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 انذويل نتسىيت يُازعاث االستثًار  حتكيى ادلركس
-نشرط انذونت األوىل بانرعايت

)*(
- 

 د. فتحي حمًذ فتحي احلياَي  
 يذرش انقاَىٌ انذويل انعاو      
       جايعت ادلىطم/ كهيت احلقىق 

                              ادلستخهض
ات اتؿاقٝات ا٫ضتجُاز ايجٓا١ٝ٥، يكد أؾبح غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ َٔ َستهص 

ٚشلرا ؾكد تٓاٍٚ ٖرا ايبشح اٱغهايٝات اييت تعذلض تطبٝل ٖرا ايػسط أَاّ املسنص ايدٚيٞ 
يتط١ٜٛ َٓاشعات ا٫ضتجُاز ١َ٤٬َٚ اضتدعا٤ ٖرا ايػسط يف ضٝام ممازض١ اختؿاؾ٘ 

ضت٘ ع٢ً ْطام ايتشهُٝٞ يتط١ٜٛ َٓاشعات ا٫ضتجُاز. ٚقد زنص اؾص٤ ا٭ٍٚ َٔ ايبشح دزا
اختؿاف املسنص املٛقٛعٞ ٚايػدؿٞ ؾك٬ً عٔ دٚز إزاد٠ ا٭طساف َٚد٣ اعتبازٖا يف 

املسنص. أَا اؾص٤ ايجاْٞ ؾكد تٓاٍٚ بايدزاض١ ٚايتشًٌٝ استذاز ايطسف ات ضٝام ممازض
املطتؿٝد بايػسط أَاّ املسنص ٚ َٓٗذ١ٝ ا٭خرل يف ايتعاٌَ َع٘ َٚا ٜستبط بٗا َٔ 

١ْٝ تتعًل بطبٝع١ ايػسط ٚطبٝع١ ا٫ستذاز ب٘ ؾك٬ً عٔ ْطاق٘ َٚداٙ ٚذيو إغهايٝات قاْٛ
سٝح  َٔ خ٬ٍ ٚزغ١ ؼ١ًًٝٝ مجعت ايكإْٛ ْٚؿٛؾ٘، ايؿك٘ ٚازا٤ٙ ٚايككا٤ ٚأسهاَ٘.

نإ يطٛابل املسنص ايتشه١ُٝٝ سكٛزًا قٛزًٜا بػ١ٝ تتبع َٓاٖذ٘ ايتشه١ُٝٝ ٚاػاٖات٘ 
 ايتؿطرل١ٜ شلرا ايػسط. 

 ملؿتاس١ٝ: املسنص ايدٚيٞ يتط١ٜٛ َٓاشعات ا٫ضتجُاز، غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ،ايهًُات ا
 .َعاٖدات ا٫ضتجُاز ايجٓا١ٝ٥

Abstract 

 The Most-Favored-Nation clause ( MFN) has become 

a pillar of bilateral investment agreements, and for this 

reason, this article dealt with the problems facing the 

application of this clause before the International Center for 

Settlement of Investment Disputes (ICSID) and the 
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appropriateness of its exporting to this clause in the context 

of exercising its arbitration jurisdiction to settle investment 

disputes. The first part of the article focused his study on the 

objective and personal jurisdiction of the ICSID, as well as 

the role of the will of the parties and the extent of its 

consideration in the context of the center's practices. The 

second part, examined and analyzed the argument of the 

beneficiary part by MFN clause before ICSID and the 

methodology of the latter in dealing with it and the 

associated legal problems related to the nature of MFN 

clause and the nature of the  invocation of it, as well as its 

scope and extent, through an analytical workshop that 

collected the law and its texts, jurisprudence and its 

opinions, the judiciary and its provisions. The arbitration 

center's precedents had a pivotal presence in order to track 

its arbitral methods and interpretative trends for this MFN 

clause. 

Key words: The International Centre for Settlement of 

Investment Disputes (ICSID), Most-Favored Nation 

Clause(MFN), Bilateral Investment Treaties (BIT). 

 ت ـادلقذي
ٛقٛعات ايكدةم١ املتذدد٠ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ، ٜعد غسط ايدٚي١ ا٭نجس زعا١ٜ َٔ امل 

ٕ تطبٝكات٘ املعاؾس٠ َا تصاٍ تؿسش مج١ً َٔ ايتشدٜات أؾع٢ً ايسغِ َٔ قدَ٘ إ٫ 
عد ٖرا ايػسط َتعدد دٛاْب ايتطبٝل ؾُٝهٔ إٔ ٜهٕٛ يف ايع٬قات ٜٚاملكازبات ايكا١ْْٝٛ. ٚ

زنت ؾ١ٓ ايكإْٛ ايدٚيٞ ا١ُٖٝ ايدبًَٛاض١ٝ أٚ ايكٓؿ١ًٝ أٚ ايتذاز١ٜ ٚا٫قتؿاد١ٜ. ٚقد أد
َٔ أدٌ اْكاز َعاٖد٠ َتعدد٠ ا٫طساف تعاجل َٛقٛع  نبرل٠ً ًاٖرا املٛقٛع ٚبريت دٗٛد

ٕ ٖرا أإ٫  1978ٖرا ايػسط، ٚبايؿعٌ قدَت َػسٚع َٛاد غسط ايدٚي١ ا٭نجس زعا١ٜ ض١ٓ 
ٚ ست٢ إٔ  بكبٍٛ ايدٍٚ ؾبك٢ ٚثٝك١ ٜسدع ايٝٗا يف نجرل َٔ ايدزاضات املػسٚع مل حيغ

َٔ د١ٗ أخس٣ َٚع  بعض ا٫سهاّ ٚايكسازات ايدٚي١ٝ تطتٓد ايٝٗا يف تدلٜس َا ترٖب إيٝ٘.
ا١ٝ٥ اييت تٓعِ تعٓ٘ َٔ شٜاد٠ عدد ا٫تؿاقٝات ايجْتر  تٓاَٞ ْػاط ا٫ضتجُاز ايدٚيٞ َٚا

بني دٚيتني، بسش ٖرا املٛقٛع َس٠ أخس٣ يف ضٝام تطبٝل اٚ ؾض  زا٫ضتجُا أطس
ا٫تؿاقٝات. ا٭َس ايرٟ ضاِٖ يف ظٗٛز عدد َٔ ايٓٛع َٔ  يٓاغ١٦ عٔ تطبٝل ٖراا املٓاشعات
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ا٫ضتؿٗاَات ٚاملػانٌ ايكا١ْْٝٛ ٖٚٛ ذات ا٭َس ايرٟ دؾع ؾ١ٓ ايكإْٛ ايدٚيٞ إٔ تعٝد 
 2008ا٫ٖتُاّ بٗرا املٛقٛع َس٠ أخس٣ ٚتػهٌ ؾسٜكًا دزاضًٝا ٜع٢ٓ بٗرا املٛقٛع عاّ 

اؿني مج١ً َٔ ايتكازٜس ٚايدزاضات  ؽـ املٛقٛع ٚا٫غهايٝات ٚقد قدّ ايؿسٜل َٓر ذيو 
 املٓبجك١ عٓ٘.

ٚيف ضٝام  ؾض تًو املٓصاعات ٜدلش دٚز احملانِ ٦ٖٝٚات ايتشهِٝ ٜٚعد املسنص   
امل١ُٗ يف ع١ًُٝ ايتشهِٝ يف قكاٜا  اشل٦ٝاتسد يتط١ٜٛ َٓاشعات ا٫ضتجُاز أ ايدٚيٞ

ٚيٞ يتط١ٜٛ َٓاشعات ا٫ضتجُاز) ضٝطًل عًٝ٘ املسنص . يكد مت تأضٝظ املسنص ايدا٫ضتجُاز
َٔ اٯٕ ؾؿاعدًا( قُٔ ضٝام ايتش٫ٛت امل١ُٗ اييت دست يع١ًُٝ ايتشهِٝ ذاتٗا. إذ مل تعد 
ٖرا ايع١ًُٝ ؽكع بسَتٗا ٱزاد٠ ا٭طساف اؿس٠ عٝح ٜهٕٛ ؾٝٗا يًٓعاّ ايعكدٟ ايدٚز 

٫ضتُساز١ٜ ٚايدٚاّ أض٠ٛ مبا ٜتؿـ ب٘ ا٫ندل، بٌ اؾبح ايتشهِٝ َ٪ضط١ قكا١ٝ٥ تتُٝص با
ثازٖا ايكا١ْْٝٛ، َ٪ضط١ قكا١ٝ٥ دٚي١ٝ َٓتذ١ ٯايككا٤ ايسزلٞ. ٚبريو غدا ايتشهِٝ 

تتعاؾس ؾٝٗا ايعٓاؾس ٚاملعاٜرل ايعك١ٜٛ ايٛظٝؿ١ٝ، ٚاملٛقٛع١ٝ ٚايػه١ًٝ. يكد ضاُٖت نٌ 
ٞ امل٥٬ِ. بعباز٠ أخس٣ ٖرٙ املعاٜرل يف بًٛز٠ ايٛظٝؿ١ ايتشه١ُٝٝ ٚؾٝاغ١ ْعاَٗا ايكاْْٛ

يكد سٌ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يف ع١ًُٝ ايتشهِٝ ضٛا٤ َٔ ايٓاس١ٝ ايػه١ًٝ أٚ املٛقٛع١ٝ قٌ 
إٔ ا٭طساف يف اتؿاق١ٝ  ايٓعاّ ايعكدٟ ٚاتبع ذيو مج١ً َٔ اٯثاز ٚايٓتا٥ر َٚٔ أُٖٗا

يٛدٛد ايتشهِٝ بكبٛشلِ ايتشهِٝ ٜٓدسطٕٛ يف إطاز قاْْٛٞ َٛقٛعٞ ضابل ايٛقع ٚدا٥ِ ا
 .ٖٚٛ اٱطاز امل٪ضطٞ ايتشهُٝٞ

: تأتٞ ا١ُٖٝ ايبشح َٔ طبٝع١ املٛقٛع ٚتػعب٘ ا٫َس ايرٟ جيعٌ دزاضت٘  أ١ُٖٝ ايبشح
َتذدد، ٖرا َٔ ْاس١ٝ  تطاِٖ يف زؾد ايباسح ٚاملهتب١ مبكازبات ددٜد٠ سٍٛ َٛقٛع قدِٜ

ْْٛٞ ملٛقٛع ْاس١ٝ أخس٣ ؾإ َٛقٛع ايبشح ٜعد َٝداْا ثسًٜا يكٝاع ايبعد ايكا َٚٔ
 ايبشح ع٢ً َطتٜٛات ث٬خ ايؿك٘ ٚازا٤ٙ ٚايكإْٛ ْٚؿٛؾ٘ ٚايككا٤ ٚاسهاَ٘. 

ض٪اٍ قٛزٟ سٍٛ َٓٗذ١ٝ َسنص ؼهِٝ  اٱداب١ ع٢ً: حياٍٚ ايبشح  َػه١ً ايبشح
َٓاشعات ا٫ضتجُاز يف اضتدداّ غسط ايدٚي١ ا٫ٚىل بايسعاٜا ايٛازد٠ يف اتؿاقٝات ا٫ضتجُاز 

اشعات ايكا١ْْٝٛ ايٓامج١ عٔ اْتٗاى ٖرا ايػسط بني اطساف ايدٍٚ ايجٓا١ٝ٥ يؿض املٓ
؟ تتؿسع عٓ٘ عد٠  اغهايٝات  1965 يط١ٓ ٚاغٓطٔ املتعاقد٠ ٚاييت ٖٞ اطساف يف اتؿاق١ٝ

ابسشٖا تًو املتعًك١ باغهايٝات اٚ عٛا٥ل تطبٝل ٖرا ايػسط ؟ ٌٖ حيل يدٍٚ غرل ا٫طساف 
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ؾك٬ً عٔ املػه١ً  ا١ْْٝٛ اضتٓادا اىل ٖرا ايػسط؟ايًذ٤ٛ اىل َسنص ايتشهِٝ يؿض َٓاشع١ ق
  املتعًك١ بطبٝعت٘.

: ٜؿذلض ايباسح إٔ ايتطبٝكات املعاؾس٠ شلرا ايػسط قد اؾصت عكبات  ؾسق١ٝ ايبشح
قا١ْْٝٛ تستبط بطبٝعت٘ َٚداٙ املٛقٛعٞ ٚايػهًٞ، سٝح إٔ ايؿسق١ٝ ترٖب إىل إٔ 

ي٘ خؿٛؾٝت٘ ٚؼدٜات٘ اييت قد ؽتًـ تطبٝل ٖرا ايػسط يف ضٝام اتؿاقٝات ا٫ضتجُاز 
 عٔ تطبٝكات٘ ايكدةم١ يف ضٝام اْٛاع أخس٣ َٔ ايع٬قات ايدٚي١ٝ.

ضٝطتددّ َٓٗذني كتًؿني ٜهٌُ بعكُٗا  دص٥ٝات ايبشحْعسًا يتػعب َٓٗذ١ٝ ايبشح : 
ًٞ نُطًو يتتبع ٝضتكسا٥ٞ ايتأؾايبعض ؾؿٞ املكاّ ا٭ٍٚ ضّٛ ٜتِ اعتُاد املٓٗر ا٫

شح ٚاضتكسا٥ٗا بػ١ٝ ايٛؾٍٛ إىل ايكٛاعد ايه١ًٝ ٚاملباد٨ ايعا١َ، ٚيف املكاّ دص٥ٝات ايب
ايجاْٞ ضٝتِ ا٫ضتعا١ْ باملٓٗر ا٫ضتٓباطٞ ايتشًًٝٞ نطبٌٝ ٫ضتهػاف تطبٝل ٚاختباز 

 َد٣ ؾاع١ًٝ تًو ايكٛاعد ٚاملباد٨.

 ضتتهٕٛ خط١ ايبشح َٔ َبشجني، نٌ َبشح َٔ ث٬ث١ َطايب ٚنٌ َطًبخط١ ايبشح : 
َٔ ؾسعني . ٜتٓاٍٚ املبشح ا٭ٍٚ ايتعسٜـ باملسنص ايدٚيٞ يتط١ٜٛ َٓاشعات ا٫ضتجُاز َٔ 
سٝح ا٫ختؿاف املٛقٛعٞ ٚايػدؿٞ ٚدٚز إزاد٠ ا٭طساف يف ايًذ٤ٛ ايٝ٘، أَا املبشح 
ايجاْٞ ؾٝتٓاٍٚ غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ يف ضٝام عٌُ املسنص َٔ سٝح طبٝعت٘ ٚطبٝع١ 

  عٔ ْطاق٘.ا٫ستذاز ب٘ ؾك٬ً
 ادلبحث األول

 الستثًارنتسىيت يُازعاث ا ركس انذويلانتعريف بادل

تهُٔ أ١ُٖٝ إْػا٤ ٖرا املسنص يف نْٛ٘ أٍٚ َسنص ٜ٪ضظ مبٛدب اتؿاق١ٝ دٚي١ٝ  
اتؿاق١ٝ ٚاغٓطٔ يتط١ٜٛ َٓاشعات ا٫ضتجُاز بني ايدٍٚ َٚٛاطين َتعدد٠ ا٭طساف، ٖٚٞ 

ايتٓؿٝرٜني يًبٓو ايدٚيٞ  املدزا٤ ٝاغتٗا َٔ قبٌمتت ؾ. يكد 1965يط١ٓ  ايدٍٚ ا٭خس٣
ٚ يٝهٕٛ ٖرا املسنص اسد٣ امل٪ضطات  يتعصٜص ٖدف ايبٓو يف تػذٝع ا٫ضتجُاز ايدٚيٞ
ايٓاغ١٦ عٔ ا٫ضتجُازات  تط١ٜٛ املٓاشعات اـُط١ امله١ْٛ يًبٓو ايدٚيٞ. ٜٗدف املسنص إىل 

١ أِٖ اؾٛاْب املتعًك١ بعٌُ املسنص . ٚضٛف ٜتِ دزاضعٔ طسٜل ايتٛؾٝل أٚ ايتشهِٝايدٚي١ٝ 
ايتشهُٝٞ ٫ضُٝا اؾٛاْب املٛقٛع١ٝ دٕٚ اـٛض يف تؿاؾٌٝ ا٫دسا٤ات ايػه١ًٝ إ٫ 
بايكدز ايرٟ خيدّ اشلدف َٔ ايبشح ٚ تٛدٗ٘. ٚيف ٖرا ايطٝام ضٝتِ تكطِٝ ٖرا املبشح إىل 
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سنص) ا٫ختؿاف َطايب ث٬خ ٜعاجل ا٭ٍٚ : طبٝع١ ْٚٛع١ٝ ا٭طساف اييت ؼتهِ إىل امل
هٔ إ ٜٓعكد عًٝ٘ اختؿاف املسنص ايػدؿٞ(، ٚايجاْٞ ضٝدزع املٛقٛع ايرٟ ةم

ا٫ختؿاف املٛقٛعٞ( ٚايجايح ٜٓاقؼ دٚز اٱزاد٠ ٚا٫ختٝاز ٚسدٚدُٖا يف ع١ًُٝ ايسنٕٛ )
 إىل املسنص.

 ادلطهب األول 
 االختظاص انشخظي نهًركس 

١ٜ باضتكطاب ا٫ضتجُازات ا٫دٓب١ٝ إٕ ايدٍٚ يف ضبٌٝ ؼكٝل َؿاؿٗا ا٫قتؿاد  
تطع٢ إىل َٓح قُاْات ٚٚعٛد عُا١ٜ املطتجُسٜٔ ا٫داْب. ٚبايتايٞ عٓدَا تتعسض 
َؿاحل املطتجُس ا٫دٓيب يًكسز يف ايدٚي١ املكٝؿ١، ؾإْٓا ضٓهٕٛ أَاّ ع٬ق١ ث٬ث١ٝ 

١ُٝٓ، ٚايطسف ا٫بعاد. ةمجٌ ايبعد ا٭ٍٚ ايدٚي١ املكٝؿ١ ي٬ضتجُاز اييت تطع٢ يتشكٝل ايت
ايجاْٞ ٖٛ دٚي١ اؾٓط١ٝ اٟ دٓط١ٝ املطتجُس ا٫دٓيب اييت يف ايػايب ٫ تسغب إٔ تتدخٌ 
نطسف يف ايٓصاع َع ايدٚي١ املكٝؿ١ سؿاظًا ع٢ً ع٬قاتٗا ايدٚي١ٝ ؾك٬ً عٔ إٔ ايدٍٚ تسؾض 

طسف إٔ متظ ضٝادتٗا أٚ إٔ ٜتِ إزغاَٗا ع٢ً ا٫َتجاٍ يكإْٛ َعني اٚ سهِ قكا٥ٞ، أَا اي
ايجايح يف ٖرٙ ايع٬ق١ ؾٗٛ املطتجُس ا٫دٓيب ٖٚٛ َٔ د١ٗ ٫ ٜطتطٝع ازغاّ دٚيت٘ ع٢ً 
ايدؾاع عٓ٘ عٓدَا تتعسض َؿاؿ٘ يف ايدٚي١ املكٝؿ١ يًكسز، ٚ يف ذات ايٛقت ٫ ٜطتطٝع 

ب طبٝع١ غدؿٝت٘ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً املطت٣ٛ ايككا٤ ايدٚيٞ بطبإٔ ٜكاقٞ تًو ايدٚي١ أَاّ 
 ايدٚيٞ. 

بعادٖا اؿهِ يف ٖرٙ ايع٬ق١ املعكد٠ بإ ٢ ٖرا ا٭ضاع مت اْػا٤ املسنص يٝهٕٛٚعً 
ايج٬خ باعتبازٙ ١٦ٖٝ ؼه١ُٝٝ دٚي١ٝ ٚؾكًا يًػسٚط ٚايكٛاعد اييت سددتٗا اتؿاق١ٝ ٚاغٓطٔ 

، ٚاييت َٓشت سٝصًا َُٗا يًُطتجُس ا٫دٓيب يف ا٫ستهاّ اىل املسنص َباغس٠ ٚؾل 1965يط١ٓ 
، ٖٚرٙ دص٤ مما 1بد َٔ اضتٝؿا٤ٖا ضٛا٤ ع٢ً َطت٣ٛ ايػهٌ ٚاملٛقٛع غسٚط َٚعاٜرل ٫

 ضٝٛقش٘ ٖرا املطًب يف ؾسٚع٘ تباعًا.

                                                      

مى ( مغدي شاعة ىذام، االحتكام إلى السخكد الجولي لتدؾية مشازعات االستثسار وآثاره ع1)
ترجر عؽ معيج الحقؾق  االطخاف، مجمة االجتياد لمجراسات القانؾنية واالقترادية،

والعمؾم الدياسية بالسخكد الجامعي أميؽ العقال الحاج مؾسى أق أخسؾك لتامشغدت، 
 .158-157، ص 2018، 1، العجد 7السجمج  الجدائخ، 
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إٕ ايتشهِٝ يف َٓاشعات ا٫ضتجُاز تعذلق٘ َػه٬ت قا١ْْٝٛ ؽتًـ عٔ  
املٓاشعات ايدٚي١ٝ ا٭خس٣ ٚذيو بطبب عدّ ايتهاؾ٪ بني اطساف ٖرا ايٓٛع َٔ املٓاشاعات. 

، با٫ضتجُازاتتط١ٜٛ املٓاشعات املتعًك١  ايس٥ٝطٞ َٔ اْػا٤ املسنص ٖٛسٝح إٔ ايػسض 
 َٔ ْاس١ٝ ثا١ْٝ ا٭خس٣اييت تكّٛ بني ايدٍٚ املتعاقد٠ َٔ ْاس١ٝ ٚزعاٜا ايدٍٚ املتعاقد٠ 

ٖرٙ ايع٬ق١ ةمهٔ تؿؿٌٝ اسهاّ اطساف  . َٚٔ خ٬ٍ ػص1١٥عٔ طسٜل ايتشهِٝ ٚ ايتٛؾٝل
ٚاغٓطٔ َٔ د١ٗ َٚا اؾسشت٘ ايتذسب١ ايتطبٝك١ٝ يًُسنص اييت  ايٓصاع ع٢ً ق٤ٛ اسهاّ اتؿاق١ٝ

 اْتذت ضٛابل قكا١ٝ٥ بٗرا اؾاْب َٔ د١ٗ أخس٣، يف ايؿسعني ايتايٝني: 
 انفرع األول

 انذونت ادلضيفت
١، يطسٜإ صْٜهًٝبايًػ١ اٱ يكد اغذلطت اتؿاق١ٝ ٚاغٓطٔ، سطب ْطدتٗا ايسزل١ٝ  

تابع١ يٓصاع دٚي١ َتعاقد٠ أٚ أٟ قطِ أٚ ٚناي١ اختؿاف املسنص إٔ ٜهٕٛ اسد اطساف ا
. ٚؾُٝا ٜتعًل ا٫َس بايدٚي١ املكٝؿ١، ؾإْٗا ؽكع 2يدٚي١ َتعاقد٠ تطُٝٗا تًو ايدٚي١ يًُسنص

ملبدأ ْطب١ٝ أثس املعاٖدات ٚبايتايٞ ٫ ةمهٔ إٔ تطسٟ أسهاّ ٖرٙ ا٫تؿاق١ٝ ع٢ً أ١ٜ دٚي١ 
اّ ُقد سددت ٖرٙ ا٫تؿاق١ٝ ادسا٤ات ا٫ْكمل تٓكِ ايٝٗا ٚؾكًا يٰي١ٝ اييت سددتٗا. ٚ

َٓٗا ٚاييت اعتدلتٗا ْاؾر٠ ػاٙ نٌ دٚي١ مبكٞ ث٬ثني ًَٜٛا َٔ إٜداع  68اي٬سل يف املاد٠ 

                                                      

وغخض عمى " 1965لدشة  اتفاقية واششظؽ نرت الفقخة الثانية مؽ السادة األولى مؽ (1)
السخكد ىؾ تؾفيخ طخيقي التؾفيق والتحكيؼ مؽ أجل تدؾية السشازعات الستعمقة 
باالستثسارات، التي تقؾم بيؽ الجول الستعاقجة مؽ ناحية ورعايا الجول الستعاقجة االخخى 

 مؽ ناحية ثانية... تخجستشا بترخف".
الذظخ الثاني الستعمق بالقدؼ الفخعي او ( حيث لؼ تذخ التخجسة العخبية غيخ الخسسية إلى 2)

مؽ ندخة  25الؾكالة التابعة إلى دولة متعاقجة. في حيؽ نرت الفقخة األولى مؽ السادة 
يستج اختراص السخكد ليذسل أي نداع قانؾني يشذأ االتفاقية بالمغة االنكميدية عمى "

لة تابعة لجولة متعاقجة مباشخة عؽ االستثسار، بيؽ دولة متعاقجة )أو أي قدؼ فخعي أو وكا
يتؼ تحجييا لمسخكد مؽ قبل تمػ الجولة( ومؾاطؽ دولة متعاقجة أخخى، والتي يؾافق أطخاف 
الشداع كتابًة عمى تقجيسو لمسخكد. ومتى ما أبجت األطخاف مؾافقتيا، ال يجؾز ألي طخف 

 سحب مؾافقتو مؽ جانب واحج... تخجستشا بترخف".
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أْ٘ ٫ جيٛش ٭ٟ . يف سني أغازت دٜباد١ ا٫تؿاق١ٝ إىل ١1ؾو ايتؿدٜل أٚ ايكبٍٛ أٚ املٛاؾك
ا ع٢ً ٖرٙ ا٫تؿاق١ٝ ٚدٕٚ َٛاؾكتٗا إٔ دٚي١ َتعاقد٠ عهِ تؿدٜكٗا أٚ قبٛشلا أٚ َٛاؾكتٗ

أَاّ املسنص. ٚع٢ً ايسغِ  ؽكع ٭ٟ ايتصاّ بتكدِٜ أٟ ْصاع َعني إىل ايتٛؾٝل أٚ ايتشهِٝ
َٔ أْٓا ضٓٓاقؼ َٛقٛع املٛاؾك١ يف َٛقع ٫سل َٔ ايبشح، إ٫ أْ٘ ٚقدز تعًل ا٭َس 

املػاز  68 ْـ املاد٠ ػٗا يف ٖرا املٛقع قد ٜبدٚ إٔ مث١ تٓاقض بنيْٓاق باؾص١ٝ٥ اييت
ا٫تؿاق١ٝ. ٚيهٔ َٔ خ٬ٍ اؾُع بني  ْـ ٖرٙ املاد٠ َٚا تكُٓت٘  يٝ٘ أع٬ٙ ٚدٜباد١إ

ايدٜباد١، ةمهٔ اـسٚز بٓتٝذ١ َؿادٖا إٔ غسط ا٫ْكُاّ ٖٛ غسط ابتدا٥ٞ ٫ بد َٔ 
عين تٛاؾسٙ نٞ ةمهٔ يًدٚي١ إٔ تهٕٛ طسؾًا يف اٟ ْصاع اضتجُازٟ أَاّ املسنص، ٚيهٓ٘ ٫ ٜ

 بهٌ ا٫سٛاٍ َؿادز٠ سل ايدٚي١ يف قبٍٛ اٚ زؾض ايًذ٤ٛ إىل ايتشهِٝ.
ٖٛيٝداٟ  قك١ٝ بعد ٕ ا٫ػاٙ ايتشهُٝٞ يًُسنصػدز اٱغاز٠ يف ٖرا ايؿدد إىل أ 

( Holiday Inns S.A. and others v. Morocco) ندٚي١ َكٝؿ١ املػسب قد
كك١ٝ إىل تًهأ َٚٔ ثِ زؾض أؾٍٛ اي قد تػرل بعض ايػ٤ٞ. سٝح تعٛد 1971يف دٜطُدل

سه١َٛ املػسب َٔ دؾع َطتشكات ايػسن١ ايطٜٛطس١ٜ، ٖٛيٝداٟ إْص إع إٜ٘، د٬زٚع 
)د٬زٚع(، ٚايػسن١ ا٭َسٜه١ٝ أٚنطٝدْتاٍ بذلٚيّٝٛ نٛزبٛزٜػٔ ٚايٓاػ١ عٔ ايعكد املٛقع 

بني ايػسنتني َع اؿه١َٛ املػسب١ٝ يبٓا٤ ٚتػػٌٝ أزبع١ ؾٓادم 1966دضُٝدل  5يف 
ْ٘ ع٢ً ايسغِ َٔ ٛيٝداٟ إْص. ٚقد دؾعت اؿه١َٛ املػسب١ٝ ظ١ًُ دؾٛعات َٔ بٝٓٗا أٖ

ٜبط٬ٕ ٖرا ا٫تؿام، ني َٛاؾكتٗا اـط١ٝ ع٢ً ايتشهِٝ َع غسن١ د٬زٚع، ؾإٕ ٖٓاى عاًَ
 ا٭ٍٚ إٔ ضٜٛطسا مل تهٔ طسؾًا يف ا٫تؿاق١ٝ يف تازٜذ ايتٛقٝع ع٢ً ا٫تؿاق١ٝ ا٭ضاض١ٝ

د٬زٚع َٛدٛد٠ بػهٌ قاْْٛٞ يف  تهٔ غسن١؛ ٚايجاْٞ مل  1966دل دٜطُ 5يف  )ايعكد(
. ٚقد زؾكت احمله١ُ دؾع املػسب ٖرا 19722ؾدلاٜس 1مت تأضٝطٗا يف سٝح تازٜذ ايتٛقٝع 

إٔ ايًشع١ اؿازل١ يتكِٝٝ ٖرا ايػسط ٖٞ تازٜذ طًب ايتشهِٝ ٚيٝظ تازٜذ اعتدلت ٚ
                                                      

يبجأ نفاذ ىحه االتفاقية مؽ اتفاقية واششظؽ عمى " 68ة مؽ السادة نرت السادة الفقخة الثاني (1)
يؾما مؽ تاريخ إيجاع صػ الترجيق أو القبؾل أو السؾافقة العذخيؽ. يبجأ نفاذىا  30بعج 

يؾًما مؽ  30بالشدبة لكل دولة تؾدع بعج ذلػ صػ ترجيقيا أو قبؾليا أو مؾافقتيا بعج 
 ".تاريخ ىحا اإليجاع... تخجستشا بترخف

(2) Pierre Lalive, The First ‘World Bank’ Arbitration ( Holiday 

Inns v. Morocco )—Some Legal Problems , British Yearbook of 

International Law, Volume 51, Issue 1, 1980, PP.138-139. 

javascript:;
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َكُٕٛ ٖرا إدزاز  ا ؾكد ؾأت ا٭طساف إىلٚمتاغًٝا َع اػاٙ املسنص ٖر َٛاؾك١ ا٭طساف.
يف ايعدٜد َٔ َعاٖدات ا٫ضتجُاز ايجٓا١ٝ٥ عٝح ةمهٔ يًُطتجُسٜٔ تكدِٜ خ٬ؾاتِٗ  اؿهِ

 .1َطتكب٬ً دقت أٟ َٔ ايدٚيتني ع٢ً ا٫تؿاق١ٝاإذا ؾ املسنصإىل 
َٚع ذيو ؾكد ٚادٗت املسنص ؼدٜات ع١ًُٝ مل ٜهٔ اضتٝعابٗا با٫ضتٓاد إىل   

اّ ا٫تؿاق١ٝ ممهًٓا، َٚٔ بٝٓٗا ٚدٛد إسد٣ ايدٍٚ ا٫طساف يف ايٓصاع ضٛا٤ دٚي١ دٓط١ٝ اسه
املطتجُس أٚ ايدٚي١ املكٝؿ١ يٝطت طسؾًا يف ا٫تؿاق١ٝ. ٚيف ٖرا ايطٝام ؾكد اعتُد فًظ 

. ٚقد نإ اشلدف َٔ 2إداز٠ املسنص قٛاعد ايتط٬ٝٗت ا٫قاؾ١ٝ يًُسنص ٚاييت عديت ملستني
تٛضٝع ١ٜ٫ٚ املسنص يٝػٌُ سا٫ت ٫ تٓطبل عًٝٗا غسٚط اتؿاق١ٝ ٚاغٓطٔ  اعتُادٖا ٖٛ

قساز ٖرٙ ايكٛاعد ٖٛ اجياد . َٚٔ ا٭ضباب اييت دؾعت املسنص ٱ3َٚٓٗا اؿاي١ َداز ايبشح
اتؿاق١ٝ ايتذاز٠ اؿس٠  سًٍٛ يًد٬ؾات اييت ْػأت بني املطتجُسٜٔ ٚايدٍٚ قُٔ ضٝام

                                                      

(1) Moshe Hirsch, The Arbitration Mechanism of the International 

Centre for the Settlement of Investment Disputes, Martinus 

Nijhoff Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1993. pp.72-73. 

كي يتؼ  1978سبتسبخ عام  27تؼ اعتسادىا مؽ قبل مجمذ إدارة السخكد الول مخة في  (2)
معيشة مؽ االجخاءات بيؽ الجول ومؾاطشي الجول تخؾيل امانة السجمذ االدارة انؾاعًا 

األخخى التي تقع خارج نظاق االتفاقية. وقج تست السرادقة عمى اول تعجيل عمييا  في 
. وقج تست 2003يشايخ سشة  1ليجخل حيد الشفاذ في  2002سبتسبخ سشة  29

عزاء مجمذ إدارة لثاني عؽ طخيق الترؾيت السكتؾب ألالسرادقة عمى التعجيل ا
. وتذسل 2006ابخيل سشة  10ليجخل حيد الشفاذ في  2006السخكد في بجاية سشة 

( إجخاءات التؾفيق أو 2؛ )( إجخاءات تقري الحقائق1تية   )ىحه القؾاعج االجخاءات اال
التحكيؼ لتدؾية مشازعات االستثسار بيؽ األطخاف التي ليذ أحجىا دولة متعاقجة أو أحج 

إجخاءات التؾفيق والتحكيؼ بيؽ األطخاف التي يكؾن أحجىا  (3رعايا دولة متعاقجة ؛ و )
عمى األقل دولة متعاقجة أو أحج مؾاطشي دولة متعاقجة لتدؾية السشازعات التي ال تشذأ 
مباشخة مؽ االستثسار، شخيظة أال تكؾن السعاممة األساسية عادية السعامالت التجارية. 

 قع السخكد الخسسي  لسديج مؽ التفاصيل حؾل ىحه القؾاعج يخاجع مؾ 
https://icsid.worldbank.org/en 

(3) International Centre for Settlement of Investment Disputes , ICSID 

Additional Facility Rules, ICSID/11,  April 2006, p.5.  
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. 2ْراى ٫ املهطٝو ٫ٚ نٓدا أطساؾًا يف اتؿاق١ٝ ٚاغٓطٔآ سٝح مل تهٔ ،1٭َسٜها ايػُاي١ٝ
ٚبايتايٞ أؾبح َٔ املُهٔ إٔ ؼتهِ ا٫طساف إىل املسنص ٚإ مل تهٔ أعكا٤ يف اتؿاق١ٝ 

 ٚاغٓطٔ بػسط إ تعًٔ عٔ زغبتٗا بريو ٚؾكًا يًطسٜك١ اييت ضٓبٝٓٗا ٫سكًا. 
ايكطِ ايؿسعٞ أٚ ايٛناي١ َٚٔ د١ٗ أخس٣ ؾإٕ اتؿاق١ٝ ٚاغٓطٔ مل ؼدد املكؿٛد ب 

ايتابع١ يًدٍٚ ايطسف، ا٫َس ايرٟ ؾتح باب ا٫دتٗاد ايؿكٗٞ. ٚقد اعتُدت يف ٖرا ايطٝام 
دًا يتؿسف امج١ً َٔ املعاٜرل ايؿك١ٝٗ يتُٝٝص ؾُٝا اذا نإ تؿسف ايٛناي١ أٚ ايكطِ ٜعد اَتد

ٞ ؾٗٛ خيكع ايدٚي١ ٚبريو ؾٗٛ خيكع ٫ختؿاف املسنص أٚ اْ٘ ٫ ٜعد نريو، ٚبايتاي
اعتُاد َعٝاز ايػدؿ١ٝ ايكا١ْْٝٛ املطتك١ً، أٚ َعٝاز  يًكإْٛ ايداخًٞ يتًو ايدٚي١. َٚٓٗا

ايتؿسف قٌ املٓاشع١ ؾُٝا اذا نإ َٔ تؿسؾات ايكإْٛ اـاف أّ ايعاّ، ؾك٬ً عٔ 
املعٝاز ايرٟ ٜعتُد ع٢ً غا١ٜ ٖٚدف املػسٚع، َٚعٝاز ايؿؿ١ اييت ٜتعاٌَ بٗا ايكطِ أٚ 

اي١ نُُجٌ يًدٚي١ َٔ عدَٗا ٚأخرلًا َعٝاز ايتبع١ٝ ايرٟ ٜطتدٍ عًٝ٘ َٔ خ٬ٍ ايكإْٛ ايٛن
ا٫ضاضٞ املٓػ٧ يًذٗاش ٚزأع َاي٘ ٚطسٜك١ إدازات٘ ٚطبٝع١ ْػاط ايكطِ أٚ ايٛناي١ ؾُٝا اذا 

ايٓعس عٔ تًو املعاٜرل ؾكد . ٚبؿسف 3ناْت تؿسؾات٘ ٚؾكًا يتٛدٝٗات ايدٚي١ ٚؿطابٗا
ٚاغٓطٔ غسٚطًا نٞ ةمهٔ إٔ ٜهٕٛ ايكطِ أٚ ايٛناي١ ايتابع١ يًدٚي١ املتعاقد٠ تؿاق١ٝ سددت ا

طسؾًا أَاّ املسنص يف َٓاشعات ا٫ضتجُاز، ٖٚٞ إٔ ٜهٕٛ ايكطِ أٚ ايٛناي١ تابع١ يًدٚي١ 
                                                      

ظقة اتفاقية التجارة الحخة ألمخيكا الذسالية ىي معاىجة إلنذاء مش أو (NAFTA) نافتا (1)
في ديدسبخ   والسكديػ وكشجا الؾاليات الستحجة تبادل تجارية حخة ألمخيكا الذسالية ما بيؽ

 .1994وأصبحت سارية السفعؾل في يشايخ سشة  1992
وأودعت صػ الترجيق بتاريخ  27/8/1965وقعت امخيكا عمى اتفاقية واششظؽ بتاريخ  (2)

. في حيؽ أن كشجا وقعت عمى 14/10/1966ودخمت حيد الشفاذ في  10/6/1966
ودخمت حيد الشفاذ في  1/11/2013وصادقت عمييا في  15/12/2006االتفاقية في 

وأودعت  11/1/2018. أما السكديػ فمؼ تؾقع عمى االتفاقية إال في 1/12/2013
  . يشغخ مؾقع السخكد26/8/2018في  لتربح نافحة 27/7/2018صجك الترجيق في 

 https://icsid.worldbank.org/en/Pages/about/Member-States.aspx 

  باسؾد عبج السالػ، حساية االستثسارات لمسديج مؽ التفاصيل حؾل ىحه السعاييخ يشغخ (3)
الجكتؾراه في القانؾن  رسالة مقجمة لشيل شيادة األجشبية عمى ضؾء التحكيؼ السؤسدي، 

.ص 2015كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية،  العام الى جامعة أبؾ بكخ بمقايج تمسدان،
255-258. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83


 (22( ، السنة )77( ، العدد )22مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (22), No. (77), Year (24) 

18 

املتعاقد٠، ,إ ٜتِ تعٝٝٓ٘ َٔ قبٌ ٖرٙ ايدٚي١ يٝهٕٛ طسؾًا يف املٓاشع١ أّ املسنص ٚأخرلًا 
إ٫ إذا ايدٚي١ أٚ ٖرٙ ايٛناي١ بايًذ٤ٛ إىل ؼهِٝ املسنص، َع قبٍٛ  ايكطِ إٔ ًٜتكٞ زقا ٖرا

 1.أعًٓت ٖرٙ ا٭خرل٠ يًُسنص عدّ ٚدٛد ساد١ إىل قبٍٛ َطبل َٓٗا
 انفرع انثاَي

 ادلستثًر األجُبي
إٕ اختؿاف املسنص ٫ ٜػٌُ املٓاشاعات اييت تٓػأ بني ايدٍٚ، بٌ إٔ املاد٠   

ذلطت إ ٜهٕٛ ايٓصاع بني دٚي١ َتعاقد٠ َٚطتجُس حيٌُ دٓط١ٝ َٔ اتؿاق١ٝ ٚاغٓطٔ اغ 25
دٚي١ َتعاقد٠ أخس٣. ٚقد سددت ٖرٙ املاد٠ ْٛع املطتجُس ا٫دٓيب أَا إٔ ٜهٕٛ غدؿًا 

ًا أٚ غدؿًا َعًٜٓٛا. ٚؾُٝا ٜتعًل بايػدـ ايطبٝعٞ ٫بد إٔ ٜطتٛيف غسطني، ا٭ٍٚ ٝطبٝع
عاقد٠، ٚايػسط ايجاْٞ ضًيب ٜهُٔ يف إٔ ٫ إجيابٞ ٜتُجٌ يف إٔ ٜهٕٛ َٔ َٛاطين دٚي١ َت

ٜهٕٛ َٔ َٛاطين ايدٚي١ املكٝؿ١. ٚقد قكت اتؿاق١ٝ ٚاغٓطٔ أْ٘ جيب إٔ جيتُع ٖرإ 
َٛاؾكتِٗ ع٢ً طسح ايٓصاع أَاّ املسنص، ٚنريو يف تازٜذ  ا٭طسافيف تازٜذ إعطا٤ ايػسطإ 

ِ اضتبعاد ايػدـ ٜت. ٚبٗرا املع٢ٓ 2تطذٌٝ طًب ايتشهِٝ َٔ قبٌ ايطهسترل ايعاّ
ايرٟ حيٌُ دٓط١ٝ دٚي١ َتعاقد٠ ٚيهٔ يدٜ٘ أٜكا دٓط١ٝ ايدٚي١  َصدٚز اؾٓط١ٝ ايطبٝعٞ

بُٛدب . أَا ايػدـ املعٟٓٛ ؾ3يف ٚقت املٛاؾك١ أٚ يف ٚقت تطذٌٝ ايطًباملكٝؿ١ 
إٔ  ؾأَا ٖرٜٔ ايػسطني:ٚاغٓطٔ ٫بد إٔ ٜطتٛيف أسد  ( ) ب( َٔ اتؿاق2١ٝ) 25املاد٠ 

ط١ٝ دٚي١ َتعاقد٠ غ٬ف ايدٚي١ ايطسف يف ايٓصاع يف ايٛقت ايرٟ ةمٓح ؾٝ٘ ٜهٕٛ ي٘ دٓ
إذا نإ حيٌُ دٓط١ٝ ايدٚي١ ايطسف يف املسنص، أٚ ايطسؾإ َٛاؾكتُٗا ع٢ً اختؿاف 
دٚي١ َتعاقد٠ أخس٣، يتؿكا ع٢ً َٓش٘ ؾؿ١ َٛاطٔ أايٓصاع، ؾٝذب إٔ ٜهٕٛ ايطسؾإ قد 

                                                      

مؽ اتفاقية واششظؽ. ويشغخ بشفذ السعشى    25يشغخ الفقخة األولى والثالثة مؽ السادة  (1)
ار وآثاره عمى مغدي شاعة ىذام، االحتكام إلى السخكد الجولي لتدؾية مشازعات االستثس

 .161االطخاف،... مرجر سابق، ص 
والفقخة الثالثة مؽ السادة  28، والفقخة الثالثة مؽ السادة 25يشغخ الفقخة الثانية مؽ السادة  (2)

 .1965مؽ اتفاقية واششظؽ لدشة  36
(3) Aron Broches,  Selected Essays. World Bank, ICSID, and Other 

Subjects of Public and Private International Law, Martinus Nijhoff 

Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1995, pp. 203-204. 
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ٚيعٌ َطأي١ ؼدٜد  .1يطٝطس٠ أدٓب١ٝ اقععٝح ٜهٕٛ خا٫تؿاق١ٝ،  تطبٝل ٭غساض
دٓط١ٝ ايػدـ ا٫عتبازٟ تعد انجس تعكٝدًا عٓٗا يف ايػدـ ايطبٝعٞ سٝح مل ؼدد 

. يف ايكإْٛ املسنصاختؿاف سلٛي٘ بغساض ا٫تؿاق١ٝ َعٝازًا ؾٓط١ٝ ايػدـ ا٫عتبازٟ ٭
ٚيف ضٝاقات كتًؿ١ ايدٚيٞ، َٚع ذيو، ٜتِ ا٫عذلاف بج٬ث١ َعاٜرل تطتددّ ٭غساض كتًؿ١ 

أٚ  يتشدٜد دٓط١ٝ ايػدـ ا٫عتبازٟ: َهإ ايتأضٝظ، َٚهإ املكس َٚعٝاز ايسقاب١
مت تطبٝك٘ بػهٌ ز٥ٝطٞ َٔ قبٌ ايدٍٚ اييت تتبع  َعٝاز َهإ ايـتأضٝظ إٔ ايطٝطس٠. 

َٔ قبٌ ايدٍٚ َهإ املكس  َعٝاز، يف سني مت اعتُاد  (Common Law)ايكإْٛ ايعاّ
مت اضتدداَ٘ أَا َعٝاز ايطٝطس٠ ؾٗٛ ٜعد سدٜجًا ْطبًٝا ٚقد  كإْٛ ايكازٟ.اييت تتبع اي

يػسض اٱغساف ع٢ً ا٫ضتجُاز ا٭دٓيب َٓر اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ َٔ قبٌ ايدٍٚ 
 .2املتكد١َ

َٚٔ خ٬ٍ بعض ايدزاضات ا٫ضتكؿا١ٝ٥ يًككاٜا املطسٚس١ أَاّ املسنص يًتشهِٝ  
عتُاد ع٢ً َعٝاز بًد ايتأضٝظ أٚ املكس عٓدَا ٜهٕٛ خًؿت بٓتٝذ١ َؿادٖا أْ٘ مت ا٫

ايػدـ ا٫عتبازٟ حيٌُ دٓط١ٝ دٚي١ َتعاقد٠ غرل ايدٚي١ ايطسف يف ايٓصاع أَا َعٝاز 
. 3ايسقاب١ أٚ ايطٝطس٠ ؾٝعتُد يف ساي١ نٕٛ ايػدـ املعٟٓٛ حيٌُ دٓط١ٝ ايدٚي١ املكٝؿ١

، مل تهٔ Mine vs. Guineaيف قك١ٝ غسن١ َأٜ قد غٝٓٝا ؾع٢ً ضبٌٝ املجاٍ 
، املٛقٛع أؾ٬ًٚمل تبت ١٦ٖٝ ايتشهِٝ يف ٖرا  قك١ٝ اختؿاف املسنص قٌ ْكاؽ
ٚقد ْػأت املٓاشع١ ع٢ً خًؿ١ٝ اتؿاق١ٝ ا٫ضتجُاز  ٚٚاؾًت اٱدسا٤ات ٚأؾدزت سهُٗا.

يٝدتٓػتأٜ ٚبني دٚي١ غٝٓٝا. ٚقد نإ املطاُٖٕٛ ايرٜٔ املدل١َ بني غسن١ َطذ١ً يف 
ايهٝإ ايكاْْٛٞ َٛاطٓني ضٜٛطسٜني ٚتكُٔ ا٫تؿام غسًطا يتكدةم٘ إىل ٜطٝطسٕٚ ع٢ً 

ع٢ً ايتعاٌَ َع غسن١ َأٜ نُٛاطٔ َٔ ضٜٛطسا. َع  ااملسنص ايرٟ أقس إٔ ايطسؾني ٚاؾك

                                                      

(1) Franz Kundmüller Caminiti and Roger Rubio Guerrero, El arbitraje 

del CIADI y el Derecho internacional de las inversiones: un nuevo 

horizonte, Lima Arbitration, N. 1, 2006, p.82. 

(2) Moshe Hirsch, The Arbitration Mechanism of the International 

Centre for the Settlement of InvestmentDisputes, ..., Op.cit, p.82. 

(3) Moshe Hirsch, The Arbitration Mechanism of the International 

Centre for the Settlement of InvestmentDisputes, ....,Op.cit, p.84-

85. 
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 يف قك١ٝ . أَا 1نريو ايعًِ إٔ ٚيٝدتٓػتأٜ يٝطت طسؾًا يف ا٫تؿاق١ٝ بُٝٓا ناْت ضٜٛطسا
، ؾكد (.Ucrania Tokios Tokeles Vs(اغسن١ تٛنٝٛ تٛنايظ قد أٚنساْٝ

ؾُٝا ٜتعًل بػسن١  زؾكت قه١ُ ايتشهِٝ با٭غًب١ٝ َعٝاز ايسقاب١ ايرٟ تدعٝ٘ أٚنساْٝا
ناْٛا  Tokios Tokelesَٔ املطاُٖني يف  ٪99َطذ١ً يف يٝتٛاْٝا. شعُت أٚنساْٝا إٔ 

س١ٜ يف يٝتٛاْٝا مل ؼتؿغ بأعُاٍ دٖٛ ايػسن١ َٔ ا٭ٚنساْٝني ٚنريو ثًجٞ َدٜسٜٗا، ٚإٔ
ع٢ً َعاٖد٠ يف زؾكٗا ٚبايتايٞ مل تهٔ َطتجُس٠ يٝتٛا١ْٝ يف أٚنساْٝا. اعتُدت احمله١ُ 

ا٫ضتجُاز ايجٓا١ٝ٥ بني أٚنساْٝا ٚيٝتٛاْٝا اييت سددت َؿطًح "املطتجُس" ؾُٝا ٜتعًل 
. ٗاأٟ نٝإ مت تأضٝط٘ يف أزاقٞ يٝتٛاْٝا ٚؾًكا يكٛاْٝٓٗا ٚأْعُتٚايرٟ ٜعين  ،تٛاْٝاًب

٫ ٜٓطبل ع٢ً اؿاي١ ٭ْٗا مل تهٔ غسن١  ٚايطٝطس٠  إٔ َعٝاز ايسقاب١ احمله١ُ ٚذنست
نُٛاطٔ يدٚي١ أخس٣ غ٬ف  تٗا، ٚمل ٜهٔ ٖٓاى اتؿام بني ايطسؾني ع٢ً َعا١ًَأٚنساْٝ

 . 2ٚثٝك١ تأضٝٗا
ؾؿ١ َٛاطٔ  ايػدـ ا٫عتبازٟ ٓحاملتعًل مبؾُٝا ٜتعًل با٫ؾذلاض ايجاْٞ أَا  

ٝٓبػٞ أ٫ ٜػٝب عٔ ايباٍ إٔ َٛاؾك١ ا٭طساف ع٢ً إضٓاد دٓط١ٝ ؾ، تعاقد٠ أخس٣دٚي١ َي
دٚي١ َتعاقد٠ أخس٣ إىل غدـ قاْْٛٞ حيٌُ دٓط١ٝ ايدٚي١ ايطسف يف ايٓصاع، قد تهٕٛ 

. ٚقد اختًؿت َعاٜرل ٦ٖٝات ايتشهِٝ يكبٍٛ املٛاؾك١ ايك١ُٝٓ. ١""ؾسحي١" أٚ " قُٓٝ
ػسب طايب بإدزاز ايػسنات يف ٚع٢ً ايسغِ َٔ إٔ امل ،املػسب قدٖٛيٝداٜص إٕ  قك١ٝ ؿٞؾ

ٖٚٛ َا ةمهٔ ؾُٗ٘ املٓاضبات ذات ايؿ١ً  ايعدٜد َٔأزاقٝ٘ َٚعاًَتٗا نػسنات أدٓب١ٝ يف 
مل تعتُد ٖرٙ املُازضات ١٦ٖٝ ايتشهِٝ قًُٓا إٔ ْٗذًا يًُػسب  يف اؿا٫ت املُجاي١، إ٫ إٔ 

كاٜا أٜظ أَهٛ قد اْدْٚٝطٝا ٚقك١ٝ يهتٛ قد قيف أَا ك١ُٝٓ. ايٛاؾك١ دي٬ًٝ ٫قساز امل
، ؾكد اعتُدت احمله١ُ  s Amco vs. Indonesia ,Letco vs. Liberia يٝبرلبا

                                                      

(1) International Centre for Settlement of Investment Disputes 

,Maritime International Nominees Establishment v. Republic of 

Guinea, ICSID Case No. ARB/84/4, Para.1.01,1.02. 

(2) International Centre for Settlement of Investment Disputes, Tokios 

Tokelės v. Ukraine Case No. ARB/02/18 ,AWARD, para.24. 
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َعسؾ١ ايدٚي١ بايطٝطس٠ َٚٔ  ضًٛى ا٭طسافاملٛاؾك١ ايك١ُٝٓ ٚاييت اضتٓتذتٗا َٔ 
 .1َٔ ا٫تؿامد املعدل عٓ٘ يف بٓ املسنصا٭دٓب١ٝ َكذل١ْ باملٛاؾك١ ع٢ً اـكٛع يًتشهِٝ يف 

 طهب انثاَيادل
 االختظاص ادلىضىعي نهًركس

َٔ اتؿاق١ٝ ٚاغٓطٔ  ع٢ً "ةمتد اختؿاف  25يكد ْؿت ايؿكس٠ ا٭ٚىل َٔ املاد٠  
املسنص اىل املٓاشعات ذات ايطابع ايكاْْٛٞ اييت تٓػا بني دٚي١ َتعاقد٠ ٚاسد زعاٜا دٚي١ 

ضتجُازات ...". ٚعًٝ٘ ؾإٕ سد ا٫اقد٠ ٚاييت تتؿٌ اتؿا٫ َباغسا بأاخس٣ َتع
ا٫ختؿاف املٛقٛعٞ يًُسنص ٜتُشٛز سٍٛ َٛقٛعني أٚشلُا ٚدٛد ْصاع قاْْٛٞ ٚايجاْٞ 

ٚزغِ ذيو ؾإٕ ا٫تؿاق١ٝ مل تتكُٔ تعسٜؿًا  .إٔ ٜهٕٛ َٓػأ ٖرا ايٓصاع ٚضبب٘ ا٫ضتجُاز
ٚنريو عدّ َاْعًا ٚداَعًا يهٌ َُٓٗا ٜٚهُٔ ٖرا املٛقـ يف ايسغب١ يف َٓح املس١ْٚ َٔ د١ٗ 

. ٚقد نإ شلرا املٛقـ 2َٔ د١ٗ أخس٣ ايدٍٚ املتعاقد٠ ع٢ً ايتعازٜـ سؿٍٛ اتؿام
جيابٝات٘ ٚضًبٝات٘، ٖٚرا َا ضٓعهـ ع٢ً تٛقٝش٘ ضٛا٤ ع٢ً َطت٣ٛ ايٓـ ايكاْْٛٞ أٚ ا

ع٢ً َطت٣ٛ َا اؾسشٙ ايٛاقع ايعًُٞ ع٢ً ق٤ٛ ضٛابل املسنص ايتشه١ُٝٝ، يف ايؿسعني 
 ع٢ً َؿّٗٛ ايٓصاع، أَا ايجاْٞ ؾٝدزع َؿّٗٛ ا٫ضتجُاز. اٯتٝني، ٜسنص ا٭ٍٚ

 انفرع األول
 يفهىو انُساع انقاَىَي يف سياق انعًم  انتحكيًي نهًركس

إ٫ إ نُا أغسْا أع٬ٙ ؾإٕ ا٫تؿاق١ٝ مل تتكُٔ تعسٜؿًا ملا١ٖٝ ايٓصاع ايكاْْٛٞ،  
رٜني قد أٚقشت املكؿٛد زا٤ يف ا٫عُاٍ ايتشكرل١ٜ ؾك٬ً عٔ اٜكاسات املدزا٤ ايتٓؿٝاٯ

مت ؾٝاغ١ قٛاعد ؿٌ ناؾ١ املٓاشعات دٕٚ ؿٞ املطٛد٠ ا٭ٚىل ي٬تؿاق١ٝ بايٓصاع ايكاْْٛٞ. ؾ
ايعدٜد َٔ ايٛؾٛد يف ا٫دتُاعات ا٭ٚي١ٝ إىل . ٚقد أندت ع٢ً َٓاشعات ا٫ضتجُازا٫قتؿاز 

" يتٛقٝح إٔ "ذات طابع قاْْٛٞ ، مما أد٣ إىل أقاؾ١ عباز٫٠ط٬ما قسٚز٠ تكٝٝد ذيو

                                                      

(1) International Centre for Settlement of Investment Disputes, Amco 

Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia ICSID Case 

No. ARB/81/1, para,104. 

(2) Paul C. Szasz,  A Practical Guide to the Convention on Settlement 

of Investment Disputes,  Cornell International Law Journal, Vol. 

1,  Issue 1,  Spring 1968, P.13-14. 
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املٓاشعات ايتذاز١ٜ ٚايطٝاض١ٝ ضتبك٢ خازز اختؿاف املسنص. ٚقد مت اقاؾ١ قٝد أخس إىل 
  .1"ايٓاغ١٦ َباغس٠ عٔ ا٫ضتجُاز"ٖٚٛ  املطٛد٠ ا٭ٚىل 

املاد٠  يتٓـ ع٢ً " ْصاع قاْْٛٞ" . ؾٝاغ١ ٚبعد ضًط١ً َٔ املؿاٚقات مت   
بٝع١ قا١ْْٝٛ، ت٪دٟ إىل ايتُٝٝص بني ْصاع ذٟ عباز٠ ْصاع ذٚ ط إٔا٫تؿاق١ٝ  ٛٚاقع سٝح زأ٣

مت  طبٝع١ قا١ْْٝٛ، ْٚصاع ذٟ طبٝع١ ضٝاض١ٝ، اقتؿاد١ٜ، ٚست٢ ػاز١ٜ، َٚٓعا شلرا ايتُٝٝص
. ٚع٢ً ايسغِ َٔ ٖرٙ 2اعتُاد عباز٠ "أٟ ْصاع قاْْٛٞ" يف ايؿٝاغ١ ا٫خرل٠ يٓـ ا٫تؿاق١ٝ

زا٤ ١ٝ ٖٚٛ َا دؾع املدد يف ا٫تؿاقايتعد٬ٜت ؾكد بك٢ َؿّٗٛ ايٓصاع ايكاْْٛٞ غرل قد
ايتٓؿٝرٜني إىل ايتٛقٝح. ؾكد ذٖبٛا إىل إٔ املكؿٛد بايٓصاع ايكاْْٛٞ ٖٛ ايٓصاع ع٢ً اؿكٛم 

 املطتػاز ايكاْْٛٞ ا٭ٍٚ يًبٓو ايدٚيٞ، أَج١ً ايكا١ْْٝٛ ٚيٝظ تكازب املؿاحل، ٚقد أٚزد 
ٝت، ٚتؿطرل ا٫تؿاق١ٝ، ٚتؿطرل ايتجبأسهاّ ْتٗاى ع٢ً ذيو َجٌ املٓاشعات ايٓاغ١٦ عٔ ا

 .3ايتػسٜعات ذات ايؿ١ً
يف ؼدٜد َع٢ٓ ايٓصاع ايتٓؿٝرٜني  ا٤املدزٚتكتكٞ اٱغاز٠ إىل إٔ اػاٖات   

سٍٛ دٍٚ َع١ٓٝ  َٔ ايتعبرل عٓ٘ أثٓا٤ ؾٝاغ١ ا٫تؿاق١ٝ ايكاْْٛٞ َتأت١ٝ َٔ ايكًل ايرٟ مت 
ٚاييت قد تتػهٌ  ١ًٝ بني ا٭طسافؿٌ اـ٬ؾات املطتكب٠ تطًط١ٝ انأداضتدداّ املسنص 

ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ، عٓد اْتٗا٤ عكد خازز ضٝام ا٫دٚات ايكا١ْْٝٛ اييت ٚاؾكٛا عًٝٗا. ؾع٢ً 
ا٫َتٝاش، ٫ ةمهٔ اضتدداّ تط٬ٝٗت املسنص ملطاعد٠ ايطسؾني يف ايتؿاٚض ع٢ً اتؿاق١ٝ 

ع٢ً املٓاشعات  جيب إٔ ُٜؿِٗ بٛقٛح إٔ قؿس اختؿاف املسنص. ٚيف نٌ ا٭سٛاٍ ددٜد٠
ايٛاقع١ٝ ايبشت١، طاملا ناْت تتعًل عل أٚ ايتصاّ قاْْٛٞ.  املطا٥ٌ"ايكا١ْْٝٛ" ٫ ٜطتبعد 

                                                      

في مدؾدة اتفاقية تدؾية مشازعات االستثسار بيؽ  25تخاجع الفقخة األولى مؽ السادة  (1)
التي ناقذتيا المجشة القانؾنية لتدؾية ،  1964جول األخخى لدشة الجول ومؾاطشي ال

وقج تؼ  1964ديدسبخ  11نؾفسبخ إلى  23مشازعات االستثسار في اجتساعاتيا مؽ  
أعادة طباعة كافة الؾثائق والسدؾدات مؽ قبل السخكد في خسدة مجمجات صجرت بالمغة 

   لى الشدخة االنكميديةتؼ الخجؾع إاالنكميدية والفخندية واالسبانية. وقج 
ICSID, The History of the ICSID Convention, Vol. II, Part 2, 

DOCUMENTS 44.146, Washington,2006, p.918. 

 .277باسؾد عبج السالػ، مرجر سابق، ص  (2)
(3) Stephen T. Lynch , The International Centre for the Settlement of 

Investment Disputes: Selected Case Studies , Maryland Journal of 

International Law , Vol. 7 , Issue 2, p.308-309. 
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ن١ُٝ ايٓؿط املطتدسد١ َٔ ايب٦س،  اختؿاف املسنص قد ٜػٌُ َطأي١ ؼدٜد ٚبايتايٞ ؾإٕ
 .1دإذا ناْت املدؾٛعات بني اؿه١َٛ املكٝؿ١ ٚاملطتجُس ا٭دٓيب تعتُد ع٢ً ٖرا ايتشدٜ

 ثاَيانفرع ان
 يف سياق انعًم  انتحكيًي نهًركس يفهىو االستثًار

 قدد ع٢ً ايسغِ َٔ احملا٫ٚت اييت بريت خ٬ٍ ا٫عُاٍ ايتشكرل١ٜ يٛقع تعسٜـ 
مجاع ع٢ً ذيو. نُا إٔ تكسٜس املدزا٤ إي٬ضتجُاز إ٫ أْٗا با٤ت بايؿػٌ، إذ مل حيؿٌ 

ؾ١ٝٓ َٔ تعسٜـ ا٫ضتجُاز تعسٜؿًا َكٝدًا سٝح ايتٓؿٝرٜني دا٤ يٝ٪ند أْ٘ يٝظ ٖٓاى قسٚز٠ 
بعدٖا َٔ ١ٜ٫ٚ تؾ٦ات َع١ٓٝ َٔ املٓاشعات نٞ تط سس١ٜ ؼدٜدطساف ا٭ إٔ ا٫تؿاق١ٝ َٓشت

تطتطٝع نٌ دٚي١ َٔ اتؿاق١ٝ ٚاغٓطٔ ع٢ً "  25إذ ْؿت ايؿكس٠ ايسابع١ َٔ املاد٠  .2املسنص
١ٝ أٚ يف أٟ ٚقت ٫سل، إٔ تبًؼ املسنص َتعاقد٠، عٓد تؿدٜكٗا أٚ اْكُاَٗا إىل ٖرٙ ا٫تؿاق

بٓٛع  أٚ أْٛاع املٓاشعات اييت تكدز أْ٘ ةمهٓٗا أٚ ٫ ةمهٓٗا طسسٗا ع٢ً املسنص يتطٜٛتٗا 
ٚع٢ً ٖرا ا٭ضاع اضتبعدت ايطعٛد١ٜ املٓاشعات املتعًك١  بايتٛؾٝل أٚ ايتشهِٝ ..".

ا ْصاعات ا٫ضتجُاز ضتبعدت داَاٜهابايٓؿط ٚا٭عُاٍ ايطٝاد١ٜ َٔ اختؿاف املسنص ٚ
سددت دٍٚ أخس٣ املٓاشعات اييت تدخٌ قُٔ سني املتعًك١ باملٛازد ايطبٝع١ٝ، يف 

اختؿاف املسنص َجٌ غٝٓٝا اييت سؿست٘ يف ايٓصاعات املتعًك١ بايككاٜا اؾٖٛس١ٜ 
اييت مت املؿادق١ عًٝٗا َٔ  ١ا٫ضتجُازٜأَا تسنٝا ؾكؿست٘ ع٢ً املٓاشعات  ي٬ضتجُاز ذات٘،

غؿاٍ اٜساد تعسٜـ إ٫ٚ بد َٔ ا٫غاز٠ إىل إٔ  .3زضتتعًل با٭ إٔ ٫سنٝا غسط قبٌ ت

                                                      

(1) Paul C. Szasz,  A Practical Guide to the Convention on Settlement 

of Investment Disputes,..., op.cit, P.16. 

(2) Report of the Executive Directors on the Convention on the 

Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals 

of other States , March 18, 1965, para.27. 

http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSID/StaticFiles/basicdoc/pa

rtB.htm 

(3) Ibrahim F. I. Shihata , Towards a greater depoliticization of 

investment disputes : the roles of ICSID and MIGA , In  Kevin W. 

Lu, Gero Verheyen (with others eds),  Investing with Confidence, 

Understanding Political Risk Management in the 21st Century, 

International Bank for Reconstruction and Development,  

Washington, p. 5.  
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ي٬ضتجُاز نإ َكؿٛدًا ٚذيو بطبب تٓٛع املعا٬َت بني املطتجُسٜٔ َٔ ايكطاع اـاف 
ٚاشل٦ٝات ايعا١َ ا٭دٓب١ٝ عٝح ٫ ةمهٔ ٭ٟ تعسٜـ إٔ ٜػطٝٗا مجًٝعا. ٚةمهٔ َٔ خ٬ٍ َا 

ت ايتذاز١ٜ ايعاد١ٜ، َجٌ بٝع ايبكا٥ع، َطتبعد٠ بػهٌ ٚاقح َٚا تكدّ ايكٍٛ إٔ املعا٬َ
 عداٖا تسى ي٦ًٝٗات ايتشه١ُٝٝ يتشدٜد َد٣ اختؿاف املسنص َٔ عدَ٘.

ٚأخرلًا ٫ بد َٔ ا٫غاز٠ إىل إٔ عدّ اٜساد تعسٜـ ع٢ً ٚد٘ ايدق١ ةمهٔ إٔ ٜعد   
املبادز٠ ع٢ً تكُني طساف املتعاقد٠ يف َٔ عد٠ دٛاْب ؾٗٛ ٜؿطح اجملاٍ يٮاجيابًٝا 

رل ايهبرل ٚاملتٛقع ٝس ايتػَٜٚٔ د١ٗ ثا١ْٝ ؾٗٛ ٜطا ،ضتجُازًا َٔ د١ٗاتعسٜـ ملا ٜعتدلْٚ٘ 
 ١يف ايٓػاطات ا٫ضتجُاز١ٜ مما ٜدعِ عٌُ املسنص يف قبٍٛ َا قد ٜطتذد َٔ َؿاِٖٝ طاز٥

هٛ آضٝا أَ ايتشهِٝ ايتابع١ يًُسنص، يف قك١ٝؾكد زدت قه١ُ ٚبايؿعٌ  .1ع٢ً ا٫ضتجُاز
قد إْدْٚٝطٝا، ايدؾع ايرٟ تكدَت ب٘ اؿه١َٛ اٱْدْٚٝط١ٝ ايرٟ تكُٔ إٔ ؾ١ٓ ايتشهِٝ 
ؽتـ بٓعس املٓاشعات ايكا١ْْٝٛ  ايٓاغ١٦ عٔ ا٫ضتجُاز َباغس٠ ٫ٚ ؽتـ بٓعس دع٣ٛ 
اـطأ. سٝح ضبل ٚإٔ اؾدزت سهُٗا يؿاحل ايػسن١ ا٭َسٜه١ٝ، ٚأيصَت اؿه١َٛ 

ٜض يًػسن١ ا٭َسٜه١ٝ ع٢ً خًؿ١ٝ قٝاّ اؿه١َٛ اٱْدْٚٝط١ٝ باست٬ٍ اٱْدْٚٝط١ٝ بدؾع تعٛ
عتدلت احمله١ُ إٔ أؾعاٍ ايػسط١ ٚاؾٝؼ اٚقد  ايؿٓدم ٚطسد املٛظؿني ايتابعني يًػسن١.

َا ٖٞ إ٫ اْتٗاى يتعٗدات ايدٚي١ اٱْدْٚٝط١ٝ اييت قدَتٗا يًُطتجُسٜٔ ا٭داْب  اٱْدْٚٝطني
اٱْدْٚٝطٞ، ٚإٔ ٖرٙ ا٭ؾعاٍ ٖٞ دص٤ َٔ ايٓصاع بني غسن١  يف قإْٛ محا١ٜ ا٫ضتجُازات

. بعباز٠ أخس٣ ؾإٔ ٖرا اؿهِ 2ٚاييت تدخٌ قُٔ اختؿاف املسنص أَهٛ ٚدٚي١ إْدْٚٝطٝا
ٚضع اختؿاف املسنص يٝػٌُ أٟ ْصاع َٔ غاْ٘ إٔ ٜ٪ثس يف ا٫ضتجُاز ضٛا٤ تعًل بايتٓؿٝر 

 أٚ اْؿاذ غسٚط ا٫ضتجُاز.
 
 
 
 

                                                      

(1) Stephen T. Lynch , The International Centre for the Settlement of 

Investment Disputes: Selected Case Studies, ..., Op.cit, p.309. 

(2) International Centre for Settlement of Investment Disputes, Amco 

Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia ICSID Case 

No. ARB/81/1, para,142. 
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 ادلطهب انثانث
 دور إرادة األطراف يف اَعقاد االختظاص انتحكيًي نهًركس

يكد اعتدلت اتؿاق١ٝ ٚاغٓطٔ ٚ تكسٜس املدزا٤ ايعاَٝني إٔ زقا ا٫طساف بايًذ٤ٛ  
اىل املسنص يتشهُٝ٘ ٖٛ سذس ايصا١ٜٚ ٫ختؿاؾ٘، سٝح تعتدل عدّ َٛاؾك١ ا٫طساف ع٢ً 

ك١ ا٫طساف بٗرا املع٢ٓ َٔ سٝح . تطاٜس َٛاؾ1ايتشهِٝ غسطًا َاْعًا َٔ اْعكاد اختؿاؾ٘
املبدأ ايؿؿ١ ايعا١َ يع١ًُٝ ايتشهِٝ اييت تكّٛ ع٢ً عٓؿس ا٫ختٝاز، إ٫ إ اتؿاق١ٝ ٚاغٓطٔ 
َٚا لِ عٓٗا َٔ ممازضات ؼه١ُٝٝ َٔ قبٌ املسنص زمبا اقؿت ع٢ً ٖرٙ ايع١ًُٝ ثٛبًا 

ٗا ) ايؿسع ا٭ٍٚ( أٚ ددٜدًا ٚكتًؿًا ضٛا٤ َٔ سٝح طسٜك١ ايتعبرل عٔ ٖرٙ املٛاؾك١ ٚؾٝػ
 )ايؿسع ايجاْٞ(. َٔ سٝح اٯثاز املذلتب١ عًٝٗا

 انفرع األول 
 طيغ اَعقاد ادلىافقت عهى حتكيى ادلركس

مل تكدّ اتؿاق١ٝ ٚاغٓطٔ أ١ٜ غسٚط غه١ًٝ أٚ َٛقٛع١ٝ سٍٛ َٛاؾك١ ا٫طساف  
عٓٗا ض٣ٛ إٔ  يًذ٤ٛ إىل املسنص يػسض ؼهُٝ٘ يف ايٓصاع ايرٟ ٜجاز بِٝٓٗ أٚ طسٜك١ ايتعبرل

تهٕٛ َهتٛب١. َٚٔ خ٬ٍ تتبع َطرل٠ املسنص يف ايتشهِٝ ةمهٔ تطذٌٝ طسٜكتني اعتُدُٖا 
 املسنص ٫عتباز َٛاؾك١ ا٭طساف. 

ؾايطسٜك١ ا٭ٚىل ٚاييت اعتُدٖا يف بداٜات عًُ٘ اقتؿست ع٢ً إٔ تهٕٛ َٛاؾك١  
جياب ٚايكبٍٛ يف ذات ا٭طساف قد متت يف ذات عكد أٚ اتؿاق١ٝ ا٫ضتجُاز، مبع٢ٓ إٔ ا٫

ايٛثٝك١ ٖٚٛ َا ةمهٔ إٔ ٜطًل عًٝ٘ ايتشهِٝ بطٓد اتؿاقٞ أٚ باتؿاق١ٝ ؼهِٝ . أَا ايطسٜك١ 
ايجا١ْٝ ٚاييت ٜطًل عًٝٗا طسٜك١ ايعسض أٚ ا٫جياب املؿتٛح ٚاييت ةمهٔ تعسٜؿٗا باْٗا 

ٛثٝك١ ٜٚؿادف ايطسٜك١ اييت تعدل بٗا ايدٚي١ املكٝؿ١ عٔ َٛاؾكتٗا بايًذ٤ٛ إىل ايتشهِٝ ب
قبٍٛ املطتجُس ع٢ً ٖرٙ املٛاؾك١ بٛثٝك١ َٓؿؿ١ً. ٚقد مت ايًذ٤ٛ إىل ٖرٙ ايطسٜك١ بعد عاّ 

ٚاييت تعد َٔ ادتٗادات ايؿك٘ ايككا٥ٞ يًُسنص، ٚقد اعتدلٖا ايبعض تٛضعًا عُٛدًٜا  1984
َٔ قبٌ املسنص ٫ختؿاؾ٘ ٖٚٞ قد تكذلب سطب ٚد١ٗ ايٓعس ا٫خرل٠ َٔ ؾهس٠ ايتشهِٝ 

                                                      

(1) Report of the Executive Directors on the Convention on the 

Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals 

of other States, ...Op.cit, para.18. 
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. ْٚعتكد إٔ ٖرا ايسأٟ قد داْب ايؿٛاب 1يصاَٞ ٜٚطًكٕٛ عًٝٗا ايتشهِٝ دٕٚ ضٓد اتؿاقٞا٫
برٖاب٘ إىل إٔ اعتُاد ٖرٙ ايطسٜك١ قد ؾادز دٚز إزاد٠ ا٫طساف ٚغا١ٜ َا يف ا٭َس أْ٘ بعد 
تٛضع ْػاطات ا٫ضتجُاز ٚتصاٜد اٖتُاّ ايدٍٚ بتكٓني ٖرا ايكطاع ؾكد شادت ايتػسٜعات 

٫تؿاقٝات ايدٚي١ٝ ضٛا٤ ايجٓا١ٝ٥ أّ َتعدد٠ ا٭طساف ا٭َس ايرٟ دؾع ايؿك٘ ايداخ١ًٝ ٚا
ايككا٥ٞ إىل إعاد٠ ايٓعس ٚايرٖاب إىل عدّ اغذلاط اقذلإ َٛاؾك١ ا٭طساف يف ذات املطتٓد، 
ٖٚٛ اػاٙ ٫ خيايـ َكُٕٛ ٫ٚ َٓطٛم اتؿاق١ٝ ٚاغٓطٔ اييت مل تػذلط ض٣ٛ إ تهٕٛ 

 املٛاؾك١ َهتٛب١.
إٔ ٜطتدٍ ع٢ً ايعسض أٚ ا٫جياب املؿتٛح َٔ قبٌ ايدٚي١ املكٝؿ١ ٚةمهٔ  

ي٬ضتجُاز أَا عٔ طسٜل َطًو ايتػسٜع ايدٚيٞ أٚ َطًو ايتػسٜع ايٛطين. ؾؿٞ املطًو 
ا٭ٍٚ ٜطتدٍ ع٢ً َٛاقـ ايدٚي١ املكٝؿ١ ي٬ضتجُاز َٔ خ٬ٍ املعاٖدات ٚا٫تؿاقٝات 

بإساي١ املسنص. تهٕٛ ٖرٙ املٛاؾك١ ايطسف ؾٝٗا ٚاييت تتكُٔ َٛاؾكتٗا ع٢ً ؼهِٝ 
، أٚ َٔ طًب املطتجُسإىل املسنص دٕٚ غسط، اٚ َٛاؾك١ َػسٚط١ ع٢ً  ايٓصاعات املطتكب١ًٝ 

مبٛاؾك١ املسنص إىل ضتشاٍ  املكٝؿ١ بني املطتجُس ٚايدٚي١  املٓاشعاتإٔ خ٬ٍ ايٓـ ع٢ً 
ٚدٛد ْـ يف اتؿاق١ٝ  عد أٚىل ضٛابل املسنص ايتشه١ُٝٝ اييت اضتٓدت إىلتٚ  .2ا٭طساف

 ٚيًُٓتٛدات ايصزاع١ٝ احملدٚد٠  أضٝااضتجُاز ٖٛ اؿهِ ايؿادز يف ايٓصاع بني غسن١ 
 ناْت َطتأدس٠ َٔ قبٌ ضرل٫ْها ع٢ً خًؿ١ٝ ا٫قساز اييت تعسقت شلا ايػسن١ اييت

ايعًُٝات ايعطهس١ٜ اييت قاَت ايكٛات ايطس٬ْٜه١ٝ قد املتُسدٜٔ.  دسا٤ْراى آبسٜطاْٝا 
ايسغِ َٔ عدّ إبساّ أٟ اتؿام ؼهِٝ بني املطتجُس ٚدٚي١ ضس٬ْٜها، ؾكد اْتٗت ١٦ٖٝ  ع٢ً

َٔ  8ايتشهِٝ إىل قبٍٛ اختؿاؾٗا بٓعس ايٓصاع  اضتٓادًا إىل ايؿكس٠ ا٭ٚىل َٔ املاد٠ 
ٚاييت ْؿت ع٢ً إٔ  1980ا٫تؿاق١ٝ ايجٓا١ٝ٥ املدل١َ بني املًُه١ املتشد٠ ٚضس٬ْٜها ض١ٓ 

اقد٠ املٛاؾك١ ع٢ً إساي١ أٟ ْصاع قاْْٛٞ ٜٓػأ بني أٟ طسف َتعاقد ٚزعاٜا "يهٌ دٚي١ َتع

                                                      

-308د عبج السالػ، مرجر سابق، ص لمسديج حؾل ىحا االتجاه وحججو يشغخ   باسؾ  (1)
315. 

(2) Franz Kundmüller Caminiti and Roger Rubio Guerrero, El arbitraje 

del CIADI y el Derecho internacional de las inversiones...., Op.cit, 

p.87. 
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طسف املتعاقد اٯخس بػإٔ اضتجُاز ا٭خرل يف إقًِٝ ا٭ٍٚ إىل ايتشهِٝ ٚؾكا ًأٚ غسن١ تابع١ ي
 . "1يكٛاعد املسنص

تدٍ ع٢ً َٛاؾك١ ايدٚي١ املكٝؿ١ َٔ خ٬ٍ تػسٜعاتٗا طٝأَا يف املطًو ايجاْٞ ؾ 
ٚتعد قك١ٝ غسن١ ممتًهات اييت تتكُٔ ا٫غاز٠ اىل ازتكا٥ٗا بتشهِٝ املسنص.ايداخ١ًٝ 

أٍٚ قك١ٝ مت تٛضٝع َؿّٗٛ َٛاؾك١  1984دٓٛب احملٝط اشلاد٨ احملدٚد٠ قد َؿس عاّ 
. سٝح قكت ١٦ٖٝ ايتشهِٝ باعتُاد َا ٚزد يف تػسٜعات ٚط١ٝٓا٫طساف با٫عتُاد ع٢ً 

، 1974يط١ٓ  43قإْٛ ا٫ضتجُاز املؿسٟ زقِ  َٛاؾك١ َؿس َٔ خ٬ٍ املاد٠ ايجا١َٓ َٔ
ًٝا يتطبٝل ٚضا٥ٌ سٌ ايٓصاع، َٔ  ًٝا ٖٚسَ َػرل٠ إىل إٔ ٖرٙ  املاد٠ سددت تطًطًًا إيصاَ

 بٝٓٗا ايًذ٤ٛ إىل املسنص. 
عٔ املٛاؾك١   ًاٚاقش ًاٚع٢ً ٖرا ا٫ضاع اعتدلت احمله١ُ إٔ ذيو ٜػهٌ تعبرل 

يف اؿا٫ت اييت مل تهٔ ٖٓاى  ،( َٔ اتؿاق١ٝ ٚاغٓط1ٔ) 25املهتٛب١ ٚؾًكا ٭سهاّ املاد٠ 
ٚإ ناْت احمله١ُ  2.طسم أخس٣ ٜتؿل عًٝٗا ايطسؾإ أٚ مل تهٔ ٖٓاى َعاٖد٠ ثٓا١ٝ٥ ضاز١ٜ

قد اضتٓبطت املٛاؾك١ َٔ ايكإْٛ املؿسٟ ؾإٔ بعض قٛاْني ايدٍٚ أغازت بػهٌ ؾسٜح 
ٕ ا٫ضتجُاز ا٭دٓيب ا٭يباْٞ ( َٔ قا2ْٛ) 8ع٢ً ذيو، ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ، تٓـ املاد٠ 

ًٓا إٔ مجٗٛز١ٜ املسنص ع٢ً أْ٘ جيٛش يًُطتجُس ا٭دٓيب طًب ايتشهِٝ قبٌ 1993يعاّ  ، َعً
أسهاّ مماث١ً َٓؿٛف عًٝٗا يف  نُا ٜٛددأيباْٝا تعدل عٔ َٛاؾكتٗا َٔ خ٬ٍ ايكإْٛ. 

َٔ ضٛابل ضٛا٤  . ٚبعد َا ذنس3ايدٍٚ قٛاْني ايهاَرلٕٚ ٚناشاخطتإ ٚايؿَٛاٍ ٚغرلٖا َٔ
با٫عتُاد ع٢ً ايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ أٚ ايدٚي١ٝ أؾبشت اغًب ايككاٜا اييت تجاز أَاّ املسنص 

                                                      

(1) International Centre for Settlement of Investment Disputes Asian 

Agricultural Products Ltd. v. Republic of Sri Lanka, ICSID Case 

No. ARB/87/3, para. 2, 3, 4. 

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita1034.pdf 

(2) International Centre for Settlement of Investment Disputes, 

Southern Pacific Properties (Middle East) Limited v. Arab 

Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/84/3, para. 15. 

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ 

italaw6292.pdf 
(3) Franz Kundmüller Caminiti and Roger Rubio Guerrero, El arbitraje 

del CIADI y el Derecho internacional de las inversiones...., Op.cit, 

p.88. 

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/


 (22( ، السنة )77( ، العدد )22مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (22), No. (77), Year (24) 

78 

َٚت٢ َا  مت ايتعبرل عٔ تعتُد طسٜك١ ايعسض املؿتٛح . ٚأخرلًا ٫ بد َٔ ا٫غاز٠ إىل أْ٘ 
ا إٔ ٜكّٛ َٛاؾك١ ايدٚي١ املكٝؿ١ ضٛا٤ َٔ خ٬ٍ املطًو ايدٚيٞ أٚ ايٛطين ؾٝهؿٞ ٫ْعكادٖ

املطتجُس باملٛاؾك١  نتاب١ ع٢ً عسض ايدٚي١ املكٝؿ١ قبٌ تكدِٜ طًب ايتشهِٝ ٚةمهٔ إٔ 
تهٕٛ َٛاؾكت٘ َكذل١ْ بايطًب ذات٘ بؿسف ايٓعس عٔ َا إذا ناْت َٛاؾكت٘ قبٌ اٚ بعد ْػ٤ٛ 

 .1ايٓصاع
 انفرع انثاَي

 اآلثار ادلرتتبت عهى اَعقاد ادلىافقت
١ٜ طسٜك١ َٔ ايطسم املػاز ايٝٗا أع٬ٙ ؾٝذلتب ع٢ً َت٢ َا اْعكدت املٛاؾك١ بأ 

ذيو ا٭َس ث٬ث١ ْتا٥ر، اثٓإ َُٓٗا َباغس٠ ع٢ً ٖرا ا٫ْعكاد أَا ايجايج١ ؾتذلتب ع٢ً اؿهِ 
 ايرٟ ٜؿدزٙ املسنص اضتٓادًا إىل ٖرٙ املٛاؾك١.

أْ٘ َت٢ َا مت ايتعبرل عٔ املٛاؾك١ بػهٌ َهتٛب ؾ٬ ةمهٔ  ،ايٓتٝذ١ ا٭ٚىل 
َٔ   25ٛع عٓٗا أٚ ايػا٩ٖا َٔ داْب أسد ا٭طساف سطب َا اغازت ايٝ٘ املاد٠ ايسد

زؾكت ١٦ٖٝ ايتشهِٝ َٛقـ داَٝها اتؿاق١ٝ ٚاغٓطٔ يف ؾكستٗا ا٫ٚىل. ٚيف ٖرا ايطٝام ؾكد  
يف قك١ٝ أيٛنا قد داَاٜها، سٝح أدعت إٔ املسنص يٝظ ي٘ ١ٜ٫ٚ قكا١ٝ٥ يف ٖرٙ ايكك١ٝ 

بإٔ  25اضتٓادًا إىل ايؿكس٠ ايسابع١ َٔ املاد٠  ناْت قد أخطست٘ ٫ْٗا  قبٌ طًب ايتشهِٝ
ٚقد  ؽكع ي٬ختؿاف املسنص ايتشهُٝٞ. ايٓصاعات بػإٔ اضتػ٬ٍ املٛازد ايطبٝع١ٝ ٫

زؾكت احمله١ُ ٖرا ا٫دعا٤ ٚ ذنست إٔ اٱخطاز ضٝهٕٛ ضازًٜا ؾُٝا ٜتعًل با٫يتصاَات 
د عكد ا٫ضتجُاز ايرٟ تكُٔ بٓد ايتشهِٝ املطتكب١ًٝ ؾكط ٚأْ٘ يف ٖرٙ اؿاي١ نإ بع

 . 2اـاف بتكدةم٘ إىل املسنص ٚبايتايٞ ٫ ةمهٔ يًدٚي١ إيػا٤ َٛاؾكتٗا َٔ داْب ٚاسد

                                                      

(1) Paul C. Szasz,  A Practical Guide to the Convention on Settlement 

of Investment Disputes,..., op.cit, P.21. 

(2) International Centre for Settlement of Investment Disputes, Alcoa 

Minerals of Jamaica Inc. v. Jamaica, ICSID Case No. 

ARB/74/2.https://www.italaw.com/cases/3497 
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طسٜك١ أخس٣  ١أَا ايٓتٝذ١ ايجا١ْٝ املذلتب١ ع٢ً اْعكاد املٛاؾك١ ؾٗٞ اضتبعاد أٜ 
اضتٓؿاذ طسم  ز٠خ٬ف ذيو نإٔ ٜػاز إىل قسٚ ع٢ً يًتشهِٝ ٚسؿسٙ باملسنص َا مل ٜٓـ

 .  1دزا١ٜ ٚايككا١ٝ٥ايتط١ٜٛ ايٛط١ٝٓ اٱ
ٙ غسط املٛاؾك١ ادايٓتٝذ١ ايجايج١ املذلتب١ ع٢ً ؾدٚز ايكساز ايتشهُٝٞ بعد اضتٓؿٚ 

املسانص ايتشه١ُٝٝ ٚبك١ٝ ايػسٚط ؾإٔ ٖرا ايكساز، ع٢ً خ٬ف ايكسازات اييت تؿدز َٔ  
٫ ةمهٔ ٚ ٘ أَاّ ا١ٜ د١ٗ قكا١ٝ٥ ٚط١ٝٓ، َٔ ايطعٔ ب اؿؿا١ْ املطًك١ي٘  ايدٚي١ٝ ا٭خس٣ 

 .2ملبدأ ايطعٔ باٱبطاٍ إ٫ أَاّ املسنص إٔ خيكع 
 ادلبحث انثاَي

 عًم ادلركسطار إرعايت يف األوىل بانشرط انذونت 
مل ٜتُهٔ اجملتُع ايدٚيٞ َٔ ايتٛؾٌ إىل ابساّ َعاٖد٠ دٚي١ٝ َتعدد٠ ا٭طساف  

مت ايتٛؾٌ ايٝ٘ يف فاٍ ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ ٚا٫عؿا٤ات  َتعًك١ با٫ضتجُاز ايدٚيٞ ع٢ً غساز َا
ايهُسن١ٝ. ٚشلرا اػٗت ايدٍٚ ٚخؿٛؾًا يف تطعٝٓٝات ايكسٕ املٓؿسّ إىل إبساّ اتؿاقٝات 
ا٫ضتجُاز ايجٓا١ٝ٥. ٚع٢ً ايسغِ َٔ تعدد ٖرا ايٓٛع َٔ ا٫تؿاقٝات ٚاخت٬ؾٗا يف بعض 

سٝح ا٭ؾٌ. ؾكد اْطٛت اغًبٗا ع٢ً ايتؿاؾٌٝ إ٫ اْٗا تعد منط١ٝ ذات منط َٛسد َٔ 
قاٚز ثابت١ ٚإ اختًؿت ايؿٝؼ ٚايعبازات. َٚٔ بني مج١ً أَٛز َٚطا٥ٌ ناْت قٌ إمجاع 
ي٬تؿاقٝات ايجٓا١ٝ٥ تكُٓٗا يػسط ايدٚي١ ا٫ٚىل بايسعا١ٜ ٚا٫غاز٠ إىل ايتشهِٝ نٛض١ًٝ يؿض 

نُسدع١ٝ ؼه١ُٝٝ. ٚشلرا املٓاشعات اييت قد تٓػأ بني أطساؾٗا. ٚقد خؿت بعكٗا املسنص 
                                                      

تعتبخ مؾافقة أطخاف التحكيؼ بسؾجب ىحه "عمى  مؽ اتفاقية واششظؽ 26نرت السادة  (1)
ى ىحا التحكيؼ الستبعاد أي طخيق االتفاقية، ما لؼ يشص عمى خالف ذلػ، مؾافقة عم

آخخ لمتدؾية. و يجؾز لمجولة الستعاقجة أن تظمب استشفاد سبل التدؾية اإلدارية أو 
 .."القزائية السحمية كذخط لسؾافقتيا عمى التحكيؼ بسؾجب ىحه االتفاقية

 مؽ اتفاقية واششظؽ عمى أنو " عشج استالم الظمب، 52نرت الفقخة الثالثة مؽ السادة  (2)
يعيؽ الخئيذ فؾًرا لجشة مؽ ثالثة محكسيؽ مؽ ىيئة السحكسيؽ، وال يجؾز أن يكؾن أي 
مؽ ىحه المجشة، مؽ أعزاء  السحكسة التي أصجرت قخار التحكيؼ، وال أن تحسل ذات 
جشدية أي عزؾ مؽ أعزاء السحكسة السحكؾرة وال يحسل في ذات الؾقت جشدية الجولة 

يكؾن أحج رعاياىا طخفًا في الشداع، وال أن يكؾن قج تؼ  الظخف في الشداع أو الجولة التي
 تخشيحو في قائسة السحكسيؽ مؽ قبل أي مؽ تمػ الجول .... الخ تخجستشا بترخف.
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ضرلنص ٖرا املبشح دزاض١ ؼهِٝ املسنص شلرا ايػسط يف َطايب ث٬خ، ٜدزع ا٭ٍٚ املؿّٗٛ 
ٚايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يػسط ايدٚي١ ا٫ٚىل يف ايسعا١ٜ يف إطاز اتؿاقٝات ا٫ضتجُاز ايجٓا١ٝ٥، ٜٚسنص 

ًب ايجايح ضٝتِ دزاض١ ايجاْٞ َا١ٖٝ ا٫ستذاز بٗرا ايػسط أَاّ املسنص، َٚٔ ثِ يف املط
 ٚؼًٌٝ ْطام ايػسط يف ضٝام عٌُ املسنص ايتشهُٝٞ. 
 ادلطهب األول

 يف اطار اتفاقياث االستثًار انثُائيترعايت شرط انذونت األوىل بان
ا٫ٚىل بايسعا١ٜ أَسًا َطتشدثًا، اذ تعٛد بٛانرل  ٫ ةمهٔ اعتباز تٛظٝـ غسط ايدٚيٞ 

ٚقد تٛاتس اضتدداَ٘ خ٬ٍ ايكسْٝني ايطابع ٚايجأَ عػس  ،1اضتدداَ٘ إىل ايكسٕ ايجاْٞ عػس
. َٚا ةمهٔ قٛي٘ إشا٤ ٖرٙ احملا٫ٚت 2يف املعاٖدات ايجٓا١ٝ٥ يًتذاز٠ ٚايؿداق١ ٚامل٬س١

اييت متٓشٗا  املصاٜا إٔاملبهس٠ أْٗا ناْت تعتُد اضتدداّ ايػسط املػسٚط ٖٚٛ َا ٜعين 
اؿسب . أَا بعد اييت قدَتٗا ايدٚي١ املطتؿٝد٠ ا٫َتٝاشات ذات تعتُد ع٢ً َٓح َع١ٓٝدٚي١ 

 يف ضٝام َٝجام ٖاؾاْاؾكد مت إعاد٠ تهسٜظ اضتدداّ ايػسط غرل املػسٚط ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ 
َطًكًا، سٝص ايتٓؿٝر  ٜدخٌمل . ٚسٝح إٔ ٖرا املٝجام 1946يف عاّ  ايتؿاٚض عًٝ٘ بدأايرٟ 

 يط١ٓ اتػيف اي يف اتؿاق١ٝ ٚىل بايسعا١ٜايدٚي١ ا٭ يػسطايٓٗر غرل املػسٚط ؾكد مت تهسٜظ 

                                                      

ذىب بعض الفقياء إلى أن االتفاق األقجم الحي تزسؽ مزسؾن شخط الجولة األولى  (1)
مبخاطؾر فخيجريػ الثاني ، حيث مشح اإل1226نؾفسبخ  8بالخعاية تؼ تزسيشو في معاىجة 

لمسديج حؾل تاريخ استخجام  امتيازًا لؼ يكؽ متاحًا إال لسؾاطشي بيدا وجشؾى لسؾاطؽ مخسيميا.
   ىحا الذخط يشغخ

Georg Schwarzenberger, The Most-Favoured-Nation Standard in 

British State Practice, Britain Yales Book International Law,Vol. 22, 

p.97. 

مؽ معاىجة الرجاقة والتجارة بيؽ الؾاليات الستحجة  4و 3عمى سبيل السثال يشغخ السؾاد  (2)
  نكميدية عمى الخابطمتؾفخة بالمغة اال 1778وفخندا عام 

 https://avalon.law.yale.edu/18th_century/fr1788-1.asp#art3  
مؽ معاىجة الرجاقة والسالحة والتجارة )معاىجة جاي( بيؽ الؾاليات الستحجة  15والسادة 

   خة بالمغة االنكميدية عمى الخابطمتؾف 1794وبخيظانيا العغسى عام 
https://avalon.law.yale.edu/18th_century/fr1788-1.asp#art3 

https://avalon.law.yale.edu/18th_century/fr1788-1.asp#art3
https://avalon.law.yale.edu/18th_century/fr1788-1.asp#art3
https://avalon.law.yale.edu/18th_century/fr1788-1.asp#art3
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ٚمل  .1ْعاّ ػازٟ َتعدد ا٭طساف غرل املػسٚط زنٝص٠ ايػسطأؾبح َٚٔ سٝٓٗا  1947
ػاز٠ َٝدإ يف قؿٛزًا  اتؿاقٝات َٓع١ُ ايتذاز٠ ايعامل١ٜٝعد اضتدداّ ٖرا ايػسط يف ْطام 

بايتذاز٠ َٔ سكٛم املًه١ٝ  اـدَات ٚاؾٛاْب املتعًك١ فا٫ت ػاز٠ بٌ اَتد إىل ايطًع 
  ايؿهس١ٜ.

يكد أدزنت ؾ١ٓ ايكإْٛ ايدٚيٞ ا١ُٖٝ٫ املتؿاعد٠ شلرا ايػسط يف ضٝام  
ا٭سهاّ ايٛازد٠ يف ٘ يف تكٓني ٚتطٜٛس اضتدداَا٫تؿاقٝات ايتذاز١ٜ ٚا٫ضتجُاز١ٜ ؾشاٚيت 

ٚىل ا٭ ٕ غسط ايدٚي١بػأ َٛادَػازٜع  َطٛد٠عتُاد َٔ خ٬ٍ ا املعاٖدات بني ايدٍٚ
اضتهػاف مج١ً أَٛز َٔ بٝٓٗا املطا٥ٌ ٚقد ساٍٚ ٖرا املػسٚع . 1978يف عاّ بايسعا١ٜ 

ػسٚط١ أٚ غرل ايؿٝػ١ امل ايتطبٝل، ٚاٯثاز ايٓامج١ عٔ  املتعًك١ بايتعازٜـ ْٚطام
...اخل. ٚقد نإ َطع٢ ايًذ١ٓ ٖرا ٜسّٚ ايتٛؾٌ إىل اتؿاق١ٝ َتعدد٠ ا٭طساف يف  ػسٚط١امل

إ٫ إ دٗٛدٖا تًو مل تجُس عٔ ايتٛؾٌ إىل َجٌ ٖرٙ ا٫تؿاق١ٝ يعدّ اتؿام  ٖرا ايػإٔ،
١َٝٛ قسازًا بتٛدٝ٘ ْعس ايدٍٚ اعكا٤ اجملتُع ايدٚيٞ ع٢ً ابساَٗا، ٚشلرا اؽرت اؾُع١ٝ ايعُ

عكا٤ ٚاملٓعُات ايدٚي١ٝ اؿه١َٝٛ إىل غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ بايطسٜك١ اييت ا٭
 .2تأخرٙ بٓعس ا٫عتباز بايكدز ايرٟ تساٙ َٓاضبًااعتُدتٗا ايًذ١ٓ نٞ 

ٚع٢ً ايسغِ َٔ عدّ ؼٌٜٛ َػسٚع املٛاد إىل اتؿاق١ٝ َتعدد٠ ا٫طساف إ٫ إ غسط  
ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ ؼٍٛ إىل سذس شا١ٜٚ يف ايعدٜد َٔ ا٫تؿاقٝات يف َٓع١ُ ايتذاز٠ 

ايجٓا١ٝ٥، ٚعد َػسٚع املٛاد  ٫ضتجُازايعامل١ٝ ٚمت اضتدداَ٘ يف عدد ٫ حيؿس َٔ اتؿاقٝات ا
ًا ضٛا٤ ع٢ً املطت٣ٛ ايؿكٗٞ اٚ يػات َسدعًا َؿاُٖٝباٱقاؾ١ إىل َا تكُٓت٘ اتؿاق١ٝ ا

ايتشهُٝٞ يتشدٜد َؿّٗٛ ٚطبٝع١ ٖرا ايػسط ايرٟ ٜسد يف اتؿاقٝات ا٫ضتجُاز ايجٓا١ٝ٥. ٖٚرا 
 ٝع١ ٖرا ايػسط.َا ضٓٛقش٘ يف ايؿسعني اٯتٝني عٓد دزاض١ َؿّٗٛ ٚأغهاٍ ٚطب

 
 

                                                      

(1) United Nations Conference on Trade and development, Most-

Favoured  Nation Treatment,  UNCTAD Series on Issues in 

International Investment Agreements II, United Nations, 

Switzerland, 2010, P.11. 

 .1991كانؾن األول / ديدسبخ عام  19بتاريخ  46/416قخار الجسعية العام ( 2)
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 انفرع األول
 يفهىو شرط انذونت األوىل بانرعايت وأشكانه

 ضًٍ اتفاقياث االستثًار
يتٛقٝح َؿّٗٛ ايػسط يف ضٝام اتؿاقٝات ا٫ضتجُاز ايجٓا١ٝ٥، تٛدب عًٝٓا   

 تكطِٝ ٖرا ايؿسع إىل ث٬ث١ قاٚز ٚنُا ٜأتٞ : 
ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ َٔ املباد٨  ٜعد َبدأا٫ًٚ: تعسٜـ غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ: 

ضعٝٗا مٛ ؼكٝل ٖدؾٗا ايٓٗا٥ٞ، املتُجٌ يف  ات، يفػؼهِ ْػاط اي ا٭ضاض١ٝ اييت
ت املاد٠ ا٭ٚىل َٔ ٓإقا١َ ْعاّ عاملٞ َتعدد ا٫طساف يًتذاز٠ ايدٚي١ٝ. ؾكد تكُ

ايػات بتطبٝل  تعٗد نٌ عكٛ يفع٢ً  )ايػات( ا٫تؿاق١ٝ ايعا١َ يًتعسٜؿ١ اؾُسن١ٝ ٚايتذاز٠
إٔ أ١ٜ َٝص٠ أٚ َعا١ًَ تؿك١ًٝٝ ةمٓشٗا طسف  يتصاّ ٭ٟ عكٛ آخس، ٖٚٛ َا ٜعينْؿظ ا٫
ا٭عكا٤ ا٭خس٣ يف  ايدٍٚ ٓح ؾٛزًا َٔ دٕٚ قٝد أٚ غسط يهٌمت١ٜ دٚي١ ضٛف ٭َتعاقد 

دٕٚ طاز اتؿاق١ٝ ايػات بؿٛز٠ تًكا١ٝ٥ إٕ تطبٝل ٖرا ايػسط ٜتِ يف إايػات. بعباز٠ أخس٣ ؾ
 اد١ إىل اتؿام ددٜد. اؿ

ٚقد تكُٓت ا٫تؿاق١ٝ عددًا َٔ ا٫ضتجٓا٤ات امل٪ضط١ ع٢ً اعتبازات ٚسذر  
اقتؿاد١ٜ َكٓع١، َجٌ ايذلتٝبات اٱق١ًُٝٝ يتشسٜس ايتذاز٠ اـازد١ٝ بني فُٛع١ َٔ 

ََّٔٝ َُعَ يف سني عسؾت املاد٠ اـاَط١ َٔ . 1ايدٍٚ املٓت١ُٝ دػساؾًٝا إىل إقًِٝ اقتؿادٟ 
ٖرا ايػسط ع٢ً أْ٘ " َعا١ًَ متٓشٗا ايدٚي١ املام١ يًدٚي١  1978املٛاد يعاّ  َػسٚع

املطتؿٝد٠ أٚ ٭غداف أٚ أغٝا٤ ع٢ً ع٬ق١ قدٚد٠ بٗرٙ ايدٚي١ ٫ تكٌ زعا١ٜ عٔ 
َعا١ًَ ايدٚي١ املام١ يدٚي١ ثايج١ أٚ ٭غداف أٚ أغٝا٤ ع٢ً ْؿظ تًو ايع٬ق١ بتًو 

  .2ايدٚي١ ايجايج١"

                                                      

نياد خميل دمذقية، تسام صبيح، الجليل الذامل التفاقيات مشغسة التجارة العالسية،  (1)
 . 10، ص 2010دمذق، 

(2) Yearbook of the International Law Commission 1978, Vol. II, Part 

2, p.21. Available:  

https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1978_v2_p2

.pdf  
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ًٌٝ ايتعازٜـ، لد إٔ تطبٝل ٖرا ايػسط ٜتطًب تٛؾس ث٬ث١ َٚٔ خ٬ٍ ؼ 
ا٭ٚىل بايسعا١ٜ مبٛدب غسط تعٗد مبٓح َعا١ًَ ايدٚي١ اييت تايدٚي١ املام١ أطساف : 
ٚايدٚي١ ايجايج١ ٖٚٞ ايطسف ايرٟ ٜتًك٢ ٖرٙ املعا١ًَ، ٖٚٞ ايدٚي١ املطتؿٝد٠ تعاٖدٟ، 

ام١. َٚٔ ايٛاقح َٔ ايتعازٜـ أع٬ٙ مبٛدب اتؿام َع ايدٚي١ املاملؿكٌ  ايطسف غرل
إٔ تكّٛ ايدٚي١ املكٝؿ١ مبد يف ضٝام ا٫ضتجُاز، ٜكُٔ ؾإٕ غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ 

تؿك٬ًٝ عٔ تًو  تكٌ مبٓشٗا َعا١ًَ ٫ إىل املطتجُس ا٭دٓيب ٚاضتجُازات٘، تػط١ٝ اؿُا١ٜ 
َٔ اٱغاز٠ إىل إٔ َبدأ ايدٚي١  ٫ٚ بد .1اييت متٓشٗا يًُطتجُسٜٔ ا٭داْب يف أٟ بًد ثايح

يف ضٝام . سٝح أْ٘ 2طًكإ َٔ ذات اشلدفٓا٭ٚىل بايسعا١ٜ ٚغسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ ٜ
ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ، تعتدل َعا١ًَ ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ قسٚز١ٜ يكُإ تهاؾ٪ ايؿسف بني 

ايتذازٟ ايدٚيٞ.  مجٝع ايػسنا٤ ايتذازٜني، ٚبايتايٞ ؾٗٞ ايسنٝص٠ ا٭ضاض١ٝ يًٓعاّ
ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ يف اتؿاقات ا٫ضتجُاز ايدٚي١ٝ تٗدف إىل قُإ  غسطٚباملجٌ، ؾإٕ 

املطاٚا٠ يف ايػسٚط ايتٓاؾط١ٝ بني املطتجُسٜٔ ا٭داْب َٔ كتًـ اؾٓطٝات ايرٜٔ 
ٜطعٕٛ إىل إقا١َ اضتجُاز أٚ تػػٌٝ ٖرا ا٫ضتجُاز يف بًد َكٝـ. ٜطع٢ املطتجُسٕٚ 

اْب إىل قُإ ناٍف بعدّ ٚدٛد متٝٝص ضًيب ٜكعِٗ يف ٚقع غرل َ٪اٍت يًتٓاؾط١ٝ. ا٭د
ٜٚػٌُ ٖرا ايتُٝٝص املٛاقـ اييت ٜتًك٢ ؾٝٗا املتٓاؾطٕٛ َٔ دٍٚ أدٓب١ٝ أخس٣ َعا١ًَ 

ايدٚي١ ا٭نجس زعا١ٜ ٜطاعد ع٢ً ؼكٝل تهاؾ٪ ايؿسف  غسطؾإٕ  ٚع٢ً ذيوأؾكٌ. 

                                                      

(1) Stephan Schill, Multilateralizing Investment Treaties through Most 

-Favoured-Nation Clauses, Berkeley Journal of International Law, 

Vol.27,  2009, p.502. 

ؼ تتؼ التفخقة بيؽ مبجأ الجولة األولى بالخعاية وشخط الجولة األولى عمى ىحا األساس لو  (2)
بالخعاية مؽ قبل  الفخيق الجراسي السعشي بذخط الجولة األولى بالخعاية الحي شكمتو لجشة 

إدراج ىحا السؾضؾع في  2008القانؾن الجولي بعج أن قخرت في دورتيا الدتيؽ عام 
فخيقًا دراسيًا معشيًا بو، وقج تؼ انذاؤه في دورتيا بخنامج عسميا الظؾيل وقخرت أن تشذئ 

ولي في . لمسديج مؽ السعمؾمات يشغخ تقاريخ لجشة القانؾن الج2009الحادية والدتيؽ عام 
   الجورات السذار الييا

United Nations , Report of the International Law Commission, Sixtieth 

session (5 May-6 June and 7 July-8 August 2008) General Assembly 

Official Records,  Sixty-third session Supplement No. 10 (A/63/10), 

para. 351- 354.  
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اعتبازات  بؿسف ايٓعس عٔ ايبًدإ ا٭دٓب١ٝ ايتٓاؾط١ٝ بني املطتجُسٜٔ َٔ كتًـ
 اؾٓط١ٝ.
ٚىل بايسعا١ٜ ٖٞ أدا٠ ٭ايدٚي١ ا ٚتأضٝطًا ع٢ً َا تكدّ، ةمهٔ ايكٍٛ إٔ غسط 

 ، تٗدف إىل تعاٖد١ٜ تتابع عٔ نجب اشلدف ٚايػسض َٔ اتؿاقات ا٫ضتجُاز ايدٚي١ٝ ْؿطٗا
. نُا إٔ زبط إعُاٍ ٖرا ْبقُإ املطاٚا٠ يف املعا١ًَ ٚايػسٚط بني املطتجُسٜٔ ا٭دا

قُإ سل ايدخٍٛ ٚايتأضٝظ يًُطتجُسٜٔ ايػسط باملعا١ًَ ايٛط١ٝٓ ٜطاِٖ ب٬ غو يف 
ايتأند ؾك٬ً عٔ  ا٭داْب ٚايػسٚط اييت تٓطبل ع٢ً َسس١ً َا قبٌ ايتأضٝظ ي٬ضتجُاز،

َٔ إٔ املعا١ًَ ئ تهٕٛ كتًؿ١ بايٓطب١ يًُطتجُسٜٔ ٚإٔ ٜتِ إْػا٤ اضتجُازاتِٗ 
 .1دٕٚ متٝٝص ٫عتبازات اؾٓط١ٝ ػػًٝٗا ٚؾًكا يكٛاْني ٚأْع١ُ ايدٚي١ املكٝؿ١ٚت

َٔ خ٬ٍ تتبع ْؿٛف ثاًْٝا: أغهاٍ غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ يف اتؿاقٝات ا٫ضتجُاز: 
تًو املعاٖدات ةمهٔ سؿس أغهاٍ غا٥ع١ بٝٓٗا ٚزغِ ذيو ةمهٔ إٔ لد بعكٗا ٚزدت يف 

 ٚاييت ةمهٔ بٝاْٗا باٯتٞ :  أغهاٍ خازز ٖرا ايتؿٓٝؿات،
إٔ ٜهٕٛ غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ َطتك٬ً مبؿسدٙ يف بٓد أٚ ؾكس٠ قا١ْْٝٛ ٜٚهٕٛ  (1

ًَشكًا بػسط املعا١ًَ ايٛط١ٝٓ اٚ مبعاٖد٠ اضتجُاز ثٓا١ٝ٥. ؾع٢ً ضبٌٝ املجاٍ تكُٓت 
يًُاد٠  ٝطًاعٓٛاًْا ز٥ 2004َعاٖد٠ ا٫ضتجُاز بني مجٗٛز١ٜ ايؿني ٚمجٗٛز١ٜ بٓني يط١ٓ 

ت ٓ. ٚقد تك١ُ ٚغسط ايدٚي١ ا٭ٚىل باايسعا١ٜ"املعا١ًَ ايٛطٓٝايجايج١ َٓٗا ؼت أضِ "
ايؿكس٠ ا٭ٚىل َٓٗا ايتصاّ َتبادٍ َٔ ايطسؾني مبٓح ا٫ضتجُازات ٚا٫ْػط١ املستبط١ بٗا 
َعا١ًَ ٫ تكٌ تؿك٬ًٝ عٔ تًو املُٓٛس١ ي٬ضتجُازات ٚا٭ْػط١ املستبط١ بٗا 

ا ايٛطٓٝني. يف سني أغازت ايؿكس٠ ايجايج١ إىل ا٫يتصاّ املتبادٍ مبٓح تًو طتجُسٜٗمل
تؿك٬ًٝ َٔ تًو املُٓٛس١ ي٬ضتجُازات ٚا٭ْػط١ املستبط١ ا٫ضتجُازات َعا١ًَ ٫ تكٌ 

 .2أٟ دٚي١ ثايج١ ًَُٔطتجُسٜٔ يبٗا 

                                                      

(1) United Nations Conference on Trade and development, Most-

Favoured  Nation Treatment, Op.cit. p.13-14. 

عمى " مع عجم  2004بشيؽ لدشة  -مؽ اتفاقية الريؽ  3نرت الفقخة األولى مؽ السادة  (2)
 =اإلخالل بقؾانيشو ولؾائحو، يسشح كل طخف متعاقج االستثسارات واألنذظة السختبظة بيحه
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٢ ضبٌٝ ، عًٚؼدٜدًا تهٕٛ أنجس دق١ ؼاٍٚ إٔ  َعاٖدات ا٫ضتجُاز ايجٓا١ٝ٥ إٕ بعض  (2
٫ جيٛش ٭ٟ طسف َتعاقد يف إقًُٝ٘ إخكاع َٛاطين أٚ غسنات ايطسف  املجاٍ،

 بٗا أٚ ايتُتع ٗاأٚ اضتدداَ ٗاأٚ ؾٝاْت ٠ اضتجُازاتِٗاملتعاقد اٯخس، ؾُٝا ٜتعًل بإداز
َعا١ًَ أقٌ تؿك٬ًٝ َٔ املعا١ًَ اييت ةمٓشٗا ملٛاطٓٝ٘ أٚ  إىل، ؾٝٗاأٚ ايتؿسف 

إْٗا قد سددت ْٛع املعا١ًَ ٚبايتايٞ ؾ غسنات أٟ دٚي١ ثايج١. غسناتٗا أٚ ملٛاطين أٚ
َعاٖدات ا٫ضتجُاز ايجٓا١ٝ٥ بني املًُه١ ٚايؿٝا١ْ ٚا٫ضتدداّ ...اخل، َجٌ  زاد٠يف اٱ

 َؿس  -املًُه١ املتشد٠ ، 2002يعا ّ  املتشد٠ يدلٜطاْٝا ايعع٢ُ ٚايبٛض١ٓ ٚاشلسضو 
 أٚ قد تهٕٛ اؿاي١ َعهٛض١ سٝح. 19921 يعاّايدمنازى  -ا٭زدٓتني  ٚ، 1975يعاّ 

ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ غسط  تػرل َعاٖدات ا٫ضتجُاز ايجٓا١ٝ٥ ا٭خس٣ َباغس٠ إىل إٔ 
ٓطبل ع٢ً مجٝع أسهاّ َعاٖد٠ ا٫ضتجُاز ايجٓا١ٝ٥ َٔ ايتعازٜـ ٚؾ٫ًٛ إىل تط١ٜٛ ٜ

١ٝ ٜؿسح ؾساس١ املٓاشعات. ٚبايتايٞ، ؾإٕ ٖرا ايٓٛع َٔ َعاٖدات ا٫ضتجُاز ايجٓا٥

                                                                                                                              

االستثسارات مؽ قبل السدتثسخيؽ مؽ الظخف الستعاقج اآلخخ، معاممة ال تقل تفزياًل =
ا مؽ قبل مدتثسخيو ". وقج نرت عؽ تمػ السسشؾحة لالستثسارات واألنذظة السختبظة بي

الفقخة الثالثة مشيا عمى " ال يجؾز ألي طخف متعاقج إخزاع االستثسارات واألنذظة 
السختبظة بيحه االستثسارات مؽ قبل مدتثسخي الظخف الستعاقج اآلخخ لسعاممة أقل تفزياًل 

ي أي دولة مؽ تمػ السسشؾحة لالستثسارات واألنذظة السختبظة بيا مؽ قبل السدتثسخيؽ ف
  غة االنكميدية عمى مؾقع األونكادثالثة .... تخجستشا بترخف" الشص األصمي متؾفخ بالم

https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-

agreements/treaty-files/440/download 

سار بيؽ ثة االستفعمى سبيل السثال نرت الفقخة الثالثة مؽ السادة الثالثة مؽ اتفاقي( 1)
يزسؽ كل طخف متعاقج لمسدتثسخيؽ مؽ عمى "  1992االرجشتيؽ والجنسارك لدشة 

الظخف الستعاقج اآلخخ، فيسا يتعمق بإدارة استثساراتيؼ أو أو صيانتيا أو استخجاميا أو 
التستع بيا أو التخمص مشيا، معاممة ال تقل تفزياًل عؽ تمػ السسشؾحة لسدتثسخيو أو إلى 

خيؽ مؽ دولة ثالثة، أييسا أكثخ مالءمة لمسدتثسخ السعشي" الشص األصمي متؾفخ السدتثس
  تخجستشا بترخف عمى مؾقع االونكاد بالمغة االسبانية واالنكميدية وىحه

 https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-

agreements/treaty-files/85/download 



 (22( ، السنة )77( ، العدد )22مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (22), No. (77), Year (24) 

77 

باضترلاد أٟ سهِ أنجس ١َ٤٬َ َٔ َعاٖدات ا٫ضتجُاز ايجٓا١ٝ٥ ا٭خس٣ املكاب١ً يتًو 
ايعدٜد َٔ َعاٖدات ، ٚاملجاٍ ا٫بسش ع٢ً ٖرٙ اؿاي١ اييت تػطٝٗا ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ

 .1ا٫ضتجُاز ايجٓا١ٝ٥ ايدلٜطا١ْٝ

 ًاا٭ٚىل بايسعا١ٜ ٜتكُٔ َعٝازأَا ايػهٌ ايجايح ؾٝػرل ؾُٝا إذا نإ غسط ايدٚي١  (3
َعاٖدات ا٫ضتجُاز ٭داْب أّ ٫. سٝح إٔ ايعدٜد َٔ يًُكاز١ْ بني املطتجُسٜٔ ا

ايجٓا١ٝ٥ تٓـ ع٢ً إدسا٤ َكاز١ْ بني املطتجُسٜٔ أٚ ا٫ضتجُازات املٛدٛد٠ "يف ظسٚف 
ايػا١ًَ . َٚٔ ا٫َج١ً ع٢ً ٖرا ا٫ػاٙ اتؿاق١ٝ ا٫قتؿاد ٚايتذاز٠  أٚ َٛاقـ َتػاب١ٗ"

بني نٓدا ٚا٫ؼاد ا٭ٚزبٞ ٚاييت تكُٓت َعٝاز ايعسٚف املػاب١ٗ نأضاع  2016يط١ٓ 
. ٚترٖب بعض ا٫تؿاقٝات أبعد َٔ ذيو سٝح تٓـ ع٢ً َباد٨ تٛد١ٝٗٝ 2يًُكاز١ْ

ؾُٝا إذا ناْت ٖٓاى ظسٚف  ي٦ًٝٗات ايتشه١ُٝٝ أٚ احملانِ يػسض إزغادٖا عٓد ؾشـ
ايطٛم املػذلن١ يػسم ٚدٓٛب ) يًهَٛٝطاز املػذلن١ ، َجٌ اتؿاق١ٝ ا٫ضتجُامماث١ً

يف  " اييت ٚزدت ظسٚف مماث١ًٚاييت ْؿت ع٢ً إٔ ايتعاٌَ َع " 2007إؾسٜكٝا( يط١ٓ 
 غا٬ًَ ع٢ً أضاع نٌ ساي١ ع٢ً سد٠ ؾُٝع ظسٚف ا٫ضتجُاز، ًاؾشؿ ا٫تؿاق١ٝ تتطًب

                                                      

بالخعاية في معاىجات االتفاقيات يشغخ الجراسة " شخط الجولة اآلولى مسديج حؾل ىحه ل (1)
سؽ سمدمة دراساتو وبحؾثو السعيج الجولي لمتشسية السدتجامة ضالتي اجخاىا االستثسار" 

 ، السشذؾرة عمى مؾقعو  2017" السسارسات األفزل" في فبخايخ بعشؾان
https://www.iisd.org/library/iisd-best-practices-series-most-favoured-

nation-clause-investment-treaties. Suzy H. Nikièma, The Most-

FavouredNation Clause in Investment Treaties,  IISD Best Practices 

Series - February 2017 , p.4-5. 

يجب أن يسشح كل طخف مدتثسخ الظخف مؽ االتفاقية عمى "  8.7.1نرت السادة ( 2)
معاممة ال تقل تفزياًل عؽ السعاممة التي يظبقيا في السؾاقف السساثمة،  ....خخ اآل

لسدتثسخي دولة ثالثة واستثساراتيؼ فيسا يتعمق بإنذاء أو حيازة أو تؾسيع، إدارة وتذغيل 
 ... تخحجستشا بترخف".  وصيانة واستخجام والتستع ببيع استثساراتيؼ في أراضييا
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زد١ٝ، ْٛع ايكطاع ٚاشلدف ٜأخر بٓعس ا٫عتباز مج١ً أَٛز َتعًك١ باثازٖا ايداخ١ًٝ ٚاـا
 .1َٔ ا٫دسا٤ ٚايع١ًُٝ ايتع١ُٝٝ ...اخل

سٍٛ ايؿٝؼ اييت قد ٜسد اقٝات ا٫ضتجُاز: سط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ يف اتؿثايجًا: ؾٝؼ غ
ؾٝٗا ٖرا ايػسط يف ع٬قت٘ بإعُاٍ ايتشهِٝ ؾكد مت اضتكسا٤ أزبع١ أْٛاع : ٜكُٔ ايٓٛع ا٭ٍٚ 

يع١ًُٝ تط١ٜٛ املٓاشعات، أَا ايٓٛع ايجاْٞ ؾٗٛ ٜتكُٔ ْؿًا ْؿًا ؾسحيًا غكٛع ايػسط 
ؾسحيًا باضتبعاد ٖرا ايػسط َٔ ادسا٤ات تط١ٜٛ املٓاشعات، ٚيف ن٬ ايٓٛعني ٫ ةمهٔ إٔ 
تجاز أ١ٜ َػانٌ ع٢ً اعتباز إٔ احملهِ ًَصّ باسذلاّ إزاد٠ ا٫طساف ايؿسحي١ ضٛا٤ يف 

 .2إعُاٍ ايػسط ؼهًُٝٝا أٚ اُٖاي٘

                                                      

ة االستثسار السذتخكة قيتفاااءت بعشؾان" السعاممة الؾطشية" مؽ التي ج 17نرت السادة ( 1)
، يجب عمى كل دولة عزؾ أن 18مع مخاعاة السادة  .1 عمى" 2007لمكؾميدا لدشة 

تسشح السدتثسخيؽ في الكؾميدا واستثساراتيؼ معاممة ال تقل تفزياًل عؽ السعاممة التي 
اراتيؼ فيسا يتعمق بالتأسيذ واالستحؾاذ تسشحيا، في الغخوف السساثمة، لسدتثسخييا واستثس

. لسديج مؽ اليقيؽ، 2والتؾسع، إدارة وتذغيل والترخف في االستثسارات في أراضييا.
مؽ ىحه السادة فحرًا شاماًل عمى  1تتظمب اإلشارات إلى "الغخوف الستذابية" في الفقخة 

ذلػ  أ( آثاره  أساس كل حالة عمى حجة لجسيع عخوف االستثسار في جسمة أمؾر بسا في
عمى األشخاص اآلخخيؽ والسجتسع السحمي ؛ ب( آثارىا عمى البيئة السحمية أو اإلقميسية 
أو الؾطشية، بسا في ذلػ اآلثار التخاكسية لجسيع االستثسارات داخل الؾالية القزائية عمى 

عسمية البيئة؛ ج( القظاع الحي يعسل فيو السدتثسخ؛ د( اليجف مؽ التجبيخ السعشي ؛ ىـ( ال
التشغيسية السظبقة بذكل عام فيسا يتعمق بالتجبيخ السعشي ؛ و( عؾامل أخخى تتعمق 
مباشخة باالستثسار أو السدتثسخ فيسا يتعمق بالتجبيخ السعشي. ويجب أال يقترخ الفحص 

  ولمسديج عشيا يشغخ أو يكؾن متحيدًا تجاه أي عامل واحج... تخجستشا بترخف".
 Suzy H. Nikièma, The Most-FavouredNation Clause in Investment 

Treaties, ...Op.cit, p.5. 

(2) Viviana Herrera Ramírez, Efectos sorpresivos de la cláusula de la 

nación más favorecida (CNMF) en materia de inversiones 

extranjeras (Estudio de la jurisprudencia del Centro Internacional 

de Arreglo de Diferencias relativas a las inversiones – CIADI), 

Revista Civilizar, Colombia, Universidad Sergio Arboleda, Vol. 9, 

No. 16, enero-junio de 2009,P.43-44. 
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يٓٛع ايجايح ؾٗٛ ٜٓطٟٛ ع٢ً ذنس عبازات عا١َ يف ضٝام إٜسادٙ يًػسط نإ أَا ا  
جياب أٚ ايسؾض ٛم إ٫ اْ٘ ٫ ٜتكُٔ اٱغاز٠ باٱتهٕٛ نٌ ايككاٜا أٚ املطا٥ٌ أٚ نٌ اؿك

سٍٛ خكٛع ٖرا ايػسط يتط١ٜٛ املٓاشعات. ٜٚػذلى ايٓٛع ايسابع َع ايجايح يف خًٛٙ َٔ 
عٓد تط١ٜٛ املٓاشعات إ٫ أْ٘ خيتًـ عٓ٘ يف نْٛ٘ ٫  َٛقـ قدد بػإٔ اضتدعا٤ ايػسط
.ٚأَاّ ٖرٜٔ ايُٓٛذدني ا٫خرلٜٔ قد تدلش َػه١ً 1ٜطتددّ َجٌ ٖرٙ ايعبازات ايعا١َ

إَها١ْٝ اضتدعا٤ ٖرا ايػسط إىل ع١ًُٝ ايتشهِٝ َٔ عدَ٘ َٔ د١ٗ، ْٚطام ضسٜاْ٘ َٚداٙ 
د١ٗ إىل اؾاْب ا٫دسا٥ٞ َٔ  ؾُٝا إذا نإ ٜكتؿس ع٢ً اؾٛاْب املٛقٛع١ٝ أّ ٜتعداٖا

 يف َٛاقع أخس٣ َٔ ايبشح.   ثا١ْٝ،  ٖٚرا َا ضٝتِ َٓاقػت٘
 انفرع انثاَي

 انطبيعت انقاَىَيت نشرط انذونت األوىل بانرعايت 
 ضًٍ اتفاقياث االستثًار

نُا ذنسْا ضابكًا ؾإٔ ٚزٚد ٖرا ايػسط يف ا٫تؿاقٝات ايجٓا١ٝ٥ ٜكتكٞ ٚدٛد ع٬ق١  
د ؼهُٗا اتؿاقٝتإ: ا٭ٚىل ٖٚٞ ا٫تؿاق١ٝ ا٫ضاض١ٝ اييت تدلّ بني ايدٚي١ ث٬ث١ٝ ا٫بعا

املام١ ٚايدٚي١ املطتؿٝد٠ ٚتتكُٔ ٖرٙ ا٫تؿاق١ٝ غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ. أَا ا٫تؿاق١ٝ 
 ايجا١ْٝ ؾٗٞ اييت تدلّ بني ايدٚي١ املام١ ٚدٚي١ ثايج١ ٚتتكُٔ املعا١ًَ ا٫ؾكٌ.

زا٤ ايؿك١ٝٗ ػاٙ طبٝع١ ايػسط يف يتعاٖد١ٜ املعكد٠ اختًؿت اٯق١ اإشا٤ ٖرٙ ايع٬ 
ع٬قت٘ َع َبدأ ْطب١ٝ أثس املعاٖدات ٚايرٟ ٜعين عدّ اْؿساف اثاز املعاٖد٠ إ٫ إىل 

. ؾكد ذٖب ؾسٜل َٔ ايؿكٗا٤ إىل 2أطساؾٗا ٚايرٟ نسضت٘ اتؿاق١ٝ ؾٝٓا يكإْٛ املعاٖدات

                                                      

يؤكج عمى " 103ية التي نرت في مادتيا مخيكا الذسال( مثل اتفاقية التجارة الحخة أل1)
عمى حقؾقيسا والتداماتيسا القائسة فيسا يتعمق ببعزيسا البعض بسؾجب االتفاقية  الظخفان

العامة لمتعخيفات الجسخكية واالتفاقيات التجارية األخخى التي تكؾن ىحه األطخاف طخفًا 
 فييا ...." تخجستشا بترخف. 

ئ السعاىجة ال تشذعمى " 1969تفاقية فيشا لقانؾن السعاىجات لدشة امؽ  34نرت السادة  (2)
 .حقؾقًا لمجولة الغيخ بجون رضاىا"التدامات أو 
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ٖرا ا٫ػاٙ إٔ ا٫تؿاق١ٝ  ١ٝ أثس املعاٖدات. إذ عدْطبَٔ قاعد٠  ٓا٤ًجاعتباز ٖرا ايػسط اضت
 .1ايجا١ْٝ تستب سكٛقًا يًدٚي١ املطتؿٝد٠ زغِ أْٗا يٝطت طسؾًا ؾٝٗا

ٚيهٔ َع اشدٜاد اضتدداّ ٖرا ايػسط يف ا٫تؿاقٝات ايدٚي١ٝ ؾكد بسشت ٚد١ٗ ْعس   
عاٖدات، سٝت أخس٣ تكسز إٔ ٖرا ايػسط ٫ ةمهٔ اعتبازٙ اضتجٓا٤ً َٔ َبدأ ْطب١ٝ أثس امل

ت٪ضظ ٚد١ٗ ايٓعس ٖرٙ ع٢ً إٔ اؿكٛم اييت متٓح يًدٚي١ املطتؿٝد٠ َؿدزٖا املعاٖد٠ 
ا٭ضاض١ٝ املدل١َ بٝٓٗا ٚبني ايدٚي١ املام١ ٚيٝظ تًو اييت تدلّ بني ا٫خرل٠ ٚايدٚي١ 

اٙ . ٚقد دا٤ زأٟ ايًذ١ٓ َتُاغًٝا َع اػ2ايجايج١. ٚقد أٜدت ؾ١ٓ ايكإْٛ ايدٚيٞ ٖرا ايسأٟ
املعاٖد٠ ا٭ضاض١ٝ ٖٞ اييت ؼدد ايؿ١ً ايكا١ْْٝٛ قه١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ اييت ذٖبت إىل إٔ 

متٓح تًو ايدٚي١ اؿكٛم اييت ٜتُتع بٗا ايطسف ٚايدٚي١ املام١ ٚبني ايدٚي١ املطتؿٝد٠ 
َطتك١ً عٔ املعاٖد٠ ا٭ضاض١ٝ َٚعصٚي١ عٓٗا ؾٗٞ  جايح ايطسف اي َع  عاٖد٠أَا امل ايجايح.

. ٚمٔ بدٚزْا 3ايدٚي١ املام١ ايدٚي١ املطتؿٝد٠ ٚ إٔ تٓتر أٟ أثس قاْْٛٞ بني ةمهٓٗا ٫ٚ
ْرٖب َع ايسأٟ ايجاْٞ إذ ٫ ةمهٔ ايكٍٛ إٔ ا٫ثس ايكاْْٛٞ ضٝهٕٛ يًُعاٖد٠ َع ايطسف 
ايجايح ٚاييت ٫ تتذاٚش نْٛٗا ٚض١ًٝ ٫نتػاف أثس قاْْٛٞ ْاغ٧ مبٛدب املعاٖد٠ 

 ا٫ضاض١ٝ. 
 ثاَيادلطهب ان

 أياو ادلركسرعايت االحتجاج بشرط انذونت األوىل بان
َامل ٜٛدد ْـ باضتبعاد ا٫ستذاز بٗرا ايػسط أَاّ املسنص ع٬ًُ بايؿكس٠ ايسابع١  

ستذاز ب٘ ٫ تعد بك١ اٱغاز٠ ايٝٗا، ؾإٔ ع١ًُٝ ا٫َٔ اتؿاق١ٝ ٚاغٓطٔ ضا 25َٔ املاد٠ 
ٓٗر املكبٍٛ املعتُد يف ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ َع اي ٜأتٞ َٓطذًُا  ٭ْ٘ َطأي١ َجرل٠ يًذدٍ. 

غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ ٜطتًصّ  إٔ ذيوٚيف قسازات ٦ٖٝات ايتشهِٝ ا٫ضتجُاز١ٜ ايدٚي١ٝ. 
يطسف ثايح مما ٜتِ تكدةم٘ يًُطتؿٝد َٔ غسط  بعدّ تكدِٜ َعا١ًَ أنجس تؿك٬ًٝ ايتصاًَا

                                                      

سكشجرية، ، مشذأة السعارف اإل17لي العام، طالقانؾن الجو  عمي صادق أبؾ الييف، (1)
، 3  دمحم يؾسف عمؾان، القانؾن الجولي العام )السقجمة والسرادر(، ط600، ص 1997

 . 328، ص2003دار وائل لمشذخ والتؾزيع، عسان، 
(2)  Yearbook of the International Law Commission 1978, Vol. II, Part 

2, p.24-25. 

(3) International Court Justice, Anglo-Iranian Oil Company (U.K. v. 

Iran), Judgment, Reports , 1952 I.C.J. (July 22), para. 109-110. 
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شع١ اييت ٜتِ ؾٝٗا تكدِٜ َعا١ًَ أنجس ١َ٤٬َ، يف ايً ٚع٢ً ذيو ؾإْ٘ ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ،
َا ايتصَت ب٘ مبٛدب املعاٖد٠ ا٭ؾ١ًٝ. تٓتٗو  ؾإٕ ايدٚي١ اييت تكدّ َعا١ًَ أنجس تؿك٬ًٝ

إ٫ إٔ اـ٬ف ايرٟ ةمهٔ إٔ ٜجاز يف ٖرا ايػإٔ ٖٛ سطاب ا٭ثس املذلتب ع٢ً ٖرا ا٫ستذاز 
كاْْٛٞ ي٬ستذاز ؾُٝا إٔ نإ تًكا٥ٞ ا٫ثس َٚا ٜٓتر عٓ٘ ٖٚرٙ املطأي١ َستبط١ بايتهٝٝـ اي

 زعا١ٜ ٜستب سكًا ي٬ستذاز ب٘ أّ اْ٘ اْتٗاى ايدٚي١ ٫يتصاَٗا مبٛدب غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل
ايؿسع ا٭ٍٚ(. َٚٔ داْب آخس ؾإٕ َكُٕٛ ا٫ستذاز قد ٜجرل خ٬ؾًا ؾُٝا إذا نإ ٜػٌُ َا )

ٌ نٌ َا قد ٜٓٗض عٔ تطبٝك٘ مبا ٜتكُٓ٘ ٖرا ايػسط َٔ َصاٜا ٚؾٛا٥د أّ أْ٘ ةمتد يٝػُ
أّ اْ٘ جيب إٔ يف ذيو املطا٨ٚ ٚا٫يتصاَات، مبع٢ٓ ٌٖ ٜكتؿس ا٫ستذاز ع٢ً اؿكٛم 

 ايؿسع ايجاْٞ( .ٜػٌُ ا٫يتصاَات )
 انفرع األول

 االحتجاج بشرط انذونت األوىل بانرعايت أياو ادلركس تهقائيا  
تني َستبطتني مبطأي١ ا٫ستذاز يف ٖرا اؾص٤ َٔ ايبشح ٫ بد إٔ منَّٝص بني َطأي 

بػسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ أَاّ املسنص، ُٖٚا ا٫يتصاّ املذلتب ع٢ً ايدٚي١ اييت تٓتٗو 
ايتصاَٗا مبٛدب ايػسط ٚمتٓح طسؾًا آخسًا َعا١ًَ أؾكٌ َٔ تًو املُٓٛس١ يػسٜهٗا يف 

 ٖرٙ املعا١ًَ ثاًْٝا. املعاٖد٠ ا٭ضاض١ٝ أ٫ًٚ، ٚاملطايب١ َٔ قبٌ ايطسف املطتؿٝد َٔ ٚدٛد
ٚؾُٝا ٜتعًل باملطــأي١ ا٭ٚىل، ؾًٝظ ٫سد إٔ ٜٓهس تأثرل غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل  

بايسعا١ٜ ع٢ً اؿكٛم ٚا٫يتصاَات اييت تتكُٓٗا َعاٖد٠ ا٫ضتجُاز اييت تٓـ ع٢ً ٖرا 
ايػسط. إٕ ٖرا ايتأثرل ٫ ةمهٔ إٔ ٜهٕٛ إ٫ ؾٛزًٜا، مبع٢ٓ أْ٘ ٜٓٗض مبذسد تٛقٝع 

اٖد٠ ايجا١ْٝ اييت متٓح َعا١ًَ أؾكٌ َٔ تًو املُٓٛس١ مبٛدب املعاٖد٠ ا٫ضاض١ٝ املع
. ٖرٙ املطأي١ َستبط١ بأؾٌ ْػ٤ٛ 1دٚمنا أ١ٜ قسٚز٠ َٔ إٔ ٜكّٛ املطتؿٝد با٫ستذاز ب٘

ا٫يتصاّ ٚبايتايٞ ؾٗٞ ؽتًـ عٔ َطأي١ ا٫ستذاز ب٘ ٚاييت قد اختًـ يف ؼدٜد َاٖٝتٗا 
ثس ايؿٛزٟ يٓػ٤ٛ ا٫يتصاّ تطتتبع٘ تًكا١ٝ٥ أٚ ذات١ٝ ا٫ستذاز أّ إٔ ٚطبٝعتٗا. ؾٌٗ إٔ ا٫

اثسٙ ٜكتؿس ع٢ً ْٗٛض سل املطتؿٝد با٫ستذاز ب٘ َٚا ٜذلتب ع٢ً اٟ َٔ ا٫ستُايني َٔ 
ضتهٕٛ ايدٚي١ املكٝؿ١ ًَص١َ مبٓح َعا١ًَ ْتا٥ر قا١ْْٝٛ كتًؿ١. ؾؿٞ ساي١ ا٫ستُاٍ ا٭ٚىل 

                                                      

(1) Tony Cole , The Boundaries of Most Favored Nation Treatment in 

International Investment Law, Michigan Journal of International 

Law Vol.33 ,Issue 3 ,2012, p.568-569. 
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َٔ ايػسط َٓر ايًشع١ اييت َٓشت ؾٝٗا ٖرٙ املعا١ًَ تؿك١ًٝٝ يًُطتجُس املطتؿٝد 
 .ملطتجُس َٔ دٚي١ ثايج١

ع٢ً ايدٚي١ املكٝؿ١ تكدِٜ تعٜٛض ٚتأضٝطًا ع٢ً ٖرا ا٫ستُاٍ ؾكد ٜهٕٛ يصاًَا  
يًُطتؿٝد يعدّ َٓش٘ َجٌ ٖرٙ املعا١ًَ بأثس زدعٞ َٓر تازٜذ َٓشٗا تًو املعا١ًَ ؿني 

عًٝٗا تهايٝـ نبرل٠. َٚٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ٚبطبب نجس٠ تازٜذ املطايب، ٖٚرا بدٚزٙ ٜؿسض 
ٜؿعب ع٢ً ايدٚي١ املكٝؿ١  ؾإْ٘  عدد اتؿاقٝات ا٫ضتجُاز ايدٚي١ٝ ٚطبٝعتٗا املتداخ١ً،

. قد ٜبدٚ ٖرا ايسأٟ َٓطذًُا 1ا٭نجس ١َ٤٬َ ملٔ ٚؼت أ١ٜ ظسٚف املعا١ًَ ٚايػسٚط ؼدٜد
ٛض ا٫يتصاّ ٜذلتب سل يًُطتؿٝد مبٓش٘ ذات َع املٓطل ايكاْْٛٞ ايعاّ سٝح أْ٘ مبذسد ْٗ

املعا١ًَ ٚتعٜٛك٘ عُا ؿك٘ َٔ خطاز٠ َٓر تازٜذ ْػ٤ٛ ا٫يتصاّ، ٚيهٔ بطبب طبٝع١ 
َعاٖدات ا٫ضتجُاز ٚايػا١ٜ َٓٗا يف تػذٝع سسن١ ز٩ٚع ا٭َٛاٍ ٚمبا ٜٓطذِ َع ايطٝاض١ٝ 

ٜٛض ايهجرل َٔ ايؿسف ايعا١َ يًدٚي١ املكٝؿ١ ؾإٕ املكٞ بٗرا ا٫ػاٙ قد ٜطاِٖ يف تك
 بٗرا ايػإٔ.

ٖرٙ احملاذٜس ايٛاقع١ٝ ٚايع١ًُٝ دعًت داْب َِٗ َٔ ايؿك٘ ةمٌٝ إىل ايكٍٛ إٔ ا٫ثس  
املذلتب ع٢ً ؾٛز١ٜ ْػ٤ٛ ا٫يتصاّ ٖٛ نطب املطتؿٝد اؿل با٫ستذاز بٗرا ايػسط. ٚسٝح 

أثس ةمهٔ إٔ  أْ٘ سل ؾً٘ إٔ ٜطتددَ٘ أّ ٫، ٚبايتايٞ ع٢ً ؾسق١ٝ إٔ مل ٜطتددَ٘ ؾ٬
ٜرنس زغِ ْػ٤ٛ أؾٌ ا٫يتصاّ. ٚقد سعٞ ٖرا ايسأٟ ايرٟ ٜرٖب إىل اعتباز ا٫ستذاز سل 
بتأٜٝد ايهجرل َٔ ايؿكٗا٤، ٚإٕ نإ بعكِٗ مل تهٔ ؾهس٠ ايتُٝٝص بني أؾٌ ا٫يتصاّ ٚ 
ا٫ستذاز ب٘ يف ضٝام اتؿاقٝات ا٫ضتجُاز ٚاقش١ يدٜ٘ متاًَا بٌ نإ ٖٓاى خًط بني 

 ٚ أسٝاًْا خًط َع َطا٥ٌ أخس٣. ؾع٢ً ضبٌٝ املجاٍ َٔ ايؿكٗا٤ ايرٜٔ ٜ٪ٜدٕٚ املطأيتني
ٖرا ا٫ػاٙ ٖٛ ايؿكٝ٘ دنًظ إ٫ اْ٘ يف بعض ا٫سٝإ خيًط بني اؿل با٫ستذاز َٚا ٜذلتب 
عًٝ٘ َٔ عدّ تستب أٟ أثس ع٢ً غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل إ٫ َٓر َطايب١ املطتؿٝد بتشهِٝ ايػسط 

ايدَر َٔ أغهاٍ  غه٬ً ٜعدغسٚط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ ييت تعتدل إٔ ٚبني ٚد١ٗ ايٓعس ا

                                                      

(1)PR Thulasidhass, Most-Favoured-Nation Treatment in International 

Investment Law: Ascertaining the Limits through Interpretative 

Principles, Amsterdam Law Forum , Vol.7.1, 2015, p.8. 
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، إ٫ أْ٘ يف نٌ ا٫سٛاٍ ٫ ٜ٪ٜد َطًكًا ايسأٟ ايرٟ ٜرٖب إىل باٱساي١بني أسهاّ املعاٖدتني 
 . 1تًكا١ٝ٥ أثس ايػسط

ْ٘ ي٬ضتجُاز ٭إٕ ٖرا ا٫ػاٙ ي٘ اضاض٘ املٓطكٞ يف ضٝام ا٫تؿاقٝات ايدٚي١ٝ  
دز٠ ايدٍٚ ع٢ً ايتٓب٪ ٚايػؿاؾ١ٝ ؾُٝا ٜتعًل بايتصاَاتٗا ايٓاغ١٦ عٔ غسط ايدٚي١ ٜعصش ق

ا٭ٚىل بايسعا١ٜ مبا ٫ ٜ٪ثس أٚ ٜكًٌ تأثرلٖا ع٢ً سسٜتٗا يف زضِ ضٝاضاتٗا، ٚجيعٌ ايدٚي١ 
 املطتكٝؿ١ ي٬ضتجُاز ع٢ً دزا١ٜ مبا قد ٜذلتب عًٝٗا َٔ ايتصاَات يف مجٝع ا٭ٚقات ٚبدق١.

١ُٖٝ تدلش يف اؿا٫ت اييت ٫ ٜبدٚ ؾٝٗا اؾاْب ايتؿكًٝٞ ايٓاغ٧ عٔ ايػسط ٚيعٌ ٖرٙ ا٭
ٚاقشًا ٚ ٜهٕٛ تكدٜس ذيو قٌ خ٬ف. سٝح إٔ ايكٍٛ بعهظ ذيو ضٝذعٌ ايدٍٚ تبدٚ 

َٔ أْٗا قد ُتًصّ ْؿطٗا  خػ١ٝا٫يتصاَات اييت تتعٗد بٗا َع أطساف ثايج١، أنجس ؼؿعًا يف 
 . 2ا١ًَ ٭ٟ دٍٚ يدٜٗا َعٗا غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜعٔ غرل قؿد بتكدِٜ ْؿظ املع

حيد َٔ َط٪ٚي١ٝ ٚأخرلًا ؾإٕ اعتبازٙ فسد سل ي٬ستذاز ب٘ ٚاملطايب١ بتشهُٝ٘  
َعا١ًَ أؾكٌ يؿاحل املطتؿٝد َٔ غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ  ٗاتكدةم عٓدايدٚي١ املكٝؿ١ 

يو أقسب إىل ايٛاقع نْٛ٘ حيد َٔ تأثرل ٖرٙ ٚيف زأٜٓا إٔ ذ  3َٓر تازٜذ املطايب١ بريو ؾكط
ايػسٚط ع٢ً سس١ٜ ايدٍٚ املكٝؿ١ يف زضِ ضٝاضاتٗا ا٫ضتجُاز١ٜ َٚا ٜذلتب عٓٗا َٔ 

خطس َٔ َطايبات ايتعٜٛض عٔ أقساز نبرل٠، متتد . سٝح ٫ ٜٛدد ط٪ٚيٝات ايكا١ْْٝٛامل
ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ  ْاتر عٔ غسطعدل ضٓٛات ٫ تعتكد ؾٝٗا ايدٚي١ عطٔ ١ْٝ أٟ ايتصاّ 
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Public Law Research Paper ,2009, pp. 09-46: Evode Kayitana, 

The scope and applicability of Most-Favoured-Nation (MFN) 

clause in investment treaties: a survey of the jurisprudence of the 

international centre for settlement of investment disputes, Nnamdi 

Azikiwe University Journal of International Law and 

Jurisprudence, Vol.9, No.1, 2018, p.103. 
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قبٌ استذاز املطتؿٝد ٚتكدِٜ طًب يعدّ ٚدٛد أٟ ايتصاّ بتكدِٜ َعا١ًَ أنجس تؿك٬ًٝ  ٚذيو
  إىل املسنص بريو.

 انفرع انثاَي
 يضًىٌ االحتجاج بشرط انذونت األوىل بانرعايت أياو ادلركس

ٜهٕٛ َطًكًا بٌ َٓح املطتؿٝد اؿل با٫ستذاز بػسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ ٫ إٕ  
حيدد ببعض احملددات، ٚيعٌ َٔ أُٖٗا َبدأ " ذات ايٓٛع"  ٚ َبدأ املعا١ًَ ا٭ؾكٌ  َٚا 

 ٜذلتب عًُٝٗا َٔ قٝٛد ٚقٛابط، ع٢ً ايتؿؿٌٝ اٯتٞ: 
ٜعتدل  ٖرا املبدأ َٔ أِٖ احملددات اييت تكٝد ا٫ستذاز بػسط  :أ٫ًٚ : َبدأ "ذات ايٓٛع" 
را ذٖب ايبعض إىل ايكٍٛ إٕ ناْت املعاٖد٠ ا٭ضاض١ٝ ٚاملعاٖد٠ ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ، ٚشل

ايجا١ْٜٛ متجٌ ايعُٛد ايؿكسٟ يػسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ ؾإٕ َبدأ َٔ ذات ايٓٛع مبجٌ قًب٘ 
، ايرٟ اقذلست٘ 1978. ٚقد متت ا٫غاز٠ إىل ٖرا املبدأ يف َػسٚع املٛاد يط١ٓ 1ايٓابض

. ٜٚعين ٖرا املبدأ باْ٘ ٫ حيل يًطسف  2د٠ ايتاضع١ ٚايعاغس٠ؾ١ٓ ايكإْٛ ايدٚيٞ، يف املا

                                                      

(1) Irene Gabriela García Corona , Arbitraje de inversión: la cláusula 

de la nación más favorecida en derechos adjetivos, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de 

México, México ,2013, p.163. 

. بسؾجب 1نرت السادة التاسعة مؽ مذخوع السؾاد لذخط الجولة األولى بالخعاية عمى " (2)
شخط الجولة األكثخ رعاية، تكتدب الجولة السدتفيجة، لشفديا أو لرالح األشخاص أو 
األشياء التي ليا عالقة محجدة معيا، فقط تمػ الحقؾق التي تقع ضسؽ حجود مؾضؾع 

إال فيسا  1ال تكتدب الجولة السدتفيجة الحقؾق السشرؾص عمييا في الفقخة - 2 الذخط.
يتعمق باألشخاص أو األشياء السحجدة في الذخط  أو التي يتزسشيا مؾضؾعيا" أما 

بسؾجب شخط الجولة األكثخ رعاية، ال  -1السادة العاشخة مؽ السذخوع فقط نرت عمى " 
ممة الجولة األكثخ رعاية إال إذا امتجت الجولة تكتدب الجولة السدتفيجة الحق في معا

ال تكتدب الجولة السدتفيجة  - 2السانحة إلى معاممة دولة ثالثة في حجود مؾضؾع البشج. 
فيسا يتعمق باألشخاص أو األشياء في عالقة  1الحقؾق السشرؾص عمييا في الفقخة 

األشياء مثل تمػ  محجدة معيا إال إذا كانت  )أ( تشتسي إلى نفذ فئة األشخاص أو
 =السؾجؾدة في عالقة محجدة مع دولة ثالثة تدتفيج مؽ السعاممة التي تقجميا ليؼ الجولة

http://www.libros.unam.mx/catalogsearch/advanced/result/?manufacturer%5b%5d=
http://www.libros.unam.mx/catalogsearch/advanced/result/?manufacturer%5b%5d=
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اييت تكع قُٔ سدٚد املطتؿٝد َٔ غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ ا٫ستذاز ض٣ٛ باؿكٛم 
"ا٭غداف ايػسط أٚ ْطاق٘ يف اؿُا١ٜ، نُا ٜػٌُ ْطام ٖرا املبدأ ْؿظ َٛقٛع 

 ذات ايٓٛع اٜكًا.ييت ٜػًُٗا ايػسط ٚاييت جيب إٔ تهٕٛ َٔ ٚا٭غٝا٤" ا
ٚقد غسست ؾ١ٓ ايكإْٛ ايدٚيٞ يف تعًٝكٗا ع٢ً َػسٚع املٛاد ٖرا املبدأ، سٝح  

ذٖبت إىل إٔ إٜساد غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ قُٔ َعاٖد٠ ػاز١ٜ َدل١َ بني دٚيتني ٫ 
خيٍٛ أًٜا َُٓٗا املطايب١ مبعا١ًَ أؾكٌ يف اؾاْب اؾٓا٥ٞ ) ناملطايب١ بتطًِٝ فسّ( 

ضتٓادًا إىل َعاٖد٠ ثا١ْٝ أبسَٗا أسد ا٫طساف َع دٚي١ ثايج١ تكُٓت تٓعِٝ تطًِٝ ا
اجملسَني. سٝح أندت ايًذ١ٓ يف ذات ايطٝام إٔ ٖرا ايػسط ٫ ةمهٔ إٔ ٜعٌُ إ٫ يف سدٚد 

 . 1َا اػٗت إيٝ٘ إزاد٠ ا٫طساف يػُٛي٘ عٓد ايتؿاٚض ع٢ً ابساّ املعاٖد٠
َكُٕٛ ٖرا املبدأ نُا ٚزد يف َػسٚع املٛاد ٚقد أٜدت قه١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ  

، سٝح ذٖبت Ambatielos Caseنأضاع ي٬ستذاز بٗرا ايػسط يف قك١ٝ أَبػًٝظ 
١٦ٖٝ ايتشهِٝ يف ٖرٙ ايكك١ٝ إىل إٔ غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ ٜػٌُ املطا٥ٌ اييت تٓتُٞ 

ثبات ٖرا املبدأ يٝظ ٕ اإَٚٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ؾ. 2إىل ذات اجملُٛع١ اييت تكُٓٗا ايػسط
ع٢ً َبدأ املطاٚا٠ ٚاملكاز١ْ ٚاملكازب١ يف ناؾ١ ا٫َٛز اييت ْ٘ ٜعتُد ٭ َٔ ايطٗٛي١ مبهإ، 

ضٝتِ تطبٝكٗا . ؾع٢ً ضبٌٝ املجاٍ نإ ع٢ً ؾ١ٓ ايتشهِٝ يف ايكك١ٝ أع٬ٙ إٔ تكسز َا إذا 
ملتعًك١ بايتذاز٠ مجٝع املطا٥ٌ اىل  عباز٠ "نإ غسط ايدٚي١ ا٭نجس زعا١ٜ ايرٟ أغاز إ

 .ٚامل٬س١"  ةمهٔ إٔ ةمتد يٝػٌُ "إقا١َ ايعدٍ"
ؾشٝح  :ات ايٓٛع" يتدسز بايٓتٝذ١ اٯت١ٝذ٢ً َبدأ "ععتُدت ؾ١ٓ ايتشهِٝ اٚقد  

يٝظ نريو عٓد ايٓعس إيٝ٘  ٘إٔ "إقا١َ ايعدٍ"، أَس كتًـ عٔ "ايتذاز٠ ٚامل٬س١"، يهٓ
ٞ إٔ ػد محا١ٜ سكٛم ايتذاز َهاْٗا بني ؾُٝا ٜتعًل عُا١ٜ سكٛم ايتذاز ؾُٔ ايطبٝع

املطا٥ٌ املتعًك١ مبعاٖدات ايتذاز٠ ٚامل٬س١. يريو، ٫ ةمهٔ ايكٍٛ بإٔ إقا١َ ايعدٍ، طاملا 

                                                                                                                              

السانحة و )ب( ليا نفذ العالقة مع الجولة السدتفيجة مثل األشخاص واألشياء السذار =
 إلييا في الفقخة )أ( مع تمػ الجولة الثالثة..... تخجستشا بترخف.

(1) Yearbook of the International Law Commission 1978, Vol. II, Part 

2, p.27. 

(2) The Ambatielos Claim (Greece, United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland), 6 March 1956, Reports of International 

Arbitral Awards, , VOL. XII p.107. 
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أْٗا تتعًل عُا١ٜ تًو اؿكٛم، جيب اضتبعادٖا بايكسٚز٠ َٔ تطبٝل غسط ايدٚي١ ا٭نجس 
يًتذاز٠ ٚامل٬س١ ". ٫ٚ ةمهٔ زعا١ٜ، عٓدَا ٜتكُٔ ٖرا ايػسط "مجٝع املطا٥ٌ ايٓطب١ٝ 

. 1ؼدٜد املطأي١ إ٫ ٚؾكا ي١ٝٓ ا٭طساف املتعاقد٠ ٚاضتٓتادٗا َٔ تؿطرل َعكٍٛ يًُعاٖد٠"
ثرل نبرل ع٢ً ايكسازات املتعًك١ بتؿطرل َبدأ " َٔ ذات ايٓٛع"  يف أٚقد نإ شلرا اؿهِ ت

 ضٝام عٌُ املسنص ٚاشل٦ٝات ايتشه١ُٝٝ ا٭خس٣.
، إذ باملسنص ؾكد اضتشكس ٖرا املبدأ يف ضٝام عًُ٘ ايتشهُٝٞ ٚقدز تعًل ا٫َس 

، Wintershall vs. Argentina2ا٫غاز٠ إىل اؿهِ أع٬ٙ اسٝاًْا نُا يف قك١ٝ  متت
، سٝح ذٖبت احمله١ُ Maffeziniٚإىل املبدأ ذات٘ يف اسٝاًْا أخس٣ نُا يف قك١ٝ 

طسف ثايح ؼتٟٛ ع٢ً أسهاّ يتط١ٜٛ إذا ناْت َعاٖد٠ ُسنص إىل أْ٘ "ايتشه١ُٝٝ ايتابع١ يً
ؿُا١ٜ سكٛم َٚؿاحل املطتجُس َٔ تًو املٛدٛد٠ يف املعاٖد٠  َ٪اتا٠ايٓصاعات تهٕٛ أنجس 

٭ْٗا  ا٭ضاض١ٝ، جيٛش متدٜد ٖرٙ ا٭سهاّ إىل املطتؿٝد َٔ غسط ايدٚي١ ا٭نجس زعا١ٜ
ًَا َع َبدأ "  .3َٔ ذات ايٓٛع"َتٛاؾك١ متا

إٕ ا٫ستذاز باملعا١ًَ ا٭ؾكٌ ٜٓطٟٛ ع٢ً تؿؿٌٝ ٚبٝإ، :  ٭ؾكٌثاًْٝا: َبدأ املعا١ًَ ا
سٝح ةمهٔ إٔ ٜجاز َكُٕٛ ٖرٙ املعا١ًَ ٌٖٚ إٔ ا٫ستذاز جيب إٔ ٜتكُٔ َكاز١ْ 
املعاٖد٠ َع ايطسف ايجايح بسَتٗا، أّ ايبٓد ايرٟ ةمٓح املعا١ًَ أّ فسد اؾص٤ َٔ ايبٓد 

ستذاز بػسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ ٜػٌُ َا ايرٟ ةمٓح املعا١ًَ؟ بعباز٠ أخس٣ ٌٖ إٔ ا٫
ٜذلتب ع٢ً ايػسط َٔ سكٛم ٚايتصاَات أٚ َطا٨ٚ َٚصاٜا أّ اْ٘ ٜٓشؿس يف اؾاْب ا٫ؾكٌ 

 ؾشطب ) اؿكٛم ٚاملصاٜا(؟
إشا٤ ٖرٙ ا٫ض١ً٦ ضٓهٕٛ أَاّ استُا٫ت َتعدد٠ : أٚشلا ا٫ستذاز باملعاٖد٠  

٭ؾكٌ، إ٫ إ ٖرا ا٫ػاٙ ضٝطاِٖ يف اؾساؽ ايػسط ايجا١ْٝ بسَتٗا يًشؿٍٛ ع٢ً املعا١ًَ ا
                                                      

(1) The Ambatielos Claim (Greece, United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland), 6 March 1956, Reports of International 

Arbitral Awards, , VOL. XII p.106-107. 

(2) International Centre for Settlement of Investment Disputes 

,Wintershall Aktiengesellschaft  v. Argentine Republic , ICSID 

Case No. ARB/04/14, 2008, para.105. 

(3) International Centre for Settlement of Investment Disputes , Emilio 

Agustín Maffezini V. El Reino de España ,  CASO NO. 

ARB/97/7, Decisión del Tribunal sobre Excepciones a la 

Jurisdicción, 2000. para.56. 
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َٔ َكُْٛ٘ ٖٚدؾ٘ املسدٛ قُٔ املعاٖد٠ ٫ٕ ٖرا ا٫ػاٙ ضٝهسع اس٬ٍ َعاٖد٠ نا١ًَ 
مل ٜتِ ايتؿاٚض بػأْٗا َطًكًا قٌ ا٭خس٣، ٖٚرا َا ٜتعازض َع ١ْٝ ا٫طساف ٚاشلدف َٔ 

 . 1غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ
ضٝكٛد إٕ قؿس تطبٝل ايػسط ع٢ً املصاٜا تُاٍ ايجاْٞ سٝح ٚنريو اؿاٍ يف ا٫س 

أٚ ع٢ً ايهًُات املطايب١ ا٫ضتٓاد يف  املدعني َٔ إىل ْتا٥ر غرل َٓطك١ٝ، إذ ضُٝهٔ 
، ٖٚرا ضٝ٪دٟ إىل عدّ ا٫عتداد بايطٝام ا٭سهاّ أٚ فسد دص٤ َٔ ا٭سهاّ اييت متٓح َصاٜا

٫ػاٙ َطتٓدٜٔ إىل املع٢ٓ ايًػٟٛ يًػسط ايرٟ ٚزد ؾٝ٘ ايػسط. ٜداؾع ايبعض عٔ ٖرا ا
ايرٟ ٜػرل إىل أْ٘ جيرب املعا١ًَ ا٫جياب١ٝ مبا تتكُٔ َٔ َصاٜا ٫ٚ ٜػرل إىل درب عٝٛب 
املعاٖد٠ َع ايطسف ايجايح، إ٫ إٔ ٖرا ايكٍٛ ٫ ٜطًِ َٔ اغهايٝات . ؾًٛ اؾذلقٓا إٔ 

تٓػأ عٔ تطبٝكٗا عٔ طسٜل دٚيتني ابسَتا اتؿاق١ٝ تتكُٔ طسٜكًا ؿٌ املٓاشعات اييت 
، ثِ 19762يط١ٓ  قٛاعد ا٭ْٚطٝذلاٍ يًتشهِٝإسايتٗا إىل ١٦ٖٝ  ؼه١ُٝٝ خاؾ١ مبٛدب 

بساّ أخس٣ َع طسف ثايح تتكُٔ سٌ املٓاشعات عٔ ايطسف ا٭ٍٚ يف ٖرٙ ا٫تؿاق١ٝ بإ قاّ
ٓط١ٝ ايرٟ حيٌُ د طسٜل إسايتٗا إىل املسنص مبٛدب اتؿاق١ٝ ٚاغٓطٔ. ؾٌٗ ةمهٔ يًُطتجُس

ايطسف ايجاْٞ يف املعاٖد٠ ا٭ضاض١ٝ إٔ ٜطتٓد إىل غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ ٜٚطايب 
 ؟ا٭ْٚطٝذلاٍبتشهِٝ املسنص ٚيهٔ قُٔ قٛاعد 

ٚؾُٝا ٜتعًل مبٛقـ املسنص ايدٚيٞ يتط١ٜٛ َٓاشعات ا٫ضتجُاز إشا٤ ٖرٙ املطأي١،   
تكُٓت ايكك١ٝ دٓتني، ؾكد عسقت أَاّ قه١ُ ؼهِٝ املسنص قك١ٝ ضُٝٓص قد ا٫ز

إذ تكُٓت َعاٖد٠ َٔ د١ٗ ٚمجٗٛز١ٜ ا٭زدٓتني َٔ د١ٗ أخس٣.  ١أملاْٝ غسن١بني  ْصاعًا
بني ايطسؾني  تط١ٜٛ ايٓصاع ٚدًٜا، آي١ٝ ي1991ا٫ضتجُاز ايجٓا١ٝ٥ بني املاْٝا ٚا٫زدٓتني يعاّ 

٦ٝات ايككا١ٝ٥ ُٜعسض ايٓصاع ع٢ً احملانِ ٚاشل ٚيف ساي١ اضتُسازٙ خ٬ٍ ؾذل٠ ضت١ أغٗس 
ٜتِ  ٚإذا اضتُس ايٓصاعًا، احمل١ًٝ يف ايدٚي١ املكٝؿ١ يتطٜٛت٘ ع٢ً َد٣ مثا١ْٝ عػس غٗس

                                                      

(1)PR Thulasidhass, Most-Favoured-Nation Treatment in International 

Investment Law, ..Op.cit, p.5. 
األونديتخال ىي لجشة األمؼ الستحجة لمقانؾن التجاري الجولي أنذأت  مؽ قبل الجسعية  (2)

كانؾن  17السؤرخ  (21-)د 2205القخار بسؾجب القخار  1966العامة  عام 
قؾاعج األونديتخال  عتسجت الجسعية العامةا  1976عام  ، وفي6196األول/ديدسبخ 

 لمتحكيؼ.
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 استر بػسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ إ٫ إٔ املطتجُس ا٭ملاْٞ  .1إىل ايتشهِٝ ايدٚيٞايًذ٤ٛ 
غٗسًا  18ملد٠ ا٫ْتعاز  يتذاٚش غسط ا٭زدٓتني ٚأملاْٝا بني  يف املعاٖد٠ ا٭ضاض١ٝ ايٛازد 

ٚزد يف اتؿاق١ٝ  سهِ تط١ٜٛ ْصاع أنجس ١َ٤٬َا٫ضتٓاد إىل أَاّ احملانِ احمل١ًٝ عٔ طسٜل 
ػسط قبٌ َجٌ ٖرا اي اييت مل تؿسض ، 1991 عاّغًٝٞ  ٚا٭زدٓتني اضتجُاز أخس٣ بني 

ٚىل ت غسطًا مل تتكُٓ٘ املعاٖد٠ ا٭ٓإ٫ إٔ ٖرٙ املعاٖد٠ تكُإىل ايتشهِٝ ايدٚيٞ.  ا٫ػاٙ
ا٭طساف ٫ زدع١ ؾٝ٘ بني  قبٌ اؽاذ خٝاز َٜٔط٢ُ غسط )َؿذلم ايطسم( ٚايرٟ ٜعين 

ايدع٣ٛ استذت ٚأثٓا٤ ايٓعس يف  .(2)عسض ايٓصاع ع٢ً احملانِ احمل١ًٝ أٚ ايتشهِٝ ايدٚيٞ
يريو ٫ إٔ املدَّعٞ قد غسع بايؿعٌ يف إدسا٤ إدازٟ قًٞ قد ايدٚي١ املكٝؿ١  ا٫زدٓتني َٔ

زؾكت احمله١ُ ؾكد  تشهِٝ دٚيٞ. َٚع ذيو ايًذ٤ٛ إىل ايؿهِ َؿذلم ايطسم  ًاٚؾك حيل ي٘
. إذ غسط تط١ٜٛ املٓاشعات نهٌ، بد٫ً َٔ املطايب١ بأسهاّ َٛات١ٝ ؾكط  اضتدعا٤سذ١ 

غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ َٔ غأْ٘ إٔ ًٜػٞ  يتشهِٖٝرا ايؿِٗ " إٔ ذٖبت احمله١ُ إىل 
َع  أسد ا٫طساف  تٓطٝل املٓاؾع املتؿل عًٝٗا َع ٜهُٔ يف َٓ٘، ٚايرٟ املكؿٛد  اشلدف

ايطسف ايرٟ ًَا ع٢ً ٚضٝهٕٛ بريو ٫شيطسف آخس.  ١ُ٥٬َ املُٓٛس١  تًو اييت تعتدل أنجس
ٜطايب بؿا٥د٠ مبٛدب َعاٖد٠ بإٔ ٜٓعس يف َصاٜا ٚعٝٛب تًو املعاٖد٠ نهٌ بد٫ً َٔ ايؿٛا٥د 

إٔ املعاٖد٠ قد مت ا ٜ٪ٜد َجٌ ٖرا ايتٛد٘، إذ َتعذلف احمله١ُ أْ٘ قد ٜهٕٛ ٖٓا  ؾكط.

                                                      

سعاىجة بيؽ جسيؾرية ألسانيا االتحادية وجسيؾرية األرجشتيؽ نرت السادة العاشخة مؽ ال (1)
( يشبغي تدؾية الشداعات التي 1بذأن التذجيع والحساية الستبادليؽ لالستثسارات عمى " )

اقجيؽ وبيؽ مؾاطؽ أو شخكة تابعة لمظخف الستعاقج اآلخخ تشذأ بيؽ أحج الظخفيؽ الستع
 فيسا يتعمق باالستثسارات في حجود ىحه السعاىجة بظخيقة ودية بيؽ الظخفيؽ قجر اإلمكان. 

في غزؾن ستة أشيخ، محدؾبة   1إذا تعحر تدؾية الشداع بالسعشى السقرؾد في الفقخة ( 2)
، فيسكؽ تقجيسو بشاًء عمى طمب أحج الظخفيؽ مؽ التاريخ الحي أثار فيو أحج أطخاف الشداع

( يجؾز عخض 3إلى السحاكؼ السخترة لمظخف الستعاقج الحي تؼ االستثسار في إقميسو.)
الشداع عمى ىيئة تحكيؼ دولية في أي مؽ الحاالت التالية  أ( بشاًء عمى طمب أحج أطخاف 

شيخًا مؽ بجء اإلجخاءات الشداع، عشجما ال يكؾن ىشاك قخار بذأنو بعج مخور ثسانية عذخ 
مؽ ىحه السادة، أو عشج وجؾد قخار ولكؽ الشداع  2القزائية السشرؾص عمييا في الفقخة 

يبقى مدتسخًا بيؽ الظخفيؽ ؛ أو ب( عشجما يتفق طخفا الشداع عمى ذلػ" ... تخجستشا 
 بترخف".
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يهٞ تطتؿٝد ا٭طساف ا٭خس٣ َٓٗا ؾٝٓبػٞ إٔ تتعسض ملطا٥ٚٗا ٚ ايتؿاٚض عًٝٗا نشص١َ 
نُا ٜػرل ازل٘، ؾإْ٘  ، . َٚع ذيو، يٝظ ٖرا ٖٛ َع٢ٓ غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜأٜكًا

١َٝٛ تطبٝل بٓد َعني ٚع١َُٝٛ ٫ ٜٛدد ازتباط بني عُأْ٘ ٜتعًل ؾكط مبعا١ًَ أؾكٌ. نُا 
ست٢ إذا نإ غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل  ١،املٓاؾع ٚايعٝٛب اييت قد تتكُٓٗا املعاٖد٠ املعٓٝ

بايسعا١ٜ ذا طبٝع١ عا١َ، ؾإٕ تطبٝك٘ ئ ٜهٕٛ إ٫ َتعًًكا باملصاٜا اييت قد متٓشٗا املعاٖد٠ 
. قد تهٕٛ ٖٓاى اعتبازات املسدع١ٝ ٚإىل املد٣ ايرٟ ُٜٓعس ؾٝ٘ إىل ايؿٛا٥د ع٢ً أْٗا نريو

ايطٝاض١ ايعا١َ اييت ؼد َٔ املٓاؾع اييت قد تطايب بٗا َٔ خ٬ٍ تطبٝل غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل 
 .1"قاب١ً يًتطبٝل يف ٖرٙ ايكك١ٝٗا غرل بايسعا١ٜ، ٚيهٔ احمله١ُ اعتدلت

إٔ تعًٌٝ شا٤ َٛقـ احمله١ُ ٖرا، إذ ذٖب ايبعض إىل ٚقد اْكطُت ٚدٗات ايٓعس إ 
ٖٛ ٚايرٟ  يػسض َٔ غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ،ًا اضتٓادًا إىل اؾشٝش ٜعدتشهِٝ ١٦ٖٝ اي

 املعاٖد٠ ا٭ضاض١ٝ، مبٛدب ايػسط إىل املطتؿٝد َٔ  أؾكٌَعا١ًَ  ١تٛضٝع ْطام أٜ
 ايبٓدض٣ٛ ايبٓٛد امل١ُ٥٬ ؛ ٫ َطا٥ٚٗا أٚ عٝٛبٗا ايٛازد٠ يف  ٚبايتايٞ ٫ جيٛش اضتدعا٤
إٕ اضتٓتاز يف سني ذٖب زأٟ آخس إىل  .2َٔ َعٓاٙ ايػسطإؾساؽ نهٌ. خ٬ف ذيو، ضٝتِ 

تسى داْبا ايػسٚط املسؾك١ ب٘ ٚاحمله١ُ ايرٟ ٜطُح باملطايب١ اؾص١ٝ٥ مبصاٜا غسط 
إٔ تكـ مبؿسدٖا سكٛم ٫ ةمهٔ ٭ٟ َصاٜا أٚ ، إذ ٜتعازض َع املٓطل ٚايعداي١ ٚاٱْؿاف

غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل شلرا ايسأٟ ؾإٕ عٌُ  . سٝح أْ٘ ٚؾكًادٕٚ ٚادبات أٚ َط٪ٚيٝات َكاب١ً
تًو  يف سدٚدإٔ ٜطايب مبعا١ًَ َٛات١ٝ  ٜٓشؿس يف سل املدعٞ يف  بايسعا١ٜ يف أٟ َعاٖد٠

متٓح ايدٚي١ املكٝؿ١ ؾإذا مل ٚيٝظ أنجس.  اييت متٓشٗا ايدٚي١ املام١ يًدٚي١ املطتؿٝد٠
ضُٝٓص ١ٜ َعا١ًَ ٭١ٜ د١ٗ. أَا يف قك١ٝ ٭ٟ دٚي١ ثايج١، ؾًٔ تهٕٛ ًَص١َ مبٓح أ َعا١ًَ

ا٭زدٓتني ع٢ً َٓح َجٌ ٖرٙ املعا١ًَ ملكدّ  املسنصأددلت قه١ُ ؾكد  قد ا٭زدٓتني، 
ا٭زدٓتني  مبصاٜا املعاٖدتني َعًا )َعاٖد٠بايتُتع  يًُدعٞايطًب. ٚيف ٖرٙ اؿاي١، ُضُح 

بعباز٠  ٛز٠ يف نًتا املعاٖدتني.تذا١ًٖ ايػسٚط املرن(، َا٭زدٓتني ٚغًَٝٞٚعاٖد٠ ٚأملاْٝا 
ب٘ ا ثايح تسبطٗأخس٣ ؾكد َٓح املدعٞ َعا١ًَ ػاٙ ا٫زدٓتني مل متٓشٗا ا٭خرل٠ ٫ٟ بًد 

                                                      

(1) International Centre for Settlement of Investment Disputes 

,Siemens A.G. v. The Argentine Republic, ICSID Case No. 

ARB/02/8, para.120. 

(2) Evode Kayitana, The scope and applicability of Most-Favoured-

Nation (MFN) clause in investment treaties, ...Op.cit, p,102. 
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ٜٓبػٞ إٔ ٚع٢ً ذيو أند ٖرا ا٫ػاٙ ع٢ً أْ٘ . 1مبا يف ذيو غًٝٞ ذاتٗا ع٬قات تعاٖد١ٜ
ايساضذ يًكإْٛ ايدٚيٞ، ا٫دعا٤ات اييت قد تعٛم ايؿِٗ بتهٕٛ احملانِ َكٝد٠ يف ا٫عذلاف 

أٟ إٔ ايدٍٚ ًَص١َ ؾكط با٫يتصاَات اييت ٚاؾكت عًٝٗا طٛاع١ٝ. ايػسض َٔ غسط ايدٚي١ 
ا٭ٚىل بايسعا١ٜ ٖٛ َٓح املطاٚا٠ يف ظسٚف تٓاؾط١ٝ ٚيٝظ َٓح ايتؿٛم أٚ قُإ ػُٝع 

 .2ايكٛاعد ٚاملباد٨ املؿٝد٠ ملعاٖدات ايطسف ايجايح
 ادلطهب انثانث

 وىل بانرعايت أياو ادلركسنت األَطاق شرط انذو
ٕ ٖٓاى بعض ؾٝؼ املعاٖدات اييت قد إنُا ذنسْا يف َٛقع ضابل َٔ ايبشح ؾ 

ٜسد ؾٝٗا ٖرا ايػسط يف ع٬قت٘ بإعُاٍ ايتشهِٝ ٚاييت ةمهٔ إٔ تهٕٛ قٌ خ٬ف عٓد 
جياب أٚ ايسؾض سٍٛ غاز٠ باٱإدسا٤ ع١ًُٝ ايتشهِٝ. ٖٚرٙ ايؿٝؼ ٖٞ اييت ٫ تتكُٔ اٱ

ٛع ٖرا ايػسط يتط١ٜٛ املٓاشعات، ٖٚٞ بدٚزٖا قد تٓػطس إىل غطسٜٔ ؾُٓٗا َٔ كخ
ٜطتددّ عبازات تؿٝد ا٫ضتػسام َجٌ "نٌ ايككاٜا أٚ املطا٥ٌ" أٚ "نٌ اؿكٛم" يف سني 

خس. ٚيف ٖرا ايطٝام  قد تدلش َػه١ً ضتدداّ َجٌ ٖرٙ ايعبازات ايعا١َ يف ايٓٛع اٯا٫  ٜتِ 
ات ايتشهِٝ َٔ عدَ٘ ْٚطاق٘ ؾُٝا إذا نإ ٜكتؿس ع٢ً اؾٛاْب سلٍٛ ٖرا ايػسط بادسا٤

املٛقٛع١ٝ أّ ٜتعداٖا إىل اؾاْب ا٫دسا٥ٞ. مبع٢ٓ ٌٖ إٔ ْطام املعا١ًَ ا٭ؾكٌ يف ضٝام 
ٚىل بايسعا١ٜ ٜكتؿس ع٢ً اؿكٛم اؾٖٛس١ٜ أّ ٜتعداٖا يٝػٌُ اؾٛاْب غسط ايدٚي١ ا٭

ات" ذاتٗا. َٚٔ خ٬ٍ دزاض١ ٚؼًٌٝ عدد َٔ ا ؾٝٗا أسهاّ "تط١ٜٛ ايٓصاعمباٱدسا١ٝ٥ 
ػاٙ َٛسد اْتٗذ٘ املسنص إشا٤ اايطٛابل ايتشه١ُٝٝ يًُشانِ املسنص، تبني أْ٘ يٝظ ٖٓاى 

ْكطِ امنا نإ ي٘ َٓٗر ٚاي١ٝ ؼًٌٝ ٚتدلٜس ؽتًـ سطب اؿاي١. ٚشلرا ؾكد إٖرٙ املطأي١ ٚ
داد ْطام ايػسط إىل املطا٥ٌ ٫َت ًاػاٖني ا٭ٍٚ نإ َ٪ٜداَٛقـ قانِ املسنص إىل 

اٱدسا١ٝ٥ ٚؾكًا يتدلٜسات ٚتؿطرلات َع١ٓٝ ) ايؿسع ا٭ٍٚ( يف سني زؾض ا٫ػاٙ ايجاْٞ ٖرا 
 خس َٔ ايتدلٜسات ٚايتؿطرلات ) ايؿسع ايجاْٞ(.آ٬ً بٓٛع ًعتا٫َتداد َ

 
                                                      

(1)PR Thulasidhass, Most-Favoured-Nation Treatment in International 

Investment Law, ..Op.cit, p.7 

(2) Alejandro Faya Rodriguez, ‘The Most-Favored-Nation Clause in 

International Investment Agreements: A Tool for Treaty 

Shopping?’, Journal of Arbitration International 2008-25, p. 89. 
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 ع األولانفر
 يتوىل بانرعايت عهى ادلسائم االجرائقبىل ادلركس حتكيى شرط انذونت األ

يف قك١ٝ َاؾٝصٜين قد إضباْٝا، احملهُتني ايتابعتني يًُسنص تعتدل أسهاّ  
ٚايًتني ضبل ا٫غاز٠ إيُٝٗا يف ضٝاقات أخس٣ َٔ ٖرا  ضُٝٓص قد ا٭زدٓتني ٚقك١ٝ

ايبشح، َٔ ايطٛابل امل١ُٗ اييت أضطت ٫ػاٙ ؼهُٝٞ ؾُٝا ٜتعًل بطسٜإ ْطام غسط 
 اٱدسا١ٝ٥. ايدٚي١ اٯٚىل بايسعا١ٜ ع٢ً املطا٥ٌ

ٖٚٛ أزدٓتٝين اؾٓط١ٝ نإ قد  َاؾٝصٜينٚتعٛد خًؿٝات ايكك١ٝ ا٭ٚىل إىل إٔ  
َد١ٜٓ يػسض بٓا٤ َؿٓع يًُٓتذات ايهُٝٝا١ٝ٥ يف أْػأ ٚاضتجُس يف غسن١ تدع٢ إةماضا، 

غايٝجٝا ٚاييت مجع١ٝ ايت١ُٝٓ ايؿٓاع١ٝ يف غايٝجٝا اٱضبا١ْٝ. ٚقد نإ املػسٚع بايػسان١ َع 
يف غايٝجٝا. مل ٜتِ ايتُهٔ َٔ إلاش  بتعصٜص ايت١ُٝٓ ايؿٓاع١ٝكتًط خيتـ  ٖٞ نٝإ

املػسٚع بطبب ازتؿاع ايتهايٝـ، ٚشلرا قدّ املطتجُس ايكك١ٝ إىل ايتشهِٝ اضتٓادًا إىل 
مجع١ٝ ٚقد ب٢ٓ املطتجُس ادعا٤ٙ ع٢ً إٔ ا٫تؿاق١ٝ ايجٓا١ٝ٥ بني إضباْٝا ٚا٭زدٓتني. 

ٚمحًٗا أعطت ْؿٝش١ خاط١٦ تكًٌ َٔ تهايٝـ املػسٚع، جٝا غايٝايت١ُٝٓ ايؿٓاع١ٝ يف 
 إةماضا عٔ ايتهايٝـ اٱقاؾ١ٝ ايٓاػ١ عٔ تكِٝٝ ا٭ثس ايب٦ٝٞ، ٭ْٗا قػطت ع٢ً َط٪ٚي١ٝ 

 َٔ أدٌ بد٤ ايبٓا٤ قبٌ انتُاٍ ع١ًُٝ تكِٝٝ ايتأثرل ايب٦ٝٞ. 
ٓاع١ٝ يف مجع١ٝ ايت١ُٝٓ ايؿَترزع١ بإٔ ا٫دعا٤ات ٖرٙ طعٓت إضباْٝا يف قد ٚ 

 ١أٜ عًٝ٘ إٔ ٜتشٌُ غسن١ خاؾ١ ٫ تٓطب أؾعاشلا إىل ايدٚي١، ٚإٔ املطتجُسغايٝجٝا ٖٞ 
. ٚيعٌ ا٭ِٖ يف ٖرا ايطٝام، إٔ اضباْٝا 1اضتجُازت٘ َٔ عدَ٘كاطس تتعًل ظد٣ٚ 

يًطعٔ يف أختؿاف  1991أضتٓدت إىل املاد٠ ايعاغس٠ َٔ اتؿاقٝتٗا َع ا٭زدٓني يط١ٓ 
اييت  اييت ْؿت عًٝٗا املاد٢،٠ أضاع إٔ املدعٞ مل ٜطتٛف ايػسٚط عًقانِ املسنص 

اشل٦ٝات ايككا١ٝ٥ إىل تكُٓت آي١ٝ يتط١ٜٛ املٓاشعات ٚدًٜا خ٬ٍ ضت١ أغٗس ٚغ٬ؾ٘ تكدّ 
ًا، ٚإذا اضتُس ايٓصاع ٜكدّ إىل مثا١ْٝ عػس غٗس ع٢ً َد٣ املدتؿ١ يف ايدٚي١ املكٝؿ١

ضبٌ ا٫ْتؿاف املتاس١ أَاّ احملانِ  رمل ٜطتٓؿ املدَّعٞسٝح إٔ  . ٚ 2ايتشهِٝ ايدٚيٞ
                                                      

(1) Evode Kayitana, The scope and applicability of Most-Favoured-

Nation (MFN) clause in investment treaties, ...Op.cit, p,104 
التذجيع والحساية الستبادلة لالستثسارات بيؽ مسمكة السادة العاشخة مؽ اتفاقية  نرت (2)

 =( يشبغي تدؾية الشداعات التي تشذأ1عمى " ) 1991اسبانية وجسيؾرية األرجشتيؽ لدشة 



 لجولة األولى بالخعايةالجولي لتدؾية مشازعات االستثسار لذخط ا تحكيؼ السخكد

Rafidain Of Law Journal, Vol. (22), No. (77), Year (24) 

007 

إضباْٝا أْ٘ يٝظ يًُشه١ُ اختؿاف يف ٖرٙ  استذتاحمل١ًٝ مبٛدب املاد٠ أع٬ٙ، ؾكد 
بػسط ايدٚي١ ا٭ٚىل  ملاد٠ ايعاغس٠ا يتذاٚش َا اغذلطت٘استر املدعٞ َٔ داْب٘ ايكك١ٝ. 
جيب إٕ ٫ تهٕٛ املعا١ًَ اييت ايٛازد يف ذات املعاٖد٠، ٚاييت أغازت إىل  أْ٘ بايسعا١ٜ 

إىل طسف ثايح أٚ  ًٜا َُٓٗاتؿك٬ًٝ َٔ تًو اييت قد ٜكدَٗا أ ٜتًكاٖا اٟ َٔ ايطسؾني أقٌ
ٚسٝح إٔ اضباْٝا َدل١َ .1نٌ املطا٥ٌ" اييت تدخٌ يف ْطام املعاٖد٠َطتجُسٜ٘ ٚيف "

 غٗسًا ؾتعد ا٫ؾكٌ بايٓطب١ يًُدعٞ. 18اتؿاق١ٝ َع غًٝٞ ٫ تتكُٔ غسط اٍ
ٚقد ناْت عباز٠ " نٌ املطا٥ٌ" اييت ٚزدت يف املعاٖد٠ ا٭ضاض١ٝ قٌ خ٬ف  

ا٭َٛز اؾٖٛس١ٜ أٚ اؾٛاْب املاد١ٜ أَاّ احمله١ُ، سٝح استذت إضباْٝا أْٗا َكتؿس٠ ع٢ً 
إ٫ إٔ احمله١ُ  .2ملطا٥ٌ اٱدسا١ٝ٥ أٚ ايككا٫ٚ١ٝ٥ تػٌُ ايًُعا١ًَ املُٓٛس١ يًُطتجُسٜٔ 

ايدٚي١ ا٭نجس زعا١ٜ ع٢ً املطا٥ٌ اؾٖٛس١ٜ ٚسدٖا قا١ً٥ "إٕ  زؾكت قؿس تطبٝل غسط

                                                                                                                              

بيؽ أحج الظخفيؽ الستعاقجيؽ وبيؽ مؾاطؽ أو شخكة تابعة لمظخف الستعاقج اآلخخ فيسا =
( 2مكان. )بظخيقة ودية بيؽ الظخفيؽ قجر اإل يتعمق باالستثسارات في حجود ىحه السعاىجة

في غزؾن ستة أشيخ، محدؾبة   1إذا تعحر تدؾية الشداع بالسعشى السقرؾد في الفقخة 
فيو أحج أطخاف الشداع، فيسكؽ تقجيسو بشاًء عمى طمب أحج الظخفيؽ  مؽ التاريخ الحي أثار

( يجؾز عخض 3إلى السحاكؼ السخترة لمظخف الستعاقج الحي تؼ االستثسار في إقميسو.)
الشداع عمى ىيئة تحكيؼ دولية في أي مؽ الحاالت التالية  أ( بشاًء عمى طمب أحج أطخاف 

بعج مخور ثسانية عذخ شيخًا مؽ بجء اإلجخاءات  الشداع، عشجما ال يكؾن ىشاك قخار بذأنو
مؽ ىحه السادة، أو عشج وجؾد قخار ولكؽ الشداع  2القزائية السشرؾص عمييا في الفقخة 

يبقى مدتسخًا بيؽ الظخفيؽ ؛ أ و ب( عشجما يتفق طخفا الشداع عمى ذلػ" ... تخجستشا 
   بترخف".

اىجة الثشائية بيؽ اسبانيا واالرجشتيؽ عمى أنو ( نرت الفقخة الثانية السادة الخابعة مؽ السع1)
"في كل السدائل التي تخزع ليحه االتفاقية، لؽ تكؾن ىحه السعاممة أقل تفزياًل مؽ تمػ 
التي قجميا كل طخف لالستثسارات التي قام بيا مدتثسخون مؽ بمج ثالث في إقميسو ... 

 تخجستشا بترخف"
(2) International Centre For Settlement Of Investment Disputes , 

Emilio Agustín Maffezini V. The Kingdom Of Spain , Case No. 

Arb/97/7, Decision Of The Tribunal On Objections To 

Jurisdiction, Para.41. 



 (22( ، السنة )77( ، العدد )22مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (22), No. (77), Year (24) 

887 

عُا١ٜ املطتجُسٜٔ ا٭داْب، ٭ْٗا  ٚثٝكًا شاعات ايّٝٛ تستبط ازتباطًاآتستٝبات تط١ٜٛ امل
 .1عُا١ٜ سكٛم ايتذاز مبٛدب َعاٖدات ايتذاز٠" تتعًل أٜكًا
 َاؾٝصٜينيف قك١ٝ ، اْتٗذت احمله١ُ ذات ايٓٗر 2ٚيف قك١ٝ ضُٝٓص قد ا٭زدٓتني 

َٔ تٛضع١ غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ يٝػٌُ ا٫دسا٤ات اٜكا. سٝح ذٖبت احمله١ُ ايتابع١ 
غباط عاّ  6ؼهُٝٗا يف ٖرا ايكك١ٝ قبٌ ؾدٚز ايكساز ايٓٗا٥ٞ يف سٝجٝات يًُسنص يف 

خس٣ ػد احمله١ُ إٔ املعاٖد٠ ْؿطٗا، إىل داْب ايعدٜد َٔ املعاٖدات ا٭،  إىل أْ٘ " 2007
ي١ٝ خاؾ١ يتط١ٜٛ املٓاشعات ٫ تهٕٛ آتتُجٌ يف  ممٝص٠ خاؾ١ٝؿُا١ٜ ا٫ضتجُاز، شلا 

ايٛؾٍٛ إىل ٖرٙ اٯيٝات ٖٛ دص٤ َٔ اؿُا١ٜ املكد١َ ٚإٔ  َؿتٛس١ عاد٠ يًُطتجُسٜٔ. 

                                                      

(1) International Centre For Settlement Of Investment Disputes , 

Emilio Agustín Maffezini V. The Kingdom Of Spain , Case No. 

Arb/97/7, Decision Of The Tribunal On Objections To 

Jurisdiction, Para.55. 

لتؾفيخ نغام متكامل  (SITS) بتأسيذ شخكة أرجشتيشية .Siemens A.G قامت شخكة (2)
شتيؽ. رجة ونغام السعمؾمات االنتخابية لأللسخاقبة اليجخة ونغام تحجيج اليؾية الذخري

تأجيل إصجار  SITS ، طمبت األرجشتيؽ مؽ1999وبجأت الذخكة بالتشفيح، في أغدظذ 
بظاقات اليؾية الؾطشية الججيجة لعجة أشيخ، بدعؼ أنيا تخذى مؽ أن إدخاليا قبل وقت 
قريخ مؽ االنتخابات الؾطشية القادمة. بجأ نغام مخاقبة اليجخة في العسل في فبخايخ 

فتو بعج ذلػ بيؾم واحج واستسخت مقاطعتو إلى أجل غيخ ، لكؽ الحكؾمة أوق2000
وافق البخلسان األرجشتيشي عمى قانؾن  2000مدسى. وفي تذخيؽ الثاني / نؾفسبخ 

الظؾارئ لسعالجة األزمة السالية التي مكشت الخئيذ مؽ إعادة التفاوض بذأن عقؾد 
العقج بسؾجب  القظاع العام. لؼ تعتخض شخكة سيسشد عمى اقتخاح الحكؾمة بتزسيؽ

، عمى أمل أن تدخع ىحه الخظؾة في السؾافقة عمى 2000أحكام قانؾن الظؾارئ لعام 
مدؾدة اقتخاح ججيجة مؽ  SITS ، تمقت2001اقتخاح إعادة صياغة العقج. في أوائل مايؾ 

الحكؾمة، تختمف عؽ مقتخح إعادة صياغة العقج. وُأبمغت الذخكة في وقت الحق بأن 
يخ قابل لمتفاوض. بعج أسبؾعيؽ، تؼ إنياء العقج بسؾجب مخسؾم بسؾجب االقتخاح الججيج غ

بتقجيؼ طعؽ إداري تؼ رفزو بسؾجب  SITS . قامت2000أحكام قانؾن الظؾارئ لعام 
 ، قجمت شخكة سيسشد طمب التحكيؼ لمسخكد.2002مخسؾم آخخ. في مايؾ 
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مبٛدب املعاٖد٠. ٖٚٞ دص٤ َٔ َعا١ًَ املطتجُسٜٔ ٚا٫ضتجُازات ا٭دٓب١ٝ ٚاملصاٜا اييت 
 .1"ٝٗا َٔ خ٬ٍ غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜةمهٔ ايٛؾٍٛ إي

 قد اضتٓدا إىل زأٟ ؾ١ٓ نيَٚٔ اؾدٜس بايرنس إٔ قانِ املسنص يف ن٬ ايككٝت 
ايتشهِٝ يف أَباتًٝٛع ضابل اٱغاز٠ ي٘، ٚايرٟ ٚضع تطبٝل غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ 

١، نذص٤ َٔ ايتدلٜسات اييت ع٢ً إقا١َ ايعدٍ نشُا١ٜ نبرل٠ َتاس١ يٮداْب يف ايدٚي١ املكٝؿ
يف تٛضع تطبٝل ٖرا ايػسط ع٢ً املطا٥ٌ ا٫دسا١ٝ٥. ٚيهٔ ع٢ً َا ٜبدٚ إٔ  إيٝٗااضتٓدت 

تٗا يسأٟ ايًذ١ٓ سٝح إٔ ا٫خرل٠ قد ٚضعت تطبٝل ا٤احملانِ قد داْبت ايؿٛاب يف قس
 ايدٚي١ ْب يفإقا١َ ايعدٍ نشُا١ٜ دٖٛس١ٜ َتاس١ يٮدا يٝػٌُغسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ 

سهاّ تط١ٜٛ املٓاشعات يف املعاٖد٠ ا٭ضاض١ٝ.  ٚمما ٫ غو ؾٝ٘ إٔ املكٝؿ١ ٚيهٔ يٝظ ٭
ٖٓاى اخت٬ف دٖٛسٟ بني إقا١َ ايعدٍ ٚايٛؾٍٛ إىل احملانِ نشُا١ٜ َٛقٛع١ٝ َٔ ْاس١ٝ، 

 2.ٚتؿطرل أسهاّ املعاٖدات ٚتط١ٜٛ َٓاشعات املعاٖدات نآيٝات إدسا١ٝ٥ َٔ ْاس١ٝ أخس٣
 ثاَيانفرع ان

 رفض ادلركس حتكيى شرط انذونت األوىل بانرعايت عهى ادلسائم االجرائيت
ٚ قك١ٝ ضُٝٓص ذات٘ يف قك١ٝ  َاؾٝصٜينَٛقـ قانِ املسنص يف قك١ٝ  ٜهٔ مل 

دع٣ٛ  ١طايٝ، يف ٖرٙ ايكك١ٝ زؾعت غسن١ ضايٝين ا٫ضتجُاز١ٜ اٱ3ٜضايٝين قد ا٭زدٕ

                                                      

(1) International Centre For Settlement Of Investment Disputes , 

Siemens A.G. v. The Argentine Republic, Decision On 

Jurisdiction,ICSID, Case No. ARB/02/8., Para. 102. 

(2)PR Thulasidhass, Most-Favoured-Nation Treatment in International 

Investment Law, ..Op.cit, p.5. 
حقة لذخكتيؽ إيظاليتيؽ بعج االنتياء مؽ ( تزسشت القزية نداًعا حؾل الجفعة الشيائية السدت3)

مؽ معاىجة االستثسار الثشائية بيؽ األردن  9بشاء سج الكخامة في األردن. وتشص السادة 
في السشازعات الستعمقة بانتياكات السعاىجات،  السخكد وإيظاليا عمى التحكيؼ الرادر عؽ

استثسار، فإن إجخاءات ولكشيا تشص أيًزا عمى أنو، عشجما يتؼ االستثسار بسؾجب عقج 
تدؾية الشداع التعاقجية ىي التي تحكؼ. كان مذخوع الدج خاضعًا لعقج استثساري يتظمب 
تدؾية الشداعات في السحاكؼ األردنية ما لؼ يتفق الظخفان عمى إحالة الشداع إلى التحكيؼ. 

 لسخكدا سعى السجعؾن اإليظاليؾن مع ذلػ إلى تقجيؼ مظالباتيؼ التعاقجية أمام محكسة
 =عمى أساس نغخية أن معاىجات االستثسار الثشائية األردنية مع الؾاليات الستحجة ودول
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ط ايدٚي١ اٯٚىل بايسعا١ٜ ايرٟ ٚزد يف املعاٖد٠ املسنص يًتشهِٝ َطتٓد٠ إىل غس أَاّ قه١ُ
بني ايبًدٜٔ، َطايبًا ا٫عتُاد ع٢ً َعاٖد٠ ا٭زدٕ َع املًُه١ املتشد٠ َٔ د١ٗ َٚعاٖدتٗا 

ختؿاف املسنص. ٚيد٣ ايٓعس يف تشد٠ َٔ د١ٗ أخس٣ نأضاع ٫ْعكاد اَع اي٫ٜٛات امل
ٝصٟ ع٢ً ٖرٙ ايكك١ٝ، سٝح ايكك١ٝ زؾكت احمله١ُ تطبٝل َا تٛؾًت إيٝ٘ يف قك١ٝ َاؾ

إٔ املعا١ًَ "تتعًل بأسهاّ اؿُا١ٜ اؾٖٛس١ٜ مبع٢ٓ اؿسَإ َٔ ايعداي١ يف زأت احمله١ُ 
٫ ٜتعًل باضترلاد أسهاّ تط١ٜٛ املٓاشعات َٔ َعاٖد٠ أخس٣ يف  ، ٚاحملانِ احمل١ًٝ

٫تؿاق١ٝ ا قددًا، ذيو إٕايػسط ايٛازد يف ا٫تؿاق١ٝ دا٤  . سٝح إٕاملعاٖد٠ ا٭ضاض١ٝ
 .1بػهٌ سؿسٟاملطا٥ٌ اييت ٜػًُٗا  ايػسط  أٚزدت ٚا٭زدٕاملدل١َ بني اٜطايٝا 

ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ قدٚد يف ْطاق٘ ع٢ً  غسطإٔ ٚعًٝ٘ ؾكد قكت احمله١ُ  
، ٚايكٍٛ بعهظ ذيو املطا٥ٌ املٛقٛع١ٝ ٫ٚ ٜٓطبل ع٢ً تستٝبات تط١ٜٛ املٓاشعات

أخس٣  Treaty Shoppingأسهاّ َعاٖدات  اضترلادضٝ٪دٟ إىل تعصٜص كاطس ايًذ٤ٛ 
. َٚٔ أدٌ بٝإ ايؿسم بني ايككاٜا ؾكد قاَت 2 دٕٚ ؾشـ ٚؼًٌٝ نٌ قك١ٝ ع٢ً سد٠ٍ

بتشًٌٝ ايكساز ايرٟ مت ايتٛؾٌ إيٝ٘ يف قك١ٝ َاؾٝصٜين ٚخًؿت إىل أْ٘ يف بعض احمله١ُ 
يسعا١ٜ ع٢ً يػ١ ٚاضع١ تػرل إىل ايدٚي١ ا٭ٚىل با تسد ؾٝٗا غسٚطَعاٖدات ا٫ضتجُاز ايجٓا١ٝ٥، 

يف  مل تهٔ ؾٝاغ١ غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ ايٛازد٠ ، ٚ" اـاقع١ ي٬تؿاماملطا٥ٌ"ناؾ١ 

                                                                                                                              

أخخى سسحت لمسدتثسخيؽ مؽ ىحه الجول بتقجيؼ مظالبات تعاقجية إلى التحكيؼ، وبالتالي =
 فإن شخط الجولة األولى بالخعاية يدسح لمسدتثسخيؽ اإليظالييؽ بالسثل. 

الستبادلة  بيؽ  مؽ اتفاقية تذجيع وحساية االستثسار 3مؽ السادة نرت الفقخة الخابعة ( 1)
 جسيع تسشح"  1996السسمكة األردنية الياشسية وجسيؾرية ايظاليا السؾقعة  لدشة  عمى 

 ووسائل والؾقؾد والظاقة والسرشعة الخام السؾاد ونقل وبيع بتؾفيخ الستعمقة الشذاطات
 السسشؾحة تمػ عؽ رعاية تقل ال معاممة قجتيؽالستعا الجولتيؽ مؽ كل في أرض اإلنتاج

 مؽ مدتثسخيؽ أو السزيفة الستعاقجة الجولة مؽ قبل مدتثسخيؽ مؽ السقامة ذاتيا لألنذظة
 " . ثالثة دول

(2) International Centre For Settlement Of Investment Disputes, Salini 

Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. V. The Hashemite 

Kingdom of Jordan, Decision On Jurisdiction, ICSID Case No. 

ARB/02/13, para.115. 
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نُا مل ٜهٔ ٖٓاى أٟ ديٌٝ ع٢ً ١ْٝ َػذلن١ يًطسؾني  َعاٖد٠ إٜطايٝا ٚا٭زدٕ َٔ ٖرا ايٓٛع.
 .1اعاتسٌ ايٓصاٱدسا١ٝ٥ مبا يف ذيو ككاٜا اييتطبٝل ٖرا ايبٓد ع٢ً 

ٚقد ٚدٗت بعض ا٫ْتكادات إىل َٛقـ احمله١ُ ٖرا سٝح ذٖب ايبعض إىل إٔ  
َتأؾٌ يف غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ   treaty-shoppingخطس ايتطٛم ايتعاٖدٟ

بػهٌ عاّ ٫ٚ ٜكتؿس ع٢ً تطبٝل َجٌ ٖرا ايػسط ع٢ً أسهاّ تط١ٜٛ املٓاشعات. إٔ  
امل٪يؿات ايكا١ْْٝٛ، ٜػٌُ مجٝع بعض ٘ يف ٖرا، نُا ٜطًل عًٝ 2خطس "اْتكا٤ ايهس"

ا٭سهاّ املٛقٛع١ٝ ملعاٖدات ا٫ضتجُاز ايجٓا١ٝ٥ َع ايطسف ايجايح، ٚبايتايٞ ٫ ٜٓبػٞ إٔ 
. أَا 3ٜهٕٛ سذ١ يعدّ متدٜد غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ إىل َطا٥ٌ تط١ٜٛ املٓاشعات

ملعاٖد٠ ا٭ضاض١ٝ ٚاملعاٖد٠ اضتٓاد احمله١ُ ع٢ً ايطٝام املدتًـ خ٬ٍ املؿاٚقات بني ا
دٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ ٖٛ دا٥ًُا َع ايطسف ايجايح ؾتعد سذ١ ٚا١ٖٝ ٫ٕ ؾًطؿ١ ٖٚدف غسط اي

 ضتدعا٤ أنجس ا٭سهاّ ١َ٤٬َ َٔ املعاٖدات اييت مت ايتؿاٚض عًٝٗا يف ضٝاقات كتًؿ١.ا
ٖٛ ذات  4قد بًػازٜا ب٬َاٚقد نإ َٛقـ قه١ُ املسنص ايتشه١ُٝٝ ػاٙ قك١ٝ  

َٛقـ قه١ُ قك١ٝ ضايٝين، سٝح زؾكت تٛضع ا٫ستذاز بػسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ 

                                                      

(1) International Centre For Settlement Of Investment Disputes, Salini 

Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. V. The Hashemite 

Kingdom of Jordan, Decision On Jurisdiction, ICSID Case No. 

ARB/02/13, para.103,117. 

انتقاء الكخز مرظمح متخحؼ يدتخجمو بعض الفقياء لالشارة إلى االنتقائية في تظبيق  (2)
 الشرؾص القانؾنية أو تخكيا دون معيار واضح محجد.

(3) Evode Kayitana, The scope and applicability of Most-Favoured-

Nation (MFN) clause in investment treaties, ...Op.cit, p,105. 

( تتعمق وقائع الشداع بقيام الكؾندؾرسيؾم القبخصي بذخاء األصؾل السادية والسعشؾية 4)
الحكؾمة البمغارية  والحي يستمػ محظة لتكخيخ الديؾت إاّل أن  Palama Nova  لسذخوع

كان مؽ شأنيا إعاقة السذخوع عؽ لمسذخوع، قامت بإجخاءات  االستخاتيجيةنغخا لألىسية 
إثخ ذلػ تقجم الكؾندؾرسيؾم بظمب لمتحكيؼ أمام السخكد الجولي لتدؾية سالو.مداولة أع

وذلػ باالستشاد إلى نص  19/8/2003مشازعات االستثسار، ضج حكؾمة بمغاريا في 
يثاق مؽ اتفاق ميثاق الظاقة والتي تقخ بأحقية مؾاطشي الجول األطخاف في الس 26السادة 

في رفع السشازعات التي تقؾم بيشيؼ وبيؽ حكؾمات الجول األطخاف في السيثاق إلى محاكؼ 
 =كسا استشج الكؾندؾرسيؾم القبخصي إلى مبجأ .السخكد الجولي لمفرل في ىحه السشازعات
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ختؿاف قه١ُ ك١ٝ طايبت غسن١ ب٬َا ايكدلؾ١ٝ باْعكاد ايٝػٌُ ا٫دسا٤ات. يف ٖرٙ ايك
املسنص بػإٔ ْصاعٗا َع بًػازٜا اضتٓادًا إىل غسط ايدٚي١ اٯٚىل بايسعا١ٜ ايٛازد يف َعاٖد٠ 

تهُٔ يف ا٫سهاّ ايكٝك١ اييت  املػه١ً  ٚقد ناْتبني بًػازٜا ٚقدلف. ايجٓا١ٝ٥  ا٫ضتجُاز
ٚزمبا ايطبب يف ٖرا املٛقـ ٜهُٔ يف  تط١ٜٛ املٓاشعات، بػإٔعاٖد٠ تكُٓتٗا ٖرٙ امل

سٝح سؿست ٖرٙ ا٫سهاّ ايتشهِٝ عٌ . 1خ٬ٍ اؿكب١ ايػٝٛع١ٝ يف بًػازٜا ابساَٗا
اعتُد املدَّعٞ ٚقد  ٚايتعٜٛض ايٓاغ١٦ عٓٗا ؼدٜدًا.ادز٠ ايٓصاعات املتعًك١ بػسع١ٝ املؿ

ايٛازد٠ يف َعاٖد٠ ع٢ً غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ ٱدزاز أسهاّ تط١ٜٛ املٓاشعات 
 ٖرٙ ايكٝٛد. نْٛٗا ٫ تتكُٔبًػازٜا ٚؾًٓٓدا ا٫ضتجُاز ايجٓا١ٝ٥ بني 

ع٢ً ايًػ١ ضتٓدت احمله١ُ يف زؾض اْعكاد اختؿاؾٗا ع٢ً ٖرٙ ايكك١ٝ اٚقد  
ٚىل بايسعا١ٜ يف املعاٖد٠ ا٭ضاض١ٝ َٔ د١ٗ ٚع٢ً ١ْٝ أطساؾٗا اييت ٚزد ؾٝٗا غسط ايدٚي١ ا٭

َٔ د١ٗ أخس٣. ٚقد زأت احمله١ُ إٔ ن٬ املعٝازٜٔ غرل َتشكل يف ٖرٙ ايكك١ٝ. سٝح 
أندت احمله١ُ إٔ اتؿام ايتشهِٝ جيب إٔ ٜهٕٛ "ٚاقًشا ٫ يبظ ؾٝ٘"، ٚإٔ ايًػ١ 

. نُا ذٖبت إىل أْ٘ ٫ ةمهٔ دَر ايٝات 2ٖرٙ املعاٖد٠ ٫ تطتٛيف ٖرا املعٝاز املطتدد١َ يف
٠ قُٔ غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ يف َعاٖد٠ ا٫ضتجُاز ايجٓا١ٝ٥ دتط١ٜٛ املٓاشعات ايٛاز

يف  املعاٖد٠  َع ايطسف ايجايح، َامل ٜكِ ايديٌٝ ايكاطع ع٢ً إٔ  أٚ دص٥ًٝا ا٭ضاض١ٝ نًًٝا
تذ٘ إىل دفٗا، ٚقد زأت احمله١ُ أْ٘ ٫ ةمهٔ إثبات َجٌ ٖرٙ اي١ٝٓ يف ١ْٝ ا٭طساف ت

                                                                                                                              

الجولة األولى بالخعاية السشرؾص عميو في االتفاقية الثشائية السبخمة بيؽ بمغاريا =
قية الثشائية بيؽ بمغاريا وفشمشجا التي تجيد فييا األولى لسؾاطشي األخيخة وقبخص واالتفا

عمى وجؾد مبجأ الجولة األولى  الجولي في حالة قيام نداع وبشاءً  المجؾء إلى تحكيؼ السخكد
بالخعاية في االتفاقية الثشائية السبخمة بيؽ قبخص وبمغاريا فقج استشج الكؾندؾرسيؾم 

 .ى وجؾب تستعو بكل االمتيازات السسشؾحة لسؾاطشي فشمشجاكذخص اعتباري قبخصي إل
(1) Kristina Anđelić, The Application Of The Most Favored Nation 

Clause To The Procedural Provisions Of Bilateral Investment 

Treaties: Possibilities For Establishing ICSID Jurisdiction For 

Resolving Investment Disputes, Law and Politics Vol. 12, No 2, 

2014, p.116. 

(2) International Centre For Settlement Of Investment Disputes ,Plama 

Consortium Limited V. Republic Of Bulgaria , Decision On 

Jurisdiction, ICSID Case No. Arb/03/24, Para.198. 
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. سٝح إٔ أسهاّ تط١ٜٛ ايٓصاعات تعد َعاٖد٠ قدد٠ مت ايتؿاٚض 1ايكك١ٝ املعسٚق١
بػأْٗا بػ١ٝ سٌ ايٓصاعات مبٛدب تًو املعاٖد٠. ٚبايتايٞ ٫ ةمهٔ  اؾذلاض إٔ ايدٍٚ 

اّ َٔ خ٬ٍ دَر أسهاّ تط١ٜٛ املٓاشعات َٔ املتعاقد٠ قد ٚاؾكت ع٢ً تٛضٝع تًو ا٭سه
 .2ًاََعاٖدات ا٭خس٣ مت ايتؿاٚض عًٝٗا يف ضٝام كتًـ متا

٫ٚ بد َٔ اٱغاز٠ إىل إٔ ٖرا املٛقـ نطابك٘ مل ٜطًِ َٔ ايٓكد، سٝح ع٢ً ايسغِ  
غسط َٔ إٔ ٚقٛح املعاٖد٠ ٚؼدٜدٖا أَس َسغٛب، ؾأْ٘ َٔ ايؿعٛب١ مبهإ إٔ ٜهٕٛ 

ٍٍ َٔ ايٛقٛح دًَٚا. ذيو إٔ ايػسض ا٭ضاضٞ َٔ إٜسادٙ  ىل بايسعا١ٜايدٚي١ ا٭ٚ مبطت٣ٛ عا
املطتكبٌ يف ٖٛ تٛؾرل محا١ٜ يًُطتجُس ٫ تكٌ أؾك١ًٝ عٔ تًو اييت َٓشت أٚ ضٛف متٓح 

ٙ املعا١ًَ ٚقت إبساّ ٚبايتايٞ َٔ ايؿعب ؼدٜد ٖر. ١ملطتجُس َٔ دٚي١ طسف ثايج
َذلٚى يًُطتؿٝد يٝطايب ، ٚأَس ؼدٜٗا يدخٍٛ يف املعاٖد٠غرل َعسٚؾ١ ٚقت اْٗا املعاٖد٠ ٭

، ٫ ٜٛدد ضبب ةمٓع تٛضع غسط َٚٔ ٖرا املٓطًل نًُا زأ٣ ذيو ٖٛ ا٭ؾكٌ يٛقع٘. ابٗ
ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ يف املعاٖد٠ ا٭ضاض١ٝ يٝػٌُ أسهاّ ايتط١ٜٛ اـاؾ١ مبعاٖد٠ 

 .3ا٫ضتجُاز ايجٓا١ٝ٥ اـاؾ١ بايدٚي١ ايجايج١
ٔ املدلزات اييت ضٝكت يف ضٝام ايدؾاع عٔ َٛقـ قانِ املسنص يف اضتبعاد َٚ 

إٔ ٜتِ اضتبداٍ  املطا٥ٌ اٱدسا١ٝ٥ َٔ عٌُ غسط ايدٚي١ اٯٚىل بايسعا١ٜ ٖٞ اـػ١ٝ َٔ
, ٚع٢ً ٖرا ا٭ضاع تًذأ بعض َؿاحل املطتجُسٜٔ ع٢ً أضاعَٛاؾك١ ا٭طساف املتعاقد٠ 

احملانِ ٚاشل٦ٝات ايككا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ يتط١ٜٛ ايٓصاعات َع باختؿاف ايدٍٚ إىل عدّ ا٫عذلاف 
َجٌ اشلٓد اييت ؼؿعت ع٢ً اختؿاف املسنص يف تط١ٜٛ  بعض ايبًدإ، ٭ضباب كتًؿ١
شذ١ . ٚيهٔ يف نٌ ا٫سٛاٍ ؾإٔ ايسنٕٛ إىل ٖرٙ املداٚف ن 4َٓاشعاتٗا َع دٍٚ ايهَٛٓٛيح

                                                      

(1) International Centre For Settlement Of Investment Disputes ,Plama 

Consortium Limited V. Republic Of Bulgaria , Decision On 

Jurisdiction, ICSID Case No. Arb/03/24, Para.223. 

(2) International Centre For Settlement Of Investment Disputes ,Plama 

Consortium Limited V. Republic Of Bulgaria , Decision On 

Jurisdiction, ICSID Case No. Arb/03/24, Para.207 

(3) Evode Kayitana, The scope and applicability of Most-Favoured-

Nation (MFN) clause in investment treaties, ...Op.cit, p,106 
(4) PR Thulasidhass, Most-Favoured-Nation Treatment in International 

Investment Law, ..Op.cit, p.11-12. 
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 .٫ ةمهٔ تدلٜسٙ تط١ٜٛ املٓاشعاتعا١ٜ ع٢ً أسهاّ ا٭ٚىل بايسقد تطبٝل غسٚط ايدٚي١ 
إٔ تطتبعد  ، إٕ زغبت،ٜٓبػٞ يًدٚي١ املكٝؿ١ أْ٘ٚاؿٌ ايٛسٝد املكبٍٛ شلرٙ املػه١ً ٖٛ 

ؾساس١ تطبٝل غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ ع٢ً ا٭سهاّ اييت متٓح َجٌ ٖرٙ اي١ٜ٫ٛ 
يًُطتجُس املطتؿٝد ايككا١ٝ٥ زعاٜا دٍٚ ثايج١. إذا مل حيدخ ذيو، ؾٝٓبػٞ َٓح ٖرٙ املٝص٠ 

إٕ تط١ٜٛ املٓاشعات ٖٞ دص٤  ذيو َٔ غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ يف املعاٖد٠ ا٭ضاض١ٝ.
َٔ ايطسم اييت "تعاٌَ بٗا" ايدٚي١ املطتجُسٜٔ ا٭داْب، ٚبايتايٞ ؾٗٞ دص٤ ٫ ٜتذصأ َٔ 

 .1غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ
 تـاخلامت

تط١ٜٛ َٓاشعات ا٫ضتجُاز يػسط ايدٚي١ َٔ خ٬ٍ تٓاٍٚ ؼهِٝ املسنص ايدٚيٞ ي 
يتشه١ُٝٝ، ٚايٓؿٛف ايكا١ْْٝٛ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ بايدزاض١ ٚايتشًٌٝ، َطذلغدٜٔ بايطٛابل ا

 زا٤ ايؿك١ٝٗ ذات ايؿ١ً باملٛقٛع، ةمهٓٓا تطذٌٝ ايٓتا٥ر اٯت١ٝ اييت تٛؾٌ شلا ايبشح: ٚاٯ

٘ ٜأتٞ قُٔ ايتشٍٛ تهُٔ أ١ُٖٝ املسنص ايدٚيٞ يتط١ٜٛ َٓاشعات ا٫ضتجُاز أْ (1
امل٪ضطاتٞ يًتشهِٝ ايدٚيٞ يف فاٍ تط١ٜٛ َٓاشعات ا٫ضتجُاز، َٚا ٜعصش أُٖٝت٘ 
نْٛ٘ أٍٚ ١٦ٖٝ ؼه١ُٝٝ ت٪ضظ اضتٓادًا إىل َعاٖد٠ َتعدد٠ ا٭طساف. ٖٚٛ خيتـ 
بتط١ٜٛ املٓاشعات ايكا١ْْٝٛ اييت تٓػأ عٔ ا٫ضتجُاز بني دٚي١ طسف ٚ َطتجُسٜٔ َٔ 

ٌُ تػ أٚ َعٜٓٛني . ٚإ اَتداد ٫ٜٚت٘ ينيٛا٤ نإ أغداؾًا طبٝعٝدٚي١ طسف أخس٣ ض
 ١َٛ ايدٚي١ٝ . ضٝام تطٛز َها١ْ ايؿسد يف املٓع أؾسادًا طبٝعٝني ٜأتٞ قُٔ

إٕ ع١ًُٝ ايتشهِٝ يف ضٝام عٌُ املسنص مل ؽسز عٔ اٱطاز ا٫ختٝازٟ يًتشهِٝ   (2
اتؿاق١ٝ ٚاغٓطٔ ذاتٗا.  ايدٚيٞ، إ٫ اْ٘ قد أقاف تكٓٝات ددٜد٠ مل ٜٓـ عًٝٗا يف

سٝح إٔ املعتاد إٔ تهٕٛ ؾٝػ١ ايتعبرل عٔ اٱزاد٠ يف ذات ايعكد أٚ املعاٖد٠  ٖٚٛ َا 
ٜطًل عًٝ٘ ايتشهِٝ بطٓد اتؿاقٞ أٚ باتؿاق١ٝ ؼهِٝ . َٚع ذيو ؾكد ابتهس املسنص َٔ 

عٔ  خ٬ٍ عًُ٘ ايتشهُٝٞ  طسٜك١ ا٫جياب املؿتٛح ٚاييت مبكتكٗا تعدل ايدٚي١ املكٝؿ١

                                                      

(1) Evode Kayitana, The scope and applicability of Most-Favoured-

Nation (MFN) clause in investment treaties, ...Op.cit, p,106 
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ع٢ً ٖرٙ املٛاؾك١  َٛاؾكتٗا بايًذ٤ٛ إىل ايتشهِٝ بٛثٝك١ ٜٚؿادف قبٍٛ املطتجُس
. ٚةمهٔ إ تهٕٛ ٖرٙ ايٛثٝك١ املٓؿؿ١ً قاًْْٛا داخًًٝا أٚ َعاٖد٠ دٚي١ٝ بٛثٝك١ َٓؿؿ١ً

. َٚت٢ َا متت تًو اٱزاد٠ ؾطٝهٕٛ سهِ املسنص ذا سؿا١ْ ٫ٚ ةمهٔ ايطعٔ ب٘ أَاّ 
 ، ٚايطسٜل ايٛسٝد يطعٔ ب٘ أَاّ املسنص ذات٘. ا١ٜ د١ٗ قكا١ٝ٥ ٚط١ٝٓ

طساف ؽـ ا٫ضتجُاز تشد٠ يف إبساّ َعاٖد٠ َتعدد٠ ا٭أد٣ ؾػٌ دٗٛد ا٭َِ امل (3
ايدٚيٞ، إىل شٜاد٠ اتؿاقٝات ا٫ضتجُاز ايجٓا١ٝ٥ ٚخؿٛؾا َٓر َطًع تطعٝٓٝات ايكسٕ 

ٝإ تتػاب٘ يف املٓؿسّ. ٚقد ناْت ٖرٙ ا٫تؿاقٝات عباز٠ عٔ منط ثابت يف اغًب ا٫س
ايؿٛز ٚايؿٝاغات ٚاملستهصات ا٭ضاض١ٝ ٚاييت َٔ قُٓٗا إغازتٗا بطسٜك١ أٚ بأخس٣ 
إىل غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ . ٚقد نإ يًذ١ٓ ايكإْٛ ايدٚيٞ دٚز نبرل يف بًٛزت٘ يف 

، إ٫ إ دٗٛدٖا مل تهًٌ بايٓذاح يعدّ تٛؾٌ اجملتُع 1978َػسٚع َٛاد يط١ٓ 
 اع١ يتشًٜٛ٘ إىل َعاٖد٠ َتعدد٠ ا٭طساف.ايدٚيٞ إىل قٓ

ع٢ً ايسغِ َٔ أ١ُٖٝ غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ نٛض١ًٝ ؾرب ا٫ضتجُاز مبا ٜٛؾس َٔ   (4
َعا١ًَ َتطا١ٜٚ بني املطتجُسٜٔ، إ٫ اْ٘ ٫ خيًٛ َٔ ضًبٝات إذ قد ػد ايدٚي١ ْؿطٗا 

ض ا٫سٝإ إىل متاع َع أَاّ ايتصاَات مل تًل شلا با٫ً اثٓا٤ املؿاٚقات تؿٌ يف بع
 ضٝادتٗا ٫ ضُٝا عٓد ْػ٤ٛ ْصاعات تطتٛدب ايتشهِٝ ايدٚيٞ. 

٫ ةمهٔ اعتباز إٔ ا٫يتصاَات اييت تٓػأ عٔ غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ اضتجٓا٤ً ع٢ً  (5
َبدأ ْطب١ٝ اثس املعاٖدات، ذيو إٔ ا٫يتصاّ إمنا ٜٓػأ عٔ املعاٖد٠ ا٭ضاض١ٝ ٚيٝظ عٔ 

 سف ايجايح ٚاييت ٫ ٜتذاٚش دٚزٖا نػـ ا٫يتصاّ ٫ إْػا٤ٙ. املعاٖد٠ َع ايط
إٕ اعتباز ا٫ستذاز بػسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ فسد سل ي٬ستذاز ب٘ ٚاملطايب١  (6

يؿاحل متٓشٗا َعا١ًَ أؾكٌ املذلتب١ دسا٤ حيد َٔ َط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ املكٝؿ١ بتشهُٝ٘ 
قسب ٖٚٛ ا٭ .زٜذ املطايب١ بريو ؾكطَٓر تااملطتؿٝد َٔ غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ 

إىل ايٛاقع نْٛ٘ حيد َٔ تأثرل ٖرٙ ايػسٚط ع٢ً سس١ٜ ايدٍٚ املكٝؿ١ يف زضِ 
. ٫ٕ ايكٍٛ بعهظ ذيو ط٪ٚيٝات ايكا١ْْٝٛضٝاضاتٗا ا٫ضتجُاز١ٜ َٚا ٜذلتب عٓٗا َٔ امل
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تكد طس َطايبات ايتعٜٛض عٔ أقساز نبرل٠، متتد عدل ضٓٛات ٫ تعقد ٜعسض ايدٚي١ ـ
يعدّ ٚدٛد  ْاتر عٔ غسط ايدٚي١ اٯٚىل بايسعا١ٜ ٚذيوؾٝٗا ايدٚي١ عطٔ ١ْٝ أٟ ايتصاّ 

قبٌ استذاز املطتؿٝد ٚتكدِٜ طًب إىل املسنص أٟ ايتصاّ بتكدِٜ َعا١ًَ أنجس تؿك٬ًٝ 
  بريو.

َٚٔ أدٌ ايتدؿٝـ َٔ ٚطأ٠ ايػسط ؾكد اغذلطت ايٓؿٛف ايكا١ْْٝٛ ٚاملُازضات  (7
ددات عٓد ا٫ستذاز ب٘ ٖٚٞ إٔ تهٕٛ املعا١ًَ ا٭ؾكٌ اييت ةمهٔ ايككا١ٝ٥ بعض احمل

ا٫ستذاز بٗا َٔ ذات ايٓٛع َع َا ٚزد يف املعاٖد٠ َع ايطسف ايجايح ضٛا٤ َٔ سٝح 
ا٫غداف أٚ املٛقٛع. نُا إٔ اقتؿاز ا٫ستذاز ع٢ً دٛاْب املصاٜا ؾكط ٫ خيًٛ َٔ 

ص قد ا٫زدٓتني يؿاحل املطتجُس ضًبٝات، ٚزغِ ذيو ؾكد قك٢ املسنص يف قك١ٝ ضُٝٓ
 مما دعٌ َٛقـ َعصشًا ملا ٜطًل عًٝ٘ اْتكا٤ ايهسش. 

٫ ٜٛدد ْٗر ؼهُٝٞ ثابت ػاٙ َطأي١ ا٫ستذاز بػسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ ؾُٝا إذا  (8
نإ ٜػٌُ اؾٛاْب ا٫دسا١ٝ٥ أّ أْ٘ َكتؿس ع٢ً اؾٛاْب املٛقٛع١ٝ ؾكط. ٚقد 

أزدح، سٝح قكت قانُ٘ يف ن٬ ا٫ػاٖني يف عدد َٔ عهطت ػسب١ املسنص ٖرا ايت
ايككاٜا ٚإ ناْت ا٫ضظ ٚايتدلٜسات اييت اضتٓدت عًٝٗا ؽتًـ إ٫ ا٭َس ٫ خيًٛ َٔ 

 غٝاب املٓٗذ١ٝ يف بعض اؾٛاْب.
 :ايتٛؾٝات
اي١ٝ  ٚبػ١ٝ إنُاٍ ايؿٛز٠ َٚٔ أدٌ ػاٚش بعض ايطًبٝات ٚايتشدٜات اييت تٛاد٘ 

 ْٛؾٞ باٯتٞ :  يػسطعٌُ ٚؼهِٝ ٖرا ا
إجياد إطاز قاْْٛٞ دٚيٞ مجاعٞ ٜٓعِ َطأي١ ا٫ضتجُاز ايدٚيٞ خيكع يًتؿاٚض  (1

ٚايدزاض١ املعُك١ بػ١ٝ ػاٚش َا قد تتكُٓ٘ ا٫تؿاقٝات ايجٓا١ٝ٥ َٔ د١ٗ ٚيػسض 
عاب َا اعذل٣ ايٛاقع ايعًُٞ َٔ ؼدٜات. ٚيعٌ إعاد٠ اضت٦ٓاف دٗٛد ؾ١ٓ تٝاض

ةمهٔ إٔ تهٕٛ اـط٠ٛ  1978بتدأتٗا يف َػسٚع املٛاد يط١ٓ ايكإْٛ ايدٚيٞ اييت ا
 ايؿشٝش١ بٗرا ا٫ػاٙ. 
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تطًٝط ايك٤ٛ دزاض١ ٚؼ٬ًًٝ ع٢ً ايطٛابل ايتشه١ُٝٝ بػ١ٝ انتػاف َٛاطٔ ايك٠ٛ أٚ  (2
ايٖٛٔ ؾٝٗا مبا ٜطاِٖ يف تهٜٛٔ ؾك٘ ؼهُٝٞ تسانُٞ ةمهٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ دٚز ؾاعٌ يف 

 ًٞ ٚ إجياد َباد٨ تٛد١ٝٗٝ يف ٖرا ايطٝام. تٛدٝ٘ ع١ًُٝ ايتشهِٝ املطتكب
ني أٚ َٔ قبٌ َ٪ضطات ايدٚي١ بايٓؿٛف اييت ٝنادةمإ٤٬ٜ اٖتُاّ خاف ضٛا٤ َٔ ا٭ (3

تتكُٔ غسط ايدٚي١ ا٭ٚىل بايسعا١ٜ ٚايطٝٓازٜٖٛات احملت١ًُ دسا٤ ؼهُٝ٘ عٓد ْػ٤ٛ 
ط شلا ٚيف ذات َٓاشعات،  ملا قد ٜطِٗ ٖرا ايػسط َٔ تٛزٜط ايدٍٚ بايتصاَات غرل كط

ٜ٪ثس ع٢ً  ايٛقت  تكٓٝٓ٘ بدق١ بػ١ٝ إٔ ٜهٕٛ ضببًا يف تػذٝع ا٫ضتجُاز ا٫دٓيب ٚمبا ٫
 ٟ دٚي١.ايكساز ايطٝادٟ ٭
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