
ھي اتفاقية دولية تحدد اإلجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي  ١٩٦١للعالقات الدبلوماسية عام  فيينااتفاقية 
الدول وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية، كما أتت على تحديد عدة مفاھيم كالحصانة بين 

 .الدبلوماسية وقطع العالقات

 :وفيما يلي نص االتفاقية

 :الدول األطراف في ھذه االتفاقية

سيين، وتعرف أھداف ومبادئ ميثاق ھيئة إذ تذكر أنه منذ زمن بعيد وشعوب كل البلدان تعترف بنظام الممثلين الدبلوما
ن الدوليين، وفي تنمية عالقات الخاصة بالمساواة في حق سيادة كل الدول وفي المحافظة على السالم واألم األمم المتحدة

الصداقة بين األمم، وھي مقتنعة بأن اتفاقية دولية عن العالقات واالمتيازات والحصانات الدبلوماسية ستساعد على تحسين 
 .عالقات الصداقة بين البلدان مھما تباينت نظمھا الدستورية واالجتماعية

تأمين أداء البعثات الدبلوماسية ألعمالھا على  تمييز أفراد بل ليسوھي على يقين بأن الغرض من ھذه المزايا والحصانات 
التقليدي في المسائل التي لم تفصل فيھا  القانون الدوليأفضل وجه كممثلة لدولھا، وتؤكد أنه يجب أن يستمر تطبيق قواعد 

 :نصوص ھذه االتفاقية صراحة واتفقت على ما يأتي

 ١مادة 

 :ألغراض ھذه االتفاقية يكون مدلول العبارات االتية وفقا للتحديد اآلتي

 .ھو الشخص الذي كلفته الدولة المعتمدة بالعمل بھذه الصفة) رئيس البعثة(اصطالح  -أ

 .يشمل رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة) أعضاء البعثة(اصطالح  -ب

 .يشمل أعضاء الطاقم الدبلوماسي وطاقم اإلداريين والفنيين وطاقم خدمة البعثة) أعضاء طاقم البعثة(ج ـ اصطالح 

 .يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين لھم الصفة الدبلوماسية) أعضاء الطاقم الدبلوماسي(اصطالح  -د

 .يشمل رئيس البعثة أو أي عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة) الممثل الدبلوماسي(اصطالح  - ـھ

 .يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين يقومون بأعمال إدارية أو فنية في البعثة) الطاقم اإلداري والفني(اصطالح  -و

 .يھاأعضاء طاقم البعثة الذين يؤدون أعمال الخدمة ف) طاقم الخدم(اصطالح  -ز

يشمل من يعمل في أعمال الخدمة لدى أحد أعضاء البعثة وليس مستخدما لدى الحكومة ) الخادم الخاص(اصطالح  -حـ
 .المعتمدة

يشمل المباني وأجزاء المباني واألراضي الملحقة بھا التي تستعملھا البعثة أيا كان المالك، كما ) مباني البعثة(اصطالح  ‐ط

 .ةتشمل مقر إقامة رئيس البعث

 ٢مادة 

 .تنشأ العالقات الدبلوماسية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناء على االتفاق المتبادل بينھا

 ٣مادة 

 :تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية ما يأتي

 .تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديھا

 .ا لدى الدولة المعتمد لديھا في الحدود المقررة في القانون الدوليحماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياھ -ب

 .التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديھا -جـ

التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور األحداث في الدولة المعتمد لديھا وعمل التقارير عن ذلك لحكومة  -د
 .الدول المعتمدة

 .وتنمية العالقات االقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديھاتھيئة عالقات الصداقة  - ھـ

 .ال يفسر أي نص من نصوص ھذه االتفاقية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسية من مباشرة األعمال القنصلية -و

 ٤مادة 

عتمد لديھا قبل أن تعتمد مرشحھا رئيسا لبعثتھا لدى يجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من الحصول على موافقة الدولة الم
 .الدولة الثانية

 .ليست الدولة المعتمد لديھا مضطرة ألن تذكر للدولة المعتمد أسباب رفضھا قبول الممثل المقترح



 ٥مادة 

وا من الطاقم أن تعتمد رئيس ھيئة أو تعين عض -بعد إعالمھا الدول المعنية األخرى المعتمد لديھا-للدولة المعتمدة 
 .إال إذا اعترضت إحدى الدول المعتمد لديھا صراحة على ذلك -في عدة دول-الدبلوماسي تبعا للظروف 

إذا اعتمدت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة أو أكثر فلھا أن تنشئ بعثة دبلوماسية يديرھا قائم باألعمال بالنيابة في كل 
 .ة دائمةدولة ال يقيم فيھا رئيس البعثة إقام

 .يصح أن يمثل رئيس البعثة أو أحد أعضاء طاقمھا الدبلوماسي دولته لدى أي منظمة دولية

 ٦مادة 

 .تستطيع عدة دول أن تعتمد نفس الشخص رئيسا لبعثتھا لدى دولة أخرى إال إذا اعترضت الدولة المعتمد لديھا على ذلك

 ٧مادة 

ة أن تعين كما تشاء أعضاء طاقم بعثتھا، وبالنسبة للملحقين للدولة المعتمد ١١، ٩، ٨مع مراعاة نصوص المواد 
 .فللدولة المعتمد لديھا أن توجب إبالغھا أسمائھم كي تنظر في قبول تعيينھم العسكريين والبحريين والجويين

 ٨مادة 

 .من حيث المبدأ يكون أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمدة

ء طاقم البعثة الدبلوماسي من مواطني الدولة المعتمد لديھا إال بموافقة ھذه الدولة التي يجوز لھا ال يمكن اختيار أعضا
سحب موافقتھا على ذلك في أي وقت، وللدولة المعتمد لديھا أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوا من 

 .مواطني الدولة المعتمدة

 ٩مادة 

أي وقت وبدون ذكر األسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتھا  للدولة المعتمد لديھا في
أصبح غير مرغوب فيه، ) من غير الدبلوماسيين(الدبلوماسي أصبح شخصا غير مقبول أو أن أي عضو من طاقم بعثتھا 

قا للظروف، ويمكن أن يصبح الشخص وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنھي أعماله لدى البعثة وف
أو لم  غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضي الدولة المعتمد لديھا فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ
تنفذ في فترة معقولة االلتزامات المفروضة عليھا في الفقرة األولى من ھذه المادة فللدولة المعتمد لديھا أن ترفض 

 .للشخص المعني بوصفه عضوا في البعثةاالعتراف 

 ١٠مادة 

 :تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمد لديھا أو أي وزارة أخرى اتفق عليھا

 .تعيين أعضاء البعثة بوصولھم وبسفرھم النھائي أو بانتھاء أعمالھم في البعثة -أ

الشخص الذي أصبح أو لم يمس عضوا بالوصول وبالرحيل النھائي لشخص يتبع أسرة عضو البعثة، كذلك عن حالة  -ب
 .في أسرة عضو البعثة

وفي ) أ(بالوصول وبالرحيل النھائي للخدم الخصوصيين الذين يعملون في خدمة األشخاص المنوه عنھم في الفقرة  -جـ
 .حالة تركھم خدمة ھؤالء األشخاص

أعضاء في البعثة أو خدما خاصين  عن تشغيل وتسريح األشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديھا سواء كانوا -د
 .يتمتعون بالمزايا والحصانات

 .يكون التبليغ مقدما بالنسبة للوصول والرحيل النھائي في كل الحاالت إذا أمكن ذلك ‐2

 ١١مادة 

في حالة عدم وجود اتفاق خاص بحجم البعثة فللدولة المعتمد لديھا أن تحتم أن يكون العدد محددا في نطاق ما تعتبره 
 .عقوال وعاديا، مع مالحظة الظروف والمالبسات القائمة في ھذه الدولة، ومع األخذ باالعتبار حاجة البعثة المعنيةم

 .للدولة المعتمد لديھا في نفس الحدود وبدون تفرقة أن ترفض تعيين موظفين من فئة معينة



 ١٢مادة 

أن تنشئ مكاتب تابعة لبعثتھا في نواٍح أخرى  -عتمد لديھابدون الحصول مقدما على موافقة الدولة الم-ليس للدولة المعتمدة 
 .غير التي توجد فيھا البعثة

 ١٣مادة 

يعتبر رئيس البعثة أنه تسلم مھام منصبه لدى الدولة المعتمد لديھا إذا ما قدم أوراق اعتماده أو إذا ما أخطر وزارة 
مل ذلك لدى وزارة أخرى تبعا للمتفق عليه، ووفقا لما الخارجية بوصوله وقدم إليھا صورة من أوراق اعتماده أو قام بع

 .يجري عليه العمل في الدولة المعتمد لديھا، على أن يطبق ذلك بشكل موحد

 .ويتوقف موعد تقديم أوراق االعتماد أو صورة تلك األوراق على تاريخ وساعة وصول رئيس البعثة

 ١٤مادة 

 :رؤساء البعثة ثالث طبقات

 .ء البابا المعتمدين لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات اآلخرين الذين من نفس الطبقةطبقة السفراء وسفرا

 .والوزراء ووزراء البابا المفوضين المعتمدين لدى رؤساء الدول طبقة المبعوثين -ب

 .طبقة القائمين باألعمال المعتمدين لدى وزارات الخارجية -جـ

 .حيث طبقاتھم سوى ما يتصل بأسبقيتھم وبالمراسموليست ھناك أي تفرقة بين رؤساء البعثات من 

 ١٥مادة 

 .تتفق الدول فيما بينھا على الطبقة التي يتبعھا رؤساء بعثاتھا

 ١٦مادة 

 .١٣تكون أسبقية رؤساء البعثات لكل طبقة تبعا لتاريخ وساعة تسلمھم لمھام مناصبھم وفقا لما جاء بالمادة 

 .د رئيس البعثة وال تغير في طبقته ال تؤثر في أسبقيتهالتعديالت التي تستحدث في أوراق اعتما

 .ال تؤثر ھذه المادة في العرف الجاري أو الذي قد تقبله الدولة المعتمد لديھا بالنسبة ألسبقية ممثل الكرسي البابوي

 ١٧مادة 

 .دبلوماسي لبعثتهيبلغ رئيس البعثة وزراء الخارجية أو الوزارة األخرى المتفق عليھا بأسبقية أعضاء الطاقم ال

 ١٨مادة 

 .تتبع في كل دولة إجراءات موحدة الستقبال رؤساء البعثات كل وفقا للطبقة التي ينتمي إليھا

 ١٩مادة 

إذا ما خال منصب رئيس البعثة أو إذا حدث ما يمنع رئيس البعثة من مباشرة أعماله قام مكانه قائم باألعمال بالنيابة بصفة 
ة اسم القائم باألعمال بالنيابة، أما إذا حدث ما يمنعه من ذلك تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمدة وقتية، ويبلغ رئيس البعث

 .وزارة خارجية الدولة المعتمد لديھا أو الوزارة المتفق عليھا

تعين وفي حالة عدم وجود عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة يجوز للدولة المعتمدة بموافقة الدولة المعتمد لديھا أن 
 .شخصا من الطاقم اإلداري أو الفني قائما باألعمال اإلدارية الجارية

 ٢٠مادة 

للبعثة ولرئيسھا الحق في رفع العلم الوطني وشعار الدولة المعتمدة على مباني البعثة، ومنھا مقر رئيس البعثة وكذلك على 
 .وسائل تنقالته

 ٢١مادة 

أن تيسر للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيھا المباني  -ح به تشريعاتھاوفي حدود ما تسم-على الدولة المعتمد لديھا 
الالزمة لبعثتھا أو أن تسھل لھا العثور على مباٍن بطريقة أخرى، كما يجب عليھا إذا ما استدعى األمر مساعدة البعثات 

 .للحصول على مساكن مالئمة ألعضائھا



 ٢٢مادة 

لي الحكومة المعتمدين لديھا الحق في دخول مباني البعثة إال إذا وافق على ذلك تتمتع مباني البعثة بالحرمة، وليس لممث
 .رئيس البعثة

على الدولة المعتمد لديھا التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل الالزمة لمنع اقتحام أو اإلضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن 
 .البعثة من االضطراب أو من الحط من كرامتھا

ن مباني البعثة أو مفروشاتھا أو كل ما يوجد فيھا من أشياء أو كافة وسائل النقل عرضة لالستيالء أو ال يجوز أن تكو
 .التفتيش أو الحجز ألي إجراء تنفيذي

 ٢٣مادة 

تعفي الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كل الضرائب والعوائد العامة واإلقليمية والبلدية بالنسبة لمباني البعثة التي تمتلكھا 
 .أو تستأجرھا على شرط أال تكون ھذه الضرائب أو العوائد مفروضة مقابل خدمات خاصة

واإلعفاء الضريبي المذكور في ھذه المادة ال يطبق الضرائب والعوائد إذا ما كان تشريع الدولة المعتمدة لديھا يفرضھا 
 .على الشخص الذي يتعامل مع الدولة المعتمد أو مع رئيس البعثة

 ٢٤مادة 

 .حفوظات ووثائق البعثة حرمتھا في كل وقت وأينما كانتلم

 ٢٥مادة 

 .تمنح الدولة المعتمد لديھا كافة التسھيالت كي تتمكن البعثة من القيام بأعمالھا

 ٢٦مادة 

على الدولة  ومع ما تقضي به القوانين والتعليمات من المناطق المحرمة أو المحدد دخولھا ألسباب تتعلق باألمن الوطني
 .معتمد لديھا أن تمكن لكل أعضاء البعثة الحرية في التنقل والمرور في أراضيھاال

 ٢٧مادة 

تسمح الدولة وتحافظ على حرية مراسالت البعثة في كل ما يتعلق بأعمالھا الرسمية، وللبعثة كي تتصل بحكومتھا وببقية 
الالزمة، ومنھا حاملو الحقائب الدبلوماسية  البعثات وبقنصليات دولتھا أينما وجدت أن تستعمل كافة وسائل االتصاالت

والمراسالت بالرمز بنوعيه، ومع ذلك فال يجوز للبعثة تركيب أو استعمال محطة إرسال بالراديو إال بموافقة حكومة 
 .الدولة المعتمد لديھا

 .أعمال البعثةمراسالت البعثة الرسمية ذات حرمة، فاصطالح المراسالت الرسمية يعني كل المراسالت المتعلقة ب

 .ال يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية

يجب أن تحمل الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية عالمات خارجية ظاھرة تبين طبيعتھا، ويجب أال تشمل إال 
 .المستندات الدبلوماسية واألشياء المرسلة لالستعمال الرسمي

تند رسمي يثبت صفته وعدد الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية مس
وتحميه أثناء قيامه بمھمته في الدولة الموفد إليھا ويتمتع بالحصانة الشخصية، وال يجوز إخضاعه ألي نوع من أنواع 

 .القبض أو الحجز

ه الحالة تطبق أحكام الفقرة الخامسة من يجوز للدولة المعتمدة أو لبعثتھا أن تعين حامل حقيبة في مھمة خاصة، وفي ھذ
إلى الھيئة المرسلة  أيضا، مع مالحظة أن الحصانات المذكورة ينتھي العمل بھا من وقت أن يسلم حامل الحقيبة ھذه المادة

 .إليھا

وثيقة  يجوز تسليم الحقيبة الدبلوماسية لقائد طائرة تجارية مرخص لھا بالھبوط في مطار تاٍل، ويجب أن يحمل القائد
رسمية تبين عدد الربطات التي تتكون منھا الحقيبة، وال يعتبر ھذا القائد حامل حقيبة دبلوماسية، وللبعثة أن ترسل أحد 

 .أعضائھا ليتسلم مباشرة وبحرية الحقيبة الدبلوماسية من قائد الطائرة



 ٢٨مادة 

 .رسم أو ضريبة تعفى الرسوم والضرائب التي تحصلھا البعثة في أعمالھا الرسمية من أي

 ٢٩مادة 

لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة، فال يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه، وعلى الدولة المعتمد لديھا أن تعامله 
باالحترام الالزم له، وعليھا أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع االعتداء على شخصه أو على حريته أو على 

 .اعتباره

 ٣٠مادة 

 .الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بھما مباني البعثة يتمتع المسكن

من المادة ) ٣(وتشمل الحرمة مستنداته ومراسالته، وكذلك أيضا متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند 
٣١. 

 ٣١مادة 

الدولة المعتمد لديھا، ويتمتع أيضا بالحصانة القضائية المدنية يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في  ‐1

 :إال إذا كان األمر يتعلق بما يأتي واإلدارية

إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديھا إال إذا شغله الممثل الدبلوماسي  -أ
 .لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة

ت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذا للوصية أو مديرا للتركة أو وارثا فيھا أو موصى له إذا كان -ب
 .بصفته الشخصية ال باسم الدولة المعتمدة

يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديھا  -أيا كان-إذا كانت دعوى متعلقة بمھنة حرة أو نشاط تجاري  -جـ
 .عماله الرسميةخارج نطاق أ

 .ال يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على اإلدالء بالشھادة ‐2

من  ١ال يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممثل الدبلوماسي إال في الحاالت المذكورة في الفقرات أ، ب، ج من البند  ‐3

 .بحرمة مسكنهھذه المادة، وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثل أو 

 .عدم خضوع الممثل الدبلوماسي الختصاص قضاء الدولة المعتمد لديھا ال يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة ‐4

 ٣٢مادة 

للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليھا الدبلوماسيين وعن األشخاص الذين يتمتعون بالحصانة 
 .٣٧بمقتضى المادة 

 .يكون التنازل صريحا يجب أن

فال يجوز له بعد  ٣٧إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع باإلعفاء من القضاء المحلي دعوى وفقا للمادة 
 .ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة ألي طلب يترتب مباشرة على دعواه األصلية

دنية أو اإلدارية ال يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة إلجراءات تنفيذ إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى الم
 .األحكام التي يجب الحصول لھا على تنازل مستقل

 ٣٣مادة 

وللخدمات التي يؤديھا للدولة الموفدة يعفى الممثل الدبلوماسي من أحكام  مع اتباع ما جاء بنص البند الثالث من ھذه المادة
 .اعي القائمة في الدولة المعتمد لديھاقوانين التأمين االجتم

ويسري أيضا اإلعفاء المذكور بالبند األول من ھذه المادة على الخدم الخصوصيين الذين يعملون فقط للممثل الدبلوماسي 
 :بشرط



 .أن ال يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديھا أو أن تكون إقامتھم الدائمة في تلك الدولة

 .قوانين التأمينات االجتماعية القائمة في الدول المعتمدة في الدولة الثالثةأن يكونوا خاضعين ل

على الممثل الدبلوماسي الذي يستخدم أفرادا ال ينطبق عليھم اإلعفاء المذكور بالبند الثاني من ھذه المادة أن يحترم 
 .مد لديھاالتزامات نصوص تشريع التأمين االجتماعي الواجبة على رب العمل في الدولة المعت

من ھذه المادة ال يمنع من االشتراك االختياري في نظام التأمين االجتماعي للدولة  ٢و ١اإلعفاء المذكور في البندين 
 .المعتمد لديھا إذا ما سمح بذلك تشريعھا

الماضي وكذلك  ال تؤثر أحكام ھذه المادة على االتفاقات الثنائية أو الجماعية الخاصة بالتأمين االجتماعي التي عقدت في
 .تلك التي قد تعقد في المستقبل

 ٣٤مادة 

مع  يعفى الممثل الدبلوماسي من كافة الضرائب والرسوم الشخصية والعينية العامة أو الخاصة بالمناطق أو النواحي
 :استثناء

 .الضرائب غير المباشرة التي تتداخل بطبيعتھا عادة في أثمان البضائع أو الخدمات

إال إذا كان الممثل  سوم المفروضة على العقارات الخاصة الواقعة في أراضي الدول المعتمد لديھاالضرائب والر -ب
 .الدبلوماسي يحوزھا لحساب الدولة المعتمدة في شؤون أعمال البعثة

 .٣٩من المادة  ٤ضرائب التركات التي تحصلھا الدولة المعتمد لديھا مع مالحظة سريان أحكام البند  -جـ

والرسوم على الدخل الخاص النابع في الدولة المعتمد لديھا والضرائب المفروضة على رأس المال المركز  الضرائب -د
 .في االستثمار في مشروعات تجارية في الدولة المعتمد لديھا

 .الضرائب والرسوم التي تحّصل نتيجة لخدمات خاصة - ھـ

 .٢٣األمالك الثابتة بشرط مراعاة أحكام المادة رسوم التسجيل والمقاضاة والرھون ورسوم الدفعة الخاصة ب -و

 ٣٥مادة 

على الدولة المعتمد لديھا إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من كل مساھمة شخصية ومن كل الخدمات العامة مھما كانت 
 .طبيعتھا، ومن كل التزام عسكري مثل عمليات االستيالء، أو المشاركة في أعمال أو في إيواء العسكريين

 ٣٦ة ماد

ومع تطبيق النصوص التشريعية والتعليمات التي تستطيع وضعھا تمنح الدولة المعتمد لديھا اإلدخال واإلعفاء من الرسوم 
الجمركية ومن العوائد والرسوم األخرى مع استثناء رسوم التخزين والنقل والمصاريف المختلفة الناتجة عن الخدمات 

 :المماثلة عما يلي

 .لالستعمال الرسمي للبعثةاألشياء الواردة 

األشياء الواردة لالستعمال الشخصي للممثل الدبلوماسي أو ألعضاء أسرته الذين يعيشون معه، وتدخل فيھا األصناف 
 .المعدة إلقامته

إال إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى االعتقاد بأنھا تحوي أشياء ال   ويعفى الممثل الدبلوماسي من تفتيش أمتعته الشخصية
أو أصنافا محظورا استيرادھا أو تصديرھا بمقتضى التشريع  من ھذه المادة) ١(منح عنھا اإلعفاءات المذكورة في البند ت

أو تكون خاضعة لتعليمات الحجر الصحي للدولة المعتمد لديھا، وفي ھذه الحالة ال يجوز إجراء الكشف إال بحضور 
 .الممثل الدبلوماسي أو من ينتدبه

 ٣٧مادة 

أعضاء أسرة الممثل الدبلوماسي الذين يعيشون معه في نفس المسكن بالمزايا والحصانات المذكورة في المواد من يتمتع 
 .على شرط أال يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديھا ٣٦إلى  ٢٩



نسبة لكل منھم أعضاء الطاقم اإلداري والطاقم الفني للبعثة وكذلك أعضاء أسرھم الذين يعيشون معھم في نفس المسكن بال
وعلى شرط أال يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديھا أو أن تكون إقامتھم الدائمة في أراضيھا يتمتعون بالمزايا و 

، مع استثناء الحصانة في عدم الخضوع القضائي لالختصاص المدني أو ٣٥إلى  ٢٩الحصانات المذكورة في المواد من 
في التصرفات الخارجة عن نطاق أعمالھم  ٣١من المادة ) ١(وارد ذكرھا في البند اإلداري للدولة المعتمدين لديھا ال

أول )بالنسبة لألشياء المستوردة بسبب إقامتھم األولى  ٣٦من المادة ) أ(الرسمية، ويتمتعون بالمزايا المذكورة في البند 

 .(توطن

لديھا أو من المقيمين فيھا إقامة دائمة يتمتعون بالحصانة أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمدين 
بالنسبة للتصرفات التي تحدث منھم أثناء تأدية أعمالھم، ويعفون من الضرائب والرسوم عن مرتباتھم التي يتقاضونھا في 

 .٣٣وظائفھم، وكذلك يتمتعون باإلعفاء الوارد ذكره في المادة 

ن ليسوا من رعايا الدولة المعتمد لديھا والذين ال يقيمون فيھا إقامة دائمة يتمتعون الخدم الخصوصيون ألعضاء البعثة الذي
باإلعفاء من الضرائب والرسوم عن مرتباتھم التي يتقاضونھا عن خدمتھم، وفي كل الحاالت ال يتمتعون بمزايا أو 

مد لديھا أن تستعمل حق واليتھا على ھؤالء حصانات إال في الحدود التي تقررھا الدولة المعتمد لديھا، كما أن للدولة المعت
 .األشخاص على أال يعوق ذلك كثيرا البعثة عن أداء أعمالھا

 ٣٨مادة 

فالممثل الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمد لديھا أو الذي تكون   إذا لم تمنح الدولة المعتمد لديھا مزايا وحصانات إضافية
القضائية أو بحرمة شخصه إال بالنسبة لتصرفاته الرسمية التي يقوم بھا أثناء تأدية  إقامته الدائمة فيھا ال يتمتع بالحصانة

 .أعماله

إن األعضاء اآلخرين لطاقم البعثة والخدم الخصوصيين الذين من جنسية الدولة المعتمد لديھا أو الذين تكون إقامتھم الدائمة 
التي تقررھا لھم تلك الدولة، ومع ذلك فللدولة المعتمد لديھا أن  في أراضيھا ال يتمتعون بالمزايا والحصانات إال في الحدود

 .تستعمل حق واليتھا على ھؤالء األفراد بطريقة ال تعوق كثيرا قيام البعثة بأعمالھا

 ٣٩مادة 

 كل فرد من الذين لھم الحق في المزايا والحصانات يتمتع بھذه المزايا والحصانات بمجرد دخوله أراضي الدولة المعتمد
لديھا بقصد الوصول إلى مقر عمله، أما إذا وجد في تلك األراضي فمن وقت تبليغ وزارة الخارجية بتعيينه أو بتبليغ أي 

 .وزارة أخرى متفق عليھا

عندما تنقضي مھمة شخص من الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات تنتھي عادة ھذه المزايا والحصانات من وقت مغادرة 
دولة المعتمد لديھا أو عند انتھاء المھلة المعقولة التي تمنح له لھذا السبب، ويستمر سريانھا لھذا ھذا الشخص ألراضي ال

 .الوقت حتى عند قيام نزاع مسلح، ومع كل، تستمر الحصانة بالنسبة لألعمال التي قام بھا ھذا الفرد كعضو في البعثة

المزايا والحصانات التي يتمتعون بھا إلى أن يمر وقت معقول إذا توفي أحد أفراد البعثة يستمر أعضاء أسرته في التمتع ب
 .يسمح لھم بمغادرة أراضي الدولة المعتمد لديھا

إذا توفي عضو من البعثة ليس من جنسية الدولة المعتمد لديھا أو لم يكن فيھا مكان إقامته الدائمة أو أحد أفراد أسرته 
ر منقوالت المتوفى مع استثناء تلك التي حازھا أثناء معيشته فيھا التي تحرم المقيمين معه تسمح الدولة المعتمد لديھا بتصدي

قوانينھا تصديرھا وقت الوفاة، وال تحصل ضرائب ميراث على المنقوالت التي كان سبب وجودھا في الدولة المعتمد لديھا 
 .ةھو وجود المتوفى في ھذه الدولة كعضو في البعثة أو كفرد من أفراد أسرة عضو البعث

 ٤٠مادة 

بغية  إذا مر الممثل الدبلوماسي أو من وجد في أراضي دولة ثالثة منحته تأشيرة على جواز سفره إذا كان ذلك ضروريا
الذھاب لتولي مھام عمله أو اللحاق بمنصبه أو العودة لبالده تمنحه الدولة الثالثة الحرمة وكل الحصانات الالزمة التي 

ة، كما تعامل نفس المعاملة أعضاء أسرته المرافقين له الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات تمكنه من المرور أو من العود
 .أو الذين يسافرون منفردين عنه للحاق به أو للعودة لبالدھم

من ھذه المادة ال يجوز للدولة الثالثة إعاقة المرور عبر أراضيھا بالنسبة  (١(وفي الحاالت المشابھة المذكورة في البند 

 .عضاء الطاقم اإلداري أو الفني أو لطاقم الخدمة للبعثة أو ألفراد أسرھمأل



 

نفس الحرية  - بما فيھا المراسالت الرمزية بنوعيھا-تمنح الدولة الثالثة المراسالت وكافة أنواع االتصاالت الرسمية المارة 
صلوا على التأشيرات الالزمة والحقائب والحماية التي تمنحھا الدولة المعتمدة لديھا، وتمنح حاملي الحقائب الذين ح

 .الدبلوماسية المارة نفس الحرمة والحماية اللتين تلتزم بمنحھا الدولة المعتمد لديھا

وتطبق أيضا التزامات الدولة الثالثة وفقا لما جاء في البنود السابقة بالنسبة للممثل الدبلوماسي، وكذلك األشخاص 
الت والحقائب الدبلوماسية الرسمية إذا ما وجدت لسبب قاھر في أراضي الدولة وكذلك على المراس، المذكورين فيھا

 .الثالثة

 ٤١مادة 

على األشخاص الذين يتمتعون بھا احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديھا،  مع عدم المساس بالمزايا والحصانات
 .وعليھم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة

كل المسائل الرسمية المعھود بحثھا لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديھا يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة 
 .المعتمد لديھا عن طريقھا أو مع أي وزارة متفق عليھا

قواعد القانون الدولي  ال تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في ھذه االتفاقية أو مع
 .العام أو مع االتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديھا

 ٤٢مادة 

 .ال يجوز أن يقوم الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديھا بأي نشاط مھني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص

 ٤٣مادة 

 :يتنتھي مھمة الممثل الدبلوماسي كما يل

 .إذا ما أخطرت الدول المعتمدة الدولة المعتمد لديھا بإنھاء أعمال الممثل الدبلوماسي

بأنھا ترفض االعتراف بالممثل  ٩من المادة ) ٢(تطبيقا للبند  إذا ما أخطرت الدولة المعتمد لديھا الدولة المعتمدة
 .الدبلوماسي كعضو في البعثة

 ٤٤مادة 

أن تمنح التسھيالت لألشخاص المتمتعين بالمزايا والحصانات  -في حالة قيام الحربحتى -على الدولة المعتمد لديھا 
بخالف من ھم من رعاياھا وكذلك أعضاء أسر ھؤالء األشخاص مھما كانت جنسياتھم لتيسير لھم مغادرة أراضيھا في 

 .شخاصھم ولمتعلقاتھمأسرع وقت، ويجب عليھا إذا ما استدعى األمر أن تضع تحت تصرفھم وسائل النقل الالزمة أل

 ٤٥مادة 

في حالة قطع العالقات الدبلوماسية بين دولتين، أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نھائية أو بصفة وقتية تلتزم الدولة المعتمد 
 .لديھا حتى في حالة نزاع مسلح أن تحترم وتحمي مباني البعثة وكذلك منقوالتھا ومحفوظاتھا

عھد بحراسة مباني بعثتھا وما يوجد فيھا من منقوالت ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق يجوز للدولة المعتمدة أن ت -ب
 .عليھا الدولة المعتمد لديھا

 .يجوز للدولة المعتمدة أن تعھد بحماية مصالحھا ومصالح مواطنيھا إلى دولة ثالثة توافق عليھا الدولة المعتمد لديھا -جـ

 ٤٦مادة 

لديھا على طلب دولة ثالثة ليست ممثلة لديھا تقوم دولة معتمدة لدى الدولة األولى بتولي إذا وافقت الدولة المعتمد 
 .الحماية المؤقتة لمصالح الدولة الثالثة ومصالح مواطنيھا

 ٤٧مادة 

 :عاملةعلى الدول المعتمد لديھا عند تطبيقھا نصوص ھذه االتفاقية أال تفرق في المعاملة بين الدول، وال تعتبر تفرقة في الم

 .إذا ضيقت الدولة المعتمد لديھا عند تطبيقھا أحد النصوص ھذه االتفاقية ألن الدولة المعتمدة تعامل بعثتھا نفس المعاملة



إذا منحت الدولتان بعضھما البعض وفقا للعرف القائم بينھما أو تطبيقا التفاق يقضي بمعاملة أفضل مما ورد في نصوص 
 .مواد ھذه االتفاقية

 ٤٨مادة 

تظل ھذه االتفاقية معروضة للتوقيع عليھا من كل الدول األعضاء في ھيئة األمم المتحدة أو في إحدى الھيئات 
وأيضا كل دولة أخرى تدعوھا الجمعية العامة لھيئة  وكذلك من كل دولة منظمة لنظام محكمة العدل الدولية المتخصصة

يوقع على االتفاقية في وزارة خارجية النمسا : بالطريقة اآلتية ويكون ذلك األمم المتحدة لالنضمام إلى ھذه االتفاقية،
 .إفرنجي ١٩٦٢مارس  ٣١إفرنجي ثم لدى مقر ھيئة األمم المتحدة في نيويورك لغاية  ١٩٦١أكتوبر  ٣١االتحادية لغاية 

 ٤٩مادة 

 .يصدق على ھذه االتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لھيئة األمم المتحدة

 ٥٠مادة 

وتودع وثائق التصديق لدى  ٤٨تظل ھذه االتفاقية مفتوحة النضمام كل الدول المذكورة في الفئات األربع من المادة 
 .السكرتير العام لھيئة األمم المتحدة

 ٥١مادة 

االنضمام لالتفاقية لدى للتصديق أو  ٢٢تصبح ھذه االتفاقية نافذة المفعول عند مرور ثالثين يوما من تاريخ إيداع الوثيقة الـ
 .سكرتير عام ھيئة األمم المتحدة

تصبح  ٢٢أما بالنسبة للدول التي تصدق على االتفاقية أو التي تنضم إليھا بعد إيداع أداة التصديق أو وثيقة االنضمام الـ
 .االتفاقية نافذة المفعول في اليوم الثالثين من إيداع الدولة وثيقة للتصديق أو االنضمام

 ٥٢ مادة

 :عن ٤٨يخطر السكرتير العام لألمم المتحدة كل الدول الداخلة في إحدى الفئات األربع المذكورة في المادة 

، ٤٩، ٤٨(التوقيعات التي تمت على ھذه االتفاقية وإيداع أدوات التصديق أو وثائق االنضمام إليھا وفقا لما جاء في المواد 
٥٠). 

 .(٥١(ا لما جاء بالمادة بدء تاريخ العمل بھذه االتفاقية وفق

 ٥٣مادة 

لدى  يودع أصل ھذه االتفاقية بنصوصھا اإلنجليزية والصينية واإلسبانية والفرنسية والروسية التي تعتبر كل منھا معتمدة
السكرتير العام لھيئة األمم المتحدة الذي يستخرج منھا صورا مطابقة رسمية لكل الدول الداخلة في إحدى الفئات األربع 

 .(٤٨(ذكورة في المادة الم

من شھر أبريل  ١٨وقع المفوضون الموكلون من حكوماتھم على ھذه االتفاقية عمال في فيينا في اليوم الـ وتوكيدا لما تقدم
١٩٦١. 

 


