
 

 الممخص

دوف تطور المنظومة االقتصادية في فمسطيف، وتأثر القطاع مارس االحتبلؿ االسرائيمي سياسية اقتصادية حالت 

الصناعي والزراعي واالقتصادي في ذلؾ، ولذلؾ تعتمد السمطة الوطنية الفمسطينية بشكؿ كبير عمى الدعـ االجنبي 

وانيف الخارجي في اعادة بناء البنية التحتية وتطوير المشاريع االقتصادية. وعميو، عمؿ المشرع الفمسطيني عمى سف ق

، كما وحاوؿ أف يتماشى مع 1998تعمؿ عمى تشجيع االستثمار في فمسطيف كقانوف تسجيع االستثمار لعاـ 

 االتفاقيات والمعاىدات الدولية التي تنظـ ىذا الشأف.

 

في ىذه الدراسة  سنمقي الضوء عمى المنظومة القانونية في فمسطيف والتي ليا أثر مباشر في تشجيع االستثمار 

وقانوف التحكيـ  1998ي في المنطقة، وذلؾ مف خبلؿ تحميؿ نصوص مواد قانوف تشجيع االستثمار لعاـ األجنب

، ومقارنتيـ في المعاىدات واالتفاقيات الدولية التي ليا أثر كبير في تسجيع المستثمر باإلضافة 2000الفمسطني لعاـ 

 في فمسطيف وفي الدوؿ النامية عمومًا. إلى التطرؽ الحكاـ قضائية محمية ودولية ليا عبلقة بيذا الشأف

 

ومف أجؿ الوصوؿ إلى ىذ اليدؼ فقد قسمنا الدراسة إلى ثبلثة فصوؿ يستيميا مقدمة تفسر بشكؿ أعمؽ جوانب 

الدراسة ونطاقيا، ومف ثـ فصؿ تمييدي يوضح مفيـو عقود االستثمار الدولية، طبيعتيا وأطرافيا. ويميو فصؿ اوؿ 

عمومًا، وأىـ مبادئو وأحكامو، وخصوصية التحكيـ في عقود الدولة، وأخيرًا فصؿ ثاني يتناوؿ  يتناوؿ موضوع التحكيـ

الظروؼ غير المتوقعة التي قد تصيب عقد االستثمار الدولي مثؿ الظروؼ الطارئة او القوة القاىرة، ووأثرىا عىؿ 

 ت غير المتوقعة.العقد، وكيؼ ممكف لممحكـ أف يعيد توازف العقد بعد وقوع مثؿ ىذه الحاال

 



توصمنا في ىذه الدراسة إلى عدد مف النتائج والتوصيات لعؿ اىميا؛ أف لمسمطة الوطنية الفمسطينية دور ميـ في 

تسجيع االستثمار األجنبي في فمسطيف وتقديـ الضمانات والتحفيزات البلزمة لتحقيؽ ذلؾ، ويكوف ذلؾ عف طريؽ سف 

حافظة عمى حقوؽ طرفي العقد والتأكد مف تطبيؽ إلتزاماتيـ. ثانيًا مف اىـ منظومة قانونية متكاممة تعمؿ عمى الم

الضمانات المقدمة لممستثمر األجنبي ىو حمايتو مف التقاضي اماـ المحاكـ الوطنية لمدولة المضيفة لبلستثمار والتي 

أي نزاع بينيـ عف  ىي طرؼ في العقد، وذلؾ عف طريؽ التحكيـ كونو وسيمة اختيارية لطرفي العقد لكي يتـ حؿ

طريقو، والذي يمتاز بحياده وموضوعيتو وسرعة إجرائاتو. واخيرًا عمى المشرع الفمسطيني إدراؾ مدى أىمية تماشي 

المنظومة القانونية في فمسطيف مع المعاىدات واالتفاقيات الدولية التي تنظـ ىذا الشاف، مثؿ المعاىدات التي تتناوؿ 

 يذ أحكامو، والتي ليا بالغ األثر عمى تشجيع المستثمريف االجانب.تطبيؽ اتفاؽ التحكيـ او تنف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


