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(ب) التفس أ أأري الالح أ أأق لش أ أأروط الدول أ أأة األوىل ةالرعاي أ أأة في أ أأا يتعل أ أأق ةاملس أ أأائي
اإلجرائية م جانب يئات التحكيم قضايا االستث ار ييييييييييييييييي
‘ ‘1الت ييم ةني االلتمامات املوضوعية واإلجرائية ييييييييييييييييييييييي
‘ ‘2تفسري شروط الدولة األوىل ةالرعاية س لة والية قضائية يييييييييي
 -1معيار تفسري مسائي الوالية القضائية يييييييييييييييييييييييي
 -2تسوية امل اثعات والوالية القضائية يييييييييييييييييييييييييي
‘ ‘3القصد احملده م األحكاو األخرى املعا دة ييييييييييييييييييي
‘ ‘4ةارسات األطرا ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
‘ ‘5الوقت امل اسب لتحديد قصد الةرفني ييييييييييييييييييييييييييي
‘ ‘6مضأ أ أ أ ون احلك أ أ أأم املقص أ أ أأوه تغي أ أ أأري ةاالحت أ أ أأان غك أ أ أأم الدول أ أ أأة
األوىل ةالرعاية ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
‘ ‘7االتساق ا اك القرارات يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
‘ ‘8تعري معاملة "ال تقي رعاية" يييييييييييييييييييييييييييييييييي
‘ ‘9وجوه استث ادات قائ ة عل السياسة العامة يييييييييييييييييييييي
ا مد الثالث اعتبارات متعلقة ةتفسري شروط الدولة األوىل ةالرعاية ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
أل  -اعتبارات السياسة العامة في ا يتعلق ةتفسري اتفاقات االستث ار ييييييييييييييييييييييييييي
 -1تفاوت القدرات التفاوض عل معا دات االستث ار الث ائية يييييييييييييييييييي
 -2خصوصية ي معا دة يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ةاد  -التحكيم اخلاص ةتسوية م اثعات االستث ار ةاعتبار "حتكي اً خمتلةاً"ييييييييييييييييييييي
جيم  -األمهيأ أأة املعاصأ أأرة ملشأ أأاريع امل أ أواه الأ أأيت وضأ أأعت عأ أأاو  1978تفسأ أأري أحكأ أأاو الدولأ أأة
األوىل ةالرعاية ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ا مد الراةع توجيهات ةش ن تفسري شرط الدولة األوىل ةالرعاية ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
أل  -ميك أ أ  ،م أ أ حي أ أأث املب أ أأدأ ،تةبي أ أأق أحك أ أأاو الدول أ أأة األوىل ةالرعاي أ أأة علأ أ أ أحك أ أأاو تس أ أأوية
امل اثعات معا دات االستث ار الث ائية ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ةاد  -الشروط املتعلقة ةتسوية امل اثعات ووالية احملك ة يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
جيم  -العوامأأي امله أأة حتديأأد مأأا ركا أأان حكأأم م أ أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ي ةبأأق عل أ
شروط االحت ان ةتسوية امل اثعات يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 -1مبدأ املعاصرة ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 -2أمهية األع ال التحضريية يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 -3امل ارسة التعا دية ل طرا ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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هال -

ا مد اخلامس ملط
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 -4معىن السياق ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
(أ) التواثن ةني األحكاو احملدهة والعامة ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
(ب) مبدأ صي الشيد ةال ر ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 -5أمهية مض ون احلكم املراه استبداله ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 -6تفسري احلكم املراه رهراجه ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
العواقب املرتتبة عل خمتل الشروط ال وكجية للدولة األوىل ةالرعاية ييييييييييييييييييييي
 -1الش أأروط ال أ أوارهة اتفاق أأات ان أأت قائ أأة وق أأت ا أأاك الق أ أرار قض أأية م أأافيميد
( )Maffeziniييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 -2الش أ أ أأروط الأ أ أ أوارهة اتفاق أ أ أأات أرةرم أ أ أأت م أ أ أ أ ا أ أ أأاك القأ أ أ أرار قض أ أ أأية م أ أ أأافيميد
( )Maffeziniييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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مقدمة
أ ا التقريأأر ع أأي الفريأأق الدراس أي ال أ ي أنش أ ته الل أأة لل ظأأر القضأأايا املعاصأأرة
 -1يتض أ
املتعلق أأة ةش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأةي وق أأد ت اول أأت الل أأة موض أأوع ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة
الفأأرتة م أ عأأاو  1967رىل عأأاو  ،1978ورغأأم كلأأك مل ترأأربو معا أأدة متعأأدهة األط أرا عل أ أسأأاس
مشاريع املواه الأيت وضأعتها الل أةي وم أ كلأك احلأني ،أصأبو شأرط الدولأة األوىل ةالرعايأة ح أر الماويأة
م ظ أأة الت أأارة العاملي أأة ،وأهرن ع أأده ال حص أأر ل أأه مأ أ اتفاق أأات االس أأتث ار الث ائي أأة واإلقلي ي أأةي
وعلأ وجأأه اخلصأأوص ،نشأ ت خالفأأات سأأياق اتفاقأأات االسأأتث ار الث ائيأأة ع أأد اتسأأاع نةأأاق شأأرط
الدولأأة األوىل ةالرعايأأة م أ االلتمامأأات املوضأأوعية رىل أحكأأاو تسأأوية امل اثعأأاتي ويسأأتعرض التقريأأر أ
التةورات ويقدو ةعض التعليقات عل تفسري أحكاو الدولة األوىل ةالرعاية()1ي
 -2وع أأد ال ظأأر أ ا املوضأأوع ،سأأع الفريأأق الدراسأي رىل حتديأأد مأأا ركا أأان مأ امل كأ أن
يتوصي رىل نتأائج مفيأدة مأ ال احيأة الع ليأة في أا يتعلأق ةكأي مأ رهران شأرط الدولأة األوىل ةالرعايأة
املعا أأدات وتفسأأري وتةبيأأق شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ق أرارات يئأأات التحكأأيم وغري أأا م أ
اهليئ أأاتي ونظ أأر الفري أأق الدراس أأي في أأا ركا أأان مث أأة فائ أأدة مأ أ رع أأاهة ال ظ أأر مش أأاريع املأ أواه ال أأيت
وض أأعت ع أأاو  1978أو رع أأداه جم وع أأة م أ مش أأاريع امل أواه ا دي أأدة وخل أ رىل أن أأه ليس أأت
أأاك فائأأدة م أ كلأأك()2ي و حأأني ر أأم الفريأأق الدراس أي ا ت امأأه ةوجأأه خأأاص عل أ شأأرط الدولأأة
األوىل ةالرعاي أأة س أأياق اتفاق أأات االس أأتث ار ،فرن أأه س أأع أيضأ أاً رىل ال ظ أأر ش أأرط الدول أأة األوىل
الفقرات  212رىل  217أهنا .
ةالرعاية سياق أوسعي وتره است تاجات الفريق الدراسي

الجزء األول
معلومات أساسية
 -3يتضأ أ ا ا أأمد مأ التقريأأر معلومأأات أساسأأية عأ ع أأي الفريأأق الدراسأي ويصأ الع أأي
السأأاةق ال أ ي قامأأت ةأأه الل أأة ةشأ ن موضأأوع شأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأةي ويسأأتعرض أ ا ا أأمد
ةعد كلك التةورات اليت حدثت استطداو شرط الدولة األوىل ةالرعاية م عاو 1978ي

ألف -نشأة الفريق الدراسي والفرض منه
 -4اعت أ أأدت الل أ أأة عأ أأاو  1978مشأ أأاريع م أ أواه ةش أ أ ن شأ أأرط الدولأ أأة األوىل ةالرعايأ أأة()3ي
ومل تتطأ ا عيأأة العامأأة رجأرادات لعقأأد مأؤمتر مأ أجأأي حتويأأي أ ا املشأأروع رىل اتفاقيأأةي و الأأدورة
__________

ا التقريري
( )1يستطدو مصةلو "شرط الدولة األوىل ةالرعاية" ومصةلو "حكم الدولة األوىل ةالرعاية" رتاهفني
( )2رمبأأا جتأأدر اإلشأأارة رىل أن ةعأأض أعضأأاد الفريأأق الدراسأأي رأى أن م أ امل اسأأب أن يعأأاه ال ظأأر مشأأاريع امل أواه الأأيت
وضعت عاو 1978ي
(Yearbook …. 1978, vol. II (Part Two), pp. 16-72 )3ي
188/245
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الثام أأة واخل س أأني لل أأة ،املعق أأوهة ع أأاو  ،2006ن أأاقش الفري أأق العام أأي املع أأد ةربن أأامج الع أأي
الةويأأي األجأأي مس أ لة مأأا ركا أأان ي بغأأي ال ظأأر مأأرة أخأأرى موضأأوع شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأةي
و الأأدورة التاسأأعة واخل سأأني ،املعقأأوهة عأأاو  ،2007نظأأر فريأأق عامأأي غأأري رمسأأي تأأاةع لل أأة
أ املس أ لة ،وقأأررت الل أأة هورهتأأا السأأتني ،املعقأأوهة عأأاو  ،2008أن ت أدرن موضأأوع شأأرط
الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ةرنأأامج ع لهأأا الةويأأي األجأأيي و نفأأس الأأدورة ،قأأررت الل أأة أن تأأدرن
املوضوع ةرنأامج ع لهأا احلأايل وأن ت شأئ فريقأاً هراسأياً مع يأاً ةأه هورهتأا احلاهيأة والسأتني يشأرتك
رئاسأأته السأأيد هونالأأد ما ريأه والسأأيد رو أأان ةريي أرا()4ي وقأأد ت أرأس الفريأأق الدراسأأي السأأيد ما ريأأه،
و حالة غياةه السيد ماتياس فورتو ،م عاو 2012ي
 -5وق أأد تأ أ ثرت الل أأة ع أأدما ق أأررت ال ظ أأر م أأرة أخ أأرى مسأ أ لة ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة
ةأأالتةورات الأأيت حأأدثت م أ عأأاو  1978وم أ ةي هأأا التوسأأع تةبيأأق أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة
رطأأار م ظ أأة الت أأارة العامليأأة ،وانتشأأار رهران أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة معا أأدات االسأأتث ار
الث ائيأأة واألحكأأاو املتعلقأأة ةاالسأأتث ار ترتيبأأات التكامأأي االقتصأأاهي اإلقلي أأي ،والصأأعوةات احمل أدهة
معا دات االستث ار.
اليت نش ت تفسري وتةبيق أحكاو الدولة األوىل ةالرعاية
 -6وعق أأد الفري أأق الدراسأ أي  24جلس أأة ة أأني ع أأامي  2009و2015ي واتف أأق الفري أأق الدراس أأي
عل أ رطأأار يكأأون مبثاة أأة خارطأأة طريأأق لع ل أأه ،ضأأود القضأأايا الأأيت ة أأرثت امل أ هج ال أ ي اتبع أأه
لل ظأأر املوضأأوع()5ي وشأأرع ع لأأه عل أ أسأأاس ورقأأات الع أأي غأأري الرمسيأأة والوثأأائق غأأري الرمسيأأة
()6
ع له .
األخرى اليت أعد ا أعضاد الل ة ملساعدة الفريق الدراسي
__________

( )4الوثأأائق الرمسيأأة لل عيأأة العامأأة ،الأأدورة الثالثأأة والسأأتون ،امللحأأق رقأأم  ،(A/63/10) 10الفق أرات 352-351ي وانظأأر
أيضأأا املرجأأع السأأاةق ،الأأدورة الراةعأأة والسأأتون ،امللحأأق رقأأم  ،(A/64/10) 10الفقأرات 216-211؛ واملرجأأع السأأاةق،
الأأدورة اخلامس أأة والس أأتون ،امللح أأق رق أم  ،(A/65/10) 10الفق أرات 373-359؛ واملرج أأع الس أأاةق ،ال أأدورة الساهس أأة
والستون ،امللحق رقم  ،(A/66/10) 10الفقرات 363-349ي
( )5املرجع الساةق ،الدورة الراةعة والستون ،امللحق رقم  ،(A/64/10) 10الفقرة 216ي
أوراق ع ي تتعلق مبا يلي(a) Review of the 1978 Draft Articles of the MFN Clause (Mr. :
( )6نظر الفريق الدراسي
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.

)( McRaeو انت ورقة الع ي

عبارة ع نسطة م قحة م ورقة الع ي املع ونة

“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-

وعرض عل الفريق الدراسي أيضاً ما يلي( :أ)
) related Jurisprudence (Mr.M.D. Hmoudر
)provisions (prepared Mr. D.M. McRae and Mr. A.R. Perera؛ و(ب) وثيقة غري رمسية ،شكي جدول ،رحتده
يئات التحكيم والدفاع قضايا االستث ار اليت ت ةوي عل شروط الدولة األوىل ةالرعاية ،ةاإلضافة رىل نوع حكم
الدولة األوىل ةالرعاية اخلاضع للتفسري؛ و(ن) ورقة ع ي غري رمسية ةش ن الشروط ال وكجية اخلاصة ةالدولة األوىل

A Catalogue of MFN
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 -7وتلقأأت الل أأة ،ط أوال نظر أأا املوضأأوع ،تعليقأأات م أ الأأدول الل أأة الساهسأأة ةش أ ن
ع ي الفريق الدراسيي وعل الرغم م الأرتهه الأ ي أةدتأه ةعأض الأدول ةشأ ن ال ظأر املوضأوع(،)7
ان الرأي السائد و أنأه ميكأ لل أة أن تسأهم أ ا ا أالي و أان مأ الواجأب علأ الل أة أن
تراع أأي حقيق أأة أن أحك أأاو الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة تأ أ يت ة ش أأكال متباي أأة وأن أأه ال ي بغ أأي ةالض أأرورة أن
()8
يتوقع أن يكأون التفسأري أو التةبيأق واحأدا ي ومتشأياً مأع التوجأه العأاو للفريأق الدراسأي ،أعأرب ثأرياً
عأ رأي مفأأاه أن الل أأة ال ي بغأأي أن ت أأتج مشأأاريع مأواه جديأأدة وال ي بغأأي أن حتأاول رعأأاهة ال ظأأر
مش أأاريع املأ أواه ال أأيت وض أأعت ع أأاو )9(1978ي ورئ أأي ةص أأورة عام أأة أن أأه ي بغ أأي لل أأة أن حت أأده
االجتا أأات تفسأأري شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة وأن تقأأدو توجيهأأات لل فاوضأأني املعا أأدات،
()10
جمال االستث ار .
وواضعي السياسات ،وامل ارسني
 -8وقأأرر الفريأأق الدراس أي عأأدو حماولأأة الفصأأي ةأأني اآلراد املتضأأارةة هليئأأات التحكأأيم قضأأايا
االسأأتث ار ع أأد تةبيأأق شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة عل أ تسأأوية امل اثعأأاتي فلأأيس لل أأة هور رمسأأي
في أأا يتعل أأق ةق أرارات هليئ أأات التحك أأيم قضأأايا االس أأتث ار ،والقأأول ة أ ن أ اهليئأأة عل أ ص أواب
ال قاش ا اري.
واألخرى عل خة سيؤهي فق رىل رضافة صوت آخر و صوت الل ة
 -9وعوض أاً ع أ كل أأك ،رأى الفري أأق الدراس أأي أن ةع أأض التفس أأري أو التوض أأيو ل أ هج الل أأة
عأأاو  1978سأأيكون مفيأأداً ،ال سأأي ا ضأأود عأأدو اليقأأني ةش أ ن يفيأأة تفسأري شأأرط الدولأأة األوىل
ةالرعاي أ أأةي ورأى الفري أ أأق الدراس أ أأي أيض أ أاً أن م أ أ املفي أ أأد ال ظ أ أأر تةبي أ أأق القواع أ أأد املتعلق أ أأة ةتفس أ أأري
املعا دات عل تفسري أحكاو الدولة األوىل ةالرعايةي
__________

()7
()8
()9

()10
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ةالرعاية ما ةعد  ،Maffeziniتبحث خمتل طرق است اةة الدول لقضية Maffezini؛ و(ه) ورقة ع ي غري رمسية ترقدو
استعراضاً عاماً ل سلوب ال ةي لشرط الدولة األوىل ةالرعاية ،املستطدو اتفاقات املقر اليت مت و ةثلي الدول لدى
امل ظ ة نفس االمتياثات واحلصانات امل وحة للدةلوماسيني الدولة املضيفة؛ و(ه) ورقة ع ي غري رمسية ةش ن
شرط الدولة األوىل ةالرعاية املعا دات الدةلوماسية؛ و(و) ورقة ع ي غري رمسية ةش ن اتفاقات املالحة وشرط الدولة
األوىل ةالرعايةي
انظأأر عل أ سأأبيي املثأأال ،A/C.6/65/SR.25 :الفقأأرة ( 75الربتغأأال)؛ و ،A/C.6/69/SR.27الفقأأرة ( 49مجهوريأأة ري أران
اإلسالمية)؛ و ،A/C.6/64/SR.23الفقرة ( 27مجهورية ريران اإلسالمية)ي
انظر عل سبيي املثال ،A/C.6/64/SR.23 :الفقرة ( 52الواليات املتحأدة األمريكيأة)؛ و ،A/C.6/64/SR.23الفقأرة 31
(الياةأأان)؛ و ،A/C.6/65/SR.26الفقأأرة ( 17الواليأأات املتحأأدة األمريكيأأة)؛ و ،A/C.6/69/SR.27الفقأأرة ( 94الواليأأات
املتحدة األمريكية)؛ و ،A/C.6/67/SR.21الفقرة ( 103الواليات املتحدة األمريكية)ي
انظأأر عل أ سأأبيي املثأأال ،A/C.6/64/SR.23 :الفقأأرة ( 52الواليأأات املتحأأدة األمريكيأأة)؛ و ،A/C.6/69/SR.25الفقأأرة
( 82امل لكة املتحأدة)؛ و ،A/C.6/65/SR.26الفقأرة ( 17الواليأات املتحأدة األمريكيأة)؛ و ،A/C.6/69/SR.25الفقأرة
( 115ال س أأا)؛ و ،A/C.6/65/SR.26الفق أأرة ( 18امل لك أأة املتح أأدة)؛ و ،A/C.6/69/SR.27الفق أأرة ( 26الوالي أأات
املتحدة األمريكية)ي
انظ أ أأر عل أ أ س أ أأبيي املث أ أأال ،A/C.6/64/SR.18 :الفق أ أأرة  ( 66غاري أ أأا)؛ و ،A/C.6/64/SR.22الفق أ أأرة ( 75نيوثيل أ أأدا)؛
و ،A/C.6/65/SR.26الفقأ أأرة ( 45سأ أأري النكأ أأا)؛ و ،A/C.6/69/SR.27الفقأ أأرة ( 28س أ أريالنكا)؛ و،A/C.6/69/SR.27
الفق أ أ أ أأرة ( 69االحت أ أ أ أأاه الروس أ أ أ أأي)؛ و ،A/C.6/69/SR.27الفق أ أ أ أأرة ( 78الربتغ أ أ أ أأال)؛ و ،A/C.6/69/SR.27الفق أ أ أ أأرة 89
(فييت ناو)؛ و ،A/C.6/66/SR.28الفقرة  ( 21دا)؛ و ،A/C.6/67/SR.20الفقرة  ( 109دا)؛ و،A/C.6/69/SR.25
الفقأ أأرة ( 21فيأ أأت نأ أأاو)؛ و ،A/C.6/65/SR.26الفقأ أأرة ( 69س أ أ غافورة)؛ و ،A/C.6/65/SR.26الفقأ أأرة ( 73أس أ أرتاليا)؛
و ،A/C.6/69/SR.27الفقرة ( 76مجهورية وريا)ي
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باء -مشروع مواد عام 1978
 -1المنشأ
 -10أثأأري موضأأوع ش أأرط الدولأأة األوىل ةالرعاي أأة ألول مأأرة عأأاو  1964ع أأدما ان أت الل أأة
ةصده غث مس لة "املعا أدات والأدول الثالثأة"()11ي وع أدما قأررت الل أة رهران املوضأوع ةرنأامج
ع له أ أ أ أأا ع أ أ أ أأاو  ،1967أ أ أ أأان ع أ أ أ أ أوان املوض أ أ أ أأوع "ش أ أ أ أأرط الدول أ أ أ أأة األوىل ةالرعاي أ أ أ أأة ق أ أ أ أأانون
()12
املعا دات" ي و ان املوضوع ل لك م املواضيع املتعلقة ةقانون املعا دات.
 -11ومأ أ ال احي أأة التاروي أأة ،وره ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة معا أأدات الص أأداقة والت أأارة
واملالحأأة الث ائيأأة الأأيت انأأت مه تهأأا الرئيسأأية أأي ت ظأأيم جم وعأأة مت وعأأة م أ املسأأائي ةأأني الةأأرفني،
كات الةأأاةع الت أأاري عأأاهة()13ي وعل أ الأأرغم م أ مراعأأاة املقأأرري اخلاصأأني ع وم أاً مشأأروع م أواه
عاو  1978الةريقة الأيت يةبأق رأا شأرط الدولأة األوىل ةالرعايأة احملأا م احملليأة و املعا أدات و
ق أرارات يئأأات التحكأأيم ،ر أأم مشأأروع م أواه  1978ع وم أاً عل أ الوايفأأة التقليديأأة ألحكأأاو الدولأأة
املعا دات الت ارية الث ائية.
األوىل ةالرعاية
 -12و كأ ا ،حأأني ي ظأأر ثأرياً اليأأوو رىل الوايفأأة األساسأأية لشأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة علأ
أهن أأا امتأ أأداه تلقأ أأائي وغأ أأري مشأ أأروط لل مايأ أأا ،يتض أ أ مشأ أأروع م أ أواه عأ أأاو  1978أحكام أ أاً مفصأ أألة
ومستفيضأأة ةش أ ن "التع أأويض" و"املعاملأأة ةاملث أأي" ،ةأأا يعكأأس عل أ األرجأأو االنش أأغال رىل حأأد م أأا
مبوقأ ةلأأدان الت أأارة احلكوميأأة الأأيت ال تؤيأأد التةبيأأق التلقأأائي متامأاً ألحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأةي
وعأأالوة عل أ كلأأك ،أثأأري ا أأدل ةش أ ن معا أأة ةعأأض املسأأائي مثأأي االحتأأاهات ا ر يأأة واألفضأأليات
للبلدان ال امية.
 -2األحكام الرديسية
 -13علأ أ ال أأرغم مأ أ أن مش أأروع مأ أواه ع أأاو  1978يت أأاول جم وع أأة مت وع أأة مأ أ املس أأائي ،وأن
ةعض أأها ق أأد حل أأت حمله أأا تة أأورات الحق أأة ،فرن أأه يتضأ أ الع اص أأر الرئيس أأية ألحك أأاو الدول أأة األوىل
ةالرعاي أأة ويق أأدو توجيه أأات ةش أ ن تةبيقه أأا تعت أأرب مفتاح أاً لع أأي ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة الي أأووي
عل ما يلي:
ا املشروع ي
و ان تعري شرط الدولة األوىل ةالرعاية

__________

( )11األم أأم املتح أأدة ،أع أأال أأة الق أأانون ال أأدويل ،الةبع أأة الثام أأة ،ا ل أأد األول ( ،)2012رق أأم املبي أأع ة أأاألمم املتح أأدة
) ،E.12.V.2 (ISBN 978-92-1-133720-4الصفحة 171ي
( )12املرجع نفسه ،الصفحة 172ي
(Shinya Murase, Kokusaiho no Keizaiteki Kiso (Tokyo: Yuhikaku, 2001), pp. 14-201 [in Japanese]; Shinya )13
Murase, “The Most-Favored-Nation Treatment in Japan’s Treaty Practice 1854-1905” American Journal of
International Law, vol.70 (1976), pp. 273-297ي

GE.15-13770

191/245

A/70/10

"معامل أأة مت حه أأا الدول أأة املاحن أأة للدول أأة املس أأتفيدة ،أو ألش أأطاص أو أش أأياد عل أ أ
عالق أ أأة حمأ أ أأدهة ر أ أ أ الدولأ أ أأة ،وال تق أ أأي رعايأ أ أأة م أ أ أ معامل أ أأة الدولأ أ أأة املاحن أ أأة لدولأ أ أأة ثالثأ أ أأة
()14
أو ألشطاص أو أشياد عل نفس تلك العالقة ةتلك الدولة الثالثة" .
وعل الرغم م انتقاه ا التعري علأ أسأاس أنأه غأامض( ،)15فرنأه تأوي علأ الع اصأر
الرئيس أأية لش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة ،وتت أأاول األحك أأاو الالحق أأة ملش أأروع املأ أواه ةالتفص أأيي أ أ
الع اصري
 -14وعل أ وجأأه اخلصأأوص ،يبأأني مشأأروع امل أواه ةوضأأوح أن املعاملأأة مبوجأأب شأأرط الدولأأة األوىل
ةالرعاي أأة ليس أأت اس أأتث اد م أ أ القاع أأدة العام أأة آلث أأار املعا أأدات عل أ أ ال أأدول الثالث أأة()16ي وتف أأرتض
املعامل أأة مبوج أأب ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة أن املعا أأدة ال أأيت حتت أأوى علأ أ الش أأرط أأي املعا أأدة
األساسية اليت ت شئ العالقة القانونية ةني الدولأة املاحنأة والدولأة املسأتفيدةي وةعبأارة أخأرى ،ي شأ حأق
الدول أأة املس أأتفيدة املعامل أأة مبوج أأب ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة مأ أ الش أأرط امل ص أأوص علي أأه
املعا دة ةني الدولة املاحنة والدولأة املسأتفيدة فقأ ولأيس مأ املعا أدة ةأني الدولأة املاحنأة وهولأة ثالثأةي
و كأ أ ا ،ال ي شأ أ ح أأق للغ أأري ) .(jus tertiiو أ أ ا الص أأده ،ت فأ أ الل أأة م أأا قررت أأه حمك أأة الع أأدل
()17
قضية شر ة ال ف الربيةانية  -اإليرانية .
الدولية م قبي

مشأ أأاريع امل أ أواه أيض أ أاً تةبيق أ أاً ام أ أاً ملبأ أأدأ "م أ أ كات ال أ أأوع" ()ejusdem generis

 -15وتتض أ أ
في أأا يتعلأأق ةشأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأةي وع أأد القيأأاو ة أ لك ،اعت أأدت الل أأة عل أ نةأأاق واسأأع
علأ امل ارس أات والس أواةق القضأأائية للغأأات في أأا يتعلأأق مبفهأأوو "امل ت أأات الشأأبيهة"ي وتعأأاَل الل أأة
عل ما يلي:
مبدأ "م كات ال وع" ماهتني ،األوىل ي املاهة  )1(9اليت ت
"ال يكس أ أأب ش أ أأرط الدول أ أأة األوىل ةالرعاي أ أأة الدول أ أأة املس أ أأتفيدة ،لأ أ أ اهتا أو لص أ أأا
أشطاص أو أشياد عل عالقة حمدهة را ،رال امل افع اليت تقع حدوه موضوع الشرط"ي
والثانية ،املاهة  )1(10اليت ت

عل ما

يلي:

__________

( )14انظر مثالً مشروع املاهة  5مشروع املواه لعاو  ،Yearbook…1978, vol. II, Part Two ،1978الصفحة 21ي
( )15أشار تعليق لكس ربغ عل مشروع املواه القأرادة األوىل رىل أ الصأعوةة ةقولأه" :و أا نتسأادل في أا يتعلأق ة ةأاق
الأ ييي ال أ ي يشأأري رىل "أشأأطاص" أو "أشأأياد" عل أ "عالقأأة حمأأدهة" ةدولأة مأأاي ف أ أأم أأؤالد األشأأطاص
حأأني أن األمأأر واضأأو مبأأا فيأأه الكفايأأة حالأأة األشأأطاص الةبيعيأأني ،فرنأأه أقأأي مأ كلأأك ةكثأأري حالأأة املؤسسأأات
االقتصاهية ،سواد انت يئأات اعتباريأة أو مل تكأ أ لكي و أي ت ةبأق عبأارة "أشأياد" علأ األشأياد املاهيأة فقأ أو
ت ةبق أيضا عل السلع غري املاهية مثي اخلدمات أو حقوق امللكيأة الت اريأة أو الصأ اعية أو الفكريأة وأخأرياً ،مأا أو
املقصأأوه مأ عبأأارة "عالقأأة حمأأدهة" رأ الدولأأة ،ال سأأي ا حالأأة املؤسسأأات االقتصأأاهية أو السأألع غأأري املل وسأأة "
املرجع نفسه ،الصفحة 167ي
( )16املرجع نفسه ،الصفحتان  24و( 25مشروعا املاهتني  7و)8ي
(Anglo-Iranian Oil Co. case (United Kingdom v. Iran), Preliminary Objection, Judgment, I.C.J. Reports 1952, )17
pp. 109-110ي
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"ال تكتس أأب الدولأ أأة املسأ أأتفيدة ،مبوجأ أأب شأ أأرط الدولأ أأة األوىل ةالرعايأ أأة ،احلأ أأق
معاملة الدولأة األوىل ةالرعايأة ،رال ركا قأدمت الدولأة املاحنأة لدولأة ثالثأة م أافع تقأع حأدوه
موضوع الشرط"ي
 -16وتوضأ أ أأو املاهتأ أ أأان  9و 10أيض أ أ أاً أنأ أ أأه ال تكتس أ أ أأب الدولأ أ أأة املس أ أ أأتفيدة احلقأ أ أأوق املتعلق أ أ أأة
ةاألشطاص أو األشأياد الأيت هلأا عالقأة حمأدهة رأا رال ركا انأت مأ نفأس فئأة األشأطاص أو األشأياد
الأأيت هلأأا عالقأأة حمأأدهة ةدولأأة ثالثأأة ،وهلأأا ةالدولأأة املسأأتفيدة مأأا ألولئأأك األشأأطاص أو األشأأياد م أ
عالقة ةتلك الدولة الثالثة()18ي
 -17وت أأاول مش أأروع مأ أواه ع أأاو  1978أيضأ أاً يفي أأة التعام أأي م أأع ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة
ع أأدما يكأأون مشأأروطاً ةاحلصأأول عل أ تعأأويض أو تقأأدمي م أأافع متباهلأأةي وعأأالوة عل أ كلأأك ،يقأأدو
املشروع قواعد خاصة ةش ن البلدان ال امية ،واحلر ة عل احلدوه ،والدول غري الساحلية.
 -18و انأأت األحكأأاو املتعلقأأة ةالبلأأدان ال اميأأة أحأأد األسأأباب الأأيت هعأأت رىل ةقأأاد الع أأي ال أ ي
قامأأت ةأأه الل أأة شأأكي مشأأروع مأواهي ورأت ةعأأض الأأدول أن األحكأأاو تت أأاوث مأأا أأو مقبأأول
القأأانون الأأدويل العأأر ( )19أو رهن أا ةعيأأدة عأ التةأأورات الواقعأأة أمأأا أخأأرى ،ال سأأي ا سأأياق
الغأات()20ي ورأت هول ثأرية أن مشأروع املأواه ال يقأدو مأأا يكفأي حل ايأة مصأا البلأدان ال اميأأة()21ي
()22
ورأت هول أخ أأرى أن مش أأروع امل أأاهة  ،24املتعل أأق ةالرتتيب أأات ة أأني البل أأدان ال امي أأة ،ض أأيق للغاي أأة
أو ت أأان رىل ممي أأد مأ أ التوض أأيو()23ي وةاملث أأي ،أهى ع أأدو مراع أأاة التعقي أأدات املتص أألة ةالعالق أأة ة أأني
معامل أأة الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة رط أأار االتفاق أأات الث ائي أأة ومعامل أأة الدول أأة األويل ةالرعاي أأة رط أأار
االتفاقأأات املتعأأدهة األط أرا رىل عأأدو االرتيأأاح ملشأأروع امل أواه()24ي وعل أ وجأأه اخلصأأوص ،رفضأأت
هول ثرية ال ظر حتويأي مشأروع املأواه رىل اتفاقيأة ملممأة هون الأ صأراحة علأ رعفأاد االحتأاهات
__________

()18
()19
()20
()21

()22
()23
()24
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 ،Yearbook…1978, vol. II, Part Twoالصفحة [ 27انظر ةوجه خاص مشروع املاهة ])2(10ي
 ،A/C.6/33/SR.37الفقرة  ( 52دا)ي
 ،A/C.6/33/SR.46الفقرة ( 2الدا رك)؛ و ،A/C.6/33/SR.37الفقرة ( 11امل لكة املتحدة)ي
 ،A/C.6/33/SR.37الفقأأرة ( 24ليربيأأا)؛ و ،A/C.6/33/SR.41الفقأأرة ( 43ر أواهور)؛ و ،A/C.6/33/SR.43الفق أأرة 23
(غانا)؛  ،A/C.6/33/SR.45الفقأرات ( 26-21سأواثيل د)ي ورأت ا اعأة االقتصأاهية األوروةيأة أنأه أان مأ الواجأب
عل أ أ مشأ أأروع امل أ أواه أن يت أ أأاول ةوض أأوح العالقأ أأة ة أأني الأ أأدول كات املرا أأم االقتصأ أأاهية املطتلفأ أأة،A/C.6/33/SR.32 :
الفقرات  6و ،7و( 17-16ا اعة االقتصاهية األوروةية)ي وانظر أيضاً  ،A/C.6/33/SR.39الفقرة ( 24ةل يكا)ي
 ،A/C.6/33/SR.32الفقرة ( 20جامايكا)؛ و ،A/C.6/33/SR.42الفقرة ( 30ة غالهيش)ي
 ،A/C.6/33/SR.37الفق أأرة ( 42ش أأيلي)؛ و ،A/C.6/33/SR.43الفق أأرة ( 39غيان أأا)ي وطلب أأت ع أأدة هول تعريفأ أاً قانونيأ أاً
أفضأ أ أأي للأ أ أأدول "املتقدمأ أ أأة" و"ال اميأ أ أأة" ،A/C.6/33/SR.39 :الفقأ أ أأرة ( 27ةل يكأ أ أأا)؛ و ،A/C.6/33/SR.40الفقأ أ أأرة 5
(الواليات املتحدة األمريكية)ي
 ،A/C.6/33/SR.33الفق أ أ أ أ أ أأرة ( 28مجهوري أ أ أ أ أ أأة أملاني أ أ أ أ أ أأا االحتاهي أ أ أ أ أ أأة)؛ و ،A/C.6/33/SR.37الفق أ أ أ أ أ أأرة ( 33روماني أ أ أ أ أ أأا)؛
 ،A/C.6/33/SR.40الفقأأرة ( 63سأأوريا)؛ و ،A/C.6/33/SR.41الفقأأرة ( 60ا ا رييأأة العرةيأأة الليبيأأة)ي وأعرةأأت ريةاليأأا
ع خيبة أملها لعدو اإلشارة مشروع املواه رىل اهليئات فوق الوط ية ،A/C.6/33/SR.44 :الفقرة ( 9ريةاليا)ي
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ا ر ية()25ي وأعرةت ةعض الدول عأ خشأيتها مأ أن مي أع مشأروع املأواه الأدول "مأ اإلقأداو علأ
أي ع لية للتكامي اإلقلي ي"(.)26
 -3مقرر الجمعية العامة بشأن مشروع مواد عام 1978
 -19ةعأ أأد هع أ أأوة احلكومأ أأات رىل التعلي أ أأق عل أ أ مشأ أأاريع امل أ أواه
عاو  ،1988اختت ت ا عية العامة ال ظر املوضوع وقررت،

الفأ أأرتة م أ أ ع أ أأاو  1978رىل

"توجيه نظأر الأدول األعضأاد وامل ظ أات احلكوميأة الدوليأة املع يأة رىل مشأاريع املأواه
املتعلقأة ةشأرط الدولأة األوىل ةالرعايأة ،علأ ال حأو الأواره تقريأر الل أة عأ أع أال هورهتأا
الثالثني ،لكي ت ظر فيها احلاالت امل اسبة وةقدر ما ترا مالئ اً"()27ي

جيم -التطورات اللحقة
 -20تغ أأريت الظ أأرو ال أأيت ان أأت قائ أأة ع أأدما ت اول أأت الل أأة موض أأوع ش أأرط الدول أأة األوىل
ةالرعايأأة تقارير أأا و مشأأروع م أواه عأأاو  1978ث أرياًي ووجأأد احنسأأار اسأأتطداو شأأرط الدولأأة
األوىل ةالرعايأأة امليأأدان االقتصأأاهي ،ولكأ اتسأأع نفأأس الوقأأت نةأأاق الدولأأة األوىل ةالرعايأأة
أ أ ا املي أأداني وت أأاول املق أأررون اخلاصأ أون املع ي أأون مبش أأروع م أ أواه ع أأاو  1978جم وع أأة واس أأعة م أ أ
ا أأاالت ال أأيت تع أأي فيه أأا ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة ،مبأ أا كل أأك حق أأوق املالح أأة واحلص أأانات
الدةلوماسأأيةي واليأأوو ،يع أأي مبأأدأ الدولأأة األوىل ةالرعايأأة أساسأاً جمأأال القأأانون االقتصأأاهي الأأدويل،
وخباصأأة في أأا يتعلأأق ةالت أأارة واالسأأتث اري و ةعأأض احلأأاالت ،حلأأت االتفاقيأأات املتعأأدهة األطأرا
الأأيت ت أ عل أ التمامأأات أوسأأع نةاق أاً ةعأأدو الت ييأأم حمأأي املعاملأأة ةشأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ة أأاد
عل معا دات ث ائية()28ي
__________

()25

()26
()27
()28
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 ،A/C.6/33/SR.31الفقرة  ( 5ول دا)؛ و ،A/C.6/33/SR.33الفقرة ( 2الأدا رك)؛ و ،A/C.6/33/SR.36الفقرتأان  2و3
(الس أ أ أ أ أأويد)؛ و ،A/C.6/33/SR.37الفق أ أ أ أ أأرة ( 2ال س أ أ أ أ أأا)؛ و ،A/C.6/33/SR.37الفق أ أ أ أ أأرة ( 10امل لك أ أ أ أ أأة املتح أ أ أ أ أأدة)؛
و ،A/C.6/33/SR.39الفقرة ( 10اليونان)؛ و ،A/C.6/33/SR.39الفقرة ( 25ةل يكا)؛ و ،A/C.6/33/SR.39الفقرة 48
( ولومبيأ أأا)؛  ،A/C.6/33/SR.40الفقأ أأرة ( 52ثامبيأ أأا)؛ و ،A/C.6/33/SR.41الفقأ أأرة ( 11تر يأ أأا)؛ و،A/C.6/33/SR.42
الفق أ أ أ أ أأرة ( 6أيرل أ أ أ أ أأدا)؛ و ،A/C.6/33/SR.42الفق أ أ أ أ أأرة ( 39ني ريي أ أ أ أ أأا)؛ و ،A/C.6/33/SR.42الفق أ أ أ أ أأرة ( 43ة أ أ أ أ أأريو)؛
و ،A/C.6/33/SR.43الفقأأرة ( 11ف أأمويال)؛ و ،A/C.6/33/SR.43الفقأأرة ( 30أوروغ أواي)؛ و ،A/C.6/33/SR.44الفقأأرة
( 13ريةالي أ أ أ أ أ أ أأا)؛ و ،A/C.6/33/SR.44الفق أ أ أ أ أ أ أأرة ( 20مص أ أ أ أ أ أ أأر)؛ و ،A/C.6/33/SR.37الفق أ أ أ أ أ أ أأرة ( 27سأ أ أ أ أ أ أ أواثيل د)؛
و ،A/C.6/33/SR.46الفقرة ( 2موجم مقدو م رئيس ة القانون الدويل)ي
 ،A/C.6/33/SR.32الفق أ أ أرات ( 12-8ا اعأ أ أأة االقتصأ أ أأاهية األوروةيأ أ أأة)ي انظأ أ أأر أيض أ أ أاً  ،A/C.6/33/SR.31الفقأ أ أأرة 4
ال أ ال ه أأائي ملشأأروع امل أواه أنأأه يت ا أأي متام أاً التةأأورات الأأيت وقعأأت مأأؤخراً التعأأاون
( ول أأدا)" :أة أأرث نق أ
االقتصاهي اإلقلي ي وأثر عل تةبيق شرط الدولة األوىل ةالرعاية"ي
مقرر ا عية العامة  416/46املؤر  19انون األول/هيس رب 1991ي
 18نيسأان/أةريي United Nations, Treaty Series, ،1961
اتفاقية فيي أا للعالقأات الدةلوماسأية ،املعقأوهة فيي أا
 24نيسأان/أةريي United Nations, ،1963
 ،vol. 500, p. 95واتفاقية فيي ا للعالقأات الق صألية ،املعقأوهة فيي أا
Treaty Series, vol. 596, p. 261ي
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 -21و أأاك جم أاالت أخأأرى تسأأتطدو فيهأأا أحكأأاو لعأأدو الت ييأأم مشأأارة ألحكأأاو الدولأأة األوىل
ةالرعايأأة ،م هأأا اتفاقأأات املقأأر واملعا أأدات الض أريبية ،ولك أ يبأأدو أن اسأأتطدامها غأأري مت أواتر وال يثأأري
ا أأدل()29ي وعل أ ال قأأيض م أ كلأأك ،اتسأأع نةأأاق املعاملأأة ةشأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ا أأال
االقتص أأاهي ،وثاهت وت أأرية اس أأتطدامهي واتف أأاق الغ أأات الأ أ ي أأان مص أأدراً رئيس أأياً لل ظ أأر حك أأم
الدولأأة األوىل ةالرعايأأة أصأأبو ي أأدرن اآلن ض أ اإلطأأار األوسأأع مل ظ أأة الت أأارة العامليأأة وأهى أ ا
رىل توسأأيع نةأأاق حكأأم الدول أة األوىل ةالرعايأأة رىل جمأأاالت غأأري السأألع تش أ ي الت أأارة اخلأأدمات
وا وانأب املتصأألة ةالت أأارة مأ امللكيأأة الفكريأأةي وعأالوة علأ كلأأك ،أصأبحت املعاملأأة ةشأأرط الدولأأة
األوىل ةالرعايأأة مبأأدأ أساسأأياً معا أأدات االسأأتث ار الث ائيأأة ،و أأو شأأكي م أ املعا أأدات مل يك أ
موجأأوهاً ع لي أاً تقريب أاً ع أأدما وض أأعت مش أأاريع م أواه ع أأاو 1978ي وعل أ الأأرغم م أ الب أأدد رة أراو
معا أأدات االس أأتث ار الث ائي أأة أواخ أأر اخل س أأي ات ،ش أأهدت هناي أأة احل أأرب الب أأارهة انتش أأاراً هل أ أ
()30
املعا دات ،و لك الل ود املتكرر ألحكاو تسوية ال ماعات الوارهة فيها .
 -22وأهت الواقأأع رجأرادات تسأأوية امل اثعأأات م ظ أأة الت أأارة العامليأأة ،و أ لك اإلج أرادات
األخأأرى لتسأأوية م اثعأأات االسأأتث ار ،رىل جم وعأأة مأ القواعأأد املتعلقأأة ةتفسأأري أحكأأاو الدولأأة األوىل
ةالرعايأأة ،ال س أأي ا س أأياق الت أأارة واالس أأتث اري وا االحت أأان ةاملأأاهة األوىل م أ اتف أأاق الغ أأات،
ال أأيت جتس أأد ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة ،تس أأوية امل اثع أأات م ظ أأة الت أأارة العاملي أأة ،وقام أأت
م ظ أأة الت أأارة العاملي أأة ةتفس أأري اي و أأان ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة جم أأال
يئ أأة االس أأتئ ا
الت أارة اخلأأدمات أيضأاً مأ مواضأيع تسأأوية امل اثعأأاتي وةاإلضأأافة رىل كلأك ،أأاك جم وعأأة بأأرية
مأ أ احل أأاالت ال أأيت س أأعت فيه أأا يئ أأات التحك أأيم رىل تفس أأري نة أأاق وتةبي أأق أحك أأاو الدول أأة األوىل
ةالرعاية معا دات االستث ار الث ائية و انت ال تائج اليت توصلت رليها متضارةة ومت اقضةي
 -23وةاختصأأار ،فأأرن السأأياق ال أ ي تع أأي فيأأه أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة اليأأوو وتل أ ث أرياً
ع أ السأأياق ال أ ي انأأت تع أأي فيأأه تلأأك األحكأأاو ع أأدما نظأأرت الل أأة املوضأأوعي وعل أ أ ا
األساس ،رأت الل ة أن م املفيد أن تعيد ال ظر املوضوعي

__________

( )29االتفأأاق ةأأني األمأأم ملتحأأدة والواليأأات املتحأأدة ةشأ ن مقأأر األمأأم املتحأأدة املعقأأوه ليأأك سكسأأس  26حميران/يونيأأه
 ،United Nations, Treaty Series, vol. 11, No. 147, p. 11 ،1947املأ أأاهة خامس أ أاً)4(15-؛ واالتفأ أأاق ةأ أأني حكومأ أأة
أسأ أرتاليا وحكوم أأة الوالي أأات املتح أأدة املكس أأيكية لت أأب االثهوان الضأ أريج وم أأع الته أأرب الضأ أريج في أأا يتعل أأق ةضأ أريبة
الأ أأدخي ،املعقأ أأوه مدي أ أأة مكسأ أأيكو  9أيلول/سأ أأبت رب  ،Australian Treaty Series vol. 4 (2004) ،2002متاحأ أأة
عل املوقع التايل<http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/2004/4.html> :ي
(Stephan W. Schill, “W(h)ither Fragmentation? On the Literature and Sociology of International Investment )30
Law”, European Journal of International Law, vol.22 (2011), pp. 875–908ي
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دال -تحليل أحكام الدولة األولع بالرعاية في هي ات أخرى
 -24أح أ أأاط الفري أ أأق الدراس أ أأي عل أ أ أاً ةقي أ أأاو أ أأي مأ أ أ مأ أ أؤمتر األم أ أأم املتح أ أأدة للت أ أأارة والت ي أ أأة
(األونكت أأاه) وم ظ أأة التع أأاون والت ي أأة املي أأدان االقتص أأاهي ةق أأدر ب أأري مأ أ الع أأي ةشأ أ ن ش أأرط
الدولة األوىل ةالرعايةي
 -1األونكتاد
 -25يش أأارك األونكت أأاه سياسأ أات الت ي أأة الدولي أأة م أ أ ف أأرتة طويل أأة ،ال س أأي ا عأ أ طري أأق نش أأر
معلومأأات تق يأأة ةشأ ن املسأأائي املتعلقأأة ةاالسأأتث اري و أأو مسأأؤول عأ تةأأوير سلسأألتني مأ امل شأأورات:
رحأأدامها ةش أ ن "القضأأايا املتصأألة ةاتفاقأأات االسأأتث ار الدوليأأة" واألخأأرى ةع أوان "سياسأأات االسأأتث ار
الدولي أأة ألغأ أراض الت ي أأة"ي ونش أأر األونكت أأاه م أأؤخراً سلس أألة ةع أ أوان "مأ أ رات ةش أ ن القض أأايا املتص أألة
ةاتفاق أأات االس أأتث ار الدولي أأة" ،وتتضأ أ أ أ السلس أأة م ش أأوراً سأ أ وياً ةشأ أ ن "التة أأورات األخ أأرية
تسأأوية امل اثعأأات ةأأني املسأأتث ري والدولأأة"ي وتعتأأرب اخلالص أتان الوافيتأأان ل ونكتأأاه املتعلقتأأان ةاتفاقأأات
()31
و Investment
االس أ أ أ أ أ أأتث ار الدولي أ أ أ أ أ أأة International Investment Instruments: A Compendium -
تقع فيها اتفاقات االستث ار الدولية.
 - )32(Policy Hubمصدري مه ني لتحديد أما
 -26وتع أ أأاَل القض أ أأايا املتعلق أ أأة ةش أ أأرط الدول أ أأة األوىل ةالرعاي أ أأة ضأ أ أ امل اقش أ أأة األوس أ أأع نةاقأ أ أاً
التفاقأأات االسأأتث ار جم وعأأة مت وعأأة م أ م شأأورات األونكتأأاه األخأأرىي وعل أ وجأأه اخلصأأوص،
يق أأدو االسأ أأتعراض الس أ أ وي ال أ أ ي يقدمأ أأه األونكت أأاه للتةأ أأورات األخأ أأرية تسأ أأوية امل اثعأ أأات ةأ أأني
املسأأتث ري والدولأأة سلسأألة امل أ رات ةش أ ن القضأأايا املتصأألة ةاتفاقأأات االسأأتث ار الدوليأأة مأأوجماً
لقرارات يئات التحكيم االستث ارية العأاو السأاةقي ويشأ ي أ ا املأوجم القأرارات املتعلقأة ةتفسأري
أ أ ا امل أأوجم ملطص أ أاً للق أ أرارات واالخ أأتال ةي ه أأا وة أأني
أحك أأاو الدول أأة األوىل ةالرعاي أأةي ويتض أ أ
قرارات الس وات املاضية ،ولك ه ال لي ال هج التفسريية هليئات التحكيم قضايا االستث اري
 -27ويقأ أأدو ع أ أأي األونكتأ أأاه جمأ أأال شأ أأرط الدولأ أأة األوىل ةالرعايأ أأة معلومأ أأات أساسأ أأية امأ أأة
وسأأياقاً لل ظأأر أحك أأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأةي وميي أأي األونكتأأاه رىل الرت يأأم عل أ قضأأايا السياس أأة
العام أأة ال أأيت ت ةب أأق عل أ أحك أأاو الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة ول أأيس عل أ مس أأائي الق أأانون ال أأدويل الع أأر
وتفسري املعا دات اليت ي حمور ع ي الفريق الدراسي.

__________

()31

UNCTAD, International Investment Instruments: A Compendium, UNCTAD/DITE/4 vol. XIII, available at
Volumes VI, VII, VIII, IX and X

()32
196/245

و ي متاحة أيضاً ةشكي رلكرتومي
”UNCTAD, “Investment Policy Hub

،<http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=410>.
املوقع التايل<http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA> :ي
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 -2منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
 -28يت ثأأي الأأدور الرئيسأأي مل ظ أأة التعأأاون والت يأأة امليأأدان االقتصأأاهي جمأأال االسأأتث ار
صأأياغة صأأكوك لتسأأهيي االسأأتث ار ألعضأأائها ال أ ي م أ احملت أأي أن يكون أوا أطراف أاً فيهأأاي وتتض أ
شكي أحكاو الدولة األوىل ةالرعاية.
الصكوك التمامات ةعدو الت ييم ،مبا كلك التمامات
ي م مدونأة حتريأر حر أة رؤوس األمأوال ،الأيت تغةأي االسأتث ار املباشأر والت سأيس،
 -29وت
ومدونأأة حتريأأر الع ليأأات غأأري املرئيأأة ،الأأيت تغةأأي اخلأأدمات ،علأ االلتأماو ةعأأدو الت ييأأمي وعلأ الأأرغم
مأ أ ع أأدو الأ أ علأ أ أ أ ا االلتأ أماو ةالعب أأارات املعت أأاهة لش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة ،ف أأرن م ظ أأة
التعأأاون والت يأأة امليأأدان االقتصأأاهي تعتأأرب أ ا االلتأماو مكافئأاً مأ ال احيأأة الوايفيأأة لشأأرط الدولأأة
األوىل ةالرعايةي فت املاهة  9املشرت ة ةني املدونتني عل ما يلي:
"ال أ أأوث ألي عض أ أأو أن ميي أ أأم ة أ أأني األعض أ أأاد اآلخ أ أ أري اإلكن ة أ أ أرةراو وت في أ أ أ
الصفقات والتحويالت الوارهة املرفق أل واليت ضع ألى هرجة م التحرير"ي
 -30وك رت م ظ ة التعاون والت ية

امليدان االقتصاهي

هليي املدونات ما يلي(:)33

"يتوق أ أأع م أ أ أ أعض أ أأاد م ظ أ أأة والتع أ أأاون والت ي أ أأة املي أ أأدان االقتص أ أأاهي متك أ أأني
األشأ أأطاص املقي أ أأني مجيأ أأع البل أ أأدان األعض أ أأاد األخأ أأرى م أ أ االسأ أأتفاهة م أ أ األس أ أواق
املفتوحأأة عل أ حأأد س أواد ،ة أدون متييأأمي وع أأدما توجأأد قيأأوه ،ي بغأأي أن تةبأأق عل أ ا يأأع
ةأ أ فس الةريق أأةي ييي وال تس أ أ و امل أأدونات ةتق أأدمي حتفظ أأات عل أ أ ع أأدو الت يي أأم ،أو مب أأدأ
الدولة األوىل ةالرعاية".
 -31وحتت أ أأوي امل أ أأدونات عل أ أ اس أ أأتث ادات ام أ أأة ملعامل أ أأة الدول أ أأة األوىل ةالرعاي أ أأة ،مب أ أأا كل أ أأك
اسأأتث ادات ألعضأأاد االحتأأاهات ا ر ي أة أو ال أ ظم ال قديأة اخلاص أة ،وةوجأأه أعأأم اسأأتث ادات للحفأأاظ
عل أ أ ال ظ أأاو الع أأاو أو محاي أأة الص أأحة العام أأة واآلهاب والس أأالمة العام أأة ،أو محاي أأة املص أأا األم ي أأة
()34
األساسية ل عضاد ،أو الوفاد ةااللتمامات املتعلقة ةالسلم واألم الدوليني .
 -32و انأأت م ظ أأة التعأأاون والت يأأة امليأأدان االقتصأأاهي مسأأئولة أيض أاً ع أ ت ظأأيم املفاوضأأات
املتعلقأأة ةوضأأع اتفأأاق متعأأده األط أرا ةش أ ن االسأأتث اري وتض أ أ ا االتفأأاق حك أاً ةش أ ن الدولأأة
األوىل ةالرعاي أ أأة حت أ أأت ع أ أوان "معامل أ أأة ال تق أ أأي رعاي أ أأة" ي ةب أ أأق عل أ أ "رنش أ أأاد االس أ أأتث ارات واقت ائه أ أأا
وتوس أأيعها وتش أأغيلها ورهارهت أأا واحلف أأاظ عليه أأا واس أأتطدامها والت ت أع ر أأا وةيعه أأا أو التص أأر فيه أأا ة أ ي
وج أأه آخ أأر"()35ي وع أأد ت أأرك املفاوض أأات ،أأان أأاك خ أأال ح أأول م أأا ركا أأان ي بغ أأي تةبي أأق ش أأرط

__________

()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.pdfي
( )34املرجع نفسه ،املاهة 3ي
(OECD Negotiating Group on the Multilateral Agreement on Investment, The Multilateral Agreement On )35
Investment Draft Consolidated Text, 22 April 1998, OECD document DAFFE/MAI(98)7/REV1ي
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الدولأأة األوىل ةالرعايأأة علأ االسأأتث ارات هاخأأي رقلأأيم الدولأأة املاحنأأة ملعاملأأة الدولأأة األوىل ةالرعايأأة أو أن
املعاملة.
مصةلو " ارو ةاثلة" و ال ي ده املستفيدي ال ي ق هلم احلصول عل
 -33وتض أ مشأأروع االتفأأاق املتعأأده األط أرا ةش أ ن االسأأتث ار أيض أاً عأأدهاً م أ االسأأتث ادات
ال أأيت تشأ أ ي املص أأا األم ي أأة ،وااللتمام أأات امل ص أأوص عليه أأا ميث أأاق األم أأم املتح أأدة ،والضأ أرائبي
و أأاك أيض أاً عأأده م أ االسأأتث ادات املطتل أ عليهأأا والأأيت مل يأأتم التوصأأي حل أي هل أا ،تش أ ي رعأأاهة
جدولأ أأة الأ أأدي العأ أأاو ،والصأ أأفقات الراميأ أأة رىل حتقيأ أأق السياسأ أأات ال قديأ أأة واالقتصأ أأاهية ،واتفاقأ أأات
()36
التكامي االقتصاهي اإلقلي ي .

الجزء الثاني
األهمية المعاصرة لشرا الدولة األولع بالرعاية والقضايا المتعلقة بتفسيرها
 -34يت اول ا ا أمد طبيعأة شأرط الدولأة األوىل ةالرعايأة و يأ يأتم اسأتطدامها وتةبيقهأا حاليأاً
املعا أأداتي ويت أأاول أ ا ا أأمد أيض أاً املسأأائي الأأيت أثأأريت في أأا يتعلأأق ةتفسأأري شأأرط الدولأأة األوىل
سياق اتفاقات االستث ار الدولية.
ةالرعاية ،ال سي ا

ألف -العناصر الرديسية للدولة األولع بالرعاية
أ أأا يتب أ أأني م أ أ مش أ أأروع م أ أواه ع أ أأاو  ،1978تتك أ أأون أحك أ أأاو الدول أ أأة األوىل ةالرعاي أ أأة
-35
()37
م الع اصر الرئيسية التالية:
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
أخرى ،وألشطاص و يانات عل عالقة حمدهة ر الدولة أو الدول()38؛
• الثأأام ،يتحأأده مسأأتوى املعاملأأة الأأيت متأ و مبوجأأب حكأأم الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ةاملعاملأأة الأأيت
مت حها الدولة املاحنة لدولة ثالثة ("ال تقي رعاية")()39؛
• الثالث ،ي ةبق االلتماو مبوجب شرط الدولة األوىل ةالرعاية عل املعاملة اليت تكأون مأ نفأس
فئة املعاملة امل وحة لدولة ثالثة فق ("م كات ال وع")()40؛
__________

()36
()37
()38
()39
()40
198/245

املرجع نفسه ،الصفحة 13ي
مل تس أ أ أأتبعد الل أ أ أ أأة رمكانيأ أ أ أأة أن يأ أ أ أأره حكأ أ أ أأم الدول أ أ أأة األوىل ةالرعايأ أ أ أأة
حولية ييي  ،1978الصفحة ) 16مشروع املاهة (1ي
املرجع نفسه ،الصفحة ( 21مشروع املاهة )5ي
املرجع نفسهي
املرجع نفسه ،الصفحة ( 27مشروع املاهة )9ي

أمأ أ أ أأا

أخأ أ أ أأرى خأ أ أ أأال املعا أ أ أ أأداتي
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• الراةأع ،األشأأطاص أو الكيانأأات الأ ي أأق هلأم االسأأتفاهة مأ معاملأأة الدولأأة األوىل ةالرعايأأة
أأم فق أ األشأأطاص أو الكيانأأات ال أ ي يكونأأون م أ نفأأس فئأأة األشأأطاص أو الكيانأأات
()41
التاةعة لدولة ثالثة ال ي ق هلم احلصول عل املعاملة املةلوةة ي
 -36والع ص أران الثأأام والثالأأث مهأأا الل أ ان يث أريان أ أأرب قأأدر م أ الصأأعوةات ع أأد تةبيأأق أحكأأاو
الدولأة األوىل ةالرعايأأةي وأهت مسأ لة مأا يشأأكي معاملأأة ال تقأي رعايأأة ،ومسأ لة مأا ركا انأت املعاملأأة
املةلوةأأة مأ نفأأس فئأأة املعاملأأة امل وحأأة لدولأة ثالثأأة ،رىل م اثعأأات رطأأار أأي مأ الغأأات وم ظ أأة
الت أأارة العامليأأةي و أأا سأأيتبني أهنأأا  ،مس أ لة مأأا ركا ان أت املعاملأأة املةلوةأأة م أ نفأأس فئأأة املعاملأأة
جمال االستث ار.
امل وحة لدولة ثالثة قلب مجيع اخلالفات احلالية
 -1األساس المنطقي لمعاملة الدولة األولع بالرعاية
 -37رن معاملأأة الدولأأة األوىل ةالرعايأأة أساسأاً وسأأيلة لعأأدو الت ييأأم ةأأني هولأأة واحأأدة وهول أخأأرى
ول لك ميكأ أن تعتأرب انعكاسأاً ملبأدأ املسأاواة السأياهةي ومأع كلأك ،تشأري نشأ هتا رىل أهنأا وجأدت
لتحقيأأق غايأأة واقعيأأة أأي م أع املمايأأا الت افسأأية ا أأال االقتصأأاهيي و أأا أشأأار املقأأرر اخلأأاص املعأأد
مبشأأروع مأواه عأأاو  1978تقريأأر األول( ،)42سأأع الت أأار العصأأور الوسأأة الأ ي مل يت ك أوا
مأ أ احلص أأول علأ أ االحتك أأار األسأ أواق اخلارجي أأة رىل ع أأدو مع أأاملتهم ةش أأكي أسأ أوأ مأ أ معامل أأة
م افسأ أأيهمي وأهرجأ أأت أ أ املعاملأ أأة ةعأ أأد كلأ أأك االتفاقأ أأات ةأ أأني القأ أأوى السأ أأياهية  -معا أ أأدات
الصأأداقة والت أأارة واملالحأأة  -وجتأأاوثت حأأدوه الت أأارة لضأ ان معاملأأة رعايأأا الدولأأة األج بيأأة ةةريقأأة
ةاثلة لرعايا الدول األخرىي
 -38وي أرتب م أأع الت يي أأم أيض أاً ة أأاملفهوو االقتص أأاهي لل مايأأا ال س أأبية ال أ ي ة ي أأت علي أأه مف أأا يم
حريأأة الت أأارة والليرباليأأة االقتصأأاهيةي ومبوجأأب نظريأأة املمايأأا ال سأأبية ،ي بغأأي للبلأأدان أن ت أأتج مأأا أأي
أ ثأأر فأأادة رنتاج أهي والت أأارة السأألع امل ت أأة ةكفأأادة ،أأا تقأأول ال ظريأأة ،تفيأأد املسأأتهلكني
وحتقق أقص قدر ةك مأ الرفأا ()43ي ولكأ تضأيع الكفأادة ع أدما مييّأم البلأد ألأ ضأد سألع البلأد
ةاد لصا سلع ةاثلأة مأ البلأد جأيمي ومي أع شأرط الدولأة األوىل ةالرعايأة مثأي أ ا الت ييأم عأ طريأق
ض أ ان أن مي أ و البلأأد أل أ للبلأأد ةأأاد معاملأأة ال تقأأي ع أ املعاملأأة الأأيت يوفر أأا للبلأأد جأأيمي ول أ لك،
تعترب معاملة الدولة األوىل ةالرعاية ر اً أساسياً للغات وم ظ ة الت ارة العاملية()44ي
__________

( )41املرجع نفسه (مشروع املاهة ))2(10ي
( ،Yearbook…1968, vol. II )42ا لد الثام ،الصفحة  ،165الوثيقة  A/CN.4/L.127ي
(John Jackson, The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations, 2nd edition )43
(Cambridge: MIT Press, 1997), at Chapter 2ي
(WTO Appellate Body Report, Canada – Certain Measures Affecting The Automotive Industry, WTO )44
– 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
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 -39واستغرقت املقارنة ةأني فوائأد عأدو الت ييأم وفوائأد األفضأليات ،ال سأي ا في أا يتعلأق ةالبلأدان
ال امية ،وقتاً طويالً ،وال تمال ةال حي ثري م ال واحي جمال الت ارة()45ي
 -40وال تأ أمال أمهي أأة امل ة أأق االقتص أأاهي ملعامل أأة الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة خ أأارن نة أأاق الت أأارة
السأألع ،والت أأارة اخلأأدمات ،واالسأأتث ار ،وغأأري كلأأك موضأأع جأأدل أيض أاًي وقيأأي رن الغأأرض م أ
عأأدو الت ييأأم جم أال الت أأارة أأو محايأأة الفأأرص الت افسأأية (املفهأأوو امل ةقأأي لل مايأأا ال سأأبية) ةي أأا
الغأأرض م أ عأأدو الت ييأأم جمأأال االسأأتث ار أأو محايأأة حقأأوق املسأأتث ري ()46ي ومأأع كلأأك ،ةغأأض
ال ظأأر ع أ األسأأاس امل ةقأأي احملأأده لعأأدو الت ييأأم خأأارن جمأأال الت أأارة السأألع ،ال ت أمال االتفاقأأات
املتعلق أ أأة ةاالس أ أأتث ار واخل أ أأدمات تتضأ أ أ أحكامأ أ أاً لل عامل أ أأة علأ أ أ أس أ أأاس الدول أ أأة األوىل ةالرعاي أ أأة
(واملعامل أأة الوط ي أأة)ي ورك يالح أأا الفري أأق الدراس أأي أ أ ا االخ أأتال
ال أ أرأي ،فرن أأه ال ي أ أرى لموم أ أاً
ملواصلة ال ظر مس لة امل ةق االقتصاهي ألحكاو الدولة األوىل ةالرعايةي

باء -الممارسة المعاصرة فيما يتعلق بشرا الدولة األولع بالرعاية
 -1شرا الدولة األولع بالرعاية في اتفاق الفات ومنظمة التجارة العالمية
 -41اعت أأربت معامل أأة الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة هائ أ أاً االلتأ أماو الرئيس أأي ال ظ أأاو الت أأاري املتع أأده
األط أرا ي وتأأره أ املعاملأأة شأأكلها األ ث أأر أأوالً املأأاهة  1-1م أ اتفأأاق الغأأات ةوص أأفها
التمامأاً ملعاملأأة الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ولك هأأا تأأره أيضأاً مباشأأرة وةةريأأق غأأري مباشأأر أحكأأاو أخأأرى
مأ أ اتف أأاق الغ أأات()47ي و أأاك جانب أأان رئيس أأيان ملعامل أأة الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة مكرس أأان اتف أأاق
الغ أ أأاتي أوالً ،أهن أ أأا تع أ أأي عل أ أ أ نةأ أ أأاق متع أ أأده األط أ أ أرا وأن "املماي أ أأا واإلعف أ أأادات واالمتيأ أ أأاثات
واحلصأأانات" الأأيت مت أ و لةأأر متعاقأأد ي بغأأي أن مت أ و يأأع األط أرا املتعاقأأدةي وثاني أاً ،أهنأأا ي بغأأي
أن مت و ةدون شرطي
 -42وتك أ مر مي أأة معامل أأة الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة اتف أأاق الغ أأات أن أأه يت أأب الت يي أأم
تةبيأأق الرسأأوو ا ر يأأة واملعأأامالت األخأأرى الأأيت مت أ و للسأألع ع أأد عبور أأا للحأأدوهي وتاروي أاً ،أأان
التفاوض عل التعريفات يتم ةصأورة ث ائيأة أو ةأني جم وعأات مأ البلأدان ويأتم تةبيقهأا ةعأد كلأك
مجيأأع ا أأاالت يأأع األط أرا املتعاقأأدة مبوجأأب حكأأم الدولأأة األوىل ةالرعايأأةي و أ أأي الةريقأأة
اليت ان ي بغي ع طريقها احلفاظ عل املساواة الفرص الت افسية ةني الت اري

__________

()45
()46

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 Reportي
Nicholas DiMascio, and Joost Pauwelyn, “Nondiscrimination in Trade and Investment Treaties: Worlds Apart or
Two Sides of the Same Coin?” American Journal of International Law vol. 102 (2008), pp. 48-89ي

( )47االتف أ أ أ أ أأاق الع أ أ أ أ أأاو ةش أ أ أ أ أ ن التعريف أ أ أ أ أأات ا ر ي أ أ أ أ أأة والت أ أ أ أ أأارة (الغ أ أ أ أ أأات) لع أ أ أ أ أأاو  15 ،1994نيس أ أ أ أ أأان/أةريي ،1994
 ،United Nations, Treaty Series, vol. 1867املأواه الثانيأأة ،والثالثأأة ( ،)4والراةعأأة ،واخلامسأأة ( )2و( )5و( ،)6والتاسأأعة
( ،)1والثالثة عشرة ( ،)1والساةعة عشرة ( ،)1والعشري (ي)ي
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 -43ةي أأد أن رط أأار م ظ أأة الت أأارة العاملي أأة ،امت أأد تةبي أأق معامل أأة الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة مأ أ
الت أأارة الس أألع رىل ال ظ أأاو ا دي أأد للت أأارة اخل أأدمات()48ي وأهرن االلتمام أأات ا دي أأدة
رطأأار م ظ أأة الت أأارة العامليأأة ضأ ا وانأأب املتصأألة ةالت أأارة مأ حقأأوق امللكيأأة الفكريأأة )(TRIPSي
و ك ا ،أصبحت معاملة الدولة األوىل ةالرعاية م تشرة مجيع أحناد نظاو م ظ ة الت ارة العامليةي
 -44واسأأتعرض الفريأأق الدراس أي الةريقأأة الأأيت ا رأأا تةبيأأق أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة أأي
م أ أ اتف أ أأاق الغ أ أأات وم ظ أ أأة الت أ أأارة العاملي أ أأةي وميك أ أ م أ أ خ أ أأالل أ أ ا االس أ أأتعراض اس أ أأتطالص
ةع أأض االس أأت تاجات العام أأة ةشأ أ ن نة أأاق وتةبي أأق معامل أأة الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة نظ أأاو م ظ أأة
الت ارة العامليةي
 -45ف أ والً ،عل أ الأأرغم م أ صأأياغة األحكأأاو املتعلقأأة ةالدولأأة األوىل ةالرعايأأة م ظ أأة الت أأارة
العاملي أأة ةعب أأارات خمتلفأ أة ،ف أأرن الأ أ هج الأ أ ي اتبعت أأه يئ أأة االس أأتئ ا أأو معاملته أأا مجيعأ أاً علأ أ أهن أأا
حت أأي نفأأس املعأأىن()49ي والتفسأأري احلأأر لل صأأوص أقأأي أمهيأأة مأ املفهأأوو الكأأام وراد معاملأأة الدولأأة
األوىل ةالرعايةي
 -46وثانيأاً ،فسأأرت يئأأة االسأأتئ ا معاملأأة الدولأأة األوىل ةالرعايأأة مبوجأأب املأأاهة األوىل م أ اتفأأاق
الغأأات عل أ أهنأأا تت تأأع ة وسأأع نةأأاق ةك أ ي فك أأا قالأأت يئأأة االسأأتئ ا " ،مجيأأع" املمايأأا واحلقأأوق
واالمتيأأاثات يعأأد فع أالً "مجيعهأأا"()50ي ومل تت أأاول يئأأة االسأأتئ ا املس أ لة احملأأدهة ملأأا ركا انأأت معاملأأة
الدولة األوىل ةالرعاية ت ةبق عل احلقوق املوضوعية واحلقوق اإلجرائية عل حد سوادي
 -47وثالث أاً ،ةي أأا أأان املقص أأوه م أ معامل أأة الدولأأة األوىل ةالرعاي أأة أن تكأأون غ أأري مشأأروطة ،ف أأرن
مجي أأع اتفاق أأات م ظ أأة الت أأارة العاملي أأة تتضأ أ اس أأتث ادات مأ أ تةبي أأق معامل أأة الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة
ول أ لك فأأرن تةبيقهأأا م أ ال احيأأة الع ليأأة أ ثأأر تقييأأداً م أ الظأأا ري فاالسأأتث ادات املتعلقأأة ةاالحتأأاهات
ا ر ي أأة وم أأاطق الت أأارة احل أأرة( ،)51والض أ أ انات والت أأداةري التص أأحيحية الت اري أأة األخ أأرى ،و أ أ لك
االستث ادات العامأة واألحكأاو الأيت تتعلأق ة "املعاملأة اخلاصأة والت ييميأة" حتأد مجيعهأا مأ ال ةأاق الفعلأي
ملعاملأ أأة الدولأ أأة األوىل ةالرعايأ أأة رطأ أأار اتفاقأ أأات م ظ أ أأة الت أ أأارة العامليأ أأةي وعل أ أ الأ أأرغم م أ أ ال أ أ هج
التقييأأدي الأ ي اتبعتأأه يئأأة االسأأتئ ا ثأرياً ةشأ ن تفسأأري االسأأتث ادات( ،)52فأأرن نةاقهأأا وتغةيتهأأا أأد
ثرياً م نةاق تةبيق معاملة الدولة األوىل ةالرعاية رطار اتفاقات م ظ ة الت ارة العامليةي
__________

( )48االتفأأاق العأأاو ةشأ ن الت أأارة اخلأأدمات 15 ،نيسأأان/أةريي ،United Nations, Treaty Series vol.1869, p. 183،1994
املاهة الثانيةي
(WTO Appellate Body Report, European Communities – Regime for the Importation, Sale and Distribution of )49
Bananas, WT/DS27/AB/R (adopted 25 September 1997) at para. 231ي
(Canada – Certain Measures Affecting The Automotive Industry. WT/DS139/AB/R (adopted. 19 June 2000) at )50
para. 79.ي
( )51الغأأات ،املأأاهة الراةعأأة والعشأأروني وا تسأأبت االحتأأاهات ا ر يأأة وم أأاطق الت أأارة احلأأرة مميأأدا م أ األمهيأأة مأأع انتشأأار
االتفاقات الت ارية اإلقلي يةي
( )52انظر مثالًWTO Appellate Body Report, United States - Import Prohibition Of Certain Shrimp And Shrimp :
)Products, WTO document WT/DS58/AB/R (12 October 1998ي
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 -48وتع أأد الةبيع أأة اخلاص أأة ل ظ أأاو م ظ أأة الت أأارة العاملي أأة ،مب وعت أأه اخلاص أأة مأ أ االتفاق أأات
وع ليأ أات تس أأوية امل اثع أأات ال أأيت تق أأوو ةتفس أأري وتةبي أأق أ أ االتفاق أأات ،أن أأاك ص أألة مباش أأرة
حمأأدوهة لتفسأأري أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعاي أة رطأأار م ظ أأة الت أأارة العامليأأة اتفاقأأات أخأأرىي
وميك أن يست ر تفسري معاملأة الدولأة األوىل ةالرعايأة نظأاو م ظ أة الت أارة العامليأة ةصأر ال ظأر
ع يفية معاملة أحكاو الدولة األوىل ةالرعاية سياقات أخرىي
 -49وم أ أأع كل أ أأك ،ال ت أ أأدخي معامل أ أأة الدول أ أأة األوىل ةالرعاي أ أأة نظ أ أأاو م ظ أ أأة الت أ أأارة العاملي أ أأة
ةالكامأأي أ ا ال ظأأاوي فقأأد ت ةبأأق خأأارن نةأأاق اتفاقأأات م ظ أأة الت أأارة العامليأأةي وقبأأي م ظ أأة
الت أأارة العامليأأة ،جأأرى التسأأاؤل ع أأا ركا أأان أأوث لةأأر متعاقأأد مأأع الغأأات أن يةالأأب مبوجأأب
حكأأم الدولأأة األوىل ةالرعايأأة االسأأتفاهة م أ املمايأأا امل صأأوص عليهأأا "مدونأأة" جولأأة طو يأأو عل أ
الأأرغم م أ أنأأه لأأيس طرف أاً فيهأأاي ومل حتأأي أ املس أ لة أةأأداًي والس أؤال الوقأأت احلأأايل يتعلأأق مبأأا ركا
اتفأأاق متعأأده األط أرا م أ "االتفاقأأات املتعأأدهة األط أرا " املتصأألة ةاتفاقأأات
أأان أأوث لةأأر
م ظ أأة الت أأارة العاملي أأة ولكأ أ ال أأيت ليس أأت ج أأمداً م ه أأا أن يس أأتطدو حك أأم الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة
لل ةالبأأة ةاملماي أأا ال أأيت توفر أأا االتفاق أأات املتع أأدهة األط أرا عل أ ال أأرغم م أ أنأأه ل أأيس طرف أاً أ ا
املس لة حىت اآلني
االتفاقي مرة أخرى ،مل حتي
 -50ومث أأة سأ أؤال متص أأي ةأ أ لك رط أأار حك أأم الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة االتف أأاق الع أأاو ةشأ أ ن
الت أأارة اخلأأدماتي وتش أ ي الت أأارة اخلأأدمات رطأأار أ ا االتفأأاق اخلأأدمات الأأيت يقأأدمها
املوره للعضو م خالل التواجد الت أاري ألشأطاص طبيعيأني رقلأيم عضأو آخأر()53ي وتأ املأاهة
اخلدمات عل ما يلي:
املاهة الثانية م االتفاق العاو ةش ن الت ارة
"في ا يتعلق ة ي تداةري يغةيها أ ا االتفأاق ،يتعأني علأ أي عضأو أن ميأ و فأوراً وةأدون قيأوه
خأأدمات ومأأورهي اخل أدمات التأأاةعني ألي عضأأو آخأأر معاملأأة ال تقأأي رعايأأة ع أ املعاملأأة الأأيت مي حهأأا
خلدمات ةاثلة أو مورهي خدمات ةاثلني م أي ةلد آخر"ي
 -51وقأأد تأأدخي التأأداةري الأأيت تأأؤثر عل أ مأأورهي اخلأأدمات مبوجأأب معا أأدات االسأأتث ار الث ائيأأة
مع هول ثالثة نةاق املأاهة الثانيأةي وةعبأارة أخأرى ،السأؤال أو أي أوث لعضأو م ظ أة الت أارة
العامليأأة ،غكأأم املأأاهة الثانيأأة م أ االتفأأاق العأأاو ةش أ ن الت أأارة اخلأأدمات ،املةالبأأة ةاالسأأتفاهة م أ
أحكأأاو معا أأدة اسأأتث ار ث ائيأأة ةأأني عض أو آخأأر امل ظ أأة وهولأأة ثالثأأة ركا انأأت التأأداةري مبوجأأب
أ أ املعا أأدة ت أأوفر معامل أأة أ ث أأر مالدم أأة مل أأورهي اخل أأدمات م أ أ الدول أأة الثالث أأةي ومل يعث أأر الفري أأق
ا الش ن.
الدراسي عل أية ةارسة أو سواةق قضائية
 -52وعل أ ال أأرغم م أ وج أأوه قض أأايا عالق أأة في أأا يتعل أأق مبعامل أأة الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة رط أأار
م ظ أأة الت أأارة العامليأأة ورمكأأان أن تصأأبو مثأأرية لل أأدل املسأأتقبي ،فأأرن الفريأأق الدراسأأي يأأرى أنأأه
__________

( )53االتفاق العاو ةش ن الت ارة
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ال ميكأ رضأأافة شأأيد مبتاةعأة تلأأك القضأأايا الوقأت احلأأايلي ومل ظ أأة الت أارة العامليأأة آليتهأأا اخلاصأأة
لتسأأوية امل اثعأأات ويأأتم تفسأأري اتفاقأأات م ظ أأة الت أأارة العامليأأة عل أ أسأأاس املأأاهتني  31و 32م أ
اتفاقي أأة فيي أأا لق أأانون املعا أأدات()54ي ويض أ وج أأوه يك أأي االس أأتئ ا رمكاني أأة رع أأاهة التفك أأري
التفسريات الساةقة وركا لمو األمر رلغائهاي
 -2شرا الدولة األولع بالرعاية في االتفاقات التجارية األخرى
الع أ أأاهة االتفاق أ أأات الت اري أ أأة اإلقلي ي أ أأة والث ائي أ أأة( )55أحك أ أأاو الدول أ أأة األوىل
 -53ال تتضأ أ أ
ةالرعايأأة في أأا يتعلأأق ةالت أأارة السأألعي فه أ االتفاقأأات ت أ أص أالً عل أ معاملأأة تفضأأيلية يأأع
األط أرا  ،في أأا يتصأأي ةالتعريفأأات ا ر يأأة ،ل أ ا فأأرن معاملأأة الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ال موجأأب هلأأاي
وخبأأال كلأأك ،فأأرن املعاملأأة الوط يأأة مه أأةي غأأري أن ةعأأض االتفاقأأات اإلقلي يأأة تتض أ شأأكالً م أ
أش أأكال ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة في أأا يتعل أأق ةالت أأارة الس أألع ،حي أأث تأ أ عل أ أن أأه ع أأد
فأأيض مع أأدل الرس أأوو ا ر ي أأة ةال سأأبة للدول أأة األوىل ةالرعاي أأة ،ي بغ أأي أن مي أ و كل أأك املع أأدل كات أأه
للةر اآلخر مب ره أن يصبو أقي م املعدل املتفق عليه رطار االتفاق الت اري اإلقلي ي()56ي
 -54وةاملقاةأأي ،فأأرن االتفاقأأات االقتصأأاهية الث ائيأأة أو اإلقلي يأأة الأأيت تت أأاوث جمأأال الت أأارة ،تأ
عل أ معاملأأة الدولأأة األوىل ةالرعايأأة في أأا يتعلأأق ةاخلأأدمات واالسأأتث ار()57ي و أ ا الصأأده ،فهأأي
ال تل أ ع أ م ظ أأة الت أأارة العامليأأة في أأا يتعلأأق ةاخلأأدمات أو االتفاقأأات االسأأتث ار الث ائيأأةي و
حالأأة أ االتفاقأأات ،ال وتل أ ال أ هج املتبأأع تفسأأري معاملأأة الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ع أ ال أ هج
املةبأق علأ اتفاقأات االسأتث ار الث ائيأأةي ومأع كلأك ،ال يبأدو أنأأه يوجأد حأىت اآلن أي تعليأق قضأأائي
األحكاو ،ا أهنا مل ضع ع وماً للتحليي األ اهمييي
عل
 -3شرا الدولة األولع بالرعاية في معاهدات االستثمار
 -55توج أأد م أ أ أم أأد طوي أأي التمام أأات مبوج أأب اتفاق أأات االس أأتث ار ةت أأوفري معامل أأة الدول أأة األوىل
ةالرعاي أأةي فه أأي موج أأوهة أوائ أأي معا أأدات الص أأداقة والت أأارة واملالح أأة ،واس أأت ر الع أأي ر أأا
معا أأدات االس أأتث ار الث ائي أأة احلديث أأة ،واالتفاق أأات الت اري أأة اإلقلي ي أأة ال أأيت تتض أ أحكام أاً ةش أ ن
__________

()54
()55
()56

()57
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املعقوهة فيي ا 23 ،أيار/مايو  ،1969األمم املتحدةUnited Nations, Treaty Series, vol. 189, p. 150 ،ي
يش أ ي أيض أاً مصأأةلو "االتفاق أأات اإلقلي يأأة" االتفاقأأات املشأأار رليهأأا ةوصأأفها اتفاقأأات تكامأأي اقتصأأاهي رقلي أأي،
واتفاقات انتساب ،واحتاهات مجر يةي
اتفأأاق الت أأارة احل أأرة ةأأني االحتأأاه األورو وهولأأه األعضأأاد ،م أ جهأأة ،ومجهوري أأة وريأأا ،م أ جهأأة أخ أأرىOfficial ،
Journal of the European Union L127 vol. 54 (14 May 2011), p. 9 at art. 2.5؛ االتفأ أ أ أأاق امل شأ أ أ أأئ لش أ أ أ أرا ة ةأ أ أ أأني
ا اعة األوروةية وهوهلا األعضاد ،م جهة ،ومجهوريأة شأيلي ،مأ جهأة أخأرىOfficial Journal of the European ،
)Union L352 vol. 45 (30 December 2002), p. 19 at art. 60(4ي
ا تف أ أ أأاق الت أ أ أأارة احلأ أ أ أأرة ألمريك أ أ أأا الش أ أ أ أ اليةInternational Legal Materials vol. 32 (1993), pp. 289 and 605 at ،
)Chap.11, art.1103 (investment), art.1203 (services), and art.1406 (financial servicesي
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االس أأتث اري و كأ أ ا ،ف أأرن معامل أأة الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة واملعامل أأة الوط ي أأة م أأدرجتان معا أأدات
االس أأتث ار الث ائي أأة ،أأا ل أأو انت أأا ،مثل أأا علي أأه احل أأال اتف أأاق الغ أأات ،الت أمامني أساس أأيني ت أ هض
عليه ا املعا دةي
 -56ومأأع أن شأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة تأأره ةصأأيّغ شأأىت اتفاقأأات االسأأتث ار ،فهأأي تعكأأس
ع ومأاً الصأأيغة الأوارهة املأأاهة الثانيأأة مأ اتفأأاق الغأأات ،أي "معاملأأة ال تقأأي رعايأأة"ي وعلأ سأأبيي
املث أ أ أأال ،ف أ أ أأرن االتف أ أ أأاق ة أ أ أأني ال س أ أ أأا وا ه أ أ أأوريتني التش أ أ أأيكية والس أ أ أألوفا ية امل أ أ أأؤر  15تشأ أ أ أري
األول/أ توةر  1990ي عل ما يلي:
"مي أ و أأي طأأر متعاقأأد مسأأتث ري الةأأر املتعاقأأد اآلخأأر معاملأأة ال تقأأي رعايأأة
()58
ع املعاملة امل وحة ملستث ريه و أو ملستث ري هولة ثالثة واستث ارا م" ي
 -57و ةعأأض احلأأاالت يتض أ شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة الت أمامني مع أاً ةتأأوفري معاملأأة الدولأأة
األوىل ةالرعاي أأة ،وةت أأوفري املعامل أأة الوط ي أأةي فعلأ أ س أأبيي املث أأال ،يأ أ االتف أأاق امل أأربو ة أأني األرج ت أأني
وامل لكة املتحدة  11انون األول/هيس رب  1990عل ما يلي:
"ال روضأع أي مأ الةأرفني املتعاقأدي رقلي أه اسأتث ارات الةأر املتعاقأد اآلخأأر أو
عائ أأدات مس أأتث ريه أو ش أأر اته ملعامل أأة أق أأي رعاي أأة مأ أ تل أأك ال أأيت مي حه أأا الس أأتث اراته أأو أو
()59
لعائدات مستث ريه أو شر اته أو استث ارات أو عائدات مواطد أية هولة ثالثة أو شر اهتا" ي
 -58و حأأاالت أخأأرى ،يقأأرتن االلتأماو ةتقأأدمي معاملأأة الدولأأة األ ثأأر رعايأأة ةأأالتماو ةتأأوفري معاملأأة
عاهل أ أأة وم ص أ أأفةي فعلأ أ أ س أ أأبيي املث أ أأال ،يأ أ أ االتف أ أأاق امل أ أأربو ة أ أأني الص أ أأني وة أ أأريو  9حميأ أ أران/
يونيه  1994عل ما يلي:
"مت أ أ و االس أأتث ارات واألنش أأةة املرتبة أأة ةاس أأتث ارات مس أأتث ري أي م أ أ الة أأرفني
املتعاقدي معاملة عاهلة وم صفة ،وتت تع ةاحل اية رقليم الةر املتعاقد اآلخري
وال تكأأون املعاملأأة واحل ايأأة املشأأار رليه أأا الفقأأرة  1مأ أ املأأاهة أقأأي رعايأأة ةأأا رميأ و مأ
()60
معاملة ومحاية الستث ارات املستث ري م هولة ثالثة وألنشةتهم املرتبةة ةتلك االستث ارات" ي
__________

( )58اتفأاق ةأأني مجهوريأأة ال سأأا وا هوريأأة االحتاهيأأة التشأأيكية السألوفا ية ةشأ ن تعميأأم ومحايأأة االسأأتث ارات ،مأأربو فيي أأا
 15تشري األول/أ توةر  ،United Nations, Treaty Series, vol. 1653, p. 127 ،1990املاهة )1(3ي
( )59اتفأأاق ةأأني حكومأأة امل لكأأة املتحأأدة لربيةانيأأا العظ أ وأيرل أأدا الش أ الية وحكومأأة مجهوريأأة األرج تأأني مأ أجأأي تعميأأم
ومحايأأة االسأأتث ارات ،مأأربو ل أأدن  11أأانون األول/هيس أ رب  ،1990املأأاهة  ،)1( 3متأأاح عل أ ال أراة التأأايل:
><http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/126ي
( )60اتفأأاق ةأأني حكومأأة مجهوريأأة ةأأريو وحكومأأة مجهوريأأة الصأأني الشأأعبية ةش أ ن التش أ يع واحل ايأأة املتباهلأأة لالسأأتث ارات،
مأ أ أ أ أ أ أأربو ةكأ أ أ أ أ أ أأني  9حميران/يونيأ أ أ أ أ أ أأه  ،1994املاهتأ أ أ أ أ أ أأان  )1(3و ،)2(3متأ أ أ أ أ أ أأاح عل أ أ أ أ أ أ أ الرةأ أ أ أ أ أ أأاط التأ أ أ أ أ أ أأايل:
><http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/country/42/treaty/954ي
204/245

GE.15-13770

A/70/10

 -59ورغأأم أأون معاملأأة الدولأأة األوىل ةالرعايأأة الت أماو مشأأرتك ةأأني معا أأدات االسأأتث ار الث ائيأأة،
فأأرن طريقأأة التعبأأري ع أ أ ا االلت أماو تتبأأاي ي و أ ا الصأأده ،ميك أ حتديأأد سأأتة أن أواع م أ االلت أماو،
ورن انأأت ةعأأض االتفاقأأات قأأد ل أ ةأأني خمتل أ أن أواع االلت أماو ض أ الشأأرط الواحأأد م أ شأأروط
الدولة األوىل ةالرعايةي
 -60وال أ أأوع األول أ أأو احلالأ أأة الأ أأيت يكأ أأون فيهأ أأا االلت أ أماو املتعلأ أأق ةالدولأ أأة األوىل ةالرعايأ أأة جم أ أأره
"معامل أأة" ة وح أأة لل س أأتث ر أو االس أأتث اراتي واالتف أأاق امل أأربو ة أأني ال س أأا وا ه أأوريتني التش أأيكية
ا ال وعي
والسلوفا ية و مثال عل
 -61أم أأا ال أأوع الث أأام مأ أ االلتأ أماو فه أأو احلال أأة ال أأيت يتوس أأع فيه أأا نة أأاق املعامل أأة املق أأرر م حه أأا
ةاإلشأأارة رىل " افأأة" أنأواع املعاملأأةي وأحأأد األمثلأأة علأ أ ا ال أأوع أأو االتفأأاق املأأربو ةأأني األرج تأأني
ورسأأبانيا ،ال أ ي ي أ عل أ أن ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة ي ةب أأق عل أ " اف أأة املس أأائي املش أ ولة
ةاالتفاق"()61ي
 -62وال وع الثالث مأ االلتأماو أو احلالأة الأيت يأرتب فيهأا مصأةلو "املعاملأة" جبوانأب حمأدهة مأ
ع ليأ أأة االسأ أأتث ار ،مثأ أأي "رهارة "االسأ أأتث ارات الأ أأيت ت ةبأ أأق عليهأ أأا معاملأ أأة الدولأ أأة األوىل ةالرعايأ أأة،
وع ليأأات "الصأأيانة" و"االسأأتطداو" ،و"الأأتطل "()62ي و ةعأأض احلأأاالت ،ت أ االتفاقأأات عل أ
م و معاملأة الدولأة األوىل ةالرعايأة مأ أجأي "ت سأيس" االسأتث ار ،وةالتأايل ،فهأي تأوفر محايأة تشأ ي
()63
الً م فرتة ما قبي االستث ار ،فضالً ع فرتة ما ةعد االستث ار ي
 -63ويت ثأأي ال أأوع الراةأأع احلأأاالت الأأيت ت أرتب فيهأأا معاملأأة الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ةالتمامأأات
حمدهة مبوجب املعا دة ،مثي االلتماو ةتوفري معاملة عاهلة وم صفةي
 -64وال أأوع اخلأأامس م أ االلت أماو ميتثأأي احلالأأة الأأيت ال مت أ و فيهأأا معاملأأة الدولأأة األوىل ةالرعايأأة
رال ألولئ أأك املس أأتث ري أو تل أأك االس أأتث ارات " ا أأرو ةاثل أأة"( )64أو " ح أأاالت ش أأبيهة"
لفئة م املستث ري أو االستث ارات جتري املقارنة راي

()65

__________

()61
()62
()63
()64
()65

ة أ أ أأوي س أي أ أ أأرس

 3تشأ أ أ أري األول/

االتف أ أ أأاق املتعل أ أ أأق ةالتشأ أ أ أ يع واحل اي أ أ أأة املتب أ أ أأاهلني لالس أ أ أأتث ارات ،امل أ أ أأربو
أ توةر United Nations, Treaty Series, vol. 1699, p. 187 ،1991ي
ي أ أ أ اتفأ أ أأاق الت أ أ أأارة احلأ أ أأرة ألمريكأ أ أأا الش أ أ أ الية عل أ أ أ م أ أ أ و معاملأ أ أأة الدولأ أ أأة األوىل ةالرعايأ أ أأة في أ أ أأا يتعلأ أ أأق ةع ليأ أ أأات
"ت س أأيس االس أأتث ارات واحتياث أأا وتوس أأيعها وت ظي ه أأا ورهارهت أأا وتش أأغيلها وةيعه أأا أو التص أأر فيه أأا ةأ أ ي وج أأه آخ أأر"ي
NAFTA, art.1103ي
املرجع نفسهي
املرجع نفسهي
االتفأأاق ةأأني مجهوريأأة تر يأأا وتر انسأأتان ةشأ ن التشأ يع واحل ايأأة املتبأأاهلني لالسأأتث ارات ،املأأربو عشأأق أةأأاه 2
أيار/مايو  ،1992املاهة الثانية ،متاح عل الراة التايل:
<http://investorstatelawguide.com/documents/documents/BIT-0335%20-%20Turkey%20-%20Turkmenistan

>%20(1992)%20[English].pdfي
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 -65وال أأوع السأأاهس يت ثأأي تلأأك االتفاقأأات الأأيت يبأأدو أهنأأا تتض أ حأأدوهاً رقلي يأأةي فعل أ
سبيي املثال ،يأ االتفأاق املأربو ةأني ريةاليأا واألرهن  21متوث/يوليأه  1996علأ اتفأاق الةأرفني
()66
املتعاقدي عل توفري معاملة الدولة األ ثر رعاية "هاخي حدوه أراضي ي م ه ا" ي
 -66وغالبأاً مأأا تأ أيضأاً شأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة اتفاقأأات االسأأتث ار علأ اسأأتث ادات
ال ي ةب أأق فيه أأا االلتأ أماو ةت أأوفري معامل أأة الدول أأة األوىل ةالرعاي أأةي وتتعل أأق االس أأتث ادات األ ث أأر ش أأيوعاً
ةالضأرائب ،واملشأرتيات احلكوميأة ،أو الفوائأد الأيت صأأي عليهأا أحأد األطأرا مبوجأب انتسأاةه طرفأاً
احتاه مجر ي()67ي

جيم -المسادل التفسيرية المتعلقة بشروا الدولة األولع بالرعاية في اتفاقات االستثمار
 -67م أ املسأألم ةأأه عل أ نةأأاق واسأأع م أ قبأأي يئأأات تسأأوية امل اثعأأات االسأأتث ارية أن شأأروط
الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ،ةاعتبار أأا أحكام أاً تعا ديأأة ،أأب أن تفسأأر وفق أاً لقواعأأد تفسأأري املعا أأدات
امل صأ أأوص عليهأ أأا املأ أأاهتني  31و 32م أ أ اتفاقيأ أأة فيي أ أأا لقأ أأانون املعا أ أأداتي ومأ أأع كلأ أأك ،ف أ أأرن
ا أأدل حأأول تفسأأري شأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة يعكأأس أحيان أاً اختالف أاً أساسأأياً تةبيأأق أحكأأاو
اتفاقية فيي ا()68ي
 -68ورغ أأم التباي أأات ص أأياغة ش أأروط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة ،أأاك مس أأائي تفس أريية مش أأرت ة
ةأأني مجيأأع أ الشأأروط ،س أواد جمأأال الت أأارة أو االسأأتث ار أو اخلأأدماتي و أأاك ثالثأأة جوانأأب
لشأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة أثأأارت مسأأائي تفس أريية ،سأأي ري ت اوهلأأا أهنأأا  :حتديأأد املسأأتفيد م أ
شأرط الدولأة األوىل ةالرعايأة ،وحتديأد املعاملأة الالثمأة ،وحتديأد نةأاق الشأرطي ومأ ةأني أ املسأائي
التفسأ أريية الرئيس أأية ال أأثالث ،مل وض أأع لق أأدر ب أأري مأ أ امل اقش أأة والت أأاثع أم أأاو يئ أأات التحك أأيم
قضايا االستث ار سوى نةاق "املعاملة" اليت يتعني توفري ا مبوجب شرط الدولة األوىل ةالرعايةي
 -1من يحق له االستفادة من شرا الدولة األولع بالرعاية؟
 -69املس أ أ لة التفس أ أريية األوىل أ أأي حتدي أأد املسأ أأتفيدي م أ أ ش أأرط الدولأ أأة األوىل ةالرعايأ أأةي وقأ أأد
وصأأفت الل أأة عأأاو  1978احلأأق االسأأتفاهة م أ شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة عل أ أنأأه يعأأوه
__________

( )66اتفاق ةني حكومة امل لكأة األرهنيأة اهلا يأة وحكومأة ا هوريأة اإليةاليأة ةشأ ن تشأ يع ومحايأة االسأتث ارات مأربو
ع ّ ان  21متوث/يوليه  ،1996متاح عل الراة التايل:
><http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/1681ي
( )67اتفاق ةني حكومة امل لكة املتحدة لربيةانيا العظ وأيرل دا الش الية وحكومأة مجهوريأة األرج تأني مأ أجأي تعميأم ومحايأة
االسأ أ أ أأتث ارات ،مأ أ أ أأربو ل أ أ أ أأدن  11أ أ أ أأانون األول/هيس أ أ أ أ رب  ،1990املأ أ أ أأاهة  ،7متأ أ أ أأاح عل أ أ أ أ ال أ أ أ أراة الت أ أ أ أأايل:
><http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/126ي انظأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأر OECD, “Most Favoured Nation
Treatment in International Law” OECD Working Papers on International Investment, vol. 2 (2004), p. 5ي
( )68انظر الفقرات  193-174أهنا ي
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"للدول أ أأة املس أ أأتفيدة ،أو ألش أ أأطاص أو أش أ أأياد علأ أ أ عالق أ أأة حم أ أأدهة رأ أ أ الدول أ أأة"ي و اتفاقي أ أأات
االسأأتث ار ،يربأأني العأأاهة أن أ ا االلت أماو يعأأد تأأوفري معاملأأة الدولأأة األوىل ةالرعايأأة "لل سأأتث ر" أو
"السأ أ أأتث اراته"ي وتقصأ أ أأر ةعأ أ أأض االتفاقأ أ أأات االسأ أ أأتفاهة م أ أ أ حكأ أ أأم الدولأ أ أأة األوىل ةالرعايأ أ أأة عل أ أ أ
االستث ار()69ي ومع كلك ،فبي ا ال تأ ب ةعأض اتفاقأات االسأتث ار أ ثأر مأ كلأك ،تأ أخأرى
عل أ ضأأرورة أن يكأأون املسأأتفيد مسأأتث راً أو اسأأتث اراً يكأأون "اأأرو ةاثلأأة" أو "حالأأة شأأبيهة"
هة مقارن راي
 -70وقأأد أثأأار أ ا جأأدالً ب أرياً حأأول حتديأأد ما يأأة "االسأأتث ار" ،وخباصأأة ،مأأا ركا أأان االسأأتث ار
أأب أن يرس أأهم الت ي أأة االقتص أأاهية للدول أأة املض أأيفة()70ي وم أأع كل أأك ،ف أأرن تعريأ أ االس أأتث ار أأو
مس أ لة متصأألة ةاتفأأاق االسأأتث ار ةرمتأأه وال يثأأري أيأأة قضأأايا ليأأة ةش أ ن شأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة أو
املس لةي
ةش ن تفسري اي وة اد عليه ،مل د الفريق الدراسي ضرورة تدعو رىل مواصلة ال ظر
 -71وت أأره عب أأارة " ا أأرو ةاثل أأة" الفص أأي املتعل أأق ةاالس أأتث ار مأ أ اتفاقي أأة الت أأارة احل أأرة
ألمريكأأا الشأ الية ،لك هأأا ال تأأره العديأأد مأ االتفاقأأات األخأأرىي ويبأأدو أن املفأأرهات تضأأع ةعأأض
القيأأوه عل أ حتديأأد م أ ْ ِم أ املسأأتث ري أو االسأأتث ارات ميك أ أن يةالأأب مبمايأأا شأأرط الدولأأة األوىل
ةالرعاي أأة  -ورمب أأا ترل أأو رىل أن مأ أ ميك أأه كل أأك أأم فقأ أ املس أأتث رون واالس أأتث ارات "ا أأرو
ةاثلة" ةاملعا دة اليت يقارن راي
 -72والسأؤال الأ ي يةأأرح نفسأأه أأو مأأا ركا أأان واقأأع األمأأر رهران الشأأرط املقيأأد " اأأرو
ةاثل أأة" يض أأي أي ش أأيد رىل ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأةي ومبوج أأب قاع أأدة "م أ كات ال أأوع" ،ال
ميكأ أ ةأ أ ي ح أأال م أ أ األحأ أوال رع أأال أي أأة مةالب أأة ةش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة رال في أأا يتعل أأق
ةاملوضأوع نفسأأه ولصأأا مأ أأم علأ العالقأة كاهتأأا ةا هأأة املقأارن رأأاي و أ ا أو األثأأر املرتتأأب علأ
مشروعي املاهتني  9و 10م مشاريع مواه عاو 1978ي
 -73وأث أاد املفاوضأات املتعلقأة ةوضأع اتفأاق متعأأده األطأرا ةشأ ن االسأتث ار ،انأت األطأرا
خمتلف أأة علأ أ أ أ ال قة أأة حتدي أأدا ،وةالت أأايل مل يكأ أ أأاك أة أأداً أي اتف أأاق ةشأ أ ن رهران عب أأارة "
ا أأرو ةاثل أأة" ال أ أ التفاوض أأيي واألمهي أأة الع لي أأة هلأ أ املسأ أ لة أأي م أأا ركا ان أأت تفس أ أريات
االتفاقأأات الأأيت تتض أ عبأأارة " اأأرو ةاثلأأة" وجيهأأة ةال سأأبة لتفسأأري االتفاقأأات الأأيت ال تتض أ
أ املفأأرهاتي وعل أ ال حأأو املشأأار رليأأه أهنأأا  ،ف أ اخلةأأورة مبكأأان اعت أأاه تفس أريات اتفأأاق عل أ
أهن أأا ت ةب أأق تلقائيأ أاً علأ أ اتفاق أأات أخ أأرى ،واخلة أأورة أ أ ا الص أأده أ أأرب ،ع أأدما تك أأون ص أأياغة
االتفاقني خمتلفةي
__________

()69
()70

The Energy Charter Treaty (Annex 1 To The Final Act Of The European Energy Charter Conference), done at
)Lisbon on 17 December 1994, United Nations, Treaty Series, vol. 2080, p. 95 at art.10(7ي
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 كلك:

Standard Chartered Bank v. United Republic of Tanzania,

Award, ICSID Case No. ARB/10/12, November 2, 2012.
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 -2مما تتشكل المعاملة التي "ال تقل رعاية"؟
 -74املس أ لة التفسأ أريية الثاني أأة أأي حتدي أأد ما ي أأة املعامل أأة ال أأيت "ال تق أأي رعاي أأة"ي ومل يكأ أ ل أأدى
الل أأة ع أأاو  1978ث أأري ة أأا تقول أأه ةشأ أ ن أ أ املسأ أ لة ،ع أأدا ش أأرح مأ أربر اس أأتطداو مص أأةلو
"ال تقي رعاية" عوضاً ع مصأةلو "مسأاوية" ،وأن املعاملأة ال ميكأ أن تقأي رعايأة ركا انأت ا هأة
املقأأارن رأأا ال تتلقأ املعاملأأة الواقأأع ولك هأأا مسأأتحقة هلأأا()71ي و أ املسأ لة متصأألة ،رىل حأأد مأأا،
ةاملس لة الثالثة ،و ي حتديد نةاق املعاملةي
 -75و أأاك رأي مفأ أأاه أن األسأ أأاس امل ةقأ أأي مل أ أ و معاملأ أأة "ال تقأ أأي رعايأ أأة" أ أأو رغبأ أأة الدولأ أأة
املس أأتفيدة فال أأة تك أأافؤ الف أأرص الت افس أأية ة أأني مواط يه أأا ومأ أواطد ال أأدول الثالث أأة()72ي و أ أ ا أأو
األسأاس امل ةقأأي لتأوفري معاملأأة الدولأة األوىل ةالرعايأأة في أا يتعلأأق ةالت أارة السأألع رطأار الغأات
وم ظ أأة الت أأارة العامليأأة ،و أأو جأأو ري ةال سأأبة لل سأأتث ري واسأأتث اراهتمي و أأاك رأي ةأأديي مأأؤها
أن أأد الدولأأة األوىل ةالرعايأأة واملعاملأأة الوط يأأة أأو االعأرتا "غقأأوق" املسأأتث ري " ورع اهلأأا()73ي
ومأع كلأك ،فأالغرض مأ "احلأق" سأياق الدولأة األوىل ةالرعايأة واملعاملأة الوط يأة أو ضأ ان تكأافؤ
الفرص الت افسية ملستث ر مع املستث ري األجانب أو املواط ني اآلخري  ،حسب احلالةي
 -76وحيث أأا تقأأوو راةةأأة ةأأني شأأرط "ال تقأأي رعايأأة" وأحكأأاو "املعاملأأة الوط يأأة" ،تكأأون الدولأأة
املاحنأأة موافقأأة عل أ تأأوفري معاملأأة "ال تقأأي رعايأأة" ع أ تلأأك املعاملأأة الأأيت مت حهأأا ملواط يهأأاي ويعأأام
حك أأم املعامل أأة الوط ي أأة م أ نف أأس املش أأكلة ال اش أأئة ع أ قاع أأدة "م أ كات ال أأوع" حتدي أأد تش أأاةه
أ أأا ةأ أأني املواضأ أأيعي وةاملثأ أأي ،فأ أأرن أحكأ أأاو املعاملأ أأة الوط يأ أأة ،ش أ أ هنا ش أ أ ن شأ أأروط الدولأ أأة األوىل
ةالرعايأ أأة ،ث أ أرياً مأ أأا تسأ أأتطدو عبأ أأارة " اأ أأرو ةاثلأ أأة" أو " حأ أأاالت شأ أأبيهة" لتحديأ أأد نةأ أأاق
اس أأتحقاق جه أأة مس أأتفيدة مأ أ حك أأم املعامل أأة الوط ي أأةي وةالت أأايل ،فاحلك أأان المه أأا يث أريان مس أأائي
تفسريية متشارةي
 -77ومل تقأأي مشأأاريع م أواه عأأاو  1978الكثأأري ع أ العالقأأة ةأأني شأأرطي الدولأأة األوىل ةالرعايأأة
واملعاملأأة الوط يأأةي ونصأأت عل أ رمكانيأأة أن يقأأوو الشأأرطان ج ب أاً رىل ج أأب صأأك واحأأد هون أن
يؤثر كلك معاملة الدولأة األوىل ةالرعايأة()74ي ونصأت أيضأاً علأ أن معاملأة الدولأة األوىل ةالرعايأة
تسري حىت ركا انت املعاملأة امل وحأة للدولأة الثالثأة قأد م حأت هلأا علأ أسأاس أهنأا معاملأة وط يأةي
وي أأرى الفري أأق الدراس أأي أن تفسأ أريات عب أأارات مث أأي " اأ أرو ةاثل أأة" أو " ح أأاالت ش أأبيهة"
__________

( )71انظر التعليق عل مشروع املاهة Yearbook…1978, vol. II (Part Two), p. 21 ،5ي
(Todd Weiler, The Interpretation Of International Investment Law: Equality, Discrimination, and Minimum )72
Standards Of Treatment In Historical Context (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2013), pp. 415-416ي
(DiMascio and Pauwelyn )73ي
(( Yearbook…1978, vol. II (Part Two), p. 51 )74مشروع املاهة )19ي
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سأأياق املعاملأأة الوط يأأة ميكأ أن تأأوفر مبأأاهئ توجيهيأأة مه أأة لتفسأأري تلأأك العبأأارات
الدولة األوىل ةالرعايةي

سأأياق شأأروط

 -78ومل يثأأر معأأىن عبأأارة "ال تقأأي رعايأأة" جأأدالً بأرياً امل اثعأأات االسأأتث ارية الأأيت ت ةأأوي علأ
معامل أأة الدول أأة األوىل ةالرعاي أأةي وأث أأاد املفاوض أأات املتعلقأ أأة ةوض أأع اتف أأاق متع أأده األط أ أرا ةش أ أ ن
االستث ار ،اقأرتح الأبعض اسأتطداو مصأةلو "مسأاوية" ،ةاعتبأار معيأار املعاملأة مبوجأب شأرط الدولأة
األوىل ةالرعايأة ةأدالً مأ معاملأة "ال تقأي رعايأأة"ي ورغأم أن املسأ لة لأأو جتأد تسأوية هنائيأأة ،فقأد انأأت
احل أأة املض أأاهة أأي أن ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة ال يقص أأد م أأه تقيي أأد الدول أأة املاحن أأة في أأا ق أأد
مت حأأهي فقأأد متأ و معاملأأة أفضأأي مأ املعاملأأة "املسأأاوية" ،رن شأأادت ،رغأأم أن كلأأك قأأد ترتتأأب عليأأه
آث أأار في أأا ل أأديها م أ اتفاق أأات أخ أأرى تتعل أأق ةش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأةي فاملعامل أأة ال أأيت "ال تق أأي
رعاية" تشكي حداً أهىن ملا مي و م معاملةي
 -3ما هو نطاق المعاملة التي ستمنح في إطار شرا الدولة األولع بالرعاية؟
 -79املس أ لة التفس أريية األخ أأرية أأي نة أأاق احلأأق امل أأوح مبوج أأب ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأةي
وةعبأأارة أخأأرى ،مأأا أأو مضأ ون "املعاملأأة" وقأأد انتبهأأت الل أأة عأأاو  1978هلأ املسأ لة حيأأث
ت اولتهأا املأاهة  9مأ مشأاريع املأواه ع أدما نصأت علأ أن حكأم الدولأة األوىل ةالرعايأة ال يشأ ي
"رال احلقأأوق الأأيت تقأأع هاخأأي حأأدوه موضأأوع احلكأأم"()75ي و أ ا ،مأأا يرعأأر  ،مثل أأا أوضأأحته الل أأة
تعليقها ،ةقاعدة "م كات ال وع"()76ي
 -80وةات أت مس أ لة نةأأاق املعاملأأة الأأيت يلأأمو م حهأأا مبوجأأب شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة رحأأدى
أ ث أأر املس أأائي التفسأ أريية ال أأيت نوقش أأت ةاستفاض أأة رط أأار اتفاق أأات االس أأتث ار الدولي أأةي فاملش أأكلة
تتعلق ةسريان شأرط الدولأة األوىل ةالرعايأة علأ األحكأاو اإلجرائيأة ،ةاعتبار أا م فصألة عأ األحكأاو
املوضأأوعية ملعا أأدة مأأاي وت ةأأوي أيضأاً علأ املسأ لة األ أأرب املت ثلأأة في أأا ركا أأان مسأأتث ر مأأا ميكأ ،
مبوجأأب شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ،أن يعت أ ّد ة يأأة حقأأوق مش أ ولة مبعا أأدة مأأع هولأأة ثالثأأة وفيهأأا
م افع أ رب لهي
 -81وق أأد اس أأتًظهر ة حك أأاو الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة معا أأدة أساس أأية لتوس أأيع نة أأاق أحك أأاو
تس أأوية امل اثع أأات املعا أأدة ةع أأدة ط أأرقي وم أ ة أأني أ الة أأرق م أأا يل أأي( :أ) االحت أأان ةع لي أأة
لتس أأوية امل اثع أأات غ أأري م ص أأوص عليه أأا املعا أأدة األساس أأية؛ (ب) توس أأيع نة أأاق االختص أأاص
القضأأائي ع أأدما تكأأون املعا أأدة األساسأأية قأأد قيأأدت نةأأاق حكأأم تسأأوية امل اثعأأات لتقصأأر عل أ
نأأوع مع أأني م أ امل اثع أأات ،مث أأي امل اثعأأات املتعلق أأة ةأأالتعويض ع أ ن أأمع امللكيأأة؛ (ن) نق أأض تةبي أأق
حكم تعا دي يشرتط عرض نأماع مأا علأ حمك أة حمليأة خأالل "فأرتة انتظأار" مأدهتا  18شأهراً ،قبأي
__________

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

(أ) شرط الدولة األوىل ةالرعاية واملسائي اإلجرائية :م ش املس لة
 -82ث أرياً مأأا يعأأمى م ش أ اسأأتطداو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة في أأا يتصأأي ةاالسأأتفاهة م أ املسأأائي
اإلجرائي أأة رىل ق أرار التحك أأيم لع أأاو  1956قض أأية أمب أأاتييلوس ( )77()Ambatielosحي أأث ج أأاد في أأه
أن "رقامأأة العأأدل" تشأأكي جأأمداً مه أاً حلقأأوق الت أأار ،وةالتأأايل ي بغأأي ،مبوجأأب شأأرط الدولأأة األوىل
ةالرعاية ،اعتبار ا مش ولة ةعبارة "مجيع املسائي املتصلة ةالت ارة واملالحة"()78ي

 -83وةعأأد مأأرور  45عامأاً تقريبأاً ،عأأاهت املسأ لة مأ جديأأد رىل الواجهأأة قضأأية مأأافيميد ضأأد
ةلكة رسبانيا( )79حيأث قبلأت يئأة التحكأيم ح أة املأدعي أن ةاسأتةاعته االسأتظهار ةشأرط الدولأة

األوىل ةالرعايأأة معا أأدة االسأأتث ار الث ائيأأة املربمأأة عأأاو  1991ةأأني األرج تأأني ورسأأبانيا لاللتفأأا
علأ شأأرط االنتظأأار ملأأدة  18شأأهراً قبأأي حتريأأك هعأأوى مبوجأأب معا أأدة االسأأتث ار الث ائيأأةي غأأري أن
املأأدعي اعت أ ّد مبعا أأدة االسأأتث ار الث ائيأأة املربمأأة عأأاو  1991ةأأني رسأأبانيا وشأأيلي ،والأأيت ال تتض أ
أ ا االش أرتاط وتس أ و لل سأأتث ر ةأأالل ود رىل التحكأأيم الأأدويل ةعأأد سأأتة أشأأهر()80ي وي أ شأأرط
الدولة األوىل ةالرعاية معا دة االستث ار الث ائية ةني األرج تني ورسبانيا عل ما يلي:
"ال تكأأون أ املعاملأأة ،مجيأأع املسأأائي الأأيت ك هأأا أ ا االتفأأاق ،أقأأي رعايأأة
م تلك اليت مي حها ي م الةأرفني لالسأتث ارات الأيت يسأتث ر ا رقلي أه مسأتث رون مأ
ةلد ثالث"()81ي

 -84ووض أأعت يئ أأة التحك أأيم اعتبار أأا ،ل أأدى ت يي أأد ا ح أأة امل أأدعي ،اتس أأاع ص أأيغة ش أأرط
الدولأة األوىل ةالرعايأأة الأ ي يسأأري علأ "مجيأأع املسأائي الأأيت ك هأا أ ا االتفأاق"ي وشأأدهت علأ
ضأأرورة حتديأأد نيأأة األط أرا املتعاقأأدة ،وأمهيأأة تقيأأيم امل ارسأأات السأأاةقة للأأدول في أأا يتعلأأق ةأأرهران
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

( )78املرجع نفسه ،الصفحة 107ي
(Emilio Agustin Maffezini v. Kingdom of Spain, Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction, ICSID )79
Case No. ARB 97/7 (25 January 2000), ICSID Reports, vol. 5, p. 396ي
( )80املرجع نفسه ،الفقرة 39ي
( )81االتف أ أ أأاق املتعل أ أ أأق ةالتشأ أ أ أ يع واحل اي أ أ أأة املتب أ أ أأاهلني لالس أ أ أأتث ارات ،امل أ أ أأربو ة أ أ أأوي س أي أ أ أأرس  3تشأ أ أ أري األول/
أ توةر United Nations, Treaty Series, vol. 1699, p. 187 at art. IV ،1991ي
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 -85واعت أأدت يئ أأة التحك أأيم عل أ وج أأه اخلص أأوص عل أ هع أأوى أمب أأاتييلوس( )82ال أأيت أ أأدت
فيه أأا أأة التحك أأيم عل أ أمهي أأة قاع أأدة "م أ كات ال أأوع"ي وك أأرت الل أأة أن ش أأرط الدول أأة األوىل
أت
ةالرعايأأة ال ميك أأه أن يضأأم سأأوى املسأأائي الأأيت ت ت أأي رىل نفأأس فئأأة املوضأأوع وأنأأه "ال ميكأ البأ ّ
املس لة رال وفقاً ل ية األطرا املتعاقدة املست ت ة م تفسري معقول لل عا دة"()83ي
 -86وم أ أ ةأ أأاب اح أ أرتاو قاع أأدة "م أ أ كات ال أأوع" ،رأت يئ أأة التحكأ أأيم قضأ أأية م أأافيميد أن
ترتيب أأات تس أأوية امل اثع أأات ،الس أأياق االقتص أأاهي احل أأايل ،ت أرتب ارتباط أاً وثيق أاً غ اي أأة املس أأتث ري
األجان أأب ،وأن تس أأوية امل اثع أأات أهاة ةالغ أأة األمهي أأة ةال س أأبة حل اي أأة املس أأتث ري ولأ أ لك ،ي بغ أأي أال
الرتتيبات جمأره أهوات رجرائيأة فحسأب ،ةأي ترتيبأات هتأد رىل تأوفري محايأة أفضأي حلقأوق
تعترب
املستث ري ع طريق الل ود رىل التحكيم الدويلي
 -87وة اد عل كلك ،خلصت يئة التحكيم ريل ما يلي:
"ييي ركا تضأ ت معا أأدة مأأع طأأر ثالأأث أحكامأاً لتسأأوية امل اثعأأات أ ثأأر رعايأأة
حل ايأأة حقأأوق املسأأتث ر ومصأأاحله م أ تلأأك املوجأأوهة املعا أأدة األساسأأية ،أأوث توسأأيع
نةأأاق أ األحكأأاو لتشأ ي املسأأتفيد مأ شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ،ألهنأأا متوافقأأة متامأاً
مع قاعدة "م كات ال وع"()84ي
 -88وتأأرى يئأأة التحكأأيم أن تةبيأأق شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة علأ ترتيبأأات تسأأوية امل اثعأأات
الرتتيبأات وتوسأيع نةاقهأا"()85ي ومأع كلأك ،انأت يئأة التحكأيم رمدر أة
قد يفضي رىل "موادمة
حلقيقأأة أن تفسأأري ا لشأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة تفسأأري متوسأأع ،ورمبأأا ت ش أ ن ع أأه مجلأأة أمأأور م هأأا
السلوك املعةي املت ثي "انتقاد أحكاو املعا دات"()86ي وأشارت رىل ما يلي:
"ي بغأأي ،س أ لة مبأأدأ ،أال يس أ و لل سأأتفيد م أ الشأأرط ةرلغأأاد اعتبأأارات السياسأأة
العامأأة الأأيت قأأد تكأأون األطأرا املتعاقأأدة قأأد توخأأت وضأأعها شأأروط أساسأأية لقبوهلأأا لالتفأأاق
امل أ ور ،وال سأأي ا ركا أأان املسأأتفيد أأو مسأأتث ر م أ القةأأاع اخلأأاص ،و أأو مأأا يكأأون عليأأه
احلال غالباًي وةالتايل ،فرن نةاق الشرط قد يكون أضيق ةا يبدو للو لة األوىل"()87ي
 -89وم أ مث ،راحأأت يئأأة التحكأأيم تبأأني احلأأاالت األرةأأع الأأيت ميك أ  ،ةرأيهأأا ،االسأأتظهار فيهأأا
ةشرط الدولة األوىل ةالرعاية:
__________

()82
()83
()84
()85
()86
()87
GE.15-13770

Maffezini, para. 49ي
Ambatielios, p. 107ي
Maffezini, para. 56ي
املرجع نفسه ،الفقرة 62ي
املرجع نفسه ،الفقرة 63ي
املرجع نفسه ،الفقرة 62ي
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• ع أأدما يكأ أأون أحأ أأد األط أ أرا املتعاق أأدة قأ أأد ر أ أ موافقتأ أأه عل أ أ التحكأ أأيم ةاسأ أأت فاه سأ أأبي
االنتصا احمللية ،ألن ا ال وع م االشرتاطات يعكس "قاعدة أساسية م قواعد القأانون
الدويل"؛
• ع دما تكون األطرا املتعاقدة قد اتفقت عل ترتيبأات لتسأوية امل اثعأات تشأ ي مأا يسأ
غكم "اخليار ال هائي" ،ألن استبدال ا احلكم قد وي "ةالغاية م الرتتيبأات" الأيت تعترب أا
البلدان مسائي مه ة تتعلق ةالسياسة العامة؛
• ع أأدما ي أ أ االتفأ أأاق عل أ أ يئأ أأة معي أأة للتحك أأيم ،مثأ أأي املر أأم الأ أأدويل لتس أأوية م اثعأ أأات
االستث ار ،وتكون لدى أحد األطرا رغبة تغيري كلك رىل يئة حتكيم خمتلفة؛
• ع أأدما يتفأأق األط أرا عل أ نظأأاو حتكأأيم لأأه طأأاةع مؤسسأأي مت أ ر يتض أ نظام أاً هاخلي أاً
(مثأي اتفأأاق الت أأارة احلأأرة ألمريكأأا الشأ الية) ،ألن أ األحكأأاو احملأأدهة جأأداً تعكأأس رراهة
()88
األطرا املتعاقدة ةصورة حمدهة ي
 -90وتر أأت يئ أأة التحك أأيم الب أأاب مفتوح أاً أيض أاً أم أأاو احت أأال أن "حت أأده األط أرا أو يئ أأات
التحكيم هون شك ع اصر أخرى م ع اصر السياسة العامة حتد م تةبيق الشرط"()89ي

(ب) التفسأأري الالحأأق لشأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة في أأا يتعلأأق ةاملسأأائي اإلجرائيأأة مأ جانأأب يئأأات
التحكيم قضايا االستث ار
 -91ش أأهدت القأ أرارات الالحق أأة الص أأاهرة عأ أ يئ أأات التحك أأيم قض أأايا االس أأتث ار انقس أأاماً
ةشأ ن اتبأأاع هنأأج قضأأية مأأافيميدي واعرتفأأت يئأأات التحكأأيم قضأأايا االسأأتث ار علأ نةأأاق واسأأع،
تصأأر اً وتل يح أاً ،ة أ ن مس أ لة نةأأاق أحك أأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة أي أأة معا أأدة اسأأتث ار ث ائي أأة
ةعي هأأا أأو مس أ لة تفسأأري لتلأأك املعا أأدة املعي أأة()90ي و ث أرياً مأأا تستشأأهد يئأأات التحكأأيم قضأأايا
االسأأتث ار ةاملأأاهتني  31و 32م أ اتفاقيأأة فيي أأا ومبأأاهئ مثأأي صأأي الشأأيد ةال أ ر يفيأأد اسأأتث اد
م أأا ع أأدا ي وتؤ أأد يئ أأات التحك أأيم علأ أ أهن أأا تس أأع رىل التحق أأق مأ أ ني أأة األطأ أرا ي وم أأع كل أأك،
ال يوج أ أأد أي هن أ أأج م أ أأتظم للتفس أ أأري ،ويب أ أأدو أن عوام أ أأي خمتلف أ أأة ،ال عالق أ أأة هل أ أأا أحيانأ أ أاً ة أ أأاملفرهات
املستطدمة املعا دات املعروضة ،يرعة هلا وثني
 -92وس أأع الفري أأق الدراس أأي رىل حتدي أأد العوام أأي ال أأيت يب أأدو أهن أأا ت أأؤثر تفس أأري أحك أأاو الدول أأة
األوىل ةالرعايأ أأة م أ أ جانأ أأب يئأ أأات التحكأ أأيم قضأ أأايا االسأ أأتث ار وحتديأ أأد مأ أأا ركا انأ أأت أ أأاك
اجتا أأات معي أأةي و أأان الفريأأق الدراسأأي يأأدرك ،و أأو يقأأوو ة أ لك ،احلاجأأة رىل تعميأأم اح أرتاو قواع أأد

__________

( )88املرجع نفسه ،الفقرة 63ي
( )89املرجع نفسهي
(Salini; Siemens A.G. v. The Argentine Republic, Decision on Jurisdiction, ICSID Case No. ARB/02/8 (3 )90
 ،)August 2004) (Argentina-Germany BITعل الراة التايل:
><http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0788.pdfي
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التفسأأري ال أوارهة اتفاقيأأة فيي أأا ،الأأيت ت ةبأأق عل أ مجيأأع املعا أأداتي وفي أأا يلأأي ةيأأان ألةأأرث العوامأأي
الأ أأيت أثأ أأرت ق أ أرارات يئأ أأات التحكأ أأيم قض أ أايا االسأ أأتث ار ةش أ أ ن تةبيأ أأق شأ أأرط الدولأ أأة األوىل
ةالرعاية عل املسائي اإلجرائيةي

‘ ‘1الت ييم ةني االلتمامات املوضوعية واإلجرائية
 -93أأاك نقةأأة ةدايأأة ت أواترت يئأأات التحكأأيم عل أ االنةأأالق م هأأا أأي حتديأأد مأأا ركا أأان
ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة ميكأ أ  ،مأ أ حي أأث املب أأدأ ،أن يتعل أأق ةاألحك أأاو اإلجرائي أأة واملوض أأوعية
لل عا دة عل حد سوادي و ان السؤال املةروح قضية مافيميد و:
"مأأا ركا انأأت أحكأأاو تسأأوية امل اثعأأات الأوارهة معا أأدة مأأع طأأر ثالأأث ميكأ
أن تعتأأرب متصأألة ةصأأورة معقولأأة ةاملعاملأأة العاهلأأة وامل صأأفة الأأيت يسأأري عليهأأا شأأرط الدولأأة
األوىل ةالرعايأ أأة مبوجأ أأب املعا أ أأدات األساسأ أأية ةش أ أ ن الت أ أأارة واملالحأ أأة أو االسأ أأتث ارات،
()91
وةالتايل ،ما ركا ان ميك اعتبار ا موضوعاً مش والً ةالشرط" ي
 -94ومثل ا أشري رليأه أعأال  ،خلصأت يئأة التحكأيم رىل أن معاملأة الدولأة األوىل ةالرعايأة ميكأ
أن تش أ ي األحكأأاو اإلجرائيأأة ر أاً ةأأبعض اعتبأأارات "السياسأأة العامأأة"()92ي وم أ أجأأي التوصأأي رىل
كلأأك الق أرار ،استشأأهدت يئأأة التحكأأيم ةق أرار أأة التحكأأيم قضأأية أمبأأاتييلوس وقالأأت " :أأاك
أسأأباب وجيهأأة السأأت تان أن ترتيبأأات تسأأوية امل اثعأأات اليأأوو ت أرتب ارتباط أاً وثيق أاً غ ايأأة املسأأتث ري
()93
األجانب ،ألهنا ترتب أيضاً غ اية حقوق الت ار مبوجب معا دات الت ارة" ي
 -95وم ر ائم القرار قضية مأافيميد اسأت تان مفأاه أن أحكأاو تسأوية امل اثعأات تشأكي ،مأ
حي أأث املب أأدأ ،ج أأمداً م أ محاي أأة املس أأتث ري واالس أأتث ارات امل ص أأوص عليه أأا اتفاقي أأات االس أأتث ار
الث ائي أأةي وةالت أأايل ،ف أأرن أحك أأاو تس أأوية امل اثع أأات ،غك أأم تعريفه أأا ،تك أأاه تك أأون قاةل أأة علأ أ ال أأدواو
ل أأإلهران اتف أأاق اس أأتث ار مبوج أأب ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأةي ومبوج أأب اتف أأاق اس أأتث ار ،تق أأع
تسأأوية امل اثعأأات ،مثل أأا نصأأت عليأأه ةأأاحلر املأأاهة  9م أ مشأأاريع امل أواه لعأأاو  " ،1978حأأدوه
موضوع" حكم الدولة األوىل ةالرعايةي
 -96ومتث أأي أح أأد الع اص أأر االس أأتداللية امله أأة ةع أأض القأ أرارات الالحق أأة هليئ أأات التحك أأيم
قض أ أأايا االس أ أأتث ار االس أ أأت تان ال أ أ أ ي مف أ أأاه أن املس أ أأائي اإلجرائي أ أأة ،وحتدي أ أأداً أحك أ أأاو تسأ أ أأوية
امل اثعأأات ،تأأدخي غكأأم طبيعتهأأا ض أ نفأأس الفئأأة مأأع احل ايأأة املوضأأوعية لل سأأتث ري األجان أبي
و قض أ أأية س أ أأي م ) ،)Siemensأعل أ أأت يئ أ أأة التحك أ أأيم أن تس أ أأوية امل اثع أ أأات "ج أ أأمد م أ أ احل اي أ أأة
امل وحأأة مبوجأأب املعا أأدةي و أأي جأأمد م أ معاملأأة املسأأتث ري واالسأأتث ارات األجانأأب وم أ املمايأأا
__________

(Maffezini, para. 46 )91ي
( )92املرجع نفسه ،الفقرة 56ي
( )93املرجع نفسه ،الفقرة 54ي
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)ي وقالأأت يئأأة التحكأأيم94("الأأيت ميك أ احلصأأول عليهأأا م أ خأأالل شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة
 رهن أأا "مل جت أأد أي أس أأاس للت يي أأم ة أأني مس أأائي تس أأوية امل اثع أأات وأي أأة مس أأائي أخ أأرىAWG قض أأية
)95(
مش ولة مبعا دة استث ار ث ائية" ي
 فقأأد تسأأادلت ةعأأض يئأأات التحكأأيم مأأا ركا انأأت أحكأأاو تسأأوية امل اثعأأات، ومأأع كلأأك-97
مش أ ولة ةةبيعته أأا ةش أأروط الدول أأة األوىل ةالرعاي أةي فق أأد ش أأككت يئ أأة التحك أأيم قض أأية س أأاليد
،)96() أن يكأ أأون ق أ أرار يئأ أأة التحكأ أأيم قضأ أأية أمبأ أأاتييلوس ح أ أأة تؤيأ أأد أ أ الفك أ أأرةSalini(
مستش أأهدة ة أأاراد القض أأاة املعارض أأة القأ أرار الس أأاةق للقض أأية الص أأاهر عأ أ حمك أأة الع أأدل الدولي أأة
)ي وأش أأارت أ لك يئ أأة التحك أأيم97("ومفاه أأا أن "الت أأارة واملالح أأة" ال تش أ ي "رقام أأة الع أأدل
 ع أأدما أشأأارت رىل "رقامأأة، علأ أيأأة حالأأة،قضأأية سأأاليد رىل أن أأة التحكأأيم قضأأية أمبأأاتييلوس
 ور أأا رىل أحك أأاو موض أأوعية، فرهن أأا مل تك أ تش أأري رىل أحك أأاو رجرائي أأة أو تس أأوية م اثع أأات،"الع أأدل
)ي98( مبوجب معا دات استث ار أخرى متعلقة مبعاملة املواط ني وفقاً للعدل واإلنصا
) أقأوى تو يأداً السأتبعاه األحكأاو اإلجرائيأةTelenor(  و انت يئة التحكأيم قضأية تلي أور-98
: حيث قالت،م تةبيق شرط الدولة األوىل ةالرعاية

__________

يSiemens, para. 102 )94(
AWG Group Ltd. v. The Argentine Republic, Decision on Jurisdiction, UNCITRAL (3 August 2006), para. 59 )95(
National Grid, plc ً<ي انظر أيضاhttp://www.italaw.com/cases/106> :() متاح عل الراة التايلArgentina-UK BIT
)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
 متاح علDecision on Jurisdiction, ICSID Case No. ARB/03/10 (17 June 2005), para. 29 (Argentina-Spain BIT);
<http://www.italaw.com/documents/GasNaturalSDG:التايل
الراة
DecisiononPreliminaryQuestionsonJurisdiction.pdf>; RosInvest Co. UK Ltd. v. The Russian Federation, Award

متاح عل الراةon Jurisdiction, SCC Case No. V079/2005 (1 October 2007), paras. 131-132 (UK-USSR BIT)
<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

) متاح علRepublic, final award, UNCITRAL (9 October 2009), para. 124 (Austria-Czech/Slovak Republic BIT
<يhttp://www.italaw.com/cases/103> :الراة التايل
Vladimir Berschader and Moïse Berschader v. The Russian Federation, SCC Case ً؛ انظر أيضاSalini, para. 112 )96(
يNo. 080/2004 (21 April 2006), para. 175 (Belgium/Luxembourg-USSR BIT)
Salini, para. 106. Ambatielos (Greece v. United Kingdom), Merits: Obligation to Arbitrate, Judgment, I.C.J. )97(
يReports 1953, p. 10
ي112-111  الفقرتان،) املرجع نفسه98(
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" غيأأاب مأأا يفيأأد العكأأس م أ مفأأرهات أو سأأياق ،يكأأون املعأأد العأأاهي لعبأأارة
"مت أ و االسأأتث ارات معامل أة ال تقأأي رعايأأة ع أ تلأأك امل وحأأة السأأتث ارات املسأأتث ري م أ
أيأأة هولأأة ثالثأأة" أأو أن احلقأأوق املوضأأوعية لل سأأتث ر في أأا يتعلأأق ةاالسأأتث ار مت أ و معاملأأة
ال تقأأي رعايأأة مبوجأأب معا أأدة اسأأتث ار ث ائيأأة ةأأني الدولأأة املضأأيفة وهولأأة ثالثأأة ،وال يوجأأد
()99
ما يوجب تفسري العبارة الوارهة أعال عل أهنا تش ي احلقوق اإلجرائية أيضاً" ي
 -99والرأي القائي ة ن شأروط الدولأة األوىل ةالرعايأة معا أدات االسأتث ار ميكأ  ،مأ ال احيأة
ال ظري أأة ،أن تس أأري عل أ املس أأائي اإلجرائي أأة واملوض أأوعية مع أاً ال يع أأد أهن أأا س أأتةبق هائ أاً عل أ أ ا
ال حأأو()100ي ةيأأد أن يئأأات التحكأأيم فسأأرت ،عأأده م أ القضأأايا ،شأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة
عل أ أهنأأا تش أ ي رج أرادات تسأأوية امل اثعأأات عل أ أسأأاس أن شأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة تسأأري،
م حيث املبدأ ،عل لتا الفئتنيي

‘  ‘2تفسري شروط الدولة األوىل ةالرعاية س لة والية قضائية
 -100ت أ ثر عأأده م أ يئأأات التحكأأيم ةأأالرأي القائأأي رن شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ال ميك أ أن
يسأأري عل أ 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 مبسأ لتني خمتلفتأأنيي املسأ لة األوىل
ي ما ركا انت املسائي املتعلقة ةالواليأة القضأائية تشأرتط اتبأاع هنأج تفسأريي أ ثأر صأرامةي واملسأ لة
الثاني أأة أأي م أأا ركا أأان س أريان حك أأم الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة عل أ أحك أأاو تس أأوية امل اثع أأات يتعل أأق
ةالوالية القضائية هليئة حتكي يةي
 -1معيار تفسير مسادل الوالية القضادية
 -101و قضأأية ةالمأأا ) ،)Plamaت اولأأت يئأأة التحكأأيم مس أ لة نةأأاق شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة
عل أ أهنأأا مس أ لة اتفأأاق ةش أ ن التحكأأيم ،قائلأأة رنأأه "مبأأدأ ثاةأأت القأأانون الأأداخلي والقأأانون الأأدويل
ليه ا ،أنه ي بغأي أن يكأون أ ا االتفأاق واضأحاً ال لأبس فيأه"()101ي ونتي أة لأ لك" ،ي بغأي اإلعأراب
ةوض أأوح وهون ل أأبس ع أ أ ال ي أأة رهران أحك أأاو تسأ أأوية امل اثع أأات"()102ي وة أأاد عليأ أأه ،ف أأرن الةأ أأر
السأأاعي رىل تةبيأأق ش أأرط الدولأأة األوىل ةالرعاي أأة عل أ مس أ لة تتعل أأق ةالواليأأة القض أأائية يتح أأي ع أأبد
__________

( )99التشديد ال األصليي
)September 2006), para. 92 (Norway-Hungary BITي
(and Control Services Limited (United Kingdom) v. )100

Telenor Mobile Communications A.S. v. Hungary, ICSID Case No. ARB/04/15 (13

()101

Renta, para. 100; Austrian Airlines; ICS Inspection
Republic of Argentina, Award on Jurisdiction, UNCITRAL, PCA Case No. 2010-9 (10 February 2012),
)(UK/Argentina BITي
Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria, Decision on Jurisdiction, ICSID Case No. ARB/03/24 (8
)February 2005), para. 198 (Cyprus-Bulgaria BITي

( )102املرجع نفسه ،الفقرة 204ي
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رثبأأات أن أ ا التةبيأأق أأان مقصأأوهاً ةوضأأوح  -و أ ا اش أرتاط تصأأعب تلبيتأأهي وقأأد أيأأدت أ ا ال أرأي
يئة التحكيم قضية تيلي ور( ،)103ووجد له صدى قضية وي رتشال ()104()Wintershallي
 -102ةي أ أ أأد أن أ أ أ ا الأ أ أ أ هج قوة أ أ أأي مبعارض أ أ أأة ب أ أ أأريةي فق أ أ أأد ررف أ أ أأض قض أ أ أأية
وقضأأية  Suezحيأأث قالأأت يئأأة التحكأأيم رن "أحكأأاو تسأأوية امل اثعأأات ضأأع للتفسأأري ،شأ هنا شأ ن
أيأأة أحكأأاو أخأأرى معا أأدة ،علأ حنأأو ال يكأأون أ ثأأر تقييأأداً وال أ ثأأر توسأأعاً"()105ي وقالأأت يئأأة
التحك أأيم رن األحك أأاو املتعلق أأة ةالوالي أأة القض أأائية أأب أن تفس أأر أ أ ي حك أأم آخ أأر م أ أ أحك أأاو
معا دة ،عل أساس قواعد التفسري امل صوص عليها املاهتني  31و 32م معا دة فيي ا()106ي

Austrian Airlines

 -103والأرأي القائأي رن تةبيأق شأأرط الدولأة األوىل ةالرعايأة علأ مسأأائي تسأوية امل اثعأات يتسأأبب
ةكونأأه مسأ لة واليأأة قضأأائية ثيأأاهة العأأبد علأ طأأر يسأأع رىل االسأأتظهار ةشأأرط الدولأأة األوىل
قأ أ أرارات يئ أ أأات التحك أ أأيم قض أ أأايا االس أ أأتث ار
ةالرعاي أ أأة ،رأي مل أ أأد س أ أأوى ت يي أ أأد ض أ أأعي
األحأأدث عهأأداً ،ورن أأان قأأد أي أأد عل أ األق أأي ةعأأض املعلق أأني()107ي واهع أ أيض أاً م أ يعارض أأون
الأ أ هج عل أ أ أن أأه غ أأري متس أأق م أأع قواع أأد الق أأانون ال أأدويل ةش أ أ ن تفس أأري األحك أأاو املتعلق أأة ةالوالي أأة
القض أأائيةي وم أأع كل أأك ،فق أأد أش أأارت يئ أأة التحك أأيم قض أأية  ICSرىل أن يئ أأة التحك أأيم قض أأية
ةالم أأا ( )Plamaمل ترأ ِ
أرس قاع أأدة ةشأ أ ن الوالي أأة القض أأائية؛ ة أأي ةي أأت ةبس أأاطة أن أأه ال ميكأ أ افأ أرتاض
()108
املوافقة عل الوالية القضائية ي

__________

(Telenor, para. 91 )103ي
(Wintershall Aktiengesellschaft v. Argentine Republic, Award, ICSID Case No. ARB/04/14 (8 December 2008), )104
)para. 167 (Argentina-Germany BITي وأخأ أ ت يئ أأة التحك أأيم ة أأالرأي القائ أأي رن األحك أأاو اإلجرائي أأة ال ميكأ أ أن
تأأدرن نةأأاق حكأأم الدولأأة ةالرعايأأة مأأا مل يك أ "شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة املعا أأدة األساسأأية يشأأري ةصأأورة
واضحة ال لبس فيها رىل أنه ي بغي أن يفسر عل ا ال حو :و و ما وتل ع حالة القضية الرا ة"ي
(Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., and InterAguas Servicios Integrales del Agua S.A. v. The )105
Argentine Republic, Decision on Jurisdiction, ICSID Case No. ARB/03/17 (16 May 2006), para. 64 (France-

)Argentina and Spain-Argentina BITsي
(Austrian Airlines, para. 95 )106ي واعت دت يئة التحكيم أيضا عل مقولة الرأي املستقي للقاضي يغي م قضية
م صات ال ف ( )Oil Platformsة نه ال يوجد االجتهاه القضائي حملك ة العدل الدويل الدائ ة أو حمك ة العدل
الدولية ما يؤيد اتباع هنج تقييدي تفسري الشروط التحكي ية ،وال توجد الواقع أية سياسة تقييدية أو توسعية
تفسري اOil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America) Preliminary Objections, Judgment :
of 12 December 1996, Separate Opinion by Judge Higgins, I.C.J. Reports 1996, p. 857 at para. 35, cited in

()107

Austrian Airlines at para. 120ي
Campbell MacLachlan, Laurence Shore and Matthew Weiniger, International Investment Arbitration:
Substantive Principles (Oxford: Oxford University Press. 2008), para. 7.168ي

(ICS v. Argentina, paras. 281-2 )108ي
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 -2تسوية المنازعات والوالية القضادية
 -104ج أأدهت يئ أأات التحك أأيم ا ت امه أأا اآلون أأة األخ أأرية مبس أ لة م أأا ركا أأان تةبي أأق ش أأروط
الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة علأ أ األحك أأاو املتعلق أأة ةتس أأوية امل اثع أأات ي أأؤثر الوالي أأة القض أأائية للهيئ أأةي
واحل أأة أأي أن احلقأأوق املوضأأوعية واحلقأأوق اإلجرائيأأة خمتلفأأة القأأانون الأأدويل ،رك ةعكأأس القأأانون
احمللأأي ،ال يسأأتتبع احلأأق املوضأأوعي تلقائي أاً حق أاً رجرائي أاً رنفأأاك ا أأربي()109ي و أأون الدولأأة مقيأأدة
ةأأالتماو موضأأوعي ال يعأأد أن ةاإلمكأأان رجبار أأا عل أ اخلضأأوع لل قاضأأاة عل أ كلأأك االلت أماوي فأأاحلق
اإلجبار عل التقاضي يتةلب قبوالً رضافياً ةالوالية القضائية للهيئة القائ ة ةاملقاضاة()110ي
 -105ووفقأاً هلأ ا الأرأي ،ركا أريأأد رنفأأاك احلقأأوق املوضأأوعية مبوجأأب معا أأدة اسأأتث ار ث ائيأأة ،ال ةأأد
أن يس أأتو امل أأدعي ش أأروط االختص أأاص املوض أأوعي واالختص أأاص الشطص أأي واالختص أأاص ال أأممد
لكأأي متأأارس يئأأة تسأأوية امل اثعأأات واليتهأأا القضأأائيةي فعل أ سأأبيي املثأأال ،ال ميك أ لفأأره ال يسأأتو
املع أأايري ال أأيت حت أأده ص أأفة املس أأتث ر مبوج أأب معا أأدة اس أأتث ار ث ائي أأة أن يص أأبو مس أأتث راً ةاالحت أأان
غك أأم م أ أ أحك أأاو الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة()111ي ومثل أأا ال ميك أ أ اس أأتطداو أحك أأاو الدول أأة األوىل
ةالرعايأأة لتغيأأري شأأروط ةارسأأة احلقأأوق املوضأأوعية ،ال ميك أ اسأأتطدامها أيض أاً لتغيأأري شأأروط ةارسأأة
احلقأ أأوق اإلجرائيأ أأة أو احلقأ أأوق املتعلقأ أأة ةالواليأ أأة القضأ أأائيةي وال ميك أ أ لل سأ أأتث ر ال أ أ ي مل يسأ أأتو
شأأروط حتريأأك هعأأوى ضأأد الدولأأة املأأدع عليهأأا أن يتفأأاهى تلأأك الشأأروط ةاالحت أأان ةاألحكأأاو
اإلجرائية امل صوص عليها معا دة استث ار ث ائية أخرىي
 -106وقأأد طررحأأت أ املس أ لة أيض أاً م أ ثاويأأة املوافقأأة عل أ التحكأأيم()112ي فالواليأأة القضأأائية
هليئأأة التحكأأيم ترش أ ّكله الشأأروط احملأأدهة اتفأأاق االسأأتث ار كي الصأألة ،الأأيت تبأأني األسأأاس ال أ ي
عأأي الدولأأة املأأدع عليهأأا توافأأق عل أ أن متأأارس يئأأة التحكأأيم واليتهأأا القضأأائيةي وال ةأأد أن ميتثأأي
املسأأتث ر امل أأدعي لتل أأك الش أأروط لك أأي مت أارس اهليئأأة واليته أأا القض أأائية عل أ امل اثع أأةي وم أأا مل تت أأاثل
الدولأأة املأأدع عليهأأا ع أ تةبيأأق شأأروط موافقتهأأا عل أ ةارسأأة الواليأأة القضأأائية ،فلأأيس للهيئأأة أيأأة
والي أ أأة قض أ أأائية لالس أ أأت اع رىل ال أ أأدعوى ول أ أأو أ أأان امل أ أأدعي مس أ أأتث راً ة أ أأاملعىن املقص أ أأوه معا أ أأدة
االس أأتث ار الث ائي أأة املع ي أأةي وهلأ أ ا الس أأبب ،ال ميكأ أ اس أأتطداو أحك أأاو الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة لتغي أأري
أساس ةارسة الوالية القضائيةي
__________

()109
)Case No. ARB/07/17 (21 June 2011ي
( )110املرجع نفسهي
( )111يبدو أن ا املوق قد قبلته احملك ة ةالفعي

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

قضية

HICEE B.V.

ضد ا هورية السلوفا ية،

Partial Award,

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

()112

GE.15-13770

)BITي
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 BITي
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قضأية

 -107وحظي الأرأي القائأي رن املسأ لة تتعلأق ةالواليأة القضأائية ةت ييأد قأرار يئأة التحكأيم
 ICSضأأد األرج تأأني ،ال أ ي يسأأت د جأأمد م أأه رىل ةيأأان حمك أأة العأأدل الدوليأأة قضأأية مجهوريأأة
الكونغو الدميقراطية ضد رواندا( ،)113حيث أفاهت اهليئة ة نه
"ع أأد التعبأأري ع أ املوافقأأة شأأرط حتكأأيم مأأدرن اتفأأاق هويل ،أأب ال ظأأر رىل
أي شأأروط ضأأع هلأأا تلأأك املوافقأأة ةاعتبار أأا شأأروطاً تشأأكي حأأدوه املوافقأأةي ول أ لك تأأرى
الشروط يتعلق ةواليتها القضائية ال مبقبولية الةلب"()114ي
احملك ة أن غث
 -108وخلصت يئة التحكأيم قضأية  ICSرىل أن مأا تأ عليأه معا أدة االسأتث ار الث ائيأة مأ
ضرورة التقاضي  18شهراً شأرط أساسأي لقبأول األرج تأني ةعأرض الأدعوى علأ يئأة التحكأيم ،وأن
"عأأدو اح أرتاو الشأأرط املسأأبق ملوافقأأة املأأدع عليأأه عل أ التحكأأيم ال ميكأ رال أن يأأؤهي رىل اسأأت تان
امل اثعة"()115ي
مفاه أن يئة التحكيم ليست هلا والية قضائية لل ظر

 -109وع أأد الفص أأي م أأا ركا أأان ش أأرط التقاض أأي  18ش أأهراً مسأ أ لة تتعل أأق ةالوالي أأة القض أأائية،
ت اول أأت يئ أأة التحك أأيم قض أأية  ICSمع أأىن ل أأة "معامل أأة" ال أوارهة الفق أأرة  2م أ امل أأاهة  3م أ
معا أأدة االسأأتث ار الث ائيأأة ةأأني امل لكأأة املتحأأدة واألرج تأأنيي ووافقأأت علأ أن ل أأة "معاملأأة" ميكأ
أن يكأون هلأأا معأأىن واسأع ،وال ت ةأأوي علأ أي ع صأر صأأر نةاقهأأا املسأائي املوضأأوعيةي غأأري أن
اهليئ أأة طبق أأت م أأا مست أأه مب أأدأ "املعاص أأرة تفس أأري املعا أأدات"( ،)116ف ظ أأرت في أأا ميكأ أ أن يك أأون
الةرف أأان ق أأد فه أأا م أ أ تل أأك الكل أأة ع أأد رةأ أراو معا أأدة االس أأتث ار الث ائي أأةي و ض أأود الس أ أواةق
القضأأائية املتاحأأة آن أ اك ومبأأاهئ الب أأك الأأدويل التوجيهيأأة ةش أ 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
 -110وأشأأارت يئأأة التحكأأيم قضأأية  ICSأيض أاً رىل مأأا يلأأي( :أ) حصأأر نةأأاق معاملأأة الدولأأة
األوىل ةالرعاي أ أ أأة مبوج أ أ أأب معا أ أ أأدة االس أ أ أأتث ار الث ائي أ أ أأة "رهارة" االس أ أ أأتث ارات "أو ص أ أ أأيانتها أو
اس أأتع اهلا أو االنتف أأاع ر أأا أو التص أأر فيه أأا"؛ (ب) حص أأر نة أأاق حك أأم الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة
املعاملأأة م أ جانأأب الدولأأة املضأأيفة "هاخأأي رقلي هأأا"؛ (ن) ارتبأأاط االسأأتث ادات م أ معاملأأة الدولأأة
األوىل ةالرعايأأة مبوجأأب املعا أأدة ةاملسأأائي املوضأأوعية فق أ ؛ (ه) احت أأال انعأأداو ا أأدوى م أ رهران
شأأرط التقاضأأي  18شأأهراً معا أأدة مأأا ع أأدما يكأأون الةأأر املتعاقأأد قأأد سأأبق أن أةأأرو معا أأدات
أ ا الشأأرط ،فيصأأبو م أ مث شأأرط التقاضأأي  18شأأهراً الغي أاً م أ البدايأأة ةتةبيأأق حكأأم
ال تتض أ
__________

()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.

(ICS v. Argentina, para. 258 )114ي
( )115املرجع نفسه ،الفقرة 362ي
( )116املرجع نفسه ،الفقرة 289ي
218/245

GE.15-13770

A/70/10

الدولأ أأة األوىل ةالرعايأ أأةي وخلصأ أأت اهليئأ أأة رىل أن أ أ العوامأ أأي افأ أأة تشأ أأري رىل اسأ أأتحالة أن يكأ أأون
الةرفأأان ق أأد قص أأدا ،ع أأد رة أراو معا أأدة االس أأتث ار الث ائي أأة ةأأني امل لك أأة املتح أأدة واألرج ت أأني ،رهران
أحكاو تتعلق ةالتسوية الدولية لل اثعات ض نةاق انةباق شرط الدولة األوىل ةالرعاية()117ي

قض أأية  Daimler Financial Services AGض أأد مجهوري أأة

 -111ور أأرر الأ أ هج املتب أأع قض أأية
األرج تأني( ،)118حيأأث خلصأت يئأأة التحكأيم رىل أن شأأرط مهلأة  18شأأهراً أو شأأرط مسأبق مل ارسأأة
الواليأة القضأأائية ،ومأ مث ال ميكأ تغيأري ةتةبيأأق حكأأم الدولأأة األوىل ةالرعايأةي واسأأتر تج األمأأر نفسأأه
()119
قض أ أ أ أ أ أأية  Kılıç İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketiض أ أ أ أ أ أأد تر انس أ أ أ أ أ أأتان ،
حي أأث رأت يئ أأة التحك أأيم أن موافق أأة الدول أأة امل أأدع عليه أأا علأ أ التحك أأيم ر ي أأة ةاس أأتيفاد الش أأروط
ال أوارهة معا أأدة االس أأتث ار الث ائي أأة ،مبأأا فيه أأا ش أأرط مهل أأة  18ش أأهراًي وملأأا أأان ع أأدو االمتث أأال هل أ ا
احلكأ أأم يأ أأؤهي رىل رفأ أأض الواليأ أأة القضأ أأائية ،فأ أأال ميك أ أ معا أ أأة املس أ أ لة ةتةبيأ أأق حكأ أأم الدولأ أأة األوىل
ةالرعاي أأةي وةاملث أأي ،اس أأتر تج قض أأية ) ST-AD GmbH (Germanyض أأد مجهوري أأة ةلغاري أأا( )120أن ع أأدو
االمتثال لشرط مهلة  18شهراً رو يئة التحكيم م الوالية القضائيةي
ICS

 -112غ أأري أن يئ أأة التحك أأيم قض أأية  Hochtiefرأت أن ش أأرط التقاض أأي حملي أاً  18ش أأهراً ل أأيس
مس أ لة تتعل أأق ةالوالي أأة القض أأائية( ،)121ة أأي تتعل أأق ةاملقبولي أأة  -أي مس أ لة ميك أ أن يثري أأا ط أأر
امل اثعأأة عل أ وجأأه االع أرتاض ،ولك أأه غأأري ملأأمو ةرثارهتأأاي وميأأمت اهليئأأة ةأأني حكأأم يأأؤثر احلأأق
حتريأأك هع أأوى (الوالي أأة القضأأائية) وحك أأم ي أأؤثر طريقأأة حتري أأك ال أأدعوى (املقبوليأأة)ي وم أ مث ف أأرن
جتا أأي املأأدعي شأأرط التقاضأأي  18شأأهراً مبوجأأب معا أأدة االسأأتث ار الث ائيأأة ةأأني أملانيأأا واألرج تأأني،
واسأت اه ةأدالً مأ كلأك رىل أحكأأاو تسأوية امل اثعأات امل صأأوص عليهأا معا أأدة االسأتث ار الث ائيأأة
ةني األرج تني وشيلي ،ال يؤثران مس لة الوالية القضائية ()122ي

__________

( )117املرجأأع نفس أأه ،الفق أأرة 326ي وافقأأت يئ أأة التحك أأيم عل أ أن تس أأوية امل اثع أأة حملي أاً مش أ ولة غك أأم الدول أأة األوىل
ةالرعاية ألهنا جتري هاخي رقليم الدولة املضيفةي
(Daimler Financial Services AG v. Argentine Republic, Award, ICSID Case No. ARB/05/1, 22 )118
August 2012ي ا القرار ةاألغلبية ،وأةدى حمكم واحد رأياً خمالفاًي
(Kılıç İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi v. Turkmenistan, Decision on Article VII.2 of the )119
 ،Turkey-Turkmenistan Bilateral Investment Treaty, ICSID Case No. ARB/10/1متاح عل الراة التايل< :
http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw1515_0.pdf>.ي
(ST-AD GmbH v. Republic of Bulgaria, Award on Jurisdiction, UNCITRAL PCA Case No. 2011-06, 18 July )120
2013ي
(( Hochtief )121رأي األغلبية)ي
( )122املرجع نفسهي
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 -113وأي أأدت يئ أأة التحك أأيم قض أأية  )123(Teinverتةبي أأق حك أأم الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة علأ أ
شأأرط مهل أأة  18شأأهراً وعل أ م أأدة التفأأاوض احمل أأدهة  6أش أأهري ورأت اهليئأأة أن هل أ ي احلك أأني
صأألة ةاملقبوليأأة ال ةالواليأأة القضأأائيةي غأأري أن أ ا التص أ ي اسأأت د في أأا يبأأدو رىل تقريأأر صأأاهر ع أ
األونكت أأاه ةشأ أ ن ش أأروط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة( ،)124اعت أأرب القض أأايا املتص أألة ةش أأرط التقاض أأي 18
شهراً قضايا تتعلق ةاملقبولية ،واعتأرب القضأايا األخأرى الأيت ر أتج فيهأا ةشأرط مأ شأروط الدولأة األوىل
ةالرعايأة سأياق تسأوية امل اثعأات قضأايا ةشأ ن "نةأاق الواليأة القضأائية"ي ولكأ األونكتأاه ال يأأوره
تقريأأر أي تفسأأري للسأأبب ال أ ي يدفعأأه رىل اعتبأأار القضأأايا الأأيت تت أأاول شأأرط التقاضأأي  18شأأهراً
متعلقةً ةاملقبولية ةدالً م الوالية القضائيةي
 -114وتتبع القضايا اليت مل يرسأ و فيهأا ةاسأتبعاه شأرط مهلأة  18شأهراً هن أاً واحأداًي فأال ةأد مأ
رثبأأات أن حكأأم الدولأأة األوىل ةالرعايأأة مص أ م ليرةبيفأأق م أ أجأأي تغيأأري قيأأوه االختصأأاص املفروضأأة
عل أ يئ أأة التحكأأيم ألن موافق أأة الدولأأة املض أأيفة تسأأت د رىل االمتث أأال لتلأأك القي أأوهي فأأاألثر الض أ د
املقص أأوه أأو اش أ أرتاط تق أأدمي هلي أأي "واض أأو وال ل أأبس في أأه" عل أ أ ني أأة تغي أأري الوالي أأة القض أأائية هليئ أأة
التحكيم ،ةاألخ ةال هج املتبع قضية  ،Plamaورن ألسباب خمتلفةي

‘ ‘3القصد احملده م األحكاو األخرى

املعا دة

 -115ع أأد تفسأأري أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ،ةعأأض القضأأايا ،أخأ ت يئأأات التحكأأيم
اعتبار أأا أن الفائأأدة الأأيت يررج أ احلصأأول عليهأأا م أ املعا أأدة األخأأرى قأأد ت اولتهأأا ةالفعأأي املعا أأدة
األساسأأية نفسأأها علأ حنأأو خمتلأ وأ ثأأر حتديأأداًي ويأأدخي أ ا رىل حأأد مأأا صأ يم شأأرط الدولأأة
األوىل ةالرعايأة :رك يسأع ليتأيو لل سأتفيد شأيئاً أفضأي ةأا أان سأيتلقا مبوجأب املعا أدة األساسأيةي
وة أأادً علأ كلأأك ،ركا انأأت املعا أأدة األساسأأية تأ علأ معاملأأة معي أأة ،قأأد يبأأدو أال مفأأر مأ أن
تةبيق شرط الدولة األوىل ةالرعاية سيؤهي رىل تغليبه عل احلكم الواره املعا دة األساسيةي
 -116و قض أأية  ،RosInvestرأت يئ أأة التحك أأيم أن أأون تفعي أأي حك أأم الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة
يوسأأع واليتهأأا القضأأائية "نتي أأة عاهيأأة م أ نتأأائج تةبيأأق شأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ،الأأيت ت ةأأوي
غكم طبيعتها وغرضها عل توسيع نةأاق احل ايأة غأري املقبولأة معا أدة مأا ة قأي احل ايأة امل وحأة
معا دة أخرى"()125ي
 -117غأأري أن أأاك م أ أعأأرب ع أ ال أرأي املطأأال أيض أاًي ففأأي قضأأية  ،CMEأفأأاه احمل ثكأأم أيأأان
ةراونل أأي ،الأ أ ي أة أأدى رأيأ أاً خمالف أ أاً ،ة ن أأه ي أأرفض اس أأتطداو ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة مأ أ أج أأي

__________

()123
()124

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
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

(RosInvest, para. 131 )125ي ك أأرت يئأأة التحكأأيم
طبيعة شروط الدولة األوىل ةالرعاية"ي
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استحضأأار صأأيغة ةديلأأة املعا أأدة تتعلأأق ةأأالتعويض ،رك م أ ش أ ن كلأأك أن يبةأأي حكأأم املعا أأدة
الص أريو ةش أ ن التع أأويض()126ي و قض أأية  ،Austrian Airlinesاعت أأربت يئ أأة التحك أأيم أن األحك أأاو
احملأدهة الأأيت تأ عليهأأا املعا أأدة ةشأ ن الواليأأة القضأأائية أأي نفسأأها رشأأارة واضأأحة رىل أن الةأأرفني
مل يقص أأدا السأ أ اح ةتوس أأيع الوالي أأة القض أأائية للهيئ أأة مأ أ خ أأالل حك أأم مأ أ أحك أأاو الدول أأة األوىل
ةالرعايةي ورأت اهليئة أنه ال يتعأني تغليأب القصأد العأاو مأ حكأم الدولأة األوىل ةالرعايأة علأ القصأد
احملده م تلك األحكأاو املتعلقأة ةاالختصأاص()127ي وعأمثت اهليئأة أ ا االسأت تان ةأال ظر التأاري
التفاوض أأي ةش أ ن معا أأدة االس أأتث ار الث ائي أأة ة أأني ال س أأا وس أألوفا يا ،حي أأث ررفض أأت ص أأيغة أوس أأع
للواليأأة القضأأائية احملك أأةي و قضأأية  ،Berschaderنظأأرت اهليئأأة أحكأأاو أخأأرى املعا أأدة لكأأي
تبأني أن أاك ةعأض األحكأاو الأيت ال ميكأ أن ي ةبأق عليهأا شأرط الدولأة األوىل ةالرعايأة ،وال ميكأ
م مث فهم عبارة "مجيع املسائي املش ولة ر املعا دة" فه اً حرفياً()128ي
 -118و قضأأية  ،Austrian Airlinesنظأأرت اهليئأأة أيضأاً حكأأم الدولأأة األوىل ةالرعايأأة سأأياق
األحكأأاو األخأأرى املعا أأدة ،مرث أأمة عل أ أأون املعا أأدة نفسأأها ت أ ةال أ ات عل أ نةأأاق حمأأدوه
للتحكأأيمي ورأت اهليئأأة أنأأه ملأأا انأأت املعا أأدة تتض أ "قصأأداً واضأأحاً وحمأأدهاً" حلصأأر التحكأأيم
امل اثع أأات عل أ مبل أأغ التع أأويض ،ةعك أأس امل اثع أأات عل أ مب أأدأ التع أأويض" ،فس أأيكون م أ الت أ أاقض
رةة أأال كل أأك القص أأد احمل أأده ةاإلش أأارة رىل القص أأد الع أأاو غ أأري احمل أأده ال أ أواره ش أأرط الدول أأة األوىل
ةالرعاي أأة"()129ي ورأت يئ أأة التحك أأيم قض أأية  Tza Yap Shumأيضأ أاً أن القص أأد الع أأاو مأ أ حك أأم
الدولأأة األوىل ةالرعايأأة أأب أن يفسأأو ا أأال أمأأاو القصأأد احملأأده أأا أأو مبأ ّأني حكأأم معأ ّأني م أ
أحكاو املعا دة األساسية()130ي

‘ ‘4ةارسات األطرا
 -119اعتأأربت ةعأأض يئأأات التحكأأيم أن امل ارسأأات األخأأرى الأأيت يتبعهأأا وضأأع املعا أأدات طرفأأا
معا دة االستث ار الث ائية اليت حر أت هعأوى ةشأ هنا تتعلأق ةشأرط الدولأة األوىل ةالرعايأة ،وسأيلة لت يأد
مأأا يقصأأد الةرفأأان رثاد نةأأاق كلأأك الشأأرطي ففأأي قضأأية  ،Maffeziniاستعرضأأت يئأأة التحكأأيم ةارسأأة
رسأأبانيا جمأأال وضأأع معا أأدات االسأأتث ار الث ائيأأة ،والحظأأت أن رسأأبانيا هأةأأت عل أ السأ اح ةعأأرض
امل اثعات عل التحكأيم مأ هون مراعأاة شأرط مهلأة  18شأهراً الأ ي تفرضأه معا أدة االسأتث ار الث ائيأة
__________

()126

CME Czech Republic B.V. v. The Czech Republic, Separate Opinion on the Issues at the Quantum phases,
)(14 March 2003), para. 11 (Netherlands-Czech Republic BIT

 ،UNCITRALمتاح عل الراة

التايل:

><http://italaw.com/cases/documents/282ي
(Austrian Airlines, para. 137 )127ي
(Berschader, para. 192 )128ي
(Austrian Airlines, para. 135 )129ي
(Señor Tza Yap Shum v. The Republic of Peru, Decision on Jurisdiction and Competence (Spanish), ICSID )130
)Case No. ARB/07/6 (19 June 2009) at para. 220 (Peru-China BITي
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ة أأني األرج ت أأني ورس أأبانياي والحظ أأت اهليئ أأة أيضأ أاً أن أ أ املعا أأدة الث ائي أأة أأي الوحي أأدة ،مأ أ ضأ أ
معا دات االستث ار الث ائية اليت أةرمتها رسبانيا ،اليت تستطدو شرط الدولة األوىل ةالرعاية الأواره فيهأا
صأأيغة عامأأة أأي صأأيغة " مجيأأع املسأأائي الأأيت ك هأأا أ ا االتفأأاق"()131ي غأأري أن اهليئأأة مل توضأأو
األمهية القانونية هل امل ارسة الالحقة اليت يتبعها الةرفان وال املربر التفسريي لإلشارة رليهاي
 -120و قضأية  ،)132(Telenorاعتأربت يئأة التحكأيم ةارسأة الةأرفني امأة علأ حنأو خمتلأ رىل
حأأد مأأاي فل أأا انأأت غاريأأا قأأد أةرمأأت معا أأدات اسأأتث ار ث ائيأأة أخأأرى ال تقي أد نةأأاق التحكأأيم،
خلص أأت اهليئ أأة رىل أن معا أأدة االس أأتث ار الث ائي أأة ة أأني غاري أأا وال أأرويج ق أأد قص أأدت ةالفع أأي تقيي أأد
نةاق التحكيمي وم مث ال ميك استطداو شرط الدولة األوىل ةالرعاية لتوسيع نةاق التحكيمي
 -121واسأأت دت يئأأة التحكأأيم قضأأية  Austrian Airlinesرىل امل ارسأأات األخأأرى الأأيت تتبعهأأا
قضأأية Renta
سأألوفا يا جمأأال املعا أأدات ،لت يأأد اسأأت تاجاهتا()133ي و املقاةأأي ،رفضأأت اهليئأأة
ال ظأأر ةارسأأات روسأأيا معا أأدات االسأأتث ار الث ائيأأة األخأأرى ،مشأأرية رىل أن قرار أأا يسأأت د رىل
ن معا دة االستث ار الث ائيأة املعروضأة عليهأا ومأ مث ال ميكأ االستعاضأة ع أه ةامل ارسأة املتبعأة
معا دات االستث ار الث ائية األخرى()134ي
 -122واألسأاس القأأانوم الأ ي تسأأت د رليأه يئأأات التحكأأيم لتربيأر رشأأارهتا رىل امل ارسأة الالحقأأة الأأيت
تتبعهأأا هولأأة واحأأدة فق أ غأأري واضأأوي فهأأي أ أهاة تفسأأري قائ أأة عل أ اتفاقيأأة فيي أأا ،أو أأي شأأكي
مسأأتقي م أ أشأأكال التحقأأق م أ قصأأد ض أ د توخأأا الةرفأأان ،أو توخأأا عل أ األقأأي الةأأر ال أ ي
ررفع أأت ض أأد ال أأدعوى و قض أأية  ،Plamaك أأرت يئ أأة التحك أأيم م أأا يل أأي" :ص أأحيو أن املعا أأدات
املربم أأة ة أأني أح أأد الةأ أرفني املتعاق أأدي وهول ثالث أأة ميكأ أ أن تؤخأ أ احلس أأبان لغ أأرض توض أأيو املع أأىن
املقصوه م ن معا دة مأا وقأت رةرامهأا"()135ي ولكأ اهليئأة ال تبأني األسأاس الأ ي هفعهأا رىل اعتبأار
املعا أأدات الأأيت تربمهأأا هولأأة مأأع طأأر ثالأأث ام أةً تفسأأري معا أأدة ةأأني تلأأك الدولأأة وهولأأة أخأأرى،
رغم أن اهليئة رمبا است دت ض اً رىل املاهة  32م اتفاقية فيي ا لقانون املعا داتي

‘ ‘5الوقت امل اسب لتحديد قصد الةرفني
 -123مل تت أأاول معظأأم يئأأات التحكأأيم الوقأأت ال أ ي ي بغأأي أن أأديفه فيأأه قصأأد طأأر معا أأدة
اسأتث ار ث ائيأةي غأأري أن يئأة التحكأأيم قضأية  ICSت اولأأت أ املسأ لة ةالأ ات ،ف شأأارت رىل أن
الوقأ أأت امل اسأ أأب أ أأو ع أ أأد رة أ أراو املعا أ أأدة ،وفسأ أأرت ل أ أأة "معاملأ أأة" ة أ أأادً عل أ أ مع ا أ أأا كلأ أأك
__________

(Maffezini, para. 57 )131ي
(Telenor, paras 96-97 )132ي
(Austrian Airlines, para. 134 )133ي
(Renta, para. 120 )134ي
(Plama, para. 195 )135ي
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الوق أأت()136ي ووفقأ أاً للهيئ أأة ،ال ة أأد مأ أ تةبي أأق مب أأدأ "املعاص أأرة" تفس أأري املعا أأداتي ورغ أأم ع أأدو
اع أ أرتاض أي يئ أأة ص أ أراحة عل أ أ أ أ ا املوق أ أ  ،مل تت أأاول اهليئ أأات ص أ أراحة قب أأي قض أأية  ICSاملع أأىن
املقصوه ةشرط الدولأة األوىل ةالرعايأة وقأت رةأراو املعا أدةي فقأد نظأرت رىل األع أال التحضأريية ،وملأا
مل جتأأد فيهأأا ك أراً لل عأأىن املقصأأوه ،فرسأأر شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة م أ هون أي رشأأارة تفيأأد رن
ان يرقصد ةه معىن معاصر أو معىن متداول وقت رةراو املعا دةي

‘ ‘6مض ون احلكم املقصوه تغيري ةاالحت ان غكم الدولة األوىل ةالرعاية
 -124يرةأأرح تسأأاؤل لتحديأأد مأأا ركا أأان مض أ ون احلكأأم ال أواره املعا أأدة األساسأأية املقص أأوه
تغيأأري قأأد أثأأر اسأأتعداه يئأأات التحكأأيم للس أ اح ةاالحت أأان ةشأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأةي و
أ ا الص أأده ،جت أأدر اإلش أأارة رىل أن  12قض أأية م أ أص أأي  18قض أأية ح أأىت اآلن اح أأترج فيه أأا غك أأم
الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة احت اج أ أاً ناجح أ أاً ،تعلق أأت ة أأاحلكم نفس أأه ،أي االلت أ أماو ةرف أأع هع أأوى أم أأاو
احملأأا م احملليأأة والتقاضأأي مأأدة  18شأأهراً قبأأي االحت أأان ةتسأأوية امل اثعأأة مبوجأأب معا أأدة االسأأتث ار
الث ائيأأةي و أأي قضأأية ،أهى حكأأم الدولأأة األوىل ةالرعايأأة رىل رعفأأاد املأأدعي م أ االلت أماو ةالتقاض أي
حملي أاً مأأدة  18شأأهراًي وتعلقأأت أ القضأأايا مبعا أأدات اسأأتث ار ث ائيأأة أةرمتهأأا األرج تأأني مأأع أملانيأأا
ورسأأبانيا وامل لكأأة املتحأأدةي ورغأأم أن شأأرط التقاضأأي  18شأأهراً ترتأأب عليأأه األثأأر املوضأأوعي نفسأأه،
مل تك ألحكاو الدولة األوىل ةالرعاية اليت احترج را الصياغة نفسهاي
 -125وأرملأأو قضأأية  Plamaرىل رأي مفأأاه أن طبيعأأة احلكأأم املعا أأدة األساسأأية رمبأأا تكأأون
قأأد أثأأرت ال تي أأة ،حيأأث ك بأأت اهليئأأة ( سأأياق مل تت أأاول فيأأه شأأرط التقاضأأي حمليأاً  18شأأهراً)
رىل أن القرار املتط قضأية " Maffeziniمفهأوو" ألنأه حأاول رةةأال مفعأول حكأم "ال معأىن لأه مأ
وجهة نظر ع لية"()137ي
 -126و قض أأية  Abaclatض أأد األرج ت أأني( ،)138رأت يئأ أأة التحك أأيم أن ت أ أ خري حأ أأق املسأ أأتث ر
حتريأأك الأأدعوى مأأدة  18شأأهراً يتعأأارض مأأع مأأا تتوخأأا معا أأدة االسأأتث ار الث ائيأأة م أ أأد ص أريو
يت ث أأي التس أريع ةتس أأوية امل اثع أأات ،وم أ مث ميك أ لل أأدعي أن يت ا أأي تل أأك امل أأدةي غ أأري أن يئ أأة
__________

(ICS v. Argentina, para. 289 )136ي
(Plama, para. 224 )137ي ومأع كلأك ال يتضأو سأبب اعتبأار احلكأم املتعلأق ةالتقاضأي حمليأاً  18شأهراً حك أاً ال معأىن لأهي
فهو يتيو فرصأة لتسأوية املسأ لة أمأاو احملأا م احملليأة  -و أ ا شأكي حمأدوه مأ أشأكال شأرط اسأت فاه سأبي االنتصأا
احمللية يكفي عدو ت خري املستث ر مدة تت اوث  18شهراًي
( )138مل تت اول األغلبية قضية  Abaclatشكوى تتعلق ةشرط الدولة األوىل ةالرعايةي غري أن اهليئة ت اولت ةالفعي شرط
التقاضي  18شهراً حتت ع وان "مقبولية الشكوى"ي Abaclat and Others v. Argentine Republic (Case formerly
known as Giovanna a Beccara and Others), Decision on Jurisdiction and Admissibility, ICSID Case No.

)ARB/07/5 (4 August 2011), (Italy-Argentina BITي وأعرب احملكم
الفقرات 33-31ي
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التحك أأيم قض أأية  ICSض أأد األرج ت أأني رفض أأت أ أ ا ال أ أرأي ،رك ك ب أأت رىل أن اهليئ أأة ال ميك ه أأا أن
"تستحدث استث ادات م قواعد املعا دة تست د فق رىل تقييم ملدى حك ة السياسة املع ية"()139ي
 -127وجأأرت حمأأاوالت السأأتطداو شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة م أ أجأأي رضأأافة أنأأواع أخأأرى م أ
أحكأأاو تسأأوية امل اثعأأات ،تت أأاوث مهلأأة التقاضأأي احملأأدهة  18شأأهراً ،ولك هأأا مل تفلأأو ع وم أاًي
ففأي قضأية  ،Saliniاحأترج غكأم مأ أحكأأاو الدولأة األوىل ةالرعايأة لتغيأري رجأرادات تسأوية امل اثعأأات
العقأأوهي و قضأأية  ،Plamaاحأأترج غكأأم م أ أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ل قأأي ع ليأأة تسأأوية
امل اثع أأة مأ أ التحك أأيم املطصأ أ رىل التس أأوية رط أأار املر أأم ال أأدويل لتس أأوية م اثع أأات االس أأتث اري
و أأان اهلأأد م أ أأاتني احملأأاولتني ركن االستعاضأأة ع أ شأأكي م أ التحكأأيم ةشأأكي آخأأر ،ولك أ
اهليئتني معاً رفضتامهاي
يفع ةاالحت أأان ةش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة
 -128وعلأ أ العك أأس مأ أ كل أأك ،مسح أأت يئ أأة مل أأدٍ
السأ أ أأتبدال شأ أ أأكي م أ أ أ تسأ أ أأوية امل اثعأ أ أأات ةشأ أ أأكي آخأ أ أأري ففأ أ أأي قضأ أ أأية  Garanti Kos LLPضأ أ أأد
تر انس أأتان( ،)140ق أأررت اهليئ أأة أن الل أأود رىل التحك أأيم رط أأار املر أأم ال أأدويل لتس أأوية م اثع أأات
االستث ار ،مبوجب معا أدة االسأتث ار الث ائيأة ةأني امل لكأة املتحأدة وتر انسأتان ،أمأر غأري ةكأ رال
مبوافقأة املأأدع عليأأه ،و أو مأأا مل يبأأاهر رليأأه املأدع عليأأه ،و املقاةأأي ،تأ ِره املوافقأأة علأ التحكأأيم
رط أ أأار املر أ أأم ال أ أأدويل معا أ أأدات اس أ أأتث ار ث ائي أ أأة أخ أ أأرى أةرمته أ أأا تر انس أ أأتان واسترحض أ أأرت
معا أأدهتا م أأع امل لك أأة املتح أأدة م أ أ خ أأالل تةبي أأق ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأةي ونتي أأة ل أ أ لك،
اس أأتعيض عأ أ التحك أأيم مبوج أأب قواع أأد األونس أأيرتال الأ أ ي نص أأت معا أأدة االس أأتث ار الث ائي أأة ة أأني
امل لكأأة املتحأأدة وتر انسأأتان عل أ الل أأود رليأأه مأأا مل يرتفأأق عل أ شأأكي آخأأر م أ أشأأكال تسأأوية
امل اثعات ،ةالتحكيم رطار املر م الدويل ع طريق شرط الدولة األوىل ةالرعايةي
 -129ومأأع كلأأك ،حأأىت ورن أمك أ تفسأأري القضأأايا الأأيت ت ةأأوي عل أ شأأرط التقاضأأي حملي أاً 18
ش أأهراً تفسأ أرياً جمئيأ أاً ةأ أرأي مف أأاه أن أ أ ا الش أأرط تاف أأه رىل ح أأد م أأا ،ف أأرن تعلي أأي يئ أأات التحك أأيم
ال يسأأت د رىل األمهيأأة ال سأأبية الأأيت يكتسأأيها حكأأم يتض أ شأأرط التقاضأأي حملي أاً  18شأأهراًي و أأا
كر أأر أعأأال  ،اسأأت د التعليأأي حأأاالت ثأأرية رىل اف أرتاض مفأأاه أن شأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة
معا دات االستث ار الث ائية تش ي غكم طبيعتها تسوية امل اثعاتي
 -130وتتعلأ أ أأق القضأ أ أأايا األخأ أ أأرى ،الأ أ أأيت رمسأ أ أأو فيهأ أ أأا ةاسأ أ أأتطداو شأ أ أأرط الدولأ أ أأة األوىل ةالرعايأ أ أأة
لالس أ أأتفاهة م أ أ أ األحك أ أأاو ال أ أ أوارهة معا أ أأدات أط أ أ أرا ثالث أ أأة ،مبس أ أأائي موض أ أأوعية ال رجرائي أ أأةي
__________

( )139عأالوة علأ كلأك ،ك بأأت يئأة التحكأأيم قضأأية  ICSرىل عأدو وجأأوه أي هليأي لأأديها ميكأ أن يأأدفعها رىل أن تسأأت تج
أن حما م األرج تني ل تكأون فعالأة التعامأي مأع أ املسأ لةي  ،ICS v. Argentinaالفقأرات 269-267ي انظأر أيضأاً
الرأي املطال لل حكم  J. Christopher Thomasقضية Hochtiefي
(Garanti Kos LLP v. Turkmenistan, Decision on the Objection to Jurisdiction, 3 July 2013, ICSID Case No. )140
 ،ARB/11/20ا القرار ة غلبية األصواتي وأرفقت احمل ّك ة  Laurence Boisson de Chazournesالقرار ةرأي خمال ي
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ففأأي قضأأية  ،RosInvestاعتأأربت اهليئأأة أن هلأأا واليأأة قضأأائية ،ة أأادً عل أ شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة
ال أواره معا أأدة االسأأتث ار الث ائيأأة ةأأني امل لكأأة املتحأأدة واالحتأأاه السأأوفيايت ،للبأأت قانونيأأة نأأمع
ملكية مدع ةأه ،وال تقتصأر واليتهأا علأ املسأ لة األضأيق املتعلقأة ةشأؤون التعأويض ،و أو مأا نصأت
املعا دة الث ائيةي
عليه
 -131غأأري أن يئتأأني رفضأأتا أ ا االسأأتطداو لشأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأةي ففأأي قضأأية ،Renta
رفض أأت أغلبي أأة أعض أأاد اهليئ أأة تفس أأري حك أأم الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة ،الأ أواره االتف أأاق ة أأني رس أأبانيا
وروسأيا ،ة نأه يسأ و ةتحريأأك هعأاوى تت أاوث مسأ لة التعأويض علأ نأأمع امللكيأة ،ألهنأا رأت أن أ ا
احلكأأم ال ي ةب أأق رال عل أ ت أأوفري معامل أأة عاهل أأة وم ص أأفة()141ي وةاملث أأي ،خلص أأت يئ أأة التحك أأيم
قض أأية  ،Austrian Airlinesاس أأت اهاً رىل تفس أأري ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة ،رىل أن نةاق أأه ال ميكأ أ
أن يت اوث م و الوالية القضائية صراحةً لت اول مسائي تتعلق ةالتعويض حالة نمع امللكية()142ي
 -132و قضأأية  ،MTDأةأأدت اهليئأأة اسأأتعداه ا لتوسأأيع نةأأاق املعاملأأة العاهلأأة وامل صأأفة رطأأار
معا أأدة االسأأتث ار الث ائيأأة ةأأني شأأيلي وماليميأأا ةاإلحالأأة رىل معيأأار املعاملأأة العاهلأأة وامل صأأفة الأواره
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
ترتتب عل فعلها كلك()143ي
 -133و قض أ أ أ أأية  )144(Telsimأ أ أ أ أ لك ،يب أ أ أ أأدو أن الة أ أ أ أأرفني اتفق أ أ أ أأا علأ أ أ أ أ أن حك أ أ أ أأم الدول أ أ أ أأة
األوىل ةالرعايأة يفضأأي رىل ضأأرورة تفسأري املعاملأأة العاهلأأة وامل صأأفة مبوجأب معا أأدة االسأأتث ار الث ائيأأة
ة أأني تر يأ أأا و اثاخس أأتان ضأ أأود املعأ أأىن املقص أأوه ةاملعاملأ أأة العاهلأ أأة وامل ص أأفة ال أ أوارهة معا أ أأدات
االس أ أأتث ار الث ائي أ أأة األخ أ أأرى ال أ أأيت أةرمته أ أأا اثاخس أ أأتاني وع أ أأالوة علأ أ أ كل أ أأك ،مل يرق أ أأديفو قض أ أأية
 )145(Bayindirأي اعأرتاض علأ املبأدأ العأأاو الأ ي يفيأد ةأ ن حكأأم الدولأة األوىل ةالرعايأأة يأأؤهي رىل
ضأأرورة حتديأأد مض أ ون "املعاملأأة العاهلأأة وامل صأأفة" امل صأأوص عليهأأا معا أأدة االسأأتث ار الث ائيأأة
ة أأني تر ي أأا وةا س أأتان ض أأود أحك أأاو املعامل أأة العاهل أأة وامل ص أأفة ال أ أوارهة معا أأدات االس أأتث ار
الث ائية األخرى اليت أةرمتها ةا ستاني
__________

(Renta, paras 105-119 )141ي
(Austrian Airlines, paras 138-139 )142ي
(MTD Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile S.A. v. Republic of Chile, Award, ICSID Case No. ARB/01/7, 25 May )143
2004ي متاح عل الراة التايل<http:/www.italaw.com/documents/MTD-Award_000.pdf> :ي
(Rumeli Telekom A.S. and Telsim Mobil Telekomunikasyon Hizmetleri A.S. v. Kazakhstan, Award, ICSID Case )144
)No. ARB/05/16 (29 July 2008), at paras. 581-587, 591-605 (Turkey-Kazakhstan BITي متاح عل الراة التايل:
>< http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0728.pdfي
(Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. v. Islamic Republic of Pakistan, Award, ICSID )145
)Case No. ARB/03/29 (27 August 2009), at para. 153 (Turkey-Pakistan BITي متاح عل الراة التايل:
><http://www.italaw.com/documents/Bayandiraward.pdfي
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 -134ومثأأة قضأأية واحأأدة فق أ قأأدمت فيهأأا اهليئأأة رضأأافة موضأأوعية رىل التمامأأات الةأأرفني اسأأت اهاً
رىل حك أأم الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة رغ أأم اع أرتاض أح أأد الة أأرفني عليه أأاي فف أأي قض أأية  ،CMEخلص أأت
اهليئ أأة ة غلبي أأة أعض أأائها رىل أن عب أأارة "تع أأويض ع أأاهل" الأ أوارهة معا أأدة االس أأتث ار الث ائي أأة ة أأني
فسأأر ة هنأأا تعأأد "قي أأة سأأوقية م صأأفة" ،ويعأأمى كلأأك جمئي أاً
ول أأدا وا هوريأأة التشأأيكية ي بغأأي أن تر يف
الس أ أأتعداه ا ،ة أ أأادً عل أ أ حك أ أأم الدول أ أأة األوىل ةالرعاي أ أأة ،رىل استحض أ أأار مفه أ أأوو "القي أ أأة الس أ أأوقية
امل صفة" الواره معا دة االستث ار الث ائية ةني الواليات املتحدة وا هورية التشيكية()146ي

‘ ‘7االتساق

ا اك القرارات

 -135أشأأارت يئأأات التحكأأيم رىل أن ق أرارات اهليئأأات األخأأرى ليسأأت هلأأا قي أأة رمسيأأة س أواةق
قضأأائية ،غأأري أن الرغبأأة االتسأأاق أثأأرت ةأأال شأأك ع ليأأة ا أأاك الق أراراتي وقليلأأة أأي اهليئأأات
املس لة ةالقدر نفسه م الوضوح ال ي أةدته األغلبية قضية :Impregilo
اليت ك رت
"ومأأع كلأأك ،ففأأي القضأأايا الأأيت أشأأار فيهأأا شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة رىل ‘مجيأأع
املسأأائي‘ أو ‘أي مأ املسأأائي‘ الأأيت ت ظ هأأا معا أأدة االسأأتث ار الث ائيأأة ،أأاهت اآلراد رجت أأع
عل است تان مفاه أن أ ا الشأرط يشأ ي قواعأد تسأوية امل اثعأاتي ومأ مث ،لأ أغلبيأة
أعض أأاد اهليئ أأة رىل ح أأق ش أأر ة  Impregiloاالس أأت اه ،أ أ ا الس أأياق ،رىل قواع أأد تسأ أوية
امل اثعات الوارهة معا دة االستث ار الث ائية ةني األرج تني والواليات املتحدة"()147ي
 -136والواقأأع أن األغلبيأأة رأت أن مس أ لة انةبأأاق ش أأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة قأأد رحلأأت ،عل أ
األق أأي في أأا يتعل أأق ةش أأروط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة الواس أأعة الص أأياغة وش أأرط رف أأع هع أأوى والتقاضأ أي
مدة  18شهراًي

‘ ‘8تعري

معاملة "ال تقي رعاية"

 -137تت لأ صأأعوةة حتديأأد نأأوع املعاملأأة الأأيت ال تقأأي رعايأأة احلأأاالت الأأيت يرسأأتطدو فيهأأا شأأرط
الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة لالستعاض أأة عأ أ ش أأكي مأ أ أش أأكال تس أأوية امل اثع أأات ةش أأكي آخ أأري وق أأد
تس أ أأادلت ةع أ أأض اهليئ أ أأات رن ان أ أأت مقارن أ أأة أحك أ أأاو معا أ أأدات أط أ أرا ثالث أ أأة ة حك أ أأاو املعا أ أأدة
األساس أأية مقارنأ أةً ص أأحيحة()148ي ف أأركا ان أأت املعا أأدة األساس أأية تأ أ علأ أ ش أأرط التقاض أأي 18
ش أأهراً ،ح أأني أن معا أأدة الة أأر الثال أأث ال تتضأ أ أ أ ا الش أأرط ولك ه أأا تش أأت ي علأ أ حك أأم
اخلي أأار ال ه أأائي ،فه أأي تت أأيو أ املعا أأدة حق أاً معامل أأة أ ث أأر رعاي أأة ف أ جه أأة ،تف أأرض املعا أأدة
األساس أأية التقي أأد مبهل أأة  18ش أأهراً قب أأي االحت أأان ة حك أأاو تس أأوية امل اثع أأات ال أ أوارهة معا أأدة
االسأأتث ار الث ائيأأة ،ولكأ املسأأتث ر يسأأتفيد مأ اإلجأرادات احملليأأة والدوليأأة علأ السأوادي ومأ جهأأة
__________

(CME, para. 500 )146ي
(Impregilo, para. 108 )147ي
( )148املرجع نفسهي انظر أيضاً قضية Hochtiefي
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أخأأرى ،ميك أ أن يصأأي املسأأتث ر ،مبوجأأب معا أأدة الةأأر الثالأأث ،رىل اإلج أرادات الدوليأأة لتسأأوية
امل اثعأات وقأت مبكأر ولك أه يفقأد رمكانيأة االسأأتفاهة مأ اإلجأرادات الدوليأة واحملليأة معأاً لتسأأوية
امل اثعاتي ف ي املعاملتني أ ثر رعاية ركن
 -138ورأت اهليئ أ أأة قض أ أأية  ICSأن املس أ أأتث ر ال أ أ ي يس أ أأت د رىل حك أ أأم الدول أ أأة األوىل ةالرعاي أ أأة
لتف أأاهي ش أأرط التقاض أأي  18ش أأهراً سيطض أأع حلك أأم االختي أأار ال ه أأائي الأ أواره معا أأدة الة أأر
الثال أأث()149ي وك ب أأت اهليئ أأة قض أأية  Garanti Kosرىل أن م أ أ الص أأعب الق أأول رن حتك أأيم املر أأم
ال أأدويل لتس أأوية م اثع أأات االس أأتث ار أفض أأي موض أأوعياً مأ أ حتك أأيم األونس أأيرتال ،ولكأ أ التحكي أأني
()150
أي م أ عدم أأه
"خمتلف أأان ةالت ي أأد" ي وخلص أأت اهليئ أأة هناي أأة املة أأا رىل أن وج أأوه خي أأار أفض أ ر
ويس أ و لل أأدعي ةاستحضأأار حتكأأيم املر أأم الأأدويل ة أأادً عل أ حكأأم الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ال أواره
املعا دة األساسية()151ي
 -139ومل تت أأاول يئأأات حتكأأيم قضأأايا االسأأتث ار قراراهتأأا السأأاةقة ةالتفصأأيي مسأ لة مأأا ركا أأان
احلك أأم الأ أ ي يرل أأت س االس أأت اه رلي أأه معا أأدة الة أأر الثال أأث أفض أأي مأ أ احلك أأم الأ أ ي يرل أأت س
تفاهيأأه املعا أأدة األساسأأيةي وقأأد افأ رأرتض ع وم أاً أن عأأدو التقاضأأي أمأأاو احملأأا م احملليأأة  18شأأهراً
أفضأأي م أ االنتظأأار والتقاضأأيي غأأري أن كلأأك قأأد يثأأري التسأأاؤل ،مأأا مل تكأ أأاك افرتاضأأات سأألبية
ةش ن احملا م احمللية املع يةي

‘ ‘9وجوه استث ادات قائ ة عل السياسة العامة
 -140أة أأدت يئ أأة التحك أأيم قض أأية  Maffeziniقلقه أأا مأ أ اآلث أأار البعي أأدة امل أأدى املرتتب أأة علأ أ
قرار أأا ،فح أأدهت اس أأتث ادات معيّ أأة قائ أأة عل أ "السياس أأة العام أأة" ال ميك أ أن ي ةب أأق فيه أأا حك أأم
الدولأأة األوىل ةالرعايأأة عل أ املسأأائي اإلجرائيأأة()152ي وأيأأدت يئأأات أخأأرى في أأا ةعأأد فكأأرة ضأأرورة
ةعض االسأتث ادات القائ أة علأ السياسأة العامأة ،ولك هأا مل حتأتج رأ االسأتث ادات أربر لقرار أا،
رغم أهنا رمبا انأت قاةلأة للتةبيأق ةعأض احلأاالتي فعلأ سأبيي املثأال ،استعاضأت اهليئأة قضأية
 Garanti Kosع أ أ حتكأ أأيم األونسأ أأيرتال ةتحكأ أأيم املر أ أأم الأ أأدويل ،األمأ أأر ال أ أ ي حتظأ أأر االسأ أأتث ادات
القائ أ أأة عل أ أ السياسأ أأة العامأ أأة قضأ أأية Maffeziniي وأشأ أأار الفريأ أأق الدراسأ أأي رىل تبأ أأاي األسأ أأباب
املقدمأأة لتربيأأر الس أ اح ةاسأأتطداو شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة أو رفأأض اسأأتطدامه سأأاس لت ييأأم
أحك أأاو تس أأوية امل اثع أأات الأ أوارهة اتفاق أأات االس أأتث ار الث ائي أأة ،والح أأا أن أأاك هنر أ أاً خمتلف أأة
االفرتاضات ةدالً م االست اه رىل ت اقض مباشر التعلييي
تست د أحياناً رىل أوجه االختال
__________

()149
()150
()151
()152
GE.15-13770

ICS v. Argentina, paras. 318-325ي
Garanti Kos, para. 92ي
املرجع نفسه ،الفقرات 97-94ي
انظر الفقرات 90-88ي
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الجزء الثالث
اعتئارات متعلقة بتفسير شروا الدولة األولع بالرعاية
ألف -اعتئارات السياسة العامة فيما يتعلق بتفسير اتفاقات االستثمار
 -1تفاوت القدرات في التفاوض علع معاهدات االستثمار الثنادية
 -141ان أأت اتفاق أأات االس أأتث ار املاض أأي ترأأربو ع ومأ أاً ة أأني البل أأدان املتقدم أأة والبل أأدان ال امي أأة
وت ة أأوي عل أ أ اف أ أرتاض تف أأاوت وع أأدو تك أأافؤ الق أأدرة التفاوض أأية()153ي أم أأا اآلن فتر أأربو العدي أأد م أ أ
اتفاقأأات االسأأتث ار الث ائيأأة ةأأني البلأأدان املتقدمأأة أو ةأأني البلأأدان ال اميأأة نفسأأها غيأأث مل يرعأأد كلأأك
االفرتاض قائ اًي
 -142وميك أ تقأأدمي تعليأأق موضأأوعي أ ثأأر عل أ ع ليأأة التفأأاوض عل أ اتفاقأأات االسأأتث اري فلأأدى
ةع أأض البل أأدان اتف أأاق اس أأتث ار ث أأائي أأوكجي خ أأاص ر أأا ،تس أأت د رلي أأه املفاوض أأات ع وم أاً م أأع ةل أأدان
أخأأرىي وم أ مث ،فبأأدالً م أ االنةأأالق م أ صأأفحة ةيضأأاد ،ت ةأأوي املفاوضأأات عل أ قبأأول أو تعأأديي
شكي االتفاق ال وكجي ال ي يكون قأد سأبق أن أعأد أحأد الةأرفنيي وعليأه فأرن أقصأ مأا ميكأ أن
املفاوضات تعديالت صياغة أحكاو معي ة ةدالً م اتفاق جديد متاماًي
تسفر ع ه
 -143ورغأأم كلأأك ،فأأرن اتفاقأأات االسأأتث ار تتشأأاةه جوانأأب رئيسأأية ثأأرية ،ةصأأر ال ظأأر ع أ
األطأ أرا وأي أ أاً أأان االتف أأاق ال أأوكجي املتب أأعي وال غراة أأة كل أأكي فاتفاق أأات االس أأتث ار احلديث أأة
تس أأت د رىل أحك أأاو رئيس أأية معي أأة أأي :شأ أرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة ،واملعامل أأة الوط ي أأة ،واملعامل أأة
العاهلأأة وامل صأأفة ،وحظأأر نأأمع امللكيأأة مأأا مل ترسأأتو شأأروط معي أأة ،وأحكأأاو تسأأوية امل اثعأأات الأأيت
تشأ أ ي ع ومأ أاً تس أأوية امل اثع أأات ة أأني املس أأتث ري وال أأدولي وسأ أواد أ أأان أأاك تف أأاوت الق أأدرة
التفاوضية أو ال ،يبدو أن ال تي ة ي نفسهاي
 -144وةعأأد ال ظأأر مس أ لة التفأأاوت ،رأى الفريأأق الدراسأأي أن أ ا عامأأي يسأأهم فهأأم أوسأأع
ال قانون االستث ار الدويل ،ولك ه ليس عامالً كا صلة ةتفسري ي اتفاق استث ار عل حدةي
 -2خصوصية كل معاهدة
 -145ك أأرت عأأدة هول أن لكأأي معا أأدة أحكامهأأا اخلاصأأة ةالدولأأة األوىل ةالرعايأأة( ،)154وم أ مث
ال ت اسأأب أ األحكأأاو اعت أأاه هنأأج موحأأد()155ي وال شأأك أن أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة
__________

()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

( ،A/C.6/65/SR.25 )154الفقرتأأان  75و( 76الربتغأأال)؛ و ،A/C.6/66/SR.27الفقأأرة ( 49ري أران (مجهوريأأة  -اإلسأأالمية))؛
و ،A/C.6/66/SR.27الفقأ أ أ أأرة ( 78الربتغأ أ أ أأال)؛ و( A/C.6/66/SR.28امل لكأ أ أ أأة املتحأ أ أ أأدة)؛ و( A/C.6/67/SR.23ري أ أ أ أران
(مجهورية  -اإلسالمية))ي
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املتعلقأأة ةاالسأأتث ار ت أ ِره ع وم أاً اتفاقأأات اسأأتث ار ث ائيأأة م فصأألة ،وأن أأي اتفأأاق يتض أ
معيّ ة ألحكاو الدولة األوىل ةالرعايةي

صأأيغة

 -146و الوق أأت نفس أأه ،تت أأوخ أحك أأاو الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة حتقي أأق أأد مش أأرتك ةص أأر
عرف أأت الل أأة ش أأرط
ال ظأأر ع أ تاروه أأا التفاوضأأي أو االتف أأاق ال أ ي ت أ ِره في أأهي فف أأي عأأاو ّ ،1978
الدولأ أأة األوىل ةالرعايأ أأة ،مشأ أأروع املأ أأاهة  ،4ةاعتبأ أأار "نص أ أاً تعا أ أأدياً تتعهأ أأد فيأ أأه هولأ أأة مأ أأا مب أ أ و
هول أأة أخ أأرى معامل أأة الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة جم أأال عالق أأات متف أأق علي أأه"ي و مش أأروع امل أأاهة ،5
عرفأت الل أة معاملأأة الدولأة األوىل ةالرعايأة ة هنأأا "معاملأة مت حهأا الدولأأة املاحنأة للدولأة املسأأتفيدة ييي
ّ
ال تق أأي رعاي أأة عأ أ معامل أأة الدول أأة املاحن أأة لدول أأة ثالث أأة"ي وةعب أأارة أخ أأرى ،فبص أأر ال ظ أأر عأ أ الص أأيغة
احملأأدهة ،ركا أأان حكأأم معا أأدة مأأا مي أ و معاملأأة ال تقأأي رعايأأة ع أ املعاملأأة امل وحأأة لأأدول ثالثأأة،
فهأأو ركن شأأرط م أ شأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأةي و أأو يتسأأم ةالصأأفات نفسأأها الأأيت متيأأم أي شأأرط
آخر م شروط الدولة األوىل ةالرعاية ويتوخ حتقيق اهلد العاو كاتهي
 -147غأأري أن الةريقأأة الأأيت يتحقأأق رأأا كلأأك اهلأأد العأأاو تك أ الصأأيغة الفعليأأة املسأأتطدمة
للتعبأأري عأ التأماو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة والتعبأأري ع أ نةاقأأه وجمأأال انةباقأأه واملسأأتفيدي م أأهي وم أ مث
فرن املسأ لة الرئيسأية املتعلقأة ةقاعأدة ال أوع املثيأي  -أي نةأاق املعاملأة الأيت ميكأ طلبهأا  -ي بغأي أن
رحتده ي قضية عل حدةي
 -148ومأ أأع كلأ أأك ،رأى الفريأ أأق الدراسأ أأي أن اهلأ أأد املشأ أأرتك ةأ أأني مجيأ أأع أحكأ أأاو الدولأ أأة األوىل
ةالرعاي أأة ،وتش أأاةه املف أأرهات املس أأتطدمة ث أأري مأ أ اتفاق أأات االس أأتث ار ،يع ي أأان أن تفس أأري حك أأم
الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة اتف أأاق اس أأتث ار مع أ ّأني ميك أ أن يق أأدو ررش أأاهات أ لك تفس أأري حك أأم
الدولأ أأة األوىل ةالرعايأ أأة اتفأ أأاق آخأ أأري وقأ أأد نظأ أأرت يئأ أأات التحكأ أأيم املع يأ أأة ةقضأ أأايا االسأ أأتث ار
ةالفع أأي األحك أأاو ال أوارهة اتفاق أأات غ أأري االتف أأاق املع أأروض عليه أأا س أأعياً لتفس أأري حك أأم الدول أأة
األوىل ةالرعايةي
 -149غ أأري أن تفس أأري أي حك أأم ةعي أأه مأ أ أحك أأاو الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة أأب أن يك أأون وفقأ أاً
لل أأاهتني  31و 33م أ اتفاقي أأة فيي أأا لق أأانون املعا أأداتي وعليأأه ،ميك أ الت أأاس التوجي أأه م أ مع أأىن
معاملة الدولة األوىل ةالرعاية اتفاقات أخأرى ،ولكأ أي حكأم مأ أحكأاو الدولأة األوىل ةالرعايأة
يفسر ة ادً عل صيغته والسياق احملي ةاالتفأاق الأ ي يأره فيأهي ونتي أة لأ لك ،لأيس أاك
ال ةد أن يف
أي أسأأاس السأأت تان وجأأوه تفسأأري وحيأأد حلكأأم مأ أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ي ةبأأق علأ مجيأأع
اتفاقات االستث اري

__________

( ،A/C.6/65/SR.26 )155الفقأ أأرة ( 17الواليأ أأات املتحأ أأدة األمريكيأ أأة)؛ و ،A/C.6/66/SR.27الفقأ أأرة ( 94الواليأ أأات املتحأ أأدة
األمريكية)ي
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باء -التحكيم الخاص بتسوية منازعات االستثمار باعتئاره "تحكيماً مختلطاً"
 -150ارت أ ت الل أأة ،عأأاو  ،1978أال تسأأتفيد م أ حكأأم الدولأأة األوىل ةالرعايأأة الدولأأة الةأأر
االتفاق ال ي يتض كلأك احلكأم ،ةأي أن يسأتفيد م أه أيضأاً "أشأطاص أو أشأياد علأ عالقأة
فق
حمأأدهة ر أ الدولأأة"()156ي ومبوجأأب اتفاقأأات االسأأتث ار ،ال ت أ و الأأدول ع وم أاً معاملأأة الدولأأة األوىل
ةالرعايأأة للدولأأة األخأأرى فحسأأب ،ةأأي أيض أاً ملسأأتث ري أو اسأأتث ارات تلأأك الدولأأة األخأأرىي ورفضأأت
الل ة آن اك مواصلة ال ظر اآلثار املرتتبة عل ون املسأتفيد شطصأاً ،ورأت أهنأا لأ تسأت ر غأث
املس لة ما هامت مشاريع مواه اتفاقية فيي ا لقانون املعا دات ال تت اول انةباق املعا دات عل األفراهي
 -151أمأأا م أ ال احيأأة الع ليأأة ،فوقأأت صأأياغة مشأأاريع م أواه عأأاو  ،1978مل تك أ أأاك ةارسأأة
ترأ ر ملراعاهتأأا في أأا يتعلأأق ةأأاألفراه سأأتفيدي ي وتقأأع عل أ الدولأأة املسأأتفيدة مسأأؤولية رنفأأاك الت أماو
الدولأة املاحنأأة ةتأوفري معاملأأة الدولأة األوىل ةالرعايأأةي وعأأدو تأوفري معاملأأة الدولأة األوىل ةالرعايأأة يشأأكي
انتها أاً لل عا أأدة ،ميكأ أن ترفأأع هولأأة ة أأادً عليأأه هعأأوى ضأأد الدولأأة األخأأرى شأريةة وجأأوه حمك أأة
للبأأت األمأأري ومل تكأ توجأأد حمك أأة هوليأأة ميكأ أن يل أ رليهأأا مسأأتث ر ضأأد هولأأة أج بيأأة ،رغأأم
أن املسأتث ر رمبأا يكأون قأد رفأأع ةالفعأي هعأوى أمأاو احملأا م احملليأأة لتلأك الدولأة ركا انأت االلتمامأأات
التعا ديأأة قأأد أصأأبحت جأأمداً م أ القأأانون احمللأأي ،أو ع أأدما يكأأون أأاك حأأق مسأأتقي ال أأاك رج أراد
قأأانوم مبوجأأب القأأانون احمللأأيي و أأاتني احلأأالتني ،تسأأت د الأأدعوى املرفوعأأة ضأأد الدولأأة املاحنأأة أمأأاو
حمك تها احمللية رىل حق ال يرست د م املعا دة ةي م القانون احمللي للدولة املاحنةي
 -152وق أأد أهى اه أأور مس أ لة تس أأوية امل اثع أأات ة أأني املس أأتث ري وال أأدول رىل تغي أأري ب أأري أ أ ا
الصأأده ،رك رمسأأو لل سأأتث ر ةأ ن يرفأأع هعأأوى مبعأأمل عأ هولتأأه ،مباشأأرة ضأأد الدولأأة املاحنأأة ،أمأأاو آليأأة
لتسأأوية امل اثعأأات ي شأأئها طرف أا اتفأأاق االسأأتث اري وأهى كلأأك رىل صأأدور س أواةق قضأأائية ثأأرية ع أ
يئأات تسأوية امل اثعأات ةأني املسأتث ري والأدول ،ةشأ ن تفسأري اتفاقأات االسأتث ار وال سأي ا شأأروط
الدولة األوىل ةالرعايةي

 -153غأأري أن الةأأاةع املطأأتل للتحكأأيم ةأأني املسأأتث ري والأأدول يةأأرح حتأأديات خاصأأة تفسأأري
فسأأر فيهأأا
اتفاقأأات االسأأتث اري فاالتفأأاق يأرأربو ةأأني الأأدول و أأو ةأ لك معا أأدةي ولكأ احملك أأة الأأيت ير يف
تشأأبه رىل حأأد مأأا يئأأات التحكأأيم الت أأاري الأأيت أأي عل أ مأأر التأأاري مؤسسأأات تأأدخي رطأأار
القأأانون اخلأأاص ال العأأاوي ومأ مث فأأرن نظأأرة املفسأأر رىل االتفأأاق ةاعتبأأار صأأكاً قانونيأاً هوليأاً ال ترتيبأاً
تعاقدياً ميك أن تؤثر طريقة تفسري حكم الدولة األوىل ةالرعايةي
 -154وميكأ أ أن ترث أأار أس أأئلة ةشأ أ ن وض أأع اهليئ أأات املع ي أأة ة أأالتحكيم "املط أأتل " وةشأ أ ن حمص أألة
ع له أأاي فهأ أ اهليئ أأات "خمتلة أأة" مبع أأىن أن ط أأر امل اثع أأة ال يتس أأاويان مر ممه أأا مبوج أأب الق أأانون
الأأدويلي و عهأأد اتفاقأأات االمتيأأاث ،أأان االتفأأاق نفسأأه يأرأربو ةأأني يأأان مأ يانأأات القأأانون الأأدويل
__________

(Yearbook…1978, vol. II (Part Two), p. 21 (draft art. 5) )156ي
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العأأاو ،أأو الدولأأة ،و يأأان تأأاةع للقأأانون اخلأأاص ،أأو الشأأط أو الشأأر ة ال أ ي يأرأربو معأأه االتفأأاقي
و ان مبعث القلأق األول أ ا الصأده حتديأد مأا ركا انأت أ االتفاقأات الأيت أان طأر واحأد
فيهأأا فق أ موضأأوع القأأانون الأأدويل ،خاضأأعة للقأأانون الأأدويل أو للقأأانون احمللأأي ،وأثأأري جأأدل ةش أ ن
مفهومي القانون عرب الوطد والقانون شبه الدويلي
 -155وتتفاهى اتفاقات االسأتث ار أ املشأكلة ألهنأا معا أدات ةالت يأدي ومأع كلأك ،تظأي امل اثعأة
مبوجب حكم تسوية امل اثعات ةني املستث ري والدول م اثعةً ةني طرفني وتلأ مر ممهأا مبوجأب القأانون
مدع خأاص ،أي
الدويلي ول لك قيي رن احمل ثكم ال ي يت اول ،رطار حتكيم خمتل  ،هعوى مقدمة م ٍ
()157
ما قد يرعترب هعأوى حمليأة ،يضأةلع مبسأؤولية ووايفأة ال تلفأان ع أا يضأةلع ةأه قأاض حملأي ي ورأ ا
املعأأىن ،ميكأ اعتبأأار تسأأوية امل اثعأأات ةأأني املسأأتث ري والأأدول ةأأديالً للتقاضأأي احمللأأي ،و أ ا ع صأأر ترعأأمث
أحكأأاو "اخليأأار ال هأأائي" الأأيت ت أ ِره ع وم أاً اتفاقأأات االسأأتث ار حيأأث يرلأأمو املسأأتث ر املأأدعي مرحلأأة
معي ة ة ن وتار ةني رطار التقاضي احمللي أو رطار تسوية امل اثعات ةني املستث ري والدولي
 -156ومأع كلأأك ،يتعأأني علأ يئأة التحكأأيم الأأيت ت ظأأر أ امل اثعأة ،و أأي يئأأة تر شأ مبوجأأب
آليأأة تتفأأق عليهأأا الأأدول ،أن تفسأأر أحكأأاو معا أأدة وتةبقهأأاي و أأي ال تةبأأق عأأاهة أحكأأاو القأأانون
احمللأأي رغأأم أن املعا أأدة قأأد تأأدعو ةعأأض احلأأاالت رىل تةبيأأق القأأانون احمللأأيي وعأأالوة علأ كلأأك،
ركا أنشأأئت اهليئأأة رطأأار املر أأم الأأدويل لتسأأوية م اثعأأات االسأأتث ار ،فرهنأأا تركليف أ حتديأأداً ةتةبيأأق
"ما يسري م قواعد القانون الدويل"()158ي
 -157وخل أ أ الفريأ أأق الدراسأ أأي رىل أن الة أأاةع "املطأ أأتل " للتحكأ أأيم املع أأد ةتسأ أأوية امل اثعأ أأات ةأ أأني
املستث ري والدول ال يربر اتباع هنج خمتل رثاد تةبيق القواعأد املتعلقأة ةتفسأري املعا أدات ع أد ال ظأر
أحك أأاو الدول أأة األوىل ةالرعاي أأةي فاتف أأاق االس أأتث ار معا أأدة تتض أ أحكام أاً اتفق أأت عليه أأا األط أرا ي
ولأيس لل سأأتث ر الفأره أي هور وضأأع التمامأات املعا أأدة ،ور أا لأأه فقأ احلأأق رفأع هعأأوى مبوجبهأأاي
وملا ان االتفاق معا دة وجب تفسري وفقاً لقواعد القانون الدويل املقبولة اليت ت ظم تفسري املعا داتي

جيم -األهمي ررة المعاص رررة لمش رراريع الم ررواد الت رري وإل ررعا ف رري ع ررام  1978ف رري تفس ررير
أحكام الدولة األولع بالرعاية
 -158مثل ا ك ر الفريأق الدراسأي سأاةقا ،فأرن مشأاريع املأواه الأيت روضأعت عأاو  1978توقعأت
أن املس أأتفيد مأ أ حك أأم مأ أ أحك أأاو الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة ق أأد يك أأون ف أأرها أو يان أأا "علأ أ عالق أأة
حمدهة" ةالدولة املستفيدةي لك ها مل ت ظأر آثأار كلأك مبأا أنأه يتعلأق غقأوق أشأطاص يقعأون خأارن
واليأأة تلأأك الدولأأةي ومأأع كلأأك ،ث أريا مأأا حتيأأي يئأأات تسأأوية امل اثعأأات ةأأني الأأدول واملسأأتث ري رىل
__________

( )157في ا يتعلق ةتداخي ا انبني العاو واخلاص التحكيم الدويل ،انظر:
Arbitration and Public Law (Oxford: Oxford University Press, 2007), chap.3ي
(Convention on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States, done at )158
Washington on 18 March 1965, United Nations Treaty Series, vol. 575, p. 159 at art.42ي
Gus Van Harten, Investment Treaty
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مش أأاريع املأ أواه املأ أ ورة علأ أ أهن أأا حتأ أده الق أأانون األساس أأي ةشأ أ ن أحك أأاو الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة،
ال سي ا في ا يتعلق ةقاعدة "م كات ال وع"ي
 -159والح أ أأا الفري أ أأق الدراس أ أأي ،م أ أأع كل أ أأك ،أن أ أأه ركا ان أ أأت مش أ أأاريع املأ أ أواه ال أ أأيت روض أ أأعت
ع أأاو  1978ت أأوفر الق أأانون األساس أأي ةشأ أ ن تعري أ ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة واملعامل أأة مبوج أأب
ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة ومع امه أأا ،وتض أأع املب أأاهئ األساس أأية ،فرهن أأا ال تق أأدو توجيه أأات ةشأ أ ن
املس أأائي احمل أأدهة املتعلق أأة ةالتفس أأري ال أأيت ق أأد ت ش أ ع أ املص أأةلحات املس أأتطدمة ةالفع أأي معا أأدة
معي أأةي ويبقأ أ السأ أؤال ع أأا ركا أأان مأ أ امل كأ أ تع أأديي حك أأم رجرائ أأي متعل أأق ةتس أأوية امل اثع أأات
ةاالس أأت اه رىل حك أأم مأ أ أحك أأاو الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة سأ أؤاال ة أأدون جأ أواب ،أو عل أ األق أأي هون
جواب مباشر ،مشاريع املواه اليت روضعت عاو 1978ي
 -160وي أأرى الفري أأق الدراس أأي أن األحك أأاو األساس أأية ملش أأاريع امل أ أواه لع أأاو  ،)159(1978ال أأيت مل
يرعرتض عليها أةداً واليت ثرياً ما تةبيفق ،تبقأ مصأدراً امأاً مأ مصأاهر القأانون الأدويل ع أد ال ظأر
تعري شرط الدولة األوىل ةالرعاية و نةاقه وتةبيقهي

الجزء الرابع
توجيهات بشأن تفسير شرا الدولة األولع بالرعاية
 -161أأده أ ا ا أأمد رطأأارا للتةبيأأق السأأليم لقواعأأد ومبأأاهئ تفسأأري املعا أأدات عل أ تفسأأري شأأرط
الدولأأة األوىل ةالرعايأأةي وقأأد اسأأتطل الفريأأق الدراسأأي مأ حتليلأأه السأأاةق أن أأاك ثالثأأة أسأأئلة رئيسأأية
متعلقأأة ةالةريقأأة الأأيت تعاملأأت رأأا يئأأات التحكأأيم مأأع تفسأأري شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة في أأا و أ
أحكأأاو تسأأوية امل اثعأأاتي أوهلأأا ،أأي ميك أ تةبيأأق أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة عل أ أحكأأاو تسأأوية
امل اثعات معا أدات االسأتث ار الث ائيأة وثانيهأا ،أي تتأ ثر واليأة يئأة حتكأيم مأا ةالشأروط امل صأوص
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
ةالرعايأأة الأواره معا أأدة اسأأتث ار ث ائيأأة ي ةبأأق أو ال علأ الشأأروط الالثمأأة لالحت أأان ة حكأأاو تسأأوية
امل اثعات وتعاَل املسائي ةدور ا الفروع الوارهة أهنا ي

ألف -يمكن ،من حيث المئدأ ،تطئيق أحكام الدولرة األولرع بالرعايرة علرع أحكرام تسروية
المنازعات في معاهدات االستثمار الثنادية
 -162ال يكأأاه يوجأأد شأأك رمكانيأأة تةبيأأق أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ،م أ حيأأث املبأأدأ،
علأ أحكأأاو تسأأوية امل اثعأأات ال أوارهة معا أأدات االسأأتث ار الث ائيأأة رغأأم ا أأدل ال أ ي أحأأاط رأأا
__________

( )159انظر ةاألخ
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ةعأأض الس أواةق م أ ق أرارات يئأأات التحكأأيمي و أ ا أأو احلأأال ةغأأض ال ظأأر ع أ احت أأال اسأأت اه
الفكأأرة األصأأي رىل تفسأأري خأأاطئ ملأأا انأأت تقصأأد أأة التحكأأيم قضأأية أمبأأاتييلوس ع أأدما
أش أأارت رىل أن "رقام أأة الع أأدل" ت أأدرن نة أأاق حك أأم م أ أحك أأاو الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة يتضأ أ
رشأأارة رىل "مجيأأع املسأأائي املتصأألة ةالت أأارة واملالحأأة"ي فقأأد انأأت الل أأة تلأأك القضأأية تشأأري رىل
الل أأود رىل حم أأا م امل لك أأة املتح أأدة مأ أ أج أأي رنف أأاك احلق أأوق املوض أأوعية ول أأيس رىل ح أأق تغي أأري
الشأ أأروط الالثمأ أأة لالحت أ أأان ة حكأ أأاو تسأ أأوية امل اثعأ أأاتي لك أ أ كلأ أأك يبأ أأدو هون أمهيأ أأة الوقأ أأت
احلاضأأري فأأاألمر يتعلأأق ةاألسأأاس ةأأرراهة الةأأرفني؛ رك ميك أ للةأأرفني معا أأدة اسأأتث ار ث ائيأأة ،رن
أراها ،أن يأأدرجا شأأروطا ةش أ ن الل أأود رىل تسأأوية امل اثعأأات ض أ نةأأاق تغةيأأة حكأأم م أ أحكأأاو
الدولة األوىل ةالرعايةي والسؤال املةروح ي قضية و ما ركا ان الةرفان قد فعال كلكي
 -163و أ ا الصأأده ،يتعلأأق السأؤال حقأأا ةتفسأأري املعا أأدات وال ميكأ اإلجاةأأة عليأأه رال ةأأال ظر
رىل أأي قضأأية ةعي هأأاي وع أأدما يأأدرن الةرفأأان صأراحة شأأروطا ةشأ ن الل أأود رىل تسأأوية امل اثعأأات
رطأأار حكأأم الدولأأة األوىل ةالرعايأأة اخلأأاص ر أأا( ،)160ال ت شأ حي هأأا أي صأأعوةاتي وةاملثأأي ،ع أأدما
يس أأتبعد الةرف أأان صأ أراحة تةبي أأق حك أأم الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة علأ أ الش أأروط املتعلق أأة ة أأالل ود رىل
تسأأوية امل اثعأأات ،ال ت شأ أي صأأعوةاتي ةيأأد أن السأواه األعظأأم مأ أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة
معا أأدات االسأأتث ار الث ائيأأة احلاليأأة غأأري ص أريو ةش أ ن أ ال قةأأة ول أ ا سأأيتكرر طأأرح الس أؤال
ةش أ ن طريقأأة تفسأأري أ األحكأأاو أأي قضأأيةي و حأأد أهىن ،مأأع كلأأك ،ميك أ القأأول رن يئأأات
التحكأأيم الأأيت تفسأأر أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة معا أأدات االسأأتث ار الث ائيأأة ال حاجأأة هلأأا
أن تباش أأر أي حتقي أأق في أأا ركا ان أأت أ األحك أأاو قاةل أأة للتةبي أأق م أ حي أأث املب أأدأ عل أ أحك أأاو
تسوية امل اثعاتي

باء -الشروا المتعلقة بتسوية المنازعات ووالية المحكمة
 -164ركا أأان أأاك قبأأول ،مأأع كلأأك ،ة أ ن املس أ لة أأي مس أ لة تفسأأري ،فأأرن الس أؤال يرةأأرح ةش أ ن
مأأا ركا انأأت أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة أو األحك أأاو املتعلقأأة ةشأأروط أأود املسأأتث ري رىل تس أأوية
امل اثعات ت ةأوي ةةبيعتهأا علأ أي شأيد قأد يفيأد ع ليأة التفسأريي و أ ا الصأده ،يبقأ السأؤال
ع أأا ركا انأأت أ املسأأائي ت أأدرن رطأأار واليأأة حمك أأة مأأا س أؤاال وجيهأأاي و أأاك ةعأأض املقأأاييس
(االختص أأاص املوض أأوعي واالختص أأاص الشطص أأي واالختص أأاص ال أأممد ،وغ أأري كل أأك) ال أأيت أأب أن
يع أأي حأأدوه ا حكأأم م أ أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة( ،)161وةالتأأايل يصأأبو الس أؤال أأو مأأا ركا
انت الشروط املتعلقة ةالل ود رىل تسوية امل اثعات تشكي ي نفسها أحد املقاييس الوجيهةي
__________

( ،United Kingdom Model BIT, 2008 )160متاح عل

><http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2847ي
( )161انظر أيضاً الفقرة  105أعال ي
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 -165وال ميكأ لتفسأأري وتةبيأأق حكأأم مأ أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة أن يكأأون ع ليأأة ال حأأد
هلاي ومثل ا يبني مشروع املاهة  14م مشاريع املواه اليت روضعت عاو  ،1978فرن:
"ةارسأأة احلقأأوق ال اشأأئة عأ حكأأم مأ أحكأأاو الدولأأة األ ثأأر رعايأأة لصأأا الدولأأة
املس أأتفيدة أو لص أأا أش أأطاص أو أش أأياد عل أ عالق أأة حم أأدهة ةتل أأك الدول أأة ،ض أأع للتقي أأد
ةالشأأروط واألحكأأاو كات الصأألة امل صأأوص عليهأأا املعا أأدة الأأيت تتض أ احلكأأم أو الأأيت
يتفق عليها ةني الدولة املاحنة والدولة املستفيدة"ي

 -166وم أأا م أ ش أأك أن أأه ركا وافق أأت هول أأة معا أأدة اس أأتث ار ث ائي أأة عل أ االع أرتا ة أأبعض
فئ أأات األش أأطاص س أأتث ري  ،ال ميك أ االحت أأان غك أأم م أ أحك أأاو الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة م أ
أجأأي تغيأأري تلأأك الفئأأات()162ي وةبسأأاطة ليسأأت لأأدى يئأأة حتكأأيم م ش أ ة مبوجأأب معا أأدة اسأأتث ار
ث ائيأأة واليأأة الفصأأي حقأأوق تتعلأأق ةكيأأان لأأيس مسأأتث راي والس أؤال املةأأروح أأو مأأا ركا أأان قيأأد
مفأأروض عل أ الل أأود رىل تسأأوية امل اثعأأات ،شأأرط التقاضأأي ملأأدة  18شأأهرا عل أ املسأأتوى احمللأأي،
يشكي قيدا ةاثال عل الوالية القضائية ي ةبق عل املستث ري املؤ لنيي
 -167ويتوق ا أواب عأ أ ا ،مأ جهأة ،علأ مأا ركا أان أ ا أمأرا يتعلأق ةالواليأة القضأائية أو
أمأ أرا يتعل أأق ةاملقبولي أأةي ول أأيس مأ أ الواض أأو هائ أأا الف أأرق ة أأني الوالي أأة القض أأائية واملقبولي أأة ويس أأتطدو
املص أ أ أأةلحان رتاهف أ أ أأني أحيانأ أ أ أاً()163ي ةي أ أ أأد أن الف أ أ أأرق ة أ أ أأني االعرتاض أ أ أأات املوجه أ أ أأة رىل احملك أ أ أأة
واالعرتاضات املوجهة رىل الدعوى يعترب أساس الت ييم ةي ه ا()164ي
خان أأة
 -168وعلأ أ أ أ ا األس أأاس ،ميكأ أ الق أأول رن ش أأرط التقاض أأي مل أأدة  18ش أأهرا يصأ أّ
الوالي أأة القضأ أأائية لكون أأه أ أأده م أأا ركا أ أأان ةاس أأتةاعة مسأ أأتث ر أن أأرك هعأ أأوى أص أ أالً  -فأ أأاألمر
ال يتعل أأق ة أأدعوى املس أأتث ر كاهت أأا؛ رك ال ميكأ أ أن أأرك كل أأك املس أأتث ر أي هع أأوى م أأا مل يس أأتو
شرط التقاضي ملدة  18شهراًي
 -169وم وجهة نظر الفريق الدراسي ،تعكس أ الأ هج املت افسأة مأا كر أر مأ قبأي  -فأرق ةأني
م أ يعتأأربون اتفاقأأات االسأأتث ار عل أ أهنأأا م أ صأأكوك القأأانون الأأدويل العأأاو ،وم أ يعتأأربون تسأأوية
امل اثعأات ةأني املسأأتث ري والأدول علأ أهنأا تتسأأم أ ثأر ةةأاةع القأأانون اخلأاص شأ هنا شأ ن الرتتيبأأات
التعاقديأأة .و حالأأة اتفاقأأات االسأأتث ار ،تشأأكي الواليأأة واملوافقأأة علأ التحكأأيم مسأ لتني كايت أمهيأأة
شأأديدة ةال سأأبة رىل الأأدول ،أمأأا حالأأة تسأأوية امل اثعأأات فاملس أ لة تتعلأأق ةبسأأاطة مبعأأىن مصأأةلو
"املعاملة" أو خالفه م املفرهات اليت ت عل استحقاق املستفيدي

__________

( )162انظر
( )163انظر ع وماًShabtai Rosenne, The Law and Practice of the International Court, 1920-2005, 4th ed (Leiden: :
Martinus Nijhoff Publishers, 2006) at pp. 505-586ي
(Jan Paulsson, “Jurisdiction and Admissibility” in Gerald Aksen, Karl-Heinz Böckstiegel, Michael J. Mustill, )164
HICEE, para.149

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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 -170وال تي أأة الع لي أأة هلأ أ الأ أ هج أأي أن مأ أ ير أأمون علأ أ جان أأب الق أأانون ال أأدويل الع أأاو
اتفاقأأات االسأأتث ار مييلأأون رىل اعتبأأار شأأرط التقاضأأي ملأأدة  18شأأهرا شأأبيها ةقاعأأدة اسأأت فاه سأأبي
االنتصأأا احملليأأة .أمأأا مأ يعتأأربون أ االتفاقأأات علأ أهنأأا ت أأدرن أ ثأأر رطأأار التحكأأيم اخلأأاص
معوقأأا يأأؤهي رىل ت جيأأي حأأق مسأأتث ر
أو الت أأاري ،فقأأد يأأرون أن كلأأك الشأأرط يشأأكي حك أأا ّ
حتريأأك هعأأوى ،ةأأا يتعأأارض مأأع اهلأأد العأأاو امل شأأوه م أ معا أأدة اسأأتث ار ث ائيأأة ،ي و أأو هتيئ أأة
الظرو املواتية لالستث اري
 -171والقاسأأم املشأأرتك لل أرهج "القضأأائية" أأو أنأأه مأأا مل تك أ الصأأياغة واضأأحة ،أو مأأا مل تك أ
أأاك ا أأرو س أأياقية خاص أأة ،ال ميكأ أ حلك أأم مأ أ أحك أأاو الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة أن يغ أأري ش أأروط
الل أأود رىل تس أأوية امل اثع أأاتي ويتعل أأق األم أأر هائ أأا ةتفس أأري املعا أأدة ،وة أأاألحرى ةتفس أأري املعا أأدة
ال ي ي ةلق م افرتاض مبأدئي ةأ ن حك أا مأ أحكأاو الدولأة األوىل ةالرعايأة ال ي ةبأق تلقائيأاً علأ
أحكاو تسوية امل اثعات معا أدة اسأتث ار ث ائيأةي ويت أاقض أ ا مأع االفرتاضأات األوليأة لعأده مأ
يئ أأات التحكأ أأيم الأ أأيت مفاه أ أأا أن أحكأ أأاو الدول أأة األوىل ةالرعايأ أأة ت ةبأ أأق الظأ أأا ر عل أ أ تسأ أأوية
امل اثعأأات ،ألن تسأأوية امل اثعأأات أأي جأأمد م أ أشأأكال احل ايأأة الأأيت ت أ عليهأأا معا أأدة اسأأتث ار
ث ائيةي و رطار أ ا الأ هج ،تةبأق أحكأاو الدولأة األوىل ةالرعايأة علأ تسأوية امل اثعأات مأا مل يثبأت
أن الةرفني معا دة االستث ار الث ائية مل يقصدا ا التةبيقي
 -172وق أأد أخأ أ الفري أأق الدراس أأي ة أأالرأي القائ أأي رن أ أ ا ال ق أأاش املف أأا ي ي جمئيأ أاً ح أأول طبيع أأة
اتفاقأأات االسأأتث ار واالفرتاضأأات الأأيت أفضأأي رليهأأا ةشأ ن تفسأأري تلأأك االتفاقأأات لأأيس مبسأ لة ميكأ
تق أأدمي ح أأي هن أأائي هل أأاي وتش أأت ي اتفاق أأات االس أأتث ار علأ أ ع اص أأر كات ط أأاةع ع أأاو وخ أأاص سأ أواد
ةس أوادي وعأأدو القأأدرة عل أ ر أأاه ج أواب هنأأائي رمسأأي أأو نتي أأة معا أأة املس أ لة م أ خأأالل حتكأأيم
"خم أأتل " عل أ أ أي أأدي حمك أأني "خمصص أأني"ي و م ظوم أأة "مغلق أأة" مث أأي م ظ أأة الت أأارة العاملي أأة،
تستةيع يئة اسأتئ افية حأي املسأ لة ،وسأواد أان احلأي صأواةا أو خةأ  ،فرنأه يكأون أو ا أواب علأ
مجي أأع القض أأايا هاخ أأي امل ظوم أأةي وال تت أأاح تل أأك الفرص أأة حال أأة تس أأوية امل اثع أأات ة أأني املس أأتث ري
والدولي وال يرى الفريق الدراسي أنه م امل اسب لل ة االضةالع ةدور م ا القبييي
 -173ومأأع كلأأك ،يالحأأا الفريأأق الدراسأأي أن االسأأت تاجات ةش أ ن رمكانيأأة تةبيأأق شأأرط الدولأأة
األوىل ةالرعايأأة عل أ أحكأأاو تسأأوية امل اثعأأات ي بغأأي أن تقأأوو عل أ تفسأأري األحكأأاو املع يأأة وحتليلهأأا
وليس عل افرتاضات ةش ن طبيعة اتفاقات االستث ار أو احلقوق امل وحة مبوجبهاي

جيم -العوامررل المهمررة فرري تحديررد مررا إذا كرران حكررم مررن أحكررام الدولررة األولررع بالرعايررة
ينطئق علع شروا االحتجاج بتسوية المنازعات
 -174مبأأا أن معا أأدات االسأأتث ار الث ائيأأة أأي اتفاقأأات هوليأأة ،فأأرن قواعأأد تفسأأري املعا أأدات الأوارهة
امل أأاهتني  31و 32مأ أ اتفاقي أأة فيي أأا لق أأانون املعا أأدات ت ةب أأق علأ أ تفس أأري ا()165ي وت أأره القاع أأدة
__________

( )165تعترب ع وماً
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العامأة املتعلقأة ةتفسأري املعا أدات املأاهة  31مأ اتفاقيأة فيي أا لقأانون املعا أدات ،وتأ الفقأرة 1
م أ أ امل أأاهة عل أ أن "تفس أأر املعا أأدة غس أ ني أأة ووفق أاً لل ع أأىن ال أ ي يعة أ أللفااه أأا ضأ أ
السياق اخلاص مبوضوعها والغأرض م هأا"()166ي و أاك مأ ك أب رىل القأول ةأ ن أ الصأيغة "تقأوو
ةوضأأوح علأ الأرأي الأ ي مفأأاه أنأأه أأب افأرتاض أن نأ املعا أأدة أأو التعبأأري كو احل يأأة عأ نيأأة
األطرا "()167ي
ق أ أرارات يئأ أأات التحكأ أأيم قضأ أأايا االسأ أأتث ار مفأ أأاه أن
 -175وم أ أ الشأ أأائع ا أ أأاك موق أ أ
القواعأأد ال أوارهة اتفاقي أأة فيي أأا لق أأانون املعا أأدات تأأوفر اإلط أأار الق أأانوم الص أأحيو لتفس أأري أحك أأاو
الدولة األوىل ةالرعايةي ومأع كلأك ،توجأد اختالفأات الأ هج حأىت ضأ أ ا اإلطأار املشأرتكي و
وقأأت سأأاةق ،حأأده الفريأأق الدراسأأي عوامأأي خمتلفأأة يبأأدو أهنأأا تأأؤثر اهليئأأات ع أأد تفسأأري أحكأأاو
العوامي الفقرات التاليةي
الدولة األوىل ةالرعايةي ويستعرض الفريق الدراسي ةعض
 -1مئدأ المعاصرة
 -176رن مب أأدأ املعاص أأرة ،ال أ ي اعت أأدت علي أأه يئ أأات التحك أأيم ةش أأكي ص أريو قض أأييت
و ،Daimlerوال أ ي اعت أأدت عليأأه ةعأأض اهليئأأات األخأأرى ةشأأكي ض أ د قراراهتأأا( ،)168ال يوجأأد
حتديداً قواعد اتفاقية فيي ا لقانون املعا داتي ومأع كلأك ،فقأد أحالأت رليأه ةشأكي مباشأر أو غأري
مباش أأر حمك أأة الع أأدل الدولي أأة وحم أأا م هولي أأة أخ أأرىي و الفت أأوى املتعلق أأة ةاآلث أأار القانوني أأة املرتتب أأة
ةال سأ أأبة للأ أأدول عل أ أ اسأ أأت رار وجأ أأوه ج أ أأوب أفريقيأ أأا ناميبيأ أأا ،أشأ أأارت احملك أ أأة رىل "الضأ أأرورة
وقأأت رةرامأأه"()169ي وأيأأدت أيض أاً أأة
األساسأأية املت ثلأأة تفسأأري الصأأك وفق أاً ل وايأأا األط أرا
احلدوه ةني رريرتيا ورثيوةيا ما يشار رليه ة نه "مبدأ املعاصرة"()170ي
ICS

قض أأية ال أ أماع املتعل أأق غق أأوق املالح أأة

 -177و الوق أأت نفس أأه ،نص أأت حمك أأة الع أأدل الدولي أأة
واحلق أأوق املتص أألة ر أأا ( وس أأتاريكا ض أأد نيك أأاراغوا) Dispute regarding navigational and related
) rights (Costa Rica v. Nicaraguaعل أ أ أن األمأ أأر "ال يعأ أأد ،مأ أأع كلأ أأك ،أنأ أأه ع أ أأدما يتغأ أأري معأ أأىن
__________

(Yearbook ….1966, vol. II p. 220, at para. 11 )166ي
(Ian Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2nd ed (Manchester: Manchester University )167
Press, 1984) at p. 115ي
(Plama, para. 197 )168ي
( )169فتوى حمك ة العدل الدولية ةش ن اآلثار القانونية املرتتبة ةال سبة للدول عل است رار وجوه ج وب أفريقيا ناميبيا

(أفريقيا ا وةية الغرةية) رغم قرار جملس األم )1970(276

Legal Consequences for States of the Continued

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

( )170قرار ةش ن ترسيم احلدوه ةني هولة رريرتيا ومجهورية رثيوةيا الدميقراطية االحتاهية ( 13نيسان/أةريي )2002

Decision

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 عأ مع أأا املأراه تأأاري رةأراو املعا أأدة ،فأأال يراعأ أةأأدا مع أأا املكتسأأب تأأاري تفسأأري
املعا أأدة لغأأرض تةبيقهأأا"()171ي ووفق أاً لل حك أأة ،فأأرن كلأأك يصأأدق ةوجأأه خأأاص عل أ "احلأأاالت
ال أأيت تك أأون فيه أأا ني أأة األطأ أرا ع أأد رةأ أراو املعا أأدة أأي ،قةع أأا أو افرتاض أأا ،رعة أأاد املص أأةلحات
املسأأتطدمة  -أو ةعضأأها  -معأأىن أو مضأ ونا قأأاةال للتةأأور ،ال ثاةتأأا مأأدى الأأد ر ،مأ ةأأاب احلأأرص
عل مجلة أمور م ها تةور القانون الدويل"()172ي
 -178ويأأرى الفريأأق الدراسأأي أن حتديأأد مأأا ركا أأان األخأ ةتفسأأري تةأأوري م اسأأبا أو ال أي قضأأية
يفس أأر املص أأةلو املع أأد
معي أأة أأو أم أأر يتوق أ عل أ ع أأده م أ العوام أأي ،مب أأا فيه أأا ني أأة األط أرا
أن يف
ة سأألوب تةأأوري( ،)173وامل ارسأأة الالحقأأة ل طأرا  ،والةريقأأة الأأيت تفسأأر وتةبأأق رأأا األطأرا ة فسأأها
االتف أأاق امل أأربو ةي ه أأاي وي أأوفر الأ أ هج الأ أ ي اتبعت أأه احملك أأة قض أأية  ICSس أأعياً رىل الت أأد مأ أ مع أأىن
"املعامل أأة" ال أأيت ي ةب أأق عليه أأا حك أأم الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة ،مأ أ خ أأالل ال ظ أأر الةريق أأة ال أأيت أأان
سيرفهم را ا املصةلو الوقأت الأ ي ةأدأ فيأه نفأاك معا أدة االسأتث ار الث ائيأة ةأني امل لكأة املتحأدة
واألرج تني ،توجيهات مه ة ةش ن التفسري لك ال ميك اعتبار ا ةالضرورة هنائيةي
 -2أهمية األعمال التحضيرية
 -179م ناحيأة مأا ،تعتأرب اإلحالأة رىل األع أال التحضأريية تةبيقأا ملبأدأ املعاصأرة ،مبأا أهنأا حماولأة مأ
أجأأي حتديأأد نيأأة األطأرا وقأأت رةأراو االتفأأاق()174ي ومأ غأأري املأ لو الل أأود رىل األع أأال التحضأريية
قأ أرارات يئ أأات التحك أأيم ال أأيت تفس أأر أحك أأاو الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة ،رمب أأا ألن تل أأك املأ أواه ليس أأت
متاحأأة ةسأأهولة ثأأري م أ األحيأأان()175ي لك أ قضأأية  ،Austrian Airlinesنظأأرت يئأأة التحكأأيم
املسأأوهات املتتاليأأة ألحكأأاو املعا أأدة ،الأأيت ةي أأت تأوايل ا هأأوه لتضأأييق نةأأاق أحكأأاو التحكأأيم ،مأ
أجأأي ت يأأد اسأأت تان أن الة أرفني أراها أن يقتصأأر التحكأأيم مبوجأأب كلأأك االتفأأاق عل أ ةعأأض األمأأور
املعي ة()176ي ورأى الفريق الدراسي أن ا يقدو توضيحا مه ا ألمهية األع ال التحضرييةي
__________

()171
()172
()173

()174
()175
()176
GE.15-13770

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
أأة القأأانون الأأدويل ،االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة في أأا يتعلأأق ةتفسأأري املعا أأدات ،الوثيقأأة ،A/CN.4/L.813
مشأأروع االسأأت تان 3ي وانظأأر أيض أاً اسأأت رار أ ا الوثيقأأة  :أأة القأأانون الأأدويل ،االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة
الالحقأة في أأا يتعلأأق ةتفسأري املعا أأدات ،الوثيقأأة A/CN.4/L.833ي وانظأر أيضأأا الوثأأائق الرمسيأة لل عيأأة العامأأة ،الأأدورة
الثام ة والستون ،امللحق رقم  ،)A/68/10( 10الفصي الراةعي
تأ املأأاهة  32مأ اتفاقيأأة فيي أأا لقأأانون املعا أأدات علأ أنأأه "ميكأ االسأأتعانة ةوسأأائي تفسأأري تك يليأأة ،مبأأا كلأأك
األع ال التحضريية لل عا دة ييي"ي
أشارت يئة التحكيم قضية ةالما ،الفقرة  ،196رىل أن الةرفني مل ي ما أي أع ال حتضرييةي
Austrian Airlines, para. 137ي
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 -3الممارسة التعاهدية لألطراج
 -180مأ الواضأأو أن امل ارسأأة املعاصأأرة أو الالحقأأة ل طأرا مه أأة لتفسأأري أحكأأاو معا أأدة مأأاي
لك أ  ،مبوجأأب الفق أرتني  2و 3م أ املأأاهة  31م أ اتفاقيأأة فيي أأا لقأأانون املعا أأدات ،تقتصأأر امل ارسأأة
كات الصأ أألة عل أ أ مأ أأا يلأ أأي :االتفاقأ أأات املتعلقأ أأة ةاملعا أ أأدة ،الأ أأيت انض أ أ ت رليهأ أأا مجيأ أأع األط أ أرا ؛
والص أأكوك املتص أألة ةاملعا أأدة ،ال أأيت يربمه أأا ط أأر واح أأد وتقبله أأا األط أ أرا األخ أأرى؛ واالتفاقأ أأات
الالحقة ةني الةرفني؛ وامل ارسة الالحقأة الأيت تثبأت اتفأاق األطأرا ()177ي وةالتأايل ،ماهامأت يئأات
التحكأيم قضأايا االسأتث ار تعت أد علأ أ املأواه فرهنأا تتصأأر ةوضأوح وفقأاً للع اصأر التفسأريية
كات الصلةي
 -181ومأأع كلأأك ،تظأأي معظأأم معا أأدات االس أأتث ار الث ائيأأة مسأأتقلة اتفاقأأات مربمأأة ةأأني هولت أأني
غ أأري مص أأحوةة ةاتفاق أأات أو ةارس أأات معاص أأرة أو الحق أأة ة أأني ط أأر معا أأدة االس أأتث ار الث ائي أأة()178ي
وم أ مث ،فأأرن مأأا حتيأأي رليأأه يئأأات التحكأأيم معظأأم األحيأأان أأو اتفاقأأات يربمهأأا أحأأد الة أرفني
معا أأدة االسأأتث ار الث ائيأأة مأأع هولأأة ثالثأأة()179ي ورأت رحأأدى يئأأات التحكأأيم أن املعا أأدات املربمأأة
مع هول ثالثة ال يعتد را ألن ن معا دة االستث ار الث ائية ال ي أمامها و ما ب تفسري ()180ي
معا أأدة اسأأتث ار ث ائيأأة وال تشأأارك فيهأأا
 -182وقأأد ت ةأأوي األفعأأال الأأيت تقأأوو رأأا هولأأة طأأر
الدولة الةر األخرى عل ةعض األمهيأة السأياقية ةراهار أا ملوقأ أحأد الةأرفني املعا أدةي لكأ
أ األفع أأال ال ت أأدرن رط أأار الفق أأرة (3ب) مأ أ امل أأاهة  31مأ أ اتفاقي أأة فيي أأا ،ال أأيت ت خأ أ ال ي أأة
املشرت ة ل طرا ةعني االعتبار ،لك ميك وضعها االعتبار مبوجب املاهة )181(32ي
 -183والس أؤال املةأأروح ،مأأع كلأأك ،أأو مأأا ركا أأان أأاك أي أسأأاس آخأأر ميك أ ةاالسأأت اه رليأأه
اعتبأأار ةارسأأة طأأر واحأأد فق أ في أأا و أ رة أراو املعا أأدات ةارسأأة وجيهأأةي و قضأأية  ،ICSرأت
يئ أأة التحك أأيم أن ةارس أأة رةأ أراو املعا أأدات ل أأدى ط أأر واح أأد فقأ أ ال يعت أأد ر أأاي لك ه أأا اعت أأربت
اسأأت رار هولأأة مأأا رهران شأأرط  18شأأهراً معا أأدات االسأأتث ار الث ائيأأة الالحقأأة أم أراً وجيه أاًي
__________

()177
()178
()179
()180
()181
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أأة القأأانون الأأدويل ،االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة في أأا يتعلأأق ةتفسأأري املعا أأدات ،الوثيقأأة ،A/CN.4/L.813
[ا أأمد  ،]1والوثيقأأة [ A/CN.4/L.833ا أأمد ]2ي انظأأر ةأأاألخ مشأأروع االسأأت تان 7ي وانظأأر أيضأأا الوثأأائق الرمسيأأة
لل عية العامة ،الدورة التاسعة والستون ،امللحق رقم  ،)A/69/10( 10الفصي الساهسي
لكأ مبوجأأب اتفأأاق الت أأارة احلأأرة ألمريكأأا الشأ الية ،لأأدى األطأرا السأألةة رطأأار املعا أأدة إلصأأدار "تفسأريات كات
ح ية" تكون ملممة ع دئ لل حا م .انظر اتفاق الت ارة احلرة ألمريكا الش الية ،املاهة )2(1131ي
و قضأية ةالمأأا ،قالأأت يئأأة التحكأأيم" :صأأحيو أنأأه أوث أخأ املعا أأدات املربمأأة ةأأني األطأرا املتعاقأأدة وهول ثالثأأة
ةعني االعتبار لغرض توضيو معىن ن اتفاقية ما وقت االنض او رليهاي" قضية ةالما ،الفقرة 195ي
قضية ري تاي
انظأأر عل أ اخلصأأوص ،أأة القأأانون الأأدويل ،االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة في أأا يتعلأأق ةتفسأأري املعا أأدات،
انظأأر مشأأروعي االسأأت تاجني  )4(1و ،)3(4مبأأا كلأأك التعليقأأات املرافقأأة هل أأا ،الوثأأائق الرمسيأأة لل عيأأة العامأأة،
الدورة الثام ة والستون ،امللحق رقم  ،)A/68/10( 10الفقرتان  38و39ي
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ورأت يئة التحكيم أنه م غأري احملت أي أن تصأر الدولأة علأ رةأراو حكأم و أي تعأر أنأه لأ يكأون
لأأه أي أثأأر مفيأأد ةسأأبب رهران حكأأم م أ أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة()182ي ويظهأأر أ ا األمهيأأة
احملت لة ،ورن انت حمدوهة ،مل ارسة طر واحدي
 -4معنع السياق
 -184ميكأ أ أن يك أأون ملص أأةلو "ضأ أ الس أأياق اخل أأاص مبوض أأوعها" الأ أواره امل أأاهة  31مع أأىن
واسأأع ال ةأأاقي فهأأو يش أ ي ،مبوجأأب الفقأأرة  2م أ املأأاهة  31أحكأأاو املعا أأدة نفسأأها ،والديباجأأة
واملالح أ أأق ،ةاإلض أ أأافة رىل االتفاق أ أأات ال أ أأيت ت أ أأربو ة أ أأني األطأ أ أرا ةشأ أ أ ن املعا أ أأدة وتت أ أأاول رةرامه أ أأا،
والصأ أأكوك املتصأ أألة ةاملعا أ أأدة ،الأ أأيت يربمهأ أأا طأ أأر واحأ أأد ويقبلهأ أأا الةأ أأر اآلخأ أأر صأ أأك متصأ أأي
ةاملعا دةي
 -185وي شأ أ أ سأ أ أؤاالن معي أ أأان في أ أأا وأ أ أ الس أ أأياق عأ أ أ قأ أ أرارات يئ أ أأات التحك أ أأيم قض أ أأايا
االسأأتث اري األول أأو أأي ميك أ تغليأأب حكأأم كي صأأيغة أعأأم م أ أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة
علأ حكأأم حمأأده معا أأدة اسأأتث ار ث ائيأأة والسأؤال الثأأام أأو مأأا أمهيأأة تضأ معا أأدة اسأأتث ار
ث ائيأأة اسأأتث ادات معي أأة مأ تةبيأأق مبأأدأ الدولأأة األوىل ةالرعايأأة و أأي يسأأتبعد أ ا اسأأتث ادات أخأرى
غري م ورة م معاملة الدولة األوىل ةالرعاية

(أ) التواثن ةني األحكاو احملدهة والعامة
 -186سأأع احملك أأون ،ةعأأض الق أرارات ،رىل املواثنأأة ةأأني احلكأأم احملأأده ال أواره معا أأدة مأأا،
ال أ ي يت أأاول الظأأرو الأأيت ميك أ فيهأأا ملسأأتث ر أن يةلأأب التحكأأيم ةأأني املسأأتث ر والدولأأة ،واحلكأأم
العأأاو لشأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأةي و أأان االسأأت تان املسأأتطل أأو أنأأه ال ميكأ رلغأأاد حكأأم حمأأده
ةشأ ن املعاملأأة امل وحأأة مبوجأأب معا أأدة مأأا ،م أ قبيأأي شأأرط أأب اسأأتيفاؤ قبأأي االحت أأان ةتسأأوية
امل اثعأأات ،مبوجأأب حكأأم عأأاو ي ةبأأق عل أ "مجيأأع أن أواع املعاملأأة" مثل أأا يأأره حكأأم الدولأأة األوىل
ةالرعايأأةي و أأا أفأأاهت الل أأة تقرير أأا ةش أ ن الت أأمؤ ،فأأرن مبأأدأ القأأانون اخلأأاص ي س أ القأأانون
العأأاو مقبأأول ع وم أاً بأأدأ لتفسأأري املعا أأدات()183ي ومأأع كلأأك ،قأأد تكأأون أمهيأأة أ ا املبأأدأ حمأأدوهة
سياق تفسري حكم م أحكاو الدولة األوىل ةالرعايةي
 -187ويعِأأد حكأأم الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ،غكأأم طبيعتأأه ،ةشأأيد أفضأأي ةأأا أأو م صأأوص عليأأه

املعا أأدة ،ولأ لك فأأرن جمأأره وجأأوه حكأأم حمأأده املعا أأدة األساسأأية ال ميكأ أن سأأم في أأا ركا أأان
ةرمكأأان حكأأم مأ أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة أن يأأوفر معاملأأة أفضأأي ةأأا أأو م صأأوص عليأأه ةالفعأأي
املعا أأدة األساس أأيةي وةةبيع أأة احل أأال ،ركا ان أأت أأاك أهل أأة تفسأ أريية مس أأتقلة املعا أأدة تب أأني أن
__________

(ICS v. Argentina, paras. 314-315 )182ي
( )183است تاجات ع ي الفريأق الدراسأي املعأد ةت أمؤ القأانون الأدويل :الصأعوةات ال اشأئة عأ ت أوع وتوسأع القأانون الأدويل،
حولية ييي  ،2006ا لد الثام (ا مد الثام) ،االست تان 5ي
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األط أرا انأأت تقصأأد أال يةبأأق حكأأم الدولأأة األوىل ةالرعايأأة عل أ احلكأأم احملأأده املعأأد ،فأأرن األمأأر
وتلأ أ  .لكأ أ الفري أأق الدراس أأي ي أأرى أن االفأ أرتاض ةأ أ ن احلك أأم احمل أأده يغل أأب علأ أ احلك أأم الع أأاو أأو
تفسري حكم م أحكاو الدولة األوىل ةالرعاية.
ةبساطة افرتاض غري حاسم

(ب) مبدأ صي

الشيد ةال ر

 -188ث أ أرياً م أ أأا يستش أ أأهد مبب أ أأدأ ص أ أأي الش أ أأيد ةال أ أ ر يفي أ أأد اس أ أأتث اد م أ أأا ع أ أأدا  ،ال س أ أأي ا
في أ أأا وأ أ أ التعب أ أأري عأ أ أ االس أ أأتث ادات مأ أ أ تةبي أ أأق حك أ أأم مأ أ أ أحك أ أأاو الدول أ أأة األوىل ةالرعاي أ أأةي
ومفأأاه كلأأك أنأأه ع أأدما تتضأ معا أأدة االسأأتث ار الث ائيأأة اسأأتث ادات صأأر ة مأ تةبيأأق حكأأم م أ
أحكأ أ أأاو الدولأ أ أأة األوىل ةالرعايأ أ أأة ،فأ أ أأرن تلأ أ أأك االسأ أ أأتث ادات تسأ أ أأتبعد االسأ أ أأتث ادات األخأ أ أأرى غأ أ أأري
امل ورة()184ي وةالتايل ،فرن عأدو رهران أي رحالأة رىل أحكأاو تسأوية امل اثعأات قائ أة األمأور الأيت
تس أأتثىن مأ أ تةبي أأق حك أأم مأ أ أحك أأاو الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة يع أأد أن أ أ ا احلك أأم يغة أأي تس أأوية
امل اثعأأاتي ومأأع كلأأك ،ومثل أأا أفأأاه ةعأأض املأؤلفني ،يشأأكي مبأأدأ صأأي الشأأيد ةالأ ر أفضأأي
األحأوال افرتاضأاً وي بغأأي أال يؤخأ علأ أنأأه حأأي هنأأائي لل سأ لة()185ي فهأأو عامأأي ي بغأأي أخأ ةعأأني
االعتبأأار ال أ ثأأري وفض أالً ع أ كلأأك ،ومثل أأا أوضأأحت يئأأة التحكأأيم قضأأية  ،ICSقأأد يفضأأي
كلك املبأدأ رىل نتي أة عكسأيةي وركا انأت قائ أة االسأتث ادات ال تشأ ي سأوى االسأتث ادات املتعلقأة
ةاملعاملأأة املوضأأوعية ،فقأأد يعأأد كلأأك أن األطأرا ال تعتقأأد أن حكأأم الدولأأة األوىل ةالرعايأأة م اسأأب
لل سأأائي اإلجرائيأأة أو لل سأأائي املتعلقأأة ةتسأأوية امل اثعأأات()186ي ووفقأاً لأ لك ،يأأرى الفريأأق الدراسأأي
احلسأأبان ،فرنأأه ال ميك أ اعتبأأار
أنأأه ركا أأان مبأأدأ صأأي الشأأيد ةال أ ر عأأامالً ي بغأأي أخ أ
عامالً حامساًي
 -5أهمية مضمون الحكم المراد استئداله
 -189لقأأد اعتأأربت ةعأأض يئأأات التحكأأيم أن شأأرط التقاضأأي ملأأدة  18شأأهراً يفأرض عائق أاً ال لأأموو
لأأه عل أ املسأأتث ري ال أ ي يسأأعون رىل رع أأال حقأأوقهم م أ خأأالل االحت أأان غكأأم تسأأوية امل اثعأأات
ال أواره معا أأدة اسأأتث ار ث ائيأأة ،ويتعأأارض مأأع اهلأأد العأأاو ملعا أأدات االسأأتث ار الث ائيأأة املت ثأأي
تعميأأم االسأأتث ار وتيسأأري  .ومأأع كل أأك ،ومثل أأا أوضأأحت يئأأات حتك أأيم أخأأرى ،يشأأكي أ ا الش أأرط
ةديالً لقاعدة است فاه سبي االنتصأا احملليأة ويقأوو علأ أسأاس م ةقأي خأاص ةأهي ومأا هامأت يئأات
التحك أأيم قض أأايا االس أأتث ار ق أأد تأ أ ثرت تفس أأري ا حلك أأم الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة مبضأ أ ون احلك أأم
ال أواره املعا أأدة األساسأأية الأأيت ت أ ثرت ةتةبيأأق شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ،فأأرن م أ الصأأعب عل أ
الفريق الدراسي رؤية الةريقة اليت ميك را تربير ا االعتبار مبوجب قواعد تفسري املعا داتي
__________

قضية Austrian Airlinesي

( )184انظر الرأي الفرهي لشارلم ني ةراور
(Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2nd ed (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), pp. )185
248-249ي
(ICS v. Argentina, paras. 315-317 )186ي
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 -190ويرج أأع القأ أرار السياس أأي املتعل أأق مب أأا ركا أأان يتع أأني رهران حك أأم خ أأاص أو ال معا أأدة
اس أأتث ار ث ائي أأة رىل ط أأر تل أأك املعا أأدة ،فه أأو ل أأيس أم أراً ميك أ هليئ أأات تس أأوية امل اثع أأات التط أأني
ةشأ نهي ووايفأأة يئأأة التحكأأيم أأي الت أأد مأ املعأأىن وال يأأة لأأدى األطأرا ولأأيس غأأث االختيأأارات
السياسأأية ل ط أرا ي وعل أ أ ا األسأأاس ،فأأرن مض أ ون حكأأم يرلت أ علي أأه ةتةبيأأق حكأأم الدول أأة
األوىل ةالرعاية و ،نظر الفريق الدراسي ،مض ون ال أمهية له في ا و تفسري املعا دةي
 -6تفسير الحكم المراد إدراجه
 -191تثري املس لة الرئيسية املتعلقأة ة ةأاق أو مأدى الفائأدة الأيت ميكأ احلصأول عليهأا مأ معا أدة
الةأأر الثالأأث ةرع أأال شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ،موضأأوع تةبيأأق قاعأأدة "مأ كات ال أأوع"ي ومأ
الواض أأو أن أأه ركا أ أأان موض أأوع حك أأم الدولأ أأة األوىل ةالرعاي أأة املعا أأدة األساسأ أأية مقتص أ أراً عل أ أ
املسأأائي املوضأأوعية ،فرنأأه ال ميك أ حي هأأا اسأأتطداو احلكأأم لالسأأتفاهة مأ احلقأأوق اإلجرائيأأة مبوجأأب
معا أأدة الةأأر الثالأأثي والس أؤال األصأأعب أأو مأأا ركا أأان أأوث للدولأأة املسأأتفيدة م أ حكأأم م أ
أحك أأاو الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة متص أأي ةاألحك أأاو اإلجرائي أأة أن ت تق أأي و ت أأار الفوائ أأد اإلجرائي أأة ال أأيت
ميك االعت اه عليهاي
 -192و أ ا الص أأده ،وةي أأا تق أأدو مش أأاريع امل أواه ال أأيت وض أأعت ع أأاو  1978جواة أاً عامأ أاً،
فه أأي غ أأري حم أأدهة مب أأا يكف أأي لل س أأاعدة ح أأي املش أأكي الفعل أأي ال أ ي ي ش أ س أأياق معا أأدات
االسأأتث اري ويشأأري مشأأروعا املأأاهتني  9و 10رىل أن الدولأأة املسأأتفيدة تكتسأأب احلقأأوق أو [احلأأق]
املعامل أأة "هاخ أأي ح أأدوه موض أأوع احلك أأم"ي وي أ ب التعلي أأق رىل اقأ أرتاح أن عب أأارة "هاخ أأي ح أأدوه
موض أأوع احلك أأم" تتض أ رحال أأة ض أ ية رىل مفه أأوو التش أأاةه()187ي وم أأع كل أأك ،م أأا ثال يتع أأني علأ أ
يئ أأات التحك أأيم قض أأايا االس أأتث ار تة أأوير أي اجته أأاهات قض أأائية ةش أ ن فك أأرة التش أأاةهي فل أأيس
أأاك فهأأم مشأأرتك ،حالأأة املثأأال السأأاةق ،ةشأ ن مأأا ركا أأان شأأرط التقاضأأي ملأأدة  18شأأهراً هون
أن يكأأون مقرتن أاً ة أ ي حكأأم لالختيأأار ال هأأائي أ ثأأر أو أقأأي رعايأأة م أ الل أأود مباشأأرة رىل التحكأأيم
ةني املستث ر والدولة املقرتن غكم االختيار ال هائيي
 -193ويأأرى الفريأأق الدراسأأي أنأأه ال ميكأ اإلجاةأأة علأ سأؤال مأأا الأ ي يشأأكي معاملأأة أقأأي رعايأأة
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

دال -العواقب المترتئة علع مختلف الشروا النموذجية للدولة األولع بالرعاية
 -194رغأأم أن الفريأأق الدراسأأي فكأأر مسأأتهي أع الأأه رمكانيأأة أن يصأأوغ أأو ة فسأأه شأأروطاً
وكجية للدولة األوىل ةالرعاية ،فقد توصي رىل اسأت تان أن أ ا لأ يكأون ع أالً مفيأداًي فه أاك عأده

__________

( ،Yearbook…1978, vol. II (Part Two), pp. 33 )187الفقرتان  25و26ي
GE.15-13770

241/245

A/70/10

ب أ أأري مأ أ أ ش أ أأروط الدول أ أأة األوىل ةالرعاي أ أأة ال أ أأيت أهرجته أ أأا ال أ أأدول أصأ أ أالً اتفاقاهت أ أأا االس أ أأتث ارية
وال أأيت ميكأ أ أن تق أأدو أأاكن لالتفاق أأات املس أأتقبليةي ويبقأ أ األ أأم أأو فه أأم العواق أأب املرتتب أأة علأ أ
صياغة معي ةي

 -1الشروا الواردة في اتفاقات كانا قادمة وقا اتخاذ القرار في قضية مافيزيني ()Maffezini
 -195فضالً ع الأ هج التفسأريية املطتلفأة الأيت سأبق حتديأد ا ،يبأدو أن أاك قامسأاً مشأرت اً معي أاً
شروط الدولة األوىل ةالرعاية.
تفسري ةعض أنواع العبارات
 -196أوالً ،ع أأدما ي أ شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ةبسأأاطة عل أ "معاملأأة ال تقأأي رعايأأة" هون
أي وص أ ميك أ أن ر أأتج ة أأه لتوس أأيع نة أأاق املعامل أأة ال أأيت أأب م حه أأا ،ت أأرفض يئ أأات التحك أأيم
هائ اً تفسري ا احلكم عل أنه يش ي تسوية امل اثعاتي
 -197ثانيأاً ،ع أأدما يشأ ي شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأة أحكامأاً حتيأأي رىل "مجيأع أنأواع املعاملأأة" أو
"مجيأأع املسأأائي" الأأيت ت ظ هأأا املعا أأدة ،ت أأمع يئأأات التحكأأيم رىل مأ و تفسأأري واسأأع هلأ األحكأأاو،
ورىل اس أأت تان أهن أأا قاةل أأة للتةبي أأق عل أ أحك أأاو تس أأوية امل اثع أأاتي و حال أأة واح أأدة فق أ  ،مل يرعت أأرب
حكم صيغ ةعبارات عامة قاةالً للتةبيق عل تسوية امل اثعات()188ي
 -198ثالثأ أاً ،ع أأدما يصأ أ ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة املعامل أأة ال أأيت أأب تلقيه أأا ةاإلحال أأة رىل
"االسأأتطداو" ،و"اإلهارة" ،و"الصأأيانة" ،و"االنتفأأاع" ،و"التصأأر " ،ل أ أغلبيأأة يئأأات التحكأأيم
األحكاو واسعة مبا يكفي لكي تش ي أحكاو تسوية امل اثعاتي
رىل أن
 -199راةع أ أاً ،القض أأيتني اللت أأني ترةة أأان ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة ةش أأكي مباش أأر ةاملعامل أأة
العاهلة وامل صفة ،مل ل أي م اهليئتني رىل أن ا الشرط يش ي أحكاو تسوية امل اثعاتي
 -200خامسأ أاً ،القض أأايا ال أأيت روض أأع فيه أأا قي أأد رقلي أأي علأ أ ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة ،ان أأت
ال تي أأة خمتلة أأةي فق أأد خلص أأت ةع أأض القض أأايا رىل أن أأه ال أمهي أأة للقي أأد اإلقلي أأي حتدي أأد م أأا ركا أأان
الشأأرط يش أ ي أحكأأاو تس أوية امل اثعأأات( ،)189حأأني تقأ يفأرر قضأأايا أخأأرى أن شأأرط القيأأد اإلقلي أأي
مي ع م رهران أحكاو تسوية امل اثعات الدولية ض شرط الدولة األوىل ةالرعاية()190ي
 -201ساهسأاً ،مجيأأع القضأأايا الأأيت صأأر فيهأأا شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة تةبيقأأه عل أ املسأأتث ري
أو االس أأتث ارات " ا أأرو ةاثل أأة" أو " ح أأاالت ش أأبيهة" ،مل تعام أأي أي أأة يئ أأة حتك أأيم مسأ أ لة م أأا ركا
ان ا الشرط ي ةبق عل أحكاو تسوية امل اثعات أو ال عل أهنا مس لة كات أمهيةي

__________

(Berchsader )188ي
(Maffezini, para. 61; Hotchief, paras. 107-111 (majority) )189ي
(ICS v. Argentina, paras. 296, 305-308; Daimler, paras. 225-231, 236 (majority) )190ي
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 -202ويبأأني أ ا التحليأأي امل ارسأأة السأأاةقة ،وال يشأأكي ةيان أاً ةش أ ن الةريقأأة الأأيت سأأيبت رأأا
القضأأايا املسأأتقبيي وملأأا انأأت يئأأات التحكأأيم قضأأايا االسأأتث ار يئأأات خمصصأأة ،وملأأا أأان
األحك أأاو احمل أ أدهة لش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة و الس أأياق املتعل أأق ة أأه ،فرنأ أأه
أأاك اخ أأتال
أت ةعض أهم أو
يسأأتحيي توقأأع الةريقأأة الأأيت سيفصأأي رأأا أعضأأاد أ اهليئأأات ،حأأىت ورن أأان قأأد ةأ ّ
له أأم قض أأايا س أأاةقة متعلق أأة ة حك أأاو الدول أأة األوىل ةالرعاي أأةي وم أأع كل أأك ،فع أأدما يك أأون ش أأرط
الدولة األوىل ةالرعايأة قأاةالً لتفسأري أوسأع ،يبأدو أن اهليئأات ت أمع أ ثأر رىل التعامأي معأه شأرط قاةأي
للتةبيأأق عل أ أحكأأاو تسأأوية امل اثعأأات .ويأأرى الفريأأق الدراس أي أن أ ا يأأوفر توجيهأأات أوليأأة للأأدول
ةش ن الكيفية اليت قد تتعامي را يئات التحكيم مع عبارة معي ةي

 -2الشروا الواردة في اتفاقات أُبرما منذ اتخاذ القرار في قضية مافيزيني ()Maffezini
 -203م أ القأرار املتطأ قضأأية مأافيميد ،أرةأأرو عأأده مأ اتفاقأات االسأأتث ار الأأيت تشأ ي أحكأأاو
ثالث فئات.
الدولة األوىل ةالرعاية .وت درن
االتفاقات ع وماً
 -204أوالً ،اك اتفاقات تسأتبعد صأراحة تةبيأق القأرار املتعلأق ةقضأية مأافيميدي و أوث فعأي كلأك
مأ خأأالل اإلحالأأة الصأأر ة رىل القأرار( ،)191أو م أ خأأالل الأ عل أ أن أحكأأاو تسأأوية امل اثعأأات
ال تقأع ضأ نةأأاق حكأم الدولأة األوىل ةالرعايأأة()192ي وع ومأاً ،ال يبأدو أن كلأأك أري مأ خأأالل
رهران القرار قائ ة االستث ادات م تةبيق معاملة الدولة األوىل ةالرعايةي
 -205ثاني أاً ،أأاك اتفاقأأات تتض أ
األوىل ةالرعاية()193ي

ص أراحة أحكأأاو تسأأوية امل اثعأأات ض أ

نةأأاق شأأرط الدولأأة

 -206ثالثأاً ،أأاك تلأك االتفاقأأات الأيت ال تأ ر مأا ركا انأأت أحكأاو تسأأوية املعا أدات ت أأدرن أو
ال ض أ أ نةأ أأاق شأ أأرط الدول أأة األوىل ةالرعايأ أأةي وةعضأ أأها أ أأده نة أأاق تةبيأ أأق شأ أأرط الدولأ أأة األوىل
ةالرعايأأة ةاعتبأأار ي ةبأأق "علأ رنشأأاد االسأأتث ارات واقت ائهأأا وتوسأأيعها وتسأأيري ا وتشأأغيلها وةيعهأأا أو
التصأأر فيهأأا ة أ ي وجأأه آخأأر رقلأأيم الدولأأة"ي ومأأع كلأأك ،و أأا ك أأر آنفأأا ،فأأرن ةعأأض يئأأات
التحكأأيم فسأأرت مثأأي أ ا احلكأأم عل أ أنأأه ال يش أ ي تسأأوية امل اثعأأات ةي أأا فس أرته يئأأات أخأأرى
عل أنه يش ي كلكي

__________

( )191مش أ أأروع اتف أ أأاق الت أ أأارة احل أ أأرة ألمريك أ أأا الوس أ أأة ( 28أ أأانون الثام/ي أ أأاير  ،)2004مت أ أأاح عل أ أ الع أ أ أوان الت أ أأايل:
><http://www.sice.oas.org/TPD/USA_CAFTA/Jan28draft/CAFTAind_e.aspي
( )192االتفاق ةني مجهورية ولومبيا واالحتاه السويسري ةشأ ن تشأ يع االسأتث ارات ومحايتهأا املتباهلأة ،املأربو ةأرن 17
أيار/مايو  ،2006متاح عل الع وان التايل:
><http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/country/45/treaty/1008ي
( )193االتفأ أأاق ةأ أأني الياةأ أأان والواليأ أأات املتحأ أأدة املكسأ أأيكية لتعميأ أأم الش أ أرا ة االقتصأ أأاهية ،املأ أأربو مدي أ أأة مكسأ أأيكو 17
أيلول/سأأبت رب  ،2004متأأاح عل أ ال أراة التأأايل<http://www.sice.oas.org/Trade/MEX_JPN_e/agreement.pdf> :؛ ومل
تغ أأري امل لك أأة املتح أأدة معا أأدهتا االس أأتث ارية الث ائي أأة ال وكجيأ أة ،ال أأيت تةب أأق حك أأم الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة علأ أ تس أأوية
امل اثعاتي
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 -207والحأا الفريأأق الدراسأأي أن مسأ لة الدولأأة األوىل ةالرعايأأة وأحكأاو تسأأوية امل اثعأأات مل حتفأأم
ال أأدول علأ أ توض أأيو لغ أأة االتفاق أأات القائ أأة مأ أ أج أأي اس أأتبعاه تس أأوية امل اثع أأات ،وال مأ أ أج أأي
التف أأاوض ةشأ أ ن اتفاق أأات جدي أأدة تس أأتبعد تةبي أأق حك أأم الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة .و الواق أأع ،ت أأمع
معظم االتفاقات ا ديدة رىل جتا ي املس لةي و اك عل األقي ثالثة تفسريات حمت لة ل لكي
 -208أوالً ،تشأأكي رعأأاهة التفأأاوض ةشأ ن االتفاقأات القائ أأة ع ليأأة طويلأأة ومعقأأدة ،وقأأد ال تأأويل
الأأدول أوليأأة قصأأوى هل أ املس أ لة جأأدول أع اهلأأا اخلأأاص ةأأرةراو املعا أأدات أو قأأد تكأأون مهت أة
املعا دة.
ةرعاهة فتو مسائي أخرى
 -209ثانيأأا ،قأأد تتطأأو الأأدول م أ أن ترفسأأر يئأأات التحكأأيم صأأياغة اتفاقاهتأأا ا ديأأدة الراميأأة
رىل م أأع تةبيأأق املعاملأأة مبوجأأب شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة علأ تسأأوية امل اثعأأات ،علأ أهنأأا رشأأارة
رىل أن اتفاقاهتا القائ ة تغةي فعال تسوية امل اثعات.
 -210ثالثأ أاً ،ميكأ أ لل أأدول أن تأ أرى أنأ أه امل ارس أأة الع لي أأة ،علأ أ ال ح أأو املب أأني أع أأال  ،مل تةب أأق
أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة عل أ تسأأوية امل اثعأأات رال حالأأة صأأياغة شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة
ةعبارات عامة ،وأن أحكاو الدولة األوىل ةالرعاية اخلاصة را ليست مصاغة ةعبارات عامةي
 -211وعل أ أي ح أأال ،فق أأد خل أ الفري أأق الدراس أأي رىل أن أه م أ ش أ ن التوجيه أأات املقدم أأة أأا
تفسأر علأ أهنأا تأأدرن أحكأاو تسأأوية امل اثعأات ضأ نةأاق أحكأأاو الدولأأة
ةشأ ن الصأأياغة الأيت رمبأأا يف
األوىل ةالرعايأة ،واألمثلأة املتعلقأة ةاتفاقأات اسأتبعدت فيهأا احلكومأات كلأك ،أن تسأاعد الأدول علأ
تفسأأر رأأا اتفاقاهتأأا االسأأتث ارية وفي أأا ميك هأأا أخ أ ةعأأني االعتبأأار
ال ظأأر الةريقأأة الأأيت ميك أ أن يف
ع د التفاوض ةش ن اتفاقات جديدة.

الجزء الخامس
ملخ االستنتاجات
 -212مل ية أرأ أي تغيأأري عل أ شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ،ةأأي اأأي أأو نفسأأه م أ حيأأث طاةعأأه
م أ أن وضأعت مشأاريع املأواه عأاو 1978ي ومأا ثالأت األحكأاو األساسأية مشأاريع املأواه الأأيت
وض أأعت ع أأاو  1978تش أأكي األس أأاس لتفس أأري ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة وتةبيقأ أه الوق أأت
احلأأايلي ومأأع كلأأك ،فهأأي ال تقأأدو أجوةأأة عل أ مجيأأع املسأأائي التفس أريية الأأيت ت ش أ خبصأأوص شأأرط
الدولة األوىل ةالرعايةي
 -213و أب تفسأأري شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ةاالسأت اه رىل قواعأأد تفسأأري املعا أأدات مثل أأا تأأره
اتفاقية فيي ا لقانون املعا داتي
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 -214وتتعلأأق املس أ لة التفس أريية األساسأأية في أأا و أ شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ة ةأأاق الشأأرط
وةتةبيأأق قاعأأدة "م أ كات ال أأوع"ي أي أن نةأأاق وطبيعأأة الفائأأدة الأأيت ميك أ احلصأأول عليهأأا مبوجأأب
حكم الدولة األوىل ةالرعاية يتوقفان عل تفسري حكم الدولة األوىل ةالرعاية نفسهي
 -215وقأ أأد أت أ أ تةبيأ أأق شأ أأرط الدولأ أأة األوىل ةالرعايأ أأة عل أ أ أحكأ أأاو تسأ أأوية امل اثعأ أأات جمأ أأال
التحك أأيم املتعل أأق مبعا أأدات االس أأتث ار ،ة أأدالً مأ أ حص أأر االلتمام أأات املوض أأوعية ،ةبع أأد جدي أأد
للتفكري ةش ن أحكأاو الدولأة األوىل ةالرعايأة ،ورمبأا ة تأائج مل تتوقعه أا األطأرا أث أاد التفأاوض علأ
اتفاقاهتا االستث اريةي ومع كلك ،ما ثالت املس لة مس لة متعلقة ةتفسري املعا دات.
 -216ورن حتدي أ أأد م أ أأا ركا أ أأان يتع أ أأني أن يغة أ أأي ش أ أأرط الدول أ أأة األوىل ةالرعاي أ أأة أحك أ أأاو تس أ أأوية
امل اثعأأات أأو أمأأر يرجأأع هنايأأة املةأأا رىل الأأدول الأأيت تتفأأاوض ةش أ ن أ ا الشأأرطي وميكأ للغأأة
الواضأأحة أن تؤ أأد مأأا ركا أأان حكأأم م أ أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة قأأاةالً للتةبيأأق عل أ أحكأأاو
تسأأوية امل اثعأأاتي ورال فسأأترتك املس أ لة هليئأأات تسأأوية امل اثعأأات لتفسأأر شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة
ي حالة عل حدةي
 -217وترمي التق يات التفسريية اليت استعرضأها الفريأق الدراسأي
تفسري أحكاو الدولة األوىل ةالرعاية وتةبيقهاي
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