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الفصل الرابع
شرا الدولة األولع بالرعاية
ألف -مقدمة
 -32ق أ أأررت الل أ أأة ،هورهت أ أأا الس أ أأتني ( ،)2008أن ت أ أأدرن موض أ أأوع "ش أ أأرط الدول أ أأة األوىل
ةالرعاية" ةرنامج ع لها وأن ت شئ فريقاً هراسياً مع ياً ةاملوضوع هورهتا احلاهية والستني()7ي
 -33وأرنش أأئ ال أأدورة احلاهي أأة والس أأتني ( )2009الفري أأق الدراس أأي املأ أ ور واش أأرتك رئاس أأته
الس أأيد هونال أأد وي ما ري أأه والس أأيد أي رو أأان ةرييأ أرا( ،)8وأعي أأد تش أأكيله ال أأدورتني الثاني أأة والس أأتني
( )2010والثالثأأة والسأأتني ( )2011حتأأت الرئاسأأة املشأأرت ة نفسأأها()9ي و الأدورات الراةعأأة والسأأتني
( )2012واخلامسأ أأة والسأ أأتني ( )2013والساهس أ أأة والسأ أأتني ( ،)2014أع أ أأاهت الل أ أأة تش أ أأكيي
الفريأأق الدراسأأي ،حتأأت رئاسأأة السأأيد هونالأأد وي ما ريأأه()10ي و غيأأاب السأأيد ما ريأأه خأأالل هوريت
عامي  2013و ،2014توىل رئاسة الفريق السيد ماتياس فورتو.
__________

( )7خأأالل جلس أأتها  ،2997املعق أأوهة  8آب/أغس أأةس ( 2008الوث أأائق الرمسي أأة لل عي أأة العام أأة ،ال أأدورة الثالث أأة والس أأتون،
امللح أأق رق أأم  ،(A/63/10) 10الفق أأرة )354ي ولالط أأالع علأ أ املطةأ أ الع أأاو لل وض أأوع ،انظ أأر املرج أأع نفس أأه ،املرف أأق ة أأادي

وأحاطت ا عية العامة عل اً ر ا القرار ،الفقرة  6م قرار ا  123/63املؤر  11انون األول/هيس رب 2008ي
( )8ا لسأأة  ،3029املعقأأوهة  31متوث/يوليأأه  ،2009أحاطأأت الل أأة عل أاً ةأأالتقرير الشأأفوي ال أ ي قدمأأه رئيسأأا
الفريأ أأق الدراسأ أأي املعأ أأد ةشأ أأرط الدولأ أأة األوىل ةالرعايأ أأة (املرجأ أأع نفسأ أأه ،الأ أأدورة الراةعأ أأة والسأ أأتون ،امللحأ أأق رقأ أأم 10
) ،(A/64/10الفقرات (216-211ي ونظر الفريق الدراسأي ،مأ ةأني مجلأة أمأور ،وضأع رطأار مأ شأ نه أن يشأكي
خريةة طريق ل ع ال املقبلة ،واتفق عل جدول ثمد ل ع ال يش ي رعداه ورقأات ترمأي رىل رلقأاد مميأد مأ الضأود
عل املسائي املتعلقة ،ةاألخ  ،ة ةاق شروط الدولة األوىل ةالرعاية وتفسري ا وتةبيقها.
( )9ا لسأأة  ،3071املعقأأوهة  30متوث/يوليأأه  ،2010أحاطأأت الل أأة عل أاً ةأأالتقرير الشأأفوي ال أ ي قدمأأه رئيسأأا
الفريق الدراسي (املرجع نفسه ،الدورة اخلامسة والستون ،امللحأق رقأم  ،(A/65/10) 10الفقأرات )373-359ي ونظأر
الفريق الدراسي خمتل الورقات اليت أرعأدت ةاالسأت اه رىل رطأار عأاو  2009الأ ي يشأكي خريةأة طريأق ل ع أال
املقبل أ أأة واس أ أأتعرض تل أ أأك الورق أ أأات واتف أ أأق علأ أ أ ةرن أ أأامج ع أ أأي لع أ أأاو  .2010و ا لس أ أأة  ،3119املعق أ أأوهة 8
آب/أغسأأةس  ،2011أحاطأأت الل أأة عل أاً ةأأالتقرير الشأأفوي ال أ ي قدمأأه رئيسأأا الفريأأق الدراسأأي (املرجأأع نفسأأه،
الأأدورة الساهسأأة والسأأتون ،امللحأأق رقأأم  ،(A/66/10) 10الفق أرات )363-349ي ونظأأر الفريأأق الدراسأأي الورقأأات
اإلضافية اليت أعدت ةاالست اه رىل رطار عاو  2009واستعرض تلك الورقات.
( )10ا لسأأة  3151املعقأأوهة  27متوث/يوليأأه  ،2012أحاطأأت الل أأة عل أاً ةأأالتقرير الشأأفوي ل أرئيس الفريأأق الدراسأأي
(املرجع نفسه ،الأدورة السأاةعة والسأتون ،امللحأق رقأم  ،(A/67/10) 10الفقأرات )265-245ي ونظأر الفريأق الدراسأي
الورقأأات اإلضأأافية الأأيت أعأأدت ةاالسأأت اه رىل رطأأار عأأاو  2009واسأأتعرض تلأأك الورقأأات .و ا لسأأة  ،3189املعقأأوهة
 31متوث/يوليأأه  ،2013أحاطأأت الل أأة عل أاً ةتقريأأر الفريأأق الدراسأأي (املرجأأع نفسأأه ،الأأدورة الثام أأة والسأأتون ،امللحأأق
رقأأم  ،(A/68/10) 10الفق أرات )164-154ي وواصأأي الفريأأق الدراسأأي ال ظأأر الورقأأات اإلضأأافية واستعراضأأها .وغأأث
أيضأ أ أاً امل ارس أ أأة املعاص أ أأرة واالجته أ أأاهات القض أ أأائية املعاص أ أأرة كات الص أ أألة ةتفس أ أأري ش أ أأروط الدول أ أأة األوىل ةالرعاي أ أأةي و
ا لس أأة  3231املعق أأوهة  25متوث/يولي أأه  ،2014أحاط أأت الل أأة عل أ أاً ة أأالتقرير الش أأفوي املتعل أأق ة ع أأال الفري أأق
الدراسأأي (املرجأأع نفسأأه ،الأأدورة التاسأأعة والسأأتون ،امللحأأق رقأأم  ،(A/69/10) 10الفقأرات )262-254ي وأجأأرى الفريأأق
الدراسي استعراضاً موضوعياً وتق ياً ملشروع التقرير ال هائي رد رعداه مشروع جديد يتفق عليه الفريق الدراسيي
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باء -النظر في الموإلوع خلل الدورة الحالية
 -34خأ أأالل أ أ ال أ أأدورة ،أع أ أأاهت الل أ أأة تشأ أأكيي الفري أ أأق الدراس أ أأي املع أ أأد ةش أ أأرط الدول أ أأة األوىل
ةالرعايأ أأة ،حتأ أأت رئاسأ أأة السأ أأيد هونالأ أأد وي ما ريأ أأه ،وكلأ أأك جلسأ أأتها  3249املعقأ أأوهة  12أيأ أأار/
مايو 2015ي
 -35وعق أأد الفري أأق الدراس أأي اجت أأاعني  12أيار/م أأايو  2015و  16متوث/يولي أأه ،2015
قأأاو خالهل أأا ةأأرجراد اسأأتعراض موضأأوعي وتقأأد ملشأأروع التقريأأر ال هأأائي وةاسأأتك الهي ورمجأأاالً ،عقأأد
الفريق الدراسي  24اجت اعاً م رنشائه عاو 2009ي
 -36وقأأد تلقأأت الل أأة التقريأأر ال هأأائي للفريأأق الدراسأأي ونظأأرت فيأأه خأأالل جلسأأتيها 3264
و 3277املعقأأوهتني  6و 23متوث/يوليأأه  2015عل أ الت أوايل .وي أره التقريأأر ال هأأائي مرفأأق أ ا
التقريأأر .وتالحأأا الل أأة أن التقريأأر ال هأأائي مقسأأم رىل سسأأة أج أمادي ويقأأدو ا أأمد األول املعلومأأات
األساسأأية ،الأأيت تش أ ي مصأأاهر ع أأي الفريأأق الدراسأأي والغأأرض م أ أ ا الع أأي ،وحتلأأيالً ل ع أأال
السأأاةقة لل أأة ةش أ ن مشأأاريع امل أواه املتعلقأأة ةشأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة لعأأاو  ،1978والتةأأورات
الأأيت أعقبأأت اسأأتك ال مشأأاريع م أواه عأأاو  ،1978وخاصأأة جمأأال االسأأتث ار ،فض أالً ع أ حتليأأي
ألحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة سأأياق يئأأات أخأأرى ،مثأأي م أؤمتر األمأأم املتحأأدة للت أأارة والت يأأة
وم ظ ة التعاون والت يأة امليأدان االقتصأاهيي ويت ثأي التوجأه العأاو للفريأق الدراسأي السأعي رىل
مراجعة مشاريع مواه عاو  1978أو رعداه جم وعة جديدة م مشاريع املواه.
 -37ويت أأاول ا أأمد الثأأام م أ التقريأأر األمهيأأة املعاصأأرة لشأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ،والقضأأايا
املتعلقأأة ةتفسأأري ا ،مبأأا كلأأك سأأياق االتفأأاق العأأاو ةشأ ن التعريفأأات ا ر يأأة والت أأارة (الغأأات)
وم ظ ة الت ارة العاملية ،واتفاقأات الت أارة األخأرى ،ومعا أدات االسأتث ار .ويت أاول أ ا ا أمد أيضأاً
أن أواع أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة معا أأدات االسأأتث ار الث ائيأأة ،ويسأأل الضأأود عل أ املسأأائي
التفسأريية ال اشأأئة في أأا يتصأأي ةشأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة معا أأدات االسأأتث ار الث ائيأأة ،و أأي:
(أ) حتديأأد املس أأتفيد م أ ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة؛ (ب) حتدي أأد املعامل أأة الض أأرورية؛ (ن) حتدي أأد
نةاق شرط الدولة األوىل ةالرعايةي
 -38و لأأي ا أأمد الثالأأث مأأا يلأأي( :أ) اعتبأأارات السياسأأات العامأأة االسأأتث ار املتعلقأأة ةتفسأأري
اتفاق أأات االس أأتث ار ،م أأع مراع أأاة مس أأائي ع أأدو التأ أواثن مفاوض أأات معا أأدات االس أأتث ار الث ائي أأة
وخصوصية ي معا دة مأ معا أدات االسأتث ار الث ائيأة؛ (ب) اآلثأار املرتتبأة علأ التحكأيم اخلأاص
ةتسأأوية امل اثعأأات جمأأال االسأأتث ار ةاعتبأأار "حتكي أاً خمتلةأاً"؛ (ن) األمهيأأة املعاصأأرة ملشأأاريع مأواه
عاو  1978تفسري أحكاو الدولة األوىل ةالرعايةي
 -39ويرمأي ا أمد الراةأأع رىل تقأدمي ةعأض اإلرشأأاهات ةشأ ن تفسأري شأأروط الدولأة األوىل ةالرعايأأة،
م خالل وضأع رطأار للتةبيأق السأليم ملبأاهئ تفسأري املعا أدات علأ شأروط الدولأة األوىل ةالرعايأةي
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ويبحأأث ال أ هج املطتلفأأة الأأيت أرخ أ رأأا الس أواةق القضأأائية لتفسأأري أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة
الوارهة اتفاقات االسأتث ار ،وكلأك ةأاألخ مأ خأالل معا أة ثالثأة أسأئلة رئيسأية أي( :أ) أي
ميك أ أ تةبي أأق أحك أأاو الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة م أ أ حي أأث املب أأدأ عل أ أ أحك أأاو تس أأوية امل اثع أأات
معا أأدات االس أأتث ار الث ائي أأة (ب) أأي تت أ ثر والي أأة يئ أأة التحك أأيم ةالش أأروط امل ص أأوص عليه أأا
معا أأدات االسأ أأتث ار الث ائيأ أأة في أأا و أ أ نأ أأوع أحك أأاو تسأ أأوية امل اثعأ أأات ال أأيت أ أأوث لل سأ أأتث ري
االحت أأان ر أأا (ن) ع أأد حتدي أأد م أأا ركا أأان حك أأم م أ أحك أأاو الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة ال أوارهة
معا أ أأدة اسأ أأتث ار ث ائيأ أأة قأ أأاةالً للتةبيأ أأق أو ال عل أ أ الشأ أأروط الالثمأ أأة لالحت أ أأان ة حكأ أأاو تسأ أأوية
امل اثع أأات ،م أأا أأي العوام أأي امله أأة ع لي أأة التفس أأري ويبح أأث أ ا ا أأمد أيض أاً خمتل أ أس أأاليب
ره ال أ أأدول ةارسأ أ أاهتا التعا دي أ أأة علأ أ أ القأ أ أرار املتعل أ أأق ةقض أ أأية  ،)11(Maffeziniمب أ أأا كل أ أأك مأ أ أ
ّ
خ أأالل( :أ( رعالهن أأا عل أ أ وج أأه التحدي أأد أن ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة ال ي ةب أأق عل أ أ أحك أأاو
تس أأوية امل اثع أأات؛ (ب) رعالهن أأا علأ أ وج أأه التحدي أأد أن ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة ي ةب أأق علأ أ
أحكاو تسوية امل اثعأات؛ (ن) تعأداه ا علأ وجأه التحديأد ا أاالت الأيت يسأري عليهأا شأرط الدولأة
األوىل ةالرعايةي
 -40ويتض أ ا أأمد اخلأأامس م أ التقريأأر االسأأت تاجات الأأيت خل أ رليهأأا الفريأأق الدراسأأي ،مأأع
التش أأديد ةش أأكي خ أأاص عل أ أمهي أأة اتفاقي أأة فيي أأا لق أأانون املعا أأدات وأمهيته أأا ،قة أأة انة أأالق،
تفسأأري معا أأدات االسأأتث ار .و أأب تفسأأري شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ةاالسأأت اه رىل قواعأأد تفسأأري
اتفاقية فيي ا لقانون املعا دات.
املعا دات الوارهة
 -41و ا لس أ أأة  3277املعق أ أأوهة  23متوث/يولي أ أأه  ،2015رحب أ أأت الل أ أأة ،م أ أأع التق أ أأدير،
ةأأالتقرير ال هأأائي ع أ أع أأال الفريأأق الدراسأأيي وعرضأأت الل أأة التقريأأر ال هأأائي عل أ ا عيأأة العامأأة
وأشاهت ةه وش ّ عت عل نشر عل أوسع نةاق ةك ي
 -42واعت أأدت الل أأة
املوجمة التالية:

جلسأأتها  ،3277املعقأأوهة

 23متوث/يوليأأه  ،2015االسأأت تاجات

(أ) تالح أأا الل أأة أن ش أأروط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة مل تتغ أأري مأ أ حي أأث الة أأاةع م أ أ
وق أ أأت وض أ أأع مش أ أأاريع مأ أ أواه ع أ أأاو 1978ي وال تأ أ أمال األحك أ أأاو األساس أ أأية الأ أ أوارهة مش أ أأاريع مأ أ أواه
عأأاو  1978تشأأكي أسأأاس تفسأأري شأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة وتةبيقهأأا اليأأووي لك أ أ األحكأأاو
ال تقدو رجاةات عل مجيع مسائي التفسري اليت ميك أن ت ش ةش ن شروط الدولة األوىل ةالرعاية؛
(ب) تشأده الل أة علأ أمهيأأة اتفاقيأة فيي أا لقأانون املعا أأدات وأمهيتهأا ،قةأة انةأأالق،
تفس أأري معا أأدات االس أأتث ار .ويتع أأني تفس أأري ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة ةاالس أأت اه رىل قواع أأد
تفسري املعا دات الوارهة اتفاقية فيي ا لقانون املعا داتي؛

__________
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(ن) تتصأي مسأ لة التفسأري الرئيسأية في أا وأ شأرط الدولأة األوىل ةالرعايأة ة ةأاق أ ا
الشأأرط وةتةبيأأق مبأأدأ "م أ كات ال أأوع"ي ويعأأد أ ا أن نةأأاق الفائأأدة ال أأيت ميك أ احلصأأول عليه أأا
مبوجأأب حكأأم م أ أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة وطبيعأأة تلأأك الفائأأدة يتوقفأأان عل أ تفسأأري حكأأم
الدولة األوىل ةالرعاية نفسه؛
(ه) أت أ تةبيأأق شأأروط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة عل أ أحكأأاو تسأأوية امل اثعأأات جمأأال
التحكأأيم املتعلأأق مبعا أأدات االسأأتث ار ةبعأأد جديأأد للتفكأأري أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ،ةأأدالً
م أ أن صأأر ا االلتمامأأات املوضأأوعية ،ورمبأأا اقأأرتن ةعواقأأب مل تتوقعهأأا األط أرا أث أأاد التفأأاوض
عل اتفاقاهتا االستث اريةي ومع كلك ،ما ثالت املس لة مس لة متعلقة ةتفسري املعا دات؛
( أ) رن حتديأأد مأأا ركا أأان يتعأأني أن يشأ ي شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة أحكأأاو تسأأوية
امل اثعأأات أأو أمأأر يرجأأع هنايأأة املةأأا رىل الأأدول الأأيت تتفأأاوض ةش أ ن أ ا الشأأرطي وميك أ أن
يرأ ص أراحة عل أ مأأا ركا أأان حكأأم م أ أحكأأاو الدولأأة األوىل ةالرعايأأة ي ةبأأق أو ال عل أ أحكأأاو
تسأأوية امل اثعأأاتي ورال فسأأترتك املس أ لة هليئأأات تسأأوية امل اثعأأات لتفسأأر شأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة
ي حالة عل حدةي
 -43وتوه الل ة الت يأد أن تق يأات التفسأري الأيت استعرضأت
املساعدة عل تفسري أحكاو الدولة األوىل ةالرعاية وتةبيقهاي

تقريأر الفريأق الدراسأي ترمأي رىل

جيم -إشادة بالفريق الدراسي وبرديسه
 -44اعت أ أ أأدت الل أ أ أأة ةاإلمجأ أ أأاع،
القرار التايل:

جلسأ أ أأتها  3277املعقأ أ أأوهة

 23متوث/يولي أ أ أأه ،2015

"رن ة القانون الدويل،
وقد رحبت مع التقدير ةتقرير الفريق الدراسي املعد ةشرط الدولة األوىل ةالرعاية،
تعأأرب للفري أأق الدراس أأي ولرئيس أأه ،الس أأيد هونال أأد وي ما ري أأه ،ع أ تق أأدير ا الع ي أأق
وهتانيهأأا احلأأارة ملأأا قدمأأه الفريأأق الدراس أي م أ مسأأامهة ةأأارثة رعأأداه التقريأأر املتعلأأق ةشأأرط
الدولة األوىل ةالرعاية وملا حققه ا الفريق م نتائج،
تش أأري ،ةامت أأان ،رىل مس أأامهة الس أأيد أي رو أأان ةرييأ أرا ،الأ أ ي ع أأي رئيسأ أاً مش أأار اً
للفري أأق الدراس أأي ،م أ ع أأاو  2009رىل ع أأاو  ،2011ورىل مس أأامهة الس أأيد ماتي أأاس فورت أأو،
ال ي توىل مهاو الرئيس غياب السيد ما ريه خالل هوريت عامي  2013و"2014ي
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