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الفصل األول -القسم الثاني  

يةالدبلوماس العالقات  

والمقومات األساسٌة  االمتٌازات هو أحدالدبلوماسٌٌن والبعثات  المبعوثٌنإنَّ الحق فً إرسال واستقبال 

 الراسخة لمختلف األمم، واألدٌان، والحضارات. ةالدبلوماسٌة هً نتاج الممارسات القواعد التً تحكم العالقللسٌادة. 

فً الواقع، منذ األزل، اعترفت وضرورة من ضرورات الحٌاة.  ًه ةالدبلوماسٌ عالقاتفً الوقت الحاضر، ال

 الدول بأهمٌة التبادالت الدبلوماسٌة. جمٌعشعوب 

لمستقبلة، وكذلك بالنسبة للمجتمع الدولً وجمٌع أفراد فمن الضروري لكل من الدولة المرسلة والدولة ا

الدبلوماسً مع بعضها البعض من خالل مبعوثٌن  والتبادل على العالقاتحافظ الحكومات األسرة الدولٌة أن ت  

 أفواهالدول تستطٌع أن تتحدث عن طرٌق  الدبلوماسٌون هم صوت دولهم، إذ أنَّ  مخولٌن بأداء هذه المهمة.

 الدبلوماسٌٌن.

كبٌر فً تطبٌق قواعد القانون الدولً، وال سٌما تلك التً تتعلق بالحصانة  اإلسالم إلى حد  دٌن ساهم  -

 الدبلوماسٌة.

بالموافقة على إقامة عالقات  المشاكل، وأهمها تلك التً تتعلق ت ثٌر العالقات الدبلوماسٌة الكثٌر من

دبلوماسٌة، وتكوٌن البعثة الدبلوماسٌة، ووظائفها، واالمتٌازات والحصانات الدبلوماسٌة، وواجبات الموظفٌن 

 الدبلوماسٌة.البعثة وإنهاء  ،الدبلوماسٌٌن

A-  :الموافقة على إقامة عالقات دبلوماسية 

دولة أي فً الواقع، لٌس هناك التزام على و .فً األساسرضائً إنَّ إقامة العالقات الدبلوماسٌة هو عمل 

 بأن ت قٌم مثل هذه العالقات مع دولة أ خرى.

 ( على ما ٌلً:1961لدبلوماسٌة )امن اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات  2فً هذا السٌاق، تنص المادة 

 على االتفاق المتبادل"."تنشأ العالقات الدبلوماسٌة بٌن الدول وتوفد البعثات الدبلوماسٌة الدائمة بناًء 

. وهكذا، على سبٌل المثال، فقد قرر مجلس المنظمات الدولٌةومع ذلك، فإنَّ مبدأ االتفاق تأثر بقرارات 

 :جمٌع الدول ه ٌجب على( أنَّ 1992لعام ) 748األمن فً قراره رقم 

تخفٌضاً كبٌراً وتقٌٌد "تخفٌض عدد ومستوى الموظفٌن فً البعثات الدبلوماسٌة والمراكز القنصلٌة اللٌبٌة 

 .أو مراقبة تنقالت جمٌع الموظفٌن المتبقٌن داخل إقلٌمها"

B-  :تكوين البعثة الدبلوماسية 

 عادة ما تتألف البعثة الدبلوماسٌة من بعض األفراد ورئٌس البعثة.

a-   أفراد البعثة الدبلوماسٌة:                                                                                           

 تتألف البعثة الدبلوماسٌة بشكل عام من:

 ذي كلفته الدولة المرسلة بالعمل بهذه الصفة.رئٌس البعثة، أي الشخص ال  -1
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 عون بالصفة الدبلوماسٌة.بعض األعضاء اآلخرٌن من الطاقم الدبلوماسً، أي أولئك الذٌن ٌتمت  -2

ٌ قصد بهم، الذٌن ٌقومون باألعمال اإلدارٌة والفنٌة للبعثة الدبلوماسٌة.  -3  أعضاء الطاقم اإلداري والفنً، و

 أعضاء طاقم الخدم، أي الذٌن ٌؤدون أعمال الخدمة المنزلٌة للبعثة.  -4

 ألعضاء البعثة. المنزلٌة الخدم الخاصون، وهم أولئك الذٌن ٌؤدون أعمال الخدمة  -5

b-   رئٌس البعثة الدبلوماسٌة:          

 التطوراتتم تكرٌس  ،لهذا السببومن الواضح أنَّ رئٌس البعثة الدبلوماسٌة هو الشخص األكثر أهمٌة فً البعثة. 

 .له التالٌة

 

 رئيس البعثة: وظائفممارسة -1

 رئٌس البعثة: وظائفهناك ثالث قواعد تنظم ممارسة 

ٌتعٌن على الدولة المرسلة أن تتأكد ما إذا كان الشخص المراد  ،الدبلوماسٌة الراسخة ةوفقاً للممارس: الموافقة -

تسأل الدولة المرسلة  ًتالبالموافقة )القبول(  ٌ عرفهذا ما  سٌكون مقبوالً بالنسبة للدولة المستقبلة. مبعوثاً لهاتعٌٌنه 

 أي، إذا كانت ترى أنَّه شخص مرغوب فٌه.الدولة المستقبلة عن قبولها للمرشح.  ابموجبه

 الموافقة ضرورٌة أٌضاً من أجل:  

 (.7تعٌٌن الملحقٌن العسكرٌٌن والبحرٌٌن والجوٌٌن )المادة  -

 (.6تعٌٌن ذات الشخص رئٌساً لبعثة دولة أ خرى )المادة  -

 (.8األشخاص الذٌن ٌتمتعون بجنسٌة الدولة المستقبلة )المادة  تعٌٌن أعضاء الطاقم الدبلوماسً من بٌن -

 

 (lettre de créancesاعتماد )بالفرنسٌة:  برسالةد رئٌس البعثة : ٌجب على الدولة المرسلة أن ت زو  االعتماد رسالة   -

 .رتبته... إلخ(واسمه،  اٌ ذكر فٌه

 مإذا ما قدَّ  -كقاعدة عامة- تسلم مهام منصبه لدى الدولة المستقبلةٌ عد رئٌس البعثة أنَّه  :تقديم أوراق االعتماد   -

أوراق اعتماده  عنأوراق اعتماده أو إذا ما أخطر وزارة الخارجٌة للدولة المستقبلة بوصوله، وقدم إلٌها صورة 

 (. 13)المادة 

 

 

 تصنيفات الدبلوماسيين:  -2

 

عً كل حٌث كان ، فً الماضً، إلى خالفات بٌن دبلوماسٌٌن من دول مختلفة األسبقٌةأدت  منهم ٌدَّ

 ثالث وأربعبٌل فً اشفٌٌنا ومؤتمر إكس ال مؤتمر كل من همفصن 1818و 1815فً عام ، واألسبقٌة على زمالئه

إلى ثالث فئات  (1961)بموجب اتفاقٌة فٌٌنا لعام  تم تقسٌم رؤساء البعثاتفئات على التوالً. وفً نهاٌة المطاف 

 وهً:
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 ن لدى رؤساء الدول.والسفراء المعتمد -

 ن لدى رؤساء الدول.وأو الوزراء المعتمد نثوالمبعو -

 (.14)المادة  ن لدى وزارات الخارجٌةوباألعمال المعتمد نوالقائم -

 ومن هذا المنطلق، ٌنبغً اإلشارة إلى المالحظات التالٌة:

 باالتفاق بٌن الدولة المرسلة والدولة المستقبلة. الفئة التً ٌنتمً لها رئٌس البعثة من تحدٌد دَّ ال ب  ، أوالً 

لتارٌخ تقدٌم أوراق اعتمادهم أو صورة طبق تبعاً  بفئاتهمات لهم األسبقٌة فٌما ٌتعلق رؤساء البعثثانٌاً، 

 (.16األصل عنها. وٌتم تحدٌد ذلك من خالل تارٌخ ووقت وصول رئٌس البعثة )المادة 

ٌ خطر رئٌس البعثة  ٌجب علىثالثاً،   (.17)المادة  .للبعثةالخارجٌة بأسبقٌة أعضاء الطاقم الدبلوماسً  ارةوزأن 

دة فٌما ٌتعلق بكل فئة.  رابعاً، ٌجب أن تكون االجراءات الواجب اتباعها الستقبال رؤساء البعثات موحَّ

 

 

 القائم باألعمال كرئيس للبعثة:  -3

 

 القائم باألعمال كرئٌس للبعثة له ثالثة أشكال، وهً: نظامإن 

" أو "القائم الدائم باألعمال"، أي، فً مثل هذه الحالة القائم باألعمال هو الرئٌس على أساس دائمالقائم باألعمال " -

 األصلً للبعثة. 

القائم باألعمال فإنَّ مهام وظٌفته، ، فً الواقع، عندما ٌكون رئٌس البعثة غٌر قادر على أداء المؤقتالقائم باألعمال  -

 بمثابة رئٌس للبعثة. ٌكونالمؤقت ٌجب أن 

ضت  المؤقتالقائم باألعمال  - فً حالة التمثٌل المزدوج أو المتعدد. من الواضح أنَّه إذا كانت الدولة المرسلة قد فوَّ

 فً كل دولة مؤقترئٌساً للبعثة ألكثر من دولة واحدة، ٌمكن لها أن ت نشئ بعثة دبلوماسٌة ٌرأسها قائم باألعمال 

 دائم لرئٌس البعثة. مقعدال ٌوجد فٌها 

 

 

c-  سية:وظائف البعثة الدبلوما 

بٌن الدول. وٌمكن لها أن  المعتادأدائها لالتصال  فً معرض الوظائفالعدٌد من مارس البعثة الدبلوماسٌة ت  

 مارس الوظائف التالٌة:ت  

 

a- الوظائف الدبلوماسٌة:          
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والدولة التً من البدٌهً أنَّ المهمة األساسٌة للدبلوماسً هً الحفاظ على العالقات بٌن الدولة التً ٌمثلها 

 ٌمارس مهامه فٌها.

على أنَّ مهام البعثة  1961لعام  اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات الدبلوماسٌةمن  3/1فً هذا الصدد، تنص المادة 

 الدبلوماسٌة تتكون من جملة أمور منها:

 .المستقبلةلدى الدولة  المرسلةتمثٌل الدولة -

 ضمن الحدود التً ٌسمح بها المستقبلةها لدى الدولة وكذلك مصالح رعاٌا المرسلةحماٌة مصالح الدولة  -

 القانون الدولً.

 .المستقبلةالتفاوض مع حكومة الدولة  -

بشأنها التقارٌر  وإعداد المستقبلةفً الدولة  اتتطورالظروف والالتعرف بكل الوسائل المشروعة على  -

 .المرسلةحكومة الدول  إلى

والدولة  المرسلةعالقات الصداقة وتنمٌة العالقات االقتصادٌة والثقافٌة والعلمٌة بٌن الدولة  تعزٌز -

 .المستقبلة

 

 

b-   الوظائف القنصلٌة:          

 .دراسة الوظائف القنصلٌة ستتمٌمكن أن تؤدي البعثة الدبلوماسٌة أٌضاً الوظائف القنصلٌة. فٌما ٌلً 

D-  الدبلوماسية االمتيازات والحصانات. 

أنَّ استقالل الممثل الدبلوماسً  أ مفادهإنَّ االمتٌازات والحصانات الدبلوماسٌة ت بنى بشكل أساسً على مبد

هذه االمتٌازات  من الواضح أنَّ وفً تعامله مع الدولة التً تم اعتماد لدٌها هو شرط ال غنى عنه ألداء مهامه. 

 للدولة المضٌفة. القومًٌن مصالح الدولة المرسلة ومتطلبات األمن ب عادالً  اً حقق توازنوالحصانات ٌجب أن ت  

ةها لٌست فً معظم الدول، ثبت أٌضاً أنَّ  بشعبٌة تحظىالحصانات واالمتٌازات ال  على الرغم من أنَّ   م عدَّ

 مصالحهمالمبعوثون الدبلوماسٌون باالمتٌازات والحصانات، لٌس من أجل  ٌتمتع إلنشاء فئة متمٌزة. فً الواقع،

لالمتٌازات  الوظٌفً أو األساس التحلٌلهذا تعلق بالدولة المضٌفة. التً تالشخصٌة، ولكن لغرض ممارسة وظائفهم 

 .ٌحظى الٌوم بالقبول على نطاق واسعوالحصانات 

وعالوة على ذلك، الحصانة ال تعفً األشخاص من القانون المحلً. فهً ت منح فقط لحماٌتهم من التدخل 

ر من سلطات الدولة المضٌفة ومن االجراءات الكٌدٌة التً ال أساس لهاالغٌر  برَّ األشخاص  والتً قد ٌتخذها م 

وبناًء  ،باإلضافة إلى ذلك، هناك قاعدة عامة توجب على الدولة المضٌفة أن ت سه ل عمل البعثة الدبلوماسٌةالطبٌعٌٌن. 

 ام القانونً للدولة.للنظ بشكل كاملعلى ذلك، ٌجب أال تكون األخٌرة خاضعة 

أو  )المجاملة الدولٌة( االمتٌازات والحصانات الدبلوماسٌة من باب المجاملةال ت عد فً الوقت الحاضر، 

 . بل هً مسألة من مسائل القانون.االلتزام األخالقً

مجموعة واسعة من المفاهٌم، أهمها هً تلك المتعلقة  الٌومغطً ت  "االمتٌازات والحصانات"  إنَّ عبارة

بأساسها القانونً والقواعد التً تحكمها، واالمتٌازات والحصانات المقررة للبعثة وتلك المقررة للدبلوماسٌٌن، 

 ، وإنهاء البعثة الدبلوماسٌة.الدبلوماسٌٌن هؤالءومهمات 

a-    والحصانات الدبلوماسيةاألساس القانوني )المنطقي( لالمتيازات:     
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 ، هناك اتجاهان أساسٌان:الخصوصفً هذا 

 

 :النظرٌات التقلٌدٌة-1

 هناك ثالث نظرٌات تقلٌدٌة وهً:

 

 نظرية امتداد اإلقليم: -

ٌتمتع الدبلوماسً بالحصانات فً الدولة المضٌفة، وخصوصاً أنَّه ال ٌخضع لوالٌتها، وفقاً لهذه النظرٌة 

ٌ عد كما لو كان  كأنَّه جسدٌاً خارج إقلٌم الدولة التً ٌمارس وظائفه فٌها. وهذا فً إقلٌم دولته، وبالتالً،  ال ٌزالألنَّه 

على أنَّها خارج اإلقلٌم الذي توجد فٌه ت عد المبانً الدبلوماسٌة ومكان سكن الدبلوماسٌٌن  أنَّ ٌعنً، على سبٌل المثال، 

  شكل جزءاً من إقلٌم الدولة المرسلة.ت  كما أنَّها  ،فً الواقع

للمبدأ القانونً السلٌم.  خالفاً  الخاطئةقد ٌؤدي إلى بعض النتائج  وهم إلى تستند ، هذه النظرٌةمن البدٌهً أنَّ 

 بشدة، لألسباب التالٌة: هذه النظرٌة وت نتقد

  فً الواقع، ٌجب على الدبلوماسً األجنبً مراعاة القوانٌن  من الناحٌة العملٌة.ما ٌتم تطبٌقه ألنَّها ت خالف

 واألنظمة المعمول بها فً الدولة المضٌفة.

  فً جمٌع الحاالت، ٌ نظر بهاتعنً أنَّ الجرٌمة التً ٌتم ارتكابها داخل مقر البعثة الدبلوماسٌة ٌجب أن ،

 وفقاً لقوانٌن الدولة المرسلة.

  األشخاص واألشٌاء تخضع لقوانٌن اإلقلٌم. ، أي أنَّ )االختصاص المكانً(تتعارض مع القاعدة العامة 

  امتداد إلقلٌم الدولة من غٌر المالئم القول أنَّ مبانً البعثة الدبلوماسٌة هً  هألنَّ تقوم على خٌال غٌر مقبول

 المرسلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظرية الضرورة الوظيفية: -

د هذه النظرٌة أنَّ جوهر  كمن فً الحاجة إلى حماٌة الوظٌفة ٌمتٌازات والحصانات الدبلوماسٌة االتؤك 

 "لمصلحة وظائفهم".  ٌنتم منحها للدبلوماسٌ الدبلوماسٌة. أي أنَّها ضرورٌة ألداء واجبات ومهام الدبلوماسً.

رٌرها أو تب تسوٌغهاوفقاً لهذه النظرٌة فإنَّ االمتٌازات والحصانات الدبلوماسٌة ٌتم وبعبارة أ خرى، 

فً ممارستهم لمهامهم. وبالتالً، فإنَّ الحصانات تنبع من احتٌاجات  ضرورة ضمان استقالل الموظفٌن الدبلوماسٌٌنب

 .الوظٌفةومتطلبات 
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 نظرية الصفة التمثيلية للدبلوماسي: -

ٌ مث ل كرامة ٌ مث   )األمٌر( أو الدولة المرسلة. المجد نقطة انطالق هذه النظرٌة هً أنَّ الدبلوماسً  ه  ل دولة وأنَّ

  ذات سٌادة ٌجب احترام استقاللها التام.

 :ةتعرضت النظرٌة المذكورة أعاله لالنتقاد لألسباب التالٌ

  ر منح بعض االمتٌازات والحصانات الدبلوماسٌة للدبلوماسٌٌن الذٌن ٌعبرون دولة ثالثة ال ٌمكنها أن ت بر 

 فهم فٌها أو عودتهم منها.أثناء ذهابهم إلى الدولة التً سٌمارسون وظائ

  وعالوة على ذلك، فإنَّ الممتلكات غٌر المنقولة العائدة للدبلوماسً بصفته الشخصٌة تبقى خاضعة لقوانٌن

 الدولة المستقبلة.

 

 االتجاه الحدٌث:  -2

السبب على أنَّهما "الضرورة الوظٌفٌة" و "الصفة التمثٌلٌة للدبلوماسً"  نظرٌتًٌجمع االتجاه الحدٌث بٌن 

 المنطقً الحقٌقً لمنح االمتٌازات والحصانات الدبلوماسٌة.

 لعالقات الدبلوماسٌة تنص على ما ٌلً:بشأن ا 1961فإنَّ دٌباجة اتفاقٌة عام  وهكذا،

بلوماسٌة ألعمالها على أداء البعثات الد ضمانفراد, بل هو األ إفادةوالحصانات, لٌس  االمتٌازات"الغرض من هذه 

 .لدوللممثلة بوصفها أفضل وجه 

 

b-   االمتيازات والحصانات تنظمالقواعد التي:        

 هناك بعض القواعد التً تنظم االمتٌازات والحصانات الدبلوماسٌة، ومن أهمها ما ٌلً:

بداٌة وانتهاء تمتع لحظة النقطة هو تحدٌد بداٌة ونهاٌة االمتٌازات والحصانات الدبلوماسٌة: الهدف من هذه  -1

 الموظف الدبلوماسً باالمتٌازات والحصانات الدبلوماسٌة.

 :1961من اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات الدبلوماسٌة لعام  39وفقاً للمادة 

أما إذا  ،لدٌها المبعوث الدبلوماسً بالمزاٌا والحصانات الدبلوماسٌة بمجرد وصوله إلى حدود الدولة المعتمد ٌتمتع  -

تستمر هذه االمتٌازات و بتعٌٌنه.تلك الدولة فً فمن وقت تبلٌغ وزارة الخارجٌة ها، فً أراضٌ كان موجوداً بالفعل

 الدولة التً تمَّ اعتماده لدٌها. لدىدولته عن والحصانات طوال المدة التً ٌبقى فٌها الدبلوماسً بصفته ممثالً 

، وفً فترة بقائهم مومغادرته، موصوله عندٌتمتع الدبلوماسٌون باالمتٌازات والحصانات الدبلوماسٌة وفقاً لذلك، 

 فً الدولة المضٌفة. -كدبلوماسٌٌن-

 هذهلنهاٌة الوظائف الدبلوماسٌة ال ٌمنع من استمرار وجود الحصانة فٌما ٌتعلق باألعمال التً ٌتم أداؤها ممارسة   -

 الوظائف.
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لمغادرة إقلٌم الدولة من الزمن فترة معقولة  بعد مرور–فً المبعوث الدبلوماسً ٌ عالوظائف الدبلوماسٌة ال  انتهاء  -

 .األعمال التً ٌؤدٌها بصفته الشخصٌةب فٌما ٌتعلقالمضٌفة الدولة  والٌةمن   -المضٌفة

من فإنَّه ٌ ستثنى المبعوث الدبلوماسً من والٌة الدولة المضٌفة طالما أنَّه مغطى بصفته الدبلوماسٌة. وفقاً لذلك،   -

رسمٌة عندما تمَّ الصفة الٌكفً أنَّه ٌتمتع بإذ قبل أو بعد بداٌة وظائفه.  تمما إذا كان تصرف الدبلوماسً قد  غٌر المهم

 االجراءات ضده.ب الشروع

 

حتى لو كان الدبلوماسً لم ٌحتج بها منذ البداٌة ٌمكن االحتجاج بالحصانة فً أي مرحلة من مراحل المحاكمة،   -2

 .اإلجراءات()أي عندما تم تحرٌك 

 ٌتمتع أفراد عائلة المبعوث الدبلوماسً بذات االمتٌازات والحصانات الدبلوماسٌة الممنوحة له، شرٌطة:  -3

 معه، و مقٌمٌنأن ٌكونوا  -

 أال ٌكونوا من مواطنً الدولة المستقبلة. -

وٌشمل هذا البند عائلته، ماسً. أٌضاً إلى حاشٌة الدبلووفقاً لذلك، فإنَّ االمتٌازات والحصانات الدبلوماسٌة تمتد 

 ( واألطفال.لم تنتهًأي زوجته )طالما أن العالقة الزوجٌة 

والحصانات األ خرى التً تكون مطلوبة لضمان عبورهم أو ٌتمتع الدبلوماسٌون فً حالة العبور بالحرمة   -4

ٌجب أن ٌكون محمٌاً ر الدبلوماسً من خالل دولة ثالثة فً طرٌقه من أو إلى بعثته، عندما ٌعب  عودتهم، أي، 

، إذا كان مكوث الدبلوماسً فً دولة ثالثة ٌتجاوز ما هو مطلوب ضد أي أفعال قد ت عرقل عبوره. وبالتالً

لدٌها، أو أثناء عودته  أثناء ذهابه إلى الدولة المعتمدمنطقٌا للعبور، ال ٌمكنه أن ٌحتج بالحصانة الدبلوماسٌة 

 منها.

 

 

 

 

 

c-  امتيازات وحصانات البعثة الدبلوماسية:       

 مهمة سٌرتتمتع البعثة الدبلوماسٌة ببعض االمتٌازات والحصانات الدبلوماسٌة الالزمة ألداء مهامها. إن حسن 

ٌ ساعد، بشكل واضح، فً تطوٌر   بٌن الدولة المرسلة والدولة المستقبلة. ةالدبلوماسٌ العالقاتالبعثة الدبلوماسٌة 

 ما ٌلً: فً جملة أمورإن امتٌازات وحصانات البعثة الدبلوماسٌة تتضمن 

مبانً البعثة، بما فً ذلك : تتمتع البعثة بالحق فً استخدام علم وشعار الدولة المرسلة على استخدام العلم والشعار-1

 مكان إقامة رئٌس البعثة، ووسائل تنقله.
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 أن ت ٌسر حٌازة المبانً وأماكن اإلقامة الالزمة للبعثة وأعضائها. المضٌفةٌجب على الدولة -2

فإنَّه من غٌر الجائز لضباط السلطات العامة للدولة المضٌفة الدخول إلى : فً الواقع، حرمة المبانً الدبلوماسٌة-3

من  هً جزء( the franchise de l’hôtel)حرمة المقر الرسمً  مقر البعثة الدبلوماسٌة. ومن الواضح أنَّ 

القاعدة التً تحظر على مسؤولً الدولة المضٌفة دخول مبانً البعثة الدبلوماسٌة، إال بإذن صرٌح من رئٌس 

 البعثة.

  مزدوج: لواجبعالوة على ذلك، فإنَّ الدولة المستقبلة تخضع 

من أي اقتحام أو ضرر، ومنع أي إخالل بأمن أن تتخذ جمٌع التدابٌر المناسبة لحماٌة مبانً البعثة   -

 ي مساس بكرامتها.أالبعثة أو 

مبانً البعثة، وأثاثها، وممتلكاتها، ووسائل النقل الخاصة بها محصنة من التفتٌش  أنَّ  ت راعًأن   -

 واالستٌالء، والحجز، والتنفٌذ.

 حرٌة االتصاالت لجمٌع األغراض الرسمٌة: -4

، والحقٌبة الدبلوماسٌة، الدبلوماسًالبرٌد فً هذا الصدد، قد تستخدم البعثة جمٌع الوسائل المناسبة، بما فً ذلك 

وٌمكن أٌضاً أن تستخدم جهاز إرسال السلكً شرٌطة موافقة الدولة المستقبلة. ، المرموزةأو  الرسائل المشفرةو

 المراسالت الرسمٌة للبعثة وكذلك الحقٌبة الدبلوماسٌة لها حرمتها. إنَّ 

، ماعدا تلك التً ٌتم دفعها مقابل تقدٌم ائب الوطنٌة واإلقلٌمٌة والبلدٌةمن جمٌع الرسوم والضر إعفاء مبانً البعثة -5

ع الدولة المرسلة أو خدمات خاصة، أو تلك المستحقة بموجب قانون الدولة المستقبلة من قبل أشخاص ٌتعاقدون م

 رئٌس البعثة.

جدت. -6  حرمة محفوظات ووثائق البعثة فً أي وقت وأٌنما و 

حرٌة التنقل والسفر فً إقلٌم الدولة المضٌفة، باستثناء دخول المناطق التً ٌكون الدخول إلٌها منظماً أو محظوراً  -7

 ألسباب تتعلق باألمن القومً.

التً تجبٌها البعثة فً تأدٌتها لوظائفها الرسمٌة معفاة من جمٌع الرسوم والضرائب فً الدولة  والرسوم األجور  -8

 المستقبلة.

d-   امتيازات وحصانات المبعوثين الدبلوماسيين:       

القوانٌن ب فٌما ٌتعلقلصالح المبعوثٌن الدبلوماسٌٌن المقررة ، هناك بعض االستثناءات كما هو مبٌن أعاله

من خالل  فعالٌة القوانٌنمن حصانة عدم  تحدألخٌرة ال ٌمكن لها أن عمول بها فً الدولة المضٌة. فامواألنظمة ال

 ممارسة والٌتها القضائٌة أو اإلدارٌة فً مواجهة المبعوثٌن الدبلوماسٌٌن. 

من األشكل، ضد ، بأي شكل التقٌٌدالحرمة الدبلوماسٌة تعنً أنَّه ال ٌمكن اتخاذ أي إجراء من إجراءات 

أو ضد البعثة الدبلوماسٌة ذاتها من قبل ممثلً السلطات العامة أو المواطنٌن فً الدولة  أو حرٌته الدبلوماسًشخص 

 المستقبلة.

 ت ستخدمفئة محددة، ال ٌمكن أن فً محددة أو عضو  بصفةالحقوق الممنوحة لشخص ٌتمتع من البدٌهً أنَّ 

 بصفة أ خرى أو كعضو فً فئة أ خرى.

 باالمتٌازات والحصانات التالٌة: -جملة أمور من ضمن–وعلى العموم، ٌتمتع الدبلوماسٌون 

 ه:وهذا ٌعنً أنَّ  ،حرمةالالدبلوماسً ب الموظف حرمة شخص الموظف الدبلوماسً: فً الواقع، ٌتمتع شخص -1
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 أو االعتقال. ٌجب أال ٌكون عرضة ألي شكل من أشكال التوقٌف -

وأن تتخذ كل التدابٌر الالزمة لمنع أي اعتداء ٌجب على الدولة المستقبلة أن تعامله باالحترام الواجب،  -

)أي أكثر من "عناٌة الرجل المعتاد" وهذا ٌتطلب أكثر من مجرد  على شخصه، وحرٌته وكرامته.

 .مستوى العناٌة العادٌة التً ٌمارسها شخص معٌن فً تسٌٌر شؤونه(

 المسكن الخاص للدبلوماسً بذات الحماٌة والحرمة التً تتمتع بها مبانً البعثة.ٌتمتع حرمة المسكن:   -2

 أوراق، ومراسالت المبعوث الدبلوماسً بالحرمة.ممتلكات، وٌجب أن تتمتع   -3

ٌ عتمدون  القضائٌةقاعدة عدم خضوع الدبلوماسٌٌن للوالٌة  الحصانة من الوالٌة القضائٌة: إنَّ   -4 المحلٌة للدول التً 

ٌ شكلففً الواقع، إذا كان الدبلوماسً ٌخضع لوالٌة محاكم الدولة المضٌفة،  فٌها. وضعاً  من شأن ذلك أن 

 .المندوب الرسمًعدم عرقلة  :مبدأٌتعارض مع 

 حصانة المبعوثٌن الدبلوماسٌٌن من الوالٌة القضائٌة لها جانبٌن:

 

 الحصانة من الوالٌة الجنائٌة:  -

ٌتمتع المبعوثون الدبلوماسٌون بحصانة مطلقة فً مواجهة االختصاص الجنائً للدولة التً تم اعتمادهم فٌها. 

من هذه قاعدة  بلوماسٌٌن.دأن ت حاكم أو ت عاقب المبعوثٌن ال -مهما كانت الظروف–فالدولة المضٌفة ال تملك الحق 

غطً هذه الحصانة األفعال التً ٌقوم بها المبعوث الدبلوماسً كممثل وت   .لمقبولة عالمٌاً قواعد القانون الدولً ا

 لحكومته واألفعال التً ٌقوم بها كمجرد شخص عادي.

 الحصانة من الوالٌة المدنٌة واإلدارٌة: -

ذلك، هناك فً هذا الصدد ٌتمتع المبعوث الدبلوماسً بالحصانة من الوالٌة المدنٌة واإلدارٌة للدولة المستقبلة. ومع 

 عن: ادعاء ناتجأن ٌحتج بالحصانة رداً على  فٌها بعض االستثناءات التً ال ٌستطٌع

   الدبلوماسً  المبعوث، إال إذا شغله المستقبلةنصبة على عقار خاص كائن فً أراضً الدولة دعوى عٌنٌة م

 لحساب دولته فً خصوص أعمال البعثة.

  الدبلوماسً منفذاً للوصٌة أو مدٌراً للتركة أو وارثاً فٌها أو موصى  عوثالمبدعوى خاصة بمٌراث وٌكون

 له بصفته الشخصٌة ال باسم الدولة المعتمدة.

 

  خارج نطاق  المستقبلةالدبلوماسً فً الدولة  المبعوثدعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري ٌقوم به

 لممثل الدبلوماسً.المعامالت الخاصة باة ال تطبق على ، أي أنَّ الحصانأعماله الرسمٌة

 : وفً ظل ذلك، فإنَّ المالحظات التالٌة ٌجب أن ت ذكر فٌما ٌتعلق بحصانة الدبلوماسٌٌن من الوالٌةبعض المالحظات

 :القضائٌة

  ٌمكن مقاضاة المبعوث الدبلوماسً أمام محاكم دولته. وبالتالً، فإنَّ حصانة المبعوث الدبلوماسً من

 ولة المستقبلة ال تعفٌه من اختصاص الدولة المرسلة.اختصاص الد

  ًٌمكن مقاضاة المبعوث الدبلوماسً فً حالة التنازل عن الحصانة الدبلوماسٌة من قبل حكومة الدولة الت

هذا التنازل محاكم الدولة المعتمد لدٌها، أي أنَّ  أمامٌمثلها الدبلوماسً. فً مثل هذه الحالة، ٌمكن محاكمته 

ٌ عٌد إحٌاء اختصاص هذه المحاكم. التنازل ٌجب أن ٌصدر عن السلطات المختصة فً الدولة نة عن الحصا
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بل شخصً للشخص الذي ٌتمتع بها،  كامتٌازالمرسلة. وٌرجع ذلك بشكل أساسً إلى أنَّ الحصانة ال ت منح 

وفقاً لذلك، فإنَّ الدولة فقط هً التً تملك الحق فً التنازل  ٌتم منحها له بالكامل كممثل للدولة المرسلة.

ٌ عبَّر عنمن البدٌهً أنَّهٌجب دوماً أن ٌكون التنازل صرٌحاً. وعنها.  من قبل الدولة التنازل  ، ٌجب أن 

ل قد ٌكون التنازل من قبفبالنسبة لألشخاص اآلخرٌن، أما المرسلة فقط إذا تعلق برئٌس البعثة الدبلوماسٌة. 

 رئٌس البعثة الدبلوماسٌة نٌابة عن حكومته.

  ،ٌمكن لها، وخاصة، أن تطلب إذ إنَّ الدولة المستقبلة لٌست عاجزة عن التحرك بمواجهة الدبلوماسٌٌن

 استدعاءهم أو تعتبرهم أشخاصاً غٌر مرغوب فٌهم.

 قضائٌة فٌما ٌتعلق بأي إنَّ مباشرة اإلجراءات من قبل المبعوث الدبلوماسً ٌمنعه من التذرع بالحصانة ال

 "ادعاء مقابل" ٌرتبط مباشرة بالطلب األصلً.

  التنازل عن الحصانة من الوالٌة المدنٌة واإلدارٌة التنازل عن الحصانة فٌما ٌتعلق بتنفٌذ الحكم،  ٌعنًال

 والتً تحتاج بالضرورة إلى تنازل منفصل.

ٌ طلب منه أن ٌحضر لتقدٌم دلٌل -5 الدبلوماسً كشاهد: ال ٌمكن استدعاء الدبلوماسً أو إلزامه لٌحضر كشاهد أو 

سً أن ومع ذلك، إذا قبل الدبلوما ، أمام محكمة فً الدولة التً ٌقٌم فٌها.التً ٌكون على معرفة بهاعن الحقائق 

 ٌفعل ذلك كتابة أو فً مبنى السفارة أمام مفوض معٌن لهذا الغرض. ٌ دلً بشهادته، ٌمكن له أن

 إعفاء المبعوث الدبلوماسً من أحكام الضمان االجتماعً التً قد تكون مطبقة فً الدولة المستقبلة. -6

 اإلعفاء من الرسوم والضرائب فً الدولة المستقبلة. -7

 تزامات العسكرٌة فً الدولة المستقبلة.اإلعفاء من الخدمات الشخصٌة والعامة، وكذلك االل -8

 االعفاء من الرسوم الجمركٌة والضرائب ما عدا رسوم التخزٌن والنقل والخدمات المماثلة، المترتبة على: -9

 األشٌاء المخصصة لالستعمال الرسمً للبعثة. -

المعدة ذلك األشٌاء أفراد أسرته، بما فً  وأاألشٌاء المخصصة لالستعمال الشخصً للمبعوث الدبلوماسً  -

 .إلقامته

 اإلعفاء من تفتٌش األمتعة الشخصٌة للمبعوث الدبلوماسً. -10

 

 

e-   واجبات المبعوثين الدبلوماسيين:        

 بوضوح بعض الواجبات. ٌستتبعإن الوضع المتمٌز للدبلوماسٌٌن، بسبب وضعهم التمثٌلً ومقتضٌات وظائفهم، 

 الدبلوماسٌٌن:ٌجب على المبعوثٌن 

 احترام القوانٌن واألنظمة المعمول بها فً الدولة المستقبلة. - أ

 عدم التدخل فً الشؤون الداخلٌة لتلك الدولة. - ب

 تأدٌة جمٌع األعمال الرسمٌة مع أو من خالل وزارة الخارجٌة للدولة المستقبلة.  -ج
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تتعارض مع األغراض التً منحت عدم استعمال مبانً البعثة أو االمتٌازات والحصانات بأي طرٌقة   -د

 من أجلها.

 عدم القٌام بأي نشاط مهنً أو تجاري بغرض الكسب الخاص.  -هـ

 

 

f-   نهاء البعثة الدبلوماسيةإ:         

 إنَّ األسباب األكثر شٌوعاً إلنهاء البعثة الدبلوماسٌة هً:

 أ( إنجاز الهدف من البعثة.

 .ب( االستدعاء

 واحدة من الدولتٌن المعنٌتٌن أو كالهما. زوالج( 

د( إعالن الدبلوماسً شخصاً غٌر مرغوب فٌه. وفً الواقع، إذا أساء الدبلوماسً استخدام شخصٌته الدبلوماسٌة، 

أنَّه شخص بعالن عن طرٌق اإلجملة أمور،  من ضمن، وٌكون ذلكٌمكن وضع حد لذلك عن طرٌق إعادته. 

 غٌر مرغوب فٌه. حتى أنَّه ٌمكن للدولة المضٌفة أن تمنع مثل هذه الحالة من خالل التصرف االستباقً. 

 العالقات الدبلوماسٌة. قطعه( 

 وظٌفة المبعوث الدبلوماسً قد انتهت. و( إخطار الدولة المرسلة للدولة المستقبلة بأنَّ 

 

 

 البعثات الخاصة أو المؤقتة

 البعثات الخاصة تسهم إلى حد  كبٌر فً تنمٌة العالقات الودٌة بٌن الدول واألمم. من الواضح أنَّ 

أو البعثات الخاصة هً نوع من العالقات الدبلوماسٌة ذات الطابع العرضً. وتشمل  المؤقتةالدبلوماسٌة 

دة، رئٌس الدولة ٌحضر، ألغراض محدو المرسلة، والبعثات المتنقلٌنمبعوثٌن الالبعثات الخاصة، على سبٌل المثال، 

بصفته الرسمٌة، جنازة فً الخارج، زٌارة من قبل وزٌر أو وفد تجاري حكومً للمفاوضات أو ألداء أعمال 

 رسمٌة...إلخ.

 (.1969تخضع البعثات الخاصة التفاقٌة البعثات الخاصة لعام )

 /أ من هذه االتفاقٌة، البعثة الخاصة هً:1وفقاً للمادة 

لتعالج معها مسائل محددة أو  األخٌرةإلى دولة أ خرى بموافقة  ما الدولة، وتوفدها دولة"بعثة مؤقتة تمثل 

 لتؤدي لدٌها مهمة محددة".

ومن الجدٌر بالذكر أنَّه عندما ٌقوم رئٌس الدولة بقٌادة بعثة خاصة، فإنَّ هذه البعثة تتمتع باالمتٌازات 

 (.21رسمٌة )المادة مهمة فً  والحصانات الممنوحة فً القانون الدولً لرؤساء الدول
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