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 الفصل الحا ي  شر
 شر  الدولة األولى بالر اية

 مقدمة -للف
(، أن تأأدرج يف 2008دأررت اللجنأة، يف دورهتأأا السأتني ) -208

األوىل بالرعايأأأة" وأن تنشأأأئ برنأأأامج عملهأأأا موضأأأوع "شأأأرط الدولأأأة 
  (882)فري  درا ة معنياً به يف دورهتا احلادية والستني

 النظر في الموضوع في الدو ة الحالية -باء
 29، املعقأأأأأأأودة يف 3012أنشأأأأأأأفت اللجنأأأأأأأة يف اجللسأأأأأأأة  -209

معنيأأأأأأأأاً بشأأأأأأأأرط الدولأأأأأأأأة األوىل  فريأأأأأأأأ  درا أأأأأأأأة، 2009أيار/مأأأأأأأأايو 
د د  ماكريأأأأأأه والسأأأأأأيد يشأأأأأأرتك يف رما أأأأأأته السأأأأأأيد دونالأأأأأأ بالرعايأأأأأأة،

 روحان بأيرا  أ 
، 2009متوا/يوليه  31، املعقودة يف 3029ويف اجللسة  -210

لىلريأأ   املشأأارَكنيأ اطأأت اللجنأأة علمأأاً بأأالتقرير الشأأىلو  للرميسأأني 
 بشرط الدولة األوىل بالرعاية الدرا ة املعر 

 منادشات فري  الدرا ة
 20 زيران/يونيأأأأأه و 3عقأأأأد فريأأأأ  الدرا أأأأة جلسأأأأتني يف  -211

  ونظأر الىلريأ  يف إطأأار ميحأن أن يشأحل  ريفأأة 2009متوا/يوليأه 
طريأأأأ  لألعمأأأأال املقبلأأأأة، يف ضأأأأوء املسأأأأامل الأأأأ  مت تسأأأأليط الضأأأأوء 
عليهأأأا يف املخفأأأط العأأأاد للموضأأأوع، وأجأأأر  تقييمأأأاً أوليأأأاً ملشأأأاريع 

منأأ   أأد ت بغيأأة ا أأتعراض التفأأورات الأأ   (883)1978مأأواد عأأاد 
 ذلك احلني 

بأدأ فريأ  الدرا أأة بأإجراء منادشأة وتقيأأيم لفأابع األ حأأاد  -212
املتعلقأأأة بالدولأأأة األوىل بالرعايأأأأة وأاأأأوهلا وتفورحأأأأا، والعمأأأل الأأأأ   
اضأأفلعت بأأه اللجنأأة مأأن دبأأل بشأأفن شأأرط الدولأأة األوىل بالرعايأأة، 
ورد فعأأل اللجنأأة الساد أأة إااء مشأأاريع املأأواد الأأ  اعتمأأدهتا اللجنأأة 

منأأأأ  ذلأأأأك العأأأأاد، ومأأأأا  أأأأد ت رات الأأأأ  ، والتفأأأأو 1978يف عأأأأاد 
متخضأأت عنأأه مأأن اأأديات فيمأأا يتعلأأ  باأل حأأاد املتعلقأأة بالدولأأة 
األوىل بالرعايأأة يف الودأأت املعااأأر، ومأأا ميحأأن أن تسأأهم بأأه اللجنأأة 
يف ضأأوء الظأأرو  الأأ  تغأأأت تغأأأاً كبأأأاً منأأ  وضأأع مشأأاريع مأأواد 

__________ 

  وليأأة) 2008 ب/أغسأأفس  8املعقأأودة يف  2997يف جلسأأتها  (882)
(  ولالطأأالع علأأى املخفأأط 354، الىلقأأرة (الثأأاين، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء 2008

د للموضوع، انظر املرجع نىلسه، املرف  الثاين  ودد أ اطت اجلمعيأة العامأة العا
كأأأأأأأانون   11املأأأأأأأؤر   63/123مأأأأأأأن درارحأأأأأأأا  6علمأأأأأأأاً هبأأأأأأأ ا القأأأأأأأرار يف الىلقأأأأأأأرة 

  2008األول/ديسمرب 
  74الىلقرة (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 1978 ولية  (883)

فيأأأأه   وتشأأأأمل حأأأأ و التغأأأأأات السأأأأياق الأأأأ   نشأأأأفت 1978عأأأأاد 
األ حأأأاد املأأأ كورة وجممأأأوع املمار أأأات والسأأأواب  القضأأأامية املتا أأأة 
اآلن واملشأأأأأاكل املسأأأأأتجدة، وال  أأأأأيما فيمأأأأأا يتعلأأأأأ  بتفبيأأأأأ  تلأأأأأك 

 األ حاد يف اتىلادات اال تثمار  

 1978 عاد مواد ملشاريع أويل تقييم )أ(

أ ناء املنادشة، أبرا الرميس املشارك لىلري  الدرا ة، السيد  -213
، 1978د  ماكريأأه، املأأواَد احملأأدَّدة، مأأن مشأأاريع مأأواد عأأاد  دونالأأد

الأ  حأأي باديأأة علأأى أمهيتهأأا بالنسأبة للمجأأاالت الأأ  يُعأأل هبأأا فريأأ  
)املتأأأأأأأفلحات املسأأأأأأأتخدمة(،  2الدرا أأأأأأأة  وحأأأأأأأي تشأأأأأأأمل املأأأأأأأادة 

)األ أأأأأاس  7)معاملأأأأأة الدولأأأأأة األوىل بالرعايأأأأأة(، واملأأأأأادة  5 واملأأأأأادة
)منشأأأف معاملأأأة  8وىل بالرعايأأأة(، واملأأأادة القأأأانوين ملعاملأأأة الدولأأأة األ

)نفأأاق احلقأأوق الناشأأ ة  9الدولأأة األوىل بالرعايأأة ونفادهأأا(، واملأأادة 
)اكتسأأاب احلقأأوق  10عأأن شأأرط الدولأأة األوىل بالرعايأأة(، واملأأادة 

)انعأأداد أ أأر  16الناشأأ ة عأأن شأأرط الدولأأة األوىل بالرعايأأة(، واملأأادة 
 23ة املا أة ودولأة  الثأة(، واملأادة التقييدات املتىل  عليها بني الدولأ

)عالدة شرط الدولة األوىل بالرعاية باملعاملة املمنو ة ووجأب نظأاد 
أأأأأأم )عالدأأأأأأة شأأأأأأأرط الدولأأأأأأأة األوىل  24لألفضأأأأأأأليات(، واملأأأأأأأادة  معمَّ

)عالدأأة شأأرط  25بالرعايأأة بالرتتيبأأات بأأني الأأدول الناميأأة(، واملأأادة 
ة لتيسأ املرور عأرب احلأدود(، الدولة األوىل بالرعاية باملعاملة املمنو 

 بأأأأأأأأأأاحلقوق)عالدأأأأأأأأأأة شأأأأأأأأأأرط الدولأأأأأأأأأأة األوىل بالرعايأأأأأأأأأأة  26واملأأأأأأأأأأادة 
املمنو أأة لدولأأة  الثأأة غأأأ  أأا لية(  ورمأأي علأأى وجأأه  والتسأأهيالت

، الل ين يركزان على نفاق 10و 9ادتوه أن مشروعي املادتني 
شأأرط الدولأأة األوىل بالرعايأأة، يحتسأأيان أمهيأأة يف الظأأرو  املعااأأرة 

، يف  أأأياق اال أأأتثمار، نقفأأأة االنفأأأالق بالنسأأأبة لىلريأأأ  و أأأَيحونان
 الدرا ة وبؤرة تركيزو األولية 

وأ نأأأأأأأأأأاء املنادشأأأأأأأأأأة الأأأأأأأأأأ  تلأأأأأأأأأأت ذلأأأأأأأأأأك يف إطأأأأأأأأأأار فريأأأأأأأأأأ   -214
دأأأأأأأأأدمت تعليقأأأأأأأأأات خبتأأأأأأأأأوه مركأأأأأأأأأز مشأأأأأأأأأاريع املأأأأأأأأأواد  الدرا أأأأأأأأأة،

وعالدتهأأأأأا بالعمأأأأأل احلأأأأأايل الأأأأأ   يضأأأأأفلع بأأأأأه فريأأأأأ   1978 لعأأأأأاد
الدرا أأة  ورُميأأت ضأأرورة القيأأاد مقأأدماً بتوضأأيح مأأا ُأعأأز  أأابقاً مأأن 

وذلأأك  عمأأل والتواأأل إىل تىلأأاحم بشأأفنه وبشأأفن املركأأز الأأ   حيتلأأه
بغيأأأة التفكأأأد مأأأن وجأأأود متييأأأز جلأأأّي بأأأني ذلأأأك العمأأأل وبأأأني العمأأأل 
اجلأأار ، دون تقأأويض لإلعأأااات السأأابقة ودون ا ضأأرار باألعمأأال 
واملستجدات ال  تشهدحا حمافل أ أر   وأُعأرب عأن األمأل يف أن 
تتفرق الوردات ال   يتم إعأدادحا )انظأر أدنأاو( إىل حأ و اجلوانأب 

وأن تلقأأأى األضأأأواء الحاشأأأىلة علأأأى القضأأأايا  بتأأأورة أكثأأأر تىلتأأأيالً 
 الواجب تناوهلا 



 186 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

 لألعمال املقبلةطري    ارطة )ب(
ويف ضوء تلك املنادشأة، اتىلأ  فريأ  الدرا أة علأى جأدول  -215

امأأر لألعمأأأال يشأأأتمل علأأى إعأأأداد وردأأأات يفمأأل الىلريأأأ  أن تُلقأأأي 
مزيأأأأداً مأأأأن الضأأأأوء علأأأأى املسأأأأامل املتعلقأأأأة، علأأأأى وجأأأأه ادتأأأأوه، 

  حاد الدولة األوىل بالرعاية وتىلسأحا وتفبيقها بنفاق أ
وبالتأأايل، مت اديأأد املواضأأيع الثمانيأأة التاليأأة، إىل جانأأب أمسأأاء  -216

أعضأأأاء فريأأأ  الدرا أأأة الأأأ ين  أأأيتولون املسأأأؤولية الرميسأأأية عأأأن البحأأأوث 
 وإعداد وردات حمددة تتتل بتلك املواضيع، وذلك على النحو التايل:

د   )السأيد دولة األوىل بالرعايأةفهرس أل حاد ال ‘1‘ 
 د  ماكريه والسيد أ  ر  بأيرا(

الدولأأأأأة األوىل بالرعايأأأأأة، مجأأأأأع أ حأأأأأاد  يسأأأأأتلزد حأأأأأ ا العمأأأأأل  
 أأأأأيما يف جمأأأأأال اال أأأأأتثمار، دون االدتتأأأأأار عليأأأأأه، وتتأأأأأنيف تلأأأأأك  وال

األ حأأاد بتأأىلة مبدميأأة إىل أنأأواع خمتلىلأأة مأأن الشأأروط  و يشأأحل جتميأأع 
 عمالً مستمراً جير  طوال فرتة عمل فري  الدرا ة املواد الالامة للىلهرس 

مشاريع املواد ال  وضأعتها جلنأة القأانون الأدويل  ‘2‘ 
 )السيد    مورا ي( 1978يف عاد 

 أأأأتقدد حأأأأ و الوردأأأأة عرضأأأأاً مأأأأوجزاً لتأأأأاريخ مشأأأأاريع مأأأأواد  
وتقييمأأأأاً ألمهيتهأأأأا املعااأأأأرة  و تشأأأأتمل الوردأأأأة علأأأأى  1978 عأأأأاد

هبأأأا تىلسأأأأ شأأأرط الدولأأأة األوىل بالرعايأأأة يف اليأأأل للحيىليأأأة الأأأ  مت 
 الأأنىلط شأأركةالقأأرارات التأأادرة عأأن حمحمأأة العأأدل الدوليأأة )دضأأية 

 املتعلقأأة القضأأية، و(885)أمبأأاتييلوس، ودضأأية (884)إيرانيأأة - األنحلأأو
( ودأأأرار (886)املغأأأرب يف األمريحيأأأةالواليأأأات املتحأأأدة  رعايأأأااقأأأوق 

  (887)أمباتييلوس مفالبةالتححيم التادر يف 
العالدة بأني معاملأة الدولأة األوىل بالرعايأة واملعاملأة  ‘3‘ 

 )السيد د  د  ماكريه( الوطنية
ط و  تنظر ح و الوردة يف أوجه الشبه واال تال  بني شر  

الدولأأأة األوىل بالرعايأأأة وشأأأروط املعاملأأأة الوطنيأأأة ويف عالدأأأة حأأأ ين 
النوعني من الشروط وبادئ عدد التمييز األ ر   و يحون الغرض 
من ح و الوردة حأو اديأد مأا إذا كأان حنأاك حأد  أ ا أي واضأح 

 لشروط الدولة األوىل بالرعاية من شفنه أن يؤ ر على تىلسأحا 
شأأأرط الدولأأأة األوىل بالرعايأأأة يف إطأأأار االتىلأأأاق  ‘4‘ 

العاد بشفن التعريىلات اجلمركيأة والتجأارة )الغأات( ومنظمأة التجأارة 
 )السيد د  د  ماكريه( العاملية

__________ 

(884) Anglo–Iranian Oil Co. case (jurisdiction), Preliminary 

objection, Judgment of 22 July 1952, I.C.J. Reports 1952, p. 93  
(885) Ambatielos case (Greece v. United Kingdom), Jurisdiction, 

Judgment of 1 July 1952 28، املرجع نىلسه، ه  
(886) Case concerning rights of nationals of the United States of 

America in Morocco, Judgment of 27 August 1952 176، املرجع نىلسه، ه  
(887) Ambatielos Claim (Greece, United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland), UNRIAA, vol. XII (Sales No. 1963.V.3), pp. 83–153  

تنظأأأر حأأأ و الوردأأأة يف الأأأدور الأأأ   يؤديأأأه شأأأرط الدولأأأة   أأأو  
األوىل بالرعايأأة يف إطأأأار اتىلأأأاق الغأأات، والحيىليأأأة الأأأ  مت هبأأا تىلسأأأأ حأأأ ا 
احلحأم وتفبيقأأه، وتفأورو يف  أأياق منظمأة التجأأارة العامليأة مأأن التجأأارة يف 
السأأأأأألع إىل التجأأأأأأارة يف ادأأأأأأدمات ومحايأأأأأأة امللحيأأأأأأة الىلحريأأأأأأة واملشأأأأأأرتيات 

و يحون اهلأد  مأن حأ و الوردأة حأو اديأد مأا إذا كأان شأرط احلحومية  
الدولأأأة األوىل بالرعايأأأة يف إطأأأأار الغأأأات ومنظمأأأة التجأأأأارة العامليأأأة يقتتأأأأر 

 -أ  أنأأأه شأأأحل مأأأن أشأأأحال داعأأأدة التختأأأيز  -علأأأى ذلأأأك اجملأأأال 
  األ ر أن له   اراً على الفريقة ال  يعمل هبا يف اجملاالت  أد
بأأأه مأأأؤمتر األمأأأم املتحأأأدة العمأأأل الأأأ   اضأأأفلع  ‘5‘ 

 للتجأأأارة والتنميأأأة )األونحتأأأاد( بشأأأفن شأأأرط الدولأأأة األوىل بالرعايأأأأة
 )السيد س  ت  فا ياين(

 أأيحون اهلأأد  مأأن حأأ و الوردأأة حأأو ا أأتعراض العمأأل الأأ    
اضأأفلع بأأه األونحتأأاد فيمأأا يتعلأأ  بشأأرط الدولأأة األوىل بالرعايأأة، وتقيأأيم 

    (888)فري  الدرا ة املسامهة ال  ميحن أن يقدمها ألعمال
العمل ال   اضفلعت به منظمأة التعأاون والتنميأة يف  ‘6‘ 

 )السيد د  احلمود( امليدان االدتتاد  بشفن شرط الدولة األوىل بالرعاية
 أأأأيحون الغأأأأرض مأأأأن حأأأأ و الوردأأأأة حأأأأو ا أأأأتعراض العمأأأأل  

ال   اضأفلعت بأه منظمأة التعأاون والتنميأة يف امليأدان االدتتأأاد  
رط الدولأأأأة األوىل بالرعايأأأأة، وتقيأأأأيم املسامهأأأأأة الأأأأ  فيمأأأأا يتتأأأأأل بشأأأأ

   (889)ميحن أن يقدمهأا ألعمال فري  الدرا ة
يف إطأأأأأأأأأأأأار معاحأأأأأأأأأأأأدات  (890)مأأأأأأأأأأأأافيزير مشأأأأأأأأأأأأحلة ‘7‘ 

 )السيد أ  ر  بأيرا( اال تثمار
 أأتقدد حأأ و الوردأأة الأأيالً للحيىليأأة الأأ  مت هبأأا تىلسأأأ شأأرط الدولأأة  

  الال قة، ويف دضايا اال تثمار إ بانيا ضدمافيزير األوىل بالرعاية يف دضية 
اتىلادات التحامل االدتتاد  ا دليمية واتىلادأات  ‘8‘ 

 )السيد د  د  ماكريه( التجارة احلرة
 يحون الغرض من ح و الوردة حو ا تعراض الحيىلية ال   

ُيسأأأتخدد هبأأأا شأأأرط الدولأأأة األوىل بالرعايأأأة يف االتىلادأأأات املأأأ كورة، 
تىلسأأأأ حأأأ ا احلحأأأم وتفبيقأأأه يف ذلأأأك السأأأياق  وتقيأأأيم مأأأا إذا كأأأان

 يتماشى مع تىلسأو وتفبيقه يف اجملاالت األ ر  أد  تلف عنه 
__________ 

 UNCTAD, “Most-favoured-nationانظأأأأر، علأأأأى  أأأأبيل املثأأأأال،  (888)

treatment”, UNCTAD Series on issues in international investment 

agreements, UNCTAD/ITE/IIT/10 (vol. III) (United Nations publication, 

Sales No. E.99.II.D.11) (1999) ؛ وحأ ا املنشأور متأاا أيضأاً علأى العنأوان الشأبحي
  www.unctad.org/en/docs/psiteiitd10v3.en.pdfالتايل: 

 OECD Directorate for Financial andانظأر، علأى  أبيل املثأال،  (889)

Enterprise Affairs, "Most-favoured-nation treatment in international 

investment law", Working Papers on International Investment, 

No. 2004/2 (2004) :؛ وحأأ ا العمأأل متأأاا أيضأأاً علأأى العنأأوان الشأأبحي التأأايل
www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/WP-2004_2.pdf  

(890) Maffezini v. Kingdom of Spain, Case No. ARB/97/7, Decision of 

the Tribunal on objections to jurisdiction of 25 January 2000, ICSID, ICSID 

Review-Foreign Investment Law Journal, vol. 16, No. 1 (2001), p. 1 ؛ ونأز
  http://icsid.worldbank.orgالقرار متاا أيضاً من  الل املودع الشبحي التايل: 

file:///C:/Users/Ossama/Documents/ILC%20Ossama/2009%20II%202/www.unctad.org/en/docs/psiteiitd10v3.en.pdf

