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مقدمة
ُ -1عقدددت الدددورة اةامسددة لجتمدداع اة د اء املتعدددد السددنوات بشددتن السددتثمار والبتكددار
وتنظدديم املش دداريع م ددن أج ددل بندداء الق دددرات اإلنتاجي ددة والتنمي ددة املسددتدامة يف قص ددر األم ددم جبني ددف،
سويسدرا ،مددن  9إىل  11تشدرين األول/أكتددوبر  .٢٠1٧ومتشددي ا مددع الختصاصددات الددع و ددع ا
جمل ددس التج ددارة والتنمي ددة يف دورتد د الس ددتثنائية احلادي ددة والث د د يف نيس ددان/أبريل  ،٢٠1٧ك ددان
مو ددوع اجتمدداع اة د اء سددو سياسددات السددتثمار الدوليددة والتنميددة املسددتدامة ،مددع ال كيددز بشددكل
خ د ددا عل د ددض تب د ددادل أفض د ددل املمارس د ددات وال د دددروو املس د ددتفادة ،ومناقش د ددة املب د ددادرات ،واألدوات
السياساتية ،وبناء ف دم أفضدل للمسدائل احمليبدة بتعبالدة السدتثمار مدن أجدل يقيدق تنميدة مسدتدامة
وشاملة(.)1
 -٢واستعرض اةد اء ،خد ل جلسدات عمدل مصدورة وأخدرة عامدة ،إصد نظداا اتفاقدات
الستثمار الدولية (املرحلة  ،)1وتبادلوا أفضل املمارسات والدروو املسدتفادة ،وانقشدوا املبدادرات
واألدوات السياسدداتية ،فددا في ددا خارألددة ألريددق األونكتدداد إلص د اتفاقددات السددتثمار الدوليددة،
واةيارات الدعشرة الع قدم ا األونكتداد للمرحلدة  ٢مدن اإلصد  .و دم الجتمداع  ٢٢6خبد ا،
ف ددن ف ددي م ص ددانعو السياس ددات رفيع ددو املس ددتوة ،واملن دددوبون املس ددتقرون يف جني ددف مد دن  69دولد دة
عض دوا ،ودول ددة فرك ددز مراق ددب د عض ددو ،ووكالت ددان متخصص ددتان بعت ددان ل م ددم املتح دددة ،و13
منظمة دولية ،وتسع منظمات حكومية ،فض ا عن ممثل من القباع اةدا ومدن األوسدا
األكادميي ددة .وبُث ددجل االس ددات العام ددة لي ددومي  9و 11تشد درين األول/أكت ددوبر  ٢٠1٧عد د ش ددبكة
اإلن نجل وأُتيحجل للجم ور مشاسدهتا.

أوالا -موجز الرئيس
ألف -البيان االفتتاحي والعرض
 -3ذكر األم العاا ل ونكتاد يف بيان الفتتداحي أن تددفقات السدتثمار األجندت تكتسدي
أمهيددة ابلوددة يف سددد الفجددوة التمويليددة مددن أجددل يقيددق أسدددا التنميددة املسددتدامة .وأشددار إىل أن
سياسات الستثمار تش د تو ات سريعة ،وأن شكوك املستثمرين في ا أصبحجل ظاسرة شائعة.
 -4وتدددعو احلاجددة إىل إددداد نظدداا اسددتثمار قددائم علددض قواعددد ذات مصددداقية حيظددض بدددعم
دويل واسددع النبددا سدف د السددتدامة والشددمول .فمددن شددتن سددظا النظدداا القددائم علددض القواعددد أن
يساعد علض تعبالة استثمار تشتد احلاجة إلي وتوجي إىل قباعات األسدا اإلمنائية املستدامة.
 -5وق ددد أح ددرات احلكوم ددات يف اي ددع أ دداء الع ددا تق دددم ا كبد د ا ص ددوب إصد د اتفاق ددات
الستثمار الدولية ،بوسائل من ا إبراا اتفاقات أكثدر مواءمدة للتنميدة املسدتدامة .ومدع ذلد  ،يتعد
ب ددظل املزي ددد م ددن اا ددود م ددن أج ددل ي دددي م ددا م إبرام د م ددن معاس دددات ااي ددل األول عل ددض وج د
اةصو .
__________
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 -6وأ حد ددجل خارألد ددة ألريد ددق األونكتد دداد إلص د د اتفاقد ددات السد ددتثمار الدوليد ددة واةيد ددارات
السياساتية ل ونكتاد ذات الصلة ابملرحلدة  ٢مدن اإلصد توجي دات سامدة لوا دعي السياسدات
متكن م من املضي قدم ا يف إص سظا اجملال ذي األمهية البالوة يف السياسة العامة.
 -٧وقدددا مدددير شددعبة السددتثمار واملشدداريع ل ونكتدداد مددظكرة مددن األمانددة عنوا ددا إص د
نظدداا اتفاقددات السددتثمار الدوليددة املرحلددة  )TD/B/C.II/MEM.4/14( ٢أشددار في ددا إىل أن توافقد ا
واسعا يف اآلراء ما فتئ يتزايد بشتن احلاجة إىل إص من جي شامل لنظاا اتفاقدات السدتثمار
الدولية ،وسو إص ُ رورة وليس إص خيار .وقد يقق تقدا ملحوظ خد ل املرحلدة  1مدن
اإلص الع ركزت علض مناذج ومعاسدات جديدة .وفيما يتعلق ابملرحلة  ،٢كدان مدن الضدروري
اسددتعراض تركددة املا ددي الددع تضددمنجل ع دددا كب د ا مددن معاسدددات اايددل األول الددع ل تددن علددض
ماانت كافية.
 -٨وقدددا املدددير تقريددرا عددن التبددورات األخ د ة يف جمددال اتفاقددات السددتثمار الدوليددة وتسددوية
النزاعددات ب د املسددتثمر والدولددة ،وعمددا أُحددرا مددن تقدددا خ د ل املرحلددة  1مددن إص د اتفاقددات
السدتثمار الدوليددة ،واةيددارات العشدرة الددع اق ح دا األونكتدداد للمرحلدة  .٢وواصددل نظدداا اتفاقددات
الستثمار الدولية منوه يف حميط أكثر تعقيددا .وأُبرمدجل معاسددات جديددة يف عداا  ،٢٠16وألودي
ع دددد م ددن التفاق ددات األخ ددرة .وابإل ددافة إىل ذل د د  ،اس ددتمر مع دددل قض ددااي تس ددوية منااع ددات
املعاسدات ب املستثمر والدولة يف ارتفاع ب سوادة .واستند معظم سظه احلالت إىل معاسدات
أُبرمددجل يف التسددعينيات مددن القددرن املا ددي أو مددا قبل ددا ،فك دان مددن الضددروري ي ددي املعاسدددات
القائمة.
 -9ويف خد ل املرحلددة  1مددن إصد اتفاقددات السددتثمار الدوليددة ،أصددب اإلصد املوجد
إىل التنمية املستدامة من صميم عمليات صنع قرارات السدتثمار الددويل ،واتبدع معظدم املعاسددات
ااديددة خارألددة ألريدق األونكتدداد إلصد اتفاقددات السدتثمار الدوليددة .وأصدب تيسد السددتثمار
جمالا يستت ر ابستماا متزايد يف اتفاقات الستثمار الدولية ،وحصلجل قائمة األونكتاد لإلجراءات
العاملية من أجل تيس الستثمار علض دعم قوي من كل اا ات املعنية ابلتنمية والستثمار.
 -1٠وفيم ددا يتعل ددق ابملرحل ددة  ٢م ددن اإلصد د  ،لح ددن الجتم دداع أن م ددن الض ددروري ي دددي
ُبرا من معاسدات اايل األول القائمة ألن نظاا اتفاقات الستثمار الدولية يتتلف يف معظم
ما أ َ
مددن معاسدددات سددبقجل اإلص د  ،وأ لددب قضددااي تسددوية املنااعددات ب د املسددتثمر والدولددة ي درتبط
فعاسد د دددات اايد د ددل األول ومد د ددا تولد د ددد عن د د ددا مد د ددن تناقضد د ددات .وأ تقريد د ددر السد د ددتثمار العد د دداملي
لع د دداا  ٢٠1٧الس د ددتثمار والقتص د دداد الرقم د ددي( )٢لوا د ددعي السياس د ددات جمموع د ددة م د ددن اةي د ددارات
للمرحلة  ٢من إص اتفاقات الستثمار الدولية ،تسداعدسم علدض الختيدار املسدتن ألي خيدار
أو تركيبددة مددن اةيددارات ت ئددم بلدددا مددا وظروفَ د اةاصددة .ودعددا املدددير الوفددود واة د اء وأصددحاب
املصددلحة اآلخ درين إىل تبددادل اآلراء بشددتن املسددائل ذات الصددلة جبدددول أعمددال إص د اتفاقددات
السددتثمار الدوليددة ،وإىل حضددور م دقمتر اتفاقددات السددتثمار الدوليددة الددظي سدديُعقد ددمن منتدددة
األونكتاد ل ستثمار العاملي يف جنيف يف تشرين األول/أكتوبر .٢٠1٨
__________
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ابء -االسررتثمار واالبتكررار وتنظرريم املشرراريع مررن أجررل بنرراء القرردرات اإلنتاجيررة والتنميررة
املستدامة
(البند  3من جدول األعمال)

املرحلة  2من إصالح اتفاقات االستثمار الدولية

تقييم إص

اتفاقات الستثمار الدولية واملضي قدماا

 -11يف االسددة العامددة األوىل ،تبددادل املشدداركون (اة د اء ،فضد ا عددن أصددحاب املصددلحة مددن
أوسددا السددتثمار والتنميددة ،فددا يف ذل د القبدداع اةددا واجملتمددع املددد واألوسددا األكادمييددة)
رؤاسدم بشددتن اإلجدراء الددظي اختظتد البلدددان يف أ داء العددا خد ل املرحلددة  1مددن إصد اتفاقددات
الستثمار الدولية والدروو املستفادة ،وحبثوا اةيارات السياساتية املبروحة ابلنسبة للمرحلة .٢
 -1٢وشددد اةد اء عمومدا علدض أن احلاجددة ملحددة إلصد نظداا اتفاقددات السددتثمار الدوليددة
بوية متكين من يقيدق أسددا التنميدة املسدتدامة ،ويقيدق تدواان بد وايدة حقدو املسدتثمر وحدق
الدولددة املضدديفة يف التقند خدمدةا للمصددلحة العامددة .ويدددا العديددد مددن اةد اء عددن اا ددود الددع
تبددظ ا بلدددا م مددن أجددل و ددع معاسدددة اسددتثمار نائيددة منوذجيددة جديدددة وعصدرية أكثددر ،ويدددي
مض ددمو ا املو ددوعي وذلد د عل ددض د درار خارأل ددة ألري ددق األونكت دداد إلصد د اتفاق ددات الس ددتثمار
الدوليددة ،وإألددار سياسددات السددتثمار مددن أجددل يقيددق التنميددة املسددتدامة .ويف سددظا الصدددد ،قدداا
الكث من البلدان بتقييم اآلاثر امل تبة علض قضدااي تسدوية املنااعدات بد املسدتثمر والدولدة بعنايدة،
وات إىل سيالات التحكيم لتفس أحكاا املعاسددة ذات الصدلة الصد حافظاهتدا مدن املعاسددات
القائمة ،فض ا عن تفاو ا بشتن معاسدات جديدة.
 -13ورأة العديد من اة اء أن اتفاقات السدتثمار الدوليدة التقليديدة تدتمكن مدن اجتدظاب
تدفقات الستثمار من البلدان الشريكة علض و ما كان متوقعا يف وقجل إبراا بعض املعاسدات.
حيد ينبوددي أن تعمددل سددظه التفاقددات ،وعمليددة و ددع سياسددات السددتثمار الدوليددة علددض نبددا
أوسددع ،أكثددر علددض تشددجيع السددتثمار األجنددت وتيس د ه .وقددد تب د أن قائمددة اإلج دراءات العامليددة
لتيس الستثمار أداة معت َ ة يف سظا الصدد.

 -14وقال عدة خد اء إن نوعيدة السدتثمار األجندت املباشدر ،ولديس حجمد  ،أصدبحجل عدام ا
رئيسددي ا يف و ددع سياسددات السددتثمار يف ددوء خبددة التنميددة املسددتدامة لعدداا  ،٢٠3٠وأسدددا
البلدان يف جمال التنمية املستدامة.
 -15وأشددار العديددد مددن اة د اء أيض د ا إىل أن التنس ديق ب د لتلددف الددواارات كددان ذا أمهيددة يف
رسددم مقاربددة موج ددة إىل اإلص د يف جمددال سياسددات السددتثمار .وع د وة علددض ذل د  ،ظ ددرت
فائدة إجدراء مشداورات واسدعة بشدتن إصد اتفاقدات السدتثمار الدوليدة يف البلددان ،ومدا تتوخداه
سظه األخ ة من إجراءات تشارك في ا لتلف فروع احلكومة ،فض ا عن اجملتمدع املدد  ،وأوسدا
األعمال التجارية ،وشركاء املعاسدة.
 -16ولحد ددن عد دددة خ د د اء أن نتد ددائج إص د د اتفاقد ددات السد ددتثمار الدوليد ددة اعتمد دددت علد ددض
القدددرات الداخليددة لكددل بلددد ،وقدددرة شددركاء املعاسدددة ومدددة اسددتعدادسم .وتلقددجل بعددض البلدددان
أللب د ددات لتلف د ددة إلصد د د ع د دددة معاس د دددات ،وكان د ددجل احتياج د ددات ش د ددركاء املعاس د دددات ابلنس د ددبة
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لإلص د  ،يف الوالددب ،احتياجددات د متناسددبة .وبدددا أن القدددرات ال ُقبريددة كانددجل أك د عقبددة
تعد ض إصد نظداا اتفاقددات السددتثمار الدوليددة القائمددة حيد ألرحددجل يدددايت معينددة ابلنسددبة
للبلدان النامية وأقل البلدان منوا والبلدان النامية الساحلية.
 -1٧واتفددق اة د اء علددض احلاجددة إىل إددداد ألريقددة موحدددة وأكثددر تنسدديق ا للمضددي قدددم ا ألن
السددتثمار ل يدزال العمددود الفقددري اميددع اا ددود الراميددة إىل يقيددق تنميددة مسددتدامة .ومددن حسددن
احلدن أن كاندجل املناقشدة بشدتن سياسدات السدتثمار الدوليدة أل دراض التنميدة املسدتدامة جاريددة يف
األونكتاد ،وسو ما جعل ا تسدتفيد مدن عمدل األونكتداد املكثدف يف سدظا اجملدال ،وذلد عد ركدائز
عمل د د الد ددث ا (البح د د والتحليد ددل ،واملسد دداعدة التقنيد ددة ،وبند دداء توافد ددق اآلراء) .وأ األونكتد دداد
ألصحاب املصلحة املعني ابلستثمار والتنمية إألارا شام ا لرسم ألريق م للمضي قدم ا.
 -1٨وتكملدة للجلسدات العامدة ،انقددا اةد اء املسدائل املو ددوعية يف سدبع جلسدات مصددورة،
وأبلووا هبا االسة العامة؛ وترد سظه املسائل يف الفقرات التالية.

تسخ الستثمار لبلوغ أسدا التنمية املستدامة البعد املتعلق ابتفاقات الستثمار الدولية
 -19تركددزت املناقشددة علددض البريقددة الددع ميكددن هبددا تسددخ اتفاقددات السددتثمار الدوليددة لتعبالددة
السددتثمار يف أسدددا التنميددة املسددتدامة ،ومددا إذا كانددجل سددظه التفاقددات تددقدي دورا مددا ابعتبارسددا
أدا اة لجت ددظاب الس ددتثمار األجن ددت املباش ددر والحتف دداظ بد د  .فق ددد ارأتة بع ددض اةد د اء أن سد دظه
التفاق ددات أداة سام ددة يف س ددظا الص دددد ،فيم ددا أب ددرا آخ ددرون دور املقسس ددات احمللي ددة يف اجت ددظاب
الستثمار وتشجيع وهتيالة مناخ موات ل .
 -٢٠وأش د ددار بع د ددض اةد د د اء إىل أن األحك د دداا املوج د ددة د ددو التنمي د ددة املس د ددتدامة أُدرج د ددجل يف
املعاسدددات النموذجيددة األحدددا ع دددا .وابلنظددر إىل مع داي السددتثمار املتعلقددة اسدددا التنميددة
ددرج
املستدامة ،قال بعض اة اء إن من الصعب تراة داايت التنميدة املسدتدامة إىل لودة أفعدال تُ َ
يف اتفاقات الستثمار الدولية .وارأتة خ اء آخرون أن األحكاا املتعلقة فسقوليات أو واجبات
املسددتثمر قددد تكددون مفيدددة .فللقبدداع اةددا دور سدداا يف تبددوير ا ياكددل األساسددية يقيقد ا لتنميددة
مستدامة تستند إىل شراكات ب القباع العاا واةا ؛ وانقا املشاركون املبادئ والسياسات
واآلليات الع ميكن ل ستثمارات الدولية بفضل ا أن تس م يف يقيق التنمية املستدامة الشاملة.
أفضل املمارسات يف شراكات القباع العاا واةدا
 -٢1ويف سعي اة اء إىل استخ
وآليات البتكار األخرة ،أعرب سقلء عن شوا ل م إااء سدظه الشدراكات ،وشدددوا علدض درورة
يقيق تواان في ا ب حقو املستثمرين وواجباهتم ،و رورة احلفداظ علدض حدق الددول يف تقنين دا،
وأخددظ املعدداي الجتماعيددة والبياليددة بع د العتبددار ،وإنشدداء نظدداا مناسددب لرصددد مشدداريع ا ياكددل
األساس ددية يف بعد ددض احل ددالت .وأشد ددار عد دددة خ د د اء إىل أن لتفاقد ددات الس ددتثمار الدوليد ددة صد ددلة
ابلش دراكات ب د القبدداع العدداا واةددا ألن سددظه الش دراكات الب دا مددا تددرد يف سدديا مشدداريع
ا ياكل األساسية الكب ة.
 -٢٢وفيم د ددا يتعل د ددق ابلبح د ددوا التجريبي د ددة املتعلق د ددة ابتفاق د ددات الس د ددتثمار الدولي د ددة وت د دددفقات
الستثمار األجنت املباشر ،لحن بعض اة اء أن مثة استنتاجات متباينة بشت ا .فاحلاجة تدعو
إىل إجدراء مزيددد مددن البحددوا بشددتن آاثر اتفاقددات السددتثمار الدوليددة علددض التنميددة املسددتدامة ،فددا
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يشددمل بُعدددي ا القتصددادي والجتمدداعي .ومددن شددتن البحددوا واملشددورة السياسدداتية الددع يقدددم ا
األونكتاد أن يساعدا علض يس ف م سظه املسائل.

تو ي مضام املعاسدات وتعديل ا
 -٢3استعرض العديد من البلددان شدبكة معاسداتد  ،مسدتندا يف ذلد  ،يف كثد مدن األحيدان،
إىل جمموعددات أدوات األونكتدداد ،بويددة يديددد املعاسدددات واملسددائل الددع ينبوددي تناو ددا علددض سددبيل
األولوية.
 -٢4وأش ددار ع دددة خ د د اء إىل أن بل ددداانا أتخ ددظ ابلتفس د د ات والتع دددي ت املش د د كة يف تناو د دا
املضام املو وعية ملعاسدات اايل األول ،وأ ا ختتار سظه أو تلد تبعدا للمعاسددة وشدريك ا يف
املعاسدددة .ول يدزال بعددض البلدددان يف املراحددل األوىل مددن اسددتعداده للمرحلددة  ٢الراميددة إىل يدددي
شبكة معاسدات القائمة ،واستكشا لتلدف اةيدارات .وارأتة بعدض املنددوب أن مدن الصدعب
التوصل إىل اتفدا مدع شدركاء املعاسددات لختداذ خبدوات مدن سدظا القبيدل ،وإدداد أر دية مشد كة
بشتن األ راض املتوخاة من التفس ات أو التعدي ت املش كة فيما خي معاسدة بعين ا.
 -٢5وارأتة العدي ددد م ددن اةد د اء أن تفسد د املعاس دددات وتع دددي هتا أدوات مفي دددة للت ددت يف
تفسد ات سيالددات تسددوية املنااعددات بد املسددتثمر والدولددة ملعاسدددة بعين ددا .وخد ل مناقشدة اةد اء
مد دزااي وعي ددوب ك ددل إجد دراء ،اس ددتنادا إىل مد دواد األونكت دداد ذات الص ددلة ،ذك ددر بعضد د م أن إص دددار
تفس د ات مش د كة أس د ل وأسددرع مددن تعددديل املعاسدددات ألن اإلج دراء األول ل يتبلددب تصددديق ا
علددض املسددتوة احمللددي ،سدديما وأن التصددديق الب د ا مددا يسددتور وقت د ا ألددوي ا .لكددن سددظه التفس د ات
املش كة ا حدود .فمن شت ا أن تو معىن جديدا حلكم من األحكاا ،لكن ا ل تستبيع أن
تربب د هب دظا احلكددم ،يف ح د أن التعدددي ت تسددتبيع ذل د مددن خ د ل توي د صدديا ة حكددم مددن
أحكدداا املعاسدددة .وميكددن أيض د ا اسددتخداا التعدددي ت إل ددافة بعددض األحكدداا أو شددبب ا اعددل
املعاسدددة تتماشددض والنمدداذج ااديدددة لشددركاء التفاقيددة .وأشددار أحددد اةد اء إىل أند ينبوددي التفكد
أكثددر يف توقيددجل التفسد املشد ك ،ل سدديما عندددما تكددون تسددوية املنااعددات بد املسددتثمر والدولددة
قيدد النظددر فوجدب معاسدددة بعين ددا .واختدار بلددد يف إحددة احلددالت إ دداء معاسددة بعددد اسددتعراض
شبكة معاسدات  ،واعتمد آليات بديلة لسياست الستثمارية.

توحيد شبكة اتفاقات الستثمار الدولية
 -٢6تبددادل عدددة خ د اء اددارب بلدددا م وأقدداليم م يف اسددتبدال وتوحيددد معاسددداهتا ابعتبارمهددا
أداتد د ل ستعا ددة ع ددن ااي ددل األول م ددن املعاس دددات اخ ددرة جدي دددة وحديث ددة .ولح ددن بع ددض
املندوب أن بلدا م أو بلداانا من منبقت ا كانجل يف بعض احلالت أألرافا يف معاسدات متعايشدة
مددن اايل د األول والثددا مددع نفددس الشددركاء يف املعاسدددات .وقددال عدددة مندددوب إن ا ددد سددو
إددداد مقاربددة متواانددة إااء شددبكة معاسددداهتم ،مددع مراعدداة املصددلحة العامددة ومصدداث املسددتثمر علددض
الس دواء .وذك ددر العدي ددد م ددن اة د اء أن الستعا ددة ع ددن العدي ددد م ددن التفاق ددات الس ددابقة ابتفاقي ددة
استثمار دوليدة جديددة واحددة كاندجل أكثدر فعاليدة يف احلدد مدن تعقيدد التفاقدات وازؤسدا عمومدا.
وقددال أحددد اة د اء إن مددن شددتن الستعا ددة عددن املعاسدددات السددابقة اخددرة جديدددة أن تسدداعد
علض منع رفدع قضدااي تسدوية املنااعدات بد املسدتثمر والدولدة عدن ألريدق إدمداج الددروو املسدتفادة
في ا .ولفجل العديد من اة اء النتباه إىل الصعوابت امل امة ظا اةيار السياسايت ،مثل صعوبة
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يديددد الشددركاء الدرا ب فيد  ،وتعبالددة املدوارد املاليددة والبشدرية يف اإلدارات احلكوميددة املكلفددة بددظل ،
والوقجل البويل ال اا للتوحيد.
 -٢٧واددد الدددول األعضدداء يف اليدداد األورويف نفس د ا يف حالددة خاصددة حيد أن معاسدددات
الستثمار الثنائية الع أبرمت ا الدول األعضداء فيد مدع بلددان اثلثدة سدو تُسدتبدل عندد بددء نفداذ
اتفاقات تل البلدان الثالثة مع الياد األورويف ككدل .ويف حدال عددا وجدود مثدل سدظا التفدا ،
تسددتبيع الدددول األعضدداء أن تبلددب إذانا مددن املفو ددية األوروبيددة إلعددادة التفدداوض بشددتن معاسدددة
قائمة أو إلدخال تعدي ت علي ا .وذكر بعض اة اء أن إدارة الع قات ب املعاسدات أصدعب
خيار من ب خيارات اإلص  .ففي بعض األحيان يل التفاقات اإلقليمية حمل املعاسددات
القائمددة لكن ددا تعايشددجل مع ددا؛ و ددظا السددبب ،يكمددن التحدددي يف إدارة الع قددات ب د لتلددف
املعاسدات .ومن شدتن اتفاقيدة فييندا لقدانون املعاسددات ( )1969أن تتدي إرشدادات عدن التفدا
الظي ينبوي أن يسود عندما ل تتناول املعاسدات املتعايشة سظه املستلة .وأعدرب عددة خد اء عدن
تق ددديرسم لتوجي ددات السياسد ددة العام ددة الد ددع أ ح ددا األونكت دداد يف املا د ددي ،ف ددا في د ددا م ددا يتعلد ددق
ابستخداا استبدال وتوحيد املعاسدات وسيلة لعصرنة جمموعة املعاسدات القائمة.

اآلاثر امل تبة علض النسحاب
 -٢٨انقددا الجتمدداع خيددارات النسددحاب مددن نظدداا اتفاقددات السددتثمار الدوليددة القائمددة،
وقار ا خبيارات إص ح ا ،وتبادل اة ات بشت ا .وتضمنجل سظه اةيارات ردود فعدل أصدحاب
املصددلحة الددظين قددد يتضددررون مددن إ ائ ددا؛ وول ددت ايددع سددظه الددردود نقاش دا مثمددرا وشددام ا ب د
أص ددحاب املص ددلحة بش ددتن ألري ددق إصد د ق ددد يك ددون ص ددعب ا .وابلنظ ددر إىل أن املس ددائل املبروح ددة
معقدة ،كان مثة توافدق يف اآلراء علدض أن الددول اسدتفادت خد ل تلد العمليدة مدن التشداور علدض
نبدا واسدع داخدل جمتمعاهتددا .ويقيقدا لدظل ا ددد  ،تكلددم العديدد مددن اةد اء عدن أمهيددة إشدراك
ايددع أصددحاب املصددلحة يف عمليدة اإلصد  ،ويف اختدداذ القدرار إمددا الصد اتفاقددات السددتثمار
الدولية القائمة أو إ ائ ا أو النسحاب من دا متامد ا .وشدددوا علدض التشداور يف ايدع احلكومدات،
مدع لتلددف الدواارات ،وجمموعددات األعمدال التجاريددة األجنبيدة واحملليددة ،وجمموعدات اجملتمددع املددد ،
بوية يقيق نتائج يف جمال السياسة العامة تكون مدروسة جيدا ويظض بدعم جيد.
 -٢9وأاثر العديد ددد مد ددن اة د د اء مسد ددتلة مد ددا إذا كاند ددجل اتفاقد ددات السد ددتثمار الدوليد ددة اتد ددظب
الستثمار األجنت املباشر إىل دو م ،وتساءلوا عن أي نوع من الستثمار األجنت املباشر اتظبد
سددظه املعاسدددات ،وعمددا إذا كانددجل سددظه التفاقددات قددد سدداعدهتا علددض احملافظددة علددض السددتثمار
األجنت املباشر .ولفجل بعض اة اء النتباه إىل اآلاثر السلبية لإل اء األحادي ل تفاقيات علدض
دادل الدبعض اآلخدر ادارهبم بشدتن ردود
مناخ األعمدال التجاريدة والع قدات الدبلوماسدية للبلدد ،وتب َ
فعددل أصددحاب املصددلحة الددظين قددد يتضددررون مددن عمليددات اإل دداء سددظه .وذكددر خد اء آخددرون أن
بل دددا م اخت ددظت خبد دوات إل دداء معاس ددداهتا القدمي ددة القائم ددة ،لكن ددا تلح ددن أي ا ف دداض يف
ت دددفقات الس ددتثمار املباش ددر األجن ددت .وأش ددار ع دددد م ددن اة د اء إىل أن بل دددا م أج ددرت دراس ددات
داخلية ل ستثمار األجنت املباشر بوية يديد ما إذا كان مرتبب ا حبافظاهتا من اتفاقات الستثمار
الدوليددة ،واددت الددبعض اآلخددر إىل أدلددة تسددتند إىل التجربددة أو بدراس تسددتند إىل األقدوال .وتنوعددجل
علض العموا نتائج سظه البحوا فيما يتعلق بتدت ات اتفاقدات السدتثمار الدوليدة علدض السدتثمار
األجنت املباشر .وأشار بعض اة اء إىل أن اإل اء األحدادي للمعاسددات أفضدض إىل تببيدق بندود
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البقاء الواردة في دا ،وسدي بندود أُدرجدجل يف التفاقدات يف كثد مدن األحيدان فدزادت عددة عقدود يف
عمر ص حيت ا .ولحن عدد قليل من اة اء أ م يسعون إىل إداد و ع يُعامل في املستثمرون
علض قدا املساواة ودون تفضيل املستثمرين األجانب علض احمللي .
 -3٠وكانددجل احلاجددة إىل إص د املعاسدددات القائمددة مو ددوع ا واحدددا ب د معظددم الدددول الددع
اختدارت البقداء جدزءا مدن نظداا اتفاقدات السدتثمار الدوليدة القدائم .ولحدن عددد قليدل مدن اةد اء
أمهي ددة ع دددا الكتف دداء بتحدي ددد مواق ددف السياس ددات الداخلي ددة ،وإمن ددا أمهي ددة التواص ددل والعم ددل م ددع
األألدرا املقابلددة يف املعاسدددات أيض دا مددن أجددل إص د بن داء .وذ َك در عدددد مددن اة د اء أن د ينبوددي
مراعدداة حدددود قدددرات األأل درا املقابلددة فيمددا يتعلددق ابحتمددال إعددادة التفدداوض مددن حي د قدددرهتا
علض إص معاسددات مدع أألدرا متعدددة يف الوقدجل نفسد  ،وفيمدا يتعلدق بتفضدي ت األألدرا
املقابلددة واحتياجاهتددا اةاصددة يف جمددال السياس دة العامددة .وأشددار بعددض اة د اء إىل صددعوبة حمدداولت
إعددادة التفدداوض بشددتن املعاسدددات ،ممددا أفض دض إىل إ دداء دول بعددض سددظه املعاسدددات مددن جانددب
واحد .وحىت إ ْن بدا أحياانا أن إعادة التفاوض قد تستور ف ة ألويلدة ،يبقدض مدن مصدلحة الددول
أن ياول إعادة التفاوض ابعتبارسا خيارا إدابي ا أكثر من ه.
 -31وأشار بعض املشارك يف م حظات أخرة إىل أن الدبلوماسية العامدة أمدر ابلدأل األمهيدة
إلدارة السياسددة العامددة إدارة فعالددة .وكددان سندداك توافددق يف اآلراء علددض أن مددن شددتن عدددا اإلب د غ
ببريقة مناسبة أن يفضي إىل عواقب اقتصادية سلبية .وابإل افة إىل ذل  ،أبرا بعض اة اء أن
للمقسسددات احملليددة دور سدداا يف اجتددظاب وتعزيددز السددتثمار األجنددت املباشددر ،وهتيالددة مندداخ جيددد
ل سددتثمار .وشدددد عدددد قليددل مددن م علددض أ ددم يشدداركون يف الوقددجل نفس د ومددن جديددد يف و ددع
سياسددات السددتثمار مددن خ د ل تبددوير منددوذج جديددد ملفاو ددات اتفاقددات السددتثمار الدوليددة يف
املستقبل ،أو من خ ل إدراج آليات لسياسات الستثمار يف التشريعات احمللية.

و ج ود إص

لعاملية و ع املبادئ

 -3٢شددارك بعددض البلدددان يف مبددادرات إقليميددة أو متعددددة األأل درا لو ددع مبددادئ سياسددة
الس ددتثمار ،ك ددان م ددن الت ددا املب ددادئ التوجي ي ددة لسياس ددات الس ددتثمار العاملي ددة جملموع ددة ال د د ،٢٠
واملبددادئ التوجي يددة لسياسددات السددتثمار يف جمموعددة دول أفريقيددا والكدداريت واحملدديط ا ددادئ (بندداء
علض اق ا مش ك مع األونكتاد) .وحبظ بعض املندوب مقاربدة شداملة متعدددة األألدرا لتبدوير
مبددادئ سياسددة السددتثمار انب دا للتددداخل وعدددا التسددا  ،بينمددا ارأتة الددبعض اآلخددر أند ينبوددي
ملختلددف جمموعددات البلدددان صددوغ جمموعدات متمدايزة مددن مبددادئ السددتثمار سددظه .وشدددد العديددد
مددن املندددوب علددض أند ينبوددي تبددوير أي مبددادئ قائمددة أو انشدالة دون فددرض معدداي علددض البلدددان
د املشدداركة .وشدددد بعددض املندددوب علددض ددرورة األخددظ فقاربددة شدداملة إااء مبددادئ السددتثمار
تراعي احتياجات البلدان النامية وظروف ا اةاصة.
 -33واعتد بعددض اةد اء أن مدن حسددنات مبددادئ سياسدات السددتثمار العامددة أ دا قددد توجدد
ف ما مش كا ألسدا سياسات السدتثمار وقدد تسداعد يف يقيق دا يف األجدل البويدل ،فتتجداوا
من مث قيود اتفاقات الستثمار الدولية القائمة وتفاصيل ا القانونية .وع وة علض ذل  ،اعتُمددت
يف خيددار و ددع املبددادئ مقاربددة تزايديددة مددن شددت ا أن تتددي يديددد أسدددا مش د كة ب د جمموعددة
واسعة من البلدان ،فا يعزا اإلص الشامل لنظاا اتفاقات الستثمار الدولية.
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ألابع ا امللزا وأ رسا
 -34وأشار بعض اة اء إىل أن من عيوب مبادئ سياسة الستثمار ُ
احملددود علددض ددمان حددق الدددول يف التقند  .وحددظر أحددد اةد اء مددن أن البيدداانت أو املبددادئ د
امللزمة قد تتحول إىل مبادئ ملزمة قانوانا بفعل التحكيم يف جمال الستثمار ،وقدد تعبي دا سيالدات
التحكيم معىن لتلفا عما كانجل تعني األألرا الع و عت ا.
 -35وابملقارن ددة م ددع خي ددارات سياس دداتية أخ ددرة للمرحل ددة  ٢م ددن إص د اتفاق ددات الس ددتثمار
الدولية ،أشار بعض اة اء إىل إمكانية اعتبدار مبدادئ سياسدات السدتثمار أساسدا لنتقدال أكثدر
تدددردا وس س دة إىل نظدداا جديددد مددن سددظه التفاقددات .ومددن شددتن مبددادئ سياسددات السددتثمار
املشد كة أن تعددزا قدددرة جمموعددة مددن البلدددان الصددو ة علددض التفدداوض مقارنددة ببلدددان أكد حجمد ا.
ومن شتن سظه املبادئ أيضد ا أن تنشدئ روابدط مدع جمدالت أخدرة مدن القدانون وو دع السياسدات
مثل حقو اإلنسان ،والتنمية املستدامة ،والصحة ،والبيالة.

و ج ود إص

عاملية الن وض بتسوية منااعات الستثمار

 -36أش ددار العدي ددد م ددن اةد د اء إىل أن بل دددا م اخت ددظت خبد دوات لتحسد د تس ددوية منااع ددات
الستثمار بفضل اتفاقاهتا النموذجية واتفاقات السدتثمار الدوليدة ااديددة .وحددت سدظه البلددان
مددن عدددد أحكام ددا التعاسديددة الددع ختضددع لتسددوية املنااعددات ب د املسددتثمر والدولددة؛ واسددتبعدت
بعددض اجملددالت السياسدداتية؛ وحددددت األجددل الددزمي لتقدددا املبالبددات؛ وأدرجددجل آليددات للتفسد
املش د د ك ،ي دداكي يف كث د د مد ددن األحي ددان خي ددارات األونكت دداد إلص د د نظ دداا تس ددوية منااعد ددات
السددتثمار .وأشددار عدددة خد اء إىل أن اسددتعراض األحكدداا املو ددوعية أمددر ددروري لضددمان اختدداذ
قرارات متواانة ومتسقة يف قضااي تسوية املنااعات ب املستثمر والدولة.
 -3٧واعت د العديددد مددن اة د اء أن مقاربددة إنش داء حمكمددة اسددتثمارات متعددددة األأل درا تتبددع
اليدداد األورويف ،ومناقش ددات إص د نظ دداا تسددوية املنااع ددات ب د املس ددتثمر والدولددة ال دع دارت
داخل انة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل وفريق ا العامل الثال  ،تبدورين سدام يف سدظا
الص دددد .وأعرب ددجل وف ددود عدي دددة ع ددن دعم ددا مق ح ددات إنش دداء حمكم ددة الس ددتثمارات املتع ددددة
األألرا  ،وعن استعدادسا حبد إنشداء آليدة لسدتالنا أحكام دا .ويف املناقشدة الدع تلدجل ذلد ،
تن دداول اة د د اء ع ددددا مد ددن املسد ددائل الص ددعبة ذات الصد ددلة النشد دداء حمكم ددة السد ددتثمارات املتعد ددددة
األألدرا  ،ومددن ددمن ا تركيبت ددا املقسسددية ومتويل ددا وترتيبددات توسدديع ا وإنفدداذ أحكام ددا .وأظ ددر
بعض اة اء ترددسم بشتن جدوة سظه احملكمة.
 -3٨واتف ددق العدي ددد م ددن اة د اء عل ددض ددرورة إص د نظ دداا تس ددوية املنااع ددات ب د املس ددتثمر
والدولددة ،لكددن آراءسددم تباينددجل بشددتن سددظا اإلص د  .فحسددب رأي عدددد مددن اة د اء ،سدديتع
يسد اجملددالت التاليدة اسددتق ل احملكمد وحيدادسم؛ واةلفيددة امل نيددة جملموعدة احملكمد احلددالي
ومددة اسددتجابت م لشدرو التمثيددل؛ وتكداليف النظدداا احلدايل ،فددا في دا تكدداليف التمثيدل القددانو ،
وحجددم ق درارات التحكدديم؛ وعمليددة تعي د احملكم د واختيددارسم؛ وفددر تقدددا مبالبددات مضددادة.
وشددد عدددة خد اء علددض احلاجددة إىل تعزيددز األسدداليب البديلددة لتسددوية املنااعددات ،وإىل العمددل علددض
منع نشوهبا جنبا إىل جنب مع تسويت ا ب املستثمر والدولة أو كبديل عن ا.
 -39ولفددجل عدددة خد اء النتبدداه إىل خيددار عدددا إدراج أحكدداا تسددوية املنااعددات بد املسددتثمر
والدولددة يف معاسدددات السددتثمار .وأشددار بعض د م إىل الددنظم القضددائية احملليددة الددع تعمددل بشددكل
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جي ددد ،وإىل اا ددود املبظول ددة لتعزي ددز وبن دداء ق دددرات احمل دداكم احمللي ددة عل دض الفص ددل يف قض ددااي تس ددوية
املنااعددات بد املسددتثمر والدولددة .وكانددجل مسددتلة الع قددة بد التحكدديم الدددويل واحملدداكم احملليددة مددن
املسائل الع أ ت يف سظا السيا .

و ج ود إص

عاملية يديد مراجع املعاي العاملية

 -4٠ق ددال عد دددة خ د د اء إن يديد ددد مراجد ددع املع دداي العامليد ددة ااد دداه انش ددئ يف و د ددع سياسد ددات
الس ددتثمار الدولي دة يف النم دداذج واملعاس دددات اادي دددة .فم ددن ش ددتن يدي ددد املراج ددع س ددظا أن يُدددرج
أس دددافا سياس دداتية أوس ددع نباقد دا يف اتفاق ددات الس ددتثمار الدولي ددة ،وأن يزي ددد ال كي ددز عل ددض ألبيع ددة
الستثمار األجندت املباشدر ونوعيتد عدوض ال كيدز علدض حجمد  ،وأن يو د أكثدر حدق الدولدة يف
التقن  .ومن شتن يديد مراجع املعاي العاملية أيض ا أن يعزا علدض العمدوا اتسدا نظداا اتفاقدات
السددتثمار الدوليددة وتوااند مددث ا ،واتسدا القددانون احمللددي ،واتفاقددات السددتثمار الدوليددة ،وجمددالت
أخرة للقانون الدويل مثل حقو اإلنسان.
 -41وفيمدا يتعلددق بتسددوية املنااعددات بد املسددتثمر والدولددة ،أشددار كثد مددن اةد اء إىل أن مددن
شتن اإلشارات الصرحية إىل قضااي املصلحة العامة ،مثدل الصدحة العامدة والبيالدة ،أن تددفع سيالدات
التحكيم أكثر إىل البجل في ا .وأشار أحد اة اء إىل أن معىن املعداي العامليدة لديس وا دح ا دائمد ا
ف ددا يكف ددي لص ددقل األحك دداا األخ ددرة يف اتفاق ددات الس ددتثمار الدولي ددة .وذك ددر بع ددض اةد د اء أن
الستثمار املباشر األجنت ما فتئ يُعت وسيلة لتحقيق أسدا التنمية املستدامة ،ولديس سددفا يف
حد ددد ذات د د  .ويف سد ددظا السد دديا  ،انقد ددا الجتمد دداع الفوائد ددد واملزالد ددق احملتملد ددة إلدراج التزامد ددات أو
مسددقوليات املسددتثمر يف اتفاقددات السددتثمار الدوليددة تشددجيع ا ل سددتثمار املسددقول .وارأتة بعددض
اةد اء أن القددانون احمللددي سددو املرجدع الرئيسددي لتندداول مسددقوليات املسددتثمر ،وأن املقسسددات احملليددة
د دب أن تكددون مسددتعدة وقددادرة علددض اللت دزاا هبددا؛ بينمددا أشددار آخددرون إىل أن مددن شددتن املعدداي
العاملية أن تساعد علض سد الثورات الع تع ي القوان الوألنية.

املرحلة التالية من إص

نظاا اتفاقات الستثمار الدولية يديد الصعوابت والتصدي ا

 -4٢انقا املشاركون خ ل االسة العامدة اةتاميدة الصدعوابت الدع تعد ض الشدروع يف املرحلدة ٢
من إص اتفاقات الستثمار الدولية ،واق حوا حلولا تعدا كيفيدة النتقدال إىل نظداا لتفاقدات
الستثمار الدولية يتوخض تنمية مستدامة أكثر .وأشار بعدض اةد اء إىل أن مثدة ا د ا دوليد ا يسدعض
إىل إعدادة التفدداوض بشددتن اتفاقددات السددتثمار الدوليددة تكددون أفضددل مددن سددابقاهتا ،وتتماشددض مددع
أسدا التنمية املستدامة ،وتتسم بقدر أك من املرونة كدي تتكيدف مدع الحتياجدات املسدتقبلية.
وأشاروا أيض ا إىل وجود صعوابت اس اتيجية ونُظمية ،وأخدرة تتصدل فجدايل القددرات والتنسديق.
ومن الت ا ،مث ا ،عدا وجود سياكل داخلية قوية إلعداد تداب اإلص وتنفيظسا ،فضد ا عدن
وجددود صددعوابت تدرتبط ابلقدددرة علددض املسدداومة والتفدداوض والتنفيددظ .وارأتة بعددض اة د اء أن مددن
الصعب جدا التعامل مع جمموعة اتفاقات الستثمار الدولية املورو ة عن الدول السلف.
 -43وكاندجل احللددول ايع دا تشد عمومدا إىل درورة اتبدداع مقاربددة منسدقة إااء عمليددة إصد
نظاا اتفاقات الستثمار الدولية ،تدعم ا أألرا متعددة .واق أحد اة اء تضم املعاسدات
إنشدداء اددان مشد كة تكددون دا سددلبة تفسد أحكام ددا ،وتعددديل مضددامين ا ابعتبددار ذلد وسدديلة
اعددل نظدداا املعاسدددات أكثددر مرونددة فددرور الوقددجل .وأعددرب العديددد مددن اةد اء عددن تقددديرسم لعمددل
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األونكتدداد ذي الصددلة الص د اتفاقددات السددتثمار الدوليددة خارألددة ألريددق األونكتدداد إلص د
اتفاقددات السددتثمار الدوليددة ،وقائمددة اإلجدراءات العامليددة لتيسد السددتثمار ،واةيددارات السياسدداتية
ال دعشرة للمرحلددة  ٢مددن إصد اتفاقددات السددتثمار الدوليددة ،فضد ا عددن تنظيمد اجتمدداع اةد اء.
وأع ددرب العدي ددد م ددن املش ددارك ع ددن ش ددكرسم ألمان ددة األونكت دداد عل ددض مس دداعدهتا التقني ددة يف أ ن دداء
استعراض شبكات املعاسدات الع هتم م وتنقي معاسدات الستثمار الثنائية النموذجية .وأللب
عدددة خ د اء تقدددا مزيددد مددن املسدداعدة ،إىل أقددل البلدددان منددوا علددض اةصددو  ،ألجددل اسددتعراض
شبكات معاسداهتا وو ع اتفاقات منوذجيدة جديددة .وأشدار بعدض اةد اء إىل أند ل يوجدد حدل
واحددد يناسددب ااميددع فيمددا يتعلددق الصد اتفاقددات السددتثمار الدوليددة ،وأن أي إصد ينبوددي
أن يراعي ظرو كل بلد بعين .
 -44ودعا مندوبون وخ اء و سم من أصحاب املصلحة األونكتاد إىل مواصدلة عملد بشدتن
و ددع سياسددات اسددتثمار دويل تتددوخض التنميددة املسددتدامة .وأشددار ال درئيس إىل أن املناقش دة املثمددرة الددع
دارت خد ل الجتمدداع أبددرات أن األونكتدداد سددو مدن ي دنظم نقاشدا شددام ا بشددتن سياس دة عامددة متعلقددة
ابلسددتثمار ألجددل بلددوغ أسدددا التنميددة املسددتدامة ،وسددو مركددز المتيدداا عندددما يتعلددق األمددر ابلبحددوا
ذات الص ددلة ابلس ددتثمار .وأش ددار أيضد دا إىل أن س ددظا األم ددر س ددينفظ ابلفع ددل الولي ددة ال ددع أس ددندهتا إليد د
احلكومات يف و يقة مافيكيانو ن ويف ويف خبة عمل أديس أاباب ويف قرار اامعية العامة .٢15/٧1
 -45وق ددال م دددير ش ددعبة الس ددتثمار واملش دداريع إن إص د نظ دداا اتفاق ددات الس ددتثمار الدولي ددة
يش ددكل ي دددايا س ددائ ا ينب ددوي عل ددض مس ددائل معق دددة ،اعتم دددت البل دددان يف التول ددب علي د جمموع ددة
متنوعة من املقدارابت .ول ميكدن جملموعدة واحددة مدن البلددان أو ملقسسدة واحددة تصدحي نظداا
اتفاقات الستثمار الدولية ،ول بدد مدن بدظل ج دد اداعي وتعداون متعددد األألدرا ل نتقدال إىل
املرحلددة التاليددة مددن مراحددل إص د اتفاقددات السددتثمار الدوليددة سددظه .وابإل ددافة إىل ذل د  ،كددان
تفاعل واتسا البعدين الوألي والدويل يف جمال و ع سياسات الستثمار ميدداانا آخدر حيتداج إىل
ُ
اإلص وميكدن معااتد يف املرحلدة  3مدن مراحدل إصد اتفاقدات السدتثمار الدوليدة .وقدد بددأ
األونكتدداد العمددل علددض الع قددة ب د الق دوان الوألنيددة واتفاقددات السددتثمار الدوليددة ،بوسددائل من ددا
و ع قاعدة بياانت عامة لقوان الستثمار يف البلدان الع حسدنجل البحدوا ويليدل السياسدات
العامة يف سظا اجملال .وسيستمر األونكتداد يف تقددا املدوارد التحليليدة واملسداعدة التقنيدة وسيواصدل
دوره منص دةا لبندداء توافددق دويل لددءراء فيمددا يتعل ددق ابتفاقددات السددتثمار الدوليددة ،والص د س ددظه
التفاقات ،وابلتنمية املستدامة .ويف اةتاا ،دعدا املددير دوائدر السدتثمار والتنميدة إىل منتددة السدتثمار
العاملي املقبل املقرر تنظيم يف جنيف يف الف ة من  ٢٢إىل  ٢6تشرين األول/أكتوبر .٢٠1٨

اثنيا -املسائل التنظيمية
ألف -انتخاب أعضاء املكتب

(البند  1من جدول األعمال)

 -46يف االس ددة العام ددة الفتتاحي ددة ،املعق ددودة يف  9تش د درين األول/أكت ددوبر  ،٢٠1٧انتخ ددب
اجتمدداع اةد اء املتعدددد السددنوات السدديد سوسد ي كومدداراراتي (سددري لنكددا) رئيسدا لد  .وانتُخددب
السيد فوتر بيس بوو (سولندا) والسيدة شارل فان دير بي (النمسا) انئب للرئيس  -مقرران.
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ابء -إقرار جدول األعمال

(البند  ٢من جدول األعمال)

 -4٧أقر اجتماع اة اء املتعددد السدنوات يف جلسدت العامدة الفتتاحيدة أيضدا جددول األعمدال
املققجل للدورة ( .)TD/B/C.II/MEM.4/13وكان جدول األعمال علض النحو التايل
-1

انتخاب أعضاء املكتب

-٢

إقرار جدول األعمال

-3

الستثمار والبتكار وتنظيم املشاريع من أجل بنداء القددرات اإلنتاجيدة والتنميدة
املستدامة

-4

اعتماد تقرير الجتماع

جيم -نتائج االجتماع
 -4٨اتفق اجتماع اة اء املتعددد السدنوات يف جلسدت العامدة اةتاميدة املعقدودة يف  11تشدرين
األول/أكتوبر  ٢٠1٧علض أن يُعد الرئيس موجزا للمناقشات.

دال -تقرير االجتماع

(البند  4من جدول األعمال)

 -49أذن اجتماع اة اء املتعدد السنوات ،يف جلست العامدة اةتاميدة أيضدا ،لندائت الدرئيس -
املقررين بو ع ،التقرير يف صيوت الن ائية بعد اختتاا الجتماع ،يجل إشرا الرئيس.

GE.17-20681
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املرفق
احلضور*

-1

حضر الدورة خ اء من الدول التالية األعضاء يف األونكتاد
شيلي
الياد الروسي
صربيا
إ يوبيا
الص
األرجنت
العرا
إسبانيا
ابون
أس اليا
امبيا
إسرائيل
فرنسا
إكوادور
الفلب
أملانيا
ق
إيباليا
كرواتيا
ابكستان
كندا
ال اايل
كواب
بلجيكا
كوستاريكا
بنما
كولومبيا
بوتسواان
الكونوو
بوركينا فاسو
كينيا
البوسنة وا رس
ليتوانيا
بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)
ليسوتو
بو
مد شقر
يلند
مصر
تركيا
املكسي
تشيكيا
اململكة العربية السعودية
تونس
اابل األسود
اململكة املتحدة ل يبانيا العظمدض
وآيرلندا الشمالية
اازائر
منووليا
جزر الب اما
موريتانيا
اام ورية الدومينيكية
موريشيوو
ا ورية كوراي
انميبيا
ا ورية الكونوو الدميقراألية
النمسا
ا ورية مقدونيا اليو وس فية سابقا
نيبال
جنوب أفريقيا
نيج اي
اامبيا
ا ند
سري لنكا
سولندا
سلوفاكيا
الولايت املتحدة األمريكية
السويد
الياابن
سويسرا

__________

*
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العضو التالية

-٢

وكانجل ممثلةا يف الدورة الدولة بصفة مراقب

-3

وكانجل ممثلةا يف الدورة املنظمات احلكومية الدولية التالية

-4

وكانجل ممثلةا يف الدورة أج زة األمم املتحدة وسيالاهتا وبراجم ا التالية

دولة فلسب

الياد األفريقي
جمموعة دول أفريقيا والكاريت واحمليط ا ادئ
الراببة األوروبية للتجارة احلرة
الياد األورويف
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصادي
مركز اانوب

اللجنة القتصادية ألفريقيا
اللجنة القتصادية والجتماعية آلسيا واحمليط ا ادئ
انة القانون الدويل
مركز التجارة الدولية
مع د األمم املتحدة لبحوا التنمية الجتماعية

احلكومية التالية

-5

وكانجل ممثلةا يف الدورة املنظمات

-6

وكانجل ممثلةا يف الدورة الوكالت املتخصصة واملنظمات املرتببة هبا التالية

مفو ية األمم املتحدة السامية حلقو اإلنسان

منظمة الصحة العاملية
منظمة التجارة العاملية
-٧

وكانجل ممثلةا يف الدورة املنظمات

احلكومية التالية

الفالة العامة

اامعية الدولية لوحدة و قة املست لك
املركز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة
رفة التجارة الدولية
املع د الدويل للتنمية املستدامة
الشبكة الدولية لتوحيد ش ادات التعليم العايل
شبكة العا الثال
منظمة القرية السويسرية

الفالة اةاصة
مركز القانون الدويل البيالي
الراببة العاملية لوكالت تشجيع الستثمار
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