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 مؤتمر األمم المتحدة 
 لتجارة والتنميةل

 مجلس التجارة والتنمية 
 لجنة االستثمار والمشاريع والتنمية

 اجتماع الخبراء بشأن تحويل نظام اتفاقات 
 تثمار الدولية: المسار المستقبلياالس

 5102شباط/فرباير  52-52جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 5البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

 جدول األعمال المؤقت -أوالا  

 انتخاب أعضاء املكتب -0

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -5

 حتويل نظام اتفاقات االستثمار الدولية -3
 اعتماد تقرير االجتماع -4

 جدول األعمال المؤقت شروح -ثانياا  

 1البند   
 انتخاب أعضاء المكتب

حتويىىىل نظىىىام اتفاقىىىات االسىىىتثمار الدوليىىىة  ‘ شىىىخب  وصىىىأ  ىىىخب ينتخىىىب اجتمىىىاع ا ىىىرباءي   -0
 مقرراً. -رئيساً ونائباً للرئيس  ‘املسار املستقبلي
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 2البند   
 األعمال وتنظيم العمل إقرار جدول

. وسىىيتاب  رنىىام  أعىى   ‘أوالً ’ا ىىرباء ا الف ىىل يىىرد جىىدول األعمىىال املؤقىىت الجتمىىاع  -5
 .علأ األقل واحد خسبوع  االجتماع انط قموعد مفّ ل قبل 

 الوثائق

TD/B/C.II/EM.4/1  جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 3البند   
 تحويل نظام اتفاقات االستثمار الدولية

التاسىىعة وا مسىىس الىىس الت ىىارة  لىىدورة التنفيةيىىةتقىىرر موعىىوع اجتمىىاع ا ىىرباء أثنىىاء ا -3
 .5104حزيراب/يونيه  52والتنمية، املعقودة ا 

تخت اصىىىىات الىىىىي وافىىىق عليسىىىىا املكتىىىىب املوسىىىف الىىىىس الت ىىىىارة والتنميىىىىة ا االوعمىىىً    -4
 نظىىىام اتفاقىىىات االسىىىتثمار الدوليىىىة.ل املسىىىار املسىىىتقبلي، سىىىيناقخل ا ىىىرباء 5104أيلول/سىىىبتمرب 

 االسىىتثمار الدوليىىة وتنفيىىة ا أب شىىخب اتفاقىىات التفىىاو   يات الىىي أفرا ىىاويبىىدو ا عىىوء التحىىد
االسىىتثمار الدوليىىة حتىىده حتويلىىه. وتشىىمل  ىىة  اتفاقىىات  نظىىامالوقىىت قىىد حىىاب اعىىادة النظىىر ا 

تسىوية املنااعىات  ىس عىدد ااىاالت املتعلقىة   ةداوايإقليمية كربى  حنو اتفاقاتوجه التحديات الت
 .لةاملستثمرين والدو 

اتفاقىىات االسىىتثمار الدوليىىة، أثنىىاء  الىىدول األعضىىاء وأصىىحاب امل ىىلحة اوقىىد أ ا ىىت  -2
مىف منتىدى االسىتثمار العىاملي ا املعقىود  ىاالقناب  5104عىام لاتفاقات االسىتثمار الدوليىة مؤمتر 

 ضىىىف)األونكتىىىادن أب ي ؤمتر األمىىىم املتحىىىدة للت ىىىارة والتنميىىىةبىىى، تشىىىرين األول/أكتىىىو رجنيىىىف ا 
 .اص با ةا رسم معامل يو  اتفاقات االستثمار الدوليةطة طريق اص ب نظام يتخر 
الرا ن وترسم ا لفية نظام اتفاقات االستثمار الدولية مثة عدد من التطورات الي تطبف و  -6

 الي سي ري  ةا ااص ب ا عوئسا. 
با ا ذلك من ، ثنائيةالات عا دامل حملاً تدرجيياملعا دات ااقليمية  دأت حتل أب أوهلا  -2

الشىىراكة  وأمثىل الشىراكة االقت ىادية ااقليميىة الشىاملة،  مىن ،إقليميىة كىربىاتفاقىات إ ىرام تخى ل 
ة  هلىىىكىىىوب وقىىىد ي. االسىىىتثمارية عىىىرب ا ىىىيئ األطلسىىىيالشىىىراكة الت اريىىىة و عىىىرب ا ىىىيئ اهلىىىاد ، أو 

اتفاقىىات ظىىام انعكاسىىات علىىأ ن ، كىىربىاالتفاقىىات ااقليميىىة ال اسىىم  اً أيضىى ةاالتفاقىات، املعروفىى
فسىىىي قىىىد تسىىىسم ا توحيىىىد املشىىىسد العىىىام ل تفاقىىىات القائمىىىة أو قىىىد   ككىىىلاالسىىىتثمار الدوليىىىة  

سىىا تلىىك بىىا في - قائمىىةاتفاقىىات اسىىتثمار دوليىىة تىىتمخع عىىن أوجىىه تضىىارب جىىراء تقاطعسىىا مىىف 
 .ن5104االستثمار العاملي  تقرير)متعدد األطراه املربمة علأ صعيد 
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عىىد ب و سىتثمر م سى ل ثىىاك أكىرب عىىدد مىن القضىىايا الىي رفعسىىا 5104وثانيسىا أب عىىام  -8
 -بوجىىىب ااجىىىراءات التعا ديىىىة لتسىىىوية املنااعىىىات. فقىىىد تعلمىىىت البلىىىداب املضىىىيفة دول مضىىىيفة

تسوية املنااعىات أب املستثمرين األجانب ميكن أب يل خوا إىل آلية  -املتقدمة والنامية علأ السواء
طعىىن اً مىىن القضىىايا الىىي ر فعىىت مىىؤتخر اً بىىا أب عىىدد -  طىىرق  ىىو متوقعىىةتثمرين والدولىىة  ىىس املسىى

ن. وقىىد 5104تقريىىر االسىىتثمار العىىاملي أصىىحاحتا ا تىىدا و امىىةت مىىن أجىىل امل ىىلحة العامىىة )
 أدى  ةا إىل تزايد اال تمام  إص ب نظام تسوية منااعات االستثمار. 

 الىىىي تىىىربم اتفاقىىىات اسىىىتثمار دوليىىىة تتضىىىمنالبلىىىداب مىىىن اً دمتزايىىىاً وثالثسىىىا أب  نىىىا  عىىىدد -9
كمىىا  ىىس الىىدول واملسىىتثمرين،  فيمىىا لتزامىات القىىوق وامواانىىة ااجديىىدة فىىده إىل إعىىادة اً أحكامى
ذلىىىك أ ىىىداه السياسىىىة العامىىىة، و  و ىىىا مىىىن و اتفاقىىىات االسىىىتثمار الدوليىىىة  االتسىىىاق  ىىىستضىىىمن 
السياسىىىىات عمليىىىة صىىىىيا ة ا صىىىىلب  ةاملسىىىىتدامالتنميىىىة النمىىىىو الشىىىىامل و لوجىىىىوب وعىىىف اً إدراكىىى

 ن.تقرير االستثمار العامليمن  5104و 5103 إصدارا االستثمارية الدولية )
يتحىىىد  عىىىن لسياسىىىة العامىىىة ا جمىىىال اتخطىىىاب يعىىىره تنىىىامي  ا وقىىىت  ىىىةا حيىىىد  و  -01

علىىىأ  ىىىة  و  علىىىأ ال ىىىعيدين الىىىوط  والىىىدو .اتفاقىىىات االسىىىتثمار الدوليىىىة إجيا يىىىات وسىىىلبيات 
ت ىىىىميم وتنفيىىىىة جيىىىىل جديىىىىد مىىىىن املتمثىىىىل ا ا لفيىىىىة، تواجىىىىه ديىىىىف البلىىىىداب التحىىىىدي ال ىىىىعب 

من أجل التنميىة  فعاالً اً تسخو سياسات االستثمار الدولية الي تسخر االستثمار األجنيب املباشر 
اعىىىحة اجتمىىىاع ا ىىىرباء ا حتديىىىد اسىىىناتي يات وتىىىدا و و سيسىىىاعد املسىىىتدامة والنمىىىو الشىىىامل. و 

 لتحقيق  ة  الغاية.
األوجىىه،  ةمتعىددصىىلة والتنميىة املسىتدامة اتفاقىات االسىتثمار الدوليىىة  ىىس  ىلة وبىا أب ال -00

 اتفاقىىات االسىىتثمار الدوليىىة نظىىام يىىلتحو لاً حدد القضىىايا األكثىىر إااحىىسىىيفىىإب اجتمىىاع ا ىىرباء 
راء وا ىىربات ا  ىىةا ال ىىدد. لتبىىادل اآاً األونكتىىاد منىىرب ويىىوفر لتنفيىىة ااصىى ب. سىىبل وأفضىىل ال
تسىىىوية املنااعىىىات  ىىىس نظىىىام عمىىىل حتليلىىىي اسىىىة مسىىىارات اصىىى ب مىىىا يقىىىوم  ىىىه مىىىن ويشىىىمل 

 لعمللأر عة مسارات و ؛ 5103تقرير االستثمار العاملي ، علأ النحو املبس ا املستثمرين والدولة
ياسىات االسىتثمار مىن أجىل إطىار سلتعزيىز تنفيىة  ؛ وسىب ً 5104تقرير االستثمار العاملي ا  ترد

ملناقشة. وسيطلب مىن ا ىرباء حتديىد حلىول االت أساس ا. وتوفر  ة  ااحتقيق التنمية املستدامة
 ملموسة وقا لة للتطبيق.

 األسئلة التالية اً  شكل أكثر حتديدا رباء  سيستكشفو  -05
 الدولية اتفاقات االستثمارما  ي ا يارات املتاحة للحكومات اص ب نظام  نأ) 

 ؟يةنااعات االستثمار املونظام تسوية 
 ؟ ددا  ةا الااكومية ما  ي ا ربات وأفضل املمارسات  )بن 
 ما  ي فرص ااص ب الناشئة عن انقضاء املعا دات السا قة؟ نج) 
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 وحيىىىدمىىىن حيىىى  تااقليميىىىة الكىىىربى  تفاقىىىاتالىىىي تتيحسىىىا االفىىىرص المىىىا  ىىىي  ند) 
مىىن حيىى  تعزيىىز االنقسىىام والثغىىرات تطرحسىىا التحىىديات الىىي   ىىي امىىو املعا ىىدات القىىائم؟  نسىىي 

 والتداتخ ت والتناقضات؟
البلىىىىداب ا جسود ىىىىىا الراميىىىىة إىل إصىىىىى ب  أب يىىىىدعم كيىىىىف ميكىىىىن ل ونكتىىىىىاد ن ى) 

مىن  إطار سياسات االستثمار من تخ لاً، وعبئ  ة  ااموعة اهلامة من القوانس املوجودة سلف
 شىخب تخطة عمل ما اقنحه من ن و 5105تقرير االستثمار العاملي ستدامة )أجل حتقيق التنمية امل

 ن؟5104تقرير االستثمار العاملي الستثمار ا اص ا أ داه التنمية املستدامة )ا
ياسىىىات اتفاقىىىات االسىىىتثمار جسىىىات رئيسىىىية معنيىىىة   ىىىنف سا ىىىرباء وسىىىيكوب مىىىن  ىىىس  -03

وكىىىةا  ىىىو م مىىىن جنيىىىف، املقيمىىىس ا نىىىدو س وامل قيمىىىس ا العواصىىىم املسمثىىىل املفاوعىىى، الدوليىىىة
كىىىىوميس مىىىىن حسىىىىؤولس ؤالء مشىىىىمل  ىىىىي. و اتفاقىىىىات االسىىىىتثمار الدوليىىىىةا  أصىىىىحاب امل ىىىىلحة

 حتىىىىا، تىىىىخثرتأو اتفاقىىىىات االسىىىىتثمار الدوليىىىىة   ت عىىىىىاالسىىىىتثمار والىىىىواارات الىىىىي شىىىى يف وكىىىىاالت ت
ط األكادمييىة )بىا ا ذلىك تخىرباء القىانوب و رملانيس وممثلىي القطىاع ا ىاص )املسىتثمرينن، واألوسىا

 وااتمف املدك. ،تطوير األعمالنوالتنمية و  واالقت اد
ىي  اتفاقات االستثمار الدوليىة،  مؤمترعلأ مثال اً وسو  -04  نإعىداد صىفحتس عىعلىأ رباء ا ىف    ش 

 .ن ترد حتمااللةيشكل واللغة  الاالجتماع تخ ل املوعوع قيد املناقشة. وستتاب  ة  الورقات 
 الوثائق

TD/B/C.II/EM.4/2  حتويل نظام اتفاقات االستثمار الدولية 

 4البند   
  اعتماد تقرير االجتماع

التقريىر النسىائي ، حتىت سىلطة الىرئيس، عىديود اجتمىاع ا ىرباء أب يىخذب للمقىرر  ىخب يربا  -02
 شاريف والتنمية ا دورفا املقبلة.وسيقدم التقرير إىل جلنة االستثمار وامل  عد اتختتام االجتماع.

    

 


