املاي،دم  ا نسياث، وه  تايناول عةدماري 
 يةةاال  ايةةةاي دام امل،اهةةةداث، مةةن املسةةةاي  املثةةإ  ل ق ةةةق )مةةثالري ترتيبةةةاث عةةةدم الةةايالؤم امل اي طةةةل، و 

وتبسةيط عم يةل تسةةويل املنا عةاث(  واهلةد. مةةن ارتفاقيةل املاي،ةدم  األ ةةرا. بشةأي تنفيةذ الايةةدابإ 
املايلةة ل ابمل،اهةةداث الوةةريبيل والراميةةل  ا منةةع آتكةة  الوعةةاال الوةةري  ونقةة  األئابح هةةو اعيةةرا  

 لنهاييل باينفيذ تدابإ امل،اهداث الوريبيل الوائم  يف اجملموعل ا
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وت،ةةةز  ارتفاقيةةةل تنفيةةةذ الةةةدول ل ايةةةدابإ املايلةةة ل ابمل،اهةةةداث الوةةةريبيل والاي،ةةةدي  احملايمةةة   
م،اهد  ضةريبيل تناييةل مربمةل حةل اآلي  وتنشة  الاي يةإ بطريقةل مرنةل انايقاييةل،  3 ٠٠٠ألكثر من 

 امل،اهةداث يا يسم  إب دائ  عالانث انفراميةل و بةداال دفظةاث انايقاييةل  و  متةال ت،ةديالث ع ة 
الوريبيل القايمل من  ي قب   فارتفاقيل لن تنطبق مثالري  ر ع ة  امل،اهةداث الوةريبيل الة  ت،ينهةا 
  ةةرا. ارتفاقيةةل ع ةة  وجةةا الايتديةةد، وهةة  تسةةاي دم  ليةةاث عةةدم القبةةول الةة  تسةةم  لأل ةةرا. 

ح ةةةةام البدي ةةةةل ابيةةةةايب،ام اآل ئ القانونيةةةةل لةةةةب،ا األح ةةةةام  و ت،ةةةةدي ها  وتايةةةةي  اديةةةةائاث بةةةة  األ
 و لياث القبول  م انيل قطع مزيد من ارلايزاماث 

وريةةةل قوةةةاييل يف تشةةةرين  1٠٠وقةةةد اتايايمةةةت املفاوضةةةاث املاي، قةةةل ابرتفاقيةةةل  كثةةةر مةةةن  
 ،٢٠1٩  وعنةةةد توقيةةةع  لبانيةةةا وامل ةةةرب ع ةةة  ارتفاقيةةةل يف  تئ/مةةةايو وحزيراي/يونيةةةا ٢٠16الثةةةاين/نوفمرب 

 كةةانوي الثةةاين/  1وريةةل قوةةاييل  ومت ةةت ارتفاقيةةل حيةةز النفةةا  يف  ٨٩ ع ةة  الايةةوا ، ا ةةت ارتفاقيةةل
وريةل قوةاييل  ةدقت  ٢٨م،اهةد  ضةريبيل مربمةل بة   51وه  تنطبق حاليةاري ع ة   ٢٠1٩يناير 

 عوةةةواري يف اع ةةةائ 131، هنةةةاإ ٢٠1٩  ويف متو /يوليةةةا ٢٠1٩حزيراي/يونيةةةا  ٢5ع ةة  ارتفاقيةةةل يف 
 الوري  ونق  األئابح من  يع القائاث وع    يع مسايوتث الاينميل  ا امع املاي، ق بايآك  الوعاال

، املنشةوئ اععالمة ، ٢٠1٩األون ايام، ايةايناماري  ا منظمةل الاي،ةاوي والاينميةل يف امليةداي ارقايلةامي،  امللدئ:
-https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to مايةةاح ع ةة  املةةوق،  الشةةب ي  الايةةةالي :

implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm  وhttps://www.oecd.org/tax/beps/ 

morocco-signs-landmark-agreement-to-strengthen-its-tax-treaties.htm  

و تإاري، ف ي منابر وعم ياث   تاب املل تل املاي،دمين مث  منايةدد اريةايثمائ ال،ةامل   -51
املسةةةايود والشةةةام ل بشةةةأي وهةةةو املنايةةةدد الةةةدو  ل مناقشةةةاث الرفي،ةةةل  -الةةةذي ي ،قةةةد يف األون ايةةةام 

واملنايةةدد امل،ةةث بايمويةة   -النظةةام ادةةا  املاي،ةةدم الطبقةةاث واألوجةةا رتفاقةةاث اريةةايثمائ الدوليةةل 
الاينميةةةل، الةةةذي   ةةة   ا األون ايةةةام  ي يوا ةةة  مشةةةاوئاتا مةةةع الةةةدول األعوةةةاال بشةةةأي اتفاقةةةاث 

دةةةرباال ود ةةةيال ت ومعمهةةةت اريةةةايثمائ الدوليةةةل، ت ،ايةةةربت منةةةابر وعم يةةةاث مفيةةةد  ألهنةةةا تايةةةي  حبةةةو  ا
 وتبامل اآلئاال فيما بينهت بشأي كيفيل  جراال مزيد من اع الحاث 

  ٧ا دول 
 إجرا  ا    : املشاركة املتعددة اخطراف

 ينش  فهماري مشرتكاري  و قواعد جديد  ب  ال،ديد من الب داي،  ا جان   ليل دقق الاي يإ مف،ل واحد 
 تث )املساوئ(الايتد النايايج )احملاين(

هةةو  نسةة  تيةةائاث اع ةةالح مل،ا ةةل مسةةاي  السيايةةاث  اث األ يةةل  •
الدولةةل  ال،امليةةل )مثةة  الاينميةةل املسةةايدامل(  و املسةةاي  النظميةةل )مثةة  شةةرط

 األوا ابلرعايل(
هو  كثر  جراالاث اع الح ف،اليل يف حال  احةا ألنةا ي ةإ األمةوئ  •

 الب داي  و ال،القاث الاي،اهديلمف،ل واحد  يف ال،ديد من 
مي ن  ي يساعد ع   جتنة  مزيةد مةن الاياةز ؤ الناشة  عةن  جةراالاث  •

 اع الح ا زييل لفرامد الب داي

ةةةب   اع ةةةالح  ةةة،وبل لاي،ةةةذئ دقيةةةق توافةةةق اآلئاال بةةة   • هةةةو  كثةةةر ي 
  ب داي كثإ 

 مي ةةةن  ي يفوةةة   ا وضةةةع ي ةةةوي فيةةةا ل ب ةةةداي  اث القةةةدئ  الايفاوضةةةيل •
  و الب داي املنومل يف وقت مايأتر موئ املنلا  ل قواعدالل إ  

 مةةن املةةرج   ي يفوةة  يف الوقةةت الةةراهن ع ةة  األقةة   ا نشةةوال  ةة وإ •
غةةإ م زمةةل  و  ةة وإ  اث نطةةان موضةةوع  ضةةيق )مثةة  ا وانةة  

وي وي لا مةن مث  الفرميل لايسويل املنا عاث ب  املسايثمرين والدول( 
 اريايثمائ الدوليل تر عام ودوم ع   عاي اتفاقاث 

  ٢٠1٧األون ايام،  امللدئ:

https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm؛
https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm؛
https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm؛
https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm؛
https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm؛
https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm؛
https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm؛
https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm؛
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 التخلي عن املعاهدا  الءدمية غري امل دق عليها -8 
ي يدت  ب،د حيز النفا  عدم كبةإ نسةبياري مةن م،اهةداث اريةايثمائ الثناييةل، وكثةإ منهةا  -5٢

امل،اهةةداث كويةةي ل م،اهةةداث قدميةةل  ومي ةةن ألي ب ةةد  ي ي، ةةن ئمسيةةاري  نةةا قةةرئ عةةدم ارلايةةزام هبةةذو 
تساعدو ع   تطهإ شب ل اتفاقاث اريةايثمائ الدوليةل ادا ةل بةا ويشةاع ع ة  الايفةاوض بشةأي 

 م،اهداث جديد   حد  عهداري 
ومي ةةن ألي ب ةةد  ي يقةةرئ  ر ي ةةوي مقيةةداري اب يةة  القةةدت مةةن امل،اهةةداث الةة  ي تةةدت   -53

اي ابرماينا  عن األعمال ال  ت،ط  موضو  ب،د حيز النفا   ويوج  القانوي الدو ، ت ايزم الب د
مةةن اتفاقيةةل  1٨ و غةةرض م،اهةةد  وق ،ايهةةا حةةل قبةة  متةةول امل،اهةةد  املةةذكوئ  حيةةز النفةةا  )املةةام  

فيينا لقانوي امل،اهداث(  ويومن خت   الب د ئمسياري عن م،اهةد  مةا )تسةاي دم ك مةل "الاي  ة " يف 
لب ةد قةد   ةب  يف حة   مةن هةذا ارلايةزام  وعةام  هذا السيان كملط   عام  ووايد قانوانري(  ي ا

 ما ت وي هذو ال،م يل بسيطل ومباشر  ألي امل،اهد  ي تدت  حيز النفا  ب،د 
وع ةةة  الةةةرغت مةةةن  ي اعجةةةراالاث اللةةةرسل ل اي  ةةة  عةةةن امل،اهةةةداث غةةةإ امللةةةدن ع يهةةةا  -54

ثمائ الثناييةل الة  و ق  ،ةت انمئ ، ف ي األمث ل امل توهل تشم   هناال اهلند ل،ةدم مةن م،اهةداث اريةاي
(، وغةةاان ٢٠٠٧ل نهةا ي تةدت  ب،ةةد حيةز النفةةا  )مثة  م،اهةداث اريةةايثمائ الثناييةل مةةع  تيوبيةا )

 4٨٠يةنواث، و ق  ةع مةا ينةاهز  1٠((  وقبة   كثةر مةن ٢٠11(، وية وفينيا )٢٠11(، ونيبال )٢٠٠٢)
ع ة   ي الةدول قةد خت ةت عةن م،اهد  ايايثمائ تناييةل ي تةدت  ب،ةد حيةز النفةا   وقةد يةدل  لةك 

 ( ٨ا هوم املبذولل ل ايلديق ع يها )ا دول 
ومةةع  لةةك، توافةةق الب ةةداي يف ب،ةةا امل،اهةةداث ع ةة  تطبيةةق مؤقةةت، ي،ةةال  ي امل،اهةةد   -55

) و  جةةةزاال منهةةةا( ت طبةةةق ب،ةةةد الايوقيةةةع ع يهةةةا ول ةةةن قبةةة  متوهلةةةا حيةةةز النفةةةا   وعةةةام  مةةةا ي ةةةوي 
مؤقاياري مسأللري  كثر ت،قيداري ألي  لك ر  اي ةف كثةإاري عةن  هنةاال ارنستاب من م،اهد  مت تطبيقها 

م،اهد  مت ت حيز النفا   وتنص اتفاقاث اريايثمائ الدوليل عام  ع   عم يل ياي،  ع   الب ةد 
 اتباعها عهناال الايطبيق املؤقت  ومي ن  ي تفو  هذو ال،م يل  يواري  ا تف،ي  بند البقاال 

  ٨ا دول 
 ا    : التخلي عن املعاهدا  الءدمية غري امل دق عليهاإجرا  

 ينت ع   نيل الب د يف عدم ارنومام  ا م،اهد    برمت وي ي لدن ع يها ب،د
 الايتدتث )املساوئ( النايايج )احملاين(

 مي ن  ي يساعد ع   تطهإ شب ل اتفاقاث اريايثمائ الدوليل ل ب د •
  ش،ائ األ را. األتردبسيط  جرايياري ور يايط   يود  •
 مي ةن  ي يوجةا ئيةالل   ةالح  ا األ ةرا. األتةرد يف امل،اهةداث و ا •

 عامل ا مهوئ

 مي ن  ي ي نظر  ليا ع    نا يؤتر ي باري يف مناخ اريايثمائ يف الب د •
مي ةةن  ي يفوةة   ا اضةةطراب ال،القةةاث مةةع األ ةةرا. األتةةرد يف  •

 امل،اهد 
 ناشكل عن الايطبيق املؤقتقد ر يؤتر يف القوات اداليل ال •
قةةةةةد ر يةةةةةؤتر يف معةةةةةاود تسةةةةةويل املنا عةةةةةاث بةةةةة  املسةةةةةايثمر والدولةةةةةل يف  •

 املسةةايقب  )تةةالل فةةرت  يةةرتي بنةةد البقةةاال( يف حةةال قبةةول الب ةةد ل ايطبيةةق
 املؤقت يف انايظائ الايلديق

  ٢٠1٧األون ايام،  امللدئ:
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 إهنا  العمل بملعاهدا  الءدمية الءائمة -9 
  هنةةاال ال،مةة  ي،اهةةداث اريةةايثمائ الثناييةةل الباليةةل، يةةواال بشةة   انفةةرامي  و  ةةاع ،يشةة    -56

  ريقل بسيطل )و ي ي ت ن مايماري فوئيل( ععفاال األ را. من الايزاما ا 
ف هناال ال،م  ابمل،اهد  ي،ف  األ را. من الايزام موا  ل ال،مة   بقةاري هلةا  و اي ةف  لةك  -5٧

(  ومي ةن  هنةاال 4و 3ياي،اضل عنها ي،اهد  جديةد  )انظةر اديةائين عن  هناال امل،اهد  بسب  ار
 امل،اهةةد  مةةن جانةة  واحةةد )  ا كانةةت امل،اهةةد  تسةةم  بةةذلك(  و بايوافةةق األ ةةرا. )يف  ي وقةةت( 
وغالبةةاري مةةا تةةرم قواعةةد  هنةةاال امل،اهةةد  مةةن جانةة  واحةةد ضةةمن م،اهةةد  اريةةايثمائ الثناييةةل نفسةةها  

ينل ياي،  انقواؤها قبة   ٢٠ينواث و 1٠ وليل لسرتهنا تدوم ب   وعام  ما ددم امل،اهد  فرت 
  ي جيو  ألحد األ را.  هناؤها من جان  واحد 

وي ف،    اعهناال األحامي ا ان  ل م،اهد  بند البقاال ) ي كةاي مةدئجاري فيهةا(، يةا ي فوة   -5٨
 رط البقةةاال ع ةة  اريةةايثمائاث ا متديةةد يةةرتي امل،اهةةد  لوقةةت وةةدم ب،ةةد  هنةةاال ال،مةة  هبةةا  وينطبةةق شةة

املناز  قب  اتئيخ اعهناال ول نةا يشةم  الايةدابإ اد وميةل الة  اعايمةدث قبة  اتئيةخ اعهنةاال وب،ةدو 
)تةةةالل فةةةرت  يةةةرتي بنةةةد البقةةةاال(  وهنةةةاإ نوعةةةاي ئييسةةةياي مةةةن بنةةةوم البقةةةاال  وب،ةةةا هةةةذو البنةةةوم 

آلتةر ر يوضة  مةا   ا كانةت (  وب،وةها ا1 ي ت لاينطبةق ع ة  اعهنةاال ارنفةرامي فقةط )النةو  
تقايلر ع   حارث اعهناال ارنفرامي  و تنطبق  يواري ع   اعهناال ا ماع  من جانة  األ ةرا. 

 (  وييؤمي  هنةاال امل،اهةد  انفةرامتري مايمةاري  ا تف،ية  بنةد بقةاال  ويف حةارث اعهنةاال ا مةاع ،٢)النو  
( ٢ و  1ر ي ف،كةة ، حسة   ةةياغايا )النةةو  ي ةوي الوضةةع  قةة  وضةوحاري  فبنةةد البقةةاال قةد ي ف،كةة   و 

 وما   ا كانت   را. امل،اهد  قد  ل ت مف،ولا وقت اعهناال 
وألغةةةراض الايوضةةةي ، مي ةةةن ل ب ةةةداي  ي تنظةةةر يف ت،طيةةة  بنةةةد البقةةةاال عنةةةد  هنايهةةةا ال،مةةة   -5٩

ا ماع   ابمل،اهد   اعياري  وقد   ل   مف،ول بند البقاال ابتفان األ را.  راحل يف ييان اعهناال
(، فوالري عن اعهنةاال ا مةاع  ل،ةد  1٩٩5مل،اهد  اريايثمائ الثناييل ب  األئجناي  و ندونيسيا )

 م،اهداث ايايثمائ تناييل ب  تشي يا وعدم من الدول األعواال األترد يف اردام األوئويب 
لفةةرت  بةة  وبوجةةا عةةام، هنةةاإ تزايةةد يف حةةارث  هنةةاال اتفاقةةاث اريةةايثمائ الدوليةةل  ويف ا -6٠

حالةةةل مةةةن حةةةارث  هنةةةاال اتفاقةةةاث  1٨٧وحةةةدها، مت ةةةت حيةةةز النفةةةا   ٢٠1٨و ٢٠1٠عةةةام  
حالل كانت ناييال  هنةاال انفةرامي  ومتة  مةا ر يقة   1٢٨(، منها 3اريايثمائ الدوليل )الش   

حةارث يف النلةةف األول  1٠ومةا ر يقة  عةن  ٢٠1٨حالةل  هنةاال حيةز النفةا  يف عةام  ٢4عةن 
  ٢٠1٩من عام 
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  3الش   
 حالة إهنا  اتاااا  االستثمار الدولية باعالية

 )عدم ارتفاقاث حس  فرتاث خمايائ (

 

  ٢٠1٩األون ايام،  امللدئ:
يشةةم  هةةذا الشةة   امل،اهةةداث الةة    ل يةةت مةةن جانةة  واحةةد، وت ةةك الةة    هنيةةت بايوافةةق األ ةةرا.،  مالحظل:

 حيايها ت قايياري وال  اياي ،يا عنها ي،اهد  جديد ، وال  انايهت  ال

مةا ر يقة  عةن حةال   هنةاال مل،اهةداث ايةايثمائ تناييةل ماتة   ٢٠1٧ومت  حيز النفا  يف عام  -61
ةة  عةةدم مةةن ٢٠1٩اردةةام األوئويب ومت ةةت حيةةز النفةةا  يةةت م،اهةةداث  تةةرد يف بدايةةل عةةام    و  ئي 

 تدت  ب،د  حيز النفا  )مثالري من بولندا(، ول نها ي  ٢٠1٨و ٢٠1٧ ش،ائاث اعهناال يف عام  
 ومن املايوقع  ي يزمام عدم حارث  هناال امل،اهداث يف السنواث املقب ل، ع   النتو الايا : -6٢

اعهنةةاال املقةةرئ مل،اهةةداث اريةةايثمائ الثناييةةل ماتةة  اردةةام األوئويب، الةةذي ياي، ةةق  •
األوئويب، يةةيايااو  م،اهةةد  انفةةذ  بةة  الةةدول األعوةةاال يف اردةةام  1٩٠بنتةةو 

، ٢٠1٩ جةةةةراالاث اعهنةةةةاال السةةةةابقل  ويف  عةةةةالي  ةةةةدئ يف كةةةةانوي الثاين/ينةةةةاير 
مولةةل عوةةواري يف اردةةام األوئويب عزمهةةا ع ةة   هنةةاال  يةةع م،اهةةداث  ٢٢ ع نةةت 

  ٢٠1٩كةةةانوي األول/ميسةةةمرب   6اريةةةايثمائ الثناييةةةل املربمةةةل فيمةةةا بينهةةةا حب ةةةول 
 يةةل يف  عةةالانث منفلةة ل  يايةةاري البيةةاي املاي، ةةقو كةةدث الةةدول األعوةةاال السةةت املايبق

 ي،اهداث اريايثمائ الثناييل مات  اردام األوئويب 
ب،ةةد  ي تةةدت  حيةةز النفةةا  عةةد  م،اهةةداث  ق يميةةل  و وةةدوم  األ ةةرا.  و  ق يميةةل   •

كةةربد )مثةة  اتفةةان  ايةةل اريةةايثمائ بةة  اردةةام األوئويب ويةةن افوئ (، يةةايت  ف، يةةاري 
الثناييةل هةذو  ريةايثمائ الثناييةل القدميةل،  ي  ي م،اهةداث اريةايثمائو  م،اهداث ا
 ييايت  هناؤها 
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ور ي،ةةث  هنةةاال اتفاقةةاث اريةةايثمائ الدوليةةل ابلوةةروئ   ي الب ةةد يايةةوت  الايتةةرئ متامةةاري مةةن النظةةام   -63
 ومي ةةن  ي تشةة   حةةارث اعهنةةاال جةةزالاري مةةن هنةةج شةةام  ينايهاةةا ب ةةد مةةا ععةةام  م،ةةاير  وضةةع ييايةةاث
اريةةايثمائ الدوليةةل لديةةا، ملةةتوابري بوضةةع م،اهةةد  او جيةةل منقتةةل وبةةدال مفاوضةةاث اتفاقةةاث ايةةايثمائ 
موليل جديد   و ل ب داي  ا اهلنةد و ندونيسةيا  هنيةا مةؤتراري عةدماري كبةإاري مةن اتفاقةاث اريةايثمائ الدوليةل، 

 )مثةة  م،اهةةد  ٢٠1٨ مكثةإ منهةةا ع ةة   يةةا   حةةامي، و برمةةا م،اهةداث ايةةايثمائ تناييةةل جديةةد  يف عةةا
 اريايثمائ الثناييل ب  بيالئو  واهلند وم،اهد  اريايثمائ الثناييل ب   ندونيسيا وين افوئ ( 

وعةةةالو  ع ةةة   لةةةك، ر تةةةؤمي حةةةارث اعهنةةةاال فةةةوئاري  ا  عفةةةاال األ ةةةرا. مةةةن الايزاما ةةةا  -64
اث اريةةايثمائ الدوليةةل، الاي،اهديةةل  ومي ةةن  ي تةةؤمي  ا تف،يةة  بنةةد البقةةاال املةةدئ  عةةام  يف اتفاقةة

 ي ت غ   را. امل،اهد  مف،ولا وقت ارهناال  ما
  ٩ا دول 

 إجرا  ا    : إهنا  املعاهدا  الءدمية الءائمة
 ي ،ف  األ را. من الايزاما ا يوج  امل،اهد 

 الايتدتث )املساوئ( النايايج )احملاين(
 ارياي،اضةةل ي،اهةةد مي ةةن  ي ي ةةوي  هنةةاالري انفةةرامتري  و  اعيةةاري )موي  •

 جديد (
 ي ريةة   شةةائ  قويةةل  ا األ ةةرا. احمل يةةل  ةةاحبل امللةة تل الةة  تنشةةد •

 اع الح و ا منايقدي نظام اتفاقاث اريايثمائ الدوليل
مي ةةن  ي ي،ةةز  عم يةةل اع ةةالح املوجهةةل قةةو الاينميةةل املسةةايدامل  •

   ا كاي جزالاري من ايرتاتيايل اياي،اضل مشرتكل ومنسقل

ي نظةةر  ليةةا ع ةة   نةةا يوةةر ينةةاخ اريةةايثمائ يف الب ةةد  و الب ةةداي مي ةةن  ي  •
 ال  ت نه  ال،م  ابمل،اهد 

مي ن  ي يفوة   ا ئفةع ادمايةل عةن مسةايثمري  حةد األ ةرا. يف  ق ةيت  •
 الطر. اآلتر

 قد ر ي وي فةوئتري   ا فة ،  ة  بنةد البقةاال ) ي  ي تسةويل املنا عةاث بة  املسةايثمر •
 ل فرت  يرتي بند البقاال(والدولل تظ  قايمل  وا

  ٢٠1٧األون ايام،  امللدئ:

 االمسحاب من املعاهدا  املتعددة اخطراف -10 
مةةن شةةأي ارنسةةةتاب مةةن  ليةةل ماي،ةةةدم  األ ةةرا.  اث  ةة ل ابريةةةايثمائ )مثةة  اتفاقيةةةل  -65

ادةد مةن تسويل املنا عاث اريايثمائيل الناشكل ب  الدول وئعات الدول األترد(  ي يسةاعد ع ة  
ت،ةرض الب ةد لةدعاود املسةةايثمرين ول نةا مي ةن  يوةاري  ي ينشةة  دةدتث ل اي،ةاوي املاي،ةدم األ ةةرا. 

 بشأي اريايثمائ يف املسايقب  
وي،فةة  ارنسةةتاب مةةن جانةة  واحةةد مةةن م،اهةةد  ايةةايثمائ ماي،ةةدم  األ ةةرا. الطةةر.  -66

د  املنسةت  منهةا،  ي املنسةت  مةن ارلايزامةاث الة  يفرضةها هةذا اللةك، ومي نةا، تب،ةاري ل م،اهة
(  ومي ن  ي 1٠يساعد ع   الايق ي   ا  مع حد من ت،رض الب د لدعاود املسايثمرين )ا دول 

يدل ارنستاب األحامي ا ان   يوةاري ع ة  فقةداي الب ةد تقايةا يف النظةام وئغبايةا يف ارنسةتاب 
 منا بدرري من   الحا  ومي ن  ي يدل ع   تفوي  وف  بدي  

، قةدم اردةام ٢٠٠٩، انست  بةت تداي من م،اهد  ميثان الطاقةل  ففة  عةام وحل اآلي -6٧
الرويةةة   شةةة،ائو إبهنةةةاال الايطبيةةةق املؤقةةةت ل م،اهةةةد  و ع ةةةن عةةةن نيايةةةا عةةةدم ارنوةةةمام  ليهةةةا  ويف 

  كةةانوي الثةةاين/  1، قةةدمت  يطاليةةا  تطةةائاري ابرنسةةتاب مةةن امل،اهةةد  بةةد  مف،ولةةا يف ٢٠14 عةةام
دام الروي ، كانت  يطاليا قد  دقت ع   امل،اهد  وكانت  رفاري  )ع   ع س ار ٢٠16يناير 

عامةةاري فيمةةا  ةةص األ ةةرا.  ٢٠كةةامالري فيهةةا(  وتايوةةمن امل،اهةةد  بنةةدي بقةةاال منفلةة   مةةد ما 
 املوق،ل ال  تطبق امل،اهد  مؤقاياري واأل را. ال ام ل فيها 
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ا عةةاث اريةةايثمائيل الناشةةكل وقةةد  هنةةت حةةل اآلي تالتةةل ب ةةداي ال،مةة  ابتفاقيةةل تسةةويل املن -6٨
يف  ، و كةواموئ٢٠٠٧ب  الدول وئعات الدول األترد، وهة  مولةل بوليفيةا املاي،ةدم  القوميةاث يف عةام 

الةةدول لةةدد   وئ ف ،ةةت ضةةد كةة  هةةذو ٢٠1٢، و هوئيةةل فنةةزويال البوليفائيةةل يف عةةام ٢٠٠٩عةةام 
ع ةة  مبةةالغ  ا م،اهةةداث وتنطةةوياملركةةز الةةدو  لايسةةويل منا عةةاث اريةةايثمائ معةةاود ماي،ةةدم  تسةةايند  

 ماليل كبإ  
ويف عهةةةد قريةةة ، ي ت ةةةن هنةةةاإ  ي  مث ةةةل جديةةةد  فيمةةةا ياي، ةةةق ايةةةائ اع ةةةالح هةةةذا،  -6٩
يةةوح  اي ارنسةةةتاب مةةن م،اهةةةداث اريةةايثمائ املاي،ةةةدم  األ ةةرا. ر تشةةة   حاليةةاري يةةةبي   يةةا

    الح مفوكالري 
  1٠ا دول 

   املتعددة اخطرافإجرا  ا    : االمسحاب من املعاهدا
 ي،ف  الطر. املنست  من القو  امل زمل ل لك

 الايتدتث )املساوئ( النايايج )احملاين(
مي ن  ي يساعد ع   ادةد مةن ت،ةرض الب ةد لةدعاود  •

املسةةةةايثمرين )مسةةةةايقبالري( )ئهنةةةةاري ببنةةةةد البقةةةةاال املةةةةدئ  يف 
امل،اهةةةةةد  املنسةةةةةت  منهةةةةةا وموي املسةةةةةا  بةةةةةدعاود 

 يوجةة  اتفاقةةاث اريةةايثمائ الدوليةةل األتةةرد املسةةايثمرين
  و  مام املنايدتث الدوليل األترد(

  ا اقايوةت مي ن  ي يق ص النفقاث السةنويل )مةثالري  •
 امل،اهد  مفع اشرتاكاث ينويل(

مي ةةةن  ي ي ةةةوي  ين  فوةةة  حةةة   يف حالةةةل الب ةةةداي  •
 الةة  تفوةة    ةةالح امل،اهةةد  القايمةةل، ل نهةةا ر تسةةايطيع

 القيام بذلك وحدها

مي ةن  ي ينظةر  ليةا ع ةة   نةا يةؤتر ية باري يف منةةاخ اريةايثمائ يف الب ةد و/ و مي ةةن  ي  •
 يوع الب د يف وضع الدتي 

سرم الب د مةن مزيةد مةن الاي،ةاوي مةع الشةركاال اآلتةرين يف امل،اهةد  ومةن فر ةل  بةداال  •
 ئ يا بشأي تطوئ ارتفان

 ينطبق اتر رحق فقط •
قد ر يزي  ابل ام  تطةر الاي،ةرض لةدعاود تسةويل املنا عةاث بة  املسةايثمر والدولةل  •

م  لايسةةةويل ألي م،ظةةت اتفاقةةةاث اريةةةايثمائ الدوليةةل جتيةةةز ال اةةةوال  ا منايةةدتث ماي،ةةةد
 هذو املنا عاث

 مي ن  ي يوي ق نطان ادمايل املاياحل ل رعات املسايثمرين يف ادائ  •

  ٢٠1٧األون ايام،  امللدئ:

 االستنتاجا  -رابعاا  
شق اع الح املوجا قو الاينميل املسةايدامل  ريقةا  ا عم يةل وضةع ييايةاث اريةايثمائ  -٧٠

اليةةوم  واخت  ةةذث  جةةراالاث اع ةةالح ع ةة   يةةع املسةةايوتث )الو نيةةل والثناييةةل واعق يميةةل واملاي،ةةدم  
 األ ةةرا.(  وهةة  تشةةم   يةةع الةةارث اع ةةالح ادمسةةل املبينةةل يف الموعةةل   ةةالح األون ايةةام لنظةةام

 مةةن عم يةةل   ةةالح ٢(، وتنف ةةذ ع ةة  قةةو مايزايةةد اديةةائاث ال،شةةر  ل مرح ةةل ٢٠1٨ريةةايثمائ الةةدو  )ا
 اتفاقاث اريايثمائ الدوليل 

  ي ينب ة  حقةاري، انجتةاري  اع ةالح ولي وي ول ن األمر ر يزال يايط    كثإاري  من ال،م   -٧1
  ددتث  ئب،ل الدو  اريايثمائ الايمع يواجا
ر يزال دديل ا ي  القدت من امل،اهداث من األولوتث  ف،   الرغت مةن جهةوم  ورري،  -٧٢

اع الح ا ائيل، ف ي خمزوي امل،اهداث املنايميةل  ا ا ية  القةدت مةن اتفاقةاث اريةايثمائ الدوليةل 
اتفةان ايةايثمائ مو   3 ٠٠٠ال  ر تايومن مساث موجهل قو اع الح ر يزال ميث   كثر من 

(  وهةةةذا يبةةة  ٢٠1٢. عةةةدم اتفاقةةةاث اريةةةايثمائ الدوليةةةل ادديثةةةل املربمةةةل منةةةذ عةةةام  ضةةة،ا 1٠)
ضةة امل مهمةةةل   ةةةالح ا ةةزال األكةةةرب مةةةن نظةةام اتفاقةةةاث اريةةةايثمائ الدوليةةل  ، هةةةا  كثةةةر تةةةوا انري 
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الةرغت مةن  ي جهةوم اع ةالح ت ايقة  يف  نياري، ر بد لإل الح  ي ي وي شةامالري  ف، ة   -٧3
هدفها املايمث  يف ج،  نظام اتفاقاث اريايثمائ الدوليل  كثر توجهاري قو الاينميل املسةايدامل، فهة  
ر ت نفكذ  ر بلوئ  مايقط،ل من جان  الب داي وتركز يف النظام ع   جوان  ودم  غالباري مةا ت ،ةا  

ا عةةةاث اريةةةايثمائيل مةةةثالري، وهةةةو وةةة  تركيةةةز عةةةامل  ي،ةةةزل عةةةن غإهةةةا  ف  ةةةالح نظةةةام تسةةةويل املن
لالهايمام مؤتراري، ر يايزامن مع   الح القواعد املوضةوعيل الةوائم  يف اتفاقةاث اريةايثمائ الدوليةل  
ول ةةن  عةةام  توجيةةا نظةةام ييايةةاث اريةةايثمائ قةةو دقيةةق الاينميةةل املسةةايدامل يايط ةة    ةةالح كةة  

 والقواعد املوضوعيل ل م،اهداث من القواعد املاي، قل بايسويل املنا عاث 
 لثةةاري، مةةا  ال ياي،ةة  اتايبةةائ ب،ةةا البنةةوم اع ةةالحيل  ومةةن السةةابق ألوانةةا تقيةةيت ف،اليةةل  -٧4

ب،ةةةا ال  ةةةل املباي ةةةر  الةةة    مت ةةةت يف اتفاقةةةاث اريةةةايثمائ الدوليةةةل يف دقيةةةق  هةةةدافها املايمث ةةةل يف 
ديةةد  يف اتفاقةةاث اريةةايثمائ الدوليةةل  ايةةل حةةق الب ةةداي يف الاينظةةيت  فال،ديةةد مةةن الايتسةةيناث ا 

يةةةايت اتايبائهةةةا ب،ةةةد يف منا عةةةاث اريةةةايثمائ ور تةةةزال الشةةة وإ قايمةةةل بشةةةأي الطريقةةةل الةةة  جيةةةو   ي
ل مت  مةة   ي يفسةةروها هبةةا يف  جةةراالاث تسةةويل املنا عةةاث بةة  املسةةايثمر والدولةةل  وينطبةةق  لةةك 

امل،اهداث وت ك ال  ي ت ساي دتم حةل ع   األح ام ا ديد  ال  تساي دم ع   نطان وايع يف 
 اآلي  ر يف حارث انمئ  نسبياري 

ئاب،ةةاري، جيةة   ي ت ةةوي جهةةوم اع ةةالح شةةام ل ل اميةةع ولةةيس وةةدوم  ابلقيةةوم املايلةة ل  -٧5
ابلقةةةدئاث  فاع ةةةالح النةةةاج  يايط ةةة  عم يةةةل شةةةفافل وشةةةام ل  وينب ةةة  ل ت ومةةةاث واملنايةةةدتث 

ث ملشةةائكل   ةةةتاب امللةة تل مشةةائكل الديةةل وبنةةاال مهةةةائاث الدوليةةل  ي توةةمن تةةوافر اعم انيةةا
وتةةرباث املفاوضةة  و ةةان،  السيايةةاث  ومي ةةن لةةربامج املسةةاعد  الايقنيةةل الثناييةةل  و اعق يميةةل  ي 
 تايابع احايياجاث بناال القدئاث ال  دةدمها اد ومةاث  ومةن شةأي تبةامل ادةرباث و فوة  املمائيةاث

الدوليةةل  ي ي،ةةز  الةةاي، ت مةةن األقةةراي بشةةأي تيةةائاث اع ةةالح بشةةأي   ةةالح اتفاقةةاث اريةةايثمائ 
 املوجهل قو الاينميل املسايدامل 

يقةةةوم األون ايةةةام، بو ةةةفا جهةةةل الاينسةةةيق يف األمةةةت املايتةةةد  ل م،ا ةةةل املاي ام ةةةل لقوةةةات  -٧6
سايدامل، الاياائ  والاينميل والقوات املرتابطل يف الارث الايموي  والاي نولوجيا واريايثمائ والاينميل امل

بةةةدعت عم يةةةاث وضةةةع السيايةةةاث ا ائيةةةل يةةة،ياري  ا دقيةةةق   ةةةالح اتفاقةةةاث اريةةةايثمائ الدوليةةةل 
املوجا قو الاينميل املسايدامل  وهو يدعت هذا اع الح عن  ريق ئكايز عم ا الةثال ،  ي تطةوير 

لةك بنةاال  مواث السياياث ابرياينام  ا البتو  ود ي  السياياث  واملساعد  الايقنيل، يا يف  
القةةةدئاث وادةةةدماث اريايشةةةائيل  وبنةةةاال توافةةةق اآلئاال اد ةةةوم  الةةةدو   وقةةةد تةةةوم الةةةدوئ  اداميةةةل 
عشةةر  ل انةةل اريةةايثمائ واملشةةائيع والاينميةةل تقيةةيت جهةةوم اع ةةالح الةة  ب ةةذلت حةةل اآلي ودديةةد 

 الدئو  املسايفام  وئيت الطريق  ا األمام 
    


