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موجز
يف مواجهةةل الايت ةةدتث اري ةايثمائيل واعااييةةل ال،املي ةةل ا دي ةةد  ،ياي ،ة ع ة ةةان،
السيايةةاث ي يوةة،وا ييايةةاث عامةةل تةةؤمي ا الاينميةةل املس ةايدامل و ي ي،ةةز وا ةةر ييايةةاث
اريايثمائ القايمل مع مراعا هذا اهلةد .فقةد مت ةت الاينميةل املسةايدامل ،ع ة اللة،يد الةدو  ،يف
الاييائ الرييس لوضع يياياث اريايثمائ الدوليل وملا كاي الح اتفاقةاث اريةايثمائ الدوليةل قةد
حةةر تقةةدماري كبةإاري ،فة ي الوقةةت قةةد حةةاي لايقيةةيت جةراالاث ةةالح اتفاقةةاث اريةايثمائ الدوليةةل
وئيت الطريق ا األمام
وتوج ةةد عم ي ةةل وض ةةع يياي ةةاث ارية ةايثمائ الدولي ةةل يف مرح ةةل مينامي ي ةةل اث ئ
ب،يةةد املةةدد وتقةةدم هةةذو املةةذكر م ،وم ةةاث و كدتةةل عةةن تيةةائاث األون ايةةام ال،شةةر املاي ،ق ةةل
قةةت ةالري يف
بسيايةةاث املرح ةةل  ٢مةةن عم يةةل ةةالح اتفاقةةاث اري ةايثمائ الدوليةةل ،ال ة
تقريةةر اري ةايثمائ ال ،ةةامل ل ،ةةام  ٢٠1٧ومي ةةن ل ب ةةداي ي ت ي ةةف ه ةةذو ادي ةةائاث وت،ايم ةةدها
ملوا ل اع ةالحاث متاشةياري مةع ولوت ةا السيايةاتيل وقةد حفةزث تيةائاث األون ايةام املاي ،قةل
ابلسيايةةاث جةراالري وليةاري لايتةةديل ا ية القةةدت مةةن امل،اهةةداث وتقةةوم الب ةةداي بشة مايزايةةد
بايفسإ امل،اهداث الباليل و ت،دي ها و تبدي ها و هنايها
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ول ةةكن ك ةةاي هن ةةاإ تق ةةدم يف ةةالح اتفاق ةةاث اري ةايثمائ الدولي ةةل ،ف ة ي ري ةةق ال،م ة
ر يزال ويالري ويب غ خمزوي ا ي القدت من امل،اهداث  1٠ض،ا .عدم امل،اهةداث ادديثةل
اث الايوجةةا اع ةةالح  ،ومةةا ال املسةايثمروي ي اةةؤوي ا ا ي ة القةةدت مةةن امل،اهةةداث عنةةد
ئف ةةع قو ةةات لايس ةةويل املنا ع ةةاث بة ة املس ةايثمرين وال ةةدول وتنشة ة جة ةراالاث ةةالح اتفاق ةةاث
اري ةايثمائ الدوليةةل يو ةاري دةةدتث جديةةد ويايط ة القيةةام ع ة قةةو ف،ةةال بايس ة إ عالقةةاث
اري ةايثمائ الدوليةةل ل سةة ،ا دقيةةق الاينميةةل املس ةايدامل ةةالحاري شةةامالري ومايزامن ةاري مةةن تةةالل
عم يل شام ل وشفافل ومي ن لألون ايام ي يؤمي موئاري ميسراري هاماري يف هذا اللدم
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أوالا -مءدمة
 -1جيةةري ةةالح اتفاقةةاث اري ةايثمائ الدوليةةل الايط  ،ة ع ة قةةدم ويةةان وتايوةةمن يةةع
امل،اهةةداث املربمةةل يف عةةام  ٢٠1٨عةةد ةةالحاث تايماش ة مةةع الموعةةل ةةالحاث األون ايةةام
لنظ ةةام اري ةايثمائ ال ةةدو ( )٢٠1٨و ةةائ يياي ةةاث اي ةايثمائ األون اي ةةام م ةةن ج ة دقي ةةق الاينمي ةةل
()1
املسايدامل
 -٢ويايوةمن يةةب،ل وعشةةروي اتفاقةاري مةةن اتفاقةاث اريةايثمائ الدوليةةل ال ة  ٢٩املربمةةل يف عةةام ،٢٠1٨
ال توجد بشأهنا نلوص ،ما ر يق عن يت مساث لإل الح( )٢وتظهر اآلي بلوئ منايظمةل
األح ةةام ال ة كانةةت ت،اية تةرب مباي ةةر يف اتفاقةةاث اري ةايثمائ الدوليةةل ملةةا قب ة عةةام  ٢٠1٢وكث ةإاري
م ةةا تايو ةةمن امل،اه ةةداث ادديث ةةل توجه ةاري ق ةةو الاينمي ةةل املس ةايدامل ،وادف ةةاا ع ة ادي ةةز الاينظيم ة ،
ودسيناث و يقا اث لايسويل منا عاث اريايثمائ والال اع الح األكثر شيوعاري هو احملافظل
ع ة اديةةز الاينظيم ة وتايوةةمن ب،ةةا اتفاقةةاث اري ةايثمائ الدوليةةل و اةةا امل،اهةةداث ادديثةةل
يو ةاري شةةائاث ةةرسل ا املسةةاوا ب ة ا نس ة وميث ة الايت ةةيت ب ة املس ةايثمرين والةةدول يو ةاري
موضةو تركيةز ئييسة ع ةالح اتفاقةاث اريةايثمائ الدوليةل ور يةزال موضةوعاري يثةإ ا ةدل وسفةةز
النقاش يف وياط اريايثمائ والاينميل ولةدد ا مهةوئ بشة عةام ويايوةمن حةوا  ٧5يف املايةل
مةةن اتفاق ةةاث اري ةايثمائ الدوليةةل املربم ةةل يف ع ةةام  ٢٠1٨عنل ةراري واح ةةداري ع ة األق ة م ةةن عنا ةةر
الح تسويل املنا عاث ب املسايثمرين والدول ،ويايومن ال،ديد منها عد عنا ر
 -3وقةةد حفةةزث مواث ييايةةاث األون ايةةام يو ةاري ج ةراالري ولي ةاري لايتةةديل ا ي ة القةةدت مةةن
امل،اه ةةداث وتق ةةوم الب ةةداي بشة ة مايزاي ةةد بايفس ةةإ امل،اه ةةداث البالي ةةل و ت ،ةدي ها و تب ةةدي ها و
هنايهةةا وابلنظةةر ا ي جةراال اع ةةالح هةةذا تنةةاول ،حةةل اآلي ،عةةدماري ق ةةيالري نسةةبياري مةةن اتفاقةةاث
اري ةايثمائ الدوليةةل ،ف ة ي هنةةاإ نطاق ةاري وايةة،اري وحاجةةل م تةةل ملوا ة ل السةة ،ا دقيقهةةا ويب ةةغ
خمزوي ا ي القدت من امل،اهداث  1٠ض،ا .عدم امل،اهداث ادديثل اث الايوجةا اع ةالح
(الش ة  )1واي ةايندث غ بيةةل قوةةات تس ةويل املنا عةةاث ب ة املس ةايثمرين والةةدول امل،روفةةل حةةل اآلي ا
ا ي القدت من امل،اهداث

__________

()1

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

investment-regime-2018-edition-
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يف عةام  ،٢٠1٨وق،ةت الب ةداي مةا ر يقة عةن  4٠اتفاقةاري مةن اتفاقةاث اريةايثمائ الدوليةل ،منهةا  3٠م،اهةد ايةايثمائ
تناييةةل و 1٠م،اهةةداث تايوةةمن ح ام ةاري تاي ،ةةق ابري ةايثمائ ويف وقةةت كايابةةل هةةذو املةةذكر  ،كانةةت نلةةوص ٢٩
اتفاقاري من اتفاقاث اريايثمائ الدوليل ماياحل
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الش 1
خمووو اجليول الءود  )٢011-1959واجليوول احلودي
االستثمار الدولية

 )٢018-٢01٢مون اتاااووا

(ابلنسبل املكويل)

10

90

ا ي القدت من اتفاقاث اريايثمائ الدو

اتفاقاث اريايثمائ الدو ادديثل

امللدئ :األون ايةةام ،٢٠1٩ ،تقريةةر اري ةايثمائ ال،ةةامل ل،ةةام  :٢٠1٩املنةةا ق ارقايلةةاميل ادا ةةل (منشةةوئاث
األمت املايتد  ،ئقت املبيع  ،E.19.II.D.12جنيف)

 -4وتقدم هذو املذكر م ،وماث ودكتل عن اديائاث ال ة  1٠ل مرح ةل  ٢مةن عم يةل ةالح
قت الري يف تقرير اريايثمائ ال،امل ل،ةام  ٢٠1٧و مئجةت
اتفاقاث اريايثمائ الدوليل ،ال
()3
رحقاري يف الموعل الح نظام اريايثمائ الدو ل،ام  ٢٠1٨وه تساي،رض تر جراالاث
اع ةةالح يف املرح ةةل  ٢وختايةايت بايتديةةد ئب،ةةل دةةدتث ياي،ة ع ة الايمةةع اريةايثمائ الةةدو مواجهايهةةا
لي وي اع الح انجتاري حقاري

اثمي ا -عش وور ريي ووارا للمرحل ووة  ٢م وون إ و و
التحداي واخليارا

اتااا ووا االس ووتثمار الدولي ووة:

 -5يايوفر ل ب داي عدم من اديائاث لايتديل خمزوهنا مةن ا ية األول مةن امل،اهةداث وادةد
من جتزؤ نظام اتفاقاث اريايثمائ الدوليل وت ص هذو املذكر ود ة  1٠تيةائاث ومةا تنطةوي
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 م ٍ
ايأي قايت ع ادقةايق
ل اي فل مقائنل ابلفوايد ،مع الايلدي ل،دم من الايتدتث األويع نطاقاري

 -6وهن ةةاإ م ةةا ر يق ة ع ةةن  1٠تي ةةائاث ماياح ةةل ل ب ةةداي ال ة ترغ ة يف ت ي ةةإ امل،اه ةةداث
القايمةةل  ،هةةا تايفةةق مةةع األهةةدا .واألولةةوتث السيايةةاتيل ا ديةةد وملواجهةةل الايتةةدتث الناشةةكل
عن جتزؤ نظام اتفاقاث اريايثمائ الدوليل (الشة  )٢وهةذو اآلليةاث ر يسةايب،د ب،وةها ب،وةاري
ومي ن اياي دامها ع قو ماي ام  ،ور ييما من جان الب داي الة لةديها شةب اث اتفاقةاث
ايايثمائ موليل كثإ

__________

()3

4

األون اي ةةام ،٢٠1٧ ،تقري ةةر ارية ةايثمائ ال ،ةةامل ل ،ةةام  :٢٠1٧ارية ةايثمائ وارقايل ةةام الرقمة ة (منش ةةوئاث األم ةةت
املايتد  ،ئقت املبيع  ،E.17.II.D.3جنيف)
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هنةةا تايوةمن جةراالاث يط ة ع يهةةا
 -٧وختاي ةف هةذو اديةةائاث ال ة  1٠مةةن عةد جوانة
ا انة الايقةةث (مثة تفسةةإ ح ةةام امل،اهةةداث و ت،ةةدي ها) و السياية (مثة املشةةائكل املاي،ةةدم
األ ةرا ،).وتركةةز ع ة اعجةراالاث (مثة ت،ةةدي امل،اهةةداث و ارياي،اضةةل عنهةةا) و يوةاري ع ة
املسةةاي ا وهريةةل (مثة امل،ةةايإ املرج،يةةل الدوليةةل) و تنطةةوي ع ة موا ة ل ال،مة بنظةةام اتفاقةةاث
اريةايثمائ الدوليةةل (مثة ت،ةةدي امل،اهةةداث و ارياي،اضةةل عنهةةا و املشةةائكل املاي،ةةدم األ ةرا،).
و ارنسةةتاب منةةا (مث ة هنةةاال امل،اهةةد مةةن موي ارياي،اضةةل عنهةةا و ارنسةةتاب مةةن اآلليةةاث
املاي ،ةةدم األ ة ةرا ).وهة ة متثة ة راي ةةق عمت ةةال ت ي ةةإ ع ة ة نظ ةةام اتفاق ةةاث ارية ةايثمائ الدولي ةةل
("كيفيل" اع الح) ،و ي كاي ينب ة النظةر ليهةا والنظةر فيهةا ابرقةرتاي مةع تلةميت وايةود امل،اهةداث
("موضو " اع الح ،و املرح ل  1من الح اتفاقاث اريايثمائ الدوليل)
 -٨وعنةةد دديةةد مةةا ا كانةةت ليةةل ةةالح منايةةبل لب ةةد م ،ة يف وضةةع م ،ة  ،ةةل حاجةةل ا
ج ةراال د ي ة ماية ٍ
ةأي قةةايت ع ة ادقةةايق ل اي فةةل مقائنةةل ابلفوايةةد ،م ةةع الايلةةدي ل،ةةدم مةةن الايت ةةدتث
األويةةع نطاقةاري وتشةةم الايتةةدتث اريةرتاتيايل ادةةرو بنايياةةل شةةام ل ومايوا نةةل ،بةةدرري مةةن اعفةراط يف
اع ةةالح ،وجتريةةد نظةةام اتفاقةةاث اري ةايثمائ الدوليةةل مةةن غايايةةا املايمث ةةل يف ايةةل اري ةايثمائ وت،زيةةزو
وتنشةةأ الايتةةدتث النظميةةل مةةن الث ةراث ،و وجةةا الايةةدات  ،وحةةارث الاياةةزؤ ال ة تثةةإ مشةةاك تاي ،ةةق
ابلايمايك وارتسان وتايط ددتث الاينسيق عطاال األولويةل عجةراالاث اع ةالح ،و جيةام الشةركاال
املنايةةب يف امل،اهةةداث ل ةةرض تنفيةةذها ،وضةةماي اتسةةان جهةةوم اع ةةالح ع ة خماي ةةف مس ةايوتث
عم يةةل وض ةةع السياي ةةاث وتزيةةد الايت ةةدتث املرتبط ةةل ابلقةةدئاث م ةةن ةة،وبل تلةةدي الب ةةداي النامي ةةل،
ور ييما ق الب داي اواري ،ألوجا القلوئ ال تشوب ا ي األول من اتفاقاث اريايثمائ الدوليل
الش ٢
عشرة رييارا لتحدي املخووان املرجردة من اجليل الءد من اتاااا االستثمار الدولية
عشرة رييارا
ت،دي
ح ام ارتفاقياث
ارياي،اضل
عن امل،اهداث الباليل
توحيد شب ل اتفاقاث
اريايثمائ الدوليل

الايفسإ املشرتإ ألح ام امل،اهداث

املرحلة ٢

تيائاث ع
الح اتفاقاث 10
اريايثمائ الدوليل

مائ ال،القاث ب
امل،اهداث املاي،ايشل

اعحالل ا امل،ايإ ال،امليل

ارنستاب من امل،اهداث
املاي،دم األ را.
هناال
امل،اهداث القدميل
القايمل
ارياي ناال عن امل،اهداث
القدميل غإ امللدن ع يها
املشائكل ع مسايود
ماي،دم األ را.

امللدئ :األون ايام٢٠1٧ ،
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 -٩وجي ة اتاييةةائ فو ة تركيبةةل ي نةةل ل يةةائاث السيايةةاتيل ال،شةةر ف ،ة يةةبي املثةةال ،غالب ةاري
ما يقرتي هناال امل،اهداث ابرياي،اضل و اعمما وينب ي ت ،س الرتكيبل امل ايةائ يف هنايةل املطةا.
اجتاو السياياث اريةايثمائيل الدوليةل ل ب ةد ،يةا يايماشة مةع ايةرتاتيايايا اعااييةل الو نيةل وعةالو ع ة
لةةك ،ينب ة للةةان ،السياي ةةاث ،عن ةةد تنفيةةذ ةةالح اتفاق ةةاث اري ةايثمائ الدولي ةةل ،ي أيت ةةذوا يف
ارعايبائ األتر املركك هلذو اديائاث فمن شأي ب،ةا تركيبةاث تيةائاث اع ةالح ي تةؤمي ا نظةام
م،اهداث الرم ا حد ب،يد من موئو األياي الايق يدي املايمث يف ايل اريايثمائ و ا انستاب
كامة مةةن نظةةام اتفاقةةاث اريةايثمائ الدوليةةل وينب ة ي تسةةاعد جهةةوم اع ةةالح ،ور يةةيما الشةةام ل
منهةةا ،ع ة تس ة إ الفوايةةد ال ة مي ةةن ادلةةول ع يهةةا مةةن يةةيام القةةانوي وت بيةةل توق،ةةاث املس ةايثمرين
فيمةةا ياي ،ةةق ابلقةةدئ ع ة الاينبؤ ب ،ميل وضع السيايةةاث وايةايقرائ هذو ال،م يل وشةةفافيايها
 -1٠وعند ارتاييائ من ب ليةاث اع ةالح ،ينب ة للةان ،السيايةاث ي أيتةذوا يف ارعايبةائ
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
امل،اهةةداث القدميةةل ا امل،اهةةداث ا ديةةد ومي ةةن ي ي ةةوي ك ة مةةن هةةذو الايتةةدتث ا يةةل
تا ل ابلنسبل لب،ا تيائاث اع الح احملدم  ،ع النتو الايا :
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•

د .شروط الدولل األوا ابلرعايل ا منع الايمييز القايت ع ة ا نسةيل وهة دظةر
عمومة ةاري م،ام ةةل املسة ةايثمرين م ةةن ال ةةدول املوق ،ةةل م،ام ةةل قة ة تفو ةةيالري مقائن ةةل ي،ام ةةل
املس ةايثمرين املم ةةات م ةةن ي ب ةةد ل ةةل وق ةةد فس ةةرث ع ةةد و ةةاكت ح ةةام الدول ةةل
األوا ابلرعايةةل امللةةاغل بطريقةةل فوفاضةةل ع ة هنةةا تسةةم ابي ةايإام ح ةةام كثةةر
مؤاات مةن اتفاقةاث اريةايثمائ الدوليةل الة وق،ايهةا الدولةل املوةيفل مةع الب ةداي الثالثةل
وقةد مد لةك ا ب،ةةا ا ةدل و مد يف وقةت رحةةق ا ةياغل امل،اهةداث يزيةةد
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
جه ةةوم اع ةةالح ألن ةةا يس ةةم ل مس ة ةايثمرين ابنايق ةةاال الش ةةروط األكث ةةر مالالم ةةل م ةةن
م،اهةةداث الدول ةةل املو ةةيفل غ ةةإ اداض ةة،ل لإل ةةالح م ةةع ب ةةداي لث ةةل وفيم ةةا ةةص
اتفاقةةاث اري ةايثمائ الدوليةةل القايمةةل ،تنشةةأ الايتةةدتث املاي ،قةةل بشةةرط الدولةةل األوا
ابلرعايل ع جا ادلوص فيمةا ياي ،ةق ايةائاث اع ةالح األئب،ةل :الايفسةإ املشةرتإ
والاي،دي وارياي،اضل و مائ ال،القاث الاي،اهديل

•

وال ةةرض مةةن بنةةوم البقةةاال املدئجةةل يف م،ظةةت م،اهةةداث اري ةايثمائ الثناييةةل هةةو تويةةيع
نطةةان تطبيةةق امل،اهةةداث لفةةرت ضةةافيل ب،ةةد اعهنةةاال (ب،وةةها لفةةرت  5يةةنواث ،ول ةةن
يف م،ظةةت األحيةةاي لفةةرت  1٠يةةنواث و  15و حةةل  ٢٠يةةنل) ووفقةاري ل يفيةةل
ياغايها ،تنطبق بنوم البقاال ما حل هناال امل،اهد بش انفرامي و ئيا يواري
حةةل هنايهةةا هنةةاالري اعي ةاري (يةةا يف لةةك هنةةاال بسةةب ارياي،اضةةل عنهةةا ي،اهةةد
جديةةد ) ومةةن شةةأي السةةماح ابنطبةةان م،اهةةد مةةن ا ية القةةدت (غةةإ تاضةة،ل
لإل ةةالح) لفةةرت وي ةةل ب،ةةد اعهنةةاال ي يقةةوض جهةةوم اع ةةالح ،ر يةةيما ا كةةاي
لةةك يةةؤمي ا تطبيةةق مايةوا ٍ مةةع م،اهةةد جديةةد ولةةذلك قةةد ي ةةوي مةةن الوةةروئي
ايبدلل (بويةاي
ل اال بنوم البقاال يف امل،اهداث القدميل املنها هناالري اعيةاري و املسة ت
منهةا اعممةةا ) وت ةةوي الايتةدتث املاي ،قةةل بشةةروط البقةاال واضةةتل بوجةةا تةةاص
فيما ياي ،ق ايائاث اع الح ال تنه و تسايبدل و تدمج
GE.19-14947

TD/B/C.II/42

•

ودةةدم األح ةةام ارنايقاليةةل نطةةان الايطبيةةق الةةزمث ل م،اهةةد عةةن ريةةق توضةةي
ادةةارث واملةةدم الزمنيةةل ب،ةةد هنةةاال امل،اهةةد ال ة مي ةةن فيهةةا ل مس ةايثمر ي س ةايج
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 ة
ضةةماي انايقةةال ية س مةةن امل،اهةةد القدميةةل ا امل،اهةةد ا ديةةد عةةن ريةةق ادةةد
من ادارث ال تنطبق فيها ك ايةا امل،اهةدت ابلايةزامن ( و عةن ريةق توضةي ي
امل،اه ةةد القدمي ةةل ختايفة ة ت ةةدئجيياري عن ةةد مت ةةول امل،اه ةةد ا دي ةةد حي ةةز النف ةةا )
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
القدميل ،يا يف لك عن ريق اعمما

 -11وابعض ةةافل ا الايت ةةدتث القانوني ةةل ،ينب ة ة لل ةةان ،السياي ةةاث يوة ةاري ي أيت ةةذوا يف
ارعايبةائ الايتةدتث ال،م يةل والسيايةيل املاي،ةدم الة قةةد تنشةأ و ططةوا هلةا ،ع ة النتةو املبة يف
الفل الايا

اثلثا -عشر رييارا للمرحلة  ٢من إ
عامة وتءييم

اتاااوا االسوتثمار الدوليوة :مظورة

 -1التاسري املشرتك خحكات املعاهدا
 -1٢مةةن شةةأي اتفاقةةاث اريةايثمائ الدوليةةل الة ةةي ت ح امهةةا بطريقةةل فوفاضةةل ي تفوة
ا تفسإاث مايناقول وغإ مقلةوم يف يةيان جةراالاث تسةويل املنا عةاث بة املسةايثمرين والةدول
والايفسإاث املشرتكل ،ال ترمة ا توضةي م،ةال ارلايزامةاث الاي،اهديةل ،تسةاعد املسةايثمرين واأل ةرا.
املاي،اقد واحملاكت ع ادد من وجا عدم اليق  ،وت،ز قدئ ت ع الاينبؤ
 -13ومي ةةن ل ايفس ةإاث املشةةرتكل املوتوقةةل ي تسةةاعد املس ةايثمرين واأل ةرا .املاي،اقةةد واحملةةاكت
ع ة ادةةد مةةن وجةا عةةدم اليقة وت،زيةةز قةةدئ ت ع ة الاينبةةؤ (ا ةةدول  )1وهةةذو هة يةةه ما
لإل ةةالح فيمةةا ياي ،ةةق بايطبيقهةةا ال،م ة ألهنةةا تسةةم أل ةرا .امل،اهةةد ابعع ةراب عةةن مواقفهةةا
بش ةةأي ش ةةرط وة ةةدم يف اتفاق ةةاث اري ة ةايثمائ الدولية ةةل موي ج ة ةراال ت ،ةةدي ع ة ة ت ف ةةل نس ةةبياري و كثة ةةر
اي ةايهالكاري ل وقةةت و عةةام الايفةةاوض بشةةأي امل،اهةةد وابلةةنص ةراحل يف امل،اهةةد ع ة ي الايفسةةإ
املشةرتإ م ةزم ل مت مةل ،مي ةن لأل ةرا .ي تزية ي شةك فيمةا ياي ،ةق اترهةا القةانوين بيةد نةا حةةل
لةةو ي ي ةةن هنةةاإ شةةرط مةةن هةةذا القبي ة  ،ف ة ي اتفاقيةةل فيينةةا لقةةانوي امل،اهةةداث ت ةةزم احمل م ة اي
أيتةةذوا يف اعايبةةائهت ،ابعضةةافل ا السةةيان " ،ي اتفةةان رحةةق بة األ ةرا .بشةةأي تفسةةإ امل،اهةةد "
(املام )) (3-31-
 -14ويف عةةام  ،٢٠1٨وق،ةةت كولومبيةةا واهلنةةد عةةالانري تفسةةإتري مشةةرتكاري فيمةةا ياي ،ةةق ي،اهةةد
اري ةايثمائ الثنايي ةةل ال ة برماياه ةةا يف ع ةةام  ٢٠٠٩ويل ةةق اعع ةةالي البن ةةوم الرييس ةةيل يف م،اه ةةد
ةس هةدا .الاينميةل املسةايدامل ،وت،ةزت حةق األ ةرا .يف تنظةيت امللة تل ال،امةل،
عام  ٢٠٠٩ل ة ت ،ت
وتوض ة 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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 -15ويف عةةام  ،٢٠1٧وق،ةةت بةةن الميد واهلنةةد عةةالانري مشةةرتكاري يةةاتالري فيمةةا ياي ،ةةق ي،اهةةد
اريايثمائ الثناييل ال برماياها يف عام  ٢٠٠٩وابعضافل ا لك ،وق،ت كولومبيا وفرنسةا ،يف
ع ةةام  ،٢٠1٧ع ةةالانري تفس ةةإتري مش ةةرتكاري فيم ةةا ياي ،ةةق ي،اه ةةد اري ةايثمائ الثنايي ةةل ال ة برماياه ةةا يف
عام  ٢٠14وتوض هذو األتإ ي املام  16بشأي األح ام األترد ينب عدم قراال ا ع
هنا شرط تثبيت و ي انايهاإ عقد مولل مربم ب مسايثمر و ر .تر ر يش انايهاكاري ل م،اهد
 -16وتنش عد اتفاقاث ايايثمائ موليل واا حديثل يواري هيكاث مشةرتكل وريايهةا ةدائ
تفسةإاث م زمةل لألح ةةام الاي،اهديةل (مةةثالري اتفةان الاياةائ ادةةر بة يةرتاليا وبةإو ٢٠1٨ ،وم،اهةةد
اريةايثمائ الثناييةةل بة بةةيالئو واهلنةةد ٢٠1٨ ،واتفةةان الاياةةائ ادةةر بة مري ةةا الويةةط و هوئيةةل
كوئت ٢٠1٨ ،وارتفان الشام والايدئجي بشأي شراكل احمليط اهلامئ ٢٠1٨ ،واتفةان ايةل
اريايثمائ ب اردام األوئويب وين افوئ  ٢٠1٨ ،واتفان ايل اريايثمائ ب اردام األوئويب
وفييت انم ٢٠1٩ ،واتفان الاياائ ادر ب هوئيل كةوئت والةورتث املايتةد األمري يةل (،)٢٠٠٧
ت،ةةديالث  ٢٠1٨وارتفةةان ب ة الةةورتث املايتةةد وامل سةةيك وكنةةدا ٢٠1٨ ،وم،اهةةد اري ةايثمائ
الثناييل النمو جيل هلولندا)٢٠1٨ ،
ا دول 1
إجرا ا

 :التاسري املشرتك خحكات املعاهدا

يوض موموي ح ت من ح ام امل،اهد ويويق نطان الس طل الايقديريل ل متاكت فيما ياي ،ق بايفسإ األح ام
الايتدتث (املساوئ)
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
ع امل،اهد ويايط ت فل ووقاياري ق )
ي وي ف،ارري بوجا تاص ا كانت امل،اهد تنص راحل ع ي
الايفسإاث املشرتكل ال تو،ها األ را ( .و هيكا ا املشرتكل) م زمل
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
مي ن ي يثإ ش وكاري بشأي اب،ا القانوين ادقيق (قد ر ي وي
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
قد ي وي من الل ،الايفاوض بشأنا عندما تنطوي حدد
قوات املنا عاث ال،القل ع تطبيق اد ت ي الل ل

امللدئ :األون ايام٢٠1٧ ،

 -٢تعديل أحكات املعاهدا
 -1٧قةةد ي ةةوي مةةن اللةة ،تلةةتي الايزامةةاث ملةةاغل بطريقةةل مسايفيوةةل يشةةيع وجومهةةا يف
اتفاقةةاث اري ةايثمائ الدوليةةل القدميةةل مةةن تةةالل الايفس ةإاث املشةةرتكل وباي،ةةدي ح ةةام امل،اهةةد ،
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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 -1٨وعةةام مةةا ت ةةوي الاي،ةةديالث و ةةدوم ال،ةةدم ور تةةؤتر يف الايلةةميت ال،ةةام ل م،اه ةةد ويف
ف سفايها( )4وعندما ت وي األ را .غإ م،نيل ر اح ام ب،ينها يف امل،اهد (مثالري الدولل األوا
ابلرعايةةل و امل،ام ةةل ال،املةةل واملنلةةفل) ،فقةةد ي ةةوي مةةن األفو ة متةةال ت،ةةديالث مايفرقةةل ع ة
امل،اهد بدرري من عام الايفةاوض ع يهةا ابل امة ألي لةك قةد يسةاي رن وقايةاري ةويالري وقةد يشة
ددتري ،باري تب،اري ملواقف الطر .اآلتر و األ را .األترد (ا دول )٢
 -1٩وتايوقف جراالاث الاي،دي الواج تطبيقها ع امل،اهد وهةذو األتةإ تاضة،ل ل اي يةإ
وفيمةةا ياي ،ةةق ابتفاقةةاث اري ةايثمائ الدوليةةل ال ة ر تةةنظت ج ةراال الاي،ةةديالث ،تنطبةةق عموم ةاري القواعةةد
ال،امةةل رتفاقيةةل فيينةةا لقةةانوي امل،اهةةداث ر ي ال،ديةةد مةةن اتفاقةةاث اري ةايثمائ الدوليةةل األحةةد
عهة ةةداري تايوة ةةمن ح تامهة ةةا ادا ة ةةل ابلاي،ة ةةديالث وي ايس ة ة هة ةةذا األم ة ةةر ية ةةل تا ة ةةل فيمة ةةا ياي ،ة ةةق
ابمل،اهةةداث احملةةدوم و املاي،ةةدم األ ةرا .ال ة يوةةيف ال،ةةدم ال بةةإ مةةن األ ةرا .امل،نيةةل فيهةةا ا
مدد ت،قيد هذو ال،م يل وغالبةاري مةا يوةف ةابع ئمسة ع ة ت،ةديالث اتفاقةاث اريةايثمائ الدوليةل
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
 -٢٠ويف عام  ،٢٠1٨ايةاي دمت الاي،ةديالث يف كة مةن السةياقاث الثناييةل واعق يميةل ويف
اتفاقةاث اريةايثمائ الدوليةل اعق يميةةل اهلاي ةةل ،ايةاي دمت األ ةرا .الربوتوكةورث وتبةةامل الريةةاي
و املذكراث ا انبيل واتفق األحد عشر رفاري يف ارتفان الشةام والايةدئجي بشةأي شةراكل احملةيط
اهلةةامئ ع ة ارحايفةةاا ابل،نا ةةر األيايةةيل لةةنص شةراكل احملةةيط اهلةةامئ مةةع متةةال ت،ةةديالث يف
الارث خمايائ وفيما ياي ،ق ابريايثمائ (الفل  ،)٩اتفقت األ ةرا .ع ة ت ،يةق تطبيةق األح ةام
املاي ،قل ابل،قوم املربمل ب املسايثمرين والدول وتراتيص اريايثمائ
 -٢1ويف ي ول/يبايمرب  ،٢٠1٨وق،ت هوئيل كوئت والورتث املايتةد ت،ةديالري ع ة اتفةان
الاياائ ادر بينهما ( )٢٠٠٧ويايومن الاي،ةدي يوةاحاث بشةأي م،ةال امل،يةائ األمع ل م،ام ةل
ويسايثث جراالاث تسويل املنا عاث ب املسايثمر والدولةل مةن نطةان ح ةت الدولةل األوا ابلرعايةل
وي ةةف ال انةةل املشةةرتكل يو ةاري يهمةةل النظةةر يف متةةال دسةةيناث ع ة ح ةةت تسةةويل املنا عةةاث
ب ة املس ةايثمر والدول ةةل لاي بيةةل ه ةةدا .كةةال الب ةةدين (مث ة ي ةةب تسةةويل املنا ع ةةاث والقوةةاال ع ة
الدعاود ال،بثيل)
 -٢٢ويف عام  ،٢٠1٩وافق مؤمتر ميثان الطاقل ع ا ةدول الةزمث ملناقشةل دةديل م،اهةد
ميثان الطاقل واتفق ع الموعةل املواضةيع املقةرئ اياي،راضةها يف ةائ املناقشةل ،يةا يف لةك ادةق
يف الاينظيت ،والاينميل املسايدامل ،واملسؤوليل ارجايماعيل ل شركاث ،وامل،ام ل ال،املةل واملنلةفل ،ونةز
امل يل بطريقل غإ مباشةر ( )5ويةايتدم عم يةل الايتةديل اديةائاث السيايةاتيل املم نةل ل ة مةن
املواضةةيع املةذكوئ ويةةيبد عوةةاال الفريةةق الفرعة ل مةؤمتر مفاوضةةاث مةةن جة دةةديل امل،اهةةد
وفقاري ل مواضيع املقرتحل واديائاث السياياتيل احملدم
__________

()4
()5

GE.19-14947

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

انظر
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9

TD/B/C.II/42

ا دول ٢
إجرا ا

 :تعديل أحكات املعاهدا

ي،دل موموي م،اهد قايمل إبمئا ح ام جديد فيها و باي يإ ح ام قايمل و ل ايها
الايتدتث (املساوئ)
النايايج (احملاين)
• يةةوفر ما ويةةع نطاق ةاري و ب،ةةد مةةدد مةةن الايفسةةإ ومي ةةن ي يةةدئ
قواعد جديد بدرري من اركايفاال بايوضي م،ال القواعد القايمل
• يايناول بش انايقاي هت القوات الة تايةواالم بشةأهنا املواقةف السيايةاتيل
لأل را.
• مي ةةن ارتفةةان ع يةةا بسةةهولل مةةع الش ةريك يف امل،اهةةد والايفةةاوض بشةةأنا
يزيد من الف،اليل مقائنل إبعام الايفاوض ع امل،اهد برمايها

•
•
•
•

يايط عام تلديقاري و ياري ليلب انفذاري
ر ينطب ةةق ر ع ة ة م ةةا يق ةةع مسة ةايقبالري ،ي ر ي ةةؤتر ع ة ة الب ةةت يف
املنا عاث امل ،قل
ر يفو ا ت يإ شام يف تلميت امل،اهداث وف سفايها
قةةد يفو ة 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

امللدئ :األون ايام٢٠1٧ ،

 -٣االستعاضة عن املعاهدا البالية
 -٢3غالباري ما ت ةوي عم يةاث ارياي،اضةل فر ةل عجةراال ايةاي،راض شةام ل م،اهةد بةدرري مةن
ت،دي فرامد ح امها بلوئ انايقاييل
 -٢4ويساي،يا جراال اع الح هذا عن اتفاقاث اريةايثمائ الدوليةل الباليةل إبحةالل اتفاقةاث
جديةةد و هةةا ومي ةةن ي يةةربم الشةةركاال يف امل،اهةةداث نفسةةهت اتفاقةةاث اي ةايثمائ موليةةل جديةةد
(مثالري عنةدما يسةاي،اض عةن م،اهةد ايةايثمائ تناييةل ي،اهةد ايةايثمائ تناييةل جديةد ) و مي ةن ي
تربمه ةةا الموع ةةل ك ةةرب م ةةن الب ةةداي (م ةةثالري عن ةةدما يس ةاي،اض ع ةةن ع ةةد م،اه ةةداث اي ةايثمائ تنايي ةةل
ي،اهةد تشةةم عةةد ةرا( .انظةةر اديةةائ  ))4ومي ةةن تنةةاول امل،اهةةد مةةن جديةةد األ ةرا .مةةن
دقيق مئجل ع من الاي يإ (فيما ص الاي،ديالث ارنايقاييل) و بداال قدئ كرب من ادزم وي،ل
النظر لدد تلميت اتفان ايايثمائ مو ي ،س ئؤيايها ادديثل املشرتكل (ا دول )3
 -٢5وس عدم مايزايد من اتفاقاث اريايثمائ الدوليل ال برمةت حةديثاري وة م،اهةداث قدميةل،
عموماري ابيايبدال م،اهد جديد ي،اهد قدميةل ومةن بة  3٠م،اهةد ايةايثمائ تناييةل موق،ةل يف
عام  ،٢٠1٨ح ئبع منها و م،اهداث ايايثمائ تناييل قدميل ب ب دين (مثالري ح ةت م،اهةد
ارية ةايثمائ الثنايي ةةل بة ة ب ةةيالئو وتركي ةةا وة ة م،اه ةةد ارية ةايثمائ الثنايي ةةل بينهم ةةا ل ،ةةام 1٩٩5
وح ةةت م،اهةةد اريةايثمائ الثناييةةل بة قإغيزيةاياي وتركيةةا وة م،اهةةد اريةايثمائ الثناييةةل بينهمةةا
ل،ام  1٩٩٢وح ت م،اهد اريايثمائ الثناييل ب ليايوانيا وتركيا و م،اهد اريةايثمائ الثناييةل
بينهما ل،ام  1٩٩4وح ت م،اهد اريايثمائ الثناييل بة ةربيا وتركيةا وة م،اهةد اريةايثمائ
الثناييل بينهما ل،ام )٢٠٠1
 -٢6وح ك من تال م،اهةداث تايوةمن ح امةاري ايةايثمائيل مربمةل يف عةام  ٢٠1٨وة م،اهةد
واحةةد و مةةن املقةةرئ ي دة و هةةا فتة اتفةةان الاياةةائ ادةةر بة يةةن افوئ ويةةري رن ةةا وة م،اهةةد
اي ة ةايثمائ تنايي ة ةةل واح ة ةةد ( )1٩٨٠وي ة ةةنص اتف ة ةةان الايا ة ةةائ اد ة ةةر ب ة ة ي ة ةرتاليا وب ة ةةإو ( )٢٠1٨ع ة ة
ارياي،اضةل عةن م،اهةد ايةايثمائ تناييةل واحةةد ( ،)1٩٩5ر ا ايةاي،يا عنهةا عنةد بةدال نفةا ارتفةةان
الشةةام والايةةدئجي بشةةأي ش ةراكل احملةةيط اهلةةامئ ل ب ةةدين ويةةيت اتفةةان الةةورتث املايتةةد وامل سةةيك
وكن ةةدا ( ،)٢٠1٨يا ةةرم متول ةةا حي ةةز النف ةةا  ،وة ة اتف ةةان الايا ةةائ اد ةةر ألمري ةةا الش ةةماليل ()1٩٩٢
وح ت تال م،اهداث ترد تايومن ح اماري ايايثمائيل و عد اتفاقاث مر واحد (انظر اديائ )4
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 -٢٧ومي ن ضماي ارنايقال الف،ال من م،اهد قدميل ا م،اهد جديد مةن تةالل ح ةام
انايقاليةةل ونلةةت تةةال م،اهةةداث حديثةةل تايوةةمن ح امةاري ايةايثمائيل ع ة فةةرت انايقاليةةل مةةد ا تةةال
يةنواث ب،ةةد بةدال نفةةا ارتفةةان ا ديةد (وهة اتفةان الاياةةائ ادةةر بة يةرتاليا وبةةإو (،)٢٠1٨
واتفان الاياائ ادر ب ين افوئ ويري رن ةا ( ،)٢٠1٨واتفةان الةورتث املايتةد وامل سةيك
وكندا ( )6())٢٠1٨واألح ةام ارنايقاليةل هةاهر جديةد نسةبياري وبةد انايشةائها يايزايةد يف اتفاقةاث
اريةايثمائ الدوليةةل اعق يميةةل واحملةةدوم األ ةرا .ادديثةةل ومةةن الشةةركاال يف امل،اهةةد امل،ةةرو .هنةةت
اي ة ةاي دموا األح ةةام ارنايقالي ةةل م ةةر واح ةةد ع ة ة األق ة ة ي ة ةرتاليا وبنم ةةا وب ةةإو و هوئي ةةل ك ةةوئت
وين افوئ وشي وفييت انم وكندا وامل سيك واردام األوئويب
ا دول 3
إجرا ا

 :االستعاضة عن املعاهدا البالية

النايايج (احملاين)

يساي،يا عن م،اهد قدميل ي،اهد جديد

• يايي األتذ بنهج شام لإل الح عن ريق جةراال تنقةي شةام •
ل م،اهةةد يةةا يايوافةةق مةةع األهةةدا .السيايةةاتيل املاي ةةإ لأل ةرا• .
املاي،اقد
• 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

الايتدتث (املساوئ)

يايط مشائكل شريك و شركاال يف امل،اهد لديهت ئاال يات ل
مي ةةن ي ي ةةوي ابهةةا الاي ةةاليف ويس ةاي رن وقاي ةاري ةةويالري ألنةةا يايط ة الايفةةاوض
ع امل،اهد من البدايل
ر يومن مئا عنا ر موجهل قو اع الح (يايوقف ع ناييال الايفاوض)
يايط ارنايقال الف،ال ب امل،اهداث القدميل وامل،اهداث ا ديد

امللدئ :األون ايام٢٠1٧ ،

 -٤ترحيد شبكة اتاااا االستثمار الدولية
 -٢٨يو ةةت ع ةةدم مايزاي ةةد م ةةن اتفاق ةةاث اري ةايثمائ الدولي ةةل اعق يمي ةةل بن ةةوماري و ةةدم ت ةةنص ع ة
ارياي،اضل عن امل،اهداث املربمل ب األ را .ومةن شةأي ل ةاال م،اهةدت قةدمياي و كثةر مةن
تةةالل نشةةاال م،اهةةد واحةةد جديةةد ي يسةةاعد ع ة دةةديل وايةةود امل،اهةةداث وجتن ة جتةةزؤ
شب ل اتفاقاث اريايثمائ الدوليل
 -٢٩والايوحي ةةد ش ة ة مة ةةن ش ة ة ال ارياي،اضة ةةل (انظة ةةر ادية ةةائ  )3وه ةةو ي،ة ةةث ل ة ةةاال عة ةةد
م،اهةةداث قايمةةل مسةةبقاري وارياي،اضةةل عنهةةا ي،اهةةد واحةةد جديةةد وحديثةةل وموجهةةل قةةو الاينميةةل
املسايدامل وهذا اديائ جذاب مةن منظةوئ ةالح اتفاقةاث اريةايثمائ الدوليةل ألنةا ينطةوي ع ة
ترين جيابي يايمثالي يف دديل موةموي امل،اهةداث وادةد مةن جتةزؤ شةب ل اتفاقةاث اريةايثمائ
الدوليل ،ي وضع قواعد ت،اهديل موحد ألكثر من ب دين (ا دول )4
__________

()6
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تشةةإ األملةةل املايناق ةةل ا ي عةةدماري ق ةةيالري فقةةط مةةن اتفاقةةاث اريةايثمائ الدوليةةل املسةاي،اض عنهةةا تايوةةمن ح امةاري
انايقاليةةل ول ةةن انايشةةائها يايزايةةد يف اتفاقةةاث اري ةايثمائ الدوليةةل اعق يميةةل واحملةةدوم األ ةرا .يف اآلونةةل األتةةإ
ومي ةةن ار ةةال ع ة مث ةةل مةةن األح ةةام ارنايقاليةةل يف املرفةةق -1٠هةةاال مةةن اتفةةان الاياةةائ ادةةر ب ة ي ةرتاليا
وشة ةةي ( ،)٢٠٠٨واملة ةةام  ٨-3٠مة ةةن ارتفة ةةان ارقايلة ةةامي والاياة ةةائي الشة ةةام ب ة ة كنة ةةدا واردة ةةام األوئويب
( ،)٢٠16واملام  ٢٠-1٠من اتفان الاياائ ادةر بة بةإو ويةن افوئ ( )٢٠٠٨ويف م،اهةداث تةرد ومةن
،ر .هنةت ايةاي دموا األح ةام ارنايقاليةل مةر واحةد ع ة األقة بنمةا
ب الشركاال اآلترين يف امل،اهداث الذين ي ت
و هوئيل كوئت وفييت انم وامل سيك
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 -3٠وع ة غ ةرائ م ةةا تنط ةةوي ع ي ةةا ارياي،اض ةةل عموم ةاري ،ع ة الب ةةداي ،عن ةةد اتاييائه ةةا تي ةةائ
الايوحي ةةد ،ي تو ةةع يف اعايبائه ةةا ح ةةام اعهن ةةاال الة ةوائم يف اتفاق ةةاث ارية ةايثمائ الدولي ةةل املنايهي ةةل
الحيايها وتومن انايقارري ف،ارري من نظام امل،اهداث القدت ا النظام ا ديد (انظر اديائ )3
 -31ومةةن ب ة امل،اه ةةداث املنطوي ةةل ع ة ح ةةام اي ةايثمائيل واملربم ةةل يف ع ةةام  ،٢٠1٨هن ةةاإ
تةةال م،اهةةداث ح ةةت و ة كثةةر مةةن اتفةةان اي ةايثمائ تنةةاي واحةةد قةةدت ويةةا ت حةةارث
ارياي،اضةل يف بنةوم وةةدم يف نةص اتفاقةاث اريةايثمائ الدوليةل ا ديةد و يف ئيةةاي تةنص ع ة
اعهن ةةاال وارياي،اض ةةل ف ،ة ة ي ةةبي املثة ةةال ،ي ةةيت اتفة ةةان الايا ةةائ ادة ةةر ب ة ة اردة ةةام األوئويب
وي ةةن افوئ ( )٢٠1٨وة ة  1٢م،اه ةةد اية ةايثمائ تنايي ةةل قدمي ةةل بة ة ال ةةدول األعو ةةاال يف ارد ةةام
األوئويب وين افوئ وييت اتفان الاياةائ ادةر بة مري ةا الويةط و هوئيةل كةوئت ()٢٠1٨
و مخسل اتفاقاث ايايثمائ تناييل
 -3٢ويف ارتفةةان الشةةام والايةةدئجي بشةةأي شةراكل احملةةيط اهلةةامئ ،تةةنص ب،ةةا األ ةرا .ع ة
ارياي،اضل عن م،اهداث ايايثمائ تناييل موجوم يابقاري (مث اتفةان اريةايثمائ الثنةاي بة يةرتاليا
وفييةةت انم 1٩٩1 ،واتفةةان اري ةايثمائ الثنةةاي ب ة يةرتاليا وبةةإو 1٩٩5 ،واتفةةان اري ةايثمائ
الثناي ب يرتاليا وامل سيك )٢٠٠5 ،وفقاري لألح ام الوائم يف ئياي جانبيل اث ل
 -33ومةةن احملايم ة ي سة بروتوكةةول اري ةايثمائ ملنطقةةل الاياةةائ ادةةر القائيةةل األفريقيةةل ،املقةةرئ
الايفةةاوض بشةةأنا يف ةةائ املرح ةةل  ٢مةةن عم يةةل الاي ام ة القةةائي ،و ة كثةةر مةةن  1٧٠م،اهةةد
ايايثمائ تناييل ب الب داي األفريقيل
ا دول 4
إجرا ا
ي

 :ترحيد شبكة اتاااا االستثمار الدولية

م،اهديت ايايثمائ تنايياي قدمياي و كثر ب األ را .ويساي،يا عنهما ابتفان ايايثمائ مو جديد ودوم األ را.
الايتدتث (املساوئ)
النايايج (احملاين)

• يايةةي األتةةذ بةةنهج شةةام لايتةةديل اتفاقةةاث اريةايثمائ الدوليةةل مةةن
تالل تنقيتها الشام
• سد من جتزيل شةب ل اتفاقةاث اريةايثمائ الدوليةل افةا عةدم امل،اهةداث
القايمل
• مي ةةن ي ي ةةوي ف ،ةةارري م ةةن حي ةةل الاي ف ةةل والوق ةةت مقائن ةةل إبجة ةراال
مفاوضاث تناييل ماي،دم

• يايط مشائكل ال،ديد من الشركاال يف امل،اهداث
• ر يومن مئا عنا ر موجهل قو اع الح (يايوقةف ع ة نايياةل
الايفاوض)
• قةةد يلةة ،دقيةةق نايةةايج يف املفاوضةةاث وةةدوم األ ةرا .مقائنةةل
ابملفاوضاث الثناييل

امللدئ :األون ايام٢٠1٧ ،

 -5إدارة الع اا بني املعاهدا املتعايشة
 -34عنةةدما ختاي ةةائ الب ةةداي اعبق ةةاال ع ة امل،اهةةداث القدمي ةةل ي ةوا ا امل،اهةةداث ا دي ةةد  ،ل ةةن
تايتقةةق هةةدا .ةةالح اتفاقةةاث اري ةايثمائ الدوليةةل ر ا يةةامث اتفاقةةاث اري ةايثمائ الدوليةةل
ا ديد األحد عهداري يف حال حدو نزا و وجوم توائب
 -35وبدرري من اعايمام تيائ ارياي،اضل ،تقرئ ب،ا را .امل،اهداث ي م،اهدا ا القدميةل
وا ديد ينب ي تاي،ايد يوا ا ب،وها (ا دول  )5وسد هذا يف كثةإ مةن األحيةاي عنةدما
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ت ةةوي امل،اهةةد ا ديةةد وةةدوم األ ةرا( .مث ة اتفةةان جتةةائ حةةر ق يم ة يايوةةمن فل ةالري عةةن
اريايثمائ) وت وي امل،اهداث ال تسايند ليها تناييل ويزيد هذا الايوا ي عموماري من ت،قيد النظةام
ور ي سةةاعد ع ة ةةالح نظةةام اتفاقةةاث اري ةايثمائ الدوليةةل و فو ة هنةةج عج ةراال ةةالح ف،ةةال
وشام رتفاقاث اريايثمائ الدوليةل هةو جتنة ال،مة بايطبيةق مايةوا ٍ رتفاقةاث اريةايثمائ الدوليةل
املاي،ايشةةل بة األ ةرا .نفسةةها ومةةع لةةك ،قةةد ت ةةوي لةةدد الةةدول يةةباب رتاييةةائ ت،ةةايد اتفاقةةاث
اريايثمائ الدوليل
 -36ويف ب،ةةا امل،اهةةداث ادديثةةل ال ة تايوةةمن ح ام ةاري اي ةايثمائيل ،ر ت ةزال الب ةةداي م زمةةل
ي،اهةةداث مايدات ةةل كانةةت قايمةةل يةةابقاري ففيمةةا ياي ،ةةق ابرتفةةان الشةةام والايةةدئجي بشةةأي شةراكل
احمليط اهلامئ ،ر تزال  3٧اتفاقيل ايايثمائ موليل يابقل يف اجملمو يائيل وتاي،ةايد مةع ارتفةان
ولةةدد ي ةرتاليا وي ةةن افوئ  ،ع ة يةةبي املث ةةال ،اتفةةان جتةةائ ح ةةر مايةةدات ( )٢٠٠3ول ي ةةاابي
وفييت انم م،اهداتي قدمياياي يائياياي (م،اهد اريايثمائ الثناييةل بة اليةاابي وفييةت انم٢٠٠3 ،
واتفان الشراكل ارقايلاميل ب الياابي وفييت انم ،)٢٠٠٨ ،مع كوي م،اهد اريايثمائ الثناييةل
مدئجل يف اتفان الشراكل ارقايلاميل
 -3٧وهنةةاإ مةةا ر يقة عةةن  1٢م،اهةةد ايةايثمائ تناييةةل موق،ةةل يف عةةام  ٢٠1٨هلةةا عالقةةاث
ت،اهديل موا يل ف ،يبي املثال ،تايدات اتفاقيل اريايثمائ الثناييل بة ئبياةاي وتركمانسةاياي
( )٢٠1٨واتفاقيةةل اري ةايثمائ الثنايي ةل ب ة بةةيالئو وتركيةةا ( )٢٠1٨مةةع م،اهةةد ميثةةان الطاقةةل
( )1٩٩4ل قطا امل،ث وتاي،ايد م،اهد اريايثمائ الثناييل ب ندونيسيا وين افوئ ()٢٠1٨
جنباري ا جن مع اتفان اريايثمائ الشام ( )٢٠٠٩لرابطل مةت جنةوب شةرن يةيا ( يةياي)
وتايدات م،اهةد اريةايثمائ الثناييةل بة كا اتسةاياي واعمةائاث ال،ربيةل املايتةد ( )٢٠1٨وم،اهةد
اريايثمائ الثناييل ب موئيايانيا وتركيا ( ،)٢٠1٨يف ل م،اهداث ترد ،مع اتفةان اريةايثمائ
ملنظمل الاي،اوي اعيالم ()1٩٨1
 -3٨وتبق را .اتفان الشراكل ارقايلةاميل الشةام ل بة يةرتاليا و ندونيسةيا م زمةل ابتفةان
اري ةايثمائ الةةدو ب ة ي ةرتاليا و ندونيسةةيا ( )1٩٩٢واتفةةان الاياةةائ ادةةر ب ة يةةياي و ي ةرتاليا
ونيو ي نةةدا ( )٢٠٠٩ويايوةةمن اتفةةان الشةراكل ارقايلةةاميل الشةةام ل بة يةرتاليا و ندونيسةةيا بنةةداري
تا ةاري ابل،القةةاث يةةنص ع ة جةراال مشةةاوئاث بة األ ةرا .عنةةدما يةةرد ةةر .م ،ة ي هنةةاإ
ٍ
مرض ل اميع
ت،ائضاري ب ارتفاقاث هبد .الايو ا ح
 -3٩ولاي فيةةف اآل ئ الس ة بيل احملايم ةةل النا ةةل عةةن هةةذو ادالةةل ،مي ةةن ل ةةدول ي تةةدئ بنةةوماري
توض ال،القل ب اتفاقةاث اريةايثمائ الدوليةل املاي،ايشةل ف ،ة يةبي املثةال ،مي ةن ي سةدم بنةد
ياي ،ق ابلاينا ي امل،اهداث تسوم يف حال نشوب تنا و وجوم توائب وينص البند ادةاص
ابل،القةةاث املةةدئ يف اتفةةان الاياةةائ ادةةر بة يةرتاليا وبةةإو ( )٢٠1٨ع ة ي األ ةرا .ينب ة
ي تايشاوئ فيما بينها يف حال عدم ارتسان ب ارتفاقاث
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ا دول 5
إجرا ا

 :إدارة الع اا بني املعاهدا املتعايشة

يوع قواعد ددم تري من اتفاقاث اريايثمائ الدوليل املاي،ايشل ينطبق يف حالل ب،ينها
الايتدتث (املساوئ)
النايايج (احملاين)
• يوةةمن ر ختوةةع الب ةةداي يف الوقةةت نفسةةا لاللايزامةةاث املنطبقةةل ال ةوائم
يف م،اهداث مايدات ل
• مي ن ي يساعد جهوم اع الح بوماي غ بل امل،اهداث األحد
• 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
• فةةف اآل ئ الس ة بيل الناشةةكل عةةن ت،ةةايد امل،اهةةداث فقةةط ل نةةا
ر يةةدفع قةةدماري عم يةةل ةةالح اتفاقةةاث اري ةايثمائ الدوليةةل بطريق ةةل
ف،الل وشام ل
• يايوقف ترو ع اللي ل املساي دمل يف ح ت الاينا

امللدئ :األون ايام٢٠1٧ ،

 -٦ا حالة إىل املعايري العاملية
 -4٠مي ةةن ل ةةدول ،يف يةةيان جهومهةةا الراميةةل ا ةةالح اتفاقةةاث اري ةايثمائ الدوليةةل ،ي
دي ة ا امل،ةةايإ والل ة وإ امل،ةةرت .هبةةا ع ة ةة،يد ماي،ةةدم األ ةرا .وت ،ةةس هةةذو الل ة وإ
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
 -41وتشة اتفاقةةاث اريةايثمائ الدوليةةل حالي ةاري بةةر األمواث الة ت،ةةا اريةايثمائ األجن ة
(ع الل،يد الثناي  ،واعق يمة  ،واحملةدوم األ ةرا ،.واملاي،ةدم األ ةرا ).ومةع لةك ،مث عم يةل
وضةةع السيايةةاث الدوليةةل يو ةاري ا نشةوال ال،ديةةد مةةن امل،ةةايإ واللة وإ األتةةرد الة قةةد ت ةةوي
و ر ت وي م زمل ،وال تاي ،ق ابريايثمائ الدو بلوئ مباشر و غإ مباشر
 -4٢ومةن املبةةامئاث الطوعيةل والاينظيميةةل ال،ديةد الة ترمة ا ت،زيةةز امل،ةايإ واملبةةامئ الايوجيهيةةل
املاي ،قل ابملسؤوليل ارجايماعيل ل شركاث وال ت،ز الاينميل املسايدامل م،يائ املنظمل الدوليل لايوحيد
املقةةاييس ئقةةت  ٢6٠٠٠املاي ،ةةق ابملسةةؤوليل ارجايماعيةةل وارتفةةان ال،ةةامل لألمةةت املايتةةد وتشة
هةةذو اللة وإ ب،ةةداري مةةن ب،ةةام القةةانوي غةةإ امل ةةزم الفريةةد والس ةري،ل الايطةةوئ وعةةام مةةا تركةةز ع ة
عم ياث الشركاث املاي،دم ا نسياث ،ومن مث فقد يهمت ع قو مايزايةد يف تشة ي املشةهد
ال،امل لسياياث اريايثمائ ع مدد ال،قوم األتإ
 -43وع الرغت من ي ب،ا الش وإ ر تزال ابقيل بشةأي الةدوئ والةو ي ال ةذين قةد توليهمةا
هيكةةاث الايت ةةيت الةةدو هلةةذو اللة وإ ،فة ي لةةدد واضةة ،السيايةةاث ب،ةةا اديةةائاث لايسة إ هةةذو
امل ،ةةايإ ال،املي ةةل ع ةةالح اتفاق ةةاث ارية ةايثمائ الدولي ةةل ابعحال ةةل ليهة ةا يف اتفاق ةةاث ارية ةايثمائ الدولي ةةل
(ا دول  )6فب م اهنت مثالري اختا اعجراالاث الاياليل:
متةةال (مةةثالري عةةن ريةةق اعحالةةل املرج،يةةل) م،ةةايإ و ة 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
يف ال،القةةاث ب ة املس ةايثمرين والةةدول ومي نهةةا يو ةاري ي تسةةاعد ع ة دقيةةق امايثةةال
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 يةةذكر ابلايزامةةاث الب ةةداي بةةب،ا امل،ةةايإ واللة وإ ال،امليةةل املةةذكوئ
ويشةةإ ا عالقةةاث ي (ييايةةاث) اري ةايثمائ فيمةةا ب ة الب ةةداي املشةةائكل جي ة ي
فه ةةت يف ضة ةوال ه ةةذو ارلايزام ةةاث وية ةاي وي اآل ئ املرتتب ةةل ع ة ة ل ةةك ش ةةبيهل ئ
تت
اعحةةارث املرج،يةةل ول نهةةا لةةن تنطبةةق ع ة امل،اهةةداث ا ديةةد فتسة  ،بة يوةاري
ع ة امل،اهةةداث القايمةةل مةةن ي قب ة وك مةةا اتسةة،ت الموعةةل الب ةةداي املشةةائكل
(وئيا ك ما ام ول قايمل امل،ايإ ال،امليل) ك ما ب األتر قود و ب،د مدد

•

مئا قوةةات اريةايدامل ال،امليةةل ع ة نطةةان ويةةع يف املناقشةةاث بشةةأي ادوكمةةل
ارقايلاميل ال،امليل واهلي الاينظيم الدو لاليايثمائ

 -44وقةةد ةةبتت اعحالةةل ا امل،ةةايإ ال،امليةةل ب يةةل ضةةماي مزيةةد مةةن نشةةطل اريةايثمائ املسةةؤول
واملنظكت حةدد مسةاث امل،اهةداث املايزايةد األ يةل ومةن بة  ٢٩م،اهةد وق،ةت يف عةام ٢٠1٨
ونلو ةةها ماياحةةل ،يشةةإ مةةا ر يقة عةةن  1٨منهةةا ا دقيةةق هةةدا .الاينميةةل املسةايدامل ويشةةإ
ما ر يق عن ئبع منها ا م،يائ واحد و كثر من امل،ايإ ال،امليل احملدم املايل ل باي،زيز الاينميل
املسايدامل ويرم كر ك من ميثان األمت املايتد واععالي ال،امل دقون اعنساي تال مراث
م ةةا ارتف ةةان ال ،ةةامل لألم ةةت املايت ةةد  ،وارلايزام ةةاث املرتبط ةةل ابل،و ةةويل يف منظم ةةل ال،م ة الدولي ةةل،
واملب ةةامئ الايوجيهي ةةل ل مؤيس ةةاث املاي ،ةةدم ا نس ةةياث الاياب ،ةةل ملنظم ةةل الاي ،ةةاوي والاينمي ةةل يف املي ةةداي
ارقايلامي فإم كرها ي،اري يف م،اهدت
 -45واألهةةت مةةن لةةك هةةو ي اتفةةان الشةراكل ارقايلةةاميل بة الرابطةةل األوئوبيةةل ل اياةةائ ادةةر
و ندونيسةةيا ( )٢٠1٨يشةةإ دديةةداري ا تطةةل الاينميةةل املسةايدامل ل،ةةام ( ٢٠3٠وهةةو ين م،اهةةد
تف ،لك ،ب،د ارتفةان ارقايلةامي والاياةائي الشةام بة كنةدا واردةام األوئويب ())٢٠16
ودية م،اهةةداث الرابطةةل األوئوبيةةل ل اياةةائ ادةةر ا كةةرب عةةدم مةةن امل،ةةايإ ال،امليةةل (حةةل يةةب،ل
م،ةةايإ يف اتفةةان الشةراكل ارقايلةةاميل ب ة الرابطةل األوئوبيةةل ل اياةةائ ادةةر و ندونيسةةيا (،)٢٠1٨
ت يها ئب،ل م،ايإ يف اتفان الشراكل ارقايلاميل ب الرابطل األوئوبيل ل اياائ ادر و كواموئ ())٢٠1٨
ا دول 6
إجرا ا

 :ا حالة إىل املعايري العاملية

ي،ز ارتسان وسسن الايفاع ب اتفاقاث اريايثمائ الدوليل وغإها من الارث القانوي ووضع السياياث
الايتدتث (املساوئ)
النايايج (احملاين)
•
•
•
•

مي ةةن ي يسةةاعد ع ة تش ة ي ئوح (مةةثالري هةةد .وغايةةل) امل،اهةةد
ويؤتر يف تفسإها من قب واكت الايت يت
مي ةةن اريرتشةةام بةةا لايتةةديل امل،اهةةداث القايمةةل ووضةةع م،اهةةداث
جديد
مي ن ي ي،يد ئبط الموعاث القواعد الدوليل امل اي فل
ف،ةةال مةةن حيةةل الاي فةةل والوقةةت (مي ةةن ل ب ةةداي ي تسةاي دم اللة وإ
القايمل ال يبق ي اتفقت ع يها األ را).

• تب ،ةاري ل م،يةةائ ال،ةةامل قيةةد النظةةر ،مي ةةن اعايبةةائو م ةراري يثق ة نظةةام اتفاقةةاث
ارية ةايثمائ الدولي ةةل بقو ةةات ر ت ةةدت يف ةةميت اهل ةةد .الايق ي ةةدي
رتفاقاث اريايثمائ الدوليل املايمث يف ايل اريايثمائ األجن
• ر يوةةف ابلوةةروئ وضةةوحاري قانونيةاري و يقيةةد السة طل الايقديريةةل الايفسةإيل
ل متاكت
• ر يايةةي أل ةرا .امل،اهةةد السةةيطر ع ة تط ةوير الل ة وإ اث الل ة ل
يف املسايقب

امللدئ :األون ايام٢٠1٧ ،
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 -٧املشاركة املتعددة اخطراف
 -46قد ت وي املشائكل املاي،دم األ را .السبي األشد أتتإاري ول نها قد ت وي يوةاري السةبي
األ ةة ،ع ةةالح اتفاقةةاث اري ةايثمائ الدوليةةل القايمةةل مةةن ي قب ة ولةةدد اي ةاي هام ال،م يةةاث
املاي،دم األ را .اداليل و السةابقل ،ينب ة يةالال اهايمةام لالتايالفةاث املوجةوم بينهةا مةن حيةل
كثافل املشائكل وعمقها و اب،ها
 -4٧و ا مةةا تةةت جهةةوم ةةالح عةةامل ماي،ةةدم األ ةرا ،.يةةي وي كثةةر السةةب ف،اليةةل
مل،ا ل وجا الايوائب والايةدات ودةدتث الاينميةل الة متيةز ر .امل،اهةداث الة تشة النظةام
اد ةةا رتفاق ةةاث ارية ةايثمائ الدولي ةةل ر ي جة ةراال اع ةةالح املاي ،ةةدم األ ة ةرا .تي ةةائ ةة، ،
ر ييما فيما ص ريقل الس ،ا دقيقا (ا دول )٧
 -4٨وقةةد حةةدتت يف املاضة القري ة ع ة املس ةايود املاي،ةةدم األ ةرا ( .و احملةةدوم األ ةرا).
تطوئاث يياياتيل كثةإ مةن شةأهنا ي ت هةت ا هةوم املاي،ةدم األ ةرا .ع ةالح اتفاقةاث اريةايثمائ
الدوليل يف املسايقب ومي ن اياي هام الطريقل ال وضة،ت هبةا القواعةد ا ديةد وكةذلك ال،م يةاث
و األمواث املساي دمل لايوييع نطان هذو القواعد لايشم امل،اهداث القايمل
 -4٩ومن األمث ل ادديثل ع الايطةوئاث املاي،ةدم األ ةرا .يف الةال وضةع ييايةاث اريةايثمائ
يف عام  ٢٠1٨املناقشاث ا ائيل يف ائ ميثان الطاقل وع ة يةبي املثةال يف املركةز الةدو لايسةويل
منا عةةاث اري ةايثمائ ،ومنظم ةةل الاي ،ةةاوي والاينمي ةةل يف امليةةداي ارقايل ةةامي ،ومنظم ةةل الايا ةةائ ال،املي ةةل،
و نةةل األمةةت املايتةةد ل قةةانوي الاياةةائي الةةدو  ،وفريةةق األمةةت املايتةةد ال،امة امل،ةةث حبقةةون اعنسةةاي
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
 -5٠وفيمةةا عةةدا نظةةام اري ةايثمائ ،تقةةدم ارتفاقيةةل املاي،ةةدم األ ةرا .بش ةأي تنفيةةذ الايةةدابإ املايل ة ل
ابمل،اهداث الوريبيل والراميل ا منع آتك الوعاال الوري ونقة األئابح ،الة وضة،ت يف يةيان
مشةةرو ملنظمةةل الاي،ةةاوي والاينميةةل يف امليةةداي ارقايلةةامي والموعةةل ال ة  ٢٠بشةةأي آتك ة الوعةةاال الو ةري
ونق األئابح ،مئوياري مسايفام هامل عجراالاث اع الح يف املرح ل ( ٢اع ائ)
االتااايووة املتعووددة اخطوراف بشو تنايووذ التوودابري املت وولة بملعاهوودا الإوريبية والراميووة إىل
ظ املرحلة ٢
منع آتكل الرعا الإرييب ومءل اخرب  :دروس جرا ا ا
مي ةةن عجة ةراالاث ةةالح اتفاق ةةاث ارية ةايثمائ الدولي ةةل املقب ةةل ي تسة ةايفيد م ةةن عم ي ةةل
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
ب املسايثمرين والدول ول ن األكثر ت،قيداري منها
و ةةد .الموع ةةل آتك ة ة الوع ةةاال الوة ةري ونق ة ة األئابح ا د ةةديل القواع ةةد الو ة ةريبيل
الدوليل وتق ي فرص جتن الوراي من جان الشركاث املاي،دم ا نسياث ،وه تايناول عةدماري
مةةن املسةةاي املثةةإ ل ق ةةق (مةةثالري ترتيبةةاث عةةدم ال ةايالؤم امل اي طةةل ،و يةةاال اي ةاي دام امل،اهةةداث،
وتبسةيط عم يةل تسةةويل املنا عةاث) واهلةد .مةةن ارتفاقيةل املاي،ةدم األ ةرا .بشةأي تنفيةذ الايةةدابإ
املايل ة ل ابمل،اهةةداث الو ةريبيل والراميةةل ا منةةع آتك ة الوعةةاال الو ةري ونق ة األئابح هةةو اعي ةرا
باينفيذ تدابإ امل،اهداث الوريبيل الوائم يف اجملموعل النهاييل
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وت ،ةةز ارتفاقي ةةل تنفي ةةذ ال ةةدول ل اي ةةدابإ املايل ة ل ابمل،اه ةةداث الوة ةريبيل والاي ،ةةدي احملايمة ة
ألكثر من  3 ٠٠٠م،اهد ضةريبيل تناييةل مربمةل حةل اآلي وتنشة الاي يةإ بطريقةل مرنةل انايقاييةل،
يا يسم إب دائ عالانث انفراميةل و بةداال دفظةاث انايقاييةل و متةال ت،ةديالث ع ة امل،اهةداث
الوريبيل القايمل من ي قب فارتفاقيل لن تنطبق مثالري ر ع ة امل،اهةداث الوةريبيل الة ت،ينهةا
ةرا .ارتفاقيةةل ع ة وجةةا الايتديةةد ،وهة تسةاي دم ليةةاث عةةدم القبةةول الة تسةةم لأل ةرا.
ابية ةايب،ام اآل ئ القانوني ةةل ل ةةب،ا األح ةةام و ت ،ةةدي ها وتاي ةةي ادي ةةائاث بة ة األح ةةام البدي ةةل
و لياث القبول م انيل قطع مزيد من ارلايزاماث
وق ةةد اتايايم ةةت املفاوض ةةاث املاي ،ق ةةل ابرتفاقي ةةل كث ةةر م ةةن  1٠٠وري ةةل قو ةةاييل يف تشة ةرين
الثةةاين/نوفمرب  ٢٠16وعنةةد توقيةةع لبانيةةا وامل ةةرب ع ة ارتفاقيةةل يف تئ/مةةايو وحزيراي/يونيةةا ،٢٠1٩
ع ة الاي ةوا  ،ا ةةت ارتفاقيةةل  ٨٩وريةةل قوةةاييل ومت ةةت ارتفاقيةةل حيةةز النفةةا يف  1كةةانوي الثةةاين/
يناير  ٢٠1٩وه تنطبق حاليةاري ع ة  51م،اهةد ضةريبيل مربمةل بة  ٢٨وريةل قوةاييل ةدقت
ع ة ارتفاقيةةل يف  ٢5حزيراي/يونيةةا  ٢٠1٩ويف متو /يوليةةا  ،٢٠1٩هنةةاإ  131عو ةواري يف اع ةةائ
ا امع املاي ،ق بايآك الوعاال الوري ونق األئابح من يع القائاث وع يع مسايوتث الاينميل
امللدئ :األون ايام ،ايةايناماري ا منظمةل الاي،ةاوي والاينميةل يف امليةداي ارقايلةامي ،٢٠1٩ ،املنشةوئ اععالمة ،
مايةةاح ع ة املةةوق ،الشةةب ي الايةةالي https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to- :
 implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htmو https://www.oecd.org/tax/beps/
morocco-signs-landmark-agreement-to-strengthen-its-tax-treaties.htm

 -51و تإاري ،ف ي منابر وعم ياث تاب املل تل املاي،دمين مث منايةدد اريةايثمائ ال،ةامل
الةةذي ي،قةةد يف األون ايةةام  -وهةةو املنايةةدد الةةدو ل مناقشةةاث الرفي،ةةل املس ةايود والشةةام ل بشةةأي
النظةةام ادةةا املاي،ةةدم الطبقةةاث واألوجةةا رتفاقةةاث اري ةايثمائ الدوليةةل  -واملنايةةدد امل،ةةث بايموي ة
الاينمي ةةل ،ال ةةذي ة ا األون اي ةةام ي يوا ة ة مش ةةاوئاتا م ةةع ال ةةدول األعو ةةاال بش ةةأي اتفاق ةةاث
اري ةايثمائ الدوليةةل ،ت،اية تةرب منةةابر وعم يةةاث مفيةةد ألهنةةا تايةةي حبةةو اد ةرباال ود ةةيال ت ومعمهةةت
وتبامل اآلئاال فيما بينهت بشأي كيفيل جراال مزيد من اع الحاث
ا دول ٧
إجرا ا

 :املشاركة املتعددة اخطراف

ينش فهماري مشرتكاري و قواعد جديد ب ال،ديد من الب داي ،ا جان
النايايج (احملاين)
• هةةو نس ة تيةةائاث اع ةةالح مل،ا ةةل مسةةاي السيايةةاث اث األ يةةل
ال،امليةةل (مث ة الاينميةةل املس ةايدامل) و املسةةاي النظميةةل (مث ة شةةرط الدولةةل
األوا ابلرعايل)
• هو كثر جراالاث اع الح ف،اليل يف حال احةا ألنةا ي ةإ األمةوئ
مف،ل واحد يف ال،ديد من الب داي و ال،القاث الاي،اهديل
• مي ن ي يساعد ع جتنة مزيةد مةن الاياةزؤ الناشة عةن جةراالاث
اع الح ا زييل لفرامد الب داي

ليل دقق الاي يإ مف،ل واحد
الايتدتث (املساوئ)

• ه ةةو كث ةةر ي ةةب اع ةةالح ةة،وبل لاي ،ةةذئ دقي ةةق تواف ةةق اآلئاال بة ة
ب داي كثإ
• مي ةةن ي يفو ة ا وضةةع ي ةةوي فيةةا ل ب ةةداي اث القةةدئ الايفاوضةةيل
الل إ و الب داي املنومل يف وقت مايأتر موئ املنلا ل قواعد
• مةةن املةةرج ي يفوة يف الوقةةت الةراهن ع ة األقة ا نشةوال ة وإ
غةةإ م زمةةل و ة وإ اث نطةةان موضةةوع ضةةيق (مث ة ا وان ة
الفرميل لايسويل املنا عاث ب املسايثمرين والدول) وي وي لا مةن مث
تر عام ودوم ع عاي اتفاقاث اريايثمائ الدوليل

امللدئ :األون ايام٢٠1٧ ،
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 -8التخلي عن املعاهدا الءدمية غري امل دق عليها
 -5٢ي يدت ب،د حيز النفا عدم كبةإ نسةبياري مةن م،اهةداث اريةايثمائ الثناييةل ،وكثةإ منهةا
م،اهةةداث قدميةةل ومي ةةن ألي ب ةةد ي ي ،ةةن ئمسيةاري نةةا قةةرئ عةةدم ارلايةزام هبةةذو امل،اهةةداث كويةةي ل
تساعدو ع تطهإ شب ل اتفاقاث اريةايثمائ الدوليةل ادا ةل بةا ويشةاع ع ة الايفةاوض بشةأي
م،اهداث جديد حد عهداري
 -53ومي ةةن ألي ب ةةد ي يقةةرئ ر ي ةةوي مقيةةداري اب ي ة القةةدت مةةن امل،اهةةداث ال ة ي تةةدت
ب،د حيز النفا ويوج القانوي الدو  ،ت ايزم الب داي ابرماينا عن األعمال ال ت،ط موضو
و غةةرض م،اهةةد وق،ايهةةا حةةل قبة متةةول امل،اهةةد املةةذكوئ حيةةز النفةةا (املةةام  1٨مةةن اتفاقيةةل
فيينا لقانوي امل،اهداث) ويومن خت الب د ئمسياري عن م،اهةد مةا (تسةاي دم ك مةل "الاي ة " يف
هذا السيان كملط عام ووايد قانوانري) ي الب ةد قةد ةب يف حة مةن هةذا ارلايةزام وعةام
ما ت وي هذو ال،م يل بسيطل ومباشر ألي امل،اهد ي تدت حيز النفا ب،د
 -54وع ة الةةرغت مةةن ي اعج ةراالاث اللةةرسل ل اي ة عةةن امل،اهةةداث غةةإ امللةةدن ع يهةةا
انمئ  ،ف ي األمث ل امل توهل تشم هناال اهلند ل،ةدم مةن م،اهةداث اريةايثمائ الثناييةل الة وق،ةت
ل نهةا ي تةدت ب،ةةد حيةز النفةةا (مثة م،اهةداث اريةايثمائ الثناييةل مةةع تيوبيةا ( ،)٢٠٠٧وغةةاان
( ،)٢٠٠٢ونيبال ( ،)٢٠11وية وفينيا ( ))٢٠11وقبة كثةر مةن  1٠يةنواث ،وقةع مةا ينةاهز 4٨٠
م،اهد ايايثمائ تناييةل ي تةدت ب،ةد حيةز النفةا وقةد يةدل لةك ع ة ي الةدول قةد خت ةت عةن
ا هوم املبذولل ل ايلديق ع يها (ا دول )٨
 -55ومةةع لةةك ،توافةةق الب ةةداي يف ب،ةةا امل،اهةةداث ع ة تطبيةةق مؤقةةت ،ي،ةةال ي امل،اهةةد
( و ج ةزاال منه ةةا) تطب ةةق ب ،ةةد الايوقي ةةع ع يه ةةا ول ةةن قب ة متوهل ةةا حي ةةز النف ةةا وع ةةام م ةةا ي ةةوي
ارنستاب من م،اهد مت تطبيقها مؤقاياري مسأللري كثر ت،قيداري ألي لك ر اي ةف كثةإاري عةن هنةاال
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
ا دول ٨
إجرا ا

 :التخلي عن املعاهدا الءدمية غري امل دق عليها

ينت ع نيل الب د يف عدم ارنومام ا م،اهد برمت وي يلدن ع يها ب،د
الايتدتث (املساوئ)
النايايج (احملاين)
• مي ن ي يساعد ع تطهإ شب ل اتفاقاث اريايثمائ الدوليل ل ب د
• بسيط جرايياري ور يايط يود ش،ائ األ را .األترد
• مي ةن ي يوجةا ئيةالل ةالح ا األ ةرا .األتةرد يف امل،اهةداث و ا
عامل ا مهوئ

•
•
•
•

مي ن ي ينظر ليا ع نا يؤتر ي باري يف مناخ اريايثمائ يف الب د
مي ةةن ي يفوة ا اضةةطراب ال،القةةاث مةةع األ ةرا .األتةةرد يف
امل،اهد
قد ر يؤتر يف القوات اداليل الناشكل عن الايطبيق املؤقت
قة ةةد ر ي ة ةؤتر يف معة ةةاود تس ة ةويل املنا ع ة ةةاث ب ة ة املس ة ةايثمر والدول ة ةةل يف
املس ةايقب (تةةالل فةةرت يةةرتي بنةةد البقةةاال) يف حةةال قبةةول الب ةةد ل ايطبيةةق
املؤقت يف انايظائ الايلديق

امللدئ :األون ايام٢٠1٧ ،
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 -9إهنا العمل بملعاهدا الءدمية الءائمة
 -56يشة هنةةاال ال،م ة ي،اهةةداث اري ةايثمائ الثناييةةل الباليةةل ،يةواال بش ة
ريقل بسيطل (و ي ي ت ن مايماري فوئيل) ععفاال األ را .من الايزاما ا

انف ةرامي و ةةاع ،

 -5٧ف هناال ال،م ابمل،اهد ي،ف األ را .من الايزام موا ل ال،مة بقةاري هلةا و اي ةف لةك
عن هناال امل،اهد بسب ارياي،اضل عنها ي،اهد جديةد (انظةر اديةائين  3و )4ومي ةن هنةاال
امل،اهةةد مةةن جان ة واحةةد ( ا كانةةت امل،اهةةد تسةةم بةةذلك) و بايوافةةق األ ةرا( .يف ي وقةةت)
وغالبةاري مةةا تةةرم قواعةةد هنةةاال امل،اهةةد مةةن جانة واحةةد ضةةمن م،اهةةد اريةايثمائ الثناييةةل نفسةةها
وعام ما ددم امل،اهد فرت وليل لسرتهنا تدوم ب  1٠ينواث و ٢٠ينل ياي ،انقواؤها قبة
ي جيو ألحد األ را .هناؤها من جان واحد
 -5٨ويف ،اعهناال األحامي ا ان ل م،اهد بند البقاال ( ي كةاي مةدئجاري فيهةا) ،يةا يفوة
ا متديةةد يةةرتي امل،اهةةد لوقةةت وةةدم ب،ةةد هنةةاال ال،مة هبةةا وينطبةةق شةرط البقةةاال ع ة اري ةايثمائاث
املناز قب اتئيخ اعهناال ول نةا يشةم الايةدابإ اد وميةل الة اعايمةدث قبة اتئيةخ اعهنةاال وب،ةدو
(تةةالل فةةرت يةةرتي بنةةد البقةةاال) وهنةةاإ نوعةةاي ئييسةةياي مةةن بنةةوم البقةةاال وب،ةةا هةةذو البنةةوم
ي ت لاينطبةق ع ة اعهنةاال ارنفةرامي فقةط (النةو  )1وب،وةها اآلتةر ر يوضة مةا ا كانةت
تقايلر ع حارث اعهناال ارنفرامي و تنطبق يواري ع اعهناال ا ماع من جانة األ ةرا.
(النو  )٢وييؤمي هنةاال امل،اهةد انفةرامتري مايمةاري ا تف،ية بنةد بقةاال ويف حةارث اعهنةاال ا مةاع ،
ةةياغايا (النةةو  1و )٢
ي ةوي الوضةةع قة وضةوحاري فبنةةد البقةةاال قةد يف،كة و ر يف،كة  ،حسة
وما ا كانت را .امل،اهد قد ل ت مف،ولا وقت اعهناال
 -5٩وألغ ةراض الايوضةةي  ،مي ةةن ل ب ةةداي ي تنظةةر يف ت،طي ة بنةةد البقةةاال عنةةد هنايهةةا ال،م ة
ابمل،اهد اعياري وقد ل مف،ول بند البقاال ابتفان األ را .راحل يف ييان اعهناال ا ماع
مل،اهد اريايثمائ الثناييل ب األئجناي و ندونيسيا ( ،)1٩٩5فوالري عن اعهنةاال ا مةاع ل،ةد
م،اهداث ايايثمائ تناييل ب تشي يا وعدم من الدول األعواال األترد يف اردام األوئويب
 -6٠وبوجةةا عةةام ،هنةةاإ تزايةةد يف حةةارث هنةةاال اتفاقةةاث اري ةايثمائ الدوليةةل ويف الفةةرت ب ة
عةةام  ٢٠1٠و ٢٠1٨وحةةدها ،مت ةةت حيةةز النفةةا  1٨٧حالةةل مةةن حةةارث هنةةاال اتفاقةةاث
اريايثمائ الدوليل (الش  ،)3منها  1٢٨حالل كانت ناييال هنةاال انفةرامي ومتة مةا ر يقة
عةن  ٢4حالةل هنةاال حيةز النفةا يف عةام  ٢٠1٨ومةا ر يقة عةن  1٠حةارث يف النلةةف األول
من عام ٢٠1٩
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الش 3
حالة إهنا اتاااا االستثمار الدولية باعالية
(عدم ارتفاقاث حس فرتاث خمايائ )

امللدئ :األون ايام٢٠1٩ ،
مالحظل :يشةةم هةةذا الش ة امل،اهةةداث ال ة ل يةةت مةةن جان ة واحةةد ،وت ةةك ال ة هنيةةت بايوافةةق األ ةرا،.
وال اياي،يا عنها ي،اهد جديد  ،وال انايهت الحيايها ت قايياري

 -61ومت حيز النفا يف عام  ٢٠1٧مةا ر يقة عةن حةال هنةاال مل،اهةداث ايةايثمائ تناييةل ماتة
اردةةام األوئويب ومت ةةت حيةةز النفةةا يةةت م،اهةةداث تةةرد يف بدايةةل عةةام  ٢٠1٩وئي ة عةةدم مةةن
ش،ائاث اعهناال يف عام  ٢٠1٧و( ٢٠1٨مثالري من بولندا) ،ول نها ي تدت ب،د حيز النفا
 -6٢ومن املايوقع ي يزمام عدم حارث هناال امل،اهداث يف السنواث املقب ل ،ع النتو الايا :
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•

اعهنةةاال املقةةرئ مل،اهةةداث اريةايثمائ الثناييةةل ماتة اردةةام األوئويب ،الةةذي ياي ،ةةق
بنتةةو  1٩٠م،اهةةد انفةةذ ب ة الةةدول األعوةةاال يف اردةةام األوئويب ،يةيايااو
ج ة ةراالاث اعهن ةةاال الس ةةابقل ويف ع ةةالي ةةدئ يف ك ةةانوي الثاين/ين ةةاير ،٢٠1٩
ع نةةت  ٢٢مولةةل عو ةواري يف اردةةام األوئويب عزمهةةا ع ة هنةةاال يةةع م،اهةةداث
اري ةايثمائ الثنايي ةةل املربم ةةل فيم ةةا بينه ةةا حب ةةول  6ك ةةانوي األول/ميس ةةمرب ٢٠1٩
و كةةدث الةةدول األعوةةاال السةةت املايبقيةةل يف عةةالانث منفل ة ل يايةاري البيةةاي املاي ،ةةق
ي،اهداث اريايثمائ الثناييل مات اردام األوئويب

•

ب،ةةد ي تةةدت حيةةز النفةةا عةةد م،اهةةداث ق يميةةل و وةةدوم األ ةرا .و ق يميةةل
كةةربد (مثة اتفةةان ايةةل اريةايثمائ بة اردةةام األوئويب ويةةن افوئ ) ،يةايت ف ،يةاري
و م،اهداث اريةايثمائ الثناييةل القدميةل ،ي ي م،اهةداث اريةايثمائ الثناييةل هةذو
ييايت هناؤها
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 -63ور ي،ةةث هنةةاال اتفاقةةاث اري ةايثمائ الدوليةةل ابلوةةروئ ي الب ةةد يايةةوت الايتةةرئ متام ةاري مةةن النظةةام
ومي ةةن ي تشة حةةارث اعهنةةاال جةزالاري مةةن هنةةج شةةام ينايهاةةا ب ةةد مةةا ععةةام م،ةةاير وضةةع ييايةةاث
اريةايثمائ الدوليةةل لديةةا ،ملةةتوابري بوضةةع م،اهةةد او جيةةل منقتةةل وبةةدال مفاوضةةاث اتفاقةةاث ايةايثمائ
موليل جديد و ل ب داي ا اهلنةد و ندونيسةيا هنيةا مةؤتراري عةدماريكبةإاري مةن اتفاقةاث اريةايثمائ الدوليةل،
كثةإ منهةةا ع ة يةةا حةةامي ،وبرمةةا م،اهةداث ايةايثمائ تناييةةل جديةةد يف عةةام ( ٢٠1٨مثة م،اهةةد
اريايثمائ الثناييل ب بيالئو واهلند وم،اهد اريايثمائ الثناييل ب ندونيسيا وين افوئ )
 -64وعةةالو ع ة ل ةةك ،ر ت ةةؤمي ح ةةارث اعهن ةةاال ف ةةوئاري ا عف ةةاال األ ةرا .م ةةن الايزاما ةةا
الاي،اهديةةل ومي ةةن ي تةةؤمي ا تف،ي ة بنةةد البقةةاال املةةدئ عةةام يف اتفاق ةاث اري ةايثمائ الدوليةةل،
ما ي ت غ را .امل،اهد مف،ولا وقت ارهناال
ا دول ٩
إجرا ا

 :إهنا املعاهدا الءدمية الءائمة

النايايج (احملاين)

ي،ف األ را .من الايزاما ا يوج امل،اهد

• مي ةةن ي ي ةةوي هنةةاالري انفةرامتري و اعيةاري (موي ارياي،اضةةل ي،اهةةد
جديد )
• يرية شةةائ قويةةل ا األ ةرا .احمل يةةل ةةاحبل امللة تل الة تنشةةد
اع الح و ا منايقدي نظام اتفاقاث اريايثمائ الدوليل
• مي ةةن ي ي،ةةز عم يةةل اع ةةالح املوجهةةل قةةو الاينميةةل املس ةايدامل
ا كاي جزالاري من ايرتاتيايل اياي،اضل مشرتكل ومنسقل

الايتدتث (املساوئ)

• مي ةةن ي ينظةةر ليةةا ع ة نةةا يوةةر ينةةاخ اري ةايثمائ يف الب ةةد و الب ةةداي
ال تنه 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
والدولل تظ قايمل وال فرت يرتي بند البقاال)

امللدئ :األون ايام٢٠1٧ ،

 -10االمسحاب من املعاهدا املتعددة اخطراف
 -65مةةن شةةأي ارنسةةتاب مةةن ليةةل ماي،ةةدم األ ةرا .اث ة ل ابري ةايثمائ (مث ة اتفاقيةةل
تسويل املنا عاث اريايثمائيل الناشكل ب الدول وئعات الدول األترد) ي يسةاعد ع ة ادةد مةن
ت،ةرض الب ةد لةدعاود املسةايثمرين ول نةا مي ةن يوةاري ي ينشة دةدتث ل اي،ةاوي املاي،ةدم األ ةرا.
بشأي اريايثمائ يف املسايقب
 -66وي،ف ة ارنسةةتاب مةةن جان ة واحةةد مةةن م،اهةةد اي ةايثمائ ماي،ةةدم األ ةرا .الطةةر.
املنسةت مةن ارلايزامةاث الة يفرضةها هةذا اللةك ،ومي نةا ،تب،ةاري ل م،اهةد املنسةت منهةا ،ي
يساعد ع الايق ي ا مع حد من ت،رض الب د لدعاود املسايثمرين (ا دول  )1٠ومي ن ي
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
 -6٧وحل اآلي ،انست بتةتداي من م،اهد ميثان الطاقةل ففة عةام  ،٢٠٠٩قةدم اردةام
الروية ة ش ةة،ائو إبهن ةةاال الايطبي ةةق املؤق ةةت ل م،اه ةةد و ع ةةن ع ةةن نياي ةةا ع ةةدم ارنو ةةمام ليه ةةا ويف
عةةام  ،٢٠14قةةدمت يطاليةةا تطةةائاري ابرنسةةتاب مةةن امل،اهةةد بةةد مف،ولةةا يف  1كةةانوي الثةةاين/
يناير ( ٢٠16ع ع س اردام الروي  ،كانت يطاليا قد دقت ع امل،اهد وكانت رفاري
كةةامالري فيهةةا) وتايوةةمن امل،اهةةد بنةةدي بقةةاال منفل ة مةةد ما  ٢٠عام ةاري فيمةةا ةةص األ ةرا.
املوق،ل ال تطبق امل،اهد مؤقاياري واأل را .ال ام ل فيها
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 -6٨وقةةد هنةةت حةةل اآلي تالتةةل ب ةةداي ال،مة ابتفاقيةةل تسةةويل املنا عةةاث اريةايثمائيل الناشةةكل
ب الدول وئعات الدول األترد ،وهة مولةل بوليفيةا املاي،ةدم القوميةاث يف عةام  ،٢٠٠٧و كةواموئ يف
عةةام  ،٢٠٠٩و هوئيةةل فنةةزويال البوليفائيةةل يف عةةام  ٢٠1٢وئف،ةةت ضةةد ك ة هةةذو الةةدول لةةدد
املركةةز الةةدو لايسةويل منا عةةاث اريةايثمائ معةةاود ماي،ةةدم تسةايند ا م،اهةةداث وتنطةةوي ع ة مبةةالغ
ماليل كبإ
 -6٩ويف عه ةةد قري ة  ،ي ت ةةن هن ةةاإ ي مث ةةل جدي ةةد فيم ةةا ياي ،ةةق اي ةةائ اع ةةالح ه ةةذا،
يةةا يةةوح اي ارنسةةتاب مةةن م،اهةةداث اري ةايثمائ املاي،ةةدم األ ةرا .ر تش ة حالي ةاري يةةبي
الح مف ك
والري

ا دول 1٠
إجرا ا

 :االمسحاب من املعاهدا املتعددة اخطراف

النايايج (احملاين)

ي،ف الطر .املنست من القو امل زمل ل لك
الايتدتث (املساوئ)

• مي ن ي يساعد ع ادةد مةن ت،ةرض الب ةد لةدعاود
املسة ةايثمرين (مس ة ةايقبالري) (ئهنة ةاري ببن ةةد البق ةةاال امل ةةدئ يف
امل،اهة ةةد املنسة ةةت منهة ةةا وموي املسة ةةا بة ةةدعاود
املسةايثمرين يوجة اتفاقةةاث اريةايثمائ الدوليةةل األتةةرد
و مام املنايدتث الدوليل األترد)
• مي ن ي يق ص النفقاث السةنويل (مةثالري ا اقايوةت
امل،اهد مفع اشرتاكاث ينويل)
• مي ةةن ي ي ةةوي ين فوة ة حة ة يف حال ةةل الب ةةداي
الة تفوة ةةالح امل،اهةةد القايمةةل ،ل نهةةا ر تسةايطيع
القيام بذلك وحدها

•
•
•
•

•

مي ةن ي ينظةر ليةا ع ة 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
ألي م،ظةةت اتفاقةةاث اري ةايثمائ الدوليةةل جتيةةز ال ا ةوال ا منايةةدتث ماي،ةةدم لايسةةويل
هذو املنا عاث
مي ن ي يويق نطان ادمايل املاياحل ل رعات املسايثمرين يف ادائ

امللدئ :األون ايام٢٠1٧ ،

رابع ا -االستنتاجا
 -٧٠شق اع الح املوجا قو الاينميل املسةايدامل ريقةا ا عم يةل وضةع ييايةاث اريةايثمائ
اليةةوم واختةةذث ج ةراالاث اع ةةالح ع ة يةةع املسةايوتث (الو نيةةل والثناييةةل واعق يميةةل واملاي،ةةدم
األ ةرا ).وهة تشةةم يةةع الةةارث اع ةةالح ادمسةةل املبينةةل يف الموعةةل ةةالح األون ايةةام لنظةةام
اريةايثمائ الةةدو ( ،)٢٠1٨وتنفةةذ ع ة قةةو مايزايةةد اديةةائاث ال،شةةر ل مرح ةةل  ٢مةةن عم يةةل ةةالح
اتفاقاث اريايثمائ الدوليل
 -٧1ول ن األمر ر يزال يايط كثإاري من ال،م ولي وي اع ةالح انجتةاري حقةاري ،ينب ة ي
يواجا الايمع اريايثمائ الدو ئب،ل ددتث
 -٧٢ورري ،ر يزال دديل ا ي القدت من امل،اهداث من األولوتث ف ،الرغت مةن جهةوم
اع الح ا ائيل ،ف ي خمزوي امل،اهداث املنايميةل ا ا ية القةدت مةن اتفاقةاث اريةايثمائ الدوليةل
ال ر تايومن مساث موجهل قو اع الح ر يزال ميث كثر من  3 ٠٠٠اتفةان ايةايثمائ مو
( 1٠ضةة،ا .عةةدم اتفاقةةاث اري ةايثمائ الدوليةةل ادديثةةل املربمةةل منةةذ عةةام  )٢٠1٢وهةةذا يب ة
ض ة امل مهمةةل ةةالح ا ةزال األكةةرب مةةن نظةةام اتفاقةةاث اري ةايثمائ الدوليةةل  ،هةةا كثةةر ت ةوا انري
ويه ل ارياي،مال وماليمل ل اينميل املسايدامل
22

GE.19-14947

TD/B/C.II/42

 -٧3نياري ،ر بد لإل الح ي ي وي شةامالري ف ،ة الةرغت مةن ي جهةوم اع ةالح ت ايقة يف
هدفها املايمث يف ج ،نظام اتفاقاث اريايثمائ الدوليل كثر توجهاري قو الاينميل املسةايدامل ،فهة
ر تنفكذ ر بلوئ مايقط،ل من جان الب داي وتركز يف النظام ع جوان ودم غالباري مةا ت،ةا
ي ،ةةزل ع ةةن غإه ةةا ف ةةالح نظ ةةام تس ةةويل املنا ع ةةاث اري ةايثمائيل م ةةثالري ،وه ةةو و ة تركي ةةز ع ةةامل
لالهايمام مؤتراري ،ر يايزامن مع الح القواعد املوضةوعيل الةوائم يف اتفاقةاث اريةايثمائ الدوليةل
ةةالح كة
ول ةةن عةةام توجيةةا نظةةام ييايةةاث اريةايثمائ قةةو دقيةةق الاينميةةل املسةايدامل يايط ة
من القواعد املاي ،قل بايسويل املنا عاث والقواعد املوضوعيل ل م،اهداث
 -٧4لث ةاري ،مةةا ال ياي ،ة اتايبةةائ ب،ةةا البنةةوم اع ةةالحيل ومةةن السةةابق ألوانةةا تقيةةيت ف،اليةةل
ب،ةةا ال ةةل املباي ةةر ال ة مت ةةت يف اتفاقةةاث اري ةايثمائ الدوليةةل يف دقيةةق هةةدافها املايمث ةةل يف
ايةةل حةةق الب ةةداي يف الاينظةةيت فال،ديةةد مةةن الايتسةةيناث ا ديةةد يف اتفاقةةاث اريةايثمائ الدوليةةل
ي ي ةايت اتايبائهةةا ب،ةةد يف منا عةةاث اري ةايثمائ ور ت ةزال الش ة وإ قايمةةل بشةةأي الطريقةةل ال ة جيةةو
ل مت مة ي يفسةةروها هبةةا يف جةراالاث تسةةويل املنا عةةاث بة املسةايثمر والدولةةل وينطبةةق لةةك
ع األح ام ا ديد ال تساي دم ع نطان وايع يف امل،اهداث وت ك ال ي تساي تدم حةل
اآلي ر يف حارث انمئ نسبياري

 -٧5ئاب ،ةاري ،جي ة ي ت ةةوي جهةةوم اع ةةالح شةةام ل ل اميةةع ولةةيس وةةدوم ابلقيةةوم املايل ة ل
ابلقةةدئاث فاع ةةالح النةةاج يايط ة عم يةةل شةةفافل وشةةام ل وينب ة ل ت ومةةاث واملنايةةدتث
الدوليةةل ي توةةمن ت ةوافر اعم انيةةاث ملشةةائكل ةةتاب املل ة تل مشةةائكل الديةةل وبنةةاال مهةةائاث
وتةرباث املفاوضة و ةةان ،السيايةةاث ومي ةةن لةربامج املسةةاعد الايقنيةةل الثناييةةل و اعق يميةةل ي
تايابع احايياجاث بناال القدئاث ال دةدمها اد ومةاث ومةن شةأي تبةامل ادةرباث و فوة املمائيةاث
بشةةأي ةةالح اتفاقةةاث اري ةايثمائ الدوليةةل ي ي،ةةز الةاي ،ت مةةن األقةراي بشةةأي تيةةائاث اع ةةالح
املوجهل قو الاينميل املسايدامل
 -٧6يق ةةوم األون اي ةةام ،بو ةةفا جه ةةل الاينس ةةيق يف األم ةةت املايت ةةد ل م،ا ةةل املاي ام ةةل لقو ةةات
الاياائ والاينميل والقوات املرتابطل يف الارث الايموي والاي نولوجيا واريايثمائ والاينميل املسايدامل،
بةةدعت عم يةةاث وضةةع السيايةةاث ا ائيةةل يةة،ياري ا دقيةةق ةةالح اتفاقةةاث اري ةايثمائ الدوليةةل
املوجا قو الاينميل املسايدامل وهو يدعت هذا اع الح عن ريق ئكايز عم ا الةثال  ،ي تطةوير
مواث السياياث ابرياينام ا البتو ود ي السياياث واملساعد الايقنيل ،يا يف لةك بنةاال
القةةدئاث وادةةدماث اريايشةةائيل وبنةةاال توافةةق اآلئاال اد ةةوم الةةدو وقةةد تةةوم الةةدوئ اداميةةل
عشةةر ل انةةل اريةايثمائ واملشةةائيع والاينميةةل تقيةةيت جهةةوم اع ةةالح الة بةةذلت حةةل اآلي ودديةةد
الدئو املسايفام وئيت الطريق ا األمام
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