
 لمرفق الثانيا
 شرط الدولة األولى بالرعاية
(الفريق العامل التابع للجنة)

مشـــروع املـــواد املتعلقـــة  ١٩٧٨اعتمـــدت اللجنـــة يف عـــام  -١
. ومل تتخــذ اجلمعيــة العامــة )١(الدولــة األوىل بالرعايــة مبوضــوع شــرط

أي إجراء بشأن هـذا املشـروع. ويف الـدورة الثامنـة واخلمسـني للجنـة 
، ناقش الفريق العامل املعين بربنامج العمل ٢٠٠٦املعقودة يف عام 

الطويــــل األجــــل مســـــألة مــــا إذا كــــان ينبغـــــي النظــــر مــــرة أخـــــرى يف 
رعايـة ومـا إذا كـان ينبغـي إدراجـه يف موضوع شـرط الدولـة األوىل بال

برنــامج العمــل الطويــل األجــل، ولكــن اللجنــة مل تتخــذ أي قــرار يف 
. ويف )٢(هــذا الشــأن. مث دعــت اللجنــة احلكومــات إىل إبــداء آرائهــا

الــدورة احلاديــة والســتني للجنــة السادســة، أعربــت دولــة واحــدة عــن 
مـا إذا كـان تأييدها للفكرة، ولكن دولتني أعربتا عـن شـكوك حـول 

من احلكمة تنـاول هـذا املوضـوع. وقـد أنشـأت جلنـة القـانون الـدويل 
اآلن فريقــاً عــامًال للنظــر يف مــا إذا كــان ينبغــي إدراج موضــوع شــرط 

 الدولة األوىل بالرعاية يف برنامج عملها الطويل األجل.
وتســـتعرض هــــذه الورقـــة البحثيــــة مســـألة شــــرط الدولــــة األوىل  -٢

، وملاذا مل متِض اللجنة قُُدماً يف تنـاول ١٩٧٨يف عام بالرعاية: ما تقرر 
، ومـــا إذا كـــان هنـــاك ١٩٧٨هـــذه املســـألة، ومـــا الـــذي تغـــريَّ منـــذ عـــام 

ذا املوضوع. ما  ميكن للجنة أن تفعله على حنٍو ُجمٍد فيما يتصل 

طبيعة شروط الدولة األولـى بالرعايـة  -١
 ومنشؤها وتطورها

هــــو حكـــم يــــرد يف معاهــــدة  شـــرط الدولــــة األوىل بالرعايـــة -٣
توافق دولة ما مبوجبـه علـى أن متـنح الشـريك املتعاقـد اآلخـر معاملـة 
ال تكـــون أقـــل مؤاتـــاة مـــن تلـــك الـــيت متنحهـــا لـــدول أخـــرى أو دول 
ثالثة. وقد كان هذا احلكم مبثابـة شـكل مبكِّـر وخـاص لشـرط عـدم 
ــــواكري معاهــــدات الصــــداقة والتجــــارة  ــــز، ويرجــــع منشــــؤه إىل ب التميي

الحــة. ومــن ذلــك مــثًال أن معاهــدة مربمــة بــني بريطانيــا العظمــى وامل
 قد نصت على ما يلي: ١٦٥٤والسويد عام 

يكــــون لشــــعب ورعايــــا وســــكان كــــال االحتــــادين يف مملكــــة الطــــرف اآلخــــر ويف 
البلدان واألراضي واألقاليم التابعة له كـل مـا ألي أجنـيب آخـر، ويتمتعـون بكـل 

راً ومسـتقبًال، مـن االمتيـازات والتســاهالت مـا يتمتـع بـه أي أجنـيب آخــر، حاضـ
 .)٣(واحلريات واحلصانات
__________ 

لد الثاين (اجلزء ١٩٧٨ حوليةانظر )١( .٧٤الفقرة )، الثاين، ا
لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٦ حوليةانظر )٢( .٢٥٩الفقرة )، الثاين، ا
(أوبساال، معاهدة السالم والتجارة بني بريطانيا العظمى والسويد )٣(
)، ١٦٥٤نيسان/أبريل  ١١

.

ـــــا  وهـــــذا الشـــــرط ال يكفـــــل إال مـــــنح تلـــــك املعاملـــــة الـــــيت حيظـــــى 
األجانـــب اآلخــــرون. وهـــو ال يكفــــل مـــنح معاملــــة مماثلـــة للمعاملــــة 
الوطنيــة. فــاملواطنون قــد حيصــلون علــى معاملــة أفضــل أو أســوأ مــن 

ألجانـــب. وبالتـــايل فـــإن شـــرط الدولـــة املعاملـــة الـــيت حيصـــل عليهـــا ا
 األوىل بالرعاية مل يكن مبثابة حكم عدم متييز شامل.

وكمــــا يتبــــني مــــن االتفــــاق املعقــــود بــــني بريطانيــــا العظمــــى  -٤
والســـــويد، فـــــإن مـــــنح معاملـــــة الدولـــــة األوىل بالرعايـــــة كـــــان لصـــــاحل 
ـــــدولتني. وهـــــذا موجـــــود بصـــــورة  ـــــا ال ـــــا وســـــكان" كلت "شـــــعب ورعاي

اهـــدات الصـــداقة والتجـــارة واملالحـــة الـــيت تتعلــــق يف منوذجيـــة يف مع
املقــام األول، وإن مل يكــن بصــورة حصــرية، باألنشــطة االقتصــادية. 
وكان اهلدف من املزايا املمنوحـة مبوجـب هـذه االتفاقـات هـو تيسـري 
األنشـطة االقتصــادية لرعايــا كــل دولــة ضــمن إقلــيم الدولــة األخــرى. 

عاملة الدولـة األوىل بالرعايـة كـان والواقع أن األساس املنطقي ملنح م
أي رغبـة الدولـة الـيت حتصـل علـى معاملـة الدولـة األوىل  -اقتصادياً 

بالرعايــــة يف جتنُّــــب وضــــع رعاياهــــا يف وضــــع غــــري مــــؤات اقتصــــادياً 
مقارنة برعايا دول ثالثة. ومل يكن مـنح هـذه املعاملـة يسـتند إىل أي 

 مفهوم للمساواة بني الدول.
ة الدولة األوىل بالرعاية مل تكـن تقتصـر علـى إال أن معامل -٥

ـــال االقتصـــادي وحـــده. فاملعاهـــدات الثنائيـــة املتصـــلة بالعالقـــات  ا
الدبلوماســـية والقنصـــلية قـــد اشـــتملت أيضـــاً علـــى ضـــمانات تتعلـــق 
مبنح معاملة الدولة األوىل بالرعايـة، سـواء فيمـا يتصـل بالقـدرة علـى 

و فيمــــا يتصــــل باالمتيــــازات صــــون املبــــاين الدبلوماســــية والقنصــــلية أ
نُظمــــت حاملــــا و . )٤(املمنوحــــة للمــــوظفني الدبلوماســــيني والقنصــــليني

العالقـــــــات الدبلوماســــــــية والقنصــــــــلية مبوجـــــــب اتفاقيــــــــات متعــــــــددة 
هنــاك حاجــة لعقــد اتفاقــات مل تعــد األطــراف تُنشــئ حقوقــاً شــاملة 

 ثنائية متنع التمييز من خالل إدراج شرط الدولة األوىل بالرعاية.
ــال االقتصــادي كــان شــرط الدولــة األوىل  -٦ وخـارج نطــاق ا

بالرعاية مبثابة مبدأ عدم متييز يتالءم مع الظـروف الـيت كانـت تـنظَّم 
فيهــا العالقــات بــني الــدول مــن خــالل ترتيبــات ثنائيــة. وقــد كانــت 
مثــل هــذه الشــروط أقــل جــدوى يف احلــاالت الــيت كانــت العالقــات 

__________ 
 ٩انظر مثالً اتفاقية العالقات القنصلية بني إيطاليا وتركيا املربمة يف )٤(

، ١٩٢٩أيلول/سبتمرب 
ا يف التقرير األول بشأن شرط الدولة األوىل بالرعاية  ، واملستشَهد 

لد الثاين، ١٩٦٩حولية الذي أعده السيد إندريه أوستور، املقرر اخلاص،  ، ا
 .٥٧، الفقرة ١٦٦، ص الوثيقة 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

عددة األطراف حيـث كـان باإلمكـان تنظَّم فيها مبوجب اتفاقات مت
أن تكـون معاملــة الدولـة األوىل بالرعايــة مشـمولة ضــمن حكـم عــام 
يتعلق بعدم التمييز. إال أن شرط الدولة األوىل بالرعايـة قـد احـتفظ 
ـــال االقتصـــادي، حيـــث اشـــتملت االتفاقـــات  مبكانتـــه البـــارزة يف ا

األوىل بالرعاية. املتعددة األطراف على أحكام تتعلق مبعاملة الدولة 
وهــذا يعكــس اهلــدف االقتصــادي لشــرط الدولــة األوىل بالرعايــة يف 

ال، وهو ما ال يعربِّ عنه حكم عام يتعلق بعدم التمييز.  هذا ا

ال االقتصادي يف القرن التاسع عشر وأوائل القـرن  -٧ ويف ا
العشــــرين، كثــــرياً مــــا كــــان يــــتم مــــنح معاملــــة الدولــــة األوىل بالرعايــــة 
بصورة مشروطة. فبدًال من مـنح هـذه املعاملـة بصـورة تلقائيـة، تقـوم 
دولــة مــا مبنحهــا يف مقابــل ميــزة توفِّرهــا هلــا الدولــة األخــرى. أي أنــه  
كـــان يتعـــني دفـــع مقابِـــل ملـــنح معاملـــة الدولـــة األوىل بالرعايـــة. وقـــد 
ُعـــِرف هـــذا باســـم "معاملـــة الدولـــة األوىل بالرعايـــة املشـــروطة". وقـــد 

ه املعاملـــــة املشـــــروطة مـــــع تزايـــــد إدراك أن مثـــــة مزايـــــا تراجعـــــت هـــــذ
اقتصــادية تعــود علــى الدولــة املاحنــة مــن خــالل مــنح معاملــة الدولــة 
األوىل بالرعاية بدون شروط. ومل يعـد ملعاملـة الدولـة األوىل بالرعايـة 

 املشروطة سوى القليل من األمهية اليوم.

 املشـروطة وقد أصبحت معاملة الدولة األوىل بالرعاية غري -٨
تشـــــكل حجـــــر الزاويـــــة يف نظـــــام االتفـــــاق العـــــام بشـــــأن التعريفـــــات 
اجلمركيـــــة والتجـــــارة (الغـــــات). فبموجـــــب املـــــادة األوىل مـــــن اتفـــــاق 
ــــة عنــــد احلــــدود لســــلع  الغــــات، ُمتــــنح معاملــــة الدولــــة األوىل بالرعاي
األطــراف املتعاقــدة األخــرى يف اتفــاق الغــات وذلــك "بصــورة فوريــة 

باً إىل جنب مع اشرتاط املادة الثالثة من اتفاق وغري مشروطة". وجن
الغات مـنح "معاملـة وطنيـة" لتلـك السـلع حـال دخوهلـا إىل السـوق 
احملليــة لطــرف متعاقــد يف اتفــاق الغــات، أصــبح مبــدأ الدولــة األوىل 
بالرعايـــة يشـــكل بــــذلك جـــوهر مبـــدأ عــــدم التمييـــز مبوجـــب اتفــــاق 

العاملية. فالواقع أن  الغات، وقد ظل كذلك يف إطار منظمة التجارة
هذا املبدأ قد ُوسِّع مبوجب اتفاقات منظمة التجارة العاملية ليتجاوز 
نطــاق تطبيقــه اخلــاص بالســلع وأصــبح ينطبــق علــى جمــال اخلــدمات 
ومحايـــة حقـــوق امللكيـــة الفكريـــة. وتـــنص املـــادة الثانيـــة مـــن االتفـــاق 
 العـــام بشـــأن التجـــارة يف اخلـــدمات علـــى تطبيـــق واســـع جـــداً لشـــرط
 الدولة األوىل بالرعاية فيما خيص "أي تدبري يشمله هذا االتفاق".

وعلـــــى الـــــرغم مـــــن املكانـــــة املركزيـــــة ملعاملـــــة الدولـــــة األوىل  -٩
بالرعايــة مبوجــب املــادة األوىل مــن اتفــاق الغــات، فــإن هــذا االتفــاق 
واتفاقات منظمة التجارة العامليـة تـنص أيضـاً علـى اسـتثناءات هامـة 

 -. ويتعلق االستثناء الرئيسـي بالرتتيبـات اإلقليميـة من هذه املعاملة
الـــيت متـــنح أفضـــليات  -االحتـــادات اجلمركيـــة ومنـــاطق التجـــارة احلـــرة 

لألعضــاء يف هــذه االتفاقــات، وبالتــايل فهــي ال متــنح معاملــة الدولــة 
األوىل بالرعايـــة جلميـــع األطـــراف املتعاقـــدة يف اتفـــاق الغـــات. ووفقـــاً 

ن من اتفاق الغات، ال يتعني منح هذه املزايا للمادة الرابعة والعشري
لألطراف املتعاقدة األخرى يف اتفاق الغات أو لألعضاء يف منظمة 

 التجارة العاملية.

ــــة يف  -١٠ ــــة األوىل بالرعاي ــــة الدول مث إن اســــتمرار العمــــل مبعامل
إطـــــار نظــــــام منظمـــــة التجــــــارة العامليـــــة الــــــيت تطبـــــق عمليــــــة تســــــوية 

ا يعين  أنه توجد ضمن النظام التجاري ملنظمة للمنازعات خاصة 
التجارة العامليـة فرصـة لتفسـري اشـرتاط معاملـة الدولـة األوىل بالرعايـة 
تفســـرياً متســـقاً. إال أن فرصـــة جديـــدة للحيـــاة قـــد أتيحـــت ملعاملـــة 
الدولة األوىل بالرعاية من خالل اتفاقـات التجـارة اإلقليميـة والتزايـد 

نائية، ومجيعها تتضـمن عـادة شـكًال الشديد التفاقات االستثمار الث
 من أشكال اشرتاط معاملة الدولة األوىل بالرعاية.

العمــل الســابق للجنــة بشــأن شــرط  -٢
 الدولة األولى بالرعاية

نشـــأت معاجلـــة اللجنـــة ألحكـــام الدولـــة األوىل بالرعايـــة عـــن  -١١
عملهــا املتعلــق بقــانون املعاهــدات. وقــد اقــُرتِح إدراج حكــم يف مشــاريع 
ــــة أحكــــام  املــــواد املتعلقــــة بقــــانون املعاهــــدات يســــتبعد انطباقهــــا يف حال
الدولــة األوىل بالرعايــة. وقــررت اللجنــة أال تفعــل ذلــك بــل أن تنظــر يف 

. وقــد أجــرى املقــرر )٥(أحكــام الدولــة األوىل بالرعايــة كموضــوع منفصــل
اخلـــاص، الســـيد إندريـــه أوســـتور، وَخَلفـــه الســـيد نيكـــوالي أوشـــاكوف، 

مسـهبة ألحكـام الدولـة األوىل بالرعايـة القائمـة حـىت منتصــف حتلـيالت 
فـــرتة الســـبعينيات مـــن القـــرن املاضـــي. وقـــد اســـتندت تقاريرمهـــا إىل قـــدر  
كبــري مــن ممارســات الــدول يف جمــال إبــرام املعاهــدات الــيت تشــتمل علــى 
ــــــاالت،  ــــــة يف جمموعــــــة متنوعــــــة مــــــن ا أحكــــــام الدولــــــة األوىل بالرعاي

عدل الدوليـة الـيت تطرقـت إىل مثـل هـذه األحكـام قرارات حمكمة ال وإىل
القضية املتعلقة حبقوق رعايـا ، و)٦(إيرانية -شركة النفط األنكلو (قضية 

، )٨()أمبـــــاتييلوس، وقضـــــية )٧(الواليـــــات املتحـــــدة األمريكيـــــة يف املغـــــرب
 ، وجمموعة كبرية من أحكام احملاكم الوطنية.)٩(مطالبة أمباتييلوسو

الــنهج الــذي اتبعتــه اللجنــة يف أن تــدرس شــرط وقــد متثَّــل  -١٢
ـــة األوىل بالرعايـــة "كمؤسســـة  ـــة األوىل بالرعايـــة ومعاملـــة الدول الدول

وليس كمجرد مسألة تندرج يف إطار قانون املعاهدات،  )١٠(قانونية"
ويف النظـــر إىل إعمـــال هـــذا احلكـــم بصـــورة موســـعة ال تقتصـــر علـــى 

إىل جتنـــب حماولـــة حـــل جمـــال التجـــارة الدوليـــة. وقـــد ســـعت اللجنـــة 
 .)١١(املسائل اليت تتسم بـ "طابع اقتصادي تقين"

__________ 
لد الثاين (اجلزء١٩٧٨حولية )٥(  .١٥الفقرة ، الثاين) ، ا
)٦(

. 
)٧(

. 
)٨(

. 
)٩(

. 
لد الثاين (اجلزء١٩٧٨حولية )١٠(  .٦١، الفقرة الثاين) ، ا
 .٦٢املرجع نفسه، الفقرة )١١(



ولة األولى بالرعايةشرط الد

ــــــني الــــــيت صــــــاغتها  -١٣ وقــــــد اشــــــتملت مشــــــاريع املــــــواد الثالث
علـــى مســـائل مثـــل تعريــف شـــرط الدولـــة األوىل بالرعايـــة  )١٢(اللجنــة

)، ونطــاق ٥و ٤ومعاملــة الدولــة األوىل بالرعايــة (مشــروعا املــادتني 
 ملعاملـــة الدولـــة األوىل بالرعايـــة املســـتند التطبيـــق، واألســـاس القـــانوين

)، ونطـاق ٧إىل القانون الدويل التعاهـدي ال العـريف (مشـروع املـادة 
)، وأثـــر ١٠و ٩و ٨معاملـــة الدولـــة األوىل بالرعايـــة (مشـــاريع املـــواد 

ـــة األوىل بالرعايـــة املشـــروطة وغـــري املشـــروطة (مشـــاريع  معاملـــة الدول
ملـــة املمنوحـــة مبوجـــب شـــرط )، ومصـــدر املعا١٣و ١٢و ١١ املـــواد

)، والوقـــت الــــذي ١٩-١٤الدولـــة األوىل بالرعايــــة (مشـــاريع املــــواد 
تنشــــأ فيــــه احلقــــوق مبوجــــب شــــرط الدولــــة األوىل بالرعايــــة (مشــــروع 

ــاء أو تعليــق شــرط الدولــة األوىل بالرعايــة (مشــروع ٢٠ املــادة )، وإ
ات )، وعالقــة شــرط الدولــة األوىل بالرعايــة بنظــام أفضــلي٢١املــادة 

)، واحلــــاالت اخلاصــــة للمــــرور ٢٤و ٢٣معمــــم (مشــــروعا املــــادتني 
 عرب احلدود وحقوق املرور العابر للدول غري الساحلية.

 رد فعل اللجنة السادسة على مشاريع المواد  -٣
مل متــــِض اجلمعيــــة العامــــة قُـــــُدماً يف تنــــاول مشــــاريع املـــــواد  -١٤

قاش الـذي جـرى يف املتعلقة بشرط الدولة األوىل بالرعاية. ويدل الن
علـــى وجـــود عـــدة شـــواغل إزاء مشـــاريع املـــواد  )١٣(اللجنـــة السادســـة

هـــذه، ولكـــن كانـــت مثـــة مســـألتان بارزتـــان ضـــمن تلـــك الشـــواغل. 
املسألة األوىل هي أنه كانت هناك شواغل مفادها أن مشاريع املواد 
مل تســتبعد االحتــادات اجلمركيــة ومنــاطق التجــارة احلــرة. وقــد كانــت 

مهمــــة بصــــفة خاصــــة ألعضــــاء اجلماعــــة االقتصــــادية هــــذه مســــألة 
األوروبيـــة الـــذين مل يريـــدوا أن حتصـــل دول غـــري أعضـــاء يف اجلماعـــة 
االقتصادية األوروبية، من خالل شرط الدولة األوىل بالرعايـة، علـى 
املزايـــــــا املتاحـــــــة مبوجـــــــب املعاهـــــــدة املنشـــــــئة للجماعـــــــة االقتصـــــــادية 

ــــــلون اســــــتبع اد االحتــــــادات اجلمركيــــــة األوروبيــــــة. وكــــــان هــــــؤالء يفضِّ
ومنـــاطق التجـــارة احلـــرة مـــن نطـــاق مشـــروع املـــواد. كمـــا أن البلـــدان 
الناميـــة الـــيت أخـــذت تـــدخل يف اتفاقـــات إقليميـــة للتجـــارة احلـــرة قـــد 

 أعربت عن شواغل مماثلة.
أما املسألة الثانية فهي أنه كانـت هنـاك شـواغل إزاء معاجلـة  -١٥

د، مبــــا يف ذلــــك معاجلــــة نُظُــــم مســــألة التنميــــة يف إطــــار مشــــاريع املــــوا
تعــــاجل  األفضــــليات املعّممــــة. وقــــد رأى الــــبعض أن مشــــاريع املــــواد ال

مســألة مــنح األفضــليات للبلــدان الناميــة معاجلــة وافيــة؛ ورأى الــبعض 
اآلخر أن مشاريع املواد قـد ضـّلت سـبيلها فـدلفت إىل النقـاش الـدائر 

كـــــل هـــــذه حـــــول النظـــــام االقتصـــــادي الـــــدويل اجلديـــــد. وكـــــان معـــــىن  
يكفــي مـــن  الشــواغل وغريهــا هــو أنــه ال يوجــد يف اجلمعيــة العامــة مــا

__________ 
.٧٤املرجع نفسه، الفقرة )١٢(
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والثالثون، اللجنة )١٣(

). وقد أثري هذا املوضوع ( ٤٥-٢٧السادسة، اجللسات 
 ١٩٨٨، ويف عامي ١٩٨٣إىل عام  ١٩٨٠يف اللجنة السادسة من عام 

 .١٩٩١، مث يف عام ١٩٨٩و

املؤيـِّـدين لتحويــل مشـــاريع املــواد إىل اتفاقيـــة. وتــرى بعـــض الــدول أنـــه 
 ينبغي النظر إىل مشاريع املواد بوصفها جمرد مبادئ توجيهية. 

 ١٩٧٨التطورات منذ عام   -٤
مة عندما تناولت لقد تغّريت كثرياً الظروف اليت كانت قائ -١٦

اللجنة موضوع شرط الدولة األوىل بالرعاية يف تقاريرها ويف مشاريع 
 .١٩٧٨املواد النهائية لعام 

، إن عـــــدة ترتيبـــــات مـــــن الرتتيبـــــات الثنائيـــــة الـــــيت اســـــتند إليهـــــا أوالً 
املقــررون اخلاصــون لبيــان ممارســة الــدول فيمــا يتعلــق بأحكــام الدولــة 

ا ترتيبات متعددة األطراف. والنتيجـة األوىل بالرعاية قد حّلت حمله
الــــيت ترتبــــت علــــى ذلــــك هــــي أن شــــرط الدولــــة األوىل بالرعايــــة قــــد 

ال االقتصادي.  أصبح اليوم أكثر تركيزاً على ا
، إن اتفــاق الغــات الــذي كــان مصــدراً رئيســياً للنظــر يف شــرط ثانيــاً 

الدولة األوىل بالرعاية قـد أصـبح ينـدرج اآلن ضـمن اإلطـار األوسـع 
ملنظمــــة التجــــارة العامليــــة. وقــــد أدى هــــذا إىل توســــيع نطــــاق شــــرط 
الدولــــة األوىل بالرعايــــة إىل جمــــاالت غــــري الســــلع تشــــمل اخلــــدمات 
وامللكيــة الفكريــة. ويضــاف إىل ذلــك أن نظــام تســوية املنازعــات يف 
منظمة التجارة العاملية، وهو نظام يشمل عملية استئناف، قد أتاح 

ة األوىل بالرعايــــة يف اتفاقــــات منظمــــة فرصــــة لتفســــري أحكــــام الدولــــ
 التجارة العاملية تفسرياً ذا حجية.

، لقد حدثت زيادة هائلة يف عمليـات التفـاوض علـى اتفاقـات ثالثاً 
التجارة احلرة على أساس ثنـائي وإقليمـي، والتفـاوض علـى اتفاقـات 

 استثمار ثنائية تتضمن أحكاماً للدولة األوىل بالرعاية.
اللجــــوء إىل تســــوية املنازعــــات يف إطــــار اتفاقــــات ، لقــــد أدى رابعــــاً 

ــــدويل لتســــوية منازعــــات  االســــتثمار مــــن خــــالل إجــــراءات املركــــز ال
االستثمار أو قواعد التحكيم اخلاصة بلجنة األمـم املتحـدة للقـانون 
التجاري الدويل إىل تفسـري أحكـام الدولـة األوىل بالرعايـة يف سـياق 

 االستثمار.
هــا آثــار بالنســبة للطريقــة الــيت ينبغــي وهلــذه التطــورات مجيع -١٧

ـــا اليـــوم النظـــر إىل أحكـــام الدولـــة األوىل بالرعايـــة وبالنســـبة ملـــدى 
باألوضـاع  ١٩٧٨صلة مشـاريع املـواد الـيت وضـعتها اللجنـة يف عـام 

املعاصــرة. فهنــاك اآلن جمموعــة جديــدة وكبــرية مــن املمارســات الــيت 
ـــا  ينبغـــي أخـــذها يف االعتبـــار لـــدى تقيـــيم الكيفيـــة الـــيت ُتســـتخدم 

ــا يف املمارســة  أحكــام الدولــة األوىل بالرعايــة والكيفيــة الــيت تطبَّــق 
العمليـــة. ومســــألة العالقــــة بــــني االلتــــزام العــــام بشــــرط الدولــــة األوىل 
بالرعاية يف املادة األوىل من اتفاق الغات وسلطة الـدول املتمثلـة يف 

لة ناقشــتها حتديــداً مــنح املعاملــة التفضــيلية للبلــدان الناميــة هــي مســأ
 .)١٤(هيئة االستئناف التابعة ملنظمة التجارة العاملية

__________ 
)١٤(

. 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

كمــا أن املمارســة املتصــلة بأحكــام الدولــة األوىل بالرعايــة  -١٨
حتــدث أيضــاً يف ســياق خيتلــف عــن ذلــك الســياق الــذي كــان قائمــاً 
يف آخــر مــرة نظــرت فيهــا اللجنــة يف هــذه األحكــام. وقــد اســتندت 

، إىل حــد بعيــد، إىل ميثــاق ١٩٧٨أُعــدت عــام  مشــاريع املــواد الــيت
ا االقتصادية وذلك لدى النظر يف عالقة  )١٥(حقوق الدول وواجبا

شرط الدولة األوىل بالرعاية مبسألة املعاملة التفضيلية للدول النامية. 
والنقــاش الـــدائر حــول املعاملـــة التفضــيلية للبلـــدان الناميــة يف ميـــدان 

منظمـة التجـارة العامليـة الـيت أخـذت  التجارة جيري اآلن ضمن إطار
العضوية فيها تصبح عامليـة علـى حنـو متزايـد، وخباصـة ضـمن سـياق 

 جولة الدوحة اإلمنائية من املفاوضات التجارية املتعددة األطراف.
ويف جمـــــال اتفاقـــــات االســـــتثمار، احتلـــــت طبيعـــــة ونطـــــاق  -١٩

أحكــــــام الدولــــــة األوىل بالرعايــــــة مكــــــان الصــــــدارة بصــــــفة خاصــــــة. 
فالنطـــــاق الـــــذي تتســـــم بـــــه بعـــــض أحكـــــام الدولـــــة األوىل بالرعايـــــة 
واخــتالف الـــنُـُهج املتَّبعـــة مـــن ِقبـــل خمتلـــف اهليئـــات القضـــائية املعنيـــة 
باالســــتثمار قــــد أثــــارا مــــا قــــد يُعتــــرب التحــــدي األكــــرب فيمــــا يتصــــل 
بأحكـــــام الدولـــــة األوىل بالرعايـــــة. وهـــــذا ميثِّـــــل أيضـــــاً جمموعـــــة مـــــن 

مل تكــــن متاحــــة للجنــــة وقــــت اضــــطالعها  الســــوابق القضــــائية الــــيت
ال.  بعملها السابق يف هذا ا

ويف ظــل بيئــة عامليــة مستهــا التحريــر االقتصــادي واالنــدماج  -٢٠
االقتصادي األعمـق، يظـل شـرط الدولـة األوىل بالرعايـة ميثـِّل عـامًال 
بـــــالغ األمهيـــــة يف العالقـــــات االقتصـــــادية الدوليـــــة فيمـــــا بـــــني الـــــدول 

أمكـن النظــر إىل اسـتمرار أمهيــة شـرط الدولــة األوىل األعضـاء. ورمبــا 
بالرعايــة يف ســياق مــرحلتني اثنتــني. ففــي املرحلــة األوىل، أبــرز تزايــد 
االتفاقــات الثنائيـــة لتشــجيع ومحايـــة االســتثمار يف فـــرتة التســـعينيات 
مـــن القــــرن املاضـــي األمهيــــة املســـتمرة لشــــرط الدولـــة األوىل بالرعايــــة 

ه مـن األحكـام، املعـايري الدوليـة الـدنيا الذي يكفل، إىل جانـب غـري 
ـــــة،  م. ويف املرحلـــــة الثاني ملعاملـــــة املســـــتثمرين األجانـــــب واســـــتثمارا
ظهــــرت قضــــايا جديــــدة فيمــــا يتعلــــق بتطبيــــق شــــرط الدولـــــة األوىل 

لشـــراكات لبالرعايـــة وذلـــك نتيجـــة لظهـــور اتفاقـــات للتجـــارة احلـــرة و 
الســلع واخلــدمات االقتصــادية الشــاملة تــنص علــى حتريــر التجــارة يف 

ــــة، مــــع وجــــود صــــالت وثيقــــة  ــــة االســــتثمار بطريقــــة متكامل ومعامل
 متباَدلة بني قطاعي اخلدمات واالستثمار.

وميثـــــل مـــــنح معاملـــــة الدولـــــة األوىل بالرعايـــــة فيمـــــا يتصـــــل  -٢١
باالســــتثمار، حــــىت يف مرحلــــة مــــا قبــــل التأســــيس، مســــة مــــن مســــات 

ضـــــي يف اتفاقـــــات اتفاقـــــات التجـــــارة احلـــــرة مل تكـــــن شـــــائعة يف املا
تشـــــجيع ومحايـــــة االســـــتثمار، حيـــــث كانـــــت معاملـــــة الدولـــــة األوىل 
بالرعاية تقتصر على مرحلـة مـا بعـد التأسـيس. وميثـل إبـرام اتفاقـات 
التجــــارة احلــــرة واتفاقــــات الشــــراكة االقتصــــادية الشــــاملة هــــذه، الــــيت 
تتضــمن فصــوًال أساســية بشــأن االســتثمار األجنــيب، مرحلــة جديــدة 

__________ 
 كـــــانون األول/  ١٢) املـــــؤرخ ٢٩-(د٣٢٨١قـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة )١٥(

.١٩٧٤ديسمرب 

ــــــات فيمــــــا يتصــــــل ب ــــــة األوىل بالرعايــــــة يف العالق أمهيــــــة شــــــرط الدول
االقتصادية املعاصرة فيما بني الدول. واستعراض الدور الذي يؤديـه 
هــذا الشــرط يف ســياق اتفاقــات التكامــل االقتصــادي اجلديــدة هــذه 

 يستحق دراسة أوثق من منظور قانوين.

التحـــــديات التـــــي يطرحهـــــا اليـــــوم  -٥
 شرط الدولة األولى بالرعاية

ممــــا ال شــــك فيــــه أن مــــن شــــأن إجــــراء دراســــة مستفيضــــة  -٢٢
ملمارســــــة إدراج أحكــــــام الدولــــــة األوىل بالرعايــــــة يف املعاهــــــدات أن 
يســلِّط أضــواء جديــدة علــى طريقــة عمــل هــذا احلكــم وتطبيقــه مــن 
ِقَبــل الــدول. ومــن شــأن ذلــك أن يتــيح النظــر لشــرط الدولــة األوىل 

د نشـأت يف جمـال االسـتثمار بالرعاية بصورة أكثر تعمقاً. بيد أنه قـ
مشــاكل حمــددة فيمــا يتعلــق بتطبيــق أحكــام الدولــة األوىل بالرعايــة، 
ا علــى تطبيــق شــرط الدولــة  وهــي مشــاكل قــد تكــون هلــا انعكاســا

 األوىل بالرعاية يف سياقات أخرى أيضاً.
. فقـد رفـع )١٦(مـافيزيينوقد نشـأت هـذه املسـألة يف قضـية  -٢٣

طن أرجنتيـــين، دعـــوى مبوجـــب االتفـــاق املـــّدعي مـــافيزيين، وهـــو مـــوا
املعقــــود بــــني مجهوريــــة األرجنتــــني ومملكــــة إســــبانيا بشــــأن التشــــجيع 

. ويف تلــــك القضــــية، دفعــــت )١٧(واحلمايــــة املتبــــادلني لالســــتثمارات
) مــن املــادة ٣إســبانيا بأنــه كــان يتعــني علــى مــافيزيين، وفقــاً للفقــرة (
حملـاكم احملليـة يف العاشرة من ذلك االتفـاق، أن يرفـع الـدعوى أمـام ا

شــــهراً قبــــل أن يشــــرع يف إقامــــة دعــــوى مبوجـــــب  ١٨إســــبانيا ملــــدة 
أحكام االتفـاق. إال أن املـدعي احـتج حبكـم الدولـة األوىل بالرعايـة 
الـــوارد يف اتفـــاق االســـتثمار املعقـــود بـــني األرجنتـــني وإســـبانيا (املـــادة 
 الرابعــة) والــذي يــنص علــى مــا يلــي: "يف مجيــع املســائل الــيت ختضــع

هلـــذا االتفــــاق، ال تكــــون هـــذه املعاملــــة أقــــل مؤاتـــاة مــــن تلــــك الــــيت 
مينحها كل من طريف االتفاق الستثمارات املستثمرين من بلد ثالث 
يف إقليمــه". وقــد اســتطاع املــدعي بعــد ذلــك أن يُثبــت أنــه مبوجــب 
االتفــــاق املتعلــــق باحلمايــــة والتشــــجيع املتبــــادلني لالســــتثمارات بــــني 

 يتعني على املستثمرين الذي يقيمون دعاوى ، ال)١٨(إسبانيا وشيلي
مبوجـــب ذلــــك االتفـــاق أن يقومــــوا أوًال برفــــع دعـــاوى أمــــام احملــــاكم 
ـــا  اإلســـبانية احملليـــة. وباملقارنـــة، إذن، كانـــت املعاملـــة الـــيت عومـــل 
ــــــا  املســــــتثمر األرجنتيــــــين أقــــــل مؤاتــــــاة مــــــن املعاملــــــة الــــــيت يعاَمــــــل 

التـــايل، ومبوجـــب شـــرط الدولـــة املســـتثمرون الشـــيليون يف إســـبانيا. وب
__________ 

)١٦(

؛ ونص القرار متاح أيضاً من خالل املوقع الشبكي التايل: 
. 

، ١٩٩١تشرين األول/أكتوبر  ٣يف بوينس آيرس يف  ُوقع)١٧(
.

، ١٩٩١تشرين األول/أكتوبر  ٢يف سنتياغو يف  ُوقع)١٨(
.



ولة األولى بالرعايةشرط الد

األوىل بالرعاية الوارد يف االتفاق املربم بني األرجنتـني وإسـبانيا، قـال 
املدعي إنه حيق له احلصول على املعاملة األفضل اليت حيصل عليهـا 
املســتثمرون الشــيليون مبوجــب اتفــاق االســتثمار الثنــائي املعقــود بــني 

لُّفــه عــن القيــام أوًال إسـبانيا وشــيلي. ولــذلك، حســب دفعـه، فــإن خت
برفـــع دعـــوى أمـــام احملـــاكم اإلســـبانية ال يشـــكِّل حـــاجزاً أمـــام إقامـــة 

 دعوى مبوجب اتفاق االستثمار املعقود بني األرجنتني وإسبانيا.
وقـد رفضـت احملكمـة احلّجـة الـيت سـاقتها إسـبانيا ومفادهــا  -٢٤

ثنــائي أن شــرط الدولــة األوىل بالرعايــة الــوارد يف اتفــاق االســتثمار ال
املعقــــــود بــــــني األرجنتــــــني وإســــــبانيا ينطبــــــق فقــــــط علــــــى األحكــــــام 
املوضـــوعية ولـــيس اإلجرائيـــة، وأوضـــحت احملكمـــة أن شـــرط الدولـــة 
ــا، علــى "مجيــع املســائل  األوىل بالرعايــة ينطبــق، مبوجــب عباراتــه ذا
اليت ختضـع هلـذا االتفـاق". وبعـد مراجعـة للسـوابق القضـائية الدوليـة 

ة يف جمــال املعاهــدات، خلصــت احملكمــة إىل أنــه واملمارســة اإلســباني
ــــوارد يف  ــــة ال ــــة األوىل بالرعاي ميكــــن للمــــدعي أن حيــــتج بشــــرط الدول
اتفــاق االســتثمار الثنــائي املعقــود بــني األرجنتــني وإســبانيا للمطالبــة 
باحلصول على املعاملة األفضل اليت يوفرها اتفاق االستثمار املعقود 

تجنــــب االلتــــزام املتمثــــل يف وجــــوب بــــني إســــبانيا وشــــيلي وبالتــــايل ي
 تقدمي مطالبته إىل احملاكم احمللية اإلسبانية.

ويف أوقات الحقة، قامت اهليئات القضائية التابعة للمركز  -٢٥
يف  احلكـــم الصـــادر )١٩(الـــدويل لتســـوية منازعـــات االســـتثمار باتِّبـــاع

، رغم )٢٠(وقامت كذلك ببيان ما له من خصوصية ،مافيزيينقضية 
مـــن الواضـــح مـــا إذا كـــان قـــد نشـــأ عـــن ذلـــك أي تفســـري  أنـــه لـــيس

مّتســق ألحكــام الدولــة األوىل بالرعايــة. ويفســح احلكــم الصــادر يف 
ــال أمــام إمكانيــة أن يكــون لشــرط الدولــة األوىل  مــافيزيينقضــية  ا

بالرعاية نطاق شديد االتساع. فمثـل هـذا الشـرط ميكـن أن يتحـول 
اهديــة، ويســـمح ببســـاطة إىل حكــم يعلـــو علــى ســـائر األحكـــام التع

للــدول املســتفيدة بــأن تنتقــي وختتــار مــا تشــاء مــن املزايــا الــيت حتصــل 
أو مـــا ُيشـــار إليـــه  -عليهـــا دول ثالثـــة مـــن الطـــرف املتعاقـــد اآلخـــر 

). وقـــد أحيانـــاً بتعبـــري "املفاضـــلة بـــني املعاهـــدات" (
أن مثــة مشــاكل حمتملــة قــد  مــافيزيينرأى أعضــاء احملكمــة يف قضــية 

تنشأ عـن حكمهـم ومـن مث فقـد سـعوا إىل تقييـد نطـاق هـذا احلكـم 
بعـــــدد مـــــن االســـــتثناءات. ولكـــــن املبـــــدأ الـــــذي تســـــتند إليـــــه تلـــــك 
االســتثناءات لــيس موّضــحاً يف احلكــم، كمــا أنــه لــيس مــن الواضــح 

 إذا كانت هذه االستثناءات حصرية. ما
__________ 

)١٩(

املوقع من خالل ؛ ونص القرار متاح أيضًا 
 .الشبكي التايل: 

انظر مثًال )٢٠(

؛ ونص القرار متاح 
 .: أيضاً من خالل املوقع الشبكي التايل

 مـــــافيزيينصـــــادر يف قضـــــية واملشـــــكلة الـــــيت يثريهـــــا احلكـــــم ال -٢٦
بالنسبة للدول هي ما إذا كـان بإمكـان الـدول أن حتـدِّد مسـبقاً وبـأي 
قــدر مــن اليقــني االلتــزام الــذي تكــون قــد قطعتــه علــى نفســها عنــدما 
تُدرج شرط الدولـة األوىل بالرعايـة يف اتفـاق اسـتثمار. فهـل هـي متـنح 

ة ما؟. وال توفر حقوقاً واسعة، أم أن احلقوق اليت متنحها مقّيدة بدرج
إال قــــدراً حمــــدوداً مــــن  ١٩٧٨مشــــاريع املــــواد الــــيت اعتمــــدت يف عــــام 

، ال تكتسـب ٩اإلرشاد بشأن هذه املسألة. فبموجـب مشـروع املـادة 
الدولـــــة املســـــتفيدة مبوجـــــب شـــــرط الدولـــــة األوىل بالرعايـــــة "إال تلـــــك 

ـــــيت تنـــــدرج ضـــــمن موضـــــوع الشـــــرط" ـــــد )٢١(احلقـــــوق ال . ولكـــــن حتدي
ا الـيت بـذلت اهليئـة القضـائية يف قضـية  موضوع الشرط هو املسألة ذا

 وغريها من اهليئات القضائية جهوداً جهيدة حللها. مافيزيين
وهنـــاك أبعـــاد أخـــرى تنطـــوي عليهـــا مســـألة نطـــاق حكـــم  -٢٧

الدولــــــة األوىل بالرعايــــــة، وخباصــــــة عالقــــــة هــــــذا احلكــــــم باألحكــــــام 
حكـام املتصـلة األخرى الواردة يف اتفاقات االستثمار، مثل تلـك األ

ــــة الوطنيــــة و"املعاملــــة العادلــــة واملنصــــفة". وقــــد رأى بعــــض  باملعامل
اهليئات القضائية املعنية باالستثمار أن شـرط الدولـة األوىل بالرعايـة 
يــــربِّر الرجــــوع إىل اتفاقــــات اســــتثمار أخــــرى لتحديــــد املعاملــــة الــــيت 

. وأفضــى هــذا أيضــاً إىل حالــة )٢٢(تشــكل "معاملــة عادلــة ومنصــفة"
 من عدم التيقن فيما يتصل بنطاق شرط الدولة األوىل بالرعاية.

إىل قيام الدول مبحاولة صياغة  مافيزيينوقد أفضت قضية  -٢٨
ــــائج واســــعة  ــــة حبيــــث ال تكــــون هلــــا نت ــــة األوىل بالرعاي شــــروط الدول
النطــــاق. وبالتــــايل فــــإن حــــاالت التمييــــز بــــني األحكــــام املوضــــوعية 

تســـوية املنازعــات مـــن نطـــاق شـــرط  واألحكــام اإلجرائيـــة، واســـتبعاد
الدولة األوىل بالرعاية، وقصر شرط الدولة األوىل بالرعاية على مزايا 
حمـــددة، هـــي حـــاالت قـــد وجـــدت طريقهـــا إىل خمتلـــف االتفاقـــات. 
واملشــكلة املطروحــة هــي أن الــدول ال ميكنهــا أن تتــيقن مــن الكيفيــة 

ا تفسري هذه األحكام اجلديدة يف الواقع  العملي. اليت سيتم 
واملشكلة املطروحة هي، على أحد املستويات، جمـرد مسـألة  -٢٩

ــــة األوىل بالرعايــــة ُتصــــاغ بطــــرق  تفســــري للمعاهــــدات. فشــــروط الدول
خمتلفــــة يف خمتلــــف االتفاقــــات. فنطــــاق بعــــض هــــذه الشــــروط واســــع 
ونطـــاق بعضـــها اآلخـــر ضـــيق. وبعضـــها يقصـــر مـــنح معاملـــة الدولـــة 

ـــــك الـــــ ـــــة". األوىل بالرعايـــــة علـــــى أولئ ـــــون يف "ظـــــروف مماثل ذين يكون
ولــذلك فــإن وظيفــة املفسِّــر تتمثــل يف حتديــد النطــاق الــدقيق للشــرط 
قيــد البحــث. ومبقتضــى هــذا الــنهج، ميكــن حــل املشــكلة مــن خــالل 
التفســـري. ولكـــن املســـألة هـــي، علـــى مســـتوى آخـــر، مســـألة أساســـية 
 بدرجـــة أكـــرب. فتفســـري املعاهـــدات ال حيـــدث يف فـــراغ. فالطريقـــة الـــيت

__________ 
لد الثاين (اجلزء ١٩٧٨حولية )٢١( .٢٧ص )، الثاين، ا
)٢٢(

؛ )(انظر  
و

 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ـــر أحــد شـــروط الدولــة األوىل بالرعايـــة تتوقــف جزئيـــاً  ــا املفسِّ يتنــاول 
ا املفسِّر إىل طبيعة مثل هذه الشروط.  على الكيفية اليت ينظر 

فـــــإذا نُِظـــــر إىل أحكـــــام الدولـــــة األوىل بالرعايـــــة باعتبارهـــــا  -٣٠
ـــر  ــدف إىل تشــجيع عــدم التمييــز والتوحيــد، أمكــن ملفسِّ أحكامــاً 

ذ أن يعتـــرب أن ذات الغـــرض مـــن احلكـــم هـــو إجـــازة املعاهـــدة عندئـــ
املفاضلة بني املعاهـدات، بـل التشـجيع عليهـا. واملفسِّـر الـذي ينظـر 
إىل شرط الدولة األوىل بالرعايـة بوصـفه حكمـاً لـه غـرض اقتصـادي 
يتمثــل يف الســماح باملنافســة علــى أســاس تكــافؤ الفــرص قــد يكــون 

رائي يف تفســـري ذلـــك أكثـــر مـــيًال لتحبيـــذ إجـــراء متييـــز موضـــوعي/إج
الشــرط. ويف هــذا الصــدد، قــد يكــون يف جتربــة تفســري شــرط الدولــة 
ــــــة ويف  األوىل بالرعايــــــة يف الســــــياق املتعلــــــق مبنظمــــــة التجــــــارة العاملي
جماالت أخـرى مـا يـوفِّر إرشـاداً لتفسـري شـرط الدولـة األوىل بالرعايـة 

 يف سياق اتفاقات االستثمار.

ه مــا الــذي يمكــن للجنــة أن تفعلــ -٦
 على نحٍو ُمْجٍد؟

مــــن الواضــــح أن الظــــروف قــــد تغــــّريت كثــــرياً منــــذ اعتمــــاد  -٣١
مشــــــاريع املــــــواد املتعلقــــــة بشــــــرط الدولــــــة األوىل بالرعايــــــة فـــــــي عــــــام 

. فهنـــاك اآلن جمموعـــة مـــن املمارســـات والســـوابق القضـــائية ١٩٧٨
الــــيت مل تكــــن متاحــــة آنــــذاك. كمــــا أن هنــــاك مشــــكلة قــــد نشــــأت 

ـــــق أح فيمـــــا ـــــق بتطبي ـــــة يف اتفاقـــــات يتعل ـــــة األوىل بالرعاي كـــــام الدول
حاجـة الـدول لتوضـيح القـانون القـائم يف  االستثمار، مما يفضي إىل
ال ورمبا تطويره  التدرجيي. هذا ا

أمــا احلجــة الــيت تعتــرب أن املشــاكل األساســية الــيت جعلــت  -٣٢
اجلمعيـــــة العامـــــة متتنـــــع عـــــن حتويـــــل مشـــــاريع املـــــواد الـــــيت اعُتمـــــدت 

اتفاقية ال تزال قائمـة فهـي حجـة لـن تكـون دامغـة  إىل ١٩٧٨ عام
إال لــو اقــُرتِح أن تقــوم اللجنــة بتحــديث وتنقــيح مشــاريع املــواد الــيت 

. وهنـــاك حمافـــل قائمـــة ملعاجلـــة املســـائل الـــيت ١٩٧٨اعُتمـــدت عـــام 
أثــارت قلقــاً فيمـــا يتصــل مبشـــاريع املــواد هــذه. ففيمـــا يتعلــق مبســـألة 

األوسع نطاقاً املتمثلـة يف التنميـة،  نظم األفضليات املعممة واملسألة
فهمـــا مســـألتان جتـــري معاجلتهمـــا يف إطـــار منظمـــة التجـــارة العامليـــة 
وجولــة الدوحــة اإلمنائيــة. وفيمــا يتعلــق مبســأليت االحتــادات اجلمركيــة 
ومنـــاطق التجـــارة احلـــرة، فهمـــا أيضـــاً مســـألتان جتـــري معاجلتهمـــا يف 

يس هنــــاك مــــن ســــبب إطــــار اتفاقــــات منظمــــة التجــــارة العامليــــة. ولــــ
يســتدعي أن تنظــر اللجنــة يف االضــطالع بعمليــة تــدوين أو تطــوير 
تـدرجيي لنظــام آخــذ يف التطـور يف إطــار املــادة الرابعـة والعشــرين مــن 
اتفاق الغات وقرارات أفرقة منظمة التجارة العاملية وهيئة االستئناف 

 التابعة هلا.
لدولـــة األوىل واملســألة املطروحــة اليــوم فيمـــا يتعلــق بشــرط ا -٣٣

بالرعايــــة ختتلـــــف عــــن املســـــائل الــــيت أثـــــارت هــــواجس فيمـــــا يتعلـــــق 
. فقــــد نشــــأت هــــذه املســــألة ١٩٧٨مبشــــاريع املــــواد املعتمــــدة عــــام 

حتديداً يف سياق اتفاقات االستثمار ولكنها قد تكون منطبقة على 

نطاق أوسع. واملسـألة احلقيقيـة، بـالنظر إىل طبيعـة املشـكلة القائمـة 
ما إذا كان هناك أي شيء ميكـن للجنـة أن تفعلـه علـى حالياً، هي 

حنــو ُجمْــٍد، بوصــفها جهــاز األمــم املتحــدة املعــين بــالتطوير التــدرجيي 
 للقانون الدويل وتدوينه.

وهـــذا ال يعـــين القـــول إن املســـألة هـــي مســـألة تقنيـــة وذات  -٣٤
نطاق ضيق ومن مث فإن اإلطار الصحيح ملعاجلتها هو ضمن نطاق 

أخـــرى. فهـــي ليســـت كـــذلك. فاملســـائل الرئيســـية اختصـــاص هيئـــة 
املتعلقـة بأحكـام الدولـة األوىل بالرعايــة هـي مسـائل تنـدرج يف إطــار 
القانون الدويل العام. واملسألة املركزية هي مسألة الكيفية اليت ينبغي 
ا تفسري تلك األحكام. ويف حني أن هذه مسألة قد تبـدو ضـيقة 

ــــــــا، يف الواقــــــــع، ذات ن طــــــــاق واســــــــع يشــــــــمل تفســــــــري النطــــــــاق فإ
املعاهــدات كمــا يشــمل طبيعــة ومــدى االلتزامــات املعقــودة مــن ِقَبــل 
الــدول يف نطــاق شــرط الدولــة األوىل بالرعايــة. وهــي تتطلــب فهمنــا 
لــدور ووظيفــة شــروط الدولـــة األوىل بالرعايــة وعالقــة هــذه الشـــروط 

 مببدأ عدم التمييز يف القانون الدويل.
ــز علــى هــذا املوضــوع وهنــاك هيئــات أخــرى مــا  -٣٥ برحــت تركِّ

أيضــاً. فقــد أعــدت منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي 
مـؤمتر ، وهـو مـا فعلـه )٢٣(دراسة بشأن شروط الدولـة األوىل بالرعايـة

. كمــا جيــري )٢٤(األونكتــاد) أيضــاً ( األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة
ال يعين أنه مل يعد حبث هذا املوضوع يف املؤلفات األكادميية. وهذا 

ال.  هناك مّتسع ملزيد من البحث يف هذا ا
أما الرأي املعاكس الذي تتبنـاه بعـض احلكومـات فهـو أن  -٣٦

ــــــة األوىل بالرعايــــــة هــــــي أحكــــــام متفاوتــــــة وال ميكــــــن  أحكــــــام الدول
ــــات عامــــة. فاحلكومــــات تســــتطيع صــــياغة  إدراجهــــا بســــهولة يف فئ

ا وبالتايل فلي س مثة حاجة ألي نظر عام يف أحكام تالئم احتياجا
املوضــوع. أمــا املشــاكل الــيت نشــأت فــيمكن أن تعــاَجل علــى أســاس  
كــل حالــة علــى حــدة. وبالتــايل فإنــه مــن املناســب أن ُيســَمح للفقــه 
بشأن تفسري أحكـام الدولـة األوىل بالرعايـة بـأن يتطـور مثلمـا تطـّور 

للجنـة  يف السابق. واستناداً إىل هذا التحليـل، لـن يكـون هنـاك دور
ذا املوضوع.  فيما يتعلق 

ويعترب أولئك الذين يؤيدون اضطالع اللجنة بعمل ما يف  -٣٧
ـــال أن مــــا ميكـــن للجنــــة أن تفعلـــه علـــى حنــــو ُجمْـــٍد يف هــــذا  هـــذا ا
الصـــدد هـــو أن تـــوفِّر إرشـــادات ذات حجيّـــة بشـــأن تفســـري أحكـــام 

__________ 
)٢٣(

. متاحة 
لالطالع من خالل املوقع الشبكي: 

. 
)٢٤(

. 



ولة األولى بالرعايةشرط الد

طـوُّر الدولة األوىل بالرعاية. وهـذا يتطلـب إجـراء حتليـل مسـتفيض لت
طبيعــــة شــــروط الدولــــة األوىل بالرعايــــة ونطاقهــــا واألســــاس املنطقــــي 
الذي تستند إليه، والفقـه القـائم بشـأن شـرط الدولـة األوىل بالرعايـة 
ـــاالت املعاصـــرة الـــيت يطبَّـــق فيهـــا هـــذا احلكـــم اليـــوم،  يف خمتلـــف ا
ا يف املمارســـــة  وتنـــــوُّع شـــــروط الدولـــــة األوىل بالرعايـــــة واســـــتخداما

ــــا هـــذه الشــــروط والكيفيـــة الــــيت املعاصـــر  ـــرت  ة، والكيفيـــة الــــيت ُفسِّ
ا.  ينبغي أن تُفسَّر 

وميكــن أن تتمثــل نتيجــة عمــل اللجنــة يف اعتمــاد مشــاريع  -٣٨
ــــادئ توجيهيــــة تتصــــل بتفســــري شــــروط الدولــــة  مــــواد أو مشــــاريع مب

ـــــــل يف سلســـــــلة مـــــــن الشـــــــروط  األوىل ـــــــة، أو ميكـــــــن أن تتمث بالرعاي

ــــة األو  ــــة للدول ــــة أو يف فئــــات مــــن الشــــروط مــــع النموذجي ىل بالرعاي
تعليقــــات علــــى تفســــريها. ومــــن شــــأن أي مــــن النتيجتــــني أن تــــوفِّر 
للــدول إرشــادات يف تفاوضــها علــى عقــد اتفاقــات تتضــمن شــروطاً 
للدولة األوىل بالرعاية، وأن توفِّر للمحكَّمني إرشادات يف تفسريهم 

 التفاقات االستثمار.
الدولة األوىل بالرعاية هو موضوع وموضوع تفسري شروط  -٣٩

يســتجيب الحتياجــات الــدول. وقــد أصــبحت املمارســة متطــورة مبــا 
يكفـي إلتاحـة إجـراء قـدر مـن التطـوير التـدرجيي، ورمبـا التــدوين، يف 
ال. وهلذا املوضوع نطاق حمدد ومن املمكن أن يُنَجز ضمن  هذا ا

 فرتة السنوات اخلمس احلالية.
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ثبُت مراجع مختارة


