
1

ملّخص تنفيذي
دخلت معاهدة ميثاق الطاقة(ECT) قبل عقدين ودون مناقشات علنية جديّة حيز التّنفيذ.  وهي اتفاقية دولية 
غامضة.  تعمل املعاهدة مبثابة »خاتم واحد يحكمهم جميًعا‹‹ يف إشارة إىل ثالثية سيّد الخواتم. متنح الرشكات 
سلطات هائلة لنظم الطاقة التي تخّصنا، مبا يف ذلك القدرة عىل مقاضاة الحكومات، وكذلك عرقلة االنتقال من 
الوقود األحفوري الذي يدّمر املناخ نحو إنتاج الطاقة املتجددة. إّن املعاهدة يف سبيلها إىل االنتشار والتّوسع  و هي 

تهّدد بإلزام املزيد من البلدان بالّسياسات املتعلّقة بالطاقة و املالمئة لألعامل.
ترسي هذه االتفاقية عىل نحو 05 بلد ممتدة من أوروبا الغربية عرب آسيا الوسطى حتى اليابان. و من بني أحكامه 
تلك املتعلّقة باالستثامر االجنبي يف قطاع الطاقة- و املعروف كذلك تحت املخترص الرمزي السيئ السمعة تسوية 

النزاعات بني املستثمرين والدولISDS الذي ميثل حجر الزاوية . 
يف  مبارشة  الّدول  مقاضاة  املنشآت  حامية  قانون  أحكام  ومبوجب  الطاقة  قطاع  يف  األجانب  للمستثمرين  يحق 
املحاكم الّدولية املكونة من ثالثة محامني خاّصني وهم املحّكمون.  وميكن أن مُتنح الرشكات مبالغ هائلة كتعويض 
عن اإلجراءات الحكومية التي تزعم هذه الرشكات أنها ألحقت الرضر باستثامراتها إّما بشكل مبارش من خالل »نزع 
امللكيات« أو بشكل غري مبارش من خالل ضبط قوانني من أي نوع فعليا. رفعت رشكة »فاتينفول« العمالقة يف مجال 
الطاقة دعوى قضائية ضّد أملانيا بسبب القيود البيئية التي سلطتها عىل محطة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم بغية 
التخلّص التّدريجي من الطاقة النووية وإلغائها. كام  رفعت رشكة النفط والغاز  روكهوبر دعاوى قضائية ضّد إيطاليا 
بسبب حظر التنقيب عن النفط يف البحر.  تسعى العديد من رشكات ذات النفع العام إىل تتبع أفقر دولة يف االتحاد 

األورويب، وهي بلغاريا  بعد أن خفضت الحكومة تكاليف الكهرباء املرتفعة لفائدة للمستهلكني.
ومع ذلك، فقد أخذ فريق معاهدة ميثاق الطاقة(ECT) واملستفيدون الذين يحّققون أرباحا فاحشة و لحّد كبري 
من إهتامم العاّمة. عىل الرغم من أن العقد املايض قد شهد عاصفة من  املقاومة ومعارضة  تسوية النزاعات بني 
املستثمرين والّدول ISDS يف صفقات التجارة واالستثامر الّدولية األخرى. فقد متّكنت (ECT) من توجيه الجور 
العام الشنيع بشكل مفاجئ. إذ ظلت العديد من الدعاوى القضائية للمستثمرين مبوجب هذه االتفاقية رّسية. 
بالنسبة لآلخرين، وظلت املعلومات املتاحة محدودة . أما يف البلدان التي تسري نحو عملية اإلنضامم إىل معاهدة 
ملخاطره  وافية  دراسة  أي  غياب  عن  ناهيك  االتفاق،  بهذا  علم  عىل  أحدهم  أن  يبدو  ال   ،(ECT)الطاقة ميثاق 

الّسياسية والقانونية واملالية و بشكل مستفيض.
التقرير الضوء عىل »حلقة واحدة« من معاهدة ميثاق الطاقة(ECT) ، والتي سيكون لها بالغ األثر  يسلط هذا 
يف املعركة الدائرة حول نظم الطاقة املستقبلية، وكذلك الرشكات واملحامون التي  متنحهم هذه املعاهدة سلطات 

هائلة.

معاهدة واحدة  تشمل جميعها بالحكم
تتمكّن معاهدة ميثاق الطّاقة الّدائبة يف الّتوسع املؤّسسات من عرقلة عملّية الّتحول يف مجال الطاقة.

جوان 8102/بروكسال/أمسرتدام

وثيقة أصدرها املرصد األوروّب للّشكات )OEC( واملعهد عابر للقوميات
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 الّنتائج الرّئيسية

.1
الدعاوى  من  املزيد  عن  العامل  يف  مكان  أي  يف  واالستثامرية  الّتجارية  االتفاقات  من  أي  عن  تتمخض  مل 
للتّقرير  نرشها  ECT حني  أمانة  أدرجت    .(ECT)الطاقة ميثاق  معاهدة  من  أكرث  للمستثمرين  القضائية 
املعاهدة. ونظراً  للغموض وغياب  إطار  املقدمة يف  الرّشكات  يونيو 8102، ما مجموعه 411 مطالبات  يف 
الّشفافية والتّعتيم الذي يكتنف النظام، قد يكون العدد الفعيل ملطالبات معاهدة ميثاق الطاقة ECT أعىل 

بكثري.

.2
إرتفاع مجموع الّدعاوى القضائية للمستثمرين املنضوين تحت معاهدة ميثاق الطاقة يف السنوات األخرية. 
إال إنّه تّم تسجيل 91 قضية فقط خالل العرش سنوات األوىل من عمر اإلتفاق)8991-8002( . كام بلغ  عدد 
الّدعاوى القضائية للمستثمرن خالل السنوات الخمس األخرية وحدها)3102-7102( 57 دعوى قضائية. * 

ومن األرجح أن يستمر األمرعىل هذا النحو.

.3
بدأ املستثمرون يف اآلونة األخرية  باستخدام معاهدة ميثاق الطاقة يف مقاضاة دول من أوروبا الغربية. بينام 
بلغت نسبة 98 باملائة من الدعاوى القضائية املرفوعة خالل السنوات الخمس عرشة األوىل من االتفاقية ضد 
الّدول يف أوروبا الوسطى والرّشقية، وآسيا الوسطى. تتصّدر إسبانيا وإيطاليا حاليًا قامئة الّدول التي رفعت 
ضّدها أكرث الدعاوى القضائية. وتظّل معاهدة ميثاق الطاقة اإلتفاقية الوحيدة الفّعالة التي قبلت فيها دول 
أوروبا الغربية تسوية النزاعات بني املستثمرين والدول ISDS إىل جانب الدول التي تعّد أكرب املصّدرة لها. 
االتّحاد  والّدول ضد  املستثمرين  بني  التّحكيم  عمليات  بإجراء  تسمح  التي  الوحيدة  االتفاقية  كذلك  وهي 

األورويب ككّل.

.4
تتعرّض املزيد و املزيد من أموال الّدول ودافعي الرضائب إىل التهديد بالضياع. مثّة 61 دعوى قضائية  تابعة 
ملعاهدة ميثاق الطاقة ECT حيث قام املستثمرون - ومعظمهم من الرشكات الكبرية أو األفراد األثرياء للغاية 
- مبقاضاة للحصول عىل  تكلفة بحزمة 1 بليون دوالر أمرييك أو ما يفوق هذا املبلغ لجرب األرضار. * تتضّمن 
بعض من املطالبات األكرث تكلفة يف تاريخ تسوية النزاعات بني املستثمرين والّدول ISDS قضايا معاهدة 
ميثاق الطاقة ECT مثل تحّد llafnettaV  و إعرتاضه عىل أملانيا بسبب إنسحابها من الطاقة النووية )مبلغ 
الثنائية الخاصة  يفوق 5 فاصل1 مليار دوالر أمرييك1.5( ، إضافة إىل أكرب مبلغ متنحه اتفاقيات االستثامر 
بالتّحكيم وتسوية النزاعات بني املستثمرين والدولISDS عىل اإلطالق، و ذلك بقيمة 05 مليار دوالر أمرييك 
يف  أمرييك  دوالر  مليون   11 القانونية  التّكاليف  إجاميل  بلغ  لقد  يوكوس.   بقضايا  يعرف  فيام  روسيا  ضّد 
النزاعات التي خاضتها تسوية النزاعات بني املستثمرين والّدول ISDS ، و قد يتجاوز مبلغ التكاليف القانونية 

نسبة أعىل بكثري.

.5
تطالب الّشكات بالّتعويض عن خسائر  ›الكسب الفائت‹. مل تقترص رشكة »روكهوبر« الّنفطية عىل املطالبة 
فقط مببلغ يرتاوح بني 04 و 05 مليون دوالر أمرييك من إيطاليا التي انفقت املبلغ  فعليا عىل استكشاف 
حقل نفط يف البحر األدرياتييك. و إمنا تطالب كذلك مببلغ يرتاوح بني  002-003 مليون دوالر أمرييك إضافية 
لألرباح االفرتاضية التي كان بإمكان القحل تجّنيها  لو مل تحظر إيطاليا مشاريع النفط والغاز الجديدة قبالة 

الساحل.

.6
صدرت أوامر إىل الحكومات أو وافقت عىل دفع أكرث من واحد و خمسني فاصل إثنني) 2.15( مليار دوالر 
أمرييك كتعويض من الخزينة العامة * - يعادل هذ املبلغ تقريباً قيمة االستثامر السنوي الالزم لتوفري إمكانية 
الّنفاذ  إىل الطاقة لجميع األشخاص يف العامل والذين يفتقرون إليها حالياً.  يف حني بلغت قيمة املطالبات 
املستحقة املعلّقة يف إطار معاهدة ميثاق الطاقة ECT * قيمة جملية تقّدر ب 53 مليار دوالر أمرييك – و 

تفوق هذه القيمة أكرث بكثري تكلفة أفريقيا السنوية املقدرة والالزمة للتكيّف مع تغري املناخ.
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.7
أوروبا  من  هم   ECT الطاقة  ميثاق  معاهدة  مبوجب  قضائية  دعاوى  رفعوا  الذين  املستثمرين  معظم 
الغربية. متثّل الرشكات واألفراد املسّجلون يف هولندا وأملانيا واللّوكسمبورغ واململكة املتحدة )أو يف قربص 

املالذ الرّضيبي( نسبة 95 يف املائة من مجموع  351 مستثمرًا منخرطا يف املطالبات. *

.8
تتألف غالبية اإلدعاءات الخاصة مبعاهدة ميثاق الطاقة ECT من نزاعات قامئة داخل االتحاد األوروب. 
دعاوى  من  املائة  يف   76 تقديم  تّم  لقد  تهّمشها.   و  األوروبية  املحاكم  املطالبات  هذه  تتجّنب  ولكن 
املستثمرين مبوجب معاهدة ميثاق الطاقة * من قبل مستثمر من إحدى الدول األعضاء يف االتحاد األورويب 
ضد حكومة دولة عضو أخرى ، مطالبا مبالغ  ضخمة من املال العام رمبا مل تكن متاحة للترّصف فيها  مبوجب 
املنازعات  عدد  نصف مجموع  إطالق حوايل  تّم  قد  أنه  يعني  وهذا  األورويب.  لالتحاد  القانونية  املنظومة 
االستثامرية داخل االتحاد األورويب التي تخضع إىل معاهدة ميثاق الطاقة ECT. )إستناد املنازعات األخرى 
إىل معاهدات ثنائية(. ،إذ قضت محكمة العدل األوروبية يف مارس 8102 بأن اإلجراءات القضائية املتّخذة 
يف تسوية النزاعات بني املستثمرين والدولISDS داخل االتحاد األورويب و التي تخضع إىل هذه املعاهدات 
الثنائية، بانتهاكها لقانون االتحاد األورويب و ذلك بسبب تهميشها ملحاكم اإلتحاد األورويب -- ميكن أن ترسي 

هذه الحّجة عىل معاهدة ميثاق الطاقة ECT أيًضا.

.9
قد تتعرّض معاهدة ميثاق الطاقة ECT لإلساءة و لإلنتهاكات من قبل رشكات صناديق الربيد التي توجد 
بشكل رئييس عىل الورق وغالباً ما تستخدم بهدف التهرّب الرضيبي وتبييض األموال. فعىل سبيل املثال 32  
من مجموع 42 مستثمر »هولندًي« الذين رفعوا دعاوى قضائية  تابعة ملعاهدة ميثاق الطاقة ECT * هم 
من رشكات صناديق الربيد.  تشمل هذه الدعاوى خان هولندا )الذي تستخدمه رشكة التّعدين الكندية خان 
 ،)ECT ( ملقاضاة منغوليا رغم أن كندا ليست حتى طرفًا يف معاهدة ميثاق الطاقة )للموارد )خان ريسورسيز
و إزوليكس أفراسرتاكتشري ناذرالند Isolux Infrastructure Netherlands و Charanne شاران )يستخدم 
رجال األعامل اإلسبان لويس دالسو   وLouis Delso وخوزي قوماز  José Gomis إثنان من أغنى االسبانيني 
لـلفظة »املستثمر« و »االستثامر«  للغاية  الفضفاض  التّعريف  اسبانيا(. ميكن بفضل  الرشكتني ملقاضاة  كال 
مقاضاة الدول من قبل املستثمرين من جميع أنحاء العامل، مبا يف ذلك مستثمرين من مواطني نفس الدولة.

.10
يستخدم املستثمرون املاليون املضاربون معاهدة ميثاق الطاقة ECT عىل نحو متزايد مثل املستثمرين يف 
مجال الحوافظ املالية والرشكات القابضة. ففي 88 يف املائة من الدعاوى القضائية بشأن خفض موارد الدعم 
عىل املخططات املتعلقة بالطاقة املتجددة يف إسبانيا ، ال ميثل املّدع رشكة طاقة متجددة ، بل هو صندوق 
أسهم أو أي نوع آخر من املستثمرين املاليني وغالباً ذوي صلة بصناعات الفحم والنفط والغاز والصناعات 
النووية.  لقد استثمرت العديد من الصناديق فقط حني كانت إسبانيا تتخبط تحت وطأة األزمة االقتصادية 
الصناديق يف وقت  )والتي تحاّجت  الدعم  التغيريات عىل مخططات  بالفعل بعض  ، وقد أجريت  الكاملة 
الحق أن هذه التّدابري ساهمت يف تقويض توقّعات أرباحها(. تعّد معاهدة ميثاق الطاقة ECT يف نظر بعض 

املستثمرين ال بوليصة تأمني فقط ولكن مصدرا إضافيا للربح.

.11
تعترب معاهدة ميثاق الطاقة ECT أداة قوية يف أيدي رشكات النفط والغاز والفحم الضخمة لثني الحكومات 
عن االنتقال إىل إنتاج الطاقة الّنظيفة. لقد استخدم هؤالء معاهدة ميثاق الطاقة ECT والصفقات االستثامرية 
األخرى يف تحّد لحظر التنقيب عن النفط ويف رفض خطوط األنابيب، و يف إعراضهم  عن الرضائب عىل الوقود 
األحفوري، والوقف االختياري للتخلّص من أنواع الطاقة املثرية للجدل كذلك. كام استخدمت الرشكات إيذاء 
صانعي القرار و تهديدهم حّد اإلذعان. لقد أجرب ت املالحقات و الهجوم القانوين لفاتنفول بقيمة  واحد 
فاصل أربعة)4.1 ( مليار يورو ضّداملعايري البيئية ملحطة الطاقة التي تعمل بالفحم يف أملانيا الحكومة املحلية 

عىل تخفيف اللّوائح لتسوية القضية.
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.12
إمكانية استخدام معاهدة ميثاق الطاقة ECT لشّن هجوم عىل الحكومات التي تهدف إىل الحّد من الفقر 
يف الطاقة وتوليد الكهرباء بأسعار ميرسة. وقد متّت بالفعل رفع دعاوى قضائية ضّد بلغاريا واملجر مبوجب 
معاهدة ميثاق الطاقة ECT تتوخى غاية  التعويض مبئات املاليني ، وذلك نتيجة إعاقة تحقيق أرباح ضخمة 
من الطاقة يف جزء منها ودفع إنخفاض أسعار الكهرباء.   كام يعتقد املحامون يف املشاريع واالستثامر قيام 
إلنهاء  الطاقة  أسعار  فرض سقف عىل  الحكومة عن  أعلنت  املتّحدة، حيث  اململكة  مامثلة ضّد  إجراءات 

الفواتري ذات الصبغة االبتزازية.

.13
الطاقة  ميثاق  معاهدة  التي ترسمها  القرار  صنع  عملية  عىل  قبضتهم  يحكمون  املحكّمني  من  قليل  نزر 
يف   44 يف  القرار  اتخاذ  عملية  عىل  محّكامً   52 استحوذ  لقد  املحّكمني.  يد  يف  أداة  أصبحت  والتي   ECT
املائة من القضايا الخاّصة مبعاهدة ميثاق الطاقة ECT يف حني عمل ثلثا املحّكمني اآلخرين أيضاً بصفتهم 
مستشارين قانونيني يف تسوية منازعات معاهدات إستثامرية أخرى. لقد أّدت تأدية هؤالء املحّكمني لدور 
املحّكم واملحامي يف اآلن ذاته يف قضايا مختلفة إىل تنامي املخاوف ومثارا لالهتامم بشأن تضارب املصالح، ال 
سيام وأن هذه الحفنة من املحامني قد قامت بتأمني تأويل معاهدة ميثاق الطاقة ECT املالمئة للغاية مع 

املؤسسات، مام ميّهد الطريق مستقبال ملطالبات أشّد تكلفة ضد« الدول.

.14
ميثاق  مبعاهدة  الخاصة  املستثمرين  دعاوى  نصف  حوايل  يف  النخبة  من  محاماة  انخراط خمس رشكات 
الطاقةECT .   مثّلت رشكات املحاماة الدافع الرئييس لتنامي موجة تدفّق القضايا الخاصة مبعاهدة ميثاق 
الطاقة ECT معلنة لعمالئها من الرشكات وباستمرار عن خيارات التّقايض الواسعة التي ظبطتها املعاهدة 

بدفعهم نحو مقاضاة البلدان.

.15
الطاقة. متّول هذه  الّتابعة ملعاهدة ميثاق  الّتحكيم  ثباتا يف عمليات  أكرث  ثالث  املمّولون من طرف  غدا 
الحصول عىل حصة  والّدول مقابل  املستثمرين  النزاعات بني  القانونية يف  التكاليف  االستثامرية  الصناديق 
من أيّة تعويض ممنوح أو أّي تسوية. ومن املرّجح أن يؤدي هذا إىل تنامي تدفّق عمليات التّحكيم وزيادة 

تكاليف الحكومات التي تعاين من ضائقة مالية، وجعلها أكرث عرضة لالستجابة ملطالب الرشكات.

.16
مثة مخاوف حول مسألة التّعامل ذايت املنفعة و الفساد المؤّسيس داخل المؤسسات اليت تدیر النزاعات التي 
 (SCC) تخوضها معاهدة ميثاق الطاقة. عىل سبيل املثال ينطوي معهد التّحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهومل
تعود  الطاقة عىل مشاكل معّقدة  ميثاق  الخاصة مبعاهدة  النزاعات  متابعة  فائقة يف  بأهمية  يتّسم  الذي 
وبشكل خاص لرسيّة عمليات التحكيم التي يقوم بها و التي تعرضه لتضارب املصالح ، ورمبا  كانت أكرث 

تحيّزا  و إجحافا بحّق الّدول مقارنة باإلجراءات األخرى.

.17
الطاقة  ميثاق  معاهدة  أمانة  إىل  املتميز  بالّنفاذ  الربح  بهدف  االستثامر  ومحامو  الّتلويث  تتمّتع رشكات 
ECT وهو ما يثري تساؤالت بشأن  مدى حياد هذه األخرية وقدرتها عىل العمل من أجل مصلحة  الّدول 
املوّقعة عىل معاهدة ميثاق الطاقة ، فضالً عن االنتقال  و التخيّل عن الوقود األحفوري. تجني أكرث من 08 
التابعة ملعاهدة ميثاق  يف املائة من الرشكات املنضوية تحت الهيئة االستشارية املعنية بقطاع الصناعة و 
الطاقة األموال من النفط والغاز والفحم. كام ميلك ثلثا املحامني يف فريق العمل االستشاري القانوين التابع 
ملعاهدة ميثاق الطاقة ECT حّصة مالية يف الّدعاوى القضائية التي يرفعها املستثمرون ضد الّدول. تتاح لكل 
الطاقة،  للتأثري عىل األمانة، وعىل الدول األعضاء يف معاهدة ميثاق  الفريقني االستشاريني فرص وافرة  من 
وكذلك عىل عملية امليثاق الواسعة النطاق خدمة ملصالحهم. لقد عمل العديد من املسؤولني رفيعي املستوى 
يف األمانة العامة ملعاهدة ميثاق الطاقة مع رشكات املحاماة التي تعمل يف مجال التحكيم قبل انخراطهم يف 

العمل يف األمانة و / أو بعد.
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.18
توشك العديد من البلدان يف جميع أنحاء العامل عىل االنضامم إىل معاهدة ميثاق الطاقة ECT ، مام يهّدد 
إلتزامها بسياسات الطاقة املالمئة مع الرشكات واإلمتثال لها . تعّد األردن، واليمن، وبوروندي، وموريتانيا من 
البلدان أكرث تقدًما يف عملية االنضامم )املصادقة عىل معاهدة ميثاق الطاقة داخليًا(. تليها باكستان )حيث 
باكستان  يتبع   ،  )ECT الطاقة  ميثاق  معاهدة  إىل  لالنضامم  دعي  أنه  إال  االستثامري جدال،  التّحكيم  أثار 
عدد من الّدول يف مراحل مختلفة من إعداد تقارير االنضامم )رصبيا، واملغرب، وسوازيالند – التي أعيدت 
تسميتها ـإسواتيني يف أبريل 8102 – وتشاد، وبنغالديش، وكمبوديا، وكولومبيا، والّنيجر، وغامبيا، وأوغندا، 
ونيجرييا، وغواتيامال(. كام وقعت العديد من البلدان عىل اإلعالن الّسيايس مليثاق الطاقة الدويل غري امللزم ، 

والذي يعترب الخطوة األوىل نحو االنضامم إىل معاهدة ميثاق الطاقة امللزمة قانونًا.

.19
مثّة إنعدام مثري للقلق للوعي باملخاطر الّسياسية واملالية التي تواجهها معاهدة ميثاق الطاقة يف الّدول 
املوقعة املحتملة الجديدة يف املعاهدة. حيث يقع تغييب املسؤولني من الوزارات ذوي الخربة يف التفاوض عىل 
معاهدات االستثامر وعىل الدفاع عن التحكيم بني املستثمرين والدول، عن العمليات التفاوضية التي تقودها 
وزارات الطاقة. مام بجعل األمر مثريا للقلق نظرا ألن العديد من هذه الدول لديها حّقا سلسلة من التجارب 
املدمرة يف دعاوى املستثمرين القضائية مبوجب اتفاقات استثامر أخرى، والتي قد تتضاعف إن وقّعت هذه 

.ECT الدول عىل معاهدة ميثاق الطاقة

.20
الرتويج  الّتحكيم  برضورة تعزيز  الطاقة TCE،واالتحاد األوروب، ومنظومة  أمانة معاهدة ميثاق  تعمل 
لعملية توسيع نطاق املعاهدة إذ تتوق هذه املؤسسات إىل اكتساب النفاذ إىل املوارد الطاقية الغنية يف بلدان 
الجنوب متعطّشة إىل توسيع فرص إحكام الهيمنة والربح.  فبالرغم من رصف  هذه املؤسسات للمخاطر 
التي تهدد الّدول يف مسار اإلنضامم إىل املعاهدة أو التقليل من شأنها إال أنها تروج لالتفاقية كرشط رضوري 
لجذب االستثامرات األجنبية، وال سيام االستثامر يف الطاقة النظيفة للجميع. إال أنه ينعدم حاليا أي دليل 
عىل أن االتفاقية تساعد عىل الحّد من نقص يف الطاقة وتسّهل االستثامر، ناهيك عن االستثامر يف الطاقات 

املتجّددة.

لكن مثة بعض األنباء التي تثلج الّصدر.  ييإذ بتّم تحويل التّيار يف جميع إنحاء العامل ضّد أسلوب معاهدة 
ميثاق الطاقة فيام يتعلق بالحقوق الخارقة املمنوحة للرّشكات. فقد رشع الّدعاة  والّنشطاء واألكادمييون 
والربملانيون يف طرح مسائل بالغة األهمية حول معاهدة ميثاق الطاقة . كام قد تستهدف االتفاقات والّدعاوى 
القضائية للجهات املستثمرة التي مّكنتها هذه االتفاقات قانونيا من قبل محاكم االتحاد األورويب.  و ميكن 

ألكرث الدول أن تحذو حذو روسيا وإيطاليا، اللّتان ولتا ظهريهام فعليا ملعاهدة ميثاق الطاقة.

البلدان ويختتم  متنامي من  الطاقة إىل عدد  ميثاق  توّسع نطاق معاهدة  التقرير من مخاطر  يحذر هذا 
بثامنية أسباب رئيسية  لالنسحاب من املعاهدة - أو لعدم االنضامم إليها - كام هو الحال يف قصة  »سيّد 
الخاتم  فيكرس  باجينس  فرودو  الصغري  هوبيت  حول  الصحابة  من  تسعة  »زمالة«  تفلح  حيث  الخواتم«، 
الواحد، وقد تكون زمالة من املواطنني، وعلامء القانون، والربملانيون، ومحاكم، وحكومات يف طور اإلعداد 

،األمر الذي  سيكرس يف نهاية املطاف قوة  ›‹خاتم‹‹ معاهدة ميثاق الطاقة امللزمة.

* تشري األرقام إىل إجاميل القضايا املعروفة حتى نهاية عام 7102. ومن املحتمل وجود قضايا أخرى مسكوت 
عنها مل يكشف عنها يعد  نظرا  للرّسية التي تحوم حول عملية االدعاءات.
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