
GE.17-20681(A) 



 جملس التجارة والتنمية
 والتنميةجلنة االستثمار واملشاريع 

 وتنظيماجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن االستثمار واالبتكار 
 املشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املستدامة

 الدورة اخلامسة
 ٢٠1٧تشرين األول/أكتوبر  11-9جنيف، 

اجتمررررراع اخلررررررباء املتعررررردد السرررررنوات بشرررررأن االسرررررتثمار تقريرررررر   
يررة إلنتاجاملشرراريع مررن أجررل بنرراء القرردرات اواالبتكررار وتنظرريم 

 والتنمية املستدامة عن أعمال دورته اخلامسة
 ٢٠1٧تشرين األول/أكتوبر  11إىل  9 منيف قصر األمم، جبنيف،  املعقود

 

 TD/B/C.II/MEM.4/15 األمم املتحدة

 لتجارةؤمتر األمم املتحدة لم 
 والتنمية

Distr.: General 

21 November 2017 

Arabic 

Original: English 



TD/B/C.II/MEM.4/15 

GE.17-20681 2 

 احملتوايت
 الصفحة 

 3  ..................................................................................... مقدمة   
 3  .............................................................................. موجز الرئيس - أولا  

 3  ........................................................... البيان الفتتاحي والعرض - ألف   
 5  والبتكار وتنظيم املشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املستدامةالستثمار  - ابء   

 1٢  ........................................................................... املسائل التنظيمية - اثنياا  
 1٢  ............................................................ انتخاب أعضاء املكتب - ألف   
 13  .............................................................. إقرار جدول األعمال - ابء   
 13  .................................................................... نتائج الجتماع - جيم   
 13  .................................................................... تقرير الجتماع - دال   

 املرفق 
 14  ................................................................................... احلضور   



TD/B/C.II/MEM.4/15 

3 GE.17-20681 

 مقدمة  
ُعقدددت الدددورة اةامسددة لجتمدداع اةدد اء املتعدددد السددنوات بشددتن السددتثمار والبتكددار  -1

وتنظددديم املشددداريع مدددن أجدددل بنددداء القددددرات اإلنتاجيدددة والتنميدددة املسدددتدامة يف قصدددر األمدددم جبنيدددف، 
الختصاصددات الددع و ددع ا مددع اا . ومتشددي٢٠1٧تشددرين األول/أكتددوبر  11إىل  9مددن سويسددرا، 
، كددددان ٢٠1٧التجددددارة والتنميددددة يف دورتدددد  السددددتثنائية احلاديددددة والث  دددد  يف نيسددددان/أبريل جملددددس 

مو ددوع اجتمدداع اةدد اء سددو سياسددات السددتثمار الدوليددة والتنميددة املسددتدامة، مددع ال كيددز بشددكل 
دوات األخدددددا  علدددددض تبدددددادل أفضدددددل املمارسدددددات والددددددروو املسدددددتفادة، ومناقشدددددة املبدددددادرات، و 

ناء ف دم أفضدل للمسدائل احمليبدة بتعبالدة السدتثمار مدن أجدل يقيدق تنميدة مسدتدامة ة، وباتيالسياس
 .(1)شاملةو 
إصد   نظداا اتفاقدات  ،خد ل جلسدات عمدل مصدورة وأخدرة عامدة ،واستعرض اةد اء -٢

رات تفادة، وانقشدوا املبدادأفضل املمارسات والدروو املسد وا(، وتبادل1الستثمار الدولية )املرحلة 
 ،الدوليدددة لسدددتثمارالسياسددداتية، فدددا في دددا خارألدددة ألريدددق األونكتددداد إلصددد   اتفاقدددات ا واألدوات

اا، بد  خ ٢٢6جتمداع مدن اإلصد  . و دم ال ٢الع قدم ا األونكتداد للمرحلدة  عشرةواةيارات الد
ة دولددد 69ن مددديف جنيدددف سدددتقرون فدددن فدددي م صدددانعو السياسدددات رفيعدددو املسدددتوة، واملنددددوبون امل

 13و ملتحددددة،ووكالتدددان متخصصدددتان  بعتدددان ل مدددم ا عضدددو،فركدددز مراقدددب  ددد  عضدددواا، ودولدددة 
وسدا    ومدن األعن ممثل  من القباع اةدا منظمات    حكومية، فض ا  تسعمنظمة دولية، و 
عددد  شدددبكة  ٢٠1٧األول/أكتدددوبر  تشدددرين 11و 9ثدددجل االسدددات العامدددة ليدددومي األكادمييدددة. وبُ 

 . امشاسدهت تيحجل للجم وراإلن نجل وأُ 

 موجز الرئيس -أوالا  
 البيان االفتتاحي والعرض -ألف 

ذكر األم  العاا ل ونكتاد يف بيان  الفتتداحي أن تددفقات السدتثمار األجندت تكتسدي  3-
وأشددار إىل أن  دامة.أمهيددة ابلوددة يف سددد الفجددوة التمويليددة مددن أجددل يقيددق أسدددا  التنميددة املسددت

 عة.اسرة شائظريعة، وأن شكوك املستثمرين في ا أصبحجل سياسات الستثمار تش د تو ات س
ظددض بدددعم حياحلاجددة إىل إددداد نظدداا اسددتثمار قددائم علددض قواعددد ذات مصددداقية وتدددعو  -4

ن ألددض القواعددد عمددن شددتن سددظا النظدداا القددائم فالسددتدامة والشددمول. سدفدد  دويل واسددع النبددا  
 ية املستدامة.  اإلمنائ  إىل قباعات األسداوتوجي   يساعد علض تعبالة استثمار تشتد احلاجة إلي  

صددددوب إصدددد   اتفاقددددات اا كبدددد  اا  وقددددد أحددددرات احلكومددددات يف ايددددع أ دددداء العددددا  تقدددددم 5-
 ومدع ذلد ، يتعد  سدتدامة.للتنميدة امل ءمدةإبراا اتفاقات أكثدر موا بوسائل من االستثمار الدولية، 

  ول علدددض وجدددمدددن معاسددددات اايدددل األ إبرامددد  مدددا مبدددظل املزيدددد مدددن اا دددود مدددن أجدددل يددددي  
 اةصو .

__________ 

 .TD/B(S-XXXI/2) ، . 14 الو يقة (1)
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وأ حدددددجل خارألدددددة ألريدددددق األونكتددددداد إلصددددد   اتفاقدددددات السدددددتثمار الدوليدددددة واةيدددددارات  -6
السياسدات  وا دعيلتوجي دات  سامدة مدن اإلصد    ٢ د ذات الصلة ابملرحلدةالسياساتية ل ونكتا

  العامة. ةاسيف السيالبالوة األمهية يف إص   سظا اجملال ذي اا متكن م من املضي قدم
إصدد    وقدددا مدددير شددعبة السددتثمار واملشدداريع ل ونكتدداد مددظكرة مددن األمانددة عنوا ددا  -٧

اا ىل أن توافقددأشددار في ددا إ (TD/B/C.II/MEM.4/14) ٢نظدداا اتفاقددات السددتثمار الدوليددة  املرحلددة 
ت السدتثمار اا اتفاقدامن جي شامل لنظ يف اآلراء ما فتئ يتزايد بشتن احلاجة إىل إص  اا واسع

مدن  1املرحلدة   رورة وليس إص   خيار. وقد يقق تقدا ملحوظ خد ل سو إص  ُ و الدولية، 
وري كدان مدن الضدر   ،٢اإلص   الع ركزت علض مناذج ومعاسدات جديدة. وفيما يتعلق ابملرحلة 

لددض علددع ل تددن  اايددل األول مددن معاسدددات ااا كبدد  اا  ددعدداسددتعراض تركددة املا ددي الددع تضددمنجل 
  ماانت كافية. 

تسددوية عددن التبددورات األخدد ة يف جمددال اتفاقددات السددتثمار الدوليددة و اا وقدددا املدددير تقريددر  ٨-
صدد   اتفاقدددات إمددن  1تقدددا خدد ل املرحلدددة  مددا ُأحددرا مدددنالنزاعددات بدد  املسددتثمر والدولدددة، وع

نظدداا اتفاقددات  وواصددل .٢ا األونكتدداد للمرحلدة الددع اق ح دد عشدرةواةيددارات الالسدتثمار الدوليددة، 
ألودي و ، ٢٠16 عداا يفوأُبرمدجل معاسددات جديددة اا. أكثر تعقيددحميط يف  همنو الستثمار الدولية 

نااعددددات تسددددوية م قضددددااياسددددتمر معدددددل ابإل ددددافة إىل ذلدددد ، عدددددد مددددن التفاقددددات األخددددرة. و 
معاسدات  إىلاحلالت  معظم سظهستند وا ب  سوادة.يف ارتفاع  املعاسدات ب  املستثمر والدولة 

اسدددات دي  املعان مددن الضددروري يددفكددأو مددا قبل ددا،  مددن القددرن املا ددي رمددجل يف التسددعينياتبأُ 
 القائمة. 

دد أصددب مددن إصدد   اتفاقددات السددتثمار الدوليددة،  1ويف خدد ل املرحلددة  -9   اإلصدد   املوج 
املعاسددات  اتبدع معظدمقرارات السدتثمار الددويل، و  عمليات صنع ة من صميماملستدام إىل التنمية

لسددتثمار تيسدد  ا أصدب و ااديددة خارألددة ألريدق األونكتدداد إلصد   اتفاقددات السدتثمار الدوليددة. 
 كتاد لإلجراءاتئمة األونيستت ر ابستماا متزايد يف اتفاقات الستثمار الدولية، وحصلجل قا جمالا 

 الستثمار. لتنمية و لض دعم قوي من كل اا ات املعنية ابالعاملية من أجل تيس  الستثمار ع
مدددن اإلصدددد  ، لحددددن الجتمددداع أن مددددن الضددددروري يدددددي   ٢وفيمدددا يتعلددددق ابملرحلددددة  1٠-

تتلف يف معظم  يألن نظاا اتفاقات الستثمار الدولية القائمة معاسدات اايل األول أُبرَا من  ما
رتبط يددتسددوية املنااعددات بدد  املسددتثمر والدولددة  قضددااي أ لددبمددن معاسدددات سددبقجل اإلصدد  ، و 

تقريدددددددر السدددددددتثمار العددددددداملي  . وأ  فعاسددددددددات اايدددددددل األول ومدددددددا تولدددددددد عن دددددددا مدددددددن تناقضدددددددات
السياسدددددات جمموعدددددة مدددددن اةيدددددارات وا دددددعي ل (٢)السدددددتثمار والقتصددددداد الرقمدددددي  ٢٠1٧ لعددددداا

ي خيدار املسدتن  أل الختيدار سداعدسم علدضتمن إص   اتفاقات الستثمار الدولية،  ٢ للمرحلة
دعدددا املددددير الوفدددود واةددد اء وأصدددحاب و    اةاصدددة.ظروفَدددو مدددا  اا بلددددت ئدددم يدددارات اةمدددن  تركيبدددةأو 

بشددتن املسددائل ذات الصددلة جبدددول أعمددال إصدد   اتفاقددات ء رااآلاملصددلحة اآلخددرين إىل تبددادل 
عقد  ددمن منتدددة يددة الددظي سدديُ السددتثمار الدوليددة، وإىل حضددور مددقمتر اتفاقددات السددتثمار الدول
 .٢٠1٨األونكتاد ل ستثمار العاملي يف جنيف يف تشرين األول/أكتوبر 

__________ 

)منشددددورات األمددددم    السددددتثمار والقتصدددداد الرقمددددي٢٠1٧السددددتثمار العدددداملي لعدددداا تقريددددر ، ٢٠1٧األونكتدددداد،  (٢)
 ، نيويورك وجنيف(.E.17.II.D.3املتحدة، رقم املبيع 
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االسررتثمار واالبتكررار وتنظرريم املشرراريع مررن أجررل بنرراء القرردرات اإلنتاجيررة والتنميررة  ابء- 
  املستدامة

 من جدول األعمال( 3)البند 

 الدولية ستثمارمن إصالح اتفاقات اال 2املرحلة   

 تقييم إص   اتفاقات الستثمار الدولية واملضي قدماا   
عددن أصددحاب املصددلحة مددن  اةدد اء، فضدد ا يف االسددة العامددة األوىل، تبددادل املشدداركون ) 11-

( السدددتثمار والتنميدددة، فدددا يف ذلددد  القبدداع اةدددا  واجملتمدددع املدددد  واألوسدددا  األكادمييدددة أوسددا 
مددن إصدد   اتفاقددات  1  البلدددان يف أ داء العددا  خدد ل املرحلددة تددختظرؤاسدم بشددتن اإلجددراء الددظي ا

 .٢للمرحلة املبروحة ابلنسبة الستثمار الدولية والدروو املستفادة، وحبثوا اةيارات السياساتية 
علدض أن احلاجددة ملحددة إلصدد   نظداا اتفاقددات السددتثمار الدوليددة اا وشددد اةدد اء عمومدد 1٢-

ن يقيدق أسددا  التنميدة املسدتدامة، ويقيدق تدواان بد  وايدة حقدو  املسدتثمر وحدق بوية متكين  م
ويدددا العديددد مددن اةدد اء عددن اا ددود الددع  للمصددلحة العامددة. خدمددةا  التقندد  الدولددة املضدديفة يف

، ويدددي  كثددرأجديدددة وعصددرية  يددةمنوذجمعاسدددة اسددتثمار  نائيددة تبددظ ا بلدددا م مددن أجددل و ددع 
 دددوعي وذلددد  علدددض  دددرار خارألدددة ألريدددق األونكتددداد إلصددد   اتفاقدددات السدددتثمار املو مضدددمو ا 

قددداا الدوليددة، وإألددار سياسددات السددتثمار مددن أجدددل يقيددق التنميددة املسددتدامة. ويف سددظا الصدددد، 
، بعنايدة تسدوية املنااعدات بد  املسدتثمر والدولدة قضداايامل تبة علض بتقييم اآلاثر الكث  من البلدان 

مدن املعاسددات ا عاسددة ذات الصدلة الصد   حافظاهتدسيالات التحكيم لتفس  أحكاا املوات إىل 
 بشتن معاسدات جديدة.   اعن تفاو  القائمة، فض ا 

ورأة العديد من اة اء أن اتفاقات السدتثمار الدوليدة التقليديدة   تدتمكن مدن اجتدظاب  13-
 يف وقجل إبراا بعض املعاسدات.اا و ما كان متوقعتدفقات الستثمار من البلدان الشريكة علض  

مار الدوليددة علددض نبددا  سياسددات السددتثوعمليددة و ددع سددظه التفاقددات، تعمددل ينبوددي أن حيدد  
تبدد   أن قائمددة اإلجددراءات العامليددة قددد . و وتيسدد ه السددتثمار األجنددت شددجيعتأكثددر علددض أوسددع، 

 ة يف سظا الصدد. لتيس  الستثمار أداة معت َ 
 ولديس حجمد ، أصدبحجل عدام ا  خد اء إن نوعيدة السدتثمار األجندت املباشدر،عدة وقال  14-
، وأسددددا  ٢٠3٠سياسدددات السدددتثمار يف  دددوء خبددة التنميدددة املسدددتدامة لعددداا يف و دددع اا رئيسددي

 البلدان يف جمال التنمية املستدامة.
أمهيددة يف  ايق بدد  لتلددف الددواارات كددان ذإىل أن التنسدداا أيضدد اء العديددد مددن اةددأشددار و  15-

وعددد وة علدددض ذلددد ، ظ دددرت  موج دددة إىل اإلصددد   يف جمدددال سياسدددات السدددتثمار. رسدددم مقاربدددة  
فائدة إجدراء مشداورات واسدعة بشدتن إصد   اتفاقدات السدتثمار الدوليدة يف البلددان، ومدا تتوخداه 

عن اجملتمدع املدد ، وأوسدا   فض ا سظه األخ ة من إجراءات تشارك في ا لتلف فروع احلكومة، 
 األعمال التجارية، وشركاء املعاسدة.

علددددض اعتمدددددت ولحددددن عدددددة خدددد اء أن نتددددائج إصدددد   اتفاقددددات السددددتثمار الدوليددددة  16-
وتلقددجل بعددض البلدددان  اسددتعدادسم.مدددة القدددرات الداخليددة لكددل بلددد، وقدددرة شددركاء املعاسدددة و 

ابلنسددددددبة احتياجدددددات شدددددركاء املعاسددددددات كاندددددجل معاسدددددددات، و عددددددة أللبدددددات لتلفدددددة إلصددددد   
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كانددجل أكدد  عقبدددة    بريددةالقدددرات القُ بددددا أن احتياجددات  دد  متناسددبة. و  ،يف الوالددبلإلصدد  ، 
ألرحددجل يدددايت معينددة ابلنسددبة قائمددة حيدد  اا اتفاقددات السددتثمار الدوليددة الإصدد   نظددتعدد ض 

 النامية    الساحلية. والبلدان اا للبلدان النامية وأقل البلدان منو 
ألن اا للمضدددي قددددماا موحددددة وأكثدددر تنسددديق إدددداد ألريقدددةاحلاجدددة إىل واتفدددق اةددد اء علدددض  -1٧

السددتثمار ل يددزال العمددود الفقددري اميددع اا ددود الراميددة إىل يقيددق تنميددة مسددتدامة. ومددن حسددن 
يف  التنميدة املسدتدامة جاريددةاحلدن أن كاندجل املناقشدة بشدتن سياسدات السدتثمار الدوليدة أل دراض 

عد  ركدائز  لد نكتداد املكثدف يف سدظا اجملدال، وذمدن عمدل األو ما جعل ا تسدتفيد وسو األونكتاد، 
وأ   األونكتددددداد  (.البحددددد  والتحليددددل، واملسددددداعدة التقنيدددددة، وبندددداء توافدددددق اآلراءعملدددد  الدددددث ا )

 اا. رسم ألريق م للمضي قدمل شام ا اا ألصحاب املصلحة املعني  ابلستثمار والتنمية إألار 
صددورة، وتكملدة للجلسدات العامدة، انقددا اةد اء املسدائل املو ددوعية يف سدبع جلسدات م -1٨

 يف الفقرات التالية.سظه املسائل ترد ؛ و وأبلووا هبا االسة العامة

 أسدا  التنمية املستدامة  البعد املتعلق ابتفاقات الستثمار الدوليةلبلوغ  تسخ  الستثمار  
تعبالددة لسددخ  اتفاقددات السددتثمار الدوليددة تركددزت املناقشددة علددض البريقددة الددع ميكددن هبددا ت 19-

 مددا ابعتبارسددا ا دوراتددقدي أسدددا  التنميددة املسددتدامة، ومددا إذا كانددجل سددظه التفاقددات يف السددتثمار 
ظه ارأتة بعددددض اةدددد اء أن سددددفقددددد  .والحتفدددداظ بدددد  أداةا لجتددددظاب السددددتثمار األجنددددت املباشددددر
دور املقسسددددات احملليددددة يف اجتددددظاب  ونآخددددر  أبددددرافيمددددا التفاقددددات أداة سامددددة يف سددددظا الصدددددد، 

 .ل وهتيالة مناخ موات  وتشجيع  الستثمار
وأشدددددار بعدددددض اةددددد اء إىل أن األحكددددداا املوج دددددة  دددددو التنميدددددة املسدددددتدامة أُدرجددددددجل يف  ٢٠-

اي  السدددتثمار املتعلقدددة اسددددا  التنميدددة وابلنظدددر إىل معددد .النموذجيدددة األحددددا ع دددداا املعاسددددات 
ج إىل لودة أفعدال تُددرَ   داايت التنميدة املسدتدامةتراة  من الصعب بعض اة اء إن قالدامة، املست

ات واجبوارأتة خ اء آخرون أن األحكاا املتعلقة فسقوليات أو  يف اتفاقات الستثمار الدولية.
تنميددة لاا دور سدداا يف تبددوير ا ياكددل األساسددية يقيقددلقبدداع اةددا  فل .املسددتثمر قددد تكددون مفيدددة

مستدامة تستند إىل شراكات ب  القباع  العاا واةا ؛ وانقا املشاركون املبادئ والسياسات 
 التنمية املستدامة الشاملة. يقيق  بفضل ا أن تس م يف  ستثمارات الدوليةلواآلليات الع ميكن 

شراكات القباع  العاا واةدا  املمارسات يف  استخ   أفضل ويف سعي اة اء إىل -٢1
وشدددوا علدض  درورة  عن شوا ل م إااء سدظه الشدراكات، سقلء وآليات البتكار األخرة، أعرب

احلفداظ علدض حدق الددول يف تقنين دا،  رورة اهتم، و واجبيقيق تواان في ا ب  حقو  املستثمرين و 
العتبددار، وإنشدداء نظدداا مناسددب لرصددد مشدداريع ا ياكددل  بعدد يددة وأخددظ املعدداي  الجتماعيددة والبيال

خدددد اء إىل أن لتفاقددددات السددددتثمار الدوليددددة صددددلة عدددددة  األساسددددية يف بعددددض احلددددالت. وأشددددار
مدددا تدددرد يف سددديا  مشددداريع اا ابلشدددراكات بددد  القبددداع  العددداا واةدددا  ألن سدددظه الشدددراكات  البددد

 ا ياكل األساسية الكب ة. 
تعلددددددق ابلبحددددددوا التجريبيددددددة املتعلقددددددة ابتفاقددددددات السددددددتثمار الدوليددددددة وتدددددددفقات وفيمددددددا ي ٢٢-

تدعو احلاجة فالستثمار األجنت املباشر، لحن بعض اة اء أن مثة استنتاجات متباينة بشت ا. 
إىل إجددراء مزيددد مددن البحددوا بشددتن آاثر اتفاقددات السددتثمار الدوليددة علددض التنميددة املسددتدامة، فددا 
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ومددن شددتن البحددوا واملشددورة السياسدداتية الددع يقدددم ا  القتصددادي والجتمدداعي. ايشددمل بُعدددي 
 األونكتاد أن يساعدا علض يس  ف م سظه املسائل. 

 تو ي  مضام  املعاسدات وتعديل ا   
 ،مدن األحيدانيف كثد   ،يف ذلد  داا معاسداتد ، مسدتنشدبكة استعرض العديد من البلددان  ٢3-
بويددة يديددد املعاسدددات واملسددائل الددع ينبوددي تناو ددا علددض سددبيل ، أدوات األونكتددادجمموعددات إىل 

 األولوية.
ا أتخددددظ ابلتفسدددد ات والتعدددددي ت املشدددد كة يف تناو دددد وأشددددار عدددددة خدددد اء إىل أن بلددددداانا  -٢4

ريك ا يف للمعاسددة وشداا ايل األول، وأ ا ختتار سظه أو تلد  تبعدااملضام  املو وعية ملعاسدات 
الراميددة إىل يدددي   ٢املراحددل األوىل مددن اسددتعداده للمرحلددة يف بعددض البلدددان ول يددزال املعاسدددة. 

مدن الصدعب أن بعدض املنددوب  وارأتة  ائمة، واستكشا  لتلدف اةيدارات.معاسدات  القشبكة 
مشد كة أر دية  إددادالتوصل إىل اتفدا  مدع شدركاء املعاسددات لختداذ خبدوات مدن سدظا القبيدل، و 

 معاسدة بعين ا. املش كة فيما خي التفس ات أو التعدي ت املتوخاة من   راضبشتن األ
وارأتة العديددددد مددددن اةدددد اء أن تفسدددد  املعاسدددددات وتعدددددي هتا أدوات مفيدددددة للتددددت   يف  ٢5-

اء ة اةدد  وخدد ل مناقشدد تفسدد ات سيالددات تسددوية املنااعددات بدد  املسددتثمر والدولددة ملعاسدددة بعين ددا.
ذكددددر بعضدددد م أن إصدددددار  إىل مددددواد األونكتدددداد ذات الصددددلة، سددددتناداا ا ،مددددزااي وعيددددوب كددددل إجددددراء

اا تفسددد ات مشددد كة أسددد ل وأسدددرع مدددن تعدددديل املعاسددددات ألن اإلجدددراء األول ل يتبلدددب تصدددديق
التفسدد ات لكددن سددظه . ألددوي ا اا مددا يسددتور  وقتدداا التصددديق  البددسدديما وأن  علددض املسددتوة احمللددي،

حلكم من األحكاا، لكن ا ل تستبيع أن اا فمن شت ا أن تو   معىن جديد .حدود ا ش كة امل
حددد  أن التعددددي ت تسدددتبيع ذلددد  مدددن خددد ل تويددد  صددديا ة حكدددم مدددن يف ، ظا احلكدددمترببددد  هبددد

اسدددتخداا التعدددي ت إل دددافة بعدددض األحكددداا أو شدددبب ا اعدددل اا أحكدداا املعاسددددة. وميكدددن أيضددد
لنمدداذج ااديدددة لشددركاء التفاقيددة. وأشددار أحددد اةدد اء إىل أندد  ينبوددي التفكدد  املعاسدددة تتماشددض وا

أكثددر يف توقيددجل التفسدد  املشدد ك، ل سدديما عندددما تكددون تسددوية املنااعددات بدد  املسددتثمر والدولددة 
فوجدب معاسدددة بعين ددا. واختدار بلددد يف إحددة احلددالت إ دداء معاسددة بعددد اسددتعراض  قيدد النظددر

 ، واعتمد آليات بديلة لسياست  الستثمارية. ت امعاسد شبكة

 توحيد شبكة اتفاقات الستثمار الدولية   
ابعتبارمهدددا  يدددد معاسدددداهتاحاسدددتبدال وتو  يفتبددادل عددددة خددد اء ادددارب بلددددا م وأقددداليم م  ٢6-

اخدددرة جديدددددة وحديثدددة. ولحددددن بعددددض مدددن املعاسدددددات ل ستعا ددددة عدددن اايددددل األول أداتددد  
يف معاسدات متعايشدة اا كانجل يف بعض احلالت أألراف  من منبقت ا   أن بلدا م أو بلداانا املندوب

ن ا ددد  سددو إمندددوب  ة عددد قددال. و ء يف املعاسددداتشددركانفددس المددن اايلدد  األول والثددا  مددع 
املصددلحة العامددة ومصدداث املسددتثمر علددض  مراعدداةإددداد مقاربددة متواانددة إااء شددبكة معاسددداهتم، مددع 

 اء أن الستعا دددة عدددن العديدددد مدددن التفاقدددات السدددابقة ابتفاقيدددة العديدددد مدددن اةدددواء. وذكدددر السددد
اا. عمومد ؤسدااز  التفاقدات و احلدد مدن تعقيدد  أكثدر فعاليدة يفكاندجل   واحددة استثمار دوليدة جديددة

وقددال أحددد اةدد اء إن مددن شددتن الستعا ددة عددن املعاسدددات السددابقة اخددرة جديدددة أن تسدداعد 
ج الددروو املسدتفادة مدا إدعدن ألريدق تسدوية املنااعدات بد  املسدتثمر والدولدة  رفدع قضداايعلض منع 

صعوبة الصعوابت امل امة  ظا اةيار السياسايت، مثل  إىلاء النتباه . ولفجل العديد من اة   افي
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، بددظل  املكلفددة، وتعبالددة املددوارد املاليددة والبشددرية يف اإلدارات احلكوميددة فيدد   را بيديددد الشددركاء الدد
 . للتوحيدوالوقجل البويل ال اا 

حيدد  أن معاسدددات  خاصددة واددد الدددول األعضدداء يف اليدداد األورويف نفسدد ا يف حالددة ٢٧-
مدع بلددان اثلثدة سدو  ُتسدتبدل عندد بددء نفداذ  فيد  لدول األعضداءا ع أبرمت الا الستثمار الثنائية

ويف حدال عددا وجدود مثدل سدظا التفدا ،  .ككدل  الياد األورويف مع ةثالثال انبلدتل  الاتفاقات 
مددن املفو ددية األوروبيددة إلعددادة التفدداوض بشددتن معاسدددة  تسددتبيع الدددول األعضدداء أن تبلددب إذانا 

وذكر بعض اة اء أن إدارة الع قات ب  املعاسدات أصدعب . ت علي اتعدي إلدخال قائمة أو 
املعاسددات  حمل   يل التفاقات اإلقليمية في بعض األحيانف. اإلص  خيارات خيار من ب  

؛ و دددظا السدددبب، يكمدددن التحددددي يف إدارة الع قدددات بددد  لتلدددف مع ددداالقائمدددة لكن دددا تعايشدددجل 
( أن تتدي  إرشدادات عدن التفدا  1969املعاسدات. ومن شدتن اتفاقيدة فييندا لقدانون املعاسددات )

خد اء عدن ة ملعاسدات املتعايشة سظه املستلة. وأعدرب عددالظي ينبوي أن يسود عندما ل تتناول ا
مددددا يتعلددددق   دددداتقددددديرسم لتوجي ددددات السياسددددة العامددددة الددددع أ ح ددددا األونكتدددداد يف املا ددددي، فددددا في

 . جمموعة املعاسدات القائمة عصرنةلاملعاسدات وسيلة  توحيدابستخداا استبدال و 

  سحاباآلاثر امل تبة علض الن  
الجتمددداع خيدددارات النسدددحاب مدددن نظددداا اتفاقدددات السدددتثمار الدوليدددة القائمدددة،  انقدددا ٢٨-

ردود فعدل أصدحاب جل سظه اةيارات وتضمن وقار ا خبيارات إص ح ا، وتبادل اة ات بشت ا.
بدد   وشددام ا اا مثمددر اا دت ايددع سددظه الددردود نقاشددل دد؛ وو املصددلحة الددظين قددد يتضددررون مددن إ ائ ددا

وابلنظدددر إىل أن املسدددائل املبروحددددة  . قددددد يكدددون صدددعباا ن ألريدددق إصددد    أصدددحاب املصدددلحة بشدددت
علدض مدن التشداور  خد ل تلد  العمليدة معقدة، كان مثة توافدق يف اآلراء علدض أن الددول اسدتفادت

ا ددد ، تكلددم العديدد مددن اةدد اء عدن أمهيددة إشددراك  ل لدظاا . ويقيقدداهتدداداخدل جمتمع عنبدا  واسدد
صدد   اتفاقددات السددتثمار إمددا ال قددرارال اختدداذ ة اإلصدد  ، ويفايددع أصددحاب املصددلحة يف عمليدد

ع احلكومدات، يديف االتشداور علدض  وشدددوااا.  ائ ا أو النسحاب من دا متامدالدولية القائمة أو إ
 ،لتلددف الدواارات، وجمموعددات األعمدال التجاريددة األجنبيدة واحملليددة، وجمموعدات اجملتمددع املددد  مدع

 . جيد دعمجيداا ويظض ب مدروسةتكون العامة  ةجمال السياسيف بوية يقيق نتائج 
وأاثر العديددددد مددددن اةددددد اء مسددددتلة مدددددا إذا كانددددجل اتفاقددددات السدددددتثمار الدوليددددة اتدددددظب  ٢9-

تظبد  امن الستثمار األجنت املباشر  أي نوعتساءلوا عن ، و مالستثمار األجنت املباشر إىل دو 
علدددض احملافظدددة علدددض السدددتثمار  اكاندددجل سدددظه التفاقدددات قدددد سددداعدهت  مدددا إذاعسدددظه املعاسددددات، و 

علدض  اء األحادي ل تفاقيات إللىل اآلاثر السلبية إبعض اة اء النتباه ولفجل  األجنت املباشر.
دود ل الدبعض اآلخدر ادارهبم بشدتن ر مناخ األعمدال التجاريدة والع قدات الدبلوماسدية للبلدد، وتبدادَ 

وذكددر خدد اء آخددرون أن  ضددررون مددن عمليددات اإل دداء سددظه.يتحة الددظين قددد فعددل أصددحاب املصددل
بلدددددا م اختددددظت خبددددوات إل دددداء معاسددددداهتا القدميددددة القائمددددة، لكن ددددا   تلحددددن أي ا فدددداض يف 
تددددفقات السدددتثمار املباشدددر األجندددت. وأشدددار عددددد مدددن اةددد اء إىل أن بلددددا م أجدددرت دراسدددات 

حبافظاهتا من اتفاقات الستثمار اا شر بوية يديد ما إذا كان مرتبب ستثمار األجنت املبالداخلية 
الدوليددة، واددت الددبعض اآلخددر إىل أدلددة تسددتند إىل التجربددة أو بددراس  تسددتند إىل األقددوال. وتنوعددجل 

فيما يتعلق بتدت  ات اتفاقدات السدتثمار الدوليدة علدض السدتثمار  بحواعلض العموا نتائج سظه ال
. وأشار بعض اة اء إىل أن اإل اء األحدادي للمعاسددات أفضدض إىل تببيدق بندود املباشر األجنت
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فدزادت عددة عقدود يف يف كثد  مدن األحيدان في دا، وسدي بندود أُدرجدجل يف التفاقدات الواردة البقاء 
  املستثمرون فيإىل إداد و ع يُعامل سعون ولحن عدد قليل من اة اء أ م ي  ا.ص حيت عمر

 احمللي .علض ودون تفضيل املستثمرين األجانب  املساواةعلض قدا 
بدد  معظددم الدددول الددع اا حددداو اا كانددجل احلاجددة إىل إصدد   املعاسدددات القائمددة مو ددوعو  3٠-

اةدد اء  عددد قليدل مدنولحدن  مدن نظداا اتفاقدات السدتثمار الدوليدة القدائم.اا اختدارت البقداء جدزء
التواصددددل والعمددددل مددددع إمنددددا أمهيددددة مواقددددف السياسددددات الداخليددددة، و تحديددددد عدددددا الكتفدددداء بأمهيددددة 

أندد  ينبوددي ر عدددد مددن اةدد اء اء. وذَكددإصدد   بن ددأيضدداا مددن أجددل األألددرا  املقابلددة يف املعاسدددات 
قدددرهتا مراعدداة حدددود قدددرات األألددرا  املقابلددة فيمددا يتعلددق ابحتمددال إعددادة التفدداوض مددن حيدد  

وفيمدا يتعلدق بتفضدي ت األألدرا  ، يف الوقدجل نفسد  دةمدع أألدرا  متعدد إص   معاسددات  علض 
العامددة. وأشددار بعددض اةدد اء إىل صددعوبة حمدداولت  ةواحتياجاهتددا اةاصددة يف جمددال السياسدد املقابلددة

سددظه املعاسدددات مددن جانددب بعددض  إىل إ دداء دول  ض أفضدد، ممددا إعددادة التفدداوض بشددتن املعاسدددات
مدن مصدلحة الددول  يبقدض، ف ة ألويلدةقد تستور  إعادة التفاوض أن  إْن بدا أحياانا واحد. وحىت 

 .اا أكثر من   هإدابي ابعتبارسا خياراا إعادة التفاوض أن ياول 
وأشار بعض املشارك  يف م حظات أخرة إىل أن الدبلوماسية العامدة أمدر ابلدأل األمهيدة  -31

عدددا اإلبدد غ علددض أن مددن شددتن افددق يف اآلراء إلدارة السياسددة العامددة إدارة فعالددة. وكددان سندداك تو 
يفضي إىل عواقب اقتصادية سلبية. وابإل افة إىل ذل ، أبرا بعض اة اء أن أن ببريقة مناسبة 

جيدددد ر سددداا يف اجتددظاب وتعزيددز السدددتثمار األجنددت املباشددر، وهتيالدددة مندداخ دو لمقسسددات احملليددة ل
مددن جديددد يف و ددع و ون يف الوقددجل نفسدد  علددض أ ددم يشددارك عدددد قليددل مددن م. وشدددد سددتثمارل 

سياسددات السددتثمار مددن خدد ل تبددوير منددوذج جديددد ملفاو ددات اتفاقددات السددتثمار الدوليددة يف 
 أو من خ ل إدراج آليات لسياسات الستثمار يف التشريعات احمللية. ،املستقبل

 عاملية  و ع املبادئل و ج ود إص     
إقليميدددة أو متعدددددة األألدددرا  لو دددع مبدددادئ سياسدددة شدددارك بعدددض البلددددان يف مبدددادرات  -3٢

، ٢٠ املبدددادئ التوجي يدددة لسياسدددات السدددتثمار العامليدددة جملموعدددة الدددد كدددان مدددن الت ددداالسدددتثمار،  
واملبددادئ التوجي يددة لسياسددات السددتثمار يف جمموعددة دول أفريقيددا والكدداريت واحملدديط ا ددادئ )بندداء 

مقاربدة شداملة متعدددة األألدرا  لتبدوير ندوب  بعض امل حب ظو  علض اق ا  مش ك مع األونكتاد(.
ارأتة الددبعض اآلخددر أندد  ينبوددي بينمددا تسددا ، الوعدددا  تددداخللل اا مبددادئ سياسددة السددتثمار انبدد

. وشدددد العديددد السددتثمار سددظه يزة مددن مبددادئامددتم اتملختلددف جمموعددات البلدددان صددوغ جمموعدد
معدداي  علددض البلدددان دون فددرض مبددادئ قائمددة أو انشددالة تبددوير أي  مددن املندددوب  علددض أندد  ينبوددي

وشدددد بعددض املندددوب  علددض  ددرورة األخددظ فقاربددة شدداملة إااء مبددادئ السددتثمار  دد  املشدداركة. 
 تراعي احتياجات البلدان النامية وظروف ا اةاصة. 

دد ا قدددأ دالعامددة ات مبددادئ سياسدات السددتثمار حسددنبعددض اةدد اء أن مدن  عتد وا -33 د توج 
تتجداوا فالبويدل، وقدد تسداعد يف يقيق دا يف األجدل ألسدا  سياسات السدتثمار اا مش كاا ف م

اعُتمددت . وع وة علض ذل ، وتفاصيل ا القانونية من مث قيود اتفاقات الستثمار الدولية القائمة
عددة أسدددا  مشدد كة بدد  جممو  يديدددأن تتددي  مددن شددت ا  ديددةزايخيددار و ددع املبددادئ مقاربددة تيف 

 عزا اإلص   الشامل لنظاا اتفاقات الستثمار الدولية.فا يمن البلدان، واسعة 
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سا أ ر و  ألابُع ا    امللزادئ سياسة الستثمار عيوب مبامن وأشار بعض اة اء إىل أن  -34
انت أو املبددادئ  دد  أن البيددامددن تقندد . وحددظر أحددد اةدد اء ال ددمان حددق الدددول يف علددض دود احملدد

سيالدات   داتعبي قددالستثمار، و  ل التحكيم يف جمالبفع ملزمة قانوانا  تحول إىل مبادئت قدامللزمة 
 .  اما كانجل تعني  األألرا  الع و عتعاا التحكيم معىن لتلف

مدددن إصددد   اتفاقدددات السدددتثمار  ٢وابملقارندددة مدددع خيدددارات سياسددداتية أخدددرة للمرحلدددة  -35
لنتقدال أكثدر اا مبدادئ سياسدات السدتثمار أساسد تبدارإمكانية اعالدولية، أشار بعض اة اء إىل 

. ومددن شددتن مبددادئ سياسددات السددتثمار تتفاقدداسددظه الإىل نظدداا جديددد مددن ة سددوس  تدددرداا 
اا. املشدد كة أن تعددزا قدددرة جمموعددة مددن البلدددان الصددو ة علددض التفدداوض مقارنددة ببلدددان أكدد  حجمدد

وو دع السياسدات  الت أخدرة مدن القدانونروابدط مدع جمدأن تنشدئ اا ومن شتن سظه املبادئ أيضد
 مثل حقو  اإلنسان، والتنمية املستدامة، والصحة، والبيالة.

  و ج ود إص   عاملية  الن وض بتسوية منااعات الستثمار   
تسدددوية منااعدددات تحسددد  أشدددار العديدددد مدددن اةددد اء إىل أن بلددددا م اختدددظت خبدددوات ل -36

البلددان سدظه ت حددية واتفاقات السدتثمار الدوليدة ااديددة. و اتفاقاهتا النموذج بفضلالستثمار 
تسددوية املنااعددات بدد  املسددتثمر والدولددة؛ واسدددتبعدت الددع ختضددع لأحكام ددا التعاسديددة مددن عدددد 

لتفسدد  ل لتقدددا املبالبددات؛ وأدرجددجل آليددات   الددزميجددل بعددض اجملددالت السياسدداتية؛ وحددددت األ
يف كثدددد  مددددن األحيددددان خيددددارات األونكتدددداد إلصدددد   نظدددداا تسددددوية منااعددددات ، يدددداكي املشدددد ك

اختدداذ  لضددمانحكدداا املو ددوعية أمددر  ددروري  اء إىل أن اسددتعراض األخددعدددة السددتثمار. وأشددار 
 تسوية املنااعات ب  املستثمر والدولة.  قضاايقرارات متواانة ومتسقة يف 

تتبدددع حمكمددة اسددتثمارات متعددددة األألددرا  اء إنشددالعديددد مددن اةدد اء أن مقاربددة  اعتدد و  -3٧
ع دارت لددداليددداد األورويف، ومناقشدددات إصددد   نظددداا تسدددوية املنااعدددات بددد  املسدددتثمر والدولدددة ا

يف سدظا   سدام ينتبدور  ،انة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل وفريق ا العامل الثال داخل 
إنشدددداء حمكمددددة السددددتثمارات املتعددددددة الصدددددد. وأعربددددجل وفددددود عديدددددة عددددن دعم ددددا مق حددددات 

. ويف املناقشدة الدع تلدجل ذلد ، أحكام دا سدتالنا ل األألرا ، وعن استعدادسا حبد  إنشداء آليدة  
الصددددعبة ذات الصددددلة النشدددداء حمكمددددة السددددتثمارات املتعددددددة  املسددددائلمددددن اا تندددداول اةدددد اء عدددددد

سدديع ا وإنفدداذ أحكام ددا. وأظ ددر تركيبت ددا املقسسددية ومتويل ددا وترتيبددات تو  ومددن  ددمن ااألألددرا ، 
 بعض اة اء ترددسم بشتن جدوة سظه احملكمة. 

املسدددتثمر نظددداا تسدددوية املنااعدددات بددد  علدددض  دددرورة إصددد    اةددد اء واتفدددق العديدددد مدددن -3٨
عددددد مدددن اةددد اء، سددديتع  فحسدددب رأي تبايندددجل بشدددتن سدددظا اإلصددد  . لكدددن آراءسدددم والدولدددة، 

؛ واةلفيددة امل نيددة جملموعدة احملكمدد  احلددالي  سموحيداد ل احملكمدد   يسد  اجملددالت التاليدة  اسددتق 
تكدداليف التمثيدل القددانو ،   داشدرو  التمثيددل؛ وتكداليف النظدداا احلدايل، فددا فيل م اسددتجابتومددة 

ة. ضددادوحجددم قددرارات التحكدديم؛ وعمليددة تعيدد  احملكمدد  واختيددارسم؛ وفددر  تقدددا مبالبددات م
إىل تعزيددز األسدداليب البديلددة لتسددوية املنااعددات، وإىل العمددل علددض  علددض احلاجددةعدددة خدد اء وشددد 

 . ابديل عنكأو   ب  املستثمر والدولة ت اتسويمع إىل جنب اا منع نشوهبا جنب
خدد اء النتبدداه إىل خيددار عدددا إدراج أحكدداا تسددوية املنااعددات بدد  املسددتثمر ة ولفددجل عددد -39

إىل الدددنظم القضدددائية احملليددة الدددع تعمدددل بشدددكل   موالدولددة يف معاسددددات السدددتثمار. وأشددار بعضددد
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تسدددوية  قضددداايلفصدددل يف ض الدددعبنددداء قددددرات احملددداكم احملليدددة و اا دددود املبظولدددة لتعزيدددز إىل جيدددد، و 
املنااعددات بدد  املسددتثمر والدولددة. وكانددجل مسددتلة الع قددة بدد  التحكدديم الدددويل واحملدداكم احملليددة مددن 

 املسائل الع أ  ت يف سظا السيا .

  و ج ود إص   عاملية  يديد مراجع املعاي  العاملية  
انشددددئ يف و ددددع سياسددددات  خدددد اء إن يديددددد مراجددددع املعدددداي  العامليددددة اادددداه  ة قددددال عددددد -4٠

يُددددرج أن  سدددظا املراجدددعيديدددد مدددن شدددتن فالنمددداذج واملعاسددددات ااديددددة. يف ة السدددتثمار الدوليددد
 كيددددز علددددض ألبيعددددة الزيددددد يسددددتثمار الدوليددددة، وأن يف اتفاقددددات النباقدددداا سياسدددداتية أوسددددع اا أسددددداف

الدولدة يف حدق  يو  د  أكثدرحجمد ، وأن ال كيدز علدض عدوض  تد ونوعيالستثمار األجندت املباشدر 
أن يعزا علدض العمدوا اتسدا  نظداا اتفاقدات اا التقن . ومن شتن يديد مراجع املعاي  العاملية أيض

ا  القددانون احمللددي، واتفاقددات السددتثمار الدوليددة، وجمددالت واتسدد، مددث ا   السددتثمار الدوليددة وتوااندد
 أخرة للقانون الدويل مثل حقو  اإلنسان.

وفيمدا يتعلددق بتسددوية املنااعددات بدد  املسددتثمر والدولددة، أشددار كثدد  مددن اةدد اء إىل أن مددن  -41
دفع سيالدات شتن اإلشارات الصرحية إىل قضااي املصلحة العامة، مثدل الصدحة العامدة والبيالدة، أن تد

اا دائمداا في ا. وأشار أحد اة اء إىل أن معىن املعداي  العامليدة لديس وا دحالبجل التحكيم أكثر إىل 
فددددا يكفددددي لصددددقل األحكدددداا األخددددرة يف اتفاقددددات السددددتثمار الدوليددددة. وذكددددر بعددددض اةدددد اء أن 

يف اا وسيلة لتحقيق أسدا  التنمية املستدامة، ولديس سددف يُعت الستثمار املباشر األجنت ما فتئ 
حدددددد ذاتددددد . ويف سدددددظا السددددديا ، انقدددددا الجتمددددداع الفوائدددددد واملزالدددددق احملتملدددددة إلدراج التزامدددددات أو 

 سددتثمار املسددقول. وارأتة بعددض ل تشددجيعاا مسددقوليات املسددتثمر يف اتفاقددات السددتثمار الدوليددة 
ع الرئيسددي لتندداول مسددقوليات املسددتثمر، وأن املقسسددات احملليددة اةدد اء أن القددانون احمللددي سددو املرجدد

أشددار آخددرون إىل أن مددن شددتن املعدداي  بينمددا أن تكددون مسددتعدة وقددادرة علددض اللتددزاا هبددا؛  بددد
 القوان  الوألنية. الثورات الع تع ي العاملية أن تساعد علض سد 

 ت والتصدي  الصعوابدولية  يديد ااملرحلة التالية من إص   نظاا اتفاقات الستثمار ال  
 ٢الشدروع يف املرحلدة  الدع تعد ض تالصدعوابانقا املشاركون خ ل االسة العامدة اةتاميدة  -4٢
لتفاقدات  كيفيدة النتقدال إىل نظداا  تعدا    إص   اتفاقات الستثمار الدولية، واق حوا حلولا  من

 سدعضياا دوليداا  اء إىل أن مثدة ا دوأشار بعدض اةد أكثر.مستدامة تنمية يتوخض الستثمار الدولية 
، وتتماشددض مددع مددن سددابقاهتا إىل إعدادة التفدداوض بشددتن اتفاقددات السددتثمار الدوليددة تكددون أفضددل

الحتياجدات املسدتقبلية.  كدي تتكيدف مدعقدر أك  من املرونة  تسم بأسدا  التنمية املستدامة، وت
ية ونُظمية، وأخدرة تتصدل فجدايل القددرات والتنسديق. اس اتيج وجود صعوابتإىل اا وأشاروا أيض

عدن  عدا وجود سياكل داخلية قوية إلعداد تداب  اإلص   وتنفيظسا، فضد ا  ،مث ا  من الت ا،و 
مددن  ت تددرتبط ابلقدددرة علددض املسدداومة والتفدداوض والتنفيددظ. وارأتة بعددض اةدد اء أنصددعوابوجددود 

 الدول السلف.  املورو ة عنجمموعة اتفاقات الستثمار الدولية  التعامل معاا الصعب جد
مقاربددة منسدقة إااء عمليددة إصدد     درورة ات بدداعإىل اا تشدد  عمومددايع دا وكاندجل احللددول  -43

 تدعم ا أألرا  متعددة. واق   أحد اة اء تضم  املعاسدات ،دوليةالستثمار لنظاا اتفاقات ا
وسدديلة  ذلدد  ابعتبددار ، وتعددديل مضددامين ا دداا سددلبة تفسدد  أحكاماددان مشدد كة تكددون  دد إنشدداء
فددرور الوقددجل. وأعددرب العديددد مددن اةدد اء عددن تقددديرسم لعمددل  أكثددر مرونددة نظدداا املعاسدددات اعددل



TD/B/C.II/MEM.4/15 

GE.17-20681 12 

األونكتددداد ذي الصدددلة الصددد   اتفاقدددات السدددتثمار الدوليدددة  خارألدددة ألريدددق األونكتددداد إلصددد   
إلجددراءات العامليددة لتيسدد  السددتثمار، واةيددارات السياسدداتية اتفاقددات السددتثمار الدوليددة، وقائمددة ا

عددن تنظيمدد  اجتمدداع اةدد اء.  مددن إصدد   اتفاقددات السددتثمار الدوليددة، فضدد ا  ٢للمرحلددة  عشرةالددد
وأعدددرب العديدددد مدددن املشدددارك  عدددن شدددكرسم ألماندددة األونكتددداد علدددض مسددداعدهتا التقنيدددة يف أ نددداء 

أللب وتنقي  معاسدات الستثمار الثنائية النموذجية. و  م مالع هت عاسداتاملاستعراض شبكات 
اسدددتعراض جدددل أل ،علدددض اةصدددو اا إىل أقدددل البلددددان مندددو  ،املسددداعدة تقددددا مزيدددد مدددنخددد اء ة عدددد

وأشدار بعدض اةد اء إىل أند  ل يوجدد  حدل  شبكات معاسداهتا وو ع اتفاقات منوذجيدة جديددة.
فاقددات السددتثمار الدوليددة، وأن أي إصدد   ينبوددي صدد   اتفيمددا يتعلددق الواحددد يناسددب ااميددع  

 أن يراعي ظرو  كل بلد بعين . 
ودعا مندوبون وخ اء و  سم من أصحاب املصلحة األونكتاد إىل مواصدلة عملد  بشدتن  -44

املثمدددرة الدددع  ةالتنميدددة املسدددتدامة. وأشدددار الدددرئيس إىل أن املناقشددد تتدددوخضو دددع سياسدددات اسدددتثمار دويل 
عامددة متعلقددة ة بشددتن سياسدد شددام ا  اا نظم نقاشددن يددجتمدداع أبددرات أن األونكتدداد سددو مدددارت خدد ل ال

مركددز المتيدداا عندددما يتعلددق األمددر ابلبحددوا  سددوأسدددا  التنميددة املسددتدامة، و  ألجددل بلددوغابلسددتثمار 
 إليدددد  اسددددندهتإىل أن سددددظا األمددددر سددددينفظ ابلفعددددل الوليددددة الددددع أاا ذات الصددددلة ابلسددددتثمار. وأشددددار أيضدددد

 .٧1/٢15قرار اامعية العامة ويف خبة عمل أديس أاباب يف مافيكيانو ن ويف و و يقة احلكومات يف 
وقدددال مددددير شدددعبة السدددتثمار واملشددداريع إن إصددد   نظددداا اتفاقدددات السدددتثمار الدوليدددة  -45

جمموعدددة عليددد   يف التولدددب البلددددان اعتمددددتينبدددوي علدددض مسدددائل معقددددة،  سدددائ ا  ايا يدددديشدددكل 
من املقدارابت. ول ميكدن جملموعدة واحددة مدن البلددان أو ملقسسدة واحددة  تصدحي   نظداا متنوعة 

بدظل ج دد اداعي وتعداون متعددد األألدرا  ل نتقدال إىل ل بدد مدن اتفاقات الستثمار الدولية، و 
. وابإل ددافة إىل ذلدد ، كددان سددظه إصدد   اتفاقددات السددتثمار الدوليددةمراحددل املرحلددة التاليددة مددن 

 ميدداانا آخدر حيتداج إىل تسا  البعدين الوألي والدويل يف جمال و ع سياسات الستثماروا تفاعلُ 
   اتفاقدات السدتثمار الدوليدة. وقدد بددأ إصد مراحدل مدن 3اإلص   وميكدن معااتد  يف املرحلدة 

 بوسددائل من دداالع قددة بدد  القددوان  الوألنيددة واتفاقددات السددتثمار الدوليددة، علددض األونكتدداد العمددل 
سياسدات الويليدل  بحدواال حس دنجلقاعدة بياانت عامة لقوان  الستثمار يف البلدان الع  و ع

التقنيدة وسيواصدل  ةسداعداملوارد التحليليدة و املدالعامة يف سظا اجملال. وسيستمر األونكتداد يف تقددا 
لدددءراء فيمدددا يتعلدددق ابتفاقدددات السدددتثمار الدوليدددة، والصددد   سدددظه دويل لبنددداء توافدددق  دوره منصدددةا 

التفاقات، وابلتنمية املستدامة. ويف اةتاا، دعدا املددير دوائدر السدتثمار والتنميدة إىل منتددة السدتثمار 
 .٢٠1٨تشرين األول/أكتوبر  ٢6إىل  ٢٢يف جنيف يف الف ة من تنظيم  العاملي املقبل املقرر 

 املسائل التنظيمية -اثنياا  
 انتخاب أعضاء املكتب -ألف 

 من جدول األعمال( 1)البند 
، انتخددددب ٢٠1٧تشددددرين األول/أكتددددوبر  9عقددددودة يف يف االسددددة العامددددة الفتتاحيددددة، امل -46

لدد . وانُتخددب اا اجتمدداع اةدد اء املتعدددد السددنوات السدديد سوسدد ي كومدداراراتي )سددري لنكددا( رئيسدد
 مقرران. -  للرئيس سولندا( والسيدة شارل  فان دير بي  )النمسا( انئبالسيد فوتر بيس بوو )
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 إقرار جدول األعمال -ابء 
 من جدول األعمال( ٢)البند 
أقر اجتماع اة اء املتعددد السدنوات يف جلسدت  العامدة الفتتاحيدة أيضداا جددول األعمدال  -4٧

 األعمال علض النحو التايل وكان جدول (. TD/B/C.II/MEM.4/13ة )املققجل للدور 
 انتخاب أعضاء املكتب -1 
 إقرار جدول األعمال -٢ 
الستثمار والبتكار وتنظيم املشاريع من أجل بنداء القددرات اإلنتاجيدة والتنميدة  -3 

 املستدامة
 اعتماد تقرير الجتماع -4 

 نتائج االجتماع -جيم 
تشدرين  11ة املعقدودة يف   العامدة اةتاميداتفق اجتماع اة اء املتعددد السدنوات يف جلسدت -4٨

 الرئيس موجزاا للمناقشات. عد  علض أن يُ  ٢٠1٧األول/أكتوبر 

 تقرير االجتماع  -دال 
 من جدول األعمال( 4)البند 
 - الدرئيس لندائت العامدة اةتاميدة أيضداا، ت يف جلس، ع اة اء املتعدد السنواتأذن اجتما  -49
 .، يجل إشرا  الرئيسالن ائية بعد اختتاا الجتماع ت صيو تقرير يف، الو عب يناملقرر 
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 املرفق
 *احلضور  

 الدول التالية األعضاء يف األونكتاد من حضر الدورة خ اء  -1

 الياد الروسي شيلي
 إ يوبيا صربيا
 األرجنت  الص 
 سبانياإ العرا 
 أس اليا  ابون
 إسرائيل  امبيا
 إكوادور فرنسا
 أملانيا  الفلب 
 إيباليا  ق  
 ابكستان  كرواتيا
 ال اايل كندا
 بلجيكا كواب

 بنما كوستاريكا
 بوتسواان كولومبيا
 بوركينا فاسو الكونوو
 البوسنة وا رس  كينيا
 املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة  ليتوانيا
 ب و ليسوتو

  يلند مد شقر
 تركيا مصر

 تشيكيا  املكسي 
 تونس اململكة العربية السعودية

ض اململكة املتحدة ل يبانيا العظمد
 يرلندا الشماليةآو 

 اابل األسود
 اازائر

 جزر الب اما منووليا 
 اام ورية الدومينيكية موريتانيا 

 ا ورية كوراي موريشيوو 
 ا ورية الكونوو الدميقراألية انميبيا

 اليو وس فية سابقاا ا ورية مقدونيا  النمسا 
 جنوب أفريقيا نيبال

 اامبيا نيج اي
 سري لنكا ا ند 
 سلوفاكيا سولندا

 السويد الولايت املتحدة األمريكية
 سويسرا الياابن

__________ 

ل ألددد ع علدددض  TD/B/C.II/MEM.4/INF.5ضدددمن قائمدددة احلضدددور سدددظه املشدددارك  املسدددجل . انظدددر الو يقدددة تت *
 قائمة املشارك .
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 مراقب    العضو التالية بصفة يف الدورة الدولة  وكانجل ممثلةا  -٢
 دولة فلسب  

 يف الدورة املنظمات احلكومية الدولية التالية  ممثلةا  وكانجل -3
 الياد األفريقي 
 جمموعة دول أفريقيا والكاريت واحمليط ا ادئ 

 الراببة األوروبية للتجارة احلرة
 الياد األورويف

 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصادي
 مركز اانوب

 حدة وسيالاهتا وبراجم ا التالية يف الدورة أج زة األمم املت ممثلةا  كانجلو  -4
 اللجنة القتصادية ألفريقيا

 اللجنة القتصادية والجتماعية آلسيا واحمليط ا ادئ
 انة القانون الدويل
 مركز التجارة الدولية

 مع د األمم املتحدة لبحوا التنمية الجتماعية
 يف الدورة املنظمات    احلكومية التالية  وكانجل ممثلةا  -5

 مفو ية األمم املتحدة السامية حلقو  اإلنسان
 يف الدورة الوكالت املتخصصة واملنظمات املرتببة هبا التالية  ممث لةا  وكانجل -6

 منظمة الصحة العاملية
 منظمة التجارة العاملية

 يف الدورة املنظمات    احلكومية التالية  وكانجل ممثلةا  -٧
 الفالة العامة 

 لوحدة و قة املست لك اامعية الدولية 
 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
 الستثمار تشجيعية لوكالت الراببة العامل

    


