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 المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية  
 بقلم جون دوغارد  

 أستاذ القانون الدويل
 قسم القانون العام، كلية احلقوق، جامعة ليدن

 
 السياق التاريخي - 1 

يكــون التــدوين مهمــة صــعبة عنــدما تكــون ســوابق االجتهــاد القضــائي قليلــة يف املوضــوع.  
احلمايـــــة الدبلوماســـــية، ذلـــــك أن جلنـــــة القـــــانون الـــــدويل إال أن هـــــذه الصـــــعوبة مل تواَجـــــه يف حالـــــة 

شـرعت يف تـدوينها هلـذا املوضـوع كـان هنـاك تـراث زاخـر باألحكـام القضـائية، تؤيـده معاهـدات  ملا
وحمـاوالت تــدوين ســابقة وكتابــات احلقــوقيني. وبفضــل مـا كــان متاحــاً لعمليــة التــدوين مــن مصــادر، 

 للتدوين.  تناولتها جلنة القانون الدويل نضجاً رمبا كان هذا املوضوع أكثر املواضيع اليت

وتعـــــــود جـــــــذور احلمايـــــــة الدبلوماســـــــية إىل عهـــــــد بعيـــــــد مـــــــن تـــــــاريخ القـــــــانون الـــــــدويل.  
، وضـــــــع احلقـــــــوقي السويســـــــري إمـــــــريش فيتـــــــل املبـــــــدأ األساســـــــي املتمثـــــــل يف 1758 عـــــــام ففـــــــي

صــــــورة كــــــل مــــــن أضــــــر مبــــــواطن فهــــــو يضــــــر بالدولــــــة ب” الدبلوماســــــية عنــــــدما كتــــــب أن احلمايــــــة
 E. Vattel, The Law of Nations, or( “مباشـرة، ومـن واجـب الدولـة أن حتمـي ذلـك املـواطن غـري

the Principles of Natural Law, Classics of International Law, Book II, Chapter VI at 136 

(ed. C. Fenwich transl. 1916 عاياهـا الـذين )). وأصـبح املبـدأ القائـل بـأن للدولـة احلـق يف محايـة ر
يلــــق بـــم ضـــرر يف اخلـــارج مـــن الســـمات اجلوهريـــة للعالقـــات بـــني دول أوروبـــا الغربيـــة والواليـــات 
املتـــدة، مــن جهــة، ودول أمريكــا الالتينيــة، مــن جهــة أخــرى، يف اجلــزء األخــري مــن القــرن التاســع 

ا علـــى أمريكـــا عشـــر وأوائـــل القـــرن العشـــرين. فكثـــرياً مـــا كـــان مواطنـــو الـــدول الغربيـــة الـــذين تقـــاطرو 
الالتينيــة الســتغالل مواردهــا الطبيعيــة واملشــاركة يف تنميتهــا الصــناعية جيــدون أنفســهم يف منازعــاٍت 
مـــع حكومـــات املنطقـــة غـــري املســـتقرة واملتقلبـــة موضـــوعها حقـــوقهم الشخصـــية أو حقـــوق امللكيـــة. 

تـــأيت أحيانـــاً يف  وكـــان هـــؤالء املواطنـــون يلتجئـــون إىل دوهلـــم طلبـــاً للـمايـــة، فكانـــت هـــذه احلمايـــة
شـــكل حتكـــيم، وأحيانـــاً أخـــرى يف شـــكل اســـتخدام للقـــوة. وكـــان مـــن البـــديهي أن يـــؤدي أســـلوب 
التســــلط الــــذي انتهجتــــه الــــدول الغربيــــة إزاء دول أمريكــــا الالتينيــــة يف محايــــة مصــــاحل مواطنيهــــا إىل 

يم الـــيت تتـــألف إعطــاء احلمايـــة الدبلوماســية مسعـــة ســيئة يف البلـــدان الناميـــة. بيــد أن هيئـــات التـكــ
أحيانــاً مــن جلــان خمتلطــة معنيــة بالشــكاوى ســامهت كثــريا يف تطــوير هــذا الفــرع مــن القــانون بفضــل 
مــا صــدر عنهــا مــن اجتهــادات. ويف ســنوات مــا بــني احلــربني بُــذلت حمــاوالت لتــدوين جوانــب مــن 

ا يف مـــؤمتر ســـيم القـــانون تتعلـــق مبعاملـــة األجانـــب واملبـــادئ الـــيت حتكـــم احلمايـــة الدبلوماســـية، وال
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. ويف الفــرتة نفســها، ُوضــع عــدد كبــري مــن 1930 تــدوين القــانون الــذي ُعقــد يف الهــاي يف عــام
املؤلفـــات اهلامـــة، يـُــذكر منهـــا علـــى وجـــه اخلصـــوص املؤلـــف الضـــخم الـــذي وضـــعه إدويـــن بروتشـــرد 

 The Diplomatic Protection of((1919)  احلمايــة الدبلوماســية للرعايــا يف اخلــارجحتــت عنــوان 

Citizens Abroad.( 

وبعـــد احلـــرب العامليـــة الثانيـــة، حـــدث تطـــوران اثنــــان كـــان هلمـــا أثـــر علـــى قـــانون احلمايــــة  
الدبلوماســـية. أوهلمـــا أن اتفاقيـــة تســـوية املنازعـــات االســـتثمارية الناشـــئة بـــني الـــدول ورعايـــا الـــدول 

ايــــــة ، والعديــــــد مـــــن معاهــــــدات االســــــتثمار الثنائيـــــة، أصــــــبـت تيســــــر مح1965األخـــــرى لعــــــام 
االســتثمار األجنــيب. وهــذه املعاهــدات، الــيت تضــفي طــابع املرونــة علــى القواعــد الــيت حتكــم جنســية 
املطالبــات واســتنفاد ســبل االنتصــاف احملليــة، غـــريت إىل حــد بعيــد مــن البيئــة القانونيــة لالســـتثمار 
ـــــــيت يكـــــــون موضـــــــوعها مطالبـــــــات  الـــــــدويل وقلصـــــــت حـــــــاالت اْلِتمـــــــاس احلمايـــــــة الدبلوماســـــــية ال

 بامللكية. لقتتع

تُلــزم  وأمــا التطــور الثــاين فيتجلــى يف إبــرام معاهــدة حقــوق اإلنســان ومــنح األفــراد حقوقــاً ال 
ــزم أيضــا الــدول األخــرى، دون حاجــة إىل تــدخل دولــة الفــرد الوطنيــة.  دولــة الفــرد فـســب، بــل تُل

 ويرى الكثريون أن هذا األمر جيعل احلماية الدبلوماسية أمراً زائداً عن احلاجة.

فاحلمايـــــة الدبلوماســـــية إذن مل تعـــــد اليـــــوم أداة القـــــانون الـــــدويل الوحيـــــدة الـــــيت ميكـــــن أن  
يســــتخدمها الفــــرد الــــذي تتعــــرض حقوقــــه الشخصــــية أو مــــا لــــه مــــن حقــــوق امللكيــــة إىل االنتهــــاك 

القــــانوين يف اخلـــارج مــــن قبـــل حكومــــة أجنبيـــة. فمعاهــــدات االســـتثمار الثنائيــــة تـــوفر احلمايــــة  غـــري
ألجانــــب، ومعاهــــدات حقــــوق اإلنســــان تكفــــل ســــبل االنتصــــاف يف حــــال انتهــــاك الســــتثمارات ا

حقــوق اإلنســان الشخصــية. ولكــن احلمايــة الدبلوماســية تظــل آليــة مــن آليــات القــانون الــدويل الــيت 
ال تــزال الــدول تســتخدمها لضــمان املعاملــة العادلــة لرعاياهــا يف اخلــارج. وهــي إىل ذلــك ختلصــت 

ليــة تســتخدمها البلــدان الغنيــة واملتقدمــة النمــو للتــدخل يف الشــؤون إىل حــد بعيــد مــن مسعتهــا كعم
الداخليــة للبلــدان الناميــة. والــدليل علــى ذلــك أن البلــدان الناميــة ال تــرتدد يف التــذرع بأقــدم آليــة يف 

 القانون الدويل حلماية األجانب يف اخلارج.

مــن القــانون ذا قواعــد  وكــان مــن البــديهي أن تكــون احلمايــة الدبلوماســية، باعتبارهــا فرعــاً  
مستقرة نسبياً واجتهاد قضائي غين يسند هـذه القواعـد، مرشــة للتـدوين مـن جانـب جلنـة القـانون 
الــــدويل. بيــــد أن هــــذا املوضــــوع وثيــــق االرتبــــاط مبوضــــوع مســــؤولية الــــدول، األمــــر الــــذي أدى إىل 

ل مـن حيـث التــدوين. مالقـاة موضـوع احلمايـة الدبلوماســية نفـس املصـري الــذي لقيتـه مسـؤولية الــدو 
ف. ب. غارســيا أمــادور مــن كوبــا مقــرراً خاصــاً للجنــة معنيــاً مبوضــوع  1956وقــد ُعــني يف عــام 

تركيزه على القواعـد األوليـة املتعلقـة مبسـؤولية الـدول عـن األضـرار الـيت تلــق  مسؤولية الدول. وكان
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للجـدل  لوماسـية، مثـرياً باألجانب وتتلكاتم، وهو ما تضـمن بعـض النظـر يف موضـوع احلمايـة الدب
إىل حــد كبــري، ومل يفلــح يف حتقيــق توافــق يف اآلراء. وُكتــب للمشــروع حيــاة جديــدة علــى يــد املقــرر 
اخلاص الذي جاء بعـده، وهـو اإليطـايل روبريتـو آغـو الـذي قـرر أال يبــث يف القواعـد األوليـة الـيت 

دال مــن ذلــك يف القواعــد تصــف مــا يرتــب املســؤولية مــن عمــل أو انعدامــه، وأن حيصــر الدراســة بــ
الثانويــة ملســؤولية الــدول، أي القواعــد الــيت تشــكل إطــاراً ملســؤولية الــدول وتتنــاول مســائل مــن قبيــل 
إســناد التصــرف إىل الدولــة، واالحتجــاج مبســؤولية الدولــة، واآلثــار املرتتبــة علــى الفعــل غــري املشــروع 

بطيئـــاً (بـــل مضـــطرباً أحيانـــاً)، وظـــل وا بعـــده ءآغـــو ومـــن جـــا للدولـــة. وكـــان التقـــدم احملـــرز يف عهـــد
، حيــث مت االنتهــاء مـن جمموعــة مــن مشــاريع املــواد يف قــراءة أوىل. 1996األمـر كــذلك حــىت عــام 

، أيـــام كـــان األســـرتايل جـــيمس كرافـــرد يتـــوىل مهـــام املقـــرر اخلـــاص، انتهـــت جلنـــة 2001ويف عـــام 
قـراءة ثانيـة. ويف مشـاريع املـواد هـذه  إىل اعتمـاد جمموعـة مـن مشـاريع املـواد يف القانون الدويل أخرياً 

علـى أن أي طلـب  44حكم واحد فقط يتنـاول احلمايـة الدبلوماسـية تنـاوًال مباشـراً. وتـنص املـادة 
بـــــد أن يقـــــدَّم وفقـــــاً للقواعـــــد الناظمـــــة جلنســـــية الطلبـــــات واســـــتنفاد ســـــبل  لكــــي يكـــــون مقبـــــوًال ال

هــذه القواعــد. وبــديهي أن يكــون يف  االنتصــاف الداخليــة، دون بــذل أي حماولــة للنظــر يف حمتــوى
هــذه الموعــة مـــن مشــاريع املـــواد قواعــد، مـــن قبيــل إســـناد التصــرف إىل الدولـــة وســبل االنتصـــاف 
املتاحــة جلــرب فعــل غــري مشــروع، تســري علــى إحلــاق الضــرر باألجانــب فضــال عــن األفعــال األخــرى 

 غري املشروعة دولياً.

قــال إىل تنــاول موضــوع احلمايــة الدبلوماســية يف ومل تــتمكن جلنــة القــانون الــدويل مــن االنت 
حد ذاته حىت كانـت علـى وشـك الشـروع يف القـراءة الثانيـة ملشـروع املـواد املتعلقـة مبسـؤولية الـدول. 

دعـــــت اجلمعيـــــة العامـــــة جلنـــــة القـــــانون الـــــدويل إىل النظـــــر يف موضـــــوع احلمايـــــة  1996ويف عـــــام 
ـــاً بـــذا عينـــت اللجنـــة حممـــد ب 1997الدبلوماســـية، ويف عـــام  نونـــة مـــن املغـــرب مقـــرراً خاصـــاً معني

املوضــوع. وعنــدما اســتقال بنونــة أصــبح جــون دوغــرد مــن جنــوب أفريقيــا مقــرراً خاصــاً. وقــدم هــذا 
، اعُتمــدت جمموعــة تتكــون مـن تســعة عشــر مشــروع 2006األخـري ســبعة تقــارير للجنــة. ويف عـام 

اتفاقيــة علــى أســاس هــذه املــواد معروضــة مــادة تتعلــق باحلمايــة الدبلوماســية. وال تــزال مســألة إبــرام 
 على أنظار اجلمعية العامة.

 
 تطورات هامة في تاريخ التفاوض  - 2 

إن اخلط الفاصل بني التـدوين والتطـوير التـدرجيي خـط رفيـع جـداً. فالقواعـد الـيت يبـدو أن  
تــدوين  هلــا ســنداً يف تارســات الــدول، كثــرياً مــا تصــبح موضــع شــك عنــدما يــتمعن فيهــا الراغــب يف

القــانون. ولــذلك شــهدت جلنــة القــانون الــدويل مناقشــات مكثفــة بشــأن عــدد مــن املســائل. ومــن 
 هذه املسائل ما يرد ذكره أدناه.
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 استعمال القوة  -ألف  
رغــــم أن الــــرأي الــــذي ُجييــــز للدولــــة اســــتخدام القــــوة يف تارســــة حــــق الــــدفاع عــــن الــــنفس  

اخلــارج رأي حيظــى بــبعض التأييــد، فــإن جلنــة القــانون  حلمايــة مواطنيهــا املهــددين بالضــرر البــدين يف
ــــــــه يف تارســــــــة  ــــــــار هــــــــذا األمــــــــر آخــــــــر مــــــــا يُلجــــــــأ إلي ــــــــدويل رفضــــــــت اقرتاحــــــــاً يرمــــــــي إىل اعتب ال

 الدبلوماسية. احلماية
 

 اإلضراُر بمواطن إضراٌر بالدولة -باء  
ضــرار مبــواطن يُنظــر عــادة إىل احلمايــة الدبلوماســية باعتبارهــا حقــاً مكفــوًال للدولــة، ألن اإل 

(ســبق ذكــره)،  1758يُعــد إضــراراً بالدولــة نفســها. وهــذا الــوهم، الــذي نــادى بــه فاتيــل يف عــام 
 Mavrommatis Palestineيف قضـية  1924حظـي بتأييـد حمكمـة العـدل الدوليـة الدائمـة يف عـام 

Concessions ىل الدولـــة ملـــا تأخـــذ علـــى عاتقهـــا قضـــية أحـــد رعاياهـــا وتلجـــأ إ” عنـــدما أعلنـــت أن
احلمايــــة الدبلوماســــية أو اإلجــــراءات القضــــائية الدوليــــة بالنيابــــة عنــــه، فهــــي يف الواقــــع تــــدافع عــــن 

 “أي حقهـــا يف أن تضـــمن، يف شـــخص رعاياهـــا، احـــرتام قواعـــد القـــانون الـــدويل -حقوقهـــا هـــي 
)Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. U.K.), Judgments, P.C.I.J. Reports 

1924, Series A, No 2, p. 12 واسـتُند يف هـذا التفسـري الـذي أُعطـي للـمايـة الدبلوماسـية إىل .(
افرتاض يقول إن الفرد ليسـت لـه حقـوق مبوجـب القـانون الـدويل وفـق مـا كـان عليـه القـانون الـدويل 
ســــابقاً. وجــــاءت التطــــورات الالحقــــة يف جمــــال حقــــوق اإلنســــان لتلقــــي بظــــالل مــــن الشــــك علــــى 

هــذا التفســري للـمايــة الدبلوماســية. فــالفرد اليــوم هــو موضــوع العديــد مــن قواعــد  اســتمرار صــالحية
القــانون الـــدويل الــيت حتميـــه مـــن حكومتــه نفســـها كمــا حتميـــه يف اخلـــارج مــن احلكومـــات األجنبيـــة. 

تــزال قائمــة لتربيــر احلمايـــة  ولــذلك كانــت جلنــة القــانون الـــدويل يف شــك تــا إذا كانــت الضـــرورة ال
مـن مشـاريع املـواد، الـيت  1فرضية أن اإلضرار مبـواطن إضـرار بالدولـة. ومـن مث فاملـادة الدبلوماسية ب

تعـــرف احلمايــــة الدبلوماســــية، تــــرتك هــــذه املســــألة مفتوحــــة وتكتفــــي بتعريــــف احلمايــــة الدبلوماســــية 
باعتبارها قيام دولة بطرح املسؤولية عن ضـرر ناشـئ عـن فعـل غـري مشـروع دوليـاً حلـق بشـخص مـن 

 الدولة.رعايا تلك 
 

 ممارسة الحماية الدبلوماسية: حق أو واجب - يمج 
للدولــة احلــق يف تارســة احلمايــة الدبلوماســية. ولكنــه حــق خاضــع للســلطة التقديريــة، كمــا  

 Barcelona Traction (Barcelona Traction, Light)أكـدت ذلـك حمكمـة العـدل الدوليـة يف قضـية 

and Power Company, Limited (Belgium v. Spain), Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 

ــــة الدبلوماســــية لصــــاحل رعاياهــــا، وال3 ــــة التــــزام مبمارســــة احلماي ســــيما مــــن  ))، أم هــــل علــــى الدول
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يتعرض منهم ملعاملة تشكل انتهاكـاً لقاعـدة مـن القواعـد اآلمـرة؟ وقـد رفضـت جلنـة القـانون الـدويل 
يرمــي إىل االعــرتاف بوجــود التــزام علــى الــدول، وإن كــان  يف قــراءة أوىل اقرتاحــاً قدمــه املقــرر اخلــاص

حمــدوداً. ومــع ذلـــك، ونتيجــة لالقــرتاح الـــذي تقــدمت بـــه بعــض الــدول يف تعليقاتـــا علــى مشـــاريع 
املواد اليت قُبلت يف قـراءة أوىل، وترمـي مـن خاللـه إىل الـنص علـى هـذا االلتـزام، أُدرجـت توصـية يف 

تـــويل النظـــر الواجـــب إلمكانيـــة  أن” ثانيـــة بـــأن الدولـــة ينبغـــي هلـــامشـــاريع املـــواد املعتمـــدة يف قـــراءة 
 ).19(املادة  “شأن سيما عند وقوع ضرر ذي تارسة احلماية الدبلوماسية، وال

 
 الرابطة الحقيقية -دال  

) أن الدولــــة الــــيت ترغــــب يف Nottebohmرأت حمكمــــة العــــدل الدوليــــة يف قضــــية نوتيبــــوم ( 
بـــني املـــواطن املطلـــوب  “رابطـــة حقيقيـــة” يلزمهـــا أن تثبـــت أن هنـــاك تارســـة احلمايـــة الدبلوماســـية

 ,Nottebohm case (second phase) (Liechtenstein v. Guatamala), Judgmentمحايتـه والدولـة (

I.C.J. Reports 1955, p. 4 وكـان موقـف جلنـة القـانون الـدويل أن هـذا القـرار مقصـور علـى وقـائع .(
تــــنص علــــى أن الشــــخص الطبيعــــي مطالــــب بــــأن يثبــــت وجــــود صــــلة  القضــــية املعنيــــة ورفضــــت أن

 حقيقية له مع الدولة احلامية عالوة على جنسيته. 
 

 الجنسية المتعددة -هاء  
قر رأي جلنـــة القـــانون الـــدويل علـــى أنـــه جيـــوز ألي دولـــة يكـــون مـــن رعاياهـــا شـــخص اســـت 

ال  علــق بــذلك الشــخص حينمــامــزدوج اجلنســية أو متعــددها أن متــارس احلمايــة الدبلوماســية فيمــا يت
إذا كـان هـذا  يكون هذا الشخص من رعايا الدولة املدعى عليها، غـري أن اخلـالف ظهـر بشـأن مـا

املبـــدأ ينطبـــق ملـــا يكـــون هـــذا املـــواطن مـــن رعايـــا الدولـــة املـــدعى عليهـــا أيضـــاً. وكانـــت هـــذه مســـألة 
د مـن القضـايا (انظـر، علـى شائكة واجهتها حمكمة املطالبات بـني إيـران والواليـات املتــدة يف عـد

). وحلـل هـذه املسـألة، Case No. A/18, Iran-U.S. C.T.R., vol. 5 (1984), p. 251سـبيل املثـال، 
قررت جلنـة القـانون الـدويل أنـه ال جيـوز للدولـة أن متـارس احلمايـة الدبلوماسـية يف احلالـة األخـرية إال 

لبــة، يف تــاريخ وقــوع الضــرر ويف تــاريخ تقــدمي إذا ثبــت أن جنســية الدولــة املطالِبــة هــي اجلنســية الغا
 املطالبة، على السواء.

 
 األشخاص عديمو الجنسية والالجئون -واو  

قامــــت جلنــــة القــــانون الــــدويل، يف عمــــل واضــــح مــــن أعمــــال التطــــوير التــــدرجيي للقــــانون،  
باعتمــــاد حكــــم يســــمح للــــدول مبمارســــة احلمايــــة الدبلوماســــية فيمــــا يتعلــــق باألشــــخاص عــــدميي 

 ).8يف الدولة املطالِبة (املادة  “بصفة اعتيادية” نسية والالجئني إذا كانوا يقيموناجل
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 دولة جنسية الشركة -زاي  
، رأت حمكمـة العـدل الدوليـة أن احلـق يف تارسـة Barcelona Tractionيف القضـية الشـهرية  

وجـــد فيهـــا مكتـــب احلمايـــة الدبلوماســـية لصـــاحل شـــركة يعـــود للدولـــة الـــيت تأسســـت فيهـــا الشـــركة وي
). وعلــى الــرغم مــن أن احملكمــة رفضــت أن تطبــق Barcelona Traction, p. 42الشــركة املســجل (

، فإ�ــــا ذهبــــت إىل أنــــه Nottebohmعلــــى الشــــركات شــــرط وجــــود صــــلة حقيقيــــة املطبــــق يف قضــــية 
ية بـــني الدولـــة الـــيت متـــارس احلمايـــة الدبلوماســـ “صـــلة دائمـــة ووثيقـــة”ينبغـــي أن تتـــوافر إىل حـــد مـــا 

والشـركة. ولـذلك اعتمـدت جلنـة القـانون الــدويل شـرط التأسـيس، ولكنهـا اعرتفـت يف الوقـت نفســه 
مــع الشــركة ميكــن أن يكــون هلــا الســبق علــى  “صــلة دائمــة ووثيقــة” بــأن العوامــل الــيت تثبــت وجــود
 التأسيس يف بعض الظروف.

 
 َحَمَلة األسُهم -حاء  

جنســـية الشـــركة ولـــيس مـــن دولـــة جنســـية محلـــة تتلقـــى الشـــركة احلمايـــة، مبـــدئياً، مـــن دولـــة  
 Barcelonaأســهم الشــركة. وقــد أعــادت حمكمــة العــدل الدوليــة تأكيــد هــذا املبــدأ يف قضــية شــركة 

Traction  حيث خشـيت احملكمـة مـن أنـه إذا ُمسـح لـدول محلـة األسـهم 35و  34(الصفـتان ،(
). 49و  48طالبـات (الصـفـتان مبمارسة احلماية الدبلوماسية، فـإن هـذا قـد يُفضـي إىل تعـدد امل

(الصــفـات  Barcelona Tractionشــركة  غـري أن هلــذه القاعــدة اســتثناءات أقرتـا احملكمــة يف قضــية
). االســـــتثناء األول هــــــو احلالـــــة الــــــيت مل تعـــــد فيهــــــا الشـــــركة قائمــــــة يف مكــــــان 48و  41و  40

ؤولة عـــن إحلـــاق الضـــرر تأسيســـها، والثـــاين هـــو احلالـــة الـــيت تكـــون فيهـــا دولـــة التأســـيس نفســـها مســـ
بالشــركة وتكــون الوســيلة الوحيــدة حلمايــة محلــة األســهم هــي مــن خــالل دولــة (دول) اجلنســية. وقــد 
حظـــي هـــذا االســـتثناء األخـــري بـــبعض التأييـــد يف قـــرارات التـكـــيم ويف اآلراء املســـتقلة للقضـــاة يف 

(القاضــي  134القاضــي فيتزمــوريس) والصــفـة ( 75إىل  72قضــية شــركة برشــلونة (الصــفـات 
(القاضـي جيسـوب))، ولكنــه لقـي يف البدايـة اعـرتاض أقليــة  193إىل  191تاناكـا) والصـفـات 

 ال ُيستهان با ضمن جلنة القانون الدويل قبل اعتماده.
 

 استنفاد سبل االنتصاف المحلية -طاء  
القواعــد املتصــلة باســتنفاد ســبل  خبــالف القواعــد الــيت حتكــم جنســية املطالبــات، مل تطــرح 

االنتصــاف احملليــة ســوى صــعوبات قليلــة. فقــد حصــل اتفــاق عــام علــى أن ســبل االنتصــاف احملليــة 
دها ما عـدا إذا مل تكـن هنـاك سـبل انتصـاف حمليـة معقولـة. بيـد أنـه كـان هنـاك بعـض ايتعني استنف

ليـــة عنـــدما ال توجـــد صـــلة النقـــاش بشـــأن مســـألة مـــا إذا كـــان يتعـــني اســـتنفاد ســـبل االنتصـــاف احمل
وجيهــة بـــني الفـــرد املضـــرور والدولـــة املســـؤولة عـــن الضـــرر. وقـــر الـــرأي علـــى أنـــه ال داعـــي الســـتنفاد 
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حــدث  كمــا  -ســبل االنتصــاف احملليــة عنــدما يكــون الضــرر راجعــاً إىل أضــرار بيئيــة عــابرة للـــدود 
يــــة مــــن حمطــــة تشــــرينوبيل حينمــــا امتــــدت إىل البلــــدان اإلســــكندنافية آثــــار اإلشــــعاعات النوويــــة اآلت

ـــة مـــا عـــن طريـــق اخلطـــأ (كمـــا  أو -النوويـــة  ناــــاً عـــن إســـقاط طـــائرة دخلـــت الـــال اجلـــوي لدول
 اجلوي). حدث عندما أسقطت بلغاريا إحدى طائرات شركة العال دخلت خطأ جماهلا

 
 شرط كالفو -ياء  

، أن تتجنـــب أرجنتيـــين يف أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر، اقـــرتح كـــارلوس كـــالفو، وهـــو حمـــام 
ــــات احلمايــــة الدبلوماســــية مــــن خــــالل إلــــزام األجانــــب بــــالتخلي عــــن  دول أمريكــــا الالتينيــــة مطالب
اللجـــوء إىل وســـائل االنتصـــاف الدوليـــة يف املنازعـــات الناشـــئة عـــن عقـــد أبـــرم مـــع الدولـــة املضـــيفة. 

نـه ، علـى أسـاس أ“شـرط كـالفو” وطعنت القـوى الغربيـة يف صــة شـرط التخلـي هـذا، املعـروف بــ
. Mavrommatisبتعبــري احلكــم الصــادر يف قضــية  -ال حيــق للفــرد التخلــي عــن حــق متلكــه الدولــة 

عرفـــاً إقليميــاً يف دول أمريكـــا الالتينيــة وأُدرج يف دســـاتري بعـــض  “شـــرط كــالفو” ومــع ذلـــك، اعتُــرب
شـــرط  ” تلـــك الـــدول. وحـــاول املقـــرر اخلـــاص التوصـــل إىل تســـوية توفيقيـــة متـــنح بعـــض االعـــرتاف لــــ

، إال Mavrommatisســـيما يف ضـــوء مـــا نـــوقش أعـــاله مـــن اعرتاضـــات تتعلـــق بقضـــية  ، وال“لفوكـــا
 أن حماولته ووجهت مبعارضة شديدة من بعض أعضاء اللجنة، فتوقف النظر يف املسألة.
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وماسـية. وهـي ال تتناول املواد املتعلقـة باحلمايـة الدبلوماسـية القواعـد الثانويـة للـمايـة الدبل 
حتـــاول أن تصـــف ســـلوك الـــدول الـــذي يلــــق الضـــرر باألشـــخاص أو تتلكـــات الرعايـــا األجانـــب 
فترتتب عليه مسؤولية الـدول. وتركـز املـواد بـدال مـن ذلـك علـى مسـألتني: جنسـية املطالبـات، وهـي 

وز تركــز علــى اشــرتاطات اجلنســية الــيت جيــب أن يســتوفيها األشــخاص الطبيعيــون والشــركات كــي جيــ
ــــيت حيملــــون جنســــيتها (املــــواد  ــــة ال ــــة مــــن الدول ــــيت 13إىل  3تلقــــيهم احلماي )؛ ونطــــاق القاعــــدة ال

تقتضـــــي اســـــتنفاد ســــــبل االنتصـــــاف احملليــــــة قبـــــل تقــــــدمي الدولـــــة مطالبــــــة باحلمايـــــة الدبلوماســــــية، 
 ).15و  14واالستثناءات من هذه القاعدة (املادتان 

قيـــام دولـــة بطـــرح مســـؤولية دولـــة أخـــرى عـــن  احلمايـــة الدبلوماســـية بأ�ـــا 1وتعـــرف املـــادة  
ضــرر يلـــق بشــخص مــن رعايــا الدولــة األوىل بســبب فعــل غــري مشــروع دوليــاً صــادر مــن الدولـــة 

 3أنه حيـق للدولـة تارسـة احلمايـة الدبلوماسـية وفقـاً للمـواد؛ وتـنص املـادة  2األخرى. وتؤكد املادة 
 ماسية هي دولة اجلنسية.على أن الدولة اليت حيق هلا تارسة احلماية الدبلو 

موضــــوع جنســــية األشــــخاص الطبيعيــــني. وميكــــن للشــــخص أن  8إىل  4وتتنــــاول املــــواد  
يكتســــب اجلنســــية حبكــــم املولــــد أو األصــــل أو التجــــنس أو خالفــــة الــــدول أو بــــأي طريقــــة أخــــرى 
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). وجيــب أن تســتمر اجلنســية مــن تــاريخ حــدوث الضــرر 4تتعــارض مــع القــانون الــدويل (املــادة  ال
). وجيــوز ألي دولــة يكــون مــن رعاياهــا شــخص مــزدوج 5 تــاريخ تقــدمي املطالبــة رمسيــاً (املــادة وحــىت

اجلنســية أو متعــدد اجلنســية أن متــارس احلمايــة الدبلوماســية فيمــا يتعلــق بــذلك الشــخص ضــد دولــة 
)، ولكــن ال جيــوز لدولــة اجلنســية أن متــارس احلمايــة 6ال يكــون هــذا الشــخص مــن رعاياهــا (املــادة 

لوماسية فيما يتعلق بشخص ما ضـد دولـة يكـون هـذا الشـخص مـن رعاياهـا أيضـاً مـا مل تكـن الدب
علـــى تـــوفري احلمايـــة  8). وتـــنص املـــادة 7(املـــادة “ الغالبـــة”جنســـية الدولـــة األوىل هـــي اجلنســـية 

يف  “بصــورة قانونيــة واعتياديــة” الدبلوماســية لألشــخاص عــدميي اجلنســية والالجئــني الــذين يقيمــون
 ملطالبة.الدولة ا

تـــنص  9احلمايـــة الدبلوماســـية لألشـــخاص االعتبـــاريني. فاملـــادة  13إىل  9وتتنــاول املـــواد  
علـــى أن دولـــة جنســـية الشـــركة هـــي الدولـــة الـــيت أُنشـــئت الشـــركة مبوجـــب قانو�ـــا. غـــري أنـــه عنـــدما 

، يســيطر علــى الشــركة رعايــا دولــة أخــرى، وال توجــد للشــركة أنشــطة جتاريــة كبــرية يف دولــة التأســيس
ـــة هـــي دولـــة  ـــة أخـــرى، تُعتـــرب تلـــك الدول وعنـــدما يوجـــد مقـــر اإلدارة والرقابـــة املاليـــة للشـــركة يف دول
اجلنســـية. وجيـــوز للدولـــة أن متـــارس احلمايـــة الدبلوماســـية إزاء شـــركة اســـتمرت حتمـــل جنســـية تلـــك 

جنســية حيــق لدولـة  ). وال10الدولـة مـن تــاريخ وقـوع الضـرر إىل تــاريخ تقـدمي الطلــب رمسيـاً (املـادة 
محلـــة األســـهم يف الشـــركة أن متـــارس احلمايـــة الدبلوماســـية فيمـــا خيـــص محلـــة األســـهم عنـــدما يلــــق 
بالشــركة ضــرر إال إذا مل يعــد للشــركة وجــود وفقــاً لقــانون الدولــة الــيت أُسســت فيهــا، أو إذا كانــت 

رطاً الدولــة الــيت تأسســت فيهــا الشــركة مســؤولة عــن إحلــاق الضــرر بالشــركة وكــان تأســيس الشــركة شــ
). وبقــدر مــا يُلـــق فعــل الدولــة 11مســبقاً تفرضــه الدولــة ملمارســة األعمــال التجاريــة فيهــا (املــادة 

غــري املشــروع دوليــاً ضــرراً مباشــراً حبملــة األســهم بصــفتهم هــذه متييــزاً هلــم عــن الشــركة نفســها، فإنــه 
احل رعاياهــــا حيـــق لدولـــة اجلنســـية ألي واحــــد مـــن محلـــة األســـهم تارســــة احلمايـــة الدبلوماســـية لصـــ

 ).12(املادة 

ــــــني ال غــــــري.   ــــــة يف مــــــادتني اثنت وتتنــــــاول املــــــواد مســــــألة اســــــتنفاد ســــــبل االنتصــــــاف احمللي
تؤكــد أن الدولــة ال جيــوز هلــا أن تقــدم مطالبــة باحلمايــة الدبلوماســية قبــل اســتنفاد ســبل  14 فاملــادة

نيــة املتاحــة أمــام احملــاكم االنتصــاف احملليــة، وتعــرف ســبل االنتصــاف احملليــة بســبل االنتصــاف القانو 
أو اهليئــــات القضــــائية أو اإلداريــــة. وتــــنص هــــذه املــــادة علــــى أن اســــتنفاد ســــبل االنتصــــاف احملليــــة 

، أي مــن خــالل “غــري مباشــر” يســري إال علــى احلــاالت الــيت يلـــق فيهــا الدولــة املطالبــة ضــرر ال
ضــرر مباشــر بســبب فعــل اإلضــرار بأحــد رعاياهــا. وال ينطبــق ذلــك عنــدما يلـــق الدولــة املطالبــة 

الــيت تتضــمن عناصــر منهــا  “املطالبــات املختلطــة” غــري مشــروع صــادر عــن دولــة أخــرى. ويف حــال
مــا يعــود لضــرر حلــق بالدولــة نفســها ومنهــا مــا يعــود لضــرر حلــق برعايــا تلــك الدولــة، يُطبــق معيــار 

االت علـــــى حـــــ 15لتـديـــــد املطالبـــــة الـــــيت ينبغـــــي تقـــــدميها. وتـــــنص املـــــادة  “العنصـــــر الغالـــــب”
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االســــتثناء مــــن قاعــــدة اســــتنفاد ســــبل االنتصــــاف احملليــــة، أي احلــــاالت الــــيت ال حاجــــة فيهـــــا إىل 
اســـتنفاد ســـبل االنتصـــاف احملليـــة. وهـــذه احلـــاالت هـــي أن تكـــون ســـبل االنتصـــاف احملليـــة عدميـــة 
اجلـــدوى بشـــكل واضـــح، مبعـــىن أن ال تتـــوفر علـــى حنـــو معقـــول ســـبل انتصـــاف حمليـــة؛ وأن يوجـــد 

وغ لـــه يف عمليـــة االنتصـــاف يُعـــزى إىل الدولـــة الـــيت يُـــدعى أ�ـــا مســـؤولة؛ وأال توجـــد تـــأخري ال مســـ
صلة وجيهة بني الفرد املضـرور والدولـة الـيت يُـدعى أ�ـا مسـؤولة؛ وأن تتنـازل الدولـة الـيت يُـدعى أ�ـا 

 مسؤولة عن شرط استنفاد سبل االنتصاف احمللية.

هــذه املــواد ال تتقــدم علــى اإلجــراءات  وهنــاك عــدد مــن األحكــام املتنوعــة الــيت توضــح أن 
األخرى املتعلقة حبمايـة حقـوق األجانـب املضـرورين املنصـوص عليهـا يف اتفاقيـات حقـوق اإلنسـان 

) وســيادة القــانون الــدويل العــريف 17) واملعاهــدات الثنائيــة املتعلقــة باالســتثمار (املــادة 16(املــادة 
بالنيابـة عـن أفـراد طـاقم السـفينة عنـدما يصـيبهم  الذي يسمح لدولة جنسية السفينة بالتمـاس اجلـرب

 ).18ضرر يتعلق بضرر يصيب السفينة جراء فعل غري مشروع دوليًا (املادة 

مــــن نــــوع غــــري مــــألوف، أل�ــــا تتضــــمن عــــدداً مــــن التوصــــيات للــــدول تتعلــــق  19واملــــادة  
نظـــر الواجـــب مبمارســـة احلمايـــة الدبلوماســـية. حيـــث ينبغـــي للـــدول مبوجـــب هـــذه املـــادة أن تـــويل ال

ســيما عنــد وقــوع ضــرر ذي شــأن؛  إلمكانيــة تارســة احلمايــة الدبلوماســية فيمــا يتعلــق برعاياهــا، وال
وأن تضـــع يف اعتبارهــــا آراء األشــــخاص املضـــرورين فيمــــا يتعلــــق مبطالبـــات اجلــــرب يف إطــــار احلمايــــة 

 .أخرى الدبلوماسية؛ وأن حتول إىل الشخص املضرور أي تعويض عن الضرر تقدمه دولة
 

 تأثير المواد على التطورات الالحقة - 4 

مل تتخذ املواد املتعلقـة باحلمايـة الدبلوماسـية شـكل معاهـدة، ورغـم ذلـك فمـا مـن شـك يف  
أن هــذه املــواد يُنظــر إليهــا اليــوم باعتبارهــا التعبــري النهــائي عــن قواعــد القــانون الــدويل العــريف يف هــذا 

ـــة استشـــهاد حم ـــة بـــذه املـــواد يف قضـــية ديـــالواملوضـــوع. ويتضـــح ذلـــك مـــن كيفي  كمـــة العـــدل الدولي
Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), 

Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 582, paras. 39, 91-94 ومـن (
 ,C.F. Amerasingheعلـــى ســـبيل املثـــال،األثـــر الـــذي كـــان هلـــا يف الكتابـــات القانونيــــة (انظـــر، 

Diplomatic Protection (2008).( 

وقــد حظيــت بعــض املســائل الــيت نظــرت فيهــا جلنــة القــانون الــدويل باهتمــام احملــاكم. ففــي  
 .Yukos Universal Limited (Isle of Man v. The Russian Federation) (PCA Case Noقضـية 

AA 227, pp.199-200, paras 551-552 قضـت هيئـة التـكـيم أنـه لـيس مـن الضـروري أن يثبـت ،(
طرف استمرار اجلنسـية حـىت صـدور القـرار التـكيمـي: ذلـك أنـه السـتيفاء شـرط اسـتمرار اجلنسـية 
يكفي إثبات اجلنسية من تـاريخ وقـوع الضـرر إىل تـاريخ تقـدمي املطالبـة رمسيـاً. وجـاء هـذا االسـتنتاج 
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ملـــواد الــــيت وضـــعتها جلنـــة القــــانون الـــدويل، ورافضـــاً للـكــــم مـــن ا 10و  5متماشـــياً مـــع املــــادتني 
 The Loewen Group, Inc. and Raymond L. Loewen v. United States ofالصـادر يف قضـية 

America, ICSID Case No. ARB (AF)/98/3 (2003), 42 International Legal Materials 811, 

pp. 847-849بغــي أن تســتمر حــىت صــدور قــرار التـكــيم. ففــي ) الــذي ذهــب إىل أن اجلنســية ين
(ب) مـــن مشـــاريع مـــواد جلنـــة القـــانون  11قضـــية ديـــالو، نظـــرت حمكمـــة العـــدل الدوليـــة يف املـــادة 

تكــون دولــة جنســية  الــدويل الــيت تســمح لدولــة جنســية محلــة األســهم حبمايــة محلــة األســهم عنــدما
تأســـيس الشـــركة شـــرطاً ملمارســـة  نالشـــركة هـــي نفســـها املســـؤولة عـــن إحلـــاق الضـــرر بالشـــركة، وكـــا

ـــة. أمـــا مســـألة مـــا كانـــت هـــذه القاعـــدة مـــن قواعـــد القـــانون  إذا األعمـــال التجاريـــة يف تلـــك الدول
 ).Ahmadou Sadio Diallo, paras. 91-93( الدويل العريف فقد تركتها احملكمة مفتوحة

تاحــة لألجانــب الــذين وال تــزال احلمايــة الدبلوماســية جــزءاً هامــاً مــن الرتســانة القانونيــة امل 
تلـقهــم أضــرار يف اخلــارج. صـــيح، كمــا الحظــت حمكمــة العــدل الدوليــة يف قضــية ديــالو (الفقــرة 

يف مـا يتعلـق باملنازعـات االسـتثمارية،  “قـد بـت إىل حـد مـا”)، أن دور احلماية الدبلوماسـية 88
املســؤولة عــن وأن اتفاقيــات حقــوق اإلنســان تــنص علــى آليــات لتقــدمي الشــكاوى ضــد احلكومــات 

انتهــاك حقــوق األجانــب. ومــن ناحيــة أخــرى، وعلــى حنــو مــا يتضــح مــن قضــية ديــالو، الــيت رفعــت 
فيها ـهورية غينيا دعوى ضد ـهورية الكونغـو الدميقراطيـة علـى أسـاس احلمايـة الدبلوماسـية فيمـا 
 يتعلــق بكـــل مــن الضـــرر الواقــع علـــى شــخص الســـيد ديــالو والضـــرر الــذي حلـــق حبقوقــه يف إحـــدى
الشركات، فإن احلماية الدبلوماسية تصلح وسيلة انتصـاف إضـافية. وعـالوة علـى ذلـك، فـإن عـدم 
فعاليــة ســبل االنتصــاف الــيت توفرهــا اتفاقيــات حقــوق اإلنســان يعــين أن األشــخاص املضــرورين مــن 
األفضـــل هلـــم أن يلتمســـوا محايـــة دولـــتهم الوطنيـــة بـــدًال مـــن اللجـــوء إىل وســـيلة االنتصـــاف املتاحـــة 

دمي شــــكاوى فرديــــة إىل هيئــــات رصــــد حقـــــوق اإلنســــان. والــــدليل علــــى ذلــــك أن األجانـــــب بتقــــ
املضــرورين يلجــأون يف العــادة إىل دولــتهم الوطنيــة التماســاً للمســاعدة، فــإذا رفضــت الدولــة تقــدمي 
املساعدة، التمسـوا مـن حمـاكم دولـتهم الوطنيـة التـدخل بـامسهم (بُـذل العديـد مـن احملـاوالت إلقنـاع 

 ,J. Dugardبــأن تــأمر احلكومــة مبمارســة احلمايــة الدبلوماســية يف جنــوب أفريقيــا. انظــر:احملــاكم 

International Law: A Souith African Perspective ولقــد فوتــت جلنــة القــانون الــدويل فرصــة .(
لإلعــالء مــن أمهيــة احلمايــة الدبلوماســية عنــدما مل تــتمكن مــن بلــورة احلــق يف احلمايــة الدبلوماســية 

ـــت البنـــود إىل بالن ســـبة للرعايـــا الـــذين يتضـــررون مـــن انتهـــاك قواعـــد قطعيـــة يف اخلـــارج. وإذا مـــا تُـر
مســــؤولية ” مـــن املـــواد ومبـــدأ 19معاهـــدة، فإنـــه مـــن املمكــــن أن ُتشـــجع الـــدول، مبوجـــب املــــادة 

رار (القـ 2005الذي أعلنته اجلمعيـة العامـة يف الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة العـاملي لعـام  “احلماية
) فيمـــا يتعلـــق بـــاجلرائم الدوليـــة اجلســـيمة، علـــى املوافقـــة 2005 أيلول/ســـبتمرب 16املـــؤرخ  60/1

 على احلق يف احلماية الدبلوماسية.

http://undocs.org/ar/A/RES/60/1
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