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 المرفق
  

 التقرير النهادي  
 

 الفريق الدراسي المعني بشرا الدولة األولع بالرعاية  
  
 الصفحة  الفصي
 188  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي مقدمة  

 188  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي معلومات أساسية ا مد األول 
 188  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نش ة الفريق الدراسي والغرض م ه - أل   
 191  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 1978مشروع مواه عاو  - ةاد  

 191  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي امل ش  -1
 191  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي األحكاو الرئيسية -2
 194  ييييييييييييييييييييييييييييي 1978ا  عية العامة ةش ن مشروع مواه عاو  مقرر -3

 194  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي التةورات الالحقة - جيم  
 196  يييييييييييييييييييييييييييييييييييي    يئات أخرىحتليي أحكاو الدولة األوىل ةالرعاية  - هال  

 196  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي األونكتاه -1
 197  يييييييييييييييييييييييييييييييييييي م ظ ة التعاون والت  ية   امليدان االقتصاهي -2

 198  ييييييييييييييييييييييييييييييي األمهية املعاصرة لشرط الدولة األوىل ةالرعاية والقضايا املتعلقة ةتفسري ا ا مد الثام 
 198  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي لدولة األوىل ةالرعايةالرئيسية لع اصر ال - أل   

 199  يييييييييييييييييييييييييييييييييييي ملعاملة الدولة األوىل ةالرعايةاألساس امل ةقي  -1
 200  يييييييييييييييييييييييييييييييي امل ارسة املعاصرة في ا يتعلق ةشرط الدولة األوىل ةالرعاية - ةاد  

 200  يييييييييييييييي الغات وم ظ ة الت ارة العامليةتفاق شرط الدولة األوىل ةالرعاية   ا -1
 203  يييييييييييييييييييييييي شرط الدولة األوىل ةالرعاية   االتفاقات الت ارية األخرى -2
 203  يييييييييييييييييييييييييييييي الدولة األوىل ةالرعاية   معا دات االستث ارشرط  -3

 206  يييييييييييييي املسائي التفسريية املتعلقة ةشروط الدولة األوىل ةالرعاية   اتفاقات االستث ار - جيم  
 206  يييييييييييييييييييييييييييي م   ق له االستفاهة م  شرط الدولة األوىل ةالرعاية  -1
 208  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي " ال تقي رعاية"تتشكي املعاملة اليت  اة -2
 209  ييييييييييييي  و نةاق املعاملة اليت ست  و   رطار شرط الدولة األوىل ةالرعاية ما  -3

 210  ييييييييييييييي شرط الدولة األوىل ةالرعاية واملسائي اإلجرائية: م ش  املس لة )أ(
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التفسأأأأأأري الالحأأأأأأق لشأأأأأأروط الدولأأأأأأة األوىل ةالرعايأأأأأأة في أأأأأأا يتعلأأأأأأق ةاملسأأأأأأائي  )ب(
 212  ييييييييييييييييي االستث ارالتحكيم   قضايا  اإلجرائية م  جانب  يئات

 213  ييييييييييييييييييييييي الت ييم ةني االلتمامات املوضوعية واإلجرائية ‘1‘
 215  يييييييييي تفسري شروط الدولة األوىل ةالرعاية   س لة والية قضائية ‘2‘

 215  يييييييييييييييييييييييي معيار تفسري مسائي الوالية القضائية -1
 217  يييييييييييييييييييييييييي تسوية امل اثعات والوالية القضائية -2

 220  ييييييييييييييييييي   املعا دةالقصد احملده م  األحكاو األخرى  ‘3‘
 221  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةارسات األطرا  ‘4‘
 222  ييييييييييييييييييييييييييي الوقت امل اسب لتحديد قصد الةرفني ‘5‘
مضأأأأأأأ ون احلكأأأأأأأم املقصأأأأأأأوه تغيأأأأأأأري  ةاالحت أأأأأأأان غكأأأأأأأم الدولأأأأأأأأة  ‘6‘

 223  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةالرعاية األوىل
 226  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي االتساق   ا اك القرارات ‘7‘
 226  يييييييييييييييييييييييييييييييييي تعري  معاملة "ال تقي رعاية" ‘8‘
 227  يييييييييييييييييييييي قائ ة عل  السياسة العامةوجوه استث ادات  ‘9‘

 228  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي اعتبارات متعلقة ةتفسري شروط الدولة األوىل ةالرعاية ا مد الثالث 
 228  ييييييييييييييييييييييييييي اعتبارات السياسة العامة في ا يتعلق ةتفسري اتفاقات االستث ار - أل   

 228  يييييييييييييييييييي تفاوت القدرات   التفاوض عل  معا دات االستث ار الث ائية -1
 228  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي معا دةخصوصية  ي  -2

 230  ييييييييييييييييييييي التحكيم اخلاص ةتسوية م اثعات االستث ار ةاعتبار  "حتكي اً خمتلةاً" - ةاد  
أحكأأأأاو الدولأأأأة   تفسأأأأري  1978 الأأأأيت وضأأأأعت   عأأأأاو شأأأأاريع املأأأأواهمل األمهيأأأأة املعاصأأأأرة - جيم  

 231  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةالرعاية األوىل
 232  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةالدولة األوىل ةالرعاي شرطتوجيهات ةش ن تفسري  ا مد الراةع 

ميكأأأأأ ، مأأأأأ  حيأأأأأث املبأأأأأدأ، تةبيأأأأأق أحكأأأأأاو الدولأأأأأة األوىل ةالرعايأأأأأة علأأأأأ  أحكأأأأأاو تسأأأأأوية  - أل   
 232  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي امل اثعات   معا دات االستث ار الث ائية

 233  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الشروط املتعلقة ةتسوية امل اثعات ووالية احملك ة - ةاد  
ي ةبأأق علأأ  العوامأأي امله أأة   حتديأأد مأأا ركا  أأان حكأأم مأأ  أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة  - جيم  

 235  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي شروط االحت ان ةتسوية امل اثعات
 236  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي مبدأ املعاصرة -1
 237  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي أمهية األع ال التحضريية -2
 238  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ل طرا  التعا دية امل ارسة -3
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 239  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي معىن السياق -4
 239  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي احملدهة والعامةالتواثن ةني األحكاو  )أ(

 240  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  صي  الشيد ةال  رمبدأ  )ب(
 240  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي أمهية مض ون احلكم املراه استبداله -5
 241  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي تفسري احلكم املراه رهراجه -6

 241  ييييييييييييييييييييي العواقب املرتتبة عل  خمتل  الشروط ال  وكجية للدولة األوىل ةالرعاية - هال  
وقأأأأت ا أأأأاك القأأأأرار   قضأأأأية مأأأأافيميد الشأأأأروط الأأأأوارهة   اتفاقأأأأات  انأأأأت قائ أأأأة  -1

(Maffezini) ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  
242 

الشأأأأأأأأروط الأأأأأأأأوارهة   اتفاقأأأأأأأأات أرةرمأأأأأأأأت م أأأأأأأأ  ا أأأأأأأأاك القأأأأأأأأرار   قضأأأأأأأأية مأأأأأأأأافيميد  -2
(Maffezini) 243  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 244  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ملط  االست تاجات ا مد اخلامس 
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 مقدمة  
 
لل ظأأأر   القضأأأايا املعاصأأأرة  ي أنشأأأ ته الل  أأأة الأأأ يالدراسأأأالفريأأأق  أأأ ا التقريأأأر ع أأأي يتضأأأ    -1

  الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة  وقأأأأد ت اولأأأأت الل  أأأأة موضأأأأوع شأأأأرط يشأأأأرط الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأةةاملتعلقأأأأة 
معا أأأدة متعأأأدهة األطأأأرا  علأأأ  أسأأأاس ، ورغأأأم كلأأأك مل ترأأأربو 1978رىل عأأأاو  1967مأأأ  عأأأاو الفأأرتة 

الدولأة األوىل ةالرعايأة ح أر الماويأة رط شأ أصأبو، ي وم أ  كلأك احلأنيا الل  أةوضأعتهالأيت مشاريع املواه 
مأأأأ  اتفاقأأأات االسأأأأتث ار الث ائيأأأة واإلقلي يأأأأةي حصأأأأر لأأأه وأهرن   عأأأده ال  ،  م ظ أأأة الت أأأارة العامليأأأأة

 أأد اتسأأاع نةأأاق شأأرط الفأأات   سأأياق اتفاقأأات االسأأتث ار الث ائيأأة عوعلأأ  وجأأه اخلصأأوص، نشأأ ت خ
 أأ   التقريأأر ويسأأتعرض أحكأأاو تسأأوية امل اثعأأاتي رىل  عيةاملوضأأو تمامأأات اللاألوىل ةالرعايأأة مأأ  االدولأأة 

 ي(1)عل  تفسري أحكاو الدولة األوىل ةالرعاية اتةعض التعليققدو التةورات وي
مأأ  امل كأأ  أن حتديأأد مأأا ركا  أأان رىل  يدراسأأال الفريأأق  ع أأد ال ظأأر    أأ ا املوضأأوع، سأأعو  -2

 وىل ةالرعايأةالدولأة األ شأرطرهران كأي مأ  يتعلأق ةفي أا مأ  ال احيأة الع ليأة مفيأدة يتوصي رىل نتأائج 
غري أأا مأأ  و قأأرارات  يئأأات التحكأأيم    وىل ةالرعايأأةالدولأأة األ شأأرط  املعا أأدات وتفسأأري وتةبيأأق 

الأأأيت  رعأأأاهة ال ظأأأر   مشأأأاريع املأأأواه مأأأ فائأأأدة مثأأأة ركا  أأأان ونظأأأر الفريأأأق الدراسأأأي في أأأا ي اهليئأأأات
أنأأأه ليسأأأت رىل عأأأة مأأأ  مشأأأاريع املأأأواه ا ديأأأدة وخلأأأ  أو   رعأأأداه جم و  1978 وضأأأعت   عأأأاو

الدولأأأة  شأأأرطعلأأ  ةوجأأه خأأأاص ا ت امأأأه  يدراسأأالفريأأأق ال   حأأني ر أأأمو ي (2)  أأاك فائأأأدة مأأ  كلأأأك
وىل الدولأأأأة األشأأأأرط رىل ال ظأأأأر   أيضأأأأاً سأأأأع  فرنأأأأه   سأأأأياق اتفاقأأأأات االسأأأأتث ار، وىل ةالرعايأأأأة األ

 .أهنا  217رىل  212  الفقرات  يدراسالاست تاجات الفريق وتره   سياق أوسعي  ةالرعاية
  

  الجزء األول  
 معلومات أساسية

 
الع أأي  صأأ وي يدراسأأالفريأأق الع أأي مأأ  التقريأأر معلومأأات أساسأأية عأأ   أأ ا ا أأمد يتضأأ    -3

ويسأأتعرض  أأ ا ا أأمد الدولأأة األوىل ةالرعايأأةي الأأ ي قامأأت ةأأه الل  أأة ةشأأ ن موضأأوع شأأروط السأأاةق 
 ي1978عاو عاية م   وىل ةالر الدولة األشرط   استطداو اليت حدثت كلك التةورات ةعد 
  

 نشأة الفريق الدراسي والفرض منه -ألف 
 
ي (3)رعايأأأأةوىل ةالالدولأأأأة األمشأأأأاريع مأأأأواه ةشأأأأ ن شأأأأرط  1978  عأأأأاو اعت أأأأدت الل  أأأأة  -4
  الأأدورة و رىل اتفاقيأأةي  أأ ا املشأأروع حتويأأي رجأأرادات لعقأأد مأأؤمتر مأأ  أجأأي  ا  عيأأة العامأأةتتطأأ   ومل

__________ 

 "حكم الدولة األوىل ةالرعاية"   رتاهفني     ا التقريريمصةلو الدولة األوىل ةالرعاية" و  شرطمصةلو " ستطدوي (1) 

أن مأأ  امل اسأأب أن يعأأاه ال ظأأر   مشأأاريع املأأواه الأأأيت رأى ةعأأض أعضأأاد الفريأأق الدراسأأي رمبأأا جتأأدر اإلشأأارة رىل أن  (2) 
 ي1978وضعت   عاو 

 (3) Yearbook …. 1978, vol. II (Part Two), pp. 16-72ي 
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الع أأأأي ربنأأأأامج ةالفريأأأأق العامأأأأي املعأأأأد ، نأأأأاقش 2006لل  أأأأة، املعقأأأأوهة   عأأأأاو الثام أأأأة واخل سأأأأني 
رعايأأةي ألوىل ةالالدولأأة امسأأ لة مأأا ركا  أأان ي بغأأي ال ظأأر مأأرة أخأأرى   موضأأوع شأأرط ةويأأي األجأأي ال

لل  أأة   تأأاةع فريأأق عامأأي غأأري رمسأأي ، نظأأر 2007و  الأأدورة التاسأأعة واخل سأأني، املعقأأوهة   عأأاو 
 موضأأوع شأأأرطدرن أن تأأ ،2008، املعقأأوهة   عأأاو   هورهتأأا السأأتنيقأأررت الل  أأة و  أأ   املسأأ لة، 

  ةرنأأامج ع لهأأا الةويأأي األجأأيي و  نفأأس الأأدورة، قأأررت الل  أأة أن تأأدرن رعايأأة وىل ةالالدولأأة األ
ك رت هورهتأا احلاهيأة والسأتني يشأ ريقأاً هراسأياً مع يأاً ةأه  املوضوع   ةرنأامج ع لهأا احلأايل وأن ت شأئ ف

وقأأد تأأرأس الفريأأق الدراسأأي السأأيد ما ريأأه، ي (4)والسأأيد رو أأان ةرييأأرا ه  رئاسأأته السأأيد هونالأأد ما ريأأ
   ي2012م   عاو فورتو،  و  حالة غياةه السيد ماتياس

 رعايأأأأةوىل ةالالدولأأأأة األ شأأأرطوقأأأد تأأأأ ثرت الل  أأأة ع أأأأدما قأأأررت ال ظأأأأر مأأأأرة أخأأأرى   مسأأأأ لة  -5
الدولأأة األوىل ةالرعايأأة أحكأأاو التوسأأع   تةبيأأق  ومأأ  ةي هأأا 1978تةورات الأأيت حأأدثت م أأ  عأأاو ةأأال

الدولأأة األوىل ةالرعايأأة   معا أأدات االسأأتث ار أحكأأاو  رهرانانتشأأار   رطأأار م ظ أأة الت أأارة العامليأأة، و 
دهة احملأأصأأعوةات ال، و اإلقلي أأي لتكامأأي االقتصأأاهياالسأأتث ار   ترتيبأأات املتعلقأأة ةاحكأأاو األالث ائيأأة و 
 .حكاو الدولة األوىل ةالرعاية   معا دات االستث ارأنش ت   تفسري وتةبيق اليت 
اتفأأأق الفريأأأق الدراسأأأي ي و 2015و 2009جلسأأأة ةأأأني عأأأامي  24 يدراسأأأالعقأأأد الفريأأأق و  -6

  املأأأ هج الأأأ ي اتبعأأأه  ضأأأود القضأأأايا الأأأيت ةأأأرثت رطأأأار يكأأأون مبثاةأأأة خارطأأأة طريأأأق لع لأأأه،   علأأأ 
رمسيأأة غأأري الوثأأائق الرمسيأأة و الع أأي غأأري قأأات العلأأ  أسأأاس ور وشأأرع   ع لأأه ي (5)لل ظأأر   املوضأأوع

(6)  ع له يدراسالملساعدة الفريق أعد ا أعضاد الل  ة  اليت خرىاأل
. 

__________ 

ي وانظأأر 352-351، الفقأأرات (A/63/10) 10 العامأأة، الأأدورة الثالثأأة والسأأتون، امللحأأق رقأأملل  عيأأة الوثأأائق الرمسيأأة  (4) 
املرجأأع السأأاةق، ؛ و216-211، الفقأأرات (A/64/10) 10املرجأأع السأأاةق، الأأدورة الراةعأأة والسأأتون، امللحأأق رقأأم أيضأأا 

 ساهسأأأةاملرجأأأع السأأأاةق، الأأأدورة ال؛ و373-359، الفقأأأرات (A/65/10) 10م والسأأأتون، امللحأأأق رقأأأامسأأأة الأأأدورة اخل
 ي363-349، الفقرات (A/66/10) 10والستون، امللحق رقم 

 ي216ة ، الفقر (A/64/10) 10رقم املرجع الساةق، الدورة الراةعة والستون، امللحق  (5) 
 .Review of the 1978 Draft Articles of the MFN Clause (Mr (a)  أوراق ع ي تتعلق مبا يلي:  الدراسينظر الفريق  (6) 

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) سطة م قحة م  ورقة الع ي املع ونة )و انت ورقة الع ي     عبارة ع  ن“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) )وعررض عل  الفريق الدراسي أيضًا ما يلي: )أ A Catalogue of MFN 

provisions (prepared Mr. D.M. McRae and Mr. A.R. Perera) ده ؛ و)ب( وثيقة غري رمسية،   شكي جدول، حتر
 يئات التحكيم والدفاع   قضايا االستث ار اليت ت ةوي عل  شروط الدولة األوىل ةالرعاية، ةاإلضافة رىل نوع حكم 

  وكجية اخلاصة ةالدولة األوىل الدولة األوىل ةالرعاية اخلاضع للتفسري؛ و)ن( ورقة ع ي غري رمسية ةش ن الشروط ال

http://undocs.org/ar/A/63/10
http://undocs.org/ar/A/64/10
http://undocs.org/ar/A/65/10
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/64/10


 A/70/10 

 

190/245 GE.15-13770 

 

 ةشأأ نتعليقأأات مأأ  الأأدول   الل  أأة الساهسأأة وتلقأأت الل  أأة، طأأوال نظر أأا   املوضأأوع،  -7
،  (7)ل ظأر   املوضأوعشأ ن اةعأض الأدول ةالأرتهه الأ ي أةدتأه عل  الرغم م  و ي الفريق الدراسيع ي 

مأ  الواجأب علأ  الل  أة أن  أان و    أ ا ا أالي  سأهملل  أة أن ت و أنأه ميكأ   سائد ان الرأي ال
ي بغأأأي ةالضأأأرورة أن  ة شأأأكال متباي أأأة وأنأأأه التأأأ يت يأأأة الدولأأأة األوىل ةالرعاحكأأأاو تراعأأأي حقيقأأأة أن أ
 ثأرياً أعأرب  ، للفريأق الدراسأيالعأاو  التوجأهومتشأياً مأع  ي(8)واحأداتةبيأق التفسأري أو يتوقع أن يكأون ال

اول رعأأاهة ال ظأأر ي بغأأي أن حتأأ الن الل  أأة ال ي بغأأي أن ت أأتج مشأأاريع مأأواه جديأأدة و مفأأاه  أرأي عأأ  
ي بغأأأي لل  أأأة أن حتأأأده ورئأأأي ةصأأأورة عامأأأة أنأأأه ي (9)1978وضأأأعت   عأأأاو الأأأيت   مشأأأاريع املأأأواه 

ات، عا أأأد  املل فاوضأأأني أن تقأأأدو توجيهأأأات لرعايأأأة و وىل ةالالدولأأأة األشأأأرط االجتا أأأات   تفسأأأري 
(10)وامل ارسني   جمال االستث ار، وواضعي السياسات

. 
اآلراد املتضأأارةة هليئأأأات التحكأأيم   قضأأأايا ةأأأني الفصأأي عأأدو حماولأأأة  يفريأأق الدراسأأأوقأأرر ال -8

فلأأيس لل  أأة هور رمسأأي ي امل اثعأأات تسأأويةعلأأ  رعايأأة وىل ةالالدولأأة األشأأرط تةبيأأق ع أأد االسأأتث ار 
القأأأول ةأأأ ن  أأأ   اهليئأأأة علأأأ  صأأأواب االسأأأتث ار، و قأأأرارات هليئأأأات التحكأأأيم   قضأأأايا في أأأا يتعلأأأق ة

 .ا اريل قاش ا ر  و صوت الل  ة  واألخرى عل  خة  سيؤهي فق  رىل رضافة صوت آخ
 هج الل  أأأة   التوضأأأيو لأأأأن ةعأأأض التفسأأأري أو وعوضأأأاً عأأأ  كلأأأك، رأى الفريأأأق الدراسأأأي  -9
وىل الدولأأة األ شأأرط ري، ال سأأي ا   ضأأود عأأدو اليقأأني ةشأأ ن  يفيأأة تفسأأاً مفيأأدسأأيكون  1978 عأأاو

بيأأأأأق القواعأأأأأد املتعلقأأأأأة ةتفسأأأأأري ةالرعايأأأأأةي ورأى الفريأأأأأق الدراسأأأأأي أيضأأأأأاً أن مأأأأأ  املفيأأأأأد ال ظأأأأأر   تة
 املعا دات عل  تفسري أحكاو الدولة األوىل ةالرعايةي

__________ 

)ه( ورقة ع ي غري رمسية ترقدو ؛ وMaffezini، تبحث خمتل  طرق است اةة الدول لقضية Maffeziniةعد  ةالرعاية ما
استعراضًا عامًا ل سلوب ال  ةي لشرط الدولة األوىل ةالرعاية، املستطدو   اتفاقات املقر اليت مت و ةثلي الدول لدى 

االمتياثات واحلصانات امل  وحة للدةلوماسيني   الدولة املضيفة؛ و)ه( ورقة ع ي غري رمسية ةش ن  امل ظ ة نفس
الدولة األوىل ةالرعاية   املعا دات الدةلوماسية؛ و)و( ورقة ع ي غري رمسية ةش ن اتفاقات املالحة وشرط الدولة  شرط

 األوىل ةالرعايةي
مجهوريأأأة ريأأأران ) 49الفقأأأرة  ،A/C.6/69/SR.27(؛ والربتغأأأال) 75الفقأأأرة  ،A/C.6/65/SR.25: علأأأ  سأأأبيي املثأأأالانظأأأر  (7) 

   ي(مجهورية ريران اإلسالمية) 27 الفقرة ،A/C.6/64/SR.23(؛ واإلسالمية
 31الفقأرة  ،A/C.6/64/SR.23(؛ والواليات املتحأدة األمريكيأة) 52الفقرة  ،A/C.6/64/SR.23 :عل  سبيي املثالانظر  (8) 

الواليأأات ) 94الفقأأرة  ،A/C.6/69/SR.27؛ و(الواليأأات املتحأأدة األمريكيأأة) 17 الفقأأرة ،A/C.6/65/SR.26(؛ والياةأأان)
  ي(الواليات املتحدة األمريكية) 103الفقرة  ،A/C.6/67/SR.21(؛ واملتحدة األمريكية

الفقأأرة  ،A/C.6/69/SR.25(؛ والواليأأات املتحأأدة األمريكيأأة) 52الفقأأرة  ،A/C.6/64/SR.23: علأأ  سأأبيي املثأأالانظأأر  (9) 
 الفقأرة ،A/C.6/69/SR.25(؛ والواليأات املتحأدة األمريكيأة) 17 الفقأرة ،A/C.6/65/SR.26(؛ واملتحأدة امل لكة) 82
الواليأأأأات ) 26الفقأأأأرة  ،A/C.6/69/SR.27و (؛امل لكأأأأة املتحأأأأدة) 18الفقأأأأرة  ،A/C.6/65/SR.26(؛ وال  سأأأأا) 115

 ي(املتحدة األمريكية
(؛ نيوثيل أأأأأدا) 75الفقأأأأأرة  ،A/C.6/64/SR.22(؛ و غاريأأأأأا)  66الفقأأأأأرة  ،A/C.6/64/SR.18 سأأأأأبيي املثأأأأأال: علأأأأأ انظأأأأأر  (10)

، A/C.6/69/SR.27(؛ وسأأأأريالنكا) 28 الفقأأأأرة ،A/C.6/69/SR.27(؛ وسأأأأري النكأأأأا) 45 الفقأأأأرة ،A/C.6/65/SR.26و
 89لفقأأأأأأأأأأرة ا ،A/C.6/69/SR.27و (؛لربتغأأأأأأأأأأال)ا 78الفقأأأأأأأأأأرة  ،A/C.6/69/SR.27و (؛االحتأأأأأأأأأأاه الروسأأأأأأأأأأي) 69لفقأأأأأأأأأأرة ا
 ،A/C.6/69/SR.25و(؛  دا)  109الفقرة  ،A/C.6/67/SR.20(؛ و  دا) 21لفقرة ا ،A/C.6/66/SR.28(؛ وناو فييت)

(؛ أسأأأأأرتاليا) 73الفقأأأأرة  ،A/C.6/65/SR.26(؛ و غافورةسأأأأ) 69الفقأأأأأرة ، A/C.6/65/SR.26(؛ وفيأأأأت نأأأأاو) 21الفقأأأأرة 
 ي(مجهورية  وريا) 76الفقرة  ،A/C.6/69/SR.27و

http://undocs.org/ar/A/C.6/65/SR.25
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.27
http://undocs.org/ar/A/C.6/64/SR.23
http://undocs.org/ar/A/C.6/64/SR.23
http://undocs.org/ar/A/C.6/64/SR.23
http://undocs.org/ar/A/C.6/65/SR.26
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.27
http://undocs.org/ar/A/C.6/67/SR.21
http://undocs.org/ar/A/C.6/64/SR.23
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.25
http://undocs.org/ar/A/C.6/65/SR.26
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.25
http://undocs.org/ar/A/C.6/65/SR.26
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.27
http://undocs.org/ar/A/C.6/64/SR.18
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http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.27
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.27
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.27
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.27
http://undocs.org/ar/A/C.6/66/SR.28
http://undocs.org/ar/A/C.6/67/SR.20
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.25
http://undocs.org/ar/A/C.6/65/SR.26
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   1978مشروع مواد عام  -باء 
 

 المنشأ -1 
 ت الل  أأأة انأأأع أأأدما   1964عأأأاو  مأأأرة   الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة ألولشأأأرط موضأأأوع أثأأأري  -10

وع أدما قأررت الل  أة رهران املوضأوع   ةرنأامج  ي(11)"ثالثأة"املعا أدات والأدول الةصده غث مس لة 
رعايأأأأأأأأأأة   قأأأأأأأأأأانون وىل ةالع أأأأأأأأأأوان املوضأأأأأأأأأوع "شأأأأأأأأأأرط الدولأأأأأأأأأة األ أأأأأأأأأان ،  1967ع لهأأأأأأأأأا   عأأأأأأأأأأاو 

 .املعا دات ان املوضوع ل لك م  املواضيع املتعلقة ةقانون و  ي(12)املعا دات"

ات الصأأأأداقة والت أأأأارة الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة   معا أأأأدومأأأأ  ال احيأأأأة التارويأأأأة، وره شأأأأرط  -11
ت ظأأيم جم وعأأة مت وعأأة مأأ  املسأأائي ةأأني الةأأرفني، الث ائيأأة الأأيت  انأأت مه تهأأا الرئيسأأية  أأي واملالحأأة 
مشأأروع مأأواه ع ومأأاً   املقأأرري  اخلاصأأني مراعأأاة علأأ  الأأرغم مأأ  و ي (13)ت أأاري عأأاهةالةأأاةع الكات 
    املعا أدات و و   احملأا م احملليأة رعايأة وىل ةالالدولأة األرأا شأرط ةبأق يالةريقة الأيت  1978عاو 

الدولأأة ألحكأأاو تقليديأأة الوايفأأة العلأأ  ع ومأأاً  1978 مشأأروع مأأواه  أأمر ، قأأرارات  يئأأات التحكأأيم
 .الث ائية الت ارية رعاية   املعا داتوىل ةالاأل
علأأ  شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة لاسأأية األسوايفأأة الرىل  ثأأرياً اليأأوو كأأ ا،   حأأني ي ظأأر  و  -12

أحكامأأأأاً مفصأأأألة  1978عأأأأاو  مشأأأأروع مأأأأواهيتضأأأأ   ، لل مايأأأأاط و تلقأأأأائي وغأأأأري مشأأأأر أهنأأأأا امتأأأأداه 
رىل حأأأد مأأأا االنشأأأغال علأأأ  األرجأأأو "التعأأأويض" و"املعاملأأأة ةاملثأأأي"، ةأأأا يعكأأأس  ةشأأأ ن ستفيضأأأةوم

رعايأأةي وىل ةالالدولأأة األألحكأأاو تلقأأائي متامأأاً تؤيأأد التةبيأأق الالأأيت ال  كوميأأةاحل ةت أأار الةلأأدان  مبوقأأ 
األفضأأليات مثأأي االحتأأاهات ا  ر يأأة و  ةشأأ ن معا أأة ةعأأض املسأأائيا أأدل أثأأري وعأأالوة علأأ  كلأأك، 

 .لبلدان ال اميةل
 

 األحكام الرديسية -2 

، وأن  وعأأأة مت وعأأأة مأأأ  املسأأأأائييت أأأاول جم 1978مشأأأروع مأأأواه عأأأأاو  علأأأ  الأأأرغم مأأأ  أن -13
الدولأأأأة األوىل ألحكأأأاو  رئيسأأأأيةالع اصأأأر الفرنأأأه يتضأأأأ   حلأأأأت حملهأأأا تةأأأأورات الحقأأأة، ةعضأأأها قأأأد 
اليأأأووي  وىل ةالرعايأأأةالدولأأأة األشأأأرط لع أأأي اً مفتاحأأأهأأأا تعتأأأرب تةبيقةشأأأ ن توجيهأأأات يقأأأدو ةالرعايأأأة و 

 :    ا املشروع ي   عل  ما يلي ان تعري  شرط الدولة األوىل ةالرعاية و 

__________ 

(، رقأأأأم املبيأأأأع ةأأأأاألمم املتحأأأأدة 2012، الةبعأأأأة الثام أأأأة، ا لأأأأد األول )أع أأأأال   أأأأة القأأأأانون الأأأأدويل، املتحأأأأدةاألمأأأأم  (11) 
E.12.V.2 (ISBN 978-92-1-133720-4) ي171، الصفحة 

 ي172، الصفحة املرجع نفسه (12) 
 (13) Shinya Murase, Kokusaiho no Keizaiteki Kiso (Tokyo: Yuhikaku, 2001), pp. 14-201 [in Japanese]; Shinya 

Murase, “The Most-Favored-Nation Treatment in Japan’s Treaty Practice 1854-1905” American Journal of 

International Law, vol.70 (1976), pp. 273-297ي 
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علأأأأ  أو أشأأأأياد لدولأأأأة املسأأأأتفيدة، أو ألشأأأأطاص املاحنأأأأة لالدولأأأأة مت حهأأأأا معاملأأأأة "  
دولأأأأأأة ثالثأأأأأأة لمعاملأأأأأأة الدولأأأأأأة املاحنأأأأأأة رعايأأأأأأة مأأأأأأ   تقأأأأأأي الو    الدولأأأأأأة، حمأأأأأأدهة رأأأأأأعالقأأأأأأة 

(14)"ثالثةالدولة ةتلك الالعالقة تلك نفس عل  ألشطاص أو أشياد  أو
. 

تأوي علأ  الع اصأر ، فرنأه  (15)علأ  أسأاس أنأه غأامض  ا التعري  انتقاه الرغم م  وعل   
املأأأأواه ةالتفصأأأأيي  أأأأ   حكأأأأاو الالحقأأأأة ملشأأأأروع تت أأأأاول األاألوىل ةالرعايأأأأة، و شأأأأرط الدولأأأأة لرئيسأأأأية لا

 الع اصري
الدولأأة األوىل مبوجأأب شأأرط عاملأأة ةوضأأوح أن املع املأأواه و مشأأر يبأأني علأأ  وجأأه اخلصأأوص، و  -14

 فأأأأرتضي وت(16)الأأأأدول الثالثأأأأةعلأأأأ  املعا أأأأدات آلثأأأأار ةالرعايأأأأة ليسأأأأت اسأأأأتث اد مأأأأ  القاعأأأأدة العامأأأأة 
املعا أأأأدة  أأأي شأأأرط التأأأأوى علأأأ  الأأأيت حتعا أأأدة أن امل الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأةمبوجأأأب شأأأرط عاملأأأة امل

وةعبأارة أخأرى، ي شأ  حأق الدولأة املسأتفيدةي املاحنأة و ةني الدولأة  اليت ت شئ العالقة القانونيةاألساسية 
  يأأأأه الشأأأأرط امل صأأأأوص علمأأأأ   الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأةمبوجأأأأب شأأأأرط عاملأأأأة   املاملسأأأأتفيدة الدولأأأأة 

وهولأة ثالثأةي  املاحنأةولأيس مأ  املعا أدة ةأني الدولأة فقأ  والدولأة املسأتفيدة املاحنة عا دة ةني الدولة امل
مأأأأا قررتأأأأه حمك أأأأة العأأأأدل ت فأأأأ  الل  أأأأة    أأأأ ا الصأأأأده، و  .(jus tertii)ال ي شأأأأ  حأأأأق للغأأأأري و كأأأأ ا، 
(17)يرانيةاإل - شر ة ال ف  الربيةانية  قضية م  قبي الدولية 

. 

 (ejusdem generis)وتتضأأأأ   مشأأأأاريع املأأأأواه أيضأأأأاً تةبيقأأأأاً  امأأأأاً ملبأأأأدأ "مأأأأ  كات ال أأأأوع"  -15
الل  أأة علأأ  نةأأاق واسأأع اعت أأدت القيأأاو ةأأ لك، وع أأد ي يتعلأأق ةشأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة في أأا
 الل  أأةوتعأأاَل  يالشأأبيهة" فهأأوو "امل ت أأاتللغأأات في أأا يتعلأأق مبوالسأأواةق القضأأائية  اتامل ارسأأعلأأ  
 :اليت ت   عل  ما يلي( 1)9املاهة األوىل  ي  "م  كات ال وع"   ماهتني، مبدأ

لصأأأأأأا  أو ، لأأأأأ اهتا رعايأأأأأة الدولأأأأأة املسأأأأأتفيدةوىل ةالشأأأأأرط الدولأأأأأة األ"ال يكسأأأأأب  
 "يشرطالموضوع   حدوه تقع يت لا  افعامل ال، رحمدهة راعالقة عل  أشطاص أو أشياد 

 :عل  ما يلي اليت ت  ( 1)10املاهة والثانية،  

__________ 

 ي  21ة حالصف، Yearbook…1978, vol. II, Part Two، 1978عاو لواه امل  مشروع  5مشروع املاهة  مثالً انظر  (14) 
: "و  أا نتسأادل في أا يتعلأق ة ةأاق ةقولأه أ   الصأعوةة رىل مشروع املواه   القأرادة األوىل عل  أشار تعليق لكس ربغ  (15) 

ف أأ   أأم  أأؤالد األشأأطاص     ية مأأادولأأحمأأدهة" ةعالقأأة "علأأ   "أشأأياد" أو "أشأأطاص" رىل ي يشأأري ييي الأأ   الأأ
ثأأري   حالأأة املؤسسأأات فرنأأه أقأأي مأأ  كلأأك ةكواضأأو مبأأا فيأأه الكفايأأة   حالأأة األشأأطاص الةبيعيأأني، حأأني أن األمأأر 
و أفقأ  "أشأياد" علأ  األشأياد املاهيأة  أو مل تكأ   أ لكي و أي ت ةبأق عبأارة  يئأات اعتباريأةسواد  انت االقتصاهية، 

 أو  ، مأاالصأ اعية أو الفكريأة  وأخأرياً  وأاريأة مثي اخلدمات أو حقوق امللكيأة الت  ةري املاهيأيضا عل  السلع غ ت ةبق
   حالأأة املؤسسأأات االقتصأأاهية أو السأألع غأأري املل وسأأة "ال سأأي ا ، رأأ   الدولأأة" حمأأدهة"عالقأأة  املقصأأوه مأأ  عبأأارة

 ي167الصفحة ، املرجع نفسه
 (ي8و 7)مشروعا املاهتني  25و 24، الصفحتان املرجع نفسه (16) 
 (17) Anglo-Iranian Oil Co. case (United Kingdom v. Iran), Preliminary Objection, Judgment, I.C.J. Reports 1952, 

pp. 109-110ي 
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وىل ةالرعايأأأأة، احلأأأأق   الدولأأأأة األ، مبوجأأأأب شأأأأرط الدولأأأأة املسأأأأتفيدة"ال تكتسأأأأب  
املاحنأة لدولأة ثالثأة م أافع تقأع   حأدوه الدولأة معاملة الدولأة األوىل ةالرعايأة، رال ركا قأدمت 

 موضوع الشرط"ي
ملتعلقأأأأأأأة أيضأأأأأأأاً أنأأأأأأأه ال تكتسأأأأأأأب الدولأأأأأأأة املسأأأأأأأتفيدة احلقأأأأأأأوق ا 10و 9وتوضأأأأأأأو املاهتأأأأأأأان  -16

األشأياد  ةاألشطاص أو األشأياد الأيت هلأا عالقأة حمأدهة رأا رال ركا  انأت مأ  نفأس فئأة األشأطاص أو
األشأأأياد مأأأ   الأأأيت هلأأأا عالقأأأة حمأأأدهة ةدولأأأة ثالثأأأة، وهلأأأا ةالدولأأأة املسأأأتفيدة مأأأا ألولئأأأك األشأأأطاص أو

 ي(18)عالقة ةتلك الدولة الثالثة
أيضأأأأاً  يفيأأأأة التعامأأأأي مأأأأع شأأأأرط الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة  1978وت أأأأاول مشأأأأروع مأأأأواه عأأأأاو  -17

ع أأدما يكأأون مشأأروطاً ةاحلصأأأول علأأ  تعأأويض أو تقأأأدمي م أأافع متباهلأأةي وعأأأالوة علأأ  كلأأك، يقأأأدو 
 .ر ة عل  احلدوه، والدول غري الساحليةواحلال امية،  بلدانالخاصة ةش ن قواعد املشروع 

الأأ ي ع أأي هعأأت رىل ةقأأاد الاألسأأباب الأأيت أحأأد البلأأدان ال اميأأة ةاألحكأأاو املتعلقأأة و انأأت  -18
  أأو مقبأأول  مأأا تت أأاوث األحكأأاو ورأت ةعأأض الأأدول أن ي مأأواهمشأأروع قامأأت ةأأه الل  أأة   شأأكي 

سأأي ا   سأأياق    أمأأا   أخأأرى، الالواقعأأة  ةعيأأدة عأأ  التةأأوراتا هنأأرأو  (19)القأأانون الأأدويل العأأر 
ي (21)ال اميأأةبلأدان مأأا يكفأي حل ايأة مصأا  اليقأدو املأواه ال  ثأرية أن مشأروع هول  ورأت  ي(20)اتغأال
 (22)يأأأة، ضأأأيق للغايأأأةمال ا بلأأأدانرتتيبأأأات ةأأأني الاملتعلأأأق ةال، 24مشأأأروع املأأأاهة ت هول أخأأأرى أن ورأ
 العالقأأأة ةأأأنياملتصأأألة ةتعقيأأأدات أهى عأأأدو مراعأأأاة الي وةاملثأأأي، (23)تأأأان رىل مميأأأد مأأأ  التوضأأأيو  أو

  رطأأأار رعايأأأة ويل ةالمعاملأأأة الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة   رطأأأار االتفاقأأأات الث ائيأأأة ومعاملأأأة الدولأأأة األ
رفضأأأت علأأأ  وجأأأه اخلصأأأوص، و ي (24)عأأأدو االرتيأأأاح ملشأأأروع املأأأواه رىل تعأأأدهة األطأأأرا املتفاقأأأات اال

حتأاهات الرعفأاد االأ   صأراحة علأ  ع املأواه رىل اتفاقيأة ملممأة هون و مشأر هول  ثرية ال ظر   حتويأي 
__________ 

 (18) Yearbook…1978, vol. II, Part Two [ي 2)10مشروع املاهة  خاص]انظر ةوجه  27، الصفحة) 
 (19) A/C.6/33/SR.37 (ي  دا) 52، الفقرة 
 (20) A/C.6/33/SR.46 الدا رك(؛ و 2، الفقرة(A/C.6/33/SR.37 ي 11، الفقرة)امل لكة املتحدة( 
 (21) A/C.6/33/SR.37،  ليربيأأأا(؛ و 24الفقأأأرة(A/C.6/33/SR.41،  ؛ و 43الفقأأأرة)ر أأأواهور(A/C.6/33/SR.43،  23الفقأأأرة 

االقتصأاهية األوروةيأة أنأه  أان مأ  الواجأب  ا  اعأة)سأواثيل د(ي ورأت  26-21الفقأرات  ،A/C.6/33/SR.45)غانا(؛ 
، A/C.6/33/SR.32علأأأأ  مشأأأأروع املأأأأواه أن يت أأأأاول ةوضأأأأوح العالقأأأأة ةأأأأني الأأأأدول كات املرا أأأأم االقتصأأأأاهية املطتلفأأأأة: 

 )ةل يكا(ي  24الفقرة  ،A/C.6/33/SR.39 )ا  اعة االقتصاهية األوروةية(ي وانظر أيضاً  17-16و، 7و 6 اتالفقر 
 (22) A/C.6/33/SR.32،  جامايكا(؛ و 20الفقرة(A/C.6/33/SR.42،  ي 30الفقرة)ة غالهيش( 
 (23) A/C.6/33/SR.37،  شأأأيلي(؛ و 42 ةالفقأأأر(A/C.6/33/SR.43،  ي وطلبأأأت عأأأدة هول تعريفأأأاً قانونيأأأاً  39الفقأأأرة)غيانأأأا(

 5الفقأأأأأأأرة  ،A/C.6/33/SR.40)ةل يكأأأأأأأا(؛ و 27الفقأأأأأأأرة  ،A/C.6/33/SR.39أفضأأأأأأأي للأأأأأأأدول "املتقدمأأأأأأأة" و"ال اميأأأأأأأة": 
 )الواليات املتحدة األمريكية(ي

 (24) A/C.6/33/SR.33، مجهوريأأأأأأأأأأأأأأة أملانيأأأأأأأأأأأأأأا االحتاهيأأأأأأأأأأأأأأة(؛ و 28 الفقأأأأأأأأأأأأأأرة(A/C.6/33/SR.37،  ؛  33الفقأأأأأأأأأأأأأأرة)رومانيأأأأأأأأأأأأأأا(
A/C.6/33/SR.40،  سأأوريا(؛ و 63الفقأأرة(A/C.6/33/SR.41،  ا رييأأة العرةيأأة الليبيأأة(ي وأعرةأأت ريةاليأأا )ا  60الفقأأرة 

 )ريةاليا(ي  9الفقرة  ،A/C.6/33/SR.44ع  خيبة أملها لعدو اإلشارة   مشروع املواه رىل اهليئات فوق الوط ية: 

http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.37
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.46
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.37
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.37
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.41
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.43
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.45
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.32
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.39
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.32
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.42
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.37
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.43
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.39
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.40
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.33
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.37
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.40
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.40
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.41
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.44
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ع املأواه الأدول "مأ  اإلقأداو علأ  و مشأر عأ  خشأيتها مأ  أن مي أع ةعض الدول وأعرةت ي (25) ر يةا 
 .(26)"لتكامي اإلقلي يلأي ع لية 

 
   1978الجمعية العامة بشأن مشروع مواد عام  مقرر -3 

رىل  1978  الفأأأأأرتة مأأأأأ  عأأأأأاو ةعأأأأأد هعأأأأأوة احلكومأأأأأات رىل التعليأأأأأق علأأأأأ  مشأأأأأاريع املأأأأأواه  -19
 وقررت، ا  عية العامة ال ظر   املوضوع اختت ت ، 1988 عاو

"توجيه نظأر الأدول األعضأاد وامل ظ أات احلكوميأة الدوليأة املع يأة رىل مشأاريع املأواه  
لأ  ال حأو الأواره   تقريأر الل  أة عأ  أع أال هورهتأا األوىل ةالرعايأة، ع الدولأةاملتعلقأة ةشأرط 

 ي(27)الئ اً"را  ماالت امل اسبة وةقدر ما ت  احلفيها لكي ت ظر الثالثني، 
  

 التطورات اللحقة -جيم 
 
وىل شأأأأرط الدولأأأأة األموضأأأأوع ع أأأأدما ت اولأأأأت الل  أأأأة الأأأأيت  انأأأأت قائ أأأأة الظأأأأرو  تغأأأأريت  -20
الدولأأأة  ووجأأأد احنسأأأار   اسأأأتطداو شأأأرطي  ثأأأرياً 1978عأأأاو  ع مأأأواهو مشأأأر   رعايأأأة   تقارير أأأا و ةال
  رعايأأة وىل ةالالدولأأة األنفأأس الوقأأت نةأأاق  ولكأأ  اتسأأع  رعايأأة   امليأأدان االقتصأأاهي، وىل ةالاأل

جم وعأأأأة واسأأأأعة مأأأأ   1978املع يأأأأون مبشأأأأروع مأأأأواه عأأأأاو ن و ن اخلاصأأأأو املقأأأأرر ت أأأأاول يأأأأداني و  أأأأ ا امل
ا   كلأأأأك حقأأأأوق املالحأأأأة واحلصأأأأانات فيهأأأأا شأأأأرط الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأة، مبأأأأع أأأأي تا أأأاالت الأأأأيت 

مبأأدأ الدولأأة األوىل ةالرعايأأة أساسأأاً   جمأأال القأأانون االقتصأأاهي الأأدويل، يع أأي اليأأوو، و وماسأأيةي الدةل
االتفاقيأأات املتعأأدهة األطأأرا  ، حلأأت   ةعأأض احلأأاالتو وخباصأأة في أأا يتعلأأق ةالت أأارة واالسأأتث اري 

ةالرعايأأة ة أأاد  وىلالدولأأة األةشأأرط عاملأأة أوسأأع نةاقأأاً ةعأأدو الت ييأأم حمأأي املالتمامأأات الأأيت تأأ   علأأ  
 ي  (28)عل  معا دات ث ائية

__________ 

 (25) A/C.6/33/SR.31،  ول دا(؛ و 5الفقرة (A/C.6/33/SR.33،  ؛ و 2الفقرة)الأدا رك(A/C.6/33/SR.36،  3و 2الفقرتأان 
)امل لكأأأأأأأأأأأة املتحأأأأأأأأأأأدة(؛  10الفقأأأأأأأأأأأرة  ،A/C.6/33/SR.37)ال  سأأأأأأأأأأأا(؛ و 2الفقأأأأأأأأأأأرة  ،A/C.6/33/SR.37)السأأأأأأأأأأأويد(؛ و

 48الفقرة  ،A/C.6/33/SR.39)ةل يكا(؛ و 25الفقرة  ،A/C.6/33/SR.39)اليونان(؛ و 10الفقرة  ،A/C.6/33/SR.39و
 ،A/C.6/33/SR.42)تر يأأأأا(؛ و 11الفقأأأأرة  ،A/C.6/33/SR.41)ثامبيأأأأا(؛ و 52الفقأأأأرة  ،A/C.6/33/SR.40) ولومبيأأأأا(؛ 

)ةأأأأأأأأأأأأريو(؛  43الفقأأأأأأأأأأأأرة  ،A/C.6/33/SR.42)ني رييأأأأأأأأأأأأا(؛ و 39الفقأأأأأأأأأأأأرة  ،A/C.6/33/SR.42)أيرل أأأأأأأأأأأأدا(؛ و 6الفقأأأأأأأأأأأأرة 
الفقأأأرة  ،A/C.6/33/SR.44)أوروغأأأواي(؛ و 30الفقأأأرة  ،A/C.6/33/SR.43)ف أأأمويال(؛ و 11الفقأأأرة  ،A/C.6/33/SR.43و

)سأأأأأأأأأأأأأأأأواثيل د(؛  27الفقأأأأأأأأأأأأأأأأرة  ،A/C.6/33/SR.37و)مصأأأأأأأأأأأأأأأأر(؛  20الفقأأأأأأأأأأأأأأأأرة  ،A/C.6/33/SR.44)ريةاليأأأأأأأأأأأأأأأا(؛ و 13
 )موجم مقدو م  رئيس   ة القانون الدويل(ي 2الفقرة  ،A/C.6/33/SR.46و

 (26) A/C.6/33/SR.32 ،ا  اعأأأأأأة االقتصأأأأأأاهية األوروةيأأأأأأة(ي انظأأأأأأر أيضأأأأأأاً  12-8 الفقأأأأأأرات(A/C.6/33/SR.31،  4الفقأأأأأأرة 
التعأأأاون    ملشأأأروع املأأأواه أنأأأه يت ا أأأي متامأأأاً التةأأأورات الأأأيت وقعأأأت مأأأؤخراً  ال هأأأائي  الأأأ    نقأأأ  ) ول أأأدا(: "أةأأأرث

 رعاية"يوىل ةالعل  تةبيق شرط الدولة األوأثر  اإلقلي ي االقتصاهي 
 ي1991 انون األول/هيس رب   19املؤر   46/416مقرر ا  عية العامة  (27) 
 ,United Nations, Treaty Series، 1961نيسأان/أةريي  18عقأوهة   فيي أا   للعالقأات الدةلوماسأية، امل فيي أااتفاقية  (28) 

vol. 500, p. 95،  1963 نيسأان/أةريي 24عقأوهة   فيي أا   ، املق صأليةللعالقأات الاتفاقية فيي ا و ،United Nations, 

Treaty Series, vol. 596, p. 261ي 

http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.31
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.33
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.36
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.37
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.37
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.39
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.39
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.39
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.40
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.41
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.42
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.42
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.42
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.43
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.43
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.44
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.44
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.37
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.46
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.32
http://undocs.org/ar/A/C.6/33/SR.31
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الدولأأأة األوىل مشأأأارة ألحكأأأاو ت ييأأم العأأأدو تسأأتطدو فيهأأأا أحكأأأاو لأخأأأرى  االتو  أأاك جمأأأ -21
غأأري متأأواتر وال يثأأري اسأأتطدامها يبأأدو أن تفاقأأات املقأأر واملعا أأدات الضأأريبية، ولكأأ  ، م هأأا اةالرعايأأة
  ا أأأال وىل ةالرعايأأة الدولأأأة األ، اتسأأأع نةأأاق املعاملأأأة ةشأأرط علأأأ  ال قأأيض مأأأ  كلأأكو ي (29)ا أأدل

واتفأأأاق الغأأأات الأأأ ي  أأأان مصأأأدراً رئيسأأأياً لل ظأأأر   حكأأأم وتأأأرية اسأأأتطدامهي وثاهت االقتصأأأاهي، 
الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة أصأأأبو ي أأأدرن اآلن ضأأأ   اإلطأأأار األوسأأأع مل ظ أأأة الت أأأارة العامليأأأة وأهى  أأأ ا 

  اخلأأدمات ة األوىل ةالرعايأأة رىل جمأأاالت غأأري السأألع تشأأ ي الت أأارة رىل توسأأيع نةأأاق حكأأم الدولأأ
لأأة وعأالوة علأأ  كلأأك، أصأبحت املعاملأأة ةشأأرط الدو امللكيأأة الفكريأأةي  مأ وا وانأب املتصأألة ةالت أأارة 

يكأأأ   مل اتعا أأأدامل  معا أأأدات االسأأأتث ار الث ائيأأأة، و أأأو شأأأكي مأأأ  اً مبأأأدأ أساسأأأي األوىل ةالرعايأأأة
وعلأأأ  الأأأرغم مأأأ  البأأأدد   رةأأأراو ي 1978مشأأأاريع مأأأواه عأأأاو وضأأأعت ع أأأدما قريبأأأاً موجأأأوهاً ع ليأأأاً ت

اً هلأأأأ   هنايأأأأة احلأأأأرب البأأأأارهة انتشأأأأار معا أأأأدات االسأأأأتث ار الث ائيأأأأة   أواخأأأأر اخل سأأأأي ات، شأأأأهدت 
(30)االوارهة فيهات ل ماعألحكاو تسوية او  لك الل ود املتكرر املعا دات، 

. 
اإلجأأرادات  ية امل اثعأأات   م ظ أأة الت أأارة العامليأأة، و أأ لكتسأأو وأهت   الواقأأع رجأأرادات  -22

حكأأاو الدولأأة األوىل أاملتعلقأأة ةتفسأأري  عأأدجم وعأأة مأأ  القوارىل  ،لتسأأوية م اثعأأات االسأأتث اراألخأأرى 
ي وا االحت أأأان ةاملأأأاهة األوىل مأأأ  اتفأأأاق الغأأأات، الت أأأارة واالسأأأتث ارسأأأياق  ال سأأأي ا  ةالرعايأأأة، 

قامأأأت و  ،الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة،   تسأأأوية امل اثعأأأات   م ظ أأأة الت أأأارة العامليأأأة الأأأيت جتسأأأد شأأأرط
و أأأان شأأأرط الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة   جمأأأال ي ةتفسأأأري ام ظ أأأة الت أأأارة العامليأأأة  يئأأأة االسأأأتئ ا    

   أأاك جم وعأأة  بأأرية ةاإلضأأافة رىل كلأك،و تسأأوية امل اثعأأاتي   مواضأيع مأأالت أارة   اخلأأدمات أيضأأاً 
الدولأأأأة األوىل  حكأأأأاوأتفسأأأأري نةأأأأاق وتةبيأأأأق سأأأأعت فيهأأأأا  يئأأأأات التحكأأأأيم رىل مأأأأ  احلأأأأاالت الأأأأيت 

 يمتضارةة ومت اقضةو انت ال تائج اليت توصلت رليها ةالرعاية   معا دات االستث ار الث ائية 
  ثأأرياً الدولأأة األوىل ةالرعايأأة اليأأوو وتلأأ   فيأأه أحكأأاو ع أأي توةاختصأأار، فأأرن السأأياق الأأ ي  -23
علأأ   أأ ا و   املوضأأوعي الل  أأة ع أأدما نظأأرت السأأياق الأأ ي  انأأت تع أأي فيأأه تلأأك األحكأأاو عأأ  

 يال ظر   املوضوع املفيد أن تعيد رأت الل  ة أن م األساس، 
  

__________ 

حميران/يونيأأه  26االتفأأاق ةأأني األمأأم ملتحأأدة والواليأأات املتحأأدة ةشأأ ن مقأأر األمأأم املتحأأدة املعقأأوه   ليأأك سكسأأس    (29) 
1947 ،United Nations, Treaty Series, vol. 11, No. 147, p. 11 ً(؛ واالتفأأأأأاق ةأأأأأني حكومأأأأأة 4)15-، املأأأأأاهة خامسأأأأأا
الواليأأأات املتحأأأأدة املكسأأأيكية لت  أأأأب االثهوان الضأأأريج وم أأأأع التهأأأرب الضأأأأريج في أأأا يتعلأأأأق ةضأأأأريبة  وحكومأأأأةأسأأأرتاليا 

، متاحأأأأة Australian Treaty Series vol. 4 (2004)، 2002أيلول/سأأأأبت رب  9الأأأأدخي، املعقأأأأوه   مدي أأأأة مكسأأأأيكو   
 ي<http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/2004/4.html>عل  املوقع التايل: 

 (30) Stephan W. Schill, “W(h)ither Fragmentation? On the Literature and Sociology of International Investment 

Law”, European Journal of International Law, vol.22 (2011), pp. 875–908ي 
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 حكام الدولة األولع بالرعاية في هي ات أخرى أتحليل  -دال 
 
املتحأأأأأأدة للت أأأأأارة والت  يأأأأأأة أحأأأأأاط الفريأأأأأأق الدراسأأأأأي عل أأأأأأاً ةقيأأأأأاو  أأأأأأي مأأأأأ  مأأأأأأؤمتر األمأأأأأم  -24

)األونكتأأأاه( وم ظ أأأة التعأأأاون والت  يأأأة   امليأأأدان االقتصأأأاهي ةقأأأدر  بأأأري مأأأ  الع أأأي ةشأأأ ن شأأأرط 
 الدولة األوىل ةالرعايةي

 
 األونكتاد -1 

نشأأأأر  طريأأأأق  عأأأأسأأأي ا  ت  يأأأأة الدوليأأأة م أأأأ  فأأأأرتة طويلأأأأة، الال اتاألونكتأأأأاه   سياسأأأأيشأأأارك  -25
سلسأألتني مأأ  امل شأأورات: تةأأوير مسأأؤول عأأ  و أأو معلومأأات تق يأأة ةشأأ ن املسأأائي املتعلقأأة ةاالسأأتث اري 

لقضأأايا املتصأألة ةاتفاقأأات االسأأتث ار الدوليأأة" واألخأأرى ةع أأوان "سياسأأات االسأأتث ار ا"رحأأدامها ةشأأ ن 
املتصأأألة قضأأأايا الن الدوليأأأة ألغأأأراض الت  يأأأة"ي ونشأأأر األونكتأأأاه مأأأؤخراً سلسأأألة ةع أأأوان "مأأأ  رات ةشأأأ 

"التةأأأأورات األخأأأأرية   اً ةشأأأأ ن سأأأأ وياً م شأأأأور ، وتتضأأأأ    أأأأ   السلسأأأأة اتفاقأأأأات االسأأأأتث ار الدوليأأأأة"ة
اتفاقأأات املتعلقتأأان ة ونكتأأاه تان الوافيتأأان لاخلالصأأ"ي وتعتأأرب تسأأوية امل اثعأأات ةأأني املسأأتث ري  والدولأأة

International Investment Instruments: A Compendium -االسأأأأأأأأأأأأأتث ار الدوليأأأأأأأأأأأأأة 
 Investmentو (31)

Policy Hub
 .اتفاقات االستث ار الدوليةأما   تقع فيها لتحديد مصدري  مه ني  -( 32)

نةاقأأأأأأاً وسأأأأأأع األ اقشأأأأأأة امل ضأأأأأأ  الدولأأأأأأة األوىل ةالرعايأأأأأأة املتعلقأأأأأأة ةشأأأأأأرط ضأأأأأأايا وتعأأأأأأاَل الق -26
علأأ  وجأأه اخلصأأوص، و تفاقأأات االسأأتث ار   جم وعأأة مت وعأأة مأأ  م شأأورات األونكتأأاه األخأأرىي ال

لتةأأأأورات األخأأأأرية   تسأأأأوية امل اثعأأأأات ةأأأأني يقأأأأدو االسأأأأتعراض السأأأأ وي الأأأأ ي يقدمأأأأه األونكتأأأأاه ل
 مأأوجماً  اتفاقأأات االسأأتث ار الدوليأأةاملتصأألة ةقضأأايا ال  رات ةشأأ ن املأأ  سلسأألة  املسأأتث ري  والدولأأة

تفسأري ويشأ ي  أ ا املأوجم القأرارات املتعلقأة ةي سأاةقلعأاو ال  ااالستث ارية  يئات التحكيم لقرارات 
لقأأأأرارات واالخأأأأتال  ةي هأأأأا وةأأأأني يتضأأأأ    أأأأ ا املأأأأوجم ملطصأأأأاً لأحكأأأأاو الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأةي و 

 االستث اري هليئات التحكيم   قضايا لي ال هج التفسريية ال  هولك قرارات الس وات املاضية، 
  جمأأأأأال شأأأأأرط الدولأأأأأة األوىل ةالرعايأأأأأة معلومأأأأأات أساسأأأأأية  امأأأأأة ع أأأأأي األونكتأأأأأاه ويقأأأأأدو  -27

الرت يأأأم علأأأ  قضأأأايا السياسأأأة ومييأأأي األونكتأأأاه رىل حكأأأاو الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأةي أل ظأأأر   اً لوسأأأياق
العأأأر  الأأأدويل ن علأأأ  مسأأأائي القأأأانو ولأأأيس حكأأأاو الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة أالعامأأأة الأأأيت ت ةبأأأق علأأأ  

 .يفريق الدراسالاملعا دات اليت  ي حمور ع ي تفسري و 

__________ 

 (31) UNCTAD, International Investment Instruments: A Compendium, UNCTAD/DITE/4 vol. XIII, available at 

<http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=410>. Volumes VI, VII, VIII, IX and X ،
 لكرتوميرةشكي  و ي متاحة أيضاً 

 (32) UNCTAD, “Investment Policy Hub”  :املوقع التايل  <http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA>ي 
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 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي -2 
  جمأأال االسأأتث ار امليأأدان االقتصأأاهي   مل ظ أأة التعأأاون والت  يأأة    رئيسأأيالأأدور اليت ثأأي  -28

وتتضأأ   ي طرافأأاً فيهأأاأألعضأأائها الأأ ي  مأأ  احملت أأي أن يكونأأوا لتسأأهيي االسأأتث ار صأأكوك  صأأياغة
 .وىل ةالرعايةالدولة األأحكاو شكي التمامات   عدو الت ييم، مبا   كلك ة    الصكوك التمامات 

الأيت تغةأي االسأتث ار املباشأر والت سأيس،  ،رؤوس األمأوال حر أةمدونأة حتريأر وت    ي م   -29
الأأيت تغةأأي اخلأأدمات، علأأ  االلتأأماو ةعأأدو الت ييأأمي وعلأأ  الأأرغم  ، املرئيأأةومدونأأة حتريأأر الع ليأأات غأأري

فأأأرن م ظ أأأة الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة، ةالعبأأأارات املعتأأأاهة لشأأأرط مأأأ  عأأأدو الأأأ   علأأأ   أأأ ا االلتأأأماو 
الدولأأة مكافئأأاً مأأ  ال احيأأة الوايفيأأة لشأأرط   أأ ا االلتأأماوالتعأأاون والت  يأأة   امليأأدان االقتصأأاهي تعتأأرب 

 :عل  ما يليةني املدونتني شرت ة امل 9فت   املاهة  ىل ةالرعايةياألو 
رةراو وت فيأأأأأأ    اإلكن ةأأأأأأيأأأأأأم ةأأأأأأني األعضأأأأأأاد اآلخأأأأأأري  ميألي عضأأأأأأو أن "ال  أأأأأأوث  

 هرجة م  التحرير"يى أل  املرفق أل  واليت  ضع وارهة الصفقات والتحويالت ال

   :(33)االقتصاهي   هليي املدونات ما يليوك رت م ظ ة التعاون والت  ية   امليدان  -30

متكأأأأأأني  يتوقأأأأأأع مأأأأأأ  أعضأأأأأأاد م ظ أأأأأأة والتعأأأأأأاون والت  يأأأأأأة   امليأأأأأأدان االقتصأأأأأأاهي" 
األسأأأأأواق االسأأأأأتفاهة مأأأأأ   مجيأأأأأع البلأأأأأدان األعضأأأأأاد األخأأأأأرى مأأأأأ األشأأأأأطاص املقي أأأأأني   
ا  يأأع ي بغأأي أن تةبأأق علأأ  قيأأوه،  متييأأمي وع أأدما توجأأد دونةأأاملفتوحأأة علأأ  حأأد سأأواد، 

مبأأأأدأ حتفظأأأأات علأأأأ  عأأأأدو الت ييأأأأم، أو املأأأأدونات ةتقأأأأدمي ال تسأأأأ و و ي ييي الةريقأأأأةةأأأأ فس 
 . "الدولة األوىل ةالرعاية

مبأأأأأا   كلأأأأأك عاملأأأأأة الدولأأأأأة األوىل ةالرعايأأأأأة، ملاسأأأأأتث ادات  امأأأأأة املأأأأأدونات علأأأأأ  حتتأأأأأوي و  -31
ةوجأأه أعأأم اسأأتث ادات للحفأأاظ ، و ةاصأأاخل ة قديأأال ظم الأأأو  ة ر يأأا  اتحتأأاهاالعضأأاد اسأأتث ادات أل

املصأأأأا  األم يأأأأة محايأأأأة  وأ، الصأأأأحة العامأأأأة واآلهاب والسأأأأالمة العامأأأأةعلأأأأ  ال ظأأأأاو العأأأأاو أو محايأأأأة 
(34)لتمامات املتعلقة ةالسلم واألم  الدولينيةاالوفاد الأو األساسية ل عضاد، 

. 
ت ظأأأيم املفاوضأأأات  أيضأأأاً عأأ مسأأأئولة و انأأت م ظ أأأة التعأأاون والت  يأأأة   امليأأأدان االقتصأأاهي  -32

الدولأأأة حك أأأاً ةشأأ ن  أأ ا االتفأأاق ري وتضأأأ   متعأأده األطأأرا  ةشأأأ ن االسأأتث ااملتعلقأأة ةوضأأع اتفأأأاق 
 ئهأأأأأاواقت انشأأأأأاد االسأأأأأتث ارات ري ةبأأأأأق علأأأأأ  "" رعايأأأأأةقأأأأأي ت"معاملأأأأأة ال حتأأأأأت ع أأأأأوان األوىل ةالرعايأأأأأة 

فيهأأأا ةأأأ ي أو التصأأأر   هأأأاوةيع رأأأا عوالت تأأأ هاواسأأأتطدام احلفأأأاظ عليهأأأاو  هتأأأاورهار  هاوتشأأأغيل هاوتوسأأأيع
مأأأا ركا  أأأان ي بغأأأي تةبيأأأق شأأأرط املفاوضأأأات،  أأأان   أأأاك خأأأال  حأأأول ع أأأد تأأأرك ي و (35)وجأأأه آخأأأر"

__________ 

 (33) OECD, OECD Codes of Liberalisation: Users Guide 2008 (online: OECD, 2007) at p. 11, available at 

<http://www.oecd.org/investment/investment-policy/38072327.pdf>ي 
 ي3، املاهة املرجع نفسه (34) 
 (35) OECD Negotiating Group on the Multilateral Agreement on Investment, The Multilateral Agreement On 

Investment Draft Consolidated Text, 22 April 1998, OECD document DAFFE/MAI(98)7/REV1ي 
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أو أن عاملأأة الدولأأة األوىل ةالرعايأأة املاحنأأة ملالدولأأة األوىل ةالرعايأأة علأأ  االسأأتث ارات هاخأأي رقلأأيم الدولأأة 
 .عاملة    املاحلصول عل  هلم ق ال ي   ي  ملستفيد و ال ي  ده امصةلو "  ارو  ةاثلة" 

ر أيضأأاً عأأدهاً مأأ  االسأأتث ادات تعأأده األطأأرا  ةشأأ ن االسأأتث اوتضأأ   مشأأروع االتفأأاق امل -33
االلتمامأأأات امل صأأأوص عليهأأأا   ميثأأأأاق األمأأأم املتحأأأدة، والضأأأأرائبي و املصأأأا  األم يأأأأة، الأأأيت تشأأأ ي 

عأأأاهة تشأأأ ي را، هلأأأ يوالأأأيت مل يأأأتم التوصأأأي حلأأأطتلأأأ  عليهأأأا املسأأأتث ادات و  أأأاك أيضأأأاً عأأأده مأأأ  اال
حتقيأأأأأق السياسأأأأأات ال قديأأأأأة واالقتصأأأأأاهية، واتفاقأأأأأات صأأأأأفقات الراميأأأأأة رىل جدولأأأأأة الأأأأأدي  العأأأأأاو، وال

(36)التكامي االقتصاهي اإلقلي ي
. 

  
  الجزء الثاني  

 األهمية المعاصرة لشرا الدولة األولع بالرعاية والقضايا المتعلقة بتفسيرها
 

وتةبيقهأا حاليأاً  يأ  يأتم اسأتطدامها ل   ا ا أمد طبيعأة شأرط الدولأة األوىل ةالرعايأة و يت او  -34
وىل الدولأأة األةتفسأأري شأأرط في أأا يتعلأأق يت أأاول  أأ ا ا أأمد أيضأأاً املسأأائي الأأيت أثأأريت   املعا أأداتي و 

 .سي ا   سياق اتفاقات االستث ار الدولية رعاية، الةال
  

 لدولة األولع بالرعايةالرديسية لعناصر ال -ألف 
 

أحكأأأأأاو الدولأأأأأة األوىل ةالرعايأأأأأة   ، تتكأأأأأون 1978مشأأأأأروع مأأأأأواه عأأأأأاو مأأأأأ  يتبأأأأأني   أأأأأا  -35
 :م  الع اصر الرئيسية التالية (37)املعا دات الث ائية أو املتعدهة األطرا 

األول، توافق الدولأة مبوجأب  أ ا احلكأم علأ  مأ و مسأتوى معي أاً مأ  املعاملأة لدولأة أو هول  • 
 ؛(38)الدولة أو الدولر   عالقة حمدهة  أخرى، وألشطاص و يانات عل 

الثأأام، يتحأأده مسأأتوى املعاملأأة الأأيت متأأ و مبوجأأب حكأأم الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ةاملعاملأأة الأأيت  • 
 ؛(39)ثالثة )"ال تقي رعاية"( لدولةمت حها الدولة املاحنة 

الثالث، ي ةبق االلتماو مبوجب شرط الدولة األوىل ةالرعاية عل  املعاملة اليت تكأون مأ  نفأس  • 
 ؛(40)امل  وحة لدولة ثالثة فق  )"م  كات ال وع"( املعاملةفئة 

__________ 

 ي13، الصفحة املرجع نفسه (36) 
مل تسأأأأأأأأتبعد الل  أأأأأأأأة رمكانيأأأأأأأأة أن يأأأأأأأأره حكأأأأأأأأم الدولأأأأأأأأة األوىل ةالرعايأأأأأأأأة   أمأأأأأأأأا   أخأأأأأأأأرى خأأأأأأأأال  املعا أأأأأأأأداتي  (37) 

 ي)1مشروع املاهة ( 16، الصفحة 1978 ييي حولية
 (ي5املاهة  مشروع) 21، الصفحة املرجع نفسه (38) 
 ياملرجع نفسه (39)
 (ي9 املاهة)مشروع  27، الصفحة املرجع نفسه (40) 
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عايأأة وىل ةالر االسأأتفاهة مأ  معاملأأة الدولأأة األ م أأق هلأأ ي  األشأأطاص أو الكيانأأات الأالراةأع،  • 
الكيانأأأات  األشأأأطاص أوالأأأ ي  يكونأأأون مأأأ  نفأأأس فئأأأة نأأأات األشأأأطاص أو الكيافقأأأ   أأأم 

 ي(41)عاملة املةلوةة ق هلم احلصول عل  املال ي  التاةعة لدولة ثالثة 

تةبيأأق أحكأأاو والع صأأران الثأأام والثالأأث مهأأا اللأأ ان يثأأريان أ أأرب قأأدر مأأ  الصأأعوةات ع أأد  -36
املعاملأأة  تومسأأ لة مأا ركا  انأأمأا يشأأكي معاملأأة ال تقأي رعايأأة، مسأأ لة ي وأهت الدولأة األوىل ةالرعايأأة

ظ أأة   رطأأار  أأي مأأ  الغأأات وم رىل م اثعأأات ، ثالثأأة ةمأأ  نفأأس فئأأة املعاملأأة امل  وحأأة لدولأأوةأأة املةل
مأأأ  نفأأأس فئأأأة املعاملأأأة وةأأأة املةلاملعاملأأأة  ت، مسأأأ لة مأأأا ركا  انأأأبني أهنأأأا الت أأأارة العامليأأأةي و  أأأا سأأأيت

 .اخلالفات احلالية   جمال االستث ار  قلب مجيع الثة ث ةامل  وحة لدول
 

 األساس المنطقي لمعاملة الدولة األولع بالرعاية -1 
أخأأرى  وهولواحأأدة وسأأيلة لعأأدو الت ييأأم ةأأني هولأأة اً لأأة الدولأأة األوىل ةالرعايأأة أساسأأرن معام -37

نشأ هتا رىل أهنأا وجأدت شأري تانعكاسأاً ملبأدأ املسأاواة   السأياهةي ومأع كلأك، تعتأرب ميكأ  أن ول لك 
املعأأد   أأا أشأأار املقأأرر اخلأأاص و ت افسأأية   ا أأال االقتصأأاهيي املمايأأا الع  أأي م أأواقعيأأة لتحقيأأق غايأأة 

الت أأار   العصأأور الوسأأة  الأأ ي  مل يت ك أأوا ، سأأع  (42)  تقريأأر  األول 1978مبشأأروع مأأواه عأأاو 
معاملأأأأة أسأأأوأ مأأأ  عأأأدو معأأأاملتهم ةشأأأأكي حلصأأأول علأأأأ  االحتكأأأار   األسأأأواق اخلارجيأأأأة رىل مأأأ  ا

معا أأأأدات  -   االتفاقأأأأات ةأأأأني القأأأأوى السأأأأياهيةوأهرجأأأأت  أأأأ   املعاملأأأأة ةعأأأأد كلأأأأك م افسأأأأيهمي 
ةةريقأأة  ج بيأأةاألدولأأة ملأأة رعايأأا الحأأدوه الت أأارة لضأأ ان معا توجتأأاوث  -الصأأداقة والت أأارة واملالحأأة 

 ياألخرىةاثلة لرعايا الدول 
ويأأأرتب  م أأأع الت ييأأأم أيضأأأاً ةأأأاملفهوو االقتصأأأاهي لل مايأأأا ال سأأأبية الأأأ ي ة يأأأت عليأأأه مفأأأا يم  -38

مأأا  أأي أن ت أأتج ال سأأبية، ي بغأأي للبلأأدان  ايأأام نظريأأة املومبوجأأب والليرباليأأة االقتصأأاهيةي حريأأة الت أأارة 
فيأأأد املسأأأتهلكني تتقأأأول ال ظريأأأة،    أأأاةكفأأأادة،  امل ت أأأة  الت أأأارة   السأأألعو  يهأ ثأأأر  فأأأادة   رنتاجأأأ

 البلأد سألعضأد البلأد ألأ   مع أدما مييّأي ولكأ  تضأيع الكفأادة (43)قدر ةك  مأ  الرفأا  أقص حتقق و 
عأ  طريأق الت ييأم مثأي  أ ا الدولأة األوىل ةالرعايأة جأيمي ومي أع شأرط  ةاثلأة مأ  البلأدسلع لصا  ةاد 

لأأد ةأأاد معاملأأة ال تقأأي عأأ  املعاملأأة الأأيت يوفر أأا للبلأأد جأأيمي ولأأ لك، أن ميأأ و البلأأد ألأأ  للبضأأ ان 
 ي(44)ةوم ظ ة الت ارة العامليوىل ةالرعاية ر  ًا أساسيًا للغات عاملة الدولة األتعترب م

__________ 

 ((ي2)10)مشروع املاهة  املرجع نفسه (41) 
 (42) Yearbook…1968, vol. II ،الوثيقة 165 الصفحة، ا لد الثام ،A/CN.4/L.127 ي 
 (43) John Jackson, The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations, 2nd edition 

(Cambridge: MIT Press, 1997), at Chapter 2ي 
 (44) WTO Appellate Body Report, Canada – Certain Measures Affecting The Automotive Industry, WTO 

document WT/DS139/AB/R (31 May 2000). See also WTO Appellate Body Report, European Communities – 

Conditions for the Granting of Tariff Preferences to Developing Countries, WTO document WT/DS246/AB/R 

(adopted 20 April 2004), at para. 101ي 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.127
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سأي ا في أا يتعلأق ةالبلأدان  ، الاألفضألياتةأني فوائأد عأدو الت ييأم وفوائأد واستغرقت املقارنة  -39
 ي(45)الت ارةال   جموقتًا طوياًل، وال تمال ةال حي    ثري م  ال واحي  ،ال امية

الت أأأارة   نةأأأاق ملعاملأأأة الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة خأأأارن وال تأأأمال أمهيأأأة امل ةأأأق االقتصأأأاهي  -40
رن الغأأرض مأأ  ي وقيأأي أيضأأاً  موضأأع جأأدلوغأأري كلأأك  الت أأارة   اخلأأدمات، واالسأأتث ار،و  ،السأألع

ةي  أأأا  (املفهأأأوو امل ةقأأأي لل مايأأأا ال سأأأبيةالفأأأرص الت افسأأأية ) أأأو محايأأأة  ال الت أأأارة  جمأأأعأأأدو الت ييأأأم 
ي ومأأأع كلأأأك، ةغأأأض (46)  جمأأأال االسأأأتث ار  أأأو محايأأأة حقأأأوق املسأأأتث ري الغأأأرض مأأأ  عأأأدو الت ييأأأم 

االتفاقأأات ، ال تأأمال لعأأدو الت ييأأم خأأارن جمأأال الت أأارة   السأألعاألسأأاس امل ةقأأي احملأأده ال ظأأر عأأ  
لدولأأأأأة األوىل ةالرعايأأأأأة تتضأأأأأ   أحكامأأأأأاً لل عاملأأأأأة علأأأأأ  أسأأأأأاس اةاالسأأأأأتث ار واخلأأأأأدمات املتعلقأأأأأة 

لمومأأأأاً رى يأأأأ ي ورك يالحأأأأا الفريأأأأق الدراسأأأأي  أأأأ ا االخأأأأتال    الأأأأرأي، فرنأأأأه ال)واملعاملأأأأة الوط يأأأأة(
 يملواصلة ال ظر   مس لة امل ةق االقتصاهي ألحكاو الدولة األوىل ةالرعاية

  
 المعاصرة فيما يتعلق بشرا الدولة األولع بالرعايةالممارسة  -باء 

 
 الفات ومنظمة التجارة العالميةتفاق شرا الدولة األولع بالرعاية في ا -1 

ل ظأأأاو الت أأأاري املتعأأأده هائ أأأاً االلتأأأماو الرئيسأأأي   امعاملأأأة الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة اعتأأأربت  -41
مأأأ  اتفأأأاق الغأأأات ةوصأأأفها  1-1اًل   املأأأاهة األ ثأأأر  أأأو  اشأأأكلهوتأأأره  أأأ   املعاملأأأة   األطأأأرا ي 

غأأري مباشأأر   أحكأأاو أخأأرى ةةريأأق باشأأرة و التمامأأاً ملعاملأأة الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ولك هأأا تأأره أيضأأاً م
 اتفأأأاق مكرسأأأان  ملعاملأأأة الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة  انرئيسأأأيجانبأأأان   أأأاك ي و (47)الغأأأاتمأأأ  اتفأأأاق 

واالمتيأأأأأأاثات واإلعفأأأأأأادات  مايأأأأأأاتعأأأأأأده األطأأأأأأرا  وأن "امللغأأأأأأاتي أواًل، أهنأأأأأأا تع أأأأأأي علأأأأأأ  نةأأأأأأاق ما
وثانيأأاً، أهنأأا ي بغأأي   يأأع األطأأرا  املتعاقأأدةي ي بغأأي أن متأأ و  لةأأر  متعاقأأدالأأيت متأأ و واحلصأأانات" 
 يشرطأن مت و ةدون 

ت  أأأب الت ييأأأم   يأنأأأه   اتفأأأاق الغأأأات   رعايأأأة وىل ةالمر ميأأأة معاملأأأة الدولأأأة األوتك أأأ   -42
،  أأان تارويأأاً و لحأأدوهي ور أأا لعبع أأد للسأألع الأأيت متأأ و ألخأأرى املعأأامالت االرسأأوو ا  ر يأأة و تةبيأأق 

تةبيقهأا ةعأد كلأك   بلأدان ويأتم أو ةأني جم وعأات مأ  اليتم ةصأورة ث ائيأة التعريفات عل  التفاوض 
ريقأأة الدولأأة األوىل ةالرعايأأةي و أأ    أأي الةحكأأم مجيأأع ا أأاالت   يأأع األطأأرا  املتعاقأأدة مبوجأأب 

 يالفرص الت افسية ةني الت ار ان ي بغي ع  طريقها احلفاظ عل  املساواة   اليت  
__________ 

 (45)  The Future of the WTO: Addressing Institutional Challenges in the new Millennium, Report of the 

Consultative Board to the Director-General Supachai Panitchpakdi (Geneva: WTO, 2004) at paras. 88-102 

(“Sutherland Report”)ي 
 (46) Nicholas DiMascio, and Joost Pauwelyn, “Nondiscrimination in Trade and Investment Treaties: Worlds Apart or 

 89-48), pp. 2008( 102vol.  American Journal of International Law Two Sides of the Same Coin?”ي 
 ،1994نيسأأأأأأأأأأأان/أةريي  15، 1994االتفأأأأأأأأأأأاق العأأأأأأأأأأأاو ةشأأأأأأأأأأأ ن التعريفأأأأأأأأأأأات ا  ر يأأأأأأأأأأأة والت أأأأأأأأأأأارة )الغأأأأأأأأأأأات( لعأأأأأأأأأأأاو  (47) 

1867vol.  Treaty Series,United Nations,  ،(، والتاسأأعة 6( و)5( و)2(، والراةعأأة، واخلامسأأة )4) لثأأةاوالث، املأأواه الثانيأأة
 (يي(، والعشري  )1(، والساةعة عشرة )1(، والثالثة عشرة )1)
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 وىل ةالرعايأأأأة مأأأأ معاملأأأة الدولأأأأة األ تةبيأأأأقامتأأأأد رطأأأأار م ظ أأأأة الت أأأارة العامليأأأأة، ةيأأأد أن    -43
 ديأأأأدة  ا لتمامأأأأات وأهرن   االي (48) ظأأأأاو ا ديأأأأد للت أأأأارة   اخلأأأأدماترىل الالت أأأأارة   السأأأألع 

ي (TRIPS) ا وانأأب املتصأألة ةالت أأارة مأأ  حقأأوق امللكيأأة الفكريأأةضأأ   رطأأار م ظ أأة الت أأارة العامليأأة 
 يأحناد نظاو م ظ ة الت ارة العامليةمجيع   وىل ةالرعاية م تشرة معاملة الدولة األأصبحت و ك ا، 

   أأي وىل ةالرعايأأة أحكأأاو الدولأأة األ يأأقةبا رأأا تالةريقأأة الأأيت  يفريأأق الدراسأأواسأأتعرض ال -44
خأأأأأالل  أأأأأ ا االسأأأأأتعراض اسأأأأأتطالص مأأأأأ  وميكأأأأأ  ت وم ظ أأأأأة الت أأأأأارة العامليأأأأأةي غأأأأأامأأأأأ  اتفأأأأأاق ال

  نظأأأأاو م ظ أأأأة وىل ةالرعايأأأأة نةأأأأاق وتةبيأأأأق معاملأأأأة الدولأأأأة األةشأأأأ ن االسأأأأت تاجات العامأأأأة  ةعأأأأض
 يالت ارة العاملية

ظ أأة الت أأارة   م  وىل ةالرعايأأةالدولأأة األاملتعلقأأة ةحكأأاو صأأياغة األعلأأ  الأأرغم مأأ  فأأ واًل،  -45
مجيعأأأاً علأأأ  أهنأأأا  تهأأأامل أأأو معا يئأأأة االسأأأتئ ا  الأأأ ي اتبعتأأأه الأأأ هج  فأأأرن، ةخمتلفأأأ عبأأأاراتالعامليأأأة ة
أمهيأأة مأأ  املفهأأوو الكأأام  وراد معاملأأة الدولأأة أقأأي ل صأأوص احلأأر  لتفسأأري والي (49)نفأأس املعأأىن حت أأي

 ياألوىل ةالرعاية
االسأأتئ ا  معاملأأة الدولأأة األوىل ةالرعايأأة مبوجأأب املأأاهة األوىل مأأ  اتفأأاق وثانيأأاً، فسأأرت  يئأأة  -46

واحلقأأأوق  الغأأأات علأأأ  أهنأأأا تت تأأأع ة وسأأأع نةأأأاق ةكأأأ ي فك أأأا قالأأأت  يئأأأة االسأأأتئ ا ، "مجيأأأع" املمايأأأا
ي ومل تت أأاول  يئأأة االسأأتئ ا  املسأأ لة احملأأدهة ملأأا ركا  انأأت معاملأأة (50)واالمتيأأاثات يعأأد فعأأالً "مجيعهأأا"

 دولة األوىل ةالرعاية ت ةبق عل  احلقوق املوضوعية واحلقوق اإلجرائية عل  حد سوادي ال
وثالثأأأاً، ةي  أأأا  أأأان املقصأأأوه مأأأ  معاملأأأة الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة أن تكأأأون غأأأري مشأأأروطة، فأأأرن  -47

يأأأة مجيأأأع اتفاقأأأات م ظ أأأة الت أأأارة العامليأأأة تتضأأأ   اسأأأتث ادات مأأأ  تةبيأأأق معاملأأأة الدولأأأة األوىل ةالرعا
ولأأ لك فأأرن تةبيقهأأا مأأ  ال احيأأة الع ليأأة أ ثأأر تقييأأداً مأأ  الظأأا ري فاالسأأتث ادات املتعلقأأة ةاالحتأأاهات 

، والضأأأأ انات والتأأأأداةري التصأأأأحيحية الت اريأأأأة األخأأأأرى، و أأأأ لك (51)ا  ر يأأأأة وم أأأأاطق الت أأأأارة احلأأأأرة
د مجيعهأا مأ  ال ةأاق الفعلأي "املعاملأة اخلاصأة والت ييميأة" حتأة االستث ادات العامأة واألحكأاو الأيت تتعلأق 

ملعاملأأأأة الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة   رطأأأأأار اتفاقأأأأات م ظ أأأأة الت أأأأارة العامليأأأأأةي وعلأأأأ  الأأأأرغم مأأأأ  الأأأأأ هج 
، فأأرن نةاقهأأا وتغةيتهأأا  أأد (52)التقييأأدي الأأ ي اتبعتأأه  يئأأة االسأأتئ ا   ثأأرياً ةشأأ ن تفسأأري االسأأتث ادات

 ةالرعاية   رطار اتفاقات م ظ ة الت ارة العامليةي ثريًا م  نةاق تةبيق معاملة الدولة األوىل 
__________ 

،  ,p. 1869vol. Treaty SeriesUnited Nations ,1994،183نيسأأان/أةريي  15  اخلأأدمات،  االتفأأاق العأأاو ةشأأ ن الت أأارة (48) 
 ةيالثاني ةاهامل

 (49) WTO Appellate Body Report, European Communities – Regime for the Importation, Sale and Distribution of 

Bananas, WT/DS27/AB/R (adopted 25 September 1997) at para. 231ي 
 (50) Canada – Certain Measures Affecting The Automotive Industry. WT/DS139/AB/R (adopted. 19 June 2000) at 

para. 79. ي 
الغأأات، املأأاهة الراةعأأة والعشأأروني وا تسأأبت االحتأأاهات ا  ر يأأة وم أأاطق الت أأارة احلأأرة مميأأدا مأأ  األمهيأأة مأأع انتشأأار  (51) 

 االتفاقات الت ارية اإلقلي يةي
 WTO Appellate Body Report, United States - Import Prohibition Of Certain Shrimp And Shrimpانظر مثاًل:  (52) 

Products, WTO document WT/DS58/AB/R (12 October 1998)ي 
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تفاقأأأأات الاصأأأة مأأأ  اتأأأأه اخل  وعمبالةبيعأأأة اخلاصأأأة ل ظأأأأاو م ظ أأأة الت أأأارة العامليأأأة، وتعأأأد  -48
صأأأألة مباشأأأأرة   أأأأاك تفسأأأأري وتةبيأأأأق  أأأأ   االتفاقأأأأات، أن الأأأأيت تقأأأأوو ةتسأأأأوية امل اثعأأأأات  اتوع ليأأأأ

ة   رطأأأار م ظ أأأة الت أأأارة العامليأأأة   اتفاقأأأات أخأأأرىي حمأأأدوهة لتفسأأأري أحكأأأاو الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأ
ال ظأر صأر  م ظ أة الت أارة العامليأة ةنظأاو   تفسري معاملأة الدولأة األوىل ةالرعايأة ست ر وميك  أن ي

   سياقات أخرىيوىل ةالرعاية ع   يفية معاملة أحكاو الدولة األ

نظأأأأأاو م ظ أأأأأة الت أأأأأارة العامليأأأأأة   معاملأأأأأة الدولأأأأأة األوىل ةالرعايأأأأأة ال تأأأأأدخي مأأأأأع كلأأأأأك، و  -49
قبأأأي م ظ أأأة و خأأأارن نةأأأاق اتفاقأأأات م ظ أأأة الت أأأارة العامليأأأةي ي فقأأأد ت ةبأأأق  أأأ ا ال ظأأأاوةالكامأأأي   

أن يةالأأأب مبوجأأأب الغأأأات مأأأع ةأأأر  متعاقأأأد  أأأوث لركا  أأأان جأأأرى التسأأأاؤل ع أأأا الت أأأارة العامليأأأة، 
علأأأ  ليهأأأا   "مدونأأأة" جولأأأة طو يأأأو امل صأأأوص عحكأأأم الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة االسأأأتفاهة مأأأ  املمايأأأا 

مبأأا ركا  تعلأأق   الوقأأت احلأأايل يسأأؤال والي  أأ   املسأأ لة أةأأداً ومل حتأأي طرفأأاً فيهأأاي  الأأرغم مأأ  أنأأه لأأيس
تصأألة ةاتفاقأأات تعأأدهة األطأأرا " املامل"االتفاقأأات  أأان  أأوث لةأأر    اتفأأاق متعأأده األطأأرا  مأأ  

ولكأأأأ  الأأأأيت ليسأأأأت جأأأأمداً م هأأأأا أن يسأأأأتطدو حكأأأأم الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة  م ظ أأأأة الت أأأأارة العامليأأأأة
 أأأ ا تعأأأدهة األطأأأرا  علأأأ  الأأأرغم مأأأ  أنأأأه لأأأيس طرفأأأاً   ملمايأأأا الأأأيت توفر أأأا االتفاقأأأات املل ةالبأأأة ةال
 حىت اآلني ي     املس لةحتتفاقي مرة أخرى، مل اال

االتفأأأاق العأأأاو ةشأأأ ن رعايأأأة   الدولأأأة األوىل ةالمتصأأأي ةأأأ لك   رطأأأار حكأأأم سأأأؤال ومثأأأة  -50
اخلأأأدمات الأأأيت يقأأأدمها  تفأأأاق أأأ ا االالت أأأارة   اخلأأأدمات   رطأأأار ي وتشأأأ ي   اخلأأأدمات الت أأأارة

املأاهة وتأ   ي (53)عضأو آخأررقلأيم م  خالل التواجد الت أاري ألشأطاص طبيعيأني   املوره للعضو 
 :يعل  ما يل  اخلدمات  االتفاق العاو ةش ن الت ارةاملاهة الثانية م  

وه دون قيأةأو  االتفأاق، يتعأني علأ   أي عضأو أن ميأ و فأوراً  اغةيها  أ تداةري يفي ا يتعلق ة ي " 
 مي حهأأارعايأأة عأأ  املعاملأأة الأأيت ي عضأأو آخأأر معاملأأة ال تقأأي التأأاةعني ألدمات خأأدمات ومأأورهي اخلأأ

 خلدمات ةاثلة أو مورهي خدمات ةاثلني م  أي ةلد آخر"ي

 تأأؤثر علأأ  مأأورهي اخلأأدمات مبوجأأب معا أأدات االسأأتث ار الث ائيأأةالتأأداةري الأأيت وقأأد تأأدخي  -51
م ظ أة الت أارة   لعضأو وث السأؤال  أو  أي  أوةعبأارة أخأرى، نةاق املأاهة الثانيأةي  مع هول ثالثة  
، املةالبأأة ةاالسأأتفاهة مأأ    اخلأأدمات االتفأأاق العأأاو ةشأأ ن الت أأارةمأأ   املأأاهة الثانيأأة العامليأأة، غكأأم

ركا  انأأأت التأأأداةري مبوجأأأب   ظ أأأة وهولأأأة ثالثأأأةآخأأأر   امل وسأأأتث ار ث ائيأأأة ةأأأني عضأأأأحكأأأاو معا أأأدة ا
ومل يعثأأأأر الفريأأأأق  يثالثأأأأةال دولأأأأةالملأأأأورهي اخلأأأأدمات مأأأأ   أأأأ   املعا أأأأدة تأأأأوفر معاملأأأأة أ ثأأأأر مالدمأأأأة 

 .ةارسة أو سواةق قضائية     ا الش نالدراسي عل  أية 

  رطأأأار  وىل ةالرعايأأأةعاملأأأة الدولأأأة األمبقضأأأايا عالقأأأة في أأأا يتعلأأأق وجأأأوه الأأأرغم مأأأ  وعلأأأ   -52
الفريأأق الدراسأأي يأأرى أنأأه أن تصأأبو مثأأرية لل أأدل   املسأأتقبي، فأأرن ورمكأأان م ظ أأة الت أأارة العامليأأة 

__________ 

 ()ه(ي2)1   اخلدمات، املاهة االتفاق العاو ةش ن الت ارة (53) 
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 ظ أأة الت أارة العامليأأة آليتهأأا اخلاصأأة وملي يلتاةعأة تلأأك القضأأايا   الوقأت احلأأامبميكأ  رضأأافة شأأيد  ال
مأأ   32و 31 اثعأأات ويأأتم تفسأأري اتفاقأأات م ظ أأة الت أأارة العامليأأة علأأ  أسأأاس املأأاهتني لتسأأوية امل

 رمكانيأأأة رعأأأاهة التفكأأأري  وجأأأوه  يكأأأي االسأأأتئ ا  ويضأأأ   ي (54)اتفاقيأأأة فيي أأأا لقأأأانون املعا أأأدات
   رلغائهايوركا لمو األمر الساةقة تفسريات ال
 

 التجارية األخرىشرا الدولة األولع بالرعاية في االتفاقات  -2 
أحكأأأأأأاو الدولأأأأأأة األوىل  (55)ال تتضأأأأأأ     العأأأأأأاهة االتفاقأأأأأأات الت اريأأأأأأة اإلقلي يأأأأأأة والث ائيأأأأأأة -53

ةالرعايأأة في أأا يتعلأأق ةالت أأارة   السأألعي فهأأ   االتفاقأأات تأأ   أصأأاًل علأأ  معاملأأة تفضأأيلية   يأأع 
األطأأرا ، في أأا يتصأأي ةالتعريفأأات ا  ر يأأة، لأأ ا فأأرن معاملأأة الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ال موجأأب هلأأاي 

اقأأات اإلقلي يأأة تتضأأ   شأأكاًل مأأ  وخبأأال  كلأأك، فأأرن املعاملأأة الوط يأأة مه أأةي غأأري أن ةعأأض االتف
أشأأأكال شأأأرط الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة في أأأا يتعلأأأق ةالت أأأارة   السأأألع، حيأأأث تأأأ   علأأأ  أنأأأه ع أأأد 
 فأأأيض معأأأدل الرسأأأوو ا  ر يأأأة ةال سأأأبة للدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة، ي بغأأأي أن ميأأأ و كلأأأك املعأأأدل كاتأأأه 

 ي  (56)رطار االتفاق الت اري اإلقلي ي للةر  اآلخر مب ره أن يصبو أقي م  املعدل املتفق عليه  
وةاملقاةأأي، فأأرن االتفاقأأات االقتصأأاهية الث ائيأأة أو اإلقلي يأأة الأأيت تت أأاوث جمأأال الت أأارة، تأأ    -54

و   أأأ ا الصأأأده، فهأأأي ي (57)علأأ  معاملأأأة الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة في أأأا يتعلأأق ةاخلأأأدمات واالسأأأتث ار
يتعلأأق ةاخلأأدمات أو االتفاقأأأات االسأأتث ار الث ائيأأأةي و   تلأأ  عأأ  م ظ أأأة الت أأارة العامليأأة في أأأا  ال

حالأأأة  أأأ   االتفاقأأأات، ال وتلأأأ  الأأأ هج املتبأأأع   تفسأأأري معاملأأأة الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة عأأأ  الأأأ هج 
املةبأق علأ  اتفاقأات االسأتث ار الث ائيأأةي ومأع كلأك، ال يبأدو أنأأه يوجأد حأىت اآلن أي تعليأق قضأأائي 

 مل  ضع ع ومًا للتحليي األ اهمييي عل      األحكاو،   ا أهنا
 

 الدولة األولع بالرعاية في معاهدات االستثمارشرا  -3 
توجأأأد م أأأ  أمأأأد طويأأأي التمامأأأات مبوجأأأب اتفاقأأأات االسأأأتث ار ةتأأأوفري معاملأأأة الدولأأأة األوىل  -55

ةالرعايأأأأةي فهأأأأي موجأأأأوهة   أوائأأأأي معا أأأأدات الصأأأأداقة والت أأأأارة واملالحأأأأة، واسأأأأت ر الع أأأأي رأأأأا   
معا أأأدات االسأأأتث ار الث ائيأأأة احلديثأأأة، واالتفاقأأأات الت اريأأأة اإلقلي يأأأة الأأأيت تتضأأأ   أحكامأأأاً ةشأأأ ن 

__________ 

 يUnited Nations, Treaty Series, vol. 189, p. 150، األمم املتحدة، 1969أيار/مايو  23املعقوهة   فيي ا،    (54) 
مصأأأةلو "االتفاقأأأات اإلقلي يأأأة" االتفاقأأأات املشأأأار رليهأأأا ةوصأأأفها اتفاقأأأات تكامأأأي اقتصأأأاهي رقلي أأأي،  يشأأأ ي أيضأأأاً  (55) 

 واتفاقات انتساب، واحتاهات مجر يةي 
 Officialاتفأأأاق الت أأأارة احلأأأرة ةأأأني االحتأأأاه األورو  وهولأأأه األعضأأأاد، مأأأ  جهأأأة، ومجهوريأأأة  وريأأأا، مأأأ  جهأأأة أخأأأرى،  (56) 

Journal of the European Union L127 vol. 54 (14 May 2011), p. 9 at art. 2.5 ؛ االتفأأأأأأأأاق امل شأأأأأأأأئ لشأأأأأأأأرا ة ةأأأأأأأأأني
 Official Journal of the Europeanا  اعة األوروةية وهوهلا األعضاد، م  جهة، ومجهوريأة شأيلي، مأ  جهأة أخأرى، 

Union L352 vol. 45 (30 December 2002), p. 19 at art. 60(4)ي 
at  605and  289), pp. 1993( 32vol.  International Legal Materialsتفأأأأأأأأاق الت أأأأأأأأارة احلأأأأأأأأرة ألمريكأأأأأأأأا الشأأأأأأأأ الية، ا (57) 

Chap.11, art.1103 (investment), art.1203 (services), and art.1406 (financial services)ي 
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االسأأأأتث اري و كأأأأ ا، فأأأأرن معاملأأأأة الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة واملعاملأأأأة الوط يأأأأة مأأأأدرجتان   معا أأأأدات 
ساسأأأيني تأأأ هض االسأأأتث ار الث ائيأأأة،   أأأا لأأأو  انتأأأا، مثل أأأا عليأأأه احلأأأال   اتفأأأاق الغأأأات، التأأأمامني أ

 عليه ا املعا دةي
ومأأع أن شأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة تأأره ةصأأّيغ شأأىت   اتفاقأأات االسأأتث ار، فهأأي تعكأأس  -56

ع ومأأاً الصأأيغة الأأوارهة   املأأاهة الثانيأأة مأأ  اتفأأاق الغأأات، أي "معاملأأة ال تقأأي رعايأأة"ي وعلأأ  سأأبيي 
تشأأأأأأأأري   15ة والسأأأأأأأألوفا ية املأأأأأأأؤر  املثأأأأأأأال، فأأأأأأأأرن االتفأأأأأأأاق ةأأأأأأأأني ال  سأأأأأأأا وا  هأأأأأأأأوريتني التشأأأأأأأيكي

 ي   عل  ما يلي: 1990األول/أ توةر 
ميأأأ و  أأأي طأأأر  متعاقأأأد مسأأأتث ري الةأأأر  املتعاقأأأد اآلخأأأر معاملأأأة ال تقأأأي رعايأأأة " 

 ي(58)"ملستث ريه  و أو ملستث ري هولة ثالثة واستث ارا م امل  وحةع  املعاملة 
ةالرعايأأة التأأمامني معأأاً ةتأأوفري معاملأأة الدولأأة و  ةعأأض احلأأاالت يتضأأ   شأأرط الدولأأة األوىل  -57

األوىل ةالرعايأأأة، وةتأأأوفري املعاملأأأة الوط يأأأةي فعلأأأ  سأأأبيي املثأأأال، يأأأ   االتفأأأاق املأأأربو ةأأأني األرج تأأأني 
 عل  ما يلي: 1990 انون األول/هيس رب   11وامل لكة املتحدة   
ضأع أي مأ  الةأرفني املتعاقأدي    رقلي أه اسأتث ارات الةأ"  ر  املتعاقأد اآلخأأر أو ال ور
أو شأأأر اته ملعاملأأأة أقأأأي رعايأأأأة مأأأ  تلأأأك الأأأيت مي حهأأأا السأأأتث اراته  أأأأو أو  مسأأأتث ريهعائأأأدات 

 ي(59)"لعائدات مستث ريه أو شر اته أو استث ارات أو عائدات مواطد أية هولة ثالثة أو شر اهتا
يأأة ةأأالتماو ةتأأوفري معاملأأة و  حأأاالت أخأأرى، يقأأرتن االلتأأماو ةتقأأدمي معاملأأة الدولأأة األ ثأأر رعا -58

حميأأأأأأران/  9عاهلأأأأأأة وم صأأأأأأفةي فعلأأأأأأ  سأأأأأأبيي املثأأأأأأال، يأأأأأأ   االتفأأأأأأاق املأأأأأأربو ةأأأأأأني الصأأأأأأني وةأأأأأأريو   
 عل  ما يلي: 1994 يونيه

واألنشأأأأةة املرتبةأأأأة ةاسأأأأتث ارات مسأأأأتث ري أي مأأأأ  الةأأأأرفني  االسأأأأتث اراتمتأأأأ و " 
 املتعاقدي  معاملة عاهلة وم صفة، وتت تع ةاحل اية   رقليم الةر  املتعاقد اآلخري

أأ و مأأ   1وال تكأأون املعاملأأة واحل ايأأة املشأأار رليه أأا   الفقأأرة   مأأ   أأ   املأأاهة أقأأي رعايأأة ةأأا مير
 ي(60)"  م  هولة ثالثة وألنشةتهم املرتبةة ةتلك االستث اراتمعاملة ومحاية الستث ارات املستث ري

__________ 

   السألوفا ية ةشأأ ن تعميأأم ومحايأأة االسأأتث ارات، مأأربو   فيي أأااتفأاق ةأأني مجهوريأأة ال  سأأا وا  هوريأأة االحتاهيأأة التشأأيكية  (58) 
 (ي 1)3، املاهة United Nations, Treaty Series, vol. 1653, p. 127، 1990تشري  األول/أ توةر  15

اتفأأاق ةأأني حكومأأة امل لكأأة املتحأأدة لربيةانيأأا العظ أأ  وأيرل أأدا الشأأ الية وحكومأأة مجهوريأأة األرج تأأني مأأ  أجأأي تعميأأم  (59) 
(، متأأاح علأأ  الأأراة  التأأايل: 1) 3، املأأاهة 1990 أأانون األول/هيسأأ رب   11ومحايأأة االسأأتث ارات، مأأربو   ل أأدن   

<http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/126>ي 
اتفأأاق ةأأني حكومأأة مجهوريأأة ةأأريو وحكومأأة مجهوريأأة الصأأني الشأأعبية ةشأأ ن التشأأ يع واحل ايأأة املتباهلأأة لالسأأتث ارات،  (60) 

(، متأأأأأأأأأأأأأأأاح علأأأأأأأأأأأأأأأ  الرةأأأأأأأأأأأأأأأاط التأأأأأأأأأأأأأأأايل: 2)3( و1)3، املاهتأأأأأأأأأأأأأأأان 1994حميران/يونيأأأأأأأأأأأأأأأه  9مأأأأأأأأأأأأأأأربو   ةكأأأأأأأأأأأأأأأني   
<http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/country/42/treaty/954>ي 
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ورغأأم  أأأون معاملأأأة الدولأأة األوىل ةالرعايأأأة التأأأماو مشأأأرتك ةأأني معا أأأدات االسأأأتث ار الث ائيأأأة،  -59
فأأرن طريقأأة التعبأأري عأأ   أأ ا االلتأأماو تتبأأاي ي و   أأ ا الصأأده، ميكأأ  حتديأأد سأأتة أنأأواع مأأ  االلتأأماو، 
ورن  انأأت ةعأأض االتفاقأأات قأأد  لأأ  ةأأني خمتلأأ  أنأأواع االلتأأماو ضأأ   الشأأرط الواحأأد مأأ  شأأروط 

 الدولة األوىل ةالرعايةي 
وال أأأأأوع األول  أأأأأو احلالأأأأأة الأأأأأيت يكأأأأأون فيهأأأأأا االلتأأأأأماو املتعلأأأأأق ةالدولأأأأأة األوىل ةالرعايأأأأأة جمأأأأأره  -60
ة وحأأأة لل سأأأأتث ر أو االسأأأتث اراتي واالتفأأأأاق املأأأربو ةأأأني ال  سأأأأا وا  هأأأوريتني التشأأأأيكية  "معاملأأأة"

 والسلوفا ية  و مثال عل    ا ال وعي
م مأأأأ  االلتأأأأماو فهأأأأو احلالأأأأة الأأأأيت يتوسأأأأع فيهأأأأا نةأأأأاق املعاملأأأأة املقأأأأرر م حهأأأأا أمأأأأا ال أأأأوع الثأأأأا -61

أنأأواع املعاملأأةي وأحأأد األمثلأأة علأأ   أأ ا ال أأوع  أأو االتفأأاق املأأربو ةأأني األرج تأأني  " افأأة"ةاإلشأأارة رىل 
 افأأأة املسأأأائي املشأأأ ولة "ورسأأأبانيا، الأأأ ي يأأأ   علأأأ  أن شأأأرط الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة ي ةبأأأق علأأأ  

 ي(61)"اقةاالتف
وال وع الثالث مأ  االلتأماو  أو احلالأة الأيت يأرتب  فيهأا مصأةلو "املعاملأة" جبوانأب حمأدهة مأ   -62

ع ليأأأأة االسأأأأأتث ار، مثأأأأي "رهارة "االسأأأأأتث ارات الأأأأأيت ت ةبأأأأق عليهأأأأأا معاملأأأأة الدولأأأأأة األوىل ةالرعايأأأأأة، 
تفاقأأات علأأ  و  ةعأأض احلأأاالت، تأأ   االي (62)"وع ليأأات "الصأأيانة" و"االسأأتطداو"، و"الأأتطل 

االسأتث ار، وةالتأايل، فهأي تأوفر محايأة تشأ ي   "ت سأيس"م و معاملأة الدولأة األوىل ةالرعايأة مأ  أجأي 
 ي(63) اًل م  فرتة ما قبي االستث ار، فضاًل ع  فرتة ما ةعد االستث ار

ةالتمامأأأات ويت ثأأأي ال أأأوع الراةأأأع   احلأأأاالت الأأأيت تأأأرتب  فيهأأأا معاملأأأة الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة  -63
 حمدهة مبوجب املعا دة، مثي االلتماو ةتوفري معاملة عاهلة وم صفةي

وال أأوع اخلأأامس مأأ  االلتأأماو ميتثأأي   احلالأأة الأأيت ال متأأ و فيهأأا معاملأأة الدولأأة األوىل ةالرعايأأة  -64
 (65)أو "  حأأأأاالت شأأأأبيهة" (64)رال ألولئأأأأك املسأأأأتث ري  أو تلأأأأك االسأأأأتث ارات "  اأأأأرو  ةاثلأأأأة"

 م  املستث ري  أو االستث ارات جتري املقارنة رايلفئة 
__________ 

 تشأأأأأأأأري  األول/ 3االتفأأأأأأأأاق املتعلأأأأأأأأق ةالتشأأأأأأأأ يع واحل ايأأأأأأأأة املتبأأأأأأأأاهلني لالسأأأأأأأأتث ارات، املأأأأأأأأربو   ةأأأأأأأأوي س أيأأأأأأأأرس    (61) 
 ي United Nations, Treaty Series, vol. 1699, p. 187، 1991 أ توةر

يأأأأأأ   اتفأأأأأأاق الت أأأأأأارة احلأأأأأأرة ألمريكأأأأأأا الشأأأأأأ الية علأأأأأأ  مأأأأأأ و معاملأأأأأأة الدولأأأأأأة األوىل ةالرعايأأأأأأة في أأأأأأا يتعلأأأأأأق ةع ليأأأأأأات  (62) 
ي "االسأأأتث ارات واحتياث أأأا وتوسأأأيعها وت ظي هأأأا ورهارهتأأأا وتشأأأأغيلها وةيعهأأأا أو التصأأأر  فيهأأأا ةأأأ ي وجأأأه آخأأأأر ت سأأأيس"

NAFTA, art.1103ي 
 ياملرجع نفسه (63) 
 ياملرجع نفسه (64) 
 2 االتفأأاق ةأأني مجهوريأأة تر يأأا وتر  انسأأتان ةشأأ ن التشأأ يع واحل ايأأة املتبأأاهلني لالسأأتث ارات، املأأربو   عشأأق أةأأاه   (65) 

    ، املاهة الثانية، متاح عل  الراة  التايل:1992أيار/مايو 
<http://investorstatelawguide.com/documents/documents/BIT-0335%20-%20Turkey%20-%20Turkmenistan 

%20(1992)%20[English].pdf>ي 
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وال أأأوع السأأأاهس يت ثأأأي   تلأأأك االتفاقأأأات الأأأيت يبأأأدو أهنأأأا تتضأأأ   حأأأدوهاً رقلي يأأأةي فعلأأأ   -65
علأ  اتفأاق الةأرفني  1996متوث/يوليأه  21سبيي املثال، يأ   االتفأاق املأربو ةأني ريةاليأا واألرهن   

 ي(66)"ة األ ثر رعاية "هاخي حدوه أراضي  ي م ه ااملتعاقدي  عل  توفري معاملة الدول
شأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة   اتفاقأأات االسأأتث ار علأأ  اسأأتث ادات  مأأا تأأ   أيضأأاً  وغالبأأاً  -66

 ال ي ةبأأأأق فيهأأأأا االلتأأأأماو ةتأأأأوفري معاملأأأأة الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأةي وتتعلأأأأق االسأأأأتث ادات األ ثأأأأر شأأأأيوعاً 
ة، أو الفوائأد الأيت  صأأي عليهأا أحأد األطأرا  مبوجأب انتسأاةه طرفأأاً ةالضأرائب، واملشأرتيات احلكوميأ

 ي(67)  احتاه مجر ي
  

 المسادل التفسيرية المتعلقة بشروا الدولة األولع بالرعاية في اتفاقات االستثمار -جيم 
 

مأأ  املسأألم ةأأه علأأ  نةأأاق واسأأع مأأ  قبأأي  يئأأات تسأأوية امل اثعأأات االسأأتث ارية أن شأأروط  -67
وىل ةالرعايأأة، ةاعتبار أأا أحكامأأاً تعا ديأأة،  أأب أن تفسأأر وفقأأاً لقواعأأد تفسأأري املعا أأدات الدولأأة األ

مأأأأأ  اتفاقيأأأأأة فيي أأأأأا لقأأأأأانون املعا أأأأأداتي ومأأأأأع كلأأأأأك، فأأأأأرن  32و 31امل صأأأأأوص عليهأأأأأا   املأأأأأاهتني 
حأأول تفسأأري شأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة يعكأأس أحيانأأاً اختالفأأاً أساسأأياً   تةبيأأق أحكأأاو  ا أأدل
 ي(68)اقية فيي ااتف
ورغأأأم التباي أأأات   صأأأياغة شأأأروط الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة،   أأأاك مسأأأائي تفسأأأريية مشأأأرت ة  -68

ةأأني مجيأأع  أأ   الشأأروط، سأأواد   جمأأأال الت أأارة أو االسأأتث ار أو اخلأأدماتي و  أأاك ثالثأأة جوانأأأب 
حتديأأد املسأأأتفيد مأأأ  لشأأروط الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة أثأأارت مسأأأائي تفسأأأريية، سأأي ري ت اوهلأأأا أهنأأأا : 

شأرط الدولأة األوىل ةالرعايأة، وحتديأد املعاملأة الالثمأة، وحتديأد نةأاق الشأرطي ومأ  ةأني  أ   املسأائي 
التفسأأأأريية الرئيسأأأأية الأأأأثالث، مل وضأأأأع لقأأأأدر  بأأأأري مأأأأ  امل اقشأأأأة والت أأأأاثع أمأأأأاو  يئأأأأات التحكأأأأيم   

 جب شرط الدولة األوىل ةالرعايةيقضايا االستث ار سوى نةاق "املعاملة" اليت يتعني توفري ا مبو 
 

 من يحق له االستفادة من شرا الدولة األولع بالرعاية؟ -1 
لة التفسأأأأريية األوىل  أأأأي حتديأأأأد املسأأأأتفيدي  مأأأأ  شأأأأرط الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأةي وقأأأأد  املسأأأأ -69

احلأأق   االسأأتفاهة مأأ  شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة علأأ  أنأأه يعأأوه  1978وصأأفت الل  أأة   عأأاو 
__________ 

اتفاق ةني حكومة امل لكأة األرهنيأة اهلا يأة وحكومأة ا  هوريأة اإليةاليأة ةشأ ن تشأ يع ومحايأة االسأتث ارات مأربو    (66) 
  ، متاح عل  الراة  التايل: 1996متوث/يوليه  21عّ ان   

<http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/1681>ي 
اتفاق ةني حكومة امل لكة املتحدة لربيةانيا العظ   وأيرل دا الش الية وحكومأة مجهوريأة األرج تأني مأ  أجأي تعميأم ومحايأة  (67) 

  الأأأأأأأأأراة  التأأأأأأأأأايل: ، متأأأأأأأأأاح علأأأأأأأأأ7، املأأأأأأأأأاهة 1990 أأأأأأأأأانون األول/هيسأأأأأأأأأ رب   11االسأأأأأأأأأتث ارات، مأأأأأأأأأربو   ل أأأأأأأأأدن   
<http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/126> ي انظأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرOECD, “Most Favoured Nation 

Treatment in International Law” OECD Working Papers on International Investment, vol. 2 (2004), p. 5 ي 
 أهنا ي 193-174انظر الفقرات  (68) 
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ي و  اتفاقيأأأأأأات "للدولأأأأأأة املسأأأأأأتفيدة، أو ألشأأأأأأطاص أو أشأأأأأأياد علأأأأأأ  عالقأأأأأأة حمأأأأأأدهة رأأأأأأ   الدولأأأأأأة"
أو  "لل سأأتث ر"، يربأأني   العأأاهة أن  أأ ا االلتأأماو يعأأد تأأوفري معاملأأة الدولأأة األوىل ةالرعايأأة االسأأتث ار

  ي وتقصأأأأأأر ةعأأأأأأض االتفاقأأأأأأات االسأأأأأأتفاهة مأأأأأأ  حكأأأأأأم الدولأأأأأأة األوىل ةالرعايأأأأأأة علأأأأأأ"السأأأأأأتث اراته"
ومع كلك، فبي  ا ال تأ  ب ةعأض اتفاقأات االسأتث ار أ ثأر مأ  كلأك، تأ   أخأرى ي (69)االستث ار

 "حالأأأة شأأأبيهة"أو  "اأأأرو  ةاثلأأأة"يكأأأون    أو اسأأأتث اراً  علأأأ  ضأأأرورة أن يكأأأون املسأأأتفيد مسأأأتث راً 
  هة مقارن راي 

مأأا ركا  أأان االسأأتث ار ، وخباصأأة، "االسأأتث ار"حأأول حتديأأد ما يأأة   بأأرياً   وقأأد أثأأار  أأ ا جأأدالً  -70
 أأأب أن يرسأأأهم   الت  يأأأة االقتصأأأاهية للدولأأأة املضأأأيفة
ومأأأع كلأأأك، فأأأرن تعريأأأ  االسأأأتث ار  أأأو ي (70)

مسأأ لة متصأألة ةاتفأأاق االسأأتث ار ةرمتأأه وال يثأأري أيأأة قضأأايا  ليأأة ةشأأ ن شأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة أو 
 تدعو  رىل مواصلة ال ظر       املس لةيةش ن تفسري اي وة اد عليه، مل  د الفريق الدراسي ضرورة 

  الفصأأأأي املتعلأأأأق ةاالسأأأأتث ار مأأأأ  اتفاقيأأأأة الت أأأأارة احلأأأأرة  "  اأأأأرو  ةاثلأأأأة"وتأأأأره عبأأأأارة  -71
ألمريكأأا الشأأ الية، لك هأأا ال تأأره   العديأأد مأأ  االتفاقأأات األخأأرىي ويبأأدو أن املفأأرهات تضأأع ةعأأض 

سأأتث ارات ميكأأ  أن يةالأأب مبمايأأا شأأرط الدولأأة األوىل القيأأوه علأأ  حتديأأد م أأْ  ِمأأ   املسأأتث ري  أو اال
اأأأأرو  "ورمبأأأأا ترل أأأأو رىل أن مأأأأ  ميك أأأأه كلأأأأك  أأأأم فقأأأأ  املسأأأأتث رون واالسأأأأتث ارات    - ةالرعايأأأأة
 ةاملعا دة اليت يقارن راي "ةاثلة
والسأأؤال الأأ ي يةأأرح نفسأأه  أأو مأأا ركا  أأان   واقأأع األمأأر رهران الشأأرط املقيأأد "  اأأرو   -72

، ال "مأأأ  كات ال أأأوع"يضأأأي  أي شأأأيد رىل شأأأرط الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأةي ومبوجأأأب قاعأأأدة ةاثلأأأة" 
يتعلأأأأق  ميكأأأأ  ةأأأأ ي حأأأأال مأأأأ  األحأأأأوال رع أأأأال أيأأأأة مةالبأأأأة ةشأأأأرط الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة رال في أأأأا

ةاملوضأوع نفسأأه ولصأأا  مأ   أأم علأأ  العالقأة كاهتأأا ةا هأأة املقأارن رأأاي و أأ ا  أو األثأأر املرتتأأب علأأ  
 ي1978م  مشاريع مواه عاو  10و 9ي املاهتني مشروع
وأث أاد املفاوضأات املتعلقأة ةوضأع اتفأاق متعأأده األطأرا  ةشأ ن االسأتث ار،  انأت األطأأرا   -73

  "خمتلفأأأة علأأأ   أأأأ   ال قةأأأة حتديأأأدا، وةالتأأأأايل مل يكأأأ    أأأاك أةأأأأداً أي اتفأأأاق ةشأأأ ن رهران عبأأأأارة 
 ليأأأأة هلأأأأ   املسأأأأ لة  أأأأي مأأأأا ركا  انأأأأت تفسأأأأريات   الأأأأ   التفاوضأأأأيي واألمهيأأأأة الع "اأأأأرو  ةاثلأأأأة

االتفاقأأات الأأيت تتضأأ   عبأأارة "  اأأرو  ةاثلأأة" وجيهأأة ةال سأأبة لتفسأأري االتفاقأأات الأأيت ال تتضأأ   
 أأ   املفأأرهاتي وعلأأ  ال حأأو املشأأار رليأأه أهنأأا ، ف أأ  اخلةأأورة مبكأأان اعت أأاه تفسأأريات اتفأأاق علأأ  

اخلةأأأأورة    أأأأ ا الصأأأأده أ أأأأرب، ع أأأأدما تكأأأأون صأأأأياغة أهنأأأأا ت ةبأأأأق تلقائيأأأأاً علأأأأ  اتفاقأأأأات أخأأأأرى، و 
 االتفاقني خمتلفةي 

__________ 

 (69) The Energy Charter Treaty (Annex 1 To The Final Act Of The European Energy Charter Conference), done at 

)7(10at art. 95, p. 2080, vol. Treaty Series, United Nations, 1994December  17Lisbon on ي 
 (70) Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. Kingdom of Morocco, Decision on Jurisdiction, ICSID Case 

No. ARB/00/4, para. 52 :؛ وأحدث عهدا م  كلكStandard Chartered Bank v. United Republic of Tanzania, 

Award, ICSID Case No. ARB/10/12, November 2, 2012. 
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 "؟ال تقل رعاية"تتشكل المعاملة التي  امم -2 
 

ومل يكأأأ  لأأأدى  "يال تقأأأي رعايأأأة"املسأأأ لة التفسأأأريية الثانيأأأة  أأأي حتديأأأد ما يأأأة املعاملأأأة الأأأيت  -74
ربر اسأأأأتطداو مصأأأأةلو  ثأأأأري ةأأأأا تقولأأأأه ةشأأأأ ن  أأأأ   املسأأأأ لة، عأأأأدا شأأأأرح مأأأأ  1978الل  أأأأة   عأأأأاو 

، وأن املعاملأة ال ميكأ  أن تقأي رعايأة ركا  انأت ا هأة "مسأاوية"ع  مصأةلو  عوضاً  "تقي رعاية ال"
و أأ   املسأأ لة متصأألة، رىل حأأد مأأا، ي (71)املقأأارن رأأا ال تتلقأأ  املعاملأأة   الواقأأع ولك هأأا مسأأتحقة هلأأا

 ةاملس لة الثالثة، و ي حتديد نةاق املعاملةي
 أأأأو رغبأأأأة الدولأأأأة  "ال تقأأأأي رعايأأأأة"و  أأأأاك رأي مفأأأأاه  أن األسأأأأاس امل ةقأأأأي ملأأأأ و معاملأأأأة  -75

و أأأ ا  أأأو ي (72)املسأأأتفيدة    فالأأأة تكأأأافؤ الفأأأرص الت افسأأأية ةأأأني مواط يهأأأا ومأأأواطد الأأأدول الثالثأأأة
ات األسأاس امل ةقأأي لتأوفري معاملأأة الدولأة األوىل ةالرعايأأة في أا يتعلأأق ةالت أارة   السأألع   رطأار الغأأ

وم ظ أأة الت أأارة العامليأأة، و أأو جأأو ري ةال سأأبة لل سأأتث ري  واسأأتث اراهتمي و  أأاك رأي ةأأديي مأأؤها  
ي (73)أن  أأد  الدولأأة األوىل ةالرعايأأة واملعاملأأة الوط يأأة  أأو االعأأرتا  "غقأأوق" املسأأتث ري " ورع اهلأأا

 يأة  أو ضأ ان تكأافؤ ومأع كلأك، فأالغرض مأ  "احلأق"   سأياق الدولأة األوىل ةالرعايأة واملعاملأة الوط
 الفرص الت افسية ملستث ر مع املستث ري  األجانب أو املواط ني اآلخري ، حسب احلالةي

، تكأأأون الدولأأأة "املعاملأأأة الوط يأأأة"وحيث أأأا تقأأأوو راةةأأأة ةأأأني شأأأرط "ال تقأأأي رعايأأأة" وأحكأأأاو  -76
ملواط يهأأأاي ويعأأأام  عأأأ  تلأأأك املعاملأأأة الأأأيت مت حهأأأا "ال تقأأأي رعايأأأة"املاحنأأأة موافقأأأة علأأأ  تأأأوفري معاملأأأة 

  حتديأأأد تشأأأاةه   "مأأأ  كات ال أأأوع"حكأأأم املعاملأأأة الوط يأأأة مأأأ  نفأأأس املشأأأكلة ال اشأأأئة عأأأ  قاعأأأدة 
 أأأأا  ةأأأأني املواضأأأأيعي وةاملثأأأأي، فأأأأرن أحكأأأأاو املعاملأأأأة الوط يأأأأة، شأأأأ هنا شأأأأ ن شأأأأروط الدولأأأأة األوىل 

لتحديأأأأأد نةأأأأأاق مأأأأأا تسأأأأأتطدو عبأأأأأارة "  اأأأأأرو  ةاثلأأأأأة" أو "  حأأأأأاالت شأأأأأبيهة"  ةالرعايأأأأأة،  ثأأأأأرياً 
اسأأأتحقاق جهأأأة مسأأأتفيدة مأأأ  حكأأأم املعاملأأأة الوط يأأأةي وةالتأأأايل، فاحلك أأأان  المهأأأا يثأأأريان مسأأأائي 

 تفسريية متشارةي
الكثأأأري عأأأ  العالقأأأة ةأأأني شأأأرطي الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة  1978ومل تقأأأي مشأأأاريع مأأأواه عأأأاو  -77

 ج أأب   صأأك واحأأد هون أن رىل واملعاملأأة الوط يأأةي ونصأأت علأأ  رمكانيأأة أن يقأأوو الشأأرطان ج بأأاً 
علأ  أن معاملأة الدولأة األوىل ةالرعايأة  ونصأت أيضأاً ي (74)يؤثر كلك   معاملة الدولأة األوىل ةالرعايأة

تسري حىت ركا  انت املعاملأة امل  وحأة للدولأة الثالثأة قأد م حأت هلأا علأ  أسأاس أهنأا معاملأة وط يأةي 
رو  ةاثلأأأأة" أو "  حأأأأاالت شأأأأبيهة"   ويأأأرى الفريأأأأق الدراسأأأأي أن تفسأأأأريات عبأأأأارات مثأأأي "  اأأأأ

__________ 

 ي Yearbook…1978, vol. II (Part Two), p. 21، 5انظر التعليق عل  مشروع املاهة  (71) 
 (72) Todd Weiler, The Interpretation Of International Investment Law: Equality, Discrimination, and Minimum 

416-415), pp. 2013(Leiden: Martinus Nijhoff Publishers,  Treatment In Historical Context Of Standardsي 
 (73) DiMascio and Pauwelyn ي 
 (74) Yearbook…1978, vol. II (Part Two), p. 51  (ي19)مشروع املاهة 
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سأأياق املعاملأأة الوط يأأة ميكأأ  أن تأأوفر مبأأاهئ توجيهيأأة مه أأة لتفسأأري تلأأك العبأأارات   سأأياق شأأروط 
 الدولة األوىل ةالرعايةي 

ومل يثأأر معأأىن عبأأارة "ال تقأأي رعايأأة" جأأداًل  بأأرياً   امل اثعأأات االسأأتث ارية الأأيت ت ةأأوي علأأ   -78
ىل ةالرعايأأأأةي وأث أأأأاد املفاوضأأأأات املتعلقأأأأة ةوضأأأأع اتفأأأأاق متعأأأأده األطأأأأرا  ةشأأأأ ن معاملأأأأة الدولأأأأة األو 

، ةاعتبأار  معيأار املعاملأة مبوجأب شأرط الدولأة "مسأاوية"االستث ار، اقأرتح الأبعض اسأتطداو مصأةلو 
ي ورغأم أن املسأ لة لأأو جتأد تسأوية هنائيأأة، فقأد  انأأت "ال تقأي رعايأأة"األوىل ةالرعايأة ةأداًل مأأ  معاملأة 

املضأأأأاهة  أأأأي أن شأأأأرط الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة ال يقصأأأأد م أأأأه تقييأأأأد الدولأأأأة املاحنأأأأة في أأأأا قأأأأد  احل أأأة
، رن شأأادت، رغأأم أن كلأأك قأأد ترتتأأب عليأأه "املسأأاوية"مت حأأهي فقأأد متأأ و معاملأأة أفضأأي مأأ  املعاملأأة 

قأأأي ال ت"آثأأأار في أأأا لأأأديها مأأأ  اتفاقأأأات أخأأأرى تتعلأأأق ةشأأأرط الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأةي فاملعاملأأأة الأأأيت 
 أهىن ملا مي و م  معاملةي تشكي حداً  "رعاية
 

 ما هو نطاق المعاملة التي ستمنح في إطار شرا الدولة األولع بالرعاية؟ -3 
املسأأأ لة التفسأأأريية األخأأأرية  أأأي نةأأأاق احلأأأق امل  أأأوح مبوجأأأب شأأأرط الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأةي  -79

هلأأ   املسأأ لة حيأأث  1978الل  أأة   عأأاو وةعبأأارة أخأأرى، مأأا  أأو مضأأ ون "املعاملأأة"  وقأأد انتبهأأت 
مأ  مشأاريع املأواه ع أدما نصأت علأ  أن حكأم الدولأة األوىل ةالرعايأة ال يشأأ ي  9ت اولتهأا   املأاهة 

و أأ ا، مأأا يرعأأر ، مثل أأا أوضأأحته الل  أأة ي (75)""رال احلقأأوق الأأيت تقأأع هاخأأي حأأدوه موضأأوع احلكأأم
 ي(76)""م  كات ال وع  تعليقها، ةقاعدة 

ت مسأأ لة نةأأاق املعاملأأة الأأيت يلأأمو م حهأأا مبوجأأب شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة رحأأدى وةاتأأ -80
أ ثأأأر املسأأأائي التفسأأأريية الأأأأيت نوقشأأأت ةاستفاضأأأة   رطأأأار اتفاقأأأأات االسأأأتث ار الدوليأأأةي فاملشأأأأكلة 
تتعلق ةسريان شأرط الدولأة األوىل ةالرعايأة علأ  األحكأاو اإلجرائيأة، ةاعتبار أا م فصألة عأ  األحكأاو 

وضأأوعية ملعا أأدة مأأاي وت ةأأوي أيضأأاً علأأ  املسأأ لة األ أأرب املت ثلأأة في أأا ركا  أأان مسأأتث ر مأأا ميكأأ ، امل
مبوجأأأب شأأأرط الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة، أن يعتأأأّد ة يأأأة حقأأأوق مشأأأ ولة مبعا أأأدة مأأأع هولأأأة ثالثأأأة وفيهأأأا 

 م افع أ رب لهي
لتوسأأأأيع نةأأأأاق أحكأأأأاو وقأأأأد اسأأأأًتظهر ة حكأأأأاو الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة   معا أأأأدة أساسأأأأية  -81

تسأأأوية امل اثعأأأات   املعا أأأدة ةعأأأدة طأأأرقي ومأأأ  ةأأأني  أأأ   الةأأأرق مأأأا يلأأأي: )أ( االحت أأأان ةع ليأأأة 
لتسأأأأوية امل اثعأأأأات غأأأأري م صأأأأوص عليهأأأأا   املعا أأأأدة األساسأأأأية؛ )ب( توسأأأأيع نةأأأأاق االختصأأأأاص 

  علأأأ  القضأأائي ع أأأدما تكأأأون املعا أأأدة األساسأأأية قأأأد قيأأأدت نةأأأاق حكأأأم تسأأأوية امل اثعأأأات لتقصأأأر 
نأأأوع معأأأني مأأأ  امل اثعأأأات، مثأأأي امل اثعأأأات املتعلقأأأة ةأأأالتعويض عأأأ  نأأأمع امللكيأأأة؛ )ن( نقأأأض تةبيأأأق 

، قبأي شأهراً  18حكم تعا دي يشرتط عرض نأماع مأا علأ  حمك أة حمليأة خأالل "فأرتة انتظأار" مأدهتا 
__________ 

 (ي9)ن  مشروع املاهة  27، الصفحة املرجع نفسه (75) 
 (ي  10و 9ي )التعليق عل  مشروعي املاهتني املرجع نفسه (76) 
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هار ةشأرط عرض ال أماع علأ  التحكأيم الأدويلي و أ   احلالأة الثالثأة  أي احلالأة الأيت شأاع فيهأا االسأتظ
 الدولة األوىل ةالرعاية، ول لك، س وليها ع اية خاصةي

 
 شرط الدولة األوىل ةالرعاية واملسائي اإلجرائية: م ش  املس لة  )أ( 

مأأا يعأأمى م شأأ  اسأأتطداو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة في أأا يتصأأي ةاالسأأتفاهة مأأ  املسأأائي   ثأأرياً  -82
حيأأأث جأأأاد فيأأأه  (77)(Ambatielos) أمبأأأاتييلوس  قضأأأية  1956اإلجرائيأأأة رىل قأأأرار التحكأأأيم لعأأأاو 

قأأوق الت أأار، وةالتأأايل ي بغأأي، مبوجأأب شأأرط الدولأأة األوىل حلمه أأاً  تشأأكي جأأمداً  أن "رقامأأة العأأدل"
 ي(78)"ةالرعاية، اعتبار ا مش ولة ةعبارة "مجيع املسائي املتصلة ةالت ارة واملالحة

مأأافيميد ضأأد ، عأأاهت املسأأ لة مأأ  جديأأد رىل الواجهأأة   قضأأية تقريبأأاً  عامأأاً  45وةعأأد مأأرور  -83
حيأث قبلأت  يئأة التحكأيم ح أة املأدعي أن ةاسأتةاعته االسأتظهار ةشأرط الدولأة  (79)ةلكة رسبانيا

ةأأني األرج تأأني ورسأأبانيا لاللتفأأا   1991الرعايأأة   معا أأدة االسأأتث ار الث ائيأأة املربمأأة عأأاو األوىل ة
شأأهراً قبأأي حتريأأك هعأأوى مبوجأأب معا أأدة االسأأتث ار الث ائيأأةي غأأري أن  18علأأ  شأأرط االنتظأأار ملأأدة 

تتضأأأ    ةأأأني رسأأبانيا وشأأأيلي، والأأيت ال 1991املأأدعي اعتأأأّد مبعا أأدة االسأأأتث ار الث ائيأأة املربمأأأة عأأاو 
ويأأأ   شأأأرط ي (80) أأ ا االشأأأرتاط وتسأأ و لل سأأأتث ر ةأأالل ود رىل التحكأأأيم الأأأدويل ةعأأد سأأأتة أشأأهر

 الدولة األوىل ةالرعاية   معا دة االستث ار الث ائية ةني األرج تني ورسبانيا عل  ما يلي:
"ال تكأأون  أأ   املعاملأأة،   مجيأأع املسأأائي الأأيت  ك هأأا  أأ ا االتفأأاق، أقأأي رعايأأة  
م  الةأرفني لالسأتث ارات الأيت يسأتث ر ا   رقلي أه مسأتث رون مأ    ياليت مي حها   م  تلك
 ي(81)"ةلد ثالث

ووضأأأعت  يئأأأأة التحكأأأأيم   اعتبار أأأأا، لأأأأدى ت ييأأأد ا ح أأأأة املأأأأدعي، اتسأأأأاع صأأأأيغة شأأأأرط  -84
الدولأة األوىل ةالرعايأأة الأ ي يسأأري علأ  "مجيأأع املسأائي الأأيت  ك هأا  أأ ا االتفأاق"ي وشأأدهت علأأ  

حتديأأأد نيأأأة األطأأأرا  املتعاقأأأدة، وأمهيأأأة تقيأأأيم امل ارسأأأات السأأأاةقة للأأأدول في أأأا يتعلأأأق ةأأأرهران  ضأأأرورة
شرط الدولأة األوىل ةالرعايأة   معا أدات االسأتث ار الث ائيأة األخأرى )و أو التقيأيم الأ ي يؤيأد ح أة 

 املدعي(، وأمهية مراعاة اعتبارات السياسة العامةي

__________ 

 (77) The Ambatielios Claim (Greece v. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), United Nations 

Reports of International Arbitral Awards, vol. XII, p. 83ي 
 ي107، الصفحة املرجع نفسه (78) 
 (79) Emilio Agustin Maffezini v. Kingdom of Spain, Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction, ICSID 

Case No. ARB 97/7 (25 January 2000), ICSID Reports, vol. 5, p. 396ي 
 ي39، الفقرة املرجع نفسه (80) 
األول/ تشأأأأأأأأري   3االتفأأأأأأأأاق املتعلأأأأأأأأق ةالتشأأأأأأأأ يع واحل ايأأأأأأأأة املتبأأأأأأأأاهلني لالسأأأأأأأأتث ارات، املأأأأأأأأربو   ةأأأأأأأأوي س أيأأأأأأأأرس    (81) 

 ي United Nations, Treaty Series, vol. 1699, p. 187 at art. IV، 1991 أ توةر
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الأأأيت أ أأأدت  (82)أمبأأأاتييلوسواعت أأأدت  يئأأأة التحكأأأيم علأأأ  وجأأأه اخلصأأأوص علأأأ  هعأأأوى  -85
فيهأأأا   أأأة التحكأأأيم علأأأ  أمهيأأأة قاعأأأدة "مأأأ  كات ال أأأوع"ي وك أأأرت الل  أأأة أن شأأأرط الدولأأأة األوىل 
ةالرعايأأة ال ميك أأه أن يضأأم سأأوى املسأأائي الأأيت ت ت أأي رىل نفأأس فئأأة املوضأأوع وأنأأه "ال ميكأأ  البأأّت   

 ي(83)"وفقًا ل ية األطرا  املتعاقدة املست ت ة م  تفسري معقول لل عا دةاملس لة رال 
أن  مأأأأافيميد، رأت  يئأأأأة التحكأأأأيم   قضأأأأية "مأأأأ  كات ال أأأأوع"ومأأأأ  ةأأأأاب احأأأأرتاو قاعأأأأدة  -86

ترتيبأأأات تسأأأوية امل اثعأأأات،   السأأأياق االقتصأأأاهي احلأأأايل، تأأأرتب  ارتباطأأأاً وثيقأأأاً غ ايأأأة املسأأأتث ري  
ة امل اثعأأأأات أهاة ةالغأأأأة األمهيأأأأة ةال سأأأأبة حل ايأأأأة املسأأأأتث ري ولأأأأ لك، ي بغأأأأي أال األجانأأأأب، وأن تسأأأأوي

تعترب     الرتتيبات جمأره أهوات رجرائيأة فحسأب، ةأي ترتيبأات هتأد  رىل تأوفري محايأة أفضأي حلقأوق 
 املستث ري  ع  طريق الل ود رىل التحكيم الدويلي

 وة اد عل  كلك، خلصت  يئة التحكيم ريل ما يلي:  -87
"ييي ركا تضأأ  ت معا أأدة مأأع طأأر  ثالأأث أحكامأأاً لتسأأوية امل اثعأأات أ ثأأر رعايأأة  

حل ايأأأة حقأأأوق املسأأأتث ر ومصأأأاحله مأأأ  تلأأأك املوجأأأوهة   املعا أأأدة األساسأأأية،  أأأوث توسأأأيع 
نةأأاق  أأ   األحكأأاو لتشأأ ي املسأأتفيد مأأ  شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة، ألهنأأا متوافقأأة متامأأاً 

 ي(84)"مع قاعدة "م  كات ال وع
وتأأرى  يئأأة التحكأأيم أن تةبيأأق شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة علأأ  ترتيبأأات تسأأوية امل اثعأأات  -88

ومأع كلأك،  انأت  يئأة التحكأيم مردر أة ي (85)"قد يفضي رىل "موادمة     الرتتيبأات وتوسأيع نةاقهأا
لأأة أمأأور م هأأا حلقيقأأة أن تفسأأري ا لشأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة تفسأأري متوسأأع، ورمبأأا ت شأأ ن ع أأه مج

 وأشارت رىل ما يلي:ي (86)"السلوك املعةي املت ثي   "انتقاد أحكاو املعا دات
"ي بغأأي،   سأأ لة مبأأدأ، أال يسأأ و لل سأأتفيد مأأ  الشأأرط ةرلغأأاد اعتبأأارات السياسأأأة  

العامأأة الأأيت قأأد تكأأون األطأأرا  املتعاقأأدة قأأد توخأأت وضأأعها  شأأروط أساسأأية لقبوهلأأا لالتفأأاق 
سأأأي ا ركا  أأأان املسأأأتفيد  أأأو مسأأأتث ر مأأ  القةأأأاع اخلأأأاص، و أأأو مأأأا يكأأأون عليأأأه  والاملأأ  ور، 
 ي(87)"ي وةالتايل، فرن نةاق الشرط قد يكون أضيق ةا يبدو للو لة األوىلاحلال غالباً 

ومأأ  مث، راحأأأت  يئأأأة التحكأأيم تبأأأني احلأأأاالت األرةأأع الأأأيت ميكأأأ ، ةرأيهأأا، االسأأأتظهار فيهأأأا  -89
 ية: ةشرط الدولة األوىل ةالرعا

__________ 

 (82) Maffezini, para. 49ي 
 (83) Ambatielios, p. 107 ي 
 (84) Maffezini, para. 56ي 
 ي  62، الفقرة املرجع نفسه (85) 
 ي63املرجع نفسه، الفقرة  (86) 
 ي62املرجع نفسه، الفقرة  (87) 
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ع أأأأدما يكأأأأون أحأأأأد األطأأأأرا  املتعاقأأأأدة قأأأأد ر أأأأ  موافقتأأأأه علأأأأ  التحكأأأأيم ةاسأأأأت فاه سأأأأبي  • 
االنتصا  احمللية، ألن   ا ال وع م  االشرتاطات يعكس "قاعدة أساسية م  قواعد القأانون 

 الدويل"؛
يسأ    ع دما تكون األطرا  املتعاقدة قد اتفقت عل  ترتيبأات لتسأوية امل اثعأات تشأ ي مأا • 

كم "اخليار ال هائي"، ألن استبدال   ا احلكم قد وي "ةالغاية م  الرتتيبأات" الأيت تعترب أا غ
 البلدان مسائي مه ة تتعلق ةالسياسة العامة؛

ع أأأأدما يأأأأ   االتفأأأأاق علأأأأ   يئأأأأة معي أأأأة للتحكأأأأيم، مثأأأأي املر أأأأم الأأأأدويل لتسأأأأوية م اثعأأأأات  • 
 ك رىل  يئة حتكيم خمتلفة؛االستث ار، وتكون لدى أحد األطرا  رغبة   تغيري كل

ع أأدما يتفأأق األطأأرا  علأأ  نظأأاو حتكأأيم لأأه طأأاةع مؤسسأأي مت أأ ر يتضأأ   نظامأأاً هاخليأأاً  • 
)مثأي اتفأأاق الت أأارة احلأأرة ألمريكأأا الشأ الية(، ألن  أأ   األحكأأاو احملأأدهة جأأداً تعكأأس رراهة 

 ي(88)األطرا  املتعاقدة ةصورة حمدهة
مفتوحأأأاً أيضأأأاً أمأأأاو احت أأأال أن "حتأأأده األطأأأرا  أو  يئأأأات وتر أأأت  يئأأأة التحكأأأيم البأأأاب  -90

 ي(89)"التحكيم هون شك ع اصر أخرى م  ع اصر السياسة العامة حتد م  تةبيق الشرط
 

التفسأأري الالحأأق لشأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة في أأا يتعلأأق ةاملسأأائي اإلجرائيأأة مأأ  جانأأب  يئأأات  )ب( 
 التحكيم   قضايا االستث ار 

شأأأهدت القأأأأرارات الالحقأأأأة الصأأأأاهرة عأأأأ   يئأأأأات التحكأأأأيم   قضأأأأايا االسأأأأتث ار انقسأأأأاماً  -91
واعرتفأأت  يئأأات التحكأأيم   قضأأايا االسأأتث ار علأأ  نةأأاق واسأأع،  مأأافيميديةشأ ن اتبأأاع هنأأج قضأأية 

تصأأأر اً وتل يحأأأاً، ةأأأ ن مسأأأ لة نةأأأاق أحكأأأاو الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة   أيأأأة معا أأأدة اسأأأتث ار ث ائيأأأة 
مأأا تستشأأهد  يئأأات التحكأأيم   قضأأايا  و ثأأرياً ي (90)هأأا  أأو مسأأ لة تفسأأري لتلأأك املعا أأدة املعي أأةةعي 

مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا ومبأأاهئ مثأأي  صأأي  الشأأيد ةالأأ  ر يفيأأد اسأأتث اد  32و 31االسأأتث ار ةاملأأاهتني 
مأأأا عأأأدا ي وتؤ أأأد  يئأأأات التحكأأأيم علأأأ  أهنأأأا تسأأأع  رىل التحقأأأق مأأأ  نيأأأة األطأأأرا ي ومأأأع كلأأأك، 

جأأأأأد أي هنأأأأأج م أأأأأتظم للتفسأأأأأري، ويبأأأأأدو أن عوامأأأأأي خمتلفأأأأأة، ال عالقأأأأأة هلأأأأأا أحيانأأأأأاً ةأأأأأأاملفرهات يو  ال
 املستطدمة   املعا دات املعروضة، يرعة  هلا وثني 

وسأأأع  الفريأأأق الدراسأأأي رىل حتديأأأد العوامأأأي الأأأيت يبأأأدو أهنأأأا تأأأؤثر   تفسأأأري أحكأأأاو الدولأأأة  -92
يا االسأأأأأتث ار وحتديأأأأأد مأأأأأا ركا  انأأأأأت   أأأأأاك األوىل ةالرعايأأأأأة مأأأأأ  جانأأأأأب  يئأأأأأات التحكأأأأأيم   قضأأأأأا

اجتا أأأات معي أأأةي و أأأان الفريأأأق الدراسأأأي يأأأدرك، و أأأو يقأأأوو ةأأأ لك، احلاجأأأة رىل تعميأأأم احأأأرتاو قواعأأأد 
__________ 

 ي63، الفقرة املرجع نفسه (88) 
 نفسهياملرجع  (89) 
 (90) Salini; Siemens A.G. v. The Argentine Republic, Decision on Jurisdiction, ICSID Case No. ARB/02/8 (3 

August 2004) (Argentina-Germany BIT) :عل  الراة  التايل ،  
<http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0788.pdf>ي 
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التفسأأري الأأوارهة   اتفاقيأأة فيي أأا، الأأيت ت ةبأأق علأأ  مجيأأع املعا أأداتي وفي أأا يلأأي ةيأأان ألةأأرث العوامأأي 
ايا االسأأأأتث ار ةشأأأأأ ن تةبيأأأأق شأأأأرط الدولأأأأأة األوىل الأأأأيت أثأأأأرت   قأأأأرارات  يئأأأأأات التحكأأأأيم   قضأأأأ

 ةالرعاية عل  املسائي اإلجرائيةي 
 

 الت ييم ةني االلتمامات املوضوعية واإلجرائية ‘1‘ 
  أأأاك نقةأأأة ةدايأأأة تأأأواترت  يئأأأات التحكأأأيم علأأأ  االنةأأأالق م هأأأا  أأأي حتديأأأد مأأأا ركا  أأأان  -93

يتعلأأأأق ةاألحكأأأأاو اإلجرائيأأأأة واملوضأأأأوعية شأأأأرط الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة ميكأأأأ ، مأأأأ  حيأأأأث املبأأأأدأ، أن 
  و: مافيميدلل عا دة عل  حد سوادي و ان السؤال املةروح   قضية 

"مأأا ركا  انأأت أحكأأاو تسأأوية امل اثعأأات الأأوارهة   معا أأدة مأأع طأأر  ثالأأث ميكأأ   
أن تعتأأأرب متصأأألة ةصأأأورة معقولأأأة ةاملعاملأأأة العاهلأأأة وامل صأأأفة الأأأيت يسأأأري عليهأأأا شأأأرط الدولأأأة 

ىل ةالرعايأأأأة مبوجأأأأأب املعا أأأأأدات األساسأأأأأية ةشأأأأ ن الت أأأأأارة واملالحأأأأأة أو االسأأأأأتث ارات، األو 
 ي(91)اعتبار ا موضوعًا مش واًل ةالشرط" ميك وةالتايل، ما ركا  ان 

ومثل ا أشري رليأه أعأال ، خلصأت  يئأة التحكأيم رىل أن معاملأة الدولأة األوىل ةالرعايأة ميكأ   -94
ومأأ  أجأأي التوصأأي رىل ي (92)ر  أأاً ةأأبعض اعتبأأارات "السياسأأة العامأأة"أن تشأأ ي األحكأأاو اإلجرائيأأة 

وقالأأت: "  أأاك  أمبأأاتييلوسكلأأك القأأرار، استشأأهدت  يئأأة التحكأأيم ةقأأرار   أأة التحكأأيم   قضأأية 
أسأأباب وجيهأأة السأأت تان أن ترتيبأأات تسأأوية امل اثعأأات اليأأوو تأأرتب  ارتباطأأاً وثيقأأاً غ ايأأة املسأأتث ري  

 ي(93)"ب  أيضًا غ اية حقوق الت ار مبوجب معا دات الت ارةاألجانب، ألهنا ترت
اسأت تان مفأاه  أن أحكأاو تسأوية امل اثعأات تشأكي، مأ   مأافيميدوم  ر ائم القرار   قضية  -95

حيأأأث املبأأأدأ، جأأأمداً مأأأ  محايأأأة املسأأأتث ري  واالسأأأتث ارات امل صأأأوص عليهأأأا   اتفاقيأأأات االسأأأتث ار 
و تسأأأوية امل اثعأأأات، غكأأأم تعريفهأأأا، تكأأأاه تكأأأون قاةلأأأة علأأأ  الأأأدواو الث ائيأأأةي وةالتأأأايل، فأأأرن أحكأأأا

لأأأأإلهران   اتفأأأأاق اسأأأأتث ار مبوجأأأأب شأأأأرط الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأةي ومبوجأأأأب اتفأأأأاق اسأأأأتث ار، تقأأأأع 
، "  حأأدوه 1978مأأ  مشأأاريع املأأواه لعأأاو  9تسأأوية امل اثعأأات، مثل أأا نصأأت عليأأه ةأأاحلر  املأأاهة 

 الرعايةيموضوع" حكم الدولة األوىل ة
ومتثأأأي أحأأأد الع اصأأأر االسأأأتداللية امله أأأة   ةعأأأض القأأأرارات الالحقأأأة هليئأأأات التحكأأأيم    -96

قضأأأأأأايا االسأأأأأأتث ار   االسأأأأأأت تان الأأأأأأ ي مفأأأأأأاه  أن املسأأأأأأائي اإلجرائيأأأأأأة، وحتديأأأأأأداً أحكأأأأأأاو تسأأأأأأوية 
بي امل اثعأأات، تأأدخي غكأأم طبيعتهأأا ضأأ   نفأأس الفئأأة مأأع احل ايأأة املوضأأوعية لل سأأتث ري  األجانأأ

، أعل أأأأأت  يئأأأأأة التحكأأأأأيم أن تسأأأأأوية امل اثعأأأأأات "جأأأأأمد مأأأأأ  احل ايأأأأأة ((Siemensسأأأأأي  م و  قضأأأأأية 
امل  وحأأأة مبوجأأأب املعا أأأدةي و أأأي جأأأمد مأأأ  معاملأأأة املسأأأتث ري  واالسأأأتث ارات األجانأأأب ومأأأ  املمايأأأا 

__________ 

 (91) Maffezini, para. 46ي 
 ي56املرجع نفسه، الفقرة  (92) 
 ي54املرجع نفسه، الفقرة  (93) 
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وقالأأأت  يئأأأة التحكأأأيم   ي (94)الأأأيت ميكأأأ  احلصأأأول عليهأأأا مأأأ  خأأأالل شأأأرط الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة"
رهنأأأأا "مل جتأأأأد أي أسأأأأاس للت ييأأأأم ةأأأأني مسأأأأائي تسأأأأوية امل اثعأأأأات وأيأأأأة مسأأأأائي أخأأأأرى  AWGقضأأأأية 

 ي(95)مش ولة مبعا دة استث ار ث ائية"

ومأأع كلأأك، فقأأد تسأأادلت ةعأأض  يئأأأات التحكأأيم مأأا ركا  انأأت أحكأأاو تسأأوية امل اثعأأأات  -97
 سأأأاليدةي فقأأأد شأأأككت  يئأأأة التحكأأأيم   قضأأأية مشأأأ ولة ةةبيعتهأأأا ةشأأأروط الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأ

(Salini أن يكأأأأأون قأأأأأرار  يئأأأأأة التحكأأأأأيم   قضأأأأأية   )(96)ح أأأأأة تؤيأأأأأد  أأأأأ   الفكأأأأأرة أمبأأأأأاتييلوس ،
مستشأأأأهدة ةأأأأاراد القضأأأأاة املعارضأأأأة   القأأأأرار السأأأأاةق للقضأأأأية الصأأأأاهر عأأأأ  حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة 

وأشأأأارت  أأأ لك  يئأأأة التحكأأأيم   ي (97)ومفاه أأأا أن "الت أأأارة واملالحأأأة" ال تشأأأ ي "رقامأأأة العأأأدل"
، علأأ  أيأأة حالأأة، ع أأدما أشأأارت رىل "رقامأأة أمبأأاتييلوسرىل أن   أأة التحكأأيم   قضأأية  سأأاليدقضأأية 

العأأأدل"، فرهنأأأا مل تكأأأ  تشأأأري رىل أحكأأأاو رجرائيأأأة أو تسأأأوية م اثعأأأات، ور أأأا رىل أحكأأأاو موضأأأوعية 
 ي(98) ني وفقًا للعدل واإلنصا مبوجب معا دات استث ار أخرى متعلقة مبعاملة املواط

السأتبعاه األحكأاو اإلجرائيأة  أقأوى تو يأداً  (Telenor) تلي أورو انت  يئة التحكأيم   قضأية  -98
 م  تةبيق شرط الدولة األوىل ةالرعاية، حيث قالت:

__________ 

 (94) Siemens, para. 102ي 
 (95) AWG Group Ltd. v. The Argentine Republic, Decision on Jurisdiction, UNCITRAL (3 August 2006), para. 59 

(Argentina-UK BIT :متاح عل  الراة  التايل )<http://www.italaw.com/cases/106> ًي انظر أيضا National Grid, plc 

v. The Argentine Republic, Decision on Jurisdiction, UNCITRAL (20 June 2006), para. 89 (Argentina-UK BIT )
 ,http://www.italaw.com/cases/732>; Gas Natural SDG, S.A. v. The Argentine Republic> متاح عل  الرةاط التايل:

Decision on Jurisdiction, ICSID Case No. ARB/03/10 (17 June 2005), para. 29 (Argentina-Spain BIT);   متاح عل
-http://www.italaw.com/documents/GasNaturalSDG>الراة  التايل: 

DecisiononPreliminaryQuestionsonJurisdiction.pdf>; RosInvest Co. UK Ltd. v. The Russian Federation, Award 

on Jurisdiction, SCC Case No. V079/2005 (1 October 2007), paras. 131-132 (UK-USSR BIT)   متاح عل  الراة
 http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0719.pdf>; Renta 4 S.V.S.A, Ahorro>التاي: 

Corporación Emergentes F.I., Ahorro Corporación Eurofondo F.I., Rovime Inversiones SICAV S.A., Quasar de 

Valors SICAV S.A., Orgor de Valores SICAV S.A., GBI 9000 SICAV S.A. v. The Russian Federation, Award on 

Preliminary Objections, SCC No. 24/2007 (20 March 2009), para. 100 (Spain/Russia BIT) 

<http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita1075.pdf>; Austrian Airlines v. The Slovak 

Republic, final award, UNCITRAL (9 October 2009), para. 124 (Austria-Czech/Slovak Republic BIT  متاح عل )
 ي<http://www.italaw.com/cases/103>الراة  التايل: 

 (96) Salini, para. 112انظر أيضاً  ؛ Vladimir Berschader and Moïse Berschader v. The Russian Federation, SCC Case 

No. 080/2004 (21 April 2006), para. 175 (Belgium/Luxembourg-USSR BIT)ي 
 (97) Salini, para. 106. Ambatielos (Greece v. United Kingdom), Merits: Obligation to Arbitrate, Judgment, I.C.J. 

Reports 1953, p. 10 ي 
 ي112-111الفقرتان  ،املرجع نفسه (98) 
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"  غيأأأاب مأأأا يفيأأأد العكأأأس مأأأ  مفأأأرهات أو سأأأياق، يكأأأون املعأأأد العأأأاهي لعبأأأارة  
ة ال تقأأي رعايأأأة عأأأ  تلأأأك امل  وحأأة السأأأتث ارات املسأأأتث ري  مأأأ  "متأأ و االسأأأتث ارات معاملأأأ

أيأأأة هولأأأة ثالثأأأة"  أأأو أن احلقأأأوق املوضأأأوعية لل سأأأتث ر في أأأا يتعلأأأق ةاالسأأأتث ار متأأأ و معاملأأأة 
تقأأأي رعايأأأة مبوجأأأب معا أأأدة اسأأأتث ار ث ائيأأأة ةأأأني الدولأأأة املضأأأيفة وهولأأأة ثالثأأأة، وال يوجأأأد  ال
 ي(99)"عل  أهنا تش ي احلقوق اإلجرائية أيضاً يوجب تفسري العبارة الوارهة أعال   ما

والرأي القائي ة ن شأروط الدولأة األوىل ةالرعايأة   معا أدات االسأتث ار ميكأ ، مأ  ال احيأة  -99
ال ظريأأأة، أن تسأأأري علأأأ  املسأأأائي اإلجرائيأأأة واملوضأأأوعية معأأأاً ال يعأأأد أهنأأأا سأأأتةبق هائ أأأاً علأأأ   أأأ ا 

  عأأده مأأ  القضأأايا، شأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ةيأأد أن  يئأأات التحكأأيم فسأأرت، ي (100)ال حأأو
علأأ  أهنأأا تشأأ ي رجأأرادات تسأأوية امل اثعأأأات علأأ  أسأأاس أن شأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة تسأأأري، 

 م  حيث املبدأ، عل   لتا الفئتنيي 
 

 تفسري شروط الدولة األوىل ةالرعاية   س لة والية قضائية‘2‘
ةأأالرأي القائأأي رن شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ال ميكأأ  أن تأأ ثر عأأده مأأ   يئأأات التحكأأيم  -100

يسأأري علأأ  أحكأأاو تسأأوية امل اثعأأات ركا  انأأت تتعلأأق ةالواليأأة القضأأائية هليئأأة التحكأأيمي وقأأد أهى 
 أ ا رىل تبأأاي    وجهأأات ال ظأأر ةأني  يئأأات التحكأأيم في أأا يتعلأق مبسأأ لتني خمتلفتأأنيي املسأأ لة األوىل 

املتعلقة ةالواليأة القضأائية تشأرتط اتبأاع هنأج تفسأريي أ ثأر صأرامةي واملسأ لة   ي ما ركا  انت املسائي
الثانيأأأة  أأأي مأأأا ركا  أأأان سأأأريان حكأأأم الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة علأأأ  أحكأأأاو تسأأأوية امل اثعأأأات يتعلأأأق 

 ةالوالية القضائية هليئة حتكي يةي 
 

 معيار تفسير مسادل الوالية القضادية -1 
، ت اولأأت  يئأأة التحكأأيم مسأأ لة نةأأاق شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ((Plama ةالمأأاو  قضأأية  -101

علأأ  أهنأأأا مسأأ لة اتفأأأاق ةشأأ ن التحكأأأيم، قائلأأأة رنأأه "مبأأأدأ ثاةأأت   القأأأانون الأأداخلي والقأأأانون الأأأدويل  
ونتي أة لأ لك، "ي بغأي اإلعأراب ي (101) ليه ا، أنه ي بغأي أن يكأون  أ ا االتفأاق واضأحاً ال لأبس فيأه"

وة أأأأاد عليأأأأه، فأأأأرن الةأأأأر  ي (102)ن لأأأأبس عأأأأ  ال يأأأأة   رهران أحكأأأأاو تسأأأأوية امل اثعأأأأات"ةوضأأأأوح وهو 
السأأأاعي رىل تةبيأأأق شأأأرط الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة علأأأ  مسأأأ لة تتعلأأأق ةالواليأأأة القضأأأائية يتح أأأي عأأأبد 

__________ 

 Telenor Mobile Communications A.S. v. Hungary, ICSID Case No. ARB/04/15 (13التشديد   ال   األصليي  (99) 

September 2006), para. 92 (Norway-Hungary BIT)ي 
(100) Renta, para. 100; Austrian Airlines; ICS Inspection and Control Services Limited (United Kingdom) v. 

Republic of Argentina, Award on Jurisdiction, UNCITRAL, PCA Case No. 2010-9 (10 February 2012), 

(UK/Argentina BIT)ي 
(101) Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria, Decision on Jurisdiction, ICSID Case No. ARB/03/24 (8 

February 2005), para. 198 (Cyprus-Bulgaria BIT)ي 
 ي204الفقرة  ،نفسهاملرجع  (102)
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و أأ ا اشأأرتاط تصأأعب تلبيتأأهي وقأأد أيأأدت  أأ ا الأأرأي  -رثبأأات أن  أأ ا التةبيأأق  أأان مقصأأوهاً ةوضأأوح 
 ي(104)(Wintershall) وي رتشال، ووجد له صدى   قضية (103)تيلي وريم   قضية  يئة التحك

 Austrian Airlinesةيأأأأأأأد أن  أأأأأأأ ا الأأأأأأأ هج قوةأأأأأأأي مبعارضأأأأأأأة  بأأأأأأأريةي فقأأأأأأأد ررفأأأأأأأض   قضأأأأأأأية  -102
حيأأث قالأأت  يئأأة التحكأأيم رن "أحكأأاو تسأأوية امل اثعأأات  ضأأع للتفسأأري، شأأ هنا شأأ ن  Suez وقضأأية

وقالأأت  يئأأة ي (105)"أيأأة أحكأأاو أخأأرى   معا أأدة، علأأ  حنأأو ال يكأأون أ ثأأر تقييأأداً وال أ ثأأر توسأأعاً 
أحكأأأأاو  التحكأأأأيم رن األحكأأأأاو املتعلقأأأأة ةالواليأأأأة القضأأأأائية  أأأأب أن تفسأأأأر  أأأأ ي حكأأأأم آخأأأأر مأأأأ 

 ي(106)م  معا دة فيي ا 32و 31قواعد التفسري امل صوص عليها   املاهتني معا دة، عل  أساس 
والأرأي القائأي رن تةبيأق شأأرط الدولأة األوىل ةالرعايأة علأ  مسأأائي تسأوية امل اثعأات يتسأأبب  -103

ةكونأأه مسأأ لة واليأأة قضأأائية   ثيأأاهة العأأبد علأأ  طأأر  يسأأع  رىل االسأأتظهار ةشأأرط الدولأأة األوىل 
 أأأأأأد سأأأأأأوى ت ييأأأأأأد ضأأأأأأعي    قأأأأأرارات  يئأأأأأأات التحكأأأأأأيم   قضأأأأأأايا االسأأأأأأتث ار  ةالرعايأأأأأة، رأي مل
واهعأأأ  أيضأأأاً مأأأ  يعارضأأأون ي (107)، ورن  أأأان قأأأد أيأأأد  علأأأ  األقأأأي ةعأأأض املعلقأأأنياألحأأأدث عهأأأداً 

الأأأأ هج علأأأأ  أنأأأأه غأأأأري متسأأأأق مأأأأع قواعأأأأد القأأأأانون الأأأأدويل ةشأأأأ ن تفسأأأأري األحكأأأأاو املتعلقأأأأة ةالواليأأأأة 
رىل أن  يئأأأة التحكأأأيم   قضأأأية  ICS يئأأأة التحكأأأيم   قضأأأية القضأأأائيةي ومأأأع كلأأأك، فقأأأد أشأأأارت 

مل ترأأأأرِس قاعأأأأدة ةشأأأأ ن الواليأأأأة القضأأأأائية؛ ةأأأأي ةي أأأأت ةبسأأأأاطة أنأأأأه ال ميكأأأأ  افأأأأرتاض  (Plama) ةالمأأأا
 ي(108)املوافقة عل  الوالية القضائية

__________ 

(103) Telenor, para. 91ي 
(104) Wintershall Aktiengesellschaft v. Argentine Republic, Award, ICSID Case No. ARB/04/14 (8 December 2008), 

para. 167 (Argentina-Germany BIT)ميكأأأ  أن  ي وأخأأأ ت  يئأأأة التحكأأأيم ةأأأالرأي القائأأأي رن األحكأأأاو اإلجرائيأأأة ال
شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأأة   املعا أأدة األساسأأية يشأأري ةصأأأورة " يكأأ  تأأدرن   نةأأاق حكأأم الدولأأة ةالرعايأأأة مأأا مل

 "يواضحة ال لبس فيها رىل أنه ي بغي أن يفسر عل    ا ال حو: و و ما وتل  ع  حالة القضية الرا  ة
(105) Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., and InterAguas Servicios Integrales del Agua S.A. v. The 

Argentine Republic, Decision on Jurisdiction, ICSID Case No. ARB/03/17 (16 May 2006), para. 64 (France-

Argentina and Spain-Argentina BITs)ي 
(106) Austrian Airlines, para. 95 ي واعت دت  يئة التحكيم أيضا عل  مقولة   الرأي املستقي للقاضي  يغي م   قضية

ة نه ال يوجد   االجتهاه القضائي حملك ة العدل الدويل الدائ ة أو حمك ة العدل  (Oil Platforms)م صات ال ف  
، وال توجد   الواقع أية سياسة تقييدية أو توسعية   الدولية ما يؤيد اتباع هنج تقييدي   تفسري الشروط التحكي ية

 Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America) Preliminary Objections, Judgmentتفسري ا: 

of 12 December 1996, Separate Opinion by Judge Higgins, I.C.J. Reports 1996, p. 857 at para. 35, cited in 

Austrian Airlines at para. 120 ي 
(107) Campbell MacLachlan, Laurence Shore and Matthew Weiniger, International Investment Arbitration: 

Substantive Principles (Oxford: Oxford University Press. 2008), para. 7.168ي 
(108) ICS v. Argentina, paras. 281-2 ي 
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 تسوية المنازعات والوالية القضادية  -2 
 شأأأروط تةبيأأأق  أأأان ركا مأأأا مبسأأأ لة األخأأأرية اآلونأأأة جأأأدهت  يئأأأات التحكأأأيم ا ت امهأأأا   -104
  الواليأأأة القضأأأائية للهيئأأأأةي  امل اثعأأأات يأأأأؤثر املتعلقأأأة ةتسأأأوية األوىل ةالرعايأأأة علأأأ  األحكأأأأاو الدولأأأة

واحل أأة  أأي أن احلقأأوق املوضأأوعية واحلقأأوق اإلجرائيأأة خمتلفأأة   القأأانون الأأدويل، رك ةعكأأس القأأانون 
و أأون الدولأأة مقيأأدة  ي(109)ائيأأاً حقأأاً رجرائيأأاً   رنفأأاك  ا أأربياحمللأأي، ال يسأأتتبع احلأأق املوضأأوعي تلق

ةأأالتماو موضأأوعي ال يعأأد أن ةاإلمكأأان رجبار أأا علأأ  اخلضأأوع لل قاضأأاة علأأ  كلأأك االلتأأماوي فأأاحلق 
 ي(110)  اإلجبار عل  التقاضي يتةلب قبواًل رضافيًا ةالوالية القضائية للهيئة القائ ة ةاملقاضاة

ةأأد  رأي، ركا أريأأد  رنفأأاك احلقأأوق املوضأأوعية مبوجأأب معا أأدة اسأأتث ار ث ائيأأة، الووفقأأاً هلأأ ا الأأ -105
 االختصأأأأاص املوضأأأأوعي واالختصأأأأاص الشطصأأأأي واالختصأأأأاص الأأأأممدأن يسأأأأتو  املأأأأدعي شأأأأروط 

يسأأتو   فعلأأ  سأأبيي املثأأال، ال ميكأأ  لفأأره الي لكأأي متأأارس  يئأأة تسأأوية امل اثعأأات واليتهأأا القضأأائية
صأأأفة املسأأأتث ر مبوجأأأب معا أأأدة اسأأأتث ار ث ائيأأأة أن يصأأأبو مسأأأتث راً ةاالحت أأأان املعأأأايري الأأأيت حتأأأده 

 األوىل ال ميكأأأأ  اسأأأأتطداو أحكأأأأاو الدولأأأأة ومثل أأأأا ي(111)غكأأأأم مأأأأ  أحكأأأأاو الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة
اسأأأتطدامها أيضأأأاً لتغيأأأري شأأأروط ةارسأأأة  املوضأأأوعية، ال ميكأأ  احلقأأأوق شأأأروط ةارسأأأة لتغيأأأري ةالرعايأأة
اإلجرائيأأأأة أو احلقأأأأوق املتعلقأأأأة ةالواليأأأأة القضأأأأائيةي وال ميكأأأأ  لل سأأأأتث ر الأأأأ ي مل يسأأأأتو  احلقأأأأوق 

شأأأروط حتريأأأك هعأأأوى ضأأأد الدولأأأة املأأأدع  عليهأأأا أن يتفأأأاهى تلأأأك الشأأأروط ةاالحت أأأان ةاألحكأأأاو 
 اإلجرائية امل صوص عليها   معا دة استث ار ث ائية أخرىي

فالواليأأأة القضأأأائية  ي(112)املوافقأأأة علأأأ  التحكأأأيموقأأأد طررحأأأت  أأأ   املسأأأ لة أيضأأأاً مأأأ  ثاويأأأة  -106
الأأأ ي  هليئأأأة التحكأأأيم ترشأأأّكله الشأأأروط احملأأأدهة   اتفأأأاق االسأأأتث ار كي الصأأألة، الأأأيت تبأأأني األسأأأاس

وال ةأأد أن ميتثأأي   عأأي الدولأأة املأأدع  عليهأأا توافأأق علأأ  أن متأأارس  يئأأة التحكأأيم واليتهأأا القضأأائيةي
 تت أأأاثل مل ومأأأاي ارس اهليئأأأة واليتهأأأا القضأأأائية علأأأ  امل اثعأأأةاملسأأأتث ر املأأأدعي لتلأأأك الشأأأروط لكأأأي متأأأ

أيأأأة  الواليأأأة القضأأأائية، فلأأأيس للهيئأأأة ةارسأأأة علأأأ  موافقتهأأأا شأأأروط عأأأ  تةبيأأأق عليهأأأا املأأأدع  الدولأأأة
واليأأأأأة قضأأأأأأائية لالسأأأأأت اع رىل الأأأأأأدعوى ولأأأأأو  أأأأأأان املأأأأأدعي مسأأأأأأتث راً ةأأأأأاملعىن املقصأأأأأأوه   معا أأأأأأدة 

هلأأأ ا السأأأبب، ال ميكأأأ  اسأأأتطداو أحكأأأاو الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة لتغيأأأري و  االسأأأتث ار الث ائيأأأة املع يأأأةي
 أساس ةارسة الوالية القضائيةي

__________ 

(109) Impregilo S.p.A. v. Argentine Republic, Concurring and Dissenting Opinion of Professor Brigitte Stern, ICSID 

Case No. ARB/07/17 (21 June 2011)ي 
 ياملرجع نفسه (110)
 ,Partial Award، ضد ا  هورية السلوفا ية .HICEE B.Vيبدو أن   ا املوق  قد قبلته احملك ة ةالفعي   قضية  (111)

UNCITRAL, PCA Case No. 2009-11 (23 May 2011), para. 149 (Netherlands/Czech and Slovak Republic 

BIT)ي 
(112) Dissenting Opinion of arbitrator Christopher Thomas in Hochtief AG v. The Argentine Republic, Decision on 

Jurisdiction, ICSID Case No. ARB/07/31 (24 October 2011), (Germany/Argentina BIT)ي 
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 وحظي الأرأي القائأي رن املسأ لة تتعلأق ةالواليأة القضأائية ةت ييأد قأرار  يئأة التحكأيم   قضأية -107
ICS مجهوريأأأة ، الأأأ ي يسأأأت د   جأأأمد م أأأه رىل ةيأأأان حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة   قضأأأية ضأأأد األرج تأأأني

 ، حيث أفاهت اهليئة ة نه (113)الكونغو الدميقراطية ضد رواندا
"ع أأد التعبأأري عأأ  املوافقأأة   شأأرط حتكأأيم مأأدرن   اتفأأاق هويل،  أأب ال ظأأر رىل  

املوافقأأةي ولأأأ لك تأأأرى أي شأأروط  ضأأأع هلأأا تلأأأك املوافقأأة ةاعتبار أأأا شأأأروطاً تشأأكي حأأأدوه 
 ي(114)الشروط يتعلق ةواليتها القضائية ال مبقبولية الةلب"    احملك ة أن غث 

رىل أن مأا تأ   عليأه معا أدة االسأتث ار الث ائيأة مأ   ICSوخلصت  يئة التحكأيم   قضأية  -108
وأن  شهراً شأرط  أساسأي لقبأول األرج تأني ةعأرض الأدعوى علأ   يئأة التحكأيم، 18ضرورة التقاضي 

"عأأدو احأأرتاو الشأأرط املسأأبق ملوافقأأة املأأدع  عليأأه علأأ  التحكأأيم ال ميكأأ  رال أن يأأؤهي رىل اسأأت تان 
 ي(115)مفاه  أن  يئة التحكيم ليست هلا والية قضائية لل ظر       امل اثعة"

شأأأهراً مسأأأ لة تتعلأأأق ةالواليأأأة القضأأأائية،  18وع أأأد الفصأأأي   مأأأا ركا  أأأان شأأأرط التقاضأأأي  -109
مأأأ   3مأأأ  املأأأاهة  2معأأأىن  ل أأأة "معاملأأأة" الأأأوارهة   الفقأأأرة  ICSئأأأة التحكأأأيم   قضأأأية ت اولأأأت  ي

معا أأدة االسأأتث ار الث ائيأأة ةأأني امل لكأأة املتحأأدة واألرج تأأنيي ووافقأأت علأأ  أن  ل أأة "معاملأأة" ميكأأ  
أن يكأون هلأأا معأأىن واسأع، وال ت ةأأوي علأأ  أي ع صأر  صأأر نةاقهأأا   املسأائي املوضأأوعيةي غأأري أن 

، ف ظأأأرت في أأأا ميكأأأ  أن يكأأأون (116)يئأأأة طبقأأأت مأأأا مستأأأه مبأأأدأ "املعاصأأأرة   تفسأأأري املعا أأأدات"اهل
الةرفأأأأان قأأأأد فه أأأأا  مأأأأ  تلأأأأك الكل أأأأة ع أأأأد رةأأأأراو معا أأأأدة االسأأأأتث ار الث ائيأأأأةي و  ضأأأأود السأأأأواةق 
 القضأأائية املتاحأأة آنأأ اك ومبأأاهئ الب أأك الأأدويل التوجيهيأأة ةشأأ ن معاملأأة االسأأتث ار األج أأج املباشأأر،
خلصت اهليئة رىل أن مأ  األرجأو أن يكأون الةرفأان قأد اعتأربا أن  ل أة "معاملأة" تتعلأق ةااللتمامأات 

 املوضوعية فق ي
أيضأأاً رىل مأأأا يلأأي: )أ( حصأأأر نةأأاق معاملأأأة الدولأأأة  ICSوأشأأارت  يئأأأة التحكأأيم   قضأأأية  -110

ات "أو صأأأأأأأأيانتها أو األوىل ةالرعايأأأأأأأأة مبوجأأأأأأأأب معا أأأأأأأأدة االسأأأأأأأأتث ار الث ائيأأأأأأأأة   "رهارة" االسأأأأأأأأتث ار 
اسأأأتع اهلا أو االنتفأأأاع رأأأا أو التصأأأر  فيهأأأا"؛ )ب( حصأأأر نةأأأاق حكأأأم الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة   
املعاملأأة مأأأ  جانأأب الدولأأأة املضأأيفة "هاخأأأي رقلي هأأأا"؛ )ن( ارتبأأاط االسأأأتث ادات مأأ  معاملأأأة الدولأأأة 

ل انعأأداو ا أأدوى مأأأ  رهران األوىل ةالرعايأأة مبوجأأب املعا أأدة ةاملسأأأائي املوضأأوعية فقأأ ؛ )ه( احت أأأا
شأأهراً   معا أأدة مأأا ع أأدما يكأأون الةأأر  املتعاقأأد قأأد سأأبق أن أةأأرو معا أأدات  18شأأرط التقاضأأي 

شأأهراً الغيأأاً م أأ  البدايأأة ةتةبيأأق حكأأم  18ال تتضأأ    أأ ا الشأأرط، فيصأأبو مأأ  مث شأأرط التقاضأأي 
__________ 

(113) Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo 

v. Rwanda), Judgment, I.C.J. Reports 2006, p. 6 at para. 88. 
(114) ICS v. Argentina, para. 258ي 
 ي362، الفقرة املرجع نفسه (115)
 ي289، الفقرة املرجع نفسه (116)
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رىل اسأأأأتحالة أن يكأأأأون  الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأةي وخلصأأأأت اهليئأأأأة رىل أن  أأأأ   العوامأأأأي  افأأأأة تشأأأأري
الةرفأأأان قأأأد قصأأأدا، ع أأأد رةأأأراو معا أأأدة االسأأأتث ار الث ائيأأأة ةأأأني امل لكأأأة املتحأأأدة واألرج تأأأني، رهران 

 ي(117)أحكاو تتعلق ةالتسوية الدولية لل  اثعات ض   نةاق انةباق شرط الدولة األوىل ةالرعاية
أأأأرر الأأأأ هج املتبأأأأع   قضأأأأية  -111 ضأأأأد مجهوريأأأأة  Daimler Financial Services AG  قضأأأأية  ICSو ر

شأأهراً  أو شأأرط مسأبق مل ارسأأة  18، حيأأث خلصأت  يئأأة التحكأيم رىل أن شأأرط مهلأة (118)األرج تأني
الواليأة القضأأائية، ومأأ  مث ال ميكأأ  تغيأري  ةتةبيأأق حكأأم الدولأأة األوىل ةالرعايأةي واسأأتر تج األمأأر نفسأأه   

، (119)ضأأأأأأأأأأأأأأد تر  انسأأأأأأأأأأأأأأتان Kılıç İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketiقضأأأأأأأأأأأأأأية 
حيأأأث رأت  يئأأأة التحكأأأيم أن موافقأأأة الدولأأأة املأأأدع  عليهأأأا علأأأ  التحكأأأيم ر ي أأأة ةاسأأأتيفاد الشأأأروط 

شأأأهراًي وملأأأا  أأأان عأأأدو االمتثأأأال هلأأأ ا  18الأأأوارهة   معا أأأدة االسأأأتث ار الث ائيأأأة، مبأأأا فيهأأأا شأأأرط مهلأأأة 
قضأأأأائية، فأأأأال ميكأأأأ  معا أأأأة املسأأأأ لة ةتةبيأأأأق حكأأأأم الدولأأأأة األوىل احلكأأأأم يأأأأؤهي رىل رفأأأأض الواليأأأأة ال

أن عأأأأدو  (120)ضأأأأد مجهوريأأأأة ةلغاريأأأأا ST-AD GmbH (Germany)ةالرعايأأأأةي وةاملثأأأأي، اسأأأأتر تج   قضأأأأية 
 شهراً  رو  يئة التحكيم م  الوالية القضائيةي 18االمتثال لشرط مهلة 

شأأأهراً لأأأيس  18رأت أن شأأأرط التقاضأأأي حمليأأأاً  Hochtiefغأأأري أن  يئأأأة التحكأأأيم   قضأأأية  -112
أي مسأأأ لة ميكأأأ  أن يثري أأأا طأأأر     -، ةأأأي تتعلأأأق ةاملقبوليأأأة (121)مسأأأ لة تتعلأأأق ةالواليأأأة القضأأأائية

امل اثعأأة علأأأ  وجأأأه االعأأأرتاض، ولك أأأه غأأأري ملأأأمو ةرثارهتأأاي وميأأأمت اهليئأأأة ةأأأني حكأأأم يأأأؤثر   احلأأأق   
  طريقأأأة حتريأأأك الأأأدعوى )املقبوليأأأة(ي ومأأأ  مث فأأأرن حتريأأأك هعأأأوى )الواليأأأة القضأأأائية( وحكأأأم يأأأؤثر 

شأأهراً مبوجأأب معا أأدة االسأأتث ار الث ائيأأة ةأأني أملانيأأا واألرج تأأني،  18جتا أأي املأأدعي شأأرط التقاضأأي 
واسأت اه   ةأداًل مأأ  كلأك رىل أحكأأاو تسأوية امل اثعأات امل صأأوص عليهأا   معا أأدة االسأتث ار الث ائيأأة 

 ي(122)ان   مس لة الوالية القضائية ةني األرج تني وشيلي، ال يؤثر 

__________ 

ي وافقأأأت  يئأأأة التحكأأأيم علأأأ  أن تسأأأوية امل اثعأأأة حمليأأأاً مشأأأ ولة غكأأأم الدولأأأة األوىل 326،   الفقأأأرة املرجأأأع نفسأأأه (117)
 ةالرعاية ألهنا جتري هاخي رقليم الدولة املضيفةي

(118) Daimler Financial Services AG v. Argentine Republic, Award, ICSID Case No. ARB/05/1, 22 

August 2012ي ا    القرار ةاألغلبية، وأةدى حمكم واحد رأياً خمالفاًي 
(119) Kılıç İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi v. Turkmenistan, Decision on Article VII.2 of the 

Turkey-Turkmenistan Bilateral Investment Treaty, ICSID Case No. ARB/10/1 :متاح عل  الراة  التايل ،< 

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw1515_0.pdf>.ي 
(120) ST-AD GmbH v. Republic of Bulgaria, Award on Jurisdiction, UNCITRAL PCA Case No. 2011-06, 18 July 

 ي2013
(121) Hochtief رأي األغلبية(ي( 
 ياملرجع نفسه (122)
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Teinverوأيأأأأدت  يئأأأأة التحكأأأأيم   قضأأأأية  -113
تةبيأأأأق حكأأأأم الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة علأأأأ   (123)

أشأأأهري ورأت اهليئأأأة أن هلأأأ ي  احلك أأأني  6شأأأهراً وعلأأأ  مأأأدة التفأأأاوض احملأأأدهة    18شأأأرط مهلأأأة 
 د في أأا يبأأدو رىل تقريأأر صأأاهر عأأ  صأألة ةاملقبوليأأة ال ةالواليأأة القضأأائيةي غأأري أن  أأ ا التصأأ ي  اسأأت

 18، اعتأأأأرب القضأأأايا املتصأأأألة ةشأأأأرط التقاضأأأأي (124)األونكتأأأاه ةشأأأأ ن شأأأأروط الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأأة
أتج فيهأا ةشأرط مأ  شأروط الدولأة األوىل  شهراً قضايا تتعلق ةاملقبولية، واعتأرب القضأايا األخأرى الأيت  ر

نةأاق الواليأة القضأائية"ي ولكأ  األونكتأاه ال يأأوره ةالرعايأة   سأياق تسأوية امل اثعأات قضأايا ةشأ ن "
شأأهراً  18  تقريأأر  أي تفسأأري للسأأبب الأأ ي يدفعأأه رىل اعتبأأار القضأأايا الأأيت تت أأاول شأأرط التقاضأأي 

 متعلقًة ةاملقبولية ةداًل م  الوالية القضائيةي
اًي فأال ةأد مأ  شأهراً هن أاً واحأد 18وتتبع القضايا اليت مل يرسأ و فيهأا ةاسأتبعاه شأرط مهلأة  -114

رثبأأأات أن حكأأأم الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة مصأأأ م ليرةبيفأأأق مأأأ  أجأأأي تغيأأأري قيأأأوه االختصأأأاص املفروضأأأة 
علأأأ   يئأأأة التحكأأأيم ألن موافقأأأة الدولأأأة املضأأأيفة تسأأأت د رىل االمتثأأأال لتلأأأك القيأأأوهي فأأأاألثر الضأأأ د 

يأأأأة القضأأأأائية هليئأأأأة املقصأأأأوه  أأأأو اشأأأأرتاط تقأأأأدمي هليأأأأي "واضأأأأو وال لأأأأبس فيأأأأه" علأأأأ  نيأأأأة تغيأأأأري الوال
 ، ورن ألسباب خمتلفةيPlamaالتحكيم، ةاألخ  ةال هج املتبع   قضية 

 
 القصد احملده م  األحكاو األخرى   املعا دة ‘3‘ 

ع أأد تفسأأري أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة،   ةعأأض القضأأايا، أخأأ ت  يئأأات التحكأأيم    -115
عليهأأأا مأأأ  املعا أأأدة األخأأأرى قأأأد ت اولتهأأأا ةالفعأأأي املعا أأأدة اعتبار أأأا أن الفائأأأدة الأأأيت يررجأأأ  احلصأأأول 

األساسأأية نفسأأها علأأ  حنأأو خمتلأأ  وأ ثأأر حتديأأداًي ويأأدخي  أأ ا رىل حأأد مأأا   صأأ يم شأأرط الدولأأة 
األوىل ةالرعايأة: رك يسأع  ليتأيو لل سأتفيد شأيئاً أفضأي ةأا  أان سأيتلقا  مبوجأب املعا أدة األساسأيةي 

عا أأدة األساسأأية تأأ   علأأ  معاملأأة معي أأة، قأأد يبأأدو أال مفأأر مأأ  أن وة أأاًد علأأ  كلأأك، ركا  انأأت امل
 تةبيق شرط الدولة األوىل ةالرعاية سيؤهي رىل تغليبه عل  احلكم الواره   املعا دة األساسيةي

، رأت  يئأأأأة التحكأأأأيم أن  أأأأون تفعيأأأأي حكأأأأم الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة RosInvestو  قضأأأأية  -116
 أأة  عاهيأأة مأأ  نتأأائج تةبيأأق شأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة، الأأيت ت ةأأوي يوسأأع واليتهأأا القضأأائية "نتي

غكم طبيعتها وغرضها عل  توسيع نةأاق احل ايأة غأري املقبولأة   معا أدة مأا ة قأي احل ايأة امل  وحأة 
 ي(125)  معا دة أخرى"

أأم أيأأاCMEغأأري أن   أأاك مأأ  أعأأرب عأأ  الأأرأي املطأأال  أيضأأاًي ففأأي قضأأية  -117 ن ، أفأأاه احملكث
ةراونلأأأأي، الأأأأ ي أةأأأأدى رأيأأأأاً خمالفأأأأاً، ة نأأأأه يأأأأرفض اسأأأأتطداو شأأأأرط الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة مأأأأ  أجأأأأي 

__________ 

(123) Teinver S.A., Transportes de Cercanías S.A. and Autobuses Urbanos del Sur S.A. v. The Argentine Republic, 

Decision on Jurisdiction, ICSID Case No. ARB/09/01, December 21, 2012ي 
(124) UNCTAD Series on International Investment Agreements vol. II, Most Favoured-Nation Treatment, 24 

January 2011, document UNCTAD/DIAE/IA/2010/1, at pp. 66-67ي 
(125) RosInvest, para. 131 ي ك أأرت  يئأأة التحكأأيم   قضأأيةRentaأن "توسأأيع نةأأاق االلتمامأأات يك أأ    92 ، الفقأأرة ،

 طبيعة شروط الدولة األوىل ةالرعاية"ي
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استحضأأار صأأيغة ةديلأأة   املعا أأدة تتعلأأق ةأأالتعويض، رك مأأ  شأأ ن كلأأك أن يبةأأي حكأأم املعا أأدة 
، اعتأأأربت  يئأأأة التحكأأأيم أن األحكأأأاو Austrian Airlines ي و  قضأأأية(126)الصأأأريو ةشأأأ ن التعأأأويض

دهة الأأيت تأأ   عليهأأا املعا أأدة ةشأأ ن الواليأأة القضأأائية  أأي نفسأأها رشأأارة واضأأحة رىل أن الةأأرفني احملأأ
مل يقصأأأأدا السأأأأ اح ةتوسأأأأيع الواليأأأأة القضأأأأائية للهيئأأأأة مأأأأ  خأأأأالل حكأأأأم مأأأأ  أحكأأأأاو الدولأأأأة األوىل 

القصأد ةالرعايةي ورأت اهليئة أنه ال يتعأني تغليأب القصأد العأاو مأ  حكأم الدولأة األوىل ةالرعايأة علأ  
ةأال ظر   التأاري   ي وعأمثت اهليئأة  أ ا االسأت تان(127)احملده م  تلك األحكأاو املتعلقأة ةاالختصأاص

التفاوضأأأي ةشأأأ ن معا أأأدة االسأأأتث ار الث ائيأأأة ةأأأني ال  سأأأا وسأأألوفا يا، حيأأأث ررفضأأأت صأأأيغة أوسأأأع 
املعا أأدة لكأأي ، نظأأرت اهليئأأة   أحكأأاو أخأأرى   Berschaderللواليأأة القضأأائية احملك أأةي و  قضأأية 

تبأني أن   أاك ةعأض األحكأاو الأيت ال ميكأأ  أن ي ةبأق عليهأا شأرط الدولأة األوىل ةالرعايأة، وال ميكأأ  
 ي(128)م  مث فهم عبارة "مجيع املسائي املش ولة ر   املعا دة" فه ًا حرفياً 

 سأأياق ، نظأأرت اهليئأأة أيضأأاً   حكأأم الدولأأة األوىل ةالرعايأأة  Austrian Airlinesو  قضأأية  -118
أأمة علأأ   أأون املعا أأدة نفسأأها تأأ   ةالأأ ات علأأ  نةأأاق حمأأدوه  األحكأأاو األخأأرى   املعا أأدة، مر ث
للتحكأأيمي ورأت اهليئأأة أنأأه ملأأا  انأأت املعا أأدة تتضأأ   "قصأأداً واضأأحاً وحمأأدهاً" حلصأأر التحكأأيم   

اقض امل اثعأأأات علأأأ  مبلأأأغ التعأأأويض، ةعكأأأس امل اثعأأأات علأأأ  مبأأأدأ التعأأأويض، "فسأأأيكون مأأأ  الت أأأ
رةةأأأأال كلأأأأك القصأأأأد احملأأأأده ةاإلشأأأأارة رىل القصأأأأد العأأأأاو غأأأأري احملأأأأده الأأأأواره   شأأأأرط الدولأأأأة األوىل 

أيضأأأأاً أن القصأأأأد العأأأأاو مأأأأ  حكأأأأم  Tza Yap Shumي ورأت  يئأأأأة التحكأأأأيم   قضأأأأية (129)ةالرعايأأأأة"
 مأأ  الدولأأة األوىل ةالرعايأأة  أأب أن يفسأأو ا أأال أمأأاو القصأأد احملأأده   أأا  أأو مبأأنّي   حكأأم معأأنّي 

 ي(130)أحكاو املعا دة األساسية
 

 ةارسات األطرا  ‘4‘ 
اعتأأربت ةعأأض  يئأأات التحكأأيم أن امل ارسأأات األخأأرى الأأيت يتبعهأأا   وضأأع املعا أأدات طرفأأا  -119

معا دة االستث ار الث ائية اليت حر أت هعأوى ةشأ هنا تتعلأق ةشأرط الدولأة األوىل ةالرعايأة، وسأيلة  لت  يأد 
، استعرضأأت  يئأأة التحكأأيم ةارسأأة Maffeziniد نةأأاق كلأأك الشأأرطي ففأأي قضأأية مأأا يقصأأد  الةرفأأان رثا

رسأأبانيا   جمأأال وضأأع معا أأدات االسأأتث ار الث ائيأأة، والحظأأت أن رسأأبانيا هأةأأت علأأ  السأأ اح ةعأأرض 
شأهراً الأ ي تفرضأه معا أدة االسأتث ار الث ائيأة  18امل اثعات عل  التحكأيم مأ  هون مراعأاة شأرط مهلأة 

__________ 

(126) CME Czech Republic B.V. v. The Czech Republic, Separate Opinion on the Issues at the Quantum phases, 

UNCITRAL (14 March 2003), para. 11 (Netherlands-Czech Republic BIT)الراة  التايل: ، متاح عل  
<http://italaw.com/cases/documents/282>ي 

(127) Austrian Airlines, para. 137ي 
(128) Berschader, para. 192ي 
(129) Austrian Airlines, para. 135ي 
(130) Señor Tza Yap Shum v. The Republic of Peru, Decision on Jurisdiction and Competence (Spanish), ICSID 

Case No. ARB/07/6 (19 June 2009) at para. 220 (Peru-China BIT)ي 
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 ورسأأأأبانياي والحظأأأأت اهليئأأأأة أيضأأأأاً أن  أأأأ   املعا أأأأدة الث ائيأأأأة  أأأأي الوحيأأأأدة، مأأأأ  ضأأأأ   ةأأأأني األرج تأأأأني
معا دات االستث ار الث ائية اليت أةرمتها رسبانيا، اليت تستطدو   شرط الدولة األوىل ةالرعاية الأواره فيهأا 

مل توضأأأو  ي غأأأري أن اهليئأأأة(131)صأأأيغة عامأأأة  أأأي صأأأيغة "  مجيأأأع املسأأأائي الأأأيت  ك هأأأا  أأأ ا االتفأأأاق"
 األمهية القانونية هل   امل ارسة الالحقة اليت يتبعها الةرفان وال املربر التفسريي لإلشارة رليهاي

Telenorو  قضأية  -120
، اعتأربت  يئأة التحكأيم ةارسأة الةأرفني  امأة علأ  حنأو خمتلأ  رىل (132)

د نةأأاق التحكأأيم، حأأد مأأاي فل أأا  انأأت   غاريأأا قأأد أةرمأأت معا أأدات اسأأتث ار ث ائيأأة أخأأرى ال تقيأأ
خلصأأأت اهليئأأأة رىل أن معا أأأدة االسأأأتث ار الث ائيأأأة ةأأأني   غاريأأأا وال أأأرويج قأأأد قصأأأدت ةالفعأأأي تقييأأأد 

 نةاق التحكيمي وم  مث ال ميك  استطداو شرط الدولة األوىل ةالرعاية لتوسيع نةاق التحكيمي
خأأأرى الأأأيت تتبعهأأأا رىل امل ارسأأأات األ Austrian Airlinesواسأأأت دت  يئأأأة التحكأأأيم   قضأأأية  -121

 Rentaي و  املقاةأأي، رفضأأت اهليئأأة   قضأأية (133)سأألوفا يا   جمأأال املعا أأدات، لت  يأأد اسأأت تاجاهتا
ال ظأأر   ةارسأأات روسأأيا   معا أأدات االسأأتث ار الث ائيأأة األخأأرى، مشأأرية رىل أن قرار أأا يسأأت د رىل 

االستعاضأة ع أه ةامل ارسأة املتبعأة    ن  معا دة االستث ار الث ائيأة املعروضأة عليهأا ومأ  مث ال ميكأ 
 ي(134)معا دات االستث ار الث ائية األخرى

واألسأاس القأأانوم الأ ي تسأأت د رليأه  يئأأات التحكأأيم لتربيأر رشأأارهتا رىل امل ارسأة الالحقأأة الأأيت  -122
تتبعهأأا هولأأة واحأأدة فقأأ  غأأري واضأأوي فهأأي  أأ   أهاة تفسأأري قائ أأة علأأ  اتفاقيأأة فيي أأا، أو  أأي شأأكي 

قي مأأأ  أشأأأكال التحقأأأق مأأأ  قصأأأد ضأأأ د توخأأأا  الةرفأأأان، أو توخأأأا  علأأأ  األقأأأي الةأأأر  الأأأ ي مسأأأت
، ك أأأرت  يئأأأة التحكأأأيم مأأأا يلأأأي: "صأأأحيو أن املعا أأأدات Plamaررفعأأأت ضأأأد  الأأأدعوى  و  قضأأأية 

املربمأأأأة ةأأأأني أحأأأأد الةأأأأرفني املتعاقأأأأدي  وهول ثالثأأأأة ميكأأأأ  أن تؤخأأأأ    احلسأأأأبان لغأأأأرض توضأأأأيو املعأأأأىن 
ي ولكأ  اهليئأة ال تبأني األسأاس الأ ي هفعهأا رىل اعتبأار (135)معا دة مأا وقأت رةرامهأا" املقصوه م  ن 

املعا أأدات الأأيت تربمهأأا هولأأة مأأع طأأر  ثالأأث  امأأًة   تفسأأري معا أأدة ةأأني تلأأك الدولأأة وهولأأة أخأأرى، 
 م  اتفاقية فيي ا لقانون املعا داتي 32رغم أن اهليئة رمبا است دت ض  ًا رىل املاهة 

 
 الوقت امل اسب لتحديد قصد الةرفني ‘5‘ 

مل تت أأأاول معظأأأم  يئأأأات التحكأأأيم الوقأأأت الأأأ ي ي بغأأأي أن  أأأديفه فيأأأه قصأأأد طأأأر  معا أأأدة  -123
ت اولأأت  أ   املسأأ لة ةالأ ات، ف شأأارت رىل أن  ICSاسأتث ار ث ائيأةي غأأري أن  يئأة التحكأأيم   قضأية 

لأأأأة" ة أأأأاًد علأأأأ  مع ا أأأأا   كلأأأأك الوقأأأأت امل اسأأأأب  أأأأو ع أأأأد رةأأأأراو املعا أأأأدة، وفسأأأأرت  ل أأأأة "معام

__________ 

(131) Maffezini, para. 57ي 
(132) Telenor, paras 96-97ي 
(133) Austrian Airlines, para. 134ي 
(134) Renta, para. 120ي 
(135) Plama, para. 195ي 
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ي ووفقأأأاً للهيئأأأة، ال ةأأأد مأأأ  تةبيأأأق مبأأأدأ "املعاصأأأرة"   تفسأأأري املعا أأأداتي ورغأأأم عأأأدو (136)الوقأأأت
املعأأأأىن  ICSاعأأأأرتاض أي  يئأأأأة صأأأأراحة علأأأأ   أأأأ ا املوقأأأأ ، مل تت أأأأاول اهليئأأأأات صأأأأراحة قبأأأأي قضأأأأية 

رت رىل األع أال التحضأريية، وملأا املقصوه ةشرط الدولأة األوىل ةالرعايأة وقأت رةأراو املعا أدةي فقأد نظأ
مل جتأأأد فيهأأأا ك أأأراً لل عأأأىن املقصأأأوه، فرسأأأر شأأأرط الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة مأأأ  هون أي رشأأأارة تفيأأأد رن  

  ان يرقصد ةه معىن معاصر أو معىن متداول وقت رةراو املعا دةي
 

 مض ون احلكم املقصوه تغيري  ةاالحت ان غكم الدولة األوىل ةالرعاية ‘6‘ 
يرةأأأرح تسأأأاؤل لتحديأأأد مأأأا ركا  أأأان مضأأأ ون احلكأأأم الأأأواره   املعا أأأدة األساسأأأية املقصأأأوه  -124

تغيأأري  قأأد أثأأر   اسأأتعداه  يئأأات التحكأأيم للسأأ اح ةاالحت أأان ةشأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأةي و  
قضأأأية حأأأىت اآلن احأأأترج فيهأأأا غكأأأم  18قضأأأية مأأأ  أصأأأي  12 أأأ ا الصأأأده، جتأأأدر اإلشأأأارة رىل أن 

وىل ةالرعايأأأأة احت اجأأأأاً ناجحأأأأاً، تعلقأأأأت ةأأأأاحلكم نفسأأأأه، أي االلتأأأأماو ةرفأأأأع هعأأأأوى أمأأأأاو الدولأأأأة األ
شأأهراً قبأأي االحت أأان ةتسأأوية امل اثعأأة مبوجأأب معا أأدة االسأأتث ار  18احملأأا م احملليأأة والتقاضأأي مأأدة 

ي الث ائيأأةي و   أأي قضأأية، أهى حكأأم الدولأأة األوىل ةالرعايأأة رىل رعفأأاد املأأدعي مأأ  االلتأأماو ةالتقاضأأ
شأأهراًي وتعلقأأت  أأ   القضأأايا مبعا أأدات اسأأتث ار ث ائيأأة أةرمتهأأا األرج تأأني مأأع أملانيأأا  18حمليأأاً مأأدة 

شأأهراً ترتأأب عليأأه األثأأر املوضأأوعي نفسأأه،  18ورسأأبانيا وامل لكأأة املتحأأدةي ورغأأم أن شأأرط التقاضأأي 
 مل تك  ألحكاو الدولة األوىل ةالرعاية اليت احترج را الصياغة نفسهاي

رىل رأي مفأأأاه  أن طبيعأأأة احلكأأأم   املعا أأأدة األساسأأأية رمبأأأا تكأأأون  Plamaملأأأو   قضأأأية وأر  -125
شأأهراً(  18قأأد أثأأرت   ال تي أأة، حيأأث ك بأأت اهليئأأة )  سأأياق مل تت أأاول فيأأه شأأرط التقاضأأي حمليأأاً 

معأىن لأه مأ   "مفهأوو" ألنأه حأاول رةةأال مفعأول حكأم "ال Maffeziniرىل أن القرار املتط    قضأية 
 ي(137)وجهة نظر ع لية"

، رأت  يئأأأأة التحكأأأأيم أن تأأأأ خري حأأأأق املسأأأأتث ر   (138)ضأأأأد األرج تأأأأني Abaclatو  قضأأأأية  -126
شأأهراً يتعأأارض مأأع مأأا تتوخأأا  معا أأدة االسأأتث ار الث ائيأأة مأأ   أأد  صأأريو  18حتريأأك الأأدعوى مأأدة 

ةي غأأأري أن  يئأأأة يت ثأأأي   التسأأأريع ةتسأأأوية امل اثعأأأات، ومأأأ  مث ميكأأأ  لل أأأدعي أن يت ا أأأي تلأأأك املأأأد

__________ 

(136) ICS v. Argentina, para. 289ي 
(137) Plama, para. 224شأهراً حك أاً ال معأىن لأهي  18ومأع كلأك ال يتضأو سأبب اعتبأار احلكأم املتعلأق ةالتقاضأي حمليأاً  ي

و أ ا شأكي حمأدوه مأ  أشأكال شأرط اسأت فاه سأبي االنتصأا   -فهو يتيو فرصأة لتسأوية املسأ لة أمأاو احملأا م احملليأة 
 شهراًي 18احمللية يكفي عدو ت خري املستث ر مدة تت اوث 

شرط شكوى تتعلق ةشرط الدولة األوىل ةالرعايةي غري أن اهليئة ت اولت ةالفعي  Abaclatغلبية   قضية مل تت اول األ (138)
 Abaclat and Others v. Argentine Republic (Case formerlyشهرًا حتت ع وان "مقبولية الشكوى"ي  18التقاضي 

known as Giovanna a Beccara and Others), Decision on Jurisdiction and Admissibility, ICSID Case No. 

ARB/07/5 (4 August 2011), (Italy-Argentina BIT) ي وأعرب احملكمGeorges Abi-Saab    ، ع  الرأي املطال
 ي33-31الفقرات 
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ميك هأأأأا أن  رفضأأأأت  أأأأ ا الأأأأرأي، رك ك بأأأأت رىل أن اهليئأأأأة ال ضأأأأد األرج تأأأأني ICSالتحكأأأأيم   قضأأأأية 
 ي(139)"تستحدث استث ادات م  قواعد املعا دة تست د فق  رىل تقييم ملدى حك ة السياسة املع ية"

اع أخأأرى مأأ  وجأأرت حمأأاوالت السأأتطداو شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة مأأ  أجأأي رضأأافة أنأأو  -127
شأأأهراً، ولك هأأأا مل تفلأأأو ع ومأأأاًي  18أحكأأأاو تسأأأوية امل اثعأأأات، تت أأأاوث مهلأأأة التقاضأأأي احملأأأدهة   

، احأترج غكأم مأ  أحكأأاو الدولأة األوىل ةالرعايأة لتغيأري رجأرادات تسأوية امل اثعأأات Saliniففأي قضأية 
ةالرعايأأأة ل قأأأي ع ليأأأة تسأأأوية ، احأأأترج غكأأأم مأأأ  أحكأأأاو الدولأأأة األوىل Plama  العقأأأوهي و  قضأأأية 

امل اثعأأأة مأأأ  التحكأأأيم املطصأأأ  رىل التسأأأوية   رطأأأار املر أأأم الأأأدويل لتسأأأوية م اثعأأأات االسأأأتث اري 
و أأأان اهلأأأد  مأأأ   أأأاتني احملأأأاولتني ركن االستعاضأأأة عأأأ  شأأأكي مأأأ  التحكأأأيم ةشأأأكي آخأأأر، ولكأأأ  

 اهليئتني معًا رفضتامهاي
ةاالحت أأأأان ةشأأأأرط الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة  وعلأأأأ  العكأأأأس مأأأأ  كلأأأأك، مسحأأأأت  يئأأأأة ملأأأأديفعٍ  -128

ضأأأأأأأد  Garanti Kos LLPالسأأأأأأأتبدال شأأأأأأأكي مأأأأأأأ  تسأأأأأأأوية امل اثعأأأأأأأات ةشأأأأأأأكي آخأأأأأأأري ففأأأأأأأي قضأأأأأأأية 
، قأأأأررت اهليئأأأأة أن الل أأأأود رىل التحكأأأأيم   رطأأأأار املر أأأأم الأأأأدويل لتسأأأأوية م اثعأأأأات (140)تر  انسأأأأتان

ة وتر  انسأتان، أمأر غأري ةكأ  رال االستث ار، مبوجب معا أدة االسأتث ار الث ائيأة ةأني امل لكأة املتحأد
مبوافقأة املأأدع  عليأأه، و أو مأأا مل يبأأاهر رليأأه املأدع  عليأأه، و  املقاةأأي، تأرِه املوافقأأة علأأ  التحكأأيم   
رطأأأأأأار املر أأأأأأم الأأأأأأدويل   معا أأأأأأدات اسأأأأأأتث ار ث ائيأأأأأأة أخأأأأأأرى أةرمتهأأأأأأا تر  انسأأأأأأتان واسترحضأأأأأأرت   

الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأةي ونتي أأأأة لأأأأ لك،  معا أأأأدهتا مأأأأع امل لكأأأأة املتحأأأأدة مأأأأ  خأأأأالل تةبيأأأأق شأأأأرط
اسأأأتعيض عأأأ  التحكأأأيم مبوجأأأب قواعأأأد األونسأأأيرتال الأأأ ي نصأأأت معا أأأدة االسأأأتث ار الث ائيأأأة ةأأأني 
امل لكأأأة املتحأأأدة وتر  انسأأأتان علأأأ  الل أأأود رليأأأه مأأأا مل يرتفأأأق علأأأ  شأأأكي آخأأأر مأأأ  أشأأأكال تسأأأوية 

 الدولة األوىل ةالرعايةيامل اثعات، ةالتحكيم   رطار املر م الدويل ع  طريق شرط 
 18ومأأأع كلأأأك، حأأأىت ورن أمكأأأ  تفسأأأري القضأأأايا الأأأيت ت ةأأأوي علأأأ  شأأأرط التقاضأأأي حمليأأأاً  -129

شأأأأهراً تفسأأأأرياً جمئيأأأأاً ةأأأأرأي مفأأأأاه  أن  أأأأ ا الشأأأأرط تافأأأأه رىل حأأأأد مأأأأا، فأأأأرن تعليأأأأي  يئأأأأات التحكأأأأيم 
شأأأهراًي و  أأأا  18حمليأأأاً يسأأأت د رىل األمهيأأأة ال سأأأبية الأأأيت يكتسأأأيها حكأأأم يتضأأأ   شأأأرط التقاضأأأي  ال

كر أأر أعأأال ، اسأأت د التعليأأي   حأأاالت  ثأأرية رىل افأأرتاض مفأأاه  أن شأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة   
 معا دات االستث ار الث ائية تش ي غكم طبيعتها تسوية امل اثعاتي

أأأأأأأو فيهأأأأأأأا ةاسأأأأأأأتطداو شأأأأأأأرط الدولأأأأأأأة األوىل ةالرعايأأأأأأأة  -130 وتتعلأأأأأأأق القضأأأأأأأايا األخأأأأأأأرى، الأأأأأأأيت مسر
مأأأأأأ  األحكأأأأأأاو الأأأأأأوارهة   معا أأأأأأدات أطأأأأأأرا  ثالثأأأأأأة، مبسأأأأأأائي موضأأأأأأوعية ال رجرائيأأأأأأةي  السأأأأأأتفاهةل

__________ 

تسأأت تج  ن يأأدفعها رىل أنرىل عأدو وجأأوه أي هليأي لأأديها ميكأ  أ ICSعأالوة علأأ  كلأك، ك بأأت  يئأة التحكأأيم   قضأأية  (139)
ي انظأر أيضأاً 269-267 ، الفقأراتICS v. Argentinaأن حما م األرج تني ل  تكأون فعالأة   التعامأي مأع  أ   املسأ لةي 

 يHochtief  قضية  J. Christopher Thomasالرأي املطال  لل حكم 
(140) Garanti Kos LLP v. Turkmenistan, Decision on the Objection to Jurisdiction, 3 July 2013, ICSID Case No. 

ARB/11/20 ا    القرار ة غلبية األصواتي وأرفقت احملّك ة ،Laurence Boisson de Chazournes القرار ةرأي خمال ي 
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، اعتأأربت اهليئأأة أن هلأأا واليأأة قضأأائية، ة أأاًد علأأ  شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة RosInvestقضأأية  ففأأي
انونيأأة نأأمع الأأواره   معا أأدة االسأأتث ار الث ائيأأة ةأأني امل لكأأة املتحأأدة واالحتأأاه السأأوفيايت، للبأأت   ق

نصأت  ملكية مدع  ةأه، وال تقتصأر واليتهأا علأ  املسأ لة األضأيق املتعلقأة ةشأؤون التعأويض، و أو مأا
 عليه     املعا دة الث ائيةي

، Rentaغأأري أن  يئتأأني رفضأأتا  أأ ا االسأأتطداو لشأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأةي ففأأي قضأأية  -131
وىل ةالرعايأأأة، الأأأواره   االتفأأأاق ةأأأني رسأأأبانيا رفضأأأت أغلبيأأأة أعضأأأاد اهليئأأأة تفسأأأري حكأأأم الدولأأأة األ

وروسأيا، ة نأه يسأ و ةتحريأأك هعأاوى تت أاوث مسأأ لة التعأويض علأ  نأأمع امللكيأة، ألهنأا رأت أن  أأ ا 
ي وةاملثأأأي، خلصأأأت  يئأأأة التحكأأأيم   (141)احلكأأأم ال ي ةبأأأق رال علأأأ  تأأأوفري معاملأأأة عاهلأأأة وم صأأأفة

شأأأرط الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة، رىل أن نةاقأأأه ال ميكأأأ  ، اسأأأت اهاً رىل تفسأأأري Austrian Airlines قضأأأية
 ي(142)أن يت اوث م و الوالية القضائية صراحًة لت اول مسائي تتعلق ةالتعويض   حالة نمع امللكية

، أةأأدت اهليئأأة اسأأتعداه ا لتوسأأيع نةأأاق املعاملأأة العاهلأأة وامل صأأفة   رطأأار MTDو  قضأأية  -132
شأأيلي وماليميأأا ةاإلحالأأة رىل معيأأار املعاملأأة العاهلأأة وامل صأأفة الأأواره   معا أأدة االسأأتث ار الث ائيأأة ةأأني 

معا ديت االسأتث ار الث أائيتني ةأني شأيلي والأدا رك وةأني شأيلي و رواتيأاي ومأع كلأك، يبأدو أن أيأاً مأ  
الةرفني مل يةع    قدرة اهليئة عل  توسيع كلك ال ةأاق، رغأم أهن أا مل يتفقأا علأ  مجيأع اآلثأار الأيت 

 ي(143)رتتب عل  فعلها كلكت
Telsimو  قضأأأأأأأأأية  -133

 أأأأأأأأأ لك، يبأأأأأأأأأدو أن الةأأأأأأأأأرفني اتفقأأأأأأأأأا علأأأأأأأأأ  أن حكأأأأأأأأأم الدولأأأأأأأأأة   (144)
ةالرعايأة يفضأأي رىل ضأأرورة تفسأري املعاملأأة العاهلأأة وامل صأأفة مبوجأب معا أأدة االسأأتث ار الث ائيأأة  األوىل

وامل صأأأأفة الأأأأوارهة   معا أأأأدات ةأأأأني تر يأأأأا و اثاخسأأأأتان   ضأأأأود املعأأأأىن املقصأأأأوه ةاملعاملأأأأة العاهلأأأأة 
قضأأأأأية  االسأأأأأتث ار الث ائيأأأأأة األخأأأأأرى الأأأأأيت أةرمتهأأأأأا  اثاخسأأأأأتاني وعأأأأأالوة علأأأأأ  كلأأأأأك، مل يرقأأأأأديفو  

Bayindir
أي اعأرتاض علأأ  املبأدأ العأأاو الأأ ي يفيأد ةأأ ن حكأأم الدولأة األوىل ةالرعايأأة يأأؤهي رىل  (145)

عليهأأأا   معا أأأدة االسأأأتث ار الث ائيأأأة ضأأأرورة حتديأأأد مضأأأ ون "املعاملأأأة العاهلأأأة وامل صأأأفة" امل صأأأوص 
ةأأأأني تر يأأأأا وةا سأأأأتان   ضأأأأود أحكأأأأاو املعاملأأأأة العاهلأأأأة وامل صأأأأفة الأأأأوارهة   معا أأأأدات االسأأأأتث ار 

 الث ائية األخرى اليت أةرمتها ةا ستاني
__________ 

(141) Renta, paras 105-119ي 
(142) Austrian Airlines, paras 138-139ي 
(143) MTD Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile S.A. v. Republic of Chile, Award, ICSID Case No. ARB/01/7, 25 May 

 ي<http:/www.italaw.com/documents/MTD-Award_000.pdf>ي متاح عل  الراة  التايل: 2004
(144) Rumeli Telekom A.S. and Telsim Mobil Telekomunikasyon Hizmetleri A.S. v. Kazakhstan, Award, ICSID Case 

No. ARB/05/16 (29 July 2008), at paras. 581-587, 591-605 (Turkey-Kazakhstan BIT) :ي متاح عل  الراة  التايل
< http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0728.pdf>ي 

(145) Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. v. Islamic Republic of Pakistan, Award, ICSID 

Case No. ARB/03/29 (27 August 2009), at para. 153 (Turkey-Pakistan BIT) :ي متاح عل  الراة  التايل
<http://www.italaw.com/documents/Bayandiraward.pdf>ي 
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ومثأأة قضأأية واحأأدة فقأأ  قأأدمت فيهأأا اهليئأأة رضأأافة موضأأوعية رىل التمامأأات الةأأرفني اسأأت اهاً  -134
، خلصأأأت CMEدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة رغأأأم اعأأأرتاض أحأأأد الةأأأرفني عليهأأأاي ففأأأي قضأأأية رىل حكأأأم ال

اهليئأأأأة ة غلبيأأأأة أعضأأأأائها رىل أن عبأأأأارة "تعأأأأويض عأأأأاهل" الأأأأوارهة   معا أأأأدة االسأأأأتث ار الث ائيأأأأة ةأأأأني 
أأر ة هنأأا تعأأد "قي أأة سأأوقية م صأأفة"، ويعأأمى كلأأك جمئيأأاً   ول أأدا وا  هوريأأة التشأأيكية ي بغأأي أن ترفسيف

عداه ا، ة أأأأأاًد علأأأأأ  حكأأأأأم الدولأأأأأة األوىل ةالرعايأأأأأة، رىل استحضأأأأأار مفهأأأأأوو "القي أأأأأة السأأأأأوقية السأأأأأت
 ي(146)امل صفة" الواره   معا دة االستث ار الث ائية ةني الواليات املتحدة وا  هورية التشيكية

 
 االتساق   ا اك القرارات ‘7‘ 

ليسأأأت هلأأأا قي أأأة رمسيأأأة  سأأأواةق أشأأأارت  يئأأأات التحكأأأيم رىل أن قأأأرارات اهليئأأأات األخأأأرى  -135
قضأأائية، غأأري أن الرغبأأة   االتسأأاق أثأأرت ةأأال شأأك   ع ليأأة ا أأاك القأأراراتي وقليلأأة  أأي اهليئأأات 

 :Impregiloاليت ك رت     املس لة ةالقدر نفسه م  الوضوح ال ي أةدته األغلبية   قضية 
مجيأأع ‘لرعايأأة رىل "ومأأع كلأأك، ففأأي القضأأايا الأأيت أشأأار فيهأأا شأأرط الدولأأة األوىل ةا 
الأأيت ت ظ هأأا معا أأدة االسأأتث ار الث ائيأأة،  أأاهت اآلراد جتر أأع ‘ أي مأأ  املسأأائي‘أو ‘ املسأأائي

عل  است تان مفاه  أن  أ ا الشأرط يشأ ي قواعأد تسأوية امل اثعأاتي ومأ  مث،  لأ  أغلبيأة 
وية   االسأأأت اه،    أأأ ا السأأأياق، رىل قواعأأأد تسأأأ Impregiloأعضأأأاد اهليئأأأة رىل حأأأق شأأأر ة 

 ي(147)امل اثعات الوارهة   معا دة االستث ار الث ائية ةني األرج تني والواليات املتحدة"
والواقأأأع أن األغلبيأأأة رأت أن مسأأأ لة انةبأأأاق شأأأرط الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة قأأأد حرلأأأت، علأأأ   -136

ي األقأأأي في أأأا يتعلأأأق ةشأأأروط الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة الواسأأأعة الصأأأياغة وشأأأرط رفأأأع هعأأأوى والتقاضأأأأ
 شهراًي 18 مدة
 

 تعري  معاملة "ال تقي رعاية" ‘8‘ 
تت لأأ  صأأعوةة حتديأأد نأأوع املعاملأأة الأأيت ال تقأأي رعايأأة   احلأأاالت الأأيت يرسأأتطدو فيهأأا شأأرط  -137

الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة لالستعاضأأأأة عأأأأ  شأأأأكي مأأأأ  أشأأأأكال تسأأأأوية امل اثعأأأأات ةشأأأأكي آخأأأأري وقأأأأد 
معا أأأأأدات أطأأأأأرا  ثالثأأأأأة ة حكأأأأأاو املعا أأأأأدة تسأأأأأادلت ةعأأأأأض اهليئأأأأأات رن  انأأأأأت مقارنأأأأأة أحكأأأأأاو 

 18ي فأأأركا  انأأأت املعا أأأدة األساسأأأية تأأأ   علأأأ  شأأأرط التقاضأأأي (148)األساسأأأية مقارنأأأًة صأأأحيحة
شأأأهراً،   حأأأني أن معا أأأدة الةأأأر  الثالأأأث ال تتضأأأأ    أأأ ا الشأأأرط ولك هأأأا تشأأأت ي علأأأ  حكأأأأم 

جهأأأة، تفأأأرض املعا أأأدة  اخليأأأار ال هأأأائي، فهأأأي تتأأأيو  أأأ   املعا أأأدة حقأأأاً معاملأأأة أ ثأأأر رعايأأأة  ف أأأ 
شأأأأهراً قبأأأأي االحت أأأأان ة حكأأأأاو تسأأأأوية امل اثعأأأأات الأأأأوارهة   معا أأأأدة  18األساسأأأأية التقيأأأأد مبهلأأأأة 

االسأأتث ار الث ائيأأة، ولكأأ  املسأأتث ر يسأأتفيد مأأ  اإلجأأرادات احملليأأة والدوليأأة علأأ  السأأوادي ومأأ  جهأأة 
__________ 

(146) CME, para. 500ي 
(147) Impregilo, para. 108ي 
 يHochtiefي انظر أيضاً قضية املرجع نفسه (148)
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إلجأأرادات الدوليأأة لتسأأوية أخأأرى، ميكأأ  أن يصأأي املسأأتث ر، مبوجأأب معا أأدة الةأأر  الثالأأث، رىل ا
امل اثعأات   وقأت مبكأر ولك أه يفقأد رمكانيأة االسأأتفاهة مأ  اإلجأرادات الدوليأة واحملليأة معأاً لتسأأوية 

 امل اثعاتي ف ي املعاملتني أ ثر رعاية ركن 
أن املسأأأأأتث ر الأأأأأ ي يسأأأأأت د رىل حكأأأأأم الدولأأأأأة األوىل ةالرعايأأأأأة  ICSورأت اهليئأأأأأة   قضأأأأأية  -138

شأأأأهراً سيطضأأأأع حلكأأأأم االختيأأأأار ال هأأأأائي الأأأأواره   معا أأأأدة الةأأأأر   18قاضأأأأي لتفأأأأاهي شأأأأرط الت
رىل أن مأأأأ  الصأأأأعب القأأأأول رن حتكأأأأيم املر أأأأم  Garanti Kosي وك بأأأأت اهليئأأأأة   قضأأأأية (149)الثالأأأأث

الأأأدويل لتسأأأوية م اثعأأأات االسأأأتث ار أفضأأأي موضأأأوعياً مأأأ  حتكأأأيم األونسأأأيرتال، ولكأأأ  التحكي أأأني 
صأأأت اهليئأأأة   هنايأأأة املةأأأا  رىل أن وجأأأوه خيأأأار أفضأأأير مأأأ  عدمأأأه ي وخل(150)"خمتلفأأأان ةالت  يأأأد"

ويسأأ و لل أأدعي ةاستحضأأار حتكأأيم املر أأم الأأدويل ة أأاًد علأأ  حكأأم الدولأأة األوىل ةالرعايأأة الأأواره   
 ي(151)املعا دة األساسية

ن ومل تت أأاول  يئأأات حتكأأيم قضأأايا االسأأتث ار   قراراهتأأا السأأاةقة ةالتفصأأيي مسأأ لة مأأا ركا  أأا -139
احلكأأأم الأأأ ي يرلأأأت س االسأأأت اه رليأأأه   معا أأأدة الةأأأر  الثالأأأث أفضأأأي مأأأ  احلكأأأم الأأأ ي يرلأأأت س 

ض ع ومأأاً أن عأأدو التقاضأأي أمأأاو احملأأا م احملليأأة شأأهراً  18 تفاهيأأه   املعا أأدة األساسأأيةي وقأأد افأأرتر
بية أفضأأي مأأ  االنتظأأار والتقاضأأيي غأأري أن كلأأك قأأد يثأأري التسأأاؤل، مأأا مل تكأأ    أأاك افرتاضأأات سأأل

 ةش ن احملا م احمللية املع يةي
 

 وجوه استث ادات قائ ة عل  السياسة العامة ‘9‘ 
قلقهأأأأا مأأأأ  اآلثأأأأار البعيأأأأدة املأأأأدى املرتتبأأأأة علأأأأ   Maffeziniأةأأأأدت  يئأأأأة التحكأأأأيم   قضأأأأية  -140

قرار أأأا، فحأأأدهت اسأأأتث ادات معيّ أأأة قائ أأأة علأأأ  "السياسأأأة العامأأأة" ال ميكأأأ  أن ي ةبأأأق فيهأأأا حكأأأم 
ي وأيأأأدت  يئأأأات أخأأأرى في أأأا ةعأأأد فكأأأرة ضأأأرورة (152)ألوىل ةالرعايأأأة علأأأ  املسأأأائي اإلجرائيأأأةالدولأأأة ا

ةعض االسأتث ادات القائ أة علأ  السياسأة العامأة، ولك هأا مل حتأتج رأ   االسأتث ادات   أربر لقرار أا، 
ية رغم أهنا رمبا  انأت قاةلأة للتةبيأق   ةعأض احلأاالتي فعلأ  سأبيي املثأال، استعاضأت اهليئأة   قضأ

Garanti Kos  عأأأأ  حتكأأأأأيم األونسأأأأيرتال ةتحكأأأأأيم املر أأأأم الأأأأأدويل، األمأأأأر الأأأأأ ي حتظأأأأر  االسأأأأأتث ادات
ي وأشأأأأار الفريأأأأق الدراسأأأأي رىل تبأأأأاي  األسأأأأباب Maffeziniالقائ أأأأة علأأأأ  السياسأأأأة العامأأأأة   قضأأأأية 

يأأأم املقدمأأة لتربيأأأر السأأأ اح ةاسأأأتطداو شأأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأأة أو رفأأأض اسأأأتطدامه   سأأأاس لت ي
أحكأأأأاو تسأأأأوية امل اثعأأأأات الأأأأوارهة   اتفاقأأأأات االسأأأأتث ار الث ائيأأأأة، والحأأأأا أن   أأأأاك هنر أأأأاً خمتلفأأأأة 
 تست د أحيانًا رىل أوجه االختال    االفرتاضات ةداًل م  االست اه رىل ت اقض مباشر   التعلييي

__________ 

(149) ICS v. Argentina, paras. 318-325ي 
(150) Garanti Kos, para. 92ي 
 ي97-94، الفقرات املرجع نفسه (151)
 ي90-88انظر الفقرات  (152)
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  الجزء الثالث  
 اعتئارات متعلقة بتفسير شروا الدولة األولع بالرعاية

  
 اعتئارات السياسة العامة فيما يتعلق بتفسير اتفاقات االستثمار -ألف 

 
 تفاوت القدرات في التفاوض علع معاهدات االستثمار الثنادية -1 

 انأأأت اتفاقأأأات االسأأأتث ار   املاضأأأي ترأأأربو ع ومأأأاً ةأأأني البلأأأدان املتقدمأأأة والبلأأأدان ال اميأأأة  -141
ي أمأأأأا اآلن فترأأأأربو العديأأأأد مأأأأ  (153)التفاوضأأأأية وت ةأأأأوي علأأأأ  افأأأأرتاض تفأأأأاوت وعأأأأدو تكأأأأافؤ القأأأأدرة

اتفاقأأات االسأأتث ار الث ائيأأة ةأأني البلأأدان املتقدمأأة أو ةأأني البلأأدان ال اميأأة نفسأأها غيأأث مل يرعأأد كلأأك 
 االفرتاض قائ اًي

وميكأأ  تقأأدمي تعليأأق موضأأوعي أ ثأأر علأأ  ع ليأأة التفأأاوض علأأ  اتفاقأأات االسأأتث اري فلأأدى  -142
ار ث أأأائي  أأأوكجي خأأأاص رأأأا، تسأأأت د رليأأأه املفاوضأأأات ع ومأأأاً مأأأع ةلأأأدان ةعأأأض البلأأأدان اتفأأأاق اسأأأتث 

أخأأأرىي ومأأأ  مث، فبأأأدالً مأأأ  االنةأأأالق مأأأ  صأأأفحة ةيضأأأاد، ت ةأأأوي املفاوضأأأات علأأأ  قبأأأول أو تعأأأديي 
شكي االتفاق ال  وكجي ال ي يكون قأد سأبق أن أعأد  أحأد الةأرفنيي وعليأه فأرن أقصأ  مأا ميكأ  أن 

 الت   صياغة أحكاو معي ة ةداًل م  اتفاق جديد متاماًيتسفر ع ه     املفاوضات تعدي
ورغأأم كلأأك، فأأرن اتفاقأأات االسأأتث ار تتشأأاةه   جوانأأب رئيسأأية  ثأأرية، ةصأأر  ال ظأأر عأأ   -143

األطأأأأرا  وأيأأأأاً  أأأأان االتفأأأأاق ال  أأأأوكجي املتبأأأأعي وال غراةأأأأة   كلأأأأكي فاتفاقأأأأات االسأأأأتث ار احلديثأأأأة 
رط الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة، واملعاملأأأأة الوط يأأأأة، واملعاملأأأأة تسأأأأت د رىل أحكأأأأاو رئيسأأأأية معي أأأأة  أأأأي: شأأأأ

العاهلأأأة وامل صأأأفة، وحظأأأر نأأأمع امللكيأأأة مأأأا مل ترسأأأتو  شأأأروط معي أأأة، وأحكأأأاو تسأأأوية امل اثعأأأات الأأأيت 
تشأأأأ ي ع ومأأأأاً تسأأأأوية امل اثعأأأأات ةأأأأني املسأأأأتث ري  والأأأأدولي وسأأأأواد أ أأأأان   أأأأاك تفأأأأاوت   القأأأأدرة 

 ي ة  ي نفسهايالتفاوضية أو ال، يبدو أن ال ت
وةعأأد ال ظأأر   مسأأ لة التفأأاوت، رأى الفريأأق الدراسأأي أن  أأ ا عامأأي يسأأهم   فهأأم أوسأأع  -144

  ال قانون االستث ار الدويل، ولك ه ليس عاماًل كا صلة ةتفسري  ي اتفاق استث ار عل  حدةي
 

 خصوصية كل معاهدة -2 
، ومأأ  مث (154)ولأأة األوىل ةالرعايأأةك أأرت عأأدة هول أن لكأأي معا أأدة أحكامهأأا اخلاصأأة ةالد -145

ي وال شأأأك   أن أحكأأأاو الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة (155)ال ت اسأأأب  أأأ   األحكأأأاو اعت أأأاه هنأأأج موحأأأد
__________ 

(153) Jeswald W. Salacuse and Nicholas P. Sullivan, “Do BIT’s Really Work? An Evaluation of Bilateral Investment 

Treaties and Their Grand Bargain” Harvard International Law Journal, vol. 46 (2005), p. 67 at 78ي 
(154) A/C.6/65/SR.25 الربتغأأال(؛ و 76و 75، الفقرتأأان(A/C.6/66/SR.27 اإلسأأالمية((؛  -)ريأأران )مجهوريأأة  49، الفقأأرة

)ريأأأأأأأأران  A/C.6/67/SR.23)امل لكأأأأأأأأة املتحأأأأأأأأدة(؛ و A/C.6/66/SR.28)الربتغأأأأأأأأال(؛ و 78، الفقأأأأأأأأرة A/C.6/66/SR.27و
 اإلسالمية((ي -)مجهورية 

http://undocs.org/ar/A/C.6/65/SR.25
http://undocs.org/ar/A/C.6/66/SR.27
http://undocs.org/ar/A/C.6/66/SR.27
http://undocs.org/ar/A/C.6/66/SR.28
http://undocs.org/ar/A/C.6/67/SR.23
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املتعلقأأة ةاالسأأتث ار تأأرِه ع ومأأاً   اتفاقأأات اسأأتث ار ث ائيأأة م فصأألة، وأن  أأي اتفأأاق يتضأأ   صأأيغة 
 معيّ ة ألحكاو الدولة األوىل ةالرعايةي

نفسأأأأه، تتأأأأوخ  أحكأأأأاو الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة حتقيأأأأق  أأأأد  مشأأأأرتك ةصأأأأر   و  الوقأأأأت -146
، عرّفأأأت الل  أأأة شأأأرط 1978ال ظأأأر عأأأ  تاروهأأأا التفاوضأأأي أو االتفأأأاق الأأأ ي تأأأرِه فيأأأهي ففأأأي عأأأاو 

، ةاعتبأأأأأار  "نصأأأأأاً تعا أأأأأدياً تتعهأأأأأد فيأأأأأه هولأأأأأة مأأأأأا مبأأأأأ و 4الدولأأأأأة األوىل ةالرعايأأأأأة،   مشأأأأأروع املأأأأأاهة 
، 5أخأأأرى معاملأأأة الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة   جمأأأال عالقأأأات متفأأأق عليأأأه"ي و  مشأأأروع املأأأاهة  هولأأأة

ييي  املسأأتفيدةعرّفأت الل  أة معاملأأة الدولأة األوىل ةالرعايأة ة هنأأا "معاملأة مت حهأا الدولأأة املاحنأة للدولأة 
 ظأأأر عأأأأ  الصأأأأيغة ال تقأأأي رعايأأأأة عأأأ  معاملأأأأة الدولأأأأة املاحنأأأة لدولأأأأة ثالثأأأأة"ي وةعبأأأارة أخأأأأرى، فبصأأأأر  ال

احملأأدهة، ركا  أأان حكأأأم   معا أأدة مأأا ميأأأ و معاملأأة ال تقأأي رعايأأأة عأأ  املعاملأأة امل  وحأأأة لأأدول ثالثأأأة، 
فهأأأو ركن شأأأرط مأأأ  شأأأروط الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأةي و أأأو يتسأأأم ةالصأأأفات نفسأأأها الأأأيت متيأأأم أي شأأأرط 

 آخر م  شروط الدولة األوىل ةالرعاية ويتوخ  حتقيق اهلد  العاو كاتهي
غأأري أن الةريقأأأة الأأيت يتحقأأأق رأأا كلأأأك اهلأأأد  العأأاو تك أأأ    الصأأيغة الفعليأأأة املسأأأتطدمة  -147

للتعبأأري عأأ  التأأماو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة والتعبأأري عأأ  نةاقأأه وجمأأال انةباقأأه واملسأأتفيدي  م أأهي ومأأ  مث 
ي بغأي أن  -كأ  طلبهأا أي نةأاق املعاملأة الأيت مي -فرن املسأ لة الرئيسأية املتعلقأة ةقاعأدة ال أوع املثيأي 

ده    ي قضية عل  حدةي  حتر
ومأأأأأع كلأأأأأك، رأى الفريأأأأأق الدراسأأأأأي أن اهلأأأأأد  املشأأأأأرتك ةأأأأأني مجيأأأأأع أحكأأأأأاو الدولأأأأأة األوىل  -148

ةالرعايأأأة، وتشأأأاةه املفأأأرهات املسأأأتطدمة    ثأأأري مأأأ  اتفاقأأأات االسأأأتث ار، يع يأأأان أن تفسأأأري حكأأأم 
 ميكأأأ  أن يقأأأدو ررشأأأاهات  أأأ لك   تفسأأأري حكأأأم الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة   اتفأأأاق اسأأأتث ار معأأأنّي 

الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأأة   اتفأأأأأاق آخأأأأري وقأأأأأد نظأأأأأرت  يئأأأأأات التحكأأأأيم املع يأأأأأة ةقضأأأأأايا االسأأأأأتث ار 
  األحكأأأاو الأأأوارهة   اتفاقأأأات غأأأري االتفأأأاق املعأأأروض عليهأأأا سأأأعياً لتفسأأأري حكأأأم الدولأأأة  ةالفعأأأي

 األوىل ةالرعايةي
 أأأأب أن يكأأأأون وفقأأأأاً عي أأأأه مأأأأ  أحكأأأأاو الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة غأأأري أن تفسأأأأري أي حكأأأأم ة -149

مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لقأأأانون املعا أأأداتي وعليأأأه، ميكأأأ  الت أأأاس التوجيأأأه مأأأ  معأأأىن  33و 31لل أأأاهتني 
معاملة الدولة األوىل ةالرعاية   اتفاقات أخأرى، ولكأ   أي حكأم مأ  أحكأاو الدولأة األوىل ةالرعايأة 

  صيغته والسياق احملي  ةاالتفأاق الأ ي يأره فيأهي ونتي أة لأ لك، لأيس   أاك ال ةد أن يفسيفر ة اًد عل
أي أسأأاس السأأت تان وجأأوه تفسأأري وحيأأد حلكأأم مأأ  أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ي ةبأأق علأأ  مجيأأع 

 اتفاقات االستث اري
  

__________ 

(155) A/C.6/65/SR.26 الواليأأأأات املتحأأأأدة األمريكيأأأأة(؛ و 17، الفقأأأأرة(A/C.6/66/SR.27 الواليأأأأات املتحأأأأدة  94، الفقأأأأرة(
 األمريكية(ي

http://undocs.org/ar/A/C.6/65/SR.26
http://undocs.org/ar/A/C.6/66/SR.27
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 التحكيم الخاص بتسوية منازعات االستثمار باعتئاره "تحكيمًا مختلطاً" -باء 
 

، أال تسأأأتفيد مأأأ  حكأأأم الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة الدولأأأة الةأأأر  1978ت الل  أأأة،   عأأأاو ارتأأأ  -150
فق    االتفاق ال ي يتض   كلأك احلكأم، ةأي أن يسأتفيد م أه أيضأاً "أشأطاص أو أشأياد علأ  عالقأة 

ي ومبوجأأأب اتفاقأأأات االسأأأتث ار، ال تأأأ  و الأأأدول ع ومأأأاً معاملأأأة الدولأأأة األوىل (156)حمأأأدهة رأأأ   الدولأأأة"
لرعايأأأة للدولأأأة األخأأأرى فحسأأأب، ةأأأي أيضأأأاً ملسأأأتث ري أو اسأأأتث ارات تلأأأك الدولأأأة األخأأأرىي ورفضأأأت ةا

الل  ة آن اك مواصلة ال ظر   اآلثار املرتتبة عل   ون املسأتفيد شطصأاً، ورأت أهنأا لأ  تسأت ر   غأث 
 عا دات عل  األفراهياملس لة ما هامت مشاريع مواه اتفاقية فيي ا لقانون املعا دات ال تت اول انةباق امل

، مل تكأأ    أأاك ةارسأأة 1978أمأأا مأأ  ال احيأأة الع ليأأة، فوقأأت صأأياغة مشأأاريع مأأواه عأأاو  -151
ترأأ  ر ملراعاهتأأأا في أأأا يتعلأأق ةأأأاألفراه   سأأأتفيدي ي وتقأأع علأأأ  الدولأأأة املسأأتفيدة مسأأأؤولية رنفأأأاك التأأأماو 

فري معاملأأة الدولأة األوىل ةالرعايأأة يشأأكي الدولأة املاحنأأة ةتأوفري معاملأأة الدولأة األوىل ةالرعايأأةي وعأأدو تأو 
انتها أأاً لل عا أأدة، ميكأأ  أن ترفأأع هولأأة ة أأاًد عليأأه هعأأوى ضأأد الدولأأة األخأأرى شأأريةة وجأأوه حمك أأة 
للبأأت   األمأأري ومل تكأأ  توجأأد حمك أأة هوليأأة ميكأأ  أن يل أأ  رليهأأا مسأأتث ر ضأأد هولأأة أج بيأأة، رغأأم 

و احملأا م احملليأأة لتلأك الدولأة ركا  انأت االلتمامأأات أن املسأتث ر رمبأا يكأون قأد رفأأع ةالفعأي هعأوى أمأا
التعا ديأأة قأأد أصأأبحت جأأمداً مأأ  القأأانون احمللأأي، أو ع أأدما يكأأون   أأاك حأأق مسأأتقي ال أأاك رجأأراد 
قأأانوم مبوجأأب القأأانون احمللأأيي و   أأاتني احلأأالتني، تسأأت د الأأدعوى املرفوعأأة ضأأد الدولأأة املاحنأأة أمأأاو 

 ست د م  املعا دة ةي م  القانون احمللي للدولة املاحنةيحمك تها احمللية رىل حق ال ير 
وقأأأد أهى اهأأأور مسأأأ لة تسأأأوية امل اثعأأأات ةأأأني املسأأأتث ري  والأأأدول رىل تغيأأأري  بأأأري    أأأ ا  -152

أأو لل سأأتث ر ةأأ ن يرفأأع هعأأوى مبعأأمل عأأ  هولتأأه، مباشأأرة ضأأد الدولأأة املاحنأأة، أمأأاو آليأأة  الصأأده، رك مسر
ا اتفأأاق االسأأتث اري وأهى كلأأك رىل صأأدور سأأواةق قضأأائية  ثأأرية عأأ  لتسأأوية امل اثعأأات ي شأأئها طرفأأ

 يئأات تسأوية امل اثعأات ةأني املسأتث ري  والأدول، ةشأ ن تفسأري اتفاقأات االسأتث ار وال سأي ا شأأروط 
 الدولة األوىل ةالرعايةي

غأأري أن الةأأاةع املطأأتل  للتحكأأيم ةأأني املسأأتث ري  والأأدول يةأأرح حتأأديات خاصأأة   تفسأأري  -153
أأر فيهأأا ات فاقأأات االسأأتث اري فاالتفأأاق يرأأربو ةأأني الأأدول و أأو ةأأ لك معا أأدةي ولكأأ  احملك أأة الأأيت يرفسيف

تشأأبه رىل حأأد مأأا  يئأأات التحكأأيم الت أأاري الأأيت  أأي علأأ  مأأر التأأاري  مؤسسأأات تأأدخي   رطأأار 
اً ال ترتيبأأاً القأأانون اخلأأاص ال العأأاوي ومأأ  مث فأأرن نظأأرة املفسأأر رىل االتفأأاق ةاعتبأأار  صأأكاً قانونيأأاً هوليأأ

 تعاقديًا ميك  أن تؤثر   طريقة تفسري حكم الدولة األوىل ةالرعايةي
وميكأأأأ  أن ترثأأأأار أسأأأأئلة ةشأأأأ ن وضأأأأع اهليئأأأأات املع يأأأأة ةأأأأالتحكيم "املطأأأأتل " وةشأأأأ ن حمصأأأألة  -154

ع لهأأأاي فهأأأأ   اهليئأأأأات "خمتلةأأأأة" مبعأأأأىن أن طأأأر  امل اثعأأأأة ال يتسأأأأاويان   مر ممهأأأأا مبوجأأأأب القأأأأانون 
ي و  عهأأد اتفاقأأات االمتيأأاث،  أأان االتفأأاق نفسأأه يرأأربو ةأأني  يأأان مأأ   يانأأات القأأانون الأأدويل الأأدويل
__________ 

(156) Yearbook…1978, vol. II (Part Two), p. 21 (draft art. 5)ي 
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العأأاو،  أأو الدولأأة، و يأأان تأأاةع للقأأانون اخلأأاص،  أأو الشأأط  أو الشأأر ة الأأ ي يرأأربو معأأه االتفأأاقي 
 و ان مبعث القلأق األول    أ ا الصأده حتديأد مأا ركا  انأت  أ   االتفاقأات الأيت  أان طأر  واحأد
فيهأأأا فقأأأ  موضأأأوع القأأأانون الأأأدويل، خاضأأأعة للقأأأانون الأأأدويل أو للقأأأانون احمللأأأي، وأثأأأري جأأأدل ةشأأأ ن 

 مفهومي القانون عرب الوطد والقانون شبه الدويلي
وتتفاهى اتفاقات االسأتث ار  أ   املشأكلة ألهنأا معا أدات ةالت  يأدي ومأع كلأك، تظأي امل اثعأة  -155

ستث ري  والدول م اثعًة ةني طرفني وتلأ  مر ممهأا مبوجأب القأانون مبوجب حكم تسوية امل اثعات ةني امل
الدويلي ول لك قيي رن احملكثم ال ي يت اول،   رطار حتكيم خمتل ، هعوى مقدمة م  مدٍع خأاص، أي 

ما قد يرعترب هعأوى حمليأة، يضأةلع مبسأؤولية ووايفأة ال  تلفأان ع أا يضأةلع ةأه قأاض حملأي
ي ورأ ا (157)

عتبأأار تسأأوية امل اثعأأات ةأأني املسأأتث ري  والأأدول ةأأديالً للتقاضأأي احمللأأي، و أأ ا ع صأأر  ترعأأمث  املعأأىن، ميكأأ  ا
أحكأأاو "اخليأأار ال هأأائي" الأأيت تأأرِه ع ومأأاً   اتفاقأأات االسأأتث ار حيأأث يرلأأم و املسأأتث ر املأأدعي   مرحلأأة 

  ري  والدوليمعي ة ة ن وتار ةني رطار التقاضي احمللي أو رطار تسوية امل اثعات ةني املستث
ومأع كلأأك، يتعأأني علأأ   يئأة التحكأأيم الأأيت ت ظأأر    أأ   امل اثعأة، و أأي  يئأأة تر شأأ  مبوجأأب  -156

آليأأة تتفأأق عليهأأا الأأدول، أن تفسأأأر أحكأأاو معا أأدة وتةبقهأأاي و أأأي ال تةبأأق عأأاهة أحكأأاو القأأأانون 
وعأأالوة علأأ  كلأأك، احمللأأي رغأأم أن املعا أأدة قأأد تأأدعو   ةعأأض احلأأاالت رىل تةبيأأق القأأانون احمللأأيي 

ركا أنشأأأئت اهليئأأأة   رطأأأار املر أأأم الأأأدويل لتسأأأوية م اثعأأأات االسأأأتث ار، فرهنأأأا تركليفأأأ  حتديأأأداً ةتةبيأأأق 
 ي(158)"ما يسري م  قواعد القانون الدويل"

وخلأأأأ  الفريأأأأق الدراسأأأأي رىل أن الةأأأأاةع "املطأأأأتل " للتحكأأأأيم املعأأأأد ةتسأأأأوية امل اثعأأأأات ةأأأأني  -157
ر اتباع هنج خمتل  رثاد تةبيق القواعأد املتعلقأة ةتفسأري املعا أدات ع أد ال ظأر   املستث ري  والدول ال يرب 

أحكأأأاو الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأةي فاتفأأأاق االسأأأتث ار معا أأأدة تتضأأأ   أحكامأأأاً اتفقأأأت عليهأأأا األطأأأرا ي 
ي ولأيس لل سأأتث ر الفأره أي هور   وضأأع التمامأات املعا أأدة، ور أا لأأه فقأ  احلأأق   رفأع هعأأوى مبوجبهأأا
 وملا  ان االتفاق معا دة وجب تفسري  وفقاً لقواعد القانون الدويل املقبولة اليت ت ظم تفسري املعا داتي

  
فررري تفسرررير  1978 التررري وإلرررعا فررري عرررام مشررراريع المررروادل األهميرررة المعاصررررة -جيم 

 أحكام الدولة األولع بالرعاية 
 

توقعأت  1978املأواه الأيت ورضأعت   عأاو مثل ا ك ر الفريأق الدراسأي سأاةقا، فأرن مشأاريع  -158
أن املسأأأتفيد مأأأأ  حكأأأم مأأأأ  أحكأأأاو الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأة قأأأأد يكأأأون فأأأأرها أو  يانأأأا "علأأأأ  عالقأأأأة 
حمدهة" ةالدولة املستفيدةي لك ها مل ت ظأر   آثأار كلأك مبأا أنأه يتعلأق غقأوق أشأطاص يقعأون خأارن 

تسأأوية امل اثعأأات ةأأني الأأدول واملسأأتث ري  رىل واليأأة تلأأك الدولأأةي ومأأع كلأأك،  ثأأريا مأأا حتيأأي  يئأأات 

__________ 

 Gus Van Harten, Investment Treatyفي ا يتعلق ةتداخي ا انبني العاو واخلاص   التحكيم الدويل، انظر: (157)

Oxford: Oxford University Press, 2007), chap.3( Arbitration and Public Lawي 
(158) Convention on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States, done at 

Washington on 18 March 1965, United Nations Treaty Series, vol. 575, p. 159 at art.42ي 
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ده القأأأأانون األساسأأأأي ةشأأأأ ن أحكأأأأاو الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة، مشأأأأاريع املأأأأواه املأأأأ  ورة علأأأأ  أهنأأأأا حتأأأأ
 ةقاعدة "م  كات ال وع"يسي ا في ا يتعلق  ال

والحأأأأأأا الفريأأأأأأق الدراسأأأأأأي، مأأأأأأع كلأأأأأأك، أنأأأأأأه ركا  انأأأأأأت مشأأأأأأاريع املأأأأأأواه الأأأأأأيت ورضأأأأأأعت    -159
مبوجأأأب عاملأأأة وامل رعايأأأةوىل ةالالدولأأأة األتأأأوفر القأأأانون األساسأأأي ةشأأأ ن تعريأأأ  شأأأرط  1978 عأأأاو

ومع امهأأأا، وتضأأأع املبأأأاهئ األساسأأأية، فرهنأأأا ال تقأأأدو توجيهأأأات ةشأأأ ن  الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأةشأأأرط 
املسأأأائي احملأأأدهة املتعلقأأأة ةالتفسأأأري الأأأيت قأأأد ت شأأأ  عأأأ  املصأأأةلحات املسأأأتطدمة ةالفعأأأي   معا أأأدة 

ويبقأأأ  السأأأؤال ع أأأا ركا  أأأان مأأأ  امل كأأأ  تعأأأديي حكأأأم رجرائأأأي متعلأأأق ةتسأأأوية امل اثعأأأات  معي أأأةي
ةاالسأأأت اه رىل حكأأأم مأأأ  أحكأأأاو الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة سأأأؤاال ةأأأدون جأأأواب، أو علأأأ  األقأأأي هون 

 ي1978جواب مباشر،   مشاريع املواه اليت ورضعت   عاو 
، الأأأأيت مل (159)1978ة ملشأأأأاريع املأأأأواه لعأأأأاو ويأأأأرى الفريأأأأق الدراسأأأأي أن األحكأأأأاو األساسأأأأي -160

مأ  مصأاهر القأانون الأدويل ع أد ال ظأر     امأاً  مصأدراً يرعرتض عليها أةداً واليت  ثرياً ما تةبيفق، تبقأ  
 هيوتةبيق هنةاق  و  شرط الدولة األوىل ةالرعاية تعري 

  
  الجزء الرابع  

 ةالدولة األولع بالرعاي شراتوجيهات بشأن تفسير 
 

لقواعأأد ومبأأأاهئ تفسأأأري املعا أأأدات علأأأ  تفسأأأري شأأأرط للتةبيأأأق السأأأليم  رطأأأارا أأأ ا ا أأأمد   أأده -161
الدولأأة األوىل ةالرعايأأةي وقأأد اسأأتطل  الفريأأق الدراسأأي مأأ  حتليلأأه السأأاةق أن   أأاك ثالثأأة أسأأئلة رئيسأأية 

وأأ   عايأأة في أأامتعلقأأة ةالةريقأأة الأأيت تعاملأأت رأأا  يئأأات التحكأأيم مأأع تفسأأري شأأرط الدولأأة األوىل ةالر 
أحكأأأاو تسأأأوية امل اثعأأأاتي أوهلأأأا،  أأأي ميكأأأ  تةبيأأأق أحكأأأاو الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة علأأأ  أحكأأأاو تسأأأوية 

ةالشأروط امل صأوص  امل اثعات   معا أدات االسأتث ار الث ائيأة  وثانيهأا،  أي تتأ ثر واليأة  يئأة حتكأيم مأا
عليهأأا   معا أأدات االسأأتث ار الث ائيأأة في أأا يتعلأأق ة أأوع أحكأأاو تسأأوية امل اثعأأات الأأيت  أأوث أن  أأتج رأأا 
املستث رون  وثالثها، ما  ي العوامي امله ة   ع لية التفسري ع د حتديد ما ركا  ان حكأم الدولأة األوىل 

الشأأروط الالثمأأة لالحت أأان ة حكأأاو تسأأوية أو ال علأأ   ةالرعايأأة الأأواره   معا أأدة اسأأتث ار ث ائيأأة ي ةبأأق
   وتعاَل      املسائي ةدور ا   الفروع الوارهة أهنا ي امل اثعات

  
يمكن، من حيث المئدأ، تطئيق أحكام الدولرة األولرع بالرعايرة علرع أحكرام تسروية  -ألف 

 المنازعات في معاهدات االستثمار الثنادية
 

ال يكأأأاه يوجأأأد شأأأك   رمكانيأأأة تةبيأأأق أحكأأأاو الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة، مأأأ  حيأأأث املبأأأدأ،  -162
علأأ  أحكأأاو تسأأوية امل اثعأأات الأأوارهة   معا أأدات االسأأتث ار الث ائيأأة رغأأم ا أأدل الأأ ي أحأأاط رأأا 

__________ 

 يYearbook…1978, vol. II (Part Two), pp. 16-39 ،14-1ةاألخ  املواه  انظر (159)



A/70/10 
 

 

GE.15-13770 233/245 

 

ةغأأض ال ظأأر عأأ  احت أأال اسأأت اه و أأ ا  أأو احلأأال   ةعأأض السأأواةق مأأ  قأأرارات  يئأأات التحكأأيمي 
ع أأأدما  أمبأأأاتييلوسقضأأأية    أأأة التحكأأأيم   انأأأت تقصأأأد  ىل تفسأأأري خأأأاطئ ملأأأا  األصأأأي ر الفكأأأرة  
يتضأأأ   الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة مأأأ  أحكأأأاو   نةأأأاق حكأأأم  ت أأأدرن"رقامأأأة العأأأدل" أن رىل  أشأأأارت
"ي فقأأد  انأأت الل  أأة   تلأأك القضأأية تشأأري رىل مجيأأع املسأأائي املتصأألة ةالت أأارة واملالحأأة" رشأأارة رىل
رىل حمأأأأا م امل لكأأأأة املتحأأأأدة مأأأأ  أجأأأأي رنفأأأأاك احلقأأأأوق املوضأأأأوعية ولأأأأيس رىل حأأأأق   تغيأأأأري الل أأأأود 

ي لكأأأأ  كلأأأأك يبأأأأدو هون أمهيأأأأة   الوقأأأأت ة حكأأأأاو تسأأأأوية امل اثعأأأأات الشأأأأروط الالثمأأأأة لالحت أأأأان
احلاضأأري فأأأاألمر يتعلأأق ةاألسأأأاس ةأأرراهة الةأأأرفني؛ رك ميكأأ  للةأأأرفني   معا أأدة اسأأأتث ار ث ائيأأأة، رن 

يأأدرجا شأأروطا ةشأأ ن الل أأود رىل تسأأوية امل اثعأأات ضأأ   نةأأاق تغةيأأة حكأأم مأأ  أحكأأاو  أراها، أن
 ي والسؤال املةروح    ي قضية  و ما ركا  ان الةرفان قد فعال كلكيالدولة األوىل ةالرعاية

و   أأ ا الصأأده، يتعلأأق السأأؤال حقأأا ةتفسأأري املعا أأدات وال ميكأأ  اإلجاةأأة عليأأه رال ةأأال ظر  -163
ة ةعي هأأاي وع أأدما يأأدرن الةرفأأان صأأراحة شأأروطا ةشأأ ن الل أأود رىل تسأأوية امل اثعأأات   رىل  أأي قضأأي

، ال ت شأأ  حي هأأا أي صأأعوةاتي وةاملثأأي، ع أأدما (160)رطأأار حكأأم الدولأأة األوىل ةالرعايأأة اخلأأاص ر أأا
يسأأأأتبعد الةرفأأأأان صأأأأراحة تةبيأأأأق حكأأأأم الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة علأأأأ  الشأأأأروط املتعلقأأأأة ةأأأأالل ود رىل 

امل اثعأأات، ال ت شأأ  أي صأأعوةاتي ةيأأد أن السأأواه األعظأأم مأأ  أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة تسأأوية 
  معا أأدات االسأأأتث ار الث ائيأأة احلاليأأأة غأأأري صأأريو ةشأأأ ن  أأ   ال قةأأأة ولأأأ ا سأأيتكرر طأأأرح السأأأؤال 
ةشأأ ن طريقأأة تفسأأري  أأ   األحكأأاو    أأي قضأأيةي و حأأد أهىن، مأأع كلأأك، ميكأأ  القأأول رن  يئأأات 

ال حاجأأة هلأأا    أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة   معا أأدات االسأأتث ار الث ائيأأةالأأيت تفسأأر  التحكأأيم
حيأأأث املبأأأدأ علأأأ  أحكأأأاو قاةلأأأة للتةبيأأأق مأأأ  أي حتقيأأأق في أأأا ركا  انأأأت  أأأ   األحكأأأاو  أن تباشأأأر

 تي تسوية امل اثعا
  

 الشروا المتعلقة بتسوية المنازعات ووالية المحكمة -باء 
 

  أأأاك قبأأأول، مأأأع كلأأأك، ةأأأ ن املسأأأ لة  أأأي مسأأأ لة تفسأأأري، فأأأرن السأأأؤال يرةأأأرح ةشأأأ ن ركا  أأأان  -164
ركا  انأأأت أحكأأأاو الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة أو األحكأأأاو املتعلقأأأة ةشأأأروط  أأأود املسأأأتث ري  رىل تسأأأوية  مأأأا

امل اثعات ت ةأوي ةةبيعتهأا علأ  أي شأيد قأد يفيأد   ع ليأة التفسأريي و   أ ا الصأده، يبقأ  السأؤال 
كا  انأأأت  أأأ   املسأأأائي ت أأأدرن   رطأأأار واليأأأة حمك أأأة مأأأا سأأأؤاال وجيهأأأاي و  أأأاك ةعأأأض املقأأأاييس ع أأأا ر

كلأأأأك( الأأأأيت  أأأأب أن  ، وغأأأأرياالختصأأأأاص املوضأأأأوعي واالختصأأأأاص الشطصأأأأي واالختصأأأأاص الأأأأممد)
، وةالتأأأايل يصأأأبو السأأأؤال  أأأو مأأأا ركا  (161)يع أأأي   حأأأدوه ا حكأأأم مأأأ  أحكأأأاو الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة

 ملتعلقة ةالل ود رىل تسوية امل اثعات تشكي  ي نفسها أحد املقاييس الوجيهةي انت الشروط ا

__________ 

(160) United Kingdom Model BIT, 2008  متاح عل ،  
<http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2847>ي 

 أعال ي 105انظر أيضاً الفقرة  (161)
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وال ميكأأ  لتفسأأري وتةبيأأق حكأأم مأأ  أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة أن يكأأون ع ليأأة ال حأأد  -165
 ، فرن: 1978م  مشاريع املواه اليت ورضعت   عاو  14هلاي ومثل ا يبني مشروع املاهة 

شأأئة عأأ  حكأأم مأأ  أحكأأاو الدولأأة األ ثأأر رعايأأة لصأأا  الدولأأة "ةارسأأة احلقأأوق ال ا 
املسأأأتفيدة أو لصأأأا  أشأأأطاص أو أشأأأياد علأأأ  عالقأأأة حمأأأدهة ةتلأأأك الدولأأأة،  ضأأأع للتقيأأأد 
ةالشأأروط واألحكأأاو كات الصأألة امل صأأوص عليهأأا   املعا أأدة الأأيت تتضأأ   احلكأأم أو الأأيت 

 الدولة املاحنة والدولة املستفيدة"ي ةنييتفق عليها 
ومأأأا مأأأ  شأأأك   أنأأأه ركا وافقأأأت هولأأأة   معا أأأدة اسأأأتث ار ث ائيأأأة علأأأ  االعأأأرتا  ةأأأبعض  -166

فئأأأات األشأأأطاص   سأأأتث ري ، ال ميكأأأ  االحت أأأان غكأأأم مأأأ  أحكأأأاو الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة مأأأ  
ي وةبسأأاطة ليسأأت لأأدى  يئأأة حتكأأيم م شأأ ة مبوجأأب معا أأدة اسأأتث ار (162)أجأأي تغيأأري تلأأك الفئأأات

الفصأأأي   حقأأوق تتعلأأق ةكيأأأان لأأيس مسأأتث راي والسأأأؤال املةأأروح  أأو مأأأا ركا  أأان قيأأأد ث ائيأأة واليأأة 
شأأهرا علأأ  املسأأتوى احمللأأي،  18مفأأروض علأأ  الل أأود رىل تسأأوية امل اثعأأات،  شأأرط التقاضأأي ملأأدة 

 يشكي قيدا ةاثال عل  الوالية القضائية ي ةبق عل  املستث ري  املؤ لنيي
جهأة، علأ  مأا ركا  أان  أ ا أمأرا يتعلأق ةالواليأة القضأائية أو ويتوق  ا أواب عأ   أ ا، مأ   -167

أمأأأرا يتعلأأأأق ةاملقبوليأأأأةي ولأأأيس مأأأأ  الواضأأأأو هائ أأأا الفأأأأرق ةأأأأني الواليأأأة القضأأأأائية واملقبوليأأأأة ويسأأأأتطدو 
ي ةيأأأأأأأد أن الفأأأأأأأرق ةأأأأأأأأني االعرتاضأأأأأأأات املوجهأأأأأأأة رىل احملك أأأأأأأأة (163)املصأأأأأأأةلحان   رتاهفأأأأأأأني أحيانأأأأأأأأاً 
 ي  (164)يعترب أساس الت ييم ةي ه ا واالعرتاضات املوجهة رىل الدعوى

شأأأأهرا يصأأأأّ     خانأأأأة  18وعلأأأأ   أأأأ ا األسأأأأاس، ميكأأأأ  القأأأأول رن شأأأأرط التقاضأأأأي ملأأأأدة  -168
فأأأأاألمر  -الواليأأأأة القضأأأأائية لكونأأأأه  أأأأده مأأأأا ركا  أأأأان ةاسأأأأتةاعة مسأأأأتث ر أن  أأأأرك هعأأأأوى أصأأأأاًل 

هعأأأوى مأأأا مل يسأأأتو  يتعلأأأق ةأأأدعوى املسأأأتث ر كاهتأأأا؛ رك ال ميكأأأ  أن  أأأرك كلأأأك املسأأأتث ر أي  ال
 شهراًي 18شرط التقاضي ملدة 

فأرق ةأني  -  أر مأ  قبأيمأا كر وم  وجهة نظر الفريق الدراسي، تعكس  أ   الأ هج املت افسأة  -169
تسأأأوية  يعتأأربون القأأانون الأأأدويل العأأاو، ومأأأ  علأأأ  أهنأأا مأأأ  صأأكوكاتفاقأأأات االسأأتث ار مأأ  يعتأأربون 

الرتتيبأأات   هنا شأ نةأاةع القأأانون اخلأاص شأأةأ ثأر تسأأم تأهنأا علأأ  امل اثعأات ةأني املسأأتث ري  والأدول 
، تشأأكي الواليأأة واملوافقأأة علأأ  التحكأأيم مسأأ لتني كايت أمهيأأة اتفاقأأات االسأأتث ار و  حالأأة .التعاقديأأة

فاملسأأأ لة تتعلأأأق ةبسأأأاطة مبعأأأىن مصأأأةلو  تسأأأوية امل اثعأأأاتشأأأديدة ةال سأأأبة رىل الأأأدول، أمأأأا   حالأأأة 
 رهات اليت ت   عل  استحقاق املستفيدي"املعاملة" أو خالفه م  املف

__________ 

  HICEE, para.149انظر  (162)

 :Shabtai Rosenne, The Law and Practice of the International Court, 1920-2005, 4th ed (Leidenانظر ع وماً: (163)

Martinus Nijhoff Publishers, 2006) at pp. 505-586ي 

(164) Jan Paulsson, “Jurisdiction and Admissibility” in Gerald Aksen, Karl-Heinz Böckstiegel, Michael J. Mustill, 

Paolo Michele Patocchi, and Anne Marie Whitesell (eds), Global Reflections on International Law, 

Commerce and Dispute Resolution, Liber Amicorum in Honour of Robert Briner (Paris: ICC Publishing, 

2005) p. 601 at p. 616ي 
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وال تي أأأأة الع ليأأأأة هلأأأأ   الأأأأ هج  أأأأي أن مأأأأ  ير أأأأمون علأأأأ  جانأأأأب القأأأأانون الأأأأدويل العأأأأاو    -170
اسأأأت فاه سأأأبي  قاعأأأدةةشأأأهرا شأأأبيها  18اتفاقأأأات االسأأأتث ار مييلأأأون رىل اعتبأأأار شأأأرط التقاضأأأي ملأأأدة 

هنأأا ت أأدرن أ ثأأر   رطأأار التحكأأيم اخلأأاص أمأأا مأأ  يعتأأربون  أأ   االتفاقأأات علأأ  أ .االنتصأأا  احملليأأة
أو الت أأأاري، فقأأأد يأأأرون أن كلأأأك الشأأأرط يشأأأكي حك أأأا معّوقأأأا يأأأؤهي رىل ت جيأأأي حأأأق مسأأأتث ر   
حتريأأأك هعأأأوى، ةأأأا يتعأأأارض مأأأع اهلأأأد  العأأأاو امل شأأأوه مأأأ  معا أأأدة اسأأأتث ار ث ائيأأأة، ي و أأأو هتيئأأأة 

 الظرو  املواتية لالستث اري
مأأأا مل تكأأأ   أو تكأأأ  الصأأأياغة واضأأأحة، مل مأأأا أنأأأه  أأأو" القضأأأائية" للأأأ رهج املشأأأرتك والقاسأأأم -171
 األوىل ةالرعايأأأة أن يغأأأري شأأأروط الدولأأأة ال ميكأأأ  حلكأأأم مأأأ  أحكأأأاو سأأأياقية خاصأأأة، اأأأرو    أأأاك

امل اثعأأأأاتي ويتعلأأأأق األمأأأأر هائ أأأأا ةتفسأأأأري املعا أأأأدة، وةأأأأاألحرى ةتفسأأأأري املعا أأأأدة  تسأأأأوية الل أأأأود رىل
األوىل ةالرعايأة ال ي ةبأق تلقائيأاً علأ   الدولأة حك أا مأ  أحكأاوال ي ي ةلق م  افرتاض مبأدئي ةأ ن 

أحكاو تسوية امل اثعات   معا أدة اسأتث ار ث ائيأةي ويت أاقض  أ ا مأع االفرتاضأات األوليأة لعأده مأ  
 ةبأأأأق   الظأأأأا ر علأأأأ  تسأأأأوية تالدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة   يئأأأأات التحكأأأأيم الأأأأيت مفاه أأأأا أن أحكأأأأاو

 اثعأأات  أأي جأأمد مأأ  أشأأكال احل ايأأة الأأيت تأأ   عليهأأا معا أأدة اسأأتث ار ، ألن تسأأوية املامل اثعأأات
علأ  تسأوية امل اثعأات مأا مل يثبأت  الدولأة األوىل ةالرعايأة ث ائيةي و  رطار  أ ا الأ هج، تةبأق أحكأاو

 أن الةرفني   معا دة االستث ار الث ائية مل يقصدا   ا التةبيقي
ئأأأي رن  أأأ ا ال قأأأاش املفأأأا ي ي جمئيأأأاً حأأأول طبيعأأأة وقأأأد أخأأأ  الفريأأأق الدراسأأأي ةأأأالرأي القا -172

اتفاقأأات االسأأتث ار واالفرتاضأأات الأأيت أفضأأي رليهأأا ةشأأ ن تفسأأري تلأأك االتفاقأأات لأأيس مبسأأ لة ميكأأ  
تقأأأدمي حأأأي هنأأأائي هلأأأاي وتشأأأت ي اتفاقأأأات االسأأأتث ار علأأأ  ع اصأأأر كات طأأأاةع عأأأاو وخأأأاص سأأأواد 

نتي أأة معا أأة املسأأ لة مأأ  خأأالل حتكأأيم  ةسأأوادي وعأأدو القأأدرة علأأ  ر أأاه جأأواب هنأأائي رمسأأي  أأو
"خمأأأأتل " علأأأأ  أيأأأأدي حمك أأأأني "خمصصأأأأني"ي و  م ظومأأأأة "مغلقأأأأة" مثأأأأي م ظ أأأأة الت أأأأارة العامليأأأأة، 

علأ   تستةيع  يئة اسأتئ افية حأي املسأ لة، وسأواد  أان احلأي صأواةا أو خةأ ، فرنأه يكأون  أو ا أواب
املسأأأتث ري   الأأأة تسأأأوية امل اثعأأأات ةأأأنيمجيأأأع القضأأأايا هاخأأأي امل ظومأأأةي وال تتأأأاح تلأأأك الفرصأأأة   ح

 والدولي وال يرى الفريق الدراسي أنه م  امل اسب لل  ة االضةالع ةدور م    ا القبييي
 الدولأأة شأأرط تةبيأأق رمكانيأأة ومأأع كلأأك، يالحأأا الفريأأق الدراسأأي أن االسأأت تاجات ةشأأ ن -173
 وحتليلهأأا املع يأأة األحكأأاو تفسأأري علأأ  تقأأوو أن ي بغأأي امل اثعأأات تسأأوية أحكأأاو علأأ  ةالرعايأأة األوىل

 يمبوجبها امل  وحة احلقوق أو االستث ار اتفاقات طبيعة ةش ن افرتاضات وليس عل 
  

العوامررل المهمررة فرري تحديررد مررا إذا كرران حكررم مررن أحكررام الدولررة األولررع بالرعايررة  -جيم 
 ينطئق علع شروا االحتجاج بتسوية المنازعات

 
مبأأا أن معا أأدات االسأأتث ار الث ائيأأة  أأي اتفاقأأات هوليأأة، فأأرن قواعأأد تفسأأري املعا أأدات الأأوارهة  -174

ي وتأأأره القاعأأأدة (165)ت ةبأأأق علأأأ  تفسأأأري ا مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لقأأأانون املعا أأأدات 32و 31  املأأأاهتني 
__________ 

 تعترب ع وماً     األحكاو املتعلقة ةالتفسري أحكاماً تعكس القانون الدويل العر ي (165)
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 1تأ   الفقأرة ، و اتفاقيأة فيي أا لقأانون املعا أداتمأ   31العامأة املتعلقأة ةتفسأري املعا أدات   املأاهة 
تفسأأأر املعا أأأدة غسأأأ  نيأأأة ووفقأأأاً لل عأأأىن الأأأ ي يعةأأأ  أللفااهأأأا ضأأأ   مأأأ   أأأ   املأأأاهة علأأأ  أن "
ي و  أاك مأ  ك أب رىل القأول ةأ ن  أ   الصأيغة "تقأوو (166)"والغأرض م هأا السياق اخلاص مبوضوعها

عأأ  نيأأة   أأو التعبأأري كو احل يأأةنأأ  املعا أأدة ةوضأأوح علأأ  الأأرأي الأأ ي مفأأاه  أنأأه  أأب افأأرتاض أن 
 ي  (167)"األطرا 
ومأأأأ  الشأأأأائع ا أأأأاك موقأأأأ    قأأأأرارات  يئأأأأات التحكأأأأيم   قضأأأأايا االسأأأأتث ار مفأأأأاه  أن  -175

تأأأوفر اإلطأأأار القأأأانوم الصأأأحيو لتفسأأأري أحكأأأاو  اتفاقيأأأة فيي أأأا لقأأأانون املعا أأأداتالقواعأأأد الأأأوارهة   
 أ ا اإلطأار املشأرتكي و  الدولة األوىل ةالرعايةي ومأع كلأك، توجأد اختالفأات   الأ هج حأىت ضأ   

وقأأأت سأأأاةق، حأأأده الفريأأأق الدراسأأأي عوامأأأي خمتلفأأأة يبأأأدو أهنأأأا تأأأؤثر   اهليئأأأات ع أأأد تفسأأأري أحكأأأاو 
 التاليةي الفقرات العوامي       ةعض الفريق الدراسي ويستعرض يةالرعاية األوىل الدولة
 

 مئدأ المعاصرة -1 
 ICSرن مبأأأدأ املعاصأأأرة، الأأأ ي اعت أأأدت عليأأأه  يئأأأات التحكأأأيم ةشأأأكي صأأأريو   قضأأأييت  -176
يوجأأد  ، ال(168)، والأأ ي اعت أأدت عليأأه ةعأأض اهليئأأات األخأأرى ةشأأكي ضأأ د   قراراهتأأاDaimlerو

ي ومأع كلأك، فقأد أحالأت رليأه ةشأكي مباشأر أو غأري اتفاقية فيي ا لقانون املعا داتحتديداً   قواعد 
اآلثأأأأار القانونيأأأأة املرتتبأأأأة الفتأأأأوى املتعلقأأأأة ة  العأأأأدل الدوليأأأأة وحمأأأأا م هوليأأأأة أخأأأرىي و مباشأأأر حمك أأأأة 

"الضأأأأأرورة ةال سأأأأأبة للأأأأأدول علأأأأأ  اسأأأأأت رار وجأأأأأوه ج أأأأأوب أفريقيأأأأأا   ناميبيأأأأأا، أشأأأأأارت احملك أأأأأة رىل 
 ي وأيأأدت أيضأأاً   أأة(169)"وقأأت رةرامأأه  األطأأرا    وايأأال تفسأأري الصأأك وفقأأاً األساسأأية املت ثلأأة   

 ي(170)املعاصرة" مبدأ" ة نه رليه يشار ما ورثيوةيا رريرتيا ةني وهاحلد
ال أأأماع املتعلأأأق غقأأأوق املالحأأأة نصأأأت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة   قضأأأية و  الوقأأأت نفسأأأه،  -177

 Dispute regarding navigational and related ) وسأأأتاريكا ضأأأد نيكأأأاراغوا(واحلقأأأوق املتصأأألة رأأأا 

rights (Costa Rica v. Nicaragua)   يعأأأأأد، مأأأأأع كلأأأأأك، أنأأأأأه ع أأأأأدما يتغأأأأأري معأأأأأىن  ال" األمأأأأأر أنعلأأأأأ
__________ 

(166) Yearbook ….1966, vol. II p. 220, at para. 11ي 
(167) Ian Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2nd ed (Manchester: Manchester University 

Press, 1984) at p. 115ي 
(168) Plama, para. 197ي 
فتوى حمك ة العدل الدولية ةش ن اآلثار القانونية املرتتبة ةال سبة للدول عل  است رار وجوه ج وب أفريقيا   ناميبيا  (169)

 Legal Consequences for States of the Continued (1970)276)أفريقيا ا  وةية الغرةية( رغم قرار جملس األم  

Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 

(1970), Advisory Opinion, I.C. J. Reports 1971, p. 16 at p. 30, para. 53ي 

 Decision( 2002أةريي نيسان/ 13) ثيوةيا الدميقراطية االحتاهيةةش ن ترسيم احلدوه ةني هولة رريرتيا ومجهورية ر قرار (170)

Regarding the Delimitation of the Border between the State of Eritrea and the Federal Democratic Republic 

of Ethiopia, UNRIAA vol. XXV, pp. 83-195 at para. 3.5ي 
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مصأأةلو عأأ  مع أأا  املأأراه   تأأاري  رةأأراو املعا أأدة، فأأال يراعأأ  أةأأدا مع أأا  املكتسأأب   تأأاري  تفسأأري 
احلأأأاالت "لل حك أأة، فأأرن كلأأك يصأأدق ةوجأأه خأأاص علأأ   ووفقأأاً  ي(171)"املعا أأدة لغأأرض تةبيقهأأا

الأأأأيت تكأأأأون فيهأأأأا نيأأأأة األطأأأأرا  ع أأأأد رةأأأأراو املعا أأأأدة  أأأأي، قةعأأأأا أو افرتاضأأأأا، رعةأأأأاد املصأأأأةلحات 
معأأىن أو مضأأ ونا قأأاةال للتةأأور، ال ثاةتأأا مأأدى الأأد ر، مأأ  ةأأاب احلأأرص  - أو ةعضأأها -املسأأتطدمة 

 ي(172)"عل  مجلة أمور م ها تةور القانون الدويل
ركا  أأان األخأأ  ةتفسأأري تةأأوري م اسأأبا أو ال   أي قضأأية  ويأأرى الفريأأق الدراسأأي أن حتديأأد مأأا -178

أأأر امل معي أأأة  أأأو أمأأأر يتوقأأأ  علأأأ  عأأأده مأأأ  العوامأأأي، مبأأأا فيهأأأا نيأأأة األطأأأرا    املعأأأد صأأأةلو أن يفسيف
، وامل ارسأأة الالحقأأة ل طأأرا ، والةريقأأة الأأيت تفسأأر وتةبأأق رأأا األطأأرا  ة فسأأها (173)ة سأألوب تةأأوري

سأأأأعياً رىل الت  أأأأد مأأأأ  معأأأأىن  ICSالأأأأ هج الأأأأ ي اتبعتأأأأه احملك أأأأة   قضأأأأية االتفأأأأاق املأأأأربو ةي هأأأأاي ويأأأأوفر 
"املعاملأأأأة" الأأأأيت ي ةبأأأأق عليهأأأأا حكأأأأم الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة، مأأأأ  خأأأأالل ال ظأأأأر   الةريقأأأأة الأأأأيت  أأأأان 
سيرفهم را   ا املصةلو   الوقأت الأ ي ةأدأ فيأه نفأاك معا أدة االسأتث ار الث ائيأة ةأني امل لكأة املتحأدة 

 تني، توجيهات مه ة ةش ن التفسري لك  ال ميك  اعتبار ا ةالضرورة هنائيةيواألرج 
 

 أهمية األعمال التحضيرية -2 
م  ناحيأة مأا، تعتأرب اإلحالأة رىل األع أال التحضأريية تةبيقأا ملبأدأ املعاصأرة، مبأا أهنأا حماولأة مأ   -179

ومأأ  غأأري املأأ لو  الل أأود رىل األع أأال التحضأأريية  ي(174)وقأأت رةأأراو االتفأأاقأجأأي حتديأأد نيأأة األطأأرا  
 ليسأأأت املأأأواه تلأأأك ألن   قأأأرارات  يئأأأات التحكأأأيم الأأأيت تفسأأأر أحكأأأاو الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة، رمبأأأا

، نظأأرت  يئأأة التحكأأيم Austrian Airlinesي لكأأ    قضأأية (175)األحيأأان مأأ   ثأأري ةسأأهولة   متاحأأة
ة، الأأيت ةي أأت تأأوايل ا هأأوه لتضأأييق نةأأاق أحكأأاو التحكأأيم، مأأ    املسأأوهات املتتاليأأة ألحكأأاو املعا أأد

أجأأي ت  يأأأد اسأأأت تان أن الةأأرفني أراها أن يقتصأأأر التحكأأأيم مبوجأأب كلأأأك االتفأأأاق علأأ  ةعأأأض األمأأأور 
 ي ورأى الفريق الدراسي أن   ا يقدو توضيحا مه ا ألمهية األع ال التحضرييةي(176)املعي ة
 

__________ 

(171) Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. Reports 

2009, p. 213, at p. 242, para. 64ي 
 املرجع نفسه (172)
، A/CN.4/L.813  أأة القأأانون الأأدويل، االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة في أأا يتعلأأق ةتفسأأري املعا أأدات، الوثيقأأة  (173)

وانظأأر أيضأأاً اسأأت رار  أأ ا الوثيقأأة  :   أأة القأأانون الأأدويل، االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة ي 3 مشأأروع االسأأت تان  
 الأأدورة العامأأة، لل  عيأأة الرمسيأة الوثأأائق ي وانظأر أيضأأاA/CN.4/L.833الالحقأة في أأا يتعلأأق ةتفسأري املعا أأدات، الوثيقأأة 

 الراةعي الفصي ،(A/68/10) 10 رقم امللحق والستون، الثام ة
تفسأأري تك يليأأة، مبأأا   كلأأك ميكأأ  االسأأتعانة ةوسأأائي "مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لقأأانون املعا أأدات علأأ  أنأأه  32تأأ   املأأاهة  (174)

 "يييي األع ال التحضريية لل عا دة

 يأع ال حتضرييةمل ي  ما أي الةرفني ، رىل أن 196، الفقرة ةالماأشارت  يئة التحكيم   قضية  (175)

(176) Austrian Airlines, para. 137ي 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.813
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.833
http://undocs.org/ar/A/68/10
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 لألطراج التعاهدية الممارسة -3 
مأأ  الواضأأو أن امل ارسأأة املعاصأأرة أو الالحقأأة ل طأأرا  مه أأة لتفسأأري أحكأأاو معا أأدة مأأاي  -180

املعا أأدات، تقتصأأر امل ارسأأة  لقأأانون فيي أأا مأأ  اتفاقيأأة 31مأأ  املأأاهة  3و 2لكأأ ، مبوجأأب الفقأأرتني 
كات الصأأأألة علأأأأ  مأأأأا يلأأأأي: االتفاقأأأأات املتعلقأأأأة ةاملعا أأأأدة، الأأأأيت انضأأأأ ت رليهأأأأا مجيأأأأع األطأأأأرا ؛ 

 الصأأأأكوك املتصأأأألة ةاملعا أأأأدة، الأأأأيت يربمهأأأأا طأأأأر  واحأأأأد وتقبلهأأأأا األطأأأأرا  األخأأأأرى؛ واالتفاقأأأأاتو 
ي وةالتأايل، ماهامأت  يئأات (177)األطأرا  اتفأاق تثبأت الأيت الالحقأة الةرفني؛ وامل ارسة ةني الالحقة

سأأريية التحكأيم   قضأايا االسأتث ار تعت أد علأأ   أ   املأواه فرهنأا تتصأأر  ةوضأوح وفقأاً للع اصأر التف
 كات الصلةي

اتفاقأأأات مربمأأأة ةأأأني هولتأأأني مسأأأتقلة  معظأأأم معا أأأدات االسأأأتث ار الث ائيأأأة تظأأأي ومأأأع كلأأأك،  -181
ي (178)معا أأأدة االسأأأتث ار الث ائيأأأة الحقأأأة ةأأأني طأأأر ة ةاتفاقأأأات أو ةارسأأأات معاصأأأرة أو غأأأري مصأأأحوة

يربمهأأا أحأأد الةأأرفني   ومأأ  مث، فأأرن مأأا حتيأأي رليأأه  يئأأات التحكأأيم   معظأأم األحيأأان  أأو اتفاقأأات 
ي ورأت رحأأأدى  يئأأأات التحكأأأيم أن املعا أأأدات املربمأأأة (179)معا أأأدة االسأأأتث ار الث ائيأأأة مأأأع هولأأأة ثالثأأأة

 ي(180)مع هول ثالثة ال يعتد را ألن ن  معا دة االستث ار الث ائية ال ي أمامها  و ما  ب تفسري 
معا أأدة اسأأتث ار ث ائيأأة وال تشأأارك فيهأأا وقأأد ت ةأأوي األفعأأال الأأيت تقأأوو رأأا هولأأة طأأر     -182

الدولة الةر  األخرى عل  ةعض األمهيأة السأياقية ةراهار أا ملوقأ  أحأد الةأرفني   املعا أدةي لكأ  
مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا، الأأأيت ت خأأأ  ال يأأأة  31)ب( مأأأ  املأأأاهة 3 أأأ   األفعأأأال ال ت أأأدرن   رطأأأار الفقأأأرة 

 ي(181)32ضعها   االعتبار مبوجب املاهة املشرت ة ل طرا  ةعني االعتبار، لك  ميك  و 
والسأأؤال املةأأروح، مأأع كلأأك،  أأو مأأا ركا  أأان   أأاك أي أسأأاس آخأأر ميكأأ  ةاالسأأت اه رليأأأه  -183

، رأت ICSاعتبأأار ةارسأأة طأأر  واحأأد فقأأ  في أأا وأأ  رةأأراو املعا أأدات ةارسأأة وجيهأأةي و  قضأأية 
  ال يعتأأأد رأأأأاي لك هأأأأا اعتأأأأربت  يئأأأة التحكأأأأيم أن ةارسأأأأة رةأأأراو املعا أأأأدات لأأأأدى طأأأر  واحأأأأد فقأأأأ

شأأأهراً   معا أأأدات االسأأأتث ار الث ائيأأأة الالحقأأأة أمأأأراً وجيهأأأاًي  18اسأأأت رار هولأأأة مأأأا   رهران شأأأرط 

__________ 

 ،A/CN.4/L.813 الوثيقأأة املعا أأدات، ةتفسأأري يتعلأأق في أأا الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة االتفاقأأات الأأدويل، القأأانون   أأة (177)
 الرمسيأأأة الوثأأأائق ي وانظأأأر أيضأأأا7 االسأأأت تان [ي انظأأأر ةأأأاألخ  مشأأأروع2]ا أأأمد  A/CN.4/L.833[، والوثيقأأأة 1]ا أأأمد 
 الساهسي الفصي ،(A/69/10) 10 رقم امللحق والستون، التاسعة الدورة العامة، لل  عية

كات عا أأدة إلصأأدار "تفسأأريات املالسأألةة   رطأأار ، لأأدى األطأأرا  اتفأأاق الت أأارة احلأأرة ألمريكأأا الشأأ اليةلكأأ  مبوجأأب  (178)
 (ي2)1131،   املاهة اتفاق الت ارة احلرة ألمريكا الش اليةانظر  .ا مملممة ع دئ  لل حتكون " ح ية

، قالأأت  يئأأة التحكأأيم: "صأأحيو أنأأه  أوث أخأأ  املعا أأدات املربمأأة ةأأني األطأأرا  املتعاقأأدة وهول ثالثأأة ةالمأأاو  قضأية  (179)
 ي195الفقرة ، ةالماةعني االعتبار لغرض توضيو معىن ن  اتفاقية ما   وقت االنض او رليهاي" قضية 

 يري تاقضية  (180)
، االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة في أأا يتعلأأق ةتفسأأري املعا أأداتانظأأر علأأ  اخلصأأوص،   أأة القأأانون الأأدويل،  (181)

الوثأأأائق الرمسيأأأة لل  عيأأأة العامأأأة، (، مبأأأا   كلأأأك التعليقأأأات املرافقأأأة هل أأأا، 3)4( و4)1انظأأأر مشأأأروعي االسأأأت تاجني 
 ي39و 38(، الفقرتان A/68/10) 10والستون، امللحق رقم الدورة الثام ة 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.813
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.833
http://undocs.org/ar/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/68/10
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ورأت  يئة التحكيم أنه م  غأري احملت أي أن تصأر الدولأة علأ  رةأراو حكأم و أي تعأر  أنأه لأ  يكأون 
ي ويظهأأأر  أأأ ا األمهيأأأة (182)ةالرعايأأأة ةسأأأبب رهران حكأأأم مأأأ  أحكأأأاو الدولأأأة األوىل أثأأأر مفيأأأدلأأأه أي 

 احملت لة، ورن  انت حمدوهة، مل ارسة طر  واحدي
 

 معنع السياق -4 
معأأأأىن  31" الأأأواره   املأأأاهة ضأأأ   السأأأأياق اخلأأأاص مبوضأأأوعهاميكأأأ  أن يكأأأون ملصأأأةلو " -184

أحكأأأاو املعا أأأدة نفسأأأها، والديباجأأأة  31مأأأ  املأأأاهة  2واسأأأع ال ةأأأاقي فهأأأو يشأأأ ي، مبوجأأأب الفقأأأرة 
املالحأأأأأق، ةاإلضأأأأأافة رىل االتفاقأأأأأات الأأأأأيت تأأأأأربو ةأأأأأني األطأأأأأرا  ةشأأأأأ ن املعا أأأأأدة وتت أأأأأاول رةرامهأأأأأا، و 

والصأأأأكوك املتصأأأأألة ةاملعا أأأأأدة، الأأأأيت يربمهأأأأأا طأأأأأر  واحأأأأد ويقبلهأأأأأا الةأأأأأر  اآلخأأأأر  صأأأأأك متصأأأأأي 
 ةاملعا دةي 

وي شأأأأأ  سأأأأأؤاالن معي أأأأأان في أأأأأا وأأأأأ  السأأأأأياق عأأأأأ  قأأأأأرارات  يئأأأأأات التحكأأأأأيم   قضأأأأأايا  -185
االسأأأتث اري األول  أأأو  أأأي ميكأأأ  تغليأأأب حكأأأم كي صأأأيغة أعأأأم مأأأ  أحكأأأاو الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة 
علأأ  حكأأم حمأأده   معا أأدة اسأأتث ار ث ائيأأة  والسأأؤال الثأأام  أأو مأأا أمهيأأة تضأأ   معا أأدة اسأأتث ار 
رى ث ائيأأة اسأأتث ادات معي أأة مأأ  تةبيأأق مبأأدأ الدولأأة األوىل ةالرعايأأة  و أأي يسأأتبعد  أأ ا اسأأتث ادات أخأأ

 غري م  ورة م  معاملة الدولة األوىل ةالرعاية 
 

 التواثن ةني األحكاو احملدهة والعامة )أ( 
سأأأع  احملك أأأون،   ةعأأأض القأأأرارات، رىل املواثنأأأة ةأأأني احلكأأأم احملأأأده الأأأواره   معا أأأدة مأأأا،  -186

واحلكأأم  الأأ ي يت أأاول الظأأرو  الأأيت ميكأأ  فيهأأا ملسأأتث ر أن يةلأأب التحكأأيم ةأأني املسأأتث ر والدولأأة،
العأأاو لشأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأةي و أأان االسأأت تان املسأأتطل   أأو أنأأه ال ميكأأ  رلغأأاد حكأأم حمأأده 
ةشأأ ن املعاملأأة امل  وحأأة مبوجأأب معا أأدة مأأا، مأأ  قبيأأي شأأرط  أأب اسأأتيفاؤ  قبأأي االحت أأان ةتسأأوية 

الدولأأة األوىل امل اثعأأات، مبوجأأب حكأأم عأأاو ي ةبأأق علأأ  "مجيأأع أنأأواع املعاملأأة" مثل أأا يأأره   حكأأم 
القأأأانون  ي سأأأ  القأأأانون اخلأأأاصةالرعايأأأةي و  أأأا أفأأأاهت الل  أأأة   تقرير أأأا ةشأأأ ن الت أأأمؤ، فأأأرن مبأأأدأ 

ي ومأأع كلأأك، قأأد تكأأون أمهيأأة  أأ ا املبأأدأ حمأأدوهة (183)مقبأأول ع ومأأاً   بأأدأ لتفسأأري املعا أأدات العأأاو
   سياق تفسري حكم م  أحكاو الدولة األوىل ةالرعايةي

لدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة، غكأأأم طبيعتأأأه، ةشأأأيد أفضأأأي ةأأأا  أأأو م صأأأوص عليأأأه   ويعِأأأد حكأأأم ا -187
ركا  أأان  املعا أأدة، ولأأ لك فأأرن جمأأره وجأأوه حكأأم حمأأده   املعا أأدة األساسأأية ال ميكأأ  أن  سأأم في أأا

 ةالفعأأي عليأأه م صأأوص  أأو ةأأا أفضأأي معاملأأة يأأوفر أن ةرمكأأان حكأأم مأأ  أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة
سأأأتقلة   املعا أأأدة تبأأأني أن مةةبيعأأأة احلأأأال، ركا  انأأأت   أأأاك أهلأأأة تفسأأأريية و ي األساسأأأية املعا أأأدة  

__________ 

(182) ICS v. Argentina, paras. 314-315ي 

 است تاجات ع ي الفريأق الدراسأي املعأد ةت أمؤ القأانون الأدويل: الصأعوةات ال اشأئة عأ  ت أوع وتوسأع القأانون الأدويل، (183)
 ي 5  االست تان  الثام )ا مد الثام(، ا لد ،2006ي يي حولية
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املعأأأد، فأأأرن األمأأأر احملأأأده حكأأأم الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة علأأأ  احلكأأأم أال يةبأأأق األطأأأرا   انأأأت تقصأأأد 
 أأأأو  غلأأأأب علأأأأ  احلكأأأأم العأأأأاوي احلكأأأأم احملأأأأده االفأأأأرتاض ةأأأأ ن يأأأأرى أن لكأأأأ  الفريأأأأق الدراسأأأأي .تلأأأأ و

 .الدولة األوىل ةالرعاية م  أحكاو غري حاسم   تفسري حكمافرتاض  ةةبساط
 

  صي  الشيد ةال  رمبدأ  )ب( 
، ال سأأأأأي ا  صأأأأأي  الشأأأأأيد ةالأأأأأ  ر يفيأأأأأد اسأأأأأتث اد مأأأأأا عأأأأأدا  ثأأأأأرياً مأأأأأا يستشأأأأأهد مببأأأأأدأ  -188
وأأأأأأ  التعبأأأأأأري عأأأأأأ  االسأأأأأأتث ادات مأأأأأأ  تةبيأأأأأأق حكأأأأأأم مأأأأأأ  أحكأأأأأأاو الدولأأأأأأة األوىل ةالرعايأأأأأأةي  في أأأأأأا
لأأك أنأأه ع أأدما تتضأأ   معا أأدة االسأأتث ار الث ائيأأة اسأأتث ادات صأأر ة مأأ  تةبيأأق حكأأم مأأ  ك ومفأأاه

خأأأأأأأرى غأأأأأأأري األسأأأأأأأتث ادات أحكأأأأأأأاو الدولأأأأأأأة األوىل ةالرعايأأأأأأأة، فأأأأأأأرن تلأأأأأأأك االسأأأأأأأتث ادات تسأأأأأأأتبعد اال
ي وةالتايل، فرن عأدو رهران أي رحالأة رىل أحكأاو تسأوية امل اثعأات   قائ أة األمأور الأيت (184)امل  ورة

تسأأأأتثىن مأأأأ  تةبيأأأأق حكأأأأم مأأأأ  أحكأأأأاو الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة يعأأأأد أن  أأأأ ا احلكأأأأم يغةأأأأي تسأأأأوية 
  أفضأأي   صأأي  الشأأيد ةالأأ  رامل اثعأأاتي ومأأع كلأأك، ومثل أأا أفأأاه ةعأأض املأأؤلفني، يشأأكي مبأأدأ 

ي فهأأو عامأأي ي بغأأي أخأأ   ةعأأني (185)رتاضأأاً وي بغأأي أال يؤخأأ  علأأ  أنأأه حأأي هنأأائي لل سأأ لةاألحأأوال اف
، قأأأد يفضأأأي ICSاالعتبأأأار ال أ ثأأأري وفضأأأاًل عأأأ  كلأأأك، ومثل أأأا أوضأأأحت  يئأأأة التحكأأأيم   قضأأأية 

كلك املبأدأ رىل نتي أة عكسأيةي وركا  انأت قائ أة االسأتث ادات ال تشأ ي سأوى االسأتث ادات املتعلقأة 
املوضأأوعية، فقأأد يعأأد كلأأك أن األطأأرا  ال تعتقأأد أن حكأأم الدولأأة األوىل ةالرعايأأة م اسأأب ةاملعاملأأة 

ي ووفقأأاً لأأ لك، يأأرى الفريأأق الدراسأأي (186)لل سأأائي اإلجرائيأأة أو لل سأأائي املتعلقأأة ةتسأأوية امل اثعأأات
  ميكأأأ  اعتبأأأار  عأأأاماًل ي بغأأأي أخأأأ     احلسأأأبان، فرنأأأه ال  صأأأي  الشأأأيد ةالأأأ  رأنأأأه ركا  أأأان مبأأأدأ 

 عاماًل حامساًي
 

 أهمية مضمون الحكم المراد استئداله -5 
لأأموو  ال رض عائقأأاً فأأشأأهراً ي 18 يئأأات التحكأأيم أن شأأرط التقاضأأي ملأأدة  ةعأأضلقأأد اعتأأربت  -189
تسأأوية امل اثعأأات كأأم مأأ  خأأالل االحت أأان غع أأال حقأأوقهم ملسأأتث ري  الأأ ي  يسأأعون رىل رعلأأ  الأأه 

عا أأدات االسأأتث ار الث ائيأأة املت ثأأي   مليتعأأارض مأأع اهلأأد  العأأاو و الأأواره   معا أأدة اسأأتث ار ث ائيأأة، 
ومأأأع كلأأأك، ومثل أأأا أوضأأأحت  يئأأأات حتكأأأيم أخأأأرى، يشأأأكي  أأأ ا الشأأأرط  . تعميأأأم االسأأأتث ار وتيسأأأري 

 يئأات ومأا هامأت خأاص ةأهي  أسأاس م ةقأي يقأوو علأ لقاعدة است فاه سبي االنتصأا  احملليأة و ةدياًل 
ت   تفسأأأري ا حلكأأأم الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة مبضأأأ ون احلكأأأم االسأأأتث ار قأأأد تأأأ ثر التحكأأأيم   قضأأأايا 

الأأواره   املعا أأدة األساسأأية الأأيت تأأ ثرت ةتةبيأأق شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة، فأأرن مأأ  الصأأعب علأأ  
 العتبار مبوجب قواعد تفسري املعا داتيالفريق الدراسي رؤية الةريقة اليت ميك  را تربير   ا ا

__________ 

 يAustrian Airlinesانظر الرأي الفرهي لشارلم ني ةراور   قضية  (184)
(185) Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2nd ed (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), pp. 

 ي248-249

(186) ICS v. Argentina, paras. 315-317ي 
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ويرجأأأأع القأأأأرار السياسأأأأي املتعلأأأأق مبأأأأا ركا  أأأأان يتعأأأأني رهران حكأأأأم خأأأأاص أو ال   معا أأأأدة  -190
اسأأأتث ار ث ائيأأأة رىل طأأأر  تلأأأك املعا أأأدة، فهأأأو لأأأيس أمأأأراً ميكأأأ  هليئأأأات تسأأأوية امل اثعأأأات التط أأأني 

ل يأأة لأأدى األطأأرا  ولأأيس غأأث االختيأأارات ةشأأ نهي ووايفأأة  يئأأة التحكأأيم  أأي الت  أأد مأأ  املعأأىن وا
السياسأأأية ل طأأأرا ي وعلأأأ   أأأ ا األسأأأاس، فأأأرن مضأأأ ون حكأأأم يرلتأأأ  عليأأأه ةتةبيأأأق حكأأأم الدولأأأة 

 األوىل ةالرعاية  و،   نظر الفريق الدراسي، مض ون ال أمهية له في ا و  تفسري املعا دةي
 

 تفسير الحكم المراد إدراجه -6 
ية املتعلقأة ة ةأاق أو مأدى الفائأدة الأيت ميكأ  احلصأول عليهأا مأ  معا أدة تثري املس لة الرئيس -191

ي ومأأ  ""مأأ  كات ال أأوع الةأأر  الثالأأث ةرع أأال شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة، موضأأوع تةبيأأق قاعأأدة
الواضأأأأو أنأأأأه ركا  أأأأان موضأأأأوع حكأأأأم الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة   املعا أأأأدة األساسأأأأية مقتصأأأأراً علأأأأ  

فرنأأه ال ميكأأ  حي هأأا اسأأتطداو احلكأأم لالسأأتفاهة مأأ  احلقأأوق اإلجرائيأأة مبوجأأب املسأأائي املوضأأوعية، 
معا أأدة الةأأر  الثالأأثي والسأأؤال األصأأعب  أأو مأأا ركا  أأان  أأوث للدولأأة املسأأتفيدة مأأ  حكأأم مأأ  
أحكأأأاو الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة متصأأأي ةاألحكأأأاو اإلجرائيأأأة أن ت تقأأأي و تأأأار الفوائأأأد اإلجرائيأأأة الأأأيت 

 عليهاي ميك  االعت اه
جواةأأأاً عامأأأاً،  1978و   أأأ ا الصأأأده، وةي  أأأا تقأأأدو مشأأأاريع املأأأواه الأأأيت وضأأأعت   عأأأاو  -192

فهأأأي غأأأري حمأأأدهة مبأأأا يكفأأأي لل سأأأاعدة   حأأأي املشأأأكي الفعلأأأي الأأأ ي ي شأأأ    سأأأياق معا أأأدات 
رىل أن الدولأأأة املسأأأتفيدة تكتسأأأب احلقأأأوق أو ]احلأأأق[  10و 9االسأأأتث اري ويشأأأري مشأأأروعا املأأأاهتني 

املعاملأأأة "هاخأأأي حأأأدوه موضأأأوع احلكأأأم"ي ويأأأ  ب التعليأأأق رىل اقأأأرتاح أن عبأأأارة "هاخأأأي حأأأدوه   
ي ومأأأع كلأأأك، مأأأا ثال يتعأأأني علأأأ  (187)موضأأأوع احلكأأأم" تتضأأأ   رحالأأأة ضأأأ  ية رىل مفهأأأوو التشأأأاةه

 يئأأأات التحكأأأيم   قضأأأايا االسأأأتث ار تةأأأوير أي اجتهأأأاهات قضأأأائية ةشأأأ ن فكأأأرة التشأأأاةهي فلأأأيس 
شأأهراً هون  18  حالأأة املثأأال السأأاةق، ةشأأ ن مأأا ركا  أأان شأأرط التقاضأأي ملأأدة    أأاك فهأأم مشأأرتك،

أن يكأأون مقرتنأأاً ةأأ ي حكأأم لالختيأأار ال هأأائي أ ثأأر أو أقأأي رعايأأة مأأ  الل أأود مباشأأرة رىل التحكأأيم 
 ةني املستث ر والدولة املقرتن غكم االختيار ال هائيي 

علأأ  سأأؤال مأأا الأأ ي يشأأكي معاملأأة أقأأي رعايأأة ويأأرى الفريأأق الدراسأأي أنأأه ال ميكأأ  اإلجاةأأة  -193
رال ةاالست اه رىل حتليي لكي حالأة علأ  حأدةي وعلأ  األقأي، فأرن  أ   مسأ لة  أب معا تهأا   أي 

 تفسري أو تةبيق حلكم م  أحكاو الدولة األوىل ةالرعايةي
  

 العواقب المترتئة علع مختلف الشروا النموذجية للدولة األولع بالرعاية -دال 
 

رغأأم أن الفريأأق الدراسأأي فكأأر   مسأأتهي أع الأأه   رمكانيأأة أن يصأأوغ  أأو ة فسأأه شأأروطاً  -194
 وكجية للدولة األوىل ةالرعاية، فقد توصي رىل اسأت تان أن  أ ا لأ  يكأون ع أاًل مفيأداًي فه أاك عأده  

__________ 

(187) Yearbook…1978, vol. II (Part Two), pp. 33 ي26و 25، الفقرتان 
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ية  بأأأأأأري مأأأأأأ  شأأأأأأروط الدولأأأأأأة األوىل ةالرعايأأأأأأة الأأأأأأيت أهرجتهأأأأأأا الأأأأأأدول أصأأأأأأاًل   اتفاقاهتأأأأأأا االسأأأأأأتث ار 
ميكأأأأ  أن تقأأأأدو  أأأأاكن لالتفاقأأأأات املسأأأأتقبليةي ويبقأأأأ  األ أأأأم  أأأأو فهأأأأم العواقأأأأب املرتتبأأأأة علأأأأ   والأأأأيت

 صياغة معي ةي
 

 (Maffezini) مافيزينيالشروا الواردة في اتفاقات كانا قادمة وقا اتخاذ القرار في قضية  -1 
قامسأاً مشأرت اً معي أاً ، يبأدو أن   أاك سأبق حتديأد ااملطتلفأة الأيت  ةع  الأ هج التفسأريي فضالً  -195

 .ةالرعايةالدولة األوىل   شروط  عباراتأنواع ال  تفسري ةعض 
أواًل، ع أأدما يأأأ   شأأرط الدولأأأة األوىل ةالرعايأأة ةبسأأأاطة علأأ  "معاملأأأة ال تقأأي رعايأأأة" هون  -196

أأأتج ةأأأه لتوسأأأيع نةأأأاق املعاملأأأة الأأأيت  أأأب م حهأأأا، تأأأرفض  يئأأأات ا لتحكأأأيم أي وصأأأ  ميكأأأ  أن  ر
 امل اثعاتي تسوية يش ي عل  أنه احلكم   ا هائ ًا تفسري

ثانيأاً، ع أأدما يشأ ي شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأة أحكامأأاً حتيأأي رىل "مجيأع أنأأواع املعاملأأة" أو  -197
 األحكأأاو، هلأأ   واسأأع تفسأأري رىل مأأ و "مجيأأع املسأأائي" الأأيت ت ظ هأأا املعا أأدة، ت أأمع  يئأأات التحكأأيم

مل يرعتأأأرب  فقأأأ ، واحأأأدة حالأأأة و ي تسأأأوية امل اثعأأأات علأأأ  أحكأأأاو قاةلأأأة للتةبيأأأق أهنأأأاورىل اسأأأت تان 
 ي(188)امل اثعات تسوية عل  قاةاًل للتةبيق حكم  صيغ ةعبارات عامة

ثالثأأأاً، ع أأأدما يصأأأ  شأأأرط الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة املعاملأأأة الأأأيت  أأأب تلقيهأأأا ةاإلحالأأأة رىل  -198
و"الصأأيانة"، و"االنتفأأاع"، و"التصأأر "،  لأأ  أغلبيأأة  يئأأات التحكأأيم "االسأأتطداو"، و"اإلهارة"، 

 رىل أن     األحكاو واسعة مبا يكفي لكي تش ي أحكاو تسوية امل اثعاتي
راةعأأأأاً،   القضأأأأيتني اللتأأأأني ترةةأأأأان شأأأأرط الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة ةشأأأأكي مباشأأأأر ةاملعاملأأأأة  -199

 رىل أن   ا الشرط يش ي أحكاو تسوية امل اثعاتي العاهلة وامل صفة، مل  ل  أي م  اهليئتني 
خامسأأأأاً،   القضأأأأايا الأأأأيت ورضأأأأع فيهأأأأا قيأأأأد رقلي أأأأي علأأأأ  شأأأأرط الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة،  انأأأأت  -200

ركا  أأأأان  ال تي أأأأة خمتلةأأأأةي فقأأأأد خلصأأأأت ةعأأأأض القضأأأأايا رىل أنأأأأه ال أمهيأأأأة للقيأأأأد اإلقلي أأأأي   حتديأأأأد مأأأأا
 اإلقلي أأأي القيأأأد شأأأرط قضأأأايا أخأأأرى أن ،   حأأأني تقأأأريفر  (189)الشأأأرط يشأأأ ي أحكأأأاو تسأأأوية امل اثعأأأات

 ي(190)ةالرعاية األوىل الدولة شرط ض   الدولية امل اثعات تسوية أحكاو م  رهران مي ع
ساهسأأاً،   مجيأأع القضأأايا الأأيت  صأأر فيهأأا شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة تةبيقأأه علأأ  املسأأتث ري   -201

أو "  حأأأاالت شأأأبيهة"، مل تعامأأأي أيأأأة  يئأأأة حتكأأأيم مسأأأ لة مأأأا ركا   أو االسأأأتث ارات "  اأأأرو  ةاثلأأأة"
 أمهيةي  ان   ا الشرط ي ةبق عل  أحكاو تسوية امل اثعات أو ال عل  أهنا مس لة كات

__________ 

(188) Berchsaderي 

(189) Maffezini, para. 61; Hotchief, paras. 107-111 (majority)ي 

(190) ICS v. Argentina, paras. 296, 305-308; Daimler, paras. 225-231, 236 (majority)ي 
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ويبأأأني  أأأ ا التحليأأأي امل ارسأأأة السأأأاةقة، وال يشأأأكي ةيانأأأاً ةشأأأ ن الةريقأأأة الأأأيت سأأأيبت رأأأا    -202
وملأأا  أأان االسأأتث ار  يئأأات خمصصأأة، يئأأات التحكأأيم   قضأأايا   القضأأايا   املسأأتقبيي وملأأا  انأأت

املتعلأأأأق ةأأأأه، فرنأأأأه  سأأأأياق  الو  دهة لشأأأأرط الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأةاألحكأأأأاو احملأأأأ   أأأأاك اخأأأأتال   
هم أو  ةعضأأ أأان قأأد ةأأّت ن  رحأأىت و يسأأتحيي توقأأع الةريقأأة الأأيت سيفصأأي رأأا أعضأأاد  أأ   اهليئأأات، 

كأأأون شأأأرط ومأأأع كلأأأك، فع أأأدما ي الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأةي قضأأأايا سأأأاةقة متعلقأأأة ة حكأأأاو  لهأأأم  
التعامأي معأه  شأرط قاةأي رىل  هليئأات ت أمع أ ثأرلتفسأري أوسأع، يبأدو أن ا الدولة األوىل ةالرعايأة قأاةالً 

للأأدول  أوليأأة  أأ ا يأأوفر توجيهأأاتأن  يسأأافريأأق الدر ال ويأأرى .علأأ  أحكأأاو تسأأوية امل اثعأأاتللتةبيأأق 
   امي را  يئات التحكيم مع عبارة معي ةياليت قد تتعكيفية الةش ن 

 
 (Maffezini) مافيزينيالشروا الواردة في اتفاقات أُبرما منذ اتخاذ القرار في قضية  -2 

عأأده مأأ  اتفاقأات االسأأتث ار الأأيت تشأأ ي أحكأأاو  ، أرةأأرومأافيميدم أ  القأأرار املتطأأ    قضأأية  -203
 .  ثالث فئاتع ومًا      االتفاقات ت درنو  .الدولة األوىل ةالرعاية

ي و أوث فعأي كلأك مأافيميدأواًل،   اك اتفاقات تسأتبعد صأراحة تةبيأق القأرار املتعلأق ةقضأية  -204
، أو مأأ  خأأالل الأأ   علأأ  أن أحكأأاو تسأأوية امل اثعأأات (191)مأأ  خأأالل اإلحالأأة الصأأر ة رىل القأأرار

و أن كلأأك  أري مأ  خأأالل ي وع ومأاً، ال يبأد(192)ال تقأع ضأ   نةأأاق حكأم الدولأة األوىل ةالرعايأأة
 رهران القرار   قائ ة االستث ادات م  تةبيق معاملة الدولة األوىل ةالرعايةي

نةأأاق شأأرط الدولأأة ضأأ   تتضأأ   صأأراحة أحكأأاو تسأأوية امل اثعأأات ثانيأأاً،   أأاك اتفاقأأات  -205
 ي(193)األوىل ةالرعاية

او تسأأوية املعا أدات ت أأدرن أو ثالثأاً،   أأاك تلأك االتفاقأأات الأيت ال تأأ  ر مأا ركا  انأأت أحكأ -206
الدولأأأأة األوىل  ال ضأأأأ   نةأأأأاق شأأأأرط الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأةي وةعضأأأأها  أأأأده نةأأأأاق تةبيأأأأق شأأأأرط

أو  هأأاوةيع هاوتشأأغيلتسأأيري ا و  هاوتوسأأيع ئهأأاواقت اةاعتبأأار  ي ةبأأق "علأأ  رنشأأاد االسأأتث ارات  ةالرعايأأة
ةعأأأض  يئأأأات  أأأا ك أأأر آنفأأأا، فأأأرن ومأأأع كلأأأك، و  فيهأأأا ةأأأ ي وجأأأه آخأأأر   رقلأأأيم الدولأأأة"يالتصأأأر  

 أخأأرىةي  أأا فسأأرته  يئأأات أنأأه ال يشأأ ي تسأأوية امل اثعأأات التحكأأيم فسأأرت مثأأي  أأ ا احلكأأم علأأ  
 عل  أنه يش ي كلكي

__________ 

 : (، متأأأأأاح علأأأأأ  الع أأأأأوان التأأأأأايل2004 أأأأأانون الثام/ي أأأأأاير   28مريكأأأأأا الوسأأأأأة  )ألمشأأأأأروع اتفأأأأأاق الت أأأأأارة احلأأأأأرة  (191)
draft/CAFTAind_e.asp>28<http://www.sice.oas.org/TPD/USA_CAFTA/Janي 

 17، املأربو   ةأرن   تباهلأةامل االسأتث ارات ومحايتهأا شأ يعاالتفاق ةني مجهورية  ولومبيا واالحتاه السويسري ةشأ ن ت (192)
  :متاح عل  الع وان التايل ،2006 أيار/مايو

<http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/country/45/treaty/1008>ي 
 17تفأأأأأاق ةأأأأأني الياةأأأأأان والواليأأأأأات املتحأأأأأدة املكسأأأأأيكية لتعميأأأأأم الشأأأأأرا ة االقتصأأأأأاهية، املأأأأأربو   مدي أأأأأة مكسأأأأأيكو   الا (193)

ومل  ؛<http://www.sice.oas.org/Trade/MEX_JPN_e/agreement.pdf> :التأأأايل الأأأراة  متأأأاح علأأ ، 2004 أيلول/سأأبت رب
عايأأأة علأأأ  تسأأأوية ة، الأأأيت تةبأأأق حكأأأم الدولأأأة األوىل ةالر االسأأأتث ارية الث ائيأأأة ال  وكجيأأأ هتامعا أأأدتغأأأري امل لكأأأة املتحأأأدة 

 امل اثعاتي

http://www.sice.oas.org/Trade/MEX_JPN_e/agreement.pdf
http://www.sice.oas.org/Trade/MEX_JPN_e/agreement.pdf
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الفريأأق الدراسأأي أن مسأ لة الدولأأة األوىل ةالرعايأأة وأحكأاو تسأأوية امل اثعأأات مل حتفأأم والحأا  -207
 مأأأأ  أجأأأأياسأأأأتبعاه تسأأأأوية امل اثعأأأأات، وال مأأأأ  أجأأأأي الأأأأدول علأأأأ  توضأأأأيو لغأأأأة االتفاقأأأأات القائ أأأأة 

 الواقأأأأع، ت أأأأمع و  .حكأأأأم الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة تةبيأأأأق تسأأأأتبعدالتفأأأأاوض ةشأأأأ ن اتفاقأأأأات جديأأأأدة 
 ل لكيي و  اك عل  األقي ثالثة تفسريات حمت لة املس لة جتا ي رىل ا ديدة االتفاقات معظم
 تأأويل قأأد الات القائ أأة ع ليأأة طويلأأة ومعقأأدة، و رعأأاهة التفأأاوض ةشأأ ن االتفاقأأأواًل، تشأأكي  -208

ة هت أأأو قأأد تكأأون م أوليأأة قصأأوى هلأأ   املسأأ لة   جأأدول أع اهلأأا اخلأأاص ةأأرةراو املعا أأداتلأأدول ا
 .فتو مسائي أخرى   املعا دةرعاهة ة

ثانيأأا، قأأد تتطأأو  الأأدول مأأ  أن ترفسأأر  يئأأات التحكأأيم صأأياغة اتفاقاهتأأا ا ديأأدة الراميأأأة  -209
رشأأارة ةالرعايأأة علأأ  تسأأوية امل اثعأأات، علأأ  أهنأأا  األوىل الدولأأة شأأرط تةبيأأق املعاملأأة مبوجأأب رىل م أأع

 .تسوية امل اثعاتفعال  تغةيالقائ ة  ارىل أن اتفاقاهت
 مل تةبأأأأق  امل ارسأأأأة الع ليأأأأة، علأأأأ  ال حأأأأو املبأأأأني أعأأأأال ،  هرى أنأأأأتأأأأ، ميكأأأأ  للأأأأدول أن اً ثالثأأأأ -210

 الدولأأة األوىل ةالرعايأأة شأأرط أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة علأأ  تسأأوية امل اثعأأات رال   حالأأة صأأياغة
 يست مصاغة ةعبارات عامةيل اخلاصة را ، وأن أحكاو الدولة األوىل ةالرعايةةعبارات عامة

 التوجيهأأأات املقدمأأأة   أأأا ه مأأأ  شأأأ نرىل أنأأأالدراسأأأي الفريأأأق فقأأأد خلأأأ  أي حأأأال، وعلأأأ   -211
نةأاق أحكأأاو الدولأأة ضأأ   أحكأاو تسأأوية امل اثعأات تأأدرن ر علأأ  أهنأا تفسيفأرمبأأا الصأأياغة الأيت  ةشأ ن

علأ  الأدول  أن تسأاعد، كلأك اسأتبعدت فيهأا احلكومأاتاتفاقأات ة املتعلقأةاألوىل ةالرعايأة، واألمثلأة 
أأأر رأأأا اتفاقاهتأأأا االسأأأتث ارية وفي أأأا ميك هأأأا أخأأأ    ةعأأأني االعتبأأأار ال ظأأأر   الةريقأأأة الأأأيت ميكأأأ  أن تفسيف

 .اتفاقات جديدةع د التفاوض ةش ن 
  

  الجزء الخامس  
 ملخ  االستنتاجات

 
مل يةأأرأ أي تغيأأري علأأ  شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة، ةأأي اأأي  أأو نفسأأه مأأ  حيأأث طاةعأأه  -212

الأأيت  واهاملأمشأاريع  ي ومأا ثالأت األحكأاو األساسأية  1978م أ  أن وضأعت مشأاريع املأواه   عأاو 
  الوقأأأت  هتفسأأأري شأأأرط الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة وتةبيقأأألاألسأأأاس  تشأأأكي 1978عأأأاو  وضأأأعت  

احلأأأايلي ومأأأع كلأأأك، فهأأأي ال تقأأأدو أجوةأأأة علأأأ  مجيأأأع املسأأأائي التفسأأأريية الأأأيت ت شأأأ  خبصأأأوص شأأأرط 
 الدولة األوىل ةالرعايةي

و أب تفسأأري شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ةاالسأت اه رىل قواعأأد تفسأأري املعا أأدات مثل أأا تأأره  -213
 ياتفاقية فيي ا لقانون املعا دات  
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ة ةأأاق الشأأرط  شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأةاألساسأأية في أأا وأأ  املسأأ لة التفسأأريية وتتعلأأق  -214
فائأأدة الأأيت ميكأأ  احلصأأول عليهأأا مبوجأأب قاعأأدة "مأأ  كات ال أأوع"ي أي أن نةأأاق وطبيعأأة التةبيأأق ةو 

 نفسهي الدولة األوىل ةالرعايةيتوقفان عل  تفسري حكم  الدولة األوىل ةالرعايةحكم 
جمأأأأأال    امل اثعأأأأأات وقأأأأأد أتأأأأأ  تةبيأأأأأق شأأأأأرط الدولأأأأأة األوىل ةالرعايأأأأأة علأأأأأ  أحكأأأأأاو تسأأأأأوية -215

 جديأأأأد ةبعأأأأد املوضأأأأوعية، االلتمامأأأأات   حصأأأأر  مأأأ  االسأأأأتث ار، ةأأأأدالً  التحكأأأيم املتعلأأأأق مبعا أأأأدات
 علأ  التفأاوض أث أاد األطأرا  تتوقعه أا مل ة تأائج ةالرعايأة، ورمبأا األوىل الدولأة أحكأاو ةش ن للتفكري
 .اتتفسري املعا دمس لة متعلقة ةومع كلك، ما ثالت املس لة  ياالستث ارية اتفاقاهتا
 تسأأأأأوية أحكأأأأأاو ةالرعايأأأأأة األوىل الدولأأأأأة شأأأأأرط  أأأأأان يتعأأأأأني أن يغةأأأأأي ورن حتديأأأأأد مأأأأأا ركا -216

 أأ ا الشأأرطي وميكأأ  للغأأة  تتفأأاوض ةشأأ ن الأأيت الأأدول رىل املةأأا  هنايأأة  أأو أمأأر يرجأأع   امل اثعأأات
الواضأأحة أن تؤ أأد مأأا ركا  أأان حكأأم مأأ  أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة قأأاةاًل للتةبيأأق علأأ  أحكأأاو 

لتفسأأر شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة تسأأوية امل اثعأأاتي ورال فسأأترتك املسأأ لة هليئأأات تسأأوية امل اثعأأات 
    ي حالة عل  حدةي 

وترمي التق يات التفسريية اليت استعرضأها الفريأق الدراسأي    أ ا التقريأر رىل املسأاعدة علأ   -217
 تفسري أحكاو الدولة األوىل ةالرعاية وتةبيقهاي
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