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  الفصل الرابع  
 شرا الدولة األولع بالرعاية

 
 مقدمة -لفأ 

 
(، أن تأأأأأأدرن موضأأأأأأوع "شأأأأأأرط الدولأأأأأأة األوىل 2008قأأأأأأررت الل  أأأأأأة،   هورهتأأأأأأا السأأأأأأتني ) -32

 ي(7)ت شئ فريقًا هراسيًا مع يًا ةاملوضوع   هورهتا احلاهية والستنيةالرعاية"   ةرنامج ع لها وأن 
( الفريأأأق الدراسأأأي املأأأ  ور واشأأأرتك   رئاسأأأته 2009وأرنشأأأئ   الأأأدورة احلاهيأأأة والسأأأتني ) -33

 الثانيأأأأة والسأأأأتنيالأأأأدورتني  وأعيأأأأد تشأأأأكيله  ، (8)السأأأأيد هونالأأأأد وي ما ريأأأأه والسأأأأيد أي رو أأأأان ةرييأأأأرا
الراةعأأة والسأأتني  دوراتو  الأأ ي(9)نفسأأها ( حتأأت الرئاسأأة املشأأرت ة2011والسأأتني ) والثالثأأة( 2010)
أعأأأأأاهت الل  أأأأأة تشأأأأأكيي (، 2014) والساهسأأأأأة والسأأأأأتني (2013) واخلامسأأأأأة والسأأأأأتني( 2012)

خأأالل هوريت  و  غيأأاب السأأيد ما ريأأه ي(10)رئاسأأة السأأيد هونالأأد وي ما ريأأهحتأأت الفريأأق الدراسأأي، 
 .السيد ماتياس فورتوالفريق  رئاسة توىل، 2014و 2013 عامي
__________ 

الوثأأأائق الرمسيأأأة لل  عيأأأة العامأأأة، الأأأدورة الثالثأأأة والسأأأتون، ) 2008آب/أغسأأأةس  8، املعقأأأوهة   2997خأأأالل جلسأأأتها  (7) 
لل وضأأأوع، انظأأأر املرجأأأع نفسأأأه، املرفأأأق ةأأأادي (ي ولالطأأأالع علأأأ  املطةأأأ  العأأأاو 354، الفقأأأرة (A/63/10) 10امللحأأأق رقأأأم 

 ي2008 انون األول/هيس رب   11املؤر   63/123م  قرار ا  6وأحاطت ا  عية العامة عل اً ر ا القرار،   الفقرة 
، أحاطأأت الل  أأة عل أأاً ةأأالتقرير الشأأفوي الأأ ي قدمأأه رئيسأأا 2009متوث/يوليأأه  31، املعقأأوهة   3029  ا لسأأة  (8) 

 10، الأأأأأدورة الراةعأأأأأة والسأأأأأتون، امللحأأأأأق رقأأأأأم املرجأأأأأع نفسأأأأأهلدراسأأأأأي املعأأأأأد ةشأأأأأرط الدولأأأأأة األوىل ةالرعايأأأأأة )الفريأأأأأق ا
(A/64/10) ي ونظر الفريق الدراسأي، مأ  ةأني مجلأة أمأور،   وضأع رطأار مأ  شأ نه أن يشأكي )216-211، الفقرات

قبلة، واتفق عل  جدول ثمد ل ع ال يش ي رعداه ورقأات ترمأي رىل رلقأاد مميأد مأ  الضأود خريةة طريق ل ع ال امل
 .عل  املسائي املتعلقة، ةاألخ ، ة ةاق شروط الدولة األوىل ةالرعاية وتفسري ا وتةبيقها

قدمأأه رئيسأأا  ، أحاطأأت الل  أأة عل أأاً ةأأالتقرير الشأأفوي الأأ ي2010متوث/يوليأأه  30، املعقأأوهة   3071  ا لسأأة  (9) 
(ي ونظأر 373-359، الفقأرات (A/65/10) 10، الدورة اخلامسة والستون، امللحأق رقأم املرجع نفسهالفريق الدراسي )

ل الأ ي يشأكي خريةأة طريأق ل ع أا 2009الفريق الدراسي   خمتل  الورقات اليت أرعأدت ةاالسأت اه رىل رطأار عأاو 
 8، املعقأأأأأوهة   3119و  ا لسأأأأأة  .2010املقبلأأأأأة واسأأأأأتعرض تلأأأأأك الورقأأأأأات واتفأأأأأق علأأأأأ  ةرنأأأأأامج ع أأأأأي لعأأأأأاو 

، املرجأأع نفسأأه، أحاطأأت الل  أأة عل أأاً ةأأالتقرير الشأأفوي الأأ ي قدمأأه رئيسأأا الفريأأق الدراسأأي )2011آب/أغسأأةس 
(ي ونظأأر الفريأأق الدراسأأي   الورقأأات 363-349، الفقأأرات (A/66/10) 10الأأدورة الساهسأأة والسأأتون، امللحأأق رقأأم 

 .واستعرض تلك الورقات 2009اإلضافية اليت أعدت ةاالست اه رىل رطار عاو 
، أحاطأأت الل  أأة عل أأاً ةأأالتقرير الشأأفوي لأأرئيس الفريأأق الدراسأأي 2012متوث/يوليأأه  27املعقأأوهة    3151  ا لسأأة  (10) 

(ي ونظأر الفريأق الدراسأي   265-245، الفقأرات (A/67/10) 10، الأدورة السأاةعة والسأتون، امللحأق رقأم املرجع نفسه)
، املعقأأوهة 3189و  ا لسأأة  .واسأأتعرض تلأأك الورقأأات 2009الورقأأات اإلضأأافية الأأيت أعأأدت ةاالسأأت اه رىل رطأأار عأأاو 

، الأأدورة الثام أأة والسأأتون، امللحأأق املرجأأع نفسأأه، أحاطأأت الل  أأة عل أأاً ةتقريأأر الفريأأق الدراسأأي )2013متوث/يوليأأه  31  
وغأأث  .(ي وواصأأي الفريأأق الدراسأأي ال ظأأر   الورقأأات اإلضأأافية واستعراضأأها164-154، الفقأأرات (A/68/10) 10رقأأم 

ةتفسأأأأأري شأأأأأروط الدولأأأأأة األوىل ةالرعايأأأأأةي و  واالجتهأأأأأاهات القضأأأأأائية املعاصأأأأأرة كات الصأأأأألة  ارسأأأأأة املعاصأأأأأرة أيضأأأأأاً امل
، أحاطأأأأت الل  أأأأة عل أأأأاً ةأأأأالتقرير الشأأأأفوي املتعلأأأأق ة ع أأأأال الفريأأأأق 2014متوث/يوليأأأأه  25املعقأأأأوهة    3231 ا لسأأأأة
(ي وأجأأرى الفريأأق 262-254، الفقأأرات (A/69/10) 10، الأأدورة التاسأأعة والسأأتون، امللحأأق رقأأم املرجأأع نفسأأه)الدراسأأي 

 الدراسي استعراضاً موضوعيًا وتق ياً ملشروع التقرير ال هائي رد  رعداه مشروع جديد يتفق عليه الفريق الدراسيي

http://undocs.org/ar/A/63/10
http://undocs.org/ar/A/64/10
http://undocs.org/ar/A/65/10
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/67/10
http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/69/10
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 الدورة الحالية خللالنظر في الموإلوع  -باء 
 
تشأأأأأكيي الفريأأأأأق الدراسأأأأأي املعأأأأأد ةشأأأأأرط الدولأأأأأة األوىل   أأأأأ   الأأأأأدورة، أعأأأأأاهت الل  أأأأأةخأأأأأالل  -34

 أيأأأأأار/ 12املعقأأأأأوهة    3249  جلسأأأأأتها السأأأأأيد هونالأأأأأد وي ما ريأأأأأه، وكلأأأأأك  رئاسأأأأأةحتأأأأأت ةالرعايأأأأأة، 
 ي  2015 مايو
، 2015متوث/يوليأأأأه  16و   2015أيار/مأأأأايو  12  اجت أأأأاعني عقأأأأد الفريأأأأق الدراسأأأأي و  -35

عقأأد ، ورمجأأاالً وةاسأأتك الهي  موضأأوعي وتقأأد ملشأأروع التقريأأر ال هأأائي ضاسأأتعراةأأرجراد  قأأاو خالهل أأا
 ي2009م   رنشائه   عاو اجت اعًا  24الفريق الدراسي 

 3264 يهاجلسأأأت خأأأالل ونظأأأرت فيأأأه هأأأائي للفريأأأق الدراسأأأيتلقأأأت الل  أأأة التقريأأأر ال وقأأأد  -36
 أأ ا التقريأأر ال هأأائي   مرفأأق  رهيأأو  .علأأ  التأأوايل 2015متوث/يوليأأه  23و 6املعقأأوهتني    3277و

علومأأات ي ويقأأدو ا أأمد األول املرىل سسأأة أجأأمادمقسأأم وتالحأأا الل  أأة أن التقريأأر ال هأأائي  .التقريأأر
حتلأأأياًل ل ع أأأال ، و مأأأ   أأأ ا الع أأأيع أأأي الفريأأأق الدراسأأأي والغأأأرض  مصأأأاهرتشأأأ ي الأأأيت ساسأأأية، األ

، والتةأأورات 1978عأأاو للل  أأة ةشأأ ن مشأأاريع املأأواه املتعلقأأة ةشأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة  السأأاةقة
فضأأاًل عأأ  حتليأأأي ر، ، وخاصأأة   جمأأال االسأأأتث ا1978مشأأاريع مأأواه عأأأاو الأأيت أعقبأأت اسأأأتك ال 

مأأؤمتر األمأأم املتحأأدة للت أأارة والت  يأأة  يئأأات أخأأرى، مثأأي سأأياق  ايأأة  ةالرعالدولأأة األوىل ألحكأأاو 
السأعي رىل    التوجأه العأاو للفريأق الدراسأييت ثأي و  يوم ظ ة التعاون والت  يأة   امليأدان االقتصأاهي

 .أو رعداه جم وعة جديدة م  مشاريع املواه 1978مراجعة مشاريع مواه عاو 
لتقريأأأر األمهيأأأة املعاصأأأرة لشأأأروط الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة، والقضأأأايا ا ت أأأاول ا أأأمد الثأأأام مأأأ وي -37

 ا، مبأأا   كلأأك   سأأياق االتفأأاق العأأاو ةشأأ ن التعريفأأات ا  ر يأأة والت أأارة )الغأأات( تفسأأري املتعلقأأة ة
ويت أاول  أ ا ا أمد أيضأاً  .وم ظ ة الت ارة العاملية، واتفاقأات الت أارة األخأرى، ومعا أدات االسأتث ار

أحكأأأاو الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة   معا أأأدات االسأأأتث ار الث ائيأأأة، ويسأأأل  الضأأأود علأأأ  املسأأأائي أنأأواع 
الدولأأة األوىل ةالرعايأأة   معا أأدات االسأأتث ار الث ائيأأة، و أأي:  شأأروطة صأأيفي أأا يت ال اشأأئةالتفسأأريية 

حتديأأأد )ن( ؛ )ب( حتديأأأد املعاملأأأة الضأأأرورية؛ )أ( حتديأأأد املسأأأتفيد مأأأ  شأأأرط الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة
 نةاق شرط الدولة األوىل ةالرعايةي

العامأأة   االسأأتث ار املتعلقأأة ةتفسأأري  السياسأأاتاعتبأأارات  مأأا يلأأي: )أ(ا أأمد الثالأأث و لأأي  -38
معا أأأدات االسأأأتث ار الث ائيأأأة    مفاوضأأأات مسأأأائي عأأأدو التأأأواثن مأأأع مراعأأأاةاتفاقأأأات االسأأأتث ار، 
اخلأاص  علأ  التحكأيمآلثأار املرتتبأة )ب( ا ث ائيأة؛السأتث ار مأ  معا أدات اال وخصوصية  ي معا دة

األمهيأأة املعاصأأرة ملشأأاريع مأأواه )ن(  "؛اً خمتلةأأحتكي أأاً "ةاعتبأأار  االسأأتث ار   جمأأال تسأأوية امل اثعأأات ة
 ي  تفسري أحكاو الدولة األوىل ةالرعاية 1978عاو 
ةعأض اإلرشأأاهات ةشأ ن تفسأري شأأروط الدولأة األوىل ةالرعايأأة،  قأدميا أمد الراةأأع رىل تويرمأي  -39

شأروط الدولأة األوىل ةالرعايأةي علأ  رطأار للتةبيأق السأليم ملبأاهئ تفسأري املعا أدات  م  خالل وضأع
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تفسأأأري أحكأأأاو الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة ل  السأأأواةق القضأأأائية الأأأيت أرخأأأ  رأأأا الأأأ هج املطتلفأأأة ويبحأأأث 
ثالثأة أسأئلة رئيسأية  أي: )أ(  أي  كلأك ةأاألخ  مأ  خأالل معا أةسأتث ار، و   اتفاقات االالوارهة 

أحكأأأأاو الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة مأأأأ  حيأأأأث املبأأأأدأ علأأأأ  أحكأأأأاو تسأأأأوية امل اثعأأأأات   ميكأأأأ  تةبيأأأأق 
ةالشأأأروط امل صأأأوص عليهأأأا     يئأأأة التحكأأأيمواليأأأة )ب(  أأأي تتأأأ ثر  معا أأأدات االسأأأتث ار الث ائيأأأة 
 لل سأأأأتث ري  الأأأأيت  أأأأوثفي أأأأا وأأأأ  نأأأأوع أحكأأأأاو تسأأأأوية امل اثعأأأأات ئيأأأأة معا أأأأدات االسأأأأتث ار الث ا

  الأأأوارهة الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة  مأأأ  أحكأأأاو حتديأأأد مأأأا ركا  أأأان حكأأأم ع أأأد رأأأا  )ن(االحت أأأان 
تسأأأأأوية  حكأأأأأاو الحت أأأأأان ةالالثمأأأأأة لشأأأأأروط العلأأأأأ  قأأأأأاةاًل للتةبيأأأأأق أو ال معا أأأأأدة اسأأأأأتث ار ث ائيأأأأأة 

أسأأأاليب  أأأ ا ا أأأمد أيضأأأاً خمتلأأأ   يبحأأأثمله أأأة   ع ليأأأة التفسأأأري  و امل اثعأأأات، مأأأا  أأأي العوامأأأي ا
Maffeziniقضأأأأأية علأأأأأ  القأأأأأرار املتعلأأأأأق ةالتعا ديأأأأأة  اهتاةارسأأأأأ  الأأأأأدول  رهّ 

مأأأأأ  ، مبأأأأأا   كلأأأأأك (11)
أن شأأأأرط الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة ال ي ةبأأأأق علأأأأ  أحكأأأأاو رعالهنأأأأا علأأأأ  وجأأأأه التحديأأأأد  ))أ :خأأأأالل
أن شأأأرط الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة ي ةبأأأق علأأأ  ؛ )ب( رعالهنأأأا علأأأ  وجأأأه التحديأأأد امل اثعأأأات تسأأأوية

 أاالت الأيت يسأري عليهأا شأرط الدولأة ؛ )ن( تعأداه ا علأ  وجأه التحديأد اأحكاو تسوية امل اثعأات
 ياألوىل ةالرعاية

مأأأع ا أأأمد اخلأأأامس مأأأ  التقريأأأر االسأأأت تاجات الأأأيت خلأأأ  رليهأأأا الفريأأأق الدراسأأأي، ويتضأأأ    -40
  قةأأأة انةأأأالق،   ،  وأمهيتهأأأاملعا أأأدات اأمهيأأأة اتفاقيأأأة فيي أأأا لقأأأانون  لتشأأأديد ةشأأأكي خأأأاص علأأأ ا

و أأب تفسأأري شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ةاالسأأت اه رىل قواعأأد تفسأأري  .تفسأأري معا أأدات االسأأتث ار
   .اتفاقية فيي ا لقانون املعا داتالوارهة   املعا دات 

 ،تقأأأأأديرمأأأأأع ال ،رحبأأأأأت الل  أأأأأة ،2015متوث/يوليأأأأأه  23   املعقأأأأأوهة 3277و  ا لسأأأأأة  -41
 الل  أأة التقريأأر ال هأأائي علأأ  ا  عيأأة العامأأة وعرضأأتي أع أأال الفريأأق الدراسأأيعأأ  ةأأالتقرير ال هأأائي 

 ي  نشر  عل  أوسع نةاق ةك  وأشاهت ةه وشّ عت عل 
االسأأت تاجات ، 2015متوث/يوليأأه  23، املعقأأوهة   3277واعت أأدت الل  أأة   جلسأأتها  -42

 املوجمة التالية:
مل تتغأأأأري مأأأأ  حيأأأأث الةأأأأاةع م أأأأ  تالحأأأأا الل  أأأأة أن شأأأأروط الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة  )أ( 
مشأأأأأاريع مأأأأأأواه ي وال تأأأأأمال األحكأأأأأأاو األساسأأأأأية الأأأأأأوارهة   1978مشأأأأأأاريع مأأأأأواه عأأأأأأاو وضأأأأأع وقأأأأأت 
  أأ   األحكأأاو هأأا اليأأووي لكأأ أسأأاس تفسأأري شأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة وتةبيق تشأأكي 1978 عأأاو

 ؛شروط الدولة األوىل ةالرعاية ةش نال تقدو رجاةات عل  مجيع مسائي التفسري اليت ميك  أن ت ش  
  قةأة انةأأالق، ،  وأمهيتهأاملعا أأدات اأمهيأأة اتفاقيأة فيي أا لقأانون  علأ  تشأده الل  أة )ب( 

سأأأأت اه رىل قواعأأأأد تفسأأأأري شأأأأرط الدولأأأأة األوىل ةالرعايأأأأة ةاال ويتعأأأأني .  تفسأأأأري معا أأأأدات االسأأأأتث ار
 ؛تفسري املعا دات الوارهة   اتفاقية فيي ا لقانون املعا داتي

__________ 

 (11) Emilio Agustin Maffezini v. Kingdom of Spain, Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction, ICSID 

Case No. ARB 97/7 (25 January 2000), ICSID Reports, vol. 5, p. 396ي 
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 أأ ا ةالرعايأة ة ةأاق  الدولأة األوىل شأرط  في أا وأ رئيسأيةالتفسأري المسأ لة تتصأي  )ن( 
"مأأأ  كات ال أأأوع"ي ويعأأأد  أأأ ا أن نةأأأاق الفائأأأدة الأأأيت ميكأأأ  احلصأأأول عليهأأأا تةبيأأأق مبأأأدأ ةشأأأرط و ال

أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة وطبيعأأة تلأأك الفائأأدة يتوقفأأان علأأ  تفسأأري حكأأم مبوجأأب حكأأم مأأ  
 ؛الدولة األوىل ةالرعاية نفسه

جمأأأال    امل اثعأأأات تةبيأأأق شأأأروط الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة علأأأ  أحكأأأاو تسأأأويةأتأأأ   )ه( 
 ، ةأأدالً عايأأةةبعأأد جديأأد للتفكأأري   أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالر  االسأأتث ار التحكأأيم املتعلأأق مبعا أأدات

 التفأأأاوض أث أأأاد األطأأأرا  تتوقعهأأأا ةعواقأأأب ملاقأأأرتن  ورمبأأأا املوضأأأوعية، االلتمامأأأات أن  صأأأر ا   مأأأ 
 ؛اتتفسري املعا دمس لة متعلقة ةومع كلك، ما ثالت املس لة  ياالستث ارية اتفاقاهتا عل 

شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة أحكأأاو تسأأوية يشأأ ي رن حتديأأد مأأا ركا  أأان يتعأأني أن  ) أ( 
أن امل اثعأأات  أأأو أمأأر يرجأأأع   هنايأأأة املةأأا  رىل الأأأدول الأأيت تتفأأأاوض ةشأأأ ن  أأ ا الشأأأرطي وميكأأأ  

علأأ  أحكأأاو ي ةبأأق أو ال مأأا ركا  أأان حكأأم مأأ  أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة يرأأ   صأأراحة علأأ  
ة امل اثعأأات لتفسأأر شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة تسأأوية امل اثعأأاتي ورال فسأأترتك املسأأ لة هليئأأات تسأأوي

    ي حالة عل  حدةي
رىل  ترمأيأن تق يأات التفسأري الأيت استعرضأت   تقريأر الفريأق الدراسأي  ت  يأدالالل  ة وتوه  -43

 املساعدة عل  تفسري أحكاو الدولة األوىل ةالرعاية وتةبيقهاي
  

 رديسهبو  يفريق الدراسالإشادة ب -جيم 
 
، 2015يوليأأأأأأأه متوث/ 23 املعقأأأأأأأوهة   3277 ت أأأأأأأدت الل  أأأأأأأة ةاإلمجأأأأأأأاع،   جلسأأأأأأأتهااع -44
 :التايل القرار

 "رن   ة القانون الدويل، 
 ،ةشرط الدولة األوىل ةالرعايةةتقرير الفريق الدراسي املعد رحبت مع التقدير وقد  
قأأأدير ا الع يأأأق ت للفريأأأق الدراسأأأي ولرئيسأأأه، السأأأيد هونالأأأد وي ما ريأأأه، عأأأ  تعأأأرب 
  رعأأداه التقريأأر املتعلأأق ةشأأرط  ةةأأارث ي مأأ  مسأأامهة الدراسأأملأأا قدمأأه الفريأأق  احلأأارة وهتانيهأأا

 ،نتائجملا حققه   ا الفريق م  الدولة األوىل ةالرعاية و 
السأأأيد أي رو أأأان ةرييأأأرا، الأأأ ي ع أأأي رئيسأأأاً مشأأأار اً ، ةامت أأأان، رىل مسأأأامهة تشأأأري 

السأأأيد ماتيأأأاس فورتأأأو،  رىل مسأأأامهة، و 2011رىل عأأأاو  2009عأأأاو مأأأ  للفريأأأق الدراسأأأي، 
 "ي2014و 2013عامي هوريت ال ي توىل مهاو الرئيس   غياب السيد ما ريه خالل 


