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الوحدة التعميمية األولى
التعريف بالدبموماسية
الكممات المفتاحية:
الدبموماسية  -اصطالحًا  -فقيًا  -قانوناً.

الممخص:
أثبتت الدبموماسية أىميتيا في تعزيز العالقات بين الدول لذلك تحولت من ميمة مؤقتو إلى بعثات دائمة
لذا من الضروري التعرف إلى مدلول كممة الدبموماسية ومصدرىا وتعريفيا فقيًا وقانونًا سيما بعد أن تم
تقنين القواعد الناظمة ليا في اتفاقية فينا لمعالقات الدبموماسية لعام  1961وغيرىا...

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى معرفة:


من أين أتت كممة الدبموماسية



تعريف الدبموماسية



تحديد المقصود بالقانون الدولي الدبموماسي



معرفة مصادر قواعد القانون الدولي الدبموماسي



تحديد العالقة بين القانون الدولي الدبموماسي والقانون الدولي

1

المقدمة:
ثمة حقيقة ثابتة ال يختمف اثنان عمى صحتيا ،وىي قائمة منذ أن خمق اهلل البشر عمى ىذا الكون ،والى
ّ
أن يرث اهلل األرض ومن عمييا ،أال وىي استحالة العزلة .فقد ُجبمت البشرية عمى الحاجة إلى بعضيا

بعضاً بتبادليا المنافع والمصالح ،والتي تتزايد حيناً بعد حين بتزايد تطور المجتمعات نفسيا ووسائميا في
لحل
ظل مجتمع الجماعة والعشيرة والقبيمة ّ
مجاالت السمم والحرب .فكانت ىناك ظاىرة الرسل في ّ
الخالفات والنزاعات  ،1وكانت تمك الرسل متمتعة بعدم االعتداء عمييا ،ويعاممون معاممة تميق بكرامتيم
ومكانتيم لما يقومون بو من دور ،وقد طبق اإلسالم نظام تبادل الرسل من أجل نشر الدعوة اإلسالمية
والتفاوض من أجل الصمح ومن أجل تبادل األسرى ،وىو ما كان نواة لتبادل البعثات الدبموماسية
ولمحصانات واالمتيازات الدبموماسية عند ظيور الدولة ،وفي الوقت نفسو كانت ىناك بعثات تجارية
متنقمة لتبادل المصالح التجارية بين تمك المجتمعات ،وىو ما كان أساسًا لمعالقات القنصمية فيما بعد.
ولذلك أصبحت حاجة الدول إلى جياز يقوم بتنفيذ تمك الميمة لمحفاظ عمى حسن العالقات وتوطيد
تتم أحيانًا من خالل مبعوثين من رؤساء الدول إلى أمثاليم في الدول
أواصرىا بين تمك الدول؛ وقد كانت ّ
األخرى ،فكان المبعوث آنذاك يرسل لتنفيذ ميمة محددة ،ثم يعود فور انتيائيا.

ونتيجة لمتطور التاريخي الذي ط أر عمى العالقات الدولية ،نشأت الحاجة إلى إرسال سفراء ومبعوثين
لفترات أطول حتى ارتقى األمر إلى صورتو الحالية من التمثيل الدبموماسي الدائم الذي يعرف بالسفارات
والقنصميات ،والذي جسد بصورة أساسية وعممية ثبوت سيادة الدولة الحديثة ،وأصبح قيام التمثيل
الدبموماسي والقنصمي الدائم ضرورة ىامة فرضتيا دواعي استقرار العالقات والمصالح الدولية وحمايتيا
بصفة رسمية .ذلك كي تستطيع الدول –من خالل ممثمييا الدائمين -أن تكون عمى دراية تامة بما يحدث
من تطورات في الدول األخرى ،ولكي تتعاون فيما بينيا لمعالجة قضاياىا السياسية واالقتصادية
ظل التفاىم واالتصال الدائم الذي
يتم إال في ّ
واالجتماعية والثقافية والعمميةّ ،
كل ذلك من الصعب أن ّ
تعمل البعثات الدائمة عمى تحقيقو.2
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ليس ىذا فقط ولكن الوظيفة الدبموماسية أصبحت من أىم وسائل تحقيق السياسة الخارجية لمدولة ،ومظي ًار
يمس المصمحة الذاتية
لتدعيم مكانتيا ،وتؤدي دو ًار بار ًاز في تحقيق فعالية القانون الدولي في ّ
كل ما ّ
لمدولة أو المصمحة الدولية ،3األمر الذي أدى إلى تطور القواعد القانونية الناظمة لمعالقات الدبموماسية.

ألن المبعوث يمثل
فقديماً كان االعتداء عمى الرسول الدبموماسي ُي ّ
عد انتياكًا لمشعائر المقدسة في الدولةّ ،

العرف حتى ظيرت
رئيس الدولة الذي كان يجمع آنذاك بين السمطة الروحية والسياسية ،واستمر ىذا ُ

الدولة الحديثة بعد اتفاقية وستفاليا عام 1648م التي أنيت حروبًا دامت ثالثين عامًا من (-1618

1648م)4.وبعد حرب نابميون بونابرت وىزيمتو كان أن أفرد أول مؤتمر لمدول األوروبية المنتصرة المنعقد
في فيينا عام 1815م حي اًز كبي اًر لمناقشة القواعد األولى لمعالقات الدبموماسية واقرارىا ،والتي أغنيت في
اتفاقية اكس ال شابل عام 1818م بإضافة ترتيبات جديدة إلى ما أقره مؤتمر فيينا السالف الذكر .ونظ ًار
لحداثة تمك القواعد المحصورة في التمثيل الدبموماسي بين الدول األوروبية فمم تطبقيا بعض الدول
متذرعة بقوانينيا الداخمية ،إلى أن ظيرت عصبة األمم عام 1919م ،والتي قامت عمى أنقاضيا بعد
الحرب العالمية الثانية منظمة األمم المتحدة عام 1945م التي وضعت األسس القانونية لكيفية التعايش
وحل النزاعات بالطرق الدبموماسية ،فكمفت لجنة القانون الدولي بإعداد مشروع
السممي بين الشعوب
ّ
اتفاقية دولية لتقنين القواعد العرفية الناظمة لمعالقات الدبموماسية ،وكان أن أُقرت بمؤتمر دولي في فيينا
عام 1961م ،وتمتيا اتفاقية دولية لمعالقات القنصمية أقرت بمؤتمر دولي أيضاً في فيينا عام 1963م.
كل منيما ممزمة لجميع الدول األطراف فييا وفقًا التفاقية فيينا لقانون المعاىدات لعام
وأصبحت قواعد ّ
1969م ،حيث أصبحت الدولة المخمة بتمك القواعد عرضة لممساءلة القانونية ضمانًا لتعزيز العالقات
وتطويرىا بين الدول والشعوب حفاظًا عمى األمن والسمم الدوليين.
عدة ،وتتنوع أدواتو بتنوع
فحياة الدول تقتضي االتصال الدائم فيما بينيا ،ويأخذ االتصال بين الدول صور ّ
شكل ىذه العالقات وطبيعتيا .ومن أىم أدوات االتصال بين الدول التمثيل الخارجي ،فالبعثات
الدبموماسية ىي األجيزة التي تقوم بتنظيم العالقات وادارتيا بين الدول .5ويمكن القول ّإنو ليس ىناك في

3اٌّشعغ اٌغبثك-ص.252
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3

أي دولة ذات سيادة ال يوجد فييا بعثات دبموماسية وقنصمية ،أو ال تقوم بإرسال
عصرنا الحديث ّ
دبموماسيين وقناصل إلى دول أخرى؛ حيث أصبح ذلك السبيل ىو الشريان الرئيس في العالقات الدولية.

عد انتياك الدول لمقواعد القانونية التفاقيتي فيينا لمعالقات الدبموماسية لعام  ،1961وفيينا لمعالقات
ُي ّ
القنصمية لعام  ،1963انتياكاً اللتزام دولي يرتب المسؤولية الدولية ،عدا عما ينجم عن تمك االنتياكات
من استياء لدى مختمف الدول يكون فادحاً أحياناً ،فمطالما أدى تفاقم تداعياتيا إلى قطع العالقات
الدبموماسية بين بعض الدول ،وقد يؤدي إلى نشوء نزاع مسمح ،وىو بذلك يتنافى مع ما تنشده آمال ميثاق
األمم المتحدة وتوجياتو ،ومبادئ العالقات الدبموماسية والقنصمية في حد ذاتيا.6
في الحقيقة تثير دراسة القانون الدولي الدبموماسي والقنصمي العديد من الموضوعات ،منيا ما يتعمق
بالدبموماسية الدائمة أو الثنائية  ،والدبموماسية الخاصة ،والدبموماسية المتعددة األطراف ،وقانون العالقات
القنصمية.
وسنركز في دراستنا عمى القواعد القانونية الناظمة لمدبموماسية الثنائية ،والقواعد القانونية الناظمة لمعالقات
القنصمية.
فما ىو المقصود بالدبموماسية ،ومن ىي األجيزة المختصة بمباشرة العالقات الدبموماسية ،وما ىي الميام
الممقاة عمى عاتق البعثة الدبموماسية وواجباتيا ،وما ىي الحصانات واالمتيازات التي تتمتع بيا البعثات
الدبموماسية ،وما ىي أسباب انتياء ميام المبعوث الدبموماسي والبعثة الدبموماسية ،وكيف تطورت
يتم تشكيل البعثات القنصمية ،وما ىي وظائف البعثة القنصمية وواجباتيا ،وما
العالقات القنصمية ،وكيف ّ
مدى الحصانات واالمتيازات التي تتمتع بيا البعثة القنصمية ،ومتى تنتيي ميمة البعثة القنصمية؟.

 -6ػجذ هللا صبٌح ػجذ هللا اٌصّبغ  -ظّبٔبد اٌحصبٔخ اٌغٕبئ١خ ٚاٌّذٔ١خ ٌٍجؼٛس اٌذثٍِٛبعٚ ٟاٌمٕصٍٚ ٟئشىبٌ١خ رطج١مٙب ف ٟاٌٛالغ اٌ-ّٟٕ١
ِبعغز١ش-وٍ١خ اٌحمٛق –عبِؼخ ػذْ – اٌhttp://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=17206.2006- ّٓ١
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التعريف بالدبموماسية
تتم عن طريق البعثات الدبموماسية الدائمة الثنائية ،أو عن طريق البعثات
الدبموماسية كوظيفة سياسية ،قد ّ

الدبموماسية المتعددة األطراف أو البعثات الخاصة ،وبالتالي لم تعد تقتصر عمى تبادل البعثات

الدبموماسية بين الدول فحسب ،وانما تشمل أيضًا العالقات الدبموماسية بين الدول والمنظمات الدولية أو
المنظمات الدولية فيما بينيا.7
فما ىو أساس مصطمح الدبموماسية ،وىل اتفق الفقياء عمى تعريف موحد لمدبموماسية ،وما ىو المقصود
بالقانون الدولي الدبموماسي ،وما ىي العالقة بين القانون الدولي الدبموماسي والقانون الدولي العام؟.

أوالً :الدبموماسية اصطالحاً:
الدبموماسية كممة مشتقة من اليونانية (دبموما) ومعناىا الوثيقة أو الشيادة التي تطوى عمى نفسيا ،والتي
كانت تصدر عن الشخص الذي بيده السمطة العميا في البالد ،وتخول حامميا امتيازات خاصة ،8وقد كان
الرومان في البداية يسمون وثائق السفر المعدنية المختومة والمطوية بالدبموما.
ومع مرور الزمن اتسع معنى كممة دبموما بحيث أصبحت تشمل الوثائق الرسمية واألوراق والمعاىدات،
وحل رموزىا
وبتعدد ىذه الوثائق أصبح من الضروري استخدام موظفين لمعمل في تبويب ىذه الوثائق ّ
وحفظيا ،وأطمق عمييم اسم أمناء المحفوظات ،وبقي مصطمح دبموماسية ولفترة طويمة يقتصر عمى دراسة
المحفوظات والمعاىدات واإللمام بتاريخ العالقات بين الدول.9
انتقمت الدبموماسية من اليونانية إلى الالتينية ،ومن ثم إلى المغات األوروبية ،ثم إلى المغة العربية.

-7د.ػجذ اٌٛاحذ ِحّذ اٌفبسِ-شعغ عبثك-ص.249
 -8د.عّٛح ٟفٛق اٌؼبدح-اٌذثٍِٛبع١خ ٚاٌجشٚرٛوٛي-غ-1960-2ص2

Word Origin & History diplomacy
formed from diplomate "diplomat" (on model of aristocratie from ، from Fr. diplomatie،1796
from diploma ( diplomatis) "official document conferring a ،aristocrate). diplomaticos
"privilege
Dictionary.com
-9د.ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ٔبصش ثٓ ػجذ اٌشحّٓ اٌؼج١ىبْ-اٌحصبٔبد ٚاالِز١بصاد اٌذثٍِٛبع١خ ٚاٌمٕصٍ١خ ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌذ-ٌٟٚششوخ اٌؼج١ىبْ ٌألثحبس
ٚاٌزط٠ٛش –غ- 2007-1ص 81
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الدبموماسية في الالتينية:
تعني الشيادة الرسمية أو الوثيقة التي تتض من صفة المبعوث والميمة الموفد بيا ،والتوصيات الصادرة
بشأنو من الحاكم بقصد تقديمو وحسن استقبالو أو تيسير انتقالو بين األقاليم المختمفة ،وكانت ىذه
الشيادات أو الوثائق عبارة عن أوراق تمسكيا قطع من الحديد (تسمى دبموما).
أما المعنى الثاني الذي استعممو الرومان لكممة الدبموماسية فكان يفيد عن طباع المبعوث أو السفير.
والدبموماسية بالمفيوم الفرنسي تعني مبعوث أو مفوض ،أي الشخص الذي يرسل في ميمة.
عدة:
واتسع مفيوم الدبموماسية فيما بعد ،وأصبحت تستعمل في معان ّ
 معنى المينة المفاوضات الدىاء والكياسة السياسة الخارجيةوالدبموماسية في المغة العربية كانت تعني (كتاب) لمتعبير عن الوثيقة التي يتبادليا أصحاب السمطة
بينيم ،والتي تمنح حامميا مزايا الحماية واألمان.10

-10د.حٕبْ اخّ١ظ -ربس٠خ اٌذثٍِٛبع١خ-1-دساعبد د١ٌٚخ-ص.2-1
اٌذثٍِٛبع١خ ٟ٘ :ػٍُ اٌؼاللبد ث ٓ١أشخبص اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌؼبَ ( اٌذٚي ٚإٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ )ٚاٌحفبظ ػٍِ ٝصبٌحٙب اٌّزجبدٌخ ِٓ رّضٍٙ١ب ٚئعشاء
اٌّفبٚظبد ،أ ٞأٔٙب ٚعٍ١خ رطج١ك اٌمبٔ ْٛاٌذ .ٌٟٚأحّذ اٌذ٠ٚه –اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌؼبَ – .2011-4-1
اٌشاثػ  http://www.slideshare.net/ahmedaldweek/ss-7483576ربس٠خ اٌض٠بسح -5رّٛص2012-
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ثانياً :التعاريف المختمفة لمدبموماسية:
اختمف فقياء القانون الدولي العام ،خاصة الذين اىتموا بدراسة العالقات الدبموماسية في تحديد معنى
الدبموماسية ،وقد ذىبوا في ذلك مذاىب مختمفة سنشير إلى أىم التعريفات لمدبموماسية:
تعريف األستاذ ريفييو :Rivier
وفن تمثيل الدول واجراء المفاوضات.
عمم ّ

تعريف شارل دي مارتينز :Charles de Martens
بأنيا (عمم العالقات الخارجية أو الشؤون الخارجية لمدول ،وبمعنى أخر ىي عمم
عرفيا الفقيو دي مارتينز ّ
ّ

فن المفاوضات).
أو ّ

تعريف كالفو :Ch calvo
بأنيا (عمم العالقات القائمة بين
عرفيا شارل كالفو في قاموسو الخاص بمصطمحات القانون الدولي ّ
ّ

فن إجراء المفاوضات).
مختمف الدول أو ىي بتعبير أبسط ّ

تعريف ىارولد نيكمسون:

عرفيا الكاتب الدبموماسي البريطاني نيكمسون التعريف الوارد في قاموس اكسفورد بأنيا( :إدارة العالقات
ّ

الدولية عن طريق المفاوضات ،أو أسموب معالجة وادارة ىذه العالقات من قبل السفراء والمبعوثين).11

ويرى الدكتور عبد العزيز سرحان ّأنيا الطريقة التي يسمكيا أشخاص القانون الدولي العام ،لتسييل قيام

عالقات ودية وسممية بينيا ،وذلك بغية القضاء عمى ما قد يكون ىناك من تضارب في الرأي وتنازع في

المصالح المتبادلة أياً كانت طبيعة ىذه المصالح .12
فن تمثيل الحكومة ،ورعاية مصالح البالد لدى
وعرف الدكتور السموحي فوق العادة الدبموماسية ّ
بأنيا ّ
ّ
الحكومات األجنبية ،والسير عمى أن تكون حقوق البالد مصونة وكرامتيا محترمة في الخارج وادارة

األعمال الدولية بتوجيو المفاوضات السياسية ،ومتابعة مراحميا وفقًا لمتعميمات المرسومة ،والسعي لتطبيق
القانون في العالقات الدولية كي تصبح المبادئ القانونية أساس التعامل بين الشعوب.
-11د.ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ٔبصش ثٓ ػجذ اٌشحّٓ اٌؼج١ىبْ –ِشعغ عبثك – ص .85
Diplomacy:noun

.the conduct by government officials of negotiations and other relations between nations. 1
2. the art or science of conducting such negotiations.
etc.، handling people،3. skill in managing negotiations
dictionary.com
-12د.ػجذ اٌؼض٠ض عشحبِْ-جبدب اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌؼبَ-داس إٌٙعخ اٌؼشث١خ-ػبَ – 1980ص697-695
د.ػجذ اٌٛاحذ ِحّذ اٌفبس-اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌؼبَِ-شعغ عبثك-ص.248
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13
ألنيا تستوجب معرفة العالقات القانونية والسياسية لمختمف
وفن معًا  ،فيي عمم ّ
والدبموماسية ىي عمم ّ

ألنيا تيتم بإدارة الشؤون الدولية،
فن ّ
الدول ومصالحيا وتقاليدىا التاريخية وأحكام المعاىدات..وىي ّ

ينم عن معرفة وعمم
وتتطمب المقدرة عمى تنظيم المفاوضات السياسية ومتابعتيا وتوجيييا توجييًا ّ

وفن يجب اكتشاف أس ارره.14
واسعين .فالدبموماسية عمم يجب معرفة قواعدهّ ،

وقد دخمت ىذه الكممة المعجم الدولي منذ أواسط القرن السابع عشر حين حمّت محل كممة المفاوضة
.negotiation15
أن مدلول الدبموماسية قد تطور مع الزمن ،وأصبح يشير إلى العديد من
ويرى الدكتور محمد عزيز شكري ّ
فن وعمم إدارة العالقات الدولية».
المعان يمكن أن يتضمنيا التعريف العام اآلتي« :الدبموماسية ىي ّ

والدبموماسية أنواع:

 1ـ فمن حيث أطراف العالقة الدولية :ىناك الدبموماسية الثنائية أي الدبموماسية بين دولتين ،وىناك
الدبموماسية الجماعية ،أي الدبموماسية بين مجموعة من الدول عن طريق المؤتمرات أو المنظمات
الدولية ،يسمي بعضيم النوع األخير بالدبموماسية البرلمانية  .parliamentary diplomacyوقد عرف
ىذا النوع الثاني منذ عصبة األمم وحتى اليوم.
 2ـ ومن حيث الشكل الذي تأخذه إدارة العالقات الدولية :ىنالك الدبموماسية السرية وىي التي تجري
خمف الكواليس وتكتم نتائجيا .وىناك الدبموماسية العمنية وىي التي تتضح نتائجيا فور انتيائيا حتى لو
جرت المفاوضات بشكل غير عمني .وقد كان إنشاء عصبة األمم بييئاتيا ومجالسيا العمنية واشتراط
ميثاقيا تسجيل المعاىدات المبرمة بين الدول ونشرىا تحت طائمة بطالنيا ،كان محاولة من جانب
مؤسسي العصبة لمخالص من عيد الدبموماسية السرية  secret diplomacyالذي ساد حتى ذلك
التاريخ.

-13اٌذثٍِٛبع١خ ٟ٘:اٌّٙبسح ٚاألعٍٛة اٌفٕ ِٓ ٟخالي أِ ٞفبٚظخ ٌٍٛصٛي ػٍ٘ ٝذف ِحذد ،وّب ّ
أْ اٌغٍٛن اٌذثٍِٛبع ٟاٌخبص ثى ًّ دٌٚخ ٠ؼىظ ف ٟاٌؼبدح
اٌحمبئك اٌّزصٍخ ثشخص١زٙب اٌم١ِٛخ ٚأٚظبػٙب اٌّزّ١ضح .د.ػذٔبْ اٌغ١ذ حغٔ- ٓ١ظش٠خ اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ-غ-2003-1ص.34-33
الدبلوماسية يف جمملها ميارسها السياسيون يف حني أن اإلسرتاتيجية ميارسها العسكريون واالثنان وجهان لعملة واحدة .د.حممد نصر مهنا -تطور السياسات العادلية واإلسرتاتيجية القومية - 2007 -
ص482-475

-14د.عّٛح ٟفٛق اٌؼبدحِ-شعغ عبثك-ص1
د.ػالء أثٛػبِش –اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ-اٌظب٘شح ٚاٌؼٍُ-اٌذثٍِٛبع١خ ٚاإلعزشار١غ١خ – داس اٌششٚق –ػّبْ –غ -2004-1ص163
-15د.فإاد شجبغ-اٌذثٍِٛبع١خِٕ-شٛساد عبِؼخ دِشك-وٍ١خ اٌحمٛق-غ– 2005-10ص.9
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 3ـ ومن حيث الوسائل المستخدمة في إدارة العالقات الدولية :يمكن القول بوجود دبموماسية سمم
تقوم عمى أساس المفاوضة بين الدول المعنية ،وىذا ىو األصل ،ودبموماسية عنف أو ما سمي دبموماسية
السفن الحربية  Gun Boat Diplomacyتتجمى في تحقيق الدولة ألغراضيا عن طريق اتباع وسائل
عدىا بعضيم استم ار اًر لمنشاط الدبموماسي لمدولة في ميدان آخر
الزجر والعنف بما في ذلك الحرب التي ُي ّ
غير ميدان المفاوضات.16

ثالثاً :القانون الدولي الدبموماسي:
كل منيا لدى
ييتم الجانب القانوني لمدبموماسية بتنظيم االتصال الخارجي بين الدول ،وبيان وسائل تمثيل ّ
األخرى ،كما يعنى ببيان كيفية إدارة الشؤون الدولية وكيفية التشاور والتفاوض فييا.17
فماىو تعريف القانون الدولي الدبموماسي ،وىل ىناك عالقة بينو وبين القانون الدولي العام ،وما ىو
كل ىذه األسئمة
مصدر ىذه القواعد ،وما ىو دور القانون الداخمي في مجال نظم العالقات الدبموماسية؟ّ .
سوف نحاول البحث عن إجابة ليا من خالل االجزاء التالية.

-16دِ.حّذ ػض٠ض شىش-ٞاٌذثٍِٛبع١خ١٘-ئخ اٌّٛعٛػخ اٌؼشث١خ-اٌؼٍ َٛاٌمبٔ١ٔٛخ ٚااللزصبد٠خ-دِشك – عٛس٠خ-اٌّغٍذ اٌزبعغ – ص 196
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9295&m=1
-1اٌذثٍِٛبع١خ اٌضٕبئ١خ أ ٚاٌزمٍ١ذ٠خ ٟ٘ :ألذَ صٛس اٌؼًّ اٌذثٍِٛبع٠ٚ ،ٟمصذ ثٙب رٕظ ُ١اٌؼاللبد ث ٓ١دٌٚز ٓ١ػٍ ٝأعبط ِفبٚظبد صٕبئ١خ ثّٕٙ١ب ٚ.اٌذثٍِٛبع١خ اٌضٕبئ١خ
رغط ٟاٌؼاللبد ث ٓ١صٚط ِٓ اٌذٚي ف ٟعّ١غ ِغبالد اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ٚرزّضً ِٙبِٙب ف ٟاٌّحبٚس اٌشئ١غ١خ اٌزبٌ١خ :ثٕبء اٌؼاللبد اٌغ١بع١خ ،اٌزؼبٚ ْٚاٌجؼذ األِٕ،ٟ
اٌضمبفخ ٚاإلػالَ ٚاٌزؼٍ ،ُ١اٌذثٍِٛبع١خ اٌؼبِخ ،اٌزؼبٚ ْٚاٌزٕغ١ك ٚاٌزٛاصً ثٚ ٓ١صاساد اٌخبسع١خ خبصخ فِ ٟغبي اإلصالحبد اٌذاخٍ١خ ،اٌذثٍِٛبع١خ االلزصبد٠خ،
اٌشإ ْٚاٌمٕصٍ١خ ،دثٍِٛبع١خ اٌمّخ اٌضٕبئ١خ ث ٓ١سؤعبء اٌذٚي ٚاٌحىِٛبد.
ٚرّبسط اٌذثٍِٛبع١خ اٌضٕبئ١خ األغشاف ( سغُ رؼذد٘ب ف ٟثؼط األح١بْ ) ،أِ ٞب ث ٓ١اٌذٌٚخ اٌّٛفذح ٚاٌذٌٚخ اٌّع١فخ ػجش ثؼضبد دثٍِٛبع١خ رمٍ١ذ٠خ ،أ ٞػجش عفبساد
ِؼزّذح ف ٟاٌخبسطٚ ،اٌزٔ ٟظّذ ِٙبِٙبٚ ،سٚػ١ذ حصبٔبرٙب ٚاِز١بصارٙب ثّب ّ٠بش ٟحغٓ رأد٠زٙب ٌّٙبِٙب ػٍ ٝأفعً ٚعٗ ِٓ خالي ارفبل١خ فٌٌنا ٌٍؼاللبد
اٌذثٍِٛبع١خ ٌؼبَ . َ1961
2.دثٍِٛبع١خ إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ :رّزبص غبٌجب ً ثطبثغ اٌذِّٛ٠خ ٚاالعزّشاس٠خ ػجش ثؼضبد اٌذٚي اٌذائّخ ٌذ ٜإٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ ٟ٘ٚ .رخعغ ٌمٛاػذ صبثزخ ِغزّذح ِٓ
اٌمبٔ ْٛاألعبعٌٍّٕ ٟظّخ ٚاٌٍٛائح اٌذاخٍ١خ ٌ١ٙأرٙب اٌؼبِخ ٚرمبٌ١ذ اٌؼًّ فٙ١ب ٟ٘ٚ .رّبسط داخً ئغبس صبثذ فِ ٟمش إٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ ثّؼبٔٚخ األِبٔخ اٌؼبِخ اٌذائّخ.
ٚأح١بٔب ً رى ْٛراد غبثغ ِإلذ ػجش دػٛح ئحذ ٜإٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ ٌّإرّش ٌجحش لعب٠ب د١ٌ ٚخ ِحذدحٚ .رّزبص دثٍِٛبع١خ إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ ثؼاللبرٙب اٌٛاعؼخ ِغ
أشخبص د ٓ١١ٌٚآخشِ ٓ٠ضً ػاللبرٙب ثجؼعٙب ثؼعب ً أ ٚػاللبرٙب ِغ دٚي أػعبء ٚغ١ش أػعبء فٙ١بٚ ،وزٌه ِغ حشوبد رحش٠ش ٚغٕ١خ ( ػع٠ٛخ ِشالت ) ٚأخ١شا ً
ِغ ِٕظّبد د١ٌٚخ خبصخ ٚظغ اعزشبس.ٞ
ٔٚش١ش ٕ٘ب ئٌ ٝارفبل١خ فٌٌنا ٌؼبَ ( )1975اٌخبصخ ثبٌؼاللبد ِب ث ٓ١اٌذٚي ٚإٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ راد اٌصفخ اٌؼبٌّ١خ ( ،األُِ اٌّزحذح ٚإٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ اٌّزخصصخ
اٌزبثؼخ ٌٙب )ٚ ،اٌمصذ ِٕٙب رٕظ٘ ُ١زا اٌشىً ِٓ اٌّّبسعخ اٌذثٍِٛبع١خ ِٓ ،ح١ش أٔٙب رطجك ػٍ ٝاٌجؼضبد اٌذائّخ ٌٍذٚي اٌّؼزّذح ٌذ ٜأ ٚف ٟإٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ أ ٚحزٝ
ػٍ ٝاٌٛفٛد اٌّشبسوخ ف ٟاعزّبػبد أِ ٚإرّشاد إٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ .
3.دثٍِٛبع١خ األصِبد٠ٚ :مصذ ثٙزا إٌٛع ِٓ اٌذثٍِٛبع١خ إٌشبغ اٌذثٍِٛبع ٟاٌزٛ٠ ٞعٗ ٌحً أصِخ د١ٌٚخ غبسئخٚ .ئداسح األصِبد اٌذ١ٌٚخ أصجحذ ئداسح ٘بِخ فٟ
اٌؼاللبد اٌذثٍِٛبع١خ اٌّؼبصشح.
دثٍِٛبع١خ األصِبد وجذٌٍ ً٠حشة ٚوّخشط ٌٍزٛرش ث ٓ١اٌذٚيٚ .عشد اٌؼبدح أْ ّٕ٠ح اٌّجؼٛس اٌذثٍِٛبع ٟاٌز ٞع١ز ٌٝٛحً األصِبد اٌذ١ٌٚخ صالح١بد ٚاعؼخ
رّىٕٗ ِٓ اٌزحشن اٌذثٍِٛبع ٟاٌغش٠غٚ ،أْ ٠شاػ ٝف ٟاخز١بسٖ خجشرٗ ف ٟحً اٌّشبوً اٌذ١ٌٚخ ٚلذسرٗ ػٍ ٝف ُٙأثؼبد اٌّشىٍخ أ ٚاألصِخ اٌّؼٕ١خ.
4.اٌذثٍِٛبع١خ اٌشؼج١خ أ ٚدثٍِٛبع١خ اإلػالَ :وبٔذ اٌذثٍِٛبع١خ اٌزمٍ١ذ٠خ رم َٛأعبعب ً ػٍ ٝاٌزؼبًِ ث ٓ١اٌحىِٛبد ،أِب اٌ َٛ١فٕز١غخ الٔزشبس اٌزؼٍٚ ُ١اٌضٛسح اٌٙبئٍخ فٟ
ٚعبئً االرصبي فاْ اٌذٚي رحبٚي أْ رىٌٙ ْٛب ػاللبد ِجبششح ِغ اٌشؼٛة٠ٚ ،غّ٘ ٝزا األعٍٛة ثبعُ اٌذثٍِٛبع١خ اٌشؼج١خ أ ٚدثٍِٛبع١خ اإلػالَ .
 .5دثٍِٛبع١خ ػٍُ إٌفظ :رمزع ٟدثٍِٛبع١خ ػٍُ إٌفظ رف ُٙػٛاًِ اٌعؼف ٚاٌمٛح ف ٟأٚساق اٌطشف اٌّفبٚضٚ ،اٌز ِٓ ٟخالٌٙب ٠غزط١غ اٌّفبٚض أْ ٠ؼجش ثٙزٖ
األٚساق ٠ٚحبٚي خٍطٙب ِٓ عذ٠ذ ٌى٠ ٟزّىٓ ثبألخ١ش ِٓ اٌزحىُ ثّغبساد اٌزفبٚض أذفبػب ً ٚرمذِب ً.
ئْ اٌمشاساد اٌغ١بع١خ اٌز ٟرزخز٘ب اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذٚي اٌّزمذِخ ثبٌٕغجخ ٌٍؼاللبد اٌذ١ٌٚخ رزُ ثؼذ دساعخ ِزأٔ١خ ٌٍحبٌخ إٌفغ١خ ٌّٛاغٕ ٟاٌذٌٚخ اٌّشاد ثٙب ٘زٖ اٌمشاساد
ثح١ش رحذد ئرا وبٔذ ٘زٖ اٌمشاساد عٛف رإد ٞئٌ ٝاٌٙذف اٌّطٍٛة ِٕٙب.
ئْ ػٍُ إٌفظ اٌغ١بع ،ٟػٍُ شذ٠ذ اٌزفبػً ِغ اٌغ١بعخ ٌف ُٙإٌظش٠بد إٌفغ١خ ٚو١ف١خ رط٠ٛش٘بِٚ ،ذ اٌغ١بعخ ثبٌزفغ١شاد اٌز ٟرغؼً اٌمبدح ٠زف ّْٛٙاٌظٛا٘ش اٌغ١بع١خ
عٛاء ف ٟأٚلبد اٌحشة ٚاٌغٌٍُ ،زٌه فاْ ٌٙزا اٌؼٍُ دٚساً ثبسصا ً ف ٟرض٠ٚذ صٕبع اٌمشاس ثبٌّؼٍِٛبد اٌخبصخ ثبرغب٘بد اٌشأ ٞاٌؼبَٚ ،وزٌه رض٠ٚذ اٌّفبٚض ثّب
ٍّ٠ىٗ ٌٍزأص١ش ف ٟا٢خش.

16د.عؼ١ذ أث ٛػجبٖ-صٛس ٚأشىبي اٌذثٍِٛبع١خ-دٔ١ب اٌشأhttp://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/127417.html -2008-ٞ
-17دِ.حّذ ٔصش ِٕٙب-اٌغ١بعبد اٌؼبٌّ١خ ٚاإلعزشار١غ١خِ-شعغ عبثك-ص.97
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أ .تعريف القانون الدولي الدبموماسي:
يقول براديو فودريو :إ ّن القانون الدبموماسي ىو ذلك الفرع من فروع القانون الدولي الذي يتناول بصفة
خاصة تنسيق العالقات الخارجية لمدول.

أن القانون الدولي الدبموماسي فرع من فروع القانون العامُ ،يعنى بتنظيم العالقات الخارجية
ويرى جينيو ّ

لمدول وشكل التمثيل الخارجي وادارة الشؤون الدولية ،وأصول تسيير المفاوضات.18

أن القانون الدولي الدبموماسي يشتمل عمى مجموعة القواعد القانونية
وقد رأى الدكتور ماىر ممندي ّ
الناظمة لمعالقات الدبموماسية بين الدول.19

عرف الدكتور محمد سامي عبد الحميد القانون الدولي الدبموماسي ب ّأنو مجموعة القواعد القانونية الدولية
و ّ
المنظمة لما ينشأ عادة بين الدول بعضيا ببعض أو بين الدول والمنظمات الدولية ،أو بين المنظمات

كل دولة أو منظمة من خالليا دبموماسيتيا (أي
الدولية بعضيا ببعض من عالقات دبموماسية تمارس ّ
سياستيا الخارجية) في مواجية غيرىا من الدول أو المنظمات الدولية.

20

ومن الجدير بالذكر ّأن و إذا كان القانون الدولي في مفيومو المعاصر ىو قانون الدول والمنظمات الدولية،

فقد كان منذ نشأتو وحتى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين قانون الدول وحدىا ،وقد ترتب

عمى ذلك أن كانت العالقات الدبموماسية والى عيد ليس بالبعيد ىي تمك القائمة بين الدول وحدىا.
وقد ترتب عمى انتشار المنظمات الدولية بعد انتياء الحرب العالمية الثانية ،وعمى التزايد المستمر ألىمية
العديد من بينيا أن أصبح من المألوف اآلن قيام العالقات الدبموماسية مابين الدول والمنظمات الدولية،
واذا كان األغمب في العمل أن تقوم العالقات الدبموماسية ما بين المنظمة الدولية والدول األعضاء فييا،
فقد توجد أيضاً مابين المنظمات ذات األىمية البارزة وبين دول ال تتمتع بوصف العضوية فييا إذا ما

-18د.حٕبْ اخّ١ظ-ربس٠خ اٌذثٍِٛبع١خ ِ-1-شعغ عبثك –ص.2
-19دِ.ب٘ش ٍِٕذ -ٞدِ.بعذ اٌحِّ-ٞٛشعغ عبثك-ص .107
مجموعة القواعد واألعراف الدولٌة واإلجراءات والمراسم والشكلٌات التً تهتم بتنظٌم العالقات بٌن الدول والمنظمات الدولٌة والممثلٌن
ا لدبلوماسٌٌن ...وفن إجراء المفاوضات السٌاسٌة فً المؤتمرات واالجتماعات الدولٌة وعقد االتفاقات والمعاهدات
الدبلوماسٌة-الدبلوماسٌة ودورها فً إدارة العالقات الدولٌة-

 http://sabri16.arabblogs.com/archive/2010/1/999909.htmlتارٌخ الزٌارة 2102- 7-3
Diplomatic law is that area of international law that governs permanent and temporary diplomatic
which derives ،missions. A fundamental concept of diplomatic law is that of diplomatic immunity
 from state immunity.الرابط  http://en.wikipedia.org/wiki/Diplomatic_lawتارٌخ الزٌارة 2102-7-5
-20دِ.حّذ عبِ ٟػجذ اٌحّ١ذ-أصٛي اٌمبٔ ْٛاٌذثٍِٛبعٚ ٟاٌمٕصٍ-ٟداس اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ –اإلعىٕذس٠خ-غ-2006-1ص.9
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كان لمطرفين مصمحة في وجود مثل ىذه العالقات فيما بينيما ،وليس من النادر أيضًا أن تقوم العالقات
الدبموماسية بين منظمتين دوليتين متى توافرت المصالح المبررة لذلك.
أن لمصطمح العالقات الدبموماسية مفيومين أحدىما واسع واألخر ضيق ،والمقصود
وواقع األمر ّ

بمصطمح العالقات الدبموماسية في مفيومو الواسع ىو ما يقوم عادة بين الدول والمنظمات الدولية من

اتصاالت ودية عمى صور محددة ليا تمارس الدول من خالليا السياسة الخارجية لكل منيا ،والمقصود
بمصطمح العالقات الدبموماسية في مفيومو الضيق ىو تبادل البعثات الدبموماسية الدائمة فيما بين دولتين
أو دولة ومنظمة أو منظمتين.

21

تختمف بالطبع الدبموماسية الثنائية عن الدبموماسية متعددة األطراف .أول ما يمفت االنتباه إلى االختالف
تتم بين الدول والمنظمة الدولية ودولة المقر أو الدولة
تتم بين الدول فقط ،بينما الثانية ّ
بينيما ،أ ّن األولى ّ

أن االختالف والفروق بينيما أكبر من ذلك بكثير ،وتُسقط
المضيفة ،أي ّأنيا عالقة ثالثية الترابط ،بيد ّ
مباشرة عمى مختمف تفاصيل العالقة البينية ،وذلك عمى النحو التالي:

في الدبموماسية الثنائية تتمثل العالقة بين دولتين ،الدولة الموفدة واألخرى المستقبمة ،بينما في الدبموماسية
متعددة األطراف تأخذ العالقة أبعاداً ثالثية بين الدولتين الموفدة والمستقبمة من جية ،والمنظمة الدولية من
جية ثانية.
كل دولة عمى رئيس البعثة وباقي أعضاء البعثة الدبموماسية عن
في الدبموماسية الثنائية ال بد من موافقة ّ
طريق االستمزاج مسبقًا واعتماده قبل الوصول إلى الدولة المستقبمة ،بينما في دبموماسية المنظمات الدولية
ال يوجد مثل ىذا التقميد أو الوضع القانوني سواء بالنسبة لمموظفين الدوليين التابعين لممنظمة ،أو بالنسبة
لمبعثات الدبموماسية المعتمدة لدييا من قبل الدول ،من منطمق أ ّن ىذه البعثات ممثمة لمدول لدى المنظمة

وليس لمدولة المضيفة ،رغم تمتعيم بج ممة ضمانات دولية تمنح ليم من المنظمة نفسيا وعمى حساب
سيادة دولة المقر أو الدولة المضيفة.
حق الدولة في التمثيل الدبموماسي الثنائي أن تعمن شخصًا ما شخصًا غير مرغوب فيو ،أو تقوم
من ّ
يتم ذلك في عالقة الدولة مع المنظمة
بطرده أو طمب سحبو من عضوية البعثة ،بينما –نظريًا -ال ّ

-21دِ.حّذ عبِ ٟػجذ اٌحّ١ذ -اٌّشعغ اٌغبثك-ص11-10
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حق طرد عضو من أعضاء البعثات الدبموماسية
الدولية ،حيث ال تممك دولة المقر أو الدولة المضيفة ّ
المعتمدة لدى المنظمة أو طمب سحبو إال من خالل المنظمة نفسيا.
في الدبموماسية الثنائية تطبق الدول مبدأ المعاممة بالمثل بينيما ،بينما ليس ليذا المبدأ أي دور في
أن الدولة تممك سمطة تطبيق ما تشاء ،ويقرره
العالقة غير المتكافئة بين الدولة والمنظمة الدولية ،والسبب ّ

أمنيا الوطني عمى مختمف أجيزة المنظمة الدولية المادية والبشرية ،بينما المنظمة ال تممك سمطة فعمية –

وليس قانونية -لمرد بالمثل مقارنة بالدولة صاحبة السيادة واإلقميم.
وثمة فرق أخر يتمثل في معيار األسبقية في التمثيل ،إذ في الدبموماسية الثنائية تكون األسبقية محددة
بمعيار زمني (ساعة وتاريخ وصول رئيس البعثة إلى الدولة المستقبمة أو وقت تقديم أوراق اعتماده) ،بينما
في نطاق الدبموماسية متعددة األطراف يكون المعيار ثابتًا ومحدداً في الترتيب اليجائي ألسماء الدول وفقًا
لمنظام الجاري العمل بو في المنظمة.22
أن العالقات
يتضح لنا من التعريفات السابقة وجود فريقين من الفقياء ،يعتقد أنصار الفريق األول ّ
أن
الدبموماسية وتبادل البعثات الدبموماسية يكون بين الدول فقط ،أما أنصار الفريق الثاني فيرون ّ

العالقات الدبموماسية يمكن أن تنشأ بين دولتين وبين دولة ومنظمة وبين منظمتين.

بأنو ذلك الفرع من فروع القانون الدولي العام الذي يضم
لذلك يمكننا تعريف القانون الدولي الدبموماسي ّ
القواعد القانونية التي تيتم بتنظيم العالقات السممية بين أشخاص القانون الدولي العام.23

سوف نركز في دراستنا عمى القواعد القانونية الناظمة لمعالقات الدبموماسية الثنائية بين الدول والتي
نصت في مادتيا الثانية عمى ّأنو:
نظمتيا اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية لعام  ،1961حيث ّ

بناء عمى االتفاق المتبادل
تنشأ العالقات الدبموماسية بين الدول ،وتوفد البعثات الدبموماسية الدائمة ً

بينيما.24

-22د.أحّذ أث ٛاٌٛفب-اٌمبٔ ْٛاٌذٚ ٌٟٚاٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ-داس إٌٙعخ اٌؼشث١خ-اٌمب٘شح – 2009-2008-ص212-211
د.سافغ أث ٛسحّخ-اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ اٌّؼبصشح-اٌّشوض اٌؼشثٌٍّ ٟؼٍِٛبد-اٌشاثػ
 http://www.arabsino.com/articles/10-05-26/2578.htmربس٠خ اٌض٠بسح 2012-7-5
-23د.ػجذ اٌؼض٠ض اٌؼج١ىبِْ-شعغ عبثك-ص.88
-24رزأٌف االرفبل١خ ِٓ د٠جبعخ ٚاصٕٚ ٓ١خّغِ ٓ١بدح – ارفبل١خ فٌٌنا ٌٍؼاللبد اٌذثٍِٛبع١خ –ِٛلغ ِحبِ-ٟاٌشاثػ
 /http://mohamy.wordpress.com/category/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/page/2ربس٠خ اٌض٠بسح -5
2012-7
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ب .العالقة بين القانون الدولي الدبموماسي والقانون الدولي العام:
بأنو :
يعرف القانون الدولي العام ّ
ّ

مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أشخاص القانون الدولي في عالقاتيا المتبادلة.25
القانون الدولي يضع اإلطار العام الشامل لمقواعد القانونية الناظمة ألشخاص القانون في عالقاتيا

المتبادلة بغض النظر عن نوع العالقة وطبيعتيا.26
أن عالقات أشخاص القانون الدولي متنوعة ،فمنيا ما يتعمق بحقوق اإلنسان ،ومنيا ما
ومن المعروف ّ

يتعمق باالقتصاد والتجارة ،وأخرى في البحار والمجاري المائية الدولية والبيئة ،ومنيا ما ىو في المجال
الدبموماسي موضوع دراستنا.
فالقانون الدولي الدبموماسي ىو ذلك الجزء أو الفرع من فروع القانون الدولي الذي يعنى بنظم العالقات
الدبموماسية فيما بين أشخاص القانون الدولي ،فيو يأخذ من الدولي العام القواعد التي تالئم نظم ىذه
طور قواعد خاصة تعنى بنظم العالقات الدبموماسية.27
العالقة ،ومن ثم ّ
وعميو تتسم قواعد القانون الدولي الدبموماسي بسمات قواعد القانون الدولي نفسيا ،من حيث كونيا قواعد
قانونية أي ممزمة يترتب عمى انتياكيا من قبل الدولة المسؤولية الدولية28.ومن حيث مصادر القاعدة
القانونية ،فإما أن تنشأ العالقات الدبموماسية بين الدول فقط ،واما أن تنشأ بين الدول والمنظمات الدولية،

-25ػشف اٌفم ٗ١عٛسط عً اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚثأٔٗ رٌه إٌظبَ اٌمبٔ ٟٔٛاٌز٠ ٞح ٞٛاٌّجبدب إٌّظّخ ٚإٌّشئخ ٌٍّغزّغ اٌذ.ٌٟٚد.ػجذ اٌٛاحذ ِحّذ اٌفبس
–اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌؼبَ –ِشعغ عبثك –ص .10
26
 القانون الدويل العام:يعترب القانون بداية وهناية العالقات الدولية ،البداية ألن قواعده حتدد الشروط القانونية اليت جتري يف نطاقها العالقات بني الدول وأشخاص اجملتمع الدويل األخرى.فالقانون ىو الذي يتوىل
تنظيم انضمام الدول للمجتمع الدويل وىو الذي يقوم بتحديد الواجبات واحلقوق اليت حتصل عليها من عضويتها يف اجملتمع الدويل وكذلك إبرام ونفاذ االتفاقيات الدولية وحتديد
شروط ادلسؤولية الدولية واحلاالت اليت جيوز فيها استخدام حق الدفاع الشرعي والنهاية ألنو يف ظل الصيغة القانونية التفاق دويل أو ألي قرار دويل أخر ميكن الوصول إىل حل
ادلشاكل الدولية.د.حممد نصر مهنا-العالقات الدولية بني العودلة واألمركة-ادلكتب اجلامعي احلديث-اإلسكندرية-2006-ص .19
 -27اٌمبٔ ْٛاٌذثٍِٛبع١ٌ ٟظ ع ٜٛعضء أ ٚفشع ِٓ اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌؼبَ اٌز ٞرشؼت ف ٟاٌغٕٛاد األخ١شح ٚرحٛي ئٌ ٝأوضش ِٓ ِبدح رذسط فٟ
اٌغبِؼبدٚ ،اٌمبٔ ْٛاٌذثٍِٛبع ٟثحىُ اخزصبصٗ ٚا٘زّبِٗ ،ال ٠خزٍف وض١شاًػٓ اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌؼبَ اٌز٠ ٞؼٕ ٝثزٕغ١ك اٌؼاللبد اٌخبسع١خ
ٚاعزّشاس اٌشٚاثػ اٌغٍّ١خ ث ٓ١اٌذٚي ،ف ٛٙلبٔ ْٛد٠ ٌٟٚمزصش ا٘زّبِٗ ػٍِ ٝؼبٌغخ اٌّغبئً ٚاٌشإ ْٚاٌّزؼٍمخ ثبٌذثٍِٛبع١خ.د.ػٍ ٟحغ ٓ١شبِ-ٟ
اٌذثٍِٛبع١خ ٔشأرٙبٚ-رطٛس٘ب ٚلٛاػذ٘ب ٔٚظبَ اٌحصبٔبد ٚاالِز١بصاد اٌذثٍِٛبع١خ-داس اٌؼٍُ ٌٍّال-ٓ١٠ث١شٚد -1990ص9
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFJob:39531&q=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%
8A%D8%A9
٘ -28زا ِب ١ّ٠ض٘ب ػٓ لٛاػذ األخالق اٌذ١ٌٚخ ٚاٌّغبِالد ،فبألخالق اٌذ١ٌٚخ ٘ ٟػجبسح ػٓ ِجبدب ٠مش٘ب اٌعّ١ش اٌؼبٌِّّ ٟب ٠م١ذ رصشفبد اٌذٚي
د ْٚأْ رىٍِ ْٛضِخ ِٓ إٌبح١خ اٌمبٔ١ٔٛخٚ .ثبٌزبٌ ٟفال ٠زشرت ػٍِ ٝخبٌفزٙب أِ ٞغإ١ٌٚخ لبٔ١ٔٛخِ .ضبي رٌه ِغبػذح اٌذٚي اٌز ٟرحً ثٙب اٌىٛاسس
اٌطج١ؼ١خ ٚاألصِبدٚ .لذ رحٌٛذ ثؼط اٌمٛاػذ األخالل١خ ئٌ ٝلٛاػذ لبٔ١ٔٛخ د١ٌٚخ ِٓ خالي رع ّٕٙ١ب ف ٟئرفبل١بد د١ٌٚخ ِضً اٌشأفخ ف ٟاٌحشة
اٌّغبِالد اٌذ١ٌٚخ ِ٘ ٟغّٛػخ ِٓ اٌّجبدب اٌز٠ ٟفشظٙب اٌزؼبًِ اٌٛد ٞث ٓ١اٌذٚي ١ٌ ٟ٘ٚغذ ٍِضِخ لبٔٔٛب ً ٚال ٠زشرت ػٍِ ٝخبٌفزٙب ِغإ١ٌٚخ
د١ٌٚخ ِضً ِشاع ُ١اعزمجبي سؤعبء اٌذٚي ٚاٌزح١خ اٌجحش٠خ .وزٌه ّ٠ىٓ أْ رزحٛي ٘زٖ اٌّجبدب ئٌ ٝلٛاػذ لبٔ١ٔٛخ ػٓ غش٠ك اٌؼشف أ ٚاالرفبل١بد وّب
حصً فِ ٟغبي اٌحصبٔبد اٌذثٍِٛبع١خ
دِ.ب٘ش ٍِٕذ-ٞدِ.بعذ اٌحِّ– ٞٛشعغ عبثك-ص .4
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وقد تكون بين المنظمات الدولية فيما بينيا ،29ومن السمات الرئيسة لمقانون الدولي الدبموماسي أنو غير
جامد وقابل لمتطور وفق الظروف واالحتياجات التي تسود في محيط العالقات الدولية.30
أن القانون الدبموماسي ىو بمثابة قانون اإلجراءات بالنسبة لمقانون الدولي العام ،إذ
ويرى بعض الفقياء ّ

تيدف قواعده إلى تنظيم وسائل ممارسة الدولة لمعالقات التي ترتبط بيا ،وفقاً لمقانون الدولي والمعاىدات
المختمف ة ،مع الدول األخرى .فقواعد القانون الدبموماسي توضح اختصاصات ممثمي الدولة وسمطاتيم
وحقوقيم وامتيازاتيم وواجباتيم عمى الصعيد الدولي ،وتحدد كيفية ممارسة النشاط الدبموماسي من حيث
كل منيا ،وتبين اإلجراءات والمراسم الخاصة
إدارتو المركزية وأجيزتو الخارجية وحدود اختصاصات ّ
بالعمل الدبموماسي من اتصاالت ومفاوضات ومؤتمرات وغيرىا.31
ج .مصادر قواعد القانون الدولي الدبموماسي:
مصادر قواعد القانون الدولي الدبموماسي ىي مصادر قواعد القانون الدولي نفسيا ،التي حددتيا المادة
 38من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية:
 االتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بيا صراحة من جانب الدولالمتنازعة.
 األعراف والعادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عميو تواتر االستعمال. مبادئ القانون التي أقرتيا األمم المتمدنة. أحكام المحاكم ومذاىب كبار المؤلفين.32ا لفرع األول :المعاهدات كمصدر أصمي من مصادر القانون الدولي الدبموماسي:
بأنيا االتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمو القانون الدولي،
تعرف المعاىدة ّ
ّ

سواء تضمنتو وثيقة واحدة أو وثيقتان متصمتان أو أكثر ،وميما كانت تسميتو الخاصة .33اتفاقية فيينا
لقانون المعاىدات لعام  1969المادة الثانية.
 29تتعدد وسائل العالقات بني ادلنظمات الدولية فمنها ما يتعلق بإبرام االتفاقيات الدولية ومنها ما يتعلق بالتمثيل الدبلوماسي بينها وبني الدول األعضاء أو ادلنظمات الدولية األخرى سواء العادلية أو
اإلقليمية.د-سيد إبراىيم الدسوقي -النظرية العامة للعالقات الدولية (دراسة تطبيقية على العالقات اخلارجية جمللس التعاون اخلليجي-دار النهضة العربية-القاىرة -2004-ص.36&20

-30دِ.حّذ ٔصش ِٕٙب-رطٛس اٌغ١بعخ اٌؼبٌّ١خ ٚاإلعزشار١غ١خ اٌم١ِٛخِ-شعغ عبثك –ص.98
-31اٌّشعغ اٌغبثك-ص.98
32
١ِ-ضبق ِٕظّخ األُِ اٌّزحذح ٚإٌظبَ األعبعٌّ ٟحىّخ اٌؼذي اٌذ١ٌٚخ-األُِ اٌّزحذح-ئداسح شإ ْٚاإلػالَ ثبألُِ اٌّزحذحٛ٠ٛ١ٔ-سن-ص .79-79

 -33اتفاقٌة فٌٌنا لقانون المعاهدات  -اعتمدت من قبل المؤتمر األمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم
 2066المؤرخ فً  5كانون األول/دٌسمبر  ،0966ورقم  2287المؤرخ فً  6كانون األول/دٌسمبر  ،0967وقد عقد المؤتمر فً دورتٌن فً فٌٌنا خالل الفترة
من  26آذار/مارس إلى  24أٌار/ماٌو  0968وخالل الفترة من  9نٌسان/ابرٌل إلى  22أٌار/ماٌو  ،0969واعتمدت االتفاقٌة فً ختام أعماله فً  22أٌار/ماٌو
 0969وعرضت للتوقٌع فً  23أٌار/ماٌو 0969ودخلت حٌز النفاذ فً  27كانون الثانًٌ/ناٌر - 0981اتفاقٌة فٌٌنا لقانون المعاهدات-مكتبة حقوق اإلنسان –جامعة
منٌسوتا -الرابط http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/viennaLawTreatyCONV.htmlتارٌخ الزٌارة2102-7- 6:
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لنكون أمام معاىدة دولية البد من وجود العناصر التالية:
المعاىدة اتفاق بين أشخاص القانون الدولي.
ىذا االتفاق يجب أن يكون مكتوباً.
يخضع ىذا االتفاق لقواعد القانون الدولي.
ىدف االتفاق ىو إحداث آثار قانونية.

34

عد المعاىدات من المصادر األصمية لقواعد القانون الدولي الدبموماسي.
تُ ّ
فبعد االنتقال إلى مرحمة الدبموماسية الدائمة منذ القرن الخامس عشر برزت الحاجة لتقنين القواعد الناظمة
لمعالقات الدبموماسية ،فكانت معاىدة وستفاليا لعام  1648التي أخذت بمبدأ التوازن األوروبي وتبادل
البعثات الدبموماسية الدائمة لمراقبة ىذا التوازن.

35

اتفاقية فيينا لعام  1815نتيجة جيود مؤتمر فيينا الذي أنيى حروب نابميون ،وأوجد حالً لقضية التقدم
بين الممثمين عن طريق تصنيفيم.

36

وبروتوكول إكس الشابيل لعام 1818الذي بحث مسألة السمم بين الدول.
اتفاقية ىافانا عام  1928المتعمقة بالموظفين الدبموماسيين.

37

38

المعاهدة اتفاق دولً ٌتم إبرامه بٌن شخصٌن أو أكثر من أشخاص القانون الدولً ٌحكمه هذا القانون ،سواء تمت صٌاغته فً وثٌقة واحدة أو فً
وثٌقتٌن أو أكثر وأٌا كانت تسمٌته أو عنوانه.د.أحمد أبو الوفا-مرجع سابق .47-46-
ٌقصد بالمعاهدة اتفاق دولً ٌعقد بٌن الدول كتابة وخاضع للقانون الدولً ،سواء ورد هذا االتفاق فً صك واحد أو فً صكٌن أو أكثر من
الصكوك المترابطة ،وأٌا كانت تسمٌته الخاصة ،وٌشمل المعاهدات المعقودة بٌن دول وتكون منظمات أٌضا أطرافا فٌها.المادة الثانٌة من مشروع
المواد التً اعتمدتها لجنة القانون الدولً حول أثار النزاعات المسلحة على المعاهدات-مرفق بالقرار الذي اتخذته الجمعٌة العامة-الدورة /27-66
 .2102 /2الوثٌقة A/RES/66/ 99
34
-09د.ماهر ملندي-د.ماجد الحموي-مرجع سابق-ص.42

Article 2 Use Of Terms
1. For the purposes of the present Convention:
(a) “treaty” means an international agreement governed by international law and concluded in written form:
(i) between one or more States and one or more international organizations; or
(ii) between international organizations،
whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instruments and
whatever its particular designation
1986 VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES BETWEEN STATES AND INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS OR BETWEEN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
Adopted in Vienna، Austria on 21 March 1986
http://cil.nus.edu.sg/1986/1986-vienna-clt-between-states-and-international-organizations-or-betweeninternational-organizations/
][http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_2_1986.pdf
-35د.حنان اخمٌس-مرجع سابق-ص.14
-36نصت المادة األولى على أنٌ( :قسم الموظفون الدبلوماسٌون إلى ثالثة أصناف-1:السفراء ،واللٌغا أو النونس (سفراء الفاتٌكان) -2.المرسلون
والوزراء وغٌرهم من المعتمدٌن لدى رؤساء الدول-3.القائمون باألعمال وهم ٌعتمدون لدى وزراء الخارجٌة ).د.فؤاد شباط -مرجع

سابق  -ص .03

-37اٌز ٞأظبف ئٌ ٝأصٕبف اٌّّضٍ ٓ١اٌذثٍِٛبع ٓ١١صٕفب ً عذ٠ذاً ثبعُ اٌٛصساء اٌّم٠ ،ٓ١ّ١أر ْٛثؼذ ٚصساء اٌصٕف اٌضبٔٚ ٟلجً اٌمبئّٓ١
ثبألػّبي.اٌّشعغ اٌغبثك – ص .15
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اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية لعام  1961دخمت حيز التنفيذ في عام .1964

39

اتفاقية البعثات الخاصة والبرتوكول المتعمق بالتسوية اإللزامية لممنازعات لعام .1969

40

اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد األشخاص المتمتعين بحماية دولية ،بمن فييم الموظفون الدبموماسيون،
والمعاقبة عمييا ،المعتمدة في عام .1973

41

اتفاقية فيينا لعام ( )1975الخاصة بالعالقات ما بين الدول والمنظمات الدولية ذات الصفة العالمية.

42

العرف الدولي كمصدر من مصادر القانون الدولي الدبموماسي:
الفرع الثانيُ :

العرف ،ولما كان القانون
المصدر الرئيسي ،وان لم يكن الوحيد لقواعد القانون الدولي أيًا كانت ىو ُ

فالعرف ىو المصدر األساسي لقواعده.
الدبموماسي ىو فرع من القانون الدولي ُ

العرف ىو المصدر األ ساسي لقواعد القانون الدولي العامة المجردة كون االتفاقات الدولية المصدر
ُ
األساسي لاللتزامات الدولية.43

حتى وقت قريب كانت القواعد التي تحكم العالقات الدبموماسية ترتكز بصورة رئيسة عمى القانون الدولي
العرف باإلضافة إلى التقاليد القائمة بين الدول.44
المعمول بو حسب ُ

الع رف" :مجموعة من األحكام القانونية نشأت من تكرار التزام الدول بيا في تصرفاتيا مع غيرىا
تعريف ُ
في حاالت معينة بوصفيا قواعد تكتسب في اعتقاد غالبية الدول وصف االلتزام القانوني"( .)45والبد

العرف من توافر ركنين أساسيين:
لتكوين ُ

-3838ػذدد اٌحصبٔبد اٌز٠ ٟزّزغ ثٙب اٌّٛظف ْٛاٌذثٍِٛبعِٕٙٚ ْٛ١ب:حصبٔخ األشخبص-حصبٔخ اٌّمش اٌخبص ٚاٌشعّ– ٟحصبٔخ األش١بء أٚ
األِالن – ػذَ ئخعبع اٌّّضٌٍٍ ٓ١معبء اٌّذٔ ٟأ ٚاٌغضائٌٍ ٟذٌٚخ اٌّع١فخ.اٌّشعغ اٌغبثك  -ص .19
-39عبءد صّشح ػًّ ٌغٕخ اٌمبٔ ْٛاٌذِٕ ٌٟٚز ػبَ  1954د.فإاد شجبغ ِ -شعغ عبثك .24 -
-40ارفبل١خ اٌجؼضبد ا ٌخبصخ ٚاٌجشٚرٛوٛي االخز١بس ٞاٌّزؼٍك ثبٌزغ٠ٛخ اإلٌضاِ١خ ٌٍّٕبصػبد-لشاس اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ -2530د-24ػبَ .1969
-41لشاساد ِمشساد ِغٍظ األِٓ -1989اٌغٕخ -44األُِ اٌّزحذح –ص.56
-42د.عؼ١ذ أث ٛػجبٖ-صٛس ٚأشىبي اٌذثٍِٛبع١خ-دٔ١ب اٌشأhttp://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/127417.html -2008-ٞ
-43دِ.حّذ عبِ ٟػجذ اٌحّ١ذِ-شعغ عبثك –ص. 17اٌؼشف أُ٘ ِصبدس اٌمبٔ ْٛاٌذٚ ٌٟٚأغض٘ٚب ِبدح ،فّؼظُ اٌمٛاػذ اٌٛاسدح ف ٟاٌّؼب٘ذاد
اٌشبسػخ اعزمشد أٚالً ػٓ غش٠ك اٌؼشف لجً رذٕٙ٠ٚب ف٘ ٟزٖ اٌّؼب٘ذادٌٚ ،زٌه غبٌجب ً ِب رى ْٛاٌّؼب٘ذاد رؼج١شاً ػّب اعزمش ػٍ ٗ١اٌؼشف لجً ئثشاَ
اٌّؼب٘ذح.د.أحّذ ِحّذ سفؼذِ-شعغ عبثك -ص.75-74
-44د.ػجذ اٌىش ُ٠ػٍٛاْ-اٌٛع١ػ ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌؼبَ-اٌىزبة اٌضبٔ(ٟاٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌّؼبصش)-داس ِىزجخ اٌزشث١خ ٔبشش–ْٚث١شٚد-غ-1ص.249
early ،Sources of diplomatic lawFor most of history diplomatic law has mostly been customary. However
codifications of diplomatic law include the British Diplomatic Privileges Act (1708). An important treaty with
regards to diplomatic law is the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. Questions not expressly
regulated by the Convention continue to be governed by the rules of customary international law.

الرابط http://en.wikipedia.org/wiki/Diplomatic_law :تارٌخ الزٌارة2102- 7-5 :
 -45د.حامد سلطان  -القانون الدولً العام -وقت السلم -ط  -4دار النهضة العربٌة -القاهرة  0969م -ص.47
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الركن المادي:
ويتمثل في صدور سموك أو تصرف سواء أكان إيجابيًا أم سمبيًا ،وتك ارره من قبل الشخصيات الدولية ،أو
من يمارسون التصرفات في مجال العالقات الدولية (الجيات المعبرة عن إرادة الدول واألشخاص) .وقد
أن اإلرادة الشارعة قد التزمت مسمكاً معيناً في واقعة معينة ،فيذا
يتم التعبير مرة واحدة فقط ،فإذا ثبت ّ

أن اإلرادة الشـارعة انصرفت إلى االلتزام بيذا
العرف الدولي أو القاعدة العرفية متى ثبت ّ
يكفي لنشوء ُ
المسمك.46

وال يكفي أن تأتييا الدولة من جانب واحد ،بل ال بد أن تأتي الدول األخرى المعنية السموك نفسو سواء
أن الواقعة الجديرة
العرف .والميم ىو ّ
كان إيجابيًا أو سمبيًا ،أي ّ
إن التصرف ُيع ّد سموكًا عامًا في موضوع ُ

لمعرف يجب أن تتسم باالستم اررية ذاتيا في الزمان والمكان وبصفة العمومية
بتكوين الركن المادي ُ
والتجريد .وال تعني العمومية ىنا العالمية ،وانما تعني عدم ذاتية توجيو السموك ،فقد ينشأ عرف بين عدد
قميل من الدول ،وال ينال ذلك من عموميتو.47
الركن المعنوي:
بأن ممارسة ىذا التصرف –في الحاالت المماثمةُ-يع ّد واجبًا
يأتي ىذا الركن نتيجة ذيوع إحساس الدول ّ
قانوناً ال يجوز الخروج عنو ،فإذا لم يتوافر مثل ىذا اإلحساس فإننا ال نكون بصدد قاعدة عرفية ممزمة.48

فالعرف ال يتكون فوق إرادة الدول ،أو
العرف الدولي ليس قاعدة تمقائية النشوء والتكوين بل ىي إراديةُ .
ُ
ال لمصالح الجماعة الدولية .وا ّن عدم
في غفمة منيا ،أو بالرغم عنيا ،وانما ينشأ بإرادة بعضيم تمثي ً

يتم بشكل عفوي ،أو بدون وعي ،وانما بالرضا الضمني .وعميو فال بد من تولد اإلحساس
االعتراض ال ّ

بأنو إنما ينفذ التزاماً ،أو
بالعرف ،أي االعتقاد ممن يأتي التصرف ّ
أو الشعور باإللزام لدى المتعاممين ُ

يمارس حقًا ،أو بعبارة أخرى يأتي السموك تطبيقًا اللتزام قانوني.

العرف ،وىو الذي يميز العادة عن
وفي الواقع إ ّن الركن المعنوي أو العنصر النفسي جوىري في تكوين ُ
العرف.
ُ

49

أن العالقات الدبموماسية تنشأ بالرضا المتبادل بين الدول:
العرفية لمقانون الدولي الدبموماسي ّ
من القواعد ُ

العرف الدولً:مجموعة األحكام غٌر المكتوبة التً نشأت فً المجتمع الدولً نتٌجة تكرار ممارسة الدول لها ،اعتبارها قواعد ثبت
لها وصف اإللزام القانونً فً ضمٌر المجتمع الدولً.د.عبد الواحد محمد الفار-مرجع سابق-ص.61
- 47د.ماهر ملندي-د ماجد الحموي -مرجع سابق –ص .42
-48د.ػجذ اٌٛاحذ ِحّذ اٌفبسِ-شعغ عبثك –ص .61

49د.ماهر ملندي -د.ماجد الحموي-مرجع سابق.56-55-53-
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أن أساسو تراضي الدولتين أو الدول المعنية
يقوم التمثيل الدبموماسي عمى مبدأ االختيارية أو اإلرادية ،أي ّ
دبموماسية(حق التمثيل االيجابي) .لذلك نصت اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية لعام
عمى إرسال بعثات
ّ

( 1961التي ّقننت القواعد الخاصة بالدبموماسية الدائمة أو الثنائية) عمى أن:
يتم إقامة العالقات الدبموماسية بين الدول وايفاد بعثات دبموماسية دائمة بتراضي الطرفين.
ّ

عدة :50
ويترتب عمى ذلك أمور ّ

أن تبادل العالقات الدبموماسية ينطوي مبدئيًا عمى االعتراف باألطراف
العرف عمى ّ
 -1جرى ُ

المعنية ،ولكن ال يعني االعتراف بالمقابل ضرورة تبادل التمثيل الدبموماسي ،وذلك رغم حدوثو

يتم االعتراف بشكل صريح ،كما حصل في البيان المشترك البمجيكي
في معظم األحيان .وقد ّ

– الصيني الصادر في  ،1971/10/26حيث أعمن الطرفان اعترافيما ببعضيما وتبادل
العالقات الدبموماسية بينيما .أما االعتراف الضمني ،فقد يحدث من خالل تبادل أوراق اعتماد

الممثمين الدبموماسيين ،وىذا ما اتبعتو الواليات المتحدة األميركية عندما تبادلت التمثيل
عدة منذ عام.511973
الدبموماسي مع حكومات ثورية فرنسية ّ
إن مباشرة التمثيل الدبموماسي ليس حقًا لمدولة المرسمة ،كما ّأنو ليس التزامًا يقع عمى عاتق
ّ -2

الدولة المرسل إلييا ،فيو ليس حقًا لمدولة المرسمة ،وانما ىو رخصة ليا استعماليا أو تركيا؛
أن التراضي
أن الدولة المعتمد لدييا ال تمتزم بقبول بعثة دبموماسية رغماً عنيا .والشك ّ
كما ّ

يفترض ذلك بداىة.

حق الموافقة عمى األشخاص ذوي المراكز الحساسة في البعثة ،ذلك
 -3يكون لمدولة المعتمد لدييا ّ
ّأنو لما كان الغرض من ال تمثيل الدبموماسي توثيق العالقات بين الدولتين أو الدول المعنية،
ال لدى األخر ،فقد استقر
كل منيما مقبو ً
ولما كان ذلك ال يمكن تحقيقو إال إذا كان ممثل ّ
العمل الدبموماسي عمى ضرورة أخذ رأي الدولة المعتمد لدييا قبل تعيين بعض أعضاء البعثة
الدبموماسية.
ال أو مرغوبًا
ويعرف ىذا النظام باسم القبول أو الموافقة والذي يصبح بمقتضاه الشخص مقبو ً
فيو .وىذه الموافقة ال تقتصر عمى أخذ رأي الدولة المعتمد لدييا بالنسبة لرئيس البعثة ،بل
كذلك ليا أن تطمب موافاتيا أوالً بأسماء الممحقين العسكريين والجويين والبحريين لمموافقة
-50د.أحّذأثٛاٌٛفب-اٌمبٔ ْٛاٌذٚ ٌٟٚاٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخِ-شعغ عبثك-ص.143
-51دِ.ب٘ش ٍِٕذ-ٞدِ.بعذ اٌحِّ-ٞٛشعغ عبثك-ص.108
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عمييم ،وليا أن تصدر قرارىا بروية وبعد تفكير عميق شرط أال يتعدى ذلك حدود ما ىو
معقول وعادي.
 -4ال يجوز لمدولة المعتمدة أن تقيم مكاتب في مدن أخرى غير المدينة التي يوجد فييا مقر البعثة
الدبموماسية ،إال بعد الحصول عمى موافقة الدولة المعتمد لدييا (مادة  12اتفاقية .)1961
 -5أثّر وجود المنظمات الدولية عمى مبدأ الرضا إلقامة العالقات الدبموماسية ،فقد ترتب عمى
وجود المنظمات الدولية وضع بعض القيود عمى إنشاء تمك العالقات أو استمرارىا مع دولة
تحث الدول عمى عدم إقامتيا إبتداء ،أو التنديد
معينة ،عن طريق إصدار ق اررات أو توصيات ّ
بإقامتيا ،أو طمب قطعيا كجزاء ُيوقَع عمى دولة معينة.
تحث فييا الدول عمى قطع عالقاتيا الدبموماسية مع
وقد تصدر المنظمات الدولية ق اررات أو توصيات
ّ
دولة معينة كجزاء أو وسيمة ضغط عمى ىذه األخيرة.

52

أن ذات المبعوث الدبموماسي مصونة فيجب حمايتو الحماية الالزمة
العرف الدولي عمى ّ
ولقد استقر ُ

والضرورية.

53

أن نشوء نزاع مسمح بين دولتين يعني حكماً قطع العالقات الدبموماسية بينيما.
العرفية أيضًا ّ
ومن القواعد ُ

أن نزاعًا مسمحًا قد نشأ بينيما.
أما قطع العالقات الدبموماسية ال يعني ّ

-52د.أحّذ أث ٛاٌٛفب -اٌمبٔ ْٛاٌذٚ ٌٟٚاٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخِ -شعغ عبثك-ص.145-144-143
٘ -53زا ِب لبي ثٗ اإلِبَ اٌش١جبٔ ،ٟئر ٠مشس ظشٚسح ِشاػبح رٌه حز ٝفٚ ٟلذ اٌحشة ،ف١مٛي ٌٛٚ( :أْ سعٛي ٍِه أً٘ اٌحشة عبء ئٌ ٝػغىش
اٌّغٍّ  ٓ١ف ٛٙآِٓ حز٠ ٝجٍغ سعبٌزٗ ثّٕضٌخ ِغزأِٓ عبء ٌٍزغبسح)ٚ.سد ف ٟاٌغ١ش اٌىج١ش أْ( :اٌشعً إِٔٚ ْٛئْ ٌُ ٠غزإِٔٛا).د.أحّذ أث ٛاٌٛفب-أصٛي
اٌمبٔ ْٛاٌذٚ ٌٟٚاٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ػٕذ اإلِبَ اٌش١جبٔ-ٟداس إٌٙعخ اٌؼشث١خ-اٌمب٘شح-ص.87-86
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الفرع الثالث :المبادئ العامة لمقانون كمصدر من مصادر القانون الدولي الدبموماسي:
كل األنظمة
ويقصد بالمبادئ القانونية مجموعة القواعد التي تؤمن بيا الدول ،وتكون صالحة لمتطبيق في ّ
القانونية ،أو ىي المبادئ األساسية التي تشترك في احتراميا واألخذ بيا جماعة الدول،

54

أو المبادئ

التي تطبق بطريقة ثابتة داخل الدول المختمفة عمى أن تكون متسقة وروح القانون الدولي العام.55
عد مبدأ المعاممة بالمثل من أىم المبادئ الناظمة لمعالقات الدبموماسية إذ تقوم العالقات الدبموماسية
ُي ّ
أن الدولة يمكنيا –معاممة بالمثل – أن
الحالية أساساً عمى مبدأ المعاممة بالمثل أو مبدأ التبادل ،بمعنى ّ
تمنح أو تزيد أو تنقص من حجم االمتيازات والحصانات الدبموماسية لممثمي الدولة األخرى.

56

ولقد ّقننت اتفاقية فيينا لعام  1961ما ُيعرف بمبدأ المعاممة بالمثل أو عدم التمييز ،في المادة 47

نصت عمى ّأنو :
التي ّ

( -1ليس لمدولة المعتمد لدييا عند تطبي ق أحكام ىذه االتفاقية أن تفرق في المعاممة بين الدول.
-2إنما ال يعتبر في حكم التفرقة:
ألنو يطبق كذلك عمى بعثتيا
أ-تطبيق الدولة المعتمدة ألحد أحكام ىذه االتفاقية عمى وجو التقييدّ ،

لدى الدولة المعتمدة.

العرف أو عمى اتفاق معاممة أفضل مما
ب-أن تمنح الدول ،عمى أساس التبادل ،بناء عمى ُ

تتطمبو أحكام ىذه االتفاقية).57

إذ يجب عمى الدول أن تتعامل بالمثل فيما يتعمق بمستوى التمثيل الدبموماسي وحجم البعثة الدبموماسية،
أي بعدد الدبموماسيين ،وفئاتيم ،ووضعية رؤساء البعثات الدبموماسية وترتيبيم ،وكيفية تسمم أوراق
اعتمادىم ،وكذلك في مدى تمتعيم بالحصانات واالمتيازات الدبموماسية.
ولكن المادة المذكورة أعاله ،استثنت من التمييز في المعاممة مقتضيات المعاممة بالمثل ،وذلك عمى
النحو التالي:

-54دِ.ب٘ش ٍِٕذ-ٞدِ.بعذ اٌحِّ-ٞٛشعغ عبثك-ص58
-55د.ػجذ اٌٛاحذ ِحّذ اٌفبس –ِشعغ عبثك –ص.68
-56أخز اإلِبَ اٌش١جبٔ ٟثّجذأ اٌّؼبٍِخ ثبٌّضً فّ١ب ٠زؼٍك ثبإلػفبءاد ٚاالِز١بصاد اٌّبٌ١خ ٚاٌعشائت ٚاٌغّبسن ،ػٍ ٝأّْ اإلِبَ اٌش١جبٔ٠ ٟمشس حذاً
ٌّجذأ اٌّؼبٍِخ ثبٌّضً  ٛ٘ٚػذَ رطج١ك ٘زا اٌّجذأ ئٌ ٝحذ ٠صً ئٌ ٝاٌغذ س ألْ اٌغذس ٔٙذ ػٕٗ اٌشش٠ؼخ صشاحخ.د.أحّذ أث ٛاٌٛفب-أصٛي اٌمبْٔٛ
اٌذٚ ٌٟٚاٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ػٕذ اإلِبَ اٌش١جبِٔ-ٟشعغ عبثك-ص .94
-57ارفبل١خ فٕ١١ب ٌٍؼاللبد اٌذثٍِٛبع١خ ٌؼبَ .1961
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 -1قيام الدولة المعتمدة لدييا إحدى البعثات الدبموماسية بتطبيق نصوص اتفاقية فيينا لعام 1961
بشكل ض يق عمى ىذه البعثات ،إذا ما عوممت بعثتيا لدى الدولة األخرى بذات المعاممة.
أي بتعبير أوضح ،إذا أقدمت عمى سبيل المثال الدولة المعتمدة لدييا البعثة الدبموماسية األجنبية عمى
ٍ
حينئذ لمدولة المعتمدة تطبيق المعاممة ذاتيا عمى البعثة
يحق
الحد من حصانات ىذه البعثة وامتيازاتياّ ،
الدبموماسية لمدولة التي اتخذت مثل ىذه اإلجراءات عمى أراضييا.

أو إذا قامت الدولة المعتمدة لدييا البعثة الدبموماسية بتقييد مجال حركة المبعوثين الدبموماسيين لبعثة
يحق ليا معاممة دبموماسيي الدولة بالمثل.
الدولة المعتمدة ،عندئذ ّ
 -2إذا استفادت الدولتا ن ،المعتمدة والمعتمدة لدييا البعثة الدبموماسية ،بشكل متبادل بمعاممة أفضل
العرف أو االتفاق المشترك بينيما .أي
مما تقتضيو اتفاقية فيينا لعام  ،1961وذلك من خالل ُ

لكل من الدولتين أن تتوسعا عمى سبيل المثال في منح الحصانات واالمتيازات لمبعوثييا إذا
يحق ّ
ّ

لعرف أو االتفاق المتبادل بينيما ذلك.58
اقتضى ا ُ

أن محكمة العدل الدولية أصدرت في عام  1979أم اًر بشأن أىمية مبادئ
ومن الجدير بالذكر ّ

القانون الدولي التي تنظم العالقات الدبموماسية والقنصمية ،والتي تتمثل بالتزام الدولة المعتمد
لدييا(المضيفة) بضمان حرمة دار البعثة الدبموماسية لمدولة المعتمدة (المرسمة) وحمايتيا ،والتزام الدولة
المعتمد لدييا (المضيفة) بضمان حماية المبعوثين الدبموماسيين وتمتعيم بالحصانات واالمتيازات
الدبموماسية ،وأىميا الحصانة من الوالية القضائية الجنائية ،والتزام الدولة المعتمد لدييا (المضيفة) بعدم
جواز احتجاز الدبموماسيين كرىائن.59
عدت محكمة العدل الدولية في الفتوى الصادرة عنيا عام  1999بخصوص الخالف المتصل بحصانة
مقرر خاص لمجنة حقوق اإلنسان من اإلجراءات القانونية ،مسائل الحصانة من المسائل االبتدائية التي

-58دِ.ب٘ش ٍِٕذ-ٞدِ.بعذ اٌحِّ-ٞٛشعغ عبثك-ص.109
 -59اٌمع١خ اٌّزؼٍمخ ثّٛظف ٟاٌٛال٠بد اٌّزحذح اٌذثٍِٛبعٚ ٓ١١اٌمٕصٍ ٓ١١ف ٟغٙشاْ-األِش اٌصبدس ػبَ ِٛ-1979عض األحىبَ ٚاٌفزب ٜٚاٌصبدسح
ػٓ ِحىّخ اٌؼذي اٌذ١ٌٚخ-1991-1948-األُِ اٌّزحذح-ص.140
وإذا كان من الثابت عدم إمكان حصر المبادئ العامة للقانون فً قائمة واحدة جامعة مانعةٌ ،مكن أن نذكر أمثلة لها:مبدأ عدم التعسف فً استعمال
الحق-مبدأ حسن النٌة فً الوفاء بااللتزامات الدولٌة ،مبدأ االلتزام بالتعوٌض عن كل انتهاك اللتزام دولً ،المساواة بٌن الخصوم أمام القاضً أو
المحكم ،ال ٌجوز أن ٌكون الشخص خصما وحكما فً الوقت نفسه.وقد طبق القضاء الدولً وكذلك محاكم التحكٌم الدولٌة المبادئ السابقة فً
العدٌد من القضاٌا مثل(مضٌق كورفو-المرور فوق األراضً الهندٌة-مصنع شورزو-الحدود بٌن تركٌا والعراق -موظفً الوالٌات المتحدة
الدبلوماسٌٌن والقنصلٌٌن فً طهران-األنشطة الحربٌة وشبه الحربٌة فً نٌكاراغوا وضدها.)..د.أحمد أبو الوفا-مرجع سابق-ص .254
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ينبغي البت فييا من قبل المحكمة بسرعة في البداية ،وىو مبدأ معترف بو بصورة عامة من مبادئ
القانون.60
أن احترام مبادئ القانون الدولي وقواعده التي
وأكدت الجمعية العامة في العديد من ق ارراتيا عمى ّ

تحكم العالقات الدبموماسية والقنصمية ،شرط أساسي لسير العالقات الودية بين الدول سي اًر طبيعيًا.
منيا القرار ال معنون بالنظر في اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسالمة البعثات الدبموماسية
والقنصمية والممثمين الدبموماسيين والقنصميين –الدورة .612001-55
الفرع الرابع :أحكام المحاكم كمصدر من مصادر القانون الدولي الدبموماسي:
يقصد بالقضاء الدولي مجموعة المبادئ القانونية التي تستخمص من أحكام المحاكم الدولية والوطنية،
عد ىذه األحكام من المصادر االحتياطية لمقانون الدولي العام .فاألحكام التي يصدرىا القضاء الدولي
وتُ ّ
عد مصد ًار أصميًا لمقانون الدولي العام ،فالقاضي ال ُي ِ
وجد قاعدة قانونية جديدة وانما يطبق القانون
ال تُ ّ

القائم .واذا كان األصل أال يرتب الحكم القضائي أث ًار إال بالنسبة ألطراف النزاع الذي صدر بمناسبتو
الحكم ،إال ّأنو يمكن لمقاضي الدولي الرجوع إليو لالستدالل عمى ما ىو قائم ،ويطبق لتقرير وجود

قاعدة قانونية لم ينص عمييا في معاىدة أو ُعرف ،فيذه األحكام ليست ليا حجية أمام المحاكم الدولية،

وانما ىي وسيمة من الوسائل التي تساعد القاضي في إثبات قاعدة عرفية ما.

62

من القضايا التي نظرت فييا محكمة العدل الدولية ،والتي رسخت قواعد القانون الدولي الدبموماسي
قضية المجوء –أيا دي التوري ،وأصدرت المحكمة حكميا األول في -20تشرين الثاني ،1950
والحكم الثاني في-27تشرين الثاني  ،1950والحكم الثالث في -13حزيران .1953
والقضية المتعمقة بموظفي الواليات المتحدة الدبموماسيين والقنصميين في طيران ،وأصدرت المحكمة
حكميا في .631980-5-24

ِٛ-60عض األحىبَ ٚاٌفزبٚ ٜٚاألٚاِش اٌصبدسح ػٓ ِحىّخ اٌؼذي اٌذ١ٌٚخ – 2002-1997األُِ اٌّزحذح -2005ص.73
-61الجمعية العامة-القرار 049الدورة -55عام -2115الوثيقة  .A/RES/55/ 149قررت الجمعية العامة في جمستيا العامة التاسعة ،المعقودة

في -11أيمول ،2000-أن تدرج البند المعنون بـ النظرفي اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسالمة البعثات الدبموماسية والقنصمية والممثمين

الدبموماسيين والقنصميين في جدول أعماليا وأن تحيمو إلى المجنة السادسة.األُِ اٌّزحذح-اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ –اٌٛص١مخ .A/55/ 606
62
د.أحمد محمد رفعت-مرجع سابق-ص .011د.عبد الكرٌم علوان – الوسٌط فً القانون الدولً العام-الكتاب األول –المبادئ العامة –دار مكتبةالتربٌة ناشرون-بٌروت –ط-0ص.008

 - 63القضٌة المتعلقة بموظفً الوالٌات المتحدة الدبلوماسٌٌن والقنصلٌٌن فً طهران -الحكم الصادر فً -0981-5- 24موجز األحكام
والفتاوى الصادرة عن محكمة العدل الدولٌة- 0990-0948-األمم المتحدة-ص 25-22-09وص.041
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الفرع الخامس :الفقه الدولي كمصدر من مصادر القانون الدولي الدبموماسي:
اضطمع الفقو الدولي بدور بارز في بداية تكوين القانون الدولي ،فأرسى الكثير منيا ،وفسرىا ،ورسم
معالميا ،وقد لمعت أسماء تركت بصمات واضحة في القانون الدولي العام مثل غروسيوس وفاتيل
وبوفندورف والفقيو محمد بن الحسن الشيباني في كتابو السير الكبير.
ولم يعد الفقو في الوقت الحاضر يقتصر عمى الفرد أو الفقيو ،وانما أصبحت تساىم بو جمعيات
وىيئات دولية ،تعقد المؤتمرات وتصدر المؤلفات ،نذكر منيا عمى سبيل المثال ،معيد القانون الدولي
في بمجيكا الذي تأسس سنة  ،1773وجمعية القانون الدولي –لندن.

64

في الوقت الحالي تراجع دور الفقو نتيجة حركة التقنين التي قامت بيا (المجنة القانونية لألمم المتحدة
لمقانون الدولي).
أن الفقو فقد أىميتو ،بل مازالت أراء الفقياء تغذي موضوعات القانون الدولي سواء
لكن ىذا ال يعني ّ
عمى مستوى الييئات الرسمية عند طرح مشروعات المعاىدات والق اررات أم في مجال القضاء

الوطني أو الدولي.65
العرف،
فالدور الذي يقوم بو الفقياء في تفسير ما غمض من نصوص المعاىدات وابراز ما أقره ُ

غالبًا ما يؤدي إلى الكشف عن الكثير من القواعد الدولية.66

 - 64الجمعية األمريكية لمقانون الدولي ،مجمع القانون الدولي في الىاي 0923و في الوطن العربي الجمعية المصرية لمقانون الدولي.
 -65دِ.ب٘ش ٍِٕذ-ٞدِ.بعذ اٌحِّ ٞٛشعغ عبثك – ص  .61د.ػجذ اٌىش ُ٠ػٍٛاْ-اٌٛع١ػ ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌؼبَ –اٌىزبة اٌضبِٔ – ٟشعغ عبثك-
ص.120-119
-66د.ػجذ اٌٛاحذ ِحّذ اٌفبسِ-شعغ عبثك-ص.70
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د .الدبموماسية والقانون الداخمي:
القوانين الداخمية تتصف باإلقميمية ،وبالتالي التطبق إال ضمن إقميم الدولة التي أصدرتيا ،وال تمتزم
بأحكاميا الدول األخرى ،فالقوانين واألنظمة الداخمية تركت تحت تصرف الدول تقرر محتواىا عمى
أن تنسجم مع التزاماتيا وفقًا لمقانون الدولي ،وىي تحدد ما يمي:
 القوانين واألنظمة المتعمقة بالجمارك والضرائب واإلعفاءات الجمركية الخاصة باألجانب ،وىذهتتعمق أساساً بقواعد المجاممة الدبموماسية ومبدأ المعاممة بالمثل أكثر منيا بالقانون الدبموماسي.
-

القانون المتعمق بتنظيم و ازرة الخارجية وتحديد اختصاصيا .ويشمل ىذا القانون البعثات
الدبموماسية المعتمدة لمدولة في الخارج ،وتشكيميا ،وشروط إجراءات التعيين ،وواجبات المبعوث
الدبموماسي ،والقواعد الحالية لوظائف البعثات الدبموماسية ،والنظام التأديبي.67

-

تنص عمى منح حصانات خاصة لرؤساء الدول وأعضاء
قانون العقوبات واإلجراءات الجنائية التي ّ

البعثات الدبموماسية.68

نص في مادتو  21الفقرة الثانية عمى أن (يطبق القانون
من ذلك مثالً قانون العقوبات السوري الذي ّ
السوري خارج األرض السورية عمى الجرائم التي يقترفيا موظفو السمك الخارجي والقناصل

السوريون ما تمتعوا بالحصانة التي يخوليم إياىا القانون الدولي العام).
وفي المادة ّ 22أنو (ال يطبق القانون السوري في األرض السورية عمى الجرائم التي يقترفيا موظفو
السمك الخارجي والقناصل األجانب ،ما تمتعوا بالحصانة التي يخوليم إياىا القانون الدولي).69

وأضاف في مادتو ّ 282أنو (يعاقب بالعقوبات نفسيا (الحبس من ستة أشير إلى سنتين والغرامة التي ال

تتجاوز المائتي ليرة ) بناء عمى شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية:
 تحقير دولة أجنبية أو جيشيا أو عمميا أو شعارىا الوطني عالنية . -تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائيا أو ممثميا السياسي في سورية .

ٔ -67زوش ػٍ ٝعج ً١اٌّضبي لبٔٔ ْٛظُ اٌغٍه اٌذثٍِٛبعٚ ٟاٌمٕصٍ ٟسلٌُ 45ؼبَٚ 1982فمب ً ألحذس اٌزؼذ٠الد ،فِ ٟصش.أػذٖ اٌّحبِ١بْ حٍّ ٟػجذ
اٌؼظ ُ١حغِٓ-حّذ سشبد ػجذ اٌ٘ٛبة-اٌ١ٙئخ اٌؼبِخ ٌشإ ْٚاٌّطبثغ األِ١ش٠خ-اٌمب٘شح.1984-
-68ػجذ اٌؼض٠ض اٌؼج١ىبِْ-شعغ عبثك-ص.117-116
 -69لبٔ ْٛاٌؼمٛثبد اٌغٛسٞ
http://faculty.ksu.edu.sa/74394/Documents/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D
9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88
%D8%B1%D9%8A.pdf
http://www.barasy.com/forum/archive/index.php/t -2109.html?s=0a136e15131cb83fce5189b4f3b33142
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 -القدح أو الذم الواقع عالنية عمى رئيس دولة أجنبية أو وزرائيا أو ممثميا السياسي في سورية).70

ٔ -70صذاٌّبدح  ِٓ 284لبٔ ْٛاٌؼمٛثبد اٌغٛس:ٞال رطجك أحىبَ اٌّٛاد اٌـ  279ئٌ 283 ٝئال ئرا وبْ ف ٟلٛأ ٓ١اٌذٌٚخ راد اٌشأْ أ ٚف ٟاالرفبق اٌّؼمٛد ِؼٙب
أحىبَ ِّبصٍخ.

http://www.barasy.com/forum/archive/index.php/t-2109.html?s=0a136e15131cb83fce5189b4f3b33142
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ه .السياسة الخارجية والقانون الدولي:
أن الدبموماسية ال تصنع أسس السياسة الخارجية لمدولة ،لكنيا تقوم بتنفيذىا وتوضيحيا محاولة إيجاد
مع ّ
الوسائل الكفيمة بتنفيذىا ،فالدبموماسية والسياسة الخارجية عنصران متالزمان ومتكامالن بحيث

ال يستغني أحدىما عن األخر.71
لكل دولة أن ترسي سياستيا الخارجية
يحدد القانون الدولي حقوق الدول وواجباتيا ،ومن الطبيعي أن يتاح ّ
ودبموماسيتيا ،وأن تدافع عن حقوقيا ،وأن تمزم الدول بالوفاء بالتزاماتيا.
ألي سياسة كانت ،فقواعده ال تصمح
لكن ذلك ال يعني القول ّ
بأن القانون الدولي يمكن أن يكون أداة ّ

بأي دولة إ ال في الحدود التي يرسميا مضمون تمك القواعد ،أي تحقيق االتفاق
لمسياسة الخارجية الخاصة ّ
بين الدول الذي يولد قاعدة من قواعد القانون الدولي ،أو يطور ىذا القانون ويعدلو.

وال يمكن أن يصمح القانون الدولي سندًا إال لسياسة خارجية تتفق مبادئيا مع أحكامو ،عندىا تستطيع
الدولة أن تستند إليو.
فالقواعد القانونية الدولية التي تنظم العالقات بين الدول تنشأ بالرضا الصريح في صورة المعاىدات ،أو
الرضا الضمني في صورة العرف الدولي.
وتؤدي السياسة الخارجية دو اًر كبي اًر في رسم الوجية التي تنتيجيا ىذه القواعد وتسيير المفاوضات وتنظيم
المؤتمرات الدبموماسية وصياغة االتفاقيات الدولية التي تسفر عنيا ىذه المفاوضات والمؤتمرات ،وكما ّأنو
من الناحية األخرى يؤثر القانون الدولي بوصف كونو قواعد السموك المتراضى أو المتعارف عمييا في
اتجاىات السياسة الخارجية وأساليب الدبموماسية ووسائميا.
فالسياسة الخارجية ىي مجموعة الق اررات والسياسات التي تحدد بيا دولة معينة مواقفيا ووجيات نظرىا
في العالقات الدولية بغية التعبير عن مواقفيا القومية والدفاع عن مصالحيا الوطنية.72
-71لطالما ك انت الدبلوماسٌة العمود الفقري للسٌاسة الخارجٌة للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،ومازال هذا حالها حتى ٌومنا هذا ،فمعظم عملً فً
وزارة الخارجٌة ٌتمحور حول االنخراط فً مساع دبلوماسٌة لمعالجة التحدٌات الرئٌسٌة العالمٌة واإلقلٌمٌة.
– -Leading through civilian power:redefining American diplomacy and development-Hillary Rodham Clinton
ترجمة مركز الزٌتونة للدراسات واالستشارات -بٌروت – Foreign affairs journal
كانون األول -2101-ص4
٠حزً لبٔ ْٛاٌذثٍِٛبع١خ اٌضٕبئ١خ أ ٚاٌذائّخ ِىبٔب ً ثبسصاً ف ٟاٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ثصفخ ػبِخ ٚف ٟئغبس اٌمبٔ ْٛاٌذثٍِٛبع ٟثصفخ خبصخ ،رٌه ألّْ رجبدي
اٌزّض ً١اٌذثٍِٛبع ِٓ ٟاٌّالِح األعبع١خ ٌزصش٠ف اٌؼاللبد ث ٓ١اٌذٚي ثبػزجبسٖ ِٓ أُ٘ ٚعبئً رصش٠ف اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ أل٠خ دٌٚخ.د.أحّذ أثٛ
اٌٛفب-اٌمبٔ ْٛاٌذٚ ٌٟٚاٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخِ-شعغ عبثك-ص.142
 -72التعاون السياسي في مجال السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي ،لو صور عدة من أىميا التنسيق في مجال المحافل الدولية كاألمم المتحدة لمحديث بصوت
واحد .وىناك ست دوائر لتنظيم االتحاد لعالقاتو حول العالم مقارنة بدائرين كانتا قبل ما يقارب  17عاماً .إضافة إلى شبكة من السفارات األجنبية في بروكسل
الممثمة لدى االتحاد األوروبي .باإلضافة لذلك ،فإن لممفوضية أكثر من ( )120وفداً في بمدان ثالثة من أجل تطوير الصالت الثنائية لالتحاد باألمم المختمفة
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أن عممية تشكيميا تبدأ بالمواقف المختمفة
أي قاعدة من قواعد القانون الدولي نجد ّ
واذا أمعنا النظر في ّ

يتم التنسيق بينيا ،وصياغتيا في شكل معاىدة أو استقرارىا في شكل ُعرف
التي تتخذىا الدول التي ّ
كل دولة في تحقيقيا لموقفيا إنما تصدر المبادئ التي رسمتيا لسياستيا الخارجية.
أن ّ
دولي .وواضح ّ
ومن ىنا تتضح العالقة الوثيقة بين السياسة الخارجية والقانون الدولي.73

لمترويج لسياسات وقيم االتحاد.مخمد مبيضين-محددات السياسة األوروبية تجاه عممية التسوية (اإلسرائيمية)الفمسطينية-بعد معاىدة ماستريخت عام -1993المنارة-

جامعة مؤتو-العدد-4المجمد-2007-13ص.19
اٌزؼش٠ف ثّب٘١خ اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ:
ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزؼش٠فبد ٌّصطٍح اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ:
أ _ فمذ ػشفٙب وً ِٓ ف١شٔظ ٚعٕب٠ذس ثأٔٙب ِٕٙظ ٌٍؼًّ اِ ٚغّٛػخ ِٓ اٌمٛاػذ ا ٚوالّ٘ب رُ اخز١بسٖ ٌٍزؼبًِ ِغ ِشىٍخ أٚ ٚالؼخ ِؼٕ١خ حذصذ أ ٚرحذس أ٠ ٚزٛلغ
حذٚصٙب ف ٟاٌّغزمجً.
ة _ٚلذ ػشفٙب ِٛدٌغى ٟثأٔٙب ٔظبَ األٔشطخ اٌز ٞرطٛسٖ اٌّغزّؼبد ٌزغ١١ش عٍٛو١بد اٌذٚي األخشٚ ٜأللٍّخ أٔشطزٙب غجمب ً ٌٍج١ئخ اٌذ١ٌٚخ ٕ٘ٚبن ّٔطبْ ِٓ
األٔشطخ :اٌّذخالد ٚاٌّخشعبد.
ٌٚىٓ أشًّ ٚأػُ ٘زٖ اٌزؼش٠فبد ٘ ٛاٌزؼش٠ف اٌز ٞلذِٗ ٌٕب سٚصٔب ٚح١ش ٠مٛي ئٔٙب '' ِٕٙظ ٌٍؼًّ ٠زجؼٗ اٌّّضٍ ْٛاٌشعٌٍّّ ْٛ١غزّغ اٌم ِٟٛثٛػ ِٓ ٟأعً ئلشاس أٚ
رغ١١ش ِٛلف ِؼ ٓ١ف ٟإٌغك اٌذ ٌٟٚثشىً ٠زفك ٚاال٘ذاف اٌّحذدح.اٌّؼزضثبهلل ػٍ ٟاٌغش٠ح-ٓ١اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ األِش٠ى١خ ف ٟاٌششق األٚعػ ثؼذ أحذاس أٍٛ٠ي
2001
:http://memohon1987.maktoobblog.com/ 1...85%D8%A8%D8%B1

 -73د.ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ٔبصش ثٓ ػجذ اٌشحّٓ اٌؼج١ىبْ –ِشعغ عبثك –ص .93-92
إذا كانت الدبموماسية ىي السياسة الخارجية فإن السياسة الخارجية ىي الموقف أو مجموعة المواقف التي تتخذىا الدولة أو المنظمة الدولية في عالقاتيا بكل من

الدول والمنظمات الدولية األخرى يستوي في ذلك أن يكون الموقف موقف تنافس أو صداقة قد ترقى إلى التحالف.د.محمد سامي عبد الحميد-مرجع سابق-ص.11
إن السياسة الخارجية ىي كل السموكيات السياسية اليادفة والناجمة عن عممية التفاعل المتعمقة بعممية صنع القرار الخارجي لموحدة الدولية .فالسموك السياسي

ألي وحدة دولية ىو عبارة عن حدث أو فعل ممموس تقوم بو ىذه الوحدة الدولية بصورة مقصودة وىادفة لمتعبير عن توجياتيا في البيئة الخارجية.د.إدريس
الخارجي ِّ

لكريني-تطور السياسة الخارجية المغربية إزاء قضية الصحراء المغربية-كمية الحقوق-جامعة القاضي عياض-مراكش.

قامت بعض الدول بإنشاء ما يسمى مركز التحميل والتوقع (كما ىو الحال في فرنسا) ،ييدف إلى اقتراح اختيارات لمسياسة الخارجية ،انطالق ًا من دراسات تنبؤية أو

فنية.كذلك أنشئت خمية لمعالجة األزمات ،تركز فييا كل المعمومات الضرورية بالتنسيق مع الو ازرات األخرى عند وقوع أحداث جسيمة وخطيرة (مع إنشاء غرفة
عمميات ترتبط بالمباني الخاصة بالشفرة وشبكة االتصال بالراديو) .د-أحمد أبو الوفا-القانون الدولي والعالقات الدولية -مرجع سابق-ص.26
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تمارين:
تختمف الدبموماسية الثنائية عن الدبموماسية متعددة األطراف:
 .1في الدبموماسية الثنائية من حق الدولة أن تعمن شخصًا ما غير مرغوب فيو أو تقوم بطرده أو
طمب سحبو من عضوية البعثة.
 .2في الدبموماسية متعددة األطراف من حق الدولة أن تعمن شخصًا ما غير مرغوب فيو أو تقوم
بطرده أو طمب سحبو من عضوية البعثة.
 .3تتم الدبموماسية المتعددة األطراف بين الدول فقط.
 .4يوجد في الدبموماسية المتعددة األطراف استمزاج في الرأي.
اإلجابة الصحيحة رقم 1
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الوحدة التعليمية الثانية
األجهزة المختصة بمباشرة العالقات الدبلوماسية
الكلمات المفتاحية:
الجياز الداخمي -رئيس الدولة  -وزير الخارجية.
الجياز الخارجي -البعثات الدبموماسية  -حجميا  -اعتمادىا  -تكوينيا.
الملخص:
يستمزـ تمتع الدولة بالشخصية القانونية توافر اإلرادة القانونية،واإلرادة القانونية ىي التي تمكف الدولة مف
التعبير عف نفسيا في المجاؿ الدولي ،ويعبر عف إرادة الدولة في مجاؿ القانوف الدولي وفي عالقاتيا
الخارجية مع باقي الدوؿ ،أفراد يحددىـ القانوف العاـ الداخمي لكؿ دولة ،ويحدد اختصاصات وسمطات
كؿ منيـ ،وينقسـ الجياز الذي يتولى التعبير عف إرادة الدولة إلى فرعيف ،فرع يتولى التعبير عف إرادة
الدولة مف الداخؿ( ،رئيس الدولة ووزير الخارجية) ،وفرع يتولى التعبير عف إرادة الدولة مف الخارج
(البعثات الدبموماسية).

األهداف التعليمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قاد اًر عمى معرفة:


دور رئيس الدولة في العالقات الخارجية



الحصانات واالمتيازات التي يتمتع بيا رئيس الدولة



اختصاصات وزير الخارجية



الحصانات واالمتيا ازت التي يتمتع بيا وزير الخارجية
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حجـ البعثة الدبموماسية



كيفية اعتماد المبعوث الدبموماسي



مـ تتكوف البعثة الدبموماسية
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يستمزـ تمتع الدولة بالشخصية القانونية توافر اإلرادة القانونية ،واإلرادة القانونية ىي التي تمكف الدولة مف
التعبير عف نفسيا في المجاؿ الدولي ،ويعبر عف إرادة الدولة في مجاؿ القانوف الدولي وفي عالقاتيا

الخارجية مع باقي الدوؿ ،أفراد يحددىـ القانوف العاـ الداخمي لكؿ دولة ،ويحدد اختصاصات كؿ منيـ

وسمطاتو .1

وينقسـ الجياز الذي يتولى التعبير عف إرادة الدولة إلى فرعيف ،فرع يتولى التعبير عف إرادة الدولة مف
الداخؿ( ،رئيس الدولة ووزير الخارجية) ،وفرع يتول ى التعبير عف إرادة الدولة مف الخارج (البعثات
الدبموماسية).

 -1ػشفج اٌّحىّت اٌذائّت ٌٍؼذي اٌذِّ ٌٟٚثٍ ٟاٌذٌٚت بأٔ ُٙاألفشاد اٌّفٛض ِٓ ْٛحىِٛاح٠ٚ ُٙخٍم ْٛحؼٍّ١اث ِٕٙاٚ ،حٍخضَ حىِٛاحُٙ
بأػّاٌ.ُٙد.أحّذ ِحّذ سفؼجِ -شجغ عابك –ص.482
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الجهاز الداخمي المختص بإدارة العالقات الدولية الدبموماسية
يطمؽ عمى الجياز الذي يتولى التعبير عف إرادة الدولة مف الداخؿ ،الحكومة المركزية التي تقيـ في الدولة

وتتولى إدارة عالقاتيا الخارجية ،ويترأس الجياز الداخمي رئيس الدولة ووزير الخارجية.2

أ .رئيس الدولة:
لكؿ دولة رئيس أعمى يحدده دستورىا ،ويمثميا في عالقاتيا مع الدوؿ األخرى ،وتثبت لرئيس الدولة صفتو
التمثيمية أيًا كاف النظاـ السياسي لدولتو ،وبغض النظر عف السمطات التي يخوليا لو دستور الدولة.

ويعد رئيس الدولة الممثؿ األوؿ لدولتو في مجاؿ العالقات الخارجية ،فيو يرسؿ البعثات الدبموماسية
والقنصمية ويستقبميا ،ويبرـ المعاىدات الدولية.

رئيس الدولة رمز السمطة العامة في دولتو عمى الصعيد الداخمي والخارجي ،ويحدد دستور كؿ دولة

التصرفات التي يجوز لرئيسيا أف ينفرد بيا في ميداف العالقات الدولية.

3

ولكؿ دولة الحؽ في أف تمقب رئيسيا بما تراه مناسباً مف األلقاب ،فيمقب بالممؾ في األنظمة الممكية،
وبالرئيس في الدوؿ الجميورية ،وبرئيس االتحاد كما ىو الحاؿ في سويسرا..

ىذه التسميات تخضع لمقانوف الداخمي ،أي لدساتير الدوؿ ،األمر الذي يعنى بو القانوف الدولي ىو وجود

رئيس يباشر اختصاصاتو وفقًا لمدستور.

4

الفرع األول :دور رئيس الدولة في العالقات الخارجية:
يتمتع رئيس الدولة بسمطات واسعة في ميداف العالقات الدولية ،فمو سمطة التفاوض بشأف المعاىدات

الدولية وابراميا والتصديؽ عمييا ،وسمطة إرساؿ البعثات الدبموماسية والقنصمية واستقباليا ،وسمطة إعالف

الحرب.5

ووفقاً لممادة ( )401مف دستور الجميورية العربية السورية لعاـ 2042

يعتمد رئيس الجميورية رؤساء البعثات الدبموماسية لدى الدوؿ األجنبية ،ويقبؿ اعتماد رؤساء البعثات.

ووفقًا لممادة ()501رئيس الجميورية ىو القائد األعمى لمجيش والقوات المسمحة ،ويصدر جميع الق اررات

واألوامر الالزمة لممارسة ىذه السمطة ،ولو الحؽ بتفويض بعضيا.

-2اٌّشجغ اٌغابك-ص.485
-3د.أحّذ ِحّذ سفؼجِ-شجغ عابك-ص .485-484
-4ػبذ اٌؼض٠ض اٌؼب١ىاِْ-شجغ عابك-ص .132
-5اٌّشجغ اٌغابك-ص .486
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والمادة ( ) 107يبرـ رئيس الجميورية المعاىدات واالتفاقيات الدولية ،ويمغييا وفقاً ألحكاـ الدستور وقواعد
القانوف الدولي.

6

ويكوف لرئيس الدولة –في بعض األنظمة الدستورية– دور رئيسي في مباشرة ىذه السمطات ،ويعاونو في
أدائو ليذه المياـ وزير الخارجية والمبعوثوف الدبموماسيوف ،في حيف يكوف وزير الخارجية –في ظؿ أنظمة

أخرى -ىو المسؤوؿ األوؿ في ىذه المجاالت.
ويتقيد اختصاص رئيس الدولة في ميداف العالقات الدولية بالحدود الواردة في دستور دولتو ،فتكوف أعمالو

نافذة في مجاؿ العالقات الدولية ،إذا كاف دستور دولتو يخولو سمطة التصرؼ فييا منفردًا ،أما األفعاؿ
التي يشترط الدستور مشاركة السمطات األخرى لرئيس الدولة في مباشرتيا ،كأف يشترط الدستور مشاركة

السمطة التشريعية مع رئيس الدولة في إقرار بعض األفعاؿ اليامة في ميداف العالقات الدولية ،كالموافقة

عمى المعاىدات  ،7واعالف الحرب ،فيشترط لصحتيا موافقة ىذه السمطات عمييا.

فالدستور البمجيكي الصادر عاـ 1831ـ مف أوؿ الدساتير المكتوبة التي تجعؿ لمبرلماف دو ًار في

التصديؽ عمى المعاىدات الدولية ،حيث وضعت المادة  68منو قائمة بالمعاىدات التي يجب عرضيا
عمى البرلماف والحصوؿ عمى موافقتو قبؿ أف تقوـ الحكومة بمباشرة التصديؽ.8

الدستور األمريكي االتحادي الصادر في عاـ 1787ـ يعطي لمرئيس األمريكي حؽ التصديؽ عمى
المعاىدات بالمعنى الدقيؽ مع تدخؿ إجباري مف قبؿ مجمس الشيوخ بالموافقة عم ى التصديؽ بأغمبية ثمثي

أعضاء ىذا المجمس.9

الفرع الثاني :امتيازات رئيس الدولة وحصاناته:
أقر القانوف الدولي بعدـ خضوع رئيس الدولة الذي يقيـ في الخارج بصفة رسمية أو غير رسمية لمقضاء

الجنائي لمدوؿ األخرى ،فالرئيس وعائمتو يتمتعوف بالحصانة تعفييـ مف الخضوع لممحاكـ الجنائية ليذه

الدولة.10

-6دعخٛس اٌجّٛٙس٠ت اٌؼشب١ت اٌغٛس٠ت ٌؼاَ .2012
-7د.أحّذ ِحّذ سفؼجِ-شجغ عابك-ص.487-486
ٚ-8لذ ٔمٍج ِؼظُ اٌذٚي ٘زا اٌحً ح١ث أخز بٗ اٌذعخٛس اإل٠شأ ٟاٌظادس ػاَ ٚ 1906اٌذعخٛس اٌّظش ٞاٌظادس ػاَ ٚ 1932اٌذعخٛس اٌفشٔغٟ
اٌظادس ػاَ  1946ٚ 1875ػٍ ٟئبشا٘-ُ١اٌٛع١ظ ف ٟاٌّؼا٘ذاث اٌذ١ٌٚت-داس إٌٙضت اٌؼشب١ت-اٌما٘شة-1998-ص .281
ٚ-9فماً ٌٍّادة اٌثأ١ت ِٓ اٌفشع اٌثأ ِٓ ٟاٌذعخٛس األِش٠ى( ٟسئ١ظ اٌجّٛٙس٠ت ٠خّخغ بغٍطت ػمذ اٌّؼا٘ذاث بٕاء ػٍ ٝالخشاح ِجٍظ اٌشٛ١خ
ِٛٚافمخٗ ػٍ ٝأْ ححظً ٘زٖ اٌّؼا٘ذاث ػٍ ٝأغٍب١ت ثٍث ٟأػضاء ٘زا اٌّجٍظ اٌحاضش.)ٓ٠اٌّشجغ اٌغابك-ص282
-10د.ػبذ اٌؼض٠ض اٌؼب١ىاِْ-شجغ عابك-ص ٚسد فِ ٟششٚع اٌّادة ِ ِٓ 2ششٚع اإلػالْ اٌّخؼٍك بحمٛق اٌذٚي ٚٚاجباحٙا أْ (ٌىً دٌٚت اٌحك فٟ
أْ حّاسط اٌٛال٠ت اٌمضائ١ت ػٍ ٝأساضٙ١ا ٚػٍ ٝجّ١غ األشخاص ٚاألش١اء اٌّٛجٛد ٓ٠ػٍٙ١ا ،سٕ٘ا ً باٌحظأاث اٌخ٠ ٟمش٘ا اٌمأ ْٛاٌذ.)ٌٟٚأػّاي
ٌجٕت اٌمأ ْٛاٌذ-ٌٟٚاألُِ اٌّخحذةٛ٠ٛ١ٔ-سن-اٌّجٍذ األٚي-ط– 2004-6ص .262

If it were the case that immunity was only available for lawful or permitted acts there would be no
need for the concept of immunity. Dapo Akande and Sangeeta shah -Immunities of State Officials،
International Crimes and Foreign Domestic Courts-European journal of international law-Oxford
Journals- http://ejil.oxfordjournals.org/content/22/3/857
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عدـ خضوع الرئيس لمقضاء الجنائي لمدوؿ األخرى مطمؽ ،وحتى إذا قاـ الرئيس األجنبي بارتكاب
مخالفات أو جنح يعاقب عمييا قانوف العقوبات فال يمكف القبض عميو ،إال أنو يمكف لمدولة التي ارتكبت

المخالفة عمى ترابيا الوطني أف تطمب مف دولة الرئيس أف تقوـ بدفع تعويضات عف المخالفات المرتكبة.

لقد خضعت مسألة حصانة كبار مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضائية الجنائية األجنبية لمبحث مف قبؿ

ار يتضمف  16مادة تشكؿ مصد ًار ىامًا لصياغة فحوى القانوف الدولي في
معيد القانوف الدولي ،واعتمد قر ًا

ىذا الميداف.11

يرى السيد روماف أ كولودكيف أف حصانة مسؤولي الدوؿ ضرورية لمحفاظ عمى استقرار العالقات بيف

الدوؿ.12

وفي عاـ  2004اعتمدت الجمعية العامة لألمـ المتحدة بقرارىا  38 /59اتفاقية األمـ المتحدة لحصانات
الدوؿ وممتمكاتيا مف الوالية القضائية ،ووفقًا لممادة  2يشمؿ مصطمح الدولة مختمؼ أجيزة الدولة ،وكذلؾ
ممثمي الدولة الذيف يتصرفوف بيذه الصفة ،وفي الوقت نفسو تنص الفقرة  2مف المادة  3مف االتفاقية

عمى أنيا ال تخؿ بالحصانات واالمتيازات الممنوحة بموجب القانوف الدولي لرؤساء الدوؿ بصفتيـ

الشخصية.

مع أف المواثيؽ والنظـ األساسية لممحاكـ الجنائية الدولية الخاصة (نورمبورغ وطوكيو ويوغسالفيا وراوندا)

والنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ،تضمنت أحكامًا تجرد مسؤولي الدوؿ بما فييـ كبار

المسؤوليف ،مف الحصانة مف الوالية القضائية ليذه األجيزة الدولية ،غير أف األمر يتعمؽ ىنا بالوالية

القضائية الجنائية الدولية.13

وفيما يتعمؽ بحصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضائية الجنائية األجنبية ،فإف األحكاـ المطابقة المتعمقة

بالموضوع والواردة في اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية لعاـ  ،1961واتفاقية فيينا لمعالقات القنصمية

لعاـ  ،1963واتفاقية البعثات الخاصة لعاـ  ،1969واتفاقية عاـ  1973لمنع الجرائـ المرتكبة ضد
األشخاص المتمتعيف بحماية دولية ،بمف فييـ الموظفوف الدبموماسيوف ،والمعاقبة عمييا ،واتفاقية فيينا لعاـ
 1975المتعمقة بتمثيؿ الدوؿ في عالقاتيا مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي معروفة تمامًا.

، 2001)، 2000-2001 session of Vancouver (Paris: Pedone، vol. 69، Yearbook،11 - Institute of International Law
pp 442-709
http://www.ili.org/publications.html
ٌّ -12غأٌخ ٟاٌٛال٠ت اٌمضائ١ت ٚاٌحظأت طابغ ِغخمً ِغ حشابطّٙا ٚحخضؼاْ ٌمٛاػذ لأ١ٔٛت ِخخٍفت –اٌحظأت حشىً ػائماً أِاَ اٌٛال٠ت اٌمضائ١ت
13
- http://untreaty.un.org/ilc/reports/2006/arabic/annexes.pdf
سأ ٜاٌّمشس اٌخاص ٌٍجٕت اٌمأ ْٛاٌذ ٌٟٚالسيد روماف أ كولودكيف أف الوالية القضائية الجنائية الدولية مسألة ينبغي فصميا وتمييزىا كمياً عف
الوالية القضائية الجنائية األجنبية http://untreaty.un.org/ilc/reports/2011/arabic/chp7.pdf-
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إال أف ىذه الصكوؾ ال تتعمؽ إال بجوانب محددة مف المسألة قيد النظر ،أما المصدر الرئيسي لمقانوف
الدولي فيما يتعمؽ بحصانة مسؤولي الدوؿ مف الوالية القضائية الجنائية األجنبية فيو العرؼ الدولي.14

قررت لجنة القانوف الدولي في دورتيا التاسعة والخمسيف لعاـ  ،2007أف تدرج في برنامج عمميا موضوع
حصانة مسؤولي الدوؿ

15

مف الوالية القضائية الجنائية األجنبية ،وعينت السيد روماف أ كولودكيف مقر ًار

خاصًا الذي قدـ لمجنة ثالثة تقارير لغاية عاـ  ،2011ويعتقد أنو قد ترسخ في القانوف الدولي أف أصحاب
بعض المناصب الرفيعة المستوى في الدوؿ يتمتعوف بالحصانة المدنية والجنائية عمى حد سواء ،مف

الوالية القضائية في دوؿ أخرى.16

وعميو يجب عمى الدولة التي يزورىا رئيس دولة أخرى أف تستقبمو وفقًا لمراسـ خاصة تنطوي عمى

االحتراـ ،وعمى الدولة األجنبية حماية شخص الرئيس ومعاقبة مف يعتدي عميو بأشد العقوبات ،وحماية
شخصو ومسكنو وعدـ السماح ألي سمطة بدخوؿ مسكنو إال بإذف خاص منو ،مع توفير وسائؿ االتصاؿ
كافة بدولتو وبكؿ طرؽ االتصاؿ الممكنة ،ويعفى رئيس الدولة مف جميع الضرائب الشخصية ،وكذلؾ

الرسوـ الجمركية ،ومف الخضوع لمقوانيف المالية كافة لمدولة المضيفة ،ويمتد التمتع بيذه االمتيازات
والحصانات إلى أفراد أسرة رئيس الدولة.17

-14اٌغ١ذ سِٚاْ أ.وٌٛٛدو-ٓ١حظأت ِغإ ٌٟٚاٌذٚي ِٓ اٌٛال٠ت اٌمضائ١ت اٌجٕائ١ت األجٕب١ت-اٌّشفك أ –ص 390اعخمش اٌمأ ْٛاٌذ ٌٟٚػٍ ٝأْ ٠خّخغ
بؼض ِّٓ ٠شغٍِٕ ْٛاطب سف١ؼت ف ٟاٌذٌٚت ِٓ ،لب ً١سئ١ظ اٌذٌٚت ٚسئ١ظ اٌحىِٛت ٚٚص٠ش اٌخاسج١ت ،وّا ٘ ٛاٌشأْ فّ١ا ٠خؼٍك باٌّٛظفٓ١
اٌذبٍِٛاعٚ ٓ١١اٌمٕظٍ ،ٓ١١باٌحظأاث ِٓ اٌٛال٠ت اٌمضائ١ت ٌٍذٚي األجٕب١ت ،اٌّذٔ١ت ِٕٙا ٚاٌجٕائ١ت ػٍ ٝحذ عٛاء.

Arrest warrant of 11 April 2000 (Democratic.Republic of Congo v. Belgium)، Judgment of 14 February
2002، para. 51
http://untreaty.un.org/ilc/reports/2006/arabic/annexes.pdf
Dapo Akande and Sangeeta shah -Immunities of State Officials، International Crimes and Foreign
Domestic Courts-European journal of international law-Oxford Journalshttp://ejil.oxfordjournals.org/content/22/3/857
 -15الحع اٌّمشس اٌخاص أْ اٌؼٕٛاْ ٠ش١ش ئٌِ ٝفِ َٛٙغإ ٌٟٚاٌذٚيٚ ،سغُ أْ اإلشاسة ف ٟبؼض اٌحاالث حشد ف٘ ٟزا اٌغ١اق ئٌ ٝسؤعاء اٌذٚي
ٚسؤعاء اٌحىِٛاث ٚٚصساء اٌخاسج١ت ٚحذُ٘ فّٓ اٌّؼخشف بٗ ػٍٔ ٝطاق ٚاعغ أْ جّ١غ ِغإ ٌٟٚاٌذٚي ٠خّخؼ ْٛبحظأت االخخظاص
اٌّٛضٛػٟ
http://untreaty.un.org/ilc/reports/2008/arabic/chp10.pdf
-16اٌّالحظاث اٌخخاِ١ت ٌٍّمشس اٌخاص – اٌفظً اٌغابغ – حظأت ِغإ ٌٟٚاٌذٚي ِٓ اٌٛال٠ت اٌمضائ١ت األجٕب١ت – ص 306
 http://untreaty.un.org/ilc/reports/2011/arabic/chp7.pdfاػخبش اٌّمشس اٌخاص سِٚاْ وٌٛٛدو ٓ١أْ اٌحظأت ِغأٌت ئجشائ١ت ١ٌٚغج
ِٛضٛػ ١ت ف ٟطب١ؼخٙا فف ٟح ٓ١أٔٙا حؼف ٟاٌفشد ِٓ اٌٛال٠ت اٌخٕف١ز٠ت ٚاٌمضائ١ت فأٙا ال ححشسٖ ِٓ اٌٛال٠ت اٌشاسػت ،أ ٞاالٌخضاَ باحخشاَ لٛأٓ١
اٌذٌٚت األجٕب١ت ِٚغإ١ٌٚخٗ اٌجٕائ١ت ف ٟحاٌت خشق رٌه اٌمأ .ْٛاٌخمش٠ش األٌٍّ ٌٟٚمشس اٌخاص ٌٍجٕت اٌمأ ْٛاٌذ– ٌٟٚحٛي حظأت ِغإ ٌٟٚاٌذٚي
ِٓ اٌٛال٠ت اٌمضائ١ت اٌجٕائ١ت األجٕب١ت-ص http://untreaty.un.org/ilc/reports/2008/arabic/chp10.pdf 279
الحع اٌّمشس اٌخاص أٔٗ ٠جش ٞػادة اٌخّ١١ض بٛٔ ٓ١ػ ِٓ ٓ١حظأت ِغإ ٌٟٚاٌذٚي:اٌحظأت باٌظفت اٌشخظ١ت (اٌحظأت اٌشخظ١ت) ٚاٌحظأت
بّٛجب االخخظاص اٌٛظ١ف( ٟاٌحظأت اٌٛظ١ف١ت) http://untreaty.un.org/ilc/reports/2008/arabic/chp10.pdf
-17أحّذ ِحّذ سفؼجِ -شجغ عابك -ص .489احفك بؼض أػضاء ٌجٕت اٌمأ ْٛاٌذِ ٌٟٚغ اٌّمشس اٌخاص بأْ حك اٌخٕاصي ػٓ اٌحظأت ٠ؼٛد ئٌٝ
اٌذٌٚت اٌخٕ٠ ٟخّ ٟئٌٙ١ا اٌّغإٚي ١ٌٚظ ئٌ ٝاٌّغإٚي ٔفغٗ.
http://untreaty.un.org/ilc/reports/2011/arabic/chp7.pdf
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ب .وزير الخارجية:
وزير الخارجية ىو الشخص الذي يعاوف رئيس الدولة في مباشرة اختصاصاتو ،واإلشراؼ عمى العالقات
الخارجية ،وادارة شؤوف الدولة الخارجية وتصريفيا.

ويعد وزير الخارجية نائباً لرئيس الدولة في ىذا المجاؿ ،وىو الشخص المنفذ لسياسة الدولة والمسؤوؿ
أماـ رئيس الدولة.

الفرع األول :اختصاصات وزير الخارجية:
وزير الخارجية ىو الناطؽ بمساف الدولة في المجاؿ الخارجي ،ويرأس و ازرة الخارجية التي تضطمع بيذه
المياـ ،ويصدر وزير الخارجية تعميماتو إلى البعثات الدبموماسية والقنصمية التي تمثؿ الدولة لدى الدوؿ
األخرى ،ويعد وزير الخارجية حمقة االتصاؿ الفعمي بيف دولتو والدوؿ األخرى ،مما يخولو سمطة التفاوض
وتوقيع المعاىدات ورعاية مصالح دولتو قبؿ الدوؿ األخرى.

وقد استقر الع رؼ عمى أف تقوـ الدولة بإبالغ الدوؿ األخرى بشخص وزير الخارجية ،وأي تغييرات تط أر
عمى ىذا المنصب.
وتختمؼ اختصاصات وزير الخارجية مف نظاـ دستوري إلى أخر ،ولكف يمكف حصر أىميا فيما يمي :
 .1رئاسة البعثات الدبموماسية والقنصمية التي توفدىا الدولة إلى الدوؿ األجنبية ،واصدار التعميمات
اإلدارية ليا ،واإلشراؼ عمى أعماليـ مع تمتعو بسمطة تعيينيـ وعزليـ ،كما يعد المسؤوؿ األوؿ
عف تمتع أعضاء البعثات الدبموماسية والقنصمية الموجوديف في دولتو بالحصانات المقررة ليـ.

 .2االتصاؿ بو ازرات الخارجية بالدوؿ األخرى ،وبرؤساء بعثاتيا الدبموماسية في دولتو ،ويدخؿ معيـ
في مفاوضات لحماية مصالح دولتو ولحؿ ما قد يط أر مف مشاكؿ.

كما يقوـ وزير الخارجية باالتصاؿ بالمنظمات الدولية وبإصدار التعميمات إلى مبعوثي دولتو
إلييا.
 .3التوقيع عمى المعاىدات واالتفاقيات باسـ رئيس الدولة.

 .4يكوف مسؤوالً أماـ رئيس الدولة في ظؿ األنظمة الممكية ،أو أماـ ممثمي الشعب في ظؿ األنظمة
البرلمانية ،عف تنفيذ سياسة الدولة الخارجية وعف تصرفات دولتو في ىذا الشأف.

 .5يتولى وزير الخارجية تحديد مواقؼ دولتو السياسية ووجية نظرىا فيما يتعمؽ ببعض المشاكؿ
الدولية ،عف طريؽ مؤتمرات صحفية تعقد بيدؼ إ طالع الرأي العاـ العالمي عمى سياسة دولتو
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في مواجية المتغيرات السياسية واألزمات الدولية .ويعد كؿ ما يصدر عف وزير الخارجية،
ال لدولتو في الشؤوف الخارجية ،ممزمًا لدولتو ومنتجًا ألثاره القانونية كافة ،حتى إذا
بوصفو ممث ً
تجاوز حدود االختصاصات التي خوليا لو الدستور.

الفرع الثاني :امتيازات وزير الخارجية وحصاناته:
يعد وزير الخارجية الناطؽ بمساف الدولة ،وأحد أجيزة التعبير عف إرادتيا مف الخارج ،والرئيس اإلداري
لمجياز الدبموماسي لمدولة ،لذا فإف شخصو يجب أف يحاط باالحتراـ الالزـ حاؿ وجوده في الخارج لتمثيؿ

دولتو ،أو إلجراء مفاوضات مع وزراء خارجية الدوؿ األخرى بشأف مصالح دولتو الخارجية .ويستقبؿ
وزير الخارجية ويودع بمعرفة وزراء الخارجية في الدوؿ األخرى بصفة رسمية ،كما توفر لو الضمانات
كافة التي تتصؿ بحماية شخصية مع تمتعو بحصانات قضائية ومالية ،ويجب أف يحاط وجوده بحماية

مادية كافية لدرء أي محاولة لالعتداء عمى شخصو.

وفيما يتعمؽ بالحصانة القضائية فيي كاممة ومطمقة بالنسبة لممحاكـ الجنائية األجنبية ،ولكنيا ليست
كذلؾ فيما يتعمؽ بالمسائؿ المدنية ،حيث ال تشمؿ ىذه الحصانة إال األعماؿ الرسمية لوزير الخارجية،
فتظؿ أعمالو الخاصة خاضعة الختصاص محاكـ الدولة األجنبية.18

لكف المقرر الخاص لمجنة القانوف الدولي السيد روماف أ كولودكيف ،يعتقد أنو قد ترسخ في القانوف الدولي
أف أصحاب بعض المناصب الرفيعة المستوى في الدوؿ يتمتعوف بالحصانة المدنية والجنائية عمى حد
سواء ،مف الوالية القضائية في دوؿ أخرى.19

يالحظ أف زوجة وزير الخارجية وأوالده يتمتعوف بالمركز القانوني نفسو الذي يتمتع بو وزير الخارجية في
الدوؿ األجنبية بما يشممو مف حصانات وامتيازات.20

-18أحّذ ِحّذ سفؼجِ-شجغ عابك-ص.491-490-499-489
 -19اٌّالحظاث اٌخخاِ١ت ٌٍّمشس اٌخاص – اٌفظً اٌغابغ – حظأت ِغإ ٌٟٚاٌذٚي ِٓ اٌٛال٠ت اٌمضائ١ت األجٕب١ت – ص 306
http://untreaty.un.org/ilc/reports/2011/arabic/chp7.pdf
-20د.أحّذ اٌغ١ذ سفؼجِ-شجغ عابك-ص.492-491
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تشكيل البعثات الدبموماسية
تتولى الدولة الموفدة تنظيـ عالقاتيا الدبموماسية وادارتيا مع الدوؿ األخرى وفقًا لإلجراءات المتبعة في

تشريعاتيا الوطنية ،والتي تحدد األشخاص الذيف يحؽ ليـ ممارسة العمؿ الدبموماسي .ولكف يجب تحديد
حجـ البعثة الدبموماسية وأسموب تمثيميا وكيفية اعتماد أعضائيا باتفاؽ األطراؼ المعنية ورضاىا.

أ .حجم البعثة الدبموماسية:
نصت المادة  /11/مف اتفاقية فيينا لعاـ 1961ـ عمى أن و في حاؿ عدـ وجود اتفاؽ خاص حوؿ حجـ

البعثة ،يجوز لمدولة المعتمدة لدييا أف تحدد عدد أعضائيا في نطاؽ ما تعتبره معقوالً وعاديًا ،مع األخذ
بعيف االعتبار الظروؼ السائدة في ىذه الدولة وحاجات البعثة المعنية ،كما يجوز أيضًا لمدولة المضيفة

أف ترفض تعييف موظفيف دبموماسييف مف فئة معينة ،ضمف الحدود المعقولة ودوف تمييز في المعاممة بيف

البعثات الدبموماسية المعتمدة لدييا.21

ب .اعتماد المبعوث الدبموماسي:
نصت المادة السابعة مف اتفاقية فيينا لعاـ  1961ـ عمى أف تسمي الدولة المعتمدة بإرادتيا الحرة أعضاء

بعثتيا الدبموماسية .ولكف المادة الرابعة مف االتفاقية استدركت بالنص عمى أنو يجب عمى الدولة المعتمدة
أف تتأكد مف الحصوؿ عمى موافقة الدولة المعتمد لدييا ،قبؿ أف تسمي مرشحًا كرئيس لبعثتيا لدبموماسية.
ويجوز لمدولة المعتمد لدييا أف تقضي في حالة الممحقيف العسكرييف موافاتيا بأسمائيـ مقدمًا لمموافقة

عمييا .مما يعني أف إجراء الموافق ة المسبقة لتعييف المبعوث الدبموماسي ينطبؽ بشكؿ إلزامي بالنسبة
لرؤساء البعثات الدبموماسية فقط ميما كانت فئتيـ ،وىو جوازي عائد إلرادة الدولة المعتمد لدييا بالنسبة

لبقية أعضاء الييئات الدبموماسية.
ويحؽ لمدولة المضيفة رفض قبوؿ أي مبعوث دبموماسي مقترح دوف إبداء األسباب أو تبرير ذلؾ .وقد
جرى العرؼ عمى عد السكوت عف طمب االستمزاج مف قبؿ الدولة المضيفة رفضاً لو .ولكف ناد اًر ما يتـ
في الواقع رفض قبوؿ مبعوث دبموماسي قبؿ تعيينو بشكؿ رسمي ،كوف الدولة المعتمدة تحرص دائمًا

عمى اختيار مبعوثييا مف ذوي الخبرة والسمعة الحسنة ،وممف ليس لدييـ أي تصرفات أو آراء سياسية

مسبقة ضد الدولة التي سيعتمدوف لدييا.

ٍ
حينئذ االلتحاؽ
ولكف عندما يحظى رئيس البعثة الدبموماسية عمى موافقة الدولة المعتمد لدييا ،يجب عميو

بمقر عممو ،مرفقًا معو كتاب اعتماد أو وثيقة تفويض مف قبؿ رئيس دولتو إذا كاف بمرتبة سفير أو قاصد
-21دِ.ا٘ش ٍِٕذ-ٞدِ.اجذ اٌحِّ-ٞٛشجغ عابك-ص.110

38

رسولي لمبابا ،أو وزير مفوض أو مف قبؿ وزير خارجيتو إذا كاف قائمًا باألعماؿ .ويوجو كتاب االعتماد

إلى رئيس الدولة المستقبمة أو وزير خارجيتيا حسب الحاؿ ،وذلؾ لكي يتـ قبولو ومنحو صفة المبعوث

الدبموماسي ،وبالتالي تمثيؿ دولتو رسميًا.

كما نصت المادة  /39/الفقرة األولى مف االتفاقية عمى أنو مف حؽ كؿ دبموماسي يطأ أراضي الدولة
المعتمد لدييا بقصد بموغ مقر عممو ،التمتع باالمتيازات والحصانات المقررة لو كافة.

أي أف تمتُّع المبعوث الدبموماسي بحصاناتو وامتيازاتو ال يتوقؼ عمى لحظة قبوؿ أوراؽ اعتماده التي قد

ال ،لذلؾ فإن و يتمتع بيذه الحصانات واالمتيازات بمجرد قدومو إلى أراضي الدولة
تستغرؽ وقتًا طوي ً
المضيفة وممارسة ميامو مؤقتًا ،ريثما يتـ اعتماده بشكؿ نيائي.

وأضافت المادة العاشرة مف اتفاقية فيينا لعاـ 1961ـ بأنو يجب عمى الدولة المعتمدة لممبعوث الدبموماسي
إعالـ و ازرة خارجية الدولة المعتمد لدييا أو أية و ازرة أخرى متفؽ عمييا ،بتاريخ وصوؿ أعضاء البعثة

الدبموماسية ألراضي الدولة المضيفة أو مغادرتيـ النيائية ليا ،وكذلؾ بالنسبة ألفراد عائالتيـ وخدميـ
الخصوصييف.

ج .تكوين البعثة الدبموماسية:
يعود أمر تنظيـ البعثات الدبموماسية ،بما في ذلؾ تحديد أسموب تعييف أعضائيا ومراتبيـ وترقياتيـ
ومرتباتيـ وطرؽ تأديبيـ ،إلى القوانيف الداخمية لكؿ دولة ،شريطة عدـ تعارض نصوصيا مع أحكاـ

القانوف الدولي المطبقة بيذا الصدد .ويالحظ بشكؿ عاـ ،بأف معظـ ىذه القوانيف تشترط توافر عدد مف
الصفات الخاصة لتعييف الدبموماسييف كالكفاءة الشخصية والعممية والسيرة الحسنة واتقاف بعض المغات

األجنبية كاإلنكميزية والفرنسية ولغة البمد المعتمديف لدييا ،وذلؾ باإلضافة إلى الشروط العامة الموجب
توافرىا لتعييف موظفي الدولة.
وقد كاف يتـ في السابؽ التمييز بيف فئات السفراء الدائميف ،والسفراء فوؽ العادة المكمفيف بميمات خاصة
ومحددة ،والوزراء المفوضيف والقائميف باألعماؿ .ولكف المادة األولى مف اتفاقية فيينا لعاـ 1961ـ نصت
يتكوف مف:
عمى أف طػاقـ البعثة الدبموماسػيةَّ ،
رئيس البعثة ،وىو الشخص الذي تعتمده دولة ما لرئاسة بعثتيا الدبموماسية الدائمة ،ولمتصرؼ بيذه
الصفة لدى الدولة المعتمد لدييا.22
أعضاء البعثة ،وىـ رئيس وباقي أعضاء البعثة ،والذيف يتألفوف بدورىـ مف ثالث فئات ،تخضع كؿ

 -22سئ١ظ اٌبؼثت ٘ ٛاٌشخض اٌزٕ٠ ٞاط بٗ ِّٙت حّث ً١دٌٚخٗ ٚسئاعت بؼثخٙا اٌذبٍِٛاع١ت ٌذ ٜاٌذٌٚت اٌّٛفذ ئٌٙ١ا.د.ػبذ اٌٛاحذ ِحّذ اٌفاسِ-شجغ
عابك-ص.255
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منيا ألوضاع قانونية مختمفة ،وىي:
-

الموظفوف الدبموماسيوف ،كالوزراء المفوضيف والمستشاريف والسكرتيرييف والممحقيف بمختمؼ

-

الموظفوف اإلداريوف والفنيوف ،الذيف ال يتمتعوف بالصفة الدبموماسية ،وتقتصر مياميـ في

اختصاصاتيـ العسكرية والتجارية والثقافية واإلعالمية.

مجاالت الكتابة والطباعة والسكرتاريا واألرشيؼ والترجمة والمحاسبة ،ويمكف استخداـ بعضيـ مف

أولئؾ الذيف يحمموف جنسية الدولة المضيفة.
-

الخدـ الخاصوف ،الذيف يعمموف بخدمة رئيس البعثة أو أحد أعضائيا ،كالسائ ؽ والطباخ والسعاة

وعماؿ التمفوف والصيانة.

ويالحظ ىنا بأف وصؼ أعضاء السمؾ الدبموماسي ينطبؽ فقط عمى رئيس البعثة والموظفيف الدبموماسييف
دوف غيرىـ.

وقد صنفت المادة  /14/مف اتفاقية فيينا لعاـ 1961ـ رؤساء البعثات الدبموماسية في ثالث فئات :
 -1السفراء والقاصدوف الرسوليوف ،أي سفراء البابا ،المعتمدوف لدى رؤساء الدوؿ ،وكذلؾ رؤساء
البعثات اآلخروف ذوو المرتبة المماثمة.

 -2المبعوثوف والوزراء المفوضوف والقاصدوف الرسوليوف الوكالء ،المعتمدوف لدى رؤساء الدوؿ.
 -3القائموف باألعماؿ المعتمدوف لدى وزراء الخارجية.
وال يجوز التمييز بيف رؤساء البعثات الدبموماسية بسبب فئاتيـ إال فيما يتصؿ بشؤوف الصدارة واألسبقية

في المراسـ والتشريعات .23كما حددت المادة  /13/مف اتفاقية فيينا لعاـ  1961بأنو يعد رئيس البعثة
الدبموماسية متولياً ميامو منذ المحظة التي يقدـ فييا أوراؽ اعتماده لمدولة المعتمد لدييا ،أو منذ تبميغ ىذه

الدولة عف وصولو ،وتقديـ نسخة مف أوراؽ اعتماده إلى و ازرة الخارجية لدى الدولة المضيفة أو إلى أي
و ازرة أخرى يتفؽ بشأنيا ،وفقًا لما يجري عميو العمؿ في ىذه الدولة ،مع مراعاة وحدة التطبيؽ بالنسبة
لباقي رؤساء البعثات الدبموماسية .وىذا ما أعادت التأكيد عميو المادة  /18/مف االتفاقية التي أشارت بأف

يكوف اإلجراء المتبع في كؿ دولة الستقباؿ رؤساء البعثات الدبموماسية موحدًا بصدد كؿ فئة عمى حدة.

-23أثاس ٚضغ سؤعاء اٌبؼثاث اٌذبٍِٛاع١ت خالفاً ب ٓ١اٌذٚي-ف ٟاٌّاض-ٟبغبب حّغه وً دٌٚت أْ ٠ىٌّّ ْٛثٍٙا ف ٟاٌذٚي األخش ٜحك اٌظذاسة
ٚاٌخمذَ ػٍ ٝغ١شٖ ِٓ اٌّبؼٛث ٓ١ا٢خشٚ ،ٓ٠لذ ا٘خّج اٌذٚي األٚسٚب١ت خالي ِإحّشاث فٕ١١ا ػاَ ٚ ،1815اوظ الشاب ً١ػاَ  1818بٛضغ ٔظاَ
خاص ٌخشح١ب ٚضغ سؤعاء اٌبؼثاث اٌذبٍِٛاع١ت حخّ٠ ٝىٓ حجٕب اٌخالفاثٚ ،لذ اعخمش ٘زا اٌخشح١ب ف ٟاٌؼشف اٌذٚ ،ٌٟٚأخزث بٗ احفال١ت فٕ١١ا
ٌٍؼاللاث اٌذبٍِٛاع١ت ٌؼاَ .1961د.ػبذ اٌٛاحذ ِحّذ اٌفاسِ-شجغ عابك-ص.256
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ويتـ منح األسبقية بيف رؤساء البعثات حسب نظاـ األقدمية ،تبعاً لتاريخ وصوؿ رئيس البعثة إلى الدولة

المعتمد لدييا وتسممو لميامو رسميًا .ولكف المادة  /16/مف اتفاقية فيينا ،حددت بأف ذلؾ يجب أف ال

يؤثر في األعراؼ الجارية فيما يتعمؽ بأسبقية ممثؿ الكرسي البابوي .أي بتعبير آخر ،يعد عميد السمؾ
الدبموماسي ذاؾ الذي يصؿ قبؿ غيره مف المبعوثيف األجانب إلى إقميـ الدولة المضيفة ،ويقدـ قبميـ أوراؽ
اعتماده ،باستثناء الحالة المتعارؼ عمييا لدى الدوؿ الكاثوليكية بمنح األسبقية لمقاصد الرسولي ،حتى ولو
لـ يكف أقدـ المبعوثيف لدييا.
مف ناحية أخرى ،نصت المادة الثامنة مف اتفاقية فيينا لعاـ  1961عمى أف يكوف أعضاء البعثة
الدبموماسية مف جنسية الدولة المعتمدة (المرسمة) .ىذا مف حيث المبدأ ،ولكف يجوز اختيار أحد أعضاء
البعثة أو أكثر مف رعايا الدولة المضيفة شريطة موافقتيا عمى اتخاذ مثؿ ىذا اإلجراء ،كما يحؽ ليا أف

تسحب الموافقة عندما تشاء في أي وقت ،وأف تحتفظ كذلؾ بالحؽ نفسو فيما يتعمؽ بأعضاء البعثة الذيف
ىـ مف مواطني دولة ثالثة.
وأضافت المادة  /38/مف اتفاقية فيينا بأنو يحؽ لممبعوث الدبموماسي الذي يتمتع بجنسية الدولة المعتمد
لدييا االستفادة مف الحصانات واالمتيازات الدبموماسية ضمف الحدود التي تقررىا ليـ الدولة المضيفة،

والتي يحؽ ليا بالمقابؿ أف تمارس واليتيا الوطنية عمى ىذا المبعوث بعده أحد مواطنييا ،شريطة عدـ
إعاقة عمؿ البعثة التي يمثميا.
ولكف المادة  / 11/مف البروتوكوؿ االختياري الممحؽ باتفاقية فيينا لعاـ  1961نصت عمى أنو ال يحؽ

ألعضاء البعثة الدبموماسية وعائالتيـ الذيف ال يتمتعوف بجنسية الدوؿ المعتمديف لدييا ،بالحصوؿ عمى

جنسية ىذه الدولة بمجرد الوالدة أو التواجد عمى إقميميا ،وانما تنطبؽ عمييـ في ىذا الشأف قوانيف الجنسية

المطبقة عمى األجانب لدى الدولة المعتمديف لدييا.24

-24دِ.ا٘ش ٍِٕذ-ٞدِ.اجذ اٌحِّ-ٞٛشجغ عابك-ص.113-112-111-110
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تمارين:
كؿ ما يصدر عف وزير الخارجية ،بوصفو ممثال لدولتو في الشؤوف الخارجية:
 .1غير ممزـ لدولتو.
 .2ممزـ لدولتو.
 .3ممزـ لو فقط.
 .4غير ما ذكر.
اإلجابة الصحيحة رقـ 2
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الوحدة التعميمية الثالثة
مهام وواجبات البعثة الدبموماسية
الكممات المفتاحية:
ميام البعثة  -واجبات المبعوث.
الممخص:
تتولى البعثة الدبموماسية المؤلفة من رئيسيا وبقية أعضائيا عددًا من الوظائف والميام المرتبطة بممارسة

اختصاصاتيا ،والتي تتطمب بالمقابل االلتزام باحترام عدد من الواجبات المحددة عادة في التشريعات

الوطنية ،ولكن بما ال يخالف نصوص اتفاقية فيينا لعام 1961م حول العالقات الدبموماسية.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد ًار عمى :معرفة ميام ووظائف البعثات
الدبموماسية والمبعوثين الدبموماسيين المتمثمة في:


تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمدة لدييا.



حماية مصالح الدولة المعتمدة ورعاياىا.



تنمية العالقات الودية مع الدولة المضيفة.



التفاوض مع سمطات الدولة المضيفة.



اإلطالع عمى تطور األوضاع لدى الدولة المضيفة.
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الوظائف القنصمية.



دراسة واجبات المبعوث الدبموماسي المتمثمة في:
o

احترام قوانين وأنظمة الدولة المستقبمة وعدم التدخل في شؤونيا الداخمية.

o

اعتبار و ازرة خارجية الدولة المستقبمة مبدئيًا المرجع المباشر ألعمال المبعوث

o

عدم إساءة استخدام دور البعثات الدبموماسية.

الدبموماسي.
o

عدم ممارسة أي نشاط ميني أو تجاري لمصمحة المبعوث الشخصية في الدول

المستقبمة.
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تتولى البعثة الدبموماسية المؤلفة من رئيسيا وبقية أعضائيا عدداً من الوظائف والميام المرتبطة بممارسة

اختصاصاتيا ،والتي تتطمب بالمقابل االلتزام باحترام عدد من الواجبات المحددة عادة في التشريعات
الوطنية ،ولكن بما ال يخالف نصوص اتفاقية فيينا لعام 1961م حول العالقات الدبموماسية.

مهام البعثة الدبموماسية
َّ
حددت المادة الثالثة من اتفاقية فيينا لعام  1961ميام البعثات الدبموماسية والمبعوثين الدبموماسيين
ووظائفيم بتمثيل الدولة المرسمة لدى الدولة المستقبمة ،وحماية مصالح رعايا دولتيم ،وتنمية العالقات
الودية بين دولتيم والدولة المستقبمة ،والتفاوض مع سمطات الدولة المضيفة ،واالطالع عمى تطور
عد الوظائف الدبموماسية ،وىناك وظائف قنصمية تقوم بيا البعثة
األوضاع لدى الدولة المضيفة ،وىذه تُ ّ
الدبموماسية وفقًا لمفقرة الثانية من المادة الثالثة ،فال يجوز تفسير أي من نصوص االتفاقية عمى ّأنو مانع
من ممارسة الميام القنصمية بواسطة البعثة الدبموماسية.

وعميو سوف ندرس ميام البعثة الدبموماسية ووظائفيا من خالل:

أ .تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمدة لدييا.
ب .حماية مصالح الدولة المعتمدة ورعاياىا.
ج .تنمية العالقات الودية مع الدولة المضيفة.
د .التفاوض مع سمطات الدولة المضيفة.
ه .اإلطالع عمى تطور األوضاع لدى الدولة المضيفة.
و .الوظائف القنصمية.
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أ .تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمدة لديها:
تمثل البعثة الدبموماسية الدولة المعتمدة بشخصيتيا االعتبارية المستقمة ،وليس شخص رئيس الدولة كما

كان األمر سابقًا خالل حكم الممكيات المطمقة .ويباشر رئيس البعثة اتصاالتو بين حكومتو وسمطات

الدولة المعتمد لدييا عبر المذكرات والتقارير المكتوبة أو بإجراء اتصاالت شفوية متبادلة ،ويعمد عند
االقتضاء إلى طمب االستفسارات وتقديم االحتجاجات إلى الحكومة المضيفة ،ويمثل دولتو أمام القضاء

يحق لو االحتجاج
بأنو ّ
في حال كونيا مدعية أو مدعى عمييا أمام محاكم الدولة المعتمد لدييا ،عمماً ّ
بحصانتو الدبموماسية ،لكي يتنصل من المثول أمام القضاء ما لم ِ
تبد دولتو عكس ذلك.
أن رئيس البعثة مسؤول مباشرة أمام حكومتو إذا ما تصرف بشكل يخالف واجباتو ،أما إذا لم ترغب
كما ّ
ٍ
حينئذ أن تنفي أو تؤكد ما فعمو أو ما تحدث عنو ،واال
حكومتو أن تأخذ عمماً بتصرفاتو ىذه ،فعمييا

تحممت مسؤولية ىذا التصرف .فعمى سبيل المثال ،اضطرت السمطات االسترالية المختصة عام 1981م

إلى تقديم اعتذار لمحكومة اليندية بعدما نشر المندوب السامي االسترالي في اليند تقري ًار سريًا يتضمن

انتقادات حادة تُسيء لمعالقات بين البمدين.

ب .حماية مصالح الدولة المعتمدة ورعاياها:
يجب عمى البعثة الدبموماسية وأعضائيا مراعاة مصالح بالدىم وشؤون رعاياىم لدى الدولة المضيفة في

المجاالت كافة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرىا ،وخاصة فيما يتعمق بمواضيع اليجرة

واإلقامة ،وشروط العمل والضمان االجتماعي ،والدراسة ،والسياحة ،ومنح جوازات السفر والتأشيرات
وتجديدىا ،والتصديق عمى الشيادات والوثائق ،والقيام بميام الكاتب بالعدل وأمين السجل المدني ...إلخ.
عمى سبيل المثال إذا أصيب أحد رعايا الدولة المرسمة بضرر ،فيجوز لرئيس البعثة-إذا كان المضرور قد

استنفد طرق الطعن الداخمية دون أن يفمح في رفع ذلك الضرر-أن يتدخل لدى حكومة الدولة المعتمد
لدييا (عن طريق المساعي الدبموماسية ،أو تقديم مذكرة دبموماسية ،)..لكن ليس لمبعثة التدخل مباشرة

لدى السمطات المحمية.
ال إلى حماية ،وال
أن قيام البعثة بيذه الوظيفة يفترض أن تكون تمك المصالح في خطر ،وتحتاج فع ً
ّ
الشك ّ
ال غير مشروع في الشؤون الداخمية لمدولة
عد مجرد قيام البعثة بالدفاع عن المصالح المذكورة تدخ ً
ُي ّ
ألن البعثة بحكم وجودىا في
ألن عدم تدخل البعثة يعني ترك تمك المصالح دون حماية ،و ّ
المضيفة ،وذلك ّ
الدولة المضيفة ستكون أول من يعمم باالنتياك الواقع عمى رعايا دولتيا المرسمة.1
-1د.أدًذ أدى ثنىفج-ثنمجَىٌ ثنذونٍ وثنؼاللجس ثنذونُز-يشجغ عجدك-ص.154
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ج .تنمية العالقات الودية مع الدولة المضيفة:
وىذا ما يشكل في الحقيقة اليدف الرئيسي لقيام العالقات الدبموماسية ،إذ يجب عمى المبعوث الدبموماسي

تشجيع عالقات بالده مع الدولة المعتمد لدييا وانماؤىا وتوطيدىا في المجاالت كافة ،بما في ذلك تسييل

التبادل االقتصادي والتجاري والثقافي بين البمدين ،وتنظيم المعارض والحفالت الرسمية ،والمشاركة في

المؤتمرات والندوات والقاء المحاضرات ،مما يعزز الحوار والتعاون المشترك ،ويزيل أي خالف من شأنو
توتير العالقات المتبادلة.

د .التفاوض مع سمطات الدولة المضيفة:
فإن أىم أداة تسيم في
لما كانت الدبموماسية تتركز في رسم السياسة الخارجية لمدول واعدادىا وتنفيذىاّ ،
تحقيق أىداف ىذه السياسة ىي وظيفة التفاوض العمني أو السري ،حيث تقارب بين األىداف السياسية
لكل شخص من أشخاص القانون الدولي .وقد عدت اتفاقية فيينا لعام  1961وظيفة
لكل دولة أو ّ
ّ
التفاوض من الوظائف اليامة لمبعثة ،القائمة عمى االتصال والتباحث مع حكومة الدولة المعتمد لدييا،
بيدف تعزيز العالقات بين الدولتين.
فن ىذه الوظيفة في الوصول إلى األىداف المرجوة
فالتفاوض من أىم الوظائف الدبموماسية ،ويكمن ّ
بأكبر قدر ممكن من المكاسب ،وبأقل قدر ممكن من الخسائر.
حيث يتمتع رئيس البعثة الدبموماسية بصالحية المشاركة في المفاوضات مع مندوبي الدولة المعتمد

لدييا ،لمعمل عمى تقريب وجيات النظر بين الدولتين ،ومحاولة إزالة الصعوبات القائمة بقصد التوصل
إلى عقد المعاىدات واالتفاقيات الدولية.

ه .االطالع عمى تطور األوضاع لدى الدولة المضيفة:
كل أوجو الحياة في الدولة المعتمد لدييا،
أن أول ما تعممو البعثة الدبموماسية ىو دراسة ّ
يرى الفقيو كاييو ّ
ودراسة سياسة الدولة الخارجية ونتائج األحداث الدولية عمى السياسة والحياة الداخمية ليذه الدولة،2
و متابعة األحداث والتطورات لدى الدولة المعتمدة لدييا ،ونقل المعمومات المتعمقة بيا كافة إلى حكومة
يتم إعدادىا وارساليا بصورة دورية.3
بالدىا ضمن تقارير رسمية ّ

-2د.دُجٌ ثخًُظ-صجسَخ ثنذدهىيجعُز -4صكىٍَ ثنذؼثجس (أَىثع ثنذؼثجس وأجهضصهج)-دسثعجس دونُز -ص .27-26
http://www.ao-academy.org/docs/tareekh_aldoblomasiyah_2403009.pdf
-3د.يجهش يهُذٌ-د.يججذ ثنذًىٌ -يشجغ عجدك-ص114-113
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أن ذلك مقيد بالمجوء إلى الوسائل المشروعة ،فال يجوز لمبعثة التجسس أو دفع الرشوة في سبيل
عمى ّ
ذلك.4

و .الوظائف القنصمية:
تستطيع البعثة الدبموماسية ممارسة الوظائف القنصمية (كتسجيل المواليد والوفيات ،واعطاء التأشيرات.)..

وفي ىذه الحالة تبمغ أسماء أعضاء البعثة المكمفين بالقيام باألعمال القنصمية إلى و ازرة خارجية الدولة

المعتمد لدييا (أو أي سمطة تعينيا ىذه الو ازرة) ،وعند قياميا باألعمال القنصمية يجوز لمبعثة أن تتصل:
 -بالسمطات المحمية في دائرة اختصاص البعثة.

وعرفيا ،أو
 بالسمطات المركزية في الدولة الموفد إلييا إذا سمحت بذلك قوانين ىذه الدولة ولوائحيا ُاالتفاقيات الدولية المبرمة في ىذا الشأن.
ويستمر تحديد مزايا أعضاء البعثة الدبموماسية الذين يقومون باألعمال القنصمية وحصاناتيم وفقاً لقواعد
القانون الدولي التي تحكم العالقات الدبموماسية.5

-4د.أدًذ أدى ثنىفج-ثنمجَىٌ ثنذونٍ وثنؼاللجس ثنذونُز-يشجغ عجدك-ص.155
-5د.أدًذ أدى ثنىفج-ثنمجَىٌ ثنذونٍ وثنؼاللجس ثنذونُز-يشجغ عجدك-ص.155
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واجبات المبعوث الدبموماسي
يقع عمى عاتق المبعوث الدبموماسي مجموعة من الواجبات تجاه الدولة المضيفة ،وفقًا لقواعد القانون
الدولي الدبموماسي ،والتي تتمثل باحترام قوانينيا وأنظمتيا ،وعدم التدخل في شؤونيا الداخمية ،والتقيد
بجعل و ازرة خارجيتيا المرجع المباشر ألعمالو ،وعدم إساءة استعمال مقر البعثة الدبموماسية ،وعدم
ممارسة أي نشاط ميني أو تجاري .وسوف ندرس ىذه الواجبات من خالل:
أ .احترام قوانين الدولة المستقبمة وأنظمتيا وعدم التدخل في شؤونيا الداخمية.
عد و ازرة خارجية الدولة المستقبمة مبدئيًا المرجع المباشر ألعمال المبعوث الدبموماسي.
بّ .
ج .عدم إساءة استخدام دور البعثات الدبموماسية.
د .عدم ممارسة أي نشاط ميني أو تجاري لمصمحة المبعوث الشخصية في الدول المستقبمة.
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أ .احترام قوانين الدولة المستقبمة وأنظمتها وعدم التدخل في شؤونها الداخمية:
نصت المادة  14من اتفاقية فيينا عمى ّأنو ( دون إخالل بالمزايا والحصانات المقررة ليم ،عمى
ّ
األشخاص الذين يستفيدون من ىذه المزايا والحصانات واجب احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمد
لدييا)...
يتمثل جوىر العالقات الدبموماسية وسبب وجودىا في تنمية العالقات الودية بين الدولتين الموفدة
والمستقبمة ،والبد لتحقيقو من احترام قوانين الدولة المضيفة وأنظمتيا.
لذلك يجب عمى المبعوث الدبموماسي احترام استقالل الدولة المستقبمة ونظام حكميا ومؤسساتيا والسياسة
رسل إلجراء تغيير في نظام الحكم أو السياسة المتبعة لدى الدولة
المتبعة لدييا .فالدبموماسي لم ُي َ
المستقبمة أو انتياك قوانينيا وتعديميا ،بل أ ِ
ُرسل ليعمل عمى توطيد العالقات الودية بين الدولتين ،وبالتالي
كل ما من شأنو تعكير ىذه العالقات .6وذلك بالقدر الذي ال تتعارض فيو ىذه القوانين
عميو االبتعاد عن ّ
7
مع ما يتمتع بو المبعوث الدبموماسي من حصانات وامتيازات تقررىا قواعد القانون الدولي.
كما يتعين عمى المبعوث الدبموماسي االلتزام بمبدأ عدم التدخل في القضايا الداخمية لمدولة المستقبمة
والوقوف حياليا موقف الحياد التام ،وعميو عدم انتقاد الق اررات الصادرة عن السمطة السياسية واإلدارية
ليذه الدولة .8
كل ما من شأنو تعكير صفو العالقات الودية بين دولتو والدولة المستقبمة ،من ذلك عمى
وأن يتجنب ّ
سبيل المثال إذا دعي إلى الحديث في مناسبة عامة من األفضل أال يخوض بمسائل محل خالف بين
الدولتين.9
واستنادًا إلى مبدأ عدم التدخل يمتنع عمى الدبموماسي اإلدالء بأي تصريح من شأنو اإلساءة لمدولة

كل ما من شأنو إثارة االضطرابات والفتن في
المستقبمة ونظام الحكم فييا ولرئيسيا ،وعميو االبتعاد عن ّ
إقميميا ،ويمتزم بعدم االشتراك في المؤامرات 10والتحريض عمى االضطرابات الداخمية ،وعدم االتصال مع
الفئات المعارضة لنظام الحكم فييا.

-6د.يذًذ ػضَض شكشٌ – يذجدا ثنمجَىٌ ثنذونٍ ثنؼجو-ججيؼز ديشك-يُشىسثس ججيؼز ديشك –يشكض ثنضؼهُى ثنًفضىح-لغى ثنذسثعجس ثنمجَىَُز-
-2115-2114ص .129
-7د.يجهش يهُذٌ ديججذ ثنذًىٌ-يشجغ عجدك-ص.115
-8دَ.جظى ػذذ ثنىثدذ ثنججعىس –أعظ ولىثػذ ثنؼاللجس ثنذدهىيجعُز وثنمُظهُز(-دنُم ثنؼًم ثنذدهىيجعٍ وثنذؼثجس ثنذدهىيجعُز)-دثس يجذالوٌ-
ػًجٌ-ػًجٌ-ط -2111-1ص .111-111-118-116
-9أعجيز ثنضشز –إششثف د.يجَج ثنذدجط-دًجَز ثنذدهىيجعٍُُ وفمج ً نمىثػذ ثنمجَىٌ ثنذونٍ –سعجنز يججغضُش –كهُز ثنذمىق-ججيؼز ديشك-2111-
-2112ص .115
-10فٍ ػجو  1957طهذش ثنذكىيز ثنغىسَز يٍ ثالثز ددهىيجعٍُُ أيشَكٍُُ يغجدسر ثنذالد الشضشثكهى دجنضأيش ػهً َظجو ثنذكى فُهج ،وأدهغش ثنغفجسر
ثأليشَكُز فٍ ديشك دأٌ " ثنذكىيز ثنغىسَز صكىٌ يًضُز نى غجدسوث ثنذالد خالل  24عجػز "د.فجوٌ ثنًالح-عهطجس ثأليٍ وثنذظجَجس وثاليضُجصثس
ثنذدهىيجعُز-يُشأر ثنًؼجسف-ثإلعكُذسَز– 1993-ص.178-124-124
يعد واجب عدم التدخل في الشؤون الداخمية بمثابة تطبيق خاص لما ىو متعارف عميو في القانون الدولي حول ضرورة احترام االختصاص الوطني لكل دولة كما

نصت عمى ذلك المادة الثانية من ميثاق ىيئة األمم المتحدة.د.ماىر ممندي –د.ماجد الحموي-مرجع سابق-ص
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عد وزارة خارجية الدولة المستقبمة مبدئياً المرجع المباشر ألعمال المبعوث
بّ .
الدبموماسي:
نصت المادة  2 / 14من اتفاقية فيينا عمى ّأنو يجب أن تكون معالجة كافة المسائل الرسمية التي تكمف
ّ
بيا البعثة من قبل حكومة الدولة المعتمدة مع و ازرة خارجية الدولة المعتمد لدييا أو عن طريقيا ،أو مع
أية و ازرة أخرى متفق عمييا.
أي يحظّر عمى البعثة الدبموماسية أو أ حد أعضائيا االتصال بالدوائر الرسمية أو بالجمعيات واألحزاب
يتم االتفاق بشأنيا
والنقابات لدى الدولة المستقبمة إال عبر و ازرة خارجية ىذه الدولة ،أو أية و ازرة أخرى ّ
بين الدولتين ،وذلك حرصًا عمى تجنب ممارسة الضغوط واالبتزاز وعرض الرشاوى ،أو تمقي معمومات ال

يجوز لممبعوث الدبموماسي أن يحصل عمييا عادة.11

ج .عدم إساءة استخدام دور البعثات الدبموماسية:
بأنو ال يجوز لمبعثة القيام بأعمال ال تنسجم مع
ذكرت المادة  3/41من اتفاقية فيينا لعام  1961م ّ
وظائفيا المحددة في االتفاقية ،أو مع القواعد األخرى لمقانون الدولي ،أو مع االتفاقيات الخاصة النافذة
بأنو يحظر استخدام مقر البعثة
ويستفاد من ىذه العبارات ّ
بين الدولتين المعتمدة والمعتمدة لدييا البعثةُ .
إال لمميام الرسمية التي اعتمدت من أجميا.
بكل يسر واستقاللية ،وبالتالي يجب أن ال
خصصت المقار لتمكين البعثة من القيام بمياميا الدبموماسية ّ
ألن الحصانة التي تتمتع بيا دور
تستعمل ألىداف تتنافى مع ميام البعثة أو قوانين البمد المضيفّ ،
البعثات الدبموماسية والدبموماسيين ال تعفييم من االلتزام باحترام القوانين واألنظمة النافذة في البمد
المضيف .12
وعميو يمتنع عمى أعضاء البعثة استخدام دور البعث ات الدبموماسية كمركز تحاك فيو المؤامرات والدسائس
ضد أمن الدولة المستقبمة ،أو كمقر ترتاده الفئات المعارضة لنظام الحكم فييا لتحقيق مكاسب سياسية،
أو كمأوى يحتمي بو مرتكبو الجرائم العادية الفارون من وجو العدالة ،والبد لنا في ىذا المجال من دراسة
قضية المجوء السياسي بين كولومبيا والبيرو:
بعد الثورة العسكرية التي قامت في بيرو  1948اتيمت الحكومة البيروفية حزب الشعب الثوري األمريكي

بإعداد العصيان وتوجييو ،خاصة زعيمو فيكتور راؤول أيا دي التوري ىو من رعايا البيرو ،ورفعت

دعوى ضده بتيمة التحريض عمى العصيان وادارتو .فقام أيا دي التوري بااللتجاء إلى السفارة الكولومبية
-11د.يجهش يهُذٌ-د.يججذ ثنذًىٌ-يشجغ عجدك –ص.115
أطذس يجهظ ثنىصسثء فٍ ثنجًهىسَز ثنؼشدُز ثنغىسَز ثنذالؽ سلى ()869نؼجو  ،1952ثنزٌ صضًٍ ضشوسر دظش ثصظجل ثنذؼثجس ثنذدهىيجعُز كجفز
فٍ عىسَز دىصثسثس ثنذونز ودوثةشهج ػٍ طشَك وصثسر ثنخجسجُز أودفشع ثنًهذمٍُ ثنؼغكشٍَُ فٍ وصثسر ثنذفجع فًُج َضؼهك دجأليىس ثنؼغكشَز،
وػذو ثنغًجح نهذوثةش ثألخشي فٍ ثنجًهىسَز دمذ ىل يشثجؼز أٌ شخض فٍ ثنذؼثجس ثنذدهىيجعُز وضشوسر إدجنضه إنً ثنًشجغ ثنًخضض ،وإال ال َمش
ثنضؼجيم ثنذونٍ دجنًشثجؼز.د.فؤثد شذجط-ثنذدهىيجعُز-يشجغ عجدك-ص.215-214
-12دَ.جظى ثنججعىس-أعظ ولىثػذ ثنؼاللجس ثنذدهىيجعُز وثنمُظهُز-يشجغ عجدك-ص.191
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عده الجئاً سياسيًا ،فاستجاب السفير الكولومبي لطمبو ،استناداً إلى الفقرة
في ليما عاصمة البيرو طالباً ّ

الثانية من المادة الثانية من اتفاقية ىافانا لعام  ،1928وقد رفضت حكومة البيرو السماح بإخراجو من

وعدتو مجرمًا عاديًا.
البالد عمى ىذا األساس ّ
وفي  15أب اتفق الطرفان عمى عرض النزاع أمام محكمة العدل الدولية تضمنت سؤاليا عن أمرين:

يحق لكولومبيا أن تقرر وحدىا فيما إذا كان العمل المرتكب يش ّكل جرماً سياسياً أم عادياً؟.
1ـ ىل ّ
عد الدولة التي ينتمي إلييا الالجئ السياسي ممزمة بمنحو الضمانات الالزمة لمغادرة
2ـ ىل تُ ّ
إقميميا؟

حق المجوء الممنوح لمثوار غير
أن ّ
أجابت المحكمة عام  1951بالنفي عن ىذين السؤالين ،وقررت ّ
مشروع ،حيث ّأنو حسب اتفاقية هافانا 13ال توجد حالة طوارئ التي انتفت بمرور ثالثة شهور عمى
فشل االنقالب .وعمى ذلك طمبت البيرو من كولومبيا تسميميا الالجئ ،ورفضت كولومبيا ذلك مؤكدة أن
العرف السائد في أمريكا
حكم المحكمة ال يمزميا بتسميم الالجئ إلى سمطات البيرو ،وأكدت ّ
أن ىذا ُ
الالتينية .وقد أصدرت المحكمة عام  1951حكمًا يؤيد ذلك بقولياّ :إنو بالرغم من عدم مشروعية منح

ألن ىناك
ّ
أن ىذين األمرين غير متعارضين ّ
أن كولومبيا ليست ممزمة بتسميم الالجئ ،و ّ
حق المجوء ،إال ّ
14
العرف السائد واجب عمى الدول .
وسائل أخرى إلنياء المجوء غير تسميم الالجئ ،و ّ
أن احترام ُ
فإن التزام سمطات الدولة المضيفة بحماية مقرات البعثات الدبموماسية إنما ُش ّرع لكفالة الطمأنينة
وعميو ّ

واالستقالل الالزمين لتمكين المبعوث الدبموماسي من أداء ميامو ،وا ّن منح المجوء داخل مقر البعثة
أن عدم
الدبموماسية ألشخاص تالحقيم سمطات الدولة المستقبمة ال ُي ّ
عد من الوظائف الدبموماسية ،كما ّ
15
يمس بالحصانات واالمتيازات المقررة لو.
االعتراف لممبعوث بأىمية منح المجوء ال ّ

-13الدظش ثنًذكًز دؼذ أٌ وضؼش ججَذجً يؤلضج ً يغأنز يج إرث كجٌ ثنهجىء لذ يُخ وأدمٍ دغخ ثألطىل ثنًشػُز ،أٌ ثنذكى ثنىثسد فٍ ثصفجلُز هجفجَج
وثنزٌ َُض ػهً ضًجَجس نالجتٍُ ال َُطذك إال فٍ دجنز وثدذر وهٍ إرث طهذش دونز ثنالجب يغجدسر ثنالجب إللهًُهج.لضُز ثنهجىء –ثنذكى ثنظجدس
فٍ -21صششٍَ ثنثجٍَ-1959-يىجض ثألدكجو وثنفضجوي وثألوثيش ثنظجدسر ػٍ يذكًز ثنؼذل ثنذونُز _1991-1948-ص.19
-14دمٍ أَج دٌ الصىسٌ فٍ ثنغفجسر ثنكىنىيذُز دجنذُشو نغجَز شهش َُغجٌ  ،1954أٌ نًذر صمجسح ثنثالط عُىثس وَظف دؼذ طذوس ثنذكى ثألول ثنزٌ
لشس ػذو ششػُز ثنهجىء ثنذدهىيجعٍ ثنزٌ يُخ ن زنك ثنشخض ،ونًذر صمجسح ثالط عُىثس يٍ صجسَخ طذوس ثنذكى ثألخُش ثنزٌ أػهُش فُه ثنًذكًز
أٌ كىنًذُج يهضيز دئَهجء دجنز ثنهجىء.أ.د ثنخُش لشٍ –صُفُز أدكجو ثنًذجكى ثنذونُز دٍُ ثنُض وثنىثلغ-ثنًؤعغز ثنؼجيز نهذسثعجس وثنُشش وثنضىصَغ-
دُشوس-2111-ص.161-159-158
-15د.فجوٌ ثنًالح-عهطجس ثأليٍ وثنذظجَجس وثاليضُجصثس ثنذدهىيجعُز-يشجغ عجدك – .386-385
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د .عدم ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري لمصمحة المبعوث الشخصية في الدول
المستقبمة:
تكمن الميمة األساسية لممبعوث الدبموماسي في تمثيل دولتو لدى الدولة المضيفة وتعزيز العالقات الودية
بين الدولتين ،وبالتالي لم يتم إيفاد المبعوث الدبموماسي لمزاولة األعمال التجارية لمصمحتو الشخصية.
لكن ىذه المنع ال يشمل النشاط الفني أو األدبي (كإصدار المؤلفات) ،أو الثقافي (كإلقاء المحاضرات

العممية).16

فإن نظم واجبات المبعوث الدبموماسي تجاه الدولة المضيفة ىي مما يختص ببحثو القانون
وعميو ّ
الدولي العام ،وا ّن إخالل المبعوث بيا يخول الدولة المستقبمة الطمب من دولتو استدعاءه أو تأنيبو إذا ما
يمس أمن الدولة المستقبمة،
ارتكبو من خطأ ال ُي ّ
عد مخالفة جسيمة ،أما إن كان إخاللو بواجباتو جسيمًا ّ
تعده شخصًا غير مرغوب فيو ،وتطمب منو مغادرة أراضييا.17
فميا أن ّ

-16د.فؤثد شذجط-يشجغ عجدك-ص.216
 -17أما ما يتعمق بواجباتو تجاه دولتو فيي من اختصاص القانون الداخمي.د.إبراىيم الكراف – حصانة الدبموماسي والعامل الدولي-مرجع سابق –

ص.111
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تمارين:
يعد تفاوض المبعوث الدبموماسي مع سمطات الدولة المضيفة:
 .1أىم أداة تساىم في تحقيق أىداف السياسة الخارجية لمدولة.
 .2يمكن أن يكون عمني أو سري.
 .3يؤدي إلى التقارب بين األىداف السياسية لكل دولة أو ل كل شخص من أشخاص القانون الدولي.
 .4كل ما ذكر.
اإلجابة الصحيحة رقم 4
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الوحدة التعميمية الرابعة
الحصانات واالمتيازات الدبموماسية
الكممات المفتاحية:
حصانات -البعثة  -المبعوث – النطاق الشخصي  -الزمني  -المكاني.
الممخص:
نظمت اتفاقية فيينا لعام  1691م مسألة الحصانات واالمتيازات الدبموماسية مبررة سبب وجودىا بضرورة
تمكين البعثة والمبعوثين الدبموماسيين من القيام بالميام الممقاة عمى عاتقيم عمى أفضل وجو ،يمكن
تصنيف الحصانات واالمتيازات الدبموماسية من حيث مضمونيا والمستفيدين منيا إلى فئتين :حصانات
وامتيازات البعثة الدبموماسية بصورة عامة ،وحصانات وامتيازات المبعوث الدبموماسي بشكل خاص ،ويمتد
نطاق الحصانات واالمتيازات الدبموماسية ليشمل عدة فئات من األشخاص وبدرجات متفاوتة ،كما ال
تسري ىذه الحصانات واالمتيازات إال خالل فترة محددة قانونًا عمى إقميم الدولة المضيفة.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى معرفة:


من يتمتع بالحصانات الدبموماسية؟



ما ىو مدى الحصانات الدبموماسية؟
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الغرض من منح االمتيازات والحصانات الدبموماسية
نظمت اتفاقية فيينا لعام  1961م مسألة الحصانات واالمتيازات الدبموماسية مبررة سبب وجودىا بضرورة

تمكين البعثة والمبعوثين الدبموماسيين من القيام بالميام الممقاة عمى عاتقيم عمى أفضل وجو ،حيث أكدت

بأن الغرض من منح االمتيازات والحصانات الدبموماسية ليس إفادة األفراد ،بل لضمان
في ديباجتيا ّ
األداء الفعال لوظائف البعثات الدبموماسية بوصفيا تمثل دوليا.1

محتوى الحصانات واالمتيازات الدبموماسية
فإنو يمكن
العرف والمجامالت الدولي ة ،وما نصت عميو اتفاقية فيينا لعام 1961م ّ
باالستناد إلى قواعد ُ
تصنيف الحصانات واالمتيازات الدبموماسية من حيث مضمونيا والمستفيدين منيا إلى فئتين :حصانات
البعثة الدبموماسية وامتيازاتيا بصورة عامة ،وحصانات المبعوث الدبموماسي وامتيازاتو بشكل خاص.2

أ .حصانات البعثة الدبموماسية وامتيازاتيا
ب .حصانات المبعوث الدبموماسي وامتيازاتو

٠ -1ش ٜاٌفم ٗ١وب ٗ١٠أْ اٌذظبٔخ اٌمؼبئ١خ ِ٘ ٟؼبٍِخ خبطخ ِّٕٛدخ ٌجؼغ األشخبص وبٌذثٍِٛبعِ ٓ١١ضالً ،ثٙذف اٌغّبح ٌ ُٙثأداء ٚظبئف ُٙثىً
دش٠خٚ ،ثفؼً ٘زٖ اٌّؼبٍِخ اٌخبطخ ٠زٍّض ٘ؤالء األشخبص ِٓ ػمٛثبد اٌمبٔٚ ،ْٛأْ فىشح ٘زٖ اٌذظبٔخ اٌمؼبئ١خ ٠جت أْ رزّ١ض ػٓ فىشح
طالد١خ اٌّذبوُ اٌّ ذٍ١خٚ ،رذ َٚاٌذظبٔخ اٌمؼبئ١خ ثمذس ِب ٠ذ َٚاٌغجت اٌز ِٓ ٞأجٍٗ ِٕذذ ٘زٖ اٌذظبٔخ فِ ٟٙؤلزخ ٚػٍ ٝػىظ ػذَ لجٛي
اٌذػٚ ٜٛػذَ طالد١خ اٌّذبوُ اٌز ٟ٘ ٟدائّخ.د.دٕبْ اخّ١ظ-ربس٠خ اٌذثٍِٛبع١خ اٌجضء اٌغبثغ ٚاألخ١ش.2004-1-9-
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2004/10/09/10975.html
 -2دبٚي اٌؼذ٠ذ ِٓ فمٙبء اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌجذش ػٓ عٕذ لبٔ٠ ٟٔٛجشس اٌزّزغ ثبٌذّب٠خ ٚاٌذظبٔخٚ ،لذ رٛطٍٛا ف ٟرٌه إٌ ٝصالس ٔظش٠بدٔ-1:ظش٠خ
االِزذاد اإللٍ:ّٟ١اٌز ٟرفزشع أ ْ ِجبٔ ٟاٌجؼضخ اٌذثٍِٛبع١خ ٚاٌذثٍِٛبع ٓ١١أٔفغ ُٙال ٠ؼزجشِ ْٚم ٓ١ّ١داخً ٔطبق االخزظبص اإللٌٍٍ ّٟ١ذٌٚخ
اٌّغزمجٍخ ٚإّٔب داخً إٌطبق اإللٌٍٍ ّٟ١ذٌٚخ اٌّشعٍخ ،أ ٞأْ ِمش اٌجؼضخ اٌذثٍِٛبع١خ ٚعىٓ اٌّجؼٛس اٌذثٍِٛبع٠ ٟؼزجشاْ اِزذاد إللٍ ُ١اٌذٌٚخ
اٌّٛفذحٔ-2.ظش٠خ اٌظف خ إٌ١بث١خ٠:ؼزجش اٌّّضً اٌذثٍِٛبعٔ ٛ٘ ٟبئت ػٓ سئ١ظ اٌذٌٚخّ٠ ،ضً وشاِخ سئ١ظ اٌذٌٚخ اٌزٕٛ٠ ٞة ػٕٗٔ-3ظش٠خ ِزطٍجبد
اٌٛظ١فخ٠:م َٛاٌّجؼٛس ثّّٙخ ع١بع١خ دل١مخ رذزبط إٌ ٝاٌزّزغ ثبٌذظبٔخ ،و٠ ٟزّىٓ ِٓ اٌم١بَ ثأػّبٌٗ ثبعزمالي ٚرجشد٘.زٖ إٌظش٠خ ٘ ٟاٌغبئذح اٌَٛ١
ٚلذ اػز ّذرٙب ارفبل١خ فٕ١١ب ٌٍؼاللبد اٌذثٍِٛبع١خ ٌؼبَ .1961د.ػجذ اٌٛادذ ِذّذ اٌفبسِ-شجغ عبثك-ص ٌ261ـ.265
اٌغب٠خ ِٓ اٌذظبٔخ اٌذثٍِٛبع١خ ٘ ٟرّى ٓ١أػؼبء اٌغٍه اٌخبسج ِٓ ٟرأد٠خ أػّبٌ ُٙف ٟج ِٓ ٛاٌذش٠خ ٚاالعزمشاس ثؼ١ذاً ػٓ اٌّؼّٛلبد اٌزّ٠ ٟىٓ
اْ رٍجأ إٌٙ١ب اٌذٌٚخ اٌّٛف ذٌ ٓ٠ذٙ٠بٌ .زٌه رٕبصٌذ اٌذٚي ػٓ عٍطزٙب فِ ٟؼبلجخ اٌّجؼٛس اٌذثٍِٛبع ٟاٌّؼزّذ ٌذٙ٠ب ِمبثً ػّبْ دش٠خ ِجؼٛصٙب ٌذٜ
اٌذٚي األخش ،ٜاعزٕبداً إٌِ ٝجذأ اٌّؼبٍِخ ثبٌّضً ،ػٍ ٝأْ ٍ٠زضَ اٌّجؼٛس اٌذثٍِٛبعٚ ٟاجت ادزشاَ لٛأٚ ٓ١أٔظّخ اٌذٌٚخ اٌّجؼٛس إٌٙ١بٚ ،ػٍ ٝأْ
٠جمٌٙ ٝزٖ األخ١شح اٌذك ،ف ٟأٚ ٞلذ  ِٓٚد ْٚث١بْ األعجبة ،أْ رطٍت ِٓ دٌٚخ اٌّجؼٛس عذجٗ ثبػزجبسٖ شخظب ً غ١ش ِشغٛة ف٠ٚ .ٗ١جٛص ٌٍذٌٚخ
اٌّؼزّذ ٌذٙ٠ب أْ رشفغ االػزشاف ثبٌشخض اٌّؼٕ ٟفشداً ف ٟاٌجؼضخ إرا سفؼذ اٌذٌٚخ اٌّؼزّذح أ ٚلظشد خالي فزشح ِؼمٌٛخ ف ٟاعزذػبئٗ أ ٚإٔٙبء
خذِزٗ ف ٟاٌجؼضخ  ِٓ 9ٚ 40ارفبل١خ فٕ١١ب اٌؼبَ .1961دٔ.بدس ػجذ اٌؼض٠ض شبف-ٟاٌذظبٔخ اٌذثٍِٛبع١خ ٚاٌمٕظٍ١خ-اٌذمٛق ال رٍغ ٟاٌٛاججبدِ-جٍخ
اٌج١ش-اٌؼذد١ٔ-262غبْhttp://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=13970 -2007
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حصانات البعثة الدبموماسية وامتيازاتها
وىي تتعمق بمقر البعثة وحرمة مبانييا وممتمكاتيا ومحفوظاتيا ومراسالتيا ووسائل نقميا وتيسير أعماليا،

وببعض التسييالت المالية والجمركية والضريبية ،وبمسألة الحصانة القضائية .وقد أشارت إلييا بعبارات
عامة المادة  /25/من اتفاقية فيينا لعام  1961م عندما أكدت عمى ضرورة أن تمنح الدولة المعتمدة لدييا
كل التسييالت الالزمة لمبعثة الدبموماسية بغية أداء مياميا عمى أكمل وجو .وىذه الحصانات واالمتيازات

تشمل ما يمي:

أ -تسهيل حيازة مقر البعثة الدبموماسية:
بأنو يجب عمى الدولة المضيفة أن تيسر لمدولة المعتمدة
نصت المادة  /21/من اتفاقية فيينا لعام 1961م ّ
ّ
حيازة العقارات الالزمة لمبعثة الدبموماسية واقتناءىا سواء في إطار تشريعيا الوطني أو بأي طريقة أخرى.
وكذلك مساعدة الب عثة في الحصول عمى المساكن المالئمة ألعضائيا ،ولم يتم تحديد طريقة قانونية معينة
القتناء دار البعثة أو سكن أعضائيا ،سواء أكان ذلك بالتممك أو االستئجار أو اإلعارة أو بأي طريقة

أخرى مناسبة.
نصت عمى إمكانية قيام الدولة المعتمدة بفتح
عمماً ّ
أن المادة  /12/من اتفاقية فيينا لعام 1961م قد ّ
مكاتب تابعة لبعثتيا الدبموماسية خارج مكان تواجد البعثة ،ولكن بعد الحصول عمى موافقة الدول

المضيفة.3

ب -استخدام عمم الدولة المعتمدة وشعارها:
يحق لمبعثة ولرئيسيا رفع العمم
بأنو
ّ
وىذا ما أشارت إليو المادة  /20/من اتفاقية فيينا لعام 1961م ّ
يتم رفع عمم
الوطني لدولتو وشعارىا في مقر البعثة وسكن رئيسيا ووسائل تنقالتو .وقد جرى ُ
العرف أن ال ّ

الدولة المعتمدة سوى عمى سيارة رئيس البعثة الدبموماسية دون غيرىا من وسائل تنقل أعضاء البعثة

اآلخرين وأثناء تنقالتو الرسمية فقط.
ج -حرمة مباني البعثة الدبموماسية:

اقتضت طبيعة الميام المتصمة بالتمثيل الدبموماسي وتعدد األعمال المتفرعة عن ىذه الميام أن يكون
مقر خاص بيا في إقميم الدولة المضيفة ،تؤدي فيو مياميا ،وتحتفظ فيو بالوثائق
لمبعثة الدبموماسية ٌ
والمستندات الخاصة بيا ،وتتخذ منو مرك ًاز ليا في عالقاتيا مع حكومة الدولة المضيفة .وقد استقر
-3دِ.ب٘ش ٍِٕذ– ٞدِ.بجذ اٌذِّ– ٞٛشجغ عبثك .116-
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كل منيا
التعامل منذ بدء التمثيل الدبموماسي بين الدول عمى أن تتمتع مقار البعثات الدبموماسية في ّ

بالحماية والحرمة 4حفاظًا عمى حياة المبعوثين وصونًا لحرمتيم ،وضمانًا ألداء مياميم بطمأنينة

أن حرمة مقار البعثات الدبموماسية استمدت من
واستقالل ،واحترامًا لسيادة الدول التي يمثمونيا ،حيث ّ
سيادة الدول الموفدة لكون ىذه المقرات تستخدم كمراكز لبعثاتيا .وتشمل ىذه الحماية ك ّل المباني التي
تشغميا البعثة سواء كانت ممكاً لمدولة الموفدة أو مؤجرة من قبل الغير ،ويدخل في مفيوم "مباني البعثة"
المبنى واألرض والحديقة الممحقة بيا ومنزل رئيس البعثة الدبموماسية .5وتمتد ىذه الحماية لتشمل األثاث

والتجييزات الموجودة في مقر البعثة إضافة إلى وسائل النقل ،وتتمتع المساكن الخاصة لممبعوثين
الدبموماسيين بذات الحرمة والحماية المقررتين لمقر البعثة الدبموماسية ،كما تتمتع مستندات البعثة
ووثائقيا بحرمة خاصة تفرض عدم التعرض ليا واحترام سريتيا.

أن القاعدة العامة في القانون الدولي تقضي بأن تكون مباني البعثة الدبموماسية ـ ميما بمغ عددىا 6ـ
الشك ّ
ذات حرمة مصونة ،وبالتالي تمتزم سمطات الدولة المضيفة بتأمين الحماية المناسبة ليذه المباني ،بمعنى
ّأن و ال يجوز ليذه السمطات دخول مقر البعثة الدبموماسية إال بموافقة رئيس البعثة ،كما يترتب عمى ىذه
أي فعل
أي اعتداء أو ىجوم أو تخريب ،وضد ّ
السمطات اتخاذ الوسائل الكفيمة بحماية مقر البعثة ضد ّ

يمس أمن البعثة أو اعتبارىا ،ويتعين تأمين ىذه الحماية في حال السمم ،أما في حال الحرب أو
يمكن أن ّ
التوترات واالضطرابات الداخمية والمظاىرات فيجب عمى سمطات البمد المضيف تأمين أعمى درجات
الحماية لمقر البعثة المعتمدة لدييا.
وقد نص ت االتفاقيات الدولية عمى حماية مقر البعثة الدبموماسية ،وفي مقدمتها اتفاقية فيينا لمعالقات
الدبموماسية لعام  ،1691حيث نصت المادة  /22/منها عمى ما يمي:
.1

"تتمتع مباني البعثة بالحرمة ،وليس لرجال السمطة العامة لمدولة المستقبمة دخولها إال إذا

وافق رئيس البعثة عمى ذلك.
.2

يترتب عمى الدولة المستقبمة التزام خاص باتخاذ كافة التدابير المالئمة لحماية مباني البعثة

ضد أي اقتحام أو إضرار بها ولمحيمولة دون اإلخالل بأمن البعثة أو المساس بكرامتها.
.3

ال يمكن أن تكون مباني البعثة وأثاثها واألشياء األخرى الموجودة بها ووسائل النقل عرضة

- 4د.ػجذ اٌؼض٠ض اٌؼج١ىبِْ-شجغ عبثك-ص.215
-5نصت المادة األولى من اتفاقية فيينا لعام  1961عمى أن مصطمح مقر البعثة الدبموماسية يشمل دار البعثة وأجزاء مبانييا والعقارات الممحقة بيا والتابعة ليا
والتي تستخدم ألغراض البعثة ،وكذلك مقر إقامة رئيس البعثة.

وتحتفظ عادة البعثات الدبموماسية بسجل يوضح امتداد مبانييا الدبموماسية ليتم مناقشتو عند االقتضاء مع سمطات الدولة المعتمدة لدييا.د.ماىر ممندي-د.ماجد

الحموي-مرجع سابق –ص.116

-6أعبِخ اٌزشخ-إششاف دِ.ب٠ب اٌذثبط-دّب٠خ اٌذثٍِٛبعٚ ٓ١١فمب ً ٌمٛاػذ اٌمبٔ ْٛاٌذ.48-ٌٟٚد.إثشا٘ ُ١اٌىشاف-دظبٔخ اٌذثٍِٛبعٚ ٟاٌؼبًِ اٌذ-ٌٟٚ
ِشجغ عبثك-ص.282
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لمتفتيش أو المصادرة أو الحجز أو التنفيذ".
انطالقاً من هذا النص ،يمكن القول :إن حماية مقر البعثة الدبموماسية يفرض عمى الدولة المضيفة
االلتزامين التاليين :

األول :التزام سمط ات الدولة المضيفة باالمتناع عن دخول مقر البعثة الدبموماسية إال بإذن رئيس
أن ىذا االلتزام ىو التزام سمبي -التزام باالمتناع عن القيام بعمل -بمعنى ّأنو يحرم عمى
البعثة ،والحقيقة ّ
الموظفين الرسميين لمدولة المستقبمة دخول دار البعثة لمقيام بأي تصرف من التصرفات ذات الصفة
الرسمية في مبنى البعثة أو ألي سبب من األسباب ما لم يكن ذلك بموافقة رئيس البعثة ،وبالتالي ال
يجوز اتخاذ أي إجراء إداري أو قضائي في مبنى البعثة ـ كاإلنذار الرسمي أو الحجز أو المصادرة أو

التفتيش ـ حتى ولو كان اتخاذ مثل ىذا اإلجراء ال يقتضي دخول المكمف بتنفيذه إلى مباني البعثة ،وكان
ٍ
انتياك لالحترام الواجب
من الممكن إتمامو مع بقاء المكمف عند الباب الخارجي ،نظ اًر لما في ذلك من
ٍ
ٍ
لمبعثة وا ٍ
كل ما لو
وتعطيل ألعماليا
خالل بطمأنينتيا
وكشف لوثائقيا وأسرارىا .وتمتد حرمة المقر إلى ّ
عالقة بالمقر من أثاث وأموال ـ بما فييا الحسابات المصرفية ـ ووسائل النقل أيضًا ،فال يجوز تفتيشيا أو

أي منيا أو توقيع الحجز عمييا ،كما ال يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضدىا ،حتى ولو
االستيالء عمى ّ
كان ىذا اإلجراء مأذونًا أو مأمو ًار بو من القضاء.7
الثاني :التزام سمطات الدولة المضيفة بحماية المباني الدبموماسية ،وىذا االلتزام -في جوىره -التزام
كل اإلجراءات الكفيمة بحماية دار
إيجابي "التزام بالقيام بعمل" ،حيث يجب عمى الدولة المضيفة اتخاذ ّ
البعثة ضد أي اعتداء أو تخريب أو أي فعل من شأنو المساس بأمن البعثة أو كرامتيا ،وذلك احترامًا

لسيادة ا لدولة التي تمثميا البعثة ولتأدية مياميا بحرية وفي أمن وأمان .ووفقًا لتفسير لجنة القانون الدولي

فإنو يتعين عمى
نص الفقرة الثانية من المادة  /22/المذكورة ّ
لعبارة "كافة التدابير المالئمة" الواردة في ّ
الدولة المستقبمة اتخاذ كافة اإلجراءات الخاصة لتأمين أعمى درجة من الحماية لمقر البعثة خالفاً لما
تتخذه عادة من إجراءات لدى قياميا بواجبيا العام في المحافظة عمى األمن والنظام ،وينبغي أن تكون

ىذه التدابير كفيمة بإحباط أي اعتداء دون انتظار االستدعاء من رئيس البعثة .وفي حال لم تتمكن
 -7د.ػٍ ٟدغ ٓ١اٌشبِ– ٟاٌذثٍِٛبع١خٔ(-شأرٙب ٚرطٛس٘ب ٚلٛاػذ٘ب ٔٚظبَ اٌذظبٔبد ٚاالِز١بصاد اٌذثٍِٛبع١خ)  -داس اٌؼٍُ ٌٍّال- ٓ١٠ث١شٚد  -ؽ.448- 1990 -1
نصت عمى ىذا االلتزام بعض االتفاقيات الدولية التي سبقت اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية لعام  ،1961من ذلك المادة  /16/من اتفاقية اليافانا بشأن الممثمين

الدبموماسيين لعام  ،1928والمادة الثامنة من نظام الحصانات الذي أقره معيد القانون الدولي عام  ،1929والمادة الثالثة من مشروع ىارفارد حول حصانات

نصت عمى ىذا االلتزام بعض التشريعات الداخمية لمدول وأقرتو محاكميا الوطنية.
وامتيازات المبعوثين الدبموماسيين لعام  ،1932كما ّ

وبناء عميو ،ال يجوز إرسال مذكرات التبميغ القضائية بشكل مباشر إلى البعثة الدبموماسية أو ألعضائيا إال بالطريق الدبموماسي عبر و ازرة خارجية الدولة
ً
المضيفة .كما يحظر وضع أجيزة تنصت داخل مباني البعثة.من الجدير بالذكر بأنو يجوز لسمطات الدولة المعتمدة لدييا دخول مباني البعثة الدبموماسية استثنائياً
إذا طمب رئيس البعثة الدبموماسية تدخل قوات األمن لدى الدولة المضيفة ،أو في حالة الضرورة والقوة القاىرة ،عندما تحدث مثالً حرائق أو أوضاع خطيرة.
د.ماىر ممندي-د.ماجد الحموي-مرجع سابق-ص.117
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سمطات البمد المضيف من استباق االعتداءات عمى أشخاص الدبموماسيين ومقراتيم وقمعيا ،فتمتزم ىذه
السمطات بمعاقبة المعتدين وتعويض البعثة عن األضرار التي لحقت بيا وبمنشآتيا.8

ولكن ما مدى مشروعية دخول سمطات الدولة المضيفة إلى مقر البعثة الدبموماسية دون الحصول مسبقاً
عمى موافقة رئيس البعثة وذلك في الحاالت الطارئة المستعجمة؟.

نصت المادة  22من اتفاقية فيينا لعام  1961عمى أن تكون "مباني البعثة الدبموماسية ذات حرمة
ّ
أن ذلك ال يعني تقييد السمطات في البمد
مطمقة" دون ذكر أي استثنا ء يتعمق بحالة الضرورة الممحة ،إال ّ
المضيف بالتصرف أثناء حدوث الحاالت الطارئة المستعجمة كنشوب حريق داخل مقر البعثة ،أو تدبير

مؤامرة تنال من أمن الدولة المضيفة وسالمتيا ،أو حيازة كميات من األسمحة ،فيذه الظروف يتعذر معيا

ترقب عن
تدخل السمطات المحمية إطالقاً ،والزاميا بالبقاء مكتوفة األيدي إزاء ما يحدث ا
القول بحظر ّ
أن مقر البعثة الدبموماسية يتمتع بحماية وحرمة
نص المادة ّ /22/
كثب ،السيما ّأنو يستفاد من مفيوم ّ
مطمقة عندما تمتزم البعثة بممارسة نشاطات مشروعة أو بعدم تجاوز حدود الميام المكمفة بيا ،ال أن

تستخدم البعثة مقرىا لغايات تتنافى مع تمك الميام المشروعة.

أن لجنة القانون الدولي عالجت مسألة "حرمة مباني البعثة الدبموماسية" في مشروع اتفاقية
الحقيقة ّ
الحصانات واالمتيازات الدبموماسية عام  ،1957وقد وافق أعضاء المجنة عمى مبدأ "حرمة ىذه المباني
أن قضية "الحاالت الطارئة التي تستمزم دخول سمطات الدولة المستقبمة
وااللتزام الخاص بحمايتيا" ،غير ّ
لمباني البعثة دون الحصول مسبقًا عمى إذن رئيس البعثة" كانت موضع نقاش أعضاء المجنة ،حيث
اقترح المقرر الخاص لمجنة ـ ساند ستروم ـ إعفاء سمطات الدولة المستقبمة من ضرورة الحصول مسبقًا

الممحة بقصد درء األخطار الجسيمة والمحدقة ـ الوشيكة ـ
عمى موافقة رئيس البعثة في الحاالت الطارئة
ّ
أن ىذا االقتراح
التي تيدد الحياة اإلنسانية أو الصحة العامة أو الممتمكات أو لحماية أمن الدولة ،غير ّ

رفض من قبل أغمبية أعضاء المجنة خوفًا من إفساح المجال إلساءة استعمال النص نظ ًار لمتفسيرات
المتعددة التي يمكن أن تفسر بيا عبارتا "األخطار الجسيمة المحدقة" و"أمن الدولة".9

تم تداوليا أيضًا
الجدير بالذكر ّ
أن مناقشة ىذه المسألة لم تقتصر عمى أعضاء لجنة القانون الدولي ،بل ّ
بين أعضاء مؤتمر فيينا عام  ،1961حيث اقترح بعض األعضاء ـ ومنيم اليابان وايرلندا ـ السماح
أن
لسمطات البمد المضيف باتخاذ اإلجراءات الضرورية في الحاالت الطارئة وحاالت الخطورة العامة ،إال ّ
ىذا المقترح واجو اعتراضًا شديدًا ـ خاصة من جانب مندوب االتحاد السوفيتي ـ كونو ينبغي أن يتعاون
رئيس البعثة الدبموماسية مع السمطات المحمية في مثل ىذه الحاالت التي تكون فييا البعثة بأمس الحاجة
-8د.ع ً١ٙاٌفزال-ٞٚاٌذظبٔخ اٌذثٍِٛبع١خ ٌٍّجؼٛس اٌذثٍِٛبع-ٟاٌّىزت اٌّظش-ٞاٌمب٘شح-2002-ص.36
-9د.ػٍ ٟدغ ٓ١اٌشبِِ-ٟشجغ عبثك-ص.451
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إلى المحافظة عمى مبدأ حرمة مقرىا ،كما ّأن و من الخطورة بمكان أن يترك ليذه السمطات أمر تقدير
الحاالت التي تراىا طارئة ،ومن ثم تسمح لنفسيا بدخول دار البعثة دون الحصول مقدمًا عمى إذن رئيس

نص المادة  /22/مكرسًا الحرمة المطمقة لمقر البعثة
تم سحب المقترح ،وورد ّ
البعثة ،وبذلك ّ
الدبموماسية.10
أن ىذا الموضوع يصطدم بمصمحتين متعارضتين ،أحدىما مصمحة الدولة المرسمة بعدم تحري
ال شك ّ
بعثتيا حفاظًا عمى سرية وثائقيا ومراسالتيا ،أما األخرى فيي مصمحة الدولة المستقبمة بأال تؤدي حرمة
دار البعثة الدبموماسية الموجودة عمى أراضييا إلى المساس بأمنيا والوقوف حجر عثرة أمام ممارستيا

لصالحياتيا القانونية.
ويرى بعض الفقياء -ومنيم عمي صادق أبو ىيفّ -أنو يمكن لمدولة المستقبمة األخذ بمقترح مقرر لجنة
يمس أمنيا وسالمتيا 11ـ أي
القانون الدولي في حالة الضرورة الممحة السيما في حال ارتكاب البعثة لما ّ
ألن من واجب البعثة أن تراعي أثناء أداء مياميا
األخذ بمبدأ الحرمة النسبية لمقر البعثة الدبموماسيةـ ّ
نصت عمييا الفقرتان األولى والثالثة من المادة  /41/من
عمى أراضي البمد المضيف المبادئ التالية التي ّ
اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية لعام  ،1961وىي:

أ.

احترام قوانين وأنظمة الدولة المستقبمة.

ب.

عدم التدخل في الشؤون الداخمية لمدولة المستقبمة.

ت.

عدم إساءة استخدام مقرات البعثة الدبموماسية.

يمكن القول إّن و إذا كانت اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية قد تبنت الحرمة المطمقة لمقر البعثة
نص المادة ،/41/
نص المادة  /22/إال ّأنيا قد نصت عمى المبادئ المذكورة في ّ
الدبموماسية من خالل ّ

والتي تشكل التزامات يتعين عمى البعثة مراعاتيا وعدم اإلخالل بيا ،وذلك بيدف تحقيق التوازن والتكافؤ

كل من الدولة المضيفة من جية ،والبعثة الدبموماسية من جية أخرى ،فإذا لم تحترم
بين مصالح وواجبات ّ
البعثة المبادئ وااللتزامات المفروضة عمييا ،فمن الممكن أن تتجاوز الدولة المضيفة عن التزاميا

بمقتضيات حرمة المقر بالدخول لمقر البعثة في حالة الضرورة الممحة السيما عند تيديد أمن الدولة،
-10اٌّشجغ اٌغبثك-ص.455-454
ً
٠-11جذ ِٓ ٚاعزمشاء ربس٠خ اٌؼاللبد اٌذثٍِٛبع١خ أْ أغٍت اٌذٚي رذشص دائّب ٚثمذس اٌّغزطبع ػٍ ٝاالٌزضاَ ثذشِخ ِمش اٌجؼضخ اٌذثٍِٛبع١خ،
ٚرزجٕت الزذبَ رٍه اٌّمبس أ ٚدخٌٙٛب ثذ ْٚإرْ أ ٚرظش٠خ ِٓ سئ١ظ اٌجؼضخٚ ،ال ٔىبد ٔجذ عٛاثك رغّخ ٌغٍطبد اٌذٌٚخ اٌّؼ١فخ ثذخٛي ِمش اٌجؼضخ
اٌذثٍِٛبع١خ إال ف ٟاٌذبالد ا٢ر١خ -1:دبٌخ عّبح سئ١ظ اٌجؼضخ ثبٌذخٛي-2 ،دبٌخ اٌؼشٚسح اٌٍّجئخ اٌز ٟرزطٍت اٌزذخً اٌفٛسٌ ٞإلٔمبر ف ٟدبٌخ
اٌىٛاسس أ ٚاٌذشائك-3.دبٌخ رٛافش أدٌخ ل٠ٛخ ثٛجٛد ِؤاِشح رذبن ػذ أِٓ ٚعالِخ اٌذٌٚخ اٌّؼ١فخ داخً ِمش إدذ ٜاٌجؼضبد األجٕج١خ.د.ػجذ اٌٛادذ
ِذّذ اٌفبسِ-شجغ عبثك-ص.271-270
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وبالتالي يصح القول إ ّن الحرمة المطمقة لمقر البعثة ،والتي تشكل واجبًا عمى عاتق الدولة المضيفة تبقى
فإن ضمان تطبيق أحكام المادة
مرىونة بأداء البعثة الدبموماسية لواجباتيا عمى أكمل وجو ،وبعبارة أخرى ّ

 /22/المتعمقة بالتزامات الدولة المضيفة حيال البعثات الدبموماسية المعتمدة لدييا يبقى معمقًا عمى احترام
الدبموماسيين األجانب لواجباتيم تجاه الدولة المضيفة.12

في الحقيقة لقد أقرت غالبية الدول بالحرمة المطمقة ل دار البعثة الدبموماسية ،فيي تتجنب اقتحام دار

البعثة أو دخوليا دون إذن أو تصريح من رئيس البعثة أيًا كانت الظروف ،في حين أجازت بعض الدول
دخول دار البعثة في الحاالت الخطيرة كنشوب حريق ييدد الجوار أو ثبوت وجود أسمحة فييا.13

أما فيما يتعمق بالتصرفات الرسمية التي قد تجرييا سمطات الدولة المضيفة حيال مقر البعثة الدبموماسية،

أن الفقرة الثالثة من المادة  /22/من اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية لعام 1961
فقد سبقت اإلشارة إلى ّ
قد حظرت عمى الموظفين الرسميين لمدولة المضيفة القيام بأي تصرف من التصرفات الرسمية في ىذه
المباني ،حتى وان كانت طبيعة القيام بيذا التصرف ال تقتضي دخول الموظف المكمف بتنفيذه إلى مقر

البعثة ،وكان من الممكن إتمامو مع بقاء الموظف عند الباب الخارجي لمقر البعثة ،ويدخل ضمن ىذه
التصرفات االستيالء والتفتيش والحجز ،إذ ال يجوز التنفيذ بأية صورة من الصور عمى مقر البعثة سواء
كان تنفيذاً قضائيًا -مأذونًا أو مأمو اًر بو من القضاء -أو إداريًا.

أما في الجميورية العربية السورية ،فتُع ّد أموال البعثة الدبموماسية األجنبية المعتمدة لدى الحكومة
ال عائدة لمدولة المرسمة ،وال يجوز التنفيذ عمييا ،غير ّأنو يمكن إلقاء الحجز عمى أموال
السورية أموا ً
اآلخرين التي تكون تحت يد الييئات الدبموماسية األجنبية في سورية.14

 -12يرى بعض الفقياء ممن يأخذون بوجوب تدخل السمطات المحمية في الحاالت االستثنائية أن اإلخالل بالمبدأ الثالث بصورة خاصة ،أي استخدام مباني البعثة

ألغراض تتنافى مع ميام البعثة أو مع قواعد القانون الدولي أو مع االتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولتين -الموفدة والمضيفة -يجيز لسمطات الدولة المضيفة

اقتحام مقر البعثة إذا ما ثبت لدييا أنو يحوي أسمحة ممنوعة أو تُدبر فيو مؤامرة تنال من سالمة وأمن الدولة المضيفة ،ذلك أن مراعاة الدولة المضيفة لحرمة مقر
البعثة والتزاميا بحمايتو البد وأن يقابمو التزام أعضاء البعثة بحدود واجباتيم حيال الدولة المضيفة مراعاةً لسيادتيا وأمنيا ،وان أي إخالل جسيم بيذه الواجبات يمكن
أن يتأتى منيم ومن شأنو المساس بسيادة وأمن ىذه الدولة قد يقابمو تجاوز الدولة المضيفة عن التزاميا بحماية مقر البعثة ويبيح ليا اتخاذ ما تراه مناسباً حماية

ألمنيا ودفاع ًا عن نفسيا .ومن جية أخرى ،يرى بعض الفقياء ممن يميمون إلى األخذ بمبدأ الحرمة المطمقة لمقر البعثة الدبموماسية أن انتياك حرمة المقر عبر

دخول أو اقتحام السمطات المحمية لمقر البعثة في الحاالت االستثنائية الخطرة لن يؤتى ثماره ألنو يمكن لمسمطات المحمية في إقميم البمد المضيف إذا ثبت لدييا قيام

البعثة بارتكاب ما يمس أمن الدولة المضيفة أن تقوم بمحاصرة مقر البعثة برجال األمن ،وعند االقتضاء استدعاء رئيس البعثة أو طرده وبالتالي قطع العالقات
الدبموماسية ،ومرد ذلك أنو ال يجوز المجوء إلى استعمال القوة في ىذا المجال إال إذا لجأ المبعوث الذي يحتمي بمقر البعثة إلى استعماليا ضد رجال السمطة
ٍ
عندئذ أن ُيتخذ من اإلجراءات بقدر ما يمزم لمنع أذاه وتجنب خطره.
المحمية الذين يحاصرون المقر ،فيجوز
 -13نصت التعميمات الصادرة عن مديرية الشرطة السويسرية عام  1930عمى جواز دخول أفراد الشرطة إلى مقر البعثة الدبموماسية األجنبية المعتمدة لدى

الحكومة السويسرية في الحاالت التالية:
 .1بناء عمى طمب رئيس البعثة أو بناء عمى أمر صادر عن مدير الشرطة باالتفاق مع وزارة الخارجية.
 .2في حال وقوع حادث خطير في مقر البعثة والسيما ليالً مما يستوجب تدخل الشرطة لحماية البعثة.
مساء وذلك بعد االتصال هاتفياً باألشخاص الموجودين داخل مقر البعثة أو مسكن
 .3في حال وقوع جرم خطير في مقر البعثة نها اًر وحتى الساعة /21/
ً
المبعوث والحصول عمى موافقتهم.
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ويرى بعض الفقياء ّأنو يجوز المجوء إلى حجز األموال المنقولة وغير المنقولة لبعثة دبموماسية تنفيذًا
أن ىذا الرأي
لحكم صدر بحقيا ،وذلك في حال نشوب الحرب بين الدولتين -المرسمة والمستقبمة ،-إال ّ
من شأنو أن يؤدي إلى لجوء الدولة المستقبمة إلى افتعال األحداث التي قد تشعل فتيل الحرب مع الدولة

المرسمة -إذا لم تكن العالقات بينيما راسخة ومتينة -وذلك في حال حصول الدولة المستقبمة عمى حكم
في ىذا الصدد ،وىذا ما يتنافى مع مبررات الحماية التي يتمتع بيا مقر البعثة الدبموماسية وأمواليا.15

تمتد حرمة مقر البعثة الدبموماسية إلى األثاث الموجود فييا ،فال يجوز تفتيشو أو حجزه أو مصادرتو
أي إجراء تنفيذي بشأنو سواء كان األمر صاد ًار
تأمينًا لدين أو سدادًا لمبمغ مستحق ،كما ال يمكن اتخاذ ّ
عن السمطة القضائية أم عن السمطة اإلدارية أو المالية.
د -حرمة وسائط النقل:
كما تمتد حرمة مقر البعثة لتشمل السيارات التي يستخدميا أعضاء البعثة ،فال يجوز توقيفيا أو حجزىا
أن ىذه الحرمة ال تعفي أعضاء البعثة من التقيد بأنظمة السير
أو مصادرتيا ميما كانت األسباب ،إال ّ
ومراعاة القوانين المتعمقة باألمن والسالمة العامة.
فإنو محظور مبدئيًا إن لم تَ ُحم شبيات ،أو ترد معمومات
أما بخصوص تفتيش سيارات البعثة الدبموماسية ّ
ٍ
عندئذ يمكن تفتيشيا بحضور مندوب عن و ازرة الخارجية والمبعوث
مؤكدة عمى وجود محظورات بداخميا،
نصت عميو المادة  /36/من اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية لعام
المعني أو مندوب عنو وفقاً لما ّ
.1961
ويجري العمل في حال العثور عمى أسمحة ،أو مخدرات ،أو أية ممنوعات ،أو مواد غير مسموح
ويتم استدعاء
باستيرادىا أو تصديرىا عمى مصادرتيا ،ويرفع األمر إلى رئيس البعثة أو إلى حكومتوّ ،
المبعوث الذي تخصو السيارة التي وجدت فييا األشياء الممنوعة ،أو رئيس البعثة إن كانت السيارة
مخصصة لخدمة البعثة الدبموماسية إلى و ازرة خارجية الدولة المستقبمة ،لمواجيتو بما وجد في السيارة التي
تم تفتيشيا ،أما إذا لم يتم العثور عمى مواد محظورة في السيارة فيقتضي االعتذار لممبعوث المعني.
ّ
ه -حرمة وثائق البعثة الدبموماسية ومحفوظاتها:
ليذه األوراق الرسمية حرمة خاصة تفرض عدم التعرض ليا واحترام سريتيا ،فال يجوز تفتيشيا أو
مصادرتيا أو التعرض ليا ميما كانت األسباب والذرائع وأنى ُوجدت ،كما يجب عمى رئيس البعثة اتخاذ
جميع تدابير الحيطة والحذر لمحؤول دون معرفة أسرار ىذه المحفوظات والوثائق وكشف محتوياتيا،
بحيث تكون بعيدة عن متناول يد الغير ،وخاصة سمطات الدولة المضيفة ،وبالتالي تفترض حرمة ىذه
المحفوظات احترام سريتيا وعدم سرقتيا والمساس بيا أنى وجدت بمعزل عن حرمة مقرات البعثة .16ومن
ثَم تتمتع ىذه الوثائق بالحرمة حتى إذا وجدت خارج مقر البعثة ،وكذلك عندما تضطر السمطات المحمية
-14د.إثشا٘ ُ١اٌىشاف-دظبٔخ اٌذثٍِٛبعٚ ٟاٌؼبًِ اٌذ-ٌٟٚسعبٌخ دوزٛساٖ-جبِؼخ دِشك– 1994-ص.289
-15اٌّشجغ اٌغبثك-ص.290
-16د.ػٍ ٟدغ ٓ١اٌشبِ-ٟاٌذثٍِٛبع١خِ-شجغ عبثك-ص.456
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إلى دخول المقر في ظروف معينة ،فإنو ال يجوز النيل من حرمة ىذه الوثاق ،بل يجب احترام سريتيا،
إذاً يمكن القول :إ ّن ىذه الوثائق والمحفوظات تتمتع بحرمة مستقمة وقائمة بذاتيا وغير مستمدة من حرمة
ونصت عميو المادة  /24/من اتفاقية فيينا
مقر البعثة الدبموماسية ،وىذا ما اقترحتو لجنة القانون الدوليّ ،
لمعالقات الدبموماسية لعام  ،171961وتبقى حرمة ىذه الوثائق والمحفوظات قائمة حتى في حال قطع
العالقات الدبموماسية أو نشوب النزاعات المسمحة.
أن حرمة ىذه الوثائق والمحفوظات تفرض عمى الدولة الم ضيفة تأمين الحماية الخاصة ضد
وغني عن البيان ّ
أي اعتداء من الغير حتى لو لم تنص المادة  /24/من اتفاقية فيينا صراحة عمى ذلك ،فالدولة المضيفة ممزمة
بيذه الحماية ،وذلك بموجب القاعدة العرفية التي تبقى نافذة في ىذا المجال .وفي الواقع العممي نجد ّأنو كثي ًار
ما تتعرض ىذه الوثائق والمحفوظات لالنتياك ،ولم تراع حرمتيا حق الرعاية.18
أن حرمة وثائق البعثة ومحفوظاتيا ليست ذات صفة مطمقة في جميع الظروف ـ خالفًا
من الجدير بالذكر ّ
لما ذىب إليو بعض الفقياء ـ ذلك ّأن و إذا كانت تتضمن ما ييدد أمن الدولة المضيفة ،فيمكن لمسمطات
المحمية ضبطيا حماية ألمنيا.19
و -التزام الدولة المستقبمة بحماية البعثات الدبموماسية المعتمدة لديها:
بصدد التزام الدولة المستقبمة بحماية البعثات الدبموماسية المعتمدة لدييا ومقراتيا ،فقد رتبت الفقرة الثانية
من المادة  /22/من اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية لعام  1961عمى الدولة المضيفة "التزاماً خاصًا
باتخاذ كافة التدابير المالئمة لحماية مباني البعثة ضد أي اقتحام أو إضرار بيا ،ولمحيمولة دون اإلخالل
بأمن البعثة أو المساس بكرامتيا".
كل اإلجراءات
يمكن القول إ ّن واجب الحماية المترتب عمى عاتق سمطات الدولة المضيفة ،يستمزم اتخاذ ّ
المناسبة لتأمين أعمى درجة من الحماية المجدية لمقرات البعثات الدبموماسية ،وا ّن طبيعة ىذه اإلجراءات
تختمف عن التدابير التي تتخذىا عادة سمطات البمد المضيف لدى قياميا بواجبيا العام في المحافظة عمى
20
النص المذكور ىو في حقيقتو التزام ايجابي ـ
أن "االلتزام الخاص" الوارد في
األمن والنظام العام  ،ذلك ّ
ّ
التزام بالقيام بعمل ـ يستمزم من الدولة المستقبمة المساىمة الفعالة ،وأن تبذل من الجيد والعناء لحماية
مقرات البعثات الدبموماسية األجنبية المعتمدة لدييا أكثر مما تفعمو عادة لدى قياميا بواجبيا العام.
أن اإلجراءات الواجب اتخاذىا جميعيا ينبغي أن تكون متناسبة
يقصد بعبارة "كافة التدابير المالئمة" إلى ّ
ومنسجمة مع خطورة التيديدات الموجية لمقر بعثة معينة ،لذلك من غير المنطقي افتراض واجب الدولة
كل بعثة دبموماسية،
المضيفة بتخصيص وحدات كبيرة من أفراد الشرطة لمدة  /24/ساعة لحراسة مقر ّ
غير ّأن و إذا تنبيت الدولة المستقبمة ألخطار ىجمات محتممة أو مظاىرات عدائية تُنظم بالقرب من مقر
ٍ
فعندئذ تمتزم بتأمين الحماية المنسجمة والمتوافقة مع التيديدات القائمة ،وبالتالي يمكن القول
بعثة معينة،
إ ّن مستوى الحماية المطموب تأمينو لمبعثة الدبموماسية ومقرىا يختمف حسب ظروف الحال ،بحيث تكون
-17نصت المادة  /24/من اتفاقية فيينا لعام  1961عمى أنو ال يجوز المساس بوثائق ومحفوظات البعثة الدبموماسية في أي وقت وأينما وجدت .وتشمل محفوظات

البعثة أوراقيا ومستنداتيا والكتب واألفالم واألشرطة ،وكذلك سجالتيا الرسمية واألثاث المستعمل لحفظيا وصيانتيا .ويُستشف من نص المادة المذكورة بأن حماية
ىذه المحفوظات والوثائق مطمقة سواء أكانت موجودة داخل دار البعثة أم خارجيا.د.ماىر ممندي-د.ماجد الحموي-مرجع سابق –ص .117

-18د.ع ً١ٙاٌفزالِ-ٞٚشجغ عبثك-ص.35
-19د.فب ٞٚاٌّالحِ-شجغ عبثك-ص.395-394
Craig.J-The protection of diplomatic personnel –ashgat-England-2006-p67. ،Barker -20
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ىذه الحماية مناسبة ومجدية في األيام العادية ومشددة في األيام العصيبة والمظاىرات واالضطرابات
الداخمية.21
وعميو ،يتوقف مدى تناسب أو مالءمة اإلجراءات المتخذة من قبل سمطات الدولة المضيفة لحماية البعثة
عمى أمرين:
األول :درجة خطورة التيديد الموجو إلى بعثة دبموماسية معينة ،السيما عندما يقوم رئيس البعثة بتبميغ
السمطات المحمية عن حاالت القمق التي تنتابو جراء تفاقم الوضع الشعبي ،أو يبمغيا عما يعتري
المظاىرات من اعتداءات مستمرة أو انتياكات لحرمة مقر البعثة وأمنيا وكرامتيا.
الثاني :مدى تنبو سمطات البمد المضيف ألي تيديد محتمل ،فعندما تتوقع السمطات المحمية أن تكون
بعثة معينة مستيدفة أو عرضة ليجمات أو أعمال العنف الشعبي ،فيذا يفرض عمييا "القيام بالمراقبة
المتيقظة الخاصة" و"تأمين الحماية الخارجية لمباني البعثة".22
أن واجب الدولة المضيفة ال يقتصر فقط عمى حماية مقر البعثة الدبموماسية المعتمدة
من المسمم بو ّ
نص الفقرة الثانية من
لدييا ،بل يتناول أيضًا واجبيا في حماية أمن البعثة وكرامتيا ،وفقاً لما أشار إليو ّ
المادة  /22/من اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية لعام ،1961ومن المناسب اإلشارة ىنا إلى ما يعتري
تخل بأمن البعثة ،أو إىانات تمس كرامتيا وتنال من ىيبة الدولة التي تمثميا.
المظاىرات من اعتداءات ّ
فإن واجب السمطات المحمية أثناء المظاىرات يتمثل في ضمان عدم قيام المتظاىرين بأعمال عدائية
لذلك ّ
من شأنيا المساس بكرامة البعثة أو أمنيا ،وىذا يقتضي مرافقة رجال الشرطة واألمن لممتظاىرين لمتدخل
عند االقتضاء والحيمولة دون اقتحام مقر البعثة ،أو اإلضرار بمبانييا ،أو اإلساءة إلى أعضائيا ،أو

العبث بوثائقيا .23وبالتالي إذا حاول أحد المتظاىرين دخول مقر البعثة ،أو نزع عمم دولة البعثة ،أو رشق
مبنى البعثة بالحجارة ،أو إذا حاول تخريب مقر البعثة ،أو القيام بأي سموك عدائي ،فيجب عمى سمطات
البمد المضيف أن تبادر إلى منعو وايقافو واعتقالو إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ومما ال شك فيو ّأن و إذا وجد إلى جانب الحماية المادية حماية قانونية ،كأن تضم ن الدولة المضيفة في
تشريعيا الداخمي نصوصاً تجرم االعتداءات واالنتياكات ،السيما في حال ارتكابيا أثناء المظاىرات
فإن الدولة المضيفة تكون بذلك قد أحاطت نفسيا بضمانات تحول دون
وتفرض العقوبات الرادعةّ ،
مساءلتيا عن األضرار التي قد تمحق البعثات الدبموماسية المعتمدة لدييا إذا ما أحسنت تطبيق ىذه

أن الدولة المضيفة باتخاذىا التدابير القانونية باإلضافة إلى التدابير األمنية
الضمانات ،فضالً عن ّ
-21د.إثشا٘ ُ١اٌىشافِ-شجغ عبثك-ص.294
22
 -وقد قررت الحكومة البريطانية ،إثر أحداث االعتداء عمى مقر المكتب الشعبي الميبي (السفارة الميبية) في لندن بتاريخ 1984/4/17أن واجب حماية مقر

البعثة الدبموماسية يعد محققاً بالشروط التالية:
 .1إذا لم تخل الدولة المضيفة بواجبيا بتقديم كافة التسييالت لتمكين البعثة الدبموماسية من أداء وظائفيا وأعماليا.
 .2إذا لم يشعر أعضاء البعثة بأي خطر ييددىم.
 .3إذا تمكن أعضاء البعثة والزائرون من دخول البعثة ومغادرتيا بحرية تامة.

 -23د.إثشا٘ ُ١اٌىشافِ-شجغ عبثك-ص.295
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ووفقت في أداء واجبيا بتأمين الحماية الكاممة بشقييا ـ المادي والقانوني ـ
الوقائية تكون قد أبرأت ذمتياُ ،
عمى أتم وجو.
وقد تنبيت الدول ليذا األمر ،ورأت ّأن و من الضروري اتخاذ تدابير قانونية لمنع االعتداء عمى مباني
البعثة أو تخريبيا ،والحيمولة دون تعكير صفو أمن البعثة أو الحط من كرامتيا ،فسارعت إلى تضمين
قوانينيا الداخمية نصوصًا حظرت بموجبيا االعتداء عمى مقر البعثة الدبموماسية أو المساس بأمن البعثة

بحق مرتكبي ىذه االنتياكات.24
وكرامتيا ،وفرضت عقوبات مشددة ّ
في ألمانيا ،فقد حظرت الحكومة قيام المتظاىرين باألعمال التالية كونيا تشكل مساسًا بكرامة البعثة
الدبموماسية :

 .1نشر الصور الميينة ألشخاص السفراء.
 .2عرض الالفتات المدون عمييا عبارات تنال من كرامة المبعوث أو تطمب عودتو إلى بالده.
 .3استمرار قيام المظاىرة عمى مدار الساعة قرب مقر البعثة.
أن الضجيج الصاخب
 .4استخدام مكبرات الصوت أو المايكروفونات أو وسائل الضجيج األخرى ،ذلك ّ
الذي قد يرافق قيام المظاىرة يعكر سالمة البعثة وكرامتيا ،ويحول دون تمكينيا من أداء وظائفيا.
نصت عميو الفقرة الثانية من المادة  /22/من اتفاقية فيينا ىو "التزام
في الحقيقة ّ
إن طبيعة االلتزام الذي ّ
بوسيمة" بالرغم من مساعي بعض الدول أثناء انعقاد المؤتمر لجعمو "التزامًا بنتيجة" ،بمعنى ّأنو إذا أُصيب
فإن الدولة المستقبمة تُع ّد
مقر البعثة الدبموماسية بعد اتخاذىا التدابير الوقائية ،بأضرار مادية بالغةّ ،
مسؤولة عنيا دوليًا ،ويترتب عمييا التعويض المادي واالعتذار بشكل يتناسب مع الظروف وأىمية دولة
البعثة.25
أن الدولة المستقبمة ال تُع ّد مسؤولة ـ بعد اتخاذىا إجراءات الحماية ـ عن الحوادث
ويرى بعض الكتاب ّ
المفاجئة التي قد تصيب مقر البعثة الدبموماسية كاحتاللو من قبل رعايا الدولة المرسمة ،ويترتب عمى
السمطات المحمية في ىذه الحالة تحرير الرىائن واخراج المعتصمين ،مع األخذ بعين االعتبار عدم دخول
أفراد الشرطة مبنى البعثة إال بعد موافقة رئيس البعثة الدبموماسية أو استدعائو.26
-24تبنى الكونغرس األمريكي بتاريخ  1631/2/11ق ار اًر حول "حماية الموظفين الدبموماسيين والقنصميين األجانب والمقرات والمباني المشغولة من قبمهم"،

حيث حظر بموجبه القيام ـ أثناء المظاهرات ـ بعرض الرايات واألعالم واليافطات (اإلعالنات) أو أية شعارات أخرى تثير مشاعر القمق والخوف أو تبث الكراهية

عالنية ضد أي دبموماسي أجنبي ضمن مسافة  /100/قدم حول مقر البعثة الدبموماسية.

كما قررت المحكمة العميا األمريكية حظر التجمعات ضمن مسافة  /500/قدم حول البعثة الدبموماسية إذا كان ُيعتقد منطقياً أن مثل ىذه التجمعات تيدد أمن

وسالمة البعثة ،في حين اعتبرت المحكمة أن حظر عرض األعالم والرايات واليافطات أو أية شعارات أخرى تثير مشاعر القمق والخوف أو تبث الكراىية ضد أي
دبموماسي أجنبي لم يكن قانوني ًا باعتبار أن مضمون ىذا الحظر يستند إلى تقييد حرية الرأي والتعبير السياسي في مكان عام ،لذلك رأت المحكمة العميا والمحاكم

األمريكية أيضاً أن القرار المذكور مثير لمجدل في بعض جوانبو.

-25دٔ.بظُ اٌجبعٛسِ-شجغ عبثك.185-184-
 -26اقتحم المتظاىرون اإليرانيون مقر السفارة األمريكية في طيران واحتموىا واحتجزوا موظفييا وجميع الزوار الذين صادف وجودىم وقت احتالل السفارة ،فكان

عدد الرىائن المحتجزين بالسفارة خمسين شخص ًا منيم  /28/يتمتعون بالصفة الدبموماسية و /20/شخص ًا ينتمون إلى فئة اإلداريين والفنيين العاممين في القسم

القنصمي واثنان من المواطنين األمريكيين العاديين ،وبتاريخ  1979/12/15أصدرت محكمة العدل الدولية أم اًر موجياً إلى إيران لإلفراج عن الرىائن وتسميميم

لمدولة القائمة برعاية المصالح األمريكية (سويسرا) وتأمين وسائل مغادرتيم لألراضي اإليرانية واعادة مباني وممتمكات ووثائق السفارة األمريكية وقنصميتيا ،كما
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ز -واجب حماية مقر البعثة الدبموماسية أثناء النزاعات المسمحة:
كدت اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية لعام  1961التزام الدولة المضيفة بحماية مقر البعثة وأمواليا
نصت المادة /45/من االتفاقية المذكورة عمى ما يمي:
ومحفوظاتيا أثناء النزاعات المسمحة ،حيث ّ
(( تراعى ،في حالة قطع العالقات الدبموماسية بين دولتين أو االستدعاء المؤقت أو الدائم إلحدى
البعثات ،األحكام التالية:
أ -يجب عمى الدولة المعتمد لديها حتى في حالة وجود نزاع مسمح احترام مباني البعثة وحمايتها،
وكذلك منقوالتها ومحفوظاتها.
ب -يجوز لمدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها ،وما يوجد فيها من منقوالت ومحفوظات إلى
دولة ثالثة توافق عميها الدولة المعتمد لديها.
ج-يجوز لمدولة المعتمد ة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عميها
الدولة المعتمد لديها )).

درست المادة مسألة حماية مباني البعثة الدبموماسية ومحفوظاتيا ومنقوالتيا ،ومسألة حماية مصالحيا

ومصالح رعاياىا في حال قطع العالقات الدبموماسية بين الدولتين المرسمة والمستقبمة ،وبالتالي إن
توقف نشاط البعثة الدبموماسية يستتبع حتمًا استمرار حمايتيا من قبل الدولة المضيفة ،وىذه الحماية تُع ّد
أن نشوء النزاع المسمح بين الدولتين
واجبًا ممزمًا حتى في حال وجود نزاع مسمح بين الدولتين ،فصحيح ّ

لكن ذلك ال يعني أن تتعرض مباني البعثة وموجوداتيا
يعني حتمًا قطع العالقات الدبموماسية بينيماّ ،
ومنقوالتيا لمسمب ،وال يعفي الدولة المضيفة من واجبيا والتزاميا في حمايتيا ،فواجب الدولة المضيفة
باحترام مباني البعثة وموجوداتيا ومنقوالتيا وحمايتيا يبقى مستم ًار في السمم كما في الحرب.

ومع ذلك لمدولة المضيفة أن تعيد بحراسة مباني بعثتيا وأمواليا ومحفوظاتيا لدولة ثالثة ،فقيام الدولة
الموفدة بتفويض حراسة مباني بعثتيا وأمواليا ومحفوظاتيا لدولة ثالثة (الدولة الراعية) توافق عمييا الدولة
المضيفة ،ينشئ عالقة قانونية جديدة بناء عمى قاعدة الرضا المتبادل بين ثالثة أطراف دولية بدالً من
طرفين دوليين ،وىي الدولة المضيفة والدولة الموفدة ـ والدولة الراعية (وىي أيضًا دولة معتمدة لدى الدولة

المضيفة) ،ىذه الحماية التي يسمييا بعض الفقياء بـ "الحماية المفوضة" تظير أثناء السمم والحرب ،وىذا
ألزمت المحكمة الحكومة اإليرانية بدفع تعويض مناسب لمواليات المتحدة األمريكية باعتبارىا مسؤولة عن خرق قواعد القانون الدولي والدبموماسي المنصوص عنيا
في اتفاقيتي فيينا لمعالقات الدبموماسية [السيما المواد  /29-24-22/والقنصمية ،واتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد األشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن

فييم الموظفون الدبموماسيون الصادرة عام  ،1973ومعاىدة الصداقة والعالقات االقتصادية والحقوق القنصمية المعقودة بين إيران والواليات المتحدة األمريكية عام

1955

من الجدير بالذكر أن أمريكا حاولت تخميص الرىائن بالقوة فنفذت عممية عسكرية يومي -25-24نيسان  ،1980قبل صدور حكم المحكمة ،لكن العممية فشمت.
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أن الدولة الموفدة ليست ممزمة بأن
ص الفقرة الثانية المذكورة بمعنى ّ
التفويض ىو اختياري كما ورد في ن ّ
تعيد بحراسة مباني بعثتيا ومنقوالتيا ومحفوظاتيا إلى دولة راعية ،وبالتالي ال ُيع ّد ذلك واجبًا ممزمًا ليا.
كما يجوز لمدولة المرسمة أن تعيد بحماية مصالحيا ومصالح رعاياىا لدى الدولة المستقبمة في حال قطع

العالقات الدبموماسية ،لدولة ثالثة توافق عمييا الدولة المستقبمة.
إذاً البد من موافقة الدولة المضيفة عمى الدولة الراعية التي تختارىا الدولة الموفدة لحماية مقر بعثتيا

أن الدولة المضيفة قد تعترض عمى ىذا االختيار
الدبموماسية وحماية مصالحيا ومصالح مواطنييا ،بمعنى ّ
يحق ليا رفض جميع الدول كون المجوء إلى دولة راعية لحماية المصالح األجنبية أصبح حقًا مقر ًار
لكن ال ّ
في القانون الدولي الدبموماسي.27

أما بصدد أعضاء البعثة الدبموماسية ،فقد ألزمت المادة  /44/من اتفاقية فيينا لعام  1961الدولة المضيفة

كل التسييالت الالزمة لتمكين األجانب المتمتعين بالحصانات واالمتيازات ،وتمكين أفراد أسرىم أيًا
أن تمنح ّ
كانت جنسيتيم من مغادرة إقميميا في أقرب وقت ممكن ،السيما في حال نشوء نزاع مسمح ،كما يجب عمييا
بصفة خاصة وعند االقتضاء أن تضع تحت تصرفيم وسائل النقل الالزمة لنقميم ونقل أمواليم.28

ح -حرمة المراسالت والحقيبة الدبموماسية:

29
نصت
تحتاج البعثة الدبموماسية إلى االتصال الدائم مع حكومة الدولة المرسمة (حكومة دولتيا)  ،لذلك ّ

المادة  /27/من اتفاقية فيينا لعام  1961م عمى ضرورة أن تسمح الدولة المعتمدة لدييا البعثة الدبموماسية
بحرية االتصال والمراسالت فيما يتعمق بأعماليا الرسمية ،وعمييا حماية ىذه الحرية ،30ويجوز لمبعثة عند

اتصاليا بحكومة دولتيا ،وكذلك بالبعثات األخرى والقنصميات التابعة ليا-أينما وجدت -أن تستخدم جميع
وسائل االتصال المناسبة ،بما في ذلك الرسل الدبموماسيون والرسائل المرسمة بالرموز والشفرة ،ولكن ال
يجوز ليا تركيب جياز السمكي أو استخدامو دون موافقة الدولة المضيفة.
وتعني حرمة المراسالت الرسمية لمبعثة عدم تعرضيا لمتفتيش والحجز واالطالع عمييا أو استعماليا كدليل

أمام المحاكم المحمية ،وىذا ما يقودنا إلى موضوع آخر مثير لالىتمام ،وىو ما يتعمق بالحقيبة الدبموماسية.
نصت المادة  /27/من اتفاقية فيينا لعام  1961م عمى حظر فتح الحقيبة الدبموماسية أو تفتيشيا أو
إذ ّ
تبين طبيعتيا ،وال
حجزىا ،والمقصود بالحقيبة الدبموماسية ّ
كل الطرود التي تحمل عالمات خارجية ظاىرة ّ
يجوز أن تحتوي ىذه الحقيبة سوى الوثائق والمواد المعدة لالستعمال الرسمي .وتدل الممارسات الدبموماسية
المستقرة بيذا الشأن عمى إمكانية احتواء الحقيبة الدبموماسية عمى فئات مختمفة من الوثائق والمواد
 -27د.ػٍ ٟدغ ٓ١اٌشبِِ-ٟشجغ عبثك-ص.289-288-287-274
٠ -28ؼّٓ اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاإلٔغبٔ ٟاٌذّب٠خ اٌمبٔ١ٔٛخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍّجؼٛص ٓ١اٌذثٍِٛبعٌٚ ٓ١١ذٚس اٌجؼضبد اٌذثٍِٛبع١خ ف ٟأصٕبء إٌضاػبد اٌّغٍذخ ِٓ خالي
ارفبل١خ جٕ١ف اٌشاثؼخ ٌؼبَ ٚ 1949اٌجشٚرٛوٛي األٚي ٌؼبَ .1977أعبِخ اٌزشخ-إششاف دِ.ب٠ب اٌذثبط -اٌذّب٠خ اٌذ١ٌٚخ ٌٍّجؼٛص ٓ١اٌذثٍِٛبع( ٓ١١أصٕبء
إٌضاػبد اٌّغٍذخ)ِ-جٍخ جبِؼخ دِشك ٌٍؼٍ َٛااللزظبد٠خ ٚاٌمبٔ١ٔٛخِ-جٍخ ػٍّ١خ ِذىّخ دٚس٠خ –اٌّجٍذ -27اٌؼذد اٌشاثغ - 2011-صٌ 235ـ
.264
-29أدّذ أث ٛاٌٛفب-اٌمبٔ ْٛاٌذٚ ٌٟٚاٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ –ِشجغ عبثك-ص.163
-30رُؼ ّذ ٘زٖ اٌذش٠خ ِٓ ِغزٍضِبد ل١بَ اٌجؼضخ ثٛظ١فزٙب-د.ػجذ اٌٛادذ ِذّذ اٌفبسِ-شجغ عبثك-ص.268
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كالرسائل ،والتقارير ،والمستندات ،والكتب ،وأجيزة االتصال ،واألشرطة ،والمواد الفنية والطبية.31
أن اتفاقية فيينا لعام  1961م لم تحدد حجم الحقيبة الدبموماسية أو وزنيا أو شكميا ،ولكن اشترطت
ويالحظ ّ
تبين طبيعتيا .32وقد استقر التعامل الدبموماسي بيذا الشأن إلى
أن تكون حاممة لعالمات خارجية ظاىرة ّ
يتم استغالل الحصانة الدبموماسية
تقدير ّ
كل حالة عمى حدة حسب اتفاق األطراف المعنية ،وكثي ًار ما ّ
الرتكاب أفعال غير مشروعة عبر الحقيبة الدبموماسية ،كاستخداميا لنقل المخدرات أو األسمحة أو
الختطاف المعارضين السياسيين.

ولتالفي مثل ىذه الحوادث ،تدل الممارسة العممية لمدول عمى إمكانية فتح الحقيبة الدبموماسية استثنائيًا

وتفتيشيا بإذن وزير خارجية الدولة المعتمدة لدييا البعثة التي تتبع ليا الحقيبة ،وبشرط توافر أسباب جدية

ويتم ذلك أيضًا
لالعتقاد ّ
بأن الحقيبة تحتوي عمى مواد غير مشروعة أو ممنوع استيرادىا أو تصديرىاّ ،
بحضور ممثل البعثة الدبموماسية المعنية ،وتتحمل سمطات الدولة المعتمدة لدييا مسؤولية ىذا التصرف في
حال التأكد من عدم صحة المعمومات عما تحتويو الحقيبة ،أما إذا عارضت الدولة المعتمدة فتح الحقيبة أو
ٍ
حينئذ لسمطات الدولة المضيفة إعادة الحقيبة إلى مصدرىا.33
تفتيشيا ،فيمكن

تناولت المادة  /27/من ىذه االتفاقية موضوع حامل الحقيبة الدبموماسية ،حيث أوجبت عميو أن يكون
مزوداً بمستند رسمي يثبت صفتو ىذه ،وعدد الطرود التي تحتوييا الحقيبة ،وىو يتمتع أثناء قيامو بميمتو

ألي شكل من أشكال التوقيف أو االعتقال .كما يجوز لمدولة
بالحصانة الشخصية ،وال يجوز إخضاعو ّ
الموفدة تعيين حامل مؤق ت لمحقيبة تنتيي حصانتو بمجرد تسميم الحقيبة التي في عيدتو لممرسل إليو .أما

ال دبموماسيًا ،وتتمتع الحقيبة
عد رسو ً
تم تكميف رّبان إحدى الطائرات التجارية بنقل الحقيبة ،فال ُي ّ
إذا ّ
بالحصانة دون الرّبان لحين وصوليا إلى مقصدىا النيائي.
ط -إعفاء البعثة الدبموماسية من الضرائب والرسوم:

أعفت المادة  /23/من اتفاقية فيينا لعام 1961م البعثات الدبموماسية كافة من أداء الرسوم والضرائب
جميعيا ،القومية واإلقميمية والبمدية المتعمقة باألماكن التي تشغميا البعثة بالتممك أو اإليجار ،باستثناء

الضرائب والرسوم المفروضة لقا ء خدمات خاصة كرسوم استيالك االتصاالت التمفونية والكيرباء والماء ،أو
تمك الموجبة بموجب قوانين الدولة المضيفة عمى المتعاقدين مع البعثة الدبموماسية كالمتعيدين وغيرىم،

ممن يقومون بأعمال البناء والصيانة والترميم والنقل لصالح البعثة وأعضائيا.34

-31دِ.ب٘ش ٍِٕذ– ٞدِ.بجذ اٌذِّ-ٞٛشجغ عبثك-ص
رذز ٞٛاٌذم١جخ اٌذثٍِٛبع١خ ػٍ ٝاٌّغزٕذاد ٚاألٚساق اٌّزؼٍمخ ثأػّبي اٌجؼضخ اٌشعّ١خٚ ،لذ رزأٌف ِٓ ؽشد أ ٚؽشٚد ػذح ِغٍمخ ِشعٍخ ِٓ اٌذٌٚخ إٌٝ
اٌجؼضخ أ ٚاٌؼىظ.د.ػجذ اٌٛادذ ِذّذ اٌفبسِ-شجغ عبثك-ص.268
 -32د.ػجذ اٌٛادذ ِذّذ اٌفبسِ-شجغ عبثك-ص.269
-33رّبسط ِظش دائّب دمٙب ف ٟػجؾ اٌذمبئت اٌذثٍِٛبع١خ ٚرفز١شٙب ف ٟدبٌخ االشزجبٖ ف ٟادزٛائٙب ػٍِّٕٛ ٝػبد.اٌّشجغ اٌغبثك-ص.273
 -34رؼف ٝداس اٌجؼضخ ِٓ اٌؼشائت أ ٚاٌشع َٛاٌّذٍ١خ أ ٚاإللٍ١ّ١خ عٛاء أوبٔذ رشغٍٙب اٌجؼضخ ػٓ ؽش٠ك اٌزٍّه أَ ػٓ ؽش٠ك اإل٠جبس ،إال ِب وبْ ِٓ
٘زٖ اٌؼشائت ٚاٌشعِ َٛمبثالً ٌخذِبد فؼٍ١خ 23َ.ارفبل١خ فٕ١١ب.د.ػجذ اٌىش ُ٠ػٍٛاْ-اٌٛع١ؾ ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌؼبَ-اٌىزبة اٌضبِٔ-ٟشجغ عبثك-
ص.261
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وأشارت المادة  /28/من اتفاقية فيينا بأن تعفى واردات البعثة الدبموماسية نتيجة قياميا بأعماليا الرسمية،
كمنح جوازات السفر والتأشيرات وتصديق الوثائق ،من الضرائب والرسوم كافة.

كما أضافت المادة  / 36/من االتفاقية بأن تقوم الدولة المعتمدة لدييا البعثة الدبموماسية بالسماح بدخول
الم واد المعدة لالستعمال الرسمي من قبل البعثة أو لالستعمال الشخصي لممبعوث الدبموماسي وأفراد أسرتو
كل الضرائب والرسوم الجمركية والتكاليف األخرى غير تكاليف التخزين
الذين يقيمون معو ،وبإعفائيا من ّ

والنقل والخدمات المماثمة.
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حصانات المبعوث الدبموماسي وامتيازاته
بكل يسر واطمئنان وحرية
وتيدف ىذه الحصانات واالمتيازات إلى قيام المبعوث الدبموماسي بأداء ميامو ّ
وتأمين عدم تعرضو ألية إجراءات قسرية كالضغط واالبتزاز واالعتقال والتيديد واإلبعاد والرشوة ،والتي
يمكنيا

أن

تعرض

حياة

المبعوث

وحريتو

وممتمكاتو

لمخطر،

وكذلك

أفراد

أسرتو.

يتعين عمى الدولة المضيفة القيام بحماية المبعوث 35وحرمة مسكنو ،كما يترتب عمييا ضمان حرية تنقمو
ضمن أراضييا ،وذلك بيدف تمكين المبعوث من أداء ميامو الرسمية.
أ -احترام شخص المبعوث الدبموماسي وحمايته:
عد الحرمة الشخصية لممبعوث الدبموماسي من أقدم المبادئ الراسخة في القانون الدبموماسي ،وىي
تُ ّ
األساس الجوىري الذي انبثقت عنو سائر الحصانات واالمتيازات الدبموماسية ،وتكمن أىمية ىذه الحرمة
في ضرورة تييئة الجو المالئم لممبعوث الدبموماسي ليباشر ميامو بحرية وطمأنينة واستقاللية ،كما تكمن
في ضرورة الحفاظ عمى كرامة المبعوث وىيبة دولتو ،وتيدف ىذه الحرمة أو الحصانة إلى صون ذات
المبعوث واحترام شخصو وحفظ كرامتو ،فيجب معاممتو بصورة الئقة تتسم باالحترام دون استعمال وسائل
يتعي ن عمييا أن
العنف ضده ،وبالتالي ال يجوز لسمطات الدولة المضيفة القبض عميو أو تقييد حريتو ،بل ّ
تتخذ الوسائل الالزمة لحماية شخصو وأموالو ومسكنو الخاص ضد أي اعتداء أو إساءة يمكن أن توجو
36
إليو في إقميميا ،سواء من قبميا أو من قبل رعاياىا أو األجانب المقيمين عمى أراضييا.
والحصانة الشخصية تعني عدم خضوع المبعوث الدبموماسي األجنبي لسمطات الدولة المستقبمة أو

كل أذى أو اعتداء عمى نفسو ،أو مسكنو ،أو
لقضائيا ،وىي ميزة تقضي بحماية المبعوث الدبموماسي من ّ
مقر بعثتو التي يمارس فييا أعمالو الرسمية.37
إن قاعدة حرمة المبعوث الشخصية ليست حديثة العيد ،إنما تمتد في جذورىا إلى عمق التاريخ ،عندما
ّ
الحق حتى ال يكونوا عرضة لالعتداء أو
أقرت الحضارات األولى "حرمة دماء الرسل" ،وكرست ليم ىذا
ّ
االمتيان ،ويمكن القول إ ّن مبدأ حماية الرسل والسفراء قديماً قد اقترن بفكرة حرمتيم المقدسة ،وكان
أن
عد انتياكًا لقانون إليي مقدس مما يحتم فرض العقوبة عمى المعتدي ،وقد ّ
إيذاؤىم ُي ّ
عد فقياء الرومان ّ
حق االعتراف بيم في أية دولة ،وأوجب حمايتيم
إيذاء السفراء ىو خرق لقانون الشعوب الذي منح السفراء ّ

 ُ-35يقصد بالمبعوث الدبموماسي -وفقاً لما نصت عميو الفقرة الخامسة من المادة األولى من اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية المبرمة بتاريخ

 -1961/4/18رئيس البعثة الدبموماسية أو احد موظفييا الدبموماسيين.

 -36أ.د .سييل حسين الفتالوي – مرجع سابق-ص./35-34-33/
د .فاوي المالح – سمطات األمن والحصانات واالمتيازات الدبموماسية – منشأة المعارف -اإلسكندرية - 1993 -ص /142/
Craig.J – The Protection of Diplomatic personnel-England- 2006- p.2-64-65، Barker
د .إبراىيم بصراوي الكراف -ص ./110/
-37أ.د.ع ً١ٙدغ ٓ١اٌفزالِ-ٞٚشجغ عبثك-ص .35-34-33
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العرف في روما عمى معاقبة المعتدي عمى المبعوثين
من ّ
كل أذى أو اعتداء ضد أشخاصيم ،وقد جرى ُ
األجانب أو تسميمو إلى الدولة التي ينتمي إلييا المبعوث لتتولى بنفسيا معاقبتو.
كـما كـانت قـدسـية الرسـل والسـفراء وحرمـة دمـائيم راسـخة فـي بـالد العـرب فـي الجـاىمية ،ولمـا جـاء اإلسـالم

شمـمت الدولـة اإلسـالمية السـفراء الوافـدين إلـييا باألمـان والـسالم طـوال مدة بقـائيم فـي بـالدىا حتى يـعودوا
آمـنين إلـى أوطانيم ،وكان يثبت األمان لمرسول الموَف د من قومو أو دولتو إلى الدولة اإلسالمية بمجرد
أي
دخولو الديار اإلسالمية ،وثمة الكثير من األدلة الجمية عمى عصمة دم الرسول وحرمة شخصو ضد ّ
أذى حتى لو اختمفت وجيات النظر في المفاوضة ،أو تكمم بما ال يتفق مع احترام عقائد المسممين،

والدليل عمى تحريم قتل الرسل وواجب تأمينيم في القرآن الكريم قولو تعالى " :وان أحد من المشركين
استجارك فأجره حتى يسمع كالم اهلل ،ثم أبمغو مأمنو " .38وفي السنة النبوية الشريفة ما رواه نعيم بن
مسعود ـ رضي اهلل عنو ـ في حادثة المرتد ين (ابن النواحة وابن أثال) المذين أوفدىما مسيممة الكذاب إلى

أن مسيممة رسول اهلل ،فقال
النبي صمى اهلل عميو وسمم قال ليما" :أتشيدان بأني رسول اهلل؟ " فقاال :نشيد ّ
أن
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم" :آمنت باهلل ورسمو ،لو كنت قاتالً رسوالً لقتمتكما" ،وفي رواية "لوال ّ
السنة
الرسل ال تُقتل لضربت أعناقكما" ،فكان ذلك إق ار ًار من الرسول الكريم بحرمة دماء الرسل ،ومضت ّ
أن الرسل ال تقتل.
عمى ّ
حل الخالفات
أن الرسل ىم مفاتيح العالقات بين الدول ،وىم وسائطيا في ّ
والحكمة من ذلك تتمثل في ّ
أن إراقة دمائيم ضرب من ضروب الغدر ،لذا كان من الضروري تكريميم
وتنمية الصالت ،فض ً
ال عن ّ
فضالً عن حمايتيم من االعتداء عمييم ،وتجنب قتميم حتى في حالة الحرب.
عدت االعتداء عمييم
وقد أقرت الشريعة اإلسالمية حرمة الرسل والسفراء حتى بين الدول المتحاربة ،و ّ
جريمة تستوجب العقوبة الرادعة لحفظ ىيبة الدولة التي ينتمون إلييا ،وصون القوانين والمبادئ العامة
المقررة لحفظ أمنيم وحمايتيم.
ومما يكشف عن سمو اإلسالم والدولة اإلسالمية واحتراميا لموضع القانوني الخاص بمبعوثي الدول
وي حاطون بالحماية الكاممة
يقابل فيو سفراء ىذه الدول باالحترام الالئقُ ،
األخرىّ ،أنو في الوقت الذي كان َ
حتى لو خرجوا عن القواعد األساسية في مخاطبة رؤساء الدول ،كان سفراء الدولة اإلسالمية إلى الدول
غير اإلسالمية ُي عاممون كقاعدة عامة أسوأ معاممة ،وال ُيحترم بصددىم "مبدأ أمان السفراء والرسل"،
ولطالما كان المسممون يؤم نون رسل الروم والفرنجة في الوقت الذي كان فيو الروم يغدرون برسل
المسممين ،فيعذبونيم أو يقتمونيم ،لذلك كان المسممون يطالبونيم بعدم التعرض لرسميم بالضر واألذى،
وكانوا يضطرون في الكثير من األحيان إلى تثبيت ذلك في معاىدات معيم.
نصت عمييا االتفاقيات
ونظ اًر لألىمية البالغة التي تحظى بيا حرمة المبعوث الشخصية وحمايتو ،فقد ّ
الدولية ،وقضت بيا محكمة العدل الدولية ،كما ضمنتيا الدول في تشريعاتيا الداخمية ،وأقرتيا محاكميا
الوطنية.39
-38عٛسح اٌزٛثخ-ا٠٢خ اٌغبدعخ.
ٔ -39ظذ اٌّبدح  ِٓ 22لبٔ ْٛاٌؼمٛثبد اٌٍجٕبٔ ٟػٍ ٝأٔٗ «ال رطجك اٌشش٠ؼخ اٌٍجٕبٔ١خ ف ٟاألسع اٌٍجٕبٔ١خ ػٍ ٝاٌجشائُ اٌز٠ ٟمزشفٙب ِٛظف ٛاٌغٍه اٌخبسجٟ
ٚاٌمٕبطً األجبٔت ِب رّزؼٛا ثبٌذظبٔخ اٌز٠ ٟخ ٌُٙٛإ٠ب٘ب اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌؼبَ»ِّ .ب ٠ذي ػٍ ٝأْ اٌمبٔ ْٛاٌٍجٕبٔ ٟوشّط اٌؼشف اٌذ ٌٟٚاٌّغزمش اٌز٠ ٞؼزشف
ألػؼبء اٌجؼضخ اٌذثٍِٛبع١خ ثبٌذظبٔخٚ .لذ رمٕٓ ٘زا اٌؼشف اٌذ ٌٟٚثّٛجت ارفبل١خ فٕ١١ب ٌٍؼاللبد اٌذثٍِٛبع١خ ( )1961/4/18اٌز ٟأؼُ إٌٙ١ب ٌجٕبْ ثّٛجت اٌمبْٔٛ
سلُ ٚ ،1970/17ثّٛجت ارفبل١خ فٕ١١ب ٌٍؼاللبد اٌمٕظٍ١خ ( )1963/4/24اٌز ٟأؼُ إٌٙ١ب ٌجٕبْ أ٠ؼب ً ثّٛجت اٌمبٔ ْٛسلُ .22/1974دٔ.بدس ػجذ اٌؼض٠ض شبف- ٟ
اٌذظبٔخ اٌذثٍِٛبع١خ ٚاٌمٕظٍ١خ اٌذمٛق ال رٍغ ٟاٌٛاججبدِ-جٍخ اٌج١ش -اٌؼذد١ٔ-262غبْ - 2007
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نصت المادة  /29/من اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية لعام 1961عمى ما يمي:
فقد ّ
بأي شكل أن يكون عرضة لمقبض أو االعتقال،
"لشخص المبعوث الدبموماسي حرمة مصونة ،فال يجوز ّ
ويجب عمى الدولة المستقبمة أن تعاممو باالحترام الالئق ،وأن تتخذ كافة التدابير المناسبة لمنع االعتداء
عمى شخصو أو حريتو أو كرامتو".
نص المادة ّأنو ي قع عمى عاتق الدولة المستقبمة التزامين:
يتضح من ّ
األول :التزام الدولة المستقبمة بعدم المساس بحرمة المبعوث بأية صورة ،ومعاممتو باالحترام الواجب
أن
لمركزه ،وتجنب أي تصرف من شأنو النيل من اعتباره أو ازدراء شخصو أو تقييد حريتو ،ومن الجمي ّ
ىذا الواجب ـ في جوىره ـ التزام سمبي "التزام باالمتناع عن القيام بعمل" ،إذ أ ّن مؤداه امتناع سمطات
الدولة المضيفة عن التعرض لشخص المبعوث ،وعن أي تصرف من شأنو امتيان كرامتو أو المساس
باالحترام الالزم لو كالقبض عميو أو احتجازه.
أي اعتداء يمكن أن يقع عميو من قبل المقيمين عمى
الثاني :التزام الدولة المستقبمة بحماية المبعوث ضد ّ
أي فعل من شأنو المساس بذاتو أو صفتو ،وفي حال وقوع اعتداء عميو يجب عمى
أراضييا ،أو ضد ّ
الدولة المضيفة أن تقوم بما يمزم من مالحقة الجناة ومحاكمتيم ومعاقبتيم وتعويض المبعوث عن الضرر
الذي لحق بو.
أن ىذا الواجب ـ في حقيقتو ـ التزام إيجابي (التزام بالقيام بعمل) ذو جانبين:
وال شك ّ
األول :وقائي ،إذ يتعين عمى سمطات الدولة المضيفة اتخاذ ك ّل التدابير المالئمة الكفيمة بإحباط أي
محاولة اعتداء عمى المبعوث والرامية إلى تقديم درجة عالية من الحماية لشخصو ـ كتعيين حرس خاص
لو ـ السيما في أوقات االضطرابات الداخمية.
كل من يتعرض
أما الجانب الثاني :فيو ردعي أو عقابي ،حيث يترتب عمى ىذه السمطات معاقبة ّ
لممبعوث باإلىانات أو االعتداءات سواء عمى شخصو (بالضرب أو الجرح أو القتل أو اإليذاء) ،أو عمى
مالو (كالسمب بالعنف أو السطو أو سرقة ممتمكاتو أو سيارتو) ،وفي ىذا الصدد ال بد من تقديم الترضية
المناسبة لو.40

.http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=13970
-40يمخص الدكتور سييل الفتالوي ىذا االلتزام بقولو "يتعين عمى الدولة المستقبمة أن تتخذ الوسائل الالزمة لحماية شخص المبعوث الدبموماسي وأموالو الخاصة ومسكنو

الخاص أو المؤقت ،وفي حال االعتداء عميو ينبغي عمى الدولة المستقبمة أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لرفعو عنو ومحاسبة األشخاص الذين تجاوزوا عميو بإجراءات

خاصة تتناسب ومكانة المبعوث الدبموماسي وتعويضو عن األضرار المادية والمعنوية التي أصابتو من جراء االعتداء ،وىي مسؤولية مشددة عمى الدولة المضيفة في

توفير الحماية الالزمة لممبعوثين الدبموماسيين عن ط ريق تشديد العقوبات عمى األفراد الذين يتسببون بحدوثيا واتخاذ اإلجراءات الوقائية لمنع أي اعتداء قد يتعرض لو،

ويحق لمدولة الموفدة المطالبة بالتعويض عمى األضرار التي لحقت بمبعوثيا واال جاز لمدولة التي أُىين ممثميا أن تتخذ اإلجراءات المناسبة ضد الدولة المستقبمة.د.سييل
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اتجيت الدول عمى اختالف أنظمتيا السياسية إلى احترام قاعدة حرمة المبعوث الدبموماسي وحمايتو ،وانعقد
وقضاء وعمالً ،والنص عمييا في التشريعات الداخمية  ،41والوثائق والمعاىدات
اإلجماع عمى مراعاتيا فقياً
ً
الدولية ،ومنيا اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد األشخاص المشمولين بحماية دولية ،بمن فييم
الموظفون الدبموماسيون المؤرخة في  ،1973/12/14حيث أوجبت عمى الدول األطراف في االتفاقية أن
تشرع قوانين داخمية تضمن حماية المبعوث الدبموماسي.
ّ

نص المادة  /29/من اتفاقية فيينا في معرض التعميق عميو
وقد أشارت لجنة القانون الدولي إلى أىمية ّ
كونو يؤكد "مبدأ حرمة المبعوث الشخصية" ،وا ّن ىذه الحرمة تقتضي ،كما في مسألة حرمة مباني
البعثات الدبموماسية ،التزام الدولة المستقبمة باحترام شخص المبعوث الدبموماسي وضمان ىذا االحترام،

كل التدابير المالئمة لمنع االعتداء عمى شخصو أو حريتو أو كرامتو ،بما
وبالتالي يجب عمييا أن تتخذ ّ
في ذلك إمكانية المجوء إلى الحراسة الخاصة كتدبير احتياطي إذا استدعت الظروف ذلك.
ص المادة  /29/من اتفاقية فيينا كانت مرنة وواقعية لجية إلزام
وبالرغم من أن الصياغة القانونية لن ّ
سمطات الدولة المضيفة بأن تبذل ما في وسعيا لحماية الدبموماسيين األجانب المعتمدين لدييا ،إال ّأنو
من الصعوبة بمكان تحديد المقصود بالوسائل المناسبة أو المالئمة التي يجب أن تتخذىا الدولة المضيفة

أي اعتداء عم ى شخص المبعوث الدبموماسي أو حريتو أو كرامتو ،فعبارة "كافة التدابير المناسبة"
لمنع ّ
يكتنفيا نوع من الغموض نظ ًار لعدم تحديد ماىية ىذه التدابير.

ألي إجراء من إجراءات القبض أو االعتقال"،
كما ّ
أن عبارة "عدم جواز إخضاع المبعوث الدبموماسي ّ
يظل القانون سارياً ونافذاً
أن حظر تطبيق الق انون يقتصر عمى حالتي القبض واالحتجاز ،بينما ّ
ُيفيم منيا ّ

كل إجراءات القير
فيما عداىما ،لذا كان من األفضل ّأنو لو تمت صياغة ىذه المادة بشكل عام لتشمل ّ
بنص المادة  /22/من االتفاقية ذاتيا ،والتي ألزمت الدولة المستقبمة باتخاذ اإلجراءات
والقوة القانونية أسوةً ّ
كافة لحماية مقرات البعثات الدبموماسية.42

أن حرمة المبعوث الشخصية ال تعفيو من الخضوع لمتدابير األمنية التي تفرضيا سمطات الدولة
بيد ّ
المضيفة عمى األفراد المقيمين عمى أراضييا جميعم ،وذلك حفاظًا عمى األمن العام ،فعمى سبيل المثال،
يتم عبر أجيزة الكشف
يتعين عمى المبعوث الدبموماسي الخضوع لمتفتيش األمني ـ الروتيني ـ سواء الذي ّ
االلكترونية أم الذي يجريو موظفو األمن بالمطارات قبل الصعود عمى متن الطائرة ،فإذا رفض المبعوث

فإن شركة الخطوط الجوية غير ممزمة بنقمو عمى متن طائراتيا .وقد أبمغت
إجراء مثل ىذا الفحص ّ
الحق بإجراء
أن "شركات الخطوط الجوية لدييا كامل
ّ
بريطانيا رسميًا أعضاء البعثات الدبموماسية كافة ّ
 -41لمحماية جانب قانوني لمحماية ،بمعنى أنو إذا لم تتمكن سمطات الدولة المضيفة من استباق االعتداء عمى أشخاص المبعوثين ،فيجب عمييا أال تدخر جيدًا في

مالحقة الجناة ومعاقبتيم وفقاً لما تقضي بو قوانينيا الداخمية ،فضالً عن تعويض الدبموماسيين عن األضرار المادية والمعنوية التي أصابتيم جراء االعتداء.

 - 42وقد تنبيت محكمة أمن الدولة في فرنسا إلى ىذا النقص في نص المادة  ،/29/فاعتبرت التفتيش يجري مجرى القبض أو االعتقال وضمنت القرار الذي

بناء عمى أمر اإلنابة القضائية لقاضي التحقيق في محكمة أمن الدولة ُيشكل
أصدرتو في تموز عام  1975ما يمي" :إن تفتيش أعضاء البعثة الدبموماسيةً ....
وبناء عمى ذلك فإنو يجب إلغاؤه " كما اتخذت بريطانيا الموقف ذاتو في
اء متناقضاً مع نص المادة  /29/من اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية لعام ،1961
ً
إجر ً
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يتم التأكد من أمن األفراد المسافرين وسالمتيم ،وىذا يتطمب
الفحص ـ التفتيش ـ األمني لمدبموماسيين لكي ّ
من الدبموماسييـن إبداء التعاون الـكامل مع ما يسمى بـ " الخدمات األمنية لمخطوط الجوية".43

أن واجب الدولة المستقبمة في حماية المبعوث الدبموماسي المعتمد لدييا
مما تقدم ،يتبين ّ
الصور الثالث اآلتية:

44

يبدو في

أ .حماية المبعوث الدبموماسي من االعتداء عميو من قبل األفراد أو السمطات في الدولة المضيفة.

ب .حمايتو من التدابير المقيدة لحريتو كاالحتجاز أو القبض.

ج .حماية كرامتو من أي تصرف من شأنو المساس بذاتو أو صفتو.
و ليس خفياً عمى أحد أنو في كثير من األحيان تُمتين كرامة المبعوثين الدبموماسيين أثناء المظاىرات،
ال عن أعمال
حيث تشوبيا اإلىانات التي تنال من اعتبار المبعوثين وىيبة دوليم التي يمثمونيا ،فض ً
العنف التي تعرض حياتيم لمخطر ،فغالبًا ما تنتشر بين المتظاىرين الصور الميينة ألشخاص السفراء

ال عن ترديد
تمس كرامتيم ،وتطمب عودتيم إلى ديارىم ،فض ً
والرايات المدون عمييا عبارات مسيئة ّ
أن واجب
اليتافات الصاخبة العدائية التي من شأنيا التجريح بمشاعر أعضاء البعثة .وال شك في ّ
سمطات الدولة المضيفة أثناء المظاىرات يتمثل في ضمان عدم قيام المتظاىرين بأعمال عدائية من

شأنيا المساس بكرامة البعثة أو أمنيا ،كما يترتب عمى الدولة المضيفة أن تضمن قوانينيا الداخمية

بحق مرتكبييا عقوبات مشددة.
نصوصًا تحظر بموجبيا ىذه االعتداءات السيما أثناء المظاىرات وتفرض ّ
و كما يجب عمى الدولة المضيفة حماية شخص المبعوث الدبموماسي من االعتداء الجسدي عميو وحريتو
من التدابير المقيدة ليا ،كذلك يتعين عمييا حمايتو من االعتداء عميو من جانب وسائل اإلعالم ،وخاصة

السمطة الرابعة "الصحافة" ،وىو ما يسمى "بواجب حمايتو األدبية أو المعنوية".

نص المادة  /29/من اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية تنطبق تماماً عمى
وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن أحكام ّ
"أعضاء أسرة المبعوث الدبموماسي الذين يقيمون معو في ذات المسكن بشرط أال يكونوا من رعايا الدولة
 -43المادة  /29/من اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية لعام  1961تُعد تكريساً لمبدأ عام سبق أن نصت عميو العديد من االتفاقيات والمشروعات
الدولية ،كالمادة األولى والثالثة من مشروع الئحة مجمع القانون الدولي في أكسفورد عام  ،1895والمادة  /20/من مشروع المعيد األمريكي لمقانون
الدولي بخصوص حصانات المبعوثين الدبموماسيين وامتيازاتيم لعام  ،1925والمادة  /14/من اتفاقية ىافانا المبرمة بين الدول األمريكية لعام

 ،1928وا لمادة السابعة من ق اررات معيد القانون الدولي في نيويورك عام  ،1929والمادة  /17/من مشروع اتفاقية جامعة ىارفارد لعام .1932
وقد سارت االتفاقيات األخرى لمقانون الدبموماسي والقنصمي والتي تمت اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية لعام  1961عمى نيج المادة  /29/من

االتفاقية المذكورة مع بعض الفوارق المغوية البسيطة ،حيث أقرت المادتان  40/و /41من اتفاقية فيينا لمعالقات القنصمية لعام  1963حرمة
الموظفين القنصميين ،كما أكدت المادة  /29/من اتفاقية البعثات الخاصة لعام  1969ىذه الحرمة ألعضاء البعثات الخاصة.

-44الحماية ـ بالمعنى الدقيق ـ تقتضي الدفاع عن الوجود المادي والقانوني لمفرد ،ومن ثَم فيي تعكس اتخاذ اإلجراءات المادية كافة ـ إلى جانب اإلجراءات

القانونية -لتمكين األفراد المعرضين لمخطر من التمتع بالحقوق المنصوص عمييا في االتفاقيات الدولية ولضمان أمنيم وسالمتيم في األوقات العصيبة التي تتطمب

من الدولة المضيفة تكثيف إجراءات الحماية المادية وتشديدىا وابالء المزيد من العناية والحيطة والحذر لحماية الدبموماسيين األجانب المعتمدين لدييا
Barker-Craig-The Protection of Diplomatic Personnel- p 69-70.
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المضيفة" ،كما تنطبق ىذه األحكام عمى "أعضاء الطاقم اإلداري والفني لمبعثة وأفراد أسرىم الذين يقيمون
معيم في ذات المسكن بشرط أال يكونوا من رعايا الدولة المضيفة أو أن تكون إقامتيم الدائمة في

أراضييا" وفقًا لما نصت عميو المادة  /37/من االتفاقية المذكورة.

أن تمتع المبعوثين الدبموماسيين بالحصانة الشخصية ال يطبق فقط في وقت السمم ،وانما
ومن المسمم بو ّ
كل
يشمل أيضاً زمن الحرب ،فقيام الحرب بين الدولتين المرسمة والمستقبمة ال يؤثر عمى حصانة مبعوثي ّ

كل مبعوث متمتعًا بالحصانة المقررة لو بالرغم من انتياء ميمة بعثتو ،ويتمثل
منيما لدى األخرى،
ويظل ّ
ّ
واجب الدولة المضيفة في ىذه الحالة بتسييل ترحيل الدبموماسيين األجانب وأفراد أسرىم حقنًا لدمائيم،

حيث قررت المادة  /44/من اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية لعام ّ 1961أنو "يتعين عمى الدولة
المستقبمة تقديم كافة التسييالت الالزمة لتمكين األشخاص المتمتعين بالحصانات واالمتيازات ـ عمى أال

يكونوا من رعاياىاـ وكذلك أفراد أسرىم من مغادرة أراضييا في أقرب وقت ممكن ،ويجب عميياـ إذا ما
استدعى األمرـ أن تضع تحت تصرفيم وسائل النقل الالزمة لنقميم ونقل أمواليم".
أن واجب الدولة المضيفة بتسييل ترحيل الدبموماسيين األجانب المعتمدين لدييا يمتد
الجدير بالمالحظة ّ
أيضًا إلى الموظفين والعاممين الدوليين وأفراد أسرىم ،وىذا ما تشير إليو عبارة "األشخاص المتمتعين
نصت اتفاقيات
بالحصانات واالمتيازات وأفراد أسرىم عمى أال يكونوا من رعايا الدولة المضيفة" ،كما ّ
المقر واتفاقيات حصانات المنظمات الدولية وامتيازاتيا عمى ىذا الواجب ،حيث أقرت لمموظفين والعاممين

الحق في تأمين سالمة العودة إلى الوطن أو إلى مقرات عمل أخرى في أوقات
الدوليين وأفراد أسرىم
ّ
األزمات الدولية ،كقيام الحرب بين دولة المقر والدولة التي يحمل الموظف الدولي جنسيتيا ،أو نشوب
الثورات الداخمية في إقميم البمد المضيف.
واىمال الدولة المضيفة في القيام بواجبيا بتأمين حماية الدبموماسيين ،أو ثبوت تقصيرىا في ذلك سيرتب
أي ضرر أو أذى يمحق بيم أو بمقراتيم.
عمى عاتقيا حتماً المسؤولية الدولية عن ّ
الحماية التي قدمتيا اتفاقية فيينا لم تكن كافية ،فقد بدأت االعتداءات عمى حياة المبعوثين الدبموماسيين

وحرياتيم تزداد في الوقت الذي لم تدخل فيو بعد اتفاقية فيينا حيز النفاد بتاريخ ( ،)1964/4/24حيث
تزايدت حوادث اختطاف الدبموماسيين واحتجازىم كرىائن ومن ثم قتميم ،وتشير اإلحصائيات إلى ّأنو

خالل األعوام من  1968لـ 1980وقع ما ال يقل عن  /2688/حادث اعتداء عمى الدبموماسيين ما بين
اختطاف وقتل ،وفي عام  1970فقط وقع  /213/حادث اعتداء عمى الدبموماسيين في  /31/دولة ،مما
شكل تيديداً لسير العالقات الدولية ،وأثبت عدم كفاية الحماية التي قدمتيا اتفاقية فيينا لعام ،1961

فبادرت المنظمات الدولية واإلقميمية إلى تكثيف جيودىا إلبرام االتفاقيات الدولية سعيًا إلى حقن دماء

الدبموماسيين وصون حرياتيم ،وكان في طميعة ىذه االتفاقيات اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد
األشخاص المشمولين بالحماية الدولية ،بمن فييم المبعوثون الدبموماسيون بتاريخ  .1973/12/14وقد
ألزمت الدول األطراف بأن تضمن تشريعاتيا الداخمية المعاقبة عمى الجرائم اإلرىابية ـ وبخاصة القتل

76

واالختطاف ـ التي تستيدف الدبموماسيين ،كما أدرجت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتيا الخامسة
والثالثين ضمن جدول أعماليا بند "النظر في اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسالمة البعثات
الدبموماسية والقنصمية والممثمين الدبموماسيين والقنصميين" ،فأصدرت العديد من الق اررات ـ بموجب ىذا

البند ـ كان في طميعتيا القرار رقم  /168/الصادر بتاريخ .1980/12/15
أما القضاء الدولي فقد تعرض ل مسألة حرمة المبعوث الدبموماسي وحمايتو من خالل أزمة الرىائن
الدبموماسيين األمريكيين في طيران خالل أعوام  ،1981-1979حيث قررت محكمة العدل الدولية في

عد
أن االلتزام بحماية المبعوثين الدبموماسيين ومباني بعثاتيم ال ُي ّ
حكميا الصادر في ّ 1979/12/15
فحسب التزامًا تعاقدياً بموجب اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية ،بل ىو أيضاً التزام يفرضو القانون

الدولي العام.

لنص المادة  29من اتفاقية
وأشارت المحكمة إلى ّ
أن األحداث التفصيمية ليذه القضية تشكل خرقًا مستم اًر ّ
أن القيام باحتجاز المبعوثين وتجريدىم قس اًر من حريتيم واخضاعيم لظروف
فيينا لعام  ،1969ذلك ّ
قاسية وضغط مادي ،ىو بالتأكيد ال ينسجم مع مبادئ ميثاق األمم المتحدة والحقوق األساسية المعمن
عنيا في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.45

ك ما قضت المحكمة في معرض اإلشارة إلى التدابير المؤقتة بوجوب قيام الحكومة اإليرانية بمنح الحماية
الخاصة والكاممة لمموظفين الدبموماسيين والقنصميين األمريكيين بموجب معاىدة الصداقة والعالقات

االقتصادية والحقوق القنصمية المبرمة بين إيران والواليات المتحدة األمريكية عام  ،1955واتفاقية منع
ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد األشخاص المشمولين بحماية دولية ،بمن فييم المبعوثون الدبموماسيون

وبناء عميو قضت المحكمة باإلفراج عن الرىائن وتأمين وسائل مغادرتيم لألراضي
الصادرة عام ،1973
ً
اإليرانية بأمن وسالم ،كما ألزمت الحكوم ة اإليرانية بمحاكمة المسؤولين عن ىذه الحادثة ،وا ّن موقف

المحكمة في ىذه القضية ليس إال تجسيدًا لحماية المبعوثين الدبموماسيين وحرمتيم الشخصية وتذكي ًار

لمدول بواجبيا بااللتزام بأحكام القانون الدولي الدبموماسي في ىذه الناحية.46

أن االعتداء عمى ال مبعوث الدبموماسي من شأنو أن يعكر صفو العالقات الودية بين
ومن المسمم بو ّ
الدولتين الموفدة والمضيفة ،كما ّأن و يثير مشاعر االستياء والقمق حيال مستقبل العالقات الدبموماسية بين
الدولتين ،ال سيما إذا تبين إىمال سمطات الدولة المضيفة في تأمين الحماية الالزمة لشخص المبعوث
ال بواجب
عد انتياكًا لحرمة المبعوث الشخصية واخال ً
أن ىذا االعتداء ال ُي ّ
الدبموماسي المعتمد لدييا ،ذلك ّ
الدولة المضيفة في حمايتو فحسب ،بل ُيع ّد أيضًا إىانة لمدولة التي يمثميا المبعوث .فمراعاة مبدأ حرمة

المبعوث إنما مقرر لصالح دولتو ضماناً الستقاللو في أداء ميمتو المكمف بيا من قبميا أكثر منيا
-45دٔ.بظُ اٌجبعٛس-أعظ ٚلٛاػذ اٌؼاللبد اٌذثٍِٛبع١خ ٚاٌمٕظٍ١خِ-شجغ عبثك-ص.246
ِٛ-46جض األدىبَ ٚاٌفزبٌّ ٜٚذىّخ اٌؼذي اٌذ١ٌٚخ-
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عد احتراماً الستقالل
لصالحو الخاص .ومن البدييي أّنو إذا كانت صيانة حرمة المبعوث الشخصية تُ ّ
فإن اإلخالل بيذه الحرمة ُيع ّد إساءة لييبة الدولة التي أوفدتو ،لذلك نجد العديد
الدولة وىيبتيا التي يمثمياّ ،
سنت في تشريعاتيا الجزائية أحكامًا خاصة لحماية المبعوث
من الدول عمى اختالف أنظمتيا السياسية قد ّ
حد المغاالة
الدبموماسي وشمول األفعال التي تُرتكب ضده بالعقاب ،في حين ذىب بعضيا قديماً إلى ّ
أحياناً في عقاب المعتدي بيدف تمطيف أثر االعتداء عمى حرمة المبعوث وتقديم الترضية الممكنة في

سبيل ذلك.

وثمة العديد من القوانين الجنائية التي نظمت قواعد خاصة لحماية المبعوث الدبموماسي وشمول

األفعال التي من شأ نها المساس بكرامته أو صفته التمثيمية بالعقاب ،فقانون العقوبات اإليطالي يفرض
عقوبة السجن لمدة عشرين عاماً لمن يعتدي عمى شخص رئيس البعثة الدبموماسية ،وفي حال أسفر
االعتداء عن وفاة المبعوث فترفع العقوبة إلى السجن مدى الحياة ،ومن ذلك قانون العقوبات األمريكي،

لكل
الذي "أوجب عقوبة السجن لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات ،وبغرامة تقدرىا المحكمة الناظرة بالدعوى ّ
أي فعل آخر من
من يعتدي عمى شخص السفير أو الوزير المفوض بالضرب ،أو الجرح ،أو الحبس ،أو ّ

أفعال العنف" .أما القانون البمجيكي المتعمق بالجرائم والجنح التي تُسبب ضر ًار بالعالقات الدولية ،فقد
كحد أدنى إلى ثمانية عشر
نصت المادة السادسة منو عمى عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين الشيرين ّ
ّ
لكل من يقوم بإىانة ،أو شتم ،أو ضرب
كحد أقصى ،وغرامة تقدر ما بين  50/إلى  /1000فرنك ّ
شي اًر ّ
أي مبعوث دبموماسي معتمد لدى الحكومة البمجيكية بسبب أعمال وظيفتو ،وفي حال نجم عن فعل
ّ
حد األشغال الشاقة.
الضرب إسالة دماء أو جروح أو مرض فقد تصل العقوبة إلى ّ
عدت المادة  /227/من قانون العقوبات العراقي إىانة المبعوث الدبموماسي من الجرائم الواقعة عمى
ّ

ونص قانون العقوبات
السمطة العامة ،وفرضت عمى مرتكبيا عقوبة الحبس لمدة ال تزيد عن السنتين
ّ
كل من ينال من سمعة رئيس دولة أجنبية ،أو وزرائيا ،أو ممثميا السياسي في
السوري عمى معاقبة ّ

سورية بالتحقير ،أو القدح ،أو الذم عالنية ـ سواء وقع الفعل في الجميورية العربية السورية أو بفعل
يدل عمى المكانة
دل عمى شيء فإنما ّ
سوري ـ بالحبس من ثمانية عشر شي ًار إلى ثالث سنوات ،وىذا إن ّ
المرموقة لممبعوث الدبموماسي في القانون السوري ومدى الحرص عمى حمايتو وحرمتو الشخصية وكرامة

أن القانون السوري يحمي كرامة المبعوث المعتمد في سورية بالقدر الذي تقابمو الدولة
دولتو وىيبتيا ،عممًا ّ
التي يمثميا ذلك المبعوث من حماية لكرامة المبعوثين السوريين المعتمدين لدييا.
والسؤال الذي يطرح نفسو ىو ما ىي اإلجراءات التي يمكن لممبعوث الدبموماسي اتخاذىا إذا ما وقع عميو
اعتداء ما؟

بحق الدفاع الشرعي عن النفس إذا ما تعرض العتداء عميو
أن المبعوث الدبموماسي يتمتع ّ
من المسّمم بو ّ
تدق التفرقة بين ما إذا كان االعتداء شخصياً أو واقعاً عميو بصفتو الرسمية،
من قبل اآلخرين ،وكثي اًر ما ّ

فإن اإلجابة عن ىذا السؤال تكمن فيما جرى عميو العمل الدولي ،إذ يتقدم رئيس
وفي جميع األحوال ّ
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وزرة خارجية الدولة
البعثة الدبموماسية إذا ما وقع عميو أو عمى أحد أعضاء البعثة اعتداء ما بشكوى إلى ا
المضيفة التي يتعين عمييا تحقيق شكواه ومالحقة المعتدي ومحاكمتو ومعاقبتو في حدود ما تقضي بو

قوانينيا الوطنية وتقديم الترضية المناسبة.

فإذا أغفمت حكومة الدولة المستقبمة شكوى المبعوث ،أو لم تقدم لو الترضية التي تتناسب وجسامة
االعتداء ومكانتو ،كان لزامًا عميو رفع األمر إلى دولتو وابالغيا بما حدث وارسال التقارير الوافية عن

ويحق لممبعوث ـ إذا
االعتداء الذي أصابو ،وعميو التصرف وفقًا لمتعميمات الواردة إليو في ىذا الشأن،
ّ
اقتضت الظروف ذلك ـ أن يطمب من حكومة الدولة التي يقيم فييا تمكينو من مغادرة إقميميا ،وذلك عمى
سبيل االحتجاج.

أن االعتداء الواقع عمى المبعوث بصفتو الرسمية خاصة من قبل أجيزة الدولة المضيفة
وال شك في ّ
( كرجال الشرطة واألمن أو الجمارك أو أحد موظفي حكومة الدولة المضيفة) ُيمزم ىذه الحكومة بتقديم
التفسير لما حصل وفتح تحقيق بالحادث ،وفي حال ثبوت تقصيرىا في حماية المبعوث المعتدى عميو،

فإن ذلك يرتب عمييا مسؤولية إخالليا بواجبيا في حمايتو وعدم التعرض لو ،ومن ثَم يتعين عمييا معاقبة
ّ
الجناة والزام الجية التي سببت الضرر الذي لحق بالمبعوث المعني بإصالحو أو دفع تعويض نقدي أو
عيني مالئم .47ومن الممكن أيضاً أن يكون التعويض معنوياً يتمثل في تقديم االعتذار الرسمي لدولة

48
أن امتناع الدولة المستقبمة عن إصالح الضرر والتعويض عنو من شأنو أن
المبعوث  .ومن البدييي ّ
أن الضرر ناليا من جراء االعتداء عمى مبعوثيا،
يؤدي إلى توتر عالقاتيا مع الدولة المرسمة باعتبار ّ

وقد يصل األمر إلى حد قطع العالقات الدبموماسية ،وربما إعالن الحرب.49
ب -حرمة مسكن المبعوث الدبموماسي وممتمكاته ومحفوظاته:

ال يقتصر واجب الدولة المضيفة بحماية المبعوث الدبموماسي عمى شخصو فقط ،بل يمتد أيضاً إلى

أن حرمة مسكن المبعوث مستمدة من حرمتو الشخصية.
مسكنو الخاص ،عمى اعتبار ّ
وقد نظّمت االتفاقيات الدولية والمحاكم الوطنية لبعض الدول والفقياء الدوليين مسألة حرمة مسكن
نصت الفقرة األولى من المادة  /30/من اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية
المبعوث الدبموماسي ،حيث ّ
لعام  1961عمى أن "يتمتع المسكن الخاص لممبعوث الدبموماسي بذات الحرمة وذات الحماية المتين
تتمتع بيما مباني البعثة ".50

-47د.فب ٞٚاٌّالحِ-شجغ عبثك-ص.164
-48دٔ.بظُ اٌجبعٛسِ-شجغ عبثك-ص.245
-49د.إثشا٘ ُ١اٌىشافِ-شجغ عبثك-ص.131
-50حسبما نصت المادة  /30/من اتفاقية فيينا لعام 1961م يتمتع المنـزل الخاص الذي يقطنو المبعوث الدبموماسي بذات الحصانة والحماية التي تتمتع بيما دار

البعثة ،وكذلك أموالو وأوراقو ومراسالتو .وبالتالي ال يجوز دخول مقر إقامة رئيس البعثة بدون إذنو أو تفتيشو أو مصادرة أمالكو واإلضرار بيا ،باستثناء حالة

الضرورة كحصول حريق أو لظروف صحية خطيرة .د.ماىر ممندي-د.ماجد الحموي-مرجع سابق-ص.119
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يمكن القول إ ّن ما تقدم بيانو بشأن واجب الدولة المضيفة بحماية مقر البعثة الدبموماسية وعدم المساس
بحرمتو وفقًا لنص المادة  /22/من اتفاقية فيينا ينطبق تمامًا عمى مسكن المبعوث الدبموماسي ،وبالتالي
يتعين عمى الدولة المضيفة حماية المسكن الخاص لممبعوث ومراعاة حرمتو ،51وىذه الحرمة تقتضي أن

يكون مسكن الم بعوث بمنأى عن التعرض لو من جانب سمطات الدولة المضيفة أو من جانب األفراد.
تنص عمييا التشريعات الداخمية لمدول
وال تكفي لحرمة مسكن المبعوث الدبموماسي الضمانات التي
ّ
حق السمطات العامة -في حاالت معينة-
ألن ىذه الضمانات ال تنفي ّ
لصيانة حرمة المساكن عامةّ ،
دخول المساكن الخاصة واتخاذ اإلجراءات التي تفرضيا الظروف في ىذه الحاالت ،وقد يكون في ذلك

ومساس بحريتو وكرامتو من جية أخرى ،لذلك كان لزامًا أن تكون
إخال ٌل بطمأنينة المبعوث من جية
ٌ
حرمة مسكن المبعوث مستمدة من حرمتو الشخصية ،ومن ثَم فيي حرمة مطمقة -من حيث المبدأ-
ال منيما ضروري لضمان استقالل المبعوث في أداء ميامو
أن ك ً
كحرمتو الذاتية لمتالزم بينيما ،باعتبار ّ
والمحافظة عمى أمنو وىيبتو وكرامتو.52

أن المسكن الخاص برئيس البعثة ال ينفرد بيذه الحرمة ،بل تتمتع بيا المساكن الخاصة
ومن البدييي ّ
بجميع أعضاء البعثة ما دامت ليم صفة المبعوث الدبموماسي ،وتشمل حرمة المسكن الخاص أماكن
اإلقامة المؤقتة في الريف أو الفنادق ،كما يحدث أحياناً في بعض الدول الفقيرة التي ال يتوافر فييا منازل

كافية لسكن المبعوثين الدبموماسيين ،وتبقى تمك األماكن تتمتع بالحرمة سواء كانت ممكًا لمدولة أم

مستأجرة.53

وتمتد حرمة مسكن المبعوث إلى جميع الممتمكات والمنقوالت العائدة لممبعوث كسيارتو الخاصة وحسابو

المصرفي ،كما تمتد ىذه الحرمة إلى مستنداتو ومراسالتو الخاصة بو ،إذ أنيا تتمتع بحرمة مماثمة لحرمة
نصت عميو الفقرة الثانية من المادة  /30/من اتفاقية فيينا
المستندات والمراسالت الخاصة بالبعثة وفقًا لما ّ
لمعالقات الدبموماسية ،حيث ورد فييا (( :وتشمل الحرمة مستندات المبعوث ومراسالتو ،وكذلك أيضًا
)).54

متعمقاتو الشخصية مع مراعاة ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة /31/

وعميو ال يجوز الحجز أو التنفيذ عمى ىذه األشياء واألموال باستثناء الحاالت التي يخضع فييا المبعوث
الختصاص القضاء المدني في الدولة المستقبمة المنصوص عنيا بالمادة  /31/من اتفاقية فيينا بشرط

-51دٔ.بظُ اٌجبعٛسِ-شجغ عبثك-ص.261
52
-الحماية بمعناىا الدقيق تعكس اتخاذ كل اإلجراءات الماديةـ إلى جانب اإلجراءات القانونيةـ لتمكين األفراد المعرضين لمخطر من التمتع بالحقوق المنصوص

عمييا في االتفاقيات الدولية وضمان أمنيم وسالمتيم في األوقات الحرجة التي تتطمب من الدولة المضيفة إيالء المزيد من العناية والحيطة واليقظة والحذر لتقديم
أعمى درجة ممكنة من الحماية لمدبموماسيين والمنشآت الدبموماسية ضد جميع أنواع االعتداءات بما فييا التفجيرات واليجمات اإلرىابية.

د.عبد العزيز العبيكان-مرجع سابق-ص.220

 -53د.إثشا٘ ُ١اٌىشافِ-شجغ عبثك-ص.300
 -54فيما يتعمق بحرمة مساكن الموظفين الدوليين ،بالرغم من أن اتفاقيات المنظمات الدولية جاءت خالية من نص خاص يؤكد حرمة ىذه المساكن إال أنيا تتمتع

بالحرمة والحماية ذاتيما المتين تتمتع بيما مقرات المنظمات الدولية ومبانييا باعتبار أن ىذه المساكن تستمد حرمتيا من الحرمة الشخصية لمموظفين الدوليين ،حيث
أن حرمة الموظف الدولي الشخصية ال تقتصر عمى شخصو فحسب بل تتناول أيضا مسكنو بطبيعة الحال ،وىذا ما يجري عميو العمل في سوريا.
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عدم المساس بحرمتو الشخصية وحرمة مسكنو حتى في الحاالت االستثنائية المشار إلييا وفقًا لما ورد في

الفقرة الثالثة من المادة  /31/من االتفاقية المذكورة.

صحيح ّأنو ومن حيث المبدأ ال يجوز تفتيش مسكن المبعوث الدبموماسي ،ولكن في حال ارتكابو جريمة
تستوجب تفتيش مسكنو فيقتضي األمر تبميغ و ازرة خارجية الدولة المستقبمة وانتظار تعميماتيا في ىذا

ونصت عميو صراحة بعض التشريعات الداخمية.55
الصدد ،وىذا ما قضت بو بعض المحاكم الوطنيةّ ،
البد من
لكن حرمة مسكن المبعوث الدبموماسي ال تبيح لممبعوث انتياك تشريعات الدولة المستقبمة ،بل ّ
ّ
احتراميا وااللتزام بمقتضيات نظاميا العام .ولقد جرى العمل الدولي في العديد من الحاالت عمى تجاىل
الدولة المضيفة لحرمة مسكن المبعوث الدبموماسي ،وبمغت من الكثرة حدًا أفقدىا ما كان ليا من صفة

تقميدية مطمقة ،ال سيما عندما تمثل حرمة مسكن المبعوث ـ نتيجة سموك المبعوث ذاتو ـ تيديداً ألمن

الدولة المضيفة.

ونتيجة لتصاعد وتيرة االعتداء عمى المبعوثين الدبموماسيين ومباني البعثات الدبموماسية ،األمر الذي دفع
العديد من الدول إلى إبرام االتفاقيات الدولية لحماية الدبموماسيين ومباني البعثات الدبموماسية في جميع

كل من اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية لعام  ،1961واتفاقية فيينا لمعالقات
أنحاء العالم ،بعد أن أثبتت ّ

القنصمية لعام 1963عدم كفايتيما لتقديم الحماية الكافية لمشخصيات الدبموماسية ومقرات البعثات
األجنبية ضد اليجمات والتفجيرات اإلرىابية ،56فبتاريخ  1973/12/14أُبرمت اتفاقية منع ومعاقبة
الجرائم المرتكبة ضد األشخاص الذين يتمتعون بحماية دولية ،بمن فييم المبعوثون الدبموماسيون ،حيث

كل دولة طرف فييا أن تضمن في تشريعاتيا الداخمية جريمة
ألزمت المادة الثانية من ىذه االتفاقية ّ
اليجوم واالعتداء عمى أماكن العمل الرسمية ،أو وسائل نقل األشخاص المتمتعين بحماية دولية ،أو
التيديد بارتكابيا ،أو محاولة اقترافيا ،وأن تعاقب عمييا بالعقوبات المناسبة ،كما أُبرمت اتفاقية مناىضة
أخذ الرىائن التي أقرتيا الجمعية العامة لألمم المتحدة لعام ..1979

ومن جية أخرى أدرجت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتيا الخامسة والثالثين ضمن جدول أعماليا
بند بعنوان "النظر في اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسالمة البعثات الدبموماسية والقنصمية

والممثمين الدبموماسيين والقنصميين" ،فأصدرت بتاريخ  1980/12/15القرار رقم  ،/168/وتمتو العديد
-55د.ػطب ِذّذ طبٌخ ص٘شح-أطٛي اٌؼًّ اٌذثٍِٛبعٚ ٟاٌمٕظٍ-ٟداس ِجذال-ٞٚػّبْ-2004-ص.87
-56مما يدل عمى عدم كفاية الحماية التي قدمتيا اتفاقية فيينا لمقرات البعثات الدبموماسية األجنبية أنو وقبيل دخول االتفاقية حيز النفاذ ،بدأت تتصاعد وتيرة

االعتداءات عمى ىذه المقرات ،ففي عام  1963تم نسف السفارة البريطانية في جاكرتا بأندونيسيا ،وفي إيران احتمت السفارة والقنصميتان األمريكيتان عام 1979

واحتجز الموظفون فييا كرىائن ولم يطمق سراحيم إال في شير كانون الثاني من عام  ،1981وفي العاصمة المبنانية بيروت تم تفجير السفارة العراقية في كانون
األول عام  ،1981كما تم نسف السفارة األمريكية في بيروت بتاريخ 1983/4/18

وبعد بضعة أشير تم تفجير السفارتين األمريكية والفرنسية في الكويت وذلك بتاريخ  ،1983/12/12كما تم تفجير السفارة األمريكية في بيروت لممرة الثانية في

 .1984/9/20وتشير اإلحصائيات أنو خالل أعوام  1971و 1980تم استيداف  /48/سفارة في أنحاء العالم ،وخالل أعوام 1963و 1978تم احتالل/96/

سفارة ،كما تشير اإلحصائيات أنو خالل عام  1984تم استيداف  /134/منشأة دبموماسية بينما وقع في عام  /87/ -1985حادث اعتداء عمى السفارات ،وحتى
خالل السنوات األخيرة ال تزال العديد من البعثات الدبموماسية عرضة لالعتداء وتكاد وسائل اإلعالم تطالعنا يومياً وبين الحين واآلخر عن اعتداءات تنال من أمن

وسالمة البعثات الدبموماسية.
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57
أن تزايد االنتياكات لالتفاقيات المنظمة
من الق اررات المتالحقة في الشأن ذاتو  .وبينت الجمعية العامة ّ
لمعالقات الدبموماسية والقنصمية قد تسبب منازعات دولية تعرض السمم واألمن الدوليين لمخطر ،وأدانت

الجمعية جميع أعمال العنف المرتكبة ضد البعثات والممثمين األجانب الدبموماسيين والقنصميين.

ودعت الدول جميعيا إلى تقديم تقاريرىا إلى األمين العام عن االنتياكات الخطيرة لحماية أمن وسالمة
ىذه البعثات والعاممين فييا ،كما دعت الدول التي تقع عمى أراضييا ىذه االنتياكات إلى تقديم تقاريرىا
عن التدابير المتخذة لتقديم الجناة إلى القضاء ومنع تكرار ىذه االنتياكات.58

ج -حرية الحركة والتنقل لممبعوث الدبموماسي:
أن الدولة المعتمد لدييا
ىذا ما تضمنتو المادة  /26/من اتفاقية فيينا لعام 1961م التي أشارت إلى ّ
المبعوث الدبموماسي ،تكفل لو حرية االنتقال والسفر في إقميميا دون اإلخالل بقوانينيا وأنظمتيا المتعمقة
بالمناطق المحظورة ،أو المنظم دخوليا ألسباب تتعمق باألمن القومي.
كل التسييالت الالزمة لتمكين البعثة الدبموماسية من أداء
يقضي المبدأ العام بأن تمنح الدولة المضيفة ّ
مياميا ،ولعل من أىم التسييالت -في ىذا الشأن -كفالة حرية التنقل والمرور ألعضاء البعثات

الدبموماسية ،حيث يتعين عمى الدولة المضيفة أن تؤمن حرية االنتقال والسفر ضمن إقميميا لمدبموماسيين
المعتمدين لدييا كافة ،59تمكيناً ليم من اإلحاطة بمجريات الحياة العامة في البمد المضيف وجمع

المعمومات الالزمة عن حالتو االقتصادية واالجتماعية وسائر الجوانب األخرى المتعمقة بو ،والتي من

شأنيا أن تؤثر عمى مصالح الدولة الموفدة ومصالح رعاياىا ،وذلك بيدف تمكين البعثة من أداء وظيفتيا
المتمثمة باالستعالم عن األوضاع والحوادث في الدولة المستقبمة وابالغيا لمدولة الموفدة ،وتحقيق أىدافيا
كل من الدولتين،
في تدعيم أواصر الصداقة مع الدولة المستقبمة ،وتعزيز الصالت الودية بين مواطني ّ
باإلضافة إلى حماية ورعاية مصالح الدولة الموفدة ومصالح مواطنييا.60

أمام ىذه االعتبارات ،يمكن القول إ ّن البعثة الدبموماسية لن تتمكن من أداء مياميا وتحقيق أىدافيا إذا بقيت
مالزمة فقط لعاصمة الدولة المضيفة ،فمن الضروري أن تقوم البعثة بجولة تطوف من خالليا ضمن

ِٕٙ -57ب اٌمشاس ٌ 33-32ؼبَ  ،1981اٌمشاس ٌ39-45ؼبَ  ،1990اٌمشاس ٌ55-149ؼبَ ،2000اٌمشاسٌ59-37ؼبَ2004
www.un.org
-58في لبنان :أصدرت الحكومة المبنانية في  1982/3/24التشريع رقم  /5018/والذي يقضي بإنشاء قوة خاصة أسمتيا (قوات أمن السفارات) ُعهد إليها

بالواجبات اآلتية :حماية مباني البعثات الدبموماسية في لبنان والمؤسسات التابعة ليا ،حماية رؤساء ىذه البعثات وموظفييا في زياراتيم الحكومية عند الضرورة،

مرافقة الوثائق الخاصة بيذه البعثات أثناء نقميا عند الضرورة ،وتبين المادة الثالثة أن "قوات أمن السفارات" تتكون من:
أ-قيادة قوات ومركز قيادة ممحق بيا .ب-قوات حراسة.ج -قوات مباحث .د-احتياطي عام لمتعزيز وخدمات الطوارئ.د.عبد العزيز العبيكان-مرجع سابق-ص602
في المممكة المتحدة :نيجت المممكة المتحدة نيج معظم الدول في تخصيص أقسام من قوات الشرطة لحماية الموظفين الدبموماسيين والقنصميين
ومقرات بعثاتيم ،ومن ثَ ّم فإن حماية البعثات األجنبية في المممكة المتحدة تقع عمى عاتق "إدارة الحماية الدبموماسية والممكية" التابعة لشرطة العاصمة
.
لندن ،وقد أُحدثت ىذه اإلدارة في أيمول  ،1983وترتبط مباشرًة بـ "فرع األمن" التابع إلدارة المراسم في و ازرة الخارجية والكومنولث

-59د.ػٍ ٟدغ ٓ١اٌشبِِ-ٟشجغ عبثك-ص .273
-60د.إثشا٘ ُ١اٌىشافِ-شجغ عبثك-ص777-776
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أراضي الدولة المستقبمة ،حتى تقوم بتمثيل المصالح السياسية واالقتصادية والثقافية لبالدىا في المدن
والمناطق التي تزورىا ،واذا ُم نعت ىذه البعثة من حرية التنقل والسفر ضمن أرجاء البمد المضيف ،ذلك
سيعيق تحقيق أىدافيا ووظائفيا ،وسيؤثر سمباً عمى تقييم األوضاع السائدة والتطورات المتعاقبة في الدولة
المضيفة ،وبالتالي لن تتمكن دولة البعثة من تكوين الصورة الكاممة والدقي قة عن أوضاع البمد المضيف

ومجريات الحياة فيو.
أن مضمون ىذه القاعدة تشير إلى واجب الدولة المضيفة بتأمين حرية التنقل والسفر ضمن
الشك ّ
أن لمدولة المستقبمة
أن ىذه الحرية ليست مطمقة ،إذ ّ
أراضييا لممبعوثين الدبموماسيين المعتمدين لدييا ،بيد ّ

الحق في منع مرور الدب موماسيين أو تقييده في مناطق أو في أوقات معينة ألسباب تتعمق بأمنيا
ّ
61
القومي  ،فمن الطبيعي أن ُي ستثنى من حرية التنقل في أراضي الدولة المستقبمة زيارة المناطق األمنية أو
العسكرية ألسباب تتعمق بالدفاع الوطني واألمن القومي ،والتي يحظر دخوليا أيضًا حتى عمى الرعايا

األجانب ومواطني الدولة المضيفة ،ما لم يحصموا عمى تصريحات خاصة تسمح ليم بالمرور في أماكن أو
فإن مبدأ حرية مرور أعضاء البعثات الدبموماسية وتنقميم في إقميم الدولة المعتمدين
ساعات الحظر ،وبالتالي ّ
لدييا يجب أن يخضع في مظاىره وحدوده لقوانين الدولة صاحبة اإلقميم ولمقتضيات أمنيا القومي ،وىنا
يترتب عمى عاتق الدبموماسيين األجانب أن يمتثموا لما تقضي بو قوانين الدولة المضيفة ولوائحيا الخاصة
بنظام المرور شأنيم في ذلك شأن سائر األفراد المقيمين في أراضييا.
أن حظر أو تنظيم دخول الدبموماسيين لمناطق معينة أ و في أوقات محددة ال ييدف
وغني عن البيان ّ
فحسب إلى حماية الدولة المضيفة والمحافظة عمى أمنيا وسالمتيا وكتمان أسرارىا ،بل يرمي أيضًا إلى
حماية شخص المبعوث الدبموماسي ،فقد تطمب سمطات البمد المضيف من المبعوثين الدبموماسيين

األجانب عدم زيارة األماكن التي تشكل خط ًار عمى حياتيم ،كالمناطق التي تجتاحيا حوادث شغب أو
الشعور بالكراىية ضد الدولة التي يمثميا المبعوث ،أو قد تطمب من
حرب أىمية ،أو ينتاب المقيمين فييا
ُ
حق الدولة المستقبمة ،بل
المبعوثين عدم السفر إلى المناطق التي تنتشر فييا األوبئة واألمراض ،لذلك من ّ
من واجبيا أن تنصح المبعوثين بعدم التجول والسفر إلى ىذه األماكن أو عدم دخوليا في أوقات محددة

لكونيا ممزمة بحمايتيم.62

-61الحقيقة أن القيود المفروضة عمى تنقالت المبعوثين الدبموماسيين ضمن أراضي الدولة المضيفة قد بدأ تطبيقيا في مجال العالقات الدولية في أعقاب الحرب

العالمية الثانية عندما لجأ االتحاد السوفييتي إلى تحديد تجول أعضاء البعثات الدبموماسية ضمن مسافة ال تزيد عن  /50/كيمومت اًر خارج العاصمة موسكو ثم

ُخفضت ىذه المسافة إلى  /40/كيمومت اًر خالل عامي  1952و 1953واشتُرط لزيارة المدن والمناطق األخرى وجوب الحصول عمى إذن مسبق من اإلدارات
المختصة ،وحتى بعد الحصول عمى ىذا الترخيص وما يعتريو من صعوبة في تحصيمو لكثرة المعامالت وتعقيدات الروتين اإلداري وما يسبب ذلك من إرىاق
لمدبموماسيين ،يبقى المبعوث خالل تجوالو تحت المراقبة المستمرة من قبل أجيزة األمن وأفراد الشرطة السوفييتية ،ثم قامت دول أوروبا الشرقية ذات الوجية

االشتراكية بفرض مثل ىذه القيود السيما في عالقاتيا مع الدبموماسيين الغربيين) ،وبموجب مبدأ المعاممة بالمثل تبنت الدول الغربية وعمى رأسيا الواليات المتحدة

األمريكية وبريطانيا وكندا وبمجيكاىذه الممارسة ،وانتقمت ىذه الظاىرة إلى بعض دول العالم الثالث ،فوضعت قيودًا مشددة عمى تنقالت الدبموماسيين وحصرتيا في
حيز ضيق ال يتجاوز حدود العاصمة إال بعد الحصول عمى إذن خاص من السمطات المختصة.

-62د.فب ٞٚاٌّالحِ-شجغ عبثك-ص.410
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عمدت لجنة القانون الدولي التابعة لألم م المتحدة إلى ضبط القيود المفروضة عمى حرية التنقل من
خالل جعل اليدف من فرضيا المحافظة عمى األمن القومي لمدولة المضيفة ،وأقرت المجنة المادة /26/

من اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية لعام  ،1961التي أكدت عمى واجب الدولة المضيفة بتأمين حرية
مرور وتنقل المبعوثين الدبموماسيين في أراضييا باستثناء المناطق المنظم أو المحظور دخوليا كالمناطق
األمنية أو المواقع العسكرية ،عمى أن ال تتوسع السمطات المحمية في تطبيق أحكام ىذا االستثناء،
نص
وبالتالي اإلكثار من المناطق التي يحرم عمى الدبموماسيين دخوليا ،كون بعض الدول قد تتخذ من ّ
المادة  /26/ذريعة لمتوسع في المناطق التي يشمميا مفيوم األمن القومي ،لذلك يتعين عمى الدولة
المستقبمة أن تسمك السموك القويم المتفق عميو دوليًا في تفسير أحكام االتفاقية الدولية ،وأن تطبقيا بحسن

تم إقرار القاعدة القانونية ،وىذا يرت ب عمى الدولة المستقبمة أن تجعل
نية مراعي ًة اليدف الذي من أجمو ّ
عد تقييد التنقل تدبي ًار استثنائياً ومحدوداً حتى ال تصبح
من حرية التنقل المبدأ السائد في ىذا المجال ،و ّ
حرية التنقل وىمية أو اسمية.

وقد سارت االتفاقيات األخرى لمقانون الدبموماسي والقنصمي عمى نيج المادة  /26/من اتفاقية فيينا لعام

 ،1961حيث أكدت المادة  /34/من اتفاقية فيينا لمعالقات القنصمية ،وتمتيا المادة  /27/من اتفاقية
البعثات الخاصة عمى واجب الدولة المضيفة بضمان حرية مرور أعضاء البعثات القنصمية والخاصة
وتنقميم ضمن إقميم البمد المضيف ،باستثناء المناطق المحظّر أو المنظم دخوليا ألسباب تتصل باألمن
القومي لمدولة المضيفة.63

أن المبعوث الدبموماسي ال يعفى من الحصول عمى تأشيرة دخول إلى أراضي الدولة المعتمد لدييا،
كما ّ
شريطة أن تكون إجراءات الحصول عمى التأشيرة مطبقة بشكل موحد وبدون تمييز بالنسبة لجميع
وعده شخصًا غير
الدبموماسيين ،بينما يعني رفض إعطاء التأشيرة لممبعوث الدبموماسي بمثابة استبعاد لو ّ

أن التعامل الدبموماسي يشير إلى إعفاء حاممي جوازات السفر الدبموماسية من رسم
مرغوب فيو ،عممًا ّ
الحصول عمى التأشيرة وتسييل إجراءاتيا بالنسبة ليم.

-63يشمل واجب الدولة المضيفة بضمان حرية المرور والتنقل العاممين الدوليين وفقاً لما نصت عميو اتفاقيات المقر ،حيث يتمتعون بحرية التنقل والمرور في الدول

التي تقع فييا مقرات المنظمات الدولية التي يعممون فييا أو مراكز أعماليم ،وبالتالي تمتزم السمطات المحمية في ىذه الدول بكفالة ىذا الحق وعدم إعاقة انتقال

ىؤالء العاممين وتسييل عممية دخوليم إلى أراضييا أو مرورىم وتنقالتيم ضمن أراضييا ،ولتيسير مرور العاممين الدوليين وتنقميم بحرية في الدول التي يزاولون فييا

نشاطيم ،يتم تزويدىم عادة بوثيقة تثبت شخصيم وصفاتيم ،وتمكن حاممييا من االستفادة من التسييالت المقررة لموظيفة الدولية والقائمين عمييا.

وفيما يتعمق بحق الدولة المضيفة في تقييد حرية تنقل العاممين الدوليين ضمن أراضييا ألسباب تتعمق بالمحافظة عمى أمنيا وأسرارىا ،فال مراء أنو إذا كان ُيحظر
عمى الدبموماسيين األجانب دخول المناطق المحظورة ألسباب أمنية ،فمن باب أولى أن يسري ىذا الحظر وفقاً لما تقضي بو اتفاقيات المقر عمى العاممين الدوليين
ما لم يحصموا عمى تصريحات خاصة تسمح ليم بالمرور في أماكن أو ساعات الحظر.
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د -الحصانة القضائية والتنفيذية لممبعوث الدبموماسي:
أن الوظيفة الدبموماسية ستكون عرضة لمخطر إذا سمح لمسمطات المختصة في الدولة الموفد لدييا
الشك ّ
بالقبض عمى المبعوث الدبموماسي ومحاكمتو وحبسو ،لذا تقرر قواعد القانون الدولي نوعًا من الحصانة

القضائية لممبعوثين الدبموماسيين ،فقد نظمت المادتان  /31/و /32/من اتفاقية فيينا لعام 1961م
لمعالقات الدبموماسية ،المسائل المتعمقة بالحصانة القضائية والتنفيذية لممبعوث الدبموماسي.

فإنو
فال يمزم الدبموماسي بأداء شيادة أمام محاكم دولة المقر ،واذا كانت ىذه القاعدة ال تقبل استثناءّ ،

يحسن مع ذلك أن يدلي المبعوث بشيادتو بالنسبة لمجرائم أو غيرىا التي تكون فييا شيادتو حاسمة ومؤثرة

(لكونو الشاىد الوحيد لمجريمة).
يجوز لممبعوث في ىذه ال حالة اإلدالء بشيادتو بالشكل الذي يراه :كأن يرسل رأيو في مذكرة مكتوبة ،أو
أن ينتقل إليو أحد رجال القضاء ليسجل شيادتو في مقر البعثة.

لكن إدالء الدبموماسي بشيادتو أمام المحاكم التابعة لدولة المقر في قضية معروضة أماميا ،ال يعني أبدًا
ّ
أي إجراء قانوني أو قضائي ضده ،فذلك
ّأنو تنازل عن الحصانة ،وبالتالي ال يجوز محاكمتو أو اتخاذ ّ

ال صريحًا عن الحصانة.64
يتطمب تناز ً

ويتمتع المبعوث الدبموماسي بالحصانة القضائية المطمقة ،فيما يتعمق بالقضايا الجنائية لدى الدولة

المعتمد لدييا ،فال يجوز توقيفو أو التحقيق معو أو إحالتو لممحاكمة.65

كذلك يتمتع ىذا المبعوث بالحصانة القضائية فيما يتعمق بالقضايا المدنية واإلدارية باستثناء الحاالت

التالية:

-64أدّذ أث ٛاٌٛفب-اٌمبٔ ْٛاٌذٚ ٌٟٚاٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخِ-شجغ عبثك-ص.164-163
 -65ال ٠جٛص ِذبوّخ اٌذثٍِٛبع ٟػٓ األفؼبي اٌز ٟاسرىجٙب أصٕبء اػزّبدٖ ٌذ ٜاٌذٌٚخ اٌّؼ١فخٌٚ ،زٌه  ِٓٚثبة أ ٌٝٚال ّ٠ىٓ ِذبوّزٗ ػٓ أفؼبي
اسرىجٙب ف ٟدٌٚخ أخش.ٜاٌّشجغ اٌغبثك-ص.164
اٌذظبٔخ اٌذثٍِٛبع١خ خبطخ ثأػؼبء اٌجؼضخ اٌذثٍِٛبع١خ ٚدذُ٘ٚ ،ثبٌزبٌ ٟرغزط١غ إٌ١بثخ اٌؼبِخ ف ٟاٌذٌٚخ اٌّؼزّذ ٌذٙ٠بِ ،الدمخ ششوبء اٌّّضً
اٌذثٍِٛبع ٟجضائ١بًٚ ،وزٌه ثبٌٕغجخ إٌ ٝاٌّزذخٍ ٓ١أ ٚاٌّذشػ ٓ١أ ٚاٌّخجئ ٓ١ف ٟاٌجشَ ِّٓ ٌ١ظ ٌ ُٙاٌظفخ اٌذثٍِٛبع١خ ،دز ٌٛٚ ٝاسرىجذ اٌجشّ٠خ
ف ٟداس اٌجؼضخ ،إر إْ ٘زٖ اٌذظبٔخ ٘ ٟشخظ١خ ٚال رّزذ إٌ ِٓ ٝال ٠زّزغ ثٙب دغت األػشاف ٚاالرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ.دٔ.بدس ػجذ اٌؼض٠ض اٌشبفِ-ٟشجغ
عبثكhttp://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=13970 .
حصانة قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبناناػزجشد ِذىّخ اٌزّ١١ض اٌٍجٕبٔ١خ أْ ػٕبطش لٛاد «اٌ١ٔٛ١ف٠ »ً١زّزؼ ْٛثبٌذظبٔخ ِٓ اٌّالدمخ اٌمبٔ١ٔٛخ ثبٌٕغجخ إٌ ٝاٌجشائُ اٌز٠ ٟشرىجٙٔٛب خالي
ػٍّ ُٙاٌشعّ ،ٟثذ١ش رؼٛد طالد١خ اٌجذ ثٙب إٌِ ٝذبوُ د١ٌٚ ٌُٙٚظ إٌ ٝاٌمؼبء اٌٍجٕبٔٚ ،ٟثّمزؼ ٝاٌّبدر ِٓ 47ٚ 46 ٓ١االرفبل١خ اٌّٛلؼخ ثٓ١
اٌذىِٛخ اٌٍجٕبٔ١خ ٚاألُِ اٌّزذذح ثزبس٠خ  1995/12/15ثشأْ ِشوض لٛاد األُِ اٌّزذذح اٌّؤلزخ فٌ ٟجٕبْ ،إر ٠زّزغ جّ١غ أفشاد اٌ١ٔٛ١ف ،ً١ثّٓ فٟ
رٌه اٌّٛظف ْٛاٌّؼِ ْٕٛ١ذٍ١بً ،ثبٌذظبٔخ ِٓ اٌّالدمخ اٌمبٔ١ٔٛخ فِ ٟب ٠زؼٍك ثبأللٛاي إٌّطٛلخ أ ٚاٌّىزٛثخ ٚوً األػّبي اٌز٠ ٟؤدٙٔٚب ثظفزُٙ
اٌشعّ١خٚ .رغزّش ٘زٖ اٌذظبٔخ دز ٝثؼذ أزٙبء طفز ُٙوأفشاد ف ٟاٌ١ٔٛ١ف ً١أ ٚوّغزخذِ ِٓ ٓ١لجٍٗ ٚثؼذ أمؼبء األدىبَ األخشٌٙ ٜزا االرفبق .ػٍٝ
أ ْ رم َٛاٌذىِٛخ اٌٍجٕبٔ١خ ثئخطبس لبئذ اٌمٛح ػٓ اسرىبة ادذ أفشاد اٌ١ٔٛ١ف ً١جشِبً جٕبئ١بًٚ ،رمذَ ٌٗ أ٠خ أدٌخ ِزٛافشح ٌذٙ٠ب ٌٍم١بَ ثبإلجشاءاد اٌمبٔ١ٔٛخ
اٌالصِخ.اٌّشجغ اٌغبثك.
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 -1الدعاوى العينية المتعمقة باألموال العقارية الخاصة الكائنة في إقميم الدولة المعتمد لدييا ،ما لم تكن
حيازتو ليا بالنيابة عن الدولة المعتمدة الستخداميا في أغراض البعثة.

 -2الدعاوى المتعمقة بشؤون اإلرث والتركات ،والتي يظير فييا المبعوث الدبموماسي بصفتو منفذاً أو
مدي ًار أو وريثًا أو موصى لو ،وذلك باألصالة عن نفسو ال بالنيابة عن الدولة المعتمدة.

بأي نشاط ميني أو تجاري يمارسو خارج أوقات أعمالو في الدولة المعتمد لدييا.
 -3الدعاوى المتعمقة ّ
وال يجوز باإلضافة إلى ذلك اتخاذ أية إجراءات تنفيذية بحقو إال في الحاالت الثالث التي يخضع

فييا لمقضاء المدني واإلداري ،أي فيما يتعمق بالتشريعات العقارية التي يممكيا بصفتو الشخصية وقضايا
ألي نشاط ميني أو تجاري خاص لدى الدولة المعتمد لدييا .وفي
اإلرث والتركات ،وفي حال ممارستو ّ
جميع األحوال يحظر المساس بحرمة شخص المبعوث الدبموماسي أو ممتمكاتو أو مكان إقامتو.
أن تمتع المبعوث الدبموماسي بالحصانة القضائية لدى الدولة المضيفة ال يعفيو من الخضوع لقضاء
كما ّ
دولتو ،66حيث يستطيع الطرف المتضرر مالحقة المبعوث الدبموماسي أمام محاكم الدولة المعتمدة .أما
ٍ
حينئذ لمطرف المتضرر رفع الدعاوى أمام محاكم
فيحق
إذا تنازلت ىذه الدولة عن حصانة مبعوثيا،
ّ

الدولة المضيفة.

العرف عمى ّأنو ال يجوز لممبعوث الدبموماسي التنازل عن حصانتو شخصيًا ،وذلك لكون
وقد استقر ُ
الحصانة الدبموماسية ليست امتيا ًاز لو ،بل لضمان األداء الفعال لوظائف البعثة الدبموماسية ،لذلك كانت

يحق لمدولة المعتمدة حص ًار
نصت عمى ّأنو ّ
المادة  /32/من اتفاقية فيينا صريحة في ىذا المجال ،عندما ّ
التنازل عن حصانة أحد مبعوثييا الدبموماسيين.
العرف أيضًا عمى اعتبار ّأنو عندما يت نازل رئيس البعثة الدبموماسية عن حصانتو أو عن
وقد جرى ُ
عد ذلك بمثابة إقرار صريح من حكومتو كونو يمثميا رسمياً ،ما لم يثبت
في ّ
حصانة أحد أعضاء البعثةُ ،
عد بمثابة تنازل
أن إقامة دعوى من قبل المبعوث الدبموماسي ُي ّ
العكس .وأضافت المادة  /32/اآلنفة الذكر ّ
بأي طمب عارض أو فرعي يتصل
عن حصانتو ،وال ّ
يحق لو بالتالي االحتجاج بيذه الحصانة فيما يتعمق ّ

مباشرة بالدعوى األصمية.

أي تنازل عن
لكن التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة إلى أية دعوى مدنية أو تجارية ،ال ينطوي عن ّ
النص منتقد
الحصانة بالنسبة إلى تنفيذ الحكم ،بل ال بد في ىذه الحالة األخيرة من تنازل مستقل .وىذا
ّ

من الناحية القانونية لعدم شمولو الحصانة الجنائية من جية ،وابتعاده عن المنطق من جية أخرى .إذ ال

-66اٌّجؼٛس أ ٚاٌشعٛي اٌّشعً ِٓ دٌٚخ إٌ ٝدٌٚخ أخشٍ٠ ٜضَ اٌذٌٚخ األ ٌٝٚرجبٖ ٘زٖ األخ١شح ثزظشفبرٗ اٌز ٟطذسد ػٕٗ ثظفزٗ ِجؼٛصبً ،دزٝ
 ٌٛٚرجبٚص دذٚد عٍطزٗ أ ٚاٌمٛ١د اٌّٛػٛػخ ػٍٙ١ب ،ثً دز ٌٛٚ ٝوبْ رٌه ػذ إسادح عٍطبد اٌذٌٚخ ٔفغٙب سغجخ ف ٟرذم١ك االعزمشاس ٚاألِٓ
اٌمبٔ.ٟٔٛد.أدّذ أث ٛاٌٛفب-أطٛي اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ػٕذ اإلِبَ اٌش١جبِٔ-ٟشجغ عبثك-ص.101
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لتتم محاكمتو ،وعندما ُيدان ال يمكن تنفيذ الحكم بحقو ،مما يخالف
ُيعقل أن يتنازل شخص عن حصانتو ّ
مبادئ العدل واإلنصاف.
وفي معظم ال حاالت ،عندما ترفض الدولة المعتمدة سحب الحصانة عن مبعوثيا الدبموماسي المتيم
ويتم طرده أو البحـث عن
يتم فييا ّ
عد ىذا المبعوث شخصًا غير مرغوب فيوّ ،
بانتياك القانون المحميّ ،
تسوية ودية بيـن الدولتين المعتمـدة والمعتمـدة لدييا.

وأخي اًر ،ال بد من التنويو إلى ّأن و ال يجوز التذرع بالحصانة الدبموماسية في حال توجيو االتيام إلى أحد
الدبموماسيين الرتكابو إحدى الجرائم الدولية كجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية ،وىذا ما يضطمع
بشرحو القانون الدولي الجنائي.67

ه -اإلعفاءات الضريبة والجمركية لممبعوث الدبموماسي:
وضحت المواد  36-35-34من اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية األحكام التفصيمية ليذه اإلعفاءات من
اتفاقية فيينا لعام  1961م ،وكذلك بعض االتفاقيات الثنائية المعقودة بيذا الشأن أو بموضوع تجنب

االزدواج الضريبي.
نصت المادة  /34/من اتفاقية فيينا عمى إعفاء المبعوث الدبموماسي من جميع الرسوم والضرائب
فقد ّ
الشخصية والعينية والقومية واإلقميمية والبمدية ،باســتثناء ما يمي :
الضرائب غير المباشرة التي تدخل في أثمان السمع والخدمات.
الرسوم والضرائب المفروضة عمى األموال العقارية الخاصة والكائنة في إقميم الدولة المضيفة ،ما لم
تكن حيازة المبعوث ليا بالنيابة عن الدولة المعتمدة الستخداميا في أغراض البعثة.
الضرائب التي تفرضيا الدولة المضيفة عمى التركات.
الرسوم والضرائب المفروضة عمى الدخل الخاص الناشئ في الدولة المعتمد لدييا ،وكذلك الضرائب
المفروضة عمى رؤوس األموال المستثمرة في المشروعات التجارية لدى تمك الدولة.
الرسوم والضرائب المفروضة مقابل خدمات عامة كتمك المتعمقة برسوم الكيرباء والياتف والمياه.
رسوم التسجيل والتوثيق والرىن العقاري والطابع بالنسبة إلى األموال العقارية الخاصة.

-67دِ.ب٘ش ٍِٕذ-ٞدِ.بجذ اٌذِّ-ٞٛشجغ عبثك-ص.214-213
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كما أضافت المادة  /35/بإعفاء المبعوث الدبموماسي من أداء جميع أنواع الخدمات الشخصية والعامة
لدى الدولة المضيفة ،كالخضوع لتدابير االستيالء وتقديم التبرعات وااللتزامات واألعباء العسكرية.

وبموجب المادة  /36/تقوم الدولة المعتمد لدييا المبعوث الدبموماسي بالسماح بدخول المواد المعدة
الستعمال البعثة الرسمي ،أو من أ جل االستعمال الخاص لممبعوث ،أو ألفراد أسرتو ممن يقيمون معو،

مع إعفائيا من إجراءات التفتيش ،68ومن الضرائب والرسوم الجمركية كافة والتكاليف األخرى غير تكاليف
التخزين والنقل والخدمات المماثمة .ومن المتعارف عميوّ ،أنو يجوز لمدولة المضيفة حظر استيراد المواد
المنا فية لألخالق والصحة واألمن والنظام العام كالمخدرات واألسمحة ،وكذلك الكحول بالنسبة لبعض
الدول اإلسالمية ،كما يحظر إعادة بيع ىذه المواد أو تأجيرىا أو إعارتيا ألشخاص ال يتمتعون بالحصانة
الدبموماسية .وتتساىل الدولة عادة في منح اإلعفاءات المقررة عند القدوم األول لمدبموماسي إلى إقميم

الدولة المعتمد لدييا.

٠ -68ؼف ٝاٌذثٍِٛبع ِٓ ٟرفز١ش ِزبػٗ اٌخبصِ ،ب ٌُ رٛجذ ِجشساد جذح ٌالػزمبد أٔٙب رذز ٞٛػٍ ٝأش١بء ال رزّزغ ثبإلػفبء إٌّظٛص ػٍ ٗ١فٟ
اٌّبدح  ، 36ال ٠جٛص رفز١ش ع١بسح اٌذثٍِٛبع ٟأِ ٚذبٌٚخ فزذٙب أ ٚفزخ أثٛاثٙب أ ٚفزخ طٕذٚق اٌغ١بسح دِٛ ْٚافمزٗ٠ٚ ،غش ٞرٌه ػٍ ٝأ٠خ ٚعٍ١خ ٔمً
أخشٍّ٠ ٜىٙب ٠ٚغزخذِٙب ف ٟرٕمالرٗ ،وطبئشح أ ٚعفٕ١خ.د.أدّذ أث ٛاٌٛفبِ-شجغ عبثك-ص.166-165
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نطاق الحصانات واالمتيازات الدبموماسية
يمتد نطاق الحصانات واالمتيازات الدبموماسية ليشمل فئات عدة من األشخاص وبدرجات متفاوتة ،كما ال
يسري نفاد ىذه الحصانات واالمتيازات إال خالل فترة محددة قانوناً عمى إقميم الدولة المضيفة ،وىذا ما
يثير مسألة تحديد نطاق الحصانات واالمتيازات الدبموماسية من حيث الزمان والمكان واألشخاص الذين

يتمتعون بيا.

أ .النطاق الشخصي:
نصت المادة  /37/من اتفاقية فيينا لعام 1961م عمى أن تشمل الحصانات واالمتيازات

الدبموماسية الفئات التالية ،شريطة أال يكونوا من مواطني الدولة المضيفة أو من المقيمين فييا إقامة
دائمة ،وىم:

 -1أفراد أسرة المبعوث الدبموماسي ممن يقيمون معو.
 -2الكادر اإلداري والفني لمبعثة فيما يتعمق فقط بأعماليم الرسمية ،وكذلك أفراد أسرىم ممن يقيمون
معيم.69

 -3المستخدمون المحميون لمبعثة فيما يتعمق فقط بأعماليم الرسمية.70
 -4الخدم الخاصون لمبعثة ورئيسيا فيما يتعمق فقط بمرتباتيم التي يتقاضونيا لقاء عمميم.
أن المبعوث الدبموماسي أو أعضاء الطاقم اإلداري والفني
وأ ّكدت المادة  /38/من االتفاقية عمى ّ
الذي يحممون جنسية الدولة المعتمدين لدييا ،ال يتمتعون سوى بالحصانة عن أعماليم الرسمية.71

٠- 69زّزغ اٌّٛظف ْٛاإلداسٚ ْٛ٠اٌفٕ ْٛ١ف ٟاٌجؼضخ اٌذثٍِٛبع١خٚ ،وزٌه أفشاد أعشُ٘ ثبالِز١بصاد ٚاٌذظبٔبد رارٙب اٌز٠ ٟزّزغ ثٙب اٌّجؼٛس
اٌذثٍِٛبع ،ٟششؽ أالّ ٠ىٛٔٛا ِٓ ِٛاؽٕ ٟاٌذٌٚخ اٌّؼزّذ ٌذٙ٠ب أ ٚاٌّم ٓ١ّ١فٙ١ب إلبِخ دائّخ ،د١ش ٠خؼؼ ْٛف٘ ٟبر ٓ١اٌذبٌزٌ ٓ١مبٔ ْٛاٌذٌٚخ
اٌّؼ١فخ ٌٍجؼضخ (َ  ِٓ 2/37ارفبل١خ فٕ١١ب ٌٍؼبَ ٌ .)1961ىٓ األػشاف اٌذ١ٌٚخ اٌز ٟوبٔذ عبئذح لجً ٘زٖ االرفبل١خ ٌُ رىٓ رؼزشف ٌٙؤالء اٌّٛظف ٓ١ثٙزٖ
اٌذظبٔخ.
أِب اٌّٛظف ْٛاٌز٠ ٓ٠ىِٛ ِٓ ْٛٔٛاؽٕ ٟاٌذٌٚخ اٌّؼزّذ ٌذٙ٠ب أ ٚاٌّم ٓ١ّ١فٙ١ب إلبِخ دائّخ ،فال ٠زّزؼ ْٛثبالِز١بصاد ٚاٌذظبٔبد إال ثمذس ِب رغّخ ثٗ
اٌذٌٚخ اٌّزوٛسح٠ٚ ،جت ػٍ٘ ٝزٖ اٌذٌٚخ أْ رزذش ٜػٓ ِّبسعخ ٚال٠زٙب ثبٌٕغجخ إٌ٘ ٝؤالء األشخبص ِغ ػذَ اٌزذخً اٌضائذ ف ٟأداء ٚظبئف اٌجؼضخ
اٌذثٍِٛبع١خ َ  ِٓ /2/38ارفبل١خ فٕ١١ب ٌٍؼبَ .1961دٔ.بدس ػجذ اٌؼض٠ض شبفِ-ٟشجغ عبثك
http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=13970
 ٠ -70زّزغ ِغزخذِ ٛاٌجؼضخ اٌذثٍِٛبع١خ ،اٌز١ٌ ٓ٠غٛا ِٓ ِٛاؽٕ ٟاٌذٌٚخ اٌّؼزّذ ٌذٙ٠ب أ ٚاٌّم ٓ١ّ١فٙ١ب إلبِخ دائّخ ،ثبٌذظبٔخ اٌذثٍِٛبع١خ ثبٌٕغجخ إٌٝ
األػّبي اٌز٠ ٟم ِْٛٛثٙب ف ٟأصٕبء أدائٚ ُٙاججبر ِٓ 3/37 َ( ُٙارفبل١خ فٕ١١ب)٠ٚ .شزشؽ ثبٌٕغجخ إٌ ٝاٌّغزخذَ رٛافش اٌزشاثؾ ث ٓ١رأد٠زٗ اٌخذِخ فٟ
اٌجؼضخ اٌذثٍِٛبع١خ ٚث ٓ١األفؼبي اٌز٠ ٟشرىجٙب ف ٟأصٕبء رٍه اٌخذِخ أ ٚثغججٙب .أِب إرا رجبٚص اٌّغزخذَ إؽبس خذِزٗ فال ٠غزف١ذ ِٓ رٍه
اٌذظبٔخ.اٌّشجغ اٌغبثك.
٠-71ؼف ٝاٌخذَ اٌخبط ْٛاٌؼبٌٍِ ْٛذ ٜأفشاد اٌجؼضخ ،إْ ٌُ ٠ىٛٔٛا ِٓ ِٛاؽٕ ٟاٌذٌٚخ اٌّؼزّذ ٌذٙ٠ب أ ٚاٌّم ٓ١ّ١فٙ١ب إلبِخ دائّخ ِٓ ،اٌشعَٛ
ٚاٌؼشائت فِ ٟب ٠زؼٍك ثبٌّشرّجبد اٌز٠ ٟزمبػٙٔٛب ٌمبء خذِزٚ ،ُٙال ٠زّزؼ ْٛثغ١ش رٌه ِٓ االِز١بصاد ٚاٌذظبٔبد إال ثمذس ِب رغّخ ثٗ اٌذٌٚخ
اٌّؼزّذ ٌذٙ٠ب٠ٚ ،جت ػٍ٘ ٝزٖ اٌذٌٚخ أْ رزذش ٜػٓ ِّبسعخ ٚال٠زٙب ثبٌٕغجخ إٌ٘ ٝؤالء األشخبص ِغ ػذَ اٌزذخً اٌضائذ ف ٟأداء ٚظبئف اٌجؼضخ
اٌذثٍِٛبع١خ َ  ِٓ 4/37ارفبل١خ فٕ١١ب ٌٍؼبَ .1961اٌّشجغ اٌغبثك.
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كما ال يتمتع المستخدمون المحميون والخدم الخاصون ممن يحممون جنسية الدولة المضيفة ،أو من
المقيمين فييا إقامة دائمة باالمتيازات والحصانات ،إال بالقدر الذي تقرره سمطات ىذه الدولة ،شريطة

مراعاة عدم تدخميا الزائد في أداء وظائفيم.72

ب .النطاق الزمني:
نصت المادة  /39/من اتفاقية فيينا لعام 1961م عمى أن يتمتع المبعوث الدبموماسي بالحصانات
واالمتيازات المقررة لو بمجرد وصولو إلى إقميم الدولة المعتمد لدييا لتسمم ميامو ،أو منذ إخطار و ازرة

خارجية الدولة المضيفة أو أية و ازرة أخرى متفق عمييا بتعيينو إذا كان مقيمًا عمى أراضييا.

حق ىذا المبعوث بالتمتع بالحصانات واالمتيازات الدبموماسية منذ لحظة مغادرتو أراضي الدولة
وينتيي ّ
المعتمد لدييا ،أو بعد انقضاء فترة معقولة من الزمن لتصفية أعمالو وترتيب إجراءات مغادرتو النيائية.
ويالحظ بشكل عام تشدد ا لدول في حال قطع العالقات الدبموماسية ،حيث تمنح المبعوث الدبموماسي
عادة فترة ال تتجاوز يومين أو أسبوع لمغادرة أراضي الدولة المعتمد لدييا ،وبالتالي انتياء تمتعو

بالحصانات واالمتيازات الدبموماسية.73

وفي حال وفاة المبعوث الدبموماسي ،يستمر أعضاء أسرتو بالتمتع بالحصانات لغاية انقضاء فترة معقولة

ويحق ليم سحب أموالو المنقولة باستثناء ما يكون منيا
من الزمن قبل مغادرة إقميم الدولة المضيفة،
ّ
محظو اًر تصديره وفقًا لمقوانين المحمية .وال يجوز استيفاء ضرائب التركات عمى األموال المنقولة التي

كانت موجودة لدى الدولة المضيفة ل مجرد وجود المتوفى فييا بوصفو أحد أفراد البعثة أو أحد أفراد أسرتو.

ج .النطاق المكانـي:
يتمتع المبعوث الدبموماسي بالحصانات واالمتيازات الدبموماسية طيمة فترة وجوده لدى الدولة المعتمد لدييا

وممارسة وظائفو الرسمية ،وحتى انقضاء فترة معقولة بعد انتياء ميامو .ويدل االجتياد القضائي عمى ّأنو

يجوز الدفع بالحصانة من قبل المبعوث فيما إذا ُرفعت ضده دعوى تتعمق بأعمالو الرسمية قبل انتياء
ميامو.
من جية أخرى ،تمجأ دول عدة إلى منح بعض الدبموماسيين غير المعتمدين لدييا الحصانات واالمتيازات

المقررة بيذا الشأن لمجرد وجودىم عمى أ راضييا أو مرورىم فييا ،وذلك عمى سبيل المجاممة والمعاممة

بالمثل.

-72دِ.ب٘ش ٍِٕذ-ٞدِ.بجذ اٌذِّ-ٞٛشجغ عبثك-ص.122-121
 -73رجذأ ٘زٖ اٌذظبٔخ ِٕز دخٛي اٌّجؼٛس اٌذثٍِٛبع ٟإلٍ ُ١اٌذٌٚخ اٌّؼزّذ ٌذٙ٠ب ٌزِٕ ٌٟٛظجٗ إِٔ ٚز إػالْ رؼ ٕٗ١١إٌٚ ٝصاسح اٌخبسج١خ أ ٚأ٠خ
ٚصاسح أخش ٜلذ ٠زفك ػٍٙ١ب إرا وبْ ِٛجٛداً ف ٟإلٍّٙ١بٚ .رٕز٘ ٟٙزٖ اٌذظبٔخ ثبٔزٙبء ِّٙخ اٌّجؼٛس اٌذثٍِٛبعِٚ ٟغبدسرٗ اٌجالد أ ٚثؼذ أمؼبء فزشح
ِؼمٌٛخ ِٓ اٌضِٓ رّٕخ ٌٗ ٌٙزا اٌغشع .وّب ٠غزف١ذ اٌّجؼٛس ِٓ ٘زٖ اٌذظبٔخ ٌذ ٜاٌذٌٚخ اٌضبٌضخ اٌّؼٕ١خ اٌز٠ ٟمزؼٙ١ب ػّبْ ِشٚسٖ ٌزِٕ ٌّٟٛظجٗ
ف ٟدٌٚخ أخش ٜأ ٚف ٟؽش٠ك ػٛدرٗ ِٕٙب  ِٓ 40ٚ 39ارفبل١خ فٕ١١ب اٌؼبَ  .1961دٔ.بدس ػجذ اٌؼض٠ض شبفِ-ٟشجغ عبثك -
http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=13970
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نصت المادة  /40/من اتفاقية فيينا لعام  1961عمى أن تقوم الدولة المعنية بمنح الحصانة
لـذلك ّ
لمدبموماسي الذي يمر عبر أراضييا ،أو يقيم فييا وكانت قد منحتو تأشيرة دخول بقصد التوجو ألداء
ميامو أو لم عودة إلى بمده ،ويسري ذلك عمى أفراد أسرتو المسافرين معو أو بمفردىم .كما ال يجوز ليذه
الدولة أن تعرقل مرور أعضاء البعثة من اإلداريين والفنيين أو المستخدمين وأفراد عائالتيم في إقميميا،
كل التسييالت لمرور الحقائب الدبموماسية والمراسالت الرسمية كافة ،ومنحيا الحماية
وكذلك توفير ّ

والحصانة الالزمة.

91

تمارين:
اختر اإلجابة الصحيحة :الحقيبة الدبموماسية:
 .1يقصد بيا كافة الطرود التي تحمل عالمات خارجية ظاىرة تبين طبيعتيا.
 .2ال يجوز أن تحتوي الحقيبة سوى عمى الوثائق والمواد المعدة لالستعمال الرسمي.
 .3اشترطت اتفاقية فينا لعام 1963م أن تكون حاممة لعال مات خارجية ظاىرة تبين طبيعتيا.
 .4كل ما ذكر.
اإلجابة الصحيحة رقم 4
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الوحدة التعميمية الخامسة
انتياء الميام الدبموماسية
الكممات المفتاحية:
أسباب انتياء الميمة  -سحب -طرد  -قطع العالقات -نتائج انتياء الميمة  -استمرار الحصانة -
حماية المباني.
الممخص:
إقامة العالقات الدبموماسية حق مطمق وسيادي تباشره الدول وتضع حداً لو بإرادتيا الحرة .وىكذا يتم
تبادل التمثيل الدبموماسي برضا األطراف المعنية ،ولكن قد يتعمق أسباب انتياء الميمة الدبموماسية أو
تخفيض مستواىا باتفاق الدولتين المعتمدة والمعتمدة لدييا أو بإرادة إحداىما فقط دون األخرى  ،مما يؤدي
إلى إحداث نتائج متباينة تختمف بأىميتيا وخطورتيا حسب ظروف كل حالة عمى حدة .ولقد نصت المادة
 /39/من اتفاقية فيينا لعام 1961م عمى ضرورة استمرار تمتع المبعوث الدبموماسي المنتيية ميامة،
بالحصانات واالمتيازات ،لحين مغادرتو أراضي الدولة المعتمد لدييا ،أو بعد انقضاء فترة معقولة لتدبير
أموره ،وتستمر حصانتو حتى في حالة قيام نزاع مسمح.

األىداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد ًار عمى معرفة:


ما ىي أسباب انتياء الميمة الدبموماسية؟



ما ىي النتائج التي تترتب عمى انتياء الميمة الدبموماسية؟
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تقديم النتياء الميام الدبموماسية
حق مطمق وسيادي تباشره الدول ،وتضع حداً لو بإرادتيا الحرة .وىكذا
إن إقامة العالقات الدبموماسية ىو ّ
ّ
يتم تبادل التمثيل الدبموماسي برضا األطراف المعنية ،ولكن قد يتعمق أسباب انتياء الميمة الدبموماسية أو
ّ

تخفيض مستواىا باتفاق الدولتين المعتمدة والمعتمدة لدييا ،أو بإرادة إحداىما فقط دون األخرى ،مما يؤدي
كل حالة عمى حدة.
إلى إحداث نتائج متباينة تختمف بأىميتيا وخطورتيا حسب ظروف ّ

أسباب انتياء الميمة الدبموماسية
تنتيي الميمة الدبموماسية في حاالت مختمفة وألسباب متعددة ،سواء م ا يتعمق منيا بالبعثة الدبموماسية أو

برئيسيا أو أحد المبعوثين الدبموماسيين اآلخرين ،1وأىم ىذه األسباب:

أ .سحب المبعوث الدبموماسي واستدعاؤه.
عد المبعوث الدبموماسي شخص غير مرغوب فيو وطرده.
بّ .
ج .قطع العالقات الدبموماسية وتعميقيا.

 -1أزٙبء ِّٙخ اٌّجؼٛس اٌذثٍِٛبس :ٟاألسجبة اٌز ٟرؤد ٞإٌ ٝأزٙبء ِّٙخ اٌّجؼٛس اٌذثٍِٛبسٚ ٟاٌزّ٠ ٟىٓ رظٕ١فٙب إٌ ٝفئبد ػذح ٔزوش ِٕٙب-1 :فئخ األسجبة
اٌّزؼٍمخ ثشخض اٌّجؼٛس اٌذثٍِٛبس ٟ٘ ٚ:ٟأسجبة رزؼٍك ثذبالد اٌٛفبحٚ ،اٌّشع ٚاالسزمبٌخ اٌطٛػ١خٚ ،االسز١ذاع ٚاٌٛضغ خبسج اٌّالنٚ ،اٌزمبػذ ٘ٚزٖ األسجبة
ٕ٠ظُ أدىبِٙب ٔظبَ ٚصاسح اٌخبسج١خ ثىً دٌٚخ ِٓ اٌذٚيٚ ،ػٕذ دظٛي ٘زٖ األِٛس رؼذ ِّٙخ اٌّٛظف اٌذثٍِٛبسِٕ ٟز١ٙخٚ ،ثبٌزبٌٚ ٟجت رؼ ٓ١١غ١شٖ ٚف ٟدبي وبْ
سئ١س اٌجؼثخ ٚأزٙذ ِّٙزٗ ثٕبء ػٍ٘ ٝزٖ األسجبة ٚدز ٝال ٠جمِ ٝشوضٖ شبغشاً ٔظذ ارفبل١خ فٕ١١ب ٌؼبَ  1961ػٍ ٝأْ رسٕذ سئبسخ اٌجؼثخ ِؤلزب ً إٌ ٝلبئُ ثبألػّبي
ثبٌٕ١بثخ.
-2فئخ األسجبة اٌّزؼٍمخ ثبٌذٌٚخ اٌّؼزّذح :رؼًّ دٌٚخ اٌّجؼٛس اٌذثٍِٛبس ٟػٍ ٝاسزذػبئٗ أ ٚاسزذػبء سئ١س اٌجؼثخ ٚرٌه ألسجبة رزؼٍك ثفمذاْ اٌثمخ ٔز١جخ سٛء رٕف١ز
س١بسخ اٌذىِٛخ أٔ ٚز١جخ سٛء رظشف أ ٚسٍٛن ف ٟاٌذٌٚخ اٌّؼزّذ ٌذٙ٠بٚ ،ثبٌزبٌ ٟرزخز اٌذٚي اٌّؼزّذح ٘زٖ اٌزذاث١ش ٚرسزذػِ ٟجؼٛثٙب اٌذثٍِٛبسٚ ٟرؼًّ إِب ػٍٝ
إلبٌزٗ أ ٚطشفٗ أ ٚػضٌٗ ِٓ ِٕظجٗ أٔ ٚمٍٗ إٌِٕ ٝظت آخش ا ٚاسزذػبء ِجؼٛثٙب ٌٍزؼج١ش ػٓ اسز١بئٙب ِٓ س١بسخ اٌذٌٚخ اٌّؼزّذ ٌذٙ٠ب ،أ ٚثذظ ٌٗٛػٍ ٝرشف١غ أٚ
رشل١خ ِٓ لبئُ ثبألػّبي إٌٚ ٝص٠ش ِفٛع أ ٚإٌ ٝسرجخ سف١ش ٚف٘ ٟزٖ اٌذبٌخ ٠جت ػٍ ٗ١أْ ٠مذَ وزبة اػزّبد جذ٠ذاً ،ثسجت أزٙبء ِّٙزٗ اٌسبثمخ -3.فئخ األسجبة
اٌّزؼٍمخ ثبٌذٌٚخ اٌّؼزّذ ٌذٙ٠ب:رى ْٛػٕذ اػزجبس اٌّجؼٛس شخض غ١ش ِشغٛة فٚ ٗ١دبٌخ اٌطشد ِٓ لجً اٌذٌٚخ اٌّؼزّذ ٌذٙ٠ب.د.دٕبْ اخّ١س -ربس٠خ اٌذثٍِٛبس١خ-اٌجضء
اٌخبِس2004-9-19-
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2004/09/19/9924.html
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أ .سحب المبعوث الدبموماسي واستدعاؤه:
نصت المادة التاسعة من اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية في فقرتيا األولى عمى ّأنو( :لمدولة المضيفة
أي عضو من أعضائيا
أي وقت ودون ذكر األسباب أن تبمغ الدولة الموفدة ّ
أن رئيس بعثتيا أو ّ
في ّ

أي عضو من أعضاء بعثتيا غير الدبموماسيين
الدبموماسيين أصبح شخصًا غير مرغوب فيو ،أو ّ
أن ّ
أصبح غير مقبول ،2وفي ىذه الحالة يتعين عمى الدولة الموفدة حسب االقتضاء إما أن تقوم باستدعاء
الشخص المعني أو بإنياء خدمتو في البعثة ،3ويمكن أن يصبح الشخص غير مرغوب فيو أو غير

مقبول قبل وصولو إلى أراضي الدولة المضيفة).

حيث تقوم السمطات المختصة لدى الدولة المعتمدة باستدعاء مبعوثيا وانياء ميمتو ،وذلك ألسباب عدة

منيا تعيينو في منصب آخر ،أو إحالتو عمى التقاعد ،أو تقديم استقالتو ،أو كعقوبة تأديبية الرتكابو بعض

المخالفات في أداء ميامو ،أو حتى لمتعبير عن احتجاج لسموك ما اتبعتو الدولة المضيفة.

تعده إخالالً لممبعوث الدبموماسي
بناء عمى طمب الدولة المضيفة ذاتيا بسبب ما ّ
وقد يكون االستدعاء ً
بواجباتو ،أو إساءة التصرف من قبمو كتدخمو في الشؤون الداخمية لمدولة المضيفة ،أو حتى لسبب ال
عالقة لممبعوث بو ،كما يحدث عندما تطمب الدولة المضيفة استدعاء أحد المبعوثين الدبموماسيين من
قبل دولتو لمتعبير عن امتعاضيا عمى تصرف ما اتخذتو الدول المعتمدة .وىذا ما ينذر بتدىور العالقات

الدبموماسية بين البمدين.4

عد المبعوث الدبموماسي شخص غير مرغوب فيو وطرده:
بّ .
تشترط اتفاقية فيينا لعام 1961م الحصول عمى الموافقة المسبقة لمدولة المضيفة واستمزاج رأييا عمى
عد ذلك إلزاميًا بالنسبة لباقي أفراد البعثة والتي
تعيين رئيس البعثة الدبموماسية لمدولة المعتمدة .ولكن ال ُي ّ
تعينيم الدولة المعتمدة بملء إرادتيا .ومع ذلك ،يجوز لمدولة المعتمد لدييا تبميغ الدولة الموفدة في أي

عد شخصاً غير مرغوب فيو.5
أي عضو فييا ُي ّ
وقت ودون إبداء أسباب قرارىا ّ
بأن رئيس البعثة أو ّ

تمس أمن الدولة المضيفة ،6كالتجسس والتآمر ودعم الفئات
إذا ارتكب المبعوث الدبموماسي جرائم ّ
المعارضة لنظام حكم الدولة المضيفة وغيرىا من االنتياكات الجسيمة والمتكررة في محيط العالقات
٠-2ش ٜاٌفم ٗ١وب ٗ١٠أْ اسزخذاَ ِظطٍخ شخض غ١ش ِشغٛة فِٚ ٗ١ظطٍخ غ١ش ِمجٛي ٌٍ٘ ٛزّ١١ض ث ٓ١اٌّٛظف ر ٞاٌظفخ اٌذثٍِٛبس١خ ٚث ٓ١أفشاد
اٌجؼثخ ِٓ(إداس -ٓ١٠فٕ - ٓ١١خذَ اٌجؼثخ) ،أِب اٌخذَ اٌخبط ْٛال ٕ٠طجك ػٍ ُٙ١اٌّظطٍذبْ ثً ٠جم ْٛرذذ سلبثخ اٌذٌٚخ اٌّض١فخ إر رسزط١غ إثؼبدُ٘
ِز ٝرشبء.د.ػٍ ٟدس ٓ١اٌشبِِ– ٟشجغ سبثك-ص.310
 -3ف ٟدبي ٚفبح اٌّجؼٛس اٌذثٍِٛبس٠ ،ٟسزّش رّزغ أفشاد أسشرٗ ثبالِز١بصاد اٌز٠ ٟسزذمٙٔٛب دز ٝأمضبء فزشح ِؼمٌٛخ ٌّغبدسح اٌجالد.
-4دِ.ب٘ش ٍِٕذ-ٞدِ.بجذ اٌذِّ-ٞٛشجغ سبثك-ص.125
-5دِ.ب٘ش ٍِٕذ– ٞدِ.بجذ اٌذِّ-ٞٛشجغ سبثك-ص .125
األمن القومي بادلفهوم احلديث يتصف بالشمول ،وىو ليس مسألة حدود وحسب ،وال قضية إقامة ترسانة من السالح وحسب ،وال ىو تدريب عسكري شاق وحسب...إنو يتطلب ىذه األمور وغًنىا
ولكنو يتخطاىا وميس أموراً أخرى ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية ،فهو قضية رلتمعية تشمل الكيان االجتماعي جبوانبو وعالقاتو ادلختلفة كافة.واألمن هبذا ادلعىن ىو أمن الدولة ومن فيها ،ويغطي كل
مظاىر احلياة.وقد اتسع كثًناً ليشمل ضمان ربقيق ومحاية مجيع أىداف السياسة اخلارجية للدولة.ومع أن اتساع رلال األمن ،رتب صعوبة ربديد معىن شامل للداللة على مفهومو ،وأدى ذلك يف نظر
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الدبموماسية ،فممدولة المضيفة أن تطرد المبعوث الدبموماسي ،وىو إجراء خطير يجب عدم اإلقدام عميو
فإنو يعرض الدولة التي أقدمت عميو لممسؤولية الدولية
ألنو إذا لم يستند لمبرر قوي ّ
إال بحذر وتأنيّ ،
وطمب التعويض ،أو لمعاممتيا بالمثل أو لتوتر شديد في العالقات قد ينتيي إلى قطع العالقات
الدبموماسية معيا.

7

حق الدولة المضيفة في طرد المبعوث الدبموماسي في المادة التاسعة ،فإذا
أكدت اتفاقية فيينا عمى ّ
رفضت الدولة الموفدة تنفيذ االلتزامات المترتبة عمييا بموجب الفقرة األولى من ىذه المادة ،أو قصرت في

تنفيذىا خالل فترة معقولة ،فممدولة المضيفة أن ترفض االعتراف بالشخص المعني بوصفو فرداً في

البعثة.

أن ميمة المبعوث الدبموماسي تنتيي عند قيام الدولة المضيفة
وتابعت المادة  43في فقرتيا الثانية ّ
بأنيا ترفض االعتراف بالمبعوث الدبموماسي
بإخطار الدولة الموفدة تطبيقًا لمبند الثاني من المادة التاسعة ّ
كعضو في البعثة.

الحق
يمس بأمن الدولة المضيفة ،فممدولة المضيفة
ّ
بالتالي إذا تصرف المبعوث الدبموماسي عمى نحو ّ
باتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لدفع األخطار التي تيدد أمنيا ،ومن ىذه اإلجراءات طرد المبعوث

الدبموماسي.

فالطرد ىو إجراء غير ودي يعبر عن استياء الدولة المضيفة من تصرف بالغ الخطورة أقدم عميو
المبعوث الدبموماسي ،بحيث تقوم سمطات البمد المضيف بتكميف المبعوث بمغادرة أراضييا خالل مدة

معينة تمكنو من السفر خارج إقميميا.8

وبمجرد انتياء الميمة المحددة لمغادرة المبعوث الدبموماسي إقميم الدولة المضيفة ،تتوقف حكومة الدولة

المضيفة عن االعتراف بو كعضو في البعثة الدبموماسية ،فيصبح مجرداً من حصاناتو وامتيازاتو
الدبموماسية ،فمسمطات الدولة المضيفة اعتقالو وطرده.9

بعضهم إىل عدم وضوحو كقاعدة.بيد أن ادلفاىيم العلمية ،والفرضيات ،والنظريات اليت جاء هبا األساتذة والباحثون..سامهت بشكل أو بأخر ،يف أن تكون الدراسة العلمية دلفهوم األمن القومي شلكنة،
فذىب كاوفمان إىل القول (إن أغلب وجهات النظر حول ادلفهوم ،تلتقي يف جوىرىا عند قاسم مشرتك ىو إدراكها أن األمن إن دل على شيء فإمنا يدل عموماً على التحرر من اخلوف ،ويدعم
جوزيف ناي ىذا الرأي بقولو(إن األمن ال يعين باحملصلة إال الشعور بغياب التهديد أو اخلطر).أما ىارسبان فًنى أن مفهوم األمن القومي يعين بالنسبة للدول صيانة ما يعرف دبصاحلها احليوية ،ويستخدم
دبعىن دفاعي يف احلاالت اليت تستعد فيها للدفاع عن مصاحلها ضد التدخل باستخدام القوة.ويقصد باألمن القومي أيضاً تأمٌن كيان الدولة ضد األخطار اليت هتددىا داخلياً وخارجياً ،وتأمٌن مصاحلها
وهتيئة الظروف ادلناسبة لتحقيق أىدافها وغاياهتا القومية.ودبعىن أخر إن مفهوم األمن القومي ينطوي على بعد خارجي ،وبعض الكتابات تستخدم اصطالح األمن اخلارجي عندما هتدف إىل الرتكيز على
البعد اخلارجي لؤلمن القومي ،لذلك فإن مصاحل األمن القومي-وتنظيمها تكون ىي السائدة أو الغالبة يف فعاليات ونشاطات السياسة اخلارجية.وعليو يرتبط األمن بسعي صانع القرار وادلؤسسات
ادلختصة الدؤوب ضلو محاية القيم وادلصاحل األساسية اليت هتدف الدولة اصلازىا وربقيقها يف كل األوقات ،وبالتايل فإن عدم تعرض قيم ومصاحل الدولة يف وقت معٌن للخطر ال ينفي احتمالية تعرضها
لالخرتاق يف وقت أخر ،وخاصة عندما تتبدل الظروف السائدة زللياً ودولياً ،ومن ىنا يتضح بأن لؤلمن جانباً مستقبلياً ،وبالتايل فمفهوم األمن القومي ال يرتبط باحملافظة على احلاضر فحسب ،بل
بتأمٌن ادلستقبل وضمانو أيضاً وىذا يعين أنو يتضمن إدراك سلسلة من القيم اليت تناضل الدولة جلعلها مأمونة.د.ثامر كامل اخلزرجي –العالقات السياسية الدولية وإسرتاتيجية إدارة األزمات-دار
رلدالوي-عمان -ط-2005- 1ص67

-7د.فؤاد شجبطِ-شجغ سبثك-ص.258
-8اٌّّبسسخ اٌؼٍّ١خ رش١ش إٌ ٝأْ اٌّذح ِزغ١شح رزشاٚح ث 24 ٓ١سبػخ ٌغب٠خ .َٛ٠ 15دٔ.بظُ اٌجبسٛسِ-شجغ سبثك-ص.258
 -9د.فؤاد شجبطِ-شجغ سبثك-ص.259
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يدخل قرار طرد المبعوثين الدبموماسيين في صميم اختصاص الدولة المضيفة وسمطتيا التقديرية ،فميس

ألي دولة أن تفرض عمى الدولة المضيفة طرد دبموماسيي دولة معينة.10
ّ

ج .قطع العالقات الدبموماسية وتعميقيا:
عد قطع العالقات الدبموماسية من األفعال القانونية باإلرادة المنفردة لمدول ،11تقوم بو الدولة المضيفة
ُي ّ
أن القانون
بمقتضى سيادتيا دون أن يتعارض مع التزاماتيا الدولية ،فقد رأت محكمة العدل الدولية ّ
الدبموماسي يتيح إمكانية قطع العالقات الدبموماسية أو إعالن أعضاء البعثتين الدبموماسية والقنصمية

أشخاص غير مرغوب فييم .12

ألنو يؤدي إلى إنياء العالقات
وىو من المظاىر التي ّ
تدل عمى سوء العالقات الدبموماسية بين الدولتينّ ،
الودية التي كانت قائمة بينيما ،إذ ينذر بنشوء نزاع مسمح ،لذلك ال تمجأ الدول إلى ىذا العمل إال في
حاالت الضرورة الممحة ،كالحفاظ عمى كيانيا وأمنيا القومي.13

أن ىناك قطع جماعي لمعالقات الدبموماسية ،يحدث في إطار منظمة دولية أو
ومن الجدير بالذكر ّ
إقميمية ،14كعقوبة جماعية أو وسيمة لمضغط السياسي تقررىا المنظمة ضد دولة أخّمت بالتزاماتيا
الدولية.15

 -10طٍجذ اٌٛال٠بد اٌّزذذح سسّ١بً ِٓ  56دٌٚخ طشد دثٍِٛبس ٓ١١ػشالِ ٓ١١ؼزّذٌ ٓ٠ذٙ٠ب ،ػذدُ٘  300دثٍِٛبس ٟػشالٚ ٟرٌه لج ً١اٌغضٚ
األِش٠ىٌٍ ٟؼشاق ف ٟآراس .2003
http://arabic.people.com.cn/
 -11وىو عبارة عن تصرف أحادي الطرف أو يتم االتفاق بشأنو بين الدولتين المعتمدة والمعتمدة لدييا البعثة الدبموماسية .وقد تقدم دولة ما عمى قطع أو تعميق

ويع ّد ىذا اإلجراء من التصرفات الخطيرة في العالقات
عالقتيا الدبموماسية مع دولة أخرى والتي قد تتخذ ق ار اًرَ مماثالً عمى سبيل االقتصاص أو المعاممة بالمثلُ .
الدولية ،فقد يؤدي ذلك إلى توتيرىا عبر المجوء إلى فرض عقوبات متبادلة أو حتى التورط في نزاع مسمح.د.ماىر ممندي –د.ماجد الحموي-مرجع سابق-ص-125

.126
ميكن تعريف العمل القانوين االنفرادي بأنو عمل يصدر عن شخص من أشخاص القانون الدويل خبصوص موضوع معٌن(قانوين أو فعلي)و ال يشرتط –بالضرورة إلنتاجو ألثاره إذا قصد الشخص ادلعين
االلتزام هبا احلصول على مقابل أو توافر رد فعل أو إجابة أو قبول الحق من أي شخص دويل أخر.معىن ذلك أن العمل القانوين االنفرادي ينتج أثاره بذاتو دون توقف على عناصر خارجية عنو (رد فعل
أو قبول أو إجابة الحقة) تفسًن ذلك جد بسيط ألن اشرتاط إنتاج العمل ألثاره على رد فعل اآلخرين سوف خيلع عنو طبيعتو كعمل صادر عن جانب واحد ليقحمو يف إطار عمل قانوين أخر من
طبيعة سلتلفة (قد تكون اتفاقية أو شيء أخر).و ال يعين صدور العمل القانوين من جانب واحد إمكانية التحلل منو يف أي وقت وإمنا جيب الوفاء بو وبااللتزامات ادلرتتبة عليو حبسن نية باعتبار أن مبدأ
حسن النية يف الوفاء بااللتزامات الدولية ىو مبدأ مطبق على األعمال االنفرادية بنفس درجة انطباقو على األعمال الصادرة عن جانبٌن أو أكثر.ويتوقف إنتاج العمل القانوين االنفرادي ألثاره على
صدوره من األجهزة ادلختصة بتمثيل الدولة على الصعيد الدويل (رئيس الدولة ،رئيس الوزراء ،وزير اخلارجية....اخل)وذلذا فإن احتجاجاً صادراً عن الربدلان مثالً وإن كان لو مغزى سياسياً إال أنو ال ينطوي
على آثار قانونية على الصعيد الدويل إذ أنو لتحقيق ذلك جيب أن يتبىن رئيس الدولة أو رئيس احلكومة موقف الربدلان على سبيل ادلثال.كذلك جيب لكي ينتج العمل أثاره قبل الدول األخرى أن يتفق
وقواعد القانون الدويل ومبادئو.وتطبيقاً دلا تقدم جيب أيضاً أن يصدر العمل يف العالقة بٌن أشخاص القانون الدويل.وبالتايل فإن رلرد ازباذ موقف معٌن ذباه فرد عادي ال يعين حتماً إنتاجو ألثاره على
الصعيد الدويل.ويعد -قطع العالقات الدبلوماسية أو القنصلية ،من األفعال القانونية باإلرادة ادلنفردة وىو إجراء تتخذه الدولة من جانبها لقطع عالقاهتا الدبلوماسية أو القنصلية مع دولة أخرى ،دون
حاجة إىل احلصول على موافقة ىذه األخًنة واليت ليس ذلا سوى االنصياع لآلثار ادلرتتبة على ذلك.د.أمحد أبو الوفا-القانون الدويل والعالقات الدولية -مرجع سابق-ص 31لـ .36
 -12القضية المتعمقة بموظفي الواليات المتحدة الدبموماسيين والقنصميين في طيران الحكم الصادر في -1980موجز األحكام والفتاوى الصادرة عن محكمة العدل

الدولية  -1991-1948-األمم المتحدة ص.141

 -13د.إثشا٘ ُ١اٌىشافِ-شجغ سبثك-ص.802د.ػٍ ٟدس ٓ١اٌشبِِ-ٟشجغ سبثك-ص .802د.ػٍ ٟدس ٓ١اٌشبِِ-ٟشجغ سبثك-ص.328
-14دػذ جبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ اٌذٚي األػضبء ف ٟػبَ 1965إٌ ٝلطغ ػاللبرٙب ثأٌّبٔ١ب االرذبد٠خ ثسجت اػزشافٙب ثسٍطخ االدزالي(إسشائ،)ً١
ٚلشسد جبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ خالي ػبَ  1979لطغ اٌؼاللبد اٌذثٍِٛبس١خ ِغ ِظش اثش رٛل١ؼٙب ارفبل١خ وبِت د٠ف١ذ ِغ سٍطخ
االدزالي(إسشائ.)ً١دٔ.بظُ اٌجبسٛس – ِشجغ سبثك-ص.427
 ِٓ-15رٌه ِثالً ِب ٔظذ ػٍ ٗ١اٌّبدح١ِ ِٓ 41ثبق ِٕظّخ األُِ اٌّزذذح ،دٛي اٌزذاث١ش غ١ش اٌؼسىش٠خ اٌز٠ ٟمشس٘ب ِجٍس األِٓ ثّٛاجٙخ اٌذٌٚخ
اٌز٠ ٟثجذ أٔٙب ٘ذدد اٌسٍُ ٚاألِٓ اٌذ ٌٟٚأ ٚاسرىجذ اٌؼذٚاِْ ،زظشفبً ٚفمبً ٌظالد١برٗ اسزٕبداً إٌ ٝاٌفظً اٌسبثغ٘ ِٓ ،زٖ اٌزذاث١ش ِثالً لطغ
اٌؼاللبد اٌذثٍِٛبس١خ ٚلشاس اٌّجٍس ٍِضَ ٌٍذٚي األػضبء ف ٟإٌّظّخ.
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نتائج انتياء الميمة الدبموماسية
نصت المادة  /39/من اتفاقية فيينا لعام 1961م عمى ضرورة استمرار تمتع المبعوث الدبموماسي
ّ
المنتيية ميامو بالحصانات واالمتيازات لحين مغادرتو أراضي الدولة المعتمد لدييا ،أو بعد انقضاء فترة
معقولة لتدبير أموره ،وتستمر حصانتو حتى في حالة قيام نزاع مسمح .وىذا ما تطرقت إليو بالتفصيل
المادة  / 44/من االتفاقية ،التي أوجبت عمى الدولة المضيفة في حال نشوب نزاع مسمح بينيا وبين الدولة
المعتمدة ،منح ال تسييالت الالزمة من أجل تمكين المبعوث الدبموماسي وأفراد أسرتو من مغادرتيم إقميميا
في أقرب وقت ممكن ،وبأن تضع تحت تصرفيم عند االقتضاء وسائل النقل الالزمة لنقميم مع أمواليم.
تم شرحو بالتفصيل في
أما ما يتعمق بالوضع القانوني لمباني البعثة الدبموماسية وممتمكاتيا ووثائقيا ،فقد ّ
نصت عمى ما يمي:
المادة  /45/من اتفاقية فيينا لعام  1961التي ّ
((تراعى في حال قطع العالقات الدبموماسية بين دولتين أو االستدعاء المؤقت أو الدائم إلحدى البعثات،

األحكام التالية:

 -1يجب عمى الدولة المعتمدة لدييا البعثة الدبموماسية ،حتى في حال وجود نزاع مسمح ،احتـرام دار
البعثة وحمايتيا ،وكذلك أمواليـا ومحفوظاتيـا.

 -2يجوز لمدولة المعتمدة أن تعيد بحراسة دار البعثة ،وكذلك أمواليا ومحفوظاتيا إلى دولة ثالثة تقبل
بيا الدولة المعتمدة لدييا.

 -3يجوز لمدولة المعتمدة أن تعيد بحماية مصالحيا ومصالح مواطنييا إلى دولة ثالثة تقبل بيا الدولة
المعتمدة لدييا.

بأنو يجوز ألية دولة معتمدة أن تتولى مؤقتًا حماية مصالح
وأضافت المادة  /46/من اتفاقية فيينا ّ
دولة ثالثة ومصالح مواطنييا لدى الدولة المضيفة وبعد الحصول عمى موافقة األخيرة.
أن قطع العالقات الدبموما سية ال يعني بأي حال من األحوال سحب االعتراف
تجدر اإلشارة إلى ّ
بإحدى الدولتين المعتمدة والمعتمدة لدييا ،ما لم تتجو إرادة األطراف أو إحداىا إلى ذلك.
أن قطع العالقات الدبموماسية ال يترتب عميو تمقائيًا قطع العالقات القنصمية أو إنياء عمل
كما ّ
البعثات الخاصة التي تمارس مياميا لحظ ة قطع العالقات .وىذا ما أشارت إليو صراحة المادة الثانية /
الفقرة الثالثة من اتفاقية فيينا لعام  1963حول العالقات القنصمية ،وكذلك المادة  /20/الفقرة الثانية من
اتفاقية عام  1969حول البعثات الخاصة.
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وأخي ًار ،ال يؤثر انتياء الميام الدبموماسية عمى استم اررية العالقات القانونية بين األطراف المعنية الناجمة
عن المعاىدات النافذة بينيا ،ما عدا في حالة ما إذا كان وجود العالقات الدبموماسية والقنصمية ضروريًا

لتطبيق ىذه المعاىدات ،ىذا ما نصت عميو المادة  /63/من اتفاقية فيينا لعام  1969حول قانون

عد ذلك تطبيق ًا مخمصًا لمبدأ الوفاء بالعيد ،ورغبة في تحقيق األمان واالستقرار لمعالقات
وي ّ
المعاىداتُ ،
القانونية الدولية.16
عدة
بأن قطع العالقات الدبموماسية أو القنصمية أو غيابيا ما بين دولتين أو دول ّ
وأضافت المادة ّ /74/
ال يشكل عقبة أمام التوصل إلى عقد المعاىدات بين تمك الدول.17
ألن قطع العالقات الدبموماسية ىو ذو مغزى سياسي ،كونو يؤثر عمى العالقات السياسية بين
ذلك ّ
الدولتين ،بينما إبرام المعاىدات الدولية ىو عمل قانوني يربط بين الدولتين ،وذلك يسمح بإبرام معاىدات
أن ذلك من شأنو أن يخفف
ال غنى عنيا لوجود الدول ذاتيا ،كالمعاىدات التجارية والثقافية وغيرىا ،كما ّ
من حدة توتر العالقات بين الدولتين ،ويفسح المجال إلعادة استئنافيا.18

 -16فئْ ِؼب٘ذح دٛي اٌذظبٔبد ٚاالِز١بصاد اٌذثٍِٛبس١خ ّ٠ىٓ ٚلف رطج١مٙب إرا رُ لطغ اٌؼاللبد ث ٓ١اٌذٌٚز١ٌٚ ٓ١س ثّخ ِب ّٕ٠غ ِٓ إػبدح رطج١مٙب
إرا اسزؤٔفذ رٍه اٌؼاللبد.د.أدّذ أث ٛاٌٛفب-اٌمبٔ ْٛاٌذٚ ٌٟٚاٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخِ-شجغ سبثك.132-
17دِ.ب٘ش ٍِٕذ-ٞدِ.بجذ اٌذِّ-ٞٛشجغ سبثك -ص.127-126
-18د.أدّذ أث ٛاٌٛفب-اٌمبٔ ْٛاٌذٚ ٌٟٚاٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخِ-شجغ سبثك-ص.132-131

99

تمارين:
اختر اإلجابة الصحيحة :إذا ارتكب المبعوث الدبموماسي جرائم تمس أمن الدولة المضيفة:
 .1التستطيع الدولة المضيفة طرده.
 .2لمدولة المصيفة أن تطرده.

 .3يدخل قرار طرد المبعوثين الدبموماسيين في صميم اختصاص الدولة المضيفة وسمطتيا التقديرية.
 .4اإلجابتان  2و.3
اإلجابة الصحيحة رقم 4

100

الوحدة التعميمية السادسة
القانون الدولي القنصمي
الكممات المفتاحية:
تطور العالقات  -تشكؿ البعثات  -وظائؼ  -واجبات  -حصانات  -انتياء.
الممخص:
تتميز العالقات القنصمية عف التمثيؿ الدبموماسي باعتبارىا تيدؼ إلى إدارة مصالح مواطني الدولة
الموفدة لمبعثة القنصمية لدى الدولة الموفدة إلييا في كافة مجاالت حياتيـ المختمفة ،وينظـ القانوف الدولي
التمثيؿ القنصمي بقواعد قانونية تختمؼ نوعًا ما عف تمؾ التي تحكـ العالقات الدبموماسية ،وذلؾ رغـ
التكامؿ بيف المؤسستيف الدبموماسية والقنص مية ،مما يفسر وجود أحكاـ مشتركة عديدة ومتكررة بينيما،
وبحيث أصبح مف الممكف قياـ موظؼ دبموماسي لدى معظـ السفارات بأداء مياـ قنصمية أو إنشاء
قنصميات منفصمة عف السفارات لدى الدولة المضيفة.

األىداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قاد اًر عمى معرفة:


كيؼ تطورت العالقات القنصمية؟



مـ تتشكؿ البعثات القنصمية؟



وما ىي وظائؼ وواجبات البعثة القنصمية؟



ىؿ تتمتع البعثة القنصمية والمبعوث القنصمي بامتيازات وحصانات؟



ما ىي أسباب انتياء ميمة البعثات القنصمية؟
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مقدمة في القانون الدولي القنصمي
تتميز العالقات القنصمية عف التمثيؿ الدبموماسي بكونيا تيدؼ إلى إدارة مصالح مواطني الدولة الموفدة

لمبعثة القنصمية لدى الدولة الموفدة إلييا في مجاالت شؤوف حياتيـ المختمفة كافة ،وينظـ القانوف الدولي

التمثيؿ القنصمي بقواعد قانونية تختمؼ نوعًا ما عف تمؾ التي تحكـ العالقات الدبموماسية ،وذلؾ رغـ

التكامؿ بيف المؤسستيف الدبموماسية والقنصمية ،مما يفسر وجود أحكاـ مشتركة عديدة ومتكررة بينيما،
وبحيث أصبح مف الممكف قياـ موظؼ دبموماسي لدى معظـ السفارات بأداء مياـ قنصمية أو إنشاء

قنصميات منفصمة عف السفارات لدى الدولة المضيفة.

تطور العالاقات القنصمية
سبؽ النظاـ القنصمي ظيور العالقات الدبموماسية الدائمة بيف الدوؿ ،إذ يعود بجذوره التاريخية إلى أواسط

القروف الوسطى عندما كاف يتفؽ التجار األجانب المنتموف إلى جنسية واحدة ،وخاصة في حوض البحر
األبيض المتوسط ،عمى اختيار شخص أو أكثر مف بينيـ يتولى ميمة الفصؿ في نزاعاتيـ التجارية
وحماية مصالحيـ والتوسط بينيـ وبيف السمطات المحمية في المدينة التي يتاجروف في أسواقيا .ومف ىنا

أتت كممة القنصؿ ،وىي المرادؼ لكممة قاضي التجار في إيطاليا.

عيف القنصؿ مف قبؿ سمطات بالده بغرض
ثـ ما لبثت أف تولت الحكومات ىذه الميمة عندما أصبح ُي ّ
االىتماـ بمصالح مواطنيو لدى الدولة التي يعمؿ فييا ،وتوسعت صالحياتو بحيث أصبح يمارس أحياناً
وظائؼ دبموماسية وقضائية ،وذلؾ قبؿ أف تنحسر سمطاتو منذ أواخر القرف السابع عشر .وانتعشت

العالقات القنصمية مف جديد مع بدايات القرف التاسع عشر مع ازدىار التجارة الدولية وتطور وسائؿ
االتصاالت والمواصالت ،وبدأت بالتالي تتشكؿ البعثات القنصمية في أنحاء العالـ كافة ،وانحصرت
ميمتيا في رعاية مصالح رعاياىا المقيميف في الخارج ،دوف القياـ بوظائؼ دبموماسية ذات أىمية ،رغـ

تابعيتيا لو ازرة الخارجية.

وقد أبرمت العديد مف الدوؿ اتفاقيات ثنائية ومتعددة األطراؼ ،كمحاولة لتقنيف القواعد العرفية القنصمية،

كميثاؽ ىافانا لعاـ  1928ـ الخاص بالدوؿ األميركية ،وذلؾ إلى أف باشرت لجنة القانوف الدولي التابعة

لمجمعية العامة لمنظمة األمـ المتحدة بدراسة ىذا الموضوع ،اعتبا اًر مف عاـ 1955ـ ،وقد توصمت

جيودىا إلى إبراـ اتفاقية فيينا بتاريخ  1963/4/24ـ حوؿ العالقات القنصمية ،ولـ تقتصر ىذه االتفاقية

العرفية المستقرة بيذا الشأف ،1وانما تطرقت أيضًا إلى العديد مف المسائؿ التي كانت
عمى تدويف القواعد ُ
مذكورة في االتفاقيات الثنائية أو ضمف االختصاص الوطني لمدوؿ.
-1
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تمس االتفاقيات
نصت صراحة ّ
مع العمـ ّ
بأنو ال يمكف ألحكاميا أف ّ
أف المادة  /73/مف االتفاقية المذكورة ّ
النافذة بيذا الصدد ،وال تحوؿ دوف أف تعقد الدوؿ اتفاقات أخرى لتطوير أحكاـ اتفاقية فيينا أو توسيع
تـ إلحاؽ بروتوكوليف اختيارييف بيذه االتفاقية حوؿ اكتساب الجنسية والتسوية
مجاؿ تطبيقيا ،كما ّ
اإللزامية لمنػزاعات المتعمقة بتفسير وتطبيؽ نصوصيا.

أ -إاقامة العالاقات القنصمية:
تنص المادة الثانية مف اتفاقية فيينا لعاـ 1963ـ بأف يتـ إقامة العالقات القنصمية بيف الدوؿ باالتفاؽ
ّ
أف االتفاؽ عمى إقامة عالقات دبموماسية بيف دولتيف ال يعني بالضرورة الموافقة عمى إقامة
المتبادؿ ،كما ّ
عالقات قنصمية ،ما لـ يتـ االتفاؽ عمى خالؼ ذلؾ بيف األطراؼ المعنية ،بتعبير آخر ،يجوز إنشاء

عالقات قنصمية بيف دولتيف ال يوجد بينيما تمثيؿ دبموماسي.
ولكف إقامة العالقات الدبموماسية تعني الموافقة صراحة أو ضمناً عمى إقامة عالقات قنصمية ،وفي أغمب

أف قطع العالقات
األحياف ،يتـ إنشاء العالقات القنصمية كتمييد لتبادؿ التمثيؿ الدبموماسي ،كما ّ
الدبموماسية ال يعني حكمًا قطع العالقات القنصمية.2

ب -طبيعة العالاقات القنصمية:
يميز العالقات القنصمية عف تمؾ المتعمقة بالتبادؿ الدبموماسي يتمثَّؿ في الطبيعة اإلجرائية
أىـ ما ّ
يحؽ لو أف يطمؽ تصريحات
والوظيفية لممبعوث القنصمي ،الذي ال يمثّؿ الجانب السياسي لدولتو ،وال ّ

حوؿ المواقؼ السياسية أو يتصرؼ بشأنيا ،وتنحصر اتصاالتو بالسمطات المحمية في دائرة اختصاصو.3
Affirming that the rules of customary international law continue to govern matters not expressly

regulated by the provisions of the present Convention-Vienna Convention on Consular Relations
Treaty Series- ،1963- Done at Vienna on 24 April 1963. Entered into force on 19 March 1967.United Nations
p. 261 ،Copyright © United Nations-2005- vo1. 596
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf

 -2كًا ْٕ انحال تانُسثح نهؼاللاخ انذتهٕياسٛح ذمٕو انؼاللاخ انمُظهٛح ٔذُشأ تانرشاض ٙت ٍٛانذٔنر ٍٛانًؼُٛر.ٍٛد.أحًذ أتٕ انٕفا-انمإٌَ انذٔنٙ
ٔانؼاللاخ انذٔنٛح-يشجغ ساتك-ص.170
Article 2 of Vienna convention on consular relations
Establishment of consular relations
1.The establishment of consular relations between States takes place by mutual consent.
unless،2. The consent given to the establishment of diplomatic relations between two States implies
consent to the establishment of consular relations.،otherwise stated
3.The severance of diplomatic relations shall not ipso facto involve the severance of consular
relations.
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf

 -3انمُظم ْٕ سئٛس انثؼثح انمُظهٛح انر ٙذرٕنٗ حًاٚح يظانح دٔنح انمُظم ٔسػاٚاْا نذٖ انذٔنح انًٕفذ نذٓٚأ ،ذًُٛح يخرهف انؼاللاخ يؼٓأ ،يُح
انجٕاصاخ ٔٔثائك انسفش ٔانمٛاو تاألػًال راخ انطثٛؼح اإلداسٚح نشػاٚح دٔنرّٔ .تزنك ٚرث ٍٛأٌ دٔس انمُظم ٚمرظش ػهٗ األػًال اإلداسٚح ،خالفاً
نذٔس انسفٛش انز٘ ٚؼرثش انًًثم انشسً ٙنذٔنرّ خاصة ف ٙانمضاٚا انسٛاسٛح انخاسجٛح .حظاَح انمُظم ٔيٕظف ٙانثؼثح انمُظهٛح ٔيسرخذيٓٛا
يُظٕص ػهٓٛا ف ٙاذفالٛح فُٛٛا نهؼاللاخ انمُظهٛح ( )1963/4/24انر ٙاَضى إنٓٛا نثُاٌ تًٕجة انمإٌَ سلى .1974/22دَ.ادس ػثذ انؼضٚض شاف-ٙ
يشجغ ساتك-
http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=13970
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كما ال تتأثر ميامو مبدئياً بتدىور العالقات الدبموماسية بيف دولتو والدولة المضيفة ،وال حتى في حاؿ

أف إنشاء العالقات القنصمية ال ينطوي بالضرورة عمى
قطعيا أو إذا حصؿ تبدؿ في نظاـ الحكـ ،كما ّ
االعتراؼ بالشخصية القانونية لمدولة التي يعمؿ فييا ما لـ تتجو إرادة األطراؼ إلى خالؼ ذلؾ.

تشكيل البعثات القنصمية
ذكرت المادة الثالثة مف اتفاقية فيينا لمعالقات القنصمية لعاـ 1963ـ ّأنو تتـ ممارسة األعماؿ القنصمية
4
لكؿ دولة بعثاتيا القنصمية ،وكيفية تكوينيا وحجميا
مف خالؿ بعثات قنصمية  ،وينظـ القانوف الداخمي ّ

وتعييف أعضائيا وتحديد أقدميتيـ ،ويختمؼ حجـ البعثة القنصمية تبعاً لحجـ التجارة الخارجية بيف الدولة
الموفدة والدولة الموفد إلييا ،وحجـ الجالية التابعة لمدولة الموفدة في الدولة الموفد إلييا.5

ويمكف أف تمارس ىذه األعماؿ أيضًا بعثات دبموماسية ،وقد اعتادت العديد مف الدوؿ عمى تسيير شؤونيا
القنصمية عبر بعثاتيا الدبموماسية في الخارج ،بدوف الحاجة أحيانًا إلى تشكيؿ بعثة قنصمية منفصمة،

بأنو ال يمكف إنشاء بعثة قنصمية وتحديد مقرىا ودرجتيا ودائرة
وأضافت المادة الرابعة مف االتفاقية ّ
اختصاصيا القنصمي أو إجراء أي تعديالت الحقة ،إال بموافقة الدولة المعتمدة لدييا البعثة القنصمية.
ويمكف أف تشتمؿ البعثة القنصمية عمى األشخاص التالية:
 رئيس المركز(البعثة) :وىو الشخص المكمؼ بالعمؿ بيذه الصفة.

 الموظفوف القنصميوف :وىـ األشخاص الذيف يقوموف بأعماؿ إدارية أو فنية في بعثة
قنصمية.

 أعضاء طاقـ البعثة :وىـ األشخاص الذيف يقوموف بأعماؿ الخدمة في بعثة قنصمية.
 أعضاء الطاقـ الخاص( :أي الذيف يخصصوف لمخدمة الخاصة ألعضاء البعثة).6

بكؿ البيانات المتعمقة
يجب عمى الدولة الموفدة إخطار السمطات المختصة لدى الدولة المضيفة ّ
بتعييف ىؤالء وتاريخ وصوليـ ومغادرتيـ وانتياء مياميـ ،أو أي تعديؿ آخر يط أر عمى أوضاعيـ خالؿ
-4انثؼثح انمُظهٛح :ذضى ػُاطش يادٚح ٔػُاطش شخظٛح ،ذشرًم انؼُاطش ان ًادٚح ػهٗ انًشكض انمُظهٔ ٙانذائشج انمُظهٛح ٔانًماس انمُظهٛح
ٔاألسشٛف انمُظهٚٔ ،ٙؼُ ٙانًشكض انمُظه ٙأٚح لُظهٛح ػايح أٔ لُظهٛح أٔ لُظهٛح تانُٛاتح أٔ ٔكانح لُظهٛح (و-1-1أ-اذفالٛح  ،)1963أيا انذائشج
انمُظهٛح ذؼُ ٙاإللهٛى انًحذد نًًاسسح انًشكض انمُظه ٙنٕظائفّ ف هكم يشكض لُظه ٙدائشج لُظهٛحٔ ،ذشًم انًماس انمُظهٛح انًثاَ ٙأٔ أجضاء انًثاَٙ
ٔكزنك األساض ٙانًهحمح تٓا ٔانر ٙذسرخذو تظفح يطهمح ألغشاع انًشكض انمُظه ،ٙأيا األسشٛف انمُظه ٙفٛشًم كم انكرة ٔاألٔساق ٔانٕثائك
ٔانًشاسالخ ٔانسجالخ انمُظهٛحٔ.انؼُاطش انشخظٛح ركشَاْا ف ٙانًرٍ.د.أحًذ أتٕ انٕفا-انمإٌَ انذٔنٔ ٙانؼاللاخ انذٔنٛح-يشجغ ساتك-ص-170
ٚ. 171مظذ تانثؼثح انمُظهٛح :أ٘ لُظهٛح ػايح أٔ لُظهٛح أٔ َٛاتح لُظهٛح أٔ ٔكانح لُظهٛح ،أيا دائشج اخرظاص لُظهٛح ذؼُ ٙانًُطمح انًخظظح
نثؼثح لُظهٛح نًًاسسح أػًانٓا انمُظهٛح فٓٛأ ،سئٛس انثؼثح انمُظهٛح ْٕ انشخض انًكهف تانؼًم تٓزِ انظفح ٔانؼضٕ انمُظه ْٕ ٙأ٘ شخض
ٚكهف تٓزِ انظفح نًًاسسح أػًال لُظهٛح تًا ف ٙرنك سئٛس انثؼثح انمُظهٛحٔ ،انًٕظف انمُظه ٙأ٘ شخض ٚمٕو تأػًال إداسٚح أٔ فُٛح ف ٙتؼثح
لُظهٛحٔ ،ػضٕ طالى انثؼثح أ٘ شخض ٚمٕو تأػًال انخذيح ف ٙت ؼثح لُظهٛح ٔأػضاء انثؼثح انمُظهٛح ٚشًم األػضاء انمُظهٔ ٍٛٛانًٕظفٍٛ
انمُظهٔ ٍٛٛأػضاء طالى انخذيح.انًادج -1-1/أ /اذفالٛح فيينا نهؼاللاخ انمُظهٛح –َٛساٌ.1963-
-5د.أحًذ يحًذ سفؼد-يشجغ ساتك -ص.524
-6د.أحًذ أتٕ انٕفا-انمإٌَ انذٔنٔ ٙانؼاللاخ انذٔنٛح-يشجغ ساتك –ص .171اذفالٛح فيينا نهؼاللاخ انمُظهٛح انًثشيح فَٛ-24 ٙساٌ .1963-
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فترة خدمتيـ في البعثة القنصمية ،ويتعمؽ ىذا أيضًا بأفراد أسرىـ الذيف يعيشوف معيـ وخدميـ الخاص

(المادة .)24

أما إذا مارست البعثة الدبموماسية مياـ قنصمية ،فعندىا يجب حسب المادة  /70/مف اتفاقية فيينا لعاـ

 1963ـ ،تبميغ أسماء الدبموماسييف الممحقيف بالقسـ القنصمي لدى البعثة والمكمفيف بقياـ أعماؿ قنصمية
تعينيا ىذه الو ازرة ،كما يستمر ىؤالء
إلى و ازرة خارجية الدولة المعتمديف لدييا ،أو إلى أية سمطة أخرى ّ
بالتمتع بحصاناتيـ وامتيازاتيـ الدبموماسية.
ويجوز أيضًا بموجب المادة السابعة مف االتفاقية ،أف تقوـ الدولة الموفدة بتكميؼ بعثتيا القنصمية المعتمدة
لدى دولة ما وبموافقة ىذه األخيرة ،لمقياـ بأعماؿ قنصمية لحساب دولة ثالثة ،بؿ وذىبت المادة  /17/إلى

بأنو إذا لـ يكف لمدولة الموفدة بعثة دبموماسية في إحدى الدوؿ ،وال تمثميا فييا
أبعد مف ذلؾ ،حيث أكدت ّ
ٍ
عندئذ لمبعوثيا القنصمي بعد موافقة الدولة المعتمد لدييا أف يكمَّؼ
يحؽ
بعثة دبموماسية تابعة لدولة ثالثةّ ،

حؽ في التمتع باالمتيازات والحصانات المقررة لمدبموماسييف،
أي ّ
بأعماؿ دبموماسية ،ولكف ال يخولو ذلؾ ّ
والتي تختمؼ مف حيث طبيعتيا ومحتواىا عف الحصانات واالمتيازات القنصمية.

بأنو يجوز لدولتيف أو أكثر تكميؼ الشخص ذاتو لمقياـ بأعماؿ قنصمية لحسابيا ،بعد
أشارت المادة ّ /18/
الحصوؿ عمى موافقة الدولة المعتمد لدييا ،كما يجوز لمدولة الموفدة أف يكوف لدييا أكثر مف قنصمية في
إقميـ الدولة المضيفة.
أ .تعييف المبعوث القنصمي.
ب .تصنيؼ األعضاء القنصمييف.
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أ .تعيين المبعوث القنصمي:
يتـ تعييف رؤساء البعثات القنصمية بمعرفة الدولة الموفدة وفقًا لقوانينيا وأنظمتيا ،ثـ يجري قبوليـ
ّ
نصت عمى ذلؾ المادة  10مف اتفاقية فيينا
لممارسة مياميـ رسميًا مف قبؿ الدولة الموفديف إلييا ،حسبما ّ

يختص رئيس الدولة الموفدة أو وزير خارجيتيا بتعييف رئيس
العرؼ عمى أف
ّ
لعاـ  .1963وقد جرى ُ
البعثة القنصمية وأعضائيا في الخارج.

وأضافت المادة  /11/مف االتفاقية ،أف يزود رئيس البعثة القنصمية بوثيقة تسمى "البراءة القنصمية" ،أو

وكؿ البيانات المتعمقة بو ودائرة اختصاصو ومركز بعثتو القنصمية،
صؾ تفويض مماثؿ يثبت صفتو ّ
بأي ّ
ّ
الصؾ المماثؿ بالطرؽ الدبموماسية ،أو بأية طريقة أخرى مناسبة
وترسؿ الدولة الموفدة البراءة القنصمية أو
ّ
توجو البراءة عادة
إلى سمطات الدولة التي سيمارس رئيس البعثة القنصمية ميامو عمى إقميميا ،كما ال ّ
إلى رئيس الدولة المضيفة أو وزير خارجيتيا مثمما ىو الحاؿ بالنسبة لممبعوثيف الدبموماسييف ،واّنما توجو
بشكؿ عاـ إلى مف ييمو األمر أو إلى السمطات المختصة لدى الدولة المضيفة.

و نصت المادة  / 12/مف االتفاقية عمى أف تقوـ الدولة المضيفة بمنح رئيس البعثة القنصمية ما يسمى
"إجازة قنصمية" تسمح لو بممارسة وظائفو أصوالً ،وال تمتزـ الدولة التي ترفض منح ىذه اإلجازة بإبالغ
الدولة المعتمدة أسباب رفضيا.

يحؽ لرئيس البعثة القنصمية أف يباشر ميامو مؤقتًا ريثما تُستوفى إجراءات منح إجازتو القنصمية أو
كما ّ
رفضيا (المادة  .)13وىنا تجدر اإلشارة ،إلى ّأنو ال مجاؿ عمى ما يبدو الستمزاج رأي الدولة المضيفة

مسبقاً قبؿ تعييف رئيس البعثة القنصمية مف جانب دولتو ،وىذا ما يختمؼ األمر بشأنو فيما يتعمؽ بتعييف
رؤساء البعثات الدبموماسية ،وال توجد مراسـ خاصة الستقباؿ القنصؿ ،عمى غرار تمؾ المتعمقة برئيس

البعثة الدبموماسية ،وال يؤدي تغيير رئيس الدولة أو الحكومة لدى إحدى الدولتيف بالضرورة إلى إصدار

إجازات قنصمية جديدة.

َّ
ألي سبب كاف ،يجوز
واذا تعذر عمى رئيس البعثة القنصمية أف يمارس مياـ وظائفو ،أو إذا شغر منصبو ّ
ويتـ
لنائبو بعد الحصوؿ عمى موافقة الدولة المضيفة أف يعمؿ مؤقتًا بصفتو رئيسًا لمبعثة القنصميةّ ،

اختيار ىذا األخير مف بيف الموظفيف القنصمييف العامميف في البعثة ،أو في إحدى البعثات القنصمية

األخرى التابعة لدولتو والمعتمدة لدى الدولة المضيفة ،أو حتى مف بيف الموظفيف الدبموماسييف المعتمديف

مف قبؿ دولتو لدى الدولة المضيفة( ،المادة  15مف اتفاقية فيينا لعاـ .)1963
وتحدد المادة  / 16/مف االتفاقية أصوؿ األسبقية بيف رؤساء البعثات القنصمية حسب تاريخ منحيـ اإلجازة
القنصمية وممارسة مياميـ .ويجوز لمدولة المضيفة أف تحدد نطاؽ طاقـ القنصمية وحجمو ضمف الحدود
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التي تراىا ضرورية ،وفؽ الظروؼ واألوضاع السائدة في دائرة اختصاصيا مع مراعاة حاجة البعثة
القنصمية ذات الشأف (المادة .)15
ومف حيث المبدأ ،يتمتع رئيس البعثة القنصمية وأعضاؤىا بجنسية الدولة الموفدة ،بحيث ال يجوز تعييف

الحؽ أف تسحب ىذه الموافقة
موظفيف قنصمييف مف رعايا الدولة المضيفة إال بموافقتيا الصريحة ،وليا
ّ
فيما إذا منحتيا سابقًا كما تشاء ،وىذا ما ينطبؽ أيضًا بالنسبة لمموظفيف القنصمييف الذيف تعتمدىـ الدولة
الموفدة مف رعايا دولة ثالثة (المادة .)22

ب .تصنيف األعضاء القنصميين:
نصت المادة األولى /الفقرة الثانية مف اتفاقية فيينا لعاـ 1963ـ ،عمى ّأنو يوجد نوعاف مف األعضاء
ّ
ولكؿ نوع تعريؼ
القنصمييف ،ىما :األعضاء القنصميوف العامموف واألعضاء القنصميوف الفخريوفّ ،
مختمؼ ومياـ محددة ودرجات متفاوتة.7
 -1القناصل المبعوثون:
توفدىـ دوليـ لمقياـ باألعباء القنصمية ،وقد قسمت المادة التاسعة مف اتفاقية فيينا لعاـ 1963ـ رؤساء

البعثات القنصمي ة إلى أربع درجات:

-القنصؿ العاـ :وىو أرفع درجات البعثة القنصمية ،يشرؼ عمى جميع موظفي البعثة القنصمية

بجميع درجاتيا ومراتبيا.

 القنصؿ :يباشر مياـ الوظيفة القنصمية في منطقة معينة.
 نائب القنصؿ :يساعد القنصؿ في قيامو بأعباء وظيفتو.

يتـ انتشارىا باتفاؽ خاص بيف الدولتيف
 القنصؿ الوكيؿ :يعيد إليو بإدارة وكاالت قنصمية ّ
المعنيتيف ،ويتحدد وضعيـ في ىذا االتفاؽ.8
كؿ فئة حسب تاريخ
بأنو يجري ترتيب ىؤالء القناصؿ في ّ
وأضافت المادة السادسة عشر مف االتفاقية ّ
منحيـ اإلجازة القنصمية ،أو اعتبا اًر مف تاريخ تسمـ وظائفيـ بالنسبة لمقناصؿ الوكالء .وتقوـ الدولة

-7
Article 1:diffinitions
namely career consular officers and honorary consular،2.Consular officers are of two categories
officers. The provisions of Chapter II of the present Convention apply to consular posts headed by career
the provisions of Chapter III govern consular posts headed by honorary consular،consular officers
officers.
Vienna Convention on Consular Relations-1963http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf

-8د.أحًذ يحًذ سفؼد-يشجغ ساتك.523-
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الموفدة بإبالغ السمطات المختصة لدى الدولة المضيفة بترتيب األسبقية بيف الموظفيف في بعثتيا
القنصمية وتبدالتيا الطارئة (المادة .)21

ويرأس القنصؿ العاـ بعثتو القنصمية ،تحت إشراؼ سفير بالده ،أو قد يرتبط بو ازرة خارجية دولتو مباشرة.

يتـ إنشاؤىا في مناطؽ نائية أو تجارية أو في مرافئ ال
أما القنصؿ فيو عادة رئيس بعثة قنصمية صغيرة ّ
يستوجب حجـ العمؿ فييا إنشاء قنصمية عامة .وقد يعمؿ القنصؿ كمعاوف أوؿ لمقنصؿ العاـ ،يساعده
في أداء ميامو ،كما ىو الحاؿ بالنسبة لنواب القنصؿ ،ويكمؼ عادة القنصؿ الوكيؿ بمياـ محددة أو

اختصاصية ضمف طاقـ القنصمية.
 -2القناصل الفخريون:
كرست اتفاقية فيينا لعاـ  1963ـ الباب الثالث منيا بأكممو مف أجؿ تحديد المركز القانوني لمقناصؿ

الفخرييف ومياميـ .والقناصؿ الفخريوف ىـ أولئؾ الذيف تختارىـ الدولة الموفدة مف الشخصيات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية المقيمة بشكؿ دائـ لدى الدولة المضيفة ،وقد يكونوف مف رعايا الدولة الموفدة أو
الدولة المعتمديف لدييا ،أو يحمموف جنسية دولة ثالثة ،وىـ ال يتقاضوف رواتب في أغمب األحياف ،إذ

يحؽ ليـ ممارسة ميف حرة ،ويقوموف فقط ببعض األعماؿ القنصمية التي يكمفوف بيا.
ّ

لكؿ ٍ
دولة الحرية في تعييف أو قبوؿ قناصؿ فخرييف .كما
أف ّ
وقد نصت المادة  /68/مف اتفاقية فيينا عمى ّ
أف حصانات ىؤالء القناصؿ وامتيازاتيـ محدودة ،وتقتصر فقط عمى ما ىو ضروري ألداء مياميـ ،كما
ّ
ال يتمتع أفراد عائالتيـ باالمتيازات والحصانات القنصمية (المادة .)58

وتُعفى القنصميات الفخرية مف الضرائب والرسوـ كافة ميما كاف نوعيا ما لـ تكف مقابؿ خدمات خاصة،
ويتـ إعفاؤىا أيضًا مف الضرائب والرسوـ الجمركية
كما تُصاف حرمة محفوظاتيا ووثائقيا (المادة ّ .)61
كافة المفروضة عمى ممتمكاتيا المستخدمة لألغراض الرسمية ،باستثناء مصاريؼ التخزيف والنقؿ

والخدمات المماثمة (المادة .)62

أف القنصؿ الفخري ال يتمتع بالحصانة القضائية ،إذ يجوز اعتقالو بشرط توفير
وتجدر اإلشارة إلى ّ
االحتراـ الالئؽ لو ،وبما ال يعرقؿ المياـ القنصمية (المادة  .)63وعمى الدولة المضيفة أف تمنحو الحماية

الضرورية (المادة  ،) 64وأف تعفيو مف إجراءات تسجيؿ األجانب وتراخيص اإلقامة ،إال إذا قاـ بأعماؿ

مينية أو تجارية لحسابو الخاص (المادة  .) 65ويعفى كذلؾ مف أداء الضرائب عمى الدخؿ الناشئ عف
ممارسة ميامو القنصمية (المادة  ،)66ومف المساىمة في األعباء العامة لدى الدولة المضيفة (المادة

.)67
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وظائؼ البعثة القنصمية وواجباتيا
حددت اتفاقية فيينا لعاـ  1963وظائؼ وواجبات البعثة القنصمية ومياـ أعضائيا والتزاماتيـ في نصوص
متفرقة ،والتي تكرس عمى ما يبدو ما جرى العمؿ عميو في التعامؿ القنصمي واألعراؼ الدولية المتعمقة
بيذا الشأف.

وظائف البعثة القنصمية
ال يمكف حصر المياـ القنصمية كافة بسبب شموليا لجوانب متعددة ومتنوعة ،لذلؾ فقد اتبعت المادة

الخامسة مف اتفاقية فيينا لعاـ  1963أسموب تعداد أىـ الوظائؼ األساسية لمبعثات القنصمية ،عمى النحو
اآلتي :
 -1حماية مصالح الدولة الموفدة ومصالح رعاياىا ضمف حدود القانوف الدولي.9
 -2تنمية العالقات االقتصادية والتجارية والثقافية والعممية ،وتعزيز العالقات الودية بيف الدولتيف
الموفدة والمضيفة.

كؿ ما يستطيع فعمو ىو االستعالـ بالطرؽ المشروعة كافة
 -3ليس لمقنصؿ أي اختصاصات سياسيةّ ،
عف أوضاع الحياة وتطورىا في جميع المجاالت لدى الدولة المضيفة ،وتقديـ تقارير بذلؾ لحكومة
الدولة الموفدة.10

 -4إصدار جوازات ووثائؽ السفر لرعايا الدولة الموفدة ومنح التأشيرات لألشخاص الراغبيف بالسفر إلى
الدولة الموفدة.

 -5تقديـ العوف والمساعدة لرعايا الدولة الموفدة سواء أكانوا أفراداً طبيعييف أـ اعتبارييف.
 -6القياـ بأعماؿ الكاتب بالعدؿ وأميف السجؿ المدني والوظائؼ المماثمة.
 -7حماية مصالح رعايا الدولة الموفدة فيما يتعمؽ بشؤوف اإلرث والتركات.
صر وناقصي األىمية مف مواطني الدولة الموفدة ،أو في حالة وجوب إقامة
 -8رعاية مصالح القُ َّ
إجراءات الوصاية والحجر والقوامة.

ٚ -9رٕنٗ انمُظم سػاٚح شؤٌٔ يٕاطُٔ ّٛيساػذذٓىٔ ،انؼًم ػهٗ إػادذٓى إنٗ ٔطُٓى ،كًا ٚمٕو تحًاٚرٓى يٍ ذؼسف انسهطاخ انًحهٛحٚٔ ،ساػذْى
ػهٗ سفغ دػأ ٓٚى ٔػشع طهثاذٓى انًششٔػح ػهٗ ْزِ انسهطاخٚٔ ،مٕو تحًاٚح ذشكاخ انًرٕف ٍٛنهحفاظ ػهٗ حمٕق ٔسثرٓىٚٔ ،مٕو انمُظم،
تانُسثح نًٕاطُ ٙدٔنرّ نذٖ انذٔنح انًضٛفح ،تؼًم يٕثك انؼمٕد ٔذحشٚش ػمٕد انضٔاج ٔانرظذٚك ػهٗ انرٕلٛؼاخ ٔإطذاس ذشجًاخ نألٔساق
انًطهٕب ذشجًح سسًٛح نٓا.د.أحًذ يحًذ سفؼد-يشجغ ساتك-ص.526
-10انًشجغ انساتك-ص .527
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 -9تمثيؿ رعايا الدولة الموفدة أو اتخاذ التدابير المناسبة لتأميف تمثيميـ أماـ السمطات األخرى لدى
الدولة المضيفة ،وذلؾ حفظًا لحقوقيـ.

 -10تسمّـ وتحويؿ المستندات والصكوؾ واإلنابة القضائية وغير القضائية أو تنفيذىا وفؽ االتفاقات
الدولية المرعية بيذا الصدد.

حؽ الرقابة والتفتيش عمى السفف البحرية والنيرية والطائرات العائدة لمدولة الموفدة
 -11ممارسة ّ
ورعاياىا.
وفض
 -12تقديـ المساعدة لمسفف والطائرات العائدة لمدولة الموفدة ولمالحييا ،والتدقيؽ في أوراقيا ّ
المنازعات التي قد تحصؿ بيف أفراد طاقميا ،واجراء التحقيؽ في حاؿ حصوؿ حوادث طارئة عمى
متنيا.
كؿ الوظائؼ األخرى التي تعيد بيا الدولة الموفدة إلى البعثة القنصمية بما ال يتعارض مع
 -13ممارسة ّ
قوانيف الدولة المضيفة وأنظمتيا أو مع االتفاقيات الدولية النافذة بيذا الشأف.
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واجبات البعثات القنصمية
وقد حددتيا أيضًا بالتفصيؿ المواد  /55/و /56/و /57/وبعض النصوص األخرى مف اتفاقية فيينا لعاـ

 ،1963وىي تتشابو كثي اًر مع تمؾ التي تقع عمى عاتؽ البعثات الدبموماسية ،وأىـ ىذه الواجبات :
احتراـ قوانيف الدولة المضيفة وأنظمتيا.
عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدولة المضيفة.
عدـ استعماؿ مقر القنصمية بما ال يتفؽ مع ممارسة المياـ الموكمة إلييا.

القياـ بااللتزامات التي تفرضيا الدولة المضيفة بالنسبة لمتأميف اإللزامي عف المسؤولية المدنية المترتبة
عمى استعماؿ سيارة أو سفينة أو طائرة.
حظر ممارسة نشاطات مينية وتجارية بقصد الربح بالنسبة ألعضاء البعثة القنصمية كافة ،باستثناء
القناصؿ الفخرييف.
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الحصانات واالمتيازات القنصمية
.11ال تتمتع البعثات القنصمية وأعضاؤىا بالحصانات واالمتيازات ذاتيا الممنوحة لمبعثات الدبموماسية
العرؼ عمى االعتراؼ ببعض الحصانات واالمتيازات لتأميف األداء الفعاؿ لممياـ والوظائؼ
ُ ولكف جرى
 والتي ميزت،)39-28  في بابيا الثاني (المواد1963  وىذا ما ّقننتو بالتفصيؿ اتفاقية فيينا لعاـ.القنصمية
.بيف حصانات البعثة القنصمية وامتيازاتيا عف تمؾ الممنوحة لممبعوث القنصمي

. حصانات البعثة القنصمية وامتيازاتيا.أ
. حصانات المبعوث القنصمي وامتيازاتو.ب
. نطاؽ الحصانات واالمتيازات القنصمية.ج

International law requires that law enforcement authorities of the United States extend certain - 11
privileges and immunities to members of foreign diplomatic missions and consular posts. The
purpose of these privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient
and effective performance of their official missions on behalf of their governments. Most of these
and law enforcement officers retain their fundamental ،privileges and immunities are not absolute
responsibility to protect and police the orderly conduct of persons in the United States. Diplomatic
and Consular Immunities-US department of state-diplomacy in actionhttp://www.state.gov/m/ds/immunities/c9118.htm
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أ .حصانات البعثة القنصمية وامتيازاتيا:
تتمتع البعثة القنصمية بعدد مف اإلعفاءات والتسييالت اليادفة إلى ضماف إنجازىا لمياميا ،وأىـ ىذه
الحصانات واالمتيازات ىي:

 - 1تسييؿ اقتناء مقر البعثة القنصمية ،سواء بالشراء أو اإليجار أو بأية طريقة أخرى مناسبة ،وبما يتفؽ
مع قوانيف الدولة المضيفة وأنظمتيا.

 - 2حرمة مقر البعثة القنصمية وممتمكاتيا ووسائؿ نقميا ،فال يجوز التعرض ليا بالتفتيش أو المصادرة

أو الحجز أو بأي إجراء تنفيذي آخر ،إال بعد الحصوؿ عمى موافقة رئيس البعثة القنصمية أو رئيس

البعثة الدبموماسية لمدولة الموفدة ،مع العمـ ّأنو يجوز دخوؿ مبنى القنصمية في حاالت الضرورة

يحؽ لمدولة
والقوة القاىرة ،كنشوب حريؽ أو حدوث أية كارثة تستدعي اتخاذ إجراءات فورية ،كما ّ
ٍ
وكاؼ ،وىذا ما
المضيفة نزع ممكية مقر القنصمية لغايات المنفعة العامة مقابؿ تعويض منصؼ
تختمؼ بشأنو عف امتيازات البعثة الدبموماسية.
أن ىذه المباني تتمتع بحرمة خا صة لكنيا ليست مطمقة ،كما ىو الحال لدى مقار البعثات
من المالحظ ّ
الدبموماسية ،إذ أجازت اتفاقية فيينا لمعالقات القنصمية لعاـ  1963لسمطات الدولة المستقبمة دخوؿ مقر
البعثة القنصمية دوف الحصوؿ مقدماً عمى موافقة رئيس البعثة القنصمية في حالة الحريؽ أو الكوارث التي
عدت موافقة رئيس البعثة في ىذه الحاالت مفترضة ،كما سارت
تقتضي إجراءات حماية فورية ،حيث ّ

اتفااقية البعثات الخاصة لعام  9191في الوجية ذاتيا ،إذ ّأنيا أجازت لسمطات الدولة المستقبمة دخوؿ
مكاتب البعثة الخاصة دوف الحصوؿ مسبقًا عمى موافقة رئيس البعثة الخاصة أو رئيس البعثة الدبموماسية
الدائمة لمدولة الموفدة في حالة نشوب حريؽ أو في حاالت الطوارئ األخرى التي تيدد السالمة العامة،

بشرط تعذر الحصوؿ عمى موافقة رئيس البعثة الخاصة أو رئيس البعثة الدبموماسية ،وعميو يمكن القول
إن خمو اتفااقية فيينا لمعالاقات الدبموماسية لعام  9199من ىذه اإلجازة المفترضة اقد أكسب مقرات
ّ
البعثات الدبموماسية "حرمة مطمقة".
أف لجنة القانوف الدولي أثناء قياميا بإعداد مشروع اتفاقية العالقات واالمتيازات القنصمية عاـ
والحقيقة ّ
 ،1955وكذلؾ مشروع اتفاقية البعثات الخاصة عاـ  1967أرادت أف تكوف حرمة مباني ومكاتب
البعثات القنصمية والخاصة غير مطمقة ،مف خالؿ افتراض موافقة رئيس البعثة عمى دخوؿ الموظفيف

الرسمييف لمدولة المستقبمة إلى مقر ىذه البعثات ومكاتبيا في حاالت الطوارئ.

كؿ مف بولونيا وتركيا والمجر
وقد تناولت االتفاقيات القنصمية التي عقدتيا الحكومة السورية مع ّ
كؿ مف الفقرة األولى مف المادة  /15/مف االتفاقية المبرمة
نصت ّ
ويوغوسالفيا (سابقًا) ىذه الناحية ،حيث ّ
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مع بولونيا بتاريخ  ،1981/4/10والفقرة األولى مف المادة  /14/مف االتفاقية المبرمة مع تركيا بتاريخ
يحق لسمطات الدولة المضيفة
إن حرمة المباني القنصمية مصونة ،وال ّ
 1986/3/5عمى ما يميّ (( :
دخوليا دون موافقة رئيس البعثة القنصمية أو رئيس البعثة الدبموماسية لمدولة الموفدة أو الشخص
المخول من اقبل أحدىما بالسماح بالدخول)).
نص الفقرة األولى مف المادة  /14/مف االتفاقية المبرمة مع المجر
وتكررت العبارة السابقة في ّ
كؿ مف ّ
ونص الفقرة األولى مف المادة  /15/مف االتفاقية المبرمة مع يوغوسالفيا
بتاريخّ ،1986/9/17

وتـ إضافة العبارة التالية" :وتعتبر موافقة رئيس البعثة ممنوحة حكماً
(سابقًا) بتاريخ ّ ،1988/10/19
في حالة الحريق أو الكوارث األخرى التي تقتضي إجراءات حماية فورية".
أف العبارة المضافة إف كانت قد أفادت الدولة المستقبمة بتمكينيا مف السيطرة عمى ما يخؿ
وال ريب في ّ
بأمنيا في مباني البعثة القنصمية ،إال ّأنيا ػ في الوقت ذاتو ػ لـ تكف في صالح الدولة المرسمة ،إذ ّأنيا
قممت مف حرمة مباني بعثتيا القنصمية.

نصت الفقرة الرابعة مف المادة  /31/مف اتفاقية فيينا لمعالقات القنصمية لعاـ  1963عمى ّأنو" :يجب أف
ّ
أي شكؿ مف أشكاؿ المصادرة
تكوف مباني القنصمية ومفروشاتيا وممتمكاتيا ووسائؿ نقميا محصنة ضد ّ
لغايات الدفاع الوطني أو المنفعة العامة ،وفي الحالة التي يكوف فييا نزع الممكية ضروريًا لمثؿ ىذه

الغايات ،فيجب اتخاذ كافة اإلجراءات الممكنة لتجنب عرقمة ممارسة األعماؿ القنصمية ولدفع تعويض

فوري ومناسب وفعاؿ لمدولة المرسمة".
وسدت نقصًا وقعت فيو اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية
أف ىذه الفقرة قد لبت حاجة عمميةّ ،
وال شؾ ّ
لعاـ  ،1961إذ ّأنو ليس مف المنطؽ أف تتعسؼ الدولة المرسمة في التمسؾ بمبدأ حرمة مقر البعثة
الدبموماسية أو القنصمية لتعطؿ المشروعات العمرانية في الدولة المستقبمة ،بالرغـ مف دفع التعويض

المالئـ الكفيؿ بتأميف مقر بديؿ ىذا مف جية ،ومف جية أخرى بالرغـ مف خمو اتفاقية فيينا لمعالقات

أف
نص مماثؿ ،إال ّأنيا بتقديرنا تفوقت عمى اتفاقية فيينا لمعالقات القنصمية مف حيث ّ
الدبموماسية مف ّ
حرصيا عمى حرمة دور البعثات الدبموماسية كاف أكبر مما أبدتو اتفاقية فيينا لمعالقات القنصمية عمى
نص الفقرة الثالثة مف المادة  /22/مف االتفاقية األولى تضمف
حرمة دور البعثات القنصمية ،ذلؾ ّ
أف ّ
"حرمة أو حصانة مطمقة" لممقرات الدبموماسية بصدد التصرفات الرسمية التي أتى عمى ذكرىا ،في حيف

أوردت الفقرة الرابعة مف المادة  /31/مف االتفاقية الثانية بعض االستثناءات عمى حرمة دور البعثات

فإف البعثات الدبموماسية ال تتردد في تقديـ التسييالت لمدولة المستقبمة إلنجاز
القنصمية ،ورغـ ذلؾ كمو ّ
مشاريعيا العمرانية ،كما سبقت اإلشارة إلى ذلؾ.
نص الفقرة الثالثة مف المادة  /31/مف اتفاقية فيينا لمعالقات القنصمية لعاـ  ،1963والفقرة الثانية
جاء ّ
نص الفقرة
مف المادة  /25/مف اتفاقية البعثات الخاصة لعاـ  ،1969متطابقًا مف حيث الصياغة مع ّ

الثانية مف المادة  /22/مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية ،وبالتالي يتعيف عمى السمطات المحمية
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تأميف حماية المقرات والمباني التابعة لمبعثات القنصمية والخاصة والمنظمات الدولية ،ضد العدواف
والخطر الخارجي ،واتخاذ جميع التدابير المالئمة لمنع اقتحاميا أو تخريبيا ولمحيمولة دوف تعكير صفو

أمنيا أو المساس بكرامتيا ،وتفرض حرمة ىذه المباني والمقرات عمى السمطات المحمية التزاـ عدـ دخوليا
إال بموافقة رئيس البعثة القنصمية أو الخاصة فيما يتعمؽ بمقر البعثة القنصمية أو الخاصة ،أما فيما
يتعمؽ بمباني المنظمات الدولية فيحظر عمى سمطات الدولة المضيفة دخوؿ ىذه المباني إال بعد موافقة
الرئيس اإلداري األعمى لممنظمة وبالشروط التي تحددىا اتفاقية حصانات المنظمة المعنية وامتيازاتيا

واتفاقية مقرىا.

حؽ البعث ة القنصمية برفع عمميا وشعارىا الوطني عمى مقراتيا ووسائؿ نقميا المستخدمة ألغراض
ّ -3
البعثة.
 - 4حرية التنقؿ والحركة ألعضاء البعثة القنصمية جميعيـ ،باستثناء المناطؽ التي يحرـ أو يحظر
دخوليا ألسباب تتعمؽ بالنظاـ واألمف العاـ.

كؿ الوسائؿ المناسبة لالتصاؿ بدولتيا الموفدة وبرعاياىا أو بأية جية أخرى،
حؽ البعثة باستخداـ ّ
ّ -5
ولكف ال يجوز ليا استعماؿ جياز السمكي بدوف موافقة الدولة المضيفة.
أي وقت كاف وأينما وجدت ،وال يجوز فتح الحقيبة القنصمية
 - 6حرمة المحفوظات والوثائؽ القنصمية في ّ
التي تحمؿ عالمات خارجية تدؿ عمى م ظيرىا ،أو تفتيشيا ،أو حجزىا ،إال إذا توافرت لدى
بأف الحقيبة تحتوي عمى أشياء
السمطات المختصة في الدولة المضيفة أسباب جوىرية لالعتقاد ّ
أخرى غير المراسالت الرسمية أو المخصصة لالستعماؿ الرسمي ،إذ يجوز حينيا ليذه السمطات

فتح الحقيبة بحضور ممثؿ معتمد مف قبؿ الدولة الموفدة ،عمماً ّأنو إذا أعربت الدولة الموفدة عف
يكوف حامؿ الحقيبة القنصمية مف رعايا
فإنيا تُعاد إلى مصدرىا .ويجب أال
رفضيا لفتح الحقيبة ّ
َ
الدولة المضيفة وال مقيماً فييا بصورة دائمة ،ما لـ توافؽ دولتو عمى ذلؾ.

ألي شكؿ مف أشكاؿ التوقيؼ واالعتقاؿ،
ويتمتع حامؿ الحقيبة بالحماية الشخصية ،وال يمكف إخضاعو ّ
فإنو يتمتع بالحصانة لحيف تسميـ الحقيبة إلى
تـ تعييف حامؿ مؤقت لمحقيبة القنصميةّ ،
واذا ما ّ
ٍ
حينئذ الحقيبة بالحصانة
مقصدىا ،ولكف فيما إذا قاـ بنقؿ الحقيبة قبطاف سفينة أو طائرة ،تتمتع
لحيف تسميميا دوف القبطاف.
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بكؿ المعمومات المتعمقة بوفاة أحد رعايا الدولة الموفدة،
 - 7تزويد البعثة القنصمية وبدوف تأخير ّ
والحاالت التي تتطمب تعييف وصي أو ولي عمى أحد الرعايا القاصريف أو ناقصي األىمية ،أو في
حالة غرؽ أو جنوح سفينة أو طائرة تابعة لمدولة الموفدة.

تـ توقيؼ أحد رعاياىا أو اعتقالو ،وتسييؿ إيصاؿ
 - 8إعالـ البعثة القنصمية وبدوف تأخير فيما إذا ّ
يحؽ لمموظفيف القنصمييف زيارة رعاياىـ في السجف
رسائؿ ىؤالء الرعايا إلى بعثاتيـ القنصمية .كما ّ
أو الموقوؼ احت ارزيًا والتحدث معو ومراسمتو وتأميف محاـ لو.

 – 9اإلعفاءات مف الرسوـ والض ارئب كافة ،بما في ذلؾ تمؾ الموجبة عف تحصيؿ البعثة القنصمية

لرسوـ التأشيرات وجوازات السفر وتصديؽ الوثائؽ ،باستثناء الرسوـ المفروضة مقابؿ خدمات كرسـ

الكيرباء والماء والياتؼ ،أو تمؾ التي تقع عمى عاتؽ المتعاقديف مع البعثة.12

ب .حصانات المبعوث القنصمي وامتيازاتو:
تيدؼ حصانات المبعوث القنصمي وامتيازاتو إلى ضماف األداء الفعاؿ لميامو ،وىي ال تعفيو تماماً مف
الخضوع لقوانيف الدولة المضيفة وأنظمتيا ،والتي يمكف تمخيصيا كالتالي :
 -1الحصانة الشخصية:
إذ يجب عمى سمطات الدولة المضيفة معاممة المبعوث القنصمي باالحتراـ الالئؽ ومنع االعتداء عمى

شخصو ،أو حريتو ،أو كرامتو ،وال يجوز اعتقالو أو توقيفو إال في حالة الجرـ الخطير وبقرار مف السمطة
أي إجراء
القضائية المختصة ،أو تنفيذاً لقرار قضائي مبرـ .كما يجب إخطار رئيس البعثة القنصمية عف ّ
متخذ لتوقيؼ أحد أعضاء البعثة القنصمية أو حجزه أو مالحقتو جزائيًا.
 -2الحصانة القضائية:
ال يخضع المبعوث القنصمي لالختصاص القضائي واإلداري لدى الدولة المضيفة فيما يتعمؽ بممارسة

ميامو القنصمية ،ولكف ال يسري ذلؾ عمى القضا ء الجزائي ،وبعكس ما ىو الحاؿ بالنسبة لممبعوث

الدبموماسي ،إذ يجب عمى المبعوث القنصمي المثوؿ أماـ السمطات المختصة في القضايا الجزائية،

شريطة ضماف االحتراـ الالئؽ لو ،وبما ال يعيؽ قدر اإلمكاف ممارسة المياـ القنصمية ،ويجوز بالتالي

ال ،ولكف بعد إعال ـ الدولة الموفدة .كما يجوز مقاضاة المبعوث القنصمي فيما يتعمؽ
محاكمتو أصو ً

بالتزاماتو المدنية الناجمة عف العقود وديونو الخاصة التي ال عالقة ليا بعممو الرسمي .وكذلؾ في دعاوى

التعويض عف األضرار الناجمة عف حوادث المرور ،وال يعفى المبعوث القنصمي مف أداء الشيادة أماـ
-12د.ياْش يهُذ٘ – د.ياجذ انحًٕ٘-يشجغ ساتك-ص
د.ػثذ انكشٚى ػهٕاٌ-انٕسٛظ ف ٙانمإٌَ انذٔن ٙانؼاو –انكراب انثاَ-ٙيشجغ ساتك – ص  285نـ ص .288د.أحًذ أتٕ انٕفا-انمإٌَ انذٔنٙ
ٔانؼاللاخ انذٔنٛح-يشجغ ساتك-ص .178-177د.أحًذ يحًذ سفؼد –يشجغ ساتك –ص 527نـ ص .529
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السمطات القضائية المختصة ،شريطة عدـ إعاقة أداء ميامو ،وال يجوز استدعاؤه لمشيادة عف وقائع
يحؽ لو رفض اإلدالء بالشيادة أو االكتفاء باإلفادة الخطية مف قبمو ،وال
تتعمؽ بممارسة وظائفو .كما ّ
تتـ تسوية المسألة بالطرؽ الدبموماسية ،ويجوز
يمكف في ىذه الحالة اتخاذ أي إجراء قسري بحقو ،وانما ّ

التنازؿ عف الحصانة القضائية لممبعوث القنصمي سواء صراحة أو ضمناً مف قبؿ الدولة الموفدة ،أو فيما

أف التنازؿ عف الحصانة
بأي طمب عارض وفرعي في دعوى أصمية رفعيا المبعوث القنصمي ،كما ّ
يتعمؽ ّ
القضائية ال يتضمف حكماً التنازؿ عف الحصانة بالنسبة إلى إجراءات تنفيذ الحكـ ،إذ يتطمب ىذا تنازالً

ال.13
خاصًا ومسػتق ً

 -3الحصانة المالية:
ُيعفى المبعوث القنصمي وأعضاء البعثة وعائالتيـ الذيف يقيموف معو لدى الدولة المضيفة مف جميع
الضرائب والرسوـ الشخصية والعينية ،الوطنية واإلقميمية والمحمية أو البمدية ،باستثناء ما يمي:
 -1الضرائب غير المباشرة التي تدخؿ بطبيعتيا في أثماف السمع والخدمات.
 -2الضرائب والرسوـ عمى العقارات الخاصة الكائنة في أراضي الدولة المضيفة.
 -3ضرائب اإلرث والتركات وانتقاؿ الممكية.
 -4الضرائب والرسوـ المفروضة عمى الدخؿ الخاص واألرباح المتحصمة و أرس الماؿ المستثمر في
مشروعات تجارية أو مالية تقع في أراضي الدولة المضيفة.

 -5الضرائب والرسوـ الموجبة عمى الخدمات الخاصة كرسوـ الكيرباء والماء والياتؼ.
 -6الضرائب والرسوـ المفروضة عمى األجور التي يتقاضاىا أعضاء طاقـ الخدمة الشخصية في
البعثة.

 -7الضرائب والرسوـ المفروضة عمى المبالغ المتحصمة مف رسوـ التسجيؿ والرىف والطابع وتصديؽ
الوثائؽ.

ٚ -13جة ػهٗ انذٔنح انًضٛفح يؼايهح انًٕظف انمُظه ٙتاالحرشاو انالصؤ ،اذخار اإلجشاءاخ انالصيح نًُغ أ٘ اػرذاء ػهٗ شخظّ ٔحشٚرّ
ٔكشايرّٔ .ال ٚخضغ انًٕظفٌٕ انمُظه ٌٕٛنالػرمال أٔ انرٕلٛف االحرٛاط ٙتاَرظاس انًحاكًح ،إال ف ٙحانح انجشو انخطٛش ٔذُفٛزاً نمشاس انسهطح
انؼذنٛح انًخرظح ،كًا ال ٚجٕص سجُٓى ٔال فشع أ٘ َٕع يٍ إَٔاع انمٕٛد ػهٗ حشٚاذٓى انشخظٛح إال ف ٙحال ذُفٛز لشاس ػذن ٙاكرسة انذسجح
انمطؼٛحٔ .نذٖ لٛاو يالحماخ جضائٛح تحك انًٕظف انمُظه ،ٙػه ّٛػُذ االلرضاء انًثٕل أياو انسهطاخ انًخرظح انرٚ ٙجة ػهٓٛا احرشاو يشكضِ
انشسًٔ ٙذفاد٘ إػالح ػًهّ انمُظه ٙلذس اإليكأٌ .إرا أٔلف أحذ يأيٕس٘ انثؼثح انمُظهٛح احرٛاطٛاًٚ ،جش٘ فٕساً ذثهٛغ سئٛس انثؼثح انمُظهٛح أٔ
انذٔنح انًٕفذج تانطشق انذتهٕياسٛح إرا كاٌ سئٛس انثؼثح ْٕ انًالحك أٔ انًٕلٕف.
إال أ ٌ انًٕظف ٍٛانمُظه ٍٛٛال ٚخضؼٌٕ نظالحٛح انسهطر ٍٛانمضائٛح انؼذنٛح ٔاإلداسٚح ف ٙانذٔنح انًضٛفح ف ٙيا ٚرؼهك تاألفؼال انًُجضج ف ٙيجشٖ
يًاسسرٓى األػًال انمُظهٛح ،تاسرثُاء يا ٚرؼهك تانذػأٖ انًذَٛح انر ٙال ٚرؼالذٌٔ فٓٛا تانُٛاتح ػٍ انذٔنح انًٕفذجْٔ .زا ٚؼُ ٙأٌ انحظاَح انمُظهٛح
يحظٕسج فمظ تاألػًال انًرؼهمح تانًٓاو انمُظهٛح ،خالفاً نهحظاَح انذتهٕياسٛح انر ٙذًرذ إنٗ شخض انًثؼٕز انذتهٕياس.ٙدَ.ادس ػثذ انؼضٚض شافٙ
–يشجغ ساتك http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=13970 -
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ويعفى المبعوث القنصمي أيضًا مف أقساط الضماف االجتماعي أو التأميف عمى المركبات ما لـ تكف
ُ
كؿ الخدمات الشخصية والمساىمات العسكرية
إلزامية وفؽ قوانيف الدولة المضيفة وأنظمتيا ،وكذلؾ مف ّ

وقيود تسجيؿ األجانب وتراخيص اإلقامة والعمؿ.
 -4اإلعفاءات الجمركية:

حيث ُيعفى المبعوث القنصمي مف الرسوـ الجمركية كافة وغيرىا مف الرسوـ األخرى المتعمقة باألشياء
المخصصة لالستعماؿ الرسمي لمبعثة القنصمية أو لالستعماؿ الشخصي لممبعوث القنصمي وأفراد عائمتو

الذيف يقيموف معو ،باستثناء رسوـ التخزيف والنقؿ والخدمات المماثمة ،وبشرط أال تتجاوز المواد المستوردة

الكميات الضرورية لالستعماؿ المباشر مف قبؿ أصحاب العالقة.
ويتمتع بقية موظفي البعثة القنصمية بالمزايا واإلعفاءات الجمركية ذاتيا بالنسبة لألشياء المستوردة في أوؿ

ال إذا توافرت
توطف ليـ لدى الدولة الموفديف إلييا ،وكذلؾ ال تخضع أمتعة المبعوث القنصمي لمتفتيش إ ّ

بأنيا تحتوي عمى مواد محظورة أو خاضعة لمحجر الصحي عمييا ،وفي ىذه الحالة
أسباب جدية لالعتقاد ّ
يجوز إجراء التفتيش بحضور المبعوث القنصمي أو أحد موظفي القنصمية المعتمديف ليذه الغاية.

118

ج .نطاق الحصانات واالمتيازات القنصمية:
أشارت المادة  /52 /مف اتفاقية فيينا لعاـ  1963إلى أف يسري تمتع المبعوث القنصمي بالحصانات
واالمتيازات منذ دخولو إقميـ الدولة المضيفة لمباشرة ميامو ،أو منذ تاريخ تسممو لوظائفو في البعثة

القنصمية إذا كاف موجودًا ًً في الدولة المضيفة.

ويستفيد كذلؾ أفراد أسرتو الذيف يقيموف معو وخدمو الخصوصيوف بيذه الحصانات واالمتيازات منذ تاريخ

تمتُّعو بيا ،أو مف تاريخ دخوليـ إلى أراضي الدولة المضيفة ،أو مف التاريخ الذي أصبحوا فيو أعضاء
في أسرتو أو في خدمتو الخاصة.

وتستمر ىذه الحصانات واالمتيازات نافذة المفعوؿ لغاية انتياء مياـ المبعوث القنصمي ومغادرتو إلقميـ

الدولة المضيفة ،وكذلؾ بالنسبة ألفراد أسرتو وخدمو الخصوصييف ،أو بعد انقضاء فترة معقولة تُمنح لو
لتدبير أموره .كما تنطبؽ األحكاـ ذات يا في حاؿ وفاة المبعوث القنصمي ،ويسري العمؿ بيذا الحكـ حتى
في حاؿ نشوب نزاع مسمح بيف الدولتيف الموفدة والمضيفة.
ويبقى المبعوث القنصمي متمتعًا بالحصانة عف األعماؿ التي أنجزىا أثناء وظيفتو ،حتى بعد إنياء

ميمتو ،أو في حاؿ مروره في إقميـ دولة ثالثة بقصد الذىاب لمباشرة وظيفتو القنصمية لدى الدولة الموفد

إلييا أو أثناء مغادرتو ليا.
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انتياء ميمة البعثات القنصمية
تنتيي ميمة القنصؿ لمسبب نفسو الذي تنقضي معيا ميمة المبعوث الدبموماسي ،سواء بالوفاة ،أو

االستقالة ،أو االستدعاء ،أو سحب البراءة القنصمية ،أو عزلو ،أو نقمو ،أو طرده ،أو اعتباره شخصاً غير

مرغوب فيو ،أو بفناء الشخصية القانونية لدولتو.

بالمقابؿ ال تتأثر ميمة المبعوث القنصمي في حاؿ وفاة أو تغيير رئيس الدولة أو نظاـ الحكـ لدى إحدى

الدولتيف الموفدة والمضيفة ،وذلؾ لكوف المبعوث القنصمي ال يتمتع بصفة التمثيؿ الدبموماسي ،كما ىو
الحاؿ بالنسبة لمسفراء والقائميف باألعماؿ .وليذا السبب ال يؤثر قطع العالقات الدبموماسية بيف البمديف
عمى استم اررية عالقتيما القنصمية ما لـ يقرر أحدىما أو كالىما معًا خالؼ ذلؾ.

كما ال يؤدي قياـ الحرب بيف الدولتيف حكماً إلى قطع العالقات القنصمية بينيما ،واّنما في أغمب األحياف،
ُيستدعى القنصؿ مف قبؿ الدولة الموفدة الستحالة القياـ بميمتو في فترة النزاع المسمح.
نصت المادة  /26/مف اتفاقية فيينا لعاـ  1963عمى أف تمنح الدولة المضيفة وحتى في حالة وجود
وقد ّ
لكؿ أعضاء البعثة القنصمية والخدـ الخصوصييف مف غير رعاياىا وألفراد عائالتيـ ميما
نزاع مسمحّ ،
كانت جنسيتيـ ،الوقت والتسييالت الالزمة إلعداد رحيميـ ومغادرة أراضييا بأفضؿ وسيمة ممكنة بعد

انتياء مياميـ.

بأنو في حاؿ قطع العالقات القنصمية أو اإلغالؽ المؤقت أو النيائي لمبعثة
وأضافت المادة ّ /27/
ويحؽ لمدولة
القنصمية ،يجب عمى الدولة المضيفة احتراـ وحماية مباني القنصمية وأمواليا ومحفوظاتيا،
ّ
الموفدة أف تعيد بحماية مصالحيا ومصالح رعاياىا إلى دولة ثالثة توافؽ عمييا الدولة المضيفة ،أو

بتكميؼ بعثة قن صمية أخرى تابعة لمدولة الموفدة لدى الدولة المضيفة بحماية القنصمية المغمقة وحراسة
أمواليا ومحفوظاتيا وبممارسة مياميا.14

-14د.ياْش يهُذ٘ –د.ياجذ انحًٕ٘-يشجغ ساتك –ص 219نـ .230
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تمارين :اختر اإلجابة الصحيحة :العالقات القنصمية بيف الدوؿ:
 .1تتـ باالتفاؽ المتبادؿ.
 .2قطع العالقات الدبموماسية ال تعني حكمًا قطع العالقات القنصمية.
 .3إقامة العالقات القنصمية التعني حكما إقامة عالقات دبموماسية مالـ يتفؽ عمى غير ذلؾ.
 .4كؿ ماذكر.
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