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 الفصل احلادي عشر 
 شرط الدولة األوىل ابلرعاية 

 مقدمة  -ألف

(، أن تااادرج 2008قااارر  اللجناااة،   دورهتاااا الساااتي العاااام  -150
  بااااارانمج عملهاااااا وأن  “اااااارط الدولاااااة األوىل سلرعايااااة”موضااااوع 

 .(396التنشئ فريق دراسة معنيا  سملوضوع   دورهتا احلادية والستي
وأنشااائ فرياااق الدراساااة، برائساااة  ااال مااان السااايد دوانلاااد ما رياااه   -151

،  ( 397ال ( 2009والسااايد أ. روهاااان ب يااارا،   الااادورة احلادياااة والساااتي العاااام  
( و  الادورة الثالثاة  2010وأعيد تشاييله   الادورة الثانياة والساتي العاام  

الاادورة الرابعااة   . و  ( 398ال ( سلرائسااة املشاارت ة نتسااها 2011والسااتي العااام  
اللجنااااة تشااااييل فريااااق الدراسااااة املعااااين   (، أعاااااد  2012والسااااتي العااااام  

 . ( 399ال ما ريه  بشرط الدولة األوىل سلرعاية برائسة السيد دوانلد 

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -ابء

  هذه الدورة، أعاد  اللجنة تشييل فريق الدراسة املعين  -152
بشاااااارط الدولااااااة األوىل سلرعايااااااة، برائسااااااة الساااااايد دوانلااااااد ما ريااااااه. 

__________ 
  انظااااااااااااااار ال   2008أغساااااااااااااااعس  / آب   8      املعقاااااااااااااااودة   2997  جلساااااااااااااااتها      ( 396ال  

  املخعاااط   علاااى   ول طااا ع (.  354  التقااارة   ، ( الثاااان ، اجمللاااد الثاااان الاجلااازء  2008 حولياااة 
  علماا    العاماة   اجلمعياة   أحاطت   وقد .  الثان   املرفق   نتسه،   املرجإل   انظر   للموضوع،   العام 
 . 2008ديسمرب  / األول   انون   11  املؤر    123/ 63 قرارها  من   6  التقرة      القرار   هبذا 
 اللجنااة أحاطاات، 2009متوز/يوليااه  31املعقااودة    ،3029 اجللسااة   (397ال 

 الدولااة بشاارط املعااين الدراسااة لتريااق املشااار ي رئيساايلل الشااتو  سلتقرياار علمااا  
-211 التقارا  ،(الثاناجمللد الثان الاجلزء  ،2009 حولية  الانظر  سلرعاية  األوىل

 يشااايل أن  ةيااان إطاااار   فياااه، نظااار ماااا ضااامن ،(. ونظااار فرياااق الدراساااة216
تاق علاى جادول زماين لألعماال يشاتمل علاى خريعة طريق لألعمال املقبلة، وات  

 خحوصااا ، ،زياد ماان الضاوء علاى املساائل املتعلقاةاملإلقااء  بغارضإعاداد ورقاا  
 بنعاق اروط الدولة األوىل سلرعاية وتتس ها وتعبيقها. 

، أحاطاات اللجنااة 2010متوز/يوليااه  30املعقااودة    ،3071 ةلساااجل   (398ال 
 ،2010 حولياة انظارالدراساة ال لترياق املشاار ي  رئيسايللعلما  سلتقرير الشاتو   
اساااااة   (. ونظااااار فرياااااق الدر 373-359 (، التقااااارا الثااااااناجمللااااد الثاااااان الاجلااااازء 
لتياون مبثاباة خريعاة  2009 عاد  علاى أسااس إطاار عاامخمتلف الورقا  اليت أُ 

. 2010 تاق علاى بارانمج عمال لعاامطريق لألعمال املقبلة وتناوهلاا سلبحاث، وات  
، أحاطات اللجناة علماا  2011آب/أغساعس  8املعقاودة     ،3119  اجللسة و 

اجمللاد  ،2011 حولياة انظارال الدراساة لترياق املشاار ي  للرئيسيسلتقرير الشتو   
 ورقااااا    الدراسااااة فريااااق(. ونظاااار 362-348 التقاااارا  ،(الثااااانالثااااان الاجلاااازء 

 . سلبحث وتناوهلا 2009 عام إطار أساس على أُعد  إضافية
، أحاطاات اللجنااة 2012ز/يوليااه متو  27املعقااودة    ،3151 اجللسااة   (399ال 

اجمللااد الثااان  ،2012 حوليااة انظاارال الدراسااة فريااق لاارئيسعلمااا  سلتقرياار الشااتو  
 إضاااافية ورقاااا    الدراساااة فرياااق(. ونظااار 265-244التقااارا   ،(الثاااانالاجلااازء 
 . سلبحث وتناوهلا 2009 عام إطار أساس  على أُعد 

غيابه، توىل السايد ماتيااس فورتاو الرائساة. وعقاد فرياق الدراساة  و 
 .2013متوز/يوليه  30و 15و 10أاير/مايو و 23أربإل جلسا    

، 2013متوز/يولياااااااااااه  31ودة   ، املعقااااااااااا3189و  اجللساااااااااااة  -153
 أحاطت اللجنة علما  بتقرير فريق الدراسة.

 أعمال فريق الدراسة -1
هو الساعت    ة اهلدف العام لتريق الدراس ينبغت اإلاارة إىل أن   -154

هج  جتزؤ القانون الدويل ول يد أمهية زايدة االتسااق   الانُ إىل جتنب 
يتعلااق   ساايما فيمااا  مار، ال املتبعااة   قاارارا  التحياايم   جمااال االسااتث 

سااااعيه إىل  فريااااق الدراسااااة  يواصاااال  أبحيااااام الدولااااة األوىل سلرعايااااة. و 
ملسااامهة   اقيااق قااادر أ اارب ماان اليقاااي واالسااتقرار   جمااال قاااانون  ا 

تياون لاه فائادة عملياة للعااملي    التريق صوغ انتاج  يعتزم االستثمار. و 
يعتااازم فرياااق الدراسااااة   السياساااا . وال   واضاااعت   جماااال االساااتثمار ول 

ط الدولة  و شر املتعلقة ب واد  امل تنقي  مشاريإل   إعداد أية مشاريإل مواد أو 
1978 عام اليت وضعتها اللجنة      األوىل سلرعاية 

 . ( 400ال 
سية مناذ  واث عدة ورقا  عمل أسا فريق الدراسة  قد أعد  و  -155
تسااليط مزيااد ماان الضااوء علااى التحااداي   ، سااعيا  منااه إىل  2010 عااام 

  جماااال قاااانون    املعاصااارة الااايت يعرحهاااا اااارط الدولاااة األوىل سلرعاياااة 
تحاانيف   الأ(   يلاات   بوجااه خااا  مااا   اااث فريااق الدراسااة االسااتثمار. و 

 ارسة  ، وهت  املوجودة   الوقت الراهن   أحيام الدولة األوىل سلرعاية 
  1978 عاااام    واد الااايت اعتمااادهتا اللجناااة  املااامشااااريإل   الب( و   مساااتمرة؛ 

الج( اجلوانب  و مهمة فيها؛  مشاريإل املواد تلك  تزال   واجملاال  اليت ال 
 يتيااة  املتعلقااة بييتيااة تعااور ااارط الدولااة األوىل سلرعايااة   املاضاات و 

احلاضااار   ساااياق االتتااااق العاااام بشاااأن التعريتاااا   تعاااوره   الوقااات  
الد( التعااورا   و ومنظمااة التجاارة العامليااة؛  الالغاا (  اجلمر ياة والتجااارة  

األخاااارى   سااااياق منظمااااة التعاااااون والتنميااااة   املياااادان االقتحاااااد   
ملساااائل  ا  ( ه ال و وماااؤمتر األمااام املتحااادة للتجاااارة والتنمياااة الاألونيتااااد(؛  

ومنهاااا  تعبياااق اااارط الدولاااة األوىل سلرعاياااة،  املعاصاارة املتعلقاااة بنعااااق  
؛  ( 401ال مااااافيزيين   قضااااية    الحااااادر املسااااائل الناااااائة عاااان القاااارار    مااااث   
الييتيااة الاايت فساار  هبااا حمااا م االسااتثمار ااارط الدولااة األوىل   والو( 

أثاااار  ت هااااا ماااان القضااااااي؛ والز(   وفيمااااا مااااافيزيين  سلرعايااااة،   قضااااية  
__________ 

 . 74 التقرة(، الثاناجمللد الثان الاجلزء  ،1978 حولية (400ال 
 Emilio Agustín Maffezini v. Kingdom of Spain, ICSID Case (401ال 

No. ARB/97/7, Decision of the tribunal on objections to jurisdiction, 25 

January 2000 (available from https://icsid.worldbank.org/) . 

https://icsid.worldbank.org/


 93 ابلرعاية  األوىل الدولة شرط 

 

 

تعبيااق اااروط الدولااة األوىل    علااى العبيعااة املختلعااة حملااا م االسااتثمار  
 . ( 402ال ة سلرعاية على األحيام اإلجرائي 

اديااد احملّيمااي واحملااامي علااى فريااق الدراسااة أيضااا   وعماال -156
فضاا   شااروط الدولااة األوىل سلرعايااة، ب تحاالة  قضااااي االسااتثمار امل

. وع وة هاتتس   جرى يتم الدولة األوىل سلرعاية الاحيأع  ا نو أ  عن
لشروط الدولة األوىل  املضمون املعيار اديد وملواصلة على ذلك، 

نظاار التريااق   ورقااة غاا  رمسيااة بشااأن سلرعايااة   جمااال االسااتثمار، 
بعااد قضااية  الشااروط النموذجيااة للدولااة األوىل سلرعايااة   حقبااة مااا

اليت صدر  تعل الردود أايال تتناول خمتلف   ورقة  وهت  ،مافيزيين
 ومنهااا الاانن، مااافيزيينالقاارار املتعلااق بقضااية   أعقاااب دول الااعاان 
ينعباق علاى أحياام  ن ارط الدولاة األوىل سلرعاياة العلى أ  ا  اديد

الايت يسار  عليهاا اارط الدولاة  تعاداد اجملااال  تسوية املنازعا  أو
ورقااة عمال غا  رمسيااة نظار فريااق الدراساة أيضاا    األوىل سلرعاياة. و 
ط الدولااة و ااار  اللغويااة املسااتخدمة  ن الحاايغ تععاات حملااة عامااة عاا

األوىل سلرعاية   اتتاقا  املقر اليت متن   ثلت الدول لدى املنظمة 
نتااااس االمتيااااازا  واحلحاااااان  املمنوحااااة للدبلوماساااايي   الدولاااااة 

العمل غ  الارمسيتي  ورقيتالعمل جاراي    إعداد   يزال املضيتة. وال
املعاهادا  الضاريبية ”غا  رمسياة عان ، إىل جانب ورقة عمال  يهات

 .“الثنائية وارط الدولة األوىل سلرعاية
قااد خلاان   وقاات سااابق إىل ضاارورة   ااان فريااق الدراسااةو  -157

يتعلااق  الدولااة األوىل سلرعايااة فيمااااااروط التعمااق   دراسااة مسااألة 
جاااارة   لتس املتعلاااقاخلااادما    إطاااار االتتااااق العاااام  سلتجاااارة  
الدولاااة األوىل اااارط واتتاقاااا  االساااتثمار، والع قاااة باااي  اخلااادما 

واملنحااتة ومعاااي  املعاملااة الوطنيااة، فضاا   العادلااة سلرعايااة واملعاملااة 
اتتاقا  التيامل االقتحاد  اإلقليمت واتتاقا  التجارة احلرة، عن  

الدولااة األوىل سلرعايااة  اااروط ا تعبيقاا تذا  انااإ وذلااك لتقياايم مااا
وجااارى أيضاااا   .  عملااه رااااد فريااق الدراساااةت  تلااك اجملااااال  قااد 

لتااات االنتبااااه إىل ضااارورة النظااار   الع قاااة باااي املعاهااادا  الثنائياااة 
واملعاهااادا  املتعاااددة األطاااراف و يتياااة ساااراين اااارط الدولاااة األوىل 

__________ 
. روهان أ “ الدوانلد ما ريه وسلرعاية  األوىل  الدولة  ألحيام  فهرس” (402ال 

“ 1978 عاااام   الااادويل القاااانون  جلناااة وضاااعتها الااايت املاااواد مشااااريإل”وب يااارا(؛ 
 ؛(2013تنقااااي    عااااام الاااااينيا موراساااات( الخضااااعت هااااذه الورقااااة ملزيااااد ماااان ال

“ العامليااااة التجاااارة ومنظمااااة الغاااا  ساااياق   سلرعايااااة األوىل الدولاااة اااارط”و
   والتنمياااة التعااااون  منظماااة باااه اضاااعلعت الاااذ  العمااال”و ؛الدوانلاااد ما رياااه(

 ؛“ الحممااااود احلمااااود(سلرعايااااة األوىل الدولااااة ااااارط بشااااأن  االقتحاااااد  املياااادان 
“ سلرعاياااة األوىل الدولاااة اااارط بشاااأن  األونيتااااد باااه اضاااعلإل الاااذ  العمااال”و

  إطااااااار معاهاااااادا  االسااااااتثمار“  مااااااافيزيين مشاااااايلة”و ؛السااااااتيتن فاساااااايان(
   الااواردةوتعبيااق اااروط الدولااة األوىل سلرعايااة  تتساا ”وروهااان ب ياارا(؛  الأ.

لشاااروط  االساااتثمار حماااا م تتسااا ”و“ الدوانلاااد ما رياااه(؛ االساااتثمار اتتاقاااا 
 حملااااا مالعبيعااااة املختلعااااة  أثاااار”والدولااااة األوىل سلرعايااااة“ الدوانلااااد ما ريااااه(؛ 

“ ةاالستثمار على تعبيق اروط الدولاة األوىل سلرعاياة علاى األحياام اإلجرائيا
 الماتياس فورتو(.

دا  مناااذ اعتمااااد اللجناااة  سلرعايااة   بيئاااة أصااابحت أااااد تنوعاااا   وتعقاااح
، 1978 مشاريإل املواد املتعلقة بشاروط الدولاة األوىل سلرعاياة   عاام

وإىل مسألة املعاملة سملثال   تعبياق ااروط الدولاة األوىل سلرعاياة، 
 سيما   االتتاقا  املربمة بي البلدان املتقدمة والبلدان النامية. ال

دف النهااااائت هااااو إعااااداد تقرياااار واتُتااااق عمومااااا  علااااى أن اهلاااا -158
اااامل حيلاال علااى  ااو منهجاات خمتلااف املسااائل الاايت تُعتاارب مسااائل 
ذا  صااااالة. واملتااااااوخى مااااان ذلااااااك هاااااو أن يتااااااي  التقريااااار النهااااااائت 
معلومااا  أساسااية عامااة عاان األعمااال املضااعلإل هبااا ضاامن اإلطااار 

العامة للقانون الدويل   ضوء التعورا  ال حقاة،   للقواعداألوسإل  
. 1978 هااااا التعااااورا  الاااايت تلاااات اعتماااااد مشاااااريإل مااااواد عااااامفي مبااااا

وعليااه، ساايُتوخى أيضااا  أن يتناااول التقرياار القضااااي املعاصاارة املتعلقااة 
بشروط الدولة األوىل سلرعاية، ايث يتضمن   هذا الحدد الي   
جلوانااب ماان قبياال األمهيااة املعاصاارة ألحيااام الدولااة األوىل سلرعايااة، 

ماااات هبااااا هيئااااا  أخاااارى بشااااأن تلااااك األحيااااام، واألعمااااال الاااايت قا
والااانُهج املختلتاااة الااايت تُتباااإل   تتسااا ها. ورئااات أن التقريااار النهاااائت 

مساااألة تتسااا  أحياااام  لترياااق الدراساااة ةيااان أن يتنااااول بوجاااه عاااام
يتعلاااق بتساااوية  الدولاااة األوىل سلرعاياااة   اتتاقاااا  االساااتثمار فيماااا

العوامااال ذا  الحااالة املنازعاااا ، وأن يشاااتمل علاااى اليااال ملختلاااف 
بتلك العملية، وأن يقدم، حسب االقتضاء، مبادئ توجيهية وأمثلة 
علااى الشااروط النموذجيااة ماان أجاال التتاااوض بشااأن أحيااام الدولااة 

 األوىل سلرعاية، استنادا  إىل  ارسة الدول.

 فريق الدراسة   الدورة احلالية   مناقشا  -2
معاهاادا   ” ُعرضاات علااى فريااق الدراسااة ورقااة عماال بعنااوان   -159

االسااتثمار الثنائيااة بشااأن احملااا م املختلعااة  العبيعااة القانونيااة لتسااوية  
أعدها السيد اينيا موراسات، جنباا  إىل جناب   ، “ منازعا  االستثمار 

دراساة استقحاائية للحايغ اللغوياة املساتخدمة  ” مإل ورقة عمال بعناوان 
سلرعاياااااة واالجتهاااااادا  القضاااااائية املتحااااالة      ااااااروط الدولاااااة األوىل 

أعدها السيد حممود احلمود. واستمر فريق الدراسة    ، “ مافيزيين بقضية  
أيضااااا    ااااااث االجتهاااااادا  القضاااااائية واملمارساااااا  املعاصااااارة ذا   

هاااااذا الحااااادد،   الحااااالة بتتسااااا  ااااااروط الدولاااااة األوىل سلرعاياااااة. و  
املخالتاااااة واملساااااتقلة  ُعرضااااات علاااااى فرياااااق الدراساااااة القااااارارا  واآلراء  

 واليت تتناول املسائل اليت ينظر فيها التريق.   ( 403ال الحادرة حديثا  
__________ 

 Daimler Financial Services AG v. Argentine Republic, ICSID Case ( 403ال  

No. ARB/05/1, Award dispatched to the parties on 22 August 2012, and 

dissenting opinion of Judge Charles N. Brower and opinion of Professor 

Domingo Bello Janeiro; Kılıç Ĭnşaat Ĭthalat Ĭhracat Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi v. Turkmenistan, ICSID Case No. ARB/10/1, Award 

dispatched to the parties on 2 July 2013, and separate opinion of Professor 

William W. Park. See also ICSID decision on the objection to jurisdiction 

for lack of consent in Garanti Koza LLP v. Turkmenistan, ICSID Case No. 

ARB/11/20, 3 July 2013 (available from https://icsid.worldbank.org/) . 

https://icsid.worldbank.org/
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 ا  جانبا موراسات اينياورقة العمل اليت أعدها السيد   ناولوتت -160
 فيماا 2012 عاام   الدراساة فرياق انقشها أن  سبق  اليت  اجلوانبمن  
أثاار العبيعااة ”عاان  فورتااو ماتياااسالساايد  أعاادهاعماال  بورقااة يتحاال

تعبيق اروط الدولة األوىل سلرعاية   علىاملختلعة حملا م االستثمار  
، و اناااات تشااااتمل علااااى الياااال لظاااااهرة “ةعلااااى األحيااااام اإلجرائياااا

 املخااااااتلط التحياااااايم طبيعااااااةخاااااا ل ااااااارمب  مااااااناحملااااااا م املختلعااااااة 
تعبياااق اااارط الدولاااة  خحوصاايا سالساااتثمار؛ وتقيااايم  يتعلاااق فيمااا

 ذلااك التحياايم  ثاالتحياايم املخااتلط؛ ودراسااة األوىل سلرعايااة   ال
 ؛تعبيااق ااارط الدولااة األوىل سلرعايااة علااى األحيااام اإلجرائيااة علااى
 تعمااالالعبيعاااة املختلعاااة للتحيااايم   جماااال االساااتثمار  أن اعتباااارو 

 مادعى ودولاة خاا  مادع مهااألن طر  الدعوى، و على مستويي، 
ةو مهااااا طرفااااان خمتلتااااان   طبيعتهمااااا؛  عليهااااا، ن احمليمااااة أب احملاجااااّ
لدولة ل الوطنيةمحيمة لل الوويتت البديل  مثل هذه احلالة   تيون

. الااايت لاااوال اخاات ف احلاااال ليانااات هاات احمليماااة املختحاااةاملضاايتة 
واملسااااتوى  الااااوطينالتحياااايم املخااااتلط بااااي املسااااتوى  يقااااإلوهيااااذا، 
جتماإل بيناه وباي  يتعلاق سالساتثمار،  ، فيماامثة أوجه تشاابهالدويل، و 
، إذ التحياااايم التجااااار  الاااادويل والتحياااايم الاااادويل العااااام اااال ماااان 
ورقاااة  دفوهتااا. عاااامعنحااار و  خاااا   مهاااا علاااى عنحااار   ينعاااواين

اترماات  منظااور تقاادميإىل  موراسااتاااينيا العماال الاايت أعاادها الساايد 
بإل إضاتاء العاا”لتعور القانون   هذا اجملال. وتش  إىل أن عملية 

مان الشار ا  املربماة باي اار ة   “اتتاقاا  االمتيااز”على    “الدويل
 ومعلإل عشر التاسإل القرن   وهر املضيتة  الدولةبي  و   ستثمرةامل

 “خااااا  قااااانونعقااااود ” االتتاقااااا  تلااااك وتُعتاااارب. العشاااارين القااارن
لضااإل للقااانون الااوطين  “الأو عقااودا  إداريااة( عااام قااانونعقااود ” أو
احلاارب العامليااة  أعقاااب و . املضاايتة للدولااة أو املسااتثمر لدولااةإمااا 

الثانياااة، أصاااب  اساااتبعاد القاااانون الاااوطين والوالياااة القضاااائية الوطنياااة 
 ،   التقه القانون  أدى، ماوهو  اجتاها  واضحا    تلك االتتاقا ،  

ادئ العامااة الاايت املباا”إىل اعتبااار تلااك االتتاقااا  اتتاقااا  تنظمهااا 
مااااان ولااااايس القاااااانون الاااااوطين أل   “تعااااارتف هباااااا األمااااام املتحضااااارة

 القاانون حييمهاا ال “االقتحاادية  للتنمياةاتتاقاا   ”  وأهنا  ،تيدولال
 الساااوابق أن رغمبااابااال قاااانون العقاااود،  ،الااادويل القاااانون وال الاااوطين

 االمتيااز اتتاقاا  أن وأُ اد. (404الالتوصيتا  تلكرفضت القضائية  
التنميااااااة االقتحااااااادية هااااااذه متهااااااد إلباااااارام العديااااااد ماااااان  اتتاقااااااا  أو

وهااات اتتاقاااا  باااي الااادول  ،ال حقاااةالثنائياااة  االساااتثمار معاهااادا 
 فيماا مانلضإل قواعادها املوضاوعية للقاانون الادويل. وماإل ذلاك، 

أناااه أاي   انااات درجاااة الشااابه باااي  إىلذهاااب رأ  الناحيااة اإلجرائياااة، 
__________ 

 إيرانياة - األنيلاو الانتط ار ةالعدل الدولية   قضية   حميمة  ذ ر  (404ال 
 Anglo-Iranian Oil Co. (jurisdiction), Judgment of 22ال  الالوالية القضائية(

July 1952, I.C.J. Reports 1952, p. 93, at p. 112 )ال ةيان أن ”يلات   ماا
الانتط  واار ةبي احليومة اإليرانية  املوّقإل العقد أبن تقبل احمليمة الرأ  القائل 

 عقااد ييااون  أن  يعاادو ال فهااو. مزدوجااة طبيعااة ذوعقااد  هااو فارسااية -األنيلااو 
 .“أجنبية وار ة حيومة بي امتياز

يتعامل معها    أن  جيبواحملا م املشرت ة بي الدول،    احملا م املختلعة
عاان طريقااة تعاملااه مااإل  ،مااث    لتلااف، وبعريقااة اااذر الدراسااة فريااق

 .العاملية التجارة منظمة  إطار  نازعا املقضااي 

د مت ورقااااة العماااال الاااايت أعاااادها الساااايد حممااااود احلمااااود  -161 وقااااَ
للبحااث   جتميعااا  ألحيااام املعاهاادا  ذا  الحاالة الاايت خضااعت 

، ماافيزيينإطار قرارا  التحيايم والايت تعاا  املساألة املرتبعاة بقضاية 
إذا  ان ارط الدولة األوىل سلرعاية يشامل بناود  أال وهت اديد ما

تسوية املنازعا ، سإلضافة إىل املقتعتا  ذا  الحالة مان قارارا  
 التحييم املعنية.

يتعلااااااق بقاااااارار  التحياااااايم  والحاااااا  فريااااااق الدراسااااااة، فيمااااااا -162
واملعروضاااااي علياااااه، أهنماااااا   يلياااااتشو دةلااااارالحاااااادرين   قضاااااييت 

، وأن ماافيزيينيتناوالن نقاط خ ف مشاهبة لتلك الواردة   قضية 
خمتلف العناصر اليت أث     القرارين ةين أن تيون وثيقة الحلة 

مل إىل ا  العوا 2012 أبعمال التريق، ألنه سبق أن تعرق   عام
الااايت تضاااعها احملاااا م   احلسااابان عناااد تتسااا  ااااروط الدولاااة األوىل 
سلرعايااااة. وعلااااى وجااااه اخلحااااو ، أقاااار فريااااق الدراسااااة أبن الااااُنهج 
التتساااا ية الاااايت تتبعهااااا هيئااااا  التحياااايم جتاااااه ااااارط الدولااااة األوىل 

هباذا الغارض ييتسايان أمهياة  1969سلرعاية وصلة اتتاقياة فييناا لعاام 
التحيااايم عاااددا  مااان اجلواناااب اهلاماااة   تتسااا   خاصاااة. وياااربز قااارارا

  ذلااااك  املعاهاااادا ، مثاااال ناااان املعاهاااادة وإطارهااااا السااااياقت، مبااااا
املمارساااة التعاهدياااة الااايت تتبعهاااا الااادول املعنياااة، وموضاااوع املعاهااادة 
والغرض منها، والقبول واملعاَصرة. وأحاط فريق الدراسة علماا  أيضاا  

ثاااات معااااذ متهااااوم املعاملااااة ا دةلاااارأبن هيئااااة التحياااايم   قضااااية 
يتعلق مبختلف إجراءا  تسوية  رعاية فيما  “األقل” أو  “األ ثر”

املنازعااا  املتاحااة لألطااراف مبوجااب املعاهاادة. ورأى فريااق الدراسااة  
ماااااان   يليااااااتشتضاااااامنه قاااااارار التحياااااايم   قضااااااية   ااااااذلك أن مااااااا
ل جتهاادا  القضاائية ذا  الحالة قاد يياون متيادا   استعراض عام
 قريره النهائت.  إعداد ت

و ااان ماان املتوقااإل أن يباادأ فريااق الدراسااة   هااذه الاادورة    -163
النظاااار   مشااااروع تقريااااره النهااااائت الااااذ  يعااااّده الاااارئيس، واضااااعا    
اعتباره خمتلف ورقا  العمل اليت ُعرضت على التريق. ورغم غياب 
الرئيس، أجرى فرياق الدراساة تباادال  لاآلراء بشاأن اخلعاوط العريضاة 

رياااره النهاااائت، وساااّلم جماااددا  أبناااه، ماااإل تر ياااز أعمالاااه علاااى جماااال لتق
املسائل قيد املناقشة ضامن إطاار  االستثمار، من األنسب أن توضإل 

أوسإل، أ    سياق القواعد العامة للقانون الدويل واألعمال السابقة  
للجنااة. وساايتناول التقرياار قضااااي مثاال أسااس أعمااال التريااق والغاارض  

وأمهيتها؛ والتعورا  اليت حدثت منذ    1978 د عام منها؛ ومشاريإل موا 
    ألحيااام الدولااة األوىل سلرعايااة، مبااا ؛ واألمهيااة املعاصاارة  1978 عااام 

؛ والنظااااار   أحياااااام الدولاااااة األوىل  1978 ذلاااااك مشااااااريإل ماااااواد عاااااام 
سلرعاية   هيئا  أخرى، مثل األونيتاد ومنظمة التعاون والتنمية    
امليدان االقتحااد ؛ واالعتباارا  املتعلقاة سلساياق،  ظااهرة عملياا   
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لط الضاااوء عليهاااا، علاااى سااابيل   التحيااايم املختلعاااة، علاااى  اااو ماااا ساااُ
موراساات؛ وتضااارب الااُنهج    املثااال،   الورقااة الاايت أعاادها الساايد اااينيا 

 املتبعة   تتس  أحيام الدولة األوىل سلرعاية   السوابق القضائية. 
و  إطااااار مواصاااالة النظاااار   تتساااا  أحيااااام الدولااااة األوىل  -164

سلرعاياااة   اتتاقاااا  االساااتثمار، و  وااال اعتباااار أن اتتاقياااة فييناااا 
يانية وضإل هت نقعة االنع ق، الح  فريق الدراسة إم  1969لعام  

مبااادئ توجيهياااة وااااروط  وذجياااة   تقريااره النهاااائت. غااا  أناااه أقااار 
مبخاطر االنتهاء إىل انتج ييون تقنينيا  بحورة مترطاة. ولاوح ،   
املقابااال، أناااه قاااد يياااون مااان املتياااد فهرساااة األمثلاااة الااايت نشاااأ    
املمارسااااة املتحاااالة سملعاهاااادا  وتوجيااااه اهتمااااام الاااادول إىل التتساااا  

 عته خمتلف قرارا  التحييم جملموعة متنوعة من األحيام. الذ  أع
 

ورئااات أن الدراسااااة االستقحاااائية الاااايت بااادأها الساااايد حمماااود احلمااااود 
ستيون متيدة عندما يتناول فريق الدراساة   هناياة املعااف مساألة 

يتعلااق سملسااائل املثااارة  املبااادئ التوجيهيااة والشااروط النموذجيااة فيمااا
. وأاااار فريااق الدراسااة مااافيزيين  قاارار التحياايم الحااادر   قضااية 

جمددا  إىل أنه سبق أن أبرز احلاجة إىل مواصلة ااث مساألة ااروط 
  إطاااار يتعلاااق سلتجاااارة   اخلااادما   الدولاااة األوىل سلرعاياااة فيماااا

االسااتثمار، واتتاقااا  جااارة   اخلاادما  لتس املتعلااقاالتتاااق العااام 
العادلة الدولة األوىل سلرعاية واملعاملة معاي  الع قة بي فض   عن 

رصد مجيإل هذه الدراسة . وسيواصل فريق واملنحتة واملعاملة الوطنية
اجلوانب مإل تقدم أعماله. ويدرك فريق الدراسة   الوقت نتسه أنه 

 ينبغت له عدم املغاالة   توسيإل نعاق أعماله.




