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: الملخص التنفیذي

دعاوى فقد تقدم مستثمرون أجانب بأكثر من عشرة . مستثمرین أجانبقبلمنضمن أكثر أربعة دول تقاضى دولیامصرتأتي
ومن فقط،) (ICSIDستثمارالمركز الدولي لتسویة منازعات اال، وذلك أمام ٢٠١١ضد مصر منذ قیام الثورة في ینایر قضائیة

أن الرقم األصلي یفوق هذه القضایا المعروفة، ألن العدید من القضایا تظل سریة، طبقا لقواعد المحاكم الدولیة المختلفة مؤكدال
وبالرغم من الضرر الذي تعرضت له مصر طوال السنوات الماضیة، سواء كان قبل . ستثمارالمتخصصة في الفض في قضایا اال

الدخول بوذلكاتخاذ القرارفيالسیاسیة المصریةستعدة لتكبیل القضاء المصري والسیادةأن مصر تظل مإالأو بعد قیام الثورة، 
اآلثار السلبیة الخطرة إغفالبل وتستمر الدولة المصریة في . جدیدةستثمارات حرة للتجارة واالاتفاقثنائیة أو استثمارات یاتفاقفي 

وأهمها الحمایة البالغة التي یحصل علیها المستثمر األجنبي من خالل تلك یة، ستثمار ات االتفاقالمترتبة على الدخول في تلك اال
المحاكم المتخصصة موالمطالبة بالتعویضات أماضد الدولةیات الدولیة، كقدرته على تخطي القضاء المحلي وتقدیم قضایاتفاقاال

تختلف عن ستثماركما أن المحاكم الدولیة المتخصصة في قضایا اال.هاستثمار فيفسادال، حتى ولو ثبت ستثمارفي قضایا اال
طى القضاء المحلي وال تأخذ أحكامه بعین االعتبار، بل وتختلف أیضا في أن العدید من هذه محاكم الدولیة األخرى في أنها تتخال

بعد عقود من الفساد الذي أهدر المال العام .لها القدرة على تنفیذ األحكام-الثنائیةستثماریات االاتفاقحسب طبیعة –المحاكم 
وذلك ،عادة الحقوق المنهوبةإ غیر قادرة على محاسبة الفاسدین و المصري، وأضاع حق المصریین في ثرواتهم، تظل الدولة المصریة 

ومن المحزن، أن مصر بدال .دولة) ١٠٠(یة التي وقعت علیها مصر مع أكثر من مئة ستثمار ات االتفاقبشكل أساسي بسبب اال
تها للسماح بالتصالح مع الفساد اتجهت لتعدیل تشریعا-كما تفعل العدید من الدول حالیا–یات تفاقمن أن تراجع موقفها من تلك اال

لغاء أحكام القضاء المصري الذي كشف الفساد في العدید من عملیات الخصخصة وبیع األراضي، معللة بذلك الخوف من إ و 
المحلیة، وخاصة قانون المزایدات المناقصاتستثماربل واتجهت الحكومات المصریة المتتالیة لتعدیل قوانین اال.الدوليالتقاضي

مما یهدد بفساد -خوفا من التقاضي الدولي–، وذلك لغلق باب التقاضي المحلي ضد الفسادستثماروقانون ضمانات وحوافز اال
. المصري ومعیشة المصریینقتصادأكثر وتصالح مع جرائم تهدد اال
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: عقود من الفساد في مصر

ولعل مؤشر. داري للدولةصة في القطاع الحكومي والجهاز اإلتعد مصر من أكثر الدول التي یسیطر علیها الفساد، وذلك خا
الفساد لمنظمة الشفافیة العالمیة خیر ما یدل على تدهور الوضع في مصر، خاصة فیما یتعلق بانتشار الفساد المستمر، مدركات

من أصل ١١٨تحتل المرتبة الـفقد جاءت مصر في ترتیب متأخر على مستوى العالم، ل. وفشل الدولة في مكافحته أو التعامل معه
، وهو ما یعد تدهور واضح لمستوى مصر التي ٢٠١٢١لعام ظمة الشفافیة العالمیةبلدا على مؤشر مدركات الفساد لمن١٧٦

أن إلى أشار٢٠١١كما أن البنك الدولي في تقریره لمؤشرات الحوكمة لعام .٢٢٠١١في نفس المؤشر في ٩٨احتلت المرتبة الـ
. من الدول األقل تحكما في الفساد% ٣٠مصر في المرتبة الـ

العقدین األخیرین الذین شهدا عملیات واسعة لخصخصة القطاع العام، وعملیات من الفساد، كان أهمهامرت على مصر عقود 
خالل الخلط بین السیاسة وقد تمت هذه العملیات من.ستثمارممنهجة لبیع األراضي وخاصة األراضي الزراعیة، وتخصیصها لال

بشراء األصول المملوكة یةقتصادنخب االللنخبة السیاسیة وال، والتي سمحت قتصادوتحریر االتحت ستار الخصخصةستثمارواال
وبالرغم من أن الفساد .٣للدولة بقیمة أقل بكثیر من قیمتها السوقیة، أو احتكار الریع من مصادر مثل السیاحة والمساعدات الخارجیة

ملیار دوالر سنویا ٦فمصر تفقد أكثر من . ینالمصري ومعیشة المصریقتصادالیعد من أهم وأخطر التحدیات التي تواجه ا
وهكذا تأتي . ٤ملیار دوالر٥٧,٢حوالي ٢٠٠٨و٢٠٠٠مشروعة، وفقدت بین عامي الغیر بسبب الفساد والتدفقات المالیة 

فریقیا كدولة من أكثر الدول التي تفقد ثروات وموارد بسبب الفساد والتدفقات المالیة الغیر أر في المرتبة الثالثة على مستوى مص
بسبب الفساد، وهو ما یوازي مرة ونصف میزانیة الصحة في مصريملیار جنیه٤٠مصر تفقد سنویا حوالي فلو أن . مشروعة
ضل أن یتم توجیهه لتكویر منظومة الصحة أو التعلیم ملیار جنیه مصري، فهذا المبلغ كان من األف٢٧ة والبالغ،٢٠١٣-٢٠١٢

. الحكومينفاق ذان یعانیان من ضعف اإلل، والفي مصر

٪ من الشركات ٤٠حوالي أن إلى الدراساتأشارت في مصر، فقد ستثمارمن الجدیر بالذكر أن الفساد یعد من أهم عوائق اال
أن ٢٠١٣، كما أشارت دراسة البنك الدولي األحدث لعام ٥ترخیصالصغیرة والمتوسطة تعاملت بالرشوة من أجل الحصول على

٦.الفساد وانتشاره خاصة في الشرق األوسط قد تسبب في انعدام الثقة بین أجهزة الدولة والمستثمرین

كل المصري، وجریمة في حق قتصادلذا فمحاربة الفساد یجب أن یكون من أولویات الحكومة المصریة، ألنه جریمة في حق اال
فالت من العقوبة للفاسدین، والتصالح مع جرائم الفساد سیكون له األثر الخطیر، لیس فقط إلمواطن مصري، كما أن السماح با

.واسترداد ثقة المستثمرین الجادین في نزاهة النظام المصريستثماریضا على جذب االأعلى معیشة المصریین، ولكن 

1Transparency International (2012), Transparency Perception Index 2012.
http: //www.transparency.org/cpi2010/results#CountryResults. منظمة الشفافية العاملية٢

3 W. Armbrust, ‘A revolution against neoliberalism?’, Al Jazeera (24 February 2011).
4Deccan Herald. 11 February 2011. http: //www.deccanherald.com/content/136729/F#
5 J. Sullivan and A. Nadgroodkiewicz, ‘Economic Reform’, Center for International Private Enterprise (2009)
6Doing Business.World Bank. 2013. P. 12 http:
//www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-
full-report.pdf
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؟استثمارأي : األجنبيستثمارأولیة اال

الحقیقیة ستثماراالإلشكالیاتعمیقةدراسةلبشكل سطحي، یفتقد ستثمارمن المؤسف أن الحكومة المصریة ال تزال تتعامل مع اال
هي الطریق األفضل للمستثمرین، وخاصة المستثمر األجنبي، الممنوحةهائلةالمتیازات االفتظل مصر تعتبر أن. في مصر
یات مع اتفاقمصر لدیها "الحالي، المهندس أسامة صالح، أن ستثمارالعجیب أن یصرح وزیر االلذا فلیس من . ستثمارلتشجیع اال

في مصر مغر ستثمار، والمستثمر األجنبي یمكنه تحویل أرباحه من مصر، وأعتقد أن عائد االستثمارمعظم دول العالم لحمایة اال
التي أعطت امتیازات خرافیة للمستثمر، وهكذا انتهى الحال بأن ، وهو ما یمثل عودة صریحة لسیاسات مبارك ٧"جدا ألي مستثمر
في مصر یجذب المستثمر الغیر الجاد، ویجذب الفاسدین، ممن یشترون األراضي الزراعیة ثم یحولونها ستثمارأصبح مناخ اال

ت الشاسعة التي بنیت ستیالء على األراضي والمساحاالالفاخر، أو ممن یشترون مصانع وأصول الدولة للإلسكانلمنتجعات 
. علیها، ولتفكیكها وبیعها

ال أن الحكومات إالتي تحتاجها مصر، ات ستثمار بالرغم من أن تلك االمتیازات لم تؤتي ثمارها طوال العقود الماضیة في جذب اال
. ستثمارالتي أظهرت فشلها في جذب االستثمارالمتعاقبة بعد الثورة، والحكومة الحالیة االنتقالیة، ال تزال تتمسك بسیاسات جذب اال

ات األجنبیة حال لكل مشاكل مصر، معطیة بذلك األولیة لآللیات جذب ستثمار االبكما ال تزال الحكومة المصریة ترى في جذ
، كاألجور یة المعقدةجتماعیة واالقتصاداألجنبي، ومتجاهلة بذلك الموارد المتاحة في مصر والحلول الوطنیة للمشاكل االستثماراال

األجنبي له بالفعل عدة فوائد، أهمها تشغیل العمالة المصریة، ونقل الخبرات العالمیة ستثمارفاال. والسكن والصحة والتعلیم
مصر الذي تجذبه ستثمارولكن اال. المحليقتصاددخال التدفقات المالیة لالإ دخال صناعات جدیدة للدولة، و إ والتكنولوجیة لمصر، و 

وهو ما نتج عنه برنامج (ما شراء ألصول تملكها الدولة إد الذي یحقق المرجو منه، بل كان المفیستثماركن االحتى اآلن لم ی
في قطاع البناء ستثمار، أو اال٨)تسبب في تفكیك الصناعة المصریة وتشرید نسبة كبیرة من العمالة المصریةإلى الخصخصة

وهي بالمناسبة من أهم القطاعات المسؤولة عن القضایا المقدمة ضد (والتشیید والذي سیطر علیه بناء المنتجعات السكنیة الفاخرة 
، والتي قد تتمركز في جذب في مصرستثمارلذا، فهناك حاجة ماسة لمراجعة أولویات اال). الدولیةستثمارمصر في محاكم اال

المفید ستثمارفي العقود الماضیة وأسباب فشل مصر في جذب االستثماردراسة االمع،ي القطاعات كثیفة العمالةفستثماراال
.والجاد

وقدرة المستثمر على تحویل أمواله خارج مصر، هما من أهم " ستثمارحمایة اال"الحالي على أن ستثمارصرار وزیر االإوهكذا، ف
ال استمرار لسیاسات مبارك إه، وما هو هدتاال تجاهل للعقود الماضیة والفساد الذي شإالمصري، ما هو ستثمارممیزات مناخ اال

وال تعود بالنفع على المواطن المصري، بل وتعود بالنفع على المستثمر فقط، الذي قتصادات نقدیة ال تفید االاستثمار في جذب 
. خارجتمنحه مصر القدرة على تحویل كل ما كسبه في مصر لل

. ٢٠١٣أكتوبر ٢٧. املصري اليوم". املستثمرون يواجهون صعوبة يف احلصول على األراضي والرتاخيص: ستثماراالوزير":يحممد عبد العاط٧
http: //www.almasryalyoum.com/node/2240246

مثال . متثل يف شراء األصول الناتج عن برنامج اخلصخصة٢٠٠٤األجنيب الذي نتج عنه طفرة النمو يف عهد أمحد نظيف بدءا من ستثمارالعديد من الدراسات ألن االتشري٨
:هذا املقال من غرفة التجارة األمريكية يف مصر

http://www.amcham.org.eg/resources_publications/publications/business_monthly/issue.asp?sec=4&subsec=Pri
vatization%20drive%20lures%20fdi&im=2&iy=2006
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واستمرارا لتلك السیاسات التي تشجع الفساد والجشع وال تحمي المصالح المصریة، قامت الحكومات المصریة المتعاقبة بعد الثورة 
حق وأهدرت بسیادة القانون أخّلتیسهل التصالح مع الفساد، بل ویتخطى أحكام القضاء المصري، وبذلك بتعدیل تشریعاتها بشكل

.لمبدأ صریح هو أن الفساد لیس جریمةورسختالمواطن المصري في محاسبة الفاسدین، 

المصري، هما تعدیل االلتفاف حول أحكام القضاءتم تعدیلهما بشكل مؤسف، بهدف التصالح مع الفساد و ٩هنا قانونینونذكر 
، ٢٠١٢لعام ٤، والمعدل بمرسوم قانون رقم ١٩٩٧لسنة ٨الصادر بالقانون رقم ستثماربعض أحكام قانون ضمانات وحوافز اال

صدار قانون تنظیم المناقصات إب١٩٩٨لسنة ٨٩رقم المعروف بقانون التصالح مع المستثمر، وتعدیل بعض أحكام القانون و 
عدیدة ضمن خطة الحكومة االنتقالیة لتعدیل صدار قوانین أخرى إومن المنتظر (٢٠١٣لسنة ٨٢المعدل بقانون رقم والمزایدات

.١٠)ستثمارفي مصر من أجل ما تسمیه بتحفیز االستثمارطار التشریعي لالاإل

الصادر بالقانون ستثماربشأن تعدیل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز اال٢٠١٢لعام ٤على سبیل المثال، فإن القانون رقم و 
والسرقة والفساد خارج ستثماربتسویة حاالت الغش في االستثمارة للمناطق الحرة واالخّول الهیئة العام،١٩٩٧لسنة ٨رقم 

في حاالت الفساد كافة، ومما ألغى دور القضاء في محاسبة مستثمرینالالمحكمة الجنائیة، مما أبطل اإلجراءات الجنائیة ضد 
، ٢٠١٢في ینایر المجلس األعلى للقوات المسلحةحكمفي ظلوتم تمریر هذا القانون . ١١الفاسدین، مغیرا بذلك على سیادة القانون

. مرسي أو مجلس الشورىالسابق أو الرئیس الشعبولم یتم إلغاؤه من قبل أي من السلطات التشریعیة المتعاقبة؛ إن كان مجلس 
ومن الجدیر بالذكر، أن . جراءات المصالحة مع المستثمرینإلك بغرض تسهیل في عهد الرئیس السابق مرسي، وذتم تطویرهو بل 

الحكومة االنتقالیة الحالیة تسیر في نفس اتجاه حكومة مرسي وتكمل ما بدأه الرئیس المعزول، وهو الذي سار على خطى المجلس 
٤قانون رقم رفلو أخذنا تعدیالت ما یسمى بقانون التصالح مع المستثمرین كمثال، فالتعدیل بمرو . األعلى للقوات المسلحة من قبل

، ثم جاءت حكومة الرئیس المعزول محمد مرسي، ٢٠١٢بدأ في عهد المجلس األعلى للقوات المسلحة في ینایر ٢٠١٢سنة ل
لتحافظ على القانون، وتبدأ في تنفیذ بعض التصالحات مع المستثمرین، بل جاءت لتحدیث قانون التصالح في ،بقیادة هشام قندیل

هي التعدیالت التي وافق علیها مجلس الوزراء وأحالها لمجلس الشورى، الذي تم حله ، و ١٢جراءات التصالحإ، لتسهیل ٢٠١٢مایو 
ثم تأتي حكومة خارطة الطریق االنتقالیة لتعلن أن التعدیالت المقترحة في عهد حكومة قندیل ستكون جزءا من حزمة . صدارهاإقبل 

، ومن أجل تخطي القضاء ١٣تثمرین في قضایا الفسادالتعدیالت التشریعیة التي ستتبعها الحكومة من أجل التصالح مع المس
.المصري الذي قدم أحكام باسترداد الدولة لمصانع وأراضي وأصول تم االستیالء علیهم في صفقات فاسدة

اية التقرير من اجلريدة الرمسية٩
.٢٠١٣يوليو ٢٦. اليوم السابع". ستثمارنراجع تعديالت تشريعات حوافز اال: ستثماروزير اال. "اليوم السابع١٠

http: //www.youm7.com/News.asp?NewsID=1178885#.Um5gIVynpAg
11Hyde, Maggie and Marroushi, Nadine. ‘SCAF’s Investment Law Offers Impunity in Corruption Cases’ (15
March 2012)

، واملناقصات واملزايدات، التعديل األول يعىن بإضافة ستثمارضمانات وحوافز االمواد بقانوين٣بتعديل ستثماروافق جملس الوزراء على االقرتاح املقدم من حيىي حامد وزير اال١٢
، ستثمارمكرر من قانون ضمانات وحوافز اال٧، وكذلك مشروع تعديل املادة ١٩٩٧لسنة ٨، الصادر بقانون رقم ستثمارقانون ضمانات وحوافز االإىل ١مكرر ٦٦مادة 
كما وافق جملس الوزراء على االقرتاح .نفوس املستثمرينتعىن بالتصاحل مع املستثمرين عن طريق حضور وكالء عنهم إلمتام إجراءات التصاحل، وذلك لبعث الطمأنينة يفواليت

ية واجلهات ذات الطبيعة اخلاصة واهليئات قتصادهيئات االاخلاص باملناقصات واملزايدات، حبيث ُيسَمح لل٨٩بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون ستثماراملقدم من وزير اال
الفقرة األوىل من املادة األوىل (املنشود، وهو ما أسست له احلكومة االنتقالية احلالية من خالل التعديالت لنفس القانون ستثمارالعامة بالتصرف حبرية، مبا يتناسب مع مناخ اال

وهو ما يؤكد أن احلكومات املتتالية تسري على نفس اخلطى، الذي يعطي امتيازات غري حمسوبة للمستثمر، ويشجع على الفساد ) تاخلاص باملناقصات واملزايدا٨٩من قانون 
.وحيرض على سرقة املال العام

.٢٠١٣يوليو ٢٦. اليوم السابع". ستثمارنراجع تعديالت تشريعات حوافز اال: ستثماروزير اال. "اليوم السابع١٣
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أوال، : لتنظیم المناقصات والمزایدات، فكان هناك تعدیالن أساسیان١٩٩٨لسنة ٨٩أما بالنسبة للتعدیالت الخاصة بقانون رقم 
٧، وثانیا، تم تعدیل المادة ١٤عفاء بعض الهیئات والوحدات المحلیة من سریان القانون علیها، وذلك لتضییق مظلة سریان القانونإ
، فمثال بعد أن كان للوزیر حق البیع المباشر بالنسبة )المباشرتفاقالتعاقد بطریق اال(لتسهیل البیع المباشر ) الفقرة األولى(

، أصبح بموجب القانون الجدید الصادر في )جنیه مصري٣٠٠،٠٠٠(ألف جنیه ثالثمائةا ال یتجاوز سعره للمقاوالت العامة فیم
من حق الوزیر المختص البیع باألمر المباشر بالنسبة للمقاوالت العامة فیما ال یتجاوز سعره عشرة مالیین ٢٠١٣سبتمبر ١١

یدات والمناقصات، وما ینذر بأن للوزراء ورؤساء الهیئات ورؤساء وهو ما یعد أیضا تضییق لمظلة سریان قانون المزا! جنیه
مكانیة أكبر للفساد، خاصة في دولة یستشري فیها إوهو ینذر ب، والتصرف في الممتلكات العامةالمصالح حریة أكبر في البیع

.الفساد وال یجد له رادع

ومن المؤسف أن الحكومة الحالیة تؤكد على خطتها لتقدیم حزمة من التعدیالت التشریعیة بهدف تسهیل التصالح وضمان حمایة 
لفساد وجرائم اال غطاء قانونیإتحضر له الحكومة الحالیة ما هو ، دون الوضع في االعتبار أن ماستثمارتشجیع االو المستثمر 

شارة إال إفالت من العقاب، بل وعدم االعتراف بأن ما شهدته مصر كان فسادا، ما هو باإلیة، وأن السماح للفاسدین اقتصاد
وهو لألسف ١٥!ستثمارداري للدولة أن الفساد لیس بجریمة، وأن الفساد مقبول في مصر، بهدف تشجیع االللمستثمرین والجهاز اإل

وصوال لحكومة الببالوي و حكومة قندیل ة الجنزوري، ثم حكومالتوجه الذي اتفقت علیه الحكومات المتتالیة منذ الثورة، بدءا من 
ال استمرار لسیاسات مبارك، هي إحكومة الوحیدة التي اتجهت نحو العزوف عن هذه السیاسات التي ما هي وكانت ال. الحالیة

الخصخصة الذي شابه إلغاء برنامج السلمي، نائب رئیس الوزراء آنذاك، قد قرر وأعلن على فنذكر أن الدكتور. حكومة شرف
الوقت ذاته قرر إلغاء وزارة يف. ١٦تم التخلص منها، على حد قولهيالكثیر من الفساد وتشكیل لجنة لمراجعة عقود الشركات الت

المصالح، ولذلك حتى ال یتكرر التزاوج بین السلطة والمال، كما حدث في عهد ، والتوصل آللیات قانونیة لمنع تعارضستثماراال
أما كل ما تالها . ذا فقد كانت مبادرات السلمي في حكومة شرف هي األكثر ثوریة واستجابة لمطالب الثورة في التغییرل. مبارك

یة قتصادبین النخب االمن حكومات وسیاسات فقد كان عودة صریحة لسیاسات مبارك في تفضیل المستثمرین والتزاوج 
.رار الفسادمصریح باستوالسیاسیة، وتحصین لصفقات الفساد السابقة وترحیب 

http: //www.youm7.com/News.asp?NewsID=1178885#.Um5gIVynpAg
. ث ينظم القانون شروط وعمليات البيعطال عقود اخلصخصة وبيع األراضي، حيإبيعد قانون املزايدات واملناقصات من أهم القوانني اليت استند هلا القضاء املصري يف احلكم ب١٤

. د أكربلذا، فتضييق مظلة القانون تعترب خطوة أوىل من أجل رفع القواعد التنظيمية لعمليات بيع املوارد واملمتلكات العامة، وهو ما ينذر بفسا
http: //is.gd/fcizwk" ستثمارعالن القوانني النهائية لتحسني مناخ االإ: العريب. "الوفد١٥
. ٢٠١١يوليو ٢٠". وتشكيل جلان ملراجعة العقود السابقة" اخلصخصة"إونائب رئيس الوزراء يعلن .. ستثمارلغاء وزارة االإ. "املصري اليوم١٦

http: //today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=304418
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یةالثنائستثماریات االاتفاق: الدوليستثمارمصر في هیكل اال

یات التجارة اتفاقومن الجدیر بالذكر أن . والتجارة من أهم األطر التي تحدد سیاسات مصرستثماریعد الهیكل العالمي لال
یة المحلیة، قتصادیات تتمحور حول السیاسة االاتفاقلغاء الجمارك، بل أصبحت إ الیا ال تقف عند تحریر األسعار و حستثمارواال

والسیاسة الضریبیة والسیاسات ستثماروتضع شروط مجحفة على السیاسات العامة، وفي مقدمتها سیاسات الدعم وحمایة اال
بي ببدء التفاوض مع مصر وتونس والمغرب فعلى سبیل المثال، بدأ االتحاد األوروبي مع بدایة ما یسمى بالربیع العر . الصناعیة

یات تجارة حرة وعمیقة، تتمركز حول دعم المستثمر األجنبي في دول الربیع العربي، من خالل تغییر السیاسات اتفاقواألردن حول 
كمه القضاء والقوانین التي تحكم االحتكار والمنافسة والمشتریات العامة، ومن أجل ضمان أن المستثمر األجنبي في مصر ال یح

الدولیة، التي سنتطرق لها الحقا ستثماره أمام محاكم االعیتخطى نطاق القضاء المحلي ویلزم الدولة بالتعامل مالمصري، بل 
الثنائیة، هي قیود على قدرة الدولة ستثماریات االاتفاقالحرة، و ستثماریات التجارة واالاتفاقوهكذا، فقد أضحت . ولتحیزها للمستثمرین

" حرة"یة اقتصادوتعد منظمة التجارة العالمیة من األطر التي تشجع على نشر سیاسات . في صناعة السیاسة العامة التي تناسبها
. لغاء دعم الدولة للمزارعینإیات اتفاقف، والتي كان من ضمنها اتها متعددة األطرااتفاقخالل وفتح األسواق من

الثنائیة، وهي التي تعتبر األكثر ستثماریات االاتفاقیات، هي تفاقظل هذه الخلفیة، سنتطرق في هذا التقریر لنوع واحد من االفي
تأثیرا على مصر في الفترة الحالیة من حیث تكبیل قدرة مصر على محاسبة فساد نظام مبارك، واالنتقاص من قیمة القضاء 

.أبطلت عقود فاسدة للخصخصة وبیع األراضيالمصري واألحكام التاریخیة التي

، ولذا ما بین دولتینستثماراالترتیباتوتنظمتحكم لیات تضع األحكام والشروط اتفاقهي )(BITالثنائیةستثماراالیاتاتفاقن إ
الهیئة العامة ،فمثال. ثنائیةالیة ستثمار االیات تفاقاالالمصادر المختلفة معلومات متفاوتة عن دخول مصر في وتقدم.تسمى بالثنائیة

معلومات المركز الدولي لتسویة منازعات أن، في حینثنائیةاستثمارةمعاهد٦٩مصر حالیا طرفا في تدعى أن ستثمارلال
)األونكتاد(یؤكد مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیةبینما ، ١٧معاهدة٩٢في اتبین أن مصر طرفالتابع للبنك الدوليستثماراال

في مصر لسنة ستثماراألمریكیة في تقریرها السنوي لمناخ االالوالیات المتحدةتشیر حكومة و ١٨.معاهدة١٠٠في اطرفأن مصر 
یاتاتفاقمصر لدیها الحالي یؤكد أن المصري ستثماروأخیرا، فوزیر اال١٩.ثنائیةاستثماریة اتفاق١١١فياأن مصر طرف٢٠١٣
طبیعة تلك إلى الثنائیة یرجعستثماریات االاتفاقالواضح في عدد هذا التفاوت٢٠".ستثمارالعالم لحمایة االظم دولمع مع"ثنائیة

كما أن هذا التفاوت. مغلقسري و یات التي تظل في مجملها وتفاصیلها سریة، ویكون التفاوض علیها بین الدولتین بشكل تفاقاال
یات الثنائیة التي توفرها تفاق، حیث تعد أعداد االلمواطنینلفي قدرة الدولة على توفیر معلومات المستمرخللالالضوء علىیلقي 

٢١.هي األقلالمصریةستثمارالهیئة العامة لال

https: //icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServletستثمارموقع املركز الدولة لتسوية منازعات اال١٧
http: //unctad.org/Sections/dite_pcbb/docs/bits_egypt.pdf) ٢٠١٣يونيه أول(ية الثنائية لدى مصر ستثمار القائمة الكاملة للمعاهدات اال١٨

19US Department of State. “2013 Investment Climate Statement: Egypt”. February 2013.
http: //www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204635.htm

.٢٠١٣أكتوبر ٢٧. املصري اليوم". املستثمرون يواجهون صعوبة يف احلصول على األراضي والرتاخيص: ستثماروزير اال":يحممد عبد العاط٢٠
http: //www.almasryalyoum.com/node/2240246

.الثنائية جممعة من املصادر السابق ذكرهاستثماريات االاتفاقيف املرفقات قائمة ب٢١
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: ، هي٢٢المعاهدات الثنائیةهالمصریة سبعة ممیزات لهذستثمارحددت الهیئة العامة لال

ستثمارحمایة اال.١
ات والمستثمرینستثمار حریة التعامل بین اال.٢
ستثمارحریة نقل المدفوعات المتعلقة باال.٣
التعویضات.٤
ستثماربدائل متعددة لتسویة منازعات اال.٥
التعریفات.٦
ستثمارتشجیع اال.٧

تعتبر مصر أن التوقیع على تلك المعاهدات من أهم استراتیجیات،ستثمارمة لالاالهیئة العقبلالمحددة مناستنادا للنقاط السبع 
ن أ، بل ستثمارع تلك السیاسة في االوفي حقیقة األمر أن لیست مصر الدولة الوحیدة التي تتب. األجنبي المباشرستثمارع االیتشج

لدیها من أجل منافسةستثماریل مناخ االهفریقیة في تس، حیث تتصارع الدول األ"صراع للقاع"ـفریقیا یمارسون ما یسمى بأدول 
لذا، فلیس من .ات المرجوةستثمار الدول األخرى في جذب المستثمرین، فینتهي الحال بالدول أن تتصارع للقاع دون أن تجذب اال

فریقیا ومنهم مصر تمنح المستثمرین كافة االمتیازات بشكل تلقائي، وذلك دون حتى دراسة القیمة أالغریب أن العدید من دول 
غیر اجنبي أصبح أمر األستثماریات وجذب االتفاقدیر بالذكر، أن العالقة بین الدخول في تلك االومن الج.اتهمستثمار المضافة ال

یة الثنائیة، وذلك ستثمار مفروغ منه، بل بدأت العدید من الدول النامیة، وخاصة دول أمریكا الالتینیة في مراجعة المعاهدات اال
.تطرق له الحقاصنع السیاسات العامة، وهو ما سنيلتطهیرها من الشروط المجحفة التي تكبل حریة الدول ف

لتفاوض في األعوام القلیلة الماضیة نتیجة لفشل منظمة التجارة العالمیة في افي العالمیة الثنائیةستثمار ع عدد المعاهدات االفارت
لنامیة في تعطیل هذه الدول اویأتي هذا الفشل بشكل أساسي بسبب جهود ، ستثمارمتعددة األطراف لحمایة االعلى معاهدات

یات حمایة تفاقعادلة في دورات التفاوض في منظمة التجارة العالمیة، وهي الدول التي شهدت األثر السلبي ال الغیر المعاهدات 
أن فقد أظهر تقریر لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة. ها وعلى مساحة صنع السیاسات واتخاذ القراراقتصادعلى ستثماراال

، أرجع التقریر هذا ٢٠١٢قد شهد طفرة غیر مسبوقة في ستثمارعدد حاالت التقاضي في المحاكم الدولیة المتخصصة في اال
من الدول المتضررة من التحكیم كانت % ٦٨، كما أوضح أن حوالي الثنائیةستثماریات االاتفاقالتزاید الهائل في القضایا لزیادة عدد 

٢٣.الدول النامیة

ق قدرة ییمكن أن تع"ة الحرة ییات التجار اتفاقالمربوطة بستثماراالأحكام أن ستثمارذكر مؤتمر األمم المتحدة للتجارة واالكما 
غایة في حد ذاتها، بدال من أن تكون وسیلة اتستثمار حمایة االتصبح هذا یحدث عندما٢٤".الحكومات على العمل من أجل شعبهم

. تحقیق التنمیة المستدامةلا و هة ترسمها الدولة بحریة للنهوض بمواردستراتیجیإكجزء من خطة یةاقتصادتنمیة لتحقیق 

http: //www.gafi.gov.eg/AR/InvestEgypt/tradeagreements.aspxستثماراهليئة العامة لال-الثنائية ستثمارمعاهدات اال٢٢
23UNCTAD IIA Issue Note "Latest Development in Investor-State Dispute Settlement." April 2012http:
//unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d3_en.pdf
24Smith, Sanya. “Leading Academics Voice Concerns over Investment Treaties”. 2 September 2010. http:
//www.twnside.org.sg/title2/FTAs/info.service/2010/fta.info.164.htm
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غیر مبررةدقیو : الثنائیةستثماریات االاتفاق

یة، تفاقبین الدولتین الموقعتین على االستثمارالثنائیة جاءت لتطبق شروط تسري في االستثماریات االاتفاقوفي ظل هذه الخلفیة، ف
یة اتفاق،فمثال. على مستثمري الدولة الثانیة في الدولة األولىحیث تسري على المستثمرین من الدولة األولى في الدولة الثانیة و 

ولعل من . الثنائیة بین مصر وایطالیا، تسري على المستثمرین االیطالیین في مصر، والمستثمرین المصریین في ایطالیاستثماراال
تعتبر من أهم القضایا سیاجوجیه قضیة . یات الثنائیةتفاقطار لتوضیح خطورة تلك االهامة في هذا اإلالمهم الرجوع لقضیة 
ستثماریات االتفاقعالمیا في مصر، والتي ترجع لها العدید من الدول في التأكید على موقفهم الرافض ال إالدولیة التي اشتهرت 

وشریكته كلوریندا بیتشي بدعوى ، عندما تقدم رجل األعمال وجیه سیاج ٢٠٠٩وتعود مالبسات القضیة لعام .الثنائیة الغیر عادلة
الثنائیة بین ستثماریة االتفاقالتابع للبنك الدولي، مستندین الستثمارلتسویة منازعات االقضائیة ضد مصر أمام المركز الدولي 

اتهم في شركتین هما استثمار ستثمرین یحملون الجنسیة االیطالیة، وذلك عن تقدم المدعون بدعوى ضد مصر كم. مصر وایطالیا
ادعى سیاج وشریكته أن مصر قد أخلت بتعهداتها طبقا . دارة الفنادق، وشركة سیاج طاباإ ات السیاحیة و ستثمار ركة سیاج لالش
فشلت في حمایتهم من التمییز ) ٢اتهم واستثمار فشلت في حمایة ) ١الثنائیة بین مصر وایطالیا، وذلك بأن مصر ستثماریة االتفاقال

فشلت في منحهم حمایة متمیزة ) ٤اتهم وستثمار فشلت في توفیر المعاملة العادلة والمتساویة لهم وال) ٣ضدهم كمستثمرین أجانب و
أمام المركز وشریكتهیاجلصالح وجیه ستم البت في القضیة٢٥.الثنائیةستثماریة االاتفاقالمذكور في " الدولة المفضلة"طبقا لمبدأ 

٧٤تم تغریم مصر الثنائیة مع ایطالیا، و ستثماریة االتفاقوذلك استنادا الالتابع للبنك الدولي، ستثمارلتسویة منازعات االالدولي 
ملیون جنیه ٤١٥حوالي )٢٠٠٩بمعدالت الصرف في (، وهو ما یعادل آنذاك ٢٠٠٩هیونیأولضافة للفوائد في ملیون دوالر باإل

.والفوائدملیون دوالر،٦التي كانت حوالي ضافة لتكالیف التقاضيمصري، باإل

أهمیة قضیة سیاج لیست فقط من حیث الخسارة الفادحة التي تكبدتها مصر، والتي تعد من أضخم مبالغ الغرامات آنذاك، ولكن 
: رض أهمها فیما یلي، سنستعالثنائیةستثماریات االفاقاتأهمیتها تنبع من أنها كشفت عن مخاطر عدیدة تتضمنها 

فوجیه سیاج كان أصال مصري الجنسیة، ثم حصل . الجزء األكبر من قضیة سیاج تمركزت حول جنسیة المدعي: جنسیة المستثمر
ذا كان إء األكبر من القضیة هو تحدید ما لذا، فقد كان الجز . ضد مصردعوىعلى الجنسیة االیطالیة، التي استغلها في تقدیم ال

نهى عالقته بمصر وأصبح ألیه تفاصیل الدعوى قد إأنه في كان في الوقت الذي ترجع زال یتمتع بالجنسیة المصریة، أمسیاج ما
یة في العدید وكان الدفاع األساسي لمصر في تلك النقطة أن وجیه سیاج كان یستغل جواز السفر المصري وأوراقه المصر . ایطالیً إ

المحكمة قررت أن وجیه سیاج كان قد تخلى عن نولك. من األنشطة ولذلك، فهو مصري الجنسیة ولم یتخلى عن جنسیته المصریة
، وبذلك فله الحق في رفع دعوى قضائیة ضد مصر كمستثمر ٢٦جنسیته المصریة، وأصبح مواطنا ایطالیا بحكم القانون االیطالي

یطالیة هي األهم في تلك القضیة، ألنه ثبات جنسیة سیاج اإلإذن، فإ. الثنائیة بین مصر وایطالیاستثماریة االتفاقأجنبي، واستنادا ال
المیزة الهائلة التي إلى ك القضیة، وهو أیضا ما یشیرالدولیة في نظر تلستثماراألساس الذي یتحدد به اختصاص محكمة اال

25E. Whitsitt. “Waguih Elie George Siag and Clorinda Vecchi v. Arab Republic of Egypt: A Question of
Nationality?". International Insitute for Sustainable Development.Investment Treaty News. 8 June 2009.http:
//www.iisd.org/itn/2009/06/08/waguih-elie-george-siag-and-clorinda-vecchi-v-arab-republic-of-egypt-a-
question-of-nationality/
26E. Whitsitt. “Waguih Elie George Siag and Clorinda Vecchi v. Arab Republic of Egypt: A Question of
Nationality?". International Insitute for Sustainable Development.Investment Treaty News. 8 June 2009.http:
//www.iisd.org/itn/2009/06/08/waguih-elie-george-siag-and-clorinda-vecchi-v-arab-republic-of-egypt-a-
question-of-nationality/
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المصري، وأن لمصري في مصر یجب أن یحترم القضاءفالمستثمر ا. ر المصريیتمتع بها المستثمر األجنبي مقارنة بالمستثم
أي دعاوى أو تظلمات من خالل القضاء المصري، أما المستثمر األجنبي فال یحتاج حتى أن یمر بالقضاء المحلي، ومن یقدم

یات اتفاقیة، وكل هذا بحكم ار ستثمأن تخضع للسلطة القضائیة للمحاكم االحقه أن یتجه للمحاكم الدولیة ویفرض على مصر 
.الثنائیة فقطستثماراال

الثنائیة، هو ستثماریات االاتفاقیین على قتصادمن األمور التي تثار دوما في اعتراض الدول واال: ستثمارتعریف المستثمر واال
وللمستثمر، وهكذا تنطبق ستثمارلالیات الثنائیة ال تتضمن تعریف تفاقفغالبیة اال. ستثمارالتعریف الواسع والمطاط للمستثمر واال
ستثماریة االاتفاقال تنفیذ بنود إیة ال یحكمها ستثمار النزاعات االوبحكم أن محاكم الفض في . على عدد واسع من الحاالت والقضایا

وقد كان هذا التعریف الواسع واضحا جلیا في قضیة سیاج، حیث حكمت المحكمة . فهي تبع هذا التعریف الواسع المطاطيالثنائیة، 
یة اتفاق"ا، وهنا أكد الحكم أن استثمار أن شراء سیاج وشریكته ألسهم في شركات، وشراكتهم في مشاریع مختلفة مع آخرین یعد 

وهكذا فما تتناوله القضیة یعد ... ستثماریات الثنائیة تتبع تعریف واسع لالتفاقثیالتها من االالثنائیة بین مصر وایطالیا كمستثماراال
٢٨.یطالیاإمن مصر ولیس اأصلهستثماروالمعدات والموارد المستغلة في االحتى وان كان رأس المال المستثمر٢٧"ااستثمار 

فالقانون . یة هي تخطي القضاء المحليستثمار تنفرد بها القضایا االمن أهم األمور التي : تخطي القضاء المحلي وتجاهل أحكامه
الدولي بشكل عام یتبع مبدأ استنفاد سبل االنتصاف المحلیة، وهو الذي یقتضي من أي مدعي أن یتجه للقضاء المحلي أوال، وأن 

ویوجب القانون الدولي .الشكاوى وتقدیم القضایا والدعاوى واالستئنافتقدیمالممكنة، بما فیهاالمحلیةیستنفد كل االجراءات القانونیة
ستثماریات االاتفاقأما . على أي مدعي أمام لجان أو محاكم دولیة أن یثبت استنفاد سبل االنتصاف المحلیة أوال قبل قبول دعوته

صاف نالمحلي، وتجاهل سبل اإلءا تخطي القضاالثنائیة فهي تخرج تماما عن هذه القاعدة، حیث یسمح للمستثمر األجنبي بموجبه
وهو ما ترتب علیه مثال أن مصر تقاضى الیوم دولیا . المحلي، كما لو لم تحدثءالمحلیة، بل وتلغي أي أحكام قائمة في القضا

كقضایا الفطیم (، وأهمها قضایا بیع األراضي المصريبشأن العدید من القضایا التي اتم البت فیها بالفعل أمام القضاء المحلي
كقضیة غزل شبین والتي (وقضایا الخصخصة ) مارات العربیة المتحدةالثنائیة بین مصر واإلستثماریة االاتفاقوداماك المعتمدة على 

وبالرغم من أن القضاء. )الثنائیة بین مصر والمملكة المتحدةستثماریة االتفاقرفعها المستثمر الهندي عن شركة اندوراما استنادا ال
ات من حیث فساد العقود أو فساد عملیات البیع والشراء، اال أن المحاكم الدولیة ال تهتم ستثمار المصري قد حكم بفساد تلك اال

یات الثنائیة، التي بدورها تعني بحمایة المستثمر في كل األحوال، تفاقبالفساد وال بمبادئ العدالة، بل تتمركز اجراءاتها حول تنفیذ اال
.هاستثمار فساد ن ثبت إ حتى و 

یة حرفیا، وهكذا تفاقستند لما جاء في اال تالدولیة ال تستند لمبادئ العدالة، بل ستثمارقضایا االوهكذا، فمن المهم تذكر أن
یة التي تقتضي تفاقال تهتم بالعدالة التي نعرفها ونسعى لها، بل تهتم فقط ببنود اال فالمحاكم المتخصصة في فض تلك النزاعات 

.الحمایة الممیزة للمستثمر في كل األحوالتوفیر 

27ICSID.“Decision in Jurisdiction: WAGUIH ELIE GEORGE SIAG (CLAIMANT) AND CLORINDA
VECCHI and THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT (RESPONDANT)”. Pp58,59. Available at: http:
//www.iisd.org/pdf/2007/itn_siag_vs_egypt.pdf
28ICSID.“Decision in Jurisdiction: WAGUIH ELIE GEORGE SIAG (CLAIMANT) AND CLORINDA
VECCHI and THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT (RESPONDANT)”. Pp58. Available at: http:
//www.iisd.org/pdf/2007/itn_siag_vs_egypt.pdf
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قد یدعي البعض أن المستثمرین األجانب یتوجهون للمحاكم الدولیة بسبب بطء : واجراءات طویلةتكالیف التحكیم الباهظة
متوسط فترة اال أن هذا االدعاء ال أساس له من الصحة، حیث أن . االجراءات القانونیة في العدید من الدول انامیة ومنها مصر

سوثیرن "فعلى سبیل المثال تعد قضیة ٢٩!سنوات٣,٦تقّدر بحوالي ستثمارالتقاضي التي تحتاجها المحاكم الدولیة لفض نزاعات اال
من أطول قضایا التحكیم الدولیة، حیث ) ARB/84/3: وهي القضیة رقم(ضد مصر " الشرق االوسط-باسیفیك للعقارات 

جهون للتحكیم الدولي، فهم یتوجهون من أجل و ذن فالمستثمرون األجانب عندما یتإ٣٠!سنوات٧,٧استغرقت القضیة حوالي 
لتي توفرها عادیة االغیر مر فقط، ولالستفادة من الحمایة عادیة التي توفرها لهم تلك المحاكم المعنیة بحمایة المستثالغیر االمتیازات 

من الجدیر بالذكر أیضا أن تكالیف التحكیم الباهظة تعد من أهم التحدیات التي تفرض نفسها على . الثنائیةستثماریات االاتفاقلهم 
تلك، مما ستثماریات الثنائیة تجبر الدولة للمثول أمام محاكم االتفاقفبحكم تلك اال. الثنائیةستثماریات االاتفاقالدولة الموقعة على 

تتراوح ما بین مئات اوىالدعهمتوسط التكالیف لهذ-حتى وان تمت التسویة في نهایة المطافیترتب علیه تكالیف مرتفعة جدا، 
المقدمة ARB/05/15ملیون دوالر في قضیة رقم ٦على سبیل المثال، مصر دفعت حوالي -المالیین من الدوالراتإلى اآلف

الفوائد السنویة إلى ملیون دوالر باإلضافة٧٤من سیاج كرسوم للمحكمة فقط، وفي نفس القضیة السابق ذكرها دفعت مصر حوالي 
٣١.كتعویضات لشركة سیاج بسبب حكم المحكمة لصالح الشركة اإلیطالیة) %٦حوالي (

الثنائیة مواد تفرض على ستثماریات االاتفاقمن العدید من یات الدولیة األخرى، تتضتفاقعلى عكس كل اال: فرض تنفیذ األحكام
الستمتاع بتلك السیادة كاملة، اال أن مصر اسیادة ومن حق أي دولة االحتفاظ بافبالرغم من أن الدول له. الدولة تنفیذ األحكام

الثنائیة عن جزء هام من تلك السیادة، واختارت الموافقة على ستثماریات االاتفاقلت بموجب العدید من وغیرها من الدول قد تخ
یات الثنائیة على المثول أمام تفاقففضال عن أن مصر مجبرة بموجب تلك اال. یات الثنائیةتفاققواعد غیر عادلة بالدخول في تلك اال

ن إام القضاء المحلي المصري، وحتى المحاكم الدولیة، فان مصر مجبرة على احترام احكام تلك المحاكم، حتى وان خالفت أحك
. خالفت أبسط قواعد العدالة

29 “Icsid Arbitration: How Long Does it Take?”.The International Journal of Commercial and Treaty
Arbitration.http:
//www.goldreserveinc.com/documents/ICSID%20arbitration%20%20How%20long%20does%20it%20take.pdf
30“Icsid Arbitration: How Long Does it Take?”.The International Journal of Commercial and Treaty
Arbitration.http:
//www.goldreserveinc.com/documents/ICSID%20arbitration%20%20How%20long%20does%20it%20take.pdf
31 Whitsitt, Elizabeth. "Waguish Elie George Siag and Clorinda Vecchi v. Arab Republic of Egypt: A Question
of Nationality?" Investment Treaty News. 8th of June 2009. http: //www.iisd.org/itn/2009/06/08/waguih-elie-
george-siag-and-clorinda-vecchi-v-arab-republic-of-egypt-a-question-of-nationality/
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تقاضى دولیا على مستوى العالمدولة أكثرثالثمصر 

، UNCITRAL)(لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي : من أهمهاو ستثمارلیة متخصصة في قضایا االیوجد عدة محاكم دو 
االعربیة وأخیر ستثمارالقاهرة اإلقلیمي التجاري الدولي، غرفة ستوكهولم التجاریة، محكمة اال، مركز (ICC)غرفة التجارة الدولیة 

ومن الجدیر بالذكر، أن معظم الدعاوى. وهو التابع للبنك الدولي)(ICSIDستثمارالمركز الدولي لتسویة منازعات االاخر أولیس 
تتبع المحاكم .، التابع للبنك الدوليستثمارویة منازعات االتسكز الدولي لهي من خالل المر ئیة المقامة ضد الحكومة المصریة القضا

تاحة المعلومات عن القضایا المقدمة، ولكنها كلها تتسم بالسریة بشكل عام، إقواعد مختلفة في ستثمارالدولیة المتخصصة في اال
التأكید كل الدعاوى، ولكنها الدعاوى التي تم نشرها لذا، فالدعاوى المعروفة لیست ب. ن تفاوتت درجات السریة من محكمة ألخرىإ و 

یة الثنائیة، ستثمار ات االتفاقولعل سریة تلك المحاكم وتلك االجراءات مرتبطة بشكل وثیق بسریة اال. من قبل المحاكم المتخصصة
غیر األكثر تضررا من تلك المنظومة خاصة الدول النامیة والتي هيمما یثیر تساؤالت عدیدة حول فائدة تلك المنظومة للدول و 

.عادلةال

دارة التنفیذیة للبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر عن معاهدة متعددة األطراف وضعتها اإلستثمارالمركز الدولي لتسویة منازعات االنتج 
ویهدف ١٩٦٦.٣٢أكتوبر ١٤ودخل حیز النفاذ في ١٩٦٥مارس ١٨في المعاهدةىوقد فتح باب التوقیع عل. التابعة للبنك الدولي

في عدم وجود هیئات طبقا لمعاهدة البنكالعوائقهوتتمثل هذ،إزالة العوائق الرئیسیة التي تواجه المستثمرینإلى هذا المركز
من قبل المساحة المطلوبةتاحةإي هو تاحة هذا المركز الدولإیة، لذا فالسبب المعلن من ستثمار صة لتسویة المنازعات االمتخص

. لهم وتولي حقوقهمالمباشرة أعمجانب في أي دولةالمستثمرین األ

. ولكن كل تلك الفرضات أثبتت عدم صحتها، المباشرستثمارأن ضمان حقوق المستثمرین سیشجع االإذنهنا من المفترض
في أي ستثماربدء االكما أن أي مستثمر، قبل. المحلي في تلك الدولةفالمستثمر األجنبي في أي دولة من حقه اللجوء للقضاء 

لذا ففرضیة أن التحكیم الدولي یزید من . ونزاهة القضاء بها، ثم یقرر ما اذا كان سیستثمر فیهاستثماردولة أجنبیة، یدرس مناخ اال
ات ثنائیة، لذا فالمیزة النسبیة للدخول في تلك یاتفاقاالجنبي غیر صحیحة، خاصة ألن معظم الدول اآلن لدیها ستثمارفرص اال

الصالح، وأصبح لهم القدرة على ستثماریات هي من حظ المستثمرین األجانب فقط، الذین تحرروا من أي شروط وقواعد لالتفاقاال
الدولیةستثمارمحاكم اال. اتهماستثمار ن ثبت الفساد في إ التقاضي الدولي في أي وقت لتحقیق مكاسب خیالیة، حتى و استغالل

القضایا بأقل هذه حیث تحاول الدول الخروج من،في موقف مضاد لبعضهم البعضوالمستثمرین األجانبتضع كل من الدول 
.أكبر ربح ممكنیسعون لتحقیق المستثمرینأنفي حینممكنة،خسائر

بغض النظر عن اختالف المصادر، . ستثمارقضائیة في المحاكم الدولیة لالىكثر الدول المقام ضدها دعاو أمصر من ضمن 
یضع مصر في المرتبة السابعة ،على سبیل المثال،٢٠١٢لعام تقریر األونكتاد. من ضمن أول عشرة دولامصر دائمتكون 

Kluwer)في دراسة أجراها عدد من المتخصصین والباحثین في كلویر اربیتراشین ٣٣.اتاریخیقضائیةىدعو ١٧باجمالي 
Arbitration)المركز اأم٣٤.اایضقضائیةىدعو ١٧جمالي إب،بعد األرجنتین وفنزویال فقطتبین أن مصر تحتل المركز الثالث

https: //icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServletستثمارموقع املركز الدولة لتسوية منازعات اال٣٢
33UNCTAD IIA Issue Note "Latest Development in Investor-State Dispute Settlement." May 2013http:
//unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d3_en.pdf
34Uchkunova, Inna. "ICSID: Curious FactsKluwer Arbitration Blog. 25th of October, 2012" http:
//kluwerarbitrationblog.com/blog/2012/10/25/icsid-curious-facts/
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هنأالجدیر بالذكر ٣٥.في هذا المركز فقطمصرضدقضائیة ىدعو ٢٢، فهو یبین أن یوجد ستثمارالدولي لتسویة منازعات اال
مما كان یضع مصر من ضمن أول أربعة دول في خالل ٢٠١١مصر منذ ثورة ینایر ضدقضائیة ىدعاو على األقل عشرةیوجد 
یطالیة، كما یبین اإلAPAشركة دعوى مقامة من الشریف و أسامةدعاوى مقامة منكانت ثالثخرهمأ٢٠١٣.٣٦-٢٠١١أعوام 

.الجدول المرفق في نهایة التقریر

تها العدیدة ءاضد مصر، والتي كان من ضمن ادعاسیاتفیولیا الفرنسیة متعددة الجنمن الدعاوى الهامة بعد الثورة هي دعوى شركة 
ذن، إ..٣٧یتها الثنائیة مع فرنسااتفاقفي اتها، وسیمثل خرقا لتعهدات مصراستثمار أن تطبیق الحد األدنى لألجور في مصر سیضر ب

یة، یجب على مصر أن تستأذن من أي مستثمر أجنبي ینتمي للدول المئة اتفاقیات مصر الثنائیة التي تفوق المائة اتفاقفبحكم 
سیادة المصریة في فأین اذن ال. قبل أن تعدل أي تشریع أو تطور من سیاساتها المحلیةاستثماریات اتفاقالتي تربطها بمصر 
ا وسیاساتها استجابة لمطالب الشعب فرصة لدى مصر ومثیالتها من الدول النامیة المكبلة لتعدیل تشریعاتهاتخاذ القرار؟ وأي 

.المحلي؟قتصادواحتیاجات اال

ىلتكون مجموع الدعاو (تم الفصل فیهم من خالل المركز الدولي لتسویة المنازعات١١قضائیة ساریة وىدعو ١١یوجد حوالي 
المستثمر(ولحق المدعي افي اثنین منه) مصر(المدعي علیه ، المحكمة حكمت لحقاالفصل فیهتمالتيوىدع١١ـفي ال. )٢٢

ولكن المشكلة ٣٨.الباقیة من خالل تقسیم مصروفات المحكمة بین المدعي والمدعي علیهىفي أربعة وتم تسویة الدعاو ) األجنبي
على كل من المدعي ضخمة للغایة األن المحكمة تفرض رسوم،مكلفة حتى في حالة عدم خسارة مصرىالدعاو هاألكبر أن هذ
.كما سبق وذكرناوالمدعي علیه

:يةستثمار صفحة مصر على املركز الدويل لتسوية املنازعات اال٣٥

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=SearchRH&actionVal=SearchSite&SearchItem=e
gypt
36UNCTAD IIA Issue Note "Latest Development in Investor-State Dispute Settlement." April 2012
http: //unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d3_en.pdf
37ETUC.“ETUC Resolution on EU Investment Policy”. 5-6 March 2013. http: //www.etuc.org/a/11025
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طار دولي إمخرج مصري في : المخرج من القیود

محاكم دولیة لضمان حقوقة بغض النظر عن قوانین الدولة التي إلى یات تفتح المجال وتعطي الحق للمستثمر أن یلجأتفاقهذة اال
إلى لجأتمكین المستثمر من أن یأخذ وضع الضحیة في أي نزاع، وعندما یإلى هذا السیناریو یؤدي،لألسف. ستثماریتم فیها اال

ل الحكومة مسؤولیة دفع الغرامات التي تصلحمایة المستثمر في تحمإلى تحیزةالمیات الثنائیةتفاقاالشروطالتحكیم الدولي، تتسبب 
. الملیاراتإلى 

دورا مباشرة في تقیید قدرة الدولة على صنع السیاسات التنمویة واتخاذ القرارات خاصة فیما الثنائیة ستثماراالیاتتفاقالكما أن
المعاهدات لدیها العدید من األبعاد األكثر ذلك، هذه إلى ضافةباال. .یتعلق بحمایة حقوق العمال، واألجور والسیاسات التنمویة

النامیة على حث المستثمرین األجانب على توظیف العمال المحلیین، أو تدریبهم، تعقیدا مثل األحكام التي تحد من قدرة البلدان
كل هذا یحول دون استفادة الدولة من . لیهم، مما یعرقل من محاوالت الدولة لتوسیع المدخالت المحلیةإونقل المعرفة والتكنولوجیا 

. تجاه مواطنیهاستثمار وتحقیق الدولة لواجباتها اال

یات الثنائیة، علما بأنه لیس من تفاقاالهمباشر لهذالغیر النظر وتقییم التأثیر المباشر و عادة إدو أن مصر ینبغي علیها وبالتالي، یب
من العدید من دول أمریكا الالتینیة ي الدولي الحالي، فهذا ما رأیناهستثمار المستحیل لدولة أن تبدي اعتراضها على النظام اال

٣٩.وغیرهاوجنوب أفریقیا وأسترالیا 

ب أن یر غ، لیس من الالمحاكمهذه یة للدول األعضاء في مثللتشریعالتي فرضت على القدرة انظرا للتكالیف العالیة للتحكیم والقیود ف
من أكثر الدول باألخص تینیة الدول أمریكا ال. ي الحاليستثمار نظام التحكیم االعلىالعدید من الدول بدأت في االعتراض 

بهذا النظام، وهناك سبل مختلفة استغلتها تلك الدول من أجل امن أكثر الدول تأثر األنهالدولييستثمار نظام االالعلى المعترضة
.ي الحاليستثمار استعادة سیاسدتها والخروج من قیود النظام اال

ها یة في مصلحتستثمار االعلى سبیل المثال، استخدمت األرجنتین ثغرة قانونیة في میثاق معاهدة المركز الدولي لتسویة منازعات
أن تشترط على المستثمرین أن الحقللدولةالمواد التي ترجتمها األرجنتین لتعني أني، وه٥٤و٥٣مادتي الوهي المتمثلة في 

بهاحكم التي لتعویضات اسداد أن تنفذ الدولةفي المحاكم المحلیة قبلستثمارالقضائیة الخاصة باالىفي تقدیم الدعاو ینجحوا أوال
٤٠.یة ضدها بشكل قانونيستثمار من تنفیذ أحكام المحكمة االوهكذا نجحت األرجنتین في الهروب.المركز الدولي

تسویة بمتعلقةاأحكامتناقشعد تالحكومة األسترالیة لم و ، ٢٠١١منذ عام تینیة، فالالمعارضة ال تقتصر على بلدان أمریكا ال
، أنهت جنوب أفریقیا ٢٠١٢في عام و . مع دول أخرىیاتها التجاریةاتفاقوالدولة في األجنبيبین المستثمریةستثمار االالمنازعات

یات الثنائیة المختلفة، تفاق، كما بدأت في مراجعة مواد االبعد خسارتها في قضیة ضد شركة بلجیكیةمع بلجیكایةستثمار االتهامعاهد
هذه الحكومات تمهد الطریق إلصالح نظام التحكیم ٤١.عادلةوذلك من أجل تالفي أخطاء الماضي وتصحیح المواد الغیر

39 Eberhardt, Pia, Cecilia Olivet. "Profiting from Injustice: Challenging the Investment Arbitration Industry."
Open Democracyhttp: //www.opendemocracy.net/cecilia-olivet-pia-eberhardt/profiting-from-injustice-
challenging-investment-arbitration-industry
40Uchkunova, Inna. "ICSID: Curious FactsKluwer Arbitration Blog. 25th of October, 2012" http:
//kluwerarbitrationblog.com/blog/2012/10/25/icsid-curious-facts/
41Eberhardt, Pia, Cecilia Olivet. "Profiting from Injustice: Challenging the Investment Arbitration Industry."
Open Democracyhttp: //www.opendemocracy.net/cecilia-olivet-pia-eberhardt/profiting-from-injustice-
challenging-investment-arbitration-industry
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وذلك من أجل الخروج من النظام الظالم المفروض، وخلق نظام جدید یحترم العدالة، ویحترم الدولة وسیادتها، ویعترف ي ستثمار اال
.واردها بشكل غیر قانونياألجنبي كمصدر مهم استراتیجي للتنمیة، طالما احترم قواعد الدولة ولم یطمع في مستثمارباال

داة التي تمكن المستثمر یتضح أن األدول أخرى، مصر والنظر في بعض تجارب المقامة ضدالقضائیة ىبعد دراسة الدعاو 
. المعاهداتللحوافز الكثیرة المضمونة في هذهایة الثنائیة نظر ستثمار معاهدات االالالمحاكم الدولیة هي إلى الخاص في اللجوء

فهذا یقودنا. والشعبربح للمستثمر على حساب الدولةإلى ستثمارالحوافز ویتحول األمر من تشجیع لالهذه استغالللألسف یتم 
أكثر عدالة، ستثماروألن العدید من الدول األخرى قد بدأت في تمهید الطریق بالفعل ال. .خیاراتما كانت لدیناذإل ءأن نتساإلى 

یات الظالمة، أو االمتناع عن تنفیذ تفاقیات، ودراسة جدوى الدخول فیها، أو الغاء بعض االتفاقسواء من خالل مراجعة هذه اال
یات الظالمة، تفاقاألحكام الظالمة، فیتعین على مصر أن تسیر في نفس االتجاه، وتنضم لتلك الدول التي فضحت عور تلك اال

.ل الصالح العاموقررت العمل من أج

یاتها الدولیة، وأن تحارب الفساد اتفاقلهذا، فبعد قیام ثورة ینایر كان من األحرى على الحكومة المصریة أن تراجع تعهداتها الدولیة، و 
ذلك، إلى ضافةباال.. یات المجحفةتفاقالذي یهدر ملیارات الجنیهات سنویا، وذلك بدال من التصالح مع الفساد والخضوع لتلك اال

یات اتفاق، وفي المفاوضات على أي القراراتیة في مثل هذهجتماعل للمشاركة االأن تفتح المجاعلى الحكومة المصریةیجب
ستظل هي الضامن األول واألخیر للنزاهة والحفاظ على ألن الرقابة الشعبیة، القراروأن تتضمن شفافیة اتخاذ یة أو تجاریة،استثمار 

.الصالح العام


