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 الدوبلومادوظالتطورىالتاروخيىللنظروظىوالمماردظى

 Diplomatic Practiceى

 
 منذ تاريخ البشرية القديـ، كانت عبارة عف كحدات بشرية متكاممة ممثمة: عائبلت/ عشائر/ قبائؿ.

 لـ تتمكف مف العيش في عزلة عف بعضيا البعض. -
 بحثت عف ضركرات البقاء/ زيادة القكة/ الييمنة. -

 ركت أىمية: االتصاؿ/ التفاكض.كبالتالي أد -

 كمف أجؿ: -

o  .)تبادؿ الفائض )بالمقايضة/ الماؿ 

o لبلتفاؽ ضد عدك مشترؾ عات/ أكمناز كلتسكية ال. 

o .التعاكف لعمؿ ما/ فضكؿ التعارؼ كالتعمـ 

o .استغبلؿ مكارد طبيعية/ تينئة أك عزاء في المناسبات 

 منذ ظيكر ذلؾ:ػ -
   International Relations  لدكليةي لغتنا اليكـ: العبلقات افيذا اسمو ف

 كتطمب ذلؾ:ػ
 ة مع التجمعات الخارجية.أك في العبلق داخميان أتفؽ عمييا قكاعد سمككية 

تسمى اليكـ ذات سمة التزاـ جمعية ك  لتصبح Norms األعراؼكتشكمت قكاعد السمكؾ أك  -
 (Laws and Constitutions)    )القكانيف/ الدساتير(

 مكتكبة أك شفاىية:ػ Agreementsات البدء بصكغ اتفاقي -

 اقتساـ الخيرات أك معان )صيد/ رعي/ زراعة(، لمناطؽ بشكؿ مشترؾ.

 :بدء بإرساؿ مبعكثيف أك رسؿ أك كسطاء -
o منحيـ األماف 

o .ثـ مبعكثيف مقيميف 

o .ثـ كفكد لنقاش أك حؿ قضايا محددة 

o .)كضع شركط لمتفاكض )الحمكؿ الكسط 

o كامبلءات. في الحركب كنتائج ىزيمة/ شركط 
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: القانكف الدكلي، لتنظيـ  ف نسميوك نالتجمعات بقاات مف ىذه مع الزمف نظمت العبلق - اليـك
 التفاىمات بيف إرادات أشخاص المجمكعات البشرية التي ييميا األمر.

 
 بمعنى:
 .كاف ىناؾ مجمكعات ذات استقرار نسبي 

 .انتقاء أفراد بمكاصفات معينة كممثميف لممجمكعات 

 (.الديبمكماسيةى قكاعد سمككية لتنظيـ العبلقات كىكذا أنشأت )الممارسة االتفاؽ عم 

 نموذج:
 حيف يمقي صياد سبلحو، في مرعي: ىذا عبلمة لمسبلـ كبدء نقاش لمتكصؿ لحؿ.

 ة:لمديبمكماسيساسيتيف أ قاـ بميمتيف مبعكث دبمكماسيأم ىدنة: ىذا 

 

 
 ىRepresentation and Negotiationsىالتمثولىوالتغاوض

 

حتى يكمنا ىذا كىي  الديبمكماسيةكلـ تزؿ ىاتاف الميمتاف ىما جكىر الممارسة كالعبلقات 
 ميمة أم سفارة اآلف بامتياز.

 
إف أكؿ جماعة في التاريخ استقبمت مبعكث جماعة أخرم كسمحت لو بطرح ما عنده 

، كانت تشيد بدكف كاحترمت حياتو كمنحتو األماف كسمحت لو بالعكدة لجماعتو حامبلن كجية نظرىا
 . Diplomatic Law "الديبمكماسيبالقانكف عمـ منيا أكؿ حجر أساس لما يعرؼ اليكـ: "

 

 من خالل مرحمتين:ـ (Diplomatic Theory) الديبموماسيةولقد تطورت الممارسة والنظرية 
 المجتمعات الدكلية الخاصة )أم المعزكلة عف بعضيا(. .1
كأصبح مجتمعان عالميان متكامبلن كمتصبلن ببعضو  مجتمعات الدكؿ القكمية الذم تطكر .2

 البعض.
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كالتالي، باإلشارة إلي أشير  الديبمكماسيف المبادئ الرئيسية التي ستحكـ سير العمؿ كقد بدأ بتقني
 ى مشاريعيا، فنشير إلى التالية منيا:ػاالتفاقيات كاالجتيادات أك القكانيف أك حت

 (.1868مشركع قانكف بمكنتشمي ) .1
 (.1895معيد القانكف الدكلي ػ كمبردج ) نظاـ .2

 (.1911مشركع قانكف بيسكا ) .3

 .(1925مشركع اتفاقية المعيد األميركي لمقانكف الدكلي ) .4

 (.1928اتفاقية الىافانا ) .5

 (.1929قرار معيد القانكف الدكلي ػ نيكيكرؾ ) .6

 (.1932مشركع معيد الحقكؽ ػ ىارفارد ) .7

 (.1961) الديبمكماسيةاتفاقية فيينا لمعبلقات  .8

 (.1963اتفاقية فيينا لمعبلقات القنصمية ) .9

 (.1969اتفاقات البعثات الخاصة ػ نيكيكرؾ )  .11

 (.1975اتفاقية المنظمات الدكلية ػ فيينا )  .11

 
ما تقدـ يشير إلى أف االتفاقات أك االجتيادات كالمشاريع كالمسكدات التي سبقت اتفاقية فيينا 

قرف مف الزمف عف اىتماـ كبير لمدكؿ كمفكرم القانكف  ، فقد عبرت خبلؿ ما يزيد عف1961عاـ 
 International كمف أجؿ خمؽ مجتمع دكلي الديبمكماسيةلية إلثراء الممارسة كالعبلقات الدك 

Community  أك  أجيزة العبلقات الدكليةمستقر يعمو األمف عبر طرح "قكاعد قانكنية" لتنظيـ
 الخارجية كسير أعماؿ منفذييا.

في قمتيا كصادقت عمييا غالبية دكؿ العالـ أال كىي: )اتفاقية فيينا لمعبلقات  كالتي جاء
مادة تحمؿ بعض القكاعد القانكنية الرئيسية  52(، كتضـ ىذه االتفاقية 1961لعاـ  الديبمكماسية

 :الديبمكماسيلمقانكف 
كصكؿ كمغادرة  الدائمة لمياميا كمف ثـ نيايتيا، ككذلؾ الديبمكماسيةكالخاصة بمباشرة البعثة 

يف لدكليـ، كاألسبقيات فيما بينيـ، ككذلؾ الحصانات كاالمتيازات التي يجب أف الديبمكماسيالمكظفيف 
 .الديبمكماسيةيتمتعكا بيا كأخيران تحديد المياـ )الكظائؼ( لمبعثة 
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 :نا إلى أن النظام الدولي الحاليونشير ى

 
دكلييف آخريف  لدكلي المعاصر يضـ أشخاصان ، بؿ إف المجتمع افقط العبلقات بيف الدكؿليس 

ينيا كذلؾ عبلقات دكلية كتحتاج لتنفيذىا الدكلة(، تقـك ب كالتقميدم )كىباإلضافة لمشخص الدكلي 
 كالتالي:ػ ذلؾ كىيتمامان كحاجة الدكؿ ل فأجيزة مركزية كفرعية كممثمي

 حركات التحرير الكطنية: رغـ صفتيا االنتقالية كمشركع دكلة. .1
 ظمات الدكلية البينحككمية.المن .2
 المنظمات الدكلية غير الحككمية. .3

 الشركات المتعددة الجنسيات. .4
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ىالدوبلوماديوىالدوبلومادوظماهوظى
 (Diplomacy Concept)                                      :الديبموماسيةتطور مفيوم 

 .ا التاريخ مف جيةعبر تعرفنا عمى تطكرى الديبمكماسيةيمكف التعرؼ عمى مفيـك  
ككذلؾ عبر التعريفات التي قدميا كثير مف الكتاب كىي تعريفات تتماشي مع التطكر  -

 كالكظيفة منذ األزؿ.

 .لدينا أسانيد ىامة ليذا المفيكـ ال يكجد  -

 قبؿ العصر اإلغريقي
( اليكنانية يبمكماسية ككذلؾ ديفإف أصؿ مصطمح دكبالتالي    بمكماسي مشتؽ مف كممة )دبمـك
ؽ أك يطكم، كتكصؼ بيا أم مخطكط أك كتاب أك رسالة صادرة عف م: الشيء الذم ُيْطبأ

 الممؾ كمكقعة منو كمطكية إلى طيتيف بقصد حفظيا.

ليصبح معناه الصفائح المعدنية ذات الكجييف  الركمافتطكر ىذا المفيكـ الحقان: مع 
مى طرقات اإلمبراطكرية كىـ رخص مركر عكالتي تمنح لحاممييا ك بإتقافالمطبقيف كالمخيطيف 

كممثميف لممككيـ كأمرائيـ،  الكافديف مف الخارجأك  المكمفيف بمياـ،األشخاص الميميف المبعكثيف 
 مجمس الشيكخعف  ةأك مف ينكب عنو أك أيضان تمؾ التصاريح الصادر  اإلمبراطكركيمنحيا 

 .مانيك الر 

تكية عمي مخطكطات العبلقات المح اتسع ذلؾ المفيكـ ليشمؿ الكثائؽ الرسميةبعد ذلؾ 
)أمانة  بالعبلقات الخارجية.الخارجية لئلمبراطكرية كالمحفكظة في أرشيؼ الجياز المكمؼ 

 المحفكظات(.

كبالتالي )كمف خبلؿ النظرية كمف  البيزنطييف كالعباسييف كالفرنجة،ثـ تطكر ىذا المفيكـ مع 
ليذه الدكؿ، كما تعني مندكبييا أك منفذم (، يعني العبلقات الخارجية الديبمكماسيةثـ الممارسة 
حتى رأس الدكلة، سكاء كاف  كخاصة السفراء كاألجيزة المشرفة عمييـ ىرميان ىذه السياسة 

ككذلؾ ما  أم المرسؿ كالمستقبؿ)تبعان لنظاـ الحكـ(،  األميرأك  الممؾأـ الخميفة أـ  البطريرؾ
امتيازات تمنح  أك حصانات أك جكاز سفريصدر عنيـ )عف الديكاف المكمؼ( سكاء كاف 

الذم يضـ الرسائؿ كالكثائؽ كاالتفاقيات الخاصة بالعبلقات الخارجية  لممبعكثيف أك األرشيؼ
 لرؤساء الدكؿ.
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بمكماسية دائمة كتطكر مع تطكر الدكلة يبعثة دمع كالدة أكؿ  لقد توطد ىذا المفيوم:
 بمكماسي( في نياية:يية( كصفة )دبمكماسيالقكمية، حيث بدأ كألكؿ مرة، استخداـ مصطمح )د

كالذم في حينو تكسع المفيـك ليشمؿ  1815 القرف الثامف عشر كخاصة مع مؤتمر فيينا لعاـ -
دارتيا بكؿ ما يتعمؽ بيا.  تسيير العبلقات السياسية ما بيف الدكؿ كا 

ة، أنحاء المعمكر )كصدرتو( أكركبا االستعمارية إلي باقي  19استقر ىذا المفيكـ في القرف  -
كتطكر ذلؾ بتطكر الدكلة السيدة، كأصبح عرفان دكليان مستخدمان كممارسان مف جميع 

 األشخاص المككنيف لممجتمع الدكلي.

 كعمى كجو الخصكص الدكؿ.

 :ـالديبموماسيةوحين نتحدث عن ماىية 
 العبلقات الخارجية ما بيف الدكؿ. فإنيا تعني تنفيذ
لدل دكلة أخرل  Ambassador)السفير( الدائـ لة : فإنو ممثؿ الدك الديبمكماسيكحيف نعرؼ 

بمكماسييف( كىناؾ فرؽ معيف في التسمية: )ممثؿ يأك مساعديو الذيف يحممكف نفس الصفة )د
 الدكلة السفير كممثؿ الدكلة فقط(

ى
ى(Definition of Diplomacy)ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى:الدوبلومادوظتطروفى

ماشى مع مفيكـ القانكف الدكلي التقميدم باف الدكلة ىي الشخص الدكلي الكحيد. التعريؼ يت
ة، كمف ثـ تعريفان يتماشى مع فيمنا لطبيعة المجتمع الدكلي لمديبمكماسيكسنقدـ تعريفات مختمفة 

ىي )أداة تسيير  الديبمكماسيةالحالي، كأشخاصو الدكلييف بمعناه األكسع، كذلؾ مف منطمؽ أف 
الدكلية، كأف ىذه العبلقات الدكلية لـ تعد مقتصرة فقط عمى العبلقات القائمة بيف العبلقات 

 .(أم الدكؿالكحدات السياسية المستقمة صاحبة السيادة 

 التاريخي:ػ الديبمكماسيةكلنبدأ بالتعريفات حسب تطكر 

 تعريف معاوية بن أبي سفيان: .1
ف شدكىا أرخيتيا""لك أف بيني كبيف الناس شعرة ما انقطعت، إذا أرخكى    ا شددتيا كا 

 :ـSatowتعريف إرنست ساتو ـ  .2
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، ىي استعماؿ الذكاء كالكياسة في إدارة العبلقات الرسمية بيف حككمات الدكؿ الديبمكماسية"إف   
 المستقمة".

 :De Martensتعريف شارل دي مارتينس  .3
ىي عمـ ، كبمعني أخص جية لمدكؿ، ىي عمـ العبلقات الخارجية أك الشؤكف الخار الديبمكماسية"  

 المفاكضات". )لماذا عمـ كفف؟( كفف

 :Calvoتعريف شارل كالفو ـ  .4
، ىي عمـ العبلقات القائمة بيف مختمؼ الدكؿ كالناتجة عف المصالح المتبادلة، الديبمكماسية"  

 كعف مبادئ القانكف الدكلي العاـ كنصكص المعاىدات كاالتفاقيات".

 :1866ـ  Revierتعريف ريفيير ـ  .5
 ، ىي عمـ كفف تمثيؿ الدكؿ كالمفاكضة".الديبمكماسية"  

 :1911ـ  Fodereتعريف فوديريو ـ  .6
، ىي فف تمثيؿ السمطات كمصالح الببلد لدل الحككمة كالقكل األجنبية، كالعمؿ الديبمكماسية"  

دارة الشؤكف الدكلية ، عمى أف تحتـر كال تنتيؾ كال يستياف بحقكؽ كىيبة الكطف في الخارج، كا 
 كتكحيد كمتابعة المفاكضات السياسية، حسب تعميمات الحككمة".

 :1931ـ  Genetـ  تعريف جينيو .7
يجب تعمـ أصكليا كعمـ كالكشؼ عف  الديبمكماسيةالتعريؼ السابؽ كيضيؼ "كمف أجؿ تطكير   

 خفاياىا كفف".

 (:1948)بونيوس أكيرس  Antokoletzتعريف أنتوكوليز  .8
 ة المعرفة كالفف البلزميف".، ىي مجمكعالديبمكماسية"  

 :1949تعريف ىارولد نيكمسون  .9
، ىي تكجيو العبلقات الدكلية عف طريؽ المفاكضات، كاألسمكب الذم بو يدير الديبمكماسية"  

 ."أك فنو الديبمكماسيالسفراء كالمبعكثكف ىذه العبلقات، كعمؿ الرجؿ 

  :De Erice Yo’shea 1954تعريف دي إيرثي إي أوسييا مدريد   .11
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 ".الديبمكماسيفف تطبيؽ مبادئ القانكف ، ىي الديبمكماسية"  

 :1961ـ جينيف Cahierتعريف فيميب كاييو ـ .11
، ىي الكسيمة التي يتبعيا أحد أشخاص القانكف الدكلي، لتسيير الشؤكف الخارجية الديبمكماسية"  

 ."بالكسائؿ السممية كخاصة مف خبلؿ المفاكضات
 

 لعرب فنشير إلى:أما بالنسبة لمكتاب ا

 . سموحي فوق العادة:د. تعريف 12
التي تيتـ بتنظيـ العبلقات  ، ىي مجمكعة القكاعد كاألعراؼ كالمبادئ الدكليةالديبمكماسية" 

، كاألصكؿ الكاجب إتباعيا في تطبيؽ أحكاـ القانكف الدكلي، القائمة بيف الدكؿ كالمنظمات الدكلية
كاالجتماعات كالمؤتمرات الدكلية،  نة، كفف إجراء المفاكضاتبيف مصالح الدكؿ المتبايكالتكفيؽ 

 ."كعقد االتفاقيات كالمعاىدات

 . تعريف د. عدنان البكري:13
، ىي عممية سياسية تستخدميا الدكلة في تنفيذ سياستيا الخارجية في تعامميا الديبمكماسية"إف   

دارة عبلقاتيا الر  سمية بعضيا مع بعض ضمف النظاـ مع الدكؿ كاألشخاص الدكلييف اآلخريف، كا 
 الدكلي.

/ الديبمكماسيةىناؾ تعريفات كثيرة أخرل كلكف ما تقدـ ىك األىـ، مراجعة األدبيات الخاصة ب
 القانكف الدكلي العاـ/ المعاجـ المختمفة.

ما لـ يرافقو  الديبمكماسيةىي عمـ كفف كأف ال قيمة لمعمـ في الممارسة  الديبمكماسيةنمحظ أف 
 .الديبمكماسيالمكاىب كاإلبداع لدل الفف ك 

، كيؤكد أنيا فف الديبمكماسيةإال أف ىناؾ مف يشذ عف ىذه القاعدة كينفي صفة العمـ عف 
فيتية "ألكسندر سكلجنستيف" كخاصة في " إباف الحقبة السك انشؽكسي الذم "فقط ! مثؿ الكاتب الر 

 Secretary of)ثـ كزير الخارجية نقده البلذع لسياسة الكفاؽ الذم كضعيا كمارسيا المستشار 

Stateنجر مع االتحاد السكفيتي السابؽ.ي( األسبؽ ىنرم كيس 
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لجنستيف "إف ىنرم كيسينجر في دفاعو عف سياسة الكفاؽ مع السكفييت يكاجو حيث يقكؿ سك 
كيجعؿ مف الحرب النككية البديؿ الكحيد، كيضيؼ بأف ىذا منتقديو بسؤاليـ عف ػ البديؿ اآلخرػ 

عبر تاريخيا الطكيؿ لـ  الديبمكماسيةيف شأنان، ذلؾ أف الديبمكماسير يجعؿ مف كيسينجر أقؿ األم
كليست  باعتبارىا فنان  الديبمكماسية، بؿ إف احتماليفحاسمان بيف إمكانيتيف أك  اختياراتكف يكمان 

فقط، كحصرىا فقط بيف خياريف اثنيف ، كاالحتماالتعممان، إنما تمارس كسط آالؼ االختيارات 
رم كيسينجر، بأنو إذا كاف نسكلجنستيف ىإنما يضعيا في أحط صكرىا كأكثرىا بدائية ... كُيذّكر 

يف الديبمكماسيمعرض ليا كذلؾ، كما ُيذّكره بمعرضان لمحرب النككية فإف االتحاد السكفيتي  الغرب
يستسممكا كلـ لـ العظاـ في الماضي الذيف أداركا مفاكضات كىـ صفر اليديف تقريبان، كمع ىذا 

كلكف ىزمكا معارضييـ بالقدرة الثقافية كالسيككلكجية" )عف كتاب ىنرم  يتنازلكا عف شيء،
 كيسينجر ػ حياتو كفكرةػ السيد أميف شمبي(.

 الديبمكماسيةة حيث يقكؿ ... "إف لمديبمكماسيرم كيسينجر نفسو نكنشير ىنا أيضان إلى مفيـك ى
 كضات".ىي تكييؼ لبلختبلفات مف خبلؿ المفا

، يبدك أنيا تتأثر الديبمكماسيةكبعض التفسيرات التي يطمقيا بعض المفكريف كالكتاب حكؿ 
كأفكارىـ أك تأثيرات المحيط العممي كالثقافي كالنفسي الذم يعيشكف بتكجياتيـ الشخصية، كقيميـ 

بالدكؿ يد األشخاص الدكلييف دتبعية الجنسية أك المصمحة ...الخ. كمف ذلؾ مثبلن تحفيو، أك 
فقط، أك اإلشارة بحياء إلى أف ىناؾ أشخاص دكلييف غير الدكؿ السيادية بالمفيكـ الكبلسيكي 

الدكلييف  دكف التعمؽ في خمفيات كحقائؽ الكاقع المعاش اآلف حكؿ تكسع مفيكـ األشخاص
البينحككمية/ المنظمات الدكلية غير الحككمية/ الشركات  ليشمؿ إلى جانب الدكؿ: المنظمات

 متعددة الجنسيات.ال
 مف ىنا يجب دراسة كتحديد المجتمع الدكلي كما ىك اآلف كليس كما كاف.

فمثبلن حركات التحرير الكطنية، أصبحت تقيـ عبلقات دكلية مع دكؿ كمنظمات حككمية 
كخاصة، كأصبحت عضكيتيا مراقبة أك كاممة كأصبح ليا أجيزة مركزية خاصة بيا لتسيير كتنفيذ 

 جية، متفرع عنيا أجيزة خارجة )سفارات/ ممثميات/ مكاتب ...الخ(.عبلقاتيا الخار 

كيرأسيا أشخاص يعترؼ بأنيـ سفراء/ ممثميف، مدراء/مفكضيف ...الخ، كتتمتع مقارىـ 
ككذلؾ يصبحكف عمداء لمسمؾ بنفس الحصانات كاالمتيازات التي لمسفارات، ككثائقيـ 
 . Diplomatic Status الديبمكماسي
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، كمنظمة التحرير أفريقيافي جنكب  ANCالنماذج انطبقت عمي جبية التحرير الجزائرية، ىذه 
 الفمسطينية ...الخ.

 الديبمكماسية: "عتيؽ" كيتماشى مع المفيكـ التقميدم كىك :"أف أوليماكبالتالي فإف ىناؾ تعريفاف 
 كطنية".ىي أداة تنظيـ كتسيير الشؤكف الخارجية لمدكؿ بما يتماشى مع مصالحيا ال

: يتماشى مع المفيـك العاـ كالحالي لماىية المجتمع الدكلي كأشخاصو كـ ىما وثانييما
ىي أداة كأسمكب تسيير كتنظيـ العبلقات الدكلية ألشخاص  الديبمكماسيةقائماف اآلف كىك: "أف 

 المجتمع الدكلي لدل بعضيـ البعض".
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ى(Diplomatic)ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى:الدوبلوماديتطروفى

( لتضع حدان لمتعريفات المختمفة 1961) الديبمكماسيةجاءت اتفاقية فيينا لمعبلقات 
 في مادتيا )األكلى ػ د، ىػ( كالتالي: االتفاقية، فنصت لمديبمكماسي

 .الديبمكماسيةأعضاء الذيف ليـ الصفة  يف( تشمؿالديبمكماسياألعضاء /د: عبارة )1
يف في الديبمكماسيبمكماسي" تشمؿ رئيس البعثة أك أم مف األعضاء ي/ىػ: عبارة "مبعكث د1

 البعثة".

كرغـ أف المعايير مختمفة عمى مستكل كؿ دكلة عمى حدة في اختيارىا لمكظفييا 
فة أك تخصصات معينة أك ألسباب دىـ كفقان لخمفيات مينية مختميف، كالذيف يتـ تحديالديبمكماسي

 سياسية، كأخرل ..الخ. كعميو، كعمى أم حاؿ:
 Diplomatic List الديبمكماسية: "ىك الشخص الكارد اسمو في القائمة الديبمكماسيفإف 

 الصادرة عف كزارة الشؤكف الخارجية المعتمد لدييا".

مسميات عدة كنماذج ذلؾ  كحتى أف التسمية لمكزارة التي تغطي ىذا الشأف )الخارجية( ليا
 عمى كزير الخارجية: تنعكس

 Secretary of Stateالكاليات المتحدة.  -
 Minister of Foreign Officeجميكرية جنكب أفريقيا.  -

 Minister of External Affairsاليند.  -

 Minister of Foreign Affairsفمسطيف.  -

 Foreign Ministry/erمصر.  -

 
( يجب أف تضـ األشخاص الديبمكماسيةف، عمى اعتبار أف )القائمة كبالممارسة تتفؽ الدكؿ اآل
 الذيف يقكمكف بالمياـ التالية:

 رئيس البعثة )عادة ما يككف السفير(. -

 الكزراء أك المستشاركف )أكؿ/ ثاني(. -

 السكرتيركف )أكؿ/ ثاني/ ثالث(، باإلضافة لمممحقيف. -
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ى(Diplomatic Law)ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى:الدوبلوماديالػانونى

لـ يحتـر المجتمع الدكلي يكمان، القانكف الدكلي، أك المكاثيؽ كالمعاىدات، أك األعراؼ كالقيـ 
اإلنسانية كما يسمى في عالـ اليكـ )حقكؽ اإلنساف(، كانعكس ذلؾ عمى سمكؾ الدكؿ أك )األشخاص 

شتركة أك الفردية التي تربط بينيـ، كانعكس ذلؾ عمى العبلقات المتبادلة الدكليكف(، كالمؤسسات الم
 مف منطمؽ أنو )ليس ىناؾ صداقات أك عداكات دائمة ال أف ىناؾ مصالح دائمة(. 

كما أف العبلقات التي تستند إلى المبادئ كاألخبلؽ دينية أك كضعية ندرت في المجتمع 
 الدكلي كمف أشخاصو.
ييف مة ألم مف ىذه الكيانات ليست ثابتة بؿ ىي متغيرة كمتطكرة عمى المدكىذه المصالح الدائ

القصير كالطكيؿ، كتتصاعد كتائرىا يكمان بعد يكـ، ككمما ازدادت ازداد الدفاع عنيا. بما يعنيو ذلؾ 
 كخطط )ىجكمية بالمعنى السياسي( مف أجؿ تحسينيا كتطكيرىا نحك األفضؿ. إجراءاتمف 

، فإف يمر بأجكاء مأزكمة في غير مكاف، فتسكد الصراعات الكضع الدكلي  ككما نرل اليـك
ذات الطابع اإلقميمي الدكلي، كالحركب، كالحركب األىمية، كاألزمات االقتصادية كانعكاساتيا 

نفجارات السكانية، كالمجاعة، الفقر كمشاكؿ إلسكرية/ األخبلقية ...الخ(، كالمديكنيات، كا)المالية/ الع
لغاء  تبعية كىيمنة الشركات متعددة الجنسية، كتكج ذلؾ بالعكلمة كما تعنيو مف سيطرةالبلجئيف، كال كا 

 لمحدكد، كالثقافات الكطنية، كالديف...الخ.
 كؿ ما تقدـ انعكس عمى أشخاص المجتمع الدكلي، كانعكس بالضركرة عمى العبلقات فيما بينيـ.

 Jungleسائدان ىك "قانكف الغاب"  كحقيقة القكؿ أف القانكف الدكلي الحقيقي الذم ال زاؿ

Law البناء،  كيدخؿ إلى ذلؾ المصطمحات الغريبة كالتي تسكد بيف كقت كآخر مثؿ الغمكض
Constructive Ambiguity  ،أك الفكضى البناءةConstructive Chaose  أك االحتكاء

عمي  كىكذا دكاليؾ، كؿ ذلؾ يستعمؿ تحت قناع ما اصطمح Dual Containmentالمزدكج، 
 تسميتو بمبدأ المعاممة بالمثؿ!

ىذا "المبدأ" "القانكف"، أصبح المييمف عمى المسرح الدكلي، كىك المسيطر كبالتالي عمى 
 عالميان تحت شعار: الديبمكماسية

 كالحؽ أك الصحيح ال مجاؿ لو أك قكة. Might is Rightالقكة ىي الحؽ 
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تجاىؿ اتفاقية فيينا تة، فالصحيح أف ال بمأزؽ خطير كأزمة حقيقي الديبمكماسيةكىكذا تمر 
( ىذا الكضع، ككاف يجب أف ُتسف القكانيف لمكاجية حاالت مف ىذا النكع الذم يمارس فيو 1961)

المجتمع الدكلي سياسة "المعاممة بالمثؿ"، في أف تمارس الدكؿ ما تمارسو الدكلة األخرل  شخكص
 ذاتيا ػ في الكاقع ػ خرقان فاضحان لمقانكف الدكلي.بحقيا، بدالن مف كقؼ التعديات كالتي تعتبر بحد 

كىذا عادة ما تمارسو الدكؿ القكية كالكبيرة، في معظـ الحاالت، كىي التي تشف حركبان لكقؼ 
 اعتداءات في كثير مف الحاالت مدعاة.

                يف أك األشخاص غير المرغكب فييـالديبمكماسيكنمكذج آخر عمميات ما يسمى بطرد 
(Persona Non Grata ( كىي سياسة مستمرة فيما بيف الدكؿ، كتمارس تحت مسميات )طرد

 الجكاسيس(، أك التدخؿ في الشؤكف الداخمية كمسميات أخرل كثيرة.

المثاؿ: إذا طردت فرنسا أك بريطانيا خمسة دبمكماسييف ركس، ترد ركسيا  كعمى سبيؿ
 رد خمسة مف دبمكماسييف فرنسا أك بريطانيا."بنسخة طبؽ األصؿ" أم معاممة البادئ، كذلؾ بط

يف المعتمديف لدل الدكؿ لمديبمكماسيكتنطبؽ ىذه المعاممة أيضان عمى حرية التنقؿ بالنسبة 
)الشخص الدكلي المميز الذم يممؾ إقميمان(. فتقكـ دكلة ما بتحديد حرية التنقؿ لدبمكماسيي دكلة 

يف الديبمكماسية، أك أف تقـك دكلة ما بتفتيش حقائب أخرل بعدد معيف مف الكيمكمترات خارج العاصم
المعتمديف لدييا مف قبؿ رجاؿ األمف لدكلة أخرل في عممية استفزاز سافرة، أك بالمضايقة كالمراقبة، 

أشياء/ عدـ تكصيؿ ػ كيرباء ػ ماء ػ تميفكف ..الخ/ تأخير  استيرادأك بالتأخير لتمبية طمبات معينة )
 الديبمكماسيةبعدـ تكسيع أعداد البعثة ز بعض حاجياتيـ المستكردة، أك لقاءات ...الخ/ أك حج

 ...الخ(.

كؿ ذلؾ يقابؿ مف الدكلة المعنية بإجراءات مماثمة أك ما يزيد، دكف البحث ػ في حاالت كثيرة 
دعت تمؾ الدكلة التخاذ ىذه اإلجراءات كىؿ نجمت عف خمؿ جدم، كدكف ػ عف األسباب التي 

عف  االعتذارأك لخمؿ الذم كقع، باالتصاؿ كالتفاكض كتقريب كجيات النظر محاكلة معالجة ا
( التي ال بديؿ عنيا في ىذه الحاالت لردـ الديبمكماسياألخطاء، كاحتراـ كتطبيؽ ىذه األداة )العمؿ 

 اليكة كمعالجة األمر.

ال باألسمكب قانكف الغاب، كىك ال يختمؼ كثيران إليذه األسباب قمنا أف المجتمع الدكلي يطبؽ 
طكف تحت عناكيف تملذلؾ نجد أف المنظريف )لمقكل الكبرل( يكاألدكات عف المجتمعات القديمة. 
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المصالح الكطنية( في تبرير ىذه األفعاؿ، كيسمكنيا في العبلقات الدكلية )السياسة الكاقعية( )
Realistic Policy ،)كالقكة فقط كليس  ة،كالتي أداتيا الرئيسة ىي: القك  أك )سياسة الكضع القائـ

حتى تككف فاعمة في أكقات األزمات، التي قادت كتقكد إلى  التي ُسنت ليا القكانيف الديبمكماسية
أك محمية، ما  إقميميةكأخرل تصاعد التكتر الذم كاد أف ُيدمر البشرية في حركب عظمى متكررة، 

 انفكت تفتؾ بمبلييف الناس جكران كعدكانان حتى يكمنا ىذا.

لمخاطر جمة،  الديبمكماسيةالبعثات  ىذه األجكاء، كردكد الفعؿ تعرض كتتعرضفي ظؿ 
بطمب فدية مالية، أك المبادلة المالية أك الطمب بإطبلؽ سراح سجناء  كلبلبتزازكالخطؼ كالقتؿ، 

 حتى تكنكلكجيا كأسمحة حربية:ينتمكف لمجية الخاطفة أك التبادؿ بأمكاؿ محجكزة أك 

التي تسمى "إرىابية" فبل مكقؼ مكحد يعرؼ مصطمح "اإلرىاب"، أك  كذلؾ فإف ىذه األعماؿ
تحديد مف ىك اإلرىابي، كىؿ المقاكمة التي يؤكد عمى شرعيتيا ميثاؽ األمـ المتحدة، كالشرائع 

يجب أف  الديبمكماسيةالسماكية كسنة الحياة ىي مشركعة أـ إرىاب، كىكذا حيف ذكرنا أف تعريؼ 
ليو إلى جانب الدكؿ إجدد  آخريفالدكلي الحالي، كدخكؿ أشخاص دكلييف يتماشى مع تطكر المجتمع 

 بالمفيـك التقميدم ككذلؾ تعريؼ )اإلرىاب( كغيره.
 "، كمف ثـ نقدـ التعريؼ الصحيح لو.الديبمكماسيكاآلف، كيؼ يمكف لنا أف نحدد ماىية "القانكف 

طكر في العادات كالتقاليد يرافقو ت الديبمكماسيةقارنة نظريان، فإف التطكر الطبيعي لمم
لى ترسيخيا فتصبح عرفان َيْسُيؿ معو أف يصبح قكاعد قانكنية دكلية، يتـ إ، كىذا يؤدم الديبمكماسية

لمتكقيع عمييا مف شخكص ياغتيا فُتسف كقكانيف مقبكلة كصالحة صاالتفاؽ بعد ذلؾ عمى صيغة ما ل
 بمكماسي.يالمجتمع الدكلي كتصدر كقانكف د

عف الممارسة  الناشئليس بالكامؿ ىك القانكف  الديبمكماسيتكضيح، فإف القانكف كلمزيد مف ال
كتسيير  جيزة المكمفة بتنظيـألالذم ينظـ ىذه الممارسة إلى جانب أف ا ، بؿ ىك القانكفالديبمكماسية

تحتاج إلى قكاعد قانكنية تحكـ األسمكب كالكيفية التي يجب أف تمارس  الديبمكماسيةىذه الممارسة 
عمى أساسيا، كما أنو يجب أف ُتستكمؿ ىذه القكاعد بأخرل لحماية كضماف الممارسة  الديبمكماسية

 ة.لمديبمكماسيالحرة 

تعريؼ )كاييو ػ  االعتبار، آخذيف بعيف الديبمكماسيمف ىنا، نستطيع تعريؼ القانكف 
Cahier المعاصر حيث يقكؿ: الديبمكماسي( في كتابو القانكف 
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ا بيف مختمؼ ، ىك مجمكعة القكاعد القانكنية التي ُتعنى بتنظيـ العبلقات ميبمكماسيالد"إف القانكف  
 التابعة ألشخاص القانكف الدكلي العاـ كالمكمفة بالعبلقات الخارجية ليؤالء األشخاص، األجيزة

 كضماف الممارسة الحرة لكظائؼ ىذه األجيزة".

 ( الذم يقكؿ:Genetأك آخذيف بتعريؼ )جينيو ػ 
ىك ذلؾ الفرع مف القانكف العاـ الذم ُيعنى بشكؿ خاص بالممارسة كتنظيـ  الديبمكماسيالقانكف "إف  

 العبلقات ما بيف الدكؿ، بما فييا كيفية إدارة الشؤكف الدكلية، كأسمكب التفاكض فيما بينيا".

 

 :الديبمكماسي( بأف القانكف Ferreira de Meloأك بتعريؼ )فيريرادم ميمك ػ 
فرع مف القانكف العاـ الخارجي، الذم ُيعنى بشكؿ خاص بممارسة العبلقات الخارجية "ىك ذلؾ ال

 لمدكؿ، كباألحكاـ التي تنظـ التمثيؿ الكطني في الخارج ككيفية التفاكض".

دكلي عمى ممارسة  اتفاؽ، فإنو البد مف الديبمكماسي كحتى يكتمؿ ىذا التعريؼ لمقانكف
فيينا َكّقع  فاتفاقيةكبالتالي مقبكلة مف الجميع، تكقيعان كممارسة، َقّرة كمكحدة لو، بشرط أف تككف مُ 

 عمييا الجميع، كلكف البعض بتنكر لبعض نصكصيا بالممارسة.

صدار يتطمب لدل بعض ُشخكص المجتمع الدكلي إف ىذا  إعادة النظر بالقكانيف الداخمية، كا 
لغاء "القانكف  لداخمي" الذم يتماشى مع عادات كتقاليد ا الديبمكماسيتشريعات كطنية تتماشى معيا، كا 

 المكحد. الديبمكماسيكؿ دكلة لصالح ىذا القانكف 

تبعيا ما يسمى "المصمحة الكطنية" كستبقى بدكف ذلؾ،ستبقى لكؿ دكلة قكانينيا الخاصة ك 
 ".الديبمكماسيةيجب أف ُيعرؼ بأنو "قانكف  الديبمكماسيعادات كتقاليد كؿ بمد ىي "القانكف"، فالقانكف 
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 (Diplomatic Institutions)ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى:الدوبلومادوظىالمطاهد

األشخاص الدكليكف، كخاصة الدكؿ، يتميزكف عف بعضيـ البعض، بكضكح أدكارىـ 
 .كفعاليتيـ عمى المسرح الدكلي

ايير كمف أجؿ قياس كمعرفة ىذه الفعالية، ال بد أف نطبؽ عمى الدكؿ بعض مف المع
 الرئيسية مثؿ:

 معيار العمر. .1

 معيار اختبلؼ األنظمة السياسية كاالقتصادية. .2

 معيار الحجـ كالشكؿ كالمكقع الجغرافي. .3

 معيار المكارد كالثركات الطبيعية. .4

 معيار السكاف أك المقدرة البشرية. .5

 .الديبمكماسيةمعيار المقدرة العسكرية ك  .6

كاة الفعمية بيف الدكؿ، كتبيف لنا اختبلؼ الفرص في عدـ المساالستة، تعبر عف  ىذه المعايير   
مكانات كؿ دكلة مف دكؿ العالـ، كأخيرا تصنيفيا ىرميان حسب فعاليتيا.  المنافسة بينيا، كا 

فانو مف الطبيعي االستخبلص، بأف الدكؿ التي تحكز معظـ المعايير الستة المذككرة، كبالتالي    
: ممثبل دكليا مسرح الدكلي كيعتبرىا عمـ العبلقات الدكليةىي دكلة مستقرة كقكية كفاعمة عمى ال

(Representative( كليس ىدفا دكليا  )Goal/Target.)  

حاؿ، فاف الدكؿ التي لدييا المقدرة االقتصادية كالعسكرية كبالتالي، كىذا مؤكد عمى أم    
عة في المجاالت عظيمة ككاسىي دكؿ تمتمؾ إمكانات  كءةكالكفالمتقدمة كالبشرية المدربة 

 .الديبمكماسية

تمارسو الدكؿ المستقرة سياسيان، ألسباب ، كمحصمة ىي نتاج لفعؿ الديبمكماسيةكالقدرات 
نظرا لتكفر عكامؿ المنعة المختمفة، ينعكس عمى حسف كدقة تنظيـ كاضحة كىي أف استقرارىا 
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دربة كمحترفة، نجحت في ، تمؾ التي تضـ ككادر مختارة كمالديبمكماسيةأجيزتيا كفعالية كثبات 
 إدارةبناء معاىد دبمكماسية ذات كفاءة، كتمكنت بالتالي مف تخريج دبمكماسييف قادريف عمى 

 .باقتدارمياـ التمثيمية كالتفاكضية ال

يف الديبمكماسيىذه الدكؿ، تعمؿ بجد كمثابرة عمى تخريج دفعات ماىرة مف  أفكىذا يعني 
العبلقات الدكلية ككذلؾ التأىيؿ  إدارةفي  بمياميــ المتعمقة لية بالعمك االمؤىميف، كذكم ثقافة ع

داراتالعممي في أقساـ  جانب  إلىكالسفارات كالقنصميات في الخارج، كزارة الخارجية  كقطاعات كا 
 التي تتمتع ىذه الدكؿ بعضكيتيا. ةحككميالبينالمباشر بالمنظمات الدكلية  ـاحتكاكي

الكامؿ كعمى كؿ الصعد ليذه المعاىد، مف أجؿ تكفير  كمف كاجب الدكؿ منح كتقديـ الدعـ
 الطاقات كالتجييزات القادرة عمى العطاء الفاعؿ، المتطكر كالمستديـ.

ذات خبرة عممية كتأىيؿ عممي راؽ  هكادرات كفكءكىناؾ الدعـ المادم، ككذلؾ البشرم، بانتقاء 
 األكاديمية الجامعية كتحديدان  ساطاألك المحاضرات أك التدريس في ىذه المعاىد، سكاء مف  إللقاء

مف بيف المتقدميف منيـ في مجاالت اختصاصيـ أك مف كزارة الخارجية، كذلؾ باختيار عناصر 
يف لتقديـ خبراتيـ العممية النابعة مف االنخراط العممي الديبمكماسيمف  همحترفة، مؤىمة، ككفكء
 .الديبمكماسيالطكيؿ في ىذا المجاؿ 

تتخذ  أف، يجب الديبمكماسيةلمدراسة كالتدريب في ىذه المعاىد  المرشحيفكفي سياؽ )الطبلب( 
يجب أف يككنكا مف الخريجيف  فحازمة كذلؾ مف خبلؿ المسابقات بيف المرشحيف الذي إجراءات

الجامعييف مف حممة الميسانس أك البكالكريكس في العمكـ القانكنية كاالجتماعية كاالقتصادية 
 طع معيا، كعمى الخصكص في تمؾ )التخصصات الدكلية(.كالسياسية، أك ما يتقا

الدكلة المعنية، كأف يتـ انتقاءه مف عدد  ، ككفؽ حاجةكيجب أف يككف عدد المرشحيف محدكدان 
 أكبر مف الذيف تتكفر فييـ الشركط.

كبخصكص المرجعية العميا صاحبة القرار، يجب أف تككف الجية التنفيذية لمسياسة الخارجية 
 اإلشراؼي كزارة الخارجية أك مف تحؿ محميا، كأف يككف لممعيد )مجمس( لو صبلحية لمدكلة كى

 عمى شؤكف المعيد، كأف يككف :

 .برئاسة كزير الخارجية 



 

  ( 09 صفحة رقم )      الديبلوماسية 

 

 :كعضكية كؿ مف 

 يف المحترفيف كبمرتبة سفير(.الديبمكماسيب أف يككف مف مدير المعيد ) الذم يج -

 الخ... عية كالسياسيةعمداء كميات الحقكؽ، االقتصاد، العمـك االجتما -

 مكظفيف سامييف مف كزارة الخارجية. -

 مكظفيف أك أعضاء آخريف تراىـ كزارة الخارجية. -

 المعيدفي التحاق الطالب شروط 

سنضع شركطان ذا يتبع النظـ المختمفة ليذه الدكؿ، كىنا ىتختمؼ ىذه الشركط مف دكلة ألخرل ك    
 .اإلطارفي ىذه ىامة عامة نعتقد أنيا 

، فبل بد ؽبااللتحاميمة المعيد ىي اعداد كتدريب المرشحيف ليذه الدراسة، كلكف كقبؿ البدء  إف   
تجرييا لجنة مككنة مف أربعة دبمكماسييف محترفيف كثبلثة  –كما ذكرنا  –مسابقة لذلؾ  إجراءمف 

 أساتذة جامعييف.

 :البرنامج الدراسي المواد التاليةيضم 

 الديبمكماسيالقانكف  -

 لدكلي العاـالقانكف ا -

 القانكف الدكلي الخاص -

 القانكف الدكلي المقارف -

 تاريخ العبلقات الدكلية -

 سياسية /جغرافيا اقتصادية  -

 اقتصاد كمالية -
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 اإلدارم /القانكف المدني  -

 السياسة الدكلية المعاصرة -

 القانكف القنصمي -

 الديبمكماسيةالحماية  -

 ثقافة عامة -

 المغات -

ذاالمحمييف،  األساتذةفي المعيد مف كمف المفيد أف يككف المحاضركف     تكفر آخركف أجانب فيذا  كا 
 يضفي كزنان أفضؿ.

 أما أىم الشروط  التي يجب أن تتوفر في المرشح الجامعي فيي:   

ف يأف يككف بالغان كأف ال يتجاكز العمر الكاحد كالثبلثيف عاما ، كأف ال يقؿ عف الكاحد كالعشر  -
 عاما.

 أف يككف فمسطيني الجنسية -

 ير متزكج مف أجنبيةغ -

 جسدية عاىةمتمتع بصحة جيدة كأف ال تككف بو  -

 ة العربيةلمغ باإلضافةأف يتقف لغات أجنبية  -

يمنح المعيد شيادة دبمـك دبمكماسية بعد عاميف دراسييف، كمرتبة سكرتير ثالث في كزارة الخارجية    
 السفارات. إحدلثـ في  فكم

نماالجديد،  الديبمكماسيأىيؿ الجيؿ كمف مياـ المعيد ، أيضا ليس فقط ت    تأىيؿ أك تجديد  إعادة كا 
 كالقنصمية. الديبمكماسيةكالقنصمية كالمكمفة بالشؤكف الخارجية  الديبمكماسيةاألطر 

 )نمكذج المممكة المغربية(عمى مرحمتيف: كىناؾ مف المعاىد مف يقكـ بميامو    
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لممرشح في الميداف  األساسي اإلعدادليا أشير يجرم خبل 9 – 6التككيف األصمي كمدتو مف    
 ،كذلؾ ،جو كمنحو شيادةيجانب الدركس العممية أيضا كىنا إما تخر  إلىكالقنصمي،  الديبمكماسي

 )دبمكـ( كتعيينو )ممحقان( بكزارة الخارجية ... كىكذا

 أك أف يتابع المرشح المرحمة الثانية ليذا النظاـ ليتخرج كما ذكرنا سابقان.   

 دكؿ، تعتمد ثبلث سنكات ليذه المعاىد )نمكذج ألمانيا(. ؾاكىن   

، ةاالرستقراطيختيار ليذه المعاىد في القرف الماضي كمف عدد مف الدكؿ، مف الطبقات لقد بدأ اال   
اعترت العالـ كانسجاما مع مستكل طبيعة النظاـ أك الغنية، كتطكر ذلؾ كتغير تبعان لمتطكرات التي 

 .دكلوفي 

كذلؾ المتعمؽ بالتأىيؿ  الديبمكماسيمف أف نذكر ىنا أف بعض الدكؿ تفصؿ بيف التأىيؿ  كال بد   
أف يككف جامعيا كما ذكرنا سابقان ، أما التأىيؿ  الديبمكماسيالقنصمي كتشترط لممتقدـ لمتأىيؿ 

فيو بدبمكـ فني أك تجارم، كنضيؼ أف ىناؾ امتحانات تحريرية كأخرل شفيية مف  ىالقنصمي فيكتف
 في معظـ الدكؿ. الديبمكماسيبلؿ المقاببلت الشخصية لممرشحيف لمدراسة كالعمؿ خ

 (The Diplomatic Language)ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاللعظىالدوبلومادوظى

ة عمى في كتابو "الديبمكماسية" أف عبارة " المغة الديبمكماسية"، تستخدـ لمدالل يقكؿ ىاركلد نيكمسك 
 تيا: أمكر ثبلثة مختمفة في دالال

 أنيا المغة التي يستخدميا بالفعؿ الديبمكماسيكف فيما بينيـ في الحديث كالمراسمة. .1

ف جزءان مف متف المغة ك ر الفنية التي قد أصبحت عمى مر القكفي أنا العبارات أك الجمؿ  .2
 الديبمكماسية العادية.

رة التي تمكف الديبمكماسييف مف أف يقكلكا تكريات الرشيدة الحذكتستخدـ لكصؼ تمؾ ال .3
لبعضيـ بعضان أشياء حادة دكف إثارة كدكف تجاكز حدكد اآلداب... كىذه الداللة لمغة 

 معنى المغة الديبمكماسية. لتفسيراألكثر شيكعان عمى المستكل العالمي  الديبمكماسية ىي
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ديد كثقافة جديدة، كمف إف مف يعرؼ المغة األخرل، مف حيث المبدأ، ينفتح عمى عالـ ج
 يعرؼ "المغة الديبمكماسية" ينجح في الكصكؿ إلى اليدؼ الذم يريد في مجاؿ العبلقات الدكلية.

 كاالجتماعيةكالتفاىـ بيف الكيانات السياسية  االتصاؿكبما أف "الديبمكماسية"، ىي كسيمة 
م عرؼ ظيكر حضارات المجتمع البشرم، الذ المنظمة، كبما أف ىذه الكيانات تطكرت مع تطكر

لتظير حضارات أخرل مكانيا،  انيارتمختمفة منذ القدـ، حيث كصمت إلى أكج قكتيا كعظمتيا ثـ 
كفي جميع المستكيات، نتيجة لبلتصاؿ  أكثر تطكران حضاريان كاتساعان جغرافيان كمعرفة عممية

 طرؼ عمى آخر. Hygomonyىيمنة  كاالحتكاؾ اليكمي فيما بينيا أك
 
 

                                        
 Maturityنضج ػ                                              

 
 
 

   

 Growthنمك ػ                                                  

 
 
 
 

 Birthكالدة ػ                   Collapseانييار ػ 
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منفصمة عف بعضيا البعض، كأسماىا عمـ "العبلقات  لقد كانت ىذه الحضارات في البداية
 الدكلية" )بالمجتمعات الدكلية الخاصة(. جرل ذلؾ قبؿ نشكء الدكلة الحديثة.

البداية كبسبب خاصية بعدىا عف بعضيا البعض، كاف لكؿ منيا لغتيا الخاصة، كحيف  هكىذ
فيما بينيا تبعان لذلؾ، كجب  تتكسع كتقترب كؿ كاحدة منيا مف حدكد األخرل كبدأ االحتكاؾ بدأت

االتصاؿ البيني كلكنو كاف صعبان في البداية كلكف كمع مركر الزمف تـ التمكف بأساليب عدة إيجاد 
 مف يتحدث بمغة اآلخر عمى الجانبيف أك أكثر كفقان لطبيعة ىذا التجاكر.

المبعكث، أكلئؾ الذيف تعممكا كعرفكا لغة الجكار، تـ إيفادىـ مبعكثيف أك مترجميف مع 
ككمرحمة ثانية، كجدت ىذه التجمعات أك الحضارات أف عمييا أف تتفؽ فيما بينيا فكاف االتفاؽ شفكيان 

، كلكف عندما ظيرت الكتابة سيمت الميمة عمى المجتمعات Gentleman Agreement)شرفيان( 
 اإلنسانية.

تكزيع الناطقيف بيا، ىذا عمى أم حاؿ، ىك االنعكاس األقرب لمغات الحالية ككيفية تكاجد ك 
 ككيؼ تـ التكافؽ بيف التجمعات البشرية في حينيا.

 ريادة المغات السامية:
لقد كاف أكؿ المغات معرفة في العالـ، ىي المغات السامية، كبشكؿ خاص: اآلرامية، لككنيا 

ف منطقة ميد الحضارات )شرؽ البحر األبيض المتكسط(، كيقكؿ المؤرخك لأك المغات المكتكبة في ا
بأنيا كانت المغة المسيطرة نظران لسيكلتيا مف جية ككتابتيا عمى الرؽ، كمف جية أخرل لمكقع 

 اآلرامييف الجغرافي في الكسط بيف الحضارات المختمفة األخرل.
ىذا جعؿ مف اآلرامييف المركز الكسط لمتجارة، فأصبحت لغتيـ ىي لغة التجارة كالمعامبلت 

 المرتبطة فييا.
اآلرامية عمى باقي شعكب المنطقة حتى االحتبلؿ اإلغريقي فحمت لغتيـ محؿ المغة استمرت ىيمنة 

 اآلرامية كاندثرت ىذه مع ما سبقيا مف حضارات.
كىكذا تحكلت المغة اإلغريقية لتصبح لغة التفاىـ بيف )مركز القكة( كباقي الشعكب األخرل، 

 ستمرت ىكذا حتى انييار الحضارة اإلغريقية.ككانت أيضان لغة الفمسفة كالتاريخ كالمعرفة كالثقافة، كا
ظيرت اإلمبراطكرية الركمانية كحمت المغة البلتينية مكاف اإلغريقية، كأصبحت المغة 

 .الديبمكماسية األكلى، فالدراسات التاريخية التي اكتشفت تشير عمى النيضة العممية كالعمرانية
اف، كما زالت ىاتاف المغتاف تدرساف بدأت في تمؾ المنطقة مف خبلؿ اإلغريؽ كمف ثـ الركم

 حتى اليـك في جامعات الغرب كالشرؽ عمى السكاء.
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كمع حمكؿ القرف السابع الميبلدم، بدأت الدكلة اإلسبلمية بالتكسع كاكتسبت المنعة التي 
الشرقية كالغربية، لذا حمت المغة العربية إلى جانب مانيتيف ك فاقت قكة كاتساع اإلمبراطكريتيف الر 

 كذلؾ نظران لعامميف:ػ تينية كطغت عمييا في القرف التاسع عشرالبل
 األكؿ: ألنيا لغة القرآف الكريـ.
 الثاني: اتساع رقعتيا كقكتيا.

الديبمكماسية المتاف سادتا حتى  كعميو يمكف القكؿ بأف المغتيف: العربية كالبلتينية ىما ُلغتا
 مطمع العصر الحديث.

سبلمية كتقسيميا إلى دكيبلت، كمف ثـ خركج العرب مف األندلس، كمع انييار الدكلة العربية اإل
 التعامؿ مع المغة العربية، كبقيت البلتينية المغة الديبمكماسية الكحيدة السائدة. انتيى

كانت البلتينية لغة البابا كاإلمبراطكر، أم لغة الكنيسة الكاثكليكية التي ىيمنت مع أبتاعيا 
 ط كأكركبا.عمى كامؿ حكض البحر المتكس

أطرافيا عنيا لتشكؿ ىذه  انسبلخ، كمع بدء االنيياركعندما بدأت اإلمبراطكرية الركمانية في 
 األطراؼ دكالن مستقمة، بدأت لغات جديدة بالظيكر مثؿ: المغة الفرنسية، اإلنجميزية، األسبانية ...الخ.

 اطب.رغـ ذلؾ، فقد حافظت المغة البلتينية عمى ككنيا لغة الكتابة كالتخ
استمر ىذا الكضع حتى منتصؼ القرف الثامف عشر، حيث انيارت السمطة البابكية، كانيارت 
معيا المغة البلتينية، كنشير ىنا إلى أف أىـ المعاىدات األكركبية المكقعة بيف الدكؿ القكمية 

 األكركبية الناشئة، كتبت بالمغة البلتينية مثؿ:
 (.1648معاىدة كستفاليا ) -
 (.1713صمح أكترخت ) -

 (.1738إتفاقية فيينا ) -

 (.1739إتفاقية بمغراد ) -

 
جاءت المغة الفرنسية لتحؿ مكاف المغة البلتينية، نظران لمكقع فرنسا الجغرافي المميز في 
الكسط األكركبي، كنظران لقكتيا التي أكسبتيا زعامة القارة األكركبية، األمر الذم جعؿ مف المغة 

مكماسية، بؿ لغة التخاطب لمطبقة األستقراطية في مختمؼ البمداف الفرنسية، ليس فقط لغةن لمديب
 ركسيا القيصرية. األكركبية، بما في ذلؾ

 كىكذا سيطرت المغة الفرنسية في القرنييف الثامف عشر كالتاسع عشر كمطمع القرف العشريف.
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نسا طرفان كجدير بالذكر أف غالبية المعاىدات األكركبية كتبت بالفرنسية، حتى لك لـ تكف فر 
 فييا، ككاف النص المكتكب بالفرنسية ىك المرجعية في حاؿ بركز أم خبلؼ بيف الدكؿ المتعاىدة.

 كمف أىـ ىذه المعاىدات نذكر عمى سبيؿ المثاؿ:
 (.1714راسدات ) -
 (.1748إكس ال شابؿ ) -

 (.1783فكسام ) -

 (.1815مؤتمر فيينا ) -

 (.1818إكس ال شابؿ ) -

ريف األخيريف كانا أكؿ المؤتمرات الدكلية التي عالجت المشاكؿ كيجب اإلشارة إلى أف المؤتم
دكلية مكتكبة بالفرنسية كضعت المبنات  اتفاقيةالناجمة عف الممارسة الديبمكماسية كصدر عنيما 

 ، كما سنبيف الحقان.األكلى لمقانكف الديبمكماسي، بنصيا عمى المراتب الديبمكماسية، كحؽ األسبقية
فرنسية نفسيا كمغة ديبمكماسية أكلى )باألمر الكاقع(، كفرضت نفسيا عمى لقد فرضت المغة ال

بمداف القارة األكركبية، إال أف البريطانييف ككقكة أكركبية كبرل آنذاؾ، لـ يمتزمكا الصمت حياؿ  باقي
ى اإلنجميزية إلكلـ يرضخكا ليذا الكاقع الدكلي، بؿ حاكلكا مراران إدخاؿ لغتيـ  سمطة األمر الكاقع""

 جانب الفرنسية.
ج بأف ال يتحدثكف إال ار لقد فرض صناع السياسة الخارجة البريطانية عمى مبعكثييـ في الخ

باإلنجميزية كمع الجميع، كحاكلكا مراران إدخاؿ لغتيـ اإلنجميزية إلى جانب الفرنسية، كما فرض 
زية، ككذلؾ أثناء أدائيـ ج أف ال يتعاممكف إال بالمغة اإلنجميار البريطانيكف عمى مبعكثييـ في الخ

 لمياميـ الديبمكماسية في الدكؿ المعتمديف لدييا.
 كذلؾ فرض البريطانيكف عمى الديبمكماسييف األجانب المعتمديف لدييـ التخاطب معيـ باإلنجميزية.

، بدأت تظير بعض المعاىدات المكتكبة بالمغتيف 21كمطمع القرف  19كفي نياية القرف 
الدكلي بالمغة اإلنجميزية جاء كألكؿ مرة بعد الحرب العالمية  االعتراؼة. إال أف الفرنسية كاإلنجميزي

األكلى كخركج الكاليات المتحدة األمريكية مف عزلتيا كمشاركتيا في مؤتمرات الحمفاء بعد الحرب، 
. فقد جاءت قرارات المؤتمر كاالتفاقيات الناشئة عنو بما فييا صؾ 1919كخاصة مؤتمر فرسام 

جنبان إلى جنب كعمى قدـ المساكاة، كىذا يدلؿ عمى نياية  األمـ بالمغتيف الفرنسية كاإلنجميزيةعصبة 
 ىيمنة المغة الفرنسية كمغة ديبمكماسية عالمية.
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كتغيرت مكازيف  ،باالنحسار إمبراطكريتياكمع الحرب العالمية الثانية كانييار فرنسا بدأت 
األمريكية كأقكل كأغنى دكلة في العالـ، كقياـ منظمة األمـ القكل عالميان، كبرزت الكاليات المتحدة 

المتحدة كنقؿ مقرىا إلى نيكيكرؾ، كؿ ىذه العكامؿ دفعت بالمغة اإلنجميزية ألف تصبح لغة 
الديبمكماسية األكلى دكف منازع، رغـ اعتراؼ دكؿ العالـ في داخؿ منظماتيا بمغات رسمية أخرل: 

 / الصينية/ كالعربية.كالركسية/ الفرنسية/ األسبانية
عمييا كأصبحت المغة الديبمكماسية السائدة حيث نجد أف غالبية  امتازتكلكف المغة اإلنجميزية 

ي العالـ يتكممكنيا كجميع المعاىد كالمدارس الديبمكماسية في العالـ تفرضيا عمى مرشحييا ديبمكماسي
 كمغة ثانية. 

يزية أصبحت )رسمية(، أم متفؽ عمييا دكليان، ما تقدـ، ال يعني، بأم حاؿ، أف المغة اإلنجم
بأنيا المغة العامة أك الكحيدة لمديبمكماسية كالتعامبلت الدكلية، بؿ ىي لغة القكم، لغة األمر الكاقع، 

. لغة التكنكلكجيا  كلغة الثقافة الدكلية اليـك
كؿ العالـ، أصبح مظيران كمع تغير المجتمع الدكلي لما بعد الحرب العالمية الثانية كاستقبلؿ غالبية د

المغات مع  مف مظاىر سيادتيا أف تتكمـ بمغتيا الكطنية، أك لغة المستعمر السابؽ، كذلؾ تعددت
 كالحيكية كالتي تجمع نفس الشعكب الناطقة بنفس المغة. ظيكر عشرات المنظمات الدكلية اإلقميمية

 ية، كدكؿ الككمنكلثجميعيـ األسبان فنجد مثبلن أف دكؿ أميركا البلتينية يتكممكف
)اإلنجمكفكف( يتكممكف اإلنجميزية، كدكؿ مجمكعة )الفرانككفكف( يتكممكف الفرنسية، كدكؿ جامعة الدكؿ 

 العربية يتكممكف المغة العربية ... كىكذا.
كنتيجة لذلؾ لـ تعد المغات مشكمة بالنسبة لمممارسة الديبمكماسية بالمعنى الفني، فغالبية 

رجمكف. أما بالنسبة لممنظمات الدكلية كالمؤتمرات الدكلية، فإنو يتفؽ مسبقان عمى السفارات لدييا مت
 التكمـ بعدد مف المغات كيخصص لذلؾ مترجمكف فكريكف لمقياـ بيذه الميمة )الترجمة(.

كلكف الديبمكماسي، إذا أراد أف يقكـ بدكره بشكؿ فعاؿ، فيك ال بد لو مف أف يتقف لغة أجنبية 
، كفي المقدمة المغة اإلنجميزية، فإف معرفة لغة اآلخر تكسر حكاجز كثيرة كتسمح ؿكاحدة عمى األق

بأداء الميمة الديبمكماسية كما يجب، كغني عف القكؿ أف يجيد الديبمكماسي لغة ببلده كثقافتيا 
معظـ دكؿ العالـ عمى الذيف  إف لـ يكف،، الدكؿ كحضارتيا، كىذا عمى كؿ حاؿ شرط تفرضو معظـ

 في السمؾ الديبمكماسي بأف يجيدكف كبإتقاف إحدل المغات الحية أك أكثر. ينخرطكف
لمديبمكماسييف مع حككمات كشعكب  االتصاؿككما نقكؿ دكمان، فإف الديبمكماسية ىي كسيمة 

 الدكؿ المتكاجديف فييا كمع زمبلئيـ في السمؾ الديبمكماسي، كلنتذكر أنو كيؼ بدأت الجماعات
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البعض ككاف ذاؾ االتصاؿ ناجحان كأعطى ُأكمو ... لقد نجح ذلؾ عندما  األكلى االتصاؿ ببعضيا
 جدت األقكاـ أكثر مف بينيا مف يجيد لغة اآلخر، أك أنيا كعف تخطيط أرسمت مف تعمـ تمؾ المغة.ك 
 

ىالدلكىالدوبلوماديىوالحواةىالدوبلومادوظ

ارتباطان كثيقان، كىذا السمؾ الديبمكماسي، كالحياة الديبمكماسية مرتبطاف ببعضيما البعض 
سع الذم يعيش فيو الديبمكماسي كاف رئيس البعثة أك أيان مف أعضائيا، ايتعمؽ بالمحيط الضيؽ كالك 

تؤثر في ( Practiceعممية )ممارسة  أم أنو ذك صفة تو اليكمية،كينعكس ذلؾ عمى سمككو كحيا
تو في سي أثناء تأديتو لكظيفالديبمكما يجب أف يعيشيا كيتعايش معيا نكعية ككيفية الحياة التي

كسط ياتو الخاصة كعبلقاتو مع الالخدمة الخارجية لدكلتو. كىذا يتعمؽ بكؿ ما ىك مرتبط بعممو كح
كمف زمبلئو في الخدمة كمف مكاطني الدكلة المعتمد لدييا كمف  رسمييف كغير رسمييف، فالمحيط م

 رعايا دكلتو كذلؾ ...الخ.
حيث يعمؿ، ينظر إليو عمى أنو إنساف كامؿ "ككأنو  سي"فالمجتمع" المحيط بالديبمكما

معصكـ مف الخطأ"، أك يجب أف يككف كذلؾ. الجميع ينظر بأف ىذا الديبمكماسي ىك مف صفكة 
كبعناية، كأنو كاف كاحدان مف مرشحيف ُكثر ليذا  انتقائوالمجتمع الذم جاء منو، كأنو أفضؿ كادر تـ 

 المنصب.
عضكان مف الييئة الديبمكماسية، ال ينعكس عميو  ماسي، سفيران أـكىنا، فإف كقع ىذا الديبمك 

نما ينعكس بشكؿ رئيسي عمى ببلده نفسيا، حككمة كشعبان كتترؾ  سمبية  انطباعاتكفرد فقط، كا 
يصعب محكىا. حتى أف ذلؾ ينعكس في النظر إلى مجمكع أعضاء البعثة، كحتى جالية الببلد التي 

 يمثميا.
كيؼ ىي شخصية العربي، )أك الفمسطيني تحديدان( أك اليندم، فيـ يقكلكف: انظركا 

 البريطاني ...الخ.
أك ماىية السمكؾ  لمديبمكماسي، كأىـ المزايا كذلؾ، كىنا البد مف ذكر، بعض أىـ الكاجبات

 الديبمكماسي عمكمان.
 بدايةن، ال بد مف إيضاح:

لديبمكماسي، كىك بالطبع أحد مفيكـ السمؾ الديبمكماسي، أك المحيط الضيؽ الذم يعيش فيو ا
 أعضاءه.
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ده كثيركف في كؿ زماف كمكاف، كفي بعض األحياف دكف د: كىك مصطمح ير السمك الديبموماسي. 1
 تحديد كنيو عمى نحك جمّي.

تحمؿ الحركؼ األكلى )ىػ .  فنجد مثبلن سيارة الديبمكماسي )سفيران أـ عضكان في البعثة الديبمكماسية(
ان معينان بالحركؼ أك األرقاـ، أك رمز  Codeثـ كبجكار رقـ لكحة السيارة نجد  (، كمفC – Dد( أك )

 ليدلؿ عمى أف: ىذه السيارة تابعة لسفارة فمسطيف مثبلن برمز معيف.

 كبالتالي: ماذا يعني مصطمح )السمؾ الديبمكماسي(، أك )الييئة الديبمكماسية(؟
 كىنا، فإنو حيف نأخذ المفيـك الضيؽ نقكؿ:

ػ يعني: مجمكعة الممثميف الديبمكماسييف  لييئة الديبمكماسية ػ أك السمؾ الديبمكماسي"إف ػ ا
 المعتمديف بشكؿ دائـ في دكلة مف الدكؿ".

 كىذا التعريؼ، يمكف تفسيره بمعنييف:
 األكؿ: أنو يشير إلى رؤساء البعثات الديبمكماسية فقط.
يـ، كىـ الذيف ترد أسمائيـ في مختمؼ مراتبالثاني: أنو يشير إلى جميع المكظفيف الديبمكماسييف ب

( في Foreign Ministry( الصادرة عف كزارة الخارجية )Diplomatic Listالقائمة الديبمكماسية )
 الدكلة المعتمديف لدييا.

كنستخمص ىنا، فكران، أف "النادم الديبمكماسي"، ال يدخؿ في نطاقو جميع المكظفيف اآلخريف مف 
 ، أك تقنييف مف ببلد البعثة نفسيا أك مف المكظفيف المحمييف.يفإدارييف، أك مستخدم

كميـ التنكيو ىنا أنو ال ُيحتسب عضكان في البعثة الديبمكماسية المذككرة كذلؾ، أعضاء 
البعثات الخاصة لمدكلة نفسيا، أك مندكبييا إلى المؤتمرات الدكلية ، أك ممثمييا لدل أك في منظمات 

لييف ...الخ، رغـ أف جميع ىؤالء يتمتعكف بالحصانات كاالمتيازات دكلية أك المكظفيف الدك 
 الديبمكماسية، أم أنيـ ديبمكماسييف كيتمتعكف بكضع ديبمكماسي خاص بيـ.

كلكف ال بد مف التأكيد ىنا، أف ما تقدـ بحاجة إلى إيضاح إضافي، كىك أف ذلؾ يتماشى مع 
مارسة الدكلية اليكـ ككفقان لممتغيرات التي طرأت المفيكـ التقميدم، حيث االختبلؼ في التطبيؽ كالم

جدد إلى "نادم المجتمع الدكلي" إف صح التعبير  آخريفعمى المسح الدكلي بدخكؿ أشخاص دكلييف 
مثؿ حركات التحرير كالمنظمات البينحككمية، كالمنظمات الدكلية الخاصة )الصميب األحمر مثبلن(، 

 كالشركات متعددة الجنسيات.
بعض الدكؿ، ما زالت قكائميا الديبمكماسية ال تضـ  كفقان لممفيكـ التقميدم القديـ، فإففمثبلن ك 

كؿ األخرل فإف قكائميا التي تنشرىا تضـ أعضاء حركات سكل أعضاء البعثة فقط، كلكف عشرات الد
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ي التحرير، كالمنظمات الدكلية الخاصة أك البينحككمية كىكذا، كتمنحيـ الحصانات كاالمتيازات الت
 تمنح لباقي الممثميف التقميدييف لمشخص الدكلي "الدكلة".

ضكح اآلف، فإف التحديد لممفيكـ ػ السمؾ الديبمكماسي ػ كبما يتماشى مع الممارسة كحتى نتبيف كبك 
 الديبمكماسية الحالية، نقكؿ:

"إف أعضاء السمؾ الديبمكماسي، ىـ جميع الديبمكماسييف، الكاردة أسمائيـ في القائمة 
 يبمكماسية الصادرة عف كزارة الخارجية في الدكلة المعتمديف لدييا".الد

يصح القكؿ السمؾ الديبمكماسي الفمسطيني أك المصرم  كىنا استخداـ خاطئ، فمثبلن ال
...الخ. فبل يكجد سمؾ ديبمكماسي خاص بدكلة ما، كالمكجكد ىك أف لكؿ دكلة جياز أك مؤسسة 

جية، كفركعيا الخارجية )سفارات، ممثميات، مكاتب( خاصة بالعمؿ في مجاؿ الشؤكف الخار 
ىـ أعضاء في "النادم  كأعضاؤىا مف الديبمكماسييف، كبالتالي فإف ديبمكماسيي الدكؿ المختمفة

الديبمكماسي"، أك السمؾ الديبمكماسي في الدكؿ المعتمديف لدييا، شريطة أف تككف أسماؤىـ كاردة في 
 ة.البلئحة الديبمكماسية ليذه الدكل

فيك ليس شخصية  ديبمكماسي(، ليس كيانان قانكنيان،كنضيؼ مبلحظة أخرل، أف )السمؾ ال
قانكنية مف أم نكع، كىك ليس إال اجتماع أك لنقؿ َتّجُمع أك تكتؿ يضـ رؤساء البعثات الديبمكماسية 

ئيـ كمساعدييـ مف المكظفيف الديبمكماسييف المعتمديف كالعامميف في دكلة ما، بشرط كركد أسما
 كمراتبيـ في قائمتيا الديبمكماسية كما بينا سابقان.

كال بد مف أف نكضح أيضان، أف النادم الديبمكماسي ليس معتمدان بصفتو "نادم ديبمكماسي"، بؿ إف 
 أعضاءه التابعيف ىـ المعتمدكف.

 كليذا فإننا نستخمص، بأف السمؾ الديبمكماسي، ليس شخصان معنكيان، بؿ ىك في الكاقع جمعية
شكمية متفؽ عمييا بيف الجميع، يقكـ عمى إدارتيا رئيس: يسمى العميد، كىذه العمادة، تعكد فقط 
لرئيس البعثة الديبمكماسية مف المرتبة األكلى )السفير(، كبالطبع يجب أف يككف أقدـ السفراء 

 في ىذه الدكلة كىذا شرط العمادة. المعتمديف
( يقكـ ببعض المياـ خاصة Primus Interparesكعميو، فإف عميد السمؾ الديبمكماسي )

 البركتكككلية منيا مثؿ:
 يككف الناطؽ الرسمي باسـ رؤساء البعثات الديبمكماسية. -
ينكب عف السفراء )إف اقتضت الظركؼ ذلؾ في حضكر بعض المناسبات الرسمية، خاصة  -

 (.حيف يككف عدد البعثات الديبمكماسية كبيران 
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لحصانات كاالمتيازات"، كالتي يمكف أف تقع بيف أعضاء ىذا حؿ المشاكؿ الخاصة بتطبيؽ "ا -
، فيناؾ حاالت يتـ فييا خرؽ مف الدكلة لمنصكص القانكنية، بقصد أك االعتمادالنادم كدكلة 

 أك الركتيف كبالتالي يحتج رؤساء البعثات الديبمكماسية.بسبب خمؿ إدارم 

كداع زمبلئو مف رؤساء البعثات كما التكفؿ كاإلشراؼ عمى ترتيب حفبلت تكريمية الستقباؿ أ -
ينجـ عف ذلؾ مف ىدايا تذكارية باالتفاؽ المسبؽ بينو كبيف زمبلئو رؤساء البعثات 

 الديبمكماسية الذيف يشكمكف بمجمكعيـ "مجمس إدارة النادم الديبمكماسي".

 
 :. الحياة الديبموماسية2

 ة، ىي مف أىـ المكاضيع التيالحياة الديبمكماسية أك سمكؾ كتصرفات الديبمكماسي العممي
يجب مراعاتيا، ألف حياتو الشخصية كسمككو اليكمي. كىناؾ كاجبات نطرحيا ىنا كفقان لمتجربة 

 الشخصية ككذلؾ األكاديمية.
كال بد مف التشديد ىنا، عمى أف لكؿ ديبمكماسي تجربتو الخاصة، التي تتقاطع في جكانب منيا مع 

كنمط شخصية ىذا الديبمكماسي أك ذاؾ، كاف  لؤلسمكبثيرة كفقان اآلخريف كتختمؼ في جكانب أخرل ك
رئيسان لمبعثة أك عضكان فييا ككما سبؽ كأكدنا، فإف جانبان ىامان مف العمؿ أك الفعؿ كالسمكؾ 

 الديبمكماسي يعتمد إلى حد كبير عمى اإلبداع كفف إدارة العبلقات الخارجية.
في حياة الديبمكماسي اليكمية،  إتباعيا كبالطبع فإف ىناؾ خطكطان عريضة، ال بد مف

أنو كدكمان ال يمثؿ إال دكلتو  االعتبار، آخذان بعيف بصبغتو الخاصة التي يطبعيا عمى ىذا السمكؾ
 كشعبو كليس شخصو بأم حاؿ، كأف حياتو الشخصية ىي تمامان حياتو الرسمية كالعكس صحيح.

 كىنا سنتطرؽ في ىذا القسـ لمنقاط التالية:
 الديبمكماسي مع زمبلئو الديبمكماسييف. عبلقات .1
 عبلقات الديبمكماسي مع الكسط المحيط )الرسمي كالشعبي(. .2

 في الدكلة المعتمد لدييا. عبلقات الديبمكماسي مع رعايا دكلتو المقيميف .3

 تأقمـ الديبمكماسي مع الكسط المحيط. .4

 الحياة الخاصة لمديبمكماسي. .5
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 ديبموماسيين:الديبموماسي مع زمالئو ال عالقات .1

مف الضركرة الحديث عف عبلقات الديبمكماسي مع محيطو الضيؽ، أم عبلقتو مع        
 زمبلئو مف أعضاء السمؾ الديبمكماسي المعتمديف عف دكليـ في الدكلة التي يعمؿ فييا. 

كتقع عمى عاتؽ الديبمكماسي كاجبات عدة حاؿ كصكلو لتمؾ الدكلة، كىك كاجب "بركتكككلي" ال 
 ف التأخر في أدائو كيمكف إجماؿ ذلؾ كالتالي:يمك

A- :رئيس البعثة الديبموماسية الجديد 
 يخبرىـ فيو بأنو قاـ بتقديـ الديبمكماسية األخرل كتابان  البعثاتأف يرسؿ لزمبلئو مف رؤساء  .1

كال  تستمر العبلقات الطيبة بيف بعثتو كالبعثات األخرل. ، كيتمنى عمييـ بأفكتاب االعتماد""
مف التأكيد ىنا عمى نقطة ىامة، كىي أف ىذا السفير الجديد ال يستطيع بأم حاؿ، أف بد 

 يبدأ بممارسة ميامو قبؿ تقديـ أكراؽ اعتماده.
تربط ببلده  الذيف أف يقكـ بزيارة عميد السمؾ الديبمكماسي كعدد مف زمبلئو السفراء اآلخريف .2

 Businessف، فإنو يقـك بإرساؿ بطاقتو "عبلقات كطيدة، أما بالنسبة لمسفراء المتبقيبببلدىـ 

Card ليـ. يجرم ذلؾ بشكؿ خاص حيف تككف تمؾ الببلد مف الدكؿ التي يتكاجد فييا "
كيعتبر إرساؿ البطاقات المذككرة مف قبؿ السفير بمثابة إعبلف عف  بعثات ديبمكماسية كثيرة.

 اتو االجتماعية كذلؾ.كالتي مف بينيا عبلقبدء ممارستو لميامو الديبمكماسية رسميان، 

أف يرسؿ مكاتبة لمجميع في البعثات الديبمكماسية يعمميـ فييا بكصكؿ أحد المكظفيف  .3
 ديبمكماسي تابع لمبعثة.الديبمكماسييف الجدد لمعمؿ في البعثة كبالمغادرة النيائية ألم مكظؼ 

ك عكدتو لدكلتو إرساؿ رسالة لجميع البعثات إلحاطتيـ عممان بسفره )المؤقت(، أك انتقالو، أ .4
(For Good ،شعارىـ بالديبمكماسي الذم سيقكـ بميامو أثناء الحاالت التي ذكرت ( كا 

 ة".الحالة "القائـ باألعماؿ بالنياب كيككف مسماه في ىذه

 
B- :الموظفون الديبموماسيون اآلخرون الجدد 

زمبلئو مف كاجب أم عضك ديبمكماسي جديد ينتدب لمعمؿ في دكلة ما، أف يقكـ بزيارة  .1
مف أعضاء البعثات الديبمكماسية األخرل كلكف ذكم المراتب الكظيفية المتشابية، ىذا 
في حالة أف الببلد التي سيخدـ فييا صغيرة، كبالتالي فإف البعثات المعتمدة فييا 

 محدكدة.
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كثيرة فيكتفى بإرساؿ بطاقات التعريؼ  أما إذا كانت تمؾ الدكؿ كبيرة كذات بعثات .2
ال يزكر سكل زمبلئو مف مرتبة مشابية مف الدكؿ األكثر صداقةن مع الخاصة بو، ك 

 دكلتو، أك تمؾ الدكؿ التي يرل أنيا ضركرية لتطكير العبلقة معيا.

ىذه االتصاالت قد ييمميا بعض الديبمكماسييف نظران لبلعتقاد بأنيا عادات تقادمت، كلكنو كمف       
ركتكككالت" إف جاز التعبير ىي مف صميـ مياـ كدكر التجربة مف الميـ اإلشارة إلى أف ىذه "الب

الديبمكماسي سفيران كاف أك عضكان في البعثة في بدء عبلقة أك تطكير كتعزيز أخرل مع الدكؿ التي 
 حيث ُيعَتَمده. ةيبمكماسيليا بعثات د

فالديبمكماسية نشأت كارتقت مف خبلؿ االتصاؿ، ككـ تعززت عبلقات مف خبلؿ تمؾ       
االت كمف خبلؿ تكثيؽ الصبلت، كحتى أف حركبان لـ تقع أك تكقفت نظران لكجكد صبلت كيذه االتص

مكماسييف خدمكا معان ممثميف لببلدىـ في بنسجتيا الظركؼ خبلؿ اتصاالت كعبلقات اجتماعية مف دي
 دكلة ما، كارتقى بعضيـ السمـ ليككنكا كزراء خارجية أك دفاع أك رؤساءن لببلدىـ.

رؾ كالتقى عدد مف ىؤالء إباف مفاكضات في قضايا متعددة، فساىمكا في التكصؿ إلى ككـ شا     
 اتفاقات لصالح ببلدىـ.

كمف الخطأ إىماؿ المشاركة في الدعكات التي تكجو لمديبمكماسييف عمى اختبلؼ مراتبيـ )ىذا إف     
، ككجب االعتذار في تمقكا دعكات( كذلؾ في جميع ىذه المناسبات، إال إذا حالت الظركؼ دكف ذلؾ

 ىذه الحالة.
كمف ىذه المناسبات، الكاجب المشاركة فييا، كالتي تقيميا السفارات األخرل، االحتفاؿ بالعيد     

الكطني، أك المناسبات الكطنية أك الدينية، ككذلؾ االجتماعية لمديبمكماسييف اآلخريف، أك في حالة 
 تنصيب رؤساء جدد، أك كفاتيـ ...الخ.

حاؿ عدـ معرفة كيفية التصرؼ في مناسبة ما، فميس معيبان تكجو رئيس البعثة، أك أيان مف  كفي    
أعضائيا إلى قسـ البركتكككؿ التابع لكزارة الخارجية في الدكلة المعنية كالسؤاؿ مع رئيس قسـ 

 البركتكككؿ أك المكظؼ المختص ىناؾ حكؿ ىذا الشأف أك ذاؾ.
يد السمؾ الديبمكماسي، كسؤالو النصح كطمب استشارتو، كذلؾ مف أك، يمكف التكجو كذلؾ إلى عم   

 أجؿ أداء المياـ بما يميؽ بيا أف تؤدل.
 
 
 



 

  ( 33 صفحة رقم )      الديبلوماسية 

 

 عالقات الديبموماسي مع الوسط المحيط: .3
كذلؾ مف المياـ الرئيسية لمديبمكماسي إقامة عبلقة مع الكسط المحيط بو مف مكاطني الدكلة        

 .كالشعبي الرسميالمعتمد لدييا، كعمى المستكييف 
كعمى الديبمكماسي، أف يعالج أية عكائؽ تحكؿ دكف ذلؾ، مف أجؿ تنمية أكاصر صداقة متطكرة مع 

 مكاطني ىذه الدكلة كمسؤكلييا.
المذككرة ىناؾ، قد تككف: المغة، العادات كالتقاليد، اختبلؼ أنماط التفكير، أك المستكم كالمكانع       

 حتى األيديكلكجيا، نمط نظاـ الحكـ ... الخ.كالتككيف العممي، الثقافة، ك 
ىذه العكائؽ، كفي أحياف معينة، قد تحبط بعض الديبمكماسييف، خاصة أكلئؾ الذيف ال مراس       

لدييـ. كلكف تجاكز ىذه العقبات ال يستكم بأم حاؿ أماـ كاجب خدمة ببلده كمصالحيا التي كمفتو 
 بتمثيميا.
ف أىـ مياـ السفارة، تمثيؿ ببلدىا، كالتفاكض باسميا، كجمع ككما سبؽ كذكرنا، فإف م      

المعمكمات... مياـ يجب أف تدفع الديبمكماسي لتجاكز الصعاب كتعكيد النفس عمى إقامة عبلقات 
الكسط، ىك الذم سيشكؿ الرافعة لمقياـ بتمؾ المياـ، كينقسـ  جتماعية مع الكسط المحيط، ألف ىذاا

 .الشعبيمحيط الرسمي، كالمحيط ىذا المحيط إلى قسميف، ال
 

 أ. المحيط الرسمي:
بعد أف يقدـ رئيس البعثة الجديدة "أكراؽ االعتماد" عميو أف يبدأ بزيارة أىـ الشخصيات الرسمية     

في الدكلة المعتمد لدييا، كذلؾ بإرساؿ بطاقتو الشخصية لشخصيات رسمية أخرل أقؿ أىمية، أك أقؿ 
 مرتبة.
يصعب عمى الديبمكماسي حديث العيد بالببلد التي يعتمد فييا، كاف رئيسان  مف الطبيعي، أف    

أك عميد  مف سبقو يستشير عميو أفلمبعثة الديبمكماسية أك عضكان فييا، أف يعرؼ بشكؿ جيد، كىنا 
تمكف مف ذلؾ مع مراعاة المراتب ليؤالء المسؤكليف، كذلؾ  السمؾ الديبمكماسي، فالخبرة كاألقدمية

 لعادات كالتقاليد المحمية.مراعاة ا
كاالتصاالت المباشرة، أك غير المباشرة، ذات قيمة كمنفعة كبيرة، فيصبح ىذا التعارؼ خطكة      

 نحك تكطيد الصداقات، تمؾ التي تجعؿ القياـ بالمياـ الديبمكماسية يسيران في المستقبؿ.
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أف تتـ المقاءات بتمؾ الشخصيات صحيح، أف الممارسة الديبمكماسية المتعارؼ عمييا دكليان،      
عبر كزارة الخارجية لمدكؿ المعتمديف لدييا، إال أنو ال ضير كذلؾ مف أف يقكـ الديبمكماسي باالتصاؿ 

 كفي إقامة عبلقات شخصية مع مكظفي الحككمة )كفؽ المراتب(. المباشر كذلؾ
لمعنية ىك كاجب عمى مع التأكيد أف االتصاؿ عبر كزارة الخارجية كمف خبلؿ اإلدارة ا     

الديبمكماسييف طرقو مف حيف آلخر كىك مف الجكانب الرسمية لمسمكؾ الديبمكماسي، خصكصان في 
البداية، كسكؼ يجد الديبمكماسي مع مركر الزمف اليامش المتاح لمقياـ باالتصاالت المباشرة مف 

 قبمو.
اشر عمى األحداث المحمية، كردكد مع "الكسط المحيط" تسيؿ لو االطبلع المبإف إقامة عبلقات      
مكاقؼ كؿ شخصية ىامة عمييا. كعمى الديبمكماسي، أف ال  ؿ عمييا رسميان كشعبيان، كتحديدان الفع

كال حتى  يعتمد في كثير مف األحياف عمى ما تنقمو كسائؿ اإلعبلـ المختمفة، كمرجع لتمؾ األحداث،
مكف الديبمكماسي بعد االطبلع عمييا مف معرفة البيانات الرسمية، فيناؾ دائمان طيؼ مف المكاقؼ ت

اتجاىات الريح، خاصة عند األحداث اليامة في تمؾ الببلد، كالتي قد تحدث تغييرات داخمية كفي 
 الجغرافية السياسية لئلقميـ.

 أما ما يتعمق بالموظفين الديبموماسيين اآلخرين:
 ي كزارة الشؤكف الخارجية.إف مف كاجبيـ القياـ بزيارة مجاممة لرئيس البركتكككؿ ف .1
زيارة مدراء المديريات )اإلدارات( أك األقساـ المختمفة في الكزارات ذات العبلقات  .2

المباشرة مع مياميـ في السفارة كمف ثـ مع دكلتيـ أك المنطقة الجغرافية الكاقعة 
 دكلتيـ بيا.

ك حتى كىنا مف الضركرم أف ُيساعد رئيس البعثة أك زميؿ آخر مف مرتبة أعمى أ .3
 زميمو السابؽ الذم سيحؿ محمو في الكظيفة إف لـ يكف قد غادر الببلد.

ىك مف إحدل الدكؿ العربية، كمرتبتو  كلتكضيح ما تقدـ عاليو، لنفترض أف ىذا الديبمكماسي      
سكرتير أكؿ كميمتو المكمفة بيا ىي "الشؤكف الصحافية"، كىذا يرافقو مستشار السفارة لزيارة رئيس 

ََ تكككؿ البرك  ف كاف )مف دكؿ أكالن ، كمف ثـ مدير الشؤكف العربية أك رئيس قسـ الشرؽ األكسط، كا 
 المغرب العربي( فيمكف زيارة قسـ شماؿ أفريقيا. 

كبالتالي فإف مف كاجبو زيارة مدير القسـ الصحفي  كىنا يجرم التعاكف أم زيارة رؤساء األقساـ     
 أك دائرة الصحافة.
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ىذا الديبمكماسي )حيكيتو، كنشاطو( تكسيع دائرة معارفو، كالسعي الحثيث كراء  كيعتمد عمى       
كالشخصية مع المسؤكليف في الدكلة المستقبمة. كعمى الديبمكماسي أف ال  تقكية عبلقاتو الرسمية 

يترؾ مناسبة أك فرصة إال كيكرر زيارتو ليؤالء المسؤكليف كيكطد عبلقتو بيـ كاضعان نصب عينيو 
 ما تقدمو ىذه العبلقات مف خير لببلده كمصالحيا. دائمان 
كرغـ كؿ ما تقدـ، فبل بد مف اإلشارة إلى مبلحظة ىامة جدان تتعمؽ بالنشاط الرسمي      

لمديبمكماسي بشكؿ عاـ، فيك إلى جانب مجاؿ عممو الميني المحدد في بطاقة عممو كالمحددة لو في 
جب أف يككف مختصان بشيء معيف، ففي الحياة الديبمكماسية سياؽ مياـ البعثة الديبمكماسية ... فبل ي

ف كجد، فبل يجب قصر الحياة الديبمكماسية عميو كالتفرغ فقط  ال يكجد شيء مف ىذا القبيؿ، حتى كا 
 لو، فالديبمكماسي الناجح ىك القادر عمى معالجة ما يعترضو مف كافة المشكبلت.

كف مثقفان كأف تتكفر فيو خاصية حب العمـ كالمعرفة. إف مف خكاص الديبمكماسي الناجح، أف يك     
بكؿ ما يقاؿ، كأف يعرؼ متى يجب دائمان كأف ييتـ  لبلستماعكعميو أيضان أف يككف مستعدان كمؤىبلن 

 عميو التحدث، إف ما تقدـ ىك فف ال يجيده سكل الديبمكماسييف الناجحيف.
تقاطع كأف ال تتحدث بمغة محرجة كأف تنتقي أف تصمت ميـ جدان، كفي الكقت المناسب، كأف ال      

 مفردات مناسبة.
كعمى الديبمكماسي أف يدرس جيدان الببلد التي سيعتمد فييا قبؿ السفر إلييا، فيي الضمانة األىـ، 
كالباب األكسع الذم مف خبللو يستطيع النفاذ إلى قمكب كعقكؿ مستمعيو مف أبناء البمد )الكسط 

 المحيط(.
ؿ اليكايات الشخصية كالرسـ أك المكسيقى أك ممارسة أم نكع مف أنكاع الرياضة إف استغبل     

 لتكطيد عبلقاتو مع اآلخريف.
كلكف عميو أف يعمـ  ميع لغات األرض،أف أم ديبمكماسي، ال يستطيع معرفة ج ،القكؿ بديييك      

ف كانت ػ كاليند ػ ىي اإلنجميزية، فإنو م ف المفيد تعمـ كلك حتى لغة القكـ التي سيعمؿ خبلليا، كا 
دات في المجاممة أثيكبيا، فإف استخداـ ىذه المفر  يرية( فيمالمبادئ الرئيسية لمغة المحمية )كاأل

 كغيرىا، لو كقع محبب عمى القمب، كتقرب كتكطد العبلقة مع أىؿ الببلد.
 

 ب. المحيط الشعبي:
فييا ، مف أبناء الدكلة التي يعتمد كىنا نعني إقامة العبلقة مع الكسط المحيط بالديبمكماسي      

لزامية، كتخدـ مصالح ببلد الديبمكماسي عمى خير كجو.  الديبمكماسي، كعبلقات كيذه ىي ضركرية كا 



 

  ( 36 صفحة رقم )      الديبلوماسية 

 

 كيشمؿ ىذه الكسط الخاص غير الرسمي أمثاؿ:
 رجاالت السياسة )مختمؼ األحزاب(. -
 ، كالتجارة كالماؿ.االقتصادرجاالت  -

 رجاؿ الصحافة ككسائؿ اإلعبلـ. -

 الكسط الثقافي )أساتذة جامعييف، كفنانيف كشعراء ... الخ(. -

 االجتماعية.شخصيات مف الدكائر االجتماعية كمنظمات المجتمع المدني كاألندية  -

إف إقامة عبلقات مع أشخاص مف ىذا الكسط ليست سيمة دائمان، أك بنفس سيكلة إقامة      
 لئؾ مف الكسط الحككمي.عبلقات مع الزمبلء في الكسط الديبمكماسي، أك أك 

لذلؾ فإف عمى الديبمكماسي أف يتحمى بالصبر دائمان، كأف يتخذ جانب الحيطة كالحذر في      
اتصاالتو كعبلقاتو مع ىذا الكسط، كيجب أف تككف حذرة كدقيقة خاصة بالنسبة لرئيس البعثة، 

 كبالذات إف كاف بمرتبة سفير.
، فإف ىذه العبلقات ىي      ذات فائدة كبيرة لمديبمكماسي، فباإلضافة إلى أنيا تضفي  كعمى العمـك

عف الكطف، فإنيا تساعد عمى سبر غكر  االغترابأجكاءن طيبة كاجتماعية مريحة، كتخفؼ حدة 
عميؽ لمببلد التي يعمؿ فييا، كتمكنو مف أداء ميامو بنجاح، كالتمكف مف تطكير العبلقات، كفي 

 تبعان لطبيعة العبلقات بيف الدكؿ التي يمثميا الديبمكماسييف. حاالت أخرل نزع فتيؿ تكترات كثيرة،
كالديبمكماسي، بالتالي، يجمع المعمكمات كذلؾ، كىي إحدل أركاف ميمتو الرئيسة، كيقـك      

 ػ كأىميتيا ػ بتقديمو النمكذج لذلؾ، ككسب األصدقاء كتشكيؿ لكبي ػ            بالدعاية لببلده

Lobby ساعد في النجاح حيث يعمؿ، كيبقى ىؤالء األصدقاء، ذخران يجب أك قكل ضاغطة تػ
التكاصؿ معيـ، كىك إف نجح في التدقيؽ في خياراتو ليذه الصداقات مف الشخصيات الكاعدة، فإنيـ 

اقتو المستدامة ليـ، قد يحقؽ نجاحات ىائمة قد يككنكف يكمان مف الكزراء أك الرؤساء الذيف بصد
 لمصالح ببلده.

لعبلقات المذككرة، تنجح كتتعزز بركح المجاممة الصادقة، كبالتكاضع، كبإبراز صفات إف ا     
أنو ال يمثؿ إال كطنو، كعمى أنو  االعتبارإنسانية كثقافية رفيعة، كأف يأخذ الديبمكماسي دكمان في 

 الصكرة المنيرة كالمستنيرة لشعبو.
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 عالقات الديبموماسي مع رعايا دولتو:ج. 
االىتماـ برعايا الدكلة، في أكلكيات اىتماـ الديبمكماسي في الدكلة المعتمد لدييا، فإف  تييأكذلؾ      

حماية مكاطنيو كالحفاظ عمى مصالحيـ ىك مف كاجباتو، كذلؾ فإنو مف الكاجب األخبلقي القياـ بذلؾ 
 فيـ أبناء جمدتو كبرفعتيـ رفعتو، ككؿ الببلد، دكف تمييز مف أبناء تمؾ الجالية.

كىنا يقع عدد مف الديبمكماسييف في خطأ بالغ، حيف تقتصر عبلقاتيـ مع النخبة مف رجاؿ       
 أعماؿ كغيرىـ في المقاء أك الدعكات الخاصة أك لؤلعياد الكطنية. 

قصكر في كؿ األحكؿ، فعمى الديبمكماسييف االىتماـ برعاية كحماية كاحتراـ مصالح كىذا       
 لحؿ مشاكميـ فيما بينيـ كمع الدكلة التي يعيشكف فييا. الجميع دكف استثناء كالتدخؿ

فيتحكلكف ُرسبلن إف حؿ ىذه المشاكؿ اإلنسانية، كاالجتماعية كالمينية، تخدـ الببلد أكبر خدمة      
لكطنيـ، إلى جانب تأثيرات ذلؾ االيجابية الكبيرة عمى سياسات الببلد التي يقيمكف فييا تجاه بمدىـ، 

، كما ىك الحاؿ يفبتر غالمبالتحكيبلت المالية ليؤالء  تنيتغف ذكر، أف كثير مف الببلد كما أنو ال بد م
 في األردف، لبناف، سكريا، كحتى فمسطيف كمصر ...الخ.

عبلقات حميمة مع الجميع، خاصة في حاالت الجاليات  كذلؾ فإف ذلؾ ال يعني أف يقيـ     
كأف يقدـ ليـ يد المساعدة عند ضركراتيا، كأف ال  الكبيرة، بؿ المطمكب أف ال يتجاىؿ أبناء بمده،

يتكبر عمييـ أك أف يفرض كصايتو عمييـ، كأف يحترميـ، كأف تككف لو مشاركاتو في أنديتيـ االسمية 
 أك صديؽ، كأف يقدـ النصيحة أك المشكرة حيف طمبيا. أك الفعمية، كالتعامؿ كأخ أك أب

 
 د. التأقمم مع الوسط المحيط:

رل، كدكف ممؿ مف التكرار، فإف عمى الديبمكماسي أف يتذكر أف كجكده في الدكلة المعنية مرة أخ     
نما ىك ممثؿ لببلده، كأف صفتو رسمية، كبالتالي  ليس لو أم صفة شخصية في الجانب التمثيمي، كا 

 بصفتو الرسمية كأف تككف جتماعية مرتبطةالأف يأخذ بالحسباف أف حياتو الشخصية ككذلؾ عبلقاتو ا
ىذه الصفة ىي الغالبة في كؿ تصرفاتو كعمى تفكيره كسمككو، كأف ال ينسى عاداتو كتقاليده الكطنية 
أيضان، كبالتالي عميو التكيؼ مع العادات كالتقاليد السائدة، إنو ىنا ال يقمد كال ينسى كلكف يتكيؼ 

 كيراعي كأف يككف متنبيان طكاؿ الكقت.
 ضركريتاف:ػكىناؾ ميمتاف مكممتاف ك 

 دـ انتقاد عادات كتقاليد كأسمكب حياة الناس في الدكلة المعتمد لدييا.ع .1
 الُسخط مف شركط الحياة الصعبة التي يعيش فييا. إظيارعدـ  .2
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ف حصؿ التطرؽ لصعكبة الحياة، فإف عميو أف يككف "ديبمكماسيان       " في تعميقاتو كأف ال كحتى كا 
 خصية كالكتركنية.يبالغ، كأف يحذر أف ىناؾ عيكنان في كؿ مكاف، ش

عمى الديبمكماسي، أف يتجنب كؿ ما يعكر صفك العبلقات بيف البمديف، كأف ينتبو أف معظـ      
 الدكؿ تستفيد مف مكاطنييا الذيف يعممكف بعقكد محمية في مقرات السفرات كفي سكف الديبمكماسييف.

كالتقاليد لتمؾ الببلد، ىي  كمف الجكانب اليامة في سمكؾ الديبمكماسي، إلى جانب احتراـ العادات
، كىي نقؿ لفضيمة أف لئلحراجاتلمنفس، كتجنب  احتراـ الكقت كدقة المكاعيد فيي فضيمة كاحتراـ

كطنؾ يتحمى باالحتراـ كاالنضباط، حتى أنو لك لـ تكف ىذه الفضيمة مطبقة في الببلد التي يعتمد 
 ه الخصمة العظيمة.فييا الديبمكماسي، إال أنو يجب كفي كؿ المرات احتراـ ىذ

إف فف المخاطبة ضركرم، كال بد مف إتباع أساليب تنسجـ كالنسؽ العاـ آلداب المخاطبة بعدـ      
نما ىناؾ ضركرات الس تخداـ األلقاب، فيي تخمؽ أجكاء مف االحتراـ النداء المباشر باالسـ المجرد، كا 

 المتبادؿ.
سي. كال عيب في السؤاؿ عف الطرؽ األمثؿ ، كحسب درجة المكفد الديبمكما Excellencyسعادتؾ 

مف خبلؿ الزمبلء السابقيف لو في البعثة نفسيا، أك مف بعثة صديقة، أك مف بركتكككؿ الدكلة التي 
 يعتمد فييا.

كيصبح مف عاديات سمككو  عمى كؿ ذلؾ، َسُيِطؿكمف المعمكـ أنو كبعد فترة معينة، فإف الديبمكماسي 
 اليكمي.

 
 صة لمديبموماسي:ىـ . الحياة الخا

، كميما اختمفت مرتبتو، فيك بحكـ كظيفتو التمثيمية يتمتع بحصانات كامتيازات، ال الديبمكماسي      
بؿ إف ذلؾ كمو كديبمكماسي يمثؿ  بّلتيا،عِ الشخصية عمى  تعطي لشخصية، كليست لحماية تصرفاتو

ر مرغكب فيو أثناء تأدية تمؾ دكلتو كلتسييؿ قيامو بميامو الرسمية عمى خير كجو، كدكف تدخؿ غي
 المياـ مف قبؿ سمطات الدكلة التي يعمؿ ديبمكماسيان فييا.

 ىذه الكضعية الخاصة تمتد لتشمؿ زكجتو كأبناءه القصر الذيف يعيشكف معو.
لكؿ ما تقدـ، فإف ذلؾ يبيف أف ال حياة خاصة ليذا الديبمكماسي في مسمكو اليكمي، كطكاؿ مدة      

 لسمؾ خارج كطنو.في ىذا اخدمتو 
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إنو ال يمكف الفصؿ بيف السمكؾ الرسمي كالشخصي، حتى في عبلقتو مع صاحب العقار الذم      
يسكف فيو، أك داخؿ السكبر ماركت المجاكر لو، أك دفعو لفكاتير الماء كالكيرباء، كحتى طريقتو في 

 تمد فييا.قيادة سيارتو كفي سمكؾ زكجتو كأبناءه القصر داخؿ تمؾ الببلد التي يع
، كمرتبط بكظيفتو التي يمارسيا سمبان إف ىذا السمكؾ بكمية مككف أساسي مف كضعو الديبمكماسي     

 أك إيجابان، كتنعكس عمى ميمتو كسمعة ببلده كعمى مستكل العبلقات بينيا كبيف تمؾ الدكلة.
األحكاؿ، ممتعة  ككؿ ما يقاؿ عف ترؼ كسيكلة حياة الديبمكماسي ال صحة ليا، كىي في أحسف     

 مف المسؤكلية. عمميـ كأكطانيـ كيتمتعكف بحس عاؿ  ألكلئؾ الذيف يحبكف 

 

 

 

ىدولظىالتيىتدورىالطالقاتىالدولوظأجؼزةىال

يقيـ األشخاص الدكليكف )الدكؿ، حركات التحرير، المنظمات الدكلية البينحككمية، ....الخ(       
عف ككنيا تركيبة جماعية في كؿ األحكاؿ، كىؤالء يقيمكف  فيما بينيـ، كفقان لتركيبتيـ الخاصة، عكضان 

 عبلقات فيما بينيـ.
كىؤالء األشخاص الدكليكف، يمارسكف عبلقاتيـ تمؾ عبر أجيزة يمثميا أفراد، كىؤالء يقكمكف      

 الدكلي الذم يمثمكنو.بأعماليـ باسـ كنيابة عف الشخص 
بالشؤكف الخارجية"، كىذه الصفة يمنحيا القانكف تعرؼ ىذه األجيزة باسـ "األجيزة المكمفة      

 الداخمي، ألنو ىك الذم يحدد مف ىي األجيزة المخكلة لمقياـ بيذه الميمة.
كسنتطرؽ ىنا، لممفيكـ "الضيؽ" ألشخاص العبلقات الدكلية كىك العبلقات القائمة بيف الدكؿ،       

متماثمة تقريبان، إلى جانب مراتبيا الديبمكماسية يا الكاضحة كىياكميا الككنيا تتمتع بأجيزة ليا مسميات
 كحتى اإلدارية كشكؿ كمحتكل كطبيعة تمثيميا الخارجي. 

بيف حيف كآخر إلى حركات التحرير، كمما اقتضت الضركرة ذلؾ، مع التأكيد بأف كسنشير       
 حركات التحرير ال تختمؼ ممارستيا الديبمكماسية عف تمؾ التي تمارسيا الدكلة.

لذلؾ فإف الدكلة عمكمان، ىي الشخص الدكلي األكؿ المميز بيف بقية األشخاص الدكلييف،       
تشرؼ عمى تنظيـ شؤكنيا الداخمية كالخارجية، سمطة كطنية سياسية، تباشر مياميا مف خبلؿ 

 .األجيزة الكطنية، أك بأجيزة الدكلةمجمكعة مف األجيزة المختمفة تسمى 
انيا ممارسة مختمؼ المياـ الدكلية، إال أف قدرتيا عمى ممارسة المياـ ىذه األجيزة بإمك      

متفاكتة، كذلؾ ألف بعض األجيزة فقط مختصة بيذه الميمة )العبلقات الخارجية(، أم اإلشراؼ عمى 
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تنفيذ السياسة الخارجية لمدكلة. أما تحديدىا فيتبع الصبلحيات المخكلة في القانكف الداخمي الرئيسي 
، أم الدستكر، فيك الذم يحدد الترتيب اليرمي ليذه األجيزة كالصبلحيات أك مسؤكليات كؿ لكؿ دكلة

 منيا في تسيير الشؤكف الخارجية ألية دكلة.
(، في اختصاصات كثير مف األجيزة، كخركجان عمى Overlapsكرغـ بعض التداخبلت )      

قات الدكلية كتفرعات اختصاصيا، الصبلحيات الممنكحة ليا مف قبؿ الدستكر نظران لتشعب العبل
ؿ، كرغـ كؿ ما تقدـ، أف ىناؾ أجيزة مركزية، كأخرل فرعية تابعة ليا، كذلؾ في جميع فيمكف القك 

دكؿ العالـ كىي تقكـ بممارسة العبلقات الخارجية مع مثيبلتيا في الدكؿ األخرل أك مع باقي 
 األشخاص الدكلييف.

 
 

 

 

 ين:ويمكن تقسيم ىذه األجيزة إلى نوع

 ـ أجيزة مركزية )رئيسية( وتضم:ـ1
ػ الكزير األكؿ ػ كذلؾ في الدكؿ التي يتميز رئيس الدكلة، ككزير الخارجية، رئيس الحككمة أك       

ا رئيس الحككمة عف رئيس الدكلة مف حيث الفاعمية، أم عندما تككف رئاسة الدكلة شرفية مثؿ: يفي
 خ.اليند، إسرائيؿ، بريطانيا، أسبانيا ...ال

 ـ أجيزة فرعية وتضم:ـ2
الممثميف الديبمكماسييف أك الخاصيف بمختمؼ أنكاع بعثاتيـ، كالقناصمة، ككذلؾ قيادات القكات       

العسكرية المكمفة في ميمة أك في حممة عسكرية خارج حدكد دكلتيا، كالتي يعتبرىا البعض ػ كليـ 
لماضي !! مستندم في ذلؾ عمى ما ىك حؽ في ذلؾ ػ في أنيا لـ تعد قائمة بصفتيا أداة تخص ا

، كبعض The United Nations Charter                         كارد في ميثاؽ األمـ المتحدة 
االتفاقيات الدكلية، مف حيث أنيا تّحـر التيديد باستخداـ المنظمة الدكلية، بؿ كتعتبرىا شكؿ مف 

 ؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ.أشكاؿ العدكاف، كخرؽ لمقانكف الدكلي العاـ، كتدخ
ناحية العممية، ال زاؿ قائمان، كخير دليؿ عمى ذلؾ كجكد ىذه القكات كبأعداد كلكف ذلؾ، كمف ال     

 ضخمة في العراؽ، كفي أفغانستاف، كالخميج العربي، ككسط القارة األمريكية، كفي الياباف ... الخ.
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 أجهزة الدولة املكلفة بالعالقات الدولية

 
 
 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األجؼزةىالمركزوظ

 وزورىالخارجوظ رئوسىالحكومظ رئوسىالدولظ

 وظائفىدوادوظىوتنغوذوظ
 

الغرروظاألجؼزةى  

قواداتىردكروظىمكلغظى
 بمؼماتىفيىالخارج

 وظوغظىتنغوذوظ
 

 الممثلــون
الػنصلوــونى  

الممثلونى
 الدوبلومادوون

 دوبلومادوظ
 ثنائوظ

 دوبلومادوظ
 متطددةىاألطرافى

 مؤقتظ دائمظ مؤقتظ دائمظ

 ودائلىدلموظ

 محترفون

 ذرفوون

 ودائلىحربوظ
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ككما الحظنا في الرسـ التكضيحي، فإنو لكؿ مف ىذه األجيزة سكاء المركزية فييا أـ الفرعية،     
كظيفتو مف الناحية النظرية، فبينما كظيفة األجيزة المركزية، صنع السياسة الخارجية لمدكلة، فإف 

 ياسة.كظيفة األجيزة الفرعية ىك تنفيذ ىذه الس
 كمف الناحية العممية، فكبلىما، يمارس تنفيذ ىذه السياسة، أم يمارس الديبمكماسية.

، سكاء فالجياز المركزم أصبح دكره الخارجي في المجتمع الدكلي الحالي، في تزايد مستمر
تمرات القمة أك المؤتمرات الدكلية، أك عبر الجمعيات العمكمية لممنظمات الدكلية أك عف عبر مؤ 

ثنائية أك متعددة ...الخ، آخذيف بعيف االعتبار أف ىذه الممارسة ال تقمؿ مف أىمية ممارسة  طرؽ
األجيزة الفرعية ليذه المياـ، كال تمنع مف أف تشارؾ ىذه األخيرة في صنع السياسة الخارجية، عممان 

ية، ىذه السياسة ة الخارجية المرسكمة ليا مف قبؿ األجيزة المركز ك تنفيذ السياسبأف دكرىا الرئيس ى
التي يمكف ممارستيا بكسائؿ مختمفة سممية كعسكرية "الحرب عمؿ سياسي ساخف"، ككؿ حسب 
اختصاصو، أم عبر التمثيؿ كالتفاكض "كسائؿ سممية" مف قبؿ الديبمكماسييف، أك عبر التدخؿ 

 بلدىا.بمياـ خارج حدكد ب العسكرم "كسائؿ حربية" مف قبؿ القكات العسكرية لمجيكش المكجكدة

كىـ القناصمة،  كباإلضافة لمديبمكماسييف كالعسكرييف، فينالؾ طائفة ثالثة تمارس ىذه المياـ،
رسة القنصمية تختمؼ عف الممارسة الديبمكماسية بخكاصيا كمجاالت كظيفتيا، فإف ماعممان بأف الم

لبحت لمدكلة خارج كانت الثانية ىي تمثيمية فإف األكلى تقتصر عمى ضماف استمرار النشاط اإلدارم ا
تيا لمصالح رعايا الدكلة حدكدىا )مع بعض االستثناءات(، أم رعاية كحماية مصالح الدكلة عبر رعاي

 المقيميف في الخارج.
إننا نجد مف الكاجب عمينا أف نفيد القارئ ببعض المعمكمات البسيطة عف ىذه الطائفة مف 

سابقان في حماية مصالح رعايا دكلتيـ في  المكظفيف القنصمييف كالذيف تتمخص ميمتيـ كما أشرنا
 الخارج كلكف بشكؿ مختمؼ عف الحماية الديبمكماسية.

رسة، كما كبداية نقكؿ إف العبلقات القنصمية عرفت تطكران تاريخيان ىامان في النظرية كالمما
ؿ، عرؼ مكظفكىا القنصميكف ىذا التطكر ككصمكا إلى ما ىـ عميو اآلف، كدكف الدخكؿ في التفاصي

 نشير إلى كجكد نكعيف مف المكظفيف القنصمييف كىـ:
 األكؿ: المكظفكف القنصميكف المحترفكف.

 كالثاني: القناصمة الشرفيكف.
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كالفرؽ بينيما ىك أف الطائفة األكلى تقكـ بالمياـ القنصمية العامة كالمعرؼ بيا مف النظرية 
لتي تعينيـ كتبعثيـ لمقياـ بمياـ فيي ا ،ذاتيا كالممارسة الدكلية، كيتـ تعيينيـ مف مكاطني الدكلة

محددة ذات أىمية أقؿ، كيتـ تعيينيـ عادة مف األشخاص المقيميف إقامة دائمة في الدكلة التي 
سيتيـ فممكف أف يككنكا مف حممة جنسية الدكلة المستقبمة، أك أية نسيمارسكف بيا مياميـ، كال تيـ ج

مقابؿ أعماليـ بؿ يقتطعكف مداخيميـ مف الحقكؽ التي دكلة ثالثة، كما أنيـ ال يستممكف مرتبات 
. ] يستممكنيا عف المياـ التي يمارسكنيا، كتختمؼ حصاناتيـ كامتيازاتيـ عف المجمكعة األكلى

مراجعة ما يختص بالحصانات كاالمتيازات الخاصة بالبعثات القنصمية في الممحؽ الخاص بذلؾ في 
 نياية ىذا الكتاب[.

ـ إلى اتفاقية دكلية تحكـ العبلقات 1963مة األمـ المتحدة تكصمت عاـ كنشير إلى أف منظ
بيف البمداف ميما تباينت ُنُظُمَيا الدستكرية كاالجتماعية، كمف أجؿ ذلؾ ضمت ىذه الكدية كالصداقة 

االتفاقية كالتي تعرؼ باسـ )اتفاقية فيينا لمعبلقات القنصمية( مجمكعة مف الحصانات كاالمتيازات، 
 منيا ليس تمييز أفراد بؿ تأميف قياـ البعثات القنصمية بمياميا.اليدؼ 

 ]االطبلع عمى اتفاقية فيينا لمعبلقات القنصمية في الممحؽ الخاص بذلؾ في نياية ىذه الكتاب[.
ختصر بعض االتفاقيات الدكلية كبعد ىذا اإليجاز لمكظيفة القنصمية، سنستعرض كبشكؿ م

ف الديبمكماسييف أك "السممييف" لمعبلقات الدكلية، مع تجاىؿ الممثميف تحكـ مسيرة كسمكؾ الممثمي التي
العسكرييف، بسبب أف ىذه األداة، كرغـ استخداميا مف قبؿ بعض الدكؿ، إال أنو ال يمكف التكمـ عنيا 

 ضمف األدكات السممية الدائمة لتسيير العبلقات الكدية كالصداقة كالتعاكف بيف الشعكب.
عمى األجيزة المركزية )رئيس الدكلة ككزير الخارجية(، كمف ثـ عمى األجيزة كلذا سنركز أكالن 

مع إشارة مختصرة لبلتفاقيات  الفرعية ذات الطابع الديبمكماسي كالتي سنعددىا آنفان كما سترد تباعان،
 الدكلية التي تنظميا، كالتي سنقكـ بتفسيرىا كافية في الفصكؿ الخاصة بكؿ منيا:

 :موماسية الدائمةـ البعثات الديب1
أم ما بيف الدكلة المكفدة كالدكلة كالمعركفة بالممارسة الديبمكماسية الثنائية األطراؼ، 

المستقبمة كالتي تمارس مياميا عبر بعثات ديبمكماسية تقميدية، أم عبر سفارات دائمة معتمدة في 
ا لمياميا شى مع حسف تأديتيازاتيا بما يتماالخارج، كالتي ُنِظمت مياميا كُركِعيت حصاناتيا كامتي

 .1961عمى أفضؿ كجو مف خبلؿ اتفاقية فيينا لمعبلقات الديبمكماسية لعاـ 
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 :ـ البعثات الديبموماسية الخاصة2
تمتاز ىذه البعثات بأنيا متعددة األطراؼ كمؤقتة في نفس الكقت، أم غير دائمة كتمارس 

ج لتقكـ بمياـ محددة، تفاكضية أك عبر بعثات خاصة مككنة مف كفكد أك أشخاص تسافر لمخار 
 تمثيمية، كفي بمد أك أكثر، ثـ تعكد لبمدىا.

كقد ازدادت أىمية ىذا النكع مف البعثات في السنكات األخيرة، نظران لتزايد العبلقات الدكلية كاتساع 
متيا مجاالتيا ككثرة تعقيداتيا، كاليدؼ منيا تنمية العبلقات الكدية بيف "األمـ" ميما اختمفت أنظ

 السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية.
أم منحيا حصانات كامتيازات، صدرت عف األمـ  كمف أجؿ تأميف األداء الفعاؿ لمياـ ىذه البعثات

 .1969المتحدة اتفاقية دكلية عامة سميت )باتفاقية البعثات الخاصة( كذلؾ عاـ 

 ـ ديبموماسية المؤتمرات الدولية:3
ة في نفس الكقت، ككذلؾ متعددة األطراؼ، ألنيا تتـ عبر كفكد كتمتاز بأنيا مؤقتة كدائم

مجمكعة د في زماف كمكاف محدديف لبحث قضية ما أك قعؿ كأشخاص دكلية أخرل. كما أنيا تلدك 
مف القضايا الدكلية المختمفة، ككمثاؿ افتتاح الجمعية العمكمية لؤلمـ المتحدة أك مؤتمرات القمة أك 

 ، كيتـ انعقاد ىذه المؤتمرات بناء عمى دعكة الدكؿ أك المنظمات الدكلية.لخاكزراء خارجية الدكؿ ...
 



 

  ( 45 صفحة رقم )      الديبلوماسية 

 

ىأجؼزةىالدولظىالمكلغظىبالذؤونىالدولوظ
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 :ـ ديبموماسية المنظمات الدولية 4

مة اؼ، كتمتاز غالبان بطابع الديمكمة عبر بعثات الدكؿ الدائكتعتبر ديبمكماسية متعددة األطر 
لدل المنظمات الدكلية، كأحيانان بالطابع المؤقت عبر دعكة إحدل المنظمات الدكلية لمؤتمر لبحث 
قضايا دكلية محددة، كتمتاز بعبلقاتيا الكاسعة مع أشخاص دكلييف آخريف مثؿ عبلقاتيا بعضيا 

ة تحرير كطنية )عضكي ببعض أك عبلقاتيا مع دكؿ أعضاء كغير أعضاء فييا، ككذلؾ مع حركات
 مراقب( كأخيران مع منظمات دكلية خاصة )كضع استشارم(...

سة المنظمة الدكلية لعبلقاتيا الخارجية بكاسطة مجمكعة مف مكظفييا، يسمكف ر اممكتتـ 
المنظمة، أك  بالمكظفيف الدكلييف، كيتمتعكف "بكضعية خاصة" بيـ، منصكص عمييا في دستكر

خبلؿ اتفاقية المقر. كىذه األخيرة اليدؼ منيا تنظيـ بركتكككؿ ممحؽ باالتفاقية اإلنشائية أك مف 
 العبلقات ما بيف المنظمة كالدكلة المقيمة عمى أرضيا.

( الخاصة بالعبلقات ما بيف الدكؿ كالمنظمات 1975كنشير ىنا إلى اتفاقية فيينا لعاـ )
كالقصد  عة ليا(،التاب الدكلية ذات الصفة العالمية، )األمـ المتحدة كالمنظمات الدكلية المتخصصة

منيا تنظيـ ىذا الشكؿ مف الممارسة الديبمكماسية، مف حيث أنيا تطبؽ عمى البعثات الدائمة لمدكؿ 
المعتمدة لدل أك في المنظمات الدكلية أك حتى عمى الكفكد المشاركة في اجتماعات أك مؤتمرات 

 المنظمات الدكلية.
 ـ ديبموماسية القمة أو الديبموماسية المباشرة. 5
 ـ ديبموماسية المناسبات. 6
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ىرئوسىالدولظ
ى

 ـ تطور المفيوم الوظيفي لرئيس الدولة: 1
إف أسمى مرتبة مف مراتب أجيزة الدكلة المختمفة ىي رئاسة الدكلة. كتقكـ عمى رأسيا أسمى 

دارية فييا، أم رئيس الدكلة، كصبلحياتو بالنسبة لمعبلقات الدكلية الكاردة في  شخصية سياسية كا 
 القانكف الداخمي الذم يبيف كيفية تكليو مياـ منصبو األسمى كمسؤكلياتو المختمفة.

كتاريخيان نجد أف أىمية ىذا المنصب مختمفة كمتطكرة. ففي العصكر القديمة كالمتكسطة كمف 
ثـ مع الممكيات المطمقة كحتى الثكرة الفرنسية كاف ىك الجياز )الشخص( الكحيد كالمييمف عمى 

كتنفيذ السياسية الخارجية، أم أف الممكؾ كانكا يمثمكف دكليـ تمثيبلن مطمقان "كسيادتيـ" ىي صناعة 
اف مبدأ أك نظرية "الصفة التمثيمية" ىي السائدة في الممارسة الديبمكماسية، مف كسيادة الدكلة، لذلؾ 

كسفراؤىـ كانكا حيث أف العبلقات الدكلية كانت تعتبر مجرد عبلقات شخصية بيف الممكؾ كاألمراء، 
 يعتبركف ممثمييـ الشخصييف كليسكا ممثمي الدكلة.

كعندما اندلعت الثكرة الفرنسية كبدأت بتصدير مفاىيميا "الثكرية". انيز مبدأ تكازف القكل بيف 
، فتحكؿ مفيكـ السيادة، التي أصبحت  الممكيات المطمقة، كمف ثـ اىتز مفيكـ نظاـ الحكـ السائد آنئذ 

 شعب كليس باسـ الممؾ، كأىمية الممؾ لـ تعد بتمؾ األىمية السابقة.تمارس باسـ ال
كىكذا بدأت تتغير أنظمة الدكؿ كأصبح ليا دساتير كقكانيف داخمية، كأصبح الشعب يشارؾ 
في الحكـ عبر مجالس نيابية مختمفة، كعميو فقد أصبح القانكف الداخمي الرئيسي لكؿ دكلة ىك الذم 

أنو يعكد  باستطاعتنا القكؿلة، إال أنو كبشكؿ عاـ كبخطكط عريضة يحدد صبلحيات كؿ رئيس دك 
 (Lus representationis Omnimodae)                   لرئيس الدكلة ما يسمى بالبلتينية 

براميا كضماف تنفيذىا. كسمطة  أم تكلية اإلدارة العامة لمسياسة الخارجية. كسمطة تكقيع المعاىدات كا 
 تتـ عمى أعمى المستكيات السمـ. كسمطة حضكر جميع المؤتمرات الدكلية التيإعبلف الحرب كعقد 

إيفاد الممثميف الديبمكماسييف. كاستقباؿ الممثميف األجانب المعتمديف لدل )مؤتمرات القمة(. كميمة 
 دكلتو سكاء عند تقديـ أكراؽ اعتمادىـ )مرتبة سفير( أك عند انتياء مدة خدمتيـ في سفارتيـ ببمده، أك
بمناسبة األعياد القكمية، أك إلببلغ رسائؿ مف رؤسائيـ ...الخ. باإلضافة لسمطتو بالمكافقة عمى 

الدكلية أك في المؤتمرات الدكلية. كأخيران سمطتو  تعييف المندكبيف الدائميف لدكلتو لدل المنظمات
 اءة القنصمية.البر  بالمكافقة عمى تعييف القناصؿ لدكلتو بالخارج أك منح قناصؿ الدكؿ األخرل
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كباختصار نقكؿ سمطة رئيس الدكلة عمى تمثيؿ إرادة دكلتو بالنسبة لمدكؿ األخرل، كىذه 
اإلرادة منصكص عمييا كمخكلة لو مف قبؿ القكانيف الكطنية لمدكلة كبمساعدة كبالتعاكف مع أجيزة 

ـ عمى الحككمة نظاـ الحكـ، إال أنيا مقتصرة كبشكؿ عاأخرل لمدكلة، كرغـ اختبلؼ ذلؾ باختبلؼ 
 كالبرلماف بمجمسيو )الشيكخ كالنكاب(.

 ـ الحصانات واالمتيازات الشخصية لرئيس الدولة: 2
الجميكرية،  ، السمطاف، الممؾ، األمير، رئيساإلمبراطكرميما اختمفت ألقاب رئيس الدكلة )

قيامو بزيارة  خ(، فإنو يتمتع دكليان بكضع خاص كمميز كذلؾ عندالرئيس الدكلة، رئيس االتحاد ...
اختمفت أحجاميا كأشكاليا كمقدراتيا،  دكلة أخرل، كمف منطمؽ المساكاة في السيادة بيف الدكؿ ميما

أم عمى أساس االحتراـ المتبادؿ كالمساكاة فيما بيف الدكؿ، كليس عمى أساس مبدأ "الصفة الشخصية 
ا كاف سائدان سابقان. كعميو فمف كاجب المقدسة" لرئيس الدكلة، أك االمتداد اإلقميمي لسيادتو كدكلتو كم

أية دكلة يزكرىا رئيس دكلة أخرل أف تقدـ لو كؿ التسييبلت يعبر عنيا بما يسمى بالحصانات 
 كاالمتيازات، كالتي نكجزىا بما يمي:

يتمتع رئيس الدكلة الزائر في إقميـ الدكلة المستقبمة بحصانة شخصية  حرمظىالذاتىوالمدكن: .1
ف القياـ بأم إجراء قسرم ضده أك ضد عائمتو أك حتى مرافقيو. كما يتمتع كاممة بحيث ال يمك

بالحصانة الكاممة مقر إقامتو كما يممكو بما فييا األمكاؿ كالحقائب كمراسبلتو الخاصة. كما 
 يجب عمى الدكلة المستقبمة حمايتو ضد أم اعتداء أك تيجـ عميو.

لطابع المدني، ما زاؿ الفقو الدكلي مختمؼ ىذه الحصانة ذات ا الحصاناتىالػضائوظىالمدنوظ: .2
( أم ما لو عبلقة بممارسة iure imperiiعمى تفسيرىا، إال أنو كبشكؿ عاـ يميز بيف أعماؿ )

المياـ )الرسمية( كالتي تعتبر خاضعة لمحصانة كما بيف تصرفات رئيس الدكلة الشخصية كالتي 
يف الرأييف، كما يصعب معو الكصكؿ ال تعتبر خاضعة لمحصانة. كىنا يصعب التكفيؽ بيف ىذ

إلى استنتاج مقبكؿ عمى المستكل العالمي، كأماـ ذلؾ ال بد مف العكدة إلى عادات كتقاليد كؿ 
 دكلة عمى حدة لتبياف ذلؾ.

يتمتع رئيس الدكلة الزائر لدكلة ثانية بكامؿ الحصانات القضائية  الحصانظىالػضائوظىالجنائوظ: .3
ث أنو ال يجكز تكقيفو أك دعكتو لممثكؿ أماـ المحاكـ، كال حتى ذات الطابع الجنائي، مف حي

 تعرض رجاؿ األمف الكطني لو، أك مضايقتو أك حتى مخالفتو.
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باإلضافة لما ذكر نشير عمى تمتع رئيس الدكلة بامتيازات تشمؿ اإلعفاء مف الرسكـ المالية  .4
ا أك اليدايا التي يحمميا أك كالضرائب الجبائية عمى أمتعتو الشخصية أك المكاد التي يستيمكي

 حتى مشترياتو ...الخ.

كما نشير إلى أف رئيس الدكلة يتمتع بالدكلة المستقبمة بامتياز إمكانية ممارستو لميامو  .5
الكظيفية، سكاء ما يتعمؽ منيا بتصريؼ شؤكف دكلتو الداخمية أـ الخارجية، مع األخذ بعيف 

 دكلة المقيـ فييا.االعتبار احترامو، كبكؿ تصرفاتو، لسيادة ال

 
 ـ مدة سريان الحصانات واالمتيازات: 3

تمتد ىذه الحصانات كاالمتيازات، طيمة فترة إقامة رئيس الدكلة في دكلة أخرل، ما داـ يتبكأ 
منصبو الرسمي، أما إذا أقصي مف منصبو أثناء إقامتو في الخارج، فمف باب المجاممة، أك حتى 

أك بما يتماشى مع العادات كالتقاليد، في الدكلة المكجكد فييا، فإنو  ، أك تعبيران عف مكقؼ،)الحماية(
مف الممكف أف تبقى ىذه الحصانات كاالمتيازات سارية المفعكؿ إال إذا كاف ىناؾ تشريع كطني 
يعارض ذلؾ أك لمكقؼ سياسي تتخذه الدكلة المستقبمة، فاألمر ىنا ذك طابع سياسي كليس بقانكني 

 رل كيتبع اإلرادة الحسنة لمدكلة المستقبمة.كيختمؼ مف دكلة ألخ
كأخيران نشير إلى أف ىذه الحصانات كاالمتيازات منصكص عمييا في أحكاـ عرفية دكلية، 

 21/1تنص فييا مادتيا  1969كمف جية أخرل فإف اتفاقية البعثات الخاصة )األمـ المتحدة( لعاـ 
 عمى ما يمي:

المستقبمة أك في أية دكلة ثالثة، عند ترؤسو بعثة خاصة،  "يتمتع رئيس الدكلة المكفدة في الدكلة
 بالتسييبلت كاالمتيازات كالحصانات المقررة في القانكف الدكلي لرؤساء الدكلة القائميف بزيارة رسمية".
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ىوزورىالذؤونىالخارجوظ
 
 يوم الوظيفي لوزير الخارجية:ـ نشأة وتطور المف 1

رأس السمطة في دكلتو كممثميا األكؿ في الداخؿ كالخارج،  لقد رأينا بأف رئيس الدكلة ىك
كلكف نظران لكثرة المياـ الممقاة عمى عاتقو كالتي تشمؿ تسيير جميع شؤكف الدكلة العامة، الداخمية 

ة مف ىذه الشؤكف، فإنو يككميا لمجمكعكالخارجية، كلعدـ تمكنو شخصيان مف مباشرة كمتابعة جميع 
س مجمكعة مف األجيزة، تسمى بكزاراتو، كمف بيف ىذه المياـ نجد األشخاص يقكمكف عمى رأ

كتنفيذىا يسمى بكزارة الشؤكف الخارجية التي  الشؤكف الخارجية، كالجياز المكمؼ باإلشراؼ عمييا
 يقكـ عمى رأسيا كزير الشؤكف الخارجية.

منا الحالي، كالتي ىذا الكزير يمي رئيس الدكلة مباشرة لمقياـ بيذه الميمة المعقدة جدان في يك 
تتطمب السفر المستمر مف دكلة ألخرل، كالحضكر المستمر لجميع المؤتمرات الدكلية التي تيـ دكلتو 

 ليا عبلقات معيا. ككذلؾ حضكر جمسات المنظمات الدكلية التي دكلتو عضك فييا أك
عي كلكف متى ككيؼ نشأ ىذا الجياز المختص بالشؤكف الخارجية ككيؼ تطكر؟؟! مف الطبي

أنو منذ قياـ عبلقات دكلية بيف الكيانات السياسية في العصكر القديمة، أف يككف ىناؾ شخص 
مقرب مف رأس "الدكلة" يستقبؿ المبعكثيف كيسير عمى راحتيـ كيرافقيـ في مقاببلتيـ مع رئيسو 

في دراساتو  Eggerىك ما جاء عمى لساف المؤرخ  ى، كأكؿ دليؿ يكجد لدينا عمى ذلؾ،األعم
ما بيف المدف ػ الدكؿ ػ اإلغريقية، مف حيث يقكؿ إنو كاف ىناؾ مكظؼ ساـ مكمؼ بنفس  تفاقياتلبل

الصفات التي يتمتع بيا اليـك )مدير المراسـ(. كأنو يمكننا القكؿ بأف ىذا الشخص ىك النكاة التاريخية 
 لكزير الخارجية اليكـ.

بلمية ظير )ديكاف الرسائؿ( الذم كمف ثـ تطكر ىذا المفيـك مع الركماف، كفي الدكلة اإلس
باالستقرار مع بداية قياـ دكؿ مستقمة عف  دأكاف يقابمو شبييو في كؿ مف بيزنطة كببلد الفرنجة، كب

فقد ظير في بريطانيا  البابا كاإلمبراطكر في نياية العصكر الكسطى. كحسب قكؿ )أرنست ساتك(
يعتبره )ساتك( نكاة كزارة الخارجية  منصب سكرتير الممؾ مع ىنرم الثالث، كالذم 1253عاـ 

مساعديو المقربيف ميمة القياـ  1556البريطانية. أما في أسبانيا فقد منح الممؾ فيميب الثاني عاـ 
بالمياـ الخارجية كاضعان حدان لمكضع السابؽ الذم كاف ينفرد بو الممؾ بكامؿ المسؤكليات الخارجية، 

ء ىذا المنصب كأنشأ لو جيازان خاصان بو أصبح نكاة كمف ثـ خصص أحد مستشاريو الخاصيف لتبك 
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كزارة الخارجية األسبانية ككعدكل تبعت باقي الممكيات األكركبية أسبانيا، كمع االستعمار )ُصّدَر( 
 ىذا التقميد إلى باقي أنحاء العالـ.

ياز، كعميو نجد أف جميع الدكؿ الحديثة، كانت مع بداية استقبلليا تبادر إلى إنشاء ىذا الج
 كالكثير منيا أنشأه قبؿ االستقبلؿ كأثناء كفاح شعب إقميميا مف أجمو.

كمف األىمية بمكاف أف يقـك عمى رأس ىذا الجياز شخص يجب أف تتكفر بو ميزات خاصة 
 كأف يككف ديبمكماسيان محترفان أك سياسيان المعان أك حتى أكاديميان مختصان بالشؤكف الدكلية.

دة تسميات مختمفة حسب ما تنص عميو القكانيف الداخمية لكؿ كيطمؽ عمى ىذا الشخص ع
، أك سكرتير الدكلة، أك دكلة فقد يسمى: كزير الخارجية، أك كزير الدكلة المكمؼ بالشؤكف الخارجية

 أميف الخارجية ...الخ.
كلقد ازداد منصب كزير الخارجية أىمية في الكقت الحاضر، كيكفي لمتدليؿ عمى ذلؾ أف 

يادة االتفاقيات الدكلية الثنائية كالجماعية كالتي أصبح تكقيع كزير الخارجية عمييا أمران نشير إلى ز 
كاإلقميمية مككنة مف كزراء  شائعان كمألكفان، باإلضافة لكجكد أجيزة داخؿ المنظمات الدكلية منيا

االستشارم  الخارجية مثؿ: مجمس أكركبا )لجنة كزراء الخارجية(، منظمة الدكؿ األمريكية )الممتقى
لكزراء الخارجية(، االتحاد اإلفريقي )مجمس الكزراء(، جامعة الدكؿ العربية )مجمس كزراء الخارجية 

 العرب( ...الخ.
كأخيران كبما أف كزير الخارجية ىك )رئيس الديبمكماسية( في دكلتو، فقد جرت العادة حاؿ 

مبعكثي الدكلة األجنبية لدل حككمة دكلتو، تعيينو أك إقالتو أك استقالتو، أف يبمغ تحريران بذلؾ جميع 
ككذلؾ مبعكثي دكلتو لدل الحككمات األجنبية كبالمنظمات الدكلية، باإلضافة لككبلء األنباء العالمية 

 كالمحمية كالتي ىي خير كأسرع طريؽ لنقؿ الخبر إلى كافة أنحاء المعمكرة.

 ـ اختصاصات وزير الخارجية: 2
لدكلي العاـ كاألعراؼ كالتقاليد الدكلية، فإف القكانيف الداخمية لمدكؿ باإلضافة لقكاعد القانكف ا

ف اختمؼ تحديد ىذه االختصاصات مف دكلة  تحدد اختصاصات أك أعماؿ كزير الخارجية. كا 
ألخرل، إال أف المياـ الرئيسية التي يقـك بيا كزير الخارجية تكاد تككف متشابية في غالبية الدكؿ. 

ف كضعنا باالعتبا ر أف الدكؿ الحديثة االستقبلؿ كالتي تبمغ ثمثي دكؿ العالـ، لـ تأت بمذىب أك كا 
تقميد جديد، بؿ اكتفت بما كاف مقرران في أحكاـ القانكف الدكلي، كتشريعات كتقاليد الدكؿ التي كانت 
خاضعة ليا قبؿ االستقبلؿ، أك الدكؿ التي كقفت إلى جانبيا كساعدتيا كدعمتيا أثناء كفاحيا مف 

 جؿ االستقبلؿ. كربما تككف قد عدلت فييا قميبلن بما يتماشى مع تقاليدىا.أ
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إال أف الخطكط الرئيسية تبقى متشابية، كعميو نكرد فيما يمي أىـ الكظائؼ التي يضطمع بيا أم 
 كزير لمشؤكف الخارجية كفي أم بمد كاف كىي التالية:

لمدكلة أك اتخاذ القرارات في قضايا  مشاركة السمطات المختصة في دكلتو بكضع السياسة العميا .1
 معينة كذلؾ بتقديـ خبرتو كمعرفتو في العبلقات الدكلية.

 حماية مصالح دكلتو المادية كاألدبية كالدفاع عف حقكقيا. .2

السير عمى إنماء كتكطيد أكاصر الصداقة كالمكدة بيف بمده كالدكؿ األجنبية، كتنمية كتدعيـ  .3
 االقتصادية كالثقافية كالفنية كالعممية ...الخ.العبلقات المختمفة: السياسية ك 

ترؤس المفاكضات الدكلية التي تجرييا حككمتو أك اإلشراؼ عمييا كتكجيييا، كالسير عمى حسف  .4
 تنفيذ كرعاية المعاىدات كاالتفاقيات المعقكدة مع الدكؿ األجنبية.

مرات الدكلية اليامة، تحضير اجتماعات القمة كاالشتراؾ فييا، كترؤس كفكد ببلده إلى المؤت .5
ككذلؾ عمى اجتماعات مجالس كزراء الخارجية في المنظمات الدكلية اإلقميمية التي دكلتو عضك 
فييا، كترؤس كفد ببلده في االجتماعات الرئيسية لمنظمة األمـ المتحدة أك إحدل المنظمات 

 الدكلية المتخصصة ...الخ.

يف كالقناصؿ كمدراء اإلدارات المركزية، كاتخاذ اقتراح تعييف السفراء كالمكظفيف الديبمكماسي .6
خطار الدكؿ المستقبمة بأمر تعيينيـ أك استدعائيـ.  اإلجراءات البلزمة لتعيينيـ في مناصبيـ، كا 

تكقيع كتب اعتماد السفراء ككتب تفكيض رؤساء الكفكد كالبراءات القنصمية كاإلجازات القنصمية  .7
 قبؿ عرضيا لتكقيع رئيس الدكلة.

ة نشاطات سفراء دكلتو في تنفيذ السياسة المقررة كتزكيدىـ بالتعميمات كالتكجييات البلزمة، مراقب .8
طبلعيـ بيف حيف كآخر عمى كضع ببلدىـ كأكضاع العالـ عبر اجتماعات دكرية  معيـ، كا 

كمطالعة تقاريرىـ كرسائميـ كبرقياتيـ الميمة كعرضيا عند الضركرة كاألىمية عمى رئيس الدكلة 
 ء.امس الكزر كعمى مج

الديبمكماسييف منيـ لمكظفي كزارة الخارجية كخاصة ؼ عمى حركة التعيينات كالتنقبلت اإلشرا .9
 المعتمديف كالعامميف في الخارج.

استقباؿ رؤساء البعثات الديبمكماسية األجنبية الجدد الذيف سيعتمدكف لدل دكلتو كاستبلـ  .11
 اعتمادىـ.كتاب ة حاؿ استقباليـ لتقديـ نسخة مف كتاب اعتمادىـ كمف ثـ مرافقة رئيس الدكل

إلى مطالبيـ كاقتراحاتيـ كاإلجابة  استقباؿ السفراء األجانب المعتمديف لدل دكلتو كاالستماع .11
 عمى مذكراتيـ، كتسييؿ مياميـ سكاء مع كزارتو أك الكزارات كاألجيزة الحككمة األخرل.
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بمكماسية المعتمديف لدل دكلتو، صانات أعضاء البعثات الديحالسير عمى رعاية امتيازات ك  .12
 كالمكظفيف الدكلييف كالقنصمييف العامميف في بمده.

 اقتراح منح األكسمة لمسفراء األجانب المعتمديف لدل دكلتو أك الشخصيات األجنبية اليامة. .13

 استقباؿ الشخصيات األجنبية الرسمية المدعكة لزيارة ببلده. .14

ديبمكماسية الحديث ػ لمدكتكر سمكحي فكؽ العادة ػ الطبعة )لمزيد مف المعمكمات نحيؿ إلى كتاب ػ ال
. ككتاب ػ القانكف الديبمكماسي ػ د. عمي صادؽ أبك 116حتى ص  112، مف ص 1973األكلي ػ 

 (.52، ص 1975 ىيؼ
 
 
 ـ امتيازات وحصانات وزير الخارجية: 3

ة عند اختمؼ المشرعكف بخصكص منح كزير الشؤكف الخارجية امتيازات كحصانات خاص
كجكده في بمد أجنبي، فمنيـ مف أفتى بضركرة تمتع الكزير أثناء كجكده في دكلة أجنبية في ميمة أك 
زيارة رسمية، بامتيازات كحصانات مماثمة لتمؾ المقررة لرئيس الدكلة، كمنيـ مف أفتى بضركرة تمتع 

التي يتمتع بيا أم  بصفة رسمية بنفس الحصانات كاالمتيازات أجنبيالكزير أثناء كجكده في بمد 
سفير معتمد في ىذه الدكلة، بصفة أف الكزير ىك "الديبمكماسي األكؿ" أك "رئيس الديبمكماسية" في 

بمنحو الحصانات كاالمتيازات إف كجد بميمة رسمية كحرمانو منيا إذا  أفتتبمده. كمجمكعة ثالثة 
 كاف كجكده بصفة شخصية.

( لممكضكع مف القانكف الديبمكماسي المعاصرفي كتابو ) CAHIERكلقد تطرؽ البركفسكر 
كبشكؿ عاـ لـ تعالج االمتيازات الخاصة بكزير الخارجية، أك باألحرل  حيث قاؿ: "إف التشريعات

حرمتو منيا ..." كأكد عمى أنو "يجب أف يتمتع كزير الخارجية كبشكؿ أساسي  عندما حاكلت ذلؾ
)الجنائية كالبكليسية( التي قد يتعرض ليا مف قبؿ بالحصانة الكاممة كخاصة ضد اإلجراءات القيرية 

 السمطات المحمية في الدكلة التي يزكرىا...".
قكـ دكلة أخرل يلى إكعميو كميما كانت اآلراء متضاربة، فإف الكزير عندما يسافر مف دكلتو 

عو( م باالتفاؽبذلؾ، كفي أغمب األحياف، بصفة رسمية، أم بناء عمى دعكة رسمية مف زميمو )أك 
كزير خارجية ىذه الدكلة، كذلؾ مف أجؿ معالجة شؤكف مشتركة بيف الدكلتيف، كترتيبان عمى ذلؾ فمف 
باب المجاممة أف يستقبؿ )الضيؼ( مف قبؿ زميمو استقباالن يميؽ بو، كأف يمنح كافة التسييبلت 

 لو.لو كلزكجتو إف كانت برفقتو كلسائر أعضاء الكفد المرافؽ كالحصانات كاالمتيازات 
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صانات ازات كالحأما إف كانت رحمتو بصفة شخصية، فباعتقادنا أف الكزير يمنح بعض االمتي
 التي يخكليا لو َحْمُمو لجكاز سفر ديبمكماسي؟؟! كالمجاممة التي يمكف أف تقدميا لو الدكلة المستقبمة.

كرغـ ىذه االختبلفات المتضاربة ما بيف المشرعيف كالفقياء بخصكص الحصانات 
متيازات التي يجب أف تمنح لكزير الخارجية أثناء انتقالو خارج دكلتو، فقد جاءت االتفاقية التي كاال

يجب أف تمنح لكزير الخارجية أثناء انتقالو خارج دكلتو، فقد جاءت االتفاقية الدكلية الخاصة 
لبية لتضع حدان ليا )رغـ عدـ سريانيا بسبب عدـ تصديقيا مف غا 1969بالبعثات الخاصة لعاـ 

دكؿ العالـ حتى اآلف( كلتؤكد أطركحات البركفسكر كاييو التي أشرنا إلييا سابقان، حيث نص البند 
: "إذا اشترؾ رئيس الحككمة ككزير 21/2إحدل كعشريف مف االتفاقية عمى ما يمي الثاني مف المادة 

يتمتعكف في الدكلة  الخارجية كغيرىما مف ذكم الرتب السامية في بعثة خاصة لمدكلة المكفدة، فإنيـ
المستقبمة أك في أية دكلة ثالثة بالتسييبلت كاالمتيازات كالحصانات المقررة في القانكف الدكلي 

  باإلضافة إلى ما ىك ممنكح منيا في ىذه االتفاقية".
 

 

 

ىالبطثاتىالدوبلومادوظىالدائمظ

 ـ تمييد وتوضيح:1
الديبمكماسية كالمبعكث الديبمكماسي حتى كقت قريب جدان كاف ىناؾ خمط بيف مفيكـ البعثة 

ية البعثة الديبمكماسية، نتكخى تكضيح ذلؾ كخصكصان مع رئيس البعثة، كبدراسة كمعرفة جادتيف لماى
شخاص ألكمف ثـ إزالة ىذا الخمط. فالبعثة الديبمكماسية الدائمة تتمتع بكياف خاص يختمؼ عف ا

 يا لكقت محدد كليس بشكؿ دائـ. باإلضافة إلى أفالذيف يككنكنيا، أم مكظفي البعثة الذيف يعممكف ب
البعثة الديبمكماسية ليست مككنة مف المبعكثيف فقط كما قد يفكر البعض، فكضعيا الدائـ يدفعنا 
لمتفكير في بعض العناصر المادية التي بدكنيا يصبح مف المستحيؿ ممارسة ىؤالء المكظفيف 

ية مككنة مف عناصر مادية مستقمة عف األشخاص أك لمياميـ. كبالفعؿ نجد أف البعثة الديبمكماس
 العناصر البشرية الذيف يستخدمكنيا.

لك قبمنا بيذا الطرح لمبعثة الديبمكماسية، فيككف بإمكاننا تبني التعريؼ الذم قدمو البركفسكر 
 كاييو )القانكف الديبمكماسي المعاصر...( مف حيث يقكؿ: "إف البعثة الديبمكماسية ىي جياز لشخص
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مف أشخاص القانكف الدكلي العاـ معتمدة لدل شخص آخر مف أشخاص ىذا القانكف، ميمتيا رعاية 
 ....". العبلقات الديبمكماسية لذلؾ الشخص

ماسية جيازان لمدكلة المعتمدة تزكؿ عنيا كؿ صفة شخصية لديبمك بمجرد اعتبار البعثة ا إذان 
شيء كاألفراد الذيف يككنكنيا شيء آخر، فيؤالء  كتتجسد فييا الصفة المادية. فالبعثة الديبمكماسية

أفراد ىـ مكظفكف في ىذه البعثة مثميا مثؿ أم جياز حككمي آخر باإلضافة إلى أف البعثة 
الديبمكماسية الدائمة سكاء أكانت سفارة أـ مفكضية أـ ممثمية ....الخ، ليست مبعكثة مف الدكؿ 

 لذيف يبعثكف ىـ المكظفكف، أما ىي فدائمة.المعتمدة أك األشخاص الدكلييف اآلخريف، بؿ ا
كلمتبسيط كالتكضيح نطرح مثبلن يجنبنا ىذه المغالطة التي تتردد في بعض كتب الديبمكماسية، 

ليا سفارة في لندف، كلكنيا لـ  كما تتردد عمى ألسنة الناس كحتى المثقفيف منيـ... فالمممكة المغربية
سفيران(، فالسفارة أقيمت بناء عمى اتفاؽ أك بركتكككؿ تـ بيف تعتمدىا، بؿ اعتمدت مبعكثان يترأسيا )

الحككمة المغربية كالحككمة البريطانية كبكشرت المياـ الديبمكماسية مف خبلليا حاؿ فتحيا، كمنذ 
ذلؾ الكقت ما زالت قائمة في لندف، بينما السفير كالمكظفكف اآلخركف يتغيركف كؿ فترة زمنية محددة 

 خمي لممغرب.حسب القانكف الدا
ىذا التمييز بيف البعثة الديبمكماسية كالمبعكث الديبمكماسي، يسمح لنا بدراسة البعثات 
الديبمكماسية الدائمة بعنصرييا، أم العنصر البشرم )المكظفكف( كالعنصر المادم )السفارة(، كما 

ؾ عمى اتفاقية يسمح لنا بتكضيح كتفسير بعض المسائؿ المتعمقة بيما كبأسمكب أفضؿ، كنستند بذل
 ، كنعترؼ بأف التمييز ىك مف إيجابيات ىذه االتفاقية.1961فيينا لعاـ 
 

 كلكف قبؿ االنتقاؿ لذلؾ، ال بد كأف نتعرض في ثبلث نقاط متتالية إلى المكاضيع اليامة التالية:
 (.1961أواًل: اتفاقية فيينا لمعالقات الديبموماسية )عام 

 اسية الدائمة.ثانيًا: إقامة البعثات الديبموم
 .ثالثًا: أنواع البعثات الديبموماسية الدائمة

 
 ـ اتفاقية فيينا لمعالقات الديبموماسية الدائمة:2

القانكنية الُمَنِظمة لمكظيفة الديبمكماسية كالحصانات كاالمتيازات لممارسييا أك آخريف القكاعد 
بعضيا بتصنيؼ الديبمكماسييف قكاعد عرفية، تـ تقنيف  يمارسكف مياـ مشابية، ىي في غالبيتيا
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كالمكمؿ ببركتكككؿ إكس  1815كأسبقية بينيـ في النظاـ الخاص الصادر عف مؤتمر فيينا عاـ 
 .1818الشابؿ 

كمنذ ذلؾ الحيف تكالت الجيكد الفردية لمفقياء كالمؤسسات الجامعية المختصة بالشؤكف 
كتصنيفيا، كمف ثـ صياغة مشاريع عمى أمؿ  الدكلية، لتجميع القكاعد العرفية التي تحكـ الديبمكماسية

صاغية، كال نقكؿ فشمتف بؿ أف تتبناىا الدكؿ في تعامبلتيا. إال أف ىذه المجيكدات لـ تمؽ آذانان 
كانت سدان كأساسان لمجنة خبراء القانكف الدكلي لعصبة األمـ كمف ثـ لمجنة القانكف الدكلي التابعة 

أف عصبة األمـ قد أحجمت عف األخذ باقتراح  إلى اإلشارة لمنظمة األمـ المتحدة. كمف األىمية
، كبالعمؿ عمى إصدار اتفاقية 1815بإعادة النظر باتفاقية فيينا األكلى لعاـ  1927خبرائيا عاـ 

ديدة تنظـ مف خبلليا العمؿ الديبمكماسي، كسبب ىذا اإلحجاـ يدخؿ ضمف نفس نطاؽ أسباب ج
 دراستو. فشؿ العصبة فيما بعد كليس ىنا مجاؿ

كبعد تأسيس األمـ المتحدة كتشكيؿ لجنتيا القانكنية رأت ىذه المجنة أف الظركؼ الدكلية لما 
بعد الحرب العالمية الثانية تتطمب كبصفة مستعجمة القياـ بيذه الميمة التي فشمت بيا سابقتيا، 

، إال أف 1949ـ كعميو تـ إدراج مكضكع العبلقات الديبمكماسية عمى أكؿ جدكؿ ألعماؿ المجنة عا
، حيث أصدرت تكصية رقـ 1952الجمعية العامة لممنظمة العالمية لـ تعره اىتمامان إال في عاـ 

حثت بو لجنة القانكف الدكلي عمى القياـ بتقنيف القكاعد التي تحكـ مكضكع العبلقات  (685/7)
داد مشركع طمكح أنجزتو كالحصانات الديبمكماسية. كاستجابة ليذه التكصية بدأت المجنة الدكلية بإع

 و عمى مندكبي الدكؿ األعضاء طالبةفي اجتماعيا السادس، ككزعت 1957ككافقت عميو عاـ 
مبلحظاتيـ عميو، كبعد استبلميا لممبلحظات ككجيات نظر حككمات الدكؿ األعضاء، قامت المجنة 

ي، سممتو اغة مشركع جديد يتماشى مع رغبات األعضاء األصمييف لممجتمع الدكليبإعادة ص
(، كمفت  A.G 14/1451تحت رقـ ) 1959عاـ لمجمعية العمكمية التي أصدرت قراران جديدان في 

بمكجبو األميف العاـ )داج ىمرشكلد( لمدعكة لعقد مؤتمر دكلي عاـ لمناقشة المشركع كالمكافقة عميو 
 كاتفاقية دكلية عامة.

ذكرل مؤتمر المتحدة، كبقصد إحياء  كبناء عمى اقتراح مف المندكب الدائـ لمنمسا لدل األمـ
أبريؿ  14مارس حتى  2ىذا المؤتمر في العاصمة النمساكية مف  دتـ عق 1815فيينا األكؿ لعاـ 

كحضره ممثمكف عف إحدل كثمانيف دكلة باإلضافة لممثميف عف بعض المنظمات الدكلية  1961عاـ 
يائية كاتفاقية دكلية عامة تحت اسـ ػ النالمتخصصة كاإلقميمية. حيث تـ إقرار المشركع في صكرتو 

، كحررت ىذه االتفاقية 1961أبريؿ/نيساف  18اتفاقية فيينا لمبعثات الديبمكماسية الدائمة ػ بتاريخ 
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بالمغات الخمس الرسمية لؤلمـ المتحدة كىي )اإلنجميزية، كالفرنسية كاألسبانية، كالركسية كالصينية(. 
خمسيف مادة، اقتصرت عمى القكاعد الخاصة بالبعثات الديبمكماسية ( ثبلثان ك 53كتضـ ىذه االتفاقية )

الدائمة كالتي سنشرحيا الحقان في مكانيا المناسب كمشفكعة بأمثمة تفسيرية كؿ ما اقتضت الضركرة 
 ذلؾ.

 ـ إقامة البعثة الديبموماسية:3
باشرة رئيس سنتعرض فيما يمي إلقامة البعثة الديبمكماسية، أم تأسيسيا كافتتاحيا كليس م

 البعثة كأعضائيا لمياميـ.
كعميو فإف إقامة البعثة الديبمكماسية، سكاء أكانت سفارة أـ مفكضية أك ممثمية ..الخ، ما ىك 

نكف الدكلي، أم الدكلة المكفدة كالدكؿ المستقبمة ارادة شخصيف مف أشخاص القإلإال ناتج اتفاؽ 
يكـ الضيؽ، أما حسب مفيكمو الكاسع فنقكؿ إنو . ىذا حسب المف(2ػ المادة /1961)اتفاقية فيينا 

ناتج اعتراؼ كمف ثـ اتفاؽ مسبؽ بيف شخصيف مف أشخاص العبلقات الدكلية سكاء أكانت دكلة 
منظمة دكلية أـ حركة تحرير كطنية ... كبيذه الحالة كىذا المفيكـ فإنو ليس مف الضركرة أف يككف 

لييف. فالقانكف الدكلي ما زاؿ يتجاىؿ الكثير مف االتفاؽ ناتجان عف إرادة شخصيف قانكنييف دك 
األشخاص الدكلييف فيكفي االعتراؼ ما بيف األشخاص الدكلييف كاالتفاؽ فيما بينيـ )بيف إرادتيـ( مف 
أجؿ قياـ بعثات ديبمكماسية، أم حؽ أم شخص دكلي إقامة بعثات ديبمكماسية لدل األشخاص 

بعثاتيـ الديبمكماسية لديو )الحؽ ماح لآلخريف بإقامة الدكلييف اآلخريف )الحؽ اإليجابي( كالس
 السمبي(.

نستخمص مما سبؽ أف شركط قياـ عبلقات ديبمكماسية بيف شخصيف دكلييف ال تخضع 
لقكاعد قانكنية، بقدر ما تخضع لمبادئ سياسية مثؿ االعتراؼ أكالن، تتبعو اإلرادة الحسنة المعبر عنيا 

ئية في حالة الدكؿ كحركات التحرير كجماعية أك ثنائية في حالة برضى الطرفيف عبر اتفاقية: ثنا
لتنظيـ العبلقات  المنظمات الدكلية الحككمية أك غير الحككمية، كمف ثـ المبدأ السائد حاليان 

الديبمكماسية كىك مبدأ "المعاممة بالمثؿ" كرغـ أننا قمنا بالتعميؽ عمى خمفية تطبيؽ ىذا المبدأ 
مناظرة إف ىناؾ ضركرات اليكـ لصياغة قكانيف جديدة لتطكير االتفاقيات الكسمبياتو العديدة، ف

 لمعبلقات الديبمكماسية بيف أشخاص المجتمع الدكلي.
ىذه االتفاقية الثنائية المعبر عنيا باتفاؽ أك بركتكككؿ بيف الدكلتيف، أك باألحرل الشخصيف 

سيس بعثات ديبمكماسية دائمة لدل بعضيـ الدكلييف المعنييف، بإقامة عبلقات ديبمكماسية كمف ثـ تأ
البعض، كىما حالتاف مختمفتاف، فاالتفاقية عادة تنص عمى تأسيس البعثات بيف الطرفيف كلكف ال يتـ 
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أف نرل بعض الدكؿ ذلؾ في بعض الحاالت. فإف كاف نظريان يكجب ذلؾ، إال أنو عممي كمف الشائع 
ال أنو نظران لعدـ تكفر إمكانيات بشرية أك اقتصادية ترغب بذلؾ كتعبر عف رغبتيا في نص االتفاؽ، إ

أك حتى "لقمة المصالح" التي ال تسمح ليا القياـ بذلؾ، أم بإنشاء بعثة ليا لدل الطرؼ الثاني، فإنيا 
تسمح لذلؾ الطرؼ بإقامة بعثة، كىي تأجيؿ تأسيس بعثتيا حتى تسمح ليا الظركؼ، كتمارس 

دكلة عبر بعثة ديبمكماسية ليا معتمدة لدل دكلة ثالثة جارة أك عبر عبلقاتيا الديبمكماسية مع ىذه ال
 ممثميتيا الدائمة في األمـ المتحدة.بعثات خاصة أك حتى عبر 

 ـ أنواع البعثات الديبموماسية:4
باإلضافة لممغالطة بيف مفيـك البعثة الديبمكماسية الدائمة كالمبعكثيف الديبمكماسييف كالتي 

ككاستمرارية ليذه المغالطات بالمفاىيـ، ما زاؿ بعض المؤلفيف )كال نقكؿ أشرنا ليا سابقان، 
المتخصصيف في الديبمكماسية كالقانكف الدكلي العاـ( ال يعيركف اىتمامان ألنكاع البعثات الديبمكماسية 

كىا، كبدالن عنيا يسترسمكف في شرح كتفصيؿ المراتب المختمفة لرؤساء مالدائمة أك حتى يتجاى
 فقط. البعثات

ىنا مع أف التكرار ليس محببان، عمى أنو يجب التمييز فيما بينيما، كعميو سنبيف في رر كنك
كاع البعثات الديبمكماسية الدائمة ألشخاص العبلقات الدكلية كخاصة البعثات الدائمة نىذا البحث أ

صؿ الحؽ أنكاع المعتمدة كالقائمة في عكاصـ العالـ كالمعترؼ ليا بيذه الصفة. عمى أف نبيف في ف
 المبعكثيف الديبمكماسييف.

 كفيما يمي أنكاع البعثات الديبمكماسية الدائمة:
 أواًل: السفارة والمفوضية:

بمكماسية ىما: السفارة كالمفكضية كىذا التقسيـ يأتي تقميديان ىنالؾ نكعاف فقط لمبعثات الدي
، كيجب عمينا ذلؾ، نجد 1961نا لعاـ حسب مرتبة رئيس البعثة. كلكف لك أخذنا باالعتبار اتفاقية فيي

، إال أنو ككما قمنا ليس ىنالؾ سكل نكعيف (14أنيا تنص عمى ثبلث مراتب لرؤساء البعثات )المادة 
 مف البعثات كىما:

 بعثات ذات مرتبة عميا )سفارة( يترأسيا سفير.أ ـ 
 ب ـ وبعثات ذات مرتبة ثانية )مفوضية( يترأسيا وزير مفوض.

 طبؽ كذلؾ عمى البعثات الديبمكماسية البابكية حيث نجد:كىذا الشيء ين
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( قاصد Nuncio( كتعادؿ سفارة، يترأسيا )Nunciaturaػ البعثات التي تسمى قصادة رسكلية )1
أك التي تعترؼ  رسكلي أك سفير بابكم، كعادة ما يككف "سفير البابا" المعتمد لدل الببلد الكاثكليكية

ؽ العمادة الدائمة، أم أف يككف عميدان لمسمؾ الديبمكماسي ُحكمان مثؿ لو بحكـ التقاليد القديمة بح
يطاليا.  أسبانيا كا 

( كتعادؿ مفكضية يترأسيا كزير بابكم مفكض أك Internunciataraػ كالبعثات المسماة )2
(Internuncio كىي نكع البعثة الديبمكماسية الدائمة لمفاتيكاف كالمعتمدة في الببلد األخرل غير ،)
( قد ألغي في Internuncioلكاثكليكية. كتجدر اإلشارة إلى أف منصب الكزير المفكض البابكم )ا

( أك ما يعادؿ قائـ Pro-Nuncio) ػ    كعمد الفاتيكاف إلى تسمية ممثمو ب 1971أكاخر عاـ 
 باألعماؿ لدل ىذه الدكؿ.

ة، كالمشار إلييا سابقان، كمما يجب اعتباره أف كبل النكعيف مف البعثات الديبمكماسية التقميدي
ممكف أف يشرؼ عمييا مبعكث ديبمكماسي بمرتبة قائـ باألعماؿ بالنيابة، كذلؾ خبلؿ فترة غياب 
رئيس البعثة السفير، أك في حالة أف العبلقات بيف البمديف تمر في حالة تكتر كسحب السفراء أك 

 استدعائيـ، فيككف القائـ باألعماؿ ىك رئيس البعثة رسميان.
أخيران كمع الزيادة الكبيرة في عدد الدكؿ أكالن، كالتطكر بالنسبة لؤلشخاص الدكلييف المعترؼ ك 

 بأحقية تمثيميـ اإليجابي كالسمبي ثانيان، كظيكر قكاعد قانكنية جديدة مف خبلؿ اتفاقيات دكلية تدعك
العكامؿ أثرت عمى ياة الدكلية بيف أشخاصيا ثالثان. نرل أف ىذه إلى المساكاة في جميع مجاالت الح

الممارسة الديبمكماسية كدفعت بجميع الدكؿ باتجاه رفع مرتبة البعثات الديبمكماسية الدائمة  تطكر
(، طرحت 1961لدرجة سفارة. كمما تجدر اإلشارة إليو أنو في المرحمة التحضيرية لمؤتمر فيينا )

يا، فكاف ليذه التكصيات عدة تكصيات لتصفية كؿ مرتبات رؤساء البعثات الديبمكماسية كأنكاع
كلبلتفاقيات الدكلية البلحقة كلممساكاة الشكمية بيف الدكؿ، أثرىا في التكجو الجديد لمممارسة 
قامة سفارات لجميع دكؿ العالـ دكف  الديبمكماسية في السنكات األخيرة، كذلؾ بيجر المفكضيات كا 

 تمييز حسب التنظيـ اليرمي ليا عمى معايير قكتيا.
ـ مف األىمية العممية ليذه الممارسة الدكلية، إال أف مرتبة البعثة الديبمكماسية ما كعمى الرغ

زالت تحدد باتفاقية ثنائية بيف الدكلتيف المعنيتيف، كبالرغـ مف أنو حسب العرؼ الجارم العمؿ بو بأف 
بسفارة في  تككف البعثات الدائمة لكبل الدكلتيف بنفس الدرجة فميس ىناؾ ما يمنع أم دكلة أف تتمثؿ

 دكلة ما بينما األخرل تعتمد لدييا مفكضية.
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 ثانيًا: البعثات الديبموماسية الدائمة لدى المنظمات الدولية البينحكومية:
ة، كقد ُبكشر بيا بشكؿ مكسع بعد الديبمكماسيىذه البعثات تعتبر جديدة عمى الممارسة 

مف ىذا القرف، كنخص ىنا البعثات الدائمة الحرب العالمية الثانية كتطكرت في الستينات كالسبعينات 
تشابييا )نكعان ما( مع التي تعتمدىا الدكؿ لدل أك في المنظمات الدكلية البينحككمية. كبالرغـ مف 

البعثات الديبمكماسية الدائمة التي أشرنا إلييا سابقان، إال أنيا تتمتع ببعض الخكاص المختمفة كما 
 سنبيف ذلؾ في حينو.

 وضيات السامية:ثالثًا: المف
ككذلؾ فإف ىذا النكع مف البعثات الديبمكماسية الدائمة ىك جديد بالنسبة لمممارسة 

عبلقات الديبمكماسية، كقد ظير بعد انحسار االستعمار كظيكر عشرات الدكؿ الجديدة كالتي تربطيا 
دكؿ تسمى ب خاصة مع مستعمرييا السابقيف، كخاصة بعض دكؿ الككمنكيمث البريطاني أك ما

 الناطقة بالفرنسية.مف مجمكعة دكؿ "الفرانككفكف" أك الدكؿ  "األنجمكفكف" أك بعضان 
كبالرغـ مف ضآلة الفرؽ عمميان بيف ىذه البعثات كالسفارات التقميدية، إال أنو يبقى مجرد 
مشكمة اصطبلح لغكم مف الناحية النظرية. كحاليان نجد أف ىذه الممارسة في طريقيا لمزكاؿ خاصة 

ف البمداف الناطقة بالفرنسية قد تخمت عنيا، كبقيت مجمكعة قميمة جدان مف دكؿ الككمنكيمث ما زالت كأ
تمارسيا، كمف أىـ ميزات ىذه المجمكعة األخيرة أف رؤساء بعثاتيا ال يسمكف سفراء كبالتالي ال 

 يقدمكف كتاب اعتماد بسبب أف كمييما لو نفس الرئيس أم ممكة بريطانيا، أستراليا.

 رابعًا: البعثات الديبموماسية المعتمدة من قبل بعض المنظمات الدولية البينحكومية:
سكاء العالمية منيا أـ القارية أـ اإلقميمية كحتى الجيكية لدل بعضيا البعض أك لدل بعض 
الدكؿ: كممثميات األمـ المتحدة أك ممثميات منظمة الدكؿ األمريكية أك الجماعات األكركبية أك 

 الدكؿ العربية ....الخ.جامعة 

 خامسًا: البعثات الديبموماسية لحركات التحرير الوطنية:
تقيـ حركات التحرير الكطنية عبلقات رسمية مع الدكؿ كالمنظمات البينحككمية بصفتيا 

 أعضاء كاممة العضكية أك مراقبة، أك حتى مع بعضيا البعض.
باألشخاص الدكلييف اآلخريف كتختمؼ تسميات ىذه البعثات كرؤسائيا حسب عبلقاتيا 

 كحسب درجة اعترافيـ بيا بما يتماشى مع قكانينيـ الداخمية كعادات كتقاليد الدكؿ.
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 وتنقسم ىذه البعثات الدائمة إلى:
: كيتمتع ىذا النكع مف البعثات بكامؿ الحقكؽ كالكاجبات لسفارات الدكؿ األخرل المعتمدة أ ـ سفارات

سيا "سفيران" كيتبكأ ميمة عميد السمؾ الديبمكماسي في ىذه الدكؿ، لدل دكلة مف الدكؿ، كيسمى رئي
 أم تسرم عميو أسكة بزمبلئو باقي سفراء الدكؿ أحقية األقدمية.

: كىذه المرتبة مف الناحية النظرية ىي أقؿ مف مرتبة سفارة، إال أنيا ـ بعثة ديبموماسية أو ممثميةب 
 حية العممية.متساكية معيا في الحقكؽ كالكاجبات مف النا

: ىذه المرتبة معترؼ ليا بصفة شبو ديبمكماسية كبما يتماشى مع اإلرادة مكاتب إعالم وارتباطج ػ 
 الحسنة كالعادات كالتقاليد، كحتى الظركؼ السياسية في ىذه الدكؿ القائمة عمى أرضيا.

اء "عضك أصيؿ" التي ىي عضك فييا سك  البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية البينحكومية:د ػ 
 أك "عضك مراقب".
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ىتكوونىالبطثاتىالدوبلومادوظ
ى

 تتككف البعثة الديبمكماسية الدائمة مف عنصريف رئيسييف أحدىما مكمؿ لآلخر كىما:
 العنصر البشرم. .1
 العنصر المادم. .2

 
 ـ العنصر البشري لمبعثة الديبموماسية الدائمة: 1

لديبمكماسية الدائمة كتعدد األعماؿ المتفرعة عنيا، أف تتطمب طبيعة المياـ المككمة لمبعثة ا
تضطمع بيا مجمكعة مف األشخاص تحت رئاسة شخص مسؤكؿ يعتبر الممثؿ األصيؿ لدكلتو لدل 

 الدكلة المعتمد لدييا.
شاممة لبعض الفقرات ذات المدلكؿ  1961كقد جاءت المادة األكلى التفاقية فيينا لعاـ 

كلك رجعنا لمعرؼ الدكلي ذا العنصر البشرم المككف لمبعثة الديبمكماسية. العممي لمختمؼ المراتب لي
المتبع قبؿ اتفاقية فيينا، لكجدنا أف االتفاقية بمادتيا األكلى لـ تأت بجديد، سكل الترتيب التسمسمي لما 

يتو اتفؽ عميو بالممارسة الدكلية، كخصكصان التمييز بيف أشخاص ىذه المرتبات المختمفة، نظران ألىم
 كخاصة بالنسبة لما سيطبؽ عمييـ مف حصانات كامتيازات لدل الدكلة المعتمديف لدييا.

 كعميو، كباختصار ىنالؾ ثبلث مراتب رئيسية لمعنصر البشرم ىي:

 المرتبة األولى:
: كىك الشخص الذم تعتمده دكلة ما لرئاسة بعثتيا الديبمكماسية الدائمة لدل دكلة كاحدة رئيس البعثة

 /أ(.1مف الدكؿ أك لدل المنظمات الدكلية البينحككمية )المادة  أك أكثر

 المرتبة الثانية:
كىـ مجمكعة المكظفيف كالمستخدميف الذيف تعينيـ الدكلة المكفدة لمعمؿ مع رئيس  أعضاء البعثة:
 /ج( كينقسمكف إلى ثبلث فئات:1البعثة )المادة 

/د(: 1)المادة ذيف يتمتعكف بالصفة الديبمكماسية : كىـ أعضاء البعثة الأ ـ الموظفون الديبموماسيون
 كالكزراء المفكضيف كالمستشاريف كالسكرتيريف )بدرجاتيـ الثبلث( كالممحقيف بمختمؼ اختصاصاتيـ.



 

  ( 63 صفحة رقم )      الديبلوماسية 

 

: كىـ أعضاء البعثة مف غير الديبمكماسييف، كالذيف يقكمكف ب ـ الموظفون اإلداريون والفنيون
/ك( مثؿ: الكتبة كأمناء المحفكظات )األرشيؼ( كالصيارفة 1دة بأعماؿ إدارية كفينة في البعثة )الما

 ....الخ.
/ز( 1: كىـ مكظفكف يقكمكف بمياـ الخدمة في أماكف البعثة الديبمكماسية )المادة ج. المستخدمون

 مثؿ : الحراس كالسعاة كسائقك السيارات كعماؿ التمفكنات كالتنظيفات .... الخ.
 المرتبة الثالثة:
 الخدـ الخاصيف برئيس البعثة أك أحد أعضائيا الديبمكماسييف.كىـ مجمكعة 

 /ح(.1كليسكا مستخدميف لدل الحككمة المعتمدة )المادة 
ىذا التقسيـ ككما أشرنا سابقان يعتبر مف إيجابيات اتفاقية فيينا، كقد جاء ليضع حدان لبلجتيادات 

ىذه المراتب. كبناء عميو سنتناكؿ  المغمكطة، سكاء منيا الفردية أك حتى لبعض الحككمات، بتصنيؼ
 بالشرح كالتفصيؿ ىذه المراتب كلكف بالشكؿ التالي:

 رئيس البعثة. .1
 المكظفكف الديبمكماسيكف كالممحقكف الفنيكف بمختمؼ تخصصاتيـ. .2

 المكظفكف اآلخركف كالمستخدمكف. .3

 
 ـ رئيس البعثة الديبموماسية 1

 أ ـ تعريف ومراتب رئيس البعثة:
، تعرؼ "رئيس البعثة" ػ بأنو الشخص المكمؼ مف قبؿ الحككمة 1961لعاـ اتفاقية فيينا 

/أ( كمف الطبيعي أف يككف "رئيس البعثة" ىك الشخص الذم 1المعتمدة بالعمؿ بيذه الصفة )المادة 
تعيد إليو الدكلة بتمثيميا كبرئاسة بعثتيا الديبمكماسية لدل دكلة معينة، كىذه الصفة التمثيمية تنطبؽ 

 ى رئيس البعثة الديبمكماسية بدكف غيره مف أعضاء البعثة اآلخريف.فقط عم
كبعكدة إلى عصر الممكيات، نجد أف مفيكـ الصفة التمثيمية "لرئيس البعثة" خبلؿ حقبة 
طكيمة مف الزمف في تاريخ العبلقات الديبمكماسية كانت تشير إلى رئيس الدكلة، ككانت ىذه الصفة 

نو بعد انتياء الممكيات المطمقة فإف ىذه الصفة التمثيمية بدأت تفقد آنذاؾ مفيكمو كصائبو، إال ا
محاضراتنا السابقة ىك  يعمميان كامؿ أىميتيا حتى تبلشت في يكمنا ىذا، فرئيس البعثة كما ذكرنا ف

 ممثؿ الدكلة بمجمكع أجيزتيا.
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ة المساكاة ىذا االعتبار األكؿ لشخص رئيس البعثة كممثؿ "لمميكو" في زمف لـ تنضج بو فكر 
بيف الدكؿ، تبيف لنا بكضكح المنازعات كالمشاحنات الخاصة بالعبلقات الديبمكماسية لزمف طكيؿ 
خبلؿ القركف السادس كالسابع كالثامف عشر، كالتي كانت تؤدم إلى إساءة العبلقات بيف الدكؿ التي 

يديد بقطع العبلقات يتنافس مبعكثكىا عمى تقدـ أحدىـ اآلخر، إساءة كانت تصؿ أحيانان إلى الت
كحتى بالحرب، كنجد أنيا تركت أثرىا كما زالت تنعكس حتى يكمنا ىذا عمى مختمؼ مراتب رئيس 
البعثة كبالخصكص عمى لقب أك مرتبة السفير أك )المبعكث( ػ فكؽ العادة كمفكض مطمؽ الصبلحية 

 يممككف أية صبلحية كالذم ما زاؿ يحممو الكثير مف رؤساء البعثات الديبمكماسية، رغـ أنيـ ال
حككمتيـ أك  بشأنيالمتصرؼ في الشؤكف العارضة، صغيرة كانت أـ كبيرة، إذ عمييـ أف يستشيركا 

رؤساء دكليـ، بحيث أصبحت ىذه التسمية مجرد لقب فخرم ال يمت إلى الكاقع بصمة. كجدير 
، كما 1961يبمكماسية عاـ باإلشارة إلى أف ىذه األلقاب لـ يرد ذكرىا في اتفاقية فيينا لمعبلقات الد

االستمرارية حاليان في تسمية بعض السفراء الدائميف بيذه األلقاب، إال مجرد استمرارية لمتقاليد 
المسيحية )األكركبية( المتبقية مف القركف الماضية إثر المنازعات بيف فرنسا كبريطانيا كأسبانيا لئلبقاء 

مف الدكؿ أك حتى عدـ تمثيؿ الدكؿ األخيرة بنفس عمى حؽ الصدارة كالتقدـ لسفرائيـ عمى غيرىـ 
 المستكل كالمرتبة.

، لكضع حؿ لتجنب اإلشكاالت التي كانت تسببيا المنافسة 1815كقد نجح مؤتمر فيينا لعاـ 
 كادعاءات الصدارة بيف مختمؼ الدكؿ كممثمييا، كتـ االتفاؽ عمى ثبلث مراتب لرئيس البعثة كىي:

 ليكف.السفراء، كالقاصدكف الرسك  .1
المبعكثكف، الكزراء كآخركف معتمدكف لدل الممؾ. )مندكبيف فكؽ العادة، ككزراء مفكضيف  .2

 كالرسكليكف الككبلء(.

 القائمكف باألعماؿ. .3

 
، جاء بركتكككؿ إكس الشابؿ 1818كبعد ثبلث سنكات عمى اتفاقية فيينا األكلى، أم في عاـ 

 األعماؿ ىي: مرتبة الكزراء المقيميف.ليضيؼ مرتبة رابعة تتكسط بيف الكزراء كالقائميف ب
 :قررت اتفاقية فيينا األكلى ما يميكتدعيمان ليذا التقسيـ اليادؼ لكضع نياية لممنازعات، 

 أ ػ إف المكظفيف الديبمكماسييف في بعثات فكؽ العادة )الخاصة( ليس ليـ األكلكية عمى غيرىـ.
تككف ليـ األكلكية أك الصدارة حسب نظاـ ب ػ إف المكظفيف الديبمكماسييف أصحاب نفس المرتبة 

 األقدمية بينيـ.
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ىذا التقسيـ كىذه القرارات التي أشرنا إلييا أعبلىف قكبمت بالترحاب مف المجمكعة الدكلية آنذاؾ. 
كمبلحظة بسيطة نشير إلييا ىنا، أف مرتبة الكزير المقيـ التي نص عمييا بركتكككؿ إكس الشابؿ 

 ـ.تبلشت تقريبان ىذه األيا
لـ تأت بجديد بخصكص تصنيؼ  ،1961نرل أف اتفاقية فيينا لعاـ  في الكقت الحاضر،

، ىاجرة فقط مرتبة الكزير 1815مراتب رؤساء البعثات بؿ احتفظت بنفس مرتبات الئحة فيينا لعاـ 
المقيـ كالتي يختمط األمر بيا اليكـ مع مرتبة الكزير المفكض ػ رئيس المفكضية ػ المنصكص عميو 

 :نصيا فيما يمي /ب ػ كنظران ألىمية المادة سنكرد14البند الثاني مف المادة الرابعة عشرة ػ  في

 :14المادة 
 يرتب رؤساء البعثات الديبموماسية في مراتب ثالث كاآلتي:ـ 1

أ ػ مرتبة السفراء كمندكبي البابا مف درجة قاصد رسكلي المعتمديف لدل رؤساء الدكؿ. ككذا رؤساء 
 خريف الذيف في درجة مساكية ليؤالء.البعثات اآل

ب ػ مرتبة المبعكثيف كالكزراء كمندكبي البابا مف درجة نائب قاصد رسكلي المعتمديف لدل رؤساء 
 الدكؿ.

 ج ػ مرتبة القائميف باألعماؿ المعتمديف لدل كزراء الخارجية.
اء البعثات بسبب ـ فيما عدا ما يتصل بشؤون الصدارة والمراسم، ال يفرق إطالقًا بين رؤس 2

 مرتبتيم.
، سنجد أف األخيرة قد تخمصت مف لقب 1961كعاـ  1815لك قارنا بيف اتفاقيتي فيينا لعاـ 

"مفكضيف" لعدـ اعتبارىـ رؤساء لبعثات مقيميف بؿ مبعكثيف عرضييف )بمناسبات(، كمف الكزراء 
"رؤساء البعثات األخرل ت المقيميف لنفس األسباب المشار إلييا، ككبديؿ في المرتبة األكلى أضاف

بنفس المرتبة" إشارة إلى المندكبيف السامييف، كألقاب أخرل مشابية حسب التشريع الخاص بكؿ دكلة، 
إقداميا عمى ، لعدـ 1961كبالرغـ مف ذلؾ فقد كجيت االنتقادات بما فييا الرسمية التفاقية فيينا لعاـ 

 حذؼ كؿ التمييزات بيف مراتب رؤساء البعثات.
أنو بالممارسة الديبمكماسية الحالية نجد أف المرتبة الثانية )ب( قد تبلشت تقريبان، إال 
لى أنو حتى كقت قريب كاف يعتقد بأف إعطاء بعثة ديبمكماسية مرتبة "سفارة" كرئسيا لقبو إباإلضافة 

 "سفير" يفرض عمى الدكلة المعنية أف تقيـ بعثة ميمة تحتكم عمى عناصر بشرية كثيرة كتكاليؼ
مثؿ ىذا االعتقاد إلى أف مالية كبيرة، تزيد عما ىك مقرر لممفكضيات، كلكف الممارسة الحالية دفعت 
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يفقد صبلحياتو حيث أنو تكجد بعض السفارات حاليان ليس لدييا سكل مكظؼ ديبمكماسي كاحد 
 مع عدد قميؿ مف المكظفيف اإلدارييف كمقر متكاضع جدان. )السفير(

القائؿ بتكحيد جميع مراتب رؤساء البعثات بمقب "سفير" نظران لمداعي كأخيران نحف مع الرأم 
العممي ليذا المقب، باإلضافة لما يقدمو مثؿ ىذا المقب لرئيس البعثة مف اعتبار كمعاممة أفضؿ كلك 

 عمى المستكل االجتماعي.

 ب ـ تعيين رئيس البعثة:
ثتيا، فيك مظير مف مظاىر كمبدأ، فإف لمدكلة المعتمدة الحؽ الكامؿ باختيار رئيس بع

عييف عف تإف كؿ دكلة تحدد عادة ىذا السيادتيا كاعتباران لممساكاة الشكمية بيف الدكؿ جميعيا. حيث 
رسكـ بناء عمى مطريؽ تشريع خاص ليذا الغرض، كيتـ التعييف عادة بقرار مف رئيس الدكلة أك ب

عييف لرئيس البعثة أك أحد أعضائيا بيف اقتراح كزير الخارجية )كيفضؿ نظران لبعض االختبلفات بالت
دكلة كأخرل، العكدة إلى التشريعات الكطنية لمعرفة الجية التي تختص بتعييف أعضاء البعثة كما 
يتبع في تعيينيـ مف إجراءات(، كبغض النظر عمف يتخذ القرار لتعييف رئيس البعثة فإف ىذا المبدأ 

العبلقات بيف الدكلتيف ثيؿ الديبمكماسي ىك تكثيؽ مرىكف بشرط مسبؽ كىك: بما أف الغرض مف التم
فمقد جرل العرؼ )كبالذات بخصكص رئيس البعثة( عمى  عمى استمرار حسف التفاىـ بينيما، كالعمؿ

( Placetأك  Agrementأف تتشبث الدكلة المعتمدة قبؿ تعييف مبعكثيا لدل دكلة أخرل مف قبكؿ ) 
مكماسي أف يككف شخصان مرضي عنو آخذيف باالعتبار أف ىذه الدكلة لو، أك حسب االصطبلح الديب

لمدكلة المعتمد لدييا كامؿ الحؽ باالعتراض عمى الشخص المزمع تعيينو دكف إبداء األسباب التي 
كالتي  1961تدعك لذلؾ. كعميو جاء تثبيت ىذه القاعدة العرفية بالمادة الرابعة مف اتفاقية فيينا لعاـ 

 تنص عمى:
 
 

 عة:المادة الراب
ػ عمى الدكلة المعتمدة أف تستكثؽ مف أف الشخص الذم تزمع تعيينو كرئيس لمبعثة لدل الدكلة 1

 المعتمد لدييا قد ناؿ قبكؿ ىذه الدكلة.
ف تبيف لمدكلة الُمعتِمدة األسباب التي قد تدعكىا لرفض قبكؿ ال تمـز الدكلة المعتمد لدييا بأ ػ2

 الشخص المزمع تعيينو.
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( بعد مناقشات كترددات طكيمة، حيث نجد 2ػ  4بمادتيا )رفية ضمت إلى اتفاقية فيينا ىذه القاعدة الع
التاسع عشر كانت دكؿ كثيرة ترفض ىذا الشرط بتطبيؽ مثؿ ىذه اإلجراءات أنو لنياية القرف 

لى إقشات في ىذا الصدد، فبينما دعت بعض الدكلة المسبقة، كقبؿ اتفاقية فيينا الثانية زادت المنا
 إلزاـ بتبياف األسباب الداعية لمرفض فإف أغمبيتيا ظمت ترفض فرض مثؿ ىذا اإللزاـ.فرض 

ىك ذك حجة كاىية كصائبة، إال  2ككتعميقان عمى كبل المكقفيف نجد أف نص المادة الرابعة /
أنو في بعض الحاالت يككف مفيدان لك قدمت الدكلة الرافضة تكضيحان عمى سبيؿ المجاممة لمدكلة 

الديبمكماسي بيف الدكلتيف كتجنب الحزازات بينيما أك ، كذلؾ لتدعيـ اليدؼ األسمى لمتبادؿ المعتمدة
 تخفيؼ آثار اإلىانة التي قد يسببو الرفض لمدكلة المعتمدة.

فإف منح المكافقة، يتـ طمبو بكاسطة رئيس البعثة المنتيية مدة خدمتو أك مف القائـ باألعماؿ كأخيران، 
ر خارجية الدكلة المعتمدة بكاسطة سفير الدكلة المستقبمة لدل األخرل، أك عبر بالنيابة، أك مف كزي

طرؽ ديبمكماسية أخرل. كعادة يرفؽ مع طمب منح المكافقة نبذة مفصمة عف حياة الشخص المقترح 
 تعيينو رئيسان لمبعثة.

 ج ـ مباشرة رئيس البعثة لميامو ـ تقديم كتاب االعتماد:
فقة الدكلة المعتمد لدييا عمى ذلؾ، أك كصكؿ رئيس البعثة إلى ييف رئيس البعثة، كمكاتع

الدكلة المعتمد لدييا، غير كاؼ  لمباشرة رئيس البعثة ميامو. بؿ تعتبر بداية مباشرة أعمالو لحظة 
في حالة السفراء أك الكزراء، أك إتماـ مراسـ تقديـ المبعكث لكتاب اعتماده لرئيس الدكلة المعتمد لدييا 

 خارجية في حالة القائمييف باألعماؿ.لكزير ال
كتاب االعتماد يصاغ بنفس األسمكب بتعييف رئيس البعثة مع كافة الصفات كالبيانات 
الخاصة بو مثؿ اسمو كمرتبتو كصفتو كالغرض العاـ مف إيفاده، كيتبع ذلؾ برجاء حسف قبكلو 

نتا تتبادالف التمثيؿ الديبمكماسي مف كتدعيمان لمعبلقات الكدية القائمة بيف الدكلتيف، إف كااستمراران 
قبؿ، أك تدعيـ ىذه العبلقات إف كاف ذلؾ فاتحة التمثيؿ بينيما، كيختـ كتاب االعتماد بتقديـ رئيس 

 الدكلة المعتمدة لرئيس الدكلة المعتمد لدييا تحياتو كتمنياتو كمف ثـ تكقيع رئيس الدكلة ... الخ.
تماد" شخصيان لرئيس الدكلة المعتمد لدييا، بعد أف كاف سمـ كيقكـ رئيس البعثة بتسميـ "كتاب االع

كصكلو لمبمد المعتمد لدييا، كفي حالة انتياء مراسـ التسميـ تبدأ نسخة عنو لكزير الخارجية حاؿ 
المباشرة الرسمية لمياـ المبعكث، كتاريخ كساعة التقديـ ىي المعتبرة بخصكص تحديد أقدمية رئيس 

نفس الدكلة. كبيذا الخصكص طرحت اتفاقية و رؤساء البعثات المعتمديف في ئالبعثة بالنسبة لزمبل
 صيغتيف جديدتيف لتحديد خطة مباشرة رئيس البعثة لميامو كىما: 1961فيينا لعاـ 
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 لحظة تقديـ كتاب االعتماد. .1
المعتمد  لحظة التبميغ بالكصكؿ كتقديـ نسخة عف كتاب االعتماد لكزير الخارجية لمدكلة .2

 لدييا.

 
 ( التفاقية فيينا:13لؤلىمية نضع نص المادة الثالثة عشرة )ك 

 (13المادة )
ماده أك مف تػ يعتبر رئيس البعثة قائمان بميامو في الدكلة المعتمد لدييا مف كقت تقديـ كتاب اع 1

قيامو باإلخطار بكصكلو كتقديـ صكرة مف كتاب اعتماده إلى كزارة خارجية ىذه الدكلة أك إلى كقت 
 إجراء مكحد في ىذا الشأف. إتباعخرل متفؽ عمييا، عمى أف يراعي كزارة أ

 كساعة كصكؿ رئيس البعثة.ػ يتحدد ترتيب تقديـ كتاب االعتماد أك صكرة عف ىذا الكتاب بتاريخ  2
تطبيؽ إحدل ىاتيف الصيغتيف يتـ حسب "الممارسة المتبعة في الدكلة المعتمد لدييا" كالتي مف 

 تمييز عمى جميع رؤساء البعثات الديبمكماسية المعتمديف لدييا.الطبيعي أف تطبؽ بدكف 
( مف اتفاقية فيينا فتشير إلى تحديد ترتيب رؤساء البعثات 16أما المادة السادسة عشرة )

 مرتبة، تبعان لمتاريخ كالساعة التي باشركا بيا مياميـ، كىذا التحديد لمساعة كالتاريخ اليدؼ منو:
ارسات لدل بعض الدكؿ كالمتزايدة يكميان، باغتناـ مناسبة كاحدة لتقديـ عدة مسايرة بعض المم أواًل:

 رؤساء بعثات كتاب اعتمادىـ، يتخمؿ ىذه المراسـ دقائؽ قميمة.
 تجنب بعض اإلشكاالت التي قد تسبب ىذا اإلجراء بيف الممثميف الديبمكماسييف. ثانيًا:

قديـ كتاب االعتماد، إال أف ىذه الممارسة كقد جرت العادة أف يتبادؿ خطب قصيرة خبلؿ مراسـ ت
ككذلؾ أف يقدـ رئيس البعثة أعضاء بعثتو لرئيس الدكلة المعتمد  بدأت بالزكاؿ في السنكات األخيرة،

 ، كفي حالة البعثات الكبيرة يكتفى فقط بتقديـ أقرب المساعديف لرئيس البعثة.لدييا
رئيس البعثة حاؿ كصكلو كافيان لممدة التي  فم بالرغـ مف اعتبار كتاب االعتماد المقدـ وأخيرًا،

مو في الدكلة المعتمد لدييا إال أف ىناؾ بعض الحكادث الطارئة التي يتكجب بيا سيمارس بيا ميا
 تقديـ كتاب اعتماد جديد، بعض ىذه الحاالت:

 أكالن: في حالة انضماـ ىذه الدكلة لدكلة أخرل كتككينيا فيدرالية.
ثكرة كتغيير دستكر إحدل الدكؿ )مف ممكية لجميكرية كبالعكس( كبيذه الحالة  ثانيان: في حالة قياـ

كىذه الحالة ال تنطبؽ  عف الثكرة، الناشئفإف المشكمة األساسية ىي االعتراؼ أكالن بالكضع الجديد 
ة أك الكراثة العادية لرئاسة الدكلة، فرئيس البعثة ليس معتمدان مف رئيسو شخصيان لدل فعمى الخبل
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بنقؿ  يتأثريس الدكلة األجنبية بؿ مف دكلتو لدل الدكلة األخرل، كعميو فالكضع القانكني الجارم ال رئ
كىذا  عتماد جديد،الرئاسة أك الخبلفة، إال أف العرؼ الجارم لدل بعض الدكؿ يتطمب تقديـ كتاب ا
تعارؼ كاالتصاؿ ليس كاجبان قانكنيان بؿ نكع مف االعتراؼ كأسمكب مجاممة يغتنمو رئيس البعثة لم

 برئيس الدكلة الجديد كال يؤثر ذلؾ عمى أقدميتو إف كاف بمرتبة سفير.
الحالة األكثر شيكعان لتجديد كتاب االعتماد، ىي حالة ترقية رئيس البعثة إلى مرتبة أعمى،  ثالثًا:

جة البعثة المترتبة عمى رفع در  .لى ترقية رئيس البعثة مف مرتبة "كزير" إلى "سفير"إكلمتكضيح نشير 
 مف مفكضية إلى سفارة.

 د ـ اعتماد ممثل واحد لدى أكثر من دولة "االعتماد المتعدد"
األصؿ في التبادؿ الديبمكماسي، أف تعيف الدكلة المعتمدة ممثبلن ديبمكماسيان دائمان لدل كؿ 

بشكؿ ممفت دكلة تقيـ معيا عبلقات ديبمكماسية دائمة. إنما كثيران ما جرت العادة سابقان كتضاعفت 
مالية لمستقبمة كألسباب مختمفة منيا النظران لتضاعؼ عدد الدكؿ ا نظر في السنكات األخيرة،لم

 كالبشرية )الككادر(، أف تعيد الدكلة إلى رئيس بعثة ليا بتمثيميا لدل عدة دكؿ في نفس الكقت.
لجنة القانكف  كنظران ألف القانكف العرفي كاف في طكر التككيف قبؿ اتفاقية فيينا، فنجد أف

الدكلي لؤلمـ المتحدة تجنبت طرح نص يتعمؽ بيذه الحالة في مشركعيا األكؿ، إال أف االتفاقية لـ 
 ( كالتي تنص عمى:5تتجنب ذلؾ بؿ أقرتو بمادتيا الخامسة )

 المادة الخامسة:
بعثة أك تعييف ػ لمدكلة المعتمدة، بعد إخطار الدكؿ المعتمد لدييا التي ييميا األمر، أف تعتمد رئيس 1

عضك مف األعضاء الديبمكماسييف في البعثة حسب األحكاؿ لتمثيميا لدل عدة دكؿ، ما لـ تعترض 
 حدل ىذه الدكؿ صراحة عمى ذلؾ.إ

ػ إذا اعتمدت الدكلة المعتمدة رئيس بعثة لدل دكلة أك دكؿ أخرل، فميا أف تقيـ في كؿ مف الدكؿ 2
 لبعثة، بعثة ديبمكماسية يديرىا قائـ باألعماؿ بالنيابة.التي ال يكجد بيا المقر الدائـ لرئيس ا

ػ يجكز لرئيس البعثة الديبمكماسية كألم عضك مف أعضاء البعثة الديبمكماسييف أف يمثؿ الدكلة 3
 المعتمدة لدل أية منظمة دكلية.

( مف ىذه المادة الخامسة، نرل أنيا تكجب إخطار الدكؿ المعتمدة لدييا 1نظرة إلى الفقرة )
سمفان بيذا االعتماد المتعدد لنفس رئيس البعثة، كتطرح إمكانية اعتراض الدكلة المعتمد لدييا عمى 

: عميو، كاليدؼ منو Placetقبكؿ نفس الممثؿ ػ ىذا اإلخطار يجب تقديمو مرفقان بطمب مكافقة "
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، كبنفس الكقت ػ كضع ػ أماـ الدكلة المعتمد لدييا ػ كافة العناصر لتمكنيا مف اتخاذ القرار الضركرم
خرل، كليا الحؽ في يجب إعبلـ الدكلة األصمية المعتمد لدييا رئيس البعثة بقرار اعتماده لدل دكلة أ

 كعميو فبل يحؽ لرئيس البعثة مباشرة اعتماده الثاني إف رفضتو إحدل الدكلتيف. االعتراض كذلؾ،
ضركرة إقامة الدكلة  تؤكد عمى (، نجد أف ىذه الفقرة5( مف المادة )2كبخصكص الفقرة )

المعتمدة بعثة ديبمكماسية في كؿ الدكؿ التي ليا تبادؿ ديبمكماسي معيا كالتي ال يكجد بيا المقر 
". كلكننا نجد أف العرؼ ad interimلرئيس البعثة كأف تعيد برئاستيا إلى قائـ باألعماؿ بالنيابة "

الدكؿ بإقامة بعثات ديبمكماسية ليا في أك المتعدد ال يجبر ىذه الدارج بخصكص االعتماد الثنائي 
أرض كؿ دكلة يعتمد لدييا رئيس البعثة، كبنفس الكقت نجد أف ىذه القاعدة لـ تطبؽ بالممارسة سكل 
مف بعض الدكؿ ذكات اإلمكانيات أك المصالح، أما أغمبية الدكؿ فقد درجت عمى أف تقيـ بعثة 

كيقـك رئيس البعثة أك مف ينكب عنو بالسفر كاإلقامة ديبمكماسية دائمة كاحدة حيث يقيـ رئيس بعثتيا، 
المؤقتة في ىذه الدكلة كؿ ما دعت الحاجة لذلؾ، لتمثيؿ دكلتو بصفتو ممثميا الرسمي غير المقيـ 

ىذه  كمف أجؿ تكضيح (Non Resident Ambassadorلدل ىذه الدكلة                  )
دد لدكلتيف األكلى أفريقية كفقيرة كتعتبر مف الدكؿ رسة الدكلية نطرح مثاليف لمتمثيؿ المتعاالمم

 الصغرل كالثانية أكركبية كتعتبر مف الدكؿ المتكسطة حسب التسمسؿ اليرمي بيف الدكؿ:

 ـ جميورية غينيا بيساو:1
غينيا بيساك مثميا مثؿ كثير مف دكؿ العالـ الثالث الفقيرة التي ال تتكفر لدييا اإلمكانيات 

رات لمبعثات الديبمكماسية المعتمدة لدييا كال حتى مساكف الئقة ألعضاء ىذه المادية لتقديـ مق
البعثات، باإلضافة لعدـ تكفر عناصر بشرية كفكءة لمقياـ بالمياـ اليكمية المساعدة لممارسة ىذه 

 1979البعثات لمياميا. كنظران لعدـ تكفر العناصر المادية كالبشرية فإننا نجد أنو في مطمع عاـ 
( بعثة 55، كاف عدد البعثات المعتمدة لدل دكلة غينيا بيساك يزيد عف خمس كخمسيف )مثبلن 

( بعثة ديبمكماسية مقيمة في العاصمة بيساك، كمف بيف ىذه 21ديبمكماسية، منيا فقط عشركف )
( بعثات يرأسيا "قائـ 4) كأربعسفير مقيـ،  يرأسيا( بعثات 11العشريف بعثة نجد أف ىناؾ عشر )

تابع لمبعثة الدائمة التي يرأسيا سفير مقيـ لدل داكار عاصمة السنغاؿ أك ككناكرم " باألعماؿ
كثبلث بعثات قنصمية يرأسيا )قنصؿ فخرم(،  ممثمية منظمة التحرير الفمسطينية،عاصمة غينيا، ك 

 كبعثتيف لمنظمات دكلية ىي األمـ المتحدة كالسكؽ األكركبية المشتركة يرأسيا ممثؿ.
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ثكف بعثة ديبمكماسية المتبقية فيي غير مقيمة، كمقر إقامتيا الدائـ في إحدل أما الخمس كثبل
عكاصـ الدكؿ المجاكرة، كيمارس رئيسيا أك مف ينكب عنو ميامو لدل دكلة غينيا بيساك مف خبلؿ 

 زيارات قصيرة لتسيير ميامو الرسمية أك تمثيؿ دكلتو بالمناسبات الرسمية.
نيا بيساك المقيـ في القاىرة مثمو مثؿ سفراء دكؿ أفريقية باإلضافة لذلؾ نجد أف سفير غي

 كثيرة، معتمد لدل أغمبية الدكؿ العربية في المنطقة.

 ـ المممكة األسبانية:2
ت مقتصرة عمى الدكؿ الفقيرة كالصغيرة، سكىذه الحالة تشمؿ كذلؾ دكؿ كبرل كغنية كلي

ماد سفارة ذات اعت 22كاف ليا  1979ـ ككمثاؿ تكضيحي نشير إلى أسبانيا، فأسبانيا كذلؾ في عا
ثنائي أك متعدد لرؤساء بعثاتيا، ككمثاؿ عمى ذلؾ نقكؿ إف سفير أسبانيا لدل السنغاؿ معتمد لدل 
أربع دكؿ أفريقية مجاكرة، ككذلؾ نجد أف سفراء أسبانيا المعتمديف لدل اليند كالككيت كساحؿ العاج، 

 معتمدكف كؿ منيـ لدل خمس دكؿ مجاكرة.
دكلة( تقيـ عبلقات ديبمكماسية مع مدريد ال تممؾ سفارات  31مثيؿ سمبي نشير إلى أف )ككت

ليا في العاصمة األسبانية بؿ تسير عبلقاتيا عبر تمثيؿ متعدد كسفراء مقيميف في عكاصـ دكؿ 
 أكركبية مجاكرة كخاصة في باريس.

أف ىنالؾ ممارسة أخرل كباإلضافة إلى ىذه الممارسة الدكلية الشائعة في يكمنا ىذا، نجد 
منصكص عمييا في اتفاقية فيينا كلكنيا لـ تصؿ عمميان إلى درجة ىامة بؿ ىي مقتصرة عمى بعض 

كالتي تشير إلى:  ،1961( مف اتفاقية فيينا لعاـ 6) الدكؿ، أال كىي ما تنص عميو المادة السادسة
رل، ما لـ تعترض عمى "يمكف لعدة دكؿ أف تعيف ذات الشخص بكصفو رئيس بعثة لدل دكلة أخ

 ذلؾ الدكلة المعتمد لدييا"، كعميو نجد أف اتفاقية فيينا قد نقمت ىذه القاعدة عف اتفاقية الىافانا لعاـ
باعتماد نفس الشخص لتمثيميا لدل دكلة أخرل أك  أكثركعمؿ كيذا أم أف تقـك دكلتاف أك  ،1928

قاء بالمصالح أك تعاطؼ كترابط أىدافيما أكثر، إنما يدؿ عمى كجكد تفاىـ في كجيات النظر أك الت
نعرؼ أف ما  الىذا. كحاليان  كعبلقاتيما الخاصة، كىذه المعايير يصعب كجكدىا بيف دكلتيف في يكمنا

زالت ىذه الممارسة قائمة إال أنو كحتى كقت قريب كاف ىنالؾ بعض الدكؿ األفريقية القميمة تمارس 
ى سفراء غينيا بيساك أك سفراء جزر الرأس األخضر الذيف مفيكـ ىذه المادة، ككمثاؿ فقط نشير إل

 كانكا يقكمكف بمياـ مزدكجة لدكلتييـ في مناطؽ جغرافية مختمفة كذلؾ حتى زمف قريب.
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 ىـ ـ جنسية رئيس البعثة:
مف المفيكـ ضمنيان، أف يككف رئيس البعثة كأعضاؤىا الديبمكماسيكف مف رعايا الدكلة التي 

(، كغالبان ما تنص التشريعات 1961مف اتفاقية فيينا لعاـ  3ك  2ك  1الفقرات،  8يمثمكنيا )المادة 
المنظمة لمتمثيؿ الديبمكماسي في كؿ دكلة عمى التمتع بجنسيتيا كشرط أساسي لمتعييف في كظائفيا 

مف غير جنسية الدكلة المعتمدة،  أشخاصالتمثيمية. بالرغـ مف ىذا فمقد درجت العادة أف يكمؼ 
 لمدكلة الُمعتِمدة. جنسية الدكلة المعتمد لدييا، بالقياـ بمياـ ديبمكماسية كحتى مف
قع أنو ال يكجد أية قاعدة قانكنية في القانكف الديبمكماسي العرفي تنفي جكاز ذلؾ، فيجكز االك 

لدل دكلة أخرل، مف األجانب ممف ليا بيـ ثقة أك ألية دكلة العتبارات خاصة بيا أف تعيف لتمثيميا 
بتعيينيـ خدمة لمصالحيا، إال أنو في الممارسة الديبمكماسية الحالية نجد أف فرصة االستعانة ترل 

 باألجانب نادرة كخصكصان ما يتعمؽ بمرتبة "رئيس البعثة".
ف كجدت، فإف لمدكلة المعتمد لدييا حؽ رفضيا حاؿ طمب الدكلة المعتمدة  فرضية كيذه كا 

مى رئيس بعثتيا، كخصكصان إذا كاف "رئيس البعثة" مف " عPlacet – Agrementمنحيا المكافقة "
رعايا الدكلة المعتمديف لدييا كفي حالة مكافقتيا عمى ىذا التعييف فيي غير ممزمة لمنح ىذا الممثؿ 

 نفس الحصانات كاالمتيازات التي يتمتع بيا غيره مف رؤساء البعثات المعتمديف لدييا.
ينا بخصكص الحصانات كاالمتيازات التي يتمتع بيا ( مف اتفاقية في1ػ  38كجاءت المادة )

كتنص ىذه المادة "الممثؿ الديبمكماسي" حامؿ جنسية الدكلة المعتمد لدييا لتقدـ غطاء قانكنيان ليا. 
الممثؿ الديبمكماسي الذم يككف مف جنسية الدكلة المعتمد لدييا أك يككف محؿ  1ػ  38عمى المادة 

مف اإلعفاء القضائي أك مف الحصانة الشخصية إال بالنسبة لؤلعماؿ  إقامتو الدائـ بيا ال يستفيد
 الرسمية التي يقـك بيا خبلؿ مباشرة ميامو، ما لـ تمنحو ىذه الدكلة مزايا كحصانات إضافية".

رئيس البعثة"، بؿ أشارت " لجنسيةلـ تشر صراحة  1961كأخيران، فإف اتفاقية فيينا لعاـ 
(. باإلضافة لذلؾ لك عدنا لقائمة التعريؼ 8كماسييف )المادة الثامنة ػ لجنسية أعضاء البعثة الديبم

لضـ رئيس البعثة عمى  ( مف االتفاقية لكجدنا أنيا تشير صراحة1المنصكص عمييا بالمادة األكلى )
ذنا باالعتبار فرضية باقي أعضاء البعثة. عمى كؿ حاؿ فمناقشة فرضية كيذه ال أىمية ليا إذا أخ

" لمدكلة المعتمد لدييا الشخص، "رئيس البعثة" كالتي تغطي عمى أية فرضية أخرل Placetالقبكؿ "
 كتعطميا.
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 و ـ انتياء ميام رئيس البعثة:
ػ بإرادة ػ  مياـ رئيس البعثة تنتيي ػ عادة ػ بقرار مف دكلتو، إال أنو مف الممكف أف تنتيي

 الدكلة المعتمد لدييا. كلنفصؿ كبل الحالتيف:
كليس  ىذا االستدعاء متنكعة،لدكلة المعتمدة إنياء مياـ رئيس بعثتيا باستدعائو. أسباب ػ تستطيع ا1

ميمان أف نكضحيا بالتفصيؿ، فمف ىذه األسباب األكثر شيكعان ىك نقمو أك تقاعده أك في حالة رفع 
الثقة عنو مف قبؿ دكلتو أك في حالة رغبة دكلتو بتعييف شخص آخر أك في حالة إلغاء البعثة 

سباب مالية كأخيران في حالة تكتر العبلقات بيف الدكلتيف تقكـ إحداىما أك كبلىما بسحب رئيس أل
بعثتيا بمرتبة )سفير( كتبقى البعثة تحت إشراؼ )قائـ باألعماؿ( كذلؾ بيدؼ تبياف استيائيا مف عمؿ 

 ما أقدمت عميو ضدىا.
اء ميامو مراسـ خاصة أيضان ككما أف لمباشرة رئيس البعثة لميامو مراسـ خاصة كذلؾ النتي

ببلغ الدكلة المعتمد لدييا بقرار الدكلة المعتمدة باالستدعاء، كبأف يقدـ رئيس البعثة إإذ يجب 
المستدعى )إف كاف بدرجة سفير أك كزير لرئيس الدكلة، أك في حالة القائـ باألعماؿ لكزير الخارجية( 

خاص. ىذه الكثيقة تشبو إلى حد كبير كثيقة ما يطمؽ عميو "خطاب أك كتاب االستدعاء" باستقباؿ 
"خطاب أك كتاب االعتماد" كتتحدد فقط إلبداء رغبة الدكلة المعتمدة بإنياء ميمة ممثميا. كفي بعض 

ميمو كتاب الحاالت الخاصة يقكـ رئيس الدكلة المعتمد لدييا بتقميد رئيس البعثة المستدعى كسامان كتس
رسمي يصدر عف رئيس الدكلة المعتمد لدييا الممثؿ  اإلجابة عمى االستدعاء: كىك كتاب

الديبمكماسي الذم استدعتو حككمتو، يؤكد في مستيمو استبلمو كتاب االستدعاء، كيعرب عف امتنانو 
كارتياحو لمكفاءة كالنشاط المذيف أظيرىما الممثؿ الديبمكماسي أثناء قيامو بالميمة الممقاة عمى عاتقيف 

 اصر الصداقة كالمكدة التي تربط البمديف.كسعيو في سبيؿ تكطيد أك 
كفي حالة ككف رئيس البعثة غائبان في لحظة استبلـ "كتاب االستدعاء" أك في حالة عدـ 

 استبلمو شخصيان لمكتاب، يقدـ بالنيابة عنو مف القائـ باألعماؿ.
اؿ "تجاكزه لحدكد ػ لمدكلة المعتمد لدييا الحؽ بإنياء ميمة رئيس البعثة المعتمد لدييا، كذلؾ في ح2

اختصاصو" أم تدخمو في الشؤكف الداخمية لمدكلة المستقبمة، كعدـ احترامو لقكانينيا، بكؿ ما يعني 
تمد مف أجميا أك عا التيذلؾ مف أعماؿ مختمفة يمكف أف يقكـ بيا رئيس البعثة كتتناقض مع المياـ 

 تفسر مف قبؿ مضيفيو ىكذا، كيتـ ذلؾ بطريقيف:
 Personaكذلؾ بالتصريح الرسمي باعتبار رئيس البعثة شخصان غير مرغكب فيو " :أ ـ طريقة عمنية

non Grata." 



 

  ( 74 صفحة رقم )      الديبلوماسية 

 

: كيتـ ذلؾ في الحاالت الخطيرة التي تتطمب السرية. كبيا تبمغ الدكلة المعتمد لدييا ب ـ طريقة سرية
ب رئيس مباشرة عف طريؽ سفارتيا المعتمدة لدل دكلة المبعكث، برغبتيا بأف تقكـ األخيرة بسح

نائية برفضيا بعثتيا. مف الطبيعي أف تكافؽ الدكلة المعتمدة عمى ىذه الرغبة، كلكف في حالة استث
فإف لمدكلة المعتمد لدييا الحؽ بالمجكء إلى الطريقة األكلي، المشار إلييا سابقان  ليذه الرغبة السرية،

تمد لدييا كامؿ الحؽ بإنياء ميمة كىي الطريقة العمنية، كفي حالة رفض كبل الطريقتيف، فممدكلة المع
 أك طرده. اإلقميـ"رئيس البعثة" كتكميفو بمغادرة 

( كالثالثة كاألربعيف 9بمكادىا التاسعة ) 1961نا لعاـ يىذه القكاعد العرفية ضمنت في اتفاقية في
 (، كلؤلىمية نعرض النصيف:43)

 المادة التاسعة:
كر األسباب أف تبمغ الدكلة المعتمدة أف رئيس بعثتيا ػ لمدكلة المعتمد لدييا في أم كقت كبدكف ذ 1

أك أم عضك مف أعضائيا الديبمكماسييف أصبح شخصان غير مقبكؿ أك أف أم عضك مف أعضاء 
بعثتيا غير الديبمكماسييف أصبح غير مرغكب فيو. كعمى الدكلة المعتمدة حينئذ أف تستدعي الشخص 

مظركؼ. كيمكف أف يصبح الشخص غير مقبكؿ أك غير المعني أك تنيي أعمالو لدل البعثة كفقان ل
 مرغكب فيو قبؿ أف يصؿ إلى أراضي الدكلة المعتمد لدييا.

ػ إذا رفضت الدكلة المعتمدة تنفيذ االلتزامات المفركضة عمييا في الفقرة األكلى مف ىذه المادة أك  2
بالشخص المعني بكصفو عضكان لـ تنفذىا في فترة معقكلة فممدكلة المعتمد لدييا أف ترفض االعتراؼ 

 في البعثة.
 أما المادة الثالثة كاألربعيف فتنص عمى:

 :"ة المبعكث الديبمكماسي عمى األخص"تنتيي ميم
 أ ػ بإخطار مف الدكؿ المعتمدة إلى الدكلة المعتمد لدييا بأف مياـ المبعكث الديبمكماسي قد انتيت.

( 9لة المعتمدة، بأنيا كفقان لمفقرة الثانية مف المادة )ب ػ بإخطار مف الدكلة المعتمد لدييا إلى الدك 
 التاسعة ترفض االعتراؼ بالمبعكث الديبمكماسي كعضك في البعثة"

ػ باإلضافة لبلحتماليف السابقيف أ ك ب، تنتيي مياـ رئيس البعثة ألسباب أخرل منيا: كفاتو أك  3
أك المعتمد لدييا أك زكاؿ شخصيتيا الدكلية قالتو أك قياـ حرب بيف الدكلتيف المعتمدة إاستقالتو أك 

 الخاصة أك تبعيتيا كخضكعيا لدكلة أخرل ... الخ مف األسباب.
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 ـ الموظفون الديبموماسيون 2

 أ ـ تمييد وتعريف بالموظفين الديبموماسيين:
(، عرفت في مادتيا )األكلى ػ د(، األعضاء 1961اتفاقية فيينا لمعبلقات الديبمكماسية لعاـ )

الديبمكماسييف لمبعثة الدائمة بأنيـ "أعضاء البعثة الذيف ليـ الصفة الديبمكماسية"، كرغـ إيجابية ىذا 
 التعريؼ إال أف الغمكض يعتريو مقارنة مع ما جاء في االتفاقية بخصكص رئيس البعثة.

 كبالحقيقة ليس مف السيؿ تعريؼ أك تحديد "الصفة الديبمكماسية" ألعضاء البعثة، فنجد أف
مفيكـ ىذه "الصفة الديبمكماسية" يختمؼ مف دكلة ألخرل، كال يكجد معيار مكحد متفؽ عميو كمطبؽ 
بيف كافة الدكؿ عند اختيارىا لمكظفييا الديبمكماسييف، كما أنو ليس شرطان أف يككف المكظؼ 

الدكؿ الديبمكماسي خريج إحدل المدارس أك المعاىد العميا لمديبمكماسية )كما ىك الحاؿ في بعض 
المتقدمة(، كال ىك شرط أف يككف ىذا الشخص تابعان لمجياز اإلدارم المركزم لمخدمة الخارجية في 
دكلتو، كال حتى تابعان لفركع ىذا الجياز في الخارج، حتى يتـ تعيينو مكظفان  ديبمكماسيان أك أف يتمتع 

 بيذه الصفة.
ضطمع بيا شخص ما في بعثة باإلضافة إلى ذلؾ فإنو يمكف التمييز بيف الميمة التي ي

ديبمكماسية دائمة، كبيف كظيفتو في نطاؽ الجياز التابع لو أصبلن. رغـ أنو في بعض الحاالت تختفي 
فائدة التمييز، كأف يقكـ سكرتير )مف إحدل الفئات الثبلث( باحتبلؿ مركز سكرتير لمبعثة أك أف يقكـ 

م يشغمو ىذا الشخص داخؿ البعثة بغض النظر بالكظيفة القنصمية فييا، فالميـ ىك فقط المركز الذ
 عف مرتبتو األصمية.

كمع ذلؾ، فإننا نستطيع الكبلـ عف معيار مشترؾ بيف كافة الدكؿ لتحديد "الصفة 
الديبمكماسية" ألشخاص البعثة الدائمة، مستمد مف العادة كالممارسة الدكليتيف كالتي بمكجبيا نستطيع 

مكعة األشخاص المسجميف في دليؿ )كتيب صغير( صادر عف اعتبار "مكظفيف ديبمكماسييف" مج
دراج اسـ أم شخص في ىذه كزارة خارجية الدكلة المس تقبمة ػ يطمؽ عميو ػ القائمة الديبمكماسية ػ. كا 

القائمة يككف بناء عمى طمب الدكلة المعتمدة كمكافقة الدكلة المعتمد لدييا، إال في حالة إذا رأت 
أف إدراج ىذا االسـ فيو إخبلؿ بالنظاـ المتبع في مراتب األشخاص المدرجيف الدكلة المعتمد لدييا 

 في ىذه القائمة بأف تككف مرتبة ىذا الشخص دكف مرتبة األشخاص اآلخريف.
نجد أف ىناؾ اتفاقان عمى اعتبار أف القائمة يجب أف تضـ جميع األشخاص كبالممارسة 

كضكف، كالمستشاركف، كالسكرتيركف مف إحدل المراتب الذيف يقكمكف بالمياـ التالية: الكزراء المف
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الثبلث التقميدية، كالممحقكف الديبمكماسيكف )أم المتدربكف أك أدنى درجة في السمـ الكظيفي 
 لمديبمكماسييف(، باإلضافة لمممحقيف بمختمؼ تخصصاتيـ.

 كعميو فيؤالء األشخاص ىـ الذيف يككنكف فئة "المكظفيف الديبمكماسييف".
 
 

 تعيين الموظفين الديبموماسيين: ب ـ
لمدكلة المعتمدة كامؿ الحؽ بتعييف أعضاء بعثتيا الدائمة، فيذا التعييف ليس مشركطان بطمب 

" مف الدكلة المعتمد لدييا. إال أننا نجد أف ىذا المبدأ Agrementأك  Placet"      مسبؽ لممكافقة 
"مع مراعاة، تقكؿ : 1961مف اتفاقية فيينا لعاـ " 7مقيد بقاعدة نصت عمييا بكضكح المادة السابعة "

تعيف الدكلة المعتمدة حسب اختيارىا أعضاء البعثة  11، 9، 8، 5المادة، أحكاـ المكاد 
 .".........الخ

كتفسيران ليذه المادة عمينا العكدة لممكاد المطمكب مراعاتيا كالتي تقيد اختيار أعضاء البعثة .. 
ؽ برئيس البعثة في ير إلى تعدد االعتمادات )أشرنا إلى ىذه القاعدة فيما يتعمفمثبلن المادة الخامسة تش

المبحث السابؽ(، فالدكلة المعتمدة لدييا إمكانية تعييف شخص ما في بعثتيا لدل أكثر مف دكلة 
سبؽ لمدكلة المعتمد لدييا كالتي م)كىذا يخص رئيس البعثة( كلكف ىذه اإلمكانية مشركطة باإلعبلـ ال

 طاعتيا الرفض.باست
" كالتي تنص عمى جنسية أعضاء البعثة الديبمكماسييف، كالتي مف حيث 8أما المادة الثامنة "

المبدأ يجب أف تككف نفس جنسية الدكلة المعتمدة. لكف في بعض الحاالت يتـ اختيار أشخاص مف 
لضركرم مكافقة الدكلة جنسية نفس الدكلة المعتمد لدييا أك دكلة ثالثة، كفي ىذه الحالة أيضان، فمف ا

المعتمد لدييا. كالتي باستطاعتيا الرفض أك سحب ىذه المكافقة في أية لحظة لصبلحيتيا في تحديد 
 .(38امتيازات كحصانات ىذا المبعكث الديبمكماسي إف كاف مف رعاياىا ... )المادة 

 Persona non( كالتي تشير إلى الشخص غير المرغكب فيو "9عة )أما المادة التاس

Grata ":فبرأينا إدراج نص ىذه المادة أفضؿ مف شرحيا، نظران لكضكحيا 
لمدكلة المعتمد لدييا في أم كقت كبدكف ذكر األسباب أف تبمغ الدكلة المعتمدة أف رئيس  1ػ  9)

بعثتيا، أك أم عضك مف أعضائيا الديبمكماسييف، أصبح شخصان غير مقبكؿ، أك أف أم عضك مف 
لديبمكماسييف أصبح غير مرغكب فيو. كعمى الدكلة المعتمدة حينئذ أف تستدعي أعضاء بعثتيا غير ا
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لمظركؼ كيمكف أف يصبح الشخص غير مقبكؿ أك  الشخص المعني أك تنيي أعمالو لدل البعثة كفقان 
 غير مرغكب فيو قبؿ أف يصؿ إلى أراضي الدكلة المعتمد لدييا".

االستمزاج فان لرئيس البعثة، فميس مف الضركرم كىكذا نرل كتمشيان مع اتفاقية فيينا بأنو خبل
المسبؽ بتعييف المكظفيف الديبمكماسييف. كلكف مف الكاجب إعبلـ الدكلة المعتمد لدييا عف تعييف 
ىؤالء األشخاص، كالتي ليا الحؽ في معارضة مثؿ ىذا التعييف أك الطمب بإنياء مياـ أم شخص 

 غير مرغكب فيو.
لـ تكف معركفة سابقان كبدأت  ( مف االتفاقية فتنص عمى مشكمة11)أما المادة الحادية عشرة 

 ىا تزداد تدريجيان في السنكات األخيرة أال كىي ظاىرة عدد أعضاء البعثة الديبمكماسية الدائمة.ر ىظكا
كخصكصان مف الدكؿ الكبرل كذلؾ حقيقة أنو في السنكات األخيرة بدأت تمارس ىذه الظاىرة 

عمى  لبلحتجاجالديبمكماسية لدل بعض الدكؿ األخرل، مما دفع ىذه الدكؿ  بمضاعفة أعضاء بعثتيا
ىذه الممارسة بحجة أنو في أغمب األحياف ال يكجد داع حقيقي لمضاعفة أعضاء البعثة الميـ سكل 

لدييا. كبناء عمى ىذا االحتجاج أدخمت القصد بمضاعفة النفكذ لمدكلة المعتمدة عمى الدكلة المعتمد 
ينا قاعدة جديدة لـ تكف معركفة في القانكف العرفي أك القانكف التعاىدم السابؽ التفاقية فيينا اتفاقية في

(:"في حالة عدـ كجكد اتفاؽ 1ػ  11كنصت عميو في مادتيا الحادية عشرة كالتي تنص عمى )
يجكز لمدكلة المعتمد لدييا أف تطمب بقاء ىذا العدد في الحدكد صرحي عمى عدد أعضاء البعثة 

لمعقكلة كالمعتادة كفقان لما تقدره بالنظر لمظركؼ كاألحكاؿ السائدة في ىذه الدكلة كلبلحتياجات ا
 الخاصة بالبعثة".

"يجكز لمدكلة المعتمد لدييا في نفس الحدكد كبشرط عدـ التمييز أف ترفض قبكؿ مكظفيف (:2ػ  11)
 مف فئة معينة(.

تككف مكجكدة عند دكلتيف المعنيتيف كالتي غالبان ما كىذا يعني، أنو في حاؿ عدـ كجكد اتفاقية بيف ال
االتفاؽ عمى التبادؿ الديبمكماسي بينيما، فممدكلة المعتمد لدييا الحؽ بأف تطمب بقاء ىذا العدد في 

ب نجد أف ىذه المادة في كتراث الدكلة المعتمدة بيذا الطمالحدكد المعقكلة كالعادية. كفي حالة عدـ ا
دكلة المعتمد لدييا رفض قبكؿ مكظفيف مف فئة معينة بشرط عدـ التمييز بيف شقيا الثاني تجيز لم
 ة لدييا؟!بعثات الدكؿ المعتمد

( مف 11كأخيران بخصكص إجراءات التعييف، جرت العادة كأكد عمييا في المادة العاشرة )
ي الدكلة المعتمد اتفاقية فيينا بأف تقكـ الدكلة المعتمدة بإببلغ الجياز المسؤكؿ )كزارة الخارجية( ف

 بتعييف أعضاء البعثة كبكصكليـ كبسفرىـ ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لعائبلتيـ. لدييا
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 ج ـ انتياء ميام أعضاء البعثة الديبموماسيين:
الحالتاف المتاف شرحناىما سابقان بخصكص إنياء مياـ رئيس البعثة تنطبقاف عمى أعضاء البعثة 

 الديبمكماسييف كىما:
 المعتمدة.قرار مف الدكلة  (1)
 إرادة الدكلة المعتمد لدييا. (2)

بالكاقع فإف الحالة األكلى ىي األكثر شيكعان، كالسبب العادم المكجب لذلؾ ىك نقؿ المكظؼ 
ف كجدت فنعتقد أنو ليس مف الميـ التطرؽ إلييا  اآلف، بؿ األىـ الديبمكماسي. أما األسباب األخرل كا 

أشرنا إلييا في نياية البند السابؽ، أال كىي أف تقكـ الدكلة ىك اإلشارة إلى محتكل المادة العاشرة التي 
المعتمدة بإببلغ مسبؽ لمدكلة المعتمد لدييا في جميع حاالت انتياء مياـ عضك البعثة سكاء بقرارىا 

 بإنياء مياـ عضك البعثة أك بالرحيؿ النيائي لمشخص المستدعى كعائمتو.
لمبعكث الديبمكماسي بإرادة الدكلة المعتمد لدييا أما بخصكص الحالة الثانية أم إنياء مياـ ا

باعتباره شخصان غير مرغكب فيو فتنطبؽ عمييا نفس االعتبارات كنفس األسباب التي أشرنا إلييا 
 بخصكص رئيس البعثة.

كمف الطبيعي أف يككف إنياء مياـ عضك البعثة مف قبؿ الدكلة المعتمد لدييا أقؿ خطران مف إنياء 
 ثة لعدة أسباب منيا:مياـ رئيس البع

ليس مف الضركرم أف تقدـ الرغبة مف الدكلة المعتمد لدييا في عاصمة الدكلة المعتمدة بؿ  (1)
عضك البعثة غير المرغكب فيو في الفترة تكجو مباشرة لرئيس البعثة، كفي حالة عدـ مغادرة 

 طرده.الممنكحة مف قبؿ الدكلة المعتمد لدييا، فإف باستطاعة ىذه الدكلة أف تقـك ب
األسباب الداعية العتبار عضك البعثة شخصان غير مرغكب فيو مختمفة كليست دائمان بالغة  (2)

 األىمية كالتي تكجو لرئيس البعثة.

 
 د ـ الممحقون الفنيون:

كنا قد أشرنا سابقان إلى مراتب األشخاص المككنيف لمكادر )الطاقـ( الديبمكماسي لمبعثة 
يف الفنييف. كرغـ أنيـ يتمتعكف بنفس الكضع الديبمكماسي لسائر الدائمة، كذكرنا مف بينيـ الممحق

، إال أنيـ يتمتعكف بصفات خاصة أعضاء البعثة اآلخريف كترد أسماؤىـ في القائمة الديبمكماسية
 تميزىـ عف اآلخريف.
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ىذه الصفات ىي التي دفعتنا لتخصيص )مبحث خاص( بيـ. كنعكد لمتأكيد عمى أف الممحقيف 
عضاء "لمطاقـ الديبمكماسي" لمبعثة، كتنطبؽ عمييـ نفس الحقكؽ كالكاجبات، كنفس الفنييف ىـ أ

 مسطرة التعييف كانتياء الخدمة أسكة بزمبلئيـ مف الديبمكماسييف اآلخريف.
كنظران لتعدد نشاطات البعثات الديبمكماسية الدائمة، كنظران لتشعب كتعقيد العبلقات الدكلية 

البشرية كالمالية كالمصالح لكؿ دكلة،  اإلمكانياتد ىؤالء الممحقيف ىك الحالية، نجد أف ما يحدد عد
كىناؾ أنكاع مختمفة لمممحقيف مثؿ: الممحقكف العسكريكف لمجيكش الثبلثة، كالممحقكف التجاريكف 

 كالصحفيكف كالثقافيكف كالعماليكف ...الخ.

 أما ما يميزىم عن باقي أعضاء البعثة فنجممو بالنقاط التالية:
يف العسكرييف بمف فييـ البحريكف كالجكريكف، أم كؿ مف عييف الممحقتسمية كت ـ الميزة األولى: 1

ينتمي لمقكات المسمحة لمدكلة المعتمدة، يجب أف تطبؽ عمييـ معاممة مشابية لما يطبؽ عمى رئيس 
ىا اتفاقية البعثة الديبمكماسية، كىذه المعاممة ىي ممارسة متعارؼ عمييا في القانكف العرفي كتؤكد

تعيف الدكلة  11ك  9ك  8ك  5فيينا في مادتيا السابعة التي تنص عمى: "مع مراعاة أحكاـ المكاد 
المعتمدة حسب اختيارىا أعضاء البعثة، كفيما يخص الممحقيف العسكرييف أك البحرييف أك الجكييف، 

 عمييـ".يككف لمدكلة المعتمد لدييا أف تطمب مكافاتيا أكالن بأسمائيـ لممكافقة 
بدكف شؾ فإف ىذه القاعدة كما رأينا في نص المادة السابقة ال تتطمب مكافقة مسبقة بؿ تترؾ أمر 

 طمب ذلؾ إلرادة الدكلة المعتمد لدييا.
حالة شغكر منصب تميز الممحقيف عف باقي أفراد البعثة الديبمكماسية ىي  لتي: كاـ الميزة الثانية 2

رئيسيا أك  حالة غيابيجب أبدان أف تبقى البعثة بدكف رئيس. ففي رئيس البعثة، فكما ىك معركؼ ال 
اسة يس الجديد لميامو، يمارس مياـ رئكمباشرة الرئ ما بيف انتياء مياـ الرئيس السابؽفترة في أثناء ال

البعثة )كقائـ باألعماؿ بالنيابة( المكظؼ الديبمكماسي األعمى مرتبة بيف طاقـ البعثة باستثناء 
كاليدؼ مف ىذا االستثناء مبرر بأف الممحقيف يقكمكف أكالن: بمياـ خاصة كمحددة، كثانيان: الممحقيف. 

فيـ في أغمبية األحياف أشخاص تابعكف ألجيزة فنية تابعة لدكائر حككمية مختمفة كليسكا 
 بديبمكماسييف أصبلن.

زارة تصدرىا ك كتأكيدان لما ذكرناه سابقان، لك اطمعنا عمى قائمة السمؾ الديبمكماسي التي 
، نجد أف اسـ السكرتير الثالث لمبعثة يأتي ماسية الدائمة المعتمدة لديياك مخارجية الدكؿ لمبعثات الديب

الممحقيف ميما كانت مرتبة الممحقيف. كلكف تجنبان لممشاكؿ أك االستياءات التي  أسماءبالترتيب قبؿ 
اج أسماء الممحقيف خمؼ اسـ الكزير قد تتسبب عف ذلؾ فمقد جرت العادة لدل بعض الدكؿ عمى إدر 
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المفكض أك المستشار. كفي حالة كجكد أكثر مف مستشار لمبعثة جرت العادة عمى كضع أسماء 
 الممحقيف بيف اسـ مستشار كآخر بادئيف بالممحؽ العسكرم.

 :ىـ ـ القائمون باألعمال بالنيابة
ة ال يجب أف تبقى بدكف رئيس، كما أشرنا في النقطة السابقة فإف أية بعثة ديبمكماسية دائم

فإذا غاب رئيس البعثة األصيؿ سفيران كاف أـ كزيران مفكضان أك قائمان باألعماؿ أصيبلن، يتكلى رئاسة 
 البعثة أثناء غيابو أعمى المكظفيف الديبمكماسييف مرتبة "كقائـ باألعماؿ بالنيابة".

ماسي مرتبة، إال أنو ك مديب ؼإلى أف يتكلى ىذه الميمة أعمى مكظ اجرت العادة كما أشرن
دكلية تنص عمى فكرم تسمـ أعمى مكظؼ ديبمكماسي ليذه الميمة. فينالؾ  ةليس ىناؾ قاعدة قانكني

حاالت استثنائية كنادرة تجيز لرئيس البعثة أف ينيب عنو المكظؼ ذا المرتبة الثانية أك حتى الثالثة 
مة في البعثة، شريطة أف تكافؽ عمى ذلؾ يتكلى القضايا السرية كاليا أفإف كاف مكضع ثقة أك 

بمادتيا  1961اتفاقية فيينا لعام حككمتو كيبمغ األمر إلى كزارة خارجية الدكلة المعتمد لدييا. 
 ( تنص عمى:19التاسعة عشرة )

( :"إذا كاف مركز رئيس البعثة خاليان، أك كاف ىناؾ ما يمنع رئيس البعثة مف القياـ بميامو، 1ػ  19)
اسطة القائـ باألعماؿ بالنيابة إما بك ة عمؿ رئيس البعثة. كيبمغ اسـ تئـ باألعماؿ بصفة مؤقيتكلى قا

ما حالة كجكد مانع لديو، بكاسطة كزارة خارجية الدكلة المعتمدة، إلى كزارة خايرئ رجية س البعثة، كا 
 كزارة أخرل متفؽ عمييا". الدكلة المعتمد لدييا أك أية

لـ يكف أم مف أعضاء البعثة الديبمكماسييف مكجكدان في الدكلة المعتمد  (: "في حالة ما إذا2ػ  19)
لدييا، يمكف لمدكلة المعتمدة بمكافقة الدكلة المعتمد لدييا أف تعيف أحد أعضاء البعثة اإلدارييف أك 

 الفنييف ليتكلى تصريؼ الشؤكف اإلدارية العادية لمبعثة".
تبميغ اسـ القائـ باألعماؿ بالنيابة لكزارة ( تنص فقط عمى 19كما نرل فإف ىذه المادة )

خارجية الدكلة المعتمد لدييا، تبميغ كيذا يقـك بو رئيس البعثة قبؿ مغادرتو، كلكف إف تعذر ذلؾ فعمى 
كزارة الخارجية لمدكلة المعتمدة أف تقدـ مذكرة بذلؾ إلى كزارة خارجية الدكلة المعتمد لدييا، 

(Memo.) 
بأعماؿ جديد، ففي حالة عجزه عف  ـابة، ال يستطيع تفكيض ميامو لقائكالقائـ باألعماؿ بالني

القياـ بميامو، عمى كزارة خارجية دكلتو إببلغ ذلؾ لمدكلة المعتمد لدييا. كاتفاقية فيينا كما رأينا في 
عمى ىذا المكضكع كىك: في حالة نقص الكادر الديبمكماسي أك  ػ أدخمت جديدان 19ػ مف المادة ػ2ػ البند
ـ كجكده في البعثة الدائمة طرحت ىذه المادة إمكانية بديمة كىي تعييف الدكلة المعتمدة عضكان مف عد
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الكادر اإلدارم أك الفني لمبعثة. كمما ال شؾ فيو أف تعيينان كيذا يبقى مشركطان بمكافقة الدكلة المعتمد 
سمو غير كارد في القائمة لدييا، ألف المكظؼ المعيف ال يتمتع "بحصانة ديبمكماسية" أك باألحرل ا

الديبمكماسية كنضيؼ أف ىذا المكظؼ ال يتحكؿ حقيقة إلى قائـ باألعماؿ بالنيابة، آخذيف بعيف 
 االعتبار أف ميامو مقصكرة فقط عمى تصريؼ الشؤكف العادية لمبعثة.

كأخيران، عمى القائـ باألعماؿ بالنيابة أف يفيـ أف ميمتو فقط مرحمية، كعميو أف يتجنب 
حاكلة تطبيؽ أفكاره الخاصة حكؿ كيفية إدارة البعثة خبلؿ غياب رئيسيا، كما عميو أف يتجنب أم م

سمكؾ ممكف أف يفسر عمى أنو محاكلة تصحيح أك تغيير لعمؿ ما كاف قد باشره رئيسو قبؿ مغادرتو، 
غير ممزمة لو  ألعماؿ بالنيابةالكاجبات لمقائـ باكعميو يجب أف يتبع نفس الخط السمككي لرئيسو. ىذه 

في الفترة ما بيف انتياء مياـ رئيس البعثة السابؽ كاستبلـ الرئيس الجديد لميامو، فمو كامؿ الحرية 
بتصريؼ ميامو، إال أنو مف المستحسف أف يتذكر دائمان بأنو ليس رئيس البعثة بؿ مجرد قائـ 

 باألعماؿ بالنيابة.
 
 ـ الموظفون اآلخرون والمستخدمون 3

بمكماسية الدائمة بحاجة إلى خدمات أشخاص غير الكادر الديبمكماسي المبيف في الديالبعثة 
القائمة الديبمكماسية، فيـ ال يشكمكف جزءان مف الطاقـ الديبمكماسي كال يتمتعكف بنفس الحصانات 

 كاالمتيازات. كىؤالء األشخاص بينيـ اتفاقية فيينا بمرتبتيف:
 المكظفكف اإلداريكف كالفنيكف. .1
 مكف.المستخد .2

 
كمع أف االتفاقية لـ تفصؿ الكظائؼ التي يقكـ بيا أشخاص كؿ مرتبة بؿ أسمتيـ "أعضاء طاقـ 

 البعثة" إال أنو مف السيؿ عمينا تصنيفيـ:
كف بتصريؼ أنيـ مجمكعة األشخاص الذيف يقكم فبالنسبة لممكظفيف اإلدارييف كالفنييف، نقكؿ -

مبعثة. مثؿ : رئيس الكتبة كالكتبة كالطابعيف ل الشؤكف اليكمية العادية )اإلدارية كالفنية(
كالمختزليف كالمترجميف كأمناء المحفكظات )األرشيؼ( كعاممي الراديك كالتمفكف كالتمكس 

 كمسؤكلي الحسابات كالصيارفة ...الخ.
أما المستخدمكف: فيـ مجمكعة األشخاص الذيف يقكمكف بأعماؿ الخدمة لمبعثة )كليسكا خدـ  -

 سائقيف كالحراس كالمراسميف كعماؿ التنظيفات ...الخ.أعضائيا( مثؿ: ال
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كتجدر معرفة أف ىذا "الطاقـ" متعاقد لمعمؿ مع البعثة كليس مع دكلتيا، كما أف ىؤالء 
 المستخدميف يمكف أف يككنكا مف رعايا دكلة ثالثة مقيميف في الدكلة المعتمدة.

 
بأشخاص ليس ليـ ارتباط مباشر  كأخيران، فإف القانكف الديبمكماسي، يعير اىتمامان خاصان 

بالبعثة، كلكنيـ ذكك عبلقة بأشخاصيا، كيتمتعكف بحصانات كامتيازات خاصة بفضؿ ىذه العبلقة، 
كنقصد بيـ عائبلت أعضاء الطاقـ الديبمكماسي كاإلدارم كالفني، باإلضافة "لمخدـ الخصكصييف" 

 لرئيس البعثة كأعضائيا.

 

 

 بموماسية الدائمةـ العنصر المادي لمبعثة الدي 2
كما أشرنا في مقدمة ىذا الفصؿ العاشر فإف البعثة الديبمكماسية الدائمة ػ كجياز لمعبلقات 

 الخارجية لمدكلة ػ تتككف مف عنصريف أساسييف:
)أ( العنصر البشرم ك )ب( العنصر المادم. كىذا العنصر المادم يتمتع بحصانة خاصة مستقمة 

 عف حصانات العنصر البشرم.
تسمييا اتفاقية فيينا "أماكف البعثة".  م، مقر البعثة الديبمكماسية كالتيبع ىذا العنصر المادكيت

ىذا المصطمح يضـ مركز البعثة أك السفارة، كمسكف رئيس البعثة كال يضـ مساكف األعضاء 
الديبمكماسييف لمبعثة. كقد يككف بعض ىذه األماكف كخصكصان مسكف رئيس البعثة ممكان لمدكلة 

معتمدة، كلكف ىذه الميزة ال يكجد ليا غطاء قانكني ديبمكماسي خاص، فأماكف البعثة جميعيا ال
كبدكف استثناء سكاء أكانت ممكان أك مؤجرة تتمتع بنفس الحصانات كسكاء أكاف رئيس البعثة مكجكدان 

 بيا أـ ال.
ص عمى: حيث تن( 21كمف األىمية بمكاف اإلشارة إلى اتفاقية فيينا كخصكصان المادة )

تمدة عمى أماكف البعثة، كمف بينيا مكاف ع"لمبعثة كرئيسيا الحؽ في رفع عمـ ككضع شعار الدكلة الم
 ( حيث تنص:22رئيس البعثة، ككذا عمى كسائؿ المكاصبلت الخاصة بو". ككذلؾ المادة )

كلة المعتمد لؤلماكف الخاصة بالبعثة حرمة مصكنة فبل يجكز لرجاؿ السمطة العامة لمد 1ػ  22"المادة 
 لدييا دخكليا ما لـ يكف ذلؾ بمكافقة رئيس البعثة.

ػ عمى الدكلة المعتمد لدييا التزاـ خاص باتخاذ كافة اإلجراءات المبلئمة لمنع اقتحاـ األماكف  2ػ 
 التابعة لمبعثة أك اإلضرار بيا أك اإلخبلؿ بأمف البعثة أك االنتقاص مف ىيبتيا.
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ة كأثاثيا كاألشياء األخرل التي تكجد بيا، ككذا كسائؿ المكاصبلت ػ األماكف الخاصة بالبعث 3ػ 
التابعة ليا ال يمكف أف تككف مكضع أم إجراء مف إجراءات التفتيش أك االستيبلء أك الحجز أك 

 اإلجراءات التنفيذية".
ىذه الصياغة لممكاد المشار إلييا تبيف بكضكح تاـ اعتبار أماكف البعثة كجزء متمـ لمبعثة 

ميو فإنيا تتمتع بكضع قانكني خاص بدكف حاجة لربطيا بعبلقة تبعية مع الكضع الخاص الذم كع
 يتمتع بو الشخص الذم يستعمميا.

( نظران لمصفة الخاصة لحرمة 22ككذلؾ فإف االعتبار الخاص المشار إليو في المادة )
البعثة حرمة مصكنة المحفكظات ككثائؽ البعثة، حيث تنص ىذه المادة عمى: "لممحفكظات ككثائؽ 

 في كؿ األكقات كفي أم مكاف تكجد فيو".
كأخيران، يجب أف نكضح، بأنو ليس مف الضركرم أف تككف أماكف البعثة في نفس البناية. 
فإننا نرم أف بعض البعثات الديبمكماسية ليا عدة أماكف مكزعة داخؿ العاصمة ككؿ مكاف منيا يتبع 

مبية يضميا جميعيا مقر كاحد كالذم بطبيعة الحاؿ منفصؿ عف قسمان مف أقساـ البعثة. كلكف األغ
مسكف رئيس البعثة. عمى أية حاؿ، فإف أيان مف ىذه االحتماالت المشار إلييا ال تؤثر عمى الكضع 

تنص عمى  ( مف اتفاقية فيينا كالتي12مادة )ليو القانكف الديبمكماسي بالإالقانكني باستثناء ما يشير 
ة المعتمدة أف تقيـ مكاتب تككف جزءان مف بعثتيا، في أماكف أخرل غير المكاف أنو ال يجكز لمدكل

 الذم يكجد بو مقر البعثة، إال بعد الحصكؿ عمى مكافقة مسبقة كصريحة مف الدكلة المعتمد لدييا.
 

 ممارسة الميام الديبموماسية لمبعثة الدائمة
 ـ ميام البعثة الديبموماسية الدائمة: 1

ة الديبمكماسية الدائمة المنصكص عمييا بشكؿ كاضح بالمادة الثالثة مف اتفاقية فيينا أىـ مياـ البعث
 كما يمي: 1961لعاـ 

 تمثيؿ الدكلة المعتمدة لدل الدكلة المعتمد لدييا. .1
ة بالدكلة المعتمدة كبرعاياىا في الدكلة المعتمد لدييا كذلؾ في الحدكد صاحماية المصالح الخ .2

 دكلي العاـ.المقبكلة في القانكف ال

 التفاكض مع حككمة الدكلة المعتمد لدييا. .3

اإلحاطة بكؿ الكسائؿ المشركعة، بأحكاؿ الدكلة المعتمد لدييا كبتطكر األحداث فييا كمكافاة  .4
 حككمة الدكلة المعتمدة بتقرير عنيا.
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مد تكطيد العبلقات الكدية كتدعيـ العبلقات االقتصادية كالثقافية كالعممية بيف الدكلة المعت .5
 كالدكلة المعتمدة.لدييا 

ىذه المادة الثالثة كالتي تشير إلى أف البعثة الديبمكماسية  فباإلضافة إلى الفقرة الثانية م .6
 الدائمة تستطيع ممارسة المياـ القنصمية.

 
لـ تأت بجديد سكل تجميع كترتيب  1961ما عدا ىذه الفقرة الثانية، نجد أف اتفاقية فيينا/

 يا الممارسة الديبمكماسية مف الممارسة العرفية أك مف الفقو.المياـ التي اكتسبت
كمف جيتنا سنقكـ في ىذا المبحث بشرح أىـ ىذه المياـ المنصكص عمييا في المادة الثالثة، دكف 
اعتبار تسمسمي لممياـ حسب نص ىذه المادة. كسنخصص المبحث الثاني لنشاطات البعثة الركتينية 

 اـ ىي:"المراسبلت" ... كىذه المي
الميمة األساسية األكلى لمبعثة الديبمكماسية ىي بدكف شؾ ػ التمثيؿ ػ كاالستعماؿ المغكم  أ ـ التمثيل:

لمصطمحات مترادفة أكالن لمبعثة الديبمكماسية كممثمية ديبمكماسية، كثانيان لممبعكث الديبمكماسي كممثؿ 
اإلشارة إلى البعثة الديبمكماسية كجياز تبيف لنا بكضكح ىذه الميمة، )كمف األىمية ىنا  ،ديبمكماسي

لى المبعكث كرئيس لمبعثة كليس غيره مف أشخاص البعثة(.  كا 
كاآلف نجد أنفسنا أماـ سؤاؿ كثر الجدؿ حكلو، كالتفسيرات لو، كما زاؿ يساء استعمالو كىك: 

 مف يمثؿ رئيس البعثة الديبمكماسية؟ أيمثؿ حككمتو أـ دكلتو أك رئيسيا !!!؟؟
، كضعت حدان ليذه التضاربات التقميدية بخصكص التمثيؿ، عممان 1961فيينا لعاـ  اتفاقية

بأنو لزمف طكيؿ جدان )ككما بينا سابقان( كاف يعتبر أف رئيس البعثة ىك ممثؿ شخصي لمميكو الذم 
يرسمو، فيما بعد كاف ىناؾ شؾ بخصكص ما إذا كاف المبعكث الديبمكماسي يمثؿ حككمتو، أـ دكلتو 

 إذا استمر يمثؿ كلك اسميان رئيس دكلتو؟!كفيما 
اتفاقية فيينا لـ تترؾ مجاالن لمشؾ، البعثة الديبمكماسية تمثؿ الدكلة المعتمدة، كعميو فإف كؿ 

قيامو بكاجباتو الرسمية،  أثناءما يصدر عف البعثة الديبمكماسية أك عف رئيسيا مف عمؿ أك قكؿ 
راه بكضكح إذا ما طالعنا كتاب اعتماد أم مبعكث يعزل ذلؾ عمى الدكلة المعتمدة، كىذا ما ن

 ديبمكماسي.
كاآلف بعد ىذا التكضيح نقكؿ إف تمثيؿ الدكلة، ال يعني فقط المشاركة في بعض االستقباالت 
كالحفبلت الرسمية، كالتي ال تتطمب سكل الحضكر الشخصي لمممثؿ لمثؿ ىذه المناسبات، بؿ تعني 

لعرض رغبات كآراء كحجج الممثؿ، كبالحقيقة فإف الُمَمَثؿ  ،سمطة كذلؾ بأف يككف الممثؿ مؤىبلن ذا
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الحالة ىك شخص معنكم كمعقد. كعميو فبل يجب أف يحدد التمثيؿ فقط عمى جياز أك أجيزة في ىذه 
بمكماسيان: رئيس الدكلة أـ يمعينة ليذا الشخص المعنكم. أم ال يجب أف نتساءؿ ىنا إذا كاف الممثؿ د

 الكاسع، أـ السمطة التنفيذية؟؟ الحككمة بمفيكميا
البعثة الديبمكماسية )نكرر مرة أخرل(، تمثؿ الدكلة بكامميا كشخص معنكم كشخص أصيؿ 

 لمقانكف الدكلي العاـ.
مف جية أخرل، فإف التمثيؿ الذم تقكـ بو البعثة الديبمكماسية كرئيسيا يجب أف يككف شامبلن 

طة بتكجييات كحدكد ال يستطيع المبعكث الديبمكماسي كذا سمطات عمميان غير محدكدة، كلكنيا مرتب
 تجاكزىا سكل في حاالت خاصة تتطمب منح سمطات مطمقة لممبعكث، كتكقيع معاىدة دكلية مثبلن.

 
: مف البدييي أف تككف الميمة التفاكضية مكممة لمميمة التمثيمية ككاحدة مف المياـ ب ـ التفاوض

 الرئيسية لمبعثة الديبمكماسية.
الحقيقة فإف التعقيدات كالتخصصات المتزايدة في الحياة الحديثة كالتي تنعكس عمى كفي 

العبلقات الدكلية، تفرض في يكمنا ىذا مضاعفة البعثات الخاصة المككنة بغالبيتيا مف النشاطات 
نحصرت فقط في اك  كخصكصان المفاكضات الكبرل، ةالدائمالتفاكضية المستقمة لمبعثة الديبمكماسية 

ضير ليذه المفاكضات أك المشاركة بيا. كىكذا نجد أنو أثناء المباشرة بالمفاكضات بيف بعثتيف التح
رئيس البعثة كبعض مساعديو جزءان مف البعثة الخاصة لدكلتيف خاصتيف، يككف مف الشائع أف ُيّككف 

، ىذه افيةكذلؾ لما ليذه المشاركة مف حسنات كبيرة نظران إلقامتيـ في ىذه الدكلة لفترة زمنية ك
اإلقامة تساعدىـ عمى معرفة عميقة كمباشرة بأكضاع كحاجيات ىذه الدكلة، كحتى بالمصالح 
كالطمكح كالتطمعات كالرغبات لمفاكضييـ المحمييف، باإلضافة إلمكانية قياـ عبلقات شخصية 
 كصداقة بينيـ كبيف بعض مف األعضاء المفاكضيف المحمييف، مما يسيؿ مجرل المفاكضات. كىذه

 كبرل لممفاكضات. أىميةالميزات تجعؿ لكجكدىـ ضمف الكفد كمشكرتيـ 
كعميو فإف ما جاء في الفقرة السابقة بخصكص المفاكضات الكبرل، ال يعني بأم حاؿ مف 

قؿ شأنيا، كليس كؿ المفاكضات ىدفيا  داألحكاؿ أف الميمة التفاكضية لمبعثة الديبمكماسية الدائمة ق
كبرل، أك حؿ مشاكؿ دكلية مستعصية، بؿ ىناؾ أمكر كثيرة تيـ مجاالت  الكصكؿ التفاقيات دكلية

مختمفة ما زالت مف اختصاص أك مف المياـ التفاكضية لمبعثة، كىي في تزايد مستمر، كال تتطمب 
بعثات خاصة أك متخصصيف. ككمثاؿ عمى ذلؾ ُنّذكر ببعض ىذه المياـ مثؿ: الحصكؿ عمى الدعـ 

دكلية، أك التصكيت عمى كجية نظر خاصة )مكقؼ ما( في اجتماع  مف أجؿ منصب ما في منظمة
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حتى حؿ نزاع بيف أحد رعايا دكلة  أكدكلي، أك المكافقة عمى نص قانكني تتبناه الدكلة المعتمدة، 
 البعثة كسمطات الدكلة المعتمد لدييا ... الخ.

مة فييا نأخذ بالتعريؼ كلمعرفة أكبر بيذه الميمة التفاكضية كدكر البعثة الديبمكماسية الدائ
المسيب لسمكحي فكؽ العادة )معجـ الديبمكماسية كالشؤكف الدكلية( مف حيث يقكؿ: "إف المفاكضة 

بيف ممثمي دكلتيف ىي المباحثات كالمداكالت كالمناقشات كالمساكمات الشفيية أك الخطية التي تجرم 
الطرفيف حججو، كيحاكؿ أف  أك أكثر، ذات مصالح متقاربة أك متعارضة، يقدـ خبلليا كؿ مف

يدحض حجج خصمو بغية الكصكؿ إلى اتفاؽ يتعمؽ بحؿ قضية تيميما، أك مطمب أك نزاع يقتضي 
 تسكيتو بالطرؽ الكدية، أك تحديد مكقؼ أك تقرير إجراء أك عقد معاىدة ... الخ.

كف أك كتسبؽ المفاكضات عادة مشاكرات كمباحثات تمييدية، يقـك بيا الممثمكف الديبمكماسي
رب كجيات النظر حكؿ األسس العامة، تعيف كؿ دكلة مندكبييا يشارككف بيا، فإذا تـ االتفاؽ أك تقا

 كتحدد مكعد االجتماعات كمكانيا. المفكضيف،
كتجرم المفاكضات شفييان كخطيان، بتبادؿ مذكرات تتضمف اقتراحات معينة أك مطالب 

 صريحة أك مشركعان لبلتفاؽ المنشكد ...الخ.
معف جيد ليذا التعريؼ، تتبيف لنا أىمية "المفاكضة"، كالمركز الذم تحتمو بيف المياـ كبت

 مة، كدكر ىذه األخيرة فييا.ئاالديبمكماسية الداألخرل لمبعثة 
حداىما ال  كالمفاكضات تجرم بطريقتيف كما رأينا بالتعريؼ السابؽ إما شفييان أك خطيان، كا 

 ا متكاممتاف لما لكؿ منيما مف مزايا.فإنيم تتعارض مع األخرل، بؿ بالعكس
لمفاكضات الشفكية تمتاز بمركنتيا، ألنيا تسمح لممتفاكضيف كبعد اتفاؽ بينيما، بطرح االنتقادات فا -

 المختمفة ككجيات 
كالرد كالمناكرة النظر الشخصية، كتعتبر ىذه إمكانية ىامة جدان، مف حيث أنيا تعطي مجاالن لؤلخذ 

لمطرؼ اآلخر، كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ الذم يتفاكض عميو الفريقاف. كمحاكالت جس النبض 
كلكف رغـ ىذه الميزات اليامة، يجب األخذ بالحسباف أف أية فكرة شفكية أك كجية نظر مقدمة مف 

ا تعبر عف كجية نظر حككمتو، لذلؾ يقبؿ مبعكث ديبمكماسي أثناء تأديتو لكاجبو. تعتبر قانكنيان أن
ما أك كجية نظر، كما يجب  كماسي االحتراس كأخذ جانب الحذر عند تقديمو لفكرةيجب عمى الديبم

عميو تنبيو مفاكضية بنكعية الصفة المطركحة سكاء أكانت رسمية أـ شخصية. كأخيران نقكؿ إنو مف 
الطبيعي، إف سارت المفاكضات كما يريد ليا الطرفاف، أف تكمؿ باتفاؽ مبدئي بينيما، كىذا االتفاؽ 
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سجيمو كتابيان سكاء تحت عنكاف: مشركع مذكرة، أك مشركع بياف، أك بصفة أكثر رسمية يجب ت
 مشركع محضر اجتماع.

أكثر بطئان كأقؿ مركنة كلكنيا بعكس المفاكضة الشفكية  ا المفاكضات الكتابية فيي ببل شؾ،أم -
أك مجاالن أضيؽ تسمح بدراسة كاممة كىادئة لممسائؿ المعمقة. كبالممارسة تترؾ ىامشان صغيران 

لممناكرة، كمحاكالت جس النبض، ككجيات النظر الشخصية. كطريقة تسجيميا المتبعة أك الشائعة ىي 
المذكرة الشفيية. )كىي عبارة عف مذكرة خطية تتبادليا كزارة الخارجية مع البعثات الديبمكماسية 

رجية أك البعثة الديبمكماسية، المعتمدة لدييا( كتكقع باألحرؼ األكلى فقط، كتحمؿ خاتـ كزارة الخا
كتاريخ اإلرساؿ. كترمي المذكرة الشفيية إلى عرض بعض القضايا أك التقدـ ببعض المطالب كىي 

 األكثر شيكعان أك استعماالن في المراسبلت الديبمكماسية كما سنرل فيما بعد.
 

اسة لمسرية مالكمبلحظة أخيرة ميمة نشير إلييا في شرحنا ىذا لماىية التفاكض كىي الحاجة 
، متخذان مف تحفظو عدـ كشؼ أكراقو كبلن أك بعضان، كال حتى كالتحفظ لممفاكض أثناء المفاكضات

إلى أم مدل مستعد أف يتنازؿ عف مكقؼ دكلتو، ليس فقط أماـ مفاكضيو، بؿ حتى أماـ أم شخص 
احتراسان كسرية،  مكاطنيو. كأكثرثالث بعيد عف نطاؽ المفاكضات، حتى لك كاف مف بيف أقربائو أك 

يجب عمى المفاكض أف ال يتطرؽ بالكبلـ عما تـ التكصؿ إليو أثناء سير المفاكضات، خكفان مف 
ف لـ يؤد إلى إيقاؼ المفاكضات فقد يؤدم  تسرب بعض كبلمو إلى مفاكضيو مما يسبب حرجان ليـ، كا 

 إلى تأخيرىا أك عرقمتيا.
ماسية السرية، كىجر "الديبمكماسية المكشكفة"، كىذا ال يعني بأم حاؿ مف األحكاؿ إلى الديبمك 

ذلؾ فالديبمكماسية المكشكفة حتى في النقاط األربع عشرة الطمكحة لمرئيس كيمسكف ف بؿ بالعكس م
اف نتيجة ىذه المفاكضات، كاليدؼ منيا كلـ يشر الرئيس األمريكي عمى نشر التفاكض بؿ إلى نشر 

س المفاكضات التي يستحيؿ أف تتـ لك ُكِشفت أك ُنشرت كلكف لي المعاىدات كاالتفاقيات السرية،
 أخبارىا قبؿ نيايتيا، أم قبؿ أف تكقع رسميان مف الجانبيف كيصادؽ عمييا.

 
أصؿ قياـ البعثات الديبمكماسية الدائمة، لـ يكف فقط الحاجة المستمرة لمتمثيؿ أك  ج ـ المعمومات:

دة عمى اطبلع مستمر باألحداث السياسية التفاكض أك الحماية، بؿ أف تبقى الدكلة المعتم
كاالقتصادية ... الخ الحاصمة في الدكؿ المعتمد لدييا ىذه البعثات كقد يدفعنا التفكير إلى أف ىذه 
الميمة قد فقدت أىميتيا في عصرنا الحاضر نظران لمتطكر التقني الحديث كظيكر كسائؿ اإلعبلـ 
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صحيح أف المعمكمات الممكف الحصكؿ عمييا عف العالمية السريعة. كلكف الصحيح ىك العكس، 
الدكلة المعتمدة تحصؿ عمييا بأكثر  كأصبحتنكعيتيا  طريؽ كسائؿ اإلعبلـ المتقدمة قد تطكرت

سرعة كأقؿ كمفة مف خبلؿ ككاالت األنباء كالمذياع كالتمفزيكف: فمثبلن كفاة أك قتؿ رئيس كزراء دكلة 
االت األنباء العالمية، قبؿ أف يصؿ تمغراؼ أك حتى برقية ما يصؿ إلى الدكلة المعتمدة بكاسطة كك

الديبمكماسية لمخبر، بؿ إف الميمة األساسية مشفرة مف بعثتيا. فنجد أف الميـ ىك ليس نقؿ البعثة 
 لمبعثة ىك التعميؽ عمي الخبر ككشؼ خباياه كمراقبة ردكد الفعؿ الرسمية كالشعبية عميو.

ية لمبعثة تتككف عمى الغالب مف تحميؿ المعمكمات المجمعة إذان فالميمة اإلعبلمية األساس
ء مختمؼ عف مجرد اإلخبار. باإلضافة لدييا عف الحكادث كالتعميؽ عمييا بعد تقييميا، كىذا شي

، لمسياسة الخارجية كالداخمية لمدكلة المعتمدة لدييا، كعبلقاتيا مع دكؿ أخرل باسة عف قر ر لد
صكص ىذه القضايا كالقضايا األخرل التي مف الممكف أف تفيد أك تيـ كاتجاىات الرأم العاـ فييا، بخ

االقتصادية كالتجارية كالعممية كالثقافية.  حككمتيا في المستقبؿ، كبالخصكص في المجاالت
كباختصار كؿ صغيرة ككبيرة في جميع المجاالت. كالميـ أف ال يككف نقؿ ىذه المعمكمات بتقرير ذم 

 أف يغطى عميو التعمؽ بالتعبير كالشرح الكافي. طابع إخبارم صرؼ بؿ يجب

ة الدائمة يجب األخذ بعيف االعتبار الديبمكماسيأثناء ممارسة ىذه الميمة اإلعبلنية لمبعثة 
يجب أف ُتمارس  عبلميةالتي تُبيف أف الميمة اإلِ  (د -المادة الثالثة كبالذات ) 1961اتفاقية فيينا لعاـ 

كالتجسس أك  المشركعةكىذا يعني عدـ المجكء إلي بعض الُطرؽ غير ، "بكؿ الكسائؿ المشركعة"؟!
ُيعتبر إخبلالن بكاجباتو كُيبيُح  الديبمكماسيالرشكة ... الخ. فاستعماؿ ىذه الطرؽ مف قبؿ المبعكث 

كأف تطمب  (Persona non Grata) –أف تعتبره شخصان غير مرغكب فيو لمدكلة المبعكث لدييا 
 ك أف ُتكمفو مباشرة عند االقتضاء بمغادرة إقميميا.إلى دكلتو استدعاءه أ

ة تتمتع بكسائؿ شرعية كثيرة لمحصكؿ عمى الديبمكماسيكمف جية أخرل فإف البعثة 
بجميع كسائؿ اإلعبلـ المختمفة كجميع أنكاع االتصاالت الرسمية كالشخصية، كفي معمكماتيا، بدءان 

كتككف أداة قادرة ككثرة معارفو كاتصاالتو دكران ىامان،  يلمديبمكماسىذا المجاؿ تمعب الحياة االجتماعية 
عمى اإللماـ بجميع كجيات النظر لمحكادث التي تجرم عمى التراب الكطني داخؿ الدكلة المعتمد 

يف بؿ تتعداىا إلى الديبمكماسيلدييا، كال تقتصر المعاممة الجيدة كالصداقة عمى زمبلئو مف 
 . كالطبقات االجتماعية.اىات الفكريةالشخصيات الكطنية مف جميع االتج

َمة بالكثائؽ كحتى تككف ىذه الميمة ناجحة فإف الدكؿ تقكـ بإعداد سابؽ لدراسات جدية ُمَدع  
عف الدكلة الُمزَمع تبادؿ عبلقات دبمكماسية معيا. كتقكـ باطبلع أعضاء بعثتيا الدائمة قبؿ سفرىـ 
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مع  كيتمخص ذلؾ بنبذة عف تاريخيا، كجغرافيتياا، عمى معمكمات كافية عف الدكلة المبعكثيف لديي
اعتبار خاص لتطكرىا السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي، كُمؤسساتيا، كقانكنيا، كمصادر ثركتيا، 

 كلة.كعبلقاتيا الدكلية كعبلقات دكلتيـ مع ىذه الد
 قبؿ سفره. الديبمكماسيكؿ ىذه المعمكمات يجب أف تككف مكاد أليفة لممبعكث 

ة الديبمكماسيفالميمة اإِلعبلمية لمبعثة الدائمة ممكف أف تتـ بشكؿ عكسي، فالبعثة  ان،كأخير 
يجب أف ُتَسيَِّؿ لمدكلة المعتمدة لدييا، دائمان كبقدر اإلمكاف، الحصكؿ عمى أية معمكمات تطمبيا منيا 

 عف دكلتيا.
ا ُتعرؼ ميمة الحماية التي المقصكد بالحماية ىنا ىي )حماية المصالح(، كاتفاقية فيين الحماية: -د

 ة في البند الثاني مف المادة الثالثة بما يمي:الديبمكماسيتمارسيا البعثة 
"حماية المصالح الخاصة بالدكلة المعتمدة كبرعاياىا في الدكلة المعتمد لدييا، كذلؾ في الحدكد 

 المقبكلة في القانكف الدكلي".
قت صائبة، كالمقصكد منيا ىك الممارسة ىذه الصيغة الشاممة كالمبيمة ىي في نفس الك 

ة اليكمية لمبعثة الدائمة لحماية المصالح الخاصة لدكلتيا، كلتحسيف األكضاع الخاصة الديبمكماسي
لمكاطنييا مف حماية لمصالحيـ كضماف كضع مبلئـ كجيد ليـ، بمطالبة الدكلة المعتمدة لدييا، بأف 

يـ تشريع الدكلة الُمقيميف فييا في حدكد ما َتفِرُضو قكاعد يتمتع مكاطنكىا بكامؿ الحقكؽ التي ُيقرىا ل
 القانكف الدكلي كاالتفاقات الُمبرمة بيف الدكلتيف إف كجدت.

ة الدائمة الديبمكماسيكمع أف ىذه الميمة ىي مف الميمات األساسية لمبعثة القنصمية إال أف البعثة 
/ تي أشرنا إلييا سابقان مف اتفاقية فيينا لعاـتقكـ بيا كذلؾ حسب ما ىك كارد في المادة الثالثة كال

1961. 
ة لمبعثة الدائمة ال يتـ إال في حاالت ذات الديبمكماسيكعميو فإف مجاؿ ممارسة الحماية 

أىمية قصكل، كذلؾ بعد أف تستنفذ جميع الكسائؿ الداخمية، كيعجز القانكف الداخمي لمدكلة المعتمد 
ة بأف تقكـ بالتدخؿ لحماية المصالح الديبمكماسييدفع البعثة  لدييا عف حؿ مثؿ ىذه المشاكؿ. مما

الممنكحة ليا مف حككمتيا.  الخاصة لدكلتيا أك لرعاياىا، بما يتكافؽ مع الصبلحيات كالشركط
ة تتحدد فقط في الحاالت المستعصية، كذلؾ بأف تخدـ الديبمكماسيكباستطاعتنا القكؿ أف ميمة البعثة 

 ة لبلتصاؿ بيف حككمتيا كحككمة الدكلة المعتمدة لدييا.ككسيمة لمتفاكض أك قنا
، أنو حيث يكثر مياجرك دكلة ما )مف عماؿ كتجار كمكظفيف كطبلب ....  كما يجدر ذكره

ة الدائمة ليذه الدكلة بفتح مكاتب متخصصة يرأسيا ممحقكف تابعكف الديبمكماسيتقكـ البعثة الخ(. 
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ء المياجريف عمى التراب الكطني لمدكلة المعتمدة لدييا، كتككف لمبعثة في نقاط التجمع الرئيسية ليؤال
ميمة ىذه المكاتب استقباؿ ىؤالء المكاطنيف حاؿ كصكليـ كتكفير مساكف ليـ كرعاية حقكقيـ 

 االجتماعية كالعمالية أك المينية ... الخ، كنكجز ذلؾ بكممة كاحدة تكفير "الحماية" ليـ.
ي دكلة البعثة فيناؾ إمكانية أف تقكـ البعثة بحماية رعايا باإِلضافة لميمة الحماية لمكاطن

، جػ  -45دكلة أخرل، كحماية كيذه ممكف أف ُتمارس ضمف نطاؽ احتماليف كما تنص المادتاف )
 .1961( مف اتفاقية فيينا لعاـ 46

ة بيف دكلتيف أك الديبمكماسيجػ تنص عمى أنو في حالة قطع العبلقات  – 45فنجد أف المادة 
حالة استدعاء البعثة نيائيان أك بصفة مؤقتة مف قبؿ إحدل الدكلتيف أك كمييما فممدكلة المعتمدة أف  في

 46تعيد برعاية مصالحيا كمصالح رعاياىا لبعثة دكلة ثالثة ترتضييا الدكلة المعتمد لدييا. كالمادة 
يست ممثمة لدل الدكلة مدة، بناء عمى طمب دكلة ثالثة لتشير الحتماؿ آخر كىك، تجيز لمدكلة المعت

ؿ عمى مكافقة ىذه الدكلة األخيرة، أف تتكلى حماية مصالح الدكلة الثالثة المعتمد لدييا كبعد الحصك 
كرعاياىا، كىذه الحالة شائعة في الكقت الحالي كخصكصان بعد ظيكر عدد ىاـ مف الدكؿ الجديدة ال 

 كبير مف عكاصـ العالـ.مدة في عدد تممؾ الشركط البلزمة إِلقامة بعثات دبمكماسية دائمة معت
كأخيران، قبؿ أف ننيي شرحنا ىذا لميمة "الحماية" نجد أنو مف الضركرم اإلشارة إلى مسألة 

لصالح شخص ذم جنسيتيف إحداىما جنسية  ميمة كىي أنو مف غير المسمكح بو ممارسة "الحماية"
ُفُسمطات ىذه الدكلة تعاممو داخؿ إقميميا كأم  لدييا، ة كأخرل جنسية الدكلة الُمعَتَمدالدكلة الُمعَتِمدَ 

ة الديبمكماسيمكاطف آخر ليا، كعميو فميا الحؽ الكامؿ برفض أم محاكلة لمتدخؿ بفرض الحماية 
 مف قبؿ البعثة الدائمة لمدكلة التي يحمؿ جنسيتيا أيضان.عميو 

فينالؾ  ة التي أكجزناىا سابقان ة الدائمالديبمكماسيباإلضافة لمياـ البعثة  ميام دبموماسية أخرى: -ىـ
كىي . 1961ىػ( مف اتفاقية فيينا لعاـ  –ميمة ذات محتكل أكبر شمكالن مشار إلييا في المادة )الثالثة 

"تكطيد العبلقات الكدية كتدعيـ الصبلت االقتصادية كالثقافية كالعممية بيف الدكلة المعتمد لدييا 
 كالدكلة المعتمدة".

س مف الضركرم التأكيد عمى أىمية العبلقات االقتصادية في عالمنا كباعتقادنا فإنو لي
ة الدائمة قامت منذ سنكات بإنشاء أقساـ الديبمكماسيالحاضر. كنظران ليذه األىمية نرل أف البعثات 

خاصة يرأسيا تقميديان ممحؽ تجارم. كفي السنكات األخيرة تعددت التسميات مثؿ: مستشار تجارم، 
 ارم، الممحؽ التجارم ... الخ.مكتب التجرئيس ال
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ة الدائمة الديبمكماسيكالعممية، فنجد أف أغمبية البعثات  ةأما بخصكص تدعيـ العبلقات الثقافي
لدييا قسـ خاص يرأسو مستشار ثقافي أك ممحؽ ثقافي، كمف األىمية بمكاف اإلشارة إلى أف بعض 

إنشاء ممحقيات خاصة منفصمة عف مقر الدكؿ ذات التبادؿ الثقافي كالعممي الكبير بينيا، تقـك ب
البعثة كمكزعة عمى عكاصـ األقاليـ ذات التجمعات البشرية اليامة داخؿ الدكلة المعتمد لدييا كذلؾ 

 تسييبلن ليذه الميمة اليامة.
الدكؿ تعزيزان كنظران لتطكر زيادة العبلقات الدكلية في الحقبات األخيرة، قامت بعض 

ة، كتطعيميا الديبمكماسيقاتيا الكدية مع دكؿ أخرل، بمضاعفة بعثاتيا لمصالحيا كلتقكية كدعـ عبل
نشاء أقساـ أك مكاتب أك ممحقيات متخصصة  ،بالككادر المتخصصة كالقديرة تابعة لبعثتيا الدائمة، كا 

كيكفي لمعرفة حجـ العبلقات بيف دكلتيف كمعرفة األقساـ المتخصصة االطبلع عمى قائمة السمؾ 
الصادرة عف كزارة الخارجية، حيث نجد أف ىناؾ الممحقيف  *Liste Diplomatique -الديبمكماسي

الثقافي كالممحؽ الصناعي كالممحؽ الزراعي العسكرييف كالبحرييف كالجكييف كالممحؽ التجارم كالممحؽ 
 كالممحؽ العمالي كالمستشار الصحافي كالسياحي .... الخ.

تصدره كزارة الخارجية في كؿ عاصمة، إما مرة  ىي كتيب صغير :الديبموماسيقائمة السمك  *
ما مرتيف. كتتضمف ىذه القائمة أسماء السفارات بالترتيب اليجائي، مع عناكينيا،  كاحدة في السنة كا 

 كأرقاـ ىكاتفيا.
كتتضمف الصفحة أك الصفحات المخصصة لكؿ سفارة، أسماء رئيس البعثة، كمساعديو 

ب األسبقية التي تحددىا السفارة نفسيا(، مع أسماء زكجاتيـ يف، دكف اإلدارييف، )حسالديبمكماسي
كعناكيف مساكنيـ، كأرقاـ ىكاتفيـ. كتصدر ىذه القائمة إما بمغة دكلية )كاإلنجميزية أك الفرنسية( أك 
بالمغة القكمية المحمية )كالركسية كاإليطالية كاألسبانية(، أك بمغتيف إحداىما دكلية كأخرل قكمية 

بية مع الفرنسية أك اإلنجميزية(، كُتعتمد ىذه القائمة مف قبؿ السمطات المختصة )كالمغة العر 
دارة األمف كالجمارؾ كالقضاء ... الخ( لمنح أعضاء السمؾ الكاردة أسماؤىـ فييا  )كالشرطة كا 

 –ة الديبمكماسييف. )عف معجـ الديبمكماسيالحصانات كاالمتيازات كاإلعفاءات المقررة دكليان لمممثميف 
 سمكحي فكؽ العادة(.

 
كلنأخذ بعيف االعتبار أف ىذا التعدد كالتكسع في الممحقيات أك األقساـ المتخصصة دارجان 
لدل بعثات الدكؿ الكبرل كلدل بعثات الدكؿ الصغرل في بعض العكاصـ الكبرل حيث تربطيما 

ؿ البعثات عبلقات خاصة. كال يعني عدـ ذكر ىذه الممحقيات في قكائـ الدكؿ األخرل في دلي
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ه الدكؿ، كلكف ىذه العبلقات يديرىا أشخاص ة أف العبلقات مف ىذا النكع معدكمة بيف ىذالديبمكماسي
ة كذلؾ ألسباب قد يككف منيا عدـ المقدرة المالية ليذه الديبمكماسيغير متخصصيف داخؿ البعثة 

يف ىذه الدكؿ، أك قمة الدكؿ عمى تخصيص أقساـ أك مكاتب كثيرة ليذه العبلقات أك لقمة التبادؿ ب
 الككادر لدييا . . . . الخ.

، 1961ب مف المادة الثالثة التفاقية فيينا/  – 1يستدرؾ البند  الميمة القنصمية العارضة: -و
ة الدائمة بمياـ قنصمية، كلك استعرضنا جميع أحكاـ اتفاقية فيينا الديبمكماسيإمكانية قياـ البعثة 

ة لمياـ الديبمكماسيدنا أم مادة تنص عمى عدـ ممارسة البعثة ة لما كجالديبمكماسيلمعبلقات 
 القنصمية.

كباستطاعتنا ترجمة ذلؾ العتراؼ صريح مف االتفاقية بشرعية الممارسة الجديدة لمشؤكف 
كاف يعتبر ىذه الممارسة حتى كقت قريب غير مألكفة كقميمة  الديبمكماسيالقنصمية، مع أف العرؼ 
لمؤتمر فيينا، بعض ذاتو نكقش كثيران خبلؿ اجتماعات المجاف التحضيرية االنتشار. المكضكع بحد 

الدكؿ كانت كجية نظرىا تدكر حكؿ اقتراح ينص عمى ضركرة المكافقة المسبقة لمدكلة المعتمد لدييا 
بقياـ البعثة الدائمة بيذه المياـ: الكفد األسباني لممؤتمر قدـ حالة معارضة الدكلة المعتمد لدييا، أما 

فقد تجاكز االقتراح األسباني بطرحو مقكلة أف الدكؿ المعتمد لدييا ال تستطيع  سابقان  السكفيتيالتحاد ا
 ة المعتمدة كطالب بالمكافقة عمى شرعيتو.الديبمكماسيمعارضة قياـ قسـ قنصمي في البعثات 

الفعمية عمى ضركرة المكافقة  1963بينما تنص أحكاـ اتفاقية فيينا لمعبلقات القنصمية عاـ/ 
لمدكلة المعتمد لدييا. كعمى أية حاؿ فإف قياـ عبلقات قنصمية بيف دكلتيف تمزمو مكافقة كمييما كلكف 
ىذه المكافقة ممكف أف تككف ضمنية بدكف حاجة إلى تصريح عمني مسبؽ. كمف ناحية أخرل فالدكلة 

اعتيا كذلؾ أف تفرض المعتمد لدييا باستطاعتيا معارضة إنشاء ىذا القسـ إف رغبت بذلؾ، كباستط
كفقان   *"Exequatur -جازة قنصمية إأك " "ءةبراضركرة حصكؿ رئيس ىذا القسـ القنصمي عمى "

 لمبعثة. الديبمكماسيلمقانكف بالرغـ مف قبكؿ ىذا الشخص كعضك في الطاقـ 
  Exequaturإجازة قنصمية:  *

إلى الكثيقة التي تمنحيا الدكلة المعتمد ىذه الكممة التينية األصؿ كمعناىا )فمينفذ(، كىي تشير اليكـ 
لدييا القنصؿ العاـ أك القنصؿ أك نائب القنصؿ، كتبيح لو بمكجبيا ممارسة اختصاصاتو القنصمية 

 كتطمب إلى جميع السمطات المحمية تسييؿ ميمتو.
كيكقعيا  كتصدر )اإلجازة القنصمية( بعد أف ُيقدـ القنصؿ المعتمد )براءة قنصمية( مف ِقَبَؿ حككمتو،

 إما رئيس الدكلة أك كزير الخارجية مقابمة لمشخصية التي كقعت البراءة المذككرة.
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كيجب أف تتضمف ىذه اإلجازة االسـ الكامؿ لمقنصؿ العاـ أك القنصؿ أك نائب القنصؿ، كتبيف 
 بكضكح المناطؽ التي تدخؿ ضمف اختصاصاتو.

ى رؤساء المناطؽ التي تدخؿ في اختصاص كيقضي العرؼ بأف تصدر كزارة الخارجية تعميماتيا إل
 القنصؿ بكجكب تسييؿ ميمتو، كذلؾ عقب تبمغيا نبأ تعيينو كاستبلميا البراءة القنصمية.

المعيف في سفارة  الديبمكماسيكيقضي العرؼ الدكلي أيضان بعدـ منح )إجازة قنصمية( إلى المكظؼ 
، ألف صفتو في األصؿ دبمكماسية، أجنبية معتمدة، كالذم يكمؼ بالقياـ باألعماؿ القنصمية

د/  -ةالديبمكماسيكاالختصاص القنصمي ميمة طارئة اقتضاىا تكزيع العمؿ داخؿ السفارة )عف معجـ 
 سمكحي فكؽ العادة(.

في الكقت الحاضر، نجد أف بعثات دبمكماسية دائمة كثيرة تضـ داخميا قسمان قنصميان يرأسو 
ة أك حتى سكرتير مف إحدل الدرجات الثبلث كيتبع الطاقـ كزير أك مستشار مكمؼ بالشؤكف القنصمي

لمبعثة، كفي حاالت أخرل بالرغـ مف كجكد قسـ قنصمي خاص نجد أف القنصؿ معتمد  الديبمكماسي
 لمسفارة. الديبمكماسيلدل الدكلة المستقبمة كعضك بالكادر 

مية لو أىمية كبرل ة بالمياـ القنصالديبمكماسيكأخيران نجد أف ىذا النظاـ بقياـ البعثة 
كخصكصان مف الناحية المادية كالبشرية كالتي تفتقر لكمييما الدكؿ حديثة االستقبلؿ، كباستطاعتيا 
التكفير كتجنب تبذير اإِلمكانيات المادية كالبشرية، بإرساؿ بعثة دبمكماسية كاحدة بدؿ إرساؿ بعثتيف 

بيا عبلقات صداقة كطيدة. آخذيف مختمفتيف دبمكماسية كقنصمية لعكاصـ الدكؿ التي تربطيا 
بعثات دبمكماسية لبعض ىذه الدكؿ مككنة مف السفير كزكجتو فقط أك مف السفير باالعتبار أف ىناؾ 

نو لمف المنتظر ة أـ القنصمية. الديبمكماسيكأحد المكظفيف اإلدارييف كيقكمكف بجميع األعماؿ سكاء  كا 
 ـ بشكؿ أكسع.في المستقبؿ القريب إمكانية انتشار ىذا النظا

 نشاطات البعثة الروتينية: - 2
ة الدائمة مف الديبمكماسي، ال بد لمبعثة ةالديبمكماسيمف أجؿ القياـ عمى خير كجو بالمياـ 

القياـ بنشاطات رسمية معينة متممة ليذه المياـ، كنقصد بذلؾ تمؾ األعماؿ اليكمية الركتينية لمبعثة 
 ا:كالتي باستطاعتنا تحديدىا بنشاطيف ىم
 أكالن:  النشاط التمثيمي "البركتكككلي".
 ثانيان:  المراسبلت بمختمؼ أنكاعيا.
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: لقد أشرنا لميمة التمثيؿ كميمة أساسية الرسميةالبروتوكولي واالتصاالت  النشاط التمثيمي -أ
أم ذك ، كما ييمنا ىنا ىك الكجو اآلخر لمتمثيؿ، في بداية شرحنا لممياـ الرئيسية ةالديبمكماسيلمبعثة 

الصفة البركتكككلية، كالخاصة بالمشاركة الشخصية لرئيس البعثة، أك مف ينكب عنو، بتمثيؿ دكلتو 
مية، كزيارات المجاممة، في األحداث كالمناسبات الرسمية الكطنية، باإلضافة لبلستقباالت الرس

عتمدة في نفس ة األخرل المالديبمكماسيالتي تحيييا البعثات حتفاالت األعياد الكطنية كحضكر ا
 العاصمة . . . . الخ.

كباإلضافة ليذا النشاط التمثيمي لرئيس البعثة أك مف يقكـ مقامو، فمف الضركرة، كدكف 
تخصيص مبحث خاص لذلؾ، أف نشير تحت ىذا البند إلى كاجب أف تتـ االتصاالت الرسمية لمبعثة 

جياز حككمي آخر حسب مة أك مع أم ة الدائمة عف طريؽ كزارة الخارجية لمدكلة المستقبالديبمكماسي
 االتفاؽ المسبؽ بيف الدكلتيف.

ة الديبمكماسيالمراسبلت نكعاف: مراسبلت شفيية كمراسبلت خطية. كنشاط البعثة   المراسالت: -ب 
 الدائمة، بالخصكص يقتصر عمى:

ئاسي كتقتصر فقط عمى مراسبلتيا مع الجياز الر  مراسالتيا مع دولتيا )الدولة المعتمدة(: -1
 المباشر ليا، أال كىك كزارة الشؤكف الخارجية، كىذه المراسبلت ىي خطبة كتنقسـ إلى قسميف:

المراسبلت الكاردة أك )البريد الرسمي( مف كزارة خارجية الدكلة المعتمدة لبعثتيا كتأخذ طابع  أواًل:
 األكامر كالتكجييات كالتعميمات.

المعتمدة، كتأخذ سمي( مف البعثة إلى كزارة خارجية الدكلة المراسبلت الصادرة أك )البريد الر  ثانيًا:
 عادة طابع التقارير كالدراسات كاإلخباريات كالرسائؿ الرسمية بأنكاعيا . . . . الخ.

كتقتصر عمى مراسبلتيا مع كزارة الخارجية أك أم جياز  :مراسالت داخل الدولة المعتمد لدييا -2
ب االتفاقية المسبقة بينيا، باإلضافة لمراسبلتيا مع البعثات حككمي آخر لمدكلة المعتمد لدييا حس

 ة األخرل المعتمدة لدل ىذه الدكلة. الديبمكماسي
 لؤلىمية:كفيما يمي سنتطرؽ بشرح مكجز ألىـ أنكاع ىذه المراسبلت األكثر شيكعان نظران 

  Note Verbaleالمذكرة الشفيية  -1
دكلة المستقبمة لكزارة الخارجية لم كالمكجية مف البعثة الدائمةىي المراسمة التقميدية الخطية المكجية  

المعتمدة األخرل لدل الدكلة المستقبمة. كتكقع ىذه المذكرة باألحرؼ األكلى فقط،  أك لسفارات الدكؿ
كتحمؿ خاتـ البعثة كتاريخ اإلرساؿ. كترمي ىذه المذكرة الشفيية إلى: عرض بعض القضايا، أك 

أك تعييف أك انتقاؿ أحد  البعثة،ب، أك حتى مجرد اإلخبار بسفر كحضكر رئيس التقدـ ببعض المطال
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أعضائيا الديبمكماسييف. كىذه المذكرة ىي المراسمة األكثر شيكعان كاستعماالن مف بيف المراسبلت 
 الديبمكماسية.

أ بدَ كبالرغـ مف أف اسميا "مذكرة شفيية" إال أنيا بالكاقع خطية، كتكتب بصيغة الغائب كتُ 
دائمان بعبارة ]تيدم )كزارة ...( أك )سفارة ...( أطيب تحياتيا إلى )المرسؿ إليو( كتتشرؼ بإعبلميا 
)نص المكضكع ...(. كمف ثـ تختـ بعبارة ... كتنتيز )كزارة ...( أك )سفارة ...( ىذه المناسبة 

مذكرة رسمية مكجية مف لئلعراب عف فائؽ )أك كافر( تقديرىا كاحتراميا ....[. كمف أىـ ميزاتيا أنيا 
دكلة لدكلة أخرل، صادرة عف جياز لمعبلقات الخارجية لمدكلة المعتمدة كمكجية لجياز آخر 

البعثات الديبمكماسية لمعبلقات الخارجية، سكاء لكزارة الخارجية لمدكلة المعتمد لدييا أك إلحدل 
 المعتمدة لدييا.

كتاباتيـ إلى أف المذكرة الشفيية كبعض مف مؤلفيف أك كتاب الديبمكماسية يشيركف في 
تستعمؿ فقط لؤلمكر العادية أك لتكضيح بعض النقاط التي أثيرت أثناء االتصاالت أك األحاديث 

مراسمة المكقعة تستعمؿ لؤلمكر اليامة. كمف جيتنا نقكؿ... صحيح أف طرحان كيذا الشفكية، بينما ال
لمعنى أك الصفة القانكنية الكبيرة ليذه المذكرة كاف ُمتبعان في السابؽ، كلكف الممارسة الحديثة كا

جعؿ منيا األكثر شيكعان  الشفيية في كقتنا الحالي، ساكل ىذه المراسمة بالمذكرة المكقعة كحتى
كاستعماالن لدل جميع البعثات الديبمكماسية كبدكف استثناء كلجميع األمكر سكاء العادية منيا أـ 

 اليامة.
 Lettre Signeeموقعة: ـ الرسالة )المذكرة( ال 2

كما يدؿ عمييا اسميا فيي رسالة مكقعة، كال بد أف تككف مكجية مف رئيس البعثة. تمتاز 
تي لممذكرة الشفيية، كلكف استعماليا أقؿ شيكعان مف األخرل بأنيا ليا نفس الصفة القانكنية ال

العادة عمى عدـ كتستعمؿ فقط إلضفاء قيمة أكبر لمكضكعيا. كمف ىنا جاءت أىمتيا حيث جرت 
 أجؿ المراسبلت الركتينية العادية. تداكليا إال لمشؤكف اليامة كال تتداكؿ مف

 Aide Memoire – Memorandam – Pro – memoriaـ المفكرة:  3
ك تستعمؿ المفكرة عمى اختبلؼ تسمياتيا بالمغات األجنبية لتثبيت إيجاز محادثة ىامة، أ

يـ شرح كاؼ عف مكضكع معيف، أك تبرير االحتياطات التي إيضاح بعض النقاط الغامضة، أك تقد
اتخذتيا الحككمة أك قد تتخذىا في قضية معينة، كبياف األسباب التي حممتيا عمى ذلؾ، أك تحديد 

اضحة العبارة، كىي كجية نظرىا في المفاكضات الجارية ...الخ. كيجب أف تككف المفكرة مكجزة، ك 
المألكفة في المراسبلت الديبمكماسية كال تحمؿ أم تكقيع أك خاتـ  عبارات المجاممةتستثنى عادة مف 
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ف المعرفة انظر ... )لمزيد مباستثناء التاريخ، كما أنيا تكتب عمى كرؽ عادم ال يحمؿ اسـ السفارة
 مكحي فكؽ العادة ػ الديبمكماسية الحديثة ككذلؾ "المعجـ الديبمكماسي" لو.س

ة المكتكبة بيف الطرفيف المتفاكضيف بقصد العكدة ليا تجنبان لسكء كجرت العادة أف تتبادؿ ىذه المفكر 
، كعميو فبإمكاننا القكؿ بأف المفكرة ليست سكل الفيـ أك التفسير لما اتفؽ عميو مف قبؿ الطرفيف

كقد جرت العادة كذلؾ بأف ترفؽ المفكرة كممحؽ لمذكرة شفيية  لكسيمة المكممة لممراسمة الشفيية،ا
(Note verbale) .بقصد التذكير 
 ـ الرسائل الشخصية: 4

 كما يدلنا عمييا فيي رسالة شخصية كليست رسالة رسمية صادرة عف البعثة الديبمكماسية.
في الحياة الديبمكماسية كخاصة حياة رئيس البعثة، ليس مف السيؿ الفصؿ بيف المظير 

لمظير الرسمي منذ الخاص كالشخصي مف العاـ كالرسمي، فكبلىما مرتبط باآلخر مع طغياف ا
مباشرة رئيس البعثة لميامو حتى نيايتيا. كعميو فميس غريبان أف يكجو رئيس البعثة رسالة شخصية 
لكزير خارجية الدكلة المعتمد لدييا، كالتي تمتاز عف غيرىا مف المكاتبات الرسمية بأنيا كما يدؿ 

 اسميا عمييا شخصية كتأخذ الطابع الخاص الكدم.
ف استعمؿ فالقصد منو معالجة بعض المشاكؿ ىذا النكع مف ال مراسبلت قميؿ االستعماؿ. كا 

كعميو فإف مراسبلت كيذه ال ُتمـز الدكؿ، كليا  عثة الديبمكماسية بطريؽ غير رسمي،المتعمقة بمياـ الب
 قيمة مشابية لقيمة العركض الشفيية التي تقدـ "بصفة شخصية" أثناء المفاكضات.

 
ىادوظىالدائمظواجباتىالبطثظىالدوبلوم

 واجباتىالدولظىالمطتمدةىلدوؼا
 
 ـ واجبات البعثة الديبموماسية الدائمة:ـ 1

عمى أعضاء البعثة الديبمكماسية عند قياميـ بمياميـ كاجبات، يجب عمييـ مراعاتيا كأخذ 
حدكد جانب الحذر في تطبيقيا، ِقَبؿ الدكلة المبعكثيف لدييا، مراعاة لسيادتيا مف ناحية، كالتزامان لم

 المشركعة لميمتيـ مف ناحية أخرل.
، 1961كىذه الكاجبات مبينة في أحكاـ القانكف الديبمكماسي العرفي كمجمكعة في اتفاقية فيينا لعاـ 

 كيمكف إيجازىا بنقطتيف ىما:ػ
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 عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكلة المستقبمة. األولى:
 ا.احتراـ قكانيف الدكلة المعتمد لديي والثانية:

ض ليا ال بد مف اإلشارة إلى نص المادة عنيا عدة كاجبات فرعية، قبؿ التعر كىذه الكاجبات يتفرع 
 ، كالتي تشير إلى:ػ1961( مف اتفاقية فيينا لعاـ 41)
ىذه المزايا  ػ دكف إخبلؿ بالمزايا كالحصانات المقررة ليـ، عمى األشخاص الذيف يستفيدكف مف1

ف كلكائح الدكلة المعتمد لدييا، كما أف عمييـ كاجب عدـ التدخؿ في كالحصانات كاجب احتراـ قكاني
 الشؤكف الخارجية ليذه الدكلة.

ػ يجب أف تككف معالجة كافة المسائؿ الرسمية التي تكمؼ بيا البعثة مف قبؿ حككمة الدكلة 2
 رل متفؽ عمييا.المعتمدة مع كزارة الخارجية لمدكلة المعتمد لدييا أك عف طريقيا، أك مع أية كزارة أخ

ػ ال يجكز استعماؿ األماكف الخاصة بالبعثة عمى كجو يتنافى مع مياـ البعثة كما بينتيا نصكص 3
ىذه االتفاقية، أك غيرىا مف القكاعد العامة لمقانكف الدكلي، أك االتفاقات الخاصة المعمكؿ بيا بيف 

 الدكلة المعتمدة كالدكلة المعتمد لدييا".
( المشار إلييا 41مادة، سنحاكؿ كبإيجاز تفسير ىذه البنكد الثبلثة لممادة )كبناء عمى نص ىذه ال

كالتي تنص عمى كاجبات أعضاء البعثة الديبمكماسية، كعمى الخصكص الديبمكماسييف منيـ  سابقان 
 أثناء قياميـ بكاجباتيـ في إقميـ الدكلة المعتمد لدييا.

 
 
 

 :ـ*ميبعثة الديبموماسية مراعاة ما يفعمى أفراد ال
احتراـ دستكر الدكلة المبعكثيف لدييا كقكانينيا كنظاـ الحكـ فييا، كاالمتناع عف إتياف أم فعؿ  أواًل:

فيو امتياف لمحككمة أك لمنظـ السائدة، كعدـ التدخؿ إطبلقان في الشؤكف الداخمية لدكلة المستقبمة أك 
 لسمطاتيا أك خرؽ قكانينيا الداخمية.

قان بإثارة االضطرابات أك القبلقؿ أك المساعدة عمى إثارتيا، أك المساىمة في عدـ القياـ إطبل ثانيًا:
أم حركة مضادة لمحككمة، أك تشجيع انقبلب أك ثكرة أك حممة سياسية ضد تصرفات الحككمة 
القائمة أك انتقاد ىذه التصرفات، أك مناصرة حزب مف األحزاب ضد غيره. باختصار، أف يتجنبكا كؿ 

 ات السياسية الداخمية.تدخؿ في الخبلف
                                                 

*
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أال يقكمكا بأم عمؿ فيو جرح لشعكر ككرامة الشعب أك عقائده كأف يحترمكا التقاليد كاألدياف  ثالثًا:
 المتعبة في الدكلة المستقبمة.

أال يتخمفكا بقدر اإلمكاف عف حضكر الحفبلت العامة التي تقاـ بمناسبات قكمية أك كطنية  رابعًا:
 يدعكف إلييا.

يجب عمى المبعكث الديبمكماسي أف يحرص عمى المشاركة في مجاؿ المجامبلت كيساىـ  خامسًا:
 في األحداث السعيدة أك المممات السيئة.

حتى خبلؿ األزمات التي قد تطرأ عمى العبلقات بيف دكلة المبعكث كالدكلة المبعكث لدييا  سادسًا:
قكاعد السمكؾ  إتباعكينحرؼ عف  يجب عمى المبعكث أال يتأثر مسمكو الشخصي بجك ىذه األزمات

 كالمجاممة التي تفرضيا عميو كاجبات ميمتو التمثيمية.
، يجب أف تتـ مع أك عف طريؽ كزارة الشؤكف خصكص معالجة كافة المسائؿ الرسميةب سابعًا:

الخارجية أك مع أم كزارة أخرل متفؽ عمييا، كبيذه الطريقة يجنب االتصاؿ المباشر بيف البعثة أك 
عمييا جدان كع مف األجيزة أك المكظفيف لمدكلة المعتمد لدييا. كىذه القاعدة نجد أنيا محترس أم ن

االستقبلؿ كاليت لفرط جانب الحرص عندىا تظير ككأنيا تحاكؿ تجنب  كخصكصان في الدكؿ حيث
 ة.البعثات الديبمكماسية حتى االتصاؿ بإدارة البريد كالبرؽ كالياتؼ إال عف طريؽ كزارة الخارجي

، كبالرغـ مف أف المكظؼ الديبمكماسي يتمتع بحصانات كامتيازات تحميو مف قكانيف الدكلة وأخيراً 
المستقبمة، إال أنو يجب عميو أف يتذكر دائمان بأف أم تصرؼ يصدر عنو إخبلؿ بكاجباتو، يبيح 

دكلتو ( كأف تطمب مف Person non Grataلمدكلة المستقبمة أف تعتبره شخصان غير مرغكب فيو )
)في حاؿ رئيس البعثة(، أك مف رئيس البعثة )في حاؿ أم مكظؼ ديبمكماسي تابع لو(، أك حتى أف 

 تكمفو مباشرة عند االقتضاء، بمغادرة إقميميا.
 
 

 ـ واجبات الدولة المعتمدة لدييا )المستقبمة(: 2
كاجبات أخرل باإلضافة لبلمتيازات كالحصانات الديبمكماسية كالتي سندرسيا فيما بعد، ىناؾ 

 ذات طبيعة عامة، نرل أنو مف الكاجب التطرؽ إلييا كلك بإيجاز نظران ألىميتيا:ػ
"تمنح  1961( مف اتفاقية فيينا لعاـ 25ىذه الكاجبات العامة ممكف اختصارىا بنص المادة )

ىذه  لدييا كافة التسييبلت البلزمة لقياـ البعثة بمياميا". بالرغـ مف عدـ كضكحالدكلة المعتمدة 
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المادة فإنيا ذات قيمة كبيرة. ىذا النص ال يعني أف الدكلة المعتمد لدييا يجب عمييا أف تمنح البعثة 
 الديبمكماسية كؿ ما تطمبو كتعتبره ضركريان أك مناسبان لمقياـ بأعماليا.

 .فقيمة ىذه المادة كائنة في مفيكـ المخالفة المستمد منيا
كضع العقبات كالعراقيؿ أما البعثة الديبمكماسية أثناء  فالدكلة المستقبمة كاجب عمييا عدـ

قياميا بمياميا. فبل يكفي أف تمنحيا الحصانات كاالمتيازات التي لمبعثة كأعضائيا حقان ممزمان بيا، بؿ 
يجب عمييا تبديد الصعاب كرفع العقبات كالعراقيؿ التي تتعرض ليا البعثة، كبنفس الكقت يعني ذلؾ 

معتمدة لدييا أف تيتـ بأف تمارس البعثة كأعضاؤىا مياميـ بسيكلة، أك بتعبير أف عمى الدكلة ال
 أصكب ذم قيمة كبيرة في " العبلقات الديبمكماسية" أف يعاممكا عمى سبيؿ المجاممة.

بمكماسية سابقان، أف عمى البعثة احتراـ القكانيف كالتقاليد ا تحت كاجبات البعثة الديككما بين
فإف عمى ىذه الدكلة كاجب تجنب معاممة البعثات الديبمكماسية األجنبية بالريبة لمدكلة المستقبمة، 

كالشؾ أك مضايقتيا بإجراءات شكمية أك مسائؿ بيركقراطية بقصد تعقيد مياميا، أك إحاطتيا بجك 
 عدائي يصعب معو الحرية أك القدرة عمى ممارسة أعماليا.

، كلكنيا بدكف شؾ ذات أثر كبير كممحكظ اىريان غامضة كمبيمةىذه القاعدة القانكنية، ظ
عمي الممارسة الديبمكماسية اليكمية كتخدـ كثيران عمى أف تقكـ الديبمكماسية بمياميا كأداة لمعبلقات 

 الدكلية.
( كغير المشككؾ بأصميا العرفي، نجد أنيا مكممة في اتفاقية فيينا 25باإلضافة عمى ىذه المادة )

مباشرة بالحصانات كاالمتيازات كليست كذلؾ كتقميد مجاممة، نعتقد  بمادتيف أخرييف غير ذات صمة
 بضركرة شرحيما:

كلكائيا الخاصة بالمناطؽ التي  تي تنص عمى: "مع مراعاة قكانينيا( مف االتفاقية كال26دة )الما أواًل:
ء البعثة يحـر أك ينظـ دخكليا ألسباب تتعمؽ باألمف الكطني تكفؿ الدكلة المعتمد لدييا لجميع أعضا

 حرية التنقؿ كالمركر عمى إقميميا".
قبؿ الحرب العالمية الثانية لـ تقـ أية دكلة بتحديد حرية المركر كالتنقؿ داخؿ إقميميا لمممثميف 
الديبمكماسييف سكل في بعض المناطؽ المحصكرة جدان، ككانت محاكلة أم مبعكث ديبمكماسي 

ي" لممبعكث. كلكف في الخمسينات كالستينات قامت الكصكؿ إلييا تدؿ ببل شؾ عمى القصد "التجسس
كالصيف الشعبية، كامتدت لتعـ بعض الدكؿ في  السكفيتيمجمكعة مف الدكؿ كعمى رأسيا االتحاد 

عية عمى ة، كبعض دكؿ مف أمريكا البلتينية، كبكضع شركط قطالعالـ الثالث كخصكصان األفريقي
أك إف  اصمةلتنقؿ سكل بمحيط محدكد حكؿ العباالديبمكماسييف األجانب كالتي ال تسمح ليـ 
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تجاكزكىا فيجب أف يتـ ذلؾ بطمب مسبؽ ف البعثة كبتصريح محدد مف السمطات المختصة كعف 
 طريؽ كزارة الخارجية.

( مف اتفاقية فيينا المشار إلييا أعبله كبالتالي فيك عمؿ غير 26لممادة ) ر خرقان عمؿ كيذا يعتب
الدكلي العاـ لؤلمـ المتحدة تعديؿ ىذه المادة كلكف محاكالتيا باءت  شرعي. كحاكلت لجنة القانكف

 بالفشؿ.

 ( من االتفاقية والتي تنص عمى:21المادة ) ثانيًا:
ػ عمى الدكؿ المعتمد لدييا، إما أف تسيؿ في نطاؽ تشريعيا تممؾ الدكلة المعتمدة األماكف البلزمة  1

ما أف تساعد الدكلة المعتمدة  في الحصكؿ عمى ىذه األماكف بكسيمة أخرل... في إقميميا، كا 
 عثات في الحصكؿ عمى مساكف الئقة بأعضائيا.باالقتضاء مساعدة ال ػ كعمييا كذلؾ، عند 2

دة بشقييا، نجد أف المقصكد بيا ىك حث الدكؿ التي ما زالت تشريعاتيا تمنع بدراستنا ليذه الما
استثنائي لصالح الدكؿ األجنبية كخصكصان لمساعدة األجانب مف تممؾ العقارات بيا عمى القياـ بعمؿ 

بعثاتيا الديبمكماسية المعتمدة لدل ىذه الدكؿ لمحصكؿ عمى مقر ليا كمساكف الئقة ألعضائيا سكاء 
ليس مف  بأنوالبعثات ممارسة أعماليا عمى خير كجو. عممان  هبالتممؾ أك بالكراء، لتستطيع ىذ

كف ممكان لمبعثات حتى تستطيع مباشرة أعماليا، كعميو يبقى الضركرم أف تككف ىذه المقرات كالمسا
كاجب الدكلة المستقبمة محدكدان بمساعدة مبعكثي الدكؿ المعتمدة لمحصكؿ عمى أماكف لبعثتيـ 

 كمساكف ليـ.
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ىاالمتوازاتىوالحصاناتىالدوبلومادوظ
 ـ تمييد: 1

دكلة أخرل، اليدؼ أنو المحافظة لالتنازؿ عف جزء يسير كلكف ىاـ مف "سيادة" كؿ دكلة 
ى السبلـ كاألمف الدكلييف، كتنمية عبلقات الصداقة كالتعاكف بيف الدكؿ ميما اختمفت أنظمتيا عم

نما القصد  الدستكرية كاالجتماعية. كىذا التنازؿ ليس إجباريان كال مفركضان مف دكلة عمى دكلة أخرل، كا 
المعتمدة لدل الدكؿ عمى خير كجو. كىذه الضمانات  منو ضماف تنفيذ مياـ البعثات الديبمكماسية

ماسية، حيث احتمت كمنذ القدـ مكانان بارزان ك ميع النظرية كالممارسة الديبضمكا كاالمتيازات ىي مف أىـ
في تطكر العبلقات الدكلية. ككما أشرنا في الفصؿ التمييدم مف ىذا المؤلؼ، فإف أكؿ مكفد 

ا لدل الجماعة األخرل، استقبمتو ىذه األخيرة استقباالن مميزان عف ديبمكماسي أرسمتو جماعتو ليمثمي
ـ بميامو بعيدان عف اآلخريف كقدمت لو الضمانات )األماف( لحياتو الخاصة كمف ثـ التسييبلت لمقيا

ط غير مرغكب فيو، كذلؾ مف أجؿ أف يقكـ بميمتو عمى خير كجو كباستقبللية كؿ تدخؿ أك ضغ
امعتو التي أكفدتو. ىذه التسييبلت كالضمانات تطكرت مع جثـ يعكد سالمان لتامة كحرية مطمقة، كمف 

تطكر الممارسة الديبمكماسية كأصبحت تعرؼ في يؤمنا ىذا باسـ "االمتيازات كالحصانات 
 الديبمكماسية".

سنخصص ىذا الفصؿ بالكامؿ لمقكاعد القانكنية ك"شبو القانكنية" الضامنة لحرية الممارسة 
تقكـ بيا البعثات الديبمكماسية كأعضاؤىا، كالتي مف أىـ مميزاتيا ديمكمة البعثة  لممياـ التي

الديبمكماسية كاإلقامة لفترة زمنية، نكعان ما طكيمة، لمكظفييا في إقميـ دكلة أجنبية. ىذه الدكلة تمارس 
عف  سيادتيا عبر قكانينيا عمى جميع األشياء كاألشخاص المكجكديف عمى إقميميا، كبغض النظر

فإف ىذه السيادة تنتقص  الكطني. إال أنو ككما قمنا سابقان جنسيتيـ، أم تمارس سيادتيا فكؽ ترابيا 
بجزء يسير، كذلؾ يعني بأف البعثة الديبمكماسية الدائمة بعنصرييا المادم كالشخصي، ال تخضع 

ة بإرادتيا، لسمطات كأحكاـ كتشريعات ىذه الدكلة. عدـ الخضكع ىذا جزء منو تتغاضى عنو الدكل
ا ىي التي قررت أف تقيـ . كذلؾ عائد لسببيف: بإرادتيا لنضي عنواكجزء آخر مجبرة عمى التغ

مثؿ مف تعامؿ بالا سيمف منطمؽ أنعبلقات ثنائية مع اآلخريف ككقعت مف أجؿ ذلؾ اتفاقية دكلية 
ف تعيش معزكلة عف ة، ال بسبب أف القانكف الدكلي يمزميا بؿ لنات ال تستطيع أيقبؿ اآلخريف. كجبر 

الدكؿ األخرل، بحكـ أف عصرنا ليس عصر الجماعات الدكلية الخاصة بؿ عصر االعتماد المتبادؿ 
كالتبعية، كال بد ألية دكلة تريد البقاء إال أف تقيـ عبلقات دكلية مختمفة مع الدكؿ األخرل كباقي 

 األشخاص الدكلييف اآلخريف الذيف يككنكف محيطيا الخاص.
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قات المسماة ديبمكماسية، يقكـ عمى السير عمييا مجمكعة مف األشخاص يعاممكف ىذه العبل
معاممة خاصة "كاستثنائية"، أم ال تطبؽ عمييـ مجمكعة القكانيف الداخمية لمدكلة المعتمديف لدييا، بؿ 
يطبؽ عمييـ قانكف داخمي كقانكف عرفي دكلي خاص بيـ، جرت العادة عمى تسميتو بمختمؼ فركعو 

 نات كاالمتيازات الديبمكماسية.بالحصا
 

 ولكن ىذه القوانين ليست متشابية بل تنقسم إلى مجموعتين:
كىي مجمكعة القكاعد التي تنطبؽ بالكامؿ عمى البعثات كالمبعكثيف كىي إلزامية، كتككف ما  األولى:

صة اصطمح عمى تسميتو بالحصانات. كالثانية ىي مجمكعة القكانيف األخرل التي تطبؽ بصفة خا
كعمميان تتبع اإلرادة الحسنة لمطبقييا كتسمى باالمتيازات. ككأمثمة صريحة كتكضيحية عمى ذلؾ نشير 

 إلى مثاليف:
ف ممزمكف بتطبيؽ التشريعات الرسمية الخاصة بقانكف أك إف المكظفيف الديبمكماسيي األول:المثال 

مف جانب الديبمكماسي تجاه  ة ذلؾلمعتمديف لدييا، كعدـ مراعانظاـ السير عمى الطرقات في الدكلة ا
التي تطبؽ عمى المكاطنيف  ىذه الدكلة. إال أف ىذه المخالفة ال يترتب عمييا تطبيؽ نفس العقكبات

مف قبؿ رجاؿ األمف فييا. ىذه الخاصية أك الحصانة لممكظؼ الديبمكماسي تعتبر مف ضمف 
ظيفة( التي مف أجميا اعتمد في ىذه المميزات التي تقدـ لو تسييبلن لمقياـ بميامو )مقتضيات الك 

 الدكلة.
يف عف أف ما يجب كضعو بالحسباف ىك أف ىذه الحصانات التي تميز الديبمكماسيإال 

اآلخريف، ال يمكف أف تعتبر، كبأم حاؿ مف األحكاؿ، أف الديبمكماسي باستطاعتو خرؽ القكانيف 
مجأ إلييا الدكلة المستقبمة كتمنع ىذا المحمية دكف التعرض لعقكبات، فينالؾ طرؽ مختمفة يمكف أف ت

الديبمكماسي مف خرؽ قكانينيا، فيي التي تممؾ الكرقة األخيرة أك الحؿ األخير لكقؼ تكرار مثؿ ىذه 
عف تكرار  المخالفات كالتعمؿ بالحصانات، كىذا الحؿ ىك إعبلف أف ىذا كاؼ لردع أم ديبمكماسي

لذا يجب عمى الديبمكماسي أف يأخذ بالحسباف دائمان أنو ال مخالفاتو كخرؽ قكانيف الدكلة المعتمد بيا. 
يمثؿ نفسو بؿ يمثؿ دكلتو، كيجب عميو احتراـ دكلتو باحتراـ كاجباتو تجاه الدكلة المستقبمة. كليعمـ 
كذلؾ بأف كؿ سمكؾ جيد لو ىك انعكاس الحترامو لمدكلة المقيـ عمى أرضيا كتمتيف لمعبلقات مع 

 يا.كجد مف أجميا في الدكلة المستقبمة التي
كيخص النكع اآلخر مف القكانيف التي تطبؽ بصفة خاصة أم االمتيازات. كنخص  : والمثال الثاني

ىنا النظاـ الضريبي المطبؽ في الدكلة المستقبمة، نعمـ أف الديبمكماسي خاضع ليذه القكانيف، كلكف 
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ديبمكماسي مثبلن يدفع الضرائب مع ميزة بأنيا تطبؽ عمييـ بصفة خاصة كمختمفة عف اآلخريف. فال
المباشرة المضافة عمى أسعار السمع كالمكاد التي تشترييا مف األسكاؽ المحمية، إال أنو ال يدفع 

  ضرائب عمى مرتبو الشخصي كحالة استثنائية كصريحة لصالحو.
 

ىذه األمثمة كما سنتطرؽ لو الحقان حيف تكممنا عف الحصانات كاالمتيازات قاـ المشرعكف 
كالفقياء الدكليكف بطرح عدة نظريات مختمفة لتبريرىا، فالبعض يسمييا مبررات، كآخركف يسمكنيا 
السند القانكني، كثالثكف يسمكنيا ببكاعث كمبادئ الحصانات كاالمتيازات، كأخيران ىنالؾ مف يطمؽ 

 عمييا التبرير الفمسفي لمحصانات كاالمتيازات الديبمكماسية... الخ.
رد ذكره، نطرح السؤاؿ التالي: ما ىي التبريرات التي تستند عمييا الدكؿ كبناء عمى ما ك 

 بمنحيا ىذه الحصانات كاالمتيازات لمديبمكماسييف؟؟.
 
 ـ المبررات الفمسفية لمحصانات واالمتيازات: 2

كالخاص بالتطكر التاريخي لمديبمكماسية، نجد أف ىذه النظريات أك  التمييدمبعكدة إلى الفصؿ 
رسة الديبمكماسية، كبرت النظرية كالمما ما ىي إال المبادئ التي حكمت تطكر ت الفمسفية()المبررا
ختمفة في الدكؿ المعتمد لدييا، كحمتيـ مف قكانيف ىذه الدكؿ، كساعدتيـ عمى ميبمكماسييف المياـ الد

 ممارسة مياميـ.
ؿ كبغيرىا مسايرة كقد جاءت كؿ نظرية )أك تبرير فمسفي( لتحتؿ فترة زمنية طكيمة ثـ تستبد

ككذلؾ تطكر مفيكـ الممارسة الديبمكماسية، كالتدخبلت  ثـ استقرار البعثات الديبمكماسية،تطكر كمف 
غير المستحبة مف قبؿ بعض الديبمكماسييف في الشؤكف الداخمية لمدكؿ، كتجاكز بعضيـ لحدكد 

 كظيفتو كحتى حدكد حصاناتو كامتيازاتو.
المكجز لكؿ مبدأ مف ىذه المبادئ، أف بعضيا كخاصة القديـ ككما سنرل الحقان عند شرحنا 

أك حتى في  لسنة بعض الديبمكماسييف،منيا ما زاؿ يتكرر عمى لساف العامة مف الناس، أك عمى أ
 بمكماسية حتى اليكـ.ما زالت ىي المبادئ التي تحكـ سير الدي كأنياتشريعات بعض الدكؿ كسمككيا، 
يف ىذه المفاىيـ، الذم ما ىك إال استمرار لمخمط بيف مفاىيـ كرغـ خطأ ذلكف كرغـ الخمط ب

الديبمكماسية كالديبمكماسييف التي كنا قد كضحناىا في الفصكؿ السابقة، نقكؿ بأف ذلؾ مف ناحية 
عممية ما ىك إال تأكيد عمى أف الديبمكماسية كمينة كانت مقتصرة كحتى كقت قريب عمى النخبة 

أك حتى القبمية )بالنسبة لدكؿ العالـ الثالث(، كعمى عدد محدكد جدان مف األرستقراطية كالبرجكازية 
الناس. كمف الناحية األكاديمية، فإف ىذه المادة متجاىمة في برامج كثير مف كميات العمكـ القانكنية 
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ف درست فتدرس بشكؿ سطحي كيتنافى مع مفيكـ المادة، كذلؾ في بعض  كالسياسية في العالـ، كا 
أم في السنكات األخيرة مف  ليةص في القانكف الدكلي العاـ أك العبلقات الدك سنكات التخص

 "الميسانس"، أك حتى في السنكات الدراسية لدبمـك الدراسات العميا "الماجستير".
كمف أجؿ تكضيح أفضؿ ليذه المبررات الفمسفية لمديبمكماسية بشكؿ عاـ، كلمحصانات 

كر النظرية كالممارسة الديبمكماسية منذ القدـ حتى اآلف، كاالمتيازات بشكؿ خاص، كتمشيان مع تط
 نكجزىا في خمسة مبادئ رئيسية عمى الشكؿ التالي:

 النظرية الدينية أك قدسية شخص الممثؿ. .1
 نظرية التمثيؿ الشخصي. .2

 نظرية امتداد اإلقميـ. .3

 نظرية مقتضيات الكظيفة. .4

 نظرية المعاممة بالمثؿ. .5

 
 سية شخص الممثل:أواًل: النظرية الدينية أو قد

ىذه النظرية ىي المبدأ األكثر قدمان الذم كاف يحكـ سير الممارسة الديبمكماسية، كذلؾ منذ 
قياـ أكؿ مبعكث ديبمكماسي بميمة التمثيؿ لقبيمتيف أك الكساطة لحؿ المشاكؿ القائمة بيف قبيمتو 

 كقبيمة أخرل.
اـ بميمتو إلى حاجتيف فقط كتتمخص ىذه النظرية بأف المبعكث كاف يحتاج مف أجؿ القي

ىما: احتراـ حياتو، أم حمايتو مف أم اعتداء يمكف أف يتعرض لو كييدد حياتو. كمف ثـ منحو 
 الحرية لتمكينو مف القياـ بميمتو.

القبيمة، أك  أبناءحماية كحرية أم "حرمة" أم "حصانة" تحمي حياتو مف الحاكـ كأتباعو، أك مف 
 " تعكد إلى ما قبؿ ظيكرة" الحقان. كىذه "الحرمة" ذات جذكر فمسفية دينيةالمدينة ػ الدكلة، أك "الدكل

كيظير ذلؾ كاضحان في "الحرمة" باإلسبلـ، كحتى نياية  نات السماكية ثـ تطكرت مع ظيكرىا،الديا
العصكر الكسطى. كتنص عمى أف المبعكث ىك في حماية اآللية، كبما أف ميمتو مقدسة فحياتو 

 كيجب احتراميا كتكفير الحماية لو لمقياـ بميمتو كالعكدة سالمان ألىمو. يجب أف تككف كذلؾ،

 ثانيًا: نظرية التمثيل الشخصي:
بشكؿ كبير في ىذه النظرية ال نستطيع التكيف متى ظيرت، إال أف جذكرىا تعكد لمقـ، كتبرز 

الدة الدكلة "كدكؿ" كبرل كتستقر مع مطمع العصر الحديث كك  إمبراطكريات العصكر الكسطى كظيكر
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قمبت ىذا المفيكـ لمسمطة  كتستمر حتى الثكرة الفرنسية التي القكمية )األنظمة الممكية المطمقة(،
 ة لمشعب بدؿ الحاكـ.المبادئ الديمقراطية كنقمت السمط كنشرت

كتتمحكر فمسفة ىذه النظرية حكؿ اعتبار العبلقات ما بيف الدكؿ ىي مجرد عبلقات 
مطمقيف. فسيادة الدكلة كانت ىي سيادة الممؾ )الدكلة أنا كأنا الدكلة ػ كما شخصية ما بيف الممكؾ ال

المرحمة كانت مرحمة ما يعرؼ بمبدأ كاف يقكؿ الممؾ لكيس الربع عشر ممؾ فرنسا(. كبما أف ىذه 
"تكازف القكل" في أكركبا، أم ما يعني كجكد عدة كيانات دكلية )دكؿ( مستقمة كمتساكية بالقكة فيما 

، كأف ىذه المرحمة عرفت كالدة البعثات الديبمكماسية الدائمة كأدت إلى تطكر ىاـ ؼ النظرية بينيا
كالممارسة الديبمكماسية. أم أف فمسفة ىذه النظرية تتمحكر بما يتماشى مع زمانيا، أم اعتبار أف 

ف تصرفات المبعكثيف الديبمكماسييف ىـ الممثمكف الشخصيكف لممككيـ، كبالتالي فإف ما يقكمف بو م
تككف باسـ كبالنيابة عف عاىميـ ككأنو ىك الذم قاـ بيا، لذا يجب أف يتمتعكا بنفس الميزات 

ة أك إىانة تكجو ليـ تعبر يااعتداء أك عدـ رعكالحصانات التي يتمتع بيا ممككيـ، كبالتالي فإف أم 
عمى  سمطاف ألحدىـككأنيا مكجية لشخص عاىميـ، كربما أف الممكؾ متساككف بالقدر كالمكانة كال 

فسيـ ال تطبؽ عمى الممكؾ اآلخريف أك عمى ممثمييـ ، فإف قكانينيـ التي يضعكنيا بأناآلخر
)المبعكثيف الديبمكماسييف(. ككما ىك طبيعي، فإف فقياء ذلؾ الزمف أمثاؿ غركثيكس كمكنتسكيك قد 

اص بكضعية الممثميف النظرية كبنتيا بريطانيا كحكلتيا إلى قانكف داخمي ليا خ هدافعكا عف ىذ
 .1718األجانب كذلؾ عاـ 

 ثالثًا: نظرية امتداد اإلقميم:
مع بداية انتشار عدكم الثكرة الفرنسية، كسقكط األنظمة السائدة آنذاؾ )الممكيات المطمقة ( كظيكر 
، أفكار جديدة تخص  مفيكـ السمطة كالدكلة كالقكمية، فإف الممارسة الدبمكماسية تأثرت بيذا التغيير 

مما أثر بدكره عمي الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية، فمـ يعد الممثؿ الدبمكماسي )صكت سيده ( 
"his master's voice أك الممثؿ الشخصي لعاىمو كلـ يعد كالسابؽ التنطبؽ عميو القكانيف التي "

 يسنيا الممكؾ بحجة أنيا اليمكف أف تطبؽ عمي سيده .
االمتداد  –أف جذكرىا تعكد لمقرف السابع عشر أال كىي نظرية  كعمية ظيرت نظرية جديدة، رغـ

 كالتي ىيمنت بالكامؿ عمي النظرية كالممارسة الدبمكماسية في القرف التاسع عشر . -اإلقميمي
أما فمسفتيا فتتمحكر كما يقكؿ أكؿ المدافعيف عنيا الفقيو غركنثيكس اليكلندم، حكؿ )) لما كاف مف 

مقيمان خارج إقميـ  اعتبارهشعكب أف السفير يمثؿ شخص عاىمو، كجب المفركض حسب قانكف ال
لقكانينيا المدنية ....((. أم ما يعني أف الممثؿ الدكلة المعتمدة لدييا، كبالتالي غير ممـز بالخضكع 
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كمازاؿ معتبران  ككأنو مقيـ عمي أرضيا، كذلؾ حسب ما  اعتمدتوالدبمكماسي لـ يغادر الدكلة التي 
مارتينيز  كبكممات أخرل، يعتبر المبعكث خارج نطاؽ السمطات اإلقميمية لمدكلة المعتمدة يقكلو دم 

لدييا باعتبار أف البعثة الدبمكماسية التي يرأسيا ىي امتداد إلقميـ دكلة المبعكث، كذلؾ يترتب عميو 
 عدـ التزامو بمراعاة القكانيف الكطنية لمدكلة المعتمدة لدييا .

 
لنظرية عمي الممارسة الدبمكماسية في القرف الماضي بسبب أنيا تجسد االستقبللية كنعزم ىيمنة ىذه ا

عنيا. كمع تطكر المجتمع الدكلي  كالمدافعيفالغيكرة لمدكؿ القكمية الناشئة كتساير عقمية كاضعييا 
نيا فقد انتيت  ىذه النظرية لمزكاؿ كسابقاتيا كلـ تعد مقبكلة في النظاـ الدكلي الحالي ، عممان بأ

مازالت تتردد في الممارسة أك حتى في بعض النصكص القانكنية أك مف عامة الناس كلؤلسؼ الشديد 
 عف اآلخريف. لتميزىـكذلؾ جيبلن أك طمعَا ببعض المكاسب 

كرغـ ىذا الجيؿ الذم أشرنا إلية ، فإف مجتمعنا في بدايتو رفضيا ، نظران لعيكبيا كألنيا خيالية 
مجتمع كاقعي ، كالدليؿ عمي ذلؾ أف اتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية لعاـ ) كاليمكف األخذ بيا في 

( رفضيا أك حتى لنقؿ بأنيا لـ تناقشيا كلـ تذكرىا بؿ بينت أف مف أىـ كاجبات الممثؿ  1961
ال .... يعرض نفسو  الدبمكماسي احتراـ القكانيف الداخمية لمدكلة المستقبمة ، أم احتراـ سيادتيا كا 

 تباره شخصان غير مرغكب بو كيطرد منيا ، كخبلؼ ذلؾ يغالط الكاقع كالقانكف كالمنطؽ الع
 

: ىي النظرية التي سادت في القرف الحالي رغـ  دبموماسيةرابعًا : نظرية مقتضيات الوظيفة ال
 أف جذكرىا تعكد لبعض الفقياء التقميديف لمقانكف الدكلي كنظران لتطكر الممارسة الدبمكماسية بعد
الحرب العالمية األكلي كالثانية فيما بعد ، كظيكر عشرات الدكؿ الحديثة ، فقد ازدادت الحاجة إلييا ، 
مما دفعيا ألف تحصؿ عمي مكانة ىامة كرئيسية في التعامبلت الدبمكماسية الحالية ، سكاء لمبعثات 

لخاصة ، أك حتى دبمكماسية الدائمة ، أك حتى لمدبمكماسية المتعددة لممنظمات الدكلية ، أك البعثات ا
 حركات التحرير الكطنية .

 
ىي إال  كتتمحكر فمسفتيا حكؿ أف الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية التي يتمتع بيا الدبمكماسية ما

ضركرة يقتضييا ضماف قياـ المبعكثيف بمياـ كظيفتيـ بحرية كطمأنينة بعيدان عف كؿ تدخؿ غير 
 ستقبمة .محبب مف قبؿ سمطات الدكلة الم
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كنظران لكضكحيا كمركنتيا كتماشييا مع تطكر المجتمع الدكلي ، كنظران لتضاعؼ عدد البعثات 
كعدد أعضائيا مف الدبمكماسييف كممحقيف إدارييف ... الخ ، فإنيا القت قبكالن مف الجميع الدبمكماسية 

، حيث جاء  1961سية عاـ سكاء الفقياء أـ الدكؿ ، كنص عمييا في اتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكما
 في ديباجتيا ما معناه :

" إف الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية مقتنعة بأف ىدؼ ىذه االمتيازات كالحصانات ال يرمي إلي 
، بؿ ضماف إنجاز مياـ البعثات الدبمكماسية بشكؿ فعاؿ بكصفيا ممثمة لمدكؿ تحقيؽ منافع لؤلفراد 

"..... 
يا. كنشير إلي أف الكثير مف ىذه االمتيازات كالحصانات جمعت مف قكاعد إقميـ الدكلة المعتمدة لدي

عرفية دكلية متفؽ عمييا مف قبؿ أعضاء الجماعة الدكلية ، كمدكنة في اتفاقية فيينا الخاصة 
. كما سنختـ ىذا الفصؿ بعرض لجدكؿ شمكلي ليذه االمتيازات  1961بالعبلقات الدبمكماسية لعاـ 

يا )) الضمانات (( أك )) المنافع (( أك المكاسب )) التي يحصؿ عمييا كالحصانات أك لنسمي
المكظؼ الدبمكماسي ، مع اإلرشاد أماـ كؿ ضمانة أك منفعة إلي المادة التي تخصيا عمييا المكظؼ 

 الدبمكماسي ، مع اإلشارة أماـ كؿ ضمانة أك منفعة إلي المادة التي تخصيا .
 
 االمتيازات الدبموماسية : 3-1
عمـ ) لمبعثة كلرئيسيا الحؽ في كضع :ر ووضع لوحات اإلعالنات والصوررفع العمم والشعا -أ

كشعار الدكلة المعتمدة عمي أماكف البعثة ، كمف بينيا مكاف إقامة رئيس البعثة ، ككذا كعمي كسائؿ 
 " 21المكاصبلت الخاصة بة "المادة 

قانكنية تختمؼ مف دكلة ألخرل ، فبعض الدكؿ  فيينا كقاعدة اتفاقيةكىذه الميزة المنصكص عمييا في 
ترفع عمميا عمي مقر بعثتيا الدائمة في أعيادىا الكطنية أك األعياد الكطنية أك األعياد الكطنية لمدكلة 

الجدد التأكد مف قسـ  فلمدبمكماسييالمستقبمة ، بينما ىنالؾ دكؿ ترفع العمـ يكميان كنصيحتنا 
لمدكلة المعتمديف لدييا عف العادات كالتقاليد المتبعة في تمؾ الدكلة ،  البركتكككؿ في كزارة الخارجية

كانت العبلقات بيف البمديف متأزمة ،  إذاكخيمة كخاصة  عكاقبوتجنبان لمكقكع في خطأ قد تككف 
 فالحذر كاجب .

ة أما بالنسبة لمعمـ الصغير المرفكع عمي سارية خاصة بو عمي كسائؿ المكاصبلت لمبعثة ، فالعاد
جرت عمي أف يرفع ىذا العمـ بمناسبات ، كىذه العادة تختمؼ مف دكلة ألخرل ، فبعض البمداف ترفع 
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العمـ عمي سيارة رئيس البعثة إف كاف مكجكدان بداخميا ، كبمداف أخرل ، جرت العادة فييا عمي رفع 
 رسمية . بميمةالعمـ عمي سيارة رئيس البعثة في حاؿ قيامة 

 فبلبد مف كضعة فكؽ مدخؿ مقر البعثة كمسكف السفير.أما بخصكص الشعار ، 
كأخيران جرت العادة عمي أف تضع بعض السفارات لكحات لئلعبلنات كالصكر عمي مدخؿ سفارتيا ، 

بشرط أف التتعرض ىذه اإلعبلنات لمسمطات المحمية في الدكلة المعتمد  كألكفكذلؾ المانع منو ، 
 أف تككف خاصة في مجاالت الحياة المختمفة ببمد البعثة .لدييا أك حتى ألية دكلة أجنبية ، بؿ 

 

تقدـ الدكلة المعتمد لدييا ، كضمف نطاؽ )) :  لمبعثة ولرئيسيا وأعضائيا األزمةاألماكن  اقتناء -ب
 االقتضاءلمبعثة كعند  األزمة، لمبعثة الدبمكماسية تسييبلت لتممؾ أك كراء األماكف  الكطنيتشريعيا 

 (( ضائيا مساكف الئقو ألع
الدبمكماسييف المعتمديف لدييا ،  ءإزاكنا قد أشرنا ليذه الميزة عند تكممنا عف كاجبات الدكلة المستقبمية 

 اقتناءكقمنا بأف مف كاجب الدكلة المستقبمية ، كبحدكد إمكانياتيا ، أف تسيؿ عمي الدبمكماسييف 
عمت مف ىذا ) الكاجب ( قاعدة قانكنية ، عندما جفيينا  اتفاقيةلمبعثة كأعضائيا كأف  األزمةاألماكف 

عمي منع األجانب مف تممؾ العقارات عممان بأف ممكية  اقكانينيفإنيا كانت تقصد الدكؿ التي تنص 
العقار ، كنقصد ىنا مقر البعثة أك مسكف رئيسيا ، ال تقدـ كال تؤخر بعمؿ البعثة أك عمؿ رئيسيا ، 

ميا كأف تساعدىا بكراء أك حتى شراء ) إف أمكف ذلؾ ( بؿ كاجب الدكلة أف تسيؿ عمي البعثة ميا
في الدكؿ حديثة  حتىعقارات ، كخاصة في الدكؿ التي تممؾ قكانيف صارمة بالنسبة لمعقارات أك 

كالتي تفتقر حقان لكجكد بنايات أك بيكت بيا كخاصة في كسط العاصمة أك في الحي الراقي  االستقبلؿ
 لدبمكماسيكف ككبار رجاؿ الدكلة .... الخ.بيا ، كالذم عادتان ما يقتنو ا

 

: )) تعفا الدكلة المعتمدة كرئيس البعثة ، مف جميع الضرائب  من الضرائب العقارية اإلعفاءات -ج
كالرسـك الكطنية كاإلقميمية كالبمدية المفركضة عمي األماكف الخاصة بالبعثة التي تمتمكيا أك تستأجرىا 

 تجبى لقاء تأدية خدمات خاصة .... ((رائب أك رسـك ، شريطة أف ال يتعمؽ األمر بض
 

يستفاد مف المادة المذككرة إعفاء األماكف الخاصة لمبعثة كالمممككة لمدكلة المكفدة مف رسكـ التسجيؿ 
كالضرائب المترتبة عمي العقار ، سكاء أكانت كطنية أـ محصكرة بإقميـ العاصمة ) طبعان ( أك بمديتيا 

 مف الخدمات الخاصة ..... ، كال تشمؿ اإلعفاء
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كعمييا فالمادة تظير عند قراءتيا بأنيا كاضحة ، كبالفعؿ ىي كذالؾ ، مف حيث المبدأ .إال أف      
تفسيرىا أك باألحرل تطبيقيا ليس بسيكلة نصيا ، كخاصة القكؿ ) شريطة أال يتعمؽ األمر بضرائب 

ىك تحديد نكعية ىذه ) الخدمات  أك رسكـ تجبى لقاء تقديـ خدمات خاصة .....( ، فالمشكؿ
الماء كالكيرباء كالغاز .......  كاستيبلؾ(  القمامةالخاصة ( ....... مثؿ الحراسة كالكناسة ) رفع 

الخ ، كالتي بالطبع لـ تحددىا المادة المذككرة ، فقكانينيا كنظاميا كممكيتيا كتبعيتيا الخ ...... 
المعاممة بالمثؿ ، يدفع ببعض  أبمبدمع تمسؾ البعض  االختبلؼتختمؼ مف دكلة إلي أخرل ، ىذا 

ىذه الخدمات الخاصة حسب فيمو ، كيدفع  ؽيفكير بتشبيييا بقكانيف ببلده كتصدالدبمكماسييف لمت
بالعض األخر لمتفكير بقكانيف البمد المستقبؿ ، كأخيران يدفع بمجمكعة ثالثة مف الدبمكماسييف لتفسيرىا 

كىنا تظير المشاكؿ ، فإف إتبع الدبمكماسي الطريؽ األكؿ فقد يصؿ حسب حاجيات سفارتيـ .... 
مبدأ ) المعاممة بالمثؿ ( كىذا بدكرة يدفع لخرؽ مكاد  الستخداـتحمد عقباىا كتدفع  إلي مشكمة ال

ف اتبع الطريقة الثانية فقد يككف ىنالؾ نكع مف ) الظمـ ( فيينا  اتفاقية كذلؾ بالتمييز بيف البعثات . كا 
تدفع بعثتو لمدكلة المستقبمية كبعثة الدكلة المستقبمة المعتمدة في ببلدة قد تككف معفية مف ذلؾ  أم أف

 ليس بحؿ مقنع لمجميع . كألكف..... كالطريقة الثالثة قد تكصؿ إلي طريؽ كسط 
ديد ما جرت عمييا العادة بيف البعثات المعتمدة كالدكلة المعتمد لدييا لتح إتباعكبرأينا فاألفضؿ ىكا 

مف  كاالستفساركزارة خارجيتيا  باستشارةىذه ) الخدمات الخاصة ( في الدكلة المستقبمية . كذلؾ 
البعثات الدبمكماسية األكثر قدمان ، كالعمؿ مف ثـ عمي ماجرت عمييا العادة كالتقاليد في ىذه الدكلة .؟ 

.!! 
 

:  بعثة من أعماليا الرسميةضريبة الدخل( عن الرسوم التي تحصميا الاإلعفاء من الضرائب ) -د
 (تحصميا البعثة لقاء أعماؿ رسمية، مف جميع الضرائب كالرسكـ )تعفا الرسـك كالعائدات التي

، كذلؾ ييا البعثة مقابؿ خدمات تقكـ بيا، كىذه الرسكـ كالعائدات تجنىذه المادة جد كاضحة
، كال يحؽ ألم كاف .. نكني لياطبيقيا يخضع لمنظاـ القا، كتكص عمييا بقكانيف الدكلة المكفدةمنص

 .أف يحاسبيا عف ذلؾ ، كعكس ذلؾ ىك تدخؿ سافر في شؤكنيا الداخمية
: ) يعفى الممثؿ الدبمكماسي مف جميع الضرائب  اإلعفاء من كافة الرسوم والضرائب المباشرة -ه

 :  باستثناء (كاإلقميمية كالبمدية الكطنيةكالعينية كالرسـك الشخصية 
 ير المباشرة التي يشتمؿ عمييا بشكؿ طبيعي سعر البضائع أك الخدمات .الضرائب غ -أ

الدكلة المكفدة ، مالـ يكف  أراضيالضرائب كالرسكـ عمي العقارات الخاصة كالكاقعة في  -ب
 المبعكث الدبمكماسي يحكزىا لحساب الدكلة المعتمدة كألغراض البعثة .
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 (. 39( مف )المادة  4أحكاـ الفقرة ) مراعاةقمة مع ضرائب التركات التي تتقاضاىا الدكلة المست -ج
الضرائب كالرسكـ عمي الدخؿ الخاص الذم يككف مصدرة مف الدكلة المستقبمة ، كالضرائب عمي  -د

 رئس الماؿ المفركضة عمي التكظيفات التجارية في المشاريع التجارية القائمة في الدكلة المستقبمة .
 لقاء تقديـ خدمات خاصة .  المستكفىالضرائب كالرسـك  -ق
أحكاـ )  مراعاةالعقارية غير المنقكلة مع  باألمكاؿرسـك التسجيؿ كالقيد كالرىف كالطابع المتعمقة  -ك

 ( 23المادة 
فيينا كانت تعفي الممثؿ الدبمكماسي مف جميع الضرائب كالرسـك  اتفاقيةالدبمكماسية لما قبؿ  ةالممارس

ككما ىكا منطقي ألف تأخذ بيذا اإلعفاء كتضمو  االتفاقية كجاءت. الشخصية أك العينية عمي دخمو 
إلييا مف منطمؽ أف المبعكث الدبمكماسي يقـك بدفع الضرائب كالرسكـ في دكلتو ، كمف غير المنطقي 

  أك العدؿ أف يدفعيا ثانيو في الدكلة المعتمد لدييا .
: اإلعفاء مف الرسكـ السنكم عمي السيارات ، ككذلؾ مف رسـك  افت إلية إعفاءات نذكروأض

المحركقات ليا ، باإلضافة لرسكـ التمفزيكف كالراديك كالفيديك، كاإلعفاء مف ضريبة المجيكد الحربي ، 
 كضريبة الدخؿ عمي األمكاؿ الخاصة المكدعة بالبنؾ .... الخ .

 

تحديدىا إال أف الغمكض يكتنؼ بعضيا كتفتح  ( فرغـ34أما االستثناءات التي كردت في المادة )
تزايد عدد كأنكاع الضرائب كتسمياتيا المختمفة  اعتبرناباب الجدؿ كاالجتيادات المختمفة ، كخاصة إف 

كالتي بدأت تمجأ إلييا كثير مف الدكؿ طمعان بسد العجز في ميزانيتيا األمر الذم دفع ببعض الدكؿ 
عف ىذه الضرائب إلي فتح متاجر خاصة بالدبمكماسييف ، أك السماح تبلفيان لممشاكؿ التي قد تترتب 

إلي لجكء الدبمكماسييف أنفسيـ ، كلتفادم ىذه الرسكـ ، حاجياتيـ مف الخارج ، باإلضافة  باستيرادليـ 
أك حتى مف المباشر مف متاجر خاصة كمعركفة دكليان في بعض دكؿ أكركبا الغربية ،  دلبلستيرا

% مف ثمف البضائع عند خركجيا مف 21دكؿ أخرل تمنح خصمان يصؿ إلي متاجر عمكمية في 
التراب الكطني عبر المراكز الرسمية لمحدكد ، كتعفى مف الرسكـ عند دخكليا البمد المستقبؿ أك حتى 

شتراء لمعتديف لدييا أك القريبة منيا إللجكء بعض الدبمكماسييف لمتكجو إلي المناطؽ الحرة في الدكلة ا
 ـ .حاجياتي

 :يمي عمي ما 1961( من اتفاقية فيينا لعام 36: تنص المادة )اإلعفاء من الرسوم الجمركية -و
تمنح الدكلة المستقبمة كفقان لؤلحكاـ التشريعية كالتنظيمية التي تتبناىا حؽ اإلدخاؿ كاإلعفاء مف  -1

إليداع كالنقؿ كالنفقات الرسكـ الجمركية كغيرىا مف الرسكـ كالعائدات المرتبطة بذلؾ ، عدا نفقات ا
 العائدة لخدمات مماثمة كذلؾ عف :



 

  ( 000 صفحة رقم )      الديبلوماسية 

 

 األشياء المخصصة الستعماؿ البعثة الرسمي . -أ

الذيف يعيشكف في  أسرتوالشخصي لمممثؿ الدبمكماسي أك األفراد  لبلستعماؿاألشياء المخصصة  -ب
 كنفو بما في ذلؾ األشياء العائدة إلقامتو .....(

الجمركية المشار إلييا ، ىي الرسكـ التي تستكفييا دكلة ما عمي كؿ ما يتـ  كعميو فاعتبار أف الرسكـ
ذلؾ أنو يدخؿ ضمف النقطة التي شرحناىا سابقا ) ىػ (. كالعائدة  اعتباراستيراده مف الخارج ، كيمكننا 

لئلعفاء مف الرسكـ كالضرائب .كلكف نظران لممشاكؿ التي كاجيت ىذه النقطة بالذات  في الممارسة 
الدبمكماسية اليكمية لما قبؿ صدكر االتفاقية كالتي كانت مبنية عمي المجاممة كمبدأ المعاممة بالمثؿ ، 

 (. 36لتدكنيا في قاعدة قانكنية ) المادة جاءت االتفاقية 
طبقان لمبدأ المعاممة بالمثؿ . . . أم بترؾ الباب مفتكحان أماـ بإضافة أف يتـ ذلؾ  اقتراحاتكرفضت 

 إلزاـ قانكني . . . بؿ أخبلقي  . . . . . . مع سيادة مبدأ المعاممة بالمثؿ .الدكؿ دكف 
 

صريحة ككاضحة فيما يخص البعثة  الدبمكماسية (  36/ أ ( مف المادة )  1كعمية جاءت الفقرة )  -
كجياز مادم ، كحددت المكاد المستكردة كالمعافاة مف الجمارؾ )) باألشياء المخصصة الستعماؿ 

 الرسمي (. البعثة
/ ب ( كالخاصة بالممثؿ الدبمكماسي ، فينا تكمف  1أما بخصكص الفرع  ) ب ( مف الفقرة نفسيا ) 

المشاكؿ كالتعقيدات ، ألنو كحسب اتفاقية فيينا فإف الممثميف الدبمكماسييف لمبعثة جاء تحديدىـ في 
لدبمكماسييف غير محدديف كاليمكف المادة ) األكلى / ىػ( ، كلكف حسب الممارسة كالكاقع فإف الممثميف ا

تحديدىـ ، مف منطمؽ ما أشرنا إلية عند تكممنا عف مف ىك دبمكماسي ؟ ! ؟ كقمنا إنو يصعب تحديده 
ف ذلؾ يتـ بناء عمي الكشؼ الذم تقدمو بعثة الدكلة المكفدة لمدكلة المستقبمة كيضـ باإلضافة إلي  ، كا 

صصاتيـ . . . أك مف تريدىـ ىي أـ يتمتعكا بيذه الصفة الممحقيف بمختمؼ مراتبيـ كتخ فالدبمكماسيي
 . . . بشرط مكافقة الدكلة المستقبمة عمي ذلؾ كنشره في البلئحة الدبمكماسية . . . الخ .

( تشير إلي أف الدكلة المستقبمة ىي  36كمف ناحية أخرل ، كبما أف الفقرة األكلى مف المادة ) 
ف كانت ىذه صاحبة السمطات بمنح اإلعفاءات الجم ركية  حسب األحكاـ كالتشريعات التي تتبعيا كا 

نو حؽ مف حقكؽ سيادتيا ،  إال أننا نجد أف تطبيؽ  الفقرة كاضحة كصريحة بخصكص سيادة الدكلة كا 
/ب ( كالخاصة بالممثميف الدبمكماسييف ، كعمية نجد 1/ 36)  36الفرع ب مف الفقرة األكلى مف المادة 

اآلخر احتفظ بقكانينو دكف تغيير ،  كبعضياذا النص كأدخمتو في قكانينيا ، أف بعض  الدكؿ أخذت بي
( كما ىي بؿ أضافت إلييا نص ) المادة  36كمجمكعة ثالثة  مف الدكؿ لـ تمـز نفسيا بنص ) المادة 
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( كالخاصة )) بالمعاممة بالمثؿ (( كطبقتيا كتفسير لبلتفاقية كمارستيا عمي الدبمكماسييف  47
  لدييا كأضافتيا إلي قكانينيا . المعتمديف

 

( فيي تشير إلي األشياء المخصصة لبلستعماؿ  36كمف ناحية ثالثة ، كآخذيف بنص ) المادة 
الشخصي لمممثؿ كألفراد عائمتو بما في ذلؾ العائدة إلقامتو ، أم تشير إلي أشياء خاصة . . . كليس 

الدكلة كنكع  تقدمياييبلت الضريبية كالجمركية األشياء استيبلكية . . . ، كرغـ ذلؾ فيناؾ بعض التس
مف المجاممة ، كما عمي المبعكث الدبمكماسي إال التقيد بالتشريعات كاألنظمة المحمية لمدكلة المعتمدة 

تحددىا : مثؿ استعماؿ أك إدخاؿ  أخرللدييا ، فينالؾ أشياء كثيرة تحظرىا ىذه الدكؿ كأشياء 
أك تحدد دخكؿ المشركبات الركحية كالتبغ كالسجائر ، أك تتساىؿ  المخدرات ، كاألسمحة بأنكاعيا ،

بإدخاؿ بعض النشرات ككسائؿ اإلعبلـ المكتكبة ) كحتى المعارضة ليا ( إال أنيا تتشدد بعدـ تسربيا 
 بالبعثةخارج استعماؿ مكظفي البعثة ، أم لمكاطنييا ، كما تتساىؿ بإدخاؿ السيارات الخاصة 

حددىا كتحـر استعماليا مف قبؿ غير الدبمكماسييف خكفان مف استغبلليا لؤلغراض كالمبعكثيف كلكنيا ت
 الشخصية ، ككذلؾ تتساىؿ بتخفيضات خاصة كمحددك بالنسبة لمكقكد الخاص بالسيارات . . . الخ .

ضحة ، األمر الذم يدفع بكثير مف الدكؿ ، كتجنبان كبناء عمي ما ذكرناه ، يظير أف المسألة غير كا
ب ( مف المادة  الفقرة ) بإتباعكؿ التي قد تنجـ عف التطبيؽ ، إلي استخداـ حقيا القانكني ؟ ! ؟ لممشا

 ( أم مبدأ المعاممة بالمثؿ . 47) 
(  36( مف المادة )  2أمتعة الممثؿ الدبمكماسي : كضمف نفس المادة تشير الفقرة ) عدـ تفتيش  –ز 

 إلي ما يمي : 1961التفاقية فيينا لعاـ 
 لبلعتقادتدعك يعفى المبعكث الدبمكماسي مف التفتيش أمتعتو الخاصة ، ما لـ تكجد مبررات جدية  ))

أنيا تحكم أشياء التتمتع باإلعفاء المنصكص عمية في الفقرة األكلي مف ىذه المادة أك أشياء يككف 
حيا الخاصة أك تصديرىا محظكران بمقتضى تشريع الدكلة المعتمد لدييا أك خاضعة لمكائ استيرادىا

بالحجر الصحي ، كفي مثؿ ىذه الحالة يجب أال يتـ التفتيش إال في حضكر المبعكث الدبمكماسي أك 
 ((ممثمو المفكض في ذلؾ 

كقبؿ ذلؾ كاف العرؼ كالممارسة الدكلية يقكماف عمي عدـ تفتيش أمتعة الممثميف  ، كاضحةىذه الفقرة 
كاستخداـ بعض المكظفيف الدبمكماسييف ىذه الميزات  دكؿ كثرة الستقبلؿالدبمكماسييف ، كلكف نظرا 

( لتثبت ذلؾ مع استثناء قياـ السمطات  36المعطاة ليـ بغير ما تنص  عمية ، فقد جاءت ) المادة 
 بحضكر  الممثؿ الدبمكماسي  المستقبمةالمحمية لمدكلة 
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ي حامؿ جكاز سفر ؿ عف ىذه القضايا في  البعثة ، مما يعني أنو الينطبؽ عمأك الشخص المسئك 
دبمكماسي مكجكد كسائح أك مار مف أراضي ىذه الدكلة ، بسبب أنو ينطبؽ عمي الدبمكماسييف 
العامميف في ىذه الدكلة كالكاردة أسماؤىـ في البلئحة الدبمكماسية التي تصدرىا  كزارة خارجيتيا ، 

بعض التسييبلت لو قديـ فجكاز السفر الدبمكماسي ال يمنع أم حؽ لحاممو سكل ) المجاممة ( أم ت
أسكة  بالدبمكماسييف المحترفيف المقيميف في  ايعاممك بشرط  أف يطالبكا ) بكضعية خاصة ( أك أف 

الدكلة المستقبمة ، فكؿ ما يمكف أف يحصمكا عميو ىكة ما تريد ىذه الدكلة منحيـ إياه مف باب 
لحامؿ ىذا  ((كضعان ما  ))تقرر المجاممة ، أم بكممات أخرل فأف إرادة الدكلة الحسنة ىي التي 

 الجكاز كليس لو أم حؽ قانكني يطالبيا بو .
 
: تنص اتفاقية فيينا في نادتيا رقم الدبموماسية والبريد الدبموماسي حرية االتصال لمبعثة -ج
 :( عمي ما يمي27/1)
لمبعثة في تسمح الدكلة المستقبمة كتصكف حرية اتصاالت البعثة لكافة األغراض الرسمية كيحؽ  ))

ل كالقنصميات التابعة لمدكلة المكفدة حيثما كجدت أف اتصاالتيا مع حككمتيا ككذلؾ مع البعثات األخر 
تستعمؿ كسائؿ اتصاؿ خاصة بيا . كبما في ذلؾ حاممك الحقائب الدبمكماسية كالرسائؿ الرمزية أك 

السمكيان إال بمكافقة الدكلة  أك أف تستعمؿ جيازان  تقيـالرقمية ) شيفرة ( عي أنو اليحؽ  لمبعثة أف 
 (( المستقبمة

ية كالسماح ليا ( ىك حرية االتصاؿ لمبعثة الدبمكماس 27ما ييمنا في ىذه الفقرة األكلى مف  ) المادة 
 استخداـباستخداـ كافة الكسائؿ المبلئمة ، كالتشديد عمي أخذ مكافقة الدكلة المعتمد لدييا مف أجؿ 

 جياز إرساؿ السمكي .
تقع تحت بند الحصانات ، كسنعالجيا في  أنيا المادة نكردىا تحت نقطة االمتيازات إال أف ىذه كرغـ 

، كالقصد مف إدراجيا ىنا ىك تبياف أف أية بعثة دبمكماسية ال بد ليا مف أف ترسؿ حينيا بشكؿ أفضؿ 
و البد  ألية رسمية مع كمف حككمتيا كبكامؿ الحرية كالضماف كالسرعة ، ككما أن كتستقبؿ مراسبلت 

بعثة مف استخداـ )الشيفرة ( في مراسبلتيا ، عممان بأف القكانيف الكطنية تحـر ذلؾ عمي الخكاص مف 
المكاطنيف كتستثني الدبمكماسييف . ككذلؾ تسيؿ ىذه المادة استخداـ البرقيات التمغرافية كالتيمكس بدكف 

كانت ىذه القطاعات تابعة لمقطاع أم تدخؿ مف قبؿ المكظفيف الحككمييف أك مكظفي الشركات إف 
دائمان ، يمكف لمبعثة مف تكجيييا لدكلتيا أك لمبعثات   االتفاقيةالخاص . كىذه المراسبلت ، كحسب 

 الدبمكماسية لدكلتيا في دكؿ أخرل أك لمقنصميات في مراكز مختمفة داخؿ الدكلة المستقبمة .
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ز إرساؿ السمكيان ، إال أف ذلؾ شركط بمكافقة كأخيرا فإف مف حقكؽ البعثة ككميزة ليا استخداـ جيا
طمبان  بيذا الشأف لكزارة الخارجية متضمنان معمكمات  تقدـعمي البعثة إال أف  كما الدكلة المستقبمة ،

التي سيبث عمييا كساعات البث كااللتقاط . . . . الخ مف  عف نكع الجياز كرقـ كطكؿ المكجو
((  مبدأ المعاممة بالمثؿ ))يراعي في ذلؾ  تمد لدييا  ، كغالبان ماالمعمكمات التي تطمبيا الدكلة المع

، كيككف لدييا استعداد لمنح بعثة لدكلة التي تطمب مثؿ ذلؾ التصريحالذم يحب أف يككف في ذىف ا
 الدكلة األخرل تصريحان بذلؾ .

يعات الخاصة : يعفى الدبمكماسيكف مف التشر إلقامة الدبموماسيين وسفرىم ةالالزمالتسييالت  -ط
مي تراب دكلة ما، كال تطبؽ عمييـ ىذه المقيميف ع باألجانببالدخكؿ كاإلقامة كالسفر الخاص 

تسمى  مف دكائر الشرطة في البمد المعتمديف بع أك ماالتشريعات، كخاصة حصكليـ عمي إجازة إقامة 
 األخرلالثبكتية  ، ككذلؾ بعض الكثائؽ(( الخضراء أك بطاقة اإلقامة البطاقة ))في بعض الدكؿ 

كعائبلتيـ ىك أف المطمكبة مف األجانب المقيميف الحصكؿ عمييا ككؿ مايترتب عمي الدبمكماسييف 
تبمغ البعثة الدبمكماسية التابعيف ليا كزارة الشئكف الخارجية في الدكلة المعتمد لدييا عف تعيينيـ 

 .ب ( -/ أ 11-ككصكليـ إلي ىذه الدكلة كمف ثـ رحيميـ النيائي ) المادة 
كاستنادان لذلؾ تتكلي إدارة المراسـ في كزارة الخارجية لمدكلة المستقمة منح ىؤالء الدبمكماسييف كأفراد 

  STATUS "      عائبلتيـ بطاقة دبمكماسية ، مكضحان بيا المعمكمات الشخصية لحامميا ك "
تقديـ المساعدة لحامميا  ككضعو الدبمكماسي كتبعيتو ، ككذلؾ الطمب مف السمطات األمف كالجمارؾ

كتسييؿ ميامو . كيجب إعادتيا إلي كزارة الشئكف الخارجية التي أصدرتيا حاؿ المغادرة النيائية 
كأفراد عائمتو لتراب الكطني في الدكلة المعتمد بيا . ككذلؾ فإف الدبمكماسي يحصؿ عمي لمدبمكماسي 

تضت القكانيف المحمية بذلؾ ، أم أف المبعكث تأشيرة خركج أم " فيزا " لمغادرة التراب الكطني إف اق
كتماشيف مع ما تقتضيو  اآلخريفالدبمكماسي يعامؿ معاممة خاصة كمميزة عف باقي المقيميف األجانب 

 كظيفتو كما تفرضو المجامبلت الدكلية بيذا الخصكص .
 
: رغـ أف دييا، وحرية التنقل في إقميم الدولة المعتمد لتسييل مرور السيارات الدبموماسية -ي

، رغـ حساسية الميزة باب االمتيازات كال حتى الحصاناتالبعض يعتبر ىذه التسييبلت غير كاردة في 
الثانية ) حرية التنقؿ . . . . ( كانعكاساتيا بالممارسة عمي األمف القكمي لمدكلة المعتد لدييا ، فإف 

يؿ مركر السيارات الدبمكماسية في الدكلية ككاجبات الدكلة المستقبمة تسي مف مقتضيات المجاممة
الشكارع المكتظة بالسير كخاصة سيارة رئيس البعثة ، كما يستحسف تزكيد ىذه السيارة ببطاقة مركر 
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خاصة في األعياد القكمية أك المؤتمرات الدكلية المنعقدة في البمد المستقبؿ ، ككذلؾ كفي بعض دكؿ 
رة منيا تقطعيا أنيار عريضة بدكف جسكر لمركر العالـ الثالث عمي الخصكص نجد أف مجمكعة كبي

) عبارات ( لحمؿ السيارات كالمسافريف كتبقى دائمان ، كتستخدـ مف أجؿ ذلؾ سفف نيرية السيارات 
مزدحمة بالمسافريف ، كعميو فإف مف كاجب السمطات المختصة في ىذه الدكؿ كمف باب المياقة 

اسية كالدبمكماسييف ، ألنو ال يعقؿ أف تنتظر سيارة كالمجاممة إعطاء األكلكية لمسيارات الدبمكم
نياران كامبلن أك أكثر حتى يسمح ليا بالعبكر ، مع ما بترتب عمي ذلؾ مف تأخر قد يعطؿ دبمكماسية 

 مصالح ىذه البعثات كيعرض دبمكماسيييا لمكاقؼ غير مستحبة .
نقؿ كالتجكؿ في إقميـ الدكلة أما بخصكص النقطة الثانية مف ىذه " الميزة " كالخاصة بتسييؿ ال

المستقبمة كالتي كما قمنا سابقان تعتبر حساسة بالنسبة لكثير مف الدكؿ كتضر بأمنيا القكمي ؟! فرغـ 
عدـ كجكد سابقة عرفية كعد إمكانية ضميا ضمف الحصانات كاالمتيازات الكاجبة لممبعكثيف 

تشير  1961فيينا لعاـ  اتفاقيةمف  26مادة الدبمكماسييف كما يشير بعض الفقياء كالكتاب ، إال أف ال
 إلي ذلؾ حيث تنص عمي :

مع مراعاة قكانينيا كلكائحيا الخاصة بالمناطؽ التي يحـر أك ينظـ دخكليا ألسباب تتعمؽ باألمف  ))
  ((.تمد لدييا لجميع أعضاء البعثة حرية التنقؿ كالمركر عمي إقميميا عالكطني ، تكفؿ الدكلة الم

ىذه القاعدة القانكنية في اتفاقية فيينا كرد فعؿ عمي بعض الممارسات التي قامت بيا كعمية جاءت 
تدكر في فمكو ،  آخرماالتحاد السكفيتي كتبعتو دكؿ  ابتدأىابعض الدكؿ أثناء الحرب الباردة ، حيث 

عمي تبت ىذه الممارسة دكؿ مف المعسكر الغربي ك  ((المعاممة بالمثؿ   ))ككرد فعؿ كتماشيان مع  
إلي  ((الظاىرة  ))رأسيا : الكاليات المتحدة األمريكية كبريطانيا ككندا ، كمف ثـ انتقمت ىذه الممارسة 

كخاصة بعض الدكؿ اإلفريقية. كتتمحكر ىذه الممارسات  االستقبلؿبعض دكؿ العالـ الثالث حديثة 
ي حيز ضيؽ حكؿ قياـ بعض الدكؿ بكضع قيكد مشددة عمي تنقبلت الدبمكماسييف كحصرىا ف

اليتجاكز حدكد العاصمة ، كفي حالة تجاكزىا فيجب عمي المبعكث الدبمكماسي الحصكؿ المسبؽ 
 مف السمطات المختصة .(( إذف خاص  ))عمي 

 

كبرأينا فإف ىذه الممارسة لـ تأت مف العدـ ، بؿ ىي ثمرة االنتياكات المتكررة لبعض الدبمكماسييف 
مف التراب  ((مناطؽ مختارة  ))في    إجازاتيـ، التعمؿ بقضاء أك حجة الذيف اتخذكا كذريعة ليـ 

كالتكرط بقصد أك غير قصد  ((بجمع المعمكمات  ))الكطني لمدكلة المستقبمة ، كانكا يستغمكنيا لمقياـ 
 بزيارة مناطؽ محرمة حتى عمي المكاطنيف .  !؟
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لياقة كلباقة   كالتصرؼ بما فيو مف الدكلة المعتمد لديياكعميو فمف كاجب الدبمكماسي التقيد بقكانيف 
( مف االتفاقية إلنجاز ميامو بما  25مع مستقبمو كمراعاة التسييبلت الممنكحة لو حسب المادة ) 

يتماشى مع قكانيف الدكلة المعتمد لدييا ، كأف يبتعد عف كؿ ما ىك مستثنى كيثير الشبيات ، أم عف 
ف تجمب لو الشبيات كالمتاعب كالمراقبة المستمرة مف زيارة المناطؽ المحرمة عسكريان كالتي ممكف أ

قبؿ سمطات الدكلة المستقبمة كتدفعيا بالتالي لتضيؽ التسييبلت عمي بعثتو ، األمر الذم يدفع بدكلتو 
عبلف أف عضكان أك أكثر مف البعثة غير  الستخداـ نفس السبلح ، أم مبدأ المعاممة بالمثؿ ، كا 

 في العبلقات بيف البمديف . تأـزيـ بمغادرة الببلد مع ما يسببو ذلؾ مف مرغكب بيـ ، كبالتالي مطالبت
 

: ىذه الميزة قديمة ، ككانت مف أىـ أركاف الدبمكماسية اإلسبلمية  حق إقامة الشعائر الدينية -ك
منذ فجر اإلسبلـ حيث كانت تعتبر حقان طبيعيان ألم إنساف بأف يتمتع بحرية كاممة لممارسة الشعائر 

ية ، كاستمرت ىكذا طيمة القركف الماضية . لذلؾ لـ تنص عمييا اتفاقية فيينا لمعبلقات الدين
( كلـ يجد القانكنيكف  الذيف أشرفك عمي كضع االتفاقية أم مبرر إليرادىا ،  1961الدبمكماسية ) 

 . . . .  بحجة أف حصانة أماكف البعثة تغطي جميع ىذه الجكانب كتضمف إقامة أم 
فكظات البعثة ككثائقيا : ىذه الحصانة ماىي إال نتيجة طبيعية لحصانة مقر البعثة حصانة مح -ب

( كبما يتماشى مع 22محتكيات المقر الذم أشارت إليو )المادة كامتداد ليا أم تدخؿ ضمف نطاؽ 
ادة تعريؼ كتحديد ) المادة األكلى الفقرة / ط ( الخاصة بأماكف البعثة ، إال اتفاقية فيينا أفردت ليا م

 ( التي تنص عمي :24ا االستثنائية ، كىي )المادة خاصة نظران لحالتي
كرغـ أف ىذه  ((لممحفكظات ككثائؽ البعثة حرمة مصكنة في كؿ األكقات كفي أم مكاف تكجد فيو  ))

القاعدة  ليست بجديدة ، بؿ ىي قديمة قدـ مقر البعثة ، كقاعدة مقبكلة عالميان مف حيث إشارتيا إلي 
المحفكظات كالكثائؽ الخاصة بالبعثة الدبمكماسية ليا حرمة خاصة سكاء كانت داخؿ مقر  أف جميع

البعثة أك خارجيا ) حالة نقؿ أك رحيؿ مف مكاف  ألخر ( كىاف يكمف الجديد كاالستثناء ، كفي أم 
لة زماف كاف حتى في كقت قطع العبلقات الدبمكماسية بيف دكلتيف ، كالتي عادة ما يعيد بيا إلي دك 

 ثالثة تسمـ ليا ) اسميان ( مقرا ىذه البعثة كما تحتكيو .
: الحقيبة الدبمكماسية كحامميا : لقد أشرنا عند  الخاصة بالبعثة الدبموماسية حصانة المراسالت -ج

تكممنا عف امتيازات البعثة الدبمكماسية كتحت ) النقطة ج ( الخاصة بحرية االتصاؿ لمبعثة كالبريد 
( المتعمقة بالمراسبلت كاالتصاالت ، يقع بعض مف بنكدىا تحت  27أف ) المادة  الدبمكماسي إلي

 مكضكع الحصانات ، كقمنا إننا سنعالجيا في حينيا .
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 27كعمية فإننا نشير تحت ىذا البند إلي حصانة الحقيبة الدبمكماسية كحامميا ، فإف كانت ) المادة 
لدييا لمبعثة الدبمكماسية بحرية االتصاؿ مع حككمة ( تشير إلي سماح الدكلة المعتمد  1في فقرتيا 

فبرأينا أف ىذه الميزة تتطمبيا  دكلتيا أك البعثات األخرل لدكلتيا كأينما كجدت كبالطريقة التي تناسبيا ،
مقتضيات الكظيفة الدبمكماسية لما تقدمو مف حرية لممبعكث الدبمكماسي لمقياـ بكاجباتو التي اعتمد 

( مف نفس المادة كالتي  2( مدعكمة بالفقرة  )  1ير كجو كقد جاءت ىذه الفقره ) مف أجميا ، كعؿ خ
تتـ عبر طرد بريد يسمى بالحقيبة الدبمكماسية تشير إلي حماية المراسبلت لمبعثة كالتي عادة ما 
( ىذه الحقيبة عادة ما يحمميا  4ك  3الفقرتيف  27المنصكص عمييا كعمي ميزاتيا في نفس المادة ) 

ص مكمؼ بنقميا ، لتصؿ إلي الدبمكماسي أك حامؿ الحقيبة ، المنصكص عمية كعمي ميامو في شخ
( كعمية سنعالج ىذه الحصانة الجد ىامة في نقطتيف منفصمتيف 7ك 6ك  5الفقرات  27نفس المادة ) 

 : حصانة الحقيبة الدبمكماسية كحصانة حامميا .
الممحؽ الخاص باتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية في ) كنظران لؤلىمية يرجى العكدة لنص المادة في 

 ( 1نياية ىذا المؤلؼ ) الممحؽ رقـ 
 (    Valija Diplomaticaالحقيبة الدبموماسية: )  نواحص -1

  Valise Diplomatique ) وبالفرنسية )
 ( : Pouch Diplomaticوباإلنجميزية) 

عثة الدبمكماسية ، فإف البعثة تسمح ليا كمف باب حرمة جميع المراسبلت الرسمية لمبمف أجؿ ضماف 
التسييبلت استخداـ طركد بريدية خاصة ، جرت العادة عمي تسميتيا بالحقيبة الدبمكماسية ، ككردت 

( عمي أف )) الحقيبة الدبمكماسية  3( حيث تنص الفقرة )  4ك3الفقرات  27اإلشارة إلييا في المادة ) 
( فحددت مفيكـ الحقيبة بنصيا عمي )) أف العبكات  4ما الفقرة ) ال يجكز فتحيا أك حجزىا (( أ

المككنة لمحقيبة الدبمكماسية يجب أف تحمؿ عبلمات خارجية ظاىرة تدؿ عمي صفتيا ، كال يجكز أف 
 تحتكم سكل كثائؽ دبمكماسية أك أشياء لبلستعماؿ الرسمي ((.

 تزاكجاحزمة الحقيبة الدبمكماسية  تعني لنص ىاتيف الفقرتيف ، نخرج بنتيجة أف  متأنيةكبقراءة  
بالمصالح ما بيف الدكلة المعتمدة كالدكلة المعتمد لدييا ، األكلى تبتغي الضماف األكيد بأف مراسبلتيا 
لف تكشؼ أسرارىا كالثانية مف كاجبيا أف تمنع القياـ بأم عمؿ غير محبب قد يستبيح ىذه األسرار ، 

 كىنا مبدأ المعاممة بالمثؿ .
سب االتفاقية فإف ىذه الحقيبة يجب أف ال تحكم سكل كثائؽ دبمكماسية أك أشياء أخرل لبلستعماؿ كح

قد يثير الشككؾ لدل الدكلة الرسمي . أم ما يعني بأف اليككف حجميا أكبر مف الحجـ الطبيعي الذم 
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شخصية ،  المعتمد لدييا كيدفعيا لمتفكير بأنيا ربما تستخدـ ألغراض غير مشركعة أك حتى أغراض
الشيء الذم يترتب عميو أف تقكـ ىذه الدكلة بعمؿ غير مستحب لتبرير شكككيا أم فتح الحقيبة 
ف جرل مثؿ ىذا التصرؼ فيجب أف يتـ بإذف مف كزارة الشئكف الخارجية ليذه الدكلة  كتفتيشيا ، كا 

ف لـ تجد بداخميا شيئان كجب ع مف  االعتذارمييا كدائمان بحضكر مندكب عف البعثة المعتمد لدييا كا 
باب المجاممة ، أما في الحالة العكسية ،أم إف كجدت ما يبرر سمككيا ، فما عمييا إال تثبيت ذلؾ 

تربط   أماـ مندكب عف السفارة صاحبة الشأف كمندكب أخر مف سفارة دكلة أخرل ) كشاىد عيا ف (
لدكلة المكفدة ، كفتح باب الرسمي لدل ا االحتجاجدكلتو عبلقات جيدة مع دكلة البعثة ، كمف ثـ 

التحقيؽ في ذلؾ فإف ثبت تكرط رئيسيا أك أحد أعضائيا الدبمكماسييف ، فما عمي الدكلة المستقبمة إال 
 أف تعمف أف ىذا الشخص غير مرغكب فيو كتطمب مغادرتو إقميميا.

فيينا  اتفاقيةإليو كرغـ أف ىذا العمؿ شرعي لمدكلة المعتمد لدييا ، إال أنو ليس عرفان دكليان كلـ تشر 
 ( . 1961لعاـ ) 

في محتكل ىذه الحقيبة ، عمي الدكلة المعتمد لدييا أف ترفض تسميميا  كبرأينا في حالة كجكد شككؾ 
 كالطمب بإعادتيا إلي مصدرىا ، كذلؾ تجنبنا لمكاقؼ غير مستحبة مف قبؿ الطرفيف .

األخرل  كعدـ التدخؿ في شؤكنيا كالعكس ككنصيحة نكجييا لمدكؿ المعتمدة ىكا احتراـ سيادة الدكلة 
َن باحتراـ  القكانيف الداخمية لمدكلة المعتمديف  صحيح ، أما الدبمكماسيكف فعمييـ كاجب التمسؾ دائمُا
لدييا كأف ال يستغمكا )) كضعيـ الخاص (( مف أجؿ الحصكؿ عمي مكاسب شخصية تسيء لدكلتيـ 

. 
 
الحقائب الدبمكماسية ككما ىك معركؼ الترسؿ بكاسطة  : ىذه حصانة حامل الحقيبة الدبموماسية -2

البريد العادم ، بؿ تنقؿ بكاسطة مكظؼ خاص مكمؼ بذلؾ اصطمح عمي تسميتو بحامؿ الحقيبة 
( كالذم عادة ما يككف مكظفان تابعان لكزارة الخارجية كمزكدان   Diplomatic Courierالدبمكماسية  ) 

المكظؼ سكاء أكاف دائمان أـ مؤقتان ، ضافة إلي أنو يزكد كفي بكثيقة دبمكماسية تبيف صفتو ، باإل
بشرط أف يككف حامبلن لممستند الرسمي الذم  يدؿ عمي صفتو ، بحماية الدكلة المعتمد لدييا ، حيث 

( كما أنو يتمتع  27مف المادة  5اليجكز القبض عميو أك حجزه بأم حاؿ مف األحكاؿ ) الفقرة 
ثالثة يمر منيا كالحقيبة لمكصكؿ إلي دكلتو ، بشرط أف تككف قد منحتو تأشيرة  بالحماية في إقميـ دكلة

 ( . 3الفقرة  41مركر أك دخكؿ مسبقة ) المادة 



 

  ( 009 صفحة رقم )      الديبلوماسية 

 

كأخيران نشير إلي ممارسة حديثة تتبعيا كثير مف أال كىي بأف تعيد لقائد إحدل الطائرات المدنية 
، بشرط أف يعطي ىذا القائد كثيقة رسمية تبيف ميمتو  التابعة ليا ، القياـ بنقؿ ىذه الحقيبة الدبمكماسية

كعدد العبكات المككنة لمحقيبة عممان أنو اليعتبر حامبلن لمحقيبة ، كبناء عمي ذلؾ اليتمتع بنفس الكضع 
 "Status   الدائـ أك المكقت ، بؿ إف الحقيبة ىي التي  الحقيبة" الدبمكماسي الذم يتمتع بو حامؿ

ة فقط . كما أف مف كاجب البعثة الدبمكماسية ) في ىذه الحالة ( إرساؿ أحد بيذه الحصان تتمتع 
مكظفييا الرسميف كيستحسف أف يككف دبمكماسيان ، الستبلـ ىذه الحقيبة مباشرة مف عمي سمـ الطائرة 

( . كعمي سمطات الدكلة المستقبمة كاجب تسييؿ  7الفقرة  27كمف يد القبطاف شخصيان ، المادة 
 كب البعثة كعدـ التعرض لو .ميمتو مند

 

 ((الصفة المقدسة  )): في كقتنا الحاضر ، نجد أف  الحصانة الشخصية لممبعوث الدبموماسي -د
 إقميـ ))لشخص المبعكث الدبمكماسي قد عفا عنيا الدىر، ككذلؾ إعتبارة شخصيان ما زاؿ مقيمان  عمي  

(( عاىؿ الديار  ))باستطاعة  شخصيان لمميكو كليس مة أك ممثبلن المستقبأم خارج إقميـ الدكلة (( الدكلة 

ىكا ببل شؾ أف ىذا الممثؿ ال التي يعيش بيا أف يمارس قانكف عميو قد  انتييا . كبقي شيء كاحد 
يستطيع ممارسة ميامو بكامؿ حرية إف كاف معرضان لبلعتقاؿ كالمبلحقات كالمضايقات غير المستحبة 

ف مقتضيات عممو تتطمب حمايتو كضعان خاصان (( يسيؿ لو  مف أم إجراء كاف ، أم بمنحو )) ، كا 
ميامو ، كبكممات أخرل ، تكفير حصانة لو سكاء كانت جزائية أك إدارية ، ليستطيع القياـ بميامو 

 عمي خير كجو .
كباعتقادنا أف ىذه )) الحرمة (( قد كفرت لشخص المبعكث أكالن مف قبؿ الشعكب كثانيان مف قبؿ الدكؿ 

متفاكتة ، كحسب األعماؿ التي يقكـ بيا مع بعض االستثناءات التي سجميا التاريخ كبنسب 
ىاديان كمنيران لمجاف القانكف التي كمفت بكضع الدبمكماسي كأدت إلي مشاكؿ ال تحمد عقباىا ، ككانت 

ت كبكؿ ، حيث نص 1961االتفاقيات الدكلية ، أك حتى الفقو الدكلي ، كأخرىا كأىميا اتفاقية فيينا لعا 
 ( عمي ما يمي : 29كضكح في مادتيا ) رقـ 

ذات المبعكث الدبمكماسي مصكنة ، فبل يجكز إخضاعو ألم إجراء مف إجراءات القبض أك الحجز  ))
، كعمي الدكلة المعتمد لدييا أف تعاممو باالحتراـ الكاجب لو . كأف تتخذ كافة الكسائؿ المعقكلة لمنع 

 تو أك عمي كرامتو ((االعتداء عمي شخصو أك عمي حري
متمعنة ليذا النص ، نجد أنو كاضح ، فيك يشير إلي أف نككف حصانة المبعكث حصانة كبقراءة 

مطمقة ، فمف جية تقكؿ المادة : اليجكز إخضاعو ألم إجراء كالقبض عميو أك حجزه مف جية أخرل 
لو كحمايتو بكضع حرس  تشير إلي أف مف كاجبات الدكلة المعتمد لدييا معاممتو باالحتراـ البلئؽ
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خاص لو ، كاتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة لمعاقبة أم مكاطف أك أجنبي مقيـ أك غير مقيـ يعتدم 
عمي حياتو ؟ ! كلكننا نجد ليذه القاعدة استثناء ، سمح بو الفقو كالعرؼ الدكلياف ، أك لنقؿ غض 

اذ بعض اإلجراءات بحؽ المبعكث النظر عنو ، فالدكلة المستقبمة باستطاعتيا ) كاستثناء ( اتخ
ككمثاؿ عمي ذلؾ نقكؿ إلي أنة مف كاجب الدبمكماسي  الدبمكماسي في حالة )) الدفاع عف النفس ((

احتراـ القكانيف الداخمية لمدكلة المعتمد لدييا ، كأف اليقكـ بتصرفات تعرض أمنيا الكطني لمخطر ، 
اسي بالدخكؿ أك حتى بمحاكلة لمدخكؿ إلي منطقة كلمتفسير أكثر نشير إلي أنو في حاؿ قياـ الدبمكم

 عسكرية ممنكعة ، فمف حؽ الدكلة المستقبمة أف تستخدـ القكة ضده لمنعو مف ذلؾ .
 حصانة المسكف الخاص بالمبعكث الدبمكماسي ككثائقو كمراسبلتو كأمكالو . . . الخ : تنص  -ىػ

 مي :عمي ما ي 1961فيينا لعاـ  اتفاقية( مف  31) المادة / 
المقررتيف لؤلماكف يتمتع المسكف الخاص لممبعكث الدبمكماسي بذات الحرمة كذات الحماية  -1

 الخاصة بالبعثة .
، ككذا أمكالو ، في الحدكد المنصكص عمييا في الفقرة كمراسبلتو  كثائقوتتمتع كذلؾ بالحرمة  -2

اء تنفيذم ضد المبعكث الدبمكماسي )) كالتي تشير إلي (( اليجكز اتخاذ أم إجر  31الثالثة مف المادة 
 فيما عدا . . . . دكف المساس بحرمة ذات المبعكث أك مسكنو (( .

إذان نستنتج مف نصكص ىذه المكاد بأف الحرمة الشخصية لممبعكث الدبمكماسي تمتد لتشمؿ مسكنو 
معتمد لدييا ... الخ في أحد البنكؾ في الدكلة ال المكدعةكأثاثو ككثائقو كمرسبلتو . . . . كحتى أمكالو 

. 
إلي أف مسكف المبعكث أك مقر إقامتو يشمؿ مسكف رئيس البعثة كمساكف  اإلشارةكمف األىمية 

أعضائو الدبمكماسييف ، سكاء أكاف مسكنان ممحقان في مقر البعثة ، كما جرت العادة بالنسبة لممبعكثيف 
يس البعثة ، كسكاء أكاف ممكان لمدكلة ، أك مسكنان دائما لرئ االشتراكيةف لبعض الدكؿ يالدبمكماسي

المعتمدة أك بالكراء ، أك مساكف أعضاء البعثة كبنفس الصفات السابقة ، أ، حتى لك كاف مسكنان مؤقتان 
الفنادؽ الحككمية أك الخاصة ، كما يحصؿ في بعض الدكؿ الفقيرة مف  أحدمكجناح أ، غرفة في 

ف ، مما يضطره لمبقاء في فنادؽ كافية لسكف الدبمكماسيي لدييا بيكت دكؿ العالـ الثالث كالتي اليكجد
كميما اختمفت أنكاع السكف ، فالميـ أف يككف مسكنان  خاصان لمدد زمنية قد تقصر أك تطكؿ . 

بالمكظؼ الدبمكماسي كفي ىذه الحالة يجب أف يتمتع بحصانو كاممة مع كؿ ما بداخمو حتى تتكفر 
 ماسي ليقـك بأداء ميامو عمي خير كجو . كالطمئنينو لممبعكث الدبمك  الراحة
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نكقشت كبشكؿ مستفيض مف قبؿ الفقو  الحصانة: ىذه  القضائية لممبعوث الدبموماسي الحصانة -و
كبالممارسة ، كقامت الكثير مف الدكؿ بإدخاؿ بعض النصكص القانكنية الخاصة بيا في تشريعاتيا 

 الكطنية .
كصريح ، كىكا ضماف االستقبللية التامة لممكظؼ  كاليدؼ مف ىذه الحصانات القضائية كاضح

، كطيمة  ةالمستقبمالدبمكماسي لمتفرغ الحر لميامو دكف أم تدخؿ مف قبؿ السمطات القضائية لمدكلة 
 فترة إقامتو فييا .

فإف كاف ىذا كاجب الدكلة المستقبمة ، فإف مف كاجب الدبمكماسي أف اليعتقد بأف حصانتو ىذه تعني 
مسؤكلية كمف إطاعة القكانيف الداخمية ليذه الدكلة المستقبمة ، بؿ الصحيح ىك العكس مف تحرره مف ال

في ىذه الدكلة أك  فالمقيمي اآلخريفلو لتميزه عف األجانب  أعطيت إنما الحصانةذلؾ ، أم أف ىذه 
ذه لقكانيف ى احترامو، كأف يزداد  لآلخريفحتى عف مكاطنييا كالشخص المميز يجب أف يككف قدكة 

، كأف يتصرؼ سكاء أثناء قيامة بكاجبة الرسمي أك الشخصي  اآلخريفعف  كتميزهالدكلة التي تحترمو 
 ضمف نطاؽ ىذه القكانيف .

مف قكانيف الدكلة المعتمد لدييا  تحميوالتي  الحصانةكالشيء األىـ إضافة لما ذكرنو ، ىك أف ىذه 
" بؿ الحقيقة أنو خاضع لو ، كفي ىذه الحالة  التعني بأم حاؿ مف األحكاؿ أنو أصبح " فكؽ القانكف

، لقانكف بمدة ، فحاؿ رفع الحصانة عنو مف قبؿ الدكلة المعتمد لدييا كعكدتو لبمدة ستتـ مقاضاتو أماـ 
 (. 4/ الفقرة  31قضائيا ) المادة 

المختمفة ليذه الحصانات القضائية  لبلختصاصاتكبعد ىذا التمييد التعميمي سنشير بالتفصيؿ 
 كبالترتيب التالي : 

( إلي أف المبعكث الدبمكماسي  1الفقرة  31: تشير المادة )  الجنائي االختصاصالحصانة من  -1
 ا . . . يتمتع باإلعفاء مف القضاء الجنائي في الدكلة المعتمد لديي

 
عفكف مف أف ىذه القاعدة القانكنية الدبمكماسية كالمقبكلة عالميا تعني بأف المبعكثيف الدبمكماسييف م

أماـ المحاكـ الجزائية الكطنية لمدكلة المستقبمة ، أم بكممات أخرل تعني بأف  ايمثمكا أك يحاكمك 
الحكـ عمية بأم عقكبة كانت إلقترافة جناية . كعمية فإف ىذه  إصدارالدبمكماسي اليمكف محاكمتو أك 

 ية .الحصانة مطمقة كتنطبؽ عمي جميع تصرفات الدبمكماسي الرسمية كالشخص
كإعتقالة أك  احترازيةكبالرغـ مف ذلؾ ، فإنو مف الممكف أف يخضع الدبمكماسي إلجراءات  كألكف
لفترة زمنية قصيرة لمنعو مف القياـ بجريمة ما ، أك لحمايتو مف )) غضب الجماىير (( أك  حجزه
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، كما أف ىذه  خ ة كالبمد المعتمد لدييا ..... الاألىالي بسبب ذنب ارتكبو أك عبلقات سيئة بيف بمد
الحصانة المطمقة نسبيان التعني عدـ إعبلنو شخصان غير مرغكب فيو كالطمب منو مغادرة الببلد ، فكبل 

 الحالتيف جائزتاف كىما حؽ مف حقكؽ الدكلة المستقبمة .
: أىـ ما تشمؿ ىذه الحصانة اإلدارية المنصكص القضائي اإلداري  االختصاصالحصانة من  -2

المركر كحكادث  بمخالفاتالمتعمقة  االختصاصاتفيينا ىكا  اتفاقية( مف  1/  31دة ) عمييا في الما
 السير كاألمف العاـ .

التعني بأم حاؿ مف األحكاؿ أف يقكـ الدبمكماسي بخرؽ  الحصانةكنكرر ما قمناه سابقان بأف ىذه 
لتقيد بيا كالعمؿ عمي أف كا احترامياالقكانيف الكطنية لمدكلة المعتمد لدييا بحجة حصانتو بؿ عميو 

، كال تعني كذلؾ بأف ىذه الحكادث التي يمكف أف يرتكبيا اليمكف أف يتـ اإلببلغ  لآلخريفيككف قدكة 
بيا ، بؿ عمي العكس ، فإف ىذه المخالفات يجب اإلببلغ عنيا مف قبؿ السمطات المختصة كبكاسطة 

 الشئكف الخارجية لمدكلة المعتمد لدييا .
، أك  باآلخريف أسكاه الدكلة عدـ اىانة الدبمكماسي أك ارىانة عمي دفع غرامة مالية كعمي سمطات ىذ

 . . . . استدعائو لممثكؿ أماـ المحاكـ المختصة .
 اكيحممك  اف بأف يممكك يلة المستقبمة مف إلزاـ الدبمكماسيك الديمنع السمطات المختصة ب إال أف ذلؾ ال

لزاميـ عمي تأميف سي اراتيـ حرصان عمي حقكؽ كحياة مكاطنييـ أك األجانب شيادات السكاقة كا 
 المقيميف في بمدىـ كالذيف قد يتعرضكف لحادثة سير مف قبؿ أحد الدبمكماسييف .

 المدني : االختصاصالحصانة من  -3
أنيا كضعت  إال( ،  31فيينا في ) مادتيا  اتفاقيةككما الحصانات القضائية األخرل ، أشارت إلييا 

 مثؿ : االستثناءاتالجنائية بعض ليا ، كبعكس 
( . . . .  كيتمتع كذلؾ باإلعفاء مف القضاء المدني كاإلدارم ، مالـ يتعمؽ  1 – 31)) المادة ) 

 األمر :
بعقار خاص مكجكد في إقميـ الدكلة المعتمد لدييا ، مالـ يكف المبعكث حائزان  متصمةبدعكة عينية  -أ

 .لمعقار لحساب حككمتو ألغراض البعثة 
 

بدعكة متصمة بتركة يككف لممبعكث فييا مركز بكصفو منفذان لمكصية أك مديران لمتركة أك كارثان أك  –ب 
 الدكلة المعتمدة . باسـمكصى إليو كذلؾ بصفتو الشخصية كليس 
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بدعكة متصمة بميمة حرة زكاليا المبعكث ، أك بنشاط تجارم قاـ بو في الدكلة المعتمد لدييا  -ج
 مو الرسمية أيان كانت ىذه المينة أك ىذا النشاط (.خارج نطاؽ ميا

أصؿ ىذه الحصانة ، ىك نفس أصؿ الحصانات األخرل ، أم الضركرة لعدـ تدخؿ السمطات 
عطائيـ الحرية لمقياـ بكاجباتيـ عمي خير كجو .  المحمية في مياـ الدبمكماسييف كا 

حصانة المدنية كخاصة في بعض كىذا األصؿ دفع ببعض الفقياء لمتساؤؿ عف المبررات ليذه ال
يؤثر بيا سمكؾ الدبمكماسي كتصرفاتو عمي المياـ الرسمية لمبعثة كنظران لصعكبة  الحاالت التي ال

بعض  االتفاقيةالتحديد ما بيف قياـ الدبمكماسي بميامو الرسمية أك الشخصية . كرغـ ذلؾ فقد أكردت 
كىذه االستثناءات  الحصانةتنطبؽ عمييا  لي الشخصية لممبعكث كبالتا ميمةكاعتبرتيا  االستثناءات

 نكردىا فيما يمي :
 نشاط ميني غير متعمق بالوظيفة الدبموماسية : –أواًل 

أم ما يعني أف يمارس الدبمكماسي أم مينو حرة إضافية بجانب مينتو الدبمكماسية ، أم مينو 
 كظيفتو . اختصاصتجارية أك مينية بعيدة عف 

 
 الخاصة :ارات العقتممؾ  –ثانيان 

أم تممؾ المبعكث الدبمكماسي لعقارات يستثمرىا لصالحو كليست خاصة بالبعثة أك مسكنو الخاص ، 
 فيذه العقارات تخضع لمقكانيف الداخمية لمدكلة القائمة عمي أرضيا كالتي ليا السيادة المطمقة عميو .

 
 يا :رفع دعوة قضائية أمام المحاكم في الدولة المعتمد لدي –ثالثًا 

في ىذه الحالة نجد أف ال الممارسة الدكلية كال القكانيف الداخمية كال حتى الفقو يسمح لممكظؼ 
الدبمكماسي بالتذرع بحصانتو ، فعمي سبيؿ المثاؿ إذا قاـ الممثؿ الدبمكماسي برفع دعكة عمي شخص 

 قدـقضائية فيما إذا عادم أماـ القضاء في الدكلة المعتمد لدييا ، فميس مف حقو التذرع بحصانتو ال
. كما عمي الدبمكماسي  أك فيما إذا استأنؼ الحكـ الصادر بدائيان ضده اعتراضيوالمدعي عميو دعكة 

 ( . 3 – 32أف يتحمؿ نتيجة أعمالو ىذه )المادة  إال
تخمي  إمكانيةكالكف الصعكبة الكحيدة التي تعترض مثؿ ىذا التصرؼ مف قبؿ أم دبمكماسي ىي 

حصانتو ، كفي ىذه الحالة يقع أماـ مشكمو كىي ىؿ عميو قبؿ تقديـ دعكات  الدبمكماسي عف
الحصكؿ المسبؽ عمي مكافقة دكلتو عف حصانتو ؟ ! ؟  ألف ذلؾ مف حؽ الدكلة المكفدة كليس مف 

 حؽ مبعكثيا الدبمكماسي .
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 إلزامية أداء الشيادة : –رابعًا 
بمكماسي ألداء الشيادة أماـ المحاكـ ىي ميزة ، الممثؿ الد استدعاءرغـ أف العض يشير إلي أف عدـ 

 إال أف الكاقع يقكؿ بأنيا انتداب لمحصانة القضائية كتابعا ليا .
، كعدـ  الحصانةالمختمفة حكؿ ىذا المكضكع ، كالشككؾ الكثيرة التي تعترم ىذه  لآلراءكنظران 
 الحصانةبأف الصفة القانكنية ليذه  الفقيي كال حتى الممارسة بالنسبة ليا ، يدفعنا ذلؾ لمقكؿ االتفاؽ

فيينا حيث تقكؿ : )) ال  اتفاقية( مف  2الفقرة   31مشككؾ فييا ، رغـ كركد نص عمييا في المادة ) 
 يمـز المبعكث الدبمكماسي أف يؤدم الشيادة (( . 

محاكـ بالنسبة كبقراءة ىذه الفقرة نستنتج أنيا كاضحة بعدـ إلزامية الدبمكماسي بأف يؤدم الشيادة أما ال
لممياـ المتعمقة بكظيفتو . كلكف إف لـ تكف ىذه القضايا تمت بصمة لكظيفتو أال يعقؿ أك أليس مف 
الكاجب ، أف يمتثؿ الدبمكماسي ألداء الشيادة في قضايا جنائية أك مدنية أك إدارية مف الممكف أف 

مان بأنو ليس مطمكبان منو المثكؿ شخصيان أخذيف عم هكال تضر تخدـ العدالة في الدكلة المعتمد لدييا 
أف يتمي بشيادتو )  باستطاعتوأماـ المحاكـ ألداء مثؿ ىذه الشيادة ، بؿ بحكـ كضعو المميز ، فإف 

 بناء عمي طمب رسمي عف طريؽ كزارة الشئكف الخارجية لمدكلة المستقبمة ( بطريقتيف : 
رسالياكتابيان  – األولى فارتو ككزارة الشئكف الخارجية لمدكلة رسميان لمسمطات المختصة عبر س كا 

 المستقبمة 
أف يدلي بشيادتو أماـ قاضىن منتدب يحضر شخصيان لمقر البعثة حيث يعمؿ الدبمكماسي  – الثانية

 أك لمنزلة الخاص .
 التنازؿ عف الحصانة الدبمكماسية : –خامسًا 

تمكنيـ مف القياـ بمياميـ  التي تمنح لمدبمكماسييف ىكا االمتيازاتبما أف اليدؼ مف الحصانات 
، فمما الشؾ فيو أف الدكلة المعتمدة ، لدييا كامؿ الصبلحيات ألف تتنازؿ عف ىذه  تامةبحرية 

 عندما تقتضي الضركرة ذلؾ .لدبمكماسيييا  الممنكحة كاالمتيازاتالحصانات 
ع دعكة ضد أحد ككمثاؿ تكضيحي نقكؿ أنو في حاؿ قياـ أحد المكاطنيف في الدكلة المستقبمة في رف

لكزارة الشئكف الخارجية لمدكلة المستقبمة ، فإف  شككهالدبمكماسييف ، كالتي عادتان ما تتـ عبر تقديـ 
بسفارة المبعكث الدبمكماسي  باالتصاؿرأت ىذه الكزارة أف القضية تتطمب التدخؿ الفعمي ، فإنيا تقكـ 

رب أك صدكد مف قبؿ السفارة ، فإف كزارة كتطالبيا بحؿ القضية ) حبيا ( ، كفي حالة عدـ كجكد تجا
تقكـ باالتصاؿ المباشر بحككمة الدكلة المكفدة طالبة منيا أمر الدبمكماسي صاحب الشأف  الخارجية

في بعض  كألكفكسرية .  بسيطةبأف يمبي الدعكة المرفكعة ضده . كعادتان ما تتـ العممية بإجراءات 
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ارجية لمدكلة المكفدة ، تقكـ بالتنازؿ عف حصانة مبعكثيا أك الحاالت اليامة نجد أف كزارة الشئكف الخ
 التخاذمكظفيا الدبمكماسي بدكف إرادتو ، فاسخو المجاؿ أماـ السمطات القضائية لمدكلة المعتمد لدييا 

 إجراءاتيا .
 ىذا المثؿ  بسيط كليس لو أم مضاعفات ألنو تـ عبر األقنعة الرسمية ذات الصبلحية .

تكمف في حاالت أخرم مثؿ حالة أف الممثؿ أك المكظؼ الدبمكماسي قاـ بالتنازؿ المشكمة  كألكف
المباشريف ) رئيس البعثة في حالة المكظؼ  رؤسائياكبمحض إرادتو عف حصانتو دكف الرجكع إلي 

كحككمة المبعكث في حالة رئيس البعثة (. كعمية نقكؿ أف ىذه الحالة باطمة بسبب أف  –الدبمكماسي 
كالحصانات التي يتمتع بيا الدبمكماسي ليست ممكان لو ليتصرؼ فييا بؿ ىي ممكان  يازاتاالمتىذه 

لدكلتو ، ألنيا لـ تعطى لو بصفتو الشخصية بؿ أعطيت لدكلتو بصفتو ممثميا . كعمية فإف المبعكث 
يممكيا .  ، أم الالدبمكماسي ليس لديو صبلحية لمتنازؿ عف حصانات ليس لو بؿ يتمتع بيا فقط 

( جاء كاضحان أك محدكدان كأنيا مشاكؿ كثيرة كانت متبعة  32عميو كتثبيتان لو ، فإف نص ) المادة ك 
 في الممارسة السابقة ككضع النقاط عمي الحركؼ حيث جاء فييا :

الدكلة المعتمدة أف تتنازؿ عف الحصانة القضائية المقررة لممبعكثيف الدبمكماسييف كاألشخاص  -1
 .  37الحصانة كفقان لنص المادة المستفيديف مف ىذه 

 

 صريحان.يجب دائما أف يككف التنازؿ  -2
  37إذا أقاـ مبعكث دبمكماسي أك أحد األشخاص المستفيديف مف الحصانة القضائية كفقان لممادة  -3

دعكة ما ، فبل يقبؿ منيـ بعد ذلؾ الدفع بالحصانة القضائية بالنسبة لكؿ طمب فرعي متصؿ مباشرة 
 ألصمي .بالطمب ا

التنازؿ عف الحصانة القضائية في دعكة مدنية أك إدارية ال يفترض فيو أنو يعني التنازؿ عف  -4
 مف تنازؿ قائـ بذاتو . . . اإلجراءاتتنفيذ الحكـ ، كالبد فيما يتعمؽ بيذه  إلجراءاتالحصاف بالنسبة 

 
ص )) عمي الدكلة المعتمد مف االتفاقية تن 35المادة  :والعامةاإلعفاء من الخدمات الخاصة  -ز

مف جميع الخدمات الشخصية ، كمف كؿ خدمة عامة أيان كانت  فالدبمكماسييلدييا إعفاء المبعكثيف 
سكاف العسكرييف ((. كالمساىمةطبيعتيا ، كمف األعباء العسكرية كالمصادرة   في الشئكف العامة كا 

إال أنو نظران لطبيعتيا كمضمكنيا  الحقيقة كاف مف الممكف كضع ىذه النقطة تحت بند االمتيازات
أف الدبمكماسي مميز  اعتبارالذم يشمؿ مبدأ متفقان عميو عالميان ، أم جرت العادة الدكلية عمي 

 كمستثنى مف تطبيؽ القكانيف كالشرائع كاألحكاـ كاألنظمة . . . الخ .
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عمي المكاطنيف أك ، كالتي لطبيعتيا كظركؼ تطبيقيا ممكف تطبيقيا  ةالمستقبمالكطنية لمدكلة 
 (( الدبمكماسية . النخبةاألجانب المقيميف كبدكف استثناء ؟ ! .. ما عدا استثناء ىذه )) 

كىذا االستثناء مقبكؿ مف حيث أف الدكلة المستقبمة اليمكف ليا إلزاـ المبعكث الدبمكماسي المعتمد 
كعميو فإف ىذا االستثناء ككما ىك لدييا بالقياـ بأم نشاط يمكف أف يعيؽ قيامو بميامو الدبمكماسية ، 

 كاضح ، مصدره )) مقتضيات الكظيفة (( .
في ىيئة  االشتراؾكمف بيف ىذه الخدمات التي تشير إلييا المادة نذكر : الخدمة العسكرية ، أك  

محمفيف ، كبعض أنظمة البمديات كالتي عادتان تطبؽ عمي جميع المقيميف كالخاصة بالحرائؽ كالككارث 
 ة . . . الخ .الطبيعي

كاألىـ مف ذلؾ ىكا اإلعفاء مف األعباء العسكرية ، كاالستيبلء عمي مقر البعثة أك أحد مساكف 
أعضائيا . . . . الخ ، أك فرض عمي الممثؿ الدبمكماسي المساىمة في دفع ضريبة الحرب ، أك 

إلكاء العسكرييف في  تمكيؿ أك دفع تبرعات لدعـ الحرب ، أك حتى إخبلء جزء مف بيتو أك مقر البعثة
 كقت الحرب . . . الخ .

 
 : حصانات وامتيازات أسرة الممثل الدبموماسي -4

التي يتمتع بيا عائميا ، كقد تثبتت ذلؾ  كاالمتيازاتتتمتع أسرة الممثؿ الدبمكماسي بنفس الحصانات 
 :( حيث نص عمي  37/1في ) مادتيا  1961اتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية لعاـ 

)) يستفيد أفراد أسرة الممثؿ الدبمكماسي الذيف يقيمكف معو في مسكف كاحد مف االمتيازات  
شريطة أف اليككنكا مف مكاطني الدكلة المعتمد  36إلي  29كالحصانات المنصكص عمييا في المكاد 

 لدييا (( .
عتمد لدييا ، كعادة ال الشؤكف الخارجية لمدكلة الم أما تحديدىـ فيتـ باالتفاؽ مابيف البعثة ككزارة

 تعارض الكزارة ما تقدمو ليا السفارة إال في حاالت استثنائية نادرة .
 
 حصانات وامتيازات الدبموماسيين الذين يحممون جنسية الدولة المعتمد لدييا : -5

ميف كأخيران نشير إلي أف الممثميف الدبمكماسييف الذيف يحممكف جنسية الدكلة المعتمد لدييا ، أك المقي
فييا إقامة دائمة ، يتمتعكف بكضع خاص بيـ تمنحيـ إياه ىذه الدكلة ، كبالطبع فأف مكافقتيا 
باألساس عمي قبكليـ أك عدـ احتجاجيا أم )) لزكميا الصمت (( يعني )) ضمنيان (( أنيا ستمنحيـ 
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. باإلضافة لما  )) كضعان خاصان ((، ليس مشركطان عمييا كال ممزمة بو ، بؿ يتبع اإلدارة الحسنو ليا
 مف اتفاقية فيينا كالتي تنص عمي : 38مف المادة   1جاء في الفقرة 

))الممثؿ الدبمكماسي الذم يككف مف جنسية الدكلة المعتمد لدييا أك يككف محؿ إقامتو الدائـ بيا ال 
ـ بيا يستفيد مف اإلعفاء القضائي أك مف الحصانة الشخصية إال بالنسبة لؤلعماؿ الرسمية التي يقك 

 خبلؿ مباشرة ميامو ، مالـ تمنحو ىذه الدكلة مزايا كحصانات إضافية ((.
 
 ( لمبعثة : اآلخرينحصانات وامتيازات ) الموظفين  -6

لمبعثة أعضاء طاقميا مف غير الدبمكماسييف ، ككنا قد أشرنا أثناء تكممنا  اآلخريفنقصد بالمكظفيف 
ئمة أنيا بحاجة إلي خدمة أشخاص غير الكادر عف العنصر البشرم لمبعثة الدبمكماسية الدا

 صنفتيـ بمرتبتيف : 1961الدبمكماسي كأف اتفاقية فيينا لعاـ 
 المكظفيف اإلداريكف كالفنيكف . – األولى
 .المستخدمكف – ثانياً 
 

السابؽ الحصانات كبما أننا في مجاؿ التكمـ عف الحصانات كاالمتيازات ، حيث أكردنا في المبحث 
( كالحصانات 3ات التي يتمتع بيا أعضاء الطاقـ الدبمكماسي كبالتفصيؿ في النقط )كاالمتياز 

( 5( كالخاصة بالدبمكماسييف مف غير جنسية الدكلة المعتمدة )4كاالمتيازات الخاصة بأسرة الممثؿ )
( الدبمكماسي Statusكنرل أنو الكتماؿ ىذا المكضكع ال بد مف اإلشارة كلك باختصار شديد لمكضع )

 لذم يتمتع بو ىؤالء المكظفيف كالذيف تمييزان ليـ عف الدبمكماسييف أشرنا ليـ ) باألخريف (ا
كعمية سنتعرض أكالن لممرتبة األكلى مف ثـ لممرتبة الثانية كفي الختاـ سنشير باقتضاب كبير لمكضع 

 لتيا .الخاص بالخدـ الخصكصييف كمف ثـ المستخدميف في البعثة الدبمكماسية مف غير جنسية دك 
 

 
 الموظفون اإلداريون والفنيون : – 6-1

كيقصد بيـ جميع مكظفي البعثة الدبمكماسية ، كعمي كجو التحديد مف غير رعايا الدكلة المستقبمة ، 
لمزايا كالحصانات مف حيث تنص ( أفادتيـ با 2البند  37كرغـ أف اتفاقية فيينا في مادتيا ) رقـ 

 :عمى
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كف لمبعثة ، ككذا أفراد أسرة كؿ منيـ يعيشكف معو في مسكف كاحد ، األعضاء اإلداريكف كالفني )
بشرط أال يككنكا مف رعايا  35إلي  29يستفيدكف مف المزايا كالحصانات المنصكص عمييا في المكاد 

الدكلة المعتمد لدييا ، كأال تككف إقامتيـ الدائمة بيا ، باستثناء الحصانة القضائية كالمدنية كاإلدارية 
، كالتي ال تطبؽ عمي األعماؿ  31ة المعتمد لدييا كالمنصكص عمييا في البند األكؿ مف المادة لمدكل

التي تقع خارج نطاؽ مقر كظائفيـ . ككذلؾ يستفيدكف مف المزايا المنصكص عمييا في البند األكؿ 
 (.المستكردة ليـ عند بدء إقامتيـ  بالنسبة لؤلشياء 36مف المادة 

مف ناحية نظرية ساكتيـ نكعان ما بالمكظفيف  2لمادة الفقرة / البند ىذه اإذف كرغـ كضكح 
الدبمكماسييف ، كلكف استثنتيـ مف الحصانة القضائية المدنية كاإلدارية كحددتيا ليـ باألعماؿ المتعمقة 
بممارسة كظيفتيـ الرسمية فقط ، كما حددت ليـ إعفاءىـ مف الجمارؾ عمي ما يستكردكنو عند أكؿ 

شيكر ، كلكف مع استثناء ، عدـ  6إلي  3بعمميـ كعادة ما تككف ىذه الفترة ممتدة بيف  التحاقيـ
اإلعفاء مف تفتيش متاعيـ الشخصي . ككذلؾ كضعت عمييـ شرطان ىامان ىك أف يككنكا مف رعايا 

 ا .ييا كأال تككف إقامتيـ الدائمة بيالدكلة المعتمد لد
كص ىؤالء المكظفيف كالمستخدميف مختمفة ، الدكلة بخصكرغـ كؿ ذلؾ ، نقكؿ أف ممارسة 

كحصانتيـ كامتيازاتيـ عادة ما تخضع لئلدارة الحسنة لمدكؿ ، فبعضيا تعامميـ نفس معاممة 
الدبمكماسييف أم تغض النظر عنيـ ، كالبعض األخر مف الدكؿ تحصر ىذه المعاممة كحسب ما جاء 

 ( أم خبلؿ ساعات دكاميـ الرسمي ؟! . في االتفاقية ، ) باألعماؿ الرسمية التي يقكمكف بيا
كأخيران نشير إلي أف ىذه الميزات كالحصانات التي يتمتع بيا المكظفكف اإلداريكف كالفنيكف تمتد 

 لتغطي أفراد عائبلتيـ الذيف يقيمكف معيـ في نفس البيت كزكجتيـ كأكالدىـ القصر . . . .
 
 المستخدمون : -6-2

 / ز (. 1قكمكف بمياـ الخدمة في أماكف البعثة الدبمكماسية ) المادة كيقصد بيـ المستخدمكف الذيف ي
 ( أشارت إلي ما يمي : 3الفقرة  37فيينا بالتعريؼ كالحماية ففي مادتيا )  اتفاقيةكقد شممتيـ 

))مستخدمك البعثة الذيف ليسكا مف رعايا الدكلة المعتمد لدييا كليست ليـ فييا إقامة دائمة ، يستفيدكف 
يستفيدكف مف اإلعفاء  حصانة بالنسبة لؤلعماؿ التي يقكمكف  بيا أثناء ممارسة كظائفيـ ، ككمامف ال

مف الضرائب كالرسكـ عمي األجكر التي يتقاضيا لقاء خدماتيـ ككذا مف اإلعفاء المنصكص عميو 
الء ) أم الضماف االجتماعي ( (( كقد حددت االتفاقية شرطيف رئيسييف الستفادة ىؤ  33في المادة 
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لدييا كأـ ال  دالمعتمالمستخدميف مف الحصانات كالمتيازات كىما : أال يككنكا مف مكاطني الدكلة 
 تككف ليـ فييا إقامة دائمة .

 
الخدم الخصوصيون أعضاء البعثة الدبموماسية المستخدمون من مواطني الدولة المعتمد  -6-3

 لدييا :
 

لي المجمكعة األخيرة كالتي تكمؿ الطاقـ البشرم لمبعثة كقبؿ أف ننيي ىذا المكضكع البد مف اإلشارة إ
كنقصد بيا الخدـ الخاص بأعضاء البعثة ، فيـ كذلؾ يتمتعكف بكضع خاص بيـ كتمنح ليـ بعض 
الحصانات كاالمتيازات تماشيان مع مقتضيات الكظيفة الدبمكماسية ؟! بشرط أف ال يككنكا مف رعايا 

 بصفة دائمة . الدكلة المستقبمة كال يقيمكف فييا
كفيما عدا  فإف كانكا يتكفركف عمي ىذيف الشرطيف فإنيـ يعفكف مف الضرائب كالرسـك عمي مرتباتيـ ،

مف الدكلة المستقبمة كاستمرارية لحصانات كامتيازات العامميف في خدماتيـ ،  ((كـر  ))ذلؾ يعتبر 
 لتنص عمي ما يمي : 37مف المادة  4كعمية جاءت الفقرة 

الخاصكف ألعضاء البعثة الذيف ليسكا مف رعايا الدكلة المعتمد لدييا كليست ليـ فييا إقامة الخدـ  ))
كيتقاضكنيا مقابؿ خدمتيـ كفيما عدا ذلؾ ال  األجكردائمة يعفكف مف الضرائب كالرسكـ عمي 

الدكلة  يستفيدكف مف أية مزايا أك حصانات إال بالقدر الذم تقره الدكلة المعتمد لدييا . إنما عمي ىذه
 .((لمياميا  البعثةعند مباشرة كاليتيا القضائية عمي ىؤالء األشخاص مراعاة أال يعكؽ ذلؾ كثيران أداء 

منيا كالتي اخص جميع المستخدميف اآلخريف ،  2كبالخصكص الفقرة / 38كأخيران نشير إلي المادة 
 فييا حيث تنص عمي : الذيف ىـ مف مكاطني الدكلة المعتمد لدييا أك المقيميف إقامة  دائمة

أعضاء البعثة اآلخركف كالخدـ الخاصكف الذيف يككنكف مف مكاطني الدكلة المعتمد لدييا أك يككف  ))
محؿ إقامتيـ الدائمة بيا ، ال يستفيدكف مف المزايا كالحصانات إال بالقدر الذم تقره ليـ ىذه الدكلة 

 . ((اة أال يعكؽ ذلؾ كثيران أداء البعثة لميامياعند مباشرة كاليتيا القضائية عمي ىؤالء األشخاص مراع
 
 
 
 
 

 



 

  ( 031 صفحة رقم )      الديبلوماسية 

 

  1961جدكؿ شمكلي لبلمتيازات كالحصانات الدبمكماسية حسب اتفاقية فيينا لعاـ  -7
 (. ضمانات البعثة الدبمكماسية 1

 

 العنصر المادم 
 21..المادة ................................................كالشعار.رفع العمـ                           
 21..........................المادة البعثة.تسييبلت كمساعدات خاصة بأماكف                           
 25................................................المادة تسييبلت بشكؿ عاـ                           

 23...........................المادة  ءات مف الضرائب كالرسـك العقارية اإلعفا               االمتيازات 
 28..........................المادة اإلعفاءات مف الضرائب عف الرسـك لمبعثة                         
 36....المادة ......................اإلعفاءات الجمركية لؤلشياء الرسمية لمبعثة                         
 27....المادة ................................حرية االتصاؿ لمبعثة الدبمكماسية                           

 

 22....................المادة ........................ اكمكجكداتيأماكف البعثة                                 
 24............................... المادة ظات البعثة ككثائقيا ..........محفك                  الحصانات 
  27.....المادة .............الحقيبة كحامميا ...... –المراسبلت الخاصة بالبعثة                           
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 (. ضمانات المكظفيف الدبمكماسييف 2
 مكاطني الدكلة المعتمدة 

 العنصر البشرم 
 

 21.................... المادة مساكف لرئيس البعثة كأعضائيا القتناءتسييبلت                           
 34..............................المادة المباشرة.مف الرسـك كالضرائب  اإلعفاء                          

 36.........................................المادة اإلعفاء مف الرسـك الجمركية                          
 36........المادة ...........................اإلعفاء مف تفتيش األمتعة الخاصة                          

 )غير منصكص( 11................)مشركطة(المادة التسييبلت لئلقامة كالسفر                 امتيازات 
 26......................................المادة تسييبلت حرية المركر كالتنقؿ                          
 الدينية......................................)غير منصكص(ر حؽ إقامة الشعائ                          
 .......................................)غير منصكص(حؽ كجكد طبيب خاص                          
 .......................................)غير منصكص(حؽ بالحماية الشخصية                          

 
 

 29.................................................المادة الحصانات الشخصية       
 31المادة ..........................الكثائؽ كالمراسبلت كاألمكاؿ الخاص،المسكف                         

 31المادة .........الحصانة القضائية ) االختصاص الجنائي ، اإلدارم ، المدني (                حصانات
 35المادة ..................................اإلعفاء مف الخدمات الخاصة كالعامة                         
 33المادة .......................................اإلعفاء مف الضماف االجتماعي                         

 
 (. ضمانات الموظفين الدبموماسيين3

 مف مكاطني الدكلة المعتمد لدييا 
  38..........................................................المادة فييا.أك المقيميف إقامة دائمة 

 .( ؿ  تأديتيـ لمياميـفقط بالنسبة لؤلعماؿ الرسمية التي يقكمكف فييا خبل(    حصانات
 .(يقكمكف فييا خبلؿ تأديتيـ لمياميـ  فقط بالنسبة لؤلعماؿ الرسمية التي امتيازات  ) 

 .(ضمانات أخرل ) ال شيء 
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 37......................................المادة  نالدبموماسييضمانات ألفراد أسرة الموظفين (. 4
 

... نفس الحصانات لدييا.في حالة أف ال يككنكا مف مكطني الدكلة المعتمد                             
 36حتى المادة  29مادة  ...........التي  لممكظؼ الدبمكماسي مف كاالمتيازات                 اناتحص

                    كامتيازات
 ..... ) الشيء (لدييا.في حالة أف يككنكا مف مكاطني الدكلة المعتمد 

 
 
 38ك  37.........المكاد ...................وعائالتيمضمانات لمموظفين اإلداريين والفنيين (. 5
 
 

 ( مع                 36حتى  29مثؿ المكظفيف الدبمكماسييف )المادة          في حالة أف ال يككنكا مف                 
 استثناء الحصانة القضائية المدنية كاإلدارية المحددة           حصانات       مكاطني الدكلة المعتمد لدييا

 باألعماؿ المتعمقة بممارسة كظيفتيـ الرسمية                         امة دائمة فيياأك مقيميف إق
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في حالة أف ال يككف مف 
 مكاطني الدكلة المعتمد لدييا
 أك مقيميف إقامة دائمة فييا:

 امتيازات
 كمكاسب

 أخرل

 ضماف اجتماعي
 إعفاء ضريبي

 خدمات شخصية كعامة

 إعفاءات جمركية

 ممثؿ دبمكماسي

 محدد باألشياء
 مستكردة في بدايةال

 إقامتيـ
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 ءال شي...................................لدييا.في حالة أف يككنكا مف مكاطني الدكلة المعتمد  - 
 
 38ك  37. المكاد .....................................................لممستخدمينضمانات (. 6

 
 
 
 

                               
                    

 
 38ك  33ك  37..................المكاد ....................... ضمانات لمخدم الخصوصيين(. 7
 
 
 
 

 
 

  38........المادة  ف إقامة دائمة فييامقيميالأك  مف مكاطني الدكلة المعتمد لدييا نكافي حالة أف يكك  -
 
 

 
 
 

 
 

  

في حالة أف ال يككف مف 
 مكاطني الدكلة المعتمد لدييا

 مقيميف إقامة دائمة فييا: أك

لؤلعماؿ  حصانات قضائية ) مع استثناءات ( بالنسبة -
 .تأديتيـ ألعماليـ الرسمية التي يقكمكف بيا أثناء

 .إعفاءات مف الضرائب كالرسكـ عمي أجكرىـ -
 إعفاء مف الضماف االجتماعي. -

في حالة أف ال يككف مف  -
 مكاطني الدكلة المعتمد لدييا
 أك مقيميف إقامة دائمة فييا:

إعفاء مف الضماف االجتماعي بشرط خضكعيـ لو في  -
  33المادة  ...........ثالثة. الدكلة المعتمدة أك في دكلة

  37المادة  أجكرىـ............إعفاء مف الضرائب عمي  -
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 الفصل الرابع عشر
 نياية البعثة الدبموماسية

 
. عضاء البعثة الدبمكماسية الدائمةفي الفصؿ العاشر مف ىذا الكتاب تعرضنا النتياء مياـ رئيس كأ

لمدكلة كفي ىذا الفصؿ سنستعرض أىـ أسباب البعثة الدبمكماسية ككجياز لمعبلقات الخارجية 
 أشخاصيا.المعتمدة باستقباؿ عف 

 تنتيي مياـ البعثة الدبمكماسية الدائمة لؤلسباب التالية :
 
: قطع العبلقات الدبمكماسية بيف الدكؿ ىك مف أكثر األسباب شيكعان  قطع العالقات الدبموماسية -أ

سابقان فإف إقامة  حنا ، كقد ازداد في السنكات األخيرة كبشكؿ ممفت لمنظر حتى لعامة الناس ككما شر 
أية بعثة دائمة يحتاج إلي اتفاقية بيف دكلتيف ، أما قطع العبلقات فيتـ مف طرؼ كاحد ، بالرغـ مف 

كليس مرتبطان بقاعدة خاصة ،  ((غير كدم  ))عمبلن أنو يؤثر عمي بعثتيف دبمكماسيتيف ، كأنو يعتبر 
 (( الخطير ))عند اتخاذىا مثؿ ىذا القرار كلسبب في ذلؾ يعكد إلي أف الدكؿ تتمتع بكامؿ الحرية 

كعادة فإف اتخاذ مثؿ ىذا القرار اليتـ إال إذا رأت ىذه الدكلة أف مصالحيا  قد تضررت كأف ىناؾ 
 داعيان جديان لقطع العبلقات الدبمكماسية مع الدكلة األخرل .

ف اإلجراءات التي تتخذىا كعمية ففي حالة اتخاذ مثؿ ىذا القرار مف قبؿ الدكلة المعتمد لدييا ، فإ
عادة ما تتمحكر حكؿ طرد المكظفيف الدبمكماسييف لبعثة الدكلة المعتمدة . أما أماكف البعثة كرعاية 
مصالح الدكلة المعتمدة فممكف أف يعيد بعا لدكلة ثالثة ترتضييا الدكلة المعتمدة لدييا . ىذه القاعدة 

 / ب كجػ ( كالتي تنص عمي : 45 العرفية أكد عمييا في اتفاقية فيينا ) المادة
لمدكلة المعتمدة أف تعيد بحراسة األمكنة الخاصة بالبعثة مع محتكياتيا مف أمكاؿ كمحفكظات  –ب ))

 إلي بعثة دكلة ثالثة ترتضييا الدكلة المعتمد لدييا .
 دييا ((لمدكلة المعتمدة أف تعيد برعاية مصالحيا لبعثة دكلة ثالثة ترتضييا الدكلة المعتمد ل –ج 
 

ىذا القرار مف قبؿ الدكلة المعتمدة ، فإف اإلجراءات المتبعة عادة ىي أف تقكـ أما في حالة اتخاذ 
الدكلة المعتمدة بسحب مكظفييا الدبمكماسييف كبخصكص أماكف البعثة كرعاية مصالحيا كمصالح 

 ب ك ج ( . 45رعاياىا فتطبؽ نفس األحكاـ المشار إلييا أعبله في المادة ) 
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: مف ناحية نظرية فإف العبلقات الدبمكماسية كما نعرؼ ممكنة فقط في كقت السمـ ،  ب ( الحرب )
أما في كقت الحرب فتقطع العبلقات الدبمكماسية تمقائيان بيف المتنازعيف إف لـ تكف قطعت فعبلن في 

رب تضع نياية . كعمية فإف الح االعتداءاتالتي تتبع عادة إعبلف الحرب أك بداية  الحرجةالمرحمة 
لمبعثات الدبمكماسية الدائمة بيف الدكؿ المتحاربة . كقطع العبلقات في حالة الحرب مثميا مثؿ قطع 

لتمكيف  البلزمةمجبرة بالسماح أك منح التسييبلت  ةالمستقبمالعبلقات بدكف حرب ، فإف الدكلة 
نصت عمييا  كالتقميديةفية . ىذه القاعدة العر  أشخاص البعثة الدبمكماسية مف مغادرتيـ إقميميان 

( حيث جاءت فييا : )) عمي الدكؿ  44فيينا  في مادتيا الرابعة كاألربعيف )  اتفاقيةبالتفصيؿ 
البلزمة لتمكيف األشخاص الذيف المعتمد لدييا ، حتى في حالة النزاع المسمح ، أف تمنح التسييبلت 

أفراد أسرة ىؤالء األشخاص أيان كانت يستفيدكف مف المزايا كالحصانات مف غير رعاياىا ، ككذا 
جنسيتيـ ، مف مغادرة إقميميا في أنسب أجؿ ، كعمييا بصفة خاصة ، إذا دعت الحاجة إلي ذلؾ أف 

 تضع تحت تصرفيـ كسائؿ النقؿ الضركرية ليـ كألمكاليـ ((.
اليا كباإلضافة لذلؾ فإف عمي الدكلة المعتمد لدييا كاجب احتراـ كحماية أماكف البعثة كأمك 

 أ ( كالتي تنص عمي : )) عمي الدكلة المعتمد لدييا  – 45كما ىك كارد في المادة )   اكمحفكظاتي
أف تحتـر  كتحمي ، حتى في حالة النزاع المسمح ، األمكنة الخاصة بالبعثة كاألمكاؿ المكجكدة بيا 

 ككذا محفكظات البعثة ((
 

تنتيي العبلقات الدبمكماسية بفناء إحدل الدكلتيف  :ييالد)جـ( فناء الدولة المعتمدة أو الدولة المعتمد 
سكاء المعتمدة أك المعتمد لدييا أك بزكاؿ شخصيتيا الدكلية الخاصة في الدكلة حؽ التمثيؿ الخارجي 

 أخرل.نتيجة خضكعيا لحماية دكلة 
داعية : في حالة عدـ حدكث أم سبب مف أسباب السابؽ ذكرىا ال ) د ( إلغاء البعثة الدبموماسية

إلنياء البعثة الدبمكماسية ، فيناؾ إمكانية حدكث ىذه الحالة األخيرة كالمختمفة عف سابقاتيا كالتي ال 
تدعك لقطع  العبلقات بؿ الستمرارية المحافظة عمييا كعادة ما تتفؽ الدكلتاف عمي أف تقدـ إحداىما 

 .تصاديان كغاليان ما يككف السبب اقعمي إلغاء بعثتيا الدبمكماسية الدائمة 
ككما رأينا سابقان فإف المحافظة عمي العبلقات الدبمكماسية ليست مشركطة  بالمحافظة عمي بعثة 

سكاء بكاسطة بعثات خاصة أك  تالعبلقادائمة لدم الدكلة المعتمد لدييا ، حيث يمكف أف تؤمف ىذه 
الدكلة المعتمدة لدل دكلة مف خبلؿ بعثة دبمكماسية  دائمة لدكلة ثالثة أك حتى أف تقكـ بالميمة بعثة 

 مجاكرة .



 

  ( 036 صفحة رقم )      الديبلوماسية 

 

 لفصل الخامس عشرا
 

 البعثات الخاصة
 
 تمييد :(. 1

في ىذا الفصؿ سنقكـ بشرح األسمكب األكثر قدمان لمعبلقات الدبمكماسية ، كالذم كاف سائدان حتى 
كف كالدة البعثات الدائمة في القرف الخامس عشر الميبلدم ، التي جاءت لتحؿ محمو كتدفعو في القر 

كالتشريفية ، كاستمر ىذا   ةالتالية إلي التقيقر كتحدد ميامو فقط بالمياـ الصعبة أك المر اسمي
المشاكؿ كالتعقيدات  الكضع حتى مطمع العقد السادس مف ىذا القرف كما رافقو مف زيارة

قياـ كالتخصصات في مجاؿ العبلقات الدكلية التي جعمت البعثات الدائمة غير قادرة منفردة عمي ال
بمياميا ، مما فتح المجاؿ لعكدة البعثات الخاصة الحتبلؿ دكر بارز في معالجة الكثير مف المسائؿ 

 التي تتطمب درجة عالية مف التخصص كالمتخصصيف الذيف ال تتكفر عمييـ البعثات الدائمة .
 

المجاالت  كلكف بالرغـ مف قدـ البعثات الخاصة كبالرغـ مف اتساع نطاؽ استخداميا كشمكلو لشتى
في السنكات الثبلثيف األخيرة ، فإف القكاعد القانكنية المنظمة ليا ظمت لكقت قريب غير كاضحة كلـ 
يتكفر ليا النظاـ القانكني الذم يحدد كضعيا عمي نحك يمكف معو أف تمتـز الدكؿ بو إال مؤخران كذلؾ 

 خبلفان لمبعثات الدائمة التي ىي كليدة البعثات الخاصة .
 

في ذلؾ أف األحكاـ المنبثقة عف العادة كالعرؼ قد أخذت شكميا كاعترؼ بشرعيتيا في الفترة  كالسبب
التي مرت بيا البعثات الخاصة بمرحمة االنحطاط ، فبينما كانت كليدتيا البعثة الدائمة تحتؿ مكاف 

ي مجاؿ الصدارة كتدفع جميع الفقياء كالكتاب لبلنشغاؿ بيا ، نجد أف البعثات الخاصة لـ تحظ ف
الكاقعية ، حيث إف أغمبية كتاب القانكف الدكلي الدراسات النظرية كالفقيية بالمكاف المناسب ألىميتيا 

كالقانكف الدبمكماسي لـ يجعمكا منيا مكضكعان خاصان كلـ يعطكىا حقا، كظير ذلؾ جميان في عممية 
األصؿ عف القكاعد القانكنية نسخة طبؽ تقنيف القكاعد القانكنية لمبعثة الخاصة حيث جاءت تقريبان 

 . 1961التفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية / 
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مادة (، كالتي لـ تدخؿ حيز التطبيؽ كلـ تصبح  55كالجدير بالذكر أف اتفاقية البعثات الخاصة ) 
سارية المفعكؿ حتى اآلف ، قد أقرتيا الجمعية العمكمية لؤلمـ المتحدة في نيكيكرؾ ) في دكرتيا 

( بعد إدخاؿ بعض التعديبلت كاإلضافات  8/12/1961بتاريخ  2531عة كالعشريف بقرار رقـ الراب
عمي المشركع المقدـ مف قبؿ لجنة القانكف الدكلي المتابعة ليا ، كما أقرت بركتكككالن اختياريان يتعمؽ 

كؿ مف بالتسكية اإللزامية لممنازعات التي تنشأ عف تطبيؽ االتفاقية المذككرة ، كقررت عرض 
/ ديسمبر مف نفس 16االتفاقية كالبركتكككؿ لمتكقيع كالتصديؽ أك االنضماـ إلييا اعتباران مف يكـ 

 العاـ .
 
 (. تعريف البعثات الخاصة :2

المشركع األكؿ التفاقية البعثات الخاصة الذم أعدت لجنة القانكف الدكلي التابعة لؤلمـ المتحدة عرؼ 
يقصد بتعبير البعثة الخاصة ، بعثة رسمية تمثؿ الدكلة كتكفدىا  ))ي :البعثة الخاصة عمي النحك التال

تعريؼ مبيـ كغير كاضح كيذا ، دفع العديد مف الدكؿ  ((دكلة أخرل لمقياـ بميمة خاصة  إليدكلة 
ث كرد في و ، كجعؿ لجنة القانكف الدكلي تعيد النظر في صياغتو . حيلعدـ قبكلو بحجة عدـ كفايت

) مككنة مف إحدل عشرة فقرة كالمحددة لمضمكف العبارات كالمصطمحات الكارد 1لفقرة المادة األكلى ا
: ) يقصد بتعبير البعثة الخاصة،بعثة مؤقتة تمثؿ الدكلة  يالنحك األتذكرىا في االتفاقية (عمي 

قضايا خاصة أك لتؤدم ميمة كتكفدىا دكلة إلي دكلة أخرل بمرافقة ىذه األخيرة لتعالج معيا 
 .(محدكدة

 

 :ؾ التي تتكفر ليا الصفات التاليةكفقان ليذا التعريؼ ، ال تعتبر بعثة خاصة في مفيكـ االتفاقية إال تم
: البعثة الخاصة تككف ميمتيا محددة كمؤقتة ، تكفد لمعالجة مسألة  والمحددةالصفة المؤقتة  أ(.

ف لـ تنجزىا تنتيي محددة في كقت محدكد فإف أنجزتيا بنجاح تنتيي ميمتيا ،  ميمةمعينة أك  كا 
مدتيا كذلؾ . . سكاء لحظة اعتبار الطرفيف أنو مف غير المجدم استمرار بالمفاكضة أـ لحظة 

 المدة المحددة سمفان ليا . بانتياءاعتبار أحد الطرفيف أنو مناسبة لو أك 
، كأف : البعثة الخاصة يجب أف تككف ليا صفة تمثيؿ الدكلة المكفدة ليا  الصفة التمثيميةب (. 

تككف مكفدة مف دكلة إلي دكلة أخرل كعمية فإنيا تعامؿ معاممة البعثات الدبمكماسية الدائمة ، كذلؾ 
 أنيـالتي رغـ أنيا مككنو مف مكظفيف ساميف حككمييف إال  األخرلتميزان ليا عف الكفكد كالمجاف 

حقؿ العبلقات الدكلية ،  اليمثمكف دكليـ . ففي السنكات األخيرة كمع زيادة المشاكؿ كالتعقيدات في
نجد أنو تعددت اجتماعات كفكد دكلتيف أك أكثر ، كالذيف يقكمكف بمياميـ دكف صفة تمثيمية ، 
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أك حتى ينسقكف فيما بينيـ بخصكص بعض القضايا فيتناقشكف كيتباحثكف كيتبادلكف كجيات النظر 
. . . . الخ ، دكف أف  ستشاراتاالذات االىتماـ المشترؾ أك يقكمكف بزيارة لمدراسة أك اإلعبلـ أك 

 بعثات خاصة أك يمنحكا ىذه الصفة . ايككنك 
 .سابق بين الدولتين اتفاقبرضاء الدولة الموفدة لدييا ، أي بناء عمي  أفادىاج(. أن يكون 

 
 : تكوين البعثة الخاصة – 3

أف تتككف مف ممثؿ . كالبعثة الخاصة يمكف لحرية بتعيف أعضاء بعثتيا الخاصةلمدكلة المكفدة كامؿ ا
، باإلضافة إلي انو يجكز أف تضـ تي يجكز ليا تعييف رئيس مف بينيـكاحد أك أكثر لمدكلة المكفدة ال

. كفي حالة البعثات كالخبراء كالمساعديف كالمستشاريف: أيضان أعضاء ليس ليـ صفو تمثيميةالبعثة 
الدكلة المستقبمة فيجكز لمبعثة الخاصة  اليامة جدان أك البعثات المكمفة بميمة تتطمب إقامة طكيمة في

 .(2ك1البند  9لخدمة ) المادة كفنييف باإلضافة إلي العامميف في ا فإداريي أشخاصاأف تضـ ليا 
، ككذلؾ تغيرات الحقة مكبأكيجب إخطار كزارة خارجية الدكلة المستقبمة بتككيف البعثة الخاصة 

 .إخطارات ( – 11لبعثة ) المادة بإخطارىا بالكصكؿ كالمغادرة نيائيان ألعضاء ا
 استعمالوككما أشرنا سابقان عند شرحنا لمميمة التفاكضية لمبعثة الدبمكماسية الدائمة ، فإنو مف الشائع 

كالمتفؽ عمية ضمنيان بيف جميع الدكؿ أف تضـ الدكلة المكفدة بيف أعضاء بعثتيا الخاصة كاحدان أك 
 2البند  – 9ائمة المعتمدة لدل الدكلة المستقبمة ، ) المادة أكثر مف أعضاء بعثتيا الدبمكماسية الد

( . كذلؾ لما ليذه المشاركة مف حسنات كبيرة نظران لخبرتيـ في الدكلة المعتمديف لدييا  االتفاقيةمف 
كمعرفتيـ بأكضاعيا كحاجياتيا كمصالحيا باإلضافة لمعبلقات الشخصية التي تربطيـ مع مفاكضييـ 

 المحمييف .
تحتكم كذلؾ عمي أحكاـ أخرل تتعمؽ : بجنسية أفراد البعثة  االتفاقيةان نشير إلي أف ىذه كأخير 

( ، إفاد دكلتيف  4( ، إفاد البعثة الخاصة الكاحدة إلي دكلتيف أك أكثر ) المادة  11الخاصة ) المادة 
عثات خاصة مف ( ، إفاد دكلتيف أك أكثر لب 5أك أكثر لبعثة خاصة مشتركة إلي دكلة أخرل ) المادة 

 ( . 6أجؿ معالجة مسألة ذات أىمية مشتركة ) المادة 
 
 الخاصة:(. مباشرة ميام البعثة 4

بعثة خاصة مكفدة مف دكلة أخرل ، كتجنبان لذلؾ يككف إفاد  استقباؿألية دكلة الحؽ الكامؿ برفض 
يتـ بكاسطة البعثة كيذا  اتفاؽمسبقة بيف الدكلتيف المعنيتيف ،  اتفاقيةالبعثة الخاصة بناء عمي 
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البعثات الخاصة  اتفاقيةالدبمكماسية الدائمة أك بأية طريقة أخرل مقبكلة أك متفؽ عمييا مف الطرفيف ) 
المادة الثانية ( . إيفاد بعثة خاصة أك المكافقة عمييا ليس مرتبطان بشرط كجكد عبلقات دبمكماسية  –

 ة ( .أك قنصمية بيف الدكلتيف المعنيتيف ) المادة السابع
بأف تقـك الدكلة المكفدة بالحصكؿ عمي  مالضركر كبخبلؼ البعثة الدبمكماسية الدائمة ، فميس مف 

يجب إببلغ الدكلة المستقبمة بعدد أعضاء  كألكفمكافقة مسبقة لرئيس بعثتيا مف الدكلة المكفد إلييا . 
. كيجكز لمدكلة  البعثة الخاصة كتككينيا كالسيما أسماء كصفات األشخاص الذيف تكد تعينيـ

المستقبمة أف ترفض قبكؿ أية بعثة خاصة ترل أف عدد أعضائيا غير معقكؿ في ضكء ظركؼ 
كاألحكاؿ السائدة فييا كحاجات البعثة المعينة . كما يجكز لمدكلة المستقبمة أف ترفض دكف إبداء 

 ثةتعييف أعضاء البع – 8األسباب قبكؿ أم شخص مف أعضاء البعثة الخاصة ) المادة 
 (الدبمكماسية

كظائؼ البعثة الخاصة )المادة  كيحددالمسبؽ بيف كبل الدكلتيف يبيف كذلؾ حدكد ميمة البعثة  االتفاؽ
3). 

البعثة الرسمي بكزارة خارجية الدكلة المستقبمة أك بأم ىيئة  اتصاؿكتبدأ ميمة البعثة الخاصة فكر 
يتكقؼ بدأ كظائؼ البعثة الخاصة عمي  حككمية أخرل قد يتفؽ عمييا مف ىيئات تمؾ الدكلة ، كال

أك كثائؽ  االعتمادتقديـ البعثة مف قبؿ البعثة الدبمكماسية الدائمة لمدكلة المكفدة أك عمي تقديـ أكراؽ 
 ( . 13التفكيض ) المادة 

: نظران لطبيعة البعثة الخاصة فيي غير مؤىمة لقياـ بمياـ البعثة وظائف البعثة الخاصة  -5
 باتفاؽكاحدة تحدد  بميمةالبعثة الخاصة عمي القياـ  تقتصرلدائمة كفي أغمبية األحياف الدبمكماسية ا

 ( . 3مسبؽ بيف الدكلتيف المعنيتيف ) المادة 
 كالمياـ األكثر شيكعان :

 أـاقتصادية  أـسياسية  أكانتالميمة التفاكضية: كتختمؼ طبيعتيا باختبلؼ الميمة المكمفة بيا سكاء 
}فتمتد صبلحيتيا مف تككف متعددة  أف... الخ كصبلحية البعثة الخاصة ممكف ة.عسكري أـثقافية 

عمى مشركع محضر  األخيرةمباشرة االتصاالت الرسمية }لبحث قضية معينة }حتى كضع الممسات 
فمف الشائع  األخيرةىذه الحالة  فيالتكقيع عمى معاىدة دكلية ىامة .كلكف  أك المعاىدة } أكاالتفاقية 

 الجانباف عمى حككمتييا لممكافقة عميو قبؿ التكقيع. إليويتكصؿ  الذممشركع المحضر  يعرض أف
ثة الخاصة لتمثيؿ دكلتيا بالمشاركة تقكـ بيا البع التيكىى الميمة  :الميمة التمثيميةب(. 

 الدكلة المستقبمة. فيالمراسيـ  أكباالحتفاالت 
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لـ تحاكؿ قط تحديد مياـ  ، 1969عاـ بخصكص البعثات الخاصة لاالتفاقية  فأنجد  -كأخير 
الدكلة  بتراضيمادتيا الثالثة ))تحدد كظائؼ البعثة الخاصة  فيالبعثات كفقط اقتصرت عمى القكؿ 

 المكفدة كالدكلة المستقبمة((.
 الخاصة:نشاطات البعثة  -6

 شرحو ،  كرمالضر لمبعثة الخاصة بالبعثة الدائمة ، نرل انو ليس مف  التمثيمينظرا لتشابو النشاط 
اجتمعت بعثتاف  إذاحيث انو  ، لؤلسبقيةتعمؽ بالقكاعد المنظمة بؿ االكتفاء ببياف االختبلؼ فيما ي

حالة  فيبينيما  األسبقية تقر ،دكلة ثالثة  إقميـ في أكالدكلة المستقبمة  إقميـ في أكثر أكخاصتاف 
نظاـ المراسـ  في الدكؿ االبجدل المعتمد أسماءعدـ كجكد اتفاؽ خاص كفقا لترتيب 

قكاعد االقدمية  إتباعكعميو فانو مف غير المعقكؿ محاكلة  ( ،16ككؿ(الدكلة المستقبمة)المادة)بركتك 
نفس  فيتصؿ  أفالتمثيمية البعثات الخاصة  في األصؿ أفالمطبقة بشاف البعثات الدائمة .بسبب 

 الكقت.
: ا لمنشط التفاكضي لمبعثة الدائمةمشابيبخصكص النشاط التفاكضي لمبعثة الخاصة فيتـ بطريقة  أما 

( ، ففي  اجتماعالشفكية كيكمؿ بإصدار ) مشركع محضر  المفاكضةفي غالبية األحكاؿ تتبع طريقة 
حاالت قميمو تتبع طريقة المفاكضة الخطية . كيتـ إيصاؿ المراسبلت الخطية إما بكاسطة البعثة 

رئيس البعثة بالتعامؿ المباشر مع الدكلة المستضيفة  يقكـ بافالدائمة لمدكلة المكفدة إف كجدت ، أك 
 مستعمبلن المذكرة المكقعة .

متخصصة  أجيزهالمباشر مع  باالتصاؿكما أنو مف الشائع في الممارسة بأف تقـك البعثة الخاصة 
الصفة المحددة لمياميا  باالعتبارأخرل لمدكلة المستقبمة غير كزارة الشئكف الخارجية أخذيف 

فيينا  قيةااتف/ مف  41( ىذه المادة ىي صكرة طبؽ األصؿ عف المادة )  15-يا ) المادة كتخصصات
المسبؽ بيف الدكلتيف  باالتفاؽ( . كالحقيقة أف ىذا االتصاؿ المباشر يككف دائمان مشركط  1961لعاـ 

لة باإلضافة إلي أنو في غالبية األحياف يشارؾ مكظؼ ذك مرتبة عميا مف كزارة الخارجية لمدك 
 المستقبمة في المفاكضات .
( إلي أنو يجكز لمدكلة المستقبمة رفض قبكؿ أم شخص كأحد أعضاء  8كنا قد أشرنا سابقان ) المادة 

البعثة الخاصة كنضيؼ أنو يجكز لمدكلة المستقبمة كذلؾ ، بعد مباشرة البعثة الخاصة لمياميا أف 
أحد أعضاء البعثة الخاصة كشخص غير  عتباراا تخطر الدكلة المكفد لدييا الدكلة المكفدة بقرارى

 كظائفوىذا الشخص أك بإنياء  باستدعاءمرغكب فيو كفي ىذه الحالة فعمي الدكلة المكفدة أف تقكـ 
أك تخمفت عف ذلؾ خبلؿ فترة معقكلة  بالتزاماتيافي البعثة . كفي حالة رفض الدكلة المكفدة الكفاء 
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ص المعني عضكان في البعثة بالشخ االعتراؼترفض  مف الزمف ، فيجكز لمدكلة المستقبمة أف
(  12، كحتى يجكز ليا طرده خارج حدكدىا . ىذه األحكاـ المنصكص عمييا في المادة ) الخاصة

البعثات الخاصة مشابو لؤلحكاـ الخاصة بالبعثات الدبمكماسية الدائمة بخصكص  اتفاقيةمف 
ي يتمتع بيا أعضاء الت كاالمتيازاتالحصانات  الكبرل تأتي مف كأىميتياالمكظفيف الدبمكماسييف 

 .البعثة الخاصة
 
 ( : Statusالوضع القانوني لمبعثات الخاصة ) -7

كاف اليدؼ مف كضع نظاـ قانكني لمبعثات الخاصة ىك تحديد المزايا كالحصانات ألعضاء البعثة 
ليذه  االتفاقيةالممارسات المختمفة لمدكؿ بخصكصيا ، فجاء مشركع  ظيرتالخاصة ، بعد أف 

، عمميان مطبقان لنفس المزايا  1996البعثات الذم أقرتو الجمعية العمكمية لؤلمـ المتحدة في عاـ 
فيينا لمعبلقات  اتفاقيةكالمعترؼ بيا لمبعثات الدبمكماسية الدائمة كأعضائيا في  الممنكحةكالحصانات 

لحديثة غير الناضجة لـ تعر اىتمامان ، كالسبب أف الفقو كحتى الممارسة ا 1961الدبمكماسية لعاـ 
كاف مشابيتيا بشكؿ  المرئيكبيران لمكضع المميز الذم يجب أف تككف عمية البعثات الخاصة ، كالحؿ 

دفعت المشرعيف لمسخاء في  المشابومف األشكاؿ مع البعثات الدبمكماسية الدائمة ، كبرأينا فإف ىذه 
 االعتبار، إف أخذنا بعيف  المشابوم ىذه التفاصيؿ كىذه ، فميس مف الضركر  االتفاقيةكصفيـ لقكاعد 

القميؿ بينيما ،  التشابوالكاضح كالكبير بيف كبل البعثتيف الدائمة كالخاصة ، رغـ كجكد  االختبلؼ
فالبعثة الخاصة محدكدة بزماف كمكاف كىدؼ مما يعنى أف كجكد أعضائيا في الدكلة المستقبمة لف 

معقدة ليذه الدكلة بعكس البعثات الدائمة كالتي مف المفركض أف تككف يؤدم بشكؿ عاـ إلي مشاكؿ 
دائما كال أجؿ ليا ، باإلضافة إلي أف أعضاء ىذه البعثة كحتى ميما طالت إقامتيـ فمف تطكؿ المدة 

 .التي يمكف معيا أف نعطييـ صفة ) مقيميف ( بؿ ىـ ضيكؼ 
 ايقكمك أف  ايستطيعك قانكنيان خاصان حتى  كرغـ ذلؾ ، كالذم الشؾ فيو ، أنو يجب إعطائيـ كضعان 

بميمتيـ عمي خير كجو بدكف أم تدخبلت غير مستحبة قد تعرقؿ ميمتيـ مف قبؿ الدكلة المستقبمة : 
 سمطات رسمية كشعبان .

الخاصة  االتفاقيةأكالن كمف ثـ لمحصانات التي منحتيا  لبلمتيازاتكعمية سيعرض كبشكؿ مقتضب 
 بمكماسية الخاصة بعنصرييا البشرم كالمادم .لمبعثات الد 1969لعاـ 
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 ومصطمحات دبموماسية اتتعريف
  
 Diplomacy                                                             الدبـمـومـاسية:    -1
  

ي الركمػػاف فػػ كقػػد كػػاف“ يطػػكم”اليكنانيػػة، كمعناىػػا “ دبمكمػػا” كممػػة إلػػىيعػػكد أصػػؿ كممػػة الدبمكماسػػية 
أخػػذت كممػػة دبمكمػػا تتسػػع  البدايػػة، يسػػمكف كثيقػػة السػػفر المعدنيػػة المختكمػػة كالمطكيػػة بالػػدبمكما، كقػػد

كالمعاىػػػدات، كػػػذلؾ المػػػكظفيف الػػػذيف  بمػػػركر الػػػزمف فػػػي معناىػػػا لتشػػػمؿ الكثػػػائؽ الرسػػػمية كاالتفاقيػػػات
 .الدبمكماسييف يعممكف بيذه الكثائؽ يسمكف بالمكظفيف

 
فيػي تشػير إلػى عمميػة إدارة  ذت كممة الدبمكماسية تأخذ معناىػا الحػديث،كمنذ القرف الخامس عشر أخ

تسػػكية كتنظػػيـ ىػػذه العبلقػػات بكاسػػطة  كتنظػػيـ العبلقػػات الدكليػػة عػػف طريػػؽ المفاكضػػة، كىػػي طريقػػة
 .فف المفاكضة إنيا األقؿعمى  أكعاتؽ الدبمكماسي  السفراء كالمبعكثيف، كما ىي الميمة الممقاة عمى

 
 إف أرخكىػػا  بينػػي ك بػػيف النػػاس شػػعرة لمػػا قطعتيػػا أفلػػك بػػف أبػػي سػػفياف يقػػكؿ: " ةتعريػػؼ معاكيػػ

ف شددتيا أرخيتيا  ".شددتيا كا 
 
  :العبلقػات الرسػمية  الدبمكماسػية ىػي اسػتعماؿ الػذكاء كالكياسػة فػي إدارة "إفتعريػؼ ارنسػت سػاتك

 .بيف حككمات الدكؿ المستقمة"
 
 عػف مصػالحيا  قػات القائمػة بػيف الػدكؿ كمػا تنشػأتعريػؼ شػارؿ كػالفك: الدبمكماسػية ىػي عمػـ العبل

معرفػػػة القكاعػػػد  المتبادلػػػة ك عػػػف مبػػػادئ القػػػانكف الػػػدكلي، ك نصػػػكص المعاىػػػدات ك االتفاقػػػات ك
 .ك التكجيو كالتقاليد التي تنشأ كىي عمـ العبلقات أك فف المفاكضات أك فف القيادة

 
 طريػؽ المفاكضػات  لعبلقػات الدكليػة عػف: يقكؿ أف الدبمكماسية ىي إدارة اتعريؼ ىاركلد نيكمسكف

دارة ىػػذه العبلقػػات بكاسػػطة السػػفراء كالممثمػػيف أك الدبمكماسػػييف فيػػي عمػػؿ كفػػف  طريقػػة معالجػػة كا 
 . الدبمكماسييف
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  :فػػي تنفيػػذ  الدبمكماسػػية ىػػي عمميػػة سياسػػية تسػػتخدميا الدكلػػة إفيقػػكؿ الػػدكتكر عػػدناف البكػػرم
دارةسياسػتيا الخارجيػة فػػي تعامميػا مػػع الػدكؿ ك  عبلقاتيػا الرسػػمية  األشػػخاص الػدكلييف اآلخػػريف كا 

 .بعضيا مع بعض ضمف النظاـ الدكلي
 
 الخارجية كىي عمـ  يقكؿ مأمكف الحمكم: إف الدبمكماسية ىي ممارسة عممية لتسيير شؤكف الدكلة

كمصػالحيا المتبادلػة كمنطػكؽ  كفف عمـ مػا تتطمبػو مػف دراسػة عميقػة لمعبلقػات القائمػة بػيف الػدكؿ
الماضي كالحاضر كىي فف ألنػو يرتكػز عمػى  اريخيا كمكاثيؽ معاىدتيا مف الكثائؽ الدكلية، فيتك 

 .المبلحظة مكاىب خاصة عمادىا المباقة كالفراسة كقكة
 
 Diplomatic Corps                                               الـسـمـك الـدبـمـومـاسـي -2
 

دبمكماسية ىك ىيئة جماعية مف الدبمكماسييف األجانب المعتمديف لدل السمؾ الدبمكماسي أك الييئة ال
ياىا صفتيـ االمتيازات ك الحصانات التي تمنحيـ ابمد معيف أك ىيئة ، متمتعيف فيو بكافة 

 الدبمكماسية .
 
 Diplomatic Bag                                                الـحـقـيـبـة الـدبـمـومـاسـيـة -3
 

كيجب أف تحمؿ  المعتمدة،بيف البعثة الدبمكماسية كالدكلة  ىي العبكات أك الطركد التي يجرل تداكليا
حتى تتمكف السمطات المختصة مف التمييز  دبمكماسية،صفتيا كحقيبة  عبلمات خارجية تدؿ عمى

 .كالطركدبينيا كبيف غيرىا مف الحقائب 
 

 .لمبعثةالرسمي  ندات كاألشيػاء الخاصػة بالعمؿكال يجكز أف تنقؿ فييا إال األكراؽ كالمست
كيجب أف  يحمؿ مف األكراؽ  " كيسمى الشخص الذم تككف ميمتو تكصيؿ الحقيبة " حامؿ الحقيبة
بيذا الكصؼ يتمتع بحصانة  ما يدؿ عمى صفتو كيحدد عدد الطركد التي تشمميا الحقيبة كىك

 . شخصية ال يجكز أف يككف محبلن لمقبض عميو أك حجزه
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كىك  أم أنو يتمتع بالحصانة سكاء الدائـ،الحصانة تككف مستمرة بالنسبة لحامؿ الحقيبة  كىذه

 .ليامصاحب لمحقيبة أك غير مصاحب 
 
 Diplomatic Immunityالـدبـمـومـاسـيـة:                                     الـحـصـانـة  -4
 
قانكنية كسياسة متبعة بيف الحككمات تضمف عدـ الحصانة الدبمكماسية ىي نكع مف الحصانة ال -

عمى الحصانة  االتفاؽمبلحقة كمحاكمة الدبمكماسييف تحت طائمة قكانيف الدكلة المضيفة. تـ 
 .1961الدبمكماسية كقانكف دكلي في مؤتمر فيينا لمعبلقات الدبمكماسية الذم عقد في 

خاصة امتيازات ينالو ذكك المناصب في الدكلة يعطييـ  امتيازمالحصانة الدبمكماسية ىي كضع  -
 مف الناحية القانكنية. 

 
 Diplomatic Ceremony – Protocol                         المراسم الدبموماسية -5
 

ىك الخط الدفاعي األكؿ لحماية  ياكاحترام تعتبر المراسـ الدبمكماسية أحد أىـ قكاعد البركتكككؿ
 العبلقات الدبمكماسية ىي أداة إدارة العبلقات السياسية. العبلقات الدبمكماسية كالسياسية. ذلؾ أف

كما تعنى كممة "اتيكيت" الذكؽ كمراعاة  يعني البركتكككؿ في المصطمح الدارج، التقميد أك القاعدة،
إطار عممية كضع قكاعد السمكؾ الضركرم عند  يكقد نشأ المصطمح بشكؿ عاـ، ف شعكر األخر.

ثـ تطكر استخداـ المصطمح  الراقية في ىذه المجتمعات.  المجتمعات المتحضرة، أك عند الطبقة
التي تضبط سمكؾ مجمكعات مف العامميف الذيف يككف لممجاممة كالذكؽ  ليشير إلى مجمكعة القكاعد،

 في عمميـ. المتبادؿ دكر ميـ
 
 Ambassador                                                                 : الـسـفـيـر -6
 

ىك المكظؼ الدبمكماسي األعمى الذم يترأس سفارة ببلده في الخارج لتمثيميا كتسيير مصالحيا في 
كلتو الدكلة المكفد ليا كتتمثؿ مياـ السفير األساسية في رعاية مصالح دكلتو كحمايتيا كخدمة رعايا د

 .عبلقة دكلتو بالدكلة المكفد لياالمقيميف أك المتكاجديف عمى أرض ىذه الدكلة كالمساىمة في دعـ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1961
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 Embassy                                                                      الـسـفـارة : -7
 

ر مصالح دكلتيا كخدمة رعايا ىي المكاف أك المقر الذم تمارس فيو البعثة الدبمكماسية مياميا كتسيي
 قميـ الدكلة.اتي تمثميا السفارة كأنيا جزء مف ألرض الدكلة ال امتدادادكلتيـ ، كتعتبر السفارة 

برضى رئيس البعثة  لسمطات الدكلة التي تقع السفارة فييا أف تدخؿ أك تقتحـ مقرىا إال زال يجك كما 
 .استثنائيةكفي حاالت 

 
 Residence                                                        :ريـمـقـر إقـامـة الـسـفـ -8
 

عميو  تما نصيعتبر مكاف إقامة السفير أحد المقار التي تتمتع بالحماية كالحصانة القانكنية كفؽ 
   .قان بمبنى السفارة أك مجاكران لومقر إقامة السفير ممح فما يكك الدكلية، كعادة   االتفاقيات

 
 Consul                                                                         :لـقـنـصـلا -9
 

ىك الشخص المكمؼ بإجراء الكظائؼ القنصمية كاألشراؼ عمى تسيير العبلقات القنصمية كالمعامبلت 
 .اختصاصاتوكالتجارية كغيرىا مف األعماؿ التي تدخؿ في نطاؽ  كاالقتصاديةالقضائية 

يشترط في القنصؿ أف يككف  كال القنصمييف،كما أف البعثة القنصمية تشمؿ األعضاء القنصمييف كغير 
 .القنصؿ العاـ باستثناءدبمكماسي 

 
 Political Science                                                    :مـم الـسـيـاسـةعـ -10
 

  :تجاىيف في تعريؼ عمـ السياسة ك ىمااىناؾ 
كمؤسساتيا،  يعرفيا بأنيا عمـ الدكلة أم ذلؾ العمـ الذم يدرس الدكلة: مفيكميا، تنظيميا األكؿ: -

  .كتشكيبلتيا، كممارستيا، كسياساتيا
مفيكمان شامبلن يمتد إلى  باعتبارىاالثاني: يعرفيا بأنيا عمـ السمطة أم ذلؾ الذم يدرس السمطة  -

 البشرية. االجتماعاتكافة 
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الفعمية كالمطبقة كىي تعني : فف تحقيؽ الممكف في  تدكر حكؿ السياسات politics بمعنيكالسياسة 
 -الكاقع المكضكعي كيرتبط بيا مجمكعة مف القيـ مثؿ الذرائعية  إطار اإلمكانات المتاحة كفي إطار

 المصمحة الراشدة ... الخ . - الغاية تبرر الكسيمة
 
 

 Clash of Civilizations                                           الـحـضـارات:ِصـدام  -11
 

فكرة أك نظرية صاغيا المفكر األمريكي )) صامكيؿ ىنتنجتكف (( كتدكر حكؿ مسألة أك مفيـك 
 تصادـ الحضارات .

الحضارات ال  القرف الحادم كالعشريف سيككف قرف الصراع بيفكيبيف مف خبلؿ ىذه النظرية أف  
ف المحرؾ الرئيسي ليذه الصراعات ىك الخبلفاتالصراع بيف الدكؿ الحضارية التي تتمثؿ في  ، كا 

ف أكبر خطر يتيدد الحضارة الغربية ىك في الحضارتيف   الثقافة كالديف كالعادات كالتقاليد، كا 
 .ةالككنفكشيكسياإلسبلمية ، كالصينية 

شعكب  ىيـ كالقيـ لدلفصداـ الحضارات، يعني ببساطة، كجكد تضادات حضارية عمى مستكل المفا
الغربية الحضارية  محددة. كىذه المفاىيـ ال تزاؿ قائمة كفاعمة، كىي تتناقض مع المفاىيـ كالقيـ

الحضارات اآلسيكية، إال أنو  السائدة كالمييمنة في عصر العكلمة. كبرغـ أف ) ىنتنجتكف ( قد عدد
معارضة  لقيـ الحضارة الغربية، األمر الذم ك  رأل أف القيـ الدينية اإلسبلمية ىي األشد رسكخان كثباتان 

الحاضنة ليذه القيـ. كىناؾ  األفكار كالقيـ بيف الشعكب قد يترتب عميو صداـ مستقبمي عمى مستكل
مجتمع غربي ينتمي إلى منظكمة الحضارية الغربية العممانية القائمة عمى  اليكـ قضية بيف مجتمعيف،

كفي  فصؿ الديف عف الدكلة، كالحريات المدنية، ىك الدنمارؾ. الككني لحقكؽ اإلنساف، كمبدأ اإلعبلف
لمدكلة إال بالديف،  مقابؿ ىذا المجتمع، يظير المجتمع المسمـ الذم يدمج الديف بالدكلة، بؿ ال قكاـ

ألف الرافض ليذا األمر مصيره  كحيث يعد الديف مككنان أساسيان في الدكلة كالمجتمع طكعان أك كرىان،
اآلف اإلعبلف الككني لحقكؽ اإلنساف، كىك ال  بالردة. مجتمع يرفض إلى كاالتياـتكفير القتؿ بعد ال

 الفكرية، خاصة حرية التعبير. يتبنى المفيـك الغربي في الحريات
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 Terrorism                                                                    :اإلرىاب -12
 

أف نعتبره  فما يمككنكرد منيا بعض  كتعريفو، اإلرىابكؿ تحديد مفيـك تعددت كتباينت اآلراء ح
 لئلرىاب:تعريفان 

بقصد زعزعة ثقة المكاطنيف  ؼأك التخكي" أم عمؿ عنؼ منظـ ييدؼ إلى خمؽ حالة مف اليأس   -
بحككمتيـ أك ممثمييا، أك بقصد تيديـ البنية التحتية لنظاـ قائـ، أك بقصد تدعيـ أك تعزيز سمطة 

 حككمية قائمة ".
"عمؿ مف أعماؿ العنؼ أك التيديد بو ُيمارس مف قبؿ فاعؿ لمضغط عمى إدارة ما أك دكلة ما أك  -

 أية مؤسسة أخرل، لمحصكؿ عمى تنازالت منيا ".
العمدم أك المنظـ لكسائؿ أك أساليب مف خصائصيا إثارة الرعب بقصد تحقيؽ ىدؼ  االستخداـ"  -

 نية الفاعؿ أك الفاعميف " . معيف أك أىداؼ محددة في 
كاإلرىاب ىك " عمؿ إكراىي قسرم يستخدـ لمتأثير عمى حرية األشخاص، كيشمؿ ىذا العمؿ  -

 المتعمد لمعنؼ أك التيديد بو ضد ىدؼ أك ضحية لغرض إيصاؿ التيديد بالعنؼ االستعماؿ
ضغط الخكؼ أك القمؽ مكقؼ تحت  اتخاذالمستقبمي لممقصكد أصبلن إلجباره عمى القياـ بتصرؼ أك  

 الشديد، تحقيقان لممطالب السياسية التي يبتغييا مرتكبك العمؿ اإلرىابي ".
" نكع مف الجرائـ السياسية يعتمد العنؼ كآلية إلحداث التغيير، فاإلرىابيكف يستخدمكف عمى نحك  -

أك الحككمات  منظـ القتؿ كالدمار أك التيديد بالمجكء إلييما بقصد إرىاب األفراد أك المؤسسات
 إلجبارىا عمى الرضكخ لمطالبيـ السياسية ".

 
 Foreign Policy                                                      سـيـاسـة خـارجـيـة -13
 

البمداف  مجمكعة مف األىداؼ السياسية التي تسعى لتكضيح كيؼ أف بمدان معينان سيتعاطى مع بانيا
القكمية كاألمف  السياسات الخارجية عمكمان لممساعدة في حماية المصالحاألخرل ؟ كيتـ تصميـ 

يمكف أف يتـ نتيجة لمتعاكف السممي  لبمد ما . كىذا االقتصادمالكطني كاألىداؼ اإليديكلكجية كالرخاء 
. كقد شيد القرف التاسع عشر كاالستغبلؿ أك الحرب االعتداءمع البمداف االخرل، أك مف خبلؿ 

أما اآلف فقد أصبحت كؿ دكلة في العالـ قادرة عمى  كتران في أىمية السياسة الخارجية،تصاعدان كت
 .أشكاؿ الدبمكماسية التعاكف مع الدكؿ األخرل بشكؿ مف
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كالمكضكعي لمدكلة،  أف ظاىرة السياسة الخارجية ىي أنماط السمكؾ السياسي النابع مف الكاقع الذاتي
لمصالحيا. أم أف السياسة  تحقيؽ ىدؼ سياسي محدد خدمةكالمكجو خارج حدكدىا السياسية قصد 

كالدكلة الحكيمة تتحرؾ خدمة ألىدافيا   ..الخارجية ىي السمكؾ السياسي الخارجي اليادؼ كالمؤثر
كعمى جبيات متعددة لتحقيؽ عبلقات منفتحة  ،استراتيجيكمصالحيا، بعقبلنية كىدكء كبعد نظر 
الدكؿ في مخاطباتيا لمكحدات السياسية الدكلية، أما  تعتمدكمتكازنة مع معظـ دكؿ العالـ ... ك 

العامة، أك بشكؿ غير مباشر عف طريؽ طرؼ ثالث أك عف طريؽ  بالصيغة المباشرة، كىي القاعدة
 .البيانات الدبمكماسية

 
 Nation                                                                           أُمـــة: -14
 

 ىي لفظ يطمؽ عمى مجمكعة مف الناس تشترؾ في صفات، كتربطيا عبلقات معينة. غالبان 
 .أمة المسمميف أّمة اإلسبلـ،ما تستخدـ في تعابير مثؿ 

كما يمكف تعريؼ األمة بأنيا عبارة عف كينكنة حضارية كمجمكعة مف الناس تشترؾ فيما بينيا 
 الثقافة. كالعرؽ، كالديف، المغة،بعكامؿ 

 
 Apartheid                                                          الـعـنـصـري:الـفـصـل  -15

الحكـ كالسياسة العنصرية التي اتبعتيا حككمة األقمية البيضاء في جنكب أفريقيا أبرتيايد ىك نظاـ 
الفصؿ العنصرم بيف  مبادئ. استندت ىذه السياسة عمى 1990حتى عاـ  1948مف عاـ 

المستكطنيف البيض الحاكميف كبيف السكاف السكد أصحاب األرض األصمييف، كتفضيؿ اإلنساف 
 :اـ األبرتيايد عمى األسس التاليةكيرتكز نظ ي جميع المجاالت.األبيض عمى اإلنساف األسكد ف

 األـ. االستعماريةنفصؿ عف الدكلة أك الدكؿ اضمف مشركع ككلكنيالي  استيطانينشاط  .1
تؤكد عمى تميزىا "العرقي األرقى" عف السكاف  االستيطافَتشكؿ جماعة قكمية مف خبلؿ ىذا  .2

 ، رغـ أنياكاالستقبلؿالجماعة إلى الحرية األصمييف، بحيث تعبر الدكلة عف سعي ىذه 
 تشكؿ أقمية مف ضمف سكاف ىذه الدكلة.

نظاـ حقكقي مف الفصؿ العنصرم يبقي "العرؽ األدنى" في نطاؽ الدكلة، كلكنو يحرمو مف  .3
، فأبناء العرؽ األدنى السكاف األصميكف ىـ نظريان مكاطنكف االقتراعحرية التنقؿ، كمف حؽ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø£Ù�Ø©_Ø§Ù�Ø¥Ø³Ù�Ø§Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø³Ù�Ù�
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عايا الدكلة خاضعكف ليا، كالدكلة ليست تعبيران عف تطمعاتيـ، ثقافتيـ، بؿ كلكنيـ في الكاقع ر 
 ىي أداة لسيطرة " العرؽ األرقى " عمييـ.

كثركاتيا، بما في ذلؾ  االقتصاديةسيطرة نخب " العرؽ األرقى" عمى مقدرات الببلد  .4
 .األرض.. أثمف الثركات إطبلقان 

ات عرقية تتبناىا الدكلة كالكنيسة، كتشكؿ تبريران ثقافة سياسية كدينية منتشرة ترتكز عمى نظري .5
 نظريان كأخبلقيان لنظاـ الفصؿ العنصرم.

 

 Political Refugee                                                :الـسـيـاسـيالـمـجـوء  -16
 

ستشعر فيو إلى بمد ي لبلضطيادأكيدان بتعرضو  حؽ المجكء السياسي يكفؿ لكؿ شخص ينتابو خكفان 
 األماف.
(، ىك الشخص الذم ىاجر أك أُبعد عف مكطنو األصمي ، Asylum Seekerالسياسي ) كالبلجئ

ألسباب سياسية أك عنصرية أك مذىبية إلى دكلة أخرل طمبان  االضطيادأما بسبب التخكيؼ أك 
  لمحماية كالعيش لحرمانو مف العكدة لمكطنو .

 
 Note  Verbale                                                         :شـفـويـةمـذكـرة  -17
 

ىي مذكرة خطية تتبادليا كزارة الخارجية كالبعثات المعتمدة لدييا، ُتكق ع باألحرؼ األكلى فقط كتحمؿ 
خاتـ كزارة الخارجية أك البعثة الدبمكماسية كتاريخ اإلرساؿ. كترمي المذكرة الشفيية إلى عرض بعض 

 في المراسبلت الدبمكماسية. استعماالأك التقدـ ببعض المطالب، كىي األكثر  القضايا
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 Immigration                                                                   :ىـجـرة -18
 

كذلؾ  آخر،اليجرة ىي أف يترؾ شخص أك جماعة مف الناس مكاف إقامتيـ لينتقمكا لمعيش في مكاف 
يمكف تصنيؼ اليجرة  أطكؿ مف ككنيا زيارة أك سفر. طكيمة،نّية البقاء في المكاف الجديد لفترة  مع

 إلى:
 إلى كطف جديد مف أجؿ األفضؿ.  االنتقاؿ: تتـ بالمبادرة الفردية عادة  ك الرغبة في اختياريةىجرة  -
دة األفراد أك الجماعات ىجرة إجبارية )أم التيجير(: تتـ بكاسطة قكة خارجية تفرض عمى غير إرا -

 خارج فمسطيف.  1948ألؼ فمسطيني مثبلن بعد حرب  700كما تـ تيجير 
 ىجرة دائمة: يياجر الفرد أك الجماعات إلى الكطف الجديد دكف عكدة ك ىي اليجرة األكثر خطكرة. -
مي ىجرة مؤقتة: حيث يياجر الفرد أك الجماعة إلى كطف جديد بشكؿ مؤقت بغية التحصيؿ العم -

 أك تحسيف الكضع المعاشي أك ألسباب سياسية ك لكف يعكد إلى كطنو األصمي في نياية المطاؼ. 
( فيي اليجرة التي تتـ بطريقة اليجيزىا  Illegal Immigrationأما بالنسبة لميجرة غير الشرعية )

 جر ليا .   القانكف كبطرؽ غير مشركعة كالتسمؿ إلى الدكؿ بدكف تصريح أك مكافقة الدكلة التي ىا
 

 Convention - Agreementاتفاقية                                                  -19
 

ىي أتفاؽ بيف دكلتيف أك بيف عدد مف الدكؿ يتـ عقده في مجاؿ معيف كتترتب عميو نتائج  االتفاقية
سياسية كالمسائؿ ( يقتصر عمى الشؤكف غير ال اتفاقيةقانكنية ، كيرل بعض الخبراء أف أسـ ) 

أسـ ) معاىدة ( إال أف الفرؽ بيف المعاىدة  استخداـالحيكية اليامة ، كفي ىذه الحالة ُيفضمكف 
الدكلية : الشؤكف  االتفاقياتإلى أم نتائج أك فركؽ ، كمف المسائؿ التي تنظميا  مال يؤد كاالتفاقية

ك تبادؿ األساتذة كالعمماء أك دفع الديكف كالعسكرية كالثقافية كغيرىا ، كتسميـ المجرميف أ االقتصادية
 كالتعكيضات.

حقكقية، أك سياسية، أك عسكرية، أك  التزامات ينشئبأنيا صؾ دكلي  االتفاقيةكما يمكف أف نعرؼ 
اقتصادية، أك مالية ، أك ثقافية ، تكافؽ عمييا دكلتاف عقب المفاكضات ، التي تجرم بينيما ، كيكقع 

 .المعاىدةأقؿ شأنان مف  فاقيةاالتالطرفاف عمييا كتعد 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø¹Ø§Ù�Ø¯Ø©
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 Pact- Treaty                                                                 : ِحـمـف -20

تككف  المعاىداتكىذه  ،بالحربيككف الحمؼ العسكرم بيف دكلتيف أك أكثر، ك يككف الحمؼ متعمؽ 
مع المعاىدات  ةال عسكريالحمؼ العسكرم يحتكم عمى معاىدات  . عادةكىجكمية دفاعيةعادة  

 . كمنيا نشأت األحبلؼ العسكرية ككاف أبرزىا :                             العسكرية

( . تأسس عاـ North Atlantic Treaty Organization)* منظمة حمؼ شماؿ األطمسي :  
سنة  أبريؿ 4في  كاشنطفكقيع عمييا في بناء  عمى معاىدة شماؿ األطمسي كالتي تـ الت 1949
كلمحمؼ لغتاف رسميتاف ىما اإلنجميزية  بمجيكاعاصمة  برككسؿة الحمؼ في . يكجد مقر قياد1949

فيو مف خبلؿ القكة  ية كحماية الدكؿ األعضاءكالفرنسية ، كالدكر الرئيسي ليذا الحمؼ ىك حراسة حر 
العسكرية كيمعب دكر مف خبلؿ األزمات السياسية ككؿ الدكؿ األعضاء فيو تساىـ في القكل 

دعت الضركرة كقد كالمعدات العسكرية التابع لو مما يساىـ في تحقيؽ تنظيـ عسكرم ليذا الحمؼ.
ك الشعكر لدل دكؿ  أكركباية في دكؿ شرؽ دكؿ الحمؼ إلى اإلتحاد بسبب تكاجد القكات السكفيت

غرب أكركبا بقرب ىجكـ سكفياتي عمييـ مما أدل بدكؿ غرب أكركبا إلى التعاكف مع الكاليات 
 المتحدة كتككيف الحمؼ.

)أسميا الرسمي معاىدة الصداقة كالتعاكف كالمساعدة  (.Warsaw Pact: )  كارسك* حمؼ 
. أسست ىذه المنظمة الشيكعية كالشرقية أكركبا الكسطىالمشتركيف( ىك منظمة عسكرية سابقة لدكؿ 

ككاف مف أبرز  سي )الناتك(حمؼ شماؿ األطمـ لتكاجو التيديدات الناشئة مف أعضاء  1955عاـ 
 كاستمرتباريس.  اتفاقاتألمانيا الغربية لحمؼ الناتك بعد إقرار  انضماـالمحفزات إلنشائيا ىك 

 االتحادألنظمة الشيكعية األكركبية. كتفكؾ حتى سقكط ا الحرب الباردةالمنظمة في عمميا خبلؿ فترة 
تمك أخرل. حؿ الحمؼ رسميان في  ـ( ككقتيا بدأت الدكؿ تنسحب منيا كاحدة 1991)عاـ  السكفيتي

كىك مصطمح يطمؽ ( Allianceكما تكجد أنكاع أخرل مف األحبلؼ ،كالتحالؼ )ـ.  1991 يكليك
لؼ عمى الدكؿ التي تتحالؼ لتشكؿ قكات عسكرية تحارب ضد ىدؼ كاحد، كمف أشير قكات التحا

أما مصطمح   .كقكات التحالؼ في العراؽ، كالثانية التحالؼ في الحرب العالمية األكلىىي قكات 
( فتعني مجمكعة مف عنصريف سياسييف أك أكثر ) قد يككناف، عمى سبيؿ Coalition) االئتبلؼ

المثاؿ، أفرادان أك أحزابان سياسية أك مجمكعات مصالح أك حتى دكؿ ( تككف لتنجز عف طريؽ العمؿ 
، عمكمان ، تحقيقو بدكف تككيف مثؿ ىذه  فال يمكرؾ ىدفان نافعان عمى نحك متبادؿ كربما المشت
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المجمكعة. كيعني المصطمح بخػاصة الحككمة مؤلفة مف حزبيف أك أكثر بيدؼ ضماف أغمبية عامة 
  في المجمس التشريعي كتقميص السياسات الحزبية في كقت أزمة أك لسبب آخر.

 
 Radicalism                                                                 راديـكـالـيـة -21

كيقصد بيا عمكما  مثؿ كممة " أصكلية "  العكدة إلى األصكؿ كالجذكر كالتمسؾ بيا كالتصرؼ أك 
تسعى إلدخاؿ إصبلحات جذرية  سياسةالتكمـ كفقيا، كيمكف القكؿ أيضا بأف الراديكالية ىي نيج أك 

القائـ، كاألحزاب الراديكالية في بعض الدكؿ اليكـ يمثميا عادة األجنحة  االجتماعيعمى النظاـ 
السياسية اليسارية المتطرفة أك األحزاب ذات النظرة الدينية المتطرفة سكاء  كانت إسبلمية أك مسيحية 

 ىندكسية .  أك ييكدية أك

مف معاني الراديكالية كذلؾ التطرؼ، أم النزعة إلى إحداث تغيرات متطرفة في الفكر كالعادات 
السائدة كاألحكاؿ كالمؤسسات القائمة.  كيقاؿ إف " الجذريكف " أك " الراديكاليكف " ىـ الذيف يريدكف 

أنيا تعبر عف اإلصبلح  كالسياسي مف جذكره، كليذا فسرىا البعض عمى االجتماعيتغيير النظاـ 
 األساسي " حسب نظرة ىؤالء " مف األعماؽ أك الجذكر.

 
 

 Negotiation                                                                 الـتـفـاوض -22
 كاالتصاالتيستخدمو اإلنساف عند التفاعؿ مع محيطو، كىك عممية التخاطب  ىك سمكؾ طبيعي

 .الطرفيفجبيتيف لمكصكؿ إلى أتفاؽ يفي بمصالح  فالمستمرة بي
فالتفاكض ىك مكقؼ تعبيرم حركي قائـ بيف طرفيف أك أكثر حكؿ قضية مف القضايا يتـ مف خبللو 

كافة أساليب اإلقناع لمحفاظ عمى  كاستخداـعرض كتبادؿ كتقريب كمكاءمة كتكييؼ كجيات النظر 
عف  االمتناعة بإجبار الخصـ بالقياـ بعمؿ معيف أك المصالح القائمة أك لمحصكؿ عمى منفعة جديد

 بيف أطراؼ العممية التفاكضية تجاه أنفسيـ أك تجاه الغير. االرتباطعمؿ معيف في إطار عبلقة 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø³Ù�Ø§Ø³Ø©
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 Mediation                                                                    الـوسـاطـة -23
 

 أجؿ مف كأسمكب الكساطة إجراءات خبلليا كيختاركف األطراؼ، برغبة يياإل يمجأ اختيارية كسيمة ىي
 . لو المناسبة الحمكؿ ككضع النزاع مكضكع فيـ

 األساسية المحاكر كمف النزاع، أطراؼ بيف لممناقشة جسر كبناء تسييؿ عمى الكسيط كظيفة كتقتصر
 أكلكياتو. قائمة عمى ككضعيا تكفيرىا الكسيط التي عمى

 
 Arbitration                                                                  ـحـكـيـمالـت -24
 

 مف أك أشخاص ثالث شخص بتعييف تتـ ،االختيارية بالطرؽ النزاعات تسكية طرؽ مف طريقة ىي
 راؼأط أقكاؿ بسماع يقـك حيث " التحكيـ ىيئة " أك " المحّكـ " عميو يطمؽ الذم النزاع أطراؼ غير
 قكاعد بتحديد يقكمكف مف ىـ النزاع أطراؼ أف بالذكر الجدير كمف .الحكـ إصدار ثـ النزاع

جراءاتك   المحكـ . رسـك تحديد كذلؾ ك النزاع حؿ ا 
 

 Liberty - Freedom                                                          الـحـريـة -25

سكاء  كانت قيكدان مادية أك  إنتاجوك  اإلنسافلتي تكبؿ طاقات الحرية ىي حالة التحرر مف القيكد ا
، التخمص مف الضغكط لشخص أك جماعة العبكدية، فيي تشمؿ التخمص مف كدان معنكيةقي
 ، أك التخمص مف اإلجبار ك الفرض.فركضة عمى شخص ما لتنفيذ غرض  ماالم

قرار أك تحديد خيار مف عدة  اتخاذالحرية ىي إمكانية الفرد بدكف أم جبر أك ضغط خارجي عمى 
 ة مكضكع ما .الحرية يعييف بشكؿ عاـ شرط الحكـ الذاتي في معالجإمكانيات مكجكدة. مصطمح 

 
 Liberalism                                                                 الـمـيـبـرالـيـة -26

الميبرالية  .تعني الحر كممة التينيةكىي  liberكممة ليبرالية مف ليبر  اشتقت( liberalismالميبرالية )
سياسي داخؿ المجتمع، تيدؼ لتحرير االنساف كفرد ككجماعة  اجتماعيحاليان مذىب أك حركة كعي 

كالثقافية (، كقد تتحرؾ كفؽ أخبلؽ كقيـ المجتمع  كاالقتصاديةمف القيكد السمطكية الثبلثة ) السياسية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ù�Ø³Ø§Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ù�ØªØ§Ø¬
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¹Ø¨Ù�Ø¯Ù�Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø§ØªÙ�Ù�Ù�Ø©
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يتبناىا تتكيؼ الميبرالية حسب ظركؼ كؿ مجتمع، كتختمؼ مف مجتمع غربي متحرر إلى  الذم
 الفمسفةمعان ففي السياسة تعني تمؾ  كاقتصادم سياسيمجتمع شرقي محافظ. الميبرالية أيضا مذىب 

الحريات الشخصية كحماية الحريات السياسية كالمدنية كتأييد  كالتزاـالفرد  استقبلؿالتي تقكـ عمى 
فتعني تمؾ النظرية التي  االقتصاد. كأما في االجتماعيةالبرلمانية كاإلصبلحات  الديمقراطيةالنظـ 

. النقكدفي إصدار  الذىبقاعدة  كاعتمادة تؤكد عمى الحرية الفردية الكاممة كتقكـ عمى المنافسة الحر 
الميبرالية  تبطتار أىـ شعار في الميبرالية ىك: دعو يعمؿ دعو يمر . كيسمى الميبراليكف بالحرييكف فقد 

 .االقتصاديةبالحرية 

( فتعني تمؾ النظرية التي تؤكد عمى الحرية  Economic Liberalization)  االقتصاديةفالحرية 
.  النقكدفي إصدار  لذىباقاعدة  كاعتمادالفردية الكاممة كتقكـ عمى المنافسة الحرة   االقتصادية

ك يعرؼ عمى أنو الحرية إلنتاج ك  السكؽ الحر،يرتبط مصطمح حرية اقتصادية حاليان مع كجية نظر 
ك السرقة. يتجسد ىذا في  االحتياؿالقكة ك  استعماؿمف دكف  خدماتك  سمعجرة ك استيبلؾ أم المتا

الداخمي ك الخارجي لمسكؽ، ك  باالنفتاحا يتميز سيادة القانكف ك حؽ التممؾ ك الحؽ بالتعاقد، ك كم
 .االقتصاديةحماية حؽ التممؾ ك حرية المبادرة 

ي السياسية في الفكر األكركب حريةتعر ؼ ال(   Political Liberalizationأما الحرية السياسية ) 
كالغربي  بأنيا: قدرة الفرد عمى التعبير عف آرائو كأفكاره بحرية تامة، كالدساتير الغربية تنص عمى أف 

 كاحتراـالفرد  استقبلؿلمجميع حؽ التعبير بحرية عف آرائيـ بالقكؿ كالكتابة. كما أنيا تقـك عمى 
البرلمانية  الديمقراطيةالحريات الشخصية كحماية الحريات السياسية كالمدنية كتأييد النظـ 

 . االجتماعيةكاإلصبلحات 

 

 Capitalism                                                                 الـرأسـمـالـيـة -27
  

كسياسية يقكـ عمى أساس تنمية الممكية الفردية  ماعيةاجتذك فمسفة  اقتصادمالرأسمالية نظاـ 
كالمحافظة عمييا، متكسعان في مفيكـ الحرية، كلقد ذاؽ العالـ بسببو كيبلت كثيرة، كما تزاؿ الرأسمالية 

 كالثقافي كترمي بثقميا عمى مختمؼ شعكب األرض. كاالجتماعيتمارس ضغكطيا كتدخميا السياسي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø³Ù�Ø§Ø³Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�ØªØµØ§Ø¯
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ù�Ù�Ø³Ù�Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¯Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§Ø·Ù�Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø§Ù�ØªØµØ§Ø¯
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø°Ù�Ø¨
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�Ø¯
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø°Ù�Ø¨
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�Ø¯
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø³Ù�Ù�_ØØ±
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø³Ù�Ø¹
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø®Ø¯Ù�Ø©
http://www.ikhwan.net/wiki/index.php/Ø§Ù�ØØ±Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¯Ù�Ù�Ù�Ø±Ø§Ø·Ù�Ø©
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تككف فيو كسائؿ اإلنتاج بشكؿ عاـ  اقتصادمبشكؿ عاـ إلى نظاـ  كما يمكف تعريؼ الرأسمالية
مممككة ممكية خاصة أك مممككة لشركات تعمؿ بيدؼ الربح، كحيث يككف التكزيع، ك اإلنتاج كتحديد 

 األسعار محككـ بالسكؽ الحر كالعرض كالطمب.
 

 Imperialism                                                                 اإلمبريالية -28
 

أك صيانة  باكتساعمى الكجكد الخارجي بما يعني  السمطةتكسيع السيطرة أك  سياسةاإلمبريالية ىي 
اإلمبراطكريات. كتككف ىذه السيطرة بكجكد مناطؽ داخؿ تمؾ الدكؿ أك بالسيطرة عف طريؽ السياسية 

. كيطمؽ ىذا التعبير عمى الدكؿ التي تسيطر عمى دكؿ تائية أك دكؿ كانت مكجكدة االقتصادأك 
عندما قامت الدكؿ  1860الجديدة بعد عاـ  اإلمبرياليةمف إمبراطكرية الدكلة المسيطرة كقد بدأت ض

أثناء  فرنساك  إنكمتراالدكؿ األخرل. أطمؽ ىذا التعبير في األصؿ عمى  باستعماؿاألكربية الكبيرة 
ألنيا تستخدـ  الرأسماليةمترابط مع  اإلمبريالية( أف كجكد  لينيفكيعتبر )  أفريقياسيطرتيما عمى 

 الدكؿ المستعمرة عمى أنيا أسكاؽ جديدة أك مصادر لمكاد أكلية .
 
 

 Communism                                                              الـشـيـوعـيـة -29
 

كحركة سياسية ترمي إلى السيطرة عمى المجتمع كمقّدراتو لصالح أفراد  اجتماعيةالشيكعية ىي نظرية 
 المجتمع بالتساكم كال يمتاز فرد عف آخر بالمزايا التي تعكد عمى المجتمع. كتعتبر الشيكعية

 ك في الرؤية الماركسية الشيكعية ىي مرحمة   صرة.)الماركسية( تيار تاريخي مف التيارات المعا
التي تقكـ عمى أنقاض المرحمة البل قكمية  االشتراكيةحتمية في تاريخ البشرية ، ك تأتي بعد مرحمة 

الشيكعية في المغة تأتي مف كممة مشاعية، ك المشاعية ىي في مفيكـ الماركسييف ك الشيكعييف ، 
النتاج ، ك يرل الشيكعييف أف الشيكعية ىي مرحمة تاريخية تتمك ك كسائؿ ا لؤلرضمشاعية الممكية 

 .االشتراكية
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø³Ù�Ø§Ø³Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø³Ù�Ø·Ø©_(ØªÙ�Ø¶Ù�Ø)
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�ØªØµØ§Ø¯
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ù�Ø¬Ù�ØªØ±Ø§
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¥Ù�Ø¬Ù�ØªØ±Ø§
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø£Ù�Ø±Ù�Ù�Ù�Ø§
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ø§Ø¯Ù�Ù�Ù�Ø±_Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø±Ø£Ø³Ù�Ø§Ù�Ù�Ø©
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 Socialism                                                                    االشتراكية -30
 

 االشتراكيةك ظير مصطمح  اجتماعي اقتصادمأك  اقتصادممصطمح يعبر عف نظاـ  االشتراكية
الديمقراطية ك  االشتراكيةالفرنسية ك  االشتراكيةالمسيحية ك  االشتراكيةرات فقد كانت بعدة تفسي
العممية ك  االشتراكيةم أتبع كاف اإلتحاد السكفيتي الذ االشتراكيةك أبرز األنظمة  العممية االشتراكية

طبقة  اشتراؾمصطمح كاسع فقد تككف  االشتراكيةديمقراطية ك  اشتراكيةفرنسا في عيد ميتراف ىي 
 .طبقة كاسعة في تقاسـ ثركات الكطفقميمة أك 

 
يقكـ عمى أيديكلكجيا تقكؿ أف الجماىير العاممة  اقتصادم اجتماعيالعممية ىي نظاـ  االشتراكيةك 

كبالرغـ مف تغير مدلكالت المصطمح مع الزمف  اإلنتاج.ب ىي التي يجب أف تمتمؾ كسائؿ مف الشعك 
 فإنو يبقى يدؿ عمى تنظيـ الطبقات العاممة ك تبقى األحزاب المرتبطة بو تنادم بحقكؽ ىذه الطبقات.

في اإلنتاج كالدخؿ القكمي كبناء  -جميع فئات الشعب  -إلى مشاركة الجميع  االشتراكيةتيدؼ 
ذابة الطبقات  ك المساكاة بيف الجميع ماديان كمعنكيان ككثيران ما يتـ الخمط بيف  االجتماعيةالدكلة كا 

، فاألكلى أكثر شمكلية ك تشددان كالثانية أكثر اقتصادمكمنيج  كاالشتراكيةالشيكعية أيدلكجيان 
 ف تصب في النيايةكفي حيف أف الشيكعيكف يؤكدكف أ االقتصادمديمكقراطية ك تركيزان عمى المنيج 

ال ينظركف ألنفسيـ عمى أنيـ  االشتراكيكفالتي نادم بيا ماركس إال أف  االشتراكيةغير مبدأ  
 .االشتراكيكفماركسيكف كيطمقكف عمى أنفسيـ دائمان الديمكقراطيكف 

 
 Globalization                                                                الـعـولـمـة -31
 

في مداه أك تطبيقو. كىي أيضان العممية التي تقكـ مف  االنتشار عالميالعكلمة تعني جعؿ الشيء 
في  اقتصادية) أك جعؿ الشيء دكليان (. تككف العكلمة عممية  التجارية، سكاء  المؤسساتخبلليا 

كىكذا. أما جعؿ الشيء دكليان فقد  كالثقافية االجتماعية، كيتبع ذلؾ الجكانب  سياسيةالمقاـ األكؿ، ثـ 
العالـ . كتمتد العكلمة لتككف  دكؿيعني غالبان جعؿ الشيء مناسبان أك مفيكمان أك في المتناكؿ لمختمؼ 

عممية تحكـ كسيطرة ككضع قكانيف كركابط ، مع إزاحة أسكار كحكاجز محددة بيف الدكؿ كبعضيا 
 البعض.

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø§Ø´ØªØ±Ø§Ù�Ù�Ø©_Ø§Ù�Ø¹Ù�Ù�Ù�Ø©
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
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 Elections                                                    االنتخابات                 -32

مف ضمف مجمكعة مف المرشحيف  االختيارالتي يتـ فييا  لصنع القرارىي إحدل عمميات  خاباتاالنت
ىي  االنتخاباتمف قبؿ الشعب. كتعتبر  االختيارمنصب معيف مف مناصب الدكلة كتتـ عممية لشغؿ 

في الدكلة سكاء  كانت كظائؼ سياسية  حديثان لشغؿ الكظائؼ الديمقراطيةالطريقة التي تتبعيا الدكؿ 
لشغؿ كظائفيا خاصة  عندما  االنتخابأك كظائؼ خدمية. كتتبع بعض القطاعات الخاصات نظاـ 

ينظـ سير العمميات  انتخابيقانكف يتعمؽ األمر بالمناصب القيادية في تمؾ القطاعات. كلكؿ بمد 
 .الدستكرفيو كفقان لما يكافؽ عميو  االنتخابية

 باالنتخابأفراد الشعب لنكابيـ أك رؤسائيـ بطريقتيف إما  اختيارمصطمح سياسي يعني  فاالنتخابات 
غير المباشر أم أف أفراد الشعب يختاركف  باالنتخابالمباشر بإعطاء عبلمة عمى أسـ المرشح ، أك 

 جتيف .عمى در  االنتخابالمباشر كيطمؽ عميو  االنتخابأشخاصان يتكلكف 

 

 Revolution                                                                     الــثــورة -33

" أك مف خبلؿ شخصيات تاريخية حةكالقكات المسمذم يحدثو الشعب مف خبلؿ أدكاتو "ىك التغيير ال
يذ برنامج مف المنجزات لتحقيؽ طمكحاتو لتغيير نظاـ الحكـ العاجز عف تمبية ىذه الطمكحات كلتنف

الثكرة  ضد الحكـ الظالـ . االنتفاض.كالمفيكـ الدارج أك الشعبي لمثكرة فيك  االعتياديةالثكرية غير 
 في التاريخ السياسي. ظاىرة ميمة جدان 

فالثكرة ىي حركة سياسية في البمد حيث يحاكؿ الشعب أك الجيش أك مجمكعات أخرل في الحككمة  
مة. يستخدـ ىذه المجمكعات الثكرية العنؼ في محاكلة إسقاط حككماتيا. يؤسس إخراج السمطة الحاك

الشعب أك الجيش حككمة جديدة في البمد بعد إسقاط الحككمة السابقة. كيسمى ىذا التغيير في نظاـ 
 الحككمة ) أك في القيادة الحاكمة (  "الثكرة" ألنو يصبح إلى السمطة الحاكمة الجديدة.

 

 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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http://www.marefa.org/index.php/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
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 Coup  d'etat                                                                 االنقالب  -34

( العسكرية االنقبلباتاألبيض ( أك غير سممية ) االنقبلبىك تغيير نظاـ الحكـ عبر كسائؿ سممية ) 
ك يككف عمى العادة مف داخؿ مؤسسة الحكـ نفسيا سكاء  كانت سياسية أك مدنية ك التي تحكـ 

يتـ  انقبلبيقكـ بيا العسكر أك الجيش أك خميط منيما معان ك عادة  بعد كؿ  االنقبلباتؿ. فأغمب الدك 
فيو  نقبلبيفاال( عبر كسائؿ اإلعبلـ الرسمية يعمف فيو  بالبياف رقـ كاحدإعبلف ما أصبح يعرؼ ) 

العسكرم فيك تحرؾ  االنقبلبأيضان. أما  االنقبلبعمى السمطة ك قد يشرحكف فيو أسباب  االستيبلء
المادية مف  ستفادةااللتحقيؽ طمكحات كأطماع ذاتية بغية  السمطةعمى  لبلستيبلءأحد العسكرييف 
 كرسي الحكـ.

 

  New World Order                                          الـنـظـام الـعـالـمي الـجـديـد -35

أم عصر أحادية القكة العظمى التي تنفرد بالسيطرة عمى العالـ بعد زكاؿ القكة العظمى األخرل 
كعسكريان كقد أطمؽ الفيمسكؼ األميركي )ذك  تصاديااقالمنافسة كىي اإلتحاد السكفييتي. سياسيان ك 

أم أف الصراع « نياية التاريخ » األصؿ الياباني( فرانسيس فكككياما عمى العصر الجديد 
  النيائي لمرأسمالية العالمية. كاالنتصار االشتراكية باندحاراأليديكلكجي عبر القركف أنتيى أخيران 

 

 Propaganda                                                                الــدعــايــة -36

يمكف تعريؼ الدعاية بأنيا محاكلة التأثير الشخصيات كالسيطرة عمى سمكؾ األفراد في مجتمع ما في 
فالدعاية ىدفيا قد يككف سياسيان  قيمتيا.مشككؾ في تحقيؽ أىداؼ تعتبر فير عممية أك كقت معيف ل

قناعيـ بمك  استمالة، كنتيجتيا ائديان أك تجاريان أك عق اجتماعياأك  اقؼ كأفكار الدعائي المستيدفيف كا 
 .كالكقكؼ بصفو

  عقكليـ.فالدعاية تحاكؿ التأثير عمى أفكار الناس كتستيدؼ التأثير في  

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¨Ù�Ø§Ù�_Ø±Ù�Ù�_Ù�Ø§ØØ¯
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø³Ù�Ø·Ø©_(ØªÙ�Ø¶Ù�Ø)
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 Cold War                                                               الـحـرب الـبـاردة -37

نزاع يمتنع خبللو المتنافسكف مف المجكء إلى الحسـ العسكرم فيما بينيـ ، كقد أستخدـ ىذا  ىي
التعبير ألكؿ مرة مف قبؿ األمير ) خكاف مانكيؿ ( األسباني في القرف الرابع عشر ، كبعد مركر عدة 

ـ لئلشارة 1947قركف عاد رجؿ الماؿ األمريكي ) برنارد باركخ ( ليستخدـ ىذا التعبير في مطمع عاـ 
إلى األزمة الناشئة بيف المعسكريف الرأسمالي األمريكي كاألشتراكي السكفيتي ، كما أُستخدـ تعبير 

 الحرب الباردة لئلشارة إلى الصراع الذم قاـ في الفترة نفسيا بيف اإلتحاد السكفيتي كبريطانيا . 

بيف  ر ك التنافس التي تكاجدتإذان فالحرب الباردة ىي مصطمح يستخدـ لكصؼ حالة الصراع ك التكت
ك حمفائيـ في فترة منتصؼ األربعينيات حتى أكائؿ التسعينيات  فيتيالسك اإلتحاد ك  الكاليات المتحدة

.خبلؿ ىذه الفترة ، ظيرت الندية بيف القكتيف العظمتيف مف خبلؿ التحالفات العسكرية ك الدعاية ك 
القكتيف في  كاشتبكتتطكير األسمحة كالتقدـ الصناعي ك تطكير التكنكلكجيا ك التسابؽ الفضائي. 

 الدفاع العسكرم ك الترسانات النككية ك الحركب غير المباشرة . إنفاؽ كبير عمى

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ù�Ù�Ø§Ù�Ø§Øª_Ø§Ù�Ù�ØªØØ¯Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ù�Ù�Ø§Ù�Ø§Øª_Ø§Ù�Ù�ØªØØ¯Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø§ØªØØ§Ø¯_Ø§Ù�Ø³Ù�Ù�Ù�ØªÙ�
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ىالخاصظىبالبطثاتىالدوبلومادوظىالدائمظى1961اتغاقوظىفووناىلطامى
ى(1ملحقىرقمى)

 1961أبريل سنة    18اتف اقية "فيينا" للعالق ات الديبلوماسية المبرمة في  

 الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية
ذ تؤمف  إذ تذكر أف شعكب جميع الببلد تقر منذ عيد بعيد نظاـ الممثميف الديبمكماسييف كا 

حدة في شأف المساكاة في السيادة بيف الدكؿ كالمحافظة عمى السمـ كاألمف بأىداؼ كمبادئ األمـ المت
 الدكلييف كتكثيؽ العبلقات الكدية بيف األمـ،

ذ تقتنع أف إبراـ اتفاقية دكلية في العبلقات كالمزايا كالحصانات الديبمكماسية يساىـ في   كا 
 يا الدستكرية كاالجتماعية،تدعيـ العبلقات الكدية بيف الببلد أيان كاف االختبلؼ بيف نظم

نما تمكيف البعثات   ذ تعتقد أف المزايا كالحصانات المذككرة ليس الغرض منيا تمييز أفراد كا  كا 
ذ تؤكد أف قكاعد القانكف الدكلي  الديبمكماسية بكصفيا ممثمة لمدكؿ لمقياـ بمياميا عمى كجو مجد، كا 

 تفصؿ فييا صراحة أحكاـ االتفاقية،العرفية يجب أف تظؿ سارية بالنسبة لممسائؿ التي لـ 
 قد اتفقت عمى ما يمي:

 
 ـ 1ـ مادة 

 ألغراض ىذه االتفاقية، يككف مدلكؿ العبارات اآلتية كفقان لمتحديد اآلتي:
 أ ػ عبارة "رئيس البعثة" تنصرؼ إلى الشخص المكمؼ مف قبؿ الحككمة المعتمدة بالعمؿ بيذه الصفة.

لى األشخاص الذيف تتككف ب ػ عبارة "عضك البعثة" أك "أفر  اد البعثة" تنصرؼ عمى رئيس البعثة كا 
 منيـ البعثة.

لى األعضاء  ج ػ عبارة "األشخاص الذيف تتككف منيـ البعثة" تنصرؼ إلى األعضاء الديبمكماسييف كا 
 اإلدارييف كالفنييف كاألشخاص القائميف بالخدمة في البعثة.

 إلى أعضاء البعثة الذيف ليـ الصفة الديبمكماسية.د ػ عبارة "األعضاء الديبمكماسييف" تنصرؼ 
لى األعضاء الديبمكماسييف في البعثة.  ىػ ػ عبارة "مبعكث ديبمكماسي" تنصرؼ إلى رئيس البعثة كا 

ك ػ عبارة " األعضاء اإلدارييف كالفنييف" تنصرؼ إلى أعضاء البعثة المكمفيف بالشؤكف اإلدارية كالفنية 
 لمبعثة.
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 دمي البعثة" تنصرؼ إلى أعضاء البعثة المكمفيف بأعماؿ الخدمة فييا.ز ػ عبارة "مستخ
ح ػ عبارة "الخدـ الخاصيف" تنصرؼ إلى األشخاص الذيف يستخدمكف لعماؿ الخدمة الخاصة لحد 

 أعضاء البعثة، كليسكا مف مستخدمي الحككمة المعتمدة.
كاألرض التابعة ليا التي تستعمؿ في  ط ػ عبارة "أماكف البعثة" تشمؿ المباني أك األجزاء مف المباني

 أغراض البعثة، أيان كاف مالكيا، كيدخؿ فييا مكاف إقامة رئيس البعثة.

 ـ 2ـ مادة 
يفاد بعثات ديبمكماسية دائمة يتـ بتراضي الطرفيف.  إقامة العبلقات الديبمكماسية بيف الدكؿ كا 

 ـ 3ـ مادة 
 فيما تتضمنو ما يمي:ػ مياـ البعثة الديبمكماسية تتضمف بصفة خاصة  1

 أ. تمثيؿ الدكلة المعتمدة لدل الدكلة المعتمد لدييا.
ب. حماية المصالح الخاصة بالدكلة المعتمدة كبرعاياىا في الدكلة المعتمد لدييا، كذلؾ في الدكد 

 المقبكلة في القانكف الدكلي.
 ج. التفاكض مع حككمة الدكلة المعتمد لدييا.

لمشركعة، بأحكاؿ الدكلة المعتمد لدييا كبتطكر األحداث فييا كمكافاة د. اإلحاطة، بكؿ الكسائؿ ا
 حككمة الدكلة المعتمدة بتقرير عنيا.

ىػ. تكطيد العبلقات الكدية كتدعيـ الصبلت االقتصادية كالثقافية كالعممية بيف الدكلة المعتمد لدييا 
 كالدكلة المعتمدة.

أنو مانع مف ممارسة المياـ القنصمية بكاسطة ػ ال يجكز تفسير أم مف نصكص االتفاقية عمى  2
 البعثة الديبمكماسية.

 ـ 4ـ مادة 
: عمى الدكلة المعتمدة أف تستكثؽ مف أف الشخص الذم تزمع تعيينو كرئيس لمبعثة لدل الدكلة 1

 المعتمد لدييا قد ناؿ قبكؿ ىذه الدكلة.
ألسباب التي قد تدعكىا لرفض قبكؿ : ال تمـز الدكلة المعتمد لدييا بأف تبدم لمدكلة المعتمدة ا2

 الشخص المزمع تعيينو.

 ـ 5ـ مادة 
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: لمدكلة المعتمدة، بعد إخطار الدكؿ المعتمد لدييا التي ييميا األمر، أف تعيف رئيس بعثة أك 1
عضك مف األعضاء الديبمكماسييف في البعثة حسب األحكاؿ لتمثيميا لدل عدة دكؿ، ما لـ تعترض 

 حة عمى ذلؾ.إحدل ىذه الدكؿ صرا
: إذا عينت الدكلة المعتمدة رئيس بعثة لدل دكلة أك دكؿ أخرل، فميا أف تقيـ في كؿ مف الدكؿ 2

 التي ال يكجد بيا المقر الدائـ لرئيس البعثة بعثة ديبمكماسية يديرىا قائـ باألعماؿ بالنيابة.
ماسييف أف يمثؿ الدكلة : يجكز لرئيس البعثة الديبمكماسية كألم عضك مف أعضاء البعثة الديبمك 3

 المعتمدة لدل أية منظمة دكلية.

 ـ 6ـ مادة 
يمكف لعدة دكؿ أف تعيف ذات الشخص بكصفو رئيس بعثة لدل دكلة أخرل، ما لـ تعترض عمى ذلؾ 

 الدكلة المعتمد لدييا.

 ـ 7ـ مادة 
البعثة.  تعيف الدكلة المعتمدة حسب اختيارىا أعضاء 11ك  9ك  8ك  5مع مراعاة أحكاـ المكاد 

كفيما يخص الممحقيف العسكرييف أك البحرييف أك الجكييف، يككف لمدكلة المعتمد لدييا أف تتطمب 
 مكافاتيا أكالن بأسمائيـ لممكافقة عمييا.

 ـ 8ـ مادة 
 : مف حيث المبدأ يككف أعضاء البعثة الديبمكماسييف مف جنسية الدكلة المعتمدة.1
ديبمكماسييف مف مكاطني الدكلة المعتمد لدييا إال بمكافقة ىذه : ال يجكز اختيار أعضاء البعثة ال2

 الدكلة، التي يجكز ليا سحب مكافقتيا عمى ذلؾ في أم كقت.
: لمدكلة المعتمد لدييا أف تستعمؿ نفس الحؽ بالنسبة لمكاطني دكلة ثالثة ليسكا مف مكاطني الدكلة 3

 المعتمدة.

 ـ 9ـ مادة 
كقت كبدكف ذكر األسباب أف تبمغ الدكلة المعتمدة أف رئيس بعثتيا أك  : لمدكلة المعتمد لدييا في أم1

أم عضك مف أعضائيا الديبمكماسييف أصبح شخصان غير مقبكؿ أك أف أم عضك مف أعضاء 
بعثتيا غير الديبمكماسييف أصبح غير مرغكب فيو. كعمى الدكلة المعتمدة حينئذ أف تستدعي الشخص 
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بعثة كفقان لمظركؼ. كيمكف أف يصبح الشخص غير مقبكؿ أك غير المعني أك تنيي أعمالو لدل ال
 مرغكب فيو قبؿ أف يصؿ إلى أراضي الدكلة المعتمد لدييا.

: إذا رفضت الدكلة المعتمدة تنفيذ االلتزامات المفركضة عمييا في الفقرة األكلى مف ىذه المادة أك 2
فض االعتراؼ بالشخص المعني بكصفو عضكان لـ تنفذىا في فترة معقكلة، فممدكلة المعتمد لدييا أف تر 

 في البعثة.

 ـ 11ـ مادة 
 : تبمغ كزارة خارجية الدكلة المعتمد لدييا أك أية كزارة أخرل متفؽ عمييا:1

 بتعييف أعضاء البعثة كبكصكليـ كبسفرىـ النيائي أك بانتياء أعماليـ في البعثة. . أ
لبعثة، ككذا بحالة أم شخص بالكصكؿ كبالرحيؿ النيائي ألم شخص يتبع أسرة عضك ا . ب

 يصبح عضكان في كادر البعثة أك لـ يعد كذلؾ.

بالكصكؿ كبالرحيؿ النيائي لمخدـ الخصكصييف الذيف يعممكف في خدمة األشخاص  . ت
 المذككريف في الفقرة أ، كفي حالة تركيـ خدمة ىؤالء األشخاص.

كانكا أعضاء في البعثة بتشغيؿ كتسريح األشخاص المقيميف في الدكلة المعتمد لدييا سكاء أ . ث
 أك خدمان خاصيف يتمتعكف بالمزايا كالحصانات.

 : يككف التبميغ مقدمان بالنسبة لمكصكؿ كالرحيؿ النيائي في كؿ الحاالت إذا أمكف ذلؾ.2

 ـ 11ـ مادة 
: في حالة عدـ كجكد اتفاؽ صريح عمى عدد أعضاء البعثة، يجكز لمدكلة المعتمد لدييا أف تطمب 1

لعدد في الحدكد المعقكلة كالمعتادة كفقان لما تقدره بالنظر لمظركؼ كاألحكاؿ السائدة في ىذه بقاء ىذا ا
 الدكلة كلبلحتياجات الخاصة بالبعثة.

: يجكز كذلؾ لمدكلة المعتمد لدييا في نفس الحدكد كبشرط عدـ التمييز أف ترفض قبكؿ مكظفيف 2
 مف فئة معينة.

 ـ 12ـ مادة 
مدة أف تقيـ مكاتب في مدف أخرل غير المدينة التي يكجد بيا مقر البعثة إال ال يجكز لمدكلة المعت 

 بعد الحصكؿ عمى مكافقة الدكلة المعتمد لدييا.

 ـ 13ـ مادة 
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: يعتبر رئيس البعثة قائمان بميامو في الدكلة المعتمد لدييا مف كقت تقديمو أكراؽ اعتماده أك مف 1
رة مف أكراؽ اعتماده إلى كزارة خارجية ىذه الدكلة أك إلى كقت قيامو باإلخطار بكصكلو كتقديمو صك 

كزارة أخرل متفؽ عمييا، تبعان لما يجرم عميو العمؿ في الدكلة المعتمد لدييا، عمى أف يراعى إتباع 
 إجراء مكحد في ىذا الشأف.

 لبعثة.: يتحدد ترتيب تقديـ أكراؽ االعتماد أك صكرة مف ىذه األكراؽ بتاريخ كساعة كصكؿ رئيس ا2

 ـ 14ـ مادة 
 : يرتب رؤساء البعثات الديبمكماسية في مراتب ثبلث كاآلتي:1

مرتبة السفراء كمندكبي البابا مف درجة قاصد رسكلي المعتمديف لدل رؤساء الدكؿ، ككذا  . أ
 رؤساء البعثات اآلخريف الذيف في درجة مساكية ليؤالء.

ائب قاصد رسكلي المعتمديف لدل رؤساء مرتبة المبعكثيف كالكزراء كمندكبي البابا مف درجة ن . ب
 الدكؿ.

 مرتبة القائميف باألعماؿ المعتمديف لدل كزارات الخارجية. . ت

 : فيما عدا ما يتصؿ بشؤكف الصدارة كالمراسـ، ال يفرؽ إطبلقان بيف رؤساء البعثات بسبب مرتبتيـ.2

 ـ 15ـ مادة 
 ساء بعثاتيا.تتفؽ الدكؿ التي تتبادؿ التمثيؿ الديبمكماسي عمى مرتبة رؤ 

 ـ 16ـ مادة 
: يتحدد ترتيب رؤساء البعثات في كؿ مرتبة تبعان لمتاريخ كالساعة التي تكلكا فييا مياميـ كفقان لنص 1

 المادة الثالثة عشرة.
: التعديبلت التي تدخؿ عمى أكراؽ اعتماد رئيس البعثة دكف أف تتضمف تغييران في مرتبتو ال تؤثر 2

 رة.عمى ترتيبو مف حيث الصدا
: ال تمس ىذه المادة ما تجرم أك سكؼ تجرم عميو الدكلة المعتمد لدييا فيما يخص صدارة ممثمي 3

 الكرسي البابكم.

 ـ 17ـ مادة 
يبمغ رئيس البعثة كزارة الخارجية أك أية كزارة أخرل يككف متفقان عمييا بترتيب صدارة أعضاء البعثة 

 الديبمكماسييف.
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 ـ 18ـ مادة 
تراعي في استقباؿ رؤساء البعثات الديبمكماسية إتباع إجراءات مماثمة بالنسبة عمى كؿ دكلة أف 

 ألصحاب المرتبة الكاحدة.

 ـ 19ـ مادة 
: إذا كاف مركز رئيس البعثة خاليان، أك كاف ىناؾ ما يمنع رئيس البعثة مف القياـ بميامو، يتكلى 1

ائـ باألعماؿ بالنيابة إما بكاسطة رئيس قائـ باألعماؿ بصفة مؤقتة عمؿ رئيس البعثة. كيبمغ اسـ الق
ما، في حالة كجكد مانع لديو، بكاسطة كزارة خارجية الدكلة المعتمدة، إلى كزارة خارجية الدكلة  البعثة كا 

 المعتمد لدييا أك أية كزارة أخرل متفؽ عمييا.
المعتمد لدييا، : في حالة ما إذا لـ يكف أم مف أعضاء البعثة الديبمكماسييف مكجكدان في الدكلة 2

يمكف لمدكلة المعتمدة بمكافقة الدكلة المعتمد لدييا أف تعيف أحد أعضاء البعثة اإلدارييف أك الفنييف 
 ليتكلي تصريؼ الشؤكف اإلدارية العادية لمبعثة.

 ـ 21ـ مادة 
لمبعثة كلرئيسيا الحؽ في كضع عمـ ككضع شعار الدكلة المعتمدة عمى أماكف البعثة، كمف بينيا 

 اف إقامة رئيس البعثة، ككذا عمى كسائؿ المكاصبلت الخاصة بو.مك

 ـ 21ـ مادة 
: تقدـ الدكلة المعتمد لدييا، كضمف نطاؽ تشريعيا الكطني، لمبعثة الديبمكماسية تسييبلت لتممؾ أك 1

ما أف تساعد الدكلة المعتمدة في الحصكؿ عمى ىذه  كراء األماكف البلزمة لبعثتيا في إقميميا، كا 
 اكف بكسيمة أخرل.األم

 : كعمييا كذلؾ، عند االقتضاء، مساعدة البعثات في الحصكؿ عمى مساكف الئقة ألعضائيا.2

 ـ 22ـ مادة 
: حرمة أماكف البعثة مصكنة. كال يسمح لمكظفي الدكلة المعتمد لدييا دخكليا، إال بمكافقة رئيس 1

 البعثة.
التدابير المبلئمة لمنع اقتحاـ األماكف التابعة  : عمى الدكلة المعتمد لدييا كاجب خاص باتخاذ جميع2

 لمبعثة أك اإلضرار بيا، كمنع اإلخبلؿ بأمف البعثة أك االنتقاص مف ىيبتيا.
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: ال يجكز تفتيش مقر البعثة، كما ال يجكز أف يتعرض أثاثيا أك مكجكداتيا ككسائؿ نقميا لممصادرة 3
 أك الحجز أك ألم إجراء تنفيذم.

 ـ 23ـ مادة 
عفى الدكلة المعتمدة رئيس البعثة مف جميع الضرائب كالرسكـ الكطنية كاإلقميمية كالبمدية، : ت1

المفركضة عمى األماكف الخاصة بالبعثة التي تمتمكيا أك تستأجرىا، شريطة أف ال يتعمؽ األمر 
 بضرائب أك رسـك تجبى لقاء تأدية خدمات خاصة.

دة ال يطبؽ عمى الضرائب كالرسكـ المذككرة في : اإلعفاء المالي المنصكص عميو في ىذه الما2
حالة ما إذا كانت، كفقان لتشريع الدكلة المعتمد لدييا، عمى عاتؽ الشخص الذم يتعاقد مع الدكلة 

 المكفدة أك مع رئيس البعثة.

 ـ 24ـ مادة 
 لممحفكظات ككثائؽ البعثة حرمة مصكنة في كؿ األكقات كفي أم مكاف تكجد فيو.

 ـ 25ـ مادة 
 منح الدكلة المعتمد لدييا كافة التسييبلت البلزمة لقياـ البعثة بمياميا.ت

 ـ 26ـ مادة 
مع مراعاة قكانينيا كلكائحيا الخاصة بالمناطؽ التي يحـر أك ينظـ دخكليا ألسباب تتعمؽ باألمف 

 الكطني، تكفؿ الدكلة المعتمد لدييا لجميع أعضاء البعثة حرية التنقؿ كالمركر عمى إقميميا.

 ـ 27ـ مادة 
: تسمح الدكلة المستقبمة كتصكف حرية اتصاالت البعثة لكافة األغراض الرسمية، كيحؽ لمبعثة في 1

اتصاالتيا مع حككمة الدكلة المعتمدة ككذلؾ مع البعثات األخرل كالقنصميات التابعة ليذه الدكلة 
يبة الديبمكماسية حيثما كجدت، أف تستخدـ كسائؿ اتصاؿ خاصة بيا، بما في ذلؾ حامؿ الحق

كالرسائؿ الرمزية أك الرقمية )الشيفرة(. عمى أنو ال يحؽ لمبعثة أف تقيـ أك تستعمؿ جياز إرساؿ ال 
 سمكيان إال بمكافقة الدكلة المعتمد لدييا.

: لممراسبلت الرسمية لمبعثة حرمة مصكنة. كتشمؿ عبارة المراسبلت الرسمية كافة المراسبلت 2
 ميا.الخاصة بالبعثة كبميا
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 : الحقيبة الديبمكماسية ال يجكز فتحيا أك حجزىا.3
: العبكات المككنة لمحقيبة الديبمكماسية يجب أف تحمؿ عبلمات خارجية ظاىرة تدؿ عمى صفتيا، 4

 كال يجكز أف تحكم سكل كثائؽ ديبمكماسية أك أشياء لبلستعماؿ الرسمي.
ند رسمي يدؿ عمى صفتو كيحدد فيو عدد : الرسكؿ الديبمكماسي، الذم يجب أف يككف حامبلن لمست5

العبكات المككنة لمحقيبة الديبمكماسية، يككف أثناء قيامو بميامو في حماية الدكلة المعتمد لدييا. كىك 
 يتمتع بالحصانة الشخصية كال يجكز إخضاعو ألم إجراء مف إجراءات القبض أك الحجز.

ماسييف لميمات خاصة كفي ىذه الحالة تطبؽ : لمدكلة المعتمدة أك لمبعثة أف تعيف رسبلن ديبمك 6
بالنسبة ليـ أيضان أحكاـ الفقرة الخامسة مف ىذه المادة، مع مراعاة أف الحصانات المنصكص عمييا 

 فييا يقؼ سريانيا بمجرد أف يسمـ الرسكؿ الحقيبة الديبمكماسية التي في عيدتو إلى كجيتيا.
قائد طائرة تجارية تزمع اليبكط في مكاف مسمكح : يجكز أف يعيد بالحقيبة الديبمكماسية إلى 7

بدخكلو. كيجب عندئذ أف يككف ىذا القائد حامبلن لمستند رسمي يبيف فيو عدد العبكات المككنة 
لمحقيبة، لكنو ال يعتبر في حكـ رسكؿ ديبمكماسي. كلمبعثة أف تكفد أحد أعضائيا ليتسمـ مباشرة كدكف 

 ئد الطائرة.قيد الحقيبة الديبمكماسية مف يد قا

 ـ 28ـ مادة 
 تعفى الرسكـ كالعائدات التي تحصميا البعثة لقاء أعماؿ رسمية مف جميع الضرائب كالرسكـ.

 ـ 29ـ مادة 
ذات المبعكث الديبمكماسي مصكنة. فبل يجكز إخضاعو ألم إجراء مف إجراءات القبض أك الحجز. 

لو. كأف تتخذ كافة الكسائؿ المعقكلة لمنع كعمى الدكلة المعتمد لدييا أف تعاممو باالحتراـ الكاجب 
 االعتداء عمى شخصو أك عمى حريتو أك عمى كرامتو.

 ـ 31ـ مادة 
: يتمتع المسكف الخاص بالمبعكث الديبمكماسي بذات الحرمة كذات الحماية المقررتيف لؤلماكف 1

 الخاصة بالبعثة.
لحدكد المنصكص عمييا في الفقرة الثالثة : تتمتع كذلؾ بالحرمة كثائقو كمراسبلتو، ككذا أمكالو في ا2

 .31مف المادة 

 ـ 31ـ مادة 
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: يتمتع المبعكث الديبمكماسي باإلعفاء مف القضاء الجنائي في الدكلة المعتمد لدييا. كيتمتع كذلؾ 1
 باإلعفاء مف القضاء المدني كاإلدارم، ما لـ يتعمؽ األمر:

لدكلة المعتمد لدييا، ما لـ يكف المبعكث بدعكل عينية متصمة بعقار خاص مكجكد في إقميـ ا . أ
 حائزان لمعقار لحساب حككمتو كألغراض البعثة.

بدعكل متصمة بتركة يككف لممبعكث فييا مركز بكصفو منفذان لمكصية أك مديران لمتركة أك  . ب
 كارثان أك مكصى إليو، كذلؾ بصفتو الشخصية كليس باسـ الدكلة المعتمدة.

يا المبعكث أك بنشاط تجارم قاـ بو في الدكلة المعتمد لدييا بدعكل متصمة بمينة حرة زاكل . ت
 خارج نطاؽ ميامو الرسمية أيان كانت ىذه المينة أك ىذا النشاط.

 : ال يمـز المبعكث الديبمكماسي بأف يؤدم الشيادة.2
: ال يجكز اتخاذ أم إجراء تنفيذم ضد المبعكث الديبمكماسي، فيما عدا الحاالت المنصكص عمييا 3
الفقرات أ، ب، ت، مف البند األكؿ مف ىذه المادة، كبشرط أف يككف التنفيذ ممكنان إجراؤه دكف  في

 المساس بحرمة ذات المبعكث أك مسكنو.
: الحصانة القضائية التي يتمتع بيا المبعكث الديبمكماسي في الدكلة المعتمد لدييا ال تعفيو مف 4

 الخضكع لقضاء الدكلة المعتمدة.

 ـ 32ـ مادة 
: لمدكلة المعتمدة أف تتنازؿ عف الحصانة القضائية المقررة لممبعكثيف الديبمكماسييف كلؤلشخاص 1

 .37المستفيديف مف ىذه الحصانة كفقان لنص المادة 
 : يجب دائمان أف يككف التنازؿ صريحان.2
 37مادة : إذا قاـ مبعكث ديبمكماسي أك أحد األشخاص المستفيديف مف الحصانة القضائية كفقان لم3

بدعكل ما، فبل يقبؿ منيـ بعد ذلؾ الدفع بالحصانة القضائية بالنسبة لكؿ طمب فرعي متصؿ مباشرة 
 بالطمب األصمي.

: التنازؿ عف الحصانة القضائية في دعكل مدنية أك إدارية ال يفترض فيو أنو يعنى التنازؿ عف 4
 بيذه اإلجراءات مف تنازؿ قائـ بذاتو.الحصانة بالنسبة إلجراءات تنفيذ الحكـ، كال بد فيما يتعمؽ 

 ـ 33ـ مادة 



 

  ( 078 صفحة رقم )      الديبلوماسية 

 

مف ىذه المادة، يعفى المبعكث الديبمكماسي، فيما يختص بالخدمات  3: مع مراعاة أحكاـ الفقرة 1
التي تؤدل لمدكلة المعتمدة، مف األحكاـ الخاصة بالضماف االجتماعي التي قد يككف معمكالن بيا في 

 الدكلة المعتمد لدييا.
فاء المنصكص عميو في الفقرة األكلى مف ىذه المادة يطبؽ كذلؾ عمى الخدـ الخصكصييف : اإلع2

 الذيف يككنكف في خدمة المبعكث الديبمكماسي الخاصة، بشرط:
 أال يككنكا مف رعايا الدكلة المعتمد لدييا كأال تككف إقامتيـ الدائمة بيا. . أ

كف معمكالن بيا في الدكلة المعتمدة أف يككنكا خاضعيف ألحكاـ الضماف االجتماعي التي قد يك . ب
 أك في دكلة ثالثة.

: عمى المبعكث الديبمكماسي الذم يككف في خدمتو أشخاص ال ينطبؽ عمييـ اإلعفاء المنصكص 3
عميو في الفقرة الثانية مف ىذه المادة أف يراعي االلتزامات التي تفرضيا أحكاـ الضماف االجتماعي 

 العمؿ. لمدكلة المعتمد لدييا عمى صاحب
: اإلعفاء المنصكص عميو في الفقرتيف األكلي كالثانية مف ىذه المادة ال يمنع مف المساىمة 4

 االختيارية في نظاـ الضماف االجتماعي لمدكلة المعتمد لدييا بالقدر المسمكح بو في ىذه الدكلة.
ماف االجتماعي السابؽ : ال تمس أحكاـ ىذه المادة االتفاقيات الثنائية أك الجماعية المتعمقة بالض5

 إبراميا، كما أنيا ال تمنع مف إبراـ اتفاقات الحقة مف ىذا القبيؿ.

 ـ 34ـ مادة 
يعفى الممثؿ الديبمكماسي مف جميع الضرائب كالرسكـ الشخصية كالعينية، الكطنية كاإلقميمية كالبمدية، 

 باستثناء:
 لبضائع أك الخدمات.الضرائب غير المباشرة التي يشتمؿ عمييا بشكؿ طبيعي سعر ا . أ

الضرائب كالرسكـ عمى العقارات الخاصة الكائنة في إقميـ الدكلة المعتمد لدييا، ما لـ يكف  . ب
 المبعكث الديبمكماسي يحكزىا لحساب الدكلة المعتمدة ألغراض البعثة.

 .39مف المادة  4ضرائب التركات المستحقة لمدكلة المعتمد لدييا، مع مراعاة أحكاـ الفقرة  . ت

ائب كالرسـك عمى الدخؿ الخاص الذم يككف مصدره مف الدكلة المعتمد لدييا، الضر  . ث
كالضرائب عمى رأس الماؿ المفركضة عمى التكظيفات المستخدمة في المشاريع التجارية في 

 الدكلة المعتمد لدييا.

 الضرائب كالرسـك المستكفاة مقابؿ خدمات خاصة. . ج
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قة باألمبلؾ العقارية غير المنقكلة مع مراعاة رسكـ التسجيؿ كالقيد كالرىف كالطابع المتعم . ح
 .23أحكاـ المادة 

 

 ـ 35ـ مادة 
عمى الدكلة المعتمد لدييا، إعفاء المبعكثيف الديبمكماسييف مف جميع الخدمات الشخصية، كمف كؿ 
خدمة عامة أيان كانت طبيعتيا، كمف األعباء العسكرية كالمصادر كالمساىمة في الشؤكف العامة 

سكاف ا  لعسكرييف.كا 

 ـ 36ـ مادة 
: تمنح الدكلة المستقبمة، كفقان لؤلحكاـ التشريعية كالتنظيمية التي تتبناىا، حؽ اإلدخاؿ كاإلعفاء مف 1

الرسكـ الجمركية كغيرىا مف الرسكـ كالعائدات المتصمة بيا، عدا نفقات اإليداع كالنقؿ كالنفقات 
 العائدة لخدمات مماثمة، كذلؾ عف:

 ة لبلستعماؿ الرسمي لمبعثة.األشياء المخصص . أ
األشياء المخصصة لبلستعماؿ الشخصي لمممثؿ الديبمكماسي أك ألفراد أسرتو الذيف يعيشكف  . ب

 معو في معيشة كاحدة، بما في ذلؾ األشياء العائدة إلقامتو.

: يعفى المبعكث الديبمكماسي مف تفتيش أمتعتو الخاصة، ما لـ تكجد مبررات جدية تدعك إلى 2
أنيا تحكم أشياء ال تتمتع باإلعفاء المنصكص عميو في الفقرة األكلى مف ىذه المادة، أك  االعتقاد

أشياء يككف استيرادىا أك تصديرىا محظكران بمقتضى تشريع الدكلة المعتمد لدييا أك خاضعة لمكائحيا 
الخاصة بالحجر الصحي. كفي مثؿ ىذه الحالة يجب أال يتـ التفتيش إال في حضكر المبعكث 

 لديبمكماسي أك ممثمو المفكض في ذلؾ.ا

 ـ 37ـ مادة 
: يستفيد أفراد أسرة المبعكث الديبمكماسي الذيف يقيمكف معو في مسكف كاحد، مف المزايا 1

، بشرط أال يككنكا مف مكاطني الدكلة المعتمد 36إلى  29كالحصانات المنصكص عمييا في المكاد 
 لدييا.

عثة، ككذا أفراد أسرة كؿ منيـ الذيف يعيشكف معو في مسكف : األعضاء اإلداريكف كالفنيكف لمب2
، بشرط أال يككنكا 35إلى  29كاحد، يستفيدكف مف المزايا كالحصانات المنصكص عمييا في المكاد 
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مف رعايا الدكلة المعتمد لدييا كأال تككف إقامتيـ الدائمة بيا، باستثناء الحصانة المدنية كاإلدارية 
، كالتي ال تطبؽ عمى األعماؿ 31ا كالمنصكص عمييا في البند األكؿ مف المادة لمدكلة المعتمد لديي

التي تقع خارج نطاؽ مقر كظائفيـ. ككذلؾ يستفيدكف مف المزايا المنصكص عمييا في البند األكؿ 
 بالنسبة لؤلشياء المستكردة لو في بدء إقامتيـ. 36مف المادة 

الدكلة المعتمد لدييا كليست ليـ فييا إقامة دائمة يستفيدكف : مستخدمك البعثة الذيف ليسكا مف رعايا 3
مف الحصانة بالنسبة لؤلعماؿ التي يقكمكف بيا أثناء ممارسة كظائفيـ، ككما يستفيدكف مف اإلعفاء 
مف الضرائب كالرسكـ عمى األجكر التي يتقاضكنيا لقاء خدماتيـ، ككذا مف اإلعفاء المنصكص عميو 

 .33في المادة 
ـ الخاصكف ألعضاء البعثة الذيف ليسكا مف رعايا الدكلة المعتمد لدييا كليست ليـ بيا إقامة : الخد4

دائمة يعفكف مف الضرائب كالرسكـ عمى األجكر التي يتقاضكنيا مقابؿ خدماتيـ. كفيما عدا ذلؾ ال 
ى ىذه الدكلة يستفيدكف مف أية مزايا أك حصانات إال بالقدر الذم تقره الدكؿ المعتمد لدييا. إنما عم

 عند مباشرة كاليتيا القضائية عمى ىؤالء األشخاص مراعاة أال يعكؽ ذلؾ كثيران أداء البعثة لمياميا.

 ـ 38ـ مادة 
: الممثؿ الديبمكماسي الذم يككف مف جنسية الدكلة المعتمد لدييا أك يككف محؿ إقامتو الدائـ بيا ال 1

شخصية بالنسبة لؤلعماؿ الرسمية التي يقكـ بيا يستفيد مف اإلعفاء القضائي أك مف الحصانة ال
 خبلؿ مباشرة ميامو، ما لـ تمنحو ىذه الدكلة مزايا كحصانات إضافية.

: أعضاء البعثة اآلخركف كالخدـ الخاصكف الذيف يككنكف مف مكاطني الدكلة المعتمد لدييا أك يككف 2
إال بالقدر الذم تقر ليـ ىذه الدكلة.  محؿ إقامتيـ الدائمة بيا، ال يستفيدكف مف المزايا كالحصانات

إنما عمى ىذه الدكلة عند مباشرة كاليتيا القضائية عمى ىؤالء األشخاص أال يعكؽ ذلؾ كثيران أداء 
 البعثة لمياميا.

 ـ 39ـ مادة 
: كؿ شخص لو الحؽ في المزايا كالحصانات يستفيد منيا منذ دخكلو أرض الدكلة المعتمد لدييا 1

ي حالة كجكده أصبلن في ىذه الدكلة منذ إببلغ تعيينو إلى كزارة خارجيتيا أك إلى لشغؿ مركزه، كف
 كزارة أخرل متفؽ عمييا.

: إذا انتيت مياـ أحد األشخاص المستفيديف مف المزايا كالحصانات، تكقؼ طبيعيان ىذه المزايا 2
معقكؿ يمنح لو ليذا كالحصانات في المحظة التي يغادر فييا ىذا الشخص الببلد، أك بانقضاء أجؿ 
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الغرض، لكنيا تستمر حتى ذلؾ الكقت، حتى في حالة النزاع المسمح. كمع ذلؾ فتستمر الحصانة 
 بالنسبة لؤلعماؿ التي يقكـ بيا ىذا الشخص أثناء مباشرة ميامو كعضك في البعثة.

ات التي : في حالة كفاة أحد أعضاء البعثة، يستمر أفراد أسرتو في التمتع بالمزايا كالحصان3
 يستفيدكف منيا حتى انقضاء أجؿ معقكؿ يسمح ليـ بمغادرة أرض الدكلة المعتمد لدييا.

: في حالة كفاة أحد أعضاء البعثة ممف ليسكا مف جنسية الدكلة المعتمد لدييا كليست ليـ بيا إقامة 4
د لدييا بسحب دائمة أك كفاة أحد أفراد أسرتو المقيميف معو في معيشة كاحدة، تسمح الدكلة المعتم

األمكاؿ المنقكلة لممتكفى، باستثناء تمؾ التي يككف قد حصؿ عمييا في تمؾ الدكلة التي يككف 
تصديرىا محظكران في كقت الكفاة. كتحصؿ ضرائب أيمكلة عمى األمكاؿ المنقكلة التي يككف سبب 

لبعثة أك كفرد مف أفراد كجكدىا الكحيد في الدكلة المعتمد لدييا كجكد المتكفى بيذه الدكلة كعضك في ا
 أسرة عضك البعثة.

 ـ 41ـ مادة 
: إذا كاف المبعكث الديبمكماسي يمر أك يكجد بإقميـ دكلة ثالثة تككف قد منحتو تأشيرة دخكؿ حيث 1

تمـز ىذه التأشيرة، كذلؾ في طريؽ تكجيو ألداء ميامو أك لتسمـ كظيفتو أك في طريؽ عكدتو إلى 
متو ككؿ الحصانات األخرل الضركرية لتمكينو مف المركر أك العكدة. بمده، فتراعي ىذه الدكلة حر 

كيراعى نفس الشيء بالنسبة ألفراد أسرتو الذيف يستفيدكف مف المزايا كالحصانات سكاء كانكا في 
 صحبة المبعكث أك كانكا مسافريف عمى انفراد لمحاؽ بو أك لمعكدة إلى بمدىـ.

عمييا في الفقرة األكلى مف ىذه المادة، يجب عمى الدكلة : في الظركؼ المماثمة لتمؾ المنصكص 2
األخرل أال تعكؽ المركر في إقميميا بالنسبة ألعضاء البعثة مف اإلدارييف كالفنييف كالمستخدميف 

 كأفراد أسرىـ.
: تمنح الدكؿ األخرل لممراسبلت ككسائؿ االتصاؿ الرسمية األخرل المارة بيا، كمف بينيا الرسائؿ 3

ية أك الرمزية، نفس الحرية كالحماية التي تمنحيا الدكلة المعتمد لدييا. كتمنح كذلؾ لمرسؿ االصطبلح
الديبمكماسييف بعد حصكليـ عمى تأشيرة دخكؿ حيث تمـز ىذه التأشيرة، ككذلؾ لمحقائب الديبمكماسية 

 المارة بيا، ذات الحرمة كذات الحماية التي تمتـز الدكلة المعتمد لدييا بمنحيا ليـ.
مف ىذه المادة تراعى أيضان  3ك  2ك  1: التزامات الدكؿ األخرل المنصكص عمييا في الفقرات 4

بالنسبة لؤلشخاص المذككريف في ىذه الفقرات ككذا بالنسبة لممراسبلت كالحقائب الديبمكماسية 
 الرسمية، إذا كاف كجكدىـ عمى أرض الدكلة الثالثة ناتجان عف قكة قاىرة.
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 ـ 41ـ مادة 
دكف إخبلؿ بالمزايا كالحصانات المقررة ليـ، عمى األشخاص الذيف يستفيدكف مف ىذه المزايا : 1

كالحصانات كاجب احتراـ قكانيف كلكائح الدكلة المعتمد لدييا. كما أف عمييـ كاجب عدـ التدخؿ في 
 الشؤكف الداخمية ليذه الدكلة.

بيا البعثة مف قبؿ حككمة الدكلة : يجب أف تككف معالجة كافة المسائؿ الرسمية التي تكمؼ 2
 المعتمدة مع كزارة خارجية الدكلة المعتمد لدييا أك عف طريقيا، أك مع أية كزارة أخرل متفؽ عمييا.

: ال يجكز استعماؿ األماكف الخاصة بالبعثة عمى كجو يتنافى مع مياـ البعثة كما بينتيا نصكص 3
انكف الدكلي أك االتفاقات الخاصة المعمكؿ بيا بيف ىذه االتفاقية أك غيرىا مف القكاعد العامة لمق

 الدكلة المعتمدة كالدكلة المعتمد لدييا.

 ـ 42ـ مادة 
ليس المبعكث الديبمكماسي أف يمارس في الدكلة المعتمد لدييا أم نشاط ميني أك تجارم بغرض 

 كسب شخصي.

 ـ 43ـ مادة 
 تنتيي مياـ المبعكث الديبمكماسي عمى األخص:

الدكلة المعتمدة إلى الدكلة المعتمد لدييا بأف مياـ المبعكث الديبمكماسي قد  بإخطار مف . أ
 انتيت.

، 9بإخطار مف الدكلة المعتمد لدييا إلى الدكلة المعتمدة بأنيا، كفقان لمفقرة الثانية مف المادة  . ب
 ترفض االعتراؼ بالمبعكث الديبمكماسي كعضك في البعثة.

 ـ 44ـ مادة 
دييا، حتى في حالة النزاع المسمح، أف تمنح التسييبلت البلزمة لتمكيف عمى الدكلة المعتمد ل

األشخاص الذيف يستفيدكف مف المزايا كالحصانات مف غير رعاياىا، ككذا أفراد أسر ىؤالء األشخاص 
أيان كانت جنسيتيـ، مف مغادرة إقميميا في أنسب أجؿ. كعمييا بصفة خاصة، إذا دعت الحاجة إلى 

 ت تصرفيـ كسائؿ النقؿ الضركرية ليـ كألمكاليـ.ذلؾ، أف تضع تح

 ـ 45ـ مادة 
 في حالة العبلقات الديبمكماسية بيف الدكلتيف، أك في حالة استدعاء البعثة نيائيان أك بصفة مؤقتة:
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عمى الدكلة المعتمد لدييا أف تحتـر كتحمي، حتى في حالة النزاع المسمح، األمكنة الخاصة  . أ
 دة بيا ككذا محفكظات البعثة.بالبعثة كاألمكاؿ المكجك 

لمدكلة المعتمدة أف تعيد بحراسة األمكنة الخاصة بالبعثة مع محتكياتيا مف أمكاؿ  . ب
 كمحفكظات إلى بعثة دكلة ثالثة ترتضييا الدكلة المعتمد لدييا.

 ـ 46ـ مادة 
كبعد  يجكز لمدكلة المعتمدة، بناء عمى طمب دكلة ثالثة ليست ممثمة لدل الدكلة المعتمد لدييا
 الحصكؿ عمى مكافقة ىذه الدكلة األخيرة، أف تتكلى مؤقتان حماية مصالح الدكلة الثالثة كرعاياىا.

 ـ 47ـ مادة 
 : عمى الدكلة المعتمد لدييا عند تطبيؽ أحكاـ ىذه االتفاقية أف ال تميز في المعاممة بيف الدكؿ.1
 : إنما ال يعتبر تمييزان في المعاممة:2

معتمد لدييا حصران أحد نصكص ىذه االتفاقية بسبب أف الدكلة المعتمدة أف تطبؽ الدكلة ال . أ
 تعامؿ بعثتيا نفس المعاممة.

أف تمنح بعض الدكؿ البعض اآلخر، كبشكؿ متبادؿ، كفقان لمعرؼ المتبع أك تطبيقان التفاؽ  . ب
 بينيما، معاممة أفضؿ مما كرد في أحكاـ ىذه االتفاقية.

 ـ 48ـ مادة 
في منظمة األمـ المتحدة أك في  ءمفتكحة لمتكقيع عمييا مف جميع الدكؿ األعضا تككف ىذه االتفاقية

منظمة متخصصة، ككذا مف كؿ دكلة طرؼ في نظاـ محكمة العد الدكلية كمف كؿ دكلة أخرل 
 تدعكىا الجمعية العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لتصبح طرفان في ىذه االتفاقية، كذلؾ عمى كجو اآلتي:

 1962مارس  31في الكزارة االتحادية لمشؤكف الخارجية لمنمسا، كحتى  1961سنة  أكتكبر 31حتى 
 في مركز منظمة األمـ المتحدة بنيكيكرؾ.

 ـ 49ـ مادة 
 يصدؽ عمى ىذه االتفاقية. كتكدع كثائؽ التصديؽ لدل األميف العاـ لمنظمة األمـ المتحدة.

 ـ 51ـ مادة 
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ا مف جانب أية دكلة مف الدكؿ التي تدخؿ في إحدل الفئات تظؿ ىذه االتفاقية مفتكحة لبلنضماـ إليي
 . كتكدع كثائؽ االنضماـ لدل األميف العاـ لمنظمة األمـ المتحدة.48األربعة المذككرة في المادة 

 ـ 51ـ مادة 
: تصبح ىذه االتفاقية معمكالن بيا في اليكـ الثبلثيف التالي لتاريخ إيداع الكثيقة الثانية كالعشريف مف 1

 كثائؽ التصديؽ أك االنضماـ لدل األميف العاـ لمنظمة األمـ المتحدة.
: بالنسبة ألم مف الدكؿ التي تصدؽ عمى االتفاقية أك تنضـ إلييا بعد إيداع الكثيقة الثانية 2

كالعشريف مف كثائؽ التصديؽ أك االنضماـ، تصبح االتفاقية معمكالن بيا في اليكـ الثبلثيف التالي 
 كثيقة التصديؽ أك االنضماـ الخاصة بتمؾ الدكلة. لتاريخ إيداع

 ـ 52ـ مادة 
 :48يبمغ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة لكؿ الدكؿ التي تدخؿ في أم الفئات األربعة في المادة 

يداع كثائؽ التصديؽ أك االنضماـ. كفقان لممكاد  . أ ك  49ك  48التكقيعات عمى ىذه االتفاقية كا 
51. 

 .51العمؿ بيذه االتفاقية كفقان لممادة  التاريخ الذم يبدأ فيو . ب

 ـ 53ـ مادة 
يكدع أصؿ ىذه االتفاقية، الذم لنصكصو االنجميزية كالصينية كاألسبانية كالفرنسية كالركسية ذات 
القيمة، لدل األميف العاـ لمنظمة األمـ المتحدة، كعميو أف يسمـ صكرة معتمدة منيا لكؿ مف الدكؿ 

 .48األربعة المنصكص عمييا في المادة  التي تدخؿ في إحدل الفئات
كتصديقان لما تقدـ، كقع المفكضكف المذككرة أسماؤىـ بعد كالذيف ينكبكف نيابة صحيحة عف حككماتيـ 

 ىذه االتفاقية.

ىحررتىفيىفووناىفيىالثامنىرذرىمنىإبرولىدنظىألفىودتمائظىوواحدىودتون.
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ىصظىبالبطثاتىالدوبلومادوظىالخاصظالخاى1969اتغاقوظىفووناىلطامى
ى(2ملحقىرقمى)

ىاتغاقوظىالبطثاتىالخاصظ
 إف الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية،

 إذ تذكر أف البعثات الخاصة تعامؿ دائمان معاممة خاصة،
ذ تذكر مقاصد كمبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة المتعمقة بالمساكاة السيادية بيف الدكؿ، كبصيانة السمـ  كا 

 الدكلييف، كبتنمية العبلقات الكدية كالتعاكف بيف الدكؿ، كاألمف
ذ تشير إلى االعتراؼ بأىمية مسألة البعثات الخاصة في مؤتمر األمـ المتحدة لمعبلقات  كا 

 .1961نيساف )أبريؿ(  11كالحصانات الديبمكماسية كفي القرار األكؿ الذم اتخذه المؤتمر في 
ذ تأخذ بعيف االعتبار أف مؤتمر األ مـ المتحدة لمعبلقات كالحصانات الديبمكماسية قد أقر اتفاقية كا 

 .1961نيساف )أبريؿ(  18فيينا لمعبلقات الديبمكماسية، التي عرضت لمتكقيع في 
ذ تأخذ بعيف االعتبار أف مؤتمر األمـ المتحدة لمعبلقات القنصمية أقر اتفاقية فيينا لمعبلقات  كا 

 .1963نيساف )أبريؿ(  24القنصمية، التي عرضت لمتكقيع في 
ذ تعتقد أف عقد اتفاقية دكلية بشأف البعثات الخاصة مف شأنو استكماؿ تينؾ االتفاقيتيف كاإلسياـ  كا 

 في تنمية العبلقات الكدية بيف األمـ أيان كانت نظميا الدستكرية كاالجتماعية.
ذ تعتقد أف مقصد االمتيازات كالحصانات المتصمة بالبعثات الخاصة ليس إ فادة األفراد بؿ تأميف كا 

 األداء الفعاؿ لكظائؼ البعثات الخاصة باعتبارىا بعثات تمثؿ الدكلة.
ذ تؤكد استمرار قكاعد القانكف الدكلي الحرفي في تنظيـ المسائؿ التي ال تنظميا أحكاـ ىذه  كا 

 االتفاقية.
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 قد اتفقت عمى ما يمي:
 1المادة 

 المصطمحات
 ألغراض ىذه االتفاقية:

ير "البعثة الخاصة" بعثة مؤقتة تمثؿ الدكلة كتكفدىا دكلة إلى دكلة أخرل برضاء يقصد بتعب . أ
 الدكلة األخرل لتعالج معيا مسائؿ معينة أك لتؤدم لدييا ميمة محددة.

يقصد بتعبير "البعثة الديبمكماسية الدائمة" بعثة دائمة حسب المدلكؿ الكارد في اتفاقية فيينا  . ب
 لمعبلقات الديبمكماسية.

بتعبير "المركز القنصمي" أية قنصمية عامة أك قنصمية أك نيابة قنصمية أك ككالة  يقصد . ت
 قنصمية.

يقصد بتعبير "رئيس البعثة الخاصة" الشخص المكمؼ مف الدكلة المكفدة بكاجب التصرؼ  . ث
 بتمؾ الصفة.

يقصد بتعبير "ممثؿ الدكلة المكفدة في البعثة الخاصة" أم شخص أصبغت عميو الدكلة  . ج
 تمؾ الصفة. المكفدة

يقصد بتعبير "أعضاء البعثة الخاصة" رئيس البعثة الخاصة كممثمك الدكلة المكفدة في البعثة  . ح
 الخاصة كمكظفك البعثة الخاصة.

يقصد بتعبير "مكظفك البعثة الخاصة" مكظفكىا الديبمكماسييف كاإلداريكف كالفنيكف كالعاممكف  . خ
 في خدمتيا.

كف" مكظفك البعثة الخاصة ذكك الصفة الديبمكماسية يقصد بتعبير "المكظفكف الديبمكماسي . د
 بالنسبة إلى أغراض البعثة.

يقصد بتعبير "المكظفكف اإلداريكف كالفنيكف" مكظفك البعثة الخاصة العاممكف في خدمتيا  . ذ
 اإلدارية كالفنية.

يقصد بتعبير "العاممكف في الخدمة" مكظفك البعثة الخاصة الذيف تستخدميـ في األعماؿ  . ر
 لية أك ما شابييا مف أعماؿ.المنز 

يقصد بتعبير "المستخدمكف الخاصكف" األشخاص العاممكف لدل أعضاء البعثة الخاصة عمى  . ز
 سبيؿ الخدمة الخاصة ال غير.
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 2المادة 
 إيفاد البعثات الخاصة

ألية دكلة إيفاد بعثة خاصة إلى دكلة أخرل برضا الدكلة األخرل بعد الحصكؿ عميو مسبقان بالطريؽ 
 يبمكماسي أك بأم طريؽ آخر متفؽ عميو أك مقبكؿ مف الطرفيف.الد

 3المادة 
 وظائف البعثات الخاصة

 تحدد كظائؼ البعثة الخاصة بتراضي الدكلة المكفدة كالدكلة المستقبمة.
 4المادة 

 إيفاد البعثة الخاصة الواحدة إلى دولتين أو أكثر
ف أك أكثر إعبلـ كؿ دكلة مستقبمة بذلؾ عند عمى أية دكلة تكد إيفاد بعثة خاصة كاحدة إلى دكلتي

 التماس رضا تمؾ الدكلة.
 5المادة 

 إيفاد دولتين أو أكثر لبعثة خاصة مشتركة
عمى أية دكلتيف أك أكثر إيفاد بعثة خاصة مشتركة إلى دكلة أخرل إعبلـ الدكلة المستقبمة بذلؾ عند 

 التماس رضا تمؾ الدكلة.
 

 6المادة 
 ر لبعثات خاصة من أجل معالجة مسألة ذات أىمية مشتركةإيفاد دولتين أو أكث

لكؿ مف دكلتيف أك أكثر إيفاد بعثة خاصة في كقت كاحد إلى دكلة أخرل، برضاء تمؾ الدكلة الذم 
، كذلؾ لمقياـ معان، كباتفاؽ تمؾ الدكلة جميعان، بمعالجة مسألة ذات أىمية 2يحصؿ عميو كفقان لممادة 

 مشتركة.
 7المادة 

 العالقات الديبموماسية أو القنصمية انتفاء
 ال يمـز كجكد العبلقات الديبمكماسية أك القنصمية إليفاد إحدل البعثات الخاصة أك الستقباليا.

 8المادة 



 

  ( 088 صفحة رقم )      الديبلوماسية 

 

 تعيين أعضاء البعثة الخاصة
، تعييف أعضاء البعثة الخاصة بحرية 12ك  11ك  11يجكز لمدكلة المكفدة، مع مراعاة أحكاـ المكاد 

فاة الدكلة المستقبمة بجميع المعمكمات البلزمة عف عدد أعضاء البعثة الخاصة كتككينيا، بعد مكا
كالسيما أسماء كصفات األشخاص الذيف تكد تعيينيـ. كيجكز لمدكلة المستقبمة أف ترفض قبكؿ أية 
بعثة خاصة ترل أف عدد أعضائيا غير معقكؿ في ضكء الظركؼ كاألحكاؿ السائدة فييا كحاجات 

ة المعنية. كما يجكز لمدكلة المستقبمة أف ترفض دكف إبداء األسباب قبكؿ أم شخص كأحد البعث
 أعضاء البعثة الخاصة.

 9المادة 
 تكوين البعثة الخاصة

تتألؼ البعثة الخاصة مف ممثؿ كاحد أك أكثر لمدكلة المكفدة التي يجكز ليا تعييف رئيس مف  .1
دارييف كفنييف كعامميف في بينيـ. كيجكز أف تضـ البعثة أيضان مكظفيف دي بمكماسييف كا 

 الخدمة.
إذا ضمنت البعثة الخاصة أعضاء أية بعثة ديبمكماسية دائمة أك مركز قنصمي في الدكلة  .2

المستقبمة، فإف أكلئؾ األعضاء يحتفظكف بامتيازاتيـ كحصاناتيـ بكصفيـ مف أعضاء تمؾ 
ب االمتيازات كالحصانات الممنكحة البعثة الديبمكماسية الدائمة أك المركز القنصمي إلى جان

 في ىذه االتفاقية.

 
 11المادة 

 جنسية أفراد البعثة الخاصة
يجب مف حيث المبدأ أف يحمؿ ممثمك الدكلة المكفدة في البعثة الخاصة كمكظفك البعثة  .1

 الخاصة الديبمكماسيكف جنسية الدكلة المكفدة.
صة إال برضا تمؾ الدكلة، كيجكز ليذه ال يجكز تعييف مكاطني الدكلة المستقبمة في بعثة خا .2

 سحب رضاىا في أم كقت تشاء.

مف ىذه المادة بالنسبة  2يجكز لمدكلة المستقبمة االحتفاظ بالحؽ المنصكص عميو في الفقرة  .3
 إلى مكاطني دكلة ثالثة ال يككنكف في الكقت ذاتو مف مكاطني الدكلة المكفدة.

 11المادة 
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 اإلخطارات
ة خارجية الدكلة المستقبمة أك أية ىيئة أخرل مف ىيئاتيا قد يتفؽ عمييا، بما ػ يجرم إخطار كزار  1

 يمي:
 

 تككيف البعثة الخاصة كأية تغييرات الحقة فيو. . أ
 كصكؿ أعضاء البعثة كمغادرتيـ النيائية كانتياء كظائفيـ في البعثة. . ب

 كصكؿ أم شخص يرافؽ أحد أعضاء البعثة كمغادرتو النيائية. . ت

ص مقيميف في الدكؿ المستقبمة كأعضاء في البعثة أك كمستخدميف تعييف كفصؿ أشخا . ث
 خاصيف.

عند عدـ  14مف المادة  1تعييف رئيس البعثة الخاصة أك الممثؿ المشار إليو في الفقرة  . ج
 تعييف رئيس، كتعييف أم بديؿ ليما.

 31مكاد مكاف الدار التي تشغميا البعثة الخاصة كالمساكف الخاصة المتمتعة بالحرمة كفقان لم . ح
، فضبلن عف أية معمكمات أخرل قد تككف الزمة لمتعرؼ عمى تمؾ الدار كتمؾ 39ك  36ك 

 المساكف.

 ػ اإلخطار بالكصكؿ كالمغادرة النيائية يككف مسبقان إال عند االستحالة. 2
 

 12المادة 
 األشخاص المعمنون غير مرغوب فييم أو غير مقبولين

كقات كدكف أف يككف عمييا بياف أسباب قرارىا أف يجكز لمدكلة المستقبمة، في جميع األ .1
تخطر الدكلة المكفدة بأف أم ممثؿ لمدكلة المكفدة في البعثة الخاصة أك أم ديبمكماسي فييا 
شخص غير مرغكب فيو أك بأف أم مكظؼ آخر مف مكظفييا غير مقبكؿ. كفي ىذه الحالة، 

خص المعني أك بإنياء كظائفو في تقـك الدكلة المكفدة، حسب االقتضاء، إما باستدعاء الش
البعثة. كيجكز إعبلف شخص ما غير مرغكب فيو أك غير مقبكؿ قبؿ كصكلو إلي إقميـ 

 الدكلة المستقبمة.
ػ مف ىذه المادة  1إذا رفضت الدكلة المكفدة الكفاء بالتزاماتيا المترتبة عمييا بمكجب الفقرة  .2

ز لمدكلة المستقبمة أف ترفض االعتراؼ أك تخمفت عف ذلؾ خبلؿ فترة معقكلة مف الزمف، جا
 بالشخص المعني عضكان في البعثة الخاصة.
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 13المادة 

 بدء وظائف البعثة الخاصة
تبدأ كظائؼ البعثة الخاصة فكر اتصاؿ البعثة رسميان بكزارة خارجية الدكلة المستقبمة أك بأية  .1

 ىيئة أخرل قد يتفؽ عمييا مف ىيئات تمؾ الدكلة.
ظائؼ البعثة الخاصة عمى تقديـ البعثة مف قبؿ البعثة الديبمكماسية الدائمة ال يتكقؼ بدء ك  .2

 لمدكلة المكفدة أك عمى تقديـ أكراؽ االعتماد أك كثائؽ التفكيض.

 
 14المادة 

 سمطة التصرف بالنيابة عن البعثة الخاصة
نت رئيس يخكؿ رئيس البعثة الخاصة أك الممثؿ الذم تعينو الدكلة المكفدة إف لـ تكف قد عي .1

سمطة التصرؼ نيابة عف البعثة الخاص كتكجيو الرسائؿ إلى الدكلة المستقبمة. كتكجو الدكلة 
المستقبمة رسائميا بشأف البعثة الخاصة إلي رئيس البعثة أك إلي الممثؿ المشار إليو أعبله 

 عند عدـ كجكد رئيس ليا، كذلؾ إما مباشرة أك بكاسطة البعثة الديبمكماسية الدائمة.
 1مع ذلؾ يجكز لمدكلة المكفدة أك لرئيس البعثة الخاصة أك لمممثؿ المشار إليو في الفقرة ك  .2

مف ىذه المادة عند عدـ كجكد رئيس ليا تخكيؿ أحد أعضاء البعثة الخاصة إما بالنيابة عف 
ما مباشرة بعض التصرفات الخاصة  رئيس البعثة الخاصة أك عف الممثؿ السالؼ الذكر كا 

 البعثة. نيابة عف رئيس

 
 15المادة 

 الييئة التي يجري التعامل الرسمي معيا في الدولة المستقبمة
التعامؿ مع الدكلة المستقبمة بشأف جميع األعماؿ الرسمية التي تسندىا الدكلة المكفدة إلى البعثة 

ييا الخاصة يككف مع كزارة خارجية الدكلة المستقبمة أك بكاسطتيا أك مع أية ىيئة أخرل قد يتفؽ عم
 مف ىيئات تمؾ الدكلة.

 16المادة 
 القواعد المنظمة لألسبقية
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إذا اجتمعت بعثتاف خاصتاف أك أكثر في إقميـ الدكلة المستقبمة أك في إقميـ دكلة ثالثة، تتقرر  .1
األسبقية بينيا، في حالة عدـ كجكد اتفاؽ خاص، كفقان لترتيب أسماء الدكؿ األبجدم المعتمد 

 ؿ( الدكلة التي تجتمع تمؾ البعثات في إقميميا.في نظاـ مراسـ )بركتككك 
تتقرر األسبقية بيف البعثات الخاصة التي تمتقي اثنتاف منيا أك أكثر في أحد االحتفاالت أك  .2

 إحدل المناسبات الرسمية كفقان لنظاـ المراسـ )البركتكككؿ( السرم في الدكلة المستقبمة.

ة الكاحدة ىك الترتيب المعمف لمدكلة المستقبمة يككف ترتيب األسبقية بيف أعضاء البعثة الخاص .3
 أك لمدكلة الثالثة التي تجتمع بعثتاف خاصتاف أك أكثر في إقميميا.

 17المادة 
 مقر البعثة الخاصة

 يككف مقر البعثة الخاصة في المكاف الذم تتفؽ عميو الدكلتاف المعنيتاف. .1
ف الذم تقع فيو كزارة خارجية يككف مقر البعثة الخاصة، عند عدـ كجكد اتفاؽ، في المكا .2

 الدكلة المستقبمة.

إذا كانت البعثة الخاصة تقكـ بكظائفيا في أماكف مختمفة، جاز لمدكلتيف المعنيتيف االتفاؽ  .3
 عمى أف يككف لمبعثة عدة مقرات ليما اختيار أحدىما مقران رئيسيان.

 
 18المادة 

 اجتماع البعثات الخاصة في إقميم دولة ثالثة
جتماع بعثات خاصة مكفدة مف دكلتيف أك أكثر في إقميـ دكلة ثالثة إال بعد نيؿ ال يجكز ا .1

 الرضا الصريح مف تمؾ الدكلة، كىي تحتفظ بحؽ سحبو.
 يجكز لمدكلة الثالثة، عند منح رضاىا، كضع شركط يتعيف عمى الدكلة المكفدة مراعاتيا. .2

مستقبمة كالتزاماتيا بالمقدار الذم تضطمع الدكلة الثالثة إزاء الدكؿ المكفدة بحقكؽ الدكلة ال .3
 تشير إليو عند منح رضاىا.

 
 19المادة 

 حق البعثة الخاصة في رفع عمم الدولة الموفدة وشعارىا
يحؽ لمبعثة رفع عمـ الدكلة المكفدة كشعارىا عمى الدار التي تشغميا كعمى كسائؿ نقميا عند  .1

 استعماليا لؤلغراض الرسمية.
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 لممنكح بيذه المادة، قكانيف الدكلة المستقبمة كأنظمتيا كعاداتيا.تراعى، في ممارسة الحؽ ا .2

 
 
 

 21المادة 
 انتياء وظائف البعثة الخاصة

 ػ تنتيي كظائؼ البعثات الخاصة لؤلسباب التالية: 1
 

 إذا اتفقت عمى ذلؾ الدكلتاف المعنيتاف. . أ
 إذا أنجزت البعثة الخاصة ميمتيا. . ب

 اصة ما لـ تمدد صراحة.إذا انقضت المدة المحددة لمبعثة الخ . ت

 إذا أرسمت الدكلة المكفدة إخطاران بإنيائيا البعثة الخاصة أك باستدعائيا. . ث

 إذا أرسمت الدكلة المستقبمة إخطاران بأنيا تعبر ميمة البعثة الخاصة منتيية. . ج

 
اتو سببان ػ قطع العبلقات الديبمكماسية كالقنصمية بيف الدكلة المكفدة كالدكلة المستقبمة ال يعد بحد ذ 2

 إلنياء البعثات الخاصة المكجكدة في كقت قطعيا.
 21المادة 

 مركز رئيس الدولة وذوي الرتب العالية
يتمتع رئيس الدكلة المكفدة في الدكلة المستقبمة أك في أية دكلة ثالثة، عند ترؤسو بعثة  .1

الدكؿ خاصة، بالتسييبلت كاالمتيازات كالحصانات المقررة في القانكف الدكلي لرؤساء 
 القائميف بزيارة رسمية.

إذا اشترؾ رئيس الحككمة ككزير الخارجية كغيرىما مف ذكم الرتب العالية في بعثة خاصة  .2
لمدكلة المكفدة، فإنيـ يتمتعكف في الدكلة المستقبمة أك في أية دكلة ثالثة بالتسييبلت 

ك ممنكح منيا في ىذه كاالمتيازات كالحصانات المقررة في القانكف الدكلي باإلضافة إلى ما ى
 االتفاقية.

 
 22المادة 
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 التسييالت العامة
تمنح الدكلة المستقبمة لمبعثة الخاصة التسييبلت البلزمة لمباشرة كظائفيا مع مراعاة طبيعة البعثة 

 الخاصة كميمتيا.
 23المادة 

 الدار والسكن
مى الدار البلزمة ليا كالسكف تساعد الدكلة المستقبمة البعثة الخاصة، بناء عمى طمبيا، في الحصكؿ ع

 المناسب ألعضائيا.
 24المادة 

  إعفاء دار البعثة الخاصة من الرسوم والضرائب
تعفى الدكلة المكفدة كأعضاء البعثة الخاصة العامميف نيابة عف البعثة مف جميع الرسـك  .1

تكف مقابؿ تأدية كالضرائب القكمية أك اإلقميمية أك البمدية عف الدار التي تشغميا البعثة ما لـ 
خدمات معينة، كذلؾ بالمقدار الذم يتبلئـ مع طبيعة الكظائؼ التي تباشرىا البعثة الخاصة 

 كمدتيا.
ال يسرم اإلعفاء مف الرسكـ كالضرائب المنصكص عميو في ىذه المادة عمى الرسكـ  .2

لدكلة كالضرائب الكاجبة األداء، بمقتضى قكانيف الدكلة المستقبمة، عمى المتعاقديف مع ا
 المكفدة أك مع أحد أعضاء البعثة الخاصة.

 
 25المادة 

 حرمة الدار
حرمة الدار التي تقيـ فييا البعثة الخاصة كفقان ليذه االتفاقية مصكنة. كال يجكز لمأمكرم  .1

الدكلة المستقبمة دخكؿ الدار المذككرة إال برضا رئيس البعث الخاصة أك، عند االقتضاء، 
ية الدائمة لمدكلة المكفدة المعتمد لدل الدكلة المستقبمة. كيجكز رئيس البعثة الديبمكماس

افتراض تكفر ىذا الرضا في حالة حدكث حريؽ أك حادث آخر يعرض السبلمة العامة 
لمخطر الشديد، كلكف بشرط تعذر الحصكؿ عمى صريح رضا رئيس البعثة الخاصة أك، عند 

 االقتضاء، رئيس البعثة الدائمة.
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ة المستقبمة التزاـ خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع اقتحاـ دار يترتب عمى الدكل .2
 البعثة الخاصة أك إلحاؽ الضرر بيا كاإلخبلؿ بأمف البعثة أك المساس بكرامتيا.

تعفى دار البعثة الخاصة كأثاثيا كاألمكاؿ األخرل المستعممة في تسيير أعماؿ البعثة ككسائؿ  .3
 ت التفتيش أك االستياء أك الحجز أك التنفيذ.النقؿ التابعة ليا مف إجراءا

 
 26المادة 

 حرمة المحفوظات والوثائق
تصاف حرمة المحفكظات األخرل ككثائقيا في جميع األكقات كأيان كاف مكانيا. كينبغي، عند المزكـ، 

 أف تحمؿ عبلمات خارجية مرئية تدؿ عمى ىكيتيا.
 
 
 

 27المادة 
 حرية االنتقال

قبمة لجميع أعضاء البعثة الخاصة حرية االنتقاؿ كالسفر في إقميميا بالقدر البلـز تكفؿ الدكلة المست
لمباشرة كظائؼ البعثة، كذلؾ مع عدـ اإلخبلؿ بقكانينيا كأنظمتيا المتعمقة بالمناطؽ المحظكر أك 

 المنظـ دخكليا ألسباب تتصؿ باألمف القكمي.
 28المادة 

 حرية االتصال
عثة الخاصة حرية االتصاؿ لجميع األغراض الرسمية كتصكف ىذه تجيز الدكلة المستقبمة لمب .1

الحرية. كيجكز لمبعثة، عند اتصاليا بالدكلة المكفدة كببعثاتيا الديبمكماسية كمراكزىا القنصمية 
كببعثاتيا الخاصة األخرل أك بأقساـ البعثة الكاحدة، أينما كجدت، أف تستخدـ جميع الكسائؿ 

عاة كالرسائؿ المرسمة بالرمكز أك الشيفرة. كمع ذلؾ ال يجكز لمبعثة المناسبة، بما في ذلؾ الس
 الخاصة تركيب أك استخداـ جياز إرساؿ ال سمكي إال برضا الدكلة المستقبمة.

حرمة المراسبلت الرسمية لمبعثة الخاصة مصكنة. كيقصد بالمراسبلت الرسمية جميع  .2
 المراسبلت المتعمقة بالبعثة الخاصة كبكظائفيا.
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خدـ البعثة الخاصة، عند اإلمكاف، كسائؿ اتصاؿ البعثة الديبمكماسية الدائمة لمدكلة تست .3
 المكفدة، بما في ذلؾ حقيبتيا كساعييا.

 ال يجكز فتح حقيبة البعثة الخاصة أك حجزىا. .4

يجب أف تحمؿ الطركد التي تتألؼ منيا حقيبة البعثة الخاصة عبلمات خارجية مرئية تدؿ  .5
كز أف تحتكم إال الكثائؽ أك األشياء المعدة الستعماؿ البعثة الخاصة عمى طبيعتيا، كال يج

 الرسمي.

تتكلى الدكلة المستقبمة حماية ساعي البعثة الخاصة أثناء قيامو بكظائفو، عمى أف يحمؿ  .6
كثيقة رسمية تدؿ عمى صفتو كتبيف عدد الطركد التي تتألؼ منيا الحقيبة. كيتمتع شخصو 

 عو ألية صكرة مف صكر القبض أك االعتقاؿ.بالحصانة، كال يجكز إخضا

يجكز لمدكلة المكفدة أك لمبعثة الخاصة تعييف سعاة خاصيف لمبعثة الخاصة. كتسرم في ىذه  .7
مف ىذه المادة عمى أف ينتيي سرياف الحصانات المذككرة فييا  6الحاالت أيضان أحكاـ الفقرة 

 في عيدتو إلى المرسؿ إليو. حيف يسمـ الساعي الخاص حقيبة البعثة الخاصة المكجكدة

يجكز أف يعيد بحقيبة البعثة الخاصة إلى رباف إحدل السفف المقرر رسكىا أك إحدل  .8
الطائرات التجارية المقرر ىبكطيا في أحد مكانئ الدخكؿ المباحة. كيجب تزكيد ىذا الرباف 

عيان لمبعثة بكثيقة رسمية تبيف عدد الطركد التي تتألؼ منيا الحقيبة، كلكنو ال يعتبر سا
الخاصة. كيجكز لمبعثة، باالتفاؽ مع السمطات المختصة، إيفاد أحد أعضائيا لتسمـ الحقيبة 

 مباشرة كبحرية مف رباف السفينة أك الطائرة.

 
 29المادة 

 الحصانة الشخصية
حرمة أشخاص ممثمي الدكلة المكفدة في البعثة الخاصة كمكظفييا الديبمكماسييف مصكنة، كال يجكز 

عيـ ألية صكرة مف صكر القبض أك االعتقاؿ. كعمى الدكلة المستقبمة معاممتيـ باالحتراـ إخضا
 البلئؽ كاتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أم اعتداء عمى أشخاصيـ أك حريتيـ أك كرامتيـ.

 
 31المادة 

 حضانة المسكن الخاص
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كلمكظفييا الديبمكماسييف يتمتع المسكف الخاص لممثمي الدكلة المكفديف في البعثة الخاصة  -1
 بذات الحصانة كالحماية المتيف تتمتع بيما دار البعثة الخاصة.

كذلؾ يتمتع بالحصانة أكراقيـ كمراسبلتيـ، كما تتمتع بيا أمكاليـ مع عدـ اإِلخبلؿ بأحكاـ  -2
 .31مف المادة  4الفقرة 

 
 31المادة 

 الحصانة القضائية
الخاصة كمكظفكىا الديبمكماسيكف بالحصانة مف يتمتع ممثمك الدكلة المكفدة في البعثة  -1

 القضاء الجنائي لمدكلة المستقبمية.
كيتمتعكف كذلؾ بالحصانة مف قضاء الدكلة المستقبمة المدني كاإِلدارم إال في الحاالت  -2

 اآلتية:

الدعاكم العينية المتعمقة باألمكاؿ العقارية الخاصة الكائنة في إقميـ الدكلة المستقبمة، ما لـ  - أ
كف حيازة الشخص المعني ليا ىي بالنيابة عف الدكلة المكفدة الستخداميا في أغراض ت

 البعثة.
الدعاكم التي تتعمؽ بشؤكف اإِلرث كالتركات كيدخؿ الشخص المعني فييا بكصفة منفذان أك  - ب

 مديران أك كريثان أك مكصى لو، كذلؾ باإِلصالة عف نفسو ال بالنيابة عف الدكلة المكفدة.

كل المتعمقة بأم نشاط ميني أك تجارم يمارسو الشخص المعني في الدكلة المستقبمة الدعا -ج
 خارج كظائفو الرسمية.

الدعاكل المتعمقة بالتعكيض عف األضرار الناشئة عف حادث سببتو مركبة مستعممة خارج  -د
 كظائؼ الشخص المعني الرسمية.

 
 فكىا الديبمكماسيكف بأداء الشيادة.ال يمـز ممثمك الدكلة المكفدة في البعثة الخاصة كمكظ -3
ال يجكز اتخاذ أية إجراءات تنفيذية إزاء أحد ممثمي الدكلة المكفدة في البعثة الخاصة أك  -4

أحد مكظفييا الديبمكماسييف إال في الحاالت المنصكص عمييا في البنكد )أ( ك )ب( ك )ج( 
جراءات دكف المساس بحرمة مف ىذه المادة، كبشرط إمكاف اتخاذ بمؾ اإلِ  2ك )د( مف الفقرة 

 شخصو أك مسكنو.
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تمتع الدكلة المكفدة في البعثة الخاصة كمكظفييا الديبمكماسييف بالحصانة القضائية ال  -5
 يعفييـ مف قضاء الدكلة المكفدة.

 
 32المادة 

 اإِلعفاء من أحكام الضمان االجتماعي
ف بالنسبة لمخدمات المقدمة يعفى ممثمك المكفدة في البعثة الخاصة كمكظفكىا الديبمكماسيك  -1

إلى الدكلة المكفدة، مف أحكاـ الضماف االجتماعي التي قد تككف نافذة في الدكؿ المستقبمة، 
 مف ىذه المادة. 3كذلؾ مع عدـ اإِلخبلؿ بأحكاـ الفقرة 

مف ىذه المادة عمى األشخاص العامميف  1كذلؾ يسرل اإِلعفاء المنصكص عميو في الفقرة  -2
صة كحدىا ألحد ممثمي الدكلة المكفدة في البعثة الخاصة أك أحد مكظفييا في الخدمة الخا

 الديبمكماسييف كذلؾ بشرط:

أف ال يككف أكلئؾ األشخاص مف مكاطني الدكلة المستقبمة أك مف المقيميف إقامة  .أ 
 دائمة فييا.

كأف يككنكا مشمكليف بأحكاـ الضماف االجتماعي التي قد تككف نافذة في الدكلة  .ب 
 أك في دكلة ثالثة. المكفدة

عمى ممثمي الدكلة المكفدة في البعثة الخاصة كمكظفييا الديبمكماسييف الذيف يستخدمكف  -3
مف ىذه المادة أف يراعكا  2أشخاصان ال يسرم عمييـ اإِلعفاء المنصكص عميو في الفقرة 

 ؿ.االلتزامات التي تفرضيا أحكاـ الضماف االجتماعي لمدكلة المستقبمة عمى أرباب العم
مف ىذه المادة مف االشتراؾ االختيارم  2ك  1ال يمنع اإِلعفاء المنصكص عميو في الفقرتيف  -4

 في نظاـ الضماف االجتماعي لمدكلة المستقبمة إف كانت ىذه الدكلة تجيز مثؿ ىذا االشتراؾ.

ال تخؿ أحكاـ ىذه المادة باتفاقات الضماف االجتماعي الثنائية أك المتعددة األطراؼ التي  -5
 بؽ عقدىا كال تحكؿ دكف عقد مثميا في المستقبؿ.س

 
 33المادة 

 اإِلعفاء من الرسوم والضرائب
يعفى ممثمك الدكلة المكفدة في البعثة الخاصة كمكظفكىا الديبمكماسيكف مف جميع الرسكـ كالضرائب 

 الشخصية أك العينية، كالكطنية أك اإِلقميمية أك البمدية، باستثناء ما يمي:
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 ر المباشرة التي تدخؿ أمثاليا عادة في ثمف األمكاؿ كالخدمات.الضرائب غي .أ 

الرسكـ كالضرائب المفركضة عمى األمكاؿ العقارية الخاصة الكائنة في إقميـ الدكلة  .ب 
المستقبمة، ما لـ تكف في حيازة الشخص المعني بالنيابة عف الدكلة المكفدة 

 الستخداميا في أغراض البعثة.

دكلة المستقبمة عف التركات، مع عدـ اإِلخبلؿ بأحكاـ المادة الضرائب التي تجبييا ال .ج 
44. 

الرسكـ كالضرائب المفركضة عمى الدخؿ الخاص الناشئ في الدكلة المستقبمة  .د 
كالضرائب المفركضة عمى رؤكس األمكاؿ المستثمرة في المشركعات التجارية القائمة 

 في تمؾ الدكلة.

 ء خدمات معينة.الرسـك كالضرائب التي تستكفى مقابؿ أدا .ق 

رسكـ التسجيؿ كالتكثيؽ كأقبلـ المحاكـ كالرىف العقارم كالدمغة، كذلؾ مع عدـ  .ك 
 .24اإِلخبلؿ بأحكاـ المادة 

 
 34المادة 

 اإِلعفاء من الخدمات الشخصية
تعفي الدكلة المستقبمة ممثمي الدكلة المكفدة في البعثة الخاصة كمكظفييا الديبمكماسييف مف جميع 

خصية، كمف جميع الخدمات العامة أيان كاف نكعيا، كمف التكاليؼ العسكرية كاالستيبلء الخدمات الش
 كالتبرع كاإِليكاء لؤلغراض العسكرية.

 
 35المادة 

 اإِلعفاءات الجمركية
تجيز الدكلة المستقبمة، في حدكد القكانيف كاألنظمة التي قد تسنيا، دخكؿ المكاد اآلتية كتعفييا  -1

لجمركية كالضرائب كالتكاليؼ المتصمة بيا غير تكاليؼ التخزيف كالنقؿ كالخدمات مف جميع الرسكـ ا
 المماثمة:

 المكاد المعدة الستعماؿ البعثة الخاصة الرسمي. .أ 
المكاد المعدة لبلستعماؿ الشخصي لممثمي الدكلة المكفدة في البعثة الخاصة  .ب 

 كلمكظفييا الديبمكماسييف.
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لدكلة المكفدة في البعثة الخاصة كمكظفييا الديبمكماسييف مف تعفي األمتعة الشخصية لممثمي ا -2
التفتيش، ما لـ تكجد أسباب جدية تدعك إلى افتراض احتكائيا عمى مكاد ال تشمميا اإِلعفاءات 

مف ىذه المادة، أك مكاد يككف استيرادىا أك تصديرىا محظكران بالقانكف  1المنصكص عمييا في الفقرة 
ر الصحي في الدكلة المستقبمة. كال يجكز إجراء التفتيش في مثؿ ىذه أك خاضعان ألنظمة الحج

 الحاالت غبل بحضكر الشخص المعني أك ممثمو المفكض.
 

 36المادة 
 الموظفون اإِلداريون والفنيون

يتمتع مكظفك البعثة الخاصة اإِلداريكف كالفنيكف باالمتيازات كالحصانات المنصكص عمييا في 
فيما  31مف المادة  2رط أف ال تمتد الحصانة المنصكص عمييا في الفقرة ، بش34ك  29المادتيف 

يتعمؽ بالقضاء المدني كاإِلدارم لمدكلة المستقبمة إلى األعماؿ التي يقكمكف بيا خارج نطاؽ كاجباتيـ. 
بالنسبة إلى المكاد التي  35مف المادة  1كيتمتعكف كذلؾ باالمتيازات المنصكص عمييا في الفقرة 

 دكنيا لدل أكؿ دخكؿ ليـ إلى إقميـ الدكلة المستقبمة.يستكر 
 

  37المادة 
 العاممون في الخدمة

يتمتع العاممكف في الخدمة لدل البعثة الخاصة بالحصانة مف قضاء الدكلة المستقبمة فيما يتعمؽ 
رتبات باألعماؿ التي يقكمكف بيا أثناء أداء كاجباتيـ، كباإِلعفاء مف دفع الرسكـ كالضرائب عف الم

التي يتقاضكنيا لقاء عمميـ، كباإِلعفاء مف أحكاـ الضماف االجتماعي المنصكص عميو في المادة 
32. 
 

 38المادة 
 المستخدمون الخاصون

يعني المستخدمكف الخاصكف العاممكف لدل أعضاء البعثة الخاصة مف دفع الرسـك  -1
ف بغير ذلؾ مف االمتيازات كالضرائب عف المرتبات التي يتقاضكنيا لقاء عمميـ. كال يتمتعك 

كالحصانات إال بقدر ما تسمح بو الدكلة المستقبمة، بيد أف عمى ىذه الدكلة أف تمارس كاليتيا 
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بالنسبة إلى ىؤالء األشخاص عمى نحك يكفؿ عدـ التدخؿ الزائد في أداء كظائؼ البعثة 
 الخاصة.

 
 
 
 
 

 39المادة 
 أفراد األسرة

ة المكفدة في البعثة الخاصة كمكظفييا الديبمكماسييف، إف كانكا في يتمتع أفراد أسر ممثمي الدكل -1
صحبة ممثمي كمكظفي البعثة الخاصة المذككريف باالمتيازات كالحصانات المنصكص عمييا في 

 بشرط أف ال يككنكا مف مكاطني الدكلة المستقبمة أك المقيميف إقامة دائمة فييا. 35إلى  29المكاد مف 
ر مكظفي البعثة الخاصة اإِلدارييف كالفنييف، إف كانكا في صحبة مكظفي البعثة يتمتع أفراد أس -2

بشرط أف ال يككنكا مف  36الخاصة المذككريف، بالحصانات كاالمتيازات المنصكص عمييا في المادة 
 مكاطني الدكلة المستقبمة أك مف المقيميف إقامة دائمة فييا.

 
 41المادة 

 مواطنو الدولة المستقبمة
 شخاص المقيمكف إقامة دائمة فيياكاأل

ال يتمتع ممثمك الدكلة المكفدة في البعثة الخاصة كمكظفكىا الديبمكماسيكف الذيف يككنكف مف  -1
مكاطني الدكلة المستقبمة أك مف المقيميف إقامة دائمة فييا إال بالحصانة القضائية كالحرمة 

عند ممارسة كظائفيـ، كذلؾ ما لـ الشخصية بالنسبة إلى األعماؿ الرسمية التي يقكمكف بيا 
 تمنحيـ الدكلة المستقبمة امتيازات كحصانات إضافية.

ال يتمتع أعضاء البعثة الخاصة اآلخركف كالمستخدمكف الخاصكف الذيف يككنكف مف  -2
مكاطني الدكلة المستقبمة أك مف المقيميف إقامة دائمة فييا بالحصانات كاالمتيازات إال بالقدر 

ىـ تمؾ الدكلة. كمع ذلؾ فإف عمى الدكلة المستقبمة أف تمارس كاليتيا بالنسبة الذم تمنحو إيا
 إلى ىؤالء األشخاص عمى نحك يكفؿ عدـ التدخؿ الزائد في أداء كظائؼ البعثة الخاصة.
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 41المادة 

 التنازل عن الحصانة
ثة الخاصة لمدكلة المكفدة أف تتنازؿ عف الحصانة القضائية التي يتمتع بيا ممثمكىا في البع -1

 .41إلى  36كمكظفكىا الديبمكماسيكف كغيرىـ مف األشخاص بمكجب المكاد مف 
 يككف التنازؿ صريحان في جميع األحكاؿ. -2

مف ىذه المادة. إف أقاـ أية  1ال يحؽ ألم شخص مف األشخاص المشار إلييـ في الفقرة  -3
باشرة بالطمب دعكل، االحتجاج بالحصانة القضائية بالنسبة إلى أم طمب عارض يتصؿ م

 األصمي.

التنازؿ عف الحصانة القضائية بالنسبة إلى أية دعكل مدنية أك إدارية ال يعتبر تنازالن عف  -4
 الحصانة بالنسبة إلى تنفيذ الحكـ، بؿ إف ىذه الحالة األخيرة تقتضي تنازالن مستقبلن.

 
 42المادة 

 المرور في إقميم دولة ثالثة
لخاصة أك أحد مكظفييا الديبمكماسييف أك كجد في إقميـ إذا مر ممثؿ المكفدة في البعثة ا -1

دكلة ثالثة كىك في طريقو عمى تكلي مياـ منصبو أك في طريؽ عكدتو إلى الدكلة المكفدة، 
كاف عمى الدكلة الثالثة أف تمنحو الحصانة الشخصية كغيرىا مف الحصانات التي قد 

أم فرد مف أفراد أسرة الشخص يقتضييا ضماف مركره أك عكدتو. كىذا الحكـ يسرم عمى 
المشار إليو في ىذه الفقرة يتمتع باالمتيازات كالحصانات كيككف في صحبتو، كذلؾ سكاء 

 كاف مسافران معو أك بمفرده لبللتحاؽ بو أك لمعكدة إلى ببلده.
مف ىذه المادة،  1ال يجكز لمدكلة الثالثة، في مثؿ الظركؼ المنصكص عمييا في الفقرة  -2

المكظفيف اإِلدارييف كالفنييف أك العامميف في الخدمة بالبعثة الخاصة، أك أفراد إعاقة مركر 
 أسرىـ، بأقاليميا.

تمنح الدكلة الثالثة لممراسبلت الرسمية كلمرسائؿ الرسمية األخرل المارة بإقميميا، بما فييا  -3
تقبمة منحيا الرسائؿ بالرمكز أك الشيفرة، نفس الحرية كالحماية التي يتعيف عمى الدكلة المس

مف ىذه المادة، أف  4بمكجب أحكاـ ىذه االتفاقية. كعمييا، مع عدـ اإِلخبلؿ بأحكاـ الفقرة 
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تمنح لسعاة البعثة الخاصة كلحقائبيا أثناء المركر نفس الحصانة كالحماية المتيف يتعيف عمى 
 الدكلة المستقبمة منحيا بمكجب ىذه االتفاقية.

 1نفيذ التزاماتيا إزاء األشخاص المنصكص عمييـ في الفقرات ال يتعيف عمى الدكلة الثالثة ت -4
مف ىذه المادة إال إذا جرل إببلغيا مسبقان، أما في طمب السمة أك بإخطار  3ك  2ك 

خاص، عف مركر أكلئؾ األشخاص بكصفيـ أعضاء في البعثة الخاصة أك أفرادان في أسرىـ 
 أك سعاة كلـ تعترض ىي عمى ذلؾ.

مف ىذه المادة تسرم كذلؾ عمى  3ك  2ك  1لثالثة بمكجب الفقرات التزامات الدكؿ ا -5
األشخاص المنصكص عمييـ في كؿ مف تمؾ الفقرات كعمى الرسائؿ الرسمية لمبعثة الخاصة 

 كحقائبيا إف كاف استعماؿ إقميـ الدكلة الثالثة يرجع إلى القكة القاىرة.

 
 43المادة 

 مدة االمتيازات والحصانات
ف أعضاء البعثة الخاصة باالمتيازات كالحصانات التي تحؽ لو منذ يتمتع كؿ عضك م -1

دخكلو إقميـ الدكلة المستقبمة لمقياـ بكظائفو في البعثة الخاصة أك منذ إعبلف تعيينو لكزارة 
الخارجية أك ألية ىيئة أخرل مف ىيئات الدكلة المستقبمة قد يتفؽ عمييا، إف كاف مكجكدان في 

 إقميميا.
ئؼ أحد أعضاء البعثة الخاصة تنتيي امتيازاتو كحصاناتو في األحكاؿ متى انتيت كظا -2

العادية بمغادرتو إقميـ الدكلة المستقبمة، أك بعد انقضاء فترة معقكلة مف الزمف تمنح لو ليذا 
الغرض، كلكنيا تظؿ قائمة إلى ذلؾ الحيف حتى في حالة كجكد نزاع مسمح. بيد أف 

 األعماؿ التي يقـك بيا ىذا العضك أثناء أدائو لكظائفو.الحصانة تبقى قائمة بالنسبة إلى 

إذا تكفي أحد أعضاء البعثة الخاصة، يستمر أفراد أسرتو في التمتع باالمتيازات كالحصانات  -3
 التي تحؽ ليـ حتى انقضاء فترة معقكلة مف الزمف تسمح ليـ بمغادرة إقميـ الدكلة المستقبمة.

 
 44المادة 

 ة أو أحد أفراد أسرتو في حالة الوفاةأموال عضو البعثة الخاص
إذا تكفي أحد أعضاء البعثة الخاصة أك فرد مف أفراد أسرتو يككف في صحبتو، كلـ يككف  -1

المتكفى مف مكاطني الدكلة المستقبمة ال مف المقيميف إقامة دائمة فييا، تسمح الدكلة 
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سبيا في البمد ككاف المستقبمة بسحب أمكاؿ المتكفى المنقكلة، باستثناء أية أمكاؿ اكت
 تصديرىا محظكران كقت كفاتو.

ال تجبى ضرائب التركات عف األمكاؿ المنقكلة التي تككف مكجكدة في الدكلة المستقبمة  -2
لمجرد كجكد المتكفى فييا بكصفو أحد أعضاء البعثة الخاصة أك فردان مف أفراد أسرة أحد 

 أعضائيا.

 
 

 45المادة 
  يم الدولة المستقبمةالتسييالت الالزمة لمغادرة إقم

 كلنقؿ محفكظات البعثة الخاصة
عمى الدكلة المستقبمة، حتى في حالة كجكد نزاع مسمح، منح التسييبلت البلزمة لتمكيف  -1

األشخاص المتمتعيف باالمتيازات كالحصانات مف غير مكاطني الدكلة المستقبمة، كتمكيف 
في أقرب كقت ممكف. كعمييا خاصة، أفراد أسرىـ أيان كانت جنسيتيـ، مف مغادرة إقميميا 

 عند االقتضاء، أف تضع تحت تصرفيـ الكسائؿ البلزمة لنقيـ كنقؿ أمكاليـ.
عمى الدكلة المستقبمة منح الدكلة المكفدة التسييبلت البلزمة لنقؿ محفكظات البعثة الخاصة  -2

 مف إقميـ الدكلة المستقبمة.

 
 

 
 46المادة 

 ف البعثة الخاصةالنتائج المترتبة عمى انتياء وظائ
متى انتيت كظائؼ البعثة الخاصة، يتعيف عمى الدكلة المستقبمة احتراـ كحماية دار البعثة  -1

الخاصة ما بقيت مخصصة ليا فضبلن عف احتراـ كحماية أمكاؿ البعثة الخاصة 
كمحفكظاتيا. كيتعيف عمى الدكلة المكفدة سحب األمكاؿ كالمحفكظات خبلؿ فترة معقكلة مف 

 الزمف.
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ي حالة انتفاء أك قطع العبلقات الديبمكماسية أك القنصمية بيف الدكؿ المكفدة كالدكلة ف -2
المستقبمة كانتياء كظائؼ البعثة الخاصة، يجكز لمدكلة المكفدة، حتى إذا كجد نزاع مسمح، 
 أف تعيد بحراسة أمكاؿ البعثة الخاصة كمحفكظاتيا إلى دكلة ثالثة تقبؿ بيا الدكلة المستقبمة.

 
 46ادة الم

 احترام قانون الدولة المستقبمة وأنظمتيا واستخدام دار البعثة الخاصة
يترتب عمى جميع المتمتعيف باالمتيازات كالحصانات بمقتضى ىذه االتفاقية، مع عدـ  -1

اإِلخبلؿ بتمؾ االمتيازات كالحصانات، كاجب احتراـ قكانيف الدكلة المستقبمة كأنظمتيا، كما 
 التدخؿ في الشؤكف الداخمية لتمؾ الدكلة.يترتب عمييـ كاجب عدـ 

يجب أال تستخدـ دار البعثة الخاصة بأية طريقة تتنافى مع كظائؼ البعثة الخاصة كما ىي  -2
مبينة في ىذه االتفاقية أك في غيرىا مف قكاعد القانكف الدكلي العاـ أك في أية اتفاقيات 

 خاصة نافذة بيف الدكلة المكفدة كالدكلة المستقبمة.

 
 49مادة ال

 عدم التمييز 
 ال يمارس أم تمييز بيف الدكؿ في تطبيؽ أحكاـ ىذه االتفاقية. -1
 بيد أنو ال يعتبر أف ىناؾ أم تمييز: -2

إذا طبقت الدكلة المستقبمة أم حكـ مف أحكاـ ىذه االتفاقية تطبيقان ضيقان بسبب  .أ 
 تطبيقو الضيؽ عمى بعثتيا في الدكلة المكفدة.

ا، بمقتضى العرؼ أك االتفاؽ، مدل التسييبلت إذا غيرت الدكؿ فيما بيني .ب 
كاالمتيازات كالحصانات لبعثاتيا الخاصة، رغـ عدـ االتفاؽ عمى ىذا التغيير مع 
دكؿ أخرل، بشرط أف ال يتنافى ذلؾ مع أغراض كمقاصد ىذه االتفاقية كال يمس 

 التمتع بحقكؽ الدكؿ الثالثة أك بتنفيذ التزاماتيا.

 
 51المادة 

 التوقيع
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رض ىذه االتفاقية لتكقيع جميع الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة أك في إحدل الككاالت تع
المتخصصة أك الككالة الدكلية لمطاقة الذرية أك األطراؼ في النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية، 

انكف ك 31كجميع الدكؿ األخرل التي تدعكىا الجمعية العامة إلى أف تصبح طرفان فييا، كذلؾ حتى 
 في مقر األمـ المتحدة بنيكيكرؾ. 1971األكؿ )ديسمبر( 

 
 51المادة 

 التصديق
 تخضع ىذه االتفاقية لمتصديؽ، كتكدع كثائؽ التصديؽ لدل األميف العاـ لؤلمـ المتحدة.

 
 52المادة 

 االنضمام
ي المادة تظؿ ىذه االتفاقية معركضة النضماـ أية دكلة تنتمي إلى إحدل الفئات األربع المذككرة ف

 . كتكدع كثائؽ االنضماـ لدل األميف العاـ لؤلمـ المتحدة.51
 

 53المادة 
 النفاذ

تنفذ ىذه االتفاقية في اليكـ الثبلثيف مف بعد تاريخ إيداع كثيقة التصديؽ أك االنضماـ الثانية  -1
 كالعشريف لدل األميف العاـ لؤلمـ المتحدة.

تصدؽ عمييا أك تنضـ عمييا عقب إيداع كثيقة كتنفذ ىذه االتفاقية، بالنسبة إلى كؿ دكلة  -2
التصديؽ أك االنضماـ الثانية كالعشريف، في اليكـ الثبلثيف مف بعد إيداعيا كثيقة تصديقيا 

 أك انضماميا. 

 
 54المادة 

 اإِلخطارات الصادرة عن الوديع
لمذككرة في المادة يعمـ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة جميع الدكؿ المنتمية إلى إحدل الفئات األربع ا

51: 
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بالتكقيعات عمى ىذه االتفاقية كبإيداع كثائؽ التصديؽ عمييا أك االنضماـ إلييا كفقان  .أ 
 .52ك  51ك  51لممكاد 

 .53بتاريخ نفاذ ىذه االتفاقية كفقان لممادة  .ب 

 
 55المادة 

 النصوص الرسمية
انية كاإِلنكميزية كالركسية يكدع أصؿ ىذه االتفاقية، المحرر بخمس لغات رسمية متساكية ىي األسب

كالصينية كالفرنسية، لدل األميف العاـ لؤلمـ المتحدة، الذم يرسؿ صكران مصدقان عمييا إلى جميع 
 .51الدكؿ المنتمية إلى إحدل الفئات المذككرة في المادة 

ثباتان لما تقدـ، قاـ األشخاص الكاردة أسماؤىـ أدناه، بعد تقديـ تفكيضاتيـ التي كجدت م ستكفية كا 
كانكف األكؿ  16لمشكؿ حسب األصكؿ، بتكقيع ىذه االتفاقية التي عرضت لمتكقيع في نيكيكرؾ في 

 (.1969)ديسمبر 
 

 البروتوكول االختياري
 المتعمق بالتسوية اإِللزامية لممنازعات

بير إف الدكؿ األطراؼ في ىذا البركتكككؿ كفي اتفاقية البعثات الخاصة، المشار إلييا فيما يمي بتع
 .1969كانكف األكؿ )ديسمبر(  8"االتفاقية" كالتي أقرتيا الجمعية العامة في 

إذ تعرب عف رغبتيا في الرجكع، في جميع المسائؿ التي تعنييا بشأف أم نزاع يتعمؽ بتفسير االتفاقية 
معقكلة  أك تطبيقيا، عمى الكالية اإِللزامية لمحكمة العدؿ الدكلية ما لـ يتفؽ األطراؼ في غضكف فترة

 مف الزمف عمى طريقة أخرل مف طرؽ التسكية.
 قد اتفقت عمى ما يمي:

 المادة األولى
تدخؿ المنازعات المتعمقة بتفسير االتفاقية أك تطبيقيا في الكالية اإِللزامية لمحكمة العدؿ الدكلية، 

طرفان في  كيجكز بناء عمى ذلؾ رفعيا إلى المحكمة بصحيفة دعكل يقدميا أم طرؼ في النزاع يككف
 ىذا البركتكككؿ.

 
 المادة الثانية



 

  ( 217 صفحة رقم )      الديبلوماسية 

 

يجكز لمطرفيف، في غضكف شيريف مف بعد إخطار أحدىما اآلخر بكجكد نزاع حسب رأيو، االتفاؽ 
عمى الرجكع إلى ىيئة تحكيـ بدالن مف محكمة العدؿ الدكلية. كألم الطرفيف أف يرفع النزاع إلى 

 رة.المحكمة بصحيفة دعكل بعد انقضاء المدة المذكك 
 

 المادة الثالثة
يجكز لمطرفيف، في غضكف فترة الشيريف ذاتيا، االتفاؽ عمى تطبيؽ إجراء لمتكفيؽ قبؿ  -1

 الرجكع إلى محكمة العدؿ الدكلية.
تصدر لجنة التكفيؽ تكصياتيا في غضكف خمسة أشير مف بعد تعيينيا. فإف لـ يقبؿ طرفا  -2

از ألييما رفع النزاع إلى المحكمة النزاع بتكصياتيا في غضكف شيريف مف بعد إصدارىا، ج
 بصحيفة دعكل.

 
 المادة الرابعة

كانكف  31يعرض ىذا البركتكككؿ لتكقيع جميع الدكؿ التي قد تصبح أطرافان في االتفاقية، كذلؾ حتى 
 في مقر األمـ المتحدة بنيكيكرؾ. 1971األكؿ )ديسمبر( 

 
 المادة الخامسة

 ثائؽ التصديؽ لدل األميف العاـ لؤلمـ المتحدة.يخضع ىذا البركتكككؿ لمتصديؽ، كتكدع ك 
 

 المادة السادسة 
يظؿ ىذا البركتكككؿ معركضان النضماـ جميع الدكؿ التي قد تصبح أطرافان في االتفاقية. كتكدع 

 كثائؽ االنضماـ لدل األميف العاـ لؤلمـ المتحدة.
 

 المادة السابعة
في اليكـ الثبلثيف التالي لتاريخ إيداع ثاني  ينفذ ىذا البركتكككؿ في يكـ نفاذ االتفاقية أك -1

 كثيقة تصديؽ عميو أك انضماـ إليو لدل األميف العاـ لؤلمـ المتحدة.
كينفذ ىذا البركتكككؿ، بالنسبة إلى كؿ دكلة تصدؽ عميو أك تنضـ إليو بعد نفاذه كفقان لمفقرة  -2

 قيا أك انضماميا.مف ىذه المادة، في اليكـ الثبلثيف مف بعد إيداعيا كثيقة تصدي 1
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 المادة الثامنة

 يعمـ األميف العاـ جميع الدكؿ التي قد تصبح أطرافان في االتفاقية:
بالتكقيعات عمى ىذا البركتكككؿ كبإيداع كثائؽ التصديؽ عمييا أك االنضماـ إلييا  .أ 

 كفقان لممكاد الرابعة كالخامسة كالسادسة منو.

 ة السابعة منو.كبتاريخ نفاذ ىذا البركتكككؿ كفقان لمماد .ب 

 
 المادة التاسعة

يكدع أصؿ ىذا البركتكككؿ، المحرر بخمس لغات رسمية متساكية ىي األسبانية كاإِلنكميزية كالركسية 
كالصينية كالفرنسية، لدل األميف العاـ لؤلمـ المتحدة، الذم يرسؿ صكران مصدقة عنو إلى جميع الدكؿ 

 المذككرة في المادة الرابعة منو.
ثباتان  لما تقدـ، قاـ األشخاص الكاردة أسماؤىـ أدناه، بعد تقديـ تفكيضاتيـ التي كجدت مستكفية كا 

كانكف األكؿ  16لمشكؿ حسب األصكؿ، بتكقيع ىذا البركتكككؿ الذم عرض لمتكقيع في نيكيكرؾ في 
 .1969)ديسمبر(
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 (24)الدورة  2531القرار 
 تسوية المنازعات المدنية فيما يتعمق باتفاقية 

 بعثات الخاصةال
كانكف  8إف الجمعية العامة، إذ تبلحظ أف اتفاقية البعثات الخاصة التي أقرتيا الجمعية العامة في 

تنص عمى تمتع أعضاء البعثة الخاصة لمدكلة المكفدة بالحصانة القضائية  1969األكؿ )ديسمبر( 
 في الدكلة المستقبمة.

ذ تذكر أف لمدكلة المكفدة أف تتنازؿ عف ىذه   الحصانة، كا 
ذ تبلحظ أيضان أف مقصد الحصانات، كما تشير إلى ذلؾ ديباجة االتفاقية، ليس إفادة األفراد بؿ  كا 

 تأميف األداء الفعاؿ لكظائؼ البعثات الخاصة، 
ذ تأخذ بعيف االعتبار القمؽ العميؽ الذم ُأْبدَم في مداكالت الجمعية العامة بشأف إمكاف تأدية  كا 

حاالت معينة، إلى حرماف أشخاص في الدكؿ المستقبمة مف فكائد التسكية االدعاء بالحصانة في 
 القضائية،

تكصي الدكلة المكفدة بأف تتنازؿ عف حصانة أعضاء بعثتيا الخاصة فيما يتعمؽ بالدعاكل المدنية 
التي يقيميا أشخاص في الدكلة المستقبمة متى أمكنيا أف تفعؿ ذلؾ دكف إعاقة أداء كظائؼ البعثة 

صة، كبأف تعمد، عند عدـ تنازليا عف الحصانة، إلى بذؿ كؿ ما في كسعيا لتأسيس التسكية الخا
 العادلة لمقضايا المتنازع فييا.

 1825الجمسة العامة     
  1969كانون األول )ديسمبر(  8
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ى(3ملحقىرقمى)
ىاتغاقوظ

ىامتوازاتىوحصاناتىمنظمظىاألممىالمتحدة
ى1946لطامى

مف ميثاؽ األمـ المتحدة، تنص عمى أف المنظمة تتمتع في أراضي كؿ مف  (114لما كانت المادة )
أعضائيا بالشخصية القانكنية الضركرية ليا لمقياـ بأعماليا كتحقيؽ غاياتيا، كلما كانت المادة 

( مف ميثاؽ األمـ المتحدة تنص عمى أف المنظمة تتمتع في أراضي كؿ مف أعضائيا 115)
ركرية ليا لتحقيؽ أىدافيا، كعمى أف ممثمي الدكؿ، أعضاء المنظمة، باالمتيازات كالحصانات الض

كمكظفي المنظمة يتمتعكف أيضان باالمتيازات كالحصانات التي تقتضييا ممارستيـ لمياميـ لدل 
 المنظمة باستقبلؿ تاـ.

ا عمى ، االتفاقية التالية كعرضتي1946فبراير  13لذلؾ فقد أقرت الجمعية العامة بقرارىا الصادر في 
 كؿ مف الدكؿ األعضاء لبلنضماـ إلييا.

 الفصل األول
 الشخصية القانونية

 1مادة 
 تتمتع منظمة األمـ المتحدة بشخصية قانكنية، فميا حؽ:

 التعاقد. . أ
 شراء كبيع العقار كالمنقكؿ. . ب

 التقاضي. . ت

 
 الفصل الثاني

 األمالك واألموال والموجودات
 2مادة 
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ا كمكجكداتيا، أينما كانت، كتحت يد مف كانت، بحؽ اإلعفاء تتمتع ىيئة األمـ المتحدة كأمكالي
القضائي بصفة مطمقة، ما لـ تقرر الييئة صارحة التنازؿ عف ىذا الحؽ، كيسرم ىذا التنازؿ في 

 جميع األحكاؿ ما عدا ما يتعمؽ منيا باإلجراءات التنفيذية.
 

 3مادة 
ع أمكاليا كال مكجكداتيا أينما كانت، كتحت تككف مصكنة حرمة المباني التي تشغميا الييئة، كال تخض

يد مف كانت، ألية إجراءات تفتيش أك استيبلء، أك مصادرة أك نزع ممكية، أك ألم نكع آخر مف أنكاع 
 اإلجراءات الجبرية اإلدارية كالقضائية كالتشريعية.

 4مادة 
انت خاصة بمنظمة تككف مصكنة حرمة المحفكظات كالكثائؽ بكافة أنكاعيا أينما كجدت، سكاء أك

 األمـ المتحدة، أـ في حيازتيا.
 5مادة 

يجكز لمنظمة األمـ المتحدة أف تحكز أمكاالن ذىبان أك عممة مف أم نكع، كأف تككف حساباتيا بأم 
عممة، كأف تحكؿ قيمة ما لدييا مف عممة إلى ما يعادؿ ذلؾ مف أية عممة أخرل، ككؿ ذلؾ بدكف أف 

 لكائح أك رقابة مالية أك أكامر بتأجيؿ كفاء الديكف. تككف خاضعة في تصرفاتيا ألم
 6مادة 

تراعي األمـ المتحدة في مباشرتيا لمحقكؽ المخكلة ليا كفقان لممادة الخامسة سالفة الذكر، ما تبديو 
 الدكؿ األعضاء مف مبلحظات أك تكصيات بما ال يتعارض مع المصمحة الخاصة لممنظمة.

 7مادة 
 تحدة كمكجكداتيا كأمكاليا باإلعفاء مف :تتمتع منظمة األمـ الم

 جميع الضرائب المباشرة ما عدا ما يختص منيا بالمرافؽ العامة. . أ
جميع الرسكـ الجمركية، كاألكامر الصادرة بحظر كتقييد االستيراد كالتصدير لكافة ما تستكرده  . ب

ا استكرد ػ كىك أك تصدره فيما يككف متعمقان بأعماليا الرسمية، كبشرط أف التصرؼ بالبيع فيم
 معفى مف الرسـك الجمركية ػ يككف بمكافقة حككمة الدكلة صاحبة الشأف.

جميع الرسكـ الجمركية كاألكامر الصادرة بحظر أك تقييد االستيراد كالتصدير لكافة ما  . ت
 تستكرده أك تصدره مف المطبكعات الخاصة بيا.
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 8مادة 
عماليا الرسمية مف ضريبة اإلنتاج أك البيع، إال إذا ال يعفى ما تشتريو منظمة األمـ المتحدة محميان أل

 بمغت قيمتو مبمغان ال يستياف بو، ففي ىذه الحالة يجكز رد ما تدفعو مف رسكـ ضرائب.
 

 الفص الثالث
 التسييالت الخاصة بالمراسالت

 9مادة 
معاممة ال  تعامؿ المراسبلت الرسمية لمنظمة األمـ المتحدة في إقميـ كؿ دكلة مف الدكؿ األعضاء

تقؿ امتيازان عف معاممة تمؾ الدكؿ لمراسبلت أية دكلة أخرل كبعثتيا الديبمكماسية، كذلؾ فيما يتعمؽ 
باألكلكية، كرسـك التخميص عمى البريد، كالرسائؿ البرقية بكافة أنكاعيا سمكية أك ال سمكية، 

اع بالصحؼ أك بالراديك، كال كالمخابرات الياتفية، كفيما يتعمؽ أيضان برسكـ نشر األنباء التي تذ
 تخضع المكاتبات كالرسائؿ الرسمية الخاصة بالييئة ألية رقابة.

 
 11مادة 

يجكز لمنظمة األمـ المتحدة استعماؿ "الرمز" في رسائميا، كفي إرساؿ كتسمـ مكاتباتيا برسكؿ 
الحقائب خاص، أك بحقائب يككف ليا كلمرسكؿ الخاص نفس المزايا كالحصانات الخاصة بالرسؿ ك 

 الديبمكماسية.
 

 الفصل الرابع
 ممثمو الدول األعضاء

 11مادة 
يتمتع ممثمك الدكؿ األعضاء في الييئات الرئيسية أك الفرعية التابعة لؤلمـ المتحدة، كالمؤتمرات التي 
تعقدىا، أثناء قياميـ بأعماليـ الرسمية، كسفرىـ إلى مقر اجتماعيـ، كعكدتيـ منو بالمزايا 

 آلتية:كالحصانات ا
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عدـ جكاز القبض عمييـ، أك حجزىـ، أك حجز أمتعتيـ الشخصية، كالحصانة القضائية  . أ
بصفة عامة فيما يصدر عنيـ مف أعماؿ بكصفيـ ممثميف، بما في ذلؾ ما يصدر منيـ 

 شفكيان أك كتابة.
 حرية جميع المحررات كالكثائؽ الخاصة بيـ. . ب

 برسكؿ خاص أك بحقائب مختكمة.حؽ استعماؿ الرمز في رسائميـ، كتسمـ مكاتباتيـ  . ت

حؽ إعفائيـ كزكجاتيـ مف كافة القيكد الخاصة باليجرة كمف كافة إجراءات القيد الكاجبة عمى  . ث
األجانب كالتزامات الخدمة الكطنية )العسكرية( في الببلد التي يدخمكنيا أك التي يمركف بيا 

 في قياميـ بأعماليـ.

األجنبية المكفديف في مأمكرية رسمية مؤقتة فيما نفس التسييبلت التي تمنح لممثمي الدكؿ  . ج
 يتعمؽ بالنظـ الخاصة بالعممة كالقطع.

 نفس الحصانات كالتسييبلت التي تمنح لمممثميف الديبمكماسييف فيما يتعمؽ بأمتعتيـ الخاصة. . ح

جميع المزايا كالحصانات كالتسييبلت األخرل التي ال تتعارض مع ما سبؽ ذكره مما يتمتع  . خ
السمؾ الديبمكماسي مع استثناء حؽ المطالبة باإلعفاء مف الرسكـ الجمركية عمى بو رجاؿ 

 األشياء المستكردة كال يككف خاصان باستعماليـ الشخصي أك مف ضريبة اإلنتاج أك البيع.

 
 12مادة 

رغبة في تحقيؽ الحرية المطمقة في القكؿ كالكتابة، كتنفيذان لؤلعماؿ المنكطة بممثمي الدكؿ أعضاء 
لييئات الرئيسية كالفرعية لييئة األمـ المتحدة، كفي المؤتمرات التي تعقدىا الييئة، تستمر الحصانة ا

القضائية الممنكحة ليـ في أقكاليـ ككتاباتيـ بسبب قياميـ بأعماليـ الرسمية حتى بعد زكاؿ صفتيـ 
 التمثيمية.

 13مادة 
جيزة الرئيسية كالفرعية أك المؤتمرات ال تعتبر المدة التي يقضييا ممثمك الدكؿ األعضاء في األ

الخاصة بييئة األمـ المتحدة في إقميـ إحدل الدكؿ األعضاء "مدة اإلقامة" تفرض عمييـ بسببيا أية 
 ضريبة كذلؾ أثناء قياميـ بأعماليـ الرسمية.

 14مادة 
متعيـ بكامؿ ال تمنح المزايا كالحصانات لممثمي الدكؿ األعضاء لمصمحتيـ الخاصة، كلكف ضمانان لت

استقبلليـ في أداء أعماليـ بمنظمة األمـ المتحدة، كلذلؾ يجب عمى الدكؿ األعضاء رفع الحصانة 
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عف ممثمييا في جميع األحكاؿ التي يتضح فييا أف تمؾ الحصانة تحكؿ دكف تحقيؽ العدالة، أك أف 
 رفعيا عنيـ ال يؤثر عمى الغرض الذم مف أجمو منحت.

 15مادة 
عمى ممثمي الدكؿ األعضاء بالنسبة لحككمات الدكؿ الذيف  13ك  12ك  11المكاد  ال تطبؽ أحكاـ

 ىـ مف رعاياىا أك التي يمثمكنيا أك كانكا يمثمكنيا.
 16مادة 

تشمؿ عبارة )ممثمي الدكؿ األعضاء( المندكبيف المساعديف كالمستشاريف كالخبراء الفنييف كسكرتيرم 
 المندكبيف.

 الفصل الخامس
 الموظفون

 17ادة م
يحدد األميف العاـ طكائؼ المكظفيف الذيف تسرم عمييـ نصكص الفصؿ الحالي كالفصؿ السابع. 
كيقكـ بعرض قائمة بأسمائيـ عمى الجمعية العامة، ثـ يصير بعد ذلؾ إخطار حككمات كافة الدكؿ 
ؿ األعضاء، كتبمغ أسماء المكظفيف الداخميف في ىذه الطكائؼ بصفة دكرية إلى حككمات الدك 

 األعضاء.
 18مادة 

 يتمتع مكظفك منظمة األمـ المتحدة بالمزايا كالحصانات اآلتية:
الحصانة القضائية بصفة عامة فيما يصدر عنيـ مف أعماؿ بصفتيـ الرسمية، بما في ذلؾ  . أ

 ما يصدر عنيـ شفكيان أك كتابة.
 مـ المتحدة.اإلعفاء مف أية ضريبة عمى ماىياتيـ كمرتباتيـ التي يتقاضكنيا مف منظمة األ . ب

 اإلعفاء مف التزامات الخدمة الكطنية )العسكرية(. . ت

اإلعفاء بالنسبة ليـ كلزكجاتيـ كألفراد عائمتيـ الذيف يعكلكنيـ مف جميع قيكد اليجرة، كمف  . ث
 اإلجراءات الخاصة بقيد األجانب.

ي نفس التسييبلت التي تمنح لممكظفيف الذيف مف نفس المرتبة مف أعضاء السمؾ الديبمكماس . ج
 المعتمديف لدل الدكلة صاحبة الشأف، كذلؾ فيما يتعمؽ بالنظـ الخاصة بالقطع.
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نفس التسييبلت بالنسبة ليـ كلزكجاتيـ كألفراد أسرىـ كألفراد أسرىـ الذم يعكلكنيـ التي تمنح  . ح
 لممبعكثيف الديبمكماسييف في كقت األزمات الدكلية، كذلؾ فيما يتعمؽ بعكدتيـ إلى كطنيـ.

الرسكـ الجمركية عما يستكردكنو مف أثاث كمتاع لمناسبة أكؿ تكطف ليـ في اإلعفاء مف  . خ
 الدكلة صاحبة الشأف.

 
 19مادة 

عبلكة عمى المزايا كالحصانات المنصكص عمييا في المادة الثامنة عشرة يتمتع األميف العاـ كاألمناء 
يا كالحصانات كاإلعفاءات المساعدكف ػ سكاء فيما يختص بيـ أك بزكجاتيـ كأكالدىـ القصر ػ بالمزا

 كالتسييبلت الممنكحة طبقان لممبادئ المقررة في القانكف الدكلي لممبعكثيف الديبمكماسييف.
 21مادة 

ال تمنح المزايا كالحصانات لممكظفيف لمصمحتيـ الخاصة، بؿ تمنح لمصمحة منظمة األمـ المتحدة 
في األمانة العامة، كمفركض عميو ذلؾ كحدىا، كيككف لؤلميف العاـ الحؽ في رفع الحصانة عف مكظ

في كافة األحكاؿ التي يرل فييا أف الحصانة تحكؿ دكف أخذ العدالة مجراىا كأف رفعيا ال يضر 
 بصالح المنظمة. كيختص مجمس األمف برفع الحصانة عف األميف العاـ.

 21مادة 
مدكؿ األعضاء لتحقيؽ تتعاكف منظمة األمـ المتحدة في كؿ كقت مع السمطات المختصة التابعة ل

العدالة، كمراعاة تنفيذ لكائح الشرطة، كتجنب ما قد ينشأ مف سكء استعماؿ حقكؽ المزايا كالحصانات 
 كالتسييبلت المذككرة في ىذا الفصؿ.

 
 

 الفصل السادس
 الخبراء

 22مادة 
صة يتمتع الخبراء غير المكظفيف المشار إلييـ في الفصؿ الخامس، أثناء قياميـ بميمات خا

بالمنظمة، بالمزايا كالحصانات البلزمة لمباشرة كظائفيـ بحرية تامة، كيتمتعكف بصفة خاصة بالمزايا 
 كالحصانات اآلتية:
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 عدـ جكاز القبض عمييـ، أك حجزىـ، أك حجز أمتعتيـ الشخصية. . أ
الحصانة القضائية بصفة عامة، حتى بعد انتياء مأمكريتيـ، فيما يصدر عنيـ بصفتيـ  . ب

 نظمة، بما في ذلؾ ما يصدر عنيـ شفكيان أك كتابة.ممثميف لمم

 حرمة جميع المحررات كالكثائؽ الخاصة بيـ. . ت

حؽ استعماؿ الرمز في رسائميـ، كتسمـ المراسبلت المتبادلة بينيـ كبيف منظمة األمـ المتحدة  . ث
 برسكؿ خاص أك بحقائب مختكمة.

في ميمة رسمية مؤقتة، فيما نفس التسييبلت التي تمنح لممثمي الدكؿ األجنبية المكفديف  . ج
 يتعمؽ بالنظـ الخاصة كالعممة كالقطع.

 نفس الحصانات كالتسييبلت التي تمنح لممثميف الديبمكماسييف فيما يتعمؽ بأمتعتيـ الخاصة. . ح

 
 23مادة 

نما تمنح لمصمحة منظمة األمـ المتحدة،  ال تمنح المزايا كالحصانات لمخبراء لمصمحتيـ الخاصة، كا 
ف العاـ الحؽ، بؿ عميو كاجب، رفع الحصانة في كافة األحكاؿ التي يرل فييا أنيا تحكؿ كيككف لؤلمي

 دكف تحقيؽ العدالة، أك أنو يمكف رفعيا دكف اإلضرار بمصمحة المنظمة.
 

 الفصل السابع
 وثيقة السفر

 24مادة 
لدكؿ يجكز لمنظمة األمـ المتحدة منح جكازات مركر لمكظفييا، تعترؼ بيا كتقبميا سمطات ا

 األعضاء ككثيقة صالحة لمسفر، مع مراعاة األحكاـ الكاردة في المادة الخامسة كالعشريف.
 

 
 25مادة 

تفحص في أقرب كقت ممكف طمبات الحصكؿ عمى التأشيرات )إذا دعت الحاجة إلى ىذه التأشيرات( 
الء المقدمة مف حاممي ىذه الجكازات لممركر، عمى أف تككف مصحكبة بشيادة تثبت سفر ىؤ 
 المكظفيف ألعماؿ تتعمؽ بالمنظمة، كيراعي منحيـ كافة التسييبلت لضماف سفرىـ في أقرب كقت.
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 26مادة 
تمنح نفس التسييبلت الكارد ذكرىا في المادة الخامسة كالعشريف لغير مكظفي المنظمة كالخبراء 

األمـ المتحدة،  كغيرىـ مف األشخاص الحامميف لشيادات تثبت أنيـ مسافركف ألعماؿ تتعمؽ بمنظمة
 كلك لـ يككنكا مزكديف بجكازات مركر مف الييئة.

 27مادة 
يتمتع األميف العاـ كاألمناء العامكف المساعدكف كالمديركف المسافركف، بنفس التسييبلت التي يتمتع 
بيا المبعكثكف الديبمكماسيكف، كذلؾ عند سفرىـ مزكديف بجكازات مركر صادرة مف المنظمة ألعماؿ 

 بيا.تتعمؽ 
 28مادة 

يجكز تطبيؽ أحكاـ ىذا الفصؿ عمى المكظفيف الذيف يشغمكف درجة مماثمة في "المنظمات الدكلية 
المتخصصة" إذا كانت االتفاقات التي تحدد العبلقات بيف ىذه المنظمات كمنظمة األمـ المتحدة 

 حدة.مف ميثاؽ األمـ المت 63تشتمؿ عمى ما يجكز معو تنفيذ ذلؾ كفقان لنص المادة 
 

 الفصل الثامن
 فض المنازعات

 29مادة 
 عمى منظمة األمـ المتحدة النظر في طريقة التسكية المناسبة فيما يأتي:

لفض المنازعات الناشئة بسبب التعاقد، كالمنازعات األخرل المتعمقة بالقانكف الخاص كالتي  . أ
 تككف الييئة طرفان فييا.

الذم يتمتع بالحصانة بحكـ مركزه الرسمي  لفض المنازعات التي يككف أحد مكظفي المنظمة . ب
 طرفان فييا، كلـ يكف األميف العاـ قد رفع عنو الحصانة.

 
 
 
 31مادة 
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يرفع كؿ خبلؼ في تفسير أك تطبيؽ ىذه االتفاقية أماـ محكمة العدؿ الدكلية ما لـ يتفؽ الطرفاف في 
 حالة معينة عمى االلتجاء إلى طريؽ آخر لمتسكية. 

ذا حدث خبلؼ  بيف منظمة األمـ المتحدة مف جية، كبيف إحدل الدكؿ األعضاء مف جية أخرل، كا 
مف قانكف المحكمة، كيككف قرار  65مف الميثاؽ كالمادة  96فيطمب إبداء الرأم القانكني كفقان لممادة 
 المحكمة في ذلؾ نيائيان ممزمان لمطرفيف.

 
 الفصل األخير

 31مادة 
 ؿ أعضاء منظمة األمـ المتحدة لتقرير االنضماـ إلييا.تعرض ىذه االتفاقية عمى جميع الدك 

 32مادة 
يتـ االنضماـ بإيداع كثيقة االنضماـ لدل األميف العاـ لمنظمة األمـ المتحدة، كتسرم ىذه االتفاقية 

 بالنسبة لكؿ عضك مف تاريخ إيداعو كثيقة انضمامو.
 33مادة 

 األمـ المتحدة بما يكدع مف كثائؽ االنضماـ.يقـك األميف العاـ بإخطار جميع الدكؿ أعضاء منظمة 
 34مادة 

المفركض أف كؿ دكلة عضك في المنظمة ػ عند قياميا بإيداع كثيقة انضماميا ػ تككف في مركز 
 يسمح ليا، بمقتضى قانكنيا الداخمي، بتنفيذ أحكاـ ىذه االتفاقية.

 35مادة 
عضك يككف أكدع كثيقة انضمامو طالما لو  تبقى ىذه االتفاقية نافذة بيف منظمة األمـ المتحدة كأم

صفة العضكية في المنظمة، أك إلى أف تكافؽ الجمعية العامة عمى اتفاقية عامة أخرل كيككف العضك 
 المذككر عضكان في ىذه االتفاقية األخيرة.

 36مادة 
ـ ىذه لؤلميف العاـ أف يعقد مع كاحدة أك أكثر مف الدكؿ األعضاء اتفاقات إضافية لتكييؼ أحكا

االتفاقية بالنسبة ليذه الدكؿ األعضاء، كتعرض ىذه االتفاقات اإلضافية عمى الجمعية العامة لممكافقة 
 عمييا.
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ى(4ملحقىرقمى)
ىاتغاقوظ

ىامتوازاتىوحصاناتىجامطظىالدولىالطربوظ
مف ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية تنص عمى أف أعضاء مجمس الجامعة كأعضاء  14بما أف المادة 

ا كمكظفييا الذيف ينص عمييـ النظاـ الداخمي يتمتعكف بالمزايا كالحصانات الديبمكماسية أثناء لجاني
 قياميـ بعمميـ كأف تككف مصكنة حرمة المباني التي تشغميا ىيئات الجامعة.

كبما أنو يتعيف لذلؾ أف تبيف بطريقة مفصمة أنكاع المزايا كالحصانات التي أشار إلييا الميثاؽ كأف 
طاقيا كحاالت تطبيقيا تيسيران لقياـ الجامعة بأعماليا في أراضي الدكؿ األعضاء عمى قكاعد يحدد ن

 متفؽ عمييا.
، عمى االتفاقية التالية 11/5/1953لذلؾ كافؽ مجمس جامعة الدكؿ العربية بجمستو المنعقدة بتاريخ 

 كعرضيا عمى حككمات الدكؿ األعضاء لبلنضماـ إلييا.
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 الفصل األول
 القانونية الشخصية

 1مادة 
 تتمتع جامعة الدكؿ العربية بشخصية قانكنية مف حيث أىمية:

 تممؾ األمكاؿ الثابتة كالمنقكلة كالتصرؼ فييا. . أ
 التعاقد  . ب

 التقاضي. . ت

 
 الفصل الثاني

 األموال والموجودات
 2مادة 

يككف حائزىا  تتمتع أمكاؿ جامعة الدكؿ العربية ثابتة كانت أك منقكلة كمكجكداتيا أينما تككف كأيان 
بالحصانة القضائية ما لـ يقرر األميف العاـ التنازؿ عنيا صراحة عمى أال يتناكؿ ىذا التنازؿ 

 إجراءات التنفيذ.
 3مادة 

حرمة المباني التي تشغميا جامعة الدكؿ العربية مصكنة كال تخضع أمكاليا أك مكجكداتيا أينما تككف 
لحجز أك االستيبلء أك المصادرة أك ما ماثؿ ذلؾ مف كأيان يككف حائزىا إلجراءات التفتيش أك ا

 اإلجراءات الجبرية.
 4مادة 

حرمة المحفكظات أك الكثائؽ بأنكاعيا كافة مصكنة سكاء أكانت خاصة بجامعة الدكؿ العربية أك في 
 حيازتيا.

 5مادة 
 يجكز لمجامعة:

 تشاء. أف تحكز عمبلت كرقية كغيرىا كأف تككف ليا حسابات بأية عممة أواًل:
أنف تتمقى تمؾ العمبلت كأف تنقميا مف دكلة إلى أخرل أك في داخؿ الدكلة ذاتيا كأف تحكليا  ثانيًا:

 إلى أية عممة تشاء.
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كال يجكز لمجامعة أف تخرج مف دكلة ػ بالمخالفة لمقكانيف السارية فييا ػ قدران مف العمبلت الخاضعة 
 كلة.لقيكد خاصة أكبر مما أدخمتو منيا إلى تمؾ الد

 6مادة 
تراعي جامعة الدكؿ العربية في مباشرة الحقكؽ المخكلة ليا بالمادة الخامسة سالفة الذكر ما تبديو 

 الدكؿ األعضاء ذات الشأف مف مبلحظات أك تكصيات بما ال يتعارض مع مصمحة الجامعة.
 7مادة 

 عفاء مما يمي:تتمتع أمكاؿ جامعة الدكؿ العربية ثابتة كانت أك منقكلة كمكجكداتيا باإل
 الضرائب المباشرة ما عدا ما يككف منيا مقابؿ خدمات لممرافؽ العامة. . أ

الرسكـ الجمركية كالقكانيف كاألكامر الصادرة بحظر أك تقييد االستيراد كالتصدير بالنسبة لما  . ب
تستكرده الجامعة أك تصدره مف أدكات كمكاد خاصة باستعماليا أداء لميمتيا الرسمية، كال 

 ا بيع ما استكردتو معفى مف الرسـك الجمركية إال بمكافقة الحككمة صاحبة الشأف.يجكز لي

الرسكـ الجمركية كالقكانيف كاألكامر الصادرة بحظر أك تقييد االستيراد كالتصدير بالنسبة لما  . ت
 تستكرده الجامعة أك تصدره مف المطبكعات الخاصة بيا.

 
 8مادة 

ية محميان ألعماليا الرسمية مف ضريبة اإلنتاج أك رسـ نقؿ ال يعفى ما تشتريو جامعة الدكؿ العرب
 الممكية.
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 الفصل الثالث
 التسييالت الخاصة بالرسائل

 9مادة 
تعامؿ الرسائؿ الرسمية لجامعة الدكؿ العربية في إقميـ كؿ دكلة مف الدكؿ األعضاء معاممة ال تقؿ 

بعثتيا الديبمكماسية كذلكـ فيما يتعمؽ، باألكلكية امتيازان عف معاممة تمؾ الدكؿ لرسائؿ أم دكلة أخرل ك 
كرسكـ التخميص عمى البريد كالرسائؿ البرقية بكافة أنكاعيا سمكية أك ال سمكية كالمخابرات التميفكنية 
كغيرىا، كفيما يتعمؽ أيضان برسكـ نشر األنباء التي تذاع بالصحؼ أك الراديك كال تخضع ىذه 

 ألية رقابة.المكاتبات كالرسائؿ الرسمية 
 11مادة 

رساؿ مكاتباتيا برسكؿ خاص أك بحقائب  يجكز لجامعة الدكؿ العربية استعماؿ الرمز في رسائميا كا 
 يككف ليا كلمرسكؿ ما لمرسؿ كالحقائب الديبمكماسية مف المزايا كالحصانات.

 
 الفصل الرابع

 ممثمو الدول األعضاء
 11مادة 

الرئيسية أك الفرعية في جامعة الدكؿ العربية كالمؤتمرات  يتمتع ممثمك الدكؿ األعضاء في الييئات
التي تدعك إلييا الجامعة أثناء قياميـ بأعماليـ كسفرىـ إلى مقر اجتماعيـ كعكدتيـ منيا بالمزايا 

 كالحصانات اآلتية:
 عدـ جكاز القبض عمييـ أك حجزىـ أك حجز أمتعتيـ الشخصية. . أ

 أك كتابة أك عمبلن بكصفيـ ممثميف لدكليـ. الحصانة القضائية فيما يصدر عنيـ قكالن  . ب

 حرمة المحررات كالكثائؽ. . ت

 حؽ استعماؿ الرمز في رسائميـ كتسمـ مكاتباتيـ برسكؿ خاص أك في حقائب مختكمة. . ث

حؽ إعفائيـ كزكجاتيـ مف جميع قيكد اإلقامة كمف اإلجراءات الخاصة بقيد األجانب كمنكؿ  . ج
 تي يدخمكنيا أك يمركف بيا أثناء قياميـ بعمميـ.التزامات الخدمة الكطنية في الببلد ال

التسييبلت التي تمنح لممثمي الدكؿ األجنبية المكفديف في مأمكرية رسمية مؤقتة فيما يتعمؽ  . ح
 بالنظـ الخاصة بالعممة كالقطع.
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 الحصانات كالتسييبلت التي تمنح لمممثميف الديبمكماسييف فيما يتعمؽ بأمتعتيـ الخاصة. . خ

فاءات كالتسييبلت التي ال تتعارض مع ما سبؽ ذكره مما يتمتع بو الممثمكف كالمزايا كاإلع . د
الديبمكماسيكف مع استثناء اإلعفاء مف ضريبة اإلنتاج كمف الرسكـ الجمركية عمى األشياء 

 المستكردة غير أمتعتيـ الشخصية.

 
 12مادة 

لدكؿ العربية كفي المؤتمرات يتمتع ممثمك الدكؿ األعضاء في الييئات الرئيسية أك الفرعية لجامعة ا
التي تعقدىا حتى زكاؿ صفتيـ التمثيمية بالحصانة القضائية فيما صدر منيـ شفكيان أك كتابة بسبب 

 قياميـ بأعماليـ الرسمية مدة تمثيميـ لدكليـ في ىيئات جامعة الدكؿ العربية.
 13مادة 

ـ بأعماليـ في الييئات الرئيسية أك ال تعتبر المدد التي يقضييا ممثمك الدكؿ األعضاء أثناء قيامي
الفرعية لجامعة الدكؿ العربية أك في المؤتمرات الخاصة بيا في إقميـ إحدل الدكؿ األعضاء بمثابة 

 مدة إقامة فيما يتعمؽ بحساب الضريبة إذا ما كاف فرض الضريبة مترتبان عمى اإلقامة.
 14مادة 
اء لمصمحتيـ الخاصة كلكف ضمانان لتمتعيـ بكامؿ ال تمنح المزايا كالحصانات لممثمي الدكؿ األعض

 استقبلليـ في أداء أعماليـ لدل الجامعة.
كلذلؾ يجب عمى الدكؿ األعضاء رفع الحصانة عف ممثمييا في جميع األحكاؿ التي يتضح فييا أف 
 تمؾ الحصانة تحكؿ دكف تحقيؽ العدالة كأف رفعيا عنيـ ال يؤثر في الغرض الذم مف أجمو منحت.

 15ادة م
عمى ممثمي الدكؿ األعضاء بالنسبة لحككمات الدكؿ الذيف  13ك  12ك  11ال تطبؽ أحكاـ المكاد 

 ىـ مف رعاياىا أك التي يمثمكنيا.
 16مادة 

تشمؿ عبارة ممثمي الدكؿ األعضاء الكاردة في ىذا الفصؿ جميع ممثمي الدكؿ األعضاء كمساعدييـ 
 يرييف المكفديف معيـ.كالمستشاريف كالخبراء الفنييف كالسكرت

 17مادة 
يتمتع المندكبكف الدائمكف لمدكؿ مدة تمثيميـ لدكليـ في ىيئات الجامعة العربية بما يتمتع بو الممثمكف 

 الديبمكماسيكف.
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 18مادة 
يقـك األميف العاـ بإببلغ حككمات الدكؿ األعضاء بأسماء ممثمي الدكؿ لدل مجمس الجامعة 

 المجاف الدائمة. كمندكبييا الدائميف كأعضاء
 
 

 الفصل الخامس
 الموظفون

 19مادة 
يحدد مجمس جامعة الدكؿ العربية بناء عمى ما يرفعو غميو األميف العاـ فئات مكظفي األمانة العامة 
الذيف تنطبؽ عمييـ أحكاـ المادة العشريف كأحكاـ الفصؿ السابع كيقكـ األميف العاـ بإخطار الدكؿ 

 الء المكظفيف مع بياف كظائفيـ.األعضاء دكريان بأسماء ىؤ 
 21مادة 

أكالن: يتمتع مكظفك األمانة العامة بجامعة الدكؿ العربية بصرؼ النظر في جنسيتيـ بالمزايا 
 كالحصانات اآلتية:

 الحصانة القضائية عما يصدر عنيـ بصفتيـ الرسمية. . أ
 ف الجامعة.اإلعفاء مف الضريبة عمى مرتباتيـ كمكافآتيـ التي تقاضكىا كيتقاضكنيا م . ب

 ثانيان: كعبلكة عمى ما تقدـ يتمتع مكظفك األمانة العامة مف غير رعايا دكلة المقر:
باإلعفاء ىـ كزكجاتيـ كأفراد أسرىـ الذيف يعكلكنيـ مف قيكد اليجرة كاإلجراءات الخاصة بقيد  . أ

 األجانب.
كماسية بالتسييبلت التي تمنح لممكظفيف الذيف في درجاتيـ مف أعضاء الييئات الديبم . ب

 المعتمديف لدل الحككمة ذات الشأف فيما يتعمؽ بالنظـ الخاصة بالقطع.

التسييبلت التي تمنح لممبعكثيف الديبمكماسييف في كقت األزمات الدكلية فيما يتعمؽ بعكدتيـ  . ت
 إلى كطنيـ.

باإلعفاء في بحر سنة مف تاريخ تسمميـ العمؿ مف الرسكـ الجمركية عما يستكردكنو مف  . ث
 ع بمناسبة أكؿ تكطف في الدكلة صاحبة الشأف.أثاث كمتا
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 21مادة 
يعفى مكظفك األمانة العامة مف التزامات الخدمة الكطنية، عمى أنو بالنسب لرعايا كؿ دكلة فإف ىذا 

 اإلعفاء يقتصر عمى مف أدرج اسمو منيـ ضمف كشؼ يعده األميف العاـ كتعتمده صاحبة الشأف.
مكظفي األمانة العامة لمخدمة الكطنية فعمى الحككمة صاحبة كفي حالة استدعاء غير ىؤالء مف 

الشأف بناء عمى طمب األميف العاـ أف تؤجؿ عمى قدر ما تستطيع استدعاء مف تدعك حاجة العمؿ 
 لبقائيـ مف ىؤالء المكظفيف منعان مف تعطيؿ األعماؿ اليامة تعطيبلن خطيران.

 
 
 

 22مادة 
كص عمييا في المادتيف السابقتيف يتمتع األميف العاـ كاألمناء عبلكة عمى المزايا كالحصانات المنص

المساعدكف كالمكظفكف الرئيسيكف ىـ كزكجاتيـ كأكالدىـ القصر بالمزايا كالحصانات التي تمنح طبقان 
 لمعرؼ الدكلي لممبعكثيف الديبمكماسييف كؿ بحسب درجتو.

 23مادة 
الجامعة، كلؤلميف العاـ الحؽ بؿ كيقتضيو  المزايا كالحصانات التي تمنح لممكظفيف ىي لصالح

الكاجب رفع الحصانة عف مكظفي األمانة العامة غير المنصكص عنيـ في المادة السابقة في كافة 
األحكاؿ التي يرل فييا أف الحصانة تحكؿ دكف أخذ العدالة مجراىا كأف رفعيا ال يضر بصالح 

 ة فبل ترفع عنيـ الحصانة إال بمكافقة المجمس.الجامعة أما المكظفكف المنصكص عنيـ في تمؾ الماد
 24مادة 

تتعاكف جامعة الدكؿ العربية في كؿ كقت مع السمطات المختصة التابعة لمدكؿ األعضاء لتحقيؽ 
العدالة كمراعاة تنفيذ لكائح الضبط كتجنب ما قد ينشأ مف سكء استعماؿ المزايا كالحصانات المبينة 

 في ىذا الفصؿ.
 

 الفصل السادس
 الخبراء

 25مادة 
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يتمتع الخبراء "غير المكظفيف المنصكص عنيـ في الفصؿ الخامس" أثناء قياميـ بمأمكرية لجامعة 
الدكؿ العربية تنفيذان لقرار يصدره مجمسيا بالمزايا كالحصانات البلزمة لتأدية ىذه المأمكرية كعمى 

 األخص فيما يأتي:
 تيـ الشخصية.عدـ جكاز القبض عمييـ أك حجزىـ أك حجز أمتع . أ

 الحصانة القضائية حتى بعد انتياء مأمكريتيـ فيما يصدر عنيـ بصفتيـ الرسمية. . ب

 حرمة المحررات الكثائؽ. . ت

حؽ استعماؿ الرمز كتسميـ المراسبلت المتبادلة بينيـ كبيف جامعة الدكؿ العربية برسكؿ  . ث
 خاص أك في حقائب مختكمة.

المكفديف في مأمكرية رسمية مؤقتة فيما يتعمؽ التسييبلت التي تمنح لممثمي الدكؿ األجنبية  . ج
 بالنظـ الخاصة بالعممة أك القطع.

 الحصانات كالتسييبلت التي تمنح لمممثميف الديبمكماسييف فيما يتعمؽ بأمتعتيـ الخاصة. . ح

جراءات قيد األجانب كااللتزامات  . خ إعفاؤىـ كزكجاتيـ كأكالدىـ القصر مف قيكد اليجرة كا 
 نية.الخاصة بالخدمات الكط

 
 26مادة 

المزايا كالحصانات التي تمنح لمخبراء ىي لمصمحة الجامعة كيككف لؤلميف العاـ الحؽ بؿ كيقتضيو 
الكاجب رفع ىذه الحصانة في األحكاؿ التي يرل فييا أف الحصانة تحكؿ دكف أخذ العدالة مجراىا 

ف رفعيا ال يضر بصالح الجامعة.  كا 
 

 الفصل السابع
 وثيقة السفر

 27مادة 
يجكز لؤلمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية منح كثائؽ مركر لمكظفييا كمستند صالح لسفر حاممو 

 تعترؼ بو كتقبمو الدكؿ األعضاء مع مراعاة أحكاـ المادتيف التاليتيف.
 28مادة 
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تمنح التأشيرات لحاممي كثائؽ المركر بناء عمى طمب مف األمانة العامة يثبت فيو أنيـ مكظفكف فييا 
 افركف ألداء عمؿ رسمي خاص بيـ.مس

 29مادة 
يتـ منح التأشيرات لممكظفيف في أقرب كقت مستطاع مع مراعاة كافة التسييبلت لضماف سفرىـ في 

 أقرب كقت.
 31مادة 
( لمخبراء كالمكظفيف الذيف ال يحممكف كثائؽ 19تمنح نفس التسييبلت المنصكص عنيا في المادة )

ـ شيادة صادرة مف األمانة العامة تثبت أنيـ مسافركف ألداء عمؿ مركر مف الجامعة بشرط تقديمي
 يتعمؽ بالجامعة.

 
 الفصل الثامن
 فض المنازعات

 31مادة 
 تشكؿ جامعة الدكؿ العربية ىيئة لفض:

المنازعات الناشئة مف التعاقد كغيرىا مف المنازعات المتعمقة بالقانكف الخاص التي تككف  . أ
 الجامعة طرفان فييا.

ات التي يككف طرفان فييا مكظؼ بالجامعة متمتع بحكـ مركزه الرسمي بالحصانة إذا المنازع . ب
 لـ ترفع عنو ىذه الحصانة.

 
 أحكام ختامية

 32مادة 
ليس في أحكاـ ىذه االتفاقية ما يؤثر عمى سمطة كؿ دكلة مف الدكؿ األعضاء في اتخاذ ما تراه 

 ك نظاميا العاـ.مناسبان مف تدابير لصيانة سبلمة ببلدىا أك أمنيا أ
كعمى الدكلة التي ترل ضركرة التخاذ مثؿ ىذه التدابير أف تسارع باالتصاؿ باألمانة العامة بقدر ما 

 تسمح بو الظركؼ لبلتفاؽ عمى اإلجراءات الكفيمة بحماية مصالح الجامعة.
 33مادة 
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لـ يتفؽ الطرفاف  يرفع أم خبلؼ عمى تفسير أك تطبيؽ ىذه االتفاقية إلى محكمة العدؿ العربية ما
 عمى طريقة أخرل.

 34مادة 
 يعرض مجمس جامعة الدكؿ العربية ىذه االتفاقية عمى الدكؿ األعضاء في الجامعة لبلنضماـ إلييا.

 35مادة 
تصبح االتفاقية نافذة بالنسبة لكؿ دكلة اعتباران مف تاريخ إيداع تمؾ الدكلة األمانة العامة كثيقة 

 ميف العاـ بإخطار الدكؿ األعضاء بإيداع كثائؽ االنضماـ.انضماميا إلييا. كيقـك األ
 36مادة 

انضماـ إحدل الدكؿ األعضاء ليذه االتفاقية يعني إتماميا لئلجراءات الدستكرية لجعؿ االتفاقية جزءان 
 مف تشريعيا الداخمي.

 37مادة 
 ة في الجامعة.تبقى ىذه االتفاقية نافذة بالنسبة لمدكلة المنضمة ما بقيت ليا صفة العضكي

 38مادة 
يجكز لجامعة الدكؿ العربية أف تعقد اتفاقيات إضافية لتنظيـ تطبيؽ أحكاـ ىذه االتفاقية بببلد الدكؿ 

 األعضاء.
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ىملحق
ىتنظومىبطضىأحكامىاتغاقوظ

ىمزاواىوحصاناتىجامطظىالدولىالطربوظ
 1مادة 

عضك في جامعة الدكؿ العربية يعقد فيو يقصد بدكلة المقر أينما كردت في ىذا الممحؽ كؿ بمد 
 مجمس الجامعة جمساتو أك لجانو أك مؤتمراتو أك تكجد بو مكاتب لمجامعة.

 2مادة 
حرمة المباني التي تشغميا الجامعة مصكنة كال يجكز ألم مكظؼ أك شخص يتكلى أية  . أ

بإذف األميف سمطة عامة في دكلة المقر دخكؿ مبانييا لمباشرة أية ميمة تتعمؽ بكظيفتو إال 
 العاـ كبالشركط التي يكافؽ عمييا.

 عمى الجامعة أف تحـر استعماؿ مبانييا كممجأ يأكم إليو أم شخص. . ب

عمى حككمة دكلة المقر أف تكفر قكات األمف البلزمة لحماية مقر الجامعة كمبانييا كضماف  . ت
مجاكرة عدـ قياـ أم شخص أك مجمكعة مف األشخاص بإقبلؽ مقر الجامعة مف األماكف ال

كما تقكـ بناءن عمى طمب األميف العاـ بتقديـ قكات األمف البلزمة لممحافظة عمى النظاـ 
 داخؿ المقر.

 
 3مادة 

تتعيد حككمة دكلة المقر أال تعكؽ مركر األشخاص اآلتي ذكرىـ بغض النظر عف جنسيتيـ  . أ
لى مقر الجامعة كما أف عمييا أف تكفؿ ليـ بطمب مف األميف العاـ الح ماية البلزمة في مف كا 

 تنقبلتيـ كىـ:
a. .مكظفك الجامعة العربية كعائبلتيـ 

b. .األشخاص الذيف تدعكىـ الجامعة إلى مقرىا ألعماؿ رسمية كأسرىـ 

ال يسرم ما تقدـ في حالة التكقؼ العاـ لكسائؿ المكاصبلت كما أنو ال يعكؽ سرياف القكانيف  . ب
 المعمكؿ بيا بكجو عاـ فيما يتعمؽ بكسائؿ النقؿ.

يجكز اعتبار أم نشاط يمارسو أم شخص منيـ في نطاؽ عممو الرسمي سببان لمنعو مف  ال . ت
 دخكؿ أراضي دكلة المقر أك المطالبة بمغادرتيا.
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 4مادة 

إذا أساء أحد ىؤالء األشخاص استعماؿ مزايا اإلقامة أك مارس في دكلة المقر نشاطان متعارضان مع 
فبل تعفيو ىذه المزايا مف حؽ دكلة المقر في إبعاده مصالحيا كخارجان عف حدكد صفتو الرسمية 

 بشرط مكافقة كزير خارجية حككمة دكلة المقر بعد تشاكره مع األميف العاـ.
 5مادة 

لحككمة دكلة المقر بقصد تيسير ميمة المشار إلييـ في المادة الثالثة أف تطمب مف األمانة العامة 
لحؽ في تطبيؽ قكاعد الضبط بصفة عامة كالمكائح الصحية تقديـ البيانات البلزمة عنيـ كما أف ليا ا

 بصفة خاصة عمييـ.
 6مادة 

تمنح حككمة دكلة المقر مكظفي األمانة العامة كثيقة تحقيؽ شخصية يتفؽ عمى نمكذجيا مع األميف 
 العاـ.

 7مادة 
الخدمات  تمكف الجامعة مف تزكيد األماكف التي تشغميا بالخدمات العامة كفي حالة عطؿ إحدل ىذه

ألسباب قيرية يككف لمطالب الجامعة لدل الحككمة المختصة نفس األىمية المقررة لممصالح التابعة 
 ليا.

 8مادة 
لجامعة الدكؿ العربية ػ باالتفاؽ مع حككمة دكلة المقر ػ إنشاء كتشغيؿ محطة ال سمكية لئلرساؿ 

 كاالستقباؿ.
 9مادة 

زيع نشرات كمطبكعات كأفبلـ متعمقة بشتى نكاحي نشاطيا لجامعة الدكؿ العربية الحؽ في إصدار كتك 
 كتحقيقان ألغراضيا كفقان لنص المادة الثانية مف ميثاؽ الجامعة.

 

 

 


