
 مجال االستثمار واثارىا على الحق في االرض في منظومة القوانين الدوليةبعض النقاط الخلفية حول تطور 
 

 (لبنان)شبكة ادلنظمات العربية غًن احلكومية للتنمية ،  كندة محمدية
 (2012كانون الثاين   11–11)منتدى االرض يف الشرق االوسط ومشال افريقيا 

 
I- تقديم: 

منظومة التجارة واالستثمار الدولية التي تتطور بسرعة من اثار ب والسيادة العذائية والسكن الحركات المعنية بالحق باالرض تهتمان  من االولوية
 . خالل االتفاقيات التي تبرم على مستوى ثنائي واقليمي ومتعدد االطراف والتي تسطو على المنظومة الدولية لحقوق االنسان

 
 لماذا؟ 

 االراضي  ات الوطنية مبا فيها سياساتسياساليف حاالت عديدة اىل تقليص ادلساحة ادلتاحة العادة النظر ب تؤدي االتفاقيات الن ىذه
 .واحلق يف االرض ودعم وتعزيز دور ادلزارعٌن

 د الن ىذه االتفاقيات غالبا ما تربط وضع رلاالت عديدة ضمن السياسات العامة وفق احلالة القائمة عند ادلوافقة على ىذه االتفاقيات وحت
 .كثر تنورا واىتماما بالشآن احلقوقيمن امكانية التغيًن يف ادلستقبل ومن قبل حكومات ا 

  ومحاية على حساب حقوق اجملموعات احمللية واصحاب ادلصلحة  عقود االستثمارو يف اطار ىذه االتفاقيات جيري تطوير ومحاية ادلستثمر
 .على ادلستوى الوطين

  اال  ان حترتم االلتزامات يف رلال حقوق االنساناالتفاقيات التجارية؛ على اتفاقيات التجارة نسان اات اولوية على معاىدات حقوق االان
 .ان واقع االمر خيتلف

 
 1تفاقيات التي اقامتها الدول العربيةمثال عن تعدد اال

 اتفاقية استثمار ثنائية البلد
 19  مصر

 02  اليمن

 09  االمارات العربية ادلتحدة

 91  السودان

 54 تونس

 22  كويت

 48  لبنان

 22 ادلغرب

 اونكتاد، ىيئة االمم ادلتحدة للتجارة والتنمية: ادلصدر
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II- تفاقيات االستثمارالميزات االساسية ال : 

تعىن ىذه . اتفاقيات ثنائية او فصول من ضمن اتفاقيات جتارة حرةتتطور القوانٌن ادلتعلقة حبماية االستثمار وادلستثمر االجنيب من خالل  -
  .وادلستثمرين االجانب فقطاالتفاقيات والفصول حبماية االستثمار 

 : احلقوق التالية للمستثمر بينما قد ختتلف اتفاقيات االستثمار الثنائية من حالة إىل اخرى، أكثرىا عادة تنص على -

o  تعطي ىذه االتفاقيات مفهوم واسع دلن ىو ادلستثمر وحقوقو 
o تعطي ادلستثمر حق: 

  استعادة األرباح الكاملة وغًنىا من االموال ادلتعلقة باالستثمار القائم 
 (ادلعاملة الوطنية والدولة األوىل بالرعاية)أو ادلستثمرين من البلدان االخرى / معاملة بادلثل مع ادلستثمرين احملليٌن و 
 حالة التأميم أو ادلصادرة يف  وعد بالتعويض. 
  و احلماية الكاملة وتوفًن " نصفةادلعادلة و الادلعاملة "ادلفاىيم القانونية االساسية ادلضمنة يف اتفاقيات االستثمار الثنائية ىي

وىي مفاىيم غًن  (fair and equitable treatment” or “full protection and security“") االمن
 كيم اليت قد تقام بٌن اطراف االتفاقيةزلددة وبالتايل يتم تفسًنىا يف اطار قضايا التح

o  توفر ىذه االتفاقيات الحماية القانونية  بالتالي: التحكيم الدويل ة يف زلافلاحلق للمستثمر مبقاضاة الدولىذه االتفاقيات تعطي
، وىي ترفع القيمة القانونية لهذه العقود لتصبح بمثابة اتفاقيات دولية. للمستثمرين االجانب والعقود المبرمة مع المستثمرين

ستثمر والبلد ذلك ان عقود االستثمارعادة تخضع للقوانين الوطنية ولكن في حالة اتفاقية ثنائية لالستثمار ما بين بلد الم
بالتالي اذا تم فض ىذه العقود من . المستضيف لالستثمار، فانها تستفيد من الحمايات المضمنة في اتفاقيات االستثمار

قبل محكمة وطنية بسبب الفساد او انتهاك حقوق المواطنين، فان المستثمر لديو المساحة بعدم االلتزام حيث بامكانو ان 
كما تسمح ىـذه االتفاقيات للمستثمر بتجاوز . من جانب الدولة المضيفةفاقية االستثمار يقدم قرار المحكمة كخرق الت

 .القانون المحلي ورفع القضية الى الية دولية لتسوية المنازعات
o مسؤولية المستثمرينعن ىذه االتفاقيات التنصيص على غيب ي 

  احلكومات للمستثمرين األجانب أوالشركات اليت يف حٌن أن اتفاقيات االستثمار تفرض قيود معينة على كيفية معاملة
قامت األمم ادلتحدة مبراجعة يف . دتلكها جهات أجنبية، ال تضع ىذه االتفاقيات الشروط او االلتزامات على ادلستثمر

  . االلتزامات ادلفروضة على ادلستثمرين من للعديد من اتفاقيات االستثمار ووجدت أمثلة قليلة 2001عام 
 ادلسؤوليات األساسية ادلفروضة على ادلستثمر يف اطار عدد من االلتزامات و امكانية قراءة لٌن يشًنون اىل بعض احملل

ة لادلعام"مفهوم   ان (Muchlinski)الربوفسور بيرت مشلينسكي  يقول .ادلفاىيم ادلضمنة يف اتفاقيات محاية االستثمار
ديكن قراءهتا على اهنا  ذي يضمن يف اتفاقيات االستثمارال( fair and equitable treatment" )ةالعادلة وادلنصف

ام يقالتنص على مسؤولية على ادلستثمرين األجانب يف رلال االمتناع عن ادلمارسات غًن القانونية حيث ال حيق دلستثمر 
اال ، ارسة الفسادباعمال غًن قانونية مثل عدم االفصاح بشفافية عن اعماذلم للدولة ادلضيفة او استخدام الرشاوى، أو مم

  .ضمنة يف االتفاقياتاالتفاقيات ومعاين ادلفاىيم ادل ان ىذه ادلقاربات ال تزال قراءات اكادديية يف ىذه
 

دولة عضو يف اتفاقية جتارة )يشًن إىل دخول االستثمارات وادلستثمرين من طرف مصطلح قانوين  (:pre-establishment) "قبل التأسيس ما"فهوم م
إقامة استثمارات يف أراضيها وفقا لشروط ال تقل تفضيال عن االتفاقية يسمح للمستثمرين من كل طرف من أطراف . إىل أراضي طرف آخر( أو استثمار

يف " ما قبل التأسيس"ينص مفهوم (. مبدأ الدولة األكثر رعاية)أو ادلستثمرين من بلدان ثالثة ( الوطنية ادلعاملةمبدأ )تلك اليت تنطبق على ادلستثمرين احملليٌن 
مفهوم  تطبيقنادرا ما يتم . كشرط إلقامة االستثماراتعلى ادلستثمرين  رض متطلبات أداء معينة حال ضمن وفق اتفاقيات االستثمار اىل حظر على الدول ف

وعادة ما حتاول الدول  .دخوذلا اال بشروط معينة حساسة ، حيث ال يسمح لالستثمار األجنيبقطاعات  لديو ألن كل بلد ،ستثناءدون ا "ما قبل التأسيس"
 ".قبل التأسيس" لالستثناء من تطبيق مبدأأو قطاعات بكاملها ( على سبيل ادلثال القوانٌن واألنظمة)من التدابًن بعدد ئمة تضمٌن قا



 
 

III-  تفاقيات االستثمار االجنبيالمتعلقة بااليات فض النزاعات 

 UNCITRALمنها الدولية ات التحكيم وفض النزاعات خيار اللجوء اىل عدد من الي االستثمار الثنائية للمستثمر دتنح اتفاقيات
) http://www.uncitral.org/)، التجارة  االحتاد الدويل لغرف) International Chambers of Commerce)،  االتفاقية ادلتعلقة بادلركز

اغلبية الدول العربية اعضاء يف االتفاقية وبالتايل من ادلمكن ان ترفع قضايا ضدىم من قبل مستثمرين ) تابعة للبنك الدويلال (ICSID) الدويل لفض النزاعات
ة اىل باالضاف، (2ضد مصر 10ىذا االطار منها زلميٌن من خالل اتفاقيات استثمار ثنائية وىناك عدد من القضايا اليت اقيمت ضد الدول العربية يف 

، واحد من قبل ادلستثمر، واخر من قبل الدولة ادلدعى عليها وثالث حيدده احملكمٌن الذين يتم ثالثة زلكمٌن اختيار يقوم على) التحكيم االختياري
 .(اختيارمها

 
االعالن عن  فيهاالوحيدة اليت يفرض  ىي االلية" اكسيد"الية  .حيث ال الزام باالفصاح عن القضايا او القرارات ادلتخذة  تغيب الشفافية يف ىذا اجملال

انعدام . (أي ادلستثمر والدولة) اال مبوافقة الطرفٌن يف القضيةفصح عنو احلاالت ال يىذه القرارات والتحليل القانوين يف يتم النظر هبا، اال ان احلاالت اليت 
يت تشكل اساس منظومة القوانٌن الدولية يف رلال وادلفاىيم القانونية ال الشفافية يف ىذه احملافل جيعل من الصعب للغاية تعقب رلموعة القضايا القائمة

  .ال يعلن ان القضايا ينظر هبا ويف العديد من احلاالت تبقى غًن معروفة للعامةوبالتايل غالبا ما . اربتها من قبل احملكمٌنقوماالستثمار 
 

االجانب يف بعض الدول وتقدم اليت جيري الطعن هبا حاليا من قبل ادلستثمرين  واحلق يف االرض االراضي ية يف رلال سياساتىناك عدد من تدابًن إصالح
االخرى اقيمت لكن ال يعلن عنها  القضاياد من يعدال .الثنائية االستثماراتفاقيات يف ظل ( expropriation)ادللكية ونزع على اهنا انتهاكات لاللتزامات 

 . وتظل غًن معروفة
 

 :بعض الحاالت المعروفة

عدد من االراضي  استعادةان اانت احلكومة  بعد 0223يف عام  الفنزويلية دعوى قضائية ضد احلكومة ٌنربيطانيالادلستثمرين  ام عدد مناق .9
  (.landless)ىذه األراضي العادة توزيعها على ادلواطنٌن الذين الديلكون االرض عينت ادلملوكة جلهات من بريطانيا، و 

والك  ،عدد من االراضي ادلملوكة من قبل جهات أدلانيةاستعادة بعد اقباذلا على  مماثلة التهديد بدعاوى قضائية حكومة ناميبيا كما واجهت .0
 .إلعادة توزيع األراضيضمن برنارلها 

سنوات من عرف عنها القليل بعد )، 0222واجهت حكومة جنوب أفريقيا أيضا دعوى يف اطار اتفاقية االستثمار الثنائية مع سويسرا يف عان  .1
، حيث قام مستثمر سويسري دعوى قضائية ضد حكومة جنوب افريقيا لفشلها يف توفًن مستوى كاف من محاية لالراضي ادلستثمرة (اقامتها

 ادلستثمر دلقاضاة جنوب أفريقيا كما سعى. لشرطة ادلتوفرة للمستثمروالك حبسب الشروط اليت تنص عليها اتفاقية االستثمار فيما خيص محاية ا
والك نتيجة مطالبة عدد من سكان جنوب افريقيا األصليٌن مبلكية االراضي كجزء من عملية ( وادلطالبة بالتعويض الكامل) عنو نزع ادللكيةزاعما 

 .( land-claims process)زللية للمطالبة باالراضي 
 

 : ان ىذا الواقع

 ي تكلفة عالية على ادليزانية العامة للدولةدينح القطاع اخلاص القدرة على استدراج الدول اىل قضايا قد تؤد. 
 منا ان اعطاء احلق للمستثمر اخلاص مبقاضاة الدولة ادلضيفة يف حال االقدام على تشريع او تنظيم السباب اقتصادية او اجتماعية او ثقافية ا

 .تقلص العملية الدديقراطية ودور الدولة
 الطعن  اليت يتم من خالذلا الدولية الرئيسية ديثل القناة االستثمارالدويل ادلتعلق باتفاقيات  التحكيمان تعي بان  يةقوقاحل لمنظماتل ال بد

إصالح تحدي عمليات أمام ادلستثمرين األجانب ل فتح الطريقت ادلعاىداتان ىذه (. ادلتقدمة تلكو )يف البلدان النامية  اإلصالحبعمليات 

http://www.uncitral.org/


اطار  خارج والقيام بذلك السكان األصليٌن واجملتمعات احمللية، دعم تلك اليت هتدف اىل ا يف الكمب، مبادرات إعادة التوزيع وغًنىا من األراضي
 .دول ادلتضررةالدستورية للادلنظومة القانونية ومنظومة احملاكم الوطنية و 

 تاحة للحكومات وقدرهتا على اختاا تدابًن بالتايل، فان معاىدات االستثمار الثنائية لديها القدرة على احلد بشكل كبًن من ادلساحة السياسية ادل
 . للوفاء بااللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان

 
IV- حقوق االنسان في حاالت التحكيم المتعلقة باالستثمار االجنبي 

 كانتيف احلاالت اليت تقام قضايا التحكيم الدويل بٌن ادلستثمر االجنيب والدولة ادلضيفة، فإن السؤال األساسي ىو ما إاا  
قد تكون اات صلة يف حل مثل ىذه ( اجملتمعات او األفراد الذين يعيشون حتت الوالية القضائية للدولة مثل)التحكيم طرفا يف ليست حقوق اجلهات اليت 

 . وبالتايل تأخذ حقوقها باالعتبار يف عملية التحكيم ادلنازعات
 

قضايا التحكيم ختتص . حبقوق اإلنسان االلتزامادلتعلقة بروقات اخلالنظر يف بستثمار ليسوا مكلفٌن عموما، فان احملكمٌن يف ادلنازعات ادلتعلقة باتفاقيات اال
مع الك ، ىذا ال يعين أن ادلنظومة القانونية ادلتعلقة حبقوق اإلنسان ال ديكن ان تشكل . اليت تقام بتحديد أية خرق دلا تنص عليو اتفاقيات محاية االستثمار

وقد اقر يف عدد من القضايا السابقة ان القانون الواجب التطبيق . ضمنها ووفقها االلتزامات ادلضمنة يف اتفاقيات االستثمار من اليت تقرأجزءا من اخللفية 
ون الدويل غًن ، والك يشمل القان(بدال من رلرد اتفاقية االستثمار اليت يتم النظر فيها)على التحكيم يف رلال اتفاقيات االستثمار يشمل القانون الدويل 

 .االقتصادي مثل منظومة حقوق االنسان
 

ادلركز ضد مصر من خالل  SPPيف القضية اليت اقيمت من قبل شركة  SPP/Southern Pacific Properties (9110): 3وشركة  -قضية مصر
 ونسكو بشأن محاية الرتاث العادليادلستمدة من اتفافية اليمصر ، اقرت جلنة احملكمٌن بامهية االخذ بعٌن االعتبار التزامات (ICSID)الدويل لفض النزاعات 

حول اقامة صرح سياحي مقابل رلال ثقايف  SPPمع شركة عقد االستثمار الذي ابرم مسبقا  ااال ان ىذه ادلقاربة مل تربر دلصر إلغائه. الثقايف والطبيعي
 .تراثي

 
o تعزيزااللتزامات بحماية مساحات صنع السياسة على المستوى الوطني  بعض ما يتم تداولو في مجال تطوير اتفاقيات االستثمار لجهة

 .وااللتزامات بحقوق االنسان
 

 ات دلصلحة التزامات حبقوق اإلنسان،عتشريالباختاا خطوات الحقة يف رلال اصالح السياسات العامة و  يف اتفاقية استثمار توضيح حق االطراف 
  .والك من خالل محاية قانونية ذلذا احلق من ضمن االتفاقيات

  التطلعات ادلشروعة"توضيح تعريف ادلستثمر وتوضيح معىن "(legitimate expectation)  وحتديد حقوق كل من لالطراف يف االتفاقية
 .الطرفٌن على اختاا تدابًن للحفاظ على حقوق اإلنسان ادللزمة قانونيا

 ظم اتفاقيات االستثمار الثنائية ال حتتوي على مواد تتعلق مبسؤولية ادلستثمر، ىناك عدد من ادلقرتحات ادلختلفة الدخال ىذه بالرغم من أن مع
وااللتزام بعدم انتهاك االلتزامات الدولية يف رلال ( ILO)االلتزامات يف نصوص ادلعاىدة، مثل واجبات االلتزام مبعايًن منظمة العمل الدولية 

 .نسان والعهود ادلرتبطة بذلكحقوق اال
  ل بعض ادلواد ادلتعلقة مبسؤولية ادلستثمر يف ديباجة االتفاقية، مما خيول منواج مشروع اتفاقية استثمار تدخ ، قدمت حكومة النرويج0222يف عام

ادلسؤولية االجتماعية، الشفافية، مواد متعلقة ب يها يف تفسًن مسؤولية ادلستثمر، منهااللجوء الو  هامع االتفاقية استخدام اقد يتعاملو الذين كمٌن احمل
تشجع االتفاقية على االمتثال اىل  مبادئ منظمة التعاون والتنمية التوجيهية للمؤسسات . مبدأ ادلساءلة والشرعية، عدم االخنراط يف الفساد

 .اال ان االتفاقية ال تنص على اين التزامات اجبارية. ادلتعددة اجلنسيات
  ضد " دعاوى مضادة"تضمٌن اتفاقيات االستثمار مواد تعطي رلموعات من ادلواطنٌن احلق يف اقامة حول كادديية األقرتحات ادلىناك عدد من

 UN))ادلقرر اخلاص لألمم ادلتحدة حول األعمال وحقوق اإلنسان وقد اشار . ادلستثمرين األجانب فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان



Special Rapporteur on Business and Human Rights  اىل ان  0222 خالل عاميف تقريره اىل رللس حقوق االنسان
قد توسعت بشكل كبًن، خاصة من خالل اتفاقيات االستثمار الثنائية، يف حٌن ( ادلتعددة اجلنسيات)حقوق ومحايات الشركات العابرة للحدود 

 . ات مل يتطور بطريقة مماثلةالشرك أداء ومسؤوليات ىذهأن اإلطار القانوين الذي ينظم 
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