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 كلٌة القانون / الجامعة المستنصرٌة

 القانون الدولً العام

 المرحلة الثالثة

  المسؤولية الدولية اثار  و الحماية الدبلوماسية

 اعداد 

 م.م رٌا عبد الستار

 

 الحماية الدبلوماسية

االختصاص الشخصً  الحماٌة الدبلوماسٌة هً إحدى الوسائل التً تعبر بها الدولة عن ممارسة

إلى تحمل الدولة التً  مواطنٌها ورعاٌاها ، حٌث ٌؤدى الضرر الذي ٌلحق فردا بعٌنهتجاه 

الدولة التً ٌتبعها المجنً علٌه  ارتكبت الفعل المخالف للقانون الدولً تبعة المسئولٌة إزاء

أخلت لتحرٌك المسئولٌة الدولٌة ، تجاه الدولة التً  بجنسٌتها ، وبالتالً فالحماٌة الدبلوماسٌة أداة

  . الدول األخرى بالتزاماتها نحو مواطنً ورعاٌا

 شروط الحماية الدبلوماسية 

 ة : الشروط االتٌ ٌستلزم تطبٌق الحماٌة الدبلوماسٌة توفر

 ةالجنسي ةبين الفرد والدول ةالقانوني ةطالراب .1

لمواطنٌها اٌنما  ةالدبلوماسٌ ةفً توفٌر الحماٌ ةهً اساس حق وواجب على الدول ةوهذه الرابط

هً التً تبرر تدخل  ةالقانونٌ ةام اشخاص اعتبارٌٌن وهذه الرابط اشخاص طبٌعٌٌن ءسوا اكانو

 الدولة وبالتالً حماٌة رعاٌها .

ٌذكر ان تطبٌق هذا الشرط ٌثٌر تساؤالت عدة حول الحماٌة الدبلوماسٌة لألشخاص متعددي 

 تارٌخ التمتع بالجنسٌة .الجنسٌات ، وكذلك جنسٌة الشركات ، اضافة الى 

 الجنسٌة ازدواج حاالت أـ 

 التً القانونٌة والقواعد المعاٌٌر تحدٌد فً ٌتدخل ال الدولً القانون أن به المسلم من كان إذا

 أن الا جنسٌتها، علٌهم تصبغ وبالتالً رعاٌاها من تعتبرهم من تحدٌد ألجل الدول تعتمدها

 َمن حول قانونٌة أنظمة عدة بٌن تنازعا أوجدت الجنسٌة، تعدد حاالت أثارتها التً المشاكل
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 هذه كانت سواء وذلك واحد، شخص لصالح الدبلوماسٌة الحماٌة ممارستها فً الحق لها الدول

 .بجنسٌتها أٌضا هو ٌتمتع دولة ضد أو جنسٌتها ٌحمل ال ثالثة أخرى دولة ضد الحماٌة

 دولة ضد دولة من الحماٌة ٌطلب أن للشخص لٌس أنه هً:  األولى األساسٌة القاعدة -

 المجال هذا فً اإلشارة تجب لكن( السٌادات توازي) بجنسٌتها أٌضا هً ٌتمتع أخرى

 والمطالبة الحماٌة فإن الفعلٌة، الجنسٌة هً المطالبة الدولة جنسٌة كون حالة فً أنه إلى

 غٌر أي ثانوٌة جنسٌة هً المطالبة الدولة جنسٌة كون حالة فً أما جائزة، الدبلوماسٌة

 فعلٌة .

 غٌر العمل فً المتسببة) منها المطالب الدولة كون حالة هً: الثانٌة األساسٌة القاعدة  -

 ، عندها من ٌتولى حماٌة هذا الشخص ؟  جنسٌتها الشخص ٌحمل ال دولة( المشروع

فقط ظهر خالف فذ هذا الشأن وذهب رأي الى ان الشخص المتضرر هو من ٌتولى 

اختٌار الدولة التً تدافع عنه ، وفً رأي اخر ذهب الى ان الدولة المسؤولة هً من 

تبنته محكمة العدل الدولٌة هو ان تتولى الحماٌة ) تختار ، بٌنما الرأي الراجح والذي 

الدولة التً ادى فٌها خدمة العسكرٌة ، او الدولة التً  الدولة االكثر تعلقاٌ (ومثال ذلك

 تقلد فٌها وظائف عامة ، او ٌرتبط بها برابطة االقامة .

 / الشركاتالخاصة المعنوٌة األشخاص جنسٌة ـ ب

 بالحماٌة تتمتع الكبرى العالمٌة التجارٌة الشركات وبخاصة الخاصة المعنوٌة األشخاص تتمتع

 ضمن نشاطها كان سواء وهذا الجنسٌات، متعددة الشركات هذه تكون ما غالبا لكن الدبلوماسٌة،

 جنسٌة سٌطرة دون متعددة دول من ٌكونون قد فالمساهمون متعددة، بلدان ضمن أو واحد بلد

 فً هذه الشركة .  األسد حصة على ما دولة

 معٌار وهواعتمد على معٌار مقر الشركة  من الدول فمنلهذا اختلفت معاٌٌر تحدٌد جنسٌتها ، 

المالكٌن لها ، اال ان  الرأي الراجح  هو تبعٌة الشركة لجنسٌة  األشخاص لجنسٌة أهمٌة ٌعٌر ال

 .االشخاص المشرفٌن على عملها والمالكٌن لها  

 تارٌخ التمتع بالجنسٌة  –ج 

 الدعوى رفع وحتى للضرر تعرضه لحظة منذ المناصرة الدولة بجنسٌة محتفًظا ٌكون أن ٌجب

 ٌكون فلن األثناء، هذه فً المعنً الفرد جنسٌة تغٌرت وإذا ،  الدبلوماسٌة المناصرة طرٌق عن

 الدعوى رفض أًٌضا ٌتم وقد. صحٌح بشكل دعواه تبنً السابقة جنسٌته صاحبة الدولة بمقدور

 ارتباط هناك ٌكن لم إذا جائزة غٌر بأنها اإلعالن أو مواطنها عن بالنٌابة الدولة ترفعها التً

 . لحماٌته تسعى التً والدولة المعنً المواطن بٌن وحقٌقً فعال

  ةالداخلي االجراءات القانونيةاستنفاذ   .2

لك وهذا ن تنفٌذ التزاماته بعد مطالبه بذمقاضاه شخص اال اذا امتنع ع القانونًلٌس من المنطق 

له وفق القانون  المتاحة المطالبةٌنطبق على الدول البد على الشخص المتضرر ان ٌسلك طرق 

ٌمكنه التذرع بجهل القانون الن هناك مبدا ال ٌعذر احد لجهله  الداخلً وخاصه القضاء وال

 القانون
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بحقوق من  لبةوالمطا الدبلوماسٌةلدولته لحماٌته  ٌلجأوعند عدم ثقته بالقضاء او عدم انصافه 

 قبل دولته

 المتضررالمدعي او سالمه سلوك  .3

 ةكما هو الحال فً جرائم القرصن ًن الوطناحكام القانوتضرر قد خالف مٌكون ال ان ال

هنا تعاقب من ٌخالف  ةالقتراب او الدخول البٌها فالدولوالمخدرات او تواجده فً اماكن ٌحظر ا

 ةفً هذه الحال ةٌمكن ان ٌطالب بالحماٌ القانون وال

وهو ما عرف بشرط كالفو وهو  ةباتفاق بٌن االفراد والدول ةبلوماسٌدال ةوٌمكن استبعاد الحماٌ

من طرف دولهم وذلك دون  ةالدبلوماسٌ ةالصرٌح من قبل االشخاص عن الحماٌالتنازل 

ي لذا أقضاء الدولً لم ٌعترف بهذا المبدللقضاء عند اللزوم غٌر ان ال وءحرمانهم من اللج

 لفتره معٌنه ةطبقته بعض دول امرٌكا الالتٌنٌ

 الدولية المسؤولية آثار

 إلى التعوٌض تتجاوز وقد متعددة أشكاالً  ٌتخذ الذي التعوٌض فً الدولٌة المسؤولٌة آثار تنحصر

 .دولٌة جنائٌة مسؤولٌة تقرٌر حد

 :اآلتٌة األشكال أحد التعوٌض ٌأخذ: التعوٌض

 إلى أدى الذي العمل وقوع قبل علٌه كانت ما إلى األمور إعادة وٌعنً :العيني التعويض. 1 -

 من حق وجه بدون صودرت قد تكون التً األموال إعادة” أمثلته ومن الدولٌة المسؤولٌة نشوء

 .“هدمه تم عقار بناء إعادة أو األجانب

 أو مادٌة أضرار من المضرور أصاب ما ٌعادل مادي مبلغ دفع وٌعنً :المالي التعويض . 2

 التعوٌض أن حٌث الدولٌة، الممارسات فً التعوٌض أشكال من الغالب الشكل هو وهذا معنوٌة

 .الحاالت جمٌع فً متاح ٌكون ال العٌنً

 أو العٌنً التعوٌض ٌكون فال ثم ومن بحتاً  معنوٌاً  الضرر ٌكون أن ٌحدث قد :الترضية . 3

 رمزٌاً  أو معنوٌاً  شكالً  التعوٌض ٌأخذ أن األوفق من ٌكون وإنما لجبره مالئماً  أو مناسباً  المالً

 . األسف عن التعبٌر أو رسمً إعتذار تقدٌم مثل

 جدٌدة كصورة الدولٌة الجنائٌة المسؤولٌة بفكرة الدولً الفقه غالبٌة ٌُسلم :األخرى اآلثار . 4

 التً األفعال عن الجنائٌة المسؤولٌة ٌقرر الذي المعاصر القانونً النظام نطاق فً للمسؤولٌة

 مالحقة فً المسؤولٌة تلك وتتمثل الدولً، للمجتمع العلٌا والمصالح للقٌم جسٌماً  انتهاكاً  تمثل

 الدولٌة الجرائم قبٌل من بإنه ٌعرف عما ومحاكمتهم الدولة باسم ٌعملون الذٌن األشخاص وتعقب

 وطوكٌو نورمبرج فً الحرب مجرمً محاكمات فً الثانٌة العالمٌة الحرب عقب حدث كما

 .الدولٌة الجنائٌة المحكمة وحالٌا

 


