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منهىىىة ال  أوىىىة أن إالالالق صىىىة و  ل الاسية ىىىي   ىىىا  لا الاتىىىةا  الام  ل ىىى   الألنظمىىى علىىىخ الفىىى    
 هذه  إتبةع أنة طويل  من الازمن، ذاك  ية   الالك  ةء الاذالتا بصورة كةمل  ل ا  ر  إتبةعتس طيع 

 ظرل هة الالق صة و  ل الاجغرال ي  قد ال أنكل الح يةجةتهة رغ    إن ةجو رض علخ الادلا    الاسية  
بمتىزا عىن تتىي   أنال تسى طيع   إنهىة لاى  ا طبيىه هىذه الاسية ى   أيت تمكنهة مىن ذاىك، ل مهمىة  ىت

 إنمىة، ل تن ج كل مة تح ةجه من  لع ل فىدمة   أن بإمكةنهةايس  كةأل رال  الادلا  أن أي، الألفرى الادلا 
الاسلع الا ا تؤهلهة ظرل هة الاطبيتي  ل الالق صة و  الن تن جهة ث   إن ةجت  صص  ا  أن الألمروق ضا  

ل اكىن ت كل ى   إن ةجهىةتسى طيع  أل الفل حدل هة  إن ةجهةال تس طيع  أفرى تبة اهة ب ةئض من جة   لا 
ظهىىر  الا جىىةرة الادلايىى  الا ىىا  الأل ىىة ، ل علىىخ هىىذال 1أ ضىىليصىىبا الال ىى يرال  مىىن الا ىىةرج حىى  مرت تىى   

الام  ل ى  تىىين  الإلن ىةجل غيرهىة مىن عنة ىىر الا بىىة ا الا جىةري  ىا الاسىىلع ل الا ىدمة   وقصىد تهىة ع عمليى 
ل هىىىىو  أ ة ىىىىا مبىىىىدأ إاىىىىختسىىىى ند  الا ىىىىا ل 2الا بىىىىة اع ألطىىىىرال عىىىىدة  لا تهىىىىد  تحقيىىىىه منىىىىة ع م بة اىىىى  

 ل ف ض الا كةايف.  الإلن ةجي الاتمل ل ر ع  إتقةنمن شةنه تحقيه زية ة  ا  الاذي الإلن ةجاالا  صص 

 الألفىرى  الإلن ىةجعمليى  الا بىة ا الا جىةري السىلع ل الا ىدمة  ل م  لىف عنة ىر  إطىةرل  ا هذال  
ة  ثنةئيى  الحصىوا علىخ الكبىر قىدر الت ةقيى  إتىرال علىخ  ات قة  الا جةري  تين الادلا تنىةءتين الادلا، تنشة ال

 أنمن شةنهة  شرلطاكةنت م  لف الادلا تتمل علخ تضمين هذه الالت ةقية   اذاكمن الا ةئدة ل الاربا ل 
الام تةقىىدة  بةارعةوىى  ل هىىو شىرط تل ىىز  بموجبىه الادلاىى  الأللاىخشىرط الادلاىى   هىىةمىىن تينل   ،تضىمن اهىىة ذاىك

 الأللاىىخمزالوىىة ممةثلىى  ا لىىك الا ىىا تمنحهىىة الدلاىى  الاغيىىر  ، ىىا الامجىىةا الام  ىىه عليىىه بىىةن تمىىد المسىى  يد منىىه
            بتيىىىىدة    ىىىىرة إاىىىىخمىىىىن الامبىىىىة ه الا ىىىا اهىىىىة جىىىىذلر تةري يىىىى  تتىىىو   شىىىىرط الا حيىىىىت وت بىىىىر هىىىذال ، 3عةوىىى بةار 

غيىر ، 4نهةو  الاقرن الاحة ي عشر إاخالاشرط  هذال ظهور إرجةعبتض الا قهةء النه ومكن  رى ي إذ ، مضت 
اى  وكىن ل اكنىه  مىن الاقىرن الا ىةمس عشىر الأللاضىمن الالت ةقيىة  الاانةئيى  ظهىر  ىا الانصىف  إ رالجه أن
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 .13، ص 2000الطبةع  ل الانشر، الألر ن، حمدي عبد الاتظي  ، الق صة وة  الا جةرة الادلاي ،  الر الانهض   -2
 .09هة ي نتي  الامةاكا، شرط الادلا  الألكار رعةو ، منشورال  زين الاحقوقي ، ابنةن،  لن  ن  نشر، ص  -3
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law, The hague martinus nijhoff, Belgium, 1981, pp.19- 21. 
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 إاىىخالا ىىا لجىىد مىىن الجلهىىة ل الاسىىب  يرجىىع  غيىىر الامشىىرلط  مك مىىل ل  تىىةا الاىىدلر  ىىا تحقيىىه الامسىىةلالة 
تضىمن ان سىهة الالم يىةزال   أن تحىةلا الاىدلا الاكبىرى  كةنىت  حيت  ،ال  تمةاه  ا شكله الاملز  اجةن  لالحد 

ظهىر شىرط  1978 ىن  ل بحلىوا   1، لن الا زالمهة بمنا ذال  الالم يةزال  اغيرهة من الادلا أهمي  كارالأل
ل  رنسىة  والوة  الام حدة الألمريكيى  ا الالت ةقي  الامبرم  تين الا بةارعةو  بصورته الامشرلط  الأللاخالادلا  

ميزة فة   ي   منحهة   أو  الآلفرة ة الااةني  منهة كل طر  م تةقد بمنا الاطر  حيت ي تهد بموج  الام
 لىك الاىدلا اكىةن منحهىة  إذالعلىخ هىذه الاميىزة مجةنىة  الآلفروحصل الاطر   أن، علخ  الألفرى الادلا  إاخ

كةن تقدو  الاميزة ا لك الادلا ي   نظير مقةتل متىين ،  حينهىة ال وحصىل عليهىة هىذال  إذال أمةي   بةامجةن. 
 .2ذال  الامقةتل بأ الءقة   إذال إالالاطر  

 أنالت ةقيىة  ثنةئيى  تىين الاىدلا، غيىر  إطىةركل هذه الا طورال  الا ا عر هىة الاشىرط كةنىت تى    ىا 
كىةن مىن فى ا الالت ةقيى  الاتةمى  ال تري ىة  ل الا جىةرة جىة   الألطىرال ظهور اىه ضىمن الت ىةت م تىد   ألا

 .1994منظم  الا جةرة الاتةامي  اسن   إطةرث   ا  1947

حيىىت النىىه ظهىىر  ىىا  ىىورة  عىىدة  ىىور بةارعةوىى  منىىذ تدالوىى  ظهىىوره الأللاىىخشىىرط الادلاىى   عىىر 
الا ىىا  الإلع ىىةءال  تل ىىز  الادلاىى  الامةنحىى  بمىنا الاىىدلا الامسىى  يدة كة ى  الامزالوىىة ل  أيىن ،الاشىرط غيىىر الامشىىرلط

ب ىىىى   شىىىىكله  3تتىىىىويض  ألمقةتىىىىل  أيل  لن الالا ىىىىزال  ت قىىىىدو   تقىىىىدمهة الدلاىىىى  الاغيىىىىر بصىىىىورة تلقةئيىىىى  
ت واىىد الطىىر   أفىىرى  لا  إاىىخالا ىىا  ىىو  تمىىنا  ألكىىل الامنىىة ع الاممنوحىى   أن هبىى الامشىىرلط الاىىذي وقصىىد 

اىه كةاشىرط الاملىز   أفىرى  ىور  إاىخ بةإلضىة  ، 4كةنت قد منحىت الدلاى  الاغيىر بمقةتىل إذالبمقةتل  الألفر
       اجةنىىىى  لالحىىىىد ل الاشىىىىرط الاملىىىىز  اجىىىىةنبين ل كىىىىذال الاشىىىىرط الاتىىىىة  ل الاشىىىىرط الا ىىىىةص، ل الاشىىىىرط الالوجىىىىةتا 

منىىه شىرط مطلوبىة  ىىا  ت مىن مرلن ىه ل جتلى    الام  ل ى  الشىىرط زال   الألنىوالع،  اتىل هىىذه ل الاشىرط الاسىلبا

 

 .25هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته، ص  -1
2- Nolde BARON, La clause de la nation la plus favorisée et les tarifs préférentiels, 

R.C.A.D.I, La Haye, 1932, p. 29. 

الاقىىةنون الاىىدلاا،  الر الانهضىى  الاتربيىى ، حسىىة  الحمىىد محمىىد هنىىداللي، شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى   ىىا ضىىوء أحكىىة   -3
 .62الاقةهرة ، مصر، ،  لن  ن  نشر، ص 

 .51هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته، ص  -4
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شى خ الامجىىةال  ،  قىد تو ىىع ال ى تمةاه  ل اىى  وتىد حكىىرال علىخ الا جىىةرة الادلايى  ل الانقىىل الاىدلاا بةع بةرهمىىة 
وطبه  ىا مجىةا الال ى امةرال  الادلايى ، ل كىذال  ىا مجىةا الات قىة   أ با إنمةحقلين ظهرال  يهمة ل  ألا

 .الألجةن  ومة ي  ل ح خ  ا مجةا تحديد مركز الاقنصلي  ل الادتل

ضىىمن الت ىىةت م تىىد   إ رالجىىهبةارعةوىى  عنىىد  الأللاىىختكمىىن الانقلىى  الانوعيىى  الا ىىا عر هىىة شىىرط الادلاىى   
 لن  الألطرال اجميع   أ بحت تم د  الامزالوة الام رتب  عنهأن الال   ة ة من   1947ل هو جة     الألطرال 

مىن زال    ل الا ا حيز الان ةذ  1994 ن   فوا الت ةقي  منظم  الا جةرة الاتةامي  ايلا ذاك   ،شرط ألقيد 
كةا جىىةرة  ىىا  زيىىة ة علىىخ الا جىىةرة  ىىا الاسىىلع،  وطبىىه علىىخ مجىىةال  جديىىدة أ ىىبا ةعليىى  الاشىىرط حيىىت 

 .الا دمة  ل الاجوالن  الام صل  بةاملكي  الا كري  ل ح خ من ف ا جهةز تسوي  الامنةزعة  بةامنظم 

تىر  عليىه  إنمىةل  إط قىهبةارعةو  ال ير  علخ  الأللاخمن الاشرلط  ةن شرط الادلا   ل كغيرههذال  
ا ة ى  ال  انةءال  عةم  م تةر  عليهة  ا الات قة  الادلاي  ت تله بح ظ الانظة  الاتة  ل كذال الات قة  ال

بةا كةمل  أ ة ةجةن  ال  انةءال  فة   ت تله  إاخ، بموج  الت ةقي  الاجة    تقنينهة  الا ا ت تين الادلا ل 
تكىون الالم يىةزال  حيىت  ، 1تسةعد  ا تحريىر الا جىةرة الادلايى  البضىةئع تةا   أ الة الالق صة ي الاذي وت بر 

، زيىة ة حكىرال علىخ أطرال همىة منطقى  الا بىة ا الاحىر ألتحة  الاجمركا ةر الالإطالاممنوح   ا  ي   ضالا  ل 
 نميىىى  الالق صىىىة و  ل الا ىىىا تمىىىنا الىىىدلا الانةميىىى  تهىىىد  مسىىىةعدتهة علىىىخ علىىىخ الال ىىى انةءال  الام تلقىىى  بةا

هذه الال  انةءال  تظل غيىر كة يى  بةانسىب  الىدلا الانةميى   أنتحسين مس وى الق صة وةتهة علخ الارغ  من 
  ا موالجه  الانمو الالق صة ي الاكبير الاذي تتر ه الق صة وة  الادلا الام قدم .

بةاغ   ا الات قة  الادلاي  بصى   عةمى   أهمي ح ل ةارعةو  وب الأللاخشرط الادلا   أنهذال ل نجد  
شىىىرط ومكىىىن الادلاىىى  الامسىىى  يدة منىىىه مىىىن تطىىىوير  هىىىو ل  ىىىا الات قىىىة  الا جةريىىى  علىىىخ لجىىىه الا صىىىوص، 

 آايى بصى     إضىة ي علخ مزالوىة  الألفيرةتحصل من هذه  أنهةنا تجةه الادلا  الامةنح  حيت مركزهة الاقةنو 
 –ا حقيىىه الامسىىةلالة تىىين الاىىدلا  هةمىى   ىىيل ل وت بىىر كمىىة النىىه  .2الت ةقيىىة  جديىىدة إتىىرال  إاىىخل  لن الاحةجىى  

مسىىىةلالة  كةنىىىت تت بىىىر إنالادلاىىى  الامةنحىىى  ، ل  أ ىىىوالت ىىىا  –بةارعةوىىى   الأللاىىىخالادلاىىى  الامسىىى  يدة ل الادلاىىى  
 

1- Dominique CARREAU et Patrick JUILLARD, Droit international économique, 

L.G.D.J, 4éme édition, Paris, Non daté, p. 31 ; Et André DUMAS, L’économie mondiale : 

commerce, monnaie, finance, Boeck université, Bruxelles, 2006, p.282. 
 .08حسة  الحمد محمد هنداللي، الامرجع الاسةته، ص  -2
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تكون ظرل  جميع الادلا الامتنيى  م كة ةى  مىن جميىع الانىوالحا طبيتيى  كةنىت  أن هة حققا وش رط  قةنوني
مسىىةلالة حقيقيىىى  قةئمىى  علىىىخ  الألمىىرالق صىىة و  ل ح ىىخ مىىىن نةحيىى  الا طىىور الا كنواىىىوجا، تينمىىة ي طلىىى   أل

 ا  تشجيع الامنة س من حيت  أهمي بةارعةو   الأللاخاشرط الادلا   أنكمة  مرالعةة ظرل  الادلا الامتني .
، بةارعةوى  الأللاىخلا  الامةنح   هو وحقه الدلا  الامس  يدة ذال  الاظرل  الا ا تتمل  يهة الادلا  الاد  أ والت

ضىىىمن الالت ةقيىىىة   إ رالجىىىه قىىىد تىىى  تلغهىىىة الاشىىىرط ت  طيىىىه الالت ةقيىىىة  الاانةئيىىى  الا ىىىا هىىىذال ل نظىىىرال ا هميىىى  
هىىذه  أن ، بةع بىىةر1994ثىى  ضىىمن منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى   1947جىىة   أهمهىىةل  الألطىىرال الام تىىد ة 
الشىرط نطىىةت عىىةاما  أ ىىباالاقىىةنونا اقوالعىد الا جىىةرة الادلايى  الامتة ىىرة، ل تىذاك  الأل ىة تشىىكل  الألفيىرة

  ا تحقيه الامسةلالة ل ايس حكرال علخ عد  قليل من الادلا.

وظهىر الاىذي  بةارعةوى   الأللاىخلاى  كةنت انة رغب   ا  رال   موضوع شرط الاد  الأل ة علخ هذال  
 ىىا مجىىةا الات قىىة  الا جةريىى  الادلايىى  حيىىت ال  ةالنىىه مجىىر  جزئيىى   ىىغير  الأللاىىخالم صىى ا اىىه  ىىا الاوهلىى  

ل ي تلىىه  الأل ىىطراىى  نقىىل بتىىض  إنالا جىىةرة الادلايىى   مؤا ىىة  بتىىض الا قىىرال  الا ىىا ت نةلاىىه  ىىا  تجىىد  ىىوى 
هنة بك ةبة  الا قهةء الاترب  ىا هىذال الامجىةا ، ل اكىن بةابحىت  يىه وجىد الاقىةره النىه موضىوع لال ىع  الألمر

 ليشمل الغل  مجةال  الاقةنون الادلاا.

 ها تكمن  ا بةارعةو    الأللاخادرال   شرط الادلا    الاموضوعي  الا ا   تت تنة  الأل بةب ن  ع أمة 
الاىىدلر الا تىىةا الاىىذي يلتبىىه هىىذال  نةهيىىك عىىن  ىىا م  لىىف الاجوالنىى  الادلايىى   يىىدرج بكاىىرة شىىرطة أ ىىبا هنىى أ

تنىىدال تكىة  ال ت ىىل الت ةقيى  تجةريىى   أ ىباقىة  الا جةريىى  الادلايى  ل تطويرهىىة، حيىت الاشىرط  ىا مجىىةا الات 
تطبيقىه  إاىخ إضىة  منه تهد  تتمي  الامزالوة الامك سب  ل محةرب  الا مييز  ا مجةا الامتىةم   الا جةريى . 

ومىس جوالنى  الا جىةرة الام صىل   أ ىبا أينضمن منظم  الا جةرة الاتةامي   إ رالجه ا مجةال  جديدة بتد 
تسوي  الامنةزعىة  .  ضى  عىن الارغبى   ىا  إطةرل ح خ  ا بةاملكي  الا كري  ل ح خ تجةرة الا دمة ....

ع ق ىه بةامزالوىة الاممنوحى  الىدلا   الا ك    الالق صة و  الاحديا  علىخ تطبيىه الاشىرط ل تأثير رال   مدى 
 الانةمي .

 إايهىةالا و ىل  أر نىة الألهدال ذكرهة ال  طتنة تحديد جمل  من  سةتهالا الأل بةب علخ  ل تنةءهذال  
  يمة يلا: أهمهةمن ف ا هذه الادرال   نوجز 

 .الا قهةء الاترب ل الاغربيينبةارعةو  من لجه  نظر  الأللاخالا تر  علخ شرط الادلا   -
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الا طورال  الا ا عر هة ف ا الاحقى  الا ىا  أه  رال   الامرالحل الا ا مر تهة هذال الاشرط ل الا تر  علخ  -
 مر تهة  .

بةارعةوىىى  ل كىىىذال  الأللاىىىختطبيىىىه شىىىرط الادلاىىى   أ ة ىىىةبةع بةرهمىىىة  رال ىىى  الارضىىىةئي  ل الالا ىىىزال  الاىىىدلاا  -
 .الاشرلط الاوالج  توال رهة قصد الال   ة ة من الامسةلالة الا ا وحققهة 

 ا  تأثيرهبةارعةو  ل مدى   الأللاخ طبيه شرط الادلا  االامجةال  الادلاي  الا ا شملهة    أه الا تر  علخ    -
ل                 كىىل منهىىة بةع بىىةره شىىمل عديىىد الامجىىةال  كةا جىىةرة الادلايىى  ل كىىذال الات قىىة  الاقنصىىلي  

 الادتلومة ي ، ل الال  امةر الادلاا.....

الت ةقيىىى  منظمىىى  الا جىىىةرة الاتةاميىىى  بةع بةرهىىىة ال ىىىيمة ل  الألطىىىرال ضىىىمن الالت ةقيىىىة  الام تىىىد ة  إ رالجىىىه -
وطبىىه عليهىىة  أ ىىبا  الامتة ىىرة ان تىىر  علىىخ الامجىىةال  الاحدياىى  الا ىىا الاقىىةنونا ال جىىةرة الادلايىى  الأل ىىة 

 بةارعةو . الأللاخشرط الادلا  

الا كى     تأثيربةارعةو  ل  الأللاخالا تر  علخ الاقيو  الاتةم  الا ا تحد من نطةت تطبيه شرط الادلا   -
يقىىه ل كىىذال موقىىع الالق صىىة و  الاحدياىى  ممالىى   ىىا الاوحىىدال  الاجمركيىى  ل منىىةطه الا جىىةرة الاحىىرة علىىخ تطب

مسةرهة  ا الا نمي  ل الانهوض بةق صة وةتهة من فى ا الامزالوىة  إطةرالادلا الانةمي  من تطبيه الاشرط  ا 
 منظم  الا جةرة الاتةامي . إطةرل الا  ضي   الاممنوح  اهة  ا 

 ىا  أ ة ةهذال الاموضوع ت مال  إعدال  هذه الادرال   لالجه نة  توبة   ا  إجرالء أثنةءغير النه ل  
بةانسىىب   أمىىةبةارعةوىى ،  الأللاىىخقلىى  الامرالجىىع بةالغىى  الاتربيىى  الام  صصىى   ىىا  رال ىى  موضىىوع شىىرط الادلاىى  

قىد لالجهنىة مشىكل   ىا الا رجمى   أننىة إالل علىخ الاىرغ  مىن ل رتهىة  الألجنبيى جع الام  صص  بةالغىة  المرال
 الالق صة . ألالا جةرة  ،ا الاقةنون ت رجم  مصطلحة   قيق    الألمرفة   عندمة ي تله 

كــاش شــرط  إذاالاىذي نىىراله جىىديرال بةامتةاجىى  ي ماىىل  ىىا:  الإلشىىكةا،  ىىةن علىىخ مىىة تقىىد  تبيةنىىه لبنىةء 
مـد  اتـتعاه هـاا ال ـرط  أي فـللىمبادئ العالقات التجاريـة الدوليـة  أهمبالرعاية من  األولىالدولة 

 تحقيق المساواة بين الدول في مجال التجارة الدولية؟

 الا رعي  ت مال  ا: الإلشكةال  الارئيسا مجموع  من  الإلشكةال ت رع عن هذال  
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 بةارعةو ؟ الأللاخالاقةنونا اشرط الادلا   الإلطةرهو  مة -

ضمن الت ةقي  منظم  الا جىةرة الاتةاميى  بةع بةرهىة الامدرج بةارعةو   الأللاخشرط الادلا  مة مدى مسةهم   -
 ن الالت ةقية  الاانةئي  تين الادلا؟الاشرط ضم إ رالجعن  ا الا رالجع الاقةنونا ال جةرة الامتة رة  الأل ة 

 بةارعةو ؟ الأللاخعلخ مس قبل شرط الادلا  ظةهرة الا كةمل الالق صة ي  تأثير مة مدى  -

مسىىىةرهة ا حقيىىىه تنميىىى   إطىىىةربةارعةوىىى   ىىىا  الأللاىىىخمىىىة موقىىىع الاىىىدلا الانةميىىى  مىىىن تطبيىىىه شىىىرط الادلاىىى   -
 الق صة و ؟

لادرال   هذال الاموضوع الع مدنة علخ الامنهج الا ةري ا ل ذاك من ف ا  رال ى  الا طىور الا ىةري ا  
إضىىة   إاىىخ الامىىنهج  بةارعةوىى  منىىذ ظهىىوره، الأللاىىخالحقىى  الازمنيىى  الام  حقىى  الا ىىا مىىر تهىىة شىىرط الادلاىى  

الاو ىى ا بةع بىىةره الامىىنهج الامت مىىد  ىىا عىىرض الانصىىوص الاقةنونيىى  الا ىىا تضىىمنت شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ 
الامىىىنهج لكىىذاك  الع مىىدنة   ىىوالء تتلىىه الألمىىىر بةالت ةقيىىة  الادلايىى  أل ح ىىخ الانصىىىوص الادالفليىى  بةارعةوىى  

 .بةارعةو  الأللاخالانصوص الاقةنوني  الا ا تضمنت شرط الادلا   هذه الا حليلا من ف ا تحليل

 بةتين: إاخالامطرلح قمنة ت قسي  موضوعنة  الإلشكةاعلخ  اإلجةب  ل 

 بةارعةو . الأللاخشرط الادلا  الاقةنونا ا الإلطةر:األولالباب 

 .الألطرال الام تد ة  الادلاي  بةارعةو   ا الت ةقية  الا جةرة الأللاختطبيه شرط الادلا   الباب الثاني:
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وت بىىىر شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  مبىىىدأ رئيسىىىية مىىىن الامبىىىة ه الا ىىىا تأ سىىىت عليهىىىة الات قىىىة  
ي ميىز الادلاي  ، ل تتد الامحطىة  الا ةري يى  الا ىا شىهد  تطبيقىه فيىر  ايىل علىخ الألهميى  ل الاقيمى  الا ىا 

تطبيقىىة   الا ىىا تتىىر  مبىىة ه الاقىىةنون الاىىدلاا الاتىىة مىىن أهىى  علىىخ  ىىتيد الات قىىة  الادلايىى  ،  هىىو وتىىد تهىىة 
 ىوالء مىة تتلىه  منهىة  الألفىرى   ىا شى خ الامجىةال   ة اهوشهد تطبيق ، لأ ة ية  ا مجةا الا جةرة الادلاي  

 بةام ح  أل الانقل الادلاا أل الات قة  الاقنصلي  ل الادتلومة ي  ...

وتىىد شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  مىىن ضىىمن الامسىىةئل ل الاموالضىىيع الابةاغىى  الألهميىى   ىىا إطىىةر  
قىىىةنون الاىىىدلاا الالق صىىىة ي علىىىخ لجىىىه الاتمىىىو  ل موالضىىىيع الات قىىىة  الا جةريىىى  الادلايىىى  بشىىىكل موالضىىىيع الا
بلوغىىه هىىذه الألهميىى  ل الامكةنىى  نىىةبع مىىن الاميىىل الاوال ىىع إاىىخ إ رالجىىه ضىىمن متظىى  الامتةهىىدال   فىىةص  ، 

تمىل اكونىه و ،هو وتمل علخ تيسير الا جةرة الا ةرجي  تين الاشتوب ل الاىدلا الام  ل ى   الا جةري  الادلاي  ،
 أكاىىر ألت  ىه  لا ىىةن  أنالن مىىؤ اله الادلاىى  الامةنحى  الشىىرط  أ ىىوالتعلىخ تشىىجيع الامنة سى   يمىىة تينهىىة  ىا 

 أنالا ىىا  ىىبه  الإلع ىىةءال  ذال  الامزالوىىة ل  الألفىىرى الام تةقىىدة   طىىرال اجميتهىىة  أل إحىىدالهةتمىىنا  أنعلىىخ 
      الت ةقيىىى  ثةنيىىى  ت نىىىةلا ذال  الاموضىىىوع  إاىىىخ، ل هىىىذال ال ىىى نة ال أفىىىرى  لاىىى   إاىىىخ ىىىو  تمنحهىىىة  ألمنح هىىىة 

الاذي وجتىل  الألمرل هو ،  الأللاخمن تلك الامح والة  ا الالت ةقي   أ ضل إع ةءال  ل تح وي علخ مزالوة ل 
تمييىز بحىه الادلاى  الامسىى  يدة  أيا حقيىه الامسىةلالة تىين الاىىدلا  لن  أ الة بةارعةوىى   الأللاىخمىن شىرط الادلاى  

جتىىل منىىه موضىىوعة م نىىةلال مىىن قبىىل الا قهىىةء عملىىوال مىىن فىى ا   قىىد  هىىذال الاشىىرط ألهميىى . لبىىةانظر منىىه
تم ىد  إنمىةل  الانشىأة رال ةته  علخ محةلاى  تحديىد الم ىدال  جىذلره الا ةري يى  بةع بىةره اىيس بةاشىرط الاحىديت 

ل ىل  أن إاىخ، ل منذ ظهوره قد عر  عدة تطورال  الأللاخ  رة بتيدة تسبه الاحرب الاتةامي   إاخجذلره 
طر ة لالحدال  نأ أيالاجةن   أحة ي أ لهالاصورة الا ا هو عليهة  ا لق نة الاحةضر ، حيت كةن  ا  إاخ
ل الادلا الا ىا  الألفرى  الألطرال بةارعةو  ابقي   الأللاخالامتةهدة من يل ز  بمنا متةمل  الادلا   أطرال من 

بةع بةرهىىىة ال تم لىىىك تجىىىةرة تىىىد تهة المطةابىىى   آ ىىىيةل  إ ريقيىىىةكةنىىىت تل ىىىز  بمىىىنا هىىىذه الامتةملىىى  هىىىا  لا 
الا ىىا  الاسية ىىي الاظىىرل   إاىىخ بةأل ىىة لهىىذال رالجىىع  ،1الألفىىرى بةاحصىىوا علىىخ ذال  الامتةملىى  مىىن الاىىدلا 

متظ  الاىدلا علىخ ال ى ق اهة  ل بمرلر الاوقت ل بحصوا، الالن دالب  ألكةنت تمر تهة ن يج   الال  تمةر 

 

1- J. EBNER, La clause de la nation la plus favorisée en droit international public, L.G.D.J, 

Paris, 1931, p. 24. 
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بةارعةوى   الأللاىخ لاى  طىر   ىا الت ةقيى  تح ىوي شىرط الادلاى   أوى مىن حىه  أ ىبال ال  رجةعهة اسية تهة 
 .الاممنوح  الدلا الاغير الإلع ةءال  الامطةاب  بةالم يةزال  ل 

بةارعةو   ا مجىةا الات قىة  الادلايى   الأللاخالاذي يلتبه شرط الادلا   ل الألهمي بةاغ الااتل الادلر  
 إنمىىةل هىو مىة جتىىل ال ى تمةاه شىىةئتة  ىا شىى خ الامجىةال  حيىت اىى  وق صىر علىىخ الا جىةرة الادلايىى   حسى  

شىىمل مجىىةال  عىىدة كةانقىىل الاىىدلاا ، ل الال ىى امةر،  ىىا مجىىةا الات قىىة  الاقنصىىلي  ل الادتلومة ىىي  ل كىىذال 
 إنمىةءوتمىل الاشىرط علىخ تحقيىه الامسىةلالة ل    ال، ل  ا كل مجىةا مىن هىذه الامجىةالألجةن  تحديد مركز 

الاىىىىىذي وقضىىىىىا بةا سىىىىىوي   ىىىىىا الاحقىىىىىوت تىىىىىين  الامبىىىىدأالح ىىىىىرال   أ ىىىىىة علىىىىىخ  الألمىىىىى الات قىىىىة  الاو وىىىىى  تىىىىىين 
ل اكىىن بةع بىىةره شىرطة ذل طبيتىى  الح مةايىى   هىىو ومىنا الادلاىى  الا ىىا ت م ىىع بىه حقىىة بىىةن تكىىون الاشىتوب....

هىذال الاحىه  الئى  الالرتبىةط  أناطىر  ثةاىت، غيىر  فىرالآلت ضي  ،   حصل علخ مىة ومنحىه الاطىر   أكار
ل بىىةانظر إاىىخ الألهميىى  الا ىىا وحظىىخ تهىىة شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ  ،توجىىو  متةملىى  ت ضىىيلي  الطىىر  الااةاىىت 

بةارعةوىى  ن سىىةءا عىىن طبيت ىىه ل جىىذلره الا ةري يىى  ل إذال مىىة كىىةن مىىة كىىةن اىىه تطبيىىه  ىىا شىى خ مجىىةال  
ن فىى ا هىىذال الابىىةب بىىةا تر  عليىىه عىىن كاىى  مىىن فىى ا  رال ىى   ىىنقو  مىى  الاقىىةنون الاىىدلاا الاتىىة  ل اىىذال 

 مةهي ه ك صل ألا، ل عنة ره ل نطةت تطبيقه ك صل ثةن.
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 اهية شرط الدولة األولى بالرعايةمالفصل األول: 

 ىىىا إطىىىةر  -ومكىىىن الع بىىىةر شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  تقنيىىى  تتةقدوىىى  قدومىىى  الاتهىىىد م ة هىىىة  
الت ةت  لا ين أل أكار  ا إطةر متةهىدة محىد ة علىخ  أن تضىمن كىل منهمىة  -الا جةري  الادلاي الات قة  

، ل تكىىىون هىىىذه الألفيىىىرة 1الىىىدلا الام تةقىىىدة الامزالوىىىة الا ىىىا تقىىىدمهة ادلاىىى  أفىىىرى مسىىى قب   ىىىا متةهىىىدة أفىىىرى 
 .2م ضمن  ان س موضوع الامتةهدة الأللاخ أل تحمل شرلطة أ ضل من الأللاخ

هو أ الة ا حقيه الامسةلالة  ا الامتةمل  تين الادلا لمنع أي تمييز ضد الادلا   ل تذاك  هذال الاشرط 
الامس  يدة منه، الن هذه الألفيرة   حصل علخ مزالوة ممةثلى  ا لىك الا ىا تحظىخ تهىة الادلاى  الاغيىر   تةمىل 

أفىىرى، ل        تىىذاك كىىل الاىىدلا علىىخ حىىد  ىىوالء  لن أي متةملىى  تمييزيىى  ادلاىى  مىىة علىىخ حسىىةب  لا 
شىىكل وحقىىه الاشىىرط هد ىىه  ىىا توحيىىد الامضىىمون الامىىة ي القوالعىىد الاقةنونيىى  الاسىىةري  علىىخ ع قىىة  تهىىذال الا

الادلا الا ا وشمل الالت ةت الامنظ  اهىة شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى ، ل هىو مىة مىن شىةنه تنميى  الات قىة  
اىةت الألمى  الاو و  تىين الاىدلا ل قىة امىة هىو منصىوص عليىه ضىمن الا قىرة الااةنيى  مىن الامىة ة الأللاىخ مىن مي

مىىن  إحةاىى ل بةع بىىةره ل ىىيل  ا نضىمة  الامح مىىل ل غيىىر الامبةشىر المتةهىىدال   هىىو عبىةرة عىىن  .3الام حىدة
تين الادلاى  الامةنحى  ل الادلاى  الامسى  يدة تبقىخ  الئمىة  برم الامتةهدة الام أن، علخ الع بةر أفرى  إاخمتةهدة 

ر الام ضل من الادلاى  من الال   ة ة تلقةئية من الامزالوة الا ا وس  يد منهة الاغي الألفيرةم  وح  ل تمكن هذه 
، ل هىىذال مىىة وجتىىل مىىن شىىرط  الأللاىىخت نىىةلا ذال  موضىىوع الامتةهىىدة  أفىىرى علىىخ متةهىىدة  الامةنحىى  تنىىةء

شرطة مميزال  ا الات قىة  الادلايى  اىذال  ىنتمل مىن فى ا هىذال الا صىل علىخ تحديىد بةارعةو   الأللاخالادلا  
 كمبحت ثةن.أنوالعه ل  رال    ألام هومه كمبحت 

 

 

عىىة ا عبىىد الاتزيىىز الاسىىن،  ية ىى  الا جىىةرة الا ةرجيىى   ىىا إطىىةر منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى  ل الالق صىىة  الامصىىري، ر ىىةا   - 1
 ل مة بتدهة. 112، ص 2001 ك وراله، كلي  الاحقوت ، جةمت  عين شمس، 

2- Groupe d’experts, Droit communautaire et conventions fiscales, Document de travail, 

Commission européenne, doc (05) 2306, Bruxelles, le 09 juin 2005, p.19. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/eclawtaxtreaties_fr.pdf 

Vu le : 06/06/2016. 
ء الات قىة  الاو وى  تىين الألمى  علىخ إنمىة -2ع  :تنص الا قىرة الااةنيى  مىن الامىة ة الأللاىخ مىن مياىةت الألمى  الام حىدة علىخ - 3

 أ ة  الح رال  الامبدأ الاذي وقضا بةا سوي   ا الاحقوت تين الاشتوب....ع
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 فهوم شرط الدولة األولى بالرعايةالمبحث األول: م

علىىىخ الع بىىىةر أن شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  قىىىد عىىىر  تطبيقىىىة لال ىىىتة وشىىىمل متظىىى  مجىىىةال   
الا بة ا الادلاا،  هو وكة  وشكل تندال أل مبدأ ال ت لو منه الت ةقي   لاي ، ل علخ هذال الأل ىة   ةنىه ال تىد 

نىى  مىىن الا طىىرت اهىىذال الاشىىرط علىىخ نحىىو مىىن الا  صىىيل  ىىا ال ىى ترالض ال تري ىىة  الا ىىا عةاج ىىه، إاىىخ جة
تأ يله من ف ا الا تر  علخ أه  الامرالحل الا ا مر تهة ل مىدى تأثيرهىة  ىا تطىوره ا حديىد مىة إذال كىةن 
الاشرط وتر  ن س الا طبيه منذ ألاخ الالت ةقية  الا ا أ رج من ف اهة إاخ لق نة هذال ل هذال مة  ىن نةلاه 

   أ ة ىه الاقىةنونا ل تمييىزه ، زية ة علخ تحديد الاطبيت  الاقةنوني  اهذال الاشرط من ف ا  رالألاكمطل  
 عن غيره من الام ةهي  الامشةته  اه ،  ض  عن تحديد الات ق  الا ا تربطه بمبدأ نسبي  آثىةر الامتةهىدال  

 .كمطل  ثةن

 الدولة األولى بالرعاية و ن أته المعلب األول: تعريف شرط

       الالت ةقيىىىىىىة  وتىىىىىد شىىىىىىرط الادلاىىىىى  الأللاىىىىىىخ بةارعةوىىىىى  الحىىىىىىد الامبىىىىىىة ه الارئيسىىىىىي  الا ىىىىىىا تقىىىىىو  عليهىىىىىىة  
          أن تمىىىىنا الألطىىىىرال  الألفىىىىرى الام تةقىىىىدة جميىىىىع الامزالوىىىىة بىىىى الادلايىىىى ، حيىىىىت ت تهىىىىد بمق ضىىىىةه  لاىىىى  أل أكاىىىىر 

ل الإلع ةءال  الإلضة ي  الا ا قةمت بمنحهىة أل  ى منحهة مسى قب  إاىخ  لاى  أفىرى، ل هىذال بةال ى نة  إاىخ 
الاموضىوع مىع الح والئهىة علىخ مزالوىة ل إع ىةءال  إضىة ي  الت ةقي  ثةني  وش رط  يهة أن تكىون متةاجى  اىن س 
 زية ة عن تلك الام ضمن   ا الالت ةقي  الأللاخ .

 ىىن   شىىهد ، قىىد  19691اسىىن   الاىىذي عىىر  مح ىىواله مىىن فىى ا قىىةنون الامتةهىىدال  ل هىىذال الاشىىرط   
 ىا تى  مىن الال ،  2قية  اجن  الاقةنون الادلاا بةع مة  الاصيغ  الانهةئي  امشرلع الامىوال  الام تلقى  بىه 1978

 امبىة رةكةنىت ال هىةهىذال ال وتنىا أن ف اهة تحديد الام ىةهي  الام تلقى  تهىذال الاشىرط ل أ ىس تطبيقىه، غيىر أن
الأللاىىىخ اظهىىىور شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  ، الن جىىىذلر هىىىذال الألفيىىىر تم ىىىد إاىىىخ الاقىىىرن الااىىىةنا عشىىىر 

اية إال النه قة  علخ ن س الامبدأ المي  ، لعلخ الارغ  من النه ا  وظهر بةاصورة الا ا هو موجو  عليهة حة

 

1- Benjamin MULANBA MBUYI, Introduction à l’étude des sources du droit international 

public, Les presses de l’université Laval, Canada, Non daté, p.112. 

2- Annuaire de la CDI, vol 11, Deuxième partie, 1978, pp.18- 83. 

: 23/04/2017. Vu le,  legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/french/ilc_1978_v2_p2.pdf 
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ل الا كرة الام مال   ىا أن مىنا الحىد أطىرال  الت ىةت مىة متةملى  ت ضىيلي  اطىر  آفىر ، وسى وج  منىه مىنا 
  ذال  الأل ضلي  ابقي  الألطرال  ، لشىهد هىذال الاشىرط مىرلرال عبىر مرالحىل م تةقبى ، تم ىد مىن ألا ظهىور اىه

ين الاحىربين الاتىةامي ين الأللاىخ ل الااةنيى ، ل آفرهىة مىة ل إاخ غةو  الندالع الاحرب الاتةامي  الأللاخ، ث  مةت
بتد الاحرب الاتةامي  الااةني  إاخ يومنة هذال، لعليه  نحةلا من ف ا هىذال الامطلى  إعطىةء تتريىر اشىرط 

 الادلا  الأللاخ بةارعةو  ك رع ألا، ل الا ترض انشةته ل الامرالحل الا ا مر تهة ك رع ثةن.

 األولى بالرعايةلة الفره األول: تعريف شرط الدو 

ظهىىور شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  علىىخ مسىى وى الات قىىة  الادلايىى  بصىى   عةمىى  ل الالت ةقيىىة   
جتلىىىه يلتىىى   لرال هةمىىىة  ىىىا تسىىىيير الات قىىىة  تىىىين الاىىىدلا ل الاشىىىتوب  ،الا جةريىىى  الادلايىىى  بصىىى   فة ىىى 

ل هىو تىذاك وتىد شىك   الام  ل   بىةانظر إاىخ منحىه ن ىس الامتةملى  الا  ضىيلي  ألطىرال  الالت ةقيى  الأل ىلي 
مب كىىرال مىىن أشىىكةا  عىىد  الا مييىىز ، لبىىةانظر اهىىذال الاىىدلر الامهىى  الاىىذي يلتبىىه  ىىا  الات قىىة  الادلايىى  لجىى   

 الا طرت الادقيه امتنةه من الانةحي ين الالغوي  ل الال ط حي .

 أوال: من الناحية اللغوية

الادلا  الأللاخ بةارعةو  اتل أه  مة وس دعا أن ن طرت اه من الاجةن  الالغوي ضمن عبةرة شرط  
 .1هو ا ظ الأللاخ بةارعةو ،  ةارعةو  تتنا الامرالقب  ل الامحة ظ 

ح ىىخ وكىىون  2ل هنىة  جةنىى  مىن الا قىىه يىىرى النىه مىىن الأللاىخ تسىىمي ه بشىىرط الادلاى  الألكاىىر حظىوة 
           بةالغىى    la clause de la nation la plus favoriséeأكاىىر م ءمىى   ىىا الا رجمىى  اتبىىةرة، 

       الالنجليزيىى ، ل وتنىىا ا ىىظ حظىىوة الامكةنىى بةالغىى    the most favoured nationالا رنسىىي ، ل عبىىةرة

 

رعىىىىخ الانجىىىىو  أي رالقبهىىىىة، ل رعىىىىخ عليىىىىه حرم ىىىىه أي ح ظهىىىىة، ل رعىىىىخ الألمىىىىر أي ح ظىىىىه، ل أرعىىىىخ عليىىىىه أي أبقىىىىخ         - 1
،  الر الامشىىرت، 25عليىىه ل تىىرح ، ل ال ىى رعةه الاشىىاء أي طلبىىه منىىه،  الامنجىىد الغىى  الاتربيىى  ل الأل ب ل الاتلىىو ، الاطبتىى  

 .  268ص   لن تةريخ نشر، تيرل ،
اهىىذال علىخ الع بىىةر أن الارعةوى  تىىأتا بمتنىخ الام حظىى  ل الامرالقبىى  ل الإلبقىةء ل الامحة ظىى ، ل اىيس اهىىة متنىخ الا  ضىىيل  - 2

 الا قهةء إاخ الاقوا بأنه من الأل ا اغ  تسمي ه بشرط الادلا  الألكار حظوة، هة ي نتي  الامةاكا، ذه  بتض 
 .424ص ،1961لاي ،  الر الانهض  الاتربي ، الاقةهرة ، نق  عن، محمد ابي  شقير ، الات قة  الالق صة و  الاد 15ص 
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، ل علىىخ الاىىرغ  مىىن م ءمىى  هىىذال الال ىىظ المقصىىو  مىىن الاشىىرط إال النىىه مىىن 1ل الامنزاىى  الا ة ىى  ل الاحىىظ
 الأللاخ الالح  ةظ بةا سمي  الاشةئت  ل ها شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو .

 االصعالحية ناحيةثانيا: من ال

إن الا متن  ا عبةرة شرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  يىد تنة إاىخ تجزئ هىة إاىخ ثى و كلمىة  ل هىا  
 كمة يلا:

ل الا ا نتنا تهة  ىا إطىةر الت ةقيى  مىة ، تلىك الاو ىيل  الاقةنونيى  الا ىا وكىون بموجبهىة ألطىرال  هىذه  شرط:
 الالت ةقي  الاحه  ا الالح جةج تهة عند لجو  نزالع.

ل م ىىىة  ذاىىىك أن هىىىذال الاشىىىرط يىىىدرج  ىىىا الالت ةقيىىىة  الا ىىىا تنشىىىة تىىىين الاىىىدلا  قىىى  ل اكىىىن ت طىىىور  الدولـــة:
الامج مع الادلاا ل ظهور الامنظمة  الادلايى ، أ ىبا مىن الاىوالر  جىدال الا تةمىل ل قىة اهىذال الاشىرط  ىا إطىةر 

مىن  08ن الامىة ة ع ق  تكون منظم   لاي  طر ة  يهة ، ل الادايل علخ ذاك مة جةء  ىا الا قىرة الارالبتى  مى 
مياىىةت الألمىى  الام حىىدة ا غذوىىى  ل الازرالعىى  بمىىنا الاحصىىةنة  ل الا سىىىهي   التىىةملين بةامنظمىىة  الادلايىىى  
الاتةمىىىىىى  ، شىىىىىىةنهة شىىىىىىةن تلىىىىىىك الا سىىىىىىهي   ل الاحصىىىىىىةنة  الاممنوحىىىىىى  الملحقىىىىىىين ل الاتىىىىىىةملين بةابتاىىىىىىة  

لغى  الالنجليزيى  ل الاىىذي كىل مىن الالغىى  الا رنسىي  ل الا  ىا » nation «، اىذاك  ىةن مصىىطلا 2الادتلومة ىي 
، ل هىذال ال وتنىا  3وقصد به عالألم ع وت بر غير م ئ  بةانظر إاخ الاغموض الاذي وك نف هذال الامصطلا

صر علخ الادلا  ق ، ل هو مة مىن شىةنه  أن مصطلا ع لا ع بةالغ  الاتربي  هو الألكار م ءم  ألنهة تق
ون الاىدلاا لمتهىة بةا بتيى   ىا  قىه الاقىةنون الاحد من ال  تمةال  هذال الاشرط ، ل مىع ذاىك  ىةن اجنى  الاقىةن

 شرط الدولة األولى بالرعاية.الادلاا ال تزالا الا سمي  الاشةئت  ها 
 

امنجىد  ىا حظا: حظوة ل حظوة ل حظ  ، كةن ذال منزا  ل حظ ل مكةن  ، ل أحظةه علىخ  ى ن أي  ضىله عليىه، ال - 1
 .201، الامصدر الاسةته، ص الالغ  الاتربي  ل الاتلو 

من مياةت الألم  الام حدة ا غذوى  ل الازرالعى  علىخ مىة يلىا ع ت تهىد كىل  لاى  عضىو ل كىل  04 قرة  08تنص الامة ة  - 2
عضىىو من سىى ، بقىىدر مىىة تسىىما بىىه إجرالءالتهىىة الاد ىى وري  ، بىىةن تمىىنا المىىدير الاتىىة  ل كبىىةر الاتىىةملين مزالوىىة ل حصىىةنة  

ل الاحصىىىةنة  الا ىىىا تمنحهىىىة التىىىةملين غيىىىر الادتلومة ىىىيين   تلومة ىىىي ، ل أن تمىىىنا الاتىىىةملين الآلفىىىرين جميىىىع الا سىىىهي  
الاملحقين بةابتاة  الادتلومة ي  أل تمنا هؤالء الاتةملين الآلفرين تدا من ذاك ، الاحصةنة  ل الا سهي   الا ىا قىد تمنحهىة 

  يمة بتد انظرالئه  من الاتةملين بةامنظمة  الادلاي  الاتةم  الألفرى.ع
- J.EBNER, op.cit, p.96.3 
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ل اذاك  ةنه ت ة وة ا قييىد آثىةر الاشىرط ل فىرلج بتىض الامزالوىة مىن مجىةا تطبيقىه،  ةنىه اىيس مىن  
عالادلاىىى ع الاىىىوالر   ىىىا الا سىىىمي  أل ال ىىى بدالا ال ىىىط ح  بىىى فر  « nation »الاضىىىرلري ال ىىى بدالا ال ىىىط ح 

الاتربي  بة ط ح غيره، ل اكن وج   ا جميع الألحوالا أن ي سىع الال ىط حةن ايشىمل ك همىة عالاغيىر 
الام ضىىلع أوىىة كةنىىت طبيت ىىه،  ىىوالء كىىةن  لاىى  أل منظمىى   لايىى  أل إقلىىي  جمركىىا مسىى قل أل غيرهىىة مىىن 

 . 1الاكيةنة  الادلاي  الألفرى 

 ل أ ضلي  الغير  ا الا تةمل، من ف ا الامزالوة ل الا  ضي  . ل ها تتنا منا ألاوي   رعاية:

ل وت بر شرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  مىن الاموالضىيع الارئيسىي   ىا الاقىةنون الاىدلاا ، ل الا ىا هذال  
 –مىن الت ةقيى  إاىخ أفىرى  خ الاشىرطالفى    متنى  أنتنةلاهة جةن  لال ع من الا قه بةا ترير ، ل الاحقيق  

اشىىرط رالجىع إاىخ أن الاشىىرط  ىا حىد ذالتىىه عىدة أنىوالع منهىىة الاشىرط الامشىرلط ل ال -تى  تضىمينه مىن ف اهىىة
 غير الامشرلط، الاشرط الاتة  ل الاشرط الا ةص......

ن س الام هىىىو  مىىىع الفىىى    بسىىىي   ىىىا     تىىى ل مىىىع ذاىىىك نجىىىد أن الغلىىى  الا قهىىىةء وصىىىطلحون عليىىىه  
     الاصىىيةغ  ، ل هىىو مىىة ينطبىىه علىىخ متةملىى  الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  علىىخ الع بىىةر أن هىىذه الألفيىىرة ثةت ىى 

م ة هة الت ةت  لا ين أل أكار  ا متةهدة علخ أن تضمن كىل منهمىة الىدلا الام تةقىدة الامزالوىة الا ىا قىد  ل 
هىىدة الأللاىىخ ل تحمىىل شىىرلطة  ىىا متةهىىدة أفىىرى تىىنظ  ن ىىس موضىىوع الامتة تقىىدمهة ادلاىى  أفىىرى مسىى قب 

ذاىىك منهىىة، ل مىىع ذاىىك  ىىةن الاشىىرط   ىىا حىىد ذالتىىه و  لىىف مىىن حيىىت تحديىىد طبيت ىىه ل آثىىةره ل  أ ضىىل 
ل  نحةلا  يمة يلا ال  ترالض بتض الا تري ة  الاوالر ة  ىا  قىه  هذال .2حس  الامتةهدة الا ا لر  ضمنهة

 الاقةنون الادلاا ب صوص شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو :

 

مد  ة ا يو ف، الانظة  الاقةنونا اشرط الادلا  الأللاخ بةارعةوى   ىا إطىةر منظمى  الا جىةرة الاتةاميى ،  الر الانهضى  مح - 1
 .08، ص 2006الاتربي ، الاقةهرة، مصر ، 

2- Dionisio ANZILOTTI, Cours de droit international, Traduction française, Vol 1,  

Librairie de recueil Sirey, Paris, 1929, p.338. 
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 -وتر ه جورج  ل علىخ النىه :ع شىرط ت  ىه بموجبىه حكوم ىةن علىخ تنظىي  مشىةرك همة الام بة اى   
أكاىر ت ضىي  ، هىذال الألفيىر الاىذي وكىون قىد تى  لضىته أل  ىي     ىا كىل نظىة  قىةنونا -من حيت الامبدأ

 1ذاك مس قب  بتد قبوا حكومة  أفرى.ع

اتل مة يؤفذ علخ تترير  ل النه قد جةء لال ىتة غيىر مقيىد ومكىن إ ىقةطه علىخ تطبيىه الاشىرط  
ن هىىذال الام هىىو  كمىىة ومكىىن إ ىىقةطه علىىخ تطبيىىه أ ىىا جميىىع الامجىىةال  ل اىىيس مجىىر  مجىىةا محىىد ، أي 

شرط  ا مجةا الا جةرة الادلاي  ومكن بةاموالزالة إ قةطه علخ تطبيه الاشرط  ا أي ع قى  مىن الات قىة  الا
  تلومة ي ....  ،الا ا ترب  تين الادلا كةن تكون ع ق  قنصلي 

  ل وتر  كذاك علخ النه ع تلك الاقدرة الا تةقدو  الا ا من شةنهة جتل الاىدلا الام تةقىدة تقبىلهذال  
الامزالوة الا جةري  الا كميلي  الا ا   ربطهة الحقة تدلا أفرى  والء تى   من تمنا لتس  يد بصورة م بة ا  ل 

 2ذاك تحت  يغ  شرطي  م بة ا  أل  لن شرلط.ع

وتىىر  الاشىىرط كىىذاك علىىخ النىىه مبىىدأ مىىن شىىةنه محةربىى  جميىىع أشىىكةا الا مييىىز ضىىد بتىىض كمىىة  
وي علىخ  كىىرة الا مديىىد الا لقىىةئا ل غيىىر الامشىىرلط اجميىىع ل هىىو ينطىى  ادلايىى الابلىدالن الامشىىةرك   ىىا الا جىىةرة ال

الامزالوىىىىة ل الا  ضىىىىي   الام  ىىىىه عليهىىىىة تىىىىين أطىىىىرال  الات قىىىى  الا جةريىىىى  إاىىىىخ جميىىىىع الاشىىىىركةء ل الألطىىىىرال  
 . 3الآلفرين

وتىىىد شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  مبىىىدأ أ ة ىىىية ضىىىمن الالت ةقيىىى  الاتةمىىى  ال تري ىىىة  ل الا جىىىةرة  
(GATT) كىل  لاى  ن ىس الا تري ىة  علىخ شىركةئهة الا جىةريين، حيىت إذال ت ةلضىت ، حيت تطبه بموجبه

الادلاىىى  عأع علىىىخ ف ىىىض الا تري ىىىة  مىىىع الادلاىىى  عبع ، ثىىى  ت ةلضىىىت الادلاىىى  عبع علىىىخ ت  يضىىىة  أكاىىىر 

 

1- «  La clause de la nation la plus favorisée est une stipulation par laquelle deux 

gouvernements organisent leur participation réciproque –en principe- à tous systèmes 

juridiques plus avantageux qu’ils auraient déjà élaboré ou viendraient par la suite à 

élaborer d’accord avec d’autre gouvernement » , G.SCELLE, Précis de droit des gens , 

principes et systématique , Vol 2, Paris, Librairie de recueil Sirey , 1934, p. 384.    

2- Dominique CARREAU et Patrick JUILLARD, Droit international économique, 

L.G.D.J, 4éme édition, Paris, Non daté, p. 229. 

3-  André DUMAS, L’économie mondiale : commerce, monnaie, finance, Boeck 

université, Bruxelles, 2006, p. 14. ; Commission européenne, groupe d’experts, Droit 

communautaire et conventions fiscales, op.cit, p.19.   
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م ءمى  ال تري ىىة  مىع الادلاىى  عجع  ىةن متىىدا الا تري ى  الامطبىىه  ىا الاحةاىى  الااةنيى  وم ىىد أوضىة إاىىخ الادلاىى  
 الامبدأ الاركيزة الأل ة ي  الا ا تقو  عليهة  لس   تحرير الا جةرة الادلاي   ا إطةر الاجة  عأع،  ل وت بر هذال 

ن أي ميزة تجةري  تمنحهة  لا  ادلا  أفرى التد أن تم د تلقةئية إاخ كل أل وس  ة  من ذاك هذال  
  ىةء  ت  يضىة أل إع،  إذال منحت إحدى الادلا الألعضةء  ا الاجىة1من الادلا الألفرى  لن مطةاب  تذاك

من ضريب  جمركي  علخ  لت  مس ور ة من تلد متين  ىةن هىذال الا   ىيض أل الإلع ىةء وسىري علىخ ن ىس 
تىذاك ت سىةلى كىل الاىدلا الألعضىةء  ىا ظىرل  الامنة سى   ىا  الامس ور ة من كل الادلا الألفىرى،  الاسلت 

الامتةملى  تىين كىل الأل والت الادلاي  ، ل بتبةرة أفرى  ةن شرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  وتنىا الامسىةلالة  ىا 
الاىىدلا الألعضىىةء  ىىا الالت ةقيىى ، ل اىىيس كمىىة ي بىىة ر ا ذهىىةن  ىىا الاوهلىى  الأللاىىخ أي مىىنا رعةوىى  فة ىى  

 .2إلحدى الادلا علخ حسةب الادلا الألفرى 

 الئمىىة  ىىا إطىىةر الا تري ىىة  الا ىىا تنةلاىىت شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  مىىة جىىةء ضىىمن مو ىىوع   
الا جىةرة الاتةاميى ،  هىو شىرط وضىة  إاىخ متظى  الامتةهىدال  الا جةريى  الا ىا مصطلحة  الاجة  ل منظمى  

تتقد تىين الاىدلا حيىت يىنص علىخ أن جميىع الالم يىةزال  ل الاحقىوت ل الامزالوىة الا ىا ومنحهىة الا ريىه الاوالحىد 
      بموجىىى  الامتةهىىىدة الا جةريىىى  وجىىى  أن تن قىىىل تلقةئيىىىة إاىىىخ الا ريىىىه الآلفىىىر، بحيىىىت ومكنىىىه الا م ىىىع بةم يىىىةزال  

، ل كماىىىىةا علىىىىخ ذاىىىىك إذال ف ضىىىىت  لاىىىى  الار ىىىىو  الاجمركيىىىى  3ت ل مزالوىىىىة الاىىىىدلا الألكاىىىىر رعةوىىىى ل حقىىىىو 
الام رلضىىى  علىىىخ الابضىىىةئع الامسىىى ور ة مىىىن الا ىىىةرج، لجىىى  عليهىىىة أن ت  ىىىض الار ىىىو  الام رلضىىى  علىىىخ 
الابضةئع الامس ور ة من أو   لا  ترتب  متهة بمتةهدة تنص علخ هذال الاشرط، أمة الالم يىةزال  الا ىا تمىنا 

 الألفرى مقةتل عوض مةاا  ليس من الاضرلري أل الاوالج  منحهة اكل  لا . الدلا 

 

1- Martine MASSABIE-FRANCOIS et Élisabeth POULAIN, Lexique du commerce 

international, Bréal, France, 2002, p.51. 

،  1970اةني ،  الر الانهض  الاتربي ، الاقةهرة ، النظر كذاك: محمد زكا الامسير، الات قة  الالق صة و  الادلاي ، الاطبت  الا
 . 190ص 

مجدي محمو  شهةب،  وزي عداا نةشد، أ س الات قىة  الالق صىة و  الادلايى ، منشىورال  الاحلبىا الاحقوقيى ، الاطبتى   - 2
 .236ل ص  235،ص 2006الأللاخ، تيرل ، ابنةن، 

 الر الا جىىر  اميىى ، شىىرط الادلاىى  الألكاىىر رعةوىى ،عبىد الا  ىىةح مىىرال ، مو ىىوع  مصىىطلحة  الاجىىة  ل منظمىى  الا جىىةرة الاتة - 3
 .465، ص  لن  ن  نشر النشر ل الا وزيع، الاقةهرة،
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علىىخ كىىل مىىة  ىىبه ال  ترالضىىه مىىن تتىىةرير ن لىىص إاىىخ أن م ىىة  شىىرط الادلاىى   ل عليىىه ل تنىىةء 
الأللاخ بةارعةو  هو منا كل طر  من الألطرال  الام تةقدة ن س الامتةمل  الاممنوح  من مزالوة ل إع ىةءال  

 وت الادلا   لن قيد أل شرط أل تمييز، ل ال وجىوز الا مييىز ضىد مصىةاا  ي م ع تهة أي طر  أفر  ا
تحقيه الامسةلالة  ا الامزالوة الاممنوح  بغض الانظر عن حجى   ج  إنمة ول أي  لا  عضو  ا الالت ةقي  ، 
 الادلا  ل قدرتهة الالق صة و .

الا طىىرت  ذال الاشىىرط مىن منظىور الا قىىه الاغربىا ل الاتربىا وجىىدر تنىةهىذال ل بتىد الا تىىرض ا تريىر هى  
 اموقف الا قه الإل  ما من هذال الاشرط.

إن الأل ل  ا الا جةرة من لجه  الانظر الإل  مي  الا رالضا،  إذال كةن الفذ الامةا بغير حىه مىن  
الألمىور الامحرمى  شىرعة ، ل إذال أفىذنة  ىىا عىين الالع بىةر أن مبىدأ الادلاى  الأللاىىخ بةارعةوى  مىن شىةنه مىىنا 

الت ةقيىة  تجةريى  مىع الاىدلا الامل زمى  بةامبىدأ امىة وقىو  عليىه مىن ت ىةلض تمييز اصةاا الادلا  الادالفل   ا 
علىىخ  لاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  وتىىد ال ىى انةء ىىا تقةضىىا الألمىىوالا علىىخ الاسىىلع مىىن  لاىى  أفىىرى،  ىىةن شىىرط الاد 

اذاك   ىا الاشىريت  الإل ى مي  وتىد هىذال الامبىدأ مر وضىة إذال كىةن مىن  ،1الادلا قةعدة الامسةلالة الامجر ة تين
 .2رض  مصةاا الادلا  الإل  مي  ، أل  ا حةا  الا أكد من النه  يلحه أضرالرال بةاغيرشةنه متة

جىةئزال ل مقبىوال مىن الانةحيى  الإل ى مي  إذال كىةن مىن شىةنه  بةارعةو ل وتد مبدأ الادلا  الأللاخ هذال  
تحقيىىه مصىىلح  تق ضىىيهة الاحةجىى  ل هىىذال بىىةانظر اجىىوالز الا رالضىىا علىىخ ت ىىةل  الامقةتىىل  ىىا الامتىىةم   
الا جةري  اقواه تتةاخ ع وة أيهة الاذين المنوال ال تأكلوال أموالاك  تينك  بةابةطل إال أن تكون تجىةرة عىن تىرالض 

 3منك ع

تقىرر تهىد  الا رغيى   ىا الا جىةرة بىةانظر ألهمي هىة ل هىذال  ىا  الآلو  الاكريمى  ال ى انةءتحمل هذه  
إطةر م نة   تين بحىت الانىة  عىن مصىةاحه  ل  ةئىدته   لن الاسىتا اإلضىرالر بىةاغير ل كىل ذاىك  ىا 

 

محمىىىد الاشىىىحة  الاجنىىىدي، قوالعىىىد الا نميىىى  الالق صىىىة و   ىىىا الاقىىىةنون الاىىىدلاا ل الا قىىىه الإل ىىى ما،  الر الانهضىىى  الاتربيىىى ، - 1
 .228، ص1985الاقةهرة، 

 .229محمد الاشحة  الاجندي، الامرجع ن سه، ص  - 2
 .29 ورة الانسةء، الآلو   ،الاقرالن الاكري  - 3
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إطىةر مشىرلع الن الامقصىو  هنىة هىو الا سىىةما  يمىة وكىون  يىه الحىد الاتوضىىين الكبىر مىن الألفىر ل هىو مىىة 
كونىىه وأفىىذ نسىىب  لالحىىدة مىىن الألمىىوالا الامقىىررة كر ىىو   ىىا موالجهىى  الاىىدلا جميتىىة تىىل  ، الاشىىرطوقىىو  عليىىه 

 تين الادلا  ا هذال الاصد . برم طبقة ا ت ةقية  الام و رت تين بتضهة الابتض 

مىىن أمالىى  تطبيىىه شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  مىىة قىىة  بىىه الا لي ىى  عمىىر تىىن  ل عليىىه نجىىد أن  
ل الانىىب  ل الاىىذي فىىةاف  يىىه الامبىىدأ الاتىىة   ىىا تقىىدير الاتشىىور ل الار ىىو  الا طىىةب رضىىا ه عنىىه مىىع أهىى 

  الاجمركي   ةفذ  نصف الاتشىور تىدال مىن الاتشىر ل هىو تهىذال قىد قىرر مىنا متةملى  ت ضىيلي  اهىذه  الادلاى 
ت قىىىرر ن ىىىس علىىىخ الت ةقيىىىة  عقىىىدتهة مىىىع الامسىىىلمين، ل  ىىىا الامقةتىىىل  ميزتهىىىة عىىىن غيرهىىىة مىىىن الاىىىدلا تنىىىةء

 الإل  مي  عند  فوا تجةرتهة إاخ ت  ه . ا الامتةمل  اصةاا الادل 

هذال الألمر و يد بةن هنة  مصلح  م بة ا  تين الادلا  الإل  مي  ل أهل الانب  ل هو الألمر الاىذي  
  ع بتمر تن الا طةب رضا ه عنىه الع مىة  هىذال الاشىرط  ىا  ىبيل تحقيىه مصىلح  الادلاى  الإل ى مي  

 .1ألهل الامدين  الاذين ه  بحةج  إايهة الام مال   ا جل  الاسلع ل الازيو  ل الاحبوب 

علخ مة تقد  ي ضا أن مة يذه  إايه شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى   ىا متنىةه هىو تقويى   ل تنةء 
ض  ىا الا تري ىة  تينهمىة، ي  ى  الاتملي  الاجمةعيى   ىا الاسية ى  الا جةريى  الادلايى ،  تنىدمة ت بىة ا  لا ىةن الا

امبىىدأ قىىةئ   ىىةن هىىذه الامسىى وية  الا تري يىى  الاجديىىدة تم ىىد ال طبيىىه علىىخ كىىل الاىىدلا الألعضىىةء، نظىىرال الن ال
. ل ال ن كىةن هىذال الألمىر 2علخ النه من حه كل الاىدلا الألعضىةء الق سىة  مزالوىة هىذال الانظىة  تىن س الاطريقى 

أحىةط مبىدأ الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  بضىمةنة   قىد   ىةن الإل ى   قةئمى   ىا الا قىه الاىدلااالانظر الامن لجه  
والجبىىة   ىىا إطىىةر ع قىى  تجةريىى  ت  ىىه مىىع أ ىىواه ل مبة ئىىه الا ىىا تقىىو  علىىخ الاموالزنىى  تىىين الاحقىىوت ل الا

        قةئمىى  علىىخ الاتدالاىى   ىىا م  لىىف مرالحلهىىة بةانسىىب  ألطىىرال  الامتةملىى  ل حجىى  الامن جىىة  ل الا قىىدير الاتىىة ا 

 

 الر  - رال ىى  مقةرنىى –محمىد الاسةنو ىىا محمىىد شىحةت ، الا جىىةرة الادلايىى   ىىا ضىوء الا قىىه الإل ىى ما ل الت ةقيىة  الاجىىة   - 1
 .179ل ص  178 لن  ن  نشر، ص  الاطبت  الأللاخ، ، الإل كندري ، مصر،الا كر الاجةمتا

ترجمىى  رضىىة عبىىد الاسىى  ،  الر  -  ايىىل اإلطىىةر الاتىىة  ال جىىةرة الادلايىى  –تهىىةجيرالو الا  ال ، منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى   -2
 .60، ص 2006الامريخ النشر، الاريةض ، الاستو و  ، 
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. ل هىو مىة مىن شىةنه تحقيىه 1الر و ، ل تحري  الالع دالء علخ أموالا غيىر الامسىلمين أل الال ى ي ء عليهىة
  ةئدة اجميع الألطرال .

الاشىىىرط ال ي وقىىىف علىىىخ طريقىىى   ىىىيةغ ه  ىىىا الامتةهىىىدة الا ىىىا ت ضىىىمنه الن هىىىذه تحقىىىه هىىىذال إن  
الاصيةغ  قد ت  لف من متةهدة إاخ أفرى، لاكن الامه  أن وكىون الاشىرط م ضىمنة الالا ىزال  بمىنا متةملى  
الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى   هىىذال هىىو الاتنصىىر الارئيسىىا ا حققىىه  ح ىىخ الالشىى رالطة  الألفىىرى الا ىىا ال ت ضىىمن 

ال ومكىن أن تنطبىه عليهىة أحكةمىه ح ىخ ل إن كةنىت اهىة  -متةمل  الادلا  الأللاخ بةارعةوى  – هذال الالا زال 
 .2أثةر مشةته  ألثره

 ن أة شرط الدولة األولى بالرعايةالفره الثاني: 

من الألمور الام  ه عليهة تىين الا قهىةء هىوالن شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  هىو مىن الامبىة ه الا ىا  
مضىت، كمىة النىه اى  وظهىر بشىكله الامتىرل  عليىه حةايىة ل إنمىة   رة زمني   اهة جذلر تةري ي  تتو  إاخ 

الاتىىةامي ين  ثىى  تطىىوره مىىة تىىين الاحىىربين تطىىور عبىىر مرالحىىل م  ل ىى  ، ألاهىىة قبىىل الاحىىرب الاتةاميىى  الأللاىىخ
علىخ الع بىةر أن شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى   الأللاخ ل الااةني ، ل آفرهة مة بتد الاحرب الاتةامي  الااةنيى .

عر  ظهر  ا   رة  بقت نشوب الاحرب الاتةامي  الأللاىخ ايسى مر بىةا طور فى ا هىذه الألفيىرة ل بتىدهة 
 ل هو مة  ن طرت إايه من ف ا هذال الا رع.

 ما قبل الحرب العالمية األولى مرحلة ولى بالرعاية فيشرط الدولة األ أوال:

،  ىىىىا 3ممىىىىة ال فىىىى   حواىىىىه أن شىىىىرط الادلاىىىى  الأللاىىىىخ بةارعةوىىىى  اىىىىيس بةاشىىىىرط الاحىىىىديت الانشىىىىأة 
الات قىىة  الادلايىى  بصىى   عةمىى  ل  ىىا الا جىىةرة الادلايىى  بصىى   فة ىى ، حيىىت النىىه مىىن غيىىر الاممكىىن إنكىىةر 

 

 .181ل ص 180محمد الاسةنو ا محمد شحةت ، الامرجع الاسةته، ص  - 1
، حيىىت جىىةء 1961سىن  امىن الت ةقيىى   يينىة الت قىىة  الادتلومة ىىي   01 قىىرة  47ل مىن أمالىى  ذاىك مىىة جىىةء  ىا الامىىة ة  - 2

 يهىىة عال وجىىوز الدلاىى  الامت مىىد اىىديهة الا مييىىز تىىين الاىىدلا  ىىا تطبيىىه أحكىىة  هىىذه الالت ةقيىى ع  هىىذال الالشىى رالط اىىيس مىىن شىىةنه 
  من أن الاهد  منه هىو تحقيىه الثىر مشىةبه اشىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  تحقيه متةمل  الادلا  الأللاخ بةارعةو  علخ الارغ
 ل الام مال  ا الاقضةء علخ الامتةمل  الا مييزي .

3- Andrew NEWCOMBE et Luis PARADELL, Law and practice of investment, Treaties, 

Kluwer law international, New York, 2009, p.198. 
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الات ق  الاوطيدة تين هىذال الاشىرط ل الات قىة  الا جةريى  الادلايى ، الألمىر الاىذي   ىع بتىض الا قهىةء إاىخ ربى  
 نشىىىىأة الاشىىىىرط تنشىىىىأة الا جىىىىةرة الادلايىىىى  علىىىىخ الع بىىىىةر أن هىىىىذه الألفيىىىىرة شىىىىةنهة شىىىىةن شىىىىرط الادلاىىىى  الأللاىىىىخ  

        يدين منىىىه مىىىن جهىىى   بةارعةوىىى ،  ك همىىىة يهىىىد ةن إاىىىخ تحقيىىىه الامسىىىةلالة  ىىىا الامتةملىىى  تىىىين الا جىىىةر الامسىىى  
 ل الاغير الام ضل من جه  أفرى. 

الامنة سىىى  الا جةريىىى   ىىىا ظىىىرل  محةيىىىدة ل الا ىىىا وحققهىىىة شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ  أن  هىىىذال ل نجىىىد 
ل هىىو ، لح  الا مييزيىى صىى احمةوىى  أن سىىه  مىىن م ىىةطر الام يىىه  ىىع بةا جىىةر إاىىخ الالجىىوء إاهىىو مىىة  بةارعةوىى 

كل من الا جةرة الادلاي  ل شرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  قىد ظهىرال  ىا  الألمر الاذي من شةنه تبرير  كرة أن
 .1ن س الاوقت تقريبة

ل بمىىة أن الا جىىةرة الادلايىى  هىىا الألفىىرى وصىىت  تحديىىد تىىةريخ نشىىأتهة بصىىورة  قيقىى  بىىةانظر هىىذال  
الا حديىىد الاىىدقيه  ىىةن  الألمىىر ن سىىه بةانسىىب  اشىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى ، ل اتىىد  لجىىو  تىىةريخ ثةتىىت اهىىة

ن الألهىى  هىىو الا تىىر  علىىخ تطىىور هىىذال الاشىىرط  ىىا أانشىىأة هىىذال الاشىىرط اىىيس بىىةألمر الابىىةاغ الألهميىى  حيىىت 
إطةر الا  رة الا قريبي  الا ا ظهر  يهة ألنه إن ال  مرينة  ا ربطه بظهور الا جةرة الادلاي   لىن ن و ىل إاىخ 

ةرة الادلاي  ل إن كةنوال قد الرجتوال ظهورهة ن يج  لالضح  ل مرضي   ةغل  الا قهةء الاذين تنةلاوال نشأة الا ج
إاخ الاتصور الا ةري ي  الأللاخ، إال أنه   الئمة يربطون الابدالو  الاحقيقي  اهة بةااورة الاصنةعي  الا ىا حىدثت 

، علىخ الع بىةر أن هىذه الألفيىرة هىا بماةبى  الابدالوى  الاحقيقيى  اهىة، حيىت 2 ا من صىف الاقىرن الااىةمن عشىر
الألفرى، ل ضىرلرة تصىرير  موال  الأللاي  الا زم  الصنةع  من الادلاأ   إاخ ضرلرة الاحصوا علخ الا

الامن جة  تةم  الاصنع  ا الأل والت الا ةرجي ، كمة يربطون كذاك زيىة ة حجى  الا جىةرة الا ةرجيى  ل التسىةع 
نطةقهىىة بىىةاقرن الا ة ىىع عشىىر ل ذاىىك ن يجىى  الا قىىد  الاكبيىىر  ىىا ل ىىةئل الانقىىل ل الاموال ىى  ، الألمىىر الاىىذي 

 

 نق  عن:  10ل ص 9الامرجع الاسةته، ص محمد  ة ا يو ف، - 1
A.SALMASIAN, La clause de la nation la plus favorisée, Thèse de doctorat, Faculté de 

droit, Paris, 1921, p.15. 
 .07ص  ،2009محمد الحمد الاسري ا، الا جةرة الا ةرجي ، الادالر الاجةمتي ، الإل كندري ، مصر،  - 2
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فىىىر لتقىىىل  يهىىىة حىىىدة تبىىىة ا الامن جىىىة  بتضىىىهة بىىىةابتض الآل أنىىىه  ىىىوت لالحىىىدة يىىى    يهىىىةجتىىىل الاتىىىةا  ل ك
 . 1الالف   ة  تين مس وية  الأل تةر

ل عليىىه نىىرى أن الاىىرب  تىىين ظهىىور الا جىىةرة الادلايىى  ل شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  أمىىر منطقىىا 
 ين الا جةر.علخ الع بةر أن هذال الألفير هو الاذي وحقه الامنة س  الاتة ا  ل الامشرلع  ت

 2ل بصورة غير ثةت   ومكن إرجةع شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  إاخ نهةو  الاقىرن الاحىة ي عشىر 
الامنا ل الاهبىة  ل هىذال عنىدمة حىةلا الا جىةر  ىا الاقىرلن الاو ىطخ أن يؤمنىوال ألن سىه  الح كىةر من ف ا 

  الامنة سىين مىن هىىذه الأل ىوالت الألجنبيى . ل مىع تطىىور الا جىةرة  شىلت تلىك الاجهىىو  ل اى  تىنجا  ىا ال ىى بتة
بمتنىخ أن طىر    ،4مع ضرلرة الإلشةرة إاخ أن الاشىرط فى ا هىذه الا  ىرة كىةن أحىة ي الاجةنى   3الأل والت

لالحد  ق  من أطىرال  الامتةهىدة الا ىا تح ويىه كىةن يل ىز  بمىنا متةملى  الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى   لن الا ىزال  
 بةقا الألطرال  بمنحه إوةهة.

الألمر علخ أن هذه الادلا الا ا كةنت تل ز  بمنا الاشىرط مىن جةنى  لالحىد ل ومكن أن و سر هذال  
أنهىىىة اىىى  تكىىىن اىىىديهة  ىىىا تلىىىك  –ل هىىىا غةابىىىة مىىىة تكىىىون مىىىن  لا إ ريقيىىىة ل آ ىىىية  – لن الال ىىى  ة ة منىىىه 

  .5الاتصور تجةرة  لاي ، ل من ثم  ا  تكن اهة أو  مصلح   ا أن تطل  الاشرط من شركةئهة الا جةريين

من الابحت عن متةمل  ح ىخ ل إن   -ل فة    ا الرلبة -شل كةن التد ال جةر ل مع هذال الا   
اىى  تحقىىىه اهىىى  حقىىوت ل الم يىىىةزال  ت ضىىىيلي   تلىىىخ الألقىىل تضىىىمن اهىىى   ىىىرص م سىىةلي   ىىىا الا تةمىىىل أمىىىة  

 منة سيه .

 ف ا هذه الا  ىرة الشى د  الامنة سى  بشىكل كبيىر فة ى  تىين تجىةر أقىوى الامىدن آنىذال   من لهذال  
الغلى  الا تىةم   الا جةريى  ل الا ىا كةنىت تربطهىة امدن الالوطةايى  ، الا رنسىي  ل الال ىبةني  ل ها كل من ال

 

 .07، ص الاسةتهالامرجع  ،محمد الحمد الاسري ا - 1
2- Pieter VERLOREN VANTHEMAAT, The changing structure of international economic 

law, The hague martinus nijhoff, Belgium 1981, pp.19-21. 
 .24ل ص 23هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته، ص  - 3

4- Edouard SAUVIGNON, La clause de la nation la plus favorisée, Presses universitaires 

de Grenoble, Grenoble,  1972, p.20. 
 .11محمد  ة ا يو ف، الامرجع الاسةته، ص  - 5



 شرط الدولة األولى بالرعاية في العالقات التجارية الدولية 

 

23 

 

أهمهة بمدن شىمةا إ ريقيىة  هىؤالء الا جىةر كىةن  ىتيه  هىو الاحصىوا علىخ متةملى  ممةثلى  ا لىك الاممنوحى  
يىى   ىىا جميىىع الامتىىةم   الا جةريىى  مىىع جميىىع الألطىىرال ، ل نىى ج عىىن هىىذه الامنة سىى  ال ىى  ة ة الامىىدن الابحر 

 الا رنسي  من لعد  لا شمةا إ ريقية بمنحهة ن س الامتةمل  الا ا تمنحهة الدلا الالوطةاي .

 ا إطىةر الال ى  ة ة مىن الم يىةزال  هىذال الاشىرط  قىد حصىلت مدينى   ينيسىية علىخ متةملى  ت ضىيلي   
وريىى  ، ل يرجىع أ ىىة  هىىذه الامتةملى  إاىىخ الت ةقيى  الاصىىدالق  ل الا جىىةرة الامبرمى  تىىين جمه1ممنوحى  ارعةوةهىىة

، حيىىىت تتهىىىد هىىىذال الألفيىىىر بمىىىنا تجىىىةر  ينيسىىىية متةملىىى  1231جويليىىى   05 ينيسىىىية ل  الي تىىىونس  ىىىا 
ت ضيلي  من حقوت ل مزالوة، ل الا ا كةن الغلبهة م تله بةاحقوت الاش صي  ل الامزالوة الاقضىةئي  أكاىر مىن 

      Genesن ا جنىوة تتلقهىة بةامزالوىة الاجمركيى ، ل  يمىة بتىد تى  الالع ىرال  تىن س هىذه الامزالوىة اكىل مىن مىدي
 .Piseال ل تيز 

ل هىىىذه الابىىىدالوة  ا طبيىىىه الاشىىىرط اىىى  تكىىىن ك يلىىى  بىىىإترالز  لره ل أهمي ىىىه  ىىىا م  لىىىف الامتىىىةم    
الادلايىىى  إاىىىخ غةوىىى  مطلىىىع الاقىىىرن الا ىىىةمس عشىىىر أيىىىن تىىى  إ رالجىىىه أللا مىىىرة بشىىىكله الاانىىىةئا  ىىىا الالت ةقيىىى  

، حيىىت جىىةء  يهىىة الا ىىزال  تورجىىونا بمىىنا 1417أل   17الا جةريىى  الامبرمىى  تىىين النجل ىىرال ل تورجىىونا  ىىا 
، ل م ة  ذاىك 2الارعةوة الالنجليز ن س حقوت الام ح  الاحرة الا ا ي م ع تهة الارعةوة الا رنسيين ل الاهوانديين

أن  ىىى ن الالنجليىىىز اهىىىة الاحىىىه  ىىىا ال ىىى  دال  الامىىىوالنة تىىىن س الاشىىىكل ل الاطريقىىى  الا ىىىا تسىىى  يد منهىىىة الاسىىى ن 
 .3الا رنسي ل الاهواندو 

إ رالج الاشرط  ا الالت ةقية  الا جةري  الادلاي  بشكل ثنةئا ل  ا  ىورة م بة اى  امىنا الاحقىوت إن  
ل الالم يىىةزال ، ظىىل فىى ا   ىىرة الانصىىف الأللا مىىن الاقىىرن الا ىىةمس عشىىر محىىدل ال ل مقيىىدال، حيىىت تسىى  يد 
  منىىىه  لا قليلىىى   ، ل الم ىىىد تطبيقىىىه إاىىىخ جميىىىع الاىىىدلا الألجنبيىىى   ىىىا الانصىىىف الااىىىةنا مىىىن الاقىىىرن الا ىىىةمس

 .14904ل من أه  الالت ةقية  الا ا أترز  هذال الا حوا الالت ةقي  الالنجلو  نمةركي   ن    ،عشر

 

1- Nolde BARON, op.cit, pp.23-25 ; Et Dominique CARREAU et Patrick JUILLARD, 

op.cit, p. 229. 

2- Nolde BARON, Ibid, p. 25. 

3- Andrew NEWCOMBE et Luis PARADELL, op.cit, p.199.  
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ل تو ع نطةت تطبيه شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو   ل أ ىبا ال ى تمةاه ممةر ى  شىةئت   ىا هذال  
ن الاهد  من الاقرن الاسةبع عشر ، حيت أن الز وة  أهمي ه كةن مق رنة  الئمة تنمو الا جةرة الادلاي  ل ذاك أ

إ رالجىىه  ىىا م  لىىف الالت ةقيىىة  الادلايىى   ال يهىىد   قىى  إاىىخ ت تيىىل مبىىدأ حريىى  الا جىىةرة ل تىىو ير الاحمةوىى  
الاقةنوني  ال جةر الألجةن ، ل إنمة كةن الاهد  منه كذاك هو تحقيه الامسةلالة أمة  الار و  الاجمركي  حيت 

  ةلالة تىىين الادلاىى  الامسىى  يدة منىىه سىى أن الاىىدلا أ ىىبحت علىىخ قنةعىى  بأهميىى  هىىذال الاشىىرط اىىيس  ىىا تحقيىىه الام
ل     ل نظيرتهة من الادلا  حس  ل إنمة كذاك بأهمي  هذال الاشرط  ا تحقيه الامسةلالة تين هؤالء الارعةوة

 موالطنا الادلا  الامةنح  ذالتهة.

ل مع ذاك ظل الاشىرط غيىر مك مىل ل  تىةا الاىدلر ل الاسىب  يرجىع إاىخ النىه  ىا بتىض الألحيىةن  
جةنىى  لالحىىد حيىىت تحىىةلا الاىىدلا الاكبىىرى أن تضىىمن ان سىىهة الالم يىىةزال  الألكاىىر يرجىىع إاىىخ شىىكله الاملىىز  ا

 الا ىىا أقىىر   1692 ي ىىري  29، ل مىىن ذاىىك نجىىد الامتةهىىدة الامتقىىو ة تىىين النجل ىىرال ل الابرتغىىةا  ىىا أهميىى 
 م ىىىىع رعةوىىىىة تريطةنيىىىىة الاتظمىىىىخ بجميىىىىع الإلع ىىىىةءال  الاممنوحىىىى  ارعةوىىىىة أوىىىى   لاىىىى  أفىىىىرى م حةا ىىىى  مىىىىع ت

 .الابرتغةايين

    مك مىىىل الا صىىىةئص بصىىى  ه شىىىرطة  اشىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  الاظهىىىور الأللا  هىىىذال ل وتىىىد  
ل هىذال بتىىد  1ل الألركىةن فىى ا الاقىرن الااىىةمن عشىر، حيىىت ظهىر بم هىىو  ع الادلاى  الألجنبيىى  الألكاىر رعةوىى ع

الا ح ظة  الا ا كةنت  مع بقةء بتض  الاسية ي  ل الا جةري  بصورة لالضح تحقه الا مييز تين الامتةهدال  
تدرجهة بتض الادلا ال  نة ال إاخ طبيت  الاحك  الاسةئد  يهة أل ال  نة ال إاخ ظرل  تميزهة عن غيرهىة مىن 

، ل اتل أه   1713الامتقو ة تين كل من  رنسة ل النجل رال  ن    Utrechtالادلا ل من ذاك نجد الت ةقي   
متةملى  الا ة ى  بةار ىو  الاجمركيى ، حيىت أقىر  مة وميز هذه الالت ةقيى  هىو إ رالجهىة امبىدأ الامسىةلالة  ىا الا

ل     منهىىة بحىىه تم ىىع رعةوىىة كىىل مىىن الاىىدلا ين بىىةاحقوت ل الامزالوىىة ل الاحصىىةنة   لن تمييىىز  08الامىىة ة 
ل   ي تله موضوعهة بةاحقوت ل الار و  الاجمركيى  ل الألعبىةء الا ة ى  بةألشى ةص ل الابضىةئع ل الاسى ن

تىدلره  وت مىد  ل الاىذي   هذال الالت ةت ا  وك مىل بسىب  عىد  موال قى  الابرامىةن الالنجليىزي  أنالام حين، غير 

 

 :نق  عن 25هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع ن سه، ص  - 1
G.VERBIT, Preferences and the public law of international trade : the end of most 

favoured nation treatment ?, R.C.A.D.I , La Haye,  1968 , pp. 25, 26.  



 شرط الدولة األولى بالرعاية في العالقات التجارية الدولية 

 

25 

 

اىذاك اى  ت حقىه تطبيه نظة  ت ضىيلا فىةص بةار ىو  الاجمركيى  وطبىه علىخ الألرالضىا الالنجليزيى ،  علخ
مىىن فىى ا الا وقيىىع علىىخ الت ةقيىى  تجةريىى  مىىع  1786غةوىى   ىىن   إاىىخت حقىىه الامتةملىى  الام سىىةلي  تينهمىىة 

      رالر شىىموا هىىذه الألفيىىرة علىىخ تح ىىظ  ىىريا ومىىنا متةملىى  ت ضىىيلي  اىىوالر ال  النجل ىىرال مىىن الابرتغىىةا ال ىى م
 .1أل لالر ال   رنسة من ال بةنية

ل فىى ا الا  ىىرة ذالتهىىة ال ىى  ة   الاىىدلا الالرلبيىى  مىىن متةملىى  الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  بسىىتيهة لرالء  
الالم يىةزال  الا ىا قةمىت بشىكل لالضىا  ة الاشىرط يه، ل من الترز الامحطة  الا ا ظهر  2الاحكة  الأل يويين

، زيىة ة علىخ الألفىذ بىه عقى  متةهىدة الاسى   ع كوجىك 1740بمنحهة الإلمبرالطوري  الاتامةني  ا رنسة  ىن  
حيت لقتت الاىدلا ةن علىخ الت ىةت   1774كينةرجاع الامتقو ة تين الإلمبرالطوري  الاتامةني  ل رل ية   ن  

ية بقىدر كبيىر مىن الالم يىةزال  اصىةاا رعةوةهىة، ل مىع هىذال  قىد ال   ة   بموجبه رل  1783تجةري  ن  
ال ىى مر طغيىىةن الاشىىرط  ىىا شىىكله الألحىىة ي، حيىىت نجىىد أن الادلاىى  الاتامةنيىى  اىى  تسىى  د مىىن متةملىى  الادلاىى  

 .18023الأللاخ بةارعةو  الاملزم  اجةنبين إال من ف ا توقيتهة علخ متةهدة الاس   مع  رنسة  ن  

حيىىىت تىىى   1778كىىىةن  ىىىن   مىىىة الا حىىىوال  الا ىىىا عر هىىىة شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى مىىىن أهىىى  ل  
ال  بدالا مبدأ الامسةلالة غير الامشرلط   ا الات قىة  الا جةريى  بمبىدأ الامسىةلالة الامشىرلط ، ل ذاىك بموجى  

 تتىىىد  كىىىرة الاشىىىرطإذ ،  ألمريكيىىى ال  حىىىدةمالا الوىىىة  الامىىىة ة الااةنيىىى  مىىىن الامتةهىىىدة الامبرمىىى  تىىىين  رنسىىىة ل الاو 
الاوالوىىىة  الام حىىىدة الامشىىىرلط ذال  أ ىىىل  رنسىىىا ل  ىىىا الامقةتىىىل  ىىىةن هىىىذال الاشىىىكل قىىىد كىىىةن  ىىىا مصىىىلح  

الاسية ي  ل الالق صة و  ل قد تضمنت هذه الامتةهدة الا زال  كل طىر  م تةقىد أن ومىنا الطىر  الألمريكي  
ل هىذال الآلفر أي ميزة ي   منحهة الدلا الألفرى،  علخ أن وحصل الاطر  الآلفر عليهىة بصىورة مجةنيى  

إن كةن قد ت  منحهة ا لك الادلا بةامجةن،  ا حين النه إن كةن قىد تى  مىنا هىذه الاميىزة نظيىر مقةتىل  ى  
ن أل تىذاك ومكىن الاقىوا بى  .4وكون اهذال الاطىر  حىه الال ى  ة ة مىن ذال  الاميىزة إال بتىد   ىع ن ىس الامقةتىل

 

1- Nolde BARON, op.cit, pp. 27-28. 
 .26هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته ، ص  - 2
 .27ص ل  26ي  الامةاكا، الامرجع ن سه، صهة ي نت - 3
مىن أشىةر  حيىت  1868ل أامةنية  ىن   والوة  الام حدة الألمريكي ب  ا ت ةقي  الامبرم  تين الال هو ذال  الاشأن بةانس  - 4

خ شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  بصورة عة و  أي غيىر مشىرلط  شىةنهة شىةن مىة كىةن متمىوال بىه ف ا مة تهة الا ةمس  عل
 =مىن ن ىس الالت ةقيى  حيىت أشىةر  09 ةبقة ، ل اكن قد لر  علخ  هذه الاصيغ  الامت ة ة الشرط ال ى انةء تضىمن ه الامىة ة 
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           ت  فىىىى ا   ىىىىرة الاقىىىىرن شىىىرط الادلاىىىى  الأللاىىىىخ بةارعةوىىىى  قىىىىد حقىىىىه ال ىىىى قرالر ل شىىىةع ال ىىىى تمةاه بصىىىىورة لال ىىىى 
 ل هذال بةانظر استا متظ  الادلا إاخ تحقيه الامسةلالة  ا تتةم تهة الا جةري . 19

 مرحلة ما بين الحربين العالميتين شرط الدولة األولى بالرعاية في ثانيا:

      إن إ رالج شىىىىىرط الادلاىىىىى  الأللاىىىىىخ بةارعةوىىىىى   ىىىىىا الالت ةقيىىىىىة  الا جةريىىىىى  الادلايىىىىى  قىىىىىد شىىىىىهدال نقصىىىىىة  
كبيىىىرال، ل كىىىةن الاسىىىب   ىىىا ذاىىىك هىىىو ظىىىةهرة الاكسىىىة  الا ىىىا عر  هىىىة الرلبىىىة فة ىىى  عقىىى  الاحىىىرب الا رنسىىىي  
الابرل ىىي  ل الا ىىا ن جىىت عنهىىة الانزعىى  الاحمةئيىى  ل ذاىىك بسىىتا كىىل  لاىى  إاىىخ حمةوىى  مصىىةاحهة الا ة ىى  
      بتيىىىىىدال عىىىىىن تحقيىىىىىه الامسىىىىىةلالة  ىىىىىا الامتةملىىىىى ، الألمىىىىىر الاىىىىىذي ترتىىىىى  عليىىىىىه شىىىىىكل مىىىىىن أشىىىىىكةا الا مييىىىىىز 

، ل قد ال  مر الاشأن ذالته بةندالع الاحرب الاتةاميى  الأللاىخ حيىت ظهىر التجىةه يىدعو إاىخ إقصىةء 1الا جةري 
أل ىىخ  1912ريىى ،   ىىا  ىىن  شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  عىىن  لره كتنصىىر ا نظىىي  الامبىىة ال  الا جة

الامىىؤتمر الالق صىىة ي الحكومىىة  الاحلي ىى  بتىىد  مىىنا الاقىىوى الامتة وىى  متةملىى  الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  بتىىد 
 .2الن هةء الاحرب ل ف ا إعة ة الابنةء الالق صة ي

بإاغةء الت ةقيةتهة الا جةري  الا ا تح ىوي علىخ شىرط  1918ل تبتة اهذال الالتجةه، قةمت  رنسة  ن   
. 3بةارعةو  ل  ةر  علخ نهجهىة كىل مىن الوطةايىة ل رلمةنيىة ل تلغةريىة ل الايونىةن ل ال ىبةنيةالادلا  الأللاخ 

ل مع ذاىك لبتىد مىرلر بتىض الاسىنوال  مىن الال ى قرالر الانسىبا الاىذي عقى  الاحىرب ل ال ى تة ة الالت ةقيىة  
ت   الا جةري  الن تةشهة، ال  تة  الاشىرط كىذاك تىرلزه مىن جديىد مىن ف اهىة ل إن اى  وكىن ذاىك بصىورة لال ى 

 

الا جىةرة أل الام حى ،  ىةن الالم يىةز وسىري  النه  ا حةا  مة إذال قة  الحد الألطرال  الام تةقدة بمنا الم يىةز فىةص  ىا مجىةا=
الاىىذي تقدمىىه هىىذه الاىىدلا، ل هىىذال إذال كىىةن أ ىىة  هىىذال رط الالا ىىزال  ت قىىدو  ذال  الامقةتىىل بةانسىىب  الطىىر  الام تةقىىد الألفىىر بشىى 

 الالم يةز مشرلطة.
Nolde BARON, op.cit, p.29.   

1- S.K. HOMBECK, The most favoured nation clause, Vol 3, A.J.I.L, United States of 

America, 1990, p. 395.  

2- Edouard SAUVIGNON, op.cit, p 09. 
 .22ل ص  21، ص الامرجع الاسةتهحسة  الحمد محمد هنداللي،  - 3
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ل ح خ عصب  الألم  كةن اهة  لر رالئد ف ا تلك الا  رة الاحسة    ا  ع  شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  
 .1من ف ا نصهة علخ لجوب جتل الامسةلالة أ ة  الامتةمل  تين أعضةئهة

تةري ىىىة مهمىىىة بةانسىىىب  الشىىىرط حيىىىت التىىىرز الامىىىؤتمر الالق صىىىة ي  1927هىىىذال ل قىىىد كةنىىىت  ىىىن   
يرة الشىرط ل الع مىة ه  ىا الالت ةقيىة  الا جةريى ، كمىة أن متظى  الاىدلا الا ىا كةنىت اتصب  الألم  أهمي  كب

تدفلىىىه  ىىىا إطىىىةر  قىىىد ت لىىىت عىىىن ال ىىى تمةاه  ىىىا ع قةتهىىىة الا جةريىىى  تىىىدأ  تسىىى تيد الاتمىىىل بىىىه تىىىدريجية ل
 الا جةري  ، ل من ذاىك نجىد  رنسىة الا ىا ت لىت عىن  عمهىة  ا تجىةه الاىدالع  ا كىرة ر ىض الاشىرط  الت ةقيةتهة

قضةء عليه ل يبرز ذاك من ف ا توقيتهىة علىخ متةهىدة مىع أامةنيىة ت ضىمن الاشىرط، ل الألمىر ذالتىه ل الا
عىىن تبنيهىىة اشىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى   ىىا متةم تهىىة بتىىد  1928بةانسىىب  ال ىىبةنية الا ىىا أعلنىىت  ىىن  

شىىرط قىىد ل تىىذاك وكىىون الا 1912الاموقىىف الاىىرال ض اىىه الاىىذي قةمىىت بةت ىىةذه ر قىى  الاتديىىد مىىن الاىىدلا  ىىن  
هىىا مىىة شىىكل  عاىىرة  1929ال ىى تة   ةعلي ىىه بشىىكل تىىدريجا، غيىىر أن الألزمىى  الالق صىىة و  الاتةاميىى   ىىن  

ل هذال بةانظر إاخ  عو ة الادلا إاخ الانظة  الاحمةئا حيت أ بحت كل  لا  تستخ ا له  .2أمة  الاشرط
 تةاي  الاشرط .عوالئه أمة  حرك  الا جةرة الادلاي ، فة   الاقيو  الاكمي  ل هو مة حد من  لر ل  

الاشىرط بةانسىب  المتسىكر الاشىيوعا بقيىة ة الالتحىة  الاسىو يي ا  قىد تجنى   أمة  يمىة ي تلىه ت طبيىه 
إ رالجه  ا أو  متةهدة من متةهدالته بشكل  ريا  ا شكل شرط ذل مزالوة مطلق  ل هذال إاخ غةوى   ىن  

 16ة  ىىىا ، ل مىىىع ذاىىىك  قىىىد ضىىىمنه بشىىىكل غيىىىر  ىىىريا ضىىىمن متةهدتىىىه مىىىع الامملكىىى  الام حىىىد 1924
علىىخ شىىرط الادلاىى   1925أك ىىوبر  12، كمىىة أكىىد  الامتةهىىدة الا ىىا الترمىىت مىىع أامةنيىىة  ىىا 1921مىىةر 

، ل تبتة اذاك قة  الالتحىة  الاسىو يي ا 1922ال ريل  16الأللاخ بةارعةو  الاذي ت  إ رالجه تين الاطر ين  ا 
الاسىىويد.....، ل بحلىىوا بىىإترال  عديىىد الامتةهىىدال  الام ضىىمن  الشىىرط مىىع عديىىد الاىىدلا ماىىل تركيىىة، إيىىرالن ل 

  .3كةنت كل الامتةهدال  الاسو يي ي  تقريبة تح وي علخ الاشرط 1961 ن  

 

 

علىخ ضىمةنع الامتةملى  علىخ قىد  الامسىةلالة ا جىةرة جميىع  1919من عهد عصب  الألمى  اتىة   ھ قرة  23تنص الامة ة  - 1
 الاتصب ع.أعضةء 

2- Edouard SAUVIGNON, op.cit, p. 10. 
 .29هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته، ص  - 3
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 بعد الحرب العالمية الثانيةمرحلة ما شرط الدولة األولى بالرعاية في ثالثا: 

أهميىى  لجىىو  إطىىةر قىىةنونا  ،عقىى  الن هىىةء الاحىىرب الاتةاميىى  الااةنيىى  أكىىد مىىة نىى ج عنهىىة مىىن أحىىدالو  
قىة  كىل  1941مؤ سا ي واخ الإلشرال  علخ إ الرة ل تن يذ الانظة  الالق صة ي الاتةاما، إذ النىه  ىا  ىن  

من تشرشل ل رلز لت زعيمة تريطةنية ل أمريكة آنذال  بتقد الج مىةع  ىا الامحىي  الألطلنطىا نى ج عنىه مىة 
ا جةرة  ا الاتةا  بطريق  مو ت  بحيت تسما ، ل الاذي تقرر  يه إعة ة تنظي  ال1وسمخ بمياةت الألطلنطا

اجميع الادلا أن تحصل علخ الاموال  الا ة  الاموجو ة  ا الاتةا ، ل تحرير الا جىةرة تىين الاىدلا ل الاى  لص 
ظهر  الت ةقي  الا تةلن الا بىة اا ل تى   يهىة  عىوة جميىع الاىدلا  1942من الا ك    الا جةري ، ل  ا عة  
قةمىت الألمى  الام حىدة  1943ل  ا  ن  ، 2الا جةرة ا وقيع هذه الالت ةقي الا ا ته   بمبدأ الا تةلن ل تحرير 
 م حىدة الألمريكيى   ىا  لالوى  نيوهةشىير بةاوالوىة  الا  Bretton Woodsبتمىل مىؤثر بمدينى  تىرلتن لل ز

الا ا أقر  توجو  نظة   1944 ن   Bretton Woodsبروتن وودز"جو  الت ةقية  عل  ل الاذي ن ج عنه
الق صة ي عةاما م كةمل ث ثىا الألبتىة  ، هىذه الألفيىرة هىا أركىةن الانظىة  الالق صىة ي الاتىةاما ل ت ماىل 

  ا:

الاىىذي  (FMI)ل الاىىذي ي ىىواخ إ الرتىىه ل تىىدتير شىىؤلنه  ىىندلت الانقىىد الاىىدلاا النظــام النقــدي الــدولي:  -
تحديىىد  ىىر  الاتملىى  ل تحويلهىىة أي الاىى  لص مىىن وقىىو  ت شىىجيع الاو ىىوا إاىىخ أ ىىتةر  ىىر  مسىى قل  ل 

و ىىيل  ا بىة ا عمىى   الاىدلا الا ىىا تتىةنا مىىن عجىز مؤقىىت  ا الاتملىى  تىين الاىىدلا الألعضىةء، كعوالئىه تبىة
  ا ميزالن مد وعةتهة.

ــدولي:  - ــالي الـــــ ــام المـــــ                   اإلنشىىىىىىىةء ل الاىىىىىىىذي ي ىىىىىىىواخ إ الرتىىىىىىىه ل تىىىىىىىدتير شىىىىىىىؤلنه الابنىىىىىىىك الاىىىىىىىدلااالنظـــــ
، حيت وقو  هذال الابنك ت قدو  قرلض طويل  الألجل من مصة ر غير حكومي  ل بمة (BIRD)ل الا تمير

 

،ل الاىىذي تقىىرر  يىىه إعىىة ة تنظىىي  الا جىىةرة  ىىا الاتىىةا  بطريقىى  مو ىىت  1941أل   14الامياىىةت تىى  الا وقيىىع عليىىه ت ىىةريخ  -1
الاموجو ة  ا الاتةا ، ل تحرير الا جةرة تين الاىدلا ل الاى  لص مىن بحيت تسما اجميع الادلا أن تحصل علخ الاموال  الا ة  

 الا ك    الا جةري  ل هذال الامياةت م و ر علخ موقع الألم  الام حدة:
http://www.un.org/fr/aboutun/history/atlantic_charter2.shtml, Vu le: 05/01/2016. 

 الر الاميسرة النشر ل الا وزيع ل الاطبةع ، عمىةن، الألر ن، حسة  علا  الل  ل آفرلن، الق صة وة  الا جةرة الا ةرجي ،  - 2
 .143، ص 2002الاطبت  الأللاخ،  
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 ةنىه وقىو  ب لىه مصىة ر القىرلض ل إعطىةء الاضىمةنة   والر  الامى  الابنك وتةنا  الئمة من شىا  ىا أن هذال 
 .1امةنحيهة تدال من منحهة مبةشرة

تتد الات قة  الا جةري  الادلاي  من أه  الات قة  الا ا ومكن أن ت له الع مة ال النظام التجاري الدولي:  -
 قد نبهت الاجمةعى  ، 2 لاية م بة ال وسةعد علخ تحقيه الاغةوة  الا ا وصبو الامج مع الادلاا إاخ تحقيقهة

عنىىدمة (OIC)الادلايىى  إاىىخ أهميىى  إنشىىةء منظمىى   لايىى  ال جىىةرة، ل اىىذاك  ىىتت إاىىخ إقةمىى  هىىذه الامنظمىى 
، ل اكن بتض الادلا كةنت تىدر   ىا الاوقىت ن سىه فطىورة إنشىةء ماىل 19483أعد  مياةت هة ةنة  ن  

ة الألمريكيى  عىىن الامصىىة ق  الألمىر الاىىذي حىةا  لن إنشىىةئهة حيىت الم نتىىت الاوالوىة  الام حىىد  ،هىذه الامنظمىى 
علىىخ مياىىىةت إنشىىىةئهة فو ىىىة مىىن تىىىأثر  ىىىية تهة،  ىىى قلص مىىىن الف صة ىىهة  ىىىا مجىىىةا الات قىىىة  الا جةريىىى  
الادلاي  من جه ، ل ألنهة ا  تكن بحةج  إاخ منظم  قد ترت  عليهة الا زالمة  ومكن الال  غنةء عنهة مىن 

، حيىىت فرجىىت 4حىىرب الاتةاميىى  الااةنيىى ،  ىىيمة ل أنهىىة كةنىىت الامسىى  يد الاحقيقىىا مىىن ن ىىةئج الاأفىىرى جهىى  
من صىىىرة ل ذال  الق صىىىة  قىىىوي وح ىىىةج إايىىىه الاتىىىةا  بأ ىىىره ، ممىىىة جتىىىل الأل ىىىوالت الاتةاميىىى  م  وحىىى  أمىىىة  

 .لخ هذال الاوضع الام ميزعمن جةتهة،  أرال   الإلبقةء 

 

 .143، ص الاسةتهة  علا  الل  ل آفرلن، الامرجع حس - 1
وة ىىر فضىىر الاحىىوي ، مبىىدأ عىىد  الا ىىدفل ل الت ةقيىىة  تحريىىر الا جىىةرة الاتةاميىى ، ر ىىةا   ك ىىوراله، جةمتىى  عىىين شىىمس،  - 2

 .11، ص 2001
3- Bob KIEFFER, L’organisation mondiale du commerce et l’évolution du droit 

international public , Fonds national de la recherche, Luxembourg, 2008, p. 23. 
بمتىزا ل الاجدير بةاذكر أن الام ةلضة  الا ا النباقت عنهة الت ةقي  ترلتن لل ز ل بتد ذاك الت ةقي  الاجة  ، قد جىر   - 4

عن  لا الاتةا  الااةات حيت كةن متظمهة منهكة بقيو  الالح  ا، كمة أنهة تمت  ا ظىرل  نىةا  يهىة الابنيىةن الالق صىة ي    
ل الاسية ىىا أهميىى  متظىى  الاىىدلا الامشىىةرك   ىىا الاحىىرب الامىىدمرة، بة ىى انةء الاىىو   ال ،  ىى  غرالبىى  أن تتكىىس ن ةئجهىىة إاىىخ حىىد 

   الا ا  لمت من لي   هذه الاحرب.كبير مصةاا الاو   ال بحك  كونهة الادلا
Anais MOUTIER LOPET, Les relations entre l’organisation mondiale du commerce et les 

autres organisations internationales, Thèse de doctorat en droit public, Université de Paris 

Ouest, 2012, p. 03. 

 ةامي ، الادالر الامصري  الالبنةني ،عوام  الانظة  الالق صة ي الاتةاما ل منظم  الا جةرة الات ،الامهديالنظر كذاك:  عة ا 
 . 144ص   ،2004مصر، 
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ل قد حمل هذال الاموقف الاتديد من الادلا الألفرى علىخ  عىد  ال ى كمةا إجىرالءال  الامصىة ق  ذاك 
 لاىىى  مشىىىةرك   ىىىا  56 لاىىى  علىىىخ الامياىىىةت مىىىن أ ىىىل  53ل الن هىىىخ الألمىىىر ت وقيىىىع مياىىىةت هة ةنىىىة،علىىىخ 

، ل فىىى ا 1منىىىه 16الامىىىؤتمر ايىىى   الاىىىنص علىىىخ  شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  مىىىن فىىى ا نىىىص الامىىىة ة 
الالج مةعىىىة  الا حضىىىيري  الىىىدلا الامشىىىةرك  جىىىر  م ةلضىىىة  تىىىين هىىىذه الاىىىدلا حىىىوا الاموضىىىوع الام تلىىىه 

أك ىوبر  30ةرة الاتةامي  ل الا تري ة  الاجمركي ، ل قد توجىت هىذه الام ةلضىة  بىةإلع ن  ىا ت حرير الا ج
ا  ىىىواخ  « GATT » لاىىى  عىىىن مىىىي   ع الالت ةقيىىى  الاتةمىىى  ال تري ىىىة   ل الا جىىىةرةع 23، ل ت وقيىىىع 1947

 01ل تىدال تىةريخ ن ةذهىة  ىا  ع1947تنظي  الانظة  الا جةري الادلاا ، ل أ ىبا وشىةر إايهىة بة ى  ع جىة  
حيىىىىت تت بىىىىر هىىىىذه الالت ةقيىىىى  الأل ىىىىة  امىىىىة ومكىىىىن تسىىىىمي ه بةانظىىىىة  الام تىىىىد  الألطىىىىرال  ، 19482جىىىىةن ا 

وت بر نظة  الات قة  الا جةري  الادلاي   لسل  من الامبىة ه ل الامتىةيير الا ىا تشىكل إذ الت قة  الا جةري ، 
ذال بةإلضىة   إاىخ الشى مةاه أ ة  الا وال ه الادلاا  يمة ي تلىه تىدلر الاحكومىة   ىا إ الرة الا جىةرة الادلايى ، هى 

 . 3علخ مجموع  من الاحقوت ل الالا زالمة  الا تةقدو  الا ا تحك  تنظي  ل تن يذ الاسية ة  الا جةري 

ل ي جسىىد الاهىىد  الأل ة ىىا مىىن هىىذال الالت ىىةت الاتىىة   ىىا إقىىرالر جملىى  مىىن الامبىىة ه مىىن الجىىل هىىذال  
           ة ىىىىه شىىىىرط الادلاىىىى  الأللاىىىىختحريىىىىر الا جىىىىةرة الادلايىىىى  ل مىىىىن أهمهىىىىة مبىىىىدأ عىىىىد  الا مييىىىىز ل الاىىىىذي وتىىىىد أ 

بةارعةوىىىى ، ل عليىىىىه  قىىىىد ل جىىىىد هىىىىذال الاشىىىىرط تطبيقىىىىة اىىىىه ل أللا مىىىىرة مىىىىن فىىىى ا الت ةقيىىىى   لايىىىى  م تىىىىد ة 
ظل نةقص الا تةاي   -تحرير الا جةرة الادلاي  –، ل اكن ل مع ذاك  ةاشرط ف ا هذه الالت ةقي  4الألطرال 

 الا جةرة  ا إطةر هذه الالت ةقي  تق صر علخ تجىةرة الاسىلعل ا  وحقه أهدال ه ل ذاك اتدة أ بةب منهة أن 

 

1- Claire CREPET DAIGREMONT, La clause de la nation la plus favorisée, Thèse de 

doctorat en droit, Université Panthéon- Assas, Paris II, 2009, p.195.  
ل مة وج  الإلشةرة إايه  ا هذال الاصد  إاخ النتدال  الات قى  تىين إجىرالءال  إتىرال  الالت ىةت الاىدلاا، ل أهميى  موضىوعه ،  - 2

حيت ال يوجد الف     ا الاقيم  الاقةنوني  تين الالت ةقة  الادلايى  الامبرمى   ىا الاشىكل الامبسى  ل الالت ةقىة  الادلايى  الامبرمى  
 ة، ل ال وتنىىا أن الالت ىىةت الامبىىر  ل ىىه الاشىىكل الامبسىى  ينصىى  علىىخ موضىىوعة  القىىل بحسىى  الإلجىىرالءال  الاطويلىى  الامت ىىة

 أهمي ، ل هو الألمر الاذي ينطبه علخ الت ةت الاجة   تلخ الارغ  من الاشكل الامبس  اه إال أن قيم ه تبقخ كبيرة.
Voir V. PACE, L’Organisation mondiale du commerce et le renforcement de la 

règlementation juridique des échanges commerciaux internationaux, Thèse de doctorat en 

droit, Université  de Paris II, 1999, p. 27. 
 .240مجدي محمو  شهةب،  وزي عداا نةشد، الامرجع الاسةته، ص  - 3
 .1079، ص 1995 الاقةهرة، ، الاطبت  الأللاخ ،  الر الانهض  الاتربي ،علا إترالهي ، الاو ي   ا الامتةهدال  الادلاي  - 4
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غيىىىةب إطىىىةر تنظيمىىىا ل مؤ سىىىا وشىىىر  عليهىىىة، ل كىىىذال عىىىد  الح ىىىرال  ل تطبيىىىه قوالعىىىد  بةإلضىىىة   إاىىىخ
 .1الاجة  

كىىىةن مىىىن شىىىةنهة أن ت ىىىرض ضىىىرلرة الاىىىدفوا  ىىىا  GATTهىىىذه الانقىىىةئص الا ىىىا شىىىةتت الاجىىىة   
   ص، ل اىىذاك نجىىد أن الالت ةقيىى  الاتةمىى  ال تري ىىة  م ةلضىىة  الاغىىرض منهىىة إ ىى ح هىىذه الاتيىىوب ل الانقىىةئ

ل الا جىىةرة قىىد مىىر  بسىىبع جىىوال  ح ىىخ ل ىىواهة إاىىخ جواىى  الاللرغىىوالي الا ىىا اهىىة أهميىى  كبيىىرة  ىىا إر ىىةء 
 .2ل  ا النشغةاهة تبتض الاقضةوة الاجديدة الاقوالعد الأل ة ي  الجة  

الا جىةرة م تىد ة الألطىرال   الاجواى  الااةمنى  مىن مبةحاىة   –جواى  الاللرغىوالي  –تت بر هىذه الاجواى   
امدينى  تونىت  1986حيت تدأ   ىا شىهر  ىب مبر  ىن   ، ا إطةر الالت ةقي  الاتةم  ال تري ة  ل الا جةرة

 ىا الاللرغىوالي ، ل ال ى غرقت م ةلضىةتهة حىوالاا ثمىةنا  ىنوال  إذ تى  إعى ن  Punto Delest ي  ىت 
ل لقتىت عليهىة  لا  1993نهةوى   ىن   ل ت  الا و ل إاخ الت ةقةتهة مبدئية  ىا 1986تدالو  الاجوا  عة  

 لا الن هىىت  107ل قىىد شىىةر   ىىا هىىذه الاجواىى  منىىذ الابدالوىى  ممالىىو  1994الاتىىةا   ىىا مىىرالك   ىىا عىىة  
، حيىىت أ ىى ر  الان ىىةئج الانهةئيىى  اجواىى  م ةلضىىة  الا جىىةرة م تىىد ة الألطىىرال  3 لاىى  عليهىىة 117ت صىىديه 

  ال تري ىة  الاجمركيى  لالا جىةرة كمىة تى  تتىديلهة عن الت ةقي  النشة  إطىةرال مؤ سىية ي ضىمن الالت ةقيى  الاتةمى 
 ا جوا  الاللرغوالي، إضة   إاىخ  الالت ةقيىة  ل الا رتيبىة  الا ىا جىر  تحىت رعةي هىة ل كىل الان ىةئج الا ىا 

 01الن هىىت إايهىىة الاجواىى  ل ي جسىىد هىىذال الإلطىىةر  ىىا منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى  الا ىىا  فلىىت حيىىز الان ىىةذ  ىىا 
الامجىىىةا لال ىىىتة أمىىىة  شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى   بتىىىد  سىىىا  بقيةمهىىىةالا ىىىا تحقىىىه ، ل 19954جىىىةن ا 

 

       مصىىىط خ  ىىى م ، قوالعىىىد الاجىىىة   الالت ىىىةت الاتىىىة  ال تري ىىىة  الاجمركيىىى  ل الا جةريىىى  ، الامؤ سىىى  الاجةمتيىىى  الدرال ىىىة   - 1
 .09ل ص  08، ص 1998ل الانشر ل الا وزيع ، تيرل ، ابنةن، 

زينىىى  حسىىىين عىىىوض ه، الالق صىىىة  الاىىىدلاا ا نظىىىرة علىىىخ بتىىىض الاقضىىىةوةو ، الاىىىدالر الاجةمتيىىى  الطبةعىىى  ل الانشىىىر،  - 2
 النظر كذاك:.327، ص 1998الإل كندري ، 

عيىىةق قويىىدر، ترالهيمىىا عبىىد ه، آثىىةر النضىىمة  الاجزالئىىر إاىىخ الامنظمىى  الاتةاميىى  ال جىىةرة، مجلىى  الق صىىة وة  شىىمةا إ ريقيىىة، 
 . 54ص  ،2005 الاشلف، حسيب  تن توعلا،  الااةنا،  جةمت الاتد

، النظىىر كىىذاك رمىىزي زكىىا، 248ل ص  247مجىىدي محمىىو  شىىهةب،  ىىوزي عىىداا نةشىىد، الامرجىىع الاسىىةته ، ص  - 3
 .36، ص 1986 ،الالق صة و  الاتةامي ، الامؤ س  الاجةمتي  الدرال ة  ل الانشر ل الا وزيع، تيرل  الألزم 

ل قد أنشةت هذه الامنظم  كا تحىل محىل الالت ةقيى  الاتةمى  ال تري ىة  ل الا جىةرة ، ل هىو الحىد الألهىدال  الام  ىه عليهىة  - 4
 =.1946عند الا وقيع علخ الاجة   ا مؤتمر الألم  الام حدة ال جةرة ل الاتمةا  الامنتقد  ا  ي ري 



 شرط الدولة األولى بالرعاية في العالقات التجارية الدولية 

 

32 

 

        الا طىىىىىورال  الا ىىىىىا عر هىىىىىة هىىىىىذال الألفيىىىىىر مىىىىىن إ رالج  ىىىىىا الالت ةقيىىىىىة  الاانةئيىىىىى  إاىىىىىخ الالت ةقيىىىىىة  الام تىىىىىد ة 
الألطىىرال ، أ ىىبا الاشىىرط م ىىداللال ح ىىخ  ىىا مجىىةال  جديىىدة زيىىة ة علىىخ الا جىىةرة  ىىا الاسىىلع، حيىىت الم ىىد 

 ا مجةا الا جةرة  ا الا دمة  ل الاجوالن  الام صل  بحمةو  الاملكيى  الا كريى  ل هىو الألمىر ايشمل الإل رالج 
 الاذي  ن طرت إايه علخ نحو من الا  صيل من ف ا الابةب الااةنا من هذه الار ةا .

 وني ل رط الدولة األولى بالرعاية: األتاس القانالمعلب الثاني

ل  ا نضىىىمة  الالح مىىىةاا ل غيىىىر الامبةشىىىر وشىىىكل شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  طريقىىى  أل ل ىىىي 
علخ الع بةر أن الامتةهدة الامتقو ة تين الادلا  الامةنح  ل الادلا  الامس  يدة تبقىخ  الئمىة م  وحى  1المتةهدال  

ل اىىيس بةاضىىرلرة أن ت ضىىمن هىىذه الامتةهىىدة أوىىة مىىن الانصىىوص الا ة ىى  الاىىوالر ة  ىىا الامتةهىىدال  الا ىىا 
ألكاىىر رعةوىى ،  ةادلاىى  الامسىى  يدة تن  ىىع تلقةئيىىة مىىن الامزالوىىة الا ىىا تتقىىدهة الادلاىى  الامةنحىى  مىىع الاىىدلا الاغيىىر ال

بةارعةوىى  هىىو  الأللاىىخ ، ل اىىذاك نجىىد أن شىىرط الادلاىى 2مىىن الادلاىى  الامةنحىى   وحصىىل عليهىىة الاغيىىر الام ضىىل
هىو تحققهىة ، أي أن الح مىةا  3عبةرة عن إحةا  إاخ متةهىدة أفىرى ل الامميىز اهىذه الألفيىرة أنهىة الح مةايى 

 يبقىخ تطبيىه الاشىرط م وق ىة علىىخ مىدى إتىرال  الحىد طر ىا الامتةهىدة الأللاىخ امتةهىىدة  تحققهىةالح مىةا عىد  
 مع الاغير ل تضمينهة متةمل  الادلا  الأللاخ بةارعةو .

ا  ىىة  الاقىىةنونا الشىىرط نجىىد النىىه وقىىو  علىىخ أ ة ىىين الثنىىين ي ماىىل الأللا  ىىا حريىى  ل بىىةا طرت 
  الا جةرة أمة الأل ة  الااةنا  هو الالا زال  الادلاا.

 

 meédition, 3E ,sL’organisation mondiale du commerce, Alger livre ,amal CHEBITK=

édition, Algérie, 2007, p.31.  
édition, L.G.D.J,  meé, 3 Les principes généraux de droit international public ; DELBEZL.-1

Paris,  1964, p. 336. 

2- Edouard SAUVIGNON, op.cit.p.03.   
 تحديىد  وتد الاتقد الالح مةاا أل مة وتر  بتقد الاغرر ذاك الاتقد الاذي ال وس طيع  يه كل من الام تةقدين، عند الا تةقىد - 3

مة وحصل عليه ، ل إنمة ي حد  هذال  يمة بتد ل ال وكون محقىه الاحصىوا ل مىة إذال كىةن  يحصىل أ  ال ،  حسى  الامىة ة 
ربا أل فسةرة اكل لالحد من الاطر ين علخ  حظ  شاء الامتة ا مح وية علخمن الاقةنون  الامدنا الاجزالئري ع إذال كةن الا  57

الامتىدا ل الامى م   2007مىةي  13الامىؤر   ىا  05-07الاقىةنون حس  حة و غيىر محقىه  ىةن الاتقىد وت بىر عقىد غىرر.ع 
، 31ل الام ضىىىمن الاقىىىةنون الامىىىدنا الاجزالئىىىري، الاجريىىىدة الار ىىىمي  عىىىد   1975 ىىىب مبر  26الامىىىؤر   ىىىا  58-75ا مىىىر 

 .2007مةي  13اصة رة ت ةريخ ال
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 أتاس شرط الدولة األولى بالرعاية: الرضائية الفره األول

بةارعةوى ،  قىد حىةلا اقد ثةر جىدا  قهىا حىوا الع بىةر حريى  الا جىةرة أ ة ىة اشىرط الادلاى  الأللاىخ  
إ ىىنة  الاحىىه بمتةملىى  الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  إاىىخ مبىىدأ  امىىذه  الاطبيتىىا ل مىىنه  هىىوبز ل اىىو أنصىىةر ال

، تينمة نجد جةنبة آفر من الا قه ين قد هذال الالتجةه علخ أ ىة  أن مبىدأ حريى  الا جىةرة ذالتىه 1حري  الا جةرة
الأل ة  الامتموا به من جةن  أ حةب الامىذه  هو مبدأ الف يةري ل بةا ةاا  ةن هذه الالف يةري  تجتل 
تجىةر ل الا ىا هىا احريى  الا جىةرة ل الامسىةلالة  ىا الال الاطبيتا غير  حيا ألنه قةئ  علخ تتريىر فىةطة

ن متيىةر الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  إنمىة أمن الألمور الام  لف  يهة، ل يذه  أ ىحةب الالتجىةه الااىةنا إاىخ 
ارعةوى ،  لكىا وصىبا الاشىرط ملزمىة قةنونىة  ةنىه ي طلى  أ ة ىة هو ف    مجر ة اشرط الادلاى  الأللاىخ بة

رضةئية ، لالن ي   منا متةمل  الادلا  الأللاخ بةارعةوى  مىن فى ا تصىر  أحىة ي الاجةنى  حسىبمة ينظمىه 
 .2الاقةنون الادلاا

ل اربمة ومكن الاقوا بةن الأل ة  الاقةنونا اشرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  يرتب  تنشأة هىذال الاشىرط  
العه إاخ حد كبير ل بةات قة  تين الاىدلا الامةنحى  الشىرط ل الاىدلا الامسى  يدة منىه ل بةا ىةاا وجى  ل بأنو 

 ةنىه غةابىة مىة وكىون مىن فى ا  األحـادي الجانـب ال ـرط مـن النـوهالا  رق  ل ت صيل الامسةا ،  إذال كةن 
إلرال ة الاطىر   ع قة  غير م كة ة  تين الامةنا ل الامس  يد ل غةابىة مىة وكىون مىةنا هىذال الاشىرط فةضىتة
الارضةئي ،     الامس  يد ل من الاصت   ا هذال الانوع من أنوالع الاشرط أن نتطيه أ ة ة قةنونية قةئمة علخ 

، حيىت الال ى تمةر شىكل مىن الشىكةاقوا أن هذال الاشكل هو ومكن الا إذ تل الألمر علخ عكس ذاك تمةمة 
  ضىع هىذال الاشىرط ا حصىل  ةذهنهى   عىن تح ىةط بموجبىه الادلاى  الامسى  يدة ممىة ومكىن أن وكىون قىد غىةب 

علخ مة ومكن أن تمنحه الادلا  الألفرى اطىر  ثةاىت ،  ضى  عىن إمكةنيى  الاىنص علىخ هىذال الاشىرط مىن 
 ف ا متةهدال  الاس   غير الام كة ة     رضه الادلا  الاغةاب  علخ الادلا  الامغلوب . 

ل بىإرال ة حىرة إاىخ  لاى   أمة إذال ت  منا شرط الادلا  الأللاىخ بةارعةوى  مىن  لاى  ذال   ىية ة كةملى  
أفىىىرى ل غةابىىىة مىىىة وكىىىون ذاىىىك علىىىخ أ ىىىة  تبىىىة اا أل مشىىىرلط ، ل بشىىىكل مقيىىىد  هنىىىة ومكىىىن الاقىىىوا أن 

 

، وة ىىر فضىىر الاحىىوي ، الامرجىىع واللكهىىة ،  ىىوالريز،  ي وريىىة، هىىوكر، هىىوبز، اىىو ال مىىن أنصىىةر هىىذال الامىىذه :  -  1
 .120الاسةته، ص 

 .121وة ر فضر الاحوي ، الامرجع ن سه، ص  -2
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     وقىىو  علىىىخ الامتةملىى  بةاماىىىل الارضىىةئي  هىىا الأل ىىىة  الاقىىةنونا الشىىىرط ، الن الأل ىىل  ىىىا هىىذال الانىىوع النىىىه 
 ل ي وال ه مع مبدأ الامسةلالة.

دلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  ينطىىوي علىىخ مطةابىىة   ية ىىي  أحيةنىىة ل مىىع ذاىىك  إننىىة نجىىد أن شىىرط الا  
 يظهر بشكل قةنونا قةئ  علخ مبدأ الامسةلالة،  ا حين النه ومس ت ة يل ت تله بةاسية   الادالفلي  ألحد 
الألطىرال  بشىكل ومكىن ت سىيره علىخ النىه تىدفل  ىا الاشىؤلن الادالفليى  الىدلا، ل هنىة وصىت  الاحىديت عىىن 

 .1رط  لن ربطه بأ ة   ية اأ ة  قةنونا مجر  اهذال الاش

 أتاس شرط الدولة األولى بالرعاية: االلتزام الدولي الفره الثاني

الأل ل النه مة من  لا  تس حه متةمل  الادلا  الأللاىخ بةارعةوى  مىن  لاى  أفىرى مىة اى  تكىن هىذه  
مبىدأ  ىية ة الألفيرة قد تتهد  بموج  الا ىزال   لاىا بمىنا ماىل هىذه الامتةملى  اهىة. هىذه الاقةعىدة تنشىة عىن 

الادلا ل حري هة  ا الا صر  الا ا ت ضمن حه الادلا  ا أن تمىنا مزالوىة فة ى  اىبتض الاىدلا  لن أن 
تكىىون ملزمىى  بموجىى  الامتىىةم   الاتر يىى  بىىةن تمىىد ماىىل هىىذه الامزالوىىة اىىدلا أفىىرى ل ال ينىى قص مىىن هىىذال 

بمجىر  أن تتةمىل  لاى  ،  هىذال الاوالجى  ال ين هىك 2الاحه الاوالج  الاتة  الاملقخ علخ الادلا  ا عد  الا مييز
 رالض علخ هذال الا صر   لا  أفرى بطريق  ت ضيلي  متين  ، ل ال تم لك الادلا الألفرى الاحه  ا الالع

 طلىىى  كهىىىذال ال ومكىىىن أن يؤ ىىىس   الامتةملىىى  الاممنوحىىى  ادلاىىى  ألاىىىخ بةارعةوىىى  متينىىى . الامطةابىىى  تىىىذال  ل 
حى  قىد تتهىد  بموجى  الا ىزال   لاىا بمنحهىة بصورة قةنونيى  إال إذال أثب ىت الادلاى  الامطةابى  أن الادلاى  الامةن

 .ألاخ بةارعةو  أفرى  ممنوح  ادلا ن س الامتةمل  الا

 ىا قضىي   1943جىوالن  12ل حوا ذاك مة جىةء  ىا حكى  الاوالوىة  الام حىدة الألمريكيى  ت ىةريخ  
حيىىت تىى  مىىن ف اىىه منةقشىى  مىىة إذال كىىةن  ،3اوالوىىة  الام حىىدة الألمريكيىى شىىرك  ا جىىورج. ج. لالرنو ضىىد ال

قىد تى   هشرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  هو بماةب  قةعدة عر ي   لاي  أ  ال حيت جةء  ا أقىوالا الامىدعا النى 
 ىرض ضىىريب  إن ىىةج علىىخ الا حىى  الامسىى ور  مىىن رل ىىية،  ىا حىىين النىىه بموجىى  إع ىىةء تشىىريتا اىى  و ضىىع 

 

 .122وة ر فضر الاحوي ، الامرجع الاسةته، ص  - 1
 .43صل   42هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته، ص  - 2
 .44ص  الامرجع ن سه، هة ي نتي  الامةاكا، رالجع،الاقضي   عن ت ة يل -3
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متةهىىدة شىىرط  الألمريكيىى والوىىة  الام حىىدة ل اىى  تكىىن ال نىىدال ل الامكسىىيك ،الضىىريب   الا حىى  الامسىى ور  مىىن ك
الادلا  الأللاخ بةارعةو  مع  رل ية،  ل اكن الامدعا ال  ند علىخ حجى  أن شىرلط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  
الاوالر ة  ا الامتةهىدال  الامبرمى  مىع الابلىدالن الألفىرى ت طلى  أن وطبىه الإلع ىةء الا شىريتا علىخ كىل الا حى  

الاسلط  الا ا وملكهة الاكونغر  تهىد   إاخال  نة ال  الاحج  من قبل الامحكم  الامس ور  ل قد ت  ر ض هذه
 حمةو  إيرال ال  الاحكوم .

ل عليىىه ل بمىىة أن الأل ىىل  ىىا الامتةهىىدال  الا ىىا ت ضىىمن شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  أن تكىىون  
ترل ىية حسى  هىذال الاشىكل  يحىه ارل ىية أن  والوة  الام حىدة الألمريكيى ي  ل ال توجد متةهدة ترب  الاتبة ا

الوىىة  الام حىىدة كمىىة أن الاو ، الوىىة  الام حىىدة الألمريكيىى رلط علىىخ لالر ال  الا حىى  مىىن الاو ت ىىرض أوىىة مىىن الاشىى 
غير ملزم  بأن تتةمل رل ية تن س الامتةملى  الاممنوحى  الىدلا الا ىا اهىة متهىة متةهىدال  تىنص  الالمريكي 

إحدى الادلا بمنا متةمل  الادلا  الأللاخ بةارعةو  ألكار شركةئهة  كمة أن قية ،علخ متةمل  تبة اي  بةامال
 ىىىا منطقىىى  إقليميىىى  متينىىى  ل ر ضىىىهة عقىىىد الت ةقىىىة  مشىىىةته  مىىىع شىىىركةء آفىىىرين ال وتىىىد الن هىىىة  منهىىىة 

 .1الن اكل  لا  الاحه  ا إترال  مة تشةء من الت ةقية  ل مع من تشةء من الادلا الا زالمةتهة الادلاي 

 المفاهيم الم ابهة عن تمييزه  وبالرعاية شرط الدولة األولى أنواه  المبحث الثاني:

إن شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  قد الك س  أهميى  عبىر الا طىور الا ىةري ا الاىذي عر ىه، حيىت النىه    
ل منذ ظهوره ل هو يلت   لرال مهمة  ىا تشىجيع الات قىة  الا جةريى  الادلايى  تىين م  لىف الاىدلا ، ل كىذال 

تينهىىة، حيىىت أن الاشىىرط ومكىىن الادلاىى  الامسىى  يدة منىىه مىىن تطىىوير مركزهىىة الاقىىةنونا تجىىةه  تشىىجيع الامنة سىى 
الادلا  الامةنح  تبتة المزالوة الا ا تحصىل عليهىة الادلاى  غيىر الامرعيى  مىن الالت ةقيى  الا ىا تبرمهىة مىع الادلاى  

عةوى  شىىك  ل منىذ تىىدالوة  ظهىوره اىى  وتىر  شىىرط الادلاى  الأللاىىخ بةار  الامةنحى   لن أن تكىىون طر ىة  يهىىة ،

 

 سىه، ع  يمىة عىدال لجىو  الامتةهىدال  الاملغىةة أل الام سىوف  بقىةنون مىن الاكىونغر  ن النىه: حيت جةء  ا حكى  الامحكمى   - 1
 ةاكونغر  بةا أكيد اه  لط  عةم   ا أن و رض علخ لالر ال  الاسلع ر ومة تمييزي   يمة تين الادلا، ل ادلالعا الامجةملى  
تين الادلا بةإلضة   إاخ الاغرض  ا حمةو  إيرال ال  الاحكوم  ، ل حمةو  مصةاحهة، ا  تمةر  هذه الاسلط  غةابة، ل اكن 

ة.  إمكةنيى  ممةر ى هة مىن قبىل أوى   لاى  ل كىل الاىدلا ذال  الاسىية ة وماىل علىخ هذال ال وتنا ضمنة عد  لجو  الاسلط  ذالته
الألرجا الاسب  الاوحيد الم    متةهدال  الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  ،  ىإذال اى  وكىن الا مييىز ممكنىة  لىن وكىون هنىة  مىن مىةنع 

 .45ل ص  44، ص الاسةتههة ي نتي  الامةاكا، الامرجع  عالت ةقة  ال تميز
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عىن  لالحدال ل إنمة الت ذ عدة أشكةا  ن تر  عليهىة كمطلى  ألا كمىة النىه التسى  بتديىد الامزالوىة الا ىا ميزتىه
ةاماىل لهىذال مىة غيره من الامبة ه الاشةئت   ا الات قة  الادلاي  كمبدأ الامتةملى  الاوطنيى  ل مبىدأ الامتةملى  ب

  ا الامطل  الااةنا. ن نةلاه 

 بالرعاية األولىشرط الدولة  أنواه :األولالمعلب 

الا ىا وحظىخ تهىة  ىا  الألهميى بةارعةو   ل  الأللاخاتل الاقيم  الاقةنوني  الا ا وك سيهة شرط الادلا   
 إنمىة ا الاطبيت  الا ة   الا ىا تميىزه ، حيىت النىه ال ي  ىذ  ىورة لالحىدة ل  أ ة هةالات قة  الادلاي  تجد 

ل    همة الاشرط الامشرلط ل الاشرط غير الامشرلط   ورتين ي  ذهمة الاشرطأه   ، ل اتل   أشكةاهت تد  
 ك رع ثةن. الألفرى  أنوالعه إاخ بةإلضة   ألاهو مة  ندر ه ك رع 

 ال رط الم روط و ال رط غير الم روط:الفره األول

وتىىد شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  تقنيىى  قةنونيىى  ومكىىن الع بةرهىىة ذاىىك الاحكىى  أل الاشىىرط الاىىوالر   ىىا  
متةهدة مة ، ل الاذي تل ز  من ف اه الادلا الام تةقدة أن تمنا ابتضهة الابتض حىه الال ى  ة ة مىن مزالوىة 

اشىىرط الادلاىى   تجةريىى  إضىىة ي  ، هىىذه الألفيىىرة الا ىىا وكىىون مىىن حىىه طىىر  ثةاىىت الال ىى  ة ة منهىىة ال ىى نة ال
الأللاىىخ بةارعةوىى  الاىىذي ت ضىىمنه تلىىك الالت ةقيىى  ل ذاىىك إمىىة بصىىورة غيىىر مشىىرلط ، ل هىىو  ىىا هىىذه الاحةاىى  

إمىىة بصىىورة مشىىرلط  بةامتةملىى  بةاماىىل ل  ىىا هىىذه الاحةاىى  وكىىون علىىخ الابلىىد ل وطبىىه بصىىورة تلقةئيىى  آايىى  
 .1الامس  يد الالا زال  بمنا ن س الالم يةز الاذي ال   ة  منه

 ال رط غير الم روط: أوال

وت بر شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  شرطة غير مشىرلط عنىدمة تل ىز  الادلاى  الامةنحى  بمىنا الاىدلا  
الامسىى  يدة كة ىى  الامزالوىىة ل الإلع ىىةءال  الا ىىا تقىىدمهة الدلاىى  الاغيىىر بصىىورة تلقةئيىى  ل آايىى  ، ل  لن الالا ىىزال  

ةلضىىة  مىىع الادلاىى  الامةنحىى ، كمىىة أن ت قىىدو  أي طلىى  الحصىىوا علىىخ إذن أل تصىىريا أل إجىىرالء أوىى  م 
الادلا  الامس  يدة ال تل ز  ت قدو  أي مقةتل أل تتويض، من الجل الال   ة ة من الامزالوة الا ىا تقررهىة الادلاى  

 

1- Dominique CARREAU et Patrick JUILLARD, op.cit, p. 224. 
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، ل وكىىون مىىن حىىه الادلاىى  الامسىى  يدة الاحصىىوا علىىخ جميىىع الامزالوىىة ل الإلع ىىةءال  1الامةنحىى  الىىدلا الاغيىىر
      ف اهىىة مىىنا هىىذه الألفيىىرة مزالوىىة ت ةقيىى  مىىع الادلاىى  الاغيىىر تقىىرر مىىنبمجىىر  أن تقىىو  الادلاىى  الامةنحىى  بىىإترال  ال

ل هىىذال بصىىىر  الانظىىر عمىىة إذال كةنىىىت هىىذه الإلع ىىىةءال  ل الامزالوىىة قىىد منحىىىت الدلاىى  الاغيىىىر   ،ل إع ىىةءال  
مجةنة أل نظير مقةتل متين حيت أن الادلا  الامس  يدة وكون اهة حه الال ى  ة ة منهىة بصىورة مجةنيى   ىا 

 كل ة الاحةا ين.

ةادلاىى  الم يىىةز بمىىن شىىةنه أن يلحىىه الل متنىىخ ذاىىك أن  ع قيىىة   لاىى  عأع بمىىنا الم يىىةز الدلاىى  عبع  
 .2الم يةز م بة ا الدلا  عأع أل ال ع بمنار عمة إذال قةمت الادلا  عجع ل ذاك بغض الانظ بص   آاي  عجع

ل قد طور  عصب  الألم  من م هو  شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو   ا شىكله غيىر الامشىرلط هذال  
أن متةملىى  الادلاىى  الأللاىىخ ت  ىىه الألطىىرال  الاسىىةمي  الام تةقىىدة علىىخ ل أقىىر  النىىه ومكىىن أن   1929 ىىن  

  ل جميىع الاحقىوت ل كىذال بةارعةو  غير الامشرلط  ل غير الامحىدل ة  ىا كىل مىة ي تلىه بةار ىو  الاجمركيى 
 3ل الإلجرالءال  ل الار و  الامقدم  الا ة   بتملية  الا  ليص الاجمركا الاقوالعد 

أن   حيىىىت أقىىىر   1933ل هىىىذال الألمىىىر قىىىد أكىىىد  عليىىىه الالجنىىى  الالق صىىىة و  اتصىىىب  الألمىىى   ىىىن   
الامبدأ الأل ة ىا الأللا الام  ىرض  ىا م هىو  متةملى  الادلاى  الألكاىر رعةوى  هىو أن هىذه الامتةملى  وجى  أن 

الامتةملىى  غيىىر الامشىىرلط ، ل الألمىىر ن سىىه قىىد لر  ضىىمن قىىرالر متهىىد الاقىىةنون تهىىة تكىىون نىىةجزة ل وقصىىد 
شىرط الادلاى  الألكاىر أين الع بر أن   1936الادلاا الام  ذ  ا  لرته الألربتين الامنتقدة  ا ترلكسل  ن  

 

 .62حسة  الحمد حسن هنداللي، الامرجع الاسةته، ص  -1
2- « la clause NPF est inconditionnel, c’est à-dire que si le payés A donne un privilège à B 

, il doit l’étendre à C peu importe si C offre à A un privilège  réciproque » ; Pierre PAUL 

PROULX , Le commerce international : théories, politiques et perspectives 

385.  .édition ,Canada, 2011, p eme presses de l’université du Québec 4  industrielles 

3- « Les hautes parties contractantes conviennent de s’accorder réciproquement le 

traitement inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne 

les droits de douane et tous les droits accessoires, le mode de perception des droits, ainsi 

que pour les règles, formalités et charges aux quelles les opérations de dédouanement 

pourraient être soumis ». Edouard SAUVIGNON, op.cit, p.20.     
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الاشرط علىخ  حيت وطبه ،نةجزال مة ا  ينص علخ ف   ذاك  ا مسةئل الا جةرة ل الام ح  وكون  رعةو 
 1.عوض  رعةوة ل  لع ل   ن الابلدالن الام تةقدة، تو  ه حه  ل تدلن 

د اقىىد عىىر  شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  بشىىكله غيىىر الامشىىرلط تطبيقىىة لال ىىتة مىىن فىى ا عديىى  
الالت ةقية  ، ل هذال إمة بصورة  ريح  حيت ت ضمن الالت ةقي  عبةرة  ريح  تتبر عن تضمينهة اشىرط 

أل عبىىىةرة  « inconditionnel »الادلاىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  بشىىىكله غيىىىر الامشىىرلط، كىىىةن ت ضىىىمن عبىىىةرة 
« sans condition »  ي الامبر  تين الااةاا  من الالت ةت الا جةر  أل أي إشةرة  ريح  ل ماةا ذاك الامة ة

يىى   مىىنا متةملىى   أنل الاىىذي القىىر  يىىه الاطىىر ين الام تةقىىدين  1971جويليىى   20ت ىىةريخ  اليرانىىدال ل رلمةنيىىة
     شىىىرط ب صىىىىوص جميىىىع الامسىىىىةئل الا ة ىىى  بةاجمىىىىةر   أيبةارعةوىىى  ل بةا بىىىىة ا، ل  لن  الأللاىىىىخالادلاىىى  

ل تذاك وكون الاطر ين قىد الع مىدال علىخ الاصىيغ   .2الا صدير ألل الاتوالئد من كل نوع الا ة   بةال  يرال  
 غير الامشرلط  اشرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  ضمن هذه الالت ةقي . 

أمة عن الاشكل الاضمنا إل رالج شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  ضمن عديد الالت ةقيىة  نىذكر علىخ  
من الت ةقي  الا تةلن الا جةري ل الالق صة ي ل الا نىا تىين الاتىرالت ل كنىدال  01 قرة  02 بيل الاماةا الامة ة 

آلفىىر الكىىل منهمىىة  أن ومىىنا  الاطر ىىةن الام تةقىىدالنل الا ىىا الع بىىر  النىىه بإمكىىةن   1982نىىو مبر  12 ىىا 
يىى    بةار ىىو  الاجمركيىى  ل الا كىىةايف الألفىىرى مهمىىة كةنىىت ل الا ىىاإذال تتلىىه الألمىىر متةملىى  الألكاىىر رعةوىى  

ل اهىىىىة ع قىىىى  بة ىىىى يرال  ل تصىىىىدير الاسىىىىلع ل مىىىىة ي تلىىىىه بجميىىىىع الاقوالعىىىىد ل الاشىىىىكلية  الا ة ىىىى   ضىىىىهة ر 

 

 .61هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته، ص  - 1
تمنا علخ النه: ع1971جويلي    20من الالت ةت الا جةري تين اليراندال ل رلمةنية الامؤر   ا   01 قرة   03الامة ة   تنص   -2

الألطرال  الام تةقدة ن سهة بةا بة ا، ل  لن شرط متةمل  الادلا  الأللاىخ بةارعةوى ، بةانسىب  اجميىع الامسىةئل الا ة ى  بحقىوت 
الاجمىىىةر  ل الاتوالئىىىد مىىىن كىىىل نىىىوع الام رلضىىى  علىىىخ، أل  يمىىىة ي تلىىىه بة ىىى يرال  أل تصىىىدير الامن جىىىة ، ل ذاىىىك  يمىىىة ي تلىىىه 

 ع الاقوالعد ل الاشكلية  الام تلق  بةال  يرال  ل الا صدير.ع بأ لوب تحصيل هذه الاحقوت ل الاتوالئد، ل جمي
O.N.U, Recueils des traites, vol 1037, 1977, p 95. www.un.org/fr/, Vu le : 15/01/2017.  
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. ل هىو 1بةال  يرال  ل الا صدير، ل  يمة ي تلىه بكة ى  الاضىرالئ  ل الا كىةايف الامحليى  الألفىرى مهمىة كةنىت 
  ايل علخ تبنا كل من الاترالت ل كندال الشكل غير الامشرلط اشرط الادلا  الأللاخ بةارعةو . 

ةء  قد ج 1994أمة  يمة ي تله ت بنا شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  غير الامشرلط ضمن الاجة   
أن جميىىع الامزالوىىة الاممنوحىى  مىىن قبىىل أي عضىىو  ىىا منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى  إاىىخ منىى ج  بصىىورة  ىىريح 

   منشىىأ أل م جىىه إاىىخ أوىى   لاىى  وجىى  أن تتمىى  مبةشىىرة ل  لن أي شىىرط علىىخ كىىل منىى ج مشىىةبه منشىىأ  ىىا
 .2أل م جه إاخ أقةاي  جميع الادلا الألعضةء الألفرى 

صورة ل عليه  ةن هذال الامبدأ أي الادلا  الأللاخ بةارعةو  الامنصوص عليه ضمن الاجة  وتمل ب  
منا جميع الامزالوة الاانةئي  الىدلا الاموقتى  علىخ الالت ىةت الاتىة  ل عليىه  ىةن  تلقةئي  ل غير مشرلط  علخ 

نشةء ل الاح ةظ علخ الامسةلالة الأل ة ي  ل الا تلي   ا كل الأللقة   لن الاهد  الارئيسا منه ي مال ع  ا إ
 .3تمييز تين الادلا الامتني ع

     طبيىىهوىى  قىىد كىىةن كايىىر الا ىىةن شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعة 1947ل تجىى  الإلشىىةرة النىىه قبىىل هىىذال  
ل الا ىىداللا  ىىا الالت ةقيىىة  الاانةئيىى ، ل اكىىن ل قىىة اقةعىىدتين ل همىىة ا الامشىىرلطي  ل الالن رال وىى  و ل فة ىى  

ل ظلىىت هىىذه الألفيىىرة م مسىىىك   ،4طر ىىة  يهىىىة الألمريكيىى الوىىىة  الام حىىدة ن الالت ةقيىىة  الا ىىا كةنىىت الاو ضىىم

 

نىىىو مبر  12الامىىىؤر   ىىىا   ا نىىىا تىىىين الاتىىىرالت ل كنىىىدالمىىىن الت ىىىةت الا تىىىةلن الالق صىىىة ي ل ال 01 قىىىرة  02الامىىىة ة  تىىىنص -1
 ع ومنا الاطر ةن الام تةقدالن كل منهمىة اخفىر متةملى  الألكاىر رعةوى   ىا كىل مىة ي تلىه بةار ىو  الاجمركيى   علخ النه:1982

   ل الا كىىةايف الألفىىرى مهمىىة كةنىىت ل الا ىىا ت رضىىهة ل اهىىة ع قىى  بة ىى يرال  ل تصىىدير الاسىىلع، ل  يمىىة ي تلىىه بجميىىع الاقوالعىىد 
 . ل الاشكلية  الا ة   بةال  يرال    ل الا صدير، ل  يمة ي تله بكة   الاضرالئ  ل الا كةايف الامحلي  الألفرى مهمة كةنتع

O.N.U,R ecueils des traites, vol 1471, 1987, p 252et p 253.  www.un.org/fr/,Vu le : 

15/01/2017. 
 .1994من جة   01 قرة  01النظر الامة ة  -2

3- «  D’établir et de maintenir en tout temps, une égalité fondamentale sans discrimination 

entre les pays intéressés. » 

Arrêt de la CIJ du 27 Aout 1952, Affaire relative aux droits des ressortissants des Etats 

Unis au Maroc, CIJ,  Recueils des arrêts, 1952, p 192. www.C.J.I.org, Vu le : 25/12/2016.   
دلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  ا  ىىرة طويلىى  تبىىرر تمسىىكهة بةاصىىيغ  الامشىىرلط  اشىىرط الا الوىىة  الام حىىدة الألمريكيىى اقىىد كةنىىت الاو  -4

 ،1976الاضتف الالق صة ي الاذي كةنت تتةنا منه عق  حصواهة علخ ال  ق اهة  ن  بسب  
10 (A/3310) 0 upplément nSsession,  emeAssemblée générale, Documents officiels , 33

Nations Unis, New York ,1978,pp 80, 81. www.un.org/fr/, Vu le : 15/01/2017 
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، ل هىىو الاتىىة  الاىىذي 1923إاىىخ  1778بةاشىىرط ل ىىه قةعىىدتا الامشىىرلطي  ل الالن رال وىى  فىى ا الا  ىىرة مىىن 
 ت لت  يه عن الاشرط الامشرلط.

تحىىوا الاسية ىى  الألمريكيىى  الا جةريىى  مىىن الاشىىرط الامشىىرلط إاىىخ الاشىىرط غيىىر  نإ ىىا حقيقىى  الألمىىر  
الامشىىرلط قىىد تىى  عبىىر مرالحىىل، حيىىت النىىه ل قبىىل إتىىرال  الاجىىة  تا ثىىين  ىىن  قىىة  الاىىرئيس الألمريكىىا آنىىذال  

ه الألربت  عشر الاهة    إاخ إعة ة تنظىي  الامج مىع الاىدلاا ، ل ذاك  ا نقةط1918 ن   وودرو ويلسوش 
إقةم  نظة  تجةري عة ا تين الألم  الا ا قبلت الاس   ل أ ر علخ ب ا أعقةب الاحرب الاتةامي  الأللاخ، 

الألفىرى، ل هىو  ق  عة ا  علخ جميع الاىدلاأن تطبه الاوالوة  الام حدة الألمريكي  ر ومهة الاجمركي  بطري
      ا متةملىىى  م  لىىىف الاىىىدلا علىىىخ قىىىد  الامسىىىةلالة ل مىىىنا كىىىل لالحىىىدة  منهىىىة مبةشىىىرةالألمىىىر الاىىىذي كىىىةن وق ضىىى 

ل  لن مقةتل الامزالوة الاممنوح  الغير، ل هو مة ي أتخ  قى  مىن فى ا منحهىة جميتىة شىرط الادلاى  الأللاىخ 
 .1بةارعةو   ا شكله غير الامشرلط

ل مىىىىع مىىىىرلر الاوقىىىىت أ ىىىىبحت الإل الرة الألمريكيىىىى  هىىىىا مىىىىن تىىىىدعو إاىىىىخ عىىىىد  تبنىىىىا الاسية ىىىىة   
مىىىة  حريىىى  الا جىىىةرة أالالق صىىىة و  الا مييزيىىى  ل عىىىد  لضىىىع الاتقبىىىة  ل الاقيىىىو  الاجمركيىىى  ل غيىىىر الاجمركيىىى  

    المند تهأن يلي  من شةنهة الادلاي  ل ذاك بتد الالق نةع من أن الالت ةقية  الادلاي  الا جةري  الادلاي  الا  ض
 ل ال  قرالر الامج مع الادلاا.

لاىخ بةارعةوى  مبىدأ الادلاى  الأل الألمريكيى والوىة  الام حىدة قىدمت الا  1947ل اذاك عند إترال  جة   
    أل الابديهيىى  الأل ة ىىي  ل الاضىىرلري  الح ىىةظ علىىخ  والئىىد أي الت ىىةت  ىىا الا جىىةرة الادلايىى علىىخ النىىه الامسىىلم  

 .2ةت هة ةنةل هذال منذ تدالو  الألعمةا الا حضيري  اميا

ل بةانظر إاخ الانجةح الاذي حققه شرط الادلا  الأللاىخ بةارعةوى   ىا شىكله غيىر الامشىرلط الامىدرج  
ل ذاىك  1994 تن س الاشىكل ضىمن جىة   ، كةن هنة  إجمةع علخ ضرلرة إ رالجه1947ضمن جة  

 

 .48محمد  ة ا يو ف، الامرجع الاسةته، ص  -1
2- « Les Etats Unis ont présenté le TNPF comme un axiome fondamental et essentiel pour 

préserver les avantages de tout accord commercial des travaux préparatoires de la charte 

Havane . »Mohamed LOTFI, M.RINI, De la Havane à Doha, Bilan juridique et 

commercial de l’intégration des pays en développement dans le système commercial 

multilatéral , Les presses de l’université Laval , Canada, 2005, p. 128.   
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 كىىىل عضىىىو  ىىىا منظمىىى  الا جىىىةرة الاتةاميىىى  بمتةملىىى  جميىىىع الألعضىىىةء الآلفىىىرين علىىىخ قىىىد  الامسىىىةلالة  بىىىإازال 
نظة  الا جةري م تد  الألطرال  حيت ال وحوا  ق   لن ظهور الاانةئيىة   ىا إطىةر هىذه الا وحما بةع بةره

ة الامنظمىىى  الادلايىىى  ، ل إنمىىىة وسىىىةعد أوضىىىة علىىىخ تقويىىى  طةبتهىىىة الاتىىىةاما الاىىىذي وىىىأتا  ىىىا مقدمىىى  أهىىىدال ه
 .1الارئيسي 

ل عليه  ةن شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  وطبىه علىخ جميىع الاىدلا الألطىرال  بتىض الانظىر عىن  
،  هىىىو تىىىذاك يىىىدرج ضىىىمن منطىىىه تحريىىىر الا جىىىةرة الادلايىىى  مىىىن فىىى ا الام ةلضىىىة  2مسىىى والهة  ىىىا الا نميىىى 

ر شىىرط الادلاىى  الام تىد ة الألطىىرال  ا بىة ا الا نىىةزال  ل ت  ىيض الا تري ىىة  الاجمركيىى ، ل تىذاك ومكىىن الع بىة
الأللاخ بةارعةو   ا شكله غير الامشرلط ترجم  امبىدأ عىد  الا مييىز  فة ى   يمىة ي تلىه بحىده مىن حريى  

طبيتى  ع ق هىة مىع شىركةئهة زيىة ة علىخ بمرالعىةة كىذال الادلا  ا تتىديل  ية ى هة الا جةريى  ل ىه تقىديرهة ل 
 .3الن مةءالتهة

 : ال رط الم روطثانيا

ل  ىا هىذال الانىوع  ،الامقيد أل الاشرط الا  ويضا الامبنا علخ تبة ا الامن ت ل وسمخ كذاك بةاشرط  
ي   الانص عة ة علخ أن كل الامنة ع الاممنوح   أل الا ا  و  تمنا إاخ  لا أفرى ت واد الطر  الآلفر 
بمقةتل إذال كةنت أعطيت الدلا  الاغير مقةتل عوض، ل من ثم  و  رض الاشرط الامشرلط أن تقو  الادلا  

الا ىا ترغى   ىا الا م ىع بةامزالوىة الا ىىا يواىدهة الاشىرط ت قىدو  أ الء مسىةل أل الء الادلاى  الاغيىر ل ىىه الامسى  يدة 
،  هىىىو تىىىذاك ال و لىىىه حىىىه 4ذال  الاشىىىرلط ل الاقيىىىو  الا ىىىا تىىى  توال ىىىط هة إعطىىىةء الاميىىىزة أل الامن تىىى  الغيىىىر

 .5مبةشر المس  يد ل إنمة  وشكل لعدال بمنحه هذال الاحه مقةتل   ع ن س الامقةتل

 

 .51، ص محمد  ة ا يو ف، الامرجع الاسةته -1
2- Mohamed LOTFI, M.RINI, op.cit, p.128. 

3- «  de limiter considérablement la liberté qua l’Etat concédant de moduler sa politique, 

essentiellement commercial, à son gré selon la nature de ses partenaires ou les affinités le 

liant à ceux-ci » ; Luma NTUMBA LUABA, La communauté économique européenne et 

les intégrations régionales des pays en développement, Bruxelles, 1990, p. 268.  
 .64هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته، ص  -4

5- Knapp BLAISE, Le système préférentiel et les Etats tiers, Thèse de doctorat en droit, 

L’université de  Genève, 1959, p.284. 
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شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو   ا شكله الامشرلط منذ نهةو  الاقرن الااةمن عشر مىن قبىل  طبه اقد  
 ىىا الاوالوىىة  الام حىىدة الألمريكيىى  الاوالوىىة  الام حىىدة الألمريكيىى  ل بتىىض الاىىدلا الألفىىرى الا ىىا حةلاىىت تقليىىد 

        الالم يىىىةزال  مىىىن حىىىه الامسىىى  يد الاحصىىىوا علىىىخ جميىىىع النىىىه الع مىىىة  هىىىذه الا قنيىىى   ىىىا تلىىىك الاحقبىىى ، حيىىىت 
قىد ل الإلع ةءال  الاممنوح  الغير بصورة مجةني  إذال كةن منحهىة  ىا الأل ىة  مجةنىة، أمىة إذال كىةن منحهىة 

 هنة علخ الامس  يد   ع ن س الامقةتل الحصىوا عليهىة ، ل وكمىن الاهىد  مىن ت  تنةء علخ شرلط محد ة 
د ل الاغيىر الام ضىل حيىت وقىو  ك همىة نظة  الامشرلطي  الام بنخ آنىذال   ىا تحقيىه الامسىةلالة تىين الامسى  ي

ت أ و  ذال  الامقةتل إن لجد ، زية ة علخ  لره  ا الاقضةء علخ جتل هذه الالم يةزال  تم ىد بشىكل تلقىةئا 
 مجةنا.

 ىا ضىيةع لقىت  نجىدهة ت ماىلايرهىة الاشىرط ل ىه شىكله هىذال، أمة عىن الاسىلبية  الا ىا ومكىن أن ي 
   ل الامس  يد  ا تحديد قيم  مقةتل الال   ة ة من الاشىرط  كبير من ف ا الام ةلضة  الامس مرة تين الامةنا

، ل كمة أن الاشكل الامشىرلط اشىرط الادلاى  الأللاىخ  1أل مة وتة ا هذال الامقةتل  يمة ي تله بةاغير الام ضل
بةارعةو  من شةنه الإلضرالر بمصةاا الامةنا، ذاك أن هذال الألفير ال وكون ملزمة حس  الاشرط الامشرلط 

بةارعةوىى  الا ىىا منحهىىة امن جىىة  الاغيىىر إاىىخ الامن جىىة  الامشىىةته  الامنشىىةة علىىخ أقىىةاي  بمىىد متةملىى  الأللاىىخ 
لقخ علىخ إقلىي  الامىةنا متةملى  جمركيى  ةئ   الااةني  من هذه الامن جة   ى الامس  يدين من الاشرط   ةن الاط

يى  القل ت ضي  من تلك الاممنوح  الطةئ ى  الأللاىخ، ل هىو الألمىر الاىذي وجبىر الامشىرلعة  الا ة ى  الامن م
إاخ مةنا الاشرط الامشرلط، مد وع  بمصةاحهة الالق صة و   إاخ ال  يرال  الامن جة  الامنشةة  ق   ا  لا 
ت م ع بةامتةمل  الا  ضيلي  ح خ ي سنخ اهة   ىع الا تري ى  الاجمركيى  الألقىل مىع ال ى بتة  الامن جىة  الامنشىةة 

 .2 ا كل الادلا الألفرى ح خ ل او كةن اهة جو ة أعلخ

ؤفذ علخ شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  الامشرلط ل الاسب   ا عىد  إ رالجىه كذاك من ضمن مة ي 
ضىىمن الاجىىة  هىىو الاقضىىةء علىىخ تىىوالزن الا نىىةزال  الاجمركيىى  الا ىىا بةإلمكىىةن تبة اهىىة تىىين الألعضىىةء فىى ا 

حيىىت النىىه ب ىى   الاشىىكل غيىىر الامشىىرلط الشىىرط الاىىذي يىى   مىىن  ،الام ةلضىىة  الا جةريىى  م تىىد ة الألطىىرال 
ضىىة  الاجمركيىى  علىىخ  ىىلع متينىى  ل ذاىىك حسىى  مىىة ومنحىىه كىىل شىىريك تجىىةري ل مىىة ف اىىه تبىىة ا الا   ي

 

1- Edouard SAUVIGNON, op.cit, p. 23. 
 .50محمد  ة ا يو ف، الامرجع الاسةته، ص  -2
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مىن فى ا الاشىرط الامشىرلط غيىر النىه ي لقةه من الاغير  ا إطةر م والزن تين مة ي   منحه ل مة يى   تلقيىه 
و قد هذال الا والزن علخ الع بةر أن كل عضو اه الاحري  من ف ا هذه الام ةلضة   ا منا الاغير متةملى  

 . 1مبررال ذاك بتد  حصواه علخ الامقةتل الامنة    عد  منحهة الأللاخ بةارعةو  أل

 خر  ل رط الدولة األولى بالرعاية: األنواه األالفره الثاني

إن شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  ل منذ ظهوره ا  ي  ذ  ورة الاشرط الامشرلط ل غيىر الامشىرلط  
ن الاممةر ى  الاحدياىى  تابىت أن الاشىىرط وكىون ملزمىىة  حسى  ل إنمىة قىىد الت ىذ عىىدة  ىور ل مىىن ذاىك نجىىد أ

إال النه قدومة كةن الاشرط يلىز   -أي كل من الامةنا ل الامس  يد -اك  الاجةنبين  ا الامتةهدة الا ا تح ويه 
، كمىة نجىىد أن الاشىرط قىىد 2طر ىة لالحىدال  قىى  فة ى  ضىىمن متةهىدال  الاسىى   بتىد الاحىىرب الاتةاميى  الأللاىىخ

ة الت ه عليىه الألطىرال   يكىون تىذاك عةمىة، أمىة إذال فىص مسىةئل محىد ة وشمل جميع الامسةئل الام تلق  بم
   هنىىىة وكىىىون شىىىرطة فة ىىىة، كمىىىة قىىىد وكىىىون شىىىرطة الوجةتيىىىة إذال مىىىة تىىى  بموجبىىىه مىىىنا جميىىىع الامزالوىىىة الام  ىىىه 

فى ا  مىن تبةعىةإعليهة، أمة إذال كةن الألمىر ب ى   ذاىك وصىبا الاشىرط  ىلبية ل هىذه الألشىكةا نترضىهة 
 هذال الا رع.

 انب واحد و ال رط الملزم لجانبين: ال رط الملزم لجأوال

إن الأل ل  ا شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  النىه ومىنا بصىورة تبة ايى  تىين أطىرال  الالت ىةت حيىت  
يل ز  كل طر  بمنا ن س الامتةمل  إاخ الاطر  الآلفر ل تذاك ت   ال   ة ة كىل مىن الاطىر ين الام تةقىدين 

   رئيسىىا مىىن لرالء إ رالج هىىذال الاشىىرطا مىىن الامزالوىىة ل الإلع ىىةءال ، ح ىىخ ي حقىىه تىىذاك الاهىىد  الابشىىكل تبىىة ا
هىذال الاشىكل الا بىة اا  ،ل إعمةاه  ا م  لف الامتةهدال  ل الام مال  ا تحقيه الامسةلالة تين م  لف الاىدلا

وشىكل الاقةعىدة الاتةمىى  اكىل الالت ةقيىىة  الادلايى  الا ىا تح ويىىه ل يبقىخ هىىذال هىو الاشىكل الامنطقىىا الاىذي علىىخ 
الاشرط أن ي  ذه علخ الع بةر ال ن أي طر  من الألطىرال  الام تةقىدة ال يل ىز  بمىنا الم يىةزال  ل إع ىةءال  

 ةءال  من قبله.الطر  الآلفر مة ا  وحصل علخ ن س هذه الالم يةزال  ل الإلع 

 

 .51الامرجع ن سه، ص محمد  ة ا يو ف، -1
2- Edouard SAUVIGNON, op.cit, p. 27. 
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ل كة  انةء علخ الاشرط الاملز  اجةنبين نجد أن الات قة  الادلايى  قىد عر ىت تطبيىه شىرط الادلاى   
الأللاىىخ بةارعةوىى   ىىا شىىكل ملىىز  اجةنىى  لالحىىد أل مىىة وتىىر  بةاشىىرط الام ىىر ، ل ي حقىىه هىىذال الاشىىكل عنىىدمة 

ين الام تةقىىدين ضىىمن وسىى  يد مىىن مزالوىىة هىىذال الاشىىرط طىىر  لالحىىد  ىىا الامتةهىىدة، حيىىت ي تهىىد الحىىد الاطىىر 
الامتةهىىدة الا ىىا ت ضىىمن الاشىىرط بمىىنا الاطىىر  الآلفىىر متةملىى  الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى   لن تتهىىد الام تةقىىد 

 الشىرط  ىا الاقىرن الا ة ىع عشىرل قد ظهر  هذه الاصيغ   هذال الآلفر بمنا ذال  الامتةمل  الطر  الأللا،
الاصىين ل الايةبىةن ل الإلمبرالطوريى  ل ذاك مىن فى ا الات قىة  الاقةئمى  تىين الاىدلا الاصىنةعي  مىن جهى  ل 

، ل كايىرال مىة يى   الالجىوء إاىخ أ ىلوب الاشىرط الاملىز  اجةنى  لالحىد  ىا الت ةقيىة  1الاتامةني  مىن جهى  أفىرى 
الاصلا، حيت و ىرض علىخ الاىدلا الامنهزمى  مىنا الاىدلا الامن صىرة ذال  الامتةملى  الا  ضىيلي  الا ىا تمنحهىة 

قىد تتهىد  مىن  1919من متةهدة  ر ةي اسن   267 الدلا الاغير، ل علخ  بيل الاماةا نجد أن الامة ة
ىرال   ف اهة أامةنية بةن تمنا جميع الاىدلا الاحلي ى  كىل من تى  أل الم يىةز أل إع ىةء ي تلىه ت صىدير أل ال  يىىى

تقو  بمنحه إاىخ أي مىن هىذه الاىدلا أل إاىخ   لاى  أجنبيى  أفىرى  ىا حىين تل ىز   الاذي أل مرلر الابضةئع
 .2قةتل ن يج  اذاكأي من تلك الادلا بمنا أي م

إن قلىى  تطبيىىىه الاشىىىرط الاملىىىز  اجةنىىى  لالحىىىد  ايىىىل علىىخ عىىىد  جىىىدلاله، ذاىىىك النىىىه وتىىىر  فلىىى   ىىىا  
الا تةمىىل مىىع الأل ىىس ل الألعىىرال  الا ىىا تقىىو  عليهىىة الا جىىةرة الادلايىى  ل الا ىىا ي تىىين علىىخ كىىل الت ىىةت  لاىىا 

لن مسىةلم  ل علىخ أ ىىة  الال ى نة  عليهىة طوعىة كىىةن ذاىك أل كرهىة ، ل الام مالىى   ىا الامتةملى  بةاماىىل   
 ةامتىةم   ي تىين أن تكىون ثنةئيى  م بة اى  ذاىك ع أن  لر شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  هىو   .3الامسىةلالة 

 .4علخ لجه الا حديد تحقيه الال  قرالر  ا الات قة  الا جةري  إلحدالو الا والزنع

 

 

 

1-Knapp BLAISE, op.cit, p. 288. 
 .76حسة  الحمد محمد هنداللي، الامرجع الاسةته، ص  -2

3- Knapp BLAISE, op.cit, p. 288. 

4- « …il y a déséquilibre alors que le rôle de la clause de la nation la plus favorisée est 

justement de stabiliser les relations commerciales, de les équilibrer » Knapp BLAISE, Ibid. 

p.288.   
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 : ال رط العام و ال رط الخاصثانيا

الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  مىن حيىت نطىةت تطبيقىه نجىد النىه إمىة أن وكىون إذال مة قمنة تدرال   شىرط  
شرطة عةمة أل شرطة فة ة، ل وتد شرطة عةمىة الاشىرط الاىذي يىنص علىخ تطبيىه متةملى  الادلاى  الأللاىخ 
بةارعةوىى   ىىا كىىل الات قىىة  تىىين الألطىىرال  الامتنيىى ، ل وكىىون هىىذال الا طبيىىه  ىىا جميىىع الامجىىةال  الا ة ىى  

، ل تتىىىىد 1ات قىىىىة  الالق صىىىىة و  أل الامزالوىىىىة الاقنصىىىىلي  ل لضىىىىع الألجةنىىىى  ل غيرهىىىىةبةات قىىىىة  الادلايىىىى  كة
أن تمىنا إاىخ الامملكى   1960أل   12ت ىةريخ  جمهوري  قبىرص  تتهد هة نجد تطبيقةته جد محدل ة ل من

اتىل مىة  ل الام حدة، الايونىةن ل تركيىة متةملى  الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  اجميىع الالت ةقىة  أوىة كةنىت طبيت هىة
 .2ت به كةن الضطرالرية تهد  الاحصوا علخ ال  ق اهةقةم

ل مىىع ذاىىك وتىىد إعمىىةا شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  بشىىكله الاتىىة  مجىىر  ال ىى انةء علىىخ الاقةعىىدة  
الاتةم  ل الام مال   ىا إ رالج الاشىرط ضىمن شىكله الا ىةص،  غةابىة مىة ت  ىه الاىدلا  يمىة تينهىة علىخ تحديىد 

، أل غيىىر 4، أل الال ىى امةر3ن ي تلىىه الألمىىر بةا جىىةرة الادلايىى أكىى مجىىةا متىىين يىى   إ رالج الاشىىرط مىىن ف اىىه 
 ذاك من الامتةم   الادلاي  .

الادقى  الا ىا ت حقىه مىن من ف ا ل تكمن الا ةئدة الأل ة ي  من تطبيه الاشرط  ا شكله الا ةص  
   الاشىرط كمجىةا حمةوى  تىرالءة  وطبىه عليىهمجىةا متىين د يى تحد  يى   لرالء ذاك ل الاسهوا   ا الا تةمىل حيىت 

الق نىىىةء الامم لكىىىة  الامنقواىىى  مىىىا  ل ح ىىىخ مىىن شىىىةنه تسىىىهيل حىىىل الانزالعىىىة   ىىىا حةاىىى  أل مجىىىةا  الالف ىىرالع
، ب    الاشىرط الاتىة  الاىذي مىن شىةنه إثقىةا كةهىل الادلاى  الا ىا تقىو  بمنحىه بتديىد 5الالجوء إاخ الامحةك  

 الالا زالمة  نظرال اشمواي ه.

 
 

1- Edouard SAUVIGNON, op.cit, p.28. 
 . 72حسة  الحمد محمد هنداللي، الامرجع الاسةته، ص   -2
 ،1990 ب مبر  11لا ل هنغةرية  ا من الالت ةت الا جةري تين الاشي 02الامة ة  -3

O.N.U, Recueils des traites, vol 1832, 1994, p. 126. www.un.org/fr/, Vu le : 15/01/2017. 
 ،1989أك وبر  13من الالت ةت الا ةص ت نمي  ل حمةو  الال  امةرال  تين الاسويد ل تواندال  ا  01 قرة  03الامة ة  -4

O.N.U, Recueils des traites, vol 1604, 1990, pp. 144, 145. www.un.org/fr/, Vu le : 

15/01/2017. 

5- Edouard SAUVIGNON, op.cit, p. 29. 
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 االيجابي و ال رط السلبي: ال رط ثالثا

من الاضرلري  ا بتض الألحيةن أن نميز تين شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو   ا شكليه الالوجةتا  
 ل الاسلبا بةانظر الف   همة.

 ةاشىرط الالوجىىةتا م ىة ه أن تقىىو  الادلاى  الامةنحىى  بمىنا جميىىع الامزالوىة الاممنوحىى  الدلاى  الاغيىىر إاىىخ  
       ة طويلىىى  إاىىىخ غةوىىى  لق نىىىة، ل هىىىو الامتمىىىوا بىىىه منىىىذ   ىىىر  1  ىىىه عليىىىهالادلاىىى  الامسىىى  يدة  ىىىا الامجىىىةا الام
الامىىة ة الأللاىىخ مىىن الت ةقيىى  الاجىىة   ىىا  قرتهىىة الأللاىىخ حيىىت  مىىة القرتىىه هىىذال، ل علىىخ  ىىبيل الاماىىةا نىىذكر

 ىىا   ىىورال  لن الشىى رالط المنىى ج الاممةثىىل الامصىىنع تمىىنا أن الال ضىىلية  ل الا نىىةزال  ل الإلع ىىةءال   الع بىىر  
، ل الاممنوحىى  مىىن قبىىل أي طىىر  م تةقىىد المنىى ج أل الام جىىه إايهىىة أقىىةاي  كة ىى  الألطىىرال  الام تةقىىدة الألفىىرى 

ل الاضىىرالئ  الام رلضىى   بةار ىىو  الاجمركيىى  إذال تتلىىه الألمىىر ، أل الام جىىه إايىىه أي تلىىد آفىىر  ىىا الامصىىنع
 .2متة    تهمةعلخ الال  يرال  ل الا صدير أل الا ة 

جميع الامزالوة الاممنوح  الدلا  الاغير ضمن الامجةا الام  ه   حصل علخن الامس  يد وأل م ة  ذاك  
 عليه.

أمة الاشرط الاسلبا  م ة ه أن تل ىز  الادلاى  الامةنحى  بتىد  متةملى  الادلاى  الاغيىر أ ضىل مىن متةملى   
  ال وجىىى  أن تتةمىىىل الادلاىىى  الادلاىىى  الامسىىى  يدة مىىىن الاشىىىرط ضىىىمن متةهىىىدة الأل ىىىة ، ل بم هىىىو  الام ةا ىىى 

مىىن الالت ىىةت الا جىىةري  02عبىىر  عنىىه الامىىة ة الامسىى  يدة القىىل أل أ ىىوء مىىن الادلاىى  الاغيىىر ل ماىىةا ذاىىك مىىة 
ا  ل تتةمل الاد أن ال الادلا  الامةنح  منهمة  ، حيت تل ز 1974ال ريل  04الامبر  تين ال بةنية ل أامةنية  ا 

تهىىىة الاىىىدلا الألفىىىرى  ىىىا إطىىىةر جميىىىع الات قىىىة  الا جةريىىى  الامسىىى  يدة بطريقىىى  تقىىىل عىىىن تلىىىك الا ىىىا تتةمىىىل 
 .3الا بة اي  الاقةئم  تين الاطر ين

 

1- Edouard SAUVIGNON,  op.cit, p.28.  
     وجىى  أن تمىنا الال ضىلية  ل الا نىىةزال  ع الاسىةبق  الاىىذكر علىخ النىهع مىن الت ةقيى  الاجىىة   01 قىىرة  01تىنص الامىة ة  - 2

            الام تةقىىىىىىىىدةل الإلع ىىىىىىىىةءال   ىىىىىىىىورال  لن الشىىىىىىىى رالط المنىىىىىىىى ج الاممةثىىىىىىىىل الامصىىىىىىىىنع  ىىىىىىىىا أل الاقة ىىىىىىىىد ألقىىىىىىىىةاي  كة ىىىىىىىى  الألطىىىىىىىىرال  
الألفىىىرى، ل الاممنوحىىى  مىىىن قبىىىل أي طىىىر  م تةقىىىد المنىىى ج الامصىىىنع  ىىىا أل الاقة ىىىد ألي تلىىىد آفىىىر،  يمىىىة ي تلىىىه بةار ىىىو  

 الاجمركي   ل الاضرالئ  أوة كةن نوعهة الام رلض  علخ الال  يرال  ل الا صدير أل الا ة   تهمة....ع
3-O.N.U, Recueils des traites, vol 1237, 1981, p.132. www.un.org/fr/, Vu le : 15/01/2017. 
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الاشىىىرط الالوجىىىةتا ل الاسىىىلبا إال النىىىه ي ضىىىا أن م هومهمىىىة لالحىىىد  ك همىىىة  مىىىع الا ىىىرت الاقىىىةئ  تىىىين
تحقيىىه الامسىىةلالة  ىىا الامتةملىى  تىىين الادلاىى  الامسىى  يدة ل الادلاىى  الاغيىىر الأللاىىخ بةارعةوىى  ل اكىىن  إاىىخيهىىد  

بطريقىى  الوجةتيىى   ىىا الاحةاىى  الأللاىىخ، أي بمىىنا الادلاىى  الامسىى  يدة ذال  الامزالوىىة ل الاحقىىوت الا ىىا يىى   منحهىىة 
الغيىىر ل بطريقىى   ىىلبي   ىىا الاحةاىى  الااةنيىى  أي بتىىد  متةملىى  الادلاىى  الامسىى  يدة بطريقىى  تقىىل عىىن تلىىك الا ىىا 

ر الاشىىىرط لالحىىىدال  ىىىا تتةمىىىل تهىىىة الادلاىىى  الاغيىىىر،  يمىىىة عىىىدال هىىىذال الا ىىى   الاشىىىكلا أل الاصىىىوري وظىىىل جىىىوه
ن الاقةعىىدة الأل ة ىىي  أل اتىىل مىىة ومكىىن قواىىه بتىىد  رال ىى  أنىىوالع شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى   ، 1الاحىىةا ين

ا حقيىىه الامسىىةلالة بشىىكل غيىىر مبةشىىر هىىا شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى   ىىا شىىكله غيىىر الامشىىرلط غيىىر 
 2.شكله الالوجةتالجةنبين ل ه املزمة  ل الامحد  توقت محد  ل أن وكون م بة ال

 له المفاهيم الم ابهة عن ية: تمييز شرط الدولة األولى بالرعاثانيالمعلب ال

     ت  ىىه بمق ضىىةه  لا ىىةن شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  نىىص الت ىىةقا يىى   إيىىرال ه  ىىا الت ةقيىى   لايىى  
          أل أكاىىىر علىىىخ أن تمىىىنا إحىىىدالهة أل جميتهىىىة ، الامزالوىىىىة ل الإلع ىىىةءال  الإلضىىىة ي  الا ىىىا  ىىىبه أن منح هىىىىة

إعمىىةال ألحكىىة  الت ةقيىى    الألفىىرى الام تةقىىدة  الألطىىرال جميىىع  إاىىخ ل الا ىىا  ىىو  تمنحهىىة إاىىخ  لاىى  أفىىرى أ
تح ويهىة الالت ةقيى  الأللاىخ  ثةني  تتةاج ذال  الاموضوع ل تح وي علخ مزالوة ل إع ةءال  تزيد عن تلك الا ىا 

ل ال وتىىد مبىىدأ الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  الامبىىدأ الاوحيىىد  ىىا الات قىىة  الادلايىى  ل فة ىى  الا جةريىى  منهىىة تىىل 
 حيىت  أهمهىة اىذال  ةنىه مىن الأللاىخ تمييىزه عىن ، تينهىة ل تينىه ةأل فلطى  ةتوجد مبة ه أفرى قد وحدو ابس

 نقو  ت مييزه عىن مبىدأ الامتةملى  الاوطنيى  ك ىرع ألا، ل كىذال عىن مبىدأ الامتةملى  بةاماىل ك ىرع ثىةن، انقىو  
  ا الألفير تدرال   ع ق ه بمبدأ نسبي  أثةر الامتةهدال  ك رع ثةات.

 لرعاية عن مبدأ المعاملة الوطنيةالفره األول: تمييز مبدأ الدولة األولى با

يرجع ظهىور مبىدأ الامتةملى  الاوطنيى  مىن الانةحيى  الا ةري يى  إاىخ الالت ةقيىة  الا جةريى  الا ىا أترمىت  
        ىىا الاقىىرنين الااىىةنا عشىىر ل الااةاىىت عشىىر ل الا ىىا تىىنص علىىخ قةعىىدة عىىد  الا مييىىز تىىين الا جىىةر الألجةنىى  

 

 .79 ل ص 78حسة  الحمد محمد هنداللي، الامرجع ن سه، ص  - 1
2- « La vraie règle d’égalité indirecte est la clause de la nation la plus favorisée 

inconditionnelle, sans limitation temporelle, bilatérale et positive. » Knapp BLAISE, 

op.cit, p. 292. 
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دالء مىىن الاقىىرن الا ة ىىع ل الامحليىىين ، ل قىىد أقىىر  الت ةقيىىة  الاصىىدالق  ل الا جىىةرة ل الام حىى  الا ىىا أترمىىت الت ىى 
لنظىىىة  الاىىىدلاا ال جىىىةرة الاىىىذي أقرتىىىه الالت ةقيىىى  الاتةمىىى  اركيىىىزة أ ة ىىىي   تماىىىلالا ىىىا امتةملىىى . ل عشىىىر هىىىذه ال

       ىىىا مجىىىةا الاصىىىكو  ال ىىىيمة  ل الامنظمىىى  الاتةاميىىى  ال جىىىةرة، ل  GATTال تري ىىىة  الاجمركيىىى  ل الا جىىىةرة 
 ل الامشةريع الام تلق  بةال  امةر  والء علخ الامس وى الإلقليما أل الاتةاما.

 تعريف مبدأ المعاملة الوطنية -1

الامتةملىىى  الاوطنيىىى  هىىىا قةعىىىدة قةنونيىىى  أل مبىىىدأ تل ىىىز  بموجبىىىه الادلاىىى  الامضىىىي   بمىىىنا الامسىىى امر  
، ل عليىىىه  ةامسىىى امر الألجنبىىىا متةملىىى  ال تقىىىل ت ضىىىي  عىىىن الامتةملىىى  الاممنوحىىى  المسىىى امرين الاىىىوطنيين 

، ل ال 1الألجنبا ي م ع بشرلط الامنة س  ذالتهة الا ا ي م ع تهة الامس امر الاوطنا  ا  وت الابلىد الامضىيف
ومكىىن الع بىىةر الامتةملىى  الاوطنيىى  مبىىدأ عةمىىة القىىةنون ل إنمىىة هىىا قةعىىدة قةنونيىى  شىىةنهة شىىةن شىىرط الادلاىى  

 ىا نىص مك ىوب ال يلىز  الادلاى   -لى  الاوطنيى الامتةم –الأللاخ بةارعةو  ، ل ذاك بمتنخ أن عد  لرل هىة 
 ت طبيقهة ل ال ينشة علخ عةتقهة أي مسؤلاي   لاي .

ل وت مىىىد مبىىىدأ الامتةملىىى  الاوطنيىىى  علىىىخ لجىىىوب متر ىىى  طبيتىىى  ل نىىىوع الامتةملىىى  الاممنوحىىى  هىىىذال  
أكىىد المسىى امرين الاىىوطنيين ل ذاىىك مىىن الجىىل مقةرن هىىة بةامتةملىى  الاممنوحىى  المسىى امرين الألجةنىى  ل هىىذال ال 

 من مدى تطبيه الامبدأ ا حقيه ن س الامتةمل .

وضىىىع مبىىىدأ الامتةملىىى  الاوطنيىىى  الا زالمىىىة مق ضىىىةه أن الامنىىى ج الامسىىى ور  بتىىىد  فواىىىه  لاىىى   عليىىىه ل 
الال ىى يرال  ينبغىىا أن وتةمىىل كسىىلت  لطنيىى  ل وماىىل هىىذال الامبىىدأ ركنىىة مهمىىة  ىىا تنىىةء نظىىة  تجىىةري م تىىد  

تىىىو ير ظىىىرل  تنة سىىىي  المن جىىىة  الامسىىى ور ة  ىىىا ع قةتهىىىة بةامن جىىىة  الاىىىذي يهىىىد  إاىىىخ الألطىىىرال  ل 
 .2 الامحلي

 

1- Emmanuel NYAHOHO et Pierre PAUL PROULX, Le commerce international 

 meéresses  de l’université du Québec,  3Ppolitiques et perspectives industrielles), shéorieT(

édition, Canada, 2006, p. 297. 

،  1970الامتنخ النظر، محمد طلتت الاغنيما، الألحكة  الاتةم   ا قةنون الألم ، منشةة الامتةر ، الإل كندري ، ل  ا ن س 
 . 489ص 

 .63تيهةجيرالو الا  ال ، الامرجع الاسةته، ص  - 2
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 مبدأ المعاملة الوطنية ضمن الجاتإدراج  -2

إن كىىىل مىىىن شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  ل مبىىىدأ الامتةملىىى  الاوطنيىىى  مبىىىدآن تضىىىمن همة جىىىة   
مبىىىدأ الامتةملىىى    1994مىىىن جىىىة   03ل كىىىذال منظمىىى  الا جىىىةرة الاتةاميىىى  ، حيىىىت تضىىىمنت الامىىىة ة  1947
الامسىى ور ة اضىىرالئ  محليىى  أل غيىىر ذاىىك مىىن  ال ينبغىىا إفضىىةع الامن جىىة  ل الع بىىر   النىىه  ، 1الاوطنيىى 

الألعبىىةء الامحليىى  بةازيىىة ة عىىن تلىىك الامطبقىى  علىىخ الامن جىىة  الامحليىى  ل علىىخ  ىىبيل الاماىىةا  ىىةن ضىىريب  
الإلن ىىةج الامطبقىى  علىىخ الامنىى ج الامحلىىا ال ومكىىن تطبيقهىىة بسىىتر أعلىىخ مىىن الاسىىتر الامطبىىه علىىخ الامنىى ج 

ال كىةايف  ىا  ىورة  ىندلت هد ىه تسىيير الال ى امةر الامحلا، حيىت ال ومكىن إفضىةع الامنى ج الامسى ور  
 ما  إذال ا  تكن تلك الألعبةء مطبق  علخ الامن ج الامحلا الامشةبه.

ال ينبغىىىىا أن تتةمىىىىل الامن جىىىىة  الامسىىىى ور ة متةملىىىى  القىىىىل ت ضىىىىي  مىىىىن تلىىىىك الامتةملىىىى  كمىىىىة النىىىىه 
م طلبىىة  الا ىا مىىن شىىةنهة الاممنوحى  المن جىىة  الاوطنيىى  الامشىةته   يمىىة ي تلىىه بىةاقوالنين ل الا شىىريتة  ل الا

الا ىىأثير علىىخ طبيت هىىة ماىىل: الاشىىرالء ، الانقىىل، الا وزيىىع أل الال ىى  دال ،  تلىىخ  ىىبيل الاماىىةا اىىيس مسىىموحة 
  ىزين الامنى ج الامسى ور   ىا نىوع متىين مىن أمىةكن الا  ىزين ، أل الشى رالط نقلىه تلضع شرط مق ضةه يلز  

ك الاشىرلط مطبقىة علىخ الامنى ج الامحلىا من ف ا نوع محد  من ل ةئل الانقل عنىدمة ال وكىون أي مىن تلى 
 الامشةبه.

ال ومكن التضو لضع قوالعد بةش رالطة  كمي  ت طل  الال   ة ة الإلجبةري  من الامن ج ذل هذال ل 
، ل علىخ  ىبيل الاماىةا اىيس 2الامصدر الامحلا ل ذاك ك  ضيل علخ الالع مة  علخ من ج مس ور  مشىةبه

نسب  متين  من الامكونة  قد ت  الاحصوا   أل  متين   مسموحة به الالش رالط بشةن تصنيع الاكيمةلية  كمي
اىىيس بإمكىىةن الاتضىىو تطبيىىه ضىىرالئ  محليىى  أل أي تكىىةايف محليىى  كمىىة النىىه  ،عليهىىة مىىن مصىىة ر محليىى 

 أفرى أل قيو  كمي  تهد  تو ير حمةو  المن ج الامحلا.

 

1- Emmanuel NYAHOHO et Pierre PAUL PROULX, op.cit, p. 297. 
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ال ى  دالمة ممىةث ، ل ماىةا تجدر الإلشةرة إاخ النه وتىد من جىة مشىةتهة ح ىخ الامنى ج الاىذي وسى  د   
حىىىوا الاب ىىىرلا  والوىىىة  الام حىىىدة الألمريكيىىى تةملىىى  الاضىىىريبي  الا مييزيىىى  الذاىىىك مىىىة فلصىىىت إايىىىه اجنىىى  الام

 .1987الامس ور  ل الاب رلا الامحلا  ا جوالن 

الأل ل النه ومكن ل بسهوا  تةم  تحديد مة إذال كىةن هنىة  تمييىز ضىد من جىة  مسى ور ة أل مىة   
المن جىىة  الامحليىى ،  ىىوالء تىى  ذاىىك مىىن فىى ا ضىىرالئ  محليىى  تمييزيىى  أل أعبىىةء إذال كةنىىت هنىىة  حمةوىى  

تمييزي  محلي  ل مع ذاك  ةنه وصىبا مىن الاصىت  تحديىد الا مييىز أل الاحمةوى  إذال مىة تى  الع مىة ه بىةانظر 
   الا شىىريتة  أل الام طلبىىة  الا ىىا مىىن شىىةنهة الا ىىأثير علىىخ الابيىىع ، الاشىىرالء ، الانقىىل، الا وزيىىع  ل إاىىخ الاقىىوالنين
ل منظمىى  الا جىىىةرة الاتةاميىى  قىىىد عمىىد  منىىىذ تبنيهىىة مبىىىدأ  1947، غيىىر أن كىىىل مىىن جىىىة  1ل الال ىى  دال 

الامتةملىىى  الاوطنيىىى  إاىىىخ الاقضىىىةء علىىىخ الا مييىىىز أل الاحمةوىىى  اصىىىةاا الامنىىى ج الاىىىوطنا علىىىخ حسىىىةب الامنىىى ج  
أي م طلبىىة  علىىخ الامن جىىة  الامسىى ور ة ت تىىدى أن تكىىون حقىىه هىىذال الاهىىد  مىىن فىى ا ، ل ي 2الامسىى ور  

إذال اىى  تكىىن  1994مىىن جىىة   03حىىدل  الالا ىىزال  ت وضىىيا منشىىأ الامنىى ج ،  ىى ت بر م تةرضىى  مىىع الامىىة ة 
كةنىىت هنىىىة  قوالعىىد  ىىىا هىىىةلالي  1995أوضىىة مطلوبىىى  مىىن الامن جىىىة  الامحليىى   مىىىا  نجىىد النىىىه  ىىا  ىىىن  
        أن تضىىىىىىىع عليىىىىىىىه ع إننىىىىىىىة نبيىىىىىىىع تيضىىىىىىىة  مق ضىىىىىىىةهة أن الاشىىىىىىىركة  الا ىىىىىىىا تبيىىىىىىىع تيضىىىىىىىة مسىىىىىىى ور ال عليهىىىىىىىة

مس ور الع، الش كت ال  رالاية من هذال الاشرط  الن هذال الامطل  الاذي من شةنه الا أثير علىخ الابيىع ي تىةرض 
  الاىىىذي ال وحقىىىه الامتةملىىى  مىىىن الا قىىىرة عأع، ل اكىىىن  يمىىىة بتىىىد تىىى  الا  لىىىا عىىىن هىىىذال الانظىىىة 03مىىىع الامىىىة ة 

مةاي  كإع ةء الامن ج الاوطنا مىن الاضىريب  أل إعطةئىه حىه ضمةن تيسيرال  ل كذاك من ف ا ، الاوطني 
ال  ر ال هة  قد كةن يوجىد اىدى الامملكى  الام حىدة نظىة  ع الالن  ىةع ل الامن تى ع ل الاىذي بمق ضىةه  ىةن الاسىلع 
الا ىا تصىىل إاىخ مسىى وى متىين مىىن الاجىو ة ل الاسىىتر، كىىةن يى   إع ةشهىىة مىن ضىىريب  الاشىرالء غيىىر أن هىىذال 

ن جىىة  الامشىىةته  الامسىى ور ة، ل اىىذاك تقىىدمت هوانىىدال بشىىكوى ضىىد هىىذال الانظىىة  الا سىىهيل اىى  وكىىن م ةحىىة الم

 

حيت الع بر  الالجن  أن الامن جة  الامحلي  أل الامس ور ة  والء كةنت م مةثل  أل تس  د  ال ى  دالمة م مىةث   إنهىة تتىد  - 1
حىين كلهة م شةته ، علخ الع بةر أن الامن جة  الاب رلاي  الامحلي  كةنت عبةرة عن ت رلا فة  مركىز ل الاغىةز الاطبيتىا  ىا 

أن الامن جىىة  الاب رلايىى  الامسىى ور ة كةنىىت عبىىةرة عىىن ت ىىرلا فىىة  ل ت ىىرلا فىىة  مركىىز ل غىىةز طبيتىىا ل ت ىىرلا مكىىرر ل 
بتض الامن جة  الاهيدرلكربونيى  الاسىةئل ، إال أن هىذال الالفى    الع برتىه الالجنى  غيىر مبىرر اتىد  تطبيىه الامتةملى  الاوطنيى  

 .71ل ص  70 ، صالاسةته، تيهةجيرالو الا  ال ، الامرجع طناالمن ج الامس ور  علخ حد الاسوالء مع الامن ج الاو 
2- Emmanuel NYAHOHO et Pierre PAUL PROULX, op.cit, p. 277. 
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إذال كىىةن كمىىة النىىه  ،1ن هىىذال الا مييىىز اىىه تىىأثير حمىىةئا ايىى   بتىىدهة تتىىديل هىىذال الانظىىة أمت بىىرة  1950 ىىن  
هنة  الا زال  علخ الامس امرين  أل الامس ور ين بشرالء من جة  محلي   ةنه تذاك وكون هنة  إنكةر ا ر   

جىىىىة  الامسىىىى ور ة الامشىىىىةته  المنة سىىىى   ىىىىا هىىىىذال الاسىىىىوت ل تىىىىذاك وتىىىىد هىىىىذال الا مييىىىىز ضىىىىد الامن جىىىىة  الامن 
 الامس ور ة .

ال ومكن أن تكىون الامن جىة  الامسى ور ة محى  ألي نظىة  تصىنيتا متىين ،  ىا حىين النىه هذال ل   
كىىى  بةامقةتىىىل الامنىىى ج الامحلىىىا ال و ضىىىع انظىىىة  تصىىىنيتا محىىىد  ل  ىىىا ذاىىىك تمييىىىز   قىىىد كىىىةن اىىىدى الاممل

الام حىىدة تشىىريع مق ضىىةه أن الاىىدجةج الامحلىىا بتىىد الاىىذبا يىى   تبريىىده ل ىىه أي طريقىى  كةنىىت،  ىىا حىىين أن 
 الوىىىة  الام حىىىدة الالمريكيىىى الاو  الاىىىدجةج الامسىىى ور  وجىىى  أن يىىى   تبريىىىده ل ىىىه طريقىىى  متينىىى  ، اىىىذاك تقىىىدمت 

الاىىنص علىىخ أن ت قيىىد الامن جىىة   كمىىة ينبغىىا، بشىىكوى ت ىىص هىىذال الاشىىأن ايىى   تسىىوي  الامسىىةا  علىىخ الا ىىور
 1994مىن جىة   03الامحلي  ل الامس ور ة بحد أ نخ متين من الاستر ينطوي علخ تتةرض مىع الامىة ة 

ح ىىخ ل إن كىىةن هىىذال الاىىنص وطبىىه بةا سىىةلي تىىين الامن جىىة  الامحليىى   ل الامسىى ور ة الن ذاىىك مىىن شىىةنه 
 الاقضةء علخ الامنة س  الاتة ا  تين الامن جين.

الامتةمل   امبدأتبنيهة بتد  الا ا قمنة تذكرهة  ةن منظم  الا جةرة الاتةامي  ل  سالألتنةء علخ هذه 
   الا مييىز الاقىةئ  ل الاىىذي وصى   ىا  ىةاا الامنى ج الامحلىىا إاغىةءحىد بتيىىد مىن  إاىخقىد تمكنىت ل  الاوطنيى  

  الادالفليىى  الىىدلا الن هىىذه ةالا شىىريت إاىىختىى  ذاىىك ال ىى نة ال  إنح ىىخ ل ل علىىخ حسىىةب الامنىى ج الامسىى ور  
  .تمييز قةئ  تين الامن جين الامحلا ل الامس ور    مة كةن هنة إذالل الامتةيير تبرز بص   لالضح    سالأل

 ايةالعالقة بين مبدأ المعاملة الوطنية و مبدأ الدولة األولى بالرع -3

وطله علخ مبدأ الامتةمل  الاوطني  بةامسةلالة الادالفلي   ا حين وتر  مبدأ الادلا  الأللاخ بةارعةوى   
، غيىر أن الا ىرت تينهمىة وكمىن  ىا الأل ىة  الاىذي 2 ك همة وشكل ل يل  غير تمييزي  بةامسةلالة الا ةرجي 

تقىىىة  عليىىىه هىىىذه الامسىىىةلالة ،  ةامسىىىةلالة الادالفليىىى  الا ىىىا وحققهىىىة مبىىىدأ الامتةملىىى  الاوطنيىىى  وكىىىون رعةوىىىة الادلاىىى  
الألجنبيىى  ن سىىهة متةملىى   ل تكىىون متةملىى  الامؤ سىىة   الألجنبيىى   ىىا منزاىى  م سىىةلي  مىىع الارعةوىىة الامحليىىين

 

 . 73ل ص   72الو الا  ال  ، الامرجع الاسةته، صتيهةجير  - 1
2- Charles LEBEN et Walid BEN HAMIDA, Le contentieux arbitral transnational relatif à 

l’investissement, L.G.D.J, Paris, 2006, p. 140.  
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وىى  تكىىون  ىىا حىىين أن الامسىىةلالة الا ةرجيىى   الا ىىا وحققهىىة مبىىدأ الادلاىى  الأللاىىخ بةارعة ،1الامؤ سىىة  الاوطنيىى 
 .الادلا الألجنبي  الام  ل    يمة تينه  الامسةلالة تين رعةوة

حىين من الانةحي  الا ني  وت بر شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  إحةا  إاىخ متةهىدة أفىرى   ىا هذال ل  
النه  ا إطةر الامتةمل  الاوطني  تكون الإلحةا  إاخ الاقوالنين الادالفلي  حيت أن هذال الألفير هىو مىن وضىمن 

شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  ال وطبىىه إال  ذاىىك أنرعةوىىة الألجةنىى  ل الاىىوطنيين، تحقيىىه الامسىىةلالة تىىين الا
الاحىىةا كىىذاك يبقىىخ الاشىىرط  بشىىرط أن تكىىون متةملىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  قىىد منحىىت ادلاىى  غيىىر،  ىىإذال اىى  وكىىن

بصىىورة مسىى قل  عىىن مبةشىىرة ل لمسىى  يد ا الامزالوىىة مىىناالا ىىا تالامتةملىى  الاوطنيىى   ب ىى    ىىةرم مىىن الامح ىىوى 
ل هنىىىة  حىىىةال  وكىىىون  يهىىىة الامحىىىل  ىىىا متةملىىى  الادلاىىى  الأللاىىىخ  2كىىىون الامتةملىىى  قىىىد منحىىىت ادلاىىى  أل ال

مسى  يدة الا م ىع بةامتةملى  الاوطنيى  بةع بةرهىة بةارعةو  هو تقرير الامتةمل  الاوطني ،  أي مىن حىه الادلاى  الا
 .3موضوع شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  الاذي ت ضمنه متةهدة مة

     كمىىة النىىه مىىن الاىىوالر  كىىذاك أن ت ضىىمن متةهىىدة لالحىىدة كىى  مىىن الامتىىةمل ين أي الامتةملىى  الاوطنيىى  
ل هذه الاحةاى  الا ىا تشىكل  يهىة الامتةملى  الأللاىخ لعىةء المتةملى  الااةنيى   4ل متةمل  الادلا  الأللاخ بةارعةو 

ل الاتكىىس  ىىحيا ،  مىىن الاممكىىن أن تكىىون متةملىى  الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  أكاىىر ت ضىىي  مىىن الامتةملىى  

 

1- Organisation de Coopération et Développement Economique, Traitement national des 

: 18/06/2016.  Vu le ,www.oecd.org .121., pdition 2005Eentreprises sous contrôle étranger,  

 .44هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته، ص  - 2
متةملىى  قةئمىى  الاىىدلا الا ىىا ت م ىىع بةا 1929جويليىى   22ل  ىىا هىىذال الإلطىىةر قىىد نشىىر لزيىىر الا ةرجيىى  الا رنسىىا ت ىىةريخ  - 3

الاوطني   ا  رنسة ل أضة  الاوزير: ع ل قد  فل حيز الان ةذ عد  الكبر من الالت ةقيىة  علىخ أ ىة  الامتةملى  الا ىا ي لقةهىة 
ن  الاذين بمقدلره  الالن  ةع بةت ةقيى  مىن هىذال الانىوع أن وتىةملوال  ىا  رنسىة موالطنو الادلا  الأللاخ بةارعةو  . ل وس حه الألجة

مال مىوالطنا الاىدلا الامىذكورة أعى ه. ع ل عليىه   ىا حةاى  مىة إذال كةنىت الامزالوىة الأل ضىل الاممنوحى  الدلاى  الاغيىر عبىةرة عىن 
بةارعةوىىى  ،هىىىة ي نتىىىي  الامىىىةاكا،  متةملىىى  لطنيىىى  ،  ةامتةملىىى  الا ىىىا تسىىى حقهة الادلاىىى  الامسىىى  يدة طبقىىىة اشىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ

 .36الامرجع الاسةته ، ص 
حيىت  1949الاهنغةريى   ىن   -مىن متةهىدة الا جىةرة ل الام حى  الاسىو يي ي   04ل من المال  ذاك مة جةء  بىه الامىة ة  - 4

 ، أل لر   يهىىة ع ومىىنا كىىل مىىن الاطىىر ين الام تةقىىدين  ىىلع الاطىىر  الألفىىر الامتةملىى  الا ىىا وقررهىىة السىىلت  الامحليىى  الامشىىةته
متةمل  الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى ، أيهمىة أ ضىل الطىر  الآلفىر، ل ذاىك حينمىة كةنىت الاضىرالئ  الادالفليى  مسى حق   ىا إقليمىه 

 علخ إن ةج أل تصنيع أل توزيع أل ال  ه   الاسلع من الاصنف ذالته.ع
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الاوطني ، ل ذاك عندمة ترغ   لا  مة  ىا تو ىيع إن ةجهىة الاصىنةعا   مىنا الامشىةريع الألجنبيى  إع ىةءال  
الوىىة أفىىىرى أكاىىر مىىىن تلىىك الا ىىا تمنحهىىىة المشىىةريع الاوطنيىىى ، اىىذاك وكىىون مىىىن الا طىىأ تمةمىىىة ضىىريبي  ل مز 

 .1الال  رالض بةن الامتةمل  الاوطني  تضمن بةالزل  متةمل  الادلا  الأللاخ بةارعةو 

ل ح ىىىخ  ىىىا حةاىىى  مىىىة إذال تضىىىمنت ذال  الامتةهىىىدة الامتةملىىى  الاوطنيىىى  ل متةملىىى  الادلاىىى  الأللاىىىخ  
ا  الامس  يدة الالف يةر تين إحدى الامتىةمل ين أل بإمكةنهىة ح ىخ الاحصىوا علىخ بةارعةو   ةنه من حه الادل 

. ل هىىىذال حسىىىبمة لر  ضىىىمن الامشىىىرلع الانهىىىةئا اشىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ  2كل ىىىة الامتىىىةمل ين إذال أرال   ذاىىىك
ع قىىى  تربطهمىىىة مبىىىدأ الامتةملىىى  الاوطنيىىى  ل شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  تىىىذاك نسىىى ن ج أن بةارعةوىىى ، ل 

تحقيىىه الامسىىةلالة تىىين الادلاىى  الامسىى  يدة ل الاىىدلا  إاىىخ شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  بينمىىة يهىىد   ،تكةمليىى 
الألطىىرال  الألفىىرى،  ىىةن مبىىدأ الامتةملىى  الاوطنيىى  هىىو مىىن وضىىمن تطبيىىه هىىذه الامسىىةلالة  ىىا أ ىىوالت الادلاىى  

 الامةنح .

 

 

 

 

1- «  Il est parfois concédé conjointement avec la clause de la nation la plus favorisée, c’est 

dans ce cas le traitement le plus favorable des deux qui s’applique, généralement le 

traitement national, mais exceptionnellement le traitement de la nation la plus favorisée 

peut être plus avantageux que le traitement national. Il en est ainsi quand un état pour 

développer sa production industrielle accorde aux entreprises étrangères des exemptions 

fiscales et d’autres avantages supérieurs à ceux des entreprises nationales. Le traitement 

national peut en outre être communiqué par le biais de la clause de la nation la plus 

favorisée, dés lors qu’il à été concédé à une tierce puissance. » Edouard SAUVIGNON, 

op.cit, p. 06.  
مىىن الامشىىرلع الانهىىةئا اشىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  علىىخ ع إن حىىه الادلاىى  الامسىى  يدة ،.....،  ىىا  19تىىنص الامىىة ة  - 2

بةارعةو  بموج  حك  الادلا  الأللاخ بةارعةو  ال ي أثر بمجر  كون الادلا  الامةنح  قد لال قىت علىخ أن  متةمل  الادلا  الأللاخ
تمىىنا أوضىىة تلىىك الادلاىى  الامسىى  يدة متةملىى  لطنيىى  أل غيرهىىة بصىىد  الاموضىىوع ذالتىىه الاىىذي ينطىىوي عليىىه حكىى  الادلاىى  الأللاىىخ 

 بةارعةو .ع
   

  Annuaire de la CDI, vol II, 2éme partie, 1978, p. 301.=  
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 المعاملة بالمثلالرعاية عن مبدأ تمييز مبدأ الدولة األولى ب الفره الثاني:

       الامتةملىىىىىى  بةاماىىىىىىل هىىىىىىو مبىىىىىىدأ شىىىىىىةئع الال ىىىىىى تمةا علىىىىىىخ  ىىىىىىتيد الات قىىىىىىة  ل الامتىىىىىىةم    أمبىىىىىىد  
ل هىىو مبىىدأ عهىىد  غةابيىى  الاىىدلا علىىخ إ رالجىىه ضىىمن متةهىىدالتهة ل بمىىة أن هنىىة  ألجىىه تقىىةرب  ،1الادلايىى 

ن مكن من  ك الالبس الاىذي أر نة أن ن تر  عليه بص   أل ع ا ،تينه ل تين شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو 
 قد وجتلنة ن ل  تينهمة.

 تعريف مبدأ المعاملة بالمثل -أوال

 ا هذال الإلطةر  ةنه إذال مة ت  توقيع متةهدة تين  لا ين تشى مل علىخ مبىدأ الامتةملى  بةاماىل  ىةن  
الادلاى  الااةنيى  الادلا  الأللاخ تل ز  بمتةمل  رعةوىة ل  ىلع الادلاى  الااةنيى  ل ىه ن ىس الاشىكل الاىذي تتةمىل بىه 

       رعةوةهىىىة ل  ىىىلتهة، ل ال تقىىىو  أي  لاىىى  مىىىن الاىىىدلا ين الام تةقىىىدتين بمتةملىىى  الادلاىىى  الااةنيىىى  متةملىىى  القىىىل
 .2أل أ وء

يرى جةن  من  قه الاقىةنون الاىدلاا الاغربىا أن قوالعىد الاقىةنون الاىدلاا تقىو  علىخ   ا هذال الاصد    
حىىدهة ال تحقىىه ن يجىى  عمليىى  إذال اىى  وكىىن هنىىة  تىىوالزن قةعىىدة الامتةملىى   بةاماىىل،  غيىىر أن هىىذه الاقةعىىدة او 

 .3تين الامصةاا ل ح خ مبدأ  الامتةمل  بةامال بإمكةنه الاقية  علخ أ ة  الامصةاا الام  ل  

ب    شرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  ال تتىد الامتةهىدال  الا جةريى  الاميىدالن الارئيسىا ا طبيىه مبىدأ  
نجىىد أن الاىدلا تقىو  بة ى يرال  ل تصىدير الابضىةئع ذالتهىة، اىىذاك  الامتةملى  بةاماىل ، ذاىك النىه مىن الانىة ر أن

 

=http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/draft_articles/1_3_1978.pdf, Vu le : 

20/03/2016.  

 

1- Charles CALVO, Dictionnaire manuel de diplomatie et de droit international public et 

privé, The law book exchange. Ltd, United States of America,   2009, p. 349.  
حقىىوت ل الاتلىىو  علىىا تىىوتيرة، الامسىىةلالة  ىىا الاسىىية ة تىىين الاىىدلا ل عىىد  الا كىىة ؤ الالق صىىة ي، مىىذكرة مةجسىى ير، متهىىد الا - 2

 .184، ص 1989الإل الري ، جةمت  الاجزالئر، 
3- « Les règles du droit international ne sont en général appliqués que sur la base de la 

réciprocité. Cependant, pour obtenir un résultat pratique, la réciprocité seule ne suffit pas ; 

il faut encore qu’il y ait une équivalence dans les intérêts différents mais simultanés » 

Christophe SWINARSKI, Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les 

principes de la Croix-Rouge, Comité international de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff   

Publishers, Belgique, 1984, p 995.     
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نجىىد أن مبىىدأ الامتةملىى  بةاماىىل غةابىىة مىىة وظهىىر  ىىا الامتةهىىدال  الاقنصىىلي  ل  ىىا مسىىةئل الاقىىةنون الاىىدلاا 
الا ةص كمتةهدال  الإلقةمى  أل الامسىةعدة ل الا تىةلن الاقضىةئا، ك سىهيل الالجىوء إاىخ الامحىةك  أل الإلع ىةء 

 .1ةء بةامحكو  به ل غيرهةمن   ع الاك ةا  الو 

  ا مجةا الا تةلن الاقضةئا ما  ل بمق ضخ مبدأ الامتةملى  بةاماىل  ىةن الامحىةك  الاوطنيى  ادلاى   
مة، ال تقبل الألمىر ت ن يىذ الاحكى  الألجنبىا إال إذال كةنىت الامحىةك  الألجنبيى  الا ىا أ ىدر  هىذال الاحكى  تقبىل 

.ل هذال وتنا أن مبىدأ الامتةملى  2قدر ل ن س الاحدل  تن يذ الألحكة  الاصة رة من قبل هذه الادلا  ل تن س الا
بةامال مة هو إال فط  ت بتهة محةك  الادلا إزالء بتضهة الابتض بمنة ب  تن يذ أحكة  كل منهىة  ىا تى   

ةانظر إاىخ ال بى ل هىذ ن حىظ أن مبىدأ الامتةملى  بةاماىل وجى  أن وطبىه  ىا أضىيه متةنيىه، هنىة  أفرى، ل 
الألجنبيى  الا ىا أ ىدر  الاحكى  الامىرال  تن يىذه  ىا  لاى  مىة احكى  هىذه الادلاى  الاصىة ر  ىا متةمل  الامحكم  

 تل ىىز  بىىهنىىت تلىىك الادلاىى  الألجنبيىى  ال ن ىىس الاظىىرل  إذال مىىة أريىىد تن يىىذه  ىىا تلىىك الادلاىى  الألجنبيىى ،  ىىإذال كة
ا الامىىرال  ذاك الاحكىى  الألجنبىى تىى  تل ىىز  هىىة إ ىىدالر الألمىىر ت ن يىىذه أال لجىى  علىىخ محكمىى  الادلاىى  الامطلىىوب إاي

 أفرى  ا ظرل  أفرى.بأحكة   تل ز   تن يذه ، ل ال أهمي  اكونهة قد 

 تشريتي  أل لالقتي : ،، الت ةقي ث و أشكةاالامتةمل  بةامال تأفذ  لهذال  

أن يىى   الاىىنص عليىىه  ىىا متةهىىدة متقىىو ة تىىين مق ضىىةه ل التفــاقي لمبــدأ المعاملــة بالمثــل: ا* ال ــ ل 
جىىد نىىص ضىىمن الامتةهىىدة وقضىىا بضىىرلرة متةملىى  رعةوىىة كىى  الاىىدلا ين  لا ىىين أل أكاىىر ، بمتنىىخ النىىه يو 

 الام تةقدتين تن س الامتةمل .

 

 .30هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته،ص  - 1
 ، ص1979ر الانهضىى  الاتربيىى ، الاقىىةهرة،  ىؤال  هبىىد الامىىنت ،  ىىةمي  رالشىىد، الاو ىىي   ىىا الاقىىةنون الاىىدلاا الا ىىةص،  ال - 2

554. 
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ــل:  ــة بالمثـ ــدأ المعاملـ ــريعي لمبـ ل هىىىو الامنصىىىوص عليىىىه  ىىىا قىىىوالنين الاىىىدلا بمتنىىىخ أن * ال ـــ ل الت ـ
ت ن يىىذ ، ل ماىىةا ذاىك أن الامحىىةك  ال تقىىو  1تشىريتة  الاىىدلا هىىا مىن ي ىىواخ الاىىنص علىىخ الامتةملى  بةاماىىل

 .2الألحكة  الألجنبي  إال إذال كةن قةنون هذه الادلا ي ضمن نصة وسما ت ن يذ تلك الألحكة  الألجنبي 

ــل:  ــة بالمث ــدأ المعامل ــواقعي لمب ل هىىو الاشىىكل الاىىذي ال ي طلىى  لجىىو  متةهىىدة أل نىىص  ىىا * ال ــ ل ال
ئي  ل الإلجىىىرالءال  الاقىىىةنون ي ضىىىمن إقىىىرالر الامتةملىىى  بةاماىىىل، ل إنمىىىة تقىىىو  علىىىخ الاتىىىر  ل الاسىىىوالته الاقضىىىة

 ىا مجىةا الاقضىةء عىد  قبىوا تن يىذ الألحكىة  الألجنبيى   ىا  لاى  مىة إال إذال ل من ذاك نجد النه  .3الإل الري 
كةنىىىت الادلاىىى  الألجنبيىىى  الامىىىرال  تن يىىىذ حكمهىىىة، تسىىىما ت ن يىىىذ الاحكىىى  الاصىىىة ر عىىىن محىىىةك  الادلاىىى  الأللاىىىخ 

هىىىدة أل نىىىص قىىىةنونا إلثبىىىة  تىىىوال ر الامطلىىىوب إايهىىىة إ ىىىدالر الألمىىىر بةا ن يىىىذ،  ىىى  ينظىىىر إاىىىخ لجىىىو  متة
 .4الامتةمل  بةامال، ل إنمة ي   الانظر  ق  امة هو متموا به  ا الاوالقع

 ا إطىةر تقيىي  هىذه الألشىكةا امبىدأ الامتةملى  بةاماىل ومكننىة الاقىوا بىةن الاشىكل الا شىريتا  عليه ل 
ك يبقخ اهذال الألفير ومكن الع بةره الاشكل الأل ضل ألنه أكار ضمةنة ل ألضا من الاشكل الاوالقتا لمع ذا

ذاىىك النىىه وقىىو  علىىخ أ ىىة  مىىة هىىو م تىىةر   ، لر  ىىا تسىىهيل الامتىىةم   الادلايىى  بىىةانظر إاىىخ النسىىيةتي ه
عليه  لاية لالاتر  الادلاا كمىة  هىو متىرل  عليىه النىه مىرن، ل  ىا هىذال الإلطىةر نجىد أن الاجزالئىر تت مىد 

 

، قرالر الاحكوم  الاجزالئري  ت طبيه 2015 قد ألضحت لثيق  نصوص الاموال  الامتدا  بموج  قةنون الامةاي  اسن    - 1
مبدأ الامتةمل  بةامال  يمة و ص الار و  الاجمركي  الا ا تطبه علخ الاجزالئريين  ا الا ةرج حيت  ي   تطبيه ن س الار و  

أقر  ر ومة بةهض  علخ الاجزالئريين الاذين وتيشون  ا إقليمهة،  علخ الارعةوة الألجةن   ا الاجزالئر بةانسب  الدلا الا ا
 إومةن.  ، الاجزالئر تت مد نظة  الامتةمل  بةامال  ا الار و  الاضريبي  علخ الألجةن ، جريدة  و  الألحرالر،

http://www.sawt-alahrar.net/ara/national/20551.html 

 . 2016نو مبر  13 :ت  الالط ع يو 
 

أن وش رط قةنون الادلا  الامرال   يهة تن يذ الاحك  الألجنبىا أن تكىون الألحكىة  الاصىة رة عىن محةكمهىة،  ل اكن قد وحدو - 2
ها الألفرى قةتل  ال ن يذ  ا الادلا  الامرال  تن يذ حكمهة، ل هنة نقع  ا حلق  م رغ  الن كل طر  ين ظر أن يبىدأ الاطىر  

 رالجىع  ىا هىذال الاشىأن  بىةر مبىدأ الامتةملى  بةاماىل م ىو ر الآلفر بةا ن يىذ ، ل ال ىرلج مىن هىذال الامىأزت جىرى الاتمىل علىخ الع
 .455 ؤال  عبد الامنت   ل  ةمي  رالشد، الامرجع الاسةته، ص 

  ،عىىىز الاىىىدين عبىىىد ه، الاقىىىةنون الاىىىدلاا الا ىىىةص الامصىىىري، الاجىىىزء الأللا، مطبتىىى  جةمتىىى  الاقىىىةهرة ، الاطبتىىى  الااةااىىى  - 3
 .368ل ص  365، ص 1954

 .456ل ص  455رالشد، الامرجع الاسةته، ص  ؤال  عبد الامنت ،  ةمي   - 4
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-01مىن الألمىر 14نىص الامىة ة  علخ الاشكل الا شىريتا امبىدأ الامتةملى  بةاماىل ل ي ضىا ذاىك مىن فى ا
ل الا ا الع بر  النه  ا مجىةا الاحقىوت ل الاوالجبىة  الامرتبطى  بةال ى امةر  الام تله ت طوير الال  امةر 03

وتةمىىل جميىىع الألشىى ةص الاطبيتيىىين ل الامتنىىويين الألجةنىى  تىىن س الامتةملىى  الا ىىا وحظىىخ تهىىة الألشىى ةص 
نا الامشرع الاجزالئري امبىدأ الامتةملى  بةاماىل الاطبيتيين ل الامتنويين الاجزالئريين ل هو  ايل  ريا علخ تب

تىىين الاىىوطنيين ل الألجةنىى  ل كىىل ذاىىك يىى    ىىا إطىىةر مرالعىىةة الالت ةقيىىة  الامبرمىى  تىىين الاجزالئىىر ل الاىىىدلا 
 .1الأل لي  اهؤالء الألجةن . 

 الجاتإدراج مبدأ المعاملة بالمثل ضمن  -ثانيا

 لاىىى  عضىىىو  ىىىا الاجىىىة  تقىىىو  بمىىىنا وقصىىىد بمبىىىدأ الامتةملىىى  بةاماىىىل  ىىىا إطىىىةر الاجىىىة  أن كىىىل  
ت  يضة  أل مزالوة جمركي  ادلا أفرى، عليهة منا ن س هذه الالم يةزال  ابةقا الاىدلا الألعضىةء إعمىةال 

كىةن إل رالج هىذال الامبىىدأ ضىمن الاجىة   لرال كبيىرال  ىا تحقيىه عديىد الا نىىةزال  اقىد ، 2امبىدأ الامتةملى  بةاماىل
ل الادلا الانةمي  حيت الز ال   نسب  الاىوالر ال  الامت ىةة تمةمىة  الا تري ي  الا ا قدم هة كل من الادلا الام قدم 

 .3من الا تري   الاجمركي  ل الن  ضت مس وية  الا تري   الام رلض  علخ الانسب  الابةقي  من هذه الاوالر ال  

ل عليه  ةن الامنىة ع مىن أي الت ىةت ثنىةئا تىين الألطىرال  الام تةقىدة بشىةن ت  يضىة   ىا الار ىو    
أل ىوالت وجتىل مىن هىذال الالت ىةت الاانىةئا مم ىدال اجميىع الألطىرال  الام تةقىدة  ىا الاجمركي  ل الاو ىوا إاىخ ال

 

، الام تلىىه ت طىىوير الال ىى امةر، الاجريىىدة الار ىىىمي  2001أل   20الامىىؤر   ىىا  03-01الألمىىر  مىىن14تىىنص الامىىة ة   -1
الامىؤر   ىا  08-06، الامتىدا ل الامى م  بموجى  الألمىر 2001أل   22، الاصة رة ت ىةريخ  47الجمهوري  الاجزالئري  عد  

، 2006جويليىىى  19، الاصىىىة رة ت ىىىةريخ 47الام تلىىىه ت طىىىوير الال ىىى امةر ، الاجريىىىدة الار ىىىمي  عىىىد  ل  2006جويليىىى   15
الام ضىىمن قىىةنون الامةايىى  الا كميلىىا ، الاجريىىدة 2009جويليىى   22الامىىؤر   ىىا  01 -09الامتىىدا ل الامىى م  بموجىى  الألمىىر 

 علخ النه: 2009جويلي   26، الاصة رة ت ةريخ 44الار مي  عد  
الألش ةص الاطبيتيون ل الامتنويون الألجةن  بماىل مىة وتةمىل بىه الألشى ةص الاطبيتيىون ل الامتنويىون الاجزالئريىون ع وتةمل  

 ىىا مجىىةا الاحقىىوت ل الاوالجبىىة  ذال  الاصىىل  بةال ىى امةر ، ل وتةمىىل جميىىع الألشىى ةص الاطبيتيىىين ل الامتنىىويين الألجةنىى  
  الاجزالئري  مع  لاه  الأل لي ع تن س الامتةمل  مع مرالعةة أحكة  الالت ةقية  الا ا أترم هة الادلا 

2- Otmane BEKENNICHE,  l’Algérie, Le GATT et l’OMC, O.P.U, Algérie, Non daté  

p.85.   
، ص 2013أ مةء موالي، الانظة  الاجمركا  ا ظل قةنون الا جىةرة الادلايى ،  الر هومى  الطبةعى  ل الانشىر، الاجزالئىر،  - 3

16. 
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نجىىد أن مبىىدأ الامتةملىى  بةاماىىل  ىىا إطىىةر الاجىىة  يىىرتب  الرتبةطىىة لثيقىىة بمبىىدأ الادلاىى  الأللاىىخ اهىىذال  ،الاجىىة  
مبدأ ، ل تذاك  مبدأ الامتةمل  بةامال وأفذ شكل الا والزن الالق صة ي الاتة  قبل الادلر الاذي يلتبه 1بةارعةو 

 .2الادلا  الأللاخ بةارعةو   ا تحقيه ذاك

 ل و مبدأ الدولة األولى بالرعايةالعالقة بين مبدأ المعاملة بالمث -ثالثا

وتىىىد شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى   شىىىرط الت ىىىةقا شىىىةئع  ىىىا الاتمىىىل الادلاا.....بمق ضىىىةه ت  ىىىه  
 لا ىىةن أل أكاىىر  ىىا متةهىىدة علىىخ أن تك ىىل كىىل منهىىة الدلاىى  أل الاىىدلا الام تةقىىدة الألفىىرى الامزالوىىة الا ىىا قىىد 

      اىىىخ  تمنحهىىىة الدلاىىى  الألفىىىرى مسىىى قب   ىىىا متةهىىىدة أفىىىرى تتىىىةاج أل تىىىنظ  ن ىىىس موضىىىوع الامتةهىىىدة الألل 
، تينمىىة وت بىىر مبىىدأ 3ل تح ىىوي علىىخ شىىرلط أ ضىىل ل مزالوىىة أكاىىر مىىن تلىىك الاىىوالر ة  ىىا الامتةهىىدة الأللاىىخ

الامتةملىى  بةاماىىل ذاىىك الاشىىرط الاىىذي ت تهىىد بموجبىىه  لاىى  ألاىىخ تجىىةه  لاىى  ثةنيىى  بمتةمل هىىة متةملىى  ممةثلىى  
 ا لك الا ا تحصل عليهة الادلا  الأللاخ من الادلا  الااةني .

النه من أنوالع شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  أن وكون مشرلطة بةامتةمل  بةاماىل ل هىو  ل نجد هذال  
         الألمىىىر الاىىىذي وجتىىىل مىىىن الق ىىىرالن شىىىرطا الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  ل الامتةملىىى  بةاماىىىل  ىىىا متةهىىىدة لالحىىىدة  

      ةهىىىدة ل ب صىىوص ذال  الاموضىىىوع أمىىىرال لالر ال بشىىىكل كبيىىىر، ل هىىىذال الالق ىىىرالن إمىىىة أن وكىىىون  ىىىا ذال  الامت
 .4أل بموج  نص ملحه تهة أل ضمن متةهدة جديدة ترب  الادلا  الامةنح  بةادلا  الامس  يدة

مىن شىةنه  –الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  ل الامتةملى  بةاماىل   -تىين الامتىةمل ين غير أن هىذال الالق ىرالن 
الاحد من مزالوة شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  فة ى  تلىك الام تلقى  منهىة بةامجةنيى  ل الآلايى   ىا الا طبيىه. 

 بمة أن شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  وطبىه بشىكل ملىز   الطىر ين كأ ىل عىة  نجىد عنىدمة تتقىد  لا ىةن   

 

1- «  Les avantages de tout accord bilatéral entre des parties contractantes, en ce qui 

concerne les réductions des droits de douane et l’accès aux marchés sont simultanément 

étendus à toutes les autres parties contractantes .Le principe de réciprocité se réfère à 

l’obligation de  rendre le traitement accordé par les autres parties contractantes. Il est 

étroitement associé au principe de la npf. » ; Stephen HEALY et autres, Les conséquences 

de l’accord sur l’agriculture du cycle d’Uruguay pour les pays en développement, 

document de formation pour la planification agricole 41, FAO, Rome, 1998, p. 05.    

2- Emmanuel DECAUX, La réciprocité en droit international, L.G.D.J, Paris, 1980, p. 22. 
 .1077، ص1995علا إترالهي ، الاو ي   ا الامتةهدال  الادلاي  ا الإلترال و ،  الر الانهض  الاتربي ، الاقةهرة،  - 3
 .32ل ص 31هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته، ص - 4
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لطة علخ أ ة  الامتةمل  بةامال ل تقو  الادلا  اأو بمىنا متةملى  ألاىخ بةارعةوى  إاىخ بو شرطة مشر  -اأ
الادلا  اجو ،  لكا تحصل الادلا  ابو علىخ ماىل هىذه الامتةملى  وجى  عليهىة أن تقىد  الدلاى  اأو متةملى  
ت ضىىىمن مزالوىىىة مشىىىةته  أل ممةثلىىى  ا لىىىك الا ىىىا منح هىىىة الادلاىىى  اأو الدلاىىى  اجو. ل الاتكىىىس  ىىىحيا،  ىىىإذال 
منحىىت الادلاىى  ابو متةملىى  الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  الدلاىى  اجو  لكىىا تحصىىل الادلاىى  اأو علىىخ ماىىل هىىذه 
الامتةملىى  وجىى  عليهىىة أن تقىىد  الدلاىى  ابو متةملىى  ت ضىىمن مزالوىىة مشىىةته  أل ممةثلىى  ا لىىك الا ىىا منح هىىة 

     لا ين الامةنحىىى  الادلاىىى  ابو إاىىىخ الادلاىىى  اجو، ل هىىىو مىىىة مىىىن شىىىةنه جتىىىل الاممةثلىىى   ىىىا الامتةملىىى  تىىىين الاىىىد 
 ، ل كل ة الامتةمل ين تلقخ تطبيقة شةئتة  ا الات قة  الا جةري  الادلاي  .1ل الامس  يدة بشكل غير مبةشر

 عاية بمبدأ نسبية آثار المعاهداتالفره الثالث: عالقة شرط الدولة األولى بالر 

الانةتجىى  عىىن الالت ىىةت  علىىخ الع بىىةر أن شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  ومىىنا الامسىى  يد منىىه الامزالوىىة 
الامبىىر  تىىين الامىىةنا ل الاغيىىر الام ضىىل  لن أن وكىىون طر ىىة  يىىه،  إننىىة نجىىد جةنبىىة مىىن الا قىىه وت بىىر الاشىىرط 
بماةب  ال  انةء علخ مبدأ الألثر الانسبا المتةهدال  الادلاي ، الاذي بمق ضةه ال ومكن اهذه الألفيرة أن تن ج 

 ىا ذاىك نقىو  مىن  فى ا هىذال الا ىرع بىةا تر  علىخ  ، ل ال  صىيل2آثةرال إال  ا موالجه  أطرال هىة ل حىده 
 عليه. الادلا  الأللاخ بةارعةو  ال  انةء مبدأ نسبي  آثةر الامتةهدال  ، ث  تحديد مدى الع بةر شرط

 أوال: مبدأ نسبية آثار المعاهدات

      ال تت بىىر الامتةهىىدال  الادلايىى  مىىن حيىىت الامبىىدأ ملزمىى  إال  ىىا موالجهىى  الألطىىرال  الا ىىا الرتضىىى هة 
، ل هىىو مىىة 3  الاىىذين وك سىىبون مىىة تقىىرره اهىى  مىىن حقىىوت، ل ي حملىىون مىىة ي رتىى  علىىيه  مىىن الا زالمىىة  ل هىى 

 

 .33ل  ص  32هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته،ص  - 1
، ص 2004الاجزالئىىىر،  ا، ا الامبىىة ه ل الامصىىة رو،احبيىى  فىىدالق،  رل   ىىا الاقىىةنون الاىىدلاا الاتىىة ، الاك ىىةب الألل  - 2

 ،. النظر كذاك54
 .14محمد  ة ا يو ف، الامرجع الاسةته، ص   
، ص 1984  ى ح الاىىدين عىىةمر، مقدمىى  ادرال ىى  الاقىىةنون الاىىدلاا الاتىىة ،  الر الانهضىى  الاتربيىى ،  لن طبتىى ، الاقىىةهرة، - 3

 ،، النظر كذاك349ل ص  348
 .245، ص 1960لقت الاسل ، الاطبت  الااةاا ،  الر الانهض  الاتربي ، الاقةهرة،   لطةن حةمد، الاقةنون الادلاا الاتة  
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وتبر عنه بمبدأ نسبي  آثةر الامتةهدال ،  ةثر الامتةهدال  الادلاي  ال ينصر  إاخ من ا  وشى ر   يهىة مىن 
 الادلا  ها ال ترت  اه  حقوقة ل ال ت رض عليه  الا زالمة .

مبىدأ أ ة ىا مىن مبىة ه قىةنون الامتةهىدال  الادلايى  الاىذي  متةهىدال  نسبي  آثةر الال وتد مبدأ هذال  
 وس ند  ا تأ يله إاخ ث ث  أ س رئيسي  ل ها:

إن الاتقىىد بصىى   عةمىى  هىىو توال ىىه إرال تىىين أل أكاىىر إلحىىدالو الثىىر قىىةنونا، ل مىىن  * مبــدأ تــلعاش اإلرادة:
 ا ذالتىه ل هىا  هتنشؤ ه،  هذه الإلرال ة ها الا ا  يذاك ي بين انة أن أ ة  الاتقد هو الإلرال ة الامش رك  اطر 

، ل اذاك  مبدأ  لطةن الإلرال ة وقضا بةن أش ةص الاقةنون الادلاا   1الا ا تحد  آثةره أوضة كقةعدة عةم 
 يس اه  أي الرتبةط تهة.ا ل  بإنشةء أل تن يذ الامتةهدةالاذين ايس اه  أ نخ  

        ثىىىىر قىىىىةنونا، هىىىىو مىىىىة وتبىىىىر عنىىىىه بةا رالضىىىىا إن توال ىىىىه إرال تىىىىين أل أكاىىىىر إلحىىىىدالو ال* مبــــدأ التراضــــي: 
 ، ل هو مة من شةنه جتل أثةر هذال الا وال ه ال وم د اغير الألطرال  الام رالضي .2أل الارضة

        3ممىىة ال شىىك  يىىه أن مبىىدأ الامسىىةلالة وماىىل نقطىى  الالنطىى ت  ىىا الاقىىةنون الاىىدلاا الاتىىة * مبــدأ المســاواة: 
 ل هو ي تةرض مع إمكةني  مد آثةر الامتةهدال  إاخ فةرج  الئرة أطرال هة. 

ل عليىىه ل ال ىى نة ال امبىىدأ نسىىبي  آثىىةر الامتةهىىدال ،  ىىةن الأل ىىل  ىىا الامتةهىىدة أنهىىة تكىىون ملزمىى  
بةع بةرهىة  1969ل قد أكد  علخ هذال الامبدأ الت ةقي   يينة اقةنون الامتةهىدال  اسىن   4ألطرال هة  لن الاغير

 

الاتقىد ل  -مصىة ر الالا ىزال  –محمد  بري الاستدي، الاوالضا  ا شىرح الاقىةنون الامىدنا ا الانظريى  الاتةمى  ا ا زالمىة   - 1
 .44، ص 2009الارالبت ،  الإلرال ة الامن ر ة و ،  رال   مقةرن   ا الاقوالنين الاتربي ،  الر الاهدى، الاجزالئر، الاطبت 

 .76، ص ن سهمحمد  بري الاستدي، الامرجع  - 2
 .116وة ر فضر الاحوي  ، الامرجع الاسةته، ص  - 3
تتريىر  1980جىةن ا  27ل الا ا  فلت حيز ان ةذ ت ىةريخ   1969اقد حد   الت ةقي   يينة اقةنون الامتةهدال  اسن   - 4

 قرة احو حيت جةء  يهة ع وقصد بةادلا  الاغير أو   لا  ايست طر ىة  ىا الامتةهىدةع ل تجى  02الادلا  الاغير ضمن الامة ة 
الإلشةرة  ا هذال الاسيةت النه وتد من الادلا الاغير ح خ الادلا  الامنضم  إاخ الت ةقي  م تد ة الألطرال  مع إتدالء الا ح ظ علخ 

يون النضىىمةمهة ل تح ظهىىة  هىىا تصىىبا طر ىىة مىىن الالت ةقيىى ، ل اكنهىىة تظىىل مىىن بتىىض نصو ىىهة، ل قبىىل الألطىىرال  الأل ىىل
 الادلا الاغير بةانسب  النصوص الا ا قةمت بةا ح ظ عليهة.
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منهة أن  كل متةهىدة نة ىذة تكىون ملزمى   26الع بر  الامة ة ، حيت 1   ا مسةئل الامتةهدال  الإلطةر الاتة
ل  ىىبق هة  ىىا ذاىىك محكمىى  الاتىىدا الادلايىى  الا ىىا أشىىةر  إاىىخ هىىذال  ألطرال هىىة ل علىىيه  تن يىىذهة بحسىىن نيىى 

ةقيى  الالت   الع بىر   يىه أنزية الاتليىة الابواندوى  حيىت الامبدأ  ا حكمهىة الا ىةص تىبتض الامصىةاا  ىا  ىيلي
 .2تين الادلا الا ا ها أطرال   يهة تن ج حقة 

 ل ين ج عن تطبيه هذال الامبدأ أن الادلا  الاغير ال ومكن:

 أن ت حمل الا زالمة  أل ت م ع بحقوت ل قة المتةهدة. -

أن ت حمىل أوى  مسىؤلاي  أل تكىىون عرضى  امىةنع قىةنونا ال لالن ت ضىىرر أل ين ىزع منهىة حىه أل تطةاىى   -
أل ميزة من متةهدة ايست طر ة  يهة. كمىة ال وجىوز ادلاى  أن تطةاى  ت ن يىذ  بحه  ا مصلح  أل من ت 

متةهدة ال تكون طر ة  يهة ، أل تس ند امال هذه الامتةهدة المطةاب  بحه من الاحقوت ، ل كذاك ال تؤثر 
نصىىوص متةهىىدة تتقىىد تىىين  لا ىىين  ىىا متةهىىدة  ىىةبق  متقىىو ة تىىين إحىىدى هىىةتين الاىىدلا ين ل  لاىى  ثةااىى  

قبىىىوا هىىىذه الألفيىىىرة، ل بةاماىىىل  ىىىةن الانظىىىة  الاىىىذي تضىىىته متةهىىىدة ال ومكىىىن تتديلىىىه أل إاغىىىةشه إال بغيىىىر 
 .3بةاموال ق  الاجمةعي  اكل الألطرال   ل ال وجوز اغير أطرال  الامتةهدة الالش رال  تذاك

 على مبدأ نسبية أثار المعاهدات الدولة األولى بالرعاية اتتثناء ثانيا:مد  اعتبار شرط

يذه  جةن  من الا قه الاغربا إاخ الع بةر شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  بماةب  ال  انةء علخ مبىدأ 
، ل  ايله  علخ ذاك أن هذال الاشىرط يهىد  إاىخ مىنا الادلاى  الاغيىر ل الا ىا ايسىت 4نسبي  آثةر الامتةهدال  

 الألفيرة.طر ة بةامتةهدة حقوقة ل الم يةزال  ت ضمنهة هذه 

 

قوالعىىد الا  سىىير الاقضىىةئا الاىىدلاا المتةهىىدة الادلايىى  ا  رال ىى   ىىا قىىةنون الامتةهىىدال  الادلايىى  و،   عىىة ا الحمىىد الاطىىةئا، - 1
 .383، ص 2011، أ ريل 46مجل  الاشريت  ل الاقةنون، الاتد  

2- «  Un traité ne fait droit qu’entre ceux qui y sont parties. » ; C.P.J.I, le 25 mai 1926, 

:  , Vu lewww.C.P.J.I.org29.  .07, p 0Silésie Polonaise, A n-ertains intérêts en HauteC

25/12/2016. 
 .50هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته، ص   - 3

4- Knapp BLAISE, op.cit, p. 279.  
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ل ب    هذال الالتجةه يوجد رأي آفىر وت بىر أن شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  ال وشىكل ال ى انةء  
علخ مبدأ نسبي  آثةر الامتةهدال  ، ل  ايله  علخ ذاىك أن الاشىرط ال تنطبىه عليىه الاشىرلط الا ىا حىد تهة 

صىىىر  نيىىى  أطىىىرال  ، حيىىىت النىىىه مىىىن جهىىى  وجىىى  أن تن1مىىىن الت ةقيىىى   يينىىىة اقىىىةنون الامتةهىىىدال   36الامىىىة ة 
الامتةهدة إاخ هذه الاحقوت ل الامزالوة، ل من جه  أفرى وجى  أن وقبىل الاغيىر الا م ىع تهىة، ل عنىد محةلاى  
تطبيىىىه هىىىذين الاشىىىرطين علىىىخ الامتةهىىىدة الامبرمىىى  تىىىين الامىىىةنا ل الاغيىىىر الام ضىىىل ، ي حىىىظ النىىىه إذال كىىىةن 

  ىع بشىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى الامس  يد يوال ه علخ الك سةب الاحقوت الانةتج  عنهة علخ الع بةر النىه ي م
 ةن طر ا هذه الامتةهدة أل علخ القل تقدير الاغير الام ضل  ال توجىد اىديه  الانيى   ىا مىنا الامسى  يد هىذه 

 الاحقوت .

علىخ مبىدأ  الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  ال ى انةء اذاك نجد أن أنصةر الالتجةه الاىرال ض الع بىةر شىرط 
الألنس  الشرط ي مال  ا الع بةر النه ومنا الامس  يد منىه حقوقىة نسبي  آثةر الامتةهدال  يرلن أن الا كييف 

مشرلط  ي وقف  ريةنهة علخ مة إذال كةن الامةنا  يمنا  ا الامس قبل مزالوة ت ضيلي  إاخ الحد مىن الاغيىر 
 أل ال ، ل هىىو الألمىىر الاىىذي وتنىىا أن حقىىوت الامسىى  يد ت ىىأثر  ىىا لجو هىىة  تىىل ل  ىىا ال ىى مرالري هة أوضىىة

بحيت إذال تم ع هذال الألفير بميزة مىة ،  ىةن الامسى  يد وجى  أن وك سىبهة ل إذال  قىد بحقوت الاغير الام ضل 
، بمتنىىىخ أن مصىىىير الامسىىى  يد يبقىىىخ  الئمىىىة مرهونىىىة 2الاغيىىىر هىىىذه الاميىىىزة   ىىىةن الامسىىى  يد بجىىى  أن و قىىىدهة

 بمس قبل الاغير  ا الال   ة ة من الامزالوة. 

 ىا الا تبيىر  يى كل من اجن  الاقةنون الاىدلاا ل كىذال محكمى  الاتىدا الادلا  ا ذال  الاسيةت ا  ت والن
 علخ مبدأ نسبي  أثةر الامتةهدال  كمة  و  نرى. لا  الأللاخ بةارعةو  وتد ال  انةءعمة إذال كةن شرط الاد 

 

 

ينشة حه الادلا   – 1علخ مة يلا ع  الاسةبق  الاذكر 1969من الت ةقي   يينة اقةنون الامتةهدال  اسن    36تنص الامة ة   - 1
الاغيىىر ن يجىى  نىىص  ىىا الامتةهىىدة،  ىىإذال قصىىد أطىىرال  الامتةهىىدة تهىىذال الاىىنص مىىنا هىىذال الاحىىه الدلاىى  الاغيىىر أل امجموعىى  مىىن 
الادلا تن ما هذه الادلا إايهىة، أل الىدلا جميتىة، ل لال قىت الادلاى  الاغيىر علىخ ذاىك، ل ت  ىرض هىذه الاموال قى  مىة اى  وصىدر 

 ر مة و يد الاتكس إال إذال نصت الامتةهدة علخ ذاك ع.من الادلا  الاغي
 .14محمد  ة ا يو ف، الامرجع الاسةته، ص  - 2
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علـى مبـدأ نسـبية  الدولـة األولـى بالرعايـة اتـتثناء اعتبار شرط من موقف لجنة القانوش الدولي -1
 اهداتأثار المع

اقىىد الع بىىىر  اجنىىى  الاقىىةنون الاىىىدلاا أن شىىىرط الادلاىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  ال وتىىد ال ىىى انةء علىىىخ مبىىىدأ  
من الت ةقي   يينة اقةنون  36نسبي  آثةر الامتةهدال  اتد  النطبةت الاشرلط الامنصوص عليهة ضمن الامة ة 

أن الاشىرط مىن رغ  الاى  علىخ  ، ألنىه1الامتةهدال  عليه ، ل الع برتهة فة    ق  بةالش رالط امصلح  الاغيىر
ألطىىرال   ىىا الامتةهىىدة الا ىىا ت ضىىمنه حقوقىىة لالر ة  ىىا متةهىىدال  أفىىرى تحقىىه متةملىى  أ ضىىل ومىىنا ال قىىد 

         الترموهىىةا ادلاىى  غيىىر ،  ىىةن الاحقىىوت الا ىىا ت رتىى   ىىا هىىذه الاحةاىى  تىىؤلا ا طىىرال  ن يجىى  الامتةهىىدة الا ىى 
 أطرال ة  يهة. ل الام ضمن  الشرط ل ايس ن يج  الامتةهدال  الا ا ايسوال

الدولــة  اعتبــار شــرط مــن خــالل قةــية الــنفل االنجلــو إ رانيــةموقــف مح مــة العــدل الدوليــة مــن  -2
  على مبدأ نسبية أثار المعاهدات األولى بالرعاية اتتثناء

ترجىىىع لقىىىةئع قضىىىي  الاىىىن   الالنجلىىىو إيرالنيىىى ، إاىىىخ قيىىىة  رئىىىيس الاىىىوزرالء الإليرالنىىىا ت ىىىأمي  الاصىىىنةع   
مىة  أ، ل هو الألمر الاىذي   ىع بةاحكومى  الابريطةنيى  إاىخ عىرض الاموضىوع 1951الاب رلاي  الإليرالني   ن  
  محكم  الاتدا الادلاي .  

دلايى  م  صى  تنظىر الاقضىي  غير أن الاسؤالا الامطرلح  ا هذال الاسيةت هل تتد محكم  الاتدا الا
أل ال، ل الاسىىىب   ىىىا ذاىىىك أن إيىىىرالن اىىى  تكىىىن تمىىىنا المحكمىىى  الف صىىىةص الانظىىىر  ىىىا الانزالعىىىة  الام تلقىىى  

. ل الاجىدير بةاىذكر أن 1930مىن  ىن   ءالهدال  الا ىا تصىة ت عليهىة إال الت ىد ت طبيه الالت ةقية  أل الامتة
تريطةنية قد أترمت مع إيرالن الت ةقي ين تش م ن علخ شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  حيت كةنت الأللاخ  ا 

، ل  ا هذه الاحةا  ا  وكن بمقدلر تريطةنية الالع مة  1903 ي ري  09ل الااةني   ا  1857مةر   04
ةص اصىىةاا محكمىى  الاتىىدا الادلايىى  إلترالمهمىىة قبىىل إعىى ن علىىخ هىىةتين الالت ىىةقي ين كأ ىىة  وتقىىد الالف صىى 

ربى  هىىةتين الالت ىةقي ين بةت ةقيىى  قةمىت بإترالمهىىة إيىىرالن  ، اىذاك حةلاىىت الاجهى  الام مالىى   ىا تريطةنيىىة1930
الأل ىة  ا  تيىل شىرط الادلاى  الأللاىخ  هىا هىذه الألفيىرة أن ل الع بر  تريطةنية 1934مع الادالنمةر   ن  

 

1- Annuaire de la CDI, Vol I, 1964, p. 120, p. 194, p. 196. 

Vu le: 23/04/2017. ,legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/french/ilc_1964_v2.pdf 
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    حىىىه الال ىىى  ة ة مىىىن الاشىىىرط ال ىىى نة ال ا ت ةقيىىى  الامبرمىىى  تىىىين الادلاىىى  الامةنحىىى   طةنيىىىةبريابةارعةوىىى   ، أي أن 
ل الادلا  الاغير ، ل الدلا  الامسى  يدة أي تريطةنيىة حىه الامطةابى  بىةاحقوت ل الالم يىةزال  الا ىا تقررهىة هىذه 

 . 1الالت ةقي  رغ  أنهة ايست طر ة  يهة

     مىىة يلىىاع ا  ىى  ة ة مىىن الت ةقيىى  تىىين إيىىرالن علىىخ مىىة تقىىد  قضىىت محكمىى  الاتىىدا الادلايىى  ب ل تنىىةء 
ل  لا  غير، ال  نة ال علخ شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  الاذي ت ضمنه الالت ةقي  الامبرمى  توال ىط  الامملكى  
الام حدة مع إيىرالن ينبغىا أن وكىون المملكى  الام حىدة الاحىه  ىا إثىةرة هىذه الالت ةقيى  الألفيىرة . إن الالت ةقيى  

الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  هىىىا الت ةقيىىى  الأل ىىىة  الا ىىىا وجىىى  أن تايرهىىىة الامملكىىى   الا ىىىا تح ىىىوي علىىىخ شىىىرط
الام حدة، ل هذه الألفيرة ها الا ا تنشة الارالبط  الاقةنوني  تين الامملك  الام حدة ل تين الالت ةقي  مع الادلا  

بةالن صةا  الاغير، ل الا ا تمنا الامملك  الام حدة الاحقوت الا ا ت م ع تهة الادلا  الاغير ، أي بةال  ق ا ل
عىىن الت ةقيىى  الأل ىىة ، ال ومكىىن أن تنىى ج أي الثىىر قىىةنونا تىىين الامملكىى  الام حىىدة ل إيىىرالن أي إن تريطةنيىىة 

 . 2غريب  عنهة تمةمةع

الالت ةقي ىىىةن  إتىىىرال  سىىىب  ب دلايىىى  بتىىىد  الف صة ىىىهة انظىىىر الانىىىزالعل اىىىذاك قضىىىت محكمىىى  الاتىىىدا الا 
قبل الإلع ن الاىذي أ ىدرته إيىرالن ل عليىه  ىةن شىرط  الاشرط ل تضمةن تريطةنية ل إيرالن ، ع ال ةن تجمال

 الاشرلط. علخ الادلا  الأللاخ بةارعةو  ومكن الال  نة  عليه إذال كةنت الالت ةقي  الا ا ت ضمنه م و رة

 

 

 

 

 

 

1- C.I.J, Arrêt du 22juillet 1952, Relatif à l’affaire de l’Anglo-iranien OIL company, P. 

109. www.C.I.J.org, Vu le : 25/12/2016. 

  
 .40حسة  الحمد محمد هنداللي، الامرجع الاسةته، ص  - 2
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 ة األولى بالرعاية و نعاق تعبيقهالفصل الثاني:عناصر شرط الدول

ةت مىىة بموجبىىه تسىى  يد الادلاىى  يىىدرج ضىىمن الت ىى إن مبىىدأ الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  ل بةع بىىةره شىىرطة  
 مىن الامزالوىة الاممنوحى  الدلاىى  الاغيىر، أي النىه وحقىه مزالوىة لال ىىت  الدلاى  الامسى  يدة كىةن مىن الاىى ز   الاطىر 

ضىىب  جميىىع الألمىىور الامحيطىى  تهىىذه الال ىى  ة ة ، اىىذاك نجىىد أن إمكةنيىى   – ىا إطىىةر الات قىىة  الادلايىى   -
ة هذال الاشرط ت طل  توال ر جملى  مىن الاشىرلط الا ىا علىخ أ ة ىهة ت حقىه الال   ة ة من الامزالوة الا ا وحققه

هذه الامن ت  ل تحديد هذه الاشرلط علخ  بيل الاحصر مة هو إال  ايل علخ الألهمي  الاكبيرة الا ا وحظخ 
تهىىة هىىذال الاشىىرط  ىىا مجىىةا الات قىىة  الادلايىى  ، ل كىىأي الت ىىةت  ىىةن الشىىرط نهةوىى  اسىىريةن آثىىةره تكىىون إمىىة 

لبةانظر إاىخ  لره الاهىة   ىا تحقيىه الامسىةلالة تىين الاىدلا  ،تليه حقوت الادلا  الامس  يدة منهبةنقضةئه أل ت
كةنىىت الا جىىةرة الادلايىى  الامجىىةا  إذال النىىه ذاىىك ، قىد عىىر  الاشىىرط تطبيقىىة لال ىىتة  ىىا مجىىةا الات قىىة  الادلايىى 

 إاىىخبىىةانظر  كمجىىةا الانقىىل الاىىدلاا الألفىىرى   لره ايشىىمل عديىىد الامجىىةال  تو ىىع الارئيسىىا ا طبيقىىه ،  قىىد 
كةن الاهد  من الاشرط هو تحقيه الامسةلالة  إذالل الا جةرة الادلاي  ، حيت   الألفيرالالرتبةط الاوثيه تين هذال 

بةارعةوىى  ،  ىىةن تطبيىىه هىىذال الاشىىرط مىىة كىىةن ايىى   اىىوال  الأللاىىختىىين  ىىلع الادلاىى  الامسىى  يدة  ل  ىىلع الادلاىى  
الاسىلع مىن  لاى  ألفىرى اىذاك وظهىر الالرتبىةط الاوثيىه تىين ل ىةئل لجو  ل ىةئل الانقىل الامنة ىب  ا قىل هىذه 

 ل          الال ى امةرال  الادلايى  الانقل الادلاا ل حرك  الا جةرة الادلاي  ايشمل تطبيه الاشرط كىذاك مجىةا
ذكىر هىذه الامجىةال  ال وتنىىا علمىة أن ، الألجةنى  ل الادتلومة ىي  ل ح ىخ تنقىىل  مجىةا الات قىة  الاقنصىلي 

 ىىا  الألهميىى بىىةاغ الا لره  إاىىخبىىةانظر  أل ىىعقىىد الق صىىر عليهىىة ل اكنىىه شىىمل مجىىةال  تطبيىىه الاشىىرط  أن
 ىن نةلا مىن فى ا هىذال الا صىل عنة ىر شىرط  ،هىذال إاختحقيه الامسةلالة  ا الات قة  الادلاي  ل بةانظر 

 ، اندر  نطةت تطبيقه كمبحت ثةن.ألابةارعةو  كمبحت  الأللاخالادلا  
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 اصر شرط الدولة األولى بالرعاية المبحث األول: عن

بةارعةوىى   ىىا الات قىىة  الادلايىى  هىىو تحقيىىه  الأللاىىخالاهىىد  الارئيسىىا مىىن تطبيىىه شىىرط الادلاىى   إن 
ضىىىمن مبىىىة ه منظمىىى  الا جىىىةرة  إ رالجىىىهلرالء  هىىىو الاهىىىد  الارئيسىىىا الام ىىىوفخ مىىىنامسىىىةلالة، ل كىىىةن هىىىذال ال

    ل الا و ىىع  تحقيىىه الامزيىىد مىىن الا حريىىر أهمهىىةةن كىى  أفىىرى ال ىى طةع الاشىىرط تحقيىىه غةوىىة  حيىىت الاتةاميىى ، 
ل من الجل الال   ة ة من الامسةلالة الا ىا وحققهىة الاشىرط التىد مىن هذال ل الا نمي   ا مجةا الا جةرة الادلاي ، 

       تىىىوال ر جملىىى  مىىىن الاشىىىرلط الا ىىىا تىىى  تحديىىىدهة علىىىخ  ىىىبيل الاحصىىىر ح ىىىخ تكىىىون الال ىىى  ة ة مىىىن الاشىىىرط
بةارعةوىى   الأللاىىخخ الاىدلال  بةامتةملىى  الاممنوحىى  الدلاىى  الاغيىىر لىى هىىذه الال ىى  ة ة مرتبطىى  ع أنقةنونيى ، ل بمىىة 
تتليىه حقىوت الادلاى  أل ،  ي بته بةاضرلرة النقضةء  الألفيرةالاممنوح  اهذه  الامزالوةتتليه  أل ةن النقضةء 

بةارعةوىىى   الأللاىىىخشىىىرط الادلاىىى   مىىىن الال ىىى  ة ةالامسىىى  يدة ل اىىىذال  ىىىنتةاج مىىىن فىىى ا هىىىذال الامبحىىىت شىىىرلط 
 .ل نهةو   ريةنه كمطل  ثةن أهدال هل كذال  ألاكمطل  

 شرط الدولة األولى بالرعاية مزايا األول: شروط االتتفادة منالمعلب 

شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  وج  أن ت و ر مجموع   مزالوة ح خ ت مكن الادلا  من الال   ة ة من 
ل هىىىذال مىىة  ىىنقو  تدرال ىىى ه مىىن فىى ا هىىىذال قةنونيىى ،  ل مىىن الاشىىرلط ح ىىىخ تكىىون هىىذه الال ىىى  ة ة نظةميىى 

ل مىن  ك ىرع ألا ال  نة  الادلا  الامس  يدة المتةهدة الام ضمن  الشرط  إاخ لجوب  لذاك بةا طرت الامطل  
لحىدة الاموضىوع تىين الامتةهىدة الام ضىمن  الشىرط ل الامتةهىدة الامتقىو ة مىع الادلاى  الاغيىر  ثمى  ن طىرت إاىخ
، زيىة ة علىخ الالا ىزال  بقىوالنين الادلاى  الامةنحى  ل كىذال الاشىرلط ل الألحكىة  الام  ىه ك رع ثةن الأللاخ بةارعةو 

مىن الجىل الال ى  ة ة مىن  ، ل هذه الاشىرلط وجى  أن تكىون مج متى  علىخ  ىبيل الاحصىرك رع ثةات  ةعليه
 .مزالوة شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو 
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 مستفيدة للمعاهدة المتةمنة لل رطاتتناد الدولة الوجوب : األولالفره 

من ف ا ع ق  شرط الادلا  الأللاىخ بةارعةوى  بمبىدأ نسىبي  آثىةر الامتةهىدال ، ل حسىبمة هىو لالر   
 ةن الالت ةقي  الادلاي  كأ ل عة  ال تكىون ملزمى   إال  1969ضمن الت ةقي   يينة اقةنون الامتةهدال  اتة  

ل ي حملون  مة   ا موالجه  أطرال هة الام تةقدة ،  ةألطرال  لحده  من وك سبون مة ين ج عنهة من حقوت 
ي رتىىى  عليهىىىة مىىىن الا زالمىىىة ، ل ا  حقىىىه الال ىىى  ة ة مىىىن متةملىىى  الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  التىىىد أن ي حقىىىه 

 ىىىرالب  تىىىين الامتةهىىىدتين ، الامتةهىىىدة الام ضىىىمن  الشىىىرط ل الامتةهىىىدة الامتقىىىو ة مىىىع الادلاىىى  الاغيىىىر الأللاىىىخ الا
رعةوى  الدلاى  الامسى  يدة   الأللاىخ بةابةارعةو ، حيت وجى  أن تسىما الاتبىةرال  الا ىا تشىير إاىخ شىرط الادلاى 

مىىع الادلاىى  الاغيىىر، ل هىىو مىة تىى  الا أكيىىد عليىىه مىن فىى ا مىىة قضىىت بىىه  برمى  الامتةهىىدة الام ترجىىع إاىىخبىةن 
ال ىى نة   –،  ل ي أكىىد هىىذال الاشىىرط 1محكمىى  الاتىىدا الادلايىى  ب صىىوص قضىىي  شىىرك  الاىىن   الالنجلىىو إيرالنيىى 

مىىن الامشىىرلع الانهىىةئا  08ن فىى ا مىىة جىىةء  ىىا الامىىة ة مىى  -الادلاىى  الامسىى  يدة المتةهىىدة الام ضىىمن  الشىىرط
ن حىىه الادلاىى  الامسىى  يدة  ىىا متةملىى  الا ىىا الع بىىر  أ، 1978خ بةارعةوىى  اسىىن  الت ةقيىى  شىىرط الادلاىى  الأللاىى 

الاىذي ت تهىد  يىه  لاى  مىة بمىنا  لاى  الادلا  الأللاخ بةارعةو  ال ينشة إال مىن حكى  الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  
’ ل هىىذال الألمىىر مىىن شىىةنه الادالاىى  2أللاىىخ بةارعةوىى   ىىا مجىىةا ع قىىة  م  ىىه عليىىهأفىىرى متةملىى  الادلاىى  ال

 علخ الا رالب  الاوالضا تين الامتةهدة الام ضمن  الشرط ل الامتةهدة الامتقو ة مع الادلا  الاغير.

 

 

 

 

1- CIJ, Recueils des arrêts, 1952, p.109.  www.C.I.J.org,  Vu le : 25/12/2016.  
ع إن حىه الادلاى  الامسى  يدة 1978من الامشرلع الانهةئا الت ةقي  شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  اسن   08جةء  ا الامة ة  -2

و .....الاسىةري 4الادلا  الأللاىخ بةارعةوى  ال ينشىة إال مىن حكى  الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  الامشىةر إايىه  ىا الامىة ة ا ا متةمل  
مىىن ذال  الامشىىرلع النىىه ع وت بىىر حكىى  الادلاىى   04ل اقىىد جىىةء  ىىا الامىىة ة  الام تىوا تىىين الادلاىى  الامةنحىى  ل الادلاىى  الامسىى  يدةع
ا مجىةا ع قىة  م  ىه بمنا  لا  أفرى متةمل  الادلا  الأللاخ بةارعةو    الأللاخ بةارعةو  نصة تتةهدوة ت تهد  يه  لا  مة

 .298ل ص  297ص  .عليه ع
: 20/03/2016. Vu le,  legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/french/ilc_1978_v2_p2.pdf 
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 معاهدة مع الغير األولى بالرعاية: وحدة الموضوه بين المعاهدة المتةمنة لل رط و الالفره الثاني

إن مىىن أ ىىس تم ىىع الادلاىى  الامسىى  يدة مىىن الامزالوىىة ل الإلع ىىةءال  الامقىىررة مىىن قبىىل الادلاىى  الامةنحىى   
الامتةهدة الام ضمن  اشرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  ل الامتةهدة الامتقو ة هو تنظي   الغير الأللاخ بةارعةو  ، 

رط ل تىين موضىوع ن س الاموضوع، اذاك من الاضرلري إجرالء مقةرن  تين موضوع الاشى امع الادلا  الاغير 
، أي النه وش رط أن وكون موضوع الامتةهىدة الام ضىمن  الشىرط 1الامتةمل  الأللاخ بةارعةو  الاممنوح  الغير

 متةمل  الادلا  الأللاخ بةارعةو  الامطةا  الال   ة ة منهة. الا ا ت ضمن متةهدةالاممةث  اموضوع 

ل مىىع أن هىىذال الاتنصىىر م  ىىه عليىىه ل ال فىى   حواىىه مىىن الاجةنىى  الانظىىري إال النىىه  ىىا مجىىةا   
الا طبيه وطىرح إشىكةال لال ىتة ل يرجىع هىذال إاىخ الفى    مصىةاا الاىدلا الامتنيى  ت طبيىه الاشىرط،  ةادلاى  
الامةنحى  مىىن مصىىلح هة أن وكىىون ت سىير لحىىدة موضىىوع الامتةهىىدتين ت سىىيرال ضىيقة ح ىىخ وسىىما اهىىة بةاحىىد 

الآلثةر الاقةنوني  الا ا قد ت رت  عن إعمةا الاشرط تجةههة، ل علىخ فى   ذاىك  مىن مصىلح  الادلاى   من
الامس  يدة ت سير هذه الاوحدة ت سيرال لال ىتة وسىما اهىة بجنىا الاحىد الألقصىخ مىن الامزالوىة ل الإلع ىةءال  مىن 

بىه فة ى   يمىة  نجد النه قد شىةعت الامنىة الة  -الا  سير الاضيه –،  تن الا  سير الأللا 2إعمةا هذال الاشرط
هذال الاموضوع أثير عديد الامىرال   ،3ي تله بسية ة الادلا  ل  لطةتهة علخ أرالضيهة، ل الات قة  الا جةري 

أمىىة  الاقضىىةء الاىىدلاا منهىىة الانىىزالع الاقىىةئ  تىىين  تريطةنيىىة ل إيىىرالن ب صىىوص قضىىي  الازيىىت ، أيىىن ال ىى ند  
ن أترم همىة مىع إيىرالن  ىن ا ي ىةقي ين الال ى تريطةنية إاخ شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  الاىذي نصىت عليىه الالت

، المطةاب  بةال   ة ة مىن حقىوت إضىة ي  تح ويهىة الالت ةقيى  الاقةئمى  تىين إيىرالن ل الاسىويد 1903ل 1857
حيىىىت أن موضىىىوع الامتةهىىىدة  4، ل بىىىةانظر إاىىىخ الالفىىى     ىىىا الاموضىىىوع تىىىين الامتةهىىىدتين1934 ىىىن  

الامتةهىدة الإليرالنيى  الاسىويدو  هىو قضىةئا ي تلىه  الالنجلو إيرالني  هو تجةري محض،  ا حين أن موضوع
الت ةقيى  ع بحل الانزالعة  الاقةئم  تين الادلا ين ل هو الألمر الاذي   ع بمحكم  الاتدا الادلاي  إاىخ الع بىةر أن

   مىىع  لاىى  غيىىر بةال ىى ق ا عىىن الت ةقيىى  الأل ىىة  ال ومكىىن أن تنىى ج أي الثىىر قىىةنونا تىىين الامملكىى  الام حىىدة

 

1- Edouard SAUVUGNON, op.cit, p.83. 
 .42الاسةته، ص حسة  الحمد محمد هنداللي، الامرجع  -2
محمىىد  ىىةما عبىىد الاحميىىد، أ ىىوا الاقىىةنون الاىىدلاا الاتىىة ، الاجىىزء الااةاىىت، الامجلىىد الأللا،  الر الامطبوعىىة  الاجةمتيىى ،  -3

 .87، ص 1988
 4- Dominique CARREAU, Droit international, Les cours de droit, Paris, 1984, p. 171.  
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، ل هىو مىة يىدا علىخ تبنىا محكمى  الاتىدا الادلايى  المتنىخ 1يىة غريبى  تمةمىة عنهىةعل إيرالن، أي أن تريطةن
الاضيه اوحدة الاموضوع تين الامتةهدة الام ضمن  الشرط ل الامتةهدة الامتقو ة مع الاغير الأللاخ بةارعةوى . 
أمىىة عىىن الا  سىىير الاوال ىىع اشىىرط لحىىدة الاموضىىوع تىىين الامتةهىىدتين نجىىد النىىه قىىد تىى  تبنيىىه كىىذاك مىىن قبىىل 

             ةء الاىىىىدلاا حيىىىىت عبىىىىر  عىىىىن ذاىىىىك مىىىىن فىىىى ا الانىىىىزالع الام تلىىىىه بمضىىىىيه عكور ىىىىوع تىىىىين تريطةنيىىىىةالاقضىىىى 
ل أابةنيىىة حيىىت الع بىىر  النىىه مىىن غيىىر الاىىوالر  ضىىمن قوالعىىد الا  سىىير الع بىىةر الاىىنص الامىىدرج ضىىمن الت ىىةت 

 .2الا سوي   نصة تدلن الثر

هنىة تطىرح  كىرة الامن جىة   ،ل  يمة ي تله بشرط لحدة الاموضوع بةانسىب  السىلع ل الامن جىة   هذال
ر بىىةانظر اتىىد  إعطىىةء تتريىىر الامشىىةته  أل الاسىىلع الامشىىةته  ، ل هىىا  كىىرة ألجىىد  مشىىك    ىىا الا  سىىي

لالضا ل موحد اهة، اذاك نجد النه قد ت  الالع مة  علخ بتض الانقةط الامهم  الا ىا لضىتت  ىا الالع بىةر 
عنىىد تحديىىد مىىة إذال كىىةن الامن جىىةن م شىىةتهةن أل ال لت ماىىل هىىذه الانقىىةط  ىىا  لضىىع الامن جىىة   ىىا جىىدلا 

ل الامح وية ، الامنشأ الاكيميةئا  ج، الامكونة  الإلن ةالار و  الامطبق  علخ الامن جة ، عملي   لالا تري ة   
           ل الانبىىىىةتا.....الاخ لمىىىىىن أمالىىىىى  ذاىىىىىك قيىىىىىة  ال ىىىىى رالاية ت ىىىىو ير متةملىىىىى  م  ل ىىىىى  بشىىىىىةن  ىىىىىل ة  الالمونيىىىىىو  
ل م صبة  ن رال  الاصو يو ،  قد عةرضت تشيلا هذه الاممةر   بةع بةرهة فرلجة عىن مضىمون شىرط 

 1950عليىىىه ضىىىمن الاجىىىة ، ل بتىىىد قيىىىة   ريىىىه الاتمىىىل  ىىىا ال ريىىىل الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  الامنصىىىوص 
ب حص هذه الامسةا  ، الحظ النه قد ت  لضع هذه الامن جة  بشكل من صل  ا الاجداللا الا تري ي  التديد 

 .3من الادلا، ل فلص  ريه الاتمل إاخ أن هذه ايست من جة  مشةته 

 

 1- «  Un traité avec un Etat tiers, indépendamment et isolément du traité de base, ne peut 

produire aucun effet juridique entre le Royaume-Uni et Iran : Il est ‘res alios acta’ », C.I.J, 

Recueil des arrêts, 1952, p. 109.  www.C.I.J.org,  Vu le : 25/12/2016. 

 ل قد جةء نص الامحكم  كمة يلا: -2

« Il serait contraire aux règles d’interprétation généralement reconnues de considérer 

qu’une disposition de ce genre insérée dans un compromis soit une disposition sans portée 

et sans effet ». C.I.J., Recueil des arrêts, 1949 p.24. www.C.I.J.org,  Vu le : 25/12/2016.  

ل مىىىن أمالىىى  ذاىىىك أوضىىىة نجىىىد قيىىىة  ال ىىىبةنية ت قسىىىي  الاقهىىىوة غيىىىر الامحمصىىى  إاىىىخ فمسىىى  مسىىى وية  تتري يىىى  : الاقهىىىوة  -3
 ،الاكواومبي ، أنوالع الاقهوة الألفرى، الاقهوة الاتربيى  غيىر الامغسىوا  ل غيىر ذاىك ،  ةانوعىةن الأللالن كةنىة مت يىين مىن الار ىو 

مىن الار ىو . ال عىت الابرالزيىل بىةن كىل تلىك الألنىوالع هىا من جىة  م شىةته ، ل مىن  %7 ا:أمة الاا ث  الألفرى كةنت محى  
ثم   ةن الامتدال  الام  ل   من الار و   ال ت  ه ل مق ضية  شرط الادلا  الأللاىخ بةارعةوى  ، ل قىد الحظىت الالجنى  بشىةن 

 =دم  تهد  الا مييز كةنت مبني بةن الامبررال  الامق 1981الامتةمل  الا تري ي  القهوة الامحمص  الا ة   بة بةنية  ا جوالن 
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شى ةص عر ىت تطبيقىة قضىةئية مىن  طبيه قةعدة لحدة الاموضىوع بةانسىب  ا ت  يمة ي تله لهذال  
الارل ىي  السيدة داولـدنبور  ل هو موالطن رل ا ، ر ع  عوى ضد الكسندر تيربرياكوف ف ا قضي  

ــة أوضىىىة، أمىىىة  محكمىىى           الألفيىىىرة إحىىىدى الامسىىى  يدين  هىىىذه مىىىدعية بطىىى ن ل ىىىي  كةنىىىت الســـين التجاريـ
كةنىىت قىىد تجنسىىت بةاجنسىىي  الا رنسىىي  حصىىلت مىىن جةنىى  لالحىىد  الا ىىاغيىىر أن الامىىدعخ عليهىىة  ل   ،منهىىة

 رنىىك كك ةاىى  ، ل قىىد ال ىى أنف  100.000علىىخ قىىرالر مىىن محكمىى  ال ىى ةنة  بىىةريس وىىأمر الامىىدعا تىىد ع 
الامىىدعا ضىىد الاقىىرالر مىىدعية النىىه مت ىىخ مىىن تقىىدو  الاك ةاىى  بموجىى  الالت ةقيىى  الا جةريىى  الا رنسىىي  الاسىىو يي ي  

            وسىىىىىىىمبر  08يىىىىىىىر أن الامحكمىىىىىىى  ر ضىىىىىىىت الال ىىىىىىى ةنة  ت ىىىىىىىةريخ . غ1934جىىىىىىىةن ا  11الامتقىىىىىىىو ة  ىىىىىىىا 
أن وطل  الالن  ةع تهذه الالت ةقي  ، مع أنهىة الكسندر تيربرياكوف ، ل جةء  ا قرالرهة ال وس حه 1935

علىىخ الالجىىوء الاحىىر ل غيىىر الامقيىىد مىىن قبىىل الارعةوىىة الارل ىىيين إاىىخ  لتىىنص علىىخ أ ىىة  الامتةملىى  بةاماىىل 
                   ةاميزة هىىىىىذه الاممنوحىىىىى  اهىىىىىؤالء الارعةوىىىىىة إنمىىىىىة هىىىىىا مقصىىىىىورة تمةمىىىىىة علىىىىىخ الا جىىىىىةرالامحىىىىىةك  الا رنسىىىىىي ،  ىىىىى 

 1ل الاصنةعيين ...،  ةالت ةقي  قيد الانظر متنون  بةت ةقي  تجةري ....

 : التقيد بقوانين الدولة المانحة و نظمها و بال روط و األح ام المتفق عليهاالفره الثالث

تقيىىد الادلاىى  الامسىى  يدة بقىىوالنين الادلاىى  الامةنحىى  ، علىىخ الع بىىةر أن هىىذه الألفيىىرة  النىىه وشىى رطحيىىت  
حكىة  الام  ىه عليهىة مىع الادلاى  الامةنحى  مييىز أل ت رقى ، ل تكىون مقيىدة بةألتطبه علخ نحو م سةل  لن ت

 

علىىخ الاتوالمىىل الاجغرال يىى ، طىىرت الازرالعىى ، الا صىىنيع، الاامىىةر ل الاتوالمىىل الاورالثيىى ، اىى  تىىر الالجنىى  أن هىىذال وماىىل أ ة ىىة كة يىىة =
ال مييز، ل الحظت النه اى  وصىدر ماىل هىذال الا صىنيف مىن أي عضىو آفىر ، ل فلصىت إاىخ النىه وجى  الع بةرهىة من جىة  

   الاشأن، رالجع  ا هذال م شةته  ،
 .52تيهةجيرالو الا  ال ، الامرجع الاسةته، ص 

 ىا  قرتهىة الااةنيى  مىن الامشىرلع الانهىةئا اشىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  ت وضىيا الات قى  الا ىا  10ل قد تك لت الامة ة   -1
  ، حيىىت تسىى لزمهة قةعىىدة لحىىدة الاموضىىوع بةانسىىب  ا شىى ةص أل الألشىىيةء الا ىىا وطبىىه عليهىىة شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى 

نصت ع ل ال تك س  الادلا  الامس  يدة الاحقوت الام تلق  بةألش ةص أل الألشيةء الا ا اهىة ع قى  محىد ة تهىة،.....، إال إذال 
من ن س  ة  الألش ةص أل الألشيةء الا ا اهة ع ق  محىد ة تدلاى  ثةااى  ل الامسى  يدة مىن الامتةملى  الامقدمى   -كةنت هذه: أ

 اهة من الادلا  الامةنح ، 
الادلاىى  الامسىى  يدة مىىة أللاةىىك الألشىى ةص أل الألشىىيةء مىىن ع قىى  ت لىىك الادلاىى  الااةااىى  الامشىىةر إايهىىة  ىىا الا قىىرة مىىع  اهىىة -ب

 .299صالا رعي  أ.ع 
: 20/03/2016. Vu le, legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/french/ilc_1978_v2_p2.pdf 
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 والء ضمن ن س الامتةهدة الا ا تحوي شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  أل ضىمن إطىةر آفىر، ل مىن أمالى  
تىى  الا صىىل  يهىىة مىىن قبىىل محكمىى   الا ىىا coeneli يىىه هىىذال الاشىىرط  ىىا الامجىىةا الاقضىىةئا نجىىد قضىىي تطب

بموجى   ،  قد أ ين  يهة الامس أنف ل هو مىن الارعةوىة الالوطىةايين1958جويلي   20الانقض الا رنسي   ا 
، اتد  حصواه تو ى ه أجنبيىة علىخ تىرفيص بمزاللاى  الا جىةرة.  1938نو مبر  12الامر و  الاصة ر  ا 

ل قىىد ال عىىخ بأنىىه غيىىر مطةاىى  بةاحصىىوا علىىخ ماىىل هىىذال الا ىىرفيص ألنىىه بموجىى  شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ 
وحىىه اىىه الال ىى نة  إاىىخ   1946مىىةي  17 ىىا  بىىر الالوطىىةاا الام –ت ىىةت الا رنسىىا بةارعةوىى  الاىىوالر   ىىا الال

ه الا ىىىا أعطىىىت الارعةوىىىة الال ىىىبةنيين حىىى  1862جىىىةن ا  07 ىىىا  برمىىى الال ىىىبةني  الام – رنسىىىي  الامتةهىىىدة الا
الال ىبةني  اى  تتىف الارعةوىة  –مزاللا  الا جةرة  ا  رنسة، حيت الع بىر الامىدعا الاتىة  أن الامتةهىدة الا رنسىي  

الال ىىىبةنيين مىىىن م طلبىىىة  الاحصىىىوا علىىىخ تىىىرفيص بمزاللاىىى  الا جىىىةرة ، ل النىىىه قىىىد لر   ىىىا ر ىىىةا  لزيىىىر 
الال ىىى نة  إاىىىخ  ، أن الارعةوىىىة الألجةنىىى  الاىىىذين ومكىىىنه 1957ال ريىىىل  15الا ةرجيىىى  الا رنسىىىا الامؤرفىىى   ىىىا 
مىن م طلبىة  الاحصىوا علىخ     إع ىةءه مزاللاى  الا جىةرة  ىا  رنسىة اى  يى الامتةهدال  الا ا تمنا الاحىه  ىا 

ترفيص بمزاللا   الا جىةرة، ل هىو أمىر ملىز  المحىةك ، حيىت ر ضىت الامحكمى  الال ى ةنة  ل الع بىر   أن 
، وقىرر أن 1957ال ريىل  15الاحك  موضع الال ى ةنة ، بىةانظر إاىخ ر ىةا  لزيىر الا ةرجيى  الامؤرفى   ىا 

ال وت ىىا الارعةوىىة  الاممنىىوح الرعةوىىة الألجةنىى  بموجىى  الت ةقيىىة   لايىى  ممةر ىى  الاحىىه  ىىا الا جىىةرة  ىىا  رنسىىة
الألجةن  من الاحةج  إاخ تلبي  الامطل  الاى ز  ، ل هىو الاحصىوا علىخ تىرفيص بممةر ى  الا جىةرة، ل أن 

 17 ىىا  بىىر الالوطىىةاا الام -ت الا رنسىىاالت ىىةذاىىك ينطبىىه توجىىه فىىةص علىىخ الارعةوىىة الالوطىىةايين بموجىى  ال
 1946.1مةي 

ل من ثم  كةن من الا ز  علخ الادلا الامس  يدة من الاشىرط الا قيىد بةألنظمى  ل الاقىوالنين الا ة ى   
 بةادلا  الامةنح  ل ذاك ح خ تكون ال   ة تهة نظةمي  ل قةنوني .

 األولى بالرعاية و نهاية تريانه المعلب الثاني:أهداف شرط الدولة

بةارعةوى  ل ىيل  ا تمىي  نظىة  قىةنونا قىةئ  علىخ الامسىةلالة تىين الاىدلا  ىا  الأللاىخوتد شىرط الادلاى   
  لدلاىىى  الامسىىى  يدة منىىىه مىىىن تطىىىوير مركزهىىىة الاقىىىةنونا تجىىىةه الادلاىىى اع قةتهىىىة الادلايىىى ، حيىىىت النىىىه ومكىىىن 

 

 .98هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته، ص  -1
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بةارعةوى  مىن الالت ةقيى  الااةنيى   الأللاىخالا ا تحصل عليهة من الادلا  الاغير  الإلضة ي الامةنح ، تبتة المزالوة 
بصىورة  الإلضىة ي الادلا  الامس  يدة اهة حه الالن  ةع من الامزالوىة  أنالا ا تبرمهة مع الادلا  الامةنح ، حيت 

ة الاممنوحى  وة  الئم  الالرتبةط توجو  الامزالوهذه الامزال أن، غير أفرى الت ةقية   إلترال تلقةئي  ل  لن الاحةج  
  الدلاى  الاغيىر  ىإذال النقضىت هىذه الألفيىرة أل تى  تتليقهىىة  ىةن حقىوت الادلاى  الامسى  يدة  ىيلحقهة هىذال الا تليىىه

      اىىىذال  ىىىن نةلا مىىىن فىىى ا هىىىذال الامطلىىى  أهىىىدال  شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  ك ىىىرع ألا  ،أل الالنقضىىىةء
 ل نهةو   ريةنه ك رع ثةن.

 الدولة األولى بالرعايةداف شرط : أهاألول الفره

وكمىىن  ىىا تقويىى  الاتمليىى   إن الاهىىد  الأل ة ىىا مىىن لضىىع مبىىدأ متةملىى  الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  
الاجمةعيىى   ىىا الاسية ىى  الا جةريىى  الادلايىى ،  تنىىدمة ت بىىة ا  لا ىىةن الا  ىىض  ىىا الا تري ىىة  تينهمىىة  ىىةن هىىذه 

ةء، نظىرال الن الامبىدأ قىةئ  علىخ أن مىن الامس وية  الا تري ي  الاجديدة تم ىد ال طبيىه مىع كىل الاىدلا الألعضى 
حه كل الادلا الألعضةء الق سة  مزالوة هذال الانظة  تن س الاطريق ،  تندمة يوالجه عضو بتىض الاصىتوبة  
علخ  بيل الاماةا بسب  مشك   ميزالن الامىد وعة  أل زيىة ة الاىوالر ال  ،  ىةن الألعضىةء جميتىة وكونىون 

 ىىرص الا صىىديري  إاىىخ  الفىىل حىىدل  هىىذال الابلىىد علىىخ ال ىى تدال  بةامسىىةهم  علىىخ تحمىىل عىى ء الن  ىىةض الا
 الاتضو. 

       إن الأل ىىىة  الاىىىذي تبنىىىخ عليىىىه الاتمليىىى  م تىىىد ة الألطىىىرال  وكمىىىن  ىىىا النىىىه اىىىيس بإمكىىىةن  لا ىىىين
، لمىن ذاىك 1 يمىة تينهمىة  قى  الألعبىةءة  لن بىةقا الألعضىةء أل تحمىل أل ث و الق سة  الامزالوة  يمة تينهمى 

فة ىى   ىىا إطىىةر الالت ةقيىىة  الاجمةعيىى  ل فة ىى  منىىذ إ رالج الاشىىرط ضىىمن نجىىد أن الشىىرط أهميىى  بةاغىى  
منظم  الا جةرة الاتةامي  ل  من ذاك نس  لص جمل  مىن الألهىدال  مىن لرالء إ رالج الاشىرط ضىمن منظمى  

 الا جةرة الاتةامي  منهة:

اصىةاا جميىع  ل ذاىك :تحقيق مزيـد مـن التحريـر و التوتـع و التنميـة فـي مجـال التجـارة الدوليـة -1
الادلا ال يمة الادلا الانةمي  ل الألقل نموال بمة  ا ذاك تحسين  رص  فوا الأل والت عن طريىه ت  ىيض 

 

 .60تيهةجيرالو الا  ال ، الامرجع الاسةته، ص  -1
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حيىت نجىد  ،1ل إزالا  الا تري ة  الاجمركي  ل الاقيو  الاكمي  ل الإلجرالءال  ل الاتوالئه الألفرى غير الا تري يى 
نيى  الكبىر نسىبية اصىة رال  الاىدلا أن الت ةقي  الاجة  قد النطو  علخ عد  مىن الإلجىرالءال   ىو  ت ىيا إمكة

لن ىىةذ إاىىخ أ ىىوالت الاىىدلا الاصىىنةعي  الام قدمىى  االانةميىى  مىىن الاسىىلع الا ىىا ت م ىىع  يهىىة بمزالوىىة نسىىبي  لالضىىح  
تىىىدريجية، ماىىىل الإلاغىىىةء الا ىىىدريجا الىىىدع  الامقىىىد  مىىىن الاىىىدلا الاصىىىنةعي  الام قدمىىى  إاىىىخ من جيهىىىة الاىىىزرالعيين 

تهىىىة مىىىن الامنسىىىوجة  ل الام بىىىس الاجىىىةهزة، ل نجىىىد أن الامحليىىىين ل الإلاغىىىةء الا ىىىدريجا احصصىىىهة ل إرال ال
الادلا الام قدم  الاصنةعي  قةمت ت   يض الاقيو  الاجمركي  علخ لالر التهة طبقة الا زالمةتهىة  ىا الاجىة  مىن 

بتىد  % 5ثى  إاىخ  1979 -1973بتىد جواى  طوكيىو  %8 ا من صف الاامةنينة  إاخ حوالاا   40%
 .2ذاك إال أنهة زال   من ال   دالمهة الحوالجز غير الا تري ي 

ل مىىىن فىىى ا مىىىة تقىىىد  نجىىىد أن  ىىىة رال  الاىىىدلا الانةميىىى  إاىىىخ الاىىىدلا الام قدمىىى  فىىى ا الاامةنينىىىة   
فضىىتت التديىىد مىىن الاقيىىو  غيىىر الا تري يىى  ل الا ىىا كىىةن أهمهىىة الا قييىىد الالف يىىةري الصىىة رال  ل إجىىرالءال  

ةن اه الثر  لبا علخ نمو  ة رال  الادلا الانةمي  ل من ثم  علخ قطةعةتهة مكة ح  الإلغرالت ل هو مة ك
الامن ج  ا لك الاسلع الا صديري ، غير أن الاجوال  الألفيىرة أتةحىت لضىتة أ ضىل نسىبية الىدلا الانةميى   ىا 

، ل هذال وتنا أن آمةا الادلا الانةمي  ا  ت حقه بةاكةمل، ل اكنهىة فطىوة  ىا 3الان ةذ إاخ الأل والت الاتةامي 
 التجةه الاصحيا ينبغا ال  غ اهة. ال

 هىىذال الاهىىد  هىىو مىىة عبىىر  عنىىه الاجمتيىى  تحقيــق طموحــات الجــنر الب ــري فــي مجــال التنميــة:  -2
أن  حيت الع بر   1974الاتةم  ا م  الام حدة  ا الإلع ن عن إقةم  نظة  الق صة ي عةاما جديد عة  

ام طىىورة ل الاىىىدلا الانةميىىى  ال ومكىىىن الألحىىدالو الاجةريىىى  قىىىد أاقىىت الاضىىىوء علىىىخ حقيقىى  أن مصىىىةاا الاىىىدلا ال

 

 .182، ص 2003عبد الاحميد عبد الامطل ، الاجة  ل آاية  منظم  الا جةرة الادلاي ، الادالر الاجةمتي ، الاقةهرة،  - 1
عبد الا  ةح مرال ، منظم  الا جةرة الاتةامي  ل الاتوام  ل الألقلم ، الامك   الاجىةمتا الاحىديت، ، الإل ىكندري ، ،  لن  ىن   -2

، بحت مقد  1994-1947الاجة   إطةر. النظر كذاك: حةت   ةما ع ي ا، الانظة  الا جةري الادلاا  ا 498، ص نشر
 ىىا الانىىدلة الاقوميىى  الااةنيىى  الا ىىا نظمهىىة مركىىز بحىىوو ل  رال ىىة  الا نميىى  الالق صىىة و  تحىىت عنىىوالن الالق صىىة  الامصىىري  ىىا 

 .07، ص 1999موالجه  تحدوة  الت ةقية  منظم  الا جةرة الاتةامي  ، الاقةهرة، 
 .499عبد الا  ةح مرال ، الامرجع ن سه، ص  -3
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 صىلهة الاوالحىىدة عىىن الألفىىرى، ل النىىه يوجىىد تىى ز  ل تىىرالب  لثيىىه تىىين رفىىةء الاىىدلا الام قدمىى  ل نمىىو الاىىدلا 
   .1الا قيرة ل أن  تة ة الاجمةع  الادلاي   ا مجموعهة مرتبط  بستة ة الاتنة ر الامكون  اهة

ع أن  حىين الع بىر   نظم  الا جةرة الاتةاميى ة  امعبر  عنه الالت ةقي  الامنشالاذي ذال  الاهد   هول  
       هىىىذه الامنظمىىى   ىىىو  ت ىىىوفخ الامصىىىلح  الادلايىىى  الامشىىى رك  ل  ىىىو  تسىىى هد  ر ىىىع مسىىى وية  الامتيشىىى  

، ل زيىىىة ة ل تحقيىىىه الاتمةاىىى  الاكةملىىى  ل ال ىىى مرالر كبيىىىر  ىىىا نمىىىو حجىىى  الاىىىدفل الاحقيقىىىا ل الاطلىىى  الا تلىىىا
ل الالتجةر  ا الاسلع ل الا دمة  بمة ي يا الال   دال  الألمال اموالر  الاتةا  ل قة اهد    الإلن ةج الام وال ل

اىىك بصىىورة الا نميىى  ل ذاىىك مىىع تىىوفا حمةوىى  الابيةىى  ل الاح ىىةظ عليهىىة ل  عىى  الاو ىىةئل الاك يلىى  ت حقيىىه ذ 
 2عل اله مةمة  كل منهمة  ا م  لف مس وية  الا نمي  الالق صة و   ا آن لالحد. ت  ء  ل الح يةجة  

إن الاجىىىة  ل مىىىن فىىى ا مميىىىزال  شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ  زيـــادة الكفـــاءة اإلنتاجيـــة للـــدول الناميـــة: -3
إايىه مىن ضىرلرة زيىة ة الاك ىةءة الإلن ةجيى   صىبوامنة س  تىين  لا الاتىةا  ل مىة تبةارعةو  تؤ ي إاخ زية ة ال

درة علىخ الامنة سى   ىا  ا أ الء الامشرلعة   ا الادلا الانةمي ، ل تحسين جو ة الإلن ةج ح ىخ تسى طيع الاقى 
  المشىىرلعة  بةانسىىب الإلن ىىةج  نة سىىي  إاىىخ زيىىة ة الاك ىىةءة لالاظىىرل  تىىؤ ي الاالأل ىىوالت الاتةاميىى ،  تىىة ة مىىة 

تسىىى طيع الالح  ىىىةظ بسىىىوقهة الامحلىىىا ل الاحصىىىوا علىىىخ حصىىى  مىىىن الأل ىىىوالت  ل تىىىذاك ىىىا الاىىىدلا الانةميىىى  

 

علىخ الامبىة ه الا ةايى : الالشى رال  الا تلىا ل الاكةمىل اجميىع  هذال ل وج  أن يؤ ىس الانظىة  الالق صىة ي الاتىةاما الاجديىد  -1
 بةر تحقيه الادلا ل قة امبدأ الامسةلالة  ا تنظي  الامشةكل الاتةامي  الالق صة و  من الجل الاجميع، مع ضرلرة الألفذ  ا الالع

الا نمي  الاسريت  اجميع الادلا الانةمي  مع الاله مة  الا ةص بةت ةذ إجرالءال  فة   اصىةاا الاىدلا الانةميى  ل الألقىل تقىدمة ل 
...ل كىىىذاك الاىىىدلا الانةميىىى  الألكاىىىر تىىىأثرال بةألزمىىىة  الالق صىىىة و  ل الاكىىىوالرو الاطبيتيىىى   لن إهمىىىةا مصىىىةاا الاىىىدلا الانةميىىى  

ية  الا بة ا الا جةري الاذي وميل الآلن بشكل حة   اصةاا الادلا الام قدم ، ل الز هةر الألفرى، ل ذاك تهد  تحسين مس و 
عبىىد الاملىىك عبىىد الارحمىىةن مطهىىر، الالت ةقيىى  الا ة ىى  بإنشىىةء منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى ،  الر النظىىر:  الالق صىىة  الاتىىةاماع .

 .47الاك   الاقةنوني ، مصر،  لن  ن  نشر، ص 

ل الا ا  فلت حيز    1994ال ريل  15الامبرم  ت ةريخ  الا ة   بإنشةء منظم  الا جةرة الاتةامي النظر  يبةج  الالت ةقي   -2
 .www.wto.org,  Vu le : 22/02/2017،  1995جةن ا  01الان ةذ ت ةريخ 
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بةاىىىدلا الانةميىى  الا ىىا تكيىىىف الق صىىة وةتهة علىىىخ ، الألمىىر الاىىىذي ي رتىى  عليىىه بةاضىىىرلرة إضىىرالرال 1الا ةرجيىى 
 أ ة  قوى الاسوت الاحرة ل الا حرر الالق صة ي ل قة ا وجيهة  الانظة  الالق صة ي الاتةاما الاجديد.

، ل هو من الألهىدال  الا ىا ت حقىه مىن 2ضمةن منة   لاا م ئ  المنة س  ل ا و يع الا جةرة الادلاي  -4
 ف ا شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو .

   لر الاجىىىة  ل تحسىىىين الانظىىىة  الا جىىىةري م تىىىد  الألطىىىرال  ل تو ىىىيع نطىىىةت الا جىىىةرة الا ةضىىىت   عىىى  -5
 ألحكة  الت ةقي  الاجة .

 تحقيه الامسةلالة  ا الامتةمل  تين جميع الادلا. –6

الاجىىة  ل مىىن فىى ا شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  الا تىىةلن ل الاتمىىل الاىىدالئ  علىىخ تقويىى   ال ىى هدال  -7
 جةري  ل الاسية ة  الالق صىة و  الا ىا تىؤثر  ىا الانمىو ل الا نميى ، بةإلضىة   إاىخ الات ق  تين الاسية ة  الا

الاتمىىىل علىىىخ تحسىىىين أ الء الانظىىىة  الانقىىىدي الاىىىدلاا ل ضىىىمةن ال ىىى مرالر الا ىىىد قة  الامةايىىى  ل الال ىىى امةرال  
 الاحقيقي  الدلا الانةمي .

 مجةته  الامشك   الا ا ترتبت علخ الأل ةاي  الاحمةئي  الاجديدة. -8

ا م هىىو  الا جىىةرة الادلايىى  ايشىىمل الا جىىةرة الادلايىى  إاىىخ جةنىى  الا جىىةرة الادلايىى  الاسىىلتي  مىىع الا و ىىع  ىى  -9
ال  كشىىة  مجىىةال  جديىىدة ال  ىىةلض مىىن أهمهىىة الأللجىىه الا جةريىى  احقىىوت الاملكيىى  ل إجىىرالءال  الال ىى امةر 

 .3الامرتبط  بةا جةرة الادلاي  ل ضوالب  مكة ح  الادع  ل الإلغرالت ل ضوالب  إجرالءال  الاوقةو 

الشرط أهمي  كبيرة من فى ا الامسىةلالة الا ىا وحققهىة  ىا توجيىه الاله مىة  إاىخ قطةعىة  مهملى  مىن  -10
قطةعة  الا جةرة الادلاي ، ل  ا الاطليت  منهىة الا جىةرة الادلايى  الازرالعيى  ل إاىخ تلىك الا ىا تحكمهىة ترتيبىة  

 ال  انةئي  كةا جةرة الادلاي   ا الامنسوجة  ل الام بس الاجةهزة.

 

 .502عبد الا  ةح مرال ، الامرجع الاسةته، ص -1
انخ، الآلثةر الامح ملى  امنظمى  الا جىةرة الاتةاميى ، مىذكرة مةجسى ير، متهىد الابحىوو ل الادرال ىة  الاتربيى ،  ضل علا م  - 2

 .17، ص 2000الاقةهرة،  مك ب  مدتواا،
 .18، الامرجع الاسةته، ص  ضل علا مانخ - 3
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ألهمي  ل الألهدال  الا ا وستخ الاشرط ا حقيقهة نةبت  من الاهد  الارئيسا الاذي لجد ل كل هذه ال 
هو تحقيىه الامسىةلالة تىين الاىدلا  ىا عديىد الامجىةال   ل الجله منالأل ل   اشرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  

 ل فة   مجةا الا جةرة الادلاي .

 : نهاية ترياش شرط الدولة األولى بالرعايةالفره الثاني 

يهد  شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  إاخ تحقيه هد  أ ة ا ل هو تحقيه الامسةلالة  ا الامتةمل   
تين الادلا، ل ذاك من ف ا ال   ة ة الاجميع من هذه الامزالوة،  إذال النقضت أل النقطتت الامزالوىة ل الامنىة ع 

تتليه حقىوت الادلاى   الا ا شكلت الامتةمل  الأللاخ بةارعةو  الاممنوح  الدلا  الاغير  سي بع ذاك النقضةء أل
الامسىى  يدة ، حيىىت ت قىىد الادلاىى  الامسىى  يدة حىىه الامطةابىى  بمتةملىى  الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  الاممنوحىى  الدلاىى  

 . 1الاغير، إذال مة النقضت أل النقطتت هذه الامتةمل .  ةادلا  الاغير قد  قد  مركزهة الام ضل 

 هىىةء أل تتليىىه حقىىوت الادلاىى  ل قىىد أ اىىت محكمىى  الاتىىدا الادلايىى  ترأيهىىة ب صىىوص مسىىةا  النهىىذال  
 حىدة الألمريكيى   ىا مىرالك   ىن  الامس  يدة بمتةملى  الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى   ىا قضىي  رعةوىة الاوالوىة  الام

حيت  ال تت الاوالوة  الام حدة الألمريكي  عن الاقضةء الاقنصلا الاذي الك سب ه  ا مرالك   ا كل  1952
الوىىة  . ل قىىد ال ىى ند  الاو 2ة الألمريكيىى  مىىدعخ عليىىهالألمىىور الا ىىا وكىىون  يهىىة الحىىد رعةوىىة الاوالوىىة  الام حىىد 

مىن متةهىدة  24 ا هذه الاقضىي  علىخ شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  الاىوالر   ىا الامىة ة  الام حدة الألمريكي 
ميىزة  ىا مجىةا الا جىةرة أل غيرهىة،  ى منا  وى أ الع بىر   يهىة ل الا ىا تينهة لبين مىرالك   الامبرم  1836

إاخ أو   لا  مسيحي ،  إنهة تطبه علىخ رعةوىة الاوالوىة  الام حىدة الألمريكيى  علىخ الاسىوالء  . كمىة ال ى ند  
بىةاحه  تت ىر   علىخ الع بىةر أن مىرالك  1880د الاجمةعيى  اتىة  من الت ةقي  مدري 17كذاك علخ الامة ة 

ل قد كةنت مرالك  قد منحت ميىزة  3ادلا الام مال   ا مؤتمر مدريد بمتةمل  الادلا  الأللاخ بةارعةو  اكل ال
الاقضةء الاقنصلا  ا كل الألمور الا ا وكون  يهة الحد رعةوة هىذه الاىدلا مىدعخ عليىه ، ل هىذال مىن فى ا 

        ل مىىىىع ال ىىىىبةنية  ىىىىن  1856عديىىىىد الامتةهىىىىدال  منهىىىىة تلىىىىك الا ىىىىا عقىىىىدتهة مىىىىع تريطةنيىىىىة الاتظمىىىىخ  ىىىىن  
بموج  شرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى   ىا  والوة  الام حدة الألمريكي الا نت من حه،  هذه الاميزة كة1861

 

 .108هة ي نتي  الامةاكا ، الامرجع الاسةته، ص  -1
2- Edouard SAUVIGNON, op.cit, p. 93. 

 .108هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته، ص  -3
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ت لىت كىل مىن ال ىبةنية ل تريطةنيىة علىخ  1937ل  ىن   1914، غير النىه  ىا  ىن  1936متةهدة  ن  
اى  ا تو ى هة الادل الا رتي  عىن هىذه الامزالوىة الا ىا حصىلت عليهىة  ىا ظىل نظىة  الالم يىةزال ،  ة عىت  رنسىة

الال ىى نة  إاىىخ  1937مىىن  ىىن   ءالال ومكنهىىة الت ىىد  الاوالوىىة  الام حىىدة الألمريكيىى رالك و أن الاحةميىى  علىىخ مىى 
شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  المطةاب  بةامتةمل  الاممنوح  الدلا الاغير ، ل اىن تسى طيع بتىد ذاىك الا ىةريخ 

عىن شىاء اى  تسى ر الام ةلضة  الاطويلى  تىين الاجىةنبين  بمة أنمن مزالوة الاقضةء الاقنصلا . ل  الال   ة ة
بة ىىىى انةء الم يىىىىةزال  الاقضىىىىةء  . ل1950أك ىىىىوبر  27 قىىىد أقةمىىىىت  رنسىىىىة الإلجىىىىرالءال  أمىىىىة  الامحكمىىى   ىىىىا 

ال  عىىىد  مىىىن الاحقىىىوت  ل الالم يىىىةز  قىىىد ال ىىى مر  الاوالوىىىة  الام حىىىدة الألمريكيىىى   ىىىا الاىىىد ةع عىىىن  الاقنصىىىلا
 .1اصةاا رعةوةهة الألفرى 

ا حىىص مجموعىى  مىىن  الاتىىدا الادلايىى  بةانسىىب  القضىىةء الاقنصىىلا  قىىد الضىىطر  محكمىى حيىىت النىىه   
الامتةهدال  الا ا تمنا ابتض الادلا هذال الالف صةص  ا مرالك  نظرال ألنىه كىةن مقىررال بةانسىب  الوالوىة  

الن هىىت الامحكمىى  إاىىخ ر ىىض الاحجىىج  قىىد  لهىىذال الام حىىدة الألمريكيىى  بموجىى  شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى . 
 ىىا مىىرالك  علىىخ أ ىىة  أن الاىىدلا الا ىىا الا ىىا أ اىىت تهىىة الاوالوىىة  الام حىىدة الألمريكيىى  بةانسىىب  الم يةزالتهىىة 

،  قىىىد تنةزاىىىت ال ىىىبةنية عىىىن  الح  ىىىةظ تهىىىةالام حىىىدة الألمريكيىىى  ال كةنىىىت ت م ىىىع بةامزالوىىىة الا ىىىا تريىىىد الاوالوىىىة  
، ل بةا ىىةاا  ةنىىه ل منىىذ ذاىىك 1937ثىى  تنةزاىىت النجل ىىرال عىىن الم يةزالتهىة أوضىىة  ىىن   1914الم يةزالتهىة  ىىن  

مىىة  مىىة عىىدالم يىىةز الا ىىةص بةاقضىىةء الاقنصىىلا كيىى  الاحىىه  ىىا الالالا ىىةريخ اىى  وتىىد الوالوىىة  الام حىىدة الألمري
 .18362من متةهدة  21ل 20ي تله بةامة تين 

 

1- Edouard   SAUVIGNON, op.cit, p. 93. 
حيت وسى  لص منىه     1952أل   27ل هو مة ومكن ال     ه من حك  محكم  الاتدا الادلاي  الاذي ت  الت ةذه  ا   -2

مة يلاع أن لظي   شرلط الادلا  الأللاخ بةارعةو  الاوالر ة  ا الامتةهدال  الا ا عقد  تين مرالك  ل عد  من الادلا الألفرى 
 كىةن الاغىرض منهىة تقريىر الامسىةلالة الأل ة ىي   1892إاىخ  1631ة مىن ل من تينهة الاوالوة  الام حىدة الألمريكيى  فى ا الا  ىر 

ل الامحة ظىى  عليهىىة  ىىا جميىىع الأللقىىة   لن تمييىىز تىىين الاىىدلا الامتنيىى ....،  مىىن حىىه الاوالوىىة  الام حىىدة الألمريكيىى  الا م ىىع 
....،  ىإذال قةمىت أوى   بمتةمل  الادلا  الأللاخ بةارعةو  مة  المت الامتةهدال  ذال  الات ق   ةري  تىين مىرالك  ل الاىدلا الاغيىر

 لاىى  غيىىر بإاغىىةء حقوقهىىة مؤق ىىة  ىىةن حقىىوت الاوالوىىة  الام حىىدة الألمريكيىى  تصىىبا اىىن س الامىىدة مجىىر  حقىىوت متلقىى ، أمىىة إذال 
أاغىىىت الاىىىدلا الاغيىىىر حقوقهىىىة بصىىى   نهةئيىىى  أل إذال النقضىىىت الامتةهىىىدال  تىىىين مىىىرالك  ل الاىىىدلا الاغيىىىر  ىىىةن حقىىىوت الاوالوىىىة  

 .110ل ص  109عن هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته، ص الام حدة تن ها تلقةئيةع نق  
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الاطلبىىة  الامقدمىى  مىىن قبىىل  دلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  بةانسىىب  ابىىةقاأمىىة  يمىىة ي تلىىه ت طبيىىه شىىرط الا 
الاغىىىرض مىىىن شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  هىىىو  ،  قىىىد أكىىىد  الامحكمىىى  أن1أثنىىىةء  ىىىير الانىىىزالع طىىىرال  الأل

 

 ومكن تل يص مطةابة  أطرال  الانزالع  ا هذه الاقضي  كمة يلا: -1
 *من لجه  نظر  رنسة: طلبت  رنسة من الامحكم  أن تقضا بمة يلا:

 21ل  20 ىا الامىة تين  إن رعةوة الاوالوة  الام حدة الألمريكي   ا مرالك  ال ي م تون إال بةالم يةزال  الامنصوص عليهىة -
مىن هىذه الالت ةقيى  ال ومكىن الوالوىة  الام حىدة  24ل أن شرط الادلا  الأللاخ بةارعةوى  الاىوالر   ىا الامىة ة  1836من متةهدة 

الألمريكيىىى  الا مسىىىك بىىىه. ل اىىىيس ثمىىى  مىىىة يبىىىرر تم ىىىع الاوالوىىىة  الام حىىىدة الألمريكيىىى  تنظىىىة  م ضىىىل وكىىىون م ةا ىىىة انصىىىوص 
 الامتةهدال .

ة  الام حدة الألمريكي  أن تدعا بةن تطبيه الا شريتة  ل الالىوالئا علىخ رعةوةهىة  ىا مىرالك ، ي وقىف علىخ ال وحه الوالو -
قبواهىىىىة الاصىىىىريا الاسىىىىةته علىىىىخ تطبيىىىىه هىىىىذه الاقىىىىوالنين ل الالىىىىوالئا، ل أن هىىىىؤالء الارعةوىىىىة تسىىىىري علىىىىيه  أحكىىىىة  الا شىىىىريتة           

الا ة ىىىى  بىىىىةاوالر ال   لن عملىىىى        -1948 وسىىىىمبر  30  ىىىىيمة الئحىىىى  -ل الالىىىىوالئا الاسىىىىةري   ىىىىا الإلمبرالطوريىىىى  الاشىىىىري ي  
 أجنبي ، ل أن  ريةن هذه الا ئح  ال ي وقف علخ قبوا الاوالوة  الام حدة الألمريكي .

الاذي ينظ  مسةا  الاوالر ال  تدلن عمل  أجنبيى ، ي  ىه مىع الانظىة  الالق صىة ي الاسىةري  ىا  1948 وسمبر  30إن قرالر  -
 م  ا رنسة ل الاوالوة  الام حدة الألمريكي .مرالك   طبقة ا ت ةقية  الاملز 

مىىن متةهىىدة الاجزيىىرة تحىىد  الار ىىو  الاجمركيىى  ل قيمىى  الابضىىةئع  ىىا الازمىىةن ل الامكىىةن الاىىذي تقىىد   يىىه هىىذه  95إن الامىىة ة  -
الابضىىةئع ا قىىدير الار ىىو  الاجمركيىى ، ل النىىه ال توجىىد متةهىىدة تتطىىا رعةوىىة الاوالوىىة  الام حىىدة الألمريكيىى  حصىىةن  مةايىى   ىىا 

  ،  والء كةن ذاك بشكل مبةشر أل ن يج  إلعمةا شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  .مرالك
إن الاقىوالنين ل الالىىوالئا الامةايىى  الاسىةري   ىىا مىىرالك  تسىىري علىخ رعةوىىة الاوالوىىة  الام حىىدة الألمريكيى   لن حةجىى  إاىىخ قبىىوا  -

صىىيلهة بطريقىى  مشىىرلع  مىىن رعةوىىة  ىىةته مىىن حكومىى  الاوالوىىة  الام حىىدة الألمريكيىى ، ل أن الاضىىرالئ  الال ىى ه كي  قىىد تىى  تح
 الاوالوة  الام حدة الألمريكي   ل ايس ثم  مة يبرر ال  يرال هة.

 * من لجه  نظر الاوالوة  الام حدة الألمريكي :
تمسىىكت الاوالوىىة  الام حىىدة الألمريكيىى  بحقوقهىىة الالت ةقيىى  مىىع مىىرالك  ل الا ىىا تمنىىع مىىرالك  مىىن أن ت ىىرض علىىخ  

  30الاوالر ال  الألمريكي  قيو ال غير تلك الامنصوص عليهة  ىا الامتةهىدال ، ل أن هىذه الاحقىوت مةزالاىت  ىةري  . لالن قىةنون 
فىىةاف بشىىكل مبةشىىر الاحقىىوت الالت ةقيىى  الوالوىىة   عنىىدمة  ىىرض قيىىو ال علىىخ هىىذه الاىىوالر ال   ةنىىه وكىىون قىىد 1948 وسىىمبر 

الام حدة الألمريكي  الن هذه الاحقوت تقضا بةن مال هذه الاقيىو  غيىر جىةئزة، لالن تطبيىه هىذال الاقىةنون علىخ رعةوىة الاوالوىة  
وتنىىا إفىى ا  1949مىىةي  11إاىىخ  1948 وسىىمبر  31الام حىىدة الألمريكيىى  تىىدلن موال قىى  هىىذه الألفيىىرة فىى ا الا  ىىرة مىىن 

بحقوت الاوالوة  الام حدة الألمريكي  ، لمن ثى   إنهىة تكىون قىد فةا ىت الاقىةنون الاىدلاا . ل أن الالف صىةص الاقضىةئا   رنسة
وسىىري علىىخ جميىىع الامنةزعىىة  الا ىىا تنشىىة تىىين  1837ل  1787 ىىا الامىىوال  الامدنيىى  ل الاجنةئيىى   ل الاىىذي أعط ىىه متةهىىدتة 
ريكيى  بموجى  شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  ، ل الاتىر  الاىدلاا، الارعةوة الألمريكيين .  ض  عن أن الاوالوة  الام حىدة الألم

الف صىةص قضىةئا بةانسىب  اسىةئر الامنةزعىة   الا ىا وكىون الحىد رعةوةهىة مىدعخ عليىه، ل هىذه  اهىةل مة جرى عليه الاتمىل 
 =هن الم يةزالتهىىىة الاقضىىىةئي  الا ىىىا كةنىىىت ت م ىىىع تهىىىة مىىىن قبىىىل، ل عليىىى عىىى  1937الالف صىىىةص ال ي ىىىأثر ت نىىىةزا النجل ىىىرال  ىىىن  
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وتىىىد م ةا ىىىة الحقىىىوت الا ىىىا  1948 وسىىىمبر  30تحقيىىىه الامسىىىةلالة مىىىع الاغيىىىر، حيىىىت ذهبىىىت إاىىىخ أن قىىىرالر 
الك سىىب هة الاوالوىىة  الام حىىدة الألمريكيىى  طبقىىة امتةهىىدة الاجزيىىرة، الن نصىىوص هىىذال الاقىىرالر تنشىىة ت رقىى   ىىا 

           رنسىىىىىىىة، ل الاىىىىىىىوالر ال  الا ىىىىىىىا مصىىىىىىىدرهة الاوالوىىىىىىىة  الام حىىىىىىىدة  الامتةملىىىىىىى  تىىىىىىىين الاىىىىىىىوالر ال  الا ىىىىىىىا مصىىىىىىىدرهة
الألمريكيىى ، ل هىىذه الامتةملىى  غيىىر الام كة ةىى  ال ت  ىىه مىىع متةهىىدة الاجزيىىرة الا ىىا تتطىىا الاوالوىىة  الام حىىدة 
الألمريكي  الاحه  ا الامتةمل  الا ا تتةمل تهة  رنسة بةانسب  المسةئل الالق صة و   ل من جهى  أفىرى  ىةن 

كىل الم يىةز  ىا  أن منهىة  24الامىة ة  تضىمنت دة الألمريكي  ل مىرالك  تين الاوالوة  الام ح 1836متةهدة 
الامسىىةئل الا جةريىى  أل غيرهىىة وقىىرر  ىىا الامسىى قبل ألوىى   لاىى  مسىىيحي ، وسىىري أوضىىة علىىخ رعةوىىة الاوالوىىة  

 –بموجى  شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى   –الام حدة الألمريكي  تتطا الاحه الوالوة  الام حىدة أن تت ىرض 
 ، 1علخ أو  ت رق   ا الامتةمل  اصةاا  رنسة ل او كةن ذاك بحج  الارقةب  علخ الانقد 

 

 ىىىةاقوالنين الامرالكشىىىي  ال تسىىىري علىىىخ رعةوىىىة الاوالوىىىة  الام حىىىدة الألمريكيىىى  الامىىىدعخ علىىىيه  إال إذال عرضىىىت علىىىخ الاوالوىىىة  =
اى  وتىرض علىخ  1948 وسىمبر  30الام حدة ل لال قت حكوم  هذه الادلا  علخ  ريةنهة علىخ رعةوةهىة  ل امىة كىةن قىةنون 

 . حكوم  الاوالوة  الام حدة  ةنه ال وسري علخ رعةوةهة
مىىىن متةهىىىدة الاجزيىىىرة تقضىىىا بىىىةن تقىىىدير الار ىىىو  الاجمركيىىى  علىىىخ الاىىىوالر ال  الا ىىىا مصىىىدرهة الاوالوىىىة   95ل أن الامىىىة ة     

الام حىىدة الألمريكيىى ، يىى   علىىخ أ ىىة  أن وضىىة  إاىىخ الاقيمىى  الاشىىرالئي  اهىىذه الابضىىةئع  ىىا الاوالوىىة  الام حىىدة الألمريكيىى  الانقىىل 
الامصىةرير الا ةايى  او ىوا الابضىةئع اهىذال الامك ى  ، كةار ىو  الاجمركيى  ح خ مك   الاجمةر  الامرالكشا مع ال  بتة   ةئر 

ل مصةرير الا  زين ، ل أن الاسىلطة  الاجمركيى  قىد فةا ىت متةهىدة الاجزيىرة ل الاقىةنون الاىدلاا اتىد  إتبىةع طريقى  الا قىدير 
يمىى  أ ة ىىة ا قىىدير الاسىىةبق  ل تحديىىد قيمىى  الابضىىةئع علىىخ أ ىىة   ىىترهة  ىىا الاسىىوت الامحليىى  الامرالكشىىي ، ل الت ىىةذ هىىذه الاق

الار و  الاجمركي .  ل امة كةنت الامتةهىدال  تت ىا الارعةوىة الألمىريكيين مىن  ىةئر الاضىرالئ  ، مىة عىدال الاضىرالئ  الا ىا تىنص 
عليهىىة  ىىرالح   ىىةن أوىى  ضىىريب  بةام ةا ىى  اهىىذه الامتةهىىدال  وشىىكل إفىى ال بةاقىىةنون الاىىدلاا الن هىىذه الاضىىرالئ  ال ومكىىن 

حقهىىىة  الاقبىىىوا وتىىىد ت نىىىةزال مؤق ىىىة عىىىن اليىىى  إال بقبىىىوا مىىىن هىىىذه الادلاىىى  ل هىىىذدة الألمريكتحصىىىيلهة مىىىن رعةوىىىة الاوالوىىىة  الام حىىى 
 من تةريخ هذال الاقبوا، مة ا  ي ضمن قبوا الاوالوة  الام حدة الألمريكي  حكمة م ةا ة. الالت ةقا ل وكون ذاك الت دء

موال ق  الاوالوة  الام حدة ا ة، تةري 1950 ي ري   28ل اذاك  ةن ضرالئ  الال  ه   الا ا حد هة قةنون   
الألمريكي  علخ هذال الاقةنون ، قد ت  تحصيلهة بطريق  غير مشرلع  ل وج  ال  ر ال هة نظرال الن الاقوالنين الامرالكشي  ال 

ومكن أن تسري علخ الارعةوة الألمريكيين قبل موال ق  الاوالوة  الام حدة الألمريكي  عليهة، ل أن عد  موال ق  حكوم  الاوالوة  
قد أعطخ     غير مشرلع  ا حصيل ضرالئ  الال  ه   ،  1948 ي ري  28يكي  علخ قةنون الام حدة الألمر 

 .الامنصوص عليهة  ا هذال الاقةنون 
 CIJ, Rapports, 1952, pp. 175-233. www.C.I.J.org,Vu le : 25/12/2016. 
1- CIJ, Rapports, op.cit, 1952, p. 190.   
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ل ي ضا من هذال الاحك  ، أن شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  وتطا الادلا  الا ا ت م ع به حقة بىةن 
تكون أكار ت ضي ،   حصل علخ مة ومنحه الاطر  الآلفر اطر  ثةات . غير أن حه الامس  يد ي تله 

ل عىىدمة توجىىو  متةملىى  ت ضىىيلي  اطىىر  ثةاىىت،  ىىإذال مىىة أاغيىىت هىىذه الامتةملىى  الا  ضىىيلي  أل زيىىد    لجىىو ال
أل زيىىة ة    الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى   إاغىىةء أل الن قصىىت ،  إنهىىة تىىؤثر علىىخ متةملىى  الادلاىى  الام م تىى  بشىىرط

 قة.أل نقصةنة ، ل هو مة أكد  عليه محكم  الاتدا الادلاي   ا الاحك  الاذي ذكرنةه  ةب

ل يىىرى جةنىى  مىىن الا قىىه أن لجهىى  الانظىىر هىىذه تجتىىل الامتةهىىدة الا ىىا ت ضىىمن هىىذال الاشىىرط هىىذال 
عرض  ا تدي   عديدة تلقةئي  بحكى  الالت ةقيىة  الامتقىو ة مىع الاىدلا الااةااى ،  كلمىة عىدات الادلاى  مةنحى  

الامنىة ع الا ىا الاشرط لضع الادلا  الا ا ت تةمل متهة بشكل مبةشر ا أي الادلاى  الااةااى  و مىن حيىت زيىة ة 
تقدمهة اهذه الادلا  الااةاا ، آل الالن قىةص منهىة، أل إاغةئهىة ممىة وتنىا عىد  ال ى قرالر الان ىةئج الام رتبى  علىخ 

 .1شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو 

من الامشرلع الانهةئا اشرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  قد حد   حىةال   21نجد أن الامة ة ل عليه  
لىىخ  ىىبيل الاماىىةا ال الاحصىىر امسىى  يدة، غيىىر أن هىىذال الا حديىىد قىىد لر  عالنقضىىةء أل تتليىىه حقىىوت الادلاىى  ال

وتله عندمة ي تلىه  ألبةارعةو   الأللاخالع بر  النه ينقضا حه الادلا  الامس  يدة  ا متةمل  الادلا  حيت 
تتليه الامتةمل  ذالتهة الاممنوح  من قبل الادلا  الامةنح  الدلا  الاغير، كمىة النىه ينقضىا  ألبةنقضةء  الألمر
        ىىا حةاىىى  تتليىىىه  هنىىىة بةارعةوىى  قىىىد الفضىىع اشىىىرط الاتىىىوض، ل وتلىىه الأللاىىىخكىىىةن حكىى  الادلاىىى   إذال أوضىىة
سى  يدة النقضةء الاتوض الام  ىه عليىه مىن قبىل الادلاى  الامسى  يدة، هىذال ل ينقضىا كىذاك حىه الادلاى  الام أل

رط الامتةملى  بةاماىل بةارعةوى  فةضىتة اشى  الأللاىخكىةن حكى  الادلاى   إذالبةارعةوى   الأللاىخ ا متةملى  الادلاى  
 2عإذال مة ت  تتليه أل النقضةء مة ت  الالت ةت عليه من متةمل  بةامال من قبل الادلا  الامس  يدة

 

 .251وة ر فضر الاحوي ، الامرجع الاسةته، ص  -1
مىىىن الامشىىىرلع الانهىىىةئا اشىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  حىىىد   حىىىةال  النقضىىىةء أل تتليىىىه حقىىىوت الادلاىىىى   21الامىىىة ة  -2

 الامس  يدة، غير أن هذال الا حديد قد لر  علخ  بيل الاماةا ال الاحصر حيت نصت:

الادلا  الأللاخ بةارعةو ، أل وتلىه  ينقضا حه الادلا  الامس  يدة،....،  ا متةمل  الادلا  الأللاخ بةارعةو  بموج  حك  ع -1
 = ا لقت النقضةء أل تتليه الامتةمل  الامقةتل  الاممنوح  من قبل الادلا  الامةنح  ادلا  ثةاا ...
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كىىىىىىون أكاىىىىىىر          إن شىىىىىىرط الادلاىىىىىى  الأللاىىىىىىخ بةارعةوىىىىىى  وتطىىىىىىا الادلاىىىىىى  الا ىىىىىىا ت م ىىىىىىع بىىىىىىه حقىىىىىىة بىىىىىىةن ت 
ت ضىي ،   حصىل علىىخ مىة ومنحىه الاطىىر  الآلفىر اطىر  ثةاىىت، ل اكىن هىذال الاحىىه  الئى  الالرتبىةط توجىىو  
       متةملىى  ت ضىىيلي  الطىىر  الااةاىىت  ىىإذال مىىة عىىدات أل أاغيىىت أل النقضىىت هىىذه الألفيىىرة يلحىىه هىىذال الا تىىديل  

تج عن الاطبيت  الالح مةايى  الا ىا ي ميىز تهىة أل الإلاغةء أل الالنقضةء حه الادلا  الامس  يدة ل هذال الألمر نة
    شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  .

 عبيق شرط الدولة األولى بالرعايةالمبحث الثاني: نعاق ت

الامجىةا الاحيىوي ل الارئيسىا الاىذي عىر  شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى   مجىةا الا جىةرة الادلايى وتد  
شمل مجىةال  عىدة كمجىةا الال ى امةر  إنمة حس  ل  النه ا  يبه محصورال  يه غير ،الا طبيه من ف اه

 حيىىىت  ل مجىىىةا الات قىىىة  الادتلومة ىىىي  ل الاقنصىىىلي  الألجةنىىى  ل متةملىىى   إقةمىىى ل مجىىىةا الانقىىىل ل شىىىرلط 
، ل تنىةلا هىذه الامجىةال  بةادرال ى  ال وتنىا 1تبةينت مكةن  هذال الاشرط  ا كل مجىةا مىن هىذه الامجىةال  

بةع بةرهىة الامجىةال  الا ىا شىةع الع مىة   إنمىةل  الامجةال  الاوحيدة الا ا طبه من ف اهة هذال الاشرط، أنهة
ا طبيىه  الامأاو ى جةال  ، ل من ف ا هذال الامبحت  ن نةلا الام بةارعةو  من ف اهة الأللاخشرط الادلا  
 ه كمطل  ثةن.   ا طبيق الألفرى ل الامجةال  كمطل  ألا بةارعةو   الأللاخشرط الادلا  

 

 

 

ل ينقضىىىا أوضىىىة حىىىه الادلاىىى  الامسىىى  يدة،....،  ىىىا متةملىىى  الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  بموجىىى  حكىىى  الادلاىىى  الأللاىىىخ  -2=
وتله ،  ا لقت النقضةء أل تتليه الاتوض الام  ىه عليىه مىن  ألاشرط الاتوض ،  بةارعةو ، إذال كةن هذال الاحك  قد الفضع

 قبل الادلا  الامس  يدة.

ل ينقضا أوضة حه الادلا  الامس  يدة،....،  ا متةمل  الادلا  الأللاخ بةارعةو  بموج  حك  الادلا  الأللاخ بةارعةو ،   -3
 ا لقت النقضةء، أل تتليه مة ي  ه عليه من متةمل  إذال كةن هذال الاحك  قد الفضع اشرط الامتةمل  بةامال، أل وتله، 

  302ص   الاسةته الاذكر، 1978، الامشرلع الانهةئا اشرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  اسن  عبةامال من قبل الادلا  الامس  يدة.
 . 303ل ص 

: 20/03/2016. , Vu lelegal.un.org/ilc/publications/yearbooks/french/ilc_1978_v2_p2.pdf    
 . 245محمد تو لطةن، مبة ه الاقةنون الادلاا الاتة ، الاجزء الأللا،  الر الاغرب، الاجزالئر،  لن  ن  نشر، ص  -1
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 بالرعاية األولىلتعبيق شرط الدولة  المألوفة: المجاالت األولالمعلب 

بةارعةوىىى  علىىىخ  الأللاىىختت بىىر الا جىىىةرة الادلايىى   ىىىا الاسىىلع الامجىىىةا الارئيسىىا ا طبيىىىه شىىرط الادلاىىى  
الالت ةقية   أقد الت ةقية  الا جةرة ها من  أن إاخل بةانظر  هذال  لا  ، أليالا جةرة بةانسب   أهمي الع بةر 

تتةمل  ىلتهة  أنبةانسب  اكل الادلا  هو وضمن الدلا  الامس  يدة  أهمي ه إاخالا ا كر ت الاشرط بةانظر 
بةارعةوى ، اي و ىع تطبيىه  الأللاخمن قبل الادلا  الامةنح  تن س الاطريق  الا ا تتةمل تهة  لع الادلا الاغير 

 الاشرط  يشمل مجةا الال  امةرال  الادلاي  ل كذال الانقل الادلاا.

 في مجال التجارة الدولية يةتعبيق شرط الدولة األولى بالرعا :األولالفره 

 لرال هةمىىىة ل رئيسىىىية  ىىىا تنميىىى  الق صىىىة وة  الاىىىدلا ل تتىىىد الا جىىىةرة  السىىىلع تلتىىى  الا جىىىةرة الادلايىىى  
          تتمىىىىىل علىىىىىخ تو ىىىىىيع الاقىىىىىدرة أنهىىىىىةنةميىىىىىة، ذاىىىىىك  ألمج مىىىىىع م قىىىىىدمة كىىىىىةن  أليالا ةرجيىىىىى  قطةعىىىىىة حيويىىىىىة 

تتىد اهىذال  ، 1مسى وى الاىدفل الاىوطنا ل الار ىع مىن جديىدة  أ ىوالتالا سويقي ، من ف ا مة ت يحه من   ا 
بةارعةوىى  ، حيىىت النىىه  ىىا مجىىةا  الأللاىىخالت ةقيىىة  الا جىىةرة مىىن الامجىىةال  الارئيسىىي  ا طبيىىه شىىرط الادلاىى  

الا ا تميىز الالت ةقيىة  الامنظمى  ا جىةرة الال ى يرال  ل الا صىدير  الأل ة ي الا جةرة وت بر الاشرط الحد الام ما 
تتةمىىل  ىىلتهة  أنالاشىىرط وضىىمن الدلاىى  الامسىى  يدة  أنل ح ىىخ الا رالنزيىىت ا الامىىرلر الاتىىةترو، علىىخ الع بىىةر 

 .2أفرى  لا   أو اسلع  متةمل  ال تقل رعةو  عن الامتةمل  الاممنوح 

بةارعةوىى  الامىىدرج  ىىا الت ةقيىىة  الا جىىةرة  ةنىىه ي تىىين علىىخ الاطر ىىةن  الأللاىىخل ال ىى نة ال اشىىرط الادلاىى   
بةارعةو   ا جميع الامسةئل الام تلقى  بةار ىو    الأللاخمتةمل  الادلا   الآلفرومنا كل منهمة  أنالام تةقدالن 

بطريقى   ىرض  تصىدير الامن جىة   ألالام صىل  بة ى يرال   ألنىوع الام رلضى   أيل الا كةايف الاجمركيى  مىن 
ل           هذه الار و  ل الا كةايف، ل الام تلق  بكل الاقوالعد ل الاشكلية  الام صل  بةال  يرال  ل الا صدير

 .3نوع أيمن  الألفرى ف الادالفلي  الا كةاي ألالاضرالئ  الادالفلي  

 

 . 21، ص 1992عة  الاجةمتي ، حل ، إ مةعيل شتبةن، الات قة  الالق صة و  الادلاي ، مديري  الاك   ل الامطبو  - 1
2- Edouard SAUVIGNON, op.cit, p. 33. 

ل تبتة اذاك  ةن من جة  إقلي  الحد الاطر ين الام تةقدين الامس ور ة  ا إقلي  الاطىر  الام تةقىد الألفىر، أل الامصىدرة مىن  -3
 =ي ر ىىو  ، ضىىىرالئ  ألأال ت ضىىىع ألإقلىىي  الحىىد الاطىىىر ين الام تةقىىدين، ل الامر ىىىل  إلقلىىي  الاطىىىر  الام تةقىىد الآلفىىىر وجىى  
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كىىةن مرلرهىىة  إذال ي حقىىه  ،مىىة وتىىر  بةا رالنزيىىت  أل يمىىة ي تلىىه بمىىرلر الابضىىةئع مىىرلرال عىىةتر  أمىىة 
ح ظهىىىىة  ىىىىا  أل آفىىىىر إاىىىىختىىىىدلن نقلهىىىىة مىىىىن مركىىىى   ألل  ىىىىوالء تىىىى  مىىىىع  –الادلاىىىى  الامتنيىىىى   إقلىىىىي عبىىىىر 

ل تن هىىىا فىىىةرج حىىىدل   تبىىىدأمجىىىر  جىىىزء مىىىن رحلىىى  كةملىىى   –تغييىىىر  ىىىا طريقىىى  الانقىىىل  ألالامسىىى و عة ، 
ال مجىىةا الحىىديت عىىن  الامبىىدأ، ل عليىىه  ةنىىه مىىن حيىىت 1أرالضىىيهالاطىىر  الام تةقىىد الاىىذي جىىرى الانقىىل عبىىر 

بةارعةوى   ىا مجىةا الاتبىور بة ى انةء الاجىزء الام تلىه بةا سىهي   ل الا ىدمة   الأللاىختطبيه شىرط الادلاى  
 الاح ظ... ألكةانقل 

ح خ ت مكن  لع ل من جة  الادلاى  الامسى  يدة مىن الا م ىع بمتةملى   ىلع ل من جىة  الادلاى  الاغيىر  
الادلاى   إاىخالن مىةء تلىك الاسىلع ل الامن جىة   شىرط ل همة أ ة يينبةارعةو  التد من توال ر شرطين  الأللاخ

 .لع ل من جة  الادلا  الاغير الامس  يدة، ل شرط الا مةثل تينهة ل تين 

 الدولة المستفيدة إلىانتماء السلع و المنتجات  -1

اسلع ل من جة  الادلا   ا ا تقدمهة الادلا  الامةنح   ل الا  ضي   المن الجل الال   ة ة من الامزالوة   
 إاىختكىون من ميى   أنبةارعةوى  ،  الأللاخالاغير، وش رط  ا الاسلع ل الامن جة  الامس  يدة من شرط الادلا  

 إاىخحةملى  اجنسىي هة، ل يى   تحديىد هىذال الالن مىةء حسى  الالت ةقيىة  الا جةريى  ال ى نة ال  ألالادلا  الامسى  يدة 
الامتيىىةر الااةاىىت  هىىو وجمىىع  أمىىة، الامنشىىأتلىىد  ل ، متيىىةرالاقىىد  ألث ثىى  متىىةيير ل ها:متيىىةر مكىىةن الاىىورل  

 ل الااةنا متة الأللاالامتيةرين 

 معيار م اش الورود-أ

بةارعةوى  هىا مكىةن تصىدير  الأللاختكون الادلا  الامس  يدة من شرط الادلا   أنم ة  هذال الامتيةر  
الادلاىىى  الامةنحىىى ، هىىىذال بغىىىض الانظىىىر عىىىن الامكىىىةن  أ ىىىوالت إاىىىختطبيىىىه الاشىىىرط الاسىىىلع ل الامن جىىىة  محىىىل 

 

ة مىن تلىك الا ىا ت ضىع اهىة  ىا الامسى قبل الامن جىة  الامشىةته  ةى أل ألي قوالعىد أل شىكلية  أكاىر عب أعلىخ، أفرى  فتكةاي=
 ألي تلد ثةات.

 .  118هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته، ص النظر  ا هذال الاشأن: 
الا ةرجي ، الاصة رال  ل الاوالر ال ، الا تري   الاجمركيى ، الاسىوت الاتربيى ،  الحمد الشر  الاتداا، الا جةرة الادلاي  ا الا جةرة  -1

 ،. النظر كذاك50، ص 2006 مصر، الا وزيع، الامش رك  ل ظةهرة الاتوام و، الاطبت  الأللاخ، مؤ س  رشي  النشر ل
 .86حسة  الحمد محمد هنداللي، الامرجع الاسةته، ص  
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 إاىىخالادلاىى  الا ىىا لر   منهىىة  إاىىختت بىىر الاسىىلع ل الامن جىىة  من ميىى   أي، 1 يىىه إن ةجهىىةالاحقيقىىا الاىىذي تىى  
 ا  تكن تلك الادلا  ها الامن ج  الاحقيقي  اهذه الاسلع ل الامن جة . إنالادلا  الامةنح ، ح خ ل  أ والت

 المن أمعيار بلد  -ب

علىخ  إن ةجهىةمىة تى   إذالالادلا  الامسى  يدة ل ىه هىذال الامتيىةر  إاختت بر الاسلع ل الامن جة  من مي   
 لا  ألقىىىةاي ح ىىىخ عنىىىد الج يىىىةزه  الإلن ىىىةجالامنىىى ج وظىىىل مرتبطىىىة الرتبةطىىىة حقيقيىىىة تدلاىىى   نأ أي،  أرالضىىىيهة
 بإن ىةجقيىة  الادلاى   أيجزئيىة  الإلن ىةجكىةن  مىة إذالالامطرلح بةانسب  اهذال الامتيةر  الإلشكةا، ل اكن 2أفرى 

 من ميى ،  هنىة هىل تت بىر هىذه الامن جىة   آفرتتدي   عليه  ا تلد  ألمن ج متين ل الاقية  ت حسينة  
   الا ا قةمت بةا تدي   لالا حسينة ؟الادلا إاخ أ الاجزئا،  الإلن ةجالادلا  الا ا قةمت بتملي   إاخ

            1994اسىىن   الامنشىىأد عىى علىىخ هىىذال الا سىىةشا مىىن فىى ا الالت ىىةت الام تلىىه بقوال  الإلجةبىى اقىىد لر    
             Le critère du »متيىىةر ع تغيىىر الاوضىىع الاجمركىىاع هىىذه الامن جىىة  ل الاسىىلع ل ىىه  منشىىأحيىىت وحىىد  

 changement tarifaire »   ،نسىب  مىن الاحقىوت  أعلىخالامن ج وكون من مية الدلا  الا ا تىد ع  أن أي
الامتىةم   الادلايى  عىة ة مىة تقىو  علىخ نسىب  هىذه  أن إاىخ إضىة  ،  هىذال 3الاجمركيى  علىخ  فىوا الامنى ج
لربمة وكون هذال  الإلن ةجنسب  من الامسةهم   ا  بأكبرالادلا  الا ا تقو   إاخالامن جة  ل الع بةرهة من مي  

 اعدال بحه جميع الادل  أكارالاحل 

 المن أمعيار الجمع بين م اش الورود و بلد  -ج

عىة ة مىة  الألطىرال الاىدلا  أنتابت الا جرب  الادلاي   ا مجةا الالت ةقية  الا جةري  الادلايى  الاانةئيى   
ل متيةر مكةن الاورل  ا حديد جنسي  ل الن مةء الامنى ج ، ل مىن ذاىك  الامنشأتجمع تين كل من متيةر تلد 

 يهىة لر  حيىت 1989جىوالن  15 ىا  الألر نمىن الالت ىةت الامبىر  تىين الابرالزيىل ل  الأللاىخنص الامة ة نجد 

 

 .91حسة  الحمد محمد هنداللي، الامرجع الاسةته، ص -1
 90حسة  الحمد محمد هنداللي، الامرجع  ن سه، ص  -2
 .89محمد  ة ا يو ف، الامرجع الاسةته، ص  -3
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الام تلقى   الألمىوربةارعةو   ىا جميىع  الأللاخومنا الاطر ةن الام تةقدالن بتضهمة الابتض متةمل  الادلا   النه
 .1الآلفر لا  الاطر   منشؤهةبةاسلع الا ا تور  مبةشرة ل وكون 

 في مجال االتتثمارات الدوليةتعبيق شرط الدولة األولى بالرعاية  الفره الثاني:

 أهى الا كنواوجيىة، ل نقىص الا بىرة مىن  إاىخالا زمى  ل كىذال الال  قىةر  الألمىوالاعد  توال ر رشل   إن 
الامشةكل الا ا توالجه الادلا الانةمي  ا حقيه تنمي  الق صة و  ل الج مةعي ، اذاك كةن التد علخ هىذه الاىدلا 

  عىىىن طريىىىه ل فبىىىرة  نيىىى بمىىىة ي بتهىىىة مىىىن تكنواوجيىىىة  الألمىىىوالاتشىىىجيع عمليىىى  الن قىىىةا رشل   إاىىىخالالجىىىوء 
          فلىىه منىىة  ال ىى امةري م ئىى  مىىن الجىىل جىىذب  إاىىخ، حيىىت تسىىتخ الادلاىى  الامضىىي   الألجنبيىى الال ىى امةرال  

          . الإلع ىىىةءال  تشىىىريتة   الفليىىى  تمىىىنا الامزيىىىد مىىىن الامزالوىىىة ل  إ ىىىدالرل تشىىىجيع الال ىىى امةرال  مىىىن فىىى ا 
مةاىىه اهىىذه الادلاىى  ،  هىىو تىىذاك وسىىتخ لرالء تحقيىىه ربىىا  رأ حىىين قبواىىه تصىىدير  الألجنبىىال الامسىى امر 

ي ضىمن  أنالت ةت مع الادلا  الامضىي   حيىت وسىتخ الامسى امر جةهىدال  إترال ذاك هو  إاخمؤكد، ل الاسبيل 
. ل تحظىىخ عقىىو  الال ىى امةر الا ىىا تبرمهىىة الاىىدلا مىىع هىىذال الالت ىىةت الانصىىوص الاك يلىى  بح ىىظ كة ىى  حقوقىىه

كبيرة نظرال الدلر الاىذي تلتبىه  ىا  بأهمي  الألجنباعلخ الال  امةر اغرض الاحصوا  الألجةن  الامس امرين 
الالق صىىة  الاىىوطنا اكىىل مىىن الادلاىى  الامضىىي   بةع بةرهىىة الاركيىىزة الا ىىا تسىى ند عليهىىة مىىن الجىىل تنىىةء الاهيةكىىل 

ي بتهىىة لىىدلا الا ىىا بةانسىىب  ا ل هىىذال مرال قهىىة الاتةمىى . إ الرةل  الأل ة ىىي ل تنظىىي  تني هىىة الالق صىىة و  الااةت ىى  
 .الامةا ل تحقيه مزيد من  رص الاتمل رأ  ها تشكل مزيدال من نمو  الامس امرلن 

عبىر  الإلن ىةجعلخ النىه ع الن قىةا الحىد عوالمىل  الألجنبانتر  الال  امةر  أنومكن  الإلطةر ا هذال  
غيىر مبةشىىرة ، ل بقصىد تحقيىىه  ألالاحىدل  الادلايى  المسىىةهم   ىا الال ىى غ ا الالق صىة ي بطريقى  مبةشىىرة 

  الألجنبيىى تقىو  تهىة الاىدلا ال ى امةرال  عةمى   إاىخ الألجنبيىى هىذال ل تنقسى  الال ى امةرال   2نقىدي م ميىز.عربىا 
الاتةم  ل الا ا عة ة مة تت برهة الادلا الانةمي  تهديدال ال ى ق اهة ل  ىية تهة ل ال ى امةرال   أجهزتهةالحد  أل

متنىىويين ل هىىا الا ىىا عىىة ة مىىة  ألطبيتيىىين  أش ة ىىةالا ة ىى   ىىوالء كىىةنوال  الألشىى ةص فة ىى  تقىىو  تهىىة 

 

 . 1989جوالن  15الامة ة الأللاخ من الالت ةت الا جةري تين الابرالزيل ل الألر ن ت ةريخ  -1
O.N.U., Recueils des traités, vol.1580, 1990, p.94.  www.un.org/fr/, Vu le : 15/01/2017. 

محمىىىىد غىىىىةن ، الال ىىىى امةر  ىىىىا الالق صىىىىة  الاسية ىىىىا ل الإل ىىىى ما ل الا شىىىىريتة  ل الت ةقيىىىىة  الال ىىىى امةر ،  الر الا كىىىىر  -2
 .41، ص 2001الاجةمتا، الإل كندري ، 
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علىىخ ل تهىد  تشىجيع هىذه الال ى امةرال  الا ة ىى   ىةن الاىدلا الانةميى  تتمىل  هىىذال تلجىة اهىة الاىدلا الانةميى ،
هىىذه الاضىىمةنة  نجىىد شىىرط  أهىى تىىو ير الاضىىمةنة  الاك يلىى  بحمةوىى  حقىىوت هىىؤالء الامسىى امرين ل مىىن تىىين 

            الاسىىم  الابىىىةرزة  ىىا الت ةقيىىة  الال ىىى امةر الاانةئيىى ، تىىىل ح ىىخ م تىىىد ة أ ىىىبابةارعةوىىى  الاىىذي  الأللاىىخالادلاىى  
متةملى  ال تقىىل ت ضىىي  عىىن رعةوىىة  متينىى  أجنبيىى ت تهىىد الادلاىى  بمىنا رعةوىىة  لاىى   أن، ل مىىؤ اله  الألطىرال 
 .1بمجموع  من الاحقوت الام تلق  بةال  امةر ألثةاا   يمة ي تله بةا م ع بحه متين،  أجنبي  لا  

 هو  آفرشرط  أين أنه شأبةارعةو  الامدرج ضمن الت ةقية  الال  امةر ش  الأللاخشرط الادلا   إن 
مسى انةة علىخ تطبيقىه تحىد هة  أفرى هنة  موالضيع محد ة وسري عليهة ل  إنمةل  إط قهال وسري علخ 

، هذال ل مىن فصىةئص شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  الامىدرج  ىا مجىةا الال ى امةر الادلا الام تةقدة الت ةقية
 النه يو ر المس امر ضمةنة  تقرهة متظ  الادلا  ا تشريتةتهة لهو مة  ن تر  عليه.

 زايا شرط الدولة األولى بالرعاية المدرج ضمن اتفاقيات االتتثماراالتتفادة من م أوال: طبيعة

بةارعةوىى  الامىىدرج ضىىمن الت ةقيىىة   الأللاىىخالال ىى  ة ة مىىن مزالوىىة شىىرط الادلاىى   أن الأل ىىلكىىةن  إذال 
    علىىىىخ حىىىىد  أجنبيىىىى  لاىىىى   إقلىىىىي جميىىىىع الامسىىىى امرين ل ال ىىىى امةرالته  الامنجىىىىزة علىىىىخ مىىىىن حىىىىه الال ىىىى امةر 
علىىخ الامسىى امرين   أل  الألجنبيىى علىىخ الال ىى امةرال   إمىىةهنىىة  حىىةال  وطبىىه  يهىىة الاشىىرط  أن إالالاسىىوالء، 
   .2الألجةن  

 ا تحديد الاموالضيع الا ا وسري عليهة الاشىرط ل الا ىا ت  لىف  الإلشكةال تهد  ت ة ي هذال هذال 
تحىىد   ىىرالح  حقىىوت الال ىى امةر الا ىىا تىىدفل  ىىا تطبيىىه الام تةقىىدة  الألطىىرال  أ ىىبحت  آلفىىرمىىن الت ىىةت 

الاشىىرط، ل هىىذال مىىة عملىىت الاجزالئىىر علىىخ تطبيقىىه مىىن فىى ا متظىى  الت ةقيةتهىىة الا ة ىى  بحمةوىى  ل تشىىجيع 
الامىة ة  حىد    ىرالح  مىن فى ابةارعةوى  حيىت  الأللاىخالال  امةر الا ا كر ت من ف اهىة شىرط الادلاى  

 

مصىىىلا الحمىىىىد طراللنىىىى ،  ةطمىىى  الازهىىىىرالء محمىىىىو ي، الا حكىىىىي   ىىىا منةزعىىىىة  الال ىىىى امةر الاىىىدلاا تىىىىين الادلاىىىى  الامضىىىىي    -1
امسىى امر الألجنبىىىا، الاجىىزء الأللا، نطىىىةت الف صىىةص الامركىىز الاىىىدلاا ا سىىوي  منةزعىىىة  الال ىى امةر، الاطبتىىى  ا  ىى امةر ل ال

 .186ل ص  185، ص 2013الأللاخ،  الر لالئل النشر ل الا وزيع، عمةن، 
2-  CNUCED, Traitement de la nation la plus favorisée, Document unctad /ite/iit10, Vol 3, 

: 17/03/2017. , Vu lehttps://unctad.org/fr 7.-w York, 2001, pp. 6Nation Unies, Ne 

 



 شرط الدولة األولى بالرعاية في العالقات التجارية الدولية 

 

87 

 

، حقىىوت الال ىى امةر الا ىىا تىىدفل  ىىا 1999اصىىين اسىىن  مىىن الت ىىةت الاجزالئىىر مىىع حكومىى  جمهوريىى  ال 03
تطبيىىىه شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  تىىىين الاطىىىر ين علىىىخ أنهىىىة تشىىىمل عمليىىىة  الا صىىىدير ل الال ىىى يرال  

الالم يىىىةزال  ل الا سىىىهي   الاممنوحىىى  أل الا ىىىا ومكىىىن أن ومنحهىىىة كىىىل مىىىن الاطىىىر ين  المن جىىىة  بة ىىى انةء 
ي   الالم يىىةزال  ل الا سىىه، ل ال ىى انت كىىذاك ل الا جىىةرة الاحدل وىى الام تةقىىدين البلىىدالن  الامجىىةلرة بغيىى  تسىىهي

ل عليهة كل من الاطر ين الام تةقدين بص  ه عضوال أل ومكن أن وصبا عضىوال  ىا أي التحىة  صالا ا وح
 1أي الت ةقة  أفرى ممةثل . جمركا أل منطق  الا بة ا الاحر، أل

مىىىن الالت ىىةت الا ىىىةص بةا رقيىىى  ل الاحمةوىى  الام بة اىىى  ا  ىىى امةرال   03الامىىىة ة الألمىىر ذالتىىىه ألر تىىه  
بةارعةوىىى  وسىىىري علىىىخ  الأللاىىىخشىىىرط الادلاىىى   أنحىىىين الع بىىىر الامبىىىر  تىىىين الاجزالئىىىر ل الاحكومىىى  الالوطةايىىى  

الال  امةرال  الاقةئم  تين الابلدين بة  انةء تلك الامقدم  بموج  مشةرك  إحدى الادلا ين  ا التحة  جمركا 
 صة ي أل منطق  تبة ا حر أل أي شكل من أشكةا الا نظي  الالق صىة ي الاجهىوي ل كىذاك تسى انا أل الق

الالت ةقة  الامبرم  من قبىل الحىد الابلىدين ل الا ىا تهىد  إاىخ تجنى  الالز لالج الاضىريبا أل ا سىهيل الا جىةرة 
 2ين الابلدين.الاحدل و  بشرط أن ال تكون هذه الال  انةءال  م تةرض  مع الت ةقية  ثنةئي   به إترالمهة ت

 

الاشىتبي  الاموقىع بىةاجزالئر  الا تةلن الا جةري الامبر  تىين الاجزالئىر ل حكومى  جمهوريى  الاصىين الت ةت من 03الامة ة  تنص -1
النىىىه ع ا رقيىىى  الامبىىىة ال   .2000أك ىىىوبر  08،  الاصىىىة رة ت ىىىةريخ 58عىىىد   ، الاجريىىىدة الار ىىىمي 1999أك ىىىوبر  30 ت ىىىةريخ

ة  الا جةريىى  تىىين الابلىىدين، الت ىىه الاطر ىىةن الام تةقىىدالن علىىخ مىىنا بتضىىهمة الاىىبتض، متةملىى  الادلاىى  الألكاىىر رعةوىى   ىىا عمليىى 
 غير أن هذال الاحك  ال وطبه علخ: ، الا صدير ل الال  يرال  المن جة

اممنوحىى  أل الا ىىا ومكىىن أن ومنحهىىة كىىل مىىن الاطىىر ين الام تةقىىدين البلىىدالن  الامجىىةلرة بغيىى  الالم يىىةزال  ل الا سىىهي   ال -1
 تسهيل الا جةرة الاحدل و .

ل عليهىة كىل مىن الاطىر ين الام تةقىدين بصى  ه عضىوال أل ومكىن أن وصىبا عضىوال صى ي   الا ا وحالالم يةزال  ل الا سه -2
 .عالت ةقة  أفرى ممةثل أي   ا أي التحة  جمركا أل منطق  الا بة ا الاحر، أل

الالت ةت الامبر  تين الاجزالئىر ل حكومى  الاجمهوريى  الالوطةايى  الام تلىه بةا رقيى  ل الاحمةوى  الام بة اى   من 03تنص الامة ة  -2
 .1991أك ىوبر  06، الاصىة رة ت ىةريخ 46، الاجريىدة الار ىمي   عىد  1991مةي  18وقع بةاجزالئر ت ةريخ ما   امةرال  الا

الاىىدلا ين الام تةقىىىدتين علىىىخ إقليمهىىة، ا  ىىى امةر ل الامىىىدالفيل الا ةبتىى  اهىىىة الا ىىىا تمىىت مىىىن قبىىىل الامىىىوالطنين ع تمىىنا كىىىل مىىىن 
 =الامتنويين الدلا  الام تةقدة الألفرى، متةمل  ال تقل الم يىةزال مىن تلىك الا ىا تمىنا ا  ى امةر ل الامىدالفيل الام تلقى  تهىة الا ىا
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 بالرعاية في مجال االتتثمار األولىالةمانات الناتجة عن تعبيق شرط الدولة ثانيا:

 ىةن الامسى امر غةابىة مىة وحصىل  بةارعةوى   ىا مجىةا الال ى امةر الأللاىختبتة ا طبيه شرط الادلاى   
علىىخ ضىىمةنة   ىىا الادلاىى  الامىىرال  الال ىى امةر  يهىىة ، هىىذه الاضىىمةنة  تقرهىىة متظىى  الاىىدلا  ىىا تشىىريتةتهة 

تكريسهة  ا م  لف الالت ةقية  الاانةئي  الا ة   بحمةو  ل تشجيع الال  امةر، ل هو  إاخ إضة  الادالفلي  
  الامصىة رة ألال ى تمةا حقهىة  ىا نىزع الاملكيى   اىخإالادلاى   اجىأ  مة وشىكل حمةوى  المسى امر  ىا حةاى  مىة 

         الامىىىىةا رأ ل كىىىىذال الاحىىىىه  ىىىىا تحويىىىىل  1هىىىىذه الاضىىىىمةنة  الاحىىىىه  ىىىىا الا تىىىىويض  أهىىىى ، ل تتىىىىد الا ىىىىأمي  أل
 .2الألربةحل 

 تعويضالحق في ال -1

     الألفىىرى هىا  الألفيىرة ىةن هىىذه  ة يهى الا ملىك  ىىا الادلاى  الا ىا وسىى امر كىةن مىن حىىه الامسى امر  إذال 
نىزع الاملكيى   أل الا ىأمي علخ ظرل  متين  اهة الاحه  ا نزع ملكي ه من ف ا تكىريس حقهىة  ىا  ل تنةء

وكىون الا تىويض  أن، علىخ مىن الاطىر ين أيبمصىلح   إفى اح ىخ ال وكىون هنىة   مقةتل تتويض عىة ا
الت ىةت الال ى امةر  ىا حىد ذالتىه وكىون محىد ال  أنعة ال وتة ا قيم  الامم لكة  الا ا  قدهة ل غةابة مة نجد 

       الاجزالئىىر مىىن الالت ىىةت الامبىىر  تىىين 04الامىىة ة  إاىىخ بىىةارجوع  هاطبيتىى  الا تىىويض الامسىى حه مىىن فىى ا تنىىو  
ة أازمىىت أنهى ل الالتحىة  الابلجيكىا الالوكسىىومبورغا الام تلىه بةا شىجيع ل الاحمةوىى  الام بة اى  ا  ى امةر نجىىد 

 

تلك الا ا وقو  تهة تلد آفر مسى  يد مىن تنىد الادلاى  الألكاىر رعةوى ،  وقو  تهة موالطنوهة أل أش ة هة الامتنويون أن سه  أل=
 إذال كةنت هذه الامتةمل  ها الألكار الم يةزال.

علخ أن هذه الامتةمل  ال تم د إاخ الالم يةزال  الا ا تقدمهة الادلا  الام تةقىدة امىوالطنين ل أشى ةص متنىويين مىن  لاى  ثةااى  
ا الاحىر، ل  ىا التحىىة  جمركىا، أل الق صىة ي، أل  ىىا  ىوت مشىى رك  أل بموجى  مشىةرك هة أل مسىىةهم هة  ىا منطقى  ال بىىة 

أي شكل آفر من أشكةا الا نظي  الالق صة ي الاجهوي، أل علخ أ ة  الت ةقة  مبرم  تهد  تجن  الالز لالج الاضريبا أل 
تىين الاىدلا ين  من الجل تسهيل الا جةرة الاحدل و ، شريط  أن ال تكون هىذه الامىة ة م ةا ى  ألحكىة  الت ةقيىة  ثنةئيى  أفىرى مىة

  عالام تةقدتين.

، 2008عمر هةش   دق ، ضىمةنة  الال ى امةرال  الألجنبيى   ىا الاقىةنون الاىدلاا،  الر الا كىر الاجىةمتا ، الإل ىكندري ،  -1
 . 94ص 

 . 82، ص 1999عليوق قربوع كمةا، قةنون الال  امةرال   ا الاجزالئر،  يوالن الامطبوعة  الاجةمتي ، الاجزالئر،  -2
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كل طر  م تةقد بتد  الاقية  بأي إجرالء انزع الاملكي  أل تأميمهة، أل أي إجرالء من شأنه نىزع ال ى امةرال  
وجىى  أن يىى   ذاىىك بصىى    الاطىىر  الام تةقىىد الألفىىر، ل  ىىا حةاىى  الاقيىىة  تىىذاك اضىىرلرة الامصىىلح  الاتةمىى 

     قةنونيىىى  ل  لن تمييىىىز ل الالا ىىىزال  تىىىد ع تتىىىويض منة ىىى  ل  تلىىىا تحىىىد  قيم ىىىه ت ىىىةريخ الت ىىىةذ الإلجىىىرالءال  
أل الإلع ن عنهة، ل كذال أن وكون بتمل  قةتل  ال حويل ل و ضل أن تكون عمل  الادلا  الا ا ين ما إايهة 

 يلحقه بسب  هذال الإلجرالء. ، ل هذال ك تويض عن الاضرر الاذي ومكن أن 1الامس امر

 األرباحالمال و  رأسالحق في تحويل  -2

 الأللاىخالاضىمةنة  الا ىا ومكىن اشىرط الادلاى   أه من  الألربةحالامةا ل  رأ وتد الاحه  ا تحويل  
تبن ىه الاجزالئىر  أمرل هو  وك لهة المس امر ضمةنة احقوقه  أنبةارعةو  الامدرج ضمن الت ةقية  الال  امةر 

لىه ت طىوير الال ى امةر الام ت 03-01الألمىرمن  31لكةن ذاك من ف ا الامة ة  متظ  الادلاعلخ غرالر 
القىىر الامشىىرع الاجزالئىىىري حىىه تحويىىل الألربىىىةح الامحققىى  مىىن عمليىى  الال ىىى امةر بةإلضىىة   إاىىخ إعىىىة ة  حيىىت 

 

ق صىىة ي الابلجيكىىا الالوكسىىومبورغا حىىوا الا شىىجيع ل الالت ىىةت الامبىىر  تىىين الاجزالئىىر ل الالتحىىة  الال نمىى  04تىىنص الامىىة ة  -1
أك ىىوبر  06الاصىىة رة ت ىىةريخ  46، الاجريىىدة الار ىىمي  عىىد  1991ال ريىىل  24الاحمةوىى  الام بة اىى  ا  ىى امةرال ، الاموقىىع  ىىا 

الاملكيى  أل ا أميمهىة، أل أي إجىرالء آفىر مىن شىةنه ع يل ز  كل طر  م تةقد بتد  الاقية  بأي إجرالء انىزع  علخ النه .1991
 نزع الال  امةرال  الا ا وم لكهة مس امرل الاطر  الام تةقد الآلفر علخ إقليمه ل ذاك بص   مبةشرة أل غير مبةشرة.

ة إذال كةنت ضرلرة الامن ت  الاتةم  ل الألمن أل الامصلح  الاوطني  تبرر تجةلز أحكة  الا قرة الأللاىخ اهىذه الامىة ة وجى  مرالعىة
 الاشرلط الا ةاي :

 وج  أن ت  ذ الإلجرالءال  طبقة ألحكة  قةنوني . -أ

 وج  أن ال تكون هذه الإلجرالءال  تمييزي  ل ال م ةا   الا زال  فةص. -ب

 وج  أن تكون  مقرلن  بةا دالتير الا ا تنص علخ   ع الا تويض الامنة   ل الا تلا. -ج

الامتنيىى  عشىىي  الايىىو  الاىىذي ت  ىذ  يىىه الإلجىىرالءال  أل وتلىىن عنهىىة  وسىةلي مبلىىغ الا تويضىىة  الاقيمىى  الاحقيقيىى  ا  ى امةرال  - 
  يه.

تسىىىوى الا تويضىىىة  بتملىىى  قةتلىىى  ال حويىىىل يىىى   الالت ىىىةت عليهىىىة، ل و ضىىىل الن تكىىىون عملىىى  الادلاىىى  الا ىىىا ين مىىىا إايهىىىة  -ه
 الامس امر.ع
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تصدير رأ  الامةا، ل ها ضمةن  من شةنهة تشجيع الامس امرين الألجةنى  ال ى امةر أمىوالاه  مىن فى ا 
 1ع  ا الاجزالئر.مشةري

 في مجال النقل الدوليتعبيق شرط الدولة األولى بالرعاية الفره الثالث: 

 رال ى  مىدى تطبيىه  إاخمن الا جةرة الادلاي  ل الانقل الادلاا يد ع تنة  الالرتبةط الاوثيه تين كل إن 
مىىن حيىت مىىة  إن ةجيىة،  ةانقىل الاىدلاا ومكىىن الع بىةره نشىىةطة الألفيىىربةارعةوى   ىىا هىذال  الأللاىىخشىرط الادلاى  

 إاىىخزمةنيى و ل ذاىىك تنقلهىة مىن مكىىةن تنى ج  يىه  -وضىي ه السىلت  الامنقواىى  مىن من تى  الق صىىة و  ا مكةنيى 
 الألمىر. ل ي تلىه 2مكةن تس هلك  يه، ل هو نشةط توزيتا اىدلره الاهىة   ىا عمليى  الا وزيىع محليىة ل  لايىة

 الاا ث  تري، بحري ل جوي. اهأشكةهنة بةانقل  ا 

م  لىىف الالت ةقيىىة  الادلايىى   ىىا هىىذال الامجىىةا تكىىة  ت لىىو مىىن  أننجىىد  :بالنســبة للنقــل البــري  - 
         إقليمهىىىةتمسىىىك كىىىل  لاىىى  بسىىىية تهة الا ةمىىى  علىىىخ  إاىىىخبةارعةوىىى  ل هىىىذال رالجىىىع  الأللاىىىخشىىىرط الادلاىىى   إ رالج

الابىىىري ل تنظىىىي  كة ىىى   إقليمهىىىةالابىىىري، ل حر ىىىهة علىىىخ الاىىى حك   ىىىا جميىىىع عمليىىىة  نقىىىل الابضىىىةئع علىىىخ 
ال ىى نة ال  لن مىىد ذال  الامتةملىى  اجميىىع الاىىدلا  حىىدالالاجوالنىى  الامرتبطىى  تهىىذال الاموضىىوع مىىع كىىل  لاىى  علىىخ 

نقىىىل بةارعةوىىى .  كىىىل  لاىى  تتمىىىل علىىخ الاىىى حك   ىىىا تحديىىد شىىىرلط الج يىىةز ل ىىىةئل الا الأللاىىخاشىىرط الادلاىىى  
، كضرلرة الاحصوا علخ رفص  مسىبق  ل عىد  الاىرفص الآلفرالاطر   قلي إلالا ةبت  اكل طر  م تةقد 

،ل الاحىةال  الا ىا وجىوز  يهىة تجىةلز هىذال الاتىد ، كمىة تحىد  كي يى   الآلفرالا ا ومنحهة كل طر  الطر  
 

الال ى امةر ، الاجريىدة الار ىمي   ، الام تلىه ت طىوير 2001أل   20، الامىؤر   ىا  03-01الألمر  من 31الامة ة  تنص -1
،  2006جويليىى   15الامىىؤر   ىىا  08-06، متىىدا ل مىى م  بموجىى  الألمىىر 2001أل   22، الاصىىة رة ت ىىةريخ 47عىىد  

، متىىدا ل مىى م  بموجىى  2006جويليىى   19، الاصىىة رة ت ىىةريخ  47الام تلىىه ت طىىوير الال ىى امةر ، الاجريىىدة الار ىىمي   عىىد  
، 44، الام ضىىىمن الاقىىىةنون الا كميلىىىا المةايىىى  ، الاجريىىىدة الار ىىىمي   عىىىد  2009 جويليىىى  22الامىىىؤر   ىىىا  01 -09الألمىىىر 

رأ  الامىةا توال ىط  عملى   مسىةهم   ىا ع تن يذ الال ى امةرال  الامنجىزة النط قىة مىن هأن .2009جويلي   26الاصة رة ت ةريخ 
 ىىىمةا الامسىىى امر ل  ىىىتب  حىىىرة الا حويىىىل وسىىىيرهة تنىىىك الاجزالئىىىر ل ي حقىىىه مىىىن ال ىىى يرال هة قةنونىىىة، ل مىىىن ضىىىمةن تحويىىىل رأ

الاتةئدال  الانةتجى  عنىه، كمىة وشىمل هىذال الاضىمةن الامىدالفيل الاحقيقيى  الاصىة ي  الانةتجى  عىن الا نىةزا أل الا صى ي  ح ىخ ل إن 
   كةن هذال الامبلغ الكبر من رأ مةا الامس امر  ا الابدالو ع

و، أطرلحىى   ك ىىوراله، PALL’Eربيتىى  حمىى لي، مر ل وىى  الامؤ سىىة  الامينةئيىى  ا  رال ىى  حةاىى  مؤ سىى  مينىىةء الاجزالئىىر  -2
. ل كىىىىذاك  ىىىىا ذال  10، ص 2008علىىىىو  الق صىىىىة و ، كليىىىى  الاتلىىىىو  الالق صىىىىة و  ل علىىىىو  الا سىىىىيير، جةمتىىىى  الاجزالئىىىىر، 

 .98، ص 2009الاموضوع: أومن الانحراللي، اوجيس ية  الا جةرة الادلاي ،  الر الا كر الاجةمتا، الإل كندري ، 
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يىى  علىىخ الاىىدلا ، كمىىة ت ىىرض الح ىىرال  قوالعىىدهة ل قوالنينهىىة الادالفلالألفىىرى الامةايىى   الألعبىىةء  ىىع الاضىىرالئ  ل 
ل كلهىة مسىةئل مرتبطى  بسىية ة الادلاى  علىخ  .1هىذه الادلاى  إقلىي حةا قيةمهة تنقىل بضىةئتهة علىخ  الألفرى 
بةارعةوىىى  ضىىىمن الت ةقيةتهىىىة  ىىىا هىىىذال  الأللاىىىخشىىىرط الادلاىىى   إ رالج أمىىىة الابىىىري مىىىن شىىىةنهة الاوقىىىو   إقليمهىىىة
 الامجةا.

بةارعةو   الأللاخ ةن الاجزء الاوحيد الاذي وطبه عليه شرط الادلا   :في مجال النقل البحري  أما - 
       الاجىىىىىزء الاىىىىىذي تم لىىىىىك الادلاىىىىى  الاسىىىىىةحلي  كةمىىىىىل  ىىىىىية تهة  أيالامىىىىىوالنة الابحريىىىىى   أيهىىىىىو الاميىىىىىةه الادالفليىىىىى  

 الإل الريىىىى عليىىىىه، ل وقصىىىىد بىىىىةاموالنة الابحريىىىى  ذاىىىىك الامكىىىىةن الاسىىىىةحلا الام صىىىىص مىىىىن طىىىىر  الاسىىىىلطة  
وكون من حه الادلا  ممةر   كة    لطةتهة  ا تنظي   أين، 2  الا جةري  الابحري الامسؤلا  ا دم  الاتملية

          الاجمركيىىىىىى  الام رلضىىىىىى  حىىىىىىين الألعبىىىىىىةء إاىىىىىىخالاىىىىىىدفوا  إجىىىىىىرالءال  مىىىىىىن تحديىىىىىىد  الألجنبيىىىىىى  فىىىىىىوا الاسىىىىىى ن 
الامة ة الااةني  من الت ةقي  جنيىف الا ة ى  بةانظىة  الاىدلاا المىوالنة  أنل  ا الا شريع الادلاا نجد .3الادفوا

 الألجنبيى الاسى ن الا جةريى   أمىة علخ الادلا الاسةحلي    ا موالنةهة الابحريى   ألجبت قد  1923الابحري  اسن  
الامتةمل  بةامال،  مبدأمع مرالعةة  لالنه الع بر   بةامسةلالة  ا الامتةمل  تين هذه الاس ن حيت   إازالمهة، مع 

 أل ىا الامىوالنة الابحريى  الاوالقتى  تحىت  ىية تهة  أفىرى كل  لا  م تةقدة   تهد كل  لا  م تةقدة بةن تمنات
 يمة ي تله بحريى   فىوا الامينىةء  أفرى  لا   أو  لط هة متةمل  مسةلي  امتةمل    نهة الا ة   ل   ن 

 الاسى ن ل حموا هىة إاىختسديهة الام ح  ل الا جةرة الا ا  بأمورل الا م ع الا ة  بةا والئد الا ة    ل ال  تمةاه
 لاى  بطريقى  تقىل عىن تلىك الا ىا تتةمىل تهىة  أوى تتةمىل  ى ن  أنالنه ال وجىوز اهىذه الادلاى   أي.4ل ركةتهة

هىذه الامسىةلالة  ىا الامتةملى  تشىمل جميىع الا سىهي   مهمىة  ،رعةوى  أكاىر لا   أو   ن  أل  نهة الا ة   
كةن نوعهة ك  صيص محل ار و الاس ن ل تسهي   الاشحن ل الا  ريغ ل كذاك الار و  ل الا كةايف من 

 

 .106ص ل  510حسة  الحمد محمد هنداللي، الامرجع الاسةته، ص  -1
 .80ربيت  حم لي، الامرجع الاسةته، ص  -2
، 2000، الألر نعبد علا الا  ة ، جغرال ي  الانقل ل الالتصةال  ل الا جةرة،  الر الا كىر الطبةعى  ل الانشىر ل الا وزيىع،  -3

 .178ص 
4- Edouard SAUVIGNON, op.cit, p.44. 
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 أل الالم يةزال   أ حةب  أل      الاسلطة  الاتةم   ألاحسةب الاحكوم   ألالا ا تجبخ بة     الألنوالعجميع  
 .1أنوالعهةالا تهدال  علخ الف     أ حةب 

شىىةنه شىىةن الانقىىل الابىىري تكىىة  الالت ةقيىىة   أن ىىيمكن الاقىىوا  :فيمــا يخــن النقــل الجــوي  أمــا - 
 ىتا كىل  لاى   إاىخبةارعةوى  ، ل الاسىب   ىا ذاىك رالجىع  الأللاخشرط الادلا   إ رالجالامنظم  اه ت لو من 

ي، ل  يمىىة ي تلىىه بةاحصىىوا علىىخ الا ىىدمة  الاجويىى  الاجىىو  إقليمهىىةالاح ىىةظ علىىخ  ىىية تهة كةملىى  علىىخ  إاىىخ
الا ىىىدمة  الا نيىى  الا ىىىا تقىىىدمهة الاىىدلا الطىىىةئرال  الا ىىىا  ألبةا ىىىدمة  الاجويىىى  الامن ظمىى   الألمىىر ىىوالء تتلىىىه 

 أنوضىىع علىىخ الا ىىزل  بىىةاوقو ،  قىىد ال ىى قر الا ألالا حليىىه  ألتسىى  د   ضىىةءالتهة الاجويىى  بمنة ىىب  الاهبىىوط 
الاجىوي ال وم ىد  إقليمهىةمىنا فدمى   نيى  علىخ  ألت نظىي  فدمى  جويى   أفىرى الادلا ادلاى   إحدىترفيص 

ي   تنىةء علىخ  إنمة، ل  2بةارعةو  إعمةا شرط الادلا  الأللاخمن ف ا  الألفرى الادلا  إاخبصورة تلقةئي  
ل هذال  تية من جميع الادلا الح ةظ علىخ  ىية تهة الا ةمى   3تين الادلا الامتني  إترالمهةالت ةقية  ثنةئي  ي   

 الاجوي . أقةايمهةعلخ 

 مجاالت أخر  لتعبيق شرط الدولة األولى بالرعاية :الثاني المعلب

اتل الا طور الاذي تلغ ه الايو  الات قة  الادلاي  هو الألمر الاذي  رض عليهة أن تقو  علخ أ ىس  
لالضح  ل هذال تهد  الا قليل من الامنةزعة  الادلاي  ، ل هو مة وسما بإح ا الاسى   الاىدلاا، ل ممىة ال 

 ىا تر ىيخ  الف    حواه هو أن تحديد الاقوالعد الا ا تنظ  تمايل  لا  ادى  لاى  أفىرى هىو أمىر رئيسىا
الات قة  الادلاي  ل ي مال هذال الا مايل بشكل رئيسا  ا الات قة  الادتلومة ي  ل الاقنصلي ،  ةادلا  عىة ة 
تماىىل  ىىا الاىىدلا الألفىىرى بمىىوظ ين  تلومة ىىيين أل قنصىىليين وشىىكلون  ىىا الاوقىىت الاحةضىىر  ىىلكة لالحىىدال 

الاسىىلك الاقنصىىلا هىىا ع قىى   وتىىر  بةاسىىلك الا ىىةرجا ، ل الألكيىىد أن الات قىى  تىىين الاسىىلك الادتلومة ىىا ل
تكةمىىل علىىخ الاىىرغ  مىىن النىىه  ىىةبقة كىىةن يىى   الا صىىل تينهمىىة ل الاسىىب   ىىا ذاىىك النىىه أ ىىبا مىىن الاصىىت  
الا صىىىل تىىىين الا جىىىةرة ل الاسية ىىى  ل هىىىو مىىىة   ىىىع بةاىىىدلا ا وحيىىىد هىىىذين الاسىىىلكين، حيىىىت أ ىىىبا بإمكىىىةن 

 

 .120هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته، ص  -1
 ريىىىد محمىىىد الاترينىىىا، الاقىىىةنون الاجىىىوي ا الانقىىىل الاجىىىوي الاىىىدالفلا ل الاىىىدلااو،  يىىىوالن الامطبوعىىىة  الاجةمتيىىى ، الاجزالئىىىر،  - 2

 .71ل ص  70، ص 2002
 .115ص  ل 114حسة  الحمد محمد هنداللي، الامرجع الاسةته، ص  -3
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 بتنا إط قة عد  لجو  الاموظف الادتلومة ا أن وقو  توظي   قنصلي  ل الاتكس  حيا، ل اكن هذال ال
       ال ى ق اي  تىىين الاسىلكين ، ألنىىه يوجىىد تمىةيز تينهمىىة مىىن حيىت طبيتىى  الاوظىةئف الا ىىا وقىىو  تهىة كىىل منهمىىة
ل بةا بتيىى  هنىىة  تمىىةيز مىىن حيىىت الاطبيتىى  الاقةنونيىى  اكىىل منهمىىة، ممىىة نىى ج عنىىه تمىىةيز  ىىا عديىىد الاقوالعىىد 

ةنة  الادتلومة ي  ل الاقنصلي  تس ند إاخ حد كبيىر إاىخ بمة أن الاوظةئف ل الاحص ل الادلاي  الا ا ترعةهمة
موظ ا هىذين الاسىلكين  ىلطة  ل الم يىةزال  ل حصىةنة  زيىة ة عىن تلىك -الامتةهدال  الادلاي  الا ا تمنا 

 الاممنوحىى  بموجىى  الاقىىةنون الاىىدلاا،  ىىةن شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  يلتىى   لرال هةمىىة  ىىا هىىذال الامجىىةا
 ىىا م  لىىف  الألجةنىى   أحىىوالاالالت ةقيىىة   الا ىىا تىىنظ   أنالادلايىى  نجىىد  لغيىىر بتيىىد عىىن ذاىىك  ىىا الات قىىة  

بةارعةوى   الأللاختنةء علخ شرط الادلا   الألجةن  علخ منا ذال  الامتةمل  تين  تحرص  الألفرى الادلا ها 
 الامدرج من ف اهة.

 في مجال العالقات القنصليةتعبيق شرط الدولة األولى بالرعاية الفره األول: 

 علىخ أنلدلاى  الامسى  يدة ا حى  ها متةملى  تقىدمهة الادلاى  الامةن بةارعةو  متةمل  الادلا  الأللاخإن  
       ل ت ىىص ذال  الامجىىةا  ال تقىىل رعةوىى  عىىن الامتةملىى  الا ىىا تمنحهىىة ادلاىى  ثةااىى   تربطهىىة تهىىة ذال  الات قىى 

عديىىىد ل هىىىذه الاطبيتىىى  الا ة ىىى  امتةملىىى  الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  جتلىىىت منهىىىة تىىىدرج  ىىىا ، ل الاموضىىىوع
 ....ي  كةام ح  ل الا جةرة زية ة عن الامتةمل  الام تلق  بةابتاة  الادتلومة ي  ل الاقنصلي حيو الامجةال  الا

منىذ  -وتد الانظة  الاقنصلا من أقد  الألنظم  الاقةنوني  الا ا عر هىة الامج مىع الاىدلاا ل قىد اتبىت  
 لرال هةمة  ا تطوير الا جةرة ل الام ح  تين الألم  ل الاشتوب. ل ترجىع أ ىواهة إاىخ ضىرلرة  –ظهورهة 

     ة و  ل الااقة يىى  حمةوىى  رعةوىىة الادلاىى  الامقيمىىين  ىىا الا ىىةرج ل تطىىوير الا جىىةرة الادلايىى  ل الات قىىة  الالق صىى 
ل و  لىىف الا مايىىل الاقنصىىلا عىىن الا مايىىل الادتلومة ىىا  ىىا أن هىىذال الألفيىىر و ىىص أ ة ىىة  هىىذال ل الاتلميىى ،

و ى ص ت مايىل الادلاى  الامت مىدة اىدى الادلاى  الامت مىد  تلومة اد الا  مايلا ة الات قة  الاسية ي  تين الادلا 
اىىديهة. أمىىىة الا مايىىىل الاقنصىىىلا  يهىىد  أ ة ىىىة إاىىىخ حمةوىىى  الامصىىةاا الا جةريىىى  ل مرالقبىىى  تن يىىىذ الامتةهىىىدال  

  1الا ة   تهة.

 

 .399، ص 2003، الاقةهرة، مصر، الحمد أتو الاو ة، قةنون الات قة  الادتلومة ي  ل الاقنصلي ،  الر الانهض  الاتربي  - 1
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نىىه ع نظىة  مىن نظى  الاقىىةنون بأوتىر  الاىدك ور محمىد  ىىةما عبىد الاحميىد الانظىة  الاقنصىلا هىذال ل  
رعةوىىىى  الامصىىىىةاا الالق صىىىىة و  ل الا جةريىىىى  الدلاىىىى  ل رعةوةهىىىىة الامقيمىىىىين  الأل ة ىىىىي الاىىىىدلاا الاتىىىىة ، غةي ىىىىه 
محىىدل ، مىىن فىى ا قنصىىل، ل تقبىىل الادلاىى   ىىةحب  الاسىىية ة علىىخ هىىذال الاحيىىز  إقليمىىافةرجهىىة،  ىىا حيىىز 

هىىذه الامهىىة ، ل مىىن ممةر ىى  بتىىض الالف صة ىىة   ىىا موالجهىى  رعةوىىة  أ الءالاقنصىىل و مىىن  أيتمكينىىه ا 
ل ىيل  ا كىوين ع قىة  فة ى  تىين الاىدلا يى   تنظىي   أنهىة  الات قىة  الاقنصىلي  علىخ . كمة تتىر 1 لا هع

 .1963الت ةقي   يينة الت قة  الاقنصلي  اسن   أحكة هذه الات قة  حةاية بموج  

الاتديىىد مىىن متةهىىدال  الاصىىدالق  ل الا جىىةرة ل الام حىى  ل ماي تهىىة ل الامتةهىىدال   هىىذال ل ت ضىىمن 
تحقيه حصوا الادلا ل رعةوةهة علخ متةمل   ضلخ من الادلا  الام تةقد متهة   إاخالاقنصلي  تنو ال تهد  

  بةارعةو  حيت ت تهد كل من الادلا ين الام تةقدتين بةن تقىو  الأللاخهذه الابنو  نجد شرط الادلا   أه لمن 
 لاىى   ألوىى  ىى قدمهة  ألرعةوةهىىة متةملىى  ال تقىىل رعةوىى  عىىن تلىىك الا ىىا تقىىدمهة  أل الألفىىرى بمتةملىى  الادلاىى  

 إاىخ ىا مجىةال  محىد ة تحىد هة الامتةهىدة الامتقىو ة تينهمىة ل يىؤ ي هىذال  ألثةاا   ا م  لف الامجىةال  
متةهىىدال  الاانةئيىى  هىىذه الا أهميىى ممىىة يزيىىد مىىن  أفىىرى متةهىىدة  أطىىرال متةهىىدة متينىى  علىىخ  أحكىىة تتمىىي  

 . 2أحكةمهةكمصدر من مصة ر الاقةنون نظرال ا زاليد عد  الامس  يدين من 

 :بالرعاية ضمن المعاهدات القنصلية األولىمستلزمات تعبيق شرط الدولة  -1

 الألمىوربةارعةوى  ضىمن الامتةهىدال  الاقنصىلي  هنىة  جملى  مىن  الأللاىختطبيه شرط الادلاى   ألجل 
 : الاوالج  مرالعةتهة  ا ذاك ل الا ا ت مال  يمة يلا

 مبدأ المعاملة بالمثل:  -أ

متةملىى  بةاماىىل الا ىىا غةابيىى  الامتةهىىدال  الاقنصىىلي  يىىرتب  شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  بةع مىىة   
تطبيىىه الاشىىرط ي وقىىف علىىخ الع ىىرال  الادلاىى  الامسىى  يدة بحىىه الادلاىى  الامةنحىى   ىىا الال ىى  ة ة مىىن  أنبمتنىىخ 

 

الاقىىىةنون الادتلومة ىىىا الاقىىىةنون  -الامجلىىىد الأللا – ىىىةما عبىىىد الاحميىىىد، أ ىىىوا الاقىىىةنون الاىىىدلاا الاتىىىة  ا الاجىىىزء الااةاىىىت  - 1
 105، ص 1988الاقنصلا ل الاقةنون الادلاا البحرو  الر الامطبوعة  الاجةمتي ، الإل كندري ، مصر ، 

دتلومة ىىىي   ىىىا الاقىىىةنون ل الاممةر ىىى  ا  رال ىىى  مقةرنىىى  و ، عويىىىدال  النشىىىر ل عة ىىى  جىىىةتر، الاوظي ىىى  الاقنصىىىلي  ل الا - 2
 .230، ص 2001الاطبةع ، تيرل ، ابنةن، 
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ل قىىىد تقىىىو   لاىىى  مىىىة بمىىىنا  لاىىى  أفىىىرى علىىىخ أ ىىىة  الامتةملىىى  بةاماىىىل  ،1أرالضىىىيهةالامتةملىىى  ذالتهىىىة علىىىخ 
حصىىىةنة  ل الم يىىىةزال  قنصىىىلي  أكاىىىر رعةوىىى  مىىىن تلىىىك الا ىىىا تمنحهىىىة اىىىدلا أفىىىرى تربطهىىىة تهىىىة متةهىىىدال  

       لي  ت ضىىىمن شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  ،  هىىىل وحىىىه اهىىىذه الاىىىدلا الامطةابىىى  بمنحهىىىة الالم يىىىةزال  قنصىىى 
 ل الاحصةنة  ذالتهة؟

وكىىىون مىىىنا  أنعلىىىخ  الألطىىىرال مىىىة الت ىىىه   ىىىإذال،  الألطىىىرال الاتبىىىرة  ىىىا هىىىذه الاحةاىىى  هىىىا بةت ىىىةت  
ون مىىن حىىه هىىذه الاىىدلا الامتةملىى  بةاماىىل،  هنىىة وكىى  أ ىىة قىىةئ  علىىخ  أيالالم يىىةزال  علىىخ نحىىو م بىىة ا 

بةارعةو  نظير قيةمهة بمنا حصةنة  ل الم يةزال  ممةثل  ابتاة  الادلا   الأللاخالال   ة ة من شرط الادلا  
الامتةمل  بةامال، بحيت ت بة ا الاىدلا ةن مىنا  مبدأالاشرط وس لز  تطبيه  نأ أيالامضي   الامت مدة اديهة، 

 .2ل الم يةزال  ممةثل بتاة  كل منهمة  ا أرالضا الادلا  الألفرى حصةنة  

 

 

 

، حيىت جىىةء 1958تىين توانىدال ل يوغسىى  ية  ىن   برمىى مىىن الالت ةقيى  الاقنصىلي  الام 64الامىة ة مىىة ألر تىه  ل مىن ذاىك  - 1
ومىىنا الاطىىر  الام تةقىىد الآلفىىر متةملىى  الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى   ىىا جميىىع  أن وجىى  كىىل مىىن الاطىىر ين الام تةقىىدينأن  يهىىة 

الامسةئل الام تلق  بةالم يةزال  ل الاحصةنة  ل الاحقوت ل الامهة  الاقنصلي  ل الاموظ ين الاقنصليين، علخ النىه اىيس ألي مىن 
رض طلى  الم يىةزال  أل حصىةنة  أل حقىوت أكاىر مىن غى طر ين الام تةقىدين أن وسى ند إاىخ شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  االا

أن طلىى   ، ل م ىىة  ذاىىكتلىىك الا ىىا ومنحهىىة هىىو ن سىىه القنة ىىل ل الامىىوظ ين الاقنصىىليين الا ىىةبتين الطىىر  الام تةقىىد الآلفىىر
ةاىى  تهىىة بمىىنا ذال  الاميىىزة الم تةقىىد الآلفىىر إعمىىةال امبىىدأ الاحصىىوا علىىخ أوىى  ميىىزة إضىىة ي  ي وقىىف علىىخ  قيىىة  الاطىىر  الامط

 .32ل ص 31الامتةمل  بةامال  هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته، ص 
 
فىى ا منةقشىى   Mundtل ماىىةا ذاىىك مىىة قةمىىت بىىه لزالرة الا ةرجيىى  الألمريكيىى  لذاىىك  ىىا جوالتهىىة عىىن  ىىؤالا الاسىىينةتور - 2

الاىىدلا الا ىىا تربطهىىة بةاوالوىىة   ةمكةنيىى ، ل الام تلىىه ب1967ن   ىىا الاكىىونغر   ىى الامتةهىىدة الاقنصىىلي  الألمريكيىى  الاسىىو يي ي  
مىن الامتةهىدة  19الام حدة الألمريكي  متةهدال  ت ضمن شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  الامطةاب  بةال ى  ة ة مىن أحكىة  الامىة ة 

جيىى  الألمريكيىى  مقىىرال بىىةن الاوالوىىىة  الامىىذكورة ل الام تلقىى  بةاحصىىةن  الاقضىىةئي  المىىوظ ين الاقنصىىليين ، ل هنىىة كىىةن ر  الا ةر 
هذه الادلا بتد حصواهة علخ تأكيدال  فطي  من قبلهة تقر منا الاموظ ين الاقنصليين    حدة الألمريكي    س جي  اطلالام

الااةنيىى  ل  الألمىىريكيين الاتىىةملين علىىخ أرالضىىيهة متةملىى  ممةثلىى ، كمىىة  ىى طل  منهىىة مرالعىىةة إجىىرالءال  الا قىىرة الااةااىى  مىىن الامىىة ة
علىىىخ تتيىىىين رش ىىىةء الابتاىىىة  الاقنصىىىلي  ل الامىىة ة الاسة  ىىى  مىىىن الامتةهىىىدة ل الام تلق ىىىين بةاحصىىىوا علىىىخ الاموال قىىى  الامسىىىبق  

 .233بةإلع   الامسبه ت تيين الاموظ ين الاقنصليين الآلفرين، عة   الاجةتر، الامرجع الاسةته، ص 
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 على ظروف خاصة شرط الدولة األولى بالرعاية بناءمنح  -ب

مىنا الم يىةزال  ادلاى  متينى  ،  قىد  إاىخهنة  جمل  من الاظىرل  الا ة ى  الا ىا تضىطر  لاى  مىة  
وكىىىون مىىن حىىه بىىىةقا  أنالج مةعيىى  ، ل ذاىىك  لن  ألالق صىىىة و   ألوكىىون ذاىىك ن يجىىى  ظىىرل  جغرال يىى  

تطةا  بمتةمل  ممةثل    أنبةارعةو     الأللاخالادلا الا ا تربطهة تهذه الادلا  متةهدال  ت ضمن شرط الادلا  
 أمال ل هو وتد ال  انةء علخ الاقةعدة الاتةم   ا تطبيه الامتةمل  بةامال بةانسب  الت قة  الاقنصلي  لمن 

 ذاك:

الاقةعدة الاتةم ، حيت ي مال  ا قية   لا  مة بمنا  لخل هو ال  انةء ع * مواصالت المنعقة الحدودية:
الاس ر تين الادلا ين  إجرالءال  قنصلي   ا الامنةطه الاحدل و  تهد  تسهيل  إقةم الادلا  الامجةلرة اهة حه 

تطةا  تهذال الالم يةز علخ الارغ   أنل  ا هذه الاحةا  ال ومكن الدلا الا ا ال تربطهة تهة منطق  حدل و  
تطبيىىه  إمكةنيىى بةارعةوىى  ل هىىذال نظىىرال اتىىد   الأللاىىخب  تينهمىىة ت ضىىمن شىىرط الادلاىى  مىىن لجىىو  متةهىىدة تىىر 

 قةعدة الامتةمل  بةامال  ا مال هذه الاحةا .

لهىىذال الال ى انةء ي تلىىه بةالم يىىةزال  الا ىا تمنحهىىة  لاىى   ىىةحلي  * االمتيــازات الممنوحــة للــدول الداخليــة: 
بحىىر ل الال ىى  ة ة منىىه، ل هىىو الم يىىةز ال ومكىىن الا إاىىخادلاىى   الفليىى  مىىن الجىىل تنظىىي  حقهىىة  ىىا الاو ىىوا 
 .1تطةا  به أنالدلا الا ا تربطهة تهة متةهدال  ت ضمن الاشرط 

الامقد   بةامملكى  الاتربيى  الاسىتو و   بةألمةكن ةا جوا  للمسلمين: اإلتالمية باألماكن* امتياز التجول 
امت مىدة  ىا الامملكى  ال الألجنبيى هو حكر علخ الامسىلمين ل ممنىوع علىخ غيىره ، حيىت ال ومكىن البتاىة  

موظ يهة من غير الامسلمين حري  الا جوا  ا هذه الألمةكن علخ قد  الامسةلالة مع موظ ا  االامطةاب  بمن

 

1- J. ZOUREK, 2ème rapport sur les relations et immunités consulaires,  2eme partie- 

usage de la clause de la nation la plus favorisée en matière de relations et immunités 

consulaires », Doc. A/CN.4/131, Annuaire de la CDI 1960, Vol II, p.22.  
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تين الادلا ل إنمة هو مىن حىه جميىع الامسىلمين ، بصىر  الابتاة  الإل  مي   هذال الاحه ايس  يه تمييز 
 .1الانظر عن الادلا  الا ا ين مون إايهة 

 طبيه شرط الادلا   تالامطةاب    يهة ل ها بتض الامتةهدال  الا ا ال ومكن   * بعض المعاهدات الخاصة:
الق صة ي أل تن ما الأللاخ بةارعةو  كةامتةمل  الاممنوح  ادلا  يربطهة بةادلا  الامةنح  التحة  جمركا  أل 

متهة  ا منظم  متين  كةالم يةزال  الام بة ا  تين أعضةء منظم  الا جةرة الاتةامي  ل الا ا ال ومكن ادلاى  
 غير عضو أن تطةا  تهة ح خ ل إن جمت هة بةادلا  الامةنح  متةهدة ت ضمن الاشرط.

 تأثير إنهاء العمل بالمعاهدات القنصلية في شرط الدولة األولى بالرعاية -2

إن الن هىىةء الاتمىىل بةامتةهىىدة الا ىىا ت ضىىمن شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  يلغىىا الاشىىرط حكمىىة كمىىة  
ال   ة    لاى  ثةااى  مىن  أنمتةهدة  به  إاغةء أنيلغا جميع الالم يةزال  الا ا نجمت عن تطبيقه. كمة 

هىىىىذه  اغىىىىةءإ إاىىىىخيىىىىؤ ي  أنبةارعةوىىىى  ال تىىىىد  الأللاىىىىخشىىىىرط الادلاىىىى  اتطبيقىىىىة  أحكةمهىىىىةالم يىىىىةزال  تضىىىىمن هة 
بةارعةوىىى   الأللاىىىخال تىىى مكن  لاىىى  مىىىة مىىىن الا ىىىذرع بشىىىرط الادلاىىى   أن أوضىىىة، ل مىىىن الابىىىديها 2الالم يىىىةزال  

 أقرتىهبموجى  متةهىدة توقىف الاتمىل تهىة. لهىذال مىة  أفرى الحصوا علخ متةمل  مميزة  به منحهة ادلا  
 ىا  الألمىريكيينل الام تلىه بقضىةوة الارعةوىة  1952أل  27محكم  الاتدا الادلاي   ا حكمهة الاصىة ر  ىا 

بةارعةو ،  الأللاخ، الع مة ال علخ شرط الادلا  الألمريكي النه ال ومكن الوالوة  الام حدة  أكد  الامغرب حيت  
، 1836             ىىىب مبر 16الاىىىوالر   ىىىا متةهىىىدة الاسىىى   ل الاصىىىدالق  مىىىع الامغىىىرب الاموقتىىى  ت ىىىةريخ 

، ل 1856           الابريطةنيىىى  اسىىىن -الامتةهىىىدة الامغربيىىى  أقرتهىىىةالامطةابىىى  بمنحهىىىة ذال  الاحقىىىوت الا ىىىا 
 .3، بسب  توقف الاتمل تهةتين الامتةهدتين1861الال بةني  اسن   -الامغربي 

 

 –الام بة اى  تىين الاوالوىة  الام حىدة الألمريكيى  ل الامملكى  الاتربيى  الاسىتو و  -ل قد أكد  هذال الال ى انةء مجمىوع الاك ى   - 1
ل عد  إمكىةن الاوالوىة  الام حىدة  بةع بةره حقة الملك  الاتربي  الاستو و   1933بر نو م 07الاملحق  بةامتةهدة الامؤرف   ا 

 .234متةمل  الادلا  الأللاخ بةارعةو   ا هذال الامجةا، عة   جةتر، الامرجع الاسةته، ص علخ  الاحصوا الألمريكي 
 
 

2-J. ZOUREK, 2éme rapport, op.cit, p. 22. 

3-J. ZOUREK, 2éme rapport, ibid., p. 22. 
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 العالقات القنصلية بالرعاية المدرج في  األولىشرط الدولة  طبيعة -3

   بةارعةوى  تطبيقىة لال ىتة  ىا   ىرال   ىةبق  ضىمن الامتةهىدال  الاقنصىلي  الأللاىخعر  شىرط الادلاى   
        ل كىىىىةن وظهىىىىر  ىىىىا ذاىىىىك بشىىىىكليه الالوجىىىىةتا ل الاسىىىىلبا ل اكىىىى  ضىىىىمن الامجىىىىةا الامحىىىىد  اىىىىه ضىىىىمن كىىىىل 
متةهدة، حيت وظهر الاشرط  ىا بتىض الامتةهىدال  الاقنصىلي  القىرن الا ة ىع عشىر منهىة متةهىدة الاصىدالق  

  قىىد ال ىى مر الاوضىىع ال ىى تمةا الاشىىرطمنىىذ تدالوىى  ، ل 1834  اسىىن  الا جىةرة ل الام حىى  الا رنسىىي  الابواي يىى  ل
       بةالم يىىىةزال   الألمىىىرالامتةملىىى  بةاماىىىل عنىىىدمة ي تلىىىه  أ ىىىة علىىىخ ت سىىىيره بةع بىىىةره شىىىرطة مشىىىرلطة علىىىخ 

بةارعةوىى  قىىد وشىىمل  ىىا  ىىريةنه  الأللاىىخل الاحصىىةنة  الاقنصىىلي  ، ل  ىىا هىىذال الامجىىةا  ىىةن شىىرط الادلاىى  
تىىين  1929مىىةي  23كمىىة لر  ذاىىك ضىىمن الامىىة ة الااةنيىى  مىىن متةهىىدة  1متةملىى  الاقنة ىىل ألجىىهم  لىىف 

 ، كمىىىة قىىىد وشىىىمل  ىىىا  ىىىريةنه الاسىىىلطة  ل الالم يىىىةزال  ل الاحصىىىةنة  الا ىىىا ي م ىىىع تهىىىة إيىىىرالنتلجيكىىىة ل 
كةنىىت تسىى  د   إنلظىىةئف الاقنة ىىل ل  إاىىختوجىىد الاكايىىر مىىن الامتةهىىدال  الا ىىا تمىىد الاشىىرط  إذ الاقنة ىىل، 

 . 2عبةرال  م  ل    ا الادالا  علخ ذاك ا  لطة ، لظةئف، الاوضع الاقةنونا الاتة ، حقوت...و

ل ضمن بتض الامتةهدال  ينص الاشرط علخ الامتةمل  الاممنوح  القنة ل بتبةرال  عةمى ، منهىة  
الع بىر  حيىت  1928ل الاسىويد اسىن   إيىرالنمىن الامىذكرال  الام بة اى  تىين  الأللاىخة الارالبت  من الامة ة الا قر 
ال تقىىىىل الامتةملىىىى  الاممنوحىىىى ، علىىىىخ شىىىىرط الامتةملىىىى  بةاماىىىىل، الممالىىىىين الادتلومة ىىىىيين ل الاقنصىىىىليين  النىىىىه

 3عةو .بةار  الأللاخحةا، عن تلك الاممنوح  الدلا   أيالاسويدو ،  ا  الألقةاي  ا  الإليرالنيين

، وكىىون نطىىةت تطبيىىه الاشىىرط الألفىىرى ل  ىىا بتىىض الالت ةقيىىة  الاقنصىىلي  ل الامتةهىىدال  الادلايىى   
محصورال ت أ يس ل إقةم  الاقنصلية ، إذ ومنا الاطر ىةن الام تةقىدالن كىل منهمىة الاحىه  ىا تتيىين قنة ىل 

 لاىى  غيىىر، ماىىةا ذاىىك متةهىىدة  ألوىى الام  وحىى  الممالىىين الاقنصىىليين  الألمىىةكن ىىا كىىل الامىىوالنة ل الامىىدن ل 
ل متةهدة الاصدالق  ل الا جةرة ل الات قىة   1936الا جةرة ل الام ح  الامتقو ة تين الاسويد ل الاشيلا  ن  

 

 235عة   جةتر، الامرجع الاسةته، ص  -1
، ل كىذال متةهىدة الا جىةرة ل الام حى  1832ل من أمال  ذاىك نجىد متةهىدة الا جىةرة ل الام حى  الارل ىي  الألمريكيى  اسىن   -2

 .126، هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته،ص 1863الابريطةني  الالوطةاي  اسن  
 .126ن سه، ص هة ي نتي  الامةاكا ، الامرجع  -3
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تح ىىىظ الطىىىر ين الام تةقىىىدين  أن، ل بتىىىض الامتةهىىىدال ، بتىىىد 1923اسىىىن   الألامةنيىىى  الألمريكيىىى الاقنصىىىلي  
 .1الاقنصلية   تأ يسالا ا ال وجوز  يهة  الألمةكنالاحه  ا تتيين 

 بالرعاية أتباب عدم تةمين اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية شرط الدولة األولى -4

 الأللاىخ، عىر  شىرط الادلاى  1963 ا الا  رة الاسةبق  اتقد الت ةقي   يينة الت قة  الاقنصلي  اسىن   
         بةارعةوىىىىى  تطبيقىىىىىة لال ىىىىىتة  ىىىىىا الامتةهىىىىىدال  الاقنصىىىىىلي  ح ىىىىىخ تسىىىىى  يد الاىىىىىدلا مىىىىىن مزالوىىىىىة م تىىىىىد ة ابتاةتهىىىىىة 

 الأللاىختنىد يىنص علىخ شىرط الادلاى   أيالت ةقي   يينة الت قة  الاقنصلي  قد فلت من  أنالاقنصلي ، غير 
 :2ت مال  ا أ بةب بةارعةو  ل هذال اتدة 

بةارعةوى   ايىل علىخ رغبى  الاىدلا  ىا  الأللاىخصىلي  مىن شىرط الادلاى  فلو عد   مىن الامتةهىدال  الاقن إن -
الاشىرط ضىمن  إ رالجبةارعةوى  اجميىع الاىدلا علىخ قىد  الامسىةلالة ، ل اىذاك  ىةن  الأللاىخمنا متةملى  الادلاى  

 ي تةرض مع الن  ةء هذه الارغب .  -الت ةقي   يينة الت قة  الاقنصلي   –الت ةقي  جمةعي  

اىىن تحىىوا  لن عقىىد  أنهىىةن تىىؤثر  ىىا الامتةهىىدال  الاقنصىىلي  الاسىىةبق  اهىىة كمىىة الالت ةقيىى  الاقنصىىلي  اىى  إن -
الاشىىىرط ضىىىمن تنو هىىىة يايىىىر  ىىىتوبة  بسىىىب  كاىىىرة عىىىد  الاىىىدلا  إ رالجمتةهىىىدال  الحقىىى ، ل بةا ىىىةاا  ىىىةن 

رعةوى  قىد ت ضىمنهة الامتةهىدال   أكاىرمتةملى   أو الامشةرك   ا الالت ةقي  ل الا ا قد تطةا  بةال   ة ة من 
 الادلا. إرال ةم تد ة ممة ي نةقض مع الاانةئي  الا

 ىا متةهىدال   إل رالجىهذال الاشرط  ا الت ةقيى  جمةعيى  هىا القىل بكايىر مىن الاحةجى  ه إل رالجالاحةج   إن -
متةهىىىدة مىىىة ا شىىىمل غيىىىر  أحكىىىة الا و ىىىع  ىىىا تطبيىىىه  إاىىىخبةارعةوىىى  يهىىىد   الأللاىىىخثنةئيىىى ،  شىىىرط الادلاىىى  

 هذال الا و ع  ا الالت ةقي  الاجمةعي  اكارة الادلا الامش رك   يهة. إاخ،  ا حين النه تن  ا الاحةج  أطرال هة

 

 

 

 .127، ص  الاسةتههة ي نتي  الامةاكا ، الامرجع  -1
 .236عة   جةتر، الامرجع الاسةته، ص  -2
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 بلوماتيةفي مجال العالقات الدتعبيق شرط الدولة األولى بالرعاية : الفره الثاني

      اىى  وكىىن قبىىل ذاىىك  إناقىىد الرتبطىىت الاممةر ىى  الادتلومة ىىي  بةاجمةعىىة  الابشىىري  منىىذ  جىىر الا ىىةريخ  
 ا الاتصور  إالهة ظلت عم  م قطتة   رة طويل  من الازمن ل ا  وك   اهة الال  مرالر ل الالن ظة  ل اكن

تلومة ىا تىين  لا الرلبىة ظهر  الابتاة  الادتلومة ي  الادالئم . حيىت تى  تبىة ا الا مايىل الاد  أنالاحديا  بتد 
 بتد ذاك. الألفرى ث  تين الادلا  ألال

تبرز بشكل لالضا الاجوالن  الام  ل   التمل الادتلومة ا ل هو مىة نى ج  أفذ  ل مع هذال الا طور  
عنه ظهور عديد الاقوالعد الامنظم  اه، ل عر  اله مةمة كبيرال فة   بتىد تقىد  ل ىةئل الالتصىةا ل تطىور 

 ىىىا مجىىىةا  إحىىىرالزهصىىىةاا تىىىين الاىىىدلا،  قىىىد غيىىىر الا قىىىد  الاهةئىىىل الاىىىذي تىىى  الات قىىىة  الادلايىىى  ل تشىىىةبك الام
اى  وكىن قىد غيىر مىن طبيتى  هىذه  إنعميقىة  تغييرالالالتصةال  من ظرل  ممةر   الات قة  الادتلومة ي  

ل تهد  تحقيىه الكبىر قىدر مىن الامسىةلالة   ىا مجىةا الات قىة  الادتلومة ىي   أتىت  هذال ، 1الات قة  ن سهة
الاىىذي عىىر   الألمىىرلهىىو  ،الادتلومة ىىي بةارعةوىى  ضىىمن متةهىىدالتهة  شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ اىىدلا علىىخ إ رالجال

 .1961 يينة الت قة  الادتلومة ي   ن   الت ةقي  إلترال الن شةرال لال تة فة   قبل الا  رة الاسةبق  

تىدا علىخ   إنمىةكةنىت تىدا علىخ شىاء  إنالانة  بمتةن م تد ة ل  أذهةنترتب  الادتلومة ي   ا  
الات قة  الادلايى  بطريقى   إل الرةذاك الا نوع الاذي تنطوي عليه الادتلومة ي ،  ةات قة  الادتلومة ي  ل يل  

بتبىةرة أفىرى  ألعمليى  تسىيير شىؤلن الادلاى  الا ةرجيى ،  ألالات قة  الادلايى   إ الرةها  ن   ألالا  ةلض، 
الت قىة  الادتلومة ىىي  مظهىرال مىىن مظىىةهر  تن يىىذ الاسية ى  الا ةرجيىى ، حيىت تماىىل ممةر ى  الادلاىى  أ الة  هىا

 

حمىد مصط خ ب وق، مس قبل الادتلومة ي   ىا ظىل الا حىوال  الادلايى  الارالهنى ، مجلى  الام كىر، الاتىد  الااةاىت، جةمتى  م -1
عبىد الاكىري  علىوالن، الاو ىي   ىا الاقىةنون الاىدلاا الاتىة  ا الاقىةنون الاىدلاا  رالجىع  ىا هىذال الاشىأن:. 93فيضر، بسىكرة، ص 

كىذاك: عبىد ه توق ى ، ل ، 245، ص 2008 الامغىرب، ،الإلن ةجالامتة رو الاك ةب الااةنا، مك ب   الر الااقة   ال صمي  ل 
قىىىةنونا الدلاىىى ، الامكونىىىة  الاقىىىةنون الاىىىدلاا الامتة ىىىر ل الاقىىىةنون الاد ىىى وري ا تطبيىىىه قوالعىىىد الاقىىىةنون الاىىىدلاا  ىىىا الانظىىىة  الا

 . 481، ص 2012الاسو يواوجي ،  رال   مقةرن و،  الر الاهدى الطبةع  ل الانشر ل الا وزيع، الاجزالئر، 



 شرط الدولة األولى بالرعاية في العالقات التجارية الدولية 

 

101 

 

قوالعىد  أقىد تشكل الاقوالعد الاقةنوني  الا ىا تكونىت احكى  هىذه الات قىة  لالحىدة مىن  ، حيت  ية تهة الا ةرجي 
 .1الاقةنون الادلاا الامنظم  امظةهر الاحيةة الادلاي  الامتة رة

،  كلمىى  ع ألالبمتنىىخ الات قىىة  الادتلومة ىىي  التىىد مىىن الا تىىر  علىىخ م هىىو  الادتلومة ىىي   اإلحةطىى  
الاشىهة ة الا ىا تطىوى  ألمن كلم  يونةني  قدوم  ع  تلومىةع ل متنةهىة الاوثيقى   أ   تلومة ي ع ها مش ق  

ة علىىخ ن سىىهة ل الا ىىا كةنىىت تصىىدر عىىن الاشىى ص الاىىذي تيىىده الاسىىلط  الاتليىىة  ىىا الاىىب   ل ت ىىوا حةملهىى 
 .2الم يةزال  فة  

عمليىىى   ية ىىىي  تسىىى  دمهة الادلاىىى  ا ن يىىىذ  أنهىىىةعىىىر  الاىىىدك ور عىىىدنةن الابكىىىري الادتلومة ىىىي  علىىىخ  
مىىع ع ق هىىة الار ىىمي   إ الرةل  الآلفىىرينالاىىدلايين  الألشىى ةص  ية ىى هة الا ةرجيىى   ىىا تتةملهىىة مىىع الاىىدلا ل 

الاشىىىؤلن  تسىىىييرعمليىىى   أنهىىىةالاحمىىىوي علىىىخ  مىىىأمون عر هىىىة كمىىىة  ،بتض ضىىىمن الانظىىىة  الاىىىدلااالاىىى بتضىىىهة 
الا ةرجي  ل ها عل  ي طل   رال   عميق  الت قة  الاقةئم  تىين الاىدلا ل مصىةاحهة الام بة اى  ل منطىوت 

ترتكز علخ  ألنهةها  ن  كمةتوالري هة ل موالثيه متةهدالتهة من الاوثةئه الادلاي   ا الامةضا ل الاحةضر،
 قوة الام حظ .مواله  فة   عمة ه الالبةق  ل الا رال   ل 

 العالقات الدبلوماتية شرط الدولة األولى بالرعاية المدرج في  طبيعةأوال: 

 إتىرال ، عر ىت هىذه الامرحلى  1961ف ا الا  رة الاسةبق  الت ةقي   يينة الت قة  الادتلومة ي  اسن   
عىد  هةئىىل مىىن الالت ةقيىىة  الاانةئيى  الا ىىا ت تلىىه ت نظىىي  الا بىىة ا الادتلومة ىا تىىين الاىىدلا الام  ل ىى  ل تحديىىد 

اى  تسىجل قوالعىد بتينهىة  أنهىةالاوضع الاقةنونا المبتوثين الادتلومة يين، ل مة ي حظ علخ هذه الالت ةقيىة  
، ل اكنهىة كةنىت تقىرر بصى    مىع الامبتىوثين الادتلومة ىيينينبغا مرالعةتهة عند تتةمىل كىل طىر  م تةقىد 

       عةمىىى  ضىىىرلرة تم ىىىع هىىىؤالء الاممالىىىون  ىىىا تىىى   الادلاىىى  الألفىىىرى بةامتةملىىى  الا ىىىا وقررهىىىة الاقىىىةنون الاىىىدلاا

 

الاقةنون الادتلومة ىا ل الاقىةنون  -الامجلد الأللا -محمد  ةما عبد الاحميد، أ وا الاقةنون الادلاا الاتة  ا الاجزء الااةات -1
 .13، ص 1988 الر الامطبوعة  الاجةمتي ، الإل كندري  ، الاقنصلا ل الاقةنون الادلاا البحرو، 

محسن عبد الا ةاه، الادتلومة ي  الا ترير ل الامتنخ، مجل  الادتلومة ا، متهد الادرال ة  الادتلومة ي ، الاريىةض، الاتىد   -2
 .36، ص 1988الاتةشر، 
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، ل تذاك  قىد ظىل الاشىرط وجىد اىه تطبيقىة  ىا الالت ةقيىة  الاانةئيى  1ل بشرط أن تكون هذه الامتةمل  بةامال
            ىىىىرة الا ىىىىىا كةنىىىىت الاقوالعىىىىىد الادلايىىىىى  الاتر يىىىى  تىىىىىنظ  هىىىىىذالالا ة ىىىى  ت بىىىىىة ا الا مايىىىىل الادتلومة ىىىىىا فىىىىى ا الا

قمنىىة  كمىىةات قىىة  الادتلومة ىىي   هىىا ذالتهىىة ل بةانسىىب  امسىى لزمة  تطبيىىه الاشىىرط ضىىمن الهىىذال الاموضىىوع، 
ذالتىىه بةانسىىب  الن هىىةء الامتةهىىدة الادتلومة ىىي  الا ىىا تحىىوي  الألمىىرالات قىىة  الاقنصىىلي  ل  تىىذكرهة  ىىا مجىىةا

الاىذي  ل هىو الألمىر الاشىرط  ت ضىمنرالري  الاتمىل بةالت ةقيى  الا ىا الاشىرط تكىون تةبتى  ال ى م ر  ثىة ،الاشرط
 .الادلا  الأللاخ بةارعةو  قمنة تذكره  ةبقة تحت عنوالن نهةو   ريةن شرط

 أتباب عدم تةمين اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماتية شرط الدولة األولى بالرعايةثانيا: 

 ىىا الالت ةقيىىة  الاانةئيىى  الا ة ىى  ت بىىة ا الا مايىىل الادتلومة ىىا فىى ا ظىىل الاشىىرط وجىىد تطبيقىىة اىىه  
 أهميى الاجمةعى  الادلايى   إ رال ل اكىن مىع  ،الا  رة الا ىا كةنىت الاقوالعىد الادلايى  الاتر يى  تىنظ  هىذال الاموضىوع

الالت ةقيىىة   أفىىذ  الا ة ىى  بةات قىىة  الادتلومة ىىي   1961الت ةقيىى   يينىىة اتىىة   إتىىرال تقنىىين هىىذه الاقوالعىىد ل 
بةارعةوىى   يمىىة ي تلىىه بمتةملىى   الأللاىىخالا ة ىى  ت بىىة ا الا مايىىل الادتلومة ىىا ت لىىو تمةمىىة مىىن شىىرط الادلاىى  

هىىذه الالت ةقيىى  قىىد تواىىت تنظىىي  كة ىى   أنكىىون  إاىىخيرجىىع  ك. لاتىىل الاسىىب   ىىا ذاىى 2الاممالىىين الادتلومة ىىيين
تضىمين الالت ةقيىة  الاانةئيى   إاىخالام تلقى  بةا مايىل الادتلومة ىا ممىة ترتى  عنىه عىد  حةجى  الاىدلا  مورالأل

الالت ةقيى  مىن شىةنهة تحقيىه  علمىة أن بةارعةوى ، الأللاىخشىرط الادلاى  االا ة   ت بىة ا الا مايىل الادتلومة ىا 
بأحكةمهىىة قيىىة   إفىى ال ألمييىىزال ال تت بىىره ت أنهىىةالامسىىةلالة  ىىا الامتةملىى  تىىين الاىىدلا ل إاغىىةء الا مييىىز ، غيىىر 

مىىنا بتاةتهمىىة ل موظ يهمىىة الم يىىةزال  ت ىىوت الالم يىىةزال  الامحىىد ة  ىىا الت ةقيىى   يينىىة ن يجىى   أكاىىر أل لا ىىةن 
الق صىىة و  ... لال وت بىىر عملهمىىة  ألع قىى   ية ىي   ألجىىوالر  ألبسىىب   ى    ىىدالق   ألالت ىةت تينهمىىة 

          الا ىىىىا لر    ىىىىا الالت ةقيىىىى  الألحكىىىىة مىىىىة  الم ىىىىة تطبقىىىىةن  3عىىىىد  الا مييىىىىز  ىىىىا الامتةملىىىى  بمبىىىىدأ إفىىىى الهىىىىذال 

 

تبىىة ا الامىىذكرال  بشىىةن الا مايىىل لمىىن أمالىى  ذاىىك الالت ىىةت الامبىىر  تىىين الاوالوىىة  الام حىىدة الألمريكيىى  ل نيبىىةا عىىن طريىىه  -1
 الادتلومة ا ل الاقنصلا ل الا جةرة ل الام ح .

O.N.U, Recueils des traités, vol.16, 1948, p. 99. www.un.org/fr/, Vu le : 15/01/2017. 
 .130، ص ن سهحسة  الحمد محمد هنداللي، الامرجع  -2
ال وجىوز الدلاى   -1حيىت جىةء  يهىة ع  1962اتىة   الت قىة  الادتلومة ىي من الت ةقي   يينىة  47ل هذال مة أقرته الامة ة  -3

 الامت مد اديهة الا مييز تين الادلا  ا تطبيه أحكة  هذه الالت ةقي .
 =ل ال وت بر، مع ذاك أن هنة  أي تمييز: -2
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ال ومكىن الاحىد مىن حريى  الاىدلا  ىا  إذ ل الالم يةزال  الا ا تضىمن هة علىخ بتاىة  جميىع الاىدلا بةا سىةلي، 
مىن تلىك الا ىا نصىت عليهىة الت ةقيى   يينىة  أ ضىلفة   تربطهة تهة  الم يةزال   أل بةب منا بتض الادلا 

لجىىد تينهمىىة الا ىىزال   إذال إالتطةابهىىة بمىىنا الم يىىةزال  ممةثلىى   أن الألفىىرى س الىىدلا ل اىىي هىىذال الادتلومة ىىي  ،
 الأللاىىىىخبةارعةوىىىى  كوجىىىو  متةهىىىىدة ت ضىىىمن شىىىىرط الادلاىىى   الأللاىىىخ لاىىىا وقضىىىا بمنحهىىىىة متةملىىى  الادلاىىىى  

 .1بةارعةو 

 األجانبفي مجال تحد د مركز تعبيق شرط الدولة األولى بالرعاية  : الفره الثالث

ومىىةر   ألمتنىىوي ال وحمىىل جنسىىي  الادلاىى  الا ىىا وقىىي   يهىىة  ألكىىل شىى ص طبيتىىا  الألجنبىىاوتىىد  
عنهىة اىذال ومكىن الع بىةر كىل  أجنبيىةكل ش ص ال وحمل جنسي   لا  مة وتىد  أن أينشةطه، إقليمهةعلخ 

 الإلقةمىى  أل جىىةلزه الحىىدل  المىىرلر كجميىىع  لا الاتىىةا   ىىوالء  أمىىة  أجنبىىاتجىىةلزه الاحىىدل  شىى ص بمجىىر  
 .2غير مشرلع أل بشكل مشرلع

ل ح ىىخ الالا زالمىىة  الا ىىا تقىىع علىىخ عةتقىىه  ىىا  الألجنبىىال  يمىىة ي تلىىه بىىةاحقوت الا ىىا ي م ىىع تهىىة  
       كىىىل  لاىىى  تقىىىو  ت حديىىىد هىىىذه الاحقىىىوت  أن، حيىىىت  ألفىىىرى الادلاىىى  الا ىىىا وقىىىي  تهىىىة  هىىىا ت  لىىىف مىىىن  لاىىى  

تمىىس  أنالج مةعيىى ... لن  أل الق صىىة و  ألظرل هىىة الادالفليىى   ية ىىي  كةنىىت  إاىىخل الالا زالمىىة  ال ىى نة ال 
هنة  جمل  من الاحقوت ل الاحرية    أن أي،3عالألجةن  امتةمل    الأل نخبةاقةعدة الادلاي  الام مال   ا عالاحد 
، ل هىذال ل ىه مىة ال ى قر عليىه الاتىر  الامقيمىين علىخ ترالتهىة ا جةنى  الا ا تكون كل الادلا ملزم  بمنحهة 
نوني  من ف ا الم    حىه كل من الا م ع بةاش صي  الاقة أ ة هةالادلاا، حيت تشمل هذه الاحقوت  ا 

 

علىخ بتا هىة  ىا الادلاى  اأو إذال طبقت الادلا  الامت مد اديهة الحد أحكة  هذه الالت ةقي  تطبيقىة ضىيقة بسىب  تطبيقىه الاضىيه =
 الامت مدة .

 ابو إذال تبة ات الادلا بمق ضخ الاتر  أل الالت ةت متةمل  أ ضل ممة ت طلبه أحكة  هذه الالت ةقي ع.
 .205عة   جةتر، الامرجع الاسةته، ص  -1
، 1981 ،، تيرل  ةاا عبد الازهرة حسون، حقوت الألجةن   ا الاقةنون الاترالقا، الاطبت  الأللاخ،  الر الآل ةت الاجديدة  -2

 .08ص 
 
هشىىة  علىىا  ىىة ت، الاقىىةنون الاىىدلاا الا ىىةص ا الاجنسىىي  ل تنىىةزع الاقىىوالنينو،  الر الامطبوعىىة  الاجةمتيىى ، الإل ىىكندري ،  -3

 .116، ص 2004
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حمةوىى    ل اىى ذىحىىةا تترضىىه  الإلقةمىى الامحىىةك  الاوطنيىى  ل الاحصىىوا علىىخ حمةوىى   لاىى   أمىىة الا قةضىىا 
غيىر ذاىك مىن الاحريىة   إاىخحقوقه الاش صي  كحري  الاتقيدة ل ممةر   الاشتةئر الاديني  ل حرم  مسىكنه 

 .1الا ر و ...

 هنىة  الاكايىر  الألجةنى  بةارعةوى  بةانسىب  ا حديىد مركىز  الأللاىخشرط الادلاى   بإ رالجل  يمة ي تله  
الاىىذين ي م تىىون  الأل ىىرال   إاىىخالا ىىا ت ضىىمنه، ل تنصىىر  هىىذه الالت ةقيىىة   الإلقةمىى  ألمىىن الت ةقيىىة  الا جىىةرة 

 الأللاىىخ، ل م ىىة  شىىرط الادلاىى  2بةارعةوىى  الأللاىىخبحقىىوت ممةثلىى  ا لىىك الا ىىا ي م ىىع تهىىة رعةوىىة الادلاىى  الاغيىىر 
تل ىىز  الادلاىى  الامةنحىى  بمىىنا رعةوىىة الادلاىى  الامسىى  يدة كة ىى   أن الألجةنىى  تحديىىد مركىىز بةارعةوىى   ىىا مجىىةا 

بطريقى  تتةمىل رعةوىة الادلاى  الامسى  يدة  أالبةارعةو ، ل  الأللاخالامزالوة ل الاحقوت الا ا تقررهة ارعةوة الادلا  
 بةارعةو . الأللاختقل عن تلك الا ا تتةمل تهة رعةوة الادلا  الاغير 

بةارعةوىى   الأللاىىخل مىىن ضىىمن الالت ةقيىىة  الا ىىا حىىد   الامسىىةئل الا ىىا وطبىىه عليهىىة شىىرط الادلاىى   
حيىت 1954اسىن   الألامةني  الألمريكي نجد الت ةقي  الاصدالق  ل الا جةرة  ،الألجةن   يمة و ص تحديد مركز 

من ك ةا   الإلع ةء، ا جةن  الاش صي   الألحوالا إطةر هذه الالت ةقي وشمل تطبيه الاشرط  ا الع بر  النه 
الامحىةك  ل الاهيةىة  الاقضىىةئي   إاىىخل حقىوقه ، الالجىوء  الألشىى ةص الاو ىةء بىةامحكو  بىىه، حمةوى  ل ضىمةن 

الاتمىىل ل الاسىىكن، الا تىىويض  ىىا  أمىىةكنمىىدعخ علىىيه ، حمةوىى   ألمىىدعين  أكىىةنوالاجميىىع الاىىدرجة   ىىوالء 
الامشةريع، الاحه  ا الاتمل  ىا جميىع الانشىةطة  الا جةريى   تأمي ، طرت حةا  نزع الاملكي  المن ت  الاتةم  

    ممةر ى  الانشىةطة  الاتلميى  ألمشىرلعو  إ الرةشىرك ،  تأ ىيسل الاصىنةعي  ل الامةايى  ا ال   ىةح مؤ سى ، 
كةنىىىت  أوىىىة بىىىةألموالاالامنقواىىى ، الا صىىىر   الألمىىىوالاجميىىىع  إوجىىىةر، شىىىرالء ل ل الااقة يىىى  ل الادينيىىى  ل الا يريىىى 

الاىىىوك ء الا جىىىةريين  إقةمىىى ل الامسىىى ندال  الامةايىىى ،  فىىىوا ل  ا مىىىوالاحويىىىل الاىىىدلاا طبيت هىىىة، الانقىىىل ل الا 
الا ا تحك  ممةر  ه   الألنظم الام رلض  عليه  ل  الألفرى الام نقلين ل الاجمةر  ل الاضرالئ  ل الا كةايف 

 . 3انشةطةته 

 

 .72، ص 1988 ؤال  عبد الامنت  ريةض ، الاو ي   ا الاجنسي  ل مركز الألجةن ،  الر الانهض  الاتربي ، الاقةهرة ،  -1
2- Edouard SAUVIGNON, op.cit, pp. 49-50. 

 .123ل ص  122هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته، ص  -3
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، ل كىىىذال 1951ل وجىىىد الاشىىىرط تطبيقىىىة اىىىه  ىىىا الت ةقيىىى  جنيىىىف الا ة ىىى  توضىىىع الا جةىىىين اسىىىن   
، حيت تل ز  الادلا الام تةقدة بمنا الا جةين 1954تدوما الاجنسي  اسن   بالا ة    الام حدة   الألم الت ةقي   

الاىىذين  ىىا ن ىىىس  ا جةنىى  ل عىىدوما الاجنسىىي  مىىة ومكىىن مىىن متةملىى  ال تقىىل رعةوىى  عىىن تلىىك الاممنوحىى  
الالرتبىةط  أ ىة ال تمىنا علىخ  ألنهىةمحىض ،  إنسىةناهىذه الامتةملى  اهىد   إقىرالرحيت جىةء ، 1اظرل ال

مىع ، 2كىةنوال عىدوما الاجنسىي  إذال لاى   أوى موالطنا  والايس ألجةن  ها متةمل  ممنوح   إنمةتدلا  ثةاا  ل 
بمنا رعةوةهة الامقيمين تهىة ذال  الاحقىوت  النه من حه الادلا  الامس  يدة مطةاب  الادلا  الامةنح  الأل ل أن

النه ومكن تضييه هذه الاحقوت ل الامزالوة  ىا  إالبةارعةو  ،  الأللاخل الامزالوة الاممنوح  ارعةوة الادلا  الاغير 
 ، ل الا ا من شىةنهة قصىر بةارعةو الأللاخحةا  لجو  ع قة  فة   تين الادلا  الامةنح  ل الادلا الاغير 

               كةات قىىىىىىىىىة  الانةتجىىىىىىىىى  عىىىىىىىىىن الاجىىىىىىىىىوالر  هىىىىىىىىىذه الاحقىىىىىىىىىوت ل الامزالوىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىخ رعةوىىىىىىىىىة هىىىىىىىىىذه الاىىىىىىىىىدلا  قىىىىىىىىى 
 .3منةطه الا جةرة الاحرة ألالالتحة ال  الاجمركي   ألالاجغرال ا، 

 

 

 

 

 

 

ل ي تلىىه الألمىىر بىىةاحقوت الام مالىى   ىىا حىىه إتىىرال  عقىىو  الإلوجىىةر ل الاتقىىو  الألفىىرى الا ة ىى  بةاملكيىى  الامنقواىى  ل غيىىر  -1
 ىا الازرالعى ، الاصىنةع ، الا جىةرة ل الاحىر   الامنقوا  ل الاحقوت الألفرى الام تلق  تهة، ل الاحىه  ىا الاتمىل احسىةته  الا ىةص

 .124، ص نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته الايدلي ، ل تأ يس شركة  تجةري  أل  نةعي ... هة ي 
، 1954ل ىه مىة جىةء  ىا الا قىرة الأللاىخ مىن الامىة ة الأللاىخ مىن الت ةقيى  الألمى  الام حىدة الام تلقى  بتىدوما الاجنسىي  اسىىن   -2

عليىىه بىىةألجنبا بشىىكل مطلىىه، وتىىد أجنبيىىة أمىىة  جميىىع الاىىدلا ألنىىه ال وحمىىل جنسىىي  أي منهىىة  تىىدو  الاجنسىىي  أل مىىة وطلىىه 
 بموج  قوالنينهة الادالفلي .

 .139، ص 2004 الاقةهرة،  ؤال  أتو   يت ، الا ك    الالق صة و   ا عصر الاتوام ، الادالر الامصري  الالبنةني ، -3
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إن شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  هىىو نىىص الت ىىةقا يىى   إ رالجىىه مىىن فىى ا متةهىىدة  لايىى  ، ت  ىىه 
           بمق ضىىىىةه  لا ىىىىةن أل أكاىىىىىر علىىىىخ أن تمىىىىىنا إحىىىىدالهمة أل جميتهىىىىىة الألطىىىىرال  الام تةقىىىىىدة الألفىىىىرى الامزالوىىىىىة 

لا أفىرى، لهىذال ل الإلع ةءال  الا ا  به ل قةمت بمنحهة أل الا ا   قو  بمنحهة مسى قب  إاىخ  لاى  أل   
تبتىىة ألحكىىة  الت ةقيىى  ثةنيىى  تتىىةاج ن ىىس الاموضىىوع ل تح ىىوي علىىخ مزالوىىة ل إع ىىةءال  تزيىىد عىىن تلىىك الا ىىا 

 ىا مجىةا قىد عىر  تطبيقىة اىه منىذ الاقىد  أي منىذ الاقىرن الااىةنا عشىر تقريبىة  تح ويهة الالت ةقي  الأللاىخ. ل
لومة ىىىي  ل الاقنصىىىلي  ل  ىىىا مجىىىةا ايم ىىىد بتىىىدهة ل وشىىىمل مجىىىةال  عىىىد كةات قىىىة  الادت الا جىىىةرة الادلايىىى 
  .الال  امةر..

م  ل   ي   إ رالجهة حس  طبيت  الات ق  الا ا   أنوالعهذال ل نجد أن اشرط الادلا  الأللاخ بةارعةو    
 ،الامشىرلط        تجمع تين الألطرال  ل من أه  هىذه الألنىوالع نجىد الاشىرط  ىا شىكليه الامشىرلط ل غيىر 

ل قىىد ال ىى قر  الات قىىة  الادلايىى   ىىا الغلبهىىة علىىخ الع بىىةر أن الاشىىرط غيىىر الامشىىرلط هىىو الأل ضىىل انجىىةح 
تكىون بةامجىةن  لن   ىع مقةتىل ب ى   الاشىرط الامشىرلط الاىذي الال   ة ة منه  أنالات قة  الادلاي  حيت 

وشىىكل تكىىون الال ىى  ة ة منىىه نظيىىر مقةتىىل، ل بشىىكل عىىة  ومكىىن الاقىىوا بىىةن شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  
ال ي  ىه مىع الا مييىز إذال قىة  بىه  ه   ةنى ل يل  من ل ىةئل توحيىد الاقىةنون ل الامسىةلالة تىين الاىدلا ، لمىن ثمى 

 .ل امصلح   لا  ثةاا  منه يد مةنا الاشرط ضد الامس  

أن الادلاىىى  كمىىىة أن مىىىن مميىىىزال  الات قىىىة  الادلايىىى  الاقةئمىىى  علىىىخ شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  
الامسىىى  يدة مىىىن هىىىذال الاشىىىرط تسىىى طيع أن تطةاىىى   قىىى  بةامسىىىةلالة الاقةنونيىىى ، أي بىىىةا م ع بكة ىىى  الالم يىىىةزال  

الامطةابىىى  بةامسىىىةلالة الا تليىىى ، أي أنهىىىة ال الامنصىىىوص عليهىىىة  ىىىا الامتةهىىىدة الاجديىىىدة، ل اكنهىىىة ال تسىىى طيع 
      الاشىىرط سىىةئل الا ةرجىى  عىىن نطىىةت مىىة وحىىد  ذاىىكتسىى طيع الامطةابىى  بةامسىىةلالة مىىع الاطىىر  الااةاىىت،  ىىا الام

من الألمور الا ا تميز شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  أن هذه الامتةمل  ال تس دعا الالم اةا اقوالعد  ل كذاك
موضىىىوعي  نهةئيىىى ،  ىىىةاحقوت الام م ىىىع تهىىىة  ىىىا ظلىىىه هىىىا  ىىىورة ممةثلىىى  تمةمىىىة ل بشىىىكل مجىىىر  المزالوىىىة 

شىرط الادلاى  عىد  لجىو  تتهىدال  ادلاى  ثةااى  تغيى   تةايى   الاممنوح  من الاوالعىد ادلاى  ثةااى ، ل  ىا حةاى 
 .الحد عنة ره الأل ة ي  الا ا وقو  عليهة أال ل ها الادلا  الاغير أل الادلا  الااةاا  اغيةب  الأللاخ بةارعةو 
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شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  ل ىه هىذه الاىوتيرة الامتمىوا  تنةءال علخ ذاك ومكن الاقوا أن تطبيىه 
لايى  أال ل هىو تحقيىه الامسىةلالة  ىا تهة  لاية وحقه الاهد  الارئيسىا مىن لرالء إ رالجىه ضىمن الات قىة  الاد 

 الادلا.الامتةمل  تين 
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 الأللاخ بةارعةو  من ف اهشرط الادلا  ظهر  الإلطةر الأللا الاذي  الاانةئي  الادلاي  الالت ةقية  تتد  
إاىخ طلى  الاحصىوا علىخ حىه  عديد الاىدلا غيىر الامرتبطى  بةت ةقيىة  مىع الاىدلا الألطىرال غير أن  تا 

عديىىد الامحىىةلال  الاهة  ىى  إلوجىىة   رو ظهىى قىىد أ ى  إاىىخ الال ىى  ة ة مىىن الاشىىرط ل مىىن الامسىىةلالة  ىىا تطبيقىىه 
  -مىىىىن فىىىى ا عصىىىىب  الألمىىىى  -حلىىىىوا جمةعيىىىى ، أي حلىىىىوا مقبواىىىى  مىىىىن م  لىىىىف  لا الامج مىىىىع الاىىىىدلاا

إ رالج الاشىىرط ضىىمن  المشىىك   الا ىىا يايرهىىة الاشىىرط  ىىا الالت ةقيىىة  الاانةئيىى ، أمىىة الامحىىةلال  الارالميىى  إاىىخ
الألحدالو الالق صة و  الا ا أظهر  ي ، حيت الت ةت جمةعا  ل  وظهر إال  ا أعقةب الاحرب الاتةامي  الااةن

أهميىى  لجىىو  إطىىةر قىىةنونا مؤ سىىا ي ىىواخ الإلشىىرال  علىىخ الانظىىة   ،ن جىىت عىىن الاحىىرب الاتةاميىى  الااةنيىى 
 ىىىن   (GATT)الا جىىىةري الاىىىدلاا ل تىىىذاك ظهىىىر  إاىىىخ الاوجىىىو  الالت ةقيىىى  الاتةمىىى  ال تري ىىىة  الاجمركيىىى  

أ ة ىىا بتىىد  أللاىىخ بةارعةوىى  ، الاىىذي ال ىى مر كمبىىدأمبة ئهىىة، مبىىدأ الادلاىى  ال ل الا ىىا كىىةن الحىىد أهىى  ،1947
       إقةمىىىىىىى  تجىىىىىىىةرة  لايىىىىىىى  م تىىىىىىىد ة  الا ىىىىىىىا تت بىىىىىىىر أ ىىىىىىىة  1994 ىىىىىىىن   إنشىىىىىىىةء منظمىىىىىىى  الا جىىىىىىىةرة الاتةاميىىىىىىى 

 الألطىىىىىرال ، ل الاهىىىىىد  الارئيسىىىىىا مىىىىىن إ رالج الاشىىىىىرط ضىىىىىمنهمة هىىىىىو تحقيىىىىىه الامسىىىىىةلالة تىىىىىين جميىىىىىع الاىىىىىدلا 
درج  ىا مى هىو ذالتىه الاشىرط الا 1947درج ضىمن جىة  ، ل وتد شرط الادلا  الأللاىخ بةارعةوى  الامى الألعضةء

  ه.تطبيقمجةا مع تو يع امنظم  الا جةرة الاتةامي   قد ت  نقله تذال  الا صةئص 

النىه شىرط غيىر مشىرلط بةارعةوى  الامىدرج ضىمن الاجىة   الأللاىخشىرط الادلاى  مة وميىز  أه ل اتل 
الاممنوحى  الىدلا الاغيىر  الإلع ىةءال  الاحصىوا علىخ ذال  الامزالوىة ل  الألعضىةءمن حه جميع الاىدلا  أن أي

 الإلع ىةءال   ألهىذه الامزالوىة الحصىوا علىخ  إذن ألطلى   أي قىدو  تتل ز   أنمن قبل الادلا  الامةنح   لن 
 الألطىىرال وت بىىر شىىرطة م تىىد   هالا ىىا تحصىىل عليهىىة. كمىىة النىى  الإلع ىىةءال   أل  ىىع مقةتىىل نظيىىر الامزالوىىة  أل

مىن مزالوىة الاشىرط  ، حيىت وكىون كىل طىر  مىةنا ل مسى  يد الألطىرال ضمن الت ةت م تىد  بةع بةره مدرجة 
منظمىىى  الا جىىىةرة الاتةاميىىى  علىىىخ  إطىىةربةارعةوىىى   ىىىا  الأللاىىىخ، ل وسىىىري تطبيىىىه شىىرط الادلاىىى   ىىا آن لالحىىىد 

 أوىة الألفىرى الاضىرالئ   أنىوالعموالضيع محد ة علخ  بيل الاحصىر ت ماىل  ىا الار ىو  الاجمركيى  ، ل جميىع 
          الا ىىىىىا تحصىىىىىل بمنة ىىىىىب  الال ىىىىى يرال   ألالاصىىىىىة رال   ألكةنىىىىىت طبيت هىىىىىة ل الا ىىىىىا ت ىىىىىرض علىىىىىخ الاىىىىىوالر ال  

الا ىىىا تىىى   مىىىن الجىىىل تسىىىوي  عمليىىىة   الألمىىىوالال الا صىىىدير ، ل الار ىىىو  الا ىىىا ت ىىىرض علىىىخ عمليىىىة  نقىىىل 
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ل الاقوالعىد تصىدير ، ل كي يى  تحصىيل جميىع هىذه الاضىرالئ  ل الار ىو ، ل مجمىوع الا نظيمىة   ألال  يرال  
 .1الاصة رال ، ل كذال  يمة ي تله بةاضرالئ  الادالفلي  ل تسويه الامن جة   ألالا ا ت تله بةاوالر ال  

 يىر الا جىةرة الادلايى   حر ابةارعةوى   ىا الامسىةهم   الأللاىخاقد شجع الانجةح الاذي حققه شىرط الادلاى   
 الألمىر، ل ي تلىه 1947جىة   إطىةرايشمل مجةال  جديدة ا  تكىن ضىمن نطةقىه  ىا  علخ مد تطبيقهل 

، ل ح ىخ تقويى  ت طبيقه ضمن قطةع الا دمة ، ل كىذال جوالنى  الاملكيى  الا كريى  الام صىل  بةا جىةرة  أ ة ة
قةعىدة الادلاى   تلتبىه. ل اكىن ل علىخ الاىرغ  مىن هىذال الاىدلر الاىذي  لره من ف ا جهىةز تسىوي  الامنةزعىة  

الاجمةعىى  الادلايىى  علىىخ   أتىىت كغيرهىىة مىىن الاقوالعىىد تىىر  عليهىىة ال ىى انةءال  ، حيىىت ل   إنهىىةبةارعةوىى   الأللاىىخ
 إاخبةارعةو  ل قد ت  تقسيمهة   الأللاخبتض الامجةال  ل الاموالضيع من نطةت تطبيه شرط الادلا    إفرالج

طىةبع عر ىا ل ال ى انةءال  فة ى  جتلىت منهىة الاممةر ىة  الا جةريى   بةأل ىة كةن اهة ال  انةءال  عةم  
اىذال  ىنتمل  الاحديا  ضرلرة التد منهة فة   مة ي تله منهة بةامتةمل  الا  ضيلي  الاممنوح  الدلا الانةمي 

بةارعةو  ضمن الالت ةقية  الادلايى   الأللاخشرط الادلا  ا الإلطةر الاقةنونا من ف ا هذال الابةب علخ  رال  
 .ك صل ثةن خ تطبيقهعل ، ان نةلا الاقيو  الاوالر ةألاك صل  الألطرال  الام تد ة

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Edouard SAUVIGNON, op.cit, p. 109. 
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 ـرط الدولـة األولــى بالرعايـة فـي اتفاقيــات التجـارة الدوليـة المتعــددة اإلطـار القــانوني لالفصـل األول: 
 األطراف

تتىىد الالت ةقيىىة  الا جةريىى  الاانةئيىى  هىىا الأل ىىة  الاىىذي كىىةن وحكىى  الاقىىةنون الاىىدلاا ال جىىةرة، ل كىىةن  
شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  وح ىل مكةنى  كبيىرة ضىمنهة، ل اكىن الا  ىرة مىةتين الاحىربين الاتىةام ين أظهىر  

ر إاىىخ شىىرط الادلاىى  عىىد  ك ةوىى  هىىذال الإلطىىةر الاانىىةئا ا نظىىي  الات قىىة  الا جةريىى  الا بة ايىى ، ل أ ىىبا ينظىى 
الأللاىىىخ بةارعةوىىى  علىىىخ النىىىه ح ميىىى  التىىىد منهىىىة فة ىىى  مىىىع  فىىىوا الالت ةقيىىى  الاتةمىىى  ال تري ىىىة  ل الا جىىىةرة 

(GATT)  ايتقبىىه بحىىوالاا نصىىف قىىرن نشىىأة الامنظمىى  الاتةاميىى  ال جىىةرة 1948حيىىز الان ىىةذ  ىىا جىىةن ا ،
(OMC)  حيت كر ىت هىذه الألفيىرة مىن فى ا جميىع الت ةقيةتهىة شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى   ىا شىكله

غير الامشرلط ، بمتنخ أن اكل  لا  عضو الاحه  ا الاحصوا  لن مقةتل علخ جميع الامزالوة الاممنوح  
مىىن قبىىىل الحىىىد الألعضىىىةء اتضىىو آفىىىر ، ل بةا ىىىةاا مشىىىةرك  جميىىع الألعضىىىةء ضىىىمن الات قىىىة  الا جةريىىى  

  .الادلاي

ل إذال كىىةن شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  قىىد الحىى  ظ بمكةن ىىه ضىىمن الانظىىة  الاقىىةنونا ا حريىىر هىىذال  
الا جىىةرة الادلايىى  ،   نىىه ل قبىىل كىىل شىىاء وتىىد الاو ىىيل  الأل ة ىىي   ىىا هىىذال الا حريىىر، إذ ومكىىن الع بىىةر أن 

قىىة  الا جةريىى  إ رالج الاشىىرط ضىىمن الاجىىة  ل منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى  هىىو بماةبىى  نقطىى  تحىىوا  ىىا الات 
الادلايىى  ل وظهىىر هىىذال الألمىىر جليىىة مىىن فىى ا الم ىىدال  تطبيىىه الاشىىرط الامىىدرج  ىىا الت ةقيىىة  منظمىى  الا جىىةرة 
الاتةاميىى  إاىىخ مجىىةال  جديىىدة غيىىر الا جىىةرة  ىىا الابضىىةئع ، ايشىىمل الا جىىةرة  ىىا الا ىىدمة  ل كىىذال حمةوىى  

         ي ل  تىىىىةا ا سىىىىوي  حقىىىىوت الاملكيىىىى  الا كريىىىى  ل تقويىىىى  تطبيىىىىه هىىىىذال الاشىىىىرط مىىىىن فىىىى ا تبنىىىىا نظىىىىة  قىىىىو 
الامنةزعة ، ل تبقخ  كلهة عوالمل تبرز الادلر الا تىةا الاىذي وح لىه الاشىرط ضىمن الت ةقيىة  منظمى  الا جىةرة 

شىرط الادلاى  ا الإلطىةر الاقىةنونا  رال   من ف ا  ل هو مة  ن تر  عليه من ف ا هذال الا صل الاتةامي 
لا ل كىىىذال تتزيىىىز أثىىىره مىىىن فىىى ا نظىىىة  تسىىىوي  منظمىىى  الا جىىىةرة الاتةاميىىى  كمبحىىىت أ  ىىىا الأللاىىىخ بةارعةوىىى 

 .الامنةزعة  كمبحت ثةن
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 منظمة التجارة العالمية في  رط الدولة األولى بالرعايةل اإلطار القانونيالمبحث األول: 

وتىد شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  لالحىىدال مىىن أهىى  الامبىىة ه الأل ة ىىي  الا ىىا تسىىتخ منظمىى  الا جىىةرة  
بةع بىىةره ل ىىيل   تةاىى  ا حقيىىه الامسىىةلالة تىىين  ،تحقيقهىىة مىىن تىىين جملىى  مىىن الامبىىة ه الألفىىرى الاتةاميىى  إاىىخ 

عضىو  ىا منظمى   أفىرى  لاى   أو  ميزة أل إع ةء ومنحه طىر  م تةهىد امنى ج بموجبه  الادلا الألعضةء،
 ىىىىا  الألعضىىىىةءتمىىىىنا مبةشىىىىرة المن جىىىىة  الامشىىىىةته  الا ة ىىىى  بجميىىىىع الاىىىىدلا  أنالا جىىىىةرة الاتةاميىىىى  وجىىىى  

الار و  الاجمركي ، الاضرالئ ، الار و  الام رلض  علىخ عمليىة  نقىل الألمىوالا الامنظم ، ل هذال  يمة و ص 
 ل جميع الا نظيمة  ل الألشكةا الا ة   بةال  يرال  ل الا صدير.

 ىا  ة   ىنقو  تدرال ى  طبيت ىه ج ضمن الاجل بةانظر ألهمي  شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  الامدر   
منظمى  الا جىةرة الاتةاميى  كمطلى  ألا ل كىذال تقويى   ةعلي ىه مىن فى ا مىد تطبيقىه ا الانظىة  الاقىةنونا إطةر

 إاخ مجةال  جديدة كمطل  ثةن.

 : طبيعة شرط الدولة األولى بالرعاية المدرج في منظمة التجارة العالميةالمعلب األول

تقىىو  منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى   ىىا نظةمهىىة الاقىىةنونا علىىخ جملىى  مىىن الامبىىة ه الا ىىا ي تىىين علىىخ  
الاىذي حىد   الت ةقيى   بةارعةوى  الأللاىخ الادلاى  مبىدأجملى  هىذه الامبىة ه  الالا زال  تهىة ل مىن الألعضةءجميع 

 اية  إشىىكةح ىىخ ال تطىرح  ،الامنظمى  طبيت ىه ل كىىذال الاموالضىيع الا ىا ت ضىىع ا طبيقىه علىىخ  ىبيل الاحصىر
 ىا الامنظمى  مىن الاشىرط مىن فى ا متىةم ته   الألعضىةء ا تطبيقىه ل ح ىخ بةانسىب  امحىل الاىدلا غيىر 

       ىىرع ألاككي يىى  تطبيقىىه مىىن فىى ا هىىذال الامطلىى  تدرال ىى   إايىىهل هىىو مىىة  ىىن طرت  الألعضىىةءمىىع الاىىدلا 
 ك رع ثةن.ل موقف الادلا غير الألعضةء  ا الاجة  منه 

 عبيق شرط الدولة األولى بالرعايةالفره األول: كيفية ت

من الاوالضا جلية أن مة جةء  به  منظم  الا جةرة الاتةامي  من أحكة   يمة و ص كي يى  تطبيىه  
الاىىذي  1الامىىؤتمرحيىىت أن ، 1947شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  ال ت  لىىف عمىىة جىىةء  بىىه أحكىىة  جىىة  

 

بمدينىى  مىىرالك  الامغربيىى ، ل الاىىذي تضىىمن  1994ال ريىىل  15الامىىؤتمر الاىىوزالري الاقىىةئ   ىىا إطىىةر جواىى  الاللرغىىوالي  ىىا - 1
  لا .  117الج مةع أطرال  الاجة  الابةاغ عد ه  
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، ل علىىخ لجىىه الا صىوص الامىىة ة الأللاىىخ مىىن اى  وتىىر  تتىىديل الاتديىىد مىن الامىىوال   عقىد بمىىرالك  الامغربيىى 
ل الا ىىا تىى  تبنيهىىة كمىىة هىىا مىىن قبىىل منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى   لن أي تتىىديل ، حيىىت أن  1947جىىة  

هىىىو ذال  الاشىىىرط الامىىىدرج ضىىىمن  1947شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  الاىىىذي كىىىةن مىىىدرجة ضىىىمن جىىىة  
، اىىىذاك ومكننىىىة مجىىىةا الا طبيىىىه حيىىىت وحمىىىل ذال  الا صىىىةئص ل وشىىىمل ذال   الامنظمىىى  الاتةاميىىى  ال جىىىةرة

الع بةر أن الات ق  تينهمة ال  مرالري   ل بةا ةاا نحن  ا موالجه  ذال  الاشرط مع الف     ا الامسمية ، 
 لهىىىو الألمىىىر ذالتىىىه بةانسىىىب  الشىىىرط الامىىىدرج ضىىىمن شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  الامىىىدرج ضىىىمن الاجىىىةتس

(GATS) ل الا ىىريبس (TRIPS) طبيىىه، ل نسىىتخ  ىىا هىىذال الإلطىىةر مىىع  ىىرت الالفىى     ىىا مجىىةا الا 
إلوضةح كي ي  تطبيه شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  الامدرج ضمن الت ةقي  منظم  الا جةرة الاتةامي   ل الا ا 
تمكنىه مىىن إن ىىةج كىىل الآلثىىةر الا ىىا حىىد   اىىه حىىين لضىىع هىىذال الالت ىىةت، اىىذاك  ىىن تر  علىىخ الا صىىةئص 

مىى  الا جىىةرة  الاتةاميىى  ل كىىذال مجىىةا تطبيقىىه  ىىا الاتةمىى  اشىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  الامىىدرج ضىىمن منظ
 إطةرهة.

 1994لى بالرعاية المدرج ضمن جات أوال: خصائن شرط الدولة األو 

نجىد أن شىرط الادلاى  الأللاىخ  19941إنه ل بة  قرالء الا قىرة الأللاىخ مىن الامىة ة الأللاىخ مىن جىة   
ر مشىىىرلط ل شىىىرط م تىىىد  بةارعةوىىى  اىىىه فة ىىىي ين تميزالنىىىه ضىىىمن هىىىذه الالت ةقيىىى  ل همىىىة النىىىه شىىىرط غيىىى 

 الألطرال .

 

 

 

علىىخ النىىه ع أوىى  ميىىزة أل أي ت ضىىيل أل الم يىىةز أل إع ىىةء ومنحىىه طىىر   1994مىىن جىىة   01 01تىىنص الامىىة ة الامىىة ة -1
أ  ا أل م جه إاخ أو   لا  أفرى وجى  أن ومىنا مبةشىرة ل  لن أي شىرط، اكىل منى ج مشىةبه منشىأ أل م تةهد امن ج منش

م جىىه إاىىخ أقىىةاي  جميىىع الألطىىرال  الام تةهىىدة، ل وسىىري هىىذال الاحكىى  علىىخ الار ىىو  الاجمركيىى  ل الاضىىرالئ  الألفىىرى أوىىة كةنىىت 
أل الا صدير، ل كذاك علىخ الار ىو  الام رلضى  طبيت هة ل الا ا تحصل علخ الاوالر ال  أل الاصة رال  أل بمنة ب  الال  يرال  

علىىخ عمليىىة  نقىىل الألمىىوالا الادلايىى  الا ىىا تىى   مىىن الجىىل تسىىوي  عمليىىة  ال ىى يرال  أل تصىىدير. لعلىىخ طريقىى  تحصىىيل هىىده 
الار و  .ل الاضرالئ  ل علخ مجموع الا نظيمة  ل الألشكةا الا ة   بةاوالر ال  أل الاصة رال .لعلخ جميع الامسىةئل الاىوالر ة 

 ع.1994ااةني  ل الارالبت  من الامة ة الااةاا  من جة   ا الا قرتين ال
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 شرط الدولة األولى بالرعاية باعتباره شرط غير م روط -1

اقد عر  شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  ل منذ ظهىوره شىك ن رئيسىيةن  ىا الا طبيىه ل همىة شىرط  
 أن: الادلا  الأللاخ بةارعةو  الامشرلط ل الاشرط غير الامشرلط كمة  به لقد ذكرنة

هىىىو ذاىىىك الاشىىىرط الا  ويضىىىا الامبنىىىا علىىىخ تبىىىة ا الامنىىىة ع، أي أن كىىىل الالم يىىىةزال   الم ــــروطال ـــرط  
الاممنوحىى  أل الا ىىا  ىىو  تمىىنا إاىىخ  لا أفىىرى مسىى قب  ت واىىد الطىىر  الألفىىر بمقةتىىل إذال مىىة كةنىىت قىىد 

ن تقو  الادلاى  الامسى  يدة الا ىا أ، ل من ثم  و  رض الاشرط الامشرلط  1عوض  منحت الدلا  الاغير مقةتل
ترغىى   ىىا الاحصىىوا علىىخ الامزالوىىة الا ىىا يواىىدهة الاشىىرط ت قىىدو  أ الء مسىىةل أل الء الادلاىى  الاغيىىر ل ىىه ذال  

،  ا حىين أن الاشىرط غيىر الامشىرلط  2الاشرلط ل الاقيو  الا ا ت  توال ط هة إعطةء الاميزة أل الامن ت  الغير
ا تقىىىدمهة الدلاىىى  الاغيىىىر ي ماىىىل  ىىىا الا ىىىزال  الادلاىىى  بمىىىنا الادلاىىى  الامسىىى  يدة جميىىىع الامزالوىىىة ل الإلع ىىىةءال  الا ىىى 

بصىىىورة آايىىى  ل تلقةئيىىى   ل  لن الالا ىىىزال  ت قىىىدو  أي طلىىى  الحصىىىوا علىىىخ إذن أل تصىىىريا أل إجىىىرالء أوىىى  
م ةلضىىة  مىىىع الادلاىىى  الامةنحىى ، كمىىىة أن الادلاىىى  الامسىى  يدة ال تل ىىىز  ت قىىىدو  أي مقةتىىل أل تتىىىويض نظيىىىر 

ل وكىىون مىىن حىىه الادلاىى  الامسىى  يدة الاحصىىوا ، 3الال ىى  ة ة مىىن الامزالوىىة الا ىىا تقررهىىة الادلاىى  الامةنحىى  الغيىىر
مىىن علىىخ جميىىع الامزالوىىة ل الإلع ىىةءال  بمجىىر  قيىىة  الادلاىى  الامةنحىى  بىىإترال  الت ةقيىى  مىىع الادلاىى  الاغيىىر تقىىرر 

       أل إع ىىىةءال ، ل هىىىذال بصىىىر  الانظىىىر عمىىىة إذال كةنىىىت هىىىذه الإلع ىىىةءال   ف اهىىىة مىىىنا هىىىذه الألفيىىىرة مزالوىىىة
نة أل نظير مقةتىل متىين، حيىت أن الادلاى  الامسى  يدة وكىون اهىة حىه ل الامزالوة قد منحت الدلا  الاغير مجة

 الال   ة ة منهة بصورة مجةني   ا كل ة الاحةا ين.

بشىكل  ىريا  ىا  الاطبيتى   1994ل قد  صلت الا قرة الأللاخ من الامىة ة الأللاىخ مىن جىة   هذال 
الاممنوحىى  مىىن قبىىل أي  ،  بحسىى  هىىذه الا قىىرة  ىىةن الامزالوىىة4غيىىر الامشىىرلط  اشىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى 

         عضىىو  ىىا منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى  إاىىخ منىى ج منشىىأ  ىىا  أل م جىىه إاىىخ أوىى   لاىى  وجىى  أن تتمىى  مبةشىىرة
، علخ كل من ج مشةبه منشأ  ا  أل م جه immédiatement et sans conditionل  لن أي شرط
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 .64هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته، ص  -2
 .62حسة  الحمد حسن هنداللي، الامرجع الاسةته، ص  -3

4- Espiell H.G,  The most favoured-nation clause, its signification in GATT,  J.W.T.L, Vol 

5, n 01, 1971, p. 34. 
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إاخ أقىةاي  جميىع الاىدلا الألعضىةء الألفىرى، ل هكىذال وجى  أن وكىون تتمىي  الامزالوىة علىخ الاىدلا الألعضىةء 
          مىىىىىن نةحيىىىىى  مبةشىىىىىرال  لن الن ظىىىىىةر أوىىىىى  مطةابىىىىى  مىىىىىن قبىىىىىل الامسىىىىى  يد مىىىىىن الاشىىىىىرط أل إجىىىىىرالء م ةلضىىىىىة  

، ل م ىىة  1قةتىىلمبدئيىى ، ل مىىن نةحيىى  أفىىرى مجةنيىىة بحيىىت ي لقىىخ الامسىى  يد هىىذه الامزالوىىة  لن تقىىدو  أي م
النىىىىه وجىىىى  أن تتمىىىى  علىىىىخ  1994شىىىىرط الادلاىىىى  الأللاىىىىخ بةارعةوىىىى  غيىىىىر الامشىىىىرلط الاىىىىوالر  ضىىىىمن جىىىىة  

 حيز الان ةذ 1994الامس  يدين منه ايس  ق  الامزالوة الا ا   منا ألو   لا  أفرى بتد تةريخ  فوا جة  
  ل علىىخ الاىىرغ  مىىن عىىد  ل إنمىىة أوضىىة الامزالوىىة الا ىىا منحىىت قبىىل هىىذال الا ىىةريخ إذال مىىة كةنىىت مةزالاىىت  ىىةري .
إال أن هىذال الاشىرط و ىرض  ،لجو  أو  إشةرة  ىريح   ىا الامىة ة الأللاىخ الاسىةبق  الاىذكر ت تلىه تهىذال الاحكى 

ذالته إذال مة ت  الألفذ بتىين الالع بىةر أن الاهىد  منىه هىو إجبىةر كىل عضىو  ىا الامنظمى  الاتةاميى  ال جىةرة 
خ قىىد  الامسىىةلالة مىىع الامن جىىة  الامشىىةته  علىىخ متةملىى  الامن جىىة  الامنشىىةة  ىىا جميىىع الاىىدلا الألعضىىةء علىى 

الامنشىىةة  ىىا أوىى   لاىى  أفىىرى، ل النىىه اىىن وسىى طيع تحقيىىه هىىذال الاهىىد  إال إذال عمىى  علىىخ الامسىى  يدين منىىه 
 .2الامزالوة الاممنوح  ألو   لا  ايس  ق   ا الامس قبل ل إنمة أوضة  ا الامةضا

، ي مال أهمهة  ا 3ن الأل بةب هذال ليرجع تبنا الاجة  اشرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  إاخ جمل  م 
          حمةوىىىىى  تىىىىىوالزن الا نىىىىىةزال  الاجمركيىىىىى  الا ىىىىىا ومكىىىىىن تبة اهىىىىىة تيىىىىىنه  فىىىىى ا الام ةلضىىىىىة  الا جةريىىىىى  م تىىىىىد ة 
الألطرال ،  حينمة ي بة ا أعضةء  ا الامنظم  ت  يضة  جمركي  علىخ  ىلع متينى ، وقىةرن كىل مىنه  مىة 

 

 .46محمد  ة ا يو ف، الامرجع الاسةته، ص   - 1
2- Edouard SAUVIGNON, op.cit, p. 21. 

شرلط يؤ ي  ا غةاى  الألحيىةن إاىخ ل من تين الأل بةب كذاك نجد أن إعطةء شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  الاشكل الام -3
الألضرالر بمصةاا الامةنا ،  نظرال الن هذال الألفير  ال وكون ملزمة ل قة الشرط الامشرلط بمىد الامتةملى  الألكاىر رعةوى  الا ىا 
منحهىة امن جىة  الاغيىر إاىخ الامن جىة  الامشىةته  الامنشىةة علىخ أقىةاي  الامسى  يدين مىن الاشىرط،  ىةن الاطةئ ى  الااةنيى  مىن هىذه 

     لقخ علخ إقلي  الامةنا متةملى  جمركيى  القىل ت ضىي  مىن تلىك الاممنوحى  الطةئ ى  الأللاىخ ، ل هىو الألمىر الاىذي الامن جة
وجبىىر الامشىىرلعة  الا ة ىى  الامن ميىى  إاىىخ مىىةنا الاشىىرط الامشىىرلط، مد وعىى  بمصىىةاحهة الالق صىىة و  إاىىخ ال ىى يرال  الامن جىىة  

خ اهىىة   ىىع الا تري ىى  الاجمركيىى  الألقىىل مىىع ال ىى بتة  الامن جىىة  الامنشىىةة  قىى   ىىا  لا ت م ىىع بةامتةملىى  الا  ضىىيلي  ح ىىخ ي سىىن
الامنشىىةة  ىىا كىىل الاىىدلا الألفىىرى ح ىىخ ل اىىو كىىةن اهىىة جىىو ة أعلىىخ، هىىذال  ىىا حىىين أن شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  غيىىر 
ن الامشرلط يؤ ي إاخ تجن  حدلو مال هذه الاظةهرة، ل ذاك الن مةنحه يل ز  بةن وتمى  علىخ الامسى  يدين مبةشىرة ل تىدل 
 أي مقةتىل جميىع الامزالوىة الا ىىا منحهىة الغيىر الألمىىر الاىذي ومىنا الامشىرلعة  الا ة ىى  الا ةبتى  اىه الاحريىى  الاكةملى   ىا الف يىىةر

الاسلع الامس ور ة الفذين بتين الالع بةر أن هذه الاسلع تتةمل متةمل  جمركي ، محمد  ة ا يو ىف، الامرجىع الاسىةته، ص  
 .51ص ل  50
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  تجىرى عمليى  الا بىة ا إال عنىدمة وكىون هنىة  تىوالزن  ى ومنحه إاخ شريكه الا جةري ل مة ي لقةه من قبلىه، 
شىىةنه  أن الاشىىرط   ىىا  ىىيغ ه الامشىىرلط  كىىةن مىىنذاىىك مقبىىوا تىىين مىىة ومنحىىه كىىل طىىر  ل مىىة ي لقىىةه، 

كةن  يمنا اكل عضو  ىا أعقىةب ماىل هىذه الام ةلضىة  الاحريى   ىا أن  الاذيالاقضةء علخ هذال الا والزن 
ومىىىنا الغيىىىر متةملىىى  أكاىىىر ت ضىىىي  ل يىىىر ض تتميمهىىىة علىىىخ شىىىركةئه الا جىىىةريين، بحجىىى  أنهىىى  اىىى  وقىىىدموال 

الامنة  ، كمة أن تطبيه شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  غير الامشرلط من شةنه إازال  كىل عضىو   الامقةتل
تةامي  بمتةمل  جميع الألعضةء الآلفىرين علىخ قىد  الامسىةلالة ،  ةنىه وت بىر علىخ هىذال  ا منظم  الا جةرة الا

الانحو حةمية النظة  الا جةري الادلاا م تد  الألطرال  حيت ال وحوا  ق   لن ظهور الاانةئيىة   ىا إطىةر 
 هىذه الامنظمىى  الادلايىى  ، ل إنمىىة وسىىةعد أوضىىة علىىخ تقويىى  طةبتهىىة الاتىىةاما الاىىذي وىىأتا  ىىا مقدمىى  أهىىدال هة

 الارئيسي .

 شرط الدولة األولى بالرعاية باعتباره شرطا متعدد األطراف -2

جىىىة   ظهىىىورعنىىىد  أللا مىىىرة تىىىرز شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  بشىىىكله الام تىىىد  الألطىىىرال  اقىىىد  
إ رالج الاشىىىرط ضىىىمن الت ىىىةت  لاىىىا م تىىىد  الألطىىىرال  وسىىى  يد منىىىه جميىىىع أطىىىرال  هىىىذال  ه، ل م ىىىة   19471

  مىةنا ل مسى  يد  ىا آن لالحىد، ل الاجىدير بةاىذكر أن إ رالج شىرط الادلاى  الالت ةت، بحيت وكىون كىل طىر 
الأللاخ بةارعةو  ضمن الت ةت م تد  الألطرال  جةء بتد الاتديد من الامحةلال  قةمت تهة عصب  الألم  مىن 

، ل ال ى مر الألمىر كىذاك  ىا إطىةر الألمى  الام حىدة إاىخ أن 2الجل تقنين الاشرط ل إض ةء الاصبغ  الاقةنونيى 

 

1-Dominique CARREAU et Patrick  JUILLARD et  Flory THIEBAULT, Droit 

international économique , L.G.D.J, Paris, 1990, p. 107. 
ل  ىىىا  ىىىتا منهىىىة ا حديىىىد إطىىىةر قىىىةنونا اشىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  ، قةمىىىت عصىىىب  الألمىىى  مىىىن فىىى ا الالجنىىى   -2

الالق صىة و  اهىىة تدرال ى  عديىىد الامسىةئل الامرتبطىى  ت طبيىه الاشىىرط  ىا مجىىةا الا تري ىة  الاجمركيىى  ل الا جىةرة، ل الن هىىت هىىذه 
ال الال ى انةءال  الاىىوالر ة عليىه ، ل ضىرلرة تبنيىه  ىا شىىكله الادرال ى  ت حديىد عىدة مبىة ه فة ى  بمجىىةا تطبيىه الاشىرط  ل كىذ

غير الامشرلط، حيت الق رحت كذاك الالجن  الالق صة و  التصب   يةغ  نموذجي  الشرط ، ل تمت  عوة أعضةء الاتصىب  
بتىىىد  الامق رحىىى  مىىن قبىىىل الالجنىى  الالق صىىة و  اتصىىىب  الالمىى  الاصىىيةغ تتىىد إاىىخ  إ رالج الاشىىرط ضىىىمن الت ةقىىةته  الاانةئيىىى ، ل 

الا ىىا تىىنص علىىخ الاشىىرط ، ل ال ىى مر  هىىذه الاجهىىو  مىىن الاتصىىب   1947لمىىة ة الأللاىىخ مىىن جىىة  ا الاىىنص الاحر ىىاتتىىديلهة 
 حيت تضمنت الغل  الامؤتمرال  الادلاي  الالق صة و  الا ا عقد   ا إطةر الاتصب  شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو .

Annuaire de la C.D.I, 1969, Vol II, pp. 176-179. 

: 23/04/2017. Vu le, ilc/publications/yearbooks/french/ilc_1969_v1.pdflegal.un.org/ 
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، حيىت يل ىز  كىل عضىو  ىا منظمى  1994ل كذال جة   1947لشرط  ا جة  اتحقه الا طبيه الا تلا 
، بىىىةن وتمىىى  علىىىخ 1994الا جىىىةرة الاتةاميىىى  ل إعمىىىةال اشىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  الامىىىدرج  ىىىا جىىىة  

بةشرة ل  لن الن ظةر مقةتىل، الامزالوىة الا ىا ومنحهىة المن جىة  الامن جة  الامنشةة علخ إقلي  كل الألعضةء م
الامشىىةته  الامنشىىةة علىىخ إقلىىي  أوىى   لاىى  أفىىرى،  هىىذال الاشىىرط وجىى  أن ومىىد الامسىى  يدين منىىه تنىىوعين مىىن 
الامزالوة، الا ا ومنحهة عضو إاخ من جة   لا  غير عضو ل الامزالوة الا ا ومنحهة عضو امن جة  عضو 

 .1آفر

 1994المدرج ضمن جات  شرط الدولة األولى بالرعاية مجاالت تعبيقثانيا: 

علىىىخ  ىىىبيل الاحصىىىر  1994اقىىىد حىىىد   الا قىىىرة الأللاىىىخ مىىىن الامىىىة ة الأللاىىىخ مىىىن الت ةقيىىى  جىىىة   
الار و  الاجمركي  ل جميع الاضرالئ  الألفىرى  بةارعةو  ل الام مال   ا الأللاخمجةال  تطبيه شرط الادلا  

كةنىىت طبيت هىىة ل الار ىىو  الام رلضىى  علىىخ عمليىىة  نقىىل الألمىىوالا الادلايىى  الا ىىا تىى   مىىن الجىىل تسىىوي   أوىىة
ل مجمىوع الا نظيمىة  الا ة ى     ل  الاضىرالئ عملية  ال  يرال  أل تصدير ل طريق  تحصيل هذه الار ىو  

ااةاا  من جة  بةاوالر ال  ل الاصة رال  ل جميع الامسةئل الاوالر ة  ا الا قرتين الااةني  ل الارالبت  من الامة ة ال
1994. 

، النىىىه ال وطبىىىه  ىىىوى علىىىخ 1994ل تىىىذاك وسىىى  ة  مىىىن شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  اجىىىة   
        الامن جىىىة   لن الألشىىى ةص  ىىىوالء كىىىةنوال طبيتيىىىين أل متنىىىويين ، ل هىىىو مىىىة وسىىى  ة   ىىىرالح  مىىىن نىىىص 

 منىى ج منشىىأ  ىىاالامىىة ة، حيىىت وجىى  أن تتمىى  جميىىع الامزالوىىة الا ىىا تمىىنا مىىن قبىىل الحىىد الألعضىىةء إاىىخ أي 
أن  1994، ل الاوالضىىا مىىن نىىص الامىىة ة الأللاىىخ مىىن جىىة  2أل م جىىه إايهىىة الألعضىىةء الآلفىىرين أرالضىىا

 

1- Emmanuel Coté CHARLES, De Genève a Doha genèse et évolution du traitement 

spéciale et différencié des pays en développement dans le droit de l’OMC, Revue Mc gill 

law journal , Vol 56, N01, Décembre2010, p 132. 

        https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/10228/1/625107-Cote.pdf , Vu 

le 15/01/2018. 
2- « …Le traitement général de la nation la plus favorisée ne porte que sur les produits 

importés (ou exportés) pour peu que ceux-ci soient similaires, ne concernant que les 

produits, la clause présente ici une portée limitée puisqu’elle exclut de son bénéfice les 

individus (personnes physiques ou morales). Autrement dit, en limitant son jeu aux 

produits et en excluant les personnes… », Dominique CARREAU et Patrick JUILLARD, 

op.cit, p. 231. 
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       ال ط ح من ج قد لر   ا  يغ  عةم   لن أي تحديد أل نة  الامن جة  الا ا ينبغا أن وطبه عليهة 
 هة.الاشرط، ممة وس  لص منه أن الاشرط وطبه علخ جميع الامن جة  أوة كةنت طبيت 

 شروط تعبيق شرط الدولة األولى بالرعاية :ثالثا

،  ةنىىه وشىى رط ا طبيىىه شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  ث ثىى  شىىرلط 1994ال ىى نة ال ألحكىىة  جىىة   
رئيسىىي ، ل هىىا أن تكىىون الامن جىىة  الا ىىا تلقىىت متةملىى  ألاىىخ بةارعةوىى  مشىىةته  المن جىىة  الامسىى  يدة مىىن 

إقلىىي  عضىىو  ىىا الامنظمىى  الاتةاميىى  ال جىىةرة، ل أن وطبىىه الاشىىرط علىىخ الاشىىرط، ل أن تكىىون منشىىةة علىىخ 
 الامن جة   ا مجةال  محد ة.

وجود رابعة الت ابه بين المنتجات المسـتفيدة مـن ال ـرط و المنتجـات التـي تلقـل معاملـة أولـى  -1
 بالرعاية

 جىىة  ،  ةنىىه وشى رط  ىىا الامن1994حسىبمة جىىةء  ىا الا قىىرة الأللاىىخ مىن الامىىة ة الأللاىىخ مىن جىىة  
ل الاوالقىىع يابىىت أن  1الامسى  يدة مىىن الاشىرط أن تكىىون مشىىةته  المن جىة  الا ىىا تلقىت متةملىى  ألاىىخ بةارعةوى 

تشى رط  1994تشةبه الامن جة  وطرح مشكل  ، إذ نجىد النىه علىخ الاىرغ  مىن أن الامىة ة الأللاىخ مىن جىة  
ثبىة  لجىو  هىذه الارالبطى  مىن رالبط  الا شةبه تين الامن جين إال أنهة ا  تحد  متيةرال ومكن الالع مة  عليه إل

عدمه ل ها ايست الامة ة الاوحيدة ضمن الاجة  الا ا نصت علخ رالبط  الا شةبه، ل إنمة ت  الانص علىخ 
هذه الارالبط  من ف ا عدة موال  أفرى منهىة الا قىرة الااةنيى  مىن الامىة ة الااةااى ، ل الا قىرة الأللاىخ مىن الامىة ة 

هذه الامسةا   أنا امصطلا الامن جة  الامشةته  نجد الاسة   .......، ل بةانظر اتد  تحديد م هو  لالض
ن جىىىت عنهىىىىة عديىىىد الاقضىىىىةوة بسىىىىب  الفىىى    الا  سىىىىير ، منهىىىة قضىىىىي  الايةبىىىىةن حىىىوا الار ىىىىو  الاجمركيىىىى  

 

ل اىىىىىىيس مصىىىىىىطلا م طةبقىىىىىىى   «similaire»ل الاحقيقىىىىىى  النىىىىىىه وت بىىىىىىر عىىىىىىين الاصىىىىىىوالب الع مىىىىىىة  مصىىىىىىطلا م شىىىىىىةته   -1
« identique »من جىة  ، الن الألمر  ا غةو  الاصتوب  عند محةلا  إوجة  من جة  م طةبق ، إذ أن مسةا  الابحت  ا الا

 :الاشأنالام شةته   ا حد ذالته وت بر مسةا  شةئك  نةهيك عن الابحت  ا مسةا  تطةته الامن جة . النظر  ا هذال 
Dominique CARREAU et Patrick JUILLARD, op.cit, p. 332.  
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، حيىىت قةمىىت الامجموعىى  الا ة ىى  الامكل ىى  تهىىذه الاقضىىي  ت  سىىير 1الام رلضىى  علىىخ الامشىىرلبة  الاكحوايىى 
        ة الااةنيىىىىى  مىىىىىن الامىىىىىة ة الااةااىىىىى  مىىىىىن الت ةقيىىىىى  جىىىىىة  مصىىىىىطلا الامن جىىىىىة  الام شىىىىىةته  الاىىىىىوالر  ضىىىىىمن الا قىىىىىر 

، ل الع بر  أن ت سيرهة هذال فةص تهىذه الاقضىي   حسى  ، ايقىو  بتىدهة جهىةز الال ى ةنة  الا ىةبع 1994
امنظمىى  الا جىىىةرة الاتةاميىىى  بةا أكيىىىد علىىىخ مىىىة جىىىةء  بىىه الامجموعىىى  الا ة ىىى  ، حيىىىت الع بىىىر النىىىه ال يوجىىىد 

ةته  ، علىىخ الع بىىةر أن الا شىىةبه أمىىر نسىىبا و  لىىف مىىن موضىىوع تتريىىر موحىىد ل مطلىىه المن جىىة  الامشىى 
إاىىىخ آفىىىر مىىىن موالضىىىيع منظمىىى  الا جىىىةرة الاتةاميىىى ، اين هىىىا الا صىىىل  ىىىا الاقضىىىي  بةع بىىىةر أن الامشىىىرلبين 

من جىىىين م شىىىةتهين ل ال وحىىىه اليةبىىىةن  ىىىرض ر ىىىو  ضىىىريبي  علىىىخ  Vodkaل   Shochuالاكحىىىوايين 
 الامن ج الااةنا، بةع بةره من جة مس ور ال الن ذاك من شةنه م ةا   أحكة  مبدأ الامتةمل  الاوطني .

ال، ل إن كةنىت  مة إذال كةنت الامن جة  م شةته  أ ل الاوالضا من هذه الاقضي  أن مسةا  تحديد  
به  ا إطةر مبىدأ الامتةملى  الاوطنيى ،  ىةن الألمىر قىد و  لىف إذال مىة طىرح هذه الاقضي  طرحت مسةا  الا شة

ب صىىىوص شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى ، إذ كىىىةن مىىىن الاممكىىىن أن تت بىىىر الامجموعىىى  الا ة ىىى  الامكل ىىى  
بةاقضي  الامن جين غير م شةتهين، ل تذاك ي بين انة أن ت سير الامن جىة  الامشىةته  ي وقىف علىخ الاهىد  

 .2الألفير و  لف من موضوع ألفر ل من من ج آلفر من الا  سير، ل هذال

هذال ل من الجل محةلا  تسهيل تحديد الامن جة  الامشةته  هنة  بتض الامتةيير الا ىا مىن شىةنهة  
ل الاجىىىىو ة، عىىىىة ال  الامسىىىىةعدة، كةامكونىىىىة ، عمليىىىى  الإلن ىىىىةج، الامنشىىىىأ الاكيميىىىىةئا ل الانبىىىىةتا ، الاطبيتىىىى  

 الانهةئا اهمة، تصني همة ضمن نظة  جمركا متين......    ا مج مع مة، الال  تمةاالال  ه   الاتةم

 

 

 

الامسىى ور ة تنسىىب  حيىىت تىى ل ص لقىىةئع الاقضىىي   ىىا كىىون أن الايةبىىةن قىىة  ب ىىرض ضىىرالئ  علىىخ الامشىىرلبة  الاكحوايىى   -1
أعلىخ مىن الاضىرالئ  الام رلضىى  علىخ الامشىرلبة  الاكحوايىى  الامحليى  أي الامن جى   ىىا الايةبىةن، ممىة تىى  الع بىةره الن هةكىة امبىىدأ 

 .الامتةمل  الاوطني  الاذي يهد  إاخ تحقيه الامسةلالة تين الامن جة  الاوطني  ل الامن جة  الألجنبي 
OMC, Rapport sur le règlement des différends, 1996, vol I, p. 130. www.wto.org, Vu le : 

22/02/2017.   
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عالميـة تكوش المنتجات المستفيدة من ال رط من اة علـى إقلـيم عةـو فـي المنظمـة ال أشوجوب  -2
  للتجارة

،  ةنىىه ل تهىىد  الال ىى  ة ة مىىن متةملىى   1994طبقىىة ال قىىرة الأللاىىخ مىىن الامىىة ة الأللاىىخ مىىن جىىة   
بةارعةوىىى  وشىىى رط  ىىىا الامن جىىىة  الامسىىى  يدة أن تكىىىون منشىىىةة علىىىخ إقلىىىي   لاىىى  عضىىىو  ىىىا الادلاىىى  الأللاىىىخ 

الامنظم  الاتةامي  ال جةرة، ل اكن الإلشكةا الامطرلح  ا هذال الاصد  وكمن  ا النه علخ الارغ  من الع بىةر 
يىةرال شرط أمر جوهري ا    ة ة من شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو ، إال أن الت ةت الاجة  اى  وحىد  متاهذال ال

ومكن الال  نة  عليىه ا حديىد منشىأ الامن جىة  ل اى  وشىر إاىخ إمكةنيى  الالجىوء إاىخ الالت ىةت الام تلىه بقوالعىد 
         ل  ىىىىا هىىىىذال الاصىىىىد  نشىىىىير إاىىىخ النىىىىه إن كىىىىةن بةإلمكىىىىةن الالجىىىىوء إاىىىخ الاقوالعىىىىد الاىىىىوالر ة  ىىىىا هىىىىذال  ،1الامنشىىىأ

حل  الن قةاي  وكونون من ف اهة تحديد الالت ةت،  ةن بموجبه وسما ألعضةء الامنظم  الاتةامي  ال جةرة بمر 
قوالعد الامنشأ الا ا تطبه علىخ ع قىةته  الا جةريى ، مىع الح ىرال  جملى  مىن الالا زالمىة  منهىة، ل جىوب نشىر 
الاقوالعد الام تلق  بةامنشأ، ل أن ال تكون قوالعد الامنشأ الامطبق  علخ الاوالر ال  أل الاصة رال  أكار من تلك 

 .2 ج مة ي م ع أ  ال بةامنشأ الاوطناالامطبق  تهد  تحديد مة إذال كةن من

 ضرورة تعبيق ال رط على المنتجات في مجاالت محددة -3

علىخ  ةإضة   إاخ الاشرطين الاسةبقين  ةنه وش رط أن وكون تطبيه الاشرط ضمن مجىةال  محىد   
، ل الا ىىا ت ماىىل  ىىا الار ىىو  الاجمركيىى  ل جميىىع أنىىوالع 1994 ىىبيل الاحصىىر لر   ضىىمن الت ىىةت جىىة  

الاضىىىرالئ  الألفىىىرى أوىىىة كةنىىىت طبيت هىىىة ل الا ىىىا ت ىىىرض علىىىخ الاىىىوالر ال  أل الاصىىىة رال  أل الا ىىىا تحصىىىل 
مىىن بمنة ىىب  الال ىى يرال  أل الا صىىدير ل الار ىىو  الا ىىا ت ىىرض علىىخ عمليىىة  نقىىل الألمىىوالا الادلايىى  الا ىىا تىى   

الجىىل تسىىوي  عمليىىة  ال ىى يرال  أل تصىىدير، ل كي يىى  تحصىىيل جميىىع هىىذه الاضىىرالئ  ل الار ىىو  ل مجمىىوع 
الا نظيمة  لالاقوالعد الا ا ت تله بةاوالر ال  أل الاصة رال ، ل كذال  يمة ي تله بةاضرالئ  الادالفليى  ل تسىويه 

 .3الامن جة  

 

1-  OMC, Rapport sur règlement des différends, Ibid., p. 111. 

2- Dominique CARREAU et Patrick  JUILLARD, op.cit, p. 225. 
3- Edouard  SAUVIGNON, op.cit , p. 109. 
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 بالرعاية األولىلة الفره الثاني: موقف الدول غير األعةاء في الجات من ترياش شرط الدو 

إن الاحديت عن طبيت  شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  يىد تنة بةاضىرلرة إاىخ الا سىةشا حىوا موقىف  
الادلا غير الألعضةء  ا الاجة ،  هل ومكن اهة أن تطةا  بمزالوة الاجة  من فى ا  ىريةن شىرط الادلاى  

 دة متقو ة مع  لا  عضو  ا الاجة ؟الأللاخ بةارعةو  الاوالر   ا متةه

، أيىىن نجىىد أنىىه قىىد لر   الإلجةبىى  عنىىه مىىن قبىىل 1947هىىذال الا سىىةشا قىىد طىىرح منىىذ لجىىو  جىىة  
حيىت قىةا ع أن أي الم يىةز ومنحىه الحىد الألطىرال   ىا الاجىة  ألي تلىد آفىر  ،1مصدر مل  بشىؤلن الاجىة  

ينبغىىا أن ومىىنا اجميىىع الألطىىرال  الام تةقىىدة. ل هكىىذال  ىىةن الامزالوىىة الا ىىا ومنحهىىة طىىر  م تةقىىد ادلاىى  غيىىر 
         ىىا الاجىىة  ينبغىىا أن تمىىنا أوضىىة اجميىىع الألطىىرال  الام تةقىىدة. ل بةا ىىةاا إذال كةنىىت الاىىدلا ةن اأو عضىىو

         ل اىى  تكىىن الادلاىى  اجو عضىىوال  يهىىة، ل عقىىد  اأو الت ةقىىة تجةريىىة ثنةئيىىة مىىع  ل ابو عضىىوين  ىىا الاجىىة  
ة إاىىىخ ابو. ل الاتكىىىس اجو،  ىىةن كىىىل الامزالوىىىة الاممنوحىىى  إاىىىخ اجو  ىىىا هىىىذال الالت ىىىةت وجىىى  أن تم ىىىد أوضىىى 

ك سىى  وبىىةاتكس،  ىىإذال كةنىىت الامتةهىىدة تىىين اأو ل اجو ت ضىىمن شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى ،  ىىةن اجو 
جميىىع الامزالوىىة الا ىىا يىىدين تهىىة اأو تجىىةه أعضىىةء الاجىىة  بموجىى  الت ىىةت الاجىىة  كىىةم . ل هكىىذال  ىىةن تىىأثير 

بضرلرة تطبيىه  1947جنيف اسن  الاجة  ي جةلز كايرال نطةت عضوي هة. ل قد قد  الق رالح  ا جلسة  
مزالوة الاجة  علخ أعضةئهة  ق ، ل اكن هىذه الا كىرة تى  ر ضىهة. غيىر أن هىذال قىد  وكىون اىه تىأثير  ىلبا 

ألاىخ بةارعةوى   إذال كىةن اهىذه الادلاى  متةهىدة ي مال  ا تقليل حة ز  لا  مة ا نضىمة   إاىخ الاجىة ، ألنىه
ين هى  أعضىةء  ىا الاجىة   إنهىة تحصىل علىخ متظى  مزالوىة ثنةئي  مع عم ئهة الا جةريين الارئيسيين ل الاىذ 

 الاجة   لن أن تمنا أي شاء أللاةك الألعضةء الاذين ايس اهة مته  أو  الت ةقة  تجةري .ع

 ىىىا  1955ل قىىىد نظىىىر  الالجنىىى  الام  صىىى  بةامسىىىةئل الا نظيميىىى  ل الاوظي يىىى  الجىىىة   ىىىن  هىىىذال  
  إاىخ الألطىرال  غيىر الام تةقىدة عىن طريىه الت ةقىة  مسةا  قية  الألطرال  الام تةقىدة بمىد مزالوىة الالت ىةت الاتىة

ثنةئي . ل قد تمت الإلشىةرة أثنىةء الامنةقشى  إاىخ أن الألطىرال  غيىر الام تةقىدة تحصىل  الئمىة علىخ كىل مزالوىة 
الالت ةت  لن الن ت تهد بةا زالمةته الامقةتل . ل علخ الارغ  من عد  الالرتيىةح إاىخ حىد مىة اهىذال الاوضىع،  قىد 

 

 ، نق  عن:134الاسةته، ص هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع  - 1
 J.H JACKSON, World trade and the law of GATT: A legal analysis of the general 

agreement on tariffs and trade, 1969,pp. 257-258.                                                                    
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علخ أن الاموقف الاذي يرغ  الاطىر  الام تةقىد  ىا تبنيىه  ىا هىذال الاصىد  مسىةا  كةن الت ةت رأي الألغلبي  
 .1وقررهة كل طر  م تةقد بم ر ه

من الألمال  الا ا ومكننة ذكرهة ب صوص هىذه الامسىةا  أن الانمسىة بتىد النضىمةمهة إاىخ الاجىة  اى   
تق  مبةشرة بمد متدال  الاجة  الر و  الاجمركي  إاخ الالتحة  الاسو يةتا ا ةبقةو، علخ الارغ  من متةمل  

اىىى  تمىىىد تلىىىك  تىىىين الابلىىىدين ، تىىىل إنهىىىة الامبرمىىى  متةهىىىدةالاالادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  الامنصىىىوص عليهىىىة  ىىىا 
الامتىىىدال  إال بتىىىد أن طلىىى  الالتحىىىة  الاسىىىو يي ا منهىىىة ذاىىىك  ىىىرالح ، أمىىىة الاىىىدلا الألفىىىرى الا ىىىا عقىىىد  

 .2متةهدال  من هذال الانوع مع الالتحة  الاسو يي ا  قد مد  مزالوة الاجة  إاخ الامن جة  الاسو يي ي  تلقةئية

 جد دة: تقوية فاعلية ال رط من خالل مد تعبيقه إلى مجاالت الثاني المعلب

زيىىىة ة علىىىخ الانجىىىةح الاىىىذي حقق ىىىه جواىىى  الاللرغىىىوالي  ىىىا إنشىىىةء منظمىىى  الا جىىىةرة الاتةاميىىى  ل كىىىذال  
،  قىىد نجحىىت 3مرالجت هىة ل توضىىيحهة اقوالعىىد الاجىة  الا ىىا كةنىىت قة ىىرة الا طبيىه علىىخ الا جىىةرة  ىا الاسىىلع

ل إ رالج هىىذه الاجواىى   ىىا إفضىىةع قطةعىىة  جديىىدة اقوالعىىد الانظىىة  الاىىدلاا الا جىىةري م تىىد  الألطىىرال ، تىىل 
     شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  ضىىمن هىىذه الاقطةعىىة ، حيىىت ت ماىىل هىىذه الاقطةعىىة   ىىا قطىىةع الا ىىدمة  

اذال  نتةاج من ف ا هذال الامطل  تطبيه شرط الادلا   ل قطةع جوالن  الاملكي  الا كري  الام صل  بةا جةرة
 ةت الام تلىه بحقىوت الاملكيى  الأللاخ بةارعةو  ضمن الت ةقي  الا دمة  ك رع ألا ل كذال  تطبيقه ضمن الالت

 .الا كري  الام صل  بةا جةرة ك رع ثةن

  AGCSالفره األول: تعبيق شرط الدولة األولى بالرعاية ضمن اتفاقية الخدمات

اقد كةن لرالء إ فةا تجةرة الا دمة  ضمن الامجةال  الاجديدة الا ا ت  الا  ةلض عليهة  ا جواى   
الاوالوىىة  الام حىىدة الألمريكيى  ت نظىىي  قوالعىىد فة ى  ت جىىةرة الا ىىدمة  تلحىىه الاللرغىوالي، الاطلىى  الامقىىد  مىن 

        بةالت ةقيىىىى  الاتةمىىىى  ال تري ىىىىة  ل الا جىىىىةرة االاجىىىىة و، ل علىىىىخ الاىىىىرغ  مىىىىن الا ح ظىىىىة  الا ىىىىا أتىىىىدتهة الاىىىىدلا
ةميى  الانةمي ، اتد  قدرتهة علخ الامنة س   ا هذال الاقطةع مقةرن  بةادلا الام قدم . ا  وكن بمقدرة الاىدلا الان

 

1- Annuaire de la C.D.I, 1978, p. 47. 

: 23/04/2017. Vu le, legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/french/ilc_1978_v2_p2.pdf 
 .135هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته، ص  -2

3- V. PACE, op.cit, p. 24.  
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الاوالوىىىة  الام حىىىىدة  أنر ىىىض هىىىىذال الاطلىىى   ل متةرضىىىى ه، الن الاىىىدال ع مىىىىن لرالءه كىىىةن قويىىىىة، ي ماىىىل  ىىىىا 
الألمريكي  تو لت إاخ تقد  تكنواوجا كبير فة    ا مجىةا تقىدو  الامتلومىة  ل الالتصىةال ، ممىة زال  

نطىةت ضىمن إ رالجهىة جتلهىة تصىر علىخ الألمىر الاىذي من حصيل  تصدير الا دمة  إاخ فةرج حىدل هة، 
        هيىىىىى كة ىىىىى  الاتوالئىىىىىه ل الاحىىىىىوالجز الا ىىىىىا تت ، ل إزالاىىىىى شىىىىىةنهة شىىىىىةن الا جىىىىىةرة  ىىىىىا الاسىىىىىلع الا حريىىىىىر الاتىىىىىةاما

تصىىديرهة، ل الام مالىى   ىىا مجموعىى  مىىن الاقىىوالنين ل الإلجىىرالءال  الإل الريىى  الادالفليىى  الا ة ىى  بكىىل  لاىى   ىىا 
، ل مىن الجىل ترقيى  هىذال الاقطىةع ظهىر  إاىخ 1الاتةا  ل الا ا تتىد عقبى  أمىة  الا جىةرة الادلايى   ىا الا ىدمة  

ة الا ىىا تغطىىا الا جىىةرة ل الا ىىا تتىىد الالت ةقيىى  الاوحيىىد  (GATS)الاوجىىو  الالت ةقيىى  الاتةمىى  ا جىىةرة الا ىىدمة  
الادلاي   ا الا دمة ، ل ال شك أن تحرير قطةع الا دمة  علخ مس وى الاتةا  هو أمر من شىةنه تحقيىه 

أن  2000مكة ىى  كبيىىرة التديىىد مىىن  لا الاتىىةا ،  قىىد أثب ىىت إحصىىةءال  الامنظمىى  الاتةاميىى  ال جىىةرة اسىىن  
ر مقةرنى  بقطىةع الا جىةرة  ىا الاسىلع الاىذي مليةر  لال 1400إن ةج هذال الاقطةع  ا الا جةرة الاتةامي  قد تلغ 

 .2مليةر  لالر 6200تلغ 

 أوال: مفهوم قعاه الخدمات

قىىد  الالق صىىة  الاىىدالفلا الىىدلا أل الا ىىةرجا، لعلىىخ مسىى وى اقطىىةع الا ىىدمة  أهميىى  كبيىىرة  ىىوالء  
إ رالج شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  ضىىمنه زال ه أهميىى  ، الألمىىر الاىىذي وسىى دعا منىىة الا طىىرت ا جىىةرة  زال ه

 الا دمة  عن كا  من ف ا تتري هة ل تبيةن فصةئصهة ل تصني ةتهة .

 تعريف تجارة الخدمات -1

ذاىىك الانشىىةط الالق صىىة ي الاىىذي ينصىىر  إاىىخ الا جىىةرة  ىىا كىىل شىىاء غيىىر منظىىور ل غيىىر هىىا   
 .3ل الاملمو      ملمو ، مقةرن  بةا جةرة  ا الاسلع، ل الا ا تت مد علخ الا جةرة  ا الألشيةء الامنظورة

 

رالنية محمو  عبد الاتزيز عمةرة، تحرير الا جةرة الادلاي  ل قة الت ةقي  الاجة   ا مجةا الا دمة ،  الر الا كر الاجةمتا،  - 1
 .99، ص 2008مصر، الاطبت  الأللاخ، 

2- OTMANE Bekenniche, op.cit, p. 84. 
 .109رالنية محمو  عبد الاتزيز عمةرة، الامرجع الاسةته، ص  -3
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ومكن تترير تجةرة الا دمة  علخ أنهة تلك الألنشط  الالق صة و  غير الامجسىدة  ا هذال الاسيةت  
       مىن تنىو   ا  ورة  ىلت  مة وى ، ل إنمىة تقىد   ىا  ىورة نشىةط م يىد امىن وطلبىه ماىل الا ىدمة  الامةايى 

ل شركة  الا ةمين ل فدمة  الانقل الابري ل الابحري، هىذال ل حسى   ىندلت الانقىد الاىدلاا  ىيمكن تتريىر 
الا ىدمة  علىىخ أنهىة تلىىك الامتىةم   الالق صىىة و  الادلايىى  الا ىا تىى   تىين الامقيمىىين ل غيىر الامقيمىىين فىى ا 

تتبير الا دمة  وشمل جميع الا دمة   ىا كىل  أن، كمة ومكن الاقوا أوضة بسن  كةمل   رة زمني  محد ة 
كةا أمينىىىىىىة ، الا ىىىىىىدمة  الامصىىىىىىر ي ، الاسىىىىىىيةح ، الانقىىىىىىل، الالتصىىىىىىةال ، الابىىىىىىرالمج الاسىىىىىىمتي   1الاقطةعىىىىىىة  

ر   ىىا إطىىةر ممةر ىى  الاسىىلط  ع بىىةر ال ىى انةءال  الا ىىدمة  الا ىىا تىى الابصىىري ....الاخ. مىىع الألفىىذ بتىىين الال
 اجوا  الاللرغوالي.الاحكومي ، ل هذال حسبمة لر   ا الاوثيق  الا  ةمي  

 تحرير تجارة الخدمات -2

الادالفليىى  الا ىىا تىىنظ  مبةشىىرة الاقىىرالرال  إن الا حريىىر بةانسىىب  ال ىىدمة  هىىو الا حريىىر مىىن الاقيىىو  ل " 
، ل عليىىىه  ىىىةن تحريىىىر تجىىىةرة الا ىىىدمة  ينطىىىوي علىىىخ  ىىى ا الأل ىىىوالت الامحليىىى  أمىىىة  2الا دمىىى  أل تقىىىدومهةع

ا تت ىىرض الا جىىةرة، مىىن فىى ا ت  ىىيض الإلجىىرالءال  الا ىىا الاشىىركة  الألجنبيىى  مىىن فىى ا إزالاىى  الاتوالئىىه الا ىى 
،  تلخ الامس وى الامحلا وتنىا تحريىر 3تمنع تو ر الامتةمل  الاوطني  ل تزيد من  رص الان ةذ إاخ الأل والت

تجىىةرة الا ىىدمة  عىىد  تىىدفل الادلاىى   ىىا الاسىىوت، أي أن قىىةنون الاتىىرض ل الاطلىى  هىىو الاىىذي يىى حك   ىىا 
حرير ي صىل ت و ىع نطىةت الاسىوت اي جىةلز الاحىدل  الإلقليميى  ألي مة علىخ الامسى وى الاىدلاا  ىةا أالاسوت، 

 .4 لا  ل منه تبقخ الاميزال  الانسبي  ل الاك ةءة الا نة سي  ها الا ا ت حك   ا تكل   الإلن ةج

 

 النظر كذاك: .50، ص  2006م  الاتةامي  ال جةرة،  يوالن الامطبوعة  الاجةمتي ، الاجزالئر، مح وظ اتش ، الامنظ  -1
 .190، ص  2005عبد الامطل  عبد الاحميد، الاجة  ل آاية  منظم  الا جةرة الاتةامي ، الادالر الاجةمتي ، الإل كندري ، 

الاىىىىدلا الاتربيىىىى  مىىىىع الإلشىىىىةرة إاىىىىخ حةاىىىى  ع يقىىىى  ل ىىىىة ، أثىىىىةر تحريىىىىر تجىىىىةرة الا ىىىىدمة  علىىىىخ الا جىىىىةرة الا ةرجيىىىى   ىىىىا  -2
 و، أطرلح   ك وراله  ىا الاتلىو  الالق صىة و ، كليى  الاتلىو  الالق صىة و  ل الا جةريى  ل علىو  الا سىيير،2009-1999الاجزالئرا

 .37، ص 2014بسكرة،   ،جةمت  محمد فيضر
3- James HODGS, Libralization of trade in services in developing countries, The word 

bank, Washington, 2004, p. 212.   

 
4- James HODGS , op.cit, p. 213. 
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هىىىذال ل قىىىد ظهىىىر  م مىىىا تحريىىىر الا جىىىةرة الادلايىىى   ىىىا الا ىىىدمة  منىىىذ تغييىىىر الاقىىىةنون الا جىىىةري  
، علىخ الع بىةر أن الاوالوىة  الام حىدة الألمريكيى  هىا مىن كىةن اهىة الاىدلر الابىةرز  ىا 1978الألمريكا  ىن  

       تحريىىىر تجىىىةرة الا ىىىدمة ، ل هىىىذال مىىىن فىىى ا ال ىىى تدال التهة  الفليىىىة اهىىىذال الا حريىىىر مىىىن فىىى ا  ىىىن قىىىوالنين 
ل إجىىرالءال  تىىنظ  الات قىى  تىىين الا جىىةرة  ىىا الا ىىدمة  مىىع الا جىىةرة  ىىا الاسىىلع، زيىىة ة عىىن إعىىدال  إطىىةرال  
م  صص   ا تجةرة الا دمة  مهم هة لضع تتريىر ال ىدمة  ل كىل مىة ي تلىه ت حريرهىة، ل بتىد الاقيىة  

مج فىىةص إلعىىدال  ترنىىة 1982بكىىل هىىذه الا حضىىيرال  تقىىدمت بطلىى  إاىىخ الالج مىىةع الاىىوزالري الجىىة   ىىن  
بةا حضير ام ةلضة   لاي  م تد ة الألطرال  تهد  إاخ تحريىر تجىةرة الا ىدمة ، ل اى  وكىن مىن الاسىهل 

ن الاىىدلا أتقبىىل  كىىرة تحريىىر الا ىىدمة  مىىن قبىىل الاىىدلا الألعضىىةء  ىىا الاجىىة ، ل الاسىىب  يرجىىع إاىىخ كىىون 
ا الالج مىىةع الألعضىىةء ايسىىت تىىذال  الامىىؤه   ل الاك ىىةءال  الا ىىا تسىىما اهىىة ت حريىىر هىىذه الا جىىةرة، اين هىى 

تدرال ىىة  متمقىى  ت ىىص مشىىك    القيىىة     ت قىىدو  تو ىىية  إاىىخ  ىىكرتةري  الاجىىة 1982الاىىوزالري اسىىن  
            تحريىىىر الا جىىىةرة  ىىىا الا ىىىدمة  ل ال ىىى مر  ممةر ىىى  الاضىىىغوطة  مىىىن قبىىىل الاىىىدلا الألعضىىىةء  ىىىا الاجىىىة  

الت ىىىةت علىىىخ أن تىىى   ن تىىى  الأل فة ىىى  الاىىىدلا الالرلبيىىى  منهىىىة علىىىخ الاوالوىىىة  الام حىىىدة الألمريكيىىى ، إاىىىخ 
قىد لال قىت علىخ هىذه الام ةلضىة  هذال ل م ةلضة  تحرير الا جةرة الادلاي  فةرج الانطةت الاقةنونا الجة ، 

 .1فشي  تطبيه الاوالوة  الام حدة الألمريكي  ا هديدالتهة بةاحظر الا جةري علخ الادلا الامتةرض 

علىىخ مىىة تقىىد  طرحىىه  ىىةن الاسىىتا لرالء تحريىىر تجىىةرة الا ىىدمة  اىىه أهىىدال  كايىىرة علىىخ  هىىذال لبنىىةء 
الع بىىةر النىىه وسىىةه   ىىا تطىىوير الأل الء الالق صىىة ي ل ذاىىك مىىن فىى ا الامنة سىى  الا ىىا ي يحهىىة تحريىىر تجىىةرة 
                   الا ىىىىىىىىىدمة  فة ىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىا مجىىىىىىىىىةا الا ىىىىىىىىىدمة  الاسىىىىىىىىىلكي  ل الا  ىىىىىىىىىلكي ، ل كىىىىىىىىىذال الابنىىىىىىىىىو  ل الا ىىىىىىىىىةمين 

الاموال ىى  ، كمىىة أن مىىن شىىةنه ر ىىع مسىى وى الا نميىى   ىىا الاىىدلا الانةميىى  حيىىت أ ىىبحت هىىذه الألفيىىرة ل 
           تت مىىىىىىد الا بىىىىىىرال  الا ةرجيىىىىىى  ل جلىىىىىى  الال ىىىىىى امةرال  الألجنبيىىىىىى ، تهىىىىىىد  تحقيىىىىىىه الارقىىىىىىا  ىىىىىىا الا ىىىىىىدمة  

مىىن الامقدمىى ، ل قىىد شىىهد  الاىىدلا الا ىىا تىى  تحريىىر أ ىىوالت الا ىىدمة  تهىىة إن ةجىىة ضىى مة  ل  رجىى  كبيىىرة 
 الإلتدالع  ا الاتملية  الا دمةتي .

 

 

 . 90محمد تن زغيوة ، الامرجع الاسةته، ص-1
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  AGCSاالتفاقية العامة للتجارة في الخدمات  -3

تت بىىر الالت ةقيىى  الاتةمىى  ال جىىةرة  ىىا الا ىىدمة  لالحىىدة مىىن الان ىىةئج الاهةمىى  الا ىىا أقرتهىىة م ةلضىىة   
 جوا  الاللرغوالي ، بةع بةرهة فطىوة هةمى   ىا مجىةا تحقيىه مبىدأ الا كةمىل تىين الا جىةرة الادلايى   ىا الاسىلع 

         جموعىىى  قوالعىىىىد ل تت بىىىر الالت ةقيىىىى  الاتةمىىى  ال جىىىىةرة  ىىىا الا ىىىىدمة  ألا م هىىىىذال، 1ل الا جىىىةرة  ىىىىا الا ىىىدمة  
ل و  لىىىف  ،2ل أحكىىىة  يىىى   بشىىىأنهة الت ىىىةت م تىىىد  الألطىىىرال  بغىىىرض تنظىىىي  الا جىىىةرة الادلايىىى   ىىىا الا ىىىدمة  

تحريىر الا جىىةرة  ىىا حةاىى  الا ىىدمة  عنىىه  ىىا حةاىى  الاسىلع، حيىىت النىىه  ىىا متظىى  الاحىىةال  ال توجىىد مشىىكل  
بةانسىب  ال ىدمة ، ل إنمىة تىأتا الاقيىو  علىخ الا جىةرة  ىا الا ىدمة  مىن   عبر الاحدل   جمركي الا تري ة  الا

فىى ا الاقىىوالنين ل الاقىىرالرال  ل الإلجىىرالءال  الإل الريىى  الا ىىا تضىىتهة كىىل  لاىى ، مىىن الجىىل الاو ىىوا إاىىخ نظىىة  
 الا بة ا الاحر ال دمة .

 32خ هذال ل اقد الش مل الإلطةر الاقةنونا الت ةقي  الا دمة  علخ ث ثى  أ لال  قةنونيى  م رعى  على  
ت ةه ، حيت ي نةلا الاجزء الأللا من الالت ىةت  رال  لزالري   بةإلضة   إاخ لثيق قرال 8م حه ل  8مة ة ل 

الامقصو  بةا جةرة  ا الا دمة  ال  نة ال إاخ نم  تأ و  الا دم ،  قىد تأفىذ شىكل الن قىةا الا دمى  ذالتهىة مىن 
ين، أل الن قىىةا مسىى هلك الا دمىى   لاىى  الامىىور  إاىىخ  لاىى  الامسىى  يد كمىىة  ىىا فىىدمة  الابنىىو  ل شىىركة  الا ىىةم

مىىن تلىىىد إاىىىخ تلىىىد تقىىىدو  الا دمىىى  كمىىىة  ىىىا حةاىى  الاسىىىيةح  ، أل الن قىىىةا الامشىىىرلع الامىىىؤ ي ال دمىىى  إاىىىخ تلىىىد 
 الامس  يد  ا حةا  إنشةء  رلع الشركة .

حيىت ي نىةلا الاجىىزء الااىةنا مىن الالت ىىةت الالا زالمىة  ل الاضىوالب  الاتةمىى  ا جىةرة الا ىدمة ، ل الا ىىا  
 ىزال  بمبىدأ الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى   قىد جىةء  ىا الامىة ة الااةنيى  مىن الالت ةقيى  أنىه وجى  علىخ وتد أهمهة الالا

تضىىو  ىىا الامنظمىى  أن ومىىنا الا ىىدمة  ل مىىور ي الا ىىدمة  مىىن أي تلىىد عضىىو، متةملىى  ال تقىىل الابلىىد الا
رعةوىى  ل  لن شىىرلط  عىىن تلىىك الا ىىا ومنحهىىة ا ىىدمة  ممةثلىى  أل مىىور ي الا ىىدمة   ىىا أي تلىىد عضىىو 

الا ىىدمة ،  قىىد  ىىما  ل ن يجىى  اصىىتوب  تطبيىىه هىىذال الامبىىدأ  ىىورال علىىخ جميىىع الا ىىدمة  ل مىىور ي  .آفىىر

 

 .91ص  محمد تن زغيوة ، الامرجع ن سه، -1
الارئيسىىي  الاىىوالر ة مصىىط خ رشىىدي شىىيح ، الت ةقىىة  الا جىىةرة الاتةاميىى   ىىا عصىىر الاتوامىى ، ا  رال ىى  المتىىةا  ل الام ىىةهي   - 2

بةت ةقية  منظم  ال جىةرة الاتةاميى  مىع إشىةرة فة ى  ا ت ةقيى  الاتةمى  ال جىةرة  ىا الا ىدمة  ل مىة طىرال عليهىة مىن تطىورال و 
 .173 الر الاجةمت  الاجديدة، الإل كندري ،  لن  ن  نشر، ص 
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الالت ةت الدلا الألعضةء ت حديد مة تىراله منة ىبة مىن ال ى انةءال  ل قىة اشىرلط متينى  علىخ أن وقىو  مجلىس 
حيىىت جىىةء  ىىا الامىىة ة الااةااىى  مىىن  1الا جىةرة  ىىا الا ىىدمة  بمرالجتىى  الال ىى انةءال   ل كىىذال الالا ىىزال  بةاشى ة ي 

الإلجىرالءال  ل الامتلومىىة  ذال  الاصىىل  ل ذال   الالت ةقيى ، بأنىىه وجىى  علىخ كىىل تلىىد عضىو أن ينشىىر جميىىع
نشىىر جميىىع الالت ةقيىىة  كىىذال  ل  الا طبيقىىة  الاتةمىى  الا ىىا ت تلىىه ت ن يىىذ هىىذه الالت ةقيىى  أل تىىؤثر علىىخ تن يىىذه

رة  يهة، ل الا ا وكون الاتضىو قىد لقىع عليهىة، ل قىد نبهىت الادلاي  الام تلق  بةا جةرة  ا الا دمة  أل الامؤث
الا دمة ، ل اهذال وج    يمة ي تله بقطةع  الامنظم  من فطورة عد  ش ة ي  الاقوالعد ل الالوالئا الامس  دم

علخ كل تلد عضو أن وقو  بإفطةر مجلس الا جةرة  ا الا ىدمة   ىنوية ل لن تىأفير بجميىع الاقىوالنين ل 
 . 2هة ل ت ص الا جةرة  ا الا دمة  الألنظم  أل الا ا ت  تتديل

زيىىة ة علىىخ ذاىىك نجىىد أن الامىىة ة الارالبتىى  مىىن ذال  الالت ةقيىى  ل  ىىا  ىىبيل تشىىجيع الاىىدلا الانةميىى   
علىىخ الامشىىةرك   ىىا تجىىةرة الا ىىدمة  تجيىىز الىىدلا الألعضىىةء الاىىدفوا  ىىا تكةمىىل الق صىىة ي ا حريىىر تجىىةرة 

 .3الا دمة   الفل إقلي  محد  

 ى بالرعاية المدرج ضمن اتفاقية الخدماتثانيا: طبيعة شرط الدولة األول

و أن يل ىىز  كىىل GATSوقصىىد بشىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  الامىىدرج ضىىمن الت ةقيىى  الا ىىدمة  ا 
عضىىىىو  ىىىىا منظمىىىى  الا جىىىىةرة الاتةاميىىىى  ي تهىىىىد بىىىىةن ومىىىىنا مبةشىىىىرة ل  لن أي شىىىىرط ال ىىىىدمة  ل مىىىىور ي 
     الا ىىدمة  الا ةبتىى  ألي عضىىو آفىىر متةملىى  ال تقىىل ت ضىىي  عىىن تلىىك الا ىىا ومنحهىىة ال ىىدمة  الامشىىةته  

 

 .92ص  ،الاسةتهمحمد تن زغيوة، الامرجع  -1
الا ىىدمة   ىىا إطىىةر منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى ، مجلىى  الاوحىىدة الالق صىىة و  الاتربيىى ، عصىىمت عبىىد الاكىىري  فلي ىى ، تجىىةرة  -2

 .59ص  ،2002 ،24الاتد  
 ىىا حىىين النىىه  يمىىة ي تلىىه ب ىىرص الان ىىةذ ا  ىىوالت ،  ي ىىر  اكىىل  لاىى  الاحىىه  ىىا الف يىىةر الاقطةعىىة  الا ىىا تنة ىىبهة مىىع  -3

م يىةزال عىن مىة هىو محىد  مىن الا زالمىة  ل شىرلط تتلنهىىة الالا ىزال  بىةن تكىون الامتةملى  الا ىا تمىنا امىور ي الا ىدمة  ال تقىل ال
الادلاىى  ، ل ال وجىىوز الىىدلا الألعضىىةء تقييىىد عىىد  مىىور ي الا دمىى  الألجةنىى   ىىوالء كىىةن ذاىىك  ىىا شىىكل حصىىص كميىى  أل 
غيرهة ، مع الا زال  الادلا  متةمل  الادلا  بمتةمل  مىور ي الا دمى  ، ل كىذال الا ىدمة  الألجنبيى  ل الامحليى  علىخ قىد  الامسىةلالة 

ت  تمييىز ضىد الألجنبىا تطبيقىة امبىدأ الامتةملى  الاوطنيى  ، كمىة هنىة  ال ى انةءال  تحىد مىن تطبيىه هىذه الالا زالمىة  حينمىة  ل
 ي تله الألمر بحمةو  الألف ت الاتةم ، ل الألمن الاتة  ل الاصح  الاتةم  ، النظر الالت ةت الاتة  ال جةرة  ا الا دمة  .
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ل بمتنىخ أ ت  ىةن الاشىرط وقىو  ت تمىي  الامتةملى   1أفىرى   ىدمة  الامشىةته  الا ةبتى  ألي  لاى ل مور ي الا
الألكاىىىر ت ضىىىي  الا ىىىا منحىىىت اتضىىىو مىىىة  ىىىا الامةضىىىا، أل  ىىىي   منحهىىىة  ىىىا الامسىىى قبل إاىىىخ الا ىىىدمة  
الامشىىةته  ل مىىور ي الا ىىدمة  الامشىىةتهين الا ىىةبتين ألوىى   لاىى  علىىخ جميىىع الا ىىدمة  ل مىىور ي الا ىىدمة  

قىىىخ الاهىىىد  الارئيسىىىا الشىىىرط هىىىو تحقيىىىه الامسىىىةلالة  ىىىا الا ىىىةبتين ألعضىىىةء منظمىىى  الا جىىىةرة الاتةاميىىى ، ل يب
 .2الامتةمل  تين جميع الامس  يدين منه

مة تج  الإلشةرة إايه  ا هىذال الاصىد  هىو أن شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  الامىدرج ضىمن هذال ل  
الت ةقيىى  الا ىىدمة ، قىىد الحىى  ظ تىىذال  الا صىىةئص الاتةمىى  الا ىىا تميىىز تهىىة  الاشىىرط الامىىدرج ضىىمن الاجىىة  ثىى  

الا جىىىةرة الاتةاميىى ، أي النىىىه شىىرط غيىىىر مشىىرلط ومىىىنا مبةشىىرة ل  لن مقةتىىىل الا ىىدمة  ل مىىىور ي منظمىى  
         الا ىىدمة  الا ىىةبتين ألي عضىىو آفىىر متةملىى  ال تقىىل ت ضىىي  عىىن تلىىك الا ىىا ومنحهىىة ال ىىدمة  الامشىىةته  

 نالر  ضميز الاشرط غير الامشرلط الاو ، ل مة وم3ل مور ي الا دمة  الامشةته  الا ةبتين ألو   لا  أفرى 

الت ةقي  الا دمة  النه وش رط من ف اه ع أن وتمى  علىخ الا ىدمة  ل مىور ي الا ىدمة  الا ىةبتين ألعضىةء 
منظمىىى  الا جىىىةرة الاتةاميىىى  متةملىىى  ال تقىىىل ت ضىىىي   عىىىن تلىىىك الا ىىىا ومنحهىىىة أي عضىىىو  إاىىىخ الا ىىىدمة  

ميىزة أل أي ت ضىيل الامشةته  ل مور ي الا دمة  الامشةتهين الا ةبتين إاخ أو   لا  أفىرى، ل اىيس ع أوى  
، ل حقيقى  الألمىر أن الالفى     ىا 1994أل الم يةز أل إع ةءع حسبمة لر   ىا الامىة ة الأللاىخ مىن جىة  

 ىىا أن ال ىىط ح عمتةملىى ع هىىو  األولــى المالحظــة الاصىىيةغ  يبىىرز م حظ ىىين  ىىا غةوىى  الألهميىى  ت ماىىل
 .ميزة ل ت ضيل ل الم يةز ل إع ةءع أكار شموال من مصطلحة  ع

يلىىز  كىىل عضىىو  ىىا  1994 ةنىىه إذال كىىةن الاشىىرط الامىىدرج ضىىمن جىىة   الثانيــةالمالحظــة أمىىة  
الامنظمىىى  بىىىةن ومىىىنا الامن جىىىة  الامنشىىىةة علىىىخ إقلىىىي  جميىىىع الألعضىىىةء ذال  الامتةملىىى  الا ىىىا ومنحهىىىة إاىىىخ 

الاىىوالر   ىا الت ةقيىى  الا ىدمة  ال يلىىز  الامن جىة  الامشىةته  الامنشىىةة علىخ إقلىىي  أوى   لاىى  أفىرى،  ىىةن الاشىرط 

 

 .193محمد  ة ا يو ف، الامرجع الاسةته، ص  -1
2- Edouard SAUVIGNON, op.cit, p. 21.  

مجموع  الانيل   النظر كذاك عةطف الاسيد، الاجة  ل الاتةا  الااةاتا  رال   تقويمي  الجة  ل إ  رالتيجي  الاموالجه و،
 . 51، ص 1999الاقةهرة،  الاتربي ،

3- Dominique CARREAU et Patrick JUILLARD, op.cit, p. 349. 
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عضو الامنظم  إال بمنا الا دمة  ل مور ي الا دمة  الا ةبتين اجميع الألعضةء متةمل  ال تقل ت ضىي  
لهىو مىة قىد  ،1عن تلك الا ا ومنحهة ال دمة  الامشةته  ل مور ي الا دمة  الامشىةته  الا ىةبتين ألوى   لاى 

جىةتس ال ومنىع قيىىة  عضىو مىة بمىنا فىدمة  ل مىىور ي يىدعو إاىخ الالع قىة  بىةن الاشىىرط الامىدرج ضىمن الا
تحىوا  لن حىدلو هىذال الألمىر، غيىر اىر ت ضىي ، الن أحكىة  الاجىةتس ال فدمة  عضىو آفىر متةملى  أك

النىىىه حينمىىىة وقىىىو  الحىىىد أعضىىىةء منظمىىى  الا جىىىةرة الاتةاميىىى  ع الامىىىةناع بمىىىنا الا ىىىدمة  ل مىىىور ي الا ىىىدمة  
  الا ىىا ومنحهىة ال ىدمة  الامشىىةته  ل مىور ي الا ىىدمة  الا ىةبتين اتضىو آفىىر عمسى  يدع اىيس  قىى  الامتةملى 

الامشةتهين الا ةبتين ادلا  أفرى ع الاغير الام ضلع ، ل إنمة أوضة متةمل  أكاىر ت ضىي   ىةن شىرط الادلاى  
الأللاخ بةارعةو   يطبه علخ هذه الألفيرة، الن الامس  يد قد أ با  ىا هىذه الاحةاى  هىو عالاغيىر الام ضىلع 

 تتم  الامتةمل  الاممنوح  اه علخ جميع أعضةء منظم  الا جةرة الاتةامي . أنبحيت وج  

هذال ل وت بر شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  شرطة م تد  الألطرال  حس  أحكىة  الامىة ة الااةنيى   ىا  
 قرتهة الأللاخ من الت ةقي  الا دمة  ذاك ألن كل عضو  ا منظم  الا جةرة الاتةامي  ملىز  بىةن وتمى  علىخ 

ور ي الا ىىدمة  الا ةبتىى  ألي عضىىو آفىىر الامتةملىى  الألكاىىر ت ضىىي  الا ىىا ومنحهىىة ال ىىدمة  الا ىىدمة  ل مىى 
الامشةته  ل امور ي الا دمة  الامشةتهين الا ةبتين ألو    لا ، ل بةا ىةاا  هىو وت بىر شىرط اصىةاا جميىع 

 أعضةء الامنظم  ل  ا ذال  الاوقت  لالج  علخ عةته جميع أعضةء الامنظم .

 ع لتعبيق شرط الدولة األولى بالرعاية ضمن اتفاقية الخدماتالتي تخة المجاالتثالثا: 

الا ةضت  ألحكة  شرط الادلا  الأللاخ بةارعةوى  ضىمن الاجىةتس  قىد أحةاىت  تنة ري تله بةا يمة  
الامىىىة ة الااةنيىىى   ىىىا  قرتهىىىة الأللاىىىخ إاىىىخ الامىىىة ة الأللاىىىخ  ىىىا  قرتهىىىة الأللاىىىخ ضىىىمن الت ىىىةت الاجىىىةتس ل الا ىىىا 

شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  هىىو ذالتىىه مجىىةا تطبيىىه الاجىىةتس، بمتنىىخ أن بموجبهىىة وت بىىر مجىىةا تطبيىىه 
  الا ىىىا وطبىىىه عليهىىىة الاشىىىرط هىىىا ع جميىىىع الإلجىىىرالءال  الا ىىىا ي  ىىىذهة أعضىىىةء منظمىىى  الا جىىىةرةالامجىىىةال  
، ل اكىىن الألمىىر الاىىذي يل ىىت الالن بىىةه  ىىا هىىذال الاسىىيةت أن هىىذه 2ل تىىؤثر علىىخ تجىىةرة الا ىىدمة ع ،الاتةاميىى 

 

 . 194محمد  ة ا يو ف، الامرجع الاسةته، ص  -  1
، 1994ال ريىىل  15مىىن الت ةقيىى  منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى  الامبرمىى  ت ىىةريخ  مىىن الت ةقيىى  الا ىىدمة  2ل  1النظىىر الامىىة تين  -2

 ب. -1، ، الاملحه 1995جةن ا  01 فلت حيز الان ةذ  ا 
https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gats_factfiction_e.htm, Vu le 22/12/2016.   
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          الامىىىة ة غيىىىر لالضىىىح  بةاقىىىدر الاىىىذي وسىىىما انىىىة ت حديىىىد مجىىىةا تطبيىىىه الاشىىىرط ضىىىمن الاجىىىةتس، حيىىىت النىىىه
 أ مىىن  28ل بمحةلاىى  تحليىىل هىىذال الاىىنص نجىىد أن مصىىطلا إجىىرالءال  قىىد تىى  تحديىىده مىىن فىى ا الامىىة ة 

          الإلجىىىىىرالءال  الام  ىىىىىذة مىىىىىن قبىىىىىل الاحكومىىىىىة  ل  الاسىىىىىلطة  الامركزيىىىىى  الت ةقيىىىىى  الا ىىىىىدمة  علىىىىىخ أنهىىىىىة تلىىىىىك
سىىىىلطة   رضىىىى هة عليهىىىىة اممةر ىىىى هة عنىىىىد أل الإلقليميىىىى  أل الامحليىىىى  أل توال ىىىىط  أجهىىىىزة غيىىىىر حكوميىىىى ، 

الاحكومة  أل الاسلطة  الامركزي  أل الإلقليمي  أل الامحلي ، ل تهذال الاشكل تس انخ من تطبيه شرط الادلا  
          وىىىىى  كة ىىىىى  الإلجىىىىىرالءال  غيىىىىىر الاحكوميىىىىى  ل الا ىىىىىا ت  ىىىىىذ مىىىىىن قبىىىىىل الألشىىىىى ةص الاطبيتيىىىىىين الأللاىىىىىخ بةارعة

 أل الامتنويين الا ا ت   بة مه  ل احسةته  الا ةص.

أنهىىة الاقيىىة   تت بىىر تجىىةرة الا ىىدمة   حسىى  الامىىة ة الأللاىىخ  ىىا  قرتهىىة الااةنيىى  مىىن الت ةقيىى  الا ىىدمة   
اطريقى  الأللاىخ  ىا توريىد الا دمى  عىن طريىه عبىور ت وريد الا دم  ل ه إحدى أربىع طىرت، حيىت ت ماىل ال

الاحدل ، ل ي   ذاك بةن قةا الا دم  لحدهة من إقلي  عضو  ىا منظمى  الا جىةرة الاتةاميى  إاىخ إقلىي  عضىو 
أفر مال الال  شةرال  الا ا تن قل عبر الادلا من ف ا أجهزة الا ةكس أل الابريد الالاك رلنا، أمة الاطريق  

عن طريه الال  ه    ا الا ةرج، ل ي حقه ذاك بةن قىةا مىوالطن عضىو  ىا الااةني   ها توريد الا دمة  
منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى  إاىىىخ إقلىىي   لاىى  أفىىرى عضىىىو تقىىو  ت قىىدو  فدمىى  متينىىى ، قصىىد ال ىى ه   هىىىذه 
الا دم   ا الا ةرج كةا دمة  الاسيةحي   ل الات ج الاطبا  ا الا ةرج،  ا حين أن الاطريق  الااةاا  ت مال 

الا دمى ، مؤ سى    م  عن طريه مة وتر  بةا والجد الا جىةري ، ل الاىذي م ىة ه الن قىةا مىور   ا توريد الا د 
تجةري  ، أل مهني  أل الحد  رلعهة ين ما إاخ إقلي   لا  عضو  ا منظم  الا جةرة الاتةامي  إلقةم  توالجد 

ية  تجىىةري علىىخ إقلىىي   لاىى  أفىىرى عضىىو تهىىد  توريىىد الا دمىى ، ل ماىىةا ذاىىك الاشىىركة  الام تىىد ة الاجنسىى 
الأل ، ل هىىو مىىة ومكىىن  الا ىىا تقىىي  شىىركة   رعيىى  اهىىة  ىىا  لا أفىىرى غيىىر الادلاىى  الا ىىا تهىىة مقىىر الاشىىرك 

، أمة الاطريق  الارالبتى  ا وريىد الا ىدمة    هىا ت ماىل 1الع بةره شك  من أشكةا الال  امةر الألجنبا الامبةشر
الاممكىن أن وكىون  الا دمى ، ل مىن  ا توالجد ش ص طبيتا ذل الف صةص علىخ الإلقلىي  الاىذي تقىد   يىه 

ذال  الاشىىى ص الاطبيتىىىا مىىىور ال ال دمىىى  كةامس شىىىةر الاقىىىةنونا، كمىىىة قىىىد وكىىىون مسىىى  دمة مىىىن قبىىىل مىىىور  
 الا دم ، كةا بير الاذي وتمل احسةب إحدى الاشركة  الام تد ة الاجنسية .

 

1- OMC, Rapport annuel, dossier spécial,  Le commerce et l’investissement étranger direct, 

1996, vol I, p. 82.  
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ح ىىخ وطبىىه شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  الامىىدرج ضىىمن الاجىىةتس علىىخ الإلجىىرالءال  الا ىىا ي  ىىذهة  
، ل مىة ي حىظ هىو 1الا جةرة الاتةامي ، وج  أن تىؤثر هىذه الإلجىرالءال   ىا تجىةرة الا ىدمة  أعضةء منظم  

هىىىل  ،النىىىه ح ىىىخ عبىىىةرة ع الا ىىىا تىىىؤثرع هىىىا عبىىىةرة غةمضىىى  ،  ةاسىىىؤالا الاىىىذي وطىىىرح  ىىىا هىىىذال الاصىىىد  هىىىو
الامقصىىو  بةا ىىأثير أن وكىىون اإلجىىرالءال  تىىأثير مبةشىىر  ىىا تجىىةرة الا ىىدمة  أي مىىن فىى ا ت سىىير الاتبىىةرة 

الا ىىأثير مبةشىىرال أل غيىىر مبةشىىر اهىىذه مىىن فىى ا تقىىدير إذال كىىةن ت سىىيرهة بشىىكل مو ىىع أل يقة ت سىىيرال ضىى 
 الإلجرالءال  علخ تجةرة الا دمة ؟

 ج مىىىن 28إن الت ىىةت الا ىىىدمة  اىىى  وجىىى  علىىىخ هىىىذال الإلشىىكةا  ىىىرالح ، ل اكىىىن بة ىىى قرالء الامىىىة ة  
            نجىىىد أنهىىة قىىىد نصىىت علىىىخ الإلجىىىرالءال  الا ىىا ت  ىىىذ مىىن قبىىىل الألعضىىىةء الاسىىةبق  الاىىىذكر، الت ةقيىى  الا ىىىدمة  

        ل تكىىىون مىىىؤثرة  ىىىا تجىىىةرة الا ىىىدمة  ل هىىىا تشىىىمل إضىىىة   إاىىىخ الإلجىىىرالءال  الام تلقىىى  بشىىىرالء الا ىىىدمة  
أل تسديد مقةتلهة أل ال   دالمهة الن ةذ إاخ أ والت الادلا الألعضةء بمنة ب  تقدو  الا دمى ، الا ىدمة  الا ىا 

تين علخ الألعضةء تقدومهة الجمهور بص   عةم  بمة  يه الا والجد الا جةري من الجل تقدو  فدمى  علىخ ي 
 إقلي  عضو آفر.

          (ORD)هىىذال ل بىىةارجوع إاىىخ تقىىةرير جهىىةز تسىىوي  الامنةزعىىة  الا ىىةبع امنظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى  
ة إذال كىىةن وجىى  أن وكىىون ، ومكننىىة إوجىىة  إجةبىى  حىىوا مىى 19622ل بةا صىىوص إاىىخ قضىىي  الامىىوز اسىىن  

تأثير الإلجرالءال  علىخ تجىةرة الا ىدمة  مبةشىرال ألال، حيىت نجىد أن جهىةز الال ى ةنة  قىد الن هىخ إاىخ تأييىد 
الا  سىىير الاوال ىىع الاىىذي قدم ىىه الامجموعىى  الا ة ىى   مؤكىىدال علىىخ أن الامتنىىخ الامتمىىوا بىىه امصىىطلا ع الا ىىا 

ء مهمىىة كةنىىت طبيت هىىة ل تىىؤثر علىىخ تىىؤثرع وسىى دعا أن وشىىمل جميىىع الإلجىىرالءال  الا ىىا ي  ىىذهة الألعضىىة
تجىىةرة الا ىىدمة ،  كمىىة أكىىد ذال  الاجهىىةز مىىرة أفىىرى الان يجىى  الا ىىا فلصىىت إايهىىة الامجموعىى  الا ة ىى   ىىا 
شةن الا سةشا حوا مة إذال كةن من الاضرلري أن تؤثر الإلجرالءال  الا ا ي  ذهة أعضةء الامنظم  الاتةامي  

اقوالعىىد الاجىىىةتس ل منهىىة شىىىرط الادلاىى  الأللاىىىخ ال جىىةرة بصىىى   مبةشىىرة  ىىىا تجىىةرة الا ىىىدمة ، اكىىا ت ضىىىع 
بةارعةو  بقواه ع الاشرط الاوالر   ا الاجةتس وطبىه علىخ جميىع الإلجىرالءال  الا ىا ي  ىذهة الألعضىةء ل تىؤثر 

 

 .208محمد  ة ا يو ف، الامرجع الاسةته، ص  -1
2- Affaire Communautés européennes, Régime applicable à l’importation a la vente et a la 

distribution des bananes  Rapport d’organe d’appel du 9 septembre1997, 

WT/DS27/AB/R.p.104.  www.wto.org, Vu le : 16/04/2017.  
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 ا تجةرة الا دمة   والء تتله الألمر بإجرالءال  تحكى  بصى   مبةشىرة إمىدال  فدمى  مىة ا الا ىأثير الامبةشىرو 
كنهىىة تىىؤثر علىىخ الاىرغ  مىىن ذاىىك  ىا تجىىةرة الا ىىدمة  االا ىىأثير أل بىإجرالءال  تسىى هد  قطةعىىة  أفىرى ل ا

 .1غير الامبةشروع

          هىىىىذال ل مىىىىة ن لىىىىص إايىىىىه أن شىىىىرط الادلاىىىى  الأللاىىىىخ بةارعةوىىىى  ي م ىىىىع بمجىىىىةا تطبيىىىىه غةوىىىى   ىىىىا  
الالتسةع، حيت وطبه علخ جميع الإلجرالءال  الا ا تطبه عليهة الت ةقيى  الا ىدمة   ىا حىد ذالتهىة ل إعمىةا 

الا جةرة الادلاي  ال دمة   ا إطةر منظم  الا جةرة الاتةامي  كةن مىن شىةنه الامسىةهم  بشىكل الاشرط ضمن 
 تىىةا  ىىا نمىىو هىىذال الانىىوع مىىن الا جىىةرة بشىىكل مضىىطر ، حيىىت أ ىىبحت محىىل م ةلضىىة  عديىىدة ضىىمن 
منظمىىى  الا جىىىةرة الاتةاميىىى ، تهىىىد  تطىىىوير هىىىذال الانىىىوع مىىىن الا جىىىةرة، مىىىن تينهىىىة م ةلضىىىة  الادلحىىى  اسىىىن  

،  ل كىل هىذه الاجهىو  ل الامكةنى  الا ىا ل ىلت 20033م ةلضة  مؤتمر كىةنكون اسىن   ، ل كذال20012
 اهة تجةرة الا دمة  كةن المسةلالة الا ا وحققهة شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو   لر كبير  ا تحقيقهة.

الفكريــة الفــره الثــاني: تعبيــق شــرط الدولــة األولــى بالرعايــة ضــمن االتفــاق المتعلــق بحقــوق الملكيــة 
 ADPICالمتصلة بالتجارة

وقصىىىد بحمةوىىى  الاملكيىىى  الا كريىىى  تلىىىك الاحمةوىىى  الاقةنونيىىى  الام رتبىىى  علىىىخ الاجهىىىد ل الانشىىىةط الا كىىىري  
الاجديد ل الام ميز الاذي قة  به الامب كر  ا الامجةا الاصىنةعا أل الاتلمىا أل الأل تىا، ل بىةامتنخ الاقىةنونا 

 

1-  Affaire Communautés européennes –    Régime applicable à l’importation, à la vente et 

à la distribution des bananes, op.cit, p. 106. 
حيت ت  من ف اهة  رال   مجموع  مىن الاموالضىيع ل الإلجىرالءال  منهىة تقيىي  تن يىذ الت ةقيى  الا جىةرة  ىا الا ىدمة  فى ا  -2

الاسىىنوال  الاسىىةبق  ، ل فصو ىىة  رال ىى  الاىىدلا الانةميىى   ىىا هىىذال الامجىىةا، إضىىة   إاىىخ إجىىرالءال  الا حريىىر الاذالتيىى  الا ىىا تمىىت 
 رالجع  ا هذال الاشأن:طةر الام ةلضة ، فةرج إ

عمر  لمةن، موقف الادلا الانةمي  من تحرير تجةرة الا دمة  ل  شل م ةلضة  كةنكون، بحت مقد   ا الامؤتمر الاتلمىا 
 ىا ضىوء الا طىورال   مس قبل الانظىة  الالق صىة ي الاتىةاماالااةنا اقس  الا جةرة ل الالق صة  ل الا جةرة الا ةرجي  تحت عنوالن 

 .8، ص .2004مةي ا، جةمت  حلوالن، مصر، ي  الا جةرة ل إ الرة الألعمةالامتة رة، كل
حيىىىت تنىىىةلا ضىىىرلرة  ىىى ا الأل ىىىوالت الاتةاميىىى   ل ضىىىمةن ل ىىىوا  تىىىةا أل ىىىوالت الا ىىىدمة ، أمىىىة  الاىىىدلا الألعضىىىةء، ل  -3

 ضىىمةن الا غطيىى  الاقطةعيىى  ل أنمىىةط الا وريىىد مىىع إعطىىةء تسىىهي   ل ضىىمةنة  أكاىىر او ىىوا  ىىة رال  الاىىدلا الانةميىى   ىىا
         بحىىت مقىىد   ىىا الامىىؤتمر الاتلمىىا الااىىةنا اقسىى  الا جىىةرة ل الالق صىىة  مجىىةا تجىىةرة الا ىىدمة  نحىىو أ ىىوالت الاىىدلا الام قدمىى ،

ل الا جةرة الا ةرجي  تحت عنوالن مس قبل الانظة  الالق صة ي الاتةامي   ا ضوء الا طورال  الامتة رة، الامرجىع الاسىةته، ص 
09 . 
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        صىىىىنةعي  ل حمةوىىىى  الا صىىىىةمي  الىىىىدلالئر الام كةملىىىى  هىىىىا حمةوىىىى  حقىىىىوت الا ىىىىأايف ل الالف ىىىىرالع ل الانمىىىىةذج الا
، ل رغىى  لجىىو  1ل الات مىىة  الا جةريىى  ل الامؤشىىرال  الاجغرال يىى  ل الأل ىىرالر الا جةريىى  ل الامنة سىى  الامشىىرلع 

، لعلىىىخ الاىىىرغ  مىىىن تأ ىىىيس 2الاتديىىىد مىىىن الالت ةقيىىىة  الادلايىىى  احمةوىىى  الاملكيىىى  الا كريىىى  منىىىذ أزيىىىد مىىىن قىىىرن 
WIPOل الا ا ت نىةلا حمةوى  1970لكي  الا كري  ل الا ا  فلت حيز الان ةذ  ن  ، كمنظم  عةامي  الم ،

الاملكيىى  الا كريىى  بم  لىىف جوالنبهىىة ل إجرالءالتهىىة،  قىىد أ ىىر  الاوالوىىة  الام حىىدة الألمريكيىى  ل  لا الالتحىىة  
الالرلبىا علىىخ إ رالج موضىىوع حمةوى  الاملكيىى  الا كريىى   ىا م ةلضىىة  جواىى  الاللرغىوالي  ل علىىخ الاو ىىوا 

بشأنهة  ا إطةر منظم  الا جةرة الاتةامي ، ل الاسب   ا ذاك يرجع إاخ الن شىةر  ىنةع  الا قليىد إاخ الت ةت 
       ل الاقر ىىن  فىى ا  ىىنوال  الاسىىبتينية  ل الاامةنينىىة   ىىا الاىىدلا الانةميىى ، فة ىى   لا جنىىوب شىىرت آ ىىية

رالع الا ةبتىى  ل تيىع الامن جىة  الامقلىىدة بأ ىتةر زهيىىدة، كمىة نجحىىت هىذه الاىىدلا  ىا  ىىك أ ىرالر تىىرالءال  الالف ى 
الىىدلا الام قدمىى  ل هىىو مىىة وتىىر  بةاهند ىى  الاتكسىىي  الا ىىا تو ىىلت مىىن ف اهىىة إاىىخ طىىرت  ىىنع م  ل ىى  
ا صنيع ن س الامن جة  ل طرحهة  ا الاسوت  لن الاحةج  إاخ إذن مسبه مىن مةاىك الاحىه، الألمىر الاىذي 

 .3تلماالثر علخ مصةاا الادلا الام قدم  الا ا تن ه مبةاغ كبيرة  ا  بيل تطوير الابحت الا

 

تةاميىىى  ا آثةرهىىىة الاسىىىلبي  ل الالوجةتيىىى  علىىىخ أعمةانىىىة الاحةايىىى  ل الامسىىى قبلي  بةاىىىدلا  ىىىمير الالقمىىىةنا، منظمىىى  الا جىىىةرة الا -1
 كذاك:رالجع . 83، ص 2003الا ليجي  ل الاتربي و، مطةبع الاد  ور الا جةري ، الاستو و ، الاطبت  الأللاخ، 

الاملكيىى  الا كريىى ،  الر عبىىد الاغنىىا الاصىىغير، أ ىىس ل مبىىة ه الت ةقيىى  الاجوالنىى  الام صىىل  بةا جىىةرة مىىن حقىىوت  حسىىة  الاىىدين 
 .24، ص 1999الانهض  الاتربي ، مصر، 

 ل من أه  الالت ةقية  الا ا تنظ  الاملكي  الا كري  مة يلا: - 2
  لا  ت تله بحمةو  الاملكي  الاصنةعي . 114، تض  1883مةر   20الت ةقي  بةريس الامبرم  ت ةريخ  -
 لاىىى  ت تلىىىه بحمةوىىى  الاملكيىىى   102، تضىىى  1979 ىىىن  ، ل الامتداىىى  1886 ىىىب مبر  09الت ةقيىىى  تىىىرن الامبرمىىى  ت ىىىةريخ  -

 الأل تي  ل الا ني .
 .1961الت ةقي  رلمة احمةو  الامؤ ين ل من جا الا سجي   الاصوتي  ل الاهيةة  الإلذالعي   ن   -
 .1989مةي  26الت ةت لالشنطن الدلالئر الام كةمل  ت ةريخ  -
 غير الامشرلع. احمةو  من جا الا سجي   ضد الانسخ 1970الت ةقي  جنيف اسن   -
 .1974الت ةقي  توزيع إشةرال  الابت عبر الألقمةر الاصنةعي  الاموقت   ا ترلكسل  ن   -
حليم  تن إ ريس، حمةو  حقوت الاملكي  الا كري   ا الا شريع الاجزالئري، ر ةا   ك وراله، كلي  الاحقىوت، جةمتى  أتىا بكىر  -3

 .360، ص 2014تلقةيد، تلمسةن، 
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ل مة تج  الإلشةرة إايه أن إ رالر الاوالوة  الام حدة الألمريكي  ل  لا الالتحة  الالرلبا علخ هذال  
عقىىد الت ةقيىى  جديىىدة احمةوىى  الاملكيىى  الا كريىى  جىىةء بصىىورة أ ة ىىي  كن يجىى  الضىىغوط الا ىىا مةر ىىهة رجىىةا 

الاملكيى  الا كريى  ضىمن الت ةقيىة  الألعمةا ل الاشركة  الام تد ة الاجنسية  علخ حكومةتهىة إل فىةا حمةوى  
عدومىى  الاجىىدلى ل الا تةايىى   ىىا حمةوىى  حقىىوقه  ل تىىرالءال    الاجىىة  بحجىى  أن  الالت ةقيىىة  الادلايىى  الاسىىةبق

 الف رالعةته  ل أن الاجة  أقوى اح ظ حقوقه  فة   من ف ا جهةز تسوي  الامنةزعة .

ةت الاجىىة ، متةرضىى  إاىخ جةنىى  ذاىىك  قىد شىىهد موضىىوع إ رالج حقىوت الاملكيىى  الا كريىى  ضىمن الت ىى  
ضىىد الاىىدلا الام قدمىى  ماىىل الالتحىىة   الاىدلا الانةميىى  ، ل كىىةن علىىخ رأ ىىهة الابرالزيىىل ل جنىىوب إ ريقيىة ل الاهنىىد 

الالرلبىىىا ل الاوالوىىىة  الام حىىىدة الألمريكيىىى  ،  قىىىد ظهىىىر فىىى   تىىىين ممالىىىا الاىىىدلا الاصىىىنةعي  الا ىىىا تملىىىك 
امسى ور ة ال كنواوجيىة، الن ذاىك  ىيؤ ي الا كنواوجية ل بحوو الا طوير ل الإلتدالع ، ل تىين ممالىا الاىدلا ال

إاىىخ تكىىريس ل تتزيىىز الح كىىةر الاىىدلا الاصىىنةعي  ال كنواوجيىىة ل إمكةنيىى  الرت ىىةع أ ىىتةرهة ل أ ىىتةر الاسىىلع 
الاصىىنةعي  الا ىىا تنىى ج بموجبهىىة، إال النىىىه بتىىد عىىدة مشىىةلرال  تىى  الا و ىىىل إاىىخ الت ىىةت حىىوا إ رالج حقىىىوت 

، ل ن يجىى  اهىىذال الالت ىىةت ت تهىىد جميىىع 1جىىةري بحىىت الاملكيىى  الا كريىى  ضىىمن الاجىىة  ل اكىىن مىىن منظىىور ت
الادلا الألعضةء  ا منظم  الا جةرة الاتةامي  ت ن يذ إجرالءال  حمةوى  الاملكيى  الا كريى  مىن فى ا تشىريتةتهة 

 الامحلي  .

 ا إطةر م ةلضىة  جواى  الاللرغىوالي  ىا  ADPICبةإلضة   إاخ كل ذاك  قد ت  الا وقيع علخ  
الي  1996جىىةن ا  01ت حيىز الان ىةذ بةانسىب  الىىدلا الام قدمى   ىا ل  فلىى  1994ال ريىل  15مىرالك   ىا 

 2000جةن ا  01، ل  ا 1995جةن ا    01 ن  بتد  فوا منظم  الا جةرة الاتةامي  حيز الان ةذ ت ةريخ  
 2006جىةن ا  01، ل مىن  20052 جةن ا 01بةانسب  الدلا الانةمي  مع إعطةء مدة  مةح تن ها  ا 

 

: أ الة احمةو  الا كنواوجية أ  الح كةرهة، TRIPSي  حمةو  الاملكي  الا كري  الامرتبط  بةا جةرة عبد الاس   م لو ا، الت ةق  -1
 .117ص  ،2005 ، جةمت  حسيب  تن توعلا، الاشلف،03مجل  الق صة وة  شمةا إ ريقية، الاتد  

ل ذاىىىك بةانسىىىب  الىىىدلا الانةميىىى  الاملزمىىى  ت و ىىىيع نطىىىةت الاحمةوىىى  المن جىىىة  الامغطىىىةة تبىىىرالءة الالف ىىىرالع ا شىىىمل مجىىىةال   - 2
الا كنواوجيىىة غيىىر الام م تىى  بةاحمةوىى  علىىخ أرالضىىيهة ل ينىىدرج ضىىمنهة أوضىىة الامس حضىىرال  الاصىىيدالني  ل الازرالعيىى  كىىذاك. 

ثيرهىة علىخ الا نميى  الالق صىة و   ىا الابلىدالن الانةميى ،  لن  الر نشىر، حةز  حلما عطوة، حمةو  حقوت الاملكيى  الا كريى  ل تأ
 .39ل ص  38، ص 2005الألر ن، 
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ل مىىن الاتنة ىر الارئيسىي  الا ىا أ رجىت ضىىمن هىذال الالت ىةت هىو شىرط الادلاىى   .1بةانسىب  الىدلا الألقىل نمىوال
منىىه  ل الاىىذي وتىىد  ىىةبق  علىىخ الع بىىةر أن الالت ةقيىىة  الا ىىا تتىىةاج ذال   4الأللاىىخ بةارعةوىى  ضىىمن الامىىة ة 

 .2الاموضوع غةابة مة ت جن  إ رالج مال هذال الاشرط ضمن نصو هة

 كرية المتصلة بالتجارةأوال: مةموش االتفاق المتعلق بحقوق الملكية الف

حصىىىر  ل نظمىىىت الألحكىىىة   مىىىة ة موزعىىى  علىىىخ  ىىىبت  أجىىىزالء 73ت جسىىىد أحكىىىة  الا ىىىريبس  ىىىا  
حيىىت وح ىىوي الالت ىىةت  ىىا جزئىىه  ،3الام تلقىى  بكة ىى  أنىىوالع ل مجىىةال  الاملكيىى  الا كريىى  الأل تيىى  ل الاصىىنةعي 

ام مالىى  أ ة ىىة  ىىا مبىىدأ علىىخ الامبىىة ه الارئيسىىي  الا ىىا تحكمىىه   ل ال08الاىىخ الامىىة ة 01الأللا مىىن الامىىة ة 
الامتةمل  الاوطني  ل الاذي م ة ه أن ومنا كل طىر  امىوالطنا الألطىرال  الام تةقىدة الألفىرى متةملى  ال تقىل 
عىىن تلىىك الاممنوحىى  اموالطنيىىه الأل ىىليين  ىىا كىىل مىىة اىىه ع قىى  بحمةوىى  الاملكيىى  الا كريىى  الا جةريىى  ، ل كىىذال 

يىىىةزال  الاممنوحىىى  ألحىىىد مىىىوالطنا الحىىىد الألطىىىرال  مبىىىدأ الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  ممىىىة وتنىىىا أن جميىىىع الالم 
الام تةقىىدة ابلىىد مىىة تم ىىد امىىوالطنا جميىىع الألطىىرال  الألفىىرى،  ىىا حىىين ي تلىىه الاجىىزء الااىىةنا  ىىا الامىىوال  مىىن 

، بةألحكىىىة  الام تلقىىى  بحقىىىىوت الا ىىىأايف، تىىىرالمج الاحة ىىىوب، الات مىىىة  الا جةريىىىى               40الاىىىخ إاىىىخ الامىىىة ة 09
هذال من حيت تحديد نطةقهىة ل ال ى  دالمهة،  ىا حىين ي تلىه الاجىزء الااةاىت  ل الاصنةعي  ل الا دمةتي  ، ل

بةالا زالمة  الا ا وج  علخ حكومة  الألطرال  الام تةقدة الاو ةء تهة  والء مة  61إاخ  41 ا الاموال  من 
ي تلىىه منهىىىة بةالا جىىىةء إاىىخ الاقضىىىةء، أل  يمىىىة و ىىىص طىىرت الالا جىىىةء إاىىىخ الاقضىىةء ، ل كىىىذال  يمىىىة ي تلىىىه 

 ةئل الامتموا تهة الد ةع عن تلك الاحقىوت ل الاح ىةظ عليهىة،  ىا حىين ي تلىه الاجىزء الارالبىع بةاطرت ل الاو 
بىةإلجرالءال  الام تلقى  الك سىةب حقىوت الاملكيى  الا كريى ، ل ي نىةلا الاجىزء  62 ا الاموال  الاذي تماله الامة ة 

ي تمالىىه مسىىةا  منىىع لقىىوع الامنةزعىىة  ل تسىىوي هة، أمىىة الاجىىزء الاسىىة   الاىىذ  64ل  63الا ىىةمس الامة تىىةن 

 

نة و  زلالنا، الالع دالء علخ حه الاملكي  الا كري ، مذكرة مةجسى ير،  ىرع قىةنون الألعمىةا، كليى  الاحقىوت، جةمتى  مواىو   -1
 . 143. ص 2003تيزي لزل، متمري، 

2- Dominique CARREAU et Patrick JUILLARD, op.cit p. 167. 
تىىريبس ل الا شىىريتة  الالق صىىة و  ،  الر الا كىىر ل  الحمىىد عبىىد الا ىىةاه، حمةوىى  حقىىوت الاملكيىى  الا كريىى   ىىا ظىىل الت ةقيىى  - 3

 .14، ص 2011الاقةنون، الإل كندري ، 
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إاىخ  68الا رتيبة  الالن قةاي ،  ل ي ضمن الاجزء الاسةبع ل الألفير  ىا الامىوال  مىن  67إاخ  65الاموال  من 
 .  1الا رتيبة  الامؤ سي  ل الألحكة  الا  ةمي  73

المتعلــق بحقــوق الملكيــة الفكريــة  االتفــاق ثانيــا: طبيعــة شــرط الدولــة األولــى بالرعايــة المــدرج ضــمن
 المتصلة بالتجارة

ل قة ألحكة  الامة ة الارالبت  من الا ريبس،  ةن أي ميزة أل ت ضيل أل الم يىةز أل إع ىةء ممنىوح مىن  
قبل عضو مىة امىوالطنا أوى   لاى  وجى  أن وتمى  علىخ مىوالطنا جميىع الألعضىةء، ل تىذاك نسى  لص أن 

الا ريبس هو شرط غير مشرلط، حيت وج  علخ كل عضو  شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  الامدرج ضمن
 ا الامنظم  الاتةامي  ال جةرة أن ومنا جميع مة ي تله بحمةو  حقوت الاملكي  الا كريى  إاىخ مىوالطنا جميىع 
الادلا الألعضةء، الامزالوة الا ا ومنحهة اموالطنا أو   لا  أفرى مبةشرة ل  لن أي مقةتل ل هو مىة وسى مد 

، حيىىىت ال وشىىى رط ا  ىىى  ة ة مىىىن شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ 2الت ىىىةت تىىىريبس مىىىن 4 ىىىرالح  مىىىن نىىىص الامىىىة ة 
بةارعةوىىى  الامىىىدرج ضىىىمن الا ىىىريبس أن وكىىىون منصو ىىىة عليىىىه  قىىى  ضىىىمن الت ةقيىىى   لايىىى  ل إنمىىىة ومكىىىن 
الال ى  ة ة منىه ح ىىخ ل إن كىةن مىدرجة بموجىى  نىص تشىىريتا أل تنظيمىا أل ح ىخ مىىن فى ا ممةر ىىة  

  تلي  .

ج شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو   ا شكله غير الامشىرلط الحىد أهى  مىة هذال ل ومكن الع بةر أن إ رال
حقق ه الادلا الانةمي  بةانسب  اهذه الالت ةقي  ل ذاك ح خ ال تدفل  ا مشةلرال  جديدة مع الادلا الام قدمى  
من الجل الال   ة ة من مزالوة الاشرط ل الحصوا علخ ذال  الامتةمل  الا ا تحظخ تهة الادلا الام قدم   يمة 

 

الاملحقى  بةت ةقيى  منظمى  الا جىةرة الاتةاميى ، رالجع  ىا هىذال الاشىأن الت ىةت حمةوى  حقىوت الاملكيى  الا كريى  الام صىل  بةا جىةرة  -1
 ج.  -1الاملحه  ،1995جةن ا  01، ل الا ا  فلت حيز الان ةذ  ا 1994ال ريل  15الامبرم  ت ةريخ 

www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips.pdf, Vu le: 27/12/2017.    
أتىو الاتىى  علىا أتىىو الاتى  الانمىىر، الاحمةوى  الاوطنيىى  الملكيى  الا كريىى   ىا الت ةقيىى  تىريبس،  الر الانهضىى  الاتربيى ، مصىىر ،  -2

كىىىذاك عبىىىد الاىىىرحي  عن ىىىر عبىىىد الارحمىىىةن، حقىىىوت الاملكيىىى  الا كريىىى  ل أثرهىىىة الالق صىىىة ي،  الر الا كىىىر ل . 18، ص 1998
 .142، ص  2009الاجةمتا، الإل كندري ، 
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تذاك ومكن الاقوا أن شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو   ا شكله غير الامشرلط هىو الانظىة  الاقىةنونا  تينهة، ل
 .1الألمال احك  الات قة  تين الادلا الانةمي  ل الادلا الام قدم 

ل كمىىىة هىىىو الاحىىىةا بةانسىىىب  الت ىىىةت الاجىىىةتس  ىىىةن شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  الامىىىدرج ضىىىمن  
مىىىن الالت ىىىةت هىىىو شىىىرط م تىىىد  الألطىىىرال  أي أن جميىىىع الاىىىدلا  4الا ىىىريبس حسىىى  مىىىة لر  ضىىىمن الامىىىة ة 

الألعضةء  ا الامنظم  الاتةامي  ال جةرة اهىة حىه الال ى  ة ة منىه ل جميتهىة ملزمى  بمنحىه ، ل ذاىك تهىد  
ع بىىىةر إاىىىزال  جميىىىع أعضىىىةء الامنظمىىى  الاتةاميىىى  ال جىىىةرة بةا تةمىىىل علىىىخ قىىىد  الامسىىىةلالة  لن الألفىىىذ  ىىىا الال

 ، لهو مة من شةنه بكل تأكيد تحقيه مصلح  الادلا الانةمي .2الالق صة و  الف   ه   ا مس وى الا نمي 

االتفـاق المتعلـق بحقـوق الملكيـة الفكريـة  ثالثا: مجـاالت تعبيـق شـرط الدولـة األولـى بالرعايـة ضـمن
 المتصلة بالتجارة

ل ه مة لر  ضمن الامة ة الارالبت  من الا ريبس  ةن شرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  وطبىه علىخ كىل  
مىىة اىىه ع قىى  بحمةوىى  الاملكيىى  الا كريىى ، اىىذاك  ىىنتمل علىىخ الا تىىر  علىىخ حقىىوت الاملكيىى  الا كريىى . حيىىت 
ت مال حقوت الاملكي  الا كري   ىا عوالئىد الإلتىدالع الا كىري ل الاتلمىا ل الأل تىا ل الا نىا  ىا مجىةال  تىأايف 

كمىىىىة أنهىىىىة تماىىىىل الامطبوعىىىة  ل الألغىىىىةنا ل الامو ىىىىيقخ ل الالف ىىىرالع  ل الالت كىىىىةر ل الات مىىىىة  الا جةريىىى ، 
مجموع الاضوالب  الا ا تىنظ  حقىوت الامؤاىف ا عمىةا الا نيى  ل الأل تيى ، ل حقىوت الاملكيى  الاصىنةعي ، امىة 
تشمله من ترالءال  الالف رالع ل الا صميمة  الاصنةعي  ل الات مة  الا جةري ، بحيت تضمن هذه الاضوالب  

 .3فرين اهذال الإلتدالعالح  ةظ  ةح  الاحه أل الإلتدالع بكة   الاحقوت الام تلق  بة  غ ا الآل

هذال لقد ألر   الت ةقي  الا ريبس إاخ جةن  الألحكة  الامش رك  الام ضمن   يهة أحكةمة تطبه علخ 
كل حه من حقوت الاملكي  الا كري  حس  طبيت ه، إذ حد   الا قىرة الااةنيى  مىن الامىة ة الأللاىخ نطىةت هىذه 

كمىة  4ع  ةىة  الاملكيى  الا كريى الاحقوت، حيت نصت علخ أن ال ط ح الاملكي  الا كري  ينصر  إاخ جمي
 

 .235و ف، الامرجع الاسةته، ص محمد  ة ا ي -1
 .239محمد  ة ا يو ف، الامرجع ن سه، ص  -2
 .118ص  عبد الاس   م لو ا، الامرجع الاسةته، -3
ل قىىد لر   هىىذه الاحقىىوت علىىخ  ىىبيل الاحصىىر  ىىا الالت ةقيىى ، إذ ومكىىن الدلاىى  الاتضىىو أن تنشىىة أنوالعىىة جديىىدة مىىن هىىذه  -4

 =الاحمةو  ل ها: الاحقوت شرط أال تقل عن الاحد الأل نخ الامطلوب من
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       أحةاىىىت إاىىىخ الالت ةقيىىىة  الادلايىىى  الام تلقىىى  بةاملكيىىى  الا كريىىى  ل أاغىىىت ل طىىىور  بتىىىض الألحكىىىة  الاسىىىةبق 
ل ال  حدثت أحكةمة جديدة مىن شىةنهة تتزيىز حمةوى  حقىوت الاملكيى  الا كريى  ، ل قىد تنوعىت هىذه الألحكىة  
تين حقوت الامؤاف ل الاحقوت الامجةلرة ، ل م  لف حقوت الاملكيى  الاصىنةعي ، ل عليىه  ىن طرت ألحكىة  

 الاحمةو  ام  لف حقوت الاملكي  الا كري  الاوالر ة ضمن الالت ةقي .

 حق المؤلف والحقوق المجاورةة األولى بالرعاية على تعبيق شرط الدول -1

مىوال  بةإلضىة   إاىخ الإلحةاى  مىن فى ا  5اقد فصصت الت ةقيى  الا ىريبس احمةوى  حقىوت الامؤاىف 
 6مىىن الت ةقيىى  تىىرن ل ملحقهىىة، بة ىى انةء الامىىة ة  21إاىىخ  1مىىن الت ةقيىى  تىىريبس إاىىخ الامىىوال  مىىن  9الامىىة ة 

من الت ةقي  ترن قد حىد   قةئمى  الامصىن ة   2 ين،  نجد أن الامة ة مكرر الام تلق  بةاحقوت الأل تي  المؤا
الامحميىىى  كةامصىىىن ة  الأل تيىىى  ل الامسىىىرحي  ل الامو ىىىيقي    ل الاتلميىىى  ل الاسىىىمتي  الابصىىىري  ل الامشىىى ق   

كةالق بة ة ، أعمةا الا رجم ....و ل هذه الامصن ة  لر   علخ  بيل الاماىةا ال الاحصىر، كمىة حىد   ا
ل قىىد ال ىى حدثت الت ةقيىى  تىىريبس أحكةمىىة  ،1مىىن الت ةقيىى  تىىرن  5ل  2ا الامىىة تين شىىرلط الاحمةوىى  مىىن فىى 
، من أهمهة إ رالج ترالمج الاحة وب ل قةعىدة الابيةنىة  ضىمن حمةوى  13إاخ  10جديدة ضمن الاموال  من 

، حيىىت ألر   أن تىىرالمج الاحة ىى  الآلاىىا  ىىوالء كةنىىت تلغىى  الامصىىدر أل تلغىى  الآلاىى  2الامصىىن ة  الأل تيىى 
، كمة ت م ع بةاحمةو  قوالعد الابيةنة   3ةاحمةو  بةع بةرهة مصن ة  أ تي  بموج  الت ةقي  ترن  إنهة ت م ع ب

 

 حه الامؤاف ل الاحقوت الام تلق  تهة. -=
 الات مة  الا جةري  . -
 الامؤشرال  الاجغرال ي . -
 الا صميمة  الاصنةعي . -
 ترالءال  الالف رالع. -
 الا صميمة  الا  طيطي  الدلالئر الام كةمل . -
 الامتلومة  الاسري . -
الامتىىةر  الا قليدوىى و  ىىا ضىىوء قىىةنون حمةوىى   -الاشىىتبي  ا الا لكلىىورحسىىن حسىىين الابىىراللي، الاحمةوىى  الاقةنونيىى  المىىأثورال   -1

 .10حقوت الاملكي  الا كري  ا  رال   مقةرن و،  الر الانهض  الاتربي ، الاقةهرة،  لن  ن  نشر، ص 
2- Otmane BEKENNICHE, op.cit, p.80. 

 .01، الاملحه من الت ةقي  تريبس 1 قرة  10مة ة الا رالجع -3
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ل غيرهىىة مىىن الابيةنىىة  الامحميىى  أل الامىىوال  الألفىىرى علىىخ الانحىىو الامك ىىوا احقىىوت الامؤاىىف، ل كىىذال حقىىوت 
   الا أجير بةانسب  ابرالمج الاحة   الآلاا، ل الألعمةا الاسينمةئي 

         أمىىىىة  يمىىىىة ي تلىىىىه بىىىىةاحقوت الامجىىىىةلرة،  إضىىىىة   إاىىىىخ الألحكىىىىة  الاجديىىىىدة الا ىىىىا تضىىىىمن هة الت ةقيىىىى   
       مىىىن الت ةقيىىى  رلمىىىة احمةوىىى   نىىىةنا الأل الء 6ل  5ل  4منهىىىة إاىىىخ  الامىىىوال   2تىىىريبس،  قىىىد أحةاىىىت الامىىىة ة 

يهة تحديد الألش ةص ، ل الا ا ت   1961ل من جا الا سجي   الاصوتي  ل هيةة  الإلذالع  الامبرم   ن  
الاىذين ي م تىون بةاحمةوى  ل هىى   نىةنا الأل الء إاىخ جةنى  من جىىا الا سىجي   الاسىمتي  ل هيةىة  الإلذالعىى ، 

، 14           كمىىة تضىىمنت الت ةقيىى  تىىريبس أحكةمىىة جديىىدة احمةوىى  الاحقىىوت الامجىىةلرة مىىن فىى ا الامىىة ة
   ىوتي  مىنا تسىجيل أ الئهى  غيىر حيت تجيىز ا نىةنا الأل الء الاىذين قىةموال ت سىجيل أعمىةاه   ىا تسىجي 

          الامسىىىىجل ل عمىىىىل نسىىىىخ مىىىىن هىىىىذه الا سىىىىجي  ، ل منىىىىع تىىىىت أ الئهىىىى  علىىىىخ الاهىىىىوالء بةاو ىىىىةئل الا  ىىىىلكي  
ل كىىذال   1ل نقلهىىة إاىىخ الاجمهىىور  لن تىىرفيص مىىنه  ، زيىىة ة علىىخ حمةوىى  من جىىا الا سىىجي   الاصىىوتي 

 مل نسخ من هذه الا سجي  .حمةو  هيةة  الإلذالع  من ف ا منع تسجيل ترالمجهة أل ع

ي تلىىه بحىىه الامؤاىىف ل الاحقىىوت الامجىىةلرة الامىىذكورة  ىىا  - إع ىىةء ألعلىىخ ذاىىك  ىىةن ميىىزة  ل تنىىةء 
وقىو   -الت ةقيى  رلمىة ألضمن الت ةقي  ترن ل ملحقهة  إايهة بةإلحةا الا ا قةمت الالت ةقي   ألالت ةقي  تريبس 

 ىىا الامنظمىى  الاحصىىوا علىىخ  الألعضىىةءبمنحهىىة عضىىو  ىىا منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى   ىىةن مىىن حىىه جميىىع 
 من الت ةقي  تريبس.  04بةارعةو  الاوالر  ضمن الامة ة  الأللاخال  نة ال اشرط الادلا   الإلع ةء ألهذه الاميزة 

 ةالعالمات التجاري تعبيق شرط الدولة األولى بالرعاية على -2

هذال ل قد تنةلاىت الت ةقيى  تىريبس الألحكىة  الاقةنونيى  الا ة ى   بةات مىة  الا جةريى   ىا الامىوال  مىن  
 1967كمة تضمنت الالت ةقي  من ف ا الامة ة الااةنيى   قىرة ألاىخ إحةاى  إاىخ الت ةقيى  بىةريس  21إاخ  15

ريبس  ةنىىه تتىىد ع مىى   قىىرة ألاىىخ مىىن الت ةقيىى  تىى  15ل بىىةارجوع إاىىخ الامىىة ة  ،الامنظمىى  الت مىىة  الا جةريىى 
تجةري  أي إشةرة قة رة علخ تمييىز الاسىلع ل الا ىدمة  الامن جى  مىن مؤ سى  متينى  عىن تلىك الا ىا تن جهىة 
مؤ سة  أفرى،   تد ع مة  تجةري  الاكلمة  الا ا تشمل أ مةء ش صي  ل حرل ة ل أرقةمة ل إشكةال 

 

 .01، الاملحه من الت ةقي  تريبس 05 قرة  14ة ة الام رالجع -1
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ل ح ىخ وكىون الت مى  الا جةريى  الاحىه  ىا الاحمةوى   .1ل مجموعة  أاوالن ل أي مزيج مىن تلىك الات مىة  
 ا الابلد الاتضو وج  إيدالعهة ل تسجيلهة  يه ، ل قد أحةات الت ةقي  تريبس  يمة ي تله بشرلط الإليدالع ل 

، ل م ىخ حصىل 2الا سجيل إاخ الت ةقي  بةريس ل الا ا تدلرهة تحيل هذه الامسىةئل إاىخ الا شىريتة  الاوطنيى 
اك حمةي هة  يكون اصةحبهة حه مطلىه امنىع الاغيىر مىن ال ى  دال  الات مى  تسجيل الات م  ي رت  علخ ذ 

ذالتهة أل ع م  مشةته  ت ص نوع الاسلت  ن سه أل ع م  مشةته  اهىة أل الا ىدمة  الاممةثلى  ا لىك الا ىا 
، ل ال ىى نة ال اشىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  الاىىوالر  ضىىمن الت ةقيىى  تىىريبس 3 ىىجلت بشىىأنهة الات مىى  الا جةريىى 

ع الامزالوىىة أل الإلع ىىةءال  الام تلقىى  ت سىىجيل أل إيىىدالع الات مىىة  الا جةريىى  الاممنوحىى  مىىن قبىىل الحىىد  ىىةن جميىى 
 . أعضةء منظم  الا جةرة الاتةامي  ها من حه جميع أعضةء الامنظم  

 المؤشرات الجغرافية تعبيق شرط الدولة األولى بالرعاية على -3

مىع  24إاىخ  22جغرال يى  ضىمن الامىوال  مىن تنةلات الت ةقي  تريبس الألحكة  الاقةنوني  المؤشىرال  الا 
مىن الت ةقيى  تىريبس  22الإلحةا  إاخ أحكة  الت ةقي  بىةريس ، ل وقصىد بةامؤشىرال  الاجغرال يى  حسى  الامىة ة 
ل قىىىد حىىىد    الاشىىىرلط  تلىىىك الاشىىىةرال  الا ىىىا توضىىىع علىىىخ الاسىىىلع ل الامن جىىىة  ابيىىىةن منشىىىةهة الاجغرال ىىىا

هىذال ات بةانسب  الشرلط الاشكلي  إاخ الت ةقي  بةريس ، تينمة أحة 4الاموضوعي  احمةو  الامؤشرال  الاجغرال ي 
ل بةانظر إاخ أهمي  الامؤشرال  الاجغرال ي  ل الا ا تتد كضمةن اجو ة الامن ج بةانسب  اصةح  الاحه،  قىد 
نصت الت ةقي  تريبس علىخ تىدالتير حمةي هىة بىإازال  الاىدلا الألعضىةء بىةن تك ىل الاو ىةئل الاقةنونيى  الا ىا مىن 

          مؤشىىر جغرال ىىا بطريقىى  تظلىىل الاجمهىىور حىىوا حقيقىى  الامنشىىأ الاجغرال ىىا السىىلت شىىةنهة منىىع ال ىى  دال  أي 
ل  ىىا إطىىةر ع قةتهىىة الا جةريىى  تقىىو   ،5أل أي ال ىى  دال  وشىىكل عمىى  مىىن أعمىىةا الامنة سىى  غيىىر الامنصىى  

  الاىىدلا الألعضىىةء بمىىنا الم يىىةزال  بةانسىىب  الشىىةرال  الا ىىا توضىىع علىىخ الامن جىىة  ا بيىىةن الامنشىىأ الاجغرال ىىا

 

محمد فةطر نوري، شرح قوالعد الاملكي  الا كريى ، ا الاملكيى  الاصىنةعي و،  الر لالئىل النشىر، الإلمىةرال  الاتربيى  الام حىدة،  - 1
 .311 -299، ص من 2005

 ةقيى   ىا ضىوء منظمى  ري   تو   مةلي، ترالءال  الالف رالع  ا الاصىنةعة  الادلالئيى ، الا نظىي  الاقىةنونا ال ىرالفيص الالت  -2
 .60، ص 2008،  الر الااقة   النشر ل الا وزيع، عمةن ،  (WTO)الا جةرة الاتةامي  

 .01، الاملحه ن الت ةقي  تريبسم 16الامة ة  رالجع -3
 .01، الاملحه من الت ةقي  تريبس 22الامة ة  رالجع -4
 .419تيهةجيرالو الا  ال ، الامرجع الاسةته، ص  -5
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اهىىة، ل ال ىى نة ال ألحكىىة  شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى   ىىةن هىىذه الالم يىىةزال  تسىى  يد منهىىة آايىىة بىىةقا الاىىدلا 
 الألعضةء. 

 التصميمات الصناعية ى بالرعاية علىتعبيق شرط الدولة األول -4

ل وقصىىد تهىىة كىىل شىىكل أل قةاىى  أل هيكىىل وسىى  د  اصىىنةع  الاسىىلع ل الابضىىةئع بشىىكل وضىىى ا  
..، ل تحظىىخ حقىىوت .1عليهىة مظهىىرال فة ىىة وميزهىىة عىىن غيرهىىة كمىىة هىىو الاحىىةا بةانسىىب  اهيةكىىل الاسىىيةرال  

تكىىون جديىىدة ل أ ىىيل   ل أن هىىذه الا صىىميمة  بحمةوىى  فة ىى  بموجىى  الت ةقيىى  تىىريبس لذاىىك بشىىرط أن 
وكون إن ةجهة قد ت  بصى   مسى قل  حيىت يى   إيىدالع نمىوذج الا صىمي  ل تسىجيله  ىا الادلاى  الامىرال  حمةي ىه 

، حيىت تل ىز  الاىدلا الألعضىةء بىةانص علىخ أن  ىةح   2 يهة بحسى  مىة وقضىا تىذاك قةنونهىة الاىدالفلا
ل ال  يرال  الاسلع الامح وي  علخ نس   من الا صميمة  الام م ت  بةاحمةو  اه الاحه  ا منع  نع أل تيع أ

كىىذاك بمىىد الامزالوىىة ، كمىىة تل ىىز  3الا صىىمي   لن الاحصىىوا علىىخ موال قىى  حينمىىة وكىىون ذاىىك ألغىىرالض تجةريىى 
الا ىىا تقىىو  بمنحهىىة  ىىا إطىىةر إن ىىةج الا صىىةمي  الاصىىنةعي  أل إيىىدالعهة أل تسىىجيلهة ل كىىذال جميىىع الاتمليىىة  

قىىىة اشىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  الاىىىوالر  ضىىىمن الت ةقيىىى  الامدرجىىى  عليهىىىة، إاىىىخ جميىىىع الاىىىدلا الألعضىىىةء ل 
 تريبس.  

 راهبراءات االخت تعبيق شرط الدولة األولى بالرعاية على -5

ومكىن تتري هىة حيىت ، 37إاىخ  27تنةلات الت ةقي  تريبس حمةو  ترالءال  الالف رالع  ا الامىوال  مىن  
ليكىىون اىىه  وحىىد  الالف ىىرالع ل يبىىين أل ىىة هاىىذي علىىخ أنهىىة ذاىىك الاسىىند الاىىذي تمنحىىه الادلاىى  الم  ىىرع ل ال

، ل تحظخ كة   الالف رالعة  4بمق ضةه حه الح كةر ال  غ ا الف رالعه مةاية امدة متين  ل بألضةع متين 
بةاحمةو  من قبل الت ةقي  تريبس  والء تتلقت بةامن ج الانهةئا أل عن طريه الاصنع، بشرط أن تكون هذه 

 

1- Perle GOBERT, La genèse du droit de la propriété industrielle, Thèse de doctorat en 

droit, Université de Bordeaux, 2005, p. 41.   
 .01، الاملحه من الت ةقي  تريبس 26ل  25 رالجع الامة تين -2
 .420تيهةجيرالو الا  ال ، الامرجع الاسةته، ص  -3
 .64ص  الاسةته،ري   تو   مةلي، الامرجع  -4
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ا الاصنةع  مع تو ر مجموع  من الاشرلط الحصىوا علىخ تىرالءة الالف رالعة  جديدة ل قةتل  ا    دال   
 الالف رالع ل ها:

 أن ي ضمن الت كةرال، أي إوجة  شاء ا  وكن موجو ال من قبل ل هو مة وتر  بةالف رالع. -

 أن وكون الاشاء جديدال ا  ينشر عنه شاء ل ومكن تطبيقه ل ال  تمةاه. -

 أن ي تله بتمل  نةعا. -

 الع مشرلعة.أن وكون ال  غ ا الالف ر  -

ل تذاك تحظخ كة   الالف رالعة  الحمةو  بغىض الانظىر عمىة إذال كةنىت محليى  أل مسى ور ة ل أوىة  
، كمىة ت ضىع حمةوى  تىرالءال  2مىع لرل  بتىض الال ى انةءال   1كةن مكةن الف رالعهة أل مجةاهة الا كنواىوجا

 الألعضىةءميىع الاىدلا بةارعةوى  الاىوالر  ضىمن الت ةقيى  تىريبس حيىت تسى  يد ج الأللاىخالالف رالع اشرط الادلاى  
 .الإلطةرالامنظم  بمنحهة  ا هذال  أعضةءالا ا وقو  الحد  الإلع ةءال   ألمن الامزالوة 

 مات التخعيعية للدوائر المتكاملةالتصمي تعبيق شرط الدولة األولى بالرعاية على -6

تت بىىر الاىىدالئرة الام كةملىى  من جىىة ذل لظي ىى  الاك رلنيىى ، حيىىت ت كةمىىل  يىىه بتىىض الاتنة ىىر ا كىىون   
من جىىة، ل يلىىز  أن وكىىون الحىىد هىىذه الاتنة ىىر نشىىطة،  ضىى  عىىن أن الا صىىمي  الا  طيطىىا هىىو عبىىةرة عىىن 

ل تحظىىىىىخ الا صىىىىىميمة   3ترتيىىىىى  ث ثىىىىىا الألبتىىىىىة  مىىىىىن الاتنة ىىىىىر أل بتىىىىىض الاو ىىىىى   اىىىىىدالئرة م كةملىىىىى 
مىع الإلحةاى   38إاىخ  35الدلالئر الام كةمل  بحمةو   ا إطةر الت ةقي  تريبس ضمن الاموال  من  الا  طيطي 

 16من الامة ة  03ل الا قرة  12، ل الامة ة 06من الامة ة  03بة  انةء الا قرة 07إاخ   02إاخ الاموال  من 

 

 .01، الاملحه من الت ةقي  تريبس 1 قرة  27مة ة الا رالجع -1
هذه الال  انةءال  الا ا ت تله أ ة ة بحه الادلا الألعضةء  ا ال  بتة  الالف رالعة  الا ىا تمىس بةانظىة  الاتىة  ل الآل الب  -2

لىىدلا الألعضىىةء أن الاتةمىى ، أل تلحىىه أضىىرالرال بةاحيىىةة أل الاصىىح  الابشىىري  أل الاحيوالنيىى  أل الانبةتيىى  أل الابيةيىى  ، كمىىة وجىىوز ا
تسىى انا مىىنا تىىرالءال  الالف ىىرالع الا ة ىى  بطىىر  الا شىى يص ل الاتىى ج ل الاجرالحىى  الا زمىى  امتةاجىى  الابشىىر أل الاحيوالنىىة  أل 
الانبةتىىة  بة ىى انةء الاكةئنىىة  الادقيقىى  ل الاطىىرت الابيواوجيىى  إلن ىىةج الانبةتىىة  أل الاحيوالنىىة  مىىع لجىىوب  ىىن الاىىدلا الألعضىىةء 

 .01، الاملحه من الت ةقي  تريبس 3ل  2 قرة  27 الانبةتة  ، النظر الامة ة اقوالنين ل أنظم  احمةو  أ نة 
 .421تيهةجيرالو الا  ال ، الامرجع الاسةته،ص  -3
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 كةمل ، ل  ا الام تلق  بحمةو  الا صةمي  الا  طيطي  الدلالئر الام  1989من متةهدة لالشنطن الامبرم   ن   
الام كةملى ، نجىد النىه وجى    إطةر الاحمةو  الا ا منح هة الت ةقيى  تىريبس ال صىميمة  الا  طيطيى  ل الاىدلالئر

علىىخ أعضىىةء الامنظمىى  الاتةاميىى  ال جىىةرة حظىىر توزيىىع من جىىة  تح ىىوي علىىخ تصىىميمة  ت طيطيىى   لن 
ألعضىىةء الشىى ص موال قىى   ىىةح  الاحىىه، كمىىة ال وجىى  مىىع ذاىىك أن وحىىوا هىىذال الالا ىىزال   لن تصىىريا ال

الاذي فةا ه ل الاذي تصر  بحسن ني  تبيع الام زلن الاذي وملكه، بشىرط أن يىد ع  ىةح  الاحىه مبلغىة 
وتىىىة ا الاتوالئىىىد الامتقواىىى  الا ىىىا كةنىىىت  ىىى تو  عليىىىه بموجىىى  تىىىرفيص م  ىىىةلض عليىىىه بحريىىى  بشىىىةن هىىىذال 

 .1الا صمي  الا  طيطا

         ميىىىى  بمىىىىنا ذال  الالم يىىىىةزال  أي عضىىىىو  ىىىىا منظمىىىى  الا جىىىىةرة الاتةا هىىىىذال ل تلىىىىز  الت ةقيىىىى  تىىىىريبس 
ل الإلع ىىىةءال  الا ىىىا تمىىىت  ىىىا إطىىىةر الاتمليىىىة  الا جةريىىى  الاىىىوالر ة علىىىخ الا صىىىميمة  الا  طيطيىىى  الىىىدلالئر 

  الام كةمل  ابةقا أعضةء الامنظم  ال  نة ال ألحكة  شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو .

 حماية المعلومات السرية تعبيق شرط الدولة األولى بالرعاية على -7

ت تله الامتلومة  الاسري  بش ص أل مشرلع، أي الأل رالر الا جةري  أل الامتلومة  الامو عى  اىدى  
، حيت 03 قرة  39، ل قد تنةلات الت ةقي  تريبس الامتلومة  الاسري  بةاحمةو  من ف ا الامة ة 2الاحكوم 

الامقدمى  الحكومىة  أل الاهيةىة  الاتةمى  إذال تىو ر   يهىة أكد  علخ حمةوى  الامتلومىة  الاسىري  ل الابيةنىة  
الامجةا، ل ايس  شرلط الاسري ، أي أن الامتلومة  ال تكون مترل   ادى الألش ةص الام تةملين  ا ذال  

عليهة ل أن تكون ذال  قيم  تجةري ،  يكون الشى ص الاىذي تكىون الامتلومىة  غيىر  من الاسهل الاحصوا
       حىىىىه  ىىىىا منىىىع الاغيىىىىر مىىىن الإل صىىىىةح عنهىىىة أل الاحصىىىىوا عليهىىىىة الام صىىىا عنهىىىىة تحىىىت رقةت ىىىىه قةنونىىىة، الا
 ، إضىىة   إاىىخ حمةوىى  الابيةنىىة  ل الالف بىىةرال  ل الا جىىةرب الاسىىري 3أل ال ىى  دالمهة  لن موال قىى  مسىىبق  منىىه

الام تلقىى  بةأل ليىى  ل الامن جىىة  الاكيمةليىى  الا ىىا وشىى رط علىىخ حكومىىة  بتىىض الاىىدلا الألعضىىةء الالطىى ع 
، ل تنىةء ل عد  ال   دالمهة بطىرت غيىر مشىرلع تقهة لالج  الالا زال   بسري هة، عليهة ،  هنة وقع علخ عة

 

 .01، الاملحه من الت ةقي  تريبس 1 قرة  37مة ة الا رالجع -1
 .424تيهةجيرالو الا  ال ، الامرجع الاسةته، ص  -2
 .01، الاملحه من الت ةقي  تريبس 39الامة ة  رالجع -3
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الادلا  الأللاخ بةارعةو  الاوالر  ضمن الت ةقي  تريبس  ةنه  ا إطةر مزالوة الإل صةح أل مىنا هىذه  علخ شرط
 الامتلومة  الاسري  يل ز  كل عضو بمنا ذال  الالم يةزال  ابةقا أعضةء الامنظم .

ة الاتةاميى  مىن فى ا الإلجىرالءال  الا ىا الت ىذتهة  ىا  ىبيل حمةوى  حقىوت اقد عمد  منظم  الا جةر  
الاملكي  الا كري  إاخ إزالا  كة   الاتقبة  الا ا من شةنهة عرقل  الا جةرة الامشىرلع  أل الا ىأثير علىخ الامسىةلالة 
الاوالجبىى  الا طبيىىه تىىين جميىىع الاىىدلا الألعضىىةء ل فة ىى  مىىن فىى ا تبنىىا الالت ةقيىى  امبىىدأي الادلاىى  الأللاىىخ 

ةوى  ل الامتةملى  الاوطنيىى   ، حيىت أكىد  علىىخ لجىوب الم ىدال   والئىىد نصىوص الالت ىةت إاىىخ كىل الاىىدلا بةارع
ل ت جلخ الألهمي  الا ة   اهذه الامتةمل   ىا أن الاىدلا الألعضىةء ال تسى طيع  هذال الألعضةء  لن تمييز.

الاىىوالر ة  ىىا الالت ةقيىى  علىىخ أ ىىس ثنةئيىى ، ل ي تلىىه الألمىىر هنىىة  الضىىيعتلىىه بةامو أن ت بىىة ا مزالوىىة فة ىى  ت 
بجميع الاموالضيع الا ا ت  الانص عليهىة مىن فى ا الالت ةقيى  ل شىمل هة حمةي هىة، إضىة   إاىخ الا ةئىدة الا ىا 
       وحققهىىىة مبىىىدأ الامتةملىىى  الاوطنيىىى  الاىىىذي ومنىىىع أي عضىىىو مىىىن إعطىىىةء حمةوىىى  فة ىىى  المب كىىىرين الاىىىوطنيين

 امجةال  الا ا وشملهة الالت ةت.ال  ا محلي  إذال ا  ي حقه ذال  الألمر بةانسب  ا جةن  أل الالف رالعة  الا

  ORDشرط الدولة األولى بالرعاية من خالل نظام تسوية المنازعاتفاعلية الثاني: المبحث 

نقصىىىة  ىىىا  ةعلي ىىىه ن يجىىى  جملىىى   1947شىىىهد نظىىىة  تسىىىوي  الامنةزعىىىة  الاقىىىةئ   ىىىا إطىىىةر جىىىة   
،  قد كىةن 1الع رته ل أ قدته مصدالقي ه مع مرلر الاوقت فصو ة  ا مطلع الاقرن الامةضاالاتيوب الا ا 

الامبدأ الاذي قة  عليه هذال الانظة  هو  ض الا   ة  بةام ةلضة  الادتلومة ي ، أي الألفذ بمبدأ الا رالضىا 
ل الال ىىةن  1947مىن الت ىىةت جىة   23ل  22ل اىيس الا قةضىىا ل هىو مىىة تتكسىه بجىى ء أحكىة  الامىىة تين 

علىخ حىه الحىد الألطىرال  الام تةقىدة أن وطلى  مىن  22ا ن نظة  تسوي  الامنةزعة ، حيت تؤكد الامة ة تم
تقىدو  الع ىرالض مك ىوب    جيىز 23طىر  آفىر الاىدفوا  ىا مشىةلرال  ت تلىه ت ن يىذ الالت ةقيى ، أمىة الامىة ة 

ة إاىىخ طىىر  آفىىر تهىىد  الاو ىىوا إاىىخ تسىىوي  مقبواىى  مىىن الاطىىر ين  ىىإذال اىى  يىى مكن الاطر ىىةن فىى ا مىىد 
  متقوا  إاخ تسىوي  مقبواى  منهمىة،  للشىةكا أن وحيىل شىكواله إاىخ الألطىرال  الام تةقىدة الا ىا تقىو  بىةا حقيه
ل تقد  تو ية   إذال ا  وق  الاتضو الامشكو  ا حقه ت ن يذ هذه الا و ية  جةز ا طىرال  الام تةقىدة  ىا 

 

1- Jamal BARAFI, Les acteurs privés dans le système de règlement de différends de 

l’Organisation Mondiale du Commerce OMC, Thèse de doctorat en  droit, Université de 

.10, 11.Strasbourg, 2013, pp 
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به ل أن قىدمهة الطىر  حةا  الام ةا ة  الاجسيم  الاسمةح التضو الاشةكا توقف بتض الا نةزال  الا ا  ى 
 .1الاجة   الامشكو  ا حقه الاذي إن ا  وقبل هذال الاوقف كةن اه الاحه  ا الالنسحةب من

عىىد ال مىىن  1994ل  1948اىىذاك نجىىد النىىه علىىخ الاىىرغ  مىىن متةاجىى  الاجىىة   ىىا الا  ىىرة مىىة تىىين  
اتةاميىى  الانزالعىىة  يزيىىد عىىن الامىىةئ ين،  ىىةن هىىذال الاتىىد  وظىىل ضىىتي ة مقةرنىى  بمىىة حسىىم ه منظمىى  الا جىىةرة ال

قةعدة الإلجمةع الالوجةتا الا ا تمكن  بةب ضتف تسوي  الامنةزعة  كذاك ف ا   رة لجيزة ،  من تين أ
آاي  الا سوي  ، ل تذاك تكون مرحلى  الامشىةلرال  الامنصىوص   ا الا حك  كل طر  م تةقد  ا الاجة  من

  الاقضىىةئي  الامنصىىوص هىىا الاو ىىيل  الاوحيىىدة الا تةاىى  ألنىىه ل بىىةالجوء إاىىخ الا سىىوي 22عليهىىة  ىىا الامىىة ة 
ل تطبيىىىىىىىه قةعىىىىىىىدة الإلجمىىىىىىىةع الالوجىىىىىىىةتا، ت قىىىىىىىد الا سىىىىىىىوي  قيم هىىىىىىىة لتبىىىىىىىرز          23عليهىىىىىىىة ضىىىىىىىمن الامىىىىىىىة ة 

، إضىىة   إاىىخ الامىىد  الاطويلىى  الا ىىا كىىةن ي طلبهىىة إ ىىدالر قىىرالر تشىىكيل  ريىىه الا سىىوي   ل تتيىىين 2ضىىت هة
 .1947ةئمة  ا إطةر جة  أعضةئه ل تبنا قرالره ، ل كلهة أمور أضت ت جهةز الا سوي  الاذي كةن ق

 

حسىىن الابىىدراللي، تسىىوي  الامنةزعىىة   ىىا إطىىةر منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى ، نىىدلة الاويبىىو الاوطنيىى  الام  صصىى  القضىىةة ل  -1
 . 03، ص 2004الامدعين الاتةمين ل الامحةمين،  نتةء، 

https://www.wipo.int/edocs/.../wipo.../wipo_ip_ju_saa_04_5.pdf, Vu le : 20/02/2017. 

 
حيت ومكن أل ىلوب الا شىةلر أن يو ىل إاىخ تسىوي  النىزالع بتيىدال عىن الا سىوي  الاقضىةئي ، ل اكىن  شىل الامشىةلرال   ىا  -2

 ىض الانىزالع وتطىا الا صىو  إمكةنيى  الالن قىةا إاىخ الامرحلى  الا ةايى ، ل هىا الا سىوي  الاقضىةئي  مىن فى ا  ريىه قضىةئا يى   
علىخ إنشىةئه ألال مىن مجلىس الألطىرال  الام تةقىدين، الاىذي وتمىل ل قىة تشكيله ا سوي  الانزالع، اكن الا ريه وح ىةج إاىخ موال قى  

اقةعدة الإلجمةع الالوجةتا الا ا ت طل  موال ق  جميع الألطرال  الام تةقدين ا بمىة  ىا ذاىك الا صىو  أن سىه  و، ل هىذال وتنىا 
سى ي ، ل علىخ إنشىةء  ريىه ال سىوي ،  يتطىل عمىل الا سىوي  الت ىدالء ل بطريقى  تت VETOأن كل طر  اىه حىه الالع ىرالض 

 مىىع ذاىىك قىىد ال وسىى  د  الألطىىرال  الام تةقىىدين بمىىة  ىىا ذاىىك الا صىىو  حىىه الالع ىىرالض عنىىد الا صىىويت علىىخ إنشىىةء  ريىىه
ل سوي   ي   بتد ذاك تشكيل  ريىه الا سىوي  ايقىو  بةال ى مةع إاىخ ال عىةءال  الا صىو  ل   ىوعه  ، ح ىخ وصىل  ىا الانهةوى  ا

هىذال الاقىرالر نة ىذال إال بتىد الع مىة ه مىن مجلىس الألطىرال  الام تةقىدين، ل إاخ ن يج  احل الانزالع ي ضمنهة تقريىره، ل ال وصىبا 
هنة تن ج قةعدة الإلجمةع الالوجةتا م تواهة من جديد، أي أن كل طر  م تةقد بإمكةنه الالع ىرالض علىخ الاقىرالر الاىذي جىةء 

اقةئمى   ىا إطىةر جىة  به  ريه الا سوي  ا بمة  ىا ذاىك الا صى  الا ة ىر النىزالعو ل هىو الألمىر الاىذي يلغىا  ةعليى  الا سىوي  ال
 رالجع  ا هذال الاشأن:ل وضت هة،  1947

، مجلى  جةمتى   مشىه التلىو  الالق صىة و  ! وة ر الاحوي ، تسوي  الانزالعة   ا الانظة  الادلاا الا جةري تحكمي  أ  إحكىة ؟
 .13صل  12، ص 2010، الاتد  الااةنا،  مشه، 26ل الاقةنوني ، الامجلد 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_ju_saa_04/wipo_ip_ju_saa_04_5.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_ju_saa_04/wipo_ip_ju_saa_04_5.pdf
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إن كل هذه الأل بةب   تت بةألطرال  الام تةقدة ف ا الاجوا  الااةمن  من جوال  الاجىة  ل الا ىا  
جىىىر   تةايةتهىىىة بىىىةاللرغوالي تتمىىىل علىىىخ لضىىىع نظىىىة   تىىىةا ا سىىىوي  الامنةزعىىىة  م   يىىىة عيىىىوب الانظىىىة  
       الاسىىىىىةته، ل مىىىىىن ثمىىىىى  جىىىىىةء الالت ىىىىىةت  ىىىىىا هىىىىىذه الاىىىىىدلرة علىىىىىخ الاقوالعىىىىىد ل الإلجىىىىىرالءال  الام تلقىىىىى  ت سىىىىىوي  
الامنةزعة ، ل قد ظهر جلية من ف ا هذال الالت ةت الا طوال  الاوال ت  الا ا ت  الت ةذهة من قبل الألطىرال  
 الام تةقدة  ا  بيل  د الااغرال  الا ا كةنت موجو ة ضمن الانظة  الاسةته ليبرز هذال الألمر من ف ا:

ةعىىدة لجىىوب الإلجمىىةع إزالاىى   ىى   الالف يةريىى  حيىىت اىى  وتىىد ألوىى   لاىى  حىىه الا ي ىىو ،  بتىىد أن كةنىىت الاق -
علخ قبوا الا قرير، أ بحت الاقةعدة لجوب قبوا الا قرير إال إذال حصل إجمىةع علىخ ر ضىه، أي أ ىبا 

 الإلجمةع شرطة ار ض الاقرالر ل ايس اقبواه ا مبدأ الإلجمةع الاسلباو.

إفضىىةع كىىل الإلجىىرالءال  إاىىخ مىىدة زمنيىى  محىىد ة لالجبىى  الالح ىىرال  مىىن الألطىىرال  الام نةزعىى  ل مىىن قبىىل  -
 ة تسوي  الامنةزعة .أجهز 

ال ىى حدالو جهىىةز ال ىى ةنة   الئىى  و ىى ص بىىةانظر  ىىا الال ىى ةنة  الامر ىىوع مىىن الحىىد الألطىىرال  الام نةزعىى   -
ضد الاقىرالر الاصىة ر مىن  ريىه الا سىوي  ، ل تنطبىه عليىه الاقوالعىد الامطبقى  علىخ تقريىر  ريىه الا سىوي  مىن 

 حيت لجوب الاقبوا إال إذال كةن هنة  إجمةع علخ الار ض.

ت صيلي  اضمةن تن يذ تو ية  جهةز الال  ةنة  ل تو ية  الا ريه  ا حىدل  مىة لال ىه  لضع قوالعد  -
 . 1عليه جهةز الال  ةنة  ل ذاك  ا مدة زمني  محد ة

أ ىىبا نظةمىىة تغلىى  عليىىه الاصىى    (ORD)ل تىىذاك ومكىىن الاقىىوا بىىةن نظىىة  تسىىوي  الامنةزعىىة   
ر علىخ تطبيىه الامسىةلالة الا ىا تهىد  الإلازالمي  بمة وجوز مته ل  ه بأنىه أ ىبا نظىة  شىبه قضىةئا وسىه

منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى  إاىىخ تحقيقهىىة مىىن فىى ا جملىى  الامبىىة ه الا ىىا تكر ىىهة، ل مىىن تينهىىة مبىىدأ الادلاىى  
مرالحىىل تسىىوي  الانىىزالع فىى ا  تطبيىىه شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  الأللاىىخ بةارعةوىى ، اىىذاك  ىىن تر  علىىخ

ماةا تطبيقا  ، ث   رال  ألا مطل  ك الا جةرة الاتةامي ضمن نظة  تسوي  الامنةزعة   ا الت ةقية  منظم  

 

 .04 الامرجع الاسةته، ص حسن الابدراللي،  -1
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  جهةز تسوي  الامنةزعىة    لرالوقو  علخ ضمن جهةز تسوي  الامنةزعة  اشرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  
 .كمطل  ثةن

نظـام تســوية مراحـل تسـوية النـزاه ضـمن  تعبيـق شـرط الدولـة األولـى بالرعايـة خــالل :المعلـب األول
 اتفاقيات منظمة التجارة العالميةالمنازعات في 

 ىىةن كة ىى  الامنةزعىىة   تنىىةء علىىخ مىىذكرة الا  ىىةه  الا ة ىى  بقوالعىىد ل إجىىرالءال  تسىىوي  الامنةزعىىة ،  
الا ىىا تنشىىة تىىين الاىىدلا الألعضىىةء  ىىا الامنظمىى  ل الام تلقىى  بىىةاحقوت ل الالا زالمىىة  الامقىىررة  ىىا الالت ةقيىىة  

ل إجىىرالءال  تسىىوي  الامنةزعىىة  الاىىوالر ة  ىىا الت ىىةت الا  ىىةه  ل ىىه مىىة نصىىت عليىىه الامشىىموا ، ت ضىىع اقوالعىىد 
إنشىةء جهىةز ا سىوي  الامنةزعىة  وسىهر علىخ تطبيىه نظىة  حيىت أقىر  ، 1الامة ة الااةني  مىن الت ىةت الا  ىةه 

ل فىىى ا هىىىذه  ل ىىىه مىىىة جىىىةء  ىىىا الت ىىىةت أل مىىىذكرة الا سىىىوي   ىىىةن تسىىىوي  الانىىىزالع تمىىىر بمرالحىىىلل  الا سىىىوي .
 ىن نةلاهة مىن فى ا   الامرالحل كةن شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  موضوع الانزالع الاقةئ  تين الألطرال  اذاك

ك رع ثةن    ، ث  نظر الانزالع توال ط  مجموع  فة  ألاك رع    الاقية  بمشةلرال  هذال الامطل  ل ها مرحل  
تن يىىذ الا و ىىية  ل الان ىىةئج الا ىىا تىى   ايليىىه مرالقبىى  ك ىىرع ثةاىىت  الال ىى ةنة  أمىىة  جهىىةز الال ىى ةنة ل كىىذال 

مع الاذكر بأنه ومكن النزالع أن ك رع رالبع،   الا و ل إايهة من قبل الامجموع  الا ة   ل جهةز الال  ةنة 
 .2ين ها ف ا مرحل  الامشةلرال  

 مرحلة الم اورات الفره األول:

تت بر الامشةلرال  الامرحل  الأللاخ من مرالحل تسوي  الامنةزعة  الا جةري  مة تىين الاىدلا الألعضىةء  
 ا منظم  الا جةرة الاتةامي ، إعمةال المبدأ الاذي وقضا بتد  عرض الانزالع علخ جهىةز تسىوي  الامنةزعىة  

 

من الت ةقي  منظم  الا جىةرة الاتةاميى   02الاملحه  الا ةص ت سوي  الامنةزعة ، من الت ةت الا  ةه  02 حيت نصت الامة ة -1
علىىىىخ إنشىىىىةء جهىىىىةز يىىىىدير الاقوالعىىىىد ل  .1995جىىىىةن ا  01،  فلىىىىت حيىىىىز الان ىىىىةذ  ىىىىا 1994ال ريىىىىل  15الامبرمىىىى  ت ىىىىةريخ 

 ة  ىىا الالت ةقىىة  الامشىىموا  ي م ىع بسىىلط  إنشىىةء  ىىرت الا حكىىي  ل ل الامشىىةلرال  ل أحكىىة  تسىىوي  الامنةزعىة  الاىىوالر  ءال الالإلجىر 
الع مة  تقةرير الال  ةنة  ل مرالقب  تن يذ الاقرالرال  ل الا و ية  ل الا رفيص ت تليه الا نةزال  ل غيرهة مىن الالا زالمىة  الا ىا 

 ت رضهة تلك الالت ةقة .  
2- Kamal CHEHRIT, op.cit, pp. 27- 29 
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ت وقىىو  ، حيىى 1مىىن جةنىى  حكومىى  أي  لاىى  عضىىو إال بتىىد إف ىىةت تسىىوي ه مىىن فىى ا الامشىىةلرال  الاانةئيىى 
طةا  الامشةلرال  ت قدو  طل  الامشةلرال ، ل وج  علخ الاتضىو الاىذي وقىد  إايىه الاطلى  أن وجيى  علىخ 

أوىىىة  مىىىن تىىىةريخ تسىىىلمه ل أن يىىىدفل بحسىىىن نيىىى   ىىىا مشىىىةلرال  ضىىىمن   ىىىرة ال  10الاطلىىى   ىىىا غضىىىون 
 ل علخ الاتضو 2يومة من تةريخ تسل  الاطل ، تهد  الاو وا إاخ حل مرض اك  الاطر ين 30ت جةلز 

الاطةاىىىىى  إلجىىىىىرالء الامشىىىىىةلرال  أن و طىىىىىر جهىىىىىةز الا سىىىىىوي  ل الامجىىىىىةاس ل الالجىىىىىةن ذال  الاصىىىىىل  بطلىىىىى  
الامشىىىةلرال ، ل تقىىىد  طلبىىىة  عقىىىد الامشىىىةلرال  ك ةبىىى  ل تىىىدرج الأل ىىىبةب الادالعيىىى  الطلىىى  بمىىىة  يهىىىة تحديىىىد 

ل وجى  علىخ الألعضىةء أن وسىتوال  هىذال ،3الإلجرالءال  الامت رض عليهة مىع ذكىر الاسىب  الاقىةنونا الشىكوى 
، ل تكىىىىون 4ا  ىىىىير الام ةلضىىىىة  إاىىىىخ تسىىىىوي  مرضىىىىي  النىىىىزالع، قبىىىىل الالجىىىىوء إاىىىىخ أي إجىىىىرالء آفىىىىرفىىىى 

 .5الام ةلضة   ري   ل ينبغا اهة أن ال ت ل بحقوت أي عضو  ا الإلجرالءال  الا حق 

يومىة مىن تىةريخ تسىل  طلى  إجىرالء  60ل إذال أف قت الامشةلرال   ا تسىوي  نىزالع مىة  ىا غضىون  
وطلى  مىن جهىةز تسىوي  الامنةزعىة  تكىوين مجموعى  فة ى  انظىر  أنةكا الامشةلرال ، جةز الطر  الاشى 

الانىىزالع ، كمىىة وجىىوز ا عضىىةء  ىىا الاحىىةال  الامسىى تجل  بمىىة  يهىىة تلىىك الام تلقىى  بةاسىىلع  ىىريت  الا لىىف أن 
الوىىىىة  مىىىىن تىىىىةريخ تسىىىىل  الاطلىىىى . ل إذال أف قىىىىت 10يىىىىدفلوال  ىىىىا مشىىىىةلرال   ىىىىا غضىىىىون مىىىىة ال يزيىىىىد عىىىىن 

يىىىو  بتىىىد تسىىىل  الاطلىىى ، جىىىةز الطىىىر  الاشىىىةكا أن وطلىىى  تكىىىوين  20ا الامشىىىةلرال   ىىىا حىىىل الانىىىزالع فىىى 
الإلشىىىةرة إايىىىه النىىىه بإمكىىىةن الألطىىىرال  الالجىىىوء إاىىىخ الامسىىىةعا  ، ل مىىىة تجىىى  6مجموعىىى  فة ىىى  انظىىىر الانىىىزالع

الاحميىىدة ل الا و يىىه ل الاو ىىةط  تهىىد  الا و ىىل إاىىخ حىىل النىىزالع فىى ا مرحلىى  الامشىىةلرال  ل ح ىىخ فىى ا 
  .  حص الانزالع توال ط  مجموع  فة 

 

فلي  ، الانظىة  الاقىةنونا امنظمى  الا جىةرة الاتةاميى  ا  رال ى  نقدوى  و،  الر الاجةمتى  الاجديىدة النشىر، مصىر، إترالهي  الحمد  -1
. النظىر كىذاك، فيىري   حىا الابصىيلا، تسىوي  الامنةزعىة   ىا إطىةر الت ةقيىة  الامنظمى  الاتةاميى  ال جىىةرة، 91، ص 2006

 .216،ص  2007 الر الانهض  الاتربي ، مصر، 
 .02، الاملحه من الت ةت الا سوي  03ة  قر  40الامة ة  رالجع -2
 .02، الاملحه من الت ةت الا سوي  40 قرة  04الامة ة  رالجع -3
 .02، الاملحه من الت ةت الا سوي  5 قرة  4الامة ة  رالجع -4
 .02، الاملحه من الت ةت الا سوي  6 ة قر  4الامة ة  رالجع -5
 .02، الاملحه من الت ةت الا سوي  8 قرة  4امة ة ال رالجع -6
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ل مىىىىن ضىىىىمن الاقضىىىىةوة الا ىىىىا عرضىىىىت علىىىىخ جهىىىىةز تسىىىىوي  الامنةزعىىىىة  ل  فلىىىىت  ىىىىا مرحلىىىى   
طلبىىت  أيىىن، 1الامشىىةلرال  قضىىي  عنظىىة  الاجمةعىىة  الالرلبيىى  الامطبىىه علىىخ ال ىى يرال  لبيىىع ل توزيىىع الامىىوزع

حىوا  ل بتض الادلا الا تيني  الادفوا  ىا مشىةلرال  مىع الاجمةعىة  الالرلبيى  الألمريكي الاوالوة  الام حدة 
، ل الا ىىا تت بىىر م ةا ىى  اشىىرط 2علىىخ عمليىىة  ال ىى يرال  الامىىوز الألفيىىرةهة هىىذه الاقوالعىىد الا مييزيىى  الا ىىا تنشىىؤ 

، ل عقىى   شىىل هىىذه الامشىىةلرال  حصىىلت 1994الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  الامنصىىوص عليىىه ضىىمن جىىة  
لىىخ قىىرالر وقضىىا ت شىىكيل مجموعىى  فة ىى  انظىىر الاشىىكوى الامر وعىى  ضىىد الاجمةعىىة  الألطىىرال  الاشىىةكي  ع

 الالرلبي .

 مرحلة حسم المنازعات بواتعة مجموعة خاصةالفره الثاني: 

بإمكةن عضو منظم  الا جةرة الاتةامي  الام ضرر من تدالتير الت ىذهة عضىو آفىر، أن وطلى  مىن  
 مجموع  فة   انظر الانزالع.جهةز تسوي  الامنةزعة  إ دالر قرالر ت كوين 

 تكوين المجموعة الخاصة أوال:

     ىىىىا حةاىىىى  إف ىىىىةت الامشىىىىةلرال  وجىىىىوز أن وقىىىىد  الاشىىىىةكا طلىىىى  تكىىىىوين مجموعىىىى  فة ىىىى  انظىىىىر  
الانزالع، حيت وقد  الاطل  مك وبة وشةر من ف اه إاخ مرحل  الامشةلرال  الا ا تمت ل أن ي ضمن تحديدال 

ل       الاقىةنونا الشىكوى بغيى  عىرض الامشىكل  توضىوح   اموضوع الانزالع  مىع تحديىد م  صىر ا  ىة 
ت ىىواخ الامجموعىى  الا ة ىى  ت حىىص الاموضىىوع الاىىذي قدمىىه الاطىىر  الاشىىةكا إاىىخ جهىىةز تسىىوي  الامنةزعىىة  
تهىىد  الاو ىىىوا إاىىخ ن ىىىةئج مىىن شىىىةنهة حىىىل الانىىزالع  لعنىىىد إنشىىةء الامجموعىىى  الا ة ىى  وجىىىوز الجهىىىةز أن 

ة   بةا شةلر مع طر ا الانزالع، كمة ينبغا الف يةر و وض إاخ رئيسه لضع الف صة ة  الامجموع  الا 
مؤه   ل فبرال  تسما بأ الء مهةمه ، كمة وش رط أن ال وكىون من أعضةء الا ريه بمة وك ل ال  ق اه  

أعضةء الامجموع  الا ة   ين مون إاخ حكومة  طر   ىا الانىزالع إال إذال الت ىه أطىرال  الانىزالع علىخ غيىر 
 

1- Affaire Communautés européennes, Régime applicable à l’importation a la vente et a la 

distribution des bananes, Rapport d’organe d’appel du 9 septembre1997, 

WT/DS27/AB/R.p.104. www.wto.org , Vu le : 16/04/2017.  
، ضمم إ راممت ا ذ  ات بممدذ  معمممات كثيركممدذ    ممت  ACPمىىن  لا  حيىىت ال تلىىز  الاجمةعىىة  الالرلبيىى  الامىىور ين - 2

 إلثبدذ  احع ة في  لحصرل عيى شهدد   سم ت د  ل رز، في ح إ تيزم  دقي  لم ل  ذلك.

Voir le rapport du groupe spécial, WT/DS27/R/MEX, 1997, p. 193. www.wto.org, Vu le : 

16/04/2017. 
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ةئمى  ت ضىمن الألشى ةص الاحكىوميين ل غيىر الاحكىوميين الاىذين ت ىو ر ذاك، كمة تحى  ظ الألمةنى  الاتةمى  بق
 .1 يه  الامؤه   ل الا برال ، اي   الالف يةر من ضمنه  عند الالق ضةء

أوىىة  مىىن  10ت كىىون الامجموعىى  الا ة ىى  مىىن ث ثىى  أشىى ةص مىىة اىى  ي  ىىه أطىىرال  الانىىزالع فىى ا  
شىىيحةتهة الا ىىا ال وحىىه ا طىىرال  إنشىىةء الامجموعىى ، علىىخ أن وكونىىوال فمسىى  أشىى ةص ل تقىىد  الألمةنىى  تر 

ر ضىىهة إال  ىىا حةاىى  لجىىو  أ ىىبةب جوهريىى  ، ل  ىىا حةاىى  عىىد  الالت ىىةت علىىخ أعضىىةء الامجموعىى  ي ىىواخ 
الامدير الاتة  تتيينه  تنةء علخ طل  الحد طر ا الانزالع ل يى   ذاىك بةا شىةلر مىع رئىيس الاجهىةز أل رئىيس 

            الا ة ىىى  فىىى ا عشىىىرة أوىىىة  مىىىن تلقيىىىهالالجنىىى  الامتنيىىى  ل وقىىىو  بإفطىىىةر الألعضىىىةء ت كىىىوين الامجموعىىى 
          الاطلىىى ، ل ي ىىىواخ أعضىىىةء الامجموعىىى  مهىىىةمه  بصىىى   ش صىىىي  ل اىىىيس بةع بىىىةره  ممالىىىين احكومىىىةته 

 أل ألي منظم  .

 إجراءات فض النزاه ثانيا:

حين الا صل  ا الانزالع تغل  مصلح  الاطىر ين ل مصىلح  أي أعضىةء آفىرين يىربطه  الت ىةت اىه  
          ىىىىىل  بىىىىىةانزالع، كمىىىىىة ومكىىىىىن ألي طىىىىىر  ثةاىىىىىت الا ىىىىىدفل أمىىىىىة  الامجموعىىىىى  الا ة ىىىىى  مىىىىىن فىىىىى ا تقىىىىىدو 

ل وقو  أعضىةء الامجموعى  الا ة ى  توضىع جىدلا زمنىا اسىير الاقضىي  فى ا أ ىبوع مىن  هذال ،2مذكرال  
 بتد الا شةلر مع طر ا الانزالع . هذالل  تةريخ تشكيلهة ل تحديد الف صة ةتهة إن أمكن  ذاك

 ىىىا حةاىىى  عىىىد  الاو ىىىوا إاىىىخ  حىىىل النىىىزالع يرضىىىا الاطىىىر ين، تقىىىد  الامجموعىىى  الا ة ىىى  هىىىذال ل  
ال ىىى ن ةجةتهة  ىىىا شىىىكل تقريىىىر مك ىىىوب موجىىىه إاىىىخ جهىىىةز تسىىىوي  الامنةزعىىىة ، حيىىىت وشىىىمل الا قريىىىر تيةنىىىة 
بةاوقىىةئع ل بةنطبىىىةت الألحكىىة  ذال  الاصىىىل  ل الامبىىررال  الأل ة ىىىي  اكىىىل ن يجىى  مىىىن الان ىىةئج مىىىع تو ىىىية  

حىىين النىىه  ىىا حةاىى  الا و ىىل إاىىخ حىىل النىىزالع ي ضىىمن الا قريىىر  قىى  عرضىىة مق ضىىبة عىىن ،  ىىا 3الامجموعىى 
 الاقضي  ل عن الا و ل إاخ الاحل.

 

 .02، الاملحه من الت ةت الا سوي  4 قرة  8 ة الامة رالجع  -1
 .02، الاملحه من الت ةت الا سوي  10الامة ة رالجع  -2
 .02، الاملحه من الت ةت الا سوي  7 قرة  12مة ة الا رالجع -3
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تيينهىىة إلجىىرالء أشىىهر منىىذ تىىةريخ ت 6أن ال ت جىىةلز   ىىرة  هىىذال ل وجىى  علىىخ الامجموعىى  الا ة ىى  
الاحةال  الامس تجل  ل تلك الادرال   ل تحديد الف صة ةتهة إاخ غةو  إ دالرهة ال قرير الانهةئا  ، أمة  ا 

أشىهر ، ل إذال تبىين المجموعى  عىد  قىدرتهة علىخ  3الام تلق  بةاسلع  ريت  الا لف تكون الا  رة محىد ة ب 
الا صل  ا الانزالع ف ا الا  ىرة الامحىد ة لجى  عليهىة إفطىةر الاجهىةز ك ةبى  بأ ىبةب الا ىأفير ل عىن الامىدة 

ت جةلز الا  رة الامم دة مىن تتيىين الامجموعى  إاىخ  الا ا تح ةجهة إل دالر الا قرير، ل  ا جميع الألحوالا ال
  أشهر. 9تتمي  الا قرير علخ الألعضةء مدة 

انظىىر قضىىي  الاوالوىىة  الام حىىدة -الامجموعىى  الا ة ىى  الا ىىا تىى  تشىىكيلهة  أقىىر  عملهىىة  إطىىةر ىىا 
الام تلقى   الألفيىرةالا تيني  ضد الاجمةعة  الالرلبي  ب صوص قوالعىد هىذه  أمريكةل بتض  لا  الألمريكي 

 الأللاىخقوالعىد الاجمةعىة  الالرلبيى  الام تلقى  بة ى يرال  الامىوز ال ت  ىه مىع شىرط الادلاى   أن -  يرال  الاموزبة
هىىذه الاقوالعىىد تحىىدو  أنالاشىىةكي  علىىخ الع بىىةر  الألطىىرال مؤيىىدة تىىذاك  1994بةارعةوىى  الامىىدرج  ىىا جىىة  

  .1تةامي م  ل ين  ا منظم  الا جةرة الا أعضةء أقةاي تمييزال تين من جة  م شةته  منشةة علخ 

 اعتماد تقرير المجموعة ثالثا:

يىو  مىن تتميمهىة علىخ الألعضىةء، ل هىذال كىا ي سىنخ  20ينظر الاجهةز  ىا الع مىة  الا قريىر بتىد  
اهىىى  الالطىىى ع عليهىىىة  ل وقىىىد  الألعضىىىةء الاىىىذين اهىىى  الع رالضىىىة  علىىىخ تقريىىىر الامجموعىىى  الا ة ىىى  أ ىىىبةبة 
مك وبى  تشىىرح الع رالضىىةته  ايىى   تتميمهىىة عشىىرة أوىىة  علىىخ الألقىىل قبىىل الج مىىةع الاجهىىةز الاىىذي  ىىيقو  تنظىىر 

الألعضةء  ا الحد يو  الاموالاي  من تةريخ تتميمه علخ  60الا قرير، ل ي   الع مة  تقرير الامجموع  ف ا 
  ةنة ، ألنه  ا حةا  الال  ةنة  ال ينظر الاجهةز البةل هذال  ا حةا  عد  قية  أي طر    الالج مةعة  

الاجمةعىة  الالرلبيى  ل ب صىوص قضىي  قوالعىد  .2 ا الع مة  الا قرير إال بتىد الن هىةء إجىرالءال  الال ى ةنة 
اىى  وقىى  الاجهىىةز بةع مىىة  تقريىىر الامجموعىى  الا ة ىى  علىىخ الع بىىةر أن الاجمةعىىة   الام تلقىى  بة ىى يرال  الامىىوز

  .3الالرلبي  قةمت بة  ةنة ه أمة  جهةز الال  ةنة 

 

1- Voir le rapport du groupe spécial, op.cit, pp. 193-195.  
 .02، الاملحه من الت ةت الا سوي  16الامة ة   رالجع -2

3- Rapport d’organe d’appel, op.cit, p.22.  
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 مرحلة االتتئناف :الفره الثالث

الاقضىىةوة الامسىى أن   مىىن ي ىىواخ جهىىةز تسىىوي  الامنةزعىىة  إنشىىةء جهىىةز  الئىى  و ىى ص بىىةانظر  ىىا  
الامجموعة  الا ة  ، ي كون من  بت  أش ةص وتملون بةا نةلب، ي م تىون بمىؤه   ل فبىرال  لال ىت  
 ا مجةا الاقةنون ل الا جةرة الادلاي ، ل وش رط أن ال وكونوال تةبتين ألو  حكوم  من الاحكومة ، ل وج  

قريىىىىر الامجموعىىىى  الا ة ىىىى  ل علىىىىخ أن وق صىىىىر الال ىىىى ةنة   قىىىى  علىىىىخ الامسىىىىةئل الاقةنونيىىىى  الاىىىىوالر ة  ىىىىا ت
 الا  سيرال  الاقةنوني  الا ا ت  الا و ل إايهة .

وت مد جهةز تسوي  الامنةزعة  تقرير جهةز الال  ةنة  ل علخ الألطرال  قبواه  لن شرلط مة ا   
يىىو  مىىن  30تقريىىر جهىىةز الال ىى ةنة   ىىا غضىىون  ر ىىض  -تنىىةء علىىخ إجمىىةع الألعضىىةء-وقىىرر الاجهىىةز 

، ل اجهىىةز الال ىى ةنة  ل إاىىخ جةنىى  الا و ىىية  أن وق ىىرح الاسىىبل 1تىىةريخ تتمىىي  الا قريىىر علىىخ الألعضىىةء
الا ا من ف اهة ومكن التضو الامتنا تن يذ  الا و ية  ل ينبغىا التضىو الامتنىا أن وتلى  جهىةز تسىوي  

يو  من تةريخ الع مة  الا قرير  يمة ي تلىه تنوالوىةه  30الامنةزعة    ا الالج مةع الاذي وتقده الاجهةز ف ا 
منحىىه الا ىىوري اهىىة يىى   ل تو ىىية   جهىىةز تسىىوي  الامنةزعىىة ، ل إذال تتىىذر عليىىه الالم اىىةا  ت ن يىىذ قىىرالرال  

قضي  قوالعد الاجمةعة  الالرلبي  الام تلق  بة  يرال  الاموز أيد جهىةز  ل  ا ذال   ،الا  رة الاكة ي  القية  تذاك
الال ىى ةنة  الان يجىى  الام و ىىل إايهىىة مىىن قبىىل الامجموعىى  الا ة ىى ، ل الا ىىا تقضىىا بىىةن قوالعىىد الاجمةعىىة  

  الأللاخ بةارعةو  الامدرج  ا الا قرة الأللاخ من الامة ة الالرلبي  الام تلق  بة  يرال  الاموز م ةا   اشرط الادلا
، بةع بىىةر أن الاجمةعىىة  الالرلبيىى  تقىىي  تمييىىزال تىىين الامن جىىة  الام شىىةته  ل قىىة 1994الأللاىىخ مىىن جىىة  

 لن منا ذال  الاميزة الموز الامسى ور  مىن  ACPامنشةهةمن ف ا منحهة ميزة الموز الامس ور  من  لا 
 .2رة الاتةامي أعضةء آفرين  ا منظم  الا جة

 

 

 

 .02، الاملحه من الت ةت الا سوي  17الامة ة  رالجع -1
2-  Rapport d’organe d’appel, op.cit, p.100. 
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 مرحلة تنفيا القرارات و التوصيات الفره الرابع:

ل إذال أف ىه الاتضىو الامتنىا  1ي واخ جهةز تسوي  الامنةزعة  مرالقبى  تن يىذ الاقىرالرال  ل الا و ىية   
 ىىا الالم اىىةا القىىرالرال  ل الا و ىىية  ضىىمن مىىدة زمنيىى  متقواىى ، وجىى  عليىىه الاىىدفوا  ىىا م ةلضىىة  مىىع 
الاتضىىو الاشىىةكا تهىىد  الا و ىىل إاىىخ تتىىويض مقبىىوا الطىىر ين ل إن اىى  يىى   الاىى مكن مىىن الالت ىىةت علىىخ 

لطىر  الاشىةكا أن وطلى  مىن يو  من النقضةء الا  ىرة الازمنيى  الامتقواى ، جىةز ا 20ف ا مقبوا تتويض 
          2جهىىىىةز تسىىىىوي  الامنةزعىىىىة  تتليىىىىه تن يىىىىذ الاحقىىىىوت أي الا نىىىىةزال  ل الالا زالمىىىىة  بةانسىىىىب  التضىىىىو الآلفىىىىر

 ىىىا  قرتهىىة الااةااىى ، حيىىىت  22ل ت ضىىع عمليىى  تتليىىىه الا نىىةزال  ل الالا زالمىىة  اضىىىوالب  حىىد تهة الامىىة ة 
ال  الا ا تن ما إاخ الاقطةع الاذي قرر  الامجموع  ي تين علخ الاتضو الاشةكا تتليه الالا زالمة  ل الا نةز 

ل ومكىىن أن وكىىون الا تليىىه هىىذال الا ة ىى  أل جهىىةز الال ىى ةنة  أن الاتضىىو الامىىدالن قىىد فىىةاف  الا زالمةتىىه، 
  ضىىىمن قطىىىةع آفىىىر إذال الع بىىىر الاشىىىىةكا النىىىه مىىىن غيىىىر الاممكىىىىن تتليىىىه الاحقىىىوت ل الالا زالمىىىة  مىىىىن ذال  
الاقطةع، أل الع بر ذاك ال وحقه تتويضة عة ال ل هىو مىة وسىمخ نظىة  الا ىدالتير الااأريى  الام قةطتى ، الاىذي 

الاتضىو الامىدالن بةا زالمةتىه  ىا قطىةع الا ىدمة   ىا حىين كىإف ا ، 19473ا  وكىن موجىو ال ضىمن جىة  
امدالن علخ أن الاتضو الاشةكا وقو  ت تليه حقوقه  ا مجةا تجةرة الاسلع، ل  ا حةا  الع رالض الاتضو ال

مضمون الا نةزال  الامطلوب  ، وج  إفضةع تقىدير هىذه الا تليقىة  ال حكىي  الاىذي مىن الاممكىن أن ت كىون 
الانىىزالع، أل مىىن أي محكىى  آفىىر عىىرض عليهىىة هية ىىه مىىن ذال  أعضىىةء الامجموعىى  الا ة ىى  الا ىىا  ىىبه ل 

ظر  وى إاخ مة إذال كةنت وتينه الامدير الاتة  امنظم  الا جةرة الاتةامي ،  مع الإلشةرة إاخ أن الامحك  ال ين
 سوي  الا نةزال  ل الالا زالمة  الامطلوب  متة ا  الضرر الاذي احه الاشةكا أ  ال ل بمجر  الع مة  جهةز الا

مىىن فىى ا قضىىي  قوالعىىد الاجمةعىىة  الالرلبيىى  الام تلقىى  بة ىى يرال  الامىىوز  أمىىة .ا قريىىر الامحكىى  وصىىبا ملزمىىة
اقىىرالرال  ل تو ىىية  جهىىةز  اجمةعىىة  الالرلبيىى  مىىن  ىى حية  جهىىةز تسىىوي  الامنةزعىىة  مرالقبىى  تن يىىذ ال

 

 .02، الاملحه من الت ةت الا سوي  21الامة ة  رالجع -1
 .02، الاملحهالا سوي من الت ةت  22الامة ة رالجع  -2
 .287محمد  ة ا يو ف، الامرجع الاسةته،ص  -3
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بةارعةوىى  الامىىدرج  ىىا  الأللاىىخالاجمةعىىة  الالرلبيىى  ت طبيىىه شىىرط الادلاىى   بإازالميىى الال ىى ةنة  الاىىذي قضىىخ 
 .1 ا منظم  الا جةرة الاتةامي  الألعضةءمع جميع الادلا  1994جة  

جهـاز دور للوقـوف علـى  المنازعـاتدراتة مثال تعبيقي لل رط ضمن جهـاز تسـوية : المعلب الثاني
  تسوية المنازعات

وتد جهةز تسىوي  الامنةزعىة  الحىد أهى  الألجهىزة بمنظمى  الا جىةرة الاتةاميى  بىةانظر امىة وضىطلع بىه  
من ال لالر ل مهة  أني  به أ الشهىة تهىد  الا و ىل إاىخ تسىوي  مرضىي  ل عة اى  امىة ينشى  مىن منةزعىة  

      ل ت ىىىص جميىىىع الاموالضىىىيع  2تىىىين أعضىىىةء الامنظمىىى  الاتةاميىىى  ال جىىىةرة الألطىىىرال   ىىىا الت ةقيىىىة  تجةريىىى  
ل الامبىىة ه الا ىىا جىىةء تهىىة الت ىىةت الامنظمىى  ل مىىن ضىىمن ذاىىك متةاجىى  الاقضىىةوة الا ىىا ت ىىص شىىرط الادلاىى  

الامترل ى   قضىةوةمىن فى ا الاتطبيىه شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  اذاك  نقو  تدرال   الأللاخ بةارعةو  ، 
  رع ثةن.ث  نقو  ت قيي   لر هذال الاجهةز ك ألا ك رعجهةز تسوي  الامنةزعة   علخ مس وى 

جهــاز  المعروفـة علـى مسـتو   قةـايامـن خـالل التعبيـق شـرط الدولـة األولـى بالرعايـة : األولالفـره 
 تسوية المنازعات

اقد شهد جهةز تسوي  الامنةزعة  الا ةبع امنظم  الا جةرة الاتةاميى  الاتديىد مىن الاقضىةوة الا ىا الع مىد  
بةارعةوى  إمىة كو ىيل  ا  عىةء أل الىد ةع، ل مىن الألطرال  من ف اهة علخ الا مسك بشىرط الادلاى  الأللاىخ 

ضمن هذه الاقضةوة نجد قضي  الندلنيسية الا ة   تبتض الا ىدالتير الامىؤثرة  ىا  ىنةع  الاسىيةرال  ل الا ىا 
 كمة يلا:  نحةلا الا طرت إايهة

 أوال: وقائع القةية

مىىن ل بةاىىذال   ىىا شىىهر أك ىىوبر أيىىن تقىىدمت كىىل  1996ترجىىع ت ة ىىيل هىىذه الاقضىىي  إاىىخ  ىىن   
  الاوالوىىىىىة  الام حىىىىىدة الألمريكيىىىىى  ل الايةبىىىىىةن  ل الاجمةعىىىىىة  الالرلبيىىىىى  بطلىىىىى  إجىىىىىرالء مشىىىىىةلرال  ثنةئيىىىىى  مىىىىىع

 لن الا و ىل إاىخ حىىل  الالندلنيسىية ل كىل  لاى  علىخ حىد  مىن الندلنيسىية، حيىت جىر  الامشىةلرال  تىين كىل
 

1-  Rapport d’organe d’appel, op.cit, p.100.  
طه الحمد علا قة  ، أحكة  الا حكىي   ىا منظمى  الا جىةرة الاتةاميى  ا  رال ى  نظريى  تطبيقيى  آلايى  الان ىةذو،  الر الاجةمتى   -2

 .31، ص 2012الاجديدة ، الإل كندري ، مصر،  
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حسىىبمة مىىرض الجميىىع، ل اىىذاك عمىىد  الاىىدلا الاشىىةكي  ل بصىى   من ىىر ة إاىىخ ال ىى كمةا إجىىرالءال  الا سىىوي  
تتر نة  ةبقة،  حيت تقدمت إاخ جهةز الا سوي  بطل  إنشةء مجموع  فة   ت واخ  حص مدى مطةبق  
الا دالتير الام  ذة من قبل الندلنيسية اموال  الت ةقية  منظمى  الا جىةرة الاتةاميى ، ل مىن ضىمنهة الامىة ة الأللاىخ 

هذه الا دالتير الا ا تشكل مح   ل ت مال ،1 ا  قرتهة الأللاخ ل الا ا ت ضمن شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو 
ل الاىىذي تىى  تتديلىىه  ىىن ا  1913الشىىكوى  ىىا الع مىىة  الندلنيسىىية انظىىة  تشىىجيع  ىىنةع  الاسىىيةرال  اسىىن  

، ل كىىىذال الابرنىىىةمج الام تلىىىه بةاسىىىيةرة الاوطنيىىى  ل الاىىىذي وشىىىمل ترنىىىةمج  ي ىىىري ل ترنىىىةمج 1996ل  1994
لالر أمريكىىا الامقىىد  اشىىرك  تصىىنيع مليىىون    690، زيىىة ة علىىخ الاقىىرض الاىىذي قيم ىىه 1996 اسىىن  جىىوالن

،  ل كة ىى جةب  الطلىى  الامقىىد  اىىه، قىىة  جهىىةز تسىىوي  الامنةزعىىة  بإنشىىةء  PT Timer ىىيةرال  تىىدعخ 
 .2النظر  ا الانزالع 1997جوالن  12مجموع  فة   ت ةريخ 

ل قد قةمت الامجموع  الا ة   حسبمة ألكل إايهة بةانظر  ا الانزالع  ل الع بر  أن مسةا  تحديد 
إذال كةنىىت الا ىىدالتير الام  ىىذة مىىن قبىىل الندلنيسىىية م ةا ىى  اشىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى ، التىىد  يهىىة مىىن مىىة 

تحديد مة إذال كىةن تطبيىه أحكىة  أفىرى مىن الت ةقىة  منظمى  الا جىةرة علىخ الا ىدالتير محىل الاشىكوى وسى بتد 
 .3ةريخ  دلر قرالرهةتطبيه الاشرط عليهة أ  ال، ل مة مدى توال ه الا دالتير مع الاشرط رغ  توق هة قبل ت

            ل اإلجةبىىىىىىى  علىىىىىىىخ هىىىىىىىذين الا سىىىىىىىةشاين، قىىىىىىىدمت الألطىىىىىىىرال  الام نةزعىىىىىىى  جملىىىىىىى  مىىىىىىىن الال عىىىىىىىةءال   
ل الاد وع، حيت الع بر  الندلنيسية أن الا دالتير الا ا الت ذتهة  ا إطةر الابرنىةمج الام تلىه بةاسىيةرة الاوطنيى  

ل هىذال الألفيىر هىو الاوالجى  الا طبيىه علىخ   ضع ألحكة  الالت ةت الام تلىه بةاىدع  ل الا ىدالتير الا تويضىي ت
الا دالتير محل الاشكوى ل ايس أحكىة  شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى ، ل  ىا ر هىة علىخ هىذال الاىد ع الع بىر  
الامجموعى  الا ة ى  أن الالا زالمىة  الام رتبى  علىخ الت ةقىة  منظمى  الا جىةرة الاتةاميى  هىا الا زالمىة  م كةملى  

هة، ل  ا   ع آفر اهة الع بر  الندلنيسية أن الإلذن بةال  يرال  ي تين علخ الألعضةء الا ضوع الايهة جميت

 

1- Affaire Indonésie – Certaines mesures affectant l’industrie automobile,  Rapport de 

l’Organe d’appel du 9 septembre 1997, WT/Ds27/AB/R, p.112. www.wto.org, Vu le : 

16/04/2017. 

2- Affaire Indonésie – Certaines mesures affectant l’industrie automobile,  Rapport de 

l’Organe d’appel, ibid., p. 112. 

3- Affaire Indonésie Certaines mesures affectant l’industrie automobile, Rapport  du 

groupe spécial  du 2 juillet 1998, op.cit, p.183.  
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ن الاىىوالر ال  الا ىىا ت ىىةاف حسىى  أ، أي 1997جىىوالن  30قىىد الن هىىخ  ىىا  PT Timerالاممنىىوح اشىىرك  
 الألطىىىىرال  الاشىىىىةكي  الاشىىىىرط اىىىى  تتىىىىد موجىىىىو ة ل طةابىىىىت مىىىىن الامجموعىىىى  عىىىىد  الفىىىىذ هىىىىذال الال عىىىىةء بتىىىىين 

جهىةز الال ى ةنة   ألهذال بةع بةر أن  لط  الامجموع  الا ة ى  الالع بةر، ل قد عزز  الندلنيسية موق هة 
تق صىىر علىىخ مطةابىى  عضىىو منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى  م  ىىذ الا ىىدالتير الا ىىا ت ىىةاف الحىىد الت ةقىىة  الامنظمىى  
بةن وجتل هذه الا دالتير م  ق  مع أحكة  الالت ةت الامتنا، ل اذاك ا  وتد هنة  مة وطلى  منهىة تصىحيحه 

 .19971جوالن  30ر محل الاشكوى قد ت  توقي هة منذ تةريخ علخ الع بةر أن الا دالتي

ل  ا ر هة علخ الاد وع الامقدم  من قبل الندلنيسية، ال عت الايةبةن النىه علىخ الاىرغ  مىن أن الإلذن  
اكا تس  يد من ال  يرال   يةرال  لطنيى  مت يى  مىن الار ىو    PT Timer الاذي منح ه الندلنيسية امؤ س 

ن ترنىىىةمج الاسىىىيةرال  ذالتىىىه بمىىىة  يىىىه إع ىىىةء عمىىى ء هىىىذه الامؤ سىىى  مىىىن بتىىىض أالاجمركيىىى  قىىىد الن هىىىخ، إال 
الاضرالئ  مةزالا  ةرية ل بإمكةن الاحكوم  الالندلنيسي   ا أي لقت إعطةء ترالفيص ال ى يرال  جديىدة ل قىد 

بةن  ا ال عةئهة ل أضة ت عليه النه ح خ ل إن كةن الإلذن بةال  يرال  الاذي أيد  الاجمةعة  الالرلبي  الاية
رأيهة حوا مدى  الن هخ،  ةن هذال ال ومنع الامجموع  الا ة   من إتدالء قد   PT Timerقد منا امؤ س  

، ل هىىو مىة أيدتىه كىىذاك 1994الت ىةت هىذال الا ىدتير مىىع شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوىى  الامىدرج ضىمن جىة  
 حدة الألمريكي  .الاوالوة  الام 

هذال ل قد قرر  الامجموع  الا ة   الانظر  ا الاقضي  علخ الع بةر أن ترنةمج الاسىيةرال  الامتلىن  
الع بىىىر  الامجموعىىى  هىىىذال ل أمةمهىىىة،  إجىىىرالءال  الاقضىىىي  الامترلضىىى  حينمىىىة تىىىدأ   1996عنىىىه  ىىىا جىىىوالن 

خ بةارعةو  إذال مة تمكنت الا ة   أن الا دالتير الام  ذة من قبل الندلنيسية تت بر م ةا   اشرط الادلا  الأللا
أن الا ىىدالتير محىىل الاشىىكوى تشىىكل ع مزالوىىةع مىىن تلىىك الا ىىا وسىى هد  الاشىىرط  الألطىىرال  الاشىىةكي  مىىن إثبىىة  

 تتميمهة.

الإلع ىىىةء مىىىن الار ىىىو  الاجمركيىىى  وتىىىد ميىىىزة حسىىى   ل إلثبىىىة  ذاىىىك الع بىىىر  الألطىىىرال  الاشىىىةكي  أن 
مىىىىن الت ىىىىةت منظمىىىى  الا جىىىىةرة الاتةاميىىىى  ، ل بةع بىىىىةر أن الندلنيسىىىىية تت ىىىىا كوريىىىىة مىىىىن بتىىىىض  1 1الامىىىىة ة 

ألجزالء الاسيةرال  الامس ور ة من كورية،  ةن من حه جميع   الاضرالئ  علخ الاسيةرال  الامصنت  بةاكةمل أل

 

1- Rapport du groupe spécial du 2 juillet 1998, Ibid., p.184. 
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الال ى  ة ة مىن هىذه الاميىزة، ل بموجى  هىذال الإلثبىة  الع بىر   الادلا الألعضىةء  ىا منظمى  الا جىةرة الاتةاميى 
ل اكىىن وشىى رط علىىخ الألطىىرال  الاشىىةكي   1الإلع ىىةءال  الاضىىريبي  تشىىكل ميىىزة هىىذه الامجموعىى  الا ة ىى  أن
أن الاسىىيةرال  الامنشىىةة علىىخ أقةايمهىىة مشىىةته  السىىيةرال  الامنشىىةة علىىخ إقلىىي   لاىى   عىى لة علىىخ ذاىىك إثبىىة  

الاميزة ل بةانظر إاخ الام هو  الاوال ع الاذي تحملىه  ى   من جىة  مشىةته   قىد كورية ح خ تس  يد من هذه 
أن الاسىىيةرال  الامسىى ور ة مىىن أقةايمهىىة ل تلىىك الامسىى ور ة مىىن كوريىىة هىىا  تمكنىىت الاىىدلا الاشىىةكي  مىىن إثبىىة  

أجىىىىزالء الاسىىىىيةرال  الامسىىىى ور ة مىىىىن كوريىىىىة ل تلىىىىك  أن من جىىىىة  مشىىىىةته ، ل قىىىىد حةلاىىىىت الندلنيسىىىىية إثبىىىىة  
 .2الادلا الاشةكي  غير م شةته  ل ال تحمل ذال  الا صةئص الامة و  ل غير الامة و  الامس ور ة من

 في صناعة السيارات المؤثرةالتدابير  قةيةفي ثانيا: قرار المجموعة الخاصة 

اقىىد قةمىىت الامجموعىى  الا ة ىى  تىىر ض جميىىع الاحجىىج الا ىىا جىىةء  تهىىة الندلنيسىىية ل أكىىد  علىىخ  
أن ترنىةمجا الاسىيةرال  الامتلىن عنهمىة  كي ، ا صل  ا الانهةو  إاىخالألطرال  الاشة الام حظة  الا ا أثةرتهة

وميىىزالن تىىين الاىىوالر ال  بحسىى  منشىىةهة،  ل هىىو مىىة وتىىد م ةا ىىة اشىىرط الادلاىى   1996 ىىا  ي ىىري ل جىىوالن 
، حيىىىىىت الع بىىىىىر  أن كىىىىىل الامزالوىىىىىة الاجمركيىىىىى  1994الأللاىىىىىخ بةارعةوىىىىى  الامنصىىىىىوص عليىىىىىه ضىىىىىمن جىىىىىة  

اصىةاا الاسىيةرال  الامسى ور ة  مىن  1996الاسيةرال  الامتلن عنىه  ىا جىوالن الامنصوص عليهة  ا ترنةمج 
اصىىىةاا أجىىىزالء 1996كوريىىىة، ل نلىىىك الامنصىىىوص عليهىىىة  ىىىا ترنىىىةمج الاسىىىيةرال  الامتلىىىن عنىىىه  ىىىا  ي ىىىري 

الاسيةرال  الامس ور ة م ةاف امبدأ الادلا  الأللاخ بةارعةو ، اذاك جىةء مىن ضىمن الا و ىية  الا ىا ألر تهىة 
أن تىى   مطةابىى  الندلنيسىىية بجتىىل الا ىىدالتير الا ىىا تىى  الع بةرهىىة م ةا ىى   وي  الامنةزعىىة  ا تقريرهىىة اجهىىةز تسىى  ىى 

 .19943م  ق  مع الا زالمةتهة الانةتج  عن تطبيه شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  الامدرج  ضمن جة  

 

 

 

 

1- Rapport du groupe spécial du 2 juillet 1998, op.cit, p.395. 

2- Rapport du groupe spécial du 2 juillet 1998, Ibid. p. 187. 

3- Rapport du groupe spécial du 2 juillet 1998, op.cit, pp. 440- 441. 
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 جهاز تسوية المنازعات ييم دور: تقثانيالفره ال

بمىىة  - الامنةزعىىة  بمنظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى مىىن فىى ا الاقضىىةوة الا ىىا تتىىرض علىىخ جهىىةز تسىىوي   
       ي ضىىىا النىىىه كغيىىىره مىىىن الألجهىىىزة اىىىه مزالوىىىة  - طبيىىىه شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى الامرتبطىىى  ت يهىىىة تلىىىك 

 ل عيوب  نقو  تدرال  هة.

 مزايا جهاز تسوية المنازعاتأوال: 

الامزالوىة الا ىا تضىمن هة مىة تش مل آاي  تسوي  الامنةزعة  علخ الاتديد من الامزالوة ل وت بر مىن أهى   
 يلا:

أي إوجىة  نظىة  موحىد وسىما ا عضىةء بىةالجوء إايىه ا سىوي  مىة ياىور إن اء آلية واحـدة و دائمـة:  -1
تيىىنه  مىىن منةزعىىة   ىىا كىىل الامجىىةال  الا ىىا تضىىمن هة الالت ةقيىىة  الامشىىموا  ل وقىىو  بىىإ الرة هىىذال الانظىىة  

الاتةامي  ال جةرة، الاذي وقو  تدلر جهةز تسوي  الامنةزعة ، حيىت جهةز لالحد هو الامجلس الاتة  المنظم  
وجىىىى  إفطىىىىةر الامجلىىىىس الاتىىىىة  ل الامجىىىىةاس الام  صصىىىى  ل الالجىىىىةن الا ة ىىىى  بكىىىىل مىىىىة ي صىىىىل ت سىىىىوي  

 الامنةزعة  مةتين الادلا الألعضةء ل هو مة وسةه   ا ال  قرالر الات قة  الا جةري  الادلاي .

ــة:  -2 ــمول و التلقائيـ  ىىىا الم ىىىدال  نظىىىة  تسىىىوي  الامنةزعىىىة   ىىىا منظمىىى  الا جىىىةرة ل ي ماىىىل الاشىىىموا ال ـ
الاتةامي  إاخ كل الالت ةقىة  الا جةريى  الا ىا تى  الا و ىل إايهىة  ىا جواى  الاللرغىوالي حيىت وغطىا الالت ةقىة  
الا جةريىى  الام تىىد ة الألطىىرال  بةإلضىىة   إاىىخ الت ةقيىى  إنشىىةء منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى  ل ح ىىخ أحكىىة  الت ىىةت 

 لقةئي     مال  ا تلقةئي  الإلجرالءال  حيت تسىير ل ىه الاطريىه الامر ىو  اهىة  لن أن ، أمة الا1الا سوي  ذالته
ي وقىىف هىىذال الاسىىير علىىخ إرال ة الحىىد الألطىىرال  الام نةزعىى  ل ذاىىك مىىن مرحلىى  الامشىىةلرال  الاانةئيىى  إاىىخ حىىين 

 مرالقب  تن يذ الا و ية .

 

ا جةرة الاتةامي  ل  لرهة  ا تنمي  الا جةرة الادلاي ، عبد الاملك عبد الارحمةن الامطهر، الالت ةقي  الا ة   بإنشةء منظم  ال -1
 .438 الر الاك   الاقةنونا، مصر ،  لن  ن  نشر، ص 
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ــة:  -3 مىىىة بةانسىىىب  إاىىىخ الاىىىدلا وت بىىىر حىىىل الامنةزعىىىة   ىىىا منظمىىى  الا جىىىةرة الاتةاميىىى  نظةمىىىة ملز اإللزاميـ
  ، ل من ثمى  ال وجىوز ألي  لاى  عضىو أن تلجىة إاىخ طريقى  أفىرى احىل الانىزالع الا جىةري تينهىة1الألعضةء

      ل تىىىين  لاىىى  عضىىىىو أفىىىرى، كمقةطتىىى  من جىىىىة  الاىىىدلا الألفىىىرى أل  عىىىى  الامن جىىىة  الاوطنيىىى  الامنة سىىىى  
ي  ال ومنع الادلا الألعضةء من الالجوء أل غيرهة. غير أن نظة  حل الامنةزعة   ا منظم  الا جةرة الاتةام

إاىىخ ل ىىيل  أفىىرى كىىةا حكي  أل الالجىىوء إاىىخ محكمىى  الاتىىدا الادلايىى  إذال كىىةن بموال قىى  أطىىرال  الانىىزالع،  ىىوالء 
 .2كةنت هذه الاموال ق  قبل نشوء الانزالع لالر ة  ا الت ةت ثنةئا أل كةنت بتد نشوء الانزالع

ع  ل الادقىى  تحققىىت ب ضىىل لجىىو  جىىدلا زمنىىا ل هىىذه الاسىىر الســرعة و الدقــة فــي تحد ــد المواعيــد:  -4
 محد  ل لالضا وقو  علخ أ ة  تحديد م صل اكل فطوة من فطوال  إجرالءال  تسوي  الامنةزعة .

إن إنشىىةء نظىىة  الال ىى ةنة  كطريقىى  ثةنيىى  مىىن طىىرت الانظىىر  ىىا الانىىزالع، وتىىد الحــق فــي االتــتئناف:  -5
ل هىذال الانظىة  مىن أهى  مميىزال  جهىةز  1947نظةمة مس حدثة  ا الامنظم  ا  وكن موجىو ال ضىمن جىة  

تسوي  الامنةزعة   ا الامنظم  ، ذاك النه وتطا الطر  الا ة ر  ر   إعدال    ةعه من جديىد، كمىة النىه 
غيىر أن الق صىةر جهىةز الال ى ةنة  علىخ الانظىر  ىا  3ي  ة ى الألفطةء الا ا تقع  يهة الامجموع  الا ة  

ر هىىذال الاجهىةز، إذ أن فطىىة الامجموعىى  الا ة ىى   ىىا الألمىور الاقةنونيىى   ىىا الانىىزالع قىد يىىؤ ي إاىىخ تتطيىىل  ل 
  ه  لقةئع الانزالع قد يؤ ي إاخ فطة  ا تطبيه الاقةنون ممة قد يؤ ي إاخ حل غير عة ا.

إذ نجد أن من أهى  الأل ىبةب الا ىا ال ى دعت الابحىت عىن نظىة  إتباه المنهج السلبي لتوافق اآلراء:  -6
، هىىو إتبىىةع الامىىنهج الالوجىىةتا 1947إطىىةر جىىة  تىىديل اجهىىةز تسىىوي  الامنةزعىىة  الاىىذي كىىةن قةئمىىة  ىىا 

ا وال ىىه الآلرالء الاىىذي كىىةن متمىىوال بىىه، حيىىت كىىةن بإمكىىةن الحىىد الألعضىىةء أن وتطىىل  ىىير إجىىرالءال  مسىىيرة 
الا سىىوي  بمجىىر  الالع ىىرالض   ىىا حىىةا طىىرح تو ىىي  أل قىىرالر ال صىىويت ل الفىىذ الت ىىةت الا سىىوي  بىىىةامنهج 

            عنىىىىىىىد الت ىىىىىىىةذ الاقىىىىىىىرالرال  توال ىىىىىىىط  جهىىىىىىىةز تسىىىىىىىوي الاتكسىىىىىىىا تمةمىىىىىىىة ا الامىىىىىىىنهج الاسىىىىىىىلبا ا وال ىىىىىىىه الآلرالءو 

 

، 1996أ ةم  الامجذلب، الاجة ، مصر ل الاىدلا الانةميى  مىن هة ةنىة إاىخ مىرالك ، الاىدالر الامصىري  الالبنةنيى ، الاقىةهرة،  -1
 .91ص 

الا جىىةرة الاتةاميىى ، مجلىى   رال ىىة  إ ىى رالتيجي ، مركىىز الإلمىىةرال   فةاىىد محمىىد جمتىى ، آايىى  تسىىوي  الامنةزعىىة   ىىا منظمىى  -2
 .105، الإلمةرال  الاتربي  الام حدة،  لن  ن  نشر، ص 64الدرال ة  ل الابحوو الإل  رالتيجي ، الاتد  

 . 106فةاد محمد الاجمت ، الامرجع الاسةته، ص  -3
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      ومكىىىن حرمىىىةن أي طىىىر   ىىىا الامنةزعىىى  مىىىن تتطيىىىل  ىىىير عمليىىى  الا سىىىوي الأل ىىىلوب الامنةزعىىىة ، ل تهىىىذال 
 .1أل عرقل  الت ةذ الاقرالرال  الا ا ال غنخ عنهة  ا م ةبت   ير عملي  الا سوي 

حيىىت بإمكىىةن أي عضىىو  ىىا منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى  أن ي ىىدفل  ىىا إتاحــة فرصــة لتــدخل الغيــر:  -7
الانزالع إذال كةنت اه مصىلح  جوهريى  مىن هىذال الا ىدفل ، ل هىو مىة مىن شىةنه تحقيىه حمةوى  احقىوت جميىع 

 .2 ا الامنظم   لن الإلف ا بسير إجرالءال  الا سوي الادلا الألعضةء 

تى  إقىرالر  ىرض الارقةبى  علىخ تن يىذ الاقىرالرال  ل الا و ىية  الرقابة على تنفيا القرارات و التوصيات:  -8
الاصة رة عن الاهيةة  الا ا نظر  الانزالع، ل ي واخ مرالقب  الا ن يذ جهىةز الا سىوي  ذالتىه، ل هىو الألمىر الاىذي 

  الا جةريى  إاىخ نهةي هىة الاطبيتيى   ىريتة، ل تهىذال ي حقىه الاهىد  الانهىةئا مىن وسةعد علخ ل وا الامنةزعى 
عرضهة علخ جهةز تسوي  الامنةزعة  ل يزلا مة  ىبب ه  مىن تىوترال   ىا الات قىة  الا جةريى  تىين الاىدلا 
      الألعضىىةء، ل كىىل هىىذال مىىن شىىةنه إزالاىى  الاتقبىىة  الا ىىا ومكنهىىة الاوقىىو   ىىا  ىىبيل تحريىىر الا جىىةرة الادلايىى 

 ن ةذ ا  والت.ل الا

ــة:  -9 ــة للـــدول الناميـ ــة الممنوحـ تحظىىىخ الاىىىدلا الانةميىىى  بمتةملىىى  فة ىىى  ضىىىمن نظىىىة  تسىىىوي  المرونـ
        الامنةزعىىىىىة   ىىىىىىا منظمىىىىىى  الا جىىىىىةرة الاتةاميىىىىىى ، حيىىىىىىت تجيىىىىىز اهىىىىىىة أحكىىىىىىة  الت ىىىىىةت الا سىىىىىىوي  إذال مىىىىىىة كةنىىىىىىت 

الف يىةر الألحكىة  الامقةتلى   شةكي ، الالف يىةر مىة تىين تطبيىه أحكىة  الت ىةت الا سىوي  علىخ الانىزالع الامطىرلح أل
ل الاىىىذي بموجبىىىه وحىىىه الىىىدلا  1966ال ريىىىل  15ت ىىىةريخ  1947الاىىىوالر ة  ىىىا الاقىىىرالر الاصىىىة ر عىىىن جىىىة  

الانةمي  أن تطل  من مدير عة  الامنظم   تذا مسةعيه ا سىوي  الانىزالع ل إجىرالء الا حكىي   ىا حةاى  الالجىوء 
 .3إايه  ا   رة زمني  قصيرة

 

 

 

 .442عبد الاملك عبد الارحمةن الامطهر، الامرجع الاسةته، ص  -1
2- Ngoc HA NGUYEN, L’Intervention des tierces parties dans le règlement des différends 

à l’OMC, Thèse de doctorat en Droit public, Université de Marseille, 2015, p. 14. 
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  المنازعاتانيا: عيوب جهاز تسوية ث

علخ الارغ  من أن قوالعد ل إجرالءال  تسوي  الامنةزعة   ا منظم  الا جةرة الاتةاميى  تت بىر فطىوة  
كبيرة  ا التجةه الاحل الاقةنونا المنةزعة  الا جةري  الادلاي  ، إال أن هىذه الاقوالعىد ت ضىمن بتىض الانقىةئص 

 ل الا ا ومكن إجمةاهة  يمة يلا:

حيىت ترجىع أهميى  محـل ال ـ و  إلـى حـين الفصـل فـي النـزاه: اإلجراءاتعدم وجود تلعة وقف  -1
           هىىذه الاسىىلط  إاىىخ أن بتىىض الامنةزعىىة  قىىد ت تلىىه بمنىى ج مو ىىما ماىىل الامن جىىة  الازرالعيىى  أل الام بىىس

محىىل الاشىىكوى إاىىخ حىىين تن يىىذ قىىرالر ل تو ىىية  جهىىةز  الإلجىىرالءأل الامنسىىوجة ، ل مىىن ثمىى   ىىةن  ىىريةن 
الال  ةنة  قد وم د كمة  به ل رأينة إاخ الاسن ين، ل عليه  ةنه علخ الارغ  مىن أن مىدة الا قةضىا قصىيرة 
نوعة مة، إال أن هذال ال وك ا الحيلوا   لن لقوع فسةرة كبيرة علخ الادلا  الاشةكي  فة ى  إذال كةنىت مىن 

 الإلجىرالءلقىف  ىريةن  ال ومكنهمىة جهةز الال  ةنة الامجموع  الا ة   أل  ن كلبةع بةر أ الادلا الانةمي ،
 .1الام ةاف أثنةء  ير الانزالع

 يمة ي تله بةاهيةة  الا ا تطل  الادلا عدم امتالك الهيئات الخاصة تلعة إصدار قرارات إلزامية:   -2
  إ ىدالر أحكىة  نهةئيىى  الاشىةكي  مىن جهىةز تسىوي  الامنةزعىىة  تشىكيلهة انظىر الانىزالع ،  هىا ال تملىىك  ىلط

، ل اكنهىىة تن هىىا بك ةبىى  تقريىىر بةان ىىةئج الا ىىا تو ىىلت إايهىىة  ىىا تلىىك 2 ىىا الامنةزعىىة  الامترلضىى  عليهىىة
الانزالعة  ، ث  وترض هذال الا قرير علخ جهةز تسوي  الامنةزعة  الع مىة ه، أي ايسىت اهىة  ىلط  إ ىدالر 

 قرالرال  ذال  طبيت  إازالمي  لالجب  الالح رال .

الاطتىىىن باالتـــتئناف فـــي قـــرارات المجموعـــة الخاصـــة علـــى الجوانـــب القانونيـــة:  اقتصـــار الععـــن -3
بةال ىى ةنة   ىىا قىىرالرال  الامجموعىى  الا ة ىى  وق صىىر علىىخ مىىة تضىىمن ه تلىىك الا قىىةرير مىىن جوالنىى  قةنونيىى  

، ل هىو مىة يؤفىذ علىخ الت ىةت الا سىوي  الن الامنةزعىة  الا جةريى  غةابىة مىة 3 لن الاجةن  الاموضوعا النزالع
الامسىةئل، بحيىت وصىت  الا  رقى  تىين مىة هىو قىةنونا ل مىة هىو فىةص بةاوقىةئع ، حيىت كىةن  ت  ل   يهىة

 

 .109ص  فةاد محمد جمت ، الامرجع الاسةته، -1
 .448عبد الاملك عبد الارحمةن الامطهر، الامرجع الاسةته، ص  -2
 .450، ن سهبد الارحمةن الامطهر، الامرجع عبد الاملك ع - 3
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مىىن الألجىىدر أن وكىىون الاطتىىن بةال ىى ةنة  ل ىىيل  إلعىىة ة الانظىىر  ىىا الانىىزالع مىىن كة ىى  جوالنبىىه أي وشىىمل 
 نطةقه إاخ جةن  الامسةئل الاقةنوني ، الاوقةئع الامطرلح .

حيىت النىه ات بـين الـدول الناميـة و الـدول المتقدمـة: اختالف تعبيق قرارات جهاز تسوية المنازعـ  -4
الاىدلا الام قدمى  الألعضىةء  ىا منظمى  الا جىةرة بإمكىةن  ا مجةا تطبيىه قىرالرال  جهىةز تسىوي  الامنةزعىة  

الاتةاميىىى  ر ىىىض تن يىىىذ هىىىذه الاقىىىرالرال ، ل هنىىىة ال وكىىىون أمىىىة  الاىىىدلا الانةميىىى   ىىىوى الاىىىر  عىىىن طريىىىه تتليىىىه 
           الالا زالمىىىىىىىة  الام رلضىىىىىىى  بموجىىىىىىى  الالت ةقيىىىىىىى  أل الالت ةقيىىىىىىىة  الا جةريىىىىىىى  الا ىىىىىىىاالا نىىىىىىىةزال  ل غيرهىىىىىىىة مىىىىىىىن 

، ل اكن مال هذال الإلجرالء ال يؤثر علخ الادلا الام قدم  الن الادلا الانةمي  ها الا ا تح ةج إاخ 1تربطهمة
            ىىىىىىوت الاىىىىىىدلا الام قدمىىىىىى  ا صىىىىىىرير بتىىىىىىض  من جةتهىىىىىىة ل ال تسىىىىىى طيع الال ىىىىىى غنةء عىىىىىىن  ىىىىىىوت الادلاىىىىىى 

الانةمي  من فريط  توزيع من جةتهة الاتديدة   ت ر    ا إاغةء  وت الادلاام قدم ، غير أن هذه الألفيرة الال
 اتلمهة بةن ذاك ايس اه تأثير كبير علخ تجةرتهة الا ةرجي .

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .111فةاد محمد جمت ، الامرجع الاسةته، ص  - 1
 



 شرط الدولة األولى بالرعاية في العالقات التجارية الدولية 

 

163 

 

 عبيق شرط الدولة األولى بالرعايةالفصل الثاني: القيود الواردة على ت

الات قىة   مجىةا  ىامنىذ ظهىوره قىدرال كبيىرال مىن الامسىةلالة  شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى   حقىهاقد  
الا جةريىى  الادلايىى ، غيىىر أن هىىذال اىى  ومكنىىه مىىن ت ىىة ي الاتجىىز  ىىا تجىىةلز عقبىى  مىىد نطىىةت تطبيقىىه اتديىىد 
        دهمجىىةال  الا بىىة ا الادلايىى  بسىىب  الاقيىىو  الا ىىا تىىر  عليىىه، ل هىىذال بسىىب   ىىتا الاجمةعىى  الادلايىى  إاىىخ تقييىى 

        ل الاحىىىد مىىىن نطىىىةت تطبيقىىىه بموجىىى  ال ىىى انةءال  ، هىىىذه الألفيىىىرة الا ىىىا تىىى  تابي هىىىة مىىىن قبىىىل الت ىىىةت الاجىىىة  
الاطبيتى  الا ة ى   إاخرجع ل تأفذ عدة أشكةا  منهة مة ي عليهة ل الادوموم   ل إض ةء     الامشرلعي 

 الألمىرتتلىه  إذال ألالادلا الانةميى   إاخت تله بمد مسةعدال   أن إمةبةالت ةقية  الامبرم  تين الادلا ل ذاك 
كةامزالوة الام بة اى   -تةري ي ، عرقي ،.. – تين الادلا الا ا تجمتهة فصةئص محد ة بةالت ةقية  الامبرم  
تلىىه ت جىىةرة الاحىىدل  ل الامزالوىىة الاممنوحىى  الىىدلا غيىىر الاىىدلا الا تينيىى  ل كىىذاك مىىة ي  ألتىىين الاىىدلا الاتربيىى  

كلهىة موالضىيع تى   هىةأنل كذال الا دالتير الاوقةئيى ، حيىت  الإلغرالتالاسةحلي  ، ل ح خ بةانسب  ار و  مكة ح  
     ال ىىى انةءال  فة ىىى  تسىىى دعا طبيت هىىىة  هنىىىة  ، ل بةارعةوىىى  الأللاىىىخال ىىى بتة هة مىىىن تطبيىىىه شىىىرط الادلاىىى  

 ىا  ىورتا  الإلقليمىابكل مىن الا كةمىل الالق صىة ي  أ ة ةهنة  الألمرلي تله  إعمةاهةل ظرل هة ضرلرة 
الا كةمىىل  أشىىكةامىىن  آفىىرشىىكل  أي إاىىخوم ىىد  أنالاوحىىدال  الاجمركيىى  ل منىىةطه الا بىىة ا الاحىىر  قىى   لن 

ح خ   1994م  ل الامحد ة  ا الت ةقي  جة   ز الالق صة ي مع لجوب ال  ي ةء هذالن الاشك ن الشرلط الا 
كذاك بةا نمي  الالق صة و    الألمربةارعةو  ل ي تله   الأللاخةرهمة ال  انةء علخ تطبيه شرط الادلا  ي   الع ب

حيىىىت وكىىىون هنىىىة  متةملىىى  ت ضىىىيلي  اصىىىةاا الاىىىدلا الانةميىىى  قصىىىد مسىىىةعدتهة علىىىخ تحقيىىىه تنميىىى   ىىىا 
الادلاى  اذاك  ن نةلا من ف ا هذال الا صل الال ى انةءال  الاتةمى  الاىوالر ة علىخ تطبيىه شىرط  ،الق صة وةتهة

 .  الاوالر ة علخ تطبيقه كمبحت ثةنل الال  انةءال  الا ة  ألابةارعةو  كمبحت  الأللاخ

 عبيق شرط الدولة األولى بالرعايةالمبحث األول: االتتثناءات العامة الواردة على ت

إن شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  ل منىىىذ تىىىدالوة  ظهىىىوره اىىى  يىىىر  علىىىخ إط قىىىه ل إنمىىىة لجىىىد   
ال ىى انةءال  عىىدة تحىىد مىىن تطبيقىىه ، ل ح ىىخ تسىىري هىىذه الال ىى انةءال  وجىى  أن وىىأتا الاىىنص عليهىىة  ىىا 
د  الالت ةقيىى  الام ضىىمن  الشىىرط ال  ىىا الالت ةقيىى  الامبرمىى  مىىع الادلاىى  الاغيىىر الأللاىىخ بةارعةوىى ، ل بىىةانظر ا تىى 

اىىىذاك  ىىىنحةلا مىىىن فىىى ا هىىىذال الامبحىىىت   .مىىىن الاصىىىت  لضىىىع قةئمىىى  حصىىىري  تهىىىة هىىىذه الال ىىى انةءال  
الا تىىىر  علىىىخ تلىىىك الال ىىى انةءال  الا ىىىا كةنىىىت موضىىىع  رال ىىى  الا قىىىه الاىىىدلاا بصىىى  هة الال ىىى انةءال  الألكاىىىر 
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طلى  بتىض الالت ةقيىة  الادلايى  كم بطبيت  هنة تدرال   الاقيو  الا ة   الألمرل ي تله  ،ن غيرهةشيوعة ع
الاظىرل  الا ة ى  بةاىدلا الامةنحى  كمطلى  ثىةن ل الاقيىو  الا ة ى  بمكة حى   إاخل الاقيو  الا ا تتو   ألا

 ل الا دالتير الاوقةئي  كمطل  ثةات. الإلغرالت

 بعض االتفاقيات الدولية بعبيعة المعلب األول: القيود الخاصة

ل يرجىىع الألمىىر إاىىخ الت ةقيىىة  ذال  طبيتىى  فة ىى  تجتىىل منهىىة تقصىىر الامتةملىى  الا  ضىىيلي  الا ىىا  
اىىذاك  ىىن طرت إاىىخ  ،ل يرجىىع ذاىىك اتىىدة أ ىىبةب تقررهىىة علىىخ  لا متينىى   لن أن ت جةلزهىىة اىىدلا أفىىرى 

ةعدة ثىى  الت ةقيىىة  الامسىى  ،الاقيىىو  الام تلقىى  بةات قىىة  الا ةري يىى  ل الاسية ىىي  الا ة ىى  تىىين الاىىدلا ك ىىرع ألا
لالالت ةقيىة   ،ل الالت ةقية  الا ة   ت جةرة الاحدل  ك ىرع ثةاىت  ،الا ني  أل الالق صة و  أل الامةاي  ك رع ثةن

 الا ة   بةامزالوة الاممنوح  الدلا غير الاسةحلي  ك رع رالبع.

 خية و السياتية الخاصة بين الدولالفره األول: القيود المتعلقة بالعالقات التاري

يرتب  شرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  عمومىة مىع نظىة  عىة  الت قىة  الادلايى  ل وطبىه علىخ مزالوىة  
الاىىدلا الا ىىا الاممنوحىى  تىىين ذال  طىىةبع  نىىا ل غيىىر ش صىىا ، اىىذاك تسىى انخ عىىة ة مىىن تطبيقىىه الامزالوىىة 

ماىىىل شىىىرط  يمىىىا اشىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى رلالبىىى  الا ة ىىى ، ل مىىىن ذاىىىك ظهىىىر الانىىىوع الإلقلتجمتهىىىة 
 الفىل  يهىة الاشىرط   وسىري  الا ىا ل الاشىرلط الا ة ى  بأمريكىة الا تينيى  ل الاو ىطخ  ل 1ال ى انةء الاتربىاال

  .2الادالئرة الإلقليمي  الدلا الامذكورة  يمة تينهة  ق 

 بةانسىب  اشىىرط الال ى انةء الاتربىىا م ىىة ه أن الامزالوىة الا ىىا تمنحهىة  لاىى  عربيىى  ادلاى  عربيىى  أفىىرى  
أطىىرال  غيىىر عربيىى ، حيىىت أن الات قىىة  تىىين الألقطىىةر الاتربيىى  تحكمهىىة الع بىىةرال  وجىى  أال تطبىىه علىىخ 

أن شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى    ، ل قىىىد يىىىر  هىىىذال الال ىىى انةء ضىىىمن بتىىىض الالت ةقيىىىة  محىىىد ال 3فة ىىى 

 

 .166هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته، ص  -1
2- Edouard SAUVIGNON , op.cit, p. 284. 

الاتديدة الا ا تنص علخ هذال الاشىرط ، ومكىن ذكىر الت ةقيى  الا جىةرة ل الامىد وعة  الامبرمى  ل من تين الامتةهدال  الاتربي   -3
ال تسىىري متةملىى  الادلاىى  الأللاىىخ الا ىىا أقىىر  النىىه ،  1959جىىةن ا  01تىىين الاتىىرالت ل تواونيىىة الاشىىتبي   ىىا بغىىدال  ت ىىةريخ  

تىىرالت إاىىخ أي مىىن الابلىىدالن ا  ىىبه أن منحىىت أل الا ىىا قىىد تمىىنا مىىن قبىىل الاالالم يىىةزال  ل الا والئىىد الا ة ىى  الا ىى علىىخ بةارعةوى  
 =الاتربي .
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الامىىىدرج ضىىىمنهة ال وسىىى  يد منىىىه الاطىىىر  الام تةقىىىد غيىىىر الاتربىىىا بةانسىىىب  المزالوىىىة الاممنوحىىى  اىىىدلا عربيىىى  
   .1محد ة

مة بةانسب  الشرط الا ةص تدلا أمريكة الا تيني   قد لر   ا الاتديد مىن الالت ةقيىة  الا ىا تبرمهىة أ 
 لا هذه الامنطق  مع  لا أفرى، ل من ضمن هذه الالت ةقيىة  ومكىن ذكىر الالت ةقيى  الامبرمى  تىين الابيىرل 

              منهىىىىىىىىىىة الامزالوىىىىىىىىىىة الاممنوحىىىىىىىىىى  اكىىىىىىىىىىل مىىىىىىىىىىن  04، حيىىىىىىىىىىت ال ىىىىىىىىىى انت الامىىىىىىىىىىة ة 1957ل الاىىىىىىىىىىدنمةر   ىىىىىىىىىىن  
كواومبية، الابرالزيل، الإلكوال لر، تواي ية، شيلا ل الألرجن ين، ل ايس هذال  حس  تل هنة  عدة أمالى  اهىذال 

 . 2الال  انةء الاوالر  علخ تطبيه شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  كةاشرط الا ةص تدلا أمريكة الاو طخ

تطبيىىه شىىرط مىىع إن لجىىو  مظىىةهر ال ضىىةمن الاوثيىىه  تىىين بتىىض الاىىدلا وجتىىل منهىىة م تةرضىى   
الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  ل ىه مق ضىيةته، ممىة وشىكل ال ى انةء عليىه الن تطبيقىه  ىا هىذه الاحىةال   ىيكون 

ك نجد ، اذا 3عقب  أمة  نمو ل زية ة الا ضةمن الادلاا، ل بةا ةاا  يد ع بةادلا إاخ الا ر    ا ال   دالمه
قىىىد أل ىىىخ تهىىىذال الانىىىوع مىىىن  1933أن الامىىىؤتمر الالق صىىىة ي ل الانقىىىدي الاتىىىةاما الامنتقىىىد  ىىىا انىىىدن  ىىىن  

 الال  انةءال .

ل عليه ومكن الاقوا بةن هذال الال  انةء وشكل عة ة رال     ىا الاممةر ى  الالت ةقيى  الىدلا ، اىذاك 
  انةء الت ةقية محضة. تح ويه قةعدة عر ي   لاي   اذال ال ومكن الع بةره  وى ال   أنمن الاصت  

 

 

 .167ص  هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته،=
متةملى  الع بر  أن ، حيت 1955ل ماةا ذاك مة لر  ضمن الالت ةقي  الا جةري  الامبرم  تين  ورية ل بةكس ةن اسن    - 1

ال ضلية  ل الامزالوة الاممنوحى  أل الا ىا  ى منا مىن قبىل  ىورية إاىخ الابلىدالن الاتربيى ، الادلا  الأللاخ بةارعةو  ال تطبه علخ ال
  .الاستو و  الاتربي ، مصر، ابنةن، الاترالت، الألر ن، الايمن ل ايبية

 .168هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع  ن سه، ص 
مىن الابرلتوكىوا الاملحىه  03امة ة ، حيت تس بتد ال1963ل ماةا ذاك الالت ةقي  الامبرم  تين الايةبةن ل الاسل ة لر  ن   -2

 تهة الامزالوة الاممنوح  من قبل الاسل ة لر إاخ  لا أمريكة الاو طخ، ل بةاذال  كو  ةريكة، غوالتيمةال، هندلرال ، تنمة.
 .169هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع ن سه، ص 

، 1981الاتربيىىىى ، الاقىىىىةهرة، محمىىىىد مجىىىىدي مرجىىىىةن، أثىىىىةر الامتةهىىىىدال  بةانسىىىىب  الىىىىدلا غيىىىىر الألطىىىىرال ،  الر الانهضىىىى   -3
 .186ص
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 الفنية أو االقتصادية أو الماليةالفره الثاني: اتفاقيات المساعدة 

عقىى  نهةوىى  الاحىىرب الاتةاميىى  الااةنيىى  كةنىىت هنىىة  حركىى  لال ىىت   ىىا مجىىةا الت ةقيىىة  الامسىىةعدال   
الا ا بمق ضةهة تقد  الادلا الام قدم  مسىةعدال   نيى  أل الق صىة و  أل مةايى  الىدلا الا قيىرة، ل وت بىر التىرز 

يكيى  ضىمن فطى  ماةا علخ تقدو  هذه الالت ةقية  الامسةعدال  الا ا قةمت تىد تهة الاوالوىة  الام حىدة الألمر 
مةرشةا الا ة   بإعىة ة العمىةر الرلبىة بتىد الاحىرب الاتةاميى  الااةنيى ، ل منىذ ذاىك الاوقىت ل الاىدلا الام قدمى  

 .  1تسير علخ هذال الانهج ل تبت هة  ا ذاك الادلا الاغني  الامن ج  الب رلا عق  الرت ةع أ تةر الاب رلا 

لاي  ي   تقىدومهة اىدلا الاتىةا  الااةاىت ل إن كةنت الا كرة الاشةئت  عة ة أن هذه الامسةعدال  الاد هذال  
ال ى نة ال إاىخ  لال ىع الا ضىةمن الاىدلاا ، إال أن الاىدال ع الاحقيقىا يبقىخ  الئمىة هىو أن الاىدلا الام قدمى  ال تقىىد  
 عمىىة إال بمقةتىىل، ل اتىىل مقةتىىل هىىذه الامسىىةعدال   إنهىىة تسىى  يد مىىن  ىى ا أ ىىوالت هىىذه الاىىدلا الانةميىى  أمىىة  

والق هة الاسية ي  ل الاحربي  ل الالق صة و  من ف ا ربى  تلىدالن الاتىةا  من جةتهة الاصنةعي  ، ل كذال  ع  م
الااةاىىىت تهىىىة، كمىىىة أن هىىىذه الامسىىىةعدال  ل ح ىىىخ تصىىىل إاىىىخ أهىىىدال هة الامحىىىد ة  إنهىىىة تمىىىر عبىىىر الاسىىىلطة  

الألمر الاذي ي سىب   ،الاحةكم   ا هذه الابلدالن حيت تقو  هذه الألفيرة بةق طةع نسب  من هذه الامسةعدال  
 .2 ةل  الالج مةعا  ا  لا الاتةا  الااةات  ا فله حةا  الا 

         ل نظىىىىىىرال اقيىىىىىىة  هىىىىىىذه الالت ةقيىىىىىىة  علىىىىىىخ مبىىىىىىدأ الامتةملىىىىىى  الا  ضىىىىىىيلي  بةانسىىىىىىب  الموالضىىىىىىيع الا ىىىىىىا 
غةابىىة مىىة تىىر ض الاىىدلا الألطىىرال   ىىا هىىذه الالت ةقيىىة  مىىد نطىىةت هىىذه الامتةملىى  إاىىخ أوىى   لاىى   ،3ت ضىىمنهة

 غير طر  ل ذاك رالجع اتدة أ بةب :

  وال ىىىىه الامسىىىىةعدال  الامقدمىىىى  الىىىىدلا الانةميىىىى  مىىىىع الح يةجىىىىة  هىىىىذه الاىىىىدلا ل كىىىىذال قىىىىدرة الاىىىىدلاضىىىىرلرة ت -
 اذاك لج  حصر تطبيقهة علخ الألطرال  الامتني   ق  . ،الام قدم 

ل قىىد وكىىون الاىىر ض اىىدلالعا  ية ىىي  حيىىت وظهىىر جليىىة الا ىىرت تىىين الت ةقيىىة  الامسىىةعدة ل الامتةهىىدال   -
الاىىدلا الا ىىا تقىىد  الامسىىةعدال  علىىخ حصىىر نطىىةت   يهىىة الامسىىةعدة تحىىرص الا جةريىى  ، حيىىت أن الت ةقيىىة  

 

 .135حسة  الحمد محمد هنداللي، الامرجع الاسةته، ص  -1
2- P .JALLE, Le pillage du tiers monde, Francois Mespero, Paris, 1973, pp. 98-99.  

 .137حسة  الحمد محمد هنداللي، الامرجع الاسةته، ص  -3
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      رال ضىى  مىىد نطةقهىىة إاىىخ الاىىدلا الألفىىرى إعمىىةال اشىىرط الادلاىى  الأللاىىخ  ،تطبيقهىىة علىىخ الاىىدلا الا ىىا ت لقةهىىة
بةارعةو ، الألمر الاىذي و  لىف تمةمىة عىن الاوضىع  ىا الالت ةقيىة  الا جةريى ، حيىت أن الاىدلا الألطىرال   ىا 

ية  تسىتخ إاىخ تحقيىه الكبىر قىدر مىن الا ةئىدة عىن طريىه مىد تجةرتهىة مىع الاىدلا الألفىرى عىن هذه الالت ةق
 .1طريه إعمةا هذال الاشرط

لقد ي تله الألمر تدلالعا قةنوني  حيت النه إذال كةن الأل ل  ا الت ةقيىة  الامسىةعدة أنهىة ال تهىد  إاىخ  -
خ  ىا الاىدلا الانةميى ،  هىذال ال ومنىع تحقيه الاربا ل إنمة تستخ لرالء تحقيه تنمي  الق صة و  بةادرج  الأللا

من أن تكون اهذه الالت ةقية  أهدال  ن تي  ل او تحقه ذاك بطريق  غير مبةشىرة ، كةع مة هىة علىخ هىذه 
الامسىىةعدال  بغيىى   ىى ا أ ىىوالت الاىىدلا الانةميىى  أمىىة   ىىة رالتهة، إضىىة   إاىىخ أن الت ةقيىىة  الامسىىةعدال  هىىذه 

ةر  الا ني  ل الا كنواوجي  الامرتبط  تهىذه الامسىةعدال  وكون من ضمن شرلط قيةمهة ضرلرة ال  يرال  الامت
 .2من الادلا الا ا تقدمهة

 التفاقيات الخاصة  بتجارة الحدود: االفره الثالث

ي م ع  كةن الامنةطه الاحدل و  تنظىة  إ الري مىرن بموجى  نظىة  الاجىوالر، حيىت يىرفص السىكةن  
ر ىىىو  جمركيىىى  أل تر ىىىو  جمركيىىى  بة ىىى يرال  كميىىىة  مىىىن الاسىىىلع ل الامن جىىىة  مىىىن الاىىىدلا الامجىىىةلرة  لن 

 . 3من  ض  عن الا تري   الاتة و 

  

 

 .139، ص الاسةته  الحمد محمد هنداللي، الامرجع  حسة -1
م يىىين  6ت قىدو   1960 وسىىمبر  30ماىةا ذاىك تتهىىد الاوالوىة  الام حىدة الألمريكيىى  ضىمن الت ةقهىة مىىع أوسىلندال ت ىةريخ  - 2

حمىىىد هنىىىداللي، الامرجىىىع  ن سىىىه،  لالر أمريكىىىا ا مويىىىل الاىىىوالر ال  الا زمىىى  ال ىىى قرالر الالق صىىىة  الألوسىىىلندي. حسىىىة  الحمىىىد م
 .140ص

ةن هىذه الامنىةطه الا ىا قىد تكىون بتيىدة عىن الأل ىوالت الامحليى ، بةإلضىة   إاىخ ل ذاك بغي  تسيير الألمور الامتةشىي  اسىك -3
 ىىنق   الاتمىىةا الايىىوميين تىىدلن جىىوالزال  أل تأشىىيرة الىىدفوا، ل كىىذال تسىىهيل الن قىىةا الألطبىىةء اممةر ىى  اتسىىهيل هىىذال الانظىىة  

 .175الف صة ةته  علخ جةنبا الاحدل ، هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته، ص 
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ل قد كةنت مسةا  الا جةرة عبر الاحدل  موضوع نقةق الالجن  الالق صة و  اتصب  الألم   ىن  هذال 
، حيىىىت لر   يمىىىة تو ىىىلت اىىىه مىىىن ن ىىىةئج النىىىه وسىىى انخ مىىىن الالا زالمىىىة  الانةشىىىة  عىىىن شىىىرط الادلاىىى  1933

 1الامزالوة الاممنوح  ل الا ا تمنا  ا الامس قبل الدلا الام  ةم  ا سهيل تجةرة الاحدل .الأللاخ بةارعةو  

مىىن الامشىىرلع الانهىىةئا الت ةقيىى  شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ  25كمىىة نصىىت علىىخ هىىذال الال ىى انةء الامىىة ة  
الأللاىىخ حيىىت جىىةء  يهىىة ع حكىى  الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  ال و ىىوا الادلاىى  الامسىى  يدة  ةبةارعةوى  ضىىمن  قرتهىى 

يىر الام  ةمى  الاحىىه  ىا الامتةملى  الا ىىا تمنحهىة الادلاى  الامةنحىى  ادلاى  ثةااى  م  ةمىى  بغيى  تيسىير الامىىرلر غ
 .2عبر الاحدل ع

ل تىىىىذاك ي ضىىىىا أن الاسىىىىب  لرالء هىىىىذال الال ىىىى انةء الاىىىىوالر  ضىىىىمن هىىىىذه الا قىىىىرة هىىىىو أن الا سىىىىهي    
ر الأللاىىىخ بةارعةوىىى  الاممنوحىىى  بغىىىرض تيسىىىير الامىىىرلر عبىىىر الاحىىىدل  تىىىين الادلاىىى  الامةنحىىى  ل الادلاىىى  الاغيىىى 

الام  ىةم ين ال ومكىن الدلاى  الامسىى  يدة الالن  ىةع تهىة اكونهىىة  لاى  غيىر م  ةمىى  الدلاى  الامةنحى  ، غيىىر أن 
مـا الح ـم لـو أش عـددا مـن هنة  إشكةاي  كةن قد  به ل أشةر إايهة الا قيىه هىة ي نتىي  الامىةاكا ل هىا 

فـي الدولــة الغيـر األولـى بالرعايـة، و فــي  رعايـا هـاه الدولـة المسـتفيدة غيــر المتخامـة كـانوا يقيمـوش 
اىذاك ل إن تمىت أفـال تـزول علـة االتـتثناء؟  ،المنعقة الحدودية الم تركة مع الدولة المانحة تحد ـدا

منةقش  الألمر من الانةحي ين الاقةنوني  ل الاتملي  وظهىر انىة النىه مىن حىه هىؤالء الارعةوىة الال ى  ة ة مىن هىذه 
حةاىىى  تشىىىكل ال ىىى انةء علىىىخ الال ىىى انةء، بمتنىىىخ ضىىىرلرة الارجىىىوع إاىىىخ الا سىىىهي   ل بةا ىىىةاا نصىىىبا أمىىىة  

الاقةعىىدة الاتةمىى  الا ىىا وقىىو  عليهىىة شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى ، أي ال ىى  ة ة رعةوىىة الادلاىى  الامسىى  يدة غيىىر 
الام  ةم  من الا سهي   الا ا تمنحهة الادلا  الامةنح  ادلا  ثةاا  م  ةمى  اهىة تهىد  تيسىير الامىرلر عبىر 

مىىن الامشىىرلع الانهىىةئا الت ةقيىى  شىىرط  25لاىىخ مىىن الامىىة ة ذال  الا قيىىه تقييىىد الا قىىرة الال ذاك الق ىىرحالاحىىدل ، اىى 
" ال تنعبــق أح ــام الفقــرة الســابقة، إذا كــاش األشــخاص الــا ن  : الا ةايىى  اتبىىةرةبة الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى 

 

أتىىىو غنيمىىى ، الامتةهىىىدال  الادلايىىى  ل نىىىص الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى ، مجلىىى  الادتلومة ىىىا، متهىىىد الادرال ىىىة   عبىىىد الاتزيىىىز -1
 .106، ص 1983الادتلومة ي  بةاريةض ، الاتد  الااةات، مةر  

ع علخ أن  1978من الامشرلع الانهةئا الت ةقي  شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  اسن    25تنص الا قرة الأللاخ من الامة ة   - 2
الادلا  الأللاخ بةارعةو  ال و وا الادلا  الامس  يدة غير الام  ةم  الاحه  ا الامتةمل  الا ا تمنحهة الادلا  الامةنح  ادلاى   حك 

 .304ص   ثةاا  م  ةم  بغي  تيسير الامرلر عبر الاحدل ع
: 20/03/2016. Vu le, legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/french/ilc_1978_v2_p2.pdf 
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، كمىة النىه 1الثالثـة المتخامـة."للدولة المستفيدة غير المتخامة عالقة محددة بهم، يقيموش في الدولـة 
 مىن الامشىرلع الانهىةئا الت ةقيى  شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى   25ن نىص الا قىرة الااةنيى  مىن الامىة ة أوت بىر 

حكىى  الادلاى  الأللاىخ بةارعةوىى  ال و ىوا الادلاىى  الامسى  يدة الام  ةمى  الاحىىه  ىا متةملىى  ال -الا ىا الع بىر  أن
ة الادلا  الامةنح  ادلاى  ثةااى  م  ةمى  بغيى  تسىهيل الامىرلر عبىر تكون القل رعةو  من الامتةمل  الا ا تمنحه

اتىىد  نصىىه  وتىىةنا مىىن ضىىتف 2-الاحىىدل  إال إذال كىىةن موضىىوع الاحكىى  هىىو تيسىىير الامىىرلر عبىىر الاحىىدل  
       ل اكىىىن مىىىن الانةحيىىى  الاتمليىىى  ل لالقىىىع الاممةر ىىى  الا تةهدوىىى   ىىىرالح  علىىىخ تيسىىىير الامىىىرلر عبىىىر الاحىىىدل  

اىىيس اىىه  25ذاىىك تمةمىىة، اىىذاك  هىىو يىىرى أن نىىص الا قىىرة الااةنيىى  مىىن الامىىة ة الىىدلا،  ىىةاوالقع يابىىت نقىىيض 
 . 3 من الأل ضل حذ ه ل أن وحل محله  ق  الانص الاذي قة  بةق رالحه ا قييد الا قرة الأللاخ  ، ةئدة عملي 

 ايا الممنوحة للدول غير الساحلية: االتفاقيات الخاصة بالمز الفره الرابع

الاسةحلي   ا هذال الاسىيةت عىد  لجىو  من ىذ بحىري ادلاى  مىة ، ل قىد عر  هىة ل وقصد بةادلا غير  
علىخ أن ع الادلاى  غيىر الاسىةحلي  هىا كىل 1982 أ مىن الت ةقيى  قىةنون الابحىةر اسىن  01 قىرة  124الامة ة 

 .4 لا  ايس اهة  ةحل بحريع

 إن الاوضىىىع الاجغرال ىىىىا الاىىىىذي تح لىىىىه الاىىىىدلا غيىىىر الاسىىىىةحلي  ي طلىىىى  أن تحظىىىىخ بة ىىىى انةء علىىىىخ  
تطبيقة  شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو ، اذاك  قد كةنت تشيكو لو ةكية من تين الادلا الاسبةق  الا ا قىدمت 

ن الاحىه الأل ة ىا لر   يىه أ، ل الاىذي 1958الق رالحة المؤتمر الا مهيىدي الىدلا غيىر الاسىةحلي   ىا  ي ىري 
ر، وشىكل حقىة فة ىة ادلا  غير  ةحلي   ىا الاو ىوا الاحىر البحىر الامسى مد مىن مبىدأ حريى  أعىةاا الابحىة

اهذه الادلا  وس ند علخ موقتهة الاجغرال ا الاطبيتا. ل من الاطبيتىا أن هىذال الاحىه الأل ة ىا الاتةئىد ادلاى  

 

 .180، ص الاسةتههة ي نتي  الامةاكا، الامرجع   -1
ع حكى  الادلاى   من الامشرلع الانهةئا الت ةقيى  شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  علىخ أن 25تنص الا قرة الااةني  من الامة ة  - 2

الأللاخ بةارعةو  ال و وا الادلا  الامس  يدة الام  ةم  الاحه  ا متةمل  ال تكون القل رعةو  من الامتةمل  الا ا تمنحهة الادلاى  
 الامةنح  ادلا  ثةاا  م  ةم  بغي  تسهيل الامرلر عبر الاحدل  إال إذال كةن موضوع الاحك  هو تيسير الامرلر عبر الاحدل .ع

 .304ص  
: 20/03/2016. Vu le, legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/french/ilc_1978_v2_p2.pdf 

 .183ل ص 180هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته ن سه، ص  - 3
 .360، ص 1990حمو  محمد الاحةج، الاقةنون الادلاا البحةر، مطبت  الأل ي  الابغدال و ، الاترالت،  -4
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غيىىر  ىىةحلي  لحىىدهة ال ومكىىن أن تطةاىى  بىىه بحكىى  طبيت ىىه أي  لاىى  ثةااىى  بموجىى  شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ 
والر   ىىا الالت ةقيىىة  الامتقىىو ة تىىين الاىىدلا بةارعةوىى .  ةال ىى بتة  مىىن أثىىةر  شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  الاىى 

حوا شىرلط الامىرلر الاتىةتر تبىرره تمةمىة حقيقى  أن هىذه الالت ةقيىة   1غير الاسةحلي  ل  لا الامرلر الاتةتر
، ل اكن هذال الالق رالح ا  يله  ع  أل إقرالر إاىخ غةوى   ىن   2مس مدة من الاحه الأل ة ا الامذكور تحديدال

، جملىى  مىىن الامبىىة ه الا ة ىى   CNUCEDال جىىةرة ل الا نميىى   حىىين القىىر مىىؤتمر الألمىى  الام حىىدة 1964
بةا جةرة تين الادلا غير الاسةحلي  حيت جةء  ىا الامبىدأ الاسىةبع منهىة  أن الا سىهي   ل الاحقىوت الا ة ى  
الاممنوحىى  البلىىدالن غيىىر الاسىىةحلي  بسىىب  موقتهىىة الاجغرال ىىا الا ىىةص، مسىى بتدة مىىن تطبيىىه شىىرط الادلاىى  

 3الأللاخ بةارعةو .

بىىةارجوع إاىىخ الامشىىرلع الانهىىةئا اشىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  نجىىد النىىه قىىد لر   يىىه مىىن فىى ا ل  
حكىىىى  الادلاىىىى  الأللاىىىىخ بةارعةوىىىى  ال و ىىىىوا الادلاىىىى   الع بىىىىر  أن حيىىىىت  26ذال  الاموضىىىىوع ضىىىىمن الامىىىىة ة 

 الامسىى  يدة إذال اىى  تكىىن غيىىر  ىىةحلي ، حقىىة  ىىا الاحقىىوت ل الا سىىهي   الا ىىا تمنحهىىة الادلاىى  الامةنحىى  ادلاىى 
لدلاى  الامسى  يدة غيىر اال و ىوا ، كمىة النىه ثةاا  غير  ةحلي  بغي  تيسير التصةاهة بىةابحر  ىا الالتجىةهين

الاسىىةحلي ، حقىىة  ىىا الاحقىىوت ل الا سىىهي   الا ىىا تمنحهىىة الادلاىى  الامةنحىى  ادلاىى  ثةااىى  غيىىر  ىىةحلي ، بغيىى  
تصىىىةا بىىىةابحر  ىىىا تيسىىىير التصىىىةاهة بىىىةابحر  ىىىا الالتجىىىةهين إال إذال كىىىةن موضىىىوع الاحكىىى  هىىىو تيسىىىير الال

  4الالتجةهين.

 

 لاى  الامىرلر الاتىةتر علىخ أنهىة ع كىل  لاى   ىوالء  1982 ب من الت ةقي  قىةنون الابحىةر اسىن  1 قرة 124عر ت الامة ة  -1
 كةن اهة  ةحل بحري أ  ال، تقع تين  لا  غير  ةحلي  ل الابحر، ل تجري حرك  الامرلر الاتةتر ف ا إقليمهة.ع

 .185هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته، ص  -2
 .618مرجع  ن سه، ص هة ي نتي  الامةاكا، الا -3
حكى  الادلاى   -1ع علىخ النىه  1978بةارعةوى  اسىن  من الامشرلع الانهةئا الت ةقي  شرط الادلا  الأللاخ  26تنص الامة ة  -4

الأللاخ بةارعةو  ال و ىوا الادلاى  الامسى  يدة، إذال اى  تكىن غيىر  ىةحلي ، حقىة  ىا الاحقىوت ل الا سىهي   الا ىا تمنحهىة الادلاى  
 ير  ةحلي  بغي  تيسير التصةاهة بةابحر  ا الالتجةهين.الامةنح  ادلا  ثةاا  غ

حك  الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  ال و ىوا الادلاى  الامسى  يدة، غيىر الاسىةحلي ، حقىة  ىا الاحقىوت ل الا سىهي   الا ىا تمنحهىة  -2
موضوع الاحك  هو تيسير الادلا  الامةنح  ادلا  ثةاا  غير  ةحلي ، بغي  تيسير التصةاهة بةابحر  ا الالتجةهين إال إذال كةن 

 .=304ص  الالتصةا بةابحر  ا الالتجةهين.ع
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 الظروف الخاصة بالدولة المانحة إلىالمعلب الثاني: القيود التي تعود 

شرط الادلا  الأللاىخ إايهة أحيةنة وكون من الاصت  علخ  لا  متين  تحقيه الامسةلالة الا ا يهد   
بةامحة ظ  علخ الانظة  الاتىة  أل  ىا بةارعةو  بةانظر إاخ ظرل  فة   تهة، فة   إذال مة تتله الألمر 

 حةا  لجو  أزمة  الق صة و .

 خاصة بالمحافظة على النظام العامالفره األول: القيود ال

تتد  كرة الانظة  الاتة   كرة لال ت  الانطةت، م غيرة ت غير الازمىةن لالامكىةن اىذاك تتىد   الا تىةرير  
النىىه  مجموعىى  الاشىىرلط  علىىخ Judo Laurie Lamerdandirالا قهيىى  الاىىوالر ة بشىىأنهة  يتر هىىة الا قيىىه 

الا زمىى  ا مىىن ل الآل الب الاتةمىى  الا ىىا ال غنىىخ عنهىىة اقيىىة  ع قىىة   ىىليم  تىىين الامىىوالطنين، بمىىة ينة ىى  
، ل هو وت بر تتري ة مو ىتة ال يىدقه  ىا م هىو  الانظىة  الاتىة  .  ىا حىين أضى خ  1ع قةته  الالق صة و 

تتري   ا كرة الانظة  الاتة  حيت الع بر النه  حةا  لالقتي  تتةرض حةا  الاطةبع الاسلبا عند    Horio الا قيه  
ايتةرضه  ا ذاك الادك ور محمد عص ور بقواه  ال ومكن أن وتىر  الانظىة   2لالقتي  أفرى ها الا وضخ

الاتة  الا قليدي تتري ة  لبية ل هىو الف  ىةء الالفى  ا ل إنمىة وجى  أن ينطىوي علىخ متنىخ إنشىةئا ي جىةلز 
شرة ل اهذال ا  وتد الاهدلء الاتة  ما  وتنا الف  ىةء الاضىج  ل الالضىطرالبة  الا ةرجيى  ل إنمىة الان يج  الامبة

رالح  الاسكةن بمتنخ الف  ةء الاجةن  الاسلبا اكا تحل محله  ية   عةم  ا نظي  ل تحقيه الالنسجة   ىا 
 3الامج مع.

 ل يرتكز الانظة  الاتة   ا قيةمه علخ ث ث  عنة ر ل ها:هذال  

وقصد به الامحة ظ  علخ الاس م  الاتةم  بةاتمل علخ  رء ل منع الام ةطر الا ا تهد   ل األمن العام: -
 الأل رال  بطريق  لقةئي  ل قبل لقوعهة.

 

: 20/03/2016.  Vu le, egal.un.org/ilc/publications/yearbooks/french/ilc_1978_v2_p2.pdfl = 
ص  ،2008  يصىىل نسىىيغ ،الانظة  الاتىىة ، مجلىى  الامن ىىدى الاقىىةنونا، الاتىىد  الا ىىةمس، جةمتىى  محمىىد فيضىىر، بسىىكرة، -1

166. 
 .166صل نسيغ ، الامرجع الاسةته ن سه، ص  ي -2
 .187، ص 1993 ،عة ا الاستيد محمد التو الا ير، الاضب  الإل الري ل حدل ه، مطةبع الاطوبجا، الاقةهرة -3
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         ل وقصىىىد تهىىىة حمةوىىى  الامىىىوالطنين مىىىن الألفطىىىةر الا ىىىا تهىىىد   ىىىح ه  مىىىن الأللبةىىى  الصـــحة العامـــة: -
 ل الألمرالض الامتدو .

هر الإلزعىةج ل الامضىةوقة  الا ىا ت جىةلز الامضىةوقة  الاتة وى  ل وقصىد تهىة منىع مظىة الس ينة العامة: -
  .1الحيةة الالج مةعي 

ل نظىىرال احسة ىىي   كىىرة الامحة ظىى  علىىخ الانظىىة  الاتىىة  وصىىت  علىىخ الاىىدلا إعمىىةا الامسىىةلالة  ىىا 
الاانةئيىى  الامتةملىى  الا ىىا يهىىد  إايهىىة شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى    قىىد  أتىىت الاىىدلا  ىىا الت ةقيةتهىىة الادلايىى  

بةانسىىىىب  ا ت ةقيىىىىة   الام تىىىىد ة الألطىىىىرال   قىىىىد لر  الاىىىىنص علىىىىخ هىىىىذال  ، أمىىىىة2علىىىىخ إ رالج هىىىىذال الال ىىىى انةء
الال ىىى انةء  20الامىىىة ة أقىىىر  حيىىىت ، 1947مىىىن الت ةقيىىى  جىىىة   21ل  20الال ىىى انةء مىىىن فىىى ا الامىىىة ة 

أي  ال تمنىىىع  هىىىذه الالت ةقيىىى ، حيىىىت الع بىىىر  أن لىىىخ الآل الب الاتةمىىى  ل الاصىىىح  الاتةمىىى الام تلىىىه بةاح ىىىةظ ع
احمةوى  حيىةة أل  ىح  الإلنسىةن أل  الإلجرالءال  الاضرلري  احمةوى  الآل الب الاتةمى من الت ةذ  طر  م تةقد 

 .3أل الاحيوالن أل الانبة  

ل تذاك وظهر انة النه  ا  بيل قية  أي طر  م تةقد بةاح ةظ علخ الآل الب الاتةم  ل حمةو  حيةة  ح  
المةته تجةه الالت ةقيى  بمىة  يهىة مبىدأ الامسىةلالة  ىا الامتةملى  الاىذي الإلنسةن، الانبة  ل الاحيوالن الا جر  من الا ز 

 وكر ه شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو .

 

 . 174ص  إاخ 172ص  من  يصل نسيغ ، الامرجع الاسةته، -1
 ل علخ  بيل الاماةا نذكر : -2
 .  1972نو مبر 12الالت ةقي  الامبرم  تين كل من كندال ل الاترالت ت ةريخ  -

O.N.U, Recueils des traités, Vol 1471, 1987, p. 251. www.un.org/fr/,  Vu le : 15/01/2017.  

 
ع .....ال يوجىد  ىا هىذه الالت ةقيى  مىة ومنىع  الاسىةبق  الاىذكر علىخ النىه 1947من الت ةقي  الاجة  اسن   20الامة ة تنص  - 3

 من الت ةذ أل تن يذ الإلجرالءال  الا ةاي  من قبل أي طر  م تةقد:

 الإلجرالءال  الاضرلري  احمةو  الآل الب الاتةم . -أ

 انبة .عالإلنسةن أل الاحيوالن أل ال الإلجرالءال  الاضرلري  احمةو  حيةة أل  ح  -ب
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النىه  أقىر  حىين  ألر   الال  انةء الام تله بةامحة ظ  علخ الألمن الاتة   21 ا حين أن الامة ة   
ي إجىرالء يىراله ضىرلرية احمةوى  مصىةاحه أومنع أي طر  م تةقد مىن الت ىةذ ال يوجد  ا هذه الالت ةقي  مة 

من الت ةذ أي إجرالء تن يذال الا زالمةته ل قة امياةت هية  الألم  الام حدة اصيةن  الاس   أل  الألمني  الأل ة ي 
إذال تتةرضىت الالا زالمىة  الا ىا النىه  مىن الامياىةت 103الامىة ة تقىر ل ا  ىيةت ذاىك قىد  .1ينل الألمن الادلاي

يرتب  تهة أعضةء الألم  الام حدة ل قة ألحكىة  هىذال الامياىةت مىع أي الا ىزال   لاىا أفىر يرتبطىون بىه  ىةاتبرة 
 بةا زالمةته  الام رتب  علخ هذال الامياةت.

ل م ىىة  ذاىىك أن الا ىىزال  الادلاىى  ت طبيىىه شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  ل قىىة الت ةقيىى  الاجىىة  وظىىل  
الا زالمهىة الألفيىر  أن هة الامنباق  عن مياةت الألم  الام حىدة، غيىر ةري الام توا ح خ ت تةرضه مع الا زالمةت

هذال تكون اه الأللاوي   ا الا طبيه علخ الا زالمهة بأعمةا الاشىرط،  مىا  إذال تى  ال  ىرالض أن مجلىس الألمىن 
مىىن الامياىىةت ،  ىىا هىىذه  41قىىد  ىىرض حصىىةرال الق صىىة وة علىىخ إحىىدى الاىىدلا الامت دوىى  طبقىىة اىىنص الامىىة ة 

لاىى  عضىىو  ىىا الألمىى  الام حىىدة الا نصىىل مىىن تطبيىىه هىىذال الاجىىزالء ، تىىدعوى الا زالمهىىة الاحةاىى  اىىيس بإمكىىةن   
         2بشىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  تجىىةه تلىىك الادلاىى  ، الن الأللاويىى   ىىا الا طبيىىه تكىىون انصىىوص الامياىىةت
ن ل إن كنىىة قىىد ألر نىىة حةاىى  ألاويىى  نصىىوص الامياىىةت بةانسىىب  اشىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  الاىىوالر  ضىىم

تكىىىون حيىىىت الاجىىىة   ىىىةألمر  ىىىيةن بةانسىىىب  اجميىىىع الالت ةقيىىىة   ىىىوالء كةنىىىت ثنةئيىىى  أل م تىىىد ة الألطىىىرال  
 انصوص مياةت الألم  الام حدة.  الئمة  الأللاوي   ا الا طبيه

 

 

 

ع ال يوجىىد  ىىا هىىذه الالت ةقيىى  مىىة ومكىىن ت سىىيره  الاسىىةبق  الاىىذكر النىىه 1947مىىن الت ةقيىى  الاجىىة  اسىىن   21الامىىة ة تىىنص  - 1
 بأنه: 

 .ي إجرالء يراله ضرلرية احمةو  مصةاحه الألمني  الأل ة ي أومنع أي طر  م تةقد من الت ةذ  -ب

تن يذال الا زالمةته ل قة امياةت هيةى  الألمى  الام حىدة اصىيةن  الاسى   ل الألمىن ومنع أي طر  م تةقد من الت ةذ أي إجرالء  -ج
 الادلاا.ع

 .151حسة  الحمد محمد هنداللي ، الامرجع الاسةته، ص  -2
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 قيود الخاصة باألزمات االقتصاديةالفره الثاني: ال

عىىن    لىا ىببة الوتىد أمىرال محى م  لبشىدة أن  تكىون الألزمىة  الالق صىة و  الا ىا تمىر تهىة الاىدلا  
، ل مىىن أمالىى  فىىرلج الاىىدلا عىىن مق ضىىية  شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ 1تطبيقهىىة اشىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى 

بةارعةوىى  بسىىىب  موالجه هىىىة الزمىىة  الق صىىىة و   لاىىى  الانمسىىة، حيىىىت النىىىه ل ن يجىى  تجزئىىى  إقليمهىىىة بموجىىى  
 الت ةقية   ىلا مىة بتىد الاحىرب الاتةاميى  الأللاىخ، ل كىذال الاضىةئق  الامةايى  الا ىا عر  هىة بسىب  إ ى   تنىك 

kredit Anstalt De Vienne   ل كىىذال الاصىىتوبة  الا ىىا لالجههىىة الالتحىىة  الاجمركىىا 1931 ىىن ،
     ،  كىىىىىل هىىىىىذال تسىىىىىب   ىىىىىا عجىىىىىز الأل ىىىىىوالت الا ةرجيىىىىى  علىىىىىخ ال ىىىىى يتةب إن ةجهىىىىىة 2الألامىىىىىةنا -الانمسىىىىىةلي 

الاصنةعا، ل تبته عجز عىن شىرالء الامن جىة  الازرالعيى  الا زمى  اسىد الاتجىز  ىا الإلن ىةج الازرالعىا، الألمىر 
نيىى  الانمسىىةلي  اغر ىى  الا جىىةرة الادلايىى  امرال ىىل  الاغر ىى  توالشىىنطن محىىذرال مىىن الاىىذي   ىىع تىىرئيس الالجنىى  الاوط

عد  الفذ الاضرلرال  الالق صة و   ا الالع بةر ل كىذال عىد  إ فىةا الا تىدي   الامنة ىب  علىخ شىرط الادلاى  
بغيىىى  الاهيمنىىى  علىىىخ الا جىىىةرة  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  مت بىىىرال أن ذاىىىك  ىىىو  يىىىؤ ي إاىىىخ الت ىىىةذ تىىىدالتير منحر ىىى 

  الا ةرجي  .

ل مع الاقوا بةن الألزمة  الالق صة و  الا ا تمر تهة  لا  متين  تتد  ببة ال رلج عن مق ضية   
تطبيىىه شىىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ بةارعةوىىى  إال أن هىىىذال الاقىىىوا ال ومكىىىن الألفىىىذ بىىىه علىىىخ إط قىىىه، إذ وجىىى  أن  

الادلاى  الأللاىخ ترتقا هذه الألزم  إاخ  رج  من الا طورة ال مكن مىن الع بةرهىة ال ى انةء علىخ تطبيىه شىرط 
الع بر  النىه  ىا حةاى   حيت 1947من الت ةقي  الاجة   05 قرة  25بةارعةو  ل هذال مة أشةر  إايه الامة ة 

الاظرل  الال  انةئي  غير الامنصوص عليهة  ا مكةن آفر من هذه الالت ةقي ، وجوز ا طىرال  الام تةقىدة 
 ، بشىرط الاموال قى  علىخ ماىل هىذال الا جةلز عن الالا زال  الام رلض علخ طر  م تةقد بموج  هذه الالت ةقيى 

الاقىىىىرالر بأغلبيىىىى  ثلاىىىىا الأل ىىىىوال  الا ىىىىا يىىىى   الإل الء تهىىىىة... ل وجىىىىوز ا طىىىىرال  الام تةقىىىىدة بموجىىىى  هىىىىذال 
الا صىويت أن تقىىو  ت حديىىد  رجىىة  متينى  مىىن الاظىىرل  الال ىى انةئي  الا ىا وجىى  أن تنطبىىه عليهىىة شىىرلط 

 

 .154، ص الاسةته  الحمد محمد هنداللي ، الامرجع حسة -1
2- Edouard SAUVIGNON , op.cit, p. 64. 
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متىةيير الا ىا تكىون ضىرلري  ا طبيىه هىذه تحديىد الال كىذال  صويت ألجل الإلع ىةء مىن الالا زالمىة  أفرى ال 
 1الا قرة.

 فحة اإلغراق و التدابير الوقائيةالمعلب الثالث: القيود الخاصة بم ا

تتىىد هىىىذه الاقيىىو   ىىىا حقيق هىىة مىىىن ضىىىمن الاموالضىىيع الا ىىىا ت ضىىع ا طبيىىىه شىىرط الادلاىىى  الأللاىىىخ  
تطبيقىىه ل ذاىىك إمىىة بصىى   بةارعةوىى ، غيىىر النىىه ل بمجىىر  تىىو ر ظىىرل  متينىى  يىى   ال ىى بتة هة مىىن نطىىةت 

 الئم  أل مؤق  ، ل تس هد  هذه الاقيو  بةادرج  الأللاخ تمكين الادلا الا ا تطبقهىة مىن حمةوى   ىنةعةتهة 
 الامحلي  ل  لتهة من منة س  الاوالر ال  الاممةثل  عندمة تلحه تهة هذه الاوالر ال  أضرالرال جسيم .

 الفره األول: الرتوم ضد اإلغراق

الامنة سى  الاتة وى   ىا  يى  غيىر الاتة اى ، إذ وشىكل قيىدال علىخر ة  الا جةر حد الاممةأوت بر الإلغرالت  
الأل ىىىىىوالت الامحليىىىىى  ل وقلىىىىىل مىىىىىن  ةعليىىىىى  قىىىىىوى الاسىىىىىوت، ل يلحىىىىىه أضىىىىىرالرال بةاصىىىىىنةعة  الامحليىىىىى  الىىىىىدلا 

إذال  ،1994. ل الإلغىىرالت ي حقىىه حسىى  الامىىة ة الاسة  ىى   ىىا  قرتهىىة الأللاىىخ مىىن الت ةقيىى  جىىة  2الامسىى ور ة
  كىىىةن  ىىىتر تصىىىدير الامنىىى ج الامصىىىدر مىىىن تلىىىد إاىىىخ آفىىىر القىىىل مىىىن الاسىىىتر الاممةثىىىل،  ىىىا مجىىىرى الا جىىىةرة

ل يرجىع الإلغىرالت إاىخ عىدة أ ىبةب قىد ، الاتة و ، المن ج الامشةبه حين يوجه ا   ه    ا الابلد الامصىدر
 :هذال تكون بسب  تدفل الاسلطة  الاتةم  أل ح خ تدلن تدفلهة

 

 ىىا الاظىىرل  الال ىى انةئي  غيىىر  –ع الاسىىةبق  الاىىذكر النىىه:  1947 اسىىن  الت ةقيىى  الاجىىة مىىن  05 قىىرة  25الامىىة ة  تىىنص -1
الامنصوص عليهة  ا مكةن آفر من هذه الالت ةقي ، وجوز ا طرال  الام تةقدة الا جةلز عن الالا زال  الام رلض علخ طىر  

  الا ىىا يىى   الإل الء تهىىة... ل م تةقىىد بموجىى  هىىذه الالت ةقيىى ، بشىىرط الاموال قىى  علىىخ ماىىل هىىذال الاقىىرالر بأغلبيىى  ثلاىىا الأل ىىوال
 وجوز ا طرال  الام تةقدة بموج  هذال الا صويت أن تقو  بمة يلا: 

تحديىد  رجىة  متينى  مىن الاظىىرل  الال ى انةئي  الا ىا وجى  أن تنطبىه عليهىىة شىرلط أفىرى ال صىويت ألجىل الإلع ىىةء  - 1
 من الالا زالمة .

 تحديد الامتةيير الا ا تكون ضرلري  ا طبيه هذه الا قرة.ع –2
 .87محمد تن زغيوة، الامرجع الاسةته، ص  -2
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ل وحىدو ذاىك علىخ  ىبيل الاماىةا عنىد قيىة  الادلاى  الامصىدرة  لعات العامـة:اإلغراق بسبب تـدخل السـ  -
ت   ىىيض  ىىىا قيمىىى  عمل هىىىة الاوطنيىىى  أل تقىىىدو  بتىىىض الامىىىنا ل الإلعةنىىىة  السىىىلع الامصىىىدرة إاىىىخ الأل ىىىوالت 
الألجنبيىى ، الألمىىر الاىىذي يىىؤ ي إاىىخ ت  ىىيض أ ىىتةر هىىذه الاسىىلع  ىىا تلىىك الأل ىىوالت بةامقةرنىى  بأ ىىتةر الاسىىلع 

 الامنة س .

قية  مصدر إحدى الاسلع  عند  ل وحدو ذاك علخ  بيل الاماةا راق دوش تدخل السلعات العامة:اإلغ -
إاخ  وت فةرجي  بةالت ةت مع مس ور هة علخ تيتهة  ا هذال الاسوت بستر من  ض علىخ الاىرغ  مىن أن 

 ور  إن ةجهة قىد تى  ت كل ى  عة وى  ، ل  ىا هىذه الاحةاى  يى   توزيىع تكل ى   ىةرت الاىامن تىين الامصىدر ل الامسى 
 . 1بةالت ةت  يمة تينهمة

 ها ضرالئ  تحصل  ا حةا ال ى يرال  من جىة  تكىون محى   الإلغرالتبةانسب  ار و  مكة ح   أمة 
، ل عليىه 2الار و  الاجمركي  الام رلض  عة ة علىخ الامن جىة  الامغرقى  إاخ، ل ها ر و  تضة  اإلغرالت

  ىىى تةمل مىىىن الانةحيىىى  الاجمركيىىى  متةملىىى  القىىىل ت ضىىىي  مىىىن تلىىىك الامتةملىىى  الاممنوحىىى  الألفيىىىرة ىىىةن هىىىذه 
الاذي يبىرر  ىرض  الإلغرالتت ضي . ل ا مييز  الألكارالادلا  الاغير  إقلي المن جة  الامشةته  الامنشةة علخ 

 التد من تحديد عنة ره الارئيسي . الإلغرالتر و  مكة ح  

 اإلغراقافحة المبرر لفرض رتوم م  اإلغراق: عناصر أوال

حقيقىىا ل لجىىو   مىىدالن، حىىدلو ضىىرر إغىىرالتالارئيسىىي   ىىا لجىىو   تىىل  الإلغىىرالتت ماىىل عنة ىىر  
 .الاحقيقا الامدالن ل حدلو الاضرر الإلغرالتع ق   ببي  تين  تل 

 مداش إغراقوجود فعل  -1

مىىدالنة ي طلىى   ىىرض ر ىىو   إغرالقىىةهنىىة   أن إثبىىة  مىىن الجىىل  إغىىرالتلجىىو  هىىةم   إثبىىة  ضىىرلرة  
بسىىتر تصىىدير القىىل مىىن  آلفىىرتىى  تيتهىىة مىىن تلىىد  إذالتت بىىر الاسىىلع الامسىى ور ة مغرقىى   عليىىهل  ،امكة ح ىىه

ل  ىىا حةاىى  عىىد  لجىىو  مبيتىىة   ، هىىذالالاسىىتر الاممةثىىل  ىىا ظىىرل  الا جىىةرة الاتة وىى  المن جىىة  الامشىىةته 
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الامشةته  المن ج عنىد تصىديره  الأل تةري حد  بمقةرن   الإلغرالتمشةته   ا الاظرل  الاتة و ،  ةن هةم  
الا صىىىدير تىىىين الابلىىىدين مقةرنىىى  منصىىى  ، كمىىىة يىىى   تحديىىىد هىىىةم   أ ىىىتةرمىىىع ضىىىرلرة مقةرنىىى   1ابلىىىد ثةاىىىت 
            أل ىىتةرمىىرجا نىى  تىىين الام و ىى  الامىىرجا القيمىى  الاتة وىى  المنىى ج ل الام و ىى  الاعىىن طريىىه الامقةر  الإلغىىرالت

كىىل عمليىى  تصىىديري   أ ىىة تصىىدير الامنىى ج علىىخ  أ ىىتةربةامقةرنىى  تىىين الاقيمىى  الاتة وىى  ل  ألالا صىىدير، 
الا صىىدير ل الاقيمىى  الاتة وىى ، ل ي طلىى  ذاىىك  أ ىىتةرالامقةرنىى  تىىين  ألل عنىىد تحديىىد الاسىىتر   ىعلىىخ حىىد 

 .تةريخ عملي  الابيع أثنةءوا به تحويل  ا الاتموال  ، اذاك ي   ال   دال   تر الاصر  الامتم إجرالء

 حدوث ضرر حقيقي -2

يهىد  بضىرر حقيقىا  ىنةع   أن أل الإلغىرالتي سىب   تىل  أنمىدالن،  إغىرالتالقوا توجو  وش رط  
ل الامقصىىو  بةاضىىرر  ، ىىنةع  محليىى  إقةمىى وتىىوت بشىىكل ملمىىو   أن ألطىىر  م تةقىىد،  إقلىىي قةئمىى   ىىا 

الاصىىىىنةع  الامحليىىىى  ل الا هديىىىد بحىىىىدلو ضىىىىرر مىىىىة ي علىىىىخ  الاحقيقىىىا هىىىىو الاضىىىىرر الامىىىىة ي الاوالقىىىع علىىىىخ
الامة و  عند تحديىد الاضىرر ل تقيىي  ذاىك  الأل ا  إاخالاصنةع  الامحلي  ، ل وج   ا هذه الاحةا  الال  نة  

 ىىىا الاسىىىوت الامحلىىىا  رالأل ىىىتةعلىىىخ  أثرهىىىةعلىىىخ كىىىل مىىىن حجىىى  الاىىىوالر ال  الامغرقىىى  ل  تقييمىىىة موضىىىوعية
الامحليىى   الأل ىىتةرعلىىخ  ا ثىىر بةانسىىب  ، الام رتبىى  علىىخ الامن جىىين الامحليىىين الآلثىىةرالمن جىىة  الاممةثلىى   ل 

 أ الاوالر ال  الامغرق  القل مىن  ىتر الامنى ج الاممةثىل محليىة كةن  تر  إذالمة ع ةن  لطة  الا حقيه تبحت 
 بى فر أله الاىوالر ال  الامغرقى   ىيؤ ي بشىكل كىةن  ىتر هىذ  إذالمة  ألال  ا ظل ظرل  الا جةرة الاتة و  ، 

الاىىوالر ال  علىىخ الاصىىنةع  الامحليىى  ل الامن جىىين الامحليىىين،  ىىةن  ألثىىربةانسىىب   أمىىة، الأل ىىتةرت  ىىيض  إاىىخ
الامح مىىىل  ىىىا حجىىى   ألتحديىىىد الاضىىىرر ي وقىىىف علىىىخ مجموعىىى  مىىىن الامؤشىىىرال ، ماىىىل الالن  ىىىةض الا تلىىىا 

الامح ملىى  علىىخ أل الاسىىلبي  الا تليى   الآلثىىةرالال ى امةر،  الامح مىل  ىىا عةئىىد  ألالامبيتىة  الالن  ىىةض الا تلىىا 
 .2...الألجورالام زلن ل الاتمةا  ل 
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 المداش و حدوث ضرر حقيقي اإلغراقوجود عالقة تببية بين فعل  -3

صىىنةع  الامحليىى  الدلاىى  ر الاىىذي احىىه الاوكىىون الاضىىر  أن، التىىد  الإلغىىرالتح ىىخ ت كةمىىل عنة ىىر  
الات قى  الاسىببي  مىن  إثبىة  الا ة  ، ل يى    أل والقهةالامس ور ة قد تحقه ن يج   فوا الامن جة  الامغرق  

ضرر بةاصىنةع   بإحدالو تكون قد تسببت  الإلغرالتغير لالر ال   أفرى عوالمل  أو ل  الأل ا ا  رال   ف 
الاضىىرر الاىىذي احىىه الاصىىنةع   أنمىىة التضىىا مىىن فىى ا الا حقيىىه  إذال. ل 1ل الامن جىىين الامحليىىين الامحليىى 
الا ا توجى   ىرض  الإلغرالت،  هنة ال ت وال ر عنة ر بةإلغرالتل الامن جين الامحليين ال ع ق  اه  الامحلي 
 .الإلغرالتر و  

 اإلغراقم افحة  رتومبالرعاية و  األولىثانيا: العالقة بين شرط الدولة 

 الأللاىىىخهنىىىة  جىىىةنبين مىىىن الا قىىىه قىىىد تنىىىةلال الات قىىى  تىىىين شىىىرط الادلاىىى   أن ىىىا هىىىذال الامجىىىةا نجىىىد  
هنىىة  تتىىةرض تىىين  ىىرض  النمىىن الا قىىه  الأللاحيىىت يىىرى الاجةنىى   ،الإلغىىرالتبةارعةوىى  ل ر ىىو  مكة حىى  

 ىرض هىذه  أنبةارعةو  غير الامشرلط ل  اىيله  علىخ ذاىك  الأللاخل شرط الادلا   الإلغرالتر و  مكة ح  
بةارعةوىى  غيىىر الامشىىرلط  الأللاىىخ لاىى  مسىى  يدة مىىن شىىرط الادلاىى   إقلىىي الار ىىو  علىىخ من جىىة  منشىىةة علىىخ 

 أي ألشرط  بأيال تكون مربوط   أنالامتةمل  الا ا من حقهة وج   أ لشرط مشرلط الن   إاخوحواه  
، حيىت لر   ىا الامىة ة 6193متهد الاقىةنون الاىدلاا مىن فى ا قىرالره اسىن  الارأيهذال  أيد ل قد  2الا زال  كةن

لجىد شىرط الت ىةقا  إذال إال الإلغرالتبةارعةو  وس بتد تطبيه ر و  مكة ح   الأللاخشرط الادلا   أنمنه  08
 الأللاىىىخه النىىىه ال يوجىىىد تتىىىةرض تىىىين شىىىرط الادلاىىى   ىىىا حىىىين النىىىه يىىىرى الاجةنىىى  الااىىىةنا مىىىن الا قىىى .3م ىىىةاف

، الن الاهد  من الاشرط تحقيىه مسىةلالة لالقتيى  ل اىيس مسىةلالة مجىر ة  الإلغرالتبةارعةو  ل ر و  مكة ح  
      تىىىين الامسىىى  يد ل الاغيىىىر الام ضىىىل، ح ىىىخ تكىىىون هنىىىة   ر ىىى  ال نىىىة س تىىىين الاىىىدلا  ىىىا ظىىىرل  م سىىىةلي  

 .4كةإلغرالت أفرى  أ ةاي   إاخل  لن الالجوء 

 

 .183حسة  الحمد محمد هنداللي، الامرجع الاسةته، ص  -1
2- Edouard SAUVIGNON , op.cit. p. 130. 
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 وقائية الفره الثاني: التدابير ال

، النىىه مىىن حىىه 1947مىىن الت ةقيىى  جىىة   19الامىىة ة وقصىىد بةا ىىدالتير الاوقةئيىى  ل ىىه مىىة جىىةء  ىىا  
محى م   أللقةئي  مضة ة ، تحسىبة احىدلو ضىرر وشىكل فطىرال  تليىة  إجرالءال  الام تةقدة الت ةذ  الألطرال 

           بسىىىب  زيىىىة ة الاىىىوالر ال  مىىىن منىىى ج متىىىين، ل ذاىىىك مىىىن الجىىىل الاسىىىمةح الطىىىر  الام تةقىىىد بىىىةن وقىىىو  ت تىىىديل 
غيىر النىه  تتليه الا زالمة   يمة و ص الا تري ة  الامدرج  بجداللا الالا زالمة  الا ىا ت ىص هىذال الامنى ج. أل
هىىىذال الالت ىىىةت جميىىىع  ألقىىىفقىىىد  1994الت ىىىةت فىىىةص بةا ىىىدالتير الاوقةئيىىى  ضىىىمن الت ةقيىىىة  جىىىة   بىىىإترال ل 
الالجىوء  إمكةنيى علىخ  أبقىخل اكنىه ، 1947مىن جىة   19 دالتير الاوقةو  الا ا ت  الت ةذهة عم  بةامة ة الا

 . 1الاوقةو  ل اكن ل ه شرلط محد ة إجرالءال   إاخ

 شروط اتخا التدابير الوقائية :أوال

 ح خ ت مكن الادلا  من الت ةذ تدالتير لقةئي  التد من توال ر ث ث  شرلط: 

 الاي يستدعي اتخاذ تدابير الوقايةوجود الفعل  -1

بكميىىة  م زاليىىدة  أفىىرى  لاىى   إاىىخمنىى ج متىىين  الاىىدلا ت صىىدير إحىىدىذاىىك حىىين قيىىة  ي حقىىه ل 
منة سىى  اهىىة بشىىكل أل الا ىىا تنىى ج من جىىة  مشىىةته   ضىىرر كبيىىر بةاصىىنةع  الامحليىى  إاحىىةتت سىىب   ىىا 

 مبةشر.

 

 

 
 

ال وجىوز اتضىو أن وطبىه  -1تنص الا قرة الأللاخ من الامة ة الااةني  من الالت ةت الا ىةص بةألحكىة  الاوقةئيى  علىخ النىهع  -1
لجد هذال الاتضو ...، أن هىذال الامنى ج وسى ور  إاىخ أرالضىيه بكميىة  م زاليىدة،  من ج مة إال إذالتير الاوقةو  علخ تدتيرال من تدال

 ىىوالء بشىىكل نسىىبا مقةرنىى  بةإلن ىىةج الامحلىىا، ل  ىىا ظىىرل  تلحىىه ضىىررال كبيىىرال أل تهىىد  بإاحةقىىه بةاصىىنةع  الامحليىى  الا ىىا 
 تن ج من جة  مشةته  أل منة س  اهة بشكل مبةشر.ع

www.wto.org, Vu le : 22/02/2017.    
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 حدوث ضرر كبير -2

بصىىنةع  الادلاىى   بإاحةقىىهالا هديىىد  ألضىىرر كبيىىر  إاحىىةت إاىىخيىىؤ ي ال ىى يرال  هىىذال الامنىى ج  أنأي 
يىى   ذاىىك تنىىةء علىىخ  أنمنة سىى  اهىىة بشىىكل مبةشىىر، مىىع لجىىوب  ألالامحليىى  الا ىىا تنىى ج من جىىة  مشىىةته  

 مجر  توقتة . عملي  ل حقةئه ل ايس أ س

 اي لحق الصناعة المحلية المنافسة وجود عالقة تببية بين زيادة الواردات و الةرر الكبير ال -3

كىةن الاضىرر نةتجىة عىن عوالمىل  إذالالت ةذ هذه الا دالتير  ا حةا  مة  أ ة حيت ال وكون هنة  
 الاتمةا.... أجورالازية ة  ا  أل الأللاي الاموال   أ تةركةرت ةع  أفرى 

 ىا تىدالتير  ىتري  ل تىدالتير  إمةالادلا  الام ضررة  إايهةت مال الا دالتير الاوقةئي  الا ا عة ة مة تلجة  
 الإلضىىة ي الا ىىدالتير الاسىىتري  تلىىك الا ىىدالتير الا ىىا تت مىىد علىىخ ال ىى  دال  الا تري ىىة  ل الار ىىو   م ىىة  كميىى ، ل 
ر الاكميىى   هىىا الا ىىا يىى   الا ىىدالتي أمىىةل بةا ىىةاا علىىخ حجىى  الاىىوالر ال  ل الاصىىة رال ،  الأل ىىتةرعلىىخ  ال ىىأثير

ل قد حد  الالت ةت الا ةص بةا ىدالتير  1علخ حج  الا جةرة ل كميةتهة بطريق  مبةشرة الا أثير الت ةذهة تهد 
  ىىا الاحةاىى   ،06ل  05الاوقةئيىى  ضىىوالب  وجىى  الح رالمهىىة حىىين الت ىىةذ هىىذه الا ىىدالتير مىىن فىى ا الامىىة تين 

وكىىون الا ىىدتير الاوقىىةئا بةاحىىد الاضىىرلري امنىىع الاضىىرر الاكبيىىر ل الا طيىىر، ل  ىىا حةاىى   أنالاتة وىى  وجىى  
ثى و  آفىرالامسى وى الاىذي كةنىت عليىه فى ا   ىرة  إاىخوكىون ف ىض الاىوالر ال   أنالت ةذ قيىد كمىا وجى  

يلحقهىىة  أنالت ىىةذ تىىدالتير  ىىريت  ا جنىى   إاىىختضىىطر الادلاىى   أيىىن ىىا حةاىى  الاظىىرل  الاحرجىى   إمىىة ىىنوال  
       يىو   200ال ت جىةلز   ىرة  أنقويى  تابىت ذاىك  هىذه الا ىدالتير وجى   أ اى دالركىه مىع لجىو  ضرر وصت  ت

زيىىة ة الاىىوالر ال  اىى   أن ىىا حةاىى  ثبىو   أ ىىحةتهةتى    ىىا شىىكل تتري ىة  جمركيىى  تسىى رجع مىىن قبىل  أنل 
 .بةاصنةع  الامحلي  أضرالرتلحه 

 بالرعاية و التدابير الوقائية األولىالعالقة بين شرط الدولة ثانيا:

بةارعةوىىى  هىىىو تحقيىىىه الامسىىىةلالة  ىىىا مجىىىةا الامبىىىة ال   الأللاىىىخلرالء شىىىرط الادلاىىى   مىىىن الاهىىىد  إن 
الادلاى  الامةنحىى  بمىنا الادلاىى  الامسى  يدة  ذال  الامزالوىىة ل الاحقىوت الاممنوحىى  الدلاىى   إاىىزال الادلايى ، مىىن فى ا 
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علىخ من جىة  بتىض الاىدلا كميى   أل ىتري  كةنىت   ىرض تىدالتير لقةئيى  أنبةارعةو ، غيىر  الأللاخالاغير 
 إاىىخالادلاىى  الا ىىا ت  ىىذ هىىذه الا ىىدالتير و قىىد الامسىىةلالة  ىىا الامنة سىى  الا ىىا وسىىتخ الاشىىرط  أ ىىوالتحىىين  فواهىىة 
، ل تبقخ الاضوالب  ل الاشىرلط الا ىا جىةء تهىة الالت ىةت الا ىةص بةا ىدالتير الاوقةئيى  الاو ىيل  1تحقيقهة متنةهة

الت ىىةذ ماىىل هىىذه الا ىىدالتير ل تحىىة ظ علىىخ النسىىيةتي  حركىى  الا جىىةرة  إاىىخالاوحيىىدة الا ىىا تقيىىد مىىن اجىىوء الاىىدلا 
 .الادلاي  

  على شرط الدولة األولى بالرعاية المبحث الثاني: االتتثناءات الخاصة الواردة

ال وتد تطبيه شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  الاوالر  ضىمن الت ةقيىة  منظمى  الا جىةرة الاتةاميى   ىةرية 
علخ إط قه علخ الارغ  من الامكةن  الاكبيرة الا ا وح لهة  ا تحقيه الامسةلالة تىين أعضىةء منظمى  الا جىةرة 

اقىىةنون تىى  الاىىنص عليهىىة الاتةاميىى  ،  قىىد لر   ضىىمن الت ةقيىىة  منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى  ال ىى انةءال  بقىىوة ال
مىىن فىى ا شىىكلي  الاوحىىدال  الاجمركيىى  ل منىىةطه  ىىرالح ، ل الا ىىا ت ماىىل أ ة ىىة  ىىا الا كةمىىل الالق صىىة ي 

ل ل ىىه الاشىىرلط الامحىىد ة اهىىذين الاشىىكلين ح ىىخ يىى   ال ىى بتة همة مىىن تطبيىىه شىىرط الادلاىى  الا جىىةرة الاحىىرة 
الا نمي  الالق صة و  الأللاخ بةارعةو  ل لهو مة  نقو  تدرال  ه من ف ا هذال الامبحت كمطل  ألا ل كذال 

مىىىىن فىىىى ا الامتةملىىىى  الا  ضىىىىيلي  الاممنوحىىىى  الىىىىدلا الانةميىىىى  مىىىىن الجىىىىل مسىىىىةعدتهة علىىىىخ الار ىىىىع مىىىىن نمىىىىو 
 .وةتهة كمطل  ثةنالق صة  

 على شرط الدولة األولى بالرعاية المعلب األول: التكامل االقتصادي كاتتثناء

علىىىخ الع بىىىةر أن الاىىىدلا الألعضىىىةء  ىىىا ترتيبىىىة  إقليميىىى  ومكنهىىىة الا نىىىة س مىىىع بتضىىىهة الاىىىبتض  
الا ىا بة   دال  الا تري ة  الا  ضيلي  ل الاشرلط الاميسرة الن ةذ إاخ الأل والت ل ذاىك بصىورة الكبىر مىن تلىك 

تطبىىىه علىىىخ الاىىىدلا الألفىىىرى غيىىىر الامن ميىىى  ا كىىى    إقليميىىى  الق صىىىة و ،  ىىىةن هىىىذال الألمىىىر أي مىىىة وتىىىر  
، علىخ 1994بةا كةمل الالق صة ي وشكل ال  انةء علىخ مبىدأ الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى  الاىوالر  ضىمن جىة  

يع أعضىةء منظمى  الع بةر أن هذال الألفير ال ومكنه تتمي  الامزالوة الاممنوح  ضمن هذه الا ك    علخ جم
       مىىىىىن جىىىىىة   24الا جىىىىىةرة الاتةاميىىىىى  لهىىىىىو ال ىىىىى انةء قىىىىىةئ  بقىىىىىوة الاقىىىىىةنون إذ نصىىىىىت عليىىىىىه  ىىىىىرالح  الامىىىىىة ة 

، ايس هذال  حس  تل هذه الامة ة تتمل علخ تشجيع الادلا الألعضةء  ا منظم  الا جةرة الاتةامي  1994
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ن أن تسىةعد  ىا تحريىر الا جىةرة علخ الالنضىمة  إاىخ هىذه الا كى    الالق صىة و  بةع بةرهىة أ الة  تةاى  ومكى 
ل كىىذال ك ىىرع ألا ، ل ال و ىىع  ىىا متةاجىى  هىىذال الال ىى انةء لجىى  الا طىىرت إاىىخ م هومىىه  1الادلايىى  البضىىةئع

 كىذال لك ىرع ثةاىت  الاقةنونا ال ى بتة  هىذه الألشىكةا مىن نطىةت تطبيىه الاشىرط الأل ة ك رع ثةن، أشكةاه 
 ك رع رالبع. ا  الأللاخ بةارعةو الاشرلط الاوالج  تو رهة  يه ايشكل ال  انةء علخ شرط الادل 

 األول: مفهوم التكامل االقتصادي الفره

اقد أ با الا كةمل الالق صة ي، الاطةبع الامميز ا ق صة  الادلاا،  ا الاسنوال  الا ا تلت الاحىرب  
نه، ل ا  تتد الادلا  تتي   ىا متىزا عىن غيرهىة الاتةامي  الااةني ، إذ ا  وتد الإلنسةن وتي   ا حدل  لط

مىىن  لا الاتىىةا ، ل ذاىىك بسىىب  الا  كىىك الالق صىىة ي الاىىذي  ىىة  بتىىد الاحىىرب، إذ فرجىىت الاىىدلا الالرلبيىى  
فةئب  الاقوى ل جهةزهة الإلن ةجا وتةنا من الاوهن ل الا حطي ، اذاك الا جأ  إاخ الا كةمل الالق صة ي من 

 مركزهة الاسية ا ل الالق صة ي علخ الاصتيد الادلاا.الجل ر ع مس وى متيش  موالطنيهة ل ر ع 

أمة  ظةهرة تتد  الا تةرير حوا مصطلا الا كةمل الالق صىة ي، ل  ىتوب  الاو ىوا إاىخ م هىو   
            محىىىىد ، كىىىىةن التىىىىد مىىىىن تتري ىىىىه اغويىىىىة ع ل هىىىىو تتزيىىىىز الاىىىىرلالب  تىىىىين الاقطةعىىىىة  الالق صىىىىة و  الام مةثلىىىى 
أل الام شىىىةته ع. غيىىىر أن الا كةمىىىل الالق صىىىة ي وتنىىىا مىىىن الانةحيىىى  الال ىىىط حي  ل حسىىى  الا قىىىه الاتربىىىا 
الندمةج كة   الاقطةعة  الالق صة و  الام كةمل ،    تق صر علخ الاقطةعة  الاموجو ة  ا الادلا الام كةمل  

             الاقىىىىىىةنونا، بحيىىىىىت تصىىىىىبا كةق صىىىىىىة  الادلاىىىىى  الاوالحىىىىىىدة، ل هىىىىىذال الالنىىىىىدمةج وشىىىىىىمل الالنىىىىىدمةج الإل الري ل 
ل الالق صة ي المؤ سة  الإلن ةجي  الاموجو ة  ا هىذه الاىدلا، لبىذاك  ةا كةمىل الالق صىة ي هىو الت ىةت مىة 
تين  لا ين علخ الألقل إلزالا  كة   الاتوالئه الا ىا تحىوا  لن الن قىةا الاسىلع، رشل  الألمىوالا ل الألشى ةص 

اىخ الا نسىيه مىة تىين الاسية ىة  الالق صىة و  اهىذه ل ال ي وقف الألمر عند هذال الاحد تل وم ىد إ .2 يمة تينهة
 3الادلا، بغي  تحقيه نمو  ا كة   هذه الابلدالن.
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مؤا ىىه عنظريىى  الا كةمىىل   ىىا  « Béla Balassa »أمىىة مىىن نةحيىى  الا قىىه الاغربىىا  يت بىىر الا قيىىه 
 ن  الا كةمىىىل  ىىىا بتىىىده الالق صىىىة ي وأفىىىذ أشىىىكةال م تىىىد ة تماىىىل مرالحىىىل م  ل ىىى ، ل ي ماىىىلأالالق صىىىة يع، 

الاشىىكل الأللا  ىىا الا كةمىىل الا جىىةري الاىىذي وشىىمل  ىىيغ ا منطقىى  الا جىىةرة الاحىىرة ل الالتحىىة  الاجمركىىا أمىىة 
الاشىىكل الااىىةنا  ي ماىىل  ىىا أ ىىوالت عنة ىىر الإلن ىىةج ايقىىو  إاىىخ الاسىىوت الامشىى رك ، اي جىىةلز الاشىىكل الااةاىىت 

 ىىا أن  Balassaالأل ىىوالت إاىىخ الا كةمىىل علىىخ مسىى وى الاسية ىىة  اين هىىا إاىىخ التحىىة  الق صىىة ي، ل يىىرى 
 1تبنا هذه الألشكةا ل ه الامرحلي  الا ا ت طلبهة  يؤ ي  ا الاغةا  إاخ الاوحدة الالق صة و .

ل بةانظر إاخ هذين الا تري ين نجىد أن الأللا قىد الهى   ت حديىد الاطبيتى  الا ىا وقىو  عليهىة الا كةمىل  
 ىىىا حىىىين أن الا تريىىىر الااىىىةنا قىىىد أشىىىةر  ىىىةحبه إاىىىخ  ىىىور الا كةمىىىل الالق صىىىة ي ل الا ىىىا  ،الالق صىىىة ي

      وت برهىىة  ىىا ذال  الاوقىىت مرالحلىىه ل قىىد تىىرر هىىذه الامرحليىى  بحجىى  الاجهىىد الامبىىذلا النجىىةح  ىىا كىىل مرحلىى 
 ل الا ةئدة الام رتب  عليهة.

لر   تتري ىىة  أفىىرى  ل ال تتىىد هىذه الا تري ىىة  الاوحيىدة  ىىا مجىىةا الا كةمىل الالق صىىة ي تىلهىذال  
           ىىىىا الا كىىىىر الالشىىىى رالكا ل الا ىىىىا جتل ىىىىه وت مىىىىد علىىىىخ الامرحليىىىى   ىىىىا تنسىىىىيه الق صىىىىة وة  الاىىىىدلا الامتنيىىىى  

، ل كذال بةانسب  2به، ل ذاك تهد  حل الامشةكل الالق صة و  الاتةاق  ل الا ا من شةنهة إعةق  الا نمي   يهة
فيىر  ال تىة مهمىة ا نميى  الق صىة وةتهة ل نهجهىة ال نميى  ال كةمل الالق صة ي الدلا الانةمي  إذ وت بر هذال الأل

مى  تىىين ءبصى   عةمى ، ل اىذال  نجةحىه يبقىخ مرهونىة بمىدى قىدرة الاىدلا قيىد الا كةمىل علىخ الاموالزنى  ل الام 
 .3م  لف الامجةال   والء تتله الألمر بةالق صة و  منهة أل غير الالق صة و  ا دم  الا نمي  ل الا طور

 

الإلمىىة  محمىىد محمىىو ، الا كةمىىل الالق صىىة ي ا الأل ىىة  الانظىىري ل الا جىىةرب الإلقليميىى  مىىع الإلشىىةرة إاىىخ الاوالقىىع الاتربىىا،  -1
 .232، ص 1990مركز  رال ة  الاوحدة الاتربي ، تيرل ، 

لىىخ النىىه ع عبىىةرة عىىن عمليىى  ، الا كةمىىل الالق صىىة ي ع» Ewa Ruminsha «ل علىىخ  ىىبيل الاماىىةا تتىىر  الام كىىرة  -2
موضوعي  ت ضع ا  طي  منظ   ةر  تهد  إاخ تقري  مس وية  الا طور الالق صة ي بص   م سةلي  الدلا الالش رالكي  
عىن طريىه إنشىةء مؤ سىة  الق صىة و  قويى  علىخ الامسى وى الاىوطنا ل إقةمى  ع قىة  الق صىة و  م ينى  تىين الاىدلا الامتنيىى  

 . 234محمد محمو ، الامرجع الاسةته، ص  توفية ا و يع أ والقهةع ، الإلمة 
حيىت  » Kahnert « ل من الا تةرير الاوالر ة ب صوص الا كةمل الالق صة ي  ا الادلا الانةميى  مىة جىةء  بىه الام كىرة -3

 =الع بر  ظةهرة الا كةمل ع ها عملي  ي   بمق ضةهة الاسير قدمة  ا إزالاى  عوالمىل الا  رقى   ىا الامتةملى  عبىر حىدل   لا ىين
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 بيق شرط الدولة األولى بالرعاية من تع ةاامل االقتصادي المستثنتكالفره الثاني: أش ال ال

ي  ىىىذ الا كةمىىىل الالق صىىىة ي شىىىكلين، الأللا منهمىىىة هىىىو الا كةمىىىل الالق صىىىة ي الاكةمىىىل ل مىىىن أهىىى   
              فصةئصىىىىىىىه النىىىىىىىدمةج الق صىىىىىىىة وة  الاىىىىىىىدلا الام كةملىىىىىىى  كليىىىىىىىة أي تلغىىىىىىىخ جميىىىىىىىع الاقيىىىىىىىو  علىىىىىىىخ حركىىىىىىىة  
الاسىىلع، الألشىى ةص، رشل  الألمىىوالا، تىىداللا عملىى  موحىىدة، ل إتبىىةع  ية ىىة  مةايىى  ل نقدوىى  لالج مةعيىى  

وحدة، ل هذال الانوع من الاصت  تحقيقه إذال ا  وكن هنىة  تكةمىل  ية ىا ب ى    الا كةمىل الالق صىة ي م
           وق صىىىىىىر علىىىىىىخ جوالنىىىىىى  محىىىىىىد ة ماىىىىىىل منىىىىىىةطه الا جىىىىىىةرة إذ  الاجزئىىىىىىا ل الاىىىىىىذي هىىىىىىو موضىىىىىىوع  رال ىىىىىى نة ،

           ا الاحىىىىرة، الالتحىىىىة ال  الاجمركيىىىى ، الأل ىىىىوالت الامشىىىى رك ، أي ال وسىىىى دعا لجىىىىو  لحىىىىدة  ية ىىىىي  تىىىىين الاىىىىدل 
تشىىىجع الا كةمىىىل الالق صىىىة ي الإلقليمىىىا ل تت بىىىره بماةبىىى   1994، ل إذال كةنىىىت الت ةقيىىى  جىىىة  1الام كةملىىى 

ال  انةء بقوة الاقةنون علخ الا طبيه الاتة  اشرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى ، إال أنهىة ال تت ىر   ىوى بشىكلين 
ل تهىىد  تحديىىد الإلطىىةر هىىذال ،  2حىىرةمىىن هىىذال الا كةمىىل ل همىىة الالتحىىة ال  الاجمركيىى  ل منىىةطه الا جىىةرة الا

 الاقةنونا اهذين الال  انةءين لج  تدالو  تنةلاهمة بةا ترير.

 أوال: االتحاد الجمركي

اجمركا إح ا إقلي  جمركا لالحد محل إقليمين جمركيين، حيت تصبا حركى  الوقصد بةالتحة   
إ الريىى ، ل اكىىن هىىذه الاىىدلا تطبىىه تتري ىى  الاسىىلع  يمىىة تىىين الاىىدلا الام كةملىى  حىىرة مىىن أوىى  قيىىو  جمركيىى  أل 

، ل مىىىن أمالىىى  الالتحىىىة ال  3جمركيىىى  موحىىىدة تجىىىةه الاتىىىةا  الا ىىىةرجا، أي مىىىة وسىىىمخ عبةاجىىىدالر الاجمركىىىاع
الاجمركي  نذكر ، الالتحة  الاجمركا ادلا مجلس الا تةلن الا ليجا، حيت القر قة ة  لا الامجلس  ا قم  

 2002بةتحة  جمركا الع بةرال من جةن ا    و ين الابدالالاتشر   ل   ا  لرته الااةني   2001مسق   ا  وسمبر 
. ل وقو  الالتحة  الاجمركا ادلا مجلس الا تةلن الا ليجىا علىخ 2003ل قد تدال الاتمل به مع تدالو   ن  

 

عبىد الامىنت  ع ىر محمىد، رالجىع  ىا هىذال الاشىأن: ، 238ص  ،محمد محمىو  ، الامرجىع الاسىةته  أكار.ع الإلمة  نةمي ين أل=
 .219، ص 2000 مصر، الحمد مريد مصط خ، الالق صة  الادلاا، مؤ س  شبةب الاجةمت  الإل كندري ،

 بىىة ا،  يىىوالن الامطبوعىىة  رزيىىه الام ىىة ما عبىىد الاقىىة ر، الا كةمىىل الالق صىىة ي الاتربىىا  ىىا موالجهىى  جدايىى  الإلن ىىةج ل الا -1
 . 116، ص 2009الاجةمتي ، الاطبت  الأللاخ، الاجزالئر، 

 .121محمد  ة ا يو ف، الامرجع الاسةته، ص  -2
 .35، ص 2001حسن عمر، الاجة  ل الا ص ص ،  الر الاك ةب الاحديت، الاقةهرة،  -3
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مجموع  من الأل س ي مال أهمهة  ا لجو  تتري   جمركي  موحىدة تجىةه الاتىةا  الا ىةرجا  ىا ظىل لجىو  
إلجىىىىرالءال  الاجمركيىىىى  ل الامةايىىىى  ل الإل الريىىىى  الادالفليىىىى  الام تلقىىىى  قىىىىةنون جمركىىىىا موحىىىىد، توحيىىىىد الاىىىىنظ  ل ال

جمركيىى ، ل        بةال ى يرال  ل الا صىىدير  ىىا  لا الامجلىىس، الن قىىةا الاسىىلع تىىين  لا الامجلىىس  لن قيىىو  
 .1إضة   إاخ ذاك متةمل  الاسلع الامن ج   ا أي من  لا الامجلس متةمل  الامن جة  الاوطني 

قية  التحة  جمركىا تىين  لا الامجلىس، تقليىل الاصىتوبة  ل الاقيىو   ل من أه  الان ةئج الا ا حققهة 
الا ىىا توالجىىه تنقىىل الاسىىلع الاوطنيىى  ل الألجنبيىى  تىىين  لا الامجلىىس، الرت ىىةع نسىىب  الامتىىةم   الا جةريىى  تىىين 
الاىدلا الألعضىىةء، زيىىة ة الامنة سىى  ل الرت ىىةع متىىدال  الإلن ىةج ل الال ىى  دال  الألماىىل المىىوالر  الام ةحىى  ن يجىى  

 ةب الا جةرة الابيني ، ل كذال ف ض الأل تةر المس هلك. ا سهيل النسي

 ثانيا: منعقة التجارة الحرة

منطقىىى  الا جىىىةرة الاحىىىرة هىىىا عبىىىةرة عىىىن مجموعىىى  جغرال يىىى  ل  ية ىىىي  أيىىىن ال توجىىىد أي عوالئىىىه  
         المبىىىة ال  الاسىىىلتي  ل الا دمةتيىىى  ال  ىىىا شىىىكل ر ىىىو  جمركيىىى  ل ال  ىىىا شىىىكل نظىىىة  تتيىىىين الاحصىىىص 

 .2الامن جة  الألجنبي  من الاحصوا علخ رفص الال  يرال   بتة  إأل متةيير  حي  أل تقني  تهد  إاخ 

ل  ىىا هىىذال الاشىىكل ال كةمىىل الالق صىىة ي تلغىىخ الار ىىو  الاجمركيىى  ل الاقيىىو  الا جةريىى  الألفىىرى علىىخ  
 يى  حركي  الاسلع تىين الاىدلا الألعضىةء ل اكىن تحى  ظ كىل  لاى  بحقهىة  ىا تحديىد مسى وى ر ىومهة الاجمرك

، ل ي رت  علخ ذاك أن ت حقه حريى  الن قىةا الاسىلع 3ل شدة الاقيو  الا جةري  الألفرى تجةه بقي   لا الاتةا 
        الفىىىل الاىىىدلا الألعضىىىةء  ل ي حىىىظ أن هىىىذه الامنطقىىى  ال ت ضىىىمن إاغىىىةء الاقيىىىو  علىىىخ تحىىىر  الألشىىى ةص 

           مةعيىىىىىى  ا لىىىىىىكأل رشل  الألمىىىىىىوالا تىىىىىىين الاىىىىىىدلا الألعضىىىىىىةء أل تنسىىىىىىيه الاسية ىىىىىىة  الالق صىىىىىىة و  ل الالج

 

 لرق  بحاي  منشورة علخ الاموقع: -1
https://www.fca.gov.ae/ar/homerightmenu/pages/uniongccstates.aspx 

 .2017مةر   22ت  الالط ع يو : 
 

2- Dominique CARREAU et Patrick JUILLARD, op.cit, p. 97. 
 .160هة ي نتي  الامةاكا، الامرجع الاسةته، ص  -3
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الاىىىدلا، كىىىذاك ي حىىىظ أنهىىىة ال تقيىىىد حىىىه أي  لاىىى  عضىىىو  ىىىا عقىىىد الت ةقىىىة  تجةريىىى  مىىىع الاىىىدلا الألفىىىرى 
 الا ةرج  عن نطةت الامنطق  أل تجديد الالت ةقة  الامتقو ة مع هذه الادلا. 

الا ىا  NAFTAل من أه  منةطه الا جةرة الاحرة نجد منطق  الا جةرة الاحرة ألمريكة الاشىمةاي  هذال  
تق ضىىىا إقةمىىى  منطقىىى  تجىىىةرة حىىىرة تىىىين كىىىل مىىىن الاوالوىىىة  الام حىىىدة الألمريكيىىى ، كنىىىدال ل الامكسىىىيك، حيىىىت 

إاىخ توقيىع الت ةقيى  مبدئيىى  تهىد  إاىخ إقةمى  منطقىى   1992أل   12تو ىلت هىذه الاىدلا الاىا و ت ىىةريخ 
         ل جىىةرة الاحىىرة  يمىىة تينهىىة، ل تنىىةء علىىخ هىىذه الالت ةقيىى  تمىىت إزالاىى  كة ىى  الاحىىوالجز الاحدل وىى  أمىىة  الا جىىةرةا

، ل قىىىد الت قىىىت هىىىذه الاىىىدلا  1994جىىىةن ا  01ل الال ىىى امةر تىىىين الاىىىدلا الاىىىا و ل قىىىد تىىىدال  ىىىريةنهة  ىىىا 
احقىىوت الاجمركيىى  بشىىكل إاغىىةء ال لالاىىا و علىىخ تشىىجيع الامنة سىى  الاحىىرة ل الاتة اىى  ضىىمن هىىذه الامنطقىى  

بةإلضىة    تدريجا، الع مة   ية   جمركي  موحىدة بةانسىب  امن جىة  ل فىدمة  ل ال ى امةرال  هىذه الاىدلا
         تسىىىهيل ل تحسىىىين الاواىىىوج إاىىىخ الأل ىىىوالت الاتموميىىى  تىىىين الاىىىدلا الاا ثىىى  ا ىىىرليج الاسىىىلع ل الا ىىىدمة   إاىىىخ

حقىىه هىىذال الالت ىىةت ن ىىةئج هةمىى  مىىن حيىىت ، ل لضىىع تنظيمىىة  ل متىىةيير موحىىدة احمةوىى  الاملكيىى  الا كريىى 
حيت نمو الامبة ال  الا جةري  تىين الاىدلا الاىا و ل تطورهىة، ل كىذال هيمنى   ىة رال   لا الامجموعى   ىا 

 . 1الأل والت الاتةامي  بةإلضة   إاخ تزاليد حج  الال  امةرال   ا  لا الامجموع 

منــاطق التجــارة الحــرة مــن نعــاق : األتــاس القــانوني التــتبعاد االتحــادات الجمركيــة و الفــره الثالــث
 عبيق شرط الدولة األولى بالرعايةت

من الاممكن إرجةع ال  بتة  الالتحة ال  الاجمركي  ل منةطه الا جةرة الاحرة من مجةا تطبيىه شىرط  
 الادلا  الأللاخ بةارعةو  إاخ عدة عوالمل ل أ بةب اتل أهمهة وكمن  ا:

   الكامنة وراء إن اء اتحاد جمركي األهداف الحقيقية -1

      عىىة ة مىىىة وكىىىون الاهىىد  لرالء إنشىىىةء التحىىىة  جمركىىا هىىىو تحقيىىىه لحىىدة  ية ىىىي  الىىىدلا الألعضىىىةء  
 يىىه،   ىىا هىىذه الاحةاىى  يبىىدل الالتحىىة  ل كأنىىه مرحلىى  تمهيدوىى  ا حقيىىه الاهىىد  الامنشىىو  أي تحقيىىه الاوحىىدة 

 

 ل رق  بحاي  منشورة علخ الاموقع: -1
Documents/NAFTA.docfaculty.ksu.edu.sa/2195/ 

 . 2017ال ريل   04ت  الالط ع يو  
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زيز الاقوة الاسية ىي  البلىدالن الألعضىةء ل تأثيرهىة  ىا . حيت وتد الا كةمل الالق صة ي أ ة ة ا ت 1الاسية ي 
الاسية ىى  الاتةاميىى ، ل كىىذال تتزيىىز الاقىىوة الا  ةلضىىي  البلىىدالن الام ك لىى   ىىا إوجىىة  ع قىىة  الق صىىة و   ية ىىي  

علىخ  ، حيىت نشىأ  ىا تدالوةتىه2أكار عدال ل توالزنة، ل من ذاك نجد مة ل ل إايه الالتحة  الالرلبىا حةايىة
ة اهىىىة وظهىىىر أن الاهىىىد  أغيىىىر النىىىه مىىىن فىىى ا الاقوالعىىىد الاقةنونيىىى  الامنشىىى  رلبيىىى أ ىىىة  جمةعىىى  الق صىىىة و  أ

الأل ة ا الجمةع  ال ينحصىر  ىا مجىر  إقةمى  التحىة  جمركىا تىين الاىدلا الألعضىةء ل إنمىة ي جىةلزه إاىخ 
حىىىين لقىىىع لزرالء  1992الا أ ىىىيس إلقةمىىى  الاوحىىىدة الاسية ىىىي  اهىىىذه الاىىىدلا، ل قىىىد تحقىىىه هىىىذال الألمىىىر  ىىىن  

الاجمةعىى  الالق صىىة و  الالرلبيىى   ىىا مة ىى ري ت علىىخ متةهىىدة الاوحىىدة الالرلبيىى  ل تنىىةء علىىخ هىىذه فةرجيىى  
 الامتةهدة فرج إاخ حيز الاوجو .

 ل الغير بالنسبة لالتحاد الجمركياندماج الدول المانحة و الدو -2

ل م ىىة  ذاىىك أن الألقىىةاي  الاجمركيىى  الىىدلا الألعضىىةء تصىىبا ل بمجىىر  تكىىوين الالتحىىة  الاجمركىىا  
قليمىىىة جمركيىىىة لالحىىىدال، ل بة ىىى  هىىىذال الألفيىىىر تبىىىر  هىىىذه الاىىىدلا متةهىىىدالتهة مىىىع الاىىىدلا الألفىىىرى ل الا ىىىا قىىىد إ

ت ضىىمن شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى ، ل بةا ىىةاا ال وكىىون الىىدلا  الألفيىىرة الاحىىه  ىىا الال ىى نة  علىىخ هىىذال 
تحة  ألنه  ا  وتىو لال مىن الاشرط المطةاب  بةاحقوت ل الامزالوة الا ا تمنحهة الادلا  الامةنح  اشركةئهة  ا الال

، ل بةع بىىةر أن 3الاغيىىر بةانسىىب  اهىىة ، ل إنمىىة مجىىر  أجىىزالء مىىن الإلقلىىي  الاجمركىىا الاموحىىد الاىىذي وشىىكلونه
شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  وس هد  مىد نطىةت تطبيىه الالم يىةزال  ل الإلع ىةءال  الا ىا يى   منحهىة الىدلا 

نطبىىىه علىىىخ الالتحىىىة ال  الاجمركيىىى . بةع بىىىةر أن ال يمىىىة الاغيىىىر إاىىىخ الادلاىىى  الامسىىى  يدة مىىىن الاشىىىرط ل هىىىو 
بىىىإقلي   الالتحىىىة  الاجمركىىىا وسىىىتخ ل كمىىىة هىىىو متىىىرل  إاىىىخ ال ىىى بدالا الألقىىىةاي  الاجمركيىىى  الىىىدلا الألعضىىىةء

 جمركا لالحد.

 

 

 .214حسة  الحمد محمد هنداللي، الامرجع الاسةته، ص  -1
علا الاقزلينا، الا كةمل الالق صىة ي الاىدلاا ل الإلقليمىا  ىا ظىل الاتوامى ، الاجىزء الأللا، منشىورال  أكة وميى  الادرال ىة   -2

 .274، ص 2004الاتلية، ايبية، 
 .213حسة  الحمد محمد هنداللي، الامرجع الاسةته، ص  -3
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 أح ام القانوش الدولي العرفي اتتبعاد تعبيق شرط الدولة األولى بالرعاية بناء على -3

قىد تىوالترلال علىخ أن الا قهةء  ا  قه الاقةنون الادلاا، حيت  الاوالر ةل وقصد تذاك مجموع  الاقوالعد  
ال  انةء الالتحة ال  الاجمركي  من نطةت تطبيه شرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى ، ل بةا ىةاا لجى  إتبىةع هىذال 

، ل من جةن  آفر نجد أن الالت ةقية  الا جةري  الام ضمن  شرط 1الا رلج عن مق ضةوةته  الاسلو  ل عد 
بةارعةو  قد حىرص أعضىةشهة علىخ الاىنص  ىرالح  علىخ ال ى انةء الالتحىة ال  الاجمركيى  مىن  الادلا  الأللاخ

ل تنىىةء علىىخ مىىة ال ىى قر عليىىه  قىه الاقىىةنون الاىىدلاا ن لىىص إاىىخ الاقىىوا بتىىد  تطبيىىه  مجىةا تطبيىىه الاشىىرط،
 شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  علخ الالتحة ال  الاجمركي .

علخ أ ة ه ي   ال  بتة  منىةطه الا جىةرة الاحىرة مىن ل الألمر ذالته بةانسب  ا  ة  الاقةنونا الاذي  
تطبيه شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  إذ تتد أحكة  الاقةنون الادلاا الاتر ي  ها الأل ة  الاوحيد ا حقه هىذال 
الال  انةء ، إذ ال ومكن ال  انةشهة تنةء علخ أن الادلا الامشةرك   ىا الامنطقى  تشىكل إقليمىة جمركيىة لالحىدال 

 ىىىا الامنطقىى  تظىىل تحىى  ظ بسية ىىى هة الاجمركيىى  الا ةرجيىى  ب ىى   الالتحىىىة ال  مة المىىت كىىل  لاىى  عضىىو 
، أمة بةارجوع إاخ ك ةبة   قهىةء الاقىةنون الاىدلاا نجىد أنهى  قىد  أتىوال مىن فى ا  رال ىةته  اهىذه  2الاجمركي 

الامنةطه علخ ال  بتة هة من نطةت تطبيه شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو   ل كذاك حرص الادلا الألطرال  
قيىىة  ت ضىىمن شىىرط الادلاىىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  بة ىى بتة  منىىةطه الا جىىىةرة الاحىىرة مىىن نطىىةت تطبيىىىه  ىىا الت ة

الاشىىرط  ، ل بةا ىىةاا اىىيس مىىن حىىه الادلاىى  الاطىىر   ىىا الت ةقيىى  تجةريىى  ثنةئيىى  الال ىى نة  إاىىخ شىىرط الادلاىى  
دلا الا ىىا الأللاىخ بةارعةوىى  الاىىذي ت ضىىمنه امطةابىى  الاطىىر  الآلفىىر بةامزالوىة ل الاحقىىوت الا ىىا ومنحهىىة إاىىخ الاىى 

 تشةركه عضوي  منطق  تجةرة حرة.

على شرط الدولة األولى  : شروط اعتبار االتحاد الجمركي و منعقة التجارة الحرة اتتثناءالفره الرابع
 بالرعاية

كىىل مىىن الالتحىىة ال  الاجمركيىى  ل منىىةطه الا جىىةرة الاحىىرة أن  1994علىىخ الاىىرغ  مىىن الع بىىةر جىىة   
من الالت ةقي ، إال أنهة ال ترفص  24ال  انةءين علخ تطبيه شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  بموج  الامة ة 
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ت طبيىىىه هىىىذال الال ىىى انةء إال إذال ال ىىى و ية جملىىى  مىىىن الاشىىىرلط لالاضىىىوالب  ح ىىىخ تت ىىىخ الامزالوىىىة الام بة اىىى   ىىىا 
ل تجىىدر الإلشىىةرة  ىىا هىىذال الاسىىيةت إاىىخ أن هىىذه الاشىىرلط مشىى رك   .الاشىىرط إطةرهمىىة مىىن الا ضىىوع ا طبيىىه

  تين هذين الاشكلين ال كةمل الالق صة ي  ن تر  عليهة من ف ا هذال الا رع.

 ء األتاتي من المبادالت التجاريةوجوب تنحية العوائق الجمركية و غير الجمركية بالنسبة للجز  -1

عأع  ةنىىىه ي تىىىين أن ي تلىىىه  08 قىىىرة  24هىىىة  ىىىا الامىىىة ة ل قىىىة اهىىىذه الاقةعىىىدة الا ىىىا جىىىةء الاىىىنص علي 
        الاهىىىىىىد  الارئيسىىىىىىا ا تحىىىىىىة  الاجمركىىىىىىا بإزالاىىىىىى  كة ىىىىىى  الاحىىىىىىوالجز ل الاقيىىىىىىو  الا ة ىىىىىى  بجىىىىىىوهر الامبىىىىىىة ال  

كةن نوعه، ال  الامن جة  أل جزء من الإلن ةج أوة الا جةري ،  ةالتحة ال  الاجمركي  الا ا ال ته   إال ت حرير
             ومكىىىىىن الالع ىىىىىرال  تهىىىىىة كةتحىىىىىة ال  جمركيىىىىى  ل هىىىىىو مىىىىىة كىىىىىةن وصىىىىىدت علىىىىىخ الاجمةعىىىىى  الالرلبيىىىىى  ال حىىىىى  

، ل الاحقيق  أن الألحكة  الاوالر ة ضمن هذه الامة ة ال تشير إاخ الامتيةر الاذي علخ أ ة ىه يى   1ل الاصل  
ر الاذي ياور مته الا سةشا حوا كي ي  تحديد الامقصو  بةاجزء الأل ة ا من الامبة ال  الا جةري  لهو الألم

مىىن الامبىىة ال  الأل ة ىىا الاجىىزء قيىىة  اجنىى  الالت ةقىىة  الا جةريىى  الإلقليميىى  بمنظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى  ت حديىىد 
 .الالت ةت الا جةري  تين أطرال 

ل امحةلاى  إزالاى  هىذال الالىبس  ىا تطبيىه هىذه الاجزئيى  مىن الامىة ة نجىد النىه قىد ظهىر التجىةهين هىذال  
ق ىىرح بتىىض مىىن الا قىىه  ىىا هىىذال الاشىىأن الالجىىوء إاىىخ متيىىةر كمىىا بمق ضىىةه ومكىىن الع بىىةر أن حيىىت و ،ال قىىه

التحىىة  جمركىىا مىىة أل منطقىى  تبىىة ا حىىر قىىد أزالاىىت الاتقبىىة  الاجمركيىى  ل غيىىر الاجمركيىى  بةانسىىب  الجىىىزء 
، غيىىىر أن 2الأل ة ىىىا مىىىن الامبىىىة ال  الا جةريىىى  إذال كىىىةن حجىىى  الا جىىىةرة الامحىىىررة يبلىىىغ نسىىىب  مةويىىى  متينىىى 

ر هىذال الالتجىةه اى  ي  قىوال علىخ تحديىد قيمى  هىذه الانسىب  الامةويى ، أي اى  وحىد  بةاضىب  حجى  الا جىةرة أنصة
 الامحررة ا حقه هذال الاشرط ل تذاك وكون هذال الامتيةر غير كة  .

        اىىذاك  قىىد لجىىد التجىىةه آفىىر يىىرى بىىةن الامتيىىةر الاكمىىا غيىىر كىىة  الحكىى  بىىةن التحىىة  جمركىىا مىىة 
الاىىت الاتقبىىة  الاجمركيىى  ل غيىىر الاجمركيىى  بةانسىىب  الجىىزء الأل ة ىىا المبىىة ال  أل منطقىى  تبىىة ا حىىر قىىد أز 

الا جةري ، ل النه ينبغا الالجوء إاخ متيةر كي ا بموجبه ي    حص الانسب  الامةوي  ال جةرة الامحىررة بسىب  
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إنشىىةء التحىىة  جمركىىا أل منطقىى  تبىىة ا حىىر علىىخ ضىىوء طبيتىى  الاقطةعىىة  الا جةريىى  الا ىىا تح ويهىىة، الن 
الاجزئا ال جةرة الامنص  علىخ عىد  مىن الامن جىة  وجى  الع بىةره م ةا ىة اقةعىدة الاجىزء الأل ة ىا  الا حرير

 .1من الامبة ال  الا جةري  ح خ او تلغ نسب  مةوي  مرضي 

ل بةارجوع إاخ الاتديد من الاقضةوة الا ا مر  علخ قضةء الاجة  نجىد أن مجموعىة  الاتمىل هذال  
يةرين الاكما ل الاكي ا  ا أن لالحد من الجىل الا حقىه مىن إزالاى  الا ةبت  اهذه الألفيرة قد الع مد  علخ الامت

  .2الاتقبة  الاجمركي  ل غير الاجمركي  بةانسب  الجزء الأل ة ا من الامبة ال  الا جةري 

ة إلزامية اشتمال االتفاق المؤقـل علـى خعـة و برنـامج يسـمحاش بلقامـة اتحـاد جمركـي أو منعقـ  -2
 التجارة الحرة خالل مدة معقولة

تنباه هذه الاقةعدة من حقيق  أن الالتحة  الاجمركا وس هد   ا نهةو  الألمر إزالا  كة   الاحىوالجز  
 نيوضىحة ل ينبغىا أن يى   ذاىك ل ىه فطى  أل ترنىةمج محىد ين ،ل الاقيو  أمة  حرك  الامبة ال  الا جةري 

 ا حر ي تهىدلن جلية أن أعضةء منظم  الا جةرة الاتةامي  الارالغبين  ا إنشةء التحة  جمركا أل منطق  تبة
بجدوىى  توضىىع الالتحىىة  أل الامنطقىى  موضىىع الا ن يىىذ فىى ا الامىىدة الامتقواىى  الامق رحىى   ىىا الالت ىىةت الامؤقىىت 

، إال  ىىىا حىىىةال  3 ىىىنوال   10ال وجىىى  أن ت  طىىىخ  فىىى ا   ىىىرة زمنيىىى  متقواىىى ل الن وكىىىون ذاىىىك   ،ذالتىىىه
 .    4ال  انةئي 

 

 .127ص  ل 126، ص الاسةته محمد  ة ا يو ف، الامرجع  -1
حىىين  حصىىهة الت ىىةت الاشىىرالك  الامبىىر  تىىين الايونىىةن ل الاجمةعىى  الالق صىىة و   1947اقىىد فلصىىت مجموعىى  عمىىل جىىة   -2
قىد تى  الا و ىل  النىهوتنىا  مبىة ال  الا جةريى  تىين الاطىر ين الالرلبي  إاخ أن ال  بتة  الا ح  ل الاصل  من مجةا تحرير الاال

إاىخ إزالاى  الار ىىو  الاجمركيى  ل الاحىىوالجز الا جةريى  الامقيىىدة الألفىرى بةانسىىب  الجىزء الأل ة ىىا مىن الامبىىة ال  الا جةريى . محمىىد 
 . 128ص  ل 127 ة ا يو ف، الامرجع الاسةته، ص 

 .1994عجع من الت ةقي  جة   05 قرة  24ل هذال حسبمة لر   ا الامة ة  - 3
www.wto.org, Vu le : 22/02/2017. 

منىه أن  06، ل الاذي لر   ا الامة ة 2001جوالن 25لعلخ  بيل الاماةا الت ةت الاشرالك  الامصري  الالرلبي  الاموقع  ا  -4
 ىن  مىن  فىوا هىذال الالت ىةت  12منطق  تجةرة حرة فى ا   ىرة الن قةايى  ال ت جىةلز تقي  مصر ل الاجمةع  الالرلبي  تدريجية 

 . محمىىد  ىىة ا يو ىىف، الامرجىىع1994حيىىز الان ىىةذ، ل هىىذال التسىىةقة مىىع أحكىىة  الالت ةقيىى  الاتةمىى  ال تري ىىة  ل الا جىىةرة اسىىن  
 .133ل ص 131، ص الاسةته
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مــع أعةــاء منظمــة عــدم تأديــة االتحــاد الجمركــي أو منعقــة التجــارة الحــرة إلــى إعاقــة التجــارة  -3
 التجارة العالمية

ل هىذال رالجىع  ينبغا أن ال يؤ ي إنشةء الالتحة  الاجمركا إاخ إعةق  الا جىةرة مىع الابلىدالن الألفىرى، 
إاىىخ تسىىهيل الا جىىةرة مىىن  إاىىخ أن الاهىىد  مىىن الالتحىىة  الاجمركىىا أل منطقىى  الا جىىةرة الاحىىرة وجىى  أن يىىؤ ي

        ل اىىىىيس إاىىىىخ إقةمىىىى  عوالئىىىىه أمىىىىة  تجىىىىةرة الألطىىىىرال  الام تةقىىىىدة الألفىىىىرى مىىىىع تلىىىىك الألقىىىىةاي  الامكونىىىى  اهىىىىة
، ل بةإلمكىىىةن الع بىىىةر هىىىذه الاقةعىىىدة بماةبىىى  ت  يىىىف مىىىن حىىىدة كىىىون هىىىذين الاشىىىكلين مىىىن أشىىىكةا 1الألقىىىةاي 

الأللاىىخ بةارعةوىى ،  ىىإذال كىىةن الامتمىىوا بىىه عىىد  الا كةمىىل الالق صىىة ي وشىىك ن ال ىى انةء علىىخ شىىرط الادلاىى  
تتمىىي  الامزالوىىة الانةتجىى  عنهمىىة علىىخ أعضىىةء منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى ،   تىىد مىىن الالا ىىزال  علىىخ الألقىىل بتىىد  

 لضع عرالقيل أمة  الامبة ال  الا جةري  مع هؤالء الألعضةء.

 لتزام باإلعالم و تنفيا التوصياتاال -4

          الا جىىىىةرة الاتةاميىىىى  وقىىىىرر الاىىىىدفوا  ىىىىا التحىىىىة  جمركىىىىاأن كىىىىل عضىىىىو  ىىىىا منظمىىىى  ذاىىىىك ل م ىىىىة   
مىىىع   2منطقىىى  تبىىىة ا حىىىر وجىىى  أن يبلىىىغ تىىىذاك   لن تىىىأفير إاىىىخ اجنىىى  الالت ةقىىىة  الا جةريىىى  الإلقليميىىى  أل

إعطةئهىىىة جميىىىع الامتلومىىىة  ل الابيةنىىىة  الاضىىىرلري  الا ىىىا تسىىىما اهىىىة ت وجيىىىه الا و ىىىية  الامنة ىىىب  إاىىىخ 
 . 3مركا أل منطق  الا جةرة الاحرةالألعضةء الامؤ سين ا تحة  الاج

 المعلب الثاني: التنمية االقتصادية كاتتثناء على شرط الدولة األولى بالرعاية

م  قىى  ل الامبىىة ه الأل ة ىىي  الا ىىا قةمىىت عليهىىة  1947اىى  تكىىن الامبىىة ه الا ىىا تحكىى  نظىىة  جىىة   
ال  رالتيجية  الادلا الام  ل   ال نمي ، كمة أنهة ا  تأفذ بتين الالع بةر ظرل هة الا ة   بة  انةء الألحكىة  

رلجىة عىن الا ا  محت الدلا الانةمي  من جهى  تر ىع ر ىومهة الاجمركيى ، ف 18الا ا لر   ضمن الامة ة 

 

 .218حسة  الحمد محمد هنداللي، الامرجع الاسةته،ص  -1
  الالت ةقىىة  الا جةريىى  الإلقليميىى  جهىىةز تىىةبع امنظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى  م ىى ص ب حىىص مىىدى مشىىرلعي  الت ةقىىة  تتىىد اجنىى  -2

 .1994من الت ةقي  جة   24الا كةمل الالق صة ي الإلقليما علخ ضوء الألحكة  الاوالر ة  ا الامة ة
 .134محمد  ة ا يو ف، الامرجع الاسةته، ص  -3



 شرط الدولة األولى بالرعاية في العالقات التجارية الدولية 

 

192 

 

مبىىدأ ربىى  الا تري ىىة  الاجمركيىى  ل ذاىىك تهىىد  حمةوىى  إن ةجهىىة الاىىوطنا. ل مىىن جهىى  أفىىرى ب ىىرض قيىىو  
 .1كمي  علخ الاوالر ال  من الجل حمةو  ميزالن مد وعةتهة

ل بمضىىا  ىىنوال  قليلىى  مىىن  فىىوا الاجىىة  حيىىز الان ىىةذ ل بمجىىر  حصىىواهة علىىخ الال ىى ق ا هىىذال 
 انةءال  تسما اهة بةاحصوا علخ متةمل  فة   ت ضيلي  من تدأ  الادلا الانةمي  تطةا  الالع رال  بة 

قبىىىل الاىىىدلا الام قدمىىى  الق صىىىة وة ل الاقيىىىة  ت بىىىة ا الا  ضىىىي    يمىىىة تينهىىىة  لن أن تل ىىىز  بمىىىدهة إاىىىخ هىىىذه 
أكاىر ال ى جةب  ام طلبىة   2الألفيرة، لا حقيىه ذاىك النصىر ت هىذه الاىدلا الانةميى  إاىخ إنشىةء منظمى  أفىرى 

جىىةرة الادلايىىى  علىىخ أ ىىس ل مبىىة ه م  ل ىى  تمةمىىىة عىىن تلىىك الا ىىا قةمىىت عليهىىىة الا نميىى  تهىىد  تنظىىي  الا 
الاجىة  ل أ ى ذاىك إاىخ إنشىةء مىؤتمر الألمى  الام حىدة ال جىةرة ل الا نميى  الامتىرل  بةاكنيسىة ، ل إزالء تلىىك 
الا طىىورال  اىىى  تجىىىد الاجىىىة  م ىىىرال مىىىن أن ت مةشىىىخ مىىع هىىىذه الاموجىىى  الاصىىىةعدة ل النتكىىىس ذاىىىك  ىىىا تتىىىديل 

. ل وتىىد 3 1966 لي  بإضىىة   مىىة وسىىمخ بىىةاجزء الارالبىىع الاىىذي أ ىىبا نة ىىذ الام تىىوا  ىىن الالت ةقيىى  الأل ىى 
إضة   الاقس  إاخ الت ةقي  الاجة  مظهرال من مظةهر تتةطف هذه الامنظم  آنذال  مىع الاىدلا الانةميى  حيىت 

الاىذي قرر بمة و ةاف الاقوالعد الاتةمى   ىا الاجىة ، مىنا هىذه الاىدلا مزالوىة  لن تبىة ا  ىا الامتةملى . الألمىر 
      وقىىرر  ىىرالح  أن الاىىدلا الانةميىى  تتةمىىل متةملىى  فة ىى  ل ت ضىىيلي   ىىا تطبيىىه أحكىىة  الالت ةقيىى  الاتةمىى .
ل قد أ ى ذاك إاخ موال ق  الاجة  علخ نظة  الال ضلية  الامتم  الاذي تقرر  ا إطةر الاكنيسة   ىا ألالئىل 

نىه وت ىا متظى  الاسىلع الا ىا الاسبتينة  رغ  النه ينطوي علخ م ةا    ريح  امبىدأ عىد  الا مييىز، حيىت ال
 تصدرهة الادلا الانةمي  إاخ أ والت الادلا الاصنةعي  من الار و  الاجمركي .

النضىىمة  عىىد  كبيىىر مىىن الاىىدلا الانةميىى  إاىىخ الاجىىة   1966ل قىىد شىىهد  الا  ىىرة الا ىىا أعقبىىت  هىىذال 
و ر اهىىة مزيىىدال مىىن الاحمةوىى  الاجىىة  تىى  الا ىىا ي ضىىمنهة الاجىىزء الارالبىىع مىىن الن تىىدالتير الا نميىى بتىىد أن لجىىد  

مىىن فىى ا هىىذال اىىذال  ىىنحةلا  ، ضىى  عىىن الامتةملىى  الا  ضىىيلي  الا ىىا ي يحهىىة  ىىا ضىىوء م طلبىىة  الا نميىى 
مطلى   رال ىى  الامتةملى  الا مييزيىى  الاممنوحىى  اصىةاا الا نميىى  الالق صىة و  الىىدلا الانةميىى  مىن فىى ا  رال ىى  الا

 

1- Dominique CARREAU et Patrick JUILLARD, op.cit, pp. 274 – 275. 
عبىىد الانة ىىر نىىزالا الاتبىىة ي، منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى  ل الق صىىة وة  الاىىدلا الانةميىى ،  الر الاصىى ةء النشىىر ل الا وزيىىع،  - 2

 .111ل ص  110، ص 1999 الألر ن، الاطبت  الأللاخ ،
 .135محمد  ة ا يو ف، الامرجع الاسةته، ص  - 3
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تدالتير تنمي  تجةرة الاىدلا ك رع ألا ل كذال  1947الا دالتير الاحمةئي  الاممنوح  الدلا الانةمي  ضمن جة  
ل الانظىىة  الاشىىةمل  الانظىىة  الامتمىى  ا  ضىىلية   ،ك ىىرع ثىىةن 1947الانةميىى  ضىىمن الاجىىزء الارالبىىع مىىن جىىة  

مىىىدى ك ةوىىى  الامتةملىىى  الا  ضىىىيلي  الا ىىىا تمنحهىىىة  ك ىىىرع ثةاىىىت ل ا  ضىىىلية  الا جةريىىى  تىىىين الاىىىدلا الانةميىىى 
 .رالبعك رع  الاتةامي  الت ةقة  منظم  الا جةرة

 1947جات التدابير الحمائية الممنوحة للدول النامية ضمن الفره األول: 

أقىىر  الألطىىرال  الام تةقىىدة مىىن ف اهىىة ضىىرلرة تم ىىع الاىىدلا ل هىىا تلىىك الا ىىدالتير الاحمةئيىى  الا ىىا  
  الانةميىىىى  بىىىىإجرالءال  إضىىىىة ي  ومكىىىىن متهىىىىة تن يىىىىذ ترالمجهىىىىة ل  ية ىىىىةتهة الا نمويىىىى  الا زمىىىى  ار ىىىىع مسىىىى وى 

 ، ل ومكن تل يص أه  الاموالضيع الا ا تنةلا هة هذه الامة ة  يمة يلا:1شتوبهة

 لتنميةتنفيا برامج ا -1

أقر  الألطرال  الام تةقدة  ىا الالت ةقيى  بمىنا الاىدلا الانةميى  ل الاىدلا الألقىل نمىوال، الا ىا تك ىل  قى   
مس وية  من  ض  من الامتيش  ل ال تىزالا  ىا مرالحلهىة الا نمويى  الأللاىخ الاحىه  ىا الت ىةذ تىدالتير حمةئيى  

        سىىىى وى الاتىىىىة  امتيشىىىى  تىىىىؤثر  ىىىىا الاىىىىوالر ال  مىىىىن الجىىىىل تن يىىىىذ ترالمجهىىىىة ل  ية ىىىىةتهة الا نمويىىىى ، ل ر ىىىىع الام
شىىىتوبهة، ل ت  ىىىه الألطىىىرال  الام تةقىىىدة علىىىخ لجىىىوب تم ىىىع هىىىذه الاىىىدلا ت سىىىهي   تمكنهىىىة مىىىن موالجهىىى  

 .2م طلبة  تنمي هة الالق صة و  عن طريه ترالمج حديا  تسه   ا إقةم   نةعة  جديدة

 تعبيق قيود كمية الحتواء الخلل في موازين المدفوعات -2

حةا  لجو  الن  ةض جسي   ىا الالح يةطىة  الانقدوى  الادلايى ، ل هنىة وحىه الىدلا ذاك  ا ي حقه  
الانةمي  ل الألقل نموال  رض قيو  كمي  علخ الاسلع الامسى ور ة مىن فى ا الاى حك   ىا الاىوالر ال  عىن طريىه 
إتبةع أ لوب الاحصص ل ترالفيص الال ى يرال  الى حك  أكاىر  ىا حركى  الاسىلع ألرالضىيهة بةع بةرهىة الاسىب  

ل قىة إلجىرالءال  محىد ة ت ضىمن إفطىةر  الاقيىة  تىذاك، ل يى   3جىز  الئى   ىا ميىزالن الامىد وعة   ا لجو  ع
 

، الات قة  الالق صة و  الادلاي  ا الانظرية  الام سرة ال بة ا الادلاا، الات قة  الانقدو  ل الامةايى  زين  حسين عوض ه -1
 .318، ص 2008الادلاي ، الت ةقي  منظم  الا جةرة الادلاي و،  الر الاجةمت  الاجديدة، الإل كندري ، مصر، 

 .125محمد تن زغيوة، الامرجع الاسةته،  -2
 .318ص  ق صة و  الادلاي ، الامرجع الاسةته،الات قة  الال زين  حسين عوض ه، -3
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ذ هىىذه الإلجىىرالءال ، ل كىىذاك الاىىدفوا  ىىا م ةلضىىة  تجةريىى  مىىع ةالت ىى  ىىا الاجىىة  تنيىى  الاطىىر  الام تةقىىد 
 الألطرال  الألفرى الا ا قد ت أثر تهذه الإلجرالءال . 

 ماية الالزمة إلقامة صناعة معينةبما  وفر الح  تحقيق مرونة في تعد ل هي ل التعريفة الجمركية  -3

عىد  قىدرة  ىنةعة  الاىدلا الانةميى  علىخ منة سى  الاسىلع الاممةثلى  مىن الاىدلا الام قدمى ، نجىد  بس   
حمةوىىى  الاصىىىنةع  ل تمنحهىىىة مرلنىىى  كة يىىى   ىىىا تتىىىديل هيكىىىل مىىىن أنهىىىة تطةاىىى  بىىىإجرالءال  كميىىى  تمكنهىىىة 

        ر اهىىىة الاحمةوىىى  الا زمىىى  اصىىىنةع  متينىىى  أل إقةم هىىىة الا تري ىىى  الاجمركيىىى  ل تطبيىىىه قيىىىو  كميىىى ، بمىىىة يىىىو 
ل الح ىىوالء الا لىىل  ىىا ميىىزالن الامىىد وعة  الانىىةتج عىىن الازيىىة ة الاكبيىىرة ل الامسىى مرة  ىىا الاطلىى  علىىخ بتىىض 

 . 1الاوالر ال  بمة ومس أل وضر ترالمجهة الا نموي 

 إم انية اللجوء إلى الت اور -4

نمىوال الالجىوء إاىخ الت ىةذ تىدالتير إجرالئيى  مؤق ى  ا حقيىه هىد  حيت بإمكةن الادلا الانةمي  ل الألقىل  
تنمىىوي عىىن طريىىه الامسىىةعدة الاحكوميىى ، ل ذاىىك بةاقيىىة  بةا شىىةلر مىىع الألطىىرال  الام تةقىىدة الألفىىرى حيىىت 
تقىىو  جميىىع الألطىىرال  بةا شىىةلر متهىىة ، ل إذال مىىة تىى  الالت ىىةت ي حىىرر الاطىىر  الام قىىد  تهىىذال الإلجىىرالء مىىن 

 .2 صل  بةاموال  الألفرى من الالت ةقي الا زالمةته من الألحكة  الام

 1947تدابير تنمية تجارة الدول النامية ضمن الجزء الرابع من جات الفره الثاني: 

منذ  الابدالو  كىةن لالضىحة أن الاىدلا الانةميى  ال تسى  يد كايىرال مىن الت ةقيى  الاجىة ، علىخ الع بىةر أن  
وصت  تحقيقه تين الادلا الام قدمى  ل الاىدلا هذه الألفيرة تقو  علخ تبة ا الامزالوة تين الألطرال  ل هو مة 

الانةمي  بةانظر ا  ةل   رج  الا قد  الالق صىة ي ل الن حجى  ل نوعيى  تجىةرة الاىدلا الام قدمى  ت ىوت تجىةرة 
، كمىة أن الاىىدلا الانةميى  اىى  وكىن اهىىة  لر يىىذكر  ىا جميىىع الامرالحىل الا ىىا مىر  تهىىة الت ةقيىى  3الاىدلا الانةميىى 

 

 .127محمد تن زغيوة، الامرجع الاسةته، ص  -1
 .127،ص الامرجع ن سهمحمد تن زغيوة،  -2
 .53، ص 2008 مصر، محمد   و  قةتل، منظم  الا جةرة الاتةامي  ل تحرير الا جةرة الادلاي ، الادالر الاجةمتي ، -3
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ة ىىىيون هىىى  مجموعىىى  الاىىىدلا الاصىىىنةعي  الام قدمىىى ، ل بةا ىىىةاا كىىىةن الاجىىىة ، حيىىىت كىىىةن الام ةلضىىىون الال 
 الاله مة  مركزال علخ مصةاحه  الالق صة و .

هذال ل ن يج  الأللضىةع الام ر وى  الىدلا الانةميى   ىا الاسىوت الاتةاميى  تصىةعد  الامطةابى  بمتةملى    
 سىىىىةلي  تىىىىين ت ضىىىىيلي  أل تمييزيىىىى  اصىىىىةاا هىىىىذه الاىىىىدلا، ل تسىىىى ند هىىىىذه الامقواىىىى  علىىىىخ أن الامتةملىىىى  الام

 ىىىا  1947، ل اهىىىذال ل أثنىىىةء النتقىىىة  الامىىىؤتمر الاىىىوزالري ألطىىىرال  جىىىة  1الا م سىىىةلين تت بىىىر غيىىىر عة اىىى 
الاهة   ا حضير الام ةلضة  الا جةري  الام تد ة الألطرال  اجوا  كيندي، تى   1963مةي  21جنيف  ا 

دالتير الا زمى  ا نميى  الإلقرالر بضرلرة لضع إطةر قةنونا ل مؤ سا وسما ا طرال  الام تةقدة بةت ةذ الا ى 
تجةرة الادلا الانةمي ، ل  ا أعقةب هذال الإلع ن الاوزالري ت  تكليىف اجنى  تحضىيري  تدرال ى  مىدى إمكةنيى  

مىىن الجىىل  رال ىى  الامسىىةئل الام تلقىى  بموضىىوع الا نميىى  الالق صىىة و . ل بةن هىىةء  1947تتىىديل أحكىىة  جىىة  
ام حىىدة ال جىىةرة ل الا نميىى  ، تبنىىت مىىن هىذه الادرال ىى  كىىةن هنىىة  ضىىغ  لال ىىع مىىن قبىىل ألا مىىؤتمر ا مىى  ال

جىىىوالن  27ل الاىىذي  فىىىل حيىىز الا طبيىىه  ىىا  1947ف اىىه الألطىىرال  الام تةقىىدة الاجىىزء الارالبىىىع مىىن جىىة  
 .2بتد قبواه من طر  ثلاا أطرال  الاجة   1966

 1947تدابير تنمية تجارة الدول النامية ضمن الجزء الرابع من جات  ال: أح امأو 

جة  متبرال عن مطةا  الادلا الانةمي   ا متةمل  ت ضيلي  ل تمييزي   ا جةء الاجزء الارالبع من الا 
بمبة ه الاجىزء ل الألهىدال  الا ىا  تبةعةإت تله عنة ر  ل وشمل هذال الاقس  ث و  الا بة ا الا جةري الادلاا،
الام تلق  تهذين  حكة الألالاتمل الامش ر  ا  تيل  ل ال  الاوالج  الح رالمهة ل الالا زالمة  تصبو إايهة ، الا تهد 

 .3الاتنصرين

 

 .54محمد   و  قةتل، الامرجع ن سه، ص  -1
2- Z. HAQUANI, Cnuced pour un nouvel ordre économique, Publication de la cnuced, 

Nation Unies, New York, 1977, p.2-4. 
هىو  1947ل هنىة نشىير إاىخ أن الاجىزء الارالبىع مىن جىة  ، 1947مىن جىة   38، 37، 36ل هذال مىن فى ا الامىوال    -3

، ر قىى  1947منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى  مىىة هىىا  ىىا الاوالقىىع إال الت ةقيىى  جىىة   ، الت ةقيىى 1994ذالتىىه الاجىىزء الارالبىىع مىىن جىىة  
 بتض الا تدي   الا ا لضتت ف ا جوا  الاللرغوالي.

www.wto.org, Vu le : 22/02/2017. 
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الألهىىىدال  الا ة ىىى  بةا نميىىى  الالق صىىىة و  الت قىىىت الألطىىىرال   تحقيىىىهالامبىىىة ه ل  ىىىا إطىىىةر تجسىىىيد   
الام تةقىىدة علىىخ الاتمىىل علىىخ زيىىة ة حصىىيل   ىىة رال  الاىىدلا الانةميىى  بصىى   مسىى دوم  ل ضىىمةن حصىىواهة 

  ل الاتمىل علىخ تابيىت أ ىتةر علخ نصي  عة ا  ا نمو الا جةرة الادلايى  يى  ء  مىع الح يةجةتهىة الا نمويى 
 ة رالتهة من الامن جة  الأللاي  ل الازرالعي  بمة يىو ر اهىة حصىيل  مىن هىذه الاصىة رال  اإل ىهة   ىا  ىدال  
الاىىىىوالر ال  الا زمىىىى  اتمليىىىى  الا نميىىىى ، ل أن ت ىىىىيا الاىىىىدلا الام قدمىىىى  اسىىىىلع الاصىىىىنةعة  الا حويليىىىى  ل الاسىىىىلع 

ميسىىرة.  ضىى  عىىن إع ىىةء الاىىدلا الانةميىى  مىىن  الامصىىنت  ا طىىرال  الانةميىى   ىىرص الن ىىةذ أل ىىوالقهة بشىىرلط
 .1تقدو  مقةتل كةمل اكل مة تقدمه الادلا الام قدم  من تنةزال  أل ت  يضة  جمركي 

 نصىر  كلهىة  ل الا تهىدال  الا ىا تقىع علىخ  عىةته الاىدلا الام تةقىدة،  الا زالمىة  أمة  يمة ي تلىه بة 
بإعطىىةء ألاويىى  ا   ىىيض أل إاغىىةء الاحىىوالجز الاجمركيىى  اصىىةاا الاىىدلا الانةميىى  حيىىت تل ىىز  الاىىدلا الام قدمىى  

ل       علخ الاسلع الا ا ت ضمن أهمي  فة   بةانسب  الدلا الانةمي   والء كةنت موال  ألاي  أل مصنوع 
ت ضمن الاضرالئ  الاجمركي  ل الاقيو  الا ا ت رت تين الامن جة   ا  ىورتهة الأللايى  ل  ىورتهة الانهةئيى ، 

الئ  جمركيى  جديىدة  أل إقةمى  عقبىة  غيىر تتري يى  علىخ الاىوالر ال  مىن مع الالم نىةع عىن  ىرض أوى  ضىر 
أل الت ىةذ إجىرالءال  أل قيىو  مةايى  مىن شىةنهة عرقلى   عد  الا غييىر  ىا الاسية ىة  الامةايى الادلا الانةمي  مع 

 .2الامصنع أل الال  ه   الامحلا من هذه الاوالر ال  بشكلهة الا ة 

الامحىىد ة مىىن فىى ا هىىذال ت تىىةلن الألطىىرال  الام تةقىىدة مىىع بتضىىهة الاىىبتض ا ن يىىذ الألهىىدال  هىىذال ل  
عن طريه الالت ةقية  الادلاي  ا حسين تسويه الاموال  الأللاي  الا ا الا زم  ةت ةذ الإلجرالءال   بل ذاك  الاجزء

 رال  الاىدلا ته  الادلا الانةمي  ل الا تةلن مع الألم  الام حدة ل هيةةتهة ل لكةالتهة الام  صص  ازية ة  ىة
من ف ا الامتىةيير  كذال ل الا نظيمة  الاوطني  ل الانةمي  من ف ا الا نسيه الادلاا ل تصحيا الاسية ة  

الا ني  ل الا جةري  الامؤثرة  ا الإلن ةج ل الانقل ل الا سويه ل بإقةم  تسهي   كة ي  ال د قة  الام زاليىدة مىن 
 .3الامتلومة  الا ة   بةا جةرة

 
 

 .319زين  حسين عوض ه، الات قة  الالق صة و  الادلاي ، الامرجع الاسةته، ص  -1
 .129الاسةته، ص محمد تن زغيوة، الامرجع  -2
 .320ص  الات قة  الالق صة و  الادلاي ، الامرجع الاسةته، زين  حسين عوض ه، -3
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 1947تدابير تنمية تجارة الدول النامية ضمن الجزء الرابع من جات لثانيا: العبيعة القانونية 

اقد الفذ تحديد الاطبيت  الاقةنوني  الجزء الارالبع من الاجة  منحخ جداا تين  قهىةء الاقىةنون الاىدلاا  
هل مىن الاوالجى  علىخ  لاى  م قدمى  عضىو  ىا منظمى  الا جىةرة  ،ل الاسب   ا ذاك هو الا سةشا الامطرلح

الاتةاميىى  الا ىىا تقىىو  بمىىنا مزالوىىة ت ضىىيلي  ادلاىى  نةميىى  عضىىو  ىىا الامنظمىى  أن تمىىد تطبيقهىىة أوضىىة اجميىىع 
أ  أن ماىل هىذه الامزالوىة الا  ضىيلي  فة ى   ؟أعضةء الامنظمى  الألفىرى طبقىة اشىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى 

 ؟ها تشكل ال  انةء علخ تطبيه الاشرطالانةمي ، ل تذاك  تس  يد منهة  ق  الادلا 

يرى جةن  من الا قه أن الاجىزء الارالبىع مىن الاجىة  وسىما الىدلا الام قدمى  أعضىةء منظمى  الا جىةرة  
الاتةاميىىىى  بم ةا ىىىى  شىىىىرط الادلاىىىى  الأللاىىىىخ بةارعةوىىىى  بحيىىىىت تسىىىى طيع هىىىىذه الاىىىىدلا أن تمىىىىنا الاىىىىدلا الانةميىىىى  

، ل م ىة  ذاىك أن الاىدلا الام قدمى  ال تحصىل علىخ مقةتىل 1لحىدهةالألعضةء مزالوىة ت ضىيلي  قة ىرة عليهىة 
المزالوة الا  ضيلي  الا ا تمنحهة الدلا الانةمي   ا حين أنهة تطةا  بةاحصوا علخ مقةتىل عنىدمة يى   مىنا 

ل وضىيف  هىذال هذه الامزالوة الا  ضيلي  ادلا  م قدم  ل هو مة وت بر م ةا   امبدأ الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى .
الالتجىىةه الا قهىا أن تبنىا أحكىىة  الاجىزء الارالبىىع مىن الاجىة  هىىو بماةبى  لقىف التمىىل بمبىدأ عىىد  أنصىةر هىذال 

الا مييز  ىا الات قىة  الا جةريى  الاقةئمى  تىين الاىدلا الام قدمى  ل الاىدلا الانةميى   ىا حىين ال ى مرالر الاتمىل بىه 
  ق   يمة تين الادلا الام قدم .

الارالبىع مىن الاجىة  ال وت بىر ال ى انةء  ا حىين يىرى جةنى  آفىر مىن الا قىه إاىخ الع بىةر أن الاجىزء  
الامتةملى  بةاماىل الاىذي تى  تكريسىه  مبىدأ أنعلخ تطبيه شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو ، ل  ايله  علخ ذاىك 

مىىن فىى ا هىىذال الاجىىزء ال وح ىىوي  ىىوى علىىخ عنصىىر  ىىلبا وق صىىر علىىخ منىىع الاىىدلا الام قدمىى  أعضىىةء 
يلي  الا ىىا تمنحهىىة الىىدلا الانةميىى  الألعضىىةء ،  ىىا منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى  مىىن طلىى  مقةتىىل المزالوىىة الا  ضىى 

ن الامزالوىىة الا  ضىىيلي  الا ىىا ومكىىن أن تشىىكل ال ىى انةء علىىخ شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  وجىى  أن أحىىين 
تح وي علخ عنصر الوجةتا يلز  الادلا الام قدم  بةن تمىنا الاىدلا الانةميى  متةملى  أكاىر ت ضىي  مىن تلىك 

 . 2الا ا تمنحهة الدلا الألفرى 

 

1-J. BOUVERSSE, Droit et politique de développement et de coopération , P.U.F, Paris, 

1990, p. 186. 
 .150ص  محمد  ة ا يو ف، الامرجع الاسةته، -2
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   إاخ ال  نة  أنصةر هذال الالتجةه الا قها علخ حج  أفرى م ة هة النىه إذال كىةن نىص الامىة ة إضة 
مىن الاجىة  يىنص علىىخ النىه ومكىن إحىدالو تتىىدي   علىخ الاشىرط الامىدرج  ىىا الامىة ة الأللاىخ مىن هىىذال  30

 ةقىىد تىى  الع مة هىى  مىىن الاجىىة   الاجىىزء الارالبىىع تىىدالتير الا نميىى  ضىىمن الالت ىىةت بتىىد قبىىوا ذاىىك بةإلجمىىةع،  ىىةن
         بموال قىى  أغلبيىى  ثلاىىا أطىىرال  الالت ىىةت ، ل هىىو مىىة يىىدا علىىخ أن الاجىىزء الارالبىىع مىىن الاجىىة  ال وتىىد تتىىدي 

 .1أل ال  انةء علخ شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  الامدرج ضمن الاجة  

علىىخ الاىىرغ  مىىن هىىذه الالتجةهىىة  الا قهيىى  الام نةقضىى  حىىوا تحديىىد الاطبيتىى  الاقةنونيىى  الجىىزء الارالبىىع  
الاجة ، إال أن هذال ال وشكل أهمي  كبيرة  ةأله  هو أن هذال الاجزء الارالبع من الاجة  قد حقه متةمل  من 

ت ضيلي  الدلا الانةمي  ل مكنهىة مىن الاحصىوا علىخ الم يىةزال   ىتية ا حقيىه بتىض الامسىةلالة تينهىة ل تىين 
علىىخ شىىرط الادلاىى  الاىىدلا الام قدمىى  ل قىىد ال ىى مر  الاىىدلا الانةميىى   ىىا الاسىىتا المطةابىى  بة ىى انةءال  أفىىرى 
  .1971الأللاخ بةارعةو  إاخ أن ت  تحقيه ذاك من ف ا تبنا الانظة  الامتم  ا  ضلية   ن  

 ليات التجارية بين الدول الناميةالفره الثالث: النظام المعمم لالفةليات و النظام ال امل لالفة

لىى  مىىن الا حىىدوة  اىى  وكىىن ظهىىور نظىىة  الال ضىىلية  الامتمىى  لايىىد الاصىىد   ل إنمىىة جىىةء ن يجىى  جم 
الا ا فةض هة الادلا الانةمي ،  بتد إ رال  هذه الألفيرة الآلثةر الاسلبي  الا ا أ ى ر عنهىة نظىة  الاجىة  الاقىةئ  
علخ الامسةلالة  ل عد  الا مييز  ىا الامتىةم   الا جةريى  تىين الاشىركةء الا جىةريين علىخ الاىرغ  مىن الفى    

ن إعىىة ة الانظىىر  يىىه بمىىة وحقىىه الا ىىوالزن تىىين مىىوقته  الا تلىىا  ىىا هىىذه الاشىىرالك ، اىىذاك الرتىىأ  النىىه التىىد مىى 
ل إ مةج نظة  الال ضلية   1954أطرال ه، ل قد تدأ  مطةابة  الادلا الانةمي  ت تديل أحكة  الاجة   ن  

رضىى ه مىىن قبىىل الاوالوىىة  ةضىىمن الانظىىة  الا جىىةري الاىىدلاا ، غيىىر أن طلبهىىة هىىذال قوبىىل بىىةار ض ن يجىى  مت
 .2الام حدة الألمريكي 

 ىىا مجىىةا زيىىة ة ال ىى مر  ىىتا الاىىدلا الانةميىى  ت كايىىف جهو هىىة علىىخ كة ىى  الامسىى وية  ل فة ىى   
ل تحسىىىين متىىىدا تبة اهىىىة الا ىىىةرجا ل الابحىىىت عىىىن حىىىل امشىىىك تهة الالق صىىىة و   متىىىدا نمىىىو  ىىىة رالتهة

 لا  نةمي  من م  لىف  لا الاتىةا  بتقىد مىؤتمر  لاىا بةاقىةهرة  ىن   36الاقةئم ، ل  ا  بيل ذاك قةمت 

 

1- Edouard SAUVIGNON, op.cit, p. 309. 

2- Aissa KHODRI, L’Egalité souveraine des Etats et la solidarité internationale pour le 

développement, O.P.U, Alger, 1990, pp. 267- 268. 
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         جىىىىل زيىىىىة ة متىىىىدال  الانمىىىىو الالق صىىىىة يالاىىىىذي  عىىىىة إاىىىىخ تكايىىىىف جهىىىىو  الاىىىىدلا الانةميىىىى  مىىىىن ال ل 1962
عقى  هىذال الامىؤتمر ل فى ا الالج مىةع الاسىنوي الت ةقيى  . 1ل تضييه الا جىوة تينهىة ل تىين الاىدلا الام قدمى 

ا تىى  لضىىع ترنىىةمج التمىىل لقتىىت عليىىه الاىىدلا الانةميىى ، وقضىىا توضىىع نظىىة  ت ضىىيل 1963الاجىىة   ىىن  
  ي ضىىىىىمن إزالاىىىىى  الاحىىىىىوالجز الاجمركيىىىىى  أل ت  يضىىىىىهة أمىىىىىة   ىىىىىة رال  الاىىىىىدلا الانةميىىىىى  تجىىىىىةه أ ىىىىىوالت الاىىىىىدلا

كمىة أ ى ر مىؤتمر الاقىةهرة عىن إعى ن تىدعو  يىه  ،2الاصنةعي ، غير النه قبل ت ح ظ من قبىل هىذه الألفيىرة
طى  بةا جىةرة الألم  الام حدة إاخ جدلا  ل تنظي  مؤتمر  لاىا ي نىةلا موضىوع متةاجى  كىل الامسىةئل الامرتب

الادلايىى  تىىين الاىىدلا الانةميىى  ل الاىىدلا الام قدمىى  ، ل تحقيقىىة اىىذاك أ ىىدر  الاجمتيىى  الاتةمىى  ا مىى  الام حىىدة 
ل الاىذي  ىما بمىؤتمر  1964، وقضا بإمكةني  عقد مىؤتمر  ىن   1962 ا  وسمبر  1785قرالر رق  

 .3(C.N.U.C.E.D)الألم  الام حدة ال جةرة ل الا نمي  

بجنيف عقد ألا مؤتمر الكنيسة  تحت رعةو  الألم  الام حدة، حيت ت    1964 ن     ا بةا تل ل 
لضىىىع مجموعىىى  مىىىن الامبىىىة ه ل الاسية ىىىة  الا ة ىىى  بةا جىىىةرة الادلايىىى  ل الا نميىىى  الالق صىىىة و   ل عىىىرض 
مجموعى  مىىن الاحلىوا اتىى ج الامشىةكل الا ىىا تتىةنا منهىىة الاىدلا الانةميىى  ل الامطةابى  بةاحصىىوا علىخ مزالوىىة 

 1967ل بحلىوا  ىن   .4الامتةم   الا جةريى  الادلايى   لن أن تطةاى  تىذاك الاىدلا الام قدمى  ت ضيلي   ا
بحيىىت ، (O.C.D.E)قةمىىت الاىىدلا الانةميىى  تنقىىل النشىىغةالتهة إاىىخ منظمىى  الا تىىةلن ل الا نميىى  الالق صىىة و  

ع الج مةعىىة بىىةاجزالئر  ىىا 77عقىىد  مجموعىى  مىىن الاىىدلا الانةميىى  أعضىىةء  ىىا هىىذه الامنظمىى  مىىع مجموعىى  ع
ألضىىحت مىىن ف اىىه أنهىىة بحةجىى  إاىىخ نظىىة  متمىى   الن هىىخ توضىىع عمياىىةت الاجزالئىىرع 1967أك ىىوبر  24

ا  ضىىلية ، اىىذاك طةابىىت بةا حضىىير امىىؤتمر ثىىةن ال جىىةرة ل الا نميىى  بسىىب  ال ىى مرالر تىىدهور الأللضىىةع 
مىؤتمر الالق صة و  الدلا الانةمي  ل كذال عد  الح ىرال  الاىدلا الام قدمى  امىة تى  الا و ىل إايىه  ىا تو ىية  الا

 . 5الأللا ال جةرة ل الا نمي 

 

 .120ص  محمد تن زغيوة، الامرجع الاسةته، -1
2- Commission française de justice et de paix, Les cent mots du développement et du tiers 

monde, Edition la Découverte, Paris, 1990,  pp. 200-201. 

3- Aissa KHODRI, op.cit, p. 269. 
 .121ص  الامرجع الاسةته، محمد تن زغيوة، -4

5- Aissa  KHODRI, op.cit, pp 269- 271. 
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، ل الاىذي 1968اذاك ل ال  جةب  امطةا  الادلا الانةمي  عقد الاكنيسة   لرة ثةني  تنيىو اها  ىن   
جىىةء  ىىا تيةنىىه الا  ىىةما الاىىنص علىىخ ضىىرلرة لضىىع نظىىة  متمىى  ا  ضىىلية  اصىىةاا الاىىدلا الانةميىى  مىىن 

          بةا  ضىىي   ت بىىع مجلىىس الا جىىةرة الامن جىىة  الاصىىنةعي  ل نصىىف الاصىىنةعي ، ل تىى  تشىىكيل اجنىى  فة ىى 
        ل الا نميىىى  تهىىىد  لضىىىع ت ة ىىىيل ل ترتيبىىىة  عةمىىى  ال  ضىىىي   اصىىىةاا الاىىىدلا الانةميىىى  ل الاىىىدلا الألقىىىل 

إاىىخ لضىىع نظىىة  عىىة  ال  ضىىي   ل هىىو مىىة  1970نمىىوال، ل قىىد فلصىىت ن ىىةئج أعمىىةا هىىذه الالجنىى   ىىن  
ايتد تذاك الكبر النجةز حقق ه الادلا الانةمي  منذ الابدء  ،(GSP)أ با وتر  بةانظة  الامتم  ا  ضلية  

بةامطةاب  بحقوقهة  ا ظل ظرل هة ل لضتهة الالق صة ي ل  ا حد ذالته وتد نجةحة كبيرال امؤتمر الألمى  
 .1 ا تحقيه الحد أه  أهدال ه الا ا أنشة من الجلهة (C.N.U.C.E.D)الام حدة ال جةرة ل الا نمي 

ن الاسبتينة ، قدمت كل من الاجمةع  الالق صة و  الالرلبيى   ىا بتد ذاك ل ف ا الاجزء الأللا م 
ل بتض الادلا الام قدمى  موال ق هىة علىخ هىذال الانظىة  بمىنا كة ى  الاىوالر ال  مىن الاىدلا  1968مؤتمر اوما 

الانةمي  من الامن جة  الاصنةعي  ل نصف الاصنةعي  ل جزء محد  مىن الامن جىة  الازرالعيى  ، إمىة ت تري ى  
 .2بيه الا تري   بشكل كلات ضيلي  أل مت ةة من تط

لال قىىىت الإل الرة الألمريكيىىى  علىىىخ الانظىىىة  الامتمىىى  ا  ضىىىلية  الا ىىىةص تهىىىة  1974 ىىىن  أمىىىة  ىىىا  
(U.S. GSP)  الاىىذي أعطىىخ  ىى حي  تطبيىىه متىىدال  جمركيىى  ت ضىىيلي  الىىوالر ال  مىىن الاىىدلا الانةميىى         

 لاىى  ل الااةنيىى  ت ىىص الاىىدلا  119ل كىىةن وضىى  قىىةئم ين، الأللاىىخ ت ىىص الاىىدلا الانةميىى  ل تلىىغ عىىد هة 
 .3 لا  36الألقل نموال ل عد هة 

      ل رغبىىى  مىىىن الاىىىدلا الانةميىىى   ىىىا ت تيىىىل الا و ىىىية  الاصىىىة رة عىىىن مىىىؤتمر الألمىىى  الام حىىىدة ال جىىىةرة 
 بنىىخ الاقىىرالر الامنشىىة النظىىة  ا 1971جىىوالن  25أطىىرال  الاجىىة   ىىا الضىىطر  ، 1968ل الا نميىى  اسىىن  

 1971نىو مبر  26، لب ىةريخ 4الامتم  ا  ضلية  لالاذي وتد ال  انةء علىخ شىرط الادلاى  الأللاىخ بةارعةوى 

 

 .122 ص محمد تن زغيوة، الامرجع الاسةته، -1
إترالهي  الاتيسوي، الاجة  ل أفوالتهة ا الانظة  الاجديد ال جةرة الاتةامي  ل مس قبل الا نمي  الاتربي و، الاطبتى  الااةااى ، مركىز  -2

 .25، ص 2001 رال ة  الاوحدة الاتربي ، تيرل ،
 .122ةته، ص محمد تن زغيوة، الامرجع الاس -3

4- Dominique CARREAU et Patrick JUILLARD, op.cit. p. 276. 
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 لاىى  ت بىىة ا مزالوىىة ت ضىىيلي   يمىىة  14 ل الامقىىدر عىىد هة بحىىوالاا  تىى  الاسىىمةح امجموعىى  مىىن الاىىدلا الانةميىى 
ممة وتنا النه ت  تبنا نظة  آفىر ل هىو مىة أطلىه  1ة  تينهة  لن الالا زال  ت تميمهة علخ بقي  أطرال  الاج

 .1988عليه بةانظة  الاشةمل ا  ضلية  الا جةري  تين الادلا الانةمي  ل الاذي  فل حيز الان ةذ  ن  

 أوال: النظام المعمم لالفةليات

بةارعةوى ،  ىةن بةانظر اكون أن مال نظة  الال ضلية  الامتم  وشكل الن هةكة اشرط الادلا  الأللاخ  
           كىىىىةن مشىىىىرلطة بىىىىةن وكىىىىون مؤق ىىىىة اتشىىىىر 1971الاموال قىىىى  عليىىىىه مىىىىن قبىىىىل أطىىىىرال  الاجىىىىة  تدالوىىىى   ىىىىن  

 نوال ، ل اكن هذال ا  و د  الاىدلا الانةميى  اىذاك ظلىت تطةاى  ت ابيىت هىذال الانظىة  بصى    الئمى ، ل اكىن 
الاجىة  ي طلى  موال قى  جميىىع هىذال الألمىر مىن الاصىت  تحقيقىه ألنىه وح ىةج إاىخ تتىديل الجىة  ، ل تتىديل 

الألطرال ، لكمة هو لالضا أن هنة  الاتديد مىن الاىدلا الام قدمى  الق صىة وة الألطىرال   ىا الاجىة  اىن تقبىل 
قىىد عىىةنخ هىىذال الانظىىة  مىىن عديىىد الاسىىلبية  الا ىىا أضىىت  ه ل حىىد  مىىن اتىىذاك اتىىد  فدم ىىه امصىىةاحهة، 

  تةاي ه  ا فدم  الادلا الانةمي  ل منهة:

عا وحد  الادلا الانةمي ، الن الألمر كةن رالجتىة ال حديىد الاىذالتا حيىت بإمكىةن عد  لجو  متيةر موضو  -
الاىىدلا الام قدمىى  ر ىىض مىىد نظةمهىىة الا  ضىىيلا ادلاىى  نةميىى  أل ىىبةب ذالتيىى  ت ىىرج عىىن الامتيىىةر الالق صىىة ي 
 قىىى  اوجىىىو  ف  ىىىة   ية ىىىي  تينهىىىة ل تىىىين هىىىذه الادلاىىى  ل هىىىو مىىىة حصىىىل  تىىى  مىىىع الاوالوىىىة  الام حىىىدة 

           ر ضىىىىت مىىىىد نظةمهىىىىة الا  ضىىىىيلا اكىىىىل مىىىىن كوبىىىىة ل  ي نىىىىة ، بسىىىىب  ف  ىىىىة   ية ىىىىي   الألمريكيىىىى  الا ىىىىا
 .2ل الع برتهمة  لا ةن غير نةمي ةن

وتىىىد نظةمىىىة ضىىىيه الانطىىىةت  ىىىا الا طبيىىىه حيىىىت اىىى  وكىىىن وجىىىةز اىىىه الا طبيىىىه  ىىىوى  ىىىا مجىىىةا الار ىىىو   - 
الانةميىى  اىى  وكىىن وشىىمل  ىىوى  ، أي الانظىىة  الا  ضىىيلا الاممنىىوح مىىن قبىىل الاىىدلا الام قدمىى  الىىدلا3الاجمركيىى 

 الار و  الاجمركي .

 

 .152محمد  ة ا يو ف، الامرجع الاسةته، ص  -1
2- G. FEUER , Les déférentes catégories de pays en développement, J.D.I, N01, 1982, p. 

05. 
 .154محمد  ة ا يو ف، الامرجع الاسةته، ص  -3
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، حيىىىت تىىى  الالك  ىىىةء 1غيىىىةب الا حديىىىد الاىىىدقيه المن جىىىة  الا ىىىا وطبىىىه عليهىىىة نظىىىة  الال ضىىىلية  الامتمىىى  -
بةإلشةرة إاخ أن هذال الانظة  وطبه علخ الامنشةة  ا  لا ل أقةاي  نةمي ، ممة منا الاحري  الدلا الام قدمى  

 ت ضع ا طبيه نظةمهة الا  ضيلا من عدمه. الألطرال   ا تحديد الامن جة  الا ا

كلهىة عوالئىه  أنل بة  قرالء كل هذه الاسلبية  ل بةع بةره نظةمة مؤق ىة امىدة عشىر  ىنوال  ، نجىد  
 أيتضتف الانظة  الامتم  ا  ضلية  ، تل ل جتلت منه نظةمة ذل طةبع الف يةري ،  أنكةن من شةنهة  

الاىدلا الالق صىىة و  الام قدمى  الألطىىرال   ىا الاجىىة  اهىة حريىى  مىنا ال ضىىلية  جمركيى  اوالر التهىىة الاقة مىى   أن
مىىن الاىىدلا الانةميىى  أل عىىد   تىىل ذاىىك، ل اهىىذه الأل ىىبةب عملىىت الاىىدلا الانةميىى  جةهىىدة ح ىىخ تكىىون انظىىة  

 ضىىىلية  الامتمىىى  ل ح ىىىخ ت حقىىىه مسىىىةلالة عمليىىى  تينهىىىة ل تىىىين الاىىىدلا الام قدمىىى  ، ل الرتىىىأ  أن الاسىىىبيل الال
الاوحيىىد ا حقيىىه ذاىىك وكىىون ت ابيىىت هىىذال الانظىىة  ل منحىىه  ىى   الادومومىى  ل بةا تىىل قىىد تحقىىه ذاىىك أثنىىةء 

 28 حيىت تبنىت الألطىرال  الام تةقىدة  ىا الاجىة  ت ىةريخ 1979الام ةلضة  الا جةري  اجواى  طوكيىو  ىن  
اىىدلا الانةميىى ، ل قىىد تضىىمن ال اصىىةاا بةامتةملىى  الا مييزيىى  ل الألكاىىر ت ضىىي  ةقىىرالرال فة ىى  1979نىىو مبر 

 هذال الاقرالر شرطين ل همة شرط الا أهيل ل الاشرط الا طوري.

 شرط التأهيل -1

، ل ىيل  ماب ى  النظىة  الامتمى  ا  ضىلية ، إذ علىخ 1979وتد شرط الا أهيل الاذي ت  تبنيه  ن   
تىىد الاىىدلا الام قدمىى  الألعضىىةء  ىىا منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى   ىىا حةجىى  إاىىخ ال  صىىدالر قىىرالرال  أ ة ىىه اىى  ت

، ل مىن الالوجةتيىة  الا ىا أضىة هة هىذال 2جديدة من الامنظم  تصرح اهة بمنا الادلا الانةمي  مزالوة ت ضىيلي 
الاشرط النه ع لة علخ تطبيه الانظة  الا  ضيلا الاممنوح من قبل الادلا الام قدم  الدلا الانةمي   ا مجىةا 

قد مد تطبيقه ايشمل كذاك الاتقبة  غير الاجمركي  ل ايس هذال  حس   ح خ مجةال   الار و  الاجمركي  
رال هىة علىخ  ىبيل الاحصىر، أي النىه بةإلمكىةن إضىة   مجىةال  تطبيه الانظة  الامتم  ا  ضلية  ا  ي   إي

أفرى ا طبيه الانظة ، ل ح خ ت بة ا مزالوة ت ضيلي  تين الاىدلا الانةميى   يمىة تينهىة  لن الالا ىزال  ت تميمهىة 
 .3علخ الادلا الام قدم 

 

1- Dominique CARREAU et Patrick JUILLARD, op.cit, pp. 23-25. 
 .160محمد  ة ا يو ف، الامرجع الاسةته، ص  -2

3- Dominique CARREAU et Patrick JUILLARD  , op.cit, p. 277. 
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اكىىىن ل علىىىخ الاىىىرغ  مىىىن ال ىىى  ة ة مجموعىىى  كبيىىىرة مىىىن الاىىىدلا الانةميىىى   مىىىن مزالوىىىة تابيىىىت نظىىىة   
ح ىىخ الامن جىىىة  أل اىىدلا الانةميىى  ال  حديىىد اىى  وقىى  تة  الامتمىى  بموجىى  شىىرط الا أهيىىل، غيىىر النىىه الال ضىىلي

الامس  يدة من الانظة  الا  ضيلا ممة وتنا بقةءه نظةمة الف يةرية بةانسب  الدلا الام قدم  ، إذ وحىه اهىة مىد 
 تطبيه نظةمهة الا  ضيلا ل قة ا حديدهة الاذالتا الدلا الانةمي .

  رط التعوري ال -2

ل قد  ما بةاشرط الا طوري ألنه نةشة عن تطور الاوضع الالق صىة ي  الىدلا الانةميى  ، بمتنىخ  
مزالوىىة الانظىىة  الامتمىى  مىىن النىىه إذال تحسىىن الامسىى وى الالق صىىة ي الدلاىى  الانةميىى   إنهىىة تحىىر  مىىن الال ىى  ة ة 

ا جىةرة ا  ضلية ، ل تصبا تىذاك ملزمى  ت طبيىه كة ى  الالا زالمىة  الام رتبى  عىن عضىوي هة  ىا منظمى  ال
ل هىىو وتىىد أمىىرال مشىىرلعة  ىىا  ىىةاا كىىل مىىن  1الاتةاميىى  بمىىة  يهىىة الا زالمهىىة بشىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى 

الاىىدلا الام قدمىى  ل الانةميىى  علىىخ حىىد  ىىوالء ح ىىخ ال تسىى مر  لاىى  اىى  تتىىد تملىىك حىىه الال ىى  ة ة مىىن مزالوىىة 
يىىى  مىىىن ر ىىىع مسىىى وى الانظىىىة  الامتمىىى  ا  ضىىىلية ، الن الاهىىىد  مىىىن هىىىذال الانظىىىة  هىىىو تمكىىىين الاىىىدلا الانةم

 مزالوة الانظة . ال  مرالر ال   ة ة هذه الادلا من من ال مبرر ل  لن تحقيه ذاك  الق صة ي هة، 

غير النه ل نظرال اتد  لجو  متيةر موضوعا ومكن من تحديد الاوقت الاذي تكون بحلواىه إحىدى  
مسىةح  ل  ىىلط   مىىن شىةنه إعطىىةء ،الاىدلا قىد تلغىىت  رجى  الا قىىد  الا ىا تجتلهىىة ت قىد  ى  هة كدلاىى  نةميى 

لال ت  الدلا الام قدمى  احرمىةن  لاى  نةميى  مىن حقهىة  ىا الال ى  ة ة مىن مزالوىة الانظىة  الامتمى  ا  ضىلية  
  ق  ا قديرهة الاذالتا أن هذه الادلا  ا  تتد مصن   من الادلا الانةمي .

 ليات التجارية بين الدول الناميةثانيا: النظام ال امل لالفة

اتد  مىن الاىدلا الانةميى  بىةن ت بىة ا الامزالوىة  1971نو مبر  26اقد رفص أطرال  الاجة  ت ةريخ  
ل الا  ضىي    يمىة تينهىىة  لن أن تل ىز  ت تميمهىة علىىخ بىةقا الألطىرال   ىىا الالت ةقيى  ل قىد تىى  تابيىت هىىذال 

 لاىى  ، ل م ىىة  هىىذال الا ىىرفيص هىىو الاسىىمةح ألربىىع عشىىرة 1979الال ىى انةء بمق ضىىخ شىىرط الا أهيىىل اسىىن  
نةميىىى  ت بىىىة ا مزالوىىىة ت ضىىىيلي   يمىىىة تيىىىنه   ىىىا مجىىىةا الار ىىىو  الاجمركيىىى  أل غيىىىر هىىىة مىىىن الاقيىىىو  الا جةريىىى  

 

1- O. LONG,  La place du droit et ces limites dans le système commercial multilatéral du  

GATT, R.C.A.D.I , Vol 04, 1983, p. 123.  
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الا ىىىةص  1947الألفىىىرى، ل تشىىىمل هىىىذه الاىىىدلا  قىىى  الاىىىدلا الانةميىىى  الا ىىىا شىىىةركت  ىىىا ترلتوكىىىوا جىىىة  
 26اصة ر ت ةريخ ، ل مة وشةر إايه  ا هذال الاصد  أن الاقرالر ال1بةام ةلضة  الا جةري  تين الادلا الانةمي 

قىد  ىرض جملى  مىن الاشىرلط الاوالجى  علىخ الاىدلا الانةميى  الح رالمهىة ا  ى  ة ة مىن الانظىة   1971نو مبر 
الاشةمل ا  ضلية  الا جةري  تىين الاىدلا الانةميى ، حيىت ي تىين عليهىة  ىا حةاى  مىة رغبىت  ىا تبىة ا مزالوىة 

ة هذه ابقيى  الألطىرال  الام تةقىدة  ىا الاجىة   ت ضيلي   يمة تينهة أل تتديل هذه الامزالوة أن تقو  ت بليغ رغب ه
ل تقىىدو  جميىىع الامتلومىىة  الام تلقىى  تهىىذال الاشىىأن كمىىة ي تىىين عليهىىة الاىىدفوا  ىىا م ةلضىىة  مىىع أي طىىر  

 م تةقد وت بر ن سه م ضررال من تبة ا هذه الامزالوة.

ال  وش رط أن ال وكون تطبيه الاقرالر  ببة  ا زية ة عقبة  إضىة ي  ا جىةرة أطىر إضة   إاخ ذاك  
الاجة  الألفىرى مىع الاىدلا الانةميى  الا ىا ت بىة ا الامزالوىة الا  ضىيلي   يمىة تينهىة ، ل أن ال يىؤ ي هىذال الانظىة  
إاىىىىخ عرقلىىىى  الام ةلضىىىىة  الا جةريىىىى  الاهة  ىىىى  ا   ىىىىيض الار ىىىىو  الاجمركيىىىى  ال ىىىى نة ال اشىىىىرط الادلاىىىى  الأللاىىىىخ 

يوضىا  اىخ الألطىرال  الام تةقىدةقريىر  ىنوي إإضة   إاخ الا زال  هذه الادلا الألربع عشرة ت قدو  ت  ،بةارعةو 
 .2 ير تبة ا الامزالوة الا  ضيلي   يمة تينهة ل مدى الح رال  الاشرلط الامطلوب 

إنشىىىةء اجنىىى   خاىىى إع قىىىرالر يرمىىىا 77ال ىىىدر لزرالء مجموعىىى  ع 1982أك ىىىوبر  08ت ىىىةريخ  هىىىذال ل 
م ةلضىىىىىة  فة ىىىىى  بةانظىىىىىة  الاشىىىىىةمل ا  ضىىىىىلية  الا جةريىىىىى  كل ىىىىىت بمهمىىىىى  تحديىىىىىد الامسىىىىىةئل الام تلقىىىىى  

 . 3بةام ةلضة  الارالمي  ا حقيه هذال الانظة 

 1988ال ريىل  13رال  ت ىةريخ غى ة هىذه الالجنى  ، تى  الا وقيىع  ىا تلل تنةء علىخ الادرال ى  الا ىا أعىدته 
 لاى  ،حيىت  48  ضىلية  الا جةريى  تىين الاىدلا الانةميى  مىن قبىل علخ الالت ةت الام تله بةانظىة  الاشىةمل ا
ة  ت ابيىت هىذال الانظىة  بصى   لهو الالت ىةت الاىذي قى  1989ال ريل  19 فل هذال الالت ةت حيز الان ةذ ت ةريخ 

 . تلي 

 وقو  هذال الالت ةت علخ ث ث  مبة ه رئيسي  ت مال  ا:

 

 .165محمد  ة ا يو ف، الامرجع الاسةته، ص  -1
 .167ص ل  166الامرجع  ن سه، ص  محمد  ة ا يو ف، -2

3- Z.HAQUANI, L’accord relatif au système global de préférences commerciales entre 

pays en développement, R.G.D.I.P., 1989, p. 887.  
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 الاموجو ة تين الادلا الانةمي .مبدأ تكمل  ل تدعي  الا جمتة  الالق صة و   -

 مبدأ الادلا  الأللاخ بةارعةو  الاهة   إاخ تتمي  الا نةزال  الاجمركي  الام بة ا  تين الألطرال . -

  .1مبدأ الامتةمل  بةامال تين الادلا الألطرال  الانةمي  بة  انةء الادلا الألقل نموال -

الاىىىىدلا الانةميىىىى   قىىىى   مىىىىن حىىىىه الالشىىىى رال   ىىىىا الانظىىىىة  الاشىىىىةمل ا  ضىىىىلية  الا جةريىىىى  ل تسىىىى  يد 
ع ،  ا حين ت تله الامزالوة الا  ضيلي  الا ا ومكن تبة اهة  ا إطةر الانظة  الاشىةمل 77عضةء مجموع  عالأل

مىىن ذال  الالت ىىةت  بةامزالوىىة الاجمركيىى   ل غيىىر الاجمركيىى  كةا ىىدالتير  04ا  ضىىلية  الا جةريىى  ل ىىه الامىىة ة 
طير الال ىى يرال   ك ىىرض رفىىص الال ىى يرال  أل تىىدالتير أالاحكوميىى  الا نظيميىى  الام  ل ىى  ل الا ىىا تهىىد  إاىىخ تىى 

، ل تسىىى  يد مىىىن الانظىىىة  الاشىىىةمل ا  ضىىىلية  الا جةريىىى  جميىىىع الامن جىىىة  ل الامىىىوال  2منىىىع الال ىىى يرال ...الاخ
الاىىذي كمىىة  الامصىىنت  ل الأللايىى   ىىوالء كةنىىت فىىة  أل محسىىن  ل ذاىىك ب ىى   الانظىىة  الامتمىى  ا  ضىىلية  

 .3 به ل رأينة ال وطبه  وى علخ الاسلع الاصنةعي  ل عد  من الامن جة  الازرالعي 

 اتفاقات منظمة التجارة العالمية : مد  كفاية المعاملة التفةيلية التي تمنحهاالفره الرابع

الانظىة  الا جىةري  إطةرمتةمل  جميع الادلا  ا  إاخاقد  تت منظم  الا جةرة الاتةامي  منذ الابدالو   
تم ع من جىة   عد  أننةمي ، غير  ألعلخ قد  الامسةلالة  والء كةنت  لال م قدم   الألطرال الادلاا م تد  

ل فىىدمة  الاىىىدلا الانةميىىى  علىىىخ ذال  الاجىىو ة الا ىىىا ت م ىىىع تهىىىة جىىىو ة من جىىة  الاىىىدلا الام قدمىىى  مىىىن شىىىةنه 
تين ةالامنة سى  تىين هى  إمكةنيى اصىت   ىا هىذه الاحةاى  الاحىديت عىن قدرالتهة الا نة سي ، اذاك من ال إضتة 

منحىىىت متةملىىى  ت ضىىىيلي  امن جىىىة  ل فىىىدمة  الاىىىدلا الانةميىىى  بشىىىكل  إذال إالالامجمىىىوع ين مىىىن الامن جىىىة  
الا   ىيض الاكبيىر ال تري ىة  الاجمركيى  الام رلضى   أن، كمىة  4مع  لع ل فدمة  الادلا الام قدم ي نة   

شىبه زلالا هىذال الانظىة  الاىذي  إاىخ أ ىمجىةا تطبيىه الانظىة  الامتمى  ا  ضىلية  قىد  علىخ  ىلع تىدفل  ىا
الانةميىىى   ىىىا الت ةقيىىىة   الا  ضىىىيلي  الاممنوحىىى  الىىىدلا أن الامتةملىىى كىىىةن وت بىىىر حةميىىىة الىىىدلا الانةميىىى  ، كمىىىة 

 

 .168محمد  ة ا يو ف، الامرجع الاسةته، ص  -1
2- Z. HAQUANI, op.cit, p. 891. 

 .170ص  محمد  ة ا يو ف، الامرجع الاسةته، -3
 .177محمد  ة ا يو ف، الامرجع ن سه، ص  -4
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ال تح ىوي نصو ىىة تحىىد  بشىىكل لالضىىا  ألنهىىةيىر لالضىىح  الامتىىةا  منظمى  الا جىىةرة الاتةاميىى  غةمضىى  ل غ
 إطىةرمن شىةنه تصىتي  مهمى  الاىدلا الانةميى  امنة سى   لا م قدمى   ىا  أمرمضمونهة ل تاب هة ، ل هو 
 .الألطرال الانظة  الا جةري الادلاا م تد  
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إاىىخ تبنيهىىة ل مىىن  1947شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى  الحىىد أهىى  الامبىىة ه الا ىىا  ىىتت جىىة   نإ
نجىىد أن الت ةقيىى  الامنظمىى  الاتةاميىى  ال جىىةرة قىىد أفىىذ   حيىىت  1994بتىىدهة الامنظمىى  الاتةاميىى  ال جىىةرة  ىىن  

اىىدلا بمبىىدأ تتمىىي  متةملىى  الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى ، ل أ ىىبا الاشىىرط وطبىىه بطريقىى  تلقةئيىى  علىىخ جميىىع ال
الام تةقدة ل بشكل غير مشرلط بمة  ا ذاك الاىدلا الام تةقىدة حىدياة، ل اى  وق صىر الاشىرط علىخ الا طبيىه 
ضىىمن الا جىىةرة  ىىا الاسىىلع  حسىى  ل إنمىىة الم ىىد ال طبيىىه ح ىىخ ضىىمن الامجىىةال  الاحدياىى  الا ىىا تىى  إ رالجهىىة 

ة  مىن كىل الاىدلا ضمن منظم  الا جةرة الاتةامي ،   ا إطىةر الت ةقيى  الا ىدمة  يلىز  جميىع مىور ي الا ىدم
الألعضىىىىةء ت طبيىىىىه مبىىىىدأ الادلاىىىى  الأللاىىىىخ بةارعةوىىىى   ىىىىا جميىىىىع الامجىىىىةال  الامشىىىىموا  بةالت ةقيىىىى  ، ل هىىىىا 
الا ىىىدمة  الامصىىىدرة مىىىن  لاىىى  ألفىىىرى، ل الا ىىىدمة  الامقدمىىى   ىىىا  لاىىى  مىىىة المسىىى هلكين مىىىن  لاىىى  أفىىىرى 

           دمة  كمجىىىىىىةا الاسىىىىىىيةح ، ل الا ىىىىىىدمة  الامقدمىىىىىى  مىىىىىىن شىىىىىىرك  أل  ىىىىىىرع شىىىىىىرك   ىىىىىىا  لاىىىىىى  أفىىىىىىرى كةا ىىىىىى 
        الامصىىر ي ، ل الا ىىدمة  الامقدمىى  مىىن مىىوالطنا  لاىى  عضىىو  ىىا  لاىى  أفىىرى كةامقىىةلال  ل الال  شىىةرال .
ل ن س الألمر  يمة ي تله بةالت ةقي  الا ة ى  بحقىوت الاملكيى  الا كريى  الامرتبطى  بةا جىةرة، حيىت أفضىتت 

          ىىىىىا جميىىىىىع الامجىىىىىةال  الا ىىىىىا شىىىىىمل هة هىىىىىذه الالت ةقيىىىىى  امبىىىىىدأ الالا ىىىىىزال  بشىىىىىرط الادلاىىىىى  الأللاىىىىىخ بةارعةوىىىىى  
بةاحمةوىى ، حقىىوت    الامؤاىىف ل الاحقىىوت الامجىىةلرة، الا صىىميمة  الاصىىنةعي ، الات مىىة  الا جةريىى ، تىىرالءال  
الالف رالع......، ل ا  وق صر الألمر علخ تطبيىه الاشىرط ضىمن الت ةقيىة  منظمى  الا جىةرة الاتةاميى  ل إنمىة 

 ىىواخ  ىىىض الانزالعىىىة  الا جةريىىى  الاقةئمىىى  تىىىين أعضىىىةء يالاىىىذي الم ىىد ايشىىىمل ح ىىىخ جهىىىةز تسىىىوي  الامنةزعىىىة  
الامنظمىى ، ل كمىىة  ىىبه ل رأينىىة  ىىةن جهىىةز تسىىوي  الامنةزعىىة  وسىىتخ  الئمىىة إاىىخ الامحة ظىى  علىىخ الح ىىرال  

 تطبيه الاشرط ضمن الامنةزعة  الا ا ينظرهة.

لبىذاك نجىىد أن شىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوى  وماىىل الحىىد الأل ىس الاهةمىى  الا ىىا تقىو  عليهىىة الا جىىةرة  
موضىىوع الت ةقيىىة  منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى ، ل وتىىد هىىذال الألمىىر طبيتية، هىىذه الالت ةقيىىة  تسىى هد  أ ة ىىة 

امتةملىى   تحريىىر الا جىىةرة الادلايىى ، ل ال ومكىىن تحقيىىه هىىذال الاهىىد   لن أن تكىىون كىىل  لاىى  عضىىو مسىى تدة
 الأللاىىىخهىىذال الاشىىىرط لمىىع ذاىىىك  ىىةن شىىىرط الادلاىى  الألعضىىةء الآلفىىرين علىىىخ قىىد  الامسىىىةلالة إعمىىةال ألحكىىىة  

لر   عليىىه الاتديىىد مىىن الال ىى انةءال  الا ىىا تحىىد مىىن  لره، ل بتىىض  إنمىىةل  إط قىىهبةارعةوىى  ال يىىر  علىىخ 
قىة بمجىاء منظمى  الا جىةرة هذه الال ى انةءال  كىةن اهىة طىةبع عر ىا  ىا الات قىة  الادلايى  ايى   تقنينهىة الح

 الألزمىىىىة   ىىىىا حةاىىىى   ألالاتىىىىة ،  الألمىىىىنبةامحة ظىىىى  علىىىىخ الانظىىىىة  الاتىىىىة  ل  الألمىىىىرالاتةاميىىىى  عنىىىىدمة ي تلىىىىه 
تلىك الا ة ىى   ألبمنة ىب  بتىض الالت ةقيىة  الا ىا ت تلىىه بةات قىة  الا ةري يى  تىين الاىدلا  ألالالق صىة و ، 
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مجىىىةا تجىىىةرة الاحىىىدل ، ل كىىىذال بةانسىىىب  ار ىىىو   ل  ىىىاالاموالقىىىع الاجغرال يىىى  الىىىدلا  ألبةامسىىىةعدال  الادلايىىى  ، 
 الألمىرل الا دالتير الاوقةئي ، ل هنة  قيو   رض هة الاممةر ىة  الا جةريى  الاحدياى  ل ي تلىه  الإلغرالتمكة ح  

 إاىىخل ال تم ىىد  الألعضىىةءت ضىىيلي  ت تلىىه تىىدلاهة  ألنظمىى هنىىة بىىةا ك    الالق صىىة و  بةع بةرهىىة تؤ ىىس 
        الأللاىىىىخر فرلجىىىىة عىىىىن الامسىىىىةلالة الا ىىىىا يهىىىىد  اهىىىىة شىىىىرط الادلاىىىى  الاىىىىذي وت بىىىى  الألمىىىىر،  الألفىىىىرى الاىىىىدلا 

المتةملى  الا  ضىيلي  الاممنوحى  الىدلا الانةميى  بىةانظر ال ىرت الاشة ىع علىخ ذالتىه بةانسىب   الألمر بةارعةو ، ل
الامسىى وى الالق صىىة ي تينهىىة ل تىىين الاىىدلا الام قدمىى  ل ذاىىك  ىىا  ىىبيل مسىىةعدتهة علىىخ الار ىىع مىىن مسىى وى 

 ىىىت  الا حقيىىىه ،  تلىىىخ الاىىىرغ  مىىىن  ىىىتا هىىىذه الاىىىدلا الانةميىىى   أمىىىرالق صىىىة وةتهة  علىىىخ الاىىىرغ  مىىىن النىىىه 
 الئمىىة تجىىد الاىىدلا الام قدمىى  اهىىة بةامر ىىة   أنهىىة إالظرل هىىة  إاىىخ مييزيىى  بىىةانظرالحصىىوا علىىخ متةملىى  ت

 مطةاب  بةامسةلالة علخ الارغ  من الالف    الاوال ع تين الالثن ين.
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إن شىىىىرط الادلاىىىى  الأللاىىىىخ بةارعةوىىىى  هىىىىو شىىىىرط تل ىىىىز  بموجبىىىىه الادلاىىىى  الام تةقىىىىدة الامةنحىىىى  أن تمىىىىد  
          المسىىىىى  يد منىىىىىه  ىىىىىا الامجىىىىىةا الام  ىىىىىه عليىىىىىه، مزالوىىىىىة ممةثلىىىىى  ا لىىىىىك الا ىىىىىا تمنحهىىىىىة الدلاىىىىى  الاغيىىىىىر الأللاىىىىىخ
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بةارعةوى ، ل هىىذال تبتىىة ألحكىىة  الت ةقيىى  ثةنيىى  تتىىةاج ن ىىس الاموضىىوع ل تح ىىوي علىىخ مزالوىىة ل إع ىىةءال  تزيىىد 
الأللاىىخ بةارعةوىى  ل ىىيل  أ ة ىىي   ىىا عىىن تلىىك الا ىىا تح ويهىىة الالت ةقيىى  الأللاىىخ، لبىىذاك وتىىد شىىرط الادلاىى  

    الاقىىةنون الاىىدلاا ا حقيىىه الامسىىةلالة تىىين الاىىدلا  ىىا أ ىىوالت الادلاىى  الامةنحىى  ل تشىىجيع الامنة سىى   يمىىة تينهىىة.
           علىىىىخ الاىىىىرغ  مىىىىن أن اشىىىىرط الادلاىىىى  الأللاىىىىخ بةارعةوىىىى  أهميىىىى  كبيىىىىرة  ىىىىا الات قىىىىة  الادلايىىىى  بصىىىى   عةمىىىى  

ص   فة   من ف ا  لره  ىا تحقيىه الامسىةلالة  ىا الامتةملى  تىين الاىدلا ل  الات قة  الا جةري  الادلاي  ب
إن كىةن شىرط الادلاى   هنىة هىو ل الادايل علخ ذاك تطوره ل التسةع نطةت تطبيقه، غير أن مة ومكننة قواىه

الأللاخ بةارعةو  وضمن الدلا الامتني  به الامسةلالة الاقةنوني   ىا أ ىوالت الادلاى  الامةنحى  إال النىه وتجىز عىن 
                  قهىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىىىن مرالعىىىىىىىىىىىةة عديىىىىىىىىىىىد الامسىىىىىىىىىىىةلالة الاحقيقيىىىىىىىىىىى ، ذاىىىىىىىىىىىك أن هىىىىىىىىىىىذه الألفيىىىىىىىىىىىرة ا حقيتحقيىىىىىىىىىىىه 
طبيتيىىى ، الق صىىىة و ، الفىىى    الامسىىى وى الاتلمىىىا ل الا كنواىىىوجا ، ل ي تلىىىه الألمىىىر هنىىىة أ ة ىىىة  ،الاتوالمىىىل

ونيى  تىين بةالف    الاقةئ  تين أعضىةء منظمى  الا جىةرة الاتةاميى  حيىت مىن الاصىت  تحقيىه الامسىةلالة الاقةن
 الادلا الام قدم  ل الادلا الانةمي .  وملكةن ن س الامؤه   لهمةطر ين ال

 أ ة ىةمبىة ه الاجىة  مكة ى  الق صىة و ، تمالىت  إطىةر ىا  قىد حققىت  م قدم كةنت الادلا الا  إذال 
الام تةقىىدة مىىن  الألطىىرال مزيىىد مىىن حريىى  الن قىىةا الاسىىلع تىىين الا ىىا زيىىة ة متىىدال  الا بىىة ا الا جىىةري لتحقيىىه 

الا تري ي  ل غير الا تري ي  الا ا تتيه حرك  الا جةرة   الإلجرالءال  كة   الاقيو  ل  إاغةءل   الأل والتا  ف ا   
الاتةامي ،  ةن ذال  الامبة ه عجز  عن تحقيه مال هذه الامكة   الدلا الانةمي ، ل اتل الاسب   ا ذاك 

كىىةن مىىن ت طىىي  الاىىدلا الام قدمىى  ا دمىى  مصىىةاحهة بةادرجىى   الاىىذي بةأل ىىة الاجىىة   نشىىأة أن إاىىخيرجىىع 
           تىىىىةنا منىىىىه الق صىىىىة وة  الاىىىىدلا الانةميىىىى  ب تىىىىل غيىىىىةب الا نىىىىوع  ىىىىاالاضىىىىتف الاىىىىذي ت ىىىىا مقةتىىىىل ،  الأللاىىىىخ
الاحدياى ، ممىة جتىل منهىة غيىر قىة رة  الإلن ىةج أ ىةاي  ل  ، ل عد  ال   دال  الا كنواوجية  الام طىورةالإلن ةج

 الادلاي . الأل والتعلخ منة س  الاسلع الاصنةعي  علخ مس وى 

قىىد تىى  منحهىىة  ىىا إطىىةر  رعةوىى  أكاىىرل  لي كةنىىت هنىىة  الم يىىةزال  ل متةملىى  ت ضىىي إذالهىىذال لح ىىخ  
الانظىىة  الاشىىةمل ا  ضىىلية  الا جةريىى  تىىين الاىىدلا  ألالانظىىة  الامتمىى  ا  ضىىلية  عمىىل الاجىىة  مىىن فىى ا 

شىىىديدة الا قييىىىد مىىىن حيىىىت  أ ىىىبحت  مىىىع مىىىرلر الاوقىىىت ل  أن هىىىذه الامتةملىىى  الا  ضىىىيلي  إالالانةميىىى  مىىىا  ، 
 هذه الادلا الانةمي   ا الال   ة ة منهة. إمكةني الاذي وترقل كايرال من  الألمر، الإلجرالءال  الاشرلط ل 



 شرط الدولة األولى بالرعاية في العالقات التجارية الدولية 

 

211 

 

هنة  شىرلط  ىتب  ت ىرض  أنمنظم  الا جةرة الاتةامي  نجد  إاخجةن  الالنضمة   إاخنظرنة  إذال 
  قىىدو  تنىىةزال  ل الا زالمىىة  كايىىرة ىىا إاىىزال  هىىذه الألفيىىرة ت أ ة ىىة ت ماىىل علىىخ الاىىدلا الارالغبىى   ىىا الالنضىىمة 

مىىن الاىىدلا الام قدمىى  ل الاىىدلا الانةميىى  بةا سىىةلي  لن مرالعىىةة الظىىرل  الا ىىا تتىىةنا منهىىة ت ىىرض علىىخ كىىل 
 . هذه الألفيرة

الت ةقيىىة  جواىى  الاللرغىىوالي،  ىىةن  إطىىةرعىىن الامتةملىى  الا  ضىىيلي  الاممنوحىى  الىىدلا الانةميىى   ىىا  أمىىة 
     الاتشىىىىر  يهىىىىة هىىىىو الالق ىىىىرالن ب  ىىىىرة زمنيىىىى  محىىىىد ة، ل الا ىىىىا ال ت جىىىىةلز  ىىىىا كىىىىل الاحىىىىةال  مىىىىدة  الأل ىىىىة 

الادلا الانةمي  الا ىا عجىز   ىا   ىرة ت جىةلز الانصىف قىرن عىن زيىة ة  ىة رالتهة  ىا  بإمكةن نوال ،  هل 
شىىىبيه بةامسىىى حيل  الألمىىىر أن الألكيىىىد تحقىىىه هىىىذال الالنجىىىةز  ىىىا مىىىدة عشىىىر  ىىىنوال ؟  أن، الاتةاميىىى  الأل ىىىوالت

 تحقيقه ل ها مدة جد قصيرة بةانسب  ادلا تصةرع النهوض بةق صة وةتهة من نقط  الاص ر.

الانصىىوص الاقةنونيىى   أنالامتةملىى  الا  ضىىيلي  الاممنوحىى  الىىدلا الانةميىى  نجىىد  إطىىةرل  ىىا ن ىىس هىىذال  
نىىص يلىىز  الاىىدلا الام قدمىى  علىىخ مىىنا هىىذه الامتةملىى  الا  ضىىيلي  الىىدلا  أيالامىىؤطرة اهىىة ال تح ىىوي علىىخ 

، ل بةا ةاا  ا حةا إالمن بةب  الامسةعدة ايس تت بر هذه الامتةمل  الا  ضيلي   إنمةكلية ل  إازالمةالانةمي  
          الالق صىىة ي ةلجىىو  تتىىةرض  ىىا الامصىىةاا تىىين الا ة ىىين،  ىىةن الىىدلا الام قدمىى  الاحىىه  ىىا ال ىى  دال  ن وذهىى 

 إاىخل الاسية ا ال حلل من هىذه الالا زالمىة ، ل  ىا هىذه الاحةاى  يبقىخ مىن حىه الاطىر  الام ضىرر الالجىوء 
الاىذي وقىف عىةجزال  ىا كايىر مىن الاحىةال  عىن تحقيىه الاتدالاى  تىين  الألفيىرجهةز تسوي  الامنةزعة ، هىذال 

 الا صو .

بةارعةوىى  بشىىكل جةمىىد  ىىا  ىىبيل تحقيىىه مسىىةلالة تىىين  الأللاىىخال ىى  دال  شىىرط الادلاىى   أناىىذاك نجىىد  
           الا جىىىىوة الاقةئمىىىى  تىىىىين مجموعىىىى  الاىىىىدلا الام قدمىىىى يزيىىىىد مىىىىن الامسىىىىةلالة تينهمىىىىة،  أ ة ىىىىية  جىىىىةنبين تغيىىىى  

مرالعةة الالف     أ ة هنة ي طل  تحقيه مسةلالة حقيقي  قةئم  علخ    ةألمرل مجموع  الادلا الانةمي  ، 
جميىىع الانىىوالحا مىىن فىى ا مىىنا كىىل  لاىى  متةملىى  تليىىه بمسىى والهة الالق صىىة ي ل الاقىىةئ  تىىين الاطىىر ين مىىن 

 الح ىىىرال  مبىىىدأتىىىين الاىىىدلا قةئمىىى  علىىىخ  الا ة ىىى ، ل تىىىذاك تصىىىبا الات قىىىة  الا جةريىىى  الاقةئمىىى  ألضىىىةعهة
 الا ة   الدلا. الأللضةع

هنىة   نأ إالبةارعةو   الأللاخالامسةلالة الا ا وتمل علخ تحقيقهة شرط الادلا   ل مع الاحدة  اهذال  
 إذالاىىىدلا الانةميىىى  بشىىىكل كبيىىىر  ىىىد  المىىىة و ، ل هىىىوالألفيىىىرال ىىى انةءال  جىىىةء  م ةا ىىى  امنطىىىه عمىىىل هىىىذال 
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لقةئيى   ىا  إجىرالءال   إاىخاجىوء الاطىر  الام تةقىد  بإمكةنيى هنىة  أ ة ىة الألمىر، ل ي تلىه أحسنت ال  غ اهة
ةال  الاطوالره ، كموالجه  تد ه م ةجة ل ض   الوالر ال  بةانحو الاذي يلحه ضررال جسىيمة بىةامن جين ح

الثىر هىذال  إلاغىةء ىرض ر ىو  تتويضىي   دلا الانةميى  ي ىيا اهىةشىةئع الاحىدلو  ىا الاى  أمىرالامحليين، ل هو 
 ح خ منع حدلثه. أل الإلغرالت

بةارعةوىى  بةانسىىب   الأللاىىخاشىىرط الادلاىى  مىىن الامنة ىىذ الاهةمىى  ال حلىىل مىىن الالا زالمىىة  الاشىىةق   أنكمىىة  
التحىىة ال  جمركيىى ، بةع بىىةر هىىذه الا كىى     ألا جىىةرة الاحىىرة، الامنىىةطه  إقةم هىىةتكمىىن  ىىا الىىدلا الانةميىى  ، 

الاىدلا الانةميى   أنبةارعةوى ، غيىر  الأللاىخالادلاى   مبىدأال ىرلج عىن  إايهىةل يل  بةانسب  الدلا الا ا تن مىا 
ح خ بةانسب  الدلا الاتربي   يمة تينهىة اى  تى مكن مىن  ألالا تيني   أمريكة أل الإل ريقا والء علخ الامس وى 

تحقيىىه تكىى    الق صىىة و  نةجحىى  تجتلهىىة تسىى  يد مىىن هىىذال الال ىى انةء بىىةانظر اتىىد  ال ىى ي ةء  إاىىخالاو ىىوا 
تكىىى     إقةمىىى علىىىخ الاىىىدلا الاتمىىىل علىىىخ  اىىىذاك ي تىىىين كة ىىى  الاشىىىرلط الامطلوبىىى  اقيةمهىىىةاهىىىذه الا كىىى    

ت بة ا  يمة تينهىة مزالوىة ت ضىيلي   ىا جميىع  أنالق صة و  نةجح  من شةنهة تمكين هذه الادلا الانةمي  من 
 .الألعضةءغير  الألفرى الادلا  إاختكون ملزم  بمدهة  أنالامجةال   لن 

 إال،  تم لكهىة تطلى   الا ىاالادلا الانةمي  ل علخ الارغ  من الاموالر  الالق صىة و  ل الاطةقىة  الام إن 
ل ح ىخ مىن  الإلن ةجتظل عةجزة عن منة س  الاسلع الامن ج  من قبل الادلا الام قدم  من حيت تكل    أنهة

وسىىىى دعا  الألمىىىىرالاىىىذي يىىىىؤثر  ىىىىلبة علىىىىخ الالق صىىىىة  الاىىىوطنا، اىىىىذاك  ىىىىةن  الألمىىىىرحيىىىت جو تهىىىىة، ل هىىىىو 
، تطىوير تىرالمج الإلن ىةجالاحدياى   ىا تنموي  شةمل   ا هذه الادلا  من فى ا الع مىة  الا قنيىة   إ  حة  
تحىىدياة   ىىا الامنظومىى  الا شىىريتي  ل الال رالوىى  بشىىكل ي مةشىىخ ل الا طىىورال  الا ىىا وتر هىىة  إجىىرالء، الإلن ىىةج

          أهميىى  إعطىىةءالاتىىةا ، ل هىىذال مىىن الجىىل تسىىهيل ل تسىىريع النىىدمةج هىىذه الاىىدلا  ىىا الالق صىىة  الاتىىةاما، مىىع 
  تطور تنموي. يأل الأل ة ابةع بةره الامحر  لتنصر الابشري ال عنةو  الكبر 

 

 

 

 



 شرط الدولة األولى بالرعاية في العالقات التجارية الدولية 

 

213 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع
 

 

 

 

 



 شرط الدولة األولى بالرعاية في العالقات التجارية الدولية 

 

214 

 

 

 

 

 

 

 الكتب السماوية.  

 الاقرآن الاكري   

 الموتوعات و المعاجم.  

 أوال: المؤلفات:  

 الامؤا ة  بةالغ  الاتربي . -1  

 الامؤا ة  بةالغ  الا رنسي . -2  

 الامؤا ة  بةالغ  الالنجليزي . -3  

 ثانيا: الرتائل و الماكرات:  

 بةالغ  الاتربي .الار ةئل ل الامذكرال   -1  

 الار ةئل بةالغ  الا رنسي . -2  

 ثالثا: المجالت )المقاالت(:  

 الامج   بةالغ  الاتربي . -1  

 الامج   بةالغ  الا رنسي . -2  

 الامج   بةالغ  الالنجليزي . -3  



 شرط الدولة األولى بالرعاية في العالقات التجارية الدولية 

 

215 

 

 رابعا: المؤتمرات و الندوات الدولية:  

 الامؤتمرال  الادلاي . -1  

 الادلاي .الاندلال   -2  

 خامسا: النصوص القانونية الدولية و الداخلية:  

 الانصوص الاقةنوني  الادلاي . -1  

 الانصوص الاقةنوني  الادالفلي . -2  

 تادتا: االجتهادات القةائية.  

 : المواقع االلكترونية.تابعا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرط الدولة األولى بالرعاية في العالقات التجارية الدولية 

 

216 

 

 

 

 

 

 

 الكتب السماوية:

 .ن الاكري آالاقر  -

 الموتوعات و المعاجم:

عبىىىد الا  ىىىةح مىىىرال ، مو ىىىوع  مصىىىطلحة  الاجىىىة  ل منظمىىى  الا جىىىةرة الاتةاميىىى ، شىىىرط الادلاىىى  الألكاىىىر  -1
 نشر.  ن  لن   الر الا جر النشر ل الا وزيع، مصر، رعةو ،

 نشر.    ن ،  الر الامشرت، تيرل ،  لن 25  الامنجد الغ  الاتربي  ل الأل ب ل الاتلو ، الاطبت -2
 : المؤلفات:أوال

 باللغة العربية:المؤلفات  -1

إترالهي  الحمد فلي  ، الانظة  الاقةنونا امنظم  الا جةرة الاتةامي  ا  رال   نقدو  و،  الر الاجةمت  الاجديدة  -1
 .2006النشر، مصر، 

إتىىرالهي  الاتيسىىوي، الاجىىة  ل أفوالتهىىة ا الانظىىة  الاجديىىد ال جىىةرة الاتةاميىى  ل مسىى قبل الا نميىى  الاتربيىى و،  -2
 .2001  الاوحدة الاتربي ، تيرل ،الاطبت  الااةاا ، مركز  رال ة

أتىىو الاتىى  علىىا أتىىو الاتىى  الانمىىر، الاحمةوىى  الاوطنيىى  الملكيىى  الا كريىى   ىىا الت ةقيىى  تىىريبس،  الر الانهضىى   -3
 .1998الاتربي ، مصر ، 
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الحمىىد أتىىو الاو ىىة، قىىةنون الات قىىة  الادتلومة ىىي  ل الاقنصىىلي ،  الر الانهضىى  الاتربيىى ، الاقىىةهرة، مصىىر ،  -4
2003. 

الحمد الشر  الاتداا، الا جةرة الادلاي  ا الا جةرة الا ةرجي ، الاصة رال  ل الاوالر ال ، الا تري   الاجمركي ،  -5
 مصىىر،   رشيىى  النشىىر ل الا وزيىىع،الاسىىوت الاتربيىى ، الامشىى رك  ل ظىىةهرة الاتوامىى و، الاطبتىى  الأللاىىخ، مؤ سىى 

2006. 

الحمد عبد الا ةاه، حمةو  حقوت الاملكي  الا كري   ا ظل الت ةقيى  تىريبس ل الا شىريتة  الالق صىة و  ،  -6
 .2011 الر الا كر ل الاقةنون، الإل كندري ، 

 ، أ ةم  الامجذلب، الاجة ، مصر ل الابلدالن الانةمي  من هة ةنة إاخ مىرالك ، الاىدالر الامصىري  الالبنةنيى  -7
 .1996الاقةهرة، 

أ ىىىمةء مىىىوالي، الانظىىىة  الاجمركىىىا  ىىىا ظىىىل قىىىةنون الا جىىىةرة الادلايىىى ،  الر هومىىى  الطبةعىىى  ل الانشىىىر،  -8
 . 2013الاجزالئر، 

إ ىىىمةعيل شىىىتبةن، الات قىىىة  الالق صىىىة و  الادلايىىى ، مديريىىى  الاك ىىى  ل الامطبوعىىىة  الاجةمتيىىى ، حلىىى ،  -9
1992. 
 .2009 ،  الر الا كر الاجةمتا، الإل كندري ،أومن الانحراللي، اوجيس ية  الا جةرة الادلاي -10

ترجمى  رضىة  - ايىل اإلطىةر الاتىة  ال جىةرة الادلايى  –تهةجيرالو الا  ال ، منظم  الا جىةرة الاتةاميى   -11
 عبد الاس  ،  الر الامريخ النشر، الاريةض ، الاستو و ،  لن  ن  نشر.

الاقىىىةنونا ل  لرهىىىة  ىىىا تطبيىىىه الت ةقىىىة  جىىىةتر  همىىىا عمىىىرالن، منظمىىى  الا جىىىةرة الاتةاميىىى  ا نظةمهىىىة  -12
 . 2009الا جةرة الاتةامي و ،  الر الاجةمت  الاجديدة النشر، الإل كندري ، مصر، 

حىةز  حلمىا عطىوة، حمةوىى  حقىوت الاملكيى  الا كريىى  ل تأثيرهىة علىخ الا نميىى  الالق صىة و   ىا الابلىىدالن  -13
 .2005الانةمي ،  لن  الر نشر، الألر ن، 

ي، شىىرط الادلاىى  الأللاىىخ بةارعةوىى   ىىا ضىىوء أحكىىة  الاقىىةنون الاىىدلاا،  الر حسىىة  الحمىىد محمىىد هنىىدالل  -14
 الانهض  الاتربي ، الاقةهرة ، مصر،  لن  ن  نشر.
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حسىىة  الاىىدين عبىىد الاغنىىا الاصىىغير، أ ىىس ل مبىىة ه الت ةقيىى  الاجوالنىى  الام صىىل  بةا جىىةرة مىىن حقىىوت  -15
 .1999الاملكي  الا كري ،  الر الانهض  الاتربي ، مصر، 

        ل  ل آفىىىىىرلن، الق صىىىىىة وة  الا جىىىىىةرة الا ةرجيىىىىى ،  الر الاميسىىىىىرة النشىىىىىر ل الا وزيىىىىىع حسىىىىىة  علىىىىىا  ال -16
 ل الاطبةع ، عمةن، الألر ن، الاطبت  الأللاخ،  لن  ن  نشر.

حسن حسين الابراللي، الاحمةو  الاقةنوني  المأثورال  الاشتبي  ا الا لكلور، الامتر  الا قليدو و  ا ضوء   -17
 ا  رال   مقةرن و،  الر الانهض  الاتربي ، الاقةهرة،  لن  ن  نشر. قةنون حمةو  حقوت الاملكي  الا كري 

 .2001حسن عمر، الاجة  ل الا ص ص ،  الر الاك ةب الاحديت، الاقةهرة،  -18

 .2000حمدي عبد الاتظي  ، الق صة وة  الا جةرة الادلاي ،  الر الانهض  الطبةع  ل الانشر، الألر ن،  -19
 .1990البحةر، مطبت  الأل ي  الابغدال و ، الاترالت، حمو  محمد الاحةج، الاقةنون الادلاا  -20

فيىىىري   حىىىا الابصىىىيلا، تسىىىوي  الامنةزعىىىة   ىىىا إطىىىةر الت ةقيىىىة  الامنظمىىى  الاتةاميىىى  ال جىىىةرة،  الر  -21
 .2007الانهض  الاتربي ، مصر، 

رالنية محمو  عبد الاتزيىز عمىةرة، تحريىر الا جىةرة الادلايى  ل قىة الت ةقيى  الاجىة   ىا مجىةا الا ىدمة ،  -22
 . 2008الا كر الاجةمتا، مصر، الاطبت  الأللاخ،  الر 

رمزي زكا، الألزم  الالق صة و  الاتةامي ، الامؤ س  الاجةمتي  الدرال ة  ل الانشر ل الا وزيع، تيرل    -23
1986. 

ري   تو   مةلي، ترالءال  الالف رالع  ا الاصنةعة  الادلالئي ، الا نظىي  الاقىةنونا ال ىرالفيص الالت ةقيى   -24
 . 2008 عمةن، الر الااقة   النشر ل الا وزيع،  ،(WTO)الاتةامي   ا ضوء منظم  الا جةرة 

زينىى  حسىىين عىىوض ه، الالق صىىة  الاىىدلاا ا نظىىرة عةمىى  علىىخ بتىىض الاقضىىةوةو، الاىىدالر الاجةمتيىى   -25
 .1998الطبةع  ل الانشر، الإل كندري ، 

زينىىىى  حسىىىىين عىىىىوض ه، الات قىىىىة  الالق صىىىىة و  الادلايىىىى  ا الانظريىىىىة  الام سىىىىرة ال بىىىىة ا الاىىىىدلاا،  -26
الات قىة  الانقدوى  ل الامةايىى  الادلايى ، الت ةقيىى  منظمى  الا جىىةرة الادلايى و،  الر الاجةمتىى  الاجديىدة، الإل ىىكندري ، 

 .2008مصر، 
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الاقىىىىةنون  -الامجلىىىىد الأللا –اىىىىت  ىىىىةما عبىىىىد الاحميىىىىد، أ ىىىىوا الاقىىىىةنون الاىىىىدلاا الاتىىىىة  ا الاجىىىىزء الااة -27
الادتلومة ا ة الاقةنون الاقنصلا ل الاقةنون الادلاا البحرو  الر الامطبوعة  الاجةمتي ، الإل كندري ، مصىر، 

1988. 

 ىىلطةن حةمىىد، الاقىىةنون الاىىدلاا الاتىىة  لقىىت الاسىىل ، الاطبتىى  الااةااىى ،  الر الانهضىى  الاتربيىى ، الاقىىةهرة،  -28
1960. 

          رة الاتةاميىىىى  ا آثةرهىىىىة الاسىىىىلبي  ل الالوجةتيىىىى  علىىىىخ أعمةانىىىىة الاحةايىىىى  ىىىىمير الالقمىىىىةنا، منظمىىىى  الا جىىىىة -29
 .2003ل الامس قبلي  بةادلا الا ليجي  ل الاتربي و، مطةبع الاد  ور الا جةري ، الاستو و ، الاطبت  الأللاخ، 

الاطبتىى   ، تيىىرل ، ابنىىةن،،  الر الا كىىر الاتربىىا، الاطبتىى  ىىهيل حسىىين الا ىى  لي، الامنظمىىة  الادلايىى  -30
 .2004 أللاخ،ال

 ، تيىىىرل ،،  الر الآل ىىةت الاجديىىدةا الاقىىةنون الاترالقىىا ىىةاا عبىىد الازهىىرة حسىىون، حقىىوت الألجةنىى   ىى  -31
 .1981الاطبت  الأللاخ، 

 .1984  ح الادين عةمر، مقدم  ادرال   الاقةنون الادلاا الاتة ،  الر الانهض  الاتربي ،  الاقةهرة،  -32

منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى  ا  رال ىى  نظريىى  تطبيقيىى  آلايىى  طىىه الحمىىد علىىا قة ىى ، أحكىىة  الا حكىىي   ىىا  -33
 . 2012الان ةذو،  الر الاجةمت  الاجديدة ، الإل كندري ، مصر، 

 .1993، ل حدل ه، مطةبع الاطوبجا، الاقةهرةعة ا الاستيد محمد أتو الا ير، الاضب  الإل الري  -34

عىىىة ا الامهىىىدي: عوامىىى  الانظىىىة  الالق صىىىة ي الاتىىىةاما ل منظمىىى  الا جىىىةرة الاتةاميىىى ، الاىىىدالر الامصىىىري   -35
 .2004الالبنةني ، 

عة   جةتر، الاوظي   الاقنصلي  ل الادتلومة ي   ا الاقةنون ل الاممةر   ا  رال   مقةرن و، عويدال   -36
 .2001النشر ل الاطبةع ، تيرل ، ابنةن،  

مجموعى   الاجىة  ل الاتىةا  الااةاىتا  رال ى  تقويميى  الجىة  ل إ ى رالتيجي  الاموالجهى و،عةطف الاسيد،  -37
 .1999الاقةهرة،  الانيل الاتربي ،
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عبىىىد الاحميىىىد عبىىىد الامطلىىى ، الاجىىىة  ل آايىىىة  منظمىىى  الا جىىىةرة الادلايىىى ، الاىىىدالر الاجةمتيىىى ، الاقىىىةهرة،  -38
2003. 
ثرهىة الالق صىة ي،  الر الا كىر الاجىةمتا، عبد الارحي  عن ر عبد الارحمةن، حقوت الاملكي  الا كريى  ل أ -39

 .2009الإل كندري ، 
عبىىىىد الا  ىىىىةح مىىىىرال ، منظمىىىى  الا جىىىىةرة الاتةاميىىىى  ل الاتوامىىىى  ل الألقلمىىىى ، الامك ىىىى  الاجىىىىةمتا الاحىىىىديت،  -40

 الإل كندري ،  لن  ن  نشر.

 عبد الاقة ر رزيىه الام ىة ما ، الا كةمىل الالق صىة ي الاتربىا  ىا موالجهى  جدايى  الإلن ىةج ل الا بىة ا، -41
 . 2009 الاطبت  الأللاخ، الاجزالئر، مطبوعة  الاجةمتي ، يوالن الا

عبد الاكري  علوالن، الاو ىي   ىا الاقىةنون الاىدلاا الاتىة  ا الاقىةنون الاىدلاا الامتة ىرو الاك ىةب الااىةنا،  -42
 .2008 الامغرب، مك ب   الر الااقة   ال صمي  ل الإلن ةج،

الاقىةنون الاد ى وري ا تطبيىه قوالعىد الاقىةنون الاىدلاا  ىا عبد ه توق  ، الاقىةنون الاىدلاا الامتة ىر ل  -43
          الانظىىىىىة  الاقىىىىىةنونا الدلاىىىىى ، الامكونىىىىىة  الاسو ىىىىىيواوجي ،  رال ىىىىى  مقةرنىىىىى و،  الر الاهىىىىىدى الطبةعىىىىى  ل الانشىىىىىر

 .2012ل الا وزيع، الاجزالئر، 
 ىكندري ، عبد الامطل  عبد الاحميد، الاجة  ل آايىة  منظمى  الا جىةرة الاتةاميى ، الاىدالر الاجةمتيى ، الإل -44

2005 . 

عبد الاملك عبد الارحمىةن الامطهىر، الالت ةقيى  الا ة ى  بإنشىةء منظمى  الا جىةرة الاتةاميى  ل  لرهىة  ىا  -45
 تنمي  الا جةرة الادلاي ،  الر الاك   الاقةنوني ، مصر ،  لن  ن  نشر.

عبىىىىد الامىىىىنت  ع ىىىىر محمىىىىد، الحمىىىىد مريىىىىد مصىىىىط خ، الالق صىىىىة  الاىىىىدلاا، مؤ سىىىى  شىىىىبةب جةمتىىىى   -46
 .2000 ، الإل كندري

 عبىىد الانة ىىر نىىزالا الاتبىىة ي، منظمىى  الا جىىةرة الاتةاميىى  ل الق صىىة وة  الاىىدلا الانةميىى ،  الر الاصىىى ةء -47
 .1999الاطبت  الأللاخ،  ،الألر ن ،النشر ل الا وزيع

عبد علا الا  ة ، جغرال ي  الانقل ل الالتصةال  ل الا جةرة،  الر الا كر الطبةع  ل الانشر لالا وزيىع،  -48
 .2000الألر ن، 



 شرط الدولة األولى بالرعاية في العالقات التجارية الدولية 

 

221 

 

، اجىىىزء الأللا، مطبتىىى  جةمتىىى  الاقىىىةهرةعىىىز الاىىىدين عبىىىد ه، الاقىىىةنون الاىىىدلاا الا ىىىةص الامصىىىري، ال -49
 .1954 الاطبت  الااةاا ، الاقةهرة ،

 .1995علا إترالهي ، الاو ي   ا الامتةهدال  الادلاي  ا الإلترال و ،  الر الانهض  الاتربي ، الاقةهرة،  -50

علا الاقزلينا ، الا كةمل الالق صة ي الادلاا ل الإلقليما  ا ظل الاتوامى ، الاجىزء الأللا، منشىورال   -51
 .2004أكة ومي  الادرال ة  الاتلية، ايبية، 

عمىىىر هةشىىى   ىىىدق ، ضىىىمةنة  الال ىىى امةرال  الألجنبيىىى   ىىىا الاقىىىةنون الاىىىدلاا،  الر الا كىىىر الاجىىىةمتا،  -52
 .2008الإل كندري ، 

 ريىىىىد محمىىىىد الاترينىىىىا، الاقىىىىةنون الاجىىىىوي ا الانقىىىىل الاجىىىىوي الاىىىىدالفلا ل الاىىىىدلااو،  يىىىىوالن الامطبوعىىىىة   -53
 .2002الاجةمتي ، الاجزالئر، 

ل مركىز الألجةنى ،  الر الانهضى  الاتربيى ، الاقىةهرة ،   ؤال  عبد الامنت  ريةض ، الاو ي   ىا الاجنسىي  -54
1988. 

 ؤال  عبد الامنت ،  ةمي  رالشد، الاو ي   ا الاقةنون الادلاا الا ةص،  الر الانهضى  الاتربيى ، الاقىةهرة،  -55
1979. 

كمىىةا عليىىوق قربىىوع ، قىىةنون الال ىى امةرال   ىىا الاجزالئىىر،  يىىوالن الامطبوعىىة  الاجةمتيىى ، الاجزالئىىىر،  -56
1999. 

 لن  امبىىة ه ل الامصىىة رو،فىىدالق،  رل   ىىا الاقىىةنون الاىىدلاا الاتىىة ، الاك ىىةب الأللا، ا ال احبيىى   -57
 .2004الاجزالئر،  ،شر الر ن

مجدي محمو  شهةب،  وزي عداا نةشد، أ س الات قىة  الالق صىة و  الادلايى ، منشىورال  الاحلبىا  -58
 .2006الاحقوقي ، الاطبت  الأللاخ، تيرل ، ابنةن، 

مح وظ اتش ، مح وظ اتش ، الامنظم  الاتةامي  ال جىةرة،  يىوالن الامطبوعىة  الاجةمتيى ، الاجزالئىر،  -59
2006. 
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 .2009، ندري ، مصررجي ، الادالر الاجةمتي ، الإل كمحمد الحمد الاسري ا، الا جةرة الا ة -60

–محمىىد الاسةنو ىىا محمىىد شىىحةت ، الا جىىةرة الادلايىى   ىىا ضىىوء الا قىىه الإل ىى ما ل الت ةقيىىة  الاجىىة   -61
  لن  ن  نشر. الاطبت  الأللاخ، ، الإل كندري ، مصر،  الر الا كر الاجةمتا ،- رال   مقةرن 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjYrt2i_onjAhXx0eAKHc5TCx8QFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Flegal.un.org%2Filc%2Fpublications%2Fyearbooks%2Ffrench%2Filc_1960_v2.pdf&usg=AOvVaw31_sNQx2iCnXarArhufyfP
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مىىىةي ، جةمتىىى  حلىىىوالن، مصىىىر  ىىىا ضىىىوء الا طىىىورال  الامتة ىىىرة، كليىىى  الا جىىىةرة ل إ الرة الألعمىىىةا، الاتىىىةاما
2004. 

 الندوات الدولية: -2

حسىىىن الابىىىدراللي، تسىىىوي  الامنةزعىىىة   ىىىا إطىىىةر منظمىىى  الا جىىىةرة الاتةاميىىى ، نىىىدلة الاويبىىىو  الام  صصىىى   -1
 .2004القضةة ل الامدعين الاتةمين ل الامحةمين،  نتةء، 

https://www.wipo.int/edocs/.../wipo.../wipo_ip_ju_saa_04_5.pdf 

، الاندلة الاقومي  الااةنيى  1994-1947الاجة   إطةرحةت   ةما ع ي ا، الانظة  الا جةري الادلاا  ا  -2
الا ىىا نظمهىىة مركىىز بحىىوو ل  رال ىىة  الا نميىى  الالق صىىة و  تحىىت عنىىوالن الالق صىىة  الامصىىري  ىىا موالجهىى  

 .1999  مةر  24إاخ  22من  ظم  الا جةرة الاتةامي  ، الاقةهرة،تحدوة  الت ةقية  من

 خامسا: النصوص القانونية:

 الدولية:  القانونية النصوص -1

 تقارير هيئة األمم المتحدة: –أ 

10 0 session, supplément n emeAssemblée générale, documents officiels , 33 -1

(A/3310) Nations Unis, New York ,1978 , www.un.org/fr/   

2- Annuaire de la CDI, vol, II , 

legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/french/ilc_1960_v2.pdf1960. 

3- Annuaire de la CDI, vol, I, 

legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/french/ilc_1964_v2.pdf19641964. 

4- Annuaire de la C.D.I , vol II, 

legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/french/ilc_1969_v1.pdf1969. 

5-Annuaire de la CDI, vol 11, deuxième partie,1978. 

legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/french/ilc_1978_v2_p2.pdf 

 الوثائق الصادرة عن المنظمات الدولية و اإلقليمية: -ب
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 الوثائق الصادرة عن المنظمات الدولية:  -1ب

1- OMC, Rapport annuel, Dossier spécial, Le commerce et l’investissement 

étranger direct, Vol I, 1996, www.wto.org   

 

2- CNUCED, Traitement de la nation la plus favorisée, Document unctad 

/ite/iit10, Vol 3, Nation Unies, New York, 2001, https://unctad.org/fr 

3- OCDE, traitement national des entreprises sous contrôle étranger, Edition 

   www.oecd.org, 2005 

 

 : اإلقليميةالوثائق الصادرة عن المنظمات  -2ب

- Commission européenne, groupe d’experts, Droit communautaire et 

conventions fiscales, document de travail, Doc (05) 2306, Bruxelles, Le 09 

juin 2005, 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/eclawtaxt

reaties_fr.pdf 

  ادرة عن الدول:الوثائق الص -ج

- Commission Française de justice et de paix, Les cent mots du 

développement et du tiers monde, édition la Découverte, Paris, 1990. 
 

 االتفاقيات الدولية:-ج

الا شىىىىجيع ل الالت ىىىةت الامبىىىر  تىىىىين الاجزالئىىىر ل الالتحىىىىة  الالق صىىىة ي الابلجيكىىىا الالوكسىىىىومبورغا حىىىوا  -1
الاصىىة رة  ،46 عىىد    ،، الاجريىىدة الار ىىمي 1991ال ريىىل  24الاحمةوىى  الام بة اىى  ا  ىى امةرال ، الاموقىىع  ىىا 

 .1991أك وبر  06ت ةريخ 

الالت ىىىةت الامبىىىر  تىىىين الاجزالئىىىر ل حكومىىى  الاجمهوريىىى  الالوطةايىىى  الام تلىىىه بةا رقيىىى  ل الاحمةوىىى  الام بة اىىى   -2
 06، الاصىة رة ت ىةريخ 46عد   ،، الاجريدة الار مي 1991مةي  18وقع بةاجزالئر ت ةريخ ما   امةرال  الا

 .1991أك وبر 
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الت ىىةت الا تىىةلن الا جىىةري الامبىىر  تىىين الاجزالئىىر ل حكومىى  جمهوريىى  الاصىىين الاشىىتبي  الاموقىىع بىىةاجزالئر  -3
 .2000أك وبر  08،  الاصة رة ت ةريخ 58عد    ،، الاجريدة الار مي 1999أك وبر  30ت ةريخ 

 : داخليةالنصوص ال -2

 النصوص الت ريعية:  -

عد    ،، الام تله ت طوير الال  امةر ، الاجريدة الار مي 2001أل   20، الامؤر   ا  03-01الألمر  -
جويليىى   15الامىىؤر   ىىا  08-06، متىىدا ل مىى م  بموجىى  الألمىىر2001أل   22، الاصىىة رة ت ىىةريخ 47

جويليىىىى   19، الاصىىىىة رة ت ىىىىةريخ  47عىىىىد    ،، الام تلىىىىه ت طىىىىوير الال ىىىى امةر ، الاجريىىىىدة الار ىىىىمي  2006
، الام ضىىىمن الاقىىىةنون 2009جويليىىى   22الامىىىؤر   ىىىا  01 -09، متىىىدا ل مىىى م  بموجىىى  الألمىىىر 2006

 .2009جويلي   26، الاصة رة ت ةريخ 44عد   ،الا كميلا المةاي  ، الاجريدة الار مي 
 تادتا: االجتهادات القةائية:

1-  C.P.J.I, le 25 mai 1926, relatif  a « certains intérêts en Haute-Silésie 

, in www.C.P.J.I.org07 0A nsérie, , » Polonaise 

2- CIJ, Arrêt  du 27 Aout 1952, relatif a « l’Affaire aux droits des 

ressortissants des Etats Unis au Maroc »,  recueil des arrêts 1952, 

www.C.J.I.org 

3-CIJ, Arrêt du 22 juillet 1952, relatif a « l’Affaire de l’Anglo-iranien 

OIL Commpany », »,  recueil des arrêts 1952, www.C.I.J.org 

4- « Affaire Communautés européennes, Régime applicable a 

l’importation a la vente et a la distribution des bananes » Rapport 

d’organe d’appel du 9 septembre1997, WT/DS27/AB/R.p104, 

www.wto.org/ french/tartop-f/dis/dis pu-f/disp- settlement- cbt –

f/a151p1-f.htt. 

 : المواقع االلكترونية: تابعا

1-http://www.sawt-alahrar.net/ara/national/20551.html,  Vu le:13/11/2016 

 
2-http://www.un.org/fr/aboutun/history/atlantic_charter2.shtml, Vu le : 

05/01/2016. 
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3-https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gats_factfiction_e.html, Vu 

le:22/12/2016. 

 

4-www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips.pdf, Vu le:27/12/2016 

 

5-https://www.fca.gov.ae/ar/homerightmenu/pages/uniongccstates.aspx, Vu 

le: 22/03/2017. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 فهرس
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 09..............................الابةب الأللا: الإلطةر الاقةنونا شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو ..........
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 47......................اه : تمييز شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  عن الام ةهي  الامشةته اةناالامطل  الا

 47...................بةارعةو  عن مبدأ الامتةمل  الاوطني ...... الا رع الأللا: تمييز مبدأ الادلا  الأللاخ

 54....................الا رع الااةنا: تمييز مبدأ الادلا  الأللاخ بةارعةو  عن مبدأ الامتةمل  بةامال......

 59....................الا رع الااةات: ع ق  شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  بمبدأ نسبي  آثةر الامتةهدال ..
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 66.............................الامبحت الأللا: عنة ر شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو ................

 66......................ا  الأللاخ بةارعةو ......شرط الادل  مزالوة الامطل  الأللا: شرلط الال   ة ة من

 67........................ال  نة  الادلا  الامس  يدة المتةهدة الام ضمن  الشرط.... لجوب  الا رع الأللا:

 68..الا رع الااةنا: لحدة الاموضوع تين الامتةهدة الام ضمن  الشرط ل الامتةهدة مع الاغير الأللاخ بةارعةو 

  70.......... قيد بقوالنين الادلا  الامةنح  ل نظمهة ل بةاشرلط ل الألحكة  الام  ه عليهة.الا رع الااةات: الا

  71.....................الامطل  الااةنا: أهدال  شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  ل نهةو   ريةنه..........

 72................ ........الا رع الأللا: أهدال  شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو ........................

 76............................الا رع الااةنا: نهةو   ريةن شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو ...............

 81..........................الامبحت الااةنا : نطةت تطبيه شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو .............

 82............ ...........ا طبيه شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو ....الامطل  الأللا: الامجةال  الامأاو   

 82....................... ا مجةا الا جةرة الادلاي .. تطبيه شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  الا رع الأللا:

 85.................. ا مجةا الال  امةرال  الادلاي .. تطبيه شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو الا رع الااةنا: 

 90.................... ا مجةا الانقل الادلاا...... تطبيه شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو الا رع الااةات: 

 92....................الامطل  الااةنا: مجةال  أفرى ا طبيه شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو .......... 
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 93....................اقنصلي . ا مجةا الات قة  ال تطبيه شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  الا رع الأللا:

 100................ ا مجةا الات قة  الادتلومة ي . تطبيه شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو الا رع الااةنا: 

 103.............. ا مجةا تحديد مركز الألجةن .. تطبيه شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  الا رع الااةات:

 109.. الام تد ة الألطرال الابةب الااةنا: تطبيه شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو   ا الت ةقية  الا جةرة الادلاي  

الا صل الأللا: الإلطةر الاقةنونا اشرط الادلا  الأللاخ بةارعةو   ا الت ةقية  الا جةرة الادلاي  الام تد ة 
 111.....................................................................................الألطرال 

 112......شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  ضمن منظم  الا جةرة الاتةامي . الإلطةر الاقةنونا الامبحت الأللا:

 112..........الامطل  الأللا: طبيت  شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  الامدرج  ا منظم  الا جةرة الاتةامي ..

 112...............................الأللاخ بةارعةو ........... الا رع الأللا: كي ي  تطبيه شرط الادلا 

 121...الا رع الااةنا: موقف الادلا غير الألعضةء  ا الاجة  من  ريةن شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو ..

 122.................الامطل  الااةنا: تقوي   ةعلي  الاشرط من ف ا مد تطبيقه إاخ مجةال  جديدة...

 AGCS ................122تطبيه شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  ضمن الت ةقي  الا دمة   الا رع الأللا:

الا رع الااةنا: تطبيه شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  ضمن الالت ةت الام تله بحقوت الاملكي  الا كري   
  ADPIC ...................................................................132الام صل  بةا جةرة

 ORD....144 شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  من ف ا نظة  تسوي  الامنةزعة   ةعلي  الامبحت الااةنا : 

مرالحل تسوي  الانزالع ضمن نظة  تسوي    تطبيه شرط الادلا  الأللاخ بةارعةو  ف ا الامطل  الأللا:
 147.................................................   ا الت ةقية  منظم  الا جةرة الاتةامي الامنةزعة

 147................................................الا رع الأللا: مرحل  الامشةلرال ................

 149.................................الا رع الااةنا: مرحل  حس  الامنةزعة  توال ط  مجموع  فة  ..
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 154....................................................................................الامنةزعة  
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