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 باألرقام فريقيةلا  الدول  على الاستثمار منازعات في لتحكيما

 على الدول لافريقية الاستثمار أثر التحكيم في منازعات 

 

 تشرين ألاول  –دراسة ترانز ناشيونال 

 

 

 ضد الدول لافريقية الاستثمار  اتفاقياتقضية تحكيم معلنة بناء على  106

 

بههههههتث ا  هههههتثمرين والهههههدول  ههههه ل القههههههرنتث شهههههعد العهههههالم تزاقهههههد فهههههي عههههههدد قضهههههاقا ت هههههوية ا نازعهههههات 

با ائهة مهن  11قضية، مما قمثه   942فقط، إال أنه بلغ حاليا  6ا اضيتث، حيث كاث عدد القضاقا 

 .قضاقا ت وية ا نازعات بتث ا  تثمرين والدول 

 الههههدول  شههههعدتقهههد و  ،1993سههههنة  الدقمقراطيهههة الكونغههههو جمعوريهههة ضههههد قضهههائية دعههههو   أول  رفعههه 

 شههههعدت، حيههههث 2018ل ههههنة  2013 اصههههة مههههن  الههههدعاو ، ههههه   عههههدد فههههي متههههدرجا ارتفاعههههافريقيههههة لا 

  ضدها، رفع  التي القضائية الدعاو   في مثي  لعا ي بق لم طفرة فريقيةلا  الدول 

با ائهة مهن دول  50دولهة، أ  تقريبها  28الدول لافريقية التهي رفعه  ضهدها قضهاقا وقد بلغ  عدد 

با ائههة مههن الههدعاو  التههي تههم رفععهها علههى  51ا نطقههة، وقههد حههازت ليصيهها، ماههر وا نزائههر علههى ن ههبة 

 الدول لافريقية،
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 من الرابح؟ : الدولة في مواجعة ا  تثمر

ناشهيونال، فه ث ا ساسهر فهي قضهاقا ت هوية منازعهات  ترانهز ح ب الدراسات التهي قامه  ا ها مةس هة 

قضههية ضههد الههدول لافريقيههة، صههدرت  61هههي الدولههة، ووفقهها للتقيههيم الهه   أجههر  علههى ، الاسههتثمار

با ائهههة لاههها ث ا  هههتثمرين فهههي القضهههاقا التهههي ان  ههه ، إمههها بقهههرار مهههن  64ألاحكهههام التحكيميهههة ب  هههبة 

 .ا حكمة أو بت وية بتث ألاطراف

 علههى قههادرة غتهه  لههم تفههز، باعتبارههها الههدو ي التحكههيم لنظههام تخضهه  التههي الههدول  أث بالهه  ر ا نههدقر مههن

 أصههدرت لههو حتهه   اسههرة، الههدول  تكههوث  ت،ال ا حهها مههن  ثتهه  ي، وفهها  ههتثمر ضههد تحكههيم دعههو   إقامههة

 الههدفا  تكههالي  مقابهه  لمحههامتث قههتث الههدوالرات لم دفهه  علي ههاقكههوث  لاهها حعا، قههرارا التحكههيم هيئههة

لههث أ أالف  ا حكمههتث وتكههالي  بال ههاعة أمريكههألا حههامأل أللهه  دوالر  تكههالي  تاهه  وقههد. والتحكههيم

 H &H Entreprises) شهههههركات مجموعهههههة قضهههههية ا ثهههههال سهههههصي  علهههههىدوالر أمريكهههههأل فهههههي اليهههههوم، 

Investements)ا حكمة ث  إع من فبالرغم. فندق وتشغي  إدارة عقد بشأث ا ارية ا حكومة ضد 

 التكههههالي  بتحمهههه  ا اههههرية ا حكومههههة علههههى حكمههه  ا ههههد ي، ادعههههاءات ورفهههه  ا تااصههههعا عههههدم عهههن

 بعههه  فهههي أث  مههها، أمريكهههأل رال دو  مليهههوث  5.1 تعهههدت والتهههي ا ههها، ا ساصهههة التحكهههيم وتكهههالي  القانونيهههة

 قضهههية ا ثهههال سهههصي  فعلهههى. القانونيهههة ا  هههتثمرين تكهههالي  تغطيهههة ا حكومهههات علهههى قفهههر  ت،ال ا حههها

 رال دو  مليههوث  1.5 مههن أ ثهه  بههدف  ا اههرية ا حكومههة وقيههام (Union Fenosa)، فينههوزا قونيههوث  شههر ة

 القانونيههههة التكههههالي  دفهههه  أقضهههها علي هههها فههههر  الههههدعو ،   ههههرت ا حكومههههة أث وبمهههها  حامي هههها، أمريكههههأل

 .مريكألدوالر أ مليوث  10.7 إ ى وصل  والتي الشر ة عن والتحكيم

 القضاقا من عدد أ ب    رت التي فريقيةلا  الدول مة دليصيا في مق

 مهن  ها  وجهه علهى تهأثرت وبورونهد  وزمبهابو   ليصيا نجد أث دولة، ك  في التحكيمبالرجو  لقرارات 

 لاها ث  بته  ل ا هت ووجهود ا  هتثمرين، قبه  مهن ا رفوعهة ا نازعهات لت وية التحكيم دعاو   نتائج

 التينجد أث ألاحكام  الليصية، لتجربةفي اتمعن وبال .الدول  ه   ضد الاادرة القرارات في ا  تثمرين

 وزمبهابو   بورونهد  مهن ك  على، وهو ما قنطبق أقضا ا  تثمر لاا ث كان  التحكيم هيئة  اأصدرت

 .ا  تثمرين لاا ث القرارات جمي  وكان  دولة ك  على قضاقا ثالثة ا  تثمروث رف  حيث

 أصهدر الدولهة، ضهد رفععها تهم التهي ألاربعهة الهدعاو   بهتث مهن الدقمقراطيهة، الكونغو جمعورية حال في

 .ثالثة قضية بت وية الكونغو وقام  ا  تثمرين لاا ث قرارين ا حكموث 
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 دولههههة فعتهههههتد مبلههههغماههههر تههههدف  أعلههههى : والههههدول  ا  ههههتثمرين بههههتث ا نازعههههات ت ههههوية دعههههاو   تكههههالي 

 واحدة مطالبة مقاب  أفريقية

 في جدا سلبية أثار ترك على القدرة ولعا راتال الدو  ومليارات قتث  م إ ى ستثمارالا  دعاو   تكالي  تا 

 أمريكههأل رال دو  مليههار 55.5 إ ههى ةا اليهه ا طالبههات مجمههو وقههد وصهه   .فريقيههةلا  للههدول  العامههة ا وازنههات

، أ  القضهههاقا ناههه  مهههن أ ثههه  فهههي ا  هههتثمرين ا ههها قطالهههب التهههي ا بهههالغ نعهههرف ال أننههها وبمههها. 1993سهههنة 

 سال  ا بلغ ضعفأل ت او   قد ا ا ا طالبة تم التي ا بالغ ث، أ  قمكن أث نقول أبا ائة 54.7تقريبا 

 مليهههوث  100 بمبلههغ ماليهههة مطالبههات ا  هههتثمروث قههدم قضهههية، 63وقههد أثبتههه  لاحاههائيات أث .الهه  ر

 من ك  تلق   ما. أ ث  أو أمريكأل رال دو  مليار 10 إ ى ا طالبات وصل  تال حا 10 وفي ق ،ألا على رال دو 

 .من ا ك  ضد رال دو  مليار 15 بمبلغ مالية مطالبات ومار ا نزائر

) الت هوية طريهق عهن( ا حكومهات هه   وافقه  أو) ا حكمهتث قبه  مهن فريقيهةلا  الهدول  علىوقد حكم 

 .أمريكأل رال دو  مليار 6.3 مبلغ دف  على

 مهن بكثته  أعلهى ا بلهغ هه ا أث ا هرحث فمهن معروفهة، غته  تهزال ال تال ا حا ثلثي في دفععا تم التي ا بالغ 

 أو جامبيها لدولهة ا حلهي النهاتج إجمها ي أضهعاف ثهة ث نحهو يعهادل ا بلهغ ه ا لكن. ال  ر سال  ا بلغ

 ا  اعدات كام  يعادل أنه  ما. 2018 لعام الوسطى أفريقيا  نمعورية ا حلي الناتج إجما ي ضعفأل

 شههر ة إ ههى أمريكههأل رال دو  مليههار 2 مبلههغ بههدف  ماههر قامهه وقههد  .2018 عههام إثيوبيهها تلق  هها التههي نمائيههةلا 

 ماههر عدتوقههد شهه .واحههدة مطالبههة مقابهه  أفريقيههة دولههة دفعتههه مبلههغ أعلههى ههه ا وكههاث ،فههورزا قونيههوث 

 أمريكهههأل رال دو  مليهههار 2.1 دفههه  علهههى وافقههه  أو علي ههها حكهههم ،ثلا  حتههه  ا اليهههة، ا طالبهههات مهههن عهههدد أعلهههى

 مبلهههغ ا نزائهههر ودفعههه  ر،ال دو  مليهههار1.4 مبلهههغ دفعههه  حيههث الثهههانأل، ا قهههام فهههي ليصيههها وتهههأتأل. للم ههتثمرين

 تال ا حههها معظهههم أث بمههها الههه  ر سهههالفة تلههه  مهههن أعلهههى ا بهههالغ هههه   أث ومهههن ا هههرحث. رال دو  مليهههوث  920

 .مالية بيانات إ ى تفتقر

 القضاقا ضد الدول لافريقيةحيث من أوروبا وأمريكا في الادارة 

با ائهة مهن  70 ب  هبة فريقيهة،لا  الهدول  ضهد التحكهيم دعهاو   معظهم برفه  وربيهوث ألا  ا  تثمروث قام

 12 إ هههى ا تحهههدة قهههاتال الو  مهههن وثا  هههتثمر  رفععههها التهههي التحكهههيم دعهههاو  وبلهههغ عهههدد . القضهههاقا مجمهههو 

با ائهة  80 مهن أ ثه  ا تحهدة قهاتال والو  أوروبها قبه  من ا رفوعة التحكيم دعاو   مجمو  شك . قضية

 .فريقيةلا  الدول  ضد رفع  التي والدول  ا  تثمرين بتث ا نازعات ت وية دعاو   مجمو  من
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 دوليةال ا عاهدات

 د لهه  معاهههدة 521 بين هها مههن، ثنائيههة اسههتثمار معاهههدة 937 علههى بالتاههدقق فريقيههةلا  الههدول  قامهه 

 دعهاو   برفه  ت همح بنهود تتضهمن تفاقيهاتالا هه   ومعظم. أفريقيا و ارج دا   دول  م  التنفي  حتز

  .الدول  ضد ا  تثمرين قب  من تحكيم

 التحكيم بدعاو   ا تأثرة القطاعات

 فهههي  هها  وجهههه وعلههى ضههدهم، رفعههه  التههي التحكهههيم دعههاو   عههدد فهههي ارتفاعهها فريقيهههةلا  الههدول  شههعدت

 عههام بعههد الههدعاو   ههه   ثلثههي تقههدقم وتههم الههدعاو ، مجمههو  مههن با ائههة 23.6 يشههك  الهه   البنههاء قطهها 

 .والتعدقن الاناعة قطا ي على  بت  بشك  أثرت الدعاو   ه   أث بال  ر ا ندقر ومن. 2011

الههنفط، ا علومهات والاتاههال، النق ،التعههدقن، التاهه ي ، العقههارات مهن القطاعههات ألا ههر  أقضهها، 

 .وغت ها

 مرا ز تحكيمية دولية

 الاهههههلة وثيقهههههة ا نازعهههههات ت هههههوية قهههههتم حيهههههث العهههههالم حهههههول  دقهههههدةع تحكهههههيم مرا هههههز وجهههههود مهههههن الرغمبههههه

ههي تله  التهي  فريقيهةلا  الهدول  ضهد رفععها تهم التهي ا عروفة التحكيم دعاو   من أث الإ ،ستثماراتباال 

 سهصي  لهىحالهة، وع 79، تقريبها الهدو ي للبنه  التهاب  سهتثمارالا  نزاعهات لت هوية الهدو ي مر هزقدم  لل

 التهاب  سهتثمارالا  نزاعهات لت هوية الهدو ي مر هزمن ها لل 31 رفه  تهم ماهر ضهد دعو   66  بتث من ا ثال،

، وهي تقريبا هولندا ،الها   في الدائمة التحكيم محكمة في النزاعات بع  ح  تم  ما .الدو ي للبن 

سهههههتو عولم،  قضهههههاقا، وغرفهههههة التجهههههارة فهههههي 9الدوليهههههة ببهههههار  ، تقريبههههها  قضهههههية، وغرفهههههة التجهههههارة 11

 .قضاقا بمر ز القاهرة لاقليمأل للتحكيم التجار  الدو ي  6ال ويد قضية واحدة، و 


