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*1907384*  

 التجاري الدويلجلنة األمم املتحدة للقانون 
الفريق العامل الثالث (املعين بإصالح نظام تسوية 

  املنازعات بني املستثمرين والدول)
  الدورة الثامنة والثالثون

  ٢٠١٩األول/أكتوبر   تشرين ١٨-١٤فيينا، 

   

      
      اإلصالحات املمكنة يف جمال تسوية املنازعات بني املستثمرين والدول    
      حكومة الصنيمة من دَّورقة مق    
  مذكِّرة من األمانة    

من حكومة الصــني يف ســياق  ٢٠١٩متوز/يوليه  ١٨يف وردت  هذه املذكِّرة ورقة ترد يف  
ثالث.  عامل ال ثامنة والثالثني للفريق ال لدورة ال مة التحضــــــري ل هذه  واردةوالورقة املقدَّ يف مرفق 

  املذكِّرة بالصيغة اليت تلقتها هبا األمانة.
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  املرفق  
  

  ]األصل: بالصينية[
    

  توصيات من الصني بشأن إصالح نظام تسوية املنازعات 
  والدول املستثمرين بني
    

    املوضوع خلفية  -أوًال  
منازعة استثمارية دولية نشأت منذ أول منازعة استثمارية  ٩٤٠من املعروف أن أكثر من   
 دورًا احلالية. وتؤدي آلية تســـوية املنازعات بني املســـتثمرين والدول ١٩٨٧دولية يف عام  تعاهدية

ا يف محاية حقوق ومصـــاحل املســـتثمرين األجانب وتشـــجيع االســـتثمار العابر للحدود الوطنية. هامًّ
ـــــاعد على إدماج  ـــــتثمار الدويلمبدأ كما تس ـــــيادة القانون يف حوكمة االس ب تصـــــعيد وجتنُّ ،س

ــية بني الدول. ولذلك،  ــياس ــتثمرين والبلدان املضــيفة إىل نزاعات س املنازعات االقتصــادية بني املس
  .تستحق اإلبقاء عليها عمومًا هذه ترى الصني أن آلية تسوية املنازعات

يه ويف الدورة اخلمســــــني،    ، قررت جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري ٢٠١٧يف متوز/يول
الدويل (األونســيترال) أن تأذن لفريقها العامل الثالث مبناقشــة املشــاكل القائمة يف آلية تســوية املنازعات 

واملقترحات املحتملة للقيام بذلك.  صـــــالح هذه اآلليةإبني املســـــتثمرين والدول، وكذلك احلاجة إىل 
أن هناك مشـــاكل تتطلب إصـــالح اآللية القائمة بالفريق العامل الثالث  ســـلَّممني من املناقشـــة، وبعد عا

متنوعة من مقترحات اإلصالح   ر أن يدرس جمموعةلنظام تسوية املنازعات بني املستثمرين والدول، وقرَّ
  .النظامهذا  ، مبا يف ذلك مقترحات إصالحيف الوقت نفسهاملحتملة ويصيغها 

إىل احلثيث سعيها  علىب الصني مببادرة اإلصالح هذه. فقد ظلت احلكومة الصينية وترحِّ  
 واحلفز، "مبادرة احلزام والطريق"تشـــجيعها للتعاون الدويل بنشـــاط من خالل من خالل التعددية، 

ــــــتركة ومتبادلة، تعاونية البنية وعلى بناء اقتصــــــاد عاملي منفتح، ودعم مفهوم حوكمة عاملية  مش
جيع بناء عالقات دولية جديدة أســاســها االحترام املتبادل واإلنصــاف والعدالة والتعاون املفيد وتشــ

قادة جمموعة العشــــــرين يف عام  ثامن ل ، دعا ٢٠١٣جلميع األطراف. ومنذ انعقاد مؤمتر القمة ال
ق لتحســـني معايري االســـتثمار العاملية وتوجيه التدفق ائالرئيس شـــي جينبينغ إىل "اســـتكشـــاف طر

، اتفق قادة ٢٠١٦لرشـــيد لرأس املال اإلمنائي العاملي". ويف مؤمتر قمة هانغدجو يف أيلول/ســـبتمرب ا
املبادئ التوجيهية يف جمال وضــع ســياســات االســتثمار على الصــعيد العاملي،  علىجمموعة العشــرين 

ية، مع اليت اقترحت "أن إجراءات تســوية املنازعات ينبغي أن تتســم باإلنصــاف واالنفتاح والشــفاف
نت هذه اجلهود بوضوح االجتاه الذي ينبغي ملنع إساءة استغالهلا". وقد بيَّ املناسبةتوفري الضمانات 

  اتباُعه يف النهوض بعملية إصالح نظام تسوية املنازعات بني املستثمرين والدول.
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    والدول املستثمرين لتسوية املنازعات بني احلاليةاملشاكل الرئيسية يف اآللية   -ثانيًا  
سوية املنازعات بني املستثمرين والدول، ف ائالوظتتمثل    سية آللية ت  دهَ شاُي حسبمااألسا

يف املمارســة املعمول هبا، يف تفســري املعاهدات وتطبيقها وحتديد مســؤوليات الدول. ومن مث، فهي 
بل انتصــافجزء من جمموعة  الدويل العام. والتحكيم يف جمال االســتثمار  تكتســي طابع القانون ســُ

ستثمرين والدول.  سوية املنازعات بني امل سيلة هامة لت ستثمرين  لكنو سوية املنازعات بني امل آلية ت
ا يف محاية حقوق املســـــتثمرين األجانب ومصـــــاحلهم رئيســـــيًّ قد أدت دورًا ، وإن كانتوالدول

شجيع االستثمار العابر للحدود الوطنية، فق سبَّبتد وت ضًا ت سة  يف أي شاكل يف املمار العديد من امل
      نة أدناه تستحق اهتمام مجيع األطراف.العملية. وتعتقد الصني أن املسائل املبيَّ

    لتصحيح األخطاءمناسبة قرارات التحكيم تفتقر إىل آلية   -١  
اء. ومبوجب إىل آلية مؤسسية معقولة لتصحيح األخطحاليًّا تفتقر آليات التحكيم القائمة   

من قبل جلان اإللغاء املخصـــصـــة على بعض املســـائل  إعادة النظراتفاقية واشـــنطن، يقتصـــر نطاق 
ن تاريخ هذه املفاوضــــــات أن األطراف املتعاقدة ال تعترب جلان املحددة. وباإلضــــــافة إىل ذلك، يبيِّ

سيترال للتحكيم، جيوز لألطراف ال ستئناف. ومبقتضى قواعد األون لجوء إىل املحاكم اإلبطال آلية ا
 ولكْنللقانون الداخلي ملكان التحكيم.  ًاقرارات التحكيم يف جمال االســتثمار وفقل التماســًااملحلية 

عد اليت تطبِّ ية ألن القوا لدول ئات التحكيم ا ها هي لك اليت تطبق ها املحاكم يف مكان التحكيم وت ق
، اإلثباتية واملعاهدة والتفســــري القانوين واألدلةختتلف يف مســــائل من قبيل القانون الواجب التطبيق 

      فإن قرارات املحاكم يف مكان التحكيم تثري الكثري من املنازعات يف كثري من األحيان.
    لتنبؤلقابلية القرارات التحكيم تفتقر إىل االستقرار و  -٢  

م اخلاصـــــة على إجراءات التحكي تنص قواعد التحكيم احلالية يف جمال االســـــتثمار عمومًا  
مون خمتلفون، ومن الصعب على حمكَّخمتلفة ميكن أن ينظر يف قضايا إْذ هبيئات التحكيم املخصص. 

لتنبؤ هبا. وختتلف لقابلية الحماكم التحكيم يف قضـــــايا خمتلفة ضـــــمان اســـــتقرار قرارات التحكيم و
سابقة، وقد قرارات التحكيم الصادرة عن العديد من هيئات التحكيم عن تلك الصادرة يف قضاي ا 

ــِّ  بني  توخيًا لالتســاقق أوضــحت بعض هيئات التحكيم أنه ليس من واجب هيئة التحكيم أن تنس
العديدة يف قرارات التحكيم  حاالت انعدام االتســاققرارات التحكيم الســابقة واملقبلة. وقد أثرت 

كتنف نتائج الذي ي وكذلك انعدام اليقنياليت مت التوصل إليها من خالل آلية التحكيم االستثماري 
على توقعات األطراف املعنية. من الواضــــــح إذن أن اآللية ال ميكن أن تفي  خطريًا التحكيم تأثريًا

      حتقيق سيادة القانون يف االستثمار الدويل. مبدأ مبتطلبات
    مني واستقالليتهمالتشكيك يف مهنية املحكَّ  -٣  

ــــتثماري احلايل يســــتند إىل    التحكيم التجاري،  اخلربة العملية يفمبا أن نظام التحكيم االس
القانون الدويل العام الالزمة يف املهنية اخلاصــة بتطلبات امل متامًا جتســدمني ال فإن عملية تعيني املحكَّ

ال التحكيم مني يف جمالتحكيم االســــتثماري. وال توجد يف الوقت احلاضــــر قواعد لســــلوك املحكَّ
أن نظام   ما يكفي من الشــفافية؛ كمااملحكَّمني االســتثماري؛ وال يتوفر يف إجراءات هيئات تعيني 



A/CN.9/WG.III/WP.177
 

4/7 V.19-07384 
 

ــــــليمًااملحكَّمني تنحية  ــــــتثماري حاالت  فإنَّفيه الكفاية.  مبا ليس س هناك يف جمال التحكيم االس
حمامي  وإنَّ كونيف املصـــــاحل.  تضـــــاربًا ُيحِدثواملحامني، مما قد املحكَّمني تتداخل فيها هويات 

لون جمموعة صــغرية للغاية من اخلرباء هي ظاهرة تســتحق يشــكِّواملحكَّمني التحكيم االســتثماري 
ـــــًّ  ًااهتمام ـــــوياخاص ـــــتثمرين والدول أكثر انفتاح. وينبغي أن تكون آلية تس  ًاة املنازعات بني املس
      ينبغي زيادة مشاركة اخلرباء من البلدان النامية.  ، كماومشوًال

    األطراف الثالثة يؤثر على التوازن بني حقوق األطراف من تمويل ال  -٤  
ت يف التحكيم االســتثماري يف الســنواتبدَّت التمويل من طرف ثالث ظاهرة مثرية للجدل،   

األخرية. وقد تؤدي هذه املمارســة، اليت نشــأت عن أنشــطة الدعاوى القضــائية التجارية، إىل تقارب 
 ًاحىت إىل تضــــــارب للمصــــــاحل. وغالبمن ناحية ثانية واجلهات الراعية، أو املحكَّمني املصــــــاحل بني 

خارج البلد املضــــــيف، مما يعين أن احلكومة مقيمة األطراف الثالثة واجلهات املســــــتثمرة  تكون  ما
املضـــيفة تفتقر إىل املعلومات والوالية القضـــائية عليها، ومن مث تكون حباجة إىل التعاون أو املســـاعدة 
الدولية. وعالوة على ذلك، تواجه احلكومات املضـــــيفة، وخاصـــــة حكومات البلدان النامية، عبء 

      ضع حيتاج إىل معاجلة من خالل إنشاء اآلليات املناسبة. ارتفاع تكاليف التحكيم االستثماري، وهو و
    التكلفةباهظة األطر الزمنية مفرطة الطول و  -٥  

يتراوح متوسط مدة قضايا التحكيم االستثماري بني ثالث وأربع سنوات، ويبلغ متوسط   
لة العمليات املطوَّمدة إجراءات اإلبطال مبوجب اتفاقية واشنطن ما يقرب من عامني. وتتطلب هذه 

للموارد من قبل األطراف. وفيما يتعلق بتكاليف التحكيم، ُتظهر أحدث البيانات  كبريًا ًااســــتثمار
مليون  ١١أن متوســـط التكلفة اإلمجالية للخدمات القانونية اليت تتحملها أطراف التحكيم يتجاوز 

م تدابري التوفيق وغريها من التدابري على األطراف. ونادرًا ما ُتســــتخد ثقيًال ًادوالر، مما يفرض عبئ
      التكاليف.  البديلة لتسوية املنازعات، وهي تفشل يف أداء الدور املتمثل يف حتسني الكفاءة وخفض

    املتعلقة بأهداف ومقترحات اإلصالح احلايل  يةعتبارات الصيناال  -ثالثًا  
 اليت هناك بعض املسائل املؤسسيةفت، تعتقد الصني أن من بني املشاكل العديدة اليت تكشَّ   

من ذلك  بواسطة اتفاقات االستثمار الثنائية بني الدول األعضاء. وينبغي بدًال يصعب إجياد حل هلا
قواعد وآليات تســـوية املنازعات بني املســـتثمرين والدول، إضـــافة إىل  بنيةحلها من خالل حتســـني 
احلايل  قترحاملاملنازعات. وينبغي أن يعاجل  ووضــــع قواعد متوازنة لتســــوية إعادة النظر يف القواعد

ز يعزِّ ، وأْنالقصــور الرئيســية لآللية القائمة لتســوية املنازعات االســتثمارية مواطناإلصــالح  بشــأن
أن حيمي ملقترح اإلصـــــالح عملية إدماج ســـــيادة القانون يف ميدان االســـــتثمار الدويل. وال ينبغي 

حقوق املستثمرين ومصاحلهم  أيضًا ضيف فحسب، بل أن حيميالسلطة التنظيمية القانونية للبلد امل
  ويعزز الثقة يف آلية تسوية املنازعات بني األطراف املتنازعة.

الصــــــني منفتحة على أي مقترحات حمتملة لتحســــــني آلية تســــــوية املنازعات بني  تظلو  
ــــــبيل املثال املقترحات اليت ميكن أن ننظر فيها حالي أنَّ املســــــتثمرين والدول. ويف رأينا ا، على س

    املجاالت التالية:  تشمل ،احلصر  ال



A/CN.9/WG.III/WP.177 
 

V.19-07384 5/7 
 

    آلية استئناف دائمة  -١  
الصني دراسة آلية استئناف دائمة كمقترح إصالح حلل املشاكل الرئيسية يف النظام القائم  تؤيِّد  

يكون إنشاء آلية مماثلة على أساس املعاهدات الدولية وف لتسوية املنازعات بني املستثمرين والدول. وس
تعزيز تطبيق سيادة يف  اوتوضيح املسائل اإلجرائية واملؤسسية ومسائل املوظفني ذات الصلة عامًال مهمًّ

على حتســني آليات أن يســاعد ذلك  ومن شــأنالقانون يف تســوية املنازعات بني املســتثمرين والدول. 
 بشــأنتصــحيح األخطاء، وتعزيز التوقعات القانونية لعملية تســوية املنازعات االســتثمارية، ووضــع قيود 

جراءات وإيضاحها، ومن مث احلد من املزيد من توحيد اإل أيضًا أن يعزِّز ذلك ومن شأنسلوك القضاة. 
إســاءة اســتخدام أطراف املنازعات حقوَقها. وقد بدأت يف اطار اتفاقات االســتثمار الدولية األخرية (مبا 

ليات االســتئناف القائمة، أو آلوضــع ضــوابط ترمي إىل ُجهود  يف ذلك تلك اليت وقعت عليها الصــني)
ليات آلوضـــع ضـــوابط تئناف املحتملة. ومع ذلك، فإن صـــياغة أحكام لتفعيل الروابط مع آليات االســـ

أكثر كفاءة من القيام بذلك من خالل بشـــــأن تعدد األطراف قواعد  صـــــياغةاالســـــتئناف من خالل 
ن اخلربة العملية آللية اتفاقيات االستثمار الثنائية، وميكنه أن يقلل التكاليف املؤسسية إىل أدىن حد. وتبيِّ

ملنظمة التجارة العاملية الكفاءة العالية نســــبيا آللية االســــتئناف لديها، وكذلك   تســــوية املنازعات التابعة
      املعتدلة. تكاليف تشغيلها

    منيكَّحق األطراف يف تعيني املح  -٢  
ية للتحكيم الدويل كَّإن حق األطراف يف تعيني املح   ــــــ مني هو من الســــــمات األســـــــاس

إرادة األطراف. ويعتقد املشاركون يف التحكيم االستثماري د جيسِّ  وهو أيضًا، اُيماَرس تقليديًّ  كما
 هي مون) أن تلككَّ(املســـتثمرون أو املســـؤولون احلكوميون يف البلد املضـــيف أو املحامون أو املح

سية واألكثر جاذبية. وألن املنازعات االستثمارية غالب ميزة ما تنطوي على  ًاالتحكيم الدويل األسا
ي ية، فإنه يتعيَّمســـــــائل وقائعية وقانون قانون ية من اإلجراءات ال تدائ ن على ة معقدة يف املرحلة االب

ئة التحكيم ومدى مالءمة املح مني كَّاألطراف النظر يف العديد من العوامل عند حتديد تكوين هي
مســتوى الطاقة عن  اخللفية القانونية واخلربة واجلنســية، فضــًال ومن ذلك مثًالاملختارين لتشــكيلها، 

اليت قد تلزم يف قضــية معينة. وجتدر اإلشــارة إىل أن معظم  ،االختصــاصــيةواخلربة  ســامهون هبااليت ي
ــــــوية املنازعات األخرى يف ميادين القانون الدويل العام أو االقتصــــــاد الدويل والتجارة  آليات تس

يف  تنطوي على ممارســــات مماثلة، مما يســــمح لألطراف يف املنازعات باختيار خرباء موثوقني للنظر
كانت محاية االســتثمارات هي الدافع األصــلي إلنشــاء آليات التحكيم االســتثماري وقد القضــايا. 
لدويل،  عد حق األطراف يف تعيني حمومن مث فال ا جلانب. وُي هذا ا جتاهل  مني يف املرحلة كَّميكن 

ـــتثماري ترتيبًا ـــيًّ االبتدائية من التحكيم االس ـــس ـــع، يقدم دعمًا ا مقبوًالمؤس ا مهمًّ على نطاق واس
      ، وخاصة املستثمرين، وينبغي اإلبقاء عليه يف أي عملية إصالح.ةنازعتطراف املاأللتعزيز ثقة 

    منيالقواعد املتعلقة باملحكَّ  -٣  
مني وتضــارب املصــاحل ؤهالت املحكَّاملســائل املرتبطة مبمن الضــروري حتســني التعامل مع   

مني. وتالحظ الصــــــني أن هلية، مع االحتفاظ حبق األطراف يف تعيني املحكَّواالختيار وفقدان األ
ـــتثمارية عاكفان  ـــة كالمها الفريق العامل الثالث واملركز الدويل لتســـوية املنازعات االس على دراس
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مدونات قواعد الســلوك ذات الصــلة بشــكل مشــترك. وبالنظر إىل طابع آلية تســوية املنازعات بني 
لد لدى املحكَّاملســــــتثمرين وا جيب أن يكون  عام،  قانون ال قائم على ال ية يف ول ال فة مهن مني معر

جماالت القانون الدويل العام والقانون االقتصـــادي الدويل، وأن يتجنبوا تضـــارب املصـــاحل املحتمل 
بصــــفتهم اليت قد تنجم عن ممارســــتهم بشــــكل غري صــــحيح لعملهم التحيُّز  وحيولوا دون حاالت

ما يكون لدى البلدان ذات اخللفيات الثقافية املختلفة فهٌم خمتلف  ًانفســـــه. وغالبيف الوقت  حمامني
مني، ولذلك، من الضروري زيادة توضيح املعىن املحدد املسائل املتعلقة باملحكَّ لتضارب املصاحل أو

وإســقاط مني قواعد اختيار املحكَّ ًاملثل هذه التضــاربات. وينبغي لإلصــالح املقترح أن حيســن أيضــ
      الشفافية والعقالنية.  األهلية عنهم بغية

    تسوية املنازعاتلاإلجراءات البديلة   -٤  
على النقيض من التحكيم وذلك تشــــــدد تدابري التوفيق االســــــتثماري على أمهية التناغم،   

ماري، و ــــــتث نة من مث االس ية من املرو عال لد املضــــــيف واملســــــتثمرين درجة  ها أن توفر للب ميكن
بفرص أكرب العتماد أساليب إبداعية واستشرافية لتعزيز تسوية  ًاقون أيضواالستقاللية. ويتمتع املوفِّ

ب عن جتنُّ املنازعات االســــتثمارية، مما يســــاعد األطراف على حتقيق نتائج مفيدة للجميع، فضــــًال
ة العملية يف حل عمليات التحكيم املطولة وتكاليف التقاضــي املرتفعة. ومن املنظور األوســع للتجرب

تســـــوية املنازعات أكثر فائدة يف احلفاظ على عالقات بشـــــأن املنازعات، يعد اعتماد تدابري بديلة 
تعاون طويلة األجل بني املستثمرين واحلكومات املضيفة. وباإلضافة إىل ذلك، فهي تساعد البلدان 

يف  املقصــودالغرض  تلبيةوبالتايل املضــيفة على محاية االســتثمار األجنيب من خالل التدابري املناســبة، 
ستكشاف وتعتقدزاعات. املنازعات وتفاقم الن اجتناب شاء آلية توفيق  إمكانية الصني أنه ينبغي ا إن

      استثماري أكثر فعالية بنشاط. 
    إجراءات التشاور السابقة للتحكيم  -٥  

ع حتديد أن ، ميف هذا الصــــدد د الصــــني إدراج إجراءات التشــــاور الســــابقة للتحكيميِّتؤ  
عملية التشــاور، على املســتثمر واحلكومة املركزية للبلد املضــيف مها اجلهتان املشــرفتان األســاســيان 

قواعد مماثلة يف العديد من  ُأدجمتالطرفني. وقد  ا لكالالتشـــاور بوصـــفه إلزاميًّ وكذلك النص على
ــ جدًّا اإجيابيًّ ًادور، وأدت اتفاقيات االســتثمار الدولية تكون وف يف حل منازعات االســتثمار. وس

ــــوية املنازعات  ــــهر قبل بدء إجراءات التحكيم مفيدة لتس ــــتة أش ــــاور مدهتا ثالثة إىل س عملية تش
أوضـــح  االســـتثمارية. وميكن للمســـتثمرين والبلدان املضـــيفة اســـتخدام هذا اإلجراء من أجل فهٍم

حكام القانونية للبلد املضــيف، وكذلك املنصــوص عليها يف األوالتدابري ملطالبات بعضــهم البعض، 
  الستكشاف احللول املمكنة من أجل جتنب تصعيد املنازعات إىل إجراءات حتكيم. 

    
    ثالثةالطراف األبشأن التمويل من التزام الشفافية   -٦  

األطراف الثالثة. وينبغي  بشـــأن التمويل مند الصـــني النص على مبدأ التزام الشـــفافية يِّتؤ  
على أساس مستمر وجتنب تضارب املصاحل وذلك ألطراف املعنية اإلفصاح عن التمويل ذي الصلة ل
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 العواقباألطراف الثالثة. وينبغي توضــــــيح  واملمولني منمني املباشــــــر أو غري املباشــــــر بني املحكَّ
      اهتا املتعلقة هبذا اإلفصاح. القانونية اليت تتحملها األطراف املعنية لعدم الوفاء بالتزام

    توصيات للنهوض بإجراءات عمل الفريق العامل الثالث  -رابعًا  
 يف إطارها عشجَّأنه يعملية اإلصالح احلالية، واحلكومات هي اليت تقود تالحظ الصني أن   

. وتعتقد الصني حسبما كلف به الفريق، العام مشاركة املؤسسات الدولية األخرى واجلمهور على
أن صــياغة قواعد متعددة األطراف تتطلب تضــافر جهود الدول األعضــاء؛ كما أن حيوية اآلليات 

الصني الدول األعضاء يف  وتؤيداملتعددة األطراف تعتمد على املشاركة املشتركة للدول األعضاء. 
ون بني األونســـيترال التعا تؤيدتعزيز عملية اإلصـــالح بوســـائل خمتلفة يف إطار األونســـيترال، كما 

واملنظمات الدولية األخرى بشـــأن هذه املســـألة. وترى الصـــني أن النظر املتزامن يف مجيع املســـائل 
واملقترحات املتعلقة حبلها من جانب الفريق العامل الثالث لألونســــيترال هو ترتيب عملي ميكن أن 

جيب احلفاظ على  جات مجيع األطراف، ولكن  يا بار احت خذ يف االعت نة درجة معيَّيأ نة من املرو
  ب إغفال بعض مقترحات اإلصالح اهلامة. اإلجرائية لتجنُّ

  


