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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١

  منتدى االستثمار العاملي    
  املؤمتر السنوي التفاقات االستثمار الدولية    

  األونكتاد الثالث عشر    
   يف مركز قطر الوطين للمؤمترات بالدوحة ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٢املعقود يف 

  موجز أعدته أمانة األونكتاد    
مناقشة مثمرة  إجراء   ٢٠١٢املؤمتر السنوي التفاقات االستثمار الدولية يف عام        شهد    -١

املتفاوضون (بني طائفة واسعة من اجلهات صاحبة املصلحة املعنية باتفاقات االستثمار الدولية            
حول كيفية حتسني االستفادة من )  القانون واجملتمع املدينفقهاء االستثمار ووالعاملون يف جمال

وتبادل املشاركون اخلـربات وأفـضل      . اتفاقات االستثمار الدولية يف جمال التنمية املستدامة      
املمارسات ووضعوا مقترحات بشأن السبيل إىل املضي قدماً حنو حتسني حوكمة االسـتثمار             

قشة، أشار املشاركون إىل ما ميكن أن تقدمه يف هذا اخلصوص املـسامهة             وأثناء املنا . العاملي
القيمة لربنامج عمل األونكتاد املتعلق باتفاقات االستثمار الدولية وإطار سياسات االسـتثمار     

  .من أجل حتقيق التنمية املستدامة الذي وضعه األونكتاد مؤخراً
ودارت املناقـشات بـني   .  حماورينوقد اختذ املؤمتر شكل مناقشة تفاعلية بدون أي     -٢

تقاسم أفضل املمارسات فيما يتعلـق بالنـهج العـام    ) أ: (اخلرباء حول أربعة مواضيع وهي   
تبادل اخلربات يف جمال املنازعات اليت تتناول       ) ب(للبلدان إزاء اتفاقات االستثمار الدولية، و     

  .الطريق إىل األمام) د(ية، واألضواء على املنطقة العربتسليط  )ج(قضايا السياسات العامة و

 TD/472  األمم املتحدة 

 
  Distr.: General 

23 April 2012 
Arabic 
Original: English 



TD/472 

GE.12-70152 2 

وسلطت املناقشات الضوء على التحديات اليت تواجهها األوساط املعنية باتفاقـات             -٣
االستثمار الدولية يف الوقت الراهن وضرورة توحيد اجلهود، مبا يف ذلك توحيدها يف سـياق               

املتداخلـة  اجملموعـة   "مـن   التنمية املـستدامة    متعدد األطراف كيما يتسىن حتسني استفادة       
. املتاحة حاليـاً  اتفاقات االستثمار الدولية املتعدد األوجه واملتعدد الطبقات        من  " واملتشابكة

ويصدق هذا األمر بصفة خاصة يف وقت تشهد فيه عملية رسم السياسات يف جمال االستثمار           
وجيهية مثل تنقيح املبادئ الت   (الدويل تطوراً سريعاً مع ظهور عناصر جديدة بوترية متسارعة          

، ومعاهدة االسـتثمار الثنائيـة      ٢٠١٢لغرفة التجارة الدولية اخلاصة باالستثمار الدويل لعام        
النموذجية اجلديدة اليت وضعتها الواليات املتحدة ومبادئ االستثمار الدويل املـشتركة بـني             

  ).االحتاد األورويب والواليات املتحدة
هج الذي يتبعـه كـل بلـد يف رسـم           وأدت عملية تبادل اخلربات فيما يتعلق بالن        -٤

مثل الربازيل واالحتاد األورويب والصني وجنوب أفريقيا       (السياسات يف جمال االستثمار الدويل      
خالهلا وجهات النظر يف نقاط كثرية مع       تطابقت  مناقشة ثرية   إجراء  إىل  ) والواليات املتحدة 

وقد سلطت  ).  وقطر مثالً  مصر والعراق واملغرب  (وجهات نظر متحدثني من املنطقة العربية       
املداخالت معاً الضوء على التطور اهلام الذي حيدث يف رسم السياسات املتعلقة باتفاقـات              

وقد أثبت ذلك أن إعادة النظر      ". الطريق إىل األمام  "االستثمار الدولية، وساعدت على حتديد      
وسـع نطاقـاً يف     إزاء هذه االتفاقات ليس حالة فريدة بل جزءاً من حتـول أ           ما  يف هنج بلد    
  .البلدانيشمل كافة السياسات 

بني املمارسات احلالية للبلدان، فقد ظهرت      كبرية  وعلى الرغم من وجود اختالفات        -٥
تعزيز البعد اإلمنائي لنظام اتفاقات     ) أ(وتشمل هذه السمات    . عدة مسات مشتركة جتمع بينها    

ى سبيل املثال فيما بـني خمتلـف        عل(دعم حتقيق التوازن واالتساق     ) ب(االستثمار الدولية و  
سبل التصدي للتحديات النامجة عن شروط معينة       ) ج(و) القواعد الناظمة لالستثمار الدويل   

مثل املعاملة العادلة واملنصفة ونزع امللكية واملعاملة الوطنية اَألْوىل بالرعاية، وحتويل األموال            (
لسابقة من اتفاقات االستثمار الدولية     واتفق املشاركون على أن األجيال ا     ). والشروط اجلامعة 

ال تتضمن أحكاماً تتعلق بالتنمية املستدامة، وأشاروا إىل أن اجليل اجلديد من هذه االتفاقات              
بيد أن  . بقضايا البيئة والعمل وحقوق اإلنسان    املتعلقة  لصياغة املعاهدات   مبتكرة  يتضمن لغة   

ارسات اليوم كافية بالفعل للتصدي التـام       اآلراء كانت متباينة بشأن ما إذا كانت أفضل املم        
وتساءل أحد املتحدثني عما إذا كان ينبغي أن تكون اتفاقات االستثمار الدوليـة   . للتحديات

  .أوضح يف اإلشارة إىل عدم وجود تناقض بني محاية االستثمار واحلق يف التنظيم
قد حتدثه اتفاقـات   وجرى تبادل اخلربات على خلفية تباين اآلراء حول التأثري الذي             -٦

وبينما أشار العديد من املتحدثني إىل عدم       . االستثمار الدولية على اجتذاب االستثمار األجنيب     
وجود دليل قاطع يثبت أن التوقيع على معاهدة استثمار ثنائية من شأنه أن يؤدي إىل زيـادة                 

ية متثـل أداة هامـة      االستثمار األجنيب املباشر، فإن آخرين رأوا أن اتفاقات االستثمار الدول         
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نصر وثيق االرتباط   ومثة ع . الجتذاب االستثمار األجنيب املباشر ومحاية االستثمارات اخلارجة      
هبذه املسألة هو ضرورة حتقيق التوازن بني محاية املستثمرين يف اخلارج واحلفاظ على حيـز               
السياسات العامة على املستوى احمللي وهو ما ميثل حتدياً خاصاً أمام البلدان اليت تعترب مقصداً               

  .هاماً لالستثمار األجنيب املباشر ومصدراً رئيسياً له على حد سواء
وتعترب مسألة تسوية املنازعات بني املستثمرين والدول واحدة من أبـرز القـضايا               -٧

املواضيعية وأكثرها حساسية، وقد اتفق املشاركون على ضرورة التصدي للتحديات الناشئة           
 الصعوبات احملددة اليت ميكن أن تواجهها البلدان،        "قضية فيليب موريس  "وأظهر مثال   . عنها

تدابري الصحة العامة احنرافاً عن اهلدف األصلي التفاقـات         عتراض على   االواعُتربت حاالت   
 واخلدمات املعززة   اامل لالستثمارات يف مجهورية كوري    وقُدم مثال أمني املظ   . االستثمار الدولية 

 على كيفية جتنب تصعيد حاالت تسوية املنازعات        ني عملي نييف مرحلة ما بعد الرعاية كمثال     
ومشلت املقترحات احملددة األخرى تعزيز الشفافية وآليات ضـمان         . لبني املستثمرين والدو  

وأشار االجتماع إىل أمهية ضمان قابلية التنبؤ واالتساق        . حياد احملكمني وإنشاء هيئة استئناف    
) مثل االستناد إىل مبادئ التفسري واتفاقية فيينا لقانون املعاهدات        ( وحبث مسألة معرفة القواعد   

  .احلاالت األخريةشهدهتا انعدام قابلية التنبؤ اليت ملعاجلة مسألة  عليها اليت ميكن االتفاق
لتحسني الستفادة من اتفاقات االستثمار الدولية      " الطريق حنو األمام  "ولدى مناقشة     -٨

يف جمال التنمية املستدامة أجري تقييم ميداين لكل مبدأ من املبادئ احملددة يف إطار سياسات               
ويف هذا السياق، اتفـق     . قيق التنمية املستدامة الذي وضعه األونكتاد     االستثمار من أجل حت   

املشاركون على ضرورة ضمان حتقيق التوازن بني حق الدول يف التنظيم وطلبات أو حقوق              
وأكد املشاركون احلاجة إىل النظر يف كيفية فرض التزامات على املـستثمرين،            . املستثمرين

 بأن ميتثل املستثمرون لقوانني الدولة املضيفة وبأن يسهموا         يف ذلك االلتزامات اليت تقضي     مبا
  .يف التنمية املستدامة ويتفادوا األنشطة غري املشروعة

ووافق املشاركون أيضاً على أنه ينبغي التفاقات االستثمار الدولية أن حتقق أهـدافاً               -٩
املـشتركة اهلامـة    أوسع نطاقاً تشمل التنمية املستدامة وحقوق اإلنسان وغريها من القـيم            

مثل رفع مستويات معيشة األشخاص من حيث املساواة االجتماعية وخلق فـرص            (األخرى  
ومتشياً مع ذلك، سلط عدة مشاركني الضوء على ضرورة إيالء اهتمام أكرب لنوعية             ). العمل

االستثمار األجنيب املباشر وعلى تعزيز وظيفة اتفاقات االستثمار الدولية اخلاصة بالتـشجيع            
  .على االستثمار

حـوار  على أكمل وجه بإجراء     واُتفق يف االجتماع على أنه ميكن حتقيق كل ذلك            -١٠
االنفتاح والشفافية، وأُشري إىل أن االجتماع ميثل بالفعل خطوة هامـة أوىل يف             بيتسم  شامل  

ويف هذا السياق، أعرب املشاركون عن تقديرهم ملنتـدى االسـتثمار العـاملي      . هذا االجتاه 
فه منتدى تفاعلياً وشامالً حقاً ملناقشة القضايا اليت تتعلق باالستثمار ويـشمل إمكانيـة             بوص

اجتمـاع  وأُشري أيضاً إىل أن . االطالع على أنشطة ومواضيع موازية وإقامة روابط فيما بينها 



TD/472 

GE.12-70152 4 

 عترب نظام اتفاقات االستثمار الدولية معقـداً      يرة بشأن صناديق الثروة السيادية      املائدة املستدي 
. يف أقـل البلـدان منـواً    على االستثمار   بدرجة يتعذر معها تشجيع صناديق الثروة السيادية        

وباملثل، أشار مؤمتر تعزيز االستثمار الثالثي إىل تدعيم مسات التشجيع علـى االسـتثمار يف               
وأشار املشاركون أيضاً مـع التقـدير إىل أن مـؤمتر اتفاقـات      . اتفاقات االستثمار الدولية  

مما يضمن توجيـه    ،  ٢املائدة املستديرة الوزارية    اجتماع  ار الدولية سيقدم تقارير إىل      االستثم
اهتمام رفيع املستوى إىل املسائل املتعلقة باتفاقات االستثمار الدولية ومراعاهتا يف عمليـات             

  . التوصل إىل توافق آراء على الصعيد املتعدد األطراف
 من خـالل    ،رهم لدور األونكتاد يف اإلسهام    وأعرب الكثري من املشاركني عن تقدي       -١١

ستنري بشأن اتفاقات االستثمار الدوليـة والتنميـة        املطاب  اخل يف   ،أحباثه ودراساته التحليلية  
. املستدامة، وطلبت عدة بلدان احلصول على دعم حمدد ومساعدة تقنية يف هذا اخلـصوص             

ضباط يف اتفاقات االسـتثمار  وعلى الرغم من أن اهلدف العام يتمثل يف توخي الوضوح واالن   
النظـر  الدولية وعملية تسوية املنازعات بني املستثمرين والدول وإحكام تنظيمها، فإنه ينبغي            

عملية دينامية ومرنة تشارك فيهـا      كرسم السياسات املتعلقة باتفاقات االستثمار الدولية       إىل  
ترونية بشأن إطار سياسات    إجراء مناقشة إلك  سيتيح  و. مجيع اجلهات املتأثرة صاحبة املصلحة    

  .االستثمار من أجل حتقيق التنمية املستدامة وسيلة فريدة لإلسهام يف حتقيق هذا اهلدف

        


