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الممخص
تعتبر الحصانة الدبموماسية نوعاً مف الحصانة القانونية وسياسة متبعة بيف كافة الدوؿ
والحكومات ،واألساس القانوني لمنح الحصانات واالمتيازات الدبموماسية التي أضحت عنص اًر
أساسياً في ممارسة الوظيفة الدبموماسية وأخذت مكانة مرموقة في نظاـ التمثيؿ الدبموماسي ،حيث
شكؿ امتدادىا لممبعوثيف الدبموماسييف مناخاً حيوياً ميماً إلنجاح ميمتيا عمى أوسع نطاؽ.
عميو :تطرقت الباحثة إلى ماىية الحصانات واالمتيازات الدبموماسية لغة واصطالحاً ،ومف ثـ
معرفة التطور التاريخي والقانوني الذي مرت بو ،فقد كانت الدبموماسية في العصور القديمة تأخذ
شكؿ البعثات الدبموماسية المؤقتة التي تميزت بالطابع األرستقراطي في وسط سياسي وايديولوجي
متجانس ،أما في العصور الحديثة فقد انتقمت الدبموماسية مف الدبموماسية المؤقتة إلى الدبموماسية
الدائمة ،التي تميزت بالديمومة واالستقرار ،ولمعرفة األساس القانوني لمنح ىذه الحصانات
واالمتيازات الدبموماسية تطرقت الباحثة إلى العديد مف النظريات القانونية لتفسير ذلؾ ،وأىـ ىذه
النظريات ىي نظرية التمثيؿ الدبموماسي ،ونظرية االمتداد اإلقميمي ،ونظرية مقتضيات الوظيفة،
وكيؼ أف المشرع أخذ باالتجاه الحديث ،الذي يشمؿ مزايا نظريتي كؿ مف التمثيؿ الدبموماسي
ومقتضيات الوظيفة ،كما تطرقت الباحثة لمصادر الحصانات واالمتيازات الدبموماسية الدولية منيا،
والتي تشمؿ العرؼ الدولي واالتفاقيات الدولية والتحكيـ والقضاء الدولييف ،والمصادر الداخمية
المتمثمة في التشريعات الوطنية ،وأخي اًر تناولت الباحثة أفراد البعثة الدبموماسية ،التي تشمميـ
الحصانات واالمتيازات الدبموماسية ومدى تمتعيـ بيا ،وأف الدوؿ لـ تذىب مذىباً واحداً بخصوص
ذلؾ ما عدا فئة كبار السمؾ الدبموماسي الذيف يتمتعوف بكافة الحصانات واالمتيازات الدبموماسية
وبقية الفئات يختمؼ مف دولة ألخرى في مدى تمتعيـ بتمؾ الحصانات.
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مقدمة
طبقاً لمبدأ السيادة لمدولة الحؽ في أف تمارس اختصاصيا عمى كافة األفراد الذيف يقيموف عمى
إقميميا ،وأف الحصانات واالمتيازات الدبموماسية ليست في حقيقتيا سوى استثناء يرد عمى
اختصاص الدولة ،واليدؼ مف الحصانات واالمتيازات الدبموماسية ىو إعفاء بعض األشخاص مف
سمطات الدولة واختصاصيا القضائي.
تعد الحصانات واالمتيازات الدبموماسية ضرورة مف ضرورات التمثيؿ الدبموماسي ودعامة مف
دعاماتو عمى مر العصور ،لذلؾ أولتيا الدوؿ اىتماماً كبي اًر وعقدت االتفاقيات الخاصة بيا
وضمنتيا تشريعاتيا الداخمية ،ولـ تكف ىذه الحصانات وليدة العصر الحالي ،وانما رجعت في
عيودىا األولى إلى العالقات الدولية والمعاممة بالمثؿ ،وبرزت في بادئ األمر عمى أساس ديني،
ثـ انتقمت مف دائرة األحكاـ الدينية إلى دائرة األحكاـ الدنيوية ،حيث كانت ىذه الحصانات
واالمتيازات تستند إلى المجاممة الدولية ،وأصبحت فيما بعد تستند إلى القانوف الدولي العاـ ،وتعتبر
اتفاقية فيينا لعاـ 1961ـ لمعالقات الدبموماسية الوثيقة الدولية األولى واألىـ التي قننت األعراؼ
الدولية الخاصة بالحصانات واالمتيازات الدبموماسية ،كما أف العرؼ الدولي منذ القدـ جرى عمى أف
يتمتع المبعوث الدبموماسي بالحصانات واالمتيازات الدبموماسية ،وذلؾ تسييالً لمقياـ بأعباء ميمتو
باعتباره يمثؿ رئيس دولتو ،وىو استثناء يرد عمى اختصاص الدولة بيدؼ إعفاء بعض األشخاص
مف سمطات الدولة واختصاصيا القضائي.
أىمية الدراسة
تكمف أىمية الورقة البحثية مف الناحية العممية كوف موضوع الحصانات واالمتيازات مف المواضيع
اليامة التي تشغؿ المجتمع الدولي وعمى رأسيـ لجنة القانوف الدولي التابعة لمجمعية العامة لألمـ

المتحدة ،باعتبارىا الجية المختصة بتقنييف قواعد القانوف الدولي العاـ ،ومف الناحية العممية
فالحصانات واالمتيازات الدبموماسية ضرورة حتمية تممييا طبيعة العمؿ الدبموماسي والمصالح

الدولية المشتركة.

أىداف الدراسة

كما ييدؼ البحث الكشؼ عف التعريؼ بالحصانات واالمتيازات الدبموماسية في القانوف الدولي ،مع
ذكر أىـ وأبرز األسس التي استند إلييا القانوف الدولي في تأصيؿ قواعد وضوابط الحصانات
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واالمتيازات الدبموماسية ،وما تفرع عف ذلؾ مف أحكاـ شرعية ومواد قانونية أخذت بطابع اإللزاـ بعد
أف كانت أعرافاً تقوـ عمى المجاممة الدولية ومبدأ المعاممة بالمثؿ.
مف الدراسات السابقة لموضوع األساس القانوني لمحصانات واالمتيازات الدبموماسية والتي يمكف
اإلشارة إلييا:
 -1د عبد العزيز بف ناصر بف عبد الرحمف العبيكاف ،كتاب الحصانات واالمتيازات الدبموماسية
والقنصمية في القانوف الدولي ،شركة مكتبة العبيكاف لألبحاث والتطوير ،الرياض ،2007 ،الطبعة
األولى ،وقد قسـ ىذا الكتاب إلى خمسة أبواب تحمؿ العناويف اآلتية ،الباب األوؿ تناوؿ فيو مقدمة
عامة في القانوف الدولي ،وفي الباب الثاني تناوؿ التعريؼ بالدبموماسية وتطورىا ومصادرىا ،أما
الباب الثالث كاف بعنواف التمثيؿ الدبموماسي ،والباب الرابع التمثيؿ القنصمي ،وأخي اًر تناوؿ
الدبموماسية الجماعية في الباب الخامس.
 -2د غازي حسف صباريني ،كتاب الدبموماسية المعاصرة " دراسة مقارنة " ،دار الثقافة لمنشر
والتوزيع ،2009 ،وقد قسـ ىذا الكتاب إلى ثالثة أبواب ،باب تمييدي لمتعريؼ بالدبموماسية
والتطور التاريخي ليا ،وباب أوؿ يحمؿ عنواف التمثيؿ الدبموماسي ،وباب ثاف يحمؿ عنواف التمثيؿ
القنصمي.
 -3د منصور الفيتوري حامد ،أطروحة دكتوراه بعنواف نظاـ التمثيؿ الدبموماسي في القانوف الدولي
" العقبات واآلفاؽ " كمية الحقوؽ ،جامعة الحسف الثاني ،الدار البيضاء ،المممكة المغربية.2000 ،
إشكالية الدراسة
تعد الحصانات واالمتيازات الدبموماسية في القانوف الدولي مف اإلشكاليات الدولية المثارة باستمرار،
وتكمف ىذه اإلشكالية في البحث عف ماىية الحصانات واالمتيازات الدبموماسية في القانوف الدولي؟،
والسند القانوني والتاريخي لفكرة الحصانات واالمتيازات الدبموماسية والغرض الذي وجدت مف أجمو؟
وأفراد البعثة الدبموماسية الذيف تشمميـ ىذه الحصانات واالمتيازات؟
عميو ستقسـ الباحثة ىذه الورقة البحثية إلى مبحثيف ،نتناوؿ في المبحث األوؿ ماىية الحصانات
واالمتيازات الدبموماسية ،ومعرفة التطور التاريخي ليا ،وتناوؿ في المبحث الثاني السند القانوني
والتاريخي وأفراد البعثة الدبموماسية.
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المبحث األول
اإلطار العام لمحصانات واالمتيازات الدبموماسية
لكي يقوـ المبعوث الدبموماسي بأداء ميامو عمى الوجو األمثؿ ويتحرر مف القيود التي يمكف أف
تؤثر عميو أو تثقؿ كاىمو ،فتمتع المبعوث الدبموماسي بالحصانات واالمتيازات الدبموماسية أمر ال
غنى عنو لتمكينو مف أداء عممو عمى أكمؿ وجو ،واف ىذه الحصانات واالمتيازات تكفؿ لو الحرية
الكاممة واالطمئناف التاـ ،ويالحظ أف ىذه الحصانات واالمتيازات تستند إلى اعتباريف -:االعتبار
األول :إف المبعوث الدبموماسي يمثؿ دولة ذات سيادة ،ومف ثـ فإف أي إجراء يتخذ ضده يكوف في
الواقع صاد اًر ضد بالده .االعتبار الثاني :إف نشاط المبعوث الدبموماسي يتعمؽ بمرفؽ عاـ لمدولة
الموفدة في إقميـ دولة أخرى ،ويتعيف عدـ اإلخالؿ بو بأي حاؿ مف األحواؿ ،إذ إف الحصانات
واالمتيازات ىي وحدىا الكفيمة بضماف ىذا المرفؽ وعدـ عرقمة نشاطو بواسطة تصرفات تصدر
عف السمطات المحمية لمدولة المضيفة ،ويمكف اإلشارة إلى أف الحصانة كانت تعني احتراـ شخص
المبعوث ،وعدـ التعرض لو ،ثـ تطورت عبر العصور إلى أف وصمت إلى ما ىي عميو اآلف(.)1
المطمب األول
التعريف بالحصانات واالمتيازات الدبموماسية والتطور التاريخي ليا
أوالً :التعريف بالحصانات واالمتيازات الدبموماسية
 -:1تعريف الحصانة الدبموماسية
يشرح قاموس (روبير) الحصانة في عدة معاف ىي-:
أ – إعفاء مف عبء أو امتياز يمنح قانوناً لفئة معينة مف األشخاص.
ب -الحصانة ىي امتياز يمنح مف الممؾ إلى مالؾ كبير ،أو إلى مؤسسة كنسية تقوـ بمنح تصرؼ
الوكالء المالكيف حفؿ ىذا المالؾ الكبير(.)2
أما معجـ المصطمحات االجتماعية فقد عرؼ الحصانة بقولو إنيا( :تعني إعفاء األفراد مف التزاـ
أو مسؤولية ،كإعفائيـ مف تطبيؽ القواعد العامة في المسائؿ القضائية أو المالية)(.)3
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وعرفيا الدكتور " حسف الباتع " بقولو( :تدؿ الحصانة عمى المنعة ،والعز ،والقوة ،التي تمنع الغير
مف الوصوؿ إلى مف اتصؼ بيا ،وتعني في االصطالح القانوني الدولي عدـ جواز التعرض
لممبعوث ،وحمايتو مف أي اعتداء يوجو إليو ،أو أي فعؿ فيو مساس بشخصو ،أو امتياف لصفتو) (.)4

يالحظ أف كممة حصانة في المغة األجنبية التي تعود في أصؿ اشتقاقيا لكممة إعفاء ذات طابع
مالي _ ضريبي _ وىذا ما عنتو الكممة في القانوف الروماني ،إذ إف جذورىا ىو اإلعفاء مف
األعباء البمدية ومف دفع الضرائب ،ومف القياـ بالسخرة ومف اسكاف الجنود ،ويقوؿ قاموس (روبير):
إف القانوف الحديث يعطي كممة حصانة معنى اإلعفاء مف القواعد العامة في مادة القضاء والمالية،
وتعني الحصانة القضائية حسب القانوف الدولي العاـ ألف( :الدوؿ ال يمكف أف تخضع ضد إرادتيا
لقضاء دولة أخرى) ،فالحصانة في التعبير المغوي ىي( :المناعة التي يتمتع بيا الجسـ لدرء
األمراض عنو) ،وفي التعبير الحقوقي ىي( :إجراء يقوـ عمى إعفاء أشخاص معينيف ،كرجاؿ
السياسة أو الدبموماسييف أو نواب الشعب ،مف تطبيؽ بعض النظـ والقوانيف عمييـ إال بحسب
القواعد واألصوؿ مف االجراءات القانونية المعموؿ بيا) (.)5
أما في المغة العربية ،فيرجع أصؿ كممة حصانة إلى الفعؿ حصف أي المنع ،والحصف ىو كؿ
موضع حصيف ال يوصؿ إلى ما في جوفو ،وتحصف إذا دخؿ الحصف واحتمى بو ،ويقاؿ قمعة
حصينة أي يصعب اختراقيا ،كما يقاؿ رجؿ محصف أي رجؿ مكرـ ،ويقوؿ اهلل سبحانو وتعالى في
الحصانة( :والمحصنات مف النساء) أي المواتي ال يمكف الوصوؿ إلييف أو النيؿ منيف ،بمعنى
العفيفات(.)6
فالحصانة الدبموماسية مصطمح قانوني يمنحو المشرع الوطني أو الدولي إلى بعض األشخاص
الذيف يعيشوف في البمداف األجنبية بحكـ وظائفيـ ويعفييـ بموجبيا مف عبء أو تكميؼ أو مسائمة
قانونية ،ويبقوف خاضعيف لسمطة القوانيف في بالدىـ ،فالسفراء أو الوزراء والمبعوثوف الخاصوف
والوكالء والدبموماسيوف اآلخروف يمنحوف ىذا االمتياز ،ومثؿ ىؤالء األشخاص ال يمكف القبض
عمييـ لمخالفة قوانيف البالد التي يرسموف إلييا ،ولكف إذا خالفوا القوانيف المحمية في بالدىـ فإف
حكوماتيـ قد تطالب باستدعائيـ ،كما ينطبؽ ىذا عمى الييئات الدولية والمنظمات اإلقميمية
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المعترؼ بيا في نطاؽ عضويتيا ،وىناؾ اتفاقيات دولية تنظـ معاممة الوكالء الدبموماسييف والمكاف
الذي تشغمو مقار البعثة وأماكف المندوبيف الدبموماسييف.
نستخمص مف التعريفات السابقة أف مصطمح كممة حصانة يعني في األصؿ المنع لممبعوث
الدبموماسي بيدؼ عدـ التعرض لشخصو ،وكذلؾ عدـ التعرض لذات المبعوث الدبموماسي الخاص
وحمايتو مف أي اعتداء يوجو إليو ،وأي فعؿ فيو مساس بشخصو أو امتياف لصفتو.
 -:2تعريف االمتيازات الدبموماسية
يقوؿ قاموس (روبير) :أف كممة امتياز تعني قانونياً ميزة أي أفضمية خاصة تمنح لفرد مع إمكانية
التمتع بيا خارج إطار القانوف العاـ.
ومف الناحية التاريخية تعني كممة امتياز الحقوؽ األفضمية الفخرية أو النفعية التي يمتمكيا بعض
األشخاص بحكـ نسبيـ (النبالء) ،أو بحكـ وظائفيـ أو انخراطيـ في بعض الييئات القضائية أو
بعض المناطؽ مف إقميـ الدولة(.)7
أما عمى صعيد المغة العربية فإف كممة امتياز تشتؽ مف كممة ميز ،وكممة ميز أو امتياز الشيء،
تعني فرزه عف غيره أي فصمو عمى سواه ،وامتاز امتيا اًز أي انفصؿ عف غيره وانعزؿ ،ويمكف
التوضيح أكثر في معجـ مقاييس المغة :ميز :الميـ والياء والزاي أصؿ صحيح يدؿ عمى تنزيؿ
الشيء مف الشيء وتنزيمو ،وميز تميي اًز ومزتو مي اًز .وامتازوا :تميز بعضيـ مف بعض ويكاد يتميز
غيظاً ،أي ينقطع ،وانماز الشيء انفصاؿ عف الشيء(.)8
ويقصد باالمتيازات الدبموماسية منح بعض المزايا المالية المتعمقة باإلعفاء مف الضرائب والرسوـ
الجمركية ،تسمح ىذه اإلعفاءات لممبعوث الدبموماسي بتأمينو وتحقيؽ أىداؼ مينتو التي أوفد مف
أجميا ،وتنص اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية لسنة 1961ـ ،عمى تسع مواد خاصة باالمتيازات
الدبموماسية الممنوحة لمشخص الدبموماسي سواء كاف رئيس دولة أو وزير خارجية أو ممثؿ
دبموماسي يحمؿ ىذه الصفة ،مما يعني أنيا اصبحت ممزمة لمدوؿ وأف مخالفتيا يترتب عمييا
مسؤولية دولية واضحة ،حيث كانت ىذه االمتيازات تمنح عمى أساس المعاممة الدولية بالمثؿ،
فأصبحت اليوـ ممزمة لكؿ الدوؿ وتشمؿ ىذه االمتيازات جميع ما يتعمؽ باإلعفاءات المالية مف
ضرائب ورسوـ جمركية ،وجميع االعفاءات األخرى مف ضماف اجتماعي وخدمات يقرىا القانوف
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الدبموماسي بغض النظر عف إنيا أساسية وممزمة وفرضيا القانوف الدولي ،أو كانت غير أساسية
وليست ممزمة ولـ يفرضيا القانوف الدولي ،بؿ نشأت مف باب المجاممة الدولية والمعاممة بالمثؿ،
واالمتيازات كذلؾ ىي الرعاية التي تمنح لرؤساء الدوؿ التي تتناسب مع صفتيـ إذا ما وجدوا في
إقميـ أجنبي ،كما تمنح لوزراء الخارجية ولمممثميف الدبموماسييف(.)9
وقد ثبتت ىذه االمتيازات لممموؾ واألفراد منذ القدـ واستقرت وأصبحت مف األمور المرعية التي ال
جداؿ فييا عمى مر الزمف ،ومف ىذه االمتيازات ما يستند إلى مجرد المباقة والمجاممة كاإلعفاء مف
الضرائب والرسوـ الجمركية المختمفة ،التي يخضع ليا عموـ األفراد وتقديـ مختمؼ التسييالت
والخدمات الخاصة بالتنقؿ واإلقامة في البمد األجنبي الذي يوجد فيو ،ومنيا ما ىو نتيجة قانونية لما
تتمتع بو الدولة التي يمثميا مف سيادة وسمطاف ،ويقتضياف مراعاة حرمة ذاتو ومسكنو وعدـ
خضوعو لسمطات الدولة األجنبية التي يكوف موجوداً في إقميميا(.)10
ثانياً :التطور القانوني و التاريخي لمحصانات واالمتيازات الدبموماسية
ُيعد تبادؿ العالقات بيف الدوؿ مظي اًر مف مظاىر الحياة الدولية ،وتجسيداً لواقع الرغبات الجماعية

في االتصاؿ والتقارب والتآلؼ ،ويمكف القوؿ أف تبادؿ العالقات ُعرؼ معموؿ بو منذ أقدـ

العصور ،وتحديداً منذ نشأت القبائؿ والعشائر واإلمبراطوريات والمدف ،فكؿ ىذه األزمنة عرفت
عالقات التعامؿ بيف مجموعاتيا ،حيث اكتشؼ اإلنساف أنو ال يمكف أف يحيا بمعزؿ عف اآلخريف
مف بني جنسو ،فما كاف لو إال أف يتخذ السفر والترحاؿ والتجوؿ سبيالً لو ،إما كرسوؿ مكمؼ
بإرساؿ رسالة لمدولة المبعوث إلييا مف قبؿ أمير دولتو ،واما لمبحث عف سبؿ العيش في مكاف
آخر ،كؿ ىذه األمور أدت إلى اكتشاؼ المبعوثيف ،والى استمياـ حصاناتيـ التي مرت بعدة مراحؿ
حتى وصمت إلى مرحمة التقنييف أو التدويف.
 -:1الحصانات واالمتيازات الدبموماسية في العصور القديمة
إف الحصانات الشخصية ليست مف مستحدثات العصر الحالي ،فيذا األخير ال يعدو أف يكوف
كاشفاً ليا ،ويعود أساس تقديـ الحصانات إلى تاريخ ُموغؿ في القدـ ،منذ أف ُمورس االتصاؿ بيف
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وبعث بالمبعوثيف ،واستُقبِؿ ،حيث استميـ اإلنساف الحاجة إلى توفير
القبائؿ والشعوب والمدفُ ،

الحماية لممبعوثيف الذيف يقوموف بمياـ ال يمكف أف تستمر إذا تـ التعرض ليـ.

وذىب الباحثوف إلى أف الشعوب القديمة كانت تقيـ فيما بينيما عالقات ذات طابع دولي ،إال أف
ىذه العالقات كاف يغمب عمييا الطابع الديني ،ويبدو أف ىذه الشعوب وتحديداً العراقيوف منيـ كانوا
يعتقدوف أف اتفاقيـ مع الدوؿ والمقاطعات األخرى ما ىو إال تنفيذاً لرغبات اآللية ،لذا أشيدوا
اآللية عمى جميع تصرفاتيـ وعمى االلتزاـ بتنفيذ بنودىا ،كما خصصوا جزءاً كبي اًر مف كؿ معاىدة
لبياف نقمة اآللية وغضبيا عمى كؿ مف يخرج أو يحاوؿ الخروج عمى نصوصيا .ففي ىذه المرحمة
مف تطور الدبموماسية القديمة لـ تبرز مفاىيـ نظرية محددة تمنح مف خالليا ىذه الحصانات ،وذلؾ
بسبب ضعؼ تطور العالقات االجتماعية والسياسية وبسبب عدـ وجود الطابع الدولي ،إال أنو
بظيور الحاجة إلى االتصاؿ واالحتكاؾ والتفاوض كانت قد فرضت إقرار ومنح حصانة لمرسؿ
المبعوثيف التي اصبحت فيما بعد مع مرور الزمف ،وتطور العالقات نوع مف التابو الذي تحوؿ مع
الوقت إلى ىالة قدسية احيطت بشخص المبعوث ،حيث ال يجوز التعرض لو وانتياؾ حرمتو وعمى
ىذا األساس اعتبرت الحصانة منذ القدـ كقدس األقداس ال يجوز المس بيا .أما بالنسبة لمبالد
العربية اإلسالمية فقد عرفت شعوبيا الدبموماسية منذ القدـ ومارست مبدأ الحصانات منذ البداية
عمى قاعدة عرفية مف التراث العربي القديـ ،وأكدتيا الشريعة اإلسالمية ،حيث ساعدت عمى تطور
العالقات بيف الدولة اإلسالمية وغيرىا مف الدوؿ والشعوب ،عاممة عمى إرساء قواعد جميمة في
التعامؿ الدولي والتبادؿ الدبموماسي والمتمثمة في الوئاـ والتعاىد والمودة وذلؾ مف خالؿ تطبيقيا
لمبدأ العدؿ واإلنصاؼ والمساواة ومبدأ المعاممة بالمثؿ ،حيث يعتبر عيد األماف أحد األنظمة
المستمدة مف مبادئ الشريعة اإلسالمية الذي اعتبره جؿ الفقياء والعمماء األساس النظري
لمحصانات واالمتيازات الدبموماسية(.)11
نستخمص مف ذلؾ أف الدبموماسية في العصور القديمة كانت تأخذ شكؿ البعثات الخاصة أو
المؤقتة ،وىو ما يعرؼ باسـ الدبموماسية المؤقتة ،حيث تميزت ىذه الدبموماسية التقميدية بشكؿ عاـ
بالطابع االرستقراطي وكانت تمارس في وسط سياسي وأيديولوجي واقتصادي متجانس.
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 -:2الحصانات واالمتيازات الدبموماسية في العصر الحديث
مع بداية العصور الحديثة بدأت مرحمة ىامة مف مراحؿ الدبموماسية ،بحيث انتقؿ فييا العالـ مف
الدبموماسية المؤقتة إلى الدبموماسية الدائمة ،دبموماسية يستند فييا إلى البعثة بمياـ تتصؼ
بالديمومة واالستقرار.
ففي منتصؼ القرف الخامس عشر تحوؿ ميزاف القوى مف اإلمبراطورية التقميدية القديمة إلى دوؿ
جديدة ،ظيرت كقوى عظمى ،كإنجمت ار وفرنسا واسبانيا ،وكذلؾ ظيور اإلمبراطورية اإلسالمية في
الشرؽ إذ أصبحت ىذه اإلمبراطورية تيدد نفوذ الدوؿ المسيحية األوربية ،وخاصة بعد زواؿ
اإلمبراطورية الرومانية الشرقية.

وخالؿ القرنيف السادس عشر والسابع عشر وبعد أف استقرت الدبموماسية ظيرت الدوؿ في شكميا
الحديث ،وازداد تبادؿ العالقات بيف الدوؿ ولعبت المؤتمرات الدولية دو اًر كبي اًر في ترسيخ وتعميؽ
قواعد وأحكاـ الدبموماسية ،األمر الذي دعا إلى إيجاد بعثات دائمة تعمؿ عمى تنسيؽ الجيود
وتوحيد المواقؼ تجاه مسائؿ معينة أو حاالت طارئة(.)12
ومع بداية القرف التاسع عشر زاد االىتماـ بالقواعد القانونية الخاصة بالعالقات الدبموماسية ،فيذه
القواعد بقيت عرفية حتى العاـ 1815ـ ،عندما اجتمع مموؾ أوربا في فيينا ،وأرادوا تقنييف القواعد
العرفية المتعمقة بالعالقات الدبموماسية ،فمـ يتفقوا إال عمى نص واحد حوؿ التراتبية واألسبقية في
السمؾ الدبموماسي(.)13
ثـ جاء مؤتمر أكس الشابيؿ في عاـ 1818ـ إلضافة درجة جديدة لممبعوثيف الدبموماسييف ،وبعد
ظيور عصبة األمـ 1919ـ واألمـ المتحدة عاـ 1945ـ والعديد مف المنظمات الدولية العامة
والمتخصصة ،نتج عف ذلؾ حصوؿ الدوؿ عمى استقالليا واتجاىيا نحو التمثيؿ الدبموماسي وانشاء
المعاىدات واالتفاقيات الدولية ،حيث تعتبر اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية التي صدرت عاـ
1961ـ مف أىـ ىذه االتفاقيات ،حيث قننت ونظمت أحكاـ التبادؿ الدبموماسي الدائـ بيف الدوؿ
وانشاء البعثات الدائمة ،وحددت وظائؼ وواجبات البعثات ىذا مف جية ،ومف جية أخرى فقد
نسخت االتفاقيات التي صدرت بعدىا أغمب قواعدىا وأحكاميا(.)14
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المطمب الثاني
مصادر الحصانات واالمتيازات الدبموماسية
أوالً :المصادر الدولية
تتكوف مصادر الحصانات واالمتيازات الدبموماسية مف مصادر دولية متمثمة في قواعد عرفية وىي
"العرؼ الدولي" ،وقواعد مكتوبة وىي " المعاىدات والقضاء والتحكيـ الدولييف".
 -:1العرف الدولي

()15

ظؿ العرؼ الدولي حتى مطمع القرف التاسع عشر يمثؿ المصدر األوؿ واألساسي لمحصانات
واالمتيازات الدبموماسية ،وتعد قواعد العرؼ الدولي األساس األوؿ في ترسيخ فكرة منح الحصانات
لممبعوثيف الدبموماسييف ،ونتيجة لتواتر ىذه السموكيات لدى الشعوب وعمى مر العصور القديمة
أصبحت تشكؿ التزاماً عمى الدوؿ بأف تحضي بقدر كبير مف االىتماـ( ،)16وبالتالي فإف ما تـ
االتفاؽ عميو في الكثير مف االتفاقيات ما ىو إال تقنيف ليذه القواعد العرفية الدولية ،فيي إذف مقررة
ليا وليست منشئة باعتبار أف ىذه االتفاقيات جاءت ونصت عمى ىذه الحصانات في معاىدات
أخذت طابع اإللزاـ لدى كافة الدوؿ(.)17
ولقد برز الدور العظيـ الذي أدتو القواعد العرفية في القانوف الدبموماسي ،وتصدر القاعدة العرفية
عف عدد مف المواقؼ تسمى السوابؽ ،ويصبح ىذا السموؾ قاعدة معترفاً بيا نتيجة حاجيات
المجتمع الدولي ،فالقاعدة العرفية أساسيا العمؿ الذي ينتج عف إعادة بعض المواقؼ بصفة مستمرة
في ميداف خاص مف مياديف العالقات الدولية ،ولمقاعدة العرفية أىمية كبرى في العالقات الدولية
ألف أغمب القواعد في الحقيقة مف أصؿ عرفي.
وبما أف العرؼ الدولي ينشأ وفؽ تصرؼ قانوني يتواتر عميو االستعماؿ ،ويتكرر مف قبؿ الدوؿ
لدى قبولو واستحسانو ،فإف قياـ الدوؿ بتجربة تصرؼ قانوني مف خالؿ العالقات الدولية وبشكؿ
متكرر وىو الذي ُيولد العرؼ الدولي.

وبالتالي ُيعد العرؼ الدولي بحسب األقدمية التاريخية ىو أوؿ مصادر القانوف الدولي وقانوف

العالقات الدبموماسية ،بؿ أف معظـ القواعد التي أوردتيا المعاىدات الدولية المختمفة في نصوصيا،
ما ىي إال قواعد قانونية ثابتة ومستقرة في وجداف الجماعة الدولية تكونت بواسطة العرؼ الدولي،
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وما كاف دور المعاىدات إال كاشفاً ليذه القواعد ولـ يكف منشئ ليا ،نستنتج مف ذلؾ أف العرؼ
الدولي أكثر صدقاً مف المعاىدة حاؿ كونو نابع عف إرادة حرة وواعية ،باعتبار أنو قد صدر بعد
رغبة األطراؼ في تكويف عالقة فيما بينيـ ،وأضؼ إلى ذلؾ أنو ال يوجد أي إلزاـ عمى األطراؼ
في االتجاه نحو ىذا المنحنى ،أي ال وجود لمعاىدة مثالً أو اتفاؽ مبدئي ،وانما لمجرد تالقي
إرادتيف لغرض التعبير عمى العالقة التي يراد ليا أف تكوف بيف األطراؼ ،ونجد أف األعراؼ عادةً

ما تكوف سارية اتجاه األطراؼ بغض النظر عف أي إشعار مف قبؿ اآلخريف لاللتزاـ بيا مف عدمو
ويعود ذلؾ إلى رغبة األطراؼ في تحقيؽ المصمحة التي تعود عمييا بالنفع أو ال وال ضير إف شمؿ
ىذا النفع الطرؼ اآلخر حتى تكوف الفائدة أعـ وأشمؿ ،وىذا ما جعؿ كافة األعراؼ والمبادئ إلى
تقنينيا وتدوينيا في قوانيف واتفاقيات دولية اتصفت بالشمولية ،وتمقى رواجاً لدى كافة أعضاء
المجتمع المدني ،وليس ىذا فقط وانما حرص كافة أعضاء المجتمع الدولي قديماً وحديثاً عمى
احتراميا وعدـ اإلخالؿ بيا وااللتزاـ بما تـ النص عميو في ىذه االتفاقيات(.)18
 -:2المعاىدات الدولية
تعرؼ المعاىدة الدولية بأنيا( :اتفاؽ دولي يتـ إبرامو بيف شخصيف أو أكثر مف أشخاص القانوف
الدولي يحكمو ىذا القانوف ،سواء تـ صياغتو في وثيقة واحدة أو في وثيقتيف أو أكثر ،وأياً كاف
تسميتو أو عنوانو)(.)19
والجدير بالذكر بأنو لـ تنظـ االتفاقيات الدولية مسألة الحصانات واالمتيازات الدبموماسية إال في
وقت متأخر ،ففي عاـ 1843ـ أبرمت دوؿ أمريكا الالتينية معاىدة لتنظيـ الحصانات واالمتيازات
الدبموماسية لمبعوثي ىذه الدوؿ بعضيا لمبعض اآلخر ،كما أبرمت ىذه الدوؿ مف جانب وايراف مف
جانب آخر عاـ 1855ـ مثؿ ىذه المعاىدة ،ولعؿ االتفاقية المبرمة بيف البرتغاؿ وبريطانيا عاـ
1908ـ كانت تعد مف االتفاقيات الدولية التي نظمت ىذه المسألة ،وتال ىذه االتفاقية إبراـ العديد
مف االتفاقيات والمعاىدات التي عالجت ذات المسألة ،إال أف ما كاف يميز ىذه االتفاقيات أنيا
كانت ثنائية أو ذات طابع إقميمي ،ولـ يتغير الطابع اإلقميمي ليذا النوع مف المعاىدات حتى في
مطمع القرف العشريف ،فقد صادقت دوؿ أمريكا الالتينية في  20فبراير 1928ـ عمى معاىدة
(ىافانا) لمحصانات واالمتيازات الدبموماسية ،وتعد ىذه المعاىدة أوؿ المعاىدات الدولية التي
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عالجت الحصانات واالمتيازات بصورة شاممة ابتداء مف إيفاد المبعوث وانتياء بعودتو إلى بمده ،فقد
قننت قواعد الحصانات واالمتيازات الدبموماسية في المواد مف ( )24 -14منيا (.)20
وفي عاـ 1961ـ ُعقد في فيينا في الفترة مف  2مارس إلى  14أبريؿ مؤتمر دولي حضرتو إحدى

وثمانوف دولة ،كما حضره بصفة مراقب ممثمو العديد مف المنظمات الدولية ،تـ إق ارره في  18أبريؿ
1961ـ تحت اسـ اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية ،وضمت ىذه االتفاقية ( )53نصاً عالجت
غالبية المسائؿ المتعمقة بالعمؿ الدبموماسي ،فقد اكدت عمى أف الحصانات واالمتيازات الدبموماسية
تستمد أساسيا مف القانوف الدولي(.)21
 -:3القضاء والتحكيم الدولي
تعتبر أحكاـ المحاكـ الدولية (القضاء الدولي) مف المصادر الميمة لقانوف العالقات الدبموماسية
بشكؿ عاـ ،والحصانات واالمتيازات الدبموماسية بشكؿ خاص ،حيث يقوـ القضاء بإخراج القانوف
مف إطاره النظري إلى التطبيقي.
ومف ضمف القضايا التي تـ عرضيا أماـ محكمة العدؿ الدولية ،قضية األشخاص الدبموماسييف
والقنصمييف في طيراف ( )1980 -1979حيث قررت المحكمة بأغمبية  13صوتاً مقابؿ صوتيف،
بأف سموؾ إيراف يعد مخالفاً لالتفاقيات الدولية وقواعد القانوف الدولي العاـ ،كما قررت باإلجماع
عمى أف تقوـ إيراف باتخاذ التدابير والخطوات الالزمة لمعالجة الموقؼ الناجـ عف الحوادث التي
وقعت في  4نوفمبر عاـ 1979ـ وما نجـ عنيا ،وأف تفرج عف الرىائف وتسمميـ إلى القائـ برعاية
المصالح األمريكية في إيراف ،وىي دولة (سويس ار) ،وأف تعيد إلى الواليات المتحدة األمريكية كؿ
مف مباني السفارة وممتمكاتيا والوثائؽ الخاصة بالسفارة والقنصمية(.)22
 -:4التشريعات الوطنية
تعتبر التشريعات الوطنية أو الداخمية مف القواعد المنظمة لمتمثيؿ الدبموماسي ،خاصة في مجاؿ
الحصانات واالمتيازات الدبموماسية ،فعمى الرغـ مف أنو ليس لمقانوف الداخمي لدولة سمطاف خارج
حدودىا ،إال أف التعامؿ الدولي جعؿ مف ىذه التشريعات أو القوانيف الداخمية التي تصدرىا الدوؿ
وتنص عمى بعض القواعد الدولية قواعد قانونية ممزمة ،حيث يمكف الرجوع إلييا كوسيمة إلثبات
وجود القاعدة القانونية(.)23
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ىذا وتتمثؿ أىمية التشريعات الوطنية أو المحمية في ناحيتيف ،األولى كونيا تيدؼ إلى سد أي
نقص أو قصور الذي قد يحدث في جوانب المعاىدات أو االتفاقيات الدولية ،والثانية أف ىناؾ
بعض المسائؿ واألمور التي تستجد ،بعد دخوؿ المعاىدة حيز النفاذ ،وال يمكف احتوائيا أو
معالجتيا عمى وجو السرعة أو تداركيا بتعديؿ الحؽ ،فمف المعروؼ أف عقد المؤتمرات قد يستغرؽ
وقتاً طويالً واالتفاؽ عمى تعديؿ مسألة معينة أو االتفاؽ عمييا قد يستغرؽ وقتاً أطوؿ ،وفي الوقت
نفسو فإف المسألة قد تستمزـ معالجتيا بسرعة وال تتحمؿ التأخير ،مف ىنا تكمف أىمية التشريعات
والقوانيف المحمية أو الوطنية ،حيث إنيا تجد الحموؿ التشريعية ليذه المسائؿ التي قد تحدث في كافة
األحواؿ ،والبد أف تكوف معالجة المواد في التشريعات الوطنية في إطار الحدود المرسومة بموجب
المعاىدة أو االتفاقية الدولية ،وأال تتعارض معيا بأية صورة مف الصور أو بأية حاؿ مف األحواؿ،
واذا حدث تعارض بيف القانوف الداخمي والقانوف الدولي ،فإف األولوية تكوف لمقانوف الدولي ،حيث
ال دوليًا تسمو وترتفع عمى
مف المعروؼ أف نصوص القاعدة القانونية الدولية أيًا كانت عرفًا أو تعام ً
القاعدة الداخمية ،ومف أمثمة القواعد الداخمية القانوف الذي أصدرتو بريطانيا عاـ 1907ـ والمعروؼ
بتشريع الممكة (آف) والذي صدر بعد االعتداء عمى السفير الروسي ،والمرسوـ الفرنسي لمسنة الثانية
لمثورة الفرنسية الذي صدر بشأف عدـ االعتداء عمى المبعوثيف الدبموماسييف المعتمديف لدى فرنسا(.)24

المبحث الثاني
السند القانوني وأفراد البعثة الدبموماسية الذين تشمميم الحصانات واالمتيازات
لقد حاوؿ فقياء القانوف الدولي البحث عف تبرير فمسفي المتداد الحصانات واالمتيازات الدبموماسية
لممبعوث الدبموماسي كنظاـ قانوني خاص ،وكسمسمة مف االمتيازات في القانوف الدولي وفي القواعد
القانونية العامة ،وذلؾ بعد أف ثبت لمدوؿ جميعاً مصمحة مشتركة في استمرارىا تمكيناً لمبعوثي كؿ
منيا لدى األخرى مف القياـ بمياميـ عمى الوجو المرغوب فيو.
المطمب األول
السند القانوني وأىم النظريات المؤسسة لمحصانات واالمتيازات الدبموماسية والنقد الموجو إلييا
لقد ظيرت مجموعة نظريات تبيف المبررات القانونية لتمتع المبعوث الدبموماسي بتمؾ الحماية
القانونية نتناوؿ أىميا:
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أوالً -:نظرية الصفة التمثيمية
نادى بيذه النظرية كؿ مف الفقيو الفرنسي (مونتيسكو) ودافع عنيا بقوة ،وكذلؾ الفقيييف (فاتيؿ) و
(فوشي) ،وعبر الفقيو (مونتيسكو) في دفاعو عف ىذه النظرية وتبريره ليا( :إف القانوف الدولي العاـ
يقضي بتبادؿ السفراء بيف األمراء ،وتقضي طبيعة األشياء بأف ال يخضع السفراء لألمراء الذيف
يعتمدوف لدييـ وال لمحاكميـ ،ألنيـ كممة السيد الذي انتدبيـ ،والبد أف تكوف ىذه الكممة حرة ،وأف
ال يعترض سبيميـ أية عقبة)(.)25
وتتمخص فمسفة ىذه النظرية في إسناد الحصانات واالمتيازات الدبموماسية إلى الصفة التمثيمية
والنيابية لممبعوثيف الدبموماسييف ،باعتبارىـ ممثميف لمموكيـ ورؤسائيـ والمعبريف عف إرادتيـ
والناطقيف باسميـ ،لذا تأسست الحصانات واالمتيازات المقررة لمبعثات الدبموماسية عمى الصفة
التمثيمية لمبعثات باعتبارىا ممثمة لرؤسائيا ولدوليا في تمؾ الفترة.
إال أن ىذه النظرية تعرضت لمنقد لألسباب اآلتية-:
 - :1النظرية فضفاضة وتنطوي عمى مغالطة كبيرة فيما يتعمؽ بميمة إدارة الشؤوف الدولية ،حيث
ال يمكف عف طريقيا تحقيؽ الموازنة بيف حصانة الممثؿ الدبموماسي وسيادة رئيس الدولة المستقبمة،
ذلؾ أف ىذه النظرية تضع الممثؿ الدبموماسي وحكومتو فوؽ قانوف الدولة المضيفة.
 -:2فقدت النظرية كثي اًر مف شرعيتيا بظيور نظاـ الدولة القومية ،ألنو في ىذا النظاـ الرئاسي
حيث تشترؾ السمطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الحكـ ،فيثور التساؤؿ عف كينونة
الشخص الذي يمثمو السفير.
 -:3ىذه النظرية لـ تقدـ حموالً لبعض األوضاع ،كالحصانة التي يتمتع بيا المبعوث أثناء وجوده
أو مروره في دولة ثالثة ،ال يكوف لو قبميا صفة تمثيمية.
 -:4كما أنو في بعض األحياف ىناؾ ازدواجية في صفة المبعوث الدبموماسي ،فمف ناحية يمثؿ
رئيس الدولة ،ومف ناحية أخرى يمثؿ دولتو وبتالي يستفيد مف نوعيف مف الحصانات ،حصانة رئيس
الدولة تتحدد أو تقع عمى مستوى المجاممة الدولية ،بينما حصانات الدولة تقع عمى مستوى السيادة
واالستقالؿ وعمى المعاممة بالمثؿ(.)26
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وبالرغـ مف ىذه االنتقادات ،فإف ىذه النظرية لـ تختفي كمياً ومازالت ليا بعض اآلثار ألنو مازاؿ
ىناؾ مف الحصانات واالمتيازات الدبموماسية ماال يجد تبري اًر لو إال الرغبة في إحاطة الممثؿ
الدبموماسي بوضع بارز مف الفخامة والعظمة استناداً إلى سيادة الدولة التي يمثميا.
ثانياً -:نظرية االمتداد اإلقميمي
مقتضى ىذه النظرية أف المبعوث الدبموماسي والبعثة الدبموماسية ،يعتبراف وكأنيما امتداد إلقميـ
الدولة الموفدة ،وأف وجود المبعوث الدبموماسي أو البعثة الدبموماسية فوؽ أراضي الدولة الموفد إلييا
ىو في حكـ وجودىا فوؽ إقميـ الدولة الموفدة فتقوـ ىذه النظرية عمى االفتراض ،بمعنى أف
المبعوث الدبموماسي إذ يعتبر افتراضاً ممثالً لشخص رئيس الدولة فإنو يعتبر كذلؾ عف طريؽ
االفتراض أنو خارج نطاؽ السمطاف اإلقميمي لمدولة المبعوث إلييا ،أي كأنو لـ يغادر إقميـ دولتو
وأف إقامتو في الدولة التي يباشر فييا ميمتو ىي في حكـ امتداد إقامتو في موطنو(.)27
وبالرغم من التأييد السابق الذي القتو ىذه النظرية ،إال أن العمل الدولي المعاصر يرفض
االستناد عمييا وذلك لألسباب اآلتية-:
 -:1إنيا تقوـ عمى افتراض ال يمثؿ الواقع ،فيي ال تعدو أف تكوف نسيجاً مف الخياؿ ،وما يدعـ
ِ
معؼ مف قوانيف الدولة المضيفة بصفة شاممة ،فيو يخضع
ىذا القوؿ أف المبعوث الدبموماسي غير

لقوانينيا في حالة ما إذا تممؾ عقا اًر داخؿ حيزىا الجغرافي ،وذلؾ ال يستقيـ مع نظرية االمتداد
اإلقميمي ،وفي ذلؾ يقوؿ الدكتور أحمد أبو الوفا( :يبقى اختصاص دولة المقر سارياً بالنسبة
لألفعاؿ التي ال تسري عمييا الحصانة ،وىكذا تعتبر الجرائـ المرتكبة داخؿ مقار البعثة الدبموماسية
مرتكبة فوؽ إقميـ دولة المقر ،وبالتالي يخضع مرتكبيا _ إذ لـ يكف متمتعاً بالحصانة _ لقوانيف
تمؾ الدولة ،وعمى رئيس البعثة تسميمو ،أو الموافقة عمى دخوؿ الشرطة أو رجاؿ األمف لمقبض
عمى المجرـ).
 -:2إف العمؿ بيذه النظرية سيؤدي إلى نتائج غير مقبولة ،كعدـ إمكاف مطالبة الدولة المستضيفة
لمبعثة بتخفيض عدد المبعوثيف ،أو اعتبارىـ أشخاصاً غير مرغوب فييـ ،باعتبار أنيـ فرضياً
مازالوا متواجديف عمى إقميـ دولتيـ ،وأنيـ لـ يغادروىا(.)28
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وأخي اًر يمكننا القوؿ إف ىذه النظرية مثمت فترة زمنية معينة ،وبتطور المجتمع الدولي ،لـ تعد
صالحة لمتطبيؽ كأساس لمحصانات واالمتيازات الدبموماسية ،لذلؾ ومف أجؿ االبتعاد عنيا تـ
البحث عمى أساس فمسفي آخر يكوف أكثر واقعية ومنطقية وكانت نظرية مقتضيات الوظيفة.
ثالثاً -:نظرية مقتضيات الوظيفة
تذىب ىذه النظرية إلى أف أساس منح المبعوث الدبموماسي الحصانات واالمتيازات الدبموماسية
يكمف في أنيا ضرورة ظروؼ العمؿ وحاجة المبعوث لمقياـ بمياـ عممو ضمف مناخ مف الحرية
والطمأنينة بعيداً عف أية مؤثرات أو ضغوطات قد تعرقؿ مسيرة عممو في أراضي الدولة الموفد
إلييا ،وضمف إقميـ دولة ثالثة قد يحتاج المبعوث لممرور عبر أراضييا وفقاً لما تستدعي ظروؼ
عممو ،فحرمة ىذه الحصانات واالمتيازات مؤسسة عمى فكرة (ضرورات الوظيفة أو مصمحة
الوظيفة) لتأميف استقالؿ المبعوث الدبموماسي في أداء ميامو .ومف مزايا ىذه النظرية أنيا في
جوىرىا تتجو نحو نوع مف االمتيازات والحصانات بالقدر الذي ال يتعارض مع مباشرة الوظيفة
الدبموماسية ،فمبدأ امتداد الحصانات واالمتيازات لممبعوث الدبموماسي إنما ىو لضماف اإلنجاز
الفعاؿ لوظائفو في رحاب الدولة الموفد إلييا ولتمكيف الدبموماسية مف تأدية أىدافيا(.)29
وقد أخذ بيذه النظرية معيد القانوف الدولي في فيينا عاـ 1924ـ حيث كاف مف مقررات اجتماعو
أف أساس الحصانات واالمتيازات الدبموماسية يكمف في المصمحة الوظيفية ،وقد ورد في ديباجة
اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية لعاـ 1961ـ عمى أف( :الغرض مف ىذه المزايا والحصانات ليس
ىو تمييز أفراد ،بؿ ىو تأميف أداء البعثات الدبموماسية ألعماليا عمى أفضؿ وجو كممثمة لدوليا)،
كما نصت اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر اإلسالمي لعاـ 1976ـ عمى أنو( :ال تمنح
الحصانات واالمتيازات لممثمي الدوؿ األعضاء لمصمحتيـ الخاصة ولكف ضماناً لتمتعيـ بكامؿ
استقالليـ في إدارة أعماليـ لدى المنظمة)(.)30
لقد نالت ىذه النظرية تأييداً كبي اًر وواسعاً كأساس إلسناد الحصانات واالمتيازات الدبموماسية لممبعوث
ال أساسيًا مف
الدبموماسي ،كما أف سبب انتشار ىذه النظرية يكمف في أف ىذه الحصانات تعتبر عام ً
عوامؿ تأكيد العالقات الدولية ودعميا ،فيذه النظرية تعتبر أكثر منطقية مع االتجاىات الحديثة في
أسس النظـ القانونية وذلؾ ألف حاجة العمؿ الدبموماسي تفترض أف يتمتع المبعوث الدبموماسي بالحرية
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المطمقة والحماية الكاممة ضد أية مالحقات قضائية وقانونية وذلؾ حتى يتمكف مف التحرؾ والتصرؼ
والتفاوض والقياـ بمجمؿ ميامو وواجباتو بعيداً عف أية إعاقات مادية أو معنوية ،وقد تميزت ىذه
النظرية في أنيا ال تستند إلى حيمة قانونية ،كما بررت أسباب تمتع أسرة المبعوث الدبموماسي
بالحصانة ،إذ ال يستطيع المبعوث الدبموماسي أف يمارس عممو بحرية إذا ما تعرضت أسرتو إلجراءات
العنؼ ،باإلضافة إلى أف ىذه النظرية اتجيت نحو الحد مف الحصانات والمزايا بالقدر الذي ال
يتعارض مع مباشرة الوظيفة الدبموماسية ،كما بررت ىذه النظرية منح موظفي المنظمات الدولية
الحصانات واالمتيازات ،وذلؾ بالنظر إلى الغاية مف وظائفيـ وطبيعة األعماؿ التي يؤدونيا ،لذلؾ
نالت ىذه النظرية تأييداً واسعاً مف الناحية النظرية ومف الناحية العممية(.)31

وبالرغم من ىذا التأييد الواسع ليذه النظرية إال أنيا تعرضت لمنقد-:
 -:1إف ىذه النظرية جاءت غامضة نوعاً ما فيي بينت أف الحصانات واالمتيازات الدبموماسية
أساسية وجوىرية وضرورية لتسييؿ العالقات بيف الدوؿ ودعميا ،إال أنيا لـ تحدد نطاؽ ىذه
الحصانات وبعبارة أدؽ إلى أي مدى يجب أف تمنح ىذه الحصانات واالمتيازات الدبموماسية؟ وفقاً
ليذه النظرية أنو يجب أف يسمح لو بقدر مف الحرية يتفؽ مع ما ىو الزـ لمباشرة ميمتو وىذه
حقيقة ولكف يقابميا حقيقة أخرى ىي (أمف الدولة الموفد إلييا) الذي يجب أف يوضع في االعتبار
في تحديد حدود الحصانات واالمتيازات التي يتمتع بيا المبعوث الدبموماسي وال يمكف أف يتذرع
بالحصانة لالشتراؾ في أنشطة تمس أمف الدولة الموفد إلييا ،لذلؾ فإف الدوؿ تميؿ إلى االعتماد
عمى ىذه النظرية في حماية أمنيا الوطني عندما تبدو الحاجة ضرورية لممارسة إجراءات غير
عادية ضد المبعوث الدبموماسي ،إذ إنو في حالة التعارض فإف أمف الدولة الموفد إلييا يسبؽ في
األىمية مسألة الحصانات الدبموماسية.
رابعاً -االتجاه الحديث
يذىب االتجاه الفقيي الحديث إلى الجمع بيف نظريتي الصفة التمثيمية ومقتضيات الوظيفة،
فالنظريتاف معاً تقدماف أساساً قانونياً وافياً لتبرير الحصانات واالمتيازات الدبموماسية بالمعنى
الواسع ،ونرى أف ىذا االتجاه عمى صواب ،وذلؾ لتداخؿ وتشابؾ مسألة األساس القانوني ليذه
الحصانات واالمتيازات ،ويذىب رأي آخر إلى الجمع بيف نظريتي مقتضيات الوظيفة ومبدأ المعاممة
حقوق الطبع محفوظة للمجلة

30

© Copyright for the journal

العدد الثالث
يناير

January

مجلة الريادة للبحوث واألنشطة العلمية
Al-Riyadah Journal For Researches
And Scientific Activities

بالمثؿ كأساس فمسفي وقانوني لتبرير منح الحصانات واالمتيازات التي يتمتع بيا المبعوث
الدبموماسي ،ويالحظ أف أىـ ما يميز مبدأ المعاممة بالمثؿ ىو مواكبتو لمنظرية والممارسة منذ القدـ،
وفمسفة ىذا المبدأ تكمف في أف الدولة تعامؿ بيا الدوؿ األخرى ممثمييا ،وقد أخذت معظـ
االتفاقيات الدولية بيذا االتجاه ونذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ اتفاقية فيينا لعاـ 1961ـ لمعالقات
الدبموماسية ،واتفاقية فيينا لعاـ 1963ـ لمعالقات القنصمية ،واتفاقية فيينا لعاـ 1969ـ لمبعثات
الخاصة(.)32
المطمب الثاني
أفراد البعثة الذين تشمميم الحصانات واالمتيازات الدبموماسية
تتطمب طبيعة المياـ المتصمة بالممثؿ الدبموماسي وتعدد األعماؿ المتفرعة مف ىذه المياـ
وتشعبيا أف يضطمع بيا أكثر مف شخص بمفرده ،لذا اعتادت الدوؿ أف توفد كؿ منيا لمقياـ
بمياميا الدبموماسية مجموعة مف األشخاص تتكوف منيـ عادة البعثة الدبموماسية ،ويتحدد أعضاء
البعثة الدبموماسية باتفاؽ بيف الدوؿ الموفدة والدوؿ الموفد إلييا.
لذا ،فإنو بالنسبة إلى تحديد المستفيديف مف الحصانة الدبموماسية ،ىـ األشخاص أعضاء البعثة
الدبموماسية المعترؼ بيـ مف الدولة المستقبمة ،وأف كيفية انتمائيـ إلى أعضاء السمؾ الدبموماسي
ىو وجود أسمائيـ عمى القائمة الدبموماسية ،ويذكر أف امتالؾ الشخص لجواز سفر دبموماسي ال
يعتبر كافياً ليتمتع صاحبو بالحصانة الدبموماسية بؿ البد مف ورود اسمو ضمف القائمة
الدبموماسية(.)33
ففي فرنسا يجب وجود اسـ الشخص في القائمة الدبموماسية أو تقديـ شيادة مف و ازرة الخارجية
الفرنسية تثبت أنو مف ضمف أعضاء البعثات الدبموماسية األجنبية المعتمدة في باريس ،أما في
بريطانيا فإف الفقو يشير إلى أنو يجب عمى الشخص المعني أف يثبت صفتو الدبموماسية ،وفي ىذه
الحالة يجب عمى المحكمة إذا كاف ىناؾ نزاع مطروح أماميا أف تتوجو نحو و ازرة الخارجية إذا كاف
أحد أطراؼ القضية دبموماسياً ،وذلؾ لمسؤاؿ عف الصفة الدبموماسية لمشخص موضوع النزاع ،أما
الواليات المتحدة األمريكية فقد جرت العادة أف تقوـ بنشر قائمتيف ،قائمة زرقاء تضـ أسماء
المبعوثيف الدبموماسييف ذوي الدرجات العالية ،وقائمة بيضاء يسجؿ عمييا أسماء المبعوثيف
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الدبموماسييف العادييف ،فالفقو األمريكي يعتبر – بصفة عامة -أف المستفيديف مف الحصانة
الدبموماسية جميع األشخاص المسجميف عمى أحد القوائـ(.)34
أوالً -رئيس البعثة والمستشارين والسكرتيرين والممحقين
يتمتع ىؤالء بجميع االمتيازات والحصانات ىـ وأفراد أسرىـ ،عمى شرط أف ال يكونوا مف مواطني
الدولة المستقبمة ،وعمى حسب المادة ( -38ؼ )1مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية لعاـ
1961ـ ،أنو( :ال يتمتع المبعوث الدبموماسي الذي يكوف مف مواطني الدولة المعتمد لدييا
والمقيميف فييا إقامة دائمة ،إال بالحصانة القضائية وبالحرمة الشخصية بالنسبة لألعماؿ الرسمية
التي يقوـ بيا بمناسبة وظائفو ،وذلؾ ما لـ تمنحو الدولة المعتمد لدييا امتيازات وحصانات
إضافية) ،أما المادة ( )15مف ق اررات معيد القانوف الدولي لسنة 1895ـ في كامبريدج عمى أنو:
(ال يتمتع المبعوث الدبموماسي المعتمد لدى دولة يحمؿ جنسيتيا باالمتيازات والحصانات
الدبموماسية).)35
ثانياً -الموظفون اإلداريون والفنيون
يقصد بتعبير الموظفيف اإلدارييف والفنييف عمى حسب المادة ( )1مف اتفاقية فيينا لمعالقات
الدبموماسية لعاـ 1961ـ ىـ موظفو البعثة العامموف في خدمتيا اإلدارية والفنية ،وعادة ما يقوـ
ىؤالء بأعماؿ تنفيذية وادارية وكتابية وبأعماؿ المحاسبة والطباعة والمحفوظات وغيرىا ،ويتمتع
ىؤالء بنوع مف الحصانة القضائية وفؽ المادة ( )2/37مف اتفاقية فيينا لعاـ 1961ـ ،عمى أنو:
(يتمتع موظفو البعثة اإلداريوف والفنيوف وكذلؾ أفراد أسرىـ مف أىؿ بيتيـ إف لـ يكونوا مف مواطني
الدولة المعتمديف لدييا أو المقيميف اقامة دائمة ،باالمتيازات والحصانات المنصوص عمييا في
المواد ( ،)35-24شرط أف ال تمتد الحصانة المنصوص عمييا في الفقرة ( )1مف المادة ( )31فيما
يتعمؽ بالقضاء المدني واإلداري لمدولة المعتمد لدييا إلى األعماؿ التي يقوموف بيا خارج نطاؽ
واجباتيـ ،ويتمتعوف كذلؾ باالمتيازات المنصوص عمييا في الفقرة ( )1مف المادة ( )38بالنسبة
لممواد التي يستوردونيا أثناء أوؿ استقرار ليـ).

حقوق الطبع محفوظة للمجلة

33

© Copyright for the journal

العدد الثالث
يناير

January

مجلة الريادة للبحوث واألنشطة العلمية
Al-Riyadah Journal For Researches
And Scientific Activities

نالحظ من خالل نص ىذه المادة ما يمي:
أ -:يتمتع الموظؼ اإلداري والفني بالحصانة مف القضاء المدني واإلداري لمدولة المستقبمة بالنسبة
لألعماؿ الرسمية فقط.
ب -:يتمتع الموظؼ اإلداري والفني بالحصانة القضائية بالنسبة لألعماؿ الرسمية أو الخاصة.
جػ -:يتمتع الموظؼ اإلداري باإلعفاءات الجمركية بالنسبة لممواد التي يستوردىا أثناء أوؿ استقرار لو(.)36

ثالثاً -مستخدمو البعثة
يستمتع مستخدمو البعثة بالحصانة بالنسبة لألعماؿ التي يقوموف بيا أثناء أدائيـ واجباتيـ وباإلعفاء
المنصوص عميو في المادة ( ،)33كما يعفى ىؤالء مف الرسوـ والضرائب عمى المرتبات التي يتقاضونيا
لقاء خدمتيـ ،عمى شرط اال يكونوا مف مواطني الدولة المستقبمة أو المقيميف فييا إقامة دائمة.

رابعاً -الخدم الخصوصيون العاممون لدى أفراد البعثة
ىـ الذيف يعمموف في خدمة البعثة الدبموماسية مثؿ الحراس والخدـ ،وعمى حسب اتفاقية فيينا لمعالقات

الدبموماسية لعاـ 1961ـ وتحديدًا الفقرة (ز) مف المادة ( )1يعرؼ الخدـ الخصوصيوف بأنيـ:
(الشخص الذي يعمؿ في الخدمة المنزلية ألحد أفراد البعثة وال يكوف مف مستخدمي الدولة المعتمدة).

وتنص المادة ( - 37ؼ )4مف نفس االتفاقية عمى( :إعفاء ىؤالء مف الرسوـ والضرائب عمى مرتباتيـ
التي يتقاضونيا لقاء خدمتيـ وال يتمتعوف بغير ذلؾ مف االمتيازات والحصانات إال بالقدر الذي تسمح بو
الدولة المستقبمة عمى شرط أف يكونوا مف مواطنييا أو مف المقيميف فييا اقامة دائمة)(.)37

خامساً -أفراد أسرة المبعوث الدبموماسي
وفقاً لممادة ( -37ؼ )1مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية لعاـ 1961ـ ما يمي( :يتمتع أفراد
أسرة المبعوث الدبموماسي مف أىؿ بيتو ،إف لـ يكونوا مف مواطني الدولة المعتمد لدييا ،باالمتيازات
والحصانات المنصوص عمييا مف المواد ( .)36 -29والجدير بالذكر إف ىذه االتفاقية لـ تحدد
المقصود بأفراد أسرة المبعوث الدبموماسي ،وأنو ترؾ ذلؾ لكؿ دولة عمى حدة ،كما اشترطت اتفاقية
فيينا لمعالقات الدبموماسية لعاـ 1961ـ تمتع أفراد أسرة المبعوث الدبموماسي بالحصانات
واالمتيازات عمى أال يكونوا مف مواطني الدولة المستقبمة ،أما اتفاقية ىافانا لعاـ 1928ـ فقد نصت
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في الفقرة (ج) مف المادة ( )14عمى أنو( :يتمتع بيذه الحصانة أفراد عائالت األعضاء الرسمييف
الذيف يعيشوف معيـ تحت سقؼ واحد).
والواقع أف مسألة مدى تمتع كؿ مف األشخاص الذيف تضميـ البعثة الدبموماسية بالحصانات
واالمتيازات الدبموماسية مف المسائؿ التي لوحظ فييا أف الدوؿ لـ تذىب مذىباً واحداً في شأنيا إال
بالنسبة (لكبار رجاؿ السمؾ الدبموماسي) ،أي السفراء والقائميف باألعماؿ والمستشاريف ،فيؤالء
يتمتعوف بكافة الحصانات واالمتيازات بالنسبة ليـ ،أما عدا ىؤالء مف األشخاص الذيف تضميـ
البعثة فمـ تنيج الدوؿ بالنسبة ليـ منيجاً واحداً وتختمؼ معاممتيـ مف دولة ألخرى.
كما يالحظ أف بعض الفقياء وكذلؾ حكومات الدوؿ يميموف إلى التشدد في امتداد الحصانات
واالمتيازات بسبب المخالفات واالنتياكات المتكررة التي يقدـ عمييا بعض المبعوثيف بيف الحيف
واآلخر ،حيث يروف أف عدـ احتراـ سيادة الدولة أمر ال يمكف التياوف فيو لذلؾ يالحظ أنو ال يوجد
ىناؾ اتفاؽ دولي في تحديد أعضاء الطاقـ الذيف يتوجب شموليـ بالتمتع بيذه الحصانات
واالمتيازات ،ولكي يتاح لممبعوثيف الدبموماسييف التمتع باالمتيازات التي تبيحيا ليـ القوانيف تضع
عادة (و ازرة الخارجية) قائمة بأسمائيـ ،كما تقدـ ليـ بطاقات شخصية تثبت ىويتيـ وصفتيـ وعمى
كؿ بعثة أف ترسؿ قائمة بأسماء موظفييا إلى (دائرة المراسـ) التي تُييء ليـ ىذه اليويات إلى و ازرة
الخارجية عند انتياء الميمة ،أما الموظفوف االداريوف والخدـ مف غير جنسية الدولة الموفد إلييا،
فإنيـ يحصموف عمى بطاقة خاصة مف دوائر األمف استناداً إلى مذكرة رسمية مف السفارة(.)38
الخاتمة
إف الحصانات واالمتيازات الدبموماسية تعتبر مف أىـ الركائز الرئيسة لمعالقات الدولية بيف الدوؿ،
وتمثؿ حماية كبيرة لشخص المبعوث الدبموماسي ،وتيدؼ إلى تأميف األداء الفعاؿ لوظائؼ البعثات
الدبموماسية عمى أكمؿ وجو ،وىذا ما يؤمف أىداؼ الدبموماسية القائمة عمى إدارة الشؤوف الخارجية
لألطراؼ الدولية ،وتعزيز عالقاتيا عمى أسس ومبادئ المساواة ،وىذه الحصانات واالمتيازات
الدبموماسية تجعؿ المبعوث الدبموماسي يتفرغ ألداء عممو دوف أي تدخؿ طواؿ مدة إقامتو مف قبؿ
سمطات الدولة المستقبمة.
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وفي ختام ىذه الورقة يمكن إبراز أىم النتائج التي تم التوصل إلييا
* أنو ليس اليدؼ مف وراء منح الحصانات واالمتيازات الدبموماسية تمييز أعضاء البعثات عف
األفراد المتواجديف عمى إقميـ الدولة الموفديف إلييا ،وانما الغاية األساسية مف وراء منحيا ىو تأميف
أداء الوظائؼ الدبموماسية عمى أفضؿ وجو.
* تنوع مصادر الحصانات واالمتيازات الدبموماسية مف مصادر دولية متمثالً في العرؼ الدولي
واالتفاقيات الدولية والقضاء والتحكيـ الدولييف ،إلى مصادر داخمية أو محمية متمثمة في التشريعات
الوطنية تيدؼ إلى سد أي فراغ أو قصور في بنود االتفاقيات الدولية ،أو في حالة ما تستجد بعض
األمور وتكوف االتفاقيات أخذت حيز التنفيذ.
* ىناؾ مجموعة نظريات تبيف المبررات القانونية لتمتع المبعوث الدبموماسي بالحصانات
واالمتيازات ،وقد أخذت اتفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية لسنة 1961ـ بكؿ مف نظريتي مقتضيات
الوظيفة ونظرية التمثيؿ الدبموماسي.
* أف الحصانات واالمتيازات ال يتمتع بيا الدبموماسي كفرد بؿ تشمؿ كافة األفراد الذيف تمثميـ
البعثة ،إال أف ىناؾ تبايناً واضحاً في تمتعيـ بتمؾ الحصانات واالمتيازات مف دولة ألخرى ،فيما
عدا كبار موظفي السمؾ الدبموماسي مف سفراء وقائميف باألعماؿ ومستشاريف ،فيؤالء يتمتعوف
بكافة الحصانات واالمتيازات الدبموماسية.
التوصيات
* إنشاء مراكز بحثية ودورات تدريبية لموظفي السمؾ الدبموماسي وذلؾ مف أجؿ التعريؼ
بالحصانات واالمتيازات الدبموماسية ،وكيفية احتراميا وعدـ استخداميا عمى نحو مغاير يضر
بمصالح الدولة الموفدة.
* عقد الندوات والمؤتمرات العممية والدولية لمبحث في مجاؿ السمؾ الدبموماسي والمبادئ والقواعد
العامة لمحصانات واالمتيازات الدبموماسية وتوضيحيا ،لالستفادة منيا مف قبؿ األشخاص الذيف
ينتموف لو ،وكذلؾ لألكاديمييف الذيف يبحثوف في ىذا المجاؿ وتشجيعيـ عمى مواصمة البحث.
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اليوامش
 :1حمودة محمد ارشيدة قنيفيد ،إشكالية التوازف بيف حصانات وامتيازات المبعوث الدبموماسي وأمف الدولة
المضيفة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،االكاديمية الميبية ،قسـ القانوف ،2010 ،ص  9وما بعدىا.
 :2عمي حسيف الشامي ،الدبموماسية نشأتيا وتطورىا وقواعدىا ونظاـ الحصانات واالمتيازات الدبموماسية،
دار العمـ لممالييف ،بيروت ،1994 ،ط ،2ص .418
 :3شادية رحاب ،الحصانة القضائية الجزائية لممبعوث الدبموماسي ،رسالة دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة
بالحاج الخضر باتنة ،2006 ،ص .16
 :4حسف الباتع ،محمد عبد العاطي ،الحصانة الدبموماسية في ميزاف العدؿ ،مجمة الدبموماسي ،معيد
الدراسات الدبموماسية بو ازرة الخارجية السعودية ،العدد  ،36السنة  ،2007ص .35
 :5جرجس جرجس ،معجـ المصطمحات الفقيية والقانونية ،الشركة العالمية لمكتاب ،بيروت ،1996 ،ط،2
ص .139
 :6شادية رحاب ،مرجع سابؽ ،ص .16
 :7عمي حسيف الشامي ،مرجع سابؽ ،ص .419
 :8أبي الحسف أحمد بف فارس بف زكريا ،معجـ مقياس المغة ،دار الجبؿ ،بيروت ،المجمد الخامس،
 ،1999ص .289
 :9شفيؽ عبد الرزاؽ السامري ،الدبموماسية ،منشورات الجامعة المفتوحة ،2002 ،ط،،2ص .31
 :10عمي صادؽ أبو ىيؼ ،القانوف الدبموماسي ،اإلسكندرية ،منشأة المعارؼ ،2005 ،ص .45
 :11عبد الغني عمر الرويمض ،تاريخ النظـ القانونية ،مطابع عصر الجماىير ،الخمس ،2000 ،ص
.177
 :12صالح الديف عامر ،مقدمة لدراسة القانوف الدولي العاـ ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1995 ،ط،2
ص .653
 :13عمي إبراىيـ ،العالقات الدولية في وقت السمـ ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1998 ،ص.513
 :14عمي حسيف الشامي ،مرجع سابؽ ،ص.131
 :15العرؼ الدولي ىو مجموعة مف األعماؿ القانونية نشأت مف تكرار التزاـ الدوؿ بيا في تصرفاتيا مع
غيرىا في حاالت معينة بوصفيا قواعد ثابتة ليا صفة اإللزاـ القانوني في اعتقاد أغمبية الدوؿ.
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 :16عمي يوسؼ الشكري ،الدبموماسية في عالـ متغير ،إيتراؾ لمطباعة والنشر والتوزيع ،2004 ،ط ،1ص
.116
 :17أحمد أبو الوفاء ،الوسيط في القانوف الدولي ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ط ،14ص  .195وأنظر
كذلؾ عطا محمد زىرة ،أصوؿ العمؿ الدبموماسي والقنصمي ،مركز بحوث لمعموـ االقتصادية ،بنغازي،
 ،1994ص.214
 :18منتصر سعيد حمودة ،قانوف العالقات الدبموماسية والقنصمية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية،
 ،2008ط ،1ص .38
 :19عمي صادؽ أبو ىيؼ ،القانوف الدولي العاـ ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،2008 ،ص .17
 :20عبد العزيز العبيكاف ،الحصانات واالمتيازات الدبموماسية والقنصمية في القانوف الدولي ،شركة
العبيكاف لألبحاث والتطوير ،ص .214
 :21غازي حسف صابريني ،الدبموماسية المعاصرة ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف ،االردف ،اإلصدار
الثاني ،2009 ،ط ،1ص .130
 :22عبد العزيز سالـ العجيمي ،البعثة الدبموماسية بيف الحصانة ومقتضيات أمف الدولة المضيفة ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،األكاديمية الميبية ،2015 ،ص .38
 :23عمي حسيف الشامي ،مرجع سابؽ ،ص .181
 :24عبد العزيز سالـ العجيمي ،مرجع سابؽ ،ص .38
 :25منصور الفيتوري حامد ،نظاـ التمثيؿ الدبموماسي في القانوف الدولي ،العقبات واآلفاؽ ،أطروحة
دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة الحسف الثاني ،الدار البيضاء ،المغرب ،2000 ،ص .422
 :26فاوي المالح ،سمطات األمف والحصانات واالمتيازات الدبموماسية في الواقع مقارنة بالشريعة
اإلسالمية ،دار المطبوعات الجامعية ،1993 ،ص .21وأنظر كذلؾ عمي حسيف الشامي ،مرجع سابؽ،
ص .449
 :27عدناف الدوري و عبد األمير عبد العظيـ العكيمي ،القانوف الدولي العاـ ،ج ،2األحكاـ المنظمة
لمعالقات الدولية وقت السمـ والحرب ،منشورات الجامعة المفتوحة ،1996 ،ط ،2ص .164
 :28أحمد أبو الوفا ،قانوف العالقات الدبموماسية والقنصمية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2003 ،ص
.112
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 - :29خالد حسف الشيخ ،الدبموماسية والقانوف الدبموماسي ،مطبعة عدناف عبد الجابر ،ج ،1999 ،1ص
.313
 - :30منير عبد الرحمف ساسي ،الحصانات الدبموماسية ومقتضيات أمف الدولة الموفد إلييا ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،األكاديمية الميبية ،2010 ،ص .36
 :31منير عبد الرحمف ساسي الصابري ،المرجع السابؽ ،نفس الصفحة وما بعدىا.
 :32حمودة محمد ارشيدة قنيفيد ،مرجع سابؽ ،ص  38وما بعدىا.
 :33عمي صادؽ أبو ىيؼ ،القانوف الدولي العاـ ،مرجع سابؽ ،ص .429
 :34عبد العزيز عبيكاف ،مرجع سابؽ ،ص .276
 - :35رئيس البعثة ىو الشخص الذي تعينو الدولة الموفدة لرئاسة بعثتيا الدبموماسية في الدولة أو الدوؿ
المضيفة ،وىو المسؤوؿ األوؿ في البعثة ،ويجب أف توافؽ عميو الدولة الموفد إلييا ،ويشمؿ رئيس البعثة
أي مف الطوائؼ الثالث األتية -1 :السفراء (القاصدوف الرسوليوف) وىـ مندوبو الدوؿ المعتمدوف لدى
رؤساء الدوؿ األخرى -2 ،المندوبوف والوزراء المفوضوف ومندوبو البابا مف درجة وكيؿ قاصد رسولي
المعتمدوف لدى رؤساء الدوؿ -3 ،القائموف باألعماؿ المعتمدوف مف وزراء الخارجية إلى وزراء خارجية
الدوؿ ،انظر الدكتور عبد العزيز عبيكاف ،مرجع سابؽ ،ص .276
 :36منير عبد الرحمف ساسي الصابري ،مرجع سابؽ ،ص .20وأنظر كذلؾ عبد العزيز العبيكاف ،مرجع
سابؽ ،ص .278
 :37منير عبد الرحمف ساسي الصابري ،مرجع سابؽ ،ص .21
 :38فاوي المالح ،مرجع سابؽ ،ص .223

تم بحمد اهلل
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