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    الثالث عشرالفصل     
  شرط الدولة األوىل بالرعاية

  مقدمة  - ألف  
شـرط الدولـة األوىل     "، أن تدرج موضوع     )٢٠٠٨(قررت اللجنة، يف دورهتا الستني        -٢٤٩
  .)٨٤٣(أن تنشئ فريقاً دراسياً معنياً باملوضوع يف دورهتا احلادية والستنييف برنامج عملها و" بالرعاية
روهـان  . ماكريه والسيد أ. وأنشئ الفريق الدراسي برئاسة كل من السيد دونالد م         -٢٥٠

، وأعيد تشكيله يف الدورتني الثانية والـستني        )٨٤٤()٢٠٠٩(برييرا يف الدورة احلادية والستني      
الدورتني الرابعـة    ويف. )٨٤٥(، بالرئاسة املشتركة نفسها   )٢٠١١(والثالثة والستني   ) ٢٠١٠(

اللجنة تشكيل الفريـق الدراسـي       ، أعادت )٢٠١٣(واخلامسة والستني   ) ٢٠١٢(والستني  
، توىل  ٢٠١٣ويف غياب السيد ماكريه أثناء دورة عام        . )٨٤٦(ماكريه .م برئاسة السيد دونالد  

  .الرئاسة السيد ماتياس فورتو
__________ 

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة الثالثـة   (،  ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٨ املعقودة يف    ٢٩٩٧يف جلستها    )٨٤٣(
، املرجع نفسه الطالع على خمطط املوضوع، انظر      ول) ٣٥٤، الفقرة   )A/63/10 (١٠والستون، امللحق رقم    

 كـانون  ١١ املـؤرخ   ٦٣/١٢٣ من قرارها    ٦وأحاطت اجلمعية العامة علماً بالقرار، يف الفقرة        . املرفق باء 
 .٢٠٠٨ديسمرب /األول

، بالتقرير الشفوي الذي قدمه     ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣١ املعقودة يف    ٣٠٢٩أحاطت اللجنة علماً، يف جلستها       )٨٤٤(
املرجع نفسه، الدورة الرابعة والستون، امللحـق       (لفريق الدراسي املعين بشرط الدولة األوىل بالرعاية        رئيسا ا 

ونظر الفريق الدراسي، من بني مجلة أمور، يف وضع إطـار           ). ٢١٦-٢١١، الفقرات   )A/64/10 (١٠رقم  
عداد ورقات تلقي   ميكن أن يشكل خريطة طريق لألعمال املقبلة، واتفق على جدول زمين لألعمال يشمل إ             

 . مزيداً من الضوء على املسائل املتعلقة خاصة بنطاق شروط الدولة األوىل بالرعاية وتفسريها وتطبيقها
، بـالتقرير الـشفوي الـذي       ٢٠١٠يوليه  / متوز ٣٠ املعقودة يف    ٣٠٧١أحاطت اللجنة علماً يف جلستها       )٨٤٥(

، )A/65/10 (١٠لـستون، امللحـق رقـم       املرجع نفسه، الدورة اخلامسة وا    (رئيسا الفريق الدراسي     قدمه
 ٢٠٠٩ ونظر الفريق الدراسي يف خمتلف الورقات اليت أعدت على أساس إطار عام           ). ٣٧٣-٣٥٩ الفقرات

واستعرض تلك الورقات واتفق على برنـامج عمـل         . الذي ميكن أن يشكل خريطة طريق لألعمال املقبلة       
، أحاطت اللجنـة علمـاً بـالتقرير    ٢٠١١ أغسطس/ آب٨ املعقودة يف  ٣١١٩اجللسة   ويف. ٢٠١٠ لعام

، )A/66/10 (١٠املرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، امللحق رقـم         (الفريق الدراسي    الشفوي لرئيسي 
ونظر الفريق الدراسي يف الورقات اإلضافية اليت أعـدت علـى أسـاس إطـار               ). ٣٦٣-٣٤٩ الفقرات

 .  واستعرض تلك الورقات٢٠٠٩ عام
، أحاطت اللجنة علماً بالتقرير الشفوي لرئيس الفريق        ٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٧ملعقودة يف    ا ٣١٥١يف اجللسة    )٨٤٦(

). ٢٦٥-٢٤٥، الفقـرات    )A/67/10 (١٠املرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم        (الدراسي  
 واسـتعرض تلـك   ٢٠٠٩ ونظر الفريق الدراسي يف الورقات اإلضافية اليت أعدت على أساس إطار عـام       

، أحاطت اللجنة علمـاً بتقريـر الفريـق    ٢٠١٣يوليه / متوز ٣١ املعقودة يف    ٣١٨٩ويف اجللسة   . رقاتالو
). ١٦٤-١٥٤، الفقـرات    (A/68/10) ١٠الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم      (املرجع نفسه،   الدراسي،  

املعاصـرة والفقـه    وحبث أيضاً املمارسة    . وواصل الفريق الدراسي النظر يف الورقات اإلضافية واستعراضها       
 .املعاصر فيما يتعلق بتفسري شروط الدولة األوىل بالرعاية
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  املوضوع يف الدورة احلاليةالنظر يف   -باء  
يوليه تشكيل / متوز٨ املعقودة يف ٣٢١٨يف هذه الدورة، أعادت اللجنة، يف جلستها          -٢٥١

. ماكريـه . الفريق الدراسي املعين بشرط الدولة األوىل بالرعاية، برئاسة الـسيد دونالـد م            
  . غيابه، توىل السيد ماتياس فورتو الرئاسة ويف

  .٢٠١٤يوليه /متوز ١٨ و١٠ و٩ي ثالث جلسات يف وعقد الفريق الدراس  -٢٥٢
 أحاطت اللجنة علماً بالتقرير     ٢٠١٤يوليه  /متوز ٢٥ املعقودة يف    ٣٢٣١ويف اجللسة     -٢٥٣

  .الشفوي املقدَّم عن أعمال الفريق الدراسي

  مشروع التقرير النهائي  -١  
ه الـسيد   ُعرض على الفريق الدراسي مشروع تقرير هنائي عن ُمجمل أعماله أعـد             -٢٥٤

ويستند مشروع التقرير النهائي، الذي يتخذ شكل وثيقة عمل غري رمسية           . ماكريه. دونالد م 
للفريق الدراسي، إىل ورقات العمل وغريها من الوثائق غري الرمسية اليت نظر فيهـا الفريـق                

  .)٨٤٧(٢٠٠٩الدراسي أثناء أعماله منذ بداية مداوالته يف عام 
ويوفِّر اجلـزء األول معلومـات      . لنهائي إىل ثالثة أجزاء   وينقسم مشروع التقرير ا     -٢٥٥

أساسية، تشمل أساس عمل الفريق الدراسي والغرض منه، وعمل اللجنـة الـسابق بـشأن          
، والتطورات الالحقة إلمتـام     ١٩٧٨مشاريع املواد املتعلقة بشرط الدولة األوىل بالرعاية لعام         

__________ 

 Review of the 1978 Draft Articles of the MFN (a): نظر الفريق الدراسي يف ورقات عمل تتعلق مبا يلي )٨٤٧(

Clause (Mr. Shinya Murase); (b) MFN in the GATT and the WTO (Mr. D.M. McRae); (c) The 

Most-Favoured-Nation Clause and the Maffezini case (Mr. A.R. Perera); (d) The Work of OECD 

on MFN (Mr. M.D. Hmoud); (e) The Work of UNCTAD on MFN (Mr. S.C. Vasciannie); (f) The 

Interpretation and application of MFN clauses in investment agreements (Mr. D.M. McRae); (g) 

The Interpretation of MFN Clauses by Investment Tribunals (Mr. D.M. McRae). (this working 

paper was a restructured version of the working paper, “Interpretation and Application of MFN 

Clauses in Investment Agreements”); (h) The Effect of the Mixed Nature of Investment Tribunals 

on the Application of MFN Clauses to Procedural Provisions (Mr. M. Forteau); (i) A BIT on 

Mixed Tribunals: Legal Character of Investment Dispute Settlements” (Mr. S. Murase); and (j) 

Survey of MFN language and Maffezini-related Jurisprudence” (Mr.M.D. Hmoud) .  وُعرض علـى
 A Catalogue of MFN provisions (prepared Mr. D.M. McRae and) أ: (الفريق الدراسي أيضاً ما يلي

Mr. A.R. Perera)الدفاع يف قـضايا  شكل جدول، ُتحدد هيئات التحكيم ووثيقة غري رمسية، يف ) ب(؛ و
روط الدولة األوىل بالرعاية، باإلضافة إىل نوع حكم الدولة األوىل بالرعايـة            االستثمار اليت تنطوي على ش    

ورقة عمل غري رمسية بشأن الشروط النموذجية اخلاصة بالدولـة األوىل بالرعايـة             ) ج(اخلاضع للتفسري؛ و  
دم ورقة عمل غري رمسية ُتق    ) د(؛ و Maffezini، تبحث خمتلف طرق استجابة الدول لقضية        Maffeziniبعد   ما

استعراضاً عاماً لألسلوب النمطي لشرط الدولة األوىل بالرعاية، املستخدم يف اتفاقات املقر اليت متنح ممثلـي                
ورقة عمل  ) ه(الدول لدى املنظمة نفس االمتيازات واحلصانات املمنوحة للدبلوماسيني يف الدولة املضيفة؛ و           

 ".Bilateral Taxation Treaties and the Most-Favoured-Nation Clause"غري رمسية بعنوان 
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وال يسعى الفريـق الدراسـي، يف       . ار، وخباصة يف جمال االستثم    ١٩٧٨مشاريع مواد عام    
  .توجهه العام، إىل تنقيح مشاريع املواد تلك

ويعاجل مشروع التقرير أيضاً، يف اجلزء الثاين، األمهية املعاصرة لشروط الدولة األوىل              -٢٥٦
بالرعاية، والقضايا املتعلقة هبا، مبا يف ذلك يف سياق االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية              

ويسلِّط . ارة ومنظمة التجارة العاملية، واتفاقات التجارة األخرى، ومعاهدات االستثمار        والتج
املشروع الضوء على قضايا التفسري اليت نشأت فيما يتعلق بشروط الدولة األوىل بالرعاية يف              

يئات معاهدات االستثمار الثنائية، استناداً إىل حتليل معاجلة أحكام الدولة األوىل بالرعاية يف اهل            
األخرى، مثل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ومؤمتر األمم املتحدة للتجـارة             

  ).األونكتاد(والتنمية 
ويستعرض اجلزء الثاين بعد ذلك خمتلف النهوج املتبعة يف السوابق القضائية فيما يتعلق               -٢٥٧

:  ويعاجل بصورة خاصة مـا يلـي       بتفسري أحكام الدولة األوىل بالرعاية يف اتفاقات االستثمار،       
ليست أقل  "املقصود باملعاملة اليت    ) ب(حق االستفادة من حكم الدولة األوىل بالرعاية؛ و        )أ(

مسألة نطاق املعاملة اليت ينبغي منحها مبوجب حكم من أحكـام الدولـة             ) ج(؛ و "تفضيالً
وط الدولـة األوىل  ، وقيودها وتفسري شـر   Maffeziniاألوىل بالرعاية، مع التركيز على قضية       

يسعى مشروع التقرير إىل حتديـد بعـض        ويف هذا السياق،    . Maffeziniبالرعاية بعد قضية    
العوامل اليت بدت مؤثرة يف حماكم االستثمار فيما يتعلق بتفسري شروط الدولة األوىل بالرعاية              

  .وإىل حتديد االجتاهات
اسة العامـة يف جمـال االسـتثمار،        اعتبارات السي ) أ: (وحيلِّل اجلزء الثالث ما يلي      -٢٥٨
آثار التحكيم اخلـاص بتـسوية منازعـات        ) ب(يتعلق بتفسري اتفاقات االستثمار؛ و     فيما

 يف تفسري ١٩٧٨األمهية املعاصرة ملشاريع مواد عام ) ج(حتكيماً خمتلطاً؛ و"االستثمار باعتباره 
عاية، مبا يف ذلـك معاجلـة       أحكام الدولة األوىل بالرعاية؛ وتفسري شروط الدولة األوىل بالر        

العوامل اهلامة يف عملية التفسري فيما يتعلق بتحديد ما إذا كان حكم من أحكام الدولة األوىل                
ويبحث هذا . بالرعاية يف معاهدة جتارة ثنائية يسري على شروط اللجوء إىل تسوية املنازعات           

ستها املتعلقة باملعاهـدات    ، يف ممار  Maffeziniاجلزء أيضاً خمتلف طرق استجابة الدول لقضية        
إعالهنا حتديداً أن شرط الدولة األوىل بالرعاية ال يسري على أحكـام تـسوية              : يف ذلك  مبا

املنازعات؛ أو إعالهنا حتديداً أن شرط الدولة األوىل بالرعاية يسري على أحكـام تـسوية               
  .ىل بالرعايةاملنازعات؛ أو ذكرها حتديداً للميادين اليت يسري عليها شرط الدولة األو

  مناقشات الفريق الدراسي  -٢  
أجرى الفريق الدراسي استعراضاً موضوعياً وتقنياً ملشروع التقرير النهائي هبـدف             -٢٥٩

وأعرب الفريق الدراسي عـن     . إعداد مشروع جديد للعام املقبل يتفق عليه الفريق الدراسي        
لف خيوط القـضايا املتعلقـة      تقديره للعمل اجلوهري الذي قام به السيد ماكريه يف مجع خمت          

وأشار الفريق الدراسي إىل أن مـشروع التقريـر         . باملوضوع يف مشروع تقرير شامل واحد     
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النهائي حيلِّل بشكل منتظم خمتلف القضايا اليت يناقشها الفريق الدراسي منـذ إنـشائه، وأن               
امـة للقـانون    الفريق نظر يف شرط الدولة األوىل بالرعاية ضمن اإلطار األوسع للمبادئ الع           

  .١٩٧٨الدويل، ويف ضوء التطورات اليت حدثت منذ اعتماد مشاريع مواد عام 
وأقر الفريق الدراسي بضرورة بذل حماوالت اختصار التقرير وحتديث بعض عناصر             -٢٦٠

  .)٨٤٨(مشروع التقرير يف ضوء القضايا األحدث، على حنو ما ذكره ُمعّد التقرير يف التمهيد
 الدراسي مرة أخرى على أمهية ومالءمة اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات،          وشدَّد الفريق   -٢٦١

وبناًء على ذلك، كان هناك تركيز على حتليل . كنقطة انطالق، يف تفسري معاهدات االستثمار
السوابق القضائية ووضعها يف إطارها وتوجيه االنتباه إىل القضايا الناشئة واالجتاهات السائدة            

: د أيضاً على أمهية مراعاة عمل اللجنة السابق بشأن جتزؤ القانون الـدويل            وشدَّ. يف املمارسة 
الصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدويل، وعملها السابق بشأن االتفاقات الالحقة            

كما سلَّط الضوء على ضرورة إعداد نتائج       . واملمارسة الالحقة فيما يتعلق بتفسري املعاهدات     
  . للمعنيني يف ميدان االستثمار ولرامسي السياساتتكون مفيدة عملياً

وأخرياً، أقرَّ الفريق الدراسي بأنه ميكن تطبيق اإلطار الزمين احملدد حملاولـة تقـدمي                 -٢٦٢
، مع  ٢٠١٥مشروع تقرير هنائي منقح للنظر فيه أثناء الدورة السابعة والستني للجنة يف عام              

اء الفريق الدراسي والتعديالت اليت اقترحوها أثنـاء        مراعاة التعليقات اليت أبداها فرادى أعض     
  .هذه الدورة

__________ 
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