الفصل احلادي عشر
شرط الدولة األوىل ابلرعاية
ألف -مقدمة

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

 -150ق اارر اللجن ااة ،دورهت ااا الس ااتي الع ااام  ،)2008أن ت اادرج
موضا ااوع ”ا ا اارط الدول ا ااة األوىل سلرعايا ااة“ ب ا ارانمج عمله ا ااا وأن
تنشئ فريق دراسة معنيا سملوضوع دورهتا احلادية والستيال.)396

 -153و اجللس ا ا ا ا ااة  ،3189املعقا ا ا ا ا اودة
أحاطت اللجنة علما بتقرير فريق الدراسة.

 -151وأنش اائ فري ااق الدراس ااة ،برائس ااة اال م اان الس اايد دوانل ااد ما ري ااه
والس اايد أ .روه ااان ب ي ارا ،ال اادورة احلادي ااة والس ااتي الع ااام )2009ال،)397
وأعيد تشاييله الادورة الثانياة والساتي العاام  )2010و الادورة الثالثاة
والسااتي العااام  )2011سلرائسااة املشاارت ة نتسااهاال .)398و الاادورة الرابعااة
والسا ااتي العا ااام  ،)2012أعا اااد اللجنا ااة تشا ااييل فريا ااق الدراسا ااة املعا ااين
بشرط الدولة األوىل سلرعاية برائسة السيد دوانلد ما ريهال.)399

 31متوز/يولي ا ا ا ا ااه ،2013

 -1أعمال فريق الدراسة
 -154ينبغت اإلاارة إىل أن اهلدف العام لتريق الدراسة هو الساعت
إىل جتنب جتزؤ القانون الدويل ول يد أمهية زايدة االتسااق الانُهج
املتبعااة قارارا التحياايم جمااال االسااتثمار ،ال ساايما فيمااا يتعلااق
أبحيا ااام الدولا ااة األوىل سلرعايا ااة .ويواصا اال فريا ااق الدراسا ااة سا ااعيه إىل
املسااامهة اقيااق ق اادر أ اارب ماان اليق ااي واالسااتقرار جمااال ق ااانون
االستثمار .ويعتزم التريق صوغ انتاج تياون لاه فائادة عملياة للعااملي
جم ااال االس ااتثمار ولواض ااعت السياس ااا  .وال يعت اازم فري ااق الدراسا ااة
إعداد أية مشاريإل مواد أو تنقي مشاريإل املواد املتعلقة بشروط الدولة
األوىل سلرعاية اليت وضعتها اللجنة عام 1978ال.)400

ابء -النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية
 -152هذه الدورة ،أعاد اللجنة تشييل فريق الدراسة املعين
بشا ا اارط الدولا ا ااة األوىل سلرعايا ا ااة ،برائسا ا ااة السا ا اايد دوانلا ا ااد ما ريا ا ااه.

__________
ال )396جلس ا ا ا ا ا ا ااتها  2997املعق ا ا ا ا ا ا ااودة  8آب/أغس ا ا ا ا ا ا ااعس  2008الانظ ا ا ا ا ا ا اار
حولي ااة  ،2008اجملل ااد الث ااان الاجل اازء الث ااان) ،التق اارة  .)354ول طا ع عل ااى املخع ااط
العام للموضوع ،انظر املرجإل نتسه ،املرفق الثان .وقد أحاطت اجلمعياة العاماة علماا
هبذا القرار التقرة  6من قرارها  123/63املؤر  11انون األول/ديسمرب .2008
ال )397اجللسااة  ،3029املعقااودة  31متوز/يوليااه  ،2009أحاطاات اللجنااة
علمااا سلتقرياار الشااتو للرئيسااي املشااار ي لتريااق الدراسااة املعااين بشاارط الدولااة
األوىل سلرعاية الانظر حولية  ،2009اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقارا -211
 .)216ونظ اار فري ااق الدراس ااة ،ض اامن م ااا نظ اار في ااه ،إط ااار ةي اان أن يش اايل
خريعة طريق لألعمال املقبلة ،واتتاق علاى جادول زماين لألعماال يشاتمل علاى
إعاداد ورقاا بغارض إلقااء املزياد ماان الضاوء علاى املساائل املتعلقاة ،خحوصااا،
بنعاق اروط الدولة األوىل سلرعاية وتتس ها وتعبيقها.
ال )398اجللساة  ،3071املعقااودة  30متوز/يوليااه  ،2010أحاطاات اللجنااة
علما سلتقرير الشاتو للرئيساي املشاار ي لترياق الدراساة الانظار حولياة ،2010
اجمللا ااد الث ا ااان الاجل ا اازء الث ا ااان) ،التق ا ارا  .)373-359ونظ ا اار فري ا ااق الدراس ا ااة
خمتلف الورقا اليت أُعاد علاى أسااس إطاار عاام  2009لتياون مبثاباة خريعاة
طريق لألعمال املقبلة وتناوهلاا سلبحاث ،واتتاق علاى بارانمج عمال لعاام .2010
و اجللسة  ،3119املعقاودة  8آب/أغساعس  ،2011أحاطات اللجناة علماا
سلتقرير الشتو للرئيسي املشاار ي لترياق الدراساة الانظار حولياة  ،2011اجمللاد
الثا ااان الاجلا اازء الثا ااان) ،التقا ارا  .)362-348ونظا اار فريا ااق الدراسا ااة ورقا ااا
إضافية أُعد على أساس إطار عام  2009وتناوهلا سلبحث.
ال )399اجللسااة  ،3151املعقااودة  27متوز/يوليااه  ،2012أحاطاات اللجنااة
علمااا سلتقرياار الشااتو لارئيس فريااق الدراسااة الانظاار حوليااة  ،2012اجمللااد الثااان
الاجل اازء الث ااان) ،التق ارا  .)265-244ونظ اار فري ااق الدراس ااة ورق ااا إض ااافية
أُعد على أساس إطار عام  2009وتناوهلا سلبحث.

 -155وقد أعد فريق الدراسة واث عدة ورقا عمل أساسية مناذ
عااام  ،2010سااعيا منااه إىل تسااليط مزيااد ماان الضااوء علااى التحااداي
املعاص اارة ال اايت يعرحه ااا ا اارط الدول ااة األوىل سلرعاي ااة جم ااال ق ااانون
االسااتثمار .واااث فريااق الدراسااة بوجااه خااا مااا يلاات الأ) تحاانيف
أحيام الدولة األوىل سلرعاية املوجودة الوقت الراهن ،وهت ارسة
ع ااام 1978
مس ااتمرة؛ والب) مش اااريإل امل اواد ال اايت اعتم اادهتا اللجن ااة
واجملاال اليت ال تزال مشاريإل املواد تلك مهمة فيها؛ والج) اجلوانب
املتعلقااة بييتيااة تعااور ااارط الدولااة األوىل سلرعايااة املاضاات و يتيااة
تع ااوره الوق اات احلاض اار س ااياق االتت اااق الع ااام بش ااأن التعريت ااا
اجلمر ياة والتجااارة الالغاا ) ومنظمااة التجاارة العامليااة؛ والد) التعااورا
األخا اارى سا ااياق منظما ااة التعا اااون والتنميا ااة امليا اادان االقتحا اااد
وم اؤمتر األم اام املتح اادة للتج ااارة والتنمي ااة الاألونيت اااد)؛ واله) املس ااائل
املعاصاارة املتعلق ااة بنع اااق تعبي ااق ا اارط الدول ااة األوىل سلرعاي ااة ،ومنه ااا
ما ااث املسا ااائل النااا اائة عا اان الق ا ارار الحا ااادر قضا ااية ما ااافيزيينال)401؛
والو) الييتيااة الاايت فساار هبااا حمااا م االسااتثمار ااارط الدولااة األوىل
سلرعايا ااة ،قضا ااية ما ااافيزيين وفيما ااا ت ها ااا ما اان القضا ااااي؛ والز) أثا اار
__________
ال )400حولية  ،1978اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرة .74
الEmilio Agustín Maffezini v. Kingdom of Spain, ICSID Case )401
No. ARB/97/7, Decision of the tribunal on objections to jurisdiction, 25

).January 2000 (available from https://icsid.worldbank.org/
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العبيعااة املختلعااة حملااا م االسااتثمار علااى تعبيااق اااروط الدولااة األوىل
سلرعاية على األحيام اإلجرائيةال.)402
 -156وعماال فريااق الدراسااة أيضااا علااى اديااد احمل ّيمااي واحملااامي
قضااااي االسااتثمار املتحاالة بشااروط الدولااة األوىل سلرعايااة ،فضا
عن أنواع أحيام الدولة األوىل سلرعاية اليت جرى تتس ها .وع وة
على ذلك ،وملواصلة اديد املضمون املعيار لشروط الدولة األوىل
سلرعايااة جمااال االسااتثمار ،نظاار التريااق ورقااة غا رمسيااة بشااأن
الشااروط النموذجيااة للدولااة األوىل سلرعايااة حقبااة مااا بعااد قضااية
مافيزيين ،وهت ورقة تتناول خمتلف أايال ردود التعل اليت صدر
عاان الادول أعقاااب القارار املتعلااق بقضااية مااافيزيين ،ومنهااا الاانن
اديدا على أن ارط الدولاة األوىل سلرعاياة ال ينعباق علاى أحياام
تسوية املنازعا أو تعاداد اجملااال الايت يسار عليهاا اارط الدولاة
األوىل سلرعاياة .ونظار فريااق الدراساة أيضاا ورقااة عمال غا رمسيااة
تععاات حملااة عامااة ع ان الحاايغ اللغويااة املسااتخدمة اااروط الدولااة
األوىل سلرعاية اتتاقا املقر اليت متن ثلت الدول لدى املنظمة
نتا ااس االمتيا ااازا واحلحا اااان املمنوحا ااة للدبلوماسا اايي الدول ا ااة
املضيتة .وال يزال العمل جاراي إعداد ورقيت العمل غ الارمسيتي
هاتي ،إىل جانب ورقة عمال غا رمسياة عان ”املعاهادا الضاريبية
الثنائية وارط الدولة األوىل سلرعاية“.
 -157و ااان فريااق الدراسااة قااد خلاان وقاات سااابق إىل ضاارورة
التعمااق دراسااة مسااألة اااروط الدولااة األوىل سلرعايااة فيمااا يتعلااق
إط ااار االتت اااق الع ااام املتعل ااق سلتج ااارة
سلتج ااارة اخل اادما
اخل اادما واتتاق ااا االس ااتثمار ،والع ق ااة ب ااي ا اارط الدول ااة األوىل
سلرعايااة واملعاملااة العادلااة واملنحااتة ومعاااي املعاملااة الوطنيااة ،فضا
عن اتتاقا التيامل االقتحاد اإلقليمت واتتاقا التجارة احلرة،
وذلااك لتقياايم مااا إذا انات تعبيقاا اااروط الدولااة األوىل سلرعايااة
تلااك اجمل اااال قااد ترا ااد فريااق الدراس ااة عملااه .وج اارى أيض ااا
لت اات االنتب اااه إىل ض اارورة النظ اار الع ق ااة ب ااي املعاه اادا الثنائي ااة
واملعاه اادا املتع ااددة األط اراف و يتي ااة س اراين ا اارط الدول ااة األوىل
__________
ال” )402فهرس ألحيام الدولة األوىل سلرعاية“ الدوانلد ما ريه و أ .روهان
ب ي ارا)؛ و”مش اااريإل امل اواد ال اايت وض ااعتها جلن ااة الق ااانون ال اادويل ع ااام “1978
عا ااام )2013؛
الاا ااينيا موراسا اات) الخضا ااعت ها ااذه الورقا ااة ملزيا ااد ما اان التنقا ااي
و”ا اارط الدول ااة األوىل سلرعايا ااة س ااياق الغ ااا ومنظما ااة التج ااارة العامليا ااة“
الدوانل ااد ما ري ااه)؛ و”العم اال ال ااذ اض ااعلعت ب ااه منظم ااة التع اااون والتنمي ااة
امليا اادان االقتحا اااد بشا ااأن اا اارط الدولا ااة األوىل سلرعايا ااة“ الحمما ااود احلما ااود)؛
و”العم اال ال ااذ اض ااعلإل ب ااه األونيت اااد بش ااأن ا اارط الدول ااة األوىل سلرعاي ااة“
السا ا ااتيتن فاسا ا اايان)؛ و”مشا ا اايلة ما ا ااافيزيين إطا ا ااار معاها ا اادا االسا ا ااتثمار“
الأ .روهااان ب ي ارا)؛ و”تتس ا وتعبيااق اااروط الدولااة األوىل سلرعايااة ال اواردة
اتتاق ااا االس ااتثمار“ الدوانل ااد ما ري ااه)؛ و”تتس ا حم ااا م االس ااتثمار لش ااروط
الدولا ااة األوىل سلرعايا ااة“ الدوانلا ااد ما ريا ااه)؛ و”أثا اار العبيعا ااة املختلعا ااة حملا ااا م
االستثمار على تعبيق اروط الدولاة األوىل سلرعاياة علاى األحياام اإلجرائياة“
الماتياس فورتو).
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سلرعايااة بيئ ااة أص اابحت أا ااد تنوع ااا وتع حق ادا من ااذ اعتم اااد اللجن ااة
مشاريإل املواد املتعلقة بشاروط الدولاة األوىل سلرعاياة عاام ،1978
وإىل مسألة املعاملة سملثال تعبياق ااروط الدولاة األوىل سلرعاياة،
ال سيما االتتاقا املربمة بي البلدان املتقدمة والبلدان النامية.
 -158واتُتا ااق عموما ااا علا ااى أن اهلا ادف النها ااائت ها ااو إعا ااداد تقريا اار
اااامل حيلاال علااى ااو منهجاات خمتلااف املسااائل الاايت تُعتاارب مسااائل
ذا ص ا االة .واملتا ا ااوخى م ا اان ذلا ا ااك ه ا ااو أن يتا ا ااي التقري ا اار النها ا ااائت
معلومااا أساسااية عامااة عاان األعمااال املضااعلإل هبااا ضاامن اإلطااار
األوسإل للقواعد العامة للقانون الدويل ضوء التعورا ال حقاة،
مبا ااا فيها ااا التعا ااورا الا اايت تلا اات اعتما اااد مشا اااريإل ما اواد عا ااام .1978
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،
واألعما ااال الا اايت قاما اات هبا ااا هيئا ااا أخا اارى بشا ااأن تلا ااك األحيا ااام،
انهج املختلت ااة ال اايت تُتب ااإل تتس ا ها .ورئ اات أن التقري اار النه ااائت
وال ا ُ
لتري ااق الدراس ااة ةي اان أن يتن اااول بوج ااه ع ااام مس ااألة تتس ا أحي ااام
الدول ااة األوىل سلرعاي ااة اتتاق ااا االس ااتثمار فيم ااا يتعل ااق بتس ااوية
املنازع ااا  ،وأن يش ااتمل عل ااى الي اال ملختل ااف العوام اال ذا الح االة
بتلك العملية ،وأن يقدم ،حسب االقتضاء ،مبادئ توجيهية وأمثلة
علااى الشااروط النموذجيااة ماان أجاال التتاااوض بشااأن أحيااام الدولااة
األوىل سلرعاية ،استنادا إىل ارسة الدول.

 -2مناقشا فريق الدراسة

الدورة احلالية

ُ -159عرضاات علااى فريااق الدراسااة ورقااة عماال بعن اوان ”معاهاادا
االسااتثمار الثنائيااة بشااأن احملااا م املختلعااة العبيعااة القانونيااة لتسااوية
منازعا االستثمار“ ،أعدها السيد اينيا موراسات ،جنباا إىل جناب
مإل ورقة عمال بعناوان ”دراساة استقحاائية للحايغ اللغوياة املساتخدمة
ا ا ااروط الدول ا ااة األوىل سلرعاي ا ااة واالجته ا ااادا القض ا ااائية املتح ا االة
بقضية مافيزيين“ ،أعدها السيد حممود احلمود .واستمر فريق الدراسة
أيضا ااا ا ا ااث االجته ا ااادا القض ا ااائية واملمارس ا ااا املعاص ا اارة ذا
الح ا االة بتتس ا ا ا ا ااروط الدول ا ااة األوىل سلرعاي ا ااة .و ه ا ااذا الح ا اادد،
ُعرض ا اات عل ا ااى فري ا ااق الدراس ا ااة القا ا ارارا واآلراء املخالت ا ااة واملس ا ااتقلة
الحادرة حديثاال )403واليت تتناول املسائل اليت ينظر فيها التريق.
__________
الDaimler Financial Services AG v. Argentine Republic, ICSID Case )403

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/
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تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن

 -160وتتناول ورقة العمل اليت أعدها السيد اينيا موراسات جانباا
من اجلوانب اليت سبق أن انقشها فرياق الدراساة عاام  2012فيماا
يتحاال بورقااة عماال أعاادها الساايد ماتياااس فورتااو عاان ”أثاار العبيعااة
املختلعة حملا م االستثمار على تعبيق اروط الدولة األوىل سلرعاية
علا ااى األحيا ااام اإلجرائيا اة“ ،و انا اات تشا ااتمل علا ااى اليا اال لظا اااهرة
احملا ا ااا م املختلعا ا ااة ما ا اان خا ا ا ل اا ا ارمب طبيعا ا ااة التحيا ا اايم املخا ا ااتلط
فيمااا يتعل ااق سالس ااتثمار؛ وتقي اايم خحوصاايا تعبي ااق ا اارط الدول ااة
األوىل سلرعايااة التحياايم املخااتلط؛ ودراسااة لثا ذلااك التحياايم
علااى تعبيااق ااارط الدولااة األوىل سلرعايااة علااى األحيااام اإلجرائيااة؛
واعتب ااار أن العبيع ااة املختلع ااة للتحي اايم جم ااال االس ااتثمار تعم اال
على مستويي ،ألن طر الدعوى ،ومهاا مادع خاا ودولاة مادعى
عليها ااا ،مها ااا طرفا ااان خمتلتا ااان طبيعتهما ااا؛ واحملا ّجا اة أبن احمليما ااة
تيون مثل هذه احلالة البديل الوويتت للمحيمة الوطنية للدولة
املضاايتة ال اايت ل ااوال اخاات ف احل ااال ليان اات هاات احمليم ااة املختح ااة.
وهيا ااذا ،يقا ااإل التحيا اايم املخا ااتلط با ااي املسا ااتوى الا ااوطين واملسا ااتوى
الدويل ،ومثة أوجه تشاابه ،فيماا يتعلاق سالساتثمار ،جتماإل بيناه وباي
ا اال ما اان التحيا اايم التجا ااار الا اادويل والتحيا اايم الا اادويل العا ااام ،إذ
ينع ااواين مه ااا عل ااى عنح اار خ ااا وعنح اار ع ااام .وهتا ادف ورق ااة
العماال الاايت أعاادها الساايد اااينيا موراساات إىل تقاادمي منظااور اترماات
لتعور القانون هذا اجملال .وتش إىل أن عملية ”إضاتاء العاابإل
الدويل“ على ”اتتاقاا االمتيااز“ املربماة باي اار ة مان الشار ا
القرن التاسإل عشر ومعلإل
املستثمرة وبي الدولة املضيتة وهر
الق اارن العشا ارين .وتُعتا اارب تلا ااك االتتاقا ااا ”عقا ااود قا ااانون خا ااا “
أو ”عقااود قااانون عااام الأو عقااودا إداريااة)“ لضااإل للقااانون الااوطين
إمااا لدولااة املسااتثمر أو للدولااة املضاايتة .و أعقاااب احلاارب العامليااة
الثاني ااة ،أص ااب اس ااتبعاد الق ااانون ال ااوطين والوالي ااة القض ااائية الوطني ااة
اجتاها واضحا تلك االتتاقا  ،وهو ما أدى ،التقه القانون،
إىل اعتبااار تلااك االتتاقااا اتتاقااا تنظمهااا ”املب اادئ العامااة الاايت
تع ا اارتف هب ا ااا األم ا اام املتحض ا اارة“ ول ا اايس الق ا ااانون ال ا ااوطين أل م ا اان
الدولتي ،وأهنا ”اتتاقاا للتنمياة االقتحاادية“ ال حييمهاا القاانون
ال ااوطين وال الق ااانون ال اادويل ،ب اال ق ااانون العق ااود ،ب ارغم أن السا اوابق
القضائية رفضت تلك التوصيتا ال .)404وأُ اد أن اتتاقاا االمتيااز
أو اتتاقا ا ااا التنميا ا ااة االقتحا ا ااادية ها ا ااذه متها ا ااد إلبا ا ارام العديا ا ااد ما ا اان
معاه اادا االس ااتثمار الثنائي ااة ال حق ااة ،وه اات اتتاق ااا ب ااي ال اادول
لضإل قواعادها املوضاوعية للقاانون الادويل .وماإل ذلاك ،فيماا مان
الناحيااة اإلجرائي ااة ،ذه ااب رأ إىل أن ااه أاي ان اات درج ااة الش اابه ب ااي
__________
ال )404ذ ر حميمة العدل الدولية قضية ار ة الانتط األنيلاو  -إيرانياة
الالوالية القضائية) ال Anglo-Iranian Oil Co. (jurisdiction), Judgment of 22
 )July 1952, I.C.J. Reports 1952, p. 93, at p. 112ماا يلات ”ال ةيان أن
تقبل احمليمة الرأ القائل أبن العقد املوقّإل بي احليومة اإليرانية واار ة الانتط
األنيلااو  -فارسااية هااو عقااد ذو طبيعااة مزدوجااة .فهااو ال يعاادو أن ييااون عقااد
امتياز بي حيومة وار ة أجنبية“.

احملا م املختلعة واحملا م املشرت ة بي الدول ،جيب أن يتعامل معها
فريااق الدراسااة اااذر وبعريقااة لتلااف ،مااث  ،عاان طريقااة تعاملااه مااإل
إطار منظمة التجارة العاملية.
قضااي املنازعا
 -161وقَا ادمت ورقا ااة العما اال الا اايت أعا اادها السا اايد حمما ااود احلما ااود
جتميعااا ألحيااام املعاهاادا ذا الحاالة الاايت خضااعت للبحااث
إطار قرارا التحيايم والايت تعاا املساألة املرتبعاة بقضاية ماافيزيين،
أال وهت اديد ما إذا ان ارط الدولة األوىل سلرعاية يشامل بناود
تسوية املنازعا  ،سإلضافة إىل املقتعتا ذا الحالة مان قارارا
التحييم املعنية.
 -162والحا ا ا فريا ا ااق الدراسا ا ااة ،فيما ا ااا يتعلا ا ااق بقا ا ارار التحيا ا اايم
الح ا ااادرين قض ا ااييت دةلا اار و يليا ااتش واملعروض ا ااي علي ا ااه ،أهنم ا ااا
يتناوالن نقاط خ ف مشاهبة لتلك الواردة قضية ماافيزيين ،وأن
القرارين ةين أن تيون وثيقة الحلة
خمتلف العناصر اليت أث
أبعمال التريق ،ألنه سبق أن تعرق عام  2012إىل ا العوامل
ال اايت تض ااعها احمل ااا م احلس اابان عن ااد تتس ا ا ااروط الدول ااة األوىل
سلرعايا ااة .وعلا ااى وجا ااه اخلحا ااو  ،أقا اار فريا ااق الدراسا ااة أبن الا اانُهج
التتسا ا ية الا اايت تتبعها ااا هيئا ااا التحيا اايم جتا اااه اا اارط الدولا ااة األوىل
سلرعاية وصلة اتتاقياة فييناا لعاام  1969هباذا الغارض ييتسايان أمهياة
خاص ااة .وي ااربز ق ارارا التحي اايم ع ااددا م اان اجلوان ااب اهلام ااة تتس ا
املعاها اادا  ،مثا اال نا اان املعاها اادة وإطارها ااا السا ااياقت ،مبا ااا ذلا ااك
املمارس ااة التعاهدي ااة ال اايت تتبعه ااا ال اادول املعني ااة ،وموض ااوع املعاه اادة
املعاصرة .وأحاط فريق الدراسة علماا أيضاا
والغرض منها ،والقبول و َ
أبن هيئا ااة التحيا اايم قضا ااية دةلا اار اثا اات معا ااذ متها ااوم املعاملا ااة
”األ ثر“ أو ”األقل“ رعاية فيما يتعلق مبختلف إجراءا تسوية
املنازعااا املتاحااة لألط اراف مبوجااب املعاهاادة .ورأى فريااق الدراسااة
ا ا ااذلك أن ما ا ااا تضا ا اامنه قا ا ارار التحيا ا اايم قضا ا ااية يليا ا ااتش ما ا اان
استعراض عام ل جتهاادا القضاائية ذا الحالة قاد يياون متيادا
إعداد تقريره النهائت.
 -163و ااان ماان املتوقااإل أن يباادأ فريااق الدراسااة هااذه الاادورة
النظا اار مشا ااروع تقريا ااره النها ااائت الا ااذ يعا ا ّده الا ارئيس ،واضا ااعا
اعتباره خمتلف ورقا العمل اليت عُرضت على التريق .ورغم غياب
الرئيس ،أجرى فرياق الدراساة تباادال لاآلراء بشاأن اخلعاوط العريضاة
لتقري ااره النه ااائت ،وس الّم جم ااددا أبن ااه ،م ااإل تر ي ااز أعمال ااه عل ااى جم ااال
االستثمار ،من األنسب أن توضإل املسائل قيد املناقشة ضامن إطاار
سياق القواعد العامة للقانون الدويل واألعمال السابقة
أوسإل ،أ
للجنااة .وساايتناول التقرياار قضااااي مثاال أسااس أعمااال التريااق والغاارض
منها؛ ومشاريإل مواد عام  1978وأمهيتها؛ والتعورا اليت حدثت منذ
عااام 1978؛ واألمهيااة املعاصاارة ألحيااام الدولااة األوىل سلرعايااة ،مبااا
ذل ا ااك مش ا اااريإل م ا اواد ع ا ااام 1978؛ والنظ ا اار أحي ا ااام الدول ا ااة األوىل
سلرعاية هيئا أخرى ،مثل األونيتاد ومنظمة التعاون والتنمية
امليدان االقتحااد ؛ واالعتباارا املتعلقاة سلساياق ،ظااهرة عملياا

شرط الدولة األوىل ابلرعاية

التحي اايم املختلع ااة ،عل ااى ااو م ااا ُس الط الض ااوء عليه ااا ،عل ااى س اابيل
املثااال ،الورقااة الاايت أعاادها الساايد اااينيا موراساات؛ وتضااارب الاانُهج
املتبعة تتس أحيام الدولة األوىل سلرعاية السوابق القضائية.
 -164و إطا ااار مواصا االة النظا اار تتسا ا أحيا ااام الدولا ااة األوىل
سلرعاي ااة اتتاق ااا االس ااتثمار ،و و اال اعتب ااار أن اتتاقي ااة فيين ااا
لعام  1969هت نقعة االنع ق ،الح فريق الدراسة إميانية وضإل
مبااادئ توجيهي ااة وا ااروط وذجي ااة تقريااره النه ااائت .غ ا أن ااه أق اار
مبخاطر االنتهاء إىل انتج ييون تقنينيا بحورة مترطاة .ولاوح ،
املقاب اال ،أن ااه ق ااد يي ااون م اان املتي ااد فهرس ااة األمثل ااة ال اايت نش ااأ
املمارسا ااة املتحا االة سملعاها اادا وتوجيا ااه اهتما ااام الا اادول إىل التتسا ا
الذ أععته خمتلف قرارا التحييم جملموعة متنوعة من األحيام.
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ورئ اات أن الدراسا ااة االستقح ااائية الا اايت ب اادأها السا اايد حمم ااود احلما ااود
ستيون متيدة عندما يتناول فريق الدراساة هناياة املعااف مساألة
املبااادئ التوجيهيااة والشااروط النموذجيااة فيمااا يتعلااق سملسااائل املثااارة
ق ارار التحياايم الحااادر قضااية مااافيزيين .وأاااار فريااق الدراسااة
جمددا إىل أنه سبق أن أبرز احلاجة إىل مواصلة ااث مساألة ااروط
إط ااار
الدول ااة األوىل سلرعاي ااة فيم ااا يتعل ااق سلتج ااارة اخل اادما
االتتاااق العااام املتعلااق سلتجااارة اخلاادما واتتاقااا االسااتثمار،
فض عن الع قة بي معاي الدولة األوىل سلرعاية واملعاملة العادلة
واملنحتة واملعاملة الوطنية .وسيواصل فريق الدراسة رصد مجيإل هذه
اجلوانب مإل تقدم أعماله .ويدرك فريق الدراسة الوقت نتسه أنه
ينبغت له عدم املغاالة توسيإل نعاق أعماله.

