
A/RES/62/67 األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 
8 January 2008 

  الثانية والستونالدورة 
 من جدول األعمال٨٣البند

 

07-46777 

_______________ 

    العامة اجلمعية اختذته قرار
  ])A/62/451( السادسة اللجنة تقرير على بناء[

  

  الدبلوماسية احلماية -  ٦٢/٦٧
  ،العامة اجلمعية إن  

 الثامنـة  دورهتـا  أعمـال  عن الدويل القانون جلنة تقرير من الرابع الفصل يف نظرت وقد  
)(واخلمسني )(الدبلوماسية ةباحلماي املتعلقة املواد مشاريع يتضمن الذي ،١ ٢،  

 أســاس علــى اتفاقيــة بإعــداد العامــة اجلمعيــة توصــي أن قــررت اللجنــة أن تالحــظ وإذ  
)(الدبلوماسية باحلماية املتعلقة املواد مشاريع ٣،  

 النحـو  علـى  التـدرجيي،  وتطـويره  الدويل القانون تدوين أمهية استمرار على تشدد وإذ  
  املتحدة، األمم ميثاق من ١٣ املادة من )أ( ١ الفقرة يف إليه املشار

 بــني العالقــات يف كــربى بأمهيــة حيظــى الدبلوماســية احلمايــة موضــوع أن تالحــظ وإذ  
  الدول،

)(احلكومـات  ومالحظات تعليقات اعتبارها يف تأخذ وإذ    يف جـرت  الـيت  واملناقـشة  ٤
  ،والستني الثانية العامة اجلمعية دورة يف الدبلوماسية احلماية بشأن السادسة اللجنة

 الدبلوماســية احلمايــة بــشأن الــدويل القــانون جلنــة أعمــال باختتــام ترحــب  - ١  
)(عليها والتعليقات املواد مشاريع وباعتمادها   ؛٥

  ).A/61/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم   )١(
  .٤٩ نفسه، الفقرة املرجع  )٢(
  .٤٦املرجع نفسه، الفقرة   )٣(
)٤(  A/62/118و   Add.1.  
، الفقرتـان   )A/61/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلاديـة والـستون، امللحـق رقـم                )٥(

  .٤٤   و٤٣
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 الــدويل القــانون تــدوين يف املتواصــل إلســهامها للجنــة تقــديرها عــن تعــرب  - ٢  
  التدرجيي؛ وتطويره

 ،الدبلوماسـية  باحلمايـة  قـة املتعل املـواد  احلكومات أنظار على الثناء مع عرضت  - ٣  
 األمـني  إىل تقـدم  أن إىل احلكومـات  ذههـ  وتـدعو  اللجنـة،  قدمتها اليت ،القرار هبذا نصها املرفق
  ؛)٣(املواد هذه أساس على اتفاقية بإعداد اللجنة توصية بشأن إضافية تعليقات أي كتابة العام

 بنــدا والــستني اخلامــسة لــدورهتا املؤقــت األعمــال جــدول يف تــدرج أن تقــرر  - ٤  
 يفو الـسادسة  للجنـة  تـابع  عامـل  فريـق  إطـار  يف تواصـل،  وأن ،“الدبلوماسـية  احلمايـة ” بعنوان
 الـيت  املناقـشات  يف عنها املعرب اآلراء وكذلك احلكومات من املقدمة املكتوبة التعليقات ضوء
 احلمايــة بــشأن اتفاقيــة صــياغة مــسألة دراســة والــستني، الثانيــة العامــة اجلمعيــة دورة يف جــرت

  .الذكر السالفة املواد أساس على آخر مناسب إجراء أي اختاذ أو الدبلوماسية

  ٦٢اجللسة العامة 
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٦

  
  املرفق

  الدبلوماسية احلماية
  

  األول اجلزء

  عامة أحكام
  

  ١ املادة

  والنطاق التعريف

ــواد مــشاريع ألغــراض   ــة امل ــة تعــين ،احلالي ــام الدبلوماســية احلماي ــة، قي  إجــراء عــرب دول
 عـن  أخـرى  دولـة  مـسؤولية  بطـرح  الـسلمية،  التـسوية  وسـائل  مـن  أخـرى  وسيلة أو دبلوماسي

 الدولـة  رعايـا  مـن  اعتبـاري  أو طبيعـي  بـشخص  حلـق  دوليـا  مـشروع  غـري  فعـل  عن ناشئ ضرر
  .املسؤولية تلك إعمال بغية وذلك األوىل،

  
  ٢ املادة

  الدبلوماسية احلماية ممارسة يف احلق

  .هذه املواد ملشاريع وفقا الدبلوماسية احلماية ممارسة للدولة قحي  
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  الثاين اجلزء

  اجلنسية
  

  األول الفصل

  عامة مبادئ
  

  ٣ املادة

  اجلنسية دولة قبل من احلماية توفري

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

 يتـصل  فيمـا  الدبلوماسـية  احلماية ممارسة للدولة وزجي ،١ الفقرة يف جاءعلى الرغم مما      - ٢
  .٨ املادة ملشروع وفقا رعاياها غريب

  
  الثاين الفصل

  الطبيعيون األشخاص
  

  ٤ املادة

  الطبيعي الشخص جنسية دولة

 يكـون  دولـة  اجلنـسية  دولة تعين الطبيعي، للشخص الدبلوماسية احلماية توفري ألغراض  
 أو األصـل  أو املولـد  حبكـم  الدولـة،  تلـك  لقـانون  فقـا و جنـسيتها،  اكتـسب  قـد  الـشخص  ذلك

  .الدويل القانون مع تتعارض  الأخرى طريقة بأية أو الدول خالفة أو التجنس
  

  ٥ املادة

  الطبيعي الشخص جنسية استمرار

 تلــك رعايــا مــن كــان بــشخص يتعلــق فيمــا الدبلوماســية احلمايــة ممارســة للدولــة حيــق  - ١
 .رمسيـا  املطالبـة  تقـدمي  تـاريخ  وحـىت  الـضرر  حـدوث  تـاريخ  مـن  ابتـداء  مـستمرة  بـصورة  الدولة

  .كليهما التارخيني هذين يف قائمة اجلنسية تلك كانت إذا االستمرارية حتقق ويفترض

 يتعلـق  فيمـا  الدبلوماسـية  احلمايـة  متـارس  أن للدولـة  جيوز ،١ لفقرةاب اإلخالل عدم مع  - ٢
 تـاريخ  يف رعاياهـا  مـن  يكن مل ولكنه رمسيا ةاملطالب تقدمي تاريخ يف رعاياها من يكون بشخص
 فقــد قــد يكــون أو ســلف دولــة رعايــا مــن الــشخص هــذا يكــون أن شــريطة الــضرر، حــدوث
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 مـا،  شخـصا  خيـص  فيمـا  الدبلوماسـية،  احلمايةمتارس  أن   احلالية اجلنسية دولةل جيوز ال  - ٣
 ذلـك  كـان  عنـدما  حـدث  قـد  يكون بضرر يتعلق فيما الشخص لذلك سابقة جنسية دولةضد  

  .احلالية اجلنسية دولة رعايا من يكن ومل السابقة اجلنسية دولة رعايا من الشخص

 تـاريخ  بعـد  تـسب، يك بـشخص  يتعلـق  فيمـا  الدبلوماسية احلماية ممارسة للدولة حيق ال  - ٤
  .املطالبة ضدها تقدم اليت الدولة جنسية ،ارمسي املطالبة تقدمي

  
  ٦ املادة

  ثالثة دولة ضد واملطالبة املتعددة اجلنسية

 أن اجلنــسية متعــدد أو اجلنــسية مــزدوج شــخص رعاياهــا مــن يكــون دولــة ألي جيــوز  - ١
 مـن  الـشخص  هـذا  يكـون   ال دولـة  ضـد  الشخص بذلك يتعلق فيما الدبلوماسية احلماية متارس
  .رعاياها

 فيمـا  الدبلوماسـية  احلمايـة  ممارسة يف اجلنسية دول من أكثر أو دولتان تشترك أن جيوز  - ٢
  .اجلنسية متعدد أو اجلنسية مزدوج بشخص يتصل

  
  ٧ املادة

  اجلنسية دول من دولة ضد واملطالبة املتعددة اجلنسية

 ضــد  مــابــشخص يتعلــق فيمــا بلوماســيةالد احلمايــة متــارس أن اجلنــسية لدولــة جيــوز ال  
 اجلنـسية  هـي  األوىل الدولـة  جنـسية  تكـن  مل  مـا  أيـضا  رعاياهـا  مـن  الـشخص  ذلـك  يكون دولة

  .السواء على رمسيا، املطالبة تقدمي تاريخ ويف الضرر وقوع تاريخ يف الغالبة،

  ٨ املادة

  والالجئون اجلنسية عدميو األشخاص

 ناكـ إذا   اجلنـسية  عدمي بشخص يتعلق فيما لدبلوماسيةا احلماية متارس أن للدولة جيوز  - ١
 قانونيـة  بـصفة  ميقـي  رمسيـا،  املطالبـة  تقـدمي  تـاريخ  ويف الـضرر  وقـوع  تـاريخ  يف ،الشخص ذلك

  .الدولة تلك يف واعتيادية
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 الدولـة  تلـك  به تعترف بشخص يتعلق فيما الدبلوماسية احلماية متارس أن للدولة جيوز  - ٢
 ويف الـضرر  وقـوع  تـاريخ  يف الـشخص،  ذلـك  كـان  إذا دوليـا،  املقبولـة  للمعايري وفقا كالجئ،
  .الدولة تلك يف واعتيادية قانونية بصفة يقيم رمسيا، املطالبة تقدمي تاريخ

 الدولـة  ارتكبتـه  دوليا مشروع غري فعل عن ناجم بضرر يتعلق فيما ٢ الفقرة تنطبق ال  - ٣
  .جنسيتها الالجئ حيمل اليت

  
  الثالث الفصل

  االعتباريون اصاألشخ
  

  ٩ املادة

  الشركة جنسية دولة

ــة ألغــراض   ــة تعــين للــشركات، الدبلوماســية احلماي ــسية دول ــة اجلن ــشئت الــيت الدول  أن
 أخـرى  دول أو أخـرى  دولة رعايا الشركة على يسيطر عندما أنه غري .قانوهنا مبوجب الشركة

 اإلدارة مقـر  عنـدما يوجـد   و فيها أنشئت اليت دولةال يف كبرية جتارية أنشطة للشركة توجد وال
  .اجلنسية دولة الدولة تلك تعترب ،أخرى دولة يف همايكل للشركة املالية والرقابة

  
  ١٠ املادة

  الشركة جنسية استمرار

 جنـسية  حتمـل  اسـتمرت  بشركة يتعلق فيما الدبلوماسية احلماية متارس أن للدولة جيوز  - ١
 .رمسيـا  ةلبـ اطامل تقـدمي  تـاريخ  إىل الـضرر  وقـوع  ختـاري  مـن  هلـا،  الـسلف  الدولـة  أو الدولة تلك

  .كليهما التارخيني ذينه يف اجلنسية تلك وجدت إذا االستمرارية حتقق ويفترض

 صل علــىحتــ شــركة بــأي يتعلــق فيمــا الدبلوماســية احلمايــة متــارس أن للدولــة حيــق ال  - ٢
  .ةلباطامل تقدمي بعد عليها املدعى الدولة جنسية

 الدبلوماسـية  احلمايـة  ممارسـة  يف احلـق  للدولـة  يظـل  ،١ الفقـرة  يف جـاء  ممـا على الـرغم      - ٣
 مـن  موجـودة  تعـد  مل ولكنـها  الـضرر  وقوع تاريخ يف جنسيتها حتمل كانت بشركة يتعلق فيما
  .الشركة فيها أنشئت اليت الدولة لقانون وفقا الضرر ذلك جراء
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  ١١ املادة

  األسهم محلة محاية

 فيمــا الدبلوماســية احلمايــة متــارس أن الــشركة يف ســهماأل محلــة جنــسية لدولــة حيــق ال  
  :إال ضرر بالشركة يلحق عندما خيصهم

ــد مل إذا  )أ(   ــشركة يع ــا وجــود لل ــانون وفق ــة لق ــيت الدول ــشئأ ال ــا تن ــسبب فيه  ل
  بالضرر؛ له صلة ال

 يـدعى  اليت الدولة جلنسية حاملة الضرر وقوع تاريخ يف الشركة كانت إذا أو  )ب(  
 الدولـة  تفرضـه  مـسبقا  شـرطا  الـشركة  تأسـيس  وكـان  بالـشركة  الـضرر  إحلاق نع مسؤولة أهنا

  .فيها التجارية األعمال ملمارسة
  

  ١٢ املادة

  األسهم حبملة يلحق الذي املباشر الضرر

 األسـهم  محلـة  حبقـوق  مباشـرا  ضـررا  دوليـا  املـشروع  غـري  الدولـة  فعـل  يلحـق   مـا  بقدر  
 األسـهم  محلـة  مـن  أي جنـسية  لدولـة  حيـق  ها،نفـس  الـشركة  حقـوق  عن هلا متييزا هذه بصفتهم
  .رعاياها لصاحل الدبلوماسية احلماية ممارسة هؤالء

  
  ١٣ املادة

  اآلخرون االعتباريون األشخاص

 الدبلوماســية احلمايــة علــى االقتــضاء، حــسب الفــصل، هــذا يف الــواردة املبــادئ تنطبــق  
  .الشركات خالف االعتباريني لألشخاص

  
  الثالث اجلزء

  احمللية تصافاالن سبل
  

  ١٤ املادة

  احمللية االنتصاف سبل استنفاد

ــة جيــوز ال  - ١ ــدم أن للدول ــة تق ــة مطالب ــا دولي ــق فيم ــضرر يتعل ــا بأحــد حلــق ب  أو رعاياه
ــشار األشــخاص مــن آخــر بــشخص ــيهم امل ــادة مــشروع يف إل ــل ٨ امل ــشخص يكــون أن قب  ال
  .١٥ ملادةا مبشروع رهنا احمللية، االنتصاف سبل مجيع استنفد قد املضرور
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 أمـام  مـضرور  لشخص املتاحة القانونية االنتصاف سبل “احمللية االنتصاف سبل” تعين  - ٢
 أهنـا  يـدعى  الـيت  للدولـة  خاصـة،  أم عاديـة  كانت سواء اإلدارية، أو القضائية اهليئات أو احملاكم
  .الضرر وقوع عن مسؤولة

 حكــم إصــدار طلــب أو ةدوليــ مطالبــة تقــدمي حالــة يف احملليــة االنتــصاف ســبل تــستنفد  - ٣
ــا بأحــد حلــق ضــرر أســاس علــى األول، املقــام يف يكــون باملطالبــة، متــصل تفــسريي  أو الرعاي
  .٨ املادة مشروع يف إليهم املشار األشخاص من آخر بشخص

  
  ١٥ املادة

  احمللية االنتصاف سبل استنفاد قاعدة من االستثناء حاالت

  :حيث احمللية االنتصاف سبل الستنفاد حاجة ال  

 أو لافعـ  جـرب  علـى  للحـصول  حمليـة  انتـصاف  بلـس معقول حنو على فراتتو ال  )أ(  
  اجلرب؛ ذلك على للحصول معقولة إمكانية ليةاحمل نتصافاال سبل تتيح ال

ــأخري يوجــد أو  )ب(   ـــه مــسوغ  الت ــة يف ل ــة إىل يعــزى االنتــصاف عملي  الــيت الدول
  مسؤولة؛ أهنا يدعى

 مـسؤولة  أهنـا  يـدعى  الـيت  والدولـة  املضرور فردال بني وجيهة صلة توجد  ال أو  )ج(  
  الضرر؛ وقوع تاريخ يف

 االنتــصاف بلــــــــس إىل اللجــوء مــن واضــحا منعــا املــضرور الــشخص مينــع أو  )د(  
  احمللية؛

 االنتـصاف  سـبل  اسـتنفاد  شـرط  عـن  مـسؤولة  أهنا يدعى اليت الدولة تتنازل أو  ) ه(  
  .احمللية

  
  الرابع اجلزء

  متنوعة أحكام
  

  ١٦ ملادةا

  الدبلوماسية احلماية خالف التدابري أو اإلجراءات

ــدول حقــوق هــذه املــواد مــشاريع متــس ال    األشــخاص أو الطبيعــيني األشــخاص أو ال
 تـدابري  أو إجـراءات  إىل الـدويل  القـانون  مبوجـب  اللجوء يف الكيانات من غريهم أو االعتباريني
  .دوليا مشروع غري فعل عن جنم ضرر جرب لكفالة الدبلوماسية، احلماية خالف
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  ١٧ املادة

  الدويل للقانون اخلاصة القواعد

 للقـانون  اخلاصـة  القواعد مع فيه تتفق  ال حيثما وبقدر ما   هذه املواد مشاريع طبقنتال    
  .االستثمار حبماية واملتعلقة املعاهدات يف الواردة األحكام مثل الدويل

  
  ١٨ املادة

  السفن أطقم محاية

 لـصاحلهم  الدبلوماسـية  احلماية ممارسة يف السفينة طاقم أفراد جنسية لةدو حق يتأثر ال  
 عـن  النظـر  بغـض  الطـاقم،  ذلـك  أفـراد  عـن  بالنيابـة  اجلـرب  التمـاس  يف الـسفينة  جنـسية  دولـة  حبق

 مــشروع غــري فعــل جــراء مــن للــسفينة ضــرر وقــوع أثنــاء يف ضــرر يــصيبهم ماعنــد جنــسيتهم،
  .دوليا

  
  ١٩ املادة

  هبا املوصى املمارسة

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

 ن عـ  سـيما  الو الدبلوماسـية،  احلمايـة  ممارسـة  إلمكانية الواجب النظر تويل أن  )أ(  
  شأن؛ ذي ضرر وقوع

 يتعلـق  فيمـا  رينواملـضر  األشـخاص  آراء أمكـن،  كلما اعتبارها، يف تضع وأن  )ب(  
  املطلوب؛ واجلرب الدبلوماسية احلماية إىل باللجوء

 احلـصول  مت الـذي  ،الـضرر  عـن  تعـويض  أي رواملـضر  الشخص إىل حتول وأن  )ج(  
  .معقولة اقتطاعات بأي رهنا عنه، املسؤولة الدولة من عليه
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