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  تقرير لألونكتاد يقترح سبًال إلصالح نظام اتفاقات االستثمار الدولية

 
يــة ملحــاً. ويقــول األونكتــاد، يف إصــداره لقــد بــات اإلصــالح املنهجــي لنظــام اتفاقــات االســتثمار الدول -  ٢٠١٥حزيران/يونيــه  ٢٤جنيــف، 
إن علـى مقـرري السياسـات إصـالح النظـام بغيـة تعزيـز التنميـة املسـتدامة وحتقيـق االنسـجام يف  ،)١(٢٠١٥تقرير االستثمار العـاملي اجلديد 

  اتفاق موجود حالياً.  ٣ ٣٠٠ حنو
 

ح واضـحاً". "فقـد اختـارت بلـدان لسـنوات عديـة، بـل لعقـود، وقال األمني العام لألونكتاد، موخيسا كيتويي "لقد بـات موضـوع اإلصـال
إبــرام هــذه االتفاقــات ألســباب وجيهــة، الجتــذاب القــدر الــذي حتتــاج إليــه مــن االســتثمارات عــن طريــق حتســني القــدرة علــى التنبــؤ علــى 

ائفــة متنوعــة مــن االتفاقــات علــى الصــعيد القــانوين وإنفــاذ حقــوق امللكيــة بالنســبة للمســتثمرين. ويف الوقــت نفســه، فــنحن نواجــه اآلن ط
الصــعيد العــاملي. وقــد ترتــب علــى هــذه االتفاقــات أيضــاً عــدد مــن االنعكاســات غــري املتوقعــة وأحيانــاً ذات أبعــاد شــىت علــى حــق البلــدان 

يــق مســدود. التفاقــات االســتثمار الدوليــة تــدرجيياً إىل طر ‘ الــنمط القــدمي‘املتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء يف وضــع ضــوابط. لقــد وصــل 
  ويعول على اإلصالح جلعل الشبكة العاملية من اتفاقات االستثمار الدولية تستجيب بصورة أفضل الحتياجات ووقائع اليوم وغداً".

 
وهـــو مـــا يعـــرف باتفاقـــات  -أن االتفاقـــات بـــني بلـــدين أو أكثـــر تتنـــاول مســـألة االســـتثمار العـــابر للحـــدود األونكتـــاد يف التقريـــر  وبـــّني 

ميكن أن حتد بصورة مفرطة وأحياناً دون قصـد مـن اـال املتـاح لألطـراف املتعاقـدة علـى الصـعيد التنظيمـي لتحقيـق  -ر الدولية االستثما
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ف األهداف اإلمنائية وأهداف السياسة العامة. وتعـاين آليتهـا لتسـوية النازعـات أيضـاً مـن أزمـة شـرعية متزايـدة. ويبـّني تقريـر األونكتـاد كيـ
استخدام االتفاقات أداًة أكثـر فاعليـة للـرتويج لالسـتثمار وتيسـريها، وحتديـد املسـؤوليات الـيت تلقـى علـى عـاتق املسـتثمرين يتسىن للبلدان 

  مقابل احلماية اليت متنحهم إياها االتفاقات. 
 

على املستوى الوطين والثنائي  ويف التقرير، يقول األونكتاد إن عملية إصالح نظام اتفاقات االستثمار الدولية حتتاج إىل أن تكون متزامنة
  واإلقليمي والدويل.

 
وقــال الــدكتور كيتــويي "ينبغــي أن يكــون اإلصــالح مسرتشــداً باهلــدف املتمثــل يف تســخري اتفاقــات االســتثمار الدوليــة مبزيــد مــن الفعاليــة 

دد املسـتويات ومنهجـي وشـامل. وأضـاف لتحقيق التنمية املستدامة والشاملة، بالرتكيز على جماالت رئيسية يف اإلصـالح واتبـاع ـج متعـ
قائًال "إن األخذ بنهج مشرتك هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من إجياد نظام التفاقات االستثمار الدولية يتسـم باالسـتقرار والوضـوح 

  والقدرة على التنبؤ مبا يساعد على حتقيق أهداف مجيع األطراف ذات املصلحة".
 

قات االستثمار الدولية املوجودة حالياً، يـذهب التقريـر إىل أن أفضـل سـبيل جلعـل النظـام يـؤدي عملـه لتحقيـق ونظراً للعدد اهلائل من اتفا
التنمية املستدامة هو إصالحه جمتمعني، ومن مث جتنب التجزئة املتفاقمة أكثر فأكثر، ويفضل أن يكون ذلك ضـمن هيكلـة دعـم متعـددة 

، بوصفه هيئة تابعة لألمم املتحدة متخصصة يف جمـاالت التجـارة واالسـتثمار والتنميـة، أن األطراف ذات بعد عاملي. وبإمكان األونكتاد
يتـيح الـدعم الفـين الـالزم إلصـالح اتفاقـات االسـتثمار الدوليـة عــن طريـق التحليـل السياسـايت والتنسـيق وإدارة التفاعـل مـع هيئـات أخــرى 

  فق.معنية باجلوانب القانونية واملساعدة الفنية وبناء التوا
 

تقريـر ويقول األونكتاد إن اجلهد الذي يبذل إلصالح اتفاقات االستثمار الدوليـة ينبغـي أن يهـدف إىل معاجلـة مخسـة حتـديات. ويعـرض 
  عدة خيارات على مستوى السياسات للتصدي هلذه التحديات: ٢٠١٥االستثمار العاملي 

 
حماية الحق في التنظيم للصالح العام لكي ال تؤدي القيـود التـي تفرضـها اتفاقـات االسـتثمار الدوليـة علـى سـيادة الـدول   -١

تشــمل اخليــارات توضــيح أو تبيــني حــدود أحكــام مثــل معاملــة الدولــة األوىل بالرعايــة،  إلــى تقييــد عمليــة وضــع السياســات العموميــة:
مللكيـــة بصـــورة غـــري مباشـــرة، وســـبل االنتصـــاف والتعـــويض، فضـــًال عـــن األخـــذ باســـتثناءات بالنســـبة واملعاملـــة العادلـــة واملنصـــفة، ونـــزع ا

  للسياسات العامة أو األمن القومي على سبيل املثال. 

: تشــمل إصــالح آليــة تســوية المنازعــات فــي مجــال االســتثمار بغيــة التصــدي ألزمــة الشــرعية التــي تعتــري النظــام الحــالي  -٢
ليــة احلاليــة للتحكــيم املخصــص لتســوية املنازعــات بــني املســتثمرين والــدول، مــع احلفــاظ علــى هيكلهــا األساســي أو اخليــارات إصــالح اآل

استبدال نظام تسـوية املنازعـات بـني املسـتثمرين والـدول. وميكـن احلفـاظ علـى اهليكـل األساسـي بتقـومي اآلليـة احلاليـة (مثـل حتسـني عمليـة 
تثمرين واسـتخدام املرشـحات) أو بإضــافة عناصـر جديـدة (مثــل التعويـل علـى مرفــق بـديل فعــال التحكـيم وتقييـد ســبل الوصـول علـى املســ

ا لتسوية املنازعـات أو تقـدمي الطعـون). وإذا مـا أرادت البلـدان اسـتبدال النظـام احلـايل لتسـوية املنازعـات بـني املسـتثمرين والـدول، فيمكنهـ
  االستثمار أو باالعتماد على آليات تسوية املنازعات بني الدول أو احمللية. القيام بذلك بإجياد حمكمة دولية دائمة معنية بقضايا
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: تشـمل اخليـارات إدراج أحكـام للـرتويج توسيع الجانب المتعلق بالترويج لالستثمار وتيسيره في اتفاقات االستثمار الدوليـة  -٣
القادمــة منــه)، وأحكــام للــرتويج لالســتمارات املشــرتكة، مبــا يف تــدابري يف البلــد املتلقــي لالســتثمارات و  لالســتمارات الوافــدة واخلارجــة (أي

  ذلك تعيني أمني مظامل يعىن بقضايا تيسري االستثمار، والتوافقات اإلقليمية. 

: ضـمان االســتثمار المســؤول لمضــاعفة األثــر اإليجــابي لالســتثمار األجنبـي وتقلــيص أثــره الســلبي إلــى أقصــى حــد ممكــن  -٤
كام بشأن "عدم ختفيض مستوى املعايري" ووضع أحكام بشـأن مسـؤوليات املسـتثمر، مثـل أحكـام عـن التقيّـد تشمل اخليارات إضافة أح

  بالقوانني احمللية وعن املسؤولية االجتماعية للشركات.

 :متماسكةفي نظام اتفاقات االستثمار الدولية لتجاوز الثغرات وأوجه التداخل وإيجاد عالقات استثمارية  حتسني االتساق  -٥
تشـــمل اخليـــارات حتســـني االنســـجام يف نظـــام اتفاقـــات االســـتثمار الدوليـــة، وتوطيـــد وتفعيـــل شـــبكة اتفاقـــات االســـتثمار الدوليـــة، وإدارة 
التفاعل بني هذه االتفاقات وهيئات أخرى من هيئات القـانون الـدويل، وربـط إصـالح نظـام اتفاقـات االسـتثمار الدوليـة بـربامج السياسـة 

  العامة احمللية.

 
االجتاهـــات يف جمـــال االســـتثمار األجنـــيب املباشـــر ويتـــيح ملقـــرري الصـــادر عـــن األونكتـــاد آخـــر  ٢٠١٥تقريـــر االســـتثمار العـــاملي يقـــدم و 

السياســات بيانــات وحتلــيالت اقتصــادية هامــة. ويركــز التقريــر علــى املســامهة املاليــة للشــركات عــرب وطنيــة يف البلــدان الناميــة والتفاعــل بــني 
وسياسات االستثمار، مبّينـاً احلاجـة إىل األخـذ بـنهج تـآزري. ويركـز أيضـاً علـى ضـرورة إصـالح نظـام اتفاقـات االسـتثمار الضريبة الدولية 

  الدولية بتقدمي خطة عمل ملثل هذا اإلصالح.
 

***  **  *** 


