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   الرابعالفصل
احلماية الدبلوماسية

   مقدمة -ألف
، أقـرت   )١٩٩٥عام  (يف الدورة السابعة واألربعني       - ٣٤

اللجنة توصية الفريق العامل املعين بربنامج العمـل الطويـل          
األجل املؤيدة للموضوع وقررت، رهناً مبوافقـة اجلمعيـة         

ويف الـدورة   . )٨(العامة، إدراج املوضوع يف جدول أعماهلا     
موضـوع   اللجنـة  ، اعتربت)١٩٩٦عام  (واألربعني  الثامنة  

ثالثة مواضيع مناسبة للتـدوين     أحد   "احلماية الدبلوماسية "
 دعت اجلمعية العامة، يف قرارهـا       مث. )٩(والتطوير التدرجيي 

، اللجنة  ١٩٩٦ديسمرب  / كانون األول  ١٦ املؤرخ   ٥١/١٦٠
إىل مواصلة دراسة املوضوع وحتديد نطاقه ومضمونه يف ضوء 

بديت أثناء النقاش يف اللجنـة      عليقات واملالحظات اليت أُ   الت
  .)١٠(السادسة وأي تعليقات خطية قد تود احلكومات تقدميها

، ١٩٩٧يوليه  / متوز ١١ املعقودة يف    ٢٥١٠ويف اجللسة    -٣٥
 .)١١(حممد بنونه مقرراً خاصاً للموضوعالسيد عينت اللجنة 

 ١٥املؤرخ   ٥٢/١٥٦ووافقت اجلمعية العامة، يف قرارها       -٣٦
 موضوع  ، على قرار اللجنة إدراج    ١٩٩٧ديسمرب  /كانون األول 

  . يف جدول أعماهلا"احلماية الدبلوماسية"
عـام  (على اللجنة، يف دورهتا اخلمسني      وكان معروضاً     -٣٧

  .)١٢(، التقرير األويل للمقرر اخلاص)١٩٩٨
__________  

، الفقرة  ٢١٣، ص   )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ١٩٩٥حولية  انظر   ) ٨(
 كـانون   ١١ املؤرخ   ٥٠/٤٥وأحاطت اجلمعية العامة علماً يف قرارها       . ٥٠١
  . باقتراح اللجنة إدراج املوضوع يف جدول أعماهلا١٩٩٥ديسمرب /األول

الوثيقـة   ،)اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ١٩٩٦حولية  انظر   )٩(
A/51/10 ٢٩٤، ص ١، واملرفق الثاين، اإلضافة ٢٤٨ الفقرة، ٢٠٦، ص.  

وعمالً بقرار اجلمعية العامة    . Add.1 و A/51/358قة  انظر الوثي  )١٠(
، أنشأت اللجنة فريقاً عامالً ُيعىن هبذا املوضوع يف دورهتا التاسعة  ٥١/١٦٠

الفقـرة  ،  ١١٤ص  ،  )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ١٩٩٧ حولية(واألربعني  
 املرجـع (يف الدورة نفسها تقريراً أيدته اللجنة  الفريق العامل   وقدم  ). ١٦٩

واقترح الفريق العامل خمططاً للنظـر يف املوضـوع         ). ١٧١نفسه، الفقرة   
 املقرر اخلاص لتقدمي تقرير أويل   إليه  يستند  أوصت اللجنة باستخدامه أساساً     

  ).١٩٠-١٨٩، الفقرتان ١٢٠-١١٧املرجع نفسه، ص (
، ١٢٠، ص   )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثـاين     ١٩٩٧حولية   )١١(
 .١٩٠ الفقرة
، الوثيقــة )اجلــزء األول(لــد الثــاين ، اجمل١٩٩٨ حوليــة )١٢(

A/CN.4/484   أنشأت اللجنة فريقاً عـامالً      نفسهاويف الدورة   . ٣٨٥، ص ،
مفتوح العضوية للنظر يف االستنتاجات اليت ميكن استخالصها على أساس          

انظر استنتاجات الفريق العامـل،      (نهج معاجلة املوضوع  املتعلقة ب املناقشة  
  ).١٠٨ الفقرة، ١٠٠، ص )اجلزء الثاين( املرجع نفسه، اجمللد الثاين

، عّينـت   )١٩٩٩عام  ( الدورة احلادية واخلمسني     ويف  -٣٨
 دوغارد مقـرراً خاصـاً       جون روبرت  كريستوفر  السيد اللجنة

السيد بنونـه قاضـياً يف      بعد أن انُتخب     وذلك   ،)١٣(للموضوع
  .احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة

 خـالل   )١٤(وقدم املقرر اخلاص فيما بعد مخسة تقارير        -٣٩
إىل الـدورة   ) ٢٠٠٠عام  (الفترة من الدورة الثانية واخلمسني      

ويف الدورة السادسة   . للجنة) ٢٠٠٤م  عا(السادسة واخلمسني   
، اعتمدت اللجنـة يف القـراءة األوىل       )٢٠٠٤عام  (واخلمسني  

 مشروع مادة بشأن احلماية الدبلوماسية      ١٩جمموعة مؤلفة من    
ويف الدورة نفسها، قررت اللجنة، وفقاً      . )١٥(والتعليقات عليها 

 من نظامها األساسي، أن حتيـل مـشاريع         ٢١و ١٦للمادتني  
، عن طريق األمني العام، إىل احلكومات إلبداء تعليقاهتـا          املواد

ومالحظاهتا، على أن تقدم تلك التعليقـات واملالحظـات إىل          
  .)١٦(٢٠٠٦يناير / الثاينكانون ١األمني العام حبلول 

__________  
، A/54/10الوثيقـة   ،  )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ١٩٩٩حولية   )١٣(
 .١٩الفقرة ، ٨ص 

، )اجلـزء األول  (، اجمللد الثـاين     ٢٠٠٠ حولية: التقرير األول  )١٤(
: ؛ والتقرير الثـاين   )٩ إىل   ١مشاريع املواد    (Add.1 و A/CN.4/506الوثيقة  
مشاريع  (A/CN.4/514، الوثيقة   )اجلزء األول (الثاين  ، اجمللد   ٢٠٠١ حولية
اجلـزء  (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٢ حولية: ؛ والتقرير الثالث  )١٣ إىل   ١٠املواد  
؛ )١٦ إىل   ١٤مـشاريع املـواد      (Add.1 و A/CN.4/523، الوثيقة   )األول

، الوثيقـة   )اجلـزء األول  (، اجمللد الثـاين     ٢٠٠٣ حولية: والتقرير الرابع 
A/CN.4/530 وAdd.1)    ؛ والتقريـر اخلـامس  )٢٢ إىل   ١٧مشاريع املواد :

مشاريع  (A/CN.4/538، الوثيقة   )اجلزء األول (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٤ حولية
وخالل هذه الفترة، أجرت اللجنة ثالث مـشاورات        ). ٢٧ إىل   ٢٣املواد  

يف دورهتا الثانية واخلمسني عام      (٦ و ٣ و ١بشأن مشاريع املواد    : غري رمسية 
، ١٤٢-١٤٠، ص   )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٠حوليةانظر   ()٢٠٠٠
يف دورهتا الثالثة واخلمسني عـام       (٩، وبشأن مشروع املادة     )٤٩٥الفقرة  
،  والتـصويب  )اجلزء الثـاين  (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ حوليةانظر  ) (٢٠٠١

لألطقـم  مسألة احلماية الدبلوماسـية     ، وبشأن   )١٦٦الفقرة  ،  ٢٥١ ص
يف دورهتا الرابعـة واخلمـسني عـام         (ركات ومحلة األسهم  وكذلك للش 

الفقرة ،  ٥٦ص  ،  )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٢ حوليةانظر  ) (٢٠٠٢
، ٢٠٠٣كما أنشأت اللجنة يف دورهتا اخلامسة واخلمسني، عـام          ). ١١٣

 حوليـة انظـر   (١٧من مشروع املـادة  ) ٢(فريقاً عامالً للنظر يف الفقرة   
  ).٩٢-٩٠، الفقرات ٣٢ص ، )اجلزء الثاين(الثاين ، اجمللد ٢٠٠٣

، ٥٤-٢٢ ص   ،)اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٤ حولية )١٥(
  .٦٠-٥٩الفقرتان 

  .٥٧، الفقرة ٢١املرجع نفسه، ص  )١٦(
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كـان  ) ٢٠٠٥عـام   (ويف الدورة السابعة واخلمسني       -٤٠
أ معروضاً على اللجنة التقرير السادس للمقرر اخلاص عن مبـد         

  .)١٧(األيدي النظيفة

  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -باء
كان معروضاً على اللجنة يف الدورة احلالية التعليقـات           -٤١

واملالحظات الواردة من احلكومات بشأن مشاريع املواد الـيت         
ــام  ــراءة األوىل يف ع  A/CN.4/561 (٢٠٠٤اعُتمــدت يف الق

 للمقـرر اخلـاص     ، وكذلك التقريـر الـسابع     )١٨()Add.1-2و
)A/CN.4/567(     ١الذي يتضمن مقترحات للنظر يف مشاريع املـواد 

 يف القراءة الثانية، ومقترحاً بشأن مشروع مادة إضافية،         ١٩إىل  
ونظرت . يف ضوء التعليقات واملالحظات الواردة من احلكومات      

، ٢٨٧١ إىل   ٢٨٦٧اللجنة يف تقرير املقرر اخلاص يف جلساهتا        
  .٢٠٠٦مايو / أيار٥ إىل ١ترة من املعقودة يف الف

 أوعزت جلنة القانون الدويل إىل جلنة       ٢٨٧١ويف اجللسة     -٤٢
الصياغة أن تبدأ القراءة الثانية ملشاريع املواد آخذة يف اعتبارهـا           
تعليقات احلكومات ومقترحات املقرر اخلاص واملناقـشة الـيت         

. اصدارت يف اجللسات العامة بشأن التقرير السابع للمقرر اخل        
كما قررت اللجنة أن حتيل إىل جلنة الصياغة اقتراح املقرر اخلاص 

  .بشأن مشروع املادة اإلضافية
 يف تقريـر جلنـة الـصياغة     القانون الدويل   ونظرت جلنة     -٤٣

)A/CN.4/L.684 و Corr.1-2 (   ٣٠ ، املعقودة يف  ٢٨٨١يف جلستها 
د ، واعتمدت اجملموعة الكاملة ملـشاريع املـوا       ٢٠٠٦مايو  /أيار

  .املتعلقة باحلماية الدبلوماسية، يف القراءة الثانية، يف اجللسة نفسها
 ٧ و ٤، املعقـودة يف     ٢٩٠٩ إىل   ٢٩٠٦ويف اجللسات     -٤٤
، اعتمدت اللجنة التعليقـات علـى       ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٨و

  . مشاريع املواد اآلنفة الذكر
وأحالت اللجنة، وفقاً لنظامها األساسي، مشاريع املواد         -٤٥

  .معية العامة، مع التوصية املبينة أدناهإىل اجل

  توصية اللجنة  -جيم
 من  ٢٣ قررت اللجنة، وفقاً للمادة      ٢٩٠٩ويف اجللسة     -٤٦

نظامها األساسي، أن توصي اجلمعية العامة بصياغة اتفاقية على         
  .أساس مشاريع املواد املتعلقة باحلماية الدبلوماسية

__________  
، الوثيقــة )اجلــزء األول(، اجمللــد الثــاين ٢٠٠٥ حوليــة )١٧(

A/CN.4/546 .          كما نظرت اللجنة يف عدة مسائل أخرى تتصل مبـشاريع
املرجع نفسه، اجمللـد     (٢٠٠٤ اليت اعُتمدت يف القراءة األوىل يف عام         املواد

  ).٢٤١-٢٣٧، الفقرات )اجلزء الثاين(الثاين 
 ١قدمت الكويت أيضاً جمموعة تعليقـات ومالحظـات يف           )١٨(
ومل تتح للجنة فرصة النظـر يف هـذه التعليقـات    . ٢٠٠٦أغسطس  /آب

وترد .  يف القراءة الثانية   واملالحظات ألهنا وردت بعد اعتماد مشاريع املواد      
  .A/CN.4/575تلك التعليقات واملالحظات يف الوثيقة 

  اإلشادة باملقرر اخلاص  -دال
 أيضاً اعتمدت اللجنة، بعد اعتمـاد       ٢٩٠٩لسة  يف اجل   -٤٧

مشاريع املواد املتعلقة باحلماية الدبلوماسية، القرار التايل بـدون         
  :تصويت
  إن جلنة القانون الدويل،  
   مشاريع املواد املتعلقة باحلماية الدبلوماسية،وقد اعتمدت  

 للمقرر اخلاص، السيد كريستوفر جون روبرت دوغارد، عن         تعرب  
ا البالغ وهتانيها احلارة ملا قدمه من مسامهة بارزة يف إعـداد مـشاريع    تقديره

املواد، من خالل ما بذله من جهود ال تكل وما أبداه من تفاٍن يف العمل، وملا                
  .وماسيةلمت حتقيقه من نتائج يف وضع مشاريع املواد املتعلقة باحلماية الدب

 اخلـاص   وأعربت اللجنة أيضاً عن بالغ تقديرها للمقرر        -٤٨
السابق، السيد حممد بنونه، ملسامهته القيِّمة يف األعمال املتعلقـة          

  .باملوضوع

  نص مشاريع املواد املتعلقة باحلماية الدبلوماسية  -هاء
  نص مشاريع املواد  -١

يرد أدناه نص مشاريع املواد اليت اعتمـدهتا اللجنـة يف             -٤٩
  .دورهتا الثامنة واخلمسني

  احلماية الدبلوماسية
  لباب األولا

  أحكام عامة
  التعريف والنطاق  -١املادة 

ألغراض مشاريع املواد احلالية، تعين احلماية الدبلوماسية قيـام           
دولة، عرب إجراء دبلوماسي أو وسيلة أخرى مـن وسـائل التـسوية             
السلمية، بطرح مسؤولية دولة أخرى عن ضرر ناشئ عن فعـل غـري             

عتباري من رعايا الدولة األوىل،     مشروع دولياً لَِحق بشخصٍ طبيعي أو ا      
  .وذلك بغية إعمال تلك املسؤولية

  احلق يف ممارسة احلماية الدبلوماسية  -٢املادة 
  .حيق للدولة ممارسة احلماية الدبلوماسية وفقاً ملشاريع املواد هذه  

  الباب الثاين
  اجلنسية

  الفصل األول
  مبادئ عامة

  جلنسيةتوفري احلماية من ِقبل دولة ا  -٣املادة 
الدولة اليت حيق هلا ممارسة احلماية الدبلوماسـية هـي            -١  

  .دولة اجلنسية
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، جيوز للدولة ممارسة احلماية     ١رغم ما جاء يف الفقرة        -٢  
  .٨الدبلوماسية فيما يتصل بغري رعاياها وفقاً ملشروع املادة 

  الفصل الثاين
  األشخاص الطبيعيون

  دولة جنسية الشخص الطبيعي  -٤املادة 

ألغراض توفري احلماية الدبلوماسية للشخص الطبيعي، تعـين          
دولة اجلنسية دولة يكون ذلك الشخص قد اكتسب جنسيتها، وفقـاً           
لقانون تلك الدولة، حبكم املولد أو األصل أو التجنس أو خالفة الدول            

  .أو بأية طريقة أخرى ال تتعارض مع القانون الدويل
  طبيعياستمرار جنسية الشخص ال  -٥املادة 

حيق للدولة ممارسة احلماية الدبلوماسية فيمـا يتعلـق           -١  
بشخص كان من رعايا تلك الدولة بصورة مستمرة من تاريخ وقـوع            

ويفترض حتقق االسـتمرارية إذا     . الضرر إىل تاريخ تقدمي املطالبة رمسياً     
  .كانت تلك اجلنسية قائمة يف كال هذين التارخيني

، جيوز للدولة أن متـارس      ١مع عدم اإلخالل بالفقرة       -٢  
احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص يكون من رعاياهـا يف تـاريخ            
تقدمي املطالبة رمسياً ولكنه مل يكن من رعاياها يف تاريخ حدوث الضرر،            
شريطة أن يكون هذا الشخص من رعايا دولة سلف أو يكون قد فقـد              

لبـة، جنـسية    جنسيته السابقة واكتسب، لسبب ال يتصل بتقدمي املطا       
  .الدولة األوىل بطريقة ال تتعارض مع القانون الدويل

ال جيوز لدولة اجلنسية احلاليـة أن متـارس احلمايـة             -٣  
الدبلوماسية، فيما خيص شخصاً ما، ضد دولة جنسية سـابقة لـذلك            
الشخص فيما يتعلق بضرر يكون قد حدث عندما كان ذلك الـشخص      

  . يكن من رعايا دولة اجلنسية احلاليةمن رعايا دولة اجلنسية السابقة ومل
ينقضي حق الدولة يف ممارسة احلمايـة الدبلوماسـية           -٤  

يتعلق بشخص يكتسب، بعد تاريخ تقدمي املطالبة رمسياً، جنـسية           فيما
  .الدولة املُقدَّم ضدها املطالبة

  اجلنسية املتعددة واملطالبة ضد دولة ثالثة  -٦املادة 
ن رعاياها شـخص مـزدوج      جيوز ألي دولة يكون م      -١  

اجلنسية أو متعدد اجلنسية أن متارس احلماية الدبلوماسية فيمـا يتعلـق            
  .بذلك الشخص ضد دولة ال يكون هذا الشخص من رعاياها

جيوز أن تشترك دولتان أو أكثر من دول اجلنـسية يف             -٢  
ممارسة احلماية الدبلوماسية فيما يتصل بشخص مـزدوج اجلنـسية أو           

  .ةمتعدد اجلنسي
  اجلنسية املتعددة واملطالبة ضد دولة من دول اجلنسية  -٧املادة 
ال جيوز لدولة اجلنسية أن متارس احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق            

بشخص ما ضد دولة يكون هذا الشخص من رعاياها أيضاً ما مل تكـن              
جنسية الدولة األوىل هي اجلنسية الغالبة، يف كل من تاريخ وقوع الضرر      

  .خ تقدمي املطالبة رمسياًوتاري

  األشخاص عدميو اجلنسية والالجئون  -٨املادة 
جيوز للدولة أن متارس احلماية الدبلوماسية فيمـا يتعلـق            -١  

بشخص عدمي اجلنسية إذا كان ذلك 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          -٢  
بشخص تعترف به تلك الدولة كالجئ، وفقاً للمعايري املقبولة دولياً، إذا           
كان ذلك الشخص، يف تاريخ وقوع الضرر ويف تاريخ تقدمي املطالبـة            

  .رمسياً، يقيم بصفة قانونية واعتيادية يف تلك الدولة
 فيما يتعلق بضرر ناجم عن فعل غري ٢ال تنطبق الفقرة   -٣  

  .مشروع دولياً ارتكبته الدولة اليت حيمل الالجئ جنسيتها
  الفصل الثالث

  األشخاص االعتباريون
   دولة جنسية الشركة -٩املادة 

ألغراض احلماية الدبلوماسية للشركات، تعين دولة اجلنـسية          
ما يسيطر على   غري أنه عند  . الدولة اليت أنشئت الشركة مبوجب قانوهنا     

الشركة رعايا دولة أخرى أو دول أخرى وال توجد للـشركة أنـشطة     
جتارية كبرية يف دولة التأسيس وعندما يوجد مقر اإلدارة والرقابة املالية           

  .للشركة كالمها يف دولة أخرى تعترب تلك الدولة دولة اجلنسية
  استمرار جنسية الشركة  -١٠املادة 

حلماية الدبلوماسية فيما يتعلـق     حيق للدولة أن متارس ا      -١  
بشركة كانت من رعايا تلك الدولة، أو الدولة السلف هلـا، بـصورة             

ويفترض . مستمرة من تاريخ وقوع الضرر إىل تاريخ تقدمي املطالبة رمسياً         
  .حتقق االستمرارية إذا كانت تلك اجلنسية قائمة يف كال هذين التارخيني

مايـة الدبلوماسـية    ينقضي حق الدولة يف ممارسة احل       -٢  
يتعلق بشركة تكتسب، بعد تقدمي املطالبة، جنسية الدولة املُقـدَّم           فيما

  .ضدها املطالبة
، يظل للدولة احلق يف ممارسة      ١رغم ما جاء يف الفقرة        -٣  

احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشركة كانت حتمل جنسيتها يف تـاريخ           
ك الضرر وفقـاً لقـانون      وقوع الضرر ولكنها مل تعد موجودة جراء ذل       

  .الدولة اليت أُنشئت فيها الشركة
  محاية محلة األسهم  -١١املادة 

ال حيق لدولة جنسية محلة األسهم يف الشركة أن متارس احلماية             
  :الدبلوماسية فيما خيصهم عندما يلحق بالشركة ضرر إال

إذا مل يعد للشركة وجود وفقاً لقانون الدولـة الـيت             )أ(  
   لسبب ال صلة له بالضرر؛أُسست فيها

أو إذا كانت الشركة يف تاريخ وقوع الضرر حاملـةً            )ب(  
جلنسية الدولة اليت ُيدّعى أهنا مسؤولة عن إحلاق الضرر بالشركة وكانت 
تلك الدولة تفرض أن تؤسَّس فيها الشركة كشرط مـسبق ملمارسـة            

  .األعمال التجارية فيها
   حبملة األسهمالضرر املباشر الذي يلحق  -١٢املادة 

بقدر ما ُيلحق فعل الدولة غري املشروع دولياً ضرراً مباشـراً             
حبقوق محلة األسهم بصفتهم هذه، متييزاً هلا عن حقوق الشركة نفسها،           
حيق لدولة اجلنسية ألي واحد من محلة األسهم هؤالء ممارسـة احلمايـة      

  .الدبلوماسية لصاحل رعاياها
  ون اآلخروناألشخاص االعتباري  -١٣املادة 

تنطبق املبادئ الواردة يف هذا الفصل، عند االقتـضاء، علـى             
  .احلماية الدبلوماسية لألشخاص االعتباريني خالف الشركات
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  الباب الثالث
  سبل االنتصاف احمللية

  استنفاد سبل االنتصاف احمللية  -١٤املادة 
ال جيوز للدولة أن تقدم مطالبة دولية فيما يتعلق بضرر            -١  

أحد رعاياها أو بشخص آخر من األشـخاص املـشار إلـيهم يف         حلق ب 
 قبل أن يكون هذا الشخص قد استنفد مجيـع سـبل            ٨مشروع املادة   

  .١٥االنتصاف احمللية، رهناً مبشروع املادة 
سبل االنتصاف القانونية   " سبل االنتصاف احمللية  "تعين    -٢  

أو اإلداريـة،   املتاحة لشخص مضرور أمام احملاكم أو اهليئات القضائية         
سواء كانت عادية أم خاصة، للدولة اليت ُيّدعى أهنـا مـسؤولة عـن              

  .الضرر وقوع
ُتستنفد سبل االنتصاف احمللية يف حالة تقدمي مطالبـة           -٣  

دولية أو طلب إصدار حكم تفسريي متصل باملطالبة يستندان، يف املقام           
 املشار األول، إىل ضرر حلق بأحد الرعايا أو بشخص آخر من األشخاص

  .٨إليهم يف مشروع املادة 
حاالت االستثناء من قاعدة اسـتنفاد        -١٥املادة 

  سبل االنتصاف احمللية
  :ال حاجة الستنفاد سبل االنتصاف احمللية حيث  
ال تتوفر على حنو معقول سبل انتصاف حملية للحصول           )أ(  

على جرب فّعال، أو ال تتيح سبل االنتصاف احملليـة إمكانيـة معقولـة              
  للحصول على ذلك اجلرب؛

يوجد تأخري ال مسوغ لـه يف عملية االنتصاف يعزى           )ب(  
  إىل الدولة اليت ُيدعى أهنا مسؤولة؛

ال توجد صلة وجيهة بني الفرد املضرور والدولة اليت           )ج(  
  يدَّعى أهنا مسؤولة يف تاريخ وقوع الضرر؛

مينع الشخص املضرور منعاً واضحاً من اللجـوء إىل           )د(  
   االنتصاف احمللية؛سبل

تتنازل الدولة اليت ُيدَّعى أهنا مـسؤولة عـن شـرط             )ه(  
  .استنفاد سبل االنتصاف احمللية

  الباب الرابع
  أحكام متنوعة

  التدابري أو اإلجراءات خالف احلماية الدبلوماسية  -١٦املادة 
ال متس مشاريع املواد هذه حقـوق الـدول أو األشـخاص              

عتباريني أو غريهم من الكيانات يف اللجـوء        الطبيعيني أو األشخاص اال   
مبوجب القانون الدويل إىل تـدابري أو إجـراءات خـالف احلمايـة              

 .الدبلوماسية، لكفالة جرب ضرر جنم عن فعل غري مشروع دولياً

  القواعد اخلاصة للقانون الدويل  -١٧املادة 
ال تنطبق مشاريع املواد هذه حيثما وبقدر مـا ال تتفـق مـع                
د اخلاصة للقانون الدويل مثل األحكام الـواردة يف املعاهـدات           القواع

  .واملتعلقة حبماية االستثمار

  محاية أطقم السفن  -١٨املادة 
ال يتأثر حق دولة جنسية أفراد طاقم السفينة يف ممارسة احلماية             

الدبلوماسية لصاحلهم حبق دولة جنسية السفينة يف التماس اجلرب بالنيابة          
الطاقم، بغض النظر عن جنسيتهم، عندما يصيبهم ضرر        عن أفراد ذلك    

  .يتصل بضرر أصاب السفينة جراء فعل غري مشروع دولياً

  املمارسة املوصى هبا  -١٩املادة 
ينبغي للدولة اليت حيق هلا أن متارس احلماية الدبلوماسية وفقـاً             

  :ملشاريع املواد هذه
مايـة  أن تويل النظر الواجب إلمكانيـة ممارسـة احل          )أ(  

  الدبلوماسية، وال سيما عند وقوع ضرر ذي شأن؛
وأن تضع يف اعتبارها، كلما أمكن، آراء األشـخاص           )ب(  

  املضرورين فيما يتعلق باللجوء إىل احلماية الدبلوماسية واجلرب املطلوب؛
وأن حتول إىل الشخص املضرور أي تعـويض عـن             )ج(  

  .ت معقولةالضرر تقدمه الدولة املسؤولة رهناً بأي اقتطاعا

  نص مشاريع املواد والتعليقات عليها  -٢
فيما يلي نص مشاريع املواد والتعليقات عليهـا الـيت            -٥٠

  .اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الثامنة واخلمسني

  احلماية الدبلوماسية
اعُتربت صياغة مواد احلماية الدبلوماسـية يف األصـل           )١(

ويف الواقـع   . لموضوعاً يندرج يف نطاق دراسة مسؤولية الدو      
. أدرج املقرر اخلاص األول املعين مبسؤولية الدول، الـسيد ف         

غارسيا أمادور، عدداً من مشاريع املـواد املتعلقـة هبـذا           . ف
 إىل  ١٩٥٦املوضوع يف تقاريره اليت قـدمها يف الفتـرة مـن            

أما عملية تدوين مسؤولية الدول اليت جرت بعـد         . )١٩(١٩٦١
النتباه للحماية الدبلوماسية، وتنص    ذلك فلم تول إال القليل من ا      

مشاريع املواد النهائية املتعلقة هبذا املوضوع صراحة على معاجلة         
اللجنة معاجلة مستقلة وأكثر إسهاباً للموضوعني اللذين يعتربان        
يف صلب احلماية الدبلوماسية ومها جنسية املطالبات واسـتنفاد         

يقة بني املـواد    إال أن هناك صلة وث    . )٢٠(سبل االنتصاف احمللية  
__________  

، )اجلـزء األول  (، اجمللد الثـاين     ١٩٥٦ حولية: التقرير األويل  )١٩(
، اجمللد  ١٩٥٧ حولية: ؛ التقرير الثاين  ٢٣١-١٧٣، ص   A/CN.4/96الوثيقة  
 ؛ التقريـر  ١٣٠-١٠٤، ص   A/CN.4/106، الوثيقـة    )اجلزء األول (الثاين  
، A/CN.4/111، الوثيقـة  )اجلزء األول(، اجمللد الثاين   ١٩٥٨ حولية: الثالث

، )اجلـزء األول  (، اجمللد الثاين    ١٩٥٩ حولية: ؛ التقرير الرابع  ٧٣-٤٧ص  
، اجمللد  ١٩٦٠ حولية: ؛ التقرير اخلامس  ٣٦-١، ص   A/CN.4/119الوثيقة  
: ر السادس؛ التقري ٦٨-٤١، ص   A/CN.4/125، الوثيقة   )اجلزء األول (الثاين  
، Add.1 و A/CN.4/134، الوثيقة   )اجلزء األول (، اجمللد الثاين    ١٩٦١ حولية
  .٥٤-١ص 
،  والتـصويب  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ حولية )٢٠(
  ).٦٨٧و ٦٨٣، احلاشيتان ٤٤التعليق على املادة  (١٥٧ ص
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املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً ومشاريع 
والعديد من املبادئ الواردة يف املواد املتعلقة مبسؤولية      . املواد هذه 

الدول عن األفعال غري املـشروعة دوليـاً تتـصل باحلمايـة            
. الدبلوماسية وبالتايل ال يتكرر ذكرها يف مشاريع املواد هـذه         

ذا ينطبق خباصة على األحكام اليت تعاجل اآلثار القانونية للفعل   وه
فالدولة املسؤولة عن إحلاق ضرر مبـواطن       . غري املشروع دولياً  

أجنيب ملزمة بوقف السلوك غري املشروع وجبرب الـضرر الـذي      
وقد يتخذ هذا   . أسفر عنه الفعل غري املشروع دولياً جرباً كامالً       

ض أو الترضـية أو هـذه األشـكال    اجلرب شكل الرد أو التعوي    
وتعاجل مجيع هذه املسائل يف املواد املتعلقـة مبـسؤولية          . جمتمعة

  .)٢١(الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً
معاملـة  "وتندرج احلماية الدبلوماسية يف إطار موضوع         )٢(

غري أن مشاريع املواد هذه ال حتاول التطرق للقواعد         ". األجانب
 املوضوع، أي القواعد الـيت حتكـم معاملـة         األساسية يف هذا  

شخص األجنيب وممتلكاته اليت يرتب انتهاكها مسؤولية إزاء دولة 
وبدالً من ذلك تقتصر مشاريع املواد      . جنسية الشخص املضرور  

هذه على القواعد الثانوية، أي القواعد اليت تتصل بالشروط اليت          
وهذا يعـين   . لوماسيةينبغي الوفاء هبا لتقدمي مطالبة باحلماية الدب      

وقـد نـصت    . بوجه عام القواعد اليت حتكم قبول املطالبـات       
 من املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعـال غـري           ٤٤ املادة

  :املشروعة دولياً على ما يلي
  :ال جيوز االحتجاج مبسؤولية دولة  
إذا مل يقدم الطلب وفقاً للقواعد الواجبة التطبيق فيمـا            )أ(  
  نسية الطلبات؛يتعلق جب

إذا كان الطلب خيضع لقاعدة استنفاد سبل االنتـصاف           )ب(  
الداخلية وإذا كانت مل تستنفد مجيع سبل االنتصاف الداخليـة املتاحـة            

  .)٢٢(والفّعالة
وتعطي مشاريع املواد احلالية مضموناً هلذا النص بـإيراد           

 تفاصيل واضحة للقواعد املتصلة جبنسية املطالبات واستنفاد سبل       
  .االنتصاف احمللية

وال تعاجل مشاريع املواد هذه محاية منظمة دولية لوكيل           )٣(
ورغم وجود أوجه   ". محاية وظيفية "هلا محايةً توصف عادة بأهنا      

تشابه بني احلماية الوظيفية واحلماية الدبلوماسية، توجد أيـضاً         
فاحلماية الدبلوماسية تقليدياً هي آلية هدفها      . فوارق هامة بينهما  

ضمان جرب األضرار اليت تلحق مبواطن دولة ما مستندة، إىل حد           
__________  

 ١٢١-١١٢املرجع نفسه، ص     (٣٧-٣٤ و ٣١ و ٣٠ و ٢٨ املواد )٢١(
 علـى التعـويض     التعليـق  جانب كبري من     وقد ُخصص . )١٣٩-١٢٣و
 باحلمايـة  املتـصلة للنظر يف املبادئ اليت تنطبق على املطالبات     ) ٣٦ املادة(

  .الدبلوماسية
، ٣٦ص  ،   والتـصويب  )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١حولية   ) ٢٢(

 .٧٦الفقرة 

بعيد، إىل املبدأ القائل إن الضرر الذي يلحق مبواطن هو ضـرر            
ومن جهة أخرى، تشكل احلماية الوظيفية      . يلحق بالدولة ذاهتا  

آلية لتعزيز كفاءة أداء املنظمة الدولية بتأمني االحترام ملوظفيهـا        
ا النوع من الفـوارق اللجنـة علـى     وقد محل هذ  . واستقالهلم

استنتاج أن محاية وكيل منظمة دولية هي مسألة ليس مكاهنـا           
أمـا  . جمموعة من مشاريع املواد املتعلقة باحلماية الدبلوماسـية       

مسألة ما إذا كان جيوز للدولة أن متارس احلماية الدبلوماسـية           
ها ملواطن من مواطنيها يكون وكيالً ملنظمة دولية فقد ردت علي         

يف هذه احلالـة،    : " جرب األضرار  حمكمة العدل الدولية يف قضية    
توجد قاعدة قانونية تعطي أولوية إلحدامها أو جترب الدولة أو           ال

وال ترى احملكمة   . املنظمة على االمتناع عن تقدمي مطالبة دولية      
سبباً حيول دون توصل الطرفني املعنيني إىل حلول قائمة علـى           

  .)٢٣("لسليمحسن النية واملنطق ا
  الباب األول
  أحكام عامة

  التعريف والنطاق  -١املادة 
ألغراض مشاريع املواد احلالية، تعين احلماية الدبلوماسية   

قيام دولة، عرب إجراء دبلوماسي أو وسيلة أخرى من وسـائل           
التسوية السلمية، بطرح مسؤولية دولة أخرى عن ضرر ناشئ         

 طبيعي أو اعتبـاري     عن فعل غري مشروع دولياً لَِحق بشخصٍ      
  .من رعايا الدولة األوىل، وذلك بغية إعمال تلك املسؤولية

  التعليق
 إىل تقدمي تعريـف كامـل       ١ال يسعى مشروع املادة       )١(

وبدالً من ذلك، تـصف املـادة       . وشامل للحماية الدبلوماسية  
اخلصائص البارزة للحماية الدبلوماسية باملعىن املقصود باملصطلح       

  .واد هذهيف مشاريع امل
مبقتضى القانون الدويل، تكون الدولة مسؤولة عن ضرر          )٢(

حلق بأجنيب من جراء فعل أو تقصري غري مشروع صدر عن تلك            
واحلماية الدبلوماسية هي اإلجراء الذي تلجأ إليه الدولة        . الدولة

اليت حيمل الشخص املضرور جنسيتها لتـأمني محايـة ذلـك           
فعل غري املشروع دوليـاً     الشخص واحلصول على جرب بشأن ال     

وال تعاجل مشاريع املواد هذه سوى . الذي أحلق الضرر بالشخص
القواعد اليت حتدد الظروف اليت جيوز فيهـا ممارسـة احلمايـة            
الدبلوماسية والشروط الواجب استيفاؤها من أجل ممارسة تلك        

وهي ال حتاول تعريف أو وصف األفعال غري املشروعة         . احلماية
وهـي،  .  جتعل الدولة مسؤولة عن ضرر حلق بأجنيب       دولياً اليت 

شأهنا شأن مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري 
__________  

)٢٣( Reparation for Injuries Suffered in the Service of the 

United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1949, p. 174 at pp. 

185–186.  
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املشروعة دولياً ُتبقي على التمييز بني القواعد األولية والقواعـد          
  .)٢٤(الثانوية وال تتناول سوى هذه القواعد األخرية

اً حقـاً خاصـاً     اعُتربت احلماية الدبلوماسية تقليدي     )٣(
بالدولة مبعىن أن الدولة متارس احلماية الدبلوماسية حبكم حقها 
الذايت ألن الضرر الذي يلحق مبواطن ُيعترب ضـرراً يلحـق           

وهذا النهج تأصل أوالً يف إعـالن القـانوين         . بالدولة ذاهتا 
كل من أساء " أن ١٧٥٨السويسري إميرييش دو فاِتل يف عام 

 غري مباشر بالدولة، اليت يتعني عليها معاملة مواطن يضر ضرراً
، وثانياً، يف رأي أعلنته حمكمة العدل       )٢٥("محاية ذلك املواطن  
إن " وهو مافروماتيس يف قضية   ١٩٢٤عام   الدويل الدائمة يف  

الدولة، بتبنيها قضية أحد رعاياها وبلجوئهـا إىل إجـراء           
دبلوماسي أو إجراءات قضائية دولية لـصاحله، تقـوم، يف          

قة، بتأكيد حقها هـي، أي حقهـا يف أن تكفـل، يف     احلقي
ومـن  . )٢٦("شخص رعاياها، احترام قواعد القانون الدويل     

الواضح أن القول بأن الضرر الذي يلحق مبواطن هو ضـرر           
فكثري من . )٢٧(يلحق بالدولة نفسها هو افتراض حمض ومبالغة

قواعد احلماية الدبلوماسية تفند هذا االفتراض، وخباصة قاعدة 
ستمرار اجلنسية اليت تقضي بأن تثبت الدولة أن مواطنـها          ا

املضرور ظل من رعاياها بعد وقوع الضرر نفسه وحىت تاريخ 
 على حد تعبري    - " يف الواقع "فالدولة ال تقوم    . تقدمي املطالبة 
 بتأكيد حقها اخلاص فحسب، بل هي تؤكد        -  مافروماتيس

  .حق مواطنها املضرور أيضاً" يف الواقع"
 بدايات القانون الدويل مل يكن للفرد مكان وال حقوق          يف  )٤(

وبناء عليه، فقد كان السبيل الوحيد    . يف النظام القانوين الدويل   
حلماية مواطن متضرر يف اخلارج هو اللجوء إىل افتراض حمض،   
وهو أن الضرر الذي يلحق مبواطن هو ضرر يلحق بالدولـة           

يلة لتحقيـق   غري أن هذا االفتراض مل يكن سوى وس       . نفسها
وقـد تغـري احلـال      . غاية هي محاية حقوق املواطن املضرور     

فالفرد موضوع عدد كـبري مـن       . جوهرياً يف الوقت الراهن   
القواعد األولية للقانون الدويل، مبقتضى العرف واملعاهـدات        

__________  
،  والتـصويب  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١ حولية )٢٤(
  ).٣(-)١(، التعليق العام، الفقرات ٣٨-٣٧ ص

)٢٥( E. de Vattel, The Law of Nations or the Principles of 

Natural Law Applied to the Conduct and to the Affairs of Nations and 

of Sovereigns (1758), English translation by C. G. Fenwick, 

Washington D.C., Carnegie Institution, 1916, vol. III, book II, chap. VI, 

p. 136.  
)٢٦ ( Mavrommatis Palestine Concessions, Judgment No. 2, 1924, 

PCIJ, Series A, No. 2, p. 12 .ررت حمكمة العدل الدويل الدائمة هذا وقد ك
 Panevezyś -Saldutiskis:  سالدوتيـسكيس -بـانيفيزيس  الرأي يف قضية 

Railway, Judgment, 1939, PCIJ, Series A/B, No. 76, p. 4, at p. 16.  
 J. L. Brierly, The Law of Nations: An Introduction toانظر  )٢٧(

the International Law of Peace, 6th edition edited by Sir Humphrey 

Waldock, Oxford, Clarendon Press, 1963, at pp. 276–277.  

على حد سواء، وهي القواعد اليت توفر لـه احلماية يف وطنه،           
 مواجهـة احلكومـات     يف مواجهة حكومته، ويف اخلارج، يف     

وقد اعترفت حمكمة العدل الدولية بذلك يف قضيـيت    . األجنبية
وال تقتصر هذه احلماية على احلقـوق       . )٢٩(أفينا و )٢٨(الغراند

الشخصية، فمعاهدات االستثمار الثنائية متـنح األشـخاص        
. االعتباريني والطبيعيني حقوقاً ومحاية فيما يتعلق حبقوق امللكية

جب القانون الدويل لكن وسائل االنتصاف      فللفرد حقوق مبو  
وتظل احلماية الدبلوماسية اليت تقوم هبـا       . املتاحة لـه حمدودة  

دولة على مستوى العالقات بني الدول وسيلة انتصاف هامـة          
  .حلماية األشخاص الذين انُتهكت حقوقهم اإلنسانية يف اخلارج

  على حنو يترك اجملال مفتوحـاً      ١وصيغ مشروع املادة      )٥(
لتحديد ما إذا كانت الدولة اليت متارس احلماية الدبلوماسية تفعل 

فهـي  .  أو كليهما  -ذلك حبكم حقها الذايت أو حق مواطنها        
تنظر إىل احلماية الدبلوماسية من منظور مسؤولية الدول وتشدد         
على أهنا إجراء لتأمني مسؤولية الدولة عن الضرر الذي يلحـق           

  .ع دولياًاملواطن نتيجة لفعل غري مشرو

 عمداً نفس أسلوب املـواد      ١ويستخدم مشروع املادة      )٦(
وهو . )٣٠(املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً

يصف احلماية الدبلوماسية بأهنا احتجاج مبسؤولية دولة ارتكبت        
فعالً غري مشروع دولياً فيما يتعلق بأحد مواطين دولة أخـرى،           

وتكـون  . ملواطن، بغية إعمال املسؤولية   من جانب دولة ذلك ا    
مثل هذه املطالبة، اليت تقدَّم يف إطار مسؤولية الدول، هي مطالبة 
فيما بني الدول، ولكنها ميكن أن تسفر عن تأكيد للحقوق اليت           

  .يتمتع هبا املواطن املضرور مبوجب القانون الدويل

يفياً  بطبيعته خيدم غرضاً تعر    ١ونظراً ألن مشروع املادة       )٧(
وهو ال يشري بالتايل إىل األشخاص      . فهو ال يشمل االستثناءات   

 مـن   ٨عدميي اجلنسية والالجئني املشار إليهم يف مشروع املادة         
 يوضح أنه جيـوز ممارسـة       ٣غري أن مشروع املادة     . هذا النص 

  .احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق هبؤالء األشخاص

 بالوسائل الـشرعية    وجيب ممارسة احلماية الدبلوماسية     )٨(
اإلجـراء  "ومييز العديد من القرارات القضائية بـني        . والسلمية

لدى وصف العمل الذي    " اإلجراءات القضائية "و" الدبلوماسي
__________  

)٢٨( LaGrand (Germany v. United States of America), 

Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 466, at pp. 493–494, paras. 76–77.  
)٢٩( Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United 

States of America), Judgment of 31 March 2004, I.C.J. Reports 2004, p. 

12, at pp. 35–36, para. 40.  
االحتجـاج  "انظر الفصل األول من الباب الثالث املعنـون           )٣٠(

، اجمللـد الثـاين     ٢٠٠١ حولية،  )٤٨ إىل   ٤٢املواد من   " (مبسؤولية الدولة 
نوان الباب الثالث نفـسه     وع. ١٦٦-١٥٠ص  ،   والتصويب )اجلزء الثاين (

  ".إعمال املسؤولية الدولية للدولة"هو 
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. )٣١(ميكن أن تقوم به الدولة عندما تلجأ إىل احلماية الدبلوماسية         
 على هذا التمييز ولكنه ذهـب إىل        ١وقد أبقي مشروع املادة     

وسيلة أخرى "إذ أدرج اإلجراءات القضائية ضمن أبعد من ذلك 
" اإلجراء الدبلوماسـي  "ويشمل  ". من وسائل التسوية السلمية   

مجيع اإلجراءات الشرعية اليت تلجأ إليها دولة ما إلبالغ دولـة           
أخرى بوجهات نظرها وشواغلها، مبا يف ذلـك االحتجـاج،          

. وطلب إجراء حتقيق أو مفاوضات هبدف تـسوية الرتاعـات         
مجيع " وسيلة أخرى من وسائل التسوية السلمية     "شمل عبارة   وت

أشكال التسوية الشرعية للرتاعات، بدءاً بالتفاوض والوسـاطة        
. والتوفيق، وانتهاء بتسوية الرتاع عن طريق التحكيم والقـضاء        

 من ميثاق   ٢ من املادة    ٤استخدام القوة، الذي حتظره الفقرة       أما
 اجلائزة إلنفاذ احلق يف احلماية      األمم املتحدة، فليس من الوسائل    

وال تشمل احلمايـة الدبلوماسـية املعـامالت أو      . الدبلوماسية
اإلجراءات الدبلوماسية األخرى اليت ال تنطوي على االحتجاج        
باملسؤولية القانونية لدولة أخرى، مثل الطلبات غري الرمسية باختاذ 

  .إجراءات تصحيحية
اسـية بـاللجوء إىل     وجيوز ممارسـة احلمايـة الدبلوم       )٩(

. اإلجراءات الدبلوماسية أو الوسائل األخرى للتسوية الـسلمية       
وهي ختتلف عن املساعدة القنصلية من حيث إن من يقوم هبا هم 
ممثلو الدولة الذين يتخذون هذا اإلجراء لصاحل الدولة مبوجـب          
قاعدة للقانون الدويل العام، بينما يتوىل املساعدة القنـصلية يف          

االت املسؤولون القنصليون الذين ميثلون مصاحل الفرد،       معظم احل 
واحلماية . ويفعلون ذلك مبوجب اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية      

الدبلوماسية هي أساساً إجراء عالجي وهتدف إىل معاجلة فعـل          
غري مشروع دولياً ارتكب فعالً؛ يف حني أن املساعدة القنصلية          

 بصفة رئيسية إىل وقاية     هي إجراء وقائي إىل حد بعيد ويهدف      
  .املواطن من التعرض لفعل غري مشروع دولياً

وعلى الرغم من أنه ميكن من الناحية النظرية التفرقة بني            )١٠(
احلماية الدبلوماسية واملساعدة القنصلية، فإن هذه املهمة صعبة         

وتتجلى هذه الصعوبة يف شـرط اسـتنفاد        . من الناحية العملية  
فمن الواضح أن املساعدة القنـصلية      . ليةوسائل االنتصاف احمل  

تستلزم استنفاد وسائل االنتصاف احمللية نظراً حلدوث هـذه          ال
ومبا أن احلمايـة    . املساعدة قبل ارتكاب فعل غري مشروع دولياً      

الدبلوماسية ال تنشأ إال بعد ارتكاب فعل غري مشروع دوليـاً،           
ئل تبدو هناك ضرورة، من حيث املنطـق، إىل اسـتنفاد وسـا        

االنتصاف احمللية دائماً، رهناً باالستثناءات الـوارد وصـفها يف       
  .١٥مشروع املادة 

__________  
)٣١( Mavrommatis Palestine Concessions)   ٢٦انظر احلاشـية 
 Nottebohm؛ و)املرجع نفسه( Panevezyś-Saldutiskis Railway؛ و)أعاله

(Liechtenstein v. Guatemala), Second Phase, Judgment of 6 April 1955, 

I.C.J. Reports 1955, p. 4, at p. 24.  

 التفرقـة   ١ويف هذه الظروف، ال حياول مشروع املادة          )١١(
وتنص مـشاريع   . بني احلماية الدبلوماسية واملساعدة القنصلية    

املواد على شروط ملمارسة احلماية الدبلوماسية ال تسري علـى          
ويعين ذلك أنه ينبغي النظر يف ظروف كـل      . قنصليةاملساعدة ال 

حالة لتحديد ما إذا كانت تنطوي على محاية دبلوماسية أم على           
  . قنصليةمساعدة

 النقطة اليت سبق أن أثريت يف       ١ويوضح مشروع املادة      )١٢(
، وهي أن مشاريع املواد هذه تتنـاول ممارسـة          )٣٢(التعليق العام 

الدولة، وليس احلماية اليت توفرها    احلماية الدبلوماسية من جانب     
  .)٣٣(املنظمات الدولية لوكالئها

وتشمل احلماية الدبلوماسية أساساً محاية الرعايا الـذين          )١٣(
فهؤالء املـسؤولون   . يقومون بأعمال دولية رمسية باسم الدولة      ال

حتميهم قواعد وصكوك أخرى للقانون الدويل، مثل اتفاقية فيينـا          
 واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية ١٩٦١ية لعام للعالقات الدبلوماس

غري أنه يف احلاالت اليت يصاب فيها دبلوماسيون أو         . ١٩٦٣لعام  
قناصل بأضرار تتعلق بأنشطة خترج عن نطاق وظائفهم تـسري          
على هؤالء املسؤولني القواعد املتعلقة باحلماية الدبلوماسية، كما        

 خاصـة يـة ممتلكـات   هو احلال على سبيل املثال عند نزع ملك     
  .لهمبسؤول دبلوماسي يف البلد الذي اعُتمد فيه دون دفع تعويض 

وصلة اجلنسية بني الدولة والشخص املضرور هي الـيت           )١٤(
تؤدي، يف معظم الظروف، إىل ممارسة احلماية الدبلوماسية، وهي 

يف " رعايا"ويشمل تعبري   . ٩ و ٤مسألة يتناوهلا مشروعا املادتني     
وجيري، . شخاص الطبيعيني واالعتباريني، على السواء األ١املادة 

يف موضع الحق من مشاريع املواد، التمييز بني القواعد اخلاصة          
باألشخاص الطبيعيني والقواعد اخلاصة باألشخاص االعتباريني،      

  .وُيعاجل كل من املفهومني معاجلة مستقلة، حبسب االقتضاء
  لوماسيةاحلق يف ممارسة احلماية الدب  -٢املادة 

حيق للدولة ممارسة احلماية الدبلوماسية وفقاً ملـشاريع          
  املواد هذه

  التعليق
 إىل املفهوم القائل بـأن احلمايـة        ٢يستند مشروع املادة      )١(

 على مستوى العالقات بني     -الدبلوماسية تتضمن احتجاج دولة     
 مبسؤولية دولة أخرى عن ضرر سبَّبه فعل غري مشروع          -الدول  

. ر عن تلك الدولة األخرية ألحد رعايا الدولـة األوىل         دولياً صاد 
وتسلِّم املادة بأن الدولة هي من يبدأ وميارس احلماية الدبلوماسية،          

وال خيل ذلك مبـسألة     . وأهنا الكيان الذي ميلك حق تقدمي مطالبة      
حتديد صاحب احلقوق اليت تسعى الدولة إىل تأكيدها يف عمليـة           

__________  
  ).٣(انظر التعليق العام أعاله، الفقرة  )٣٢(
)٣٣( Reparation for Injuries ) أعاله٢٣انظر احلاشية .(  
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وم بذلك حبكم حقها الذايت أم استناداً احلماية، أي ما إذا كانت تق  
وهي، شأهنا  . إىل حقوق املواطن املضرور الذي تتصرف نيابة عنه       

  .، حمايدة فيما يتعلق هبذا املوضوع)٣٤(١شأن املادة 
وللدولة احلق يف ممارسة احلماية الدبلوماسية لصاحل أحد          )٢(

كن ومي. وليس عليها أي واجب أو التزام بالقيام بذلك       . رعاياها
أن ُيلزم القانونُ الداخلي الدولةَ بتوفري محاية دبلوماسية ألحـد          

. رعاياها، إال أن القانون الدويل ال يفرض التزاماً من هذا القبيل          
وقد أبدت حمكمة العدل الدولية هذا املوقف بوضوح يف قـضية     

  :شركة برشلونة للجر
أن متارس احلمايـة    جيوز للدولة، ضمن احلدود اليت ينص عليها القانون الدويل،          

الدبلوماسية بالوسيلة وإىل املدى اللذين تعتقد أهنما مناسبان، وذلـك ألن مـا             
وإذا رأى الـشخص الطبيعـي أو الـشخص         . تؤكده هو حقها هي نفـسها     

االعتباري الذي تتخذ اإلجراءات لصاحله أن حقوقـه غـري حمميـة بـصورة          
ل ما يستطيع فعله هـو      وك. فليس له وسيلة انتصاف يف القانون الدويل       كافية،

اللجوء إىل القانون احمللي، إذا توافرت الوسائل لذلك، هبدف دعـم قـضيته أو            
وجيب أن ُينظر إىل الدولة على أهنا احلَكم الوحيد         . [...] احلصول على إنصاف  

. الذي يقرر ما إذا كانت احلماية سُتمنح، ومدى هذه احلماية، ومىت تتوقـف            
ن، بسلطة تقديرية قد تتوقـف ممارسـتها علـى          وحتتفظ الدولة، يف هذا الشأ    

  .)٣٥(عالقة هلا بالقضية احملددة اعتبارات ذات طبيعة سياسية أو طبيعة أخرى ال
واألحكـام   )٣٦(يوجد حالياً سند يف التشريعات احملليـة        )٣(

للرأي الذي يذهب إىل أن هناك قدراً من االلتـزام،           )٣٧(القضائية
نون الوطين أو مبوجب القانون وإن كان حمدوداً، سواء مبوجب القا

الدويل، على الدولة حبماية رعاياها يف اخلارج عنـد تعرضـهم           
وبناء عليه، فإن مشروع    . النتهاكات جسيمة حلقوقهم اإلنسانية   

 للدولة اليت حيق هلا أن متـارس        *ينبغي" ينص على أنه     ١٩املادة  
ارسة أن تويل النظر الواجب إلمكانية مم     [...] احلماية الدبلوماسية   

". احلماية الدبلوماسية، وال سيما عند وقوع ضـرر ذي شـأن          
وينبغي بالتايل أن يفسَّر حق الدولة اليت تقوم باحلماية الدبلوماسية          

 الذي يوصي   ١٩يف ممارسة السلطة التقديرية مقترناً مبشروع املادة        
  .الدول مبمارسة ذلك احلق يف احلاالت املناسبة

__________  
  ).٥(-)٣( أعاله، الفقرات ١انظر التعليق على املادة  )٣٤(
)٣٥( Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, 

Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3, at p. 44.  
انظر التقرير األول للمقرر اخلاص عن احلماية الدبلوماسـية،          )٣٦(
، Add.1 و A/CN.4/506الوثيقة  ،  )اجلزء األول (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٠ حولية

  .٨٧-٨٠الفقرات 
)٣٧( Rudolf Hess case, ILR, vol. 90 (1992), p. 387; Abbasi and 

Juma v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs and 

Secretary of State for the Home Department, Decision of the Supreme 

Court of Judicature – Court of Appeal (Civil Division) of 6 November 

2002, ILM, vol. 42 (2003), p. 358; Kaunda and Others v. President of 

the Republic of South Africa and Others, Constitutional Court Decision 

of 19 and 20 July 2004 and 4 August 2004, The South African Law 

Reports 2005, p. 235 (judgement reproduced in ILM, vol. 44 (January 

2005), p. 173).  

حق الدولة يف ممارسة احلمايـة       ٢ويعاجل مشروع املادة      )٤(
وال حياول وصف االلتزام املقابل الذي يقع علـى         . الدبلوماسية

الدولة املدَّعى عليها وهو االلتزام بالنظر يف متسك دولة مبمارسة          
غري أن ذلك ينبغـي أن      . احلماية الدبلوماسية مبوجب هذه املواد    

  .يكون مفهوماً ضمناً
  الباب الثاين
  اجلنسية
  ولالفصل األ

  مبادئ عامة
  بل دولة اجلنسيةتوفري احلماية من ِق  -٣املادة 

الدولة اليت حيق هلا ممارسة احلماية الدبلوماسية         -١  
  .هي دولة اجلنسية

، جيوز للدولة ممارسة    ١رغم ما جاء يف الفقرة        -٢  
احلماية الدبلوماسية فيما يتصل بغري رعاياها وفقـاً ملـشروع       

  .٨املادة 
  التعليق

 يؤكد حق الدولة التقديري يف      ٢ كان مشروع املادة     إذا  )١(
 يؤكـد املبـدأ     ٣ممارسة احلماية الدبلوماسية، فإن مشروع املادة       

القائل إن الدولة اليت حيمل الشخص املضرور جنسيتها هي الـيت           
حيق هلا أن متارس احلماية الدبلوماسية لصاحل هـذا الـشخص،           

ع املادة هذا ينَصب    والتأكيد يف مشرو  . ولكنها غري ملزمة بذلك   
على رباط اجلنسية بني الدولة والفرد، وهو الرباط الذي مينح الدولة           

بني حاليت   وهذا الرباط خيتلف  . احلق يف ممارسة احلماية الدبلوماسية    
ولذلك ُخصص فصل  . األشخاص الطبيعيني واألشخاص االعتباريني   

  . من األشخاصاملختلفنيمستقل لكل من هذين النوعني 
 ٨ إىل االستثناء الوارد يف مشروع املادة        ٢شري الفقرة   وت  )٢(

الذي ينص على احلماية الدبلوماسية يف حالة األشخاص عدميي         
  .اجلنسية والالجئني

  الفصل الثاين

  األشخاص الطبيعيون
   دولة جنسية الشخص الطبيعي -٤املادة 

ألغراض توفري احلماية الدبلوماسية للشخص الطبيعي،        
سية دولة يكون ذلك الشخص قد اكتـسب        تعين دولة اجلن  

جنسيتها، وفقاً لقانون تلك الدولة، حبكم املولد أو األصل أو          
التجنس أو خالفة الدول أو بأية طريقة أخرى ال تتعارض مع           

  .القانون الدويل
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  التعليق
 دولة اجلنسية ألغراض احلمايـة      ٤يعّرف مشروع املادة      )١(

وم هذا التعريـف علـى      ويق. الدبلوماسية لألشخاص الطبيعيني  
األول، هو أنه يعود لدولة اجلنسية أن حتـدد،         : مبدأين أساسيني 

طبقاً لقانوهنا الداخلي، الشخص املؤهل الكتساب جنـسيتها؛        
والثاين هو أن هناك حدوداً يفرضها القانون الدويل على مـنح           

 أيضاً قائمة غري شاملة بعوامل      ٤ويقدم مشروع املادة    . اجلنسية
الدولة والفرد اليت تشكل يف العادة أسـباباً وجيهـة          الربط بني   

  .اجلنسية ملنح
واملبدأ القائل إنه يعود لكل دولة أمر حتديد مـن تعتـربهم       )٢(

رعاياها وفقاً لقوانينها هو مبـدأ تدعمـه القـرارات القـضائية            
، ذكرت حمكمة العدل    ١٩٢٣ففي عام   . واملعاهدات، على السواء  
راسيم اجلنـسية الـصادرة يف تـونس        مالدويل الدائمة، يف قضية     

يف احلالة الراهنة للقانون الدويل، تنـدرج مـسائل         : "أنه ،واملغرب
ضـمن هـذا اجملـال احملفـوظ        [...] اجلنسية، من حيث املبدأ،     

االتفاقية املتعلقـة بـبعض      من   ١وقد أكدت املادة    . )٣٨(]"للدولة[
ود لكل دولـة    يع: "هذا املبدأ  املسائل املتصلة بتنازع قوانني اجلنسية    

ويف اآلونـة  ". أمر حتديد من تعتربهم رعاياها مبوجب قانوهنا هـي    
 هـذا   ١٩٩٧األخرية أيدت االتفاقية األوروبية بشأن اجلنسية لعام        

  ).٣املادة (املبدأ 
وإن عوامل االرتباط اليت تؤهل ملنح اجلنسية واليت تـرد            )٣(

  هي عوامل توضـيحية وليـست      ٤قائمة هبا يف مشروع املادة      
على أهنا تشمل العوامل اليت تستخدمها أغلب الدول ملنح . شاملة

، واألصل  (jus soli) ) مسقط الرأس  قانون(املولد  : اجلنسية وهي 
ومل يدرج يف هـذه     . ، والتجنس )jus sanguinis( )الدمقانون  (

القائمة الزواج من مواطن، نظراً إىل أن الزواج، يف حد ذاته، ال            
إذ يشترط ملنحها، إضافة   : نح اجلنسية يكفي يف معظم الظروف مل    

. إىل ذلك، انقضاء فترة إقامة متنح بعدها اجلنـسية بـالتجنس          
وحيثما يؤدي الزواج من مواطنٍ، تلقائياً، إىل اكتساب أحـد          
الزوجني جنسية الزوج اآلخر، قد تنشأ مشاكل فيمـا يتـصل           

وجيـوز  . )٣٩(بتوافق اكتساب اجلنسية هذا مع القانون الـدويل       
  .)٤٠( اجلنسية أيضاً نتيجة خلالفة الدولاكتساب

__________  
)٣٨( Nationality Decrees Issued in Tunis and Morocco (French 

Zone), Advisory Opinion, P.C.I.J. Reports, Series B, No. 4, 1923, p. 6, 

at p. 24.  
 مـن اتفاقيـة     ٩ من املادة    ١انظر، على سبيل املثال، الفقرة       )٣٩(

 من اتفاقية جنـسية     ١القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واملادة         
وانظـر  . ه الظروف املرأة املتزوجة اليت حتظر اكتساب اجلنسية يف مثل هذ        

  .من هذا التعليق أدناه) ٦(أيضاً الفقرة 
انظر مشروع املواد املتعلق جبنسية األشـخاص الطبيعـيني يف           )٤٠(
، ١٥، ص   )اجلزء الثـاين  (، اجمللد الثاين    ١٩٩٩حولية  خالفة الدول،    حالة

  .٤٧الفقرة 

 هـي   ٤وإن عوامل االرتباط املدرجة يف مشروع املادة          )٤(
ويف بعض  . العوامل اليت تستخدمها أغلب الدول إلثبات اجلنسية      

البلدان اليت تفتقر إىل سجالت والدة واضحة، قد يصعب إثبات          
باتـاً  ويف مثل هذه احلاالت، ميكن أن توفر اإلقامـة إث       . اجلنسية

. للجنسية، وإن كانت ال ميكن أن تشكل أساساً للجنسية نفسها
بيد أنه جيوز للدولة أن متنح اجلنسية ملثل هؤالء األشخاص عـن    

  . طريق التجنس
 أن تثبت الدولة وجـود      ٤وال يشترط مشروع املادة       )٥(

صلة فعلية أو حقيقية بينها وبني مواطنها، حبسب املبادئ املشار 
، وذلك كعامل إضـايف ملمارسـة       )٤١(نوّتيبوم إليها يف قضية  

احلماية الدبلوماسية، حىت عندما يكون املواطن حامالً جلنسية        
فرغم اختالف اآلراء بشأن تفسري القضية، رأت       . واحدة فقط 

اللجنة أن هناك عوامل معينة تقُصر املوقف املعتمد يف قـضية           
ن الروابط  على الوقائع اخلاصة هبذه القضية، وخباصة كونوّتيبوم

واهية "روابطَ  ) الدولة املدعية (بني السيد نوّتيبوم وليختنشتاين     
، باملقارنة بالروابط اليت كانت قائمة بينـه وبـني          )٤٢("للغاية

 عاماً، مما   ٣٤لفترة تزيد على    ) الدولة املدعى عليها  (غواتيماال  
حدا مبحكمة العدل الدولية إىل أن تؤكد مراراً أن ليختنشتاين          

وهذا . )٤٣("هلا أن توفر محايتها لنوّتيبوم إزاء غواتيماال      ال حيق   "
تسري على   )٤٤(يوحي بأن احملكمة مل تقصد تقدمي قاعدة عامة       

مجيع الدول، وإمنا قاعدة نسبية ُيشترط مبوجبها على الدولة اليت 
تكون يف وضع مثل وضع ليختنشتاين أن تثبت وجود صـلة           

سمح هلا بتقدمي مطالبة    حقيقية بينها وبني السيد نوّتيبوم لكي ي      
. لصاحله ضد غواتيماال اليت كانت تربطه هبا روابط وثيقة للغاية

وعالوة على ذلك، جيب أال يغيب عن األذهان أن من شـأن            
 تطبيقاً  نوّتيبومتطبيق اشتراط الصلة احلقيقية املقترح يف قضية        

صارماً أن حيرم ماليني األشخاص من االستفادة من احلمايـة          
__________  

وفقاً : "ما يلي نوّتيبوم  أعلنت حمكمة العدل الدولية يف قضية        )٤١(
ول والقرارات التحكيميـة واألحكـام القـضائية وآراء         ملمارسات الد 

املؤلفني، تعترب اجلنسية رباطاً قانونياً يقوم على ارتباط اجتماعي، ورابطة          
على الوجود واملصاحل واملشاعر، إىل جانب وجـود حقـوق        فعلية تقوم 

وميكن القول إهنا متثل التعبري القانوين عن حقيقة كون         . وواجبات متبادلة 
منحت لـه، إما مباشرة حبكم القانون أو بناء علـى فعـل              ذيالفرد ال 

صادر عن السلطات، أوثق ارتباطاً بسكان الدولة املاحنة للجنسية منـه           
واجلنسية، عندما متنحها دولة ما، ال ختول هذه        . أخرى  بسكان أي دولة  

احلماية يف مواجهة دولة أخرى إال إذا كانت تشكل ترمجة            الدولة ممارسة 
 ٣١انظر احلاشـية    " (رتباط الفرد بالدولة الذي جعله من مواطنيها      قانونية ال 

  .٢٣، ص )أعاله
  .٢٥املرجع نفسه، ص  )٤٢(
  .٢٦املرجع نفسه، ص  )٤٣(
 قدمته جلنة التوفيق املـشتركة بـني        نوّتيبومهذا التفسري لقضية     ) ٤٤(

 Flegenheimer case, Decision: فليغنهاميرإيطاليا والواليات املتحدة يف قضية 

No. 182 of 20 September 1958, UNRIAA, vol. XIV (Sales No. 65.V.4), p. 

327, at p. 376; or ILR (1958-I), vol. 25 (1963) , p. 91, at p. 148.  
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ية، ألنه يف عامل اليوم، عـامل العوملـة االقتـصادية           الدبلوماس
واهلجرات، هناك ماليني من األشخاص رحلوا من الدولة اليت         
حيملون جنسيتها وتوافرت هلم سبل العيش يف دول مل يكتسبوا        
جنسيتها قط، أو اكتسبوا، حبكم املولد أو األصل، جنسية دول 

  .يربطهم هبا رباط واٍه
 علـى أن    ٤رية من مشروع املادة     وتشدد اجلملة األخ    )٦(

فعلـى  . اكتساب اجلنسية جيب أال يتعارض مع القانون الدويل    
الرغم من أن للدولة احلق يف أن تقرر من تعتربهم رعاياها، فإن 

 مـن   ١وقد أكدت ذلك املادة     . هذا احلق ليس باحلق املطلق    
 ،االتفاقية املتعلقة ببعض املسائل املتصلة بتنازع قوانني اجلنسية       

يعود لكل دولة أمر    "إذ أخضعت هذه املادة احلكم القائل بأنه        
لـشرط أن   " حتديد من تعتربهم رعاياها مبوجب قانوهنا هـي       

تعترف الدول األخرى هبذا القانون بقدر ما يتماشـى مـع           "
االتفاقيات الدولية واألعراف الدولية ومبادئ القانون املعترف       

 واليـوم، تـشترط     .)٤٥("هبا بشكل عام فيما يتعلق باجلنسية     
االتفاقيات على الدول، وخباصة يف ميدان حقوق اإلنـسان،         

فعلى سـبيل   . )٤٦(االمتثال للمعايري الدولية لدى منح اجلنسية     
 من اتفاقية القضاء على مجيع ٩ من املادة ١املثال، تنص الفقرة 

  :أشكال التمييز ضد املرأة على أن
ق الرجل يف اكتساب جنسيتها أو متنح الدول األطراف املرأة حقاً مساوياً حل

وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج مـن    . االحتفاظ هبا أو تغيريها   
أجنيب أو تغيري جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغري تلقائياً جنسية الزوجة،            

  .)٤٧(أو أن تصبح بال جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج

 بأنه حيق للدولة الـيت      ، بالتايل، ٤ويسلّم مشروع املادة      )٧(
تقدم ضدها مطالبة لصاحل مواطن أجنيب مضرور أن تطعـن يف           
جنسية ذلك الشخص إذا اكتسب جنسيته على حنـو خيـالف           

 أن حيدث اكتـساب     ٤ويشترط مشروع املادة    . القانون الدويل 
ويشدد النفي  ". ال تتعارض مع القانون الدويل    "اجلنسية بطريقة   
__________  

 من االتفاقية األوروبية بشأن     ٣ من املادة    ٢انظر أيضاً الفقرة     )٤٥(
  .اجلنسية

أكدت ذلك حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف فتواها          ) ٤٦(
التعديالت املقترح إدخاهلا على األحكام املتعلقة بالتجنس يف الدسـتور  أن  بش

 Proposed Amendments to the Naturalization( الـسياسي لكوسـتاريكا  

Provisions of the Political Constitution of Costa Rica( اليت أكدت فيها أن 
ية يقع ضـمن نطـاق   من الضروري التوفيق بني املبدأ القائل بأن منح اجلنس   "

واملبدأ اآلخر القائل بأن القانون الدويل يفرض      [...] االختصاص احمللي للدولة    
حدوداً معينة على سلطة الدولة، وهي حدود مرتبطة باملقتضيات اليت يفرضها           

 advisory opinion OC-4/84 of 19" (النظام الدويل حلماية حقوق اإلنـسان 

January 1984, Series A, No. 4, para. 38(.  
:  من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنـسان   ٢٠انظر أيضاً املادة     )٤٧(

 من االتفاقية الدوليـة    ‘٣‘)د(٥؛ واملادة   "ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا   "
 من اتفاقية جنـسية     ١للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واملادة        

  .املرأة املتزوجة

 اكتساب اجلنسية بطريقة خمالفـة      املزدوج على أن عبء إثبات    
للقانون الدويل يقع على الدولة اليت تطعن يف جنسية الـشخص           

ووقوع عبء اإلثبات على الدولة الـيت تطعـن يف          . املضرور
اجلنسية يرجع إىل االعتراف بوجوب إعطاء الدولة الـيت متـنح       

 وإىل  )٤٨(لدى البت يف مـنح اجلنـسية      " هامش تقدير "اجلنسية  
  .)٤٩(ؤيد صحة منح الدولة للجنسيةوجود قرينة ت

ويف احلاالت اليت يكتسب فيها شخص اجلنسية ال إرادياً           )٨(
بأسلوب يتعارض مع القانون الدويل، كما يف حالة اكتـساب          
املرأة تلقائياً جلنسية زوجها عند الزواج، ينبغي أن تتاح لـذلك           
الشخص، من حيث املبدأ، احلماية الدبلوماسية من جانب دولة         

غري أنه إذا أدى اكتساب اجلنسية يف هذه        . )٥٠(يته السابقة جنس
احلاالت إىل فقدان الفرد جلنسيته الـسابقة، فـإن اعتبـارات           
اإلنصاف تقتضي منح دولة اجلنسية اجلديدة حق ممارسة احلماية         
الدبلوماسية، ويتفق هذا مع قرار حمكمـة العـدل الدوليـة يف            

ومفادهـا أن    )٥١(ميبيانا بشأن   ١٩٧١ اليت أصدرهتا عامَ   الفتوى
حقوق الفرد ال تتأثر بفعل غري مشروع ارتكبته الدولـة الـيت            

  .يرتبط هبا الفرد

  استمرار جنسية الشخص الطبيعي  -٥املادة 

حيق للدولة ممارسة احلماية الدبلوماسية فيمـا         -١  
يتعلق بشخص كان من رعايا تلك الدولة بصورة مستمرة من          

ويفتـرض  . تقدمي املطالبة رمسياً  تاريخ وقوع الضرر إىل تاريخ      
حتقق االستمرارية إذا كانت تلك اجلنسية قائمة يف كال هذين          

  .التارخيني
، جيوز للدولة أن    ١مع عدم اإلخالل بالفقرة       -٢  

متارس احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص يكـون مـن          
رعاياها يف تاريخ تقدمي املطالبة رمسياً ولكنه مل يكن من رعاياها         

 تاريخ حدوث الضرر، شريطة أن يكون هذا الشخص من          يف
رعايا دولة سلف أو يكون قد فقد جنسيته السابقة واكتسب، 
لسبب ال يتصل بتقدمي املطالبة، جنسية الدولة األوىل بطريقة         

  .ال تتعارض مع القانون الدويل

__________  
قوق اإلنسان بـشأن    انظر فتوى حمكمة البلدان األمريكية حل      )٤٨(

التعديالت املقترح إدخاهلا على األحكام املتعلقة بـالتجنس يف الدسـتور           
  .٦٣-٦٢، الفقرتان ) أعاله٤٦احلاشية  (السياسي لكوستاريكا

 ,Oppenheim’s International Law, 9th edition, vol. Iانظـر   )٤٩(

Peace, R. Y. Jennings and A. D. Watts (eds.), Harlow, Longman, 1992, 

p. 856.  
  . من اتفاقية جنسية املرأة املتزوجة٢انظر املادة  )٥٠(
)٥١( Legal Consequences for States of the Continued Presence 

of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding 

Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. 

Reports 1971, p. 16, at p. 56, para. 125.  
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ال جيوز لدولة اجلنسية احلالية أن متارس احلماية        -٣  
ص شخصاً ما، ضد دولة جنسية سـابقة        الدبلوماسية، فيما خي  

لذلك الشخص فيما يتعلق بضرر يكون قد حدث عندما كان          
ذلك الشخص من رعايا دولة اجلنسية السابقة ومل يكن مـن           

  .رعايا دولة اجلنسية احلالية
ينقضي حـق الدولـة يف ممارسـة احلمايـة            -٤  

الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص يكتسب، بعد تاريخ تقـدمي         
  .بة رمسياً، جنسية الدولة املُقدَّم ضدها املطالبةاملطال

  التعليق
على الرغم من أن قاعدة اسـتمرار اجلنـسية راسـخة       )١(

حبجة أهنا قد    )٥٣(، فقد تعرضت لقدر كبري من االنتقاد      )٥٢(متاماً
تسبب إجحافاً كبرياً يف احلاالت اليت يغري فيها الفرد جنـسيته           

وقـد ُرفـضت    .  دبلوماسية ألسباب ال عالقة هلا بتقدمي مطالبة     
االقتراحات الداعية إىل التخلي عنها خشية أن يؤدي هذا التخلي 

ــاوزات وإىل  ــسية"إىل جت ــسّوق اجلن ــة " ت ــرض احلماي لغ
 على قاعدة   ٥وهلذا السبب ُيبقي مشروع املادة      . )٥٤(الدبلوماسية

استمرار اجلنسية ولكنه يسمح باستثناءات ملراعاة احلاالت الـيت       
  .جحاف بدون هذه االستثناءاتحيدث فيها إ

 املبدأ التقليدي القائل إنه حيق للدولة أن      ١وتؤكد الفقرة     )٢(
متارس احلماية الدبلوماسية فيما يتصل بشخص كان من رعاياها         

. يف كل من وقت حدوث الضرر وتاريخ تقدمي املطالبة رمسيـاً          
وليس من الواضح من ممارسة الدول ومن الفقه ما إذا كان جيب           

 املواطن أن حيتفظ جبنسية الدولة املطاِلبة بني هذين التارخيني، على
وهلذه األسباب، مل يقـم     . )٥٥(ألن هذه القضية قلما تنشأ عملياً     

__________  
انظر، على سبيل املثال، قرار جلنة املطالبات الدولية للواليات          )٥٢(

 .Kren claim, ILR (1953), vol: كرين يف مطالبة ١٩٥٤-١٩٥١املتحدة 

20 (1957), pp. 233 et seq., at p. 234.  
 Sir Gerald(انظر تعليق القاضي السري جريالد فيتـسموريس   )٥٣(

Fitzmaurice ( برشلونة للجر شركةيف قضية: Barcelona Traction case, 

Second Phase, Judgment, at pp. 101–102)  ؛ وانظـر  ) أعاله٣٥احلاشية
 E. Wyler, La règle dite de la continuité de la nationalité dans le: أيضاً

contentieux international, Paris, Presses universitaires de France, 1990.  
يف قـضية   ) Parker(انظر البيان الذي أدىل به احملكم بـاركر          )٥٤(

ومن شأن أي : ")Administrative Decision No. V (٥رقم  القرار اإلداري
قاعدة أخرى أن تفتح الباب على مصراعيه للتجاوزات، وقد تسفر عـن            

ن حتول دولة قوية إىل وكالة مطالبات نيابة عـن أولئـك الـذين حييلـو              
مطالباهتم، بعد أن تلحق هبم أضرار، إىل رعاياها أو يـستغلون قوانينـها             

 United States–Germany" (املتعلقة بالتجنس لغرض ضمان تبينها ملطالباهتم

Mixed Claims Commission, Decision of 31 October 1924, UNRIAA, 

vol. VII (Sales No. 1956.V.5), p. 119, at p. 141.(  
 H. W. Briggs, “La protection diplomatique desانظــر  )٥٥(

individus en droit international: la nationalité des réclamations”, 

Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 51 (1965), tome I, pp. 

5 et seq., at pp. 72–73.  

 حبسم مسألة ما إذا كـان       ١٩٦٥معهد القانون الدويل يف عام      
غري أنه ليس مـن     . )٥٦(استمرار اجلنسية بني التارخيني ضرورياً    

 اجلنسية نفسها يف كل مـن تـاريخ         املالئم اشتراط إثبات توفر   
حدوث الضرر وتاريخ تقدمي املطالبة رمسياً دون اشتراط استمرار        

ومن مث ففي ممارسة التطوير التدرجيي    . هذه اجلنسية بني التارخيني   
للقانون، صيغت القاعدة حبيث يشترط استمرار كون الشخص        
املضرور من رعايا الدولة من تاريخ حدوث الضرر إىل تـاريخ           

ونظراً لصعوبة تقدمي أدلة على االستمرار،      . تقدمي املطالبة رمسياً  
فإنه ُيفترض حتققه إذا كانت اجلنسية نفسها قائمة يف كال هذين           

  .وهذه القرينة بطبيعة احلال غري قاطعة. التارخيني
واالشتراط األول هو أن يكون املواطن الذي حلق بـه            )٣(

وال يشترط .  وقوع الضررالضرر أحد رعايا الدولة املطالبة وقت
أن يكون تاريخ الضرر تارخياً حمدداً بل قد ميتد لفترة زمنيـة إذا             
كان الضرر يتألف من عدة أفعال أو من فعل مستمر يرتكـب            

  . على مدى فترة زمنية
 هو تـاريخ    ١واالشتراط الزمين الثاين الوارد يف الفقرة         )٤(

اآلراء القـضائية   وهناك بعض اخلالف يف     . تقدمي املطالبة رمسياً  
. حول التاريخ الذي ُيشترط أن تكون اجلنسية قد استمرت لغايته

ويرجع عدم اليقني هذا، بالدرجة األوىل، إىل أن االتفاقيات اليت          
تنشئ اللجان املختلطة املعنية باملطالبات قد استخدمت تعـابري         

ر هو أكث" تقدمي املطالبة"وتعبري . )٥٧(خمتلفة لتحديد تاريخ املطالبة
التعابري شيوعاً يف املعاهدات والقرارات القضائية والفقه لإلشارة        

 املطلـوب  )dies ad quem(إىل التاريخ النهائي أو اليوم األخـري    
" رمسياً"وقد أُضيفت كلمة . مراعاته ملمارسة احلماية الدبلوماسية 

إىل هذا التعبري للداللة على أن تاريخ تقدمي املطالبة هو التـاريخ            
وم فيه الدولة املمارسة للحماية الدبلوماسية بتقدمي أول        الذي تق 

طلب رمسي، يف مقابل االتصاالت واالستفسارات الدبلوماسية       
  .غري الرمسية اليت جتري بشأن هذا املوضوع

واليوم األخري املطلـوب مراعاتـه ملمارسـة احلمايـة            )٥(
ييـداً  غري أن هناك تأ . الدبلوماسية هو تاريخ تقدمي املطالبة رمسياً     

للرأي الذي يعترب أنه إذا غّير الفرد جنسيته يف الفترة ما بني هذا             
التاريخ وتاريخ صدور القرار أو احلكم املتعلق باملطالبة فإنـه ال           

، ٢٠٠٣ويف عام   . )٥٨(يعود مواطناً ألغراض احلماية الدبلوماسية    
__________  

 ,Warsaw session: انظر دورة املعهد املعقـودة يف وارسـو   )٥٦(

September 1965, Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 51 

(1965), tome II, pp. 260–262.  
يف قـضية   ) Parker(انظر الرأي الذي أدىل به احملكم بـاركر          )٥٧(

  .١٤٣ ص ،) أعاله٥٤احلاشية  (٥رقم  القرار اإلداري
، ) أعاله٤٩احلاشية  (Oppenheim’s International Lawانظر  )٥٨(
 .Minnie Stevens Eschauzier (Great Britain) v: انظر أيـضاً . ٥١٢ص 

United Mexican States, Decision of 24 June 1931, UNRIAA, vol. V 

(Sales No. 1952.V.3), p. 207.  
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رأت هيئة حتكيم تابعة للمركز الـدويل لتـسوية منازعـات           
جيب أن تكون هناك هوية وطنية      "أنه  لُووِن  ة  االستثمار يف قضي  

مستمرة من تاريخ األحداث اليت أدت إىل املطالبة، وهو التاريخ          
، حىت تـاريخ    )dies a quo(الذي ُيطلق عليه تعبري اليوم األول       

تسوية املطالبة، وهو التاريخ الذي ُيطلق عليه تعبري اليوم األخري          
)dies ad quem(")كانـت تتعلـق    لُووِن  ة  والواقع أن قضي  . )٥٩

باحلالة اليت يغري فيها الشخص املطلوب محايته جنسيته بعد تقدمي          
املطالبة إىل جنسية الدولة املدَّعى عليها، ويف هذه احلالة ال جيوز           
التمسك مبطالبة للحماية الدبلوماسية، على حنو ما تنص عليـه          

 غري أن اللجنة مل تكن    . ٥ من مشروع املادة     ٤بوضوح الفقرة   
باعتمـاد  لُووِن  مستعدة ألن حتذو حذو هيئة التحكيم يف قضية         

قاعدة شاملة تقضي بأن ُيحتفَظ باجلنسية حىت تـاريخ تـسوية           
فهذه القاعدة ميكن أن تتعارض مع مصاحل الفـرد،         . )٦٠(املطالبة

نظراً ألنه قد متر سنوات عديدة بني تقدمي املطالبـة وتـسويتها            
ف معاقبة الفرد لتغيريه جنسيته، تسوية هنائية وقد يكون من اجملح

ويفـضَّل  . عن طريق الزواج أو التجنس، خالل هذه الفتـرة        
من ذلك اعتبار تاريخ تقدمي املطالبة رمسياً هو اليوم األخري           بدالً

)dies ad quem( .        وترجع أمهية هذا التاريخ إىل أنه التاريخ الذي
الدبلوماسية، ُتظهر فيه دولة اجلنسية نية واضحة ملمارسة احلماية         

وفضالً عـن   . وهي مسألة تظل غري مؤكدة حىت ذلك التاريخ       
. ذلك فهو التاريخ الذي جيب فيه البت بشأن مقبولية املطالبـة          

ميكن ترك عملية البت هذه للتاريخ الالحق الذي تتم فيـه            وال
  . تسوية املطالبة، أي إصدار احلكم

الً من   ك ٤ و ٢ و ١يف الفقرات   " املطالبة"وتشمل كلمة     )٦(
املطالبة املقدمة عرب القنوات الدبلوماسية واملطالبة املقدمة إىل هيئة 

وجيوز أن حتدد هذه املطالبة السلوك الذي ينبغـي أن          . قضائية
تتبعه الدولة املسؤولة لوقف الفعل غـري املـشروع، إذا كـان            

وهذه املـسألة   . مستمراً، والشكل الذي ينبغي أن يتخذه اجلرب      
 من مشروع املواد املتعلـق      ٤٣من التفصيل املادة    تتناوهلا مبزيد   

 ٢٠٠١مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً لعـام          
  . )٦١(وكذلك التعليق عليها

وعلى الرغم من أن اللجنة قررت وجوب اإلبقاء علـى            )٧(
قاعدة استمرار اجلنسية، فقد وافقت على أن هنـاك حاجـة إىل            

 على أنـه    ٢وعليه، تنص الفقرة    . وضع استثناءات هلذه القاعدة   
جيوز للدولة أن متارس احلماية الدبلوماسية فيما يتصل بـشخص          
كان من رعاياها وقت تقدمي املطالبة رمسياً ولكنه مل يكـن مـن             

__________  
)٥٩ ( The Loewen Group, Inc. and Raymond L. Loewen v. United 

States of America, ICSID Case No. ARB(AF)/98/3, Award of 26 June 

2003, ICSID Reports, vol. 7 (2005), pp. 442 et seq., at p. 485, para. 225.  
، انظر  Loewenأن قضية   ـه بش ـد املوج ـلالطالع على النق   )٦٠(

J. Paulsson, Denial of Justice in International Law, New York, 

Cambridge University Press, 2005, pp. 183–184.  
 .١٥٥ص ،  والتصويب)اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ٢٠٠١حولية  ) ٦١(

: رعاياها وقت وقوع الضرر، شريطة توافر ثالثة شـروط هـي          
أن يكون الشخص الذي يلتمس احلماية الدبلوماسية قـد          أوالً،

ية دولة سلف أو فقد جنسيته األصلية؛ وثانياً، أن يكون          محل جنس 
هذا الشخص قد اكتسب جنسية دولة أخرى لسبب ال عالقـة           
لـه بتقدمي املطالبة؛ وثالثاً، أن يكون اكتساب اجلنسية اجلديدة قد    

  . حدث بطريقة ال تتعارض مع القانون الدويل
 احلاالت اليت يكون فيهـا الـشخص        ٢وتعاجل الفقرة     )٨(
. ملضرور قد فقد جنسيته السابقة، بصورة إرادية أو ال إراديـة          ا

ويف حالة خالفة الدول، ورمبا التبين والزواج، عندما يكون تغيري          
ويف حالـة  . اجلنسية إلزامياً، ُتفقد اجلنسية بـصورة ال إراديـة     

التغيريات األخرى للجنسية، ال يكون عنصر اإلرادة واضـحاً         
 أن يكـون    ٢وع، ال تشترط الفقرة     وألسباب من هذا الن   . متاماً

  . فقدان اجلنسية ال إرادياً
ويف حالة خالفة الدول، تقتصر هذه الفقرة على مسألة           )٩(

وال حتاول تنظيم   . استمرار اجلنسية ألغراض احلماية الدبلوماسية    
اجلنسية يف حالة اخلالفة، وهو موضوع يغطيه مشروع املـواد          

شخاص الطبيعيني يف حالة    الذي وضعته اللجنة بشأن جنسية األ     
  .)٦٢(خالفة الدول

، فإن اخلـوف مـن أن يتعمـد         )٦٣(وكما ذُكر أعاله    )١٠(
الشخص تغيري جنسيته الكتساب جنسية دولة أكثر اسـتعداداً         
وقدرة على التقدم مبطالبة دبلوماسية لصاحله هو األساس الذي         

والشرط الثـاين الـوارد يف      . تقوم عليه قاعدة استمرار اجلنسية    
 يتصدى هلذا الشاغل بالنص على أن الشخص الـذي          ٢قرة  الف

ُتمارس لصاحله احلماية الدبلوماسية جيب أن يكون قد اكتسب         
والقصد من هذا . جنسيته اجلديدة لسبب ال يتصل بتقدمي املطالبة

الشرط هو حصر استثناءات قاعدة استمرار اجلنسية يف حاالت         
 اليت يكون فيها    تشمل الفرض اإللزامي للجنسية، مثل احلاالت     

الشخص قد اكتسب جنسية جديدة كنتيجة ضرورية لعوامـل         
وال يـسري االسـتثناء     . مثل الزواج أو التبين أو خالفة الدول      

 على احلاالت اليت يكون فيها الشخص قـد         ٢الوارد يف الفقرة    
  .اكتسب جنسية جديدة ألغراض جتاريه متصلة بتقدمي املطالبة

استيفاؤه لعدم تطبيق قاعـدة     والشرط الثالث الواجب      )١١(
استمرار اجلنسية هو أن تكون اجلنسية اجلديدة قـد اكتـسبت           

وجيب أن يقـرأ هـذا      . بطريقة ال تتعارض مع القانون الدويل     
  .٤الشرط باالقتران مع مشروع املادة 

 فتضيف ضمانة أخرى ضد إساءة استعمال       ٣أما الفقرة     )١٢(
وز لدولة اجلنسية اجلديدة    فال جي . استبعاد قاعدة استمرار اجلنسية   

أن متارس احلماية الدبلوماسية ضد دولة اجلنسية السابقة للشخص         
__________  

 . أعاله٤٠انظر احلاشية  )٦٢(

  .أعاله من التعليق على مشروع املادة هذا) ١(انظر الفقرة  )٦٣(
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املضرور فيما يتصل بضرر وقع عندما كان ذلك الشخص مـن           
  . رعايا دولة اجلنسية السابقة وليس دولة اجلنسية احلالية

 على أنه إذا ما أصبح شخص قُـدمت         ٤وتنص الفقرة     )١٣(
ايا الدولة املدَّعى عليها بعد تقدمي املطالبة،       مطالبة بشأنه من رع   

فإن الدولة املقدِّمة للمطالبة تفقد حقها يف االستمرار يف املطالبة          
نظراً ألن الدولة املدعى عليها ستكون عندئذ ملَزمة يف الواقـع           

وقد كان هذا هو    . بدفع تعويض للشخص الذي هو من رعاياها      
 حيـث   )٦٤(قضايا األخرى  ويف عدد من ال    لُووِناحلال يف قضية    

َتقرَّر أن حدوث تغيري يف اجلنسية بعد تقـدمي املطالبـة مينـع             
ويف املمارسة العملية، سـتقوم الدولـة املقدِّمـة         . استمرارها

للمطالبة، يف معظم هذه احلاالت، بسحب مطالبتها، على الرغم         
، هي  مافروماتيسمن أن املطالبة، وفقاً لالفتراض املعلَن يف قضية         

ة الدولة وأن الغرض منها هو طلب اجلرب فيما يتعلق بضرر           مطالب
وباملثل، جيـوز للدولـة     . )٦٥(حلقها من خالل شخص مواطنها    

املقدمة للمطالبة أن تقرر سحب مطالبتها عندما يصبح الشخص         
وإذا مـا عمـد     . املضرور مواطناً لدولة ثالثة بعد تقدمي املطالبة      
نسية الدولة املقدمة   الشخص املضرور بسوء نية إىل االحتفاظ جب      

للمطالبة حىت تاريخ التقدمي واكتسب بعد ذلك جنسية دولـة          
ثالثة، فإن اإلنصاف يقتضي إهناء املطالبة، لكن عبء اإلثبـات          

  .سيقع على الدولة املدعى عليها
 مسألة ما إذا كان من اجلـائز  ٥ال حيسم مشروع املادة       )١٤(

رر أو بعد ذلك    أن حيصل ورثة مواطن مضرور، تويف نتيجة للض       
ولكن قبل تقدمي املطالبة رمسياً، على محاية دولة جنسية الشخص        

أما األحكام  . املضرور إذا ما كانوا حيملون جنسية دولة أخرى       
القضائية املتعلقة هبذا املوضوع فإهنا، وإن كانت غري حامسة نظراً          
ألن معظمها يتصل بتفسري معاهدات بعينها، متيـل إىل دعـم           

 يذهب إىل أنه ال جيوز أن تتقدم دولـة جنـسية            املوقف الذي 
 مبطالبة إذا كان الوريث حيمل جنـسية دولـة          الشخص املتوىف 

ومن الواضح أنه إذا كان الوريث حيمل جنسية الدولة         . )٦٦(ثالثة
__________  

)٦٤( Ebenezer Barstow case, G. H. Hackworth, Digest of 

International Law, vol. V, Washington D.C., United States Government 

Printing Office, 1943, p. 805; Executors of F. Lederer (deceased) v. 

German Government case, Recueil des Décisions des Tribunaux 

Arbitraux Mixtes, tome III, p. 762; Hawaiian Claims case, F. K. 

Nielsen, American and British Claims Arbitration, Washington D.C., 

Government Printing Office, 1926, p. 30; Chopin, French and 

American Claims Commission, 1880–1884, vol. 60, Records of Claims; 

Gribble, Papers relating to the Treaty of Washington, vol. V (Report of 

Robert S. Hale, Esq.), Washington D.C., Government Printing Office, 

1874, p. 14..  
  ).٣( أعاله، الفقرة ١انظر التعليق على املادة  )٦٥(
)٦٦( Eschauzier claim)  ؛ و) أعـاله ٥٨انظر احلاشيةKren claim 

 .Captain W. H. Gleadell (Great Britain v؛ و) أعـاله ٥٢انظر احلاشية (

United Mexican States), Decision of 19 November 1929, UNRIAA, vol. 

V, p. 44؛ وانظر يف املقابل :Straub claim, ILR, vol. 20, p. 228.  

وهناك بعض  . )٦٧(املّدعى عليها فإنه ال جيوز تقدمي هذه املطالبة       
واطن املضرور قبل   التأييد للرأي الذي يذهب إىل أنه إذا تويف امل        

تقدمي املطالبة رمسياً، جيوز االستمرار يف املطالبة نظراً الكتساهبا         
وعلى الرغم من أن اعتبارات اإلنصاف قـد        . )٦٨(طابعاً وطنياً 

ونظـراً  . )٦٩(تبدو مؤيدة هلذا املوقف، فإنه ُنبذ يف بعض األحيان 
لعدم تبين األحكام القضائية ملوقف حاسم، فليس من احلكمـة          

  .راح قاعدة بشأن هذا املوضوعاقت

  اجلنسية املتعددة واملطالبة ضد دولة ثالثة  -٦املادة 
جيوز ألي دولة يكون من رعاياهـا شـخص           -١  

مزدوج اجلنسية أو متعـدد اجلنـسية أن متـارس احلمايـة            
الدبلوماسية فيما يتعلق بذلك الشخص ضد دولة ال يكـون          

  .هذا الشخص من رعاياها
دولتان أو أكثـر مـن دول       جيوز أن تشترك      -٢  

اجلنسية يف ممارسة احلماية الدبلوماسية فيما يتصل بـشخص         
  .مزدوج اجلنسية أو متعدد اجلنسية
  التعليق

إن ازدواج اجلنسية أو تعددها حقيقة من حقائق احليـاة       )١(
فيمكن للفرد اكتساب أكثر من جنسية نتيجة للتطبيق        . الدولية

حق الدم، أو نتيجة مـنح      املتوازي ملبدأي حق مسقط الرأس و     
اجلنسية عن طريق التجنس أو على أي حنو آخر ممـا يتوخـاه             

، عندما ال يؤدي ذلك إىل التخلي عن اجلنسية         ٤مشروع املادة   
وعلى الرغم من أن قوانني بعض الـدول ال تـسمح           . السابقة

لرعاياها بأن يكونوا رعايا دول أخرى، فإن القـانون الـدويل           
 مـن   ٣ية أو تعددها، فلقد أقرت املادة       حيظر ازدواج اجلنس   ال

 هبذا االتفاقية املتعلقة ببعض املسائل املتصلة بتنازع قوانني اجلنسية
الشخص الذي حيمـل    "االزدواج أو التعدد، إذ نصت على أن        

جنسيتني أو أكثر ميكن أن تعتربه كل من الدول الـيت حيمـل             
مـسألة  ومن الضروري بالتايل، تناول     ". جنسيتها أحد رعاياها  

ممارسة دولة اجلنسية للحماية الدبلوماسية فيما يتصل مبـواطن         
ويقتصر موضـوع   . حيمل جنسية مزدوجة أو جنسيات متعددة     

 على ممارسة احلماية الدبلوماسية من جانـب        ٦مشروع املادة   
واحدة من الدول أو مجيع الدول اليت يكون الشخص املـضرور     

. مـن رعاياهـا   من رعاياها ضد دولة ال يكون هذا الشخص         
__________  

)٦٧( Stevenson case, UNRIAA, vol. IX (Sales No. 1959.V.5), p. 

 .Executors of F؛ وقـضية  Bogovic claim, ILR, vol. 21, p. 156؛ و494

Lederer ) أعاله٦٤انظر احلاشية .(  
 E. M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizensانظر  )٦٨(

Abroad or the Law of International Claims, New York, The Banks Law 

Publishing Co., 1922, p. 628 ً؛ وانظر أيضاStraub claim)   ٦٦احلاشـية 
  ).أعاله
)٦٩( Eschauzier claim ) ٢٠٩، ص ) أعاله٥٨انظر احلاشية.  
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ممارسة احلماية الدبلوماسية من جانب واحدة من دول اجلنسية          أما
  .٧ضد دولة أخرى من دول اجلنسية فيتناوهلا مشروع املادة 

 لدولة اجلنـسية أن متـارس احلمايـة         ١وتتيح الفقرة     )٢(
الدبلوماسية فيما يتصل مبواطنها حىت إذا كان هذا الشخص من          

، ٤ وهي، مثـل مـشروع املـادة         .رعايا دولة أخرى أو أكثر    
تقتضي وجود صلة حقيقية أو فعلية بني املـواطن والدولـة            ال

  .املمارسة للحماية الدبلوماسية
وعلى الرغم من أن هناك من يؤيد اشتراط وجود صلة            )٣(

حقيقية أو فعلية بني دولة اجلنسية واملواطن الذي حيمل جنـسية     
 احلماية الدبلوماسية مزدوجة أو جنسيات متعددة يف حالة ممارسة

ضد دولة ال يكون الشخص املضرور من رعاياها، فإن أغلـب           
ال تقتضي تـوافر     )٧١(واجتهادات التدوين  )٧٠(قرارات التحكيم 

، رأت هيئة التحكيم أنه ال جيـوز        ساملففي قضية   . هذا الشرط 
ملصر أن تثري مسألة أن الشخص املضرور حيمل جنسية فارسـية      

ن الواليات املتحدة، وهي الدولة األخرى      فعلية يف وجه مطالبة م    
قاعـدة  "وذكـرت أن  . اليت كان هذا الشخص حيمل جنسيتها   

أنه يف حالة ازدواج اجلنسية، ال حيق لدولة        ] هي[القانون الدويل   
ثالثة أن تنازع يف مطالبة إحدى الدولتني اللتني حيمل جنسيتهما          

الدولة الشخص صاحب املصلحة يف القضية باإلشارة إىل جنسية    
 )٧٣(وقد اتبعت هذه القاعدة يف حاالت أخـرى       . )٧٢("األخرى

__________  
ختلطة اليوغوسالفية اهلنغاريـة يف     انظر قرار هيئة التحكيم امل     )٧٠(

 De Born case, case No. 205 of 12 July 1926, Annual :دي بورنقضية 

Digest of Public International Law Cases, Years 1925 and 1926, A. D. 

McNair and H. Lauterpacht (eds.), London, Longmans, Green and Co., 

1929, pp. 277–278.  
 من االتفاقية املتعلقة ببعض املسائل املتـصلة      ٥ـر املـادة   انظ ) ٧١(

الطابع الوطين  "    من القرار املتعلـق ب   ) ب(٤بتنازع قوانني اجلنسية؛ واملادة     
 الـذي   "ملطالبة دولية تقدمها دولة ما بشأن ضرر تكبده أحـد األفـراد           

: ١٩٦٥معهد القانون الدويل يف دورته املعقودة يف وارسو عـام            اعتمده
Tableau des résolutions adoptées (1957–1991), Paris, Pedone, 1992, 

p. 56, at p. 58)  ؛ )١٤٢ص ، اجمللـد الثـاين،   ١٩٦٩ حوليةمستنسخ يف
 بـشأن   ١٩٦٠ من مشروع اتفاقية هارفرد لعـام        ٢٣ من املادة    ٣والفقرة

 .L: مستنسخ يف(املسؤولية الدولية للدول عن األضرار اليت تلحق باألجانب 

B. Sohn and R. R. Baxter, “Responsibility of States for injuries to the 

economic interests of aliens”, AJIL, vol. 55, No. 3 (July 1961), p. 548( ؛
 من مشروع االتفاقية املتعلقة باملـسؤولية الدوليـة         ٢١ من املادة    ٤والفقرة  

نب أو ممتلكاهتم يف أراضـيها،      للدولة عن األضرار اليت تلحق بشخص األجا      
الوارد يف التقرير الثالث عن مسؤولية الدول الذي أعده املقــرر اخلـاص             

  .٦١، ص A/CN.4/111، اجمللد الثاين، الوثيقة ١٩٥٨حولية غارسيا أمادور، 
)٧٢( Salem (Egypt/United States of America), Award of 8 June 

1932, UNRIAA, vol. II (Sales No. 1949.V.1), p. 1165, at p. 1188.  
انظر قرارات جلنة التوفيق املشتركة بني إيطاليـا والواليـات           )٧٣(

 the Mergé claim, 10 June 1955, UNRIAA, vol. XIV: املتحدة فيما يلي

(Sales No. 65.V.4), p. 236, or ILR (1955), vol. 22 (1958), p. 443, at p. 

456; the Vereano claim, 17 May 1957, UNRIAA, vol. XIV, p. 321, or 

ILR (1957), vol. 24 (1961), pp. 464–465; and the Stankovic claim, 29 

July 1963, ILR, vol. 40 (1970), p. 153, at p. 155.  

وأيدهتا يف اآلونة األخرية حمكمة املطالبات بني إيران والواليات         
وقرار اللجنة عدم اشتراط وجود صلة حقيقيـة أو         . )٧٤(املتحدة

فبخالف . فعلية يف مثل هذه الظروف هو قرار متفق مع املنطق         
 دول اجلنسية مطالبة ضد دولة أخرى احلالة اليت تقدم فيها إحدى

من دول اجلنسية فيما يتصل مبواطن حيمل جنـسية مزدوجـة،           
يوجد تنازع حول اجلنسية عندما تلتمس إحدى دول اجلنسية          ال

  .محاية مواطن حيمل جنسية مزدوجة إزاء دولة ثالثة
ومن حيث املبدأ، ال يوجد سبب مينع دوليت جنسية من            )٤(

شتركة حقاً تتمتع به كل دولـة مـن دول          أن متارسا ممارسة م   
، بأنه جيوز أن تشترك دولتان أو أكثر ٢ولذا تقر الفقرة . اجلنسية

من دول اجلنسية يف ممارسة احلماية الدبلوماسية فيمـا يتـصل           
بشخص مزدوج اجلنسية أو متعدد اجلنسية ضد دولة ال يكـون     

ة أن  وإذا كان ال حيق للدولة املسؤول     . هذا الشخص من رعاياها   
تعترض على مثل هذه املطالبة املقدمة من جانب دولتني أو أكثر           
تتصرفان يف آن واحد وبالتفاهم بينهما، فإهنا قد تثري اعتراضات          
عندما تقدم الدول املطاِلبة مطالبات منفصلة، إما إىل نفس اهليئة          
أو إىل هيئات خمتلفة، أو عندما تقدم إحدى دول اجلنسية مطالبة           

دولة أخرى من دول اجلنسية قد حصلت علـى         بعد أن تكون    
وقد تنشأ مشاكل أيضاً عندما     . ترضية فيما يتصل بتلك املطالبة    

تتنازل إحدى دول اجلنسية عن حق ممارسة احلماية الدبلوماسية         
ويصعب . بينما تستمر دولة أخرى من دول اجلنسية يف مطالبتها        
 وينبغـي  .تدوين قواعد حتكم أمثال هذه احلاالت على اختالفها 

معاجلة هذه احلاالت وفقاً ملبادئ القانون العامة اليت تعترف هبـا   
  .احملاكم الدولية والوطنية وحتكم االستجابة للمطالبات املشتركة

اجلنسية املتعددة واملطالبـة      -٧املادة 
  ضد دولة من دول اجلنسية

ال جيوز لدولة اجلنسية أن متارس احلماية الدبلوماسية          
خص ما ضد دولة يكون هذا الـشخص مـن          فيما يتعلق بش  

رعاياها أيضاً ما مل تكن جنسية الدولة األوىل هـي اجلنـسية            
الغالبة، يف كل من تاريخ وقـوع الـضرر وتـاريخ تقـدمي             

  .رمسياً املطالبة
  التعليق

 ممارسة دولة من دول اجلنـسية       ٧يتناول مشروع املادة      )١(
ويف حني . نسيةاحلماية الدبلوماسية ضد دولة أخرى من دول اجل

، الذي يتناول املطالبات املقدمة فيما يتصل       ٦أن مشروع املادة    
بشخص متضرر حيمل جنسية مزدوجة أو جنسيات متعددة ضد         
دولة ال يكون هذا الشخص من رعاياها، ال يشترط وجود صلة           

 يشترط  ٧فعلية بني الدولة املطاِلبة واملواطن، فإن مشروع املادة         
__________  

 Dallal v. Iran (1983), Iran–United States Claimsانظـر   )٧٤(

Tribunal Reports, vol. 3, Cambridge, Grotius, 1984, p. 23.  
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اِلبة أن جنسيتها هي اجلنسية الغالبة يف كل        أن تثبت الدولة املط   
  .من وقت وقوع الضرر وتاريخ تقدمي املطالبة رمسياً

وقد كان هناك تأييد قوي يف املاضـي لقاعـدة عـدم          )٢(
املسؤولية اليت تقضي بأنه ال جيوز لدولة من دول اجلنـسية أن            
تقدم مطالبة فيما يتصل مبواطن حيمل جنسية مزدوجة ضد دولة          

 من االتفاقية املتعلقة ببعض املـسائل       ٤فاملادة  . ة األخرى اجلنسي
ال جيوز للدولة أن    "املتصلة بتنازع قوانني اجلنسية تنص على أنه        

توفر محاية دبلوماسية ألحد رعاياها ضد دولة حيمـل هــذا          
واعتمدت مقترحات التدوين،   . )٧٥("الشـخص جنسيتها أيضاً  

ك أيضاً تأييد هلذا املوقـف      ، وكان هنا  )٧٦(فيما بعد، هنجاً مماثالً   
وقد وصفت حمكمة العدل الدولية، يف      . )٧٧(يف قرارات التحكيم  

،  جـرب األضـرار     يف قـضية   ١٩٤٩الفتوى اليت أصدرهتا عام     
ممارسـة الدول املتمثلـة يف عدم محاية رعاياها ضـد دولـة           

  .)٧٨("املمارسة العادية"أخرى من دول اجلنسية بأهنا 
رارات التحكيم، حىت قبـل عـام       بيد أنه ُيالحظ يف ق      )٣(

، وجود تأييد ملوقف آخر هو أنه جيوز لدولة اجلنـسية           ١٩٣٠
السائدة أو الفعلية رفع دعوى بشأن مواطن ضد دولة أخرى من       

__________  
من مشروع اتفاقية هـارفرد لعـام       ) أ(١٦انظر كذلك املادة     )٧٥(

 بشأن مسؤولية الدول عن األضرار اليت تلحق يف أراضيها بشخص           ١٩٢٩
 Supplement to the AJIL, vol. 23, special number: األجانب أو مبمتلكاهتم

(vol. 2) (April 1929), p. 133, at p. 200)  لـد  ، اجمل١٩٥٦ حوليـة يرد يف
  .)٢٣٠، يف ص ٢٢٩، بدءاً من ص ٩، املرفق A/CN.4/96الوثيقة الثاين، 

 من مـشروع اتفاقيـة هـارفرد    ٢٣ من املادة ٥انظر الفقرة    )٧٦(
 بشأن املسؤولية الدولية للدول عن األضـرار الـيت تلحـق            ١٩٦٠ لعام

الطـابع  "  من القرار املتعلـق ب) أ(٤؛ واملادة) أعاله٧١احلاشية  (باألجانب  
 الذي  " ملطالبة دولية تقدمها دولة ما بشأن ضرر تكبده أحد األفراد          الوطين
 ١٩٦٥معهد القانون الدويل يف دورته املعقودة يف وارسـو عـام             اعتمده

  ).املرجع نفسه(
 .the Executors of R.S.C.A. Alexander v:انظر القضايا التالية )٧٧(

United States case (1898) (United States–British Claims Commission), 

J. B. Moore, History and Digest of the International Arbitrations to 

Which the United States Has Been a Party, vol. III, Washington D.C., 

United States Government Printing Office, 1898, p. 2529; the 

Oldenbourg case (British–Mexican Claims Commission), Decision No. 

11 of 19 December 1929, UNRIAA, vol. V (Sales No. 1952.V.3), p. 74, 

or Decisions and Opinions of the Commissioners, October 5, 1929 to 

February 15, 1930, London, HM Stationery Office, 1931, p. 97; the 

Honey case (British–Mexican Claims Commission), Decision No. 23 of 

26 March 1931, UNRIAA, vol. V, p. 133, or Further Decisions and 

Opinions of the Commissioners, Subsequent to February 15, 1930, 

London, HM Stationery Office, 1933, p. 13; and the Adams and 

Blackmore case (British–Mexican Claims Commission), Decision No. 

69 of 3 July 1931, UNRIAA, vol. V, p. 216.  
)٧٨ ( Reparation for Injuries ) ١٨٦، ص ) أعاله٢٣انظر احلاشية.  

واستندت حمكمة العدل الدوليـة إىل هـذه        . )٧٩(دول اجلنسية 
، وأقرهتـا   )٨٠(نوّتيبومالسوابق القضائية يف سياق آخر يف قضية        

التوفيق املشتركة بني إيطاليا والواليات املتحدة يف       بوضوح جلنة   
  :، فذكرت أن١٩٥٥ يف عام مرجيهمطالبة 

املبدأ، القائم على املساواة السيادية بني الدول، الذي مينع احلماية الدبلوماسية           
يف حالة ازدواج اجلنسية، جيب أن يلني أمام مبدأ اجلنسية الفعلية حيثما تكون             

ة الدولة املطاِلبة، ولكن جيب أال يلني يف حالة عـدم           هذه اجلنسية هي جنسي   
ثبوت هذه الغلبة، ألن املبدأ األول هو مبدأ مسلَّم به بوجه عـام وميكـن أن       

  .)٨١(يشكل معياراً للتطبيق العملي إلزالة أي غموض ممكن

ورأت جلنة التوفيق أن مبدأ اجلنسية الفعلية ومفهـوم اجلنـسية           
وطبَّقـت جلنـة    . لعملة واحدة السائدة مها، ببساطة، وجهان     

التوفيق هذه القاعدة يف أكثر من مخسني قضية الحقـة تتعلـق            

__________  
)٧٩( Drummond case, 2 Knapp, Privy Council I, p. 295, The 

English Reports, vol. 12, Edinburgh/London, William Green and 

Sons/Stevens and Sons, 1901, p. 492; the Mathison, Stevenson (British–

Venezuelan Mixed Claims Commission), Brignone and Miliani 

(Italian–Venezuelan Mixed Claims Commission) cases, UNRIAA, vol. 

IX (Sales No. 59.V.5), pp. 485 and 494, and vol. X (Sales No. 60.V.4), 

pp. 542 and 584 respectively, or Venezuelan Arbitrations of 1903, J. H. 

Ralston (ed.), Washington D.C., United States Government Printing 

Office, 1904, pp. 429–438, 438–455, 710–720 and 754–762 

respectively; the Canevaro case (Italy v. Peru) (Permanent Court of 

Arbitration), Decision of 3 May 1912, UNRIAA, vol. XI (Sales No. 

61.V.4), p. 397, or The Hague Court Reports, J. B. Scott (ed.), New 

York, Oxford University Press, 1916, p. 284; the Hein case, case No. 

148 (1922) (Anglo–German Mixed Arbitral Tribunal), Annual Digest of 

Public International Law Cases 1919 to 1922, J. F. Williams and H. 

Lauterpacht (eds.), London, Longmans, Green and Co., 1932, p. 216; 

the Blumenthal case (1923) (French–German Mixed Arbitral Tribunal), 

Recueil des décisions des tribunaux arbitraux mixtes institués par les 

traités de paix, tome 3, Paris, Sirey, 1924, p. 616; the de Montfort case, 

case No. 206 (1926) (French–German Mixed Arbitral Tribunal), 

Annual Digest of Public International Law Cases 1925 to 1926)  انظر
 the Pinson cases, cases No. 194 and 195؛ ٢٧٩، ص ) أعاله٧٠احلاشية 

(1928) (French–Mexican Mixed Claims Commission), ibid. (1927–

1928), pp. 297–301, or UNRIAA, vol. V (Sales No. 1952.V.3), p. 327; 

and the Tellech case (1928) (United States–Austria–Hungary Tripartite 

Claims Commission), UNRIAA, vol. VI (Sales No. 1955.V.3), 

pp. 248–250.  
)٨٠( Nottebohm)   ومل تكـن   . ٢٣-٢٢، ص   ) أعاله ٣١احلاشية

 تتعلق بازدواج اجلنسية، لكن احملكمة وجـدت يف القـضايا           نوّتيبومقضية  
املتصلة بازدواج اجلنسية سنداً لقرارها بأنه مل تكن هناك صلة فعلية بـني             

انظر أيضاً األحكـام القـضائية املـشار إليهـا يف        . يختنشتايننوّتيبوم ول 
  . أعاله٧٩ احلاشية

)٨١( Mergé, UNRIAA)  انظر . ٢٤٧، ص ) أعاله٧٣انظر احلاشية
 de Leon case, case Nos. 218 and 227 of 15 May 1962 and 8 April: أيضاً

1963, UNRIAA, vol. XVI (Sales No. E/F.69.V.1), p. 239, at p. 247.  
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واستناداً إىل هذه القضايا،    . )٨٢(برعايا حيملون جنسية مزدوجة   
طبَّقت حمكمة املطالبات بني إيران والواليات املتحـدة مبـدأ          

وقد أيـدت   . )٨٣(القضايا اجلنسية السائدة والفعلية يف عدد من     
فقد رأى املقرر اخلاص غارسـيا      . ت التدوين هذا النهج   مقترحا

أمادور، يف تقريره الثالث عن مسؤولية الدول املقدم إىل جلنـة           
يف حاالت ازدواج أو تعدد اجلنسية، ال جيوز  "أنه   القانون الدويل 

ممارسة احلق يف تقدمي املطالبات إال من ِقبل الدولة اليت تقوم بينها 
ابط القانونيـة أو الـروابط األخـرى        وبني األجنيب أقوى الرو   

وأبدى أوريغو فيكونيا رأياً مماثالً يف تقريره    . )٨٤("وأكثرها أصالة 
  .)٨٥(إىل املؤمتر التاسع والستني لرابطة القانون الدويل

ورغم اختالف املفهومني، تستخدم املراجع القانونيـة         )٤(
ا متييـز    دومن (dominant)" السائدة" أو   (effective)" الفعلية"تعبري  

لوصف الصلة املطلوب توافرها بني الدولة املطاِلبة ومواطنها يف         
احلاالت اليت تقدم فيها دولة من دول اجلنسية مطالبة ضد دولة           

 من   أياً ٧وال يستخدم مشروع املادة     . أخرى من دول اجلنسية   
هاتني الكلمتني لوصف الصلة املطلوبة، بـل يـستخدم تعـبري       

 ألن هذا التعبري يعكس عنصر النـسبية        (predominant)" الغالبة"
ويشري إىل أن الروابط القائمة بني الفرد وإحدى الدول أقوى من   

واملطلوب من احملكمة الـيت     . تلك القائمة بينه وبني دولة أخرى     
تنظر يف هذه املسألة أن تزن قوى اجلنسيات املتنافسة، وتعـبري           

__________  
 ,the Spaulding case (1956), UNRIAA: انظر على سبيل املثال )٨٢(

vol. XIV (Sales No. 65.V.4), p. 292, or ILR (1957), vol. 24 (1961), p. 

452; the Zangrilli case (1956), UNRIAA, vol. XIV, p. 294, or ILR, vol. 

24, p. 454; the Cestra case (1957), UNRIAA, vol. XIV, p. 307, or ILR, 

vol. 24, p. 454; the Salvoni case (1957), UNRIAA, vol. XIV, p. 311, or 

ILR, vol. 24, p. 455; the Ruspoli–Droutzkoy case (1957), UNRIAA, 

vol. XIV, p. 314, or ILR, vol. 24, p. 457; the Puccini case (1957), 

UNRIAA, vol. XIV, p. 323, or ILR, vol. 24, p. 454; the Turri case 

(1960), ILR, vol. 30 (1966), p. 371; the Graniero case (1959), 

UNRIAA, vol. XIV, p. 393, or ILR, vol. 30, p. 351; the Ganapini case 

(1959), UNRIAA, vol. XIV, p. 400, or ILR, vol. 30, p. 366; and the Di 

Cicio case (1962), ILR, vol. 40 (1970), p. 148.  
 Esphahanian v. Bank Tejarat: انظر على وجـه اخلـصوص   ) ٨٣(

(1983), Iran–United States Claims Tribunal Reports, vol. 2, Cambridge, 

Grotius, 1984, p. 157, at p. 166; Case No. A/18 (1984), ibid., vol. 5, 1985, 

p. 251; and Ataollah Golpira v. Government of the Islamic Republic of 

Iran (1983), ibid., vol. 2, 1984, p. 174, or ILR, vol. 72, p. 493.  
مشروع االتفاقية املتعلقة باملسؤولية الدولية للدولة عن األضرار        )٨٤(

 ٧١انظر احلاشـية    ( اليت تلحق بشخص األجانب أو ممتلكاهتم يف أراضيها       
  .٤، الفقرة ٢١، املادة )أعاله
)٨٥( “The changing law of nationality of claims”, interim report, 

International Law Association, Report of the Sixty-ninth Conference, 

London, 2000, p. 646, para. 11  ؛ وقد مت تأكيده يف التقرير النهائي الـذي
 ٢٠٠٦عـاَم   اعتمد يف مؤمتر رابطة القانون الدويل املعقـود يف تورنتـو            

)Report of the Seventy-second Conference, London, 2006.(  

جوهر هذه العملية   ، عند تطبيقه على اجلنسية، يعبِّر عن        "الغالبة"
وهو، عالوة علـى    ". السائدة"أو  " لفعليةا"تعبرياً أدق من تعبري     

ذلك، التعبري الذي استخدمته جلنة التوفيق املشتركة بني إيطاليا         
 واليت ميكن اعتبارهـا     ،)٨٦(مرجيهوالواليات املتحدة يف مطالبة     

  .نقطة االنطالق لتطوير القاعدة العرفية الراهنة
 حماولة لوصف العوامل الواجب أخـذها  وليست هناك   )٥(

وتشري املراجع القانونية   . يف االعتبار عند حتديد اجلنسية الغالبة     
إىل أن هذه العوامل تشمل اإلقامة االعتيادية، وفترة البقـاء يف     

أي طول الفترة   (كل بلد من بلدان اجلنسية، وتاريخ التجنس        
ية قبـل   اليت أمضاها الشخص كمواطن للدولة املوفرة للحما      

؛ ومكان التعليم ومناهجـه ولغتـه؛ والعمـل         )نشوء املطالبة 
واملصاحل املالية؛ ومكان احلياة العائلية؛ والروابط العائلية يف كل 
بلد؛ واملشاركة يف احلياة االجتماعية والعامة؛ واستعمال اللغة؛        
ودفع الضرائب، واحلسابات املصرفية، والضمان االجتماعي؛      

 اجلنسية األخرى؛ وحيازة واستعمال جواز      والزيارات إىل دولة  
وال ُيعترب أي مـن     . سفر الدولة األخرى؛ واخلدمة العسكرية    

هذه العوامل عامالً حامساً، وسيتفاوت الوزن املمنوح لكـل         
  .عامل تبعاً لظروف كل قضية

 ال جيـوز  ":  بصيغة النفـي   ٧وقد صيغ مشروع املادة       )٦(
 تكن "ما مل[...] لوماسية  لدولة اجلنسية أن متارس احلماية الدب     

والقصد مـن ذلـك بيـان أن        . جنسيتها هي اجلنسية الغالبة   
 جيب اعتبارها ظروفاً    ٧الظروف اليت يشري إليها مشروع املادة       

وتوضح هذه الصيغة أيضاً أن عبء اإلثبات يقع على . استثنائية
عاتق الدولة املطاِلبة، أي أن عليها أن تثبت أن جنسيتها هـي            

  .لغالبةاجلنسية ا
واالعتراض الرئيسي على تقدمي إحـدى دول اجلنـسية           )٧(

مطالبة ضد دولة أخرى من دول اجلنسية هو أن هذا األمر قـد             
يتيح للدولة، اليت اكتسب الفرد جنسيتها الغالبة بعد ضرر أحلقته          
به دولة أخرى من دول اجلنسية، تقدمي مطالبة ضد تلك الدولـة            

باشتراط أن تكون جنسية الدولة     وهذا االعتراض ينتفي    . األخرى
املطاِلبة جنسية غالبة يف كل من وقت وقوع الضرر وتاريخ تقدمي           

وعلى الرغم من أن هذا االشتراط يكرر املبدأ الذي         . املطالبة رمسياً 
 بـشأن موضـوع     ٥ من مشروع املـادة      ١أكدت عليه الفقرة    

ين استمرار اجلنسية فإن إثبات استمرار اجلنسية الغالبة بـني هـذ          
تاريخ "وقد ُشرحت عبارتا    . التارخيني غري ضروري يف هذه احلالة     

يف التعليـق علـى     " تاريخ تقدمي املطالبة رمسياً   "و" وقوع الضرر 
أما االستثناء من قاعدة استمرار اجلنسية الوارد       . ٥مشروع املادة   

 فال ينطبق هنـا نظـراً إىل أن         ٥ من مشروع املادة     ٢يف الفقرة   
 لن يكون قد فقد     ٧قصود يف مشروع املادة     الشخص املضرور امل  

  .جنسيته األخرى
__________  

  . أعاله٧٣انظر احلاشية  )٨٦(
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  األشخاص عدميو اجلنسية والالجئون  -٨املادة 
جيوز للدولة أن متارس احلمايـة الدبلوماسـية        -١  
يتعلق بشخص عدمي اجلنسية إذا كان ذلك الشخص، يف          فيما

تاريخ وقوع الضرر ويف تاريخ تقدمي املطالبة رمسياً، يقيم بصفة    
  .نية واعتيادية يف تلك الدولةقانو

جيوز للدولة أن متارس احلمايـة الدبلوماسـية        -٢  
يتعلق بشخص تعترف به تلك الدولة كالجـئ، وفقـاً           فيما

للمعايري املقبولة دولياً، إذا كان ذلك الـشخص، يف تـاريخ           
وقوع الضرر ويف تاريخ تقدمي املطالبة رمسياً، يقـيم بـصفة           

  .الدولةقانونية واعتيادية يف تلك 
 فيما يتعلق بضرر ناجم عن      ٢ال تنطبق الفقرة      -٣  

فعل غري مشروع دولياً ارتكبته الدولة اليت حيمـل الالجـئ           
  .جنسيتها

  التعليق
القاعدة العامة هي أنه ال جيوز للدولة أن متارس احلماية            )١(

، رأت  ١٩٣١ففي عام   . الدبلوماسية إال ملصلحة رعاياها فقط    
ة بني الواليات املتحدة واملكسيك، يف قضية جلنة املطالبات العام

أنه ال جيوز توفري احلماية     شركة ديكسون لعجالت السيارات     
الدبلوماسية لألشخاص عدميي اجلنسية، وذلك عندما ذكرت       

ال ترتكب خمالفة دولية عند إحلاقها ضـرراً        [...] الدولة  "أن  
أو له، وبالتايل، ليس ألي دولة سلطة التدخل         بفرد ال جنسية  

. )٨٧("تقدمي شكوى ملصلحته، سواء قبل وقوع الضرر أم بعده        
وهذا الرأي مل يعد يعرب بدقة عن موقف القانون الدويل بشأن           

وُيبدي القـانون الـدويل     . كل من عدميي اجلنسية والالجئني    
املعاصر اهتماماً بوضع هاتني الفئتني من األشـخاص علـى          

اتفاقيات مثل اتفاقية   ومما يدل على هذا االهتمام إبرام       . السواء
واالتفاقية اخلاصـة   ١٩٦١خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام  

  .١٩٥١بوضع الالجئني لعام 
، الذي يعد حماولة يف جمال التطـوير        ٨ومشروع املادة     )٢(

، ينحرف عن القاعدة التقليدية القائلة بأنه       )٨٨(التدرجيي للقانون 
حة الرعايا، ويتـيح    ال جيوز ممارسة احلماية الدبلوماسية إال ملصل      

للدولة ممارسة احلماية الدبلوماسية فيما يتصل بشخص من غري         
وعلى . الرعايا إذا كان هذا الشخص إما عدمي اجلنسية أو الجئاً         

 ضـمن إطـار     ٨الرغم من أنه ينبغي النظر إىل مشروع املادة         
__________  

)٨٧( Dickson Car Wheel Company (U.S.A.) v. United Mexican 

States, Decision of July 1931, UNRIAA, vol. IV (Sales No. 1951.V.1), 

p. 669, at p. 678.  
 Al Rawi & Others, R (on theة رأت حمكمة إنكليزية يف قضي )٨٨(

Application of) v. Secretary of State for Foreign Affairs & Another, 

[2006] EWHC 972 (Admin)   قانونـاً  ٨أنه ينبغي اعتبار مشروع املـادة 
  ).٦٣الفقرة " (ليس جزءاً من القانون الدويل بعد"منشوداً و

القواعد اليت حتكم انعدام اجلنسية واللجوء، فإنه ال حياول إبداء          
فاهتمامه يقتصر علـى    . ن مركز هؤالء األشخاص   موقف بشأ 

  .قضية ممارسة احلماية الدبلوماسية ملصلحة هؤالء األشخاص
 توفري احلماية الدبلوماسية لألشـخاص      ١وتتناول الفقرة     )٣(

وهي ال تقـدم تعريفـاً لألشـخاص عـدميي          . عدميي اجلنسية 
 من  ١على أنه ميكن العثور على هذا التعريف يف املادة          . اجلنسيـة

االتفاقية اخلاصة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية واليت تعـرِّف         
الشخص الذي ال تعتربه أية دولـة       "الشخص عدمي اجلنسية بأنه     
وال ريب يف أن هذا التعريف ميكن ". مواطناً فيها مبقتضى تشريعها 

فيجوز للدولة أن متارس احلماية     . اعتباره قد اكتسب طابع الُعرف    
صل بشخص من هذا القبيل، بصرف النظر عن  الدبلوماسية فيما يت  

الكيفية اليت أصبح هبا عدمي اجلنسية، شريطة أن يكون، يف كل من       
وقت وقوع الضرر وتاريخ تقدمي املطالبة رمسياً، مقيمـاً بـصفة           

واملقصود باإلقامة االعتياديـة يف  . قانونية واعتيادية يف تلك الدولة    
  .هذا السياق أن تعين اإلقامة املستمرة

ويفرض اشتراط حتقق كل من اإلقامة القانونية واإلقامة          )٤(
وعلى الرغم من أن هذه العتبة عاليـة        . )٨٩(االعتيادية عتبة عالية  

ومن شأهنا أن تؤدي إىل افتقار بعض األفراد املعنيني إىل محايـة            
فعلية، فإن اجلمع بني اإلقامة القانونية واإلقامة االعتيادية لــه          

  .من باب القانون املنشودطبيق تدبري استثنائي ه يف حالة تيربر ما
 االشتراطات الزمنية املتعلقة بتقـدمي      ١وتتضمن الفقرة     )٥(

فيجب أن يكون الشخص عدمي اجلنـسية مقيمـاً         . املطالبات
بصورة قانونية واعتيادية يف الدولة املطاِلبة يف كل مـن وقـت            

  . وقوع الضرر وتاريخ تقدمي املطالبة رمسياً
 توفري احلماية الدبلوماسية لالجئني من      ٢اول الفقرة   وتتن  )٦(

وتوفري احلماية الدبلوماسية من    . جانب الدولة اليت يقيمون فيها    
جانب دولة اإلقامة يتسم بأمهية خاصة يف حالة الالجئني نظـراً           

دولة [ال يستطيعون أو ال يريدون أن يستظلوا حبماية         "إىل أهنم   
علوا ذلك، فقد يفقـدون مركـز    وإىل أهنم، إذا ف   )٩٠(]"اجلنسية

 الصيغة املستخدمة يف    ٢وتكرر الفقرة   . الالجئ يف دولة اإلقامة   
ووجود فوارق هامة بني األشخاص عدميي اجلنـسية        . ١الفقرة  

، يفسر ختصيص فقرة    ٣والالجئني، كما يتبني ذلك من الفقرة       
  .مستقلة لكل فئة

__________  
اإلقامـة  "و" يـة اإلقامـة القانون  "يستند استخدام مصطلحي     )٨٩(

 من االتفاقية األوروبيـة بـشأن       ٦من املادة   ) ز(٤إىل الفقرة   " االعتيادية
وانظر كـذلك   . اجلنسية، حيث يستخدمان فيما يتعلق باكتساب اجلنسية      

مشروع اتفاقية هارفرد بـشأن املـسؤولية    من  ٢١من املادة   ) ج(٣الفقرة  
الـيت  )  أعاله٧١شية احلا( الدولية للدول عن األضرار اليت تلحق باألجانب

الشخص عدمي اجلنسية "تشمل، لغرض توفري احلماية مبوجب هذه االتفاقية،     
  ".الذي يقيم بصفة اعتيادية يف تلك الدولة

  .من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني) ٢(-ألف-١املادة  )٩٠(
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شـرطني  وتشكل اإلقامة القانونية واإلقامة االعتياديـة         )٧(
مسبقني ملمارسة احلمايـة الدبلوماسـية ملـصلحة الالجـئني          

 من ٢٨، على الرغم من أن املادة )٩١(واألشخاص عدميي اجلنسية
االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني حتدد للدول املتعاقدة عتبة أدىن،         

، عند إصدار وثـائق الـسفر       )٩٢("البقاء بصورة قانونية  "وهي  
أوالً، كون إصدار وثائق    : عامالنوهذا املوقف يفسره    . لالجئني

السفر، مبوجب هذه االتفاقية، ال يؤهل بأي حال من األحوال           
؛ )٩٣(حامل هذه الوثائق للحصول علـى محايـة دبلوماسـية         

ضرورة وضع عتبة عالية عند استحداث اسـتثناء مـن           وثانياً،
  .)٩٤(قاعدة تقليدية من خالل سن قانون منشود

 على الالجـئني    ٢ يف الفقرة    "الالجئ"وال يقتصر تعبري      )٨(
وفقاً للتعريف الوارد يف االتفاقية اخلاصة بوضع الالجـئني لعـام           

، وإمنـا   ١٩٦٧ وبروتوكوهلا اخلاص بوضع الالجئني لعام       ١٩٥١
يقصد منه أن يشمل، إضافة إىل ذلك، األشخاص الذين ال ينطبق           

وقد نظرت اللجنة يف استخدام تعـبري       . عليهم هذا التعريف بدقة   
 مـن  ٦من املادة ) ز(٤، الوارد يف الفقرة "الجئون املعترف هبم ال"

، والذي كان مـن  ١٩٩٧االتفاقية األوروبية بشأن باجلنسية لعام   
 هبـم   شأنه أن يوسِّع املفهوم ليشمل الالجئني الـذين تعتـرف         

الصكوك اإلقليمية، مثل اتفاقية منظمة الوحدة األفريقيـة الـيت          
، وهـي   )٩٥(الالجئني يف أفريقيا  حتكم املظاهر اخلاصة مبشكالت     

اتفاقية ُتعترب، على نطاق واسع، منوذجـاً للحمايـة الدوليـة           
، وإعالن كرتاخينا بشأن الالجئني، الـذي أقرتـه         )٩٦(لالجئني

على . )٩٧(١٩٨٥اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية يف عام        
كي تتيح للدولة " الالجئ"أن اللجنة فضَّلت أال تضع حداً لتعبري      

__________  
  .تعين اإلقامة االعتيادية، ضمناً، يف هذا السياق اإلقامة املستمرة )٩١(
يعـين  " البقـاء "تحضريية هلذه االتفاقية أن     توضح األعمال ال   )٩٢(
  .هو أقل من اإلقامة االعتيادية ما

  . من مرفق االتفاقية١٦انظر الفقرة  )٩٣(
  .أعاله من التعليق على مشروع املادة هذا) ٤(انظر الفقرة  )٩٤(
كـل شـخص    "توسِّع هذه االتفاقية تعريف الالجئ ليشمل        )٩٥(

نبية، أو أحداث   يضطر، بسبب عدوان خارجي، أو احتالل، أو سيطرة أج        
تسبب اضطراباً خطرياً يف النظام العام يف جزء من بلده األصـلي أو بلـد               
جنسيته أو يف كامل هذا البلد، إىل مغادرة مكان إقامته االعتياديـة مـن              

" التماس اللجوء يف مكان آخر خارج بلده األصلي أو بلد جنـسيته            أجل
  ).٢-املادة األوىل(

دولية اليت قدمتها مفوضة األمـم      انظر املذكرة بشأن احلماية ال     )٩٦(
  .٣٥، الفقرة ١٥، ص )A/AC.96/830(املتحدة السامية لشؤون الالجئني 

 يف أمريكا   لالجئنيقة باحلماية الدولية    للندوة املتع مت اعتماده يف ا    ) ٩٧(
، والـيت انعقـدت يف   املسائل القانونية واإلنسانية: الوسطى واملكسيك وبنما 

 / تشرين الثاين٢٢ إىل  ١٩بيا، يف الفترة من     ، يف كولوم  كارتاخينا دي آندياس  
ويرد نص االستنتاجات اليت تضمنها اإلعـالن يف الوثيقـة          . ١٩٨٤نوفمرب  

OEA/Ser.L/V/II.66 doc.10 rev.1  ،اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكيـة ،
، القرار الذي وافقت عليـه اللجنـة        )١٩٨٥(الدورة العادية اخلامسة عشرة     

  .١٩٨٥ديسمرب / كانون األول٧دة يف دورهتا اخلامسة يف العامة املنعق

اجملال لتوفري احلماية الدبلوماسية ألي شخص تعتـربه الجئـاً          
غري أن هذا االعتراف جيب أن يستند إىل        . )٩٨(وتعامله كالجئ 

ويؤكد هذا  . املتعلقة باالعتراف بالالجئني  " املعايري املقبولة دولياً  "
املصطلح أنه ينبغي تطبيق املعايري اليت يرد وصـفها يف خمتلـف            

دولية األخرى وكذلك القواعد القانونية     االتفاقيات والصكوك ال  
 ١٩٥١اخلاصة بوضـع الالجـئني لعـام         االتفاقية   الواردة يف 

  .١٩٦٧وبروتوكوهلا لعام 
 االشتراطات الزمنية املتعلقة بتقدمي     ٢وتتكرر يف الفقرة      )٩(

فيجب أن يكون الالجئ مقيمـاً بـصورة قانونيـة        . املطالبات
ل من وقت وقـوع الـضرر       واعتيادية يف الدولة املطاِلبة يف ك     

  .وتاريخ تقدمي املطالبة رمسياً
 على أنه ال جيوز لدولة اللجوء أن متارس ٣وتنص الفقرة   )١٠(

احلماية الدبلوماسية فيما يتصل بالجئ ضد الدولة اليت حيمل هذا 
فالسماح هلا بذلك يتناقض مع النهج األساسي . الالجئ جنسيتها

و أن اجلنسية هـي الركيـزة       املعتمد يف مشاريع املواد هذه، وه     
والفقـرة  . األساسية اليت تقوم عليها ممارسة احلماية الدبلوماسية      

فمعظم الالجئني يشتكون بصورة . مسوغة أيضاً ألسباب سياسية
جدية من املعاملة اليت لقوها من جانب الدولة الـيت حيملـون            

ومن شأن السماح   . جنسيتها واليت هربوا منها تفادياً لالضطهاد     
ارسة احلماية الدبلوماسية يف مثل هذه احلاالت أن يفتح الباب مبم

عالوة على أن اخلوف من قيام      . على مصراعيه للرتاعات الدولية   
الالجئني باملطالبة باختاذ إجراءات من هذا القبيل قد يثين الدول          

  .عن قبول الالجئني
 للدولة أن   جيوز" على أنه    ٢ و ١وينص كل من الفقرتني       )١١(

وهذا األمر يؤكد الطبيعة التقديرية     ". حلماية الدبلوماسية متارس ا 
فللدولة سلطة تقديرية مبوجب القانون الدويل ملمارسة أو       . للحق

. )٩٩(عدم ممارسة احلماية الدبلوماسية فيما يتصل بأحد الرعايـا        
وهي تتمتع باألوىل بسلطة تقديرية لتوفري أو عدم تـوفري هـذه      

  .و لالجئاحلماية للشخص عدمي اجلنسية أ
 لـيس معنيـاً إال بتـوفري احلمايـة          ٨ومشروع املادة     )١٢(

 معين  غريفهو  . الدبلوماسية لألشخاص عدميي اجلنسية ولالجئني    
وال جيوز، وال ينبغي، النظر     . مبنح اجلنسية ملثل هؤالء األشخاص    

إىل ممارسة احلماية الدبلوماسية فيما يتصل بشخص عدمي اجلنسية 
. دي إىل توقع مـشروع ملـنح اجلنـسية   أو بالجئ على أهنا تؤ 

 من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني توضح، عنـدما    ٢٨ فاملادة
 من مرفق االتفاقية، أن منح وثيقـة سـفر          ١٥ُتقرأ مع الفقرة    

ومن باب أوىل فإن ممارسة     . ؤثر على جنسية حاملها   يلالجئ ال   
__________  

جيوز، مثالً، للدولة أن متارس احلماية الدبلوماسـية لـصاحل           )٩٨(
شخص منحته اللجوء السياسي وفقاً ألحكام االتفاقية اخلاصـة بـاللجوء           

  .١٩٥٤اإلقليمي لعام 
  . والتعليق عليهما١٩ و٢انظر مشروعي املادتني  )٩٩(
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 احلماية الدبلوماسية فيما يتصل بالجئ أو بشخص عدمي اجلنسية        
ينبغي أال ُيفهم منها بأي حال من األحوال أهنا متـس جنـسية             

  .الشخص الذي ُتوفَّر له احلماية

  الفصل الثالث
  األشخاص االعتباريون

  دولة جنسية الشركة  -٩املادة 
ألغراض احلماية الدبلوماسية للشركات، تعين دولـة         

غري أنـه   . اجلنسية الدولة اليت أنشئت الشركة مبوجب قانوهنا      
ا يسيطر على الشركة رعايا دولة أخرى أو دول أخرى          عندم

وال توجد للشركة أنشطة جتارية كبرية يف دولـة التأسـيس           
وعندما يوجد مقر اإلدارة والرقابة املالية للشركة كالمهـا يف         

  .دولة أخرى تعترب تلك الدولة دولة اجلنسية
  التعليق

اسـية   جبواز توفري احلماية الدبلوم    ٩يسلم مشروع املادة      )١(
ويستخدم اجلزء األول منه نفس الصيغة املـستخدمة        . للشركات

 يف موضوع احلماية الدبلوماسية لألشـخاص       ٤يف مشروع املادة    
ويبني النص أن أهلية دولة اجلنسية ألغـراض تـوفري          . الطبيعيني

احلماية الدبلوماسية للشركة تستوجب وفـاء الدولـة بـبعض          
  .ماسية لألشخاص الطبيعينيالشروط، كما يف حالة احلماية الدبلو

وتعىن الدول يف ممارسـتها إىل حـد بعيـد باحلمايـة              )٢(
الدبلوماسية للشركات، أي املؤسسات اليت تستهدف الربح وتقوم       
على أساس املسؤولية احملدودة واليت يتمثل رأس ماهلا عمومـاً يف           

وهذا يفسر اهتمام   . األسهم، وليس يف أشخاص اعتباريني آخرين     
ة واملواد الالحقة هلا باحلماية الدبلوماسـية للـشركات         هذه املاد 

 ١٣وقد ُخصص مشروع املادة     . وأصحاب األسهم يف الشركات   
  .ملعاجلة وضع األشخاص االعتباريني خالف الشركات

وكما يف حالة األشخاص الطبيعيني، يدخل منح اجلنسية          )٣(
وقـد ذكـرت    . )١٠٠(للدولة "ضمن اجملال احملفوظ  "للشركات  

  : ما يليبرشلونة للجر شركةالعدل الدولية يف قضية حمكمة 
ينبغي أن يعترف القانون الدويل بكيان الشركة كمؤسسة تنشئها الـدول يف            

وهذا بدوره يعين أنه يف احلاالت      . جمال يدخل أساساً يف نطاق واليتها احمللية      
ت اليت تنشأ فيها مسائل قانونية متعلقة حبقوق الدول يف جمال معاملة الشركا           

وأصحاب األسهم وال ينص فيها القانون الدويل على قواعد خاصـة هبـذه             
  .)١٠١(احلقوق، ينبغي االحتكام إىل قواعد القانون الداخلي املتصلة باملوضوع

__________  
 Nationality Decrees Issued in Tunis andانظـر قـضية    )١٠٠(

Morocco)  أعاله٣٨احلاشية .(  
)١٠١( Barcelona Traction, Second Phase, Judgment) انظر احلاشية 
  .٣٨، الفقرة ٣٤-٣٣، ص ) أعاله٣٥

وعلى الرغم من أن القانون الدويل ال يشمل قواعـد خاصـة            
بإنشاء الشركات وإدارهتا وحلها أو حبقوق املسامهني وعالقتهم        

 جيب بالتايل الرجوع إىل القانون الداخلي طلبـاً         بالشركة، وأنه 
للتوجيه يف هذا الشأن، فإن القانون الدويل هو املعين بتحديـد           
الظروف اليت جيوز فيها للدولة ممارسة احلماية الدبلوماسية لصاحل  

وقد عاجلت حمكمـة العـدل      . شركة أو لصاحل املسامهني فيها    
 عندما ذكرت   نة للجر برشلو شركةالدولية هذه املسألة يف قضية      

يسند احلق يف توفري احلمايـة الدبلوماسـية        "أن القانون الدويل    
للشركة إىل الدولة اليت تأسست الشركة مبوجب قوانينها واليت         

وحـددت  . )١٠٢("يوجد يف إقليمها مكتب الشركة املـسجل      
احملكمة يف هذه القضية شرطني حلصول الشركة على اجلنـسية          

تأسيس الشركة ووجـود    : سية، ومها ألغراض احلماية الدبلوما  
ونظراً ألن قـوانني معظـم      . مكتبها املسجل يف دولة التأسيس    

الدول تقضي بأن يكون للشركة اليت تأسست مبوجب قوانينها         
مكتب مسجل يف إقليمها، حىت لو كان ومهياً، فإن التأسيس هو          

غري أن احملكمـة، يف     . أهم معيار ألغراض احلماية الدبلوماسية    
 مل تقتنع بالتأسيس كمعيار وحيـد       برشلونة للجر  ركةش قضية

وعلى الرغم من عـدم تكرارهـا   . ملمارسة احلماية الدبلوماسية 
 )١٠٣(نوّتيبـوم املطبق يف قـضية     " صلة حقيقية "الشتراط وجود   
يف امليدان احملدد للحماية الدبلوماسية لكيانـات       "واعترافها بأنه   

ـ       الـصلة  ‘  ق لالشركات، ال يوجد قبول عام ألي معيـار مطل
، فقد رأت أنه، باإلضافة إىل التأسيس ووجـود         )١٠٤("‘احلقيقية

" صلة وثيقة ودائمة  "مكتب مسجل، ينبغي أن تتوافر إىل حد ما         
ويف . )١٠٥(بني الدولة اليت متارس احلماية الدبلوماسية والـشركة       

هذه القضية، وجدت احملكمة هذه الصلة يف تأسيس الشركة يف          
 عاماً، واحتفاظها مبكتبها املـسجل      كندا منذ أكثر من مخسني    

وبسجل احلسابات واألسهم فيها، وعقد اجتماعـات جملـس         
اإلدارة فيها خالل عدة سنوات، وقيدها يف سجالت سـلطات          
الضرائب الكندية واعتراف الدول األخرى باجلنسية الكنديـة        

صـالت  "وذكرت احملكمة أن كل هذا يعين أن        . )١٠٦(للشركة
ومل تواجه احملكمة يف    . )١٠٧("ندا متشعبة شركة برشلونة للجر بك   

 حالة تأسست فيها شركة يف دولة ما برشلونة للجر شركةقضية 
وال يسع املرء   . بدولة أخرى " صلة وثيقة ودائمة  "ولكن تربطها   

سوى التخمني بشأن ما كان ميكن أن تقرره احملكمة يف هـذه            
  .  يعاجل هذه احلاالت٩غري أن مشروع املادة . احلالة

__________  
  .٧٠، الفقرة ٤٢املرجع نفسه، ص  )١٠٢(
، انظر احلاشية   Nottebohmلالطالع على قضية    . املرجع نفسه  )١٠٣(
  . أعاله٣١
)١٠٤( Barcelona Traction, Second Phase, Judgment)  انظر احلاشية
  .٧٠، الفقرة ٤٢، ص ) أعاله٣٥
  .٧١املرجع نفسه، الفقرة  )١٠٥(
  .٧٦-٧١، الفقرة ٤٤-٤٢املرجع نفسه، ص  )١٠٦(
  .٧١، الفقرة ٤٢املرجع نفسه، ص  )١٠٧(
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 شـركة  املبدأ األساسي لقـضية      ٩ويقر مشروع املادة      )٤(
أي أن التأسيس هو الذي مينح الشركة اجلنسية         ،برشلونة للجر 

غري أنه ينص على استثناء يف حالة       . ألغراض احلماية الدبلوماسية  
بعينها هي حالة عدم وجود صلة أو ارتباط آخر بـني دولـة             

ولـة  التأسيس والشركة نفسها، ووجود صالت هامـة مـع د       
أخرى، وعندها ُتعترب تلك الدولةُ األخرى دولةَ اجلنسية ألغراض  

. وهذا احلل تفرضه السياسة واإلنـصاف     . احلماية الدبلوماسية 
فمن اخلطأ منح احلق االستئثاري الوحيد يف ممارسـة احلمايـة           
الدبلوماسية لدولة ال تربطها بالشركة سوى صلة ضعيفة للغاية،         

لدولة، من الناحية العمليـة، اسـتعداد       إذ نادراً ما يكون هلذه ا     
  . حلماية تلك الشركة

 على أن الدولة اليت تأسست فيها ٩وينص مشروع املادة   )٥(
الشركة هي بادئ ذي بدء دولة اجلنسية اليت حيق هلـا ممارسـة        

غري أنه عند توافر ظروف تشري إىل ارتباط        . احلماية الدبلوماسية 
 أْي دولة يوجد هبـا مقـر        الشركة ارتباطاً أوثق بدولة أخرى،    

اإلدارة والرقابة املالية، ُتعترب تلك الدولةُ دولةَ اجلنسية اليت حيق هلا 
إال أن حدوث ذلك يتوقف علـى       . ممارسة احلماية الدبلوماسية  

فأوالً، جيب أن تكون السيطرة يف الشركة لرعايا . بعض الشروط
ية كبرية وثانياً، جيب أال توجد للشركة أنشطة جتار      . دولة أخرى 

وثالثاً، جيب أن يكون مقر اإلدارة والرقابـة        . يف دولة التأسيس  
وحتقق هـذه   . املالية للشركة كالمها موجودين يف دولة أخرى      

الشروط جمتمعة هو وحده الذي يؤهل الدولة اليت يوجد هبا مقر           
إدارة الشركة ورقابتها املالية ألن تكون دولة اجلنسية ألغـراض         

  . ةاحلماية الدبلوماسي
برشلونة  شركةوحذرت حمكمة العدل الدولية يف قضية         )٦(

من أن منح احلق يف احلماية الدبلوماسية لـدول جنـسية            للجر
أصحاب األسهم ميكن أن يؤدي إىل تعـدد مـا ُيتخـذ مـن       

قد خيلق مناخاً من االلتباس وغياب      "إجراءات، وهو األمر الذي     
وقد ينشأ االلتباس   . )١٠٨("األمن يف العالقات االقتصادية الدولية    

نفسه نتيجة ملنح احلق يف ممارسة احلماية الدبلوماسية لعدة دول          
وال يسمح مـشروع    . يوجد بينها وبني الشركة صلة أو ارتباط      

فدولة اجلنسية اليت حيق هلـا      .  بتعددية اإلجراءات هذه   ٩املادة  
، يف حالـة   أو دولة التأسيس    إماممارسة احلماية الدبلوماسية هي     

لشروط، الدولة اليت يوجد هبا مقر اإلدارة والرقابة املالية         توافر ا 
أما إذا اختلفت الدولة اليت يوجد هبا مقر اإلدارة عـن       . للشركة

الدولة اليت متارس فيها الرقابة املالية، فإن دولة التأسيس تظـل           
  .الدولة اليت حيق هلا ممارسة احلماية الدبلوماسية

  ةاستمرار جنسية الشرك  -١٠املادة 
حيق للدولة أن متارس احلماية الدبلوماسية فيما         -١  

يتعلق بشركة كانت من رعايا تلك الدولة، أو الدولة السلف          
__________  

  .٩٦، الفقرة ٤٩املرجع نفسه، ص  )١٠٨(

هلا، بصورة مستمرة من تاريخ وقوع الضرر إىل تاريخ تقدمي          
ويفترض حتقق االستمرارية إذا كانـت تلـك        . رمسياًاملطالبة  

  .اجلنسية قائمة يف كال هذين التارخيني
قضي حـق الدولـة يف ممارسـة احلمايـة          ين  -٢  

الدبلوماسية فيما يتعلق بشركة تكتسب، بعد تقدمي املطالبـة،     
  .جنسية الدولة املُقدَّم ضدها املطالبة

، يظل للدولة احلق يف     ١رغم ما جاء يف الفقرة        -٣  
ممارسة احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشركة كانت حتمـل         

لكنها مل تعد موجودة جراء     جنسيتها يف تاريخ وقوع الضرر و     
  .ذلك الضرر وفقاً لقانون الدولة اليت أُنشئت فيها الشركة

  التعليق
ترد مناقشة املبادئ العامة املتصلة بشرط استمرار اجلنسية    )١(

ويف املمارسة، تنشأ مـشاكل     . ٥املادة  مشروع  يف التعليق على    
 استمرار اجلنسية يف حالة الشركات مبعدل أقل ممـا يف حالـة           

وبينما يغري األشخاص الطبيعيون جنسيتهم     . األشخاص الطبيعيني 
بسهولة عن طريق التجنس أو الزواج أو التبين ويف حالة خالفة           
الدول، ال تغري الشركات عادة جنسيتها إال بإعادة إنـشائها أو           
تأسيسها يف دولة أخرى، ويف هذه احلالة تكتـسب الـشركة           

. )١٠٩(ار جنسية الشركة  شخصية جديدة، وينقطع بالتايل استمر    
وأكثر احلاالت شيوعاً اليت ميكن فيها أن تغري الشركة جنسيتها          

  .دون تغيري شخصيتها االعتبارية هي حالة خالفة الدول
 املبدأ التقليدي الذي حيق مبوجبه للدولة       ١وتؤكد الفقرة     )٢(

ممارسة احلماية الدبلوماسية لشركة كانت حتمل جنسيتها يف كل     
كما أهنـا   . الضرر وتاريخ تقدمي املطالبة رمسياً    من وقت وقوع    

تشترط استمرار اجلنسية بني تاريخ وقوع الضرر وتاريخ تقدمي         
وهذه الشروط، اليت تسري أيضاً على األشخاص       . املطالبة رمسياً 

ويفـضل  . ٥املادة مشروع الطبيعيني، يرد حبثها يف التعليق على    
دور احلكم لألسـباب    تاريخ تقدمي املطالبة رمسياً على تاريخ ص      

غـري أن   . ٥املـادة   مشروع  اليت ورد شرحها يف التعليق على       
 تنص على استثناء لتغطية احلاالت اليت تكتسب فيهـا          ٢ الفقرة

  .الشركة جنسية الدولة املدعى عليها بعد تقدمي املطالبة
__________  

ــر  )١٠٩( –Orinoco Steamship Company Case, Americanانظ

Venezuelan Mixed Claims Commission, constituted under the Protocol of 

17 February 1903, UNRIAA, vol. IX, p. 180 .   يف هذه القـضية، حّولـت
شركة مؤسسة يف اململكة املتحدة مطالبتها ضد حكومـة فنــزويال إىل            

وُسمح بتقـدمي املطالبـة ألن      . شركة خلف مؤسسة يف الواليات املتحدة     
لبات املختلطة األمريكية الفرتويلية تسمح للواليات      معاهدة إنشاء جلنة املطا   

غري أن احملكِّم . املتحدة بتقدمي مطالبة باسم حامل جنسيتها يف هذه الظروف
املرجـع  (أوضح أنه لوال املعاهدة ملا ُسمح بتقدمي املطالبـة          ) Barge(بارج  

، ) أعـاله  ٥٩احلاشـية    (Loewenوانظر أيضاً قضية    ). ١٩٢نفسه، ص   
  .٢٢٠، الفقرة ٤٨٥-٤٨٤ ص
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ويبقى شرط استمرار اجلنسية متحققاً عنـدما ختـضع           )٣(
وهذا يشكل  . )١١٠( خلالفة الدول  الشركة لتغيري جنسيتها نتيجة   

وهـذه املـسألة    . يف الواقع استثناء من قاعدة استمرار اجلنسية      
  .١يف الفقرة " الدولة السلف"تغطيها اإلشارة إىل 

 املطالبة اليت   ١الواردة يف الفقرة    " مطالبة"وتشمل كلمة     )٤(
تقدم عرب القنوات الدبلوماسية واملطالبة اليت تقـدم إىل هيئـة           

وجيوز أن حتدد هذه املطالبة التصرف الذي ينبغي للدولة . قضائية
املسؤولة القيام به لوقف الفعل غري املشروع إذا كان مـستمراً،           

  .)١١١(وكذلك الشكل الذي ينبغي أن يتخذه اجلرب
، ال حيق للدولة أن متـارس احلمايـة   ٢ومبوجب الفقرة    )٥(

املدعى الدبلوماسية فيما يتعلق بشركة حتصل على جنسية الدولة         
وقد أُدرجت هـذه الفقـرة ملعاجلـة        . عليها بعد تقدمي املطالبة   

 )١١٢(لـووِن احلاالت اليت من قبيل املوقف الذي نشأ يف قـضية     
والذي مل يعد فيه وجود للشركة يف الدولة اليت بـدأت فيهـا             

الواليات (وأعيد تكوينها يف الدولة املدعى عليها       ) كندا(املطالبة  
 املسألة باستفاضة أكرب يف التعليق على       ويرد حبث هذه  ). املتحدة

  .)١١٣(٥املادة مشروع 
وتنشأ الصعوبات عندما يتعلق األمر مبمارسة احلمايـة          )٦(

الدبلوماسية لشركة مل يعد هلا وجود وفقاً لقانون الدولة الـيت           
وإذا أُخذ بـاملوقف    . تأسست فيها واليت كانت حتمل جنسيتها     

هلذه الشركة أن تقدم مطالبـة      القائل إنه ال جيوز لدولة اجلنسية       
ألن الشركة مل تعد موجودة وقت تقدمي املطالبة، فـال جيـوز            
عندئذ ألي دولة أن متارس احلماية الدبلوماسية يف حال تعرض          

وال ميكن للدولة أن تستخدم جنـسية محلـة         . الشركة لضرر 
األسهم من أجل تقدمي مطالبة كهذه ألنه لن يكون بإمكاهنا أن           

ت هلا مصلحة كافية وقت وقوع الضرر الذي حلق          كان هتثبت أن 
 شركةوقد أثارت هذه املسألة قلق عدة قضاة يف قضية . بالشركة

، كما أقلقـت بعـض احملـاكم وهيئـات          )١١٤(برشلونة للجر 
__________  

-Panevezysانظر أيضاً فيما يتعلق هبـذا املوضـوع قـضية            )١١٠(

Saldutiskis Railway)   وانظر أيضاً التقريـر    . ١٨، ص   ) أعاله ٢٦احلاشية
خالفة الدول،  حالة  الرابع للمقرر اخلاص فاكالف ميكولكا عن اجلنسية يف         

ني يف  الذي يربز الصعوبات اليت حتيط مبوضوع جنسية األشخاص االعتباري        
الوثيقـة  ،  )اجلـزء األول  (، اجمللد الثاين    ١٩٩٨ حوليةحالة خالفة الدول،    

A/CN.4/489 ٣٧٣، ص.  
 من مشاريع املواد املتعلقـة مبـسؤولية        ٤٣انظر كذلك املادة     )١١١(

، اجمللد ٢٠٠١ حوليةالدول عن األفعال غري املشروعة دولياً والتعليق عليها،     
  .١٥٦-١٥٥ص ،  والتصويب)اجلزء الثاين(الثاين 

)١١٢( Loewen)  ٢٢٠، الفقرة ) أعاله٥٩انظر احلاشية.  
  ).١٣(و) ٥(الفقرتان  )١١٣(
، ) أعـاله  ٣٥انظـر احلاشـية     ) (Jessup(القضاة جيسوب    )١١٤(
؛ وفيتـسموريس   ٢٧٧، ص   )املرجع نفسه ) (Gross(؛ وغروس   ١٩٣ ص

)Fitzmaurice) ( ؛ والقاضـي املخـصص     ١٠٢-١٠١، ص   )املرجع نفسه
  .٣٤٥، ص )املرجع نفسه) (Riphagen(ريفاجن 

 فتعتمـد هنجـاً     ٣أما الفقرة   . )١١٦( وفقهاء القانون  )١١٥(التحكيم
ماسـية  عملياً وجتيز لدولة جنسية الشركة أن متارس احلماية الدبلو   

فيما يتعلق بضرر حلق بشركة عندما كانت حتمـل جنـسيتها مث          
وكـي تتأهـل    . انتهى وجودها ومعه جنسيتها من جراء الضرر      

الدولة املطاِلبة ينبغي هلا أن تثبت أن انتهاء وجود الـشركة الـيت        
وال بد من قـراءة  . قُدمت املطالبة بامسها سببه الضرر الذي حلقها      

 اليت تبّين   ١١املادة  مشروع  من  ) أ(لفقرة   باالقتران مع ا   ٣الفقرة  
أن دولة جنسية محلة األسهم ال حيق هلا ممارسة احلماية الدبلوماسية 

  .فيما يتعلق بضرر حلق بشركة وأدى إىل انتهاء وجودها

  محاية محلة األسهم  -١١املادة 
ال حيق لدولة جنسية محلة األسـهم يف الـشركة أن             
يما خيصهم عندما يلحق بالشركة     احلماية الدبلوماسية ف   متارس

  :ضرر إال
إذا مل يعد للشركة وجود وفقاً لقانون الدولـة      )أ(  

  اليت أُسست فيها لسبب ال صلة لـه بالضرر؛
أو إذا كانت الشركة يف تاريخ وقوع الضرر           )ب(  

حاملةً جلنسية الدولة اليت ُيّدعى أهنا مسؤولة عن إحلاق الضرر   
فرض أن تؤسَّس فيها الشركة     بالشركة وكانت تلك الدولة ت    

  .كشرط مسبق ملمارسة األعمال التجارية فيها
  التعليق

إن املبدأ األساسي األهـم يف احلمايـة الدبلوماسـية            )١(
للشركات هو املبدأ القائل إن الشركة ُتحَمى من قبـل دولـة            

 من قبل دولة أو دول جنسية محلـة         وليسجنسية تلك الشركة    
دت حمكمة العدل الدولية تأكيـد      وقد جد . األسهم يف الشركة  

ففـي  . برشلونة للجر شركة  هذا املبدأ تأكيداً شديداً يف قضية       
هذه القضية أكدت احملكمة منذ البداية أهنا ال تعنيها إال مـسألة          

شركة حمدودة املسؤولية   "احلماية الدبلوماسية حلملة األسهم يف      
__________  

آراء جلنة املطالبات املختلطة بني  (.Kunhardt & Coانظر قضية  )١١٥(
 ١٧الواليات املتحدة وفنـزويال، املنشأة مبوجب الربوتوكـول املـؤرخ          

، وبـاألخص الـرأي   UNRIAA, vol. IX, p. 171، )١٩٠٣فرباير /شباط
انظـر  . ١٨٠، ص   )Paúl(املخالف لعضو اللجنة الفرتويلي، السيد بـول        

 F. W. Flack, on behalf of the Estate of the Late D. L. Flack: أيـضاً 

(Great Britain) v. United Mexican States, Decision No. 10 of 6 

December 1929, ibid., vol. V, p. 61, at p. 63.  
 L. Caflisch, La protection des sociétés commercialesانظر  )١١٦(

et des intérêts indirects en droit international public, The Hague, 

Martinus Nijhoff , 1969, pp. 206–207; W. E. Beckett, “Diplomatic 

claims in respect of injuries to companies”, in Transactions of the 

Grotus Society, vol. 17, London, Sweet and Maxwell, 1932, pp. 175 et 

seq., at p. 191; and E. Wyler, La règle dite de la continuité de la 

nationalité dans le contentieux international, Paris, Presses 

universitaires de France, 1990, pp. 197–202.  



 احلماية الدبلوماسية 47

 

 واضح  وتتسم هذه الشركات بتمييز   . )١١٧("متثل األسهم رأمساهلا  
ويف احلاالت اليت تتأثر فيهـا      . )١١٨(بني الشركة ومحلة األسهم   

مصاحل أحد محلة األسهم بضرر يصيب الشركة تكون الشركة         
ـ       هي اجلهة اليت جيب أن     وإن  "ه ينتظر منها اختاذ إجراء، ذلك أن

يكن مثة كيانان منفصالن قد عانيا من نفس الضرر فإن كيانـاً            
. )١١٩("ي علـى حقوقـه    واحداً فحسب هو الذي وقع التعـد      

إال يف  )١٢٠(يكون حلامل األسهم احلق املستقل يف اختاذ إجراء وال
احلاالت اليت يكون فيها الفعل املشتكى منه موجهـاً بـصورة           

وتستند هذه املبادئ اليت تنظم     . مباشرة إىل حقوق محلة األسهم    
التمييز بني الشركة ومحلة األسهم، كما ذكرت احملكمـة، إىل          

  .)١٢١(لي ال القانون الدويلالقانون احمل
 برشلونة للجر شركة  وكانت احملكمة يف حكمها يف قضية         )٢(

جنسية محلة األسهم يف    ) دول(بأن دولة تأسيس الشركة، ال دولة       
الشركة، هي الدولة اليت ينبغي أن متارس احلماية الدبلوماسـية يف           
حال حلاق ضرر بشركة ما، قد استرشدت بعدد من اعتبـارات           

فأوالً، حني يستثمر محلة األسهم يف شركة تزاول        . العامةالسياسة  
نشاطها يف اخلارج فإهنم يتحملون خماطر، تشمل احتمال رفـض          
دولة جنسية الشركة حسب تقديرها، ممارسة احلماية الدبلوماسية        

، وثانياً، إذا مسح لدولة جنـسية محلـة األسـهم           )١٢٢(لصاحلهم
 يفضي إىل تعدد املطالبات مبمارسة احلماية الدبلوماسية فإن هذا قد

املقدمة من دول خمتلفة، نظراً إىل أن الشركات الكبرية تـضم يف            
ويف هـذا   . )١٢٣(أحيان كثرية محلة أسهم من جنسيات عديـدة       

الصدد، أوضحت احملكمة أنه إذا ُمكِّنت دولة جنـسية حامـل           
األسهم من اختاذ إجراء لصاحله فإنه لن يكون مثة سبب مينع متتع            

وثالثاً، أحجمت احملكمة   . )١٢٤(سهم مبفرده هبذا احلق   كل حامل أ  
عن أن تطبق، على سبيل القياس، القواعد املتعلقة بازدواج اجلنسية     
على الشركات ومحلة األسهم فيها، وأن تسمح لـدول جنـسية      

  .)١٢٥(كليهما مبمارسة احلماية الدبلوماسية
، وافقت احملكمة على أنه     برشلونة للجر  شركةويف قضية     )٣(
جنسية محلـة األسـهم ممارسـة احلمايـة         ) دول(وز لدولة   جي

األوىل هي احلالة اليت مل تعد فيها  : الدبلوماسية لصاحلهم يف حالتني   
__________  

)١١٧( Barcelona Traction, Second Phase, Judgment)  انظر احلاشية
  .٤٠، الفقرة ٣٤، ص ) أعاله٣٥
  .٤١نفسه، الفقرة املرجع  )١١٨(
  .٤٤، الفقرة ٣٥املرجع نفسه، ص  )١١٩(
  .٤٧، الفقرة ٣٦املرجع نفسه، ص  )١٢٠(
  .٥٠، الفقرة ٣٧املرجع نفسه، ص  )١٢١(
، الفقرتان  ٤٦؛ وص   ٤٣، الفقرة   ٣٥املرجع نفسه، ص     )١٢٢(
  .٩٩، الفقرة ٥٠؛ وص ٨٧- ٨٦
  .٩٦-٩٤، الفقرات ٤٩-٤٨املرجع نفسه، ص  )١٢٣(
  .٩٥-٩٤، الفقرتان ٤٩-٤٨املرجع نفسه، ص  )١٢٤(
  .٩٨، الفقرة ٥٠؛ وص ٥٣، الفقرة ٣٨رجع نفسه، ص امل )١٢٥(

، ومل تكن هذه هي احلـال       )١٢٦(الشركة قائمة يف مكان تأسيسها    
؛ والثانية هي احلالة اليت تكون فيها       برشلونة للجر  شركةيف قضية   

 إحلاق ضرر بالشركة وتكـون      دولة التأسيس نفسها مسؤولة عن    
الوسيلة الوحيدة حلماية محلة األسهم األجانب على الصعيد الدويل  

، ومل يكن األمر على هذا      )١٢٧(اجلنسية) دول(هي من خالل دولة     
وهذان االستثناءان اللذان مل تنظر احملكمة      . النحو يف هذه القضية   

مـا  فيهما بدقة يف هذه القضية النعدام صلتهما هبـا اعتـرف هب           
فنظراً ألن محلة أسـهم     ). ب(و) أ( يف فقرتيه    ١١املادة  مشروع  

الشركة ميكن أن يكونوا رعايا دول خمتلفة، قد تستطيع عدة دول           
من دول اجلنسية ممارسة احلماية الدبلوماسـية مبوجـب هـذين         

غري أنه يف املمارسة العملية، ستقوم الدول، وينبغي أن . االستثناءين
ا وضمان مشاركة الدول اليت حيمل رعاياها       تقوم، بتنسيق مطالباهت  

  .معظم األسهم يف تقدمي املطالبات
 على مصاحل محلة األسهم يف      ١١املادة  مشروع  ويقتصر    )٤(

شركة نظراً ألن األحكام القضائية املتصلة هبذا املوضوع، مبا فيها 
، قد عاجلت بصورة برشلونة للجرشركة األحكام املتعلقة بقضية 

وال توجد أحكام قضائية واضـحة  .  محلة األسهمرئيسية مسألة 
بشأن حق دولة اجلنسية يف محاية مستثمرين آخرين غري محلـة           

غري أنـه مـن     . األسهم، مثل محلة السندات واألمناء والوكالء     
حيث املبدأ، ال يبدو أن هناك سبباً وجيهاً مينع دولة اجلنسية من            

  .)١٢٨(محاية هؤالء األشخاص
 أال يعـود    ١١املـادة   مشروع  من  ) أ(وتشترط الفقرة     )٥(

للشركة وجود قبل أن حيق لدولة جنسية محلة األسهم التـدخل   
 كان اجتـاه املراجـع      برشلونة للجر شركة  وقبل قضية   . بامسهم

القانونية يف أغلبها حيبذ معياراً أقل صرامة، يـسمح بالتـدخل           
منتهية من الناحيـة    "لصاحل محلة األسهم عندما تكون الشركة       

شركة برشـلونة   ولقد حددت احملكمة يف قضية      . )١٢٩("يةالعمل
أو " الـشلل "واُعتـرب   . عتبة أعلى لتحديد زوال الشركة    للجر  

. )١٣٠(للشركة غري كافيني هلذا الغـرض     " احلالة املالية املتداعية  "
يفتقر "باعتباره " منتهية من الناحية العملية  "وُرفض كذلك معيار    

__________  
  .٦٨-٦٥، الفقرات ٤١-٤٠املرجع نفسه، ص  )١٢٦(
  .٩٢، الفقرة ٤٨املرجع نفسه، ص  )١٢٧(
انظر التعليقات  . هذا هو النهج الذي اعتمدته اململكة املتحدة       )١٢٨(

واملالحظات الواردة من احلكومات بشأن مشاريع املواد الـيت اعتمـدهتا           
، الوثيقة  )اجلزء األول (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٦ حوليةىل،  اللجنة يف القراءة األو   

A/CN.4/561 و Add.1-2   اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا     (، املرفق
  ).القواعد املنطبقة على املطالبات الدولية: الشمالية

)١٢٩( Delagoa Bay Railway Co. case, J. B. Moore, Digest of 

International Law, vol. VI, Washington D.C., United States 

Government Printing Office, 1906, p. 648; El Triunfo claim, ibid., p. 

649; Baasch & Römer case, UNRIAA, vol. X (Sales No. 1960.V.4), p. 

713, at p. 723.  
احلاشية  (Barcelona Traction, Second Phase, Judgmentانظر  )١٣٠(
  .٦٦-٦٥، الفقرتان ٤١-٤٠، ص ) أعاله٣٥
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" مركز الشركة القانوين  "عيار  واعُترب م . )١٣١("إىل الدقة القانونية  
محلـة األسـهم    "وذكرت احملكمـة أن     . وحده معياراً مالئماً  

ُيحرمون من إمكانية استخدام وسيلة انتصاف متاحـة عـن           ال
طريق الشركة إال يف حالة زوال الشركة من الناحية القانونيـة؛           
وال ينشأ هلم وحلكوماهتم حق مستقل يف اختـاذ إجـراء إال إذا             

وقد أيدت احملكمة األوروبيـة     . )١٣٢("ذه اإلمكانية حرموا من ه  
  .)١٣٣(حلقوق اإلنسان الحقاً هذا املعيار

 برشلونة للجر  شركةومل تذكر احملكمة صراحة يف قضية         )٦(
 كشرط مسبق   التأسيس مكانوجوب انتهاء وجود الشركة يف      

ومع ذلك يبدو من الواضح يف ظـروف        . لتدخل محلة األسهم  
 أن احملكمة قصدت انتهاء وجود الشركة الدعوى املعروضة عليها

يف دولة التأسيس وليس يف الدولة اليت وقع فيها الضرر الذي حلق 
وكانت احملكمة على استعداد للتسليم بأن الشركة مل        . الشركة

، ولكنها أكدت أن ذلك ال مينـع        )١٣٤(يعد هلا وجود يف إسبانيا    
 يف هـذه  : "استمرار وجودها يف كندا، وهي دولة التأسـيس       

القضية، ختضع شركة برشلونة للجر للحراسة القضائية يف بلـد          
وهذا ال يعين بأي حال زوال الكيان أو حقوقه، بـل           . التأسيس

. يبني أن تلك احلقوق حمفوظة ما دامت التـصفية مل حتـدث           
وبالرغم من كون الشركة حتت احلراسة القضائية فهي ما زالت          

يس عندما ُتنـشأ أو     يف دولة التأس  " تولد"فالشركة  . )١٣٥("قائمة
عندما ُتصفي أعماهلـا يف  " متوت"وبالعكس فإهنا  . تؤسس هناك 

وعلى ذلـك   . دولة التأسيس، وهي الدولة اليت أعطتها وجودها      
يبدو من املنطقي أن مسألة حتديد ما إذا كانت شركة ما مل تعد             
قائمة، ومل تعد قادرة على العمل ككيان شـركة، جيـب أن            

  .ليت أُسست فيهايقررها قانون الدولة ا
هـو  " لسبب ال صلة لـه بالـضرر     "والقصد من عبارة      )٧(

ضمان عدم السماح لدولة جنسية محلة األسهم برفع دعوى تتعلق          
فهذا هـو احلـق   . بالضرر الذي حلق الشركة وكان سبب زواهلا     

. ١٠املـادة   مـشروع   املستمر لدولة جنسية الشركة، مبوجب      
 لن تتمكن مـن ممارسـة       ولذلك فإن دولة جنسية محلة األسهم     

احلماية الدبلوماسية إال فيما يتعلق حبملة األسهم الذي عانوا من          
__________  

  .٦٦، الفقرة ٤١املرجع نفسه، ص  )١٣١(
املرجع نفسه؛ انظر أيضاً الرأيني املستقلني للقاضيني باديا نريفو          )١٣٢(
)Padilla Nervo) (    (وعمون  ) ٢٥٦املرجع نفسه، صAmmoun) ( املرجع

  ).٣٢٠-٣١٩نفسه، ص 
 Agrotexim and others v. Greece, Decision of 24انظـر   )١٣٣(

October 1995, European Court of Human Rights, Series A, No. 330-A, 

p. 25, para. 68.  
احلاشية  (Barcelona Traction, Second Phase, Judgmentانظر  )١٣٤(
انظر أيضاً الرأيني املستقلني للقاضـيني      . ٦٥، الفقرة   ٤٠، ص   ) أعاله ٣٥

) Jessup(وجيسوب  ) ٧٥املرجع نفسه، ص    ) (Firzmaurice(فيتسموريس  
  ).١٩٤ملرجع نفسه، ا(

  .٦٧، الفقرة ٤١املرجع نفسه، ص  )١٣٥(

جراء أضرار أصابت الشركة وال صلة هلا بالضرر الذي رمبا أدى   
والغرض من هذا التحديـد هـو حـصر         . إىل زوال الشركة  

اليت جيوز فيها لدولة جنسية محلة األسـهم التـدخل           الظروف
  .بضرر يلحق بالشركةبامسهم فيما يتعلق 

 على إنفـاذ    ١١املادة  مشروع  من  ) ب(وتنص الفقرة     )٨(
االستثناء الذي يتيح لدولة جنسية محلة األسـهم يف الـشركة           
ممارسةَ احلماية الدبلوماسية بامسهم عندما تكون دولة التأسـيس     

غري أن االسـتثناء  . هي ذاهتا املسؤولة عن إنزال الضرر بالشركة   
ت اليت يكون التأسيس مطلوباً فيها من قبـل         يقتصر على احلاال  

الدولة اليت ترتل الضرر بالشركة كشرط مسبق ملمارسة األعمال         
  .التجارية يف تلك الدولة

ويوجد سند هلذا االستثناء يف ممارسات الدول، وقرارات          )٩(
ومما جتدر مالحظته أن أقوى دعم لتدخل   . ، والفقه )١٣٦(التحكيم

أيت من ثـالث مطالبـات كانـت       دولة جنسية محلة األسهم ي    
 على التأسيس يف الدولـة املـسببة        جمربةًالشركة املضرورة فيها    

النـسر  و ،السكة احلديديـة خللـيج ديالغـوا      : للضرر، وهي 
شركة ("وآخرون  " الشركة التجارية السلفادورية  "و ،املكسيكي
وعلى الرغم من أن اللغة اليت استخدمت يف هذه         . ")إل تريونفو 

 توحي بوجوب حصر التدخل يف الظروف املماثلة،        املطالبات ال 
. فهناك بال شك حاجة ماسة إىل التدخل يف مثل تلك احلاالت          

وقد ردت حكومة اململكة املتحدة على حجة املكسيك يف قضية      
 بأنه ال جيوز أن تتدخل دولة ما لصاحل املسامهني النسر املكسيكي

  :التايلاحلاملني جنسيَتها يف شركة مكسيكية على النحو 
 أن جتعـل    ، بدايـةً،  باملبدأ القاضي بأن حكومة ما ميكنها     قُبل  إذا    

 على تأسيسها يف إطار القـانون       عمل املصاحل األجنبية يف أراضيها متوقفاً     
 لـرفض التـدخل الدبلوماسـي    كمربراحمللي، مث تستند إىل هذا التأسيس    

منـع  نـها مـن     اليت متكِّ الوسيلة  أبداً   لن تعدم    ااألجنيب، فمن الواضح أهن   
 مبقتضى القـانون الـدويل يف   الثابتاحلكومات األجنبية من ممارسة حقها  

  .)١٣٧(محاية املصاحل التجارية لرعاياها يف اخلارج
__________  

؛ ) أعاله١٢٩احلاشية ( Delagoa Bay Railway Companyانظر  ) ١٣٦(
 Mexican Eagle (El Aguila), M. M. Whiteman, Digest of Internationalو

Law, vol. 8 (1967), pp. 1272–1274؛ وRomano-Americano, G. H. 

Hackworth    ؛ ٨٤١، اجمللد الرابـع، ص  ) أعاله٦٤احلاشية  (، املرجع املذكور
 Salvador Commercial Company" et al. ("El Triunfo Company"), Award"و

of 8 May 1902, UNRIAA, vol. XV (Sales No. 1966.V.3), p. 455, at p. 

 ,The Deutsche Amerikanische Petroleum Gesellschaft Oil Tankers؛ و467

Award of 5 August 1926, ibid., vol. II (Sales. No. 1949.V.1), p. 777, at p. 

املرجع  (Caflischولالطالع على دراسة شاملة للمراجع القانونية، انظر        . 790
 J. M. Jones, “Claims on behalf of، و) أعـاله ١١٦املـذكور، احلاشـية   

nationals who are shareholders in foreign companies”, BYBIL, vol. 26 

(1949), p. 225 .  ًوانظـر أيـضا :E. Jiménez de Aréchaga, “International 

responsibility”, in Max Sørensen (ed.), Manual of Public International 

Law, London, Macmillan, 1968, pp. 531 et seq., at pp. 580–581.  
)١٣٧ ( Whiteman  ، املرجع املذكور)   ـ  ١٣٦احلاشية -١٢٧٣، ص   )الهأع

١٢٧٤.  
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 مل تكن إسبانيا وهـي      برشلونة للجر  شركةويف قضية     )١٠(
. الدولة املدعى عليها، هي دولة جنـسية الـشركة املـضرورة         

ومع . املناقشة معروضاً على احملكمةوبالتايل مل يكن االستثناء قيد 
  :ذلك أشارت احملكمة إشارة عابرة إىل هذا االستثناء

من الصحيح متاماً أنه قد ُرئي، ألسباب تتعلق باإلنـصاف، أنـه              
ينبغي أن يكون باستطاعة الدولة، يف بعض احلـاالت، أن تتـوىل محايـة              

. ون الـدويل  رعاياها من محلة األسهم يف شركة وقعت ضحية انتهاك للقان         
ولذلك نشأت نظرية متنح دولة محلة األسهم حق احلماية الدبلوماسية عندما 

وأياً كانـت  . تكون الدولة اليت ُيحتج مبسؤوليتها هي دولة جنسية الشركة      
صحة هذه النظرية، فمن املؤكد أهنا ال تنطبق على هذه القضية، ألن إسبانيا       

  .)١٣٨(برشلونة للجر شركةليست دولة جنسية 

 )١٤١(وجيسوب )١٤٠(وتناكا )١٣٩(د أعرب القضاة فيتسموريسوق
 عن تأييـدهم    برشلونة للجر  شركةيف آرائهم املستقلة يف قضية      

الكامل حلق دولة جنسية محلة األسهم يف التدخل عندما ُتلحق           
ــشركة ــة التأســيس ضــرراً بال ــسليم . )١٤٢(دول ــع ت وم

بأن احلاجة إىل قاعد كهـذه       )١٤٤(وجيسوب )١٤٣(فيتسموريس
قوية جداً عندما يكون التأسيس شرطاً مسبقاً ملمارسة هي حاجة 

األعمال التجارية يف دولة التأسيس، فإن أياً منـهما مل يكـن            
ويف . مستعداً جلعل هذه القاعدة مقتصرة على هذه الظـروف        

 )١٤٦(ومـورللي  )١٤٥(املقابل، اعترض القـضاة باديـا نريفـو       
  .اعتراضاً شديداً على هذا االستثناء )١٤٧(وعمون

 حـدثت   برشلونة للجر شركة  يف مرحلة ما بعد قضية      و  )١١(
التطورات املتعلقة باالستثناء املقترح يف سياق املعاهدات بالدرجة 

وهي تشري مع ذلك إىل تأييد فكرة جواز تدخل حاملي          . األوىل
  أسهم شركة ما ضد دولة تأسيس الشركة عندما تكون مسؤولة          

  

__________  
)١٣٨( Barcelona Traction, Second Phase, Judgment ) ٣٥احلاشية 

  .٩٢، الفقرة ٤٨، ص )أعاله
  .٧٥-٧٢املرجع نفسه، ص  )١٣٩(
  .١٣٤املرجع نفسه، ص  )١٤٠(
  .١٩٣-١٩١املرجع نفسه، ص  )١٤١(
هـذا  ) Wellington Koo(كذلك أيد القاضي ولنغتون كـو   )١٤٢(

 Case concerning the Barcelona Traction, Light andاملوقف يف قـضية  

Power Company Limited, Preliminary Objections, I.C.J. Reports 1964, 

p. 6, at p. 58, para. 20.  
)١٤٣( Barcelona Traction, Second Phase, Judgment ) ٣٥احلاشية 

  .١٦-١٥، الفقرتان ٧٣، ص )أعاله
  .١٩٢-١٩١املرجع نفسه، ص  )١٤٤(
  .٢٥٩-٢٥٧املرجع نفسه، ص  )١٤٥(
  .٢٤١-٢٤٠نفسه، ص املرجع  )١٤٦(
  .٣١٨املرجع نفسه، ص  )١٤٧(

مسحـت   )١٤٩(إلسيويف قضية   . )١٤٨(عن إحلاق ضرر بالشركة   
إحدى دوائر حمكمة العدل الدولية للواليات املتحـدة بتقـدمي          
مطالبة ضد إيطاليا فيما يتعلق باألضرار اليت حلقـت بـشركة           

وتفـادت  . إيطالية متلك أسهمها بالكامل شركتان أمريكيتـان      
احملكمة إبداء رأي بشأن مدى التوافق بني حكمهـا واحلكـم           

 بشأن االستثناء املقترح     أو شركة برشلونة للجر  الصادر يف قضية    
 بالرغم مـن أن  شركة برشلونة للجرقضية يف الذي مل يبت فيه     

إيطاليا قد اعترضت على أساس أن الشركة الـيت يـدعى أن            
حقوقها قد انتهكت تأسست يف إيطاليا وأن الواليات املتحـدة          

وميكـن   .)١٥٠(تسعى إىل محاية حقوق محلة األسهم يف الشركة       
دائرة احملكمة مل تكن معنية بتقييم القانون       تفسري هذا الصمت بأن     

الدويل العريف وإمنا كانت معنية بتفسري معاهدة ثنائيـة للـصداقة           
 تنص على توفري احلماية حلملة األسهم من        )١٥١(والتجارة واملالحة 

ومن الناحية األخرى، كان من . رعايا الواليات املتحدة يف اخلارج
وميكن أن  . )١٥٢(على الدائرة الواضح أن االستثناء املقترح معروض      

يستنتج بالتايل وجود دعم لالستثناء املؤيد حلق دولة محلة األسهم          
يف شركة يف التدخل ضد دولة التأسيس عندما تكون هذه األخرية       

  .)١٥٣(مسؤولة عن إحلاق الضرر بالشركة
شركة ولقد كان هناك تأييد لالستثناء املقترح قبل قضية           )١٢(

اء انقسمت بشأن ما إذا كانت ممارسة        لكن اآلر  برشلونة للجر 
الدول وقرارات التحكيم تعترف به أو بـشأن مـدى هـذا            

وعلى الرغم من أن قرارات التحكيم أكدت . االعتراف إن ُوجد
املبدأ الوارد يف االستثناء، فإهنا كثرياً ما كانت تستند إىل اتفاقات 

عويض، خاصة بني الدول متنح محلة األسهم احلق يف املطالبة بالت         
ومن مث مل تكن تنّم بالضرورة عن وجود قاعدة عامة من قواعد            

__________  
 SEDCO Inc. v. National Iranian Oil Company and theانظر  )١٤٨(

Islamic Republic of Iran, Case No. 129 of 24 October 1985, ILR, vol. 

84 (1991), pp. 484 and 496)  من املادة الـسابعة مـن   ) ٢(تفسري الفقرة
 Liberian Eastern Timber؛ و)طالبـات إعالن اجلزائر بـشأن تـسوية امل  

Corporation (LETCO) v. The Government of the Republic of Liberia, 

ILM, vol. 26 (1987), pp. 647 and 652–654)  اتفاقية  من ٢٥تفسري املادة
  .)تسوية املنازعات االستثمارية الناشئة بني الدول ورعايا الدول األخرى

)١٤٩( Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), Judgment, I.C.J. Reports 

1989, p. 15.  
  .١٣٢، الفقرة ٧٩، وص ١٠٦، الفقرة ٦٤املرجع نفسه، ص  )١٥٠(
 ,United Nations (١٩٤٨فرباير / شباط٢ُوقعت يف روما يف  )١٥١(

Treaty Series, vol. 79, No. 1040, p. 171.( 

 ١٤٩انظر احلاشية    (ELSIهذا واضح من تبادل اآلراء يف قضية         )١٥٢(
 والقاضـي شـويبل   ) ٨٨-٨٧ص  ) (Oda( بـني القاضـي أودا    ) عالهأ
)Schwebel) ( بشأن هذا املوضوع) ٩٤ص.  

 Diplomatic“:  يفYoram Dinsteinأعرب عن هـذا الـرأي    )١٥٣(

protection of companies under international law”, in K. Wellens (ed.), 

International Law: Theory and Practice – Essays in Honour of Eric 

Suy, The Hague, Martinus Nijhoff, 1998, pp. 505 et seq., at p. 512.  



 50 تقرير جلنة القانون الدويل إىل اجلمعية العامة عن أعمال دورهتا الثامنة واخلمسني 

 

ومن املؤكد أن مالحظات القـضاة      . )١٥٤(القانون الدويل العريف  
 واآلراء املـستقلة للقـضاة      برشـلونة للجـر   شركة  يف قضية   

فيتسموريس وجيسوب وتاناكا دعمت حجية املراجع القانونية       
 التطورات الالحقـة وإن     وأكدت هذا االجتاه  . املؤيدة لالستثناء 

ويف هـذه   . )١٥٥(كانت قد جرت يف سياق تفسري املعاهـدات       
الظروف كان من املمكن تبين استثناء عـام اسـتناداً إىل اآلراء          

 ال تذهب بعيداً إىل     ١١من املادة   ) ب(القضائية، غري أن الفقرة     
وبدالً من ذلك حتصر االستثناء فيما وصـف بأنـه          . هذا احلد 

هي شركة يرمي تأسيسها، مثلما هو احلـال        ، و "شركة كالفو "
، إىل محايتها من قواعد القـانون       )١٥٦("شرط كالفو "ل بالنسبة  

وهي حتصر االسـتثناء يف     . الدويل املتعلقة باحلماية الدبلوماسية   
 يف وقت وقوع الـضرر    احلالة اليت كانت فيها الشركة حتمل،       

ـ        )وهذه مسة تقييدية أخرى   ( ا ، جنسية الدولة الـيت يـدعى أهن
مسؤولة عن التسبب يف الضرر، وكان التأسيس يف هذه الدولة          
. مطلوباً من جهتها كشرط مسبق ملمارسة األعمال التجارية فيها

وليس من الضروري أن ينص قانون تلك الدولة على وجـوب           
علـى  " تفرض"فهناك أشكال أخرى من اإللزام قد       . التأسيس

  .الشركة أن تتأسس يف تلك الدولة

  الضرر املباشر الذي يلحق حبملة األسهم  -١٢املادة 
بقدر ما ُيلحق فعل الدولة غري املشروع دولياً ضـرراً            

مباشراً حبقوق محلة األسهم بصفتهم هذه، متييزاً هلا عن حقوق          
الشركة نفسها، حيق لدولة اجلنسية ألي واحـد مـن محلـة        

  .األسهم هؤالء ممارسة احلماية الدبلوماسية لصاحل رعاياها
  يقالتعل

بأهلية محلة   برشلونة للجر شركة  سلّمت احملكمة يف قضية       )١(
  :عندما تتأثر مصاحلهم وذلك يف قوهلا األسهم للحماية الدبلوماسية

__________  
انظر ما أعربت عنه الواليات املتحدة يف هذا الصدد بـشأن            )١٥٤(

 يف التعليقـات واملالحظـات      ١١من مشروع املادة    ) ب(الفقرة الفرعية   
لجنة يف القراءة   الواردة من احلكومات بشأن مشاريع املواد اليت اعتمدهتا ال        

  ). أعاله١٢٨احلاشية  (Add.1-2 وA/CN.4/561الوثيقة األوىل، 
 اليت تطبقها اململكـة املتحـدة علـى         ١٩٨٥تنص قواعد عام     ) ١٥٥(

مصلحة، ] رعايا اململكة املتحدة  [حيث توجد ألحد    "املطالبات الدولية على أنه     
 كحامل أسهم أو غري ذلك، يف شركة أُسست يف دولة أخرى وتكون بـذلك             

حلكومـة صـاحبة    [من رعاياها، وُتلحق هذه الدولة ضرراً بالشركة، جيـوز          
). القاعدة السادسة ]" (من رعيتها [أن تتدخل حلماية مصاحل ذلك الفرد       ] اجلاللة

 International and Comparative Law: أُعيدت طباعـة هـذه القواعـد يف   

Quarterly, vol. 37 (1988), p. 1007   التعليقـات  ، وهـي تـرد يف املرفـق ب
واملالحظات الواردة من احلكومات بشأن مشاريع املواد اليت اعتمدهتا اللجنة يف           

  ). أعاله١٢٨احلاشية  (Add.1-2 وA/CN.4/561الوثيقة القراءة األوىل، 
 الفقيه القانوين األرجنتيين البارز كارلوس كـالفو        باسمُسمِّي   )١٥٦(
، A/CN.4/96ثيقة  الو، اجمللد الثاين،    ١٩٥٦ حوليةانظر  ). ١٩٠٦-١٨٢٤(

 .٢٠٨-٢٠٦ص 

إن الفعل الذي يوجه ضد حقوق الشركة وحدها ويشكل انتهاكاً لتلـك            
احلقوق ال تترتب عليه مسؤولية جتاه محلة األسهم حـىت ولـو تـأثرت              

وختتلف احلالة إذا كان الفعل املشتكى منه موجهاً        ...] . [مصلحتهم بذلك 
ومن املعروف جيداً أن هنالك حقوقاً مينحها       . مباشرة حلقوق محلة األسهم   

القانون احمللي حلملة األسهم ختتلف عن احلقوق املمنوحة للشركة وتشمل          
احلق يف حصة من األرباح املعلنة، وحق حـضور االجتماعـات العامـة             

. ا، واحلق يف نصيب من األصول املتبقية من تصفية الشركة         والتصويت فيه 
ويف حالة التعدي على حق من حقوق حامل األسهم املباشرة يكون له حق             

  .)١٥٧(مستقل يف اختاذ إجراء قانوين
إال أنه مل ُيطلب إىل احملكمة املضي قدماً يف نظر هذه املسألة نظراً 

ى تعٍد علـى  ألن بلجيكا قد أوضحت أهنا ال تؤسس دعواها عل    
  .احلقوق املباشرة حلملة األسهم

وكانت مسألة محاية احلقوق املباشرة حلملة األسهم قد          )٢(
إال ، )١٥٨(إلسي دائرة حمكمة العدل الدولية يف قضيةُعرضت على 

 مثل حـق    موضوع البحث، أنه يف تلك القضية كانت احلقوق       
 يف مـذكورة  ،محلة األسهم يف تنظيم الشركة ومراقبتها وإدارهتا      

 اليت طُلب من الـدائرة      )١٥٩(اتفاقية الصداقة والتجارة واملالحة   
 ومل تفسر الدائرة قواعد القانون العريف الدويل بـشأن          ،تفسريها
اعترفت احملكمة األوروبية    )١٦٠(أغروتكسيمويف قضية   . املوضوع

 يف قـضية    حمكمة العدل الدوليـة   حلقوق اإلنسان مثلما فعلت     
 األسهم يف احلماية فيما يتعلـق        حبق محلة  برشلونة للجر شركة  

باالنتهاك املباشر حلقوقهم ولكنها حكمت بعدم حدوث هـذا         
  .)١٦١(االنتهاك يف تلك القضية

 إيراد قائمة شاملة حبقوق     ١٢وال حياول مشروع املادة       )٣(
 وقد ذكـرت . محلة األسهم متييزاً هلا عن حقوق الشركة نفسها    

أوضـَح  نة للجـر    برشلوشركة   يف قضية الدولية   حمكمة العدل 
 ، املعلنـة  نصيب من األربـاح   احلق يف   (حقوق حاملي األسهم    

 واحلق يف   ،واحلق يف حضور االجتماعات العامة والتصويت فيها      
لكنها أوضحت   ) األصول املتبقية من تصفية الشركة     نصيب من 

ويعين ذلك أنه ُيترك للمحاكم أن    . ليست شاملة هذه القائمة   أن  
إال . االت الفردية حدود هذه احلقـوق     حتدد بناء على وقائع احل    

بـني  واضـحة    حدود فاصلة     توجيه العناية إىل وضع    أنه ينبغي 
 وال سيما فيمـا يتعلـق      ،حقوق محلة األسهم وحقوق الشركة    

مشروع ووجوب تفسري   .  يف إدارة الشركات   املشاركةباحلق يف   
حقوق محلة األسهم   " تفسرياً ضيقاً أمر تؤكده عبارتا       ١٢املادة  
  ".متييزاً هلا عن حقوق الشركة نفسها"و" م هذهبصفته

__________  
)١٥٧( Barcelona Traction, Second Phase, Judgment ) ٣٥احلاشية 

  .٤٧-٤٦، الفقرتان ٣٦، ص )أعاله
  . أعاله١٤٩انظر احلاشية  )١٥٨(
 . أعاله١٥١انظر احلاشية  )١٥٩(

)١٦٠( Agrotexim and others v. Greece ) أعاله١٣٣انظر احلاشية (.  
  .٦٢، الفقرة ٢٣املرجع نفسه، ص  )١٦١(
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 النظام القانوين الذي جيب     ١٢املادة  مشروع  وال يوضح     )٤(
أن حيدد احلقوق اليت تعود إىل حامل األسهم متييزاً لــه عـن             

وهذه املسألة حيددها يف معظم احلاالت القانون احمللي        . الشركة
سسة يف الدولة   غري أنه عندما تكون الشركة مؤ     . لدولة التأسيس 

مرتكبة الفعل غري املشروع، قد جيوز التمسك باملبادئ العامـة          
لقانون الشركات بغية ضمان عدم تعرض حقوق محلة األسهم         

  .)١٦٢(األجانب ملعاملة متييزية

  األشخاص االعتباريون اآلخرون  -١٣املادة 
تنطبق املبادئ الواردة يف هذا الفصل، عند االقتضاء، على           

  .بلوماسية لألشخاص االعتباريني خالف الشركاتاحلماية الد
  التعليق

ركزت أحكام هذا الفصل حىت اآلن على نوع حمدد من            )١(
. ولـذلك تفـسريان   . أنواع األشخاص االعتباريني هو الشركة    

فأوالً، إن للشركات بعض السمات املشتركة املوحدة، خالفـاً         
ىل الربح  فهي مشاريع هتدف إ   : لغريها من األشخاص االعتباريني   

ويتمثل رأمساهلا عموماً يف أسهم، ويوجد فيها متييز صارم بـني           
الكيان املستقل للشركة ومحلة األسهم الذين يتحملون مسؤولية        

وثانياً، إن الشركة هي اليت تشارك يف أغلب األحيان يف . حمدودة
التجارة اخلارجية واالستثمار األجنيب، وأنشطتها ال حترك احلياة        

الدولية فحسب، بل أيضاً آلية تـسوية املنازعـات         االقتصادية  
الدولية، وهي ختتلف يف ذلك عن املشاريع العامة، واجلامعات،         

. والبلديات، واملؤسسات، وغريها من األشخاص االعتبـاريني      
واحلماية الدبلوماسية املتعلقة باألشخاص االعتباريني، هي بصفة       

 سبب احـتالل    وهذا يوضح . رئيسية حلماية االستثمار األجنيب   
الشركة كشخص اعتباري مركز الصدارة يف جمـال احلمايـة          
الدبلوماسية وسبب وضرورة اهتمام جمموعة مشاريع املواد هذه        

  .إىل حد كبري هبذا الكيان
. اإلنسانإىل   ، العادي مبعناها،  "الشخص"وتشري كلمة     )٢(

، باملعىن القانوين، تعين أي كائن أو شيء "الشخص"إال أن كلمة 
 اكتساب حقوق وحتمل أهلية احتاد أو مؤسسة مينحها القانون    أو

 وجيوز ألي نظام قانوين أن مينح الشخصية االعتبارية       . واجبات
وال يوجد أي اتساق أو توحيد      . ملا يشاء من أشياء أو احتادات     

  .فيما بني النظم القانونية يف منح الشخصية االعتبارية
 ،االعتباريةوين للشخصية ومثة جدل فقهي بشأن الطابع القان     )٣(

.  هبا الشخصية االعتبارية   تنشأوعلى حنو خاص، بشأن الطريقة اليت       
 ية الشخـص  تنـشأ  أنه ال ميكن أن      إىل النظرية االفتراضية    وتذهب
وهـذا  .  الدولة تقوم به  رمسي   إال مبوجب إجراء تأسيسي    االعتبارية

يعين أن أي هيئة غري الشخص الطبيعي ميكـن أن حتـصل علـى              
__________  

 عن  ELSIيف رأيه املستقل يف قضية      ) Oda(ضي أودا   تكلم القا  )١٦٢(
يف سياق حقوق محلة األسـهم      " املبادئ العامة للقانون املتعلق بالشركات    "
  .٨٨-٨٧، ص ) أعاله١٤٩احلاشية (

يعتربهـا   الدولة،   إجراء من إجراءات  يازات الشخصية مبوجب    امت
لقيود اليت قد يفرضها    رهناً با ،  شخصاً طبيعياً  مبوجب افتراض قانوين  

 إىل أن لنظريـة الواقعيـة     ا تذهبومن ناحية أخرى،    . القانون
فإذا . الوجود االعتباري أمر واقع وال يتوقف على اعتراف الدولة

  اعتباريـاً   الواقع، بوصفه كيانـاً    تصرف أي احتاد أو هيئة، يف     
 إىل حاجة، دون خصائصه، جبميع  قانونياً، يصبح شخصاًمستقالً

 النظريـة   مزاياومهما كانت   . أن متنحه الدولة شخصية اعتبارية    
هلا صبح  ي لكي   ،الواقعية، فمن الواضح أن أي شخصية اعتبارية      

  أي ، اعتراف القـانون   حتصل بصورة ما على    جيب أن    وجود،
 عليه شددت   وهذا ما .  من أنظمة القانون الداخلي     نظام افاعتر

  .)١٦٤( وحمكمة العدل الدولية)١٦٣(حمكمة العدل األوروبية
 من  هم أشخاص وبالنظر إىل أن األشخاص االعتباريني        )٤(

 هناك اليوم جمموعة واسعة مـن       فقد أصبح صنع القانون احمللي،    
 ،لشركاتمبا يف ذلك ا   ،   خمتلفة خبصائصاألشخاص االعتباريني   

 ، واملؤسـسات  ، واملـدارس  ، واجلامعـات  ،واملشاريع العامـة  
 ،هتـدف إىل الـربح      واالحتادات اليت ال   ، والبلديات ،والكنائس

). يف بعض البلدان  ( وحىت الشراكات    ،واملنظمات غري احلكومية  
واستحالة إجياد مالمح مشتركة موحدة بـني مجيـع هـؤالء           

 َمن يكتبون يف القانون     لكون األشخاص االعتباريني توفر تفسرياً   
يقتصرون إىل حد كـبري علـى        ،اخلاص أو   العامسواء   ،الدويل

 دراستهم لألشخاص االعتباريني يف سياق القانون        يف الشركات
ورغم ذلك، ينبغـي االهتمـام يف سـياق احلمايـة           . الدويل

وتوضح . الدبلوماسية باألشخاص االعتباريني خالف الشركات    
 العدل الدويل الدائمة أنه جيوز اعتبـار        السوابق القضائية حملكمة  

 يف ظروف معينـة مـن       )١٦٦(أو اجلامعة ) البلدية( )١٦٥(الكُميون
__________  

)١٦٣( The Queen v. H. M. Treasury and Commissioners of Inland 

Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc, Case 81/87, 

Judgment of the Court of 27 September 1988, European Court of 

Justice, European Court Reports 1988, p. 5483, at para. 19.  
)١٦٤( Barcelona Traction, Second Phase, Judgment ) ٣٥احلاشية 

  .٣٨، الفقرة ٣٤-٣٣، ص )أعاله
رأت ليا البولندية   بعض املصاحل األملانية يف سيليزيا الع     يف قضية    )١٦٥(

الرعايـا  "يندرج يف فئة    " راتيبور"حمكمة العدل الدويل الدائمة أن كُميون       
باملعىن الوارد يف االتفاقية األملانية البولندية بشأن سـيليزيا العليـا           " األملان

)Certain German Interests in Polish Upper Silesia, Merits, Judgment 

No. 7, 1926, P.C.I.J. Reports, Series A, No. 7, p. 19, at pp. 73–75 .(
انظر  (١٩٢٢مايو  / أيار ١٥ف يف   ـة يف جني  ـُوقعت هذه االتفاقي   دـوق

G. Kaeckenbeeck, The International Experiment of Upper Silesia, 

London, Oxford University Press, 1942, p. 572.(  
يـان هلـا يف قـضية    ذهبت حمكمة العدل الدويل الدائمة يف ب      )١٦٦(

 اهلنغاريـة   -استئناف احلكم الصادر عن هيئة التحكيم التشيكوسلوفاكية        
 إىل أن جامعة بيتر بازماين هي مـن رعايـا    )جامعة بيتر بازماين  ( املختلطة

 من معاهدة السالم بني القوى احلليفة والشريكة ٢٥٠هنغاريا مبقتضى املادة 
ق بالتايل يف استرداد املمتلكات اليت      ، وأن هلا احل   )معاهدة تريانون (وهنغاريا  

 Appeal from a Judgment of the Hungaro/Czechoslovak(تعود إليهـا  

Mixed Arbitral Tribunal (The Peter Pázmány University), Judgment, 

1933, P.C.I.J. Reports, Series A/B, No. 61, p. 208, at pp. 227–232.(  
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وليس هناك . األشخاص االعتباريني أو من رعايا دولة من الدول    
من سبب حيول دون كون هؤالء األشخاص االعتباريني مؤهلني         

أن للحماية الدبلوماسية إذا ما حلق هبم ضرر يف اخلارج، شرطَ           
يكونوا كيانات مستقلة ال تشكل جزءاً من أجهزة الدولة الـيت           

وتشكل املؤسسات اليت ال تستهدف الربح،      . )١٦٧(تقدم احلماية 
 جهة ماحنة أو صاحب وصية لغـرض        خصصتها أصول   ولديها

 إذ تقـوم حاليـاً    .  اعتباريني بدون أعـضاء    خريي، أشخاصاً 
لـصحة،   ا لتعزيزمؤسسات عديدة بتمويل مشاريع يف اخلارج       

 والبيئـة يف البلـدان      ،والرفاه، وحقوق املرأة، وحقوق اإلنسان    
 إىل عمـل    ون االعتباري هؤالء األشخاص فإذا ما تعرَّض    . النامية

 الدولـة  ا من الدولة املضيفة، حيتمل أن متنحه     غري مشروع دولياً  
 ويبـدو أن    . قوانينها محايـة دبلوماسـية     أنشئت مبوجب اليت  

يت تعمل خلدمة قضايا نبيلة يف اخلارج       املنظمات غري احلكومية ال   
  .)١٦٨(تندرج يف نفس الفئة من املؤسسات

وإن تنوع األهداف والُبىن لدى األشخاص االعتباريني         )٥(
خالف الشركات جيعل من املستحيل صياغة أحكام مـستقلة         
ومتمايزة تغطي احلماية الدبلوماسية ملختلف أنواع األشخاص       

اقعي واألكثر حكمة هو صـياغة      ولعل املسار الو  . االعتباريني
مشروع نص جيعل مبادئ احلمايـة الدبلوماسـية املعتمـدة          
للشركات تشمل غريها من األشخاص االعتباريني، شـريطة        
إدخال التغيريات الالزمة لوضع خمتلف مسات كـل شـخص          

. والنص املقترح يسعى إىل حتقيق ذلـك      . اعتباري يف احلسبان  
دولة جنسية الشركات وتطبيق فهو يذكر أن املبادئ اليت حتكم 

مبدأ استمرار اجلنسية يف حالة الشركات، وهي املبادئ الواردة         
علـى احلمايـة    " حبسب االقتـضاء  "يف هذا الفصل، تنطبق     

وهـذا  . الدبلوماسية لألشخاص االعتباريني خالف الشركات    
سيتطلب نظر السلطات املختصة أو احملاكم يف طبيعة ووظائف         

" اقتـضاء "ديد ما إذا كـان هنـاك        الشخص االعتباري لتح  
ونظـراً ألن معظـم     . أي من أحكام هذا الفصل عليه       لتطبيق

األشخاص االعتباريني غري الشركات ال يشملون محلة أسـهم         
فال حيتمل أن ينطبق عليهم، حسب مقتضى احلـال، سـوى           

__________  
لوماسية تقتصر على محاية األشـخاص      ملا كانت احلماية الدب    )١٦٧(

الطبيعيني أو االعتباريني الذين ال يشكلون جزءاً من الدولة، فإنه يترتـب            
على ذلك يف معظم احلاالت أال تكون مؤهلـة للحمايـة الدبلوماسـية             

البلدية، باعتبارها فرعاً حملياً من فروع احلكومة، وال اجلامعة اليت ُتمول            ال
 يف هناية املطاف، لسيطرهتا، ومع ذلك فإهنا ميكن أن من ِقبل الدولة وختضع،

غـري أن   . حتظى باحلماية يف إطار قواعد أخرى تتناول أجهـزة الدولـة          
اجلامعات اخلاصة مؤهلة للحماية الدبلوماسية، ومثلها املدارس اخلاصة، إذا         

  .متتعت بالشخصية االعتبارية مبوجب القانون احمللي
 K. Doehring, “Diplomatic protection of: انظـر كـذلك   )١٦٨(

non-governmental organizations”, in M. Rama-Montaldo (ed.), El 

derecho internacional en un mundo en transformación: liber amicorum 

en homenaje al professor Eduardo Jiménez de Aréchaga, Montevideo, 

Fundación Cultura Universitaria, 1994, pp. 571–580.  

غري أنه إذا ما كان لذلك الـشخص        . ١٠ و ٩مشروعي املادتني   
 ١١ز أن يسري عليه مشروعا املادتني       االعتباري محلة أسهم فيجو   

  .)١٦٩( أيضا١٢ًو

  الباب الثالث

  سبل االنتصاف احمللية
  استنفاد سبل االنتصاف احمللية  -١٤املادة 

ال جيوز للدولة أن تقدم مطالبة دوليـة فيمـا            -١  
يتعلق بضرر حلق بأحد رعاياهـا أو بـشخص آخـر مـن             

 يكون هذا  قبل أن٨األشخاص املشار إليهم يف مشروع املادة 
الشخص قد استنفد مجيع سبل االنتـصاف احملليـة، رهنـا           

  .١٥مبشروع املادة 
سبل االنتصاف  " سبل االنتصاف احمللية  "تعين    -٢  

القانونية املتاحة لشخص مضرور أمام احملـاكم أو اهليئـات          
القضائية أو اإلدارية، سواء كانت عادية أم خاصة، للدولـة          

  .قوع الضرراليت ُيّدعى أهنا مسؤولة عن و
ُتستنفد سبل االنتصاف احمللية يف حالة تقـدمي          -٣  

مطالبة دولية أو طلب إصدار حكم تفسريي متصل باملطالبـة        
يستندان، يف املقام األول، إىل ضرر حلق بأحـد الرعايـا أو            

  .٨بشخص آخر من األشخاص املشار إليهم يف مشروع املادة 
  التعليق

ين قاعـدة القـانون      إىل تدو  ١٤يسعى مشروع املادة      )١(
الدويل العريف اليت تقضي باستنفاد سبل االنتصاف احمللية بوصفه         

وقد سلّمت حمكمة   . شرطاً أساسياً ملمارسة احلماية الدبلوماسية    
قاعدة " باعتبارها   إنترهاندلالعدل الدولية هبذه القاعدة يف قضية       

 وكذلك إحـدى  )١٧٠("راسخة من قواعد القانون الدويل العريف     
مبدأ هاماً  " بوصفها   إلسيحمكمة العدل الدولية يف قضية      دوائر  

ويضمن استنفاد سـبل    . )١٧١("من مبادئ القانون الدويل العريف    
أن تتاح للدولة اليت حدث فيهـا االنتـهاك         "االنتصاف احمللية   

وقد . )١٧٢("الفرصة جلربه بوسائلها الذاتية، يف إطار نظامها احمللي   
 يف استنفاد سبل االنتصاف     سبق للجنة القانون الدويل أن نظرت     

احمللية يف سياق أعماهلا بشأن مسؤولية الدول وخلصت إىل أنه          
مبدأ من املبادئ اليت تشتمل عليها القواعد العامة للقانون الدويل          

__________  
سيسري ذلك على الشركة احملدودة املـسؤولية املعروفـة يف           )١٦٩(

  .بلدان القانون املدين، وهي خليط من الشركة والشراكة
)١٧٠( Interhandel, Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. 

Reports 1959, p. 6, at p. 27.  
)١٧١( ELSI)  ٥٠، الفقرة ٤٢، ص ) أعاله١٤٩انظر احلاشية.  
)١٧٢( Interhandel ) ٢٧، ص ) أعاله١٧٠انظر احلاشية.  
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تؤيده القرارات القضائية، وممارسـة الـدول، واملعاهـدات،         
  .)١٧٣(وكتابات فقهاء القانون

واألشخاص االعتباريني ويتعني على األشخاص الطبيعيني   )٢(
كما يـتعني علـى     . على السواء استنفاد سبل االنتصاف احمللية     

الشركة األجنبية املمولة جزئياً أو بشكل أساسـي مـن رؤوس      
ويتعني أيضاً على   . أموال حكومية استنفاد سبل االنتصاف احمللية     

األشخاص من غري مواطين الدولة املمارِسة للحماية، الذي حيق         
 باحلماية الدبلوماسية يف الظروف االستثنائية املنصوص       هلم التمتع 

  .، استنفاد سبل االنتصاف احمللية٨عليها يف املادة 
 ُتفهم رهناً جيب أن" مجيع سبل االنتصاف احمللية"وعبارة   )٣(

 الذي يصف الظروف االستثنائية اليت ال حيتاج ١٥املادة مبشروع 
  . ليةفيها األمر إىل استنفاد سبل االنتصاف احمل

وسبل االنتصاف املتاحة لألجنيب واليت جيب استنفادها قبل     )٤(
. ممارسة احلماية الدبلوماسية ختتلف حتماً مـن دولـة ألخـرى          

ميكن ألي تدوين بالتايل أن ينجح يف النص على قاعدة مطلقة            وال
 وصف النوع الرئيسي من     ٢وحتاول الفقرة   . تنظم مجيع احلاالت  

ة اليت ال بد من استنفادها وذلك بعبارات        سبل االنتصاف القانوني  
فمن الواضح أوالً أنه جيب على املواطن األجـنيب أن          . )١٧٤(عامة

يستنفد مجيع سبل االنتصاف القضائية املنصوص عليها يف القانون         
وإذا كان القانون احمللي املعين جييـز       . احمللي للدولة املدعى عليها   

 القضية، جيب تقدمي ذلك     االستئناف أمام احملكمة العليا يف ظروف     
وحىت . االستئناف لضمان احلصول على حكم هنائي يف املوضوع       

إذا مل يكن احلق يف االستئناف أمام حمكمة أعلى متاحاً، ولكـن            
هلذه احملكمة أن متنح وفقاً لتقديرها اإلذن باالسـتئناف، فمـن           
واجب الشخص األجنيب أن يطلب اإلذن باالستئناف من تلـك          

وتشمل احملاكم يف هذا الصدد كالً مـن احملـاكم          . )١٧٥(احملكمة
__________  

 من مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول اليت        ٢٢انظر املادة    )١٧٣(
، اجمللد الثاين   ١٩٩٦حولية  اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة يف القراءة األوىل،        

اعتمدت اللجنة مـشروع     (١-، الفصل الثالث، الفرع دال    )اجلزء الثاين (
لتاسعة والعشرين، ويرد نص املادة والتعليق عليهـا يف    يف دورهتا ا   ٢٢املادة  

، الفصل الثـاين، الفـرع بـاء،        )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ١٩٧٧حولية  
 من مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عـن    ٤٤؛ واملادةَ   )٥٠-٣٠ ص

األفعال غري املشروعة دولياً، اليت اعتمـدهتا اللجنـة يف دورهتـا الثالثـة              
والتـصويب،  ) اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثـاين     ٢٠٠١حولية  سني،  واخلم
  .١٥٧-١٥٦ويرد التعليق على هذه املادة يف الصفحتني . ١٥٦ ص
، أعلنـت هيئـة     )Ambatielos Claim(  أمبـاتييلوس  مطالبةيف   ) ١٧٤(

نظام احلماية القانونية كله، كما ينص عليه القانون الوطين، هو          "التحكيم أن   
 ,Judgment of 6 March 1956" (ضع موضع االختبارالذي كان ال بد أن يو

UNRIAA, vol. XII (Sales No. 63.V.3), p. 120 .(  وانظر كذلك بصدد هـذا
 C. F. Amerasinghe, Local Remedies in International Law, 2nd: املوضوع

ed., Cambridge University Press, 2004, pp. 182–192.  
ءات حتويل الدعوى إىل احملكمـة      ويدخل يف هذا اإلطار إجرا     )١٧٥(

  .العليا يف الواليات املتحدة

تتعلق بالطابع العادي أو     املسألة احلامسة ال  "العادية واخلاصة مبا أن     
االستثنائي لسبيل االنتصاف القانوين ولكن مبا إذا كان هذا السبيل     

  .)١٧٦("يتيح إمكانية احلصول على جرب فعال وكاف
غـري أن   . اريةوجيب أيضاً استنفاد سبل االنتصاف اإلد       )٥(

األجنيب املضرور مطالب فقط باستنفاد سبل االنتصاف احملليـة         
فهو ليس مطالباً بالتمـاس     . اليت ميكن أن تفضي إىل قرار ملزم      

اإلنصاف من السلطة التنفيذية، يف إطار ممارسـتها لـسلطاهتا          
وال تشمل سبل االنتصاف احمللية سبل االنتصاف اليت        . التقديرية

 )١٧٧("احلصول على ميزة وليس إثبات حـق      يتمثل غرضها يف    "
 ما مل يـشكل     )١٧٨(تشمل سبيل االنتصاف املتمثل يف العفو      وال

وتندرج حتت هذه . شرطاً أساسياً لقبول إجراءات قضائية الحقة
  .)١٧٩(الفئة عموماً طلبات الرأفة واللجوء إىل أمني املظامل

وسعياً إىل إرساء أسس املطالبة الدولية بشكل مرضٍ على   )٦(
أساس أن سبل االنتصاف احمللية قد اسُتنفدت، يـتعني علـى           
املتقاضي األجنيب أن يدفع، يف الدعوى احمللية، باحلجج األساسية         

وقد ذكـرت دائـرة     . اليت ينوي الدفع هبا على الصعيد الدويل      
يكفي لكي تكـون    : " أنه إلسيحمكمة العدل الدولية يف قضية      

 املطالبة قد عرض علـى      املطالبة الدولية مقبولة أن يكون جوهر     
احملاكم املختصة، وأن تكون متابعته قد استمرت بقدر ما تسمح          

وهذا . )١٨٠("به القوانني واإلجراءات احمللية دون أن حتقق جناحاً       
التحكيم املعيار أفضل من املعيار األكثر صرامة املذكور يف قضية          

ئع جيب أن تكون مجيع الوقا: "ومؤداه أنه. بشأن السفن الفنلندية
[...] املّدعى هبا واحلجج القانونية املقدمة من احلكومة املطالبة         

  .)١٨١("قد تناولتها احملاكم احمللية بالتحقيق وفصلت فيها
__________  

)١٧٦( B. Schouw Nielsen v. Denmark, Application No. 343/57, 

Decision of 2 September 1959, European Commission and European 

Court of Human Rights, Yearbook of the European Convention on 

Human Rights 1958–1959, p. 348  حيث وردت إشارة إىل نظر معهـد ،
 Annuaire de( ١٩٥٤القانون يف هذه املسألة قي قـراره الـصادر عـام    

l’Institut de droit international, vol. 46 (1956), p. 364(. ًانظر أيـضا : 
Lawless v. Ireland, Application No. 332/57, Decision of 30 August 

1958, European Commission and European Court of Human Rights, 

Yearbook of the European Convention on Human Rights 1958–1959, 

pp. 308 et seq., at pp. 318–322.  
)١٧٧( De Becker v. Belgium, Application No. 214/56, Decision of 

9 June 1958, European Commission and European Court of Human 

Rights, Yearbook of the European Convention on Human Rights 1958–

1959, p. 238.  
 Claim of Finnish shipowners against Great Britain inانظر  )١٧٨(

respect of the use of certain Finnish vessels during the war (“Finnish 

Ships Arbitration”), Award of 9 May 1934, UNRIAA, vol. III (Sales No. 

1949.V.2), p. 1479.  
، الفقـرات   ٦٦-٦٣، ص   ) أعاله ٢٩احلاشية   (Avenaانظر   )١٧٩(

١٤٣-١٣٥.  
)١٨٠( ELSI)  ٥٩، الفقرة ٤٦، ص ) أعاله١٤٩احلاشية.  
)١٨١ ( Finnish Ships Arbitration)  ١٥٠٢، ص ) أعاله١٧٨احلاشية.  
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ولذلك ال بد أن تقدم الدولةُ املدعيـة لتأييـد جـوهر        )٧(
مطالبتها مجيَع األدلة املتاحة لديها يف إطـار اسـتنفاد سـبل            

 استخدام سـبيل االنتـصاف      وال ميكن . )١٨٢(االنتصاف احمللية 
الدويل الذي توفره احلماية الدبلوماسية لتدارك قُصور حدث يف         

  .)١٨٣(إعداد أو تقدمي املطالبة على املستوى احمللي
، )١٨٤("شرط كالفو   "   اعتباراً ل  ١٤وال يويل مشروع املادة       )٨(

وهو وسيلة استخدمتها بالدرجة األوىل دول أمريكا الالتينيـة يف          
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لتقييد األجـنيب        أواخر القرن   

بسبل االنتصاف احمللية بإلزامه بالتخلي عن اللجـوء إىل سـبل           
االنتصاف الدولية فيما يتعلق باملنازعات الناشئة عن عقد أُبرم مع          

وقد طعنت الدول املصدرة لرأس املال بقـوة يف         . الدولة املضيفة 
 حيق لألجنيب، مبوجـب      على أساس أنه ال    )١٨٥(صحة هذا الشرط  

، التخلي عن حق متلكه     )١٨٦(مافروماتيس احلكم الصادر يف قضية   
عرفاً " شرط كالفو "ومع ذلك، اعُترب    . الدولة وليس أفراد رعيتها   

إقليمياًَ يف أمريكا الالتينية وشكل جزءاً من اهلوية الوطنية لعـدة           
 والقانون الدويل إذا ما   " شرط كالفو "ويصعب التوفيق بني    . دول

فُسر على أنه ختلٍ تام عن اللجوء إىل احلماية الدولية فيما يتعلـق             
بإجراء تتخذه الدولة املضيفة ويشكل فعالً غري مـشروع دوليـاً           

أو إذا كان الضرر الذي يصيب األجـنيب        ) كاحلرمان من العدالة  (
واالعتراض على صـحة    . )١٨٧(خيص دولة جنسيته بشكل مباشر    

عد العامة للقانون الدويل هو حتماً      فيما يتعلق بالقوا  " شرط كالفو "
أقل إقناعاً إذا ما ُسلّم بأن احلقوق احملميـة يف إطـار احلمايـة              

  .)١٨٨(الدبلوماسية هي حقوق الفرد احملمي وليس الدولة احلامية
 على أن قاعدة استنفاد سبل االنتصاف       ٣وتنص الفقرة     )٩(

 املطاِلبة  احمللية ال تسري إال على احلاالت اليت يلحق فيها الدولة         
وال تـسري  . ، أي ضرر يلحق بأحد رعاياها"غري مباشر"ضرر  

القاعدة عندما يلحق بالدولة املطاِلبة ضرر مباشر نتيجة الفعـل          
غري املشروع الذي ارتكبته دولة أخرى، ألن للدولة، يف هـذه           

  .)١٨٩(احلالة، سبباً منفصالً خاصاً هبا لتقدمي مطالبة دولية
__________  

  ). أعاله١٧٤احلاشية  (Ambatielos Claimانظر  )١٨٢(
 ,.D. P. O’Connell, International Law, vol. 2, 2nd edانظر  )١٨٣(

London, Stevens, 1970, p. 1059.  
  . أعاله١٥٦انظر احلاشية  )١٨٤(
 D. R. Shea, The Calvo Clause: A Problem of: انظر عموماًَ )١٨٥(

Inter-American and International Law and Diplomacy, Minneapolis, 

University of Minnesota Press, 1955.  
 . أعاله٢٦انظر احلاشية  )١٨٦(
)١٨٧( North American Dredging Company of Texas (U.S.A.) v. 

United Mexican States, UNRIAA, vol. IV, p. 26.  
  . أعاله١من التعليق على مشروع املادة ) ٥(انظر الفقرة  )١٨٨(
 ,C. F. Amerasinghe: خبصوص هذا املوضوع انظر، بوجه عام )١٨٩(

Local Remedies in International Law)  ــية ــاله١٧٤احلاش ، ) أع
  .١٦٨- ١٤٥  ص

لعملية حتديد ما إذا كانت املطالبـة       ويصعب من الناحية ا     )١٠(
بني " مزجياً"يف احلاالت اليت تكون فيها " غري مباشرة "أو  " مباشرة"

االثنني، مبعىن أن عناصرها تشتمل على أضرار حلقـت بالدولـة           
ومتيزت منازعات كثرية عرضت علـى      . وأخرى حلقت برعاياها  

ية ففـي قـض   . حمكمة العدل الدولية بظاهرة املطالبة املختلطـة      
التابعون للواليات املتحدة يف     املوظفون الدبلوماسيون والقنصليون  

، أخلت مجهورية إيران اإلسالمية إخـالالً مباشـراً         )١٩٠(طهران
بواجبها جتاه الواليات املتحدة األمريكية املتمثل يف محاية موظفيها         
الدبلوماسيني والقنصليني، ولكن أحلقت يف الوقت ذاتـه ضـرراً          

الذين احتجـزوا   ) فون الدبلوماسيون والقنصليون  املوظ(بالرعايا  
 قدمت سويـسرا مطالبـات      )١٩١(إنترهاندلكرهائن؛ ويف قضية    

تتصل بالضرر املباشر الذي أصاهبا من جـراء انتـهاك أحكـام            
معاهدة، وبالضرر غري املباشر الناجم عن األذى الذي حلق بشركة          

تـابعون  ال املوظفون الدبلوماسيون والقنصليون  ويف قضية   . وطنية
عاملت احملكمة املطالبـة بوصـفها      للواليات املتحدة يف طهران     

 خلـصت   إنترهانـدل انتهاكاً مباشراً للقانون الدويل؛ ويف قضية       
احملكمة إىل أن املطالبة يغلب عليها الطابع غري املباشـر، وإىل أن            

أما يف قـضية    . شركة إنترهاندل مل تستنفد سبل االنتصاف احمللية      
، فقد كان هناك    ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ١١صادر يف   أمر التوقيف ال  

وزير (ضرر مباشر أصاب مجهورية الكونغو الدميقراطية ومواطنها        
لكن احملكمة قررت أن الدعوى مل ُترفع يف سياق محاية          ) اخلارجية

مواطن وأنه بالتايل مل يكن يلزم أن تستنفد مجهوريـة الكونغـو            
، سـعت  أفينا قضية  ويف. )١٩٢(الدميقراطية سبل االنتصاف احمللية   

املكسيك إىل محاية رعاياها احملكوم عليهم باإلعدام يف الواليات         
املتحدة، استناداً إىل اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية، واحتجـت         

" هي نفسها قد تضررت، مباشرة وعن طريـق رعاياهـا         "بأهنا  
نتيجة لعدم مساح الواليات املتحدة هلؤالء الرعايا باحلصول على         

 مـن   ٣٦ من املـادة     ١اعدة القنصلية وفقاً ألحكام الفقرة      املس
تـرابط حقـوق    "وأيدت احملكمة هذه احلجة بسبب      . االتفاقية

  .)١٩٣("الدولة وحقوق األفراد
ويف حالة املطالبة املختلطة، تكون احملكمة ملزمة ببحـث           )١١(

خمتلف عناصر املطالبة والبت فيما إذا كان العنصر الغالـب هـو            
 رفضت دائـرة يف     إلسيويف قضية   . شر أم غري املباشر   العنصر املبا 

حمكمة العدل الدولية حجة الواليات املتحدة بأن جزءاً من دعواها          
ينبين على انتهاك إحدى املعاهدات وبالتايل فإنه مل يكن من الالزم           

الدائرة ال تشك يف أن     : "استنفاد سبل االنتصاف احمللية، قائلة إن     
ة الواليات املتحـدة ككـل بـصبغتها        املسألة اليت تصبغ مطالب   

__________  
)١٩٠( United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, 

Judgment, I.C.J. Reports 1980, p. 3.  
 . أعاله١٧٠انظر احلاشية  )١٩١(
)١٩٢( Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of 

Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, at pp. 17– 18, 

para. 40.  
)١٩٣( Avena)  ٤٠، الفقرة ٣٦-٣٥، ص ) أعاله٢٩انظر احلاشية.  
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وتسودها هي الضرر الذي ُيدعى أنه أصاب شـركيت رايثـون           
واملعيار الذي يرتبط   . )١٩٤(]"ومها شركتان أمريكيتان  [وماتشِلت  

ارتباطاً وثيقاً مبعيار العنصر الغالب هو معيار الشرط الذي ال بـد            
ن ، الذي ينطوي على التساؤل عما إذا كـا        "لوال"منه أو معيار    

تقدمي املطالبة اليت تشمل عنصري الضرر املباشر وغري املباشر سيتم          
وإذا كـان   . لو مل تكن مثة مطالبة ُتقّدم نيابة عن املواطن املضرور         

الرد على هذا السؤال بالنفي، فإن املطالبة تكون غـري مباشـرة            
وال يوجد مع ذلك    . ويتعني حينئٍذ استنفاد سبل االنتصاف احمللية     

فإذا كانت  ". لوال"اً بني معيار العنصر الغالب ومعيار       ما مييز كثري  
املطالبة تقوم يف أغلبها على الضرر الذي أصاب املواطن، فإن هذا           
دليل على أن املطالبة ما كانت لتقدم لوال الضرر الذي أصـاب            

 إال على معيار واحد     ٣وبالنظر إىل ذلك، ال تنص الفقرة       . املواطن
  . هو معيار العنصر الغالب

األخرى اليت ُيستند إليها لتحديد ما إذا   " املعايري"وليست    )١٢(
كانت املطالبة مباشرة أو غري مباشرة معايري بقدر ما هي عوامل           
جيب أخذها يف االعتبار عند البت فيما إذا كان العنصر الغالب           
يف املطالبة مباشراً أو غري مباشر، أو ما إذا كانت هذه املطالبـة             

والعوامل الرئيسية اليت   . رر الذي أصاب املواطن   ِلُتقدم لوال الض  
جيب أخذها يف االعتبار يف هذا التقييم هي موضوع النــزاع           

وبالتايل فإنه عندما يكون   . وطبيعة املطالبة واإلنصاف املطالَب به    
أو  )١٩٦(ياًس دبلوماموظفاًأو  )١٩٥( موظفاً حكومياًالرتاعموضوع 

 مباشرة، وعندما تطلب    تكون املطالبة عادة   )١٩٧(ممتلكات الدولة 
الدولة تعويضاً نقدياً نيابة عن أحد رعاياها بصفته فرداً تكـون           

  .املطالبة غري مباشرة
 أن سبل االنتصاف احمللية جيـب أن        ٣وتوضح الفقرة     )١٣(

ُتستنفد ليس فقط فيما يتصل مبطالبة دولية وإمنا أيضاً فيما يتصل          
حق بأحـد   بطلب إصدار حكم تفسريي على أساس الضرر الال       

وإن كان هناك تأييد للرأي القائل بأنه يف . الرعايا يف املقام األول
احلاالت اليت ال تقدم فيها الدولة مطالبة لتقدمي تعويضات ملواطن       
مضرور من مواطنيها، وتكتفي بطلب حكم بشأن تفسري وتطبيق 

، إالّ أنـه    )١٩٨(معاهدة ال يشترط استنفاد سبل االنتصاف احمللية      
__________  

)١٩٤( ELSI)    ٥٢، الفقـرة    ٤٣، ص   ) أعـاله  ١٤٩انظر احلاشية .
  .٢٨، ص ) أعاله١٧٠احلاشية ( Interhandelوانظر أيضاً 

 Arrest Warrant of 11 April 2000, I.C.J. Reports 2000انظر  )١٩٥(
  .٤٠، الفقرة ) أعاله١٩٢شية احلا(

 United States Diplomatic and Consular Staff inانظر قضية  )١٩٦(

Tehran)  أعاله١٩٠احلاشية (.  
)١٩٧( The Corfu Channel case, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 

1949, p. 4.  
 Air Service Agreement of 27 March 1946 between theانظر  )١٩٨(

United States of America and France, Decision of 9 December 1978, 

UNRIAA, vol. XVIII (Sales No. E/F.80.V.7), p. 417; Applicability of 

the Obligation to Arbitrate under Section 21 of the United Nations 

Headquarters Agreement of 26 June 1947, Advisory Opinion, I.C.J. 

Reports 1988, p. 12, at p. 29, para. 41.  

 طُلب فيها من الدول استنفاد سبل االنتـصاف         توجد حاالت 
احمللية عندما طلبت حكماً تفسريياً فيما يتعلق بتفسري وتطبيـق          
معاهدة ُيزعم أن الدولة املدعى عليها قد انتهكتها أثناء معاملتها          

  .)١٩٩(غري املشروعة ألحد الرعايا أو نتيجة هلا
 بأن يكون الشخص املضرور     ١٤ويقضي مشروع املادة      )١٤(

وهـذا ال ينفـي     . نفسه قد استنفد مجيع سبل االنتصاف احمللية      
إمكانية أن يتحقق استنفاد سبل االنتصاف احمللية من جراء قيام          
شخص آخر بعرض موضوع املطالبة نفسها علـى حمكمـة يف           

  .)٢٠٠(الدولة املدعى عليها

حاالت االستثناء مـن قاعـدة        -١٥املادة 
  استنفاد سبل االنتصاف احمللية

  :جة الستنفاد سبل االنتصاف احمللية حيثال حا  
ال تتوفر على حنو معقول سبل انتصاف حمليـة           )أ(  

للحصول على جرب فّعال، أو ال تتيح سبل االنتصاف احملليـة           
  إمكانية معقولة للحصول على ذلك اجلرب؛

يوجد تـأخري ال مـسوغ لــه يف عمليـة             )ب(  
  لة؛االنتصاف يعزى إىل الدولة اليت ُيدعى أهنا مسؤو

ال توجد صلة وجيهة بـني الفـرد املـضرور        )ج(  
  وقوع الضرر؛ والدولة اليت يدَّعى أهنا مسؤولة يف تاريخ

مينع الشخص املضرور منعاً واضحاً من اللجوء     )د(  
  إىل سبل االنتصاف احمللية؛

تتنازل الدولة اليت ُيدَّعى أهنا مـسؤولة عـن           )ه(  
  .شرط استنفاد سبل االنتصاف احمللية

  ليقالتع
 االستثناءات مـن قاعـدة      ١٥يتناول مشروع املادة      )١(

، اللتـان   )ب(و) أ(والفقرتان  . استنفاد سبل االنتصاف احمللية   
تشمالن الظروف اليت ال توفر فيها احملاكم احمللية أمالً يف اجلرب،        

اللتان تتناوالن الظروف اليت جتعل من غري ) د(و) ج(والفقرتان 
زم األجنيب املضرور باستنفاد سـبل      املنصف أو املعقول أن ُيل    

االنتصاف احمللية كشرط مسبق للتقدم مبطالبة، هي استثناءات        
أما الفقـرة   . واضحة من قاعدة استنفاد سبل االنتصاف احمللية      

 فتتناول وضعاً خمتلفاً، هو الوضع الذي ينشأ عندما تكون          )ه(
الدولة املدعى عليها قد تنازلت عن شرط االمتثـال لقاعـدة           

  .تنفاد سبل االنتصاف احملليةاس
__________  

؛ ٢٩-٢٨، ص   ) أعـاله  ١٧٠احلاشـية   ( Interhandelانظر   )١٩٩(
  .٤٣، ص ) أعاله١٤٩احلاشية ( ELSIو

  .٥٩، الفقرة ٤٦، ص ) أعاله١٤٩احلاشية ( ELSIانظر قضية  )٢٠٠(
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  )أ(الفقرة   
االستثناء من قاعدة اسـتنفاد سـبل       ) أ(تتناول الفقرة     )٢(

االنتصاف احمللية الذي يُوصف أحياناً، بعبارات عامة، باسـتثناء   
وهنـاك ثالثـة خيـارات      ". عدم الفعالية "أو  " عدم اجلدوى "

تاج تستوجب النظر فيها لصياغة قاعدة تصف الظروف اليت ال حي
فيها األمر إىل استنفاد سبل االنتصاف احملليـة بـسبب أوجـه           

  : القصور يف إقامة العدل، وهذه اخليارات هي

أن تكون سبل االنتصاف احمللية عدمية اجلـدوى          '١'
  بشكل واضح؛

  أال توفر سبل االنتصاف احمللية فرص جناح معقولة؛  '٢'
 أال توفر سبل االنتصاف احمللية إمكانية معقولـة         '٣'

  .للحصول على جرب فعال
  .ويتضح من الفقه أن لكل من هذه اخليارات الثالثة مؤيديه

، الذي أيده احملكّـم     "عدم اجلدوى الواضح  "حيدد معيار     )٣(
، عتبـة عاليـة     )٢٠١(التحكيم املتعلق بالسفن الفنلندية   باجي يف   

عدم وجود فرص جنـاح     "ومن جهة أخرى، فإن معيار      . للغاية
ه اللجنة األوروبية حلقـوق اإلنـسان يف        الذي قبلت ب  " معقولة

ويبقى . مفرط يف التساهل مع املدعي     )٢٠٢(العديد من القرارات  
اخليار الثالث الذي يتفادى اللهجة الصارمة الواردة يف عبـارة          

غري أنه يفرض عبئاً ثقيالً على املدعي إذ        " عدم اجلدوى الواضح  "
مراعـاة  يطالبه بإثبات أنه ال توجد، يف ظروف القضية، ومـع           

النظام القانوين للدولة املدعى عليها، إمكانية معقولة للحـصول         
ويرجع أصـل   . على جرب فعال من خالل سبل االنتصاف احمللية       

هذا املعيار إىل رأي مستقل أبداه السري هـريش لَوترباخـت يف          
   وأيدته كتابات البعض مـن      )٢٠٣(بعض القروض النروجيية  قضية  

  

__________  
)٢٠١( Finnish Ships Arbitration)   أعـاله ١٧٨انظر احلاشـية ( ،
 .١٥٠٤ ص

ــر  ) ٢٠٢(  ,Retimag S.A. v. Federal Republic of Germanyانظ

Application No. 712/60, Decision of 16 December 1961, European 

Commission and European Court of Human Rights, Yearbook of the 

European Convention on Human Rights 1961, pp. 385 et seq., at p. 400; X, 

Y and Z v. the United Kingdom, Application Nos. 8022/77 and 8027/77, 

Decision of 8 December 1979, European Commission of Human Rights, 

Decisions and Reports, vol. 18, pp. 66 et seq., at p. 74 . وانظر كذلك التعليق
 من مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول اليت اعتمدهتا اللجنة يف           ٢٢على املادة   

  ).٦٠(، الفقرة ٥٠، ص ) أعاله١٧٣احلاشية (هتا التاسعة والعشرين دور
)٢٠٣( Certain Norwegian Loans, Judgment, I.C.J. Reports 1957, 

p. 9, at p. 39.  

ا املعيار ال يتضمن عنصر تـوافر       إال أن هذ  . )٢٠٤(فقهاء القانون 
سبل االنتصاف احمللية الذي أيدته جلنة القانون الدويل يف موادها          

 )٢٠٥(املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليـاً        
أحياناً عنصراً من عناصر  )٢٠٧(واملؤلفون )٢٠٦(والذي تُعده احملاكم

) أ(يف الفقـرة    وهلذا السبب، ُوسِّع نطاق املعيار      . هذه القاعدة 
" ال تتوفر على حنو معقول سبل انتـصاف حمليـة         "ليشترط أن   

للحصول على جرب فعال أو أال تتيح سبل االنتـصاف احملليـة            
إمكانية معقولة للحصول على ذلك اجلرب، واملعيار بشكله هـذا        

ـ            إىل  ةحيظى بتأييد األحكام القضائية اليت قضت بأنـه ال حاج
ية عندما ال تكون احملكمـة احملليـة      استنفاد سبل االنتصاف احملل   

؛ أو حيثما ال متلك احملاكم      )٢٠٨(خمتصة بالنظر يف النـزاع املعين    
احمللية إعادة النظر يف التشريع الوطين الذي يربر األفعـال الـيت            

؛ أو حني يكون مـن املعـروف أن         )٢٠٩(يشتكي منها األجنيب  
ـ      )٢١٠(احملاكم احمللية تفتقر لالستقاللية    سلة ؛ أو إذا ُوجـدت سل

__________  
 G. Fitzmaurice, “Hersch Lauterpacht – the scholar asانظر )٢٠٤(

judge”, BYBIL, vol. 37 (1961), pp. 1 et seq., at pp. 60–61; and M. 
Herdegen, “Diplomatischer Schutz und die Erschöpfung von 
Rechtsbehelfen”, in G. Ress and T. Stein (eds.), Der diplomatische 
Schutz im Völker- und Europarecht: Aktuelle Probleme und 

Entwicklungstendenzen (1966), pp. 63 et seq., at p. 70.  
متاحـة  " تكون سبل االنتصاف احملليـة        أن ٤٤تشترط املادة    )٢٠٥(

  .١٥٦ص ،  والتصويب)اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ٢٠٠١ حولية" (وفعالة
ذكرت احملكمة أن )  أعاله ٥٩انظر احلاشية    (Loewenيف قضية    )٢٠٦(

باسـتنفاد سـبل    "قاعدة استنفاد سبل االنتصاف احمللية تلـزم املـضرور          
  ).١٦٨الفقرة " ( على حنو معقولاالنتصاف الفعالة والوافية، واملتاحة له

 C. F. Amerasinghe, Local Remedies in Internationalانظر  )٢٠٧(

Law ) ٢٠٤-٢٠٣، و١٨٢-١٨١، ص ) أعاله١٧٤انظر احلاشية.  
، ) أعـاله ٢٦احلاشية  (Panevezys-Saldutiskis Railwayانظر  )٢٠٨(
 ,Arbitration under Article 181 of the Treaty of Neuilly, AJIL؛ و١٨ ص

vol. 28 (1934), p. 760, at p. 789؛ وClaim of Rosa Gelbtrunk, Award of 

2 May 1902و ،“El Triunfo Company” ) ــية ــاله١٣٦احلاش ، ) أع
 The Lottie May Incident على التوايل؛ و٤٧٩-٤٦٧ و٤٦٦-٤٦٣ ص

(arbitration between Honduras and the United Kingdom), Arbitral 

Award of 18 April 1899, UNRIAA, vol. XV, p. 23, at p. 31  ؛ والـرأي
 Certain Norwegianيف قضية ) Lauterpacht(املستقل للقاضي لَوترباخت 

Loans ) ؛ و٤٠-٣٩، ص ) أعاله٢٠٣احلاشيةFinnish Ships Arbitration 
  .١٥٣٥، ص ) أعاله١٧٨انظر احلاشية (

 Arbitration under Article 181 of the Treaty of Neuillyانظر  )٢٠٩(
 Affaire des Forêts du Rhodope centralانظر أيضاً ). أعاله ٢٠٨احلاشية (

(fond), Decision of 29 March 1933, UNRIAA, vol. III (Sales No. 

1949.V.2), p. 1405؛ وAmbatielos Claim ) ــية ــاله١٧٤احلاش ، ) أع
  .٢٨، ص )أعاله ١٧٠احلاشية  (Interhandel؛ وقضية ١١٩ ص
 ,Robert E. Brown (United States) v. Great Britainانظـر   )٢١٠(

Arbitral Award of 23 November 1923, UNRIAA, vol. VI (Sales No. 

1955.V.3), p. 120; and Velásquez Rodríguez v. Honduras, Judgement of 

29 July 1988, Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 4 
  .)ILM, vol. 28 (1989), pp. 291 et seq., at pp. 304–309: انظر أيضاً(
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؛ )٢١١(متسقة وراسخة من السوابق اليت ليسـت يف صاحل األجنيب        
أو حيثما تكون احملاكم احمللية غري مؤهلة ِلتوفر لألجنيب انتـصافاً           

تفتقر الدولة املدعى عليها إىل نظام      ؛ أو حيثما    )٢١٢(مناسباً ووافياً 
  .)٢١٣(للحماية القضائية يفي بالغرض

كفـي أن يثبـت     ال ي ) أ(وللوفاء باشتراطات الفقـرة       )٤(
الشخص املضرور أن فرص النجاح ضئيلة أو أن مواصلة الطعون     

فاملعيار ليس ما إذا كانت فرص النجاح       . أمر صعب أو مكلف   
راجحة أو ممكنة بل ما إذا كان النظام احمللي للدولة املدعى عليها 

وهذه مسألة ُتحسم يف . قادراً بصفة معقولة على توفري جرب فعال
وهي مسألة تبت فيها    . لي والظروف السائدة  سياق القانون احمل  

احملكمة الدولية املختصة املكلفة مبهمة حبث موضوع اسـتنفاد         
وال بد من البت فيها باالستناد إىل فرضية . سبل االنتصاف احمللية

  .)٢١٤(كون املطالبة تستحق أن ُينظر فيها

__________  
 ٢٦انظر احلاشية ( Panevezys-Saldutiskis Railwayقضية انظر  )٢١١(

 ,S.S. “Lisman”, Award of 5 October 1937, UNRIAA, vol. III؛ و)أعاله

p. 1767, at p. 1773؛ وS.S. "Seguranca”, Award of 27 September 1939, 

ibid., p. 1861, at p. 1868؛ وFinnish Ships Arbitration)   انظر احلاشـية
 ,X. v. Federal Republic of Germany؛ و١٤٩٥، ص ) أعــاله١٧٨

Application No. 27/55, Decision of 31 May 1956, European 

Commission of Human Rights, Documents and Decisions, 1955–1956–

1957, p. 138; X v. Federal Republic of Germany, Application No. 

352/58, Decision of 4 September 1958, European Commission and 

European Court of Human Rights, Yearbook of the European 

Convention on Human Rights, 1958–1959, p. 342, at p. 344; and X. v. 

Austria, Application No. 514/59, Decision of 5 January 1960, Yearbook 

of the European Convention on Human Rights,1960, p. 196, at p. 202.  
، ) أعـاله ١٧٨احلاشـية   (Finnish Ships Arbitrationانظر  )٢١٢(
؛ ) أعـاله ٢١٠احلاشـية   (Velásquez Rodríguez؛ و١٤٩٧-١٤٩٦ ص
 Yağci and Sargin v. Turkey, Judgment of 8 June 1995, Europeanو

Court of Human Rights, Series A: Judgments and Decisions, vol. 319, 

p. 3, at p. 17, para. 42; and Hornsby v. Greece, Judgment of 19 March 

1997, ibid., Reports of Judgments and Decisions, 1997-II, No. 33, 

p. 495, at p. 509, para. 37.  
 Mushikiwabo and Others v. Barayagwiza, Decision ofانظر  )٢١٣(

9 April 1996, ILR, vol. 107 (1997), pp. 457 et seq., at p. 460 .  وأثنـاء
شيلي قضت جلنة البلدان األمريكية حلقوق       حكم الديكتاتورية العسكرية يف   

 اإلجراءات القانونية يف ظـل القـضاء        اإلنسان أن املخالفات املتأصلة يف    
 resolutionانظر (العسكري أزالت واجب استنفاد سبل االنتصاف احمللية 

No. 01a/88 of 12 September 1988, case 9755: Chile, Annual Report of 

the Inter-American Commission on Human Rights, 1987–1988, 

OEA/Ser.L/V/II.74, document 10 rev.1, p. 136(.  
، ) أعـاله ١٧٨احلاشـية   (Finnish Ships Arbitrationانظر  ) ٢١٤(
  .١٢٠-١١٩، ص ) أعاله١٧٤احلاشية  (Ambatielos Claim؛ و١٥٠٤ ص

  )ب(الفقرة   
تصاف إن إمكانية االستغناء عن شرط استنفاد سبل االن         )٥(

احمللية يف احلاالت اليت تكون فيها الدولة املدعى عليها مـسؤولة         
عن وقوع تأخري غري معقول يف إعمال سبل االنتصاف احمللية أمر 

، وصـكوك حقـوق اإلنـسان       )٢١٥(تؤكده حماوالت التدوين  
وآراء  )٢١٧(والقـرارات القـضائية    )٢١٦(واملمارسات املتعلقة هبا  

" تأخري ال مسوغ لــه    "ومن الصعب إعطاء عبارة     . املختصني
مضموناً أو معىن موضوعياً، أو حماولة حتديد مهلة زمنية معينـة           

وال بد من احلكم يف كل      . تنفذ يف إطارها سبل االنتصاف احمللية     
وكما ذكـرت   . حالة باالستناد إىل وقائعها املوضوعية اخلاصة     

شركة إل أورو    املكسيكية يف قضية     -جلنة املطالبات الربيطانية    
اللجنة لن حتاول أن حتدد بشكل دقيـق الفتـرة          : " فإن دينللتع

وسـيتوقف  . الزمنية اليت ُيتوقع خالهلا من احملكمة إصدار حكم       
ذلك على عدة ظروف أبرزها حجم العمل الذي يتطلبه الفحص 

  .)٢١٨("الدقيق للقضية، أو بعبارة أخرى على حجم تلك القضية
النتـصاف  أن التأخري يف عملية ا    ) ب(وتوضح الفقرة     )٦(

ُينسب إىل الدولة املزعوم أهنا مسؤولة عـن الـضرر الالحـق            
سـبل  "على عبارة   " عملية االنتصاف "وُتفّضل عبارة   . باألجنيب

، ذلك أنه يقصد هبا تغطية كامل العملية الـيت   "االنتصاف احمللية 
يتم يف إطارها اللجوء إىل سبل االنتصاف احملليـة وإنفاذهـا،           

  .ن خالهلا تلك السبلوالقنوات اليت ُتفعَّل م
__________  

غارسيا أمادور، حملاوالت   . ف .انظر مناقشة املقرر اخلاص، ف     ) ٢١٥(
، اجمللد  ١٩٥٦ حوليةالتدوين األوىل يف تقريره األول بشأن مسؤولية الدول،         

؛ ٢٢٥-٢٢٣، وحتديـداً ص     ٢٣١-١٧٣ص  ،  A/CN.4/96ين، الوثيقة   الثا
 مشروع اتفاقية هارفرد بشأن املسؤولية الدوليـة         من ١٩ من املادة    ٢والفقرة  

 كليـة   ١٩٦٠للدول عن األضرار اليت تلحق باألجانب، الذي أعدته يف عام           
 ، املرجع املـذكور   Sohn and Baxterاحلقوق جبامعة هارفرد، والذي يرد يف       

  .٥٧٧، ص ) أعاله٧١احلاشية (
، ٤١املـادة   (العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية         ) ٢١٦(

ميثاق سان خوسـيه،    : "؛ واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان    ))ج(١الفقرة  
 ,Weinberger v. Uruguay؛ و))ج(٢، الفقـرة  ٤٦املـادة  " (كوسـتاريكا 

Communication No. 28/1978, Human Rights Committee, Selected 

Decisions under the Optional Protocol (second to sixteenth sessions) 

(United Nations publication, Sales No. E.84.XIV.2), vol. 1, p. 57, at p. 59; 

Las Palmeras, Preliminary Objections, Judgment of 4 February 2000, 

Inter-American Court of Human Rights, Series C: Decisions and 

Judgments, No. 67, p. 64, para. 38; and Erdoğan v. Turkey, Application 

No. 19807/92, Decision of 16 January 1996, European Commission of 

Human Rights, Decisions and Reports, vol. 84–A, pp. 5 et seq., at p. 15.  
 El Oro Mining and Railway Company (Litd.) (Greatانظر  )٢١٧(

Britain) v. United Mexican States, Decision No. 55 of 18 June 1931, 

UNRIAA, vol. V (Sales No. 1952.V.3), p. 191, at p. 198; and the Case 

concerning the Administration of the Prince von Pless, Order of 4 

February 1933, P.C.I.J., Series A/B, No. 52, p. 11, at p. 16.  
  .أعاله ٢١٧انظر احلاشية  )٢١٨(
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  )ج(الفقرة   
إنّ االستثناء من قاعدة استنفاد سبل االنتصاف احملليـة،           )٧(

، والقائل بأن سـبل     ١٥من مشروع املادة    ) أ(الوارد يف الفقرة    
االنتصاف احمللية ال حاجة إىل استنفادها حيثما ال تتوفر على حنو           

 يغطـي   معقول أو ال توفر إمكانية معقولة النتصاف فعـال، ال         
احلاالت اليت تكون فيها سبل االنتصاف متاحة وقد توفر اإلمكانية    
املعقولة لالنتصاف الفعال، لكن استنفادها قد يكون غري معقول         

وعلـى  . أو قد يسبب صعوبات كبرية بالنسبة لألجنيب املضرور       
سبيل املثال فإنه حىت حيثما توجد سبل انتصاف حملية فعالة يكون           

ن غري املنصف مطالبة شخص مضرور باستنفاد  من غري املعقول وم   
سبل االنتصاف احمللية حيثما تكون ممتلكاته قد أصيبت بضرر بيئي      

ممـا  بسبب التلوث أو السقاطات املشعة أو سقوط جسم فضائي          
دولة ال تقع فيها ممتلكاته، أو حيثما يكون على منت طائرة مصدره 

ويف مثل هذه   . رىتسقطها دولة أثناء حتليقها فوق إقليم دولة أخ       
احلاالت أُشري إىل أن ال حاجة إىل استنفاد سبل االنتصاف احمللية           
نظراً لعدم وجود عالقة طوعية أو صلة إقليمية بني الفرد املضرور           

  .والدولة املدعى عليها
ما كتب عن املوضوع تأييد لفكرة أنه يف مجيع  ويوجد في   )٨(

اف احمللية كانـت    احلاالت اليت طُلب فيها استنفاد سبل االنتص      
هناك صلة ما بني الفرد املضرور والدولة املدعى عليهـا، مثـل            
الوجود املادي االختياري، أو اإلقامة، أو امللكيـة، أو عالقـة           

ويشّدد مؤيدو هذا الرأي    . )٢١٩(تعاقدية مع الدولة املدعى عليها    
على أن طبيعة احلماية الدبلوماسية وقاعدة سبل االنتصاف احمللية         

فبينمـا أن البـدايات   . ريات كبرية يف اآلونة األخرية  شهدت تغ 
األوىل للحماية الدبلوماسية متثلت يف حاالت تضرر فيها املواطن         
األجنيب املقيم والذي ميارس نشاطاً يف دولة أجنبية بسبب فعـل           
اختذته تلك الدولة ومن مث كان من املتوقع منه أن يستنفد سبل            

القائلة بأنه يتعني على املـواطن      االنتصاف احمللية وفقاً للفلسفة     
املقيم يف اخلارج أن يتقبل عادة القوانني احمللية كما هي، مبـا يف        
ذلك الوسائل املتاحة جلرب الضرر، ميكن أن يتضرر شخص مـا           
اليوم نتيجة تصرف دولة أجنبية خارج إقليمها أو نتيجة تصرف          

. مما داخل إقليمها يف ظروف ال تربطه فيها صلة بذلك اإلقلـي           
علـى  (وتوجد أمثلة على ذلك يف الضرر البيئي العابر للحدود          

سبيل املثال انفجار حمطة تشرينوبيل النووية بالقرب من كييف يف 
 والذي امتدت آثاره اإلشعاعية حـىت       ١٩٨٦أوكرانيا يف عام    

، وإسقاط إحدى الطائرات الـيت      )اليابان والدول االسكندنافية  
كما يتبني  (وي إلحدى الدول    دخلت عن طريق اخلطأ اجملال اجل     

 ١٩٥٥يوليـه   / متوز ٢٧احلادث اجلوي الذي وقع يف      من قضية   
الذي أسقطت فيه بلغاريا طائرة تابعة لشركة العـال دخلـت           

__________  
 C. F. Amerasinghe, Local Remedies in Internationalانظر  )٢١٩(

Law)  ؛ و١٦٩، ص ) أعـاله ١٧٤احلاشيةT. Meron, “The incidence of 

the rule of exhaustion of local remedies”, BYBIL, 1959, vol. 35, pp. 83 

et seq., at p. 94.  

واألساس ملثل هذه العالقـة     . )٢٢٠()بطريقة اخلطأ جماهلا اجلوي   
االختيارية أو الصلة اإلقليمية هو افتراض اجملازفة اليت يقدم عليها          

فالشخص األجنيب الذي ُيخضع نفسه     . يب يف دولة أجنبية   األجن
طوعاً للوالية القضائية للدولة املدعى عليها هو الذي ُيفترض أن          

  .يستنِفد سبل االنتصاف احمللية
واألحكام القضائية وممارسة الدول ال يوفر أٌي منـهما           )٩(

توجيهاً واضحاً بشأن وجود مثل هذا االستثناء مـن قاعـدة           
ويف حني توجـد آراء عـابرة       . بل االنتصاف احمللية  استنفاد س 

 ومبدئية مؤيدة لوجـود مثـل هـذا االسـتثناء يف قـضييت            
 )٢٢٣(، أقرت احملاكم يف قضايا أخرى     )٢٢٢(ساملو )٢٢١(إنترهاندل

انطباق قاعدة سبل االنتصاف احمللية على الرغم من عدم وجود          
ويف . عالقة اختيارية بني األجنيب املضرور والدولة املدعى عليها       

احلـادث  وقـضية    )٢٢٤(بعض القروض النروجيية  كل من قضية    
، قُّدمت بقـوة  )٢٢٥(١٩٥٥يوليه / متوز٢٧الذي وقع يف    اجلوي

حجج مؤيدة لشرط العالقة االختيارية، لكن حمكمـة العـدل          
ويف قـضية  . الدولية مل تبت يف هذه املسألة يف أي من القضيتني        

للحدود مل تكن    اليت كانت تتعلق بتلوث عابر       )٢٢٦(مصهر تريل 
فيه عالقة اختيارية أو صلة إقليمية، مل يكن هناك إصـرار مـن     

وهذه القضية  . جانب كندا على استنفاد سبل االنتصاف احمللية      
، اليت مت فيها االستغناء عن سبل االنتصاف احملليـة          )٢٢٧(وغريها

حيث مل تكن هناك عالقة اختيارية، قد مت تفسريها بأهنا تؤيـد            
الختياري لالختصاص القضائي كشرط مسبق      اخلضوع ا  اشتراط

غري أن عدم اإلصرار على     . لتطبيق قاعدة سبل االنتصاف احمللية    
تطبيق قاعدة سبل االنتصاف احمللية يف هذه القضايا ميكن تفسريه          

__________  
)٢٢٠( Case Concerning the Aerial Incident of 27 July 1955 

(Israel v. Bulgaria), Preliminary Objections, Judgment of 26 May 1959, 

I.C.J. Reports 1959, p. 127. 
ُرئي أن من   "ذكرت حمكمة العدل الدولية يف هذه القضية أنه          )٢٢١(

فرصـة لتـصحيحه     *لة اليت حدث فيها االنتهاك    للدوالضروري أن تكون    
  .٢٧، ص ) أعاله١٧٠ احلاشيةانظر (" بوسائلها اخلاصة

كقاعدة ينبغـي أن    " قررت هيئة التحكيم أنه      Salemيف قضية    )٢٢٢(
ُيقر األجنيب بأن ما هو معمول به يف البلد الذي اختار اإلقامة فيه من نظام               

  .١٢٠٢ ص ،) أعاله٧٢ احلاشيةانظر " (قضائي ينطبق عليه
)٢٢٣( Finnish Ships Arbitration )  أعـاله ١٧٨ احلاشـية انظـر ( 
  .) أعاله١٧٤ احلاشيةانظر  (Ambatielos Claimو

)٢٢٤( Case of Certain Norwegian Loans (France v. Norway), 

Oral Pleadings of France, I.C.J. Pleadings 1957, vol. I, p. 408.  
)٢٢٥( Case concerning the Aerial Incident of 27 July 1955 (Israel 

v. Bulgaria), Preliminary Objections, Oral Pleadings of Israel, I.C.J. 

Pleadings 1959, pp. 531–532.  
)٢٢٦( Trail Smelter, UNRIAA, vol. III (Sales No. 1949.V.2), 

p. 1905.  
)٢٢٧( Case of the "Virginius" , reported in J. B. Moore, A Digest 

of International Law, vol. 2, Washington D.C., United States 

Government Printing Office, 1906, p. 895, at p. 903; and the Jessie 

case, reported in AJIL, vol. 16 (1922), pp. 114–116.  
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على أهنا تشكل أمثلة للضرر املباشر الذي ال حاجـة فيـه إىل             
فاق التحكيم استنفاد سبل االنتصاف احمللية، أو على أساس أن ات        

  .املعين مل يتطلب استنفاد سبل االنتصاف احمللية

" العالقة االختياريـة  "مصطلح  ) ج(وال تستخدم الفقرة      )١٠(
لوصف هذا االستثناء، ذلك أنه يؤكد على النية الذاتيـة للفـرد            
املضرور عوضاً عن التشديد على عدم وجود صلة ميكن حتديدها          

ومن الصعب إثبات   . ضيفةبشكل موضوعي بني الفرد والدولة امل     
ومن مث اشترطت الفقرة    . مثل هذا املعيار الذايت يف التطبيق العملي      

بني األجنيب املضرور والدولة املـضيفة      " صلة وجيهة "وجود  ) ج(
مبعىن " وجيهة"وهذه الصلة ال بد أن تكون       . وليس عالقة اختيارية  

ـ             شكو أنه ال بد أن تكون هلا عالقة بطريقة أو بأخرى بالضرر امل
ويشترط أن تنظر حمكمةٌ ليس فقط يف مسألة ما إذا كـان            . منه

الفرد املضرور حاضراً أو مقيماً أو يباشر أعماالً جتارية يف إقلـيم            
الدولة املضيفة ولكن ما إذا كان الفرد بـسلوكه، يف الظـروف            
القائمة، قد حتّمل خماطرةَ أنه إذا تعرض لضرر فسوف يكون ذلك           

تسمح " وجيهة"وارتئي أن كلمة   . ة املضيفة موضع تقاضٍ يف الدول   
على أفضل وجه للمحكمة بالنظر يف العناصر األساسية اليت حتكم          
العالقة بني األجنيب املضرور والدولة املضيفة يف سياق الضرر، بغيةَ          

. حتديد ما إذا كان مثة حتمُّل ملخاطرة من جانب األجنيب املضرور          
رد املضرور والدولة املدعى    بني الف " صلة وجيهة "وجيب أال توجد    

  .عليها يف تاريخ وقوع الضرر
  )د(الفقرة   

منح احملكمة صالحية اإلعفاء مـن      ) د(املراد من الفقرة      )١١(
شرط استنفاد سبل االنتصاف احمللية إذا تبني، بصورة جليـة، يف           
ظل ظروف القضية مجيعها، أنه من غري املعقول توقـع االمتثـال    

اليت ُتعد ممارسةً للتطوير التدرجيي، جيـب       وهذه الفقرة   . للقاعدة
تفسريها تفسرياً ضيقاً، وحتميل الشخص املضرور عبء إثبات أنه         
توجد عوائق وصعوبات جدية تعترض استنفاد سبل االنتـصاف         
احمللية، وليس هذا فحسب، بل أنه فضالً عن ذلك قد ُمنع منعـاً             

ـ   . من اللجوء إىل تلك السبل    " واضحاً" ة لتقـدمي   ومل ُتبذل حماول
. قائمة شاملة بالعوامل اليت ميكن أن تربر سريان هذا االسـتثناء          

وميكن أن تشمل الظروف اليت قد متنع من استنفاد سبل االنتصاف 
احمللية منعاً واضحاً احلالة اليت متنع فيها الدولـة املـدعى عليهـا             
الشخص املضرور من دخول أراضيها، إما قانونـاً أو بتهديـد           

ة، فتحرمه من فرصة إقامة دعـوى يف احملـاكم          سالمته الشخصي 
احمللية، أو احلالة اليت متنع فيها املنظمات اإلجرامية يف الدولة املدعى     

ورغم أنه ُيتوقع   . عليها هذا الشخص من إقامة مثل هذه الدعوى       
من الشخص املضرور أن يتحمل تكاليف اإلجراءات القانونية أمام   

نشأ ظروف تكون فيهـا هـذه       حماكم الدولة املدعى عليها فقد ت     
" منعاً واضحاً "التكاليف باهظة ال ُتحتمل ومتنع الشخص املضرور        

  .)٢٢٨( سبل االنتصاف احملليةاستنفادمن االمتثال لقاعدة 
__________  

فيما خيص مقتضيات تكاليف استنفاد سبل االنتصاف احمللية،         )٢٢٨(
  .١٦٦، الفقرة )ه أعال٥٩احلاشية  (Loewenانظر 

  )ه(الفقرة   
جيوز أن تكون دولة ما مستعدة للتنازل عـن شـرط             )١٢(

ومبا أن اهلدف من هذه القاعدة      . استنفاد سبل االنتصاف احمللية   
 محاية مصاحل الدولة املتهمة بإساءة معاملة أحد األجانـب،          هو

وقد قررت . فإنه جيوز للدولة ذاهتا إذاً أن تتنازل عن هذه احلماية
  :حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ما يلي

يف حاالت من هذا القبيل، ويف إطار املبادئ املسلَّم هبا عموماً يف              
دولية، وضعت قاعدة اشتراط االستنفاد املسبق      القانون الدويل واملمارسة ال   

لسبل االنتصاف احمللية خدمة ملصلحة الدولة، ألن تلك القاعدة تسعى إىل           
إعفاء الدولة من ضرورة الرد على هتم بارتكاب أفعال ُنسبت إليها أمـام             
هيئة دولية قبل إعطائها فرصة إنصاف املتضرر من هذه األفعال بالوسـائل            

 ُيعد هذا الشرط وسيلة للدفاع، وبالتايل فهو قابل للتنازل          ولذلك. الداخلية
  .)٢٢٩(عنه بطبيعته، ولو ضمنياً

وقد يتخذ التنازل عن استنفاد سبل االنتصاف احملليـة           )١٣(
فقد تنص عليه معاهدة ثنائية أو متعـددة   . أشكاالً عديدة خمتلفة  

األطراف دخلت حيز النفاذ قبل نشوء النـزاع أو بعده؛ وقـد           
ليه عقد بني األجنيب والدولة املدعى عليها؛ وقد يكـون          ينص ع 

صرحياً أو ضمنياً؛ أو قد ُيفهم من سلوك الدولة املدعى عليها يف            
  .ظروف قد تدخل يف إطار سقوط احلق حكماً أو سقوطه خطأً

وجيوز إدراج تنازل صريح ضمن اتفاق حتكيمي خمصص          )١٤(
دة عامة تـنص  يربم من أجل حل نزاع قائم فعالً أو ضمن معاه    

على تسوية املنازعات اليت تنشأ يف املستقبل بالتحكيم أو بشكل          
وجيوز أيـضاً إدراج    . آخر من أشكال تسوية املنازعات الدولية     

ومثة اتفاق عام على أن     . التنازل ضمن عقد بني الدولة واألجنيب     
. التنازل الصريح عن قاعدة استنفاد سبل االنتصاف احمللية جائز        

مسة عامة متيز ممارسة الدول املعاصرة، والعديد مـن         والتنازالت  
ولعل أفـضل   . اتفاقات التحكيم تتضمن شروطاً بشأن التنازل     

اتفاقية تـسوية املنازعـات      من   ٢٦مثال على ذلك هو املادة      
، اليت تنص   االستثمارية الناشئة بني الدول ورعايا الدول األخرى      

  :على ما يلي
م مبوجب هذه االتفاقية موافقة     تعد موافقة األطراف على التحكي      

على هذا التحكيم مع استبعاد أي وسيلة أخرى لالنتصاف، ما مل ُيـنص             
وجيوز لدولة متعاقدة أن تشترط استنفاد سبل االنتصاف    . على خالف ذلك  

  .اإلدارية أو القضائية احمللية ملوافقتها على التحكيم مبوجب هذه االتفاقية

__________  
)٢٢٩ ( Viviana Gallardo et al., Decision of 13 November 1981, No. 

G 101/81, Inter-American Court of Human Rights, Series A: Judgments 

and Opinions, para. 26)  ًانظر أيضاILR, vol. 67 (1984), p. 587( . ًانظر أيضا
ELSI)  ؛ و٥٠ة ، الفقر٤٢، ص ) أعاله١٤٩احلاشيةDe Wilde, Ooms and 

Versyp cases (“Vagrancy Cases”), Judgment of 18 June 1971, European 

Court of Human Rights, Series A: Judgments and Decisions, p. 12)  انظر
  ).ILR, vol. 56 (1980), p. 337, at p. 370, para. 55أيضاً 
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نازالت الصرحية، سواء وردت يف     ومن املتفق عليه عموماً أن الت     
اتفاق بني دولتني أو يف عقد بني دولة وأجنيب، هي تنـازالت            

رجعة فيها، حىت لو كان قانون الدولة املضيفة هو القـانون            ال
  . )٢٣٠(الناظم للعقد

وال جيب استنتاج التنازل عن سبل االنتـصاف احملليـة            )١٥(
العـدل   ذكرت إحدى دوائر حمكمـة       إلسيففي قضية   . بسهولة

أهنا ال تستطيع القبول باعتبار أن مبدأً هاماً        "الدولية يف هذا الصدد     
من مبادئ القانون الدويل العريف قد جرى التخلي عنه ضمنياً، يف           

  . )٢٣١("غياب أية كلمات تبني بوضوح نيةً للقيام بذلك
بيد أنه إذا اتضحت نية الطرفني التنـازلَ عـن سـبل              )١٦(

وتؤيد هذا االستنتاج   . لعمل هبذه النية  االنتصاف احمللية، وجب ا   
. )٢٣٣(وكتابات فقهاء القـانون    )٢٣٢(كل من األحكام القضائية   

ميكن وضع قاعدة عامة بشأن احلالة اليت جيوز فيها استنتاج           وال
فكل حالة جيب   . نية التنازل عن استنفاد سبل االنتصاف احمللية      

ـ             روف أن حتدد يف ضوء اللغة اليت ُحرر هبا الصك ويف ظل الظ
وحيثما تكون الدولة املدعى عليها قد وافقت       . احمليطة باعتماده 

على عرضِ ما قد ينشأ يف املستقبل من منازعات مـع الدولـة             
املدعية على التحكيم، فإنه يوجد تأييد للرأي القائل بأن مثل هذا 

ال يعين العدول عن املطالبة باسـتنفاد مجيـع سـبل           "االتفاق  
ايا اليت تتبىن فيها األطراف املتعاقـدة       االنتصاف احمللية يف القض   

ووجـود اسـتدالل قـوي      . )٢٣٤("مطالبةَ شخص من رعاياها   
معارض للتنازل الضمين أو الصريح يف مثل هذه احلالة أكدتـه           

والتنازل . )٢٣٥(إلسيإحدى دوائر حمكمة العدل الدولية يف قضية        
__________  

)  أعــاله ٢٢٩ـية احلاش (.Viviana Gallardo et alانظر  ) ٢٣٠(
  .)املرجع نفسه (De Wilde, Ooms and Versyp cases (“Vagrancy Cases”)و

)٢٣١( ELSI ) ٥٠، الفقرة ٤٢، ص ) أعاله١٤٩انظر احلاشية.  
 ,Steiner and Gross v. Polish State: انظر على سبيل املثـال  )٢٣٢(

Case No. 322 (30 March 1928), Annual Digest of Public International 

Law Cases: Years 1927 and 1928, A. D. McNair and H. Lauterpacht 

(eds.), London, Longmans, Green and Co., 1931, p. 472; and American 

International Group, Inc. v. The Islamic Republic of Iran, Award No. 

93-2-3 of 19 December 1983, Iran–United States Claims Tribunal 

Reports, vol. 4, Cambridge, Grotius, 1985, p. 96.  
 S. M. Schwebel, International: انظر على سـبيل املثـال   )٢٣٣(

Arbitration: Three Salient Problems, Cambridge, Grotius Publishers, 

1987, pp. 117–121.  
)٢٣٤( F. A. Mann, “State contracts and international arbitration”, 

BYBIL, 1967, vol. 42, p. 32.  
-Panevezysوفــي قـضية     .  أعـاله  ١٤٩انظر احلاشـية     )٢٣٥(

Saldutiskis Railway)  رأت حمكمة العدل الدويل )  أعاله٢٦انظر احلاشية
 ٣٦ من املـادة     ٢الدائمة أن قبول البند االختياري الذي تنص عليه الفقرة          

اً عـن قاعـدة     من النظام األساسي للمحكمة ال يشكل تنـازالً ضـمني         
وهو ما كان قد حاّج به القاضـي فـان          (سبل االنتصاف احمللية     استنفاد
  ).٣٦-٣٥يف رأيه املخالف، املرجع نفسه، ص ) van Eysinga(إيسينغا 

عن استنفاد سبل االنتصاف احمللية قد يفهم ضـمنياً، بـسهولة           
ويف مثـل   .  من اتفاق حتكيم ُيربم بعد نشوء الرتاع املعين        أكرب،

هذه احلالة، جيوز االحتجاج بأن تنازالً من هذا القبيـل ميكـن            
استنتاجه إذا أبرمت الدولة املدعى عليها اتفاق حتكيم مع الدولة          
املدعية يشمل املنازعات املتعلقة مبعاملة الرعايا بعد تضرر املواطن 

زام هذا االتفـاق الـصمت خبـصوص        موضوع النـزاع، والت  
  .االحتفاظ بقاعدة استنفاد سبل االنتصاف احمللية

ورغم وجود تأييد للرأي القائل إن سلوك الدولة املدعى           )١٧(
عليها أثناء املرافعات الدولية ميكن أن يؤدي إىل حرمان تلـك           
الدولة، من باب اإلغالق احلكمي، من املطالبة باستنفاد سـبل          

 ال تـشري إىل اإلغـالق       )ه(، فإن الفقرة    )٢٣٦(ليةاالنتصاف احمل 
احلكمي يف صياغتها للقاعدة الناظمة للتنازل بسبب الشك احمليط 

ورأت اللجنة أن احلكمة تقتـضي      . هبذا املبدأ يف القانون الدويل    
السماح بأن ُيعامل على أنه تنازل ضمين السلوُك الذي ميكن أن           

  .النتصاف احملليةيستدل به على التنازل عن استنفاد سبل ا

  الباب الرابع
  أحكام متنوعة

التدابري أو اإلجراءات خالف      -١٦املادة 
  احلماية الدبلوماسية

ال متس مشاريع املـواد هـذه حقـوق الـدول أو              
األشخاص الطبيعيني أو األشخاص االعتباريني أو غريهم مـن       
الكيانات يف اللجوء مبوجب القانون الـدويل إىل تـدابري أو           

خالف احلماية الدبلوماسية، لكفالة جرب ضرر جنـم  إجراءات  
  .عن فعل غري مشروع دولياً

  التعليق
ن قواعد القانون الـدويل العـريف بـشأن احلمايـة           إ  )١(

اليت تنظم محاية حقوق اإلنسان يكمـل       والقواعد  الدبلوماسية  
 إنكـار أو    فإنه ليس املقصود هبذه املواد    ولذلك  . بعضها بعضاً 

مبا فيها كل من دولة جنسية الفرد املضرور  ، حقوق الدول جتاوز
يف محاية ذلك الفرد إمـا      ،  دولةتلك ال خالف  والدول األخرى   

مبوجب القانون الدويل العريف أو مبوجـب معاهـدة متعـددة           
. دة أخرى ، أو مبوجب معاه   األطراف أو ثنائية حلقوق اإلنسان    

أو ما لألشخاص الطبيعيني واالعتباريني     وال يقصد هبا التدخل في    
غريهم من الكيانات، العاملني يف جمال محاية حقوق اإلنـسان،          

__________  
 ؛٥٤، الفقرة ٤٤، ص  ) أعاله ١٤٩احلاشية   (ELSIانظر قضية    )٢٣٦(
 United States–United Kingdom Arbitration concerning Heathrowو

Airport User Charges, Award of 30 November 1992, ILR, vol. 102 

(1996), pp. 216 et seq., at p. 285, para. 6.33; and the Foti and Others 

Case, Merits, Judgement of 10 December 1982, ibid., vol. 71 (1986), 

pp. 366 et seq., at p. 380, para. 46.  
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من حقوق يف اللجوء إىل تدابري أو إجراءات مبوجب القـانون           
الدويل خالف احلماية الدبلوماسية بغية ضمان جـرب الـضرر          

  .املتكبد من جّراء فعل غري مشروع دولياً
 ضـد   رعاياهاغري  من   وجيوز للدولة أن حتمي شخصاً      )٢(

الدعاوى اليت  من خالل    أو دولة ثالثة     مضرورة جنسية فرد    دول
تقام فيما بني الدول مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

مجيـع  ، واالتفاقية الدولية للقضاء على      )٤١املادة   (والسياسية
 واتفاقية مناهضة التعذيب    ،)١١املادة   (التمييز العنصري أشكال  

 العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو       وغريه من ضروب املعاملة أو    
 ، واالتفاقية األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان       )٢١املادة   (املهينة

ميثاق سان  : "، واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان    )٢٤ املادة(
، وامليثاق األفريقي حلقـوق     )٤٥املادة  " (، كوستاريكا خوسيه

ـ . )٥٤-٤٧املواد  (اإلنسان والشعوب  سها وهذه االتفاقيات نف
تتيح للدولة محاية رعاياها من خالل الدعاوى اليت تقام فيما بني           

وفضالً عن ذلك فإن القانون الدويل العريف يتيح للدول         . الدول
 األشخاص من غري مواطنيها عن طريق االحتجاج        محاية حقوق 
بذلك صـك    بل واإلجراءات القانونية إذا ما مسح        ،والتفاوض

 حمكمة العدل الدولية الصادر يف      رأي وإن. يتعلق بالوالية القضائية  
 الذي مفاده أنـه ال      )٢٣٧(١٩٦٦ لعام   جنوب غرب أفريقيا  قضايا  

جيوز للدولة أن تتخذ إجراءات قانونية حلماية حقوق أشخاص من     
سؤولية مب رأي ينبغي أن ُيقيَّد يف ضوء املواد املتعلقة       غري مواطنيها   

الفقـرة  مح  تـس و. )٢٣٨( عن األفعال غري املشروعة دولياً     الدول
املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال  من املواد ٤٨من املادة   ) ب(١

لدولة خالف الدولة املضرورة باالحتجـاج      غري املشروعة دولياً    
 مبسؤولية دولة أخرى إذا كان االلتزام الذي مت اإلخالل به التزاماً          

، دون االمتثـال ملتطلبـات      )٢٣٩(جتاه اجملتمع الدويل ككل   واجباً  
  .)٢٤٠(ة احلماية الدبلوماسيةممارس

__________  
)٢٣٧( South West Africa, Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 

1966, p. 6.  
 ١٦٤ص  ،   والتـصويب  )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠١حولية   )٢٣٨(
  .)٧٢٥، احلاشية ٤٨التعليق على املادة (

يف قـضية   ) Simma(انظر أيضاً الرأي املستقل للقاضي سيما        )٢٣٩(
 Armed Activities on the Territory:األنشطة املسلحة على أراضي الكونغو

of the Congo (Democratic Republic of Congo v. Uganda), Judgment, 

I.C.J. Reports 2005, p. 168, at pp. 347–350, paras. 35–41.  
 من مشاريع   ٤٤ للمادة   ٤٨من املادة   ) ب(١ال ختضع الفقرة     )٢٤٠(

قتـضي  املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً اليت ت          
امتثال الدولة اليت حتتج مبسؤولية دولة أخرى للقواعـد املتـصلة جبنـسية             

وال ختضع تلك الفقـرة     . الطلبات ولقاعدة استنفاد سبل االنتصاف احمللية     
 E. Milano, “Diplomatic protection: قارن(كذلك ملشاريع املواد احلالية 

and human rights before the International Court of Justice: re-

fashioning tradition?”, Netherlands Yearbook of International Law, vol. 

35 (2004), pp. 85 et seq., at pp. 103–108(.  

 حلماية نفسه وسبل انتصاف تتاح له حقوق وللفرد أيضاً   )٣(
لفرد أو امن الدولة الواقع منها الضرر، سواء كانت دولة جنسية       

 .دولة أخرى، وذلك مبوجب االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان       
وجيري ذلك يف أكثر األحيان عن طريق ممارسة احلق يف توجيه           

  .)٢٤١( إىل هيئة دولية لرصد إعمال حقوق اإلنسانالتماس
وجيوز أيضاً أن تنشأ حقوق الفـرد القائمـة مبوجـب       )٤(

،  الغراند ويف قضية . القانون الدويل خارج إطار حقوق اإلنسان     
 مـن اتفاقيـة فيينـا       ٣٦رأت حمكمة العدل الدولية أن املادة       

ادة األوىل تنشئ حقوقاً فردية ميكن، طبقاً للم"للعالقات القنصلية 
من الربوتوكول االختياري، االحتجاج هبا يف هذه احملكمة مـن          

،  أفينـا  ، وفـي قضية  )٢٤٢("قبل دولة جنسية الشخص احملتجز    
أن انتهاكات حقوق الفرد القائمـة      "الحظت احملكمة كذلك    

 قد تستتبع انتهاكاً حلقوق الدولة املرِسلة، وأن        ٣٦مبوجب املادة   
قد تـستتبع انتـهاكاً حلقـوق       انتهاكات حقوق هذه الدولة     

وقد أُدرج شرط حتوطي يف مشروع املواد املتعلـق         . )٢٤٣("الفرد
 - ٣٣ املادة   - مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً      

  .)٢٤٤(ملراعاة ذلك التطور يف القانون الدويل
 ١٦والتدابري أو اإلجراءات املشار إليها يف مشروع املادة        )٥(

 مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان العامليـة       تشمل تلك املتاحة  
غـري أن   . واإلقليمية ومبوجب أي معاهدة أخرى ذات صـلة       

  . ال يتناول سبل االنتصاف احمللية١٦مشروع املادة 
إن احلق يف اللجوء إىل سبل انتصاف خالف احلمايـة            )٦(

الدبلوماسية لكفالة جرب ضرر جنم عن فعل غري مشروع دوليـاً           
ىل دولة أو شخص طبيعي أو اعتباري، حيث        حق ُيخّول عادةً إ   
الشركات واألشـخاص   " الشخص االعتباري "يشمل مصطلح   

ولكن قـد   . ١٣االعتباريني اآلخرين املقصودين مبشروع املادة      
ال تتمتع بالشخصية القانونيـة     " كيانات اعتبارية أخرى  "توجد  

وهلا مع ذلك احلق يف املطالبة بالتعويض عن األضرار املتكبـدة           
الكيانات "ومن األمثلة على هذه     . جة فعل غري مشروع دولياً    نتي

رابطات الضحايا املشكَّلة تشكيالً فـضفاضاً والـيت        " األخرى
__________  

انظر على سبيل املثال الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد          )٢٤١(
  من االتفاقية الدولية   ١٤الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ واملادة       

 من اتفاقية مناهضة    ٢٢للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واملادة        
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو      
املهينة؛ والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز         

  .ضد املرأة
)٢٤٢( LaGrand)  ٧٧، الفقرة ٤٩٤، ص ) أعاله٢٨احلاشية انظر.  
)٢٤٣( Avena ) ٤٠، الفقرة ٣٦، ص ) أعاله٢٩احلاشية انظر.  
ال خيل هذا الباب    : " من هذه املادة على ما يلي      ٢تنص الفقرة    )٢٤٤(

بأي حق ينشأ نتيجة للمسؤولية الدولية لدولة وقد يترتـب مباشـرةً ألي             
اجلـزء  (، اجمللد الثـاين     ٢٠٠١ حولية" (شخص أو كيان آخر غري الدولة     

  ).٧٦، الفقرة صويب والت)الثاين



 62 تقرير جلنة القانون الدويل إىل اجلمعية العامة عن أعمال دورهتا الثامنة واخلمسني 

 

ُخوِّلت يف بعض األحيان صالحية املثول أمام هيئـات دوليـة           
وجيوز للهيئات احلكومية الدولية . مكلفة بإعمال حقوق اإلنسان   

ه الفئة؛ وكذلك األمر    أيضاً يف بعض الظروف أن ُتدرج يف هذ       
  .بالنسبة حلركات التحرير الوطين

 أن مشاريع املواد احلالية ال متس ١٦ويبيِّن مشروع املادة   )٧(
ما قد يكون للحكومات أو لألشخاص الطبيعيني واالعتباريني أو 
الكيانات األخرى من حقوق لضمان جرب الضرر الذي يقع من          

طريق إجراءات خالف   جّراء فعل غري مشروع دولياً وذلك عن        
غري أنه عنـدما تلجـأ دولـة إىل هـذه           . احلماية الدبلوماسية 

اإلجراءات ال تتخلى بالضرورة عن حقها يف ممارسة احلمايـة          
الدبلوماسية لشخص ما إذا كان ذلك الشخص من رعاياها أو          

  .٨من األشخاص املشار إليهم يف مشروع املادة 

  لدويلالقواعد اخلاصة للقانون ا  -١٧املادة 
ال تنطبق مشاريع املواد هذه حيثما وبقدر ما ال تتفق            

مع القواعد اخلاصة للقانون الدويل مثل األحكام الـواردة يف          
  .املعاهدات واملتعلقة حبماية االستثمار
  التعليق

تتضمن بعض املعاهدات، وال سيما املعاهدات املتعلقـة          )١(
وية املنازعات  حبماية االستثمار األجنيب، قواعد خاصة بشأن تس      

. تستبعد القواعد الناظمة للحماية الدبلوماسية أو حتيد عنها كثرياً
وتتخلى هذه املعاهدات عن الشروط املتصلة مبمارسة احلمايـة         
الدبلوماسية أو ختفف منها، وال سيما القواعد املتصلة جبنـسية          

ومن أهم األمثلة على    . املطالبات واستنفاد سبل االنتصاف احمللية    
اتفاقيـة تـسوية    املعاهدات معاهدات االستثمار الثنائية و    هذه  

، املنازعات االستثمارية الناشئة بني الدول ورعايا الدول األخرى       
  .وهي اتفاقية متعددة األطراف

االستثمار األجنيب يف معظمه ُيـنظَّم وُيحمـى اليـوم            )٢(
وقد زاد عدد هـذه املعاهـدات       . )٢٤٥(مبعاهدات استثمار ثنائية  

ة يف السنوات األخـرية، ويوجـد اليـوم حبـسب           زيادة كبري 
وإحـدى الـسمات   . التقديرات حنو ألفي اتفاق من هذا النوع    

اهلامة ملعاهدة االستثمار الثنائية اإلجراُء الوارد فيها بشأن تسوية         
وتنص بعض معاهدات االستثمار الثنائيـة      . منازعات االستثمار 

ـ        ستثمر والدولـة   على التسوية املباشرة لرتاع االستثمار بني امل
املضيفة أمام إما حمكمة خمصصة أو حمكمة ينشئها املركز الدويل          

اتفاقية تسوية املنازعـات    لتسوية منازعات االستثمار يف إطار      
وتـنص  . االستثمارية الناشئة بني الدول ورعايا الدول األخرى      

معاهدات أخرى من معاهدات االستثمار الثنائية على تـسوية         
ر بواسطة التحكيم بني دولة جنسية املستثمر       منازعات االستثما 

__________  
 ,Barcelona Traction: سلّمت بذلك حمكمة العدل الدولية يف )٢٤٥(

Second Phase, Judgment ) ٩٠، الفقرة ٤٧، ص ) أعاله٣٥احلاشية انظر.  

والدولة املضيفة فيما يتعلق بتفـسري أو  ) شركة أو حامل أسهم   (
وإجراءات تسوية املنازعات . تطبيق النص ذي الصلة من املعاهدة

اتفاقيـة تـسوية    اليت تنص عليها معاهدات االستثمار الثنائية و      
 ايا الدول األخرى  املنازعات االستثمارية الناشئة بني الدول ورع     

توفر للمستثمر األجنيب مزايا أفضل مما يوفره نظام القانون الدويل 
العريف للحماية الدبلوماسية، ألهنا تتيح للمستثمر فرصة اللجوء        
مباشرة إىل التحكيم الدويل وجتنِّبه الغموض السياسي الكامن يف         

 بشروط  الطبيعة التقديرية للحماية الدبلوماسية وُتحلُّه من التقيد      
  .)٢٤٦(ممارسة احلماية الدبلوماسية

 أن مشاريع املـواد احلاليـة       ١٧ويوضح مشروع املادة      )٣(
تنطبق على النظام اخلاص البديل حلماية املستثمرين األجانب         ال

املنصوص عليه يف معاهـدات االسـتثمار الثنائيـة واملتعـددة         
ولذلك صيغ النص صياغة جتعـل مـشاريع املـواد          . األطراف

 تكون غري منسجمة ونصوص معاهدة مـن        "بقدر ما "بق  تنط ال
وبقدر ما تكون مـشاريع املـواد       . معاهدات االستثمار الثنائية  

  .منسجمة مع املعاهدة املعنية فإهنا تظل منطبقة
األحكـام الـواردة يف     " إىل   ١٧ويشري مشروع املادة      )٤(

، ذلك أن املعاهدات خالف     "املعاهدات"وليس إىل   " املعاهدات
هدات املوضوعة خصيصاً حلماية االستثمارات ميكن أن تنظم املعا

  .محاية االستثمارات، مثل معاهدات الصداقة والتجارة واملالحة

  محاية أطقم السفن  -١٨املادة 
ال يتأثر حق دولة جنسية أفراد طاقم السفينة يف ممارسة   

احلماية الدبلوماسية لصاحلهم حبق دولة جنسية الـسفينة يف         
رب بالنيابة عن أفراد ذلك الطاقم، بغض النظر عن         التماس اجل 

جنسيتهم، عندما يصيبهم ضرر يتصل بضرر أصاب السفينة         
  .جراء فعل غري مشروع دولياً

  التعليق
 هو تأكيد حق دولـة أو       ١٨الغرض من مشروع املادة       )١(

دول جنسية أفراد طاقم السفينة يف ممارسة احلماية الدبلوماسـية         
الوقت ذاته بأن لدولة جنسية السفينة أيـضاً        هلم، والتسليم يف    

احلق يف التماس جرب الضرر بغض النظر عن جنسيتهم عنـدما           
يصيبهم ضرٌر يف أثناء نزول ضرر بالسفينة من جّراء فعل غـري            

وقد أصبح من الضروري تأكيد حـق دولـة         . مشروع دولياً 
نعاً اجلنسية يف ممارسة احلماية الدبلوماسية ألفراد طاقم السفينة م        

__________  
اتفاقية تـسوية املنازعـات      من   ٢٧ من املادة    ١تنص الفقرة    )٢٤٦(

 تقوم ال: " على ما يلياالستثمارية الناشئة بني الدول ورعايا الدول األخرى   
دولة متعاقدة بتوفري احلماية الدبلوماسية أو بتقدمي مطالبة دولية بشأن نزاع           
وافق أحد رعاياها ودولة متعاقدة أخرى على َعْرِضه، أو عرضاه بالفعـل،            
للتحكيم مبوجب هذه االتفاقية، ما مل تقُصر تلك الدولة املتعاقدة األخرى            

  ".ع وعن االمتثال لهعن االلتزام بالقرار الصادر بشأن هذا النـزا
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. ألي إحياء بأن هذا احلق قد حل حمله حق دولة جنسية السفينة           
ويف الوقت ذاته، من الضروري التسليم حبق دولة جنسية السفينة    

ورغم أنه ال ميكـن     . يف التماس اجلرب لصاحل أفراد طاقم السفينة      
وصف ذلك بصفة احلماية الدبلوماسية يف غياب رابط اجلنسية         

فراد طاقم السفينة، فإنه يوجد تـشابه       بني دولة علم السفينة وأ    
  .شديد بني هذا النوع من احلماية واحلماية الدبلوماسية

) دولة العلم (إن املوقف الذي جييز لدولة جنسية السفينة          )٢(
التماس اجلرب لصاحل أفراد طاقم السفينة الذين ال حيملون جنسيتها 

ة ويف  يلقى تأييداً يف ممارسات الدول ويف القـرارات القـضائي         
وتوجد أيضاً اعتبـارات يف     . )٢٤٧(كتابات فقهاء القانون الدويل   

  .جمال السياسة العامة حتبذ هذا النهج
ومتيل املمارسة املبكرة للواليات املتحدة، بوجه خاص،         )٣(

فبموجب القانون األمريكي كان البحارة     . إىل تأييد هذا الُعرف   
يات املتحدة هلـم    األجانب يتمتعون تقليدياً باحلق يف محاية الوال      

ووفقاً للرأي األمريكـي،    . أثناء خدمتهم على السفن األمريكية    
مىت التحق البحار باخلدمة على السفينة، كانت اجلنسية الوحيدة         

وهـذا الوضـع الفريـد      . )٢٤٨(املنطبقة هي جنسية دولة العلم    
لألجانب العاملني على السفن األمريكية أعيد تأكيده تقليدياً يف         

. )٢٤٩(لوماسية واللوائح القنصلية للواليات املتحـدة     الرسائل الدب 
غري أن شكوكاً قد أبديت، مبا يف ذلك شكوك من الواليـات            

، بشأن ما إذا كانت هذه املمارسة تشكل دليالً على )٢٥٠(املتحدة
  .)٢٥١(قاعدة عرفية

وقرارات التحكيم الدولية غري حامسة فيما يتعلق حبـق           )٤(
وماسية للبّحارة من غري مـواطين      دولة ما يف تقدمي احلماية الدبل     

ويف . تلك الدولة، ولكنها متيل إىل تأييد ذلك احلق ال إىل رفضه          
حيق "قضى احملكِّم، السري إدوارد ثورنتون، بأنه       ماكريدي  قضية  

للبحارة الذين يعملون على سفن األسطول البحري أو التجاري         
 حتت َعلَم غري علمهم، أن حيصلوا طوال فترة خدمتهم، علـى          

__________  
 ,H. Myers, The Nationality of Ships, The Hagueانظـر   )٢٤٧(

Martinus Nijhoff, 1967, pp. 90–107; R. Dolzer, “Diplomatic protection 

of foreign nationals”, in R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public 

International Law, vol. 1, Amsterdam, Elsevier, 1992, p. 1067; and I. 

Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed., Oxford 

University Press, 2003, p. 460.  
 ,The Ross case, United States Reports, vol. 140 (1911)انظر  )٢٤٨(

p. 453.  
، اجمللد  ) أعاله ٦٤احلاشية  (، املرجع املذكور    Hackworthانظر   )٢٤٩(

  .٨٨٤-٨٨٣، واجمللد الرابع، ص ٤١٨ ص الثالث،
 موجهة إىل جلنة القانون     ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٠رسالة مؤرخة    )٢٥٠(

حمفوظة لدى شعبة التدوين يف مكتب الشؤون القانونيـة بـاألمم           (الدويل  
  ).املتحدة

ــر  )٢٥١(  ,”A. Watts, “The protection of alien seamenانظ

International and Comparative Law Quarterly, vol. 7 (1958), p. 691.  

أنـا  "ويف قـضية    . )٢٥٢("محاية الَعلَم الـذي يعملـون حتتـه       
، اليت نشأت نتيجة لقيام سفينة من سفن حـرس          )٢٥٣("مبفردي

السواحل تابعة للواليات املتحدة بإغراق سفينة كندية، طالبت        
احلكومة الكندية بنجاح بتعويض بالنيابة عن ثالثة مـن أفـراد           

ُتقدم مطالبة بالنيابة   الطاقم من غري املواطنني، مؤكدة أنه عندما        
عن سفينة، فإن أفراد الطاقم يعتربون، ألغراض املطالبة، من نفس 

، التعويضات عن األضـرار   ويف الفتوى بشأن    . جنسية السفينة 
وافق قاضيان، يف رأييهما املستقلني، على حق الدولة يف ممارسة          

  .)٢٥٤(احلماية الدبلوماسية لصاحل أفراد الطواقم من األجانب

، أصدرت احملكمة الدولية لقانون البحار ١٩٩٩ عام ويف  )٥(
 الذي أّيد حق دولة العلـم       )٢٥٥("سايغا"حكمها فـي قضيـة    

وقد . يف التماس اجلرب لصاحل أفراد الطاقم غري املتمتعني جبنسيتها        
نشأ النـزاع يف هذه القضية بسبب قيام غينيا بتوقيف واحتجاز          

يد األمساك بالوقود   ، عندما كانت تزود سفن ص     "سايغا"السفينة  
 مسجلة يف سانت فنسنت "سايغا"وقد كانت . أمام ساحل غينيا
وكان ربَّاهنا وطاقمها مـن     ") سانت فنسنت ("وجزر غرينادين   

رعايا أوكرانيا، كما كان هناك ثالثة عمال سنغاليني على متنها          
. وبعد التوقيف، احتجزت غينيا السفينة وطاقمها     . وقت توقيفها 
 الدعوى أمام احملكمة الدولية لقـانون البحـار،         ويف أثناء سري  

اعترضت غينيا على قبول مطالبة سانت فنسنت مستندة يف ذلك   
إىل أسس منها أن أفراد الطاقم املضرورين ليسوا من رعايا سانت 

وقد رفضت احملكمة هذا االعتراض على قبول املطالبة        . فنسنت
يـف  واعتربت أن غينيا انتهكت حقوق سانت فنـسنت بتوق        

وأمرت احملكمة غينيا بدفع تعويض     . واحتجاز السفينة وطاقمها  
لسانت فنسنت عن األضرار اليت حلقت بالسفينة سايغا واألضرار 

  .اليت حلقت بالطاقم

وبالرغم من أن احملكمة اعتربت النـزاع يف األسـاس           )٦(
، تـشري   )٢٥٦(نزاعاً يتعلق بإحلاق ضرر مباشر بسانت فنـسنت       

 أهنا اعتربت أيضاً أن املسألة تتعلق حبمايـة         تعليالت احملكمة إىل  
ومن . الطاقم محايةً شبيهة باحلماية الدبلوماسية ولكن خمتلفة عنها

الواضح أن غينيا اعترضت على مقبولية املطالبة فيمـا يتعلـق           
بالطاقم على أساس أهنا تشكِّل مطالبة باحلمايـة الدبلوماسـية          

__________  
)٢٥٢( McCready (U.S. v. Mexico), J. B. Moore, International 

Arbitrations, vol. 3, p. 2536.  
)٢٥٣( S. S. “I’m Alone” (Canada v. United States), UNRIAA, 

vol. III, p. 1609.  
)٢٥٤( Reparation for Injuries ) ــر ــية انظ ــاله٢٣احلاش ، ) أع
ــاكورثالقاضــي  (٢٠٣-٢٠٢ ص  ٢٠٧-٢٠٦وص )) Hackworth (ه

  .))Badawi Pasha(بدوي باشا القاضي (
)٢٥٥( The M/V “Saiga” (No. 2) case (Saint Vincent and the 

Grenadines v. Guinea), Judgment, ITLOS Reports 1999, vol. 3, p. 10.  
  .٩٨، الفقرة ٤٦-٤٥املرجع نفسه، ص  )٢٥٦(
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وأصـرت  . )٢٥٧(ألشخاص ليسوا من مواطين سانت فنـسنت      
سانت فنسنت، بنفس الدرجة من الوضوح، على أن من حقها          

. )٢٥٨("بغض النظر عن جنسيتهم   "محاية طاقم سفينة ترفع علمها      
ويف رفضها العتراض غينيا، ذكرت احملكمة أن اتفاقية األمـم          

ال متيز يف عدد من أحكامها ذات الصلة،         املتحدة لقانون البحار  
ين دولـة العلـم وغـري       ، بني مـواط   ٢٩٢مبا يف ذلك املادة     

السفينة، وكـل مـا   "وشددت احملكمة على أن     . )٢٥٩(مواطنيها
عليها، وكل شخص منخرط يف عملياهتا أو معين هبا، يعـاملون       

أما جنسيات هؤالء األشخاص، فأمر . ككيان مرتبط بدولة العلم
  .)٢٦٠("ال ُيعتد به

ومثة أسباب مقنعة تتعلق بالسياسة العامة تدعو للسماح          )٧(
وقـد  . ة العلم بالتماس اجلرب لصاحل أفراد طاقم الـسفينة        لدول

 "سـايغا "سلمت بذلك احملكمة الدولية لقانون البحار يف قضية         
الطابع املؤقت لتشكيل أطقم السفن     "عندما وجهت االنتباه إىل     

، وذكرت أن السفن الكبرية     "فضالً عن تعدد جنسيات أفرادها    
فإن . يات متعددةقد تضم طاقماً يتألف من أشخاص ذوي جنس"

اضطُر كل شخص حلق به ضرر إىل أن يلتمس احلمايـة مـن             
الدولة اليت حيمل جنسيتها، فستترتب على ذلك مشقة ال مسوغ          

وال ينبغي إغفال االعتبارات العملية املتصلة بتقـدمي        . )٢٦١("هلا
فمن األيسر واألكفأ أن تلتمس دولة ما اجلَرب لصاحل         . املطالبات

من أن ُيطلب إىل دول جنسية مجيـع أفـراد          مجيع أفراد الطاقم    
  .الطاقم أن تقدم مطالبات مستقلة نيابة عن مواطنيها

إن دعم حق دولة العلَم يف التماس اجلرب لصاحل أفـراد             )٨(
غري أنه ال ميكن اعتبار     . طاقم السفينة هو دعم كبري وله ما يربره       

بغـي  كما ال ين  . ممارسة هذا احلق من قبيل احلماية الدبلوماسية      
وينبغـي  . النظر إليه باعتباره حيلّ حمل احلمايـة الدبلوماسـية        

االعتراف بكل من احلماية الدبلوماسية اليت توفرها دولة اجلنسية         
وحق دولة العلم يف التماس اجلرب لصاحل أفراد الطاقم دون مـنح    

فأطقم السفن يتعرضـون يف     . أولوية ألي من هاتني الوسيلتني    
شئة يف دولة العلَم، وذلك يف شـكل        أحيان كثرية لصعوبات نا   

. ظروف عمل سيئة، أو يف دول ثالثة يف حال توقيف الـسفينة           
ويف هذه الظروف ينبغي أن يلقوا أقصى محاية ميكن أن يوفرها           

  .القانون الدويل
وال يقتصر حق دولة العلَم يف التماس اجلرب لصاحل أفراد            )٩(

ثناء وقوع ضـرر  طاقم السفينة على جرب األضرار اليت تلحقهم أ      
للسفينة، بل يشمل أيضاً األضرار املتكبدة فيما يتعلـق بـضرر           

__________  
  .١٠٣، الفقرة ٤٧املرجع نفسه، ص  )٢٥٧(
  .١٠٤فقرة املرجع نفسه، ال )٢٥٨(
  .١٠٥، الفقرة ٤٨-٤٧املرجع نفسه، ص  )٢٥٩(
  .١٠٦، الفقرة ٤٨املرجع نفسه، ص  )٢٦٠(
  .١٠٧املرجع نفسه، الفقرة  )٢٦١(

أصاب السفينة من جراء فعل غري مشروع دوليـاً، أي نتيجـةً            
وعليه، ينشأ هذا احلـق عنـدما       . للضرر الذي أصاب السفينة   

يتعرض أفراد طاقم السفينة للتوقيف واالحتجاز بصفة غري قانونية 
  .وين للسفينة ذاهتابعد التوقيف غري القان

  املمارسة املوصى هبا  -١٩املادة 
ينبغي للدولة اليت حيق هلا أن متارس احلماية الدبلوماسية   

  :وفقاً ملشاريع املواد هذه
أن تويل النظر الواجب إلمكانية ممارسة احلماية         )أ(  

  الدبلوماسية، وال سيما عند وقوع ضرر ذي شأن؛
 أمكـن، آراء    وأن تضع يف اعتبارها، كلمـا       )ب(  

األشخاص املضرورين فيمـا يتعلـق بـاللجوء إىل احلمايـة         
  الدبلوماسية واجلرب املطلوب؛

وأن حتول إىل الشخص املضرور أي تعـويض          )ج(  
  .عن الضرر تقدمه الدولة املسؤولة رهناً بأي اقتطاعات معقولة

  التعليق
توجد يف ميدان احلماية الدبلوماسية ممارسـات معّينـة           )١(

 الدول مل ترَق بعد إىل مـستوى القواعـد العرفيـة            تصدر عن 
تصلح لتحويلها إىل قواعد قانونية يف إطار التطوير التدرجيي          وال

بيد أهنا ممارسات مستصَوبة، تشكِّل مسات ضرورية من     . للقانون
مسات احلماية الدبلوماسية، معزِّزةً إياها باعتبارها وسيلة حلماية        

وتوَصى الدول بالنظر   . جنبيةحقوق اإلنسان واالستثمارات األ   
يف هذه املمارسات عند اللجـوء إىل احلمايـة الدبلوماسـية،           

للـدول أن تتبـع     " ينبغـي " بأنه   ١٩يوِصي مشروع املادة     إذ
واستخدام صيغة التوصية ال صيغة الوجـوب       . ممارسات معينة 

ليس جديداً على املعاهدات، وإن كان ال ميكن وصفه بأنه مسة           
  .)٢٦٢(داتشائعة يف املعاه

الدول بأن تويل النظـر الواجـب       ) أ(وتوصي الفقرة     )٢(
إلمكانية ممارسة احلماية الدبلوماسية لصاحل مواطن يلحقه ضرر        

إن محاية البشر بواسطة القانون الدويل هو اليوم أحد         . ذو شأن 
__________  

 من ميثاق األمم املتحدة، مـثالً،       ٣٦ من املادة    ٣تنص الفقرة    )٢٦٢(
 ]*ل ينبغي : "[عند التوصية بإجراءات مالئمة لتسوية املنازعات على ما يلي      

  هلذه املـادة أن يراعـي أيـضاً أن         فقاًجملس األمن وهو يقدم توصياته و     
 أن  - بـصفة عامـة      - أطراف الـرتاع     ]*ل ينبغي  [املنازعات القانونية   

حمكمة العدل الدولية وفقاً ألحكام النظام األساسـي هلـذه    يعرضوها على
وتستخدم اتفاقيات جنيف لقانون البحار أيضاً صيغة التوصـية         ". احملكمة

 من اتفاقية جنيف ألعايل البحار لعـام        ٣صيغة الوجوب، فتنص املادة      ال
للدول اليت ليس هلا ساحل حبري أن تتمتع حبريـة    *ينبغي" على أنه    ١٩٥٨

الوصول إىل البحر من أجل التمتع حبرية البحار على قدم املساواة مع الدول      
 من اتفاقيـة األمـم      ١٢٣ و ٤٣ و ٢٨ و ٢٧انظر أيضاً املواد    ". الساحلية

  .١٩٨٢عام املتحدة لقانون البحار ل
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األهداف الرئيسية للنظام القانوين الدويل، وهو ما أُعيد تأكيده         
 الذي ٢٠٠٥ج مؤمتر القمة العاملي لعام       بشأن نتائ  ٦٠/١بالقرار  

. )٢٦٣(٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٦اعتمدته اجلمعية العامة يف     
وميكن حتقيق هذه احلماية بوسائل عدة، منها احلماية القنصلية،         
واللجوء إىل آليات املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، واملالحقة      

و غـريه مـن     أو اإلجراءات اجلنائية اليت يقوم هبا جملس األمن أ        
أما اإلجـراء أو  . اهليئات الدولية، فضالً عن احلماية الدبلوماسية 

سبيل االنتصاف الذي ُيرجَّح أن حيقق هدف احلمايـة الفعالـة        
فعندما يتعلق األمر . فيتوقف بطبيعة احلال على ظروف كل قضية

حبماية الرعايا األجانب تكون احلماية الدبلوماسية سبيل انتصاف 
ذلـك أن احلمايـة     .  أن توليه الدول نظراً جدياً     واضحاً ينبغي 

الدبلوماسية هي أقدم سبل االنتصاف تارخياً، وقد ثبتت فعاليتها         
 هي مبثابـة    ١٩من مشروع املادة    ) أ(والفقرة  . على مر الزمن  

تذكري للدول بأنه ينبغي أن تنظر يف إمكانية اللجوء إىل سـبيل            
  . االنتصاف هذا

مبوجب القانون الدويل مبمارسـة     والدولة ليست ملَزمة      )٣(
احلماية الدبلوماسية لصاحل مواطن من مواطنيها لَِحقه ضرر نتيجة 

ويؤكـد  . أخـرى فعل غري مشروع دولياً منسوب إىل دولـة         
 من مشاريع املواد احلالية الطابع التقديري ِلَحق        ٢مشروع املادة   

 الدولة يف ممارسة احلماية الدبلوماسية، وهو أمر أكدتـه أيـضاً          
، كما يتـبني يف  )٢٦٥( واحملاكم الوطنية)٢٦٤(حمكمة العدل الدولية  

ومع ذلك يوجد تأييـد متزايـد    . ٢التعليق على مشروع املادة     
للرأي القائل بوجود نوع من االلتزام، وإن كان منقوصاً، يقـع           
على الدول، إما مبوجب القانون الدويل أو القـانون الـوطين،           

عرضت حقـوقهم اإلنـسانية     حبماية مواطنيها يف اخلارج إذا ت     
وتعترف دساتري دول عديدة حبق الفرد      . النتهاكات ذات شأن  

، )٢٦٦(يف احلماية الدبلوماسية من األضرار اليت َتلَحقه يف اخلارج        
وهو أمر جيب أن يقترن به واجب الدولة املالزِم لذلك وهـو            

كما أن عدداً من قرارات احملاكم الوطنية       . ممارسة تلك احلماية  
 أنه إذا كانت للدولة سلطة تقديرية ملمارسة احلمايـة          يشري إىل 

الدبلوماسية أو عدم ممارستها فإنه يقع على تلك الدولة التـزام،          
خاضع للمراجعة القضائية، بأن تفعل شيئاً ملساعدة رعاياهـا،         
  وهو ما قد يشمل التزاماً بإيالء االعتبار الواجب إلمكانية ممارسة  

  
__________  

  .١٤٠-١٣٨، و١٢٠-١١٩الفقرات  )٢٦٣(
)٢٦٤( Barcelona Traction, Second Phase, Judgment ) ٣٥احلاشية 

  .٤٤، ص )أعاله
 Abbasi and Juma v. Secretary of: انظر، على سبيل املثـال  )٢٦٥(

State for Foreign and Commonwealth Affairs and Secretary of State for 

the Home Department )و) أعـاله ٣٧شية احلا ،Kaunda and Others v. 

President of the Republic of South Africa and Others )رجع نفسهامل(.  
انظر التقرير األول للمقرر اخلاص عن احلمايـة الدبلوماسـية           )٢٦٦(
  .) أعاله٣٦احلاشية (

 ذكـرت احملكمـة     كاونداويف قضية   . )٢٦٧(احلماية الدبلوماسية 
  :الدستورية جلنوب أفريقيا ما يلي

قد يقع على عاتق احلكومة بالتايل واجٌب يتفق مـع التزاماهتـا              
مبوجب القانون الدويل باختاذ إجراءات حلماية أحد مواطنيها من إخـالل           

والتماس املساعدة من احلكومة يف     . جسيم باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان    
ف كهذه تتوافر فيها أدلة واضحة أمر يصعب رفضه، بل قد يستحيل            ظرو

ومن املستبعد أن ترفض حكومة طلباً كهـذا،  . رفضه يف احلاالت القصوى  
ولكن إذا حدث ذلك فإن القرار يكون قابالً للمراجعة القضائية وسـتأمر            

  .)٢٦٨(احملكمة احلكومة باختاذ اإلجراءات املناسبة
ل جبدية إن القانون الدويل يعتـرف       ويف هذه الظروف ميكن القو    

حقاً بوجود نوع من االلتزام على الدولة بالنظر يف إمكانية ممارسة           
احلماية الدبلوماسية لصاحل مواطن من مواطنيها إذا حلقه ضرر ذو          

وإذا كان القانون الدويل العريف مل يبلغ بعد هذه         . شأن يف اخلارج  
 جيـب  ١٩وع املـادة  من مشر) أ(املرحلة من التطور فإن الفقرة  

  .اعتبارها مندرجةً يف سياق ممارسة التطوير التدرجيي
، يف ممارسة   "ينبغي"على أن الدولة    ) ب(وتنص الفقرة     )٤(

أن تضع يف اعتبارها، كلما أمكـن، آراء        "احلماية الدبلوماسية،   
األشخاص املضرورين فيمـا يتعلـق بـاللجوء إىل احلمايـة           

ويف التطبيق العملي، تراعي الدول     ". الدبلوماسية واجلرب املطلوب  
اليت متارس احلماية الدبلوماسية النتائج املعنوية واملادية للـضرر         
الذي تعرَّض لـه أجنيب لدى تقييم التعويض الذي ستتم املطالبة          

ومن الواضح أنه ال بد، لدى القيام بذلك، من التشاور          . )٢٦٩(به
ذا كـان   مع الشخص املضرور، وكذلك األمر لدى البت فيما إ        

وقـد  . سيتم طلب الترضية أو الرد أو التعويض على سبيل اجلرب  
َحَمل ذلك بعض الفقهاء على االدعاء بأن التذكري الـوارد يف           

 هو أصالً قاعدة من قواعـد       ١٩من مشروع املادة    ) ب(الفقرة  
وإذا مل يكن األمر كذلك، فيجـب       . )٢٧٠(القانون الدويل العريف  

__________  
)٢٦٧( Rudolf Hess ) ؛ ٣٩٦ و٣٩٢، ص ) أعـاله ٣٧احلاشية انظر
 Abbasi and Juma v. Secretary of State for Foreign andو

Commonwealth Affairs and Secretary of State for the Home 

Department)   ٨٣-٨٢، و ٨٠-٧٩، و ٦٩، الفقـرات    )املرجع نفـسه ،
 A. Vermeer-Künzli, “Restricting: وانظر، بوجـه عـام  . ١٠٨-١٠٧و

discretion: judicial review of diplomatic protection”, Nordic Journal of 

International Law, vol. 75 (2006), p. 279.  
)٢٦٨( Kaunda and Others v. President of the Republic of South 

Africa and Others ) ٦٩، ص ) أعاله٣٧احلاشية انظر.  
)٢٦٩( Case Concerning the Factory at Chorzów, Merits, 

Judgment No. 13 of 13 September 1928, PCIJ, Series A, No. 17, at p. 

 Barcelona: يف) Morelli(؛ وانظر أيضاً الرأي املستقل للقاضي ُمورِلّي 28

Traction, Second Phase, Judgment ) ٢٢٣، ص ) أعاله٣٥احلاشية.  
 B. Bollecker-Stern, Le préjudice dans la théorie de laانظر  ) ٢٧٠(

responsabilité internationale, Paris, Pedone, 1973, at p. 98; and L. 

Dubouis, “La distinction entre le droit de l’État réclamant et le droit au 

ressortissant dans la protection diplomatique”, Revue critique de droit 

international privé (October–December 1978), pp. 615 et seq., at p. 624.  
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 علـى أهنـا     ١٩ن مشروع املادة    م) ب(النظر أيضاً إىل الفقرة     
  .تندرج يف سياق ممارسة التطوير التدرجيي

على أن الدول ينبغي أن حتـوِّل إىل        ) ج(وتنص الفقرة     )٥(
املواطن املضرور أي تعويض تتلقاه من الدولة املـسؤولة عـن           

واملقصود هبذه التوصية تـشجيع    . الضرر الذي حلق هذا املواطن    
لدول سلطة تقديرية مطلقة يف هذه      الرأي الواسع االنتشار بأن ل    

املسائل وأهنا غري ملزمة بتحويل األموال املتلقاة عن مطالبة قائمة          
وهلـذا الـرأي    . على احلماية الدبلوماسية إىل املواطن املضرور     

. وعدد من األحكـام القـضائية     مافروماتيس  جذوره يف قاعدة    
ها تؤكد الدولة حق  مافروماتيس  وحبسب الرأي الوارد يف قضية      

. )٢٧١("املدعي الوحيـد  "يف ممارسة احلماية الدبلوماسية وتصبح      
ونتيجة لذلك، يقول املنطق إنه ال توجد على الدولة أية قيود، يف 

أما . صاحل الفرد، يف تسوية املطالبة أو دفع ما تتلقاه من تعويض          
يف ممارسـة احلمايـة     " حرية التـصرف الكاملـة    "أن للدولة   

ورغم . )٢٧٢(رشلونة للجر شركة ب ية  الدبلوماسية فأمر تؤكده قض   
 تقوضه ممارسة حساب مبلغ التعـويض       مافروماتيسأن منطق   

، وهو مـا    )٢٧٣(املطالب به استناداً إىل الضرر الذي تكبده الفرد       
، فإن الرأي )٢٧٤(ُيدعى أنه قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف

الغالب هو أن للدولة سلطة تقديرية مطلقة يف التصرف مببلـغ           
ويشهد على ذلك رأي احملكِّم باركر يف جلنة        . تعويض املتلقَّى ال

القرار املطالبات املختلطة بني الواليات املتحدة وأملانيا يف قضية         
  :٥اإلداري رقم 

حمكومة، عند ممارستها هلذه السيطرة، ليس فقط مبا        ] الدولة[تعترب    
عب الدولـة  متليه مصلحة مدعٍ معني، وإمنا مبا متليه املصلحة األكـرب لـش        

بأكمله، وعليها أن تستخدم سلطتها التقديرية الكاملة بدون قيد فيما يتعلق           
بتحديد الكيفية اليت سُتقدم هبا املطالبة أو جتري هبا متابعتها أو يـتم هبـا               
سحبها أو التوصل إىل حل وسط بشأهنا، ومىت يكـون ذلـك، ويكـون             

لت الدولة الراعيـة    وحىت إذا حص  . الشخص املالك ملزماً بأي إجراء ُيتخذ     
على مبلغ مدفوع على سبيل التعويض فإهنا متلك السلطة الكاملة على املال            
املدفوع هبذه الطريقة واملوجود يف حيازهتا، وجيوز هلـا، منعـاً للغـش أو          
تصحيحاً خلطأ أو محاية لشرف الوطن، أن تعيد املال إىل الدولة اليت دفعته،             

  .)٢٧٥(*أو تتصرف فيه بأي طريقة أخرى

__________  
)٢٧١( Mavrommatis Palestine Concessions ) أعاله٢٦احلاشية ( ،
  .١٢ ص
)٢٧٢( Barcelona Traction, Second Phase, Judgment ) ٣٥احلاشية 

  .٧٩، الفقرة ٤٤، ص )أعاله
  .٢٨، ص ) أعاله٢٦٩احلاشية ( Chorzów Factoryانظر  )٢٧٣(
، ) أعاله٢٧٠احلاشية  (، املرجع املذكور    Bollecker-Sternانظر   )٢٧٤(
  .)املرجع نفسه(ذكور ، املرجع املDubouisو

)٢٧٥( Administrative Decision No. V, Decision of 31 October 

1924, UNRIAA, vol. VII (Sales No. 1956.V.5), p. 119, at p. 152.  

وتوجد بيانـات مماثلـة يف عـدد مـن القـرارات القـضائية           
اليت يراها البعض تعـبرياً دقيقـاً عـن القـانون            )٢٧٦(اإلنكليزية
  .)٢٧٧(الدويل

وليس واضحاً ما إذا كانت ممارسة الدول تتفق مع الرأي   )٦(
فمن ناحية، توافق الدول على تسويات املبـالغ        . املذكور أعاله 

لبات الفردية املتعددة، األمـر الـذي       اإلمجالية فيما يتعلق باملطا   
يؤدي عملياً إىل تلقي املطالبات الفردية مبالغ أقل كثرياً مما كان           

ومن ناحية أخرى، سنت بعض الدول تشريعات       . )٢٧٨(مطلوباً
. لضمان توزيع مبالغ التعويض توزيعاً عادالً على املطالبني األفراد

أن الدول تدفع كما توجد يف املمارسة العملية أدلة واضحة على      
وقد . املبالغ املتلقاة يف املطالبات الدبلوماسية لرعاياها املضرورين      

  :٥القرار اإلداري رقم ذكر احملكِّم باركر يف 

بيد أنه حينما ُيقدم طلب نيابةً عن مواطن بعينه وُيـدفع مبلـغ               
مبوجب حكم يتعلق بذلك الطلب، ال يعترب املال املدفوع هبذه الطريقة ماالً            

ياً، أي مبعىن منح الدولة اليت حتصل عليه احلق يف التصرف مبطلق احلرية             وطن
دون أي التزام بأن تكون مسؤولة جتاه الشخص املدعي، الـذي قُـدمت             

وتوجد . املطالبة وُدفع املال نيابة عنه والذي يعترب املالك احلقيقي لذلك املال
يف حاالت حكم فيها    بيانات معمَّمة ومضلِّلة قابلة للتفسري على هذا النحو         

بأن ُتدفع إىل الدولة املطاِلبة مبالغ إمجالية تغطي مطالبات عديدة تقدمت هبا            
تلك الدولة، ومل تقم احملكمة اليت أصدرت احلكم بإصدار أحكام منفصلة           
يف كل واحدة من هذه املطالبات أو بتخصيص مبلغ حمدد بشأن أية مطالبة             

ن االستشهاد هبا منحت فيهـا حمكمـة        وال ُيعتقد أن مثة قضية ميك     . بعينها
دولية تعويضاً لصاحل دولة متقدمة مبطالبة بالنيابة عن مواطن معني، وتكون           
فيها الدولة املتلقية ملبلغ التعويض قد ترددت يف أن تسلِّم إىل املواطن املعين،             
أو إىل َمن تقدَّم باملطالبة بديالً عنه، كاملَ مبلغ التعويض املتلقى، وذلك يف             

الواليات املتحدة، يبدو حىت اآلن     وفيما يتعلق ب   .ياب خطأ ما أو احتيال    غ

__________  
)٢٧٦( Civilian War Claimants Association v. R., United 

Kingdom, House of Lords, The Law Reports of the Incorporated 

Council of Law Reporting 1932, p. 14; Lonrho Exports Ltd. v. Export 

Credits Guarantee Department, The All England Law Reports 1996, 

vol. 4, p. 673, at p. 687.  
)٢٧٧( Restatement of the Law Third, Restatement of the Law, The 

Foreign Relations Law of the United States, vol. 2, St. Paul 

(Minnesota), American Law Institute Publishers, 1987, pp. 348–349 ؛
 ,Distribution of the Aslop Award by the Secretary of State (1912)و

Opinion of J. Reuben Clark, Department of State)   يـرد يفG. H. 

Hackworth, Digest of International Law, vol. 5, p. 766(؛ وBollecker-

Stern ١٠٨، ص ) أعاله٢٧٠احلاشية (، املرجع املذكور.  
 W. K. Geck, “Diplomatic protection”, in R. Bernhardtانظر  )٢٧٨(

(ed.)  ؛ و١٠٥٨، ص ) أعـاله ٢٤٧احلاشـية  (، املرجع املـذكورD. J. 

Bederman, “Interim report on ‘Lump sum agreements and diplomatic 

protection’”, International Law Association, Report of the Seventieth 

Conference, New Delhi, 2–6 April 2002, London, 2002, p. 230; R. B. 

Lillich, “The United States–Hungarian Claims Agreement of 1973”, 

AJIL, vol. 69 (1975), p. 534; and R. B Lillich and B. H. Weston, 

International Claims: Their Settlement by Lump Sum Agreements, 

Charlottesville, University Press of Virginia, 1975.  
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األموال املدفوعة للدولة استيفاًء ملطالبات حمددة على        أن الكونغرس يعامل  
  .)٢٧٩("كوديعة لصاحل مواطين الواليات املتحدة أو آخرين"أهنا حمفوظة 

وميكن العثـور   . )٢٨٠(ويؤكد الفقهاء أن هذه هي ممارسة الدول      
لى أدلة أخرى على تراجع السلطة التقديرية للدول يف قرارات          ع

كمـا  . )٢٨١(هيئات التحكيم اليت تصف كيفية تقسيم التعويض      
، يف  ١٩٩٤قررت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف عـام         

  تفاق الدويل الذي يتضمن أحكامـاً     ، أن اال  )٢٨٢(بومارتانقضية  
  

__________  
)٢٧٩( Administrative Decision No. V ) أعاله٢٧٥احلاشية (.  
)٢٨٠( Geck    املرجع املذكور ،)  ؛ ١٠٥٧، ص   ) أعـاله  ٢٧٨احلاشية
 F. V. García-Amador, L. B. Sohn and R. R. Baxter, Recentو

Codification of the Law of State Responsibility for Injuries to Aliens, 

Dobbs Ferry (New York), Oceana Publications, 1974, p. 151.  
 ٢٧٠احلاشـية  ( املرجع املـذكور  ،B. Bollecker-Sternانظر  )٢٨١(

  .١٠٩، ص )أعاله
)٢٨٢( Beaumartin v. France, Case No. 15287/89, Judgement of 

24 November 1994, European Court of Human Rights, Series A: 

Judgments and Decisions, vol. 296-B.  

إلنفاذ لألشخاص بشأن التعويض ميكن أن ينشأ عنه حق واجب ا
  . املضرورين يف احلصول على التعويض

بأنه ليس من غري املناسب أن تعمد       ) ج(وتسلّم الفقرة     )٧(
الدولة إىل اقتطاعات معقولـة مـن التعويـضات احملّولـة إىل            

ولعل أوضح مـا يـربر القيـام هبـذه      . األشخاص املضرورين 
ول االقتطاعات هو استرداد تكاليف اجلهود اليت تبـذهلا الـد         

للحصول على تعويضات ملواطنيها، أو استرداد تكاليف الـسلع    
  .أو اخلدمات اليت تقدمها الدولة هلم

ورغم وجود بعض التأييد يف التشريع الوطين والقرارات          )٨(
القضائية والفقه لتقليص حق الدولة املطلق يف اإلمساك عن دفع          

ـ          ى التعويض املتلقَى للمواطن املضرور، فإن ذلك ال يشكل عل
كما ال يوجد لدى الدول أي شـعور        . األرجح ممارسة مستقرة  

ومـن  . بضرورة احلد من حريتها يف التصرف مببالغ التعـويض        
ناحية أخرى، تؤيد السياسة العامة ومبادئ اإلنصاف واحتـرام         
حقوق اإلنسان تقليص السلطة التقديرية للـدول يف صـرف          

من ) ج(لفقرة  واستناداً إىل هذه اخللفية اعُتمدت ا     . التعويضات
ويف حني أن هذه الفقرة تندرج يف سـياق         . ١٩مشروع املادة   

  . التطوير التدرجيي، فإن ممارسة الدول ومبادئ اإلنصاف تؤيدها


