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  عشر احلادي الفصل
لرعاية شرط الدولة األوىل 

 مقدمة -ألف

ـــــا الســـــتني ( -٣٥٥ ـــــة يف دور ـــــدرج يف ٢٠٠٨قـــــررت اللجن ) أن ت
مج عملهـــا موضـــوع "شـــرط الدولـــة  لرعايـــة" وأن تنشـــئ بـــر األوىل 

ا احلادية ملوضوع يف دور  .)١٣٧٠(والستني فريق دراسة معنياً 
) فريـــق دراســـة ٢٠٠٩وأنشـــئ يف الـــدورة احلاديـــة والســـتني ( -٣٥٦

سته  لد السيديشرتك يف ر . برييـرا روهـان. أ والسـيد ماكريـه. م دو
 منهـا وضـع إطـار ،ونظر الفريق خـالل تلـك الـدورة يف عـدة مسـائل

زمين  واتَفق على جدول يكون مبثابة خريطة طريق لألعمال املقبلة،
لألعمــال يشــتمل علــى إعــداد ورقــات الغــرض منهــا هــو إلقــاء مزيــد 

الدولة األوىل  أحكاممن الضوء على املسائل املتعلقة خاصًة بنطاق 
 . )١٣٧١(لرعاية وتفسريها وتطبيقها

 احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر -ء

أعــادت اللجنــة، يف الـــدورة احلاليــة، تشـــكيل فريــق الدراســـة  -٣٥٧
ســته الســيد  لرعايــة الــذي يشــرتك يف ر املعــين بشــرط الدولــة األوىل 

لد  .برييرا روهان. أ والسيد ماكريه. م دو
، ٢٠١٠متوز/يوليـــــه  ٣٠املعقـــــودة يف  ٣٠٧١ويف اجللســـــة  -٣٥٨

لتقرير   الشفوي لرئيسي فريق الدراسة. أحاطت اللجنة علماً 

 مناقشات فريق الدراسة -١
ر/مايو و ٦جلسات يف  ٣عقد فريق الدراسة  -٣٥٩  ٢٩و ٢٣أ

. ونظــر يف خمتلــف الورقــات الــيت أُعــدت اســتناداً ٢٠١٠متوز/يوليــه 
 إىل اإلطــار املتخــذ كخريطــة طريــق لألعمــال املقبلــة والــذي تقــرر يف

مج عمـــل ، واســـتعرض تلـــك الورقـــات و ٢٠٠٩ عـــام وافـــق علـــى بـــر
للســـنة املقبلـــة. وكانـــت معروضـــة علـــى فريـــق الدراســـة عـــدة ورقـــات 
حـت سـياقاً أساسـياً يُتـوخى منـه إلقـاء مزيـد مـن  أعدها أعضـاؤه، أ

__________ 
(انظـــر  ٢٠٠٨آب/أغســـطس  ٨املعقـــودة يف  ٢٩٩٧يف جلســـتها  )١٣٧٠( 

لـــد الثـــاين (اجلـــزء ٢٠٠٨ حوليـــة ). ولالطـــالع علـــى ٣٥٤، الفقـــرة )الثـــاين، ا
املخطــــط العــــام للموضــــوع، انظــــر املرجــــع نفســــه، املرفــــق الثــــاين. وقــــد أحاطــــت 

ـذا القــرار يف الفقــرة    ١١املــؤرخ  ٦٣/١٢٣مـن قرارهــا  ٦اجلمعيـة العامــة علمــاً 
  .٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب 

 ٣١املعقـــــــــودة يف  ٣٠٢٩أحاطـــــــــت اللجنـــــــــة علمـــــــــاً، يف اجللســـــــــة  )١٣٧١( 
لتقرير الشفوي لرئيسي فريق الدراسـة املعـين بشـرط الدولـة ٢٠٠٩متوز/يوليه   ،

لرعايــــــــــة (انظــــــــــر لــــــــــد الثــــــــــاين (اجلــــــــــزء ، ٢٠٠٩ حوليــــــــــة األوىل  ، )الثــــــــــاينا
 .)٢١٦-٢١١ الفقرات

لرعايــة يف  ت الــيت تواجــه شــرط الدولــة األوىل  الضــوء علــى التحــد
هــو موجــود مــن  مــا الــزمن املعاصــر، عــن طريــق النظــر يف تصــنيفات

االت اليت ميكن أن تنطبق عليها أحكام  لرعاية، وا الدولة األوىل 
، وكيفيــــة تطــــور )١٣٧٢(١٩٧٨ عـــام مشـــاريع املــــواد الـــيت ُوضــــعت يف

لرعايـة يف املاضــي واحلاضـر يف ســياق االتفــاق  شـرط الدولــة األوىل 
العام بشأن التعريفـات اجلمركيـة والتجـارة (الغـات) ومنظمـة التجـارة 

ــا خاصــًة يف ســياق منظمــة العامليــة، واألنشــطة األ خــرى املضــطلع 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة 
والتنميــــــة (األونكتــــــاد) حيــــــث أُجنــــــزت أعمــــــال هامــــــة بشــــــأن هــــــذا 
املوضـــوع، وكـــذلك حتليـــل بعـــض املســـائل املعاصـــرة املتعلقـــة بنطـــاق 

يف قضــــــية ، مـــــن قبيــــــل املســـــائل الـــــيت نشـــــأت احلكـــــمتطبيـــــق هـــــذا 
 .)١٣٧٣(مافيزيين

لرعاية ( (أ) لد فهرس ألحكام الدولة األوىل  السيد دو
 برييرا) روهانوالسيد أ.  ماكريه

الدولـــــة األوىل  لشـــــروطقـــــدمت هـــــذه الورقـــــة تصـــــنيفاً أوليـــــاً  -٣٦٠
ـا يف خمتلـف اتفاقـات االسـتثمار الثنائيـة  لصيغة اليت تـرد  لرعاية 

 وبدًال من استنساخ فهـرس يتضـمن. واتفاقات مناطق التجارة احلرة
اتفــــــاق مــــــن اتفاقــــــات االســــــتثمار الثنائيــــــة  ٣٠٠٠يزيــــــد علــــــى  مــــــا

واتفاقـــات منـــاطق التجـــارة احلـــرة املربمـــة، أجـــري حتليـــل لالجتاهـــات 
لرعايــــــــة يف  حكــــــــاميعكــــــــس املمارســــــــة املتصــــــــلة  الدولــــــــة األوىل 
واعتُــرب أن هــذا الــنهج التصــنيفي ميكــن . معاهــدات واتفاقــات خمتــارة

، تضــــمن هــــذا الصــــدد ويف .أن يكــــون أفيَــــد لعمــــل فريــــق الدراســــة
جمموعـــة عينـــات مـــن أحكـــام  )أ( :الفهـــرس أربـــع فئـــات عامـــة هـــي

لرعايـــــــة الـــــــواردة يف اتفاقـــــــات االســـــــتثمار الثنائيـــــــة  ـــــــة األوىل  الدول
 واتفاقــــــــات منــــــــاطق التجــــــــارة احلــــــــرة الــــــــيت متــــــــنح معاملــــــــة عامــــــــة؛

لرعاية الواردة يف املعاهدات اليت متنح  )ب(و أحكام الدولة األوىل 
 سمت هذه بدورها إىل أحكـام تتنـاول مرحلـةمعاملة خاصة؛ وقد قُ 

ســيس النشـاط ومرحلــة مـا سيســه؛ مــا قبــل  األحكــام  )ج(و بعـد 
لرعايـــــــــة؛ الســـــــــتثناءات ضـــــــــمن شــــــــرط الدولـــــــــة األوىل   املتعلقــــــــة 

الســــتثناءات خــــارج حكــــم حمــــدَّد للدولــــة  )د(و األحكــــام املتعلقــــة 
لرعاية متواصلة ورمبا جيرى الحقاً وهذه العملية هي عملية . األوىل 

 .إدخال تعديالت على هذا التصنيف

__________ 
لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقرة ، ١٩٧٨ حولية )١٣٧٢(   .٧٤ا
 )١٣٧٣( Maffezini v. Kingdom of Spain ) أعاله) ١٦انظر احلاشية. 
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 مشاريع املواد اليت وضعتها جلنة القانون الدويل يف (ب)
 (السيد شينيا موراسي) ١٩٧٨ عام

ـــــــــــة، بطريقــــــــــــــة أوليــــــــــــــة وغــــــــــــــري  -٣٦١ ـــ ــــــــــــت هــــــــــــــذه الورق استعرضــ
الدولـــــــــــة األوىل  بشـــــــــــروطمستفيضــــــــــة، مشـــــــــــاريع املـــــــــــواد املتعلقــــــــــة 

ا اللجنـــــــة يف ـــــــيت اعتمـــــــد ـــــــى ١٩٧٨ عـــــــام لرعايـــــــة ال ، مركِّـــــــزة عل
ي  ــــــــــراهن، دون تقــــــــــدمي أي اقرتاحــــــــــات  جــــــــــدواها يف الوقــــــــــت ال
تعــــــديالت ملموســــــة. وحــــــددت ورقــــــة العمــــــل عــــــدداً مــــــن عوامــــــل 

ثــــري التغيــــري اهلامــــ ة واملرتابطــــة ترابطــــاً وثيقــــاً الــــيت نشــــأت وكــــان هلــــا 
ـــــيت وضـــــعت يف ، ومـــــن هـــــذه ١٩٧٨ عـــــام علـــــى مشـــــاريع املـــــواد ال

لرعايـــــــة مـــــــن  أحكـــــــامحتـــــــول أمهيـــــــة  (أ) العوامـــــــل: الدولـــــــة األوىل 
انتشــــــــار معاهــــــــدات االســــــــتثمار  و(ب) التجــــــــارة إىل االســــــــتثمار؛

خلطــــــة التجــــــارة توطُّــــــد اإلطــــــار املتعــــــدد األطــــــراف  و(ج) الثنائيــــــة؛
ـــــــة؛ ـــــــيت  و(د) للغات/منظمـــــــة التجـــــــارة العاملي فشـــــــل املفاوضـــــــات ال

مـــــــن أجـــــــل اتفـــــــاق  ١٩٩٨ عـــــــام إىل ١٩٩٥ عـــــــام أجريـــــــت مـــــــن
تطــــــــــور التكامــــــــــل  )همتعـــــــــدد األطــــــــــراف بشــــــــــأن االســــــــــتثمار؛ و(

اتفــــاق التجــــارة احلـــــرة يتبــــني مـــــن االحتــــاد األورويب و  كمــــا  اإلقليمــــي
ت  ألمريكـــــــــا الشــــــــــمالية بـــــــــني حكومــــــــــة كنـــــــــدا وحكومــــــــــة الــــــــــوال

ت املتحــــــــدة املكســـــــــيكية،  املتحــــــــدة األمريكيــــــــة وحكومــــــــة الــــــــوال
فتـــــور الـــــتحمس للنظـــــام  و(و) وغـــــري ذلـــــك مـــــن األطـــــر اإلقليميـــــة؛

ـــــــدويل اجلديـــــــد؛ دة التعـــــــاون الوثيـــــــق فيمـــــــا  و(ز) االقتصـــــــادي ال ز
تطـــــور آليــــــات تســــــوية املنازعــــــات يف  و(ح) بـــــني البلــــــدان الناميــــــة؛

التجــــــــارة واالســــــــتثمار. وانطالقــــــــاً مــــــــن خلفيــــــــة التطــــــــورات جمــــــــايل 
 هـــــذه، تطرقـــــت الورقـــــة إىل حبـــــث مشـــــاريع املـــــواد الـــــيت وضـــــعت يف

بتنــــــاول كــــــل جمموعــــــة علــــــى حــــــدة. وبشــــــكل عــــــام،  ١٩٧٨ عــــــام
مفـــــاده أن بعـــــض عناصـــــر تلـــــك املـــــواد حباجـــــة إىل أن  مـــــا اســـــُتنتج

. )١٣٧٤(يعـــــــــاد حبثـــــــــه مـــــــــع أخـــــــــذ التطـــــــــورات احلديثـــــــــة يف االعتبـــــــــار
ـــــــــة واقـــــــــرتُ  لتعـــــــــاون مـــــــــع اللجن ح يف الورقـــــــــة أن تســـــــــعى اللجنـــــــــة، 

السادســـــــة، إىل صـــــــياغة جمموعـــــــة جديـــــــدة منقحـــــــة مـــــــن مشـــــــاريع 
لرعايــــــة يف ضــــــوء اســــــتعراض  املــــــواد بشــــــأن شــــــروط الدولــــــة األوىل 

 . ١٩٧٨ عام مشاريع املواد اليت وضعت يف

__________ 
يلــي:  مشلــت األحكــام، يف مجلــة مســائل، مشــاريع املــواد املتعلقــة مبــا )١٣٧٤( 

 ejusdem)، وقاعــــــدة "ذات النــــــوع" (٦-١قواعــــــد التعريــــــف (مشــــــاريع املــــــواد 
jeneris ١٥-١١)، والتعــــويض (مشـــــاريع املـــــواد ٨و ٧املـــــادتني ) (مشــــروعا ،(

)، وإيــــالء عنايــــة ١٧واالتفاقــــات الثنائيــــة واملتعــــددة األطــــراف (مشــــروع املــــادة 
سـيتعني النظـر يف  ). كما٣٠و ٢٤و ٢٣خاصة للبلدان النامية (مشاريع املواد 
املــواد مشــاريع  تتناولــه مشــاريع املــواد. أمــا اســتثناء االحتــادات اجلمركيــة الــذي مل

ملعاملــة الوطنيــة (مشــروعا املــادتني  )، وحقــوق الدولــة األوىل ١٩و ١٨املتعلقــة 
)، والقــانون احمللــي ١، الفقــرة ٢١، و١، الفقــرة ٢٠لرعايــة (مشــروعا املــادتني 

) فهــي تبــدو مقرتحــات غنيــة عــن البيــان وتشــكل تــذكرياً لــه ٢٢(مشــروع املــادة 
حق التعمــــق يف مناقشــــتها يف هــــذه أمهيتــــه يف الوقــــت احلاضــــر، ولكنهــــا ال تســــت

) ٢٩-٢٧املرحلة. وفضالً عن ذلك، فإن مشاريع املواد املتبقية (مشاريع املواد 
حاجـــة إىل النظـــر فيهـــا  هـــي أساســـاً مـــن شـــروط "عـــدم اإلخـــالل" ويبـــدو أن ال

 بشكل خاص يف هذه املرحلة.

لرعاية يف سياق الغات ومنظمة  (ج) شرط الدولة األوىل 
لد ماكريه)التجارة العاملي  ة (السيد دو

قدمت هذه الورقة حتلـيًال للطريقـة املتبعـة يف تفسـري وتطبيـق  -٣٦٢
لرعايــــة يف ســــياق اتفاقــــات الغــــات ومنظمــــة  شــــرط الدولــــة األوىل 
التجــارة العامليــة، مــع الرتكيــز بقــدر أكــرب علــى املمارســة فيمــا يتصــل 

فاقــات تفاقــات منظمــة التجــارة العامليــة، وخاصــة تفســري تلــك االت
. واتضـــح )١٣٧٥(مـــن خـــالل آليـــة تســـوية املنازعـــات التابعـــة للمنظمـــة

لرعايــة تُعتــرب أمــراً  عــام بشــكل  بــد منــه ال أن معاملــة الدولــة األوىل 
أمــــراً أساســــياً (مبثابــــة حجــــر الزاويــــة) يف كافــــة جمــــاالت اتفاقــــات  أو

ـــــة األوىل  منظمـــــة التجـــــارة العامليـــــة الـــــيت ينطبـــــق عليهـــــا شـــــرط الدول
ـرت بطريقـة  - لرعاية السـلع واخلـدمات وامللكيـة الفكريـة. وقـد ُفسِّ

__________ 
 )١٣٧٥( European Communities - Conditions for the Granting of 

Tariff Preferences to Developing Countries, AB-2004-1, Report of the 

WTO Appellate Body (WT/DS246/AB/R), 24 April 2004; Canada - 

Certain Measures Affecting the Automotive Industry, AB-2000-2, 

Report of the WTO Appellate Body (WT/DS139/AB/R, 

WT/DS142/AB/R), adopted 19 June 2000; European Economic 

Community - Imports of Beef from Canada, L/5099, GATT Panel 

Report (BISD 28S/92), 10 March 1981; United States - Denial of Most-

Favoured-Nation Treatment as to Non-Rubber Footwear from Brazil, 

GATT Panel Report (DS18/R - 39S/128), 19 June 1992; Spain - Tariff 

Treatment of Unroasted Coffee, L/5135, GATT Panel Report (BISD 

28S/102), 11 June 1981; European Communities - Regime for the 

Importation, Sale and Distribution of Bananas, AB-1997-3, Report of 

the WTO Appellate Body (WT/DS27/AB/R), 25 September 1997; 

Turkey - Restrictions on Imports of Textile and Clothing Products, AB-

1999-5, Report of the WTO Appellate Body (WT/DS34/AB/R), 19 

November 1999; United States - Import Prohibition of Certain Shrimp 

and Shrimp Products, AB-1998-4, Report of the WTO Appellate Body 

(WT/DS58/AB/R), 6 November 1998; Mexico - Tax Measures on Soft 

Drinks and Other Beverages, AB-2005-10, Report of the WTO 

Appellate Body (WT/DS308/AB/R), 24 March 2006; Japan - Taxes on 

Alcoholic Beverages, AB-1996-2, Report of the WTO Appellate Body 

(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R), 1 November 

1996; European Communities - Measures Affecting Asbestos and 

Asbestos-Containing Products, AB-2000-11, Report of the WTO 

Appellate Body (WT/DS135/AB/R), 5 April 2001; Belgian Family 

Allowances, G/32, GATT Panel Report (BISD 1S/59), 7 November 

1952; Indonesia - Certain Measures Affecting the Automobile Industry, 

Report of the WTO Appellate Body (WT/DS54/R, WT/DS55/R, 

WT/DS59/R, WT/DS64/R), 23 July 1998; European Communities - 

Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, Report 

of the WTO Appellate Body (WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX and 

WT/DS27/R/USA), 25 September 1997; United States - Section 211 

Omnibus Appropriations Act of 1998, AB-2001-7, Report of the WTO 

Appellate Body (WT/DS176/AB/R), 1 February 2002. 
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 تعطيهــا أقصــى أثــر ممكــن. ويبــدو أن هــذا التطبيــق الواســع النطـــاق
. ولــــوحظ )١٣٧٦(مييــــز بــــني الفوائــــد اإلجرائيــــة والفوائــــد املوضــــوعية ال

يوجد يف السوابق القضائية املتصلة بشرط الدولة األوىل  ال أيضاً أنه
يشري إىل أن احلقوق اإلجرائية مستبعدة  ما إطار الغاتلرعاية يف 

لرعاية إلضافة إىل ذلـك، )١٣٧٧(من تطبيق شرط الدولة األوىل  . و
لرعاية يف إطار منظمة التجارة  يبدو أن تطبيق شرط الدولة األوىل 
العامليــة يظــل هــو نفســه بصــرف النظــر عــن اخــتالف طرائــق صــياغة 

ــــر تفســــري  ث ــــدأ. وقــــد  ــــة يف إطــــار  أحكــــاماملب لرعاي ــــة األوىل  الدول
ثره  منظمة التجارة العاملية بتصور موضوع احلكم وغرضه أكثر من 

ا احلكم.  لعبارات اليت صيغ 
ويف الوقــــــــــــت نفســــــــــــه، تقلــــــــــــص نطــــــــــــاق شــــــــــــرط الدولــــــــــــة  -٣٦٣
ملعــــىن  األوىل لرعايـــة بقــــدر كبـــري مــــن جــــراء االســـتثناءات، ســــواء 
الحتـــــــ العـــــــام ادات اجلمركيـــــــة ومنــــــــاطق (مـــــــا يتصـــــــل منهــــــــا مـــــــثًال 

لتجـــــارة  أو احلـــــرة) التجـــــارة بصـــــورة حمـــــددة (اجلـــــزء املتعلـــــق مـــــثًال 
ـــــة مـــــن  يف ـــــذي متكـــــن أعضـــــاء منظمـــــة التجـــــارة العاملي اخلـــــدمات ال

لتجـــارة كمرفـــق للمـــادة الثانيـــة مـــن  إضـــافته االتفـــاق العـــام املتعلـــق 
). واتســــاع نطــــاق هــــذه االســــتثناءات يعــــين أن نطــــاق اخلــــدمات يف

ــــق  لرعايــــة ميكــــن أن يكــــون يف الواقــــع  أحكــــامتطبي ــــة األوىل  الدول
حمـــدوداً للغايــــة. ونتيجــــة لتزايــــد عـــدد االحتــــادات اجلمركيــــة ومنــــاطق 

تطبَّـــق اليـــوم علـــى أســـاس  ال التجـــارة احلـــرة، فـــإن أغلبيـــة التعريفـــات
لرعايـــــــة، وإمنــــــا يف إطـــــــار ترتيبــــــات إقليميـــــــة  شــــــرط الدولــــــة األوىل 

 اة من متطلبات الغات. والنهج الذيوترتيبات أخرى تفضيلية معف
برحـــــت تتبعـــــه هيئـــــة االســـــتئناف يتمثـــــل يف تفســـــري كثـــــري مـــــن  مـــــا

. ولكـــــن حـــــىت مـــــع وجـــــود هـــــذا )١٣٧٨(االســـــتثناءات تفســـــرياً ضـــــيقاً 
يف فرادى احلاالت اليت تنطبق فيها االستثناءات،  التفسري التقييدي

لتـــــايل فـــــإن  فـــــإن النطـــــاق املوضـــــوعي لالســـــتثناءات كـــــان واســـــعاً و
لرعايـــة يف إطـــار منظمـــة  التطبيـــق املوضـــوعي لشـــرط الدولـــة األوىل 

يـوحي بـه الـنص علـى املبـدأ ووصـفه  ممـا التجارة العاملية حمـدود أكثـر
 املستخلصــــــــة مبدئيــــــــة؛نــــــــه "أساســــــــي". وكانــــــــت االســــــــتنتاجات 

يكفــــي مــــن الســــوابق القضــــائية املتعلقــــة  مــــا يوجــــد حــــىت حينــــه وال
لرعايـــــة يف إطـــــار منظمـــــة التجـــــارة  أحكـــــامبتفســـــري  الدولـــــة األوىل 

 العاملية للخلوص إىل تفسري قاطع بدرجة كافية. 

__________ 
 )١٣٧٦( United States — Section 337 of the Tariff Act of 1930, 

L/6439, GATT Panel Report (BISD 6S/345), 7 November 1989. 
جلوانـــــب ميكـــــن القـــــول إنـــــه، يف حالــــــة  )١٣٧٧(  املتصــــــلة االتفـــــاق املتعلـــــق 

شـــئاً عـــن املعـــىن امللكيـــة الفكريـــةة مـــن حقـــوق لتجـــار  ، ميكـــن أن يُعتـــرب ذلـــك 
 من االتفاق. ٤و ٣الواسع املعطى ملصطلح "احلماية" يف املادتني 

لنسبة للمادة الرابعة والعشرين من االتفاق العـام  )١٣٧٨(  مثلما هو الشأن 
 Turkey - Restrictions onبشــأن التعريفــات اجلمركيــة والتجــارة يف قضــية 

Imports of Textile and Clothing Products لنسبة ملستهل املادة العشرين ، و
 United States - Import Prohibition of Certain Shrimp andيف قضـية 

Shrimp Products  أعاله) ١٣٧٥(انظر احلاشية. 

العمل الذي اضطلعت به منظمة التعاون والتنمية يف  (د)
لرعاية (السيد امليدان االقتصادي بشأن شرط ال دولة األوىل 

 حممود احلمود)
حبثت هذه الورقة واستعرضت العمل اهلام املضطلع به داخل  -٣٦٤

منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي، ووجهـــت االهتمـــام 
ا مـــن أجـــل حتقيـــق  خاصـــة إىل عـــدة صـــكوك جـــرى التفـــاوض بشـــأ

وال وحريـة تنقـل يف ذلـك حتريـر حركـة رؤوس األمـ مبا أهداف املنظمة،
. ونظــــــرت هــــــذه الورقــــــة أيضــــــاً يف املفاوضــــــات املتعلقــــــة )١٣٧٩(الســـــلع

مبشــــروع االتفــــاق املتعــــدد األطــــراف بشــــأن االســــتثمار واملســــائل الــــيت 
لرعايــة الـذي يشــمل نطاقــه  فيهــا شــرط الدولـة مبـا أثـريت فيــه، األوىل 

سيس النشاط االستثماري ومرحلـة ما مرحلة سيسـه،  مـا قبل  بعـد 
ـــــدان  والعمـــــل الـــــذي اضـــــطلعت بـــــه منظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــة يف املي
االقتصادي فيما خيص عبارة "يف الظروف املماثلة" ومسائل من قبيل 
خلصخصة، وامللكية  لرعاية فيما يتصل  نطاق معاملة الدولة األوىل 
ــــة،  الفكريــــة، وحــــوافز االســــتثمار، واالحتكــــارات والشــــركات احلكومي

الدولــة  شــرطة االســتثمار، واالســتثناءات (العامــة واحملــددة) مــن ومحايــ
لرعايـــــة. وأُشـــــري إىل أن العمـــــل املنجـــــز مـــــن جانـــــب منظمـــــة  األوىل 
التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ميكــن أن يكــون مبثابــة توجيــه 

 مفيد يسرتشد به فريق الدراسة.

لة العمل الذي اضطلع به األونكتاد بشأن شرط الدو  )ه(
لرعاية (السيد ستيفن فاسياين)  األوىل 

درســـــــت هـــــــذه الورقـــــــة منشـــــــورين هـــــــامني مـــــــن منشـــــــورات  -٣٦٥
مع املتعلقة جبونظرت يف جوانب أخرى من أعماله  )١٣٨٠(األونكتاد

رعايـة يف ل األوىلوحتليل ممارسات الدول فيمـا خيـص معيـار الدولـة 
قشـت  الورقـة مسـائل اتفاقات االسـتثمار. وعلـى وجـه اخلصـوص، 

ودوره يف محايــــة املســــتثمرين،  ،تتصــــل بنطــــاق هــــذا املعيــــار وتعريفــــه
ـــــا يف العديـــــد مـــــن االتفاقـــــات،  واألشـــــكال املختلفـــــة الـــــيت صـــــيغ 

يف ذلك األحكام املتعلقة مبنظمات التكامل  مبا واالستثناءات منه،
ملثـــــل واالعتبـــــارات  ،االقتصـــــادي اإلقليميـــــة، ومقتضـــــيات املعاملـــــة 

مسـائل معينـة متصـلة الورقـة حـددت  كمـا  مللكية الفكريـة. املتعلقة
ــــةمبعيــــار الدولــــة  لرعاي لكامــــل،  مل األوىل  يستكشــــفها األونكتــــاد 

إلمكــان مواصــلة النظــر يف الــبعض منهــا، ســيما  وال مالحِظــة أنــه 
عيــــار يف القــــانون الــــدويل العــــريف، والتفســــري هــــذا امل مكانــــةمســــائل 

__________ 
ـــــدان االقتصـــــادي لتحريـــــر  )١٣٧٩(  ـــــة منظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــة يف املي مدون

ســـيس النشــــاط؛  حتركـــات رؤوس األمـــوال، والـــيت تشـــمل االســـتثمار املباشـــر و
ومدونــة منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي لتحريــر العمليــات غــري 

خلـــدمات؛ والعمـــل املتعلـــق مبشـــروع االتفـــاق املتعـــد د األطـــراف املرئيـــة املتعلقـــة 
؛ إضـــافة إىل جمموعـــة مـــن ورقـــات العمـــل )١٩٩٨-١٩٩٥(بشـــأن االســـتثمار 

الستثمارات الدولية.  املنشورة املتصلة 
 )١٣٨٠( The UNCTAD Series on Issues in International Investment 

Agreements and the UNCTAD Series on International Investment 

Policies for Development. 
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والصـلة بـني أحكـام املعاهـدات واملمارسـة  ،القانوين لصـَيغه املختلفـة
أشــري  ،يف إطــار القــوانني احملليــة. ولــدى اســتعراض ورقــات األونكتــاد

ـاين"  أيضاً إىل العديد من مسائل السياسـة العامـة مثـل "االنتفـاع ا
بعـده  ومـا قبـل الـدخول مـا ومسائل اهلوية واألحكام املتعلقة مبرحلـة

لرعايــــة ة والعالقـــة بــــني معيــــار معاملــــة الدولــــ وســــائر معــــايري األوىل 
 محاية االستثمار.

مشكلة مافيزيين يف إطار معاهدات االستثمار  (و)
 برييرا) روهان أ. (السيد

لتفســري الواســع  -٣٦٦ استعرضــت هــذه الورقــة التطــورات املتصــلة 
لرعايـة  النطاق الذي أعطتـه هيئـات التحكـيم لشـرط الدولـة األوىل 
يف اتفاقــــات االســــتثمار، وذلــــك يف سلســــلة مــــن القــــرارات املتعلقــــة 

. واملشــــــكلة مــــــافيزيينمبنازعــــــات يف جمــــــال االســــــتثمار أوهلــــــا قضــــــية 
ي  مـا ي معرفةالرئيسية اليت نشأت عن القضية ه إذا كـان ميكـن، 

قدر من اليقني، حتديد االلتزامات اليت أخذها الطرف املتعاقد على 
لرعايـــة يف معاهـــدة بشـــأن  ـــة األوىل  عاتقـــه عنـــد إدراج شـــرط الدول

ـــــك  ـــــد صـــــلة ذل ـــــى وجـــــه اخلصـــــوص، حتدي  احلكـــــماالســـــتثمار، وعل
ملوضو  ع ألحكام املتعلقة بتسوية املنازعات. وهناك سؤال متصل 

إذا كانــت احلقــوق املوضــوعية ومعــايري احلمايــة الــواردة  مــا هــو معرفــة
لثـــة، والـــيت تكـــون أكثـــر منفعـــة للمســـتثمر،  يف معاهـــدة مـــع دولـــة 
ميكـــن أن تكـــون أداة يســـتخدمها ذلـــك املســـتثمر لفائدتـــه مبوجــــب 

لرعاية  .)١٣٨١(شرط الدولة األوىل 
ت وتنــــــاول حتليــــــل قــــــرارات التحكــــــيم نــــــوعني مــــــن املطالبــــــا -٣٦٧

لرعايـة يف املعاهـدة األساسـية مـن  املستندة إىل شرط الدولـة األوىل 
أجـــل توســـيع نطـــاق أحكـــام تســـوية املنازعـــات املنصـــوص عليهـــا يف 

__________ 
ـــج حتـــوطي تشـــمل، علـــى ســـبيل املثـــال،  )١٣٨١(  القضـــا الـــيت اتبـــع فيهـــا 

Tecnicas Medioambientales Tecmed S.A. v. the United Mexican States, 

ICSID Case No. ARB/(AF)/00/2, Award of 29 May 2003 . ًوانظـر أيضـا 
Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. Hashemite Kingdom of 

Jordan, ICSID Case No. ARB/02/13, Award of 31 January 2006; Plama 

Consortium Limited v. Republic of Bulgaria, ICSID Case No. 

ARB/03/24, Award of 27 August 2008; CMS Gas Transmission 

Company v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/8, Award of 

12 May 2005 جــاً أكثــر حتــرراً يف األخــذ . ولالطــالع علــى قضــا تعكــس 
 ,Siemens A.G. v. Argentine Republicمبعايري احلماية املوضوعية، انظر مـثالً 

ICSID Case No. ARB/02/8, Award of 6 February 2007; MTD Equity 

Sdn. Bhd., MTD Chile S.A. v. Republic of Chile, ICSID Case ARB/01/7, 

Award of 25 May 2004; Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. 

v. Islamic Republic of Pakistan, ICSID Case No. ARB/03/29, Decision 

on jurisdiction of 14 November 2005مارسـة التعاهديـة . ولالطـالع علـى امل
يف الـرد علـى التفســري املتحـرر، انظــر الصـيغ الــواردة يف اتفـاق التجــارة احلـرة بــني 

واملالحظـــة املتعلقـــة  ٢٠٠٦تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٧شـــيلي وكولومبيـــا املـــؤرخ 
اتفــــــــاق التجــــــــارة احلــــــــرة لألمــــــــريكتني، الوثيقــــــــة يف مشــــــــروع  مــــــــافيزيينبقضــــــــية 

FTAA.TNC/w/133/Rev.3 ،٢٠٠٣الثاين/نوفمرب تشرين  ٢١. 

لتحديــــد: عــــدم تطبيــــق حكــــم يقضـــــي  (أ) تلــــك املعاهــــدة، ومهــــا 
ا   ١٨بعــرض املنازعــة علــى حمكمــة حمليــة خــالل "فــرتة انتظــار" مــد

توســـيع نطـــاق  و(ب) يم الـــدويل؛شـــهراً، قبـــل عرضـــها علـــى التحكـــ
االختصــــــاص يف املعاهــــــدة األساســــــية الــــــذي جيعــــــل حكــــــم تســــــوية 

علـــــى نـــــوع معـــــني مـــــن املنازعـــــات، مثــــــل  إال ينطبـــــق ال املنازعـــــات
لتعويض يف حالة نزع امللكية  .)١٣٨٢(املنازعات املتصلة 

يف  مبـــا وعقـــب اســـتعراض ملمارســـة التحكـــيم املتبعـــة مـــؤخراً، -٣٦٨
والتطـــورات الالحقــــة، أشــــارت الورقــــة إىل أن  مــــافيزيينذلـــك قضــــية 

ن الشــكل احملــدد الــذي صــيغ بــه  أحــد االســتنتاجات اهلامــة يفيــد 
لرعايـــــة يف اتفـــــاق معـــــني هـــــو أمـــــر حاســـــم،  ـــــة األوىل  شـــــرط الدول
خـتالف صـيغة  فالنتيجة اليت تنتهي إليها املنازعة ميكن أن ختتلف 

دعو احلاجــُة إىل تـــوخي اليقـــني القـــانوين. احلكــم املنطبـــق، ومـــن مث تـــ
وبنـاء علـى ذلـك، فــإن تـوفري بعـض املبــادئ التوجيهيـة مـن شــأنه أن 
يساعد الدول على أن حتدد، بدرجة من اليقني، عندما تدرج شرط 

__________ 
 )١٣٨٢( Maffezini v. Kingdom of Spain, ICSID Case No. ARB 97/7, 

Decision of the Tribunal on objections to jurisdiction of 25 January 

2000, ICSID Review—Foreign Investment Law Journal, vol. 16, No. 1 

(2001), p. 1القـــرار مـــن خـــالل املوقـــع  ؛ وميكـــن أيضـــاً االطـــالع علـــى نـــص
. ولالطالع على قضا اتبع فيها http://icsid.worldbank.orgالشبكي التايل: 

 ,Suezيرتتـــب عليـــه، انظـــر مـــثالً  ومـــا مـــافيزييننفـــس املنطـــق املتبـــع يف قضـــية 

Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. and InterAguas 

Servicios Integrales del Agua S.A. v. The Argentine Republic, ICSID 

Case No. ARB/03/17, Decision on jurisdiction of 16 May 2006; 

Siemens A.G. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/8, 

Decision on jurisdiction of 3 August 2004; Gas Natural SDG, S.A. v. 

Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/03/10, Decision of the 

Tribunal on preliminary questions of jurisdiction of 17 June 2005; 

RosInvestCo UK Ltd. v. the Russian Federation, Case No. Arbitration V 

079/2005, Award on jurisdiction of October 2007, Arbitration Institute 

of the Stockholm Chamber of Commerce ولالطـالع علــى قضـا اتبــع .
 Salini، ونتـائج ذلـك، انظـر مـثالً مافيزييناتبع يف قضية  فيها منطق خمالف ملا

Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. Hashemite Kingdom of 

Jordan, ICSID Case No. ARB/02/13, Decision on jurisdiction of 29 

November 2004; Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria, 

ICSID Case No. ARB/03/24, Decision on jurisdiction of 8 February 

2005; Vladimir Berschader and Moïse Berschader v. the Russian 

Federation, Case No. Arbitration V 080/2005, Award of 21 April 2006, 

Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce; Telenor 

Mobile Communications A.S. v. Republic of Hungary, ICSID Case No. 

ARB/04/15, Award of 13 September 2006 ًوانظر أيضا .Tza Yup Shum v. 

Republic of Peru, ICSID Case No. ARB/07/6, Decision on jurisdiction 

and competence of 19 June 2009; Renta 4 S.V.S.A. et al. v. the Russian 

Federation, Case No. Arbitration V 024/2007, Award of 20 March 

2009, Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce .
وميكن االطالع على نص قرارات املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار من 

 .http://icsid.worldbank.orgخالل املوقع الشبكي التايل: 
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لرعايــة يف معاهــدة بشــأن االســتثمار، إذا كانــت  مــا الدولــة األوىل 
قـــوق الـــيت متنحهـــا إذا كانـــت احل مـــا أو متـــنح حقوقـــاً واســـعة النطـــاق

أخــرى نشــأت عــن هــذه القــرارات  أساســيةحمــدودة. وهنــاك مســألة 
هــــي صــــعوبة أي حماولــــة للتــــيقن مــــن نيــــة األطــــراف. فاملعــــايري الــــيت 

ا هيئات التحكيم مفيدة، ولكن  تزال مثـة مسـائل جوهريـة ال حدد
ا عنـــــد حتديـــــد  مل ُحتســـــم، وهـــــي تســـــتدعي إجـــــراء مناقشـــــات بشـــــأ

حملتملــة بشــأن نطــاق تطبيــق شــرط الدولــة األوىل املبــادئ التوجيهيــة ا
ملعاهــــــــــدات القائمــــــــــة  لرعايــــــــــة، وذلــــــــــك ســــــــــواء فيمــــــــــا يتصــــــــــل 

 ملعاهدات اليت ستوضع يف املستقبل. أو

 النظر يف أعمال فريق الدراسة املقبلة -٢
عقــد فريــق الدراســة مناقشــات واســعة النطــاق اســتندت إىل  -٣٦٩

 ت احلاصلة يف سياقات أخـرى،الورقات املعروضة عليه وإىل التطورا
اجلنوبيـة املشـرتكة. وقـد لسـوق يف ذلك تلـك احلاصـلة يف سـياق ا مبا

ـــا  ـــر  ـــة األوىل  أحكـــاممتحـــور تركيـــزه حـــول الطريقـــة الـــيت تفسَّ الدول
إذا كـــان  ومـــا ســـيما يف إطـــار العالقـــات االســـتثمارية، وال لرعايـــة،

األساســـية املشـــرتكة لتكـــون ميكـــن صـــياغة بعـــض املبـــادئ التوجيهيـــة 
لتكفــــل قــــدراً مــــن اليقــــني واالســــتقرار يف  أو مبثابــــة أدوات للتفســــري

ميدان قانون االستثمار. وملس الفريق عموماً أنه مـن السـابق ألوانـه 
إعـداد تنقـيح  أو موادمشاريع يف هذه املرحلة النظر يف خيار إعداد 

 .١٩٧٨ عام يفُوضعت  اليتاملواد ملشاريع 
ـــرب أيضـــاً أنـــه واع -٣٧٠ لفريـــق الدراســـة أن يواصـــل دراســـة  ميكـــنُت

التجـــــــارة و  لعالقــــــة بـــــــني التجــــــارة يف اخلـــــــدماتاملســــــائل املتصـــــــلة 
لرعايــة يف املمتلكـات الفكريــة يف ، يف سـياق أحكــام الدولـة األوىل 

إطـــار الغـــات ومنظمـــة التجـــارة العامليـــة ومـــا تشـــمله مـــن اتفاقـــات، 
الستثمارات،  موضع تركيز الفريق.  هي اليتو   واملسائل املتصلة 

وعـــالوة علـــى ذلـــك، ارتئـــي أن احلاجـــة تـــدعو إىل مواصـــلة  -٣٧١
ــــــــاري  ــــــــد املضــــــــمون املعي ــــــــة يف لشــــــــروط حتدي لرعاي ــــــــة األوىل  الدول

يف  مبـــا االســتثمار، وإجــراء مزيـــد مــن التحليــل لالجتهـــاد القضــائي،
ذلك دور احملكَّمني، والعوامـل الـيت تشـرح الـنـُُّهج املختلفـة املتبعـة يف 

لرعايـــــة، واخلطـــــوات الـــــيت تتخـــــذها  أحكـــــامتفســـــري  الدولـــــة األوىل 
الــدول اســتجابة لالجتهــاد القضــائي. وبصــورة أكثــر حتديــداً، ارتئــي 
ـــة منهجيـــة حلصـــر جمـــاالت التعـــارض ومعرفـــة  أنـــه ينبغـــي بـــذل حماول

ن استخالص أمناط عامـة مـن الطريقـة الـيت انتهجهـا إذا كان ميك ما
االجتهـــاد القضـــائي للبـــت يف مســـائل االختصـــاص املتعلقـــة بشـــرط 

 لرعاية. األوىلالدولة 
واعتُــــرب أنــــه مــــن الضــــروري اســــتعراض أنــــواع شــــروط الدولــــة  -٣٧٢

لرعايــة الــيت جــرى تطبيقهــا، وأنــواع املســائل الــيت بُــتَّ فيهــا  األوىل 
ــــــيت هلــــــا صــــــلة  ــــــة، وكــــــذلك حبــــــث وال لرعاي ــــــة األوىل  بشــــــرط الدول

االســتنتاجات الــيت توصــلت إليهــا قــرارات التحكــيم يف ضــوء قواعــد 
. وأُعــرب عــن رأي ١٩٦٩ لعــام تفســري املعاهــدات يف اتفاقيــة فيينــا

مفاده أن فريق الدراسة ينبغي أن يـؤدي دوراً يف اإلسـهام يف تفسـري 
، ١٩٦٩ لعــــام يينــــااملعاهـــدات، مــــع الرتكيــــز خاصــــة علـــى اتفاقيــــة ف

لتطورات يف هذا امليدان مستقبًال.  وكذلك فيما يتصل 
عمـــال  -٣٧٣ واســـتناداً إىل العمـــل املنجـــز، ســـيجري االضـــطالع 

أخـــرى حتـــت مســـؤولية رئيســـْي فريـــق الدراســـة ملعاجلـــة املســـائل الـــيت 
أُبــرزت أعــاله وإلعـــداد تقريــر شـــامل، يتضــمن إطـــاراً للمســائل الـــيت 

 ي ينظر فيه فريق الدراسة يف العام املقبل.يتعني تناوهلا، لك
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