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  احلادي عشرالفصل     
   شرط الدولة األوىل بالرعاية    

   مقدمة  - ألف   

شرط الدولة األوىل   "ع  ، أن تدرج موضو   )٢٠٠٨(قررت اللجنة، يف دورهتا الستني        -٢٤١
يف برنامج عملها وأن تنشئ فريقاً دراسياً معنياً باملوضـوع يف دورهتـا احلاديـة               " بالرعاية
  . )٣٣٢(والستني
، فريق دراسي، يشترك يف رئاسته      )٣٣٣()٢٠٠٩(وأنشئ يف الدورة احلادية والستني        -٢٤٢

يله يف الدورتني الثانية    روهان برييرا، وأعيد تشك   . ماكريه والسيد أ  . كل من السيد دونالد م    
  . )٣٣٤(، حتت الرئاسة املشتركة نفسها)٢٠١١(والثالثة والستني ) ٢٠١٠(والستني 

  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  - باء  

أعادت اللجنة تشكيل الفريق الدراسي املعين بشرط الدولـة األوىل بالرعايـة، يف               -٢٤٣
ويف اجللسة األوىل للفريق الدراسي، أثـىن       . كريهما. الدورة احلالية، برئاسة السيد دونالد م     

  .روهان برييرا. أالفريق على الرئيس الثاين السابق للفريق الدراسي السيد 
، ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ٢٧، املعقودة يف    ٣١٥١ يف جلستها    وأحاطت اللجنة علماً    -٢٤٤

  .بالتقرير الشفوي لرئيس الفريق الدراسي

__________ 

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة الثالثـة    (. ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٨ املعقودة يف    ٢٩٩٧يف جلستها    )٣٣٢(
الطالع على مضامني املوضوع، انظـر املرجـع        لو). ٣٥٤، الفقرة   )A/63/10( ١٠والستون، امللحق رقم    

 كـانون   ١١ املؤرخ   ٦٣/١٢٣ من قرارها    ٦ وأحاطت اجلمعية العامة باملقرر، يف الفقرة     . نفسه، املرفق باء  
 .٢٠٠٨ديسمرب /األول

، بالتقرير الشفوي الذي قدمـه      ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣١ املعقودة يف    ٣٠٢٩ يف جلستها    أحاطت اللجنة علماً   )٣٣٣(
الدورة الرابعة والستون، امللحـق     املرجع نفسه،   (رئيسا الفريق الدراسي املعين بشرط الدولة األوىل بالرعاية         

 ونظر الفريق الدراسي، من بني أمور أخرى، يف إطار مـن            .)٢١٦-٢١١، الفقرات   )A/64/10 (١٠رقم  
شأنه أن يكون مبثابة خريطة طريق لألعمال املقبلة، واتفق على جدول زمين لألعمال يشتمل على إعـداد                 

رعايـة  ورقات غرضها إلقاء مزيد من الضوء على املسائل املتعلقة خاصة بنطاق شروط الدولـة األوىل بال               
 .وتفسريها وتطبيقها

، بالتقرير الشفوي الذي قدمـه      ٢٠١٠يوليه  / متوز ٣٠ املعقودة يف    ٣٠٧١ يف جلستها    أحاطت اللجنة علماً   )٣٣٤(
، الفقـرات   )A/65/10 (١٠الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقـم       املرجع نفسه،   (رئيسا الفريق الدراسي    

 لتكـون  ٢٠٠٩اليت أعدت على أساس إطار عام ونظر الفريق الدراسي يف خمتلف الورقات      ). ٣٧٣-٣٥٩
 .٢٠١٠ مبثابة خريطة طريق لألعمال املقبلة، واستعرض تلك الورقات واتفق على برنامج عمل لعام
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  أعمال الفريق الدراسي  - ١  
 ١٨ و ١٧ و ١٢ و ١١مايو ويف   / أيار ٣١ و ٢٤ جلسات يف    ٦عقد الفريق الدراسي      -٢٤٥
  .٢٠١٢يوليه /متوز
 دون جتزؤ القـانون الـدويل       احليلولةواهلدف العام للفريق الدراسي هو السعي إىل          -٢٤٦

سيما  وتأكيد أمهية زيادة االتساق يف الّنُهج املتبعة يف قرارات التحكيم يف جمال االستثمار، وال
ويسود االعتقاد بأن الفريق الدراسي قادر علـى        . ما يتعلق بأحكام الدولة األوىل بالرعاية     في

وهو يـسعى إىل  . املسامهة يف حتقيق قدر أكرب من اليقني واالستقرار يف جمال قانون االستثمار  
اخلروج بنتيجة تكون هلا فائدة عملية بالنسبة للعاملني يف جمال االستثمار وبالنسبة جلهـات              

وال يعتزم الفريق الدراسي إعداد أية مشاريع مواد أو تنقيح مشاريع مـواد             . رير السياسات تق
ومن املقرر أن جيري إعداد تقريـر       .  املتعلقة بشرط الدولة األوىل بالرعاية     ١٩٧٨اللجنة لعام   

 لفقه القضاء وحيدد سياقاته، ويوجه النظـر إىل املـسائل           يعرض اخللفية العامة، ويقدم حتليالً    
ناشئة واالجتاهات السائدة يف املمارسة، ويقدم، حسب االقتضاء، توصيات تشمل مبـادئ            ال

  .  منوذجية ممكنةتوجيهية وشروطاً
ويف إطار مسعى الفريق الدراسي لتسليط مزيد من الضوء على التحديات املعاصـرة        -٢٤٧

ويف هذا  .  ورقات معلومات أساسية عديدة    درساليت يطرحها شرط الدولة األوىل بالرعاية،       
التصنيفات احلالية ألحكام الدولة األوىل بالرعاية، وهـي         )أ( الفريق الدراسي    حبثالصدد،  

 اليت اعتمدهتا اللجنة واجملاالت اليت ال تزال        ١٩٧٨ومشاريع املواد لعام    ) ب(دراسة مستمرة؛   
ملاضـي  شرط الدولة األوىل بالرعايـة يف ا       واجلوانب املتعلقة بكيفية تطور   ) ج(مهمة فيها؛   

واحلاضر يف سياق االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة ومنظمة التجارة العاملية؛            
والتطورات األخرى يف سياق منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومؤمتر األمم             )د(

 بنطاق تطبيـق     للمسائل املعاصرة املتعلقة   وحتليالً) ه(؛  )األونكتاد(املتحدة للتجارة والتنمية    
شرط الدولة األوىل بالرعاية، مثل تلك املسائل الناشـئة عـن القـرار املتخـذ يف قـضية                  

  . )٣٣٥(مافيزيين
 بعمل إضايف متثل يف حتديد احملكّمـني واحملـامني يف           واضطلع الفريق الدراسي أيضاً     -٢٤٨

ع نوع حكـم    قضايا االستثمار اليت تتضمن شروط الدولة األوىل بالرعاية، جنباً إىل جنب م           
 على مواصـلة    وعالوة على ذلك، وحرصاً   . الدولة األوىل بالرعاية الذي كان موضع تفسري      

حتديد احملتوى الشرعي لشروط الدولة األوىل بالرعاية يف جمال االسـتثمار، أُجـري حتليـل               
للعوامل اليت وضعتها احملاكم يف اعتبارها لتفسري شروط الدولة األوىل بالرعاية وتطبيقهـا يف              

__________ 

)٣٣٥( Catalogue of MFN provisions (Mr. D.M. McRae and Mr. A.R. Perera); The 1978 draft articles of 
the International Law Commission (Mr. S. Murase); MFN in the GATT and the WTO (Mr. D.M. 
McRae); The Work of OECD on MFN (Mr. M. Hmoud); The Work of UNCTAD on MFN (Mr. S.C. 

Vasciannie); The Maffezini problem under investment treaties (Mr. A.R. Perera)(. 
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 بشأن شـرط الدولـة األوىل   اتفاقات االستثمار، وذلك يف ضوء األعمال املضطلع هبا سابقاً       
  . )٣٣٦(مافيزيينبالرعاية وقرار الفصل يف قضية 

وقد سبق للفريق الدراسي أن كشف عن احلاجة إىل التعمق يف دراسة مسألة الدولة                -٢٤٩
فاق العام بشأن التعريفات اجلمركية     األوىل بالرعاية فيما يتعلق بتجارة اخلدمات يف إطار االت        

قات االستثمار، والعالقة بني الدولة األوىل بالرعاية واملعاملة الرتيهة واملنصفة،          اوالتجارة واتف 
 عن جماالت أخرى من القانون الدويل، للوقوف على مـا إذا            ومعايري املعاملة الوطنية، فضالً   

  . اجملاالت قد ُيرشد أعمال الفريق الدراسيكان تطبيق أحكام الدولة األوىل بالرعاية يف تلك

  مناقشات الفريق الدراسي يف الدورة احلالية  - ٢  
تفـسري  " على الفريق الدراسي يف الدورة احلالية للجنة ورقة عمل عن            كان معروضاً   -٢٥٠

 عليـه  وكان معروضاً.  ماكريهالسيد أعدها "حماكم االستثمار لشروط الدولة األوىل بالرعاية   
أثر الطبيعة املختلطة حملاكم االستثمار يف تطبيق شروط الدولـة األوىل           "رقة عمل عن     و أيضاً

  . ماتياس فورتو السيد، أعدها"بالرعاية على األحكام اإلجرائية
وكانت ورقة العمل اليت أعدها السيد ماكريه عبارة عن نسخة أعيدت هيكلتها من               -٢٥١

الدولة األوىل بالرعاية وتطبيقها يف اتفاقـات  تفسري شروط " املعنونة   ٢٠١١ورقة العمل لعام    
وتضمنت . ٢٠١١، تراعي التطورات األخرية ومناقشات الفريق الدراسي يف عام          "االستثمار

 ملختلف   تقييماً وعرضت أيضاً .  للقرارات احلديثة وعوامل أخرى راعاها الفقه القضائي       حتليالً
  .الّنُهج التفسريية اليت اتبعتها احملاكم

ناء مناقشة ورقة عمل السيد ماكريه، جرى تبادل لآلراء بشأن مـا إذا كانـت               وأث  -٢٥٢
 طبيعة احملاكم تؤثر يف طريقة تفسريها للمعاهدات، وما إذا كانت الطبيعة املختلطة للتحكـيم     

 يف   مهماً  تشكل على وجه اخلصوص عامالً     )اليت تتضمن دولة وطرفا خاصا على حد سواء       (
  .  املناقشة عن ورقة العمل اليت أعدها السيد فورتوومتّخضت تلك. عملية التفسري

 من التقرير العام الذي سيقدمه      ومتثل ورقتا العمل وثيقتني حتضرييتني تشكالن جزءاً        -٢٥٣
  . الفريق الدراسي

 ورقة عمل غري رمسيـة عـن الـشروط           على الفريق الدراسي أيضاً    وكان معروضاً   -٢٥٤
، تتناول خمتلف ردود أفعال الـدول       مافيزيين بعد قضية    النموذجية للدولة األوىل بالرعاية ما    

، وال سيما القول بالتحديد إن شرط الدولة األوىل بالرعاية          مافيزيينعلى القرار املتعلق بقضية     
 املنازعات أو إن شرط الدولة األوىل بالرعاية ينطبق على أحكام           تسويةال ينطبق على أحكام     

ه التحديد، للمجاالت اليت يسري عليها شرط الدولة         املنازعات؛ أو حصرها، على وج     تسوية
__________ 

)٣٣٦( Interpretation and Application of MFN Clauses in Investment Agreements (D.M. McRae) .
، )A/66/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم           انظر أيضاً 
 .٣٥٣- ٣٥١الفقرات 
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 ورقة عمل غري رمسية تعطي حملة عامة عن الصيغ           عليها أيضاً  وكان معروضاً . األوىل بالرعاية 
اللغوية لشرط الدولة األوىل بالرعاية يف اتفاقات املقر اليت متنح ممثلي الدول لدى املنظمة نفس               

ومتثل ورقتا العمـل غـري      . بلوماسيني يف الدولة املضيفة   االمتيازات واحلصانات املمنوحة للد   
املعاهدات الـضريبية الثنائيـة     "الرمسيتني هاتان، إىل جانب ورقة عمل غري رمسية أخرى عن           

 قيد اإلجنـاز وسيـستمر       مل يناقشها الفريق الدراسي، عمالً     "وشرط الدولة األوىل بالرعاية   
  . حتديثها حىت تكتمل

تلطة حملاكم االستثمار يف تطبيق شروط الدولة األوىل بالرعاية على          أثر الطبيعة املخ    )أ(  
  )ماتياس فورتو(األحكام اإلجرائية 

  للطبيعة املختلطة للتحكيم فيما يتعلق باالستثمار؛ وتقييماً       قدمت ورقة العمل شرحاً     -٢٥٥
سة أثر  خلصوصيات تطبيق شرط الدولة األوىل بالرعاية يف التحكيم املختلط؛ وتناولت بالدرا          

وساد الـرأي   . ذلك التحكيم يف تطبيق شرط الدولة األوىل بالرعاية على األحكام اإلجرائية          
 طريف القضية   ذلك أن  على مستويني،    تعملبأن الطبيعة املختلطة للتحكيم يف جمال االستثمار        

 بـأن   وقُدمت حجج أيـضاً   .  ودولة مدعى عليها   خاص مدع   ومهان حبكم طبيعتهما،    اخمتلف
 عن حمكمة حملية من حماكم الدولة املـضيفة،          عملياً يف مثل هذه احلالة تشكل بديالً     احملكمة  

وهكذا، يكون التحكيم املختلط يف مرتلة بني املستوى        . )٣٣٧(كانت لوال ذلك ستكون خمتصة    
احمللي واملستوى الدويل، وله، فيما يتعلق باالستثمار، أوجه تقارب مع التحكـيم التجـاري              

  .ومن بني مكوناته عناصر خاصة وعناصر عامة. )٣٣٨(دويل العام كليهماالدويل والتحكيم ال
ولدى تقييم خصوصيات تطبيق شرط الدولة األوىل بالرعاية يف التحكيم املخـتلط،              -٢٥٦

، وإن كانت تشمل، حبكم االختصاص املوضوعي،       ١٩٧٨ورد البيان بأن مشاريع املواد لعام       
لطبيعـيني أو االعتبـاريني األجانـب، وحقـوقهم     مجيع اجملاالت مبا فيها إقامة األشخاص ا     

 بعينها  وواجباهتم الشخصية، فإن نطاقها العام، ال يشمل حبكم االختصاص الشخصي، حقوقاً          
وباملعىن االعتيادي التقليدي، ال يعترب الفـرد       . يتمتع هبا األفراد أو واجبات يلزمهم القيام هبا       

واألثر املترتـب علـى    . ط الدولة األوىل بالرعاية   ، عندما يتعلق األمر بتطبيق شر      دولياً مواطناً
حمكمة خمتلطة هو أن الفرد، شأنه شأن الدولة، هو أحد املستفيدين من شرط الدولـة األوىل                

 يف معاهدة، أن يستظهر ببنود      بالرعاية يف النظام الدويل؛ فالفرد يستطيع، دون أن يكون طرفاً         
ولة الطرف املدعى عليها؛ ومبا أن املعاهدة تنص على املعاهدة املتعلقة بالوالية القضائية ضد الد 

__________ 

)٣٣٧( Stephan W. Schill, “Allocating Adjudicatory Authority: Most-Favoured-Nation Clauses as a Basis 
for Jurisdiction – A Reply to Zachary Douglas”, Journal of International Dispute Settlement, vol. 

2, No. 2 (2011), p. 362, note 31 .اًانظر أيض M. Forteau, «Le juge CIRDI envisagé du point de vue 
de son office: juge interne, juge international, ou l’un et l’autre à la fois», Mélanges Jean-Pierre 

Cot, Bruylant, Bruxelles, 2009, pp. 95-129. 
 Franck Latty, «Arbitrage transnational et droit internationalانظر بـشأن هـذه النقطـة،     )٣٣٨(

général», Annuaire français de droit international, 2008, pp. 471-475. 
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املعاملة، وتشكل يف الوقت نفسه أساس احلق يف اللجوء إىل التحكيم، يصبح من الـصعب                
التمييز بني ما يندرج يف إطار تسوية املنازعات املتعلقة باملعاهدة وما يندرج ضمن املعاملة اليت        

أحدمها يصر على : ري هو أن هناك اجتاهني يف التفسري  وتأثري اجلانب األخ  . تنص عليها املعاهدة  
تربير من  تسهيل  المن أجل   ) متنح الدولتان لرعايا كل منهما معاملة تفضيلية      " (املعاملة"جانب  

تطبيق شرط الدولة األوىل بالرعاية على شرط تسوية املنازعات؛ فيما يصر الثاين على جانب              
من خـالل   )  هو أساس موافقة الدولة على التحكيم      بند تسوية املنازعات  " (تسوية املنازعة "

  .التأكيد على ضرورة احترام مبدأ موافقة الدولة على التحكيم
ومن حيث التأثري، أشري إىل أنه ال يستبعد أن تنطبق على األقل مبـادئ توجيهيـة                  -٢٥٧

مـن  تفسريية خاصة، إن مل تكن قواعد تفسري، على التحكيم املختلط بسبب طبيعته الفريدة              
وكان من أثر ذلك أن بعض احملاكم تويل، حسب جانب الطبيعة املختلطة، أمهية أكرب          . نوعها

مما توليـه جلانبـه     ) النهج العام ") (تسوية املنازعات "ىل جانب   إأو  (للجانب العام للتحكيم    
؛ فيما )النهج اخلاص(، وتأخذ حماكم أخرى باخليار املعاكس ")جانب املعاملة"أو إىل (اخلاص 

  ). النهج التوفيقي(زاوج اجلانبان يف حاالت أخرى يت

 "            تفسري حمـاكم االسـتثمار لـشروط الدولـة األوىل بالرعايـة           "ورقة عمل عن      )ب(  
  )ماكريه. م .السيد د(

جرى التسليم يف ورقة العمل بأنه رغم االعتماد على تفسري املعاهدات أو االستظهار               -٢٥٨
 يف تفسري شروط الدولة     وص عليها يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات      باألدوات التفسريية املنص  

، فإن هناك القليل من االتساق يف الطريقة الـيت تتبعهـا يف الواقـع حمـاكم     األوىل بالرعاية 
ومن مثّ، فقد   . االستثمار يف العملية التفسريية، أو يف االستنتاجات اليت ختلص إليها بالضرورة          

 منها إىل حتديد بعض العوامل  للّنُهج اليت تتبعها حماكم االستثمار سعياًاً إضافيأجرت استعراضاً
اليت يبدو أهنا تؤثر يف تفسري حماكم االستثمار لشروط الدولة األوىل بالرعايـة، وإىل حتديـد                

  .بعض االجتاهات
التمييز بني اجلـوهر واإلجـراءات،      ) أ: (ومن بني تلك العوامل واالجتاهات ما يلي        -٢٥٩
 من خالل حبث املسألة األساسية املتعلقة مبا إذا كان حكم الدولة األوىل بالرعاية ميكن، وذلك

من حيث املبدأ، أن يتصل باألحكام اإلجرائية واألحكام املوضوعية للمعاهدة على حد سواء؛          
وتفسري حكم الدولة األوىل بالرعاية فيما يتعلق بأحكام املعاهـدة اخلاصـة بتـسوية              ) ب(

باعتبارها مسألة والية قضائية، حيث يستشف يف بعض احلاالت أن هناك ما يزعم             املنازعات  
أنه معيار أعلى درجة لتفسري ما إن كان نطاق حكم الدولة األوىل بالرعاية هو املوافقة على                

، ويف هذه احلالـة،     الوالية القضائية واملقبولية  التحكيم، بينما متيز بعض احلاالت األخرى بني        
بني حكم يتناول احلق يف رفع الدعوى، وهي مسألة تتعلق بالواليـة القـضائية،              يتم التفريق   

وحكم يتناول طريقة تقدمي الدعوى، وهو ما ذهب املفسرون إىل اعتبـاره مـسألة تتعلـق                
، الذي تضع مبوجبه احملاكم يف اعتبارها       تضارب أحكام املعاهدة  واعتماد هنج   ) ج(باملقبولية؛  
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، بطريقة خمتلفة، يف املعاهدة األساسـية       ها يف املعاهدة مشمولة أصالً    كون املسألة املراد إدراج   
 إبرام املعاهدات لكال طريف معاهدة االستثمار الثنائيـة الـيت           ممارسةوالنظر يف   ) د(نفسها؛  

قدمت مطالبة بشأهنا تتعلق بالدولة األوىل بالرعاية، باعتبار ذلك وسيلة من وسائل التأكد من              
 اليت  الفترة الزمنية والنظر يف   ) ه(علق بنطاق شرط الدولة األوىل بالرعاية؛       نية الطرفني فيما يت   

        ، وكذلك املمارسة الالحقة للتأكد من نيـة الطـرفني؛         )مبدأ املعاصرة (أبرمت فيها املعاهدة    
وتقييم مدى تأثر احملكمة مبضمون احلكم املراد إسقاطه أو إضافته بواسطة شرط الدولـة         )و(

 قائم على السوابق القضائية، ووجود اجتاه خاضع   بفقه ضمين واالعتراف  ) ز(عاية؛  األوىل بالر 
وتقييم مـضمون   ) ح(لتأثري الرغبة يف االتساق أكثر من احلرص على البنية اهلرمية التراتبية؛            

        ؛ تفـضيلية أكثـر أو أقـل      احلكم املتذرع به لتحديد ما إذا كان، يف الواقع، مينح معاملـة             
  .  يف جمال السياسات العامةاستثناءاتظر يف وجود والن )ط(

  موجز املناقشات  )ج(   
رغم التسليم بأن االستثمار كان هو حمط تركيز أعمال الفريق الدراسي، فإن الفريق               -٢٦٠

الدراسي ارتأى أن من املناسب أن توضع املسائل قيد املناقشة ضمن اإلطار الناظم األوسـع،      
 وأكد الفريق الدراسي أيضاً   . قانون الدويل واألعمال السابقة للجنة    يف ضوء القواعد العامة لل    

  . إمكانية إعداد مبادئ توجيهية وشروط منوذجية
  أولياً  حتليالً  إىل ورقة العمل اليت أعدها السيد ماكريه، واليت تضمنت أيضاً          واستناداً  -٢٦١

ي يف تبادل لآلراء تناول     للتوجه الذي قد يود الفريق الدراسي أن يتبعه، شرع الفريق الدراس          
كانت أحكام الدولة األوىل بالرعاية قابلة للتطبيق، من حيـث          إذا  ما  ) أ: (ثالث مسائل هي  

ذا كانت  إوما  ) ب(املبدأ، على أحكام معاهدات االستثمار الثنائية املتعلقة بتسوية املنازعات؛          
 مبوجبها للمـستثمرين أن  الشروط املنصوص عليها يف معاهدات االستثمار الثنائية واليت ميكن     

وما هي  ) ج(يستظهروا بأحكام تسوية املنازعات تشكل مسائل تؤثر يف اختصاص احملكمة؛           
العوامل املهمة يف عملية التفسري لتحديد ما إذا كان حكم الدولة األوىل بالرعاية الـوارد يف                

   .ة املنازعاتمعاهدة استثمار ثنائية ينطبق على الشروط الالزمة لالستظهار بأحكام تسوي
 كان حكم الدولة األوىل بالرعايـة قـابالً       إذا  وسلّم الفريق الدراسي بأن تقرير ما         -٢٦٢

للتطبيق على أحكام تسوية املنازعات أم ال هي مسألة تفسري للمعاهدات يتوقف جواهبا على              
 وجود  ونال التقدير عدم  .  اليت ينبغي أن توضع يف االعتبار      ا خصوصياهت ا هل معاهدة بعينها كل  

أية مشكلة خاصة عمدت فيها األطراف صراحة إىل إدراج أو استبعاد شروط اللجـوء إىل               
وتثور مسألة التفـسري،    . تسوية املنازعات يف إطار أحكام الدولة األوىل بالرعاية اخلاصة هبا         

كما هو احلال يف غالبية القضايا، عندما ال تكون أحكام الدولة األوىل بالرعاية يف معاهدات               
. ستثمار الثنائية القائمة، صرحية فيما يتعلق بإدراج شروط تسوية املنازعات أو اسـتبعادها            اال

وأُشري، على سبيل االقتراح، إىل أن احلد األدىن هو أن احملاكم ليست حباجة عند تفـسريها                
ألحكام الدولة األوىل بالرعاية يف معاهدات االستثمار الثنائية إىل حبث ما إذا كانـت تلـك       
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وسـيكون علـى    . كام غري قابلة من حيث املبدأ للتطبيق على أحكام تسوية املنازعات          األح
  . ، أن تبّين اخليار الذي تفضلهمافيزيينالدول، من باب احليطة واحلذر، يف أعقاب قضية 

، أن مـسألة نطـاق   وكان موضع تقدير أن حماكم االستثمار تعترب، صراحة وضمناً      -٢٦٣
. اية يف معاهدات االستثمار الثنائية مسألة تتعلق بتفسري املعاهدات        أحكام الدولة األوىل بالرع   

وعليه، فإن مبادئ تفسري    . ومعاهدات االستثمار الثنائية هي معاهدات حيكمها القانون الدويل       
 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات تـسري علـى          ٣٢إىل   ٣١ املواد من املعاهدات املبينة يف    

 من اتفاقية فيينا    ٣١عامة لتفسري املعاهدات حسبما تنص عليه املادة         ال ةوالقاعد. )٣٣٩(تفسريها
تفسر املعاهدة حبسن نية وفقاً للمعىن العادي الذي يعطى لتعابري املعاهدة يف السياق             "هي أن   

ويف سياق األعمال املـستمرة للفريـق       . )٣٤٠(" املعاهدة غاية ومقصد الذي ترد فيه ويف ضوء      
ظر يف خمتلف العوامل اليت وضعتها احملاكم يف اعتبارها ألغراض          الدراسي، سيواصل الفريق الن   

وأمهية  )ب(نطاق السياق؛   ) أ: (التفسري هبدف النظر يف إمكانية تقدمي توصيات بشأن ما يلي         
وأمهيـة   )د( وتفسري احلكم الذي يراد إدراجـه؛     ) ج(مضمون احلكم الذي يراد استبداله؛      

واعتُبـر أنـه    . ومبدأ املعاصرة ) و(تعاهدية لألطراف؛   واملمارسة ال ) ه(األعمال التحضريية؛   
سيكون من الضروري إعطاء مزيد من االهتمام إىل اجلوانب املتعلقة بتفسري شـرط الدولـة               

 تسليط املزيد من الضوء علـى       ، وما إذا كان ممكناً    مافيزييناألوىل بالرعاية يف ما بعد قضية       
ة القضائية واملقبولية، ومسألة من حيق له أن حيـتج          التمييز الوارد يف الفقه القضائي بني الوالي      

معاملة أقـل   "بشرط الدولة األوىل بالرعاية، وما إذا كان من املمكن حتديد فهم معني لعبارة              
عندما ُيستظهر هبذا احلكم يف سياق معاهدات االستثمار الثنائية، وما إذا كان هناك             " تفضيالً

ت العامة باعتبارها مقيدة لتطبيق شرط الدولـة األوىل         أي دور لالستثناءات املتعلقة بالسياسا    
  .بالرعاية
وأشار الفريق الدراسي إىل أنه سبق أن كشف ضرورة إجراء مزيد مـن الدراسـة                  -٢٦٤

ملسألة الدولة األوىل بالرعاية فيما يتعلق بتجارة اخلدمات، يف إطار االتفـاق العـام بـشأن                
الستثمار، فضالً عن العالقة بني شرط الدولة األوىل        التعريفات اجلمركية والتجارة واتفاقات ا    

 وستظل هذه املسائل يف احلسبان       .ملعاملة العادلة واملنصفة، ومعايري املعاملة الوطنية     بالرعاية وا 
وأُشري أيضاً إىل أن العالقة بني شرط الدولـة األوىل          . كلما تقدم الفريق الدراسي يف أعماله     

ـ   بالرعاية واالتفاقات التجارية   . ة اإلقليمية متثل أحد اجملاالت اليت يتوقع أن تتعمق فيها الدراس
العالقة بني  وأشري على سبيل االقتراح إىل أن هناك جماالت أخرى حتظى باهتمام معاصر مثل              

 لـضرورة  ومع ذلك، فقد كان الفريق الدراسي مدركاً. قات االستثمار وحقوق اإلنسان   ااتف
 جتاه استكشاف جوانب قد تصرف االنتباه عن        يل حذراً عدم توسيع نطاق عمله، وكان بالتا     

  .١٩٧٨أعماله يف اجملاالت اليت تطرح مشاكل تتعلق بتطبيق أحكام مشاريع مواد عام 
__________ 

 .United Nations Treaty Series, vol. 1155, p 331، ١٩٦٩مايو / أيار٢٣، عاهداتاتفاقية فيينا لقانون امل )٣٣٩(
 .اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات من ٣١املادة  من ١الفقرة  )٣٤٠(
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 أن من وأعطى الفريق الدراسي حملة عن اخلطوط العريضة لتقريره املقبل واعترب عموماً       -٢٦٥
أعماله ضمن اإلطار األوسع للقواعد العامة      املهم بالنسبة له أن يقدم معلومات أساسية عامة عن          

، وأن  ١٩٧٨ للقانون الدويل، وذلك يف ضوء التطورات الالحقة، بعد اعتماد مشاريع مواد عام           
يتناول القضايا املعاصرة املتعلقة بأحكام الدولة األوىل بالرعاية، وحيلل يف ذلك الصدد قضايا             

لرعاية، واألعمال اليت اضطلعت هبـا هيئـات        مثل األمهية املعاصرة ألحكام الدولة األوىل با      
أخرى بشأن أحكام الدولة األوىل بالرعاية، والّنُهج املختلفة املتبعة يف تفسري أحكام الدولـة              

 مـسألة    أن يتناول التقرير النهائي للفريق الدراسي إمجاالً       ومن املتوقع أيضاً  . األوىل بالرعاية 
 مـن حيـث اتـصاهلا بتـسوية         تفاقات االستثمار تفسري أحكام الدولة األوىل بالرعاية يف ا      

، وحيلل العوامل املختلفة اليت هلا صلة هبذه العملية ويقدم أمثلـة علـى الـشروط                املنازعات
وأقـر  .  إىل ممارسة الـدول    النموذجية للتفاوض على أحكام الدولة األوىل بالرعاية، استناداً       

ا تأثري يف سري أعماله، ألن جوانـب        الفريق الدراسي بأن التغيريات يف عضوية اللجنة كان هل        
لكنه أبقى على تفاؤله بأن يـتمكن       . معينة مل يتسن القيام هبا يف الفترة الفاصلة بني الدورات         

  .من إكمال أعماله يف غضون دوريت اللجنة أو دوراهتا الثالث املقبلة


