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  :ـةمقـدمال
 

اع عن األفراد لة يف الدفتمثّاملُ ،سة احلماية الدبلوماسية مبهّمة الدولة األساسيةـلقد ارتبط ظهور مؤّس
جذورها من هذه املؤّسـسة تستمّد ام األصيلة للدولة، ولذا ـاملهمن أهّم وال تزال كانت اليت نتمني إليها، واملُ
 ل الدولةق تدّخـح ،يف القانون الدويل التقليدي اًواسع قبوالت قَائل اليت لَـمن املسرف، حبيث أنه الُع

 رى،ـالدويل اليت ترتكبها دولة أخن انوـللق الفٍةـخم رون من أعمالٍمواطنيها الذين يتضّر حلمايةدبلوماسياً 
 .من مبادئ القانون الدويل اًالقضاء مبدء، وقـد اعتربه الفقه و -د فشل الطرق العادية للحلـبعوذلك  -

يف عـاملٍٍ كانت فيه الدول األشخاص القانونية الوحيدة للقانون الدويل، فقد كان السبيل املُتاح و
للفرد دويل قانوين  عدم وجود حق الوطنية، نتيجةَحلماية فرٍد ُمَتضّررٍ يف اخلارج، هو اللجوء إىل قناة الدولة 

لكي يصبح إجـراء احلماية ُمَتماشياً مع منطق و خالفه مع الدولة املُستقبِلَة،الذي ال يستطيع تدويل  ،املضرور
 القانون الدويل التقليدي، ُيلَجأ إىل حيلة التظهري، بتدّخـل دولة اجلنسية، حيث تتبّنى فيها الدولة قضية مواطنها

 .اِلب الوحيدـبتدّخل الدولة على هذا الصعيد تصبح هي املُطاملُتضّرر على الصعيد الدويل، و
ر، فاحلماية الدبلوماسية متثّل إجـراء تتحّول مبوجبها مطالبة شخص طبيعي أو وفقاً هلذا التصوو

اُْعُتربت احلماية الدبلوماسية آلية إلعمـال مسؤولية  ، فقدمعنوي إىل عالقة قانونية دولية، ويف هذا اإلطار
لحق بشخص مواطن الدول الدولية بشـأن انتهاكات القـانون الدويل النـامجة عن األضرار القـانونية اليت ت

 .إحـدى الدول أو مبمتلكـاته
لَِقَي تأييداً فقهياً واسعاً، الذي ملفهوم احلمـاية الدبلوماسية، و لقد ظلّ هذا التصور، املرجع املبدئيو

كما وجد جتسيداً يف املمارسات الدولية، حبيث اُعتربت هذه املمارسات، املصدر األساسي وإقـراراً قضائياً، و
يف وخاصةً من حيث شروط ممارستها، و منه القواعد األساسية لنظـام احلماية الدبلوماسية،الذي تشكّلت 

نونية فقد كان واضحاً يف البداية أنّ املُسوِّغ األساسي لتدّخل الدولة يعتمد أساساً على الرابطة القا ،هذا اإلطار
 .املَُتَمثّلة يف اجلنسيةاليت تربط الشخص بدولته، و

نت آلية احلماية الدبلوماسية ابتكاراً مؤّسساً على حيلة قانونية مفـادها أنّ الضرر يف احلقيقة، كاو
وفقاً هلذا األساس يتّم ربط الضرر الفردي الذي لَِحـق ا هو ضرر يلحق بالدولة ذاهتا، والذي يلحق مبواطن إمن

لتدّخـل إلحقاق العدل لة فرصة اومن هنا ُتتـاح للدو) الدولة(املواطن بشخص من أشخاص القانون الدويل 
قد ظلّت هذه القـاعدة األسـاس القانوين إلنكار العدالة، و الذي كان ضحيةًرفع املظلمة عن مواطنها و

  .للحماية الدبلوماسية منذ أمـٍد بعيٍد
ظروف نشأته يدي املُنسجم متاماً مع معطيات ومل يكن يف البداية سهال رفض تربيرات املفهوم التقلو

كأنّ نظـام احلماية الدبلوماسية أصبح أداةً للتدّخل من قبل الدول القوية يف ونة بدا لفترٍة معّيأّنه والعرفية، غري 
بالعديد من يزخر تاريخ احلماية الدبلوماسية ل حلمـاية رعاياها دبلوماسياً، وشؤون الدول الضعيفة حبّجة التدّخ
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دول لنظام من هنا ظهرت انتقادات هذه الة، وصة يف منطقة أمريكا الالتينيخا، والسوابق يف هذا اجملـال
مل يكن االحنـراف يف استعمال احلماية الدبلوماسية املصدر الوحيد لالنتقادات احلماية الدبلوماسية، و
هناك أصوات فقهية وّجـهت انتقادات الذعة نظـام، فقد بدأت تتعاىل من هنا واملُوّجـهة إىل هذا ال

متناقض أحياناً كثرية، حبيث أنه يف الوقت الذي وس بل ام تقليدي غري متجانللحماية الدبلوماسية بوصفها نظ
، فإنه غـالباً ما يكون هذا احلـق منقوال من حـق "حقها الذايت"تّدعي فيه الدولة بأّنها تقوم بإعمـال 

 .سيةة كيف ميكن تفسري األساس التقليدي للحماية الدبلوماـمن مثّفرد الذي تكّبـد الضرر األصلي، وال
اصر بشأن املركز القانوين الدويل ـزيادةً على هذا، فإنّ التطورات النوعية األخرية للقانون الدويل املعو

وسّعت من جمـال النقـاش لتشمل الطبيعة ة يف إطار احلماية الدبلوماسية وللفرد محلت تساؤالت كبري
 .القـانونية هلـذا النظـام العـريف

من القواعد الدولية السيما يف إطار القانون  كبريٍ يوم موضوع عدٍدفقد أصبح الفـرد ال ،بالفعلو
زيـادة على هذا فقد أتاحت له د حقوقا شخصية بصفته إنسـاناً، والدويل حلقوق اإلنسان، اليت منحت للفر

اجة ا حإلعمـال حقوقه على الصعيد الدويل بآليات مباشرة أمام اهليئات القضائية الدولية املُختصة دومن فرصاً
مل تعـد الدولة ُمستأثرة لوحدها مبجـال محـاية الفرد على املستوى الدويل،  ،هبـذالقناة الدولة الوطنية، و

  .حبيث مل تعد القنـاة الوحيدة لتحـقيق ذلك
ه ال ميكن جتـاهل أثر هذه التطورات على األساس القانوين للحماية الدبلوماسية، فإّن ،يف احلقيقةو

ـال احليوي الذي تنشط فيه هذه األخرية، فقد َحَملت موجة اإلعتراف حبقوق الفرد على ذلك أهنا ختّص اجمل
الصعيد الدويل السيما فيما خيّص إمكانية إعمال حقوقه بشكل مباشر عن طريق اللجوء للقضاء الدويل يف 

نّ هذه عدما ثبت أب ةًخـاّص، ي بقي آللية احلماية الدبلوماسيةبعض اجملاالت، تسـاؤالت كثرية عن الدور الذ
  .يف هذا اجملال ـرفية املشهورةاألكثر فعالية مقارنة مع اآللية العاآلليات اجلديدة األسرع و

اليت تبدو واضحة من خالل اجملال الذي ية موضوع احلماية الدبلوماسية، ومن هذا املنطلق تربز أمهو
ليات ّسة احلماية الدبلوماسية من أوىل اآلبل كانت مؤستعلّق مبسألة محاية الفـرد، ا تهتنشط فيه، حبيث أّن

 ،يف الواقعرية املُسجَّلة يف هذا اإلطار، واليت أثبتت جناعتها عرب املمارسات الدولية الكثاملعروفة يف هذا اجملـال و
فقهـاء القانون الدويل سواء به هذا املوضوع من ِقَبل رّواد وباالهتمام الواسع الذي حظي  ،فقد ُترجم هذا

فإنّ هذا  ،يف احلقيقةلتدوين األوىل للقانون الدويل، وكـذا من ِقبل حماوالت ا، وئل منهم أو املعاصريناألوا
الواسع باحلماية الدبلوماسية يعكس األمهية البالغة له، حبيث أّنه غين من الناحية األكادميية إذْ االهتمام املبكر و

هو هبذا يطرح إشكاليات متّس أكثر املواضيع الدويل، و ّدة مواضيع يف القانونأّنه يقع يف نقطة متاس بني عـ
  .انون الدويلـاألساسية للطالب الدارس يف ختصص الق
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ديدة يف جمال القانون الدويل، واليت َحَملت التحوالت اجل الوقت احلاضر، فإنّ التطورات ويفو   
ام وق األفـراد، سامهت يف إعادة االهتماجملال املُتَعلِّق حبماية حقآليات جـديدة خاّصةً يف ِقَيم ومفاهيم و

الفقهـاء قد جعلته من املواضيع اليت فرضت نفسها يف اآلونة األخرية سواء عند مبوضوع احلماية الدبلوماسية و
دفع  ماسية تقع يف صلب هذه التحوالت، الشيء الذيهذا لكون أنّ احلماية الدبلوأو يف القضاء الدويل، و
ضمن املواضيع املناسبة للتدوين تابعة لألمم املتحدة بإدراج موضوع احلماية الدبلوماسية بلجنة القانون الدويل ال
قانونية املتعلقة هبذا منـاقشة اجلوانب الفقد عكفت على دراسة و ،هذا األساسعلى والتطوير التدرجيي، و

أنّ جلنة القانون  ،ّدامن الواضح جعن عشرية كاملة، و كذا اإلشكاليات اليت يثريها منذ مـا يزيداملوضوع و
الدويل اقتنعت أنه من غري املناسب لعب دور املُتفّرج على التحوالت اليت يعيشها هذا املفهوم يف القانون الدويل 

  .ذلك حسبما تقتضيه املهّمة األساسية اليت تضطلع هباد الفاعلني يف تطويره وتكون أح أن هلا املعاصر، بل ال بّد
رحها موضوع الصعبة اليت يطهّمة صعبة، وذلك نظراً لإلشكاليات الكثرية وتبدو هذه امل ،يف الواقعو

الدويل تبدو واضحـة على حمتواه ذي النشأة العرفية، فتأثريات النظرية التقليدية للقـانون احلماية الدبلوماسية 
منا هي  هذا الصدد إخاصاً، حبيث أّنها يفمضمونه، إذْ أنّ تدّخل الدولة باستعمـال هذه اآللية يكتسي طابعاً و

  .رتضّرليس حق الفرد املُلذايت وتسعى إلعمـال حقها ا
هنا يقع حمـور اإلشكالية اليت تدور حوله النقاشات املُتعلِّقة باحلمـاية الدبلوماسية، فالتحوالت و

ايتها، ومنحهم ـق األفراد ومحاليت عرفها القانون الدويل املُعاصر يف جمـال تزايد االعتراف حبقو
هم السيما عن طريق وقغري مباشرة للوصول إىل احملافل الدولية إلعمال حقمكـانيات إضافية مباشرة وإ

لقانونية للحماية آليات القانون الدويل حلقوق اإلنسان، أدى إىل طـرح تساؤالت عميقة حول الطبيعة ا
عرفياً للدولة ارخيياً وـت اية الدبلوماسية منوطارسة احلمـفإذا كان حق مم ،يف هذا الصددالدبلوماسية، و

هو مرتبط  ،ال يزال حـول موضوع احلماية الدبلوماسيةانب الكبري من النقاش الذي دار وفإنّ اجلـ
لها ـق الدولة أم حق الفـرد ؟ مبعىن هل أنّ الدولة بتدّخـ، فهل األمـر يتعلّق حبهابصاحب احلـق في

اصة إذا علمنا أنّ ـخ ،رق مواطنها املتضّرـعمـال حإمنا تقوم بالتأكيد على حقها الذايت أم هي تقوم بإ
يف هذا ؟ و) شخص طبيعي أو معنوي(اخلواص موضوع احلماية يتعلق أساساً بأحـد أصـل الرتاع و

ابة على ـاإلجـارستها للحماية الدبلوماسية ؟ وعلى أّي أسـاس تقيم الدولة عملها أثنـاء مم ،الصدد
تلف ـان خبصوص الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية، حبيث أهنا ختية مبا كـهذا التساؤل له من األمه

  . باختالف صاحب احلـق فيها
من على صعيٍد آخـر، فاحلمـاية الدبلوماسية ختّص جانباً جـّد صعبٍ يف العالقات الدولية و

حة الدولة العالقات فيما بني الدول، ومن هنا فمصلالعالقايت،  فهي ختـّص حيث جـانبها التفاعلي و
بالتايل كيف السبيل ة للدولة املضيفة على إقليمها، واألجنبية يف محاية رعاياها تتعارض مع احلقوق السيادي
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ذلك العالقـات فيما بني يف نفس الوقت فهي ختّص كبني هذه احلـقوق املتعـارضة ؟  وإلقـامة توازن 
عارض املصلحية لدولة اجلنسية قد تتسياسية وعتبـارات الاالفإنّ  ،جلانبخبصوص هذا ارعاياها، والدولة و

مـاية رعـاياها ل حللزمة بالتدّخُمهل الدولة ـاية والتسوية، ويف هذا اإلطار، مع حق الفـرد يف احلم
  ما هي حـدود السلطة التقـديرية للدولة املمـارَِسة للحماية الدبلوماسية ؟ دبلوماسيـاً ؟ و

مباشرة  ُنظُم القانونية اجلديدة حلماية الفرد على شروطمن ناحية أخـرى، مـا هي تأثريات الو
 إطـار احلماية الدبلوماسية ؟ ار املطالبـات اليت تقـّدمها الدولة يفـا هي آثـماحلماية الدبلوماسية ؟ و

   كيف السبيل الستفادة الفـرد من هذه النتائج السيما فيما خيـّص التعويض ؟و
يف  عتمدين على األسلوب التحليلييف فصلني، ُم نا خـطة تقعوضع ،ابة على هذه اإلشكاليةـلإلجو

  .بوصفه املنهج املناسب لدراسة مثل هذا املوضوع ،معاجلة املضمون
الطبيعة القـانونية للحماية  الفصل األولاحية الشكلية، فقد تناولنا يف ـبالعودة إىل النو
حبيث أنّ طبيعة طار احلماية الدبلوماسية، يف إ ، والذي سنجيب فيه على صاحب احلق املعمولالدبلوماسية

 :املبحث األولنعاجل يف إرتأينا أن  ،على هذا النحوواملوضوع ختتلف بتحديد من هو صاحب هذا احلق، 
الفقه اجتاه هذا ، وكـذا مواقف كلٌّ من القضاء وتعريفه، باستعراض نشأته ومفهوم احلماية الدبلوماسية

هذا املبـدأ جمال تطبيق لتحديد تطّرقنا فيه  فقداملطلب الثاين،  أّما، املطلب األولوذلك يف  املوضوع،
ليس باألمناط األخرى من لع هبا الدولة لفائدة رعاياها، والقانوين، حبيث أنّ األمر يتعلّق باحلمـاية اليت تضط

  .احلماية املقّررة للفرد يف القانون الدويل
ب احلق يف اؤل الذي تفرضه النظرية التقليدية بشأن صاحفقد جاء منطلقه من التس ثاينال حثباملأّما  

حلماية حقوق األفراد، ويف هذا الصدد، فقد خصصنا آليات جديدة وهذا يف ظلّ ظهور احلماية الدبلوماسية 
إذا كانت النظرية ف ،ماية الدبلوماسيةصاحبة احلق يف احل فيما إذا كانت الدولة أم الفيه للنظر  املطلب األول

ضة النقاشات املُتمّخ نّّ، فإطروحية تقّر بصحة هذا االفتراض الذي جتعله مرجعاً إلجابتها على التساؤل املالتقليد
قد عمل جاهداً على الربهنة بأنّ رأي النظرية رأياً معارضاً هلذا االفتراض، و أفرزتنفس السؤال يف شأن 

جنة فقد كان لل ،كاذيل املعاصر، وبني هذا الرأي واً يف القانون الدوالتقليدية للحماية الدبلوماسية مل يعد صاحل
  .بالضرورة بني املوقفني املتعارضني وسطاً ل موقفاًلكن ال ميكن أن يشكّالقانون الدويل رأيا خاصا، و

عالقة احلماية ، فهو حيتوي على جانب كبري من النقاش املُثار حول الثايناملطلب خبصوص و
يدة للفرد املتاحة له يف إطار القانون الدويل املعاصر ال سيما يف إطار الدبلوماسية بآليات االنتصاف اجلد

عن طريق معاهدات االستثمار الثنائية  اديكذا يف القانون الدويل االقتص، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان
قناة حلاجة للمرور عرب أو املتعددة األطراف، واليت تسمح بتفعيل حقوق الفرد بطريق مبـاشرة من دون  ا

للحماية ل االنتصاف هذه هي بديلٌ ُبيرى أنّ ُس:  السطح موقفان، األولفقد برز إىل ،يف هذا الصددالدولة، و
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تمثلة يف احلماية ، الذي يرى أن هذه اآلليات اجلديدة ال تتعارض مع اآللية التقليدية املالدبلوماسية، عكس الثاين
ى ُمكّملة للدور اهلام الذي تلعبه هذه األخرية يف محاية حقوق بالتايل ال ميكن هلا أن تكون سوالدبلوماسية، و
  .األفراد دولياً
شروط تطّرقنا فيه لدراسة ، وممارسة احلماية الدبلوماسيةفقد خّصصناه للبحث يف  الفصل الثاينأّما 

ممارسة احلماية فيما خيّص شروط ، وبة عنها يف مبحٍث ثاٍنترّتنتائج املُللكذا ، وهذه املمارسة يف مبحٍث أّولٍ
لشرط منه  املطلب األولمن هذا الفصل، فقد تناولنا يف  املبحث األولالدبلوماسية، الذي هو صلب 

نظراً لإلشكاليات املُعقّدة واخلاصة اليت يطرحها هذا الشرط فقد خّصصنا له املطلب األول كامال ، واجلنسية
كان شخصاً ف الشخص املشمول باحلماية فيما إذا اليت ختتلف باختالسة القواعد املتصلة هبذا الشرط ولدرا

ملمارسة احلماية  للشروط اإلجرائية األخرى املطلوبةتطّرقنا فيه فقد  املطلب الثاينطبيعيا أم شخصا اعتبارياً، أّما 
 فيهكما ناقشنا ، وواجب استنفاد ُسُبل االنتصاف احملليةاملُتمثلة يف املتعلقة بسلوك الفرد، والدبلوماسية، و

، حبيث مدى انطباق نظرية األيدي النظيفة على املطالبات املُدَرجة ضمن نطاق احلماية الدبلوماسيةكذلك 
  .أنه كثريا ما ُدِفع هبذا املبدأ كشرط من شروط ممارسة احلماية الدبلوماسية

حث الثاين املبحمور الدراسة يف  النتائج املُترتبة عن ممارسة احلماية الدبلوماسيةقد شكّل احلديث عن و
لكن مع التركيز على ة يف جمـال املسؤولية الدولية، وعن تلك املعروف ثرياًاليت ال ختتلف كو ،هلذا الفصل

ةً حّساسة يف قواعده يف إطار احلماية الدبلوماسية، لكوهنا متثّل نقطمن حيث أسسه و التعويضدراسة مسألة 
يط الضوء على النقاشات اليت أُثريت بشأن حق قد كـان اهلدف األساسي هنا هو تسلاملوضوع املدروس، و

ن إطـار احلمـاية الفرد يف احلصول على التعويض املُتحصل عليه مبوجب مطالبة دولية تندرج ضم
دراسة العناصر املذكورة سالفاً، سنقوم بعرض أهم النتائج املُتوّصل إليها بعد استكمال حتليل والدبلوماسية، و

  . ـامتةاخلمن خـالل هذا البحث يف 
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  :الفصـل األول

  :الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية
  
   

    
 لّـال يزال حمي تطور يف القانون الدويل، كان والذتمثّل يف احلمـاية الدبلوماسية، املُهذا املبدأ  إنّ  

احل ـسومة لصها حمانت األمور منذ البداية كلُّـك إذااس القانوين الذي يقوم عليه، وحول األس واسعٍ دلٍـج
نسجمة مع القانون الدويل التقليدي أين يف إطار النظرية التقليدية املُ" املفعول ألجلهواعل ـالف"الدولة يف كوهنا 
التطورات األخرية اليت عرفها القانون الدويل املعاصر يف  نّشخاص الوحيدة للقانون الدويل، فإكانت الدول األ
غري مباشرة للوصول إىل حهم إمكانيات إضافية مباشرة ومنومحايتها و عتراف حبقوق األفرادجمال تزايد اال

، أضعفت بشكل متزايد السيما يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،احملافل الدولية إلعمال حقوقهم
ق يف ـخبصوص صاحب احل ياًدِّـلت تساؤال جِـَماألساس القانوين الذي تقوم عليه النظرية التقليدية، وَح

  ؟ ردـماية الدبلوماسية ، هل هو الدولة أم الفاحل
 اسٍّـَنقطة متَ يف دراسة مفهوم احلماية الدبلوماسية، حبيث أنه يقع املبحث األولاول يف ـوهلذا سنح  
ماية رى للحـرى يف القانون الدويل ميكن أن تؤدي إىل خلطه مع األنظمة األخـة مواضيع أخّدـمع ِع

ال ـديد اجملـ، وحتمدلول هذا املبدأ يف دويل، الشيء الذي يستوجب البحثعلى الصعيد الاملقررة للفرد 
  .نطبق عليهالذي ي

ق يف إطار اؤالت اليت أُثريت بشأن صاحب احلـصه لدراسة التسخنّصوف سف املبحث الثاين اـأّم
      . ايةـذا النوع من احلمعلى النظام القانوين هلَتبِعات ذلك احلماية الدبلوماسية و
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  :ومـاسيةالدبلة ـايـمفهوم الحم: حث األولالمب
  

لة يف الدفاع عن األفراد تمثّة الدولة األساسية املُمبهّم لقد ارتبط ظهور مؤسسة احلماية الدبلوماسية  
 مفهومفقد ارتبطت نشأة  ،هبذاو ،عند ظهورها للدولة املهام األصيلة د كانت هذه من أهّمقو ،نتمني إليهااملُ

  ألنّ ،استعمال مصطلح املؤسسة هنا هو ليس من باب الصدفة ذا فإنّلوبالدولة ذاهتا، ية احلماية الدبلوماس
قد بدا ذلك مفهومها، و رت بشكل بالغ علىغري أن النشأة العرفية هلذه املؤسسة قد أثّ، أصوله العرفية ثابتة متاماً

لكن التطورات قانون الدويل التقليدي، ومع ال كليةً قه منطبٌقَسَن حبيث أنّه، احملتوى الذي يتضمّنعىن ويف امل
صياغة لت البعض للمطالبة بإعادة النظر يف َمالتحوالت اليت شهدها القانون الدويل يف الوقت املعاصر َحو

رد أنظمة أخرى للحماية لفائدة الفمث إنّ ظهور املعطيات اجلديدة، للمعايري و وفقاًحماية الدبلوماسية لل تعريٍف
ا دما أصبح تداخل املفاهيم مطروحبع فرض حتديد جمال انطباق احلماية الدبلوماسية،ي على الصعيد الدويل

 :مطلب ثاٍنتعريف احلماية الدبلوماسية، ويف  :أولٍ مطلبٍسنتناول يف  ،على هذا األساس، وبشكل كبري
   .ال الذي تنطبق عليه يف القانون الدويلـحتديد اجمل

     
  :اسيةـلدبلوماية اـريف الحمـتع: ب األوللالمط  

  
مع ذلك توجد نظريات أو للحماية الدبلوماسية، و حاسمٍ ه ال ميكن احلديث عن تعريٍففإّن ،يف احلقيقة  
  . عرب الزمن، ختتلف بتطور القانون الدويلفة اجتاه هذا املبدأتيارات خمتل رىـباألْح

عريف احلماية الدبلوماسية، حبيث عند النظر يف هذه اآلراء املختلفة ميكن استنتاج مقاربتني خمتلفتني لتو  
ماية الدبلوماسية مبعناها الضيق، عىن باحلا الثانية فهي مقاربة ُتأّمة مبعناها الواسع، تصف األوىل هذه األخري

مبدأ احلماية  اء خبصوصـأن نقاشات الفقه ، إذْبرتَّزمين ُم جٍميكن فصل املقاربتني بتدرُّ أنه ال ِدـَيبِ
قد بدا هذا اجلدل واضحا حىت داخل جلنة وا هذا، ـدل إىل يومنـتثري الكثري من اجل الدبلوماسية، ال زالت

 حاسمٍ دراسة موضوع احلماية الدبلوماسية، حبيث أهنا حتاشت تقدمي تعريٍفالقانون الدويل اليت تعكف على 
  .هذا املوضوعهتا خبصوص ّدـاليت أعاملواد  للحماية الدبلوماسية يف مشروع

الذي يشكل النواة األوىل اية الدبلوماسية، ـليدي للحمـالتعريف التق ،لٍأّو فرعٍيف  هكذا سنعاجلو  
خمتلف التعاريف  لُِمْجسُن، مثّ ذا املوضوعـاألصيل لكل دراسة تتعلق هباسي وـاملرجع األسدأ، وـهلذا املب

انون الدويل خبصوص ـنة القف بعدها على رأي جل، لنتعّرثاٍن فرعٍاليت قّدمها الفقهاء للحماية الدبلوماسية يف 
  . ثالٍث فرعٍألة يف ـهذه املس
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        :التعريف التقليدي للحماية الدبلوماسية :الفرع األول    
قة باحلماية الدبلوماسية، تندرج يف األصل ضمن موضوع تعلِّانت الدراسات األوىل املُـلقد ك
عدما أصبح من املقبول على نطاقٍ واسعٍ يف ، ب"مبعاملة األجانب"ق تعلَّشقّه املُ ذلك يفو مسؤولية الدول

القـانون الـدويل مسؤولية الـدولة عن األضرار اليت تلحق باألجـانب من جـّراء عمل أو تقصري 
  1 .ةـخيـالفان التزامـاهتا الدولي

" مسؤولية الدول عن األضرار اليت تلحق باألجانب"انت ـذلك أنه يف القانون الدويل التقليدي، ك  
هو  :دورها مببدأين أساسيني، األولاملرتبطة ب، و"ولية الدنيا ملعاملة األجانبباملعايري الد"على ما ُيسمى  قائمةً

 "دالةـدويل للعـار الـاملعي"هو ما ُيعَرف بـ: اينـالث، و"انبـاألجمبدأ التساوي بني املواطنني و"
(International standard of justice)مواطنيها رها الدولة لصاحل توفّاليت ية مااحلالذي يّربر ، و

هذا النوع من ستعمل لوصف املصطلح املشهور املُ" احلماية الدبلوماسية"قد كان ، وارجـيف اخلتضررين املُ
    2 .احلمـاية

ات ـا وفقا هلذه الزاوية، سواء يف الدراسنحصًراحلماية الدبلوماسية ُم االنتباه إىل مفهوم لّـلقد ظو  
، الشيء الذي اليت شهـدها القانون الدويل يف بدايات القرن املـاضي تدوينالالت أو يف حمـاو الفقهية

هو و ،3من منظور املسؤولية الدولية أنه ال ميكن رؤية احلماية الدبلوماسية إالّون رُّـقُياملؤلفني  عل بعضـج
ولة عن األضرار اليت دأ مسؤولية الدـتعلقة مبباوالت التدوين األوىل املُـحمبه  تأخذاه الذي ـنفس االجت

اريع النصوص اليت تقّدمها يف ـاماً عن احلماية الدبلوماسية يف مشـكانت ُتدرج أحك حبيث ،تلحق األجانب
يف أو  ،1928 :انون الدويل يفـام هبا معهد القـتلك اليت ق ،ددـميكن أن نذكر يف هذا الصوهذا اإلطار، 

مدرسة "انون الدويل، أو أحباث ـلتدوين الق 1930 :سنة "اياله"ؤمتر ـإطار اللجان املتخصصة املنبثقة عن م
  4.انون الدويلـللق "درـارفـه

     
                                                 

دراسة معني بموضوع مسؤولية الدول، أجزاء لر الخاص للجنة القانون الدولي اَلمقّرغارسيا أمادور، اُل: لقد أفرد السيد - 1
 :، ارجع إلى 1961إلى  1956مها للجنة في الفترة مابين موضوع الحمایة الدبلوماسية، في تقاریره التي قّد

Ann.CDI., 1956, Vol. II, Doc. A/CN.4/96, pp.176-221 (version fr.), Ann.CDI., 1957, Vol. II, Doc. 

A/CN.4/106, pp.119-145 (fr.), Ann.CDI., 1958, Vol. II, Doc. A/CN.4/111, pp.50-73 (fr.), Ann.CDI., 

1959, Vol. II, Doc. A/CN.4/119, pp.2-35 (fr.), Ann.CDI., 1960, Vol. II, Doc. A/CN.4/125, pp.39-63 

(fr.), Ann.CDI., 1961, Vol. II, Doc. A/CN.4/134 et Add.1, pp.2-48 (fr.), (In: www.un.org/ilc). 
2 - F.V Garcia Amador, « Premier rapport sur la responsabilité des Etats», Doc. A/CN.4/96, 
Ann.CDI., 1956, Vol. II, p.200.  
3 - Herbert W. Briggs : « La protection des individus en droit international : la nationalité des 
réclamations», Annuaire de l’Institut de Droit International, Session de Varsovie, 1965, Vol. 51 (T.1), 
éditions juridiques et sociologiques S.A., Bâle, (Sep.1965), pp. 9 et 10.  

  :لالطالع على مشاریع المواد المنبثقة عن محاوالت التدوین هذه، ارجع إلى  - 4
- F.V Garcia Amador, Ibid., p.221et s.   
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جند أن أصول هذا املبدأ تسند إىل أصحاب نظريات اسية، ودة إىل تاريخ نشأة احلماية الدبلومـبالعو
ض أول َرَعالذي ، 1(Emerich De Vattel) "ريش دوفاتيلميإ"وعلى رأسهم  ون الدويل األوائل،القان
  :هّنـر أعندما ذك الدبلوماسية يف القرن الثامن عشر،ية اـر ملفهوم احلمتصّو

ِ ـم " ب على وجي ،اشرة الدولةـمب ويهـني إالّ املة مواطنٍـيسيء مع من أحٍدا
 إلهانته، تنتقم أنْ سيئت معاملته،لشخص الذي أُادة اليت ترعى اـة ذات السيـاجله
هذا إنّ ف وإالّ تدي على دفع تعويض كامل، أو معاقبته،طاعت املعرب إن استـجت وأنْ

  2."دين الكربىـاملواطن لن حيظى باحلماية اليت هي غاية اجملتمع امل
فة بشكل ستهَدم أن هذه األخرية ليست ُمـادة الدولة، رغـق باملساس بسياألمر يتعلّ أنّهنا  واضٌح  

اية الدبلوماسية يف ـفقد ارتبطت احلم ،ذاـوهبد، رـاشر هو واقع على الفـحبيث أنّ الضرر املباشر، ـمب
اية مقابل اخلضوع لسلطة ـاحلم"ريق عالقة ـاهنا، عن طـادة الدولة على سكـسياهتا بتأكيد ـبداي

ه ، على أّن"مفهوم دوفاتيل"د ذلك السيد بنونة لدى تعليقه على ـميكن أن نرى يف هذا، كما أكّ، و3"الدولة
، )اجلنسية(ابل والء رعاياه له ـاية مقـر احلمالسيد يوفّ اعي حيث كانـانون اإلقطـا بقية من بقايا القإّم"
اء ـإلضف ،هدـ، اليت كانت رائجة يف ذلك الع"العقد االجتماعي"ات ـات نظريـعدى تفّرـا أيضا إحإّمو

ان ـك وأيـاًّ، "اف بالسلطة السيادية للدولةترـالشرعية على الدولة اليت كانت تربط األمن االجتماعي باالع
ة على ـنتيجة طبيعية للوالية الشخصية للدول"اية الدبلوماسية منذ ظهورها ـحلمعتربت ااألمر، فقد اُ

  4 ."نيهاـمواط
ة مل خيفي يف طياته بعض األبعاد السياسية، حبيث أنه يف البداي" دوفاتيل"قد كان املفهوم الذي أبرزه و  

ذات داللة رمزية بالنسبة ، بقدر ما كانت احلماية الدبلوماسية تاًاً حبقانوني املفهوم يكتسي طابعاهذا يكن 
تاتاً بل ب املفهوم التقليدي يرتكز على الفردمل يكن  ،هبذا، والشخصيةوللدولة اليت تريد فرض سيادهتا اإلقليمية 

كانت الدولة احملور  ،على هذا األساسبالشخصية القانونية الدولية، وه عـلعدم متّت ، نظراًحىت أنه يتجاهله متاماً
  .كآنذا للحماية الدبلوماسية، لكوهنا الفاعل الدويل الوحيد" الفاتيلي" ر املبدئياألساسي الذي يدور عليه التصّو

                                                 
1 - E. de Vattel, « Le droit des gens ou les principes de loi naturelle », (Londres, 1758, Vol.1, Livre II, 
p. 309, para. 71, In : The Classics of International Law, Washington (D.C), Carnegie Institution of 
Washington, 1916.  

، الوثائق الرسمية للجمعية العامة لألمم "تقریر أولي عن الحمایة الدبلوماسية"، )المقرر الخاص(محمد بنونة  -: ال عننق - 2
 والذي( ،3. ، ص6: لفقرة، ا  A/CN.4/484:، الوثيقة رقم1998: سنةالمتحدة، لجنة القانون الدولي الدورة الخمسون، 

  ).)A/CN.4/484(، ليألّوبنونة، التقرير ا: ُیشار إليه فيما بعد بـ
لجنة  ، الوثائق الرسمية للجمعية العامة لألمم المتحدة،"تقریر أول عن الحمایة الدبلوماسية"جون دوغارد،  -                    

: بـ يه فيما بعدشار إلوالذي ُی( ،13. ، ص36: ، الفقرةA/CN.4/506: ، وثيقة رقم2000: سنة 52القانون الدولي، الدورة 
  ).  )A/CN.4/506(، ، التقرير األولارددوغ

3 - Mohamed Bennouna, « La protection diplomatique, Un droit de l’Etat ? », In: Boutros Boutros-
Ghali, Amicorum Discipulorumque Liber, éd. Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 245.   

  .4 ،3 .ص، 10و  8: اتالفقر ،نفس المرجع بنونة، التقریر األولي، -4
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اسية اليت تضطلع هبا ـة األسفقد كانت احلماية الدبلوماسية جتد تربيرها من املهّم ،ارـيف هذا اإلطو 
ما كانوا، سواء داخل إقليمها أم خارجه، كما وجدت هذه نتمني إليها أيناية األفراد املُهي محو الَ، أَالدولة

 اياها، أْيـادة اليت متارسها كل دولة على رعـة السيـمن رابط أيضاً،اآللية اجلديدة للحماية تربيرها 
 ليتبدولته وا انونية اليت تربط الفردـالرابطة الق على مواطنيها، عن طريقة ـاالختصاص الشخصي لكل دول

  .1 ة اجلنسيةـرابطتتمثّل يف 
 املاضي، حيثالقرن  اية بداياتـر، إىل غوقد بقيت فكرة احلماية الدبلوماسية على هذا التصّو  

يف  من القبول واسعٍ ازت على جمالٍـاضجة يف القانون الدويل العريف، واليت حـأصبحت من القواعد الن
  . اجملتمع الدويل آنذاك

هذه  ولـبرأيها ح لإلدالء لدائمة للعدل الدويل، فرصةًللمحكمة ا تانـقد كذا الصدد، فـيف هو   
امتيازات مافروماتيس يف " قضيةحكمها يف اسبة ـنمب وذلك ،ألّول مّرةهلذه التطورات،  اًـوفق عدةالقا

وصفه األّويل لفكرة يف  "دوفاتيل"مه ا قّدـاهبة ملـصياغة مش فيه تضَرَع حبيث، 2 1924نة ـس "فلسطني
اية ـللحم) الكالسيكيأو (عرف فيما بعد باملفهوم التقليدي ا ُيـست ملـ، وأّسماية الدبلوماسيةحلا

  :رت أنهـعندما ذكذلك و اسية،ـالدبلوم
ق محاية ـل للدولة حوِّخـية للقانون الدويل، ذلك الذي ُياسـادئ األسـمن املب " 

الدويل، ارتكبتها دولة الفة للقانون ـال خمـاء أعمّرـرون من جيتضّررعاياها عندما 
ـادية، الل القنوات العـمل يكن بوسعهم أن حيصلوا منها على ترضية من خ ،أخرى

اسي أو ـوئها إىل العمل الدبلومـد رعاياها، بلجـاع الدولة عن قضية أحـبدفو
 الصاًـا خـقد استعملت حق تكون احله، فإهناـائية الدولية لصـراءات القضـاإلج

يف انون الدويل  ـرض احترام قواعد القـنها من فكِّـي ميق الذـهلا، وهو احل
  3." مواطنيهاص ـشخ

اسي لدراسة موضوع احلماية ـع األسـاملرج" قضية مافروماتيس"املقطع الوارد يف ُيعَتَبر هذا و  
ن موضوعه احلماية ائي يكوـكم قضـالة أو حـسة أو مقلو منها أّي دراـالدبلوماسية، حبيث ال يكاد خي

  .أصلٍ من أصول هذا املوضوعـلكّتاب كاديد من الفقهاء وـه العّدمـقد قوماسية، والدبل

                                                 
1 - Patrick Daillier, Allain Pellet, Droit international public, 5ième édition, Delta / L.G.D.J., Paris, 1994, 
p. 760 et s. 

ه غير أن انجاز في فلسطين من طرف الدولة العثمـانية،آان قد استفاد من عقود امتياز و مافروماتيس هو مواطن یوناني، -  2
ّي حقوق أو امتيازات ناشئة االعتراف بأ انية رفض الحاآم الجدید لفلسطينخضوعها للحمایة البریطبانهيار هذه األخيرة  و

في ظّل الحكم العثمـاني، مّما دفع بدولته األصلية وهي  العقود التي أبرمها مافروماتيس مع السلطات القدیمة لفلسطين عن
في هذا الصدد فقد قامت بإخطار المحكمة الدائمة للعدل الدولي طنها مافروماتيس، وبّني قضية مواتاليونان للتدّخل و

   .1924ماي  13بخصوص هذا النزاع بتاریخ 
3- CPIJ. Recueil, Affaire des concessions Mavromatis en Palestine (La Grèce c. La Grande-Bretagne), 
Série A., N°2, Arrêt du 30 août 1924, p. 12. (In: www.icj-cji.org). 
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 اية الدبلوماسية كمبدأـاحلم" قضية مافروماتيس"كمة يف التعريف الذي قّدمته يف ـقد اعتربت احملو   
أيت ـإمنا يو هذا الوصف هو من قبيل الصدفة، الـعترب استعمال ُيو ،"القانون الدويلاألساسية ادئ ـبامل"من 
  .اب أو حىت الدولـواء من قبل الكّتـاً ملا حظيت به فكرة احلماية الدبلوماسية من تأييد دويل سـتتوجي

اغته ـريف الذي صـيف التعل الدولة ـدّخ، يبدو أن ت"دوفاتيل"الذي قّدمه  بعكس التعريفو 
 الٍـاء أفعّرـمواطنها ج قوقـحب االعـتراف ية، وهو رفضالقة أكثر قانونـعلى عه تأسيس يتّماحملكمة 

اص الشخصي للدولة على ـكبة من طرف دولة أخرى، وهنا يربز االختصرَتانون الدويل املُـللق الفٍةـخم
ريك العمل الدبلوماسي أو العمل ـعن طريق حتقضيته ي بتبّنالذي يسمح هلا  هةـمواطنيها يف الواج

  .احلهـائي الدويل لصـالقض
دقيقاً ملفهوم احلماية الدبلوماسية، حبيث اً شامال وـاغت وصفـحملكمة قد صفإنّ ا ،قيقةـيف احلو 

 غري مشروعٍة الٍـّرر مواطنها من أعمـلذي يتمثل يف تضومسّوغ ذلك، واالدولة ل  وصفت فيه سبب تدّخ
 راءات اليتـاله، نوع اإلجـكمة يف املفهوم املذكور أعـدولياً الصادرة من دولة أجنبية، كما وصفت احمل

راءات ـا أن تكون اإلجـهي إّماية الدبلوماسية، وـعن طريق احلم لهاار تدّخـذها الدولة يف إطـختّت
راء ـأكيد أنّ أّي إجـلكن مع تـائية، وون ذات طبيعة قضـإّما أن تكـاسية واملُسَتعَملة ذات طبيعة دبلوم

  .اصـا اخلـبامسهذه ـراء تتخـهو إج ماـذه الدولة من هذا القبيل إّنـختّت
انون ـاص الوحيدة للقـاألشخانت الدول ـك امل الدويل التقليدي، حيثـالع ظلّ ذلك أنه يف

اليت  ادية للحلّـرق العـل الطـبعد فش-الفه مع الدولة املضيفة ـل خـالدويل، مل يكن بوسع الفرد تدوي
، 1 )القانوين الدويل الشخص( ةألصلياد بالدولة اـالل اإلستنجـمن خ ، إالّ -انون الداخليـا القيوفره
 لرابطة اداًـرورة استنـا املضـي قضية رعيتهتبّنة بِـلالع مبسؤولية الدولة املستقبِـاإلضطاليت ميكن هلا و
 ل الدولة الوطنيةـتدّخث حِدُيو  ،هاانون الدويل يف شخص مواطنـالق البة باحترام قواعدـواملط ،ةنسيـاجل

ايل يأخذ ـبني دولة ودولة، وبالتالقة ـالرتاع، حيث تصبح العأصل يف  اًـرا نوعيّيتغ ددـيف هذا الص
  .اًـدولي اًـالف طابعـاخل

ّر ـا يف أهنا متـتتمثل هن ،صوصيةـم خبـستّت"ار، ـيف هذا اإلطة أخرى دولالقة الدولة بـعن لكو
تصاصني رى، وللتوفيق بني االخـعرب الضرر الواقع على مواطين إحدى الدولتني على إقليم الدولة األخ

لة ُتمَنح األولوية للدولة الثانية فيما يتعلّق اإلقليمي للدولة املستقبِاالختصاص ولدولة اجلنسية الشخصي 
البة دولية ـقبل أن تتقّدم الدولة األوىل مبط) عمال مببدأ استنفاد سبل االنتصاف احمللية(بالتعويض عن الضرر 

  2 ."واطنيهاـن مـاع عـلتتوىل الدف

                                                 
1 - Bennouna (M.), « La protection diplomatique un droit de l’Etat ? », Op., cit. p. 245. 

  .4. ، ص10: مرجع سابق، الفقرة ، )A/CN.4/484( بنونة، التقریر األولي، - 2
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العارض نشأت لتجاوز  فكرةماية الدبلوماسية يف البداية، ما هي إالّ احلأنّ  ناحية النظريةيبدو من الو 
القانوين القائم يف القانون الدويل التقليدي والذي ال يسمح للفرد بتدويل خالفه مع الدولة املُستقبِلة، بعد فشل 

ا كان ـوملّ: " الة قائالًـة على هذه احلقد عّبر السيد بنونو تسوية عادلة لقضيته، ادـلية يف إجيالطرق الداخ
القانون الداخلي، فإنه يضع بذلك الدولة مزدوج لعالقات القانون الدويل و املفهوم التقليدي يسترشد بنهج

بذلك جتري املقابلة بني الضرر غري املباشر و ،ء مطالبة الفرد اليت هي األصلاـاحة مع إخفـالوطنية على الس
الضرر املباشر الذي تتعّرض له الدولة من و) مها وعماهلا على سبيل املثالإقلي(صفها دولة الواقع على الدولة بو

كما أنّ ، 1 "الذي يستدعي التدّخل وفقاً الختصاصها الشخصيطنيها املقيمني يف إقليم أجنيب وخالل موا
الذي " الفاتيلي" افهومهقوي يف بلورة احلماية الدبلوماسية مبنتشرة بشكل واسع آنذاك دور املُالسيادة  لفكرة
        .ته احملكمة الدائمة للعدل الدويل فيما بعدزكّ

، "مافروماتيس"يف قضية  من طرف احملكمة الدائمة للعدل الدويل ذا املفهومـريس هـبعد تكو 
 تأصبحدويل، وـال القانون الـاب يف جمـالكّتة الدبلوماسية اهتمام الدارسني ورة احلمايـاستقطبت فك

هذا اه ـنظريات اجتارات وـتي ت إىل السطحار طَفَـيف هذا اإلطة والبحث، وـملواضيع اخلصبة للدراسمن ا
  .اينـالفرع الثهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه يف تنظر إليه من زوايا خمـتلفة، و، املوضوع

  
 :للحماية الدبلوماسية التعاريف الفقهية: الفرع الثاني

ا ـاسية، فإنه ميكن النظر هلذا املبدأ وفقـاية الدبلومـبدراسة احلم تّمواالذين اه بالنسبة للفقهاء 
 "غري اخلصامية"ُيعرف باحلماية ما  ؤدي إىلـتوواسع واسعة تفضي إىل تعريف  ،ختلفتني، األوىللزاويتني ُم

أو  نازعاتيةاية مـمح"إىل تؤدي ، وضيقٍ تقود إىل تعريٍف وىلانية بعكس األـالثاربة ـأّما املُقو، )الأّو(
  .2 )انياًـث( "ائيةـقض
  

  :عـالتعريف الواس: أوال
اعي املمكنة ـل املسَمْجن ُماية الدبلوماسية هي ذلك اإلجراء الذي يتضّمـفاحلم ا هلذا املنظور،وفقً

 رين يف اخلارج بأعمال خمالفة للقانون الدويل املرتكبة من طرفتضّرائدة مواطنيها املُـاليت تقوم هبا الدولة لف
مه الربوفيسور الذي قّد التعريفميكن ذكر  ،ويف هذا الصدد، هبدف احلصول على تسوية ممكنة ةلَستقبِالدولة املُ

: الذي مفاده أنّوالعام، صطلحات القانون الدويل مب املتعلق هيف قاموس (Basdevant (J.)) "باسدفان"
أو  ،بية للمطالبة حبقوق رعاياهاومة الوطنية لدى حكومة أجنـاية الدبلوماسية هي سعي احلكـاحلم"

                                                 
  .6. ، ص17: الفقرةمرجع سـابق  ، )A/CN.4/484( بنونة، التقریر األولي، -  1

2 - Chappez, J., « protection diplomatique », Jurissclasseur du droit international, éditions du Juriss-
classeur,  Vol. 4, mise à jour du 1ier  sep. 1999, Fasc. N° 250, p. 1. 
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أو للحصول على بعض  ،دويلـانون الـحترام القرى، يف اـاألخ األشخاصإستثنائيا حبقوق بعض 
  1."احلهمـلص زاتـااالمتي

رعاياها يف  ائدةلفـي اليت ميكن أن تقوم هبا الدولة ا التعريف يأخذ بعني اإلعتبار، كل املساعذـه إنّ
ل ـق تدّخاـنط فإنّ ،وبالتايل ،لةاملستقبِ اء الدولةلى تسوية مرضية حلقوقهم إّزاخلارج من أجل احلصول ع
ملتاحة للدولة شمل جممل اإلجراءات ان مبوجب هذا التعريف، بل هو ييف إجراء معّي الدولة الوطنية ليس حمصوراً

علماً أنّ املُستفيد من القضائية على حـدٍّ سواء، الدبلوماسية و اإلجراءاتمبا يف ذلك  على الصعيد الدويل،
ك الدولة ، بل ميكن أن يكون حتّرالرعية الوطنية هي كون بالضرورةسوف لن ياحلماية طبقاً للتعريف املذكور، 

  .اص أخرىـائدة أشخـار لفـيف هذا اإلط
ريفه للحماية يف تع (Edwin Montefiore Borchard) "ن بورشاريإدو" قد كتب قبلهو        

اه ـللوفاء بالتزامات إحدامها اجتراء دويل يشكل مناشدة بلد لبلد آخر ـإج" :ى أّنهاالدبلوماسية، عل
  2 ."على الصعيد الدويل ادلةـاملتبقوقها وواجباهتا ـالناشئة عن ح اآلخر
 الرعايا ختص واجب معاملةتلك اليت هي بااللتزامات الدولية، هنا ا، أن املقصود دـومن الواضح ج       
ع على كاهل الدولة املُستقبِلة، سواء مبوجب القواعد ـيف معاملة األجانب واليت تق الدنيا ري الدوليةايـملعا وفق
  . اقية الدوليةـالعرفية أو مبوجب القواعد االتف ةالدولي

 "ارل دوفيشرـش"اذ ـذا التعريف عن ذلك الذي قـّدمه األستـزى هـمغال خيتلف و 
(Charles de visscher) تدافع الدولة بواسطتها عن  راٌءـإج" :ا أهنب ا إياها واصفً لوماسية،للحماية الدب

  3."انون الدويلـللق اًـق مواطنيها يف املعاملة وفقـح
ـذ صفات الذي ميكن أن يّتخراء، ـطبيعة هذا اإلج يف تعريفه "دوفيشر"ن هنا األستاذ بيِّوال ُي   
املقيمني  مرضية ملواطين الدولة املةـل على معيصف غايته اليت تكمن يف احلصوهو بل ديدة، ـال عـأشكو

    .لةانب على الدولة املستقبِـا اجلروضة يف هذـري الدولية الدنيا املفايـار املعـيف إط ،ارجـيف اخل
احلماية  توسيع ب ، (Alexandre-Charles kiss)  "كيسشارل  ندرألكس " فيسوررأى الربوبينما        

اص القانون الدويل العام لفائدة بعض األفراد ـإجراء يقوم به شخص من أشخ" ليشمل كلّ الدبلوماسية،
انون الدويل من قبل شخص آخر من ـللق اء انتهاكّرـج ،دةات قانونية حمّدـالذين تربطهم عالق

  4 ."اص القانون الدويلـأشخ

                                                 
1 - Basdevant (J.), Dictionnaire de la terminologie du droit international, Siery, Paris, 1960, P. 485.  
2 - Borchard (E. M.), « Premier rapport pour l’Institut du Droit International sur la protection 
diplomatique des nationaux à l’étranger », Ann. IDI., Session de Cambridge, 1931, Vol. I, p.256 et s.   
3 - De Visscher (Ch.), Théories et réalités en droit international public, Pédone, 4ème édition, Paris 
1970, p. 250. 
4 - Kiss (A-C.), « La protection diplomatique », Encyclopédie juridique, Répertoire de droit 
international, T. II, Dalloz, Paris, 1969, p. 690. 
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اإلعتبار  ذ بعنيـاق احلماية الدبلوماسية باألخـهو توسيع نط هنا، " كيس"وما يقصده األستاذ 
، "احلماية الوظيفية" بـ عرفُي اية ملوظفيها، أو مـاـة بتوفري احلمات الدوليـقة حبق املنظملّـالتطورات املتع

دهتا األمم اليت تكّب األضرارات عن ـقضية التعويض"يف ة مّر لألّوكمة العدل الدولية ـدهتا حمـاليت أكّ
راد العاملني يف ـحلماية حقوق األف اًاّمـه اماًـنظ ،ت احملكمةسـا أّس، وفيه1 1949يف سنة " املتحدة

  .دوليةـاملنظمات ال
يقترب كثريا من تعريف األستاذ  اًتعريف ) (Wilhelm Karl Geck "غيك"يقّدم  ،من جهتهو  

احلماية اليت : " ذلك فيما كتبه يف موسوعة القانون الدويل، حبيث وصف احلماية الدبلوماسية بأّنها، و"كيس"
األشخاص الطبيعيون أو االعتباريون، من  راد، أيـاص القانون الدويل لألفـشخص من أشخ مينحها
   .2 "انون الدويلـاص القـر من أشخـانون الدويل يرتكبه شخٌص آخـاك للقـانته

رها منظمة ـال احلماية الدبلوماسية لتشمل تلك احلماية اليت توفّـجم" غيك"يف تعريفه هذا وّسع و   
ارسها ـاليت مت "اية الدبلوماسيةـاحلم"ه من املعروف وجود اختالفات كبرية بني د أّنَيـبِها، دولية ملوظفي

هذا الفرق يف موضع وسنعود للحديث عن  ،رة ملنظمة دولية معينةقّراملُ "اية الوظيفيةـاحلم"و، ةـالدول
  .ذكرةـن هذه املق مـالح

يلّخص يف الذي ،  (Jean Chappez) "جون شايب"اذ ـال يفوتنا هنا، استعراض موقف األستو  
أنّ "  :رـذلك حينما ذكابقة، وـية الدبلوماسية يف معناها الواسع، ُمجمل التعاريف الساـحمللتعريفه 

الهلا الدولة ـراءات اليت تتدخل من خـجمموع اإلج : تعينع ـاسية يف معناها الواسـاحلماية الدبلوم
اياها الذين يتواجدون ـالقانون الدويل يف شخص رعواعد ـل احترام قـرى، من أجـدى دولة أخـل

  3 ."ذه األخريةـليم هـيف إق
  

  :قريف الضّيـالتع :ثانيا
اية ـاحلم  "شـايب"اذ  ـاألستف يف هذا الصدد يعّرة القانونية، ومن الناحي هو املعىن األدّقو    

د ـائدة أحـالبة دولية لفـطي مر الدولة بواسطته تبّنراء الذي تقّرـاإلج " :هاالدبلوماسية على أّن
رض الرتاع ـع بصفة أدّق، واًـالرفع من مستوى الرتاع لكي يصبح دوليرى، وضد دولة أخ رعاياها،

  4 ."ةـائية دوليـام جهة قضـأم

                                                 
1 - Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif du 11 avril 1949, 
Rec. CIJ., 1949, p. 183.et s.  
2 - Wilhelm Karl Geck, Diplomatic Protection, in Encyclopedia of public inational law, vol. 1, 1992, 
p. 1046 et 1064, cité In: Dugard, « Premier rapport sur la protection diplomatique », Doc. 
A/CN4/506, Op. Cit. Para. 38.  
3 - Chappez, J., Op. cit., p. 1.  
4 - Ibid. p. 1. 
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اج ـحتجآلية تضطلع هبا الدولة لال"تة، فاحلماية الدبلوماسية هي رائية البْحـهبذه النظرة اإلجو
 ، أْي1" ممتلكاهتميف  واء يف أشخاصهم أو ـال األضرار اليت تلحق األجانب سـيف جم رىـمبسؤولية دولة أخ

  .الفة للقانون الدويل اّتجاه رعايا دولة اجلنسيةـاهلا املُخـأعم ة بسببال مسؤولية الدولة املُستقبِلـعمإ
الذي  ، (Philip C. Jussup)"  بيجوس فليب"اذ ـاه الذي سلكه األستـهو نفس االجتو  
مسؤولية كذا دراسة موضوع و ،ق بالفردـرار اليت تلحـراسة األضدعلى ة أكرب ـامه بدرجـاهتم انصّب
ال مسؤولية الدولة ـراء إلعمـميكن تعريف احلماية الدبلوماسية على أهنا إج": عندما قال أنه  ،الدولة

دى ـإحوطن انونية اليت تلحق بشخص مـالق ة عن األضرارـنامجالبشأن انتهاكات للقانون الدويل 
  .2" اتهـمتلكمبالدول، أو 
ذ فيه بعني االعتبار أصول احلماية ـيأخ" جوسيب" هذا التعريف أنّ األستاذ اماً يفـمن الواضح متو

ذ املسؤولية ائل تنفيـدى وسـذا وصف إّياها بأهنا إحـهلة من موضوع املسؤولية الدولية، والدبلوماسية املُنبثق
 . على الصعيد الدويل لدولا

 :اـبأهناحلماية الدبلوماسية  (Charles Rousseau) "روسوارل ـش"اذ ـاألستبدوره يصف و
ا ـأهنبد قَعَتر، لدى احلكومة األجنبية اليت ُيتضّرك الدبلوماسي الذي تقوم به حكومة الفرد املُّرـالتح"

      3 ."صالح الضرر الذي تسببته هذه األخرية للرعية األجنبيةمسؤولة، إل
ذ يف إطار احلماية ـراء املُتخـنوع اإلج" روسو"اذ ـالتعريف، فقد وصف األستذا ـيف هو

القنوات الدبلوماسية ائل وـافة الوسـال كـالذي يعين استعم، و"راء الدبلوماسيـاإلج"الدبلوماسية بـ 
أنّ غري ارج، ـمقبولة لقضية مواطنها املضرور يف اخلادلة وـروعة لغرض التوصل لتسوية عـالسلمية واملش
    . رىـ، بل توجد أنواع أخور فقطـذا النوع املذكـخذة ال تنحصر يف هراءات املُّتـطبيعة اإلج
ص فيه احلماية ـتعريفا يلّخ (G. Berlia) "جون برليا"لربوفيسور اوضع  يف هذا الصدد،و

ضية من قبل رو ُمادلة أـردية، مل تلقى تسوية عـالبة فـتبين دولة اجلنسية ملط"  :الدبلوماسية بكوهنا
 4 ."ةـالدولة املستقبل

اها الدقيق هي تبّني الدولة لقضية مواطنها ـاية الدبلوماسية يف معنـذا التعريف فإنّ احلمـطبقاً هلو
اصا يتمثّل يف ـابعاً إجرائياً خـاية الدبلوماسية طـارسة احلمـأخذ ممـعليه توارج، ـاملضرور يف اخل

دف إجياد تسوية ـ، هبام اجلهة القضائية الدولية املُختصةـملُستقبلة أمالدولة ا ّدـالبة دولية ضـدمي مطـتق
ور ـاحمل يشكّل  الدولة تدّخـلأنّ  ، يّتضح لنـار، ويف هذا اإلطـارّرـضتادلة لقضية مواطنها املُـع

  .هلذا اإلجـراء األسـاسي
                                                 
1 - Chappez, J., Op. cit., p. 1.   

  .14. ، ص36: سابق، الفقرة مرجع ،) A/CN.4/506( دوغارد، التقریر األول،: مذآور في  - 2
3 - Rousseau (Ch.), Droit international public, T. 5, Paris, Siery, 1983, pp. 97 et s. 
4 - Berlia (G.), « Contribution à l’étude de la protection diplomatique », A.F.D.I., 1957, pp. 63 et s.  
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 (Jean Salmon) " جون سلمون" إىل تعريف ارةـاإلشه من املفيد يف هذا االستعراض، لعلّو  
ة البة دولية ضّد دولــدمي مطق الذي يعطي للدولة تقـأهنا احل:" الدبلوماسية والذي مؤداه للحماية
  1 ".دولة اإلقـامةدى رعاياها ضحية لعمل دويل غري مشروع من طرف ـعندما يكون إحأجنبية، 
د ـي قضية أحبتبّنقانونيا، يعطي فيه احلق لدولة اجلنسية  طابعاً" جون سلمون"ريف ـتعيكتسي و

يف صادرٍ عن الدولة املُستقبلة، و ارج عندما يكون ضحية عملٍ دويلٍ غري مشروعٍـرعاياها املُتضّررين يف اخل
، ولكن ذايتـها النّ ما ُتعّبر عنه الدولة هنا هو حقّاله، أـيف تعريفه املذكور أع" سلمون"ار يؤكد ـهذا اإلط

      .كّـز على اجلـانب اإلجـرائي يف تعريفه هـذاقد ر" جون سلمون"مع املالحظة يف أنّ 
البة شخص ـوجبها مطريك عملية تتحول مبـل حتمتثّ احلماية الدبلوماسية، نّن القول أـومن هنا ميك

اية الدبلوماسية من ـ احلمعتربف ُتاملعىن الفين الصْر"القة قانونية دولية، وهبذا ـإىل ع وييعي أو معنطب
  . 2 "لية الدولية للدولةال املسؤوـعموسـائل إ

اية الدبلوماسية مبعناها ـذنا بعني االعتبـار كل التعاريف السـابقة، يتبّين لنا أنّ احلمـو إذا أخ
لضرر الذي يلحق بأحـد البة الرمسية املُقّدمـة من جانب دولة مـا نتيجة لـاملط" الضّيق تنحصر يف 

ذ ـختّتالقنصلية اليتُ ة الدبلوماسية وـبعض األنشطبو أ يةُيعاجل بُسُبل االنتصاف احملل الذي ملمواطنيها و
 املعىن الذي حـّدده الفريق األول التابع للجنة القانون الدويل املْعينهو ، و"واطننيـمحـاية املاعدة وـملس

   .    3 ذلك يف معرض دراسته لنطاق املوضوع املدروسبدراسة احلماية الدبلوماسية، و
ألة ـول مسـما هو رأي جلنة القانون الدويل حفسه يف هذا الصدد، ؤالٌ يطرح نـس ،نـولك 

  ؟ اية الدبلوماسيةـريف احلمـتع
  . الثـرع الثـالفّرق إليه يف ـذا ما سنحـاول التطـهو
  

  :تعريف لجنة القانون الدولي  :الثالث الفرع
 إذْ، عشرية كاملة أزيد من نذتعكف جلنة القانون الدويل على دراسة موضوع احلماية الدبلوماسية م           
 احلماية الدبلوماسية"ربعني موضوع األا الثامنة وت اللجنة يف دورهتدّدـ، أين ح1996ية يف عام تعود البدا

ة دت اجلمعيـالسنة ذاهتا، أّي، ويف 4 "اسبة للتدوين والتطوير التدرجييـمن ثالثة مواضيع من ابوصفه واحد

                                                 
1 - Salmon (J.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 904. 

، تقریر لجنة 55 :الوثائق الرسمية للجمعية العامة لألمم المتحدة، الدورة: انظر مناقشات أعضاء لجنة القانون الدولي في - 2
  .144. ص، 424 :، الفقرة رقم)A/55/10( 10: ، الملحق رقم2000 :، سنة52 :القانون الدولي، الدورة

، الوثائق الرسمية للجمعية 1997جویلية  3تقریر الفریق العامل الُمكّلف بموضوع الحمایة الدبلوماسية، المؤّرخ في  - 3
  .2. ، صA/CN.4/L. 537: ، وثيقة رقم49: العامة لألمم المتحدة، لجنة القانون الدولي، الدورة

، 249: ، الفقرة)A/52/10(10: الخمسون، الملحق رقمالدورة الحادیة ولألمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة  - 4
  .1المرفق الثاني اإلضافة و



  الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية: الفصل األول   --------------------------------------------------   

 - 21 -

بديت نطاقه ومضمونه على ضوء التعليقات واملالحظات اليت أُ ت لتحديدَعَدو العامة مواصلة دراسة املوضوع،
  .1 دميهاـغب احلكومات يف تقات خطية قد ترـتعليق وأّي السادسة، أثناء املناقشة اليت دارت يف اللجنة

 يف) واألربعني ةالتاسع( يف دورهتا املواليةأت اللجنة ـضوع، أنشم يف دراسة املوراز تقّدـإح ةـغيوُب
ا خاصا للموضوع، والذي رّرـنت السيد حممد بنونة مق، كما عّي2 باملوضوع ، فريق عمل معين1997ٍّسنة 
قاضيا حملكمة العدل  1999بعد انتخابه سنة و، 1998فيفري  4 :بتاريخ أنـللجنة تقريرا متهيديا هبذا الشم قّد

كريستوفر جون ":ة من ذات السنة السيدانتخبت هذه األخرية يف شهر جويلي الته من اللجنة،ـالدولية واستق
  .اية الدبلوماسيةـوضوع احلممب اًـاصا معنيـرًِّرا خـمق "روبارت دوغارد

قبل هذا ويل مبوضوع احلماية الدبلوماسية، ة القـانون الدجلننسّجل اهتمام فإّننا ويف احلقيقة، 
 1957لية الدولية يف السنوات ما بني اهلا املُتعلقة مبوضوع املسؤوـأعمضي يف َرـذلك بشكل َعوالتـاريخ، 

ديٌر بالذكر ـو جّمما هعن األضرار اليت تلحق باألجـانب، وملسألة املسؤولية الدولية  ، عند مناقشاهتا1963و 
رغم تطّرقه ملوضوع و" غارسا أمادور"وضوع السيد ف هبذا املاص املُكلّـّرر اخلـيف هذا الصدد، أنّ املُق
اء ـاول إعطـورة أعاله، إالّ أّنه مل حيـاريره اليت قّدمها للجنة يف الفترة املذكـتق احلماية الدبلوماسية يف

اريف اليت قّدمها املؤلفني ـاس بعض التعـاية الدبلوماسية، بل اكتفى باقتبـاسمٍ ملصطلح احلمـتعريٍف ح
   .ألةـأن هذه املسـام القضاء الدويل بشـا َوَرَد يف أحكـمواب ّـّالكتو

احلماية  وضوعالقانون الدويل املُكلّف مبّرر اخلاص األول للجنة ـلسيد حممد بنونة املُقبالنسبة لو
للحماية الدبلوماسية، فقد  للمفهوم التقليدي أو الكالسيكي يلتقريره األّو بعد استعراضه يف، والدبلوماسية

لة املستقبِ للدولة باملسؤولية الدولية لالضطالعراء ـآلية أو إج" :بكوهنااول وصف هذه األخرية ـح
، وهبـذا يكون السيد 3 دويلـاكا للقانون الـللضرر انتهعند تعرُّضهم املقيمني يف إقليمها  "انبـلألج

  .بنونة قـد اعتمد التعـريف الشـائع عند أغلبية الفقهـاء والكّتاب املعـاصرين
ص تعريف احلماية خبصو "ردادوغ"مه السيد الذي قّد االقتراحإثراءات ملضمون و وبعد مناقشات

لت اللجنة إىل حتديد توّصرحة هبذا الشأن، قتمن مشاريع املواد املُه املادة األوىل تالذي تضمّنوالدبلوماسية، 
اعتمدهتا جلنة الصياغة يف اليت اريع املواد بشأن احلماية الدبلوماسية ـشمالصيغة النهائية للمادة املذكورة يف 

  :ل التايلـ، على الشك2006ماي  19 :ة الثانية بتاريخالقراء
 دبلوماسيإجراء  عرب دولةاريع املواد احلالية، تعين احلماية الدبلوماسية قيام ـراض مشـألغ"

عن  ناشٍئ أو وسيلة أخرى من وسائل التسوية السلمية، بطرح مسؤولية دولة أخرى عن ضررٍ

                                                 
  .1996دیسمبر 16المؤرخ في  160/51: قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  - 1
  .سابق، الفصل الثالثمرجع ، )A/52/10(10: الخمسون، الملحق رقمالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادیة و - 2
  .4. ، ص10: مرجع سابق، الفقرة ، )A/CN.4/484(لي، بنونة، التقریر األّو  - 3
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ية ة األوىل، وذلك بغـا الدولرعايطبيعي أو اعتباري من  ق بشخصٍِحلَفعل غري مشروع دوليا 
  1."تلك املسؤولية عمالإ

ا ًران حِذـك "دوغارد"السيد اخلاص  راملقّر نّأكثر قانونية، إالّ أ ذو صبغة ورغم أن هذا التعريف،
 ليس يف" :لك عند تعليقه عليها بقولهللحماية الدبلوماسية، وذ د يف اعتبار املادة املذكورة تعريفاًاءه، فقد ترّدإّز
للحماية الدبلوماسية على النحو  ادعاء بأهنا تعريف للحماية الدبلوماسية، وإمنا هي وصٌف وىل، أّيادة األـامل

  2 ."فهم به هذا املصطلح يف لغة القانون الدويلالذي ُي
ى املعىن العام الذي أعطاه قد تبّن "دوغارد"يكون السيد  الوصف،ذا هب رىـأو باألح وهبذا التعريف،

عي الدول تّد" :الذي مفاده 1998ين باملوضوع التابع للجنة القانون الدويل لعام العامل املْع الفريق املصطلحهلذا 
على أساس جنسية األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني حبقها يف أن تتبىن قضيتهم وأن تعمل لصاحلهم يف 

  3 ."خرىمواجهة الدول األخرى عندما يلحق ضرر هبم أو عندما حيرمون من العدالة يف دولة أ
انون الدويل، يصف بشكل كامل وبلغة قانونية، ـم من قبل جلنة الققدَّكان التعريف املُُ ولكن إنْ

 اح،ـإيض إىلاج ـامة اليت حتتـتوي على بعض املصطلحات العه مع ذلك حيماية الدبلوماسية، فإّنمصطلح احل
 وهذا ما سنحاول، للحماية الدبلوماسية ار ممارستهاـطإذها الدولة يف ـخاليت تّت اإلجراءاتومن ذلك طبيعة 

  .املطلب الثاينق إليه يف التطّر
  

  :اسيةـاية الدبلومـال الحمـمج: المطلب الثاني
  

أية إيضاحات بشأن حمتوى اإلجراءات اليت تتخذها  ،كاٍف التعاريف السابقة الذكر على حنوٍ نبّيُتال 
ب اجملال اخلص ،ل احلديث عنهاوال طبيعتها، واليت يشكّ لها بواسطة احلماية الدبلوماسية،الدولة أثناء تدّخ

 من خالل ماهية اإلجراءات اليت تتخذها الدولة يف هذا الصدد، الأّو نراهأن  نللحماية الدبلوماسية، والذي ميك
 نتيجة لضررٍ فعلٍ رّدفاألمر يتعلق من ناحية ب ،اإلجراءات هاتهطبيعة  من خالل ،ثانياو ،)األول الفرع(

الدراسة هي احلماية  لّـالقانون الداخلي، كما أن احلماية حم مبوجب مبوجب القانون الدويل وليس حاصلٍ
هبا املنظمات الدولية، ومن املهّم هنا تضطلع ة اليت يماية الوظيفاحلالدبلوماسية اليت تقوم هبا الدولة، وليست 

 لون الدبلوماسيونمون يف دولة أجنبية دون املمثّاألفراد املشمولني باحلماية هم املواطنون املقي على أنّ التأكيد
بشكل دقيق،  ا يكون إطار احلماية الدبلوماسية مرسوماًوهبذ ين تشملهم اتفاقيات دولية بشأهنم،الذ الرمسيون

  .)الفرع الثاين( للفرد على الصعيد الدويل ةاملكفولمع آليات احلماية األخرى  هحيول دون خلط
                                                 

ارجع  ،A/CN.4/L.684: وثيقة رقم 2006: سنة ،58انون الدولي الدورة ـائق الرسمية للجمعية العامة، لجنة القـالوث - 1
  .من هذه المذآرة 190. ، صحقإلى المل

  .15. ، ص 15: مرجع سابق، الفقرة ، (A/CN.4/506)األول،  دوغارد، التقریر - 2
  .مرجع سابق، الفصل الثالث، )A/52/10(10: ، الملحق رقم51: الدورةالوثائق الرسمية للجمعية العامة،  - 3
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  :اية الدبلوماسيةوسائل الحم: الفرع األول
ة الوسائل افّـهل حيق للدولة استعمال ك: ايلـاإلجابة على التساؤل التب ،الأّو ق األمر هنايتعلّ

  ؟ ارستها للحماية الدبلوماسيةـروعة أثناء ممـفيها غري املش ا، مباحة على املستوى الدويلـاملت
هو اللجوء  ،يادي يف بعض األحياناإلجراء النهائي، بل واالعت لقد كان يف اعتقاد بعض الدول أنّ

حيتفظ تاريخ احلماية الدبلوماسية  ، فإنّاء دولة أخرى، ويف احلقيقةغرض تسوية مطالبتها إّزالستعمال القوة ل
  .الدبلوماسية احلماية وة حتت غطاءل باستعمال القـالتدّخيث وصل فيها ، حبمن السوابق من هذا النوع بكثريٍ

شيئا فشيئا حنو ترسيخ  جهوتّت ضح تدرجيياًعد املسؤولية الدولية تّتويف الوقت الذي كانت قوا
مارس ُي" قـح"لدول، أضحت آلية احلماية الدبلوماسية مسألة اء امن هذا القبيل إّز قانونية دولية التزامات"

  1 ."ارات سياسيةـوفقا العتب
خفي يف طياته ُي" دبلوماسية فهوم التقليدي للحمـاية الالسيد بنونة أنّ امل قـولي ،يف هذا الصددو
رها بقدر ما تكون الدول ـون متييزية يف جوهـاليت قد تكآخذ األسـاسية على هذه املؤسسة وبعض امل

هكذا فإنه يكتسب طابعا غري اً، وـتنفذه ضّد أكثر الدول ُضعف اهنا أنـالقوية هي الوحيدة اليت يف إمك
القة ـيلها أو عدم تدويلها حبسب الدولة اليت تربطه هبا عادلٍ متاما، نظراً ألنّ قضية الفرد ميكن تدوـع

تالل موازين القوى فيما بني الدول يف العامل، فقد أُسيء استخدام احلماية ـاخبسبب ، و2" اجلنسية
ال هذه اآللية ـاسي من وراء استعمـلوماسية، من طرف بعض الدول القوية اليت مل يكن هدفها األسالدب

احلصول  بعض الدول بغية سياسية ضّدضغوط تضررين يف اخلارج، بل كان هدفها ممارسة محاية مواطنيها املُ
    .نةّيـازات معـامتيعلى 

 الشؤون دام احلماية الدبلوماسية كذريعة للتدّخل يفـّد إىل استخـوصل احل ، فقداإلطـار يف هذاو 
أكرب من انت ـاليت ك ةالالتينيبدول أمريكا ال ـيف هذا اجمل االستشهاديكمن والداخلية لبعض الدول، 

 انكلترا والبوير"لها كانت احلرب بني وقْبيف استعمال احلماية الدبلوماسية،  رافـرين من هذا االحناملتضّر
كانوا ميلكون مناجم الذهب يف  ية رعاياها الذينحلماها، ـلرت فيها بريطانيا تدّخاليت بّر) 1899-1902(

ل العسكري التدّخ"إىل وقت قريب، مثلما يتضح ذلك يف قائما  هجالن، وقد بقي هذا "اندروترزو ويت
  .3 "1989عام  "اَمـَنـَب "، ويف1983سنة  "غرينادا"األمريكي يف 

ل يف شؤون ـّخلدول الكربى للتديف يد ا عملت احلماية الدبلوماسية، كذريعٍةوعلى هذا النحو، اسُت
هذا الوضع يف رأيه  طه منـعن سخ (Padilla Nervo) "فوباديال نري"القاضي  رالدول الضعيفة، وقد عبَّ

  :بقوله،  "واإلضاءة احملدودةشركة برشلونة للجر "الشخصي الذي أبداه يف قضية 

                                                 
1- Herbert W. Briggs, Op. cit., pp. 12 et 13. 

  .3 .، ص8: قرةمرجع سابق، الف ، )A/CN.4/484(لي، بنونة، التقریر األّو -  2
  .على التوالي 18و  5. ، ص48و  14: مرجع مذآور سابقا، الفقرات ،) A/CN.4/506(دوغارد، التقریر األول،  - 3
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التدخل إمنا هو سلسلة من أعمال التعسف و انبـاريخ مسؤولية الدول يف معاملة األجـت إنّ" 
ما ديدات ورّبـر هلا، وهتت ال مّربانوين يف الشؤون الداخلية للدول الضعيفة، ومطالباـالالق
قوق احلماية، وفرض عقوبات إلكراه ـارسة حـاء ممـداءات عسكرية حتت غطـاعت

 1 ."ات املطلوبةـدمي التعويضـاحلكومات على تق
د دول أمريكا الالتينية باسم احلماية الدبلوماسية، إىل بروز مذهب ي ضّدـوقد أدى استمرار التع

الشخص األجنيب  هاازل مبوجبـيتن "شرط كالفو": قوم على حيلة قانونية ُتعرف بـ ار يـطجديد يف هذا اإل
: السيد بتكرِهاُمنسب ِللته األصلية، وهي فكرة ُتقه يف طلب احلماية الدبلوماسية من دوـعن ح اعيةطو

ا اقشة مضمون هذـرة ملنق من هذه املذكّـالح ، وسنعود يف موضع2ٍ (Carlos Calvo) "كارلوس كالفو"
  .3 ارهاـالشرط وكذا املناقشات الفقهية اليت أث

الذي دعا يف  ،(Drago)" دراغو" ار آخر بقيادة السيدـهب كالفو، تينب مذاـىل جضاف إُيو
ستحقة ة املُاقديـالديون التع ردادل العسكري بغرض استـرمي القانوين للتدّخـ، إىل التح1903عام 

يف  "فرتويال" ضّد "اليةـانية اإليطـانية الربيطـاألمل"عسكرية املشتركة العملية ال هذا إثرللمواطنني األجانب، و
ام ـالفرتويلية للقياعة للحكومة ـس 48، حيث قامت الدول املذكورة مبنح مهلة 1902بداية عام 

 امجة عنـالنو على أراضيها، ذه الدول املقيمنيـقة ملواطين هـستحري للديون املُوـديد الفـبالتس
لّ ـميكن أن تكون حمهذه األضرار اليت  ندلعة يف البالد،اء احلرب األهلية املُّرـيت تكبدوها جائر الـاخلس
كم ـحب رتويليةفالسلطات ال ارسة للحماية الدبلوماسية، ولكن قوبلت هذه املهلة بالرفض من طرفـمم

ارة على ميناء ـغاإلورة إىل ـى بالدول املذكاع املضطربة يف البالد، الشيء الذي أّدـاستمرار األوض
، وكما قامت بفرض (Purto Cabello) "بيورتو كبيلو" وقصفت كذلك مدينة ،(Guayra)  "قيوارا"

رين اسية لرعاياها املتضّرـاية الدبلومـة احلماد إىل حّجـهذا باالستن على كل موانئ البالد، وكلّ ارٍـحص
  .4 الدـيف تلك الب
دد واليت رار املبادرة األرجنتينية األمريكية يف هذا الصـقإ ابقة، متَّـرار مثل هذه السـوملنع تك  

 18بتاريخ  "سالماين للـمؤمتر الهاي الث" يف (Drago-Porter) "بورتر - دراغو" ضت إىل ميالد اتفاقيةأفْ
 إىل وهذا نسبةً ،اقديةـباحترام القيود املتصلة باستعمال القوة الستراد الديون التعواملتعلقة  ، 1907أكتوبر 

 "اجلنرال بورتر"و ،وزير الشؤون اخلارجية األرجنتيين "لويس دراغو" السيد اوضني الرئيسيني فيهاـاملف
  :ادة األوىل منها على ما يليـد نصت املوق ،"الهاي"ض الواليات املتحدة يف مؤمتر فوَُّم

                                                 
1 - Affaire de la Barcelona Traction Light and Power Company Limited, (Belgique c. Espagne), Arrêt 
du 5 février 1970, Rec .C.I.J., 1970, p. 246.  

  .)1906-1824(وهو رجل دولـة أرجنتيني  - 2
  .من هذه المذآرة 59 – 54. انظر ، ص -  3

4 - Basdevant (J.), « L’action coercitive anglo-germano-italienne contre le Venezuela (1902) », 
R.G.D.I.P., 1902, pp. 362 et s.  
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ديون التعاقدية اد الدحة، من أجل استردام القوة املسلـ، اللجوء إىل استخاقدةـمتتنع الدول املتع"
  1 ."ديونا مستحقة ملواطنيهااليت تطالب هبا حكومة أحد البلدان، حكومة بلد آخر بوصفها 

ال نع استخدام القوة يف العالقات الدولية، غري أن جماليت مت ةدوليال وصنصال وىلأُمن  ت هذه املادةقد كانو
  .واطنني األجانبة لفائدة املينحصر فقط يف الديون التعاقدية املستحقَ تطبيقها

ها على اإلطالق من أمهّيف العالقات الدولية، ولكن توالت بعدها النصوص اليت متنع استخدام القوة و  
  :أنهعلى  ، اليت تنص"يثاق األمم املتحدةادة الثانية من مـالفقرة الثانية من امل"اء يفـما ج

د باستعمال القوة أو ديـالقاهتم الدولية عن التهـاء اهليئة مجيعا يف عـميتنع أعض "
ولة أو على أي وجه آخر ال استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية د

 .2 " دةـاصد األمم املتحـمقيّتفق و
ام، غري أن ـر استعمال القوة يف العالقات الدولية صلب موضوعنا يف هذا املقظـل مبدأ حال ُيشكّو  

حظر اللجوء الستعمال ُي "املبدأ األساسي على احلماية الدبلوماسية، حبيث أنه راد هنا هو إثبات انطباق هذا املُ
يف تقريره  "غارسيا أمادور"، ويف هذا اإلطار، فقد أدرج السيد3 "مارسة احلماية الدبلوماسيةملالقوة كأسلوب 

وضوع املسؤولية ها يف ماملواد املزمع تدويناريع ـمش "اقشةـاس ملنـكأس" ذا املبدأـ، ه 1956األول لعام 
اية الدبلوماسية بالوسائل السلمية، ـاجلة املطالبات املتعلقة باحلمـد على ضرورة معـالدولية، حبيث أكّ

حال من األحوال أن تستتبع املمارسة املباشرة للحماية الدبلوماسية التهديد باستعمال  ال جيوز يف أّي: "بقوله
من أشكال التدخل يف الشؤون الداخلية أو اخلارجية للدولة املدعى  شكل آخر القوة، أو استعماهلا فعليا، أو أّي

أعاد تأكيده يف جمال احلماية  أنْ حقة، إىلف هذا احلكم يف مجيع التقارير الالِذـُح ، ولكن 4 "عليها
ع ال تستطي: "عندما كتب يقول  ، السيد بنونةحول املوضوع انون الدويلر األول للجنة الققّراملُ الدبلوماسية

    5 ."ممارستها للحماية الدبلوماسية الدولة بصفة خاصة اللجوء إىل التهديد باستخدام القوة أو استخدامها يف
ايل للجنة، ويف هذا اإلطار، فقد اقترح على اللجنة ـر احلعليه املقّر هاطرـوهو نفس املوقف الذي يش

عمال القوة واستعماهلا كوسيلة من ظر التهديد باستحب" : عىنادة مستقلة ُتـ، مشروع م 2000يف عام 
   6. صرـدة على سبيل احلّدـحاءات ُمـ، مع استثن"ائل احلماية الدبلوماسيةـوس

                                                 
تقریر ال: آذا االطالع على بنود االتفاقية المذآورة، ارجع إلى، و"اغودر"مات على تأثيرات مذهب لمزید من المعلو - 1

  (.Ann CDI., 1956, Doc. (A/CN.4/96), Op. cit., p. 216 et s) :األول للسيد غارسيا أمادور
2 - www.un.org  
3 - Bertrand Bauchot, « La protection diplomatique des individus en droit international », mémoire de 
recherche en vue de l’obtention du D.E.A. en droit international et communautaire, Faculté des 
sciences juridiques, politiques et sociales, Université de Lille 2, 2001/2002, p. 73 et 74, 
(téléchargeable sur Internet : URL de référence du mémoire : 
http://194.167.255.17/telechargement/memoires/bauchotb02.pdf 
4 -Garcia Amador, Doc. (A/CN.4/96), Ibid., p.221 (Base de discussion n° VII). 

  .5. ، ص11: مرجع سابق، الفقرة ، (A/CN.4/484)بنونة، التقریر األّولي،  - 5
  .)2: مشروع المادة (، 17. ، صمرجع سابق ، (A/CN.4/506)دوغارد، التقریر األول،  - 6
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اقشات اليت ـاعا يف وسط أعضاء اللجنة، وقد أفضت املنـأن مشروع املادة املذكورة، مل يلق إمج إالّ
اق ـاجة لتأكيد املبدأ العام الوارد يف امليثـحأنه ال  ن للجنةبيََّت دم جدواها، حبيثـدارت بشأهنا إىل قرار ع

لدبلوماسية ال يشمل اية اـارسة احلمـأن مماء ـفقد أمجعت آراء األعضهبذا اخلصوص، ومع ذلك 
   1. حـال من األحوال أّييف  ال القوةـاستعم

احلماية  ة بشأنـقترحديل صياغة املادة األوىل من مشاريع املواد املُـتع ّماس، َتـوفقا هلذا األسو
  ".غريها من وسائل التسوية السلميةو"، بإدراج كلمة 2006الدبلوماسية يف قراءهتا الثانية لعام 

ويل يف نة القانون الدـلّف بدراسة تقرير جلـد اجلزائري املُكـار، فقد أبدى الوفـيف هذا اإلطو
املراسلة يف  "علي حفراد"د ان رئيسه السيـذلك على لسواخلمسني مساندته هلذا احلكم، ودورهتا الثالثة 

صوص بعض املواضيع اليت تناولتها ـات الوفد اجلزائري خبـاليت ضّمنها فيها مالحظنة وـاملوجهة لرئيس اللج
 :أنّقد عّبر عن ذلك بوضوح عندما ذكر اية الدبلوماسية، وـاحلمموضوع ا يف ذلك اللجنة يف تلك الدورة مب

يف و" املشروعة يف القانون الدويلواس الطرق السلمية ـتتّم على أس ارسة احلماية الدبلوماسية جيب أنـمم"
ناء اهلا أثـال القوة املُسلحة أو استعمـديد باستعمـواز اللجوء إىل التهـعدم ج"ار إىل ـهذا الصدد فقد أش

   2".اية الدبلوماسيةـارسة احلمـمم
بلوماسية هي اإلجراءات احلماية الدممارسة  ءاـذة أثنـَختَّراءات املُـكانت طبيعة اإلج ولكن إنْ   

 ؟ ائل احلماية الدبلوماسيةـأو باألحرى ما هي وس سلمية، فما هو نوع هذه اإلجراءات،ة الذات الطبيع
اية ـاق احلمـال ونطـد جمّدـا، نظرا لكونه حيدـديث عن هذا األمر دقيق جـعترب احلُي 

آليات وهذا يف ظـلّ وجـود  انون الدويل،ـتبطة به يف القرى املرـاهيم األخـزه عن املفميِّالدبلوماسية، وُي
    .حلمـاية الفرد ّددةـمتعدولية 

أ إليها ـار الوسائل اليت تلجـق اختيـتفظ الدول حبـحت ،من حيث املبدأ" :يقول السيد بنونة أنهو
د الوحيد ـ، والقي3 "الدويلواعد اإللزامية للقانون ـللدفاع عن مواطنيها يف إطار احترام التزاماهتا الدولية والق

ىل دم استطاعتها اللجوء بصفة خاصة إـها الدولة، هو عـديرية اليت متتلكـالذي يقع على هذه السلطة التق
ذا على النحو الذي ـوه ،دامها يف ممارستها للحماية الدبلوماسيةـستخدام القوة أو اـديد باستخـالته
  . اًـاه سابقـنبّي
 "وماسيةلراءات الدبـاإلج"ايا، بنيـمن القض الدائمة للعدل الدويل يف كثريٍكمة ـزت احملـولقد مّي   

  .ارسة احلماية الدبلوماسيةـل ملمكسُب ،رىـهة أخـمن ج" اإلجراءات القضائية"جهة، ومن 
                                                 

، 51 :الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة: لالطالع على تفاصيل مناقشات اللجنة بهذا الخصوص، ارجع إلى - 1
    . 149 - 145 .، مرجع سابق، ص(A/55/10) 10 :الملحق رقم

2 - Intervention de M. Ali Hafrad, Membre de la délégation Algérienne, sur le point intitulé “Rapport 
de la 53ième  session de la Commission du Droit International”, New York, 02 novembre 2001, In: 
www.algeria-un.org (cite du Mission Permanente d’Algérie auprès des Nations Unies). 

  .5. ، ص11: مرجع سابق، الفقرة ، (A/CN.4/484)التقریر األّولي، بنونة، - 3
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دت يف قرارها الصادر عندما أكّ" مافروماتيس" لة يف قضيةـا هذا التمييز واضحا ألول وْهَدـوقد َب
العمل د رعاياها، عن طريق حتريك ـالدولة اليت تتوىل الدفاع عن أح أنّ"  :1924ت أو 30 :بتاريخ

نها ميكّ الذي هلا، وهو احلق الصاًـالدويل لصاحله، تكون قد استعملت حقا خ العمل القضائيأو  الدبلوماسي
  1 ."ص مواطنيهاـانون الدويل يف شخـمن فرض احترام قواعد الق
 "كيسسسالدوتي-سكك حديد بانيفيزس"ة املذكورة بنفس العبارة يف قضيرته احملكمة وهو متييز كّر

(Panevezys - Saldutiskis)القاعدة  أنّ: " ، عندما أقّرت 1939فيفري  28 :، يف قرارها الصادر بتاريخ
طريق حتريك د رعاياها، عن ـالدفاع عن أح هايدفَْعها األول، بتولِّ" ليتوانيا"القانونية الدولية اليت ُتؤّسس عليها 

كمة فإن هذه الدولة تكون قد استعملت ـاحله، يف رأي احملـالدويل لص العمل القضائيأو العمل الدبلوماسي 
  2...."اـهل الصاًـقا خـح

 "نوتبوم"ذاته يف قرارها الصادر بشأن قضية وقد استعملت حمكمة العدل الدولية التمييز   
(Nottebohm)، ل احلماية الدبلوماسية واحلماية تشكّ: "ا ذكرت ما يلي، عندم1955أفريل  6 :املؤرخ يف

ذلك احملكمة  رتّرـكو ّرتـة، كما أقـوق الدولـاع عن حقـللدف ـراءائي إجـعن طريق العمل القض
  3...."دويلـدل الـة للعـالدائم

 لـالعم"و" ـاسيل الدبلومـالعم"ييزا بني ـدل الدويل تقيم متـكمة الدائمة للعـيف حني أن احملو
 انب يف إطار احلماية الدبلوماسية، فإنّـد الرعايا األجـائدة أحـل لفـُبل للتدّخـكس" ائي الدويلـالقض

، "عن طريق العمل القضائي الدويلاحلماية "و" اية الدبلوماسيةـاحلم"متيِّز بدورها بني  ةحمكمة العدل الدولي
من قرارها يف  ابقةـفقرة سيث أوضحت يف كمة العدل الدائمة، حبـلكن بنفس املغزى الذي ترمي إليه حمو

ل أحد أنواع احلماية اية عن طريق العمل القضائي الدويل يشكّـاحلم: "املذكورة أنّ" نوتبوم"قضية 
  .5ذا ال خيتلف حمتوى املصطلح بالنسبة للمحكمتنيـهب، و4 "الدبلوماسية

يز بني اإلجراءات التمي أبقت على "ضح أهنا نة القانون الدويل، يّتودة إىل موقف جلـبالعو  
" وسيلة أخرى من وسائل التسوية السلمية"ارة ـ، حبيث ُيفهم من عب"لقضائيةاإلجراءات االدبلوماسية، و

ابقا يف التعريف، أهنا تشمل ـاملذكورة س اليت اقترحتها يف هذا اإلطار وة يف مشروع املادة األوىلـَجدَراملُ
   6 .ائيةـراءات القضـكذلك اإلج

                                                 
1- Affaire Mavromatis, Op. cit., p. 12. ( ى الكلمتين مضافةالخطوط الموضوعة عل )  
2 - Rec. CPJI., Affaire du chemin de fer Panevezys – Saldutiskis, (Esthaunie c. Lithuanie), Arrêt du 28 
février 1939, Série A/B., N° 76, p. 16.  
3 - Affaire Nottebohm (deuxième phase), (Liechtenstein c. Guatemala), Arrêt du 6 avril 1955, Rec. 
C.J.I, 1955, p. 24. 
4- Ibid, p.13. 
5 - Herbert W. Briggs, Op. cit., p. 8. 

 10 :الملحق رقم ،2006سنة  ،58، تقریر لجنة القانون الدولي الدورة 61 :الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة - 6
(A/61/10)23. ، ص. 
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   :راءات الدبلوماسيةـإلجا: أوال
الدبلوماسية، مجيع اإلجراءات الشرعية اليت تلجأ دبلوماسي يف إطار ممارسة احلماية يشمل اإلجراء ال

إليها دولة ما إلبالغ دولة أخرى، بوجهات نظرها وشواغلها، مبا يف ذلك االحتجاج، وطلب إجراء حتقيق، أو 
ها خبصوص ّدـيف دراسة أع (Dunn)" دان: " اذمفاوضات هبدف تسوية الرتاعات وقد أوضح األست

يشمل مجيع حاالت التمثيل الرمسي من قبل إحدى احلكومات لصاحل " : مصطلح اإلجراءات الدبلوماسية أنه
، وما حيدث عادة يف حالة احلماية هو أن حكومة الفرد مواطنيها أو يف نطاق الوالية القضائية حلكومة أخرى

الب باختاذ خطوات ـحقائق الشكوى وتط اهتا إىلـة بواجبلّـِخنتباه احلكومة املُر تلفت اتضّراألجنيب املُ
 1 ."ل رفع املَظْلَمةـمالئمة من أج
، وهو "الب يف وقتنا احلاضرـالغ"أنّ هذا النوع من اإلجراءات هو " شايب"ر األستاذ ـقد ذكو

ية دائماً، نظراً لكونه األسهل ولوذا تعطيه الدولة األـهل، و2 يشكّـل األسلوب املُحّبذ من طرف الدول
راءات ـال اإلجـأ الدولة يف كل نزاع الستعمـ، ولذا تلجواألكثر فعـالية يف نفس الوقت األسرعو

  .    كناًـما كـان األمر مملّه كلّـالدبلوماسية حل
راءات الدبلوماسية ـام، أنه ال يدخل ضمن مصطلح اإلجـيف هذا املقبالذكر  ديٌرـهو ج اّممو

لدولة لصاحل ا أو اإلجراءات اليت تضطلع هبااملطالبات االت ـح ال احلماية الدبلوماسية،ـيف جم ةقصودامل
اية من حيث التفاصيل، ـاحلم ةـدرج ضمن فئوال تن اليت ال تقوم على تأكيد التزام دويل،مواطنيها يف اخلارج 

يت ال تنطوي على االحتجاج باملسؤولية إلجراءات الدبلوماسية الاأي  اعدة القنصلية،ـاملس من قبيل هي بل
ت اليت مينحها القانون تسهيالالإىل مساعدة املواطن يف احلصول على بل هتـدف  رى،ـأخانونية لدولة ـالق

 قٍـديث عن هذه النقطة يف موضع الحـع يف احلوسنعود للتوّس الداخلي لدولة اإلقـامة يف جمـال معّين،
  .رةـمن هذه املذكّ

  
   :ائية الدوليةـاإلجراءات القض :ثانيا             

ام ـلرتاع أماعرض  راء الذي مبوجبه يتّمـتشمل اإلج" ؤسسة قانونيةكم"احلماية الدبلوماسية  إنّ
لة أمام الدولة املستقبِ ائية دولية، أي تقدمي مطالبة رمسية باملعىن القانوين من طرف دولة اجلنسية ضّدـجهة قض

  . الذي تكبدته الرعية يف بلد أجنيب ر الضررْبية، جلَجهة قضائية أو حتكيمية دول
، وهم يستخدمون 3 "ال يقيم فقهاء القانون الدويل أي متييز من هذا القبيل، وعلى النقيض من هذا"
 كتب األستاذ ،ح عام يشمل كال اإلجرائني، ويف هذا الصددكمصطل" اية الدبلوماسيةـاحلم"مصطلح 

                                                 
  .16. ، ص43: مرجع سابق، الفقرة ، (A/CN.4/506)دوغارد، التقریر األول، : نقال عن  - 1

2 - Chappez, J., Op. cit., p. 1. 
  .16. ، ص43: دوغـارد، نفس المرجع، الفقرة  - 3
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احلماية الدبلوماسية لألفراد يف " :بعنوان 1931ملعهد القانون الدويل يف سنة  يف تقريره الذي سلمه" بورشار"
ر الضرر قام فيها مطالبة دولية جلْبُيعىن هذا التقرير بدراسة شروط احلماية يف احلالة اليت ُت " :ما يلي "اخلارج
 اًم جهة قضائية دولية، طبقاصل لألجنيب من طرف دولته األصلية سواء عن طريق القناة الدبلوماسية أو أماـاحل
     1 ."أنـارف عليها هبذا الشـواعد املتعللق

ممارسة حقها يف  ةراءات اليت ميكن بواسطتها الدولـاإلج إنّ: "قائال" كيس"كما كتب األستاذ 
غري الرمسية واإلجراءات  :انون الدويل وتشملـامة املقررة يف القـراءات العـاحلماية الدبلوماسية هي اإلج

  .2 "الرمسية، وأيضا اللجوء إىل هيئة قضائية دولية ترمسية، وكذا املطالباال
 مبعناهذ ـؤخُياملقصود يف سياق احلماية الدبلوماسية " اإلجراءات"نستنتج أنّ مصطلح  ،امـوبشكل ع

اسية حلماية الدبلومل الدولة يف إطار افوسائل تدّخ ،ذاـفضفاض يف نظر الفقه، وهب كمفهومستعمل ، وُيالواسع
 انون الدويل مثلـرة يف الققّرادية املُـالع اإلجراءات"الـباستعم اساًـق أسلّـتعهي متنوعة، وت

دل الدويل يف ـحمكمة الع، وذلك على حـّد تعبري "قيق، التفاوض، والتحكيمـطلب حت اج،ـاالحتج:
  3." نوتبوم"قضية رارها بشـأن ـق

راء ـاإلج"اين بالضرورة بني ـوين أو زمانـاصل قـارة إىل أنه ليس هناك فـدر اإلشـوجت
ا من ـم: " هأّن (Luigi Condorelli) "دريلـلوجيي كون"د رأى ـ، فق"اإلجراء القضائي"و" الدبلوماسي

ال ـل عرب استعمـا أن تتدّخـيث ميكن هلحب، يف نفس الوقت اـا مًعموء إليهـنع الدولة اللجـمي شيء
 وء إىل أّيـمبعىن اللج ،نةـوات املمكـال كل القنـضا استعمنها أيـالقنوات الدبلوماسية، ولكن ميك

ايل فال ـلوب، وبالتـرض املطـالئمة للغـات الدولية املـائل تسوية الرتاعـرى من وسـوسيلة أخ
ات الدولية اليت ـائل تسوية الرتاعـوسيلة من وس أّي نّـاسية فحسب، بل إاة الدبلومـد القنـتوج
ار احلماية ـاملطروحة يف إط الباتـاجلة املطـأو مع لة يف البّتعَمواملسَتاملعاصر دويل رها القانون الـيوفّ

  4 .."ذه األخريةـال هـل ضمن جمـالدبلوماسية فهي تدخ
ل ـاسبة للتدّخـائل املنـاذ اإلجراءات والوسـخديرية الّتـسلطة تقتلك ـالدولة مت فإنّ موماًـوع

روعة يف القانون الدويل، ـوسائل التسوية املشط أن تكون ضمن رـالدبلوماسية ش أثناء ممارستها للحماية
لفائدة أحد رعاياها يف  ن طريق القنوات الدولية املشروعةذها الدولة عـخهل كل اإلجراءات اليت تّت ،ولكن
  ؟ اق احلماية الدبلوماسيةـن نطل ضمعترب من قبيل اإلجراءات اليت تدخُت اخلارج،

  

                                                 
1 - Borchard E. Op. cit., p.274. 
2 - Kiss (A-C), Op. cit., p. 696. 
3 - Affaire Nottebohm, Op. cit., p. 24.  
4 - Luigi Condorelli, « l’évolution du champ d’application de la protection diplomatique », in J-F 
Flauss (dir.), La protection diplomatique : mutations contemporaines et pratiques internationales, 
Institut d’études de droit international, Université de Lausanne, ed. Bruylant, 2003, p. 5 et 6.  
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  ايةـاط الحمـاية الدبلوماسية عن أنمـحمتمييز ال: ع الثانيرـالف    
  :لألفراد في القانون الدوليرة ّرقالُم رىـاألخ                              

  
 ال احلّرـعن اجمل رة لألفراد يف القانون الدويل، وهي ختتلف متاماًقّراية املُـيوجد العديد من أنواع احلم  

 احلماية الوظيفية، اإلنسـاين، املسـاعدة القنصلية ولك التدّخل من ذالذي تنشط فيه احلماية الدبلوماسية، و
  :ةا يف العناصر التالياول تسليط الضوء عليهـسنحو
  

  :ل اإلنسانيـالحماية الدبلوماسية والتدخّ: أوال
الغاية املشتركة لكلتا اآلليتني اليت تكمن يف الدفاع عن حقوق األفراد املقيمني يف اخلارج، قد توحي  إنّ

العديد "اين على أهنا محاية دبلوماسية، ويف الواقع فإن ـل اإلنسـانية تصنيف حاالت التدّخـ ما يفيد إمكإىل
ل بة للضرر والتدّخسّبل اإلنساين حلماية جمموع مواطين الدولة املُال مييزون بشكل واضح بني التدّخ ابّتمن الكُ

   1 ."ارجـل دولة ما حلماية رعاياها يف اخلَبن ِقِم
 من الفروق عّدساين، فشرط اجلنسية ُيل اإلنـهنا بني احلماية الدبلوماسية، والتدّخ فرق واضٌحوال

لفائدة املواطنني،  حبيث أنه من املعروف أنّ احلماية الدبلوماسية ال ُتمارس إالّجلوهرية يف كلتا اآلليتني، ا
هبذا ماية أفراد ليسوا من رعاياها، ول اإلنساين الذي ُيمارس من قبل دولة أو جمموعة دول حلالف التدّخـخب

  .ل اإلنساين ليس مبنياً على أساس اجلنسيةفإن التدّخ
ً ـليس معي ار اجلنسيةـمعي لكن رغم أنّو  اية ـاحلم أنّ ييز بينهما، حبيثللتم دائماً امساًـحارا

لة لدولة املتدّخلصاحل فرد أو جمموعة أفراد، ال حيملون بالضرورة جنسية امارس الدبلوماسية ميكن أن ُت
أن  ، إالّدميي اجلنسيةـأو لع ية استثنائيا لفائدة الالجئنيالة استعمال احلماية الدبلوماسـ، كما يف حملصاحله
كون على األضرار اليت ارسة احلماية الدبلوماسية تـأن مم هال هنا يف احلالة األخرية مرهون بشروط أمهّـالتدّخ

سنرجع ، و2 "ت ذلك جلنة القانون الدويلّرـكما أق"الدولة املطالبة  مقيما يف حلقت بالفرد، بعدما أصبح
ـُذكرة للتفصيل يف هذه النقطة   .يف الفصل الثـاين من هـذه امل

ز بني اآلليتني، حبيث أن الطابع القضائي والدبلوماسي ائل ميّيـراءات والوسـكما أن الفرق يف اإلج
، يف الواقع، و3ل العسكرياإلنساين هي آلية تعتمد على التدّخ ليطغى على احلماية الدبلوماسية، بينما التدّخ

 ف هذاصنَّأن ُي ميكن عدم شرعية العمل املذكور، حبيثواصل بني شرعية ـالقانوين الف يصعب إقامة احلّد

                                                 
  .)81: رقم الهامش(، 20. مذآور سابقا، صال ، (A/CN.4/506)یورد السيد دوغارد أسماء بعضهم في تقریره األول  - 1

2 - Garcia Amador, Op. cit., para. 183, p. 64. 
مطبوعات عمر سعد اهللا، حـل النزاعات الدولية، دیوان ال. د: للتوسع أآثر في مفهوم التدّخل اإلنساني ارجع إلى - 3

  .190. ، ص2005الجامعية، الجزائر، 
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إىل كوهنا  احلماية الدبلوماسيةآلية ون الداخلية للدول، بينما تقضي ل الالمشروع يف الشؤـضمن التدّخ العمل
   1.ابعها املذكورـالبة مشروعة حبكم طـمط

  
  :الحماية الدبلوماسية والمساعدة القنصلية: ثانيا

من " املساعدة القنصلية"و هة،ـمن ج" احلماية الدبلوماسية"لط أو عدم التمييز بني ـما يقع اخل اًكثري       
ابة عن رعاياها يف ـة نياق احلماية اليت متارسها الدولـمن نطضالن ـانتا تدخـ، حىت وإن كجهة أخرى
يصعب حتديد نطاقهما دائما، وأصل املشكلة كما يراها  االني مقتربني جدـمبجق ر هنا يتعلّـاألم فإنّ اخلارج،

راض احلماية الدبلوماسية راء ألغـاإلجال يتعلق كثريا مباهية املساعدة القنصلية، بل بتعريف "السيد دوغارد،
رض احلماية الدبلوماسية أو أن الوسائل اليت تتبعها الدولة لغ، فالنقاش بش"للمساعدة القنصلية اداًـاستبع
سوء الفهم ة احلوار وساهم يف تغذيألغراض احلماية الدبلوماسية " راءـاإلج"رى تعريف مصطلح ـباألح

  2.أن اآلليتني املذكورتنيـاحلاصل بش
بينما  فحسب، القضائيةت فالرأي الذي ينظر للحماية الدبلوماسية على كوهنا تشمل اإلجراءا

بل هي من قبيل  محاية دبلوماسية هي ال تشكلضمن اإلجراءات الدبلوماسية  التدخالت األخرى اليت تدخل
 ،الدبلوماسية اإلجراءاتاية الدبلوماسية تشمل كذلك ـاحلم ، فقد رأينا أنّعدة القنصلية، هو خاطئ متاماًااملس

طلب حتقيق إىل غريها من الوسائل األخرى، ولكن شريطة أن فاوض، ، التاالحتجاجواليت ميكن أن تأخذ معىن 
  3 .دمي احلماية الدبلوماسيةـة شروط تقذة واقعة يف مظلّـخّتتكون هذه اإلجراءات املُ

 :السيد فقد أشار ،بني احلماية الدبلوماسية واملساعدة القنصلية، ويف هذا الصددوهناك تباينات أساسية 
، وفقا ملا كشفه الفريق العامل التابع ق، ختتلف متاماًاحلماية الدبلوماسية مبعناها الضّي نّإ: "حممد بنونة قائال 

تقدمي املساعدة إىل مواطنيها أو  ة ُبْغيةلَرِساليت متارسها الدولة املُ للجنة، عن املهمة الدبلوماسية أو املهام القنصلية
احلصول على بعض التنازالت فيما  إىلي تلك األعمال ل، ال سيما عندما ترممحاية مصاحلهم يف البلد املستقبِ

ري طنني يف الدفاع عن أنفسهم، أو تيسحق املوايتعلق باحلصول على عقود أو الوصول إىل األسواق أو كفالة 
  .4"دولة أخرى، عقب انتهاك القانون الدويل بعض اإلجراءات هلم، فال جمال يف تلك احلالة لتقدمي مطالبة ضّد

ومستمر حىت  دل يف حتديد نطاق احلماية الدبلوماسية، واملساعدة القنصلية باقٍـاجل مع هذا، فإنّ لكن و      
يا الدولية أو د ذلك يف بعض القضاـميكن أن جنا، وجد قريبٍ ٍدـَمأَ، وذلك إىل يف التطبيقات الدولية
  .ا الصعيدة على هذـيكفي هنا التذكري ببعض األمثل ،ذا الصددـيف هالنصوص الدولية، و

                                                 
1 - Bertrand Bauchot, Op. cit., p. 86 et 87. 

، الوثائق الرسمية للجمعية العامة لألمم "التقریر السابع عن الحمایة الدبلوماسية" ،)المقرر الخاص(جون دوغارد  -  2
، 8. ، ص15 :، الفقرة (A/CN.4/567): ، وثيقة رقم2006، سنة 58 :، لجنة القانون الدولي الدورة61 :المتحدة، الدورة

  )(A/CN.4/567) دوغارد، التقرير السابع،: الذي ُیشار إليه فيما بعد بـ و(
3 - L. Condorelli, Op. cit., p. 6. 

  .5. ، ص11:، مرجع سـابق، الفقرة (A/CN.4/484)بنونة، التقریر األّولي،   - 4
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  :بعض األمثلة في الخلط بين المفهومين - 1    
   

  : في القضاء الدولي -أ
 ،1 2001 واليت فصلت فيها حمكمة العدل الدولية يف سنة (LaGrand)" الغراند"تكتسي قضية 

  .واحٍد ية دبلوماسية يف آٍناـنظرا لكوهنا تنطوي على مساعدة قنصلية ومح اصة يف هذا السياقـأمهية خ
  

  :نزاعـاريخ الـت -
  ،Karl) (" كارل"  "الغراند"تاريخ إدانة األخوين  1982ة ـإىل سنهذه القضية ات ـود حيثيـتع  

ا مل، حبيث حكمت عليهانية، يف جرمية قْتـمالن اجلنسية األملـ، ومها رعيتان حت(Walter)" ويلتر"و
 ات األمريكيةـر السلطخِطن أن ُتدام، وهذا بدوـاألمريكية باإلع "أريزونا"السلطات القضائية لوالية 

البند "وهذا طبقا ألحكام يف طلب املساعدة القنصلية من دولتهما األصلية اليت هي أملانيا،  حبقهما الضحيتني
  2.لعالقات القنصليةبشأن ا" اّنـفي"من اتفاقية " 36 :الثاين من الفقرة األوىل للمادة

النوع من املساعدة، بعد علمهما حبقهما يف ذلك، سنوات من احلجز، متكنا من طلب هذا  عْشروبعد 
، االجتاهوقد حتركت أملانيا يف هذا  يت هلم من طرف بعض املساجني اآلخرين،ِدْسبواسطة معلومات أُ

 داـباالستن ُرفض هأن اعدة بعض األعوان القنصليني، إالّـسافا مبـواستجابة لطلب الرعيتني، اليت رفعتا استئن
يت ـ، وال (Carrence procédurale) أو   ( Procedural default)"ر اإلجرائيوـالقص" :إىل قاعدة

دت بعدها ، وقد أكّ"طلب يف املستوى األعلىُتر هي املستوى األدىن، ال ميكن أن ثَأن املطالب اليت مل ُت"تقضي 
  .امها هبذا اخلصوصـم أمّدـقاحملكمة الفدرالية هذا القرار يف الطعن املُ

فيفري  24 :يف" لكاْر"دام على ـم اإلعذ حكْات القضائية األمريكية، ُنفّـالسلط كما حلُوتطبيقً
 3 :حتديد تاريخ ، وقد متّ"أريزونا"احلكم أمام جلنة اإلعفاء لوالية  اوالت فاشلة لتخفيفـ، بعد حم1999
  ".ويلتر"لتنفيذ احلكم على شقيقه موعدا  1999مارس 

                                                 
1 - CIJ., Affaire LaGrand, (Allemagne c. Etats Unies d’Amériques), Arrêt du 27 juin 2001, In : 
www.icj-cij.org  

من ( 261. ، ص 596:، المجلد رقم(UNTS)" مجموعة المعاهدات"المتحدة،  ، األمم1963أفریل  24المؤرخة في  - 2
  :، البند ب، على ما یلي1فقرة  36: ، وتنص المادة)النسخة اإلنجليزیة

  .االتصال برعایا الدولة الموفدة مقابلتهم" : 36المادة 
إذا ُقبض على أحد رعایا الدولة الموفدة ضمن منطقة البعثة القنصلية، أو إذا ُسجن أو إذا ُاحتجز  -)ب.... -1  

 احتياطيا بانتظار محاآمته، أو ُأخضع ألّي شكل من أشكال االحتجاز وَطلب االتصال ببعثته القنصلية، َوَجَب على السلطات
المختصة في الدولة المضيفة أن تخطر دون أي تأخير البعثة القنصلية بذلك، وأن تودعها دون أي تأخير آذلك، آل مراسلة 
موجهة من صاحب العالقة إلى البعثة القنصلية، وعلى هذه السلطات إعالم صاحب العالقة دون تأخير بحقوقه النصوص 

  ".   عليها في هذه الفقرة
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تحدة برفع شكوى ضد الواليات امل 1999يا يف الثاين من مارس إلنقاذ الوضع، قامت أملان منها وسعياً
تطبيق احلكم على الرعية  ّمـاألمريكية أمام حمكمة العدل الدولية، ولكن يبدو أن الوقت كان متأخرا، حبيث ت

يا ورغم هذا مل تشأ أملان ات أملانيا باإلجراءات التحفيظية،فيه دراسة طلب تاملذكورة يف اليوم ذاته الذي متّ
 2000 والت يف شهر نوفمرب من سنةت املدالت الدفاع عنها، إىل أن متّسحب القضية من احملكمة، بل واص

  .1 2001 جوان 27مبقر احملكمة، وأصدرت هذه األخرية قرارها يف القضية بتاريخ 
  

   2: طلبات الطرفين -
الدراسة تكتسي  أن القضية حملّ الّنقاذ الرعيتني قد باءت بالفشل، إل إلحماولة أملانيا التدّخ م أنّـرغ 

بالنظر إىل طلبات الطرفني فيها ذلك و ،دة القنصليةاحلماية الدبلوماسية واملساعية بالغة يف مسألة التمييز بني أمهّ
 ةق السلطات األمريكية اللتزاماهتا الواردْرخ"أقامت أملانيا شكواها على أساس فقد احلُجج املُساقة يف ذلك، و

ين تقاعسها يف إخبار األخو"بسبب " صليةا للعالقات القنّـّ، من اتفاقية فين)البند الثاين( 1:فقرة 36:يف املادة
قصري يف إبالغ السلطات األملانية الت"ا األصلي، وكذا ـمن بلدمه" اعدة القنصليةـا يف املسمحبقه "الغراند"

مكانه تقدمي مساعدة كافية هلما، ميكن أن بإ" هذا ، وكان"الرعايا األملان توقيف واحتجاز اثنني من بإجراءات
ا واضحا لاللتزامات الدولية للواليات قًخْراعتربته أملانيا وهذا ما  ،"ب حكم اإلعدام عليهماُيفضي إىل جتّن

اعتبارا حلق أملانيا "وعلى هذا األساس واملتحدة األمريكية اجتاه أملانيا املنصوص عليها يف االتفاقية املذكورة، 
، 3""ويلتر الغراند كارل و"اياها ـحبكم حقها يف ممارسة احلماية الدبلوماسية لفائدة رع"وكذا  ،"الذايت
  .كمةـام احملـامت أملانيا برفع القضية املذكورة ضد الواليات املتحدة األمريكية أمـق

  حني أنّموضوع القضية اليت رفعتها أملانيا، ُيعىن مبمارسة املساعدة القنصلية، يف هنا أنّ إذن واضٌح
  .ـاية الدبلوماسيةاحلممة لرفع الدعوى يف القضية هي تخَدساآللية املُ

فقد طعنت بكون أملانيا أخطأت يف استعمال ك، الواليات املتحدة األمريكية ترى عكس ذل غري أنّ
يف اولت إقناع احملكمة ـوسيلة احلماية الدبلوماسية، وقد ح باعهاّتاراء الصحيح لرفع الدعوى عند ـاإلج

سة على ؤسَّمطالبة أملانيا املُ إنّ: "ابلوماسية واملساعدة القنصلية بقوهلأملانيا ختلط ما بني احلماية الد املوضوع أنّ
 ، ألنّلتسوية الرتاعات اريـربتكول االختياية الدبلوماسية، ال يعود الختصاص احملكمة وفقا للـحقها يف احلم
  4 ."' اّنفاقية فيات'هنا بتفسري أو تطبيق  األمر ال يتعلق

                                                 
: مـ، وثيقة رق2002 – 1997دولية ـدل الـر الصادرة عن محكمة العـاوى و األوامـاألحكام و الفت موجز: ارجع إلى - 1

ST/LEG/SER.F/Add.2م المبيعـ، رقـدةم المتحـورات األمـ، منش :A.03.V.12 ،204من . ،  ص2005، نيویورك 
 :، و ارجع آذلك إلى216إلى 

 - Affaire LaGrand, Op. cit., para., 13 – 34 (histoire du différend) . 
  .سنقتصر على ذآر الطلبات الُمتعلقة بالمسألة المدروسة، دون الطلبات األخرى الُمثارة في القضية المذآورة  - 2

3 - Affaire LaGrand, Ibid, para., 38 et 65 – 78.  
4 - Ibid, para., 40 et 76. 
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للتفرقة الواجب إقامتها بني احلماية الدبلوماسية "ات املتحدة األمريكية ـويف هذا الصدد تشري الوالي 
ليس احلماية الدبلوماسية، ية واول املساعدة القنصلـاملذكورة تتن 'اّناتفاقية فيـ'حبيث أن " نصليةواملساعدة الق

 بلد أجنيب، فصل بني حق الدولة يف مساعدة رعيتها احملتجز يف ياجز متنيـناحية القانونية يوجد حال منو
ومبا أن ، "قانونيا بلوماسية، فاملفهومان متباينانالبة رعيتها عن طريق احلماية الدـق الدولة يف تبين مطـحو
مريكية أنه فقد خلصت الواليات املتحدة األلألفراد،  قوقـح قنصلية ال تتعلق حبمايةللعالقات ال "اّناتفاقية في"
   .1" ارسة احلماية الدبلوماسية يف القضيةـال ينبغي قبول مم"

  
  2:كم المحكمةـُح -

مة من طرف الواليات املتحدة األمريكية بشأن قدَّكم احملكمة رافضا لالعتراضات املُان ُحـقد كل
لبند االختصاص  داًبعد أن أثبتت هذه األخرية اختصاصها استناذكورة، فللنظر يف الدعوى امل عدم اختصاصها

جت إىل املوضوع، فقد القات القنصلية، عّرـا للعّنالربتكول االختياري التفاقية في القضائي العام، مبقتضى
 36 :اه أملانيا املنصوص عليها يف املادةـت بالتزاماهتا التعاقدية اجترت أن الواليات املتحدة األمريكية أخلّقّر
  .ات القنصليةا للعالقّنمن اتفاقية في) 1:فقرة(

اية الدبلوماسية، حبيث ـاعدة القنصلية واحلمـمها بوضوح بني املسكْزت احملكمة يف ُحوقد مّي
اشئة مبوجب ـقوق فردية نـالبة حبـالدولة املط انيةـإمكول دون ـحي ا من عارضٍـم"ت أنه ّرـأق
ق اإلعالم ـح أي أنّ ،"اية الدبلوماسيةـالل وسيلة احلمـالقات القنصلية من خـأن العـاهدة بشـمع
ـائدة ارسة احلماية الدبلوماسية لفـار حقه طلب املساعدة القنصلية، دفع أملانيا إىل ممـر للفرد يف إطرَّـقاملُ

  .3 الرعيتني كارل و ويلتر
وء إليها بعد وقوع فعل غري مشروع دوليا يلحق ـجماية الدبلوماسية هي آلية ميكن اللاحل مبعىن أنّ 

ر للرعية ناشئ مبوجب معاهدة فيينا للعالقات ا املساعدة القنصلية فهي حق فردي مقّرـيب، أّمفيه الضرر بأجن
ال طريق احلماية ـذا ميكن استعمـاك هذا احلق يشكل ضررا يلحق بالرعية األجنبية، وهبـالقنصلية، وانته

ت باإلجراء جقد حتّجاس تكون أملانيا ـمن هذا الضرر، وعلى هذا األس باالنتصافالدبلوماسية للمطالبة 
 .ورةـالصحيح يف القضية املذك

رضتا على حمكمة العدل الدولية، فقد استعملت الدراسة ُع نسجل وجود قضيتني مماثلتني للقضية حملّو
نفس  - (Breard) )بريرد(- "تفاقية فينـا للعالقات القنصليةاملتعلقة با" قضيةالالدولة املدعية يف  "الرباغواي"

رة قّرالل الواليات املتحدة األمريكية بالتزاماهتا املُـأعلنت بوضوح أن إخ انيا، عندماـستعملتها أملا اآللية اليت

                                                 
1 - Affaire LaGrand, Arrêt du 27 juin 2001, Op. cit., para. 40 et 78. 

  .سنقتصر على ذآر حكم المحكمة الُمتعلق بالمسألة المدروسة - 2
3 - Affaire LaGrand, Ibid, para., 75 et 77. 
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ا للعالقات القنصلية دفعها إىل رفع القضية عن طريق احلماية الدبلوماسية ّنمن اتفاقية في 1/ 36 :يف املادة
  .1 ائدة رعاياهاـلف

    " أفيّنا"قضية الواليات املتحدة األمريكية يف  ستعملت من قبل املكسيك ضّدة اُّجونفس احلُ 
(Avena)2، ُالسابقة الذكر، غري أن حكم احملكمة يف  36:ق بشأن املادةتعلّخبصوص نفس اإلشكال امل

  .اعدة القنصليةـاية الدبلوماسية واملسـاشر التفرقة بني احلمـمب لٍالقضيتني املذكورتني ال يتناول بشك
  

  :نونية الدوليةفي النصوص القا -ب  
اب إىل مصدر خاص ينشأ عنه اخللط بني احلماية الدبلوماسية واملساعدة ار بعض الكُّتـوقد أش

وما يقابلها يف (  3لإلحتاد األوريب املُنشئة" ماسترخيت"من معاهدة  ج/8 :ت عليه املادةوهو ما نّص ،القنصلية
املتضمنة عاهدة مشروع املمن  10 :األوىل فقرة :ادة، وامل4من املعاهدة املنشئة للجماعة األوربية 20:املادة
لكل مواطن يف اإلحتاد يف إقليم بلد ثالث ال يكون للدولة  ّقـحي"   :أنه  اهاواليت مؤّد) 5ألوربااء دستور رسإ

دولة عضو  ع حبماية السلطات الدبلوماسية أو القنصلية ألّيالعضو اليت هو من رعاياها متثيل لديه، أن يتمّت
  ."طبقة على رعاياها يف تلك الدولةالشروط املُ بنفس

ادة السابقة، فكونه يذكر احلماية الدبلوماسية ـال حاصال يف نص امللََأن َخ"وقد رأى جون دوغارد 
تبدو كانت املادة املذكورة  ، حىت وإنْ"الفروق األساسية بني اآلليتني عن لاعدة القنصلية، فإنه يغفـاملسو

  6.دم التمييز، الذي يعترب أمرا أساسيا بالنسبة لإلحتاد األوريبـعن مبدأ عر بِّتعأّنها ظاهريا 
احلماية  األعضاء يف اإلحتاد األوريب متنحو أن مجيع الدول ،فهم ظاهريا من هذا النصُي" وما قد 

نصلية ر على أهنا تنطبق على املساعدة القا خاطئا ما مل ُيفّسالدبلوماسية جلميع مواطين اإلحتاد، ُيعد فهًم
لفرد ارج اإلحتاد ليست ملزمة بقبول محاية من الدول اليت ليست هي دولة اجلنسية ـ، فالدول خ7 "فحسب

ب أحكام املعاهدة األوربية اليت بكوهنا معاهدة مفهوم القانون الدويل، ال ترّت من مواطين اإلحتاد األوريب، ألنّ
املعاهدات ال "، اليت تقضي أن 8ا لقانون املعاهداتّـّنمن اتفاقية في 34 :التزامات اجتاهها طبقا للمادة أّي

  "..بني األطراف وال ترتب أي التزامات على دولة ثالثة وال أية حقوق هلا دون موافقتها تسري إالّ
                                                 
1 - Affaire relative à la convention de Vienne sur les relations consulaires, (Paraguay c. U.S.A), 
demande en indication de mesures conservatoires, Ordonnance, Rec. CIJ., 1998, voir site Internet : 
www.icj-cij.org.   
2 - Affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. U.S.A.), Asrrêt du 31 mars 2004, In 
www.icj-cij.org. 
3 - Journal officiel du l’Union Européen, Vol. 43, N° (2000/C 364/01), du 18/12/2000, p. 1, In 
www.europa.eu.int  
4 - Ibid, Vol. 45, N° (2002/C 325/01), du 24/12/2002, p. 45. 
5 - Ibid, Vol.47, N° (2004/C 310/01), du 16/12/2004, p. 13. 

  .12. ، ص19: المرجع المذآور سابقا، الفقرة رقم ، (A/CN.4/567)دوغارد، التقریر السابع،  - 6
  .12. ، ص19: المرجع نفسه، الفقرة رقم  - 7

8 - UNTS, Vol. 1155, N° 18232. 
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مجيع الدول واألعضاء يف اإلحتاد ايا ـمن رع داًـعترب واحمواطن يف اإلحتاد األوريب، ال ُي وهبذا فأّي
راض احلماية ـلقة بأغتعالبات املُـطنة اإلحتاد ال تفي بشرط اجلنسية اخلاص باملطموا" هذا يعين أنّو

املذكورة بدون شك هي ليست احلماية يف املادة  رةفاحلماية املقّر"، وعلى هذا األساس 1"الدبلوماسية
   2.".رْسولكنها نوع من املساعدة القنصلية يف حاالت الُع الدبلوماسية،

بالنيابة عن أحد الرعايا، فإن القانون  إالّ ادةًـارس عـمعدة القنصلية ال ُتوهبذا فرغم كون املسا
املساعدة القنصلية ليست ممارسة يف  ألنّ نظراً"القنصلية إىل رعايا دولة أخرى، ر تقدمي املساعدة حيظُالدويل الَ 

كما هو احلال يف  صارمٍ شترط تطبيق معيار اجلنسية بشكلٍي مطالبة، وهبذا ال ُيمحاية حقوق دولة وال تبّن
  3. "رابطة اجلنسية اللـناك ضرورة ملصلحة قانونية من خوهلذا ليست هاحلماية الدبلوماسية، 

 بني احلماية الدبلوماسية واملساعدة القنصلية، فكال فاصالً اًقانوني اًّدـن لنا مما سبق أن هناك حبّييت 
  .نتاج ثالث معايري للتمييز بينهماة النظرية مبكن استالناحي منتميزان بوضوح عن بعضها البعض، واآلليتني ت

  
  :المساعدة القنصليةالدبلوماسية و لتمييز بين الحمايةمعايير ابعض  - 2  

  
   :ال التطبيقـمن حيث مج -أ               

من اتفاقية " امسةـاخل: "املنصوص عليها يف املادةتندرج املساعدة القنصلية ضمن املهام القنصلية 
حمدودة مقارنة مع مهمة الدبلوماسي  ، واليت تعّد4بشأن العالقات القنصلية 1963أفريل  24:ا املؤرخة يفّنفيـ

، حبيث أنه 5 1961أفريل 18 :اسية املؤرخة يفبلوما للعالقات الدّنمن اتفاقية فيـ" الثةـالث: "يف املادةالواردة 
إذْ  راء لفائدة أحد رعايا دولته،ـعندما يقوم بإج ل يف الشؤون الداخلية للدولة املضيفةـصل التدّخـليس للقن

على سبيل املثال، زيارة السجون، اد حمامني ـق بإجية فيما يتعلّقت الشّديف مساعدة الرعايا و تنحصر واجباته
راءات ـل يف اإلجد أهنم ال يستطيعون التدّخَينصائح، بِسلطات احمللية، تقدمي استشارات والواالتصال ب
ليس و تمثيل مصاحل الرعايابأن القناصل ُيسمح هلم  "، وهذا يفيد 6اركة يف التحقيقاتـاملش القضائية، أو

  .7، فهذا أمر خيص الفرع الدبلوماسي"اية الرعاياـمصاحل الدول يف مح
                                                 

  .12. ، ص19: سابق، الفقرة رقم  مرجع ، (A/CN.4/567)دوغارد، التقریر السابع،  - 1
2 - Chappez, Op. cit., p.15. 

  .13. ، صنفس المرجع ، (A/CN.4/567) دوغارد، - 3
4 - UNTS, Vol. 596, p. 261. 
5 -  Ibid, Vol. 500, p. 95. 

، 2003لعربية، القاهرة، ، دار النهضة ا)"علما و عمال(قانون العالقات الدبلوماسية والقنصلية "أحمد أبو الوفا، . د: انظر -6
   . 545. ص

الثالثة، القاهرة، ، دار منشأة المعارف باإلسكندریة، الطبعة "القانون الدبلوماسي"علي صادق أبو الهيف، . د :و ارجع إلى  
 .281و  99. ، ص1975

7 - Voir, J. Zourek, « Quelques problèmes théoriques du droit consulaire », J.D.I., Vol. 90, 1963, p. 4 
et s. 
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   :دفـمن حيث اله -ب                  
دة إحدى الرعايا، ملواجهة مة لفائقدَّمساعدة ُم"ائي، حبيث أهنا ـوق سم املساعدة القنصلية بطابعٍتّت

اولة استنفاذ سبل ـصعوبات اجتاه القانون الداخلي للدولة املستقبلة، وبالتايل فهي حتدث أثناء قيام الرعية مبح
ايف، حبيث تأيت بعد ثبوت الضرر ـوباملقابل يغلب على احلماية الدبلوماسية الطابع االنتص، 1 "االنتصاف احمللية

  .دته الرعيةّبـر الضرر الذي تكغية إعمال مسؤولية الدولة املضيفة جلْبا ُبأو االنتهاك الدويل، وهذ
من اإلجرائني قبل  يث يرى أن كالًّحباعترض على صحة هذا املعيار، " دريللوجيي كون"غري أن           

بقى ن أن الدولة ال تحدوث الضرر وبعده هو داخل ضمن نطاق احلماية الدبلوماسية، فالواقع الدويل يبّي
 ، وبالتايل فإنّأو على وشك انتهاكها أراضيها ياها املقيمني علىااحل رعـمص داجتاه دولة هتّدمكتوفة األيدي 

هو من صميم "ب حدوث االنتهاك الوشيك، دف جتّنـهب ارـاإلطاليت تقوم هبا الدولة يف هذا  اإلجراءات
 تأيت"، واليت "ية دبلوماسية وقائيةمحا"حن هنا أمام فن، إذن "اجملال احليوي للحماية الدبلوماسية مبفهومها الواسع

احل الرعايا يف اخلارج، وهي ختتلف عن احلماية الدبلوماسية ـدق مبصـطر حمـفعل عن ضرر أو خ كردِّ
رعيتها أو عمل دويل غري مشروع أصاب  رض تسوية ضررٍلغ فعلٍ واليت تأيت كردِّ ،مبفهومها التقليدي الضيق

  2."تقبلةمن قبل الدولة املس
دبلوماسية، وذلك لعدم حتقق أحد  تلك اإلجراءات القبلية محايةً"ولكن يف احلقيقة، ال ميكن تسمية  

   3 ." غري مشروع قامت به دولة أخرىوجود فعل دويل عدم شروط احلماية الدبلوماسية، وهو أهّم
  

  :لـمن حيث الشك -ج
قة بني احلماية الدبلوماسية واإلجراءات تفرل وجود نص دويل يضع ـويف هذا الصدد، ميكن أن نسّج

ملُتعلقة باالستثمار بني الدول ذلك ما ورد يف اتفاقية واشنطن بشأن تسوية الرتاعـات االدبلوماسية األخرى، و
ال االستثمار مع الدولة ـ، الذي ُيتيح لألفراد املُستثمرين يف حالة نشوب نزاع يف جم4رى ـرعايا الدول األخو

املركز " اليت ُتعرف بــأة هلذا الغرض، واشر للهيئة التحكيمية الدولية املُنشـوء املبـصة اللجاملُستقبلة، فر
يف هذه ، و ).C.I.R.D.I( رعايا الدول األخرىملُتعلقة باالستثمار بني الدول والدويل لتسوية الرتاعات ا

جوء للحماية الدبلوماسية من طرف اللمن اتفاقية واشنطن السالفة الذكر  1: فقرة 27: ،  متنع املادةالةـاحل
لكنها يف نفس الوقت ال متنع التدّخـل ، وار اهليئة املذكورةـالدولة األصلية للشخص املعين، عند إخط

                                                 
1 - Lucius Caflisch, « La pratique suisse de la protection diplomatique», In J-F. Flauss, (dir.), La 
protection diplomatique : mutations contemporaines et pratiques internationales, Institut d’études de 
droit international, Université de Lausanne, éd. Bruylant, 2003,  p. 77.  
2 - L. Condorelli, Op. cit., p. 6 et 7. 

  .7. ، ص12: مذآور سابقا، الفقرةمرجع  ، (A/CN.4/567)دوغارد، التقریر السابع،  - 3
4 - Du 18 mars 1965, UNTS, Vol. 575, N° 8353, p. 159 (fr.). 
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 2: فقرة 27: هذا طبقاً للمادةهبدف تسهيل حـلّ الرتاع القائم وادية ـعبواسطة اإلجراءات الدبلوماسية ال
  .اقية املذكورةـمن االتف

مقارنة مع الشروط  تتطلّب شروطاً ُمخفّفةً كم يوضح جلياً أنّ ممـارسة املساعدة القنصليةحلُإنّ هذا ا
ّمما "رها يف احلماية الدبلوماسية، حبيث أنّ اإلجراءات الدبلوماسية هي أقـلّ رمسية من األوىل، الواجب توفّ

                                                               1 ". جيعلها أكثر قبوال لـدى الدولة املُستقبِلة
  

املساعدة ماية الدبلوماسية وكما ميكن إجياد فرق آخـر يصلح دليالً للتمييز بني احل -د
) 1( 36: ذلك طبقاً للمادةعلى طلب الفرد املعين باألمـر، والقنصلية، فتفعيل هذه األخرية ال يتّم إال بناء 

اية الدبلوماسية اليت ليس للفرد فيها األثر احلـاسم فيما ـقنصلية، بعكس احلمللعالقـات ال" اتفاقية فيّنا"من 
  .لها، أو مواصلة اإلجراءات أو التخلي عنها يف سياق احلماية الدبلوماسيةدم تدّخـل أو عـخيص تدّخ
اعدة املستداخل بني احلماية الدبلوماسية والـاس ولكن بالرغم من هذه الفـوارق املُسجلة فإنّ االلتبو  

نة القانون الدويل للتوضيح أهنا تدرك ـسعياً من جلماً يف املمـارسة العملية، وئلّ قاالقنصلية ميكن أن يظـ
من   املـادة األوىليف نٍدُب افةـاص السيد دوغارد إضـملُقّرر اخلالتمييز بني هذين املفهومني، فقد اقترح ا

ييز نطاق احلماية متق بتوضيح ويف قراءهتا الثانية، يتعلّاملُعتمدة  بشأن احلماية الدبلوماسيةمشاريع املواد 
  : ذلك على النحو التايل، واملساعدة القنصلية عن بعضهما البعضالدبلوماسية و

  ...-1: ادة األوىلـامل" 
ال ينبغي تفسري احلماية الدبلوماسية على أّنها تشمل ممارسة و - 2                                     

  . الدراسةاقشة وـهو حـالياً معروض على اللجنة للمنو ،2 "القنصلية وفقاً للقانون الدويل املساعدة
  

  :الحماية الدبلوماسية والحماية الوظيفية: ثالثا
 عنانون الدويل، ختتلف متاما يف جوهرها ـاحلماية الدبلوماسية اليت تضطلع هبا الدولة يف الق إنّ

، واليت "اية الوظيفيةـاحلم" :ـعرف عادة بلفائدة أحد وكالئها، واليت ُت احلماية املكفولة للمنظمة الدولية
امة ـل وجود العديد من الفوارق اهلـ، ولكن مع هذا نسّجع احلماية الدبلوماسيةتشابه كثرية متتقاطع بأوجه 

ستناد لة ما، باالر األضرار اليت تلحق مبواطن دواحلماية الدبلوماسية تقليديا هي آلية هدفها ضمان جْببينهما، ف
بينما احلماية الوظيفية هي  ،الضرر الذي يلحق مبواطن هو ضرر يلحق بالدولة ذاهتا نّاملبدأ القائل بأإىل 

ة ـة معينـالله منظمة دوليـالذي تسعى من خو، ارجـيف اخل ماية موظفيهاحل لٌابِـمق أو إجراء عمـل"
ر األضرار اليت وجْب ،القانون الدويل يف شخص وكالئهاقواعد ضمان حق احترام ، )ة األمم املتحدةوهي منظم(

                                                 
1 - - Lucius Caflisch, Op. cit., p. 77, et voir aussi : L. Condorelli, Op. cit., p. 8. 

  .14. ، ص21: مرجع سابق، الفقرة، A/CN4/567دوغارد، التقریر السابع،  -  2
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 يز كفاءة أداء املنظمة الدوليةة لتعزـل آليـ، وبالتايل فهي تشك1 "قـرق هذا احلـتلحق هبم بسبب خ
  2 .الهلمـاالحترام ملوظفيها واستق بتأمني الوظيفته

الذي  كمة العدل الدولية ـاري حملـ، إىل الرأي االستش"اية الوظيفيةـباحلم"عرف وتعود أصول ما ُي
 يف الثالث من دة املُرسلـلألمم املتح معية العامةـمن اجل بطلبٍ، 3 1949أفريل  11 :أصدرته بتاريخ

انية االضطالع مبسؤولية الدولة يف حالة ضرر أصاب ـالله عن إمكـالذي تتساءل من خو ،1948ديسمرب 
 فيما بعد ةاّمـمعية العـتمدت اجلـوقد اع ،م ملهامهمأديتهـاء تـأثن أحد وكالء أو موظفي األمم املتحدة

  .1949 الفاِتح من ديسمرب خ يفاملؤرَّ) 4-د( 365 :مـرارها رقـذه الفتوى يف قـه
 خاضعة" أهنا يستتبع اّمم "بشخصية دولية"ع أن األمم املتحدة تتمّت رأت احملكمة الفتوى ويف موضوع

 طريق عن حقوقها على احلفاظ سلطة ولديها دولية، وواجبات ـاوقحق هلا يكون بأن ديرةـوج الدويل، للقانون
 املذكورة للمنظمة املكفولة مايةاحل حملتوى احملكمة قتتطّر ،األساس هذا وعلى ،"دولية الباتـمبط مّدـالتق
  :وهلاـقب كذل ابـأسبو

 الضروري من أصبح وألعواهنا، ،)املتحدة األمم( للمنظمة املوكلة امـامله لطبيعة اراًـاعتب"
 إجراءات اذـباخت واهنا،ـأع ائدةـلف روريةـلضا الوظيفية ايةـاحلم ارسةـمبم ،املنظمة عمتُّـت

 أن يشعر بأنّ ، فالبّدمرضٍ يؤدي الوكيل واجباته على حنوٍ لكْيفَ، اقـامليث من تنبثق واليت نة،معّي
الل ـية لضمان استقاـول عليها، ومن الضروري للغـاملنظمة تضمن محايته، وأنه ميكن أن يع

ه لواجباته ـل يف أدائيعوِّ ألنِْ اجـ، أن ال حيت-وبالتايل استقالل املنظمة ذاهتا يف عملها-العون، 
كان أسواء -اية، ـأخريا فإنه من الضروري للغو...اية أخرى غري محاية املنظمة،ـمح على أّي

اية املنظمة لدى أدائه ـع حبم، أن يدرك أنه يتمّت-العون ينتمي إىل دولة قوية أم ضعيفة
نسية، ـون العون بال جـون أكثر ضرورة له عندما يكـان يكـالضم اته، بل إنّـلواجب

 الئها، يّتضحـللمنظمة، وطبيعة املهام املُسندة لوكة لمخوَّالُائص الوظائف ـولدى حبث خص
داللة الضرورية احلماية الوظيفية ألعواهنا، ينبع من ال اص املنظمة مبمارسة قدرٍ منـاختص أنّ
أصاب أحد أعوان األمم املتحدة لدى أدائه لواجباته، يف  ويف حالة وقوع ضررٍ ،اقـللميث

قها تقدمي مطالبة دولية ـدة من حـاألمم املتح مسؤولية دولة عضو، فإنّوت عليه ـظروف انط
 ررـالض رجْب هبدف الواقع، حبكم أو نوناـالق كمـحب احلكومة املسؤولة عن الضرر ضّد

                                                 
1 - Basdevant (J)., Op cit., P. 485.   

، جون 56 :لدورةلجنة القانون الدولي، ا ،2004: سنة ،59 :الوثائق الرسمية للجمعية العامة لألمم المتحدة، الدورة - 2
. ، ص18: ، فقرة رقم) A/CN.4/538: (، وثيقة رقم"التقریر الخامس عن الحمایة الدبلوماسية"دوغارد، المقرر الخاص، 

  ).(A/CN.4/538) ،دوغارد، التقرير الخامس: ُیشار إلى هذا المرجع فيما بعد بـ( ،13
3 - Réparation des dommages subis au service des Nations Unis, Avis consultatif du 11 avril 1949, 
CIJ., Rec. 1949, p. 183 et s. 
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ـَمْجنـي وعلى املتحدة األمم على عـوق الذي بالضرر قيتعلّ فيما ملناسبا  هـل نـمل أو عليه ال
   1."ليهـع قـح
 قضايا يف وضوعامل رضلغ الضمين داللـاالست سبيل على كان وإنْ الرأي، هذا كمةـاحمل تبعت وقد

 من ،22 الفرع الرابعة، ادةـامل اقـطببان قةلّـاملتع الفتوى" : منها نذكر أنـالش هذا يف عليها معروضة أخرى
 ،2 196و  195: ، الفقرتني1989ديسمرب  15: الصادرة يف ،"اناهتاـوحص املتحدة األمم ازاتـمتيا اتفاقية
 من اإلنسان قوقـح للجنة خاص رمقّر أي حصانة أنـبش املتصل الفـباخل" املتعلقة الفتوى وكذا
  .3 ."القانونية راءاتـاإلج

 هبذا الدولية املمارسات خمتلف عليه دتأكّ كما الدول، طرف من قبوالًٍ فتوىال هذه لككذ تلَقي قدو
 فتصّر بسبب ضرر هبم حلق الذين أعواهنا ائدةـلف املتحدة األمم الباتـملط الدول بتأكيد املتعلقةو أنـالش

   .4 ما ةـدول لَبِق من خاطئ
 يف سواء مناسبات، ةّدـع يف الوظيفية ايةـواحلم الدبلوماسية، ايةـاحلم بني القةـالع رحتطُ وقد

 اخلصوص، هبذا اءـالفقه اتـدراس يف أو الدبلوماسية، احلماية مبوضوع لقةتعاملُ الدويل القانون جلنة اقشاتـمن
 يف كبريين ورـوتط دلـج لّـحم مبوضوعني قلّعتي رـاألم ألنّ دقيق، ّدـج هنا الـاإلشك فإنّ احلقيقة ويف
 الوظيفية احلماية أنـبش ةـّحِلاملُ التساؤالت بعض اءـبق هو ،تعقيداً األمر ذاـه يزيد وما الدويل، انونـالق

   .واضحة ـابةإج بدون
 املنفرد رأيه يف "أزيفيدو" القاضي أبداه الذي اؤلـالتس :املوضوع يف دناـتفي واليت هاـأمهّ من ولعلّ

 أعوان هم من : مفاده الذيو ،1949 سنة " األضرار عن ويضـبالتع" قلّـاملتع االستشاري الرأي خبصوص
 الربوفيسور ارهـأث الذي اؤلـالتس وكذا ،5 ؟ الدبلوماسية احلماية من لالستفادة املؤهلون الدولية املنظمة

 مجيع على أم دة،ـاملتح األمم منظمة على فقط ينطبق هل الوظيفية، احلماية قـح وصـخبص "براونلي"
  .6 اـسابق املذكور االستشاري الرأي منطوق إىل بالنظر هذا و ؟ األخرى الدولية اتـاملنظم

                                                 
1 - AC., du 11 avr. 1949, Op. cit, p. 184.  

: مـ، وثيقة رق1991 – 1948دولية ـدل الـر الصادرة عن محكمة العـاألوامـاوى والفتموجز األحكام و - 2
ST/LEG/SER.F/1م المبيعـ، رق1992 ةـدة  سنـم المتحـورات األمـ، منش :A.92.V.5. منشورة في الموقع . (271. ص

 ).cji.org-www.icj: الرسمي للمحكمة
دل ـر الصادرة عن محكمة العـاألوامـاوى والفتموجز األحكام و: لعربية ارجع إلىلالطالع على موجز القضية باللغة ا -3
، 2005 ـدة ، نيویورك،م المتحـورات األمـ، منشAdd.2  ST/LEG/SER.F/1 /:مـ، وثيقة رق2002 – 1997دولية ـال
 ).cji.org-www.icj: منشورة في الموقع الرسمي للمحكمة. (67. ص ..V.03A.12: م المبيعـرق
 ,Doc : A/1287 1950: ل الحصيلة السنویة ألعمال المنظمة، مثلتقاریر األمين العام لألمم المتحدة حو: ارجع إلى - 4

p. 128.   ،1951, Doc : A/1844, p. 188.  ،1955, Doc : A/2911, p. 109. ارجع آذلك إلى توصيات ، و
 56/214، ) 1999( 53/337: یل عمليات حفظ السالم في الشرق األوسط، على سبيل المثالوالجمعية العامة بخصوص تم

  ).. www.un.org:المنشورة فيو( ).2003( 57/325، ) 0120(
5 - AC., du 11 avril 1949, Op. cit., p. 193 et s. 
6 - Ian Browonlie, Principles of public international law, 4ième edition. Oxford Clarendon press, 1990, 
p. 461 et s. 
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 ادـاستنف رتضّراملُ للوكيل ينبغي هل :قبيل من الشأن هبذا رىـأخ تساؤالت طرح لـنسّج كماو   
 الوكيل إليها ينتمي اليت الدولة بإمكان هلو ؟ فيها يعمل اليت املنظمة ايةـحلم اللجوء قبل احمللية الطعن طرق مجيع
 بني التوفيق ميكن كيفو فيها، يعمل يتال املنظمة ايةـمح انبـج إىل لصاحله الدبلوماسية احلماية ميتقد

     ؟ املتضرر للوكيل بالنسبة اجلنسية دولة ضّد الوظيفية احلماية ارسةـمم ميكن هل أخريا،و احلمايتني؟
 لـتدخ اليت لكت على وسنقتصر التساؤالت، هذه لّـُج عن للحديث ا،ـهن الـجم هناك وليس

   .دراستنا اقــنط ضمن
  

   :دولية منظمة ضد الدبلوماسية ايةـالحم ممارسة في الدولة قـح -1
 هو رعاياها، أحد لفائدة دولية، منظمة ضّد الدبلوماسية ايةـاحلم دولة ارسةـمم انيةـبإمك قيتعلّ مافي

 رأيها يف ألةـاملس هلذه ضتتعّر مل الدولية العدل حمكمة أن رغم الدويل، القانون يف للدولة به معترف دويل قـح
 ،1 اًّدـج ضئيلة تبقى النقطة هلذه قالتطّر اوالتـحم أنّ كما ،"األضرار عن التعويض"خبصوص اريـاالستش
 الـإدخ يستوجب، أنه إالّ للدولة، املكفول قـاحل هذا سيدـجت يف مينع ما هناك ليس التطبيقية احيةـالن ومن
 ذاكو ـالبات،املط جنسية قواعد ختص يتال تلك السيما ارسةـاملم روطـبش قةتعلّاملُ ديالتـالتع بعض
 ممارسة خبصوص مطروحا عاما اؤالـتس اكـهن أن يبدو اذـه رغم ولكن ،2الداخلية الطعن طرق ادـاستنف
 اٍنـكي اءإّز ايةـاحلم هذه ارسةـمم وزـجت هل" : ادهـمف والذي دولية منظمة ضّد الدبلوماسية ايةـاحلم

 العريف، الدويل القانون وليس أسيسي،ـالت ميثاقه يعرفها دةّدـحم اعتبارية شخصية له الدول غري من آخـر
 أّي ضّد ايةـاحلم من النوع هذا ارسةـمم وزـجي هل مبعىن 3 "؟ جائزة كانت إن ارستهاـمم ميكن وكيف
 تكون قد ـوص،اخلص ذاـهب قةعّمُمو مستقلة دراسة إىل ـاؤلالتس هذا اجـوحيت ؟،  ال أم دولية مةـمنظ

  .هذه دراستنا نطـاق عن خـارجة
  

  الذي رعاياها أحد اءإّز الدبلوماسية الحماية ارسةـمم في ةالدول حق -2
  :دولية لمنظمة وكيال يكون       
 وكيال يكون مواطنيها من ملواطن الدبلوماسية احلماية متارس أن للدولة جيوز كان إذ ما مسألة خبصوص

 األمم ملنظمة ميكن أنه باملقابل رأينا أنه غري الدويل، النطاق على املقبولة األمور من ّدـعُي هذا فإن دولية، ظمةملن
 على احلصول لغرض ،ما ةـدول ضّد مطالبة تقدمي 1949 لسنة االستشاري الرأي مبوجب كذلك املتحدة
 يكون قد وما املتحدة، األمم دعوى بني قالتوفي" لويشكّ وكالئها، بأحد اصلاحل للضرر نتيجة حقسَتاملُ التعويض

                                                 
1 - Ritter J-P., « La protection diplomatique à l’égard d’une organisation internationale », A.F.D.I., 
1962, pp. 427 et s.   

 .15 – 14. ، ص20و  19: ، الفقرتينمرجع سابق ، (A/CN.4/ 538)دوغارد، التقریر الخامس،  - 2
  .15. ، ص20: نفس المرجع، الفقرة - 3
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 ذلك عن ينجم حبيث العملية، الناحية من قةمؤر عضلةُم ،"حقوق من رعاياها من الضحية ونتك اليت للدولة
 كمةاحمل اقترحت وقد ،1 "الوظيفية ايةـاحلم يف املنظمة وحق الدبلوماسية، احلماية يف الدولة قـح بني افٌسـتن"
 تعطي قانونية قاعدة هناك ليس الة،ـاحل هذه ويف" :بقوهلا الطرفني هماـفت على يقوم ملشكلةا هلذه الًّـح

 احملكمة ترى وال دولية، مطالبة تقدمي عن باإلحجام املنظمة، أو الدولة إما تلزم أو تلك، عن احلماية هلذه األولوية
  2."...العام واحلس النية سنـح على ةائمـق لولـح إىل املعنيني الطرفني لتوّص دون ولـحي اسبًب

 لـسجَُّت مل أنه من مـرغبالو ،اًـميداني الرأي هذا تطبيق تعيق عملية وباتـصع هناك فإنّ احلقيقة ويف
 لٍّـح ادـإجي يستوجب اـّمم بل،ـاملستق يف ٌدوار وقوعـها ـالاحتم أنّ إالّ النوع ذاـه من ابقةـس أّي
 على الةـح كل يف مَربُت اقياتـاتف أو ة،اّمـع اتفاقية ةـبواسط اإّم " ال،ـاإلشك هذا إلزالة ودائم املـش
 مفتوحاً يبقى هنا ابـوالب ، 1949 لسنة االستشاري رأيها يف كمةـاحمل ذلك اقترحت كما ، 3"ـدىح
  4.اخلصوص ذاـهب عملية اتـاقتراح دميـلتق

  
   ضد لهاـوكي ائدةـلف الوظيفية ايةـالحم ارسةـمم في المنظمة قـح -3

  :الوكيل لهذا األصلية ـةدولال       
 ذاـه ويف سابقا، املذكور االستشاري رأيها يف املشكلة هذه إىل الدولية العدل حمكمة قتتطّر لقد

 إىل بل الضحية، جنسية إىل الواقع يف تستند ال الـاجمل هذا يف املنظمة دعوى أنّ " : حكمةـامل رأت ددـالص
 من رعاياها أم ال، ألنّ البةـاملطهة إليها وجَّا أن تعتربه الدولة املُليس مهّم وبالتايل ،للمنظمة كوكيل مكانته
احية ـيبدو من الن ال" ،اسـوعلى هذا األس" البةـقبول املط انيةـبإمكألة اجلنسية هنا ال صلة هلا ـمس

 ام تقدمي املنظمةـأم اائقـل عبشكّ اًأمر الدولة املدعى عليها، نسيةـل الوكيل املعين جلـْمح القانونية، أنّ
  .5 "امهـق بأداء الوكيل املعين ملهلّـاملرتكبة فيما يتعو ،اههاـالل  االلتزامات الواجبة اجتـبة بشأن إخطاِلاملُ

ال احلماية الدبلوماسية ال زال يثري بعض ـجم اطة اجململة، أنّـا ميكن القول بعد هذه اإلحوأخًري
مة ـرد على املستوى الدويل، واملُدعِّات بديلة حلماية الفـآلياشات يف رسم حدوده، حبيث أن ظهور ـالنق
اليت وان، ـقوق اإلنسـالقانون الدويل حل تطورالسيما تلك املرتبطة بانوين على الصعيد الدويل ـركزه القمل

اشرة للجوء لألجهزة القضائية الدولية، الشيء الذي جعل البعض ـوات مبـقن للفرد ل متزايدـفتحت بشك
اية الدبلوماسية، فهل ـللحم ّرـديدة استحوذت شيئا فشيئا على اجملال احلـات اجلـهذه اآللي يرى أن

  ال احلماية الدبلوماسية ؟ـجمل" اش متزايدـانكم"قيقة أمام ـن حـحن
                                                 
1 - Rec. CIJ., 1949, Avis consultatif du 11 avril 1949, Op. cit., p. 175 et 185. 
2 - Ibid., p. 185 et 186. 
3 - Ibid., p. 186. 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  :السابق الذآر 1949ریر األمين العام حول تنفيذ الرأي االستشاري لسنة اارجع إلى تق -4
  .(A/960)و  (A/955)الدورة الرابعة، اللجنة السادسة، المرفقات 

5 - AC. du 11 avril 1949, Op. cit., p. 186. 
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لة حتمل الة مطّوـ، يف مق "لوجيي كوندريل"ها الربوفيسور دراسة أعّد لّـاؤل حمـلقد كان هذا التس
باآلليات "القة احلماية الدبلوماسية مبا ُيسمى ـ، وبعد دراسة لع1 "احلماية الدبلوماسية تطور جمال"عنوان 
ايا الدول ـالدول ورع االستثمـار بني نازعاتم لّّـام حـا على املستوى الدويل، وخاصة نظـهل" البديلة
ل ان، توّصـق اإلنسقوـانون الدويل حلـرة للفرد يف القّرـقات املُـوكذا اآللي، (C.I.R.D.I)  ـرىاألخ
إثبات انون الدويل املعاصر، بل خلص إىل ـائلة باحنصار جمال احلماية الدبلوماسية يف القـتفنيد املقولة القإىل 

  .ديدةأبداً مع هذه اآلليات اجلارض ـوهو ال يتع أن اجملال املذكور يف اتساع مستمرٍّ العكس، حبيث استنتج
، ال يعين اتـراد إىل هذه اآلليـوء األفـجلأنّ " كوندريل"األستاذ  دأكّفقد  ،ويف هذا اإلطار 

اضرة عند عدم ـذه األخرية تكون حـهإنّ بل أمام آلية احلماية الدبلوماسية،  الطريق بالضرورة صّد
اصل، فنحن إذن ـائية أو مرضية للضرر احلـل إىل تسوية هنديدة للتوّصـدوى أو فشل هذه اآلليات اجلـج

يف ترتيب األدوار بني  هو تغيٌري ،ال يف هذا الصددـدث فعـوما حي ،"ةللحماية الدبلوماسيجتميد مؤقت "أمام 
، حبيث ُيتَرك اجملـال أّوال هلذه اآلليات 2اية الدبلوماسيةـللحم ائياًـهن ات املختلفة، وليس استبعاداًـاآللي

تح اجملـال منـاسبٍ، ُيف اجلـديدة، لغرض معـاجلة الضرر احلـاصل، ويف حـالة عدم التوّصل إىل حـلٍّ
   .األمر أمـام احلماية الدبلوماسية ملعـاجلة

بصعوبة رسم حدود أو جمال احلماية الدبلوماسية " كوندريل"األستـاذ  ّرـأق ، فقد ابلـباملقولكن 
ادة النظر يف ـة تستوجب إعنا أمام معطيات وتطورات نوعية مهّمالدويل احلديث، ألّن انونـالق يف ظلّ
" كوندريل"فقد نـادى األستـاذ  ،يف هذا اإلطـارو احلماية الدبلوماسية مبعناه التقليدي املعروف، امـنظ

، السيما "ديدة ومسايرهتاـات اجلـف مع املعطيابال للتكّيـ، وقاًـنرَِم اًامـنظ" جبعل احلماية الدبلوماسية
  .ارستهـق وكذا بشروط ممـق بتطبيق هذا احلفيما يتعلّ

ال ـإدخضرورة ب" كوندريل"األستاذ اية الدبلوماسية، يرى الرؤية احلديثة للحم إطـار هذهويف 
احلماية الدبلوماسية : "ـاية الدبلوماسية من قبيل ما مساه بـديدة على نظام احلمـومفاهيم ج ارٍـأفك
ة الدبلوماسية احلماي السابقة لتقدمي مطـالبة دولية، أْي الدبلوماسيةراءات افة اإلج، اليت تشمل ك"ائيةـالوق

، اليت تقتضي تعديل أو ختفيف شرٍط من "دَّلةـفة أو املُعخفَّاية الدبلوماسية املُـاحلم" كذاو باملعىن الواسع،
   3.شروط ممـارسة احلماية الدبلوماسية

 ،قة بالطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسيةتعلّزء الكبري من النقـاش يف إطـار املسألة املُولكن يبقى اجل
للفرد ؟ وهذا ما  للدولة أم هي حـقٌّ قٌّـهل احلماية الدبلوماسية ح: ايلـق باإلجـابة على التساؤل التيتعلّ

  .املبحث الثاينسنحـاول اإلجـابة عليه يف 

                                                 
1 - Luigi Condorrelli, « L’évolution du champ d’application de la protection diplomatique », Op. cit., 
pp. 3 - 28. 
2 - Ibid., p. 26 
3 - Ibid., surtout pp. 26 et 27. 
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  الممارسـة ماية الدبلوماسية بين حق الدولة فيـالح: انيـالمبحث الث    

  :يةاـي الحمـرد فـالفوحـق                      
              

ل حلماية ـق الدولة يف التدّخـحدويل العريف، من املبادئ املُسلَّم هبا على نطاق واسع يف القانون ال
ر قّرُمق ـاحلان هذا ـك ارج، عن طريق ما ُيعرف باحلماية الدبلوماسية، وإنْـمواطنيها املقيمني يف اخل

ول موضوع احلماية ـوال يزال ح النقاش الذي َداَرجلانب األكرب من ا للدولة، فإنّ ا وعرفياًـًتارخيي
رى يف إطار ـع مبسؤولية دولة أخق الذي تقيم على أساسه الدولة عندما تتذّرـق مبسألة احلالدبلوماسية يتعلّ
  .)املطلب األول( رد ؟ـق الفـقها أم هو حـية، هل هو حاحلماية الدبلوماس

احملور األساسي ملعظم الدراسات واملسامهات املتعلقة اؤل أصبح اليوم ـهذا التس ويف احلقيقة، فإنّ
ما تلك يصلت يف القانون الدويل املعاصر، السـالتطورات اجلديدة اليت حاية الدبلوماسية، فمبوضوع احلم

ال ـانية اللجوء املباشر للهيئات القضائية الدولية إلعمـإمك اليت منحت له انوين للفردـز القـقة باملركاملتعلّ
تعلقة بالطبيعة لتساؤالت املُالهلا على اـبظ د ألقتق القانون الدويل حلقوق اإلنسان، الـوخاصة يف جمحقوقه 

  .انونية للحماية الدبلوماسيةـالق
ممارسة احلماية الدبلوماسية، بل  ارـق يف إطـب احلـاحـالتساؤالت على صومل تقتصر هذه          

آليات " ظهور ظام العريف يف القانون الدويل احلديث، يف ظلّالتشكيك يف صالحية هذا الن ّدـذهبت إىل ح
 ،االقتصاديانون الدويل ـالق يف قوق اإلنسان وكذاـيف القانون الدويل حل ،تعقيداً أكثر فعالية وأقلّ "بديلة

 م بأنّْزـ؟ وهل ميكن اجل ديدةـاية الدبلوماسية هو نظام يتعارض مع هذه اآلليات اجلـفهل حقيقة أن احلم
  .)اينـاملطلب الث( ؟ ل يف احلماية الدبلوماسيةمثّتاملُليات بديلة للنظام العريف ل آذه األخرية تشكّه
  

   ؟ ةـق للدولـاية الدبلوماسية حـالحم: األوللب ـالمط    
  

على كون احلماية  اؤل، رأيني متعارضني، فاألول يصّرـقة هبذا التستعلّضت عن النقاشات املُلقد متّخ
يلحق بالدولة  ضرٌرهو ، حبكم أن الضرر الذي يلحق مبواطنها، "الص وذايت للدولةـحق خ"ة هو لوماسيالدب

 ا الرأي الثاين فال يقبل بنظريه السابق، إذْ، أّم)الفرع األول(ذاهتا، وقد كان هذا هو رأي املدرسة التقليدية 
التطورات اجلديدة للقانون  ة يف ظلّد صاحلـيرى أنه مبين على حيلة قانونية تقليدية قد انقضى أواهنا ومل تع

مة، باملركز القانوين للفرد على الصعيد الدويل، فالنظرية التقليدية تضع الدولة يف املقّد الدويل واليت متّس
  .)الفرع الثاين(، ق احلقيقيـر الذي هو صاحب احلتضّروتتجاهل الفرد املُ

                                                                                                                             



  الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية: الفصل األول   --------------------------------------------------   

 - 45 -

  :النظرية التقليدية: األول الفرع                
، )والأ(ة ـاص للدولـق خـا حـا على أهنـًاسية تقليديـاية الدبلومـعتربت احلملقد اُ

ـًا لسلط   .)ثانياً(تها التقديرية وبالتـايل فهي متـارسه وفق
  

  :الحماية الدبلوماسية حق ذاتي للدولة :والأ
 للدولة، مبعىن أنّ قٌّـاحلماية الدبلوماسية هي ح ا أنّادهـتقوم النظرية التقليدية على فكرة جوهرية مف

الضرر الذي  أنّ" :اهالفكرة اليت مؤّدل اراًـ، وذلك اعتب"حبكم حقها الذايت"الدولة متارس احلماية الدبلوماسية 
إمريش " السويسري ، ولقد كان هذا النهج نابعا من القانوين"يلحق بالدولة نفسها يلحق مبواطن هو ضرٌر

اشرة الدولة، اليت ـمب ويضّر إالّ اء معاملة مواطنٍـكل من أس" : أنّ 1758أعلن يف عام  ما، عند"تيلدوفا
  1 .."اية ذلك املواطنـن عليها محيتعّي

ت تزكية قَلَ، حىت أهنا اّدـج بعيٍد للحماية الدبلوماسية منذ وقٍت ت هذه الفكرة أساساًقد ظلّو
رت عن هذا املفهوم بطريقة قانونية، يف ة الدائمة للعدل الدويل، اليت عّبان احملكمـالقضاء الدويل هلا، على لس

  :دتـعندما أكّ" روماتيس يف فلسطنيامتيازات ماف"إعالهنا الشهري يف قضية 
الدولة بتبنيها قضية أحد رعاياها عن طريق حتريك العمل الدبلوماسي أو العمل  أنّ "

هلا، وهو احلق  كون قد استعملت حقا خالصاً، فإهنا يف الواقع تالقضائي الدويل لصاحله
ال هنا من وجهة ـنها من فرض احترام القانون الدويل يف شخص رعاياها، وال جمالذي ميكّ

كما هو احلال يف - ،ن وجود مصلحة خاصة يف أصل الرتاعاؤل بشأـالنظر هذه، التس
ولة قضية فيها الد ىبّنـاليت تت اللحظة ، فمنذ-ات الدوليةـقيقة يف كثري من الرتاعـاحل
تلك اجلهة ال تعرف خصما آخر  فإنّ ضائية دولية،جهة ق امـد رعاياها أمـاحل أحـلص

  2 ."دهاـة وحـغري الدول
املقطع كمة العدل الدائمة هذا الرأي يف عدة قضايا موالية، حبيث أعادت صياغة هذا ـدت حمقد أكّو   

سكك "ت احملكمة يف قضية  استعملته ذاالتعبرينفس و ،3 1929 يف سنة "ربمطالب قروض الص"يف قضية 
وانيا قد استعملت يف رأي احملكمة قد تكون ليت ": رت أنهـعندما ذك "يزيس سالدوتيكيسحديد بانيف

  .4 "اء رعاياها العمل على احترام قواعد القانون الدويل إّزقها يفـقها هي، حـح

                                                 
1 - E. De Vattel, Op., cit. p. 309. 
2 - Affaire des concessions Mavromatis en Palestine, Op. cit. p. 12. 
3 - CPIJ., Affaire concernant le paiement de divers emprunts Serbes émis en France,  ( la France c. 
Royaume des Serbes), Arrêt du 29 juillet 1929, Série A, N° 20/21, p. 17 et 18. 
4 - Affaire de chemin de fer Panevezys–Saldutikis, Op. cit., pp. 16 et 17. 
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ته يف أ السابق ذكره، وتبّننفس املبدنقلت  على هذا النهج، حبيث حمكمة العدل الدولية ارتـكما س
 راءات القضائيةـاية عن طريق اإلجـإن احلماية الدبلوماسية واحلم" : بقوهلا 1955يف سنة  "وتبومن"قضية 
  .1 "ةقوق الدولـاع عن حـالن تدابري للدفـتشكّ

 :ه بوضوح بقوهلا، فقد أعلنت"برشلونة ملعدات اإلضاءة واجلر"ومل ختف احملكمة هذا الرأي يف قضية 
س احلماية الدبلوماسية بالوسيلة انون الدويل أن متارـعليها القوز للدولة ضمن احلدود اليت ينص ـجي"
   2.".قها الذايتـده هو حما تؤكّ تعتقد أهنما مناسبان، وذلك ألنّن ذْيلدى الـاملو

االختصاص اإلقليمي  اية الدبلوماسية يف قلب الصراع بنيـعل من احلمـرة جتـولكن هذه الفك   
 كمة العدل الدولية يف قضيةـرت عن ذلك حملدولة اجلنسية، كما عّب واالختصاص الشخصي لةللدولة املستقبِ

 صعبٍ جّد جانباً احلماية الدبلوماسية ختّص إنّ ": بقوهلا ،"اءةـّر و اإلضـدات اجلـشركة برشلونة ملع"
تتعارض مع احلقوق السياسية اية رعاياها ـية يف محالقات بني الدول، فمصلحة الدولة األجنبـيف الع

   3."للدولة الوطنية على إقليمها
تفظ باختصاصها ـالدولة حت أنّ امة اختصاص إقليمي على املواطن األجنيب إالّـلدولة اإلق ورغم أنّ

يد على أكـيف البداية بالت مرتبطاً"رى، وقد كان هذا ـالشخصي على مواطنيها حىت وهو يقيم يف دولة أخ
، وهذا ما يعكس هيمنة 4 "ارجـائية يف اخلـية على أراضيها، وبصفة استثنّرـة الدولة حبارسة سيادـمم

  .يد على هذا الصعيدـاعل الوحـالدولة يف العالقات الدولية حبيث كانت الف
الوطين  ادر املواطن إقليمهـعندما يغ"  :ا جيدا عن هذا الرأي بقولهريتعب "بورشار"ر األستاذ وقد عّب

امة الشخص األجنيب يف أراضيها فإهنا تقبل ـاإلقال القانون الدويل وعندما تستقبل دولة ـل يف جمـفإنه يدخ
   5 ."ادة بلده األصلي والرابطة اليت تربطه بهـسي

ليدي، أين كانت الدول ـره يف اجملتمع الدويل التقّرـَبانت ُمـكلنظرية التقليدية ا فإنّ ،عـيف الواقو  
اشرة يف ـمب ات القانون الدويل حقوقاًـرد يف بدايـ، حبيث مل يكن للفيدةـاص الدولية الوحـاألشخ
ارج ـر يف اخلمتضّر رٍدـاية فـيد حلمـعلى ذلك فقد كان السبيل الوح ـاءاًبن، و6ام القانوين الدويلـالنظ

اللجوء إىل هو  ،دالةـار العـاف ضحية إلنكـاية املطـأصبح يف هنـقوقه وحب االعتراففض الذي ُر
ذا ميكن للدولة الوطنية أن ـهب، وـق بالدولة نفسهايلح رٌرـاملواطن هو ضبق ـرر الذي يلحافتراض أن الّض

البة ـنسية للمطـاس رابطة اجلـة على أسيفَِضع مبسؤولية الدولة املُأن تتذّرـاع عن رعيتها وتتوىل الدف
  .قوقه ـمن ح قٍّـترام حـباح

                                                 
1 - Affaire Nottebohm, Op. cit., p. 20. 
2 - Affaire de la Barcelona Traction, Op. cit., p. 44. 
3 - Ibid., p. 20. 
4 - Bennouna  M., « La protection diplomatique un droit de l’Etat ?», Op. Cit., p. 245. 
5 - Borchard, Op. cit., p. 250. 
6 - Kiss (A-C), Op. cit., p. 691. 
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دم وجود ـلع"رورية ـاية الدبلوماسية هو نتيجة ضـاملبدأ التقليدي للحم نّفإ ،اسـعلى هذا األسو
لكي تصبح و ،1الفه مع الدولة املستقبِلة ـالذي ال يستطيع تدويل خ رد املضرورـلفل" دويلادي ـق مـح

ويل ـحتا ـفيه أين يتّم "التظهري"يلة ـأ إىل حـلجانون الدويل التقليدي ُيـنطق القمع م اشيةًـتمالعملية ُم
هبذه  ث يتّمل دولة الفرد الضحية ، حبيـام بتدّخـاص إىل املستوى الدويل العـردي اخلـالضرر من أصله الف

اد على ـ، وذلك باالعتموضع الدولة الوطنية يف الواجهةُت، وـالبة الفرد اليت هي األصلفاء مطـة إخريقـالط
 ،نيبـاب رعيتها يف إقليم أجـاشر الذي أصالل الضرر املبـقها من خـاشر الذي يلحـرر غري املبـالض
 ـا، وذلك اعتمـاداً على رابطـةاصها الشخصي عليهـالختص ل وفقاًـتدعي التدّخـالذي يسو
  . 2نسية ـاجل

اس التقليدي ـتفسر األسر وّرـ، تب3ت معظم آراء فقهاء املذهب التقليديـراح ،ذاـوفقا هل
دين ـنتقعي املُكما يّد ،يلة قانونيةـي أو على حمعنو يٍءش على أّيه ال يستند للحماية الدبلوماسية بالقول أّن

ائج ـنت ادها أنّـمف ،واضحةانونية ـرة قـفكدة وّرـقيقة جمـعلى ح ائٌمـ، بل هو قـذا املذهبهل
خيمة مثل عدم قب واأسرته ، بل تشمل عوصر أضرارها بالضرورة على الفرد ورمان من العدالة ال تقتـاحل

، وهنا تكون الدولة اثلةـمالة ُمـضون حلجانب الذين يتعّران الذي يشعر به غريه من األـم األمانعداالثقة و
انون ـادئ القـافظة على مبـتكون هلا مصلحة يف احمل، نسيةـبالتايل فدولة اجلمعنيةً بشكلٍ أسـاسي، و

 دـأح الذي أصابادي عن الضرر ـصول على تعويض مـتفوق مصلحتها يف احل ، هذه املصلحة اليتالدويل
  . مواطنيها يف قضية معينة

لطة هلذه األخرية س هي أنّ ،ةللدولة نتيجة مهّم قٌّـض عن كون احلماية الدبلوماسية هي حيتمّخو
  .ماية الدبلوماسيةراءات احلـإجمراحل و تقديرية كـاملة يف كلّ

  
  : الدبلوماسية سلطة تقديرية للدولةالحماية  :ثانيا

 قٌّـح بكون احلماية الدبلوماسية هي وين الذي ترتكز عليه النظرية التقليدية،انـاس القـاألس إنّ
راءات احلماية ـار إجـللدولة سلطة تقديرية يف إط أنّ ،ادهاـمف ٍةـيقودنا إىل نتيجللدولة،  خاصٌّ

احلماية  ، أو رفض طلبه يفـالبة مواطنهاية يف قبول تبين مطامل احلّرـهلا ك ومعىن هذا أنّ ،4 الدبلوماسية
 5 ."طريقة كانت، ودون أن تكون مضطرة إىل ذلك اجة إىل تربير موقفها بأّيـدومنا ح"الدبلوماسية، 

                                                 
1 - F-V. Garcia Amador, « 2ème Rapport sur la responsabilité des Etats », Ann. CDI. 1957, Op. cit., p. 
481. 

  .6. ، ص11: ذآور سابقا، الفقرةممرجع  ، (A/CN.4/484)بنونة، التقریر األّولي،  - 2
: ، ارجع إلى Borchard ،Hall ،Despagnet ،Pomeroy، Oppenheim: رد بعدد منهم آـشهد السيد دوغایست -  3

  .25. ، ص (A/CN.4/506)التقریر األول، دوغارد، 
4 - Rousseau (Ch.), Op. cit., p. 368. 
5 - Berlia, Op. cit., p. 62 et s. 
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احلماية الدبلوماسية ل عن طريق ـة يف تقرير زمن التدّخإرادة حّر حبيث أن الدولة هلا سلطة و
 ة كاملة يف تقرير مىت وكيف يتّمللدولة سلطة تقديري" :بقوله "روسو"ر عن هذا األستاذ ويعبِّ ،كيفيات ذلكو

  1."ة يف سحبها أو تعديلهاّرـأهنا حة يف تقدمي طلبات ضد الدولة املسؤولة، كما ّرـل، وهلا إرادة حالتدّخ
ال "بل ميكن للدولة أن تشرع يف إجراءات احلماية الدبلوماسية حىت دون طلب الرعية ذاهتا، وهي   

لنظرية ، وحبسب ا2اسيةإلعمال حقها يف احلماية الدبلوم" املضرورمسبق من طرف املواطن  اج إىل إذٍنـحتت
األمر ال  اية دولته عن طريق احلماية الدبلوماسية، ألنّـازل عن محـحىت التن التقليدية، ال ميكن للمواطن املعين

 احلماية اليت هتـدف الستبعاد هذه اص للدولة، ولذا فجميع االلتزامات التعاقديةـق خـ، بل حبهقـق حبيتعلّ
يف املناقشات اليت أثارها ما  دالًـارت هذه النقطة جـوقد أث(ة، لزمة اجتاه دولة الرعي، وغري ُمالغيةً ّدـَعُت
  ).كما سنرى الحقا" شرط كالفو: "ـعرف بُي

ار وسائل تسوية الرتاع مع الدولة ـية اختيّرـال السلطة التقديرية كذلك، إىل حـجم كما ميتّد
بة طاِلن على الدولة املُية، وخبصوص التعويض، فإنه ال يتعّيذلك اختيار سبيل املصاحلة الوّد املسؤولة، مبا يف

ل من ذلك على التوّص دها املواطن املضرور، بل ميكن هلا أن توافق بدالًبالتعويض عن األضرار الكاملة اليت تكّب
بطلبات الفرد من حيث املوضوع حبيث  دلزمة بالتقّيالدولة ليست ُم أنّ ،، وينتج عن هذا3 إىل تسوية جزئية
ارات ـحبسب ظروف القضية، وكذا العتبعنها،  أن تزيدازل أو ـتتنأن هلا، أو عدِّميكن للدولة أن ُت

  .اـة املدعى عليهـارجية للدولة مع الدولـاسة اخلـالسي
ض احلماية الطابع التقديري إلمكانية املوافقة أو رف، أن "كافليش"يرى األستاذ  يف هذا الصدد،و

ستقلة ملوافقتها على منح هذه احلماية، إىل ايري إضافية ُمـللدولة أن تضيف مع ميكن" الدبلوماسية يعين أنه
أن "أن منح احلماية الدبلوماسية، ميكن ـ، مبعىن أن ممارسة الدول بش"جانب الشروط املعروفة يف القانون العام

 تعكس بالضرورة النظرة القانونية للقضية، على الصعيد ، السياسيٍة منه على اعتباراٍت انبٍـيتوقف يف ج
اهنا ممارسة احلماية الدبلوماسية، ـتعين أنه بإمك لصددالسلطة التقديرية للدولة يف هذا ا الدويل، ويستتبع هذا أنّ

  4 ."اية عليهاـد من موافقة األشخاص املعنية باحلمـ، بدون التأكّتفاوضيٍة لولٍـواللجوء إىل ح
ع هبا الدولة يف جمال احلماية السلطة التقديرية اليت تتمّت دت حمكمة العدل الدولية بوضوحٍـولقد أكّ

  :أنه عندما قالت ،"برشلونة ملعدات اجلر و اإلضاءة"  الدبلوماسية، وذلك يف قضية
دود اليت ينص عليها القانون الدويل، أن متارس احلماية الدبلوماسية ـجيوز للدولة، ضمن احل" 

ما تؤكده هو حقها يف نفسها، وإذا  ان، وذلك ألنّـن تعتقد أهنما مناسبيلة واملدى اللذْيبالوس
ذ اإلجراءات لصاحله أن حقوقه غري رأى الشخص الطبيعي أو الشخص االعتباري الذي تتّخ

                                                 
1 - Rousseau (Ch.), Op. cit., p. 368. 
2 - Chappez, Op. cit., p. 28. 

 .53. مرجع  سابق، ص ، (A/CN.4/567)،دوغارد، التقریر السابع  - 3
4- L. Caflisch, Op. cit., pp. 75 et 76. 
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انتصاف يف القانون الدويل، وكل ما يستطيع فعله هو وسيلة ، فليس له كافيٍة بصورٍة ميٍةـحم
رت الوسائل لذلك هبدف دعم قضيته أو احلصول على لي، إذا توفّـالقانون احمل اللجوء إىل
انت ـا إذا كـر مر إىل الدولة على أهنا احلَكَم الوحيد الذي يقّرنظَوجيب أن ُي… تعويض

أن، بسلطة ـذا الشـاحلماية سُتمنح، ومدى هذه احلماية، ومىت تتوقف، وحتتفظ الدولة هب
ة أخرى ال عالقة هلا ة سياسية أو طبيعارات ذات طبيعـعتبها على اتقديرية قد تتوقف ممارست

  1 ."فاملة يف التصّرـك يةع حبّردة، فالدولة تتمّتّدـحبالقضية املُ
على الصعيد الدويل بتقدمي احلماية  أو التزامٍ واجبٍ أنه ليس على الدولة أّي ،ن لنا من هذاويتبّي    

فرفض الدولة األصلية تقدمي محاية دبلوماسية لصاحل  ،اسـلى هذا األسالدبلوماسية لفائدة أحد رعاياها، وع
، وال يف نظر القانون 2)يف معظم الدول(ل فعال غري مشروع، ال يف نظر القانون الداخلي رعيتها ال يشكّ

طابع " اء احلماية الدبلوماسية فهو يأخذـفها أثنالدويل، وهذا نظرا لطبيعة العمل الذي تقوم به الدولة يف تصّر
  3 ."غري خاضع للرقابة القضائية"فهو اص بالدولة، وبالتايل ـاخل" النشاط السيادي

فالسلطة التقديرية اليت متتلكها الدولة يف ممارسة احلماية الدبلوماسية، نابعة من  ،ويف هذا اإلطار    
  4  .رىـلدولة األخاه اـق باملصلحة العليا للدولة، وبسياستها اخلارجية اجتاعتبارات سياسية، تتعلّ

ا للمواطن، ولكنها ـاية الدبلوماسية ليست حقـاحلم": أنّ هذا الصدد، يف يقول األستاذ بورشار،و
اه مواطنيها يف هذه ـارسه الدولة اجتـوز أن متـاز متنحه له دولته، وواجب توفري احلماية الذي جيـامتي
  5 ."االت هو واجب سياسي ال قانوينـاحل
  :اهـهذا االجت ارسات الدولـممم الكثري من ـدّعويف احلقيقة ت   

ر عن الطابع التقديري يف حق ممارسة احلماية الدبلوماسية من قبل عبَُّي :اـفي فرنس -1
  "بويسوشي"ها األستاذ ، ويف دراسة أعّد خيضع ملراجعة اهليئات اإلداريةالدولة بكونه إجراءا حكوميا ال

(Jean-Pierre Puissouchet)   د فيها على هذه يؤكّ "املمارسة الفرنسية للحماية الدبلوماسية"خبصوص
  1999سنة " قضية األشخاص الالجئني يف سفارة فرنسا يف برازافيل" الفكرة يف معرض حديثه عن حالة 

اليت مبوجبها مل تكن يف يوم يف ممارسة احلماية الدبلوماسية والطابع التقديري للدولة " س حبيث رأى أهنا تكّر

                                                 
1- Affaire de la Barcelona Traction, Op. cit., pp. 4 et 44.   

يسية ـهي بصورة رئـدود من الدول، وستوریة في عــدد محـام الدـل إلى أن األحكارد، توّصـدوغ: ة للسيدـفي دراس - 2
لق بضرر لحقه ـق الفرد في الحصول على الحمایة الدبلوماسية فيما یتعـابقا، تعترف بحــبلدان المنتمية للكتلة الشيوعية سـال

. ، ص80: مرجع سـابق، الفقرة ،(A/CN.4/506)دوغارد، التقریر األول : ارج، ولمزید من االطالع ارجع إلىـفي الخ
32.  

3 - Bollcker-Stern, Le préjudice dans la théorie de la responsabilité internationale, éd. Pédone, Paris, 
1973, p. 106. 
4 - Ibid, p. 106, et Voir aussi : Herbert W. Briggs, Op. cit., pp. 12 et 13, Rousseau, Op. cit. p. 368 et s., 
De Visscher (Ch.), Op. cit., p. 300, Kiss, Op. cit., p. 691, Dugard, Doc., A/CN.4/506, Op. cit., para. 75 
et  90. 
5 - Cité in : Chappez, Op. cit., p. 29. 
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 :"بويسوشي"اذ ـيضيف األست، و"األيام واجبا على الدولة سواء يف القانون الدويل أو يف القانون الداخليمن 
ال ـيف ممارسة نظرية العمل احلكومي هبدف عدم فتح اجمل – ما أعلمهحبسب  –اهليئات الفرنسية  تستمّر"

   1 ."ايا يف اخلارج ماسية لفائدة الرعق مبنح أو رفض احلماية الدبلوتعلّحق ملراقبة شرعية القرار املُ ألّي
يف هذا اإلطار يقول األستاذ و ،سويسراهي نفس املمارسة يف و :في سويسرا -2

يف اليوم كما يف السابق ، ول لفائدتهر الدولة على التدّخباـليس باستطاعة الفرد إج: " أنه  "كافليش"
 "افروماتيسم"س يف قضية كّروم التقليدي املُلمفهوفقا ل فاملمارسة السويسرية يف هذا اإلطار كانت تتّم

  2."اه الدولة من هذا النوعـلتزام اجتيقيم أي ا أن الدستور الفدرايل ال :"يضيف قائالو
اليت ختضع فيها احلماية الدبلوماسية  إيطاليا وال خيتلف الوضع بتاتا يف :الياـفي إيط -3
ل احلكومة اإليطالية مع إمكانية ة ، حبيث مل تتدّختْحـمصلحية بت العتبارات سياسية ويف كثري من احلاال

فقد وضعت  ،ضوا لتأميم ممتلكاهتم هناكا الذين تعّرـممارستها للحماية الدبلوماسية لفائدة اإليطاليني يف ليبي
 ،اظ ببعض اإلمتيازات البترولية يف هذا البلدـملصاحل الدولة يف احلف هذا رعايةو ،احلماية الدبلوماسية جانبا

، ومن قا ملصاحلها و ليس لصاحل األفرادفل وـأن الدولة تتدّخ احلقيقة الكاملة لفكرةهنا أخرى تظهر  ةًمّرو
 ف إذْية يف التصّرذ معىن احلّرـالذي يأخو" ق ذايت هلا ـال حـبإعم"األمر هنا فالدولة تقوم يف حقيقة 

  3."رقابة من وراء ذلك  وجود ألّي حبيث ال ل أم ال،كان عليها واجب التدّخ إنْ رّرـميكن هلا أن تق"
قضية "كانت أحد أطراف  اليت إسبانيانفس القول ينطبق كلية على و :في إسبانيا -4   
ارستها اليت اعتمدت فيها حمكمة العدل الدولية السلطة التقديرية اليت تتمتع هبا الدولة يف مم" راكشبرشلونة ت

ال ":أنه (José Pastor Ridruejo)  "ر ريدريوجوخوزي باستو"حبسب السيد، وللحماية الدبلوماسية
لزم احلكومة مبمارسة احلماية أم قانونية أو تنظيمية يف إسبانيا ُتقاعدة سواء كانت دستورية  توجد أّي

قد ، و18كما هي عليه منذ القرن  ،، وهذه هي احلال حاضرارين يف اخلارجدة مواطنيها املتضّرالدبلوماسية لفائ
السلطة التقديرية للحكومة يف هذا اجملال على لسان احملكمة العليا حة على سباين بصفة واضد القضاء اإلأكّ

يضيف و، "دولة يف إطار املالءمةهي عالقة بني دولة واحلماية الدبلوماسية  حينما أعلنت يف عدة مناسبات أنّ
ديرية القانونية بوزارة الشؤون ة سنوات على رأس املالقول بعد جتربيت اليت دامت عّد ه علّيإّن" : يوجورريد"

، حبيث أن ممارستها خاضع لتقدير ع بطابعها التقديرياحلماية الدبلوماسية الزالت تتمّت أنّ ،اخلارجية اإلسبانية
اء بة للفعل غري املشروع إّزرتِكب عنها ضرر كبري بالعالقات الثنائية مع الدولة املُاحلكومة فيما إذ كان ال يترّت

                                                 
1 - Jean-Pierre Puissouchet, « La pratique française de la protection diplomatique », In J-F. Flauss, 
(dir.), La protection diplomatique : mutations contemporaines et pratiques internationales, Institut 
d’études de droit international, Université de Lausanne, éd. Bruylant, 2003,  pp. 116 et 117. 
2 - L. Caflisch, Op. cit., pp. 75, 76. 
3 - Luigi Ferrari Bravo, « La pratique italienne de la protection diplomatique », In J-F. Flauss, (dir.), 
La protection diplomatique : mutations contemporaines et pratiques internationales, Institut d’études 
de droit international, Université de Lausanne, éd. Bruylant, 2003, pp. 88, 89.  



  الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية: الفصل األول   --------------------------------------------------   

 - 51 -

هو ضت هذه املمارسة املصاحل احلكومية يف اخلارج للخطر فإن رفضها هنا يكون حالة ما إذا عّريف ، ويةـالرع
  1 ."اإلجابة احلتمية للحكومة 

دت عليه احملكمة العليا هذا ما أكّ، و"ختصةبة اهليئات القضائية املُخيضع هذا النوع من اإلجابة ملراق الو
ممارسة أو رفض ممارسة احلماية الدبلوماسية يقع يف دائرة "  حبيث رأت أن" اإلسبانية يف عدة قرارات هلا 

  2."األعمال السياسية للحكومة يف جمال العالقات اخلارجية اخلارجة عن نطاق رقابة هيئات املنازعات اإلدارية 
ارسة اجلزائرية واضحة حول املم عطياٍتتاّماً مل اغيابنسّجل أّما يف اجلزائر، ف: زائرـفي الج -5
ولكن ميكن القول أنّ اجلزائر ال ختتلف يف موقفها عن ممارسات الدول األخرى  ،ية الدبلوماسيةللحمـا

املُدّعمة لفكرة السلطة التقديرية يف هذا اجملال، ونقول هذا باالستناد إىل موقف الوفد اجلزائري املُكلّف بدراسة 
عمه املطلق لدراسة موضوع احلماية ، والذي أبدى د3 2001 جلنة القانون الدويل يف دورهتا لسنةتقرير 

ائر ال تسري على هذا اجلز أنّب ،لدى البعضما ميكن أن يشكّل دليالً ، والدبلوماسية وفقا للمفهوم التقليدي
، 2002نوفمرب  26املؤّرخ يف  405 – 02:، من املرسوم الرئاسي رقم14: املادة نصالرأي، باالستناد إىل 

ال ميكن أن يكون صحيحاً، ألنّ احلماية املقصودة يف تلك املادة تتعلّق باملساعدة ، ق بالوظيفة القنصليةواملتعلّ
جيب على : 14املادة ": ، على ما يلي14 :ويف هذا الصدد تنص املادة ،احلماية الدبلوماسيةبالقنصلية وليس 

نه ال يقيم يف دائرته أو أ غري مسّجلٍ هجة أنـيرفض محاية عادلة ملواطن جزائري حب رئيس املركز القنصلي أالّ
   4." القنصلية
للدولة  احلماية الدبلوماسية هي سلطة تقديرية أنّ ، وهيةيف األخري يقودنا هذا التحليل إىل نتيجة مهّمو

 القت جتسيدا واسعا يف املاضي اليتذلك يف إطار النظرية التقليدية وو معىن،مبا حتمله هذه الكلمة من 
  .اخلصوصالدولية هبذا صعيد املمارسات اضر على ـاحلو

  
   :االنتقادات الموجهة للنظرية التقليدية:  الفرع الثاني

كت يف صحة األساس القانوين الذي عديدة شكّ ضت النظرية التقليدية النتقاداتلقد تعّر
 ام،انتقادات ضّد هذا النظنحرفة للحماية الدبلوماسية يف الواقع ، كما أفرزت املمارسات املُ )الّوأ(تقوم عليه 

ة حىت باستعمال الوسائل ل يف الشؤون الداخلية للدول الضعيفحبيث اختذته الدول الكربى كمطية للتدّخ

                                                 
1 - José Pastor Ridruejo, « La pratique espagnole de la protection diplomatique », In J-F. Flauss, (dir.), 
La protection diplomatique : mutations contemporaines et pratiques internationales, Institut d’études 
de droit international, Université de Lausanne, éd. Bruylant, 2003,pp. 109 et 110.  
2 - Ibid., pp. 110 et 111. 
3 - Intervention de M. Ali Hafrad, Membre de la délégation Algérienne, sur le point intitulé “Rapport 
de la 53ième  session de la Commission du Droit International”, Op. cit. 

، یتعّلق بالوظيفة 2002نوفمبر سنة  26المـوافق  1423رمضـان عـام  21في  مؤّرخ 405- 02مرسوم رئـاسي رقم  -  4
  .16. ، ص79: القنصلية، الجریدة الرسمية للجمهوریة الجزائریة، عـدد
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ميلكه الفرد  حٌق ، فهو يراه، بل بالعكسق الدولة يف احلماية الدبلوماسيةمذهب يرفض حبرز العسكرية، وهنا 
اليت بدأ تأثريها املتعلقة بظهور حقوق اإلنسان وك التطورات املعاصرة للقانون الدويل السيما تل كما أنّ )ثانيا(

، فلم يعد عفت بشكل متزايد املوقف التقليدي، هبذا اخلصوص أضريعات الداخلية لكثري من البلدانعلى التش
    .)ثالثا(، بل عن واجب الدولة يف احلماية الدبلوماسية ق الدولة يف احلماية الدبلوماسيةاحلديث عن ح

  
       :  الدبلوماسية التقليدية قائمة على حيلة قانونية  الحماية :والأ    

أهنا  ، حبيث يرى املعارضون هلالظهورها رٍعة منذ وقت مبكّلقد واجهت النظرية التقليدية انتقادات الِذ
، فهم األساس القانوين الذي تقوم عليه ، كما طعن الكثري من الفقهاء يف صحةمليئة بالتناقضات الداخلية

التطورات الكبرية اليت يعرفها القانون الدويل  د صاحلة يف ظلّـمل تع" حيلة قانونية "ـائمة على ا قأهنيعتقدون 
افتراض "يلحق بالدولة ذاهتا هو  هو ضرٌر الضرر الذي يلحق باملواطن اها أنّ، فالقاعدة اليت مؤّدة عقودمنذ عّد
اية حقوق املواطن املضرور على الصعيد هي محاية وحبيث مل تكن سوى وسيلة لتحقيق غ، 1"الغة ـبُمحمض و
وين قائم يف ارض قانـهذا االفتراض هو أداة لتجاوز ع ، ولذا فإنّيف إطار القانون الدويل التقليديالدويل 

ان هذا ـك ، ولكن إنْدفاع عن حقوقه على الصعيد الدويلمل يكن للفرد وسائل لل إذْ ،القانون التقليدي
   .اضرـاألمور مل تعد صاحلة يف الوقت احل انون الدويل التقليدي فيبدو أنّـيف الق تربيرا مقبوال ّدَعالوضع ُي
كبري على  ّدـاملفهوم الكالسيكي يقوم إىل ح ، فإنّيف الواقع": يف هذا الصدد يقول السيد بنونة أنه و

ام حقها اخلاص  الب الدولة القومية على الصعيد الدويل باحترـ، فإذا كان من املفروض أن تطحـيلة قانونية
هذا  ، فإنّ)رف هبا القانون الدويل لألجانبمن املعاملة اليت يعت"معيار احلد األدىن " ر الشهري باإلشارة إىل املعيا(

   2 ."عترف به للشخص األجنيب على الصعيد الداخلياحلق غالبا ما يكون منقوال عن احلق املُ
افع عنه على املستوى الدويل وفقا للنظرية التقليدية هو تدالذي تزعم به الدولة و" ق اخلاص احل"  نّإ مثّ

الواقع  ، فالنظرية التقليدية تضع الضرر الصوريملعترف به للشخص املعين باحلمايةيف الواقع من احلق ا دٌّستَمُم
   3 .األساستتجاهل الضرر الذي يلحق بالفرد والذي هو األصل وعلى الدولة يف الواجهة و

إلثبات  ده املواطن املضرور كعنصرٍت أنه كثريا ما يستعمل الضرر الذي يتكّبالواقع العملي يثبو
   4 .ويض الذي يصرف للدولة الوطنيةلتحديد التع ، وكما يستخدم كذلك كمعيارٍمسؤولية الدولة املُضيفة

: بقوهلا" مصنع تشورزو "عن حقيقة هذه العالقة يف قضية  قد كشفت احملكمة الدائمة للعدل الدويلو
الذي يلحق  ال تتغري طبيعة التعويض املستحق على دولة ما باختاذه شكل تعويض حتدد قيمته حبسب الضرر "

                                                 
1 - Bennouna, « La protection diplomatique… », Op. cit., p. 246. 

   .8و  7. ، ص21: قرة، الفمرجع سابق ، )A/CN.4/484(بنونة، التقریر األّولي،  - 2
3 - L. Dubouis, « La distinction entre le droit de l’Etat réclamant et le droit du ressortissant dans la 
protection diplomatique », R.C.D.I.P., 1978, p. 615 et s. (reproduit In : A.F.D.I., 1978, p. 1072 et s.). 
4 - Ibid., p. 615. 
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ال جوهره الضرر الذي يلحق بالدولة والضرر الذي يلحق بالشخص ال مياثل يف  ، وذلك فإنّبالشخص املعين
   1."مالئم للتعويض املستحق للدولة  ر أكثر من مقياسـيوفّ

ذلك فيما خيص ، ومن حيث الشكل واملنطق َمعيبة التقليدية ينطوي على مفارقٍةدأ النظرية مب هبذا فإنّو
ليس لألشخاص عيد الدويل مستحقا دائما للدول وفإذا كان اجلرب على الص" ب هبا طالَمسألة تقييم األضرار املُ

مبلغ التعويض  يف احلقيقة فإنّكاألفراد طبقا ملنطق القانون الدويل التقليدي مبا يف ذلك حالة التعويض فإنه 
يف " موريلي " قد أشار إىل هذا القصور القاضي ، و"ده الشخص كفردالضرر الذي يتكّب د على أساسّدـيتح

دعية تصبح الدولة املُ ،الـإذا كانت حقيقة الوضع على هذه احلو، 2 اإلضاءةملعدات اجلر و قضية برشلونة
ية التصرف ّرـر بشأن هذه املسألة مما يعين أهنا ال متتلك حاملتضّرفيما يبدو بأن تتشاور مع الشخص  ملزمةً

  3.لية يف إطار احلماية الدبلوماسيةلوحدها فيما يتعلق بتقدمي املطالبة الدو
يف هيكله التقليدي غري متجانس  هام احلماية الدبلوماسية مبفهومـنظ ضف إىل هذا اكتشف البعض أنّ

منذ الوقت  "دولةودولة "ذا كانت العالقة يف إطار احلماية الدبلوماسية بني ، فإهو ملئ بالتناقضات الداخليةو
غري مشروع قامت به الذي تعلن فيه إحدامها تبين قضية أحد رعاياها املتضررين يف اخلارج بسبب فعل دويل 

لدبلوماسية مراحل احلماية احبيث أنه حاضر يف كل إجراءات و ،د، فإنه ال ميكن إنكار دور الفرالدولة األخرى
خلسائر اليت بدءا بتقدمي املطالبة مرورا بعملية تقييم األضرار الواجب تعويضها اليت جيب أن تكون متناسبة مع ا

"  ـ، إىل األخذ بعني اإلعتبار بسلوك الفرد عند حتديد درجة مسؤولية الدولة املضيفة ضمن ما يعرف بتكّبدها
تمرار جنسية الفرد وذلك منذ حدوث الضرر إىل غاية تقدمي الطلب ا اشتراط اسأخًري، و"قاعدة األيدي النظيفة 

، فكيف ميكن تربير هذه الشروط يف إطار إجراءات احلماية الدبلوماسية ضمن أو رمبا إىل غاية القرار النهائي
  4 .النظام التقليدي

لكنه يف نفس لة وعلى تأكيد احلق الذايت للدو بالفعل فإن التناقض يكمن يف منطق هذه النظرية القائمو
الشروط التأسيسية إلعمال هذا  أنّ، حبيث ءات احلماية الدبلوماسيةالوقت ينكر الدور املوضوعي للفرد يف إجرا

  .مرتبط يف جانب كبري منها بالفرد وحده " احلق الذايت " 
قانوين للفرد يف كامل املسار القانوين للحماية الدبلوماسية جيعل من اهليكل ال" الواقعي"فاحلضور 

  .منطقيغري و التقليدي للحماية الدبلوماسية يف وضع هّش

                                                 
1 - CPJI, Affaire de la Manifacture de Chorzow, (Allemagne c. La Polonie), Arrêt du 13 septembre 
1928, Série A, N° 17, p. 28, In : www.icj-cij.org  
2 - Affaire de la Barcelona Traction, Op. cit. (Voir opinion individuelle de M. Morilli). 
3 - Giorgio Gaja, « Droit des Etats et droits des individus dans le cadre de la protection 
diplomatique », In J-F. Flauss, (dir.), La protection diplomatique : mutations contemporaines et 
pratiques internationales, Institut d’études de droit international, Université de Lausanne, éd. 
Bruylant, 2003, p. 69.  
4 - Bennouna (M.), « La protection diplomatique… », Op. cit., pp. 247 et 248, Voir aussi : De visscher 
(Ch.), Op. cit., p. 331. 



  الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية: الفصل األول   --------------------------------------------------   

 - 54 -

ابتكار صوري " وصف احلماية الدبلوماسية بأهنا  ّدـإىل ح "شيللي"هلذه األسباب يذهب و
 فحسب،الشخصية الصورية للدولة ال تبتلع الشخصية احلقيقية للفرد  إنّ" مث يضيف  "خادع تناقض وُم...
القانونية عن العالقة  الستعاضةالقانون األصلي والفعلي متاما واعوذة زوال شخص لكنه يترتب على هذه الشو

   1."األولية بعالقة سياسية
، تج تيارا معاديا للمذهب التقليديالواقع العملي أن ، بل إنّكلّها نظرية االنتقاداتومل تكن مصدر 
الواليات املتحدة طرف الدول األوربية ولوماسية من سيئة الستعمال احلماية الدبفاملمارسات امليدانية املُ

استعمال القوة العسكرية كما حدث  حـّدوصلت حىت إىل  إذْ ،دول أمريكا الالتينية ، وخاصة ضّداألمريكية
ة ملفهوم اّدـه انتقادات حت إىل بروز مذهب أمريكي التيين يوّجأّد ،األرجنتني مثالو 1902فرتويال سنة  ضّد

  .احلماية الدبلوماسية 
ذريعة يف يد الدول متييزية ودعى احلماية الدبلوماسية ما هو إال ممارسة هذا املفهوم الذي ُي يرى أنّ ذْإ

للدفع " دراغو " قد رأينا كيف أمثرت جهود السيد شؤون الداخلية للدول الضعيفة، ول يف الالكربى للتدّخ
تعماهلا من أجل استرداد الديون التعاقدية اليت بالدول إىل تبين بند حيظر استعمال القوة العسكرية أو التهديد باس

نا يف إطار هذا ما يهّم غري أنّقة ملواطنيها، ستَحر بوصفها ديونا ُميطالب هبا أحد البلدان حكومة بلد آخ
  ".كارلوس كالفو " املذهب هي الفكرة الشهرية اليت يقودها الفقيه األرجنتيين 

  
  ) : شرط كالفو ( بلوماسية تنازل الفرد عن الحماية الد: ثانيا      

، الفترة اليت عاشت فيها دول أمريكا 20مطلع القرن و 19تعود أصول هذه الفكرة على أواخر القرن     
اليت  ،االضطرابات الداخليةاء احلروب األهلية وستقرار من جّرعدم االادها التوتر والالتينية أجواء مشحونة س

لضرر يف أشخاصهم أو يف قيمني فيها لاألمريكية املُل األوربية وعديد من مواطين الدوض من ورائها التعّر
يفة من املسؤولية عن ضل الدول املُأمام تنّصى هبم إىل طلب محاية دوهلم األصلية ، الشيء الذي أّدممتلكاهتم

األمم ، وهذا ما دفع حبكوماهتم إىل اللجوء من حني إىل آخر إىل استخدام القوة العسكرية إلجبار تلك األضرار
يانا أو مبالغ فيها اليت غالبا ما تكون مشكوك فيها أحو ،اهتا باسم احلماية الدبلوماسيةلطلب لالنصياعالضعيفة 

  .دةـتكّبحجم األضرار املُ تتناسب و، حبيث الأحـيانا كثرية
 ة ضد آلية احلماية الدبلوماسية وذلككان من الطبيعي أن تنتفض دول أمريكا الالتيني ،نتيجة هلذاو

  ."الفوـك" من أشهرها مذهب، وصوهلاك من أتشكّاها وبطرح نظريات تتحّد
الفرد  ، وهذا بكون أنّا عن محاية دولته الوطنيةد إرادًيعلى فكرة تنازل الفر"  كالفو" يقوم مذهب و

ذي هبذا حياول هذا الرأي تقويض املبدأ التقليدي ال، وليست الدولةماية الدبلوماسية وهو صاحب احلق يف احل

                                                 
  .9. ، ص26: ، الفقرةسابقمرجع  ، )A/CN.4/484(التقریر األّولي،  بنونة،: نقـًال عن - 1
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الفو يرى مذهب ك ،اية الدبلوماسية وفقا لسلطتها التقديرية ويف هذا الصددـيعهد للدولة حق تقرير احلم
احلق املسلوب عاجزا عن أن يتنازل مبحض إرادته عن ة ومن غري املقبول أن يكون الفرد صاحب املصلح":أنه

   1. "محاية دولته القومية 
، ينص صراحة الدولة املضيفةتم بني األجنيب والعقود اليت ت يف يكون جتسيد هذه الفكرة بإدراج بنٍدو
لة خبصوص ستقبِبني الدولة املُبينه وازل األجنيب عن محاية دولته األصلية يف املنازعات اليت قد تنشأ ـعن تن

   :وتقييمه يف العناصر التـالية شرط كالفو، وسوف نتطّرق حملتوى ربمتنفيذ العقد املُ
  

       :فو الـتعريف شرط ك -1
تعاقدي يوافق مبوجبه الفرد األجنيب على التنازل عن حقه  التزاٌم: " ميكن تعريف شرط كالفو على أنه     

ملربم بينه يف طلب احلماية الدبلوماسية من الدولة اليت حيمل جنسيتها يف املنازعات اليت ميكن أن تنشأ عن العقد ا
حلصر بسبل االنتصاف القضائية احمللية لتسوية أي نزاع د نفسه على وجه ا، وأن يقّيضيفةبني الدولة املو
  . 2 "اصل بسبب العقدـح

  : إىل مبدأ املساواة من ناحيتني  باالستناديقوم مذهب كالفو و        
  .األجنيبمبدأ تساوي الدول يف السيادة الذي حيظر التدخل  -
   3.املة متييزيةـانب املطالبة مبعـلى األجاألجانب الذي مبوجبه حيظر عومبدأ تساوي املواطنني و -         
اية الذي يتمتع به ـما يتمتعون بنفس احلق يف احلم قيمني يف بلٍداألجانب املُ"  فإنّ ،يف هذا الصددو   

هبذا فمسؤولية احلكومات و...هلملكن يتوجب عليهم عدم املطالبة بتوسيع نطاق احلماية املمنوحة املواطنون و
   4 ."نطاقا من مسؤولية تلك احلكومات اجتاه مواطنيها كن أن تكون أوسع اجتاه األجانب ال مي

  :ـبني األجنيب والدولة املضيفة بطريقتني، إما ب يظهر شرط كالفو يف العقود اليت تتّمو
  .ذه احملاكم احملليةـخإيراد نص يقضي بأن الشخص املعين، يقبل باإلجراء الذي تّت -       
د هذا الشرط بالتنازل عن احلماية الدبلوماسية كأن ينص البند على ى يتجّسويف حاالت أخر -       

، أو ينص "من األحوال حالٍ ال تقضي الرتاعات اليت ميكن أن تنشأ عن العقد إىل مطالبة دولية يف أّي" أنْ
تياز مبثابة األفراد األجانب أو الشركات األجنبية يعتربون ألغراض هذا العقد أو االم بشكل أو بآخر على أنّ
  .5 "اقدةـمواطنني يف الدولة املتع

                                                 
  .9. ، ص28: سابق ذآره، الفقرةمرجع  ، )A/CN.4/484(بنونة، التقریر األّولي،   - 1

2 - F-V. Garcia Amador, « Premier rapport sur la responsabilité des Etats », Doc. A/CN.4/96, Op. cit., 
p. 206. 
3 - Ibid, Voir aussi : Rousseau, Op. cit. p. 205 et s.  
4 - F-V. Garcia Amador, Ibid, p. 206. 
5 - F-V. Garcia Amador, « 3ime rapport sur la responsabilité des Etats », Doc. A/CN.4/111, Op. cit., p. 
60. 
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    :الممارسات الدولية لشرط كالفو -2            
ر عن هنج عّبلقد لقي مذهب كالفو تأييدا واسع النطاق من طرف دول أمريكا الالتينية، بل أصبح ُي

اوالت ـالنجاح عموما احمللت بأييد، تكلّـذا التـة هلـخاص هبذه الدولة يف إطار املمارسات الدولية، ونتيج
راره يف بعض مؤمتراهتا اإلقليمية، وكان ـرط كالفو، يف دول أمريكا الالتينية وذلك بإقـالرامية إىل تدوين ش

دها مؤمتر ـبع ، مثّ)اين للدول األمريكيةـاملؤمتر الدويل الث(  1902يف سنة  "مكسيكو سييت"أوهلا مؤمتر 
رة كالفو يف ـحتمل فك درجت بنوٌد، وقد أ1948ُيف سنة  "بوغوتا"ر ذا مؤمتـ، وك1933عام  "مونتيفيديو"
 انت عضواـدة األمريكية كـيات املتحالوال ، ولكن رغم أن1ّ رجت هبا هذه املؤمتراتـرارات اليت خـالق
 مل فكر كالفو، حبيثأحكام البنود أو القرارات اليت حتظ على فّـت دائما تتحـأهنا ظلّ هذه املؤمترات إالّيف 

انه أن يبطل حق الدولة اجلنسية يف توفري احلماية الدبلوماسية ـترى أن مثل هذا الشرط مل يكن ليبطل أو بإمك
  .ارجـلرعاياها يف اخل

املسائل  ّدـمن أش رط، فقد ظلّـذا الشـا الالتينية هلـأييد من قبل دول أمريكـولكن رغم هذا الت
ازل ـألة تنـمس ، حبيث أن2ّ ت الدولية يف الوقت املعاصرالقاـال القانون الدويل والعـالفية يف جمـاخل

رد أن يتنازل عن حق ال ـة أنه ال ميكن للفـل البعض حبجَبن ِقفيها ِم اية دولته الدولية مطعونٌـالفرد عن مح
عموما مجيع  اءت بالفشلـميلكه هو باعتبار أن احلماية الدبلوماسية هي حق خاص بالدولة، ولذا ب

رامية إىل تنفيذ مذهب كالفو، عن طريق إدراج أحكام يف املعاهدات أو التشريعات املختلفة، اوالت الـاحمل
  .3 ارج دول أمريكا الالتينيةـخ
إقراره من  متّ فقداه هذا الشرط، ـهلذا كان من الطبيعي أن تكون ممارسات الدول متباينة اجت ونتيجةً    

ربمة مع األجانب مرهونة هبذا ة العقود املُـصح رى أنّي "بعضها  أنّ ّدـقبل دول أمريكا الالتينية إىل ح
وقد بات هذا الشرط مبثابة  ،"ديدة من هذه املنطقة يف دساتريها الوطنيةـعأدرجته دول "، وكما 4 "الشرط
  .5 إقليمي يف أمريكا الالتينية ٍفعْر
ذا هبيقبل إطالقا  ن الارج أمريكا الالتينية تفاوتا كبريا، حبيث هناك مـوتتفاوت ممارسات الدول خ    

ومن الدول من ، "ى نطاق صالحيتهّدـى حبمايته يتعق حكومته األمسـتنازل الفرد عن ح باعتبار أنّ"الشرط، 
 قةازل اليشمل إال حاالت احلرمان من العدالة، وهناك من احلكومات من يقبله يف حدود ضّيـاعتربت أن التن

  .6 حبيث تشترط سريانه موافقتها عليه
                                                 
1 - G. Amador, Ann. CDI., A/CN.4/96, Op. cit. p. 206. 
2 - L. Summers, « la clause Calvo », R.D.I., 1931, p. 567 et s. 

، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، )"شرط آالفو(تقریر ثالث عن الحمایة الدبلوماسية "جون دوغارد المقرر الخاص،  - 3
دوغارد،  :الذي ُیشار إليه الحقا بـو(، 11 – 7. ، ص) A/CN.4/523/Add.1: (، وثيقة رقم2002: ، سنة54: الدورة

  ).)A/CN.4/523/Add.1(شرط آالفو، 
  .10. ، ص28: ، الفقرةمرجع سابق ، )A/CN.4/484(بنونة، التقریر األّولي،   - 4
  .11. ، صدوغارد، نفس المرجع - 5
  .12و  11. دوغارد، نفس المرجع، ص: ، ارجع إلىالستبيان آراء الحكومات حول هذا الموضوع - 6
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  :اء القضاء الدولي في هذا الشرطآر -3
خبصوص شرط كالفو، فلقد كان جوهر اإلشكالية املطروحة لرأي اهليئات القضائية الدولية بالنسبة ل    

ة الوطنية، اه الدولـكان هذا الشرط ملزما اجتعلى جلان التحكيم الدولية أو القضاة الدوليني، هو معرفة ما إذا 
  ؟ قبول محاية الدولة الوطنية يف حالة وجود نص يورد هذا الشرطوما إذا كان بإمكانه إقرار عدم 

، بل تفقة مع رأي النظرية التقليديةها ُمويف هذا اإلطار مل تكن القرارات التحكيمية والقضائية الدولية كلّ     
 دود ضيقة، كما حدث يفـرط كالفو، ولو كانت يف حـع هبا شبالصالحية اليت يتمّت ّرـتوجد منها من أق

اعتربت " حبيث، 1 1926 ، يف سنة  (Dredging) "اقـريف األعمية شركة أمريكا الشمالية لتجقض"
ل ُباذ ُسـاألجنيب باستنف من طرفٍد ـوعابة ـشرط كالفو هو مبث ة بالقضية أنّنينة التحكيم املعـجل

عوى يطالب فيها لية، وهو قد تنازل مبوجبه عن حقه يف طلب احلماية الدبلوماسية يف دـاالنتصاف احمل
اشئة عن العقد، لكن هذا الشرط ال حيرمه من حقه يف طلب احلماية الدبلوماسية يف ـبالتعويض عن األضرار الن

ل الطعن ُبانتهاك آخر للقانون الدويل حدث له أثناء عملية استنفاذه لُس الة حرمانه من العدالة أو أّيـح
  .2 "اولته إلنقاذ عقدهـالداخلية أو حم

دت حمكمة العدل الدويل بعدها يف قضية زئي لشرط كالفو فقد أكّولكن رغم هذا اإلعتراف اجل        
 الدولة اهـاجت ماًزِلْازل الفرد عن احلماية الدبلوماسية ليس ُمـتن أنّ ،"برشلونة ملعدات اجلر واإلضاءة"
  .3 راـادت التذكري بفكرة النظرية التقليدية يف هذا اإلطـفقد أع ،، ولذا"صليةاأل

هذا الشرط بصور خمتلفة  ة حماوالت إلعادة بثّوأمام هذا الوضع، فقد كانت لدول العامل الثالث عّد        
مطالبات هذه الدول يف سنوات السبعينيات بإقامة نظام أثناء  ان ذلكـ، وقد ك4 يف العالقات الدولية

يف خمتلفة  لكن بصيغٍوالفو ـكشـرط  ظهورإىل تلك املطالبات أّدت  جديد، حبيث ادي دويلـاقتص
ميثاق حقوق : ، منها5 امة خبصوص القانون الدويل االقتصاديـدرهتا اجلمعية العـالقرارات الرئيسية اليت أص

ق تعلّ، وكذا قرار اجلمعية العامة امل7ُ ج: بندال 02 :الفقرة 02 :ال سيما يف املادة ،6الدول وواجباهتا االقتصادية 
                                                 
1 - Affaire Dredging Texas (U.S.A. c. Mexique), Arrêt du 31 mars 1926, Rapport des Nations Unies 
sur les arrêts d’arbitrages internationaux (U.N.R.I.A.A.) Vol. 4, N° 26, Reproduit In AJIL. , Vol. 20, 
1926, p. 80, plus de détails sur cette affaire, voir : Dugard, Ann. CDI, 2002, Doc. A/CN.4/523/Add.1, 
Op. cit., p. 13 et s.  

  .12. صمرجع سابق، ، )A/CN.4/523/Add.1(شرط آالفو، دوغارد،  - 2
3 - CIJ., Affaire de la Barcelona Traction, Exceptions préliminaires, Arrêt du 24 juillet 1964, Rec. 
CJI., 1964, P. 23, In : www.icj-cij.org.   
4 - F-V. Garcia Amador, « 3ième  rapport sur la responsabilité des Etats », Ann. CDI., 1958, Op. cit., p. 
58. 
5 - R. B. Lillich, « The diplomatic protection of nationals abroad: an elementary principle of 
international law under attack », A.J.I.L., Vol. 69, n° 2, April 1975, p. 359 – 365.  

  .1974دیسمبر  12: ، المؤّرخ في)29-د(  3281: ألمم المتحدة، رقملالعامة  قرار الجمعية - 6
في آل مرة تؤدي فيها مسألة التعویض إلى إثارة خالف، یجب أن ُیسوى بمقتضى التشریع المحلي للدولة : " الذي ینص - 7

وم على متبادال على التماس وسائل سلمية أخرى، تقالمعنية اتفاقا حّرا وإال إذا اتفقت جميع الدول المؤّممة بواسطة محاآمها، 
   "تتفق مع مبدأ حریة اختيار الوسائلتساوي الدول في السيادة، و



  الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية: الفصل األول   --------------------------------------------------   

 - 58 -

وقد كانت هذه النصوص هتدف للظفر برؤوس ، 1 )الفقرة الرابعة(  املوارد الطبيعيةبالسيادة الدائمة على 
  .يف شؤوهنا الداخلية ل أقلّمة، ولكن بتدّخاألموال املصدرة من قبل الدول املتقّد

  
 :رأي لجنة القانون الدولي بخصوص شرط كالفو -4

اهتمام جلنة القانون الدويل به، حبيث شرط كالفو، نشري إىل ويف سياق احلديث عن تاريخ تدوين          
ق إليه السيد غارسيا أمادور املقرر اخلاص املعين مبوضوع مسؤولية الدولة يف تقاريره املرفوعة للجنة يف تطّر

مسؤولية  بشأنضمن تقريره السادس والنهائي،  1961، وقد اقترح يف عام 1961و  1956 :الفترة ما بني
  : إقليمها لألجانب أو مملكاهتم ما يلي الواقعة يفالدولة عن األضرار 

أو امتياز ما، ال جيوز قبول املطالبة  داملنصوص عليها يف عق تحالة عدم الوفاء بااللتزاما يف - "  
الدولية إذا كان األجنيب املعين قد تنازل عن احلماية الدبلوماسية للدولة اليت حتمل جنسيتها، وكانت الظروف 

  .تفقة مع شروط التنازلُم
ولية يف ظلّ ال حيرم دولة اجلنسية من حق تقدمي مطالبة د... التنازل عن احلماية الدبلوماسية -         

  2 ."ألغراض منع تكرار الفعل الضارالظروف احمليطة هبا و
ويبدو أن اللجنة قد اعترفت هبذا الشرط بشكل جزئي وحمدود، فقد ربطت التنازل بالظروف احمليطة   

منها إلقامة نوع من  ، وسعياًةدها، وهذا من شأنه أن يترك جماال لتأويالت عديدّدـحت بشروط أخرى مل
بإبقاء حق  املوايلالتوازن أعادت استعمال نفس املصطلح الفضفاض عندما حاولت تدارك الوضع يف البند 

  .الدولة اجلنسية يف احلماية الدبلوماسية مفتوحا، رغم تنازل الفرد عنها
ا االمتناع عن إّم" :ر اخلاص على اللجنة خياران هبذا اخلصوصقّراملُالسيد دوغارد قترح ا فقدوحاليا،   

م يقصر سريان شرط كالفو على املنازعات كُْح"ا إدراج ، وإّم"شرط كالفو"صياغة أي حكم بشأن موضوع 
 ، حبيث رأوا أعضاء اللجنة قد استحسنوا اخليار األول، ولكن يبدو أن "الناشئة عن عقد يتضمن هذا الشرط

  .3 تثبيت لشرط استنفاذ طرق الطعن الداخليةو شرط كالفو ما هو إال تكرار أن 
ا عن شرط ت شكلًيالعديد من دول أمريكا الالتينية ختلّ أنّحاليا "ير بالذكر، أننا نسجل ا هو جدوّمم   

فاظ على شرط كالفو باعتباره ادية باحلنفبالرغم من وجود بعض التيارات املُ، 4 "كالفو يف اتفاقياهتا الدولية
شيئا فشيئا ظهرت بعض أننا نالحظ أنه  ز هنج دول أمريكا الالتينية يف القانون الدويل، إالّعرفا إقليميا، ميّي

الكثري من هذه الدول تقبل  حبيث أنّده، املرونة اجتاه تطبيق هذا الشرط من قبل بعض الدول اليت كانت تؤّي
هيئة التحكيم الدولية، وهذا سعيا منها لتشجيع االستثمارات األجنبية ، كما يف جلوء املستثمر األجنيب إىل 

                                                 
  .1962دیسمبر  14: ، المؤّرخ في)17 -د(  1803: رقم - 1

2 - G. Amador, « 6ème rapport … », Ann. CDI., 1961, Doc. A/CN.4/134, Op. cit. 
  .26، 25. ، ص 40و  39: ، مرجع سابق، الفقرات)A/CN.4/523/Add.1( دوغارد، شرط آالفو، - 3

4 - Voir les exemples donnés par : Chappez (J.), Op. cit., p. 30. 
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ال االستثمار ـرى يف جمـايا الدول األخـات بني الدول ورعـالرتاع حال اللجوء للمركز الدويل لفّض
 راف يفـا الالتينية هي أطـل أن معظم دول أمريكـ، واليوم نسّج"1965معاهدة واشنطن "املنشأ مبوجب 

  .1 اهدةـذه املعـه
ارضني للنظرية التقليدية للحماية ـاملع ّدـمذهب كالفو من أش فقد ظلّ رٍـومهما يكن من أم      

أهنا أثرت بشكل صريح يف بعض  ارسة دولية على نطاق إقليمي، إالّـالدبلوماسية، فرغم أهنا أحدثت مم
  .النصوص واملمارسات ذات الطابع الدويل

  
  :اية الدبلوماسية واجب على الدولة ؟ـحمال :ثالثا                      

ا مل ًمَيست ِقالتطورات احلاصلة يف القانون الدويل ال سيما مبوجب قواعد حقوق اإلنسان، أْر إنّ           
واليت  ا حىت إىل قواعد القانون الداخليمفعوهل مستوى قواعد القانون الدويل، فحسب، بل امتّدتنحصر على 

محاية الدولة لرعاياها  لدولة باحترام هذه احلقوق والسهر على تطبيقها، وهذا ما جعل البعض يعتقد أنّتلزم ا
مهامها، ونستنتج من وراء هذا رفض لقبول املبدأ التقليدي القائم على  هو إحدى واجبات الدولة، ومن أهّم

ة يف منح أو رفض تقرير هذه احلماية ّرـكون أن احلماية الدبلوماسية هي سلطة تقديرية للدولة، حبيث أهنا ُح
  . طبقا إلرادهتا يف ذلك

واجب من واجبات الدولة، وحق من اب أن احلماية الدبلوماسية ّترأى بعض الكُ"فقد  ،ويف البداية  
يما يتعلق من ناحية بنوعه، هذا الواجب على املستوى الدويل يأخذ معىن خاصا، فف غري أنّ ،"حقوقها كذلك

حبيث ال توجد نصوص ،  "االضطالع بهواجب  إلنفاذالقي القانوين، ألنه ليس هناك وسيلة واجب أخ"فهو 
ال هذا الواجب فهو ليس ـفمن حيث جم ،دولية تلزم الدولة مبمارسة احلماية الدبلوماسية، من ناحية أخرى

درة احلمائية حالة ضرر خطري أصاب الفرد يستوجب ممارسة القعىن املطلق، حبيث يكون كذلك يف واجب بامل
فعل  كيف ميكن إثبات ذلك، ألنّهنا هي  للجماعة لصاحله، أو عدم تأثريه على مصاحل الدولة، ولكن املشكلة

  . رقابة يف كثري من بلدان العاملاألعمال السيادية اليت ال ختضع للاحلماية الدبلوماسية يعترب من قبيل 
يف تقدمي احلماية  زا كبريا يف جمال البّتّيـح السلطة التقديرية للدولة تشغل ولكن بالرغم من أنّ  

فقد  من اجملال الكبري هلذه السلطة، ّدـالدبلوماسية من عدمه، فإننا نسجل أن هناك تطورات حصلت حت
هناك يف النماذج احلديثة من ممارسة الدول والدساتري دالئل على وجود  أنه ميكن القول أنّ"استنتج دوغارد 

مه أن الدول ليس هلا احلق يف محاية مواطنيها يف اخلارج فحسب، بل عليها التزام قانوين تأييد للرأي الذي قوا
  .2 "بذلك، وهذا النهج يتعارض تعارضا واضحا مع وجهة النظر التقليدية

                                                 
1 - Chappez (J.), Op. cit., p. 30. 

، 75: ، الفقرةمرجع سابق ، )A/CN.4/ 506(وغارد، التقریر األول، د: لمزید من التوسع في هذه المسألة، راجع - - 2
  .على التوالي 36-32، 29. ص
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 قبول من طرف اللجنة يف مناقشاهتا، حبيث أعرب بعض أعضائها أنّ حملّهذا الرأي مل يكن  غري أنّ   
سواء مبوجب املمارسات الدولية، أو الدستورية أو آراء الكتاب " أي القانوين الغالبالر"ل شكّهذا ال ُي
ست الدولية، وقد غري أنه يف حالة وجود هذا اإللزام فإنه يكون مبقتضى القوانني الداخلية، ولي، 1 املعاصرين

ضد وزير الدولة  نيعباسي وآخر": ض األحكام تعطي بعض التأييد هلذه النظرة، يف قضيةظهرت فيما بعد بع
فان "، و"كاوندا وآخرون ضد رئيس مجهورية جنوب إفريقيا"و ،"ثالكومنولللشؤون اخلارجية وشؤون 

مثل هذه املمارسة يف فرنسا، ولكن يف جمال حمدود يتعلق  كما نسجلو، 2 "تسيل ضد حكومة جنوب إفريقيا
  .3 رادـكيفيات صرفه لألفو ليه،لتعويض اإلمجايل املتحصل عاملختصة لمبراقبة السلطات القضائية 

جبانب هذه املمارسات، فقد ظهرت آراء بعض الكّتاب اليت تنادي برؤية موضوعية ملمارسة احلماية و  
احلماية الدبلوماسية كأحد هناك من تنّبأ على ضوء املعطيات احلالية إىل اعتبار  ،يف هذا الصددوالدبلوماسية، 

، حبيث ميكن للفرد هبذا مقاضاة دولته يف حالة رفضها التدخل قريبيف املستقبل الذلك وواجبات الدولة 
  4 .دبلوماسيا لصاحله

مطروحا كما تفرضه النظرية التقليدية، هل  التساؤليبقى ، ولّـن املشكلة مل حتلكن مع ذلك فإو  
  ؟ احلمـاية الدبلوماسية هي حـق للدولـة

  
  ولـة لمطـالبة خـاّصةمسـاندة الد: الحماية الدبلوماسية: الفرع الثـالث  

  : الصعيد الدولي على                       
على ضوء النظرية التقليدية،  لقد اكتشف البعض أثناء مناقشاهتم لألساس القانوين للحماية الدبلوماسية  

يف  ا تذكر أهنا تدافع عن حقها، وتشريإجراءات قانونية لصاحل رعاياها، فإهنا نادرا م تتخذأن الدولة عندما 
ا على ذلك، رأى ، وتأسيًس5 كثري من احلاالت إىل الفرد املتضرر الذي هو أصل الرتاع على أنه املطالب

ر أساس الرتاع، عتَبالفرد الذي ُي حبيث أنّ، "ملطالبة فردية ية الدبلوماسية هي مساندة الدولةاحلما"البعض أن 
على رأس املدافعني هلذا " جورج سال"ولقد كان  إمنا يأمل من خالل محاية دولته إصالح الضرر الذي تكبده،

فإن احلماية الدبلوماسية توجب على الدولة التزام قانوين مبمارسة صالحياهتا لغرض "الرأي، فبحسب رأيه 
واجب الدولة هنا يكمن  هبذا فإنّ ا، وـاء أعمال غري مشروعة دوليمحاية مواطنيها املتضررين يف اخلارج جّر

                                                 
، مرجع )A/55/10: (، وثيقة رقم52: تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة: ارجع إلى مناقشات الجنة بهذا الخصوص في - 1

  .155 – 153. ، صسابق
  .14. ، ص22: ، مرجع سابق، الفقرةA/CN.4/ 506(التقریر األول، دوغارد، : مذآورة في  - 2

3 - Kiss, Op. cit., p. 691, Berlia, Op. cit., p. 63 et s. Puissouchet (J-P), Op. cit., p. 117.  
4 - Jean-François Flauss, « Le contentieux des décisions de refus d’exercice de la protection 
diplomatique, à propos de l’arrêt du tribunal fédéral suisse du 2 juillet 2004, (groupement X 
C./conseil fédéral), (1er cour civile) », R.G.D.I.P., Tome 109, 2005 – 2, pp. 407 – 419.  

 .25. ، ص64: ، الفقرة، مرجع سابقA/CN.4/ 506(التقریر األول، دوغارد،  -5
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وهي نفي الفكرة اليت يتبناها الربوفيسور  ،1 "ها له القانون الدويلة حقوق الفرد اليت يقّريف السهر على محاي
  . 2 "دوبوي"، ويشاطره كذلك األستاذ "برليا"

الضرر "شعار  ألنّ ،بة يف هذه احلالة تعمل بصفتها وكيال للفرد ال أصالةً عن نفسهااِلـطفالدولة املُ  
حيلة مل تعد تصدق اليوم، ل أساسا قانونيا مهلهال، ويشكّ" اولة ذاهتيصيب الد الذي يصيب الفرد هو ضرٌر

  .3 "قيقية للدولةـر فيها املصلحة الوطنية احلاالت اليت تتضّرـيف احل إالّ"
انت ـك رت يف زمنٍـبتكاية الدبلوماسية اُـلة يف احلمتمثّاملُاآللية التقليدية " من جهة أخرى، فإنّو 
انون الدويل التقليدي الذي ـاس القـه إىل أسرّدـذا مـهو" متالزمني لدولقوق اـحقوق الفرد وـفيه ح

تراف ـقوقه بنفسه على املستوى الدويل، الشيء الذي أدى باالعـال حـدرة الفرد على إعمـال يعترف بق
ذ ـّرفها األستاكما ع اليت تعين يف هذا املعىنائدته، وـاحلماية الدبلوماسية لف ارسةـق الدولة يف ممـحب
اص ال يستطيع قانونيا ـص قانوين دويل الدفاع عن شخص خـتويل شخ: "" دوبويبيـار مـاري "
الوضع خمتلف كما يرى ذلك  نّا اليوم فإ، أّم4 "صول على تسوية لصاحله يف النظام األساسي الدويلـاحل

      .5ارسيا أمادورـالسيد غ
د هذا التوجه، فلقد أعلنت حمكمة العدل الدولية يف ما يسانيف القضايا الدولية، فإننا جند  ،ويف الواقع   

حترم يف دولة ي تدعي أن حقوقه مل ُتد رعاياها الذـت قضية أحبة، تبّناِلـطالدولة املُ أنّ" أنترهاندل"قضية 
  .6 "للقانون الدويل الٍفـخم أخرى بشكلٍ

ورين آنفا، ـين املذكتضاّداملُاملوقفني ائص ـب على نق، التغلّجاهـاالتاول هذا ـوعلى ضوء هذا، حي   
ني، فلكل ابقـاية الدبلوماسية جيمع املوقفني السـمسار احلم فإنّ ،قيقةـويف احلمع بينهما، ـوذلك باجل

 أنّ "لوم ـروحة، حبيث أنه من املعـالية املطـابة لإلشكـإجل الربط بينهما ميثّو ،منهما جانب من احلقيقة
ارج، ـده املواطن يف اخلـهو الضرر الذي تكّباحلماية الدبلوماسية  املُثـار يف إطارل الرتاع الدويل ـأص

 دت ضرراًاملشكلة وفقا للقانون الدويل، تكون قد تكّب لّـل حـك الدولة األصلية ألجّرـولكن إذا مل تتح
  .7 "اب املواطنـاف إىل الضرر األصلي الذي أصـضمعنويا ُي

، الذي هو الرعية، "قـاحب احلـالتفريق بني ص" الية املطروحةـوعلى هذا النحو، تقتضي اإلشك    
  8.من خالل آلية احلماية الدبلوماسية" س له على الصعيد الدويل واليت هي دولة اجلنسيةمارِاملُو

                                                 
1 - G. Scelle, Règles générales du droit de la paix, Rec. Cours de La Haye, 1933, T. 46, p. 659, Cité 
In : Chappez (J.), Op. cit., p. 30. 
2 - Berlia, Op. cit., p. 63 et s., L. Dubouis, Op. cit., p. 615 et s.  
3 - F-V. Gracia Amador, «  2ème rapport sur la responsabilité des Etats », Op. cit., pp. 112 – 116.  
4 - Pièrre-Marie Dupuy, Droit international public, 4ième éd. Dalloz, Paris, 1998, p. 431.   
5 - F-V. G. Amador, Ibid., p. 112. 
6 - Affaire de l’Interhandel (Exceptions préliminaires), (La Suisse c. U.S.A.), Arrêt du 21 mars 1959, 
Rec. CIJ., 1959, P. 27.  
7 - Chappez, Ibid.,  p. 30. 
8 - Bennouna (M.), « La protection diplomatique… », Op. cit., pp. 248 et 249. 
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، 1 "عمالهباحلق اإلجرائي يف إ"تفظ الدولة س يف الفرد، ولكن حتكّراحلق املادي ُم أنّ ،وينتج عن هذا      
د الدويل، ـيعلى الصعاحملمية احب املصلحة ـصهنا بصفتها وكيال أو ممثال ملواطنها مبعىن أن الدولة تتصرف 

تتوفر إجراءات دولية  ، ال يكون إال عندما الهذا التدخل من طرف الدولةوبالتايل صاحب احلق، ولذا فإن 
بأنه حلٌّ صف هذا اص، وقد ُوأو إجرائي خ مباشرة للفرد املضرور، وهنا يكون حق الدولة هو حق متبقٍّ

  .2 شكل خروجا من مشكلة املبدأ التقليديتوفيقي ي
يف اللجوء إىل مطالبة دولية حلماية مواطنيها عندما " حق إجرائي"دولة لل منا مبدئيا أنّولكن إذا سلّ    

التساؤل الذي تفرضه النظرية التقليدية يبقى دائما  هاكا للقانون الدويل، فإنّتل انا يشكّـهبم ضرر، ّمميلحق 
حبق الفرد ، هي ُتطاِلب ب حبقها اخلاص أو على العكسطاِلالة ُتـا إذا كانت الدولة يف هذه احلمطروحا، عّم

  ؟ صاحب املصلحة احملمية
ـًاهنا ليس نظر االختيارالسيد بنونة أن  ويقّر          له تأثري على النظام القانوين للحماية  أنّ خالصا، إذْ ي

ة ّمـث ، فإنه يبقى حذرا إزاء هذه املسألة، ألنّ"احلق اإلجرائي للدولة"اربة ملقمع ترجيحه الدبلوماسية، و
هل ميكن اعتبار الفرد من وجهة نظر القانون الدويل صاحبا للحق : اهبعمق والذي مؤّد تساؤال يقتضي دراسته

   3 ؟ الذي ميكن للدولة إعماله بالتقدم مبطالبة دولية
مبدئيا، ال يوجد ما يعوق قيام مثل "يرى السيد بنونة أنه  ،اؤلـاه هذا التسـيل منه اجتوكموقف أّو    

أنه ميكن للدولة القيام مبطالبات  هنا، دقَص، وُي"ورات احلديثة للقانون الدويلـهذا الرأي األكثر توافقا مع التط
باشرة االت اليت ال ميلك فيها هذا الفرد قنوات دولية مـدولية لفائدة رعاياها، ولكن يكون ذلك يف احل

   .4 اصةـقوقه اخلـال حـإلعم
  ؟ ولكن ما هو موقف جلنة القانون الدويل من هذه اإلشكالية  

  
  :انون الدوليـنة القـوقف لجـم: الفرع الرابع    

ليها جلنة القانون قت إاملسائل اليت تطّر أهّمأوىل و من ت إشكالية من له احلق يف احلماية،لقد كان
اء بعدم التوافق ـسمت آراء األعضقد اّتأن املوضوع، وـاقشاهتا بشـا يف منزا كبريالدويل حبيث شغلت حّي

اص باملوضوع يف أن نذكر هنا دور املقرر اخل ،باإلشارة لكن جديٌرو ،5كانت املسألة خالفية فيما بينهم و
أن نلمس  ،يف هذا الصددهات اللجنة واليت تؤثر حتما يف توّجسس مناقشة املوضوع وأُصياغة اختيارات و

                                                 
  .26. ، ص65: مرجع سابق، الفقرة ،)A/CN.4/506(دوغارد، التقریر األول،   - 1
" أوریغو فيكوینا"ل إليه ـّل الذي توّصـهو الح اهذ ارد إلى أّنـد دوغیشير فيه السي، و 27.، ص29: س المرجع، الفقرةنف - 2

   .ریر غير منشورـهو تق، و1999ـنة اسية، في سـول الحمایة الدبلومـح" انون الدوليـرابطة الق"لجنة ـّدمه إلى ریر قـفي تق
  .16 – 15 .، ص53 - 49: مرجع سابق، الفقرات ، )A/CN.4/484(بنونة، التقریر األّولي،   -  3
  .16 – 15. ، صالمرجع نفس - 4
  .155 – 149. ، ص، مرجع سابق(A/55/10): ، وثيقة رقم52: تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة - 5
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األول للجنة السيد ر لة بني املقّروجهات النظر خبصوص طرح هذه املسأناك نوعا من االختالف يف الرؤى وه
  . 1 ر احلايل السيد جون دوغارداملقّرحممد بنونة و
 1998م للجنة سنة ّدـقاية الدبلوماسية املُـول موضوع احلمـح) يلاألّو( يف تقريره التمهيدي و
يلة قانونية ـحاسها مبين على ـأس رأى أنّو ،اية الدبلوماسيةـالتقليدي للحم فهومد بنونة املـانتقد السي

اير ـالتقليدي ال تس اية الدبلوماسية بشكلهاـسسة احلمعل مؤـالشيء الذي جي افتراض غري حقيقي،و
 ،لدويلانوين للفرد على الصعيد از القـقة باملركلّـتعاصة املُـخو ،اضرة للقانون الدويلـورات احلـتطال
راد ـقوق األفـاع عن حـة يف الدفذه اآللية املهّمـاء عن هـذا ال يعين االستغنـلكن يف نفس الوقت فهو

 ،ديثـدات القانون الدويل احلـمستجانوين مع ـامها القـبل جيب تكييف نظ ،على املستوى الدويل
ارات ـكون أن االختي ،ةهذه املهّميعترف السيد بنونة بصعوبة و ،انـاهيم املتعلقة حبقوق اإلنسـفخاصة املو
ف ـنه مل خيأمع  ،م قانونية معينةظُُنصلة كذلك مبمارسات دولية وّتهي ُم بل ،تةـاحة ليست نظرية حبـاملت

ل متزايد أن ـبشكاس أنه أصبح مقبوال اليوم وـلى أسع ،ق اإلجرائي للدولةـتعاطفه املبدئي مع رأي احل
د ما ـلذا ال جيو ،اًـقوق معترف هبا دوليـاب حـراد أصحـاه أفـجتاات ـدى الدول التزامـيكون إلح

م التقّداع عنهم وـدفاية مواطنيها يف الـاليت يقع عليها واجب مح وم الدولة الوطنيةـارض مع أن تقـيتع
  .2 ألة حتتاج مزيدا من البحث و التمحيصـو لكن مع هذا فاملس ،البات دولية بامسهمـمبط

ل ـوع بشكـرأيه باملوض ّتار اللجنة ليبـرى يف إطـاال أخـأعمنة ن للسيد بنوـمل تكو
يرى فيه  "؟ ق للدولةـاية الدبلوماسية حـاحلم: "اؤيلـبعنوان تس االًـذا مقـتب بعد هلكنه كو ،ائيـهن
لكن لن و ،اعدة متينةـاية الدبلوماسية على قـنه أن يضع احلمأـاؤل من شـالتسابة على هذا ـاإلج أنّ
الشيء الذي يسمح  ،تطوراتهاصر وـذنا يف االعتبار حقائق القانون الدويل املعـإذا أخ"  إالّون هذا، ـيك
و التدوين التدرجيي ـحن اًـمُدكذا املضي قُو ،انوين للحماية الدبلوماسيةـام القـادة تقييم النظـبإع
  .3 "دهاـواعـلق

 ة خبصوصغايرى فكرة ُمغارد يتبّنر احلايل للجنة السيد دوقّرالضرورة أن املُبهذا ال يعين  ،لكنو
لكن يف نفس و ،التقليدي للحماية الدبلوماسية بل إنه يشاطر نظريه السابق خبصوص عيوب املبدأ ،املسألة

ها استهانت"أوالمها : هي مشوبة من ناحيتنيو ،"مبالغ فيها"يه االنتقادات املوجهة إل الوقت فهو يرى أنّ
قد كتب و ،"اإلنسانيف وصف احلالة الراهنة للحماية الدولية حلقوق " ها ثانيو ،"الستعمال احليل يف القانون

ملعظم النظم القانونية  نّ، إذْ أاستعمال احليل يف القانونباطر استهانة سلفه ـيشر احلايل ال املقّر إنّ: " يقول

                                                 
، بعد انتخاب السيد بنونة قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية 1999ُعّين السيد دوغارد مقّررا خاصا بالموضوع في سنة  -  1

  .قا ليوغسالفيا ساب
  .16. مرجع سابق، ص ، )A/CN.4/484(بنونة، التقریر األّولي،   - 2

3 - Bennouna (M.), « La protection diplomatique : un droit de l’Etat ? », Op. cit., surtout pp. 248 et 
249. 
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رغم "نهأ ،، وأضاف يقول"لاإلجرائية بغية حتقيق العد ها فالقانون الروماين اعتمد اعتمادا كبريا على احليللََيِح
عرب ممارسة حقوقه مبقتضى معاهدات حقوق اإلنسان  ،كون الفرد له إمكانية املشاركة يف النظام القانوين الدويل

  .1 "احة له تبقى حمدودةـوسائل االنتصاف املت أنّ إالّ ،و اتفاقات االستثمار الثنائية
حبيث يرى أنه صاحل يف  ،"قانونية للرأي التقليديبالقيمة ال"حيتفظ السيد دوغارد  ،هلذه االعتباراتو
 متستند على حيلة قانونية فهي نظا كانت نْإماية الدبلوماسية واحل : "أنّ يقول  ،يف هذا اإلطارو ،حدود معينة

الة على اف فّعـوسيلة انتصفراد وحقوق األال تزال أداة مفيدة حلماية ، و"مقبول يف القانون الدويل العريف
هلذا فهي ال تتعارض بصورة منطقية مع االعتراف للفرد حبقوقه يف سياق محاية حقوق الدويل، واملستوى 
   2 .ال احلماية الدبلوماسيةـهذه التطورات تلقى ترحيبا كبريا يف جم نّبل إ اإلنسان

النظرة التقليدية للحماية  ادة تعتنقـالسيد دوغارد على اللجنة م حاقترعلى ضوء هذه التعليقات و
حيق للدولة ممارسة :  2املادة "  :على ما يلي ،حبيث تنص يف صياغتها النهائية كما تبنتها اللجنة ،وماسيةدبلال

  .3 ".املواداحلماية الدبلوماسية وفقا ملشاريع هذه 
أن الدولة هي من يبدأ م بهي تسلّو ية للدولة،تعهد هذه املادة صراحة حق ممارسة احلماية الدبلوماسو

يف نفس  اه، لكنأهنا الكيان احلصري الذي ميلك حق تقدمي مطالبة دولية يف هذا اإلطارو ،حلقا اميارس هذو
ما إذا  أْي ،الوقت ال جتيب عن مسألة حتديد صاحب احلقوق اليت تسعى الدولة على تأكيدها يف عملية احلماية

، عنه ف الدولة نيابةًذي تتصّرىل حقوق املواطن  املضرور الادا إـكانت تقوم بذلك حبكم حقها الذايت أم استن
  . 4 ر اخلاص املعين باملوضوعقّركما أخرب بذلك املُ ،بالتايل تبقى هذه املادة حمايدة فيما يتعلق هبذه املسألةو
رفض  أو الدولة يف قبول يةحّرعلى أبقت  أنْ ،ملادة املذكورةمن تأثريات التيار التقليدي على اجند و   

 ملبدأ السلطة التقديرية للدولة يف هذه املسألة وفقا للنظرية التقليدية، غري أنه إنْ جتسيٌداحلماية الدبلوماسية، فهي 
وفقا للمادة السالفة  ،لزمة بذلكاحل أحد رعاياها، فإهنا غري ُمـكان للدولة حق ممارسة احلماية الدبلوماسية لص

إلعالن "من املادة املذكورة أهنا تدوين فهم ولكن سعيا من اللجنة إلحداث نوع من التوازن، وحىت ال ُي ،الذكر
من املشروع الذي أقرته اللجنة يف القراءة  19 :املادة(، فقد تداركت الوضع بإدراج مادة أخرى "مافروماتيس

ممارستها للحماية أنه على الدولة عند  ، تقّرُتعىن بالتطور التدرجيي احلاصل يف هذه املسألة، حبيث) الثانية
 إنْوهناك اآلن قدرا من االلتزام  واألخذ بآرائهم، كما أنّاألفراد يف خمتلف مراحل املطالبة،  راكالدبلوماسية إش

ضهم النتهاكات جسيمة حلقوقهم ارج عند تعّرـق، يوجب الدولة حبماية رعاياها يف اخلكان يف نطاق ضّي

                                                 
  .8و  7. ، ص22و  21: اتالفقرمرجع سـابق،  ،) A/CN.4/506(دوغارد، التقریر األول،   - 1
  .8. ، ص22: نفس المرجع، الفقرة - 2
نصوص مشاریع المواد بشأن الحمایة الدبلوماسية اعتمدتها عناوین و"، 2006: ، سنة58: لدورةلجنة القانون الدولي، ا - 3

والمرفقة في  ، )A/ CN.4/L.684: (، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، وثيقة رقم"لجنة الصياغة في القراءة الثانية
  .من هذه المذآرة 190. ص: لحق، ارجع إلىالم
، الملحق 61: المتحدة، الدورة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ألمم 2006، سنة 58: تقریر لحنة القانون الدولي، الدورة - 4

  .25  -24. ، ص)A/61/10( 10 :رقم
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لوماسية أن تويل النظر بواجب ينبغي على الدولة اليت حيق هلا ممارسة احلماية الدب"األساسية، وبناء على ذلك 
، وبالتايل فإن تفسري حق الدولة اليت تقوم باحلماية 1 "احلماية الدبلوماسية عند وقوع ضرر ذي شأن

من املشروع الذي اعتمدته  19قترنا مبشروع املادة الدبلوماسية وفقا لسلطتها التقديرية، جيب أن يكون ُم
  :19املادة  : "اليت تنص على ما يليو  2006ماي  5 :بتاريخاللجنة يف قراءته الثانية خبصوص املوضوع 

  :ارسة املوصى هباـاملم
  :ينبغي للدولة اليت حيق هلا أن متارس احلماية الدبلوماسية وفقا ملشاريع املواد هذه       

  .شأن ال سيما عن وقوع ضرر ذي أن تويل النظر الواجب إلمكانية احلماية الدبلوماسية، و -)أ            
أن تضع يف اعتبارها، كلما أمكن آراء األشخاص املتضررين فيما يتعلق باللجوء إىل  و -)ب           

  .2 ..."ر املطلوباحلماية الدبلوماسية و اجلْب
  ؟ من املعضلة التقليدية ل موقف جلنة القانون الدويل هذا خروجاًولكن هل يشكّ      
ماية الدبلوماسية، مصدرها العرف الدويل، حبيث أهنا ترسخت مبمارسات قواعد احل لّـمن املعلوم أن ُج      

قول  الدول ليست مستعدة للتنازل عن حق احلماية الدبلوماسية، وأّي أمد بعيد، ويبدو حاليا أنّالدول منذ 
فهم ُي الّكن يف نفس الوقت جيب ألعي ذلك، فهذا يعين زوال هذه املؤسسة املهمة على املستوى الدويل، ويّد

هذا احلق مبفهومه الواسع طبقا لرأي النظرية التقليدية، بل جيب تقييده وفقا ملتطلبات التطورات احلديثة للقانون 
هذه اآللية  فاحلق الذي متتلكه الدولة هو حق إجرائي يف املمارسة حبيث أنّ ،الدويل املعاصر، وعلى هذا األساس

يف "للمطالبة حبقه، ولكن  انونية دولية مباشرة للفرد املضرورقنوات قعندما ال تتوفر  اللجوء إليها، إالّ ال يتّم
الفرد بوسيلة انتصاف دولية مبوجب احلق عندما يتمتع هذا نفس الوقت ليس هناك ما مينع الدولة من ممارسة 

كانت يف الواقع قد ينجم عن ذلك صعوبات خبصوص  نص دويل معني، إذا رأت الدولة ضرورة لذلك، وإنْ
ستمتنع  دون شك "لبة بتعويض عن ضرر واحد، ولكن من الناحية العملية كما يرى دوغارد أن الدولة املطا

الدولية  ضار يف االستفادة من وسيلة االنتصافاملُ ية الدبلوماسية عندما يسعى املواطنعن إعمال حقها يف احلما
صوص هذا الشأن، واألمر هنا يستوجب ، غري أننا ال نسجل وجود قواعد قانونية دولية واضحة خب3 "املتاحة له

  .مزيدا من البحث واالهتمام
ون الدويل املعاصر، املسألة املتعلقة بالطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية، والتطورات احلديثة للقان إنّ      

انون الدويل ، بل بتكيف نظام عريف قانوين كامل مع مفاهيم ومقتضيات القق باإلجابة على سؤال معّينال تتعلّ
احلديث، ونقول هذا مع أن موقف دوغارد، يعترب موقفا حمافظا يكرس املبدأ التقليدي حول املوضوع، ولكن 

ي بأن نأخذ بعني االعتبار حقوق ق الدولة يف املمارسة، ولكنه يوصحب يعترف صراحةً إذْ ،مع بعض التعديل

                                                 
  .8. ، ص22: ةالفقرمرجع سـابق،  ،) A/CN.4/506(دوغارد، التقریر األول،   - 1
  ).من هذه المذآرة 190. ارجع إلى الملحق، ص. (7. مرجع  سابق، ص ، )A/ CN.4/L.684: (وثيقة رقم  - 2
  .28. ، ص73: الفقرة ،نفس المرجع، التقریر األول، دوغارد - 3
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د أن هذا التقييد هلذا َيالبة الدولية هبذا اخلصوص، بِالفرد مىت كان ذلك ممكنا يف مراحل املط ، وإشراكاإلنسان
على شكل توصية ال يرقى إىل درجة اإللزام، وبالتايل ميكن القول بأن هذا املوقف هو موقف  احلق قد متّ

، ولكن يف احلقيقة فإن هذا يعكس ما هو موجود يف الواقع، حبيث أن ممارسات )نيوكالسيك(تقليدي جديد 
مفتوحة  ا عرفا دوليا، ولكن يبدو أن األموركوهنأو  ص، ال ترقى إىل درجة التطور التدرجييالدول هبذا اخلصو

اليت أنتجت آليات انتصاف اإلنسان،  الدويل حلقوق للتغري مستقبال على ضوء التأثريات املمتدة لقواعد القانون
 اية الدبلوماسية هبذهة احلمعالقالذي أدى إىل بروز نقاشات حول  الشيءجديدة للفرد على الصعيد الدويل، 

  .املطلب الثاينهذا التساؤل موضوع ل اإلجابة على تشكّديدة، وـاجل اآلليـات
                       

  رد، ـديدة للفـاف الدولية الجـآليات االنتص: انيـلب الثـالمط        
  للحماية الدبلوماسية ؟ لــبدي                            

                                
، دودة يف بدايات القانون الدويلـاحة للفرد حمـاف الدولية املتـلقد كانت وسائل االنتص

انونية على الصعيد ـصية القرد بالشخـدم متتع الفـعل يف يتمثّ ،ارض قانوينـذلك إىل ع رّدـوكان م
لتقليدي، وبناءا عليه، فقد كان ام الدويل اـقوق مباشرة يف النظـال حوالدويل، حبيث مل يكن له مكان 

الدويل  اة الدولة الشخص القانوينـرور عرب قنـارج هو املـر يف اخلتضّريد حلماية مواطن ُمـالسبيل الوح
واطن املق ـاسه أن الضرر الذي يلحـاء على افتراض أسـادا على رابطة اجلنسية، وذلك بنـاعتمالوحيد، 

انوين للحماية الدبلوماسية طيلة ـاس القـاألسهذه القاعدة  تق بالدولة نفسها، وقد ظلّـهو ضرر يلح
  .ة قرونّدـع
أن املركز ـر اآلن مبوجب التطورات اجلوهرية احلاصلة يف القانون الدويل املعاصر بشّيـالوضع تغ غري أنّ 

يف  أن جنـدها، بدايةًواليت ميكن  ،قوق مباشرة على هذا الصعيدـف له حبرِعُتالقانوين للفرد، حبيث اُ
احلـقوق املكـفولة لألفـراد يف االتفاقيـات املتعـلقـة حبمـاية ـقوق اللصيقة بالشخصية، وثانياً يف احل

  1.يف إطار تسوية منازعات دولية خاصةهبا  كذا يف حقوق املُعترف، واالستثمـارات األجنـبيـة
    

                                                 
ِئت بموجب اتفاق األمریكية أحسن مثال في القانون الدولي المعاصر، والتي ُأنش - وُتعّد محكمة تحكيم المنازعات اإلیرانية -  1

الجـزائر بين الدولتين، والذي ینص صراحة على استبعاد وسيلة الحمایة الدبلوماسية وآذا وسائل االنتصاف الداخلية، مّما 
فتح المجال لرعایا البلدین، بإثبات حقوقهم مباشرة أمام المحكمة المذآورة، التي فصل في آثير من القضایا التي آانت محـّل 

لجنة "ين أحد بلدي االستقبال،     وإلى جانب هذه المحكمة یمكن إضافة نموذج آخر في هذا السياق،  وهي نزاع بينهم وب
الُمنشأة من قبل مجلس األمن للنظر في جميع األضرار المباشرة التي لحقت بدول أجنبية وباألشخاص " التعویضات

، المؤرخ  692: قرار مجلس األمن رقم (عراق للكویت الطبيعيين، وبالمجتمعات األجنبية التي ترجع مباشرة إلى غزو ال
التي  16و بالضبط لفقرته  1991أفریل  3: ، المؤرخ في687: ، الذي جاء تطبيقا لقرار المجلس رقم1991ماي  20: في

 إجراء"ورغم أن هذه اللجنة ليست ذات طبيعة قضائية أو تحكيمية بحتة، ولكنها تشكل ، .)تنص على إحداث هذه اللجنة
بحيث تلعب الدول أو المنظمات الدولية دور الوسيط في عرض مطالبات األفراد، وفي تقدیم التعویضات الُمقّررة " مرآبا
  .إليهم
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اية التقليدية اليت ـحلمعلى ا تماًـقوق الفرد على الصعيد الدويل سيؤثر حـتراف حبـاالع إنّ  
حبيث مل يعد الفرد حباجة إىل غطاء الدولة  متارسها الدولة لصاحل رعاياها عن طريق احلماية الدبلوماسية،
هذه املتغريات اجلديدة ؟، بل راح البعض  لّـالوطنية، وهنا تساءل البعض عن أيِّ دور بقي هلذه اآللية يف ظ

اء أوان احلماية الدبلوماسية، ولكن ـت إىل انقضن هذه التطورات قد أّدولة بالقول بأـاآلخر ُيْجزم هذه املق
  ذا صحيح ؟ـهل ه

تسليط الضوء على عالقة احلماية الدبلوماسية بآليات االنتصاف الدولية اجلديدة سنحاول فيما يلي و
، أو مبوجب )ولالفرع األ(املمنوحة للفرد على املستوى الدويل، سواء مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان 

       . )الفرع الثاين(ادي ـالقانون الدويل االقتص
  

  : الحماية الدولية لحقوق اإلنسانماية الدبلوماسية وـالح: ع األولرالف    
 خبصوص املركز القانوين للفرد ديدة املُنبثقة عن التطور النوعي للنظام الدويلـات الدولية اجلـاآللي إنّ  

فراد مباشرة للهيئات دويل حلقوق اإلنسان الذي أضفى إمكانيات متزايدة للجوء األذلك يف سياق القانون الو
عالقتها ماية الدبلوماسية ؟ من جهة، وشبه القضائية الدولية، تطرح تساؤال جدًِّيا حول دور احلالقضائية و

ض يا تعّوللفرد دولهل وسائل االنتصاف اجلديدة املكفولة ومن جهة أخرى، اية الدولية حلقوق اإلنسان؟، باحلم
  خرية اآلن ؟دور بقي هلذه األ أّياحلماية الدبلوماسية ؟، و

ال مناقشة ليدية، واهلدف من وراء هذه التساؤالت ليس إعادة االنتقادات املوجهة للنظرية التق إنّ  
القانون الدويل إطار يف هبا الفرد ع ال دراسة ماهية احلقوق األساسية اليت يتمّتالدويل، و إشكالية الفرد يف القانون

إمنا املقصود هنا هو توضيح أثر ت التقنية إلعمال هذه اآلليات، وال البحث يف اإلجراءاحلقوق اإلنسان، و
التحليل يف ا قشة يف إطار هذبقي املنابالتايل سُنلى مؤسسة احلماية الدبلوماسية، واالعتراف حبقوق الفرد دوليا ع
  .لّ الدراسةـدم املوضوع حمـملسائل اليت ختا  إالّمستوى معني، حبيث ال ُنثـري

  
  :انـقوق اإلنسـاية حـات حمـآلية وـاسيـاية الدبلومـالحم: أوال     

  : املـالتك ارض وـالتع بين           
يني متباينني، خارجها، إىل بروز رأسألة داخل جلنة القانون الدويل ولقد أفضى النقاش خبصوص هذه امل

النتصاف الدولية اجلديدة حلماية الدبلوماسية وسيلة تقليدية قد جتاوزها الزمن بربوز آليات اا يعترب أحدمها بأنّ
هذه بني احلماية الدبلوماسية و ، و أما اآلخر فال يقيم القطيعة أبدا)1(ض هذه اآللية القدمية اليت تعّوللفرد و

ة، بل إهنا بالعكس تكّمل دورها بالضرور ال يعترب أن هذه األخرية هي بديل لآللية القدميةواآلليات اجلديدة، 
   .)2(قوق الفرد ـاية النهائية لكلّ منهما هي محاية حـالغ زه ألنّّزـتعو
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  :آليات حماية حقوق اإلنسان هي بديل للحماية الدبلوماسية - 1       
 دتاحة لألفرامعايري العدالة امل عرضت التطورات احلاصلة يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان إنّ     

ستعيض عن املعايري الدولية الدنيا ملعاملة األجانب فقد اُ"يف أوطاهنم ولألجانب يف اخلارج لتغيريات كبرية، 
من األحكام األجنيب نفس املستوى من املعاملة، وهو معيار يتضيل حلقوق اإلنسان مينح املواطن ومبعيار دو

  1."ي حلقوق اإلنسانالرئيسية لإلعالن العامل
ب آثارا قانونية خترج متاما عن اإلطار الذي رمسه املفهوم رّتهذه األحكام ُت يقّر السيد بنونة أنّو  

عي حبس الفرد يف حميط اختصاصها مل يعد باستطاعة الدولة أن تّد" التقليدي للحماية الدبلوماسية، حبيث 
  2."يلزم مجيع الدول بضمان احترامهاالنظام الدويل مينحه بصورة مباشرة حقوقا و الوطين دون غريه، نظرا ألنّ

التقليدي للحماية ديدة استحوذت على اجملال احلـرّّ وهذه اآلليات اجل ، فقد رأى البعض أنّبالفعلو  
ها ة التقليدية اليت تكفلمن احلماي بدالً سرعة يف ضمان حقوق األفرادلية وااسية، بكوهنا وسائل أكثر فعالدبلوم

سوة باملواطنني يتمتعون باحلقوق ام، أصبح األجانب أُـمبوجب هذه األحكو اًاليـحو، 3 الدولة لرعاياها
األجنيب اُعترف به " هذا ما يؤدي بنا للقول بأنّوليس بفضل جنسياهتم، و ةّرد كوهنم كائنات بشريـجمل

انتهاكها املطالبة حبقوقه اخلاصة عند  انيةـإمكمما يتيح له  ،"عن دولته األصلية ين دويل مستقلّانوـكشخص ق
   .4ارج إقليم دولتهـخ

ميكن  راء تدخل دولة لصاحل فرد، و إمنااجلنسية مل يعد الدافع األساسي ومعيار  جهة أخرى، فإنّمن و 
أن يكون الدافع هو احترام الشرعية املوضوعية، اليت تلزم اجلميع يف إطار قواعد القانون الدويل حلقوق 

لة مبوجب هذه القواعد أن حتمي شخصا غري مواطن ضد دولة جنسية من املعلوم أنه جيوز للدواإلنسـان، و
  5 .يف الدعاوى اليت فيما بني الدول فرد وقع عليه الضرر، أو دولة ثالثة،

عة ـات ناجـان آليـقوق اإلنسـاية الدولية حلـار اإلقليمي للحمـم اإلطقّديف هذا الصدد، ُيو
ذا الغرض، ـأة هلـنشائية املُـالقض اتـام اجلهـأم رٍاشـمب لٍـقوقهم بشكـحبالبة ـراد يف املطـلألف
جال، ـورا يف هذا املـطإلنسان من أكثر األنظـمة جنـاعة وتقوق اـالنظام األوريب حلماية ح ّدـيعو

قوق اإلنسان املُعدَّلـة مبوجب ـاية حـديدة من االتفاقية األوربية حلمـاجل 34 :املادة حبيث تنص
أو  اقية املذكورةـقوقه املكفولة يف االتفـق حلْرـأنه ميكن لكل فرد ضحية خعلى  ،6 11رقم  لالربتوكو

                                                 
  .6. ، ص17: مرجع سابق، الفقرة  ، (A/CN.4/ 506)دوغارد، التقریر األول،  - 1
  .11. ، ص35: مرجع سـابق، الفقرة ، (A/CN.4/484)بنونة، التقریر األّولي، - 2

3 - L. Condorelli, Op. cit., p. 3 – 4. 
4 - Garcia Amador, « 2ème rapport sur la responsabilité des Etats »,  Doc (A/CN.4/ 116), Op. cit., pp. 
112-116. 

، من 24: لمادةلمدنية والسياسية، وا، من العهد الدولي الخاص بالحقوق ا41: على سبيل المثال ال الحصر نذآر المادةو -  5
  .االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان

النفاذ ز الذي دخل حّيفاقية األوربية لحقوق اإلنسان، ویعدل االت، 5مجموعة المعاهدات األوربية، رقم  11لبرتوآول رقم ا - 6
  ، 1998في الفاتح من نوفمبر 
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النظر  ذلك بغّضوباشر، قوق اإلنسان بشكل مـار احملكمة األوربية حلـقة هبا، إخطـلحاملُ الربتوكوالتيف 
  .1نسيته ـعن ج

د املضرور ليس الفر ار خارج متاما عن احلماية الدبلوماسية، ألنّـإطيف "ـايل، فنحن هنا بالتو
ام جهة ـاشر أمـال حقوقه بشكل مبـاية دولته األصلية، حبيث ميكن له إعمـطلب محاجة للجوء ـحب

  .)طبعا بعد استنفاذ طرق الطعن الداخلية(  ،2 "قضائية دولية خاصة
ل مبوجب هذه اآلليات ، هناك من يرى أنه بالرغم من هذا التطور النوعي املُسجَّهذا لكن إىل جانبو  

  .من األحوال الٍـح جلديدة املقّررة للفرد، إالّ أن احلماية الدبلوماسية هي آلية ال ميكن االستغناء عنها بأّيا
  

  ان يكّمل ـوق اإلنسـاية الدولية لحقـالحماسية وـاية الدبلومـالحم -2    
  :  اًـا بعضـبعضهم                  

اليت  القضايامن أكرب  ، كانتالدولية حلقوق اإلنساناحلماية الدبلوماسية باحلماية مسألة عالقة  إنّ  
قد كان اإلشكال القانوين ، و3احلماية الدبلوماسية  موضوعانون الدويل يف مناقشاهتا بشأن تعّرضت هلا جلنة الق

دولة، أين كانت قـات بني دولة وعال كيف ميكن ملؤسسة عرفية نشأت يف ظلّ: املطروح يف هذا الصدد هو 
املكفول كلية للدولة، أن تعيش  رعاياها املقيمني يف اخلارج تنتمي إىل اجملالتعلقة بعالقات الدولة وسائل املامل
تتكيف مع تطورات القانون الدويل املعاصر الذي اعترف حبقوق مباشرة للفرد على الصعيد الدويل مبوجب و

 نسيةـجالنظر عن  حلمايتها بغّضر اليت وضعت آليات يف هذا اإلطاو، قواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان
  .4 الفرد املعين

هبذه اإلشكالية اليت  ر األول ملوضوع احلماية الدبلوماسية، السيد بنونة، واعيةًقّرلقد كانت مقاربة املُ  
ر اخلاص االجتاهات اليت من املسائل اليت ينبغي معاجلتها معاجلة أولية حىت يتسىن للجنة أن حتّدد للمقّر"اعتربها 

حقوق الفرد الذي ما فتئ يزداد تطور "  :أن ويف هذا املسألة يرى السيد بنونة " الدراسةاجها ملواصلة حيت
، ينبغي أن حيمل اللجنة على إعـادة النظر يف له بصفة كونه شخصا من أشخاص القانون الدويل االعتراف

لدائمـة للعـدل الدويل يف قضية القانون الكالسيكي املتعلق هبذه املسـألة كما أكـدت ذلك بقوة احملكمة ا
  . 5" امتيـازات مافروماتيس 

                                                 
ص أو منظمة غير حكومية أو مجموعة أفراد تّدعي شخ للمحكمة أن تتلقى طلبات من أّي: الطلبات الفردية": 34المادة  - 1

في البروتوآوالت  أنها ضحية انتهاك من جانب أحد األطراف السامية المتعاقدة للحقوق المنصوص عليها في االتفاقية أو
  ".وسيلة سبيل الممارسة الفّعالة لهذا الحق تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن ال تعرقل بأّيالملحقة بها، و

2 - Chappez, Op. cit., pp. 24 - 25. 
 -140: ، مرجع سابق، ص(A/ 55/10): ، وثيقة رقم2000، سنة 52تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة : ارجع إلى -3

145.   
4 - Condorelli, Op. cit., p. 19. 

 .2. ، ص2: مرجع سابق، الفقرة ، (A/CN.4/484)بنونة، التقریر األّولي، -5
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 املقاربة التقليدية للمسألة، قد بدا من خالل عرضه التمهيدي حول املوضوع أنه خيّير اللجنة ما بنيو
  1 .بني تلك اليت تنبع من تطور القانون الدويل حلقوق اإلنسـانو

ارد، مل يتبع نفس الطرح بشأن املوضوع، رغم أنه و لكن يبدو أن نظريه الذي خلفه، السيد جون دوغ  
تطورات  أنّ" ، حبيث يؤكد يف هذا اإلطار  2 يضع تطورات حقوق اإلنسان بعني االعتبار يف هنج دراسته

األجانب احلماية نفسها مما يتجاوز بكثري املعايري اليت منحت للمواطنني والقانون الدويل املعاصر حلقوق اإلنسان 
يا ملعاملة األجانب اليت وضعتها الدول الغربية يف حقبة سابق، ال تستتبع أن جتعل من اإلجراءات الدولية الدن

  . 3" عنها الزمن ت قد عفاملعاملة األجانب، إجراءاالتقليدية اليت يعترف هبا القانون الدويل العريف 
ماسية جيب أن ال يقيم السياق الذي ُيناقش فيه موضوع احلماية الدبلو فبالنسبة للسيد دوغارد فإنّ  
وصف احلالة  ر اخلاص للجنة أنّقّريف هذا اإلطار يرى السيد املُمع آليات محاية حقوق اإلنسان، و القطيعة

فعلى الرغم من أنه قد تكون للفرد حقوق مبوجب " الراهنة حلماية حقوق اإلنسان فيه شيء من املبالغة، 
ففي " ؤكد ذلك بقوة، الواقع الدويل ي، و"تاحة له تبقى حمدودة صاف املوسائل االنت أنّ القانون الدويل، إالّ

 تقّدم وسائل انتصاف فعلية إىل ماليني األوربيني، يصعب القول بأنّ األوربية حلقوق اإلنسان االتفاقيةحني أن 
نفسها، وب قد حققا درجة النجاح الشعريقي حلقوق اإلنسان وامليثاق اإلففاقية األمريكية حلقوق اإلنسان واالت
إقليمية حلقوق  اتفاقية تشملهم أّي هم املقيمون يف آسيا ال، وغالبية سكان العامل على ذلك، فإنّ وةًعالو

خاصة العهد الدويل فاقيات العاملية حلقوق اإلنسان والقول بأن االت: " أن دويضيف السيد دوغار ،"اإلنسان
انتصاف فّعالة حلماية ما يتمتعون به من حقوق لألفراد وسائل  رالسياسية، توفص باحلقوق املدنية واخلا

سائل و لن حيصل من هذه االتفاقيات علىو ة حقيقة مؤملة تتجسد يف أنه ملـ، ومثّاإلنسان، هو من نسج اخليال
انتصاف مرضية إال حفنة من األفراد الذين ينتمون إىل العدد احملدود من الدول اليت تقبل احلق يف التماسات 

  .4"يئات اليت ترصد هذه االتفاقياتاألفراد إىل اهل
إذْ أن اتفاقيات حقوق اإلنسان العـاملية "  ،بلده ليس بأفضلارج حدود ـوضع األجنيب خ إنّ مثّ   

داخل حدود أراضي الدول األطراف،  -ّد سواءـأجانب على حمواطنني و –تقّدم احلماية إىل مجيع األفراد 
ال ـارج جمـاألجنيب بوسائل انتصاف حلماية حقوقه خ دعى لتزويثنائية تساقية ـغري أنه ال توجد أّي اتف

  ".نيبـاالستثمار األج
هذه املتغريات فالقول بأن احلماية الدبلوماسية فد انقضى زماهنا نظرا ملختلف آليات تسوية  ظلّ يفو  

ن حيصل الفرد على وإىل أ" يتابع السيد دوغارد بقوله اد هو قول غري مؤّسس ، واملنازعات املتاحة اآلن لألفر
                                                 

  .ق للدولة؟، وهو مرجع سابقح: الحمایة الدبلوماسية: ـّبر عن رأیه بصفة أآثر تحّرریة في مقاله المعنون بلقد ع -1
 ر الحالي دراسة الموضوع، وفقا للنهج الذي أقّره الفریق األول العامل المعني بموضوع الحمایةلقد واصل المقّر -2

، الوثائق 1998، سنة 50حولية لجنة القانون الدولي، الدورة : لى، ارجع إ1998الدبلوماسية، برئاسة السيد بنونة في سنة 
  .108: ، فقرة رقم6: ، الفصل (A/53/10): وثيقة رقم 10: ، الملحق رقم53الرسمية للجمعية العامة، الدورة 

  .11، 32: مرجع سابق، الفقرة ، (A/CN.4/506)دوغارد، التقریر األول، -3
  .24: ، ص25و  24: الفقرتين نفس المرجع، -4
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 ل التخلي عن احلماية الدبلوماسية انتكاسة يف جمال القانونحقوق إجرائية شاملة مبوجب القانون الدويل يشكّ
  . " قـوق اإلنسـان حل الدويل

اية الدبلوماسية كوسيلة من ـارد أنه من املمكن استخدام احلمـذا فقد كان يف رأي السيد دوغـهبو
الحا ـساحلماية الدبلوماسية ال تزال "  نه يؤمن بأنّبناء على ذلك فإاإلنسان، و ائل تعزيز محاية حقوقوس
القات الدولية ـاعل املهيمن يف العـما دامت الدولة هي العنصر الف، و"انة حقوق اإلنسـانـضيا يف ترسما

عـالية ف فاـسائل االنتصاك حقوق مواطنيها تبقى أكثر وـنتهالبات املتعلقة باـفإن مناصرة الدول للمط
ريق رفضها ـذه عن طـاف وسيلة االنتصاف هـبدال من السعي إىل إضعو"لتعزيز حقوق اإلنسـان، 

ون ـواعد اليت يتكـزيز القـكن لتعـهد ممـيلة بالية انقضى أوان منفعتها، ينبغي بذل كل جـبوصفها ح
   1 ." ماسيةق يف احلماية الدبلوـمنها احل

، "معـارضة شديدة أو إزالته هجهد لشلّارضة أي ـمعانوين وـتـأييد هذا املبدأ الق"جب ـبل ي
   2 ."ريتشارد ليليش"كمـا أكـد ذلك الربوفيسور 

ز احلماية زيـه أداة لتعـام احلماية الدبلوماسية ميكن أن ُينظر إليه على أنـان نظـك لكن، إنْو  
صية، حبسب السيد دوغارد، حبيث القات القائمة بينهما تتصف باخلصوـالع قوق اإلنسان، فإنّـالدولية حل

    . 3"ا حق فـردي من حقوق اإلنسـان ـاية الدبلوماسية على أهنـكن وصف احلمـمن غري املم" أنه 
انون ـنة القـ، حىت من أعضاء جلاع من الكلّـمجلّ إـمل يكن موقف السيد دوغارد، حملكن و  

ية كوسيلة لضمان حقوق اإلنسان، جيب اية الدبلوماسـبعضهم أن وصف احلمرب ـالدويل نفسها، فقد أع
ذلك أن استخدام احلماية الدبلوماسية ال يكون واضحا ألول وهلة حني تثري دولة " أن يؤخذ بـحٍذر شديد، 

، فمن املعروف أن االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان هي التزامات "ما قضية حقوق اإلنسان لصاحل رعاياها
جنسية "يبدو أن اشتراط شرط " من ثَّم ة أن تطلب وضع حدٍّ لالنتهاك، ولدو اجتاه الكـافة، جيوز ألّي

مبوجب هذا يرى بعض ، و"قوق اإلنسانـاج حبـعند االحتج ارجا عن السياقـيعترب خ "املطالبات
مفهوم احلماية الدبلوماسية يشمل محاية  أنّ دون خوٍفو"رج من القول ـرين، أنه ال حـاآلخاء ـاألعض

عوبات يف هناك صاآلخرين أن   ه باملقابل يرى بعض األعضاء، غري أن"إلنسان بالنسبة لرعاياهاالدولة حلقوق ا
هذا اخلصوص حبسب وجهة النظر هذه، ذلك أنه ال جيوز إال لدولة واحدة فقط هي دولة اجلنسية، التدخل يف 

                                                 
  .11إلى  8مرجع سابق، ص، من  ، (A/CN.4/506)دوغارد، التقریر األول، -1

2 - R. B. Lillich, Op. cit. p. 359.  
، ویؤّآد ذلك دوغارد من خالل صكان 30: ، ص77: ، الفقرةمرجع سابق ، (A/CN.4/506)، التقریر األول،دوغارد - 3

والمتعلق  1985إعالن الجمعية العامة لألمم المتحدة لعام : ألجانب وهمادوليان من صكوك حقوق اإلنسان معنيان بحق ا
 10، المادة 40/140: ملحق قرار الجمعية العامة رقم(بحقوق اإلنسان لألفراد الذین ليسوا من رعایا البلد الذي یعيشون فيه 

: قرار الجمعية العامة رقم( 1991سنة  ، واالتفاقية الدولية المتعلقة بحمایة حقوق العمال المهاجرین وأفراد أسرهم)منه
45/185 .(   
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هذا استنادا ، و1نسان ل يف قضايا حقوق اإلـاالت احلماية الدبلوماسية، بينما جيوز ألّي دولة أن تتدخـح
  . 2 "برشلونة ملعدات اجلّر و اإلضاءة"لقرار حمكمة العدل الدواية يف قضية 

ارج اللجنة، حبيث ـالفقهاء خادات من قبل بعض الكّتاب وبانتقـ كما ُووجَِه موقف السيد دوغارد  
قوق ـة حبماية حاصـنقل عناصر خ" اول ـاص مبوقفه هذا حيـر اخلقّريرى البعض منهم أن السيد املُ

جه إىل وضع قواعد تنطبق على أّي ج اللجنة سيّتـهن ذا فإنّـهب، و"ار احلماية الدبلوماسيةـىل إطاإلنسان إ
البة دولية، مهما كان نوعها، ُمقدَّمة من قبل الدولة لفائدة رعاياها، مبا يف ذلك تلك املتعلقة مبجال ـمط

ل اجملال اخلاص باحلماية اليت تشكّتعلقة مبعاملة األجانب، ومات امل، ذلك أن خرق االلتزا3 "حقوق اإلنسان
فهي الطرف الوحيد املُخول له  بالتايل ، و4 دولة اجلنسية "ميّس  بوجه خاص"رق ـر خعتَبالدبلوماسية ُي

إذا سلّمنا أن الدول " حىت ولية، اعتبارا لرابطة اجلنسية، واج حبقوق رعاياها مبوجب مطالبة دـاالحتج
قة بتطبيق القانون الدويل فإهنا ال لّـتعيف احترام االلتزامات املُ" اعيةـمصلحة مج"ري املضرورة هلا األخرى غ

  .  5 "البة دولية هبذا اخلصوصـتستطيع تقدمي مط
اية الدبلوماسية ـوضع احلم"ارد، حينما ـكما أبدى البعض اآلخر عدم موافقته لرأي السيد دوغ  

ارها ـكن اعتبلكنه يف نفس الوقت يرى أنه ال ميان، وـقوق اإلنسـمي حلتق للدولة كأداة تنـاليت هي حو
، 6"ار حقوق اإلنسانـاحبة احلق يف إطـليست الدول هي صاألفراد و ذلك ألنّا، وـا فرديا أساسيـحق
 اية ال ميكن تفعيلها إالـّر إجراءات للحمـقان ُيـالقانون الدويل حلقوق اإلنس لوم أنّـيف حني أنه من املعو

ة لَستبَداملُحلقوق اإلنسان واألوربية من االتفاقية  24 :بواسطة الدولة، وذلك من قبيل الطعون املُقّررة يف املادة
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية  من العهد 41: املادة، واملعدِّل هلا 11رقم  لالربوتوكومن  33 :باملادة
، من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان 45: ذيب، و املادةمن االتفاقية املناهضة للتع 21: املادة، والسياسيةو

وكل أحكام هذه املواد متنح للدولة أهلية تفعيل إجراءات احلماية عندما يكون حق من حقوق اإلنسان حملّ 
       .7 "الدولة تليسعندما يكون صاحب احلق هو الفرد و" أْي خرقٍ

ماسية اية الدبلوـّدمة آللية احلمـادات املُقـاالنتقالسيد دوغارد، واعٍ متاما ب لكن يبدو أنّو  
اطر بعض ـته، رغم أنه يشـمن صّح ٌقـ، بل هو واثهم على رأيديد، فهو مصّمـوقفه منها بالتحـملو

و ـعلى حنارسة احلماية الدبلوماسية ـات يف ممـددا من االشتراطـع املنتقدين لآللية املذكورة بكون أنّ
                                                 

: ، ص422: ، مرجع سـابق، الفقرة رقم)A/55/10: (، وثيقة رقم2000، سنة 52 :لجنة القانون الدولي، الدورة تقریر - 1
143.  

2 - Affaire de la Barcelona Traction, Op. cit., para. 33 – 34. 
3 - Giorgio Gaja, Op. cit., pp. 66 et 67.  

وثائق الرسمية للجمعية (، منه، 42بحسب تعبير لجنة القانون الدولي في مشروعها بشأن مسؤولية الدول، في المادة  - 4
    (A/56/10)، رقم 2000: ، سنة 56: العامة الدورة

5 - G. Gaja, Op. cit.,, pp. 66- 67. 
6 - Monica Pinto, « De la protection diplomatique à la protection des droits de l’Homme »,  
R.G.D.I.P., 2002, Vol. 2, pp. 538 et 539. 
7 - Ibid., p. 538 et s. 
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البة يف ـن أن املطرار، تبّيـتقييم األضاف احمللية وـاذ سبل االنتصـاستنفو اعدة استمرار اجلنسيةـق
ال ّد رأي السيد دوغارد ـعلى ح جةـأن هذه احل ة، إالّـر هي من الفرد وليس من الدولـقيقة األمـح

ا يف اسيـل عنصرا أسـيشكّ متييز هوانوية، وـاسية والثـانون الدولية األسـواعد القـتراعي التمييز بني ق
ق الفرد الذي ينشأ عن ـح"ج التمييز بنيـيستتبع هذا النهصوص املوضوع، وـة خبّدـاملواد املُعاريع ـمش
رمان من ـاحلض للتعذيب، وّرـيل حقه يف عدم التعمن قب(اية الدبلوماسية ـرسة دولته للحماـاكه، ممـانته
ق الدولة يف ـحاسية، وـدولية األسانون الـاعد القالذي ينتمي إىل ميدان قو، )اته دون تعويضـممتلك
البة يف هذا ـاعدة األساسية عن طريق تبين مطـاك هذه القـارسة احلماية الدبلوماسية رّدا على انتهـمم

، ارية الدولية للفرد غري تامةـالشخصية االعتب حيث أنّانون الدويل، وـنوية من قواعد القالصدد هي قاعدة ثا
امتيازات "ل يف قضية تأّصر املُالتصّو قوقه، فإنّـودية قدرته على تأكيد حدـحمبسبب  يضيف السيد دوغارد،

اذ القاعدة األساسية اليت حتمي ـانون الدويل كقاعدة ثانوية إلنفـهي الوسيلة اليت يستعملها الق" مافروماتيس
   .1."ل للفردّوـق الذي الشك فيه خمـاحل

اية الدبلوماسية، فهو ـوغارد آللية احلمستميت من طرف السيد داع املُـانب هذا الدفـجبو   
دى ـورت على مـاليت تطـأن احلماية الدبلوماسية وانون الدويل العريف بشـد على أن قواعد القّدـيش
 ّمل بعضهما بعضاـان، يكـقوق اإلنسـاية حـم محاليت تنظّ هداًـرب عـاملبادئ األقـرون، وة قـّدع
احلماية : "وذلك عندما قال أنّ اية حقوق اإلنسان،ـمح: ياية مشتركة هـاية األمر غـدم يف هنـختو

اية حقوق ـائية منها هي محـاية النهـالغ أنّـاية الفرد، واركة يف محـالدبلوماسية هي أداة تتيح للدولة املش
 ان يكّمل كلٌّـقوق اإلنسـانون حـقاحلماية الدبلوماسية و ذا املعىن فإنّـهبان املتعلقة بالفرد، وـاإلنس
  . 2" رـهما اآلخمن

د الكثري منهم على كون ـحبيث يؤكّ،  3اء ـالفقهاب وـالكثري من الكّت يشـاطر موقف دوغاردو  
، إذْ أن هذه "مؤسسة احلماية الدبلوماسية هي نظام متجانس متاما مع قواعد احلماية الدولية حلقوق اإلنسان"

احلد األدىن "قاعدة حمتوى " ية الدبلوماسية، حبيث أن ر على القواعد األساسية للحماَبعَترت بشكل ُماألخرية أثّ
ة دََّمسَتالذي جيب على كل دولة طلبه لفائدة رعاياها طبقا لقواعد القانون الدويل، هي قاعدة ُم" من املعاملة

  .  4" قة حبقوق اإلنسانـّتعلاآلن من املبادئ املُ
اية الدبلوماسية ـزاوج آلية احلمـن تّيايل تبـاملمارسات الدولية يف الوقت احل أنّميكن القول و  

اية حقوق ـو استعمال احلماية الدبلوماسية كوسيلة حلمـا حنـقوق اإلنسان، حبيث بدأت تتجه تدرجييـحب

                                                 
  .4 – 3: ، ص3: الفقرةمرجع سابق،  ، (A/CN.4/567) دوغارد، التقریر السابع، - 1
  .4. نفس المرجع، ص - 2
امش ـاله( ،4: س المرجع، صنف: المؤیدین لموقفه، ارجع إلى یذآر السيد دوغارد في تقریره السابع قائمة بأسماء هؤالء -  3

  ).5 :رقم
4 - Condorelli, Op. cit., p. 20. 
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لّ نظر ـاليت هي اآلن حمو" قضية أمحدو ساديو ديالو"  ارـر يف هذا اإلطـميكن أن نذك، وةاسية فرديـأس
قها ـال حـدعية الستعمـوء الدولة املُـرات جلان من مّربـفقد ك ،1كمة العدل الدوليةـرف حمـمن ط
 ليدية، أن ذكرتـروط التقـاهتا للشـعلى إثب ورة، زيادةًـائدة رعيتها املذكـاية الدبلوماسية لفـيف احلم

على اية الدبلوماسية ـقها يف احلمـست حـكمة، أهنا أّسـام احملـوعة أمـرهتا املرفـبوضوح يف مذك
ان يف شخص رعيتها ، وذكرت يف ـقوق اإلنسـواعد حـونغو لقـسيمة من طرف الكـاجل اتـخلروقا

، 1948ملي حلقوق اإلنسان لسنة ارة يف اإلعالن العرَّـقاهتا املُـرق الكونغو اللتزامـخ ،هذا الصدد
طبقا  انبـاملة األجـمع اليت ختّصات ـااللتزامالسيما ما يتعلق منها ب به، النصوص الدولية املتعلقةو
عدم كمة أو توجيه هتمة، واسجن بدون حمال: ذكرت من هذه اخلروقات، و"األدىن من املعاملة ّدـلقاعدة احل"

  . 2احترام حق امللكية لفائدة الضحية املذكورة 
ل مثاال بارزا لدور احلماية أهنا تشكّ هي مثال نادر يف هذا اجملال، إالّم أن هذه القضية ـرغ"و  

أن تأخذ وظيفة ال احلماية الدولية حلقوق اإلنسان حبيث ميكن للحماية الدبلوماسية ـالدبلوماسية يف جم
دولة أمام جهة قضائية حلماية النتصاف املتاحة سواء للفرد أو للبعد فشل مجيع سبل ادة أو تكميلية ساِعُم
  .3" انـقوق اإلنسـح

اعد املنظمة حلماية حقوق اإلنسان ال يعين القووالقول بالوظيفة التكاملية بني آلية احلماية الدبلوماسية و  
غريها من الدول خالف دولة اجلنسية يف محاية الفرد ق الدول مبا فيها دولة اجلنسية والبّتة إنكار أو إهدار حقو

املضرور إّما مبوجب القانون الدويل العريف أو مبوجب معاهدة متعددة األطراف أو ثنائية حلقوق اإلنسان، أو 
  4.أخرى مبوجب معاهدة

يف مشاريع املواد املُقترحة بشأن  عطيات، أدرجت حكما عاماا من اللجنة إلبراز إدراكها هبذه املسعًيو  
اإلجراءات خالف احلماية التدابري و": بعنوان 2006احلماية الدبلوماسية، يف القراءة الثانية لعام 

واد هذه ـاريع املـال متّس مش" :ليي من املشرع املذكور على ما 16 :املادة، حبيث تنص "الدبلوماسية
يانات، يف ـاريني، أو غريهم من الكـاص االعتبـاص الطبيعيني أو األشخـاألشخقوق الدول أو ـحب

                                                 
1 - CIJ. Affaire Ahmadou Sadio Diallo (La Guinée c. République démocratique du Congo), Requête 
introductive d’instance, enregistrée au Greffe de la Cour le 28 décembre 1998, In www.ici-cij.org.  
2 - Ibid, pp. 28 et 29. 
3 - Jean-François Flauss, « Vers un aggiornamento des conditions d’exercice de la protection 
diplomatique ? », In J-F Flauss (dir.), La protection diplomatique : mutations contemporaines et 
pratiques internationales, Institut d’études de droit international, Université de Lausanne, éd. 
Bruylant, 2003, p. 30 – 31.   

أو دولة ثالثة في أنه من المعلوم أنه یجوز للدولة أن تحمي شخصا من غير رعایاها ضد دولة جنسية الفرد الضحية،  ْذإ -  4
، االتفاقية الدولية )41: المادة(السياسية الدولي الخاص بالحقوق المدنية و الدعاوى التي ُتقام فيما بين الدول بموجب العهد

، اتفاقية مناهضة التعذیب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة )11: المادة(للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
ة لحقوق ، االتفاقية األمریكي)24: المادة(، االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان )21: المادة(لإلنسانية أو المهنية القاسية أو ا

  ).54و  47: المادتين(الميثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب ، و)45: المادة(اإلنسان 
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الة جْبر ـاية الدبلوماسية لكفـالف احلمـراءات ِخـوء مبوجب القانون الدويل، إىل تدابري أو إجـاللج
  .1"م عن فعل غري مشروع دوليـاً ـضررٍ جن

  
  الدبلوماسية رد في إطار الحمايةـانوني للفـركز القـور المـتط  :ثانيا    

  :دوليـاء الـادات القضـب اجتهـحس                     
ل معترب ـور بشكـرد على الصعيد الدويل، قد تطـانوين للفـز القـاملركدا أن ـمن الواضح ج

نها ـق الذي ميكّـق ذايت للدولة، ذلك احلـح" اده أنهـ، الذي مف"الن مافروماتيسـإع"تاريخ  1924بعد 
دل ـادت حمكمة العـلقد أعو ، 2" اياهاـص رعـانون الدويل يف شخـد القـترام قواعـرض احـمن ف

احلماية "  :أن" بومنوت" قضيةحينما أكّدت يف  بشكل متسعذا املبدأ، كما رأينا، وـالدولية التذكري هب
  . 3" اع عن حقوق الدولةـالن وسيلة للدفـائية تشكّـجراءات القضاية عن طريق اإلـاحلمالدبلوماسية و
ان قد بدأ بعد ـاسية للفرد على املستوى الدويل كـقوق األسـتراف باحلـّد االعـرغم أن مو

يف  دل الدويل إالّـكمة العـرارات حمـارة إليها يف قـر اإلشـأنه مل يرد ذك املية الثانية، إالّـرب العـاحل
تسي قضية ـتك، و)1(" اءةـلإلضّر وـات اجلّدـبرشلونة ملع"يف قضية رها ـاسبة نظـمبن ،1970نة ـس
قوق ـحاية الدبلوماسية وـاحلمبني ة القـعال يف مسـألة ة بالغةـي، أمهّ (LaGrand)" راندـالغ"

نوحة قوق املمـاية الدولية للحـاحلماق ـيف سية ّرـمارت حمكمة العدل الدويل ألول ـاإلنسان، حبيث أش
   .)2(للفرد على املستوى الدويل 

  
اية ـواعد الحمـار قـة في إطـانوني للدولـالمركز الق -1

   :انـقوق اإلنسـار قواعد حـفي إطو الدبلوماسية
يف إطار قواعد حقوق لدبلوماسية من جهة، وقواعد احلماية ا نوين للدولة يف إطاراخيتلف املركز الق 

دت ذلك حمكمة العدل الدولية يف قضية يتعلق مبجالني خمتلفني، كما أكّاألمر  اإلنسان من جهة أخرى، ألنّ
ة يف إطار احلماية الدبلوماسية ات الدولـالتزام"فّرقت بني حينما ذلك ، و"اإلضاءةّر وـبرشلونة ملعدات اجل"
يكون بني دولة  ل من االلتزاماتالنوع األو فقد اعتربت أنّ" التزاماهتا يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسانو
طلقة اجتاه ية ُمـل التزامات ذات حّجتشكّ"نما القواعد املتعلقة باحلقوق األساسية للفرد يدولة أخرى، بو

وفقا للمحكمة دائما ، و4 "، جاعلة بذلك أن من مصلحة اجلميع اللجوء للقضاء (erga omnes)" الكـافة
                                                 

: تمدها لجنة الصياغة في القراءة الثانية، وثيقة رقمعناوین و نصوص مشاریع المواد بشأن الحمایة الدبلوماسية التي اع - 1
(A/CN.4/L.684) ، حقوالمرفقة في المل.  

2 - Arrêt du 30 août 1924, Rec. CPJI, Série A, N° 2, Op. cit., p. 12. 
3 - Arrêt du 6 avril 1955, Rec. CIJ., 1955, Op. cit., p. 24.  
4 - Affaire de la Barcelona Traction, Arrêt du 5 février 1970, Rec. C.I.J., 1970, Op. cit., para. 33. 
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تنشأ مثال يف القانون الدويل املعاصر من جترمي أعمال " هذه االلتزامات ذات احلجية املطلقة اجتاه الكافة فإنّ
ية، مبا يف ذلك القواعد املتعلقة حبقوق اإلنسان األساساجلماعية، كما تنشأ من املبادئ و، واإلبادة العدوان

  . 1" التمييز العنصريمحايته من الرّق و
ذاتية على أساس من مصلحة  بالتايل فإن الدولة عندما تتدخل لصاحل فرد ال يكون بالضرورة نابعاو

    2. إمنا ميكن أن يكون ذلك التدخل يف حكم الوجوب الحترام الشرعية املوضوعيةرابطة اجلنسية، و
مسار املطالبة الدولية بسبب خرق التزام للشرعية "سنة  36هبذا فقد رمست احملكمة منذ أكثر من و  

يف إطار  ق التزام يهم دولة معينة بسبب رابطة اجلنسيةخر، واملوضوعية يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان
لة مصلحة خاصة حبيث أهنا الطرف ـيكون للدولة املُتدخِّ" يف هذه احلالة األخرية و ،3"احلماية الدبلوماسية

الوحيد الذي ميكن له رفع مطالبة دولية هلذا الغرض لفرض احترام قواعد القانون الدويل يف شخص رعيتها 
   .5حقوق اإلنسان ماية الدبلوماسية وهو نفس املعيار املُطبق تقريبا عند الفقهاء للتفريق بني احلو، 4" املضرورة

  
  :ار الحماية الدبلوماسيةـاالعتراف بالحقوق الفردية في إط -2    
 تأثرياته على املركز القانوين للفرد على املستوى الدويل، إالّيل حلقوق اإلنسان وغم تطور القانون الدور  
ملبدأ "وفقا ُتعاجل  حمكمة العدل الدوليةت معظم القضايا املتعلقة باحلماية الدبلوماسية املطروحة على أنه ظلّ

إشكالية عالقة احلماية الدبلوماسية  ها خبصوصمل ُتبد حمكمة العدل الدولية موقف قريبٍ إىل أمٍد، و"مافروماتيس
 يكن ، وملاصرـا من املناقشة يف الفقه املعنالت قسطا وافًر، رغم أن املسألة ماية الدولية حلقوق اإلنسانباحل

 "الغراند"، مبناسبة قرارها الصادر يف قضية 2001بوسعنا معرفة رأي احملكمة يف هذه املسألة إال يف سنة 
(LaGrand)6 .  

ختطر فيها  يثري قرار احملكمة املذكور شيئا من االنتباه يف هذه املسألة، مع أهنا ليست املرة األوىل اليتو
ار فيها مسألة ـة األوىل كذلك، اليت ُتثّرـهي ليست املقضية ختص احلماية الدبلوماسية، واحملكمة بشأن 

يف هذا الصدد نسجل وجود قضايا أخرى ان، وـقوق اإلنسـة موضوع حّيـسية مبعاية الدبلوماـاحلم
" ردبري"ن أن نذكر هنا قضية ـميك، و"الغراند"ريبا من قبيل قضية ـبنفس الشكل تقتزامنة تقريبا وم

(Angel Breard) 71998أفريل  3 :دة األمريكية بتاريخـ، اليت رفعتها الرباغواي ضد الواليات املتح ،
                                                 
1 - Affaire de la Barcelona Traction, Op. cit., para. 34. 

  .11. ، ص36: مرجع سابق، الفقرة ، (A/CN.4/484)بنونة، التقریر األّولي،  - 2
3 - Pinto M., Op. cit. p. 535. 
4 - Giorgio Gaja, Op. cit., p. 66. 
5 - Weis P. « Diplomatic protection of nationals and international protection of Human Rights », 
R.H.D., Vol. III, 1971, pp. 643 et s.  
6 - Allemagne c. Etats Unies d’Amériques, Arrêt du 27 juin 2001, In www.icj-cij.org  
7 - Affaire relative à la convention de Vienne sur les relations consulaires, (Paraguay c. U.S.A), 
demande en indication de mesures conservatoires, Ordonnance, Rec. CIJ., 1998, voir site Internet : 
www.icj-cij.org. 
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اية حق ـذلك حلماية الدبلوماسية وـقها يف احلمـا حمستعملة فيه "أخنال بريرد"خبصوص إعدام السيد 
، البند 1: فقرة 36: ام املادةـبأحكولة املدعى عليها الل الدـاحل مواطنها املذكور، بسبب إخـفردي لص

كذا ة حبقها يف املساعدة القنصلية، وار الضحيـاملتعلق بإخطالقات القنصلية،  وـا للعاقية فيّنـاألول من اتف
إخالهلا بالتزاماهتا اجتاه الرباغواي لعدم إخطار سلطاهتا القنصلية املختصة يف ذلك البلد باحتجاز الرعية 

متع لّتالقنصلية ل ايئاهتعن طريق هساعد رعيتها يؤدي بالدولة املُدَّعية أن تذكورة، الشيء الذي ميكن أن امل
هت لكن القضية انت، و1ن ملواطنها املضرور الذي تراه الرباغواي أنه حق من حقوق اإلنسامبحاكمة عادلة، و

ة بسبب تنفيذ احلكم يف مواطنها القضيذلك عند تراجع الدولة املدعية عن بدون إصدار حكم يف املوضوع، و
  . 2لذلك طلبت سحب القضية من احملكمة و

الواليات املتحدة بني املكسيك و (Avena)" أفينا"كما ميكن يف هذا الصدد أيضا، ذكر قضية 
حلق  ل انتهاكاانتهاكات اتفاقية فيّنا للعالقات القنصلية يشكّ لت فيها احملكمة إىل أنّاليت توّص، و3 األمريكية
فيمكن للمكسيك  ،عليهد يستتبع انتهاكا حلقوق الفرد، وانتهاكات حقوق هذه الدولة قلة، ورِسالدولة املُ

 من االتفاقية املذكورة استنادا للضرر املباشر 36 :تأسيس مطالبتها على أساس انتهاك املادة ،مبوجب هذا
ملعاجلة مطالبات  ال ترى احملكمة ضرورةً نظرا هلذه اإلمكانية، وللضرر غري املباشر الذي أصاب رعاياهاو

  .4املكسيك من زاوية احلماية الدبلوماسية 
حّول بقوة اجتاه نظرية احلماية "يكتسي أمهية بالغة، حبيث أّنه " قرار أفينا"قد رأى بعض املعلقني أن و
     5 ."قوق الفرديةـاية احلـآلية  حلمك ابعهاـأبرز مالمح ط لكونهاسية الدبلوم

أمحـدو سـاديو "هي قضية ، ولت قيد النظر من قبل احملكمةميكن اإلشـارة إىل قضية الزاكما و
استعملت  اليت، و6مجهورية الكونغو الدميقراطية بني مجهورية غينيا و (Ahmadou Sadio Dialo)" ديـالو

ض حبسب الذي تعّرالدولة املدعية فيها آلية احلماية الدبلوماسية كوسيلة للتدخل حلماية مواطنها املذكور 
راحلها يبدو أن القضية يف م، و7 بل الدولة املدعى عليهامن قمذكراهتا النتهاكات جسيمة يف حقوقه األساسية 

  .حبيث شرعت احملكمة يف مداوالهتا خبصوص القضيةاألخرية 
حاليا أمهية قصوى، كوهنا الوحيدة اليت استكملت " الغراند"طبقا هلذه املعطيات تكتسي قضية و

  .جراءات املطالبة الدولية حبيث صدرت يف شأهنا قرار هنائي يف املوضوع من طرف حمكمة العدل الدوليةإ

                                                 
1 - Voir les mémoires des partis, Rec. CIJ., 1998. (www.icj-cij.org).    
2 - CIJ., Ordonnance du 11 novembre 1998. (www.icj-cij.org).    
3 - Affaire Avena et autres ressortissants mexicains, Arrêt du 31 mars 2004, In www.icj-cij.org. 
4 - Arrêt du 31 mars 2004, Op. cit., para. 40. 
5 - Philippe Weckel, « Chronique internationale de jurisprudence », R.G.D.I.P., 2004 – 3, p. 731 et p. 
736. 
6 - CIJ., Affaire Ahmadou Sadio Diallo (La Guinée c. République démocratique du Congo), 
(Exceptions préliminaires), Arrêt du : 24 mai 2007, para. 10, In www.ici-cij.org. 
7 - Ibid., para. 10. 
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يف القضية املذكورة فاملطالبة اليت قّدمتها أملانيا أمام احملكمة كانت قائمة على أساس إخالل الواليات و  
ّـّا ) البند األول 1:فقرة( 36: املادةررة يف مقّالُهها، واملتحدة األمريكية بالتزاماهتا التعاقدية اجتا من اتفاقية فين

للعالقات القنصلية، الشيء الذي تسبب يف وقوع ضررٍ الثنني من الرعايا األملان نتيجة النتهاك حقوقهما 
آلية احلماية "ل باستعمات أملانيا أمام احملكمة هلذا فقد احتّجلذكر، والفردية مبوجب االتفاقية السالفة ا

أنه مبدأ أساسي من مبادئ القانون "ذكرت  أنْ ملانيا الستعماهلا هذه اآلليةرات أّربجند أنّ من ُم، و"يةالدبلوماس
للقانون الدويل، ترتكبها  الفٍةـخم رون بأعمالٍالدويل ذلك الذي يسمح للدولة حبماية مواطنيها الذين يتضّر

   1. "العادية ل معها إىل حلٍّ ُمرضٍ بالطرقدولة أخرى ال يتمكنون من التوّص
فاالعتراف باحلقوق الفردية يشكل إجراءا مسبقا وضروريا، هبدف إعمال "، ولكن يف هذه احلالة

بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية اليت ال ، و2" احلماية الدبلوماسية اليت تقصدها أملانيا يف القضية املذكورة
حق الدولة رعاياها احملتجزين يف بلد آخر، ودة قنصلية لحق الدولة يف تقدمي مساع"تشاطر موقف أملانيا ترى أن 

   .3 "يف تبين مطالبة أحد رعاياها عن طريق احلماية الدبلوماسية مها مفهومان قانونيان خمتلفان
فهل حنن احلماية الدبلوماسية  ّبل" تشكليت الوروحة يف القضية ـهنا تكمن املشكلة القانونية املطو

حملكمة، أم حنن ق إخطار اـدولة، أي األطراف اليت متلك ح فهي قضية ما بني دولة وأمام حق للدولة وبالتايل
قد أخذت طابعا دوليا وكيال عن الفرد، و هنا ليست إالّ بالتايل فهي قضية ُمْختلطة أين الدولةأمام حق للفرد و

ينتمي  فردي ا حبقاين، فاألمر يتعلق خصوصـيف هذا االفتراض الثدولة أخـرى، و ل الدولة ضّدعند تدّخ
   4. "انـقوق اإلنسـحل

دت أن أكّارسة حلق احلماية الدبلوماسية، وكمم) جزئيا(يف قرارها فقد قبلت احملكمة مطالبة أملانيا و
احلقوق  إىل أبعد من ذلك إىل التأكيد بطريق غري مباشرة أنّقاعدة عرفية، بل ذهبت األمر هنا يتعلق مبفهوم و

ذلك أثناء مناقشتها العتراض ، و"الغراند"حقوق فردية لألخوين هي بعدم احترامها اليت حتتّج هبا أملانيا 
كم احملكمة رافضا هلذه يف القضية املطروحة، فقد كان ح الواليات املتحدة األمريكية على اختصاص احملكمة 

لضرر املباشر من االعتراضات، حبيث رأت احملكمة أهنا تتمتع باالختصاص القضائي للنظر يف الدعوى استنادا ل
تفاقية جهة، الذي مّس أملانيا كدولة جّراء إخالل الدولة املدعى عليها بالتزاماهتا التعاقدية املقررة يف اال

للضرر غري املباشر عرب  من جهة أخرى استناداًفيها، و طرافحد األأكمن الدولتني  كالًّ اليت حتصياملذكورة، و
فاختصاصها ثابت استنادا للبند االختصاص  ،على هذا األساسو ،5املساس حبقوق الرعيتني املذكورتني 

ـّا"االختياري التفاقية  الربتوكولالقضائي العام مبقتضى  بالتسوية اإللزامية  للعالقات القنصلية، املتعلق "فين

                                                 
1 - Arrêt du 27 juin 2001, Op .cit., para. 38 et 65.  
2 - Monica Pinto, Op. cit., p. 532. 
3 - Arrêt du 27 juin 2001, Op .cit., para. 75. 
4 - Monica Pinto, Op. cit., p. 532. 
5 - Arrêt du 27 juin 2001, Op. cit., para. 77. 
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ها من تناول قضية ختص أحد رعايادولة طرف يف معاهدة تقّر حقوقا لألفراد  أّي" الذي ال مينع للمنازعات و
  . 1" رفع دعوى قضائية دولية نيابة عن تلك الرعية و

الفة ـمن االتفاقية الس 36 :لتأكيد اختصاصها فلم تكتف احملكمة بدراسة احلقوق املقررة يف املادةو
لّ مطالبة أمام احملكمة من ـميكن أن تكون حم"هذه احلقوق الفردية  أنّ إىل الذكر، بل واصلت حتليلها لتنتهي

 أن عدم احترامها يعين"هذا ، و2" ، على أساس رابطة اجلنسية)املضرور(جلنسية للشخص املسجون دولة ا بلِق
  . 3 "يؤدي إىل تفعيل آلية احلماية الدبلوماسية أن من شأنه
، من اتفاقية فيّنا 36: وق املقررة يف املادةـال احلقيقي هنا يكمن يف طبيعة احلقـن اإلشكـلكو

  ؟ رـالفة الذكـالس
أنه  ،، السالفة الذكر36: ت بالطابع الفردي للحقوق املقررة يف املادةرأت احملكمة بعد أن أقّروهنا    

اليت مفادها أن احلقوق املقررة يف املادة  اقتها الدولة املدعيةـق للحجة اإلضافية اليت سمن غري الضروري التطّر"
  . 4" ابع حق من حقوق اإلنسان املذكورة ليست حقوقا فردية فحسب، بل زيادة على ذلك فهي تكتسي ط

ة أملانيا عندما كّيفتها ت بشكل ضمين حّجحمكمة الهاي قد أقّر"أن قد قرأ البعض من هذا املوقف و
ة ي حّجيقّو عنصراً ت حتماًأخذهتا بعني اإلعتبار يف حتليلها لكاناحملكمة لو  ، و ميكن القول أنّ"اإلضافية: "بـ

  . 5 )من القرار املتعلق بالقضية حملّ الدراسة 78: الفقرة(" يف الفقرة املذكورةكذا استنتاجات احملكمة أملانيا و
، فإنه باملقابل هناك وي على جانب من احلقيقة، وهو منطقي إىل حدٍّ كبريمع أن هذا االستنتاج حيتو  
لة يف القرار هي األرجح، حبيث يرى البعض أن عدم إثارة هذه املسأموقف احملكمة من زاوية خمتلفة، ومن يقرأ 

، حبيث يهدف إىل حل  (ad hoc)" ألجل الغرض"املذكور راجع إىل طبيعة القرار يف حّد ذاته، ألنه قرار 
املسائل املطروحة للدراسة بدون التأسيس ملذهب قوي يف هذا الصدد، فقد توصلت احملكمة إلثبات طلبات 

ثارة يف القضية املطروحة، وهذا ال ُيقرأ على أنه ة املأملانيا بدون احلاجة إىل التطرق لطبيعة احلقوق الفردي
تلجأ احملكمة كان من الطبيعي أن ال إلثارة هذه املسألة، و" اإلمجاع الداخلي  عدم"لكنه يعكس و" امتناع"

عدم إثارة "نسجل كذلك كما وضوع املسألة املتنازع عليها ، وغري ضروري بشأن ملسلوك طريق مسدود و

                                                 
1 - Arrêt du 27 juin 2001, Op. cit., para. 77.para. 42. 
2 - Ibid., para. 57. 

: المادة ، هو أنه في القضية األخيرة فقد بدأ برهان المحكمة بالقول أن انتهاك"أفينا"قضية و" الغراند"قضية الفرق بين * 
على هذا النحو یمكن للدولة تأسيس طلبها على أساس ا من شأنه أن یسبب ضررا للفرد، وهذ، یشكل ضررا للدولة و36

ال جدوى هنا لتفعيل الحمایة الدبلوماسية، أما في ر وغير المباشر، وذآورة باالستناد إلى الضرر المباشانتهاك المادة الم
ّما أدى بها للتوصل إلى إمكانية قبول مطالبة ألمانيا آجزء من مفقد بدأت المحكمة البرهان بشكل عكسي، " الغراند"قضية 

من البرتوآول  1 :سابقة تنشئ حقوقا فردیة یمكن بفضل المادةممارسة الحمایة الدبلوماسية، بحيث رأت أن المادة ال
     .حتجزبل دولة الجنسية للشخص الُمر االحتجاج بها أمام المحكمة من قاالختياري المذآو

3 - Monica Pinto, Op. cit., p. 534. 
4 - Arrêt du 27 juin 2001, Ibid., para. 78. 
5 - L. Condorelli, Op. cit., p. 22.  
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اطئة ميكن أن تكون من قبيل ـخار املذكور ألن هذا يشكل خطوة االنفرادية للقر هذه املسألة يف اآلراء
  . 1" كلف غاليا يف القانون الدويل التسرع الذي ُي

كمة العدل الدولية، مل تسلك نفس هنج احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان يف ـحم ذا الرأي فإنّـهبو  
يك بشأن ممارسات الواليات املتحدة األمريكية يف لب من املكسـاري الذي أصدرته بطـرأيها االستش
البند  1: ، الفقرة36: قه يف املساعدة القنصلية املقررة يف املادةـالم الشخص املسجون حبـخرقها حلق إع
أن عدم احترام هذا احلق من شأنه أن " د رأت احملكمة املعنيةـقاقية فيّنا للعالقات القنصلية، واألول من اتف
من العهد الدويل للحقوق  14:، واملقررة يف املادةاكمة عادلةـات املتعلقة بتمتع الضحية مبحميس بالضمان
   .2 "اسيةـاملدنية و السي
أن احلق املمنوح للعون القنصلي يهدف إىل "ذا فقد رأت احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان ـهبو

  . 3" ضمن حقوق اإلنسانمن أجل هذه الغاية فهو يندرج قوق الشخصية للضحية، واحلتفعيل 
إال أهنا توصلت لنتيجة " الغراند"م أن حمكمة العدل الدولية مل تتبع نفس اإلثبات يف قضية ـلكن رغو  

رأت احملكمة وجود حقوق فردية ميكن أن تنشأ "ات املتعلقة باحلماية الدبلوماسية حبيث ـمهمة يف الدراس
اية الدبلوماسية تشكل أيضا وسيلة لتدخل الدولة ان، الشيء الذي جيعل آلية احلمـخارج حقوق اإلنس

  . 4. "اصة بالدولةـوق خـاية حقوق ليست بالضرورة هي حقـحلم
ذلك عند  تقريرها بشأن مسؤولية الدول، وهو نفس التفسري الذي قدمته جلنة القانون الدويل يفو

   . 5، من مشاريع املواد املتعلقة باملوضوع 33: تعليقها على  املادة
اصة إذا ـخحقوق اإلنسان للرعية األجنبية، اخلرق قد ميّس حبق من دث كثرياً أن يكون ـ، حينلكو

الذي  (minimum standard of treatment)" احلد األدىن من املعاملة"ادها ـعلمنا أن القاعدة اليت مف
ام، جتد أساسها اليوم يف اه الدولة املضيفة لفائدة رعاياها على أساس القانون الدويل العـتطلبه كل دولة اجت

يف العهدين الدوليني، وو 1948السيما اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة  ،املبادئ املتعلقة حبقوق اإلنسان
ترام ـاية الدبلوماسية لطلب احـل الدولة عن طريق احلمـكن القبول بفكرة تدخـفهل مي ،هذا الصدد

  حقوق اإلنسان لفائدة رعاياها ؟

                                                 
1 - Monica Pinto, Op. cit., p. 547. 
2 - Inter- American Court of Human Rights, Advisory opinion OC-16 / 99 of october 1, 1999, 
Requested by The United Mexican States, «The right to information on consular assistance in the 
framework of the guarantees of the due process of law», In : www.corteidh.org.cr 
3 - Philippe Weckel, « Chronique de jurisprudence international, avis consultatif du 1ier octobre 
1999 », R.G.D.I.P., 2000, vol. 2, p. 792 et s.  
4 - Flauss (J-F), « Vers un aggiornamento des conditions d’exercice de la protection diplomatique », 
Op. cit., p. 32. 

ة ، سن56: امة ألمم المتحدة، الدورةائق الرسمية للجمعية العـ، الوث53: ریر لجنة القانون الدولي، الدورةـتق: ارجع إلى - 5
من قـرار المحكـمة في قضية  78وفيه أعـادت اللجنة التذآـير بالفقـرة ، 206. ص ،(A/56/10) 10: ، الملحق رقم2001

  ". الغراند"
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فإن " اعدة ذات حجية مطلقة اجتاه الكافةـق"ق ْرـحىت إذا كانت املطالبة مؤّسسة على خ احلقيقة أنه
ا تطلبه الدول املضرورة ـا، حبيث ال ميكن للدول األخرى غري املضرورة أن تطلب ممركز الدولة يبقى متميًز

من قبل جلنة القانون  من مشروع املواد بشأن املسؤولية الدولية املُعّد 48 :طبقا للمادةهذا ، و1 باخلصوص
جيوز ألية دولة "  :اليت تنص يف فقرهتا الثانية على ما يلي، و2001جويلية  26: الثانية بتاريخالدويل يف قراءته 
ف عن ـالك -أ :أن تطلب من الدولة املسؤولة 1: ج مبسؤولية دولة أخرى مبوجب الفقرةـحيق هلا أن حتت

                 2."...30: ا للمادةـضمانات بعدم التكرار طبقات وتقدمي تأكيداملشروع دوليا والفعل غري 
   

  ة ـويـات تسـآلياسية وـة الدبلوميـامـالح: انيـع الثرـالف
  : اديةـاالقتص اتـالنزاع                  

زيادة  املـبني بلدان الع باشرةـغري املاالستثمارات املباشرة وتصادية وشهدت وترية التدفقات االق  
ل، االتصاو التكنولوجيات احلديثة لإلعالمثورة  خاصة يف عصرنا هذا عصر العوملة، وذلك بفعل تأثريبرية، وك

ـّا حّتم وضع إطار أو قواعد قانونية املواصالت،اليت سهلت من عمليات التنقل و حلماية املشروعات  مم
 واليت، )والأ(ت الثنائية لالستثمار حقوق املستثمرين األجانب ضمن ما ُيعرف باالتفاقياضمان االقتصادية، و

جديدة لتسوية الرتاعات بني املستثمرين األجانب الدولة املُستقبِلة، ختتلف عن تلك املتعرف استحدثت آليات 
عليها تقليديا، حبيث ُيمكِّن هذا النوع من املعاهدات األفراد املستثمرين من اللجوء هليئات حتكيم دولية منشأة 

  ، فهل حنن أمام آليـات بديلة للحمــاية الدبلوماسية ؟)اًثاني(هلذا الغرض 
  

  االعتراف بحقوق المستثمرين األجـانب في إطـار معـاهداتتأثير : أوال
  :الثنائية على الحماية الدبلوماسية االستثمار      

حنو ) ىوهي الدول الغنية الكرب(هلا وال من الدول املُصدرة ـاحلركة املتصاعدة لرؤوس األم لقد أدت
اية االستثمارات ـمحـزيز واعد دولية لتعـ، إىل التفكري يف وضع ق)اميةـالدول الن(الدول املُستقبِلة له 

ذلك بإفراغها يف شكل ب على أراضي الدول املستقبِلة، وقوق املستثمرين األجانـفظ حـحواألجنبية 
" اقتصاد السوق، حبيث يوجد حاليا ر العوملة واد عددها اليوم يف عصاليت زيات ثنائية ُتْعىن هبذا األمر، واتفاق

   .3"اتفاق من هذا النوع 2000حبسب التقديرات حنو 

                                                 
1 - L. Condorelli, Op. cit., p. 20 et 21. 

، الوثائق 53: تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة: التعليق عليها فيریع المواد بشأن مسؤولية الدول ولى نص مشاارجع إ - 2
 (A/56/10). 10: ، الملحق رقم2001: ، سنة56: ة ألمم المتحدة، الدورةالرسمية للجمعية العام

، 61: ، الدورةألمم المتحدة امةـائق الرسمية للجمعية العـالوث ،2006: سنـة ،58 :انون الدولي، الدورةـنة القلج ریرـتق - 3
  .76: ، ص)A/61/10( 10: ق رقمـالملح
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محايته، كما سلّمت األجنيب ولذا تشكل معاهدات االستثمارات الثنائية أداة أساسية لتنظيم االستثمار و
أتاح هذا النوع من املعاهدات  ، حبيث1"اإلضاءةبرشلونة ملعدات اجلّر و"يف قضية بذلك حمكمة العدل الدولية 

اح، ـق امللكية، حتويل األربـوق املتعلقة به، خبصوص حـكذا ضمان احلقديد ماهية االستثمار، وـحت
اإلجراءات واعد وـاهدات هي القـز هذه املعـما ميّي ايل،ـبالتوذا التعويض يف حاالت نزع امللكية، ـكو

ذلك ام احلماية الدبلوماسية، وـتعلقة بنظستبعد تطبيق القواعد املالواردة فيها بشأن بتسوية املنازعات، حبيث ت
فهي تسعى إلخراج املنازعات  ،ذاـهبو ،منها التخفيفبمارستها أو روط املتصلة مبـا بالتخلي عن الشإّم

ية ة التقليدية للحمامن دواليب اآللياألجانب املستثمرين بلة واملتعلقة هبذه االستثمارات بني الدولة املستِق
 ،استنفاد طرق الطعن الداخلية غري ضرورية هنااملتصلة منها جبنسية املطالبات وفالقواعد "  ،الدبلوماسية

ُتعّد و ،2 "دويلية فاإلجراء هنا ذو طابع مباشر وذا ما يفضي إىل فرق واضح مع نظام احلماية الدبلوماسـوه
رعايا الدول األخرى أحسن مثال ُيضرب  الدول وة منازعات االستثمار بنيدة األطراف لتسويتعّداالتفاقية املُ

  .  3 يف هذا الصدد
ام تسوية املنازعات اخلاصة باالستثمارات الدولية وخصوصا عندما تكون العالقات القانونية ـيف نظو

شخص خاص ينتمي لبلد مصّنع دولة نامية كأحد األطراف و ذلك غالباً بوجودور دويل تأخذ طابعا عْب
ب الوقوع يف قاعدة مسو القانون الوطين ّنتسوية الرتاعات يف هذا اإلطار تتجن اآلليات اخلاصة بكطرٍف ثاٍن، فإ

  .4 ايدةـألحد األطراف، وذلك باخلضوع لقواعد دولية خاصة حم
تعلقة باالستثمارات لرتاعات املُلبعض بنود معاهدات االستثمار الثنائية على التسوية املباشرة  ولذا تنّص

، نشأة هلذا الغرضُمهيئة أو  ،الدولة املستقبِلة أمام هيئات حتكيم دولية معينةر األجنيب وستثِمبني املُ قد تنشأ اليت
بعض ، كما قد حتيل "رعايا الدول األخرى الدول وبنيالدويل لتسوية نزاعات االستثمار املركز "أو أمام 

املعاهدة إىل هيئات حتكيم بني دولة املعاهدات االستثمار الثنائية خبصوص تفسري أو تطبيق نص ذي صلة ب
يكون لكلٍّ منهما احلق يف اللجوء إىل هذه والدولة املُضيفة، و) شركة أو حامل أسهم(املُستثمر جنسية 

هكذا توفر هذه املعاهدات وسائل انتصاف لألفراد املستثمرين جتاريا يف اخلارج، مـّما جيعل اهليئات، و
نزاع  هلم اللجوء مبوجبها مباشرة إىل هيئات حتكيمية يف حالة نشوب أّي استثماراهتم أكثر أمنا، حبيث ميكن

   . 5مع الدولة املُضيفة بشأن هذه االستثمارات 

                                                 
1 - Affaire de la Barcelona Traction, Op. cit., para. 90. 
2 - Chappez, Op. cit., p. 25. 

األمم المتحدة، حت رعایة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، و، ت1965مارس  18والتي ُاعتمدت في واشنطن بتاریخ  - 3
ي منشورة آذلك في فرنسي، وه ،159: ، ص8359: ، رقم575: رقم، المجلد "مجموعة معاهدات األمم المتحدة: "انظر
المتعلقة باالستثمار بين الدول ورعایا الدول  النزاعات لرسمي للمرآز الدولي المختص في تسویةوقع اإللكتروني االم

  www.worldbank.org/icsid:األخرى
، "عقد الدولة: يةفي مجال االستثمارات الدولرعایا الدول األخرى دراسة في العقود بين الدول و"ز، قادري عبد العزی. د - 4

  .85 – 31 .ص، 1/ 1997مجلة إدارة، 
  .دولة المواطن المستثمر على هذا اإلجراءأن توافق الدولة المدعى عليها و شریطة - 5
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اهدات ـازعات اليت تنص عليها معـالبسيط إلجراءات تسوية املنن ورِـالنظام املَ يبدو أنّو  
ر للمستثمر األجنيب مزايا أفضل ّمما يوفره نظام توف"ذا الغرض ـركز الدويل املنشأ هلـاملار الثنائية وـاالستثم
اشر إىل التحكيم الدويل ـهذه املعاهدات تتيح للمستثمر فرصة اللجوء املب اية الدبلوماسية العريف ، ألنّـاحلم
روط ـتتخلى عن شوامن يف الطبيعة التقديرية للحماية الدبلوماسية ـاسي الكـُتَجنِّـُبه الغموض السيو

كبديل لتجاوز "ر هذه اآلليات احلديثة للحماية ا أدى بالبعض إىل اعتباـ، ّمم 1 "ية الدبلوماسيةاـممارسة احلم
، وعند املوافقة على هذا النوع من التحكيم، تلتزم األطراف املعنية بالتخلي 2" وائق احلماية الدبلوماسيةـع

بذلك يكون االشتراط من و" يةع حبق احلماية الدبلوماسوسيلة انتصاف أخرى مبا يف ذلك التذّر عن أّي
ممارسة احلماية الدبلوماسية بواسطة الدولة القومية تنفاد وسائل االنتصاف الداخلية وجانب الدولة املستقبِلة باس

لن تتحقق عندما ) احلماية الدبلوماسية(فإن هذه احليلة "ارة أخرى كما يرى السيد بنونة ـبعبو" منفصالن
ض رـوميكنه أن يف) االتفاقيات الثنائية املُشار إليها(اص ـانون اخلـرة بالقاشـانون الدويل مبـيعترف الق

   .3"احترامه على هذا الصعيد
ولكن، هـل حنـن حقيقة أمـام تكريسٍ الضمحـالل احلمـاية الدبلوماسية، مبوجب أحكـام   

      هذا النوع من املعاهدات؟
  

  ات الدولية لتسويةـاآلليوء األفراد إلى ـلجاسية وـاية الدبلومـالحم: ثانيا
  نزاعاتخاصة حـالة المركز الدولي لتسوية و –االقتصادية  النزاعات      

  : - (.C.R.D.I) رعايا الدول األخرىو االستثمار بين الدول      
   

محور مالئما لكل أمناط احلماية الدولية املكفولة للفرد يف الوقت املعاصر، فمل يعد وعاء الدولة كافيا و
دولة الذي يقوم عليه أساس احلماية الدبلوماسية التقليدية الذي حيجب صاحب احلق األصلي  –دولة  القةالع

لى الصعيد القانون عاملنعدم  للفرد ز القانوينـباملرك كاملُربَّر آنذاه وبتويل الدولة القيام مبطالبة دولية لفائدت
أنه من املسلم به حاليا أن األمور قد تطورت بشكل  ايل، إذْـقنعا يف الوقت احلالدويل التقليدي، مل يعد ُم

معترب على هذا الصعيد، حبيث توجد عدد من اآلليات الدولية للحماية اليت تكفل للفرد احلق يف إعمال حقوقه 
ـاية محب اصة تلك املتعلقةـخومباشرة أمام اهليئات الدولية التحكيمية أو القضائية املُنشأة هلذا الغرض 

  .العابرة للحدود االستثمارات

                                                 
  .76. ، المرجع السابق ذآره، ص(A/61/10):  ، وثيقة رقم58تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة  :انظر - 1

2 - J-P. Laviec, Protection et promotion des investissements –étudié de droit international économique, 
PUF., Paris, 1985, p. 5. 

  .13. ، ص40: ، مرجع سابق، الفقرة (A/CN.4/484)بنونة، التقریر األّولي،  - 3
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معظم الرتاعات االقتصادية يف معظمها اليوم يتم تسويتها بواسطة "بصفة عـامة، ميكن القول أن و  
ثنائية ، فالعدد املتزايد التفاقيات االستثمار ال1"لةالدول املستقبِمرين األجانب وإجراء دويل مباشر بني املستث

لدولية املتصلة مبجال االستثمار، السيما اللجوء للمركز جعلت من التحكيم الدويل منوذجا حلل الرتاعات ا
، كما ميكن أن نذكر يف هذا 2رعايا الدول األخرى بني الدول و الدويل لتسوية الرتعات املتعلقة باالستثمار

جانفي  19: اإليرانية املنشأة مبوجب اتفاق اجلزائر املؤرخ يف –اإلطار حمكمة حتكيم املنازعات األمريكية 
الديون، : " ة بـاملتعلقلبلدين السيما االقتصادية منها واليت ختتص يف النظر يف خمتلف الرتاعات بني او ،1981

، أي  3"إجراء ميّس حبق امللكية ألحد رعايا البلدين يف البلد اآلخر كذا أّيالعقود، وحاالت نزع امللكية، و
، مباشرة دولية فهي جهة قضائية"بالتايل ماسية، وـارسة حق احلماية الدبلوختتص يف اجملاالت اليت ميكن فيها مم

على اق اجلزائر املذكور صراحة اتف، حبيث ينص 4"ُمؤسَّسة لتعويض اجملال التقليدي آللية احلماية الدبلوماسية
لفائدة أحد الرعايا يف القضايا اليت تدخل ضمن اختصاص  اللجوء للحماية الدبلوماسية حق تنازل الطرفني عن

أي سبيل  البلد اآلخر أو أحد رعاياه يف ذكورة، كما أنه ليس ألحد رعايا البلدين الذي له نزاع احملكمة امل
  .5شار إليهامل نتصاف غري تلك املنشأة مبوجب النصآخر لال
خاصة ال ضمان االستثمارات األجنبية وإىل جانب هذا ميكن اعتبار اإلجراءات املوضوعة اآلن يف جمو  
، هتدف كذلك للحد من  (A.M.G.I)" الوكالة املتعددة األطراف لضمان االستثمارات"ر رة يف إطاطوَّتلك املُ

اللجوء الستعمال آلية احلماية الدبلوماسية، حبيث أن الوكالة املذكورة تتكفل بتعويض املستثمر الواقع ضحية 
كالة املذكورة بدعوى األخطار املؤمنة بدون أن يرفع مطالبة ضد الدولة املستقبِلة حبيث تنوبه يف ذلك الو

من هنا يبدو أنه ال و الدولة املستقبلةالوكالة املذكورة وبني يصبح الرتاع حمصورا و الرجوع ضد تلك الدولة،
يف  إالّ د من طرف رعيتهاتكبَّل عن طريق احلماية الدبلوماسية جلْبر الضرر املُر التدّخستثِمحاجة لدولة جنسية املُ

  .6 رر متت بصورة جزئيةحالة ما إذا كانت تسوية الض
لة يف جمال تسوية املنازعات املتعلقة باالستثمارات الدولية، جعلت ّجَسهذه التطورات النوعية املُ إنّ

  ذا صحيح ؟ـل هـالساحة اآلن، فه على دورٍ احلماية الدبلوماسية مل يعد هلا أّي البعض يقول أنّ
يف احلماية الدبلوماسية، ل لآللية القدمية املتمثلة ديدة هي بدائـات اجلـقد رأى البعض أن هذه اآلليل   

ة بتسوية ـاملتعلق 1965مارس  18اقية واشنطن املؤرخة يف ـآلية التحكيم املنشأة مبوجب اتفاصة خو

                                                 
1 - Chappez, Op. cit., p. 25. 

  :، ارجع إلى2006لة أمامه للفصل إلى غایة جوان قضية مسج 210یحصي المرآز  - 2
* News from ICSID, Vol. 23, N° 1, 2006, p. 2. In: www.worldbank.org/icsid 

   .في اتفاقيات الجزائر تسویة المنازعات األمریكية اإلیرانيةمن إعالن ) 1( 2: المادة - 3
4 - Chappez, Op. cit, p. 25. 
5 - B. Audit, « Les accords d’Alger 19 janvier 1981, tendant au règlement des différends entre les 
Etats Unies et l’Iran », J.D.I., 1981, p. 198.  
6 - Ibrahim F.H. Shihata, « L’agence multilatérale de garantie des investissements  (AMGI)», A.F.D.I., 
1987, p. 601.   
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 ،(P. Reuter)" بول روتر"منهم الربوفسور ، ورعايا الدول األخرىار بني الدول وـات االستثمـنزاع
واشنطن هو استبدال احلماية الدبلوماسية من الواضح أن اهلدف العام التفاقية " :أنه 1968عندما قال يف سنة 

  . 1" التقليدية مبؤسـسة أكثر فعالية
اجتماع الشروط اإلجرائية الضرورية لتطبيق هذا النوع من التحكيم املنصوص وبالفعل، فعند املوافقة و

فعل غري مشروع من جانب الدولة املستقبلة  ر من أّيتضّرعليه يف االتفاقية املذكورة، يصبح املستثمر األجنيب املُ
ظر العتبارات اليت ختضع لتقدير الدولة بالنباستعمال احلماية الدبلوماسية، وليس حباجة إىل تدخل دولته األصلية 

تنص االتفاقية السالفة  ،يف هذا الصددرة مع مصلحة املستثمر املتضرر، وال تتفق بالضرو مصلحية قدسياسية و
الذكر صراحة على أن جلوء األطراف املعنية إىل هيئة التحكيم املذكورة يقتضي ختليهم عن أي سبيل آخر 

  . 2-ما مل يتفق على خالف ذلك–لالنتصاف 
مطالبة دولية لفائدة  األطراف يف االتفاقية السالفة الذكر، باالمتناع عن تقدمي أّيكما تلتزم الدول 

ية نزاعات املركز الدويل لتسوتاحة خبصوص نزاع حمل نظر من طرف أحد رعاياها بأي وسيلة دولية م
، وقد استبعدت من ذلك صراحة اللجوء آللية احلماية الدبلوماسية، رعايا الدول األخرىاالستثمار بني الدول و

ماية بتقدمي احلال تقوم دولة متعاقدة "   :التفاقية املذكورة على ما يلي، من ا1 :فقرة  27: املادةحبيث تنص 
تعاقدة أخرى على عرضه أو َعَرضه البة دولية بشأن نزاع وافق أحد رعايا أو دولة ُمـضع مطالدبلوماسية أو و

ما لقرار الصادر خبصوص هذا الرتاع ورى لـللتحكيم مبوجب هذه االتفاقية، ما مل متتثل الدولة املتعاقدة األخ
  ".مل تلتزم به
ر للفرد إىل هيئات التحكيم الدولية مبوجب اتفاقيات االستثمار اللجوء املباش لكن باملقابل، رغم أنّو  
أنه ال ميكن اجلزم بأن هذه اآلليات اجلديدة املكفولة للفرد يف هذا اإلطار  معترباً، إالّ نوعياً راًل تطّوالدولية ميثّ

احلماية  بعادهتدف إىل است حبيث ميكن القول أن هذه اآلليات اجلديدة ال ،ُتعوِّض احلماية الدبلوماسية
ل هذه ـالة فشـ، إذْ يف حن أمام جتميد مؤقت هلذه األخريةالدبلوماسية كُلية باملعىن السليب، بل حن

ح اجملال للحماية الفرد املضرور، ُيفس ألضرارامل ـاجلديدة للتوصل إىل حلٍّ أو جْبرٍ ك امليكانزمات
تفعيل هذه  للبدء يف "إجراًءا سابقًا" رتَبـعديدة ُتيف هذه احلالة ميكن القول أن هذه اآلليات اجلالدبلوماسية، و

اضرة دائما ـفهذه األخرية ح" اية الدبلوماسيةـلتعويض احلمفنحن ليس أمام أدوات "بالتايل ، واألخرية
   3 .يف تسوية الرتاع" ام النظام القانوينـإلمت"

خرى يف جمال االستثمار، رعايا الدول األ حالة آلية التحكيم بني الدول وميكن اكتشاف هذا يفو  
فإنه يف امليادين اليت تشملها االتفاقية  ،ففي الواقع السالفة الذكر، 1965 املؤسسة مبوجب اتفاقية واشنطن

احلاالت العامة للمطالبات  املُطبقة يف" رق الطعن احملليةتعديل لقاعدة استنفاد ط"املذكورة ميكن اعتبار أننا أمام 
                                                 
1 - Cité in : Chappez, Op. cit., p. 25. 

  .1965مارس  18من اتفاقية واشنطن المؤرخة في  26: المادة - 2
3 - Condorelli, Op. cit., pp. 16 – 18.  
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فإنه ال ُيشترط "الدبلوماسية بقاعدة خاصة ضرورية ملمارسة احلماية الدبلوماسية وهنا الدولية يف إطار احلماية 
ية نزاعات االستثمار بني الدول ز الدويل لتسوـاستنفاد طرق الطعن احمللية، بل استنفاد طريق الطعن أمام املرك

بالتايل فنحن ليس ، و1 كنة، وعند فشل هذا السبيل تصبح آلية احلماية الدبلوماسية مم"رعايا الدول األخرىو
  . 2" أمام تغييب للحماية الدبلوماسية، بل حنن أمام جتميد مؤقت هلذه األخرية

لكن يف سياق اخلاص للجنة القانون الدويل، و هي نفس النظرة اليت يراها السيد دوغارد املقررو  
دولية األخرى املكفولة للفرد، فقد خمتلف، فهو ال يضع احلماية الدبلوماسية كنظامٍ منافسٍ آلليات احلماية ال

تنفيذ نظم قانونية أخرى تنظم ال ُتِخلُّ بوجود و) الدبلوماسيةاملتعلقة باحلماية (مشاريع املواد احلالية " د أنّأكّ
، فهو يصّر من جديد كما رأينا سابقا خبصوص احلماية "أو ممتلكاهتم -الطبيعية أو املعنوية –محاية األشخاص 
آليات القصد منها محاية  معاهدات االستثمار الثنائيةاحلماية الدبلوماسية و"نسان أن اإل الدولية حلقوق

إحدامها األخرى اص الذين يتعرضون للضرر نتيجة فعلٍ غري مشروعٍ دوليا، واهلدف منها أن تكّمل ـاألشخ
ق يف هم احلأصحاب األسالشركات ودول و، فإذا كان لل، ويف هذا الصدد"وتدعمها حتقيقا لذلك اهلدف

االحتجاج باحلقوق بواسطة وسائل االنتصاف الواردة يف معاهدات االستثمار الثنائية من أجل محاية االستثمار 
ال ـاحلرمان من حقهم كذلك يف االستناد إىل مبادئ القانون الدويل العريف يف جم" األجنيب، فإنّ هذا ال يعين 

  . 3" الباهتمـمطاحلماية الدبلوماسية اليت قد تدّعم أو تكّمل 
ماية انون الدويل يف مشاريع املواد املتعلقة باحلـت جلنة القاعتمد ،دفـذا اهلـل حتقيق هـمن أجو

تنطبق مشاريع املواد ال "  :ادهاـاليت مفع، وومن املشر 17: املادة، 2006يف القراءة الثانية سنة الدبلوماسية 
األحكام الواردة يف املعاهدات  للقانون الدويل مثلبقدر ما ال تتفق مع القواعد اخلاصة هذه حيثما و

  .4 "املتعلقة حبماية االستثمارو
 يكون غري منسجمٍ" بقدر ما" بق نظام احلماية الدبلوماسية ال ينط جتعل يغ النص صياغةًلذلك ِصو  

 اية الدبلوماسية منسجما معـنظام احلم در ما يظلّـبقائية، وـار الثنـاهدات االستثمـنصوص معو
         5 .اـًنطبقُم يظلّاملعاهدات املعنية 

  

                                                 
1 - Condorelli, Op. cit., pp. 16 – 18. 
2 - Chappez, Op. cit., p. 25. 

  .28. ، ص43و  42: بقا، الفقراتمذآور سامرجع  ، (A/CN.4/538)تقریر الخامس، دوغارد، ال - 3
   من هذه المذآرة 190. مشاریع المواد هذه ارجع إلى الملحق، صلالطالع على  - 4
، الوثائق 2006: ، سنة58: ارجع إلى التعليق على مشروع المادة المذآورة في، تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة - 5
  .76. ، ص(A/61/10) 10: ، الملحق رقم61لرسمية للجمعية العامة لألمم المتحدة، الدورة ا
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  :الفصل الثـاني

  ممـــارســة الحمــاية الدبلومـاسية

 
 
  

، تستند يف تأسيسها اسية بوصفها إحدى وسائل إعمـال مسؤولية الدولإنّ ممارسة احلماية الدبلوم
الذي يستتبع مسؤولية الدولة اليت ، وق، وجود عملٍ دويل غري مشروعالعتباراٍت أّولية، من أمهّها على اإلطال

امات املتصلة مبعاملة األجانب، ة خرق االلتزارتكبته، غري أنّ هذا العمل غري املشروع جيب أن يقع حتت مظلّ
املقيمني على أراضي الدولة اليت اً على إحدى رعايا دولة ُمعينة وبتعبريٍ آخر جيب أن يكون واقعاً أو ُمسلَّطو

  . صدر منها الفعل
أن هذه  هنا ميكن للدولة الوطنية أن تتذّرع مبمارسة احلماية الدبلوماسية ضد الدولة املسؤولة، غريو

اإلجراء الغالب يف هذا الصدد هو تقدمي مطالبٍة دولية من طرف شروٍط ُمحّددة، واملمارسة ختضع ألشكالٍ و
ن ُتستوىف لقبول وفق شروٍط معينة جيب أذلك املُتضرر ضد الدولة املسؤولة، و دولة اجلنسية نيابةً عن مواطنها

  .على هذا اجلانب باخلصوص املبحث األولسيقتصر حديثنا يف هذه املطالبة، و
الطرق ئج احلماية الدبلوماسية، وغري أنه ال ميكن أن تكون دراستنا ذا معًىن، إالّ إذا تطّرقنا إىل إبراز نتا

دفاع عن مصاحل الفرد اهلدف من وراء هذه احلماية هي ال الكفيلة الستفادة الفرد من هذه النتائج، مادام أنّ
لكن هناك بعضاً من املسائل القانونية اليت تعترض جتسيد هذه االستفادة قانونياً وميدانياً، السيما املُتضرر، و

ية ذلك راجٌع العتبارات الطبيعة القـانونحلصول التعويض املُتحّصل عليه، وفيما يتعلق مبسألة حق الفرد يف ا
  . من هـذا الفصل اينـاملبحث الثللحماية الدبلوماسية، وهـذا ما سنحـاول إبرازه يف 



  ممارسة الحماية الدبلوماسية: الفصل الثاني   ----------- ---------------------------------------  

 - 88 -

  :شـروط ممارسة الحمــايـة الدبلـومـاسية: المبحث األول
    
لقد أوجد العرف الدويل شروطاً ملمارسة احلماية الدبلوماسية باعتبارها مطالبة دولية معروضة أمام   

ف احمللية من أهّم هذه الشروط، شـرط استنفاد ُسُبل االنتصاّد شـرط اجلنسية و، وُيـَع1جهة قضائية دولية 
إنْ كانت هذه الشروط ضرورية ملمارسة احلماية الدبلوماسية، فإهنا يف الوقت نفسه ال تؤدي بالضرورة إىل و

أن  لكن بدونة ون أن جتتمع كل الشروط املطلوبتفعيل هذه املطالبة الدولية بشكل آيل عند توفرها، حبيث ميك
ا اجملال كما رأينا ذلك سالفا، هذا طبقا لسلطتها التقديرية اليت تتمتع هبا يف هذحتمل الدولة عبء املمارسة، و

يف إطار احلماية  لكن عندما تقّرر الدولة مباشرة املمارسة فالبّد أن ختضع الجراءات املطالبة الدولية املطلوبةو
  .   2 بة الدولة غري مقبولة دولياًإالّ اعُتربت مطالالدبلوماسية، و

يف فيما يلي سنتطرق إىل شروط ممارسة احلماية الدبلوماسية يف العناصر املوالية، بدءا بشرط اجلنسية و  
املُتمثِّلة يف استنفاد سبل  ،الشروط املتعلقة بالفردفسنخّصصه لدراسة  املطلب الثاينأّما ، املطلب األول

، كما سنناقش فيه كذلك، انطباق شرط األيدي النظيفة ون الداخلي للفرد املضروراالنتصاف اليت يوفرها القان
  .على املطالبات املُنَدرجة ضمن احلماية الدبلوماسية

    
    :شـرط الجـنسـيــة: المطلب األول

    
يكاد يكون الوحيد يف الفقه التقليدي الذي ميكن من خالله "ُيَعّد شرط اجلنسية من أهّم الشروط، بل 

ال ميكن له ) الذي ميكن أن يكون شخصا طبيعيا أو معنوياو(الدبلوماسية فالشخص املتضّرر  أسيس احلمايةت
  .3" مواطنيهامن االستفادة من احلماية الدبلوماسية اليت توفرها الدولة إال إذا كان 

ة         لقد عّبرت احملكمة الدائمة للعدل الدويل عن هذا الشرط بشكل واضح يف قرارها بشأن قضيو
عطي للدولة حق اليت ت" قاعدة القانون الدويل"حبيث استندت إىل " سالدوتيسكيس -سكك حديد بانيفيزس"

هذا احلق ال ميكن للدولة بالضرورة ممارسته "تقدمي مطالبة دولية لفائدة رعاياها لتأكيد أن ممارسة احلماية، و
الفرد هي املُسوِّغ الوحيد رابطة اجلنسية بني الدولة وفإن  إالّ لصاحل مواطنيها، ألنه بغياب اتفاقيات خاصة،
  .4" الذي يعطي للدولة احلق يف احلماية الدبلوماسية

                                                 
ذا ّلالحمایة الدبلوماسية، وِ إطار دولية أخرى ال تدخل ضمن  َطاَلَباٍتقد تتفق معظم الشروط التي سنذآرها مع شروط ُم - 1

ال ُیقصد تعميمها على قط على الحمایة الدبلوماسية وة ففإن جميع األحكام التي سنذآرها في إطار هذه الشروط هي منحصر
   .األخرىالدولية جميع أنواع المطالبات 

2- Chappez (J.), Op. cit., p. 7. 
3- kiss (A-C.) Op. cit., p. 692. 
4 - CPJI., Arrêt du 28 février 1939, Série A/B., N° 76, p. 16. 
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منها احلماية جلنسية يف املطالبات الدولية وكما أكّدت بعدها حمكمة العدل الدولية على أمهية شرط ا
" رابطة اجلنسية"مطالبتها على  أّسـستذلك يف خّضم ذكر غواتيماال أهنا و، "نوتبوم"الدبلوماسية يف قضية 

  .1" غواتيماال تستند إىل مبدأ واضح يف القانون الدويل" قالت أنّ كان تعليق احملكمة أنْو
بل إنّ هذه القواعد " ليست احملكمتني من ابتكرتا القواعد األساسية للقانون الدويل املتعلقة باجلنسية"و 

لكن ميكن القول أن احملكمتني كانتا هلما ، و"والقضاء الدويل وجودة من قبل يف ممارسات الدولكانت م"
جلان التحكيم الدولية اليت "ذلك على غرار اجلهات القضائية الدولية املختلفة، السيما ، و2فرصة لتطبيقها 

قبل هذا، كانت هذه النقطة حملّ توافقٍ يف حماوالت التدوين ، و3" أكّدت بقوة على ضرورة توافر هذا الشرط
الذي اعترب أن ِمن أوىل " روسو شارل"، كما أقّر هذا الشرط العديد من الفقهاء منهم 4ألوىل للقانون الدويل ا
الدولة ة أو سياسية بني الفرد املضرور ووجود رابطة قانوني" أهّم شـروط ممـارسة احلماية الدبلوماسية و

، "كيْس"، " بورشار"ي الذي استقّر عليه كلٌّ من هو نفس الرأو ،5" اليت تتمثّل أساسا يف اجلنسيةاملُطاِلبة، و
  .6" َسلمون"و "باسدفان"، "دوبوي"، "شايب"

 انون الدويلـنة القـردت جلـاية الدبلوماسية، فقد أفـال احلمـية شـرط اجلنسية يف جمألمهّو  
صوص هذا يت أعـّدهتا خبواد الـاين يف مشاريع املـزء الثـهو اجلجـزءا كـامال حيمل هذا العنوان و

ة باجلنسية يف انونية املُتعلقـالذي حيتوي على سّت مواٍد ُتعىن بتوضيح تفـاصيل القواعد القاملوضوع، و
 ممارسة احلماية الدبلوماسية، دت اللجنة حق الدولة االنتسايب يفـفقد أكّ ،ويف هذا الصدداملوضوع املدروس، 

الدولة اليت حيق هلا ممارسة احلماية الدبلوماسية  - 1"  :ذلك يف مشروع املادة الثالثة اليت تنص عـلى ما يليو
   7..." .هي دولة اجلنسية

صعوبات من الناحية التطبيقية، ختتلف باختالف يطرح شرط اجلنسية عـّدة مسائل و يف احلقيقة،و  
ص عنصرين لذلك سنخّصان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا ونوع الشخص املشمول باحلمـاية فيما إذا ك

  .ين النوعني املختلفني من األشخـاصهلـذ

                                                 
1 - Affaire Nottbhom, Op. cit., Rec. CIJ., 1955, p. 13.  
2 - Herbert W. Briggs, Op. cit., p. 23. 
3 - Chappez, Op. cit., p. 12, voir aussi : Rousseau, Op. cit., p. 109 et s. 
4 - Ann.CDI., 1956, Vol. II, Doc. A/CN.4/96, Op. cit. p.221et s. 
 - Ann. IDI., Vol. 51, Session de Varsovie 1965, T. 1, Justitia et Pace, éd. Juridiques et 
sociologiques S.A., Bâle, pp. 102 – 116 et 171 et s. 

 ؤولية الدولالُمقّرر الخاص للجنة القانون الدولي المكّلف بموضوع مس" غارسيا أمادور"هو نفس الحكم الذي تبّناه السيد و 
  : ، ارجع إلى1958في تقریره الثالث الذي رفعه للجنة سنة 

- Ann.CDI., Vol. II, 1958, Doc. A/CN.4/ 111, Op. cit., p. 66.).  
5 - Rousseau, Op. cit., p. 108. 
6 - Borchard, Op. cit. p. 277 et s.; Kiss (A-C), Op. cit., p. 692 ; Basdevant (J.), Op. cit., P. 485 ; Dupuy 
(P.M), Droit international public, PUF., 5ième éd. 2000, p. 125; Salmon (J.), Op. cit. p. 904. 

نصوص مشاریع المواد بشأن الحمایة الدبلوماسية اعتمدتها عناوین و"، 2006: ، سنة58: لدورةلجنة القانون الدولي، ا  -   7
  .2. ص ، )A/ CN.4/L.684: (، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، وثيقة رقم"لجنة الصياغة في القراءة الثانية
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 1: لشخص الطبيعيشـرط الجنسية ل: الفـرع األول
ملةً من املسائل القانونية، تثري النقطة املُتعلقة جبنسية الشخص الطبيعي يف إطار احلمـاية الدبلوماسية ُج

  :اليت سنستعرضها يف العناصر اآلتيةو
       

  :    الحماية الدبلوماسيةديد الجنسية ألغراض ـس تحـُسُأ: أّوالً  
من مشاريع املواد املُقَترحة من طرف جلنة القانون الدويل بشأن موضوع احلماية  ة الرابعةدتنص املا

ألغراض توفري احلماية : دولة جنسية الشخص الطبيعي:"الدبلوماسية، يف قراءهتا الثانية، على ما يلي
كل دولة يكون ذلك الشخص قد اكتسب جنسيتها الدبلوماسية للشخص الطبيعي، تعين دولة اجلنسية، 

وفقاً لقانون تلك الدولة، حبكم املولد أو األصل أو التجّنس أو خبالفة الدول أو بأّي طريقة أخرى ال 
  .2." تتعارض مع القانون الدويل

أين يعّرف مشروع هذه املادة، دولة اجلنسية ألغراض احلماية الدبلوماسية، من خالل االستناد إىل مبدو  
شخص املُؤَهل الكتساب األول، هو أنه يعود لدولة اجلنسية أن حتّدد طبقا لقانوهنا الداخلي ال: أساسني

  .الثاين، هو أن هناك حدودا يفرضها القانون الدويل على مْنح اجلنسيةجنسيتها، و
  

  :تحديد الجنسية حق حصري للدولة لكنه ليس مطلقًا -1    
على السلطة التقديرية اليت تتمتع هبا الدولة يف  1923 ل الدويل سنةلقد أكّدت احملكمة الدائمة للعد

" املغربنس ومراسيم اجلنسية يف تو"جمال وضع القواعد املتصلة باجلنسية، يف رأيها االستشاري املتعلق بقضية 
..."  ميدأ ضمن اجملال احملـيف احلالة الراهنة للقانون الدويل تبقى مسـائل اجلنسية من حيث املب: " بقوهلا

يعود لليشتنشتاين، كما ألّي دولة : "الشهرية، رأت حمكمة العدل الدويل أنه" نوتبوم"يف قضية ، و3للدولة 
فاجلنسية تدخل ضمن نطاق ... أخرى ذات سيادة، حتديد مْنح جنسيتها بواسطة تشريعها الداخلي

  4." االختصاص الوطين للدولة
من رعاياها ليس مطلقا، حبيث توجد قيود حتّد من سلطة  غري أنّ حق الدولة يف تقرير من تعتربهم

هذا ما ذكرته احملكمة يف رأيها عارض مع قواعد القانون الدويل، ويت الدولة، إذْ أن اكتساب اجلنسية جيب أالّ
إنّ مسألة تقرير ما إذا كان أمر ما مثل منح اجلنسية هو اختصاص حصري : "االستشاري السابق ذكره  بقوهلا

                                                 
ية، وال إلى أن موضوع الجنسية الُمتناول في هذا البحث، سُيدرس آحجية لممارسة الحمایة الدبلوماس تجدر اإلشارة -  1

الُمتعلقة باآتساب الجنسية أو القواعد المتصلة بها، أْي أننا سنعالج الطعن في حق الدولة في حمایة فرٍد ما  تهّمنا القواعد
   .روف التي یمكن أن ُتمَنح فيها هذه الجنسيةبواسطة رابطة الجنسية، وليس بالظ

  .من هذه المذآرة 190. یمكن اإلطالع على مشاریع المواد آاملة  في المالحق، ص - 2
3 - Affaire des décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc, CPJI., AC., du 7 février 
1923, Série B., N° 4, p. 24. 
4 - Affaire Nottbhom, Op. cit, Rec. CIJ. 1955, p. 20.  
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ال ُتطّبق إال يف حدود "، وبالتايل ..."، هي مسألة نسبية، حبيث أهنا تعتمد على تطور العالقات الدوليةللدولة
  .1" نطاق االلتزامات التعاهدية اليت تربط الدولة املعنية

حديثاً، فقد أعلنت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف فتواها بشأن التعديالت املُقترح و
من الضروري : "، ما يلي"اكوستاريك"ألحكام املتعلقة بالتجّنس يف الدستور السياسي لـ إدخاهلا على ا

املبدأ اآلخر القائل بأن ضمن االختصاص الداخلي للدولة، و التوفيق بني املبدأ املتعلق مبنح اجلنسية، الذي يدخل
ضيات اليت يفرضها النظام هي حدود مرتبطة باملقتالدولة، و القانون الدويل يفرض حدودا معينة على سلطة

  2".الدويل حلماية حقوق اإلنسان
ة، على الدولة عند منح اجلنسي" معايري دولية"يف القانون الدويل املُعاصر، ميكن القول أن هناك و

هذا مـا و 3من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، 15: ذلك ضمن اإلطار العام املرسوم يف املادةاالمتثال إليها، و
   4. ذلك يف االتفـاقيات األخـرى املُتعلقة هبذا اجملـالنلمسه ك

، من مشاريع املواد املُقَترحة من طرف جلنة القانون 4: ةدتنص املا، ويف جمال احلماية الدبلوماسية
ألغراض توفري احلماية الدبلوماسية للشخص الطبيعي، تعين دولة اجلنسية، كل دولة ": الدويل، على ما يلي
ص قد اكتسب جنسيتها وفقاً لقانون تلك الدولة، حبكم املولد أو األصل أو التجّنس أو يكون ذلك الشخ

وتشمل هذه املادة، على أغلب العوامل ، "خبالفة الدول أو بأّي طريقة أخرى ال تتعارض مع القانون الدويل
بشكل عام، و 5امة للقانون،اليت تستخدمها الدول ملنح اجلنسية، كما هو ُمقرَّر يف األعراف الدولية واملبادئ الع

كرابطة مقبولة ملنح اجلنسية "كذا التجنُّس، الذي ُيعترب واألصل،  ،ميكن أن نذكر يف هذا اإلطـار، املولد
، رغم أن الظروف اليت جيري مبوجبها اكتساب اجلنسية عن طريق التجنُّس هي 6" ألغراض احلماية الدبلوماسية
  .8كتساب اجلنسية كذلك نتيجة خلالفة الدول ، كما ميكن ا7خمتلفة من دولة ألخرى،

                                                 
1 - CPJI., AC., du 7 février 1923, Op. cit., p. 16. 
2 - Inter- American Court of Human Rights, Advisory opinion, OC – 4/84, of January 19, 1984, Series 
A, N° 4, para. 35 ; In : www.corteidh.org.cr 

  لكل فرد حق التمتع بجنسية ما؛ -:"تنص على أنه التي - 3
الجمعية العامة  قرار( ، "ال یجوز حرمان شخص من جنسيته تعسُّفا أو إنكار حقه في تغييرها -                               
  ).1948مبردیس 10: ، المؤرخ في)3 -د( ألف  217: ألمم المتحدة، رقمل

، (.UNTS., Vol. 1249, p. 13 En)، من اتفـاقية القضـاء على جميع أشكـال التمييز ضد المـرأة 9: المـادة:انظـر مثـال - 4
من االتفاقية الدولية  ، )ثاثال(د  – 5:المادة ، ) www.corteidh.org.cr(من االتفاقية األمریكية لحقوق اإلنسان 20:لمادةا

 21المؤرخ في ) 20- د(ألف  2106قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة (للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
 :وآذا مشـاریع المـواد التي أعــّدتها لجنة القـانون الدولي بشـأن الجـنسية وعـالقتها بخـالفة الـدول ،) 1965دیسمبر 

(Ann. CDI., Vol. I, 1999, A/CN.4/L.581/Add.1.) . 
  .103. ، ص38: مرجع سابق، الفقرة ، (A/CN.4/506) دوغارد، التقریر األول، - 5
  .103. ، ص38: ، الفقرةنفس المرجع - 6
الموافق  1426محرم عام  18المؤرخ في  01 – 05أمر رقم : في الجزائر مثال ُنظِّمت أحكام اآتساب الجنسية بواسطة - 7
دیسمبر سنة  15الموافق لـ  1390شوال عام  17المؤرخ في  86 – 70یتمم األمر رقم  یعّدل و، 2005فبرایر سنة  27لـ 

  . منه 5، 4: ، ال سيما المواد15. ، ص15: و المتضمن قانون الجنسية، الجریدة الرسمية للجمهوریة الجزائریة عدد 1970
: جنة القانون الدولي وثيقة رقمالدول الذي أعّدته لارجع إلى مشاریع المواد المتعلقة باستخالف  - 8

(A/CN.4/L.581/Add.1. ) المذآورة أعاله ،.  
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ماية الدولية لفائدة األفراد، مرجعا أساسيا ملوضوع اجلنسية ألغراض ممارسة احل" نوتبوم"رب قضية عَتُتو  
هل تفقد دولة اجلنسية احلق يف محاية : ميكن طْرح القضية يف اجلزء املتعلق بدراستنا، من خالل التساؤل التايلو

  نت إقامته االعتيادية يف مكان آخر ؟ فرد ما إذا كا
  

   :انطباق مبدأ فعالية الجنسية في مجال الحماية الدبلوماسية -2    
من أجل البّت يف قبول املطالبة املُقّدمة أمامها، " نوتبوم"لقد كان أمام حمكمة العدل الدويل يف قضية     

حجية صحيحة اجتاه هي ذات " نوتبوم"د للسي" ليشتنشتاين"أن تثبت إن كانت اجلنسية املمنوحة من طرف 
اجتاه " نوتبوم"ألجل محاية " ليشتنشتاين"مقنعا لـ ذه اجلنسية ُتَعّد سبًبا كافيا وكانت ه إنْ، و"غواتيماال"
 1".أن تبحث عن املعايري اليت تعطي للجنسية املدفوع هبا يف القضية فعاليتها"كان على احملكمة  ، أْي"غواتيماال"
وفقًا ملمارسات : "املعطيات، حّددت احملكمة خمتلف عناصر مفهوم اجلنسية حبيث ذكرت أنه على ضوء هذهو

يقوم على  ا قانونياًاطًـر اجلنسية ربعتَبآراء املؤلفني، ُتاألحكام القضائية والتحكيمية و القراراتالدول و
وجود حقوق  املشاعر، إىل جانبواملصاحل ود وـصلة فعلية تقوم على الوجاط اجتماعي، وـارتب

ميكن القول، إهنا متثل التعبري القانوين عن حقيقة كون الفرد الذي ُمنَِحت له إما مباشرة وواجبات ُمتباَدلة، و
أو حبكم القانون، أو بناء على فعلٍ صادرٍ عن السلطات، أوثق ارتباطا بسكان الدولة املانِحة للجنسية منه 

ا دولة ما، ال ختول هذه الدولة ممارسة احلماية اجتاه دولة اجلنسية عندما متنحهلة أخرى، وبسكان أّي دو
  . 2" أخرى إال إذا كانت تشكل ترمجة قانونية الرتباط الفرد بالدولة اليت جعلته من مواطنيها

  الفرد ألغراض احلماية الدبلوماسية ؟اك صلة فعلية بني دولة اجلنسية ولكن، هل ينبغي أن تكون هنو      
البات املُتعلقة مبجال احلماية ـد الكثريين بقبول مبدأ اجلنسية الفعلية يف املُطلقد ساد اجتاه عن 

ق تعلّ، امل1964ُنوفمرب  10: ، فقد أّيد معهد القانون الدويل مبدأ الصلة الفعلية، يف قراره املؤرخ يف3الدبلوماسية
: ، الفقرة4: يث تنص املادةابع الوطين ملطالبة دولية من جانب دولة ما خبصوص ضرر أصاب فرد ما، حبـبالط

عى عليها رفض مطالبة تقدمها دولة ما خبصوص ضرر حلق بفرد أو إعالن ميكن للدولة املُدَّ: "على ما يلي 1
  .4" ن يف الظروف اخلاصة للقضية أن الفرد قد ُمنِح التجنس يف غياب أّي صلة ارتباطعدم قبول املطالبة، إذا تبّي

وجود الصلة الفعلية بني ذ موقفا ُمَعاكسا هلذا الرأي، إذْ أنه ال يشترط دوغارد قد اختغري أنّ السيد   
، حبيث أنه وبعد قراءة متمعنة "نوتبوم"الفرد الذي حيمل جنسيتها حبسب املبادئ املُشار إليها يف قضية الدولة و

قياسي، مبعىن أنه يقتصر هلذه القضية، استنتج أن هناك عوامل حتّد من تأثري احلكم الوارد فيها وجتعله حكما غري 

                                                 
1 - Bastid (Suzanne), « L’affaire Nottebohm devant la cour internationale de justice », R.G.D.I.P., 
1956, pp. 607 – 633.   
2 - Affaire Nottebohm, Rec.CIJ., 1955, Op. cit., p. 23. 
3 - Lucius Caflisch, Op. Cit., p. 78 et s. 
4 - Ann. I.D.I.,  Session de Varsovie, Vol. 51, T. I, Op. cit., p. 49. 
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اليت تتمثل يف شكوك احملكمة إزاء شرعية مْنح صة هبذه القضية املذكورة فحسب، وعلى الوقائع اخلا
اليت " غواتيماال"بـ " نوتبوم"كذا يف صالت مبوجب قانوهنا الداخلي، و" وتبومن"جنسيتها لـ " ليشتنشتاين"

اليت كانت تربطه هبا ) دعيةالدولة املُ" (ليشتنشتاين"بـ سنة مقارنة مع صالته  24كانت أقوى بال شك طيلة 
ال حيّق " "ليشتنشتاين"د أن ـكمة بأن تؤكّـهذا ما أدى باحمل، و1حبسب تعبري احملكمة " روابط واهية للغاية"

امة ية عقاعدة عرف"هبذا احلكم مل يكن يف قصد احملكمة تقدمي ، و2" هلا أن توفر محايتها لنوتبوم إزاء غواتيماال
س القراءة اليت أعطاها هي نفو، 3تسري على وقائع القضية" قاعدة نسبية"إمنا تقدمي ، و"تسري على مجيع الدول

قاعدة قطاعية خاصة ال ُتَعبِّر عن مبدأ "، حبيث رأى أن قاعدة الفعالية هي "نوتبوم"لقضية  "فلوس"األستاذ 
  . 4" أساسي مطلق يف مجيع حاالت احلماية الدبلوماسية

شرط اجلنسية الفعلية ال يتناسب مع املعطيات احلالية لعامل  أنّ" دوغارد"يرى السيد  ،على هذا عالوةًو  
دهتم ضرورات العيش هناك ماليني من األشخاص الذين اقتا اهلجرات، حبيث أنّليوم، عامل العوملة االقتصادية وا

هناك عددا ال ُيحصى من  باملقابل فإنّأبدا، و لدان مل يكتسبوا جنسيتهاعاشوا يف بو م األصليةدوهللالبتعاد عن 
تطبيق شرط " هلذا فإنّ تربطهم هبا سوى أوهن الصالت، واألشخاص الذين حصلوا على اجلنسية يف دولٍ ال

الصلة احلقيقية املُقَّدم يف قضية نوتبوم من شأنه أن ُيضعف بشكل بالغ املبدأ التقليدي املتمثّل يف احلماية 
  .5"طُّبق هذا الشرط بصرامة، حيث أنه يستبعد حرفيا ماليني من الناس من احلماية الدبلوماسية الدبلوماسية، إذا

، فإن حتديد تاريخ أثر أو )كمبدأ عام(لفائدة مواطنيها  إالّ لكن إنْ كان تدخل الدولة احلامية، ال يتّمو
  .طالبة املُقدَّمةمفعول شرط اجلنسية ُيعترب من أهم املسائل األساسية املتعلقة مبقبولية امل

  
  : اعدة استمرار الجنسيةـق :ثانيا  

الدولة، هي تعّبر عن حالة قانونية ميكن أن تكون ُعْرضة بارها رباطا قانونيا بني الفرد وإن اجلنسية باعت
للتغيري بفعل ظروف معينة، وتطبيقا للمبدأ القائل بأن احلماية الدبلوماسية ُتمارس وفقا لشرط اجلنسية، فإنه 

قاعدة هو ما ُيعرف ضمن و بدون انقطاع طيلة إجراءات احلماية،أن تظلّ هذه اجلنسية باستمرار و بغيين
  اعدة ؟ـاستمرار اجلنسية، فما املقصود هبذه الق

                                                 
1 - Affaire Nottebohm, Op. cit., p. 25. 
2 - Ibid, p. 26. 

 .40. ، ص109و  108: مرجع سابق، الفقرتين ، (A/CN.4/506)دوغارد، التقریر األول،  - 3
وبهذا الرأي، یكون السيد دوغارد قد تبنى تفسير لجنة التوفيق الُمشترآة بين إیطاليا والوالیات المتحدة األمریكية لقضية  -
   :ارجع إلى للمزید من التفاصيل، 1958في سنة  (Flegenheimer)" فالغنهایمر"في قرارها بخصوص قضية " نوتبوم"

-Italian-United Slates Conciliation Commission , Flegenheimer Claim case, September 20, 1958, 25 
I.L.R. 91 (1958), In:http://www.uniset.ca/naty/maternity/flegenheimer.htm 
- Pinto (R.), « les problèmes de nationalité devant le juge international, à propos de l’affaire 
Flegenheimer», AFDI., 1963, p. 361 et s.   
4 - Jean-François Flauss, Op. cit.,p. 39.   

  .43. ، ص117: مرجع سابق، الفقرة ، (A/CN.4/506)التقریر األول، رد، دوغا  - 5
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   :اعدة استمرار الجنسيةـالتقليدي لق المفهوم -1   
   1: عةروٍط جمتمـثالثة شوفقا للمقاربة التقليدية،  اعدة استمرار اجلنسيةـق تتضّمن

إذا و 2،"وقت حـدوث الضرر"على الفرد أن يكون حـامال جلنسية الدولة اليت تتدّخل لصاحله  - أ
ميكن أن نكتشف أنه يّربر النظرية التقليدية، باعتباره  ،ما حاولنا وضع هذا الشرط يف إطار احلماية الدبلوماسية

  . 3" اجملـال الدويل العامو) يالشخص(ربط بني الضرر الفردي ي ل رابطة اجلنسية إىل جسرٍـّحيو
  ".يف تاريخ تدويل املطالبة بشكل رمسي"على الفرد أن يكون من رعايا الدولة املتدخِّلة أو احلامية  - ب
امية بصفة مستمرة منذ تاريخ حدوث ـعلى الفرد أن يكون من رعايا الدولة املتدخِّلة أو احل -ج

ال أّي تغّير يطرأ على جنسية الفرد أثناء هذه الفترة ُيعتَبر إخالوة تاريخ تقدمي املطالبة رمسيا، الضرر إىل غاي
  .لو كان متمّتعا هبا عند تاريخ حدوث الضرربشرط استمرار اجلنسية، حىت و

، يبدو أنه "البةـتاريخ تقدمي املط"نسية إىل غاية ـعلى نقيض الشرط األول، فاشتراط استمرار اجلو  
 فرد هو ضرٌرإذا كان الضرر الذي يصيب ال"، حبيث أنه "حماية الدبلوماسيةلل ةاقض مع النظرية التقليديـيتن"

جبنسيته  ظلّ ُمحتفظاً، فلماذا ُيشَتَرط على الفرد أن ي'حقا خاصا هلا'ل هلا ّوـالذي خييصيب الدولة نفسها، و
، "؟ للتغيري املضرور جنسية الفردما إذا تعّرضت فيما بعد يف حالة  'ـاصاخل حق الدولة'ر ملاذا يتأثّفيما بعد، و

  4 .ذا السؤالهل إجـابٍةتقدمي أنّ النظرية التقليدية تبقى عاجزة عن ويظهـر 
اعدة استمرار اجلنسية من حيث حمتواها متّس بروح احلماية الدبلوماسية ـإنْ كانت قولكن، حىت و  

ا تقف صّمام أماٍن، حبيث أهنا انت ُمّربرة يف أوساط التقليديني بكوهنـ، إالّ أهنا ك"إلعالن مافروماتيس"وفقا 
اب هذه القاعدة تستقبل الدولة التسلط من قبل الدولة إذْ أنه بغيـتضمن لألفراد كيانا حيميهم، كما أهنا متنع 
، 5هذا طبقا لألوضاع السائدة قدمياسية على الدولة املُدعى عليها، ومطالبات قدمية لغرض تسليط ضغوط سيا

وى على تدعيم ـالفة الذكر أّي منها يقـد ضمن األسباب أو املربرات السـأنه ال يوج" وايلر"قد ذكر و
   6.انوينـدلوهلا القـمب" وتربير قاعدة استمرار اجلنسية

                                                 
1 - Briggs, « Nationalité des réclamations », Op. cit., p. 23. 

، فهي "تـاریخ حـدوث الضرر"يغا مختلفـة للـداللة على مصطلح وقد ورد في بعض القـرارات التحكيمية الدوليـة ص -  2
،  (à la naissance de la réclamation)" في والدة المطالبة"،  (dès l’origine)" منـذ األصـل"تستعمل عبـارات 

حات شرومصحوبة بتعاليق و، Briggsالسيد أشار إليها  ، والتي(à la date du dommage)" في تـاریخ الضرر"أو 
  .Briggs, Ibid, pp. 56 – 27: وافية ، یمكن اإلطالع عليها في

3 - Wyler (Eric), « La règle dite de la continuité de la nationalité dans le contentieux international », 
P.U.F., 1ère éd., 1990, Paris, p. 12. 
4 - Ibid., p. 12. 
5 - Ibid., p. 35 et 36. 

من شأن أّي و: "بقوله، في القرار اإلداري الخامس" أمبایر بارآر"بما ذآره المحكِّم  یستشهد السيد دوغاردالصدد،  في هذاو
یمكن أن تسفر عن تحول بلد قوي إلى وآالة مطالبات نيابة عن الباب على مصراعيه للتجاوزات، و قاعدة أخرى أن تفتح

إلى رعایاها أو یستخدمون قوانينها المتعلقة بالتجنس لغرض ضمان تبنيها  الذین یحيلون مطالباتهم بعد أن تلحقهم أضرار، 
 .).4. ، ص3: الفقرة، مرجع سابق، (A/CN.4/506/Add.1)دوغارد، استمرار الجنسية،  (، "لمطالباتهم

6 - Wyler, Ibid., p. 37. 
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  :الطبيعة القانونية لقاعدة استمرار الجنسية -2    
ها يف يمتّ تبّن، و1" اعدة عرفيةـق هي" دة استمرار اجلنسية اعـق ـأكيد غالبا على أنّرى التـلقد ج  

اوالت تدوين  ـحم، و4رارات القضائية ـالق، و3هتا ممارسات الدولّرـ، كما أق2اهدات دوليةـة معّدـع
الذي ظلّ " بورشار"اء ـ، فباستثناعدة فإنه ليس واضحاًـأييد الفقهي هلذه القـبالنسبة للت، و5القانون الدويل 

ول ـيقداء تشكيكهم إّزاء القاعدة، وـإب ون يفالفقهاء ال يترّدداب وـا عنها، فإن الكثري من الكّتُمدافع
اع عن هذه ـالقليل من الفقهاء َمْن هم يف استعداٍد للدف: "ذا املوضوع أنّـيف دراسته املُتعلّقة هب" وايلر"
  .6 "اعدة بشكل ُمطلَقـالق

عدم اليقني بشأن مضمون هذه "هلذا فقد رأى السيد دوغارد يف حبثه خبصوص املوضوع أن هناك و  
اليوم ، و9حيـازة اجلنسية ، و8، حبيث أنه ليس هناك وضوح يف معىن تـاريخ إحلـاق الضرر 7"لقاعدةا

  . 10) أْي املوعد الذي جيب أن تظلّ اجلنسية ُمستِمّرة عند حلوله( األخري 
                                                 
1 - Briggs, Op. cit., p. 23 et 137, Voir aussi : Wyler, Op. cit., p. 17 et s., Dugard, A/CN.4/506/Add.1, 
Op.cit., para. 5, p. 4.  

االتفاقيات المتعلقة بالسالم الُمبَرمة بعد نهایة الحرب العالمية الثانية والتي ى هذه القاعدة، جميع المعاهدات ولقد نصت عل - 2
في اتفاقية واشنطن لتسویة  ه القاعدةهذ تر، آما تكر.Wyler, Op. cit., p. 43 et s: ، ارجع إلى"اتفاقا 250"بلغت حوالي 

 : UNTS., Vol. 575, n° 8359, p. 159, Fr. In( النزاعات بين الدول ورعایا الدول األخرى
www.worldbank.org/icsid( لبات الوالیات ، ویمكن أن نعثر على هذه القاعدة، في إعالن الجزائر بخصوص تسویة مطا

تعني مطالبات رعایا إیران أو الوالیات المتحدة، حسب : "المتحدة األمریكية وحكومة إیران اإلسالمية والذي ینص على أنه
." الحالة، المطالبات التي یملكها باستمرار منذ تاریخ نشأة المطالبة وإلى یوم دخول هذا االتفاق حّيز النفاذ، رعایا تلك الدولة

   .) 1981، 30األحداث الدولية، نشرة خاصة تصدر عن وزارة الخارجية الجزائریة، عددالجزائر و(
وما یليها، والذي  5. ، ص6: الفقرة ،، مرجع سابق(A/CN.4/506/Add.1)، دوغارد، استمرار الجنسية: ارجع إلى - 3

  .بریطانيا بهذا الخصوصات الوالیات المتحدة األمریكية ویشير فيه إلى ممارس
یمكن الرجوع في هذا الصدد إلى األمثلة أآدت على هذه القاعدة لجان التحكيم المشترآة ومختلف محاآم التحكيم،  بحيث -  4

، آما طبقت 55إلى  48: فحات منخاصة التعليقات التي أوردها في الصو Briggs, Op. cit., pp. 24 – 74: التي ساقها
بهذا الخصوص ارجع في إعالن الجزائر السابق ذآره، وطبقا للحكم الوارد  كيم اإلیرانية المشترآة هذه القاعدةحمحاآم الت

، نفس المرجع،  (A/CN.4/506/Add.1)إلى األمثلة التي ساقها السيد دوغارد في تقریره اإلضافي بشأن استمرار الجنسية  
  (.Wyler, Op. cit., p. 19 – 30 et surtout ; p. 26): وارجع آذلك إلى .16: الهامش رقم. 7. ص

 :في التقریر األول للسيد غارسيا أمادور بخصوص مسؤولية الدولة ةخالُمستنَسفي محاوالت التدوین التقليدیة،  -  5
)Ann.CDI., 1956, Vol. II, Doc. A/CN.4/96, Op. cit. p.227et s.( ،  وآما أآد السيد غارسيا أمادور على قاعدة

المواد الذي اقترحه  بشأن مسؤولية الدول في تقریره الثالث الذي قّدمه للجنة  من مشروع 21: استمرار الجنسية في المادة
قانون الدولي في وقد نجح معهد ال،  (Ann. CDI., 1958, Vol. II, Doc. A/CN.4/111, Op. cit, p. 61)القانون الدولي 

لية ُمقدَّمة من ِقَبل دولة ما بسبب ضرر الطابع الوطني لمطالبة دو"، المتعّلق بـ1965هذه القاعدة في قراره سنة  اعتماد
 .(Ann. IDI., Vol. 51, Session de Varsovie 1965, Op. cit. p. 138) "أصاب فرد ما

6 - Wyler, Op. cit., p. 228 et s. 
  .13.ابق، ص، مرجع س(A/CN.4/506/Add.1)دوغارد، استمرار الجنسية،   - 7
هل هو  عایير التي یمكن أخذها في تحدیده،ذلك بالنظر إلى المالتاریخ، و هذا الغموض الذي یكتنف" وایلر"لقد بّين  - 8
 (Wyler, Op. cit., p. 53) ،"تاریخ وقوع الفعل، أم هو الوقت الذي أصاب فيه الضرر الفرد أو أحد رعایا الدولة المطاِلبة"

بمقتضيات قاعدة  إلحاق الضرر آافيا للوفاء و هنا یثور سؤال فيما إذا آان إعالن النية في الحصول على الجنسية وقت - 9
  ).Wyler, Op. cit., p. 39 et s :إلىآذلك ارجع و  ،، مرجع سابقاستمرار الجنسيةدوغارد، ( ؟ االستمرار

فهل هو تاریخ تأیيد المطالبة من قَبل الدولة، أم تاریخ مباشرة المفاوضات الدبلوماسية بشأن المطالبة، أم هو تاریخ تقدیم  - 10
أن آل هذه التواریخ " وایلر"المطالبة، أم هو تاریخ عرض المطالبة، أم تاریخ إصدار الحكم، أم تاریخ التسویة ؟، و یرى 

للتوسع في و  .Wyler, Op. cit., p. 75 – 80 المقصود في قاعدة استمرار الجنسية" اليوم األخير"یمكن أن تأخذ معنى 
 .Briggs, Op. cit., p. 39 et s :رجع إلىمعاني آٌل من هذه التواریخ المذآورة،  ا
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شكّك الكثريون يف األدلة ذه القاعدة مبفهومها التقليدي، وهلذه األسباب، اتسع مّد املعارضة ضد هو  
قد سامهت وشروط شديدة  ذلك بفرضة تتوخى احلذر يف مْنح جنسيتها وقّدَمة لتربيرها، فالدول احلديثاملُ

من : " يف هذا اإلطار يقول السيد دوغارد أنهرة يف صرامة تطبيق هذه القيود، والتحديات األمنية املعاص
غريها إثبات مطالبة فعلية باحلماية املُضحك االفتراض أو حىت اإلحياء بأن الدول الصناعية القوية األقدر من 

  . 1". الدبلوماسية سوف متنح جنسيتها حتايال لكي تشتري مطالبة
فعالية احلماية " الذي انتقد بشدة قاعدة االستمرارية مبفهومها التقليدي، أنّ" وايلر"قد قال و  

   .2" ةالدبلوماسية ستزيد بشكل كبري جّدا إذا ما قمنا بتخليصها من قواعد االستمراري
التقليدية ' اعدةـالق'لقد أّدت : " هو نفس املوقف الذي يشاطره فيه السيد دوغارد، عندما قالو

د قوق الفرـامل حتظى فيه حـد هلا مكان يف عـمل يعنسية املُبتغى منها، وـرارية اجلـملقة باستـاملتع
ات ـاالعتراض نّإ: " يضيف قائال ، و"نسية ـليس من السهل فيه تغّير اجلانون الدويل وـتراف يف القـباالع

اف، ـارها إىل اإلنصـافتقيط مبضموهنا وـالذي حي دم اليقنيـصر يف عـعلى قاعدة االستمرارية ال تنح
رد هو ضرر ـق الفـبأن أّي ضرر يلح" دوفاتيل"راض ـرية مع افتـاحية النظـفهي ال تتوافق من الن

ن ـولك" ويلانون الدـاضعا للقـار الفرد خـو اعتبزايد حنـه املتـق الدولة نفسها، أو مع التوجـيلح
 الستغناء عنها بلاعدة إال أنه غري متحّمس لـانب السيد دوغارد على هذه القـجرغم هذه االعتراضات من 

  .3" ادة تقييمهاـذه األسباب فقد آن األوان إلعـهلو"يرى أنه 
  

  :دبلوماسيةفي إطار الحماية ال" قاعدة االستمرارية"إعادة صياغة  -3    
رار اجلنسية على موقف جلنة القانون الدويل ـهة لقاعدة استمـديدة املَُوجـادات الشـمل تؤثر االنتق  

يف هذا االجتاه، اقترح السيد دوغارد مادة على جلنة القانون ا ألغراض احلماية الدبلوماسية، وبالتخلي عنه
إقامة نظام َمـرٍِن يتوافق سسة من قيود االستمرارية وية كمؤتسعى لتحرير احلماية الدبلوماس"الدويل رأى أهنا 

ت بتلك ـتَملة اليت أْوَحـمع القانون الدويل املعاصر وُيراعي يف ذات الوقت املخاوف من التجاوزات املُح
من مشاريع املواد  5: قد أفضت النقاشات املتعلقة مبشروع املادة املُقترحة إىل ما َوَرَد يف املادة، و4 "القاعدة

  : ا يليـاليت تنص على م، و2006املُقتَرَحة بشأن موضوع احلماية الدبلوماسية يف قراءته الثانية سنة 

                                                 
، وقد استشهد بالرأي 20، ص،23: ابق، الفقرة، مرجع س(A/CN.4/506/Add.1)دوغارد، استمرار الجنسية،  - 1

إّن ما ُاعُتبر دائمـا تبریر رئيسي : "... ، عندما قال"شـرآة برشلونة"في قضية " جيرالد فيتز ماوریس"المنفرد للقـاضي 
أال وهو الحاجة إلى الحيلولة دون التجـاوزات التي قد تنجم عن ) بل أحيـانا أصلها ومصدرهـا(عدة االستمراریة لتطبيق قا

إمكـانية إحـالة المطـالبـات بالمقـابل إلى مواطني دول بوسـع حكوماتها أن تفرض قبولها من جـانب الدولة المدعى عليها، قد 
   (.Affaire Barcelona Traction, Op. cit., p. 101 et s)". فـَقـََد صالحيته إلى حّد آبير

2 - Wyler, Op. cit., p. 262 et s. 
  .على التوالي 17، 21. ، ص18و  28: فس المرجع، الفقرتينن -3
  .21. ، ص24: ، الفقرةفس المرجعن -4
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حيـق للدولة ممارسة احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص كان من رعايا تلك الدولة  -1"
فتَرض حتقق وُي حىت تاريخ تقدمي املطالبة رمسياً،ة ابتداًء من تاريخ حدوث الضرر وبصورة مستمر

  .االستمرارية إذا كانت تلك اجلنسية قائمة يف كال التارخيني
، جيوز للدولة أن متارس احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق 1: ع عـدم اإلخالل بالفقرةـم  - 2

يكن من رعاياها يف تاريخ  لكنه مل تاريخ تقدمي املطالبة رمسياً وبشخص يكون من رعاياها يف
يكون قد افتقد  يكون هذا الشخص من رعايا دولة َسلَف أوحدوث الضرر، شريطة أن 

صل بتقدمي املطالبة، جنسية الدولة األوىل بطريقة ال اكتسب، لسبب ال يّتجنسيته السابقة و
 .انون الدويلـتتعارض مع الق

وز لدولة اجلنسية احلالية أن متارس احلماية الدبلوماسية، فيما خيص شخصاً ما، ضد ـال جي  - 3
ة سابقة لذلك الشخص فيما يتعلق بضرر يكون قد حدث عندما كان ذلك دولة جنسي

 .مل يكن من رعايا دولة اجلنسية احلاليةمن رعايا دولة اجلنسية السابقة والشخص 
ال حيـق للدولة ممارسة احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص يكتسب، بعد تاريخ تقدمي   - 4

 .1." البةـها املطُتقدَّم ضّد املطالبة الرمسية، جنسية الدولة اليت مل
ويبدو من خالل نص مشروع هذه املادة، أن اللجنة قد احتفظت ببعض األجزاء املتعلقة باملفهوم 

حيق للدولة ممارسة احلماية الدبلوماسية فيما يتصل "، عندما أكّدت أنه 1: التقليدي هلذه القاعدة، يف الفقرة
لكن ليس يف املادة السابقة ، و"تاريخ تقدمي املطالبة رمسياً يفن من رعاياها وقت حدوث الضرر وبشخص كا

ملُطاِلبة بني هذين التارخيني، ر أن حيتفظ جبنسية الدولة اتضّرأّي إشارة واضحة فيما إذا كان جيب على الفرد املُ
رورة هبذه الصياغة تكون اللجنة قد تبنت رأي معهد القانون الدويل يف هذه املسألة، حبيث مل حيسم يف ضو

ه نادراً ما ُتطَرح هذ"، أنه " Briggs" يف هذا الصدد يرىتاريخ الضرر وتقدمي املطالبة، واستمرار اجلنسية بني 
  2". عتَبر دليال على االستمراريةفإن إثبات اجلنسية يف كال التارخيني ُي"لذا ، و"املسألة عمليا على احملاكم

عدة االستمرارية حبسب مشروع املادة السابقة، فقد وبالنسبة لالشتراط الزمين األول لبدء مفعول قا
الرأي الشائع يف هذه  هبذه العبارة تكون اللجنة قد تبنت، و"ريخ حدوث الضررتا"اختارت اللجنة عبارة 

ليس هناك صعوبات كبرية خبصوص تاريخ بدء جنسية : "أنه" شايب"يقول األستاذ  ،يف هذا الصدداملسألة، و
امال جلنسية الدولة املُطاِلبة يف ـر حالفقه على ضرورة أن يكون الفرد املتضّرالقضاء و طاِلب، إذْ ُيجِمعاملُ

  .3" تاريخ حدوث الضرر أو الفعل غري املشروع

                                                 
الوثيقة (، 3، 2. ابق، صمرجع س ،) A/CN.4/L.684: (، وثيقة رقم2006: ، سنة58: لجنة القانون الدولي، الدورة - 1
  ).من هذه المذآرة 190. ص حققة في الملرَفُم

2 - Briggs, Op. cit., p. 73. 
3 - Chappez, Op. cit., p. 18. 
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لكن الصعوبة تكـمن يف الطرف الثاين من املدة أي التاريخ الذي تعتَبر فيه اجلنسية مستِمرة لغايته، و
حتديده وفقا ملا رأيناه ريخ نظرا للمعايري املختلفة املُستعَملَة يف وهذا راجع للغموض الذي يكتنف هذا التا

لإلشارة إىل اليوم األخري " تاريخ تقدمي املطالبة"يف هذا اإلطار، فقد اختارت اللجنة استعمال عبارة سابقا، و
ا يف املعاهدات األكثر شيوع"نه املطلوب مراعاته يف قاعدة االستمرار ألغـراض احلماية الدبلوماسية، نظرا لكو

  .1، حبسب تقدير اللجنة "الفقهالقرارات القضائية وو
غاية  رارية إىلـراط االستمـون اللجنة قد رفضت اآلراء اليت تذهب الشتـذا املوقف، تكـهبو

رعايا الدول ات بني الدول وـويل لتسوية الرتاعهو التاريخ الذي تبناه املركز الد، و"اريخ تسوية املطالبةـت"
ـاعدة هذه الق هذا ألنّ، و2 2003سنة " ع لوين ضد الواليات املتحدة األمريكيةّمـجم"ى يف قضية رـاألخ

اريخ دمي املطالبة وتاريخ تقل بني تص، حبيث ميكن أن يف"تعارٌض مع مصاحل الفرد املُتضرر"ها ميكن أن ينجم عن
س ته عن طريق الزواج أو التجّنمن اجملحف معاقبة الفرد لتغري جنسي"قد يكون ، و"ةسنوات عّد"التسوية 

  4.رعايةً ملصاحل الفرد املضرور" هلذا فّضلت اللجنة تاريخ تقدمي املطالبة رمسياً، و3"خالل هذه الفترة 
، فقد عمدت للتخلص من كل ما من بَتغى من قاعدة االستمراريةللحصول على املُ حرصا من اللجنةو
  .، من مشروع املادة السابقة4 ،3، 2: ناءات هلا يف الفقراتبوضع استثحيول دون فعالية تطبيقها،  شأنه أن

  .اد األحكام املناسبةـإجيخاصة جلنسية األفراد تستلزم حاالت ولكن، جبانب هذا، هناك 
  

  :اسيةـاية الدبلومــة للحماّصـاالت خـح: ثالثا
، واقًعا دوليا يثري الالجئنيتا ازدواج اجلنسية أو تعّددها، وكذا حالة عدميي اجلنسية وُتعتَبر ظاهر
  :سنتناول كل واحدة على حدىارسة احلماية الدبلوماسية، وـص مممصاعب خبصو

                                                 
  .31. ص مرجع سابق، ،)A/61/10( 10 :، الملحق رقم2006ة ، سن58: نة القانون الدولي، الدورةلج تقریر - 1

2 - Loewen Group INC v. USA., 2003, ICSID Reports, Vol. 7, 2005, para. 225. (Voir: 
www.worldbank.org/icsid ). 

ة المطلوبة وقت نشوء یحتج بأنه آان یحمل الجنسي )Loewen Group INC(إن المدعي : "على ما یلي 225: تنص الفقرةو
المستفيد من  –ون الطرف الحقيقي الراهن المعني ـنه ال تترتب أیة آثار على آ، ولهذا فإالمطالبة، وقبل تقدیم المطالبة

  التـاریخية والراهنة على السـواء، وابق الدوليةـادا إلى السـة استنذه الحّجـذ بهـدم األْخـن عیتعّيمواطنا أمریكيا، و -ـالبةالمط
هو ما الذيُ أنشئت على إثره المطالبة وية مستمرة من تاریخ الحدث وبلغة القانون الدولي یتعّين أن یكون هناك هویة وطن 

" هو ما ُیطلق عليه تاریخ اشتراط استمرار الجنسية لغایته، وحتى تاریخ تسویة المطالبةُیطلق عليه تاریخ وقوع الضرر، 
  ).   ، الخط الموضوع تحت الجملة مضافالترجمة غير رسمية: مالحظة(

  .32. ، صمرجع سابق ،)A/61/10( 10 :، الملحق رقم2006سنة  ،58: الدولي، الدورة تقریر لجنة القانون - 3
ولكن یبدو أن مواقف البلدان متباینة إّزاء االختيار، فإْن آانت بلدان الشمال األوربي وعلى لسان النرویج قد أبدت  -  4

من غير الواضح ما إذا آانت قضية : "ا رأت أنهاءه عندمموافقتها لموقف اللجنة، فإّن هولندا قد ساورتها بعض الشكوك إّز
Loewen فيما آانت الوالیات المتحدة األمریكية ِمن أشّد الُمنَتقِدین لهذا الموقف، "تعكس حقيقة القانون على ما هو عليه ،

من "االستمرار ، ولذا فهي تقترح تعدیل االشتراطات الزمنية لقاعدة "ال یعكس القانون الدولي بصورة آافية"فبحسبها فإنه 
، "مجّمع لوین"، وقد ذّآرت الوالیات المتحدة األمریكية بحكم قضية "تاریخ وقوع الضرر إلى غایة تاریخ البّت في المطالبة

التعليقات والمالحظات (وبالتالي قاعدة واضحة من قواعد القانون الدولي العرفي،" یعكس ممارسات الدول"الذي تراه أنه 
  .).26 – 21. ص ،A/CN.4/561: ، وثيقة رقم2006: ، سنة58: لجنة القانون الدولي، الدورة الواردة من الحكومات،
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  :ّددهاـنسية أو تعـالة ازدواج الجـح: أّوال
تثري ظاهرة ازدواج اجلنسية أو تعّددها صعوبات يف حتديد أّي دول اجلنسية اليت هلا حق ممارسة احلماية 

االحتماالت الواردة يف حالة يف آٍن واحد، و تعتربه دولتني أو أكثر من رعاياها الدبلوماسية لفائدة الفرد الذي
  :ازدواج اجلنسية أو تعّددها متعددة، وميكن إجياد احلاالت التالية اليت تقتضي كلٌّ منها حالّ معينا

  
  فيـزدوَجة أو الُمتعدِّدة الجنسية المـالة اية الدبلوماسية في حـالحم -1
  ص ـالشخ نسية هذاـرى ليست من دول جـة أخـهة دولـواجـم                   

  :ايةـمول بالحمـالمش                   
التساؤل يكمن هنا، يف كيفية حتديد الدولة اليت متارس احلماية الدبلوماسية علماً أن احلق يف احلماية و  

شخص من رعاياها يف آٍن واحدة، فلمن متساوٍ بني الدول املعنية يف هذه احلالة نظرا لكوهنا تعترب ذات ال
  بعبارة أخرى، هل تنطبق قاعدة اجلنسية الفعلية أو الغالبة يف هذه احلالة ؟ستكون األولوية هنا، و

حماوالت التدوين ال أغلب قرارات التحكيم، و"دويل أن يف دراستها هلذه النقطة، رأت جلنة القانون ال
، 2يف بعض القضايا التحكيمية الدولية الًّـهذا املعيار قد شكّل ح ، بالرغم من أن1"تقتضي توافر هذه الشرط

استنادا هلذا األساس، مل تشترط اللجنة صلة اجلنسية الفعلية يف احللّ الذي اقترحته ملعاجلة هذه احلالة، يف و
ّدد ـزدوج اجلنسية أو متعـاياها شخص مـوز ألّي دولة يكون رعـجي: "، الذي ينص6: مشروع املادة

ون هذا ـة ال يكـق بذلك الشخص ضد دولـاية الدبلوماسية فيما يتعلـارس احلمـنسية أن متاجل
  .يكون هذا احللّ واضحاً و متماشًيا مع املنطق، و"اياهاـالشخص من رع

هل بإمكان دولْيت أو دول اجلنسية أن متارس محاية ُمشتَركة : مفادهسؤال يثري نفسه، و كولكن هنا  
من حيث املبدأ : "يف هذا الصدد رأت اللجنة أنهعترب من رعايا كل هذه الدول ؟، والذي ي لفائدة أحد األفراد

، عندما نصت 2:فقرة 6: هذا ما أقّرته يف مشروع املادة، و"كةال يوجد سبب مينع ممارسة هذه احلماية املشتر
دبلوماسية فيما يتصل جيوز أن تشترك دولة أو أكثر من دول اجلنسية يف ممارسة احلماية ال: "على ما يلي

، إذْ ال ميكن للدولة املدعى عليها االعتراض على هذه املطالبة "بشخص مزدوج اجلنسية أو متعدد اجلنسية
لكن مثة صعوبات ميدانية قد طالبات منفصلة عن بعضها البعض، واملشتركة، على عكس فيما إذا كانت هذه امل

لتني أو الدول املطاِلبة خبصوص بعض املسائل املتعلقة يستعصي معاجلتها فيما إذا حصل اختالف بني الدو
  ، فهل القرارات اليت تتخذها إحدى الدول املشارِكة يف املطالبة ُتعَترب ملزمة لنظريهتا األخرى ؟  3باملطالبة 

                                                 
، 36- 35.مرجع سابق، ص ،)A/61/10( 10 :، الملحق رقم2006ة ، سن58: انون الدولي، الدورةـنة القلج تقریر - 1

. ص ، مرجع سابق، (A/CN.4/506) ل،التقریر األو: ویضرب السيد دوغارد أمثلة عدیدة التي تؤّید هذا االستنتاج، في
59 – 61.  

2- Briggs, Op. cit., p. 162.  
  .36. ، صمرجع سابق ،)A/61/10( 10 :، الملحق رقم2006سنة  ،58: تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة - 3
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  الة الجنسية المزدوجة في مواجهة ـاية الدبلوماسية في حـالحم -2         
           :نسيةـالجدول  نـم دولة                   

ال ميكن لدولة ممارسة احلماية "، حبيث ألة واضحاًـلقد كان املوقف التقليدي من هذه املس  
قد كان هذا هو الرأي ، و1 ائدة أحد رعاياها ضد دولة حيمل هذا الشخص جنسيتها أيضاـالدبلوماسية لف
  .3اثال فيما بعد ـقد َسلَكت مشاريع تدوين القانون الدويل هنجا ممو ،2 السائد عموما

اك ـهن ألة، اكتشف أنّـقة هبذه املسلّـتعايا املُـرضه ملعظم القضـارد بعد عـغري أنّ السيد دوغ  
ائدة مواطن ضد ـالبة رفع دعوى لفـنسية الفعلية أو الغـر، وهو أنه جيوز لدولة اجلـف آخـتأييدا ملوق

يف تقريره التمهيدي الذي رفعه ملعهد القانون " يغسبر"اج الذي توصل إليه ـ، وهو نفس االستنت4دولة اجلنسية
  .5 1965الدويل سنة 

ـة بني إيطاليا كمة التحكيم املشتركـال احلماية الدبلوماسية، طّبقت هذا الرأي حمـويف جم  
املبدأ القائم "قد أعلنت يف هذا اإلطار أن ، و1955سنة  (Mergré)"  ماغري"دة يف قضية ـالواليات املتحو

ساواة السيادية بني الدول الذي مينع احلماية الدبلوماسية يف حالة ازدواج اجلنسية، جيب أن ُيلَيَّن أمام على امل
الة ـن يف حـيَّلَلكن جيب أال ُيبة، وطاِلة هي جنسية الدولة املُمبدأ اجلنسية الفعلية، حيثما تكون هذه اجلنسي

ارا ـل معيـام وميكن أن يشكّـمسلٌّم به بوجه ع املبدأ األول، هو مبدأ لََبة، ألنّـذه الغـعدم ثبوت ه
   .6"للتطبيق العملي إلزالة أّي غموض ممكن

 يرى السيد دوغارد أنّو ،7كيم اإليرانية األمريكية ـا يف هيئة التحـديثا، لَِقَي هذا الرأي تطبيقـحو
   .تأييـد واسعٍ من ِقَبل الفقهـاءلّ ـهذه القاعدة كانت حم

، بشأن احلماية الدبلوماسية الذي اعتمدته اللجنة يف 7: لجنة يف مشروع املادةنتيجة لذلك ذكرت الو
اسية فيما يتعلق بشخص ما ـاية الدبلومـارس احلمـال جيوز لدولة اجلنسية أن مت: "قراءته الثانية، ما يلي

البة يف ـضّد دولٍة يكون هذا الشخص من رعاياها أيضا ما مل تكن جنسية الدولة األوىل هي اجلنسية الغ
  .8 "واءـعلى الس اًـالبة رمسيـدمي املطـاريخ تقـيف توع الضرر وـاريخ وقـت

                                                 
1 - Briggs, Op. cit., p. 151 et s. 

ضد دولة أّن امتناع ممارسة الدولة لحمایة رعایاها دولية محكمة العدل الرأت  "رالتعویض عن األضرا"ضية ق و في - 2
   ).(AC. Du 11 avril 1949, Rec. CIJ., 1949, p. 186، "الممارسة العادیة في القانون الدولي"عّبر عن یالجنسية 

ل ما بسبب مها دوقرار معهد القانون الدولي المتعلق بالطابع الوطني للمطالبة التي تقد"من ) أ( 4: و خاصة في المادة - 3
  )..Ann. IDI., Vol. 51, Session de Varsovie 1965, Op. cit. p. 138( 1965، سنة "ضرر لحق بأحد األفراد

  .49 – 47. ، ص135إلى  128: ، مرجع سابق، الفقرات من (A/CN.4/506) التقریر األول،د، دوغار  - 4
5 - Briggs, Op. cit.p. 155 et s. 

. مرجع سابق، ص ،)A/61/10( 10 :، الملحق رقم2006ة ، سن58: انون الدولي، الدورةـنة القلج یرتقر: مذآور في -  6
  Briggs, Op. cit., p. 168: في هذا المجال، انظر" بریغس"، وآما یستشهد بهذه القضية 38

. ، ص145: ، الفقرةجعنفس المر،  (A/CN.4/506)، لالتقریر األو:یورد السيد دوغارد عدة قضایا في هذا المجال في - 7
52 ،53.  

 .190.ص: الملحق الُمدَرج في آخـر هذه المذّآـرة ارجع إلى - 8
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ال "عبارة يبدو من صياغة املادة أن اللجنة ركّزت على إبراز االستثناء من القاعدة التقليدية باستعماهلا و
الة عدم توافر اجلنسية هبذا تكون اللجنة قد أبقت على صالحية الرأي التقليدي يف ح، و..."مامل ... جيوز 

  1. الغالبة أو استعصاء إثباهتا
  

  :       اية الدبلوماسية لغير المواطنينـالحم: ثانيا     
تقضي القاعدة العامة على أّنه ال ميكن للدولة أن متارس احلماية الدبلوماسية إالّ ملصلحة مواطنيها، غري   

مَنح احلماية الدبلوماسية لفائدة غري املواطنني، واملقصود هنا حبيث ميكن أن ُت 2أنه توجد استثناءات هلذا املبدأ، 
بسبب الوضع القانوين هلذه الفئات، فإنه من الالجئني، واص عدميي اجلنسية، واألشخ: بشكل خاص هم

  .الصعب أن تقبل دولة ما مْنح محايتها هلا
ق إقرار معاهدات خاصة رغم أن القانون الدويل قد أبدى اهتمامه هبذه الفئات اخلـاصة عن طـريو

لبذل عناية ، إالّ أهنا مل تتعّرض أيٌّ منها ملسألة احلماية الدبلوماسية، الشيء الذي أدى بلجنة القانون الدويل 3هبا
  .4" عدميي اجلنسيةو احلماية الدبلوماسية لالجئني ولحن"هذا ما ُيْنبِئُ باجتاٍه خاصة هلذه املسألة، و

  
  :5 نسيةـديمي الجـعالحماية الدبلوماسية ل -1  

تزداد إشكالية هذه الطائفة تعقيداً يف جمال احلماية الدبلوماسية، ألنّ القاعدة العامة املُطَبقة يف هذا  
شـركة ديكسون "، يف قضية 1931اجملال هو ما أكّدت جلنة املطـالبات املشتركة املكسيكية األمريكية سنة 

، عندما (Dickson car wheel Company v. United Mexican States)" لعجالت السيارات
بالتايل ليس ألّي ا ضررا بفرد ال حيمل جنسية له، والدولة ال ترتكب خمالفةً دولية عند إحلاقه" أنّ : ذكرت

قد لَِقَيت هذه القاعدة ، و6" دولة سلطة التدخل أو تقدمي شكوى ملصلحته، سواء قبل وقوع الضرر أم بعده
  . 8، أو من طرف الفقهاء 7) الدولية أو احمللية(ف اجلهات القضائية تأييدا واسعا، سواء من طر

                                                 
  .40. مرجع سابق، ص ،)A/61/10( 10 :، الملحق رقم2006ة ، سن58: انون الدولي، الدورةـنة القلج تقریر -  1

2 - Jean-François Flauss, « Vers un aggiornamento des conditions d’exercice de la protection 
diplomatique ? », Op. cit.,pp. 44,  45 . 

جانفي  31، والبروتوآوالت الُملَحقة بها الصادرة في 6119جویلية 28: رآز الالجئين، بتاریخاتفاقية جنيف الُمتعّلقة بم - 3
1967(UNTS., Vol. 989, p. 175, En.) متعلقة بالمرآز القانوني ، ال1954سبتمبر  28، اتفاقية نيویورك بتاریخ

 30االتفاقية الُمتعلقة بتخفيض حاالت انعدام الجنسية الصادرة في ، و (.UNTS., T. 360, p. 131, Fr)لعدیمي الجنسية 
  . ( .UNTS., Vol. 189, p. 150, En) 1961أوت 

4 - Jean-François Flauss, Ibid. p. 45 et s. 
الشخص عدیم الجنسية هو : "لمتعلقة بمرآز األشخاص عدیمي الجنسية على ما یليتنص المادة األولى من االتفاقية ا - 5

  ".الشخص الذي ال تعتبره أّي دولة مواطنا فيها بمقتضى تشریعها
  .62. ، ص175: فقرة، مرجع سابق، ال (A/CN.4/506)، لاألو دوغارد، التقریر: نقال عن  -  6
   .Chappez, Op. cit., p. 16  :لصدد، ارجع إلىأمثلة في هذا ا" شابي"یقّدم األستاذ  و -  7

8 - D. Carreau, Droit International, Pédone, 5ème éd. 1997, p. 447. 
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عند عرضها هلذه املسألة، اختذت موقفا منحرفا عن هذه القاعدة غري أن جلنة القانون الدويل و
 الإطار مهمتها يف جميف بشأن هذه الفئة، و" دويل املعاصرمل تعد تعّبر بدقة عن موقف القانون ال"التقليدية، اليت 

من مشاريع املواد اليت أعدهتا بشأن موضوع احلماية  8: التطوير التدرجيي للقانون، تبّنت اللجنة مشروع املادة
جيوز للدولة أن متارس احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق : " اليت تنص ما يليالدبلوماسية يف فقرهتا األوىل، و

البة رمسيا، يقيم يف تاريخ تقدمي املطالضرر و ذلك الشخص يف تاريخ وقوعبشخصٍ عدمي اجلنسية إذا كان 
  .1" اعتيادية يف تلك الدولةبصفة قانونية و

للجنة شرط َدالً من رباط اجلنسية الضروري لتوفري احلماية الدبلوماسية يف احلالة العادية، اشترطت اوب
باط اجلنسية منية املفروضة يف رذلك بنفس القيود الزيف آٍن واحد، و" قامة االعتياديةاإل"و" اإلقامة القانونية"
  ). تاريخ تقدمي املطالبة رمسياًتاريخ وقوع الضرر و(

ذلك بالنظر إىل اخلالف الذي ساد بني اولة جريئة من ِقَبل اللجنة، ويف احلقيقة، ُتعَتَبر هذه احملو
ل الدول لتوسيع أعضائها خبصوص صياغة قاعدة من هذا القبيل، حبيث أبدى البعض منهم قلقهم إّزاء عدم تقبُّ

   2.نطاق احلماية الدبلوماسية ليشمل هذه الفئة
  

  :                        ئينـاسية لالجـاية الدبلومـالحم -2  
هي غري كافية و"املكفولة هلا تبقى  احلماية أنّ غم أنّ فئة الالجئني تتمتع باتفاقية دولية ختصها، إالّر  

يقع يف النقصان من "إذْ  ،احلماية لالجئني هي إشكالية ُمعقَّدة يف أساسهاتقدمي  يف الواقع، فإنّ، و3" دودةـحم
، "، أو أهنم راغبون عنهاغري القادرين على االستفادة من محاية"، فالالجئون هم األشخاص "يطلب الزيادة

ا َوَجَب معاجلة لذ، و)2/ أ : األوىل: املادة(مبركز الالجئني،  هذا حبسب املعايري اليت حّددهتا االتفاقية املتعلقةو
هل ميكن للدولة املُستقبِلة أن متارس احلماية الدبلوماسية لفائدة الالجئني : التساؤل املطروح هنا األمر بعناية، و

 الدول األخرى مبا فيها دولة جنسيتهم األصلية اليت هجروا منها ؟ الذين يقيمون على أراضيها، ضّد
وع جتيب بنعم على هذا التساؤل، سة العملية أّي سوابق من هذا النيف الواقع، فإنه ال توجد يف املمارو  

يرى ، و4 "هناك الكثري من الفقهاء الذين يؤّيدون توسيع اختصاص احلماية الدبلوماسية للدولة املُستقبِلة"لكن و
  .5لالجئنيِمَحن اشأنه أن حيـلّ العديد من مشاكل وة هبذا اخلصوص، من ي قاعدة عاّمتبّن أنّ" فلوس"األستاذ 
من مشاريع املواد اليت اعتمدهتا يف قراءهتا  8 :قد سارت جلنة القانون الدويل يف هذا االجتاه، يف املادةو  

  :  ا يليـاليت تنص على م، و 2006الثانية سنة 
                                                 

  .190.مرجع سابق، والمدرجة ملحق هذه المذآرة، ص ، )A/ CN.4/L.684: (وثيقة رقم -  1
الوثائق ، 2000: ة، سن51: ة القانون الدولي، الدورةتقریر لحن: ارجع إلى مناقشات اللجنة الُمتعلقة بهذه المسألة في -  2

  .168 -167. ، مرجع سابق، ص(A/55/10) 10: ، الملحق رقم55: الرسمية للجمعية العامة، الدورة
  .62. ، ص177 -176: ، مرجع سابق، الفقرات (A/CN.4/506)، لالتقریر األودوغارد،  - 3

4 - Jean-François Flauss, Op. cit. p. 46.   
5 - Ibid., p. 46. 
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جيوز للدولة أن متارس احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص تعترف به  - 2 ..: .8: املادة "  
يف تاريخ تقدمي الشخص يف تاريخ وقوع الضرر وفقا للمعايري املقبولة دوليا، إذا كان هذا الدول كالجئ، و

  .اعتيادية يف تلك الدولطالبة رمسيا يقيم بصفة قانونية وامل
فيما يتعلق بضرر ناجم عن فعل غري مشروع دوليا  2ال تنطبق الفقرة  -3                            
           .       1."ل الالجئ جنسيتهاارتكبته الدولة اليت حيم

) باملفهوم الدويل(وهبذا متنح هذه املادة الدولة املضيفة إمكانية ممارسة احلماية الدبلوماسية لالجئني   
، بشرط أن يكون الضرر قد حدث بعد أن )اإلقامة بصفة اعتيادية يف إقليمها(استنادا إىل رابطٍة فعليِة معها 

  .نونية يف هذه الدولةيكون ُمقيماً بصفة قا
الدولة األصلية للشخص  أنّ احلماية الدبلوماسية املنشودة ال ميكن أن ُتَماَرس ضد 3 :توضح الفقرةو  
هذا أمٌر مفهوم ضمن منطق احلماية الدبلوماسية بشكل عام، حبيث أن حالة الالجئ هي استثناء الالجئ، و

ت زة األساسية ملمارسة احلماية الدبلوماسية، كما أضافخيرج عن القاعدة اليت مفادها أن اجلنسية هي الركي
أن السماح مبمارسة هذه احلماية يف هذه احلاالت "حبيث " سياسية"هو ذو طبيعة اللجنة سبباً آخر هلذا املنع، و

يف حالة ما إذا كان الالجئ هجر من بلده ، خاصة "راعيه للرتاعات الدوليةمن شأنه أن يفتح الباب على مص
  .2 هبسبب املعاملة اليت يتلقاها فياألصلي 
    

        :            فنـم الُسقُـاية الدبلوماسية ألطـالحم: ثالثاً  
اليت تتمثّل أساسا يف ممارسات الواليات و متيل املمارسات الدولية التقليدية يف جمال قانون البحار  

عملون ضمن طواقم السفن األمريكية من املتحدة األمريكية إىل تأكيد حق محاية البّحارة األجانب الذين ي
مىت عمل البّحارة على منت سفينة ما فإن اجلنسية الوحيدة "ذلك ألنه أمريكا أثناء تأديتهم للخدمة، و طرف

، غري أنّ هذه املمارسات كانت حملّ شك يف أن تصلح دليال على إثبات 3" السائدة هي جنسية دولة الَعلَم
شأن، حبيث اعترفت الواليات املتحدة نفسها عن طريق رسالة موجهة للجنة قاعدة دولية عرفية يف هذا ال

، جتعل من "وطئة ظروف تارخيية معينة"، أن تلك املمارسات كانت ناشئة حتت 2003القانون الدويل يف سنة 
  .4 "ُمنَتظََمةمل تكـن ممـارسات ثـابتة و"أهنا تطبيقها بصدد جنسية املطالبات حملّ شكٍّ، باإلضافة إىل 

                                                 
  .مرجع سابق، و المنشورة في المالحق المرفقة بهذا البحث ، )A/ CN.4/L.684: (وثيقة رقم  - 1
  .43.مرجع سابق، ص ،)A/61/10( 10 :، الملحق رقم2006ة ، سن58: انون الدولي، الدورةـنة القلج تقریر - - 2
: قریره الخامس عن الحمایة الدبلوماسية، لجنة القانون الدولي، الدورةارجع إلى األمثلة التي یسوقها السيد دوغارد في ت -  3

، 45: فقرةال،  A/CN.4/ 538: ، وثيقة رقم59: ية العامة لألمم المتحدة، الدورة، الوثائق الرسمية للجمع2004: ، سنة56
   .،ع،  و ما یليها29. ص

  .31. ، ص46: الفقرةنفس المرجع، : ارجع إلى لالطالع على تبریر الوالیات المتحدة في هذه الممارسة،  -  4
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ية بتقدمي احلماية الدبلوماس ري حامسة فيما يتعلّقبالعودة إىل قرارات التحكيم الدولية فإّننا جندها غو  
  1."متيل إىل تأييد هذا احلق ال إىل رفضه"لكن يرى السيد دوغارد أهنا للبّحارة من غري املواطنني، و

، ال تكفل احلماية الكافية ألطقم 2 1982لسنة " اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار"قد اتّضح أن و   
ال تشمل مجيع احلـاالت اليت تتعرض "من االتفاقية املذكورة  292: السفن يف مجيع احلاالت، حبيث أن املادة

بالتايل ، و3 "فيها أطقم الُسـفُن للضرر نتيجة عمل غري مشروع دوليا، بل ال تشمل حىت معظم تلك احلاالت
  .مـاية الدبلوماسيةفهي ال ُتشكّل بديال للح

هذا ما رمت إليه يف ماية هذه الفئة يف إطار أوسع، وهلذه األسباب سعت اللجنة إلجياد آلية حلو
، 2006من مشاريع املواد اليت أعدهتا خبصوص احلماية الدبلوماسية يف قراءهتا الثانية لسنة  18: مشروع املادة

اقم السفينة يف ـراد طـنسية أفـق دولة جـثر حال يتأ: اية أطقم السفنـمح: "اليت تنص على ما يلي
ابة عن ـاس اجلْبر بالنيـنسية السفينة يف التمـق دولة جـاحلهم حبـاية الدبلوماسية لصـارسة احلمـمم
اء ّراقم، بغّض النظر عن جنسيتهم، عندما يصيبهم ضرر أثناء وقوع ضررٍ للسفينة جـراد ذلك الطـأف

  ". اًـفعل غري مشروع دولي
ارسة ـاقم يف ممـراد الطـنسية أفـق الدولة أو دول جـد هذا املشروع على حـحني يؤكّيف و

دولة ( اًـنسية السفينة أيضـائدهتم، فإنه يف ذات الوقت يسلّم حبق دولة جـاية الدبلوماسية لفـاحلم
ررٍ ـول ضاء نزـرر أثنـنسيتهم عندما يصيبهم الضـر عن جـاس جْبر الضرر بغّض النظـيف التم) لَمـالَع

ال ـادة إىل إعمـنة يف مشروع هذه املـقد عملت اللجـاً، وّراء عمل غري مشروع دوليـبالسفينة ج
هي مل تفصل يف منح األولوية أليٍّ من قـانون الدويل ألطْقُم الُسفُن، ورها الـاية ميكن أن يوفّـأقصى مح"
  .4" اتني الوسيلتنيـه

دولة جنسية السفينة يف هذه احلالة هو ليس من قبيل احلماية  حق ، على أنّهناغري أنه َوَجَب التأكيد 
ِلذا فهو ال يؤثر يف حق دولة جنسية الطاقم يف ممارسة احلماية ال يعتمد على رابطة اجلنسية، و الدبلوماسية، ألنه

عن "ض الدبلوماسية لفـائدهتم، اليت تبقى حتتفظ حبقها يف تفعيل مطالبة دولية باستعمال هذه اآللية للتعوي
  .5رينّرـتضعدم احلصول على جْبرٍ مناسب لرعاياها املُاليت أصابت رعاياها يف حالة " األضرار اخلاصة

                                                 
فقد قضى ُمّحكم القضية بأنه  (McCready)) الوالیات المتحدة األمریكية ضد المكسيك" (ماآریدي"ُمستشِهدًا بقضية  - 1
خدمتهم یحق للبّحارة الذین یعملون على ُسُفن األسطول البحري أو التجاري تحت َعَلٍم غير َعَلِمهم أن یحصوا طول فترة "

التي نشأت نتيجٍة ) آندا ضد الوالیات المتحدة األمریكية( "I’m alone"في قضية ، و"یة الَعَلم الذي یعملون تحتهعلى حما
إلغراق سفينة آندیة من طرف ُحّراس السواحل األمریكية، فقامت آندا بتقدیم دعوى ضّد الوالیات المتحدة للمطاَلبة 

دوغارد، التقریر الخامس، وثيقة ( الطاقم من غير رعایاها، فتحصلت على ذلك بنجاح بتعویٍض نيابًة عن ثالث من أفراد
  )..32. ، ص48: الفقرة ،سابق مرجع ، A/CN.4/ 538: رقم

2 - In : http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf 
  .40 – 36. ، ص67إلى  57من : ، الفقراتمرجع سابق ، التقریر الخامسدوغارد، -  3
 10: ، الملحق رقم2006، سنة 58: تقریر لجنة القـانون الدولي، الدورة: في 18: ُانظر التعليق على مشروع المادة  - 4
)A/61/10(79 – 77.، مرجع سابق، ص.  

5 - Luigi Condorelli, Op. cit. p. 26. 
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ويبدو واضحاً أنّ ُحكْم مشروع املادة السابقة جاء ُمّتفقاً مع قرار احملكمة الدولية لقانون البحار بشأن 
س التعويض لصاحل أفراد الطاقم ولو كانوا غري الذي أّيدت فيه حق دولة الَعلَم يف التما، و1" سايغا"قضية 

 ،كل ما عليها، وكل شخص معني أو ُمهَتّم بعملياهتاإن السفينة و: "حبيث ذكرت ما يليُمتَمّتعني جبنسيتها، 
قد اعترضت ، و"ُيَعاَملون ككيان مرتبط بدولة الَعلَم، أما جنسيات هؤالء األشخاص فهو أمر ال ُيعـَتدُّ به

ة عن أشخاص بالنياب" سانت فنسنت"قبولية املطالبة كممارسة للحماية الدبلوماسية من طرف على م" غينيا"
ية شبيهة يف معرض رّدها على هذا االعتراض أشارت احملكمة إىل أن هذه احلماية هي محاليسوا من مواطنيها، و
حملكمة يف قرارها يف أنّ السماح ، وقد نّبهت ا2لكنها خمتلفة عنها، بغياب رابطة اجلنسية باحلماية الدبلوماسية و

ذلك عندما يّربره خبصوص تعّدد املطالبات و لدولة جنسية الَعلَم بالتماس تعويض لصاحل أفراد الطاقم له ما
الطابع املؤقت لتشكيل أطُقُم السفن فضال عن تعّدد جنسيات أفرادها، فإذا اضطّر كل شخص "أشارت إىل أن 

، ويف "عن ذلك مشقة ال ُمَسوِِّغ هلا دولة اليت حيمل جنسيتها فسيترّتبة من الحلق به ضرر إىل أن يلتمس احلماي
  . 3 بالتايل هذه املشقةادة السابقة كّرس هذه التعددية وفإن مشروع امل ،احلقيقة

لكن ماذا عن األحكام املَُتعلّقة حلديث عن جنسية الشخص الطبيعي، وهبـذا نكون قد استنفدنا ا
  نـوي أو االعتباري ؟جبنسـية الشخـص املع

  
  :اريةـاص االعتبـرط الجنسية بالنسبة لألشخـش: الفـرع الثاني

كما يف حالة األشخاص -اليت ُتعبِّر أن لألشخاص االعتبارية جنسية، و من املَُسلَّم به يف عاملنا اليوم، 
اسية لصاحل هذا النوع من ممارسة احلماية الدبلوم"عن رابطة قانونية اجتاه دولة معينة، وِلذا فإن  -الطبيعية

  4".األشخاص يقوم على شرط اجلنسية

                                                 
1 - TIDM, Affaire du navire « Saiga » (n°.2), (Saint-Vincent et Les-Grenadines c. Guinée), Arrêt du 1er 
Juillet 1999, In : www.itlos.org 
2 - Ibid,  para. 106 et 107. 

لقد َقُصر الُحْكم والبحث على طاقم السفينة دون الرآاب الموجدین على متنها، ویعود هذا إلى الفرق الواضح بين  -   3
 الفئتين، ففي حين أّن عالقة الرآاب بالسفينة هي عالقة محدودة ومؤقتة بحيث یمكن أن یلتمسوا من دولهم الحمایة نيابًة

قانوني فرید، بحيث أّنهم خـاضعين مؤقتًا للوالیة القضائية لدولة الَعـَلم ولقوانينها عنهم، فإّن  أفـراد الطاقم ینفردون بوضٍع 
المواطن الذي ینجّر عـنه التمتُّع بحمایتها، أّما بخصوص أفـراد أطـُقم دولـة جنسية الطــائرات  ةومن ثّمة فهو یكتسب صفـ

سات للدول في هذا الشأن، ورغم تسجيل قضایا قليلة ورآابها، فيشير السيد دوغارد صعوبة القول بحمایتهم بغياب ممار
، أین قّدمت رابطة ُأَسر الضحایا مطالبة ضد "النيجر UTA" ، وقضية شرآة )لوآاربي(شرآة بانام "ينة آقضية مّع

لممارسة الليبية لطلب التعویض بمساندة آّل من الوالیات المتحدة وفرنسا، إّال أن السيد دوغارد قد اعتبر هذه ا ةالجماهيری
  ".بأنها ليست من قبيل الحمایة الدبلوماسية، وإّنما هي مطالبات خاصة بتأیيٍد من دول جنسية الطائرة و أغلبية الرآاب"

  ،"لمعـالجة هذه القضية" لم یحـِن األوان بعد" وفيما یتعـّلق بأطُقم الُسفــُن والمرّآبـات الفضائية، فقد رأى السيد دوغارد أنه
: ارجع إلى". ( مة آذلك الخوض في هذه المرحلة في التطویر التدریجي للقانون الُمَتَعّلق بهذه المسألةليس من الحك" و 

     .).  42 – 40. ، مرجع سابق، صA/CN.4/ 538: ، وثيقة رقمدوغارد، التقریر الخامس عن الحمایة الدبلوماسية
4 - Paul De Visscher, « La protection diplomatique des personnes morales », R.C.A.D.I., 1961, T. I, p. 
399, Voir aussi : Manuel Diez de Velasco, « La protection diplomatique des sociétés et des 
actionnaires », R.C.A.D.I, 1974, T.I, p. 87 et s., Chappez, Op. cit., p. 19.  
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الشرحية الكربى من تركيبة هذا النوع من األشخاص القانونية يف جمال احلماية " الشركات"ومتثل  
توّسع اقتصاد السوق، فظلّ عصرنا احلايل، عصر العوملة والدبلوماسية، واالهتمام بالشركات أمر مفهوم يف 

بفعل ) الشركات املتعددة اجلنسيات(العاملي واتساع نطاق نشاط الشركات االقتصادية الكربى  دائرة االقتصاد
كذا تعّدد أنواع هذه الشركات، وأمهّية دورها يف اخلريطة العاملية، تطور وسائل املواصالت احلديثة، وتأثري 

لبعض الدول مبصاحل بعض شركاهتا العاملة كلّها تّربر هذا االهتمام، مثّ أنّ كثرياً ما ترتبط بعض املصاحل احليوية 
لسريع لدولة اجلنسية يف اخلارج، وِلذا فإنّ أّي ضررٍ يصيب هذه الشركات من شأنه أن يستوجب التدّخل ا

وع هذه األشخاص لكن هذا االهتمام بالشركات ال يعين إقصاء األشخاص االعتبارية األخرى، فتنحلمايتها، و
من الصعب وضع  أحكامٍ لكل واحدة على حدى، غري أنّ ما ينطبق على  نشاطها جيعلمن حيث أهدافها و
كذلك خلاصة بكل نوع منها ولكن مع مراعاة األحكام ابٌِق على هاته األشخاص األخرى، والشركات هو منط

  . القوانني اخلاصة اليت حتكمها
سية املُطَبَّق فيها، شرط اجلن مشاكل خبصوصلوماسية لفائدة الشركات صعوبات ووُتالقي احلماية الدب

ذلك من حيث الدولة اليت هلا احلق يف التدّخل ملمارسة هذه احلماية، يف ظلّ التمييز القائم بني جنسية الشركة و
ن ميتلكون األغلبية يف وجنسية املَُساِمهني فيها إذا كانوا ينتمون إىل عّدة بلدان، السيما املسامهني الِكبار الذي

بشكلٍ كبريٍ يف عاملنا  املُنَتِشَرةيف الشركات املتعددة اجلنسيات و اإلشكالية تزداد صعوبةطبعا فإن هذه رأمسال، و
نشاطاهتا عن طريق تأسيس " َمبْوَضَعة"ذلك عن طريق فروعها املَُتَوزِّعة يف العديد من البلدان، اليت تتمّيز اليوم، و

وحدة "آٍن واحٍد بـ  املؤسسات تتمّيز يف لذا فإنّ هذهّم يف عدة دول متتلك جنسيتها، وفروعٍ للشركة األ
تتعقّد أكثر ممارسة احلماية الدبلوماسية لصاحل هذه الشركات باختالف ، و1" تعّددية قانونيةاقتصادية، و

قد فشل معهد القانون الدويل يف املصادقة على ، و2التشريعات الداخلية لكل دولة الذي حيكم الشركات 
  . 3" أوسلو"بـ  1977نوع من الشركات يف دورته سنة االقتراحات املتعلقة هبذا ال

أمهية خاصة يف " الطاقةدودة ملُعّدات اجلّر اإلنارة وبرشلونة احمل"ويف هذا اإلطار، تكتسي قضية 
َحَملَة األسهم، ولذا ُتَعـدُّ أّي حمـاولة لدراسة هذا املوضوع َمنقُوَصة ضوع احلماية القانونية للشركات ومو
اليت كانت أساًسا جلميع االقتراحات اليت ألحكام هذه القضية وللنقـاشـات اليت أثـارهتا، و ا مل تتطّرقإذ

  .أعـّدهتا جلنة القـانون الدويل يف هذه املسـألة
  

  : مـوقف محـكمة العـدل الدولية: أّوال  
خالل  ميكن حبث موقف حمكمة العدل الدولية يف املوضوع املتعلق باحلماية الدبلوماسية للشركات من

  : (Electronica Secula) "إلكترونيكا سيكوال"، وكـذا من خالل قضية "قضية شركة برشلونة"
                                                 
1 - Chappez, Op. cit., p. 19. 
2 - M. B. Goldman, AIDI, Session d’Oslo, 1977, T. I, p. 266.  
3 - AIDI, Session d’Oslo, 1977, T. II, P. 243 et s.  
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  :الطاقةات الجّر واإلنارة وقضية شركة برشلونة المحدودة لُمِعّد -1
، أين يوجد مقّرها الرئيسي، غري أّنه كانت هلا 1911سنة ) تورونتو(هي شركة تأّسست يف كََنَدا   

أشخـاص (ة يف إسبانيا، وبعد احلـرب العاملية األوىل استحوذ مسـامهون بلجيكيون نشـاطات جتاري
نتيجةً الجراءاٍت اختذهتا السلطات اإلسبانية أّنه ومن رأمسال الشركة، إالّ   %88على حوايل ) طبيعية و اعتبارية

ليس ، و)ية املسامهنية اجلنسية ألغلبدول(أصبحت الشركة على حـافة االهنيار، الشيء الذي أدى ببلجيكا 
لرفع دعوى ضد إسبانيا أمام حمكمة العدل الدولية، طلبا للتعويض نيابةً عن ) دولة جنسية الشركة(كندا 

، وقد رفضت احملكمة االعتراضات األولية ألسبانيا على ممارسة بلجيكا للحماية 1مواطنيها املسامهني
  . 2داخالً ضمن الوقائع املوضوعية للدعوى املرفوعة  اعتربتهنيابة عن مواطنيها املسامهني، و الدبلوماسية

، أنّ احلق يف احلماية 1970فيفري  5يف املوضوع، فقد رأت احملكمة يف قرارها الصادر يف و  
اليت لت مبوجب قوانينها تلك الشركة ويعود إىل الدولة اليت ُسجِّ"الدبلوماسية فيما يتصل بضررٍ يلحق بشركة 

فيما يتعلّق ، و 3جنسية َحَملَة األسهم ) أو دول(ليس إىل دولة و، "ب الشركة املَُسّجليتواجد يف إقليمها مكت
ايةً مباشرة هلـؤالء املتعّددة األطراف َتكْفل محاالستثمار الثنائية و َحبَملَة األسهم فقد رأت احملكمة أنّ معاهدات

أنّ مجيع هذه  ،احملكمة أضافت ُمسَتدرِكَةً، غري أن املمارسات الدولية يف هذه الشأن هذا ما بّينتهاألشخاص، و
ال ميكن بأّي حالٍ من األحوال أن تصلح ِلأَنْ تكون دليالً اصة بَِعـْينِها واملمارسات هي تنطبق على حاالت خ

  .4ابةً عنهم ممارسة احلماية الدبلوماسية نيعلى وجود قاعدة دولية عرفية تؤكّد حق دولة جنسية محلة األسهم يف
تربير احملكمة هلذا القرار يستند إىل عّدة اعتبارات أساسية، منها أنّ امتناع دولة التأسيس عن قد كان و  

، 5ممارسة احلماية الدبلوماسية ُيـَعدُّ من املخاطر اليت على َحَملَة األسهم املستثمرين أمواهلم يف اخلارج حتمُّلَها 
احلماية الدبلوماسية لفائدهتم قد يؤدي إىل َتَعدُّد كما أنّ السماح لدولة جنسية َحَملَة األسهم يف ممارسة و

أخًري رفضت احملكمة تطبيق قاعدة ، و6املطالبات، خاصة إذا كان هؤالء األشخاص ينتمون إىل دولٍ عديدة 
كما أحجمت عن ت وَحَملَة األسهم على القضية، وازدواجية اجلنسية األشخاص الطبيعيني على الشركا

 ممارسة احلماية َحَملَة األسهم كليهما يف) أو دول(دولة لكلٍّ من دولة التأسيس و اجلنسيةالسماح لدولْيت 
أوضحت أنه إذا ُمكَِّنت دولة اجلنسية حلامل األسهم من اختاذ إجراء لصاحله فإنه  ،يف هذا الصددالدبلوماسية، و

                                                 
: مـ، وثيقة رق1991 – 1948دولية ـدل الـر الصادرة عن محكمة العـاألوامـاوى والفتموجز األحكام و -  1

ST/LEG/SER.F/1المبيعم ـ، رق1992ة ـدة  سنـم المتحـورات األمـ، منش :A.92.V.5. منشورة في الموقع . (100. ص
  ).cji.org-www.icj: الرسمي للمحكمة

2 - CIJ., Affaire de la Barcelona, Exceptions préliminaires, Arrêt du 24 juillet 1964. 
3 - CIJ., Affaire de la Barcelona Traction Light and Power Company Limited, Arrêt du 5 février 1970, 
para. 70 – 77.  
4 - Ibid., para. 90 et 63.  
5 - Ibid., para. 86 – 87. 
6 - Ibid., para. 93 – 96, voir aussi: Charpentier (J.), « Cour internationale de justice. Affaire de la 
‘Barcelona Traction’. Arrêt du 5 février 1970 », AFDI., 1970, p. 327 et s. 
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ر عن كونه نا عاديا بغّض النظأي بصفته مواط(1لن يكون ثَمَّة سبب لئال يتمتع حامل األسهم مبفرده هبذا احلق 
كما رفضت احملكمة أيضاً التسليم بوجود حقٍّ ثانوي يف احلماية الدبلوماسية لصاحل دولة ، و)يتمّتع هبذه الصفة

أو دول جنسية َحَملَة األسهم يف حالة رفض دولة تأسيس الشركة ممارسة احلماية الدبلوماسية لصاحل الشركة 
  ). مل تتدخل كَـَنَدا حلماية الشركة اليت تأّسست فيها(روضة، كما هو احلال يف القضية املع

غري أنّ احملكمة وضعت استثناءات للقاعدة اليت أكّدهتا يف احلكم، حبيث أوضحت أنه بإمكان دولة أو   
الة حب: األوىل، تتعلق دول جنسية َحَملَة األسهم ممارسة احلماية الدبلوماسية لفائدهتم، وذلك يف ثالث حاالت

هي حالة ما إذا كان الضرر احلاصل للشركة ، فالثانيةأما إذا كانت الشركة مل َتُعد قائمة يف مكان تأسيسها،  ما
كان نتيجة عملٍ غري مشروعٍ صادرٍ عن دولة تأسيس الشركة، حبيث أن السبيل الوحيد حلماية َحَملَة األسهم 

ـَدٍّ مباشرٍ على َحَملَة  الثالثة احلالة ، وتتمثلجنسيتهم) دول(ن يف تدّخـل دولـة دولًيا يكم يف حالة ما إذا َتع
  . ية املعروضة أمامهاكل هذه احلاالت ال تنطبق على القضقد أوضحت احملكمة أن ، واألسهم

من املثري لالهتمام كذلك يف احلُكم على حّد تعبري البعض، أنّ احملكمة مل تقبل تطبيق مبدأ الصلة و  
الدولة اليت تسعى و) الذين يشكلون األغلبية(ألسهم بني َحَملَة ا -"نوتبوم"ة الذي أكّدته يف قضي-احلقيقية 

ممارسة احلماية الدبلوماسية، رغم أنّ األمر ينتج عنه يف القضية املعنية حق بلجيكا يف ممارسة احلماية 
ون بشركة ة أوثق ما تكعليه فلها صلني فيها هم مواطنون بلجيكيون، والدبلوماسية، ألنّ أغلبية املسامه

ميدان احلمـاية الدبلوماسية للكيانات املسـامهة حتديدا، "يف هذا اإلطار فقد ذكرت احملكمة أنه يف برشلونة، و
س هناك تشابه بني قضية برشلونة بالتـايل ليلصلة الفعلية قبوالً عـاما، ومل يلق أّي معيـار ُمطـلق حتديد ا

  ".قضية نوتبومو
احملكمة املبدأ ذاته لتطبيقه على الشركة ودولة التأسيس، حبيث رأت  و لكن رغم هذا ، فقد استعملت  
، ألنّ مقّر الشركة كان يف إقليم هذه الدولة كما أن "كََنَدا وثيقة ودائمة بني شركة برشلونة وصلةً "أنّ هناك 

  . 2مكتبها ٌمَسجَّلٌ هناك، وفيها ُتعقَد اجتماعات جملس اإلدارة طيلة عّدة سنوات 
صوتاً مقابل واحٍد، إالّ أنّ ُحكم احملكمة كان حملّ  15من أنّ طلب بلجيكا قد ُرِفَض بأغلبية بالرغم و  

خالٍف واسعٍ يف صفوف القَُضاة، وذلك خبصوص تربير واستدالل احملكمة يف احلُكم، حبيث أنّ مثاين من القضاة 
  . السِّتِّ عشرة للمحكمة قد أبدوا آراء منفصلةً

االنتقادات "قد استعرض فيه تعليقٍ من طرف السيد دوغارد، و كور أيضاً حملّلقد كان القرار املذو  
، "حكما مستمدا من املبادئ العامة لقانون الشركات"منها أنه كان املَُوجَّهة إىل هذا احلكم، و" قالواسعة النطا

مرجع أساسي يف قد رأى السيد دوغارد أن احملكمة اختذت هذا األخري كليس من القانون الدويل العريف، وو
، كما أن "لَكَان بإمكاهنا العثور عل أدلٍّة كافيٍة على وجود قواعد فيه تدّعم مطالبات َحَملَة األسهم"املوضوع 

                                                 
1 - Affaire de la Barcelona Traction,Arrêt du 5 février 1970, Op. cit., para, para. 98. 
2 - Ibid., para. 47 – 71. 
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مبا أنّ الدول لن حتمي يف املمارسة العملية شركات ليس هلا هبا " معياًرا غري عمليٍّ"احملكمة بُِحكِمَها قد أقامت 
ارج ال يربطها هبا رابط ل أن تبذل دولة ما جهودا حلماية شركة مضرورة يف اخلفمن غري املعقو"صلة حقيقية، 

كما أنه لن تقبل أّي دولة ُمّدعى عليها بصلة طفيفة ِمن مثل التأسيس على أهنا تشكل الصلة احلقيقية مادي، و
  . 1" الضرورية ملنحها حقها يف احلماية الدبلوماسية

  
  ): إيلسي( S.P.A.  (ELSI)قضية إلكترونيكا سيكوال  -2    
، هي شركة إيطالية كان ميتلك أسهمها تترونيكا سيكوال أو الشركة الصقلية لإللكتروناـإلك  

، عرفت الشركة صعوبات (Machlett)" ماتشليت"و (Raytheon)" ريثيون"بالكامل شركتان أمريكيتان
ا املتراكمة، ّمما دفع باملسامهْين خسائرهاليف ديوهنا وـطية تكـشغيلية عن تغمالية نتيجة عجز أرباحها الت

الرئيسيني إىل التخطيط لتسريح العمال متهيدا لغلق املصنع، وقد ضغطت السلطات اإليطالية جتنبا لوقوع هذا 
را بوضع اليد على املصنع الشيء الذي ـأم) بالريمو(ر املصنع ـأصدر احلاكم احمللي ملق 1968األمر، ويف سنة 

راءات اإلفالس اليت انتهت ـّدمة ضد هذا القرار أُحيل املصنع الجـعد الطعون املُقسائر، وبـة اخلـزاد فداح
" ريثيون("يع على حاملي األسهم ، بدون أن يتبقى من املبلغ املتحقق أّي فائض للتوز1975يف سنة 

لصداقة رقًا ملعاهدة اد اّدعت الواليات املتحدة األمريكية أن هذه اإلجراءات ُتشكِّل خـ، وق"ماتشليت"و
  .2املالحة املَُربَمة بني البلدين والتجارة و

، مسحت حمكمة العدل الدولية للواليات املتحدة األمريكية يف إطار 1989جويلية  20يف حكمها الصادر يف و
ممارسة احلماية الدبلوماسية لصاحل الشريكتني األمريكتني مالكيت األسهم بالتقّدم مبطالبة ضّد إيطاليا خبصوص 

، 4اد إىل وقائع القضية ـم أهنا رفضتها يف املوضوع باالستنـ، رغ 3" إيلسي"ركة ـقت بشـر اليت ِحلاألضرا
قضية "لصت إليه يف حكمها خبصوص ـاسق مع ما خـكمة جتّنبت إبداء رأي متنـولكن املُثري للدهشة أنّ احمل

حبكم " اليةـرر هي شركة إيطـضاليا بِكَْون أن الشركة اليت مّسها الـتراض إيطـ، بالرغم من اع"برشلونة
ضية، إىل الصلة الوثيقة بني ـأن القـ، يف رأيه املستقلّ بش(Oda)" أودا"ار القاضي ـقد أش، و5أسيس ـالت

اجع إىل كم بني القضيتني هو رـالقضية املذكورة وقضية برشلونة، ولكن هناك من يرى أنّ اختالف احل
ن يف هذه ـكمة مل تكـدائرة احمل"يث عّدة جوانب، فأّوالً أن اهتما، من حـملعطياختالف وقائع القضيتني و

اهدة ـمعالقضية َمْعنَِيةً بتقييم القانون الدويل العريف كما يف قضية برشلونة، ولكنها كانت معنية بتفسري 

                                                 
القانون الدولي، الحمایة الدبلوماسية، الوثائق الرسمية للجمعية العامة لألمم المتحدة، لجنة رابع عن دوغارد، تقریر  - 1

  .13 – 7. ، ص21إلى  7من : الفقرات، A/CN.4/530: ، وثيقة رقم2003: ، سنة55: الدورة
   .261. مرجع سابق، ص ،1991 – 1948دولية ـدل الـر الصادرة عن محكمة العـاألوامـاوى وموجز األحكام و الفت -  2

3 - CIJ., Affaire de l’Electronica Sicula S.P.A. (ELSI), (Etats-Unis d’Amérique c. Italie), Arrêt du 20 
juillet 1989, para. 63 et 89. 
4 - Ibid., para. 137. 

   .14. ، ص24: الفقرة، رابع تقریر الالدوغارد،  -  5



  ممارسة الحماية الدبلوماسية: الفصل الثاني   ----------- ---------------------------------------  

 - 110 -

املَُربمة بني طريف الرتاع، ثانياً، قد تكون القضية املذكورة قد مشلت على " املالحةالصداقة والتجارة و
، حبيث ميكن أن تكون قد مشلت على التعدي " استثناءاٍت من القاعدة العامة اليت وضعتها يف قضية برشلونة"

ئمة بكوهنا قد احتمال كذلك أن يكون قد ُدِفَع بأنّ الشركة مل تعد قاقوق املباشرة حلََملَة األسهم، وعلى احل
يف قضية احلال قد أجابت على السؤال املَُعلَّق يف  أخرياً ميكن أن ُيدفع كذلك بأنّ احملكمةتعّرضت للتصفية، و

فيما إذا كان لدولة اجلنسية حلََملَة األسهم أن حتميهم حني يلحق بالشركة ضرر من دولة " قضية برشلونة"
  . 1التأسيس 
" لونةالقاعدة املُفَصَّلَة لقضية برش"لكن بالرغم من هذه املّربرات اليت ميكن الدفع هبا لتربير عدم تطبيق و  

أن الدائرة رفضت األخذ  ، فقد استنتج السيد دوغارد أن احلقيقة اليت ال تقبل اجلدل هي"إيلسي"على قضية 
ب به على اعتبار أنه تراجع عن واضح أن هذا األمر قد ُرّحو، "شركة برشلونة"فلسفة قضية تعليل وبقاعدة و

  . 2" قضية شركة برشلونة
، "شركة برشلونة"كم قضية ـاره حـثلقانوين الذي أوار القضائي اـذا احلـن رغم هـلكو  

أنه يف الوقت ذاته فهو  ات اليت أبداها السيد املُقّرر اخلاص بشأنه، إالّـظكذا التحفّ، وادات املوجَّهة إليهاالنتقو
 أنّـبون الدويل العريف على املوضوع، وانـقيقياً للقـَتَبر انعكاساً حـما زالت ُتْع"هذه القضية  يرى أنّ

ذه القضية ال زالت قائمة، ـنّ أمهية هلذا فإ، و3" ممارسة الدول تسترشد هبا يف احلماية الدبلوماسية للشركات
، وقد اختذها "اتـأن احلماية الدبلوماسية للشركـالقرار األساسي بش"ار أهنا ـَمل على اعتباحبيث سُتَع

اقترح على اللجنة سبعة  ،على هذا األساس، وشات اللجنة خبصوص هذا املوضوعالسيد دوغارد ُمنطَلَقاً ملناق
قد أفضت ، و4اليت تكون فيها الدولة ُمَخوَّلةً ملمارسة احلماية الدبلوماسية لفائدة الشركات خيارات و

من مشاريع املواد املَُتَعلِِّقة باحلماية  12إىل  9 النقاشات املُتًََعلقة هبذه املسألة إىل اعتماد اللجنة للمواد من
  .ماسية يف قراءهتا الثانيةالدبلو

  
:                             اية الدبلوماسيةـراض الحمـات ألغـجنسية الشرك :ثانيا    
دولية يف قضية لقد توّصلت جلنة القانون الدويل إىل تبّني ُحكْمٍ مشابٍه ملا قّررته حمكمة العدل ال    

االنتقادات املَُوجَّهة يت شـاهبا حكم القضية السـالفة الذكر و، ولكن للتغلّب على النقائص ال"شركة برشلونة"
  :أنـإليه، أقّرت اللجنة استثناءات على القاعدة العامة املُطَبَّقة يف هذا الش

                                                 
عن  رابعتقریر دوغارد، : قة بها ارجع إلىمتعّللالطالع على تفاصيل هذه االختالفات وآذا التثبت من المراجع اُل  -  1

  .15و  14. ، ص25 :، الفقرةسـابق مرجع الحمایة الدبلوماسية،
  .15. ، ص26: مرجع، الفقرةالنفس  -  2
التي بشأن ممارستها في هذا الميدان، و یستعرض السيد دوغارد موقف بعض الحكومات وخاصة من الدول المتقدمة، -  3

ع جار، "شرآة برشلونة"في قاعدة قضية  یتعّين إعادة النظروصلته عن طریق وفود اللجنة السادسة عن سؤال فيما إذا آان 
  .16و  15. نفس المرجع، ص

  .27إلى  17. نفس المرجع، من ص :ـرح هذه االختيارات، انظرع أآثر في شللتوسُّ -  4
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  ارس إالّ من طرفـاسية ال تَُمـاية الدبلومـالحم: امةـاعدة العـالق -1
  :       أسيسـالت ةـدول     

دولة : " يع املواد اليت أعّدهتا اللجنة خبصوص املوضوع على ما يليمن مشار 9: ينص مشروع املادة  
ات، تعين دولة اجلنسية الدولة اليت ـاية الدبلوماسية للشركـراض احلمـألغ :جنسية الشركة

  ...".انوهناـأُنشئت الشركة مبوجب ق
سندت حق احلماية ، عندما أ"شركة برشلونة"دّون مشروع هذه املادة املبدأ الذي قُرِّر يف قضية لقد 

ة، اليت يوجد يف إقليمها مكتب هذه الشركت فيها الشركة مبوجب قوانينها، والدبلوماسية للدولة اليت تأّسس
ُتربز هذه املادة، مدى أمهية القانون الدويل يف هذا املوضوع، حبيث أنه كما يف جنسية األشخاص  ،يف احلقيقةو

هذا ما أكّدت عليه احملكمة يف خل ضمن اجملال احملفوظ للدولة، والطبيعية فإنّ اجلنسية يف إطار الشركات تد
يف احلاالت اليت تنشأ فيها مسائل قانونية ُمَتَعلّقة حبقوق الدول يف :" عندما ذكرت أنه" شركة برشلونة"قضية 
ال ينص القانون الدويل على قواعد خاصة هبذه احلقوق ينبغي أصحاب األسهم ومعاملة الشركات وجمال 
  .1" حتكام إىل قواعد القانون الداخلي املُتَِّصلة باملوضوعاال

إنْ كان معياراً ُمهِما ألغراض احلماية الدبلوماسية، إالَّ أنّ ُمقتضيات العملية تفرض غري أنّ التأسيس و
قضية "هذا الستخدام مبدأ دولة اليت ُتمارس هذه احلماية، وتطبيق معيارٍ آخر ُمَساعد للحصول لتعيني ال

" برشلونة"الذي استعملته احملكمة كما ذكرنا سالفا يف قضية ، و"وجود الصلة احلقيقية"ل يف املَُتَمثِّ" وتبومن
حبكم التأسيس، وجود (ليس مع أّي دولة أخرى ع كندا وإلثبات أن شركة برشلونة هلا روابط جّد متشعبة م

  ). ائب الكََنديةالقيد يف سجالّت الضرانعقاد اجتماعات جملس اإلدارة، واملقّر، 
  

  الت ِفعلية قوية ـدولة الجنسية هي الدولة التي لها ص: اءـاالستثن -2
   : بالشركة خالف دولة التأسيس     

غري أنه عندما ُيسيطر على ..." :، املذكورة أعاله على ما يلي 9 :املادةينص الشطر الثاين من 
جتارية كبرية يف دولة التأسيس، أنشطة  ال توجد للشركةة رعايا دولة أخرى أو دول أخرى والشرك

  ."الرقابة املالية للشركة كلْيهما يف دولة أخرى ُتعَتَبر تلك الدولة دولة اجلنسيةعندما يوجد مقّر اإلدارة وو
هذا الشطر من مشروع املادة، إىل أنه استثنائياً قد ُتعَتَبر دولة أخرى غري دولة التأسيس، هي دولة  ُيشري

  :اجتماع شروط معينة، و هيلكن مع توجد هبا صالت فعلية بالشركة، و لك اليتت، وهي اجلنسية
  أن تكون السيطرة يف الشركة لرعايا دولة أخرى؛ -
 أالّ تكون للشركة نشاطات كبرية يف دولة التأسيس؛ -

                                                 
1 - Arrêt du : Arrêt du 5 février 1970, Op. cit., para. 38. 
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 .الرقابة املالية للشركة املعنية كلْيهما يف دولة أخرىأن يكون مقّر اإلدارة و -
ُيفهم هذا االستثناء على أنه جتسيد ملا كانت ختشاه حمكمة العدل الدولية من كن خوفاً من أن ال ول

، رفعت اللجنة هذا اللُّبس "ازدواج اإلجراءات أو كثرهتا و اليت من شأهنا أن تؤثر يف العالقات الدولية االقتصادية
 :هي تقضيواضحة ، و ءات، حبيث أنّ الصياغةعندما أوضحت أن املادة السـابقة، ال تسـمح بتعّدد اإلجـرا

مقّر اإلدارة والرقابة املالية، يف حالة توافر الشروط املذكورة أعاله للدولة اليت يوجد هبا  أو لدولة التأسيس، إّما
 . 1يف حالة االختالف فإن دولة التأسيس تظلّ هي دولة اجلنسية ألغراض محاية هذه الشركة و

   
  2:همـحمـاية َحَملَة األس: ثالثا

شركات و شركات األشخاص: الُنظُم القانونية الداخلية ملعظم البلدان بنوعني من الشركاتتقّر    
َحَملَة األسهم فيها، وهنا سؤال يثري نفسه، هل  تتسم بتمييز واضح بني الشركة ورأمسال، هذه األخرية اليت

اجلنسية، أم أنه ميكن  الشركة هي الوحيدة اليت ميكن هلا االستفادة من احلماية الدبلوماسية من طرف دولة
  3للمسامهني فيها كذلك احلصول على هذه احلماية من دوهلم الوطنية ؟ 

الفرق هذا " شركة برشلونة"يف هذا الصدد، فقد سبق حملكمة العدل الدولية أن أوضحت يف قضية و  
كياناً  ، فإنّواحٌد ن ضرٌريف احلاالت اليت يصيب فيها كيانْين ُمنفصلْي أكّدت أنهبني النوعني من الشركات، و

س هلم حق اختاذ إجراء فإنّ  َحَملَة األسهم لي ،ذاـلهو الذي وقع التعدي على حقوقه، وواحداً فحسب 
رس من ِقَبل أنّ احلماية الدبلوماسية للشركات ُتَما  مفادهاأقّرت احملكمة يف حكمها القاعدة اليت هلذاُمستقلّ، و

   4.أو دول جنسية َحَملَة األسهم يف حالة تعّرض الشركة لضرر ليس من ِقَبل دولةدولة جنسية الشركة و
بعض احللول املوجودة يف بعض املمارسات "ذلك يف ها معارضا هلذا الرأي، وهناك توّجلكن يبدو أنّ و  

، فمعاهدة "برشلونة"القضائية، وحىت يف إطار القانون الدويل للمعاهدات اليت أخذت موقفاً مغايراً حلكم قضية 
املُنشئة للوكالة املتعددة األطراف لضمان االستثمارات قد أقّرت حبق احلماية الدولية  1985كتوبر أ 11

كذا من قبل الدولة اليت يسيطر مواطنوها على ليت تأّسست يف إقليمها الشركة، وللشركات من طرف الدولة ا
اف إىل منح َحَملَة األسهم محايةً هذه الشركات، كما اجتهت معاهدات االستثمار الثنائية أو املتعّددة األطر

" إلكترونيكا سيكوال"زيادةً على هذا، فقد مسحت إحدى دوائر حمكمة العدل الدولية يف قضية ، و5" مباشرةً 

                                                 
، سنة 58: تقریر لجنة القـانون الدولي، الدورة :ى مشروع المادة السابقة فيها علهذا ما أوضحته اللجنة في تعليقو -  1

    .46و  45. ، مرجع سابق، ص)A/61/10( 10: ، الملحق رقم2006
ة لقد نّبهت لجنة القانون الدولي على أّن اقتصار األحكام على َحَمَلة األسهم إّنما هو انعكاس لألحكام القضائية الُمتَِّصَل - 2

وع والتي عالجت بصورة أساسية هذه الفئة، غير أنه من حيث المبدأ ليس هناك مانعا من انطباق األحكام المتعلقة بالموض
: ةتقریر لجنة القـانون الدولي، الدور(الوآالء َحَمَلة السندات، األمناء و: بَحَمَلة األسهم على حمایة الُمستثمرین اآلخرین مثل

    ) .50. ص ،، نفس المرجع2006، سنة 58
3 - Chappez, Op. cit., p. 19. 
4 - Arrêt du : Arrêt du 5 février 1970, Op. cit., para. 44 et 47. 
5 - Chappez, Ibid., p. 19.  
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كما رأينا للواليات املتحدة األمريكية بتقدمي مطالبة لفائدة مواطنيها الذين يسيطرون على رأمسال شركة 
  .بالرغم من اعتراض إيطاليا على هذا اإلجراء) تأسيسدولة ال(إيطالية ضّد إيطاليا 

، ولكن مع بعض "برشلونة"عام الوارد يف قضية على هذا األساس، أقّرت جلنة القانون الدويل باملبدأ الو  
د اليت أعّدهتا خبصوص ، من مشاريع املوا11: ذلك وفقا ملا دونته يف مشروع املادةاالستثناءات عليه، و

ق للدولة جنسية محلة األسهم يف ـال حي :اية َحَملة األسهمـمح: "نص على ما يلياليت تاملوضوع، و
  :الشركة أن متارس احلماية الدبلوماسية لصاحلهم عندما يلحق بالشركة ضرر إال

  إذا مل يعد للشركة وجود وفقاً لقانون الدولة اليت أُّسست فيها لسبب ال صلة له بالضرر؛ - أ 
يف تاريخ وقوع الضرر حاملةً جلنسية الدولة اليت ُيّدعى أهنا مسؤولة عن أو إذا كانت الشركة  -ب 

 ". .إحلاق الضرر بالشركة وكان تأسيس الشركة شرطاً مسبقاً تفرضه الدولة ملمارسة األعمال التجارية فيها
لدولية يف دل ااالستثناء األول املَُدوَّن يف مشروع هذه املادة هو نفسه الذي أقّرته حمكمة الع نالحظ أنّ

لكن، يف حني يؤّيد هذا االستثناء بلدان الشمال األوريب، فقد أعربت الواليات املتحدة ، و"برشلونة"قضية 
ألهنا تنشئ وضعاً شاذّاً يتمثل يف مْنح "األمريكية رفضها له، وقد حثّت بقوة اللجنة على حذف هذه الفقرة، 

، فليس "ن حق الدولة اليت أُّسست فيها الشركةدول محلة األسهم حقا يف تويل دعاوى الشركات أكرب م
، هلذا "ألنّ الشركة هي الوسيلة األساسية حلماية حقوقها"طالبة حبقوقٍ لشركة ُمنَحلّة املاحلق يف  بوسع دولٍة

" ال تنسجم مع املبادئ األساسية لقانون الشركات" فالفقرة السابقة الذكر حبسب رأي الواليات املتحدة 
ين هضم حقوق محلة األسهم، الذين جيوز محايتهم مبوجب القاعدة العامة خبصوص األضرار ولكن هذا ال يع

   1". املباشرة اليت تلحق هبم
، فهي تنص على االستثناء الذي يتيح لدولة اجلنسية حلملة األسهم يف الشركة ممارسة )ب(أّما الفقرة   

يبدو كة، واهتا املسؤولة عن إحلاق الضرر بالشراحلماية الدبلوماسية بامسهم عندما تكون دولة التأسيس هي ذ
إشارةً عابرةً، غري أنه " برشلونة"هذا احلُكم متوافقاً مع املنطق، فقد أشارت إليه حمكمة العدل الدولية يف قضية 

   2 .مل تكن هي دولة التأسيس) إسبانيا(مل يكن حملّ مناقشة ألنّ دولة املدعى عليها 
 يف بعضممارسات بعض الدول، والفقهاء و نظره يف كتابات بعضعند غري أنّ السيد دوغارد و

 ،) Compania Mexicana de Petroles El Aguila S.A.3: هو يشري خاصة إىل قضيةو(قرارات التحكيم 
                                                 

: ، وثيقة رقم2006: ، سنة58: المالحظات الواردة من الحكومات، لجنة القانون الدولي، الدورةالتعليقات و -   1
A/CN.4/561، 41. ص.  

2 - Arrêt du : Arrêt du 5 février 1970, Op. cit., para. 92.   
إذا ُقِبَل مبدأ أن تجعل الحكومات تشغيل : "و قد رّدت بریطانيا على حجة المكسيك في هذه القضية على النحو التالي -  3

لرفض  ّررمبالتسجيل هو اُلمصالح أجنبية في أراضيها یعتمد على تسجيلها وفقا للقانون المحلي، ثم تّدعي بعد ذلك أن هذا 
توفير الحمایة الدبلوماسية، فإنه من الواضح أّن الوسائل لن تنعدم لكي تمنع الحكومات األجنبية من ممارسة حّقها الثابت 

  ."بموجب القانون الدولي في حمایة المصالح التجاریة لرعایاها في الخارج
. ، ص87: مرجع سابق، الفقرة ، A/CN.4/530: وثيقة رقم اسية،م، تقریر رابع عن الحمایة الدبلودوغارد، : مذآور في

 .Chappez, Op. cit., p. 21 :آذلك في، و55 - 50
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ة اقترح احلّد من هذا االستثناء يف بعض احلاالت اليت يكون فيها التأسيس مطلوبا كشرط مسبقٍ ملمارس
الشركة تكون قد "اليت تكون مصدر الضرر الذي أصاب الشركة، أي أنّ دولة ما و األعمال التجارية يف

عض الكُتَّاب اضطرت إىل التسجيل يف الدولة املُسبِّبة للضرر، ويف هذه احلالة جيعلها التأسيس ضمن ما وصفه ب
لقانون الدويل هي شركة قُِصَد من تأسيسها مثلها مثل شرط كالفو محايتها من قواعد ا، و"شركة كالفو"بـ 

  1".املتعلقة باحلماية الدبلوماسية
  

  : شروط ُمَتعّلقة بسلوك الفرد: المطلب الثاني
  

، مثّ )الفقرة األوىل(يف هذا اإلطار سنتناول أّوال شرط استنفاد ُسُبل االنتصاف احمللية و  
  ).الثانية الفقرة(سنناقش مدى انطباق قاعدة األيدي النظيفة على ممارسة احلماية الدبلوماسية 

  
  :اف المحليةـل االنتصُباد ُسـشرط استنف: الفـرع األول

اع عن أحد رعاياها املتضررين ـاية الدبلوماسية، فإنّ تويل الدولة الدفـانطالقاً من تعريف احلم
ل مع ـنوا من التوّصـيتمكّ"إذا مل  الّـرى، ال يتّم إبأعمال خمالفة للقانون الدويل اليت ترتكبها دولة أخ

 ويٍةـر البحث عن تسذا فعلى الفرد املُتضّرـ، وهب2" اديةـبالطُرق الع لّ مرضٍـدولة املَُسبِّبة للضرر إىل حال
دم احلصول على ـالة عـيف حلي للدولة املَُسبِّبة للضرر، وـخاء الداـوء أّوالً إىل القضـللضرر باللج
ي مطالبته على الصعيد ية مواطنها املضرور بتبّنل حلماالتدّخ نسيةـلدولة اجلينئٍذ ميكن ـوة، حـالتسوية املرج
اليت ُتَعّد إحدى شروط " اعدة استنفاد سبل االنتصاف احملليةـبق"هذه هي األبعاد الرئيسية ملا ُيسمى الدويل، و

  .ارسة احلماية الدبلوماسيةـمم
 أنّ تطبيقها يف ، إال)أوال(هذه القاعدة ُتعَرف بكوهنا قاعدة عامة يف املنازعات الدولية  رغم أنّو 

  :هذا ما سنوضحه يف العناصر املوالية، و)ثانيا(االستثناءات الدبلوماسية خيضع لبعض التكييف وجمال احلماية 
  

  امة في ـاعدة عـاف المحلية هي قـاد سبل االنتصـاعدة استنفـق: أّوال  
  :الدولية المنازعات           

، غري أنّ هناك َجَدالً فقهياً )1(ماً لقاعدة هي ثابتة متـالعرفية هلذه اّمما ال شّك فيه أنّ األصول ا
 ). 2(ال ـالقضائية يف هذا اجملعدم انتظام املمارسات الدولية و اهذّـخبصوص طبيعة هذه القاعدة، غ حاصالً

  

                                                 
  .54. ص ، مرجع سابق،)A/61/10( 10: ، الملحق رقم2006، سنة 58: الدورةتقریر لجنة القـانون الدولي،  -  1

2 - CPJI., Affaire des concessions Mavromatis en Palestine, Op. cit., p. 12. 
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  : قاعدة استنفاد سبل االنتصاف المحلية قاعدة عرفية  -1
، القانون الدويل يف راسخةالقواعد المن احمللية هي ق عليه أن قاعدة استنفاد سبل االنتصاف ـفمن املُتَّ

الذين كانوا ، و16ان القرن يرجع أصلها بال شك، إىل املمارسات القدمية لبعض األمراء يف أوربا إّب"و
صون ألحد أتباعهم باللجوء إىل هيئات العدالة التابعة ألمري آخر ُبغية احلصول على تعويض للضرر الذي ُيرّخ
قد كانت هذه املمارسة االنفرادية تقوم على فكرة املسؤولية التضامنية ري أو أحد أتباعه، وببه هذا األمس

كانوا يشترطون على األفراد "، وفيما بعد اّتخذها بعض امللوك كقاعدة، حبيث "للمجموعة االجتماعية
اعترافاً واسعاً يف "عد ، وقد نالت فيما ب1" عن تسويٍة أمام احملاكم احمللية الًرين وجوب البحث أّوتضّراملُ

  . 2" املمارسات الدولية
، "أنترهـاندل"وظيفتها، يف قضية ية الطابع العريف هلذه القاعدة وقد أكّدت حمكمة العدل الدولو
إنّ القاعدة اليت تقضي بوجوب استنفاد سبل االنتصاف احمللية قبل جواز بدء اإلجراءات الدولية، : "بقوهلا

َيت هذه القاعدة عموماً يف احلاالت اليت وِعالقانون الدويل العريف، وقد ُر هي قاعدة راسخة من قواعد
أخرى انتهاكاً للقانون حقوقه مل ُتحَترم يف دولة  تبّنت فيها الدولة قضية أحد رعاياها الذي تدعي أنّ

احلالة، أن ُرِئَي أنه من الضروري قبل أن يكون من اجلـائز اللجوء إىل حمكمة دولية يف مثل هذه الدويل، و
حديثاً ، و3." ُتتاح للدولة اليت حدث فيها االنتهاك الفرصة جلربه بوسـائلها الذاتية، يف إطار نظامها احمللي

د قاعدة، بل بوصفها بكوهنا ُمجرَّ" إلكترونيكا سيكوال"مل تصفها إحدى دوائر حمكمة العدل الدولية يف قضية 
دوين القانون ، كما لَِقَيت هذه القاعدة قبوال يف حماوالت ت4" يفمن مبادئ القانون الدويل العر مبدءا هاّماً"

ف خاصةً يف جمال حقوق املتعددة األطراتطبيقات يف املعاهدات الثنائية وقد وجدت هلا دة، وتعّدالدويل املُ
رها قد أكّدت جلنة القانون الدويل على لسان ُمقرِّ، و5القانونينيا أبرز الفقهاء وكما أكّد عليهاإلنسان، و

مبدءا من مبادئ القانون "، أنّ هذه القاعدة ُتعَترب "روبرتو آغو"املُكَلَّف مبوضوع املسؤولية الدولية، السيد 
  .، وسنتعّرض يف موضعٍ الحقٍ من هذا البحث ألعمال اللجنة خبصوص هذه املسألة"الدويل العام
ّد اعترافاً بسيادة َعفهي ُت" ظرية وعمليةالعتبارات ن"جتد قاعدة استنفاد سبل االنتصاف احمللية تربيرها و

يف " لأنترهاند" رأت حمكمة العدل الدولية  يف قضية ،يف هذا الصدد، و6احترامها  واجبالدولة احمللية و

                                                 
1 - Chappez, Op. cit., p. 22. 
2 - J.H.W. Verzijl, « La règle de l’épuisement des recours internes », exposé préliminaire, AIDI., 
Session d’Aix-en-Provence, avril/mai 1954, Vol. 45, T. I, Justitia et Pace, éditions Juridiques et 
Sociologiques S.A., Bàle, pp. 5 et s.  
3 - CIJ., Affaire de l’Interhandel, (Suisse c. Etats-Unis d’Amérique), Arrêt du 21 mars 1959, 
(Exceptions préliminaires), Rec. CIJ., p. 27. 
4 - CIJ., Affaire de l’Electronica Secula S.P.A. (ELSI), Arrêt du 20 juillet 1989, Op. cit., para. 42 et 50. 

  : آذا آراء أبرز الفقهاء التقليدیين بخصوص هذه القاعدة، ارجع إلىطالع على محاوالت التدوین هذه ولال -  5
- Verzijl, Ibid. ; et Voir le Rapport supplémentaire du même auteur dans : AIDI., Session de Grenade, 
avril 1956, Vol. 47, T. I., Justitia et Pace, éd. Juridiques et Sociologiques S.A., Bàle, pp. 1 et s.      
6 - Chappez, Op. cit., p. 22. 
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تتيح للدولة اليت حدث فيها االنتهاك الفرصة جلربه بوسائلها "املقطع الذي ذكرناه سالفاً أنّ هذه القاعدة 
 احمللية تسمح هذه القاعدة بتدّخل احملاكمو ،"ها الداخلي قبل اللجوء إىل أّي حمكمة دوليةالذاتية يف إطار نظام

هذا ما ُيَولِّد نوعاً من الثقة يف نفس املواطن األجنيب املُقيم يف هذه ض أهنا قادرة على إقامة العدل، وعلى افترا
الرتاعات الدولية اليت قد يؤثّر بعضها على ح القاعدة املذكورة بتقليص عدد الدولة، ومن الناحية العملية، تسم

الذي ُيعترب من يف الشأن الداخلي لدولة أخرى، و ل املباشر للدولةالعالقات الدولية، فتطبيقها يكفل عدم التدّخ
، كما تسمح هذه القاعدة للمحاكم احمللية بإجياد حلٍّ لرتاعٍ من أصلٍ خاص، 1أهم مبادئ القانون الدويل 

   2.ديدـذرٍ شـحملاكم أحسن دراية من نظريهتا الدولية اليت تعاجل هذا النوع من الرتاعات حبحبيث أنّ هذه ا
  

  :اف المحليةـاعدة استنفاد سبل االنتصـطبيعة ق -2  
الذي مفاده، هل أنّ قاعدة الفقهاء، و يتعلّق األمر هنا بسؤالٍ لَطاملا أحدث اختالفا كبرياً يف أوساط

  لية هي قاعدة إجرائية أم هي قاعدة موضوعية ؟استنفاد سبل االنتصاف احمل
املُنطَلَق الذي تنشأ فيه املسؤولية، فإذا كانت "إنّ اإلجابة على هذا السؤال هلا من األمهية َمبكَان عن 

أنّ هذه حني بعد استنفاد سبل االنتصاف احمللية، يف  ن تنشأ املسؤولية الدولية إالّلدة موضوعية فـهذه القاع
، وهلذه "اب فعلٍ دويل غري مشروع إذا كانت هذه القاعدة إجرائيةـنشأ على الفور عند ارتكاملسؤولية ت

نسية املطالبات الذي يتطلّب بصفة عامة أن يكون الشخص األجنيب ـاالختالفات َتبِعات خطرية على مبدأ ج
، وكما لك كما سبق شرحهاب الفعل غري املشروع دوليـاً، وذبة وقت ارتكـطاِلر من رعايا الدولة املُتضّراملُ

راف أمام احملكمة الدولية، فيما ـكذا على اعتراضات األطو ،ن له تأثري على مسائل االختصاصميكن أن يكو
أو باعتبارها جزءا من املوضوع يف ) إذا كانت إجرائية( رها اعتراضات أوليةإذا كانت سُتعاَمل باعتبا

ور ثالث إىل ظهلدائر حول طبيعة قاعدة االستنفاد اجلدل اوقد أّدى ، 3اإلجراءات املعروضة أمام احملكمة 
  :مواقف أو مدارس بشأنه

  
  ): التيار الموضوعي(المدرسة الموضوعية  -أ  

 اويقضي موقف هذا التيار أنّ قاعدة استنفاد سبل االنتصاف احمللية هي قاعدة موضوعية، حبيث أهن
مادام أنّ األفعال غري املشروعة املُفَتَرضة ميكن أن "، أّنه دون هلذا التيارؤّيشرطٌ لنشوء املسؤولية، ويرى املُ

هبذا فالفعل غري املشروع ، و4" ُتستدَرك من ِقَبل األجهزة الداخلية للدولة فإنّ املسؤولية الدولية مل ُتولد بعد

                                                 
1 - Bertrand Bauchot, Op. cit., p. 119. 
2 - Chappez, Op. cit., p. 22. 

لألمم المتحدة، لجنة القانون الدولي،  دوغارد، تقریر ثان عن الحمایة الدبلوماسية، الوثائق الرسمية للجمعية العامة -  3
  .22. ، ص33: الفقرة، A/CN.4/514: ، وثيقة رقم2001: ، سنة53: الدورة

4- Chappez, Op. cit. p. 22.   
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دُّ ـَُيعاً بال جدوى، واحة حمليـتائل االنتصاف املُـُتسَتنفد وس ترتكبه الدولة ال يكون كامال حىت الذي
  .من رّواد هذا الرأي" روبرتو آغو"و" بورشار"

اه األجنيب ـلية اجتـاملسؤولية احمل"ميّيز بوضوحٍ بني  بقوة عن هذا املوقف، فهو" بورشار" فقد دافع
تنشأ بشكلٍ "بالتايل فاملسؤولية هنا حبسب رأيه ، و"اليت ينتمي إليها هذا األخريواملسؤولية الدولية اجتاه الدولة 

  .1" ليةـإىل أن ُتستنفد سبل االنتصاف احمل ليس قبل ذلك أْيو دبلوماسياًل مع احلق يف التدّخَتزامنٍ ُم
 :تعاطفه مع هذا الرأي يف تقريره الذي قّدمه للجنة القانون الدويل سنة" روبرتو آغو"فيما أبدى 

 طلب اجلْبر ال ينشأ إنّ حق الدولة يف: "ذلك عندما كتب يقولخبصوص موضوع مسؤولية الدول، و ،1977
الذي يقضي االستنتاج بأنّ انتهاك االلتزام ئي ملطالبات األفراد املعنيني، واـإال بعد أن يكون هناك رفض هن

  . 2" الدويل مل يكتمل قبل استنفاد سبل االنتصاف احمللية
  

  : التيـار اإلجـرائي -ب  
  Amerasinghe, Hansler, Law, Witenbergف، ومنـهم ـاب هـذا املوقـويرى أصح

  Ch. De Visscher, Chappez)  3    أنّ شرط استنفاد سبل االنتصاف احمللية هو شرط إجرائي يتعّين
ُيعَتقَد أهنا مسؤولة عن هي قاعدة تكفل التوازن بني سيادة الدولة اليت ملطالبة الدولية، واستيفاؤه قبل تقدمي ا

سؤولية الدولية يف هذه احلالة تكون واقعة منذ اللحظة اليت محاية الفرد على الصعيد الدولية، فاملالضرر و
يكون من األنسب معاجلة هذا النوع من "اُرُتِكَب فيها الفعل غري املشروع دولياً على الشخص األجنيب، ولكنه 

لية الرتاع أمام احملاكم احمللية اليت ميكن أن تكفل محايةً فعليةً لألجانب، وهذا بغية جتّنب اإلجراءات الدو
دم ـفإنّ ع ،على هذا األساس، و4" بني الدولفيما اليت ميكن أن يكون تأثريها سلباً على العالقات  ،ةَدـَّقَعاملُ
  5 .ر هذا الشرط يتيح للدول املرافعة يف اهليئات القضائية الدولية بإثارة عدم مقبولية املطالبةتوفّ

  
  :المدرسة الوسطية -جـ  

، إىل 6، حبيث يذهب أنصاره "وقفا وسطياًم"موقف آخر ميكن اعتباره  بني املوقفني السابقني، ظهرو 
الضرر الذي يصيبه مبوجب القانون مبوجب القانون الداخلي وألجنيب  الواقع على الشخص االضرر التمييز بني 

فإنّ هذه املدرسة تعترب القاعدة "بعبارٍة أخرى ه أن يؤثر على مصدر املسؤولية، والدويل، وهذا من شأن
                                                 

  .37. ، ص54: فقرةال مرجع سابق، ،A/CN.4/514: دوغارد، تقریر ثان عن الحمایة الدبلوماسية، وثيقة رقم -  1
2 - R. Ago, « 6ième rapport sur la responsabilité internationale », Ann.CDI., 1977, Vol. II, pp. 35 et s. 
3- Cités In : Chappez, Op. cit., p. 22. 
4 - Ibid., p. 22. 

دوغارد، نفس المرجع، : ، دعمًا لهذا الرأي، انظر"، أميراسنغ"دوهرینغ: "یستعرض السيد دوغارد مواقف آلٌّ من -  5
  .40و  39. ص 56 – 55: الفقرات

، حول 1954: ر في سنةفي مقاٍل له ُنِش (Fawcett)" فوسيت"یرى السيد دوغارد أّن الداعي الرئيسي لهذا الموقف هو  -   6
 .Verzijl, Eagleton, Freeman, Sulliger: آخرین منهم" شابي"یذآر ، و.)رجعدوغارد، نفس ال( الموضوع 
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ّد ذاته انتهاكا ـاع عن الفعل يف حـل فيها الفعل أو االمتناالت اليت يشكّـاملذكورة شرطاً إجرائيا يف احل
يشكل انتهاكا للقانون  للقانون الدويل وكذا القانون الداخلي، وعلى النقيض من ذلك إذا جنم الضرر عن فعلٍ

اف ـل االنتصُباد ُسـبعد استنف لدولية ال تبدأ إالّاملسؤولية ا ل انتهاكا للقانون الدويل فإنّال يشكّالداخلي و
  1 ."دالةـاءة تطبيق أحكام العـإىل إس ـلية اليت تستنداحمل

بشأن املسألة، إال أنّ السيد دوغارد رأى يف دراسته اليت أعّدها  الٌبـغ م أنه ال يوجد رأٌيـرغو 
الذي قد كان هلذا املوقف و، 2" ناحية املنطقيةأفضل املواقف من ال"ُيعَتَبر " املوقف الثالث"حول املوضوع أن 

  .ألةـأثٌر يف توجيه رأي جلنة القانون الدويل حول املس اختـذه
إىل أنّ مواقف حماوالت التدوين وكذا املمارسات القضائية وقبل النظر يف موقف اللجنة، جتدر اإلشارة 

  .للقاعدة املذكورة الدولية ليست واضحة يف التزامها بالنهج اإلجرائي أو املوضوعيو
الجتاه اإلجرائي، بعدما كاد موقفاً يصّب يف تأييد ا 1926د اعتمد معهد القانون الدويل يف سنة فَق
كما –على النقيض من ذلك أعلنت مدرسة هارفرد ، و3" ليفيزج"بسبب اقتراح  1956عنه يف سنة ينحرف 

فيما مل ُيْبـِد مؤمتر الهاي لتدوين  مساندهتا للرأي املوضوعي، 1929سنة  -يذكر ذلك السيد دوغارد
  .4القانون الدويل موقفا حامسا بشأن املسألة 

يف خضّم دراسته ملختلف القرارات القضائية الدولية ذات الصلة باملوضوع، استنتج السيد دوغارد أن و
اكم ترك موقفها ل احملما تفّض ، فغالباً"إجابة واضحة على املسألة قيد النظر"هذه القرارات ال تقدم عموماً 

الوقت ملؤيدي املوقفني اإلجرائي ُمبَهماً بصورة ُمَتَعمََّدة، وهذا لكي ال يكون ذات القرار حجة يف نفس 
، ولكن رغم هذا يرى السيد دوغارد أنه يف حني أنّ حمكمة العدل الدولية مل تؤيد يف أيٍّ من 5املوضوعي و

لدالئل اليت تشري إىل تفضيل احملكمة للنهج اإلجرائي رغم هناك بعض ا" حكمها وجهة النظر املوضوعية، فإنّ
قد كان استنتاج السيد دوغارد بناء على بعض القضايا ذات الصلة، ، و" تبد ذلك صراحةً يف أحكامها أهنا مل

، أو أهنا 6" أمباتيلوس"حبيث أن هذه القاعدة قد عوملت إما باعتبارها اعتراضاً أوليا كما حدث يف قضية 
                                                 

و انظر ، 42. ، ص61: الفقرة، مرجع سابق ،A/CN.4/514: الدبلوماسية، وثيقة رقم تقریر ثان عن الحمایةدوغارد،  -  1
   .Chappez, Op. cit., pp. 22 et 23 :آذلك

نها ال تتحّمل المسؤولية إف -آتعذیب شخص أجنبي مثال–مشرع  إذا ما ارتكبت دولة ما فعال غير"یفّسر ذلك بقوله و - 2 
ینشئ فعل التعذیب هذا سببا إلقامة الدعوى ضد الدولة المسؤولة، غير أّن الحق في إقامة دولية اعتبارًا من تلك اللحظة، وال

الدعوى أو الحق في تقدیم مطالبة دولية ُیَعلَّق إلى أن تكون الدولة قد ُأعطيت الفرصة لتصحيح الوضع عن طریق جبر 
یضيف ، و"االنتصاف المحلية هي إجرائيةل في هذه الحالة فإّن قاعدة استنفاد سبو الل محاآمها الخاصة،ـالضرر من خ

 "غالبية الُكّتاببل بعض محاوالت التدوین وعدٍد من القرارات القضائية وقهذه النظرة تحظى بتأیيٍد من " السيد دوغارد أّن
  .).45 – 44. ، ص63: دوغارد، نفس المرجع، الفقرة(

3 - J.H.W. Verzijl, « La règle de l’épuisement des recours internes », exposé préliminaire, Op. cit., pp. 
5 et s.  
  

  .28 – 23. ، ص43 – 35: س المرجع، الفقراتدوغارد، نف: للتوّسع في المسألة ارجع إلى - 4
عدم الثبات في الموقف، في ضایا التي تعّبر عن هذا الغموض ود دوغارد مجموعة من األمثلة عن القيقد ساق السو -  5

  .سكك حدید بانيفيزس سالدوتيسكيسقضية كسيكي قضية الفوسفات في المغرب ود الماسكك الحدید لإلتح: قضایا
6 - Affaire Ambatilos, (La Grèce c. La Grande-Bretagne), Arrêt du 19 mai 1953, Rec. CIJ., p. 23 
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يدّعم هذا التحليل أكثر ، و1" برشلونة"ليا كما يف قضية شركةأّو ارها اعتراضاًـا باعتبإىل احليثيات إّمُضمَّت 
يف معاهدة على التخلي كمة أنه جيوز لألطراف االتفاق عندما رأت احمل" إلكترونيكا سيكوال"ما ورد يف قضية 
يرى السيد دوغارد يف هذا ، و2ضوع تلك املعاهدة لة مبوـصّتل االنتصاف احمللية يف املطالبات املُُبعن قاعدة ُس

فمن الصعب تفسري هذا االتفاق يف املنازعات "موضوعية قاعدة أنه إنْ كانت هذه القاعدة حقاً  ،الصدد
  3."اهدةـتعلقة هبذه املعالدولية املُ

طبيعة  أّما خبصوص ممارسات الدول، فقد رأى السيد دوغارد أهنا ال ميكن أن تشكّل أساساً لدراسة
ه اقتناعٍ هبذا ، إذْ أهنا ال تستند على وج"قيمة هذه املمارسات موضوع شكٍّ كبري"القاعدة حملّ الدراسة، ألنّ 

الفوسفات يف "يضرب مثال بإيطاليا اليت دافعت بقوة يف قضية التيار أو ذاك، ولكن تبعاً ملصلحتها يف الرتاع، و
لكن على النقيض من ذلك متاماً َدفََعت هي قاعدة موضوعية، وصاف احمللية بكْون استنفاد سبل االنت"املغرب

  .4" إلكترونيكا سيكوال"إجرائية يف قضية قاعدة بكون تلك القاعدة هي 
  

  :تطبيق قاعدة سبل االنتصاف المحلية في مجال الحماية الدبلوماسية: ثانيا  
اجملال  أنّ نازعات الدولية، إالّرغم أنّ قاعدة استنفاد سبل االنتصاف احمللية هي قاعدة عـامة يف امل

اخلصب الذي تندرج فيه هذه القاعدة هو احلماية الدبلوماسية، ألّنها ال تسري إال عندما يلحق الدولة ضرر 
أَْولت جلنة القانون الدويل اهتماماً  ،على هذا األساسرين يف اخلارج، وتضّررعاياها املُ غري مباشر من خالل
 راستها ملوضوع احلماية الدبلوماسية، وقد عكفت على تكييف بعض أبعاد القاعدة وفقاًبالغاً هبذه القاعدة يف د

، غري أنه يف )الّوأ(اللجنة مواقف جديرة باالهتمام والدراسة  اختذتملتطلبات املوضوع، ويف هذا الصدد، 
  .)ايثان(تطبيق القـاعدة املذكورة خيضع حلدود جيب مراعاهتا يف بعض الظروف  نفس الوقت فإنّ

  
  : موقف لجنة القانون الدولي: والأ

  :اال تطبيقهـحمتواها، وجمل رأي اللجنة لطبيعة القاعدة، ووسوف ندرس هذا املوقف من خال
  

  :قاعدة استنفاد سبل االنتصاف هي قاعدة إجرائية -1  
تعلقة يرجع تنـاول جلنة القانون الدويل لقاعدة استنفـاد سبل االنتصاف احمللية إىل أعمـاهلا امل

من األساس الذي قّدمه املقّرر اخلـاص بشأن املوضوع السيد غارسيا  ةًقَنطِل، ُم"مسؤولية الدول"مبوضوع 
                                                 
1 - Exceptions préliminaires, Arrêt du 24 juillet 1964, Op. cit., Rec. CIJ., p. 41 et s.   
2  - CIJ., Arrêt du 1er juillet 1989, Op. cit., para. 50. 

  .33. ، ص39: فقرةال مرجع سابق، ،A/CN.4/514: دوغارد، تقریر ثان عن الحمایة الدبلوماسية، وثيقة رقم -  3
نفس المرجع،  :رضها دوغارد فية التي استعهذه القاعدة ارجع إلى األمثل طالع على بعض ممارسات الدول بشأنلال -  4
  .وما یليها 34 .ص
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طـاملا مل ُتسَتنفد سبل االنتصاف احمللية : "...، الذي ينص على مـا يلي1956: أمادور يف تقريره األول سنة
قد متّخضت عن املنـاقشات الدائرة ، و1" جلْبرال إنفاذ واجب تقدمي ا ميكن قبول  أّي مطالبة دولية وال

على اللجنة يف تقريره " غارسيا أمـادور"اليت اقترحها السيد  15: حـول هذا األسـاس، مشروع املادة
ال ُتقَبل املطـالبات الدولية املُقَدََّمة لغرض احلصول على " :، واليت تنص على ما يلي1958الثالث، سنة 

بعد استنفاد مجيع سبل االنتصاف احمللية  املُدعى وقوعها على الشخص األجنيب إالّلألضرار  نتيجةً تعويضٍ
  . 2." انوين الداخليـرَّرة يف النظام القـاملُقَ

" روبريتو آغو"ديد للجنة حول املوضوع خلفاً للسيد أمادور، َمحلَ السيد ـر اجلقّربإيعازٍ من املُو
: قـاعدة استنفاد سبل االنتصاف احمللية، وذلك يف مشروع املادةاللجنة على تبّني النظرة املوضوعية خبصوص 

  .3 1977من مشاريع املواد املتعلقة مبوضوع املسؤولية الدولية يف قراءهتا األوىل لسنة  22
أشـارت إشـارة عابرة لقـاعدة " جيمس كراوفورد"غري أنّ اللجنة األخرية برئـاسة السيد 

وذلك حينما : ن موضوع املسؤولية الدولية يف قراءهتا الثانيةمشاريع املواد بشأ صاف احمللية يفاستنفاد سبل االنت
  :على ما يلي 1: فقرة 44: نصت املادة
  ...ماوز االحتجاج مبسؤولية دولة ـال جي"  

ان الطلب خيضع لقاعدة استنفاد سبل االنتصاف الداخلية، وإذا كانت مل ـإذا ك -)ب  
    4". الةـالفّعتاحة ولداخلية املُسبل االنتصاف اُتسَتنفَد مجيع 
ة دراسة اجلوانب التفصيلية للقاعدة املذكورة للسيد دوغارد يف إطار أعماله قد أحالت اللجنة مهّمو

اليت ضّمنها يف دراسة ُمستفيضة حول املوضوع يف تقريره الثاين الذي ، و5املتعلقة مبوضوع احلماية الدبلوماسية 
خذ بسهولة قرار اخلروج مل يّت"أنه ده للمدرسة اإلجرائية، حبيث ذكر صراحة تأيي، وفيه أعلن 2001ه سنة أعّد

باملسؤولية الدولية  ةع املواد املتعلقيرامن مش 22: يف املادة" روبريتو آغو"عن املوقف املوضوعي الذي قّدمه 
ة باملسؤولية الدولية املواد املتعلقع احلفاظ عليه يف مشاري ّمتية األوىل، غري أنّ هذا املوقف مل دة يف القراءعتَماملُ
تأييد كبري يف ، مثّ أنّ النظرة املوضوعية ال حتظى ب2001جلنة الصياغة بصورة مؤقتة يف عام  ا اعتمدهتاليت

إىل  1977فإن الكّتاب مييلون منذ  ،على ذلك عالوةًالكُّتاب، وعند حماوالت التدوين والقرارات القضائية و
سعياً من اللجنة إلعمال النتائج اليت متّ ، ويف ظلّ هذه الظروف و"ثالثةأو املدرسة ال تأييد النظرة اإلجرائية

                                                 
1 - G. Amador, « Premier rapport sur la responsabilité internationale », Doc. A/CN.4/96, Op. Cit., 
Base de discussion n° 5 /2. 
2 - G. Amador, « 3ième rapport sur la responsabilité internationale », Doc. A/CN.4/106, Op. cit., article 
15 du projet d’articles. 
3- Ann. CDI., 1977, Vol. I, projet d’articles sur la responsabilité internationale première lecture, 
article : 22.  

ي اعتمدتها لجنة التعن األفعال غير المشروعة دوليا و عناوین ونصوص مشاریع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولية" -  4
، الوثائق الرسمية للجمعية العامة لألمم المتحدة، لجنة القانون "2001جویلية  26: القانون الدولي في قراءتها الثانية بتاریخ

  .15. ، صA/CN.4/602/Rev.1: وثيقة رقم، 2001: سنة، 53: الدولي، الدورة
  .273. ، مرجع سابق، صA/56/10: وثيقة رقم، 56: ، الدورة2001 :تقریر لجنة القانون الدولي، سنة -  5
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اليت ظهرت أحكامها جمتمعة يف و 13و  12: التوصل إليها، اقترح السيد دوغارد على اللجنة مشروع املادتني
اليت تنص يف فقرهتا ، و2006: نةمن مشاريع املواد املتعلقة باحلماية الدبلوماسية يف قراءته الثانية س 14: املادة

ق بأحد رعاياها أو ـلَِح ال جيوز للدولة أن تقّدم مطالبة دولية فيما يتعلق بضررٍ" : األوىل على ما يلي
قبل أن يكون هذا الشخص قد استنفد  8 :ار إليهم يف مشروع املادةـشبشخص آخر من األشخاص املُ

  1." 15: ادةاف احمللية، رهناً مبشروع املمجيع سبل االنتص
لقاعدة العرفية باستنفاد سبل االنتصاف احمللية ا -األوىل الفقرةيف -ع هذه املادة وإذْ يؤكّد مشرو

مقبولية أّي مطالبة يف هذا اإلطار يتوقف على  بوصفه شرطاً أساسياً ملمارسة احلماية الدبلوماسية، حبيث أنّ
لون لالستفادة منها ؤّهل االنتصاف احمللية، وهم املُُبفاد ُسبني باستنطالَهذا الشرط، فإهنا تعّين األشخـاص املُ

االستثناءات الواردة عليه، كما هو ت وسواء أكـانوا أشخاصا طبيعيني أم معنويني طبقا لشرط جنسية املطالبا
  . ُمَبيٌَّن سـابقـاً
ا األوىل، رأت أنه يف تعليقها على مشروع املادة أعاله يف فقرهتنّ الواليات املتحدة األمريكية، وغري أ

ليس بالضرورة أن يكون الشخص الذي يستفيد من احلماية الدبلوماسية هو نفسه الذي يتوجب عليه استنفاد 
قيام شخص  بسببقد ُعرِض على احملكمة احمللية " جوهر املطالبة"سبل االنتصاف احمللية، بل يكفي أن يكون 

استنفد أن يكون هذا الشخص قد "رحت حذف عبارة عليه اقتض موضوع املطالبة نفسها عليها، وآخر بعر
، "قبل استنفاد سبل االنتصاف احمللية: "بدال منها اعتماد صيغة مبنية للمجهول بـ، و"سبل االنتصاف احمللية

قاعدة " :، بقول احملكمة أنّ"إلكترونيكا سيكوال"وقد استندت الواليات املتحدة يف اقتراحها ملا َوَرَد يف قضية 
نفس ىل احملاكم احمللية بنفس الشكل ود ال تتطلّب، بل ال ميكن أن تتطلّب، تقدمي مطالبة ما إاالستنفا

 ، ويف"ق قانونا خمتلفا على أطراف خمتلفةتطّب ةاحلجج اليت يقتضيها تقدمي مطالبة دولية إىل حمكمة دولي
لسبل لالنتصاف ستنفاد مطالبة ما احملكمة اعترفت أنه من املمكن ا أنّ"واليات املتحدة هلذه الفقرة ال هاتفسري
ا إذا كان نفس الشخص يف إطار القانون الدويل عندما تنظر احملاكم احمللية يف جوهرها، بغّض النظر عّماحمللية 

، وهو ما كان فعال يف "أو الكيان الذي تابع املطالبة على صعيد احملاكم احمللية مشموال باحلماية الدبلوماسية 
حمللية يف القضية املذكورة، رفضت احملكمة دفع إيطاليا بعدم استنفاد سبل االنتصاف ا ، حبيث"إيلسي"قضية 
هو الطعن أمام القضاء يف شرعية املصادرة بالنظر إىل و" إيلسي"املطالبة اليت قّدمتها جوهر  الحظت  أنّعندما 

يات املتحدة إىل احملكمة الدولية هو نفسه جوهر املطالبة املُقّدمة من طرف الوالعالقته السببية بإفالس الشركة، 
، نظرت ، ويف هذا الصدد"إيلسي"أسهم شركة نيابةً عن الشركتني األمريكيتني اللتني حتوزان على ملكية كل 

احة نفردة غري تلك املتل انتصاف ُمُبانون اإليطايل يتيح للشركتني األمريكيتني ُساحملكمة بعدها فيما إذا كان الق
ل، وقّررت بالتايل ُباستنفادها، وقد خلصت يف هذا اجلانب إىل عدم وجود تلك الُس حبيث جيب" إيلسي"لـ 

                                                 
  .190. مدرج في نهایة هذا البحث، صحق اُلطالع على مشاریع المواد في الملیمكن اال -  1
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، ويبدو أنّ الواليات املتحدة 1ت يف القضية املعروضة أمامها بل االنتصاف احمللية قد اُسُتِفَدقاعدة استنفاد س أنّ
  . تواهاـيف حمالنظر إذا دقّقنا  لكن فهم القاعدة املذكورة لن يكتمل إالّو. ِحقّة يف مالحظتها واقتراحهاُم

  
  ارـالمطلوبة في إطة استنفاد سبل االنتصاف المحلية محتوى قاعد -2  

  :    الحماية الدبلوماسية           
يف هذا اإلطار يصعب حصر معىن أو ائية بني الدول من دولة ألخرى، وتتباين معظم النظُم القض

يف حكمٍ واحٍد يشمل كل احلاالت، غري أنه َوَجب النظر يف  مدلول قاعدة استنفاد سبل االنتصاف احمللية
  ادها ؟ـكيفية استنفل وُبمن حيث ماهية هذه الُس ،ماـا العمضمون هذه القاعدة بتحديد مدلوهل

قاعدة استنفاد سبل االنتصاف احمللية تتضّمن "أنّ " شايب"من الواضح يف البداية كما يرى األستاذ و
ختصة املنصوص عليها يف النظام الداخلي للدولة ع ملختلف أنواع الدرجات القضائية املُضرورة االستنفاد املتتاب
االستنفاد العمودي "هذا ما ميكن أن نطلق عليه ن املوضوع، وعلى قرار هنائي بشأ املسؤولة حىت احلصول

على الفرد املضرور م ، مقابل االستنفاد األفقي الضروري كذلك لتفسري القاعدة املذكورة، والذي حيّت"للطعون
   .2" اليت ميكن أن تؤدي إىل تدعيم قضيتهتاحة أمام كل درجة قضائية وة املُالطرق القانوني استعمال كافة

، من 2: فقرة 14: املقصود من القاعدة يف املادةالقانون الدويل فقد أوضحت جلنة  ،يف هذا اإلطارو
  : ، بقوهلا2006اءهتا الثانية سنة مشاريع املواد املتعلقة باحلماية الدبلوماسية يف قر

سبل االنتصاف القانونية املُتاحة لشخص مضرور أمام " سبل االنتصاف احمللية"تعين  -2 "...
احملاكم أو اهليئات القضائية أو اإلدارية، سواء كانت عادية أم خاصة، للدولة اليت ُيّدعى أهنا 

    ".مسؤولة عن وقوع الضرر
ت اليت ُتخطَر ميكن أن تكون ذات طبيعة قضائية أو إدارية، هيئات القانون فاهليئا ،على هذا األساسو

الطعون  أنّ ،، وجدير باإلشارة هنا)كاللجان الوطنية للطعون مثال(م أو هيئات ذات طابع خاص اـالع
جلنة  الُسلّمية من حيث املبدأ، جيب أن ُتستنفد خاصة إذا كانت شرطا سابقا لتقدمي الدعاوى القضائية، غري أنّ

اق قاعدة االستنفاد تلك ـنه خيرج عن نطليقها على الفقرة السابق ذكرها، أالقانون الدويل أوضحت يف تع
  "). الوسيط"كالقرارات اليت تصدرها هيئة (،  3الطعون اليت ال تضفي إىل قرارٍ ُملزمٍ

اهليئة املختصة،  ر أن يستعمل كافة احلجج األساسية لدعم قضيته أمامّرعلى الشخص األجنيب املُتضو
 لكي ُتقَبل مطالبة: " ما يلي" إيلسي"ذكرت إحدى دوائر حمكمة العدل الدولية يف قضية  ،ويف هذا الصدد

                                                 
وثيقة مرجع سابق،  ، 2006: ، سنة58: المالحظات الواردة من الحكومات، لجنة القانون الدولي، الدورةالتعليقات و -  1
  .48و  47. ص ،A/CN.4/561: رقم

2 - Chappez. Op. cit., p. 23. 
  .61. ، مرجع سابق، ص)A/61/10( 10: ، الملحق رقم2006، سنة 58: القـانون الدولي، الدورة تقریر لجنة - 3
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املطالبة على احملاكم  ، يكفي أن يكون قد متّ عرض جوهر)ُمقدَّمة نيابة عن رعايا فرديني أو شركات(
   1 ."اإلجراءات الداخلية ولكن من دون جناحلي ودر ما يسمح به القانون الداخمتّت متابعته بقاملختصة و

، يف مشروع املواد املتعلق مبسؤولية الدول يف قراءهتا الثانية، مل تدرج 44: من املادة 1:وبعكس الفقرة
الل ـغري أنه يبدو من خ اله،، املذكورة أع2: فقرة 14: يف املادة" الفّعالة"جلنة القانون الدويل كلمة 

  . 2الفقرة ترمي إىل ذلك من خالل معناها العام  ى هذه الفقرة أهنا حتتفظ هبذا احلكم، وأنّتعليقات اللجنة عل
حبسب السيد ، و"ُمتاحةً"ل االنتصاف احمللية أن تكون سب ،الٍءـجب ـابق ذكرهاح الفقرة السوتوّض
 ، ويف"لعملياعلى الصعيدين النظري و احةًـتكون ُمل جيب أن تُبهذه الُس يعين أنّ"ذلك  دوغارد فإنّ

اء على وقائع كل قضية تقرير ما إذا كانت ـيعود للمحكمة بن"لكن فإنه يصعب تقييم ذلك، و ،قيقةـاحل
إىل أنه ّرر ـ، حبيث ميكن هلا أن تق3" ار النظام القانوين للدولة املعنيةـاحة يف إطـتسبل االنتصاف غري ُم

تاحة مل ُتحتَرم، كما لية ُمـة سبل انتصاف حمـمثّ نّأن تقّرر أ ،، أو بالعكسليس مثة سبل انتصاف سُتستنفَد
، عندما قالت " سالدوتيسكيس -ديد بانيفيزسـسكك ح"دل الدويل يف ـّررت ذلك احملكمة الدائمة للعـق
مسألة ما إذا كان للمحاكم الليتوانية اختصاص أم ال يف النظر يف دعوى معينة تتوقف على القانون : "أنّ

هذه  مل يتبّين بوضوح أنّ مامن ِقَبل هذه احملاكم، و ائي إالّـالبّت يف هذا األمر بشكل هن الليتواين، وال ميكن
اد سبل االنتصاف ـاعدة استنفـاق قـاحملكمة ال ميكنها الدفع بعدم انطب فإنّ ،رية ال متلك اختصاصاـاألخ
  .4" ليةـاحمل

نظراً " شرط كالفو"ما ملا يسمى بـ ارت هنا، أهنا ال تويل اهتماـاللجنة قد أش در اإلشارة أنّـجتو
ذا الشرط اُعُتبِر كعرف ـه رغم أنّالعام، وانون الدويل ـللخالف الدائر حول صفة هذا الشرط يف الق
تصلّب املواقف الذي  أنّ ذه الدول، إالّـارسة الدولية هلـإقليمي يف دول أمريكا الالتينية وُمَعبِّراً عن املم

ة اّمـهناك تغريات ه تهذا الشرط بدأ جيد طريقه إىل املرونة، وقد طرأأن ـأبدته بعض هذه الدول بش
  5. و الذي استعرضناه سابقاًـخبصوص هذا املبدأ يف بعض مواقف هذه الدول، وذلك على النح

  .اعدةـاق هذه القـال انطبـق مبجلة تتعلّة مسـأـلكن مثّو
  

  :مجال انطباق قاعدة استنفاد سبل االنتصاف المحلية -3  
" بالدولة غري مباشرٍ ضرٌر"يف احلاالت اليت يلحق  قاعدة استنفاد سبل االنتصاف احمللية ال تسري إالّ إنّ

جّراء " مباشٌر الدولة ضرٌر"ال تنطبق هذه القاعدة حينما يصيب  ،بة من خالل مواطنيها، وعلى هذا النحوطاِلاملُ

                                                 
1 - CIJ., Affaire de l’Electronica Sicula S.P.A. (ELSI), Arrêt du 1er juillet 1989, para. 59. 

  .61. ، مرجع سابق، ص)A/61/10( 10: ، الملحق رقم2006، سنة 58: ، الدورةالقـانون الدولي تقریر لجنة -  2
  .13 – 12. ، ص17: فقرةال مرجع سابق، ،A/CN.4/514: دوغارد، تقریر ثان عن الحمایة الدبلوماسية، وثيقة رقم -  3

4 - CPJI., Arrêt du 28 février 1939, Série A/B., N° 76, p. 19. 
   .56 – 51. ، ص)شرط آـالفو(من هذه المذآـرة   األولصل ارجع إلى الف -  5
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ال "دأ ـاعدة االستنفاد طبقاً ملبـا اخلضوع لقالدولة ال ميكنه دولة أخرى، ألنّصادرٍ من غري مشروع  فعلٍ
  ".ليهـدٍّ علىِ نِّد و ال والية عـِسلطان ِلن

خاصة يف ، و"غري مباشرة"أم " مباشرة"انت اإلشكالية تكمن يف حتديد طبيعة املطالبة إنْ ك غري أنّ
ة قضايا من هذا النوع ّدـاملمارسة العملية تبّين وجود عبني اإلثنني ؟ و اًـتكون فيها مزجياالت اليت ـاحل

  .ُعرِضت على حمكمة العدل الدولية
على سبيل املثال، أّسست سويسرا مطالبتها على أساس الضرر املباشر الذي " أنترهاندل" ففي قضية

الضرر كذلك على أساس الضرر غري املباشر الذي أصاهبا جّراء اء انتهاك أحكام معاهدة دولية، وأصاهبا جّر
، كما "إيلسي"هو نفس التأسيس الذي دفعت به الواليات املتحدة يف قضية ويسرية، والذي حلق بشركة س

الضرر " إىل محاية مواطنيها املتضررين يف اخلارج استنادا إىل" أفيـنا"يف قضية  كنسجل أيضا سعي املكسي
دية املنصوص عليها نتيجة خرق الواليات املتحدة اللتزاماهتا التعاق" عن طريق رعاياهاالذي عانته هي بنفسها و

نفس بني " الغراند"يتشابه موضوع هذه القضية مع قضية ، و1من اتفاقية فيّنا للعالقات القنصلية  36: يف املادة
  .أملانياالدولة املدعى عليها و

خَتلَطة يتّم اللجوء إىل جمموعة من العوامل أو االختبارات اليت وللفصل يف طبيعة هذه املطالبات املُ 
: كـ غري املباشرة، وقد ساق السيد دوغارد عددا منهالتمييز بني املطالبات املباشرة وتفسري ا تساعد على

   2. ب بهاإلنصاف املُطالَ، موضوع الرتاع، طبيعة الدعوى، وعنصر الرجحان
قد استعملت حمكمة العدل الدولية هذه العوامل يف عدٍد من القضايا لتصنيف طبيعة املطالبة املقّدمة، و
استعملت احملكمة عنصر الرجحان على مطالبة سويسرا، وقد خلصت إىل ترجيح كفة " أنترهاندل"ضية ففي ق

هذه احلجج ال تنفي عن  إنّ: "الضرر غري املباشر بالرغم من وجود عناصر الضرر املباشر، وذلك عندما ذكرت
  . 3" ت قضية مواطنهااحلكومة السويسرية قد تبّن ابع نزاع يبدو فيه أنّـالرتاع ط

فإن تقييم احملكمة قد خلُص إىل التأكيد على أن املسألة اليت تصبغ مطالبة " إيلسي"أّما يف قضية 
، "ماتشليت"و" ايثونر"تسودها هي الضرر الذي ُيدَّعى أنه أصاب شركيت ككل والواليات املتحدة األمريكية 

بتها يرتكز على ضرر مباشر يتمثل يف وهبذا فـإن احملكمة مل تقبل حّجة الواليات املتحدة بأن جزء من مطال
املالحة املَُربَمة مع إيطاليا، الشيء الذي ال يؤدي إىل عدم انطباق قاعدة هدة الصداقة والتجارة وانتهاك معا

   .4استنفاد سبل االنتصاف احمللية 
ضية وحديثاً مّيزت حمكمة العـدل الدولية بوضوحٍ يف هذا النوع من املسائل، مبناسبة قرارها يف ق

، حبيث أّيدت إقدام املكسيك حلماية مواطنيها احملكوم عليهم باإلعدام يف الواليات املتحدة واستندت "أفيّنا"

                                                 
1 - Affaire Avena et autres ressortissants mexicains, Arrêt du 31 mars 2004, Op. cit., para. 40 p. 26. 

  .12. ، ص20: فقرةال مرجع سابق، ،A/CN.4/514: دوغارد، تقریر ثان عن الحمایة الدبلوماسية، وثيقة رقم -  2
3 - CIJ., Affaire de l’Interhandel, Arrêt du 21 mars 1959, (Exceptions préliminaires), Rec. CIJ., p. 28.  
4 - CIJ., Arrêt du 1er juillet 1989, Op. cit., para. 52. 
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كل " إىل إخالل هذه األخرية بالتزاماهتا املُقّررة يف اتفاقية فيّنا للعالقات القنصلية، وقد الحظت احملكمة أنّ
ميكن أن يؤدي إىل إخالل حبقوق الدولة  -ن االتفاقية املذكورةم- 36: إخاللٍ حلقوق الفرد املكفولة يف املادة

يف ظلّ هذه ل حبقوق األفراد، واألصلية، وكل إخالل حبقوق هذه األخرية ميكن أن يؤدي أيضا إىل إخال
احلقوق الفردية، ميكن للمكسيك تقدمي مطالبة بامسها اخلاص، الترابط اخلاص بني حقوق الدولة والظروف من 

قوق احلدته من خالل اإلخالل بكذا على أساس الضرر الذي تكّبدته مباشرة ولى الضرر الذي تكّبع سهاتؤّس
، وال ينطبق واجب استنفاد سبل االنتصاف )من االتفاقية املذكورة( 36: ة من املادةستمدَّالفردية لرعاياها املُ

   1". احمللية على مثل هذه املطالبة
كمة إىل استعمال يق حتديد العنصر الغـالب، فكثريا ما تلجأ احملللفصل يف طبيعة املطـالبة عن طـرو

غري املباشر عنصري الضرر املباشر والذي ُيسأل مبقتضاه إذا كانت املطالبة اليت تشمل على و" لو ال"شرط 
لبة تكون غري املطا فإنّ سُتقَدَّم لو ال املطالبة اليت قُدِّمت نيابة عن املواطن املضرور، فإذا كانت اإلجابة بالنفي

املطالبة  ، أّما إذا كان الرّد على السؤال باإلجياب فإنّحملليةاستنفاد سبل االنتصاف ا ن حينئٍذيتعّيال مباشرة و
   2 .ادـاضعة لقاعدة االستنفـخغري بالتايل فهي اشرة، وتكون مب

رأت احملكمة أن كمثال على تطبيق هذا االختبار، وذلك عندما " إيلسي"وميكن االستدالل هنا، بقضية 
،  3الضرر الذي أُدُّعي أنه أصاب الشركتني األمريكتني" تصبغهااملتحدة األمريكية تسودها و مطالبة الواليات"
بعبارة أخرى فإن الواليات املتحدة األمريكية مل تكن لتقّدم مطالبة بامسها اخلاص بسبب الضرر الذي تّدعي و

 .دولية، لو ال الضرر الذي أصاب الشركتني األمريكتنيأنه أصاهبا مباشرة نتيجة إلخالل مبعاهدة 
وتلعب العوامل األخرى املذكورة إىل جانب العنصر الغالب، دوراً ُمساعداً لتقرير ما إذا كانت 

كان األمر يتعلق مبوظف  كمثال على عنصر موضوع الرتاع فإذامل طابعا مباشرا أم غري مباشر، واملطالبة حت
  .املطالبة يف هذه احلالة تكون مباشرة  ية أو ممتلكات تابعة للدولة فإنّحكومي أو رعية دبلوماس
ّسعت جلنة القانون الدويل انطباق شرط االستنفاد سبل السالفة الذكر، و 14: ويف مشروع املادة

يف  أْي ،أحد رعاياها َقـحلَِ ق بضررٍتعلِّاالنتصاف احمللية ليشمل حاالت طلب إصدار حكمٍ تفسريي ُم
 لتفسري تكتفي فيها باستصدار حكمٍعويضات نقدية ملواطنها املضرور، وت اليت ال تطالب فيها الدولة بتاحلاال
   4. هناك بعض اآلراء اليت تطالب برفع شرط االستنفاد يف مثل هذه احلاالت رغم أنّ ها،أو تطبيق معاهدة
تنفد سبل االنتصاف احمللية ُتس : "، السالفة الذكر على ما يلي14من مشروع املادة  3: تنص الفقرةو

صل باملطالبة يف املقام األول، على أساس تَّيف حالة تقدمي مطالبة دولية أو طلب إصدار حكم تفسريي ُم
  ".8ار إليهم يف مشروع املادة ـشضرر حلق بأحد الرعايا أو بشخص آخر من األشخاص املُ

                                                 
1 - Affaire Avena et autres ressortissants mexicains, Arrêt du 31 mars 2004, Op. cit., para. 40 p. 26.  

  .16 -15. ، ص22: فقرة مرجع سابق، ،A/CN.4/514: دوغارد، تقریر ثان عن الحمایة الدبلوماسية، وثيقة رقم -  2
3 - CIJ., Arrêt du 1er juillet 1989, Op. cit., para. 52. 

  .16 – 15. ، صدوغارد، نفس المرجع -  4
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عض الدول اليت تسعى إىل ام بـّد الطريق أمـالجياً لسـم اللجنة هنا عكْـان ُحـقد كو
راءات الدولية الالحقة ـتكتسب قوة الشيء املقضي فيه فيما يتعلق باإلج دار أحكام تفسرييةـاستص
  .1ول على جْبرٍـاعية للحصـالس

ن القول أن تطبيق قاعدة استنفاد سبل االنتصاف احمللية ال يكون على إطالقه، بل حتكمه لكن يتعّيو
  .هذا ما سنستعرضه يف العنصر املوايل، وعليهاالة انطباقه ـي حبعض االستثناءات اليت تنف

  
  ار الحمايةـاعدة سبل االنتصاف المحلية في إطـاءات قـاستثن: ثانيا

  :       اسيةـالدبلوم      
اهلدف من استنفاد سبل االنتصاف احمللية هو إتاحة الفرصة للدولة اليت ُيعَتقد أهنا مسؤولة عن  إنّ

أو غري مطلوبٍ هذا األمر قد يكون غري ممكنٍ  أنّ ح هذه الوضعية طبقاً لقوانينها الداخلية، إالّالضرر ألن تصل
  .ل استثنـاء للقاعدة العـاّمةاليت تشكّيف بعض احلاالت، و

، فاملمارسات الدولية سواء أكانت هذه االستثناءات هو العرف الدويلّمما الشّك فيه أنّ مصدر و
اف احمللية، ـاد سبل االنتصـاعدة استنفـاالت اليت ال تنطبق فيها قـدت بعض احلـقضائية أم تدوينية ولّ

نا معنيني ـاءات، غري أننا لسـأن بعض االستثنـاشات اليت أُثريت بشـلة من النقـانت هناك مجـولقد ك
 ـذاانون الدويل يف هـلت إليه جلنة القرض ما توّصـلذا سنكتفي بعرف، وـيف هذا العمل بتقييم الع

ان ـدة ُتْعَنى هبذا األمر، فكـادة واحـتدوينها يف ماءات وـاليت حاولت مجع هذه االستثناإلطار، و
وًِيا انية ُمْحَتـاريع املواد املتعلقة باحلماية الدبلوماسية اليت اعتمدت يف قراءهتا الثـمن مش 15: مشروع املادة
  :اليت تنص على ما يليهلذا الغرض، و

  :اف احمللية حيثـل االنتصـسباد ـاجة الستنفـال ح"
ال تتوفر على حنوٍ معقول سبل انتصاف حملية للحصول على جْبر فّعال أو سبل انتصاف   )أ (

  حملية تتيح إمكانية معقولة للحصول على ذلك اجلرب؛
 يوجد تأخري ال ُمَسوغ له يف عملية االنتصاف يعزى إىل الدولة اليت ُيّدعى أهنا مسؤولة؛  )ب (
الدولة اليت ُيّدعى أهنا مسؤولة يف تاريخ  الفرد املضرور ود صلة وجيهة بنيال توج  )ج (

 وقوع الضرر؛

                                                 
على التوالي، في " إیلسي"و" أنترهاندل"المتحدة في قضيتي  اتالوالیبالفشل محاوالت آلٌّ من سویسرا ولقد باءت   -  1

لق بتفسير وتطبيق معاهدة أدى انتهاآها في أثناء معاملة عتجّنب قاعدة االستنفاد في طلبهما الُمتعّلق إصدار حكم تفسيري یت
أن یكون في حقيقة  ال یعدو إّالغير مشروعة لمواطنيها أو نتيجة لذلك، وقد انتبهت المحكمة أّن األمر في آلتا المطالبتين 

  ).شرآة(األمر مطالبة دولة نيابة عن أحد رعایاها 
 (Affaire de l’Interhandel, Arrêt du 21 mars 1959, Rec. CIJ., p. 28 et 29, Affaire ELSI, Arrêt du 1er 
juillet 1989, Rec. CIJ., p. 43.). 
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 مينع الشخص املضرور منعاً واضحاً من اللجوء إىل استنفاد سبل االنتصاف احمللية؛  )د (
 ." تنازل الدولة اليت يدعى أهنا مسؤولة عن شرط استنفاد سبل االنتصاف احمللية  )ه (
  : اليت ميكن تصنيفها كما يليمخس حاالٍت، وذه االستثناءات يف حصرت اللجنة ه هكذاو
  

  :ر فيها المحاكم المحلية أمالً في الجْبرـالظروف التي ال توفّ -1  
  :التنيـحبني ار ـز يف هذه اإلطمنّيعلى التوايل، و" ب"و " أ"طيها الفقرتني اليت تغو
  

  انية معقولة للحصول علىـإمكل االنتصاف ُبالة إذا لم توفر ُسـح -أ  
 :       الـفّع رٍْبـج          

ـالة، ل إىل صياغة مالئمة للتعبري عن هذه احليبّين التعليق املرافق ملشروع املادة السابقة صعوبة التوّص 
، وبعد النظر 1املمارسات ري حتظى بنفس الدعم من السلطات وذلك بوجود ثالث خيارات أو باألحرى معايو

صارم للغاية مبا ال يسمح بأن يكون عتبةً "على أساس أنه " ى الواضحعدم اجلدو"فيها، استبعدت اللجنة معيار
، الذي هو على النقيض من "وجود عدم احتماالت جناح معقولة"، وكما رفضت باملثل معيار "عالية للغاية

بدال من جتاوز سبل االنتصاف بكل سهولة، وحبيث ُيَمكُِّنه من " متساهلٌ أكثر من اللزوم مع املدعي"األول 
  2. َوَسطاً بني اإلثنني الًّـعيار املذكور، لكونه ميثل حاملذين املعيارين اختارت اللجنة ه

ستنتاج الذي خلصت إليه اللجنة، غري أنّ الواليات املتحدة األمريكية قد أعربت عن اختالفها مع اال
حيترم سيادة الدول "ي تراه أنه الذ" عدم اجلدوى الواضح"أعلنت بوضوح تأييدها للمعيار األول أي معيار و
من ) أ(، وحبسب موقف الواليات املتحدة فإنّ حكم الفقرة "يتسق يف الوقت ذاته مع القانون الدويل العريفو

املَُتضمِّن االستثناء األول، يوجه النظر إىل إمكانية حتقيق جناح لالنفالت من املادة املذكورة أعاله، و مشروع
، وقد راعت 3" جاح ضئيلة أو مواصلة الطعون أمر صعب أو ُمكِلفبإثبات أن فرص الن"قاعدة االستنفاد 

هذا املعيار هو ليست من املقصود "أن : للجنة يف تعليقها املصاحب ملشروع املادة املذكورة هذا املوقف بقوهلاا
توفري  ما إذا كانت فرص النجاح راجحة أو معقولة، بل ما إذا كان النظام احمللي للدولة قادر بصفة معقولة على

  . 4، وهذه املسألة متروكة للمحكمة املختصة للبّت فيها "جْبر الضرر
  

                                                 
رف ـالقرارات القضائية أو من ط دها فياألدلة التي تؤّیهذه الخيارات وشكل مستفيض ُأُسس استعرض السيد دوغارد ب -  1

، 54: نة القانون الدولي ، الدورةـالكّتاب، في تقریره الثالث عن الحمایة الدبلوماسية، الوثائق الرسمية لألمم المتحدة، لج
  .25ى إل 7: من ، الصفحات45إلى  18: من: ، الفقراتA/CN.4/523: ، وثيقة رقم2002: سنة

   .66 – 65. ، مرجع سابق، ص)A/61/10( 10: ، الملحق رقم2006، سنة 58: القـانون الدولي، الدورة تقریر لجنة -  2
وثيقة مرجع سابق، ، 2006: ، سنة58: المالحظات الواردة من الحكومات، لجنة القانون الدولي، الدورةالتعليقات و -  3
   .53و  52. ص ،A/CN.4/561: رقم

  .67. ، ص، مرجع سابق)A/61/10( 10: الملحق رقم، 2006، سنة 58: لجنة القـانون الدولي، الدورة ریرتق -  4
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  في وقوع تأخير غير معقول في المدعى عليهالة مسؤولية ـفي ح -ب  
                         :المحلية ل االنتصافُبتوفير ُس           

اق قاعدة سبل االنتصاف احمللية، تلقى اليت جتيز عدم انطب" التأخري غري املَُسوغ"إنْ كانت حالة حىت و
تأييدا واسعاً من طرف حماوالت التدوين األوىل للقانون الدويل، وكذا من طرف صكوك حقوق اإلنسان 

الفقهاء، كما أثبت ذلك السيد دوغارد يف تقريره الثالث القضائية، وكذا من طرف الكّتاب ووالقرارات 
َمرِنة يصعب ، هي عبارة فضفاضة و" ُمَسوغ لهتأخري ال"ارة ، فإنه يبدو أنّ عب1خبصوص هذا املوضوع 

إعطاؤها مضموناً أو معًىن موضوعياً، أي حتديد مهلةً زمنية معينة إلقرار هذا التأخري، وِلذا فإن احلكم يف حالة 
   2". وقائعها اخلاصةلظروف كل قضية و"عقول هو متروك التأخري غري امل

  
  لـاد سبـانية استنفـر إمكـدم توفـعاءات الُمرتَبِطة بـاالستثن -2
 :   المحلية االنتصاف     
 

يف : ثانياة للضرر، وَبسبِّالدولة املُضرور وانعدام الصلة الوجيهة بني الفرد امل: الأّو: تنجم يف حالةاليت و
  .املنع حالة احليلولة دون االنتصاف احمللي بسبب

  
  ةَبـبَِّسالدولة الُمضرور ورد المـحالة انعدام الصلة الوجيهة بين الف -أ  

  :هوقوع لضرر وقتل           
راً لعدم انطباق قاعدة ربِّّمن مشروع املادة املذكورة أعاله، تكون هذه احلالة ُم) ج: (َحبَسب الفقرةو 

هتا طبيعة احلماية الدبلوماسية راته من التطورات اليت شهداالستنفاد، ويؤكد مناصرو هذا الرأي أنه جيد مّرب
الغالبة يف البدايات ة، حبيث متثلت احلاالت السائدة واعدة استنفاد سبل االنتصاف احمللية يف اآلونة األخريقو

قيم يف دولة ما من فعل غري مشروع صادرٍ عن هذه ر املواطن األجنيب املُاألوىل من احلماية الدبلوماسية يف تضّر
لك البلد، غري رة يف ذتوفِّر سبل االنتصاف احمللية املُخرية، ولذا كان من احلتمي أن يستنفد الشخص املتضّراأل

ف دولة أجنبية خارج إقليمها أو داخله يف ر شخص ما نتيجة تصّرأنه ميكن يف الوقت احلاضر أن يتضّر
ظروٍف ال تربطه فيها صلة بتلك الدولة، وذلك يف إطار الضرر العابر للحدود الناتج عن تطور مفهوم 

ل عام يف الوقت املعاصر، واملثال التقليدي الذي ُيضَرب يف هذا الصدد هو التلوث املسؤولية الدولية بشك

                                                 
. ، ص99 –90: من: ، مرجع سابق، الفقراتA/CN.4/523: ، وثيقة رقمةثالث عن الحمایة الدبلوماسيتقریر  دوغارد، -  1

50 – 54.  
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َوَجَب إعادة النظر يف تقييم  ،يف ظلّ هذه الظروفنتيجة تسربات إشعاعية مثال، والبيئي العابر للحدود 
  .1األساس الذي تقوم عليه قاعدة استنفاد سبل االنتصاف احمللية بإخراج هذه احلاالت منها 

ال ممارسات الدول توفر توجيها كافيا غارد أنه ال القرارات القضائية وويف احلقيقة، يرى السيد دو
بشأن هذا االستثناء، غري أنه حبسبه توجد بعض القضايا اليت متّ فيها االستغناء عن سبل االنتصاف احمللية بسبب 

اري عدم وجود خضوع اختي"رر، أي الدولة اليت وقع فيها الضبني الفرد و" عالقة اختيارية"ود عدم وج
 املستعمل هنا هو وصف ذايت يصعب حتديده" العالقة االختيارية"لكن مصطلح ، و"لالختصاص القضائي احمللي

اليت " الصلة الوجيهة"ل اللجنة استعمال مصطلح فضِّ، ولذا ُت2الدولة املضيفة بشكل موضوعي بني الفرد و
م العالقة بني األجنيب املضرور ر يف العناصر األساسية اليت حتكبالنظ"تسمح يف أفضل األحوال للمحكمة 

   3". ضيفة وقت وقوع الضرراملُالدولة و
  

  :من اللجوء إلى سبل االنتصاف المحلية حالة المنع الواضح -ب  
ب على املدعي إثبات وجود مبوجبه جي، و"ضمن التطور التدرجيي"ستثناء وقد أدرجت اللجنة هذا اال 
ات جّدية تعمل على احليلولة دون استنفاد سبل االنتصاف يف بلٍد مـا، أو أّنه ُمنَِع منعاً واضحاً صعوبعوائق و

نة متنع الشخص من دخول أراضي ـرارٍ ما، أو بظروٍف معّيـرت، سواء بقل إنْ توفُّبمن اللجوء إىل تلك الُس
   4. شخصيةد سالمته الّدـا ذات طبيعة قانونية أو بظروٍف هتذلك البلد مثال، إّم

  
  َبلتنفاد سبل االنتصاف المحلية من ِقفي حالة التنازل عن شرط اس -3

  : الدولة الُمستَقبِلة    
ممكن، لكْون أنّ قاعدة استنفاد سبل االنتصاف احمللية إّنما ُجِعلت خلدمة مصلحة الدولة  هذاو  

نسوبة إليها، ن األعمال غري املشروعة املاملُسَتقبلة، حبيث ُتعطى هلا فرصة حتقيق اإلنصاف بوسائلها الداخلية م
  .للدفاع عن حقوقها بالتايل تكون هذه القاعدة وسيلةًو

ازل عّدة أشكال، إذْ ميكن أن تنص عليه صراحةً معاهدة دولية ثنائية أو متعددة ـقد يّتخذ هذا التنو  
كما ميكن أن يتّم هذا التنازل ا، ولنفاذ، أو يف عقٍد بني األجنيب والدولة املُّدعى عليهز اّيـاألطراف داخلة ح

  5. نةّيـمع بشكل ضمين ُيفَهم من سلوك الدولة املدعى عليها يف ظروٍف
                                                 

: وثيقة رقمال: الحكومات الواردة إلى اللجنة قبولها لهذا االستثناء بشكل عام، ارجع إلىـد تعليقات الدول وتؤآ -  1
A/CN.4/56156 – 54. ، مرجع سابق، ص.     

  .50إلى  37من . ، ص89 – 65، الفقرات بقسا مرجع، A/CN.4/523: وثيقة رقمث، ثالالتقریر ال، دوغارد -  2
   .70. ، مرجع سابق، ص)A/61/10( 10: ، الملحق رقم2006، سنة 58: القـانون الدولي، الدورة لجنة تقریر -  3
  .70. ، صنفس المرجع -  4
نفس ، لدبلوماسيةأن الحمایة اه الثالث بشض السيد دوغارد تفاصيل وأمثلة وآراء عن هذا االستثناء، في تقریریستعر -  5

    .37إلى  25من . ، ص64 –46: من: الفقراتالمرجع، 
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  اقـالبة في سيـول مطـرط لقبـكش "ظيفةـدي النـاألي"دأ ـمب: الفرع الثاني  
   اسية ؟ ـاية الدبلومـالحم                     

كشرط لقبول مطالبة دولية يف إطار " دي النظيفةـيرط األـش"الكّتاب العديد من الفقهاء و يقّدم
احلماية الدبلوماسية، وقد تذّرع الكثري منهم هبذا املبدأ للحيلولة دون قبول النظر يف طلبٍ لتقدمي احلماية 

فه غري الدبلوماسية من طرف دولة ما، إذا كان مواطنها الذي تسعى حلمايته قد أُصيب بضررٍ نتيجة لتصّر
  .روعـاملش

لكونه ال خيتلف -" أالن بليه"كما يرى السيد " مفهوم مبهٌم"هو " األيدي النظيفة"غم أنّ مفهوم رو
أثره العملي ة يف العالقات بني الدول، وال تترتب عليه نتائج مستقلة وكثرياً عن املبدأ العام املتعلق ُحبْسن الني

أمهية خاصة يف سياق احلماية الدبلوماسية  أنه يكتسب ، إالّ- على القاعدة العامة للمسؤولية الدولية ضئيلة
ل بغياب األيدي النظيفة تتعطّ"األفراد، وهنا يصبح عملياً، حبيث أنه ها تنطوي على عالقات بني الدول وباعتبار

  .1" ممارسة احلماية الدبلوماسية
ت الدولية اليت ه ميكن العثور على أدلة يف املمـارساأّن" دأـاملب"إضافةً إىل هذا يرى املؤيدون هلذا  

  .بدأ يف سياق احلماية الدبلوماسيةة قضايا عديدة طُّبق فيها هذا املـمثتدّعم رأيهم، حبيث أنّ 
يف إطار احلماية  احلٍـهذا املبدأ غري ص ولكن جبـانب هذا، يرى فريق آخر من الفقهاء أنّ 

ف يف الرؤى بني أعضاء جلنة القانون الدبلوماسية، وال ُيعترب ذا صلة بشروط ممارستها، وقد جتلى هذا االختال
الدويل يف مناقشاهتم بشأن املوضوع، حبيث اقترح البعض منهم إدراج مادة ُتعىن مببدأ األيدي النظيفة، بينما 

طُِلب إىل  رأى البعض اآلخر منهم أنه اقتراح غري عملي، وهو خارج عن موضوع احلماية الدبلوماسية، وقد
دراسة هبذا الشأن للنظر يف مدى صالحية هذا املبدأ يف إطار احلماية الدبلوماسية، عداد السيد املقّرر اخلاص إ

   2 .2004ادس املُقَّدم سنة ـوقد فعل ذلك يف تقريره الس
ام، غري أنّ ـانون الدويل العـدي النظيفة يف القـار أمهية مبدأ األيـن إنكـقيقة ال ميكـيف احلو
هل : "الذي مفاده، و"جون سلمون"لك كما رأى السيد دل، وذـاً أمام هذا اجلـلّ مطروحـالسؤال يظ

ة يف إطار احلماية البـاستنفاد سبل االنتصاف احمللية، شرطٌ ثالث لقبول مطـانب شرط اجلنسية ود جبـيوج
املَُتَمثل يف السلوك احلسن أو املستقيم للفرد املُراد محايته أي واجب أن يّتصف هذا الفرد باليد الدبلوماسية و

  .3" يفة ؟ـلنظا
  :هـذا مـا سنحاول اإلجابة عليه يف العناصر املواليةو
  

                                                 
  .2004ماي  5، بتاریخ A/CN.4/SR.2793: وثيقة رقم، 56: الدورة مناقشات أعضاء لجنة القانون الدولي،  -  1
  .A/CN.4/546: ، وثيقة رقم57: نة القانون الدولي، الدورةللجمعية العامة لألمم المتحدة، لجالوثائق الرسمية  -  2

3 - Jean J.A. Salmon, « Des ‘mains propres’ comme condition de recevabilité des réclamations 
internationales », A.F.D.I., Vol. X, 1964, p. 227. 
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  :األيدي النظيفة" نظرية"أو " مبدأ" ُأُسـس: أوال  
ليس ألحد أن يستفيد من باطلٍ "تقوم نظـرية األيدي النظيفة على املبـدأ القانوين الذي مفـاده 

نظيفة يف سياق احلماية الدبلوماسية، ُبغية منع الدول ع مببدأ األيدي الـفقد ُدِف ،، وعلى هذا األساس"صدر عنه
  .ض للضرر بسبب سلوكه غري املشروعّرـمن ممارسة هذه األخرية إذا كان مواطنها الذي تسعى حلمايته قد تع

لك تعبرياً جيداً عن هذا احلالة وذ (Luis Garcia Arias)" لويس غارسيا أرياس"قد عّبر السيد و
ي على الشخص األجنيب الطبيعي أو االعتباري أن يكون له سرية حسنة اجتاه الدولة ينبغ: " عندما قال أنه

عدم التدخل أو التورط يف القضايا السياسية الداخلية، وذلك بغية طلب و املستقبلة، باخلضوع لقوانينها اخلاصة،
ة دولية لفائدة أحد رعاياها ال ميكن لدولة أن تقّدم مطالب"، وباملقابل "احلماية الدبلوماسية من دولته األصلية

إذا رأت أنّ الرعية املعنية قد كانت هلا سرية حسنة اجتاه  الذي له احلق يف محايته دبلوماسيا ضد دولة أخرى، إالّ
    1". هذه الدولة األخرى

 على هذا األساس فالسلوك غري احلََسن للفرد املضرور ميكن أن يكون مانعاً للدولة احلامية من ممارسةو
للرعية املضرورة هي شرط ملقبولية ) األيدي النظيفة(بتعبري آخر فالسرية احلسنة ماية الدبلوماسية لفائدته، واحل

بالتايل فنحن أمام شرط ضروري ملمارسة احلماية الدبلوماسية إىل جانب دَّمة من ِقَبل الدولة احلامية واملطالبة املُق
  .ليةـاف احملـل االنتصُباستنفاد ُسوشرط اجلنسية : لة يفتمثّالشروط التقليدية املُ

صاف جيب أن يقصدها بأيٍد من يقصد العدالة طلباً لالنت": "جريالد فيتزموريس"يقول  ،يف هذا الصددو
ف غري مشروع من احلق الضروري يف املثول أمام احملكمة ة بتصّرَبرمان الدولة املُذنِـعليه، جيوز حنظيفة، و

عة مقابلة من جانب الدول األخرى، ال سيما إذا كانت هذه األفعال للشكوى من وقوع أفعال غري مشرو
  2." ُمَتَرتِّبة على فعلها غري املشروع أو أُرُتِكب ملواجهته، باختصار إذا أثارهتا

قد كـانت احلـجج التقليدية املُعَتَمدة يف رأي املؤيـدين هلـذا املبدأ كشرط ملقبولية املطـالبات و
  : ، تتمثّل يف 3الدولية 

أنّ هذا املبدأ ال ميكن أن ينطبق على املطالبات املتعلقة بالرتاعات املباشرة فيما بني الدول، وبالتايل  -
فقد  ،يف هذا الصددتنوب فيها الدولة عن رعاياها، و فمجال انطباقه الطبيعي هو املطالبات غري املباشرة اليت

إيران ذاهتا قد  االعتراضات األولية اليت مفادها أنّ دفعت إيران ضّد حجة الواليات املتحدة اليت ساقتها ضمن
احلجج اليت تثريها الواليات املتحدة " :قائلةً أنّ" املنصات النفطية"مشروع يف قضية غري  فاًفت تصّرتصّر

إمنا مطالبة مباشرة لدولة ضد دولة، و ال ميكن أن تكون صاحلة ضمن" األيدي النظيفة"األمريكية القائمة على 
                                                 
1 - Cité In : Jean J.A. Salmon, « Des ‘mains propres’ comme condition de recevabilité des 
réclamations internationales », Op. cit., p. 226. 

دوغارد، التقریر السادس عن الحمایة الدبلوماسية، الوثائق الرسمية للجمعية العامة  لألمم المتحدة، لجنة : مذآور في -  2
  .2. ، ص2: ، فقرةA/CN.4/546: ، وثيقة رقم2004: ، سنة57: القانون الدولي، الدورة

 .231و  230. ، صلمرجع المذآور أعالهنفس ا ا منهم، فيبعض" مونسل"و یذآر األستاذ  -  3
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لة باحلماية الدبلوماسية، اليت يكون فيها سبب ُيسَتَند إليه لقبول ِصتَّن تكون ذا صلة يف إطار املطالبات املُميكن أ
     1". ال يعين إال األيدي النظيفة لرعية أجنبية) األيدي النظيفة(النظر يف اّدعاء ما، فهذا املبدأ 

يف هذا الصدد، مثة ياق احلماية الدبلوماسية، ويف س وفقاً هلذا، ال ميكن أن يكون هلذا املبدأ أثر إالو -
"   بن تليت"لعلّ من أشهرها قضية يف إطار احلماية الدبلوماسية، و قضايا عديدة طُبِّق فيها مبدأ األيدي النظيفة

(Ben Tillet)2  يف " ساملون"اليت يقّدمها العديد من املؤيدين كمثال جيد لدعم حجتهم، وقد ذكرها األستاذ
  .لكن مع تعليقات قد تبدو غري متماشية مع ما ُيحبذه املؤيدون هلذا املبدأتعلق بدراسته هلذا املبدأ، وامل مقاله

  
  كشرط لقبول مطالبة في" األيدي النظيفة"انطبـاق مبـدأ  دمـع -: ثانيا  

  :الحماية الدبلوماسيةإطار                 
ماية الدبلوماسية، وتربير ذلك، قد يكون من قبل الدفع بعدم انطباق مبدأ األيدي النظيفة على احل

  .رى تصحيح تلك احلججـله، أو باألح واب أّوال الرّد على ُحجج املؤيدينالص
أمٌر مل يلق  ، فهويف سياق احلماية الدبلوماسية ق بالقول أنّ مبدأ األيدي النظيفة ال يسري إالّففيما يتعلّ

مل يصدر عن احملكمة ما يفيد أنّ " املنصات النفطية"ففي قضية  تأكيداً قطعياً من طرف حمكمة العدل الدولية،
أهنا تنطبق فقط يف قضايا احلماية الدبلوماسية، رغم أن حجة نظيفة ال ينطبق فيما بني الدول ومبدأ األيدي ال

  . 3إيران اليت ساقتها يف هذا اإلطار كانت جازمةً 
 الدول، دي النظيفة من صلة باملنازعات فيما بنيويف موضعٍ آخر مل ترفض ذات احملكمة، ما ملبدأ األي

قضية اجلدار "ها على حجة إسرائيل يف رأيها االستشاري خبصوص ذلك يف سياق رّديف الدعاوى القضائية، و
كسببٍ لرفض " األيدي النظيفة"اليت استندت من خالهلا إسرائيل إىل مبدأ ، و"لفاصل يف األراضي الفلسطينيةا

" لعنف املُرَتكََبة يف إسرائيلفلسطني مسؤولة عن أعمال ا"النظر يف القضية، نظراً ألنّ  طلب اجلمعية العامة
رفضت احملكمة هذه احلجة نظراً  لكون أنّ الفتوى "، وقد "أن تستفيد من باطلٍ صدر عنها"ليس هلا ف ،بالتايلو

السيد دوغارد على هذا احلُـكم ، وقد علّـق 4" ستصدر إىل اجلمعية العامة ال إىل دولة معينة أو كياٍن معني

                                                 
1 - CIJ., Affaire des Plates-formes pétrolières (République Islamiques d’Iran c. Etats-Unis 
d’Amériques), Arrêt du 6 novembre 2003, p. 19,  para. 28. 

عایا البریطانيين، آان نشطا في اتحاد نقابات العمال، َقِدَم إلى بلجيكا هو أحد الر" بن تليت"بریطانيا ضد بلجيكا، و -  2
ة ساعات قبل أن ُیَرحَّل إلى ُأوقف لعّدصوله لبلجيكا ُألقي القبض عليه وفي یوم وارآة في اجتماع لعمال الموانئ، وللمش

ها، و َدَفعت بكون أن بلجيكا قد أخّلت بریطانيا، هذه األخيرة التي تدخلت عن طریق الحمایة الدبلوماسية نيابة عن مواطن
اوضات ُأسندت القضية لهيئة ـل المفـبعد فشـالي جّراء ذلك، وانونها الداخلي اتجاه رعيتها وطالبت بتعویض مـبق

    .اـللبّت فيه.تحكيمية
3 - CIJ., Arrêt du 6 novembre 2003, Ibid., para. 29-30, p. 19.  
4 - CIJ., Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, AC., 
du: 9 juillet 2004, para. 63 et 64, p. 28. 
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من الالفت هنا أنّ احملكمة مل ترفض ما هلذه احلجة من صلة باملنـازعات فيما بني الدول يف : "قائال أّنه
  1 ."الدعـاوى القضـائية

اق ـيدأ األيدي النظيفة يف سـملية، ُتبّين أنه كثرياً ما أُثري مبـفاملمارسة الع ،افةً إىل هذاـإض
األنشطة "، ففي قضية ق بالدولةـاشرٍ حلَـقة بالتعويض عن ضررٍ مبـتعلّاملُيما بني الدول، والبات فـاملط

رد هذه املسألة ، ـيف رأيه املُنف" شوبل"اضي ـار القـ، أث"وضّدها به العسكرية يف نيكاراغواالعسكرية وش
د احملكمة بأيٍد ـكاراغوا مل تقصني إنّ: "ائالـنيكاراغوا ق ّددأ األيدي النظيفة ضـرورة تطبيق مبوأحلّ على ض

ؤولة عن املسَتِدية وـللغاية، لكوهنا هي املُعذرة ـيفة، بل بالعكس من ذلك، فإنّ أيدي نيكاراغوا قـنظ
 ، وعليه فإنّ مطالبات نيكاراغوا ضّد...الدمـار العارم احلاصل يف السلفادوركبرية من القتلى و داٍدـأع

  .2..."ن تفشلأ يالواليات املتحدة األمريكية ينبغ
: ابقوهل" أمر االعتقال"يف قضية " فان دنفينغايرت" ةاخلاص ةالبلجيكي ةكما ميكن ذكر رأي القاضي

شأن جرائم ق يف ادعاءات بإنّ الكونغو مل تقصد احملكمة بأيـٍد نظيفة، فهي بلومها على بلجيكا على التحقي"
املقاضاة عليها، فإن ُملزمة بالتحقيق فيها و) الكونغو(شأن هذه اجلرائم اليت هي نفسها على املقاضاة بدولية و

  . 3" الكونغو هبذا تتصرف بسوء نية
مبدأ  ائلة أنّـة القّجـب دعم احلـمن الصع"اس، يرى السيد دوغارد أّنه ـعلى هذا األسو

حني أنه ، ويف "اشرة فيما بني الدولـالقات املبـصلة بالعّتازعات املُـدي النظيفة ال تسري على املنـاألي
دل الدولية مل ـكمة العـحم"اشرة فيما بني الدول، فإن ـالبات املبـذا املبدأ يف املطـا ِسيَِق هـكثرياً م
أي املطالبات " (الـقة يف هذا اجملـات املتعلّـلة له باملطالبـدأ ال صـهذا املب ر يف أّي قضية أنّـتذك
  .  ")اشرة فيما بني الدولـاملب

حىت يف ي النظيفة يف القانون الدويل ، وه النتيجة ال ُتِضعف من أمهية مبدأ األيدهذ يف احلقيقة، فإنّو
لقانون الداخلي لدولة بعض جوانب احلماية الدبلوماسية، فإذا كان أحد الرعايا األجانب ُمذنِباً بإخالله ل

حتَمل أن تتدخل دولة تـّم بسبب ذلك حرمانه من حريته أو ممتلكاته إثر حماكمة عادلة، فمن غري املُاإلقامة، و
أن تتدخل دولة جنسيته يف مثل هذه احلاالت "كما يقول السيد دوغارد " بل من اخلطأ"األصلية حلمايته، 

يعمل مبدأ "يضيف أنه من وجهة النظر هذه ، و"مشروع دوليا يف معظم الظروف بسبب عدم ارتكاب فعل غري
  .4" األيدي النظيفة على استبعاد احلماية الدبلوماسية

                                                 
: ، وثيقة رقم2004: ، سنة57: لجنة القانون الدولي، الدورة، دبلوماسيةالسادس عن الحمایة ال التقریردوغارد،  -  1

A/CN.4/546 ،4. ، ص5: فقرةمرجع سابق، ال.  
2 - CIJ., Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua contre celui-ci, Arrêt du 27 juin 
1986, para. 268, pp. 392 – 394.  
3 - CIJ., Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000, (République Démocratique du Congo c. 
Belgique), Arrêt du 14 février 2002, Opinion dissidente de Mme. Van Den Wyngaert, para. 35, p. 19. 

  .على التوالي 7 – 6 .ص ،7و  ،6: ، الفقرتينالسادس، مرجع سابق التقریر ،دوغارد -  4
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أنّ هذه احلالة ما هي إال جتسيٌد إلحدى حاالت السلطة " ساملون"بالفعل، يرى السيد األستاذ و
فالسرية السيئة للرعية " ،يف هذا الصددممارستها للحماية الدبلوماسية، والتقديرية اليت تتمتع هبا الدولة يف إطار 

ال "قوله أنّ مبدأ األيدي النظيفة " ساملون"، ويواصل األستاذ 1" األجنبية هي سبب لرفض تقدمي احلماية له
، ولكن ميكن أن ُيطَرح يف مرحلة النظر يف "ميكن أن يكون ذا صلٍة مبقبولية املطالبة املتعلقة باحلماية الدبلوماسية

 ".  اء منهاـلتخفيف املسؤولة أو اإلعف عامالً"ذا ـاملوضوع، ويكون هب
يف قبول أو رفض املطالبات املُتعلقة بتبين الدول " أليدي النظيفةا"يف سياق الَسَند املؤّيد النطباق مبدأ و

تتناول "أنّ األدلّة اليت تصّب يف هذا اجملرى " ساملون"لقضايا رعاياها يف إطار احلماية الدبلوماسية، يفيد األستاذ 
بقواعد  قضايا اإلخالل"، وكذا )من هم متورطون يف جتارة الرّق" (باخلصوص قضايا اإلخالل بالعبودية

، ضف إىل "األدلّة قدمية العهد وُمقَسَّمة عرب الزمن"أنّ هذه " ساملون"، ويف كلتا احلالتني يرى األستاذ "احلياد
  . 2" القليلة"املتعلقة باحلماية الدبلوماسية اليت طُرِح فيها هذا املبدأ بـ  القضايا" ساملون"صف األستاذ هذا ي

يضيف أنه حىت يف ، و"ساملون"توّصل إليه األستاذ  تنتاج الذيقد أبدى السيد دوغارد مساندته لالسو
بن "القضيتني اليت حيتّج هبما املدافعون عن انطباق هذا املبدأ يف سياق شروط احلماية الدبلوماسية، ومها قضيتا 

َبيِّن أن فحص هاتني القضيتني بدقة ُي"، ال تفيدان اإلقناع، حبيث أنّ 4" فريجينوس"، وقضية  3 التحكيمية" تليت
  . 5" ال صلة أليٍّ منهما مببدأ األيدي النظيفة، كما أهنما ال تستخدمان لغة هذا املبدأ

قليل من الكّتاب من "يف دراسته، أنه " ساملون"بالنسبة ملوقف الفقه من املسألة، فقد ذكر األستاذ و
   6". ُيكّن والءه هلذا املبدأ، ومن الصعب إحصاء املتعاطفني معه

ليس ملبدأ األيدي النظيفة مكانة خاصة يف املطالبة "ا َسَبق، استخلص السيد دوغارد أنه نتيجة ملو
، حبيث الحظ أنه مىت تبّنت دولة ما مطالبة ألحد مواطنيها تتصل بانتهاك القانون "املتعلقة باحلماية الدبلوماسية

" للمبدأ الفاتيلي"لة نفسها، وهذا طبقاً الدويل، تصبح املطالبة يف هذه احلالة هي مطالبة ُمقَدَّمة من طرف الدو

                                                 
1 - Jean J.A. Salmon, « Des ‘mains propres’ comme condition de recevabilité des réclamations 
internationales » Op. cit. p. 265.  
2 - Ibid., p. 237 – 239, 249 et 265. 

ن ـاٍب موضوعية، بحيث أّن الفعل الذي ارتكبته بلجيكا لم یكـیرى السيد دوغارد، أّن بریطانيا خسرت هذه القضية ألسبو -  3
، وثيقة ر السادس عن الحمایة الدبلوماسيةالتقریوغارد، د: ارجع إلى(فعال غير مشروع دوليًا بَحَسب المحكمة التحكيمية 

للقضية " سلمون"هو نفس التحليل الذي قّدمه األستاذ و ،.)12. ، ص9: مرجع سابق، الفقرة، A/CN.4/546: رقم
 .Jean J.A. Salmon, Op. cit., pp. 243 – 244 :نظرُا ،المذآورة

 البحار، وُاآُتِشَف أنها آانت ُتضلَّل هویتها بحملها لَعَلٍم أمریكي، في حين هي سفينة استوقفها الحرس اإلسباني في أعالي -  4
منهم حكم اإلعدام،  35ُطّبق على االحتجاز، حوآم طاقمها ولُمَتمردین في آوبا، وبعد لهة وجَّآانت تقّل أسلحة وذخائر ُم أنها

  .وآان من بينهم رعایا أمریكيين
، أّن وثائق القضية ال تبّين أّي خالٍف بين األطراف حول حق الوالیات المتحدة "المونس"األستاذ وآما یقول السيد دوغارد و

غير في ممارسة الحمایة الدبلوماسية، بالرغم من ارتكابهم أفعاال غير مشروعة دوليا، وقد ُأذِنبت إسبانيا الرتكابها فعال 
ر َسالسفينة المذآورة، وبهذا ُألزمت بدفع تعویضات ُأل غياب المحاآمة العادلة اتجاه بّحارةمشروع دوليًا بسبب االحتجاز و

  ).J. Salmon, Op. cit., p. 257: ارجع إلى و، 9. ، ص13: فقرةالدوغارد، نفس المرجع، (الضحایا، 
  .8. ، ص11: الفقرة، مرجع سابق، A/CN.4/546: ، وثيقة رقمر السادس عن الحمایة الدبلوماسيةالتقریدوغارد،  -  5

6 - J. Salmon, Op. cit., p. 231.  
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ْرح الذي تبّنته اللجنة لدراسة موضوع ـاملُعَترف به يف الطو" امتيازات مافروماتيس"يف قضية َترف به ـاملُع
اية الدبلوماسية، الذي ُيقّر أنه حاملا تتويل الدولة قضية أحد رعاياها ُتعَتَبر الدولة بالنسبة إىل اجلهة ـاحلم
وز طرح مبدأ األيدي النظيفة إال على ـالة، ال جيـ، ويف هذه احل"املُطالب الوحيد"الدولية  ائيةـالقض

" الغراند"رد لدعم رأيه بقضييت سلوكات أو تصرفات الدولة املُقَدَِّمة للمطالبة، وقد استشهد السيد دوغا
لكن الدولة املدعى عليها وهي الواليات رائم َبِشَعة، وـاللتني ارتكبا فيهما رعايا الدولتني املطالبتني ج" أفينا"و

دة األمريكية مل تدفع يف سياق حججها يف أّي موضعٍ من القضيتني بأنّ ما اّتصف به هؤالء الرعايا من ـاملتح
  1 .عل من أيديهم غري نظيفةـرمٍ جيـُج

املسؤولية بتأييد املقّرر اخلاص املُكلَّف مبوضوع " األيدي النظيفة"ال حتظى نظرية  ،إىل جانب هذا
بصورة " األيدي النظيفة"قد أُِشري إىل ما يسمى مذهب " :ما يلي" جيمس كراوفورد"فقد ذكر السيد  الدولية،

ولكن اهليئات القضائية الدولية، وقد طُرِح يف معظم األحيان ق جواز املطالبات أمام احملاكم ورئيسية يف سيا
، ونتيجة هلذه 2" مل ُيطَبَّق إال نادراً" أنّ هذا املذهب ، غري"يف إطار قبول احلماية الدبلوماسية ليس دوماً

يف مشروع املـواد املَُتعلق " ال ضرورة إلدراجـه"احلُجج، ارتـأت جلنة القـانون الدويل أنه األسبـاب و
   3. باملسؤولية الدولية

  : تأسيسـاً ملا تقـّدم ذكره توّصـل السيد دوغـارد إىل االستنتـاج التايلو
دلة املُؤّيـدة ملبدأ األيدي النظـيفة غري حـامسة، فليس هنـاك َسَنٌد واضٌح يؤّيد إنّ األ"

من َسَنٍد فهو غري ُمَؤكٍَّّد  وجـوب تطبيق هـذا املبدأ على قضايا احلماية الدبلوماسية، وما يوجد
، ومع أنّ "ساملون"، على حنو ما بّينه 19قدمي العهد، حيث يعود تارخيه إىل منتصف القرن و

بعض املؤلفني يؤيدون وجود هذا املبدأ يف سياق احلماية الدبلوماسية، فإنّ الَسَند ال يؤيدهم، 
رِضان هلـذا املبدأ، اُمَع" روسو"و" سـاملون"تان قويان ومها صوتا وعالوة على ذلك فثّمة صو

ول ويف هذه الظـروف ال يرى املُقـّرر اخلـاص ما يدعو إىل تضمني مشاريع املواد مادة تتنا
مبدأ األيدي النظيفة، فمن الواضح أن إدراجها لن يكون من قبيل التدوين، وال داعي للقيام 

بشأن وجود املبدأ يف حّد ذاته  بذلك على سبيل التطوير التدرجيي لتلك املواد، نظراً لعدم اليقني
ج، ومل ُتِثر ، وقد وافقت اللجنة على هذا االستنتـا4" إمكانية تطبيقه على احلماية الدبلوماسيةو

أّي دولة من الدول اليت أوردت تعليقـاٍت على مشـاريع املواد املُعتمدة من قبل جلنة الصياغة 
  .، أّي مالحظات أو اعتراضات على هذه النتيجة2006يف قراءهتا الثانية سنة 

                                                 
  .8. ، ص9: مرجع سابق، الفقرة، A/CN.4/546: ، وثيقة رقمالحمایة الدبلوماسيةالتقریر السادس عن  دوغارد، -  1
  .320: فقرةال، A/CN.4/498/Add.2: وثيقة رقملجنة القانون الدولي، جيمس آراوفورد، المسؤولية الدولية،  - 2
الوثائق  ،2001: ، سنة56: تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة غير المشروعة دوليا، عن األفعال مسؤولية الدول - 3

    .149. ، ص A/56/10: وثيقة 10: الملحق رقم، الرسمية للجمعية العامة لألمم المتحدة
و  11. ص ،18: مرجع سابق، الفقرة، A/CN.4/546: ، وثيقة رقمر السادس عن الحمایة الدبلوماسيةالتقریدوغارد،  -  4

12.    
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  :نتائج ممـارسة الحمـاية الدبلوماسية: المبحث الثاني

  
لوماسية ُمكتملةً، إالّ إذا كـانت ُمحَتوِيةً على النتائج املتوخاة دراسة موضوع احلماية الدب لن تكون

من ممـارسة هذه اآللية، وما جتـدر اإلشارة إليه يف هذا الصدد، أنّ هذه النتـائج لن ختتلف عن تلك 
 ، باعتبـار أنّ احلماية1لدول عن األعمـال غري املشروعة دولياً بشكلٍ عامٍ وفة يف جمـال مسؤولية ااملعر

، بسبب فعل غري مشروع دولياً 2" آلية أو إجراء لالضطالع مبسؤولية الدولة املُستقبِلة"الدبلوماسية هي 
  .قـامت به اجتـاه رعايا دولـة أجـنبية

من مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال : ينص مشروع املـادة األوىل ،ويف هذا الصدد
، "كـل فعلٍ غري مشروعٍ دوليـاً تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها الدولية: "يليغري املشروعة دولياً، على ما 

  3.، صفات وشروط العمل غري املشروع دوليا6ًإىل  2:وتصف املواد املوالية من املشروع وخاصةً املواد من
َتعلِّقاً فإنه ليس من السهـل احلديث عن نتائج احلمـاية الدبلوماسية، فاألمـر ليس ُم ،يف احلقيقةو

لنتائج هي َتة، بل إنّ املمارسة امليدانية دور مهمٌّ يف هذا اجملال، فصحيٌح ميكن القول أنّ هذه اـبقواعد نظرية ْحب
سؤولية للدول بشكل عام، غري أنّ األمـر ُمختلف يف جمـال احلماية الدبلوماسية، نفسها املعروفة يف جمال م

هي حتتلّ هامشاً واسعـاً يف هـذا الصدد، ومـن هذه الزاوية، س، والتقديرية للدولة دور الرئي أين السلطة
تكتسي مسألة التعويض أمهيةً خـاصةً يف إطـار نتائج احلماية الدبلوماسية، نظراً لطبيعة هذه اآللية من جهة، 
حبيث أنّ الرتاع الذي أضحى حملّ تدويل يف هذا اإلطـار يرجع أصله إىل نـزاع فـردي خـاص بني دولة 

ع به الدولة املَُتَدخِّلة يف إطـار احلماية فالطـابع التقديري الذي تتمّت ،شخص أجنيب، ومن جهة أخـرىو
الدبلومـاسية، جتـّرنا للتساؤل فيما إذا كـانت ستؤثر على حـق الفرد يف احلصول على التعويض 

  املقـضي بـه ؟ 
قانون الدويل املعين مبوضوع احلماية وهلذه االعتبارات، أثار قرار السيد املُقّرر اخلاص للجنة ال

الدبلوماسية بعـدم التطّرق ملسألة نتـائج احلماية الدبلوماسية، انتقـادات من طرف بعض البلدان، اليت 
ميكن : "يقول السيد دوغارد أنه ،أن، ويف هذا الصددـهبذا الش اليت أوردهـاأبدت عـدم اقتناعها للتربيرات 
النتائج املترتبة على احلماية الدبلوماسية، على أسـاس أنّ املـواد املتعلقة  تربير القرار بعـدم معـاجلة

                                                 
، عناوین ونصوص مشاریع المواد 53: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، لجنة القانون الدولي، الدورة: ارجع إلى -  1

 26 :المتعلقة بمسؤولية الدول عن األفعال غير المشروعة دوليا التي اعتمدتها لجنة الصياغة في القراءة الثانية، بتاریخ
  .13 – 10. ، ص 39إلى  28: ، مشاریع المواد من، وخاصة  A/CN.4/L.602/Rev.1: م، وثيقة رق 2001جویلية 

  .4. ، ص9: ، الفقرةمرجع سابق ، )A/CN.4/484(بنونة، التقریر األّولي،   - 2
 2من . ، صا، نفس المرجععناوین ونصوص مشاریع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن األفعال غير المشروعة دولي -  3
  .3 إلى
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عليها، تغطي معظم جوانب مبسؤولية الدول عن األفعـال غري املشروعة دولياً، وكذا التعليقـات الشـاملة 
   1".املوضوع

لتطورات املنـاسبة إلحـداث ا" إهـدار لفرصة مثينة"هذا املوقف مبثـابة " غاجا"وقد اعترب األستاذ 
   2. يف جمـال احلمـاية الدبلوماسية

ويـأيت هذا املوقف من السيد املقّرر اخلاص، رغم أنّ الفريق العامل األول املْعين بدراسة احلماية 
، يف مضمون اخلطة "للنتائج املَُتَرتبة عن احلماية الدبلوماسية"ق الدبلوماسية، قد أوصى يف تقريره إىل التطّر

   3. اليت اقترحها ملعاجلة املوضوعالعامة 
كـامل اخلسـارة النـامجة عن  رْبـاهل الدولة املسـؤولة التزام جبومن الواضح أّنه يقع على كـ

مصنع "الفعل غري املشروع دولياً، ويف هذا الصدد، فقد حـّددت احملكمة الدائمة للعدل الدويل يف قضية 
  :دولياً، على النحـو التـايل، نتـائج ارتكـاب فعلٍ غري مشروعٍ "تشورزو

مـن مبـادئ القـانون الدويل، أنّ أّي خـرقٍ لتعّهد يثري التزامـاً جبرب الضرر بشكلٍ "
اتفـاقية وال ضرورة  مـالئم، وبالتـايل، فإنّ اجلرب عنصر تكميلي ال غىن عنه يف عدم تطبيق أّي
املُتعلقة باجلرب الذي قد  للنص عليه يف االتفـاقية نفسها، وعلى ذلك، فـإنّ اخلـالفـات

 . 4" يترّتب على عـدم تطبيق االتفاقية إّنمـا هي خـالفـات تتعلّق بتطبيق هذه االتفـاقية
وقد فّصلت احملكـمة يف مقطعٍ آخـر من نفس القـرار مفـهوم االلتزام باجلرب يف إطـار املسؤولية 

  :الدولـية، وذلك عندمـا ذكـرت مـا يلي
وهو ما بدأ  -سي الذي ينطـوي عليه املفهوم الفعلي للفعل غري املشـروع  إنّ املبدأ األسـا"

يقضي  –يبدو أنّ املمـارسة الدولية والسيما قـرارات هيئـات التحكيم قد أقـّرته 
بوجـوب أن ميحو اجلـْبر قـْدر اإلمكـان كل عـواقب الفعل غري املشروع، وأن يعيد 

، لو مل ُيرتكب هذا الفعل قاً ألرجح االحتمـاالتون عليه وفاحلـالة إىل مـا كـانت ستكـ
واملبـادئ اليت ينبغي استخدامها لتحـديد مبلغ التعويض الـالزم بسبب فعلٍ . غري املشـروع

خمـالٍف للقـانون الـدويل، هي الـرّد العيين، وإذا تعـذّر دفع مبلغٍ مسـاوٍ لقيمـة الـرد 
ـات عـن اخلسـارة املُتكّبـدة اليت لـن العيين، والقيـام عند الـلزوم بـدفع تعويض

  .       5." يغطيها الـرّد العيين أو املبلغ املدفـوع بـدالً منـه

                                                 
دوغارد، التقریر السابع عن الحمایة الدبلوماسية، الوثائق الرسمية للجمعية العامة لألمم المتحدة، لجنة القانون الدولي،  -  1

  .51. ، ص93: ة، الفقرA/CN.4/567: ، وثيقة رقم2006: ، سنة58: الدورة
2 - Giorgio Gaja, Op. cit., p. 69. 

موضوع الحمایة الدبلوماسية، الوثائق الرسمية للجمعية العامة لألمم المتحدة، لجنة القانون تقریر الفریق العامل المعني ب -  3
  .و ما یليها 4. ، صA/CN.4/L.537: ، وثيقة رقم1997: ، سنة49: الدولي، الدورة

4 - CPJI, Arrêt du 13 septembre 1928, Série A, N° 17, Op. cit., p 21. 
5 - Ibid. p. 47. 



  ممارسة الحماية الدبلوماسية: الفصل الثاني   ----------- ---------------------------------------  

 - 138 -

، ارتأى السيد املقـّرر اخلاص، 1وبعد التمحيص يف التعليقـات الواردة للجنة خبصوص هذه املسـألة
يف النتـائج  سـاسيةلدراسة املسألة األإىل إعـادة النظر جـزئياً يف موقفه، وذلك عندما قـّرر إدراج عنصرٍ 

احلمـاية الدبلوماسية، أال وهي التعويض، وبالضبط حـق املواطن املضرور يف احلصـول على  املترتبة عن
التعويض املقضي به، ألهنا تتعلق بنتيجة ممـارسة هذه احلمـاية ومـدى إمكـانية استفـادة الفـرد من 

  .هـذه النتيجة
لتوّجه أيضا مـن النقد، إذْ اعترب البعض أنّ مسألة حصـول الفـرد على ولكن مل يسلم هذا ا

التعويض هي مسألة داخلية حبـتة، حبيث أهنا تتعلّق بعالقة الدولة مع رعاياها، إال أنّ مثـة صوت قوي، 
   2". سيةينبغي ضمـان أن يستفيد الفرد الذي أُثريت املطـالبة لصاحله من ممارسة احلماية الدبلوما"يـرى أّنه 

وتنطوي احلماية الدبلوماسية على النتائج اليت تقضي إليها مطـالبة يف إطار مسؤولية الدول عن الفعل 
غري املشـروع دولياً، حبيث على الدولة املسؤولة أن تلتزم بالكف عن الفعل إن كان مستمرا، وأن تقّدم 

، كما تلتزم الدولة كذلك جبْبر 3ف ذلكالتأكيدات والضمانات املالئمة بعـدم التكرار إذا اقتضت الظرو
كـامل اخلسـارة النامجة عن الفعل غري املشـروع دولياً الصـادر عنها، وفقاً ألشكـال اجلْبر املعروفة، 

شأن موضوع املسؤولية الدولية، وذلك على ضوء حكم جلنة القانون الدويل يف مشروعها بوالين حـّددهتا 
  . 4التعويض الرّد، الترضية و: أشكـال اجلْبروقد ذكـرت كشكل من  ،"مصنع تشورزو"احملكمة يف قضية 

وتغطي هـذه العناصر احملاور الرئيسية اليت طرحها الفريق العامل األول املعين مبوضوع احلماية 
  : الدبلوماسية، بشأن النتـائج املُترتبة عن ممـارسة هذه األخرية، وقد حصرها يف

  االتفـاق و التـرضية؛  -أ "
  إنشـاء والية قضائية لتحـديد املطالبات و تصفيتها؛  - ب
  التسويات على أساس مبالغ مقطوعة؛  -ج

                                                 
انت النمسا من أآبر المعارضين لهذا التوجه الذي سلكه السيد المقّرر الخاص، وفي هذا الصدد آتبت إلى اللجنة وقد آ -  1

الدولة لفرد المشمولة حقوقه بالحمـایة وثّمـة مسألة أخرى جدیرة بأن تولى اعتبـارًا خاصًا، هي مشكلة العالقة بين ا: "قائلة
یمكن النظر فيها آي یجري أیضا تناول المشكلة المتعلقة بنتيجة الحمـایة سية، والحق في الحمـایة الدبلوماالتي تمـارس 

لجنة  ،المالحظات الواردة من الحكوماتالتعليقات و :، ارجع إلى".الدبلومـاسية ومدى إمكـانية استفادة الفرد من تلك النتيجة
  .11و  10. سابق، ص مرجع ،A/CN.4/561: ، وثيقة رقم2006: ، سنة58: القانون الدولي، الدورة

  .11. نفس المرجع، ص -  2
انون الدولي بخصوص موضوع المسؤولية الدولية ـواد التي أعّدتها لجنة القـاریع المـ، من مش30: ینص مشروع المادة - 3

ع دوليًا ن الفعل غير المشروـعلى الدولة المسؤولة ع: دم التكرارـالكف وع: " ، على ما یلي2001في قراءتها الثانية لسنة 
  :أنـزم بــلتـأن ت

  ف عن الفعل، إذا آان مستمرا؛ـتك) أ(  
  ".  تقّدم التأآيدات والضمانات المالئمة بعدم التكرار، إذا اقتضت الظروف ذلك) ب(  
، عناوین ونصوص مشاریع المواد المتعلقة 53: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، لجنة القانون الدولي، الدورة: ارجع إلى

  .10. ص، مرجع سابق،  A/CN.4/L.602/Rev.1: وثيقة رقمول عن األفعال غير المشروعة دولي، ؤولية الدبمس
الوثائق  ،2001: ، سنة56: تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة عن األفعال غير المشروعة دوليا، مسؤولية الدول -  4

    .247إلى  187من . ، ص A/56/10: قةوثي 10: الملحق رقم، الرسمية للجمعية العامة لألمم المتحدة
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  إلغـاء احلـقوق اخلـاصة أو تعليقها؛ -د 
  .  1." إخل يف وقت الحق...األثر على التسويات نتيجة الكتشاف اخلطأ، الغش -هـ 

، )املطلب األول(الترضية الـرّد و: ـنصرين، يتعلق األول بوسنحـاول أن نعاجل هـذه النتائج يف ع
املسائل اليت يطرحها يف ية، وأُُسـسه وأّما الثـاين، فسنخصصه لدراسة التعويض يف إطار احلماية الدبلوماس

  ). املطلب الثاين(هـذا اجملـال 
وقبل التفصيل يف هذه النتـائج، ال بّد من اإلشـارة إىل أنّ هذه األخرية ليست مـالزمة بشكـل 

للمطالبة املتعلقة باحلماية الدبلوماسية، حبيث ميكن أن تؤدي ممـارسة احلمـاية الدبلوماسية إىل أكثر من  آيل
نتيجة من النتائج املُشار إليها سابقا، كما ميكن أن ال تؤدي إىل أّي نتيجة منها، رغم توفر مجيع الشروط 

تقديرية اليت تتمّتع هبا الدولة يف هـذا القانونية للممارسة، وهنا نعود لإلشارة من جـديد، للسلطة ال
ـراء مفاوضات جيـري اإلطـار، حبيث ميكن للمطالبة أن ُتَسوى بإبرام اتفـاقات معينة أو عن طـريق إج

القضية املتعلقة باتفـاقية فينـا " (بريراد"العطـاء، وميكـن أن نضرب مثال بقضية فيها األخذ و
الدولة املدعى عليها، حبيث شاهبتني تقريبا من حيث املوضوع واملت" دالغران"وقضية  ) للعـالقـات القنصلية

، رغـم توفّـر مجيع الشـروط ملواصلة إجـراءات املطالبة اليت "بريراد"تنازلت املكسيك عن قضية مواطنها 
، يف حني أنه على 2قّدمتها ضد الواليات املتحدة األمـريكية،  وذلك بسبب إعـالن إعـدام مواطنها 

، رغـم تنفيذ "الغراند"كس من ذلك، مل تتنـازل أملانيا عن مطالبتها املرفوعة نيـابة عـن مواطَنْيها العـ
  .حكم اإلعـدام عليهما

  
  :الـرّد و التـرضية: المطلب األول

باحلماية الدبلوماسية إىل اتفاقٍ بني الدولتني املعنيتني، أو املُتعلّقة املطـالبة ميكـن أن ينتهي أمـر 
ن إعـادة احلـال إىل ما كان عليه، أو إجيـاد حـلٍّ يتضّمن ترضيةً بواسطة إجـرٍاء معني يتضّم ُحكْماً

فـرد املضرور بالدرجة األوىل ة، ومع أنّ النتيجتني ال تأخذان بعني االعتبار مصـاحل اللفـائدة الدولة املطالبِ
ر أنّ املُطاِلب الوحيد يف القضية هو ال يكترث لذلك باعتبـا" منطق مافروماتيس"بصفة مبـاشرة، إال أنّ 

  .الدولة وليس الفـرد
ولكن تبدو هذه النتيجة ُمجِحفة يف حـق الفرد، باعتبـار أنّ املُطالبة ُتؤسَّس أصال على الضرر 
املبـاشر الذي تكبّده، وهنا ُتطَرح مسألة نتيجة احلماية الدبلوماسية بإحلاح، تأسيساً على أنّ الفرد مل يستفد 

منها، يف حني أنّ هذه اآللية غالباً ما ُتَصوَّر على أهنا أداة حلماية حقوق األفـراد املواطنني املُتضررين  صراحة

                                                 
  .7 .صمرجع سابق، ، A/CN.4/L.537: تقریر الفریق العامل المعني بموضوع الحمایة الدبلوماسية، وثيقة رقم -  1
بحيث طلبت البراغواي من محكمة العدل الدولية شطب القضية التي رفعتها ضد الوالیات المتحدة األمریكية، وهذا ما  -  2

 .1998نوفمبر  10القرار الصادر من المحكمة بتاریخ  حدث بموجب
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يف اخلـارج جّراء أعمالٍ غري مشروعة دولياً تقوم هبا دولة أخـرى اجتاهه، وهنا ميكن احلـديث عن تعويضٍ 
  .ن مصادرها اخلـاصةأو مقابلٍ تقّدمه الدولة الوطنية هلـذا الفـرد املضرور م

ولكـن املشكلة تكمن هنا، من الناحية القـانونية، يف أنّ هذا اإلجراء أي املقـابل املايل الذي  
جمـّدداً النقاش ر هو ليس التزاماً مفـروضاً على الدولة، وهـذا ما سيثري تدفعه الدولة الوطنية ملواطنها املَُتضّر

دبلوماسية إنْ كان امتداد نتائجها على األفـراد يتوقف على قـرار فـائدة آلية احلماية اليف مـدى أمهية و
  .الدولة ذاهتـا

ولكن من النـاحية العملية، فإنّ الدولة ستتكفّل مبطـالب مواطنها املضرور، بغّض النظر عن 
 مضمون االتفـاق الدويل الذي توصلت إليه مع الدولة املسـؤولة، الذي ميكن أن يتضّمن مصاحلة وّدية أو

إذا قـّررت الدولة القومية تقـدمي مطـالبٍة، فإن : " ترضية بسيطة،  وهذا ما عّبر عنه السيد حممد بنونة بقوله
هلا أن ختتار وسـائل تسوية الرتاع مع الدولة اإلقليمية مبا يف ذلك املصـاحلة الودية، أي بأن تقبل هذه األخرية 

 حـدٍّ ما، فإنه ليس من املهّم كثرياً يف نظـر القانون الدويل إىلغاً جزافياً على سبيل التعويض، وأن تسّدد مبل
   1". معرفة الكيفية اليت حصـل هبا الفرد نفسه على التعويض يف هنـاية األمـر

، كنتيجـتني من نتـائج )الثاين عالفـر(الترضية ، و)األول الفـرع(فيما يلي، سنتناول الـرّد و
أننا سنلـتزم بإثـارة املسـائل املتعـلقة باملوضوع املُعـاجل وعدم لو ممـارسة احلمـاية الدبلوماسية، و

اخلـوض يف التفاصيل اليت ميكن الرجـوع إليها يف املراجع العـامة اليت تتنـاول موضوع املسؤولية الدولية، 
الدول املُتعـلّق مبوضـوع املسؤولية ، السابق ذكـره، و2001وكـذا إىل تقرير جلنة القـانون الدويل لسنة 

عن األفعـال غري املشروعة دوليـاً، الذي يتضّمن تعليقات ُمستفيضة على جممل النقاشـات املتعلّقة هبـاتني 
  .  ألتنيـاملس

  
  :   الـرّد: الفـرع األول

يف احلقيقة، ميكـن التعبري عن هذه النتيجة بتعابري ُمختلفة، ويف هذا اإلطـار هنـاك من يشري إىل   
ادة الشيء إىل ـإع ،(Restitutio in Integrum) يض العيين، رّد الشيء إىل وضعه السابقالتعو": الرّد بـ 
،  2 "(Naturalis Restitutio)ادة الشيء إىل وضعه الطبيعي ـإع ،(Restitutio in Pristrnum) أصله

ال إىل ما كـان عليه إعـادة احل"غري أنّ التعبري الذي استعملته جلنة القانون الدويل للداللة على هذه احلالة هو 
   3". قبل ارتكـاب الفعل غري املشروع دولياً

                                                 
  .7. ، ص20: سابق ذآره، الفقرةمرجع  ، )A/CN.4/484(بنونة، التقریر األّولي،  -  1
، .العمل الدولي غير المشروع آأساس لمسؤولية الدولة الدولية.بن عامر تونسي، المسؤولية الدولية. د: ارجع إلى -  2

  . 361. ، ص1995، منشورات دحلب، الجزائر
: من مشاریع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن األفعال غير المشروعة دوليا، لجنة القانون الدولي 35: مشروع المادة -  3

   .12. ، مرجع سابق، ص A/CN.4/L.602/Rev.1: ،  وثيقة رقم53: الدورة
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وُيعَتَبر الـرّد أول أشكـال اجلْبر املُتاحة للدولة املضرورة من الفعل غري املشروع دوليـاً، ويف هـذا 
، أنّ إعـادة احلـال إىل "مصنع تشورزو"الصـدد، فقد أكّـدت احملكمة الدائمة للعـدل الدويل يف قضية 

ما كـان عليه ُيعَتَبر الصورة األوىل إلصـالح الضرر، طبقـاً للمبدأ الذي استقـّر عليه العمل الدويل، 
الـرّد العيين، أو إذا تعـذّر ذلك، دفـع مبلغ من النقود يعـادل قيمـة ما كـان ينبغي أن : "بقوهلـا

ـَُرّد عينـاً ُملـزمة بإعـادة "لة ولة املسؤوفـإنّ الد) قضية مصـنع تشورزو(، ويف قضية احلـال ..."ي
إذا تعذّر ذلك، دفـع قيمته وقت التعويض، وُيـراد هبذه القيمة أن حتـلّ حمـلّ الـرد الذي املشـروع، و

   1". أصبح ُمستحيـالً
غري أّنه إذا كـان الـرّد يشمل إعـادة احلـال إىل ما كانت عليه قبل ارتكاب الفعل غري املشروع 

ـرّد البّد أن يتّم مع مراعـاة شـروٍط خـاصة، ألنّ االلتزام بالرد هو ليس التزاماً دولياً، فإن هـذا ال
، مث )أوال(مطلقاً، وعلى هـذا األسـاس، سنحـاول تسليط الضوء عـلى مضمون أو مفهوم الـرّد 

يف سياق  ، وأخرياً سنتطّرق إىل املسـائل اليت يثريها الـرّد)ًثالثا(، شـروط الـرد )ثانياً(أشكـال الرد 
  ).رابعا(احلمـاية الدبلوماسية 

  
  :تعريف الـرّد: أوال    
ُيشـار إىل مفهوم الـرّد بعـّدة تعـاريف، ميـكن أن منّيز فيها، بني من تعّبر عن الـرّد مبعناه   

  ). 2(باملعىن الضّيق ه ، وبني من تأخـذ)1(الـواسع 
  

  :التعريف الـواسع -1
إجيـاد احلـالة اليت كـانت ستقوم لو مل يتّم "ه الـواسع، يعين وفقاً هلذا التعريف، فالـرّد يف معنا

يستوعب تعريف الـرّد هنا عنـاصر "، وعلى هـذا األسـاس، "ارتكـاب الفعل غري املشروع دولياً
، 2، وهو يسعى إىل دمج الـرّد كشكل من أشكـال االلتزام باجلرب الكـامل "أخـرى للجرب الكـامل
ذه احلـالة زيـادة على إعـادة الشيء املتعّين إعـادته، فهو يشمل التعويض للطرف مبعىن أنّ الـرّد يف هـ
دة النـامجة عن الفعل غري املشـروع كما لو مل يتّم ارتكـاب هذا الفعل، أي ارة املُتكَبَّاملضرور عن اخلسـ

ب الفعل، كتقييم ما أن الـرّد يشمل هنا تقييم اآلثـار والنتـائج السلبية اليت ستحدث لو مل يتّم ارتكـا
يفوت من الكسـب والربح، يف حـالة ما إذا كـان الـرّد يقتضي إعـادة سلعـة أو عقـار أو غريها 

  .   من عـروض التجـارة

                                                 
1 - CPJI, Affaire de la Manifacture de Chorzow, Arrêt du 13 septembre 1928, Op. cit., pp. 47 et 48. 

: رقم ، وثيقة2001: ، سنة56: تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة عن األفعال غير المشروعة دوليا، مسؤولية الدول - 2
A/56/10 ،  ،210. ص مرجع سابق.  
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  :التعـريف الضيق -2
إعـادة احلال  ْيادة احلـال إىل مـا كـانت عليه، أإعـ"ُيعّرف الـرّد مبفهومه الضّيق، بكـونه 

، وهو التزام يتفق مع املبدأ القـائل بأنّ الدولة ملـزمة "عل الدويل غري املشـروعالقـائمة قبل وقـوع الف
بالتركيز "بإزالة النتـائج القانونية واملـادية اليت تترّتب عن عملها غري املشروع دولياً، وميتاز هذا التعريف 

كـانت ستنشأ فيما لو مل  على حـالة وقائعية، وعـدم اشتراط إجـراء حتقيق افتراضي ملعرفة احلـالة اليت
   1". يرتكب الفعل غري املشروع
، من مشـاريع املواد بشـأن املسؤولية الدولية اليت اعتمدهتا 35: تنص املـادة ،ويف هـذا الصدد

عـلى الدولة املسؤولة عن فعلٍ غري : " ، على مـا يلي2001: جلنة القـانون الدويل يف قراءهتا الثانية سنة
لتزام بالـرّد، أي إعـادة احلـال إىل ما كـانت عليه قبل ارتكـاب الفعل غري املشروع مشروعٍ دولياً ا

  2". دوليـاً 
فبعكس التعريف األول، الذي يصف الـرّد مبعناه الواسع، يبدو أنّ هـذا التعريف ال يأخـذ بعني 

كل آخر من االعتبار دمج التعويض ضمن العنـاصر األخـرى للجرب، ولكن هذا ال يعين عدم طلب ش
أشكـال اجلرب إىل جـانب الـرّد، بل ميكن استكمـال هذا األخري بتعويض مثال حىت يصبح اجلرب 

ل به املتمثل يف التعويض يف هذه احلـالة ال يدخل ضمن عنـاصر الـرّد كَمسَتكـامال، وهبـذا، فالعنصر املُ
  .بها اجلرب الكـاملعترب كشكل مستقل من األشكـال اليت يتطليف حـّد ذاته، ولكن هو ُي

ولكـن مـا هي األشكـال اليت ميكن أن يّتخذها الـرّد، وبعبـارة أخـرى هل الـرّد يكون 
  دائما بشكل مادي ؟

  
  :أشكـال الـرّد: ثانيا  

إنّ االلتزام بإعـادة احلـال إىل ما كـانت عليه ميكن أن يكون إعادة حلالة مـادية كإرجاع 
، كما ميكن أن يكون )1(حتجزوا، وهذا ما ُيطلق عليه الرّد املادي ممتلكات أو إطالق سراح أشخاص اُ

  ).2(إعـادة حلـالة قانونية، وهذا ما ُيعرف بالرّد القـانوين 
  

  :المـادي رّدـال -1
قد يّتخذ الـرّد شكال مـادياً، أي إرجـاع األشياء أو املمتلكات املسلوبة، أو إطالق سراح 

وعة، واألمثلة عن هـذا النوع من الـرّد كثرية يف املمـارسة الدولية األشخاص املُحتجزين بصورة غري مشر

                                                 
: رقم ، وثيقة2001: ، سنة56: الدورةتقریر لجنة القانون الدولي،  عن األفعال غير المشروعة دوليا، مسؤولية الدول - 1

A/56/10 ،  ،210. ص مرجع سابق.  
: وثيقة رقمول عن األفعال غير المشروعة دولي، اریع المواد المتعلقة بمسؤولية الدـعناوین ونصوص مش - 2

A/CN.4/L.602/Rev.1  ،12. ص، مرجع سابق.   



  ممارسة الحماية الدبلوماسية: الفصل الثاني   ----------- ---------------------------------------  

 - 143 -

، فمن األمثلة رّد األشخـاص، إطالق سـراح األفـراد املُحتجزين يف دولة مـا وتسليمهم إىل 1والقضائية 
ني قضية املوظفني الدبلوماسيني والقنصليني األمريكي"ميكن أن نذكـر  ،دولتهم األصلية، ويف هـذا اإلطـار

مجهورية إيران، حبيث أمرت حمكمة العدل الدولية  الواليات املتحدة األمـريكية وبني" املُحتجزين يف طهران
            2". باإلفـراج فـوراً عـن مجيع املوظفني الدبلوماسيني والقنصليني املُحتجزين لديها"مجهورية إيـران 

      
  :الـرّد القـانوني -2

مـا يتعلّق بتعـديل حـالة قـانونية، سواء يف النظـام القانوين الداخلي ويكون الرّد قـانونياً عند
للدولـة املسؤولة، أو يف عـالقـاهتا القانونية مع الدولة املضرورة، وميكن أن نضرب أمثلة عن الـرّد 
القـانوين كإلغـاء قـرار إداري أو قضـائي أو تعـديل مرسوم ما أو أّي نص قانوين آخـر يتصل 

  .نيب أو مبمتلكـاتهبشخص أج
وما جتدر اإلشـارة إليه يف هذا الصدد، أّنه ميكن أن يكـون الـرّد يف بعض احلـاالت يشمل 
النوعني معاً، أي ميكن أن يشمل الـرّد املـادي والقـانون يف آٍن واحـٍد، وكما ميكن أن يشمل كذلك 

  .عملها غري املشروع أّي عملٍ تقوم به الدولـة املسؤولة إلصالح احلـالة النـامجة عن
غري أنّ االلتزام بالـرّد الذي يقع على كـاهل الدولة املسؤولة هو ليس التزاماً مطلقاً، بل هو يقع 

  .حتت حدود معينة
  

  :شـروط الـرّد: ثالثا  
، من مشـاريع املـواد املتعلقة باملسؤولية الدولية اليت أعّدهتا جلنة القـانون 35: تنص املـادة

، بشرط ...عـلى الدولة املسـؤولة عن فعلٍ غري مشروعٍ دولياً التزام بالـرّد: " مـا يليالدويل، على 
  :أن يكـون هذا الـرّد و بقدر مـا يكـون

  غري مستحيل مـادياً؛ -)أ  
غري مستـتبعٍ لعبٍء ال يتنـاسب إطـالقاً مـع املنفعة املُتأتية من الـرّد بـدالً  -)ب  
    3". من التعـويض

شروط الـرّد وفقـاً ملشروع هذه املـادة، وذلك بالتطّرق يف عنصرٍ أّولٍٍ إىل وسنعـاجل 
  ).  2(، و يف عنصرٍ ثاٍن إىل شرط تنـاسب الـرد مع املنفعة املُتـأتية منه )1(االستحـالة املـادية 

                                                 
مسؤولية الدول عن األفعال غير المشروعة دوليا، تقریر لجنة : في ارجع إلى األمثـلة التي سـقتها لجنة القـانون الدولي، - 1

  .212و  211. ص مرجع سابق،  ، A/56/10: رقم ، وثيقة2001: ، سنة56: القانون الدولي، الدورة
2 - Affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis au Téhéran, (Etats-Unis 
d’Amérique c. Iran), Arrêt du : 24 mai 1980, Rec. CJI., 1980, p. 44 et 46. 

: وثيقة رقمول عن األفعال غير المشروعة دولي، اریع المواد المتعلقة بمسؤولية الدـعناوین ونصوص مش - 3
A/CN.4/L.602/Rev.1  ،12. ص، مرجع سابق.  
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  :عـدم االستحـالة المـادية للـرّد -1
م استحـالة الـرّد مادياً كشرٍط من مشروع املـادة السـالفة الذكـر، عـد) أ: (تذكـر الفقرة

من شروط تنفيذ االلتزام بالـرّد، وعلى هـذا األسـاس، ال يكون الـرّد واجبا يف حـالة االستحـالة 
املـادية له، وُيتصور حـدوث االستحـالة املادية إذا كـانت األشيـاء أو املمتلكـات الـواجب 

ـّ رت أو زالت أو فقدت قيمتها االستعمـالية بسبب إرجـاعها قـد فُقدت بصورة دائمـة أو أّنها ُدم
  .تدهور حـالتها

وال تقتصر االستحـالة املـادية على زوال الشيء املُتعّين رّده، أو فقدان صالحية استعمـاله، بل قد 
متتّد إىل حـاالت أكثر تعقيداً كدخـول طرٍف ثـالٍث للمطالبة باحلـقوق املُتنازع عليها، ولكن لن يكون 

لعـامل أثر يف تقدير االستحـالة املـادية إالّ إذا روعَيت ظروف القضية، وهذا مـا حدث يف قضية هلذا ا
، ق إالّ يف حصة من عمليـات االستغاللمل متنح اجلهـة املطـالبة احل"، حبيث، "غـابات راديب الوسطى"

نفس الوضع الذي  ومل تتقّدم األطراف املشـاركة األخـرى بأية مطـالبات، ومل تكن الغـابـات يف
كـانت فيه وقت االستيالء غري املشـروع عليهـا، وكـان يلزم القيـان بتحقيقـات َمفّصلة لتحـديد 
وضعها، ومنذ االستـيالء عليها طـالبت أطـراف ثـالثة حبقوق اجتاهها، ولـهذه األسبـاب جمتمعة 

   1". ُرِفض الـرّد يف هـذه القضية
يقول  ،يف هذا الصددة ال يكون فيها الرّد ُمتاحاً، واالت كثريومن النـاحية العملية، هناك حـ

فعلى املستوى الوقـائعي، يبدو واضحـاً، أنّ مـرور الوقت جيعل من : "األستاذ بن عـامر تونسي
اإلعـادة الكاملة للحالة اليت كانت عليه قيل ارتكاب العمل غري املشروع مستحيلة مادياً، فاستعادة الزمن 

إىل األشكـال  ، أو االنتقـال2" ة البشر، واحللّ الواجب هو التعويض عن األضـرارليست يف طاق
إنّ استحالة إعادة مصنع : "، أعـلنت احملكمة ما يلي"مصنع تشورزو"يف قضية األخـرى للجْبر، و

هي استحـالة يتفق عليها الطرفـان، ال ميكن أن يترتب عليها بالتـايل سوى االستعـاضة عن " تشورزو"
  .3" ّد املصنع بدفـع قيمتهر

  
  :أن يكـون الـرّد متناسباً مع المنفعة الُمتأتية منه -2

أي أن تكـون الفـائدة املُتأتية من هـذا الـرّد غري متناسبة كلية مع كـلفتة بالنسبة للدولة 
املسـؤولة، وعلى هـذا األسـاس، قد ال يقع على كـاهل الدولة املسؤولـة واجب الـرّد إذا كـان 

ذا الرّد يستوجب عبـئاً كبرياً إىل درجة أّنه يفـوق الكلفة الكلية يف حـالة ما إذا طُِلب التعويض، وقد هـ

                                                 
 ، A/56/10: رقم الدول عن األفعال غير المشروعة دوليا، وثيقة مسؤولية حـول تقریر لجنة القانون الدولي: ًال عـنـنق - 1

  .213 .ص ابق، ـمرجع س
  .  362. صـامر تونسي،  مرجع سـابق، بن ع.  د -  2

3 - CPJI, Affaire de la Manifacture de Chorzow, Arrêt du 13 septembre 1928, Op. cit., p. 48. 
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ذكرت املـادة السـابقة الذكـر هذه احلـالة على وجه التحديد، ولكن ميكن أن تشمل حـاالت 
لـرّد هتـديداً أن ُيشكل ااسبٍ مع املنفعة املرجـوة منه، كـأخـرى يكـون فيها الـرّد غري متنـ

الستقالل أو سيـادة الدولـة املسـؤولة، ويف هـذه احلـالة ال يكـون الـرّد واجباً على الدولة 
  .ـذَّر تنفيـذهاملسؤولة، ويكـون يف حكم املَُتع

وميلك القـاضي الدويل سلطة تقـديرية يف تقـدير هذه املسألة، باألخذ بعني االعتبـار ظروف 
ذا املعطيـات املتعـلقة بالرتاع، وسوف لن يطـلب منها القيـام بالـرّد بل الدولة املسـؤولة، وكـ

بشكلٍ آخـر من أشكـال الـجرب، كـأن حيـكم عليها بالتعـويض املـايل مثالً، وعلى هذا النحو، 
يقوم عـلى اعتبـارات تتعلّق "كشكـلٍ من أشكـال اجلرب نة القـانون الدويل أنّ الـرّد رأت جل

   1".ملعقـوليةباإلنصـاف وا
  

  :الـرّد في سيـاق الحمـاية الدبلوماسية: رابعـاً  
ميـكن أن يشمل الـرّد يف حـالة احلمـاية الدبلوماسية، إطـالق سـراح أشخـاص اُْحُتجِزوا 
بصورة غري مشروعة، أو إعـادة ممتلكـات شخص أجنيب اُسُتوىل عليها بطريقة غري خمـالفة للقانون، وُتعترب 

  .أشهرهاأبسط أشكـال الـرّد املعـروفة و تهذه احلـاال
ويف الواقع، ال يثري الـرّد كنتيجة من النتـائج املترتبة عن مطـالبة يف إطـار ممـارسة احلمـاية 
الدبلوماسية أية نقـاشـات مستعصية، تتعـلّق بالطبيعة القـانونية للحمـاية الدبلوماسية بعكس النتـائج 

  .األخـرى السيمـا التعويض
ك أّنه يف إطـار احلمـاية الدبلوماسية، فموضوع الرتاع وأصله متعلّق أسـاساً بالضرر املبـاشر ذل

الذي تكّبده الشخص األجنيب، وعلى هـذا األسـاس، فالـرّد غـالباً ما يكون متعلّقـا بإعـادة األشيـاء 
يف سيـاق احلمـاية  أو املمتلكـات أو بإطالق الشخص املضرور نفسـه، وبالتـايل فإنّ أثـر الـرّد

  .           الدبلوماسية، غـالباً مـا يكون مبـاشر بالنسبة للفـرد املضرور
   
  :رضيةـالت: الفـرع الثـاني  
تعترب الترضية شكال من أشكـال اجلـرب النـاتج عن الفعل غري املشـروع دوليـاً، والترضية   

ّتخـذ شكـال خـاصاًّ تبعـاً لنوع الضرر تتعـلّق بإصـالح ضررٍ ذو طـابعٍ خـاص، ولـذا فإهنا ت
املشمـول باجلـرب على سبيل الترضـية، غري أنه جبـانب هـذا، تطرح التـرضية كنتيجة من نتـائج 
املطـالبة املتعلقة باحلمـاية الدبلوماسية بعض التساؤالت املرتبطة بالطبيعة القـانونية للحماية الدبلوماسية، 

                                                 
مرجع  ، A/56/10: رقم ، وثيقة، مسؤولية الدول عن األفعال غير المشروعة دوليا حـول تقریر لجنة القانون الدولي - 1
  .214 .ص ابق، ـس



  ممارسة الحماية الدبلوماسية: الفصل الثاني   ----------- ---------------------------------------  

 - 146 -

ضمن منطق احلمـاية الدبلوماسية، خـاصة يف ظلّ التساؤالت املثارة يف هذا  وكيفية إدمـاج هذه األخرية
  . الصدد، وهـذا مـا سنحـاول التطّرق إليه يف العنـاصر املـوالية

  
  : الطـابع القـانوني للترضية :والأ   

ء تكـّرر اللجو"ُتعتـرب الترضية من أشكـال اجلـرب الثـابتة عرفـاً يف القـانون الدويل، حبيث 
لذا ميكن القـول ، و"ارسة الدولية منذ مـدة طويلةإىل الترضية باعتبـارها إحـدى ُسـُبل اجلرب يف املمـ

  1". الراسخـة يف القانون الدويل" بأن الترضية من املسـائل 
وقد استشهدت جلـنة القـانون الدويل يف هذا الصدد مبـا ورد يف قـرار القـاضي املُحكَّم يف 

  : ، كمـا يلي1990، سـنة (Rainbow Warrior) "ريررينبو وو"قضية 
احملـاكم واهليئـات القضـائية الدولية منذ مـّدٍة طويلة إىل الترضية باعتبارها تلجـأ الدول و"

فيما يتعلّق باإلخـالل ) مبعنـاه الواسع(سبيالً لالنتصـاف أو شكـالً من أشكـال اجلـرب 
مـارسة على وجه اخلصوص بالضرر األديب أو الضرر بااللتزامـات الدولية، وتّتصل هـذه امل

القـانوين الذي يلحـق مبـاشرة بالدولـة، والسيما باملقـارنة بالضرر الذي يلحـق 
    2". باألشخـاص و ينطـوي على مسؤوليـات دولية

رة اخلسا"وتتعـلّق مسـألة توفري املعـاجلة بالترضية فيما يتعلق باخلسـارة اليت ُتوصف أحيانا بـ  
الضرر األديب أو الضرر "، وقد عّبر عنها القـاضي احملكّم يف القضية املذكـورة أعاله بـ 3" غري املـادية
ميكن فإنّ جمـال الترضية تشمل عـالج اخلسائر اليت ال  ،هبـذا، و" الذي يلحق مبـاشرة بالدولةالقـانوين

هي اخلسـائر طابع رمزي يف الغـالب وهلـذه ، و4ةاليت ُتعترب مبثابة إهـانة للدولتقييمها تقييماً مـالياً، و
  .تنجم عن خرق االلتـزام بغّض النظر عواقبه املـادية البسيطة بالنسبة للدولة املعنية

ومـن أمثلة ذلك، حـاالت اإلهـانات املوجهة لرمـوز الدولة الوطنية كالَعلَـم الوطين، أو 
مات أو املمثلني الدبلومـاسيني ساء الـدول أو احلكـوانتهـاك السيـادة اإلقليمية، أو سـوء معـاملة رؤ

ك حـرمة املقـّرات الدبلوماسية القنصليني، أو غريهـم من ممثـلي الدول املُتمتعني باحلمـاية، أو انتهـاو
  5. القنصـلية، أو انتهـاك السـيادة أو السالمـة اإلقليميةو

                                                 
: وثيقة 2001: ، سنة56: ن الدولي، الدورةتقریر لجنة القانو عن األفعال غير المشروعة دوليا، مسؤولية الدول - 1

A/56/10 233. ، مرجع سـابق، ص .  
   .234. المرجع نفسـه، ص - 2
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لضرر الذي جتب عليه، وسنتعّرف على تلك وتتّم الترضية وفقـاً ألشكـالٍ خمتلفة تبعـاً لنوع ا
  .املشهورة منها يف العنصر املـوايل

    
  :أشكـال الترضية: ثـانياً  

من مشاريع  37: يكـون العالج بالترضية عرب أشكـالٍ خمتلفة، ذكـرت بعضها مشروع املادة
: أعـّدته جلنة القـانون الـدويلاملواد املتعلقة مبوضوع املسؤولية الدولية عن الفعل غري املشروعة دولياً، الذي 

قد تتخذ الترضية شكل إقـرارٍ باخلـْرق، أو تعبري عن األسـف أو اعتـذارٍ :"واليت تنص على مـا يلي
  .1" رمسي أو أّي شكـلٍ آخـر منـاسب

وقد َوَرَد ذكـر هذه األشكال على سبيل املثال ال احلصر يف مشروع املـادة السابقة، وتعترب  
كـورة هي األكثر شيوعـاً، ولكن هـذا ال يعين وجـود أشكـال أخرى للترضية، بل احلاالت املذ

بالعكس ميكـن تصّور العـديد منها واليت تتوقف على ظروف كل قضية، وقد ذكرت جلنة القـانون الدويل 
، )أي للترضية(مثّـة إمكـانيات كثرية لذلك : "يف معرض تعليقها على مشروع املـادة املذكورة مـا يلي

االستفسـار الواجب عن أسبـاب احلـادثة اليت جنم عنها ضرر أو خسـارة، ومنها إنشـاء صندوق : منها
ائتمـاين إلدارة مدفـوعـات التعويض لصـاحل املستفيدين أو اختـاذ إجـراء تأدييب أو عقـايب ضّد 

ح تعويض رمـزي يف األفـراد الذين أّدى سلـوكهم إىل ارتكـاب الفعل غري املشروع دوليـاً، أو من
  .  2" حـالة احلـادث الذي ال يستوجب عقـوبة

كمـا يكـون اعتـراف الدولة بالعمل غري املشروع أو اإلقـرار باخلـرق أو اإلعـالن عـن 
ختصة عـدم مشروعية الفعل املُقَترف عن طريق حكم من إحـدى احملـاكم أو اهليئـات القضـائية امل

من أكثر طرائق "، بل هو 3و يشكّل ترضيةً هتـدف لعـالج ضررٍ مـا هـكـافياً يف بعض احلاالت، و
، كما ذكرت ذلك جلنة "الترضية شيوعـاً يف حـالة الضرر املعنوي أو غري املـادي الذي يلحق بالـدولة

  .4 القـانون الدويل
 بعد األعمـال اليت" مضيق كورفو"ويف هـذا اإلطـار، ذكرت احملكمة العدل الدولية، يف قضية 

يتعّين على احملكمة، لضمـان احترام القـانون : "قـام هبا األسطول الربيطـاين يف امليـاه األلبانية، بقوهلا
الدويل اليت هي جهـازه، أن تعلـن أنّ العمل الذي قـامت به البحرية الربيطانية شكّل انتهاكاً للسيـادة 

                                                 
: وثيقة رقمول عن األفعال غير المشروعة دولي، اریع المواد المتعلقة بمسؤولية الدـعناوین ونصوص مش - 1

A/CN.4/L.602/Rev.1  ،12. ص، مرجع سابق.  
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بـانيا عن طريق حمـاميها، و ميثّل يف حـّد ذاته األلبانية، وهذا اإلعـالن صـادر بناء على طلبٍ قّدمته أل
  .1" ترضيةً منـاسبةً

وقد ذكـرت جلنة القـانون الدويل التفـاصيل التالية خبصوص اإلعـالن عن عـدم مشـروعية 
من مشـاريع  37: الفعل كشكل من أشكـال الترضية، وذلك يف معرض تعليقهـا على مشروع املـادة

إذا كـان إصـدار إعـالن من حمكمـة أو هيئة قضـائية ُمختصة ميكـن : "ية الدوليةاملواد املتعلقة باملسؤول
أن ُيعـامل على أنه شكـل من أشكـال الترضية يف حـاالت معينة، فإنّ هـذا النوع من اإلعالنـات ال 
ص يرتبط جوهريـاً بالترضية بوصفها من وسـائل االنتصاف، فأّي حمكمة أو هيئـة قضـائية هلا اختصـا

حلـلّ املنـازعـات تكون هلا صالحية حتـديد شرعية السلوك املعين وإصدار إعـالن مبا تتوّصل إليه من 
نتـائج باعتبـار ذلك جزءاً ضروريـاً من عملية البّت يف القضيـة، وجيـوز أن يكـون ذلك اإلعـالن 

حيد الذي ُسِعـَي إليه، متهيداً لقـرار بشأن أّي شكل من أشكـال اجلرب، أو قد يكـون اإلنصـاف الو
هو استخدام اإلعـالن كشكل من أشكـال الترضية يف " قنـاة كورفو"ومـا فعلته احملكمـة يف قضية 

فينبغي أن يكـون : قضية مل تطـلب فيها ألبـانيا شكـالً آخر، مثّ إنّ هلـذا اإلعالن فـوائد أخـرى
  .     2." 37: الترضية املُشـار إليها يف املـادةواضحـاً ودقيقاً وال يتجـاوز حسب تعريفه نطـاق أو حدود 

كما ُيعَتَبر اإلعـالن الشفوي أو اخلـطي الصـادر من أّي جهٍة مسؤولة أو رمسية للـدولة 
املسؤولة، أَحـد أشكـال الترضية الشـائعة، و املُطّبقة يف املمـارسة الدولية، وقد يكـون اإلعـراب عن 

ألسبـاب للتوصل إىل حـلّ الرتاع، وهـذا مـا حـدث يف كثريٍ من األسف أو االعتذار أحـد أهم ا
بني الرباغواي " املُتعلقة باتفاقية فيّنـا للعالقـات القنصلية"القضايا الدولية، منها على سبيل املثـال، القضية 

ر بأن قّررت والواليات املتحـدة األمريكية، اليت اعتذرت فيها هذه األخرية للدولة املُـدعية، وانتهى األمـ
الرباغواي عـدم االستمرار يف اإلجـراءات القضائية املرفوعة أمام حمكـمة العدل الدولية، وسحب القضية 

  .3مـن احملكمة
  

  :شـروط الترضية: ثـالثاً  
لقد كـانت هنـاك بعض املمـارسات السـائدة قدميـاً من قبل الدول اليت أسـاءت استعمال 

، الشيء الذي يفرض "مي مطـالبات مبـالغ فيها حتت ستـار الترضيةتقـد"الترضية، حبيث سعت إىل 
  . 4ضرورة وضع قيود يف هـذا اجلـانب 

                                                 
1 - CIJ., Affaire de Détroit de Corfou, (Fond), (G. Bretagne c. Albanie), Arrêt du 9 avril 1949, Rec. 
CIJ., 1949 ; p. 35.    

: وثيقة 2001: ، سنة56: ن الدولي، الدورةتقریر لجنة القانو عن األفعال غير المشروعة دوليا، مسؤولية الدول - 2
A/56/10 236. ، مرجع سـابق، ص .   

3 - CIJ., Affaire relative à la convention de Vienne sur les relations consulaires, (Paraguay c. U.S.A), 
Arrêt du 10 novembre 1998. 

  .237. ن الدولي، مرجع سابق، صتقریر لجنة القانوعن األفعال غير المشروعة دوليا،  مسؤولية الدول - 4
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وعلى هـذا األسـاس، فإن األشكـال اليت ميكن طلبها على سبيل الترضية، ال تكـون بصفة   
مراعـاةً ملبدأ  مطلقة، بل هي تقـع حتت مظلـة شـروٍط معينة، وهذا حىت ال تكون مهينة للدولة املسؤولة

  . املسـاواة بني الدول
 تكون الترضية عقابية الطابع، يف هـذا اإلطـار، اشترطت جلنة القانون الدويل يف الترضية، بأن الو  

  : ذلك بإخضـاعها ملعيـارينو
أي أن ال تتضّمن الترضية تعويضـات : تنـاسب الترضية مع مقدار الضرر: ألولا -

  .مع مقدار الضرر املُتكبد كأن تفوق قيمته مثالعقـابية، حبيث ال تتنـاسب 
ـَةً للدولة املسؤولة: والثـاين - كأن تطلب الدول املطالبة : أن ال تكون الترضية ُمِذلَّ

  .1 متّس هبيبتها وسيـادهتا كيان الدولة أو تقدمي اعتذارات وفقاً ألشكـال قد ال تتنـاسب مع
  

  :لوماسيةالترضية في سيـاق الحمـاية الدب: رابعـاً
املمـارسات الدولية القضائية اليت طُلب فيها بالترضية كشكل توجـد هنـاك العديد من السوابق و  

يف هـذا اإلطـار، فقد حلمـاية الدبلوماسية، ومن أشكـال اجلرب يف إطـار مطالبة مندرجة ضمن ا
نيا، غري أنّ احملكمة اعتربت ذلك تقـدمي اعتذارٍ ألملا" الغراند"عـرضت الواليات املتحدة األمريكية يف قضية 

إن احملكمة اعتبـارا بأن الواليـات املتحدة األمريكية : "غري كاٍف يف القضية املذكورة، وقد ذكرت مـا يلي
أهنا أخلت بالتزاماهتا من حيث حق الضحـايا يف االتصال القنصلي، " الغراند"قد اعترفت يف حـالة األخوين 

تحدة األمريكية قد قّدمت اعتذارات ألملانيا جـّراء هذا اإلخالل، فإهنـا ترى أنّ واعتبـاراً بأن الواليات امل
االعتذار غري كـاٍف يف هذه القضية، كما يف قضايا أخرى مل ُيخطر فيها مواطنون أجـانب دون إبطـاء 

وتعّرضوا لفترة  )للعالقات القنصلية(، من اتفاقية فيّنـا 36: من املـادة 1: حبقوقهم املكفولة مبوجب الفقرة
 . 2" احتجـاز طويلة أو حكم عليهم بعقوبـات قـاسية

اليت ال زالت حمـلّ نظرٍ من قبل " أمحدو ساديو ديالو"قضية ميكن أن نذكـر ويف الوقت احلـاضر،  
حلمـاية مواطنها ) الزايري سابقاً(ضد الكونغو ) الدولة املدعية(حمكمة العدل الدولية، وفيها تدّخلت غينـا 

محدو ساديو ديالو، باستعمـال آلية احلمـاية الدبلوماسية، وقد طلبت غينيا يف الدعوى اليت أقـامتها أمـام أ
ونغولية على املعاناة الكثرية اليت رمسية وجهرية من قبل السلطات الك تقـدمي اعتذارات"حمكمة العدل الدولية 

  3". تسبـبتها يف شخص مواطنها أمحدو ساديو ديالو

                                                 
الوثائق  ،2001: ، سنة56: انون الدولي، الدورةتقریر لجنة الق عن األفعال غير المشروعة دوليا، مسؤولية الدول -  1

  .238و   237. ، ص A/56/10: وثيقة 10: الملحق رقم، الرسمية للجمعية العامة لألمم المتحدة
2 - CIJ., Affaire LaGrand, Arrêt du 27 juin 2001, Op. cit., para. 123.  
3 - CJI., Affaire Ahmadou Sadio Diallo, Requête introductive d’instance 28 décembre 1998, Op.cit., p. 
36, et voir aussi : Arrêt du : 24 mai 2007, (exceptions préliminaires), para. 10.  
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حظ هنا، أنّ غينيا طلبت اعتذارات رمسية تقّدمها السلطات الكونغولية هلـا، وليس للشخص وما ُيال  
، وبالتايل فإنّ الترضية يف إطـار احلماية الدبلوماسية ُتقـّدم للدولة املُطالبة اليت "أمحدو ساديو ديالو"ملواطنها 

سبب االعتـذار هو الضرر الذي تكّبده تكون هي املستفيد من هذه النتيجة وليس مواطنها املضرور، غري أنّ 
الشخص األجنيب، وقـد بدا هـذا واضحـاً يف مطالبة غينيـا اليت أكّـدت أنّ سبب االعتذارات اليت 

املعاناة الكثرية اليت تسبـبتها السلطات الكونغولية يف شخص مواطنها أمحدو ساديو " تطـالب هبا هي 
إخـالهلا "كـان بسبب " الغراند"دة األمريكية ألملـانيا يف قضية ، كما أنّ اعتـذار الواليات املتح"ديالو

  .        ، كما جاء يف قـرار احملكمة السـالف الذكـر"يف االتصال القنصلي" الغراند"حبـق األخوين 
املفاهيم املُتعلقة بالـرّد والترضية، كنتيجتني يف إطـار احلماية  كان هذا باختصـارٍٍ، أهّم

واليت ال ختتلف عن املفهوم العـام املتعـارف عليه يف إطـار املسؤولية الدولية، ويف احلقيقة الدبلومـاسية، 
فإنّ هـاتني النتيجتني ال تثريان مشـاكل قانونية معتربة، بعكس مسـألة التعويض اليت تكتسي أمهية بـالغة 

  .ملطلب الثاينايف النقاشات املُتعلقة مبوضوع احلمـاية الدبلوماسية، وهو ما سنفصله يف 
  

  :التسوية على أسـاس التعويض: المطلب الثاني
  

تثري مسـألة التعويض نقـاشات عديدة يف إطـار احلماية الدبلوماسية، واليت يدور معظمها يف فَلَك 
ك هل الدولة ُملَزمةٌ بأن تدفع للمواطن الذي لَِحـَق به ضرٌر أّي تعويضـاٍت من تل: التساؤل التـايل

  لبة يف إطار احلمـاية الدبلوماسية ؟عليها مبوجـب مطا املَُتَحصَّل
واإلجـابة على هذه اإلشكالية ليس باألمـر اهلّين، ألنّ املسألة تّتصـل اتصـاال وثيقاً مبسألة الطبيعة 

السلطة التقديرية للدولة يف هذا اإلطـار، والشيء دبلوماسية، من حيث أصـل الرتاع والقانونية للحماية ال
  هو صلته باحلقوق اليت جرى إعماهلا يف املطالبة الدولية، أهي حقوق الدولة أم حقوق الفرد ؟األهّم، 

وهـذا ما سنحـاول تسليط الضوء عليه يف العنـاصر املوالية، وما جتـدر اإلشـارة إليه يف هذا 
سنكتفي الصدد، أنّ اهلـدف هنا ليس دراسة مسـألة التعويض يف القـانون الدويل العـام، بل إّننا 

  .بالتطـّرق ألهـّم احملـاور املُتَّصلة باملوضوع حمـلّ الدراسـة
  

  :     قواعد التعويض في إطـار الحماية الدبلوماسيةُأُسـس و: الفرع األول  
القواعد هي ليست ُمختلفة عن تلك املَُتَعرف عليها بشكلٍ عـامٍ يف القانون إنّ هذه األسـس و

ة الرتاع القائم يف إطار احلماية الدبلوماسية، سُيفضي بال شكٍّ إىل نشوء قواعد ، غري أنّ طبيع)ّوالأ(الدويل 
  ).ثـانياً(خصوصية يف هذا اإلطار 
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  :القانون الدولي العاممبـدأ التعويض في : أوال  
، فقد أعلنت حمكمة العدل 1"أكثر أشكـال اجلْبر شيوعاً يف املمارسة الدولية"ُيعَتَبر التعويض من 

 :، ما يلي1997، سنة "ناغيماروس –مشروع غابتشيكوفو " قضية الدولية يف
ق يف أن حتصل من الدويل، أنّ للدولة املضرورة احلة متاماً يف القانون ّرـن القواعد املُستقم" 

 2."الدولة اليت ارتكبت فعال غري مشروعٍ دولياً على تعويضٍ عن الضرر الناتج عن هذا الفعل
بتطبيق "تأكيد هذا احلُكم يف قـرارها األخري بشأن القضية املُتعلقة ولقد أعـادت ذات احملكمة 
، وذلك عندما ذكّرت باملقطع الوارد يف 3 2007فيفري  27بتاريخ " اتفـاقية املنـاهضة جلـرمية اإلبادة

، وهو نفس احلُـكم الذي رّددته احملكمة الدولية لقـانون "ناغيماروس –مشروع غابتشيكوفو "قضية 
  .4" 2سـايغا "يف قضية  البحـار
قبل هـذا، فقد حـّددت احملكمة الدائمة للعـدل الدويل، املبـادئ اليت ينبغي مراعـاهتا يف عملية و

الذي يقـوم نّ املبـدأ األسـاسي، وإ: "، وذلك بالعبـارات التالية"مصنع تشورزو"التعويض، يف قضية 
جتهـادات قضاة حمـاكم ارسة الدولية، السيما اوُيفَهم كذلك من الفعـل غري املشروع، وكذا من املمـ

الدولية، يتمثّل يف أنّ التعـويض جيب أن ميحو قدر اإلمكـان مجيع آثـار الفعل غري املشروع،  التحكيم
وإعـادة احلال إىل ما كـان عليه، كما لو مل يتّم ارتكـاب هذا الفعـل، الرّد العيين أو إذا تعـذّر 

احلُـكم عند االقتضـاء ـان ينبغي أن ُيـَردَّ عينـاً، ويعـادل قيمة ما ك ذلك، دفع مبلغٍ من النقود
ـَدة اليت ال ميكـن تغطيتها بالـرّد العيين أو بدفـع مبلغ مقـابل  بتعويضٍ مـايل عن اخلسـائر املَُتكَّب

ّي فعل غري هذا الـرّد، تلك هي املبـادئ اليت ينبغي تطبيقهـا عند حتـديد مبلغ التعويض املُسَتَحق عن أ
  5".مشـروعٍ دوليـاً

ويف حني تؤكّـد احملكمة أسبـقية مبدأ الـرّد يف جمـال اجلرب املُستحق يف إطـار املسؤولية الدولية 
ل دائمٍ ويف بشك ون غري متـاحٍملشروع دوليـاً، فإهنا يف ذات الوقت ُتقـرُّ أنّ الـرّد قد يكعن الفعل غري ا

عويض ائدة املرجوة منه، ولذا فإنّ التيكون الـرّد غري متناسب مع الفكأن اب حلاالت، بسببٍ من األسبكلّ ا
  .امجة عن الفعل غري املشروع دوليـاًيـأيت هنا كبديلٍ آخر لضمان احلرب الكامل يف معاجلة األضرار الن

                                                 
الوثائق  ،2001: ، سنة56: تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة عن األفعال غير المشروعة دوليا، مسؤولية الدول -  1

  .215. ، ص A/56/10: وثيقة 10: الملحق رقم، عامة لألمم المتحدةالرسمية للجمعية ال
2 - CIJ., Affaire relative au projet Gabcîkovo – Nagymaros, (Hongrie c Slovaquie), Arrêt du 25 
septembre 1997, para. 152. 
3 - CIJ., Affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime 
de génocide, (Bosnie- Herzégovine c. Serbe et Monténégro), Arrêt du 27 février 2007, para. 460, p. 
164.  
4 - TIDM., Affaire du navire « Saiga » (n°.2), Arrêt du 1er Juillet 1999, Op. cit., para. 170, p. 48. 
5 - CPJI, Affaire de la Manifacture de Chorzow, Arrêt du 13 septembre 1928, Série A, N° 17, Op. cit., 
pp. 47. 
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إنّ املفهوم األسـاسي للتعويضـات هو جرب : "مـا يلي" لوزيتانيـا"وقد جـاء يف حكم قضية 
املُتكـّبدة، أي توفري تعويضٍ مؤكّـد قضـائياً عن الضرر، وينبغي أن يكـون التعويض  اخلسـارة

   1".ُمتنـاسباً مع اخلسـارة إلمكـان توفري اجلـرب الكـامل للطرف املضرور
ومن املعـروف أنه يعـود للجهـة القضـائية الدولية املُختصة للنظر يف الدعوى أو املطـالبة 

امها، سلطة احلُـكم بتعويض عن الضرر الذي تكّبـده املُدعي، حبيث أنه من املسـائل الدولية املرفوعة أمـ
مبـادئ القـانون الدويل أن جرب الضرر ميكـن أن يّتخذ شكـل "الثـابتة يف القـانون الدويل، بل إّنه من 

  2."مصنع تشورز"، كمـا رأت ذلك حمكمة العدل الدائمة يف قضية "تعويض مـايل
كم بالتعويض ليس حكـراً على جهة قضـائية معينة، بل إّنه ميكن ألّي هيئة واختصـاص احل

قضـائية دولية خمـتّصة احلكم بتعويضٍ مـايل بعد إثبـات التقصري واملسؤولية الدولية من جـانب املدعى 
مة العدل ألمم املتحدة املتمثل يف حمكلعليه، ويف هذا اإلطـار فباإلضافة إىل اجلهـاز القضـائي األسـاسي 

الدولية، ميكن ألجهـزة قضـائية أخـرى معـاجلة مسـائل التعويض يف حـدود اختصـاصها القضائي، 
احملكمة الدولية لقـانون البحـار اليت حكمت بتعويض : ويف هـذا الصدد، نذكـر على سبيل املثـال

وربية حلقوق كـمة األ، حمـاكم حقوق اإلنسـان، كاحمل"2سـايغا "مـايل ضد غينيـا يف قضية 
احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسـان،كمـا يتمتع املركـز الدويل لتسوية منازعـات اإلنسـان، و

االستثمـار بني الدول ورعـايا الدول األخـرى اختصـاص احلكم بالتعويض يف القضايا اليت تدخل ضمن 
  .      اختصـاصه

كـال اجلْبر يف جمـال املسؤولية الدولية وقد أقـّرت جلنة القـانون الدويل التعويض كشكلٍ من أش
، من املشروع الذي أعـّدته يف هذا 36: للدول عـن األفعـال غري املشروعة دولياً، حبيث تنص املادة

على الدولة املسؤولة عن فعلٍ غري مشروعٍ دولياً التزام بالتعويض عن الضرر  -1":الشأن، على ما يلي
  .م إصالح هذا الضرر بالـرّدالناتج عن هذا الفعل يف جمـال عـد

لناحية املـالية، مبـا يف ذلك يشمل التعويض أّي ضررٍ يكون قابال للتقييم من ا - 2                 
   3. ". داًـفـات من الكْسب، بقدر ما يكون هذا الكْسب مؤكّما 

َتعلقة مبسـألة وحييط التعليق املُستفيض املُـرافق ملشروع هذه املادة، مبعظـم جـوانب املوضوع املُ
     4. الدولية هبذا اخلصوصذَيَّـالً بالعـديد من الشواهد واملمـارسات القضـائية والتعويض، ُم

                                                 
: وثيقة مرجع سـابق،تقریر لجنة القانون الدولي،  عن األفعال غير المشروعة دوليا، مسؤولية الدول: نقًال عن - 1

A/56/10 ، 215. ص.   
2 - CPJI, Affaire de la Manifacture de Chorzow, Arrêt du 13 septembre 1928, Op. cit., p. 27. 

: المتعلقة بمسؤولية الدول عن األفعال غير المشروعة دوليا، لجنة القانون الدولي عناوین و نصوص مشاریع المواد -  3
    .12. سابق، ص ، مرجع A/CN.4/L.602/Rev.1: ،  وثيقة رقم53: الدورة

  .232و   214. ، صلي، نفس المرجع، غير المشروعة دوليا، تقریر لجنة القانون الدو عن األفعال مسؤولية الدول -  4
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ويذهب مشروع هذه املـادة إىل مـا ذهب إليه حكـم احملكمة الدائمـة للعـدل الدويل يف قضية 
قـام الثـاين بعد تعـذّر إصـالح ، حبيث أنه يؤكّـد أن االلتزام بالتعويض، يـأيت يف امل"مصنع تشورزو"

  .  الضرر بالـرّد
كمـا حيـّدد مشـروع املـادة السـالفة الذكـر، صفـات التعويض، يف الفقرة الثـانية منها، 
حبيث أّنه من صفـات التعويض أنه يشمـل األضرار اليت ميكـن تقييمها تقييمـاً مـاليـاً، إذْ أنه من 

يفته أنه يـأيت ملعـاجلة األضـرار أو اخلسـائر املُتكّبدة فعالً نتيجـة املعروف أنّ التعويض من حيث وظ
الفعل غري املشروع دولياً، وبالتـايل فاألضرار املقصودة هنـا هي تلك األضـرار اليت ميكن تقييمها مبقـابل 

  .       مـايل
، "ية العمليةأّي ضررٍ يكون قـابالً للتقييـم من النـاح"ويف معرض تعليقـاهتا على عبـارة 

الـواردة يف مشـروع املادة املذكـورة أعـاله، حـّددت جلنة القـانون الدويل املقصـود من األضرار 
يشمـل الضرر الذي ميكن تقـدير قيمته من الناحية : "اليت ميكن تقييمها مـالياً، حبيث ذكـرت مـا يلي
أو موظفيها، أو فيمـا يتعلق بنفقـات مبمتلكاهتـا (املـالية، الضـرر الذي لَِحـق بالدولة ذاهتـا 

، )ن الفعل غري املشروع دوليـاًتكّبـدهتا على حنـوٍ معقـول يف معـاجلة أو ختفيف الضرر النـاجم ع
كـذلك الضرر الذي لَِحـق مبواطنيها من األشخـاص أو الشركـات، والذي تطـالب الدولة نيـابةً و

  1". وماسيةعنهم بالتعويض عنه يف إطـار احلمـاية الدبل
وهنـاك العـديد من األضـرار اليت ميكـن تقييمهـا تقييمـاً مـالياً واليت ميكـن أن تكـون 

األضرار املبـاشرة، : منـّيز بني نوعني منهـا ،قـابلة للتعويض بالنسبة للدولة، ويف هـذا الصدد
  . واألضـرار غري املبـاشرة

  
  :التعويض عـن الضـرر المبـاشر للدولة -1
الدولة ضرُر مبـاشر يف حـالة التعّدي على سيـادهتا وإقليمهـا، أو التعـّدي على يلحـق ب

مبـانيها وموظفيهـا الدبلوماسيني، أو باملمتلكـات األخـرى التـابعة هلا، كإسقـاط طـائرة أو 
  .إغـراق سفينة حتمل علمهـا

ـّررت احملكمة أن ق"، "األنشطة العسكـرية وشبه العسكـرية يف نيكاراغوا وضدها"ففي قضية 
الواليـات املتحدة األمريكية ملزمة بأن أن تدفع جلمهـورية نيكاراغوا تعويضـات عن كل األضـرار اليت 
حلقت هبـا من جـّراء خـرق االلتزامـات املُقـّررة يف القـانون الدويل العريف، وكـذا تلك املُقـّررة 

، وبعد أن اقتنعت احملكمة بأنّ هلا "1956ني يف سنة يف  معـاهدة الصداقـة والتجـارة املوقعة بني الطرف
                                                 

 . ص ، A/56/10: وثيقة مرجع سـابق،تقریر لجنة القانون الدولي،  عن األفعال غير المشروعة دوليا، مسؤولية الدول  -  1
217.  
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مليون دوالر  37.2: والية لألمـر بالتعويض، أقـّرت طلب نيكـاراغوا القـاضي بدفع تعويض مقـداره
  1".أمريكي كتعويض مؤقت من طرف الواليـات املتحـدة األمريكية

  
  :الذي يلحق الدولة التعويض عن الضرر غير المبـاشر -2
الذي يصيب الدولة عن طريق تعّرض أحـد مواطنيهـا للضرر أو للمعـاناة، بسبب وهو الضرر 

فعل غري مشروعٍ دوليـاً صـادرٍ من جهة معينة، سواء أكـان هؤالء املواطنني أشخـاصاً طبيعية أو معنوية 
ى كشركة اقتصـادية مثالً، والذي يستوجب تدّخـل الدولة باستعمـال آلية احلمـاية الدبلوماسية عل

  .سبيل املثـال
ومـن النـاحية التـارخيية نشـأ التعويض عن اإلصـابات الشخصية اليت تلحـق باملواطنني أو "

املوظفني التـابعني للدولة أكثر مـا نشـأ يف سيـاق جلـان املطـالبات املشتركة اليت عـاجلت مسؤولية 
ـالبات املشتركة تعويضـات عن ، وقد منحت جلـان املط"الدولة عن اإلصـابات الالحـقة باألجـانب

اإلصـابات اليت تلحـق باألشخـاص يف حـاالت القتل اخلطـأ، احلرمـان من احلـرية أو االستيالء 
      2.على املمتلكـات الفردية بطريق غري مشروع

اليت الزالت حمـلّ نظـرٍ من قبل حمكمة العدل الدولية، طـالبت " أمحدو ساديو ديـالو"ففي قضية 
، بـأن حتكم على هذه )الـزايري سـابقاً(ا احملكمة يف شكـواها اليت رفعتها ضد مجهـورية الكونغو غينيـ

: دفع تعويض لغينـا حلسـاب مواطنها أمحدو سـاديو ديـالو مبلغـاً قـدره"األخرية 
دوالر أمريكي، مع احتسـاب الفوائد، بسبب األضـرار املـالية اليت تكّبدها   31.334.685.888,45

  3".مـواطنها
ويف احلقيقة، فـإنّ عملية متييز الضرر املبـاشر وغري املبـاشرة صعبة وشـائكة يف بعض القضايا، 

وذلك كمـا رأينـا يف سيـاق شرط  -وخـاصة عندمـا تكـون املطـالبة ذات طـابعٍ ُمخَتلط، 
يها التعويض بالتمييز بني ، وتوجـد العديد من القضـايا اليت ُحكم ف-4استنفـاد سبل االنتصـاف احمللية 

  . الضـرر املبـاشر الذي يلحق الدولة والضرر غري املبـاشر الذي يلحقها
، طـالبت اململكة املتحـدة بالتعويض عن قيمـة املدّمـرتني "قنـاة كورفو"ففي قضية 

ة بسبب التـابعتني للقوات البحـرية الربيطـانية اللتني أصبحتا خـارج اخلـدم" فوالج"و " سومـاريز"

                                                 
1 - CIJ., Affaire les activités militaires et para-militaires en Nicaragua c. celui-ci, (Nicaragua c. Etats-
Unis d’Amériques), Arrêt du : 27 juin 1986, para. 283 – 285. 

. ص ، مرجع سـابق،A/56/10: تقریر لجنة القانون الدولي، وثيقة عن األفعال غير المشروعة دوليا، مسؤولية الدول - 2
  .224و  223

3 - CJI., Affaire Ahmadou Sadio Diallo, Requête introductive d’instance 28 décembre 1998, Op.cit., p. 
36, et voir aussi : Arrêt du : 24 mai 2007, (exceptions préliminaires), para. 10. 

  ).شـرط استنفـاد سبل االنتصـاف المحلية(ارجع إلى المبحث األول من هـذا الفصل  - 4
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ارتطـامهمـا بألغـام يف امليـاه األلبـانية، كمـا طـالبت بالتعويض عن األضـرار اليت لَحقت بأطقم 
  .خمتـلف اإلصـابـات اليت حلقت هبمني املتمثلة يف حـوادث الوفـاة واملدّمرت

مبهّمة تقدير وبعد النظر يف طلبـات اململكة املتحـدة، والدراسة اليت قـام هبا فريق اخلرباء املُكلّف 
" سوماريز"قيمـة األضـرار، أقـّرت حمكـمة العـدل الدولية أنه على ألبـانيا تعويض قيمـة املدّمـرة 

ا  هـذه اخلسـارة هو التعويض، ولـذبعد خسـارهتا بالكـامل، وقد رأت أنّ السبيل املنـاسب جلرب
:" ذا الصدد، قُـّدر مثن التعويض بـالتعويض الذي تطـالب به اململكة املتحـدة ُمبـّرر، ويف هـ فـإنّ

، فيمـا توّصل اخلـرباء إىل حتـديد مبلغ يقـلّ قليل عن املبلغ الذي طـالبت به "جنيه أسترليين 700.087
، )جنيه أسترليين 93.812: و هو" (فوالج"اململكـة املتحـدة عن األضـرار اليت حلقت باملدّمرة الثـانية 

كتعويض لفـائدة أطقم السفن " جنيه أسترليين 50.048: "يا دفع مبلغكمـا فرضت احملكمة على ألبـان
املرتبـات واإلعـانات األخرى املمنوحة للضحـايا أو أفـراد أسرهم، وتكاليف اإلدارة، : "واليت تتعلّق بـ
    1". والعـالج الطيب

يف رأي " : مـا يلي" 2سايغا "ومن جهتها ذكـرت احملكمة الدولية لقـانون البحـار يف قضية 
عن األضـرار املبـاشرة اليت ) اجلـرب(احلـق يف التعويض " سان فنسنت وجزر غرينادين"احملكمة، فإنّ لـ 

، مبا يف ذلك "سـايغا"اخلسـائر احلـاصلة يف سفينة ا هي ذاهتـا، وكذا عن األضـرار وتكّبدهتـ
ذين هلم مصـاحل أو فوائد مرتبطة األضـرار اليت تكّبدها كل األشخـاص املرتبطني بنشـاط السفينة أو ال

هبذا النشـاط، وهي تشمـل األضـرار واخلسـائر اليت حلقت باألشخـاص، أو االعتقـال أو االحتجـاز 
  2".بصورة غري قـانونية، أو غريها من أشكـال سوء املعـاملة

لعـامل فيها، قم اارر الواقع على الطـلى الدولة والضرر الواقـع عونتيجة هلـذا التمييز، بني الض
واألضـرار " سايغا"رار اليت حلقت بالسفينة األض"نية بفرض تعويض مـايل تدفعه غينيا عن قضت احملكمة املع
ّددت ، وقد ح"إلصابات الشخصية األخـرىانونية واقمها بسبب االحتجاز بصورة غري قاليت حلقت بطا

دوالر أمريكي مع  2.123.357: ار بـرقيمة التعويض اإلمجايل عن هذه األض"يف هذا الصدد،  احملكمة
       3."اب الفـوائداحتسـ

ـس م قواعـده باألُسإنْ كان يلتقي يف معظاية الدبلوماسية وار احلمواحلـديث عن التعويض يف إط
ام، إال أنّ املسـألة تّتسم ببعض اخلصوصية هنا، نظـراً ألصل العـاّمة املتعلقة بالتعويض يف القانون الدويل الع

ذا املنـاقشات املرتبطة بالطبيعة القـانونية للحماية  إطـار احلماية الدبلوماسية، وكاع املُثـار يفالرت
  . ذا اإلطـار شـّك تساؤالت حول التعويض يف هالدبلوماسية، اليت ستـثري بال

  
                                                 
1 - CIJ., Affaire de Détroit de Corfou, (Fond), Arrêt du 9 avril 1949, Op. cit., p. 244 et 249.    
2 - TIDM., Affaire du navire « Saiga » (n°.2), Arrêt du 1er Juillet 1999, Op. cit., para. 172, p. 50. 
3 - Ibid., para. 175, p. 57.   
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  الُمسّببةو) الفردي(صل الخاص التعويض في النزاعات ذات األ : ثانيا  
                  :على الصعيد الدولي ل الدولةعملية تدخّل              

إنّ احلقيقة الواضحة يف إطـار احلماية الدبلوماسية أنّ الدولة تؤّسس مطـالبتها بناء على الضرر     
املباشر الذي لَِحـق برعيتها، والذي تستلهم منه الضرر غري املبـاشر الذي ميكن أن تطـالب به، يف فرض 

" املُطـالب الوحيد"الدويل يف شخص رعيتها، وتصبح الدولة بانتهـاجها هلذا السبيل  احترام قواعد القـانون
، ووصف احلـالة هبذه الكيفية، يطرح تسـاؤال عن  1" إعالن مافروماتيس"يف نظر القضاء الدويل، حبسـب 

  .)2( ، وكـذا حتـديد هذا التعويض)1( الضرر الذي جيري تعويضه يف إطـار احلمـاية الدبلوماسية
  

  :  موضوع التعويض -1    
النظرية التقليدية، فإنّ الدولة تقوم بإعمـال حقها الذايت يف أثنـاء ممارستها للحماية َحبَسب 
ل اال جمـ"املستفيد يف آٍن واحـٍد، ويف هذه احلالة هذا األسـاس، فهي صاحبة احلـق و الدبلوماسية، وعلى

، كمـا أكّدت ذلك احملكمة الدائمة للعدل الدويل يف "اعللتساؤل بشأن وجود مصلحة خـاّصة يف أصل الرت
  .2 "امتيازات مافروماتيس"قضية 

على الصعيد الدويل، فإنّ التعويض ال " ب الوحـيدطاِلاملُ"وإذا كـانت الدولة وفقاً هلذا املنطق هي 
" موريلي"لقاضي قد أكّـد اليت جـرى عليها العمل الدويل،  وَمَحـالة سُيصَرف إليها، وهي املمـارسة ا

دويل ُمسَتَحقـاً دائماً يكـون اجلْبر على الصعـيد ال: "، بقوله"شركة برشلونة"هـذا األمـر يف قضية 
، غري أنّ السؤال الذي يطـرح نفسه هنا، هو على أّي أسـاسٍ يتّم 3" ليس لألشخـاص كأفـرادللدول و

   حتـديد هذا التعويض ؟   
ملطـالبة يف إطـار احلماية الدبلوماسية، فإّننا نستنتج ال َمَحـالة يف الواقع، عند حتـليل أُُسـس ا

وجود ضـررين خمـتلفني، ضـرر ذو طبيعة مباشرة، وهو الضرر املـادي الذي وقـع على الفرد الرعية 
كنـزع امللـكية، احلرمان من العدالة، احتجاز، تعذيب إىل غري ذلك من أشكـال املعـاملة السـيئة، 

ا، يوجـد ضرٌر غري مبـاشرة، وهو الضرر املعنوي الواقـع على الدولة بسبب انتهـاك وجبـانب هـذ
انتهـاك حـقوق الفـرد الرعية يبقى دائماً "حـقوق الفرد الرعية، وحبسب النظـرية التقليدية، فإنّ 

ـاص بالدولة هو فإنّ الضرر اخل"، وعلى هـذا النحو، "يشكّـل ضرراً معنويـاً بالنسبة للدولـة املَُتَدخِّـلة
  4". الذي ميكـن أن يكون حمـالّ للجْبر أو التعـويض

                                                 
1 - Rec.CPJI., Série A., N°2, Arrêt du 30 août 1924, Op. cit., p. 12. 
2 - Ibid., p. 12. 
3 - Affaire de la Barcelona Traction Light and Power Company Limited, Arrêt du 5 février 1970, 
Op.cit., Rec. CIJ. 1970, p. 223. 
4 - Chappez, Op. cit. p. 34.  
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، ال يتّم هبذه السهولة النظـرية دائماً، فاملمـارسة "منطق مـافروماتيس"ولكـن ترجيح كفة 
الضـرر الذي يتكّبده األجنيب هو الذي ُيسَتـخَدم يف حتـديد مسؤولية الدولة املُضيفة، "امليدانية، تبّين أنّ 

، وهبـذا فالضرر األجنيب الذي يتكّبده الفـرد 1" ذا يف تقـدير التعويض املُسَتَحـق للدولة الوطنيةوكـ
  .يشكل املعيـار األسـاسي يف تقدير التعويض

مصنع "ويف هـذا الصدد، فقد اعترفت احملكمة الدائمة للعـدل الدويل هبـذه احلقيقة، يف قضية  
  : ا يلي، عندمـا أعلنت يف قرارها مـ"تشورزو

ال تتغري طبيعة التعويض املُسَتَحق إىل دولة ما باختـاذ شكل تعويض حتـّدد قيمته حبسب "
لذلك فإنّ الضـرر الذي يلحق بالشخص ال عين، والضرر الذي يلحـق بالشخص امل

ال ميكـن إال أن يوفر مقياساً مالئمـا هـره الضرر الذي يلحق بالدولة، وميـاثل يف جو
  2". َحـق للدولةللتعويض املُسَت

"  بولكري سترين"وتعترب هـذه القـاعدة من قـواعد القـانون الدويل العـريف، وهذا مـا أكّـدته
(Bollecker-Stern)حبيث رأت أن حتـديد مقـدار التعويض  دراسـة متخصصة يف هـذا اجملـال، يف ،

م وفقـاً للضـرر الذي اسية يتاملستحق للدولة يف إطـار مطـالبة مندرجة ضمن جمـال احلمـاية الدبلوم
رت باملقطع الوارد يف قضية تتدّخـل الدولة لصـاحله، وقد ذكّرد املشمول باحلمـاية أو الذي تكّبده الف

أعـاله، ولدى تعليقها عليه، أقّـرت بأن هذه املمـارسة تعترب إحـدى قواعـد " مصنع تشورزو"
  . 3القـانون الدويل العـريف

ده على أنّ القـاعدة اليت ميوله هلذا الرأي، بالرغم تأكي" موريلي"اضي أبدى القـ ومن جـهته 
ـون ُمسَتَحقـاً دائمـاً جيـري هبا العمل الدويل، تقـضي بأنّ جْبر األضـرار على الصعـيد الدويل يك

شركـة "ليس لألفـراد، حىت يف حـالة التعـويض، فقد اعتـرف يف رأيه اخلـاص يف قضية للدول و
ده مبلغ التعـويض جيب أن يتحّدد على أساس الضرر الذي يتكّب"نه يف حـقيقة األمـر فإنّ أ" برشلونة

    4". الشخـص كفـرد
ووفقاً هلـذا التصور، سنكون أمـام مفـارقٍة حـقيقية، قـد تبدو صعـبة القبـول، من 

قة باحلمـاية تعلّملُالنـاحية املنطقية، ففي حني أنّ الـدولة هي صـاحبة التعويض يف إطـار املطـالبة ا
لك فيه حـق التصّرف بشكـلٍ مطـلق وبال منـازع، فإنّ حتـديد قيمة هـذا الدبلوماسية، والذي مت

التعـويض تتّم على أسـاس ضررٍ مل يصبها بشكـلٍ مبـاشرٍ، بل يتـّم على أسـاس الضرر الذي ِحلـق 

                                                 
  .8. ، ص22: رة، الفقمرجع سابق ، )A/CN.4/484(بنونة، التقریر األّولي،  -  1

2 - Rec.CPJI., Série A., N°2, Arrêt du 30 août 1924, Op. cit. p. 28.  
3 - Bollecker - Stern, Op.cit., p. 73. 
4 - CIJ., Affaire de la Barcelona Traction Light and Power Company Limited, Arrêt du 5 février 1970, 
Op. cit., Rec. CIJ. 1970, p. 223.  
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للحصول على  - حبسب النظـرية التقليدية –ه بالفرد الرعية، هذا األخري الذي ليس له احلـق يف إلـزام دولت
قيمة التعـويض، ّمما جيعـل حـق املواطن يف احلصـول على التعويض حمـلّ شكٍّ، بـما أنه ليس هنـاك 
ما ُيلزم الدولة بالقيـام بذلك، وقد رأينا كيف أنّ هذه املسـألة تدخل ضمن اجملـال احملفـوظ للدولة، 

تتمّتع هبا يف إطـار احلماية الدبلوماسية، ولكن هل هذه احلقيقة تبقى صحيحة وفـق السلطة التقـديرية اليت 
  وصـاحلة يف الوقت املعـاصر ؟

  
  :ويضـديد التعـتح -2  

إنّ حتـديد قيمة التعـويض يف جمـال احلمـاية الدبلوماسية تتّم على ضوء ُسـُبلٍ ومعـايري معينة، 
ويض بشكـل عـام يف القـانون الدويل، وعلى هـذا النحو قد ال ختتلف عن تلك املعـروفة يف جمـال التع

ـُل التعـويض  ، ويف عنصرٍ ثـاٍن معـايري وكيفيـات حتـديد قيمة )أ(سنتنـاول يف عنصرٍ أّولٍ ُسب
  ).ب(التعويض 

  
  :ُسـُبل تحـديد التعويض -أ

ـا السبيل إّم"من املُسَتقـر به عمومـاً، أّنه يوجـد سبيلني لتحـديد قيمة التعويض، ومها  
  :، وسنتطرق فيمـا يلي، إىل كلٍّ منهما على حـدى1"الدبلومـاسي، وإّما السبيل القضـائي

  
  :تحـديد التعويض عن طريق السبيل الدبلومـاسي -  

وفيه تلجـأ الدولة إىل التفـاوض بشكـلٍ مبـاشرٍ مع الدولة املسؤولة عن الفعل الدويل غري  
 حـلٍّ مرضٍ حـول الرتاع احلـاصل بشـأن االنتهـاكات املشروع، وذلك بغـرض التوّصل إىل

احلـاصلة، مبـا يف ذلك املسـائل املتعلقة بالتعـويض عن األضـرار اليت تكّبدهتا الدولة بطـريق مبـاشرٍ 
  .أو بطريقٍ غري مبـاشر من خـالل رعاياها

مد كثرياً على املفاوضـات ويف جمـال احلمـاية الدبلوماسية، ُيعَتَبر السبيل الدبلومـاسي الذي يعت
السـرية، أقـلّ ضمـانة للفـرد املُتضّرر، مقـارنة بالسبيل القضـائي، ذلك أنّ نسبة الشفـافية فيه 
ضعيفة، حبيث ميكـن أن ال تكـون األمـور واضحة خبصوص األضـرار اليت جـرى تعويضها أو اليت 

عن قيمة التعـويض املُتفـق عليه، أو  كـانت خـارجة عن إطـار التعويض، كما ميكـن التسـّتر فيه
عـدم اإلفصـاح عن املعـايري املُّتبعـة يف عملية التعـويض، حبجـة واجب التحفّظ الذي يستند يف بعض 
احلـاالت إىل احلفـاظ على سيـادة الدولة، خـاصة إذا توّصلت املفـاوضات لالتفـاق على تعويضٍ 

  .  ، كتسوية ديون أو غري ذلك من أشكـال التسوية املتـاحةمبقـابل مـادي آخـر غري التعويض املـايل
                                                 
1 - Chappez, Op. cit. p. 34.   
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ويرجع هـذا إىل أن هـامش احلـّرية الذي تتمّتع به الدولة يف املفـاوضات يكـون كبرياً، وقد    
تتنـازل يف أثنـاء سري هذه املفـاوضـات عن بعض األمـور أو املسـائل املرتبطة بالفـرد املتضـّرر، 

  .طـالب بتعويض أقـلّ من حجم األضـرار اليت تكّبدها الفـرد املعينكمـا ميكن هلا أن ت
ويأيت هـذا التفسـري، بالرغـم من أّنه، إذا ما أخـذنا حتليل النظـرية التقليدية فموضوع   
يف الواقـع فإنّ ُسُبل خيّص الدولة احلـامية وحـدها، وليس الفـرد املشمول باحلمـاية، و التعويض هو
ومـاسية، مبا يف ذلك املسـائل املُتصـلة فيها بالتعـويض، مينح بطبيعته حـرية تصـّرٍف التسوية الدبل

أوسـع بالنسبة للدولة املُفـاوِضة، حبيث ميكـن هلا أن تتنـازل، أو أن تقبـل بطـرق تسوية أخـرى 
ولكـن ميكـن رفع هـذا ( ، 1ليست بالضـرورة تتفـق أو تتمـاشى ومصـاحل الفـرد املتضّرر

جحـاف إذا قبلت الـدولة تعـويض الفـرد املضرور من خزينتها اخلـاصة، ولكـن هذه بضمـانة اإل
  ).كمـا رأيناأقلّ قـانونية 

ولكـن جبـانب السبيل الدبلومـاسي، فإنه يوجـد سبيل آخـر لتحـديد قيمـة التعويض يف 
  .إطـار احلمـاية الدبلوماسية، أال وهو السبيل القضـائي

  
  :تعـويض عن طريق القضـاء الدوليتحـديد ال -  

لقد قلنـا أنّ اجلهـات القضـائية الدولية املختصة يف النظر يف املنـازعـات أو املطـالبات املتصلة 
بإعمـال املسؤولية الدولية هلـا احلـق يف احلكم بتعويضٍ منـاسبٍ جرباً للضـرر الذي تكّبده الفـرد أو 

  .يـاًالدولة جـّراء عملٍ غري مشـروعٍ دول
ولية، وهي ويف احلـالة اليت يتّخـذ فيها اإلجـراء رفع مطـالبة دولية أمـام جهة قضـائية د

اً وفقـاً للقـواعد العـامة للقانون احلـالة الغالبة يف إطـار احلماية الدبلومـاسية، فإنّ التعويض سيتّم حتم
اعد خصوصية يف القـانون الدويل الدويل الراسخـة يف هذا املـجال، ويف الواقع، فإّنه ال توجـد قو

خبصوص معـايري التعويض أو أسـاليب التقييم املنـاسبة الصـاحلة لكل أنواع املنـازعـات واحلـاالت 
رار املتكّبدة ختتـلف ، وذلك ألنّ األض2يةتقـدير الكمي للتعويض متروكة لظروف كل قضبل إنّ معـايري ال

   .من قضية ألخـرى
إىل أّنه ميكـن أن تتقـّرر يف بعض احلـاالت اليت يتّم فيها االتفـاق على ولكن جتـدر اإلشـارة  

سبل حتـديد التعويض لألشخـاص املضرورين، يف بعض النصوص القـانونية اخلـاصة، كتلك اليت حتيـل 
  ).إىل جوانب نـزع امللـكية مثـالً

  
                                                 
1 - Chappez, Op. cit. p. 34.   
2 - I. Seidl-Hohenveldern, « L’évaluation des dommages dans les arbitrages transnationaux », 
A.F.D.I., 1987, p. 7. 
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هو أنه يتّم من طـرف ومن العـوامل اليت جتعل التعـويض عن طـريق القضـاء أكثر شفـافية  
جهـة حمـايدة غري منحـازة تأخـذ يف احلسبـان كل الظـروف واملعطيـات املتعلقـة بالقضية أو 

  .الرتاع، مبـا يف ذلك تلك اليت ختص الفـرد املضـرور
هـذا ال يعين أنّ الدولـة غري حـريصة على الدفـاع عن مصـاحل مواطنيها املتضـّررين،  ،ولكن

ل بشكـل حـتمي على تغليب مصـاحلها على حسـاب مصـاحل املواطن، ولكن أو أهنـا ستعمـ
املسـألة هنـا تتعلق بالضمـانـات القـانونية اليت تتيح للفـرد احلصول على التعويض، ولكن يبدو يف 

  .بعض األحيـان أن تغليب  املصلحة العـامة يطغى على كـل اعتبـارٍ خـاص
لّ شفـافية بالنسبة للفـرد املُتضـّرر، خبصوص املسـائل وإذا كـان السبيل الدبلومـاسي أقـ

املتعـلقة بالتعـويض، فإنّ السبيل القضـائي يوفّـر للفرد فرصـاً أكثر شفـافية وضمـانة من السبيل 
األول، وهـذا نظـراً إىل كـون التعـويض يف إطـار القضـاء الدويل يتّم وفـق القـانون، أي وفق 

عـروفة واملّتـبعة يف القـانون الدويل يف هـذا اجملـال، وعلى هـذا النحـو، القـواعد واألُسـس امل
  .     تكـون قـواعـد التعـويض هنـا معـروفة وال جمـال للتسـّتر هنا

اليت هلـا نصوص اخلـاصة املرتبطة بالرتاع وويف هـذا الصـدد، يلجـأ القـاضي الدويل إىل ال
ـات التعـويض ومعـايري تقييميه يف حـالة اإلخـالل عـالقة بالتعـويض، كأن تنص على كيفي

باألحكـام املتعلقة مبوضوع النص املعـين، ويف حـالة عـدم وجـود حـلٍّ يف النصوص اخلـاصة يلجـأ 
  .      القـاضي بعدهـا إىل القـواعد العـامة الراسخة يف جمـال التعويض

التعـويض يف مشـاريع املواد بشـأن ، املُتعـلقة ب36: تعليقيهـا على املـادة ويف معـرض
: املسؤولية الـدولية للدول عن األفعـال غري املشـروعة دولياً، ذكـرت جلنة القـانون الدويل مـا يلي

وهنـاك يف جمـال احلمـاية الدبلوماسية قـدٌر كبري من التوجيهـات بشـأن معـايري التعويض "
ـلّق باإلصـابات اجلَسـدية اليت تلحـق باألفـراد وأسـاليب التقييم املنـاسبة، وخـاصة فيما يتع

من املبـادئ املستقـرة متامـاً أنـه مللموسة أو إحلـاق ضـررٍ هبـا، وواالستيـالء على ممتلكـات ا
جيـوز للدولة أن تطـالب بالتعـويض عن اإلصـابات اليت تلحـق مبوظـفيها أو مواطـنيها عـالوة 

ها من ضـررٍ فيما يتصـل بنفس احلـادث، وال تقتصر اخلسـائر على مـا قـد يلحـق هبـا هي نفسـ
الشخـصية القـابلة للتعـويض على اخلسـائر املـادية مثـل فـوات الكْسـب، وفقـدان القـدرة 
على الكْسـب، والنفقـات الطبـية، ومـا شـابه ذلك، ولكنهـا تشـمل أيضـاً اخلسـائر غري 

واليت تسمى يف الُنظُـم القـانونية الوطـنية أحيـانا، ولكـن ليس الـمادية اليت يتعـّرض هلا الفـرد 
   1". ' الضـرر املعـنوي'دائمـاً 

                                                 
، A/56/10: وثيقة 10: الملحق رقمعن األفعال غير المشروعة دوليا، تقریر لجنة القانون الدولي،  مسؤولية الدول - 1

  .222و   214. مرجع سابق، ص
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  :معـايير تحـديد التعويض -ب  
خيضـع التعـويض باعتبـاره أحـد أشكـال اجلرب إىل معـايري معينة، على القـاضي أن 

 ،ق للطـرف املعين، ويف هـذا الصدديأخذهـا بعني االعتبـار لـدى نطقه بقيمـة التعـويض املُستحـ
صفـات التعويض يف  (Cordell Hull)" كوردال هيول"فقد حـّدد كـاتب الدول األمـريكي، السيد 

موجهة إىل السفري املكسيكي يف الواليات املتحـدة األمريكي،  1940أفـريل  3مذكـرة مؤرخة بتـاريخ 
كليـاً، عـاجالً، "مللكية جيب أن يكـون وقد ذكـر فيهـا أن التعويض يف حـاالت املسـاس با

  1".وفعليـاً
وقوله كليـاً معنـاه أنه يغطي كـامل اخلسـارة املتكّبدة من جـراء العمل الدويل غري املشـروع، 

  .أمـا عن وصفه للتعويض بـأن يكـون عـاجـالً أي بدون تـأخري غري مسـّوغٍ قـانونـاً
ـضع خيالتعويض وإن كـان يتميز هبـذه الصفـات فهو أقـّر بأن هـذا " كوردال"غري أن السيد 

، ويف هـذا الصدد، ميلك القـاضي سلطـة كـاملة يف تقـدير طبيعة وقيمـة 2للتقييم حبسب الظروف 
  .التعـويض، وذلك حبسب ظـروف كـل قضية

 يف ويف هـذا اإلطـار، يستعني القـاضي بتقـارير اخلربة اليت ترده من قبل املُخـتصني والتقنيني
جمـال الرتاع، الذين يقّيمـون حـجم اخلسـائر واألضـرار املتكّبدة، وكذا التـأكّد من طلبـات 

قضية قنـاة "األطراف فيمـا خيـّص قيمـة التعـويض املنشـود يف القضية، وهو مـا حـدث يف 
ألضـرار ، عندمـا استعـانت حمكمة العـدل الدائمة بفـريق من اخلبـراء لتقييم من حـجم ا"كورفو

اليت لَِحقت باملُدّمـرتني الربيطـانيتني، للتأكّـد من حـجم األضـرار اليت كـانت تطـالب هبـا 
بريطـانيا يف هـذا الصدد، وقد توصلت احملكمـة أن صّححت من قيمـة التعويض الذي كـانت 

املبلغ الذي طالبت به  فيمـا اعتربت" فوالج"تطـالب به بريطـانيا نظري اخلسـائر اليت تكّبدهتا املدّمرة 
ُمبـّررة ولذا أقـّرت املبلغ الذي جـاء " سومـاريز"بريطانيا عن اخلسـائر اليت حلـقت باملدّمرة الثـانية 

  .  3يف هـذا الطـلب 
، بشـأن 2001ويف جمـال تقييم التعـويض، ذكـرت جلنة القـانون الدويل يف تقـريرها لسنة 

األسـاس املرجعي للتقييم هو اخلسـارة اليت "املشـروع دوليـاً أنّ املسؤولية الدولية عن العمـل غري 
لَحـقت بصـاحب املطـالبة نتيجة النتهـاك حـقوق امللكية اخلـاصة به، ويتّم عـادة تقدير اخلسـارة 

  :يف إطـار العنـاوين احملـدودة للضـرر واليت تندرج حتت
  التعويض عن القيمة املـالية؛ - 1
 ت؛التعويض الكسب الفـائ - 2

                                                 
1 - Cité In : Chappez, Op. cit. p. 34.   
2 - Ibid. p. 34. 
3 - CIJ., Affaire de Détroit de Corfou, (Fond), Arrêt du 9 avril 1949, Op. cit., pp. 244 et s. 
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 .1." املصروفـات العـرضية - 3
  :وسنتطّرق إىل حمتوى هـذه العنـاصر فيمـا يلي

  
  : ـمة المـاليةيالتعويض عن الق -1

ويتّم تقـدير التعـويض املُسَتحـق على املمتلكـات املستوىل عليهـا أو التـالفة نتيجـة الفعل 
كات املفقودة، وقد أقـّرت هـذه للممتل" القيمـة السـوقية العـادلة"غري املشـروع دولياً على أسـاس 

  2.القـاعدة يف العـديد من املمـارسات الدولية، أو حـىت يف بعض النصوص القـانونية الدولية
  

  :التعـويض عن الكسب الفـائت -2
وقد اُسُتعمـل هـذا املعيـار يف كثريٍ من القضـايا، ويتمّيز هـذا املعيـار بالصعوبة من حيث 

عتمد على التنبـؤ باستعمـال معايري معينة، واليت ميكـن أن تتأثّر بفعل ظـروف التطبيق، نظـراً لكـونه ي
  .سيـاسية واقتصـادية

ويف هذا الصدد، فالربح الظين أو البعيد جـّدا ال ميكـن أن يكـون حمـال للتعويض بسهولة،  
ما أنه على ، ك"حبيث أنه ُيشترط أن تكون املكـاسب يف هذا اإلطـار غـالبة وليست ُمحتملة فحسب

وجـود سوابق "أو " أدلة واضحـة وُمقنعة تثبت استمـرار الرحبية وتوقّعهـا"الطـرف املدعي تقـدمي 
   3". للنجـاح يف ذلك اإلطار

وقد كـان هـذا املعيـار بارزا يف تقدير قيمة التعـويض املستحـق احملكوم به للطرف املتضّرر يف 
، على سبيل املثـال، حبيث قـّررت احملكمة أن يتلقى "تشورزو مصنع"عـّدة قضـايا دولية، كما يف قضية 

الطرف املتضـّرر قيمـة املمتلكـات على سبيل التعويض ليست كمـا كانت وقت املصـادرة وإمنـا 
   4.وقت التعويض

ونتيجة للسـوابق املتعـّددة يف هذا اإلطـار، وكذا املمـارسات الثابتة يف هـذا اجملـال، دّونت 
من مشـاريع املواد اليت أعّدهتا بشـأن  36: قـانون الدويل هذه القـاعدة، يف مشروع املادةجلنة ال

يشمـل التعويض أّي ضـررٍ يكون قـابالً : "ث جـاء يف فقرهتا الثـانية مـا يليياملسؤولية الدولية، حب
ا الكسب للتقييم من النـاحية املـالية، مبا يف ذلك ما فـات من الكسب، بقـدر مـا يكون هذ

  ".       مؤكّـداً

                                                 
، مرجع سـابق ،2001: ، سنة56: تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة يا،عن األفعال غير المشروعة دول مسؤولية الدول -  1

  .225. ، ص A/56/10: وثيقة 10: الملحق رقم
  . 228 -225. نفس المرجع، ص :ارجع إلى األمثـلة التي سـاقتها لجنة القـانون الدولي في هـذا الصدد، في - 2
  .2331 – 229. المرجع نفسه، ص - 3

4 - CPJI, Affaire de la Manifacture de Chorzow, Arrêt du 13 septembre 1928, Op. cit., pp. 47, 48 et 53.  
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كأحد املعـايري املهّمة يف عملية تقييم " الكسب الفـائت"واضٌح يف مشروع املـادة أهنا تتـخذ   
  .قيمـة التعويض

  
  :المصروفـات العرضية - 3  

أنّ املصروفـات العرضية تكـون قـابلة للتعويض إذ ُتكبِّّـدت " املُستقـّر متـاماً"لقد أصبح من 
وقد ترتبط هذه املصروفـات "ولة إلصالح الضرر أو ختفيف اخلسـائر النـاجتة عن اخلـرق، بصورة معق

بتكـاليف ترحيل املوظفني مثال، أو بتخزين سلعة أو بيع املنتجـات اليت تعذّر تسليمها ألصحـاهبا 
          1".خبسـارة
   

  ول علىـق به ضرٌر في الحصـق المواطن الذي لَِحـح: الفـرع الثاني  
  :                  هـويض المقضي بـالتع                       

ُمتـأرجٌح بني اعتبارات السلطة  املقضي به إنّ اإلقـرار حبـق املواطن باحلصـول على التعويض
بني ممـارسة دولية ال تشكّل عـرفاً دولياً ، و)والأ(التقـديرية للدولة النامجة عن طبيعة احلماية الدبلوماسية 

 ).ثانياً(جهة حنـو تعزيز حق الفرد يف حتـويل مبلغ التعويض املُتحصل عليه مت
  

  ارات ـق المواطن المضرور في الحصول على التعويض و اعتبـح: أوال
  :  التقديرية للدولة السلطة      

ق تتعلّق هذه املسـألة بالعالقة بني الفـرد املشمولة حـقوقه باحلمـاية والدولة اليت متـارس احلـ
يف احلمـاية، وذلك يف الّشـق املتعلق بنتيجة احلمـاية الدبلومـاسية ومدى إمكـانية استفـادة الفـرد 

ميكن طـرح التسـاؤل التايل كأسـاسٍ  ،منها، وخـاصة ما تعـلّق منها بالتعـويض، ويف هـذا الصدد
ة أقسـاٍط أو أجـزاٍء من هل الدولة ُملـَزمة بأن تدفـع للمواطن الذي لَِحـق به ضـرر أي: للمنـاقشة

املبلغ الذي حتّصلت عليه على سبيـل التعـويض من مطـالبة ُمندرجة يف إطار احلماية الدبلوماسية ؟ 
  وباملقـابل هل للفـرد إمكـانية لطلب حقـه هـذا التعويض ؟   

بتـأكيد  أن رأينا، أنّ الدولة بتبّنها لقضية أحـد رعـاياها، فإمنـا يف الواقـع تقومد سبق وـلق
على الصعيد الدويل، وهذا ما أكّـده احلكـم الصادر " املـدعي الوحيد"، وعندئذ تصبح "حقها الذايت"

، وعلى هـذا األسـاس، فإنّ الدولة املُـّدعية متلك  2" امتيـازات مافروماتيس يف فلسطني"بشـأن قضية 

                                                 
، مرجع سـابق ،2001: ، سنة56: تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة عن األفعال غير المشروعة دوليا، مسؤولية الدول -  1

  .232. ، ص A/56/10: وثيقة 10: الملحق رقم
2 - Rec. CPJI., Série A, N°2, 1924, Op. cit. p. 12. 
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تنجح يف احلصـول عليه يف إطـار مطالبة احلـق املطلق فيما يتعلّق بالتصـّرف يف مبلغ التعـويض الذي قد 
  .ُمقّدمـة بامسهـا فيما يتعلّق مبواطنها املَُتضرر

يكـون من الصعوبة "ويرى السيد دوغـارد أّنه إذا كـان هذا هو واقـع احلـال، فإنه  
فيما  االحتجـاج من بـاب املنطـق بأن أية قيـوٍد قد ُتفـَرض على الدولة ستحقـق مصلحة الفـرد

، حبيث أنّ الدولة متتلـك احلـرية  1" دفـع أّي تعويضـات يتّم احلصـول عليهاق بتسوية املطـالبة ويتعلّ
  .2الكـاملـة والسلطة التقـديرية يف اختـاذ أّي إجـراء يف إطـار احلمـاية الدبلوماسية 

 ويف هـذا الصدد، فقد جـاء يف القـرار اإلداري اخلـامس للجنة املطالبات املشتركة بني
أملانيا، يف تأكيده ملـا تتمّتع به الدولة من جمـال واسع للتصّرف يف الواليـات املتحدة األمـريكية و

  : التعويض املُتحّصل عليه يف إطـار مطـالبة دولية مندرجة ضمن احلمـاية الدبلومـاسية، ما يلي
ه مصلحـة ُمـدعٍ تعترب الدولة حمكـومة، عند ممـارستها هلـذه الضوابط، ليس فقط مبـا متلي"

معني، وإمنـا مبا متليه املصلحة األكرب لشـعب الدولة بأكمـله، وجيب عليهـا أن متـارس حقهـا يف 
فيمـا يتعلّق بتحـديد الكيفية اليت سيقّدم هبـا الطـلب أو جتـري هبـا  التصّرف الكـامل بدون قيٍد

، ومىت يكـون املـالك الفـرد ملزمـاً متـابعته أو يتّم هبـا سحبه أو التوصل إىل حـلّ وسط بشـأنه
وحىت إذا حصلت الدولة الـراعية على مبلغ مدفـوعٍ على سبيل التعويض فإهنـا متلك بأّي إجـراء يتخذ، 

املوجـودة يف حيـازهتا، و جيـوز منعـاً ملـال املدفـوع هبـذه الطـريقة والسلطـة الكـاملة على ا
لَشـَرِف الوطـن أن تعيد املـال إىل الدولة اليت دفعته، أو  للغش، أو تصحيحـاً للخطأ، أو محـايةً

  3". تتصـّرف فيه بأّي طـريقة أخـرى وفقـاً الختيـاراهتا
أنّ الدولة تتمّتع بكـامل احلـرية يف التصـّرف يف التعـويض الذي  ،يتبّين لنـا من هـذا املقطع

  .  املصلحة العـامة اليت تتقّيد هبا الدولة تتحّصل عليه مبوجب مطـالبة دولية، وهـذا راجع العتبـارات
ويف الواقع، فإنّ جـوهر اإلشكـالية اليت تثري النقـاش، يكمن يف حـالة عدم حصول الفرد 
أصـالً على التعويض، وهذا هو لّب اإلشكـال، حبيث أّنه ليس هناك ما يلزم الدولة بدفه له طبقاً ملا تتمتع به 

ماية الدبلوماسية، وبالتايل فالتعـويض ليس مضموناً دائماً للفـرد، بل إنه ال من سلطة تقديرية يف جمـال احل
تضرر، وقد توافق يتعّين على الدولة املتدخلة حىت املُطَـالَبة بالتعـويض عن األضـرار اليت تكبدها املواطن املُ

املمـارسة العملية تثبت ، و4"هو ما حيـدث يف كثريٍ من األحيان"وية جزئية، وبدالً من ذلك التوّصل إىل تس
  .ذلك بشواهد متعـّددٍة

                                                 
، الوثائق الرسمية للجمعية العامة لألمم المتحدة، "التقریر السابع عن الحمایة الدبلوماسية" ،)المقرر الخاص(دوغارد  -  1

  .53و  52. ، ص94: ، الفقرة (A/CN.4/567): ، وثيقة رقم2006، سنة 58، لجنة القانون الدولي الدورة 61الدورة 
  .، من هذه المذآرة48 – 44. للدولة في إطار الحمایة الدبلوماسية، ص ارجع إلى العنصر الُمتعلق بالسلطة التقدیریة -  2
  ).الكتابة المائلة في الجمل األخيرة واردة في األصل(، 55. ، ص69: ، الفقرةمرجع، نفس الدوغارد :ًال عنـنق -  3
  .53. ، ص94: نفس المرجع، الفقرة -  4
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يف الواقع، فإنّ مسألة توزيع األقسـاط، هي مسألة تندرج ضمن عالقة الدولة مبواطنيها، وهي و
حبيث ميكـن للفـرد يف بعض  متروكة للقانون الداخلي، وتؤكد معظم املمارسات الدولية هذا االجتـاه،

، كما ذكـر ذلك "باملـائة فقـط من قيمة املطـالبة 10يتعـدى رمبا أن حيصـل على ما ال "األحيان 
  1. السيد دوغـارد

  :ويف هـذا اإلطـار، ميكـن أن نضرب أمثلة يف ممـارسـات بعض البلـدان
  

  :في فرنسـا -1  
يف دراسة أعـّدها بشـأن املمـارسة الفرنسية للحمـاية الدبلوماسية، أنّ " بويسوشي"يقول السيد 

يت تعتمد عليها السلطـات الفرنسية يف جمـال ممـارسة احلمـاية الدبلوماسية هي كلها املبـادئ ال"
، مبعىن أهنا مستمدة من القواعد العرفية يف هـذا اجملـال، وهلذا يصعب القول بأنّ املمـارسة 2" تقـليدية

، أي أن لتقليديةالفرنسية يف جمـال التصّرف بالتعويض قد يكـون خالفـاً ملـا هو معروف يف النظرية ا
  .عن إطـار السلطة التقديرية للدولة اًـارجيكون مبلغ التعويض خ

على الفعل املتعـلّق " اإلجـراء احلكومي"ويف هـذا اإلطـار، فقد رأينا أنّ تطبيق نظـرية 
أّي شكـلٍ من أشكـال املراقبة القضـائية أو  حصـانةً ضّد"نح له حلمـاية الدبلوماسية يف فرنسـا، ميبا

التقليد السـائد ظلّت اإلجراءات املُتعلقة بتقسيم التعويضات مبنأى عن اإلشـراف "، ووفقـاً هلـذا "اإلدارية
   3". القضـائي الفرنسي

قة باملطالبات تعلّوتدعيمـاً لفكـرة أن الدولة الفرنسية هلـا كـامل احلرية يف جمـال التعويضات املُ
أنّ احلقـوق املالية  ، (D. Carreau)" كارو"ـر األستـاذ اليت تسـاندها نيـابةً عن رعـاياها، ذك

، بنسبة 1999لألشخاص الطبيعيني أو االعتبـاريني قد ُحـّددت يف االتفـاق الفرنسي الروسي املَُربم يف سنة 
   4. باملائة من جمموع اخلسـائر املُتكّبـدة 99

  
  :في إسبـانيا -2  

، يف معـرض حديثه عن املمـارسة (José Pastor Ridruejo)"  ريدريوجو"لقد أشـار السيد 
يف هـذا الصدد، وهو القـرار الصادر " يشكّل سـابقة"اإلسبانية للحمـاية الدبلوماسية، إىل قـرارٍ مهمٍّ  

، خبصوص شكـوى تقّدم هبا مواطن إسبـاين 1994سبتمرب  28عن احملكمة العليا للعـدل مبدريد بتاريخ 
اتفاق التعويض اإلمجـايل املَُربم مع "ملقطـوعة بني إسبانيـا واملغرب، حبجة أنّ يطعن يف اتفـاق املبـالغ ا

                                                 
  .55. ، ص97: ، الفقرةسـابق مرجع، "التقریر السابع عن الحمایة الدبلوماسية"  وغارد،د  - 1

2 - Jean-Pierre Puissouchet, Op. cit., p. 115. 
3 - Bollecker - Stern, Op. cit., p. 108. 
4 - D. Carreau, Droit international, 7ième édition, Pédone, 2001, Paris, para. 1118, p. 462. 
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قيمة أراضيه "، حبيث أنّ "املغـرب هو أقـلّ بكثريٍ من حقيقة حـجم الضـرر الذي تكّبده هـذا املواطـن
  1".اليت كـانت حمالًّ للمصـادرة ال تعكس مثنها املتداول يف السـوق

املمـارسة الدولية جتيـز منح : "يف رّدها على طلب املواطن املعين أنّوقد أبرزت احملـكمة  
تعويضاٍت تقـلّ عن حجم الضـرر املَُتكّبـد، وقد كـانت هذه املمـارسة السبب احلقيقي يف تقلص قيمة 

   2". التعويض املمنوح للفـرد املعين
   
  :في ألمـانيـا -3    

ىل أنّ الدولة متلك حـّرية يف جمـال احلمـاية إ ، (Georg Ress)يف ألـمانيا، يشري السيـد 
الدبلوماسية، خـاصة من حيث النتـائج اليت ختتـارها الدولة يف معـرض مفـاوضاهتا مع الدولة املسؤولة  

ميكن هلا أن تطلب الـرّد الكلي، اجلرب عن طريق تعـويض مـايل، أو أهنا تكتفي بترضية عن طريق "حبيث 
حبسـب الرأي الغـالب يف الفقه "، ويضيف أّنه "ـات أو تقـدمي اعتذارات مثالاعتراٍف خبـرق االلتزام

األملـاين، فإنه ميكـن للدولة أن تتنـازل عن حـقها يف مواصلـة احلمـاية الدبلومـاسية، وكما ميكنها 
   3". أيضاً التنـازل بشكـلٍ كلي أو جزئي عن طلب اجلْبر أو التعويض عن األضـرار املُتكّبدة

  
  :بريطـانيا - 4  

املتعلقة باألضـرار املُتكبدة أثناء احلرب العاملية " فرساي"فيما خيص بريطـانيا، مل تذكـر اتفـاقية و
األوىل، واليت كانت بريطانيا أحد األطراف املتعاقدة مع أملانيا، مسألة توزيع األقسـاط بني احلكومة واملواطنني 

باعتبارها  كي حتدد الكيفية اليت جيـري هبا تقسيم املال بل تركت ذلك األمـر للحكومتني"املتضررين، 
  .4"بني مواطنيهامسألة داخلية بينها و

حينمـا يدخـل التـاج يف مفـاوضات مع رأس دولة "وقد استقّر الرأي يف بريطـانيا على أنه 
يل نيـابة أخـرى بشـأن إبرام معـاهدة فإن موقفه السيـادي ال يتسق مع قيـامه بدور األمني أو الوكـ

، وقد ذكـر السيد دوغـارد أنه "عن مواطنيه مـا مل جيـر اإلعـراب بشكل صريح عن أدائه هلذا الدور
شركة لونرو للتصدير احملـدودة ضد إدارة ضمـانات "جـرى التأكيد على هذا املوقف مؤخـراً يف قضية 

   5".ائتمانات التصدير
                                                 
1 - José Pastor Ridruejo, Op. cit., p. 112. 
2 - Ibid, p. 112. 
3 - Georg Ress, « La pratique allemande de la protection diplomatique», In J-F. Flauss, (dir.), La 
protection diplomatique : mutations contemporaines et pratiques internationales, Institut d’études de 
droit international, Université de Lausanne, ed. Bruylant, 2003,  p. 130. 

  .55. ، ص97: ، الفقرةالسـابق مرجع، "التقریر السابع عن الحمایة الدبلوماسية"  دوغارد، - 4
: المرجع نفسه، الحـاشية رقم: يیورد السيد دوغارد مقطعا من الحكم الصـادر في هذه القضية تدعيمـًا لهذه الفكـرة، ف - 5

  .55. ، ص203
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  : في الواليـات المتحـدة األمريكية -5  
فس االجتـاه املُكـّرس يف الواليات املتحـدة األمريكية، حبيث جـاء على لسـان وهو ن

  : الكونغرس، ما يلي
وفقاً للقضايا اليت حـكمت فيها احملكمة العليا للواليـات املتحدة األمريكية، يبدو أنّ املعمول "

ات يتقـدم هبا به، هو أنّ األمـوال املَُتَحصَّل عليها من حكومـات أجنبية كتسوية ملطـالب
أّنه ال يوجـد ية، ومواطنون أمـريكيون، ُتعَتَبر أمـواال وطنية للواليـات املتحـدة األمريك

أنّ املتحصل عليها هبـذه الطـريقة، و حـقٌّ قانوين ُمحّدد ألّي مطـالب يف األمـوال
غـم من أنّ الكونغرس غري ُملـَزمٍ قانونيـاً بدفـع أية مطـالبة من ريـع هذه األمـوال، بالر

فيما يتعلـق بتحويل هـذه األمـوال إىل  زاما أخالقياًـالتاحلكـومة تتحـّمل دون شـك 
  .1" األشخـاص الذين تكّبـدوا هـذه اخلسـائر

  
  :في الجـزائر -6    
بيانـات أو معطيات أو حىت قضـايا ميكن االستنـاد عليها ملعـرفة  ويف اجلـزائر ال توجـد أّي  

رية يف جمـال احلمـاية الدبلوماسية بشكل عـام أو فيما يتعـلق مبسألة حصـول الفرد املمـارسة اجلزائ
  .على التعـويض املقضي به يف إطـار مطـالبة دولية بشكل خـاص

ولكن ميكـن أن نستنتج موقف اجلـزائر يف هذا اجملـال باالستنـاد إىل وثيقتني، تتعلّـق األوىل   
د اجلزائري املُكلّف بدراسة تقرير جلنة القانون الدويل يف دورهتا الثالثة الوفبالرسـالة املوّجـهة من قبل 

، فقد أعـرب فيها الوفد اجلزائري، 2001نوفمرب  2: إىل رئيس جلنة القـانون الدويل، بتـاريخ واخلمسني
 دعـم اجلـزائر لنهج جلنة القـانون الدويل يف معـاجلة املوضوع السيمـا فيمـا خيص اعتمـادها على

: ورد يف املداخلة اليت ألقاها السيد ،النهج التقليدي املتعارف عليه بشـأن هذا املوضوع ويف هـذا الصدد
تشكّل النظرية التقليدية للحمـاية الدبلوماسية يف نظرنا، : " علي حـفراد عضو الوفد اجلزائري مـا يلي

      2". املبدأ الذي ينطلق منه كل جهد حملـاولة تدوين هـذا املوضوع
املؤّرخ  405 – 02: أّمـا الوثيقة الثـانية فهي ذات طبيعة قـانونية تتمثل يف املرسوم الرئـاسي رقم

، املتعلق بالوظيفة القنصلية، حبيث جـاء فيه أنه على رئيس املركز القنصلي لدى 2001نوفمرب سنة  26يف 
ممـارسة عمله وفقـاً للتشريع  اضطالعه مبهمـة محـاية الرعـايا اجلزائريني املقيمني يف اخلـارج،

 13: ، ويف هـذا الصدد تنص املـادة"مسـاندة طلبـات"اجلزائري، وخـاصة إذا اختذت احلمـاية شكل 

                                                 
،  (A/CN.4/567): ، وثيقة رقم"التقریر السابع عن الحمایة الدبلوماسية" دوغارد، :للتأآد من األصل، ارجع إلى -  1

  .56و  55. مرجع سابق، ص
2 - Intervention de M. Ali Hafrad, Membre de la délégation Algérienne, sur le point intitulé “Rapport 
de la 53ième  session de la Commission du Droit International”, Op. cit. 
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 تعترف يضمن رئيس املركز القنصلي للرعـايـا اجلزائريني احلمـاية اليت: "من هـذا املرسوم على مـا يلي
  .شـريع اجلزائري وقوانني دولة اإلقـامةولـي والتدالعـرف الهبـا لـهم املعـاهـدات و

ميـارس عمـله طبقـاً للتشـريع اجلـزائري، عندمـا يتعلّق األمـر مبسـاندة طلبـات  هغري أّن
    1".أو متثيـالت يقوم هبـا الرعـايـا اجلزائريون أو مسـاعٍ

كتعبري عن مصطلح احلمـاية " مسـاندة الطلبـات"وقد استعملت هذه املـادة مصطلح 
  . الدبلومـاسية، أي احلماية الدبلومـاسية مبعناها الضيق

وبنـاء على مـا تقّدم ذكـره ميكـن القـول أنّ موقف اجلـزائر ال خيتلف عّمـا هو ُمّتبٌع يف 
النظـرية التقليدية بشـأن السلطة التقديرية الكـاملة اليت تتمّتع هبا الدولة يف جمـال ممـارسة احلمـاسة 

  .الدبلوماسية
قد بدا هـذا واضحـاً يف موقف اجلزائر من أعمـال جلنة القانون الدويل املتعلقة مبوضوع و 

احلمـاية الدبلوماسية، كما أنّ ربط عمل رئيس املركز القنصلي بالتشريع اجلزائري خبصوص مسـاندة 
مع املصـاحل  طلبـات الرعـايا اجلزائريني املقيمني يف اخلـارج، يوحي بأنّ تصّرفه جيب أن يكون متناسباً

اجلزائرية يف هذا اإلطـار، وخـاصة إذا ما أخذنا مصطلح التشريع مبعناه الواسع الذي يشمل زيادة على 
القوانني، كـافة التنظيمـات واللوائح السيمـا تلك الصـادرة من طرف وزارة اخلـارجية اليت حتـّدد 

 ميكن أن تتّم بشكل آيل بل مع مراعـاة فيها أسـس التعـامل مع دولة اإلقـامة، فمسـاندة الطلبـات ال
  .مصـاحل الدولة وسـياستها اخلـارجية

التقديرية يف اعدة السلطة قودنـا للقول بأنّ اجلـزائر تعتمد على قان هذا االستنتـاج يوإذا ك
اية الدبلوماسية، فإنه من باب أوىل أن نقول أن اجلـزائر هلـا سلطة كـاملة يف جمـال ممـارسة احلم

اياها د رعب مطـالبة دولية مسـاندةً ألحالذي ميكـن أن تتحّصل عليه مبوج صّرف يف مبلغ التعـويضالت
ائية هبذا الصدد، واليت تقّر مبراقبة اهليئات القضائية ـارج، كما أنه ال توجد قضايا أو أحكام قضاملقيمني يف اخل

، كما أننا عن مواطنني جزائريني ابةًـهبا ني البات قامتـللتعويضات املُتحّصل عليها من قبل الدولة أثناء مط
         . ارـّصل عليها، يف هذا اإلطـهة ُتعىن بتوزيع هذه التعويضـات املُتحـئة أو جـال نعلم بوجود هي

زم بشكل كلي ائر يف هذا امليدان، ال ميكن اجلايا اليت تؤكّد موقف اجلزالقضولكن بغيـاب املعطيات و  
  .ّرد استنتـاجٍ ال غريل احلماية الدبلوماسية، ولكنه جمار عن املمارسة اجلزائرية يف جمّباد يعنّ هذا االستشهبأ

لتعـويضات املَُتحـصَّل دة لسلطة الدولة املطـلقة يف التصـّرف باوبالرغم من هذه الشـواهد املؤك
دة حالياً ائسة الدولية السمـاراياها، فإّنه يبدو أنّ امللبة دولية بامسـها نيـابةً عن أحد رعوجب مطـاعليها مب

  .رينّرراد املَُتضاط من التعويضات املتحّصل عليها إىل األفـويل أقستّتجه حنـو حت

                                                 
، یتعّلق بالوظيفة 2002نوفمبر سنة  26المـوافق  1423رمضـان عـام  212مؤّرخ في  405-02مرسوم رئـاسي رقم  - 1

  .16. ، ص79: القنصلية، الجریدة الرسمية للجمهوریة الجزائریة، عـدد
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  غ التعويضـول على مبلـرد في الحصـق الفـزيز حـو تعـنح :ثانيا  
  :            يهـل علـّصَحتَالُم             

يف قوق اإلنسـان ة الدبلوماسية يف محـاية حمـايديث عن دور احلقـد يبدو واهيـاً للغـاية احل
ر، وبالعـودة إىل طبيعة تعـويض للفـرد املُتضـّرالدول بواجـب حتـويل الوقت الذي ال تلتـزم فيه ال

لة على الصعـيد الدويل وة الدولومـاسية، جنـد أنه يف حـني أن هذه األخرية تستـند إىل قاحلمـاية الدب
موناً حـصوله على ه ليس مضىل احملـافظة على حـق الفرد املهضـوم، حبيث أّنفتـقد إا تيل، فإهنيف التفع

املهّم بالنسبة ويض يبقى األمر األسـاسي ورار اليت تكّبدهـا، مبا أن التعن األضتعويض ولو كان جـزئياً، ع
  . رد املتضـّررللف

رار الق له أن حيتـّج ضـّداً جزئيـاً، فليس ّرر تعويضالة ما إذا قُـّرر منح الفرد املتضوحىت يف ح
اص يف املطـالبة الدولية، وليس باسم الفـرد، الذي ها اخلـقد تصـّرفت بامسدولة خـذ، نظـراً ألنّ الاملُّت

ة الباس احلقيقي للمطــتكّبد ضرراً حـقيقياً، والذي ال ُيواقع الضرر الصوري احلـاصل للدولة، مثّ إنّ األس
  ).الفرد(رعية رر الذي أصـاب البأكملها هو الض

لغ التعويض تتّم على أساس يم مبـقيقة اليت ذكرناها سالفـاً، ِمن أنّ عملية تقياه، احلويدّعم هذا االجت
لى النحو الذي وذلك ع ،وليس الضرر غري املباشر الواقع على الدولةرد، املباشر الذي تكّبـده الفرر الض

  .شرحـناه يف السابق
حلالية على الساحة الدولية واملُتمثّلة يف ممارسات بعض الدول، توحي بعض املعطيات اأنّ  يبدو ،نولك

ه يف دورار ذ بعني االعتبرد واألخزيز مكـانة الفو تعفشيـئاً حن ه شيئـاًـتتّجساحلمـاية الدبلوماسية بأنّ 
اصر، للقانون الدويل املع ةا على ضوء التطورات اجلديدذروطها ونتائجها كذلك، وهوشمفهومها وأُُسـسها 

  1.توى الـدويللمركـز القانوين للفرد على املساملُدّعَمة ل
ويف ممارسـات بعض الدول املُسّجـلة يف ) 1(رة تـأييداً يف الفقـه ويف احلقيقة، جتـد هذه الفك 

  ). 2(هـذا اإلطـار 
  

   :مـوقف بعض الفقهـاء -1  
فـرد على التعـويض املقضي لقد عـّبر العـديد من الفقهـاء يف حتـليالهتم على أنّ حـصول ال

به هي القـاعدة العـادية واملنطقية يف إجـراءات احلمـاية الدبلوماسية ونتـائجها، والقـول خبالف ذلك 
سيضعف بشكلٍ كبريٍ الوظيفة األسـاسية للحمـاية الدبلوماسية، أال وهي محـاية األفـراد، بل سيثـري 

  .   تسـاؤالً عن أمهية هذه اآللية ودورهـا

                                                 
1 - Georg Ress, Op. cit., p. 139 et s.  
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، أّنه بالرغـم مـن أنّ (Giorgio Gaja)" غـاجـا"يقـول األستـاذ  ،يف هـذا الصـددو
الـدولة الوطـنية يف الـواقع ُمَتضـررة، فـإنّ مطـالبتها هتـدف باألسـاس إىل جْبر األضـرار اليت "

غري املعقـول  فمـن"، وانطـالقاً من هـذا "تكّبـدها املواطـن، وبالتـايل فاملطـالبة ُمقـدَّمة لفـائدته
أن تثـرى الـدولة يف مثـل هـذه احلـاالت اليت مل تعـاين فيهـا من أّي ضـررٍ مبـاشرٍ، وعلى هـذا 
األسـاس، فاملنطـق يفـرض أنه إذا كـان الفـرد متضـّرراً، فـإنه يتـرّتب عـن هـذا وجـود 

   1".حـق له يف التعـويض
، عنـدما رأى  (G. Berlia)" برليـا"ستـاذ وهي نفس الفكـرة اليت دافـع عنها من قبل، األ

اإلثـراء "أنّ حصـول الدولـة على مثـل هـذه املبـالغ يف إطـار التعـويض، إّنمـا هو مـن قبيل 
  2. من جـانب الدولة" بـال سببٍ

أنّ املمـارسة الدولية قـد اجتهت بشكـلٍ خـاص حنـو اعتبـار " غاجا"ويضيف األستـاذ 
لتعـويض مبثـابة حـق له، بل كـونه الوحـيد الذي سيـستفيـد منـه، حصـول الفـرد على ا

وهـذا ما ينسجـم بشكـلٍ كبريٍ مـع فكـرة وجـود حـقوقٍ فـردية، أكثـر من انسجـامها مع 
  .3 "النظـرية التقـليدية للحمـاية الدبلومـاسية

تطـور احلمـاية إنّ : "عن دعمه هلذه الفكـرة بقوله" شـايب"أعـرب األستـاذ  ،ومن جهته
قّرر حتت عنوان الدبلوماسية يسري حنـو تدعيم مركـز الفـرد، وبال شّك، فاحتفـاظ الدولة بالتعـويض املُ

أصـاب الرعية ، لكون أنّ الضرر الذي "الضـرر الذي أصـاب رعيتها، ميكن اعتبـاره خرقـاً للقـانون
، وعلى هذا األساس، فمن غري املناسب عويضول على التهو الذي وفّـر اإلجراء القـانوين للدولة للحص

       4.حرمـان الفرد منه
بكون حصـول الفـرد " شـارل روسو"ويكـون هـذا متوافقـاً مع مـا عّبر عنه األستـاذ  

" احلـالة الواقعية"على التعـويض املقضي به يف إطـار مطـالبة دولية تقوم هبا الدولة مسـاندةً لرعيتها هو 
مع املـّد املُتسـارع لدور الفـرد الذي ما فتئ يـزداد أمهـية يف اإلجـراءات املُتعلـقة اليت تتمـاشى 

  . 5بتحـديد املسؤولية، وكذا توزيع التعـويض 
عن هذه الفكـرة بقوله أنّ االجتـاه العـام يسري حنـو " جون برليـا"وبدوره عّبر األستـاذ 

عملية توزيع التعويضـات اليت تتحّصـل عليهـا الدولة املـراقبة القضـائية لإلجـراءات املُتعـلقة ب"
   6.، ولذا ستطغى هذه املمـارسة بني الدول يف املرحـلة املقبلة"املطـاِلبة

                                                 
1 - Giorgio Gaja, Op. cit., p. 69. 
2 - Berlia (G.), Op. cit., p. 65.  
3 - Giorgio Gaja, Op. cit, p. 69. 
4 - Chappez, Op. cit., p. 35. 
5 - Rousseau (Ch.), Op. cit., p. 183. 
6 - Berlia, Op. cit., p. 66. 
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  ض ـمـه بعقٌ تدّعـويض حـحصـول الفـرد على التع -2

  : ممـارسات الدول      
القـرن املُنصرم، حبيث  تامخسيني"يف الواقـع، فإنّ بـوادر هـذه املمـارسة ترجـع إىل بدايـة 

، وهبذا اإلجـراء تكـون "بـدأت بعض الدول يف تطـبيق املراجـعة القضـائية على املكـافآت التعويضية
  .1هذه الدول قد حـصرت من خـالهلا نطـاق حقها يف التصـّرف بالتعويضـات املُتحّصـل عليها

ممـارسات الدول املتعلّقة ويف هـذا الصدد، يقول السيد دوغارد، أن يوجـد تعـارض يف 
فبينمـا تؤكّد "بتحـويل التعـويض املُتحّصل عليه من مطـالبة مندرجة يف إطـار احلمـاية الدبلوماسية، 

القـرارات القضـائية بنوعيها الدويل والوطين على أنّ املواطـن املتضرر ال ميلك احلـق يف املطـالبة بـأّي 
يـات الوطنية األخـرى تشري إىل أنّ الدول تعترف بأّنها ُملزمـة إىل تعويضٍ حتصل عليه الدولة، فإنّ اآلل

  ".حـدٍّ مـا بصرف التعـويض املتحـّصل عليه للمواطن املضرور
تـأكيدات بشـأن حـق الدولة املطلق يف توزيع هناك بالرغم من أنّ : "ويضيف يف موضعٍ آخـر

يندر احلصـول على بيـانـات تفيد بأنّ التعويضـات املتحّصل عليها كمـا تشـاء، إالّ أّنه ال 
املمـارسـات العـادية للدولة يف مثل هذه احلـاالت هي دفع األمـوال املتحّصل عليها إىل األفراد 

  2".املتضـّررين
 واعد مبوجب القانون الداخلي هتدف إىلقامية إىل وضع أحكـامٍ ولدول احلُمعظـم ا"وقد اجتـهت 

اٍن وطنية للتعويض، ، وقد كان إنشـاء جل3ذلك نظراً حلساسية هذه املسألة ، وتنظيم عملية توزيع التعويضات
، كالواليات املتحدة األمريكية دت ممـارسات يف هذا اخلصوصاإلجراء املُحبذ ملعظـم الدول اليت شه

  .بريطانيا، رغم االختـالف يف التسميـاتو
يق اتفاقات التسوية املَُربمة مع دول ة فيما خيّص تطبائيوتتمتع هذه اللجان باختصاصات شبه قضـ 

املُحّولة  الغاملبـ وزيعتملية إعادة ور رئيسي خاصة يف عث أنّ هلـذه اللجـان دوص، حبيأخرى هبـذا اخلص
، وباخلصوص يف احلاالت اليت دولةتلك ال عن رعايا مطالبة دولية نيابةًالتعويض يف اب الدولة بعنوان حلس

رارات هذه ق تكونبشكلٍ عـام ا، وايلية، وهي احلالة الغـالبة يف معظم القضُيحكَم فيها بتعويضات إمجـا
 .عنغري قـابلة للطائية وان هناللج

انيا، اليت تشهـاد مبمارسات فرنسـا، الواليات املتحدة األمريكية وبريطن االسويف هذا اإلطـار، ميك
 .أنشأت آليـات وطنية ُمكلّفة بتوزيع املبـالغ املتحّصل عليها

 
                                                 

. ص، 99: ، مرجع سـابق، الفقرة (A/CN.4/567): ، وثيقة رقم"ابع عن الحمایة الدبلوماسيةـالتقریر الس" دوغارد،  -  1
57.  

  .، على التوالي56و  54. ص ،98و  97: المرجـع، الفقـرتين نفس - 2
3 - Chappez, Op. cit., p. 35. 
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  :     في فـرنســا -أ

، واليت تضطلع 1لقد متّ إنشـاء جلـنة التعويضات يف فرنسـا منذ منتصـف اخلمسينيـات 
سا نيـابة عن مبهّمـة توزيع التعويضـات اإلمجـالية املتحّصل عليها مبوجب مطـالبة دولية ترعاها فرن

فتـوزيع  1955سنة منذ تـاريخ أي ذا المنـذ ه" أّنه" جـون شـايب"ول األستـاذ أحـد مواطنيها، ويق
  .2" اإلجـراء احلكومي"مبـلغ التعـويض اإلمجـايل املُتحـّصل عليه مل يعـد ُيعترب من قبيـل 

، أّنه بالرغـم من  (J.P. Puissouchet)" بويسوشي"ويف الوقت احلـايل يقـول السيد  
على اإلجـراءات املتعـلقة  "اإلجـراء احلكـومي"مـواصلة السلطـات الفـرنسية تطبيـق نظـرية 

اليت –باحلمـاية الدبلومـاسية، فإنه توجـد هنـاك مـراقبة قضـائية على اإلجـراءات اخلـاصة 
بشـأن توزيع التعويضـات اإلمجـالية املُتحصل عليها لفـائدة  -ات الوطنية اخلاصةـتتخـذها السلط

  3".فرنسا من ِقَبل دولـة أخـرى
  

 : حـدة األمريكيةالواليـات المتفي  -ب    
املتحّصل ويل التعويض يبدو أنّ املمارسة يف الواليات املتحـدة األمريكية تتجـه حنو تدعيم فكرة حت

ة املطـالبات بني الواليات املتحدة األمريكية كّم يف جلنعليه إىل مواطنها املتضّرر، حبيث جاء يف قـرار املُح
  :يليانيا، يف القـرار اإلداري اخلـامس، مـا وأمل

ال ُيعَتقَد أنه باإلمكـان االستشهـاد بأّي قضية يكـون قد متّ فيها منـح املكـافأة "
التعـويضية من قبل حمـكمة دولية لصـاحل الدولة املتقّدمة مبطـالبة بالنيـابة عن مواطن 
حمـدد، وتكون فيها الدولة املستِلمة ملبلغ تلك املكـافأة قد ترّددت، يف غيـاب التالعب أو 

خلطـأ، يف أن تكـون مسؤولة أمـام هـذا املواطن أو أولئك املطـالبني معه عن كـامل ا
مبلغ املكـافأة املستلمـة، وفيمـا يتعلّق بالواليـات املتحـدة، فإّنه يبدو حىت اآلن، أنّ 
الكونغرس يعـامل األمـوال املدفوعة للدولة استيفـاء ملطـالبات حمـددة على أّنها مودعة 

  .  4"استئمـاين لصـاحل مواطين الواليـات املتحـدة أو آخـرين يف صندوق"
جلنة تسوية املطـالبات األجنبية بالواليـات "وتبّين اآللية الوطنية املُنشـأة هلـذا الغرض واملتمثلة يف 

 من احلكـومات األجنبية لصـاحلتوزيع األمـوال املستلمة "اليت تتمثّل مهّمتهـا يف " املتحـدة األمريكية
املطـالبني املتعّددين بعد النظـر بطـريقة منفصلة يف كل مطـالبة والبّت يف صحتهـا واملبلغ املُستحـق 
                                                 
1 - Berlia, Op. cit., p. 67 – 68.  
2 - Chappez, Op. cit. p. 35. 
3 - Jean-Pierre Puissouchet, Op. cit., 117. 
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لكل واحـد من املطـالبني على أسـاس االتفـاق املعني موضوع املطـالبة أوال، مثّ تطبيق مبـادئ 
  ".القـانون الدويل والعدل واإلنصاف، ثـانياً

ستلمة من التسـويات هي أمـوال ختـّص حكـومة الواليـات وبالرغم من أن األمـوال امل
املتحـدة، إالّ أنّ الكونغرس يشترط يف العـادة الدفع للمطـالبني من القطـاع اخلـاص، السيمـا الذين 
تكـون مطـالبـاهتم قد جرت تسويتها طبقـاً لقـرارات جلنة املطـالبات اخلـاصة بالواليات املتحـدة 

   1".تسوية ذات مبلغ إمجـايلاليت تتوىل تقسيم 
  

  : في بريطـانيا -جـ  
وتعمـل هذه اللجنة مثل  ،"1950جلنة التعويضـات األجنبية يف سنة "وقد أُنشئت يف بريطـانيا 

التعويض، وتتميز أحكـام هـذه روط االتفـاق املتعلّق بحمكمة عادية واليت تطّبق القـانون احمللي، وكذا ش
  2.  قـابلة لالستئنـافا هنـائية وغرياهليئة بأهن

ف عـملية تقسـيم التعـويض وبشكلٍ عام، ميكـن تصنيف قرارات هذه اهليئـات اليت تص
يف هـذا اجملـال، كمـا " كـدليلٍ آخـر على تراجـع أو اضمحـالل السلـطة التقـديرية للـدولة"

   3". بولكري سترين"قـالت 
ـراءات املتعلقة بالتعـويضات، كـوهنا هي اليت حبيث لعـبت هـذه اللجـان دوراً مهّماً، يف اإلج

تتسـلّم مبـالغ التعويضات اإلمجـالية مـن الدولة املسـؤولة، لتقـوم بعـملية إعـادة توزيع التعـويض 
  .4" املُتحّصـل عـليه

مبدئيـاً، فبـاستثنـاء مـا ينص عليه االتفـاق الدويل املتعـلّق بالتعـويض أو القـرار "و 
دويل املتعـلق بذات الشـأن، فإن توزيع أقسـاط مبـالغ التعويض على األفـراد املتضررين القضـائي ال

ـََدخِّلَة     5". يعـود للقـانون الداخـلي للـدولة املُت
واملُنتشرة " باحلـالة العـادية"وقد وصفت احملـكمة األوربية  حلقـوق اإلنسـان هـذه الوضعية 

َحبَسـب وجهة  : "، اليت أعلـنت فيها مـا يلي"بيومارتن ضد فرنسا" يف القـانون الدويل، وذلك يف قضية
احلـق يف التعويض املـايل ال ينشأ من االتفـاق  املُنتشرة يف القـانون الدويل، فإنّالنظـر السـائدة و

خـذها سلطـات الدولة الدويل ذاته، ولكـنه ينشـأ من اإلجـراءات التطـبيقية األخـرى اليت تّت
الـالفت يف هـذه القضية أنّ احملكـمة املعنية رأت أن االتفـاق الدويل الذي يضـع و ،"الوطنـية
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حـق واجب اإلنفـاذ بالتعـويض لصـاحل األشخـاص "شروطـاً للتعـويض ميكـن أن ينشـأ عن 
طبيعـة االتفـاق الدويل للتعـويض النـاتج عن عـملية احلمـاية الدبلوماسية "، حبيث أنّ "املضـرورين

ت أو ـلقة مبنـازعات نـزع امللـكية خيلق حقـاً للفـرد بالتعـويض لصاحل األشخـاص الذين ُنزعتعامل
    1". أُّمـمت ممتلكـاهتم

مهمـا كـان نوع النقـاش "أنه " فلوس"ولـدى تعليقه على هـذه القضية رأى األستـاذ 
ت يف تعـزيز وتقـوية احلقـوق شـارك" سترازبورغ"املُثـار، فإنه ميكـن القـول أنّ اجتهـادات هيئة 

الفـردية للمتضـررين، وكمـا سـامهت كـذلك على األقـل بطـريقة غري مبـاشرة يف تقـوية 
وقـد اجتة عن ممـارسة احلمـاية الدبلومـاسية، الجـراءات تـوزيع التعويضـات الناملـراقبة القضـائية 

ـُكم، التط يد الداخـلي لبعض الدول، يف هـذا ور احلـاصل من قبل على الصعواكـبت هبـذا احل
    2 ."اجملـال

د القـانون الدويل ولكـن هل ميكـن أن تؤثـر هـذه املمـارسات بصـداها على قـواع
ا ال تغـدو ن اعتبـارها ممارسات تعّبر عن قواعد دولية راسـخة، أم أهنال، حبيث ميكالسـائدة يف هذا اجملـ

أثرها ال يتعـدى  بالتـايل فإنّانون الوطين، ولى صعيد القذت علتـدابري اُختأن تكـون انعكـاساً  إالّ
  هـذا اإلطـار ؟

يف الواقـع، فإنّ املـوقف السـائد لـدى جلنة القـانون الدويل يتّجـه حنـو عـدم املبـالغة يف 
ال تشكـل على األرجـح "تضخـيم أثـر هـذه املمـارسات على الصعـيد الـدويل، حبيث رأت أهنا 

  .3" ُمستقـّرة ممـارسة
وقد كـان هذا املوقف من اللجنة، بنـاء على استنتـاج السيد املقّرر اخلـاص املُكلّف باملوضوع،  

  : الـذي أفـاد مبـا يلي
على الرغـم من أنّ هنـاك بعـض الدعـم يف التشـريع الوطـين والقـرارات القضـائية " 

التعـويض املُسـَتلم  لتقـليص حـق الـدولة املطـلق يف اإلمسـاك عـن دفـع
للمواطـن املُتضـّرر، إالّ أنه من الصـعب االحتجـاج بـأنّ ذلك يشكّـل ممـارسة ثـابتة 
 أو أنّ هنـاك أّي شعـور بااللتـزام من جـانب الدول اليت حـّدت من حـّريتها يف

 احتـرام حـقوق اإلنسـان ميكـنها مجيعـاًالتصـّرف، فالسيـاسة العـاّمة واإلنصـاف و

                                                 
1 - CEDH., Affaire Beaumartin c. France, Arrêt du 25 novembre 1994, Série A, N° 296- B, In : 
www.echr.coe.int 
2 - Jean-François Flauss, « Vers un aggiornamento des conditions d’exercice de la protection 
diplomatique ? », Op. cit.,p. 53 – 55.  
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أن تدّعـم تقليـص السـلطة التقـديرية للدول يف صـرف التعويضـات، ولكـن ذلك ال 
  .1" يشكّـل سيـادةً للقـانون العـريف الـدويل

وأمـام هذه الظـروف، قـّررت اللجنة أن تعتمد ُحكمـاً يف هذا املوضوع كممـارسة 
، من مشـاريع املـواد املتعـلقة 14: من مشروع املادة 2 :للتطـوير التدرجيي، والذي بـرز يف الفـقرة

ينبغي للدولة اليت حيق هلا : "اليت تنص على مـا يليومـاسية يف قـراءهتا الثـانية، وباحلمـاية الدبل
  ...ممـارسة احلماية الدبلوماسية وفقاً ملشاريع املواد هذه 

ـّدمه رر الذي تقـويض عن الضـص املضرور أّي تعـل إىل الشخّوـأن حت –) ج
   2." ولة املسؤولة رهناً بأّي اقتطاعات معقولةالد

صوص االقتطـاعات توصية ببسـاطة وبدرجة كبرية للممارسة القائمة حـاليا، وخبوترقى هـذه ال
لّق يف الغـالب روع املـادة املذكورة، أهنا تتعاملذكـورة يف هـذه الفقرة، فيشـري التعـليق املُرافـق ملشـ

 تبذهلا الدولة للحصول على تعويضـات ملواطنيها، أو استرداد تكاليف السـلع اجلهود اليتاليف رداد تكباست
  . 3اخلدمـات اليت تقـّدمها الدولـة هلم و

                                                 
. ، ص102: ، مرجع سابق، الفقرة (A/CN.4/567): ، وثيقة رقم"التقریر السابع عن الحمایة الدبلوماسية" دوغارد،  -  1

59.   
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  :الخـاتمــة
   

شكّـلت النقـاشات املرتبطة بالطبيعة القـانونية للحماية الدبلوماسية احملـور األسـاسي لقد 
انت اإلجـابة على هذا التسـاؤل ضروري لتحـديد الطرح لدراسة اإلشكـالية املتعلقة باملوضوع، وقد ك

  .الذي سُيسلك للدراسة
ومنذ البداية، فقد بدا واضحـاً أنّ اإلرث العريف ملؤسسة احلمـاية الدبلوماسية كان مؤثّراً على 

كـن هلذه املؤّسـسة أن تكون يف منـأى عن التحـوالت أُُسـسها، ولكن يف نفس الوقت مل يمفهومها و
يف جمـال محـاية حقوق الفرد، ولكن يبدو  ،ـانون الدويل يف الوقت املعـاصرانونية اليت يشهدها القالقـ

أنّ ختليص احلمـاية الدبلوماسية من إرثها العريف ليس باألمـر اهلـّين، خـاصة إذا علمنـا أنّ طـابعها 
  .يف هـذا اجملـال كان يصبغه دائمـاً احلضور القوي للدولة بكل مـا حتمله من ِثقَلٍ وسلطة

ويف هـذا الصدد، مل يكـن من السهـل التنـازل عن فكرة أنّ الدولة هي املمـارِس للحمـاية 
الدبلوماسية على الصعيد الدويل، حبيث أنّ هذه الصفة أثبتها هلا العـرف والفقه عرب الزمن، وبعبـارة 

 لصعيد الدويل واملستفيد منه، وإنْأخـرى، كان هنـاك من ينـادي بالفصل بني املُمـارِس للحق على ا
كـان من النـاحية املنطقية أنّ الوصول إىل هذه النتيجة مقبوال، نظـراً لكوهنا حتـّدد الفـاعلني وأدوارهم 
يف آلية احلمـاية الدبلوماسية، إالّ أنّ حمـور النقـاش سينتقل إىل جمـال آخر من الدراسة، وهو احلـق 

ل الدولة باستعمـال آلية احلمـاية الدبلوماسية، فهل الدولة تتدّخل بامسهـا الذي جرى إعمـاله عند تدّخـ
  .اخلـاص أم نيـابة عن مواطنيها

لقد كان االجتـاه العـام عند الفقهـاء يف الفترة املعاصرة، يذهب لوصف احلمـاية الدبلوماسية من 
ويل، ويبدو أنّ هذه اإلجـابة منطقية إىل حيث طبيعتها، بأهنا مسـاندة الدولة ملطـالبة فردية على الصعيد الد

  .حدٍّ كبري، بالنظر إىل أصل الرتاع ومسـار اإلجراءات الذي يعترف بدور الفـرد يف احلمـاية الدبلوماسية
غري أنّ جلنة القـانون الدويل رأت أنه من الصعب اخلروج عن النظرية التقليدية يف هذا اجملـال، 

فية لتصـور مفهوم جـديد للحمـاية الدبلوماسية يقوم خـارج إطـار حبيث أّنه ال توجد معطيـات كـا
الرأي التقليدي، ويأيت هذا املوقف من اللجنة بالرغم من إدراكها بأنّ املفهوم التقليدي يقوم على حيلة 

ترحتها قـانونية، إالّ أنّ اللجنة قبلت به واعتمدته يف منـاقشاهتا للموضوع ودّونته يف مشـاريع املواد اليت اق
يف هذا الصدد، وهذا نظـراً لكونه مـازال يشكّل أداة حلمـاية األفراد على الصعيد الدويل، وهبذا أولت 
اللجنة اهتمـاماً بالغـاً للقيمة القـانونية هلذا املفهوم بغّض النظـر عن صحته من النـاحية املنطقية، ولكن 

حيبـاً عند الفقهـاء والكّتـاب املعـاصرين، الذين يبدو أنّ هذا االجتـاه الذي سلكته اللجنة ال يلقى تر
انتقدوا يف أكثر من منـاسبة هنج اللجنة يف هذه املسألة، لكونه حمـافظاً جّدا ويتعـارض مع التطورات 

  .املعـاصرة للقانون الدويل اليت تتجه حنو اعتبـار الفرد كشخص من أشخـاص القـانون الدويل
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يتعلّق باإلجـابة على سؤالٍ معّينٍ، ولكن بتكييف نظـامٍ كـاملٍ مع ويف احلقيقة، فإنّ األمـر ال 
املعطيـات اجلديدة للقـانون الدويل املعاصر، وهنـا تكون مسـألة طرح املوضوع تشكّل حموراً مهّمـاً، 
ويف هذا الصدد، فاالختيار ليس نظريـاً حبتـاً، بل حتكمه معطيات عملية قد تكون هلا انعكـاس على أداء 

  .ذه اآللية لوظيفتها األسـاسية، أال وهي محـاية حـقوق الفرد بشكل رئيسيه
وقد كـان من املتفق عليه عمومـاً أنّ األمـر كان يتعلّق منذ البداية بآلية إلعمـال مسؤولية الدولة 
جّراء ضررٍ أصـاب مواطنـاً، بسبب فعل غري مشروع صادر من دولة مـا، غري أنّ النظر للموضوع من 

فإذا مـا أُريد ملوضوع  اً وال يفي بالغـرض املطلوب، وعليه،ية املسؤولية الدولية لوحدها كان معيبـزاو
احلمـاية الدبلوماسية التطور التدرجيي، فإّنه ال ميكن أن يكون ذلك إالّ من منظور محـاية الفرد باعتبـاره 

 كـانت حمـلّ دراسة من قبل العديد املوضوع املهيمن على الساحة اآلن، ومن هنا جـاءت اإلشكـالية اليت
  .الكّتاب املعاصرين، وهي عالقة احلمـاية الدبلوماسية حبقوق اإلنسـانومن الفقهـاء 

ويف هذا اإلطـار، فقد كـان التحّدي األكرب يف الدراسة يكمن يف كيفية تكييف النظـام العريف 
مة ملركز الفرد على عَِّداصرة للقانون الدويل املُللحمـاية املتمثل يف احلماية الدبلوماسية مع التحوالت املع

 املستوى الدويل، السيما عن طريق القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وهنا ال ميكن إغفال حقيقة مهّمة وهي أنّ
آلية احلماية الدبلوماسية قد نشأت يف ظلّ غيـاب ِقَيم وقواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ولكن إذا كان 

محـاية حقوق الفرد على املستوى الدويل، فهل ميكن أن يكون  مشتركـا فيما بينهما، أال وهو اهلدف
رها القانون الدويل حلقوق اإلنسان بديال للحماية النظـام احلايل للحماية عن طريق اآلليات اليت يوفّ
  الدبلوماسية، وهذا ما يعين االستغناء عن هذه األخرية ؟ 

ون الدويل قد اعتمدت أسلوب التكامل بني احلماية الدبلوماسية واآلليات وهنا يظهر أن جلنة القان
احلماية الدبلوماسية هي  ، حبيث اعتربت أنّان اهلدف اليت ترمي إليه مجيعاً واحـداجلديدة للحماية، طاملا ك

طة أداة ماضية يف ترسانة حقوق اإلنسـان، ولكن الطـابع اخلصوصي للحماية الدبلوماسية السيما السل
  .التقديرية اليت تتمّتع هبا الدولة يف هذا اإلطار، قد يوحي بصعوبة حتـقيق هذا التكـامل

وبالتايل، فلقد كـان احلـاجز األسـاسي، هو كيفية ختليص احلمـاية الدبلوماسية من االعتبارات 
إقرار منح احلمـاية أم  السيـاسية اليت تثقلها، وذلك بسبب السلطة التقديرية اليت تتمّتع هبا الدولة يف جمـال

رفض ذلك، وقد كانت هذه املسألة من أهّم النقـاط اليت ارتكـز عليها املنتقدون لنظـام احلماية 
فإنّ هذه املسألة هلا من احلساسية مبا كان باعتبـارها تقـع يف  ،ره التقليدي، ويف الواقعالدبلوماسية بتصّو

  .قوق السيـادية للدولةنقطة متـاسٍّ بني حـق الفرد يف احلماية واحل
ويبدو أنّ جلنة القـانون الدويل مل حتـّبذ الطرح التحـّرري يف هذه املسألة، حبيث اختارت اإلبقـاء 
على هامشٍ كبري من السلطة التقديرية لصاحل الدولة يف جمـال احلماية الدبلوماسية، ولكن مع تقييده نوعـاً ما 

الفرد يف املوضوع كلما كان ذلك ممكنـاً، وتقييد حّرية الدولة يف  بتوصيات يف املمـارسة تتعلّق باستشـارة
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التصّرف مببلغ التعويض الذي ميكن أن تتحّصل عليه جّراء املطالبة الدولية املُندرِجة ضمن احلماية الدبلوماسية، 
تتنـاسب  ولكن يبقى هـذا غري كاٍف، باعتبـار أنّ الدول قبل هذا هلا إمكـانية املطـالبة بتعويضـات ال

بالضـرورة مع طلبـات الفرد املتضّرر، بل ليس هناك من جيربها على ممـارسة هذه احلماية، ويف هذا 
اإلطـار، فقد نـادى البعض بضـرورة جعل احلمـاية الدبلوماسية واجبـاً على الدولة، بل إنّ هنـاك من 

  .لوماسيةرأى أن هذا األمـر من شأنه أن يزيد من فعـالية آلية احلماية الدب
ولكن اإلجـابة ليست هبذه البسـاطة، لكون أنّ احلمـاية الدبلوماسية تقع يف نقطة متـاسٍّ بني 

فع بأنه إذا ما ُرسِّم واجـب ممـارسة احلماية الدبلوماسية على الدولة، سيـادة الدولة ومحـاية الفرد، وقد ُد
نا ال ميكن تقدمي مصلحة خـاصة على املصلحة فإنّ هذا من شأنه أن يؤدي مبصـاحل الدولة إىل التضـّرر، وه

العـامة، ويف الواقع، فإنّ هذا ما دفع بلجنة القـانون الدويل إىل ترك حرية املبادرة للدولة وعدم إلزامها 
بالتدّخل حلماية مواطنها دبلوماسياً، ولكن إذا كان هذا الدفع مقبوالّ بشكل عـام، فإنّ هنـاك من يرى 

  .لة يف حـالة ما إذا متّ املسـاس باحلقوق األسـاسية ملواطنيها يف اخلـارجبضرورة تدّخـل الدو
ويف األخري، يظهر أنّ احلمـاية الدبلوماسية ستعرف حتـّوالت عميقة يف املستقبل القريب، وذلك 
بتأثري موضوع حقوق اإلنسان عليها، ويف احلقيقة، فقد بدأت هذه التحـوالت ُترى يف شروط ممـارسة هذه 

وع من احلمـاية، فعلى سبيل املثـال، مل يعـد شرط اجلنسية ُمطّبقـاً بشكلٍ حـازمٍ كما يف السابق، الن
حبيث ميكن أن ُيخفّف هذا الشرط أو ُيعّدل أو ُيستغىن عنه هنـائيـاً يف بعض احلـاالت، وقد أصبحنـا يف 

سية، وعلى هذا األسـاس يبدو أنّ الوقت احلـاضر نتكلّم عن احلمـاية الدبلوماسية لالجـئني ولعدميي اجلن
.                   اه تعزيز مركز الفرد يف هذه اآلليةـالتحـوالت اليت ستعرفها احلماية الدبلوماسية يف املستقبل ستصّب يف اجت
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- Affaire de l’Electronica Sicula S.P.A. (ELSI), (Etats-Unis d’Amérique c. 
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            قانون الدويل    ة ال ن جل
                       الدورة الثامنة واخلمسون

       يونيـه /          حزيـران  ٩  -       مايـو   /       أيار  ١         جنـيف،   
     ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ١١  -      يوليه  /     متوز ٣ و

 احلماية الدبلوماسية

 اوين ونصوص مشاريع مواد بشأن احلماية الدبلوماسيةعن
 اعتمدهتا جلنة الصياغة يف القراءة الثانية

 احلماية الدبلوماسية

 اجلزء األول

 أحكام عامة

 ١املادة 

 التعريف والنطاق

                                                                                              ألغراض مشاريع املواد احلالية، تعين احلماية الدبلوماسية قيام دولة، عرب إجراء دبلوماسي أو وسيلة أخرى 
ٍ      من وسائل التسوية السلمية، بطرح مسؤولية دولة أخرى عن ضرر ناشئ عن فعل غري مشروع دولياً لَِحق بشخٍص        ِ َ  ً                                                                                  

  .                                                                   طبيعي أو اعتباري من رعايا الدولة األوىل، وذلك بغية إعمال تلك املسؤولية

 ٢املادة 

 احلق يف ممارسة احلماية الدبلوماسية

  . ً                  اً ملشاريع املواد هذه                                      حيق للدولة ممارسة احلماية الدبلوماسية وفق 
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 اجلزء الثاين

 اجلنسية

 الفصل األول

 مبادئ عامة

 ٣املادة 

                ِ               توفري احلماية من ق بل دولة اجلنسية

  .                                                        الدولة اليت حيق هلا ممارسة احلماية الدبلوماسية هي دولة اجلنسية - ١ 

                ً  بغري رعاياها وفقاً                                                 ، جيوز للدولة ممارسة احلماية الدبلوماسية فيما يتصل  ١                    رغم ما جاء يف الفقرة  - ٢ 
  . ٨      املادة        ملشروع 

 الفصل الثاين

 األشخاص الطبيعيون

 ٤املادة 

 دولة جنسية الشخص الطبيعي

                                                                                                   ألغـراض توفري احلماية الدبلوماسية للشخص الطبيعي، تعين دولة اجلنسية دولة يكون ذلك الشخص قد                
                                         التجنس أو خالفة الدول أو بأية طريقة                          ً                                                      اكتسـب جنسيتها، وفقاً لقانون تلك الدولة، حبكم املولد أو األصل أو             

  .                              أخرى ال تتعارض مع القانون الدويل

 ٥املادة 

 استمرار جنسية الشخص الطبيعي

                                                                                                حيـق للدولة ممارسة احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص كان من رعايا تلك الدولة بصورة                - ١ 
                                   ويفترض حتقق االستمرارية إذا كانت       .     ً رمسياً            ً                                                       مستمرة ابتداًء من تاريخ حدوث الضرر وحىت تاريخ تقدمي املطالبة           

  .                             تلك اجلنسية قائمة يف كال التارخيني

                                                         ، جيوز للدولة أن متارس احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص   ١                             مـع عـدم اإلخالل بالفقرة        - ٢ 
          شريطة أن                                           ً                                                             يكون من رعاياها يف تاريخ تقدمي املطالبة رمسياً ولكنه مل يكن من رعاياها يف تاريخ حدوث الضرر،                  
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                                                                                                            يكـون هذا الشخص من رعايا دولة سلف أو يكون قد فقد جنسيته السابقة واكتسب، لسبب ال يتصل بتقدمي                   
  .                                                           املطالبة، جنسية الدولة األوىل بطريقة ال تتعارض مع القانون الدويل

                                                                    ً                            ال جيـوز لدولة اجلنسية احلالية أن متارس احلماية الدبلوماسية، فيما خيص شخصاً ما، ضد دولة                - ٣ 
                                                                                            جنسية سابقة لذلك الشخص فيما يتعلق بضرر يكون قد حدث عندما كان ذلك الشخص من رعايا دولة اجلنسية 

  .                                          السابقة ومل يكن من رعايا دولة اجلنسية احلالية

                                                                                         ال حيق للدولة ممارسة احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص يكتسب، بعد تاريخ تقدمي املطالبة        - ٤ 
  .    ُ   َّ                اليت ُتقدَّم ضدها املطالبة                     الرمسية، جنسية الدولة 

 ٦املادة 

 اجلنسية املتعددة واملطالبة ضد دولة ثالثة

                                                                                جيـوز ألي دولة يكون من رعاياها شخص مزدوج اجلنسية أو متعدد اجلنسية أن متارس احلماية     - ١ 
  .                                                                     الدبلوماسية فيما يتعلق بذلك الشخص ضد دولة ال يكون هذا الشخص من رعاياها

                                                                           لتان أو أكثر من دول اجلنسية يف ممارسة احلماية الدبلوماسية فيما يتصل                                  جيـوز أن تشـترك دو      - ٢ 
  .                                 بشخص مزدوج اجلنسية أو متعدد اجلنسية

 ٧املادة 

 اجلنسية املتعددة واملطالبة ضد دولة من دول اجلنسية

  ص                                                                                       ال جيوز لدولة اجلنسية أن متارس احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص ما ضد دولة يكون هذا الشخ 
               ً                                                                                                    مـن رعاياها أيضاً ما مل تكن جنسية الدولة األوىل هي اجلنسية الغالبة، يف تاريخ وقوع الضرر ويف تاريخ تقدمي                    

  .            ً             املطالبة رمسياً، على السواء

 ٨املادة 

 األشخاص عدميو اجلنسية والالجئون

       ذلك                                                                                          جيـوز للدولـة أن متارس احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص عدمي اجلنسية إذا كان               - ١ 
  .                                                    ً                                           الشخص، يف تاريخ وقوع الضرر ويف تاريخ تقدمي املطالبة رمسياً، يقيم بصفة قانونية واعتيادية يف تلك الدولة

                                                                                             جيوز للدولة أن متارس احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص تعترف به تلك الدولة كالجئ،               - ٢ 
                                     ً               وقوع الضرر ويف تاريخ تقدمي املطالبة رمسياً، يقيم            ً                      ً                                        وفقاً للمعايري املقبولة دولياً، إذا كان ذلك الشخص، يف تاريخ           

  .                                   بصفة قانونية واعتيادية يف تلك الدولة
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                                           ً                                      فيما يتعلق بضرر ناجم عن فعل غري مشروع دولياً ارتكبته الدولة اليت حيمل               ٢                  ال تنطبق الفقرة     - ٣ 
  .             الالجئ جنسيتها

 الفصل الثالث

 األشخاص االعتباريون

 ٩املادة 

 دولة جنسية الشركة

       غري أنه   .                                                                                               ألغـراض احلماية الدبلوماسية للشركات، تعين دولة اجلنسية الدولة اليت أنشئت الشركة مبوجب قانوهنا         
                                                                                                                      عـندما يسيطر على الشركة رعايا دولة أخرى أو دول أخرى وال توجد للشركة أنشطة جتارية كبرية يف دولة التأسيس                    

  .                                          ما يف دولة أخرى تعترب تلك الدولة دولة اجلنسية                                                  وعندما يوجد مقر اإلدارة والرقابة املالية للشركة كليه

 ١٠املادة 

 استمرار جنسية الشركة

                                                                                                      جيـوز للدولة أن متارس احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشركة استمرت حتمل جنسية تلك الدولة أو                 - ١ 
                        تمرارية إذا وجدت تلك                     ويفترض قيام االس    .                                                              ً                الدولـة السـلف هلا، من تاريخ وقوع الضرر إىل تاريخ تقدمي الطلب رمسياً             

  .                     اجلنسية يف ذينك التارخيني

                                                                                                       ال حيـق للدولة أن متارس احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق بأي شركة حتصل على جنسية الدولة املدعى                  - ٢ 
  .                    عليها بعد تقدمي الطلب

        ة كانت                                                                       ، يظل للدولة احلق يف ممارسة احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشرك           ١                           رغـم ما جاء يف الفقرة        - ٣ 
                                                                      ً                    ُ                                حتمـل جنسـيتها يف تاريخ وقوع الضرر ولكنها مل تعد موجودة جراء ذلك الضرر وفقاً لقانون الدولة اليت أُنشئت فيها                     

  .      الشركة

 ١١املادة 

 محاية محلة األسهم

                                                                                                 ال حيـق لدولـة جنسـية محلة األسهم يف الشركة أن متارس احلماية الدبلوماسية لصاحلهم عندما يلحق               
  :              بالشركة ضرر إال

                           ً                    ُ                                إذا مل يعد للشركة وجود وفقاً لقانون الدولة اليت أُسست فيها لسبب ال صلة له بالضرر؛  ) أ ( 
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ّ                               أو إذا كانـت الشركة يف تاريخ وقوع الضرر حاملةً جلنسية الدولة اليت ُيدّعى أهنا مسؤولة عن              ) ب (    ُ                  ً                                           
  .                ال التجارية فيها                                         ً      ً                           إحلاق الضرر بالشركة وكان تأسيس الشركة شرطاً مسبقاً تفرضه الدولة ملمارسة األعم

 ١٢املادة 

 الضرر املباشر الذي يلحق حبملة األسهم

        ُ                               ً     ً       ً                                ً                           بقـدر ما ُيلحق فعل الدولة غري املشروع دولياً ضرراً مباشراً حبقوق محلة األسهم بصفتهم هذه متييزاً هلا عن                    
       ماسية                                                                                                 حقـوق الشـركة نفسـها، حيـق لدولـة اجلنسـية ألي واحد من محلة األسهم هؤالء ممارسة احلماية الدبلو          

  .            لصاحل رعاياها

 ١٣املادة 

 األشخاص االعتباريون اآلخرون

                                                                                                     تنطـبق املبادئ الواردة يف هذا الفصل، عند االقتضاء، على احلماية الدبلوماسية لألشخاص االعتباريني               
  .           خالف الشركات

 اجلزء الثالث

 سبل االنتصاف احمللية

 ١٤املادة 

 استنفاد سبل االنتصاف احمللية

                                                                                       دولة أن تقدم مطالبة دولية فيما يتعلق بضرر حلق بأحد رعاياها أو بشخص آخر من                         ال جيوز لل   - ١ 
                                                          قبل أن يكون هذا الشخص قد استنفد مجيع سبل االنتصاف احمللية،   ٨                                         األشـخاص املشار إليهم يف مشروع املادة        

  .  ١٥                 رهنا مبشروع املادة 

                                ة لشخص مضرور أمام احملاكم أو                                    سبل االنتصاف القانونية املتاح     "                    سبل االنتصاف احمللية   "       تعـين    - ٢ 
ّ                              اهليئات القضائية أو اإلدارية، سواء كانت عادية أم خاصة، للدولة اليت ُيّدعى أهنا مسؤولة عن وقوع الضرر  ُ                                                                .  

ُ                                                                                             ُتستنفد سبل االنتصاف احمللية يف حالة تقدمي مطالبة دولية أو طلب إصدار حكم تفسريي متصل                - ٣ 
                                                                  ضرر حلق بأحد الرعايا أو بشخص آخر من األشخاص املشار إليهم يف                                                      باملطالـبة، يف املقـام األول، على أساس         

  . )١ ( ٨            مشروع املادة 
                                                      

  .                   يف نص القراءة األوىل  ١٥                 هي مشروع املادة  ٣       الفقرة   ) ١ (
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 )٢(١٥املادة 

 حاالت االستثناء من قاعدة استنفاد سبل االنتصاف احمللية

  :                                    ال حاجة الستنفاد سبل االنتصاف احمللية حيث 

ّ                   ال تـتوفر على حنو معقول سبل انتصاف حملية للحصول على جرب فّعال                ) أ (                        أو سبل انتصاف حملية                                                        
                                        تتيح إمكانية معقولة للحصول على ذلك اجلرب؛

                                                         ُ                 يوجد تأخري ال مسوغ لـه يف عملية االنتصاف يعزى إىل الدولة اليت ُيدعى أهنا مسؤولة؛  ) ب ( 

                                                َّ                                  ال توجد صلة وجيهة بني الفرد املضرور والدولة اليت يدَّعى أهنا مسؤولة يف تاريخ وقوع الضرر؛  ) ج ( 

               ً      ً                                  خص املضرور منعاً واضحاً من اللجوء إىل سبل االنتصاف احمللية؛       مينع الش    ) د ( 

  .                                                                  تتنازل الدولة اليت يدعى أهنا مسؤولة عن شرط استنفاد سبل االنتصاف احمللية    ) ه ( 

 اجلزء الرابع

 أحكام متنوعة

 )٣(١٦املادة 

 التدابري أو اإلجراءات خالف احلماية الدبلوماسية

                                                                 الدول أو األشخاص الطبيعيني أو األشخاص االعتباريني أو غريهم من                                           ال متس مشاريع املواد هذه حقوق        
                                                                                                              الكيانات يف اللجوء مبوجب القانون الدويل إىل تدابري أو إجراءات خالف احلماية الدبلوماسية، لكفالة جرب ضرر                

  .                        ً جنم عن فعل غري مشروع دولياً

 )٤(١٧ املادة

 األحكام اخلاصة يف املعاهدات

                                                                                    اد هذه حيثما وبقدر ما ال تتفق مع القواعد اخلاصة للقانون الدويل مثل األحكام                                     ال تنطـبق مشاريع املو     
  .                                          الواردة يف املعاهدات واملتعلقة حبماية االستثمار

                                                      

  .                   يف نص القراءة األوىل  ١٦        ً        كانت أصالً املادة   ) ٢ (
  .                   يف نص القراءة األوىل  ١٧        ً        كانت أصالً املادة   ) ٣ (
  .                    من نص القراءة األوىل  ١٨        ً        كانت أصالً املادة   ) ٤ (
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 )٥(١٨املادة 

 أطقم السفن محاية

                                                                                                          ال يـتأثر حق دولة جنسية أفراد طاقم السفينة يف ممارسة احلماية الدبلوماسية لصاحلهم حبق دولة جنسية                  
                                                                                               ة يف التماس اجلرب بالنيابة عن أفراد ذلك الطاقم، بغض النظر عن جنسيتهم، عندما يصيبهم ضرر أثناء وقوع       السفين

  .                                   ً ضرر للسفينة جراء فعل غري مشروع دولياً

 ١٩املادة 

 املمارسة املوصى هبا

  :                                                      ً                  ينبغي للدولة اليت حيق هلا أن متارس احلماية الدبلوماسية وفقاً ملشاريع املواد هذه 

                                                                           تويل النظر الواجب إلمكانية احلماية الدبلوماسية، وال سيما عن وقوع ضرر ذي شأن؛  أن  ) أ ( 

                                                                                       وأن تضـع يف اعتبارها، كلما أمكن، آراء األشخاص املتضررين فيما يتعلق باللجوء إىل احلماية        ) ب ( 
                         الدبلوماسية واجلرب املطلوب؛

                ً        ولة املسؤولة رهناً بأي                                                                       وأن حتـول إىل الشـخص املتضـرر أي تعويض عن الضرر تقدمه الد               ) ج ( 
  .               اقتطاعات معقولة

----- 

                                                      

  .        اءة األوىل            من نص القر  ١٩        ً        كانت أصالً املادة   ) ٥ (
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